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ดร.ศกัด์ิเกษม ระมิงค์วงศ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการค้นควา้แบบอิสระ ผูซ่ึ้งกรุณาให้ความรู้ แนวทาง 
ค าแนะน า ค  าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้การ
คน้ควา้แบบอิสระน้ีเสร็จสมบรูณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย  ์ดร.อภิชาต โสภาแดง ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรกฎ 
ใยบวัเทศ ทิพยาวงศ์ และ อาจารย ์ดร.สุรชยั สานติสุขรัตน์ ท่ีรับเป็นกรรมการสอบการคน้ควา้แบบ
อิสระในคร้ังน้ี ตลอดจนให้ค  าแนะน าในการด าเนินงานวิจยัเพื่อความสมบูรณ์ของเน้ือหางานวจิยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาวิศวกรรมอุตสาหการทุกท่าน ท่ีให้ความรู้ ค าแนะน า 
ให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการศึกษาในหลกัสูตรน้ีมาโดยตลอดจนส าเร็จการศึกษา และขอขอบคุณเพื่อนๆ
ปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ และเป็นแรง
สนบัสนุนใหก้บัผูว้จิยัตลอดระยะเวลาการศึกษา  

ขอขอบพระคุณบริษัทท่ีผูว้ิจ ัยกรณีศึกษา ผูบ้ริหาร ผูจ้ ัดการ หัวหน้างาน  และพนักงาน 
ตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญในสาขาอุตสาหกรรมบริการและขนส่งสินค้าทางถนนทุกท่าน ท่ีให้ข้อมูล 
ค าปรึกษา และสนบัสนุนการด าเนินงานวจิยั อนัเป็นประโยชน์ต่อการคน้ควา้แบบอิสระน้ีเป็นอยา่งยิง่ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ญาติพี่น้อง ท่ีคอยสนับสนุนด้านการศึกษา และงาน
ด าเนินงานวจิยัจนส าเร็จลุล่วง 

สุดทา้ยน้ีผูเ้ขียนหวงัว่า การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจเร่ืองการ
จดัล าดบัความส าคญัโดยใชว้ิธีวิเคราะห์เชิงล าดบัขั้น (AHP) มาประยุกตใ์ช ้และการใชม้าตราวดัแบบ 
ลิเคิร์ทมาประยุกต์ใช้วดัสมรรถนะคุณภาพการให้บริการ ตลอดจนการน า SWOT Analysis มา
ประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการขององค์กรไม่มากก็น้อย หากเกิดความผิดพลาด
ประการใดผูเ้ขียนขออภยัมา ณ ท่ีน้ีดว้ย   
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บทคัดย่อ 

 การวดัสมรรถนะด้านคุณภาพการให้บริการในแผนกรับสินค้า กรณีศึกษาแรงงานไทยและ
แรงงานต่างดา้ว ณ สถานประกอบการดา้นขนส่งสินคา้ทางถนนแห่งหน่ึง มีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการศึกษา
ถึงขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของแรงงานทั้งสองประเภทซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีในการให้บริการลูกคา้เช่นเดียวกนั โดย
มีกรอบการพิจารณาสมรรถนะหลกั 3 ดา้น อนัไดแ้ก่ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ความช านาญในทกัษะ
อาชีพ และการแสดงออกของพฤติกรรมการให้บริการ รวมทั้งส้ิน 23 ปัจจยั โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์เชิง
ล าดบัขั้น (AHP) บ่งช้ีความส าคญัของปัจจยัต่างๆ และวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามเก็บขอ้มูลจ านวน 
183 ชุด จากการศึกษาพบว่าแรงงานไทยมีข้อเด่นในสมรรถนะด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้คือ มี
ความสามารถท่ีดีในการให้ค  าแนะน าและการตรวจสอบสภาพความเหมาะสมของบรรจุภณัฑ์กบัตวัสินคา้ 
ส่วนขอ้ด้อยคือ ขาดความสามารถในการคิดค่าบริการขนส่งสินคา้ให้ถูกตอ้ง แรงงานไทยมีขอ้เด่นใน
สมรรถนะดา้นความช านาญในทกัษะอาชีพคือ มีความสามารถท่ีดีในการจดัเรียงสินคา้บนพาเลท ส่วน
ขอ้ดอ้ยคือ ขาดความสามารถในการส่ือสารและตอบสนองต่อการสั่งการ อีกทั้งมกัเขียนใบตรวจนบัสินคา้
ให้ลูกคา้ผิดพลาดอยูบ่่อยคร้ัง แรงงานไทยไม่มีขอ้เด่นในสมรรถนะดา้นการแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ แต่พบขอ้ดอ้ยคือ ขาดรอยยิม้ให้กบัลูกคา้ ไม่ทกัทายและยกมือไหวลู้กคา้ อีกทั้งยงัขาดเร่ืองของ
การมีมารยาท สุภาพอ่อนน้อมต่อลูกคา้ ส าหรับแรงงานต่างดา้วขอ้เด่นในสมรรถนะดา้นการประยุกตใ์ช้
องค์ความรู้คือ ปฏิบติังานโดยค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั ส่วนขอ้ดอ้ยคือ ไม่ปฏิบติัตามค าแนะน า
สัญลกัษณ์ขอ้บ่งช้ีขอ้จ ากดัของสินคา้ และไม่สามารถอธิบายหรือให้ค  าแนะน าลูกคา้ในเร่ืองขอ้มูลทัว่ไป
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ในการมาใชบ้ริการขนส่งสินคา้ แรงงานต่างดา้วมีขอ้เด่นในสมรรถนะดา้นความช านาญในทกัษะอาชีพคือ 
ความสามารถในการวางแผนการจดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก ความสามารถในการตรวจเช็คสินคา้ข้ึน
รถบรรทุก บริการลูกคา้ดว้ยความรวดเร็ว ท างานเป็นทีมไดเ้ป็นอย่างดี และความสามารถในการรัดตรึง
สินคา้ ส่วนขอ้ดอ้ยคือ ไม่สามารถเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม แรงงานต่าง
ดา้วมีขอ้เด่นในสมรรถนะดา้นการแสดงออกของพฤติกรรมการให้บริการคือ ให้บริการลูกคา้อยา่งเต็มใจ
ไม่เลือกปฏิบติั และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน ส่วนขอ้ดอ้ยคือ ไม่ให้ความส าคญัในการรับฟัง
ขอ้เสนอแนะและข้อต าหนิจากลูกคา้ และแต่งกายไม่ถูกตอ้งตามระเบียบของหน่วยงาน ซ่ึงผลการวดั
สมรรถนะคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมแลว้แรงงานไทยมีระดบัค่าคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 3.57 ซ่ึงดีกว่า
แรงงานต่างดา้วท่ีมีระดบัค่าคะแนนเฉล่ียอยูท่ี่ 2.96  
 ส าหรับแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของแรงงานทั้ง 2 ประเภท ส าหรับสมรรถนะ
ดา้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้คือ 1) การปรับตางรางการปฏิบติังานให้สอดคล้องกบัปริมาณและชนิด
สินคา้ในแต่ละช่วง 2) ปรับปรุงคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังาน 3) อบรมให้ความรู้แรงงาน 4) สร้างพื้นท่ีให้
ความรู้บริเวณลานรับสินคา้ 5) น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชห้นา้ลานรับสินคา้ให้มากข้ึน ส าหรับ
สมรรถนะดา้นความช านาญในทกัษะอาชีพคือ 1) เพิ่มรูปแบบการส่ือสาร สั่งการ 2) จดัให้มีศูนยฝึ์กปฏิบติั
ดา้นทกัษะนอกเวลา ส าหรับสมรรถนะดา้นการแสดออกของพฤติกรรมการให้บริการคือ 1) จดักิจกรรม
ส่งเสริมจิตส านึกในการให้บริการ 2) น าระบบขอ้เสนอแนะมาประยุกต์ใช้ 3) จดัท าโครงการผ่อนช าระ
เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์    
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ABSTRACT 
 Performance measurement of service quality in the receiving department between Thai and 
Migrant Workers at the case study transport company aims at studying about advantages and 
disadvantages of both types of workers who perform in the same operation in customer service. The 
scope focuses in 3 areas, i.e., knowledge, skill and behavior of customer service with 23 factors, using 
the Analytic Hierarchy Process (AHP) to indicate the importance of factors and analyze the results of 
the 183 questionnaires. The study found that, in terms of knowledge, Thai workers could give good 
suggestion and check the suitability of the packaging. But inconsistent transportation charge was the 
disadvantage. In terms of skill, Thai workers could do pallet sorting better than Migrant workers but 
they were poor in communication, order response and list checking. Thai workers do not have 
advantages in behaviors to customer service. They are not cheerful, uncourteous and not well-mannered. 
The advantage of migrant workers, in terms of knowledge, was safety at work place but they were not 
good in product’s description, giving suggestion about products’ limitation and suggestion about 
shipping. Sorting items on trucks was an outstanding skill of migrant workers. Also they were good at 
planning and checking items before loading items into truck, They were fast and had a good teamwork 
in customer service, They could fasten a commodity well. But they were not expert in equipments and 
machines. Behavior of customer service was an outstanding advantage of migrant worker as they served 



 

ช 

all customers without discrimination but with enthusiasm. But they were poor in communication both 
suggestion and complaint. Furthermore, They were less gentle, not well-mannered and do not wear 
proper dress. The total result of performance measurement of service quality founds that Thai workers 
at mean score of 3.57 are better than Migrant workers at mean score of 2.96. 
 The improvement in service quality of the workers are for workers both. Firstly, for the 
performance in knowledge, i.e., 1) Revise the work schedule correspond to quantity and types of goods 
in each period, 2 ) Update the manual of standard operating procedures, 3 ) Set the training, 4 ) Set the 
information area at the service filed and 5) Apply to use more the information technology at the service 
filed. Secondly, about the proficiency of workers skills suggest, i.e., 1) Increase the communication and 
command method and 2 ) Create the training center for overtime practice. Lastly, for the expression of 
service mind, i.e., 1) Organize the activity to raise the service mind, 2 ) Use and adapt the suggestions 
system and 3) Create financial support for workers to get the uniforms and equipments by installments. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในปัจจุบนัธุรกิจขนส่งสินคา้ทางถนนมีแนวโนม้การขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีมีผลมาจากการ
ขยายตวัของกิจกรรมการก่อสร้าง ความเจริญในทอ้งท่ีต่างจงัหวดั การขยายสาขาของหา้งคา้ปลีกขนาด
ใหญ่ และการเติบโตของกิจกรรมการคา้ชายแดน ซ่ึงมีแนวโนม้ดงักล่าวเร่ิมมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง
มาตั้งแต่ปี 2548 โดยเฉล่ียร้อยละ 3.7 ต่อปี ดงัรูป 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 1.1 จ านวนผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ท่ีจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
(ท่ีมา : ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 

 
จากรูปดงักล่าวตามฐานขอ้มูลของกระทรวงพาณิชย ์พบว่าในปี 2554 จ านวนผูป้ระกอบการ  

โลจิสติกส์ไทยส่วนใหญ่ด าเนินกิจกรรมดา้นการขนส่งประมาณ 12,000 ราย หรือร้อยละ 72.15 ของ
กลุ่มโลจิสติกส์ทั้งหมด ดงัตาราง 
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ตารางท่ี 1.1 จ านวนนิติบุคคลและมูลค่าตลาดของกลุ่มธุรกิจใหบ้ริการโลจิสติกส์ ปี 2554 
 

ประเภทกิจกรรมใหบ้ริการ 
จ านวนนิติบุคคล 

(ราย) 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่าทางการตลาด 
(ลา้นบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ขนส่ง 12,151 66.04 459,000 72.15 
ไปรษณีย ์ 486 2.64 22,500 3.54 
คลงัสินคา้ 659 3.58 22,000 3.46 
การบรรจุหีบห่อเพื่อการขนส่ง 347 2.03 11,200 1.76 
โลจิสติกส์ 214 1.16 10,600 1.67 
การขนถ่ายสินคา้ 240 1.30 7,900 1.24 
บริการอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองกบั 
การขนส่ง 

4,275 23.23 103,000 16.19 

รวม 18,372 100.00 636,200 100.00 
 

(ท่ีมา : ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 
 

ซ่ึงจากสภาวการณ์ท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองของธุรกิจขนส่งสินค้านั้น ท าให้สถาน
ประกอบการต่างๆ จ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงหรือพฒันาการด าเนินงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงถือว่ามีส่วนส าคญัเป็น
อยา่งยิง่ในการท่ีจะท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ และกลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ังต่อๆไป 

บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั เป็นสถานประกอบการท่ีให้บริการขนส่งสินคา้ทางถนน  
ไป-กลบัระหว่างภาคเหนือกบักรุงเทพมหานครฯ รวมถึงพื้นท่ีจงัหวดัใกลเ้คียง โดยมีสาขาย่อยตาม
ภูมิภาคต่างๆ รวมกนัมากกวา่ 10 สาขา กลุ่มลูกคา้มีทั้งลูกคา้ท่ีใชบ้ริการประจ าและลูกคา้ท่ีใช้บริการ
เป็นคร้ังคราว สินคา้ท่ีรับบริการขนส่งแบ่งแยกเป็น 2 ประเภท คือ 1) สินคา้พืชผลทางการเกษตร เช่น 
ผกัสด,ผลไมส้ดตามฤดูกาล ดอกไม ้ฯลฯ 2) สินคา้อุปโภคบริโภค เช่น เส้ือผา้ อาหารสด,แห้ง อุปกรณ์
ต่างๆ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ซ่ึงการให้บริการลูกค้านั้ นโดยทัว่ไปลูกคา้จะเป็นฝ่ายเข้ามาใช้บริการ 
(Walk-in) ภายในบริษทัฯ ซ่ึงเม่ือลูกคา้เขา้มายงับริเวณพื้นท่ีหนา้ลานรับสินคา้ (Service-Field) ภายใน
แผนกรับสินคา้ การให้บริการจะเร่ิมตน้ข้ึนโดยเร่ิมจากการท่ีมีพนกังานท่ีใหบ้ริการเขา้ไปกล่าวทกัทาย
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ลูกค้า, รับรายการสินค้าและสอบถามข้อมูลต่างๆท่ีมีความจ าเป็นในการขนส่ง, คิดราคาค่าขนส่ง 
รวมทั้งการออกใบตรวจนบัสินคา้ใหลู้กคา้เพื่อไปด าเนินการช าระเงิน  

 

 
 

รูปท่ี 1.2 แผนผงักระบวนการปฏิบติังานรับสินคา้ บจก. น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988  
 

นอกจากลกัษณะงานเบ้ืองตน้ท่ีไดก้ล่าวมานั้นยงัมีลกัษณะงานอ่ืนๆ ท่ีส าคญัเช่นกนักล่าวคือ 
พนกังานท่ีให้บริการตอ้งน าสินคา้ท่ีตนไดรั้บมาจดัเรียงไวใ้ห้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหมวดหมู่ 
อีกทั้งยงัตอ้งตรวจสอบจ านวนสินค้าให้ถูกตอ้งตามท่ีลูกคา้แจง้ และน าสินค้าไปพกัท่ีจุดข้ึนรถให้
ถูกตอ้งตามสายการเดินรถ (แผนกพฒันาทรัพยากรบุคคล, 2556) ซ่ึงจากลกัษณะงานดงักล่าวน้ีจะเห็น
ได้ว่า พนักงานท่ีให้บริการลูกค้ามีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจทั้ งในแง่ของการเป็นผูส้ร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาลูกคา้, เป็นผูคิ้ดค่าบริการขนส่งให้ตรงกบัท่ีบริษทัฯ ก าหนด , อีกทั้งยงัเป็น
พนกังานคนแรกท่ีจะป้องกนัมิให้สินคา้สูญหาย หรือหลงไปกบัรถคนัอ่ืนท่ีไปยงัคนละปลายทางอีก
ดว้ย แต่ผลของด าเนินงานท่ีผ่านมานั้น จากการสัมภาษณ์ (In-depth Interview) กบักลุ่มหัวหน้างาน
และผูจ้ดัการแผนกรับสินคา้ เบ้ืองตน้พบวา่ มีปัญหาในการให้บริการทั้งในส่วนของส านักงานใหญ่ 
และต่างสาขา เช่น พนกังานไม่สามารถตอบค าถามเร่ืองขอ้มูลทัว่ไปในการขนส่งสินคา้ของลูกคา้ได,้ 
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พนกังานเขียนใบตรวจนบัสินคา้ผิดพลาดเป็นเหตุให้สินคา้ของลูกคา้สูญหาย หรือไปยงัจุดหมายคน
ละปลายทาง, พนกังานเลือกปฏิบติั เต็มใจให้บริการลูกคา้เป็นบางกลุ่ม อีกทั้งยงัมีปัญหาเร่ืองการแต่ง
กายและมารยาทท่ีขาดความความสุภาพ ซ่ึงเม่ือสัมภาษณ์ถึงสาเหตุเชิงลึกเขา้ไปอีก ผูว้ิจยัก็ได้พบ
ขอ้มูลเพิ่มเติมว่าการให้บริการนั้นไม่ได้เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนพร้อมกนัทั้งหมด จากขอ้มูลของผูถู้ก
สัมภาษณ์บ่งช้ีวา่การใหบ้ริการจะเกิดความแปรปรวนตามเวลาการเขา้งานของพนกังานท่ีใหบ้ริการ ซ่ึง
แต่ละช่วงเวลาก็จะมีพนกังานท่ีให้บริการทั้งท่ีเป็นแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว ซ่ึงมีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกต่อลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไปชดัเจน 

 

 
 

รูปท่ี 1.3  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วแบบไม่แยกสายงาน 
รวมทุกสาขา บจก.น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 

(ท่ีมา : แผนกนโยบายและระบบทรัพยากรบุคคล, 2556) 
 

และเม่ือเจาะลึกลงไปเฉพาะข้อมูลของพนักงานท่ีให้บริการของแผนกรับสินค้า  พบว่า    
พนักงานฯท่ีเป็นแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัเกือบคร่ึงต่อคร่ึง ซ่ึงผลต่าง
ของจ านวนแรงงานทั้งสองประเภทน้ี ท าให้เกิดความแปรปรวน และขาดความเป็นมาตรฐานในการ
ใหบ้ริการ 

 

59.67%

40.33% แรงงานไทย

แรงงานต่างดา้ว

N=271 N=401
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รูปท่ี 1.4 แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบสัดส่วนแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วเฉพาะพนกังานท่ี 

ใหบ้ริการในแผนกรับสินคา้ ทุกสาขา บจก.น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 
(ท่ีมา : แผนกนโยบายและระบบทรัพยากรบุคคล, 2556) 

 
ส าหรับในการด าเนินการแกไ้ขความแปรปรวนในการให้บริการท่ีผ่านมานั้นทางบริษทัฯ ไดมี้

การฝึกอบรมแรงงานทั้ง 2 ประเภท แต่กลบัพบวา่ยงัไม่สามารถขจดัความแปรปรวนดงักล่าวได ้ทั้งน้ี
เพราะเป็นการฝึกอบรมในภาพรวมบนพื้นฐานของการไม่ทราบว่าแรงงานแต่ละประเภทตอ้งได้รับ
การปรับปรุงด้านใดบา้ง จึงยงัถือไดว้่าเป็นการแก้ไขปัญหาท่ียงัไม่ตรงจุด ซ่ึงหากปัญหาดงักล่าวยงั
ไม่ไดรั้บการแกไ้ขในทางท่ีเหมาะสม ก็จะท าให้ลูกคา้เกิดความไม่พึงพอใจในการใชบ้ริการ บวกกบั
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ท่ีก าลงัมาถึงน้ีจะท าใหแ้รงงานต่างดา้ว
อาจมีโอกาสของการเขา้มาทดแทนแรงงานไทยในต าแหน่งพนักงานท่ีให้บริการมากข้ึน ซ่ึงถ้าหาก
บริษทัฯ ไม่มีแนวทางปรับปรุงแรงงานต่างดา้วท่ีชดัเจนก็จะท าให้ปัญหาดา้นคุณภาพในการใหบ้ริการ
ไม่ไดรั้บการแกไ้ขในทิศทางท่ีเหมาะสม ทา้ยสุดลูกคา้อาจหนัไปใชบ้ริการบริษทัขนส่งสินคา้รายอ่ืนท่ี
ในปัจจุบนัมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองก็เป็นได ้

ดงันั้นทางผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะด าเนินการวดัสมรรถนะคุณภาพในการให้บริการของแรงงาน
ทั้ง 2 ประเภทก่อน เพื่อท่ีจะได้ทราบถึงรายละเอียดของสมรรถนะด้านคุณภาพการให้บริการของ

55.19%

44.81%
แรงงานไทย

แรงงานต่างดา้ว

N=138
N=170



 

6 
 

แรงงานทั้ง 2 ประเภท และบ่งบอกได้ถึงขอ้เด่นและขอ้ด้อยในแต่ละด้าน ซ่ึงกรอบสมรรถนะหลกั 
(Core Competency) และค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนกั (Weight) ท่ีจะน ามาวดัสมรรถนะในคร้ังน้ี นอกจาก
จะมาจากการระดมความคิด (Brainstorming) ร่วมกบัผูบ้ริหารในแผนกรับสินคา้, ค  าพรรณนาลกัษณะ
งานของพนกังานท่ีใหบ้ริการ, ทฤษฏีและแนวคิดของคุณภาพการใหบ้ริการแลว้ ยงัมีการเพิ่มเติมกรอบ
สมรรถนะหลกัและค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนักในมุมมองของนกัวิชาการ และผูบ้ริหารในอุตสาหกรรม
เดียวกนั ซ่ึงเม่ือไดก้รอบสมรรถนะหลกัและค่าคะแนนถ่วงน ้าหนกัในการวดัสมรรถนะท่ีสมบูรณ์แลว้ 
ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือนั้นมาจดัท าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อเก็บขอ้มูลกบักลุ่มประชากรตวัอยา่ง 
(Sample Size) และน าขอ้มูลดงักล่าวมาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองมือทางสถิติ เพื่อน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้
รับมาเป็นตวัก าหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของแรงงานทั้ง 2 ประเภทต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1) เพื่อวดัสมรรถนะคุณภาพการให้บริการตามสมรรถนะหลกัดา้นการประยุกตใ์ชอ้งค์ความรู้ 
ดา้นความช านาญในทกัษะอาชีพ และดา้นการแสดงออกของพฤติกรรมการให้บริการ  ในแผนกรับ
สินคา้ของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว 

2) เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงแรงงานไทยและแรงงาน         
ต่างดา้ว  
 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 1) ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

   ผูว้ิจ ัยเน้นการศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะหลักท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ี
ใหบ้ริการลูกคา้ ในแผนกรับสินคา้ ทั้งท่ีเป็นแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว อนัประกอบไปดว้ยดา้น
การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ดา้นความช านาญในทกัษะอาชีพ และดา้นการแสดงออกของพฤติกรรม
การใหบ้ริการ   
 2) ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
  ในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ท าการเลือก บริษัท น่ิมซ่ี เส็งขนส่ง 1988 จ ากัด เป็น
กรณีศึกษา ทั้งในส่วนพื้นท่ีส านกังานใหญ่ และพื้นท่ีสาขายอ่ยในเขตภาคเหนือจ านวนทั้งส้ิน 16 สาขา 
และภาคกลางจ านวนทั้งส้ิน 5 สาขา ซ่ึงบริษทัท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษาน้ี มีพนกังานท่ีให้บริการลูกคา้ ทั้งท่ี
เป็นแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วในสัดส่วนท่ีเท่าๆกนั อยูก่ระจายทัว่ทุกสาขา 
 3) ขอบเขตดา้นประชากร  
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 ส าหรับกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัจะใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่กลุ่มพนกังานของ
บริษทัฯ  ท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานของพนักงานท่ีให้บริการโดยตรง ซ่ึงจ าแนกได้เป็น 3 
กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหวัหนา้งาน และกลุ่มพนกังานสนบัสนุนปฏิบติังาน ส าหรับขนาดของ
กลุ่มประชากร (Sample Size) ผูว้ิจยัได้เลือกใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane) ซ่ึงก าหนด
ระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ร้อยละ 95  
 
1.4 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 1) ทราบถึงผลการวดัสมรรถนะคุณภาพการให้บริการตามสมรรถนะหลกัดา้นการประยุกตใ์ช้
องคค์วามรู้ ดา้นความช านาญในทกัษะอาชีพ และดา้นการแสดงออกของพฤติกรรมการให้บริการ ใน
แผนกรับสินคา้ของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว 
 2) น าผลการวดัสมรรถนะมาใช้เป็นตัวก าหนดแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพในการ
ใหบ้ริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว 
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บทที ่2 
แนวคดิทฤษฏีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวดัสมรรถนะคุณภาพการใหบ้ริการในแผนกรับสินคา้ กรณีศึกษา แรงงานไทยและแรงงาน
ต่างดา้วผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงสามารถจ าแนกเป็นกลุ่มได้
ตามล าดบัดงัน้ี 
  1) กลุ่มแนวคิดสาเหตุ แนวโน้มการเพิ่มข้ึนของแรงงานต่างด้าว และคุณสมบัติของ
 แรงงาน 
  2) กลุ่มทฤษฏีในการสร้างเคร่ืองมือวิจยั ค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนักและการก าหนดกลุ่ม
 ประชากรตวัอยา่ง 
  3) กลุ่มทฤษฏีในการวิเคราะห์ผลและน าเสนอขอ้มูลทางสถิติและการน าเสนอแนวทาง
 ปรับปรุงแรงงานทั้ง 2 ประเภท 
  4) การทบทวนวรรณกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว 
  5) การทบทวนวรรณกรรมท่ีมีการใชก้ารวเิคราะห์เชิงล าดบัขั้นเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
   
2.1 แนวคิดและทฤษฏี 
 2.1.1 แนวความคิดเกีย่วกบัการเคลือ่นย้ายแรงงานระหว่างประเทศ  
  สุณี ฉัตราคม (2535) ไดก้ล่าวว่าสาเหตุส าคญัประการหน่ึงของการเคล่ือนยา้ยแรงงาน
ระหวา่งประเทศนั้นประกอบดว้ย ปัจจยัผลกัดนัจากประเทศท่ีแรงงานเคล่ือนยา้ยออก และปัจจยัดึงดูด
จากประเทศท่ีแรงงานเคล่ือนยา้ยเขา้ ดงัน้ี   
  1) ปัจจยัผลกัดนัจากประเทศท่ีแรงงานเคล่ือนยา้ยออก 
   สาเหตุส าคญัท่ีท าใหแ้รงงานเคล่ือนยา้ยออกจากประเทศบา้นเกิดของตนเองไดแ้ก่ 
   1.1) อตัราการว่างงาน (Unemployment) อยู่ในอตัราสูงและการท างานต ่าระดับ 
 (Underemployment) แรงงานส่วนเกินท่ีเกิดจากการวา่งงานและการจา้งงานต ่าใน ประเทศนั้ น
 เป็นผลมาจากไม่สามารถหางานท าท่ีตรงกบัความสามารถของตนเอง ขณะท่ีมีแรงงานบางส่วน
 มีความพยายามท่ีจะหางานท าในประเทศชัว่ระยะเวลาหน่ึง แต่ถา้เขาไม่สามารถท างานท่ีตรง
 กบัความตอ้งการไดแ้ลว้ท าให้แรงงานส่วนหน่ึงมีแนวโน้มอย่างมากท่ีจะเคล่ือนยา้ยออกไปสู่
 ต่างประเทศโอกาสการเคล่ือนยา้ยแรงงานไปต่างประเทศยอ่มมีมากกวา่ ถา้ค่าจา้งและเงินเดือน
 ในต่างประเทศมีอตัราท่ีสูงกวา่  
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   1.2) ระดบัค่าจา้งท่ีต ่ากวา่เม่ือเทียบกบัต่างประเทศ และอาชีพท่ีมีลกัษณะเดียวกนั
 ถ้าเปรียบเทียบกันในเร่ืองค่าจ้างหรือเงินเดือนท่ีได้รับขณะท างานในประเทศ โอกาสการ
 เคล่ือนยา้ยแรงงานไปต่างประเทศยอ่มมีมากกวา่ ถา้ค่าจา้งและเงินเดือนในต่างประเทศมีอตัราท่ี
 สูงกวา่ 
   1.3) การขาดส่ิงจูงใจส าหรับความก้าวหน้าในอาชีพแรงงานท่ีมีความรู้ ความ
 ช านาญสูงแต่ไม่สามารถมีโอกาสกา้วหนา้ในต าแหน่งหนา้ท่ีของตนเองยอ่มเกิดความรู้สึกอยาก
 เคล่ือนยา้ยไปท างานในต่างประเทศ นอกจากน้ีส่ิงจูงใจไดแ้ก่ความกา้วหน้าในอาชีพก็เป็นอีก
 ประการหน่ึงท่ีท าใหแ้รงงานกลุ่มน้ีตอ้งการเคล่ือนยา้ยไปท างานยงัต่างประเทศ 
   1.4) นโยบายก าลงัคนท่ีไม่เหมาะสม การวางแผนก าลงัคนท่ีเหมาะสมท าให้เกิด
 การพัฒนาไปตามระบบของงาน แต่ขณะท่ีประเทศด้อยพัฒนาท่ีไม่มีการวางแผนพัฒนา
 ก าลงัคนท าให้ขาดความสมดุลระหวา่งงานกบับุคลากรท าให้มีก าลงัแรงงานบางส่วนอาจเป็น
 ส่วนเกินได ้แต่ขณะเดียวกนับางประเทศอาจตอ้งการก าลงัคนท่ีเป็นส่วนเกินน้ีอยูก่็ไดท้  าให้คน
 ดงักล่าวตอ้งการเคล่ือนยา้ยออกไปนอกประเทศ 
   1.5) ปัจจยัทางสังคมและการเมือง แรงงานบางส่วนอาจตอ้งการอพยพเคล่ือนยา้ย
 ไปต่างประเทศเพราะไม่พอใจสภาพสังคมและการเมืองท่ีมีอยู่สืบเน่ืองจากความวุ่นวายและ
 ความแตกต่างของกลุ่มการเมืองในประเทศ 
  2) ปัจจยัดึงดูดในประเทศท่ีแรงงานเคล่ือนยา้ยเขา้ 
   สาเหตุดึงดูดให้แรงงานเคล่ือนยา้ยจากประเทศบ้านเกิดเข้ามาสู่ประเทศใด 
 ประเทศหน่ึงไดแ้ก่ 
   2.1) ระดบัค่าจา้งและเงินเดือนท่ีสูงกวา่ในประเทศบา้นเกิดของแรงงาน ส่ิงจูงใจ
 ทางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของแรงงาน ไดแ้ก่ระดบัค่าจา้งและเงินเดือน ถา้แรงงานในอาชีพต่างๆ 
 พบว่าแรงงานประเภทเดียวกันระหว่างในประเทศและต่างประเทศนั้ นมีระดับค่าจ้าง
 เงินเดือนสูงกว่ามาก ก็จะเป็นส่ิงดึงดูดใจให้แรงงานเหล่าน้ีตอ้งการอพยพเคล่ือนยา้ยออกไป
 ท างานยงัถ่ินใหม่ได ้
   2.2) การขาดแคลนก าลังคนในบางสาขา หากมีการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกับ
 ตลาดแรงงานจะท าใหแ้รงงานในต่างประเทศไดท้ราบถึงประเภทแรงงานท่ีขาดแคลนเหล่าน้ีได้
 เป็นอยา่งดี 
   2.3) โอกาสส าหรับความกา้วหนา้ในอาชีพ ประเทศท่ีพฒันาแลว้ยอ่มมีส่ิงอ านวย
 ความสะดวกแก่การปฏิบติังานไดอ้ย่างดี ประกอบกบัการวางแผนพฒันาบุคลากรท่ียุติธรรม
 ย่อมเป็นส่ิงท่ีพึงปรารถนาของแรงงานโดยทัว่ไปอยู่แลว้ และสภาพน้ีเองจะเป็นส่ิงดึงดูดให้
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 แรงงานท่ีมีความรู้ความช านาญจากประเทศดอ้ยพฒันาเคล่ือนยา้ยมาท างานในต่างประเทศเพื่อ
 โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพของตนเอง 
 
 ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเพิ่มเติมถึงงานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีจะมาสนับสนุนแนวคิดดงักล่าวน้ีซ่ึงก็พบว่า     
ธีระพงษ ์ภูริปาณิก (2546) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัแรงงานต่างดา้วอาชีพประมง อ าเภอสัตหีบ จงัหวดั
ชลบุรี พบวา่ แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มี 2 สัญชาติ คือ พม่า และ กมัพูชา ท่ีมาท างานในประเทศไทย 
ซ่ึงเกิดจากปัจจยัผลกัดนัคือ ไม่มีงานท าในประเทศของตน และปัจจยัดึงดูด คือ อตัราค่าจา้งในประเทศ
ไทย โดยชาวกมัพูชาจะมาทางเรือข้ึนฝ่ังท่ีจงัหวดัตราด ชาวพม่าจะมาจากจงัหวดัตาก โดยส่วนใหญ่มี
นายหนา้พามา แรงงานต่างดา้วในอาชีพประมงมีรายไดท่ี้ไม่แน่นอน ข้ึนอยูก่บัปริมาณของสัตวน์ ้ าท่ี
จบัไดใ้นแต่ละคร้ัง ในขณะท่ีก็มีงานวิจยัอ่ืนๆ ไดแ้สดงให้เห็นถึงผลของการศึกษาวา่ยงัมีสาเหตุอ่ืนท่ี
ท าให้แรงงานต่างด้าวเขา้มาหางานท าในประเทศไทย สวสัด์ิ วรพงษ์ (2524) ไดท้  าการศึกษาปัญหา
ชายแดนไทยกบัพม่า พบวา่ ปัญหาการหลบหนีเขา้เมืองโดยมิไดรั้บอนุญาตของชนกลุ่มนอ้ยสัญชาติ
พม่าในเขตชายแดนไทยหลายจงัหวดั ชายแดนแม่สอดก็เป็นส่วนหน่ึงในจ านวนนั้นดว้ย เน่ืองจากไทย
กบัพม่ามีพรมแดนติดต่อกนัอยา่งใกลชิ้ดทั้งทางบกและทางทะเล จึงท าให้เกิดปัญหาจากชนกลุ่มน้อย
เขา้มาแยง่อาชีพ เพิ่มจ านวนประชากร และยงัอาจก็ปัญหาอีกหลายดา้นท่ีมีผลต่อความมัน่คงและความ
ปลอดภยัดว้ย จากผลการวจิยัเบ้ืองตน้นั้นผูว้ิจยัพอสรุปไดว้า่อีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้แรงงานต่างดา้วเขา้
มาท างานในประเทศไทย ก็คือสาเหตุดา้นภูมิประเทศนั้นเอง และมีอีกงานวจิยัหน่ึงท่ีมีความสอดคลอ้ง
กบัแนวคิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งประเทศในแง่มุมของปัจจยัทางสังคมและการเมือง กล่าวคือ 
จาตุร อภิชาตบุตร (2530) ได้ท าการศึกษาวิจยัปัญหาผูอ้พยพชาวกระเหร่ียงต่อความมัน่คงของชาติ 
พบวา่ การสู้รบระหวา่งรัฐบาลทหารพม่ากบัชนกลุ่มนอ้ยกระเหร่ียง ไดท้  าให้มีผูอ้พยพหนีภยัเขา้มาใน
ประเทศไทยจ านวนมาก หากรัฐบาลไทยปล่อยใหส้ถานการณ์เป็นอยูเ่ช่นน้ีแลว้ ผูอ้พยพชาวกระเหร่ียง
ก็จะหลัง่ไหลเขา้มาเพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือยๆ การเน้นนโยบายช่วยเหลือตามหลกัมนุษยธรรมต่อผูอ้พยพ
ยิง่จะท าให้ประเทศไทยตกอยูใ่นสภาพท่ีตอ้งรับเล้ียงดูผูอ้พยพไปไม่มีท่ีส้ินสุด จากผลการศึกษาวจิยัน้ี 
ผูว้ิจยัเช่ือว่าน้ีอาจเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้จ  านวนแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานในประเทศไทยมาก
ข้ึนเร่ือยๆ 
 2.1.2 แนวคิดเชิงทฤษฎเีกีย่วกบัการจ้างแรงงานและทฤษฎตีลาดแรงงานไร้ฝีมือ 
  ทฤษฎีการจา้งแรงงาน เป็นทฤษฎีท่ีศึกษาถึงสาเหตุว่า เพราะเหตุใดในภาคธุรกิจต่างจึง
ตอ้งการแรงงาน หรือมีอุปสงคส์ าหรับแรงงาน ในเชิงเศรษฐศาสตร์เป็นการพิจารณาถึงโครงสร้างของ
ตลาดการจา้งแรงงาน กล่าวคือจ านวนการจา้งแรงงานของตลาดจะข้ึนอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานของ
แรงงานในตลาด โดยจ านวนอุปทานของแรงงานจะข้ึนอยูก่บัอตัราค่าจา้งท่ีแรงงานไดรั้บ และจ านวน
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อุปสงคข์องแรงงานข้ึนอยูก่บัความตอ้งการจา้งงานของผูจ้า้งท่ีมุ่งหวงัจะไดรั้บผลตอบแทนจากการใช้
แรงงานในการผลิตใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
  1) ลกัษณะเส้นอุปสงคแ์รงงาน 
   สุมาลี ปิตยานนท์ (2535) กล่าวว่าอุปสงค์แรงงานประเภทใดประเภทหน่ึงจะ
 เท่ากบัผลรวมของอุปสงคแ์รงงานของนายจา้งทั้งหมดในตลาด ดงันั้นถา้รวมเส้นแสดงอุปสงค์
 ของนายจา้งทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัจะไดเ้ส้นแสดงอุปสงคแ์รงงานอาชีพใดอาชีพหน่ึงในตลาด โดย
 หลกัการแล้วเส้นอุปสงค์แรงงานในตลาดจะเป็นเส้นลาดต ่าไปทางด้านขวามือ ซ่ึงแสดงถึง
 ความสัมพนัธ์ในเชิงกลบักนัระหว่างจ านวนการจา้งงานกบัอตัราค่าจา้ง (ดงัรูปท่ี 2.1) คือ ถ้า
 อตัราค่าจา้งเพิ่มสูงข้ึนจ านวนการจา้งงานจะลดลง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 เส้นอุปสงคแ์รงงาน 
(ท่ีมา: สุมาลี ปิตยานนท,์ 2535) 

 
   สาเหตุท่ีจ  านวนการจา้งงานกับอตัราค่าจา้งสัมพนัธ์ในเชิงกลับกันเสมอนั้นมี
 เหตุผลมาจากกรณีต่างๆดงัต่อไปน้ี 
   1.1) ในกรณีท่ีอตัราค่าจา้งเพิ่มสูงข้ึนจะท าให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึนด้วย จึง
 ส่งผลให้ราคาขายสินคา้ท่ีผลิตเพิ่มสูงข้ึนส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ส าหรับสินคา้ขององค์กรท า
 ใหอ้งคก์รจ าเป็นตอ้งลดระดบัการผลิต และมีผลท าใหค้วามตอ้งการใชแ้รงงานลดลง 
   1.2) ในการผลิตสินค้า ปัจจัยแรงงานมักใช้ร่วมกับปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ เช่น 
 เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือต่างๆเป็นต้น ซ่ึงปัจจยัแรงงานและปัจจยัเคร่ืองจกัรบางส่วนสามารถ
 ทดแทนกันได้ ดังนั้ นหากราคาของแรงงานเพิ่มสูงข้ึนในขณะท่ีราคาของเคร่ืองจักรไม่
 เปล่ียนแปลง องค์กรอาจเลือกใช้ปัจจยัอ่ืนทดแทนแรงงาน ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดตน้ทุน จึงมี
 ผลกระทบต่อความตอ้งการใชแ้รงงานโดยมีแนวโนม้ในทางลดลง 
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  2) ความหมายของอุปทานแรงงาน 
   อญัชลี คอ้คงคา และ จินตนา พรพิไลวรรณ (2532) กล่าวถึงอุปทานแรงงานว่า
 หมายถึงปริมาณของแรงงานท่ีมีผูเ้สนอขายแรงงาน หรือลูกจา้งเสนอขายในตลาดแรงงาน ณ 
 ระดบัค่าจา้งต่างๆ กนัในระยะเวลาใดเวลาหน่ึง สอดคลอ้งกบั แมน สารรัตน์ (2527) กล่าวถึง
 อุปทานแรงงานว่าหมายถึงจ านวนแรงงานท่ีประสงค์และพร้อมท่ีจะท างาน ณ ระดบัค่าจา้ง
 อตัราใดอตัราหน่ึงในระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงอาจวดัเป็นจ านวนชัว่โมงต่อวนั ต่อสัปดาห์หรือเป็น
 จ านวนบุคคลผูเ้ขา้ร่วมในก าลงัแรงงานในระยะเวลานั้น 
  3) ลกัษณะเส้นอุปทานแรงงาน 
   สุมาลี ปิตยานนท์ (2535) กล่าวว่า แม้ว่าในความเป็นจริงอัตราค่าจา้งจะไม่ใช่
 ปัจจยัเดียวในการพิจารณาตดัสินใจเลือกอาชีพของบุคคล แต่ในวิชาเศรษฐศาสตร์การแสดง
 แบบจ าลองของเส้นอุปทานแรงงานส าหรับอาชีพใดอาชีพหน่ึง ปัจจยัท่ีน ามาเป็นหลกัในการ
 วเิคราะห์ คืออตัราค่าจา้งภายใตข้อ้สมมติฐานท่ีวา่คุณลกัษณะของอาชีพอ่ืนๆในระบบเศรษฐกิจ 
 รวมทั้งอตัราค่าจ้างของอาชีพอ่ืนๆคงท่ี การเพิ่มข้ึนของอตัราค่าจา้งอาชีพใดอาชีพหน่ึงเม่ือ
 เปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืนๆจะดึงดูดให้จ  านวนคนท่ีจะหันมาเลือกอาชีพน้ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง
 สามารถแสดงโดยเส้นอุปทานแรงงานท่ีลาดชันข้ึนไปทางขวามือตามการเพิ่มข้ึนของอตัรา
 ค่าจา้ง ดงัรูปท่ี 2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.2 เส้นอุปทานแรงงาน 
(ท่ีมา : สุมาลี ปิตยานนท,์ 2535) 

 
   แมว้า่โดยทัว่ๆ ไปเส้นอุปทานแรงงานจะเป็นเส้นลาดชนัข้ึนไปทางขวา ซ่ึงแสดง
 ความสัมพนัธ์ในทางตรงกบัอตัราค่าจา้งแต่ลกัษณะของเส้นอุปทานแรงงานของแต่ละอาชีพมี
 ความแตกต่างกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากการปรับตวัของอุปทานแรงงานตอ้งใชเ้วลาโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
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 อุปทาแรงงานวิชาชีระดบัสูงซ่ึงตอ้งใช้เวลาในการฝึกอบรมค่อนขา้งยาวนาน เช่นอุปทานของ
 วศิวกรคอมพิวเตอร์หรือวศิวกรพลงังาน 
   การเคล่ือนยา้ยแรงงานทุกประเภทมีทั้งผลดีและผลเสียต่อประเทศ ทั้งกบัประเทศ
 ผูส่้งแรงงานและประเทศท่ีเป็นผูรั้บแรงงาน ทางประเทศผูส่้งแรงงานถา้ช่วงเวลานั้นเกิดปัญหา
 การว่างงานภายในประเทศ ย่อมส่งผลดีต่อการลดภาวะการว่างงาน และส่งผลให้เกิดการ
 เพิ่มพูนรายได้เขา้ประเทศ แต่ผลเสียท่ีเกิดข้ึนคือถ้าเป็นการเคล่ือนยา้ยแรงงานประเภทฝีมือ 
 เหตุการณ์น้ีจะท าให้ประเทศผูส่้งแรงงานตอ้งสูญเสียชนชั้นมนัสมอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แมน 
 สารรัตน์ (2527) กล่าวว่าประเทศผูส่้งออกตอ้งแบกรับภาระตน้ทุนการศึกษาและค่าฝึกอบรม 
 ท าให้ภายในประเทศอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ หรือเรียกวา่เกิดอุปทานแรงงาน
 มีฝีมือบางประเภท ส่วนประเทศผูรั้บแรงงาน ผลดีต่อประเทศคือถา้ขณะนั้นเกิดภาวะการขาด
 แคลนแรงงานการอพยพเขา้จะช่วยบรรเทาไดซ่ึ้ง แมน สารรัตน์ (2527) ไดก้ล่าวสนบัสนุนกบั
 เร่ืองน้ีวา่ ในภาวะท่ีอตัราค่าจา้งมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนเร่ือยๆ การอพยพเขา้จะช่วยลดตน้ทุนส่วน
 ของค่าจ้างได้ ด้านผลเสียท่ีเกิดข้ึนคือ การมีประชากรเพิ่มข้ึนอนัเน่ืองมาจากการอพยพเข้า 
 ปัญหาต่างๆจะเพิ่มมากข้ึนเช่น ปัญหาด้านสังคม ท่ีอยู่อาศยั เคหะสถาน โรงพยาบาล หรือ
 บริการสังคมอ่ืน 
 2.1.3 แรงงานข้ามชาติกบัประชาคมอาเซียน 
  ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นถึงผลพวงของการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community) ในปี พ.ศ. 2558 วา่จะเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีจะท าให้เกิดการทะลกัเขา้มาของแรงงานขา้ม
ชาติทั้ งกลุ่มไร้ฝีมือ (Unskilled Labour) และ กลุ่มฝีมือ (Skilled Labour) ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษา
งานวิจัยเพิ่มเติม ซ่ึงพบผลการวิจัยท่ีน่าสนใจ ความว่า (ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2555) ในอดีตท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบนั การเคล่ือนยา้ยแรงงานภายในอาเซียนนั้นเกิดข้ึน
ตลอดเวลา โดยการเคล่ือนยา้ยแรงงานภายในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่จะเป็นการตอบสนองภาวะขาด
แคลนแรงงานในประเทศปลายทาง เช่น ประเทศไทยมีการเคล่ือนยา้ยเขา้มาของแรงงานต่างดา้วจาก
ประเทศเพื่อนบา้น (สปป.ลาว เมียนมาร์ กมัพูชา) จ  านวนมาก ซ่ึงเป็นแรงงานประเภทไร้ฝีมือ ทั้งน้ีก็
เพื่อตอบสนองการขาดแคลนแรงงานท่ีตอ้งใช้ก าลัง หรืองานท่ีต้องท างานหนักเป็นตน้ ส่วนการ
เคล่ือนยา้ยของแรงงานเหล่าน้ีมกัมาจากประเทศเพื่อนบา้นใกลเ้คียงซ่ึงง่ายต่อการเคล่ือนยา้ย และการ
ลกัลอบเขา้มาท างานอยา่งไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายก็ท าไดง่้ายและมีจ านวนมากเช่นกนั โดยภาพรวม
แลว้แรงงานท่ีเคล่ือนยา้ยในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labour) ส่วน
การเคล่ือนย้ายของแรงงานฝีมือ (Skilled Labour) จะผูกติดกับการลงทุนและการท างานใน
อุตสาหกรรมท่ีตอ้งใช้ทกัษะสูง รวมทั้งแรงงานฝีมือในอาเซียนมกัมีการเคล่ือนยา้ยจากประเทศท่ีมี
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ค่าตอบแทนต ่า เช่น ประเทศในแถบอินโดจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และรวมถึงไทย ไปสู่ประเทศท่ีมี
ค่าตอบแทนสูงกวา่ เช่น สิงคโปร์ และบรูไน เป็นตน้ 
  อน่ึง ผลจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2558 จะท าให้การ
เคล่ือนยา้ยแรงงานวิชาชีพท าไดง่้ายข้ึน เพราะจะมีการอ านวยความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยแรงงาน
วิชาชีพในอาเซียน โดยการสร้างและยอมรับมาตรฐานวิชาชีพร่วมกนั เพื่อเป็นการลดกฎเกณฑ์ดา้น
การเคล่ือนย้ายแรงงาน โดยล่าสุดได้มีการท าข้อตกลงการยอมรับร่วม (Mutual Recognition 
Agreement : MRA) ของแรงงานวชิาชีพต่างๆ ไปแลว้ 7 สาขา ไดแ้ก่ สาขาวิศวกรรม สาขาวชิาชีพการ
พยาบาล สาขาสถาปัตยกรรม สาขาดา้นการส ารวจ สาขาวิชาชีพแพทย ์สาขาวิชาชีพทนัตแพทย ์และ
สาขาวิชาชีพบญัชี โดยมีสาขาการท่องเท่ียวเพิ่ม ข้ึนมาเป็นสาขาท่ี 8 (อยูใ่นขั้นตอนการรอการลงนาม 
MOU ของประเทศไทย) ซ่ึงหมายความวา่ หากแรงงานในประเทศใดท่ีมีคุณสมบติัทั้ง ดา้นหลกัสูตร
การศึกษาอบรมและประสบการณ์ การท างานตามท่ีมีการตกลงไวใ้น MRAs ก็จะไดรั้บการยอมรับจาก
ทุกประเทศสมาชิกและสามารถไปท างานในประเทศสมาชิกใดก็ได้อย่างง่ายข้ึน และด้วยการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานท่ีมีไดง่้ายข้ึนน้ีอาจท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานวิชาชีพในประเทศอาเซียนท่ีให้
ผลตอบแทนนอ้ยกวา่ ซ่ึงอาจท าให้เกิดการโยกยา้ยของแรงงานไทยในสายวชิาชีพน้ีมากข้ึน อยา่งไรก็
ตาม ในบางสายวิชาชีพการเคล่ือนยา้ยอาจท าได้ไม่ง่ายนัก เน่ืองจากหลายๆ ประเทศยงัคงสงวน
กฎเกณฑ์ท่ีแรงงานต้องปฏิบติัตามเป็นตน้ อย่างไรก็ตามแนวโน้มการเคล่ือนยา้ยแรงงานอย่างเสรี
ภายใต้ประชาคมอาเซียนมีปัจจยัและองค์ประกอบหลายอย่าง โดยปัจจยัส าคญัท่ีดึงดูดให้เกิดการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานจะประกอบดว้ย 
  1) การพฒันาของแต่ละประเทศในอาเซียน 

การพฒันาของแต่ละประเทศในอาเซียน กล่าวคือประเทศท่ีมีทรัพยากรรองรับใน
การผลิตมากก็จะดึงดูดนกัลงทุนท่ีแสวงหาแหล่งทรัพยากรใหม่ให้เขา้ไปลงทุนในประเทศนั้น
เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้มีการขยายตัวในอุตสาหกรรมการผลิตมากข้ึนในประเทศนั้ น
ยกตวัอยา่งเช่น ประเทศอินโดนีเซียท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติมากท่ีสุดในอาเซียน ส่งผลให้มีการ
ขยายตวัในอุตสาหกรรมการผลิตมากเป็นอนัดับหน่ึง เห็นได้จากในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา
อินโดนีเซียมีอตัราการขยายตวัของการลงทุนจากต่างชาติถึง 7.6 เท่า ซ่ึงมากท่ีสุดในอาเซียน 
โดยกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บการสนใจจากนกัลงทุนมากเป็นอนัดบัหน่ึงคือ อุตสาหกรรมการ
ผลิต รองลงมาคืออุตสาหกรรมเหมืองแร่ การเขา้มาลงทุนอยา่งต่อเน่ืองในอินโดนีเซีย แสดงให้
เห็นถึงความพึงพอใจของนกัลงทุนท่ีมีต่ออินโดนีเซีย ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการมีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติเป็นจานวนมากในประเทศ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิต ทั้ งยงั
สอดคลอ้งกบัจานวนแรงงานไทยท่ีมีการเคล่ือนยา้ยไปท างานในประเทศอินโดนีเซียเพิ่มมาก
ข้ึนทุกปี ดงันั้นทิศทางการเคล่ือนยา้ยของแรงงานจึงมีการเคล่ือนยา้ยตามทิศทางการลงทุนใน
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อาเซียนดว้ยเช่นกนั ซ่ึงกลุ่มแรงงานทกัษะพร้อมจะกระจายตวัเขา้สู่ประเทศท่ีมีศกัยภาพการจา้ง
งาน และกลุ่มแรงงานไร้ทกัษะพร้อมจะเคล่ือนยา้ยกลบัภูมิล าเนาของตวัเอง เพราะมีโอกาสใน
การประกอบอาชีพมากข้ึน จากการท่ีนกัลงทุนเร่ิมขยายฐานการผลิตไปยงักลุ่มประเทศท่ีเป็น
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติมีค่าจา้ง แรงงานท่ีถูกกวา่ และมีโอกาสในการพฒันาโครงสร้างทาง
กฎหมายและการขนส่งมากกวา่ เช่น อินโดนีเซีย และกลุ่มประเทศ CLMV ดงันั้นการเปิดเสรี
อาเซียนจะก่อใหเ้กิดการไร้ฝีมือในประเทศท่ีเคยออกไปคา้แรงงานในต่างประเทศมีแนวโนม้จะ
กลับถ่ินฐานของตนเองเพิ่มมากข้ึนตามทิศทางการลงทุนของอาเซียน ซ่ึงการเติบโตใน
อุตสาหกรรมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง
โดยเฉพาะประเทศกมัพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวยีดนาม จะส่งผลใหแ้รงงานเหล่านั้นท่ีอยู่
ในประเทศไทย มีแนวโน้มท่ีจะเดินทางกลบัประเทศตนเองมากข้ึน เพื่อไปประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีก าลงัเติบโตตามทิศทางการลงทุนในประเทศของตนเองมากข้ึน 

  2) อตัราค่าจา้ง หรือค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ 
   อตัราค่าจา้ง หรือค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ ในขณะท่ีแนวโนม้กลุ่มแรงงานทกัษะจะมี
 การกระจายตวัมากข้ึนไปยงักลุ่มประเทศท่ีมีค่าจา้งแรงงานท่ีสูงกวา่ประเทศของตนเอง แรงงาน
 ทกัษะไทยมีแนวโน้มจะเคล่ือนยา้ยไปประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ซ่ึงสิงคโปร์
 เป็นประเทศท่ีมีแนวโน้มการกระจายตวัของแรงงานทกัษะมากท่ีสุด เน่ืองมาจากสิงคโปร์เป็น
 ประเทศท่ีมีอตัราการเติบโตในธุรกิจภาคบริการสูง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเป็นประเทศท่ีมีอตัรา
 ค่าจา้งแรงงานท่ีสูงท่ีสุดในอาเซียน โดยเห็นไดจ้ากวชิาชีพท่ีไดท้  าขอ้ตกลง MRAs ของแรงงาน
 วิชาชีพต่างๆ ภายใตป้ระชาคมอาเซียน กลุ่มแรงงานฝีมือของประเทศไทยมีแนวโน้มในการ
 เคล่ือนยา้ยมากท่ีสุด คือ วศิวกร และสถาปนิก แต่ในขณะเดียวกนัแรงงานทกัษะในประเทศท่ีมี
 ค่าจา้งต ่า กวา่ไทยก็มีแนวโนม้ท่ีจะเคล่ือนยา้ยมาท างานในประเทศไทยดว้ยเช่นกนัทั้งน้ี ปัจจยัท่ี
 น าไปสู่ความส าเร็จในการเคล่ือนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนอย่าง
 รูปธรรม คือ การท่ีทุกประเทศสมาชิกของอาเซียนต่างไดรั้บผลประโยชน์จากการ เค ล่ื อ น ย้า ย
 แรงงานฝีมือทั้ งภูมิภาคมีโอกาสหางานท าได้มากข้ึน เพราะตลาดแรงงานขยายใหญ่ข้ึน 
 นอกจากน้ียงัเป็นโอกาสในการแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ (Labour Shortage of 
 Skilled Labour) ของแต่ละประเทศอีกด้วย ดงันั้นควรมีการท าความเขา้ใจให้ตรงกนัในเร่ือง
 การเคล่ือนยา้ยแรงงาน เน่ืองจากหลายฝ่ายยงัมีความเข้าใจท่ีแตกต่างกัน เช่น เข้าใจว่าการ
 เคล่ือนยา้ยแรงงานอย่างเสรีคือการเดินเข้า-ออกในประเทศอาเซียนได้เลยโดยไม่ต้องผ่าน
 ขั้นตอนอะไร ซ่ึงแท้ท่ีจริงแล้วการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีระบุไว ้Blueprint คือการอ านวย
 ความสะดวกให้มีการเคล่ือนยา้ยไดง่้ายข้ึนเท่านั้น ดงันั้น ประเทศไทยจึงตอ้งมีการเตรียมพร้อม
 สาหรับแรงงานท่ีจะมีการเคล่ือนยา้ย ซ่ึงจุดอ่อนของแรงงานไทยคือ ภาษา ระเบียบวินัยและ
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 เทคโนโลยี ฉะนั้นจะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมให้กบัแรงงานในดา้นภาษาและเทคโนโลยี
 สารสนเทศ พร้อมกบัให้เรียนรู้วฒันธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆควบคู่กนัไป ซ่ึง
 เป็นหน้าท่ีของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีจะตอ้งขบัเคล่ือนกลไกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
 เพิ่มขีดความสามารถให้กับแรงงานไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐควรบริหารจดัการด้าน
 ทรัพยากรมนุษยร่์วมกนัอยา่งบูรณาการ 
 2.1.4 แนวคิดในการก าหนดคุณสมบัติลูกจ้างของสถานประกอบการ 
  การก าหนดนโยบายและวางแผนในการคดัเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสถานประกอบการ ชูชยั สมิทธิไกร (2546) การสรรหาบุคลากรเขา้ท างานในองคก์รนั้น ฝ่าย
บุคคลตอ้งมีการวิเคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน และก าหนดคุณสมบติัของบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ทกัษะ และความสามารถให้เหมาะสมกบังานท่ีขาดแคลนในต าแหน่งนั้นๆ ส าหรับการขาดแคลน
แรงงานไร้ฝีมือบางคร้ังก็มีการขาดแคลนมาก จึงจ าเป็นตอ้งแสวงหาแรงงานต่างชาติเขา้มาทดแทน
เพื่อให้การด าเนินการของสถานประกอบการบรรลุตามวตัถุประสงค์ ท่ีตั้ งไวค้วามปรารถนาของ
ผูป้ระกอบการมกัตอ้งการให้สถานประกอบการของตนมีความมัน่คง ความเจริญเติบโตในขอบเขต
ของการด าเนินการ และความมีช่ือเสียงของสถานประกอบการนั้น ผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัหวัหนา้งานไป
จนถึงผู ้บริหารระดับสูงสุด ย่อมประสงค์ท่ีจะมีลูกจ้างท่ีสามารถช่วยให้เป้าหมายของสถาน
ประกอบการบรรลุผล ส่ิงท่ีฝ่ายนายจา้งปรารถนาท่ีจะไดรั้บจากลูกจา้งหรือผูป้ฏิบติังานทุกระดบัท่ีเขา้
มาท างานดว้ย มีดงัน้ี 
  1) การท างานเต็มเวลา สถานประกอบการทุกแห่งมกัจะมีการก าหนดเวลาเร่ิมท างานและ
 เวลาเลิกงานของลูกจา้งไว ้การท่ีลูกจา้งมาท างาน และเลิกงานตรงตามก าหนดเวลา ไม่หยดุ ไม่
 ลา และไม่ขาดงาน 
  2) การท างานเต็มประสิทธิภาพ โดยลูกจา้งท างานในหน้าท่ีของตนดว้ยความตั้งใจและ
 ใชค้วามรู้ความสามารถอย่างเต็มท่ี นายจา้งทุกคนยอ่มพึงพอใจท่ีไดรั้บผลงานท่ีมีคุณภาพจาก
 การปฏิบติังานของลูกจา้ง 
  3) การท างานตามค าสั่งนายจา้งยอ่มไม่ประสงคมี์ลูกจา้งท่ีไม่เช่ือฟังลูกจา้งท่ีท างานตรง
 ตามค าสั่งทนัที ยอ่มเป็นท่ีปรารถนาของนายจา้งในทุกสถานประกอบการ 
  4) การรักษาประโยชน์ของนายจา้ง นายจา้งยอ่มหวงัให้ลูกจา้งทุกคนช่วยสอดส่อง ดูแล 
 ป้องกนัและรักษาประโยชน์ของนายจา้งในทุกทาง ไม่วา่จะเป็นการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั
 และมีประสิทธิภาพ 
  5) ความจงรักภกัดี นายจา้งทุกคนประสงคท่ี์จะให้ลูกจา้งทุกคนท่ีมีคุณภาพไดอ้ยูท่  างาน
 กบันายจา้งนานท่ีสุดจนกวา่จะเกษียณอายุหรือจนกวา่นายจา้งจะเลิกกิจการ ไม่ลาออกหรือละ
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 ทิ้งนายจา้งไปเป็นลูกจา้งผูอ่ื้น ความจงรักภกัดี ยงัหมายถึงการไม่น าความลบัของนายจา้งไป
 เปิดเผยภายนอก 
  6) ความเคารพและยอมรับนบัถือนายจา้งหรือผูบ้ริหารทุกระดบัจึงยงัหวงัท่ีจะไดค้วาม
 เคารพนบนอบจากลูกจา้ง และตอ้งการลูกจา้งยอมรับนบัถือในความเป็นผูใ้หญ่กวา่ 
  7) ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความปรารถนาร่วมกนัของนายจา้งทุกคนก็คือความซ่ือสัตยสุ์จริต
 ของลูกจา้ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินหรือวตัถุมีค่า 
  8) ความอุตสาหะและความขยนัขนัแขง็ ลูกจา้งท่ีมีความพร้อมจะท างานอยูเ่สมอ มีความ
 อุตสาหะต่อการงานท่ีรับมอบหมายและมีความขยนัขนัแข็ง ย่อมเป็นลูกจา้งในอุดมคติของ
 นายจา้งอยา่งหน่ึง 
  9) ความคิดสร้างสรรค์ ลูกจ้างท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ย่อมท าให้นายจ้างประหยดั
 ค่าใชจ่้าย ไดผ้ลงานท่ีดี มีคุณภาพ นายจา้งจึงใฝ่ฝันท่ีจะไดลู้กจา้งประเภทน้ี 
  ส าหรับลกัษณะหรือคุณสมบติัของลูกจา้งสามารถก าหนดโดยความตอ้งการของงานท่ี
 ปฏิบัติ ลักษณะบุคคลมักถูกบันทึกออกเป็นหัวข้อท่ีเหมาะสมและระบบท่ีใช้กันมาก ซ่ึง
 โดยทัว่ไปมีดงัน้ี 
  1) ทางกายภาพ เช่น สุขภาพ บุคลิกภาพภายนอก ความอดทน และการแสดงออกทาง
 วาจา 
  2) ความรอบรู้ เช่นการศึกษา คุณวฒิุและประสบการณ์ 
  3) สติปัญญาทัว่ไป เช่นไหวพริบ หรือความสามารถในการใชเ้หตุผล 
  4) ความสามารถพิเศษ เช่น ทางเคร่ืองกล ความช านาญในฝีมือ ความคล่องแคล่วในการ
 ใชค้  าพดูและร่างกาย 
  5) ข้อได้เปรียบอ่ืนๆ เช่น ขยนั ปฏิบัติงานได้คล่องแคล่ว มีความคิดสร้างสรรค์
 กระตือรือร้น เขา้สังคมไดดี้  
  6) อารมณ์ เช่น ความเป็นผูย้อมรับเหตุผล มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืน ใจคอหนกัแน่น เป็นผู ้
 ไวว้างใจได ้และมีความมัน่ใจในตนเอง 
  7) ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ได ้เช่น ลกัษณะงานท่ีมีกรณีพิเศษ ไดแ้ก่ การท างานนอก
 เวลาการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นตน้ 
 2.1.5 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพือ่การวจัิย 
  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample size) เป็นส่ิงส าคญัท่ีผูว้จิยัตอ้งก าหนดใหเ้หมาะสม และ
มีความเป็นตวัแทนท่ีดีของประชากรท่ีท าการศึกษา เพื่อจะช่วยให้ผลการวิจยัมีความน่าเช่ือถือ ดงันั้น
จึงเกิดค าถามวา่ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่าไรจึงจะท าให้ผลการวจิยัมีความเช่ือถือได ้ซ่ึงความจริงแลว้
ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตวัวา่จะตอ้งใช้ขนาดกลุ่มตวัอยา่งจ านวนเท่าใด ไดมี้ผูเ้สนอวิธีการก าหนด
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ของตวัอย่างไวห้ลายวิธีดว้ยกนั เช่น การก าหนดเกณฑ์ร้อยละของประชากร การใช้ตารางส าเร็จรูป 
หรือการใชสู้ตรค านวณ ซ่ึงผูว้จิยัสามารถเลือกตามความเหมาะสม 
  กลุ่มตวัอยา่ง (Sample groups) หมายถึงบางส่วนของประชากรท่ีถูกเลือกมาเป็นตวัแทน
ของประชากรท่ีท าการศึกษา การใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็กจะท าใหมี้โอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนมาก 
และการใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่งใหญ่จะมีโอกาสเกิดความคลาดเคล่ือนนอ้ย เน่ืองจากขนาดกลุ่มตวัอยา่ง
ใหญ่ให้ขอ้มูลท่ีเท่ียงตรง การค านวณทางสถิติมีความถูกตอ้งมากกว่ากลุ่มตวัอย่างขนาดเล็ก กลุ่ม
ตวัอยา่งยิ่งมีขนาดใหญ่มากเท่าใด ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มจะลดนอ้ยลงแต่เม่ือถึงจุดหน่ึงแมจ้ะ
เพิ่มขนาดของกลุ่มตวัอยา่งให้ใหญ่ข้ึนอีกแต่ความคลาดเคล่ือนก็ลดลงไดไ้ม่มากนกั (Kerlinger, 1972 
อา้งใน พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543) ดงัรูปท่ี 2.3 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

รูปท่ี 2.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งกบัขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
(ท่ีมา: Kerlinger, 1972 อา้งใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 

 
  1) การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งวา่ควรมีขนาดเท่าใดนั้น ผูว้ิจยัควรค านึงถึงส่ิง
 ต่างๆ หลายอยา่งมาประกอบกนั (Librero, 1985 อา้งใน ธีรวฒิุ เอกะกุล, 2543) ดงัน้ี 
   1.1) ค่าใช้จ่าย เวลาแรงงานและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
 ตวัอยา่งนั้นวา่มีพอท่ีจะท าใหไ้ดห้รือไม่ และคุม้ค่าเพียงใด 
   1.2) ขนาดของประชากร ถา้ประชากรมีขนาดใหญ่ มีความจ าเป็นตอ้งเลือกกลุ่ม
 ตวัอยา่ง ถา้ประชากรมีขนาดเล็ก และสามารถท่ีจะศึกษาไดค้วรจะศึกษาจากประชากรทั้งหมด 
   1.3) ความเหมือนกัน ถ้าประชากรมีความเหมือนกันมากความแตกต่างของ
 สมาชิกมีนอ้ย นั้นคือความแปรปรวนในกลุ่มตวัอยา่งมีนอ้ยก็ใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดเล็กได ้แต่ถา้
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 ประชากรมีลกัษณะไม่เหมือนกนั ความแตกต่างของสมาชิกมีมาก ความแปรปรวนในกลุ่มมี
 มากจ าเป็นตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งขนาดใหญ่ เพื่อใหค้รอบคลุมคุณลกัษณะต่างๆ ของประชากร 
   1.4) ความแม่นย  าชดัเจน ถา้ตอ้งการความแม่นย  าชดัเจนในเร่ืองท่ีจะศึกษาคน้ควา้
 ตอ้งใช้กลุ่มตวัอย่างขนาดใหญ่ คือ ยิ่งขนาดของกลุ่มตวัอย่างใหญ่มากเท่าใด ผลการศึกษายิ่ง
 มีความแม่นย  ามากข้ึนเท่านั้น 
   1.5) ความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง ความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดข้ึนได้
 จากการสุ่มตัวอย่าง โดยทั่วไปแล้ว มักจะยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนได้ 1% หรือ 5% 
 (สัดส่วน 0.01 หรือ 0.05) และยงัข้ึนอยูก่บัความส าคญัของเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษาดว้ย ถา้ ปัญหา
 มีความส าคญัมาก ก็ควรใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนนอ้ยท่ีสุด เช่น 1% แต่ถา้มีความส าคญั น้อยก็
 อาจยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนไดบ้า้ง เช่น 5% เป็นตน้ 
   1.6) ความเช่ือมัน่ ผูว้ิจยัต้องก าหนดความเช่ือมั่นว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีสุ่มมานั้นมี
 โอกาสได้ค่าอา้งอิงไม่แตกต่างจากค่าท่ีแท้จริงของประชากรประมาณเท่าไร เช่น ถา้ก าหนด
 ระดบัเช่ือมัน่ 95% หมายถึง ค่าอา้งอิงมีโอกาสถูกตอ้ง 95% มีโอกาสผิดพลาดจากค่าท่ีแทจ้ริง 
 5% นั่นคือค่าท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง 95 กลุ่มจาก 100 กลุ่มท่ีสุ่มมาจากประชากรเดียวกนัจะไม่
 แตกต่างจากค่าท่ีแทจ้ริงของประชากร ซ่ึงระดบัความเช่ือมัน่อาจจะเพิ่มข้ึนเป็น 99% หรือลดลง
 เหลือ 90% 
   ผูว้ิจยัจะใช้สูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่ Yamane (1973) เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่
 ในการก าหนดขนาดของกลุ่มประชากรตัวอย่างในการศึกษา และผู ้วิจ ัยได้เลือกใช ้
 แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการวจิยั ซ่ึงผูท่ี้ตอบแบบสอบถาจะเป็นบุคลากร 
 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน และพนกังานสายสนบัสนุนปฏิบติัการ ของบริษทั น่ิมซ่ีเส็ง
 ขนส่ง 1988 จ ากดั โดยก าหนดความเช่ือมัน่ไวท่ี้ร้อยละ 95 นั้นหมายความว่าจะยอมรับความ
 คลาดเคล่ือนของกลุ่มประชากรตวัอยา่งไดเ้พียงร้อยละ 5 เท่านั้น สูตรค านวณของเทโร่ยามาเน่ 
 มีดงัน้ี 
 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

   
  n   =   ขนาดกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
  N   =   ขนาดของประชากร 
  E   =    ความขลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้
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 2.1.6 การสร้างแบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
  แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือวิจัยชนิดหน่ึงท่ีนิยมใช้กันมากในหมู่
นักวิจยั ทั้งน้ีเพราะการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามเป็นวิธีท่ีสะดวกและสามารถใช้วดัได้
อย่างกวา้งขวาง แบบสอบถามส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของค าถามเป็นชุดๆ ท่ีไดถู้กรวบรวมไวอ้ย่างมี
หลกัเกณฑ์และเป็นระบบ เพื่อใช้วดัส่ิงท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะวดัจากกลุ่มตวัอยา่งหรือประชากรเป้าหมาย
ให้ไดม้าซ่ึงขอ้เท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบนัและการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต การเก็บขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามสามารถท าได้ด้วยการสัมภาษณ์หรือให้ผูต้อบตอบด้วยตนเอง ส าหรับงานวิจยัน้ีจะ
มุ่งเน้นท่ีการสร้างแบบสอบถามส าหรับให้ผูต้อบตอบด้วยตนเองมีการกล่าวถึงโครงสร้างของ
แบบสอบถาม ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม และขอ้เด่นขอ้ดอ้ยของการใชแ้บบสอบถามท่ีใหผู้ต้อบ
ตอบดว้ยตนเอง เพื่อให้นกัวิจยัหรือผูท่ี้สนใจสามารถสร้างแบบสอบถามท่ีตรงตามวตัถุประสงค์ของ
การวิจยัและเหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่างหรือประชากรเป้าหมาย อนัจะน ามาซ่ึงผลการวิจยัท่ีความ
ถูกตอ้งและเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  1) โครงสร้างของแบบสอบถาม 
   โครงสร้างของแบบสอบถาม ประกอบไปดว้ย 3 ส่วนส าคญั ดงัน้ี 
   1.1) หนงัสือน าหรือค าช้ีแจง โดยมากมกัจะอยูส่่วนแรกของแบบสอบถาม อาจมี
 จดหมายน าอยู่ด้านหน้าพร้อมค าขอบคุณ โดยค าช้ีแจงมักจะระบุถึงจุดประสงค์ท่ีให้ตอบ
 แบบสอบถาม การน าค าตอบท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ ค  าอธิบายลกัษณะของแบบสอบถาม วิธีการ
 ตอบแบบสอบถามพร้อมตวัอย่าง พร้อมทั้ งจบลงด้วยช่ือและท่ีอยู่ของผูว้ิจยั หรืออาจเพิ่ม
 ขอ้ความท่ีระบุวา่ผูว้จิยัจะไม่น าขอ้มูลไปเปิดเผย 
   1.2) ค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนตัว ค าตอบท่ีได้จะเป็นข้อเท็จจริงของผู ้ตอบ
 แบบสอบถาม เช่น ค าถามเก่ียวกบัเพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ เป็นตน้ การท่ีจะถามขอ้มูล
 ส่วนตวัอะไรบา้งนั้นข้ึนอยูก่บักรอบแนวความคิดในการวิจยั โดยดูว่าตวัแปรท่ีสนใจจะศึกษา
 นั้นมีอะไรบา้งท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวั เพื่อท่ีจะถามเฉพาะขอ้มูลส่วนตวัท่ีจ  าเป็นในการวิจยั
 เร่ืองนั้นๆ เท่านั้น 
   1.3) ค าถามเก่ียวกบัคุณลกัษณะหรือประเด็นท่ีจะวดั เช่น พฤติกรรม ปรากฏการณ์ 
 หรือความคิดเห็นของผูต้อบในเร่ืองนั้นๆ เป็นชุดค าถามท่ีให้ผูต้อบบอกถึงพฤติกรรม หรือ
 ปรากฏการณ์ หรือใหแ้สดงความคิดเห็นในดา้นต่างๆ 
  2) ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม 
   การสร้างแบบสอบถามประกอบไปดว้ยขั้นตอนส าคญั ดงัน้ี 
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   2.1) ศึกษาคุณลกัษณะท่ีจะวดั 
    ผูว้ิจยัจะตอ้งทราบว่าคุณลกัษณะหรือประเด็นท่ีจะวดัให้มีอะไรบา้ง โดย
 อาจดูไดจ้ากวตัถุประสงค์ของการวิจยั กรอบแนวความคิด หรือสมมติฐานการวิจยั จากนั้นจึง
 ศึกษาคุณลกัษณะหรือประเด็นท่ีจะวดัดงักล่าวใหเ้ขา้ใจอยา่งละเอียดทั้งเชิงทฤษฎีและนิยามเชิง
 ปฏิบติัการ ซ่ึงอาจไดจ้ากเอกสาร ต ารา หรือผลการวิจยัต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือใกลเ้คียง
 กนั 
   2.2) ก าหนดประเภทของขอ้ค าถาม 
    ผูว้ิจยัจะตอ้งพิจารณาประเภทของขอ้ค าถามท่ีจะวดัคุณลกัษณะท่ีตอ้งการ 
 ซ่ึงขอ้ค าถามในแบบสอบถามอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
    2.2.1) ค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) เป็นค าถามท่ีเปิดโอกาส
  ให้ผูต้อบสามารถตอบไดอ้ยา่งเต็มท่ี ค  าถามปลายเปิดจะนิยมใช้กนัมากในกรณีท่ีผูว้ิจยั
  ไม่สามารถคาดเดาไดล่้วงหนา้วา่ค าตอบจะเป็นอยา่งไร หรือใชค้  าถามปลายเปิดในกรณี
  ท่ีตอ้งการไดค้  าตอบเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างค าถามปลายปิด ตวัอยา่งค าถาม
  ปลายเปิด เช่น ท่านตดัสินใจประกอบอาชีพคา้ขาย   เพราะ..................... เป็นตน้ 
    2.2.2) ค าถามปลายปิด (Close Ended Question) เป็นค าถามท่ีผูว้ิจยัมีแนว
  ค าตอบไวใ้ห้ผูต้อบเลือกตอบจากค าตอบท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น ค าตอบท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว้
  ล่วงหนา้มกัไดม้าจากการทดลองใชค้  าถามในลกัษณะท่ีเป็นค าถามปลายเปิด แลว้น ามา
  จดักลุ่มของค าตอบ หรือไดม้าจากการศึกษาผลการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือจากแนวความคิด
  ของผูว้ิจยัเอง และจากขอ้มูลอ่ืนๆ ซ่ึงขอ้ค าถามแต่ละประเภทมีขอ้เด่นขอ้ดอ้ยตามตาราง
  ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2.1 ขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยในการใชข้อ้ค าถามระหวา่งปลายเปิด-ปลายปิด 
 

ขอ้เด่น 
ค าถามปลายเปิด ค าถามปลายปิด 

1) สามารถสร้างค าถามไดง่้าย 
2) เปิดโอกาสใหผู้ต้อบแสดงความคิดเห็นเตม็ท่ี 
3) ค  าตอบท่ีได้จะตรงกับความรู้สึกนึกคิดของ
ผูต้อบมากกวา่ค าถามปลายปิด 
 
 
 
 
 

1) ไม่ตอ้งเสียเวลาในการสรุปประเด็นค าตอบ 
2) ค าตอบท่ีได้รับจะจ ากดัเฉพาะประเด็นท่ีเรา
สนใจศึกษาเท่านั้น 
3) ผูต้อบไม่ต้องเสียเวลาในการคิดหาค าตอบ
และเขียนเรียบเรียงค าตอบ 
 
4) ค าตอบปลายปิดช่วยให้ผูต้อบไม่ค่อยรู้สึก
ล าบากใจในการตอบค าถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีไม่
ตอ้งการจะตอบ เช่นรายได ้

ขอ้ดอ้ย 
ค าถามปลายเปิด ค าถามปลายปิด 

1) ค าตอบท่ีไดจ้ะมีความหลากหลายบางค าตอบ
ก็ไม่อยูป่ระเด็นท่ีผูว้จิยัสนใจ 
2)เสียเวลาในการสรุปประเด็นค าตอบเพื่อน ามา
ลงรหสั 
3) เสียเวลาในการคิดหาค าตอบ ซ่ึงอาจท าให้เกิด
ความเบ่ือหน่ายในการตอบค าถาม 
4) บางค าถามผูต้อบอาจมีความรู้สึกล าบากใจ
หรือไม่อยากตอบเช่น รายได ้เป็นตน้ 

1) ผูต้อบไม่มีอิสระในการตอบ เพราะถูกจ ากดั
ใหเ้ลือกตอบเฉพาะค าตอบท่ีมีใหเ้ลือกเท่านั้น 
2) ผู้วิจัยต้องเสียเวลาในการคิดหาค าตอบไว้
ล่วงหนา้วา่ผูต้อบจะตอบอะไรไดบ้า้ง ซ่ึงอาจไม่
ตรงกบัค าตอบของผูต้อบ อาจมีการแกไ้ขไดโ้ดย
การมีค าตอบ “อ่ืนๆ โปรดระบุ” ไวด้ว้ย 
 

 
(ท่ีมา : มารยาท โยทองยศ, จาก http://www.bcn.ac.th) 
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   3.3) การร่างแบบสอบถาม 
    เม่ือผูว้ิจยัทราบถึงคุณลกัษณะหรือประเด็นท่ีจะวดั และก าหนดประเภท
 ของข้อค าถามท่ีจะมีอยู่ในแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู ้วิจ ัยจึงลงมือเขียนข้อค าถามให้
 ครอบคลุมทุกคุณลกัษณะหรือประเด็นท่ีจะวดั โดยเขียนตามโครงสร้างของแบบสอบถามท่ีได้
 กล่าวไวแ้ลว้  และหลกัการในการสร้างแบบสอบถาม ดงัน้ี 
    3.3.1) ตอ้งมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนว่าตอ้งการจะถามอะไรบา้ง โดยจุดมุ่ง
  หมายนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยัท่ีจะท า 
    3.3.2) ตอ้งสร้างค าถามให้ตรงตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้เพื่อป้องกนัการมีขอ้
  ค าถามนอกประเด็นและมีขอ้ค าถามจ านวนมาก 
    3.3.3) ต้องถามให้ครอบคลุมเร่ืองท่ีจะว ัด โดยมีจ านวนข้อค าถามท่ีพอ
  เหมาะ  ไม่มากหรือน้อยเกินไป แต่จะมากหรือน้อยเท่าใดนั้นข้ึนอยู่กบัพฤติกรรมท่ีจะ
  วดั ซ่ึงตามปกติพฤติกรรมหรือเร่ืองท่ีจะวดัเร่ืองหน่ึงๆ นั้นควรมีขอ้ค าถาม 25-60 ขอ้ 
    3.3.4) การเรียงล าดบัขอ้ค าถาม ควรเรียงล าดบัให้ต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั และ
  แบ่งตามพฤติกรรมย่อยๆ ไวเ้พื่อให้ผูต้อบเห็นชดัเจนและง่ายต่อการตอบ นอกจากนั้น
  ต้องเรียงค าถามง่ายๆ ไวเ้ป็นข้อแรกๆ เพื่อชักจูงให้ผูต้อบอยากตอบค าถามต่อ ส่วน
  ค าถามส าคญัๆ ไม่ควรเรียงไวต้อนทา้ยของแบบสอบถาม เพราะความสนใจในการตอบ
  ของผูต้อบอาจจะนอ้ยลง ท าใหต้อบอยา่งไม่ตั้งใจ ซ่ึงจะส่งผลเสียต่อการวจิยัมาก 
    3.3.5) ลกัษณะของขอ้ความท่ีดี ขอ้ค าถามท่ีดีของแบบสอบถามนั้น ควรมี
  ลกัษณะดงัน้ี 
     (1) ข้อค าถามไม่ควรยาวจนเกินไป ควรใช้ข้อความสั้ น กะทดัรัด 
   ตรงกบัวตัถุประสงคแ์ละสองคลอ้งกบัเร่ือง 
     (2) ขอ้ความ หรือภาษาท่ีใชใ้นขอ้ความตอ้งชดัเจน เขา้ใจง่าย 
     (3) ไม่ใชค้  าถามน าหรือแนะใหต้อบ 
     (4) ไม่ถามเร่ืองท่ีเป็นความลบัเพราะจะท าให้ไดค้  าตอบท่ีไม่ตรงกบั
   ขอ้เทจ็จริง 
     (5) ไม่ควรใช้ขอ้ความท่ีมีความหมายก ากวมหรือขอ้ความท่ีท าให้
   ผูต้อบแต่ละคนเขา้ใจความหมายของขอ้ความไม่เหมือนกนั 
     (6) ไม่ถามในเร่ืองท่ีรู้แลว้ หรือถามในส่ิงท่ีวดัไดด้ว้ยวธีิอ่ืน 
     (7) ขอ้ค าถามตอ้งเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่าง คือ ตอ้งค านึงถึงระดบั
   การศึกษาความสนใจ สภาพเศรษฐกิจ ฯลฯ 
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     (8) ขอ้ค าถามหน่ึงๆ ควรถามเพียงประเด็นเดียว เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ี
   ชดัเจนและตรงจุดซ่ึงจะง่ายต่อการน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 
     (9) ค าตอบหรือตวัเลือกในขอ้ค าถามควรมีมากพอ หรือใหเ้หมาะสม
   กบัขอ้ ค าถามนั้น แต่ถา้ไม่สามารถระบุไดห้มดก็ใหใ้ชว้า่อ่ืนๆโปรดระบุ ………. 
     (10) ควรหลีกเล่ียงค าถามท่ีเก่ียวกบัค่านิยมท่ีจะท าให้ผูต้อบไม่ตอบ
   ตามความเป็นจริง เช่น ท่านมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศหรือไม่ 
     (11) ค าตอบท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม ตอ้งสามารถน ามาแปลงออกมา
   ในรูปของปริมาณและใชส้ถิติอธิบายขอ้เท็จจริงได ้เพราะปัจจุบนัน้ีนิยมใช้คอม-
   พิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงันั้นแบบสอบถามควรค านึงถึงวิธีการประมวล
   ขอ้มูล และวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ย  
   3.4) การปรับปรุงแบบสอบถาม 
    หลงัจากท่ีสร้างแบบสอบถามเสร็จแลว้ ผูว้ิจยัควรน าแบบสอบถามนั้นมา
 พิจารณาทบทวนอีกคร้ังเพื่อหาข้อบกพร่องท่ีควรปรับปรุงแก้ไข และควรให้ผูเ้ช่ียวชาญได้
 ตรวจแบบสอบถามนั้นดว้ยเพื่อท่ีจะไดน้ าขอ้เสนอแนะและขอ้วพิากษว์จิารณ์ของผูเ้ช่ียวชาญมา
 ปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
   3.5) น าแบบสอบถามไปทดลองใชเ้พื่อวเิคราะห์คุณภาพ 
    เป็นการน าเอาแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับกลุ่ม
 ตวัอยา่งเล็กๆเพื่อน าผลมาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ซ่ึงการวเิคราะห์หรือตรวจสอบ
 คุณภาพของแบบสอบถามท าไดห้ลายวธีิ แต่ท่ีส าคญัมี 2 วธีิ ไดแ้ก่ 
    3.5.1) ความเท่ียงตรง (Validity) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีสามารถวดัไดใ้นส่ิงท่ี
  ตอ้งการวดั โดยแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
     (1) ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) คือ การท่ีแบบ
   สอบถามมีความครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือพฤติกรรมท่ีต้องการวดัหรือไม่ 
   ค่าสถิติท่ีใช้ในการหาคุณภาพ คือ ค่าความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกบัวตัถุ
   ประสงค์ ห รือเน้ือหา (IOC: Index of item Objective Congruence) หรือดัชนี
   ความเหมาะสมโดย ให้ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ข้ึนไป ประเมินเน้ือหาของขอ้ถามเป็น
   รายขอ้ 
     (2) ความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ (Criterion-related Validity) หมายถึง
   ความ สามารถของแบบวดัท่ีสามารถวดัไดต้รงตามสภาพความเป็นจริง แบ่งออก
   ได้เป็นความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์และความเท่ียงตรงตามสภาพ สถิติท่ีใช้วดั
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   ความเท่ียงตรงตามเกณฑ ์เช่น ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation   
   ทั้งของ Pearson และ Spearman และ ค่า t-test เป็นตน้ 
     (3) ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) หมายถึง
   ความสามารถของแบบสอบถามท่ีสามารถวดัไดต้รงตามโครงสร้างหรือทฤษฎีซ่ึง
   มกัจะมีในแบบวดัทางจิตวิทยาและแบบวดัสติปัญญา สถิติท่ีใชว้ดัความเท่ียงตรง
   ตามโครงสร้างมีหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) การ
   ตรวจสอบในเชิงเหตุผล เป็นตน้ 
    3.5.2) ความเช่ือมัน่ (Reliability) หมายถึง เคร่ืองมือท่ีมีความคงเส้นคงวา 
  นัน่คือ เคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนให้ผลการวดัท่ีแน่นอนคงท่ีจะวดัก่ีคร้ังผลจะไดเ้หมือนเดิม 
  สถิติท่ีใช้ในการหาค่าความเช่ือมัน่มีหลายวิธีแต่นิยมใช้กนัคือ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
  ของคอนบาร์ช (Conbach’s Alpha Coefficient: α coefficient) ซ่ึงจะใช้ส าหรับข้อมูล
  ท่ีมีการแบ่ง ระดบัการวดั แบบประมาณค่า (Likert Scale) 
   3.6) ปรับปรุงแบบสอบถามใหส้มบูรณ์ 
    ผูว้ิจยัจะตอ้งท าการแกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีไดจ้ากผลการวิเคราะห์คุณภาพของ
 แบบสอบถาม และตรวจสอบความถูกตอ้งของถอ้ยค าหรือส านวน เพื่อให้แบบสอบถามมีความ
 สมบูรณ์และมีคุณภาพผูต้อบอ่านเขา้ใจไดต้รงประเด็นท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ ซ่ึงจะท าให้ผลงานวิจยั
 เป็นท่ีน่าเช่ือถือยิง่ข้ึน 
   3.7) จดัพิมพแ์บบสอบถาม 
    จดัพิมพแ์บบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงเรียบร้อยแลว้เพื่อน าไปใช้จริงในการ
 เก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มเป้าหมาย โดยจ านวนท่ีจดัพิมพค์วรไม่น้อยกว่าจ านวนเป้าหมายท่ี
 ตอ้งการเก็บรวบรวมขอ้มูล และควรมีการพิมพ์ส ารองไวใ้นกรณีท่ีแบบสอบถามเสียหรือสูญ
 หายหรือผูต้อบไม่ตอบกลบั 
 2.1.7 กระบวนการการวเิคราะห์ตามล าดับขั้น (Analytic Hierarchy Process, AHP) 
  1) ประวติัความเป็นมาของการวเิคราะห์กระบวนการล าดบัขั้น 
 การวิเคราะห์กระบวนการล าดบัขั้นนั้น เป็นกระบวนการในการพิจารณาตดัสินใจท่ีเกิดจากการ
 พิจารณาแบบเป็นเหตุเป็นผลน้ี ไดถู้กคิดคน้ข้ึนตั้งแต่ปี ค.ศ.1970 โดยท่านศาสตราจารย ์โทมสั 
 สาดด้ี (Thomas Saaty) แห่งมหาวิทยาลยัเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านศาสตราจารย ์โทมสั 
 สาดด้ี ไดจ้บการศึกษาระดบัปริญญาเอกดา้นคณิตศาสตร์ ดงันั้นแนวทางของ AHP จึงมีรูปแบบ
 แนวคณิตศาสตร์เป็นหลกั นั่นคือการแปลงส่ิงท่ีไม่สามารถวดัค่าในเชิงปริมาณมาใช้ในการ
 พิจารณาทางดา้นเชิงปริมาณใหไ้ดโ้ดยการก าหนดสเกลการพิจารณา เพื่อใหค้  าตอบเป็นไปแบบ
 มีเหตุผลโดยการก าหนดเป้าหมาย และสร้างโครงสร้างของปัญหาท่ีตอ้งการพิจารณาออกมา
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 เป็นแผนภูมิล าดบัขั้น (Hierarchy) ตามล าดบัของชั้นเกณฑ์พิจารณาจากเกณฑ์หลกัสู่เกณฑ์รอง
 ตามล าดบัจดัลงมาเป็นชั้นๆ จนถึงทางเลือก (Alternatives) ท่ีตอ้งการ แล้วจึงน าปัจจยัแต่ละ
 ระดบัมาเปรียบเทียบทีละปัจจยัๆตามล าดบัไปเร่ือยๆตามกระบวนการคณิตศาสตร์ ซ่ึงท าให้
 ผูท้  าการพิจารณาสามารถมองเห็นองค์ประกอบของปัญหาโดยรวม และเปรียบเทียบปัญหา
 อยา่งเป็นเหตุเป็นผลทุกปัจจยัท่ีพิจารณาอนัท าให้ผลการตดัสินใจท่ีได ้มีค่าถูกตอ้งรัดกุมมาก
 ยิง่ข้ึน 
  กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้ น เป็นหน่ึงในวิธีการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ ์
 (Multiple Criteria Decision Making, MCDM) นัน่คือการตดัสินใจเลือกทางเลือก หรือจดัล าดบั
 ความส าคญัของทางเลือก เม่ือมีเกณฑ์การพิจารณาหลายหลกัเกณฑ์ โดยเฉพาะกระบวนการ
 วิเคราะห์ตามล าดบัชั้น เป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความสะดวกในการจดัล าดบั
 ความส าคญัและช่วยให้เกิดการตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดในสถานการณ์ท่ีตอ้งมีการเลือก ซ่ึงสามารถ
 ใชไ้ดก้บัการตดัสินใจท่ีมีความยุง่ยากซบัซ้อนโดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบ กระบวนการวิเคราะห์
 ตามล าดบัชั้นไม่เพียงแต่ช่วยให้ผูท่ี้ท  าการคดัสินใจไดต้ดัสินใจในส่ิงท่ีดีท่ีสุด โดยกระบวนการ
 วิเคราะห์ตามล าดบัชั้น ไดถู้กพฒันาข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1970 โดย Thomas Saaty และเป็นทฤษฏีท่ี
 นิยมในการตดัสินใจอยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั 
  2) องคป์ระกอบของกระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัชั้น 
   การท่ีจะตดัสินใจโดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้นไดน้ั้น ประกอบไป
 ดว้ย 
   2.1) เกณฑ ์(ก าหนดโดยผูต้ดัสินใจ) 
   2.2) การเปรียบเทียบตามเกณฑ ์(พิจารณาโดยผูต้ดัสินใจ) 
   2.3) ตารางระดบัความส าคญัหรือความชอบ 
  3) การท างานของกระบวนการวเิคราะห์ตามล าดบัชั้น 
   กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น จะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นล าดบัชั้น คือ 
 เป้าหมาย เกณฑ์ เกณฑ์ย่อย และทางเลือก จากนั้นให้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์หรือ
 ทางเลือกทีละคู่โดยให้ความส าคญัตามตารางระดบัความส าคญัหรือความชอบและค านวณหา
 ล าดบัความส าคญัของแต่ละชั้น 
  4) ข้อได้เปรียบ คุณสมบัติ และความสามารถเบ้ืองต้นของกระบวนการวิเคราะห์
 ตามล าดบัชั้น 
   4.1) ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละทางเลือกในการตดัสินใจได ้
   4.2) ประเมินวตัถุประสงคแ์ละทางเลือกในการตดัสินไดด้ว้ยวธีิการเปรียบเทียบที 
 ละคู่ (Pairwise Comparison) 
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   4.3) วิเคราะห์วตัถุประสงค์ท่ีน าเขา้สู่การจดัล าดบัวตัถุประสงค์และทางเลือกใน
 การตดัสินใจเหล่านั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
   4.4) สามารถหาผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด ท่ีอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัของหลกัเกณฑ์และขอ้มูล
 ทั้งหลายได ้
   4.5) สามารถน าเสนอรายงานผลลัพธ์ได้ทั้ งในรูปของแบบกราฟฟิคและใน
 รูปแบบเอกสาร 
  5) ขอ้จ ากดัของกระบวนการวเิคราะห์ตามระดบัชั้น 
   5.1) การเก็บขอ้มูลค่อนขา้งยุง่ยากซบัซอ้น 
   5.2) ใช้เวลาค่อนข้างยากในการเก็บข้อมูล เน่ืองจากต้องอธิบายการให้ระดับ
 ความส าคญัอยา่งละเอียดและชดัเจนใหเ้ขา้ใจตรงกนัส าหรับกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
   5.3) ใชเ้วลาในการวิเคราะห์ค่อนขา้งมาก หากปัจจยัในการพิจารณามีมาก จะเกิด
 ความยุง่ยากซบัซอ้นข้ึนในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  6) ขั้นตอนการด าเนินการโดยสรุปของกระบวนการวิเคราะห์ตามระดบัชั้นโดยทัว่ไป
กระบวนการวเิคราะห์ตามระดบัชั้นมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
 
   ขั้นตอนท่ี 1  จดัระบบการแบ่งล าดบั เพื่อแกปั้ญหาการตนัสินใจ 
   ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนท่ีเติมข้อมูลขาเข้าในเมททริกซ์การเปรียบเทียบเป็นคู่   
     (Pairwise Comparison) เพื่อให้หาค่าน ้ าหนักการเปรียบเทียบระ-
     หวา่งหลกัเกณฑ ์  
   ขั้นตอนท่ี 3 พิจารณาหลกัเกณฑท่ี์เป็นความรู้สึกแต่ละหลกัเกณฑแ์ละท า 
     การประมาณค่าน ้าหนกัความสัมพนัธ์ 
   ขั้นตอนท่ี 4 ก าหนดค่าน ้าหนกัโดยรวมของส่วนประกอบของการตดัสินใจ 
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รูปท่ี 2.4 แสดงล าดบัชั้นของกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น 
(ท่ีมา: อภิชาต โสภาแดง, 2551) 

 
  7) การใหร้ะดบัความส าคญัของหลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจ 
   ในแต่ระดบัชั้นให้พิจารณาเปรียบเทียบความส าคญัของเกณฑ์ต่างๆในระดบัชั้น
 เดียวกนัในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเกณฑ์ หรือทางเลือกทีละคู่ (Pairwise Comparison) ตาม
 ตารางระดบัความส าคญัดงัน้ี 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงระดบัความส าคญัและค่าแสดงเป็นตวัเลขของกระบวนการในการ 
วเิคราะห์ตามล าดบัชั้น 

 
ระดบัความส าคญั  
(Preference Level) 

ค่าแสดงเป็นตวัเลข 
(Number Value) 

เท่ากนั (Equally Preference ) 1 
เท่ากนัถึงปลานกลาง (Equally to Moderately Preference ) 2 
ปานกลาง (Moderately Preference ) 3 
ปานกลางถึงค่อนขา้งมาก (Moderately to Strongly Preference ) 4 
ค่อนขา้งมาก ( Strongly Preference ) 5 
ค่อนขา้งมากถึงมากกวา่ ( Strongly to Very Strongly Preference ) 6 
มากกวา่ ( Very Strongly Preference ) 7 
มากกวา่ถึงมากท่ีสุด ( Very Strongly to Extremely Preference ) 8 
มากท่ีสุด ( Extremely Preference ) 9 

 
(ท่ีมา : อภิชาต โสภาแดง, 2551) 

 
  8) การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล (Consistency) เน่ืองจากข้อมูลท่ีได้จาก
 กระบวนการน้ีได้มาจากการสอบถาม ซ่ึงอาจไม่ถูกต้องเสมอไป ดังนั้ นจึงต้องด าเนินการ
 ตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยในทางปฏิบติัไม่จ  าเป็นตอ้งเอาทุกเกณฑ์มาตรวจสอบ สามารถ
 น าเอาเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงมาตรวจสอบเพียงเกณฑ์เดียวก็ได ้โดยการหาค่าความสอดคลอ้งของ
 ขอ้มูล โดยถา้ค่า CR ท่ีได้ สูงกว่า 0.1 แสดงว่าขอ้มูลท่ีไดม้าไม่ถูกตอ้ง จะตอ้งเก็บขอ้มูลใหม่ 
 แต่ถา้ค่า CR ต ่ากว่า 0.1 แสดงว่ามีความถูกตอ้ง สามารถน าค าตอบน้ีไปใช้ได ้โดยค่าสัดส่วน
 ความสอดคลอ้งดงักล่าว สามารถหาค าตอบไดจ้ากสมการ 
 

CR =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

 
  โดยท่ี  CR = ค่าสัดส่วนความสอดคลอ้ง (Consistency Ratio) 
    CI = ดบัชีความสอดคลอ้ง (Consistency Index)  
    RI = ดชันีการสุ่มตวัอยา่ง (Random Index) 
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 สามารถหาดชันีความสอดคลอ้ง (Consistency Index, CI) ไดจ้าก 
 

CR = 
𝜆−𝑛

𝑛−1
 

 
 โดยท่ี n = ขนาดของสแควร์เมตริกซ์ หรือจ านวนเกณฑ ์หรือจ านวนเกณฑ์ 

 

λ = 
∑

𝑘𝑖

𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

 และดชันีจากการสุ่มตวัอยา่ง (Random Index, RI) หาไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 2.3 ดชันีจากการสุ่มตวัอยา่ง (Random Index, RI) 
 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

 
 
 
 
 
 
 

(ท่ีมา: อภิชาต โสภาแดง, 2551) 
 

  ซ่ึงผลจากการค านวณได้จะพิจารณาค่าของ C.R. ≤ 0.10 ถือว่ายอมรับได้ แต่ถ้าหาก  
 C.R. > 0.10 ถือว่ายอมรับไม่ได้ โดยผูต้ดัสินใจจะต้องทบทวนการให้สเกลการเปรียบเทียบ
 ใหม่อีกคร้ังจนกวา่ค่า C.R. ลดลง 
  แนวทางการแก้ปัญหาความไม่สอดคลอ้งกนัคือ เรียงล าดบัปัจจยัตามน ้ าหนักท่ีไดจ้าก
 การวินิจฉัยคร้ังแรก ต่อจากนั้นก็สร้างเมตริกซ์ เพื่อวินิจฉัยหาล าดบัความส าคญัใหม่ โดยดูว่า
 ล าดบัเปล่ียนไปในทางท่ีเป็นเหตุเป็นผลและตรงกบั สถานการณ์ของปัญหาก็ยอ่มหมายถึงความ
 สอดคลอ้งกนัของเหตุผลก็จะสูงข้ึน 
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 2.1.8 แนวคิดเร่ืองความเช่ือมั่น (Reliability) 
  เพื่อให้ผลของการการศึกษามีความน่าเช่ือถือ การด าเนินการศึกษาในคร้ังน้ีส่ิงหน่ึงท่ี
ผู ้วิจ ัยได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งนั้ นก็ คือ การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัยท่ี มีความเช่ือมั่น 
(Reliability) ซ่ึง ต่าย เซ่ียงฉี (2526) ได้ให้ความหมายของความเช่ือมัน่ว่า เป็นความคงท่ีในการวดั 
กล่าวคือ ไม่วา่จะวดัก่ีคร้ังก็ตาม ก็จะไดผ้ลท่ีคงท่ีเสมอ อุปมาเหมือนตาชัง่ท่ีสามารถบอกน ้ าหนกัของ
วตัถุก้อนหน่ึงเท่าเดิม ไม่ว่าจะเอาวตัถุกอ้นนั้นมาชั่งซักก่ีคร้ังก็ตาม ตาชั่งนั้นก็จะมีความเช่ือมัน่สูง 
นอกจากน้ีในความหมายลกัษณะเดียวกนั เกียรติสุดา ศรีสุข (2552) ไดใ้ห้ความของความเช่ือมัน่ว่า 
การท่ีเคร่ืองมือวดัผลไดผ้ลคงท่ีแน่นอนเม่ือมีการวดัซ ้ าอีก นัน่คือจะใชเ้คร่ืองมือนั้นๆ วดัส่ิงเดิมก่ีคร้ังก็
ไดผ้ลเหมือนเดิมหรือใกลเ้คียงของเดิม 
 หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดเร่ืองความเช่ือมัน่แลว้ จึงไดเ้ร่ิมท าการศึกษาทฤษฎีท่ีจะน ามา
ช่วยสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัเคร่ืองมือวิจยั ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกใช้ทฤษฏีการหาความเช่ือมัน่
ดว้ยวิธีการหาความเป็นเอกพนัธ์ภายใน ซ่ึงวิธีน้ีใชก้ารเก็บขอ้มูลคร้ังเดียวแลว้หาความเช่ือมัน่ได ้โดย
การค านวณผูว้จิยัจะใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) 
 ผูคิ้ดคน้การหาความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา () ก็คือ Cronbach (1970) โดยวิธี
น้ีดดัแปลงมาจากสูตร KR-20 ความแตกต่างระหวา่ง KR-20 และ สัมประสิทธ์ิแอลฟา ก็คือ KR-20 จะ
ใชก้ารหาค่า ∑pq ซ่ึงเป็นผลคูณระหวา่งสัดส่วนผูต้อบถูก-ผดิในแต่ละขอ้ แต่สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา
จะใช ้∑si2 ซ่ึงเป็นผลรวมค่าความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ วิธีน้ีเหมาะกบัการหาความเช่ือมัน่
ของขอ้สอบหรือแบบวดัท่ีมีคะแนนแต่ละขอ้ไม่เท่ากนั เช่น ขอ้สอบแบบความเรียง แบบสอบถาม
มาตรส่วนประมาณค่า เป็นตน้ 
 

สูตรค านวณ    =  
𝐾

𝐾−1
 [1 −  

∑ 𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

  

  โดย  แทน ค่าความเช่ือมัน่ 
  𝐾 แทน จ านวนขอ้  
  𝑠𝑖

2 แทน ความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 
  𝑠𝑡

2 แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 
 ผูว้ิจยัจะท าการการทดสอบความเช่ือมนัของเคร่ืองมือวิจยัซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยจะมีเกณฑ์ในการประเมินความเช่ือมัน่ตามแนวทางของ Garrett (1965) ซ่ึงได้
ก าหนดค่าตวัเลขแปลความหมายของความเช่ือมัน่ไวด้งัน้ี 
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  ความเช่ือมัน่ตั้งแต่  0.00 – 0.20 ถือวา่ มีความเช่ือมัน่ต ่ามากหรือไม่มีเลย 
  ความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.20 – 0.40 ถือวา่ มีความเช่ือมัน่ต ่า 
  ความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.40 – 0.70 ถือวา่ มีความเช่ือมัน่ปานกลาง 
  ความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.70 – 1.00 ถือวา่ มีความเช่ือมัน่สูง 
 

ตารางท่ี 2.4 แสดงผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 
.901 108 

 
(ท่ีมา : อรรสิทธ์ิ อตัโถปกรณ์, 2550) 

 
 จากการทดสอบไดผ้ลวา่ Coefficient Alpha เท่ากบั 0.901 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่แบบสอบถามนั้นมี
ความเช่ือมัน่สูง เช่นเดียวกบั ณัฐ ประสีระเตสัง (2551) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของ
ผูบ้ริหารต่อแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมส่ิงทอไทย โดยขอ้มูลจากแบบสอบถาม
มาค านวณหาค่า Alpha Coefficient เพื่อท าการทดสอบถึงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จ IBM SPSS Statistics for Windows 
 

ตารางท่ี 2.5 แสดงผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 
.901 108 

 
(ท่ีมา : ณฐั ประสีระเตสัง, 2551) 
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 2.1.9 แนวคิดทีเ่กีย่วข้องทศันคติ 
  1) ความหมายของทศันคติ 
   รุ่งทิพย ์สมานรักษ์ (2536) กล่าวว่า ทศันคติคือลกัษณะทางจิตประเภทหน่ึงของ
 บุคคลอนัมีความโน้มเอียง หรือความรู้สึกท่ีจะตอบสนองไปในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิง
 หน่ึงหรือเป็นความคิดเห็นของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงต่างๆ โดยมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ รวมทั้ง
 ความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมเฉพาะอยา่ง ซ่ึงนอกจากจะเป็นเร่ืองของความรู้สึกและอารมณ์
 แล้ว ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) ได้กล่าวว่าประสบการณ์ของบุคคลก็มีส่วนส าคญัไม่
 น้อย ในการการก่อให้เกิดความรู้สึกและอารมณ์ต่อส่ิงต่างๆ โดยได้แบ่งความรู้สึกเป็น 3 
 ประเภท ดงัน้ี 
   1.1) ความรู้สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกในลกัษณะความพึงพอใจ เห็นดว้ย 
 ชอบ และสนบัสนุน 
   1.2) ความรู้สึกในทางลบ ซ่ึงเป็นการแสดงออกในลกัษณะความไม่พอใจ ไม่เห็น
 ดว้ย ไม่ชอบและไม่สนบัสนุน 
   1.3) ความรู้สึกเป็นกลาง คือ ไม่มีความรู้สึกใดๆ  
   ดงันั้นจึงพอสรุปความหมายของทศันคติไดว้า่ ทศันคติเป็นความรู้สึกของบุคคลท่ี
 มีต่อส่ิงเร้าต่างๆ ท่ีบุคคลเคยมีประสบการณ์ และจะส่งผลใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมในทิศทางท่ี
 สอดคลอ้งกบัทศันคติหากมีทศันคติในทางบวกต่อส่ิงเร้า พฤติกรรมท่ีตอบโตจ้ะแสดงออกมา
 ในทางเสริมสร้าง ในทางกลบักนัหากบุคคลมีทศันคติในทางลบต่อส่ิงเร้าก็จะแสดงพฤติกรรม
 ออกมาในทางต่อตา้นหรือขดัขวางส่ิงเร้านั้น 
  2) องคป์ระกอบของทศันคติ 
   Robert Rosenthal and Ralph L. Rosnow (1984) ไดก้ล่าววา่ทศันคติประกอบดว้ย                
 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
   2.1) Cognitive Component เป็นองค์ประกอบด้านความเช่ือความคิดและวิธีการ
 มองส่ิงต่างๆ ของบุคคล บุคคลจะมีทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัส่ิงนั้นดว้ย
 วา่ส่ิงนั้นมีคุณหรือมีโทษมากนอ้ยเพียงใด เป็นความรู้สึกในเชิงประเมินค่าส่ิงนั้น ดงันั้น ในการ
 วดัทศันคติผูว้ดัจะตอ้งแน่ใจว่าผูถู้กวดันั้นจะตอ้งมีความรู้หรือประสบการณ์ในเร่ืองนั้นมาก
 พอประมาณ ถา้ผูถู้กวดัไม่ทราบเก่ียวกบัเร่ืองนั้นก็ไม่สมควรวดัทศันคติของบุคคลนั้น 
   2.2) Affective Component ห รือ  Feeling Component เป็ นองค์ป ระกอบด้ าน
 ความรู้สึกหรืออารมณ์ของบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงเร้า เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการท่ี บุคคล
 ประเมินส่ิงเร้านั้นวา่รู้สึกอยา่งไร พอใจหรือไม่พอใจ ตอ้งการหรือไม่ตอ้งการ 
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   2.3) Action Tendency Component ห รือ  Behavioral component เป็ นองค์ป ระ 
 กอบดา้นความพร้อมหรือความโน้มเอียงท่ีบุคคลถือประพฤติปฏิบติั หรือตอบสนองต่อส่ิงเร้า
 ในทางท่ีจะสนบัสนุนหรือคดัคา้น ตามความคิดหรือความเช่ือของตน 
   โดยปกติการวดัทศันคติส่วนมากผูว้ดัจะมุ่งวดัองค์ประกอบดา้นความรู้ และดา้น
 ความรู้สึก กล่าวคือ องคป์ระกอบในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 นั้นเอง  
  3) การเกิดทศันคติ 
   ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2520) กล่าวถึงการเกิดทัศนคติ ว่าเป็นส่ิงท่ีเกิดจากการ
 เรียนรู้ (Learning) จากแหล่งทศันคติ (Source of Attitude) ต่างๆ ท่ีอยู่มากมาย และแหล่งท่ีท า
 ใหค้นเกิดทศันคติท่ีส าคญั คือ 
   3.1) ประสบการณ์เฉพาะอย่าง (Specific Experiences) เม่ือบุคคลมีประสบการณ์
 เฉพาะอยา่งต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดในทางท่ีดีหรือไม่ดี จะท าให้เขาเกิดทศันคติต่อส่ิงนั้นไปในทางท่ีดี
 หรือไม่ดี จะท าใหเ้กิดทศันคติต่อส่ิงนั้นไปในทิศทางท่ีเขาเคยมีประสบการณ์มาก่อน 
   3.2) การติดต่อส่ือสารจากบุคคลอ่ืน (Communication from other) จะท าให้เกิด
 ทศันคติจากการรับรู้ข่าวสารต่างๆ จากผูอ่ื้นได้ เช่น เด็กท่ีไดรั้บการสั่งสอนจากผูใ้หญ่จะเกิด
 ทศันคติต่อการกระท าต่างๆ ตามท่ีเคยรับรู้มา 
   3.3) ส่ิงท่ีเป็นแบบอยา่ง (Models) การเลียนแบบผูอ่ื้นท าใหเ้กิดทศันคติข้ึนได ้เช่น 
 เด็กท่ีเคารพเช่ือฟังพอ่แม่ จะเลียนแบบการแสดงท่าชอบหรือไม่ชอบต่อส่ิงหน่ึงตามไปดว้ย 
   3.4) องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั (Institutional Factor) ทศันคติหลายอยา่ง
 ของบุคคลเกิดข้ึนจากความเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั เช่น ครอบครัว โรงเรียน หรือหน่วยงาน เป็น
 ตน้ 
  4) การวดัทศันคติ 
   วธีิการวดัทศันคติแบ่งออกเป็น 2 วธีิ คือ วิธีแรกเป็นการสังเกตพฤติกรรมโดยตรง 
 ซ่ึงตอ้งใช้เวลา ก าลงัคน และค่าใช้จ่ายสูงมาก ส่วนวิธีท่ี 2 ใชม้าตรวดัทศันคติ (Attitude Scale) 
 เป็นวิธีท่ีให้บุคคลรายงานตนเอง (Self-Reported) ซ่ึงวิธีการท่ี 2 น้ีได้รับการพฒันาจนเป็นท่ี
 นิยมใช ้
   การวดัทศันคติโดยใช้มาตรวดั (Attitude Scale) ท่ีแพร่หลายมี 4 วิธี คือ วิธีของ    
 ลิเคิร์ท (Likert Scale) วิธีของเธอร์สโตน (Thurstone Scale) วิธีของกัตต์มนั (Guttman Scale) 
 และวธีิการจ าแนกแบบ S-D Scale (Semantic differential Scale) 
   วิธีการวดัทัศนคติของ Likert เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมากส าหรับการท าวิจยั โดย 
 Likert ไดก้ าหนด scale ในการรวบรวมประเด็นต่างๆ ท่ีแสดงวา่มีท่าทีทางบวกหรือทางลบต่อ
 แต่ละเร่ือง หรือต่อของแต่ละส่ิง ผู ้ท่ีถูกศึกษาจะบอกว่าเห็นด้วยกับหัวข้อแต่ละหัวข้อท่ี
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 ท าการศึกษา การให้คะแนนก็ให้โดยการรวมคะแนนทั้งหมดของการเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย 
 ซ่ึงตวัเลือกท่ีบรรจุลงในมาตรวดั 
   ประกอบดว้ยตวัเลือกท่ีแสดงความรู้สึกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดทั้งในทางบวกและในทาง
 ลบ และมีจ านวนพอๆ กนั ส่วนขอ้ความหรือขอ้ค าถามอาจมีประมาณ 18-20 ขอ้ ครอบคลุม
 หวัขอ้ท่ีท าการศึกษา การก าหนดน ้ าหนกัคะแนน โดยการตอบแต่ละตวัเลือกกระท าภายหลงัท่ี
 ไดร้วบรวมขอ้มูลมาแลว้ โดยก าหนดตามวธีิ Arbitrary weighting method 
  5) แบบวดัแบบลิเคิร์ท (Likert scales) 
   เป็นมาตรการว ัดทัศนคติท่ี นิยมใช้กันมากวิธีห น่ึง ข้อความท่ีถามจะต้อง
 ครอบคลุม ทศันคติท่ีตอ้งการจะทราบ และสามารถช้ีบ่งบอกถึงทศันคติท่ีมีอยู ่หรือระดบัความ
 เขม้ของความรู้สึกไดร้ะดบัความรู้สึกท่ีใชก้นัทัว่ๆไป ไดแ้ก่ 
   (1) เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด เห็นดว้ยนอ้ย เห็นดว้ย เห็นดว้ยมาก และเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
   (2) ชอบนอ้ยท่ีสุด ชอบนอ้ย ไม่แน่ใจ ชอบมาก และชอบมากท่ีสุด 
   (3) ไม่ปฏิบติัเลย ปฏิบติัเพียงเล็กน้อย ปฏิบัติเป็นคร้ังคราว ปฏิบัติบ่อย ๆและ
 ปฏิบติัเป็นประจ า เป็นตน้ 
   การตอบนั้นจะให้ผูต้อบเลือกระดบัความรู้สึกจากมากไปหาน้อย เช่น เห็นดว้ย-
 อยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ โดยให้คะแนนเป็น 5 4 3 2 และ
 1 ถา้ขอ้ค าถามเป็นบวก (Positive statement) เช่น ขา้พเจา้ชอบอ่านหนงัสือภาษาองักฤษ และให้
 คะแนน 1 2 3 4 และ 5 ถา้ขอ้ค าถามเป็นลบ (Negative statement) เช่น ภาษาองักฤษเป็นวิชาท่ี
 น่าเบ่ือ เป็นตน้ การแปลผลให้รวมคะแนนทั้งหมดของแบบวดั แล้วหาค่าเฉล่ีย ถ้ามีคะแนน
 เฉล่ียสูง แสดงวา่มีทศันคติต่อส่ิงนั้นในทางบวก โดยมีหลกัการเขียนขอ้ค าถามดงัน้ี 
   (1) เป็นขอ้ความท่ีบ่งบอกทิศทาง และ ระดบัของความรู้สึก 
   (2) ไม่เป็นขอ้ความท่ีเป็นขอ้เท็จจริง (Fact) เก่ียวกบัเร่ืองนั้น เพราะผูต้อบจะเห็น
 ดว้ยเสมอ ท าใหไ้ม่ทราบความรู้สึกของผูต้อบ 
   (3) ขอ้ความตอ้งมีความชดัเจน มีความหมายแน่นอน ไม่ก ากวม 
   (4) ข้อความหน่ึงๆ ควรถามความคิดเห็นเพียงอย่างเดียว เพราะถ้าถามหลาย
 ความคิดเห็นในขอ้ความเดียวกนั จะท าใหย้ากต่อการแสดงความคิดเห็น 
   (5) ควรมีขอ้ความท่ีถามทั้งดา้นบวก และดา้นลบ 
   (6) ขอ้ความท่ีถามสามารถวิพากษ์วิจารณ์ (Debate) ได ้เพื่อให้ผูต้อบแสดงความ
 คิดเห็น ทั้งในทางเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยจึงควรหลีกเล่ียงการใชค้  าบางค า เช่น เสมอทั้งหมด 
 ไม่เคยเลย เท่านั้น เพียงเล็กนอ้ย เป็นตน้ 
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ตารางท่ี 2.6 ตวัอยา่งการวดัแบบลิเกิร์ต (Likert Scale) 
 

ค าช้ีแจง ใหท้่านท าเคร่ืองหมาย √ตรงกบัความรู้สึกของท่าน 
5 = เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 4 = เห็นดว้ย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นดว้ย 1 = ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 เจนคติต่อวชิาภาษาองักฤษ 
 

ข้อความ 5 4 3 2 1 
1.ภาษาองักฤษเป็นวชิาท่ีทา้ทาย      
2.ฉนัชอบอ่านภาษาองักฤษ      
3.ภาษาองักฤษเป็นส่ิงท่ีน่าเบ่ือ      
4.ฉนัชอบดูรายการโทรทศัน์เก่ียวกบัภาษาองักฤษ      
5.ภาษาองักฤษท าใหเ้กิดความวุน่วาย      

 
(ท่ีมา: จาก http://kruamm.files.wordpess.com) 

 
  6) ประโยชน์ของการวดัทศันคติ 
   ทศันคติมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตมนุษย ์การรู้ถึงทศันคติของบุคคลหรือ
 กลุ่มคนท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงวา่เป็นไปในทิศทางใดยอ่มจะท าใหผู้เ้ก่ียวขอ้งสามารถวางแผนและ
 ด าเนินการอย่างใดอยา่งหน่ึงกบับุคคลหรือกลุ่มคนนั้นไดอ้ย่างถูกตอ้ง ภิรมย ์เจริญผล (2538) 
 ซ่ึงประโยชน์ของการวดัทศันคติสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
   6.1) วดัเพื่อท านายพฤติกรรม ทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงย่อมเป็น
 เคร่ืองแสดงใหเ้ห็นวา่บุคคลนั้นมีทศันคติต่อส่ิงนั้นไปในทางท่ีดีหรือไม่ดี มากหรือนอ้ยเพียงใด 
 ซ่ึงทศันคติของบุคคลน้ีเองจะเป็นเคร่ืองมือท านายวา่บุคคลนั้นจะมีการกระท าต่อส่ิงนั้นไปใน
 ท านองใด นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางให้ผูอ่ื้นปฏิบติัต่อบุคคลนั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และอาจเป็น
 แนวทางใหผู้อ่ื้นสามารถควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั้นไดด้ว้ย 
   6.2) วดัเพื่อหาทางป้องกนั การท่ีบุคคลจะมีทศันคติต่อส่ิงใดนั้นเป็นสิทธิของแต่
 ละบุคคล แต่การอยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างสงบสุข บุคคลในสังคมนั้นควรจะมีทศันคติต่อส่ิง
 ต่างๆ คลา้ยคลึงกนัซ่ึงจะท าใหเ้กิดความร่วมมือร่วมใจ และไม่เกิดความแตกแยกข้ึนในสังคม 
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   6.3) วดัเพื่อหาทางแกไ้ข การวดัทศันคติจะท าให้ทราบว่าบุคคลมีทศันคติต่อส่ิง
 หน่ึงไปในทางใดดีหรือไม่ดี เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ดงันั้นการรู้ถึงทศันคติของบุคคลหน่ึง
 จะช่วยใหเ้ราสามารถวางแผนและด าเนินการแกไ้ขลกัษณะท่ีไม่เหมาะสมของบุคคลนั้นได ้
   6.4) วัด เพื่ อ ให้ เข้าใจส าเห ตุและผล  ทัศนคติของบุคคล ท่ี มี ต่อ ส่ิ งต่ างๆ 
 เปรียบเสมือนเป็นสาเหตุภายในท่ีท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปได้ต่างๆ กนั ซ่ึงอาจได้รับ
 ผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มหรือสาเหตุภายนอกดว้ยส่วนหน่ึง 
 2.1.10 กระบวนการวเิคราะห์ SWOT 
  1) ความหมายของ SWOT เป็นค ายอ่มาจากค าวา่ Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
 and Threats โดย 
  Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรท่ีเป็นบวก 
 องค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง การ
 ด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดดี้ 
  Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรท่ี เป็นลบและด้อย
 ความสามารถ ซ่ึ งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้ เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่ อบรรลุ
 วตัถุประสงค ์หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในท่ีองคก์รท าไดไ้ม่ดี 
  Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีเอ้ืออ านวยให้การ
 ท างานขององคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
 การด าเนินการขององคก์ร 
  Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจยัและสถานการณ์ภายนอกท่ีขดัขวางการท างานของ
 องคก์รไม่ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึงสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นปัญหาต่อองคก์ร 
 บางคร้ังการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าได้ยาก เพราะทั้ งสองส่ิงน้ีสามารถ
 เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็น
 อุปสรรคได ้และในทางกลบักนั อุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั ดว้ยเหตุน้ีองคก์ร
 มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับเปล่ียนกลยุทธ์ของตนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
 สถานการณ์แวดลอ้ม 
  2) กรอบการวเิคราะห์ SWOT 
   ในการวิเคราะห์ SWOT การก าหนดเร่ือง หัวข้อ หรือประเด็น (Area) เป็นส่ิง
 ส าคญัท่ีจะตอ้งค านึงถึง เพราะว่า การก าหนดประเด็นท าให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน 
 จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคได้ถูกต้องโดยเฉพาะการก าหนดประเด็นหลัก (key area) ได ้        
 ถูกตอ้งจะท าใหก้ารวเิคราะห์ถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
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   การก าหนดกรอบการวิเคราะห์  SWOT ใดๆ ข้ึนอยู่กับลักษณะธุรกิจและ
 ธรรมชาติขององค์กรนั้น ๆ ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดคน้กรอบการวิเคราะห์ SWOT ท่ีมี
 ความหลากหลายรูปแบบ อาทิ 
   MacMillan (1986) เสนอ 5 ประเด็นส าหรับกรอบการวิเคราะห์ SWOT คือ 1) 
 เอกลกัษณ์ขององคก์ร 2) ขอบเขตปัจจุบนัของธุรกิจ 3) แนวโนม้สภาพแวดลอ้มท่ีจะเป็นโอกาส
 และอุปสรรค 4) โครงสร้างของธุรกิจ และ 5) รูปแบบการเติบโตท่ีคาดหวงั 
   Goodstein et al (1993) เสนอ 5 ประเด็นท่ีตอ้งวิเคราะห์ คือ 1) ความส าเร็จของแต่
 ละประเภทธุรกิจขององค์กรและทรัพยากรขององค์กรท่ีย ังไม่ ถูกใช้ 2) ระบบติดตาม
 ประเมินผลส าหรับธุรกิจแต่ละประเภท 3) กลยุทธ์ขององคก์รในแง่ความคิดริเร่ิม การเผชิญกบั
 ความเส่ียง และการขบัเค่ียวทางการแข่งขนั 4) โครงสร้างและระบบการบริหารขององค์กรท่ี
 เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติัแผนกลยุทธ์ใหบ้รรลุเป้าหมาย และ 5) วฒันธรรมองคก์รและวธีิการท า
 ธุรกิจ 
   Piercy and Giles (1998) เสนอ 4 ประเด็น คือ 1) ความเฉพาะเจาะจงของตลาด
 ผลิตภณัฑ์ 2) ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกคา้ 3) นโยบายราคาในตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง และ 4) 
 การส่ือสารทางการตลาดส าหรับลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั และ Edwards (1994) เสนอปัจจยัภายนอก 
 9 ประการ คือ การเมือง, เศรษฐกิจ, นิเวศวิทยา, การแข่งขนั, กฎหมาย, โครงสร้าง พื้นฐาน, 
 สังคม, เทคโนโลย ีและประชากร 
  3) คุณลกัษณะ 6 ประการของกระบวนการวเิคราะห์ SWOT 
   3.1) การมีส่วนร่วมทุกระดบั  
    ผูน้ าหลกัเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลและมีส่วนร่วมสูงสุดในการก าหนดกลยุทธ์ของ
 กลุ่มผูน้ าหลกัจะเป็นผูคิ้ดริเร่ิมคน้หาปัจจยั ตดัสินใจตลอดจนสามารถเสนอกลยุทธ์ทางเลือก
 ได้ ข้อสรุปดังกล่าวสอดคล้องกับงานของ Milliken and Vollrath (1991), Wheelen Hunger 
 (1992) และ Bell and Evert (1997) ท่ีระบุว่า ผูน้  าหลกัขององค์กรจะเป็นบุคคลส าคญัท่ีสุดใน
 การพฒันากลยทุธ์และการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั 
    ส่วนผูน้ าระดบัรอง เช่น สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และพนักงานท่ีมี
 ความรับผิดชอบงานสูง มีส่วนร่วมระดบักลาง มกัเป็นฝ่ายฟังอภิปรายบางจุดท่ีตนไม่เห็นดว้ย 
 ไม่ใคร่มีความคิดริเร่ิม แต่ร่วมการติดสินใจและเขา้ร่วมตลอดกระบวนการวิเคราะห์ SWOT 
 ถึงแม้ว่าผูน้  าระดับรองะมีส่วนร่วมในระดับกลางแต่ก็มีผลดี 3 ประการ คือ 1) ท าให้ผูน้ า
 ระดบักลางทราบภาพรวมของงานของกลุ่มอยา่งชดัเจน 2) มีส่วนร่วมตดัสินใจก าหนดทิศทาง
 และกลยุทธ์ของกลุ่ม 3) ยงัผลให้เกิดความเขา้ใจร่วมของการท างานเป็นทีม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
 งานของ Piercy and Giles (1989) ท่ีระบุวา่ SWOT เป็นกลไกท่ีสร้างความเป็นเอกฉันท์ของทีม
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 ในเร่ืองท่ีส าคัญๆ นอกจาน้ี กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ยงัเอ้ือให้สมาชิกได้ซักถาม 
 เสนอแนะ และมีส่วนร่วมจดัล าดบัความส าคญัของกลยทุธ์ ซ่ึงโดยปกติแลว้สมาชิกจะไม่มีส่วน
 ร่วมในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินการของกลุ่ม การมีส่วนร่วมดงักล่าวท าให้สมาชิกทราบ
 ถึงทิศทางและแผนงานของกลุ่ม 
   จึงสรุปไดว้า่ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT เอ้ืออ านวยให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
 ผูน้ าและสมาชิกในการวางแผนกลยุทธ์ ซ่ึงขอ้สรุปน้ีสอดคลอ้งกบังานของ Scott (1986) ท่ีระบุ
 วา่ คุณค่าของ SWOT อยูท่ี่ตวักระบวนการซ่ึงอ านวยให้เกิดการมีส่วนร่วมจากบุคคลทุกระดบั
 ขององคก์ร 
   3.2) กระบวนการเรียนรู้ 
     กระบวนการวเิคราะห์ SWOT เป็นเวทีการเรียนรู้ระหวา่งผูน้ าระดบัต่าง ๆ 
 3 ลกัษณะ คือ 1) ผูน้ าหลกัสามารถถ่ายทอดถ่ายขอ้มูลสู่ผูน้  าระดบักลาง 2) ผูน้ าระดบักลางได้
 เรียนรู้ประสบการณ์จากผูน้ าหลกัและ 3) ผูน้ าทุกระดบัไดเ้รียนรู้ซ่ึงกนัและกนั  
    กระบวนการเรียนรู้เกิดจากการท่ีผูเ้ขา้ร่วม ตอ้งคิดอย่างจริงจงัตอ้งเสนอ
 ความคิดของตนต่อกลุ่มตอ้งอภิปรายโตแ้ยง้ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และท่ีส าคญัตอ้งตดัสินใจ
 เลือกทิศทางและกล ยทุธ์ของกลุ่ม 
    จากขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการวิเคราะห์ SWOT เอ้ือให้
 ผูเ้ขา้ร่วมได้เรียนรู้เร่ืองหลกั 2 เร่ืองคือ 1) ผูเ้ขา้ร่วมเรียนรู้เร่ืองของกลุ่มของตนเองไดก้ระจ่าง
 ข้ึน 2) กระบวนการวิเคราะห์ SWOT ยงัเป็นเวทีการเรียนรู้เร่ืองการวางแผนแบบทีมและเป็น
 ระบบ ซ่ึงเป็นเร่ืองใหม่ส าหรับส าหรับผูเ้ข้าร่วม แต่จากการเข้าร่วมการปฏิบัติจริงท าให้
 ผูเ้ขา้ร่วมเกิดการเรียนรู้วิธีการวางแผน และเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการผูเ้ขา้ร่วมจะได้แผนกล
 ยทุธ์ท่ีมาจากการสร้างสรรคข์องเขาเอง 
   3.3) การใชเ้หตุผล 
    กระบวนการวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบซ่ึงเอ้ือให้เกิด
 การใช้เหตุผลในการคิดและตัดสินใจก าหนดกลยุทธ์ ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ 
 ผูเ้ข้าร่วมต้องใช้ความคิดและอภิปรายถึงเหตุผลต่างๆ ในการติดสินใจ ซ่ึงท าให้เกิดความ
 รอบคอบในการก าหนดกลยุทธ์ หลายคร้ังท่ีกลุ่มมีการโต้แยง้อภิปราย และแบ่งเป็นฝ่าย
 สนับสนุนและฝ่ายค้าน กระทั่งต้องใช้คะแนนเสียงเป็นตัวช้ีขาดการเลือกข้อสรุปหน่ึง ๆ 
 กระบวนการวิเคราะห์ SWOT จึงเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใช้เหตุผลในการตดัสินใจก าหนดกล
 ยุทธ์  ซ่ึงข้อสรุปน้ีสอดคล้องกับงานของ Goodstein et al.(1993), และงานของ Amold et 
 al.Z1994) 
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   3.4) การใชข้อ้มูล  
    การใช้ขอ้มูลเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT หรือ
 อาจกล่าวได้ว่า ผูเ้ข้าร่วมจะต้องใช้ข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์หากผูเ้ข้าร่วมมีข้อมูลน้อย
 หรือไม่มี กลยทุธ์ท่ี ไดจ้ะมีมีฐานของความจริงของกลุ่ม โอกาสท่ีจะก าหนดกลยุทธ์ผิดพลาด
 เป็นไปไดม้าก 
    ข้อมูลท่ีใช้กระบวนการวิเคราะห์ SWOT มาจาก 3 แหล่ง คือ 1) จาก
 ประสบการณ์การท างานของผู ้เข้าร่วม 2) จากผลการศึกษาวิเคราะห์องค์กร และ 3) จาก
 แหล่งข้อมูลภายนอก เช่น วิทยากรท่ีเชิญมาให้ความรู้และเพิ่มเติมข้อมูลเป็นต้น ข้อมูลท่ี
 น ามาใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT นั้น ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งโดยขอ้มูลจากทั้งสาม
 แหล่งจะตรวจสอบความถูกตอ้งซ่ึงกันและกนั ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลนั้นๆ ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมี
 ความส าคัญต่อกลุ่มทั้ งทางบวกและลบ ข้อมูลท่ีส าคัญและถูกต้องน้ีท าให้เกิดผลดีต่อ 
 กระบวนการ SWOT 3 ประการ คือ 1) เอ้ือให้เกิดการมองการณ์ไกลได้ดี 2) ก าหนดภารกิจ
 และวัตถุประสงค์สอดคล้องกับสถานการณ์และ 3) ระบุจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
 อุปสรรค ไดใ้กลเ้คียงกบัความเป็นจริง 
   3.5) การกระตุน้ใหคิ้ดและเปิดเผยประเด็นท่ีซ่อนเร้น  
    กระบวนการวิเคราะห์ SWOT อ านวยให้เกิดการคิดวิเคราะห์สูงเพราะ
 ผูเ้ข้าร่วมจะเป็นศูนย์กลางของกระบวนการ ผูเ้ข้าร่วมจะเป็นผูก้ระท าการต่าง ๆ ในแต่ละ
 ขั้นตอน หากผูเ้ข้าร่วมท าไม่ได้ในขั้นตอนใดก็ไม่สามารถข้ามไปได้ ดังนั้ น กระบวนการ
 วิเคราะห์ SWOT จงัเป็นกระบวนการท่ีตอ้งใชค้วามคิด การวิเคราะห์ และการอภิปรายโตเ้ถียง
 เพื่อบรรลุถึงการตดัสินใจร่วมกนั 
    ดว้ยเหตุแห่งการใชค้วามคิดและการโตแ้ยง้ กระบวนการวิเคราะห์ SWOT 
 จึงสร้างสรรคใ์ห้เกิดการคิด การมอบและความเขา้ใจแง่มุมใหม่โดยผูเ้ขา้ร่วมอาจจะยงัไม่เคยคิด
 หรือเห็นแง่มุมใหม่น้ีมาก่อน ซ่ึงก่อให้เกิดการเปิดเผยประเด็นท่ีซ่อนเร้นของกลุ่มหรือคล่ีคลาย
 สถานการณ์ท่ีซบัซ้อนให้เห็นไดช้ดัเจนข้ึน (ไม่ใช่เป็นประเด็นซ่อนเร้นโดยความตั้งใจของใคร 
 แต่เป็นประเด็นซ่อนเร้นโดยสถานการณ์) ความชัดเจนดงักล่าวมีผลต่อการก าหนดกลยุทธ์ท่ี
 ถูกตอ้งยิง่ข้ึน 
   3.6) การเป็นเจา้ของและพนัธสัญญา  
    จากการท่ีผู ้เข้าร่วมเป็นผู ้คิด วิเคราะห์ ใช้เหตุผลอภิปรายแลกเปล่ียน 
 จนกระทัง่น าไปสู่การตดัสินใจของเขาเองในการก าหนดภารกิจ วตัถุประสงค ์และกลยุทธ์ของ
 กลุ่ม กระบวนการวิเคราะห์ SWOT จึงช่วยสร้างให้ผูเ้ขา้ร่วมเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของแผนงาน



 

41 

 และเกิดความผกูพนัต่อการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบติั การเป็นเจา้ของท่ีสังเกตเห็นไดช้ดัเจน
 ประการหน่ึง คือ การเอ่ยถึงแผนโดยใชค้  าวา่ “แผนของเรา” ของผูเ้ขา้ร่วม  
    อย่างไรก็ดี การปฏิบัติตามแผนยงัต้องข้ึนอยู่กับเง่ือนไข หรือมีตวัแปร
 บางอย่างท่ีอาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต ซ่ึงอาจท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนนั้นได้ ดังนั้ น 
 กระบวนการวิเคราะห์ SWOT จึงควรใช้อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ า เพื่อให้เกิดการปรับแผนให้
 ทนัต่อสถานการณ์และเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลง 
 2.1.11 แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาบุคลากร 
  1) ความหมายของการพฒันาบุคลากร 
   พงศธร พิทักษ์ก าพล (2540) ได้ให้ความหมายการพัฒนาบุคลากร หมายถึง
 กระบวนการเพิ่มพูนคุณภาพให้แก่ผูป้ฏิบติังานของหน่วยงานในด้านเจตคติต่อการท างาน
 หน่วยงาน ผูบ้ริหาร เพื่อนร่วมงานและบุคคลทัว่ไป ดา้นความรู้ความสามารถในการปฏิบติังาน
 และด้านบุคลิกภาพ ซ่ึงนอกจากน้ีแล้ว การพัฒนาบุคลากรยงัรวมไปถึงการเพิ่มพูนขีด
 ความสามารถในดา้นดา้นอ่ืนๆอีก โดย เสถียร เหลืองอร่าม (2533) ไดใ้ห้ความเห็นวา่การพฒันา
 บุคลากร หมายถึงกรรมวิธีในอนัท่ีจะเพิ่มพูนสมรรถภาพในการปฏิบติังานของพนกังานแต่ละ
 คน เช่น ความคิดการกระท า ความสามารถ ความรู้ ความช านาญ ตลอดจนการสร้างทศันคติท่ีดี
 ต่อการปฏิบติังาน และในทรรศนะท่ีสองว่า หมายถึง กระบวนการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง
 เพิ่มพนู ความรู้ ทกัษะหรือความช านาญ เพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานนั้นๆ 
 ดงันั้นจากความหมายขา้งตน้พอสรุปได้ว่าการพฒันาบุคลากร หมายถึงกระบวนการเพิ่มพูน
 ความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากร ทั้งในด้านความคิดเห็น ทศันคติท่ีมีต่องานและ
 ความรู้ ความช านาญ ทกัษะซ่ึงจะช่วยให้ผลของการปฏิบติังานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ
 ยิง่ข้ึนกวา่เดิม 
  2) แนวคิดการพฒันาบุคลากร 
   การพฒันาบุคคลากร ตามแนวคิดของ ฐีระ ประวาลพฤกษ์ (2538) กล่าวว่า การ
 ด าเนินงานในองค์การ “คน” เป็นปัจจัยส าคัญ แม้องค์การจะจัดวางระบบงานก าหนด
 วตัถุประสงค์และเป้าหมายไวดี้เพียงใดก็ตาม หากบุคคลในองค์การขาดความรู้ ความเขา้ใจ มี
 ความสามารถหรือความช านาญไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน และมีทศันคติท่ีไม่ดีต่องานหรือ
 การท างานแลว้ย่อมเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จขององค์การ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่า ปัจจยัในการ
 ท างานของคนมีผลต่อผลผลิตหรือผลงานขององคก์าร ดงัแสดงตามภาพต่อไปน้ี 
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รูปท่ี 2.5 ปัจจยัในการท างานของคนกบัผลผลิต 
(ท่ีมา: ฐีระ ประวาลพฤกษ,์ 2538) 

 
   จากแนวคิดดงักล่าว ฐีระ ประวาลพฤกษ์ ได้แบ่งการพฒันาบุคลากรออกเป็น 2 
 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 
   2.1) ส่งเสริมคุณวุฒิ ดว้ยการส่งไปศึกษาต่อ การพฒันาบุคคลในลกัษณะน้ีมกัท า
 กนัมากในทางราชการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างคนตามแผนพฒันาองค์กรหรือหน่วยงาน 
 ส าหรับในดา้นธุรกิจจะมีเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีแผนพฒันาท่ีชดัเจน เพราะการลงทุนใน
 ด้านการศึกษาต่อต้องลงทุนมากซ่ึงไม่สอดคล้องกบัการลงทุนทางธุรกิจ สู้ใช้วิธีจ้างคนท่ีมี
 ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะกบังานท่ีด าเนินการอยูไ่ม่ได ้
   2.2) การเสริมสมรรถภาพ ด้วยการจดัฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การส่งไปฝึก
 ปฏิบติังานและการศึกษาหลกัสูตรระยะสั้น เป็นตน้ การพฒันาบุคลากรในลกัษณะน้ีใช้เวลา
 นอ้ย สามารถพฒันาคนให้เป็นไปตามความตอ้งการขององคก์าร กล่าวคือถา้บริษทัหรือโรงงาน
 น าเคร่ืองจกัรใหม่เขา้มาใช้ตอ้งการให้พนกังานสามารถใชเ้คร่ืองจกัรไดแ้ละมีความช านาญใน
 การใช้ก็ใช้วิธีการฝึกอบรม หรือในกรณีท่ีจะเปิดส านกังานหรือสาขาเพื่อให้บุคลากรสามารถ
 ปฏิบติังานได้ก็จดัให้มีการฝึกอบรมและเสริมดว้ยการดูงานท่ีส านักงานใหญ่หรือส านักงาน
 สาขาท่ีด าเนินการได้ดีแล้วนอกจากน้ีการพฒันาคนให้มีความสามารถเพิ่มข้ึนเพื่อเล่ือนให้
 ปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีสูงข้ึนหรือท างานท่ีตอ้งใช้ความสามารถพิเศษ อาจจะใช้วิธีไปฝึก
 ปฏิบติังานท่ีบริษทัแม่ เช่นโรงงานผลิตช้ินส่วนคอมพิวเตอร์ของญ่ีปุ่นท่ีตั้งในประเทศไทยก็
 จดัส่งคนไปฝึกปฏิบติังานท่ีโรงงานในญ่ีปุ่น หรือศูนยบ์ริการซ่อมรถยนต์ในต่างจงัหวดัจดัส่ง
 ช่างมาฝึกปฏิบติังานท่ีศูนยใ์หญ่ในกรุงเทพฯ ให้สามารถใชเ้คร่ืองมือและเทคโนโลยีการซ่อม
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 สมยัใหม่ การพฒันาบุคลากรด้วยวิธีน้ี เป็นท่ีนิยมในธุรกิจมาก เพราะสามารถสร้างคนให้
 ปฏิบติังานไดท้นัทีท่ีเสร็จส้ินการฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบติังานส้ินเปลืองเวลานอ้ย ไดผ้ลคุม้ค่าแก่
 การลงทุน 
   3) ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาบุคลากร 
    วรนารถ แสงมณี (2543) ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการพฒันา
 บุคลากรในองคก์ารไว ้5 ประการ พอสรุปไดด้งัน้ี คือ 
    3.1) ปัญหาด้านเจา้หน้าท่ีท่ีด าเนินการพฒันาบุคลากร เน่ืองจากลกัษณะ
 งานดา้นพฒันาบุคลากรในองคก์ารโดยทัว่ไปแลว้ เป็นงานท่ีช่วยเหลือสนบัสนุนการด าเนินงาน
 ของเจา้หน้าท่ีสายงานหลกัเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นบุคลากรโดยทัว่ไปจึงมกัจะพอใจท างานสาย
 งานหลกัมากกวา่สายงานช่วยเหลือสนบัสนุน 
    3.2) ปัญหาดา้นวทิยากร วิทยากรท่ีมีคุณสมบติัดีและเหมาะสมยงัมีอยูน่้อย
 มาก ส่วนใหญ่วิทยากรในโครงการพฒันาบุคลากรในปัจจุบันมักขาดคุณสมบัติการเป็นผู ้
 ฝึกสอนท่ีดีแต่จะมีลักษณะเป็นผูบ้รรยายหรือผูบ้อกเล่าถึงประสบการณ์ในการท างานของ
 ตนมากกว่า ผูรั้บการพฒันาจึงไดรั้บความรู้แปลกใหม่น้อยมาก อีกทั้งยงัขาดการเลือกวิธีการ
 และเทคนิคในการพฒันาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมดว้ย 
    3.3) ปัญหาดา้นตวับุคลากรท่ีเขา้รับการพฒันา แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะคือ 
     3.3.1) ผูเ้ข้ารับการพฒันาจ านวนหน่ึงไม่เข้าใจในวตัถุประสงค์ท่ี
  แทจ้ริงของการพฒันาวา่พฒันาแลว้จะไดรั้บประโยชน์อย่างไรบา้ง แต่เขา้รับการพฒันา
  เพราะไดรั้บค าสั่งจากผูบ้งัคบับญัชา 
     3.3.2) ผู ้เข้ารับการพัฒนาบางคนมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อการพัฒนา
  บุคลากร กล่าวคือคิดว่าเป็นเร่ืองของเด็กนักเรียนในห้องเรียนซ่ึงไม่เหมาะกบัผูใ้หญ่ท่ี
  ท างานแลว้ อีกทั้งคิดวา่เป็นการเสียเวลาเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์และก็มีหนา้ท่ีการงาน
  ท าอยู ่ แลว้ก็ไม่มีความจ าเป็นตอ้งเขา้รับการพฒันาอีกแต่อยา่งใด 
     3.3.3) บุคลากรบางคนมีทัศนคติในทางอนุรักษ์นิยม พอใจท่ีจะ
  ประพฤติปฏิบติัตามแนวทางเดิมท่ีเคยยึดถือปฏิบติัมาช้านานแล้วและไม่ยอมรับจนถึง
  ขนาดต่อตา้น 
     3.3.4) บุคลากรบางคนมีทศันคติมองโลกในแง่ร้ายอยู่เสมอ ไม่เช่ือ
  ว่าวิทยากรจะมีความรู้ความสามารถมากเพียงพอท่ีจะมาฝึกสอนตนได้ และไม่เช่ือว่า
  เน้ือหาสาระของโปรแกรมการพฒันาบุคลากรจะดีพอท่ีจะยอมรับค าแนะน ามาใชป้ฏิบติั
  ได ้
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  4) ปัญหาดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพฒันาบุคลากร 
    การพฒันาบุคลากรจะประสบผลส าเร็จได้โดยง่าย ถ้ามีส่ิงอ านวยความสะดวก
 ดา้นต่างๆ อยา่งพร้อมมูล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสถานท่ีและอุปกรณ์เคร่ืองใชต่้างๆ แต่การจดัหาส่ิง
 อ านวยความสะดวกเหล่าน้ีตอ้งลงทุนสูง อุปกรณ์บางช้ินมีราคาแพงมาก องค์การบางแห่งก็ไม่
 สามารถหาซ้ือมาไดค้รบถว้น 
  5) ปัญหาดา้นผูบ้ริหารหรือหวัหนา้หน่วยงานของผูเ้ขา้รับการพฒันาบุคลากร 
   นกับริหารบางคนมีทศันคติท่ีคบัแคบ ไม่เห็นความส าคญัของการพฒันาบุคลากร
 จึงไม่ให้การสนบัสนุน บางคนก็ส าคญัผดิวา่การพฒันาบุคลากรแกไ้ขปัญหาไดฉ้บัพลนัเม่ือไม่
 สามารถแกปั้ญหาไดร้วดเร็วทนัใจตามท่ีตอ้งการก็ต่อตา้น ประการสุดทา้ยนกับริหารบางคนคิด
 ว่ามีความรู้ความสามารถมาก กว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีจดัการพัฒนาบุคลากร จึงเป็นผูส้ั่งการและ
 ด าเนินการต่างๆเองจึงอาจก่อใหเ้กิดปัญหามากมาย 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 การวดัสมรรถนะคุณภาพการใหบ้ริการในแผนกรับสินคา้ กรณีศึกษา แรงงานไทยและแรงงาน
ต่างดา้ว ผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมท าการศึกษาตั้งแต่สาเหตุท่ีท่ีท าให้เกิดการอพยพของแรงงานต่างดา้วท่ีเขา้มาใน
ประเทศไทยซ่ึงเม่ือท าการศึกษาจึงพบว่ามีองค์ประกอบหลายปัจจยั อาทิ ปัญหาด้านการเมืองและ
ความขดัแยง้ภายในประเทศ รวมทั้งเร่ืองค่าแรงและสวสัดิการก็มีส่วนไม่นอ้ยในการดึงดูดแรงงานต่าง
ดา้วให้เขา้มาหางานท าในประเทศไทย ดงัท่ี ศิริพนัธ์ ถาวรทวีวงษ์ (อา้งถึงใน เฉลิมศกัด์ิ แหงมงาม, 
2535) ซ่ึงไดช้ี้ใหเ้ห็นประเด็นมูลเหตุแห่งการเขา้มาหางานท าของแรงงานต่างดา้วในอ าเภอแม่สอดนั้น
เกิดจากการไม่พอใจลทัธิการเมืองการปกครอง ปัจจยัท่ีดึงดูดคือ ความตอ้งการแรงงาน ความเป็น
ศูนยก์ลางด้านบริการและเริงรมย์ ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ ความเสมอภาคในการท างาน 
รายไดส้วสัดิการสังคม ความสะดวกสบายต่าง ๆ ส่วนผลกระทบจากการอพยพในแง่ดีคือ ประเทศท่ี
ขาดแคลนแรงงานก็จะได้แรงงานต่างชาติท่ีอพยพเขา้มาชดเชยแรงงานในประเทศ ส่วนผลเสียคือ
ก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ เพราะผูอ้พยพชาวต่างประเทศท่ีแอบแฝงเขา้มาท างานแลว้น าเงินตราออก
นอกประเทศ ก่อให้เกิดการสูญเสียดา้นเศรษฐกิจ สาเหตุการอพยพดงักล่าวยงัเป็นท่ีสนใจในการศึกษา
อย่างต่อเน่ือง ผูว้ิจยัศึกษาวรรณกรรมเพิ่มเติมก็ไดพ้บว่า สาเหตุหลกัยงัคงเป็นเร่ืองเดียวกนัท่ีท าให้
แรงงานต่างดา้วเขา้มาในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง อีกทั้ง สุทธิรัตน์ ชุ่มวิเศษ (2540) ซ่ึงไดศึ้กษาถึง
สาเหตุ กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการลกัลอบเขา้สู่ประเทศไทยของคนสัญชาติพม่า ท่ีอ าเภอแม่
สอด จงัหวดัตาก พบ วา่ปัจจยัดึงดูดให้คนพม่าลกัลอบเขา้มาขายแรงงาน นอกเหนือจากปัญหาความ
ยากจนแลว้ อีกสาเหตุหน่ึงคือไม่สามารถหางานท าในประเทศพม่าได ้นอกจากน้ีการมาขายแรงงานใน
ประเทศไทยจะไดรั้บค่าแรงสูงกวา่ในประเทศบา้นเกิดของตน ซ่ึงแรงงานพม่านั้นพยายามลกัลอบเขา้
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มาเพื่อหางานท าเป็นหลกั ซ่ึงไม่เก่ียงลกัษณะงานไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานอะไร เพราะเน่ืองจากใน
ประเทศพม่าไม่มีการจา้งงานกวา้งขวาง ซ่ึงจากงานวิจยัของทั้งสองท่าน ไดก้ล่าวถึงสาเหตุในท านอง
เดียวกนันั้นกล่าวคือ ค่าแรงท่ีประเทศไทยให้สูงกว่าประเทศเพื่อนบา้นยงัเป็นสาเหตุส าคญัในการ
ดึงดูดแรงงานต่างดา้วเขา้มา 
 ส าหรับปัจจยัท่ีท าให้สถานประกอบการต่างๆ ต่างหนัมาเลือกใชแ้รงงานต่างดา้วนั้นไดมี้ผูว้ิจยั
หลายท่านได้ท าการศึกษามาพอสมควรทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะมีข้อดีและข้อเสีย ท่ีท าให้สถาน
ประกอบการยอมเสียประโยชน์บางอย่าง เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลประโยชน์บางอย่าง พีรพงษ์ คุสินธ์ุ 
(2543) ไดท้  าศึกษาสาเหตุการจา้งแรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่า ของจงัหวดัราชบุรีโดยศึกษาถึงสาเหตุ
การจา้งแรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่าในจงัหวดัราชบุรี โดยเลือกเจา้ของกิจการ 11 แห่งใน 8 กิจการ ซ่ึง
ประกอบด้วย กิจการ สวนผกั ผลไม้ เล้ียงหมู เหมืองแร่และเหมืองหิน โรงสีข้าว โรงงานท าอิฐ 
โรงงานท าโอ่งและ งานก่อสร้าง ในจงัหวดัราชบุรีและ เจา้หนา้ท่ีของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการ
สังคมจงัหวดัราชบุรี 10 คน ในช่วงเวลา พ.ศ. 2541-2542 ในกิจการท่ีไดรั้บการผอ่นผนัให้จา้งแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติพม่าได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2542 ระเบียบวิธีการวิจยัท่ีใช้ใน
การศึกษาได้แก่ วิธีการวิจยัในเชิงเอกสาร โดยศึกษาเอกสารของ ทางราชการ หนังสือ บทความ 
ผลงานวจิยัต่างๆ เก่ียวกบัสาเหตุการจา้งแรงงานต่างดา้วสัญชาติพม่าและวธีิการวิจยัใน เชิงส ารวจ โดย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการศึกษาพบว่าประเด็นท่ีเป็นสาเหตุส าคญัในการจา้งงานแรงงานต่าง
ดา้วสัญชาติพม่าในจงัหวดัราชบุรีมี 3 ประเด็น เรียงตามล าดบัความส าคญัไดด้งัน้ีคือ 1. ตน้ทุนในดา้น
ค่าจา้งแรงงานพม่าถูกกว่าการจา้งแรงงานคนไทย  2. การท่ีสามารถจดัหาแรงงานพม่าได้ง่ายและ
เหตุผลด้านมนุษยธรรม 3. การขาดแคลนแรงงานไทย และความขยนัอดทนของแรงงานพม่า 
นอกจากน้ีวรรณกรรมของผูว้ิจยัท่านอ่ืนยงับ่งช้ีปัจจยัในการเลือกใชแ้รงงานต่างดา้ว ซ่ึงมีผลการศึกษา
มากการวจิยัเชิงส ารวจเช่นกนั ซ่ึง เฟ่ืองฟ้า ปัญญา (2547) จ ากดัขอบเขตการศึกษาใหแ้คบลงโดยมุ่งไป
ท่ีธุรกิจประมงทะเล ในจงัหวดัสมุทรสาครเท่านั้น โดยมีการคดัเลือกกลุ่มประชากรตวัอย่างมาได้
ทั้งส้ินนายจา้งหรือผูป้ระกอบการ จ านวน 270 ชุด แลว้น ามาวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาร่วมกบั
การสัมภาษณ์ตวัแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมหรือชมรม และตวัแทนหน่วยงานภาครัฐผล
การศึกษาพบวา่ นายจา้งส่วนใหญ่ก าหนดให้แรงงานต่างดา้วท างานทุกวนั เวลาท างานไม่แน่นอน มี
วนัหยดุตามประเพณี แต่ไม่ไดอิ้งกบัราชการทั้งหมด ข้ึนอยูก่บัประเภทกิจการ การตกลงในหมู่สมาชิก 
และตามท่ีนายจา้งเห็นสมควร จ่ายค่าจา้งเป็นรายเดือน นายจา้งมีความจ าเป็นตอ้งจา้งแรงงานต่างดา้ว
เน่ืองจากประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ประกอบกบัคุณลกัษณะท่ีดีของแรงงานต่างดา้ว เหมาะกบั
การท างาน มีความขยนัอดทน ไม่เก่ียงงาน พร้อมท่ีจะท างานหนกั แต่หากไม่สามารถจา้งแรงงานต่าง
ดา้วไดท้างออกของนายจา้งคือ จา้งแรงงานไทยทดแทน เน่ืองจากลกัษณะงานท่ีจ าเป็นตอ้งใชแ้รงงาน
เป็นหลกั แต่นายจา้งยินดีรับแรงงานไทยเขา้ท างาน ถา้แรงงานไทยตอ้งการท างานท่ีมีลกัษณะดงักล่าว 
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ซ่ึงจากขอ้มูลน้ีผูว้ิจยัไดตี้ความออกไปว่าการจา้งแรงงานยงัคงมีนัยว่าหากมีตวัเลือกในลกัษณะงาน
เดียวกนัระหว่างแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว ถ้าบรรลุขอ้ตกลงกนัไดก้็ยงัจะคงยินดีรับแรงงาน
ไทยก่อนแรงงานต่างดา้ว ส าหรับการวิจยัส ารวจโดยแบบสอบถามยงัคงเป็นเคร่ืองมือส าคญั ท่ีถูกใช้
ในการศึกษาปัญหาเก่ียวกบัแรงงานด่างดา้ว และน าผลท่ีไดน้ั้นมาแจกแจงและน าเนอดว้ยหลกัสถิติ
พรรณนา ดงัท่ี ณัฐชานนัท ์วงศม์ูลิทธิกร (2552) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการใช้แรงงานต่างดา้วของผู ้
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยส ารวจความคิดเห็นของผูป้ระกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบเร่ืองคุณสมบติัการเป็น
ลูกจ้างท่ีดีและได้ส ารวจสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการใช้แรงงานต่างด้าวท างานในสถาน
ประกอบการของผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการออกแบบสอบถามและ
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 208 ตวัอย่าง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ค่าความถ่ีและ ค่าร้อยละ จาก
การศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความคิดเห็นในภาพรวมต่อแรงต่างดา้ววา่แรงงาน
ต่างดา้วมีคุณสมบติัการเป็นลูกจา้งท่ีดีทั้ง 9 ดา้นในระดบัมากโดยคุณสมบติัท่ีแรงงานต่างดา้วมีมาก
ท่ีสุดคือคุณสมบติัด้านการท างานเต็มเวลา รองมาคือด้านความอุตสาหะและขยนัขนัแข็ง , ดา้นการ
ท างานเตม็ประสิทธิภาพ,ดา้นความเคารพนายจา้ง, ดา้นการท างานตามค าสั่ง, ดา้นความซ่ือสัตยสุ์จริต, 
ดา้นความจงรักภกัดี ,ดา้นการรักษาประโยชน์นายจา้ง และดา้นความคิดสร้างสรรค์ตามล าดบั ปัญหา
และอุปสรรคจากการใชแ้รงงานต่างดา้วท างานในสถานประกอบการแยกพิจารณาเป็น 5 ดา้นไดด้งัน้ี 
ดา้นความช านาญในการท างานปัญหาส่วนใหญ่พบหรือมีน้อย ดา้นความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย
แรงงานส่วนใหญ่พบหรือมีนอ้ย ดา้นการอยูร่่วมกนักบัชุมชนใกลเ้คียงส่วนใหญ่ไม่พบหรือไม่มี ดา้น
การส่ือสารส่วนใหญ่พบหรือมีนอ้ยและดา้นการก่ออาชญากรรมส่วนใหญ่ไม่พบหรือไม่มี ซ่ึงจากการ
ทบทวนวรรณกรรมอาจกล่าวไดว้า่แรงงาน  ต่างดา้วมีขอ้เด่นในเร่ืองของความอดทน ความขยนั แต่ยงั
มีขอ้ดอ้ยคือการปฏิบติัตามค าสั่ง 
 ในส่วนของการใช้แรงงานต่างดา้วในภาคธุรกิจการให้บริการ ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา ทบทวน
วรรณกรรม พบวา่ลกัษณะการศึกษาวิจยัมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัระเบียบวิจยัธุรกิจประเภทอ่ืนๆ ตามท่ี
ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ เพิ่มพูน สุริยะวรรณ (2554) ไดท้  าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่ออุปสงคแ์รงงานต่าง
ดา้วของผูป้ระกอบการธุรกิจร้านอาหารในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็น
ข้อมูลปฐมภูมิได้มาจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผูป้ระกอบการและธุรกิจ
ร้านอาหารในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีการของยามาเน่ เม่ือได้กลุ่ม
ตวัอย่างจะท าการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จากผูป้ระกอบการและธุรกิจร้านอาหารในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 164 ตวัอย่าง และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
การจดัล าดับความส าคัญโดยอาศยัมาตรวดัแบบประเมินค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
(Likert Scale) ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการจา้งแรงงานต่างดา้วพบวา่ ดา้นแรงงานให้ความส าคญั
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มากท่ีสุดคือ ปัจจยัแรงงานต่างด้าวมีความขยนั ตั้งใจ และอดทน ด้านเศรษฐกิจให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือปัจจยัแรงงานต่างดา้วมีอตัราค่าจา้งท่ีต ่ากว่าแรงงานไทย และดา้นภาครัฐให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดคือรัฐบาลมีการส่งเสริมให้มีการจา้งแรงงานต่างดา้วอย่างถูกตอ้ง และผลการศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคการจา้งแรงงานต่างดา้ว ดา้นแรงงานพบวา่ ให้ความส าคญัเร่ืองแรงงานต่างดา้วมีปัญหาการ
ส่ือสาร ดา้นกฎหมายพบวา่ ให้ความส าคญัเร่ืองนโยบายการข้ึนทะเบียนและขออนุญาต ส าหรับผูว้ิจยั
เองส่วนตวัคิดวา่ยงัเป็นเร่ืองท่ีน่าแปลกท่ีแมแ้ต่ธุรกิจให้บริการ ยงัไม่มีการศึกษาเก่ียวกบัคุณภาพการ
ให้บริการของแรงงานต่างดา้ว แมแ้ต่ พิมพใ์จ ญาณวรพงษ์ (2553)ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
จ้างแรงงานต่างด้าวของผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงได้
ท าการศึกษากลุ่มตวัอย่างจ านวนสองกลุ่ม กล่าวคือ ธุรกิจโรงแรมจ านวน 94 แห่ง และ ธุรกิจเกสต์
เฮา้ท์ จ  านวน 62 แห่ง โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้น าผลท่ีไดน้ั้นไปวิเคราะห์
โดยวิธีการทางสถิติ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้น าไปใช้ก าหนดกลยุทธ์วางแผนการด าเนินการ และพฒันา
ธุรกิจ ก็ยงัไม่มีการกล่าวถึงผลของการศึกษาดา้นขอ้เด่น ขอ้ดอ้ยในการให้บริการ แต่กลบัพบวา่การน า
แรงงานต่างดา้วมาทดแทนแรงงานไทยทั้งน้ีเป็นผลมาจากสามารถจา้งดว้ยค่าแรงท่ีถูกกวา่แรงงานไทย 
และมีความยดืหยุน่ ไม่มีภาระผกูพนัต่อการจา้งงานกวา่แรงงานไทย 
 ส าหรับการใหค้่าคะแนนถ่วงน ้าหนกั (Weight) ของปัจจยัในแต่ละดา้นท่ีจะใชใ้นการเก็บขอ้มูล
ในแบบสอบถามนั้ น ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีต่างๆ ตลอดจนท าการระดมความคิด 
(Brainstorming) ร่วมกบัผูบ้ริหารแผนกรับสินคา้ และค าพรรณนาลกัษณะงานของพนกังานต าแหน่ง
ดงักล่าว พบวา่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ปัจจยัหลกัไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ และดา้นพฤติกรรม
การให้บริการลูกคา้ จากนั้นผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชเ้คร่ืองมือการวิเคราะห์ตามล าดบัขั้น (Analytic Hierarchy 
Process, AHP) ในการหาค่าคะแนนถ่วงน ้าหนกั หรือล าดบัความส าคญัของแต่ละปัจจยัโดยเป็นการให้
ความเห็นจากผูบ้ริหารของบริษทักรณีศึกษาและกลุ่มนักวิชาการท่ีสนใจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
ส าหรับขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์นั้นผูว้จิยัศึกษาจากต าราและไดท้บทวนวรรณกรรมพบวา่ การ
วิเคราะห์ตามล าดับขั้น (AHP) ถูกใช้เป็นเคร่ืองมือในการจัดล าดับความส าคัญเป็นจ านวนมาก 
อรพินทร์ จีรวสัสกุล และ ธนญัญา วสุศรี (2550) ไดศึ้กษาการประยกุตใ์ช ้AHP ในการประเมินผลการ
ด าเนินงานผูใ้ห้บริการขนส่งทางเรือ 7 บริษทั ของบริษทัผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าแห่งหน่ึงโดยใช้เกณฑ์
คุณภาพบริการและตน้ทุนท่ีน าเสนอโดย Banomyong et al. (2005) จากการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การด าเนินงานของผูใ้ห้บริการขนส่งทางเรือมากท่ีสุดคือ ตน้ทุนทางดา้นการขนส่ง (0.273) และความ
น่าเช่ือถือ (0.273) รองลงมาคือ การตองสนองความต้องการ (0.179) ส่ิงท่ีมองเห็นในการบริการ 
(0.115) ความเช่ือมัน่ (0.104) และการเอาใจใส่ (0.058) ตามล าดบั เช่นเดียวกบั Fu et al. (2010) ไดใ้ช ้
AHP ในการประเมิน 3PL เน่ืองด้วยเศรษฐกิจในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงส่งผล
ใหบ้ริการของ 3PL เพิ่มข้ึนในทศวรรษท่ีผา่นมา แต่ปัญหาของผูใ้ชบ้ริการ 3 PL ท่ีพบคือไม่สามารถหา 
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3 PL ท่ีดีท่ีสุดได้ ซ่ึง 3PL เป็นปัจจยัท่ีท าให้บริษทัประสบความส าเร็จได้ จึงได้เสนอเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจ คือ ความสามารถด้านโลจิสติกส์ (LogisticsAbility) ช่ือเสียง (Honors) และคุณภาพการ
บริการ (Quality of Service) ผลลพัธ์ท่ีได ้คือ ช่ือเสียงมีค่าน ้ าหนกัสูงสุดความส าคญั (0.74) รองลงมา
คือ คุณภาพการบริการ (0.14) และ ความสามารถด้านโลจิส ติกส์  (0.12) ตามล าดับ  อีกทั้ ง 
นอกเหนือจากการน าวเิคราะห์ตามล าดบัขั้น (AHP) มาใชใ้นการจดัล าดบัส าคญัในดา้นต่างๆแลว้ ยงัมี
ผูว้ิจยัไดน้ าวิเคราะห์ตามล าดบัขั้น (AHP) มาประยุกตใ์ชป้ระกอบการตดัสินใจในการท่ีจะคดัเลือกส่ิง
ต่างๆท่ีมีปัจจยัส าคญัหลายๆดา้นร่วมกนั ซ่ึงวิธีดงักล่าวไดรั้บความนิยมอย่างแพร่หลาย อนุรัตน์ ตนั
บรรจง (2554) การท าการคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง การตดัสินใจเลือกเปล่ียนเคร่ืองจกัรในกระบวนการ
ผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงโม่หินโดยการประยุกตใ์ช้การวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น โดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อใช้เคร่ืองมือการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (AHP) และใช้เทคนิคเศรษฐศาสตร์เชิงวิศวกรรมน ามา
วิเคราะห์ช่วยในการตดัสินใจการเปล่ียนเคร่ืองจกัรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้โรงโม่หิน
พะเยาศิลาภณัฑ์ โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกเคร่ืองจกัรส าหรับโรงโม่หิน
พะเยาศิลาภณัฑ์ไว ้6 ปัจจยัได้แก่ ประสิทธิภาพในการผลิต ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร อายุการใช้งาน
ของเคร่ืองจกัร ค่าไฟฟ้า การรับประกนัของตวัเคร่ืองจกัร และปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึน โดยก าหนด
ทางเลือกในการตัดสินใจไว ้5 ทางเลือกได้แก่ ยุง้รับหินใหญ่ (Hopper) เคร่ืองจักรท่ีปากโม่หลัก 
(Primary Crusher) เคร่ืองจักรท่ีปากโม่รอง (Secondary Crusher) ตะแกรงสั่นคัดขนาด (Vibrating 
Screen) และสายพานล าเลียงหิน (Conveyor) ผลการศึกษาพบว่า คะแนนล าดบัความส าคญัรวมของ
เคร่ืองจกัรท่ีปากโม่รอง (Secondary Crusher) มีคะแนนสูงสุดเป็นล าดบัแรก เท่ากบั 0.3310 คะแนน 
รองลงมาคือ เคร่ืองจักรท่ีปากโม่หลัก (Primary Crusher) มีคะแนนเท่ากับ 0.2256 คะแนน ล าดับ
ถดัไปคือสายพานล าเลียงหิน (Conveyor) มีคะแนน เท่ากบั 0.1893 คะแนน ส่วนตะแกรงสั่นคดัขนาด
(Vibrating Screen) มีคะแนน เท่ากบั 0.1750 คะแนน และ ยุง้รับหินใหญ่ (Hopper) มีคะแนน เท่ากบั
0.0792 คะแนนตามล าดบั จากผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่า ผลตอบแทนทาง
การเงินของเคร่ืองจกัรปากโม่รอง (Secondary Crusher) ของบริษทั Zenith (ประเทศจีน) รุ่นPFW1315 
มีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมสูงสุด โดยมีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 1,865,971 
บาท อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากบั ร้อยละ 15.5 มีระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด เท่ากบั 6.33 ปี 
และยงัสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) ของโรงโม่หินพะเยาศิลาภณัฑ์ไดร้้อยละ 
23 เช่นเดียวกับ สกนธ์ คล่องบุญจิต อุดม จันทร์จรัสสุข และเอกพจน์  ตันตราภิวฒัน์ (2542) ได้
ประยุกตใ์ชว้ิธีกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์กบัปัญหาดา้นการเลือกท าเลท่ีตั้งสถานประกอบการ 
ซ่ึงเป็นร้านคา้ประเภทแฟรนไชส์ กลุ่มผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาประกอบดว้ย เงินลงทุน
เร่ิมต้น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ปริมาณลูกค้า ความสะดวกของท าเลท่ีตั้ งส าหรับลูกค้า 
สภาพแวดลอ้มรอบๆ ท าเลท่ีตั้ง ระบบการคมนาคม จากการวิเคราะห์ตวัแปรทั้งหมดผ่านทางเลือก 2 
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ทางคือ ตึกแถวในซอยเซนต์หลุยส์ 3 และตึกแถวบนถนนจนัทร์ตดัใหม่โดยใช้วิธีกระบวนการล าดบั
ชั้นเชิงวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบวา่ ทางเลือกท่ีตึกแถวในซอยเซนตห์ลุยส์ 3 เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด นอกจากน้ี กลุ่มผูว้ิจยัยงัเสนอแนะว่าการประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ยงั
สามารถใช้ได้กบังานด้านอ่ืนๆ เช่น งานดา้นเศรษฐศาสตร์และปัญหาในกระบวนการผลิต เป็นตน้  
วทิูรย ์ตนัศิริคงคล (2542) กล่าววา่ เทคนิค AHP สามารถช่วยลดความซบัซ้อนในการตดัสินใจได ้โดย
แบ่งองคป์ระกอบของปัญหาทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมออกมาเป็นส่วนๆ แลว้น ามาจดัแจงใหม่
ให้อยู่ใน รูปของแผนภูมิตามระดับชั้ น ต่อจากนั้ นก็ท าการก าหนดตัวเลขท่ีเกิดจากการวินิจฉัย
เปรียบเทียบหาความส าคญัของแต่ละปัจจยั และท าการสังเคราะห์ตวัเลขของการวินิจฉัยนั้น เพื่อท่ีจะ
ค านวณดูวา่ปัจจยัหรือทางเลือกอะไร ท่ีมีต่อล าดบัความส าคญัสูงสุดและมีอิทธิผลต่อผลลพัธ์ของการ
แก้ปัญหานั้นอย่างไร และ Ghodsypour et al. (1998) ศึกษาเร่ืองการใช้กระบวนการตัดสินใจแบบ
วิเคราะห์ล าดบัชั้น (AHP) และก าหนดการเชิงเส้น (Linear programming) ในการตดัสินใจคดัเลือก 
ซพัพลายเออร์ เพื่อหาซพัพลายเออร์ท่ีดีท่ีสุดและปริมาณสินคา้ท่ีเหมาะสมในการซ้ือแต่ละคร้ัง โดยจะ
เลือกซัพพลายเออร์เม่ือมีซพัพลายเออร์รายใหม่ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูจ้ดัซ้ือทั้งใน
ดา้นปริมาณและการส่งมอบ เป็นตน้ และเลือกซพัพลายเออร์รายใหม่เม่ือซพัพลายเออร์เดิมมีขอ้จ ากดั
และไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูจ้ดัซ้ือ เช่น สินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของผู ้
จดัซ้ือหรือสินคา้มีคุณภาพต ่า เป็นตน้ เกณฑใ์นการตดัสินใจคือ ตน้ทุน คุณภาพ และการบริการ พบวา่
ต้นทุนให้ค่ าน ้ าหนักความส าคัญ สูงท่ี สุด  (0.630) ตามด้วย คุณภาพ  (0.218) และการบริการ 
(0.151)และใชก้ าหนดการเชิงเส้นในการหาปริมาณสั่งซ้ือท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 เม่ือท าการทบทวนวรรณกรรมต่างๆแลว้ ผูว้ิจยัสามารถพอสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ล าดบัชั้น 
(AHP) ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการท่ีถูกใช้มาเป็นเคร่ืองมือในการจดัล าดับ (Ranking) 
ความส าคญัของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ อีกทั้งยงัช่วยลดความซับซ้อนกรณีท่ีจ าเป็นตอ้ง
คดัเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพื่อให้เกิดความคุม้ค่าสูงสุด เช่นเดียวกนัน้ีในการวดัสมรรถนะคุณภาพการ
ให้บริการในแผนกรับสินคา้ กรณีศึกษาแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว ซ่ึงเป็นงานท่ีผูว้ิจยัไดส้นใจ
ท าการศึกษา ก็จะน าการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) มาประยกุตใ์ชใ้นการหาค่าน ้าหนกั (Weight) ใน
แบบสอบถามท่ีใช้เก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ท่ีความสอดคล้องต่อความต้องการของ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษา อีกทั้งยงัสอดแทรกความเห็นของนกัวิชาการเพิ่มเติมลงไปวา่
ในส่ิงท่ีบริษทักรณีศึกษาเล็งเห็น มีความเหมือนหรือแตกต่างกบัมุมมองของนักวิชาการอย่างไรบา้ง 
ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมท่ีมีความคลา้ยคลึงกนักบัหัวขอ้ท่ีผูว้ิจยัสนในนั้น ส่วนใหญ่เป็น
การท าการศึกษากลุ่มท่ีใชแ้รงงานเพียงอยา่งเดียว และเป็นลกัษณะงานท่ีไม่ตอ้งใชท้กัษะส าคญัอะไร
มากมาย เช่น กรรมกรงานก่อสร้าง พนักงานลา้งจาน เด็กเสริฟ ฯลฯ ซ่ึงมุมมองของผูว้ิจยัท่านอ่ืนได้
มองถึงลกัษณะการท างานทัว่ไปในภาพรวมเช่น การท างานตามเวลา  ความจงรักภกัดี  ความซ่ือสัตย ์
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ความคิดสร้างสรรค ์การบงัคบับญัชา สภาพปัญหาสังคม ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลท่ีไม่ไดล้งลึก
ไปในรายละเอียดในลกัษณะงานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการให้บริการ อย่างท่ีผูว้ิจยัก าลงัให้
ความสนใจอยู ่ทั้งน้ีเพราะเราไม่สามารถปฏิเสธไดว้า่ในปัจจุบนั จากปัญหาต่างๆดงัท่ีกล่าวมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้า บวกกบัการเปิดกวา้งอย่างเสรีในการขา้มพรมแดน ท าให้แรงงานด่าง
ดา้วเร่ิมเขา้มามีบทบาทต่อสถานประกอบการในประเทศไทยมากยิ่งข้ึน และบริษทัฯ ท่ีผูว้ิจยัไดเ้ลือก
เป็นกรณีศึกษาในคร้ังน้ีเป็นอีกบริษทัฯหน่ึงท่ีมีแรงงานต่างดา้วเขา้มาท างานทดแทนแรงงานไทย ใน
ต าแหน่งงานท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ทกัษะหลายๆด้าน มีความเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการลูกคา้ ซ่ึงผลกระทบจากการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่าแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วมี
ลกัษณะขอ้เด่นและขอ้ด้อยแตกต่างกนัออกไป ท าให้เกิดผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ในการให้บริการ
ของบริษทัฯทั้งท่ีเกิดขอ้ดีและขอ้เสีย ซ่ึงหากไม่ไดรั้บการแกไ้ขเฉพาะกลุ่มแลว้ ก็จะท าให้ไม่สามารถ
แกไ้ขปรับปรุงในการใหบ้ริการท่ีดีข้ึนไดน้ั้นเอง 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินงาน 

 
 ผูว้ิจยัท ำกำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยมุ่งไปท่ีระเบียบวิธีวิจยัในวรรณกรรมท่ีมีควำม
คลำ้ยคลึงกบัเร่ืองท่ีผูว้จิยัสนใจ จำกนั้นจึงไดน้ ำขอ้มูลจำกกำรศึกษำดงักล่ำว มำประยกุตใ์ชเ้พื่อก ำหนด
ระเบียบวธีิวจิยัท่ีจะใชใ้นกำรศึกษำคร้ังน้ี ซ่ึงแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่ำงๆดงัรูป 3.1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1                 ศึกษำควำมเป็นมาและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 

3.2                                 ก าหนดวัตถุประสงค์ 

3.3                ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

3.4                            ออกแบบวิธีการศึกษาวจัิย 

3.5                            ก าหนดสมรรถนะหลัก  

3.6                          สร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

3.7                         หาค่าความเที่ยง (Validity) 

3.8                       หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

 

3.9                    หาค่าคะแนนถ่วงน ้าหนัก (Weight) 

 
3.10         เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่าง 

 
3.11         ตรวจสอบข้อมูล ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

 
3.12                    สรุปผลและน าเสนอผลการวิจัย 

 

3.13         ก าหนดแนวทางปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

 
รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
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3.1 ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในกำรศึกษำคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยกำรศึกษำหำควำมเป็นมำของปัญหำท่ีเกิดข้ึนของแผนก
รับสินคำ้ บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั โดยใชว้ิธีกำรสัมภำษณ์หัวหนำ้งำน (In-depth Interview) 
ซ่ึงพบว่ำปัจจุบนัแผนกรับสินคำ้ยงัคงประสบปัญหำเก่ียวกบักำรให้บริกำรของพนักงำน กล่ำวคือ
พนักงำนท่ีให้บริกำรของแผนกรับสินค้ำมีทั้ งแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงด้ำว ซ่ึงแรงงำนทั้ ง 2 
ประเภทน้ีมีบุคลิกและสมรรถนะในกำรใหบ้ริกำรค่อนขำ้งแตกต่ำงกนัอยำ่งเห็นไดช้ดั ซ่ึงเม่ือลูกคำ้เขำ้
มำใช้บริกำรแลว้จะไดรั้บกำรให้บริกำรท่ีเกิดควำมแปรปรวน ท ำให้เกิดภำพลกัษณ์ของกำรบริกำรท่ี
ไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกนั และมีผลต่อกำรสร้ำงควำมไม่พึงพอใจของลูกคำ้ ส ำหรับกำรแกไ้ขในช่วงท่ี
ผำ่นมำนั้น ทำงบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำเพียงแค่ภำพรวม กล่ำวคือท ำเพียงแค่กำรฝึกอบรมใน
เร่ืองพื้นฐำนทัว่ไปในกำรปฏิบติังำนโดยไม่ไดท้  ำกำรวิเครำะห์ แบ่งแยกว่ำแทจ้ริงแลว้แรงงำนทั้ง 2 
ประเภท มีสมรรถนะท่ีเหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไรบ้ำง ท ำให้กำรแก้ไขปัญหำท่ีผ่ำนมำนั้นดู
เหมือนว่ำยงัไม่ตรงจุดเท่ำท่ีควร และสืบเน่ืองในปัจจุบนัสภำวกำรณ์เติบโตของธุรกิจขนส่งสินคำ้มี
แนวโน้มสูงข้ึนเร่ือยๆ บวกกบัในอนำคตอนัใกลน้ี้ ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic 
Community) ก ำลงัจะมำถึง ท ำให้ลูกคำ้ยอ่มมีตวัเลือกในกำรมำใช้บริกำรมำกข้ึนตำมไปดว้ย ซ่ึงหำก
ทำงบริษทัฯยงัไม่มีกำรแกไ้ขปัญหำให้ตรงจุดมำกข้ึน อำจท ำให้ลูกคำ้หนัไปใชบ้ริกำรกบับริษทัคู่แข่ง
ก็เป็นได้ จำกข้อมูลท่ีผูว้ิจยัได้รับมำจำกสัมภำษณ์มำน้ี ผูว้ิจยัจึงมีควำมเห็นว่ำควรด ำเนินกำรวดั
สมรรถนะของแรงงำนทั้ ง  2 ประเภท ในปัจจยัท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับกำรให้บริกำรลูกค้ำ เพื่อน ำ
ผลกำรวจิยัท่ีไดรั้บน ำมำก ำหนดเป็นแนวทำงกำรปรับปรุงแรงงำนทั้ง 2 ประเภทใหเ้หมำะสมต่อไป 
 
3.2 ก าหนดวตัถุประสงค์  

หลงัจำกท่ีผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำท่ีมำและควำมส ำคญัแลว้ ขั้นตอนต่อมำผูว้ิจยัจึงท ำกำรก ำหนด
วตัถุประสงคใ์นกำรศึกษำในคร้ังน้ีข้ึน ซ่ึงท่ีมำของวตัถุประสงค์นั้นผูว้ิจยัไดน้ ำสภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึน 
เขำ้หำรือ (Brainstorming) ร่วมกบัแผนกรับสินคำ้ แผนกพฒันำทรัพยำกรบุคคล และอำจำรยท่ี์ปรึกษำ 
เพื่อหำแนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรไดม้ำซ่ึงขอ้มูลท่ีครอบคลุม และสำมำรถน ำมำใช้ในกำรปรับปรุง
กำรให้บริกำรของพนกังำน ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้ดัตั้งวตัถุประสงคใ์นกำรศึกษำคร้ังน้ีทั้งส้ิน 2 ขอ้ไดแ้ก่ 1) เพื่อ
วดัสมรรถนะคุณภำพกำรให้บริกำรดำ้นกำรประยกุต์ใชอ้งคค์วำมรู้ ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ และ
กำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำร ในแผนกรับสินคำ้ของแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้ว   
2) เพื่อน ำผลกำรวเิครำะห์มำก ำหนดเป็นแนวทำงกำรปรับปรุงแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้ว  
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3.3 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 กำรศึกษำวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มำซ่ึง
วิธีกำรในกำรท ำวิจยัท่ีเหมำะสม และเพื่อให้เกิดควำมนำเช่ือถือของขอ้มูลท่ีได้รับโดยผูว้ิจยัไดแ้บ่ง
กำรศึกษำออกเป็นหมวดหมู่และศึกษำอยำ่งเป็นล ำดบั ดงัน้ี 

1) กลุ่มแนวคิดสำเหตุ แนวโนม้กำรเพิ่มข้ึนของแรงงำนต่ำงดำ้ว และคุณสมบติัของแรงงำน 
2) กลุ่มทฤษฎีในกำรสร้ำงเคร่ืองมือวจิยั ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัและกำรก ำหนดกลุ่มประชำกร

ตวัอยำ่ง 
3) กลุ่มทฤษฎีในกำรวิเครำะห์ผลและน ำเสนอข้อมูลทำงสถิติและกำรน ำเสนอแนวทำง

ปรับปรุงแรงงำนทั้ง 2 ประเภท 
4) กำรทบทวนวรรณกรรมท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้ว 
5) กำรทบทวนวรรณกรรมท่ีมีกำรใชก้ำรวเิครำะห์เชิงล ำดบัขั้นเขำ้มำเก่ียวขอ้ง 
นอกจำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้แลว้ ผูว้จิยัยงัไดท้  ำกำรศึกษำลกัษะงำนของพนกังำนท่ีใหบ้ริกำร 

(Job Description) ตลอดจนนโยบำยด้ำนให้กำรบริกำรของบริษัทท่ีใช้เป็นกรณีศึกษำ เพื่อให้ กำร
ด ำเนินกำรวจิยัคร้ังน้ี เกิดควำมสอดคลอ้งกบัทิศทำงของบริษทัฯ มำกยิง่ข้ึน 
 
3.4 ออกแบบวธีิการศึกษาวจัิย 
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวคิด และทฤษฎี ผูว้ิจยัจึงได้ออกแบบ
วิธีกำรเก็บข้อมูลส ำหรับกำรศึกษำวิจัยคร้ังน้ี ผู ้วิจ ัยจะใช้แบบสอบถำม (Questionnaire) มำเป็น
เคร่ืองมือในกำรเก็บข้อมูล โดยกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงท่ีจะใช้ในกำรศึกษำนั้นผูว้ิจยัได้คัดเลือก
พนักงำนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติังำนโดยตรงต่อพนักงำนท่ีให้บริกำร อีกทั้งยงัมีฐำนะเป็น
ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนของลูกคำ้ในพื้นท่ีหน้ำลำนรับสินคำ้ (Service Field) โดยกลุ่มประชำกรตวัอย่ำง
ประกอบไปดว้ย 1) ผูจ้ดักำรสำขำ 2) หวัหนำ้หน่วยงำน 3) พนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำร จำกจ ำนวน
สำขำท่ีเปิดให้บริกำรรับสินค้ำทั้ งหมดของบริษทัฯ โดยกำรก ำหนดขนำดกลุ่มประชำกรตวัอย่ำง 
(Sample Size) ผูว้จิยัจะใชสู้ตรค ำนวณของ ทำโร่ ยำมำเน่ มำค ำนวณหำขนำดกลุ่มประชำกรตวัอยำ่งท่ี
จะใชศึ้กษำ โดยก ำหนดระดบัควำมเช่ือมัน่ไวท่ี้ร้อยละ 95 ซ่ึงจำกกำรค ำนวณกลุ่มประชำกรไดผ้ลสรุป
ดงัตำรำงท่ี 3.1 และ 3.2  
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ตำรำงท่ี 3.1 แสดงจ ำนวนพนกังำนท่ีจะใชเ้ป็นกลุ่มประชำกรตวัอยำ่ง 
 

ล าดบั ช่ือสาขา 
ต าแหน่งงาน (คน) 

ผลรวม 
(คน) ผู้จดัการ 

หัว 
หน้างาน 

พนักงานสนับสุนน 
ปฏบัตกิาร 

1 กองลอย 0 1 0 1 
2 เชียงค ำ 0 1 1 2 
3 เชียงรำย 1 3 10 14 
4 ตลำดไท 1 4 17 22 
5 ตลำดวโรรส 0 1 2 3 
6 ท่ำล่ี 1 3 6 10 
7 น่ำน 0 1 2 3 
8 ป่ำซำง 0 1 1 2 
9 ตลำดทะเลไทย 0 1 0 1 
10 แม่สำย 1 1 4 6 
11 ฝำง 1 1 5 7 
12 พะเยำ 1 2 6 9 
13 แพร่ 1 1 4 6 
14 ล ำปำง 1 2 17 20 
15 ล ำพนู 1 2 2 5 
16 เวยีงป่ำเป้ำ 0 1 1 2 

17 
แ ผ น ก รั บ สิ น ค้ ำ  -
ส ำนกังำนใหญ่ 

1 3 18 22 

18 สนัก ำแพง 0 1 1 2 
19 พทุธมณฑล สำย 2 1 3 32 36 
20 พทุธมณฑล สำย 5 2 3 20 25 
21 ส่ีแยกมหำนำค 2 2 21 25 

รวมจ ำนวนพนกังำน (คน) 15 38 170 223 

 
(ท่ีมำ: แผนกบริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล, 2557) 
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ตำรำงท่ี 3.2 แสดงจ ำนวนพนกังำนท่ีไดรั้บจำกผลค ำนวณโดยใชสู้ตรทำโร่ ยำมำเน่ ในระดบัควำม
เช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 

ล าดบั ช่ือต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

ผลค านวณจากสูตรทาโร่ ยามาเน่ ในระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 (คน) 

1 ผูจ้ดักำรสำขำ 15 14 
2 หวัหนำ้หน่วยงำน 38 35 
3 พนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำร 170 119 

รวม (คน) 223 168 

 
3.5 ก าหนดสมรรถนะหลกั (Core Competency) 
 3.5.1 ท่ีมำของกำรก ำหนดกรอบสมรรถนะหลกั 
  กำรก ำหนดสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในกำรวดัมรรถนะของพนักงำน
ให้บริกำรในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำเก่ียวกบัควำมเป็นมำของค ำว่ำสมรรถนะ ท่ีเกิดตั้งแต่สมยัปี 
ค.ศ. 1970 โดยศำสตรำจำรยเ์ดวดิ แมคเคิลแลนด ์(David C. McClelland) นกัจิตวทิยำแห่งมหำวทิยำลยั
ฮำววำร์ด (อำ้งถึงใน สุกญัญำ รัศมีธรรมโชติ 2548) ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะโดยพฒันำ
แบบทดสอบบุคลิกภำพ เพื่อศึกษำว่ำบุคคลท่ีสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพนั้น เป็นผูมี้
ทศันคติและนิสัยเป็นอย่ำงไรบ้ำง ซ่ึง David C. McClelland (อ้ำงถึงใน วชัรี มีหอม 2549) ได้ให้ค  ำ
จ  ำกดัควำมเก่ียวกบัสมรรถนะไวว้ำ่ สมรรถนะ (Competency) คือ บุคลิกท่ีซ่อนอยูใ่นตวัปัจเจกบุคคล
ซ่ึงสำมำรถผลกัดนัให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้ำงผลกำรปฏิบติังำนท่ีดีหรือตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด และได้
กล่ำวเพิ่มเติมวำ่สมรรถนะมีองคป์ระกอบอยูด่ว้ยกนั 5 ส่วน ไดแ้ก่ 

 1) ทักษะ (Skill) คือ  ส่ิงท่ีต้องกำรให้ท ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น ทักษะทำง
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
 2) ควำมรู้ (Knowledge) คือ ควำมรู้เฉพำะในเร่ืองท่ีตอ้งรู้ เป็นควำมรู้ท่ีเป็นสำระส ำคญั 
เช่น ควำมรู้ดำ้นเคร่ืองยนต ์เป็นตน้ 
 3) ภำพลกัษณ์ของตนเอง (Self-Concept) คือ เจนคติ ค่ำนิยมและควำมคิดเห็นเก่ียวกบั
ภำพลกัษณ์ของตนเอง เช่นควำมมัน่ใจในตนเอง เป็นตน้  
 4) อุปนิสัย (Traits) คือ บุคลิกลกัษณะประจ ำตวัของบุคคล หรือเป็นส่ิงท่ีอธิบำยถึงบุคคล
ผูน้ั้นเช่น ควำน่ำเช่ือถือและไวว้ำงใจได ้เป็นตน้ 
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 5) แรงผลกัดนัเบ้ืองลึก (Motives / Attitude) คือ แรงจูงใจหรือแรงผลกัดนัภำยใน ซ่ึงท ำ
ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่ส่ิงท่ีเป็นเป้ำหมำยของเขำ 
สมรรถนะนั้นมกัถูกท ำกำรอธิบำยโมเดลภูเขำน ้ ำแข็ง (Iceberg Model) ซ่ึงเป็นกำรอธิบำยถึง

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลกบัภูเขำน ้ ำแข็ง โดยมีส่วนท่ีเห็นไดง่้ำย พฒันำไดง่้ำย คือส่วนท่ีลอยอยู่
เหนือน ้ ำ และส่วนมีบำงส่วนท่ีมองไม่เห็นตอ้งใชเ้วลำในกำรพฒันำ เปรียบเสมือนภูเขำน ้ ำแข็งท่ีอยูใ่ต้
น ้ำ  
  1) ส่วนท่ีอยูเ่หนือน ้ำ สำมำรถมองเห็นไดง่้ำย พฒันำไดง่้ำย ไดแ้ก่ 
   1.1) ทกัษะ (Skills) 
   1.2) ควำมรู้ (Knowledge) 

2) ส่วนท่ีอยู่ใต้น ้ ำ เป็นส่วนท่ีสังเกตเห็นได้ยำก ตอ้งใช้เวลำพอสมควรในกำรพฒันำ 
ไดแ้ก่ 

   2.1) ภำพลกัษณ์ของตนเอง (Self-Concept) 
   2.2) อุปนิสัย (Traits) 
   2.3) แรงผลกัดนัเบ้ืองลึก (Motives / Attitude)  
 ซ่ึงสำมำรถอธิบำยไดด้งัรูปท่ี 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 Iceberg Model ของสมรรถนะ 
(ท่ีมำ : เท้ือน ทองแกว้, จำก http://pcni2.moc.go.th) 
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 ซ่ึ งหลังจำกท่ี  David C. McClelland ได้อธิบำยถึงองค์ประกอบของสมรรถนะ ผู ้จ ัยได้
ท ำกำรคน้ควำ้เพิ่มเติมพบวำ่เร่ิมมีนกัวชิำกำรใหแ้นวคิดเชิงสนบัสนุนไปในทิศทำงเดียวกนัเช่น  
 Richard Boyatzis (1982) ไดก้ล่ำวว่ำสมรรถนะเป็นควำมสำมำรถในงำนหรือเป็นคุณลกัษณะ
ภำยในตวับุคคลท่ีน ำไปสู่กำรปฏิบติังำนให้เกิดประสิทธิภำพ โดยมีคุณลกัษณะพื้นฐำน (Underlying 
Characteristic) ของบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ทกัษะ (Skill) จินตภำพส่วนตน 
(Self-Image) หรือบทบำททำงสังคม (Social Role) หรือองค์ควำมรู้ (Body of Knowledge) ซ่ึงบุคคล 
จ ำเป็นตอ้งใชใ้นกำรปฏิบติังำนเพื่อใหไ้ดผ้ลงำนสูงกวำ่หรือเหนือกวำ่เกณฑเ์ป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้

Spencer and Spencer (1993) ไดก้ล่ำวว่ำสมรรถนะหมำยถึง คุณลกัษณะพื้นฐำน (Underlying 
Characteristic) ท่ีมีอยูภ่ำยในตวับุคคลไดแ้ก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อตัตมโนทศัน์ (Self-
Concept) ควำมรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ซ่ึงคุณลักษณะเหล่ำน้ี จะเป็นตัวผลักดันหรือมี
ควำมสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ให้บุคคลสำมำรถ ปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพหรือสูงกว่ำเกณฑ์อ้ำงอิง (Criterion – 
Reference) หรือเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้
 ส ำหรับองค์ประกอบของคุณลกัษณะพื้นฐำน (Underlying Characteristic) ท่ีผูว้ิจยัได้กล่ำวมำ
ทั้งหมดน้ีไดก้ลำยมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดนิยำมของต ำรำดำ้นสมรรถนะมำกมำย ตวัอยำ่งเช่น 
Parry, Scott B. (1997) ไดน้ ำคุณลกัษณะพื้นฐำนของสมรรถนะ 5 ดำ้น ของ David C. McClelland มำ
ก ำหนดนิยำมของค ำว่ำสมรรถนะ แต่ Parry, Scott B.ไดร้วมส่วนท่ีเป็นอตัตมโนทศัน์ (Self-Concept) 
แรงจูงใจ (Motive) และ อุปนิสัย (Trait) ไวเ้ป็นกลุ่มเดียวกัน โดยเรียกทั้ งหมดน้ีว่ำ คุณลักษณะ 
(Attributes) ดงัรูปท่ี 3.3  

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 Underlying Characterric or Attribute 
( ท่ีมำ : มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลพระนคร, จำก http://competency.rmutp.ac.th ) 
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 ซ่ึงจำกภำพท่ี 3.3 ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำเพิ่มเติมเก่ียวกบักำรให้นิยำมของค ำวำ่สมรรถนะในช่วง
หลงัปี ค.ศ 1997 ไดพ้บนกัวิชำกำรไดใ้ห้นิยำมสอดคลอ้งไปกบั Parry, Scott B. แต่ทุกกำรนิยำมในแต่
ละคร้ังลว้นอธิบำยท่ีมำตำมแบบฉบบัของ David C. McClelland ก่อนเสมอ เช่น 
 Parry, Scott B. (1997) (อ้ำงถึงใน สุกัญญำ รัศมีธรรมโชติ 2548) ได้นิยำมว่ำสมรถนะคือ
องค์ประกอบ (Cluster) ของควำมรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และทศันคติ (Attributs) ของปัจเจก
บุคคลท่ีมีอิทธิพลเป็นอย่ำงมำก ต่อผลสัมฤทธ์ิของกำรท ำงำนของบุคคลนั้นๆ เป็นบทบำทหรือควำม
รับผิดชอบซ่ึงสัมพนัธ์กบัผลงำนซ่ึงสำมำรถวดัค่ำเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มำตรฐำน และสำมำรถพฒันำ
ไดโ้ดยกำรฝึกอบรม 

Arnauld de Nadaillac (2003) ไดใ้หค้  ำจ  ำกดัควำมไวว้ำ่สมรรถนะนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งลง มือปฏิบติั
และท ำให้เกิดข้ึน กล่ำวคือควำมสำมำรถท่ีใชเ้พื่อให้เกิดกำรบรรลุผลและวตัถุประสงค ์ต่ำงๆ ซ่ึงเป็น
ตวัขบัเคล่ือนท่ีท ำให้เกิดควำมรู้ (Knowledge) กำรเรียนรู้ทกัษะ (Know-how) และเจตคติ/ลกัษณะนิสัย
หรือบุคลิกภำพต่ำงๆ (Attitude) ท่ีช่วยให้สำมำรถเผชิญและแก้ไข สถำนกำรณ์หรือปัญหำต่ำงๆ ท่ี
เกิดข้ึนไดจ้ริง 

เดชำ เดชะวฒันไพศำล (2543) ไดก้ล่ำววำ่สมรรถนะหมำยถึง ทกัษะ ควำมรู้ และ ควำมสำมำรถ 
หรือพฤติกรรมของบุคลำกร ท่ีจ  ำเป็นในกำรปฏิบติังำนใดงำนหน่ึง กล่ำวคือ ในกำรท ำงำนหน่ึงๆ เรำ
ตอ้งรู้อะไร เม่ือมีควำมรู้หรือขอ้มูลแลว้เรำตอ้งรู้ว่ำจะท ำงำนนั้นๆ อย่ำงไร และเรำควรมีพฤติกรรม
หรือคุณลกัษณะเฉพำะอยำ่งไรจึงจะท ำงำนไดอ้ยำ่งประสบควำม ส ำเร็จ ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีจะช่วยให้องคก์ร
ทรำบว่ำคุณสมบติัหรือคุณลกัษณะท่ีดีในกำรท ำ งำนของบุคลำกร ในองค์กร (Superior Performer) 
นั้นเป็นอยำ่งไร 

ธ ำรงศัก ด์ิ  คงคำสวัส ด์ิ  (2549) ได้มีแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะว่ำเป็น  ทักษะ ควำม รู้ 
ควำมสำมำรถ ควำมช ำนำญ แรงจูงใจ หรือคุณลกัษณะท่ีเหมำะสมของบุคคลท่ีจะสำมำรถปฏิบติังำน
ใหป้ระสบผลส ำเร็จ 

พรพรรณ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ (2553) ไดใ้ห้แนวคิดวำ่สมรรถนะคือ องค์ควำมรู้ (Knowledge) 
ทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะส่วนบุคคล (Attributes) ท่ีท  ำให้บุคคลผูน้ั้นท ำงำนในควำมรับผิดชอบ
ของตนไดดี้กวำ่ผูอ่ื้น และสำมำรถเสริมสร้ำงข้ึนไดโ้ดยผำ่นกำรฝึกอบรมและพฒันำ 

 
จำกกำรศึกษำคน้ควำ้ถึงกำรให้ค  ำนิยำมของค ำวำ่สมรรถนะผูว้ิจยัจึงไดย้กเอำค ำนิยำมของค ำวำ่

สมรรถนะของนักวิชำกำรต่ำงๆมำประยุกต์ในกำรก ำหนดกรอบสมรรถนะในกำรวดัสมรรถนะ
คุณภำพกำรให้บริกำรแผนกรับสินคำ้ ของแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วในคร้ังน้ี ซ่ึงแสดงสรุปได้
ดงัรูป 3.4 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

สมรรถนะ (Competency) 

ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) 

 
แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) ภำพลกัษณ์ของตนเอง  

(Self-Concept) 

ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) 

 

คุณลกัษณะ (Attribute) 

การประยกุต์ใช้องค์ความรู้  

(Applying Knowledge) 

ความช านาญในทักษะอาชีพ 

(Proficiency t in Job) 

การแสดงออกของพฤติกรรมการให้บริการ 

 (Expression of Service Mind) 

David C. McClelland (1970) 

Parry, Scott B. (1997) 

กรอบแนวคดิทีน่ ำมำใช้ก ำหนดสมรรถนะหลกัของผู้วจิยั 
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รูปท่ี 3.4 ควำมเช่ือมโยงของระหวำ่งแนวคิดและกรอบสมรรถนะหลกั 
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3.5.2 กำรก ำหนดตวับ่งช้ีและรำยกำรพฤติกรรม 
 หลงัจำกท่ีผูว้ิจยัได้ก ำหนดกรอบของสมรรถนะท่ีจะใช้เป็นโครงร่ำงหลักในกำรเก็บ

ขอ้มูลทั้งในส่วนของค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกั (Weight) และ ผลกำรให้คะแนนสมรรถนะของแรงงำน
ทั้งสองประเภทของกลุ่มประชำกรตวัอยำ่ง (Sample Size) แลว้ขั้นตอนต่อมำผูว้จิยัจะไดท้  ำกำรก ำหนด
ตัวบ่งช้ีสมรรถนะเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนว่ำ ในรำยละเอียดของกำรให้บริกำรลูกค้ำของแต่ละ
สมรรถนะหลัก มีองค์ประกอบอะไรบ้ำงท่ีเป็นตวับ่งช้ีว่ำสมรรถนะนั้นๆ อยู่ในระดับใด ซ่ึงจำก
กำรศึกษำคน้ควำ้พบว่ำ ขั้นตอนหลกัๆของกำรก ำหนดสมรรถนะประกอบไปดว้ย ขั้นตอนท่ี 1 : กำร
เปิดตวัโครงกำรพฒันำระบบสมรรถนะ (Competency Kick-off),  ขั้นตอนท่ี 2 : ศึกษำรวบรวมขอ้มูล
ปัจจุบันขององค์กร (Organization Investigation and Diagnosis), ขั้ นตอนท่ี  3: กำรประชุมเชิ ง
ปฏิบติักำรเพื่อพฒันำระบบสมรรถนะ (Competency Workshop), ขั้นตอนท่ี 4: กำรให้ค  ำปรึกษำเพื่อ
พัฒนำระบบสมรรถนะ (Competency Development& Coaching), ขั้นตอนท่ี 5: กำรรวบรวมและ
จดัท ำพจนำนุกรมสมรรถนะ (Competency Profile & Dictionary), ขั้นตอนท่ี 6 : กำรส่ือสำรและกำร
ป ระ เมิ น ส ม ร รถ น ะ  (Communication & Competency Assessment) (อ้ ำ ง ถึ ง ใน  Competency 
Development Model มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมคลพระนคร, จำก http://competency.rmutp.ac.th)  

ซ่ึงในส่วนของผูว้จิยันั้นไดน้ ำเอำขั้นตอนดงักล่ำวมำประยกุตใ์นกำรสร้ำงตวับ่งช้ีสมรรถนะโดย
มีรำยละเอียดดงัรูปท่ี 3.5 
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รูปท่ี 3.5 ขั้นตอนในกำรก ำหนดตวับ่งช้ีสมรรถนะ 
 
 ส ำหรับขั้นตอนกำรวเิครำะห์ใหไ้ดม้ำซ่ึงตวับ่งช้ีภำยใตก้รอบสมรรถนะ ความรู้ (Knowledge) 
ทกัษะ (Skill) และคุณลกัษณะ (Attribute) มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ช้ีแจงและท าความเขา้ใจกบัสถานประกอบการ 

  หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการสอบหัวการคน้ความแบบอิสระเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัได้
เข้าไปยงัสถานประกอบการท่ีใช้เป็นกรณีศึกษาพร้อมกับหนังขออนุญาตเก็บข้อมูลจากทาง
มหาวิทยาลัยเพื่อเขา้พบผูบ้ริหาร เพื่อช้ีแจงรายละเอียดโครงร่างงานวิจยัให้กบัสถานประกอบการ
ได้รับทราบ จากนั้นได้ท าการขอขอ้มูลเชิงบริหารท่ีเก่ียวขอ้งกับสถานประกอบการเช่น วิสัยทศัน์ 
พทัธกิจ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตน้ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลส่วนหน่ึงในการก าหนดตวั
บ่งช้ีและรายการพฤติกกรมในขั้นตอนต่อไป 

ขั้นตอนที ่1 : ช้ีแจงและท ำควำมเขำ้ใจกบัสถำนประกอบกำร 

 

ขั้นตอนที ่2 : ศึกษำรวบรวมขอ้มลูปัจจุบนัขององคก์ร 

 
ขั้นตอนที ่3 : จดักำรประชุมเพื่ออภิปรำย 

 

ขั้นตอนที ่4 : ขอค ำปรึกษำจำกผูเ้ช่ียวชำญ  
 

 

 
ขั้นตอนที ่5: รวบรวมและก ำหนดตวับ่งช้ี 

 

 

 
ขั้นตอนที ่6: กำรส่ือสำรเพื่อกำรวดัสมรรถนะพนกังำน 

 

 

 

ขั้นตอนการก าหนดตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 
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2) ศึกษารวบรวมขอ้มูลปัจจุบนัขององคก์ร 
  ผูว้จิยัไดท้  าการศึกและและรวบรวมขอ้มูลทั้งในส่วนท่ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
และในส่วนขอ้มูลท่ีเป็นทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อน ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบของแต่ละชุด
ขอ้มูล โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มขอ้มูลท่ีเป็นการให้บริการของพนกังานในแผนกรับสินคา้ เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดรั้บไปก าหนดเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ (interview guide) ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียกดงัน้ี 
  2.1) คู่มือการปฏิบติังาน (Work Instruction) 

ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาถึงวิธีการปฏิบติังานของพนกังานใหบ้ริการในขั้นตอนต่างๆ 
ซ่ึงถึงก าหนดโดยฝ่ายพฒันามาตรฐานกระบวณการของสถานประกอบการ ตั้งแต่ลูกคา้เขา้มา
ใช้บริการบนลานรับสินคา้ (Service Filed) จนเสร็จส้ินกระบวณการดงัรูปท่ี 1.2 โดยคู่มือการ
ปฏิบติังานดงักล่าวผูว้ิจยัไดท้  าการแนบทา้ยไวใ้นภาคผนวก จ ซ่ึงการศึกษาคู่มือการปฏิบติังาน
น้ีผูว้จิยัจะไดใ้ชเ้ป็นประเด็นสัมภาษณ์ (interview guide) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 

  2.2) ค าพรรณนาลกัษณะงาน (Job Description) 
  ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาค าพรรณนาลกัษณะงาน (Job Description) ในต าแหน่งของ
พนกังานท่ีให้บริการ เพื่อศึกษาถึงคุณสมบติัท่ีสถานประกอบการก าหนดในการรับบุคคลเขา้
ท างาน ซ่ึงเป็นผลการวิเคราะห์ท่ีไดม้าจากการ Task Analysis ของหน่วยงานสรรถหาบุคลากร 
โดยขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถน ามาเป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดสมรรถนะได ้(อำ้งถึงใน สุกญัญำ 
รัศมีธรรมโชติ 2548) ไดแ้ก่ คุณวุฒิท่ีจ  าเป็น ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ ท่ีจ  าเป็นต่อการ
ปฏิบติังาน ตลอดจนขอ้มูลเก่ียวกบัขอบเขตงานเบ้ืองตน้ และผลสัมฤทธ์ิประจ าต าแหน่งาน ซ่ึง
ผูว้จิยัไดข้อ้มูลแลว้ ผูว้จิยัจะไดใ้ชเ้ป็นประเด็นสัมภาษณ์ (interview guide) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 

2.3 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และบทความในวารสารวชิาการ 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากรอบแนวคิดในการประเมินของงานวิจัยท่ี มีความ

สอดคล้องกบัหัวขอ้ของผูว้ิจยั และหัวขอ้งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ทางถนน น ามา
เปรียบเทียบกบัในบางขอ้มูลของผูว้ิจยัท่ีท าการศึกษามาก่อนหน้า กิตติชัย รักไทย (2557) ได้
ท าการคน้ควา้แบบอิสระเก่ียวกบัเร่ืองการลดความเสียหายสินคา้ท่ีสถานีรับสินคา้ในสถาน
ประกอบการแห่งหน่ึง โดยไดท้ าการศึกษาถึงขั้นตอนการให้บริการลูกคา้ โดยได้บรรยายไว้
ทั้งส้ิน 6 ขั้นตอน ไดแ้ก่  

2.3.1 เม่ือลูกคา้น าสินค้ามาส่งยงัสถานี พนักงานจะท าการตรวจเช็คสินคา้ของ
ลูกคา้วา่เป็นสินคา้ประเภทใด จ านวนสินคา้มีทั้งหมดเท่าไหร่ ความเหมาะสมและสภาพ
ของบรรจุภณัฑสิ์นคา้ถูกตอ้งและพร้อมจดัส่งหรือไม่ 
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2.3.2 เม่ือท าการตรวจเช็คเบ้ืองตน้แล้ว พนักงานจะน าสินคา้ลงจากรถลูกคา้วาง   
พกับนพาเลทและท าการออกใบตรวจรับสินคา้ใหลู้กคา้ 

2.3.3 ท ำกำรยำ้ยสินคำ้จำกจุดลงไปยงัจุดรอข้ึนสินคำ้ โดยกำรใช้ก ำลังคนหรือ
อุปกรณ์เคล่ือนยำ้ย 

   2.3.4 น ำสินคำ้ข้ึนจดัเรียงบนรถบรรทุก 
2.3.5 คลุมผำ้ใบรถ (กรณีรถบรรทุกประเภทคอกไม้, คอกเหล็ก) ติดซีนล็อครถ 

(กรณีรถบรรทุกประเภทตู)้ 
2.3.6 ปล่อยรถบรรทุกเพื่อน ำสินคำ้ไปส่งยงัปลำยทำง 

นอกจำกงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำบทสัมภำษณ์ผูบ้ริหำรในวำรสำร
ต่ำงๆ เพื่อศึกษำแนวคิดผูบ้ริหำรของกลุ่มธุรกิจขนส่งทำงถนนท่ีไดท้  ำกำร เช่น TNT Express 
Worldwide (Thailand) Co., Ltd. (อ้ำงถึงใน กองบรรณำธิกำร Special Issue Vol.17 No.115 
2553) และ Thailand Post Co., Ltd (อ้ำงถึงใน ฐิติวุฒิ บำงขำม และกองบรรณำธิกำร MBA 
Magazine 10 ปี บริษัทไปรษณีย์ไทยจ ำกัด 130 ปี กิจกำรไปรษณีย์ไทย เครือข่ำยชีวิตและ
เศรษฐกิจไทย MBA Magazine 2556) ซ่ึงจำกกำรศึกษำพบว่ำผูบ้ริหำรองค์กรทั้ง 2 องค์กรให้
ควำมส ำคญักบักำรท ำงำนเป็นทีม กำรสร้ำงควำมเช่ียวชำญในดำ้นทกัษะให้กบัพนกังำน และ
ส่ิงหน่ึงท่ีท ำให้ธุรกิจขนส่งสินคำ้มัน่คงมำจนทุกวนัน้ีไดน้ั้นคือกำรปลูกฝังให้พนกังำนมีควำม
ซ่ือสัตย ์กล่ำวคือ “ส่งของแลว้ไม่หำย ส่งมอบตำมเวลำ”  เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัไดข้อ้มูลแลว้ ผูว้ิจยั
จะไดใ้ชเ้ป็นประเด็นสัมภำษณ์ (interview guide) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งต่อไป 

2.4 แนวคิดเก่ียวกบัคุณภำพกำรบริกำร 
 ผูว้ิจยัจึงไดท้  ำกำรศึกษำแนวคิดเพิ่มเติมโดยในกำรก ำหนดตวับ่งช้ีคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้

น ำแนวคิดของแนวควำมคิดของ ซีแทมล์ พำรำซุรำมำนและคณะ (Ziethaml, Parasuraman, and 
Berry, 1990) ได้ก ำหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้วดัคุณภำพในกำรให้บริกำร (Dimension of Service 
Quality) หรือท่ีเรียกว่ำ SERVQUAL ซ่ึงได้รับควำมนิยมในกำรน ำมำใช้เพื่อศึกษำในธุรกิจ
อุตสำหกรรมบริกำรอย่ำงกวำ้งขวำง โดยมีองคป์ระกอบอยู่ดว้ยกนั 10 ประกำร มำเป็นเน้ือหำ
หลกัในกำรก ำหนดตวับ่งช้ีในกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรให้บริกำรในแผนกรับสินคำ้ โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

2.4.1 ควำมไวว้ำงใจได ้(Reliability) หมำยถึง ควำมเช่ือถือได้ของกำรให้บริกำร 
ไดแ้ก่ พฤติกรรมกำรปฏิบติังำนของพนกังำนท่ีสำมำรถสร้ำงควำมมัน่ใจ ควำมถูกตอ้งในกำร
ใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ 
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2.4.2 กำรตอบสนองต่อลูกค้ำ (Responsiveness) หมำยถึง ควำมตั้ งใจ ควำม
กระตือรือร้น หรือควำมพร้อมของพนักงำนท่ีจะให้บริกำรแก่ลูกค้ำ รวมถึงกำรท่ีพนักงำน
ใหบ้ริกำรอยำ่งทนัทีทนัใด ทนัใจแก่ผูม้ำรับบริกำร 

2.4.3 ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร (Competence) หมำยถึง ทกัษะและควำมรู้ท่ี
จ  ำเป็นในกำรให้บริกำรของผู ้ให้บริกำร ท่ีช่วยส่งเสริม สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนให้เกิด
ประสิทธิภำพ 

2.4.4 กำรเขำ้ถึงบริกำร (Access) หมำยถึง กำรท่ีลูกคำ้สำมำรถติดต่อขอรับบริกำร
ไดอ้ยำ่งสะดวกและใชบ้ริกำรไดห้ลำยช่องทำง โดยครอบคลุมถึงเวลำเปิดด ำเนินกำร สถำนท่ีตั้ง
และวธีิกำรท่ีจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใหบ้ริกำร 

2.4.5 ควำมสุภำพ มีอธัยำศยัไมตรี (Courtesy) หมำยถึง กำรท่ีผูใ้หบ้ริกำรมีควำม 
สุภำพเรียบร้อย มีควำมนบัถือในตวัลูกคำ้ มีควำมเอำใจใส่ และควำมเป็นมิตรต่อผูรั้บบริกำร 

2.4.6 กำรติดต่อส่ือสำร (Communication) หมำยถึง กำรติดต่อส่ือสำรและให้
ขอ้มูลแก่ลูกคำ้ดว้ยภำษำท่ีเขำ้ใจง่ำย เช่นกำรอธิบำยวิธีกำรใช้บริกำร กำรอธิบำยถึงค่ำใชจ่้ำยท่ี
ลูกคำ้ตอ้งจ่ำยหำกลูกคำ้ไดรับบริกำรนั้นๆ เป็นตน้ รวมทั้งรับฟังควำมคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
หรือค ำติชมของลูกคำ้ในเร่ืองต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใหบ้ริกำร 

2.4.7 ควำมเช่ือถือไวใ้จได ้(Credibility) เก่ียวขอ้งกบักำรบริกำรท่ีมีคุณค่ำ มีควำม
น่ำเช่ือถือ และซ่ือสัตย ์ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรท่ีบริษทัมีส่ิงท่ีลูกคำ้ให้ควำมส ำคญัซ่ึงจะช่วยให้
ลูกคำ้เกิดควำมเช่ือถือในกำรบริกำรท่ีไดรั้บ เช่น ช่ือเสียงของบริษทั บุคลิก และลกัษณะของผู ้
ใหบ้ริกำรท ำใหน่้ำเช่ือถือ 

2.4.8 ควำมปลอดภัย (Security) หมำยถึง กำรบริกำรท่ีปลอดภัยจำกอันตรำย 
ควำมเส่ียงและควำมสงสัย เช่น ควำมปลอดภยัดำ้นร่ำงกำย ควำมปลอดภยัดำ้นกำรเงิน หรือกำร
เก็บรักษำขอ้มูลของลูกคำ้ใหเ้ป็นควำมลบั 
  2.4.9 กำรเข้ำใจและกำรรู้จกัลูกค้ำ (Understanding and Knowing) เก่ียวข้องกับ
กำรท่ีผูใ้ห้บริกำรรู้ถึงควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ กำรให้บริกำรท่ีตรงควำมสนใจของลูกค้ำแต่ละ
รำย รวมถึงกำรท่ีผูท่ี้ใหบ้ริกำรสำมำรถจดจ ำลูกคำ้ประจ ำของตนเองได ้
  2.4.10 ควำมเป็นรูปธรรม (Tangibles) หมำยถึง ส่ิงต่ำงๆ ท่ีลูกคำ้สำมำรถจบัตอ้ง
ได ้หรือสำมำรถสังเกตได้ เช่น ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรบริกำร 
กำรแต่งกำยของผูใ้หบ้ริกำร เป็นตน้ 
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2.5 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
 หลงัจำกท่ีผูว้ิจยัไดท้  ำกำรศึกษำแนวคิด และงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อให้ไดข้อ้มูล

จำกสภำพหน้ำงำนท่ีปฏิบัติงำนจริง ผูว้ิจยัจึงได้น ำข้อมูลท่ีได้ท ำกำรศึกษำไวก่้อนหน้ำ มำ
วิเครำะห์และเรียบเรียงให้ออกมำเป็นประเด็นท่ีใช้ในกำรสัมภำษณ์  (interview guide) ใน
ลกัษณะท่ีเป็นค ำถำมปลำยเปิด (Open Ended Question)  ไดแ้ก่ 

 
2.5.1 พนักงำนให้บริกำรลูกค้ำท่ีท่ำนดูแลรับผิดชอบ มีขั้ นตอนและวิธีกำร

ปฏิบติังำนทั้งหมดก่ีขั้นตอน และมีวธีิปฏิบติัอยำ่งไรบำ้ง โปรดอธิบำยตั้งแต่ขั้นตอนแรกท่ีลูกคำ้
เขำ้มำยงัลำนรับสินคำ้จนเสร็จส้ินกระบวนกำร?  

2.5.2 พนกังำนให้บริกำรลูกคำ้ท่ีท่ำนดูแลรับผิดชอบ จ ำเป็นตอ้งมีควำมรู้ท่ีส ำคญั
อะไรบำ้ง ท่ีจะน ำมำประยกุตใ์ชใ้นกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้แต่ละรำย?  

2.5.3 พนกังำนให้บริกำรลูกคำ้ท่ีท่ำนดูแลรับผิดชอบ จ ำเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีส ำคญั
อะไรบำ้ง? ในขั้นตอนปฏิบติังำนระหวำ่งใหบ้ริกำรลูกคำ้ แต่ละรำย?  

2.5.4 พนักงำนให้บริกำรลูกค้ำท่ีท่ำนดูแลรับผิดชอบ จ ำเป็นต้องแสดงออกถึง
พฤติกรรมใดบำ้ง ในกำรท ำใหลู้กคำ้เกิดควำมประทบัใจสูงสุดในกำรมำใชบ้ริกำร? 

 
  ซ่ึงรูปแบบกำรสัมภำษณ์คร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ใช้รูปแบบกำรสัมภำษณ์แบบไม่มี
โครงสร้ำง (unstructured interview) เพื่อให้ผูถู้กสัมภำษณ์มีอิสระในกำรตอบค ำถำมสูง ซ่ึงจะ
ท ำใหผู้ว้จิยัไดข้อ้มูลเพิ่มเติมมำกข้ึน ส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำย (Focus Group) ในกำรสัมภำษณ์คร้ัง
น้ีผูว้จิยัไดแ้บ่งเป็นจ ำนวน 3 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มผูจ้ดักำร หวัหนำ้งำน ในแผนกรับสินคำ้ บริษทั น่ิม
ซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั กลุ่มผูจ้ดักำร หัวหนำ้งำน ในอุตสำหกรรมเดียวกนั และกลุ่มท่ีปรึกษำ
องคก์รภำคเอกชน นกัวิชำกำร ซ่ึงหลงัจำกสัมภำษณ์แลว้ผูว้ิจยัจะน ำขอ้มูลดงักล่ำวมำวเิครำะห์
และร่ำงตัวบ่งช้ีในสมรรถนะหลักทั้ ง 3 ด้ำน เพื่ อน ำตัวบ่งช้ี เหล่ำน้ี เข้ำสู่กำรอภิปรำย 
(Discussion) แลกเปล่ียนควำมเห็นกบัผูเ้ช่ียวชำญ ต่อไป 
 
3) การจดัการประชุมเพื่อท าการอภิปราย (Discussion) 
 หลังจากท่ีผู ้วิจยัได้ท าการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผูว้ิจ ัยได้ท าการ

วิเคราะห์ตวับ่งช้ีท่ีมีความสอดคลอ้งกบัสมรรถนะหลกัทั้ง 3 ดา้น และไดท้ าการขออนุญาตนดัหมาย
ผูบ้ริหารขอสถานประกอบการท่ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นกรณีศึกษา เพื่อท าการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ของตวับ่งช้ีวา่มีความเหมาะสมต่อการน าไปให้กลุ่มประชากรตวัอยา่ง (Sample Size) ท าการประเมิน
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หรือไม่ นอกจากนั้นแลว้ผูว้จิยัยงัไดท้  าการอภิปราย แลกเปล่ียนความเห็นกบัผูบ้ริหารในอุตสาหกรรม
เดียวกนั และกลุ่มนกัวชิาการและท่ีปรึกษาองคก์รภาคเอกชน ซ่ึงกลุ่มนกัวิชาการและท่ีปรึกษาองคก์ร
ภาคเอกชนมีค าแนะน าเพิ่มเติมวา่ควรเพิ่มตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ ความรวดเร็วในการให้บริการ และ มีความ
ซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี ไปดว้ยเน่ืองจากถือวา่เป็นปัจจยัส าคญัอนัดบัตน้ๆของการใหบ้ริการ  

4) ขอค ำปรึกษำจำกผูเ้ช่ียวชำญ 
  ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงตวับ่งช้ีสมรรถนะตำมค ำแนะน ำจำกกำรอภิปรำย โดยอำศยักำรเขำ้พบ
อำจำรยท่ี์ปรึกษำ (Adviser) กำรคน้ควำ้แบบอิสระ เพื่อขอค ำแนะน ำอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงไดข้อ้สรุปว่ำ 
สมรรถนะหลักด้ำนกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ (Applying Knowledge) ประกอบไปด้วยตวับ่งช้ี
จ  ำนวนทั้งส้ิน 5 ตวั สมรรถนะหลกัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ (Proficiency t in Job) ประกอบ
ไปดว้ยตวับ่งช้ีจ  ำนวน 10 ตวั และสมรรถนะหลกัด้ำนกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำร 
(Expression of Service Mind) ประกอบไปดว้ยตวับ่งช้ีจ  ำนวน 8 ตวั จำกนั้นผูว้ิจยัไดเ้ขำ้พบกบักลุ่ม
ผูเ้ช่ียวชำญเดิมท่ีได้อภิปรำยร่วมกันคร้ังก่อน โดยกำรเขำ้ขอค ำปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
จดัท ำแบบสอบถำมมำชุดหน่ึง เพื่อหำค่ำควำมเท่ียงตรงของเน้ือหำ (Content Validity) ซ่ึงเป็นกำร
ด ำเนินกำรโดยใช้ผูเ้ช่ียวชำญในสำขำนั้นๆ ไดพ้ิจำรณำเน้ือหำเป็นรำยขอ้ วิธีกำรพิจำรณำแบบน้ีจะ
เรียกว่ำ กำรหำค่ำสัมประสิทธ์ิควำมสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) เพื่อให้
เกิดควำมน่ำเช่ือของเน้ือหำในตวับ่งช้ีวำ่มีควำมเหมำะสม ครอบคลุม ทุกประเด็น และสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์บังำนวจิยั โดยมีจ ำนวนผูเ้ช่ียวชำญดงัน้ี 
  4.1) กลุ่มผูบ้ริหำร บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั จ ำนวน 1 ท่ำน 
  4.2) กลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรมเดียวกนั  จ ำนวน 1 ท่ำน 
  4.3) กลุ่มนกัวชิำกำร และท่ีปรึกษำองคก์รภำคเอกชน จ ำนวน 3 ท่ำน 
 
 โดยรำยละเอียดในเร่ืองของกำรค ำนวณ ผูว้ิจยัได้อธิบำยเพิ่มเติมในวิธีกำรด ำเนินกำรวิจยัใน
หวัขอ้ 3.7  

 5) รวบรวมและก ำหนดตวับ่งช้ี 
  หลังจำกท่ีผู ้วิจ ัยได้ท ำกำรขอค ำปรึกษำจำกผู ้เช่ียวชำญ และได้ผลกำรค ำนวน ค่ำ
สัมประสิทธ์ิควำมสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ซ่ึงพบวำ่ ค่ำ IOC ของทุก
ตวัช้ีวดั มีค่ำสูงกว่ำ 0.5 อีกทั้ งค่ำ IOC รวมทุกตวัช้ีวดัมีค่ำเท่ำกับ 0.966 ซ่ึงสำมำรถอธิบำยได้ว่ำ
ตวัช้ีวดัท่ีผูว้จิยัไดด้ ำเนินตำมขั้นตอนมำนั้นมีควำมเท่ียง (Content Validity) พร้อมท่ีจะน ำเป็นใหก้ลุ่ม
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ประชำกรตวัอยำ่งประเมินสมรถนะพนกังำนให้บริกำรได ้ซ่ึงผูว้จิยัไดเ้พิ่มค ำช้ีแจง้รำยกำรพฤติกรรม
เพื่ออธิบำยตวับ่งช้ี ซ่ึงผูว้จิยัไดอ้ธิบำยแยกส่วนไวใ้นขอ้ 3.5.3  

 6) กำรส่ือสำร และกำรด ำเนินกำรวดัสมรรถนะพนกังำน 
  หลงัจำกผ่ำนขั้นตอนต่ำงๆตั้งแต่กำรก ำหนดกรอบสมรรถนะหลกั กำรก ำหนดตวับ่งช้ี 
และรำยกำรพฤติกรรม ส่ิงท่ีถือว่ำมีควำมส ำคัญนั้นคือกำรส่ือสำรท่ีต้องท ำให้ผูมี้หน้ำท่ีประเมิน
สมรรถนะเขำ้ใจ ตั้งแต่ควำมส ำคญัท่ีตอ้งจดัให้มีกำรวดัสมรรถนะพนกังำนให้บริกำร ขั้นตอนกำรวดั
สมรรถนะ รวมถึงประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรน ำไปใช้ประโยชน์
อย่ำงจริงจงัจำกหลำยฝ่ำย ส ำหรับกำรส่ือสำรในสถำนประกอบกำรท่ีผูว้ิจยัใช้เป็นกรณีศึกษำพื้นท่ี
ส ำนักงำนใหญ่ ผูว้ิจยัได้เดินทำงไปอธิบำยด้วยตนเอง ในส่วนของสำขำพื้นท่ีต่ำงจงัหวดัผูว้ิจยัได้
อธิบำยผ่ำนไปยงัผูจ้ดักำรสำขำนั้นๆ และท ำกำรติดตำมด้วยกำรโทรสอบถำมปัญหำท่ีพบในกำร
ส่ือสำรกบัพนกังำน และผ่ำนช่องทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผูป้ระเมินสมรรถนะพนกังำนท่ี
ใหบ้ริกำรนั้น ด ำเนินกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 
 เพื่อใหเ้ขำ้ใจในขั้นตอนกำรไดม้ำซ่ึงตวับ่งช้ีในสมรรถนะผูว้จิยัไดส้รุปอยำ่งยอ่ ดงัตำรำง 
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ตำรำงท่ี 3.3  สรุปขั้นตอนกำรไดม้ำซ่ึงตวับ่งช้ีในสมรรถนะ 
 

ล าดบั ขั้นตอน การด าเนินการ 

1 ช้ีแจงและท ำควำมเขำ้ใจกบั
สถำนประกอบกำร 

- ช้ีแจงรำยละเอียดโครงร่ำงงำนวจิยัใหก้บัสถำนประกอบกำร
ไดรั้บทรำบ 

2 ศึกษำรวบรวมขอ้มูลปัจจุบนั
ขององคก์ร 

1) ศึกษำรวบรวมขอ้มูล 
    - คู่มือกำรปฏิบติังำน (Work Instruction) 
    - ค ำพรรณนำลกัษณะงำน (Job Description) 
    - งำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และบทควำมในวำรสำรวชิำกำร 
    - แนวคิดเก่ียวกบัคุณภำพกำรบริกำร (SERVQUAL) 
2) กำรสมัภำษณ์แบบเจำะลึก (In-depth Interview) 
    - ก ำหนดประเดน็ในกำรสมัภำษณ์ (interview guide) 
    - ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย (Focus Group) ไดแ้ก่ กลุ่มผูจ้ดักำร    
      หวัหนำ้งำน ของบริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั กลุ่ม 
      ผูจ้ดักำร หวัหนำ้งำน ในอุตสำหกรรมเดียวกนั และกลุ่มท่ี 
      ปรึกษำองคก์รภำคเอกชน นกัวชิำกำร 

3 จดักำรประชุมเพื่ออภิปรำย - อภิปรำย (Discussion) แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นร่วมกนักบั
ผูเ้ช่ียวชำญ เพ่ือปรับปรุงตวับ่งช้ีใหส้มบูรณ์ 

4 ขอค ำปรึกษำจำกผูเ้ช่ียวชำญ 1) ขอค ำปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญหลงัปรับตำมกำรอภิปรำย 
2) จดัท ำแบบสอบถำมส ำหรับผูเ้ช่ียวชำญ เพ่ือค่ำควำมเท่ียงตรง
ของเน้ือหำ (Content Validity) 

5 รวบรวมและก ำหนดตวับ่งช้ี - รวบรวมตัวบ่งช้ี จัดท ำรำยกำรพฤติกรรม ท่ีสอดคล้องกับ
สมรรถนะหลกั 

6 กำรส่ือสำรเพื่อกำรวดั
สมรรถนะพนกังำน 

- ส่ือสำรใหก้ลุ่มประชำกรตวัอยำ่งใหเ้ขำ้ใจในกำรวดัสมรรถนะ
คุณภำพกำรบริกำรพนกังำน 

 
หลงัจำกท่ีผูว้จิยัไดท้  ำกำรศึกษำตั้งแต่กำรก ำหนดกรอบสมรรถนะหลกั จนมำถึงขั้นตอนกำร

ก ำหนดตวับ่งช้ี สำมำรถสรุปผลกำรวเิตรำะห์และกำรด ำเนินกำร ดงัน้ี 
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 1) สมรรถนะดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ ประกอบไปดว้ยตวับ่งช้ี จ  ำนวน 5 ตวั 
  1.1) ควำมสำมำรถในกำรคิดค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ 

1.2) ควำมสำมำรถในกำรอธิบำย หรือให้ค  ำแนะน ำลูกคำ้ในเร่ืองขอ้มูลทัว่ไปในกำรมำ
ใชบ้ริกำรขนส่งสินคำ้ 

1.3) ควำมสำมำรถในกำรให้ค  ำแนะน ำและกำรตรวจสอบสภำพควำมเหมำะสมของ
บรรจุภณัฑก์บัตวัสินคำ้ 

1.4) ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัต่อตวัสินคำ้ให้ถูกตอ้ง เหมำะสม ตำมสัญลกัษณ์บ่งช้ี
ขอ้จ ำกดัของสินคำ้ 

1.5) กำรปฏิบติังำนโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัเป็นหลกั 
 2) สมรรถนะดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ ประกอบไปดว้ยตวับ่งช้ี จ  ำนวน 10 ตวั 

2.1) ควำมสำมำรถในกำรจดัเรียงสินคำ้บนพำเลท 
2.2) ควำมสำมำรถในกำรเขียนใบตรวจนบัสินคำ้ 
2.3) ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรจดัเรียงสินคำ้บนรถบรรทุก 

  2.4) ควำมสำมำรถในกำรตรวจเช็คสินคำ้ข้ึนรถ 
2.5) ควำมสำมำรถในกำรรัดตรึงสินคำ้ 
2.6) ควำมสำมำรถในกำรใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองจกัรในกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ 
2.7) ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร และกำรตอบสนองต่อกำรสั่งกำร 
2.8) ควำมสำมำรถในกำรจดัเรียงสินคำ้บนรถบรรทุก 
2.9) กำรท ำงำนเป็นทีม 
2.10) ควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร 

3) สมรรถนะดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร ประกอบไปดว้ยตวับ่งช้ี จ  ำนวน 8 
ตวั 

3.1) มีกำรแต่งกำยอยำ่งเหมำะสม และถูกตอ้งตำมระเบียบของสถำนประกอบกำร 
3.2 กำรใหบ้ริกำรอยำ่งสุภำพอ่อนนอ้ม และมีมำรยำท 
3.3 กำรใหบ้ริกำรอยำ่งเตม็ใจและไม่เลือกปฏิบติั 
3.4 มีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบติังำน 
3.5 มีรอยยิม้ใหลู้กคำ้ 
3.6 กำรกล่ำวทกัทำย และขอบคุณลูกคำ้ 
3.7 กำรรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ต ำหนิ 
3.8 มีควำมซ่ือสัตยต่์อหนำ้ท่ี 
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กำรวดัสมรรถนะด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรในแผนกรับสินคำ้ กรณีศึกษำแรงงำนไทยและ
แรงงำนต่ำงดำ้วคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีตวัช้ีวดัจ ำนวนทั้ง ส้ิน 23 ตวั ดงัท่ีไดก้ล่ำวมำ ซ่ึงเพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจ
ต่อกลุ่มประชำกรตวัอยำ่ง ผูว้จิยัไดอ้ธิบำยเพิ่มเติมถึงรำยกำรพฤติกรรมของแต่ละตวัช้ีวดั ซ่ึงจะได ้
อธิบำยใหท้รำบในหวัขอ้ 3.5.3 



 

 
 

3.5.3 รายละเอยีดและค าอธิบายสมรรถนะพนักงานให้บริการ 
  สมรรถนะของพนกังำนใหบ้ริกำรในแผนกรับสินคำ้ บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั ท่ีใชใ้นกำรประเมินคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย 3 สมรรถนะ
หลกั ดงัรำยละเอียดต่อไปนี 

1) สมรรถนะดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ (Applying Knowledge) 
 หมำยถึง กำรน ำเอำขอ้มูล องค์ควำมรู้ท่ีไดรั้บกำรถ่ำยทอดจำกสถำนประกอบกำรไปประยุกตใ์ชใ้นกำรให้บริกำรลูกคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้น

สมบูรณ์ อีกทั้งเพื่อป้องกนัไม่ให้สินคำ้ของลูกคำ้เสียหำยอนัเน่ืองมำกจำกกำรขนส่งตั้งแต่ขั้นตอนแรก โดยพนกังำนให้บริกำรตอ้งปรับปรุงขอ้มูล องค์
ควำมรู้ท่ีส ำคญัในกำรใหบ้ริกำรใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอดว้ย ประกอบไปดว้ย 5 บ่งช้ี ดงัตำรำง 

 
           ตำรำงท่ี 3.4 แสดงรำยละเอียดสมรรถนะดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ของพนกังำนใหบ้ริกำร 

 
สมรรถนะ ตวับ่งช้ี รายการพฤตกิรรม 

การประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ 

(Applying 
Knowledge) 

1.1 ควำมสำมำรถในกำรคิดค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ ประเมินรำคำค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑ ์ของบริษทัฯ  
1.2 ควำมสำมำรถในกำรอธิบำย หรือให้ค  ำแนะน ำลูกคำ้
ในเร่ืองขอ้มูลทัว่ไปในกำรมำใชบ้ริกำรขนส่งสินคำ้ 

ให้ขอ้มูลพ้ืนฐำนหรือตอบค ำถำมลูกคำ้ ในเร่ือง ประเภทรถท่ีมีให้บริกำร ตำรำงเวลำ
ปล่อยรถ ระยะเวลำในกำรขนส่ง และขั้นตอนกำรมำใช้บริกำร ได้อย่ำงถูกต้อง 
ครบถว้นสมบูรณ์ 

1.3 ควำมสำมำรถในกำรให้ค  ำแนะน ำและกำรตรวจสอบ
สภำพควำมเหมำะสมของบรรจุภณัฑก์บัตวัสินคำ้ 

อธิบำยโดยละเอียด และคดัเลือกบรรจุภณัฑท่ี์เหมำะสมให้กบัชนิดสินคำ้ท่ีลูกคำ้น ำมำ
จดัส่งบนลำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง กรณีลูกคำ้มีกำรห่อหุม้บรรจุภณัฑม์ำก่อนหนำ้แลว้ ตอ้งมี
กำรตรวจสอบภำพบรรจุภณัฑ ์ก่อนน ำสินคำ้ข้ึนรถบรรทุก 
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                 ตำรำงท่ี 3.4 แสดงรำยละเอียดสมรรถนะดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ของพนกังำนใหบ้ริกำร (ต่อ) 
  

สมรรถนะ ตวับ่งช้ี รายการพฤตกิรรม 

การประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ 

(Applying 
Knowledge) 

1.4 ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติต่อตัวสินคำ้ให้ถูกตอ้ง 
เหมำะสม ตำมสญัลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ำกดัของสินคำ้ 

เคล่ือนยำ้ยสินคำ้โดยปฏิบติัตำมค ำแนะน ำสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ำกดัของสินคำ้บนบรรจุ
ภณัฑอ์ยำ่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัไม่ใหสิ้นคำ้ลูกคำ้เสียหำย 

1.5 กำรปฏิบติังำนโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัเป็นหลกั ปฏิบติังำนโดยยดึหลกัควำมปลอดภยัโดยเคร่งครัด เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรเกิดอุบติัใน
งำน จนตนเองไดรั้บบำดเจ็บ หรือท ำใหสิ้นคำ้ของลูกคำ้เสียหำย 

 
2) สมรรถนะดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ (Proficiency in Job) 

หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคำ้โดยตรงอยำ่งช ำนำญงำน เพื่อป้องกนัไม่ให้สินคำ้ของลูกคำ้เสียหำย รวมทั้ง
กำรตอบสนองต่อค ำสั่งจำกลูกคำ้และหัวหน้ำงำนในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ และกำรร่วมแรง ร่วมใจ ในลกัษณะกำรให้บริกำรลูกคำ้เป็นทีม (Team Work) 
ประกอบไปดว้ย 10 ตวับ่งช้ี ดงัตำรำง 
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                   ตำรำงท่ี 3.5 แสดงรำยละเอียดสมรรถนะดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพของพนกังำนใหบ้ริกำร 
 

สมรรถนะ ตวับ่งช้ี รายการพฤตกิรรม 

ความช านาญในทกัษะ
อาชีพ 

 (Proficiency in Job) 

2.1 ควำมสำมำรถในกำรจดัเรียงสินคำ้บนพำเลท จดัเรียงสินคำ้โดยพยำยำมไม่ให้เกินขอบบนพำเลท (Pallet) ไม่น ำสินคำ้ท่ีมีน ้ ำหนัก
มำกกว่ำข้ึนมำทบัสินคำ้ท่ีมีน ้ ำหนักเบำ และจดัเรียงสินคำ้ต่ำงชนิดกนัไม่ให้หนักเอน
เอียงไปขำ้งใดขำ้งหน่ึง เพ่ือป้องกนัไม่ใหส้ิ้นคำ้ลม้ระหวำ่งท ำกำรเคล่ือนยำ้ย 

2.2 ควำมสำมำรถในกำรเขียนใบตรวจนบัสินคำ้ กรอกข้อมูลช่ือ ท่ีอยู่ ผู ้ส่งสินค้ำต้นทำงและผู ้รับสินค้ำปลำยทำงได้อย่ำงชัดเจน 
ครบถว้นสมบูรณ์ อีกทั้งระบุชนิดสินคำ้ จ ำนวน หน่วยนบั ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

2.3 ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรจัดเรียงสินค้ำบน
รถบรรทุก 

วเิครำะห์ชนิดและปริมำณสินคำ้ เพ่ือสำมำรถใชพ้ื้นท่ีในกำรจดัเรียงสินคำ้บนรถบรรทุก
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และก ำหนดต ำแหน่งในกำรจดัวำงสินคำ้บนรถบรรทุกให้เกิด
ควำมสมดุลของตวัรถ ลดกำรเกิดผลกระทบต่อกันของสินคำ้ต่ำงชนิด อีกทั้ งติดตำม
สถำนะปริมำตรและน ้ ำหนักของสินคำ้บนรถบรรทุก เพื่อปรับเปล่ียนแผนให้ไดก้ ำไร
ในรถเท่ียวดงักล่ำว 
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                       ตำรำงท่ี 3.5 แสดงรำยละเอียดสมรรถนะดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพของพนกังำนใหบ้ริกำร (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตวับ่งช้ี รายการพฤตกิรรม 

ความช านาญในทกัษะ
อาชีพ 

 (Proficiency in Job) 

2.4 ควำมสำมำรถในกำรตรวจเช็คสินคำ้ข้ึนรถ ตรวจเช็ครำยละเอียดส ำคญั และจ ำนวนสินคำ้ของลูกคำ้ข้ึนรถบรรทุกไดอ้ยำ่งครบถว้น 
ตำมท่ีระบุรำยกำรตรวจนบัสินคำ้ 

2.5 ควำมสำมำรถในกำรรัดตรึงสินคำ้ เลือกใชอุ้ปกรณ์ให้เหมำะสมต่อกำรรัดตรึงสินคำ้แต่ละชนิด รวมถึงกำรคลุมผำ้ใบบน
รถบรรทุกให้ถูกตอ้ง และหลีกเล่ียงกำรเหยียบสินคำ้ลูกคำ้โดยตรงระหว่ำงกำรคลุม
ผำ้ใบ 

2.6 ควำมสำมำรถในกำรใช้อุปกรณ์ เคร่ืองจักรในกำร
เคล่ือนยำ้ยสินคำ้ 

เลือกใชอุ้ปกรณ์ในกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ไดอ้ยำ่งเหมำะสม และควบคุมเคร่ืองจกัรอยำ่ง
คล่องแคล่ว เพ่ือไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อสินคำ้ 

2.7 ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร และกำรตอบสนองต่อ
กำรสัง่กำร 

เขำ้ใจในค ำสัง่จำกหวัหนำ้งำนหรือลูกคำ้ และปฏิบติัตำมไดถู้กตอ้ง   

2.8 ควำมสำมำรถในกำรจดัเรียงสินคำ้บนรถบรรทุก ตรวจสอบพ้ืนผิวกระบะก่อนกำรจดัเรียง และจดัเรียงสินคำ้ไดต้ำมแผนท่ีวำงไว ้โดย
หลีกเล่ียงควำมเส่ียงอนัท่ีจะเกิดควำมเสียหำยต่อตวัสินคำ้ระหวำ่งรถบรรทุกเคล่ือนท่ี 

2.9 กำรท ำงำนเป็นทีม ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือ สนบัสนุน เพ่ือใหเ้กิดกำรบริกำรลูกคำ้ท่ีดี 

2.10 ควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำร มีควำมคล่องแคล่ว วอ่งไว สำมำรถแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพ่ือควำม
รวดเร็วในกำรใหบ้ริกำร 

74 



 

75 
 

3) สมรรถนะดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร (Expression of Service Mind) 
หมำยถึง กำรแสดงออกทำงกำย วำจำ อำรมณ์ เจนคติท่ีดีต่อลูกคำ้ท่ีเขำ้มำใชบ้ริกำรอย่ำงไม่เลือกปฏิบติั และกำรรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต ำหนิ

จำกลูกคำ้อยำ่งเป็นเป็นมิตร อีกทั้งกำรมีควำมซ่ือสัตยใ์นกำรปฏิบติังำนทั้งต่อลูกคำ้และสถำนประกอบกำร ประกอบไปดว้ย 8 ตวับ่งช้ีดงัตำรำง 
 

                    ตำรำงท่ี 3.6 แสดงรำยละเอียดสมรรถนะกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำรของพนกังำนใหบ้ริกำร  
 

สมรรถนะ ตวับ่งช้ี รายการพฤตกิรรม 

การแสดงออกของ
พฤตกิรรมการ
ให้บริการ 

(Expression 
 of Service Mind) 

3.1 มีกำรแต่งกำยอยำ่งเหมำะสม และถูกตอ้งตำมระเบียบ
ของสถำนประกอบกำร 

มำปฏิบัติงำนด้วยควำมพร้อมของเคร่ืองแต่งกำยท่ีถูกต้องตำมระเบียบของสถำน
ประกอบกำร 

3.2 กำรใหบ้ริกำรอยำ่งสุภำพอ่อนนอ้ม และมีมำรยำท สนทนำกบัลูกคำ้ดว้ยภำษำท่ีสุภำพ และใหเ้กียรติลูกคำ้ในฐำนะผูมี้อุปกำระคุณ 
3.3 กำรใหบ้ริกำรอยำ่งเตม็ใจและไม่เลือกปฏิบติั ให้ควำมส ำคญัต่อลูกคำ้ทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียม ช่วยลูกคำ้ยกสินคำ้ลงจำกรถโดยไม่เก่ียง

เพ่ือนร่วมงำน 
3.4 มีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบติังำน เขำ้ถึงตวัลูกคำ้ทนัที เม่ือลูกคำ้น ำสินคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำร 
3.5 มีรอยยิม้ใหลู้กคำ้ ยิม้ใหลู้กคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรทุกสถำนกำรณ์ และแสดงออกถึงควำมเป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธ์

ท่ีดี   
3.6 กำรกล่ำวทกัทำย และขอบคุณลูกคำ้ ยกมือไหว ้และกล่ำวทกัทำยลูกคำ้ทุกคร้ัง ทั้งก่อนและหลงักำรมำใชบ้ริกำร  
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                   ตำรำงท่ี 3.6 แสดงรำยละเอียดสมรรถนะกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำรของพนกังำนใหบ้ริกำร (ต่อ) 
 

สมรรถนะ ตวับ่งช้ี รายการพฤตกิรรม 

การแสดงออกของ
พฤตกิรรมการ
ให้บริการ 

(Expression 
 of Service Mind) 

3.7 กำรรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ต ำหนิ ยนิดีรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต ำหนิ โดยไม่แสดงอำกำรไม่พอใจ ไม่ข้ึนเสียงใส่ลูกคำ้ 
และพร้อมน ำขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชำใหรั้บทรำบ 

3.8 มีควำมซ่ือสตัยต์่อหนำ้ท่ี ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวัโดยกำรเรียกร้องค่ำบริกำรพิเศษ (Service Charge) 
หรือลกัขโมยสินคำ้จำกลูกคำ้ อีกทั้ง รับผิดชอบในงำน ตรงต่อเวลำ ใชท้รัพยำกรดำ้น
ต่ำงๆของสถำนประกอบกำรควำมคุม้ค่ำ ประหยดั 
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3.6 สร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 
 หลงัจำกได้ก ำหนดกลุ่มประชำกรตวัอย่ำงและขนำดท่ีมีควำมเช่ือมัน่ในระดบัท่ีตอ้งกำรแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปจะเป็นกำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีจะใช้ในกำรศึกษำ ซ่ึงผูว้ิจยัได้เลือกท่ีจะใช้แบบสอบถำม 
(Questionnaire) ส ำหรับกำรสร้ำงแบบสอบถำมนั้นผูว้ิจยัไดมี้กำรศึกษำแนวคิดทฤษฏีต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กับกำรสร้ำงแบบสอบถำมท่ีดี ตลอดจนได้ศึกษำรูปแบบของแบบสอบถำมท่ีนิยมใช้กันอย่ำง
แพร่หลำยในกำรท ำวจิยั ซ่ึงผูว้ิจยัตดัสินใจใชข้อ้ค ำถำมท่ีมีลกัษณะปลำยเปิด (Open-Ended Questions)  
และปลำยปิด (Closed-Ended Questions) ในกำรรวบรวมขอ้มูล ในส่วนโครงสร้ำงขอ้ค ำถำมนั้นจะ
ประกอบไปดว้ย 4 ส่วนดว้ยกนัไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1: เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม ลกัษณะค ำถำมจะ
เป็นแบบเลือกตอบ (Check List) และใหเ้ติมขอ้มูล 
 ส่วนท่ี 2 : เป็นกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้  ของแรงงำนทั้ งสอง
ประเภท ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 ระดบั ตำมแนวคิดและทฤษฏีของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ แย ่และแย่มำก ลกัษณะค ำถำมจะเป็นแบบเลือกตอบ (Check 
List) 
 ส่วนท่ี 3 : เป็นกำรประเมินสมรรถนะด้ำนควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ ของแรงงำนทั้งสอง
ประเภท ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 ระดบั ตำมแนวคิดและทฤษฏีของลิ
เคิร์ท (Likert Scale) คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ แย ่และแย่มำก ลกัษณะค ำถำมจะเป็นแบบเลือกตอบ (Check 
List) 
 ส่วนท่ี 4 : เป็นกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำร ของ
แรงงำนทั้งสองประเภท ลกัษณะแบบสอบถำมเป็นแบบมำตรำส่วนประเมินค่ำ 5 ระดบั ตำมแนวคิด
และทฤษฏีของลิเคิร์ท (Likert Scale) คือ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ แย่ และแย่มำก ลกัษณะค ำถำมจะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) 

 
3.7 หาค่าความเทีย่ง (Validity) 

เพื่อให้สมรรถนะหลกั (Core Competency) ท่ีจะใชเ้ก็บขอ้มูลในแบบสอบถำมมีควำมเหมำะสม 
ครอบคลุม ทุกประเด็น และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์กบังำนวิจยั ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัท ำแบบสอบถำม
ข้ึนมำชุดหน่ึง เพื่อหำค่ำควำมเท่ียงตรงของเน้ือหำ (Content Validity) ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินกำรโดยใช้
ผูเ้ช่ียวชำญในสำขำนั้นๆ ได้พิจำรณำเน้ือหำเป็นรำยขอ้ วิธีกำรพิจำรณำแบบน้ีจะเรียกว่ำ กำรหำค่ำ
สั มประสิท ธ์ิควำมสอดคล้อง  (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ป ระกอบไปด้วย
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ผูเ้ช่ียวชำญจำกบริษทัท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษำจ ำนวน  1 ท่ำน และผูเ้ช่ียวชำญในสำยงำนวิชำกำรจ ำนวน 3 
ท่ำน โดยมีผูเ้ช่ียวชำญจำกอุตสำหกรรมเดียวกนัจ ำนวน 1 ท่ำน รำยช่ือดงัน้ี 

 
1) รศ.ดร.ศกัด์ิเกษม ระมิงคว์งศ ์  รองศำสตรำจำรย ์ 

      ประจ ำภำควชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร  
      มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 

2) ผศ.ดร.กรกฎ ใยบวัเทศ ทิพยำวงศ ์ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์
      ประจ ำภำควชิำวศิวกรรมอุตสำหกำร  

       มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 
3) นำยเชิดตระกลู กองสุผล   ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำรขนส่ง-  

      เขตพื้นท่ีภำคเหนือ 
       บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 

 4) นายนเรศ ปลาเงิน    ผูจ้ดัการฝ่ายขายและบริการลูกคา้  
      บริษทั ชยัพฒันำขนส่ง จ ำกดั   

         5) นายพงษธ์ณฐั รัตนกุล ท่ีปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
  โลจิสติกส์อุตสำหกรรมภำคเหนือ,  
  ผูจ้ดักำรสำขำภำคเหนือ บริษทั ไอเอส 
  เอส ฟำซิลิต้ี เซอร์วสิ จ  ำกดั 
  (ประเทศไทย)  
 
 โดยผู ้วิจัยได้น ำแบบสอบถำมให้ผู ้เช่ียวชำญพิจำรณำว่ำ แบบสอบถำมแต่ละข้อมีควำม
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์หรือไม่ ถ้ำมีควำมสอดคล้องผู ้ทรงคุณวุฒิจะให้ค่ำเป็น “+1” แต่ถ้ำ
ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่ำแบบสอบถำมนั้นไม่มีควำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์จะให้ค่ำเป็น “-1” และใน
กรณีท่ีผูเ้ช่ียวชำญไม่แน่ใจว่ำแบบสอบถำมนั้นมีควำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์หรือไม่ก็จะให้ค่ำ
เป็น “0”  จำกนั้นผูว้ิจยัจะน ำผลกำรพิจำรณำดงักล่ำวน ำมำค ำนวณหำค่ำสัมประสิทธ์ิควำมสอดคลอ้ง 
(Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยมีสูตรดงัน้ี 
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𝐼𝑂𝐶 =
∑𝑅

𝑁
 

     
เม่ือ  IOC คือ ควำมสอดคลอ้งระหวำ่งวตัถุประสงคก์บัเน้ือหำใน 

    แบบสอบถำม 
 ∑𝑅  คือ ผลรวมของคะแนนจำกผูผู้เ้ช่ียวชำญทั้งหมด 
 N คือ จ ำนวนผูเ้ช่ียวชำญ 

 
 ซ่ึงผลกำรค ำนวณในแต่ละข้อนั้นจะต้องได้ค่ำเฉล่ีย ( Mean ) สูงกว่ำ 0.5 ข้ึนไป จึงจะถือว่ำ
ปัจจยันั้นมีควำมเท่ียง (Content Validity) และสำมำรถน ำปัจจยันั้นไปด ำเนินกำรเก็บขอ้มูลได ้แต่กรณี
ท่ีปัจจยัมีค่ำเฉล่ียต ่ำกวำ่ 0.5 ถือวำ่ปัจจยันั้นไม่มีควำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคจ์ะตอ้งตดัขอ้ค ำถำม
นั้นออกไป หรือท ำกำรปรับปรุงขอ้ค ำถำมขอ้นั้นใหม่ ทั้งน้ีกำรจะให้เกิดควำมเท่ียงตรงของเน้ือหำใน
ภำพรวมนั้น ตอ้งน ำปัจจยัมำค ำนวณร่วมกนัทั้งหมดโดยตอ้งไดค้่ำเฉล่ียรวมสูงกว่ำ 0.5 ข้ึนไป และ
หำกผลกำรค ำนวณมีค่ำใกล้เคียง 1 มำกเท่ำไหร่ ก็แสดงว่ำปัจจยัดงักล่ำวยิ่งมีควำมเท่ียงสูงมำกข้ึน
เท่ำนั้น และเพื่อให้เกิดควำมน่ำเช่ือถือในผลกำรค ำนวณผูว้ิจยัจึงได้เลือกให้โปรแกรม IBM SPSS 
Statistics for Windows ในกำรวเิครำะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี 
 จำกผลกำรค ำนวณดว้ยโปรแกรม IBM SPSS Statistics for Windows พบวำ่ปัจจยัแต่ละขอ้ท่ี มี
ค่ำเฉล่ีย (Mean) อยู่ในระดบัท่ีสูงกว่ำ 0.5 ข้ึนไป อีกทั้งเม่ือน ำปัจจยัทั้งหมดมำท ำกำรค ำนวณหำค่ำ
สัมประสิทธ์ิควำมสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ได้ค่ำเท่ำกับ 0.963 ซ่ึง
สำมำรถแสดงใหเ้ห็นวำ่สมรรถนะหลกัท่ีผูว้ิจยัไดน้ ำมำเป็นขอ้ค ำถำมในกำรวดัสมรรถนะคุณภำพดำ้น
กำรให้บริกำรในคร้ังน้ีมีควำมเท่ียง (Content Validity) พร้อมท่ีจะใช้ในกำรด ำเนินกำรขั้นตอนต่อไป
ได ้
 
 3.8 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability Statistics) 
 เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม ผูว้ิจยัได้ใช้กำรค ำนวณผูว้ิจ ัยจะใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟำ (Coefficient Alpha) ในกำรหำค่ำควำมเช่ือมัน่ (Reliability Statistics) ในคร้ังน้ี ซ่ึง
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟำ (Coefficient Alpha) มกัถูกใชใ้นกำรหำค่ำควำมแปรปรวนของคะแนนแต่ละ
ขอ้ วิธีน้ีเหมำะกบักำรหำควำมเช่ือมัน่ของขอ้สอบ หรือแบบวดัท่ีมีคะแนนแต่ละขอ้ไม่เท่ำกนั เช่น 
ขอ้สอบแบบควำมเรียง แบบสอบถำมมำตรส่วนประมำณค่ำ เป็นตน้ ส ำหรับกำรหำค่ำควำมเช่ือมัน่
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ของสมรรถนะท่ีใช้เป็นชุดขอ้ค ำถำมในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้น ำขอ้มูลจำกกำรเก็บแบบสอบถำมของกลุ่ม
ประชำกรตวัอย่ำงท่ีควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จ ำนวน 183 ชุด มำท ำกำรทดสอบด้วยโปรแกรม  IBM 
SPSS Statistics for Windows ไดผ้ลกำรวเิครำะห์แบบจ ำแนกเป็นแรงงำนแต่ละประเภทดงัน้ี 
 

ตำรำงท่ี 3.7 แสดงผลกำรทดสอบควำมเช่ือมัน่ของแรงงำนไทย 
 

Reliability Statistics 
 

 

 

 
ตำรำงท่ี 3.8 แสดงผลกำรทดสอบควำมเช่ือมัน่ของแรงงำนต่ำงดำ้ว 

 
Reliability Statistics 

 
 

 

 
 จำกกำรทดสอบควำมเช่ือมัน่พบวำ่ ในส่วนของแรงงำนไทยไดค้่ำควำมเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.960 และ
ในส่วนของแรงงำนต่ำงดำ้วได้ค่ำควำมเช่ือมัน่อยู่ท่ี 0.931 จำกสมรรถนะหลกัท่ีใช้เป็นชุดขอ้ค ำถำม
จ ำนวนทั้งส้ิน 23 ขอ้ ซ่ึงจำกตวัเลขดงักล่ำวผูว้ิจยัสำมำรถแปลควำมหมำยของควำมเช่ือมัน่ได้ตำม
แนวทำงของ Garrett (1965) ซ่ึงไดก้ ำหนดค่ำตวัเลขแปลควำมหมำยของควำมเช่ือมัน่ ไวด้งัน้ี 
 

 ควำมเช่ือมัน่ตั้งแต่  0.00 – 0.20 ถือวำ่ มีควำมเช่ือมัน่ต ่ำมำกหรือไม่มีเลย 
 ควำมเช่ือมัน่มำกกวำ่ 0.20 – 0.40 ถือวำ่ มีควำมเช่ือมัน่ต ่ำ 
 ควำมเช่ือมัน่มำกกวำ่ 0.40 – 0.70 ถือวำ่ มีควำมเช่ือมัน่ปำนกลำง 
 ควำมเช่ือมัน่มำกกวำ่ 0.70 – 1.00 ถือวำ่ มีควำมเช่ือมัน่สูง 
 

 ซ่ึงเม่ือไดน้ ำค่ำตวัเลขควำมเช่ือมัน่ทั้งในส่วนท่ีเป็นแรงงำนไทย และแรงงำนต่ำงดำ้วของผูว้ิจยั
มำท ำกำรเปรียบเทียบตำมแนวทำงดงักล่ำวแลว้ ก็แสดงใหเ้ห็นวำ่สมรรถนะท่ีใชเ้ป็นชุดขอ้ค ำถำมนั้นมี
เช่ือมัน่สูง  
 

Cronbach's Alpha N of Items 

.960 23 

Cronbach's Alpha N of Items 

.931 23 
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3.9 หาค่าคะแนนถ่วงน า้หนัก (Weight) 
 เพื่อให้ทรำบถึงทิศทำงและกำรให้ควำมส ำคัญของแต่ละปัจจยั ผูว้ิจ ัยจึงได้น ำทฤษฏีกำร
วิเครำะห์ตำมล ำดบัขั้น (Analytic Hierarchy Process, AHP) มำประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรหำค่ำ
คะแนนถ่วงน ้ ำหนกั (Weight) ในคร้ังน้ี ซ่ึงจำกำรทบทวนวรรณกรรมในบทท่ีผ่ำนมำนั้น ก็จะเห็นว่ำ
เคร่ืองมือดงักล่ำวไดรั้บกำรยอมรับ และถูกน ำไปใช้อย่ำงแพร่หลำยในดำ้นกำรจดัล ำดบัควำมส ำคญั
ของปัจจยัต่ำงๆเพื่อสนบัสนุนกำรตดัสินใจคดัเลือก ส ำหรับกลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัในคร้ังน้ี 
เพื่อให้เกิดมุมมองท่ีน่ำสนใจและหลำกหลำย ผูว้ิจยัจึงไดก้ ำหนดกลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัเป็น   
3 กลุ่ม โดยให้ทั้งสำมกลุ่มท ำกำรตอบแบบสอบถำมท่ีผูว้ิจยัสร้ำงข้ึนมำโดยเฉพำะ ซ่ึงแบบสอบถำม
ดงักล่ำวได้น ำหลกักำรของกำรวิเครำะห์ตำมล ำดบัขั้นมำประยุกต์เข้ำไวด้้วยกนั อีกทั้งผูว้ิจยัได้ใช้
โอกำสระหว่ำงท่ีผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนักก ำลังตอบแบบสอบ ได้ท ำกำรสัมภำษณ์ (In-depth 
Interview) เพิ่มเติม เพื่อน ำขอ้มูลท่ีไดรั้บอีกช่องทำงน้ีมำสรุปให้เกิดเป็นเน้ือหำท่ีสมบูรณ์เพิ่มมำกข้ึน
อีกดว้ย ส ำหรับรำยช่ือผูใ้หค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัสำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
 
  1) กลุ่มผูบ้ริหำร บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ  ำกดั 
   1.1) นำยเชิดตระกลู กองสุผล  ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำขนส่ง- 
         เขตพื้นท่ีภำคเหนือ 
         บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ  ำกดั 
 
   1.2) นำยคมกริช กำรรุ่งโรจน์  ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบติักำร- 
         ขนส่ง เขตพื้นท่ีกรุงเทพฯ 
          บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ  ำกดั 
 
   1.3) นำยเอกนรินทร์ อำ้ยดวง  ผูจ้ดักำรแผนกรับสินคำ้ 
         บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ  ำกดั 
 
   1.4) นำงนฤมล นนัทขวำ้ง   ผูจ้ดักำรแผนกพฒันำทรัพยำกรบุคคล 
         บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ  ำกดั 
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  2) กลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรมเดียวกนั 
   2.1) นำยนเรศ ปลำเงิน   ผูจ้ดักำรฝ่ำยขำยและบริกำรลูกคำ้  
         บริษทั ชยัพฒันำขนส่ง จ ำกดั 
   2.2) วำ่ท่ีร้อยตรี ปองพล อนุพนัธ์ุ  หวัหนำ้ส่วนงำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์
         บริษทั ชยัพฒันำขนส่ง จ ำกดั 
 
  3) กลุ่มนกัวชิำกำรและท่ีปรึกษำองคก์รภำคเอกชน 
   3.1) นำยพงษธ์ณฐั รัตนกุล   ท่ีปรึกษำโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ 
         โลจิส ติกส์ อุตสำหกรรมภำคเหนือ , 
         ผูจ้ดักำรสำขำภำคเหนือ บริษัท ไอเอส
         เอส ฟำซิลิต้ี เซอร์วสิ จ  ำกดั 
         (ประเทศไทย) 
   3.2) รศ.ดร.ศกัด์ิเกษม ระมิงคว์งศ ์ รองศำสตรำจำรย ์

       ประจ ำภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
       มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 
 

 หลงัจำกไดค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกั (Weight) จำกกำรค ำนวณแลว้ ผูว้จิยัยงัจะไดน้ ำเสนอมุมมอง
เชิงอภิปรำยว่ำทั้งสำมกลุ่มมีกำรให้ควำมส ำคญัในสมรรถนะดำ้นคุณภำพกำรให้บริกำรเหมือน หรือ
แตกต่ำงกนัอย่ำงไรบ้ำง อีกทั้งยงัจะมีกำรอภิปรำยต่อยอดในแง่มุมท่ีผูว้ิจยัได้น ำผลคะแนนกำรวดั
สมรรถนะของกลุ่มประชำกรตวัอยำ่ง มำท ำกำรคูณร่วมกบัคะแนนถ่วงน ้ ำหนกั เพื่อให้ไดมุ้มมองเชิง
เปรียบเทียบวำ่สมรรถนะในปัจจุบนัของพนกังำนท่ีให้บริกำร ทั้งท่ีเป็นแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำง
ดำ้ว มีขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยอยำ่งไรบำ้งในมุมมองของผูท่ี้ให้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัทั้ง 3 กลุ่ม ซ่ึงผูว้ิจยั
จะไดน้ ำเสนอผลกำรอภิปรำยในบทถดัไป  
 
3.10 การเกบ็ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยกำรจดัส่งแบบสอบถำมไปยงักลุ่มบุคคลทั้งสำม
กลุ่มได้แก่ ผู ้จ ัดกำร หัวหน้ำงำน และพนักงำนสนับสนุนปฏิบัติกำร โดยหำกเป็นพื้นท่ีภำยใน
ส ำนกังำนใหญ่ เชียงใหม่ ผูว้ิจยัจะลงไปด ำเนินกำรเก็บขอ้มูลพร้อมอธิบำยดว้ยตวัเอง และกรณีท่ีเป็น
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พื้นท่ีสำขำต่ำงจงัหวดั ผูว้จิยัจะน ำแบบสอบถำมส่งไปยงัสำขำโดยผำ่นรถขนส่งของบริษทัฯ โดยจะท ำ
กำรช้ีแจงรำยละเอียดเก่ียวกบักำรตอบแบบสอบถำมไปยงัผูจ้ดักำรสำขำผำ่นอีเมลล 
 
3.11 ตรวจสอบข้อมูล ท าการวเิคราะห์และเปรียบเทยีบ 

หลงัจำกท่ีได้รับแบบสอบถำมคืนจำกกลุ่มตวัอย่ำงแล้ว ผูว้ิจยัจะด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป
กล่ำวคือ ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ (Completeness) ควำมครบถว้นในกำรตอบแบบสอบถำม จำกนั้น
ผูว้ิจยัจะแปลงระดบัผลกำรให้คะแนนควำมสำมำรถในกำรปฏิบติังำนตำมสมรรถนะดำ้นคุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรใหอ้ยูใ่นรูปของคะแนน อน่ึงสืบเน่ืองจำกปัจจยัท่ีผูว้จิยัไดเ้ขียนข้ึนมำนั้นเป็นขอ้ค ำถำมปัจจยั
ในเชิงประโยชน์ (Benefit Criteria) ค่ำของคะแนนจะสำมำรถแปลงผลไดด้งัน้ี 
 

       ค่ำคะแนน 
 สมรรถนะอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม      5   
 สมรรถนะอยูใ่นระดบัดี       4    
 สมรรถนะอยูใ่นระดบัพอใช ้      3    
 สมรรถนะอยูใ่นระดบัแย ่       2   
 สมรรถนะอยูใ่นระดบัแยม่ำก      1   
    

จำกนั้นผูว้ิจยัจะน ำขอ้มูลมำท ำกำรวิเครำะห์โดยใชโ้ปรแกรมส ำเร็จรูป IBM SPSS Statistices 
for Windows เป็นเคร่ืองมือช่วยในกำรประมวลผล โดยใช้หลกัสถิติบรรยำย (Descriptive Statistics) 
เพื่อใชบ้รรยำยคุณลกัษณะและกำรให้คะแนนของกลุ่มประชำกรตวัอยำ่ง อนัไดแ้ก่ ค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อย
ละ ค่ำเฉล่ีย และค่ำควำมแปรปรวน 

 
3.11.1 การวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ในส่วนของข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่ำง ผูว้ิจยัจะวิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรแจกแจง
ควำมถ่ี (Frequency) และหำค่ำร้อยละ (Percentage) ในส่วนของต ำแหน่งงำน ระดับกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน และประเภทของแรงงำนท่ีให้บริกำรลูกค้ำ แล้วจึงค่อยแสดงผลในรูปของ
แผนภูมิ 
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3.11.2 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัสมรรถนะในด้านต่างๆของแรงงาน  
  ในส่วนของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัดำ้นสมรรถนะคุณภำพกำรให้บริกำรลูกคำ้ในดำ้นต่ำงๆของ
แรงงำนทั้ง 2  ผูว้ิจยัจะวเิครำะห์ขอ้มูลดว้ยกำรหำค่ำเฉล่ีย (Mean)  แลว้น ำผลท่ีไดรั้บมำท ำกำรทดสอบ
ควำมแปรปรวนของคะแนนท่ีให้โดยกลุ่มตวัอยำ่ง 3 กลุ่มคือ ผูจ้ดักำร หวัหน้ำงำน และพนกังำนสำย
สนบัสนุนปฏิบติักำร โดยใชว้ธีิ ANOVA TEST ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  ำหนดสมมติฐำนในทดสอบ ดงัน้ี 
 
 H0: μi = μj  หรือ ควำมคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถำมทั้ง 3 ต ำแหน่งไม่แตกต่ำงกนั 
 H1: μi = μj หรือ มีผูต้อบแบบสอบถำมอยำ่งนอ้ย 1 ต  ำแหน่ง ท่ีมีควำมคิดเห็นแตกต่ำง 
  จำกผูต้อบแบบสอบถำมต ำแหน่งอ่ืนๆ 
 ระดบันยัส ำคญัท่ีใชใ้นกำรทดสอบ  α = 0.05 
 
  อน่ึง ผูว้ิจ ัยจะน ำผลคะแนนเฉล่ียท่ีในรับในแต่ละสมรรถนะมำวิเครำะห์ร่วมกับค่ำ
คะแนนถ่วงน ้ ำหนกั (Weight) ท่ีไดรั้บจำกกลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัทั้ง 3 กลุ่ม จำกนั้นผูว้ิจยัจะ
ท ำกำรจดัล ำดบั (Ranking)  แลว้จึงค่อยอภิปรำยผลในประเด็นต่ำงๆในบทถดัไป 
 
3.12 สรุปและน าเสนอผลการวจัิย 

ส ำหรับกำรน ำเสนอผลกำรวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะน ำเสนอเป็นเน้ือหำจ ำนวน 2 รูปแบบดว้ยกนั 
กล่ำวคือ รูปแบบแรกนั้นจะเป็นกำรน ำผลกำรให้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัมำท ำกำรอภิปรำย เปรียบเทียบ
ว่ำ ทั้ง 3 กลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนักมีกำรให้ควำมส ำคญัในปัจจยัต่ำงเหมือน หรือแตกต่ำงกนั
อยำ่งไรบำ้ง  ต่อมำในรูปแบบท่ีสอง ผูว้จิยัจะสรุปออกมำเป็นรำยละเอียดขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยำ่ง 
จำกนั้นจะน ำผลคะแนนสมรรถนะท่ีได้รับมำคูณกบัค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนักของแต่ละกลุ่มผูใ้ห้ค่ำ
คะแนนถ่วงน ้ ำหนัก ทั้ง 3 กลุ่ม และน ำผลนั้นมำจดัล ำดบั (Ranking) และน ำเสนอออกมำในรูปแบบ
ของสรรถนะท่ีเป็นขอ้เด่น-ขอ้ดอ้ย ของแรงงำนทั้งสองประเภท อีกทั้งในตอนทำ้ยจะมีกำรเพิ่มเติมใน
ส่วนของขอ้เสนอแนะจำกกำรศึกษำและขอ้เสนอแนะในกำรท ำวิจยัคร้ังน้ี เพื่อน ำไปก ำหนดแนวทำง
ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบติังำนดำ้นคุณภำพให้บริกำรลูกคำ้ โดยทั้งหมดจะแสดงผลออกมำในรูปของ
ตำรำงประกอบค ำบรรยำย  
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3.13 ก าหนดแนวทางการในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
ผูว้ิจยัจะน ำผลกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบขอ้เด่น-ขอ้ดอ้ยระหวำ่งแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำง

ดำ้วท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัในดำ้นคุณภำพกำรให้บริกำรลูกคำ้ โดยจะน ำขอ้มูลท่ีไดรั้บมำวิเครำะห์อยำ่ง
ละเอียดโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่ อน ำผลวิ เครำะห์ ท่ีได้รับมำก ำหนดเป็นทำงเลือก 
(Alternative) ด้วยเทคนิค TOWS Matrix เพื่อให้ได้มำซ่ึงแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรท ำงำน  ซ่ึงจะ
แบ่งระยะกำรด ำเนินกำรแบ่งเป็น 2 ช่วงไดแ้ก่ 1) ระยะสั้นด ำเนินกำรแลว้เสร็จภำยใน 6 เดือน 2) ระยะ
ยำวด ำเนินกำรแลว้เสร็จ 6 เดือนข้ึนไป 
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บทที ่4 

ผลการด าเนินงานวจิยั 
 
 ส ำหรับกำรน ำเสนอผลกำรวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะน ำเสนอเป็นเน้ือหำจ ำนวน 2 รูปแบบดว้ยกนั
กล่ำวคือ รูปแบบแรกนั้นจะเป็นกำรน ำผลกำรให้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัมำท ำกำรอภิปรำย เปรียบเทียบ
วำ่ ทั้ง 3 กลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกั มีกำรให้ควำมส ำคญัในปัจจยัต่ำงๆเหมือน หรือแตกต่ำงกนั
อยำ่งไรบำ้ง  ต่อมำในรูปแบบท่ีสอง ผูว้จิยัจะสรุปออกมำเป็นรำยละเอียดขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยำ่ง 
จำกนั้นจะน ำผลคะแนนสมรรถนะท่ีไดรั้บมำคูณกบัค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนักของกลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั 
น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั เพื่อน ำผลกำรวิเครำะห์ร่วมน้ี มำใช้แสดงผลว่ำในสมรรถนะคุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรในปัจจุบนัพนกังำนใหบ้ริกำรท่ีเป็นแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วอยูใ่นระดบัใดบำ้ง และ
หำกน ำผลกำรวดัสมรรถนะเปรียบเทียบกนั ปัจจุบนัแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้ว กลุ่มพนกังำนใด
จะมีสมรรถนะท่ีดีกว่ำกนั อีกทั้งผูว้ิจยัยงัจะไดเ้สนอมุมมองเก่ียวกบัสมรรถนะคุณภำพกำรให้บริกำร
ของบริษทัท่ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นกรณีศึกษำวำ่ ในมุมมองของกลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรมเดียวกนั และกลุ่ม
นกัวิชำกำรฯ วำ่เป็นอย่ำงไรบำ้ง สมรรถนะอยู่ในระดบัใด จำกนั้นผูว้ิจยัจะน ำผลกำรวดัสมรรถนะท่ี
ได้รับมำสรุปเป็นข้อเด่นและข้อด้อย เพื่อน ำมำใช้ก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงคุณภำพในกำร
ใหบ้ริกำรของแรงงำนทั้ง 2 ประเภทต่อไป 
 
4.1 ผลค่าคะแนนถ่วงน า้หนัก 
 จำกท่ีผูว้ิจยัได้น ำทฤษฏีกำรวิเครำะห์ตำมล ำดับขั้น (Analytic Hierarchy Process, AHP) มำ
ค ำนวณเพื่อหำค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกั ( Weight ) ของกลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัจ ำนวน 3 กลุ่ม
ด้วยกัน ประกอบไปด้วย กลุ่มผู ้บ ริหำรบริษัท น่ิมซ่ี เส็งขนส่ง 1988 จ ำกัด กลุ่มผู ้บ ริหำรใน
อุตสำหกรรมเดียวกนั และ กลุ่มนกัวชิำกำรฯ สำมำรถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 4.1.1 ผลค่าคะแนนถ่วงน า้หนักส าหรับสมรรถนะหลกั (Core Competency) 
  จำกท่ีผูว้ิจยัไดด้ ำเนินกำรเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถำมท่ีไดน้ ำหลกักำรของกำรวิเครำะห์
ล ำดบัขั้นมำประยุกตใ์ช ้และเพื่อใหข้อ้มูลท่ีไดรั้บมีควำมถูกตอ้ง น่ำเช่ือถือ ผูว้ิจยัจึงไดท้  ำกำตรวจสอบ
ควำมสอดคลอ้งของขอ้มูล (Consistency) ซ่ึงค่ำสัดส่วนควำมสอดคล้อง (Consistency Ratio, CR) ท่ี
ได้รับต้องมีค่ำไม่เกิน 0.1 จึงจะถือว่ำข้อมูลท่ีกลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนักท่ีให้มำนั้นมีควำม
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สอดคล้องและน่ำเช่ือถือ ซ่ึงเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัได้ใส่เน้ือหำเก่ียวกบัขั้นตอนในกำรหำค่ำสัดส่วนควำม
สอดคลอ้งไวใ้นบทท่ี 2 แลว้ อน่ึง ผูว้ิจยัสำมำรถสรุปผลกำรให้คะแนนถ่วงน ้ ำหนกัส ำหรับสมรรถนะ
หลกัแยกยอ่ยเป็นผูเ้ช่ียวชำญรำยบุคคล  ทั้งน้ีในบทท่ี 4 ผูว้ิจยัจะยกตวัอยำ่งตำรำงแสดงขอ้มูลให้เห็น
ถึงวธีิกำรบำงส่วนเท่ำนั้น ส ำหรับขอ้มูลทั้งหมดสำมำรถดูเพิ่มเติมในภำคผนวก  
 
  1) กลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 
 
ตำรำงท่ี 4.1 ตวัอยำ่งแสดงผลกำรใหค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับสมรรถนะหลกั ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร

ฝ่ำยปฏิบติักำรขนส่ง เขตพื้นท่ีภำคเหนือ  
 

สมรรถนะหลกั 
กำร

ประยกุตใ์ช้
องคค์วำมรู้ 

ควำมช ำนำญ
ในทกัษะ
อำชีพ 

กำรแสดงออกของพฤติกรรมกำร
ใหบ้ริกำร 

กำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ 1 1/7 1/3 
ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ 7 1 5 
กำรแสดงออกของพฤติกรรมกำร
ใหบ้ริกำร 

3 1/5 1 

CI/RI = 0.032/0.58 = 0.056 
 

หลงัจำกท่ีผูว้ิจยัไดท้  ำกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของขอ้มูล (Consistency) ในส่วน
ของในสมรรถนะหลกัด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของกลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัแล้ว พบว่ำค่ำ
สัดส่วนควำมสอดคล้อง (Consistency Ratio, CR) อยู่ในระดับท่ีต ่ำกว่ำ 0.1 นั้นแสดงว่ำกำรให้ค่ำ
คะแนนถ่วงน ้ำหนกันั้น มีควำมสอดคลอ้ง และควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูล  
  ส ำหรับขั้นตอนต่อไปนั้น ผูว้ิจยัจะไดน้ ำผลค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัท่ีไดรั้บมำท ำกำรหำ
ค่ำเฉล่ีย (Mean) จ  ำแนกออกเป็นแต่ละกลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัและท ำกำรจดัอนัดบั (Ranking) 
ซ่ึงสำมำรถท ำไดโ้ดยกำรน ำผลกำรค ำนวนค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัรำยคนมำท ำกำรค ำนวนหำค่ำเฉล่ีย
รวมกนั ซ่ึงผลท่ีออกมำนั้นตอ้งได้ค่ำเฉล่ียของแต่ละสมรรถนะหลกัรวมกนัแล้วมีค่ำไม่เกิน 1 จึงจะ
สำมำรถน ำค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกันั้นไปใชท้  ำกำรวิเครำะห์ร่วมกบัผลกำรวดัสมรรถนะของแรงงำน
ไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วได ้ผูว้จิยัสำมำรถสรุปไดด้งัตำรำงท่ี 4.2 
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ตำรำงท่ี 4.2 แสดงค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับสมรรถนะหลกั 
 

สมรรถนะหลกั 

กลุ่มผู้ให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนัก 

กลุ่มผูบ้ริหำร
บริษทั  

น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 
1988 จ ำกดั 

อนัดบั 

กลุ่มผูบ้ริหำร 
ในอุตสำหกรรม

เดียวกนั 
อนัดบั 

กลุ่มนกัวชิำกำร 
และท่ีปรึกษำองคก์ร

ภำคเอกชน 
อนัดบั 

กำรประยกุตใ์ชอ้งค์
ควำมรู้ 

0.116 3 0.424 2 0.143 2 

ควำมช ำน ำญ ใน
ทกัษะอำชีพ 

0.597 1 0.119 3 0.143 2 

กำรแสดงออกของ
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก ำ ร
ใหบ้ริกำร 

0.287 2 0.458 1 0.714 1 

 
จำกตำรำงดงักล่ำว ผูว้ิจยัพบว่ำในกลุ่มของผูบ้ริหำรของ บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 

จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีผูว้ิจยัใช้เป็นกรณีศึกษำนั้น ให้ควำมส ำคัญกับสมรรถนะหลักคุณภำพกำร
ให้บริกำรดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ (59.7%) รองลงมำคือดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรม
กำรให้บริกำร (28.7%) และกำรประยุกต์ใช้องคค์วำมรู้ (11.6%) เป็นสมรรถนะท่ีให้ควำมส ำคญัน้อย
สุด  

ต่อมำเป็นกำรให้ควำมส ำคญักบัสมรรถนะหลกัคุณภำพกำรให้บริกำรของกลุ่มผูบ้ริหำร
ในอุตสำหกรรมเดียวกัน ผูว้ิจยัพบว่ำสมรรถนะด้ำนกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำร 
(45.8%) เป็นสมรรถนะท่ีได้รับควำมส ำคัญสูงสุด รองลงมำคือด้ำนกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ 
(42.4%) และสมรรถนะท่ีไดรั้บควำมส ำคญัเป็นล ำดบัสุดทำ้ยของกลุ่มน้ีคือดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะ
อำชีพ (11.9%)  

ส ำหรับกลุ่มนกัวิชำกำรฯ นั้นให้ควำมส ำคญัของสมรรถนะหลกัคุณภำพกำรให้บริกำร
ดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำรสูงสุด (71.4%) รองลงมำคือดำ้นกำรประยุกตใ์ช้องค์
ควำมรู้ และดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ ไดรั้บระดบัควำมส ำคญัเท่ำกนั (14.3%) 
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 4.1.2 ผลค่าคะแนนถ่วงน า้หนักส าหรับตัวบ่งช้ีสมรรถนะ 
หลงัจำกท่ีผูว้จิยัไดท้  ำกำรรำยงำนผลกำรใหค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับสมรรถนะหลกัดำ้นคุณภำพ
กำรใหบ้ริกำรของกลุ่มผูใ้หค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัทั้ง 3 กลุ่มแลว้ ต่อมำจะเป็นกำรแสดงผลกำรใหค้่ำ
คะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะซ่ึงเพื่อให้เกิดควำมน่ำเช่ือถือและควำมถูกตอ้งของขอ้มูล 
ผูว้จิยัจึงท ำกำรตรวจสอบควำมสอดคลอ้งของขอ้มูล (Consistency) โดยแยกเป็นผูเ้ช่ียวชำญรำยบุคคล
เช่นกนัซ่ึงในบทท่ี 4 น้ี ผูว้จิยัจะยกตวัอยำ่งตำรำงแสดงขอ้มูลใหเ้ห็นถึงวธีิกำรบำงส่วนเท่ำนั้นส ำหรับ
ขอ้มูลทั้งหมดสำมำรถดูเพิ่มเติมในภำคผนวก 
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1) กลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 
 

ตำรำงท่ี 4.3 ตวัอยำ่งแสดงผลกำรใหค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะกำรประยกุตใ์ช้
องคค์วำมรู้ 

 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
การประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ 

ควำมสำมำรถใน
กำรคิดค่ ำบ ริก ำร
ขนส่งสินคำ้ 

ควำมสำมำรถใน
กำรอธิบำย หรือให้
ค  ำแนะน ำลูกค้ำใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในกำรมำใช้บริกำร
ขนส่งสินคำ้ 

ควำมสำมำรถใน
กำรให้ค  ำแนะน ำ
และกำรตรวจสอบ
ส ภ ำ พ ค ว ำ ม
เหมำะสมของบรรจุ
ภณัฑก์บัตวัสินคำ้ 

ควำมสำมำรถใน
กำรป ฏิบั ติ ต่ อตัว
สินค้ำให้ ถู กต้อง 
เห ม ำ ะ ส ม  ต ำม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ำกดัของสินคำ้ 

กำรปฏิบติังำนโดย
ค ำ นึ ง ถึ ง ค ว ำ ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

ควำมสำมำรถใน
กำรคิดค่ ำบ ริก ำร
ขนส่งสินคำ้ 

1 5 5 5 5 

ควำมสำมำรถใน
กำรอธิบำย หรือให้
ค  ำแนะน ำลูกค้ำใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในกำรมำใช้บริกำร
ขนส่งสินคำ้ 

 1/5 1 1 1 1 

ควำมสำมำรถใน
กำรให้ค  ำแนะน ำ
และกำรตรวจสอบ
ส ภ ำ พ ค ว ำ ม
เหมำะสมของบรรจุ
ภณัฑก์บัตวัสินคำ้ 

 1/5 1 1 1 3 

ควำมสำมำรถใน
กำรป ฏิบั ติ ต่อตัว
สินค้ำให้ ถู กต้อง 
เห ม ำะ ส ม  ต ำม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ำกดัของสินคำ้ 

 1/5 1 1 1 3 

กำรปฏิบติังำนโดย
ค ำ นึ ง ถึ ง ค ว ำ ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

 1/5 1  1/3  1/3 1 

CI/RI = 0.049/1.12 = 0.044 
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หลงัจำกท่ีผูว้ิจยัไดท้  ำกำรตรวจสอบควำมสอดคล้องของขอ้มูล (Consistency) ในส่วน
ของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรของกลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัแลว้ พบว่ำค่ำ
สัดส่วนควำมสอดคล้อง (Consistency Ratio, CR) อยู่ในระดับท่ีต ่ำกว่ำ 0.1 นั้นแสดงว่ำกำรให้ค่ำ
คะแนนถ่วงน ้ำหนกันั้น มีควำมสอดคลอ้ง และควำมน่ำเช่ือถือของขอ้มูล  
  ส ำหรับขั้นตอนต่อไปนั้น ผูว้ิจยัจะไดน้ ำผลค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัท่ีไดรั้บมำท ำกำรหำ
ค่ำเฉล่ีย (Mean) จ  ำแนกออกเป็นแต่ละกลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัและท ำกำรจดัอนัดบั (Ranking) 
ซ่ึงสำมำรถท ำไดโ้ดยกำรน ำผลกำรค ำนวนค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัรำยคนมำท ำกำรค ำนวนหำค่ำเฉล่ีย
รวมกนั ซ่ึงผลท่ีออกมำนั้นตอ้งไดค้่ำเฉล่ียของแต่ละปัจจยัในสมรรถนะหลกัรวมกนัแลว้มีค่ำไม่เกิน 1 
จึงจะสำมำรถน ำค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนักนั้นไปใช้ท ำกำรวิเครำะห์ร่วมกบัผลกำรวดัสมรรถนะของ
แรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วได ้ 
  1) ผลค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ตวั 
 
ตำรำงท่ี 4.4 ผลค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ตวับ่งช้ี

สมรรถนะการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการประยุกต์ใช้ 
องค์ความรู้ 

กลุ่มผู้ให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนัก 

กลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั 
น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 

จ ำกดั 
ล ำดบั 

กลุ่มผูบ้ริหำร 
ในอุตสำหกรรม

เดียวกนั 
ล ำดบั 

กลุ่มนกัวิชำกำร 
และ ท่ีปรึกษำ

องคก์ร
ภำคเอกชน 

ล ำดบั 

ควำมสำมำรถในกำรคิดค่ำบริกำรขนส่ง
สินคำ้ 0.187 3 0.189 3 0.311 1 

ควำมสำมำรถในกำรอธิบำย ห รือให้
ค  ำแนะน ำลูกค้ำในเร่ืองข้อมูลทั่วไปใน
กำรมำใชบ้ริกำรขนส่งสินคำ้ 

0.147 5 0.050 5 0.269 3 

ควำมสำมำรถในกำรให้ค  ำแนะน ำและ
กำรตรวจสอบสภำพควำมเหมำะสมของ
บรรจุภณัฑก์บัตวัสินคำ้ 

0.222 2 0.326 2 0.063 4 

ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัต่อตวัสินค้ำ
ให้ถูกตอ้ง เหมำะสม ตำมสัญลกัษณ์บ่งช้ี
ขอ้จ ำกดัของสินคำ้ 

0.176 4 0.333 1 0.057 5 

กำรปฏิบติังำนโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั
เป็นหลกั 0.267 1 0.102 4 0.300 2 
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จำกตำรำงดงักล่ำวพบวำ่คะแนนถ่วงน ้ ำหนกัส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะกำรประยุกต์ใช้
องค์ควำมรู้ของ กลุ่มผูบ้ริหำรของบริษัท น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกัด ให้ควำมส ำคัญกับตัวบ่งช้ี
สมรรถนะดำ้นควำมสำมำรถในกำรคิดค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ (26.7%) รองลงมำคือดำ้นควำมสำมำรถ
ในกำรให้ค  ำแนะน ำและกำรตรวจสอบสภำพควำมเหมำะสมของบรรจุภณัฑ์กับตวัสินคำ้ (22.2%) 
รองลงมำคือด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิดค่ำบริกำรขนส่งสินค้ำ (18.7%) รองลงมำคือด้ำน
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัต่อตวัสินคำ้ให้ถูกตอ้ง เหมำะสม ตำมสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ำกดัของสินคำ้ 
(17.6%) และตวับ่งช้ีสมรถนะท่ีได้รับควำมส ำคญัป็นล ำดับสุดท้ำยคือ ด้ำนควำมสำมำรถในกำร
อธิบำย หรือใหค้  ำแนะน ำลูกคำ้ในเร่ืองขอ้มูลทัว่ไปในกำรมำใชบ้ริกำรขนส่งสินคำ้ (14.7%)  

ต่อมำเป็นเป็นกำรให้ควำมส ำคญัส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้
ของกลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรมเดียวกันพบว่ำ ด้ำนควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติต่อตวัสินค้ำให้
ถูกตอ้ง เหมำะสม ตำมสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ำกดัของสินคำ้ เป็นปัจจยัท่ีไดรั้บควำมส ำคญัสูงสุด (33.3%) 
รองลงมำคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรให้ค  ำแนะน ำและกำรตรวจสอบสภำพควำมเหมำะสมของบรรจุ
ภณัฑ์กบัตวัสินคำ้ (32.6%) รองลงมำคือด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิดค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ (18.9%) 
รองลงมำคือดำ้นกำรปฏิบติังำนโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัเป็นหลกั (10.2%) และตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี
ไดรั้บควำมส ำคญัเป็นอนัดบัสุดทำ้ยของกลุ่มน้ีคือ ดำ้นควำมสำมำรถในกำรอธิบำย หรือให้ค  ำแนะน ำ
ลูกคำ้ในเร่ืองขอ้มูลทัว่ไปในกำรมำใชบ้ริกำรขนส่งสินคำ้ (5%)  

ส ำหรับกำรให้ล ำดบัควำมส ำคญักบัตวับ่งช้ีสมรรถนะกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ของ
กลุ่มนกัวิชำกำรฯ พบว่ำ ดำ้นควำมสำมำรถในกำรคิดค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ เป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ี
ไดรั้บควำมส ำคญัสูงสุด (31.1%) รองลงมำคือดำ้นกำรปฏิบติังำนโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัเป็นหลกั 
(30%) รองลงมำคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรอธิบำย หรือให้ค  ำแนะน ำลูกคำ้ในเร่ืองขอ้มูลทัว่ไปใน
กำรมำใช้บริกำรขนส่งสินคำ้ (26.9%) รองลงมำคือด้ำนควำมสำมำรถในกำรให้ค  ำแนะน ำและกำร
ตรวจสอบสภำพควำมเหมำะสมของบรรจุภณัฑ์กบัตวัสินคำ้ (6.3%) และดำ้นควำมส ำคญัของตวับ่งช้ี
สมรรถนะท่ีไดล้ ำดบัสุดทำ้ยคือ ดำ้นมีควำมเขำ้ใจในสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ำกดัของสินคำ้ (5.7%)  
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 2) ผลค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ 
 

ตำรำงท่ี 4.5 ผลค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะความ
ช านาญในทักษะอาชีพ 

กลุ่มผู้ให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนัก 

กลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั 
น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 

1988 จ ำกดั 
ล ำดบั 

กลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำ
หกรรเดียวกนั ล ำดบั 

กลุ่มนกัวิชำกำร และท่ี
ปรึกษำองคก์รภำคเอกชน ล ำดบั 

ควำมส ำมำรถ ในก ำร
จดัเรียงสินคำ้บนพำเลท 0.102 6 0.028 8 0.064 6 

ควำมส ำมำรถ ในก ำร
เขียนใบตรวจนบัสินคำ้ 0.029 9 0.092 4 0.055 7 

ควำมสำมำรถในกำรวำง
แผนกำรจัด เรียงสินค้ำ
บนรถบรรทุก 

0.144 2 0.024 10 0.109 3 

ควำมส ำมำรถ ในก ำร
ตรวจเช็คสินคำ้ข้ึนรถ 

0.131 3 0.132 3 0.034 9 

ควำมสำมำรถในกำรรัด
ตรึงสินคำ้ 

0.102 6 0.026 9 0.036 8 

ควำมสำมำรถในกำรใช้
อุปกรณ์  เคร่ืองจักรใน
กำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ 

0.035 8 0.082 6 0.036 8 

ควำมส ำมำรถ ในก ำร
ส่ื อ ส ำ ร  แ ล ะ ก ำ ร
ตอบสนองต่อกำรสัง่กำร 

0.074 7 0.056 7 0.071 5 

ควำมส ำมำรถ ในก ำร
จั ด เ รี ย ง สิ น ค้ ำ บ น
รถบรรทุก 

0.173 1 0.089 5 0.093 4 

กำรท ำงำนเป็นทีม 0.103 5 0.290 1 0.128 2 

คว ำม รวม เร็ ว ใน ก ำร
ให้บริกำร 

0.107 4 0.181 2 0.374 1 
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  จำกตำรำงดงักล่ำวพบวำ่คะแนนถ่วงน ้ ำหนกัส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะควำมช ำนำญใน
ทักษะอำชีพทำงกลุ่มผูบ้ริหำรของบริษัท น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกัด ให้ควำมส ำคัญในตัวบ่งช้ี
ควำมสำมำรถในกำรจดัเรียงสินคำ้บนรถบรรทุก (17.3%) รองลงมำคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรวำง
แผนกำรจดัเรียงสินคำ้บนรถบรรทุก (14.4%) รองลงมำคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรตรวจเช็คสินคำ้ข้ึน
รถ (13.1%) รองลงมำคือดำ้นควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร (10.7%) รองลงมำคือดำ้นกำรท ำงำนเป็น
ทีม (10.3%) รองลงมำคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรรัดตรึงสินคำ้และดำ้นควำมสำมำรถในกำรจดัเรียง
สินคำ้บนพำเลท (Pallet) มีล ำดบัควำมส ำคญัเท่ำกนั (10.2%) รองลงมำคือดำ้นควำมสำมำรถในกำร
ส่ือสำร และกำรตอบสนองต่อกำรสั่งกำร (7.4%) รองลงมำคือด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัรในกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ (3.5%)  และตวับ่งช้ีท่ีไดรั้บควำมส ำคญัเป็นล ำดบัสุดทำ้ยคือดำ้น
ควำมสำมำรถในกำรเขียนใบตรวจนบัสินคำ้ (2.9%) 

ส ำหรับกลุ่มต่อมำไดแ้ก่ผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรมเดียวกนัพบวำ่ตวับ่งช้ีสมรรถนะควำม
ช ำนำญในทกัษะอำชีพท่ีไดรั้บควำมส ำคญัเป็นล ำดบัสูงสุดคือดำ้นกำรท ำงำนเป็นทีม (29%) รองลงมำ
คือดำ้นควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำร (18.1%) รองลงมำคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรตรวจเช็คสินคำ้
ข้ึนรถ (13.2%) รองลงมำคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรเขียนใบตรวจนบัสินคำ้ (9.2%) รองลงมำคือดำ้น
ควำมสำมำรถในกำรจดัเรียงสินคำ้บนรถบรรทุก (8.9%) รองลงมำคือด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรในกำรเคล่ือนยำ้ยสินค้ำ (8.2%) รองลงมำคือด้ำนควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร 
ตอบสนองต่อกำรสั่งกำร (5.6%) รองลงมำคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรจดัเรียงสินคำ้บนพำเลท (2.8%) 
รองลมำคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรรัดตรึงสินคำ้ (2.6%) และ ตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีไดรั้บควำมส ำคญั
เป็นล ำดบัสุดทำ้ยคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรจดัเรียงสินคำ้บนรถบรรทุก (2.4%)  

ส ำหรับกลุ่มนักวิชำกำรและท่ีปรึกษำองค์กรภำคเอกชน ได้ให้ควำมส ำคญักบัตวับ่งช้ี
สมรรถนะควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ ดำ้นควำมรวดเร็วในกำรให้บริกำรเป็นอนัดบัสูงสุด (37.4%) 
รองลงมำคือด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีม (12.8%) รองลงมำคือด้ำนควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำร
จดัเรียงสินคำ้บนรถบรรทุก (10.9%) รองลงมำคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรจดัเรียงสินคำ้บนรถบรรทุก 
(9.3%) รองลงมำคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร ตอบสนองต่อกำรสั่งกำร (7.1%) รองลงมำคือ
ดำ้นควำมสำมำรถในกำรจดัเรียงสินคำ้บนพำเลท (6.4%) รองลงมำคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรเขียน
ใบตรวจนบัสินคำ้ (5.5%) รองลงมำคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรรัดตรึงสินคำ้และดำ้นควำมสำมำรถ
ในกำรใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองจกัร ไดรั้บควำมส ำคญัเท่ำกนั (3.6%) และปัจจยัท่ีไดรั้บควำมส ำคญัเป็นล ำดบั
สุดทำ้ยคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรตรวจเช็คสินคำ้ข้ึนรถ (3.4%)  
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  3) ผลค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำร
ใหบ้ริกำร 
 
ตำรำงท่ี 4.6 ผลค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำร

ใหบ้ริกำร 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการแสดงออก
ของพฤติกรรมการให้บริการ 

กลุ่มผู้ให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนัก 

กลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั 
น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 

จ ำกดั 
ล ำดบั 

กลุ่มผูบ้ริหำร 
ในอุตสำหกรรม

เดียวกนั 
ล ำดบั 

กลุ่มนกัวิชำกำร
และ ท่ีปรึกษำ

องคก์ร
ภำคเอกชน 

ล ำดบั 

มีกำรแต่งกำยอย่ำงเหมำะสม และ
ถูกต้องตำมระเบียบของสถำน
ประกอบกำร 

0.027 8 0.033 8 0.026 8 

กำรให้บริกำรอยำ่งสุภำพอ่อนน้อม 
และมีมำรยำท 0.088 7 0.139 3 0.102 6 

กำรให้บริกำรอย่ำงเต็มใจและไม่
เลือกปฏิบติั 0.199 2 0.287 1 0.136 3 

มี ค ว ำม ก ระ ตื อ รื อ ร้ น ใน ก ำร
ปฏิบติังำน 0.153 3 0.070 5 0.081 7 

มีรอยยิม้ให้ลูกคำ้ 0.096 6 0.051 7 0.131 4 

กำรกล่ำวทักทำย และขอบคุณ
ลูกคำ้ 0.102 5 0.067 6 0.105 5 

กำรรับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อ
ต ำหนิ 0.111 4 0.084 4 0.182 2 

มีควำมซ่ือสตัยต่์อหนำ้ท่ี 
0.224 1 0.269 2 0.237 1 

 
  จำกตำรำงดงักล่ำวพบว่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนักส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะกำรแสดงออก
ของพฤติกรรมกำรให้บริกำร ทำงกลุ่มผูบ้ริหำรของบริษัท น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกัด ให้ตวับ่งช้ี
สมรรถนะด้ำนมีควำมซ่ือสัตยต่์อหน้ำท่ี (22.4%) รองลงมำคือดำ้นกำรให้บริกำรอย่ำงเต็มใจและไม่
เลือกปฏิบติั (19.9%) รองลงมำคือดำ้นมีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏิบติังำน (15.3%) รองลงมำคือ
ดำ้นกำรรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ต ำหนิ (11.1%) รองลงมำคือดำ้นกำรกล่ำวทกัทำย ขอบคุณลูกคำ้ 
(10.2%) รองลงมำคือดำ้นมีรอยยิ้มให้ลูกคำ้ (9.6%) รองลงมำคือดำ้นควำมกำรให้บริกำรอย่ำงสุภำพ
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อ่อนนอ้ม และมีมำรยำท (8.8%) และตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีไดรั้บควำมส ำคญัเป็นล ำดบัสุดทำ้ยคือดำ้นมี
กำรแต่งกำยอยำ่งเหมำะสม และถูกตอ้งตำมระเบียบของสถำนประกอบกำร (2.7%)  

ส ำหรับกำรให้ควำมส ำคัญกับตัวบ่งช้ีสมรรถนะกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำร
ให้บริกำร ของกลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรมเดียวกนัพบวำ่ ตวับ่งช้ีดำ้นกำรให้บริกำรอยำ่งเต็มใจและ
ไม่เลือกปฏิบติั เป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีได้รับควำมส ำคญัสูงสุด (28.7%) รองลงมำคือด้ำนมีควำม
ซ่ือสัตยต่์อหนำ้ท่ี (26.9%) รองลงมำคือดำ้นกำรใหบ้ริกำรอยำ่งสุภำพอ่อนนอ้ม และมีมำรยำท (13.9%) 
รองลงมำคือดำ้นกำรรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ต ำหนิ (8.4%) รองลงมำคือดำ้นมีควำมกระตือรือร้น
ในกำรปฏิบติังำน ( 7%) รองลงมำคือดำ้นกำรกล่ำวทกัทำย ขอบคุณลูกคำ้ (6.7%) รองลงมำคือดำ้นมี
รอยยิ้มให้ลูกค้ำ (5.1%) และตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีได้รับควำมส ำคญัเป็นล ำดับสุดท้ำยคือด้ำนควำม
เหมำะสม และควำมถูกตอ้งของเคร่ืองแต่งกำย (3.3%)  

 ส ำหรับตัวบ่งช้ีสมรรถนะกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำร ของกลุ่ม
นักวิชำกำรและท่ีปรึกษำองค์กรภำคเอกชน พบว่ำตวับ่งช้ีสมรรถนะด้ำนมีควำมซ่ือสัตย์ต่อหน้ำท่ี
ได้รับควำมส ำคญัสูงสุด (23.7%) รองลงมำคือด้ำนกำรรับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อต ำหนิ  (18.2%) 
รองลงมำคือดำ้นกำรให้บริกำรอยำ่งเต็มใจและไม่เลือกปฏิบติั (13.6%) รองลงมำคือดำ้นมีรอยยิม้ให้
ลูกค้ำ (13.1%) รองลงมำคือด้ำนกำรกล่ำวทักทำย ขอบคุณลูกค้ำ (10.5%) รองลงมำคือด้ำนกำร
ให้บริกำรอยำ่งสุภำพอ่อนน้อม และมีมำรยำท (10.2%) รองลงมำคือดำ้นมีควำมกระตือรือร้นในกำร
ปฏิบติังำน (8.1%) และตวับ่งช้ีสมรรถนะท่ีไดรั้บควำมส ำคญัเป็นล ำดบัสุดทำ้ยคือดำ้นมีกำรแต่งกำย
อยำ่งเหมำะสม และถูกตอ้งตำมระเบียบของสถำนประกอบกำร (2.6%) 
 
4.2 การอภิปรายผลค่าคะแนนถ่วงน า้หนัก 
 เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของแนวคิดเก่ียวกบัคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของกลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนัก  ผูว้ิจยัจึงขอเพิ่มเน้ือหำเพิ่มเติมในเร่ืองกำรอภิปรำยถึงควำม
เหมือนและควำมแตกต่ำงในกำรให้ควำมส ำคญัต่อสมรรถนะหลกัเหล่ำนั้นวำ่ มีเหตุผลใดสนบัสนุน
บำ้ง ซ่ึง เน้ือหำดงักล่ำวได้มำจำกกำรสังเกตุ (Observation) และกำรสัมภำษณ์ (Interview) กลุ่มผูใ้ห้
คะแนนถ่วงน ้ำหนกั ซ่ึงผูว้จิยัไดจ้  ำแนกกำรอภิปรำยเป็นสมรรถนะหลกัและตวับ่งช้ีสมรถนะ ดงัน้ี 
 4.2.1 การอภิปรายผลค่าคะแนนถ่วงน า้หนักส าหรับสมรรถนะหลกั (Core Competency) 
  ส ำหรับสมรรถนะหลักด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรนั้น ผูว้ิจยัได้ท ำกำรศึกษำแนวคิด 
ทฤษฎี ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนได้ท ำกำรทบทวนวรรณกรรม สำมำรถสรุปสมรรถนะหลกัท่ีจะใช้วดั
แรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้ว ไดจ้  ำนวน 3 องคป์ระกอบไดแ้ก่ สมรรถนะดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งค์
ควำมรู้ (Applying Knowledge) ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ (Expert in Job) และกำรแสดงออกของ
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พฤติกรรมกำรให้บริกำร (Expression of Service Mind) ซ่ึงพบว่ำกลุ่มผูบ้ริหำรของบริษทั น่ิมซ่ีเส็ง
ขนส่ง 1988 จ ำกดั ซ่ึงเป็นสถำนประกอบท่ีผูว้ิจยัไดใ้ช้เป็นกรณีศึกษำในคร้ังน้ี ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบั
สมรรถนะดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพสูงสุด ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงกบัอีก 2 กลุ่ม คือกลุ่มผูบ้ริหำรใน
อุตสำหกรรมเดียวกัน และนักวิชำกำรและท่ีปรึกษำองค์กรภำคเอกชนอย่ำงชัดเจนซ่ึงมุ่งไปให้
ควำมส ำคญัในสมรรถนะด้ำนกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำร ทั้งน้ีเม่ือผูว้ิจยัไดท้  ำกำร
สังเกตและท ำกำรสัมภำษณ์กลุ่มผูบ้ริหำรของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง จ ำกดั ไดข้อ้สรุปว่ำ บริษทั น่ิมซ่ี
เส็งขนส่ง 1988 จ ำกัด เป็นผู ้ให้บริกำรขนส่งแบบรถรับจ้ำง (Third-Party Logistics Provider) ซ่ึง
ค่อนข้ำงมีรูปแบบของตัวสินค้ำไม่เป็นรูปทรงท่ีแน่ชัด ข้ึนอยู่กับช่วงฤดูกำลและกำรเติบโตของ
ภำคอุตสำหกรรมในเขตภำคเหนือ หรือควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพฯ จึงท ำให้มีสินคำ้มี
ควำมแตกต่ำงกนัทั้งรูปทรง น ้ ำหนกั ซ่ึงจำกสำเหตุเหล่ำน้ีท ำให้พนกังำนท่ีให้บริกำรตอ้งอำศยั ทกัษะ 
ควำมช ำนำญในกำรให้บริกำรเป็นอยำ่งมำกทั้งในดำ้นของกำรคิดรำคำกำรใหบ้ริกำร กำรเคล่ือนยำ้ยทั้ง
ท่ีใชแ้รงงำนและเคร่ืองจกัร ตลอดจนกำรน ำสินคำ้ท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัมำจดัเรียงไวบ้นตวัรถบรรทุก
ซ่ึงมีพื้นท่ีค่อนขำ้งจ ำกดั และท่ีส ำคญักำรจดัเรียงสินค้ำจ ำเป็นอำศยักำรค ำนวณและกำรวำงแผนให้
รอบคอบเน่ืองจำกตอ้งท ำให้รถบรรทุกคนัไดก้ ำไร กล่ำวคือปริมำตรและน ้ ำหนกัตอ้งมีควำมสมมำตร
ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงถำ้หำกรถคนันั้นแมข้องเตม็พื้นกระบะบรรทุกแต่ไม่ไดน้ ้ ำหนกัตำมเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ
ก ำหนดไว ้ก็จะท ำให้รถบรรทุกคนันั้นเกิดสภำวะขำดทุน ดงันั้นกลุ่มผูใ้ห้คะแนนกลุ่มน้ีจึงเล็งเห็นว่ำ
ทกัษะเป็นสมรรถนะท่ีส ำคญัสูงสุด ส ำหรับในสมรรถนะด้ำนกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำร
ให้บริกำรนั้น กลุ่มน้ีไดใ้ห้ควำมส ำคญัรองลงมำจำกสมรรถนะดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ ซ่ึง
เม่ือน ำมำเปรียบเทียบกบัทั้ง 2 กลุ่มท่ีเหลือพบวำ่ทั้ง 2 กลุ่มนั้นให้ควำมส ำคญักบัสมรรถนะดำ้นกำร
แสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำรส ำหรับกลุ่มผูบ้ริหำรให้อุตสำหกรรมเดียวกนันั้น ผูว้ิจยัได้
ท ำกำรศึกษำ และสังเกตุ พบวำ่บริษทัของกลุ่มผูใ้ห้คะแนนกลุ่มน้ีเปิดให้บริกำรขนส่งสินคำ้มำไดไ้ม่
นำนนัก ซ่ึงเดิมทีบริกำรหลกันั้นเป็นกำรให้บริกำรขนส่งผูโ้ดยสำรเฉพำะพื้นท่ีเขตภำคเหนือ ต่อมำ
ภำยหลังจึงได้เปิดสำยธุรกิจใหม่ (Growth Horizontal) คือกำรเพิ่มบริกำรขนส่งพสัดุภณัฑ์ (Cargo) 
ให้บริกำรเขตพื้นท่ีภำคเหนือและภำคใต ้รวม 22 จงัหวดั ซ่ึงรูปทรงสินคำ้ยงัให้ขนส่งไม่หลำกหลำย
มำกนกั เม่ือเทียบกบับริษทัท่ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นกรณีศึกษำ อีกทั้งสินคำ้บำงส่วนน ำติดรถขนส่งผูโ้ดยสำรไป
ดว้ยซ่ึงหำกรถเท่ียวนั้นมีผูโ้ดยสำรเต็มทุกท่ีนัง่ เท่ำกบัรถคนันั้นมีรำยไดเ้พิ่มจำกกำรบรรทุกสินคำ้ ท ำ
ให้ไม่ตอ้งตกอยู่ในสภำวะกดดนัว่ำรถคนัดงักล่ำวจะขำดทุน ดว้ยเหตุน้ีเองผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่ำ บริษทั
ของกลุ่มผูใ้หค้ะแนนถ่วงน ้ำหนกัท่ีเป็นผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรมเดียวกนั มีกำรเติบโตทำงธุรกิจมำจำก
กำรขนส่งผูโ้ดยสำร ซ่ึงธุรกิจน้ียอ่มตอ้งใหค้วำมส ำคญัดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำร 
ต่อผูโ้ดยสำรสูงสุด เพรำะหำกบริกำรไม่ประทบัใจลูกคำ้อำจไม่กลบัมำใช้บริกำรเป็นคร้ังท่ี 2 ดงันั้น
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องคก์รน้ีจึงถูกปลูกฝังให้พนกังำนตระหนกัเร่ือยมำวำ่กำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร เป็น
เสมือนดังหัวใจส ำคญั (Core Value) ในกำรด ำเนินธุรกิจ ดังนั้นถึงแม้จะเพิ่มสำยธุรกิจขนส่งพสัดุ
ข้ึนมำ ก็ยงัยดึตำมแนวทำงเดิมท่ีท ำให้ธุรกิจตน้ก ำเหนิดเดิมประสบควำมส ำเร็จมำอยำ่งยำวนำน ซ่ึงผล
กำรให้คะแนนถ่วงน ้ ำหนักมีควำมสอดคลอ้งกบักลุ่มนักวิชำกำรและท่ีปรึกษำองค์กรภำคเอกชน ท่ี
มองว่ำถ้ำเป็นอุตสำหกรรมกำรบริกำรต้องให้ควำมส ำคัญด้ำนสมรรถนะด้ำนกำรแสดงออกของ
พฤติกรรมกำรให้บริกำร มำเป็นอนัดบัหน่ึง โดยค ำนึงถึงควำมพึงพอใจของลูกคำ้เป็นหลกั ในขณะท่ี
บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั ไดใ้ห้ควำมส ำคญัดำ้นสมรรถนะกำรให้บริกำรเป็นอนัดบัท่ี 2 จำก
กำรสัมภำษณ์ และกำรสังเกต ผูว้ิจยัพบว่ำกลุ่มลูกคำ้ท่ีมำส่งสินคำ้ของบริษทัฯในเขตพื้นท่ีภำคเหนือ
ส่วนมำกเป็นเกษตรกรกลุ่มชำวเขำ และกลุ่มพอ่คำ้คนกลำงทัว่ไป มีควำมสนิทกบัพนกังำนท่ีใหบ้ริกำร
เป็นอย่ำงดี ประกอบกับบริษัทฯ เปิดให้บริกำรขนส่งสินคำ้ยำวนำนกว่ำ 40 ปี จึงท ำให้ลูกค้ำและ
พนักงำนมีควำมเป็นกนัเอง และเขตพื้นท่ีกรุงเทพฯแมจ้ะมีสินคำ้อุตสำหกรรมเป็นจ ำนวนมำกแต่ผู ้
เป็นเจำ้ของสินคำ้มกัไม่ไดม้ำส่งสินคำ้ด้วยตวัเอง ส่วนใหญ่จะฝำกรถรับจำ้งมำส่งแทนซ่ึงหำกเป็น
ลูกค้ำกลุ่มรถรับจำ้งนั้นจะไม่ค่อยมีปฏิสัมพนัธ์กบัพนักงำนมำกนัก ผูว้ิจยัจึงวิเครำะห์ว่ำน้ีคงเป็น
สำเหตุหน่ึงท่ีท ำใหผู้บ้ริหำรมองวำ่สมรรถนะดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร ยงัไม่ใช่
สมรรถนะท่ีส ำคญัสูงสุด  แต่ส่ิงท่ีส ำคญัมำกท่ีสุดนั้นคือท ำอย่ำงไรไม่ให้สินค้ำนั้ นสูญหำยหรือ
เสียหำยในทุกกระบวนกำรจนถึงมือลูกคำ้ปลำยทำง ส ำหรับสมรรถนะดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ 
นั้นบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั ใหค้วำมส ำคญัเป็นล ำดบัสุดทำ้ย ทั้งน้ีจำกกำรสัมภำษณ์สำมำรถ
สรุปพอสังเขปได้ว่ำ เน่ืองจำกลกัษณะงำนของพนักงำนท่ีให้บริกำรนั้นมีลักษณะเป็นงำนประจ ำ 
(Routine) โดยปกติจะมีกำรสอนงำนระหวำ่งท ำงำนควบคู่กนัไปดว้ย (On The Job Training) เพียงแต่
ตอ้งอำศยัไหวพริบในกำรให้บริลูกคำ้ให้ดี เน่ืองจำกรูปแบบสินคำ้ท่ีลูกคำ้น ำมำยงัแผนกรับสินค้ำ 
ค่อนข้ำงมีควำมหลำกหลำยในรูปทรงและน ้ ำหนัก และในปัจจุบันผูบ้ริหำรมีควำมเห็นว่ำมีกำร
ฝึกอบรมให้ควำมรู้ในเร่ืองท่ีจ ำเป็นต่อพนักงำนอย่ำงเพียงพอ อีกทั้งกำรจดัสรรเวลำให้พนกังำนเขำ้
ร่วมกำรฝึกอบรบก็เป็นเร่ืองท่ีท ำไดย้ำก เน่ืองจำกงำนนั้นตอ้งด ำเนินอยูต่ลอด หำกน ำพนกังำนข้ึนมำ
ฝึกอบรมอีก จะท ำให้พนักงำนพื้นท่ีหน้ำงำน (Service Field) มีจ  ำนวนไม่เพียงพอ ท ำให้สมรรถนะ
ด้ำนน้ีจึงเป็นสมรรถนะท่ีอยู่ในล ำดับสุดท้ำย ซ่ึงมีควำมแตกต่ำงกับควำมเห็นของผูบ้ริหำรใน
อุตสำหกรรมเดียวกนั ท่ีให้ควำมส ำคญัด้ำนควำมรู้มำเป็นอนัดบัท่ี 2 จำกผลค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนัก
เบ้ืองตน้ผูว้ิจยัสำมำรถอธิบำยไดว้ำ่ บริษทัของกลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรมเดียวกนันั้น เล็งเห็นวำ่กำร
ให้ควำมรู้พนักงำนก่อนให้ลงมือปฏิบติัจริงนั้นเป็นเร่ืองส ำคญั ทั้ งน้ีผูว้ิจยัมีควำมเห็นว่ำเน่ืองจำก
บริษทัของกลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรมเดียวกนั ไดเ้ปิดสำยธุรกิจขนส่งสินคำ้เพิ่มเติมมำไม่นำนนกัจึง
ท ำใหมี้ควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งสร้ำงองคค์วำมรู้ในงำนขนส่งสินคำ้แบบฉบบัของตนเองข้ึนมำ เพื่อถ่ำยทอด



 

99 
 

ให้พนักงำนน ำไปปฏิบติัได้อย่ำงถูกตอ้ง ส ำหรับในเร่ืองทกัษะนั้นเน่ืองจำกควำมหลำกหลำยของ
รูปแบบสินคำ้ยงัมีไม่มำก ผูว้ิจยัคิดวำ่ยงัไม่มีควำมจ ำเป็นมำกนกัท่ีบริษทัดงักล่ำวจะให้ควำมส ำคญักบั
สมรรถนะดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ ในตอนน้ี จึงท ำให้สมรรถนะดำ้นน้ีไดรั้บควำมส ำคญัเป็น
ล ำดับสุดท้ำย ส ำหรับในควำมเห็นของกลุ่มนักวิชำกำร และท่ีปรึกษำองค์กรภำคเอกชนได้ให้
ควำมส ำคญัสมรรถนะดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ และกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ เท่ำกนั ซ่ึงจำก
สัมภำษณ์ไดข้อ้มูลเพิ่มเติมวำ่ กำรพฒันำสมรรถนะท่ีเก่ียวกบัควำมรู้และทกัษะควรด ำเนินกำรควบคู่
กนัไป ท่ีส ำคญัควรตอ้งเพิ่มเติมแนวคิดให้พนกังำนสำมำรถน ำไปประยุกตใ์ชง้ำนไดจ้ริง แต่ท่ีกล่ำวมำ
ทั้งหมดนั้นส่ิงท่ีควรปลูกฝังใหพ้นกังำนอยูต่ลอดเวลำนั้นคือควำมซ่ือสัตย ์หำกเรำมีพนกังำนท่ีซ่ือสัตย์
แลว้เรำจะไดส่ิ้งดีๆจำกพนกังำนหลำยๆดำ้น ในเบ้ืองตน้ผูว้ิจยัสำมำรถสรุปผลกำรให้ค่ำคะแนนถ่วง
น ้ำหนกัส ำหรับปัจจยัหลกัไดด้งัรูปดำ้นล่ำง 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 แผนภูมิแสดงผลค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับสมรถนะหลกั 
 
  จำกกำรอภิปรำยสำเหตุสนบัสนุนกำรให้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกันั้นผูว้ิจยัพอสรุปไดว้่ำ
สถำนประกอบกำรด้ำนขนส่งสินคำ้ทำงถนน กรณีท่ีมีกำรเติบโตของธุรกิจมำจำกกำรรับจำ้งขนส่ง
สินคำ้ท่ีมีรูปทรงและน ้ ำหนกัท่ีไม่แน่นอน ผูบ้ริหำรจะให้ควำมส ำคญักบัสมรรถนะดำ้นควำมช ำนำญ
ในทกัษะอำชีพสูงสุด ทั้งน้ีเน่ืองจำกหำกพนักงำนมีทกัษะท่ีเช่ียวชำญกล่ำวคือมีกำรเคล่ือนยำ้ย กำร
ตรวจเช็ค และกำรจดัเรียงสินคำ้บนรถบบรรทุก ท่ีไม่ท ำให้เกิดสินคำ้เสียหำย สูญหำยระหว่ำงขนส่ง 
ยอ่มท ำให้ลูกคำ้เกิดควำมพึงพอใจในกำรใชบ้ริกำร อีกทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนในกำรชดใชค้่ำเสียหำยของ
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กลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรมเดียวกนั

กลุ่มนกัวิชำกำรและท่ีปรึกษำองคก์รภำคเอกชน
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สินคำ้ดว้ย แต่ในขณะเดียวกนักำรใหค้วำมรู้และกำรปลูกจิตส ำนึกในกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ตอ้งท ำควบคู่
กันไปอย่ำงเหมำะสมเพื่อไม่ให้หน้ำงำน (Service Field) ได้รับผลกระทบเน่ืองจำกพนักงำนท่ี
ให้บริกำรไม่เพียงพอ แต่ในขณะท่ีสถำนประกอบกำรท่ีด ำเนินอุตสำหกรรมกำรบริกำร ผนวกกับ
ควำมเห็นของกลุ่มนกัวชิำกำรและท่ีปรึกษำองคก์รภำคเอกชน ซ่ึงไดใ้ห้ควำมส ำคญักบัสมรรถนะดำ้น
กำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำร และให้ควำมส ำคญัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ และ
ควำมรู้เป็นอนัดบัรองลงมำ ทั้งน้ีมีผลมำจำกแนวคิดจำกยึดลูกคำ้เป็นศูนยก์ลำง เน้นสร้ำงควำมพึง
พอใจให้กลบัลูกคำ้เป็นหลกั กล่ำวคือกำรสร้ำงมนุษยสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ กำรให้ควำมเป็นกนัเอง เพรำะ
ต่ำงเช่ือวำ่เม่ือลุกคำ้ไดรั้บพฤติกรรมกำรให้บริกำรท่ีดีแลว้ ยอ่มมีควำมประทบัใจและอยำกกลบัมำใช้
บริกำรอีกคร้ัง  
  อยำ่งไรก็ตำมผูว้ิจยัตั้งขอ้สังเกตว่ำแมจ้ะมีกำรให้ควำมส ำคญัดำ้นสมรรถนะท่ีแตกต่ำง
กนั แต่ส่ิงท่ีแฝงอยูใ่นทุกสมรรถนะนั้นคือส่ิงท่ีจ  ำเป็นในกำรท่ีจะพยำยำมให้ลูกคำ้ประทบัใจและอยำก
ให้ลูกคำ้เกิดควำมภกัดีในตรำสินคำ้ของบริษทัฯ (Brand Loyalty) ไม่ว่ำจะเน้นดำ้นควำมช ำนำญใน
ทกัษะอำชีพ  ก็แปรผลไดว้ำ่หำกท ำให้สินคำ้ลูกคำ้ไม่เสียหำย สูญหำย ลูกคำ้ก็จะเกิดควำมเช่ือมัน่ท ำให้
ลูกคำ้ไม่ไปใชบ้ริกำรกบับริษทัขนส่งอ่ืน กำรมีสมรรถนะดำ้นกำรประยุกตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ ก็แปรผลได้
วำ่เม่ือพนกังำนท่ีให้บริกำรไดรั้บควำมรู้ท่ีจ  ำเป็นในกำรท ำงำนเป็นอยำ่งดีแลว้ ย่อมเกิดกำรให้บริกำร
อยำ่งถูกตอ้ง ทั้งในดำ้นกำรท่ีลูกคำ้จะไดรั้บรำคำท่ียุติธรรม ไดบ้รรุภณัฑ์ท่ีเหมำะสมกบัตวัสินคำ้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้สินค้ำเสียหำย ก็ล้วนแล้วแต่ต้องกำรให้ลูกค้ำได้รับบริกำรท่ีดีทั้ งส้ิน หรือแม้แต่
สมรรถนะดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำร ท่ีมุ่งเน้นให้พนกังำนเกิดจิตส ำนึกในกำร
ให้บริกำร ควำมซ่ือสัตย ์รวมถึงเคร่ืองแบบกำรแต่งกำยท่ีเหมำะสมเพื่อสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร 
ก็แปรผลไดว้ำ่หำกมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคำ้แลว้ ลูกคำ้จะรู้สึกประทบัใจ อยำกลบัมำใชบ้ริกำรอีกคร้ัง 
ดงันั้นไม่วำ่จะใหค้วำมส ำคญักบัสมรรถนะใดเป็นพิเศษก็ตำม แต่ส่ิงท่ีควรค ำนึงถึงอยูต่ลอดนั้นก็คือท ำ
อยำ่งไรลูกจะเกิดควำมพึงพอใจสูงสุดนั้นเอง 
 4.2.2 การอภิปรายผลค่าคะแนนถ่วงน ้าหนักส าหรับตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้ 

ส ำหรับสมรรถนะหลกัดำ้นกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ ผูว้ิจยัไดก้  ำหนดตวับ่งช้ีสมรรถนะไว้
จ  ำนวน 5 ข้อ ซ่ึงแต่ละกลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนักล้วนแต่มีกำรให้ควำมส ำคญัท่ีเหมือนและ
แตกต่ำงกนั ทั้งน้ีจำกกำรสังเกตพบว่ำน่ำจะมำจำกอิทธิพลหรือสภำพแวดลอ้มของหน้ำงำน (Service 
Field) และประเภท รูปทรงและน ้ ำหนักของสินคำ้ ส ำหรับกลุ่มผูบ้ริหำรของบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 
1988 จ ำกดั ได้ให้ควำมส ำคญัด้ำนกำรปฏิบติังำนโดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั เป็นอนัดับหน่ึง ซ่ึง
แตกต่ำงกันกับอีก 2 กลุ่มท่ี เหลือ กล่ำวคือกลุ่มผู ้บริหำรในอุตสำหกรรมเดียวกันได้มุ่งไปท่ี 
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ควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัต่อตวัสินคำ้ให้ถูกตอ้ง ตำมสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ำกดัของสินคำ้ และกลุ่ม
นกัวชิำกำรและท่ีปรึกษำองคก์รภำคเอกชนให้ควำมส ำคญัไปท่ีดำ้นควำมสำมำรถในกำรคิดค่ำบริกำร
ขนส่งสินคำ้ ในประเด็นดงักล่ำวน้ีพอสรุปไดว้ำ่อิทธิพลของรูปแบบสินคำ้ค่อนขำ้งมีควำมส ำคญัต่อ
กำรให้ควำมรู้พนักงำนเพรำะเน่ืองจำกบริษทัท่ีผูว้ิจยัใช้เป็นกรณีศึกษำนั้นมีควำมหลำกหลำยในตวั
สินคำ้เช่น พืชผลทำงกำรเกษตร สำรเคมี เคร่ืองจกัรอุตสำหรรม ส่ิงทอ หรือแมแ้ต่วตัถุดิบในกำรปรุง
อำหำร กล่ำวคือกำรให้ควำมส ำคญัดำ้นหลกัควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำนนั้น แสดงให้เห็นวำ่ ตอ้ง
ใช้ควำมระมดัมดัระวงัในกำรสัมผสั ยกยำ้ยในตวัสินคำ้ทั้งแบบสัมผสักบัตวัสินคำ้โดยตรงและใช้
เคร่ืองจกัรขนยำ้ย เพรำะหำกเคล่ือนยำ้ยไม่ถูกต้องนอกจำกจะเป็นอนัตรำยต่อร่ำงกำยแล้ว ยงัเป็น
อนัตรำยกบัสินคำ้ตวัอ่ืนไดอี้กดว้ย นอกจำกน้ีแลว้ยงัรวมไปถึงกำรใส่อุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุในกำร
ปฏิบติังำน (Personal Protective Equipment, PPE) เพื่อลดอุบติัเหตุ รวมถึงกำรระงบัเหตุในกรณีสินคำ้
ท่ีเป็นอนัตรำยร่ัวซึม หรือสินคำ้ท่ีจดัเรียงไวบ้นพำเลทร่วงหล่นพื้น ตวับ่งช้ีน้ีจึงถือว่ำมีควำมส ำคญั
ส ำหรับบริษัทท่ี รับสินค้ำหลำกหลำยประเภท แต่ในขณะรูปแบบสินค้ำของกลุ่มผู ้บริหำรใน
อุตสำหกรรมเดียวกนันั้น ไม่รูปทรงตำยตวั เขม้งวดกบัชนิดของสินคำ้ท่ีจะน ำจดัส่ง อีกทั้งสินคำ้ทุก
อย่ำงตอ้งบรรจุในกล่องเท่ำนั้น เพรำะเน่ืองจำกสินคำ้ตอ้งติดไปกบัรถขนส่งผูโ้ดยสำร ทำงบริษทัจึง
ตอ้งเขม้งวด ตรวจสอบสัญลกัษณ์และขอ้จ ำกดัของสินคำ้แต่ละประเภทเช่น สินคำ้เหล่ำนั้นเป็นวตัถุ
ไวไฟ สำรกัดกร่อน หรือแก๊สพิษหรือไม่ ซ่ึงถ้ำหำกสินค้ำชนิดดังกล่ำวหลุดรอด ไปกับรถขนส่ง
ผูโ้ดยสำรแลว้เกิดกำรร่ัวไหลข้ึน จะเป็นอนัตรำยต่อผูโ้ดยสำรทั้งคนัรถ ซ่ึงแตกต่ำงกบั บริษทัท่ีผูว้ิจยั
ใช้เป็นกรณีศึกษำ ท่ีเป็นรถบรรทุกโดยเฉพำะ มีอุปกรณ์ระงับเหตุประจ ำรถทุกคนั ซ่ึงทั้งสองกลุ่มให้
ควำมส ำคญักบัสมรรถนะในมุมมองใกล้เคียงกนัว่ำ คุณภำพกำรให้บริกำรจ ำเป็นตอ้งมีควำมรู้เร่ือง
เหล่ำน้ีเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุและจะไดท้  ำกำรช้ีแจงลูกคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง เพื่อใหลู้กคำ้ท่ีไม่พึงพอใจกรณี
ท่ีไม่เขำ้ใจว่ำเหตุใดพนกังำนถึงไม่รับสินคำ้ดงักล่ำว อีกทั้งยงัเป็นกำรป้องกนัไม่ให้สินคำ้ของลูกคำ้
รำยอ่ืนเสียหำยตั้งแต่ขั้นตอนแรก แต่ส ำหรับกลุ่มนกัวชิำกำรฯ ให้ควำมเห็นวำ่ควำมสำมำรถในกำรคิด
ค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้เป็นเร่ืองส ำคญัสูงสุด ทั้งน้ีผูว้ิจยัคิดวำ่ในสภำวะกำรแข่งขนัทำงธุรกิจขนส่งท่ี
รุนแรงนอกจำกจะแข่งขนัดว้ยคุณภำพกำรให้บริกำรแลว้ กลยุทธ์ท่ีจะมีแนวโนม้ถูกงดัมำต่อสู้กนันั้น
คือกลยุทธ์ตน้ทุนต ่ำ (Cost Leadership) ดงันั้นนกัวิชำกำรฯ จึงมองว่ำกำรคิดรำคำค่ำขนส่งควรสร้ำง
ควำมน่ำเช่ือถือให้ลูกคำ้ด้วยกำรท ำรำคำมำตรฐำน ทั้งน้ีปัญหำท่ีเกิดข้ึนส่วนมำกจะเกิดจำกกำรคิด
ค่ำบริกำรสองแง่มุม ได้แก่ของช้ินใหญ่แต่มีน ้ ำหนักเบำและกับของช้ินเล็กแต่มีน ้ ำหนักมำก เช่น
เคร่ืองจักรสำรท่ีขนส่งในปริมำณมำก หรือ เคร่ืองจักรในอุตสำหกรรมขนำดกลำงแต่มีน ้ ำหนัก
ค่อนขำ้งมำก รวมถึงปัญหำของหน่วยนับเช่น ขนส่งโทรทศัน์สี 50 น้ิว หรือ ขนส่งรถจกัรยำนยนต์
ขนำด 600 ซีซี. ซ่ึงยงัมีเร่ืองของแง่มุมระยะทำงท่ีของช้ินนั้นจะไปส้ินสุดท่ีปลำยทำงไหนอีกด้วย 
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หลำยคร้ังท่ีพนกังำนไม่สำมำรถตอบลูกคำ้ไดว้่ำมีหลกักำรคิดค่ำบริกำรอย่ำงไร ซ่ึงเป็นท่ีมำของกำร
เกิดควำมรู้สึกวำ่ลูกคำ้ก ำลงัถูกเอำเปรียบ หรือแมแ้ต่ของประเภทเดียวกนัแต่มำส่งหลำยคร้ัง พนกังำน
ท่ีให้บริกำร คิดรำคำไม่เท่ำกนัเลยสักคร้ัง ดว้ยเหตุน้ีเองผูว้ิจยัจึงคิดวำ่น้ีคงเป็นสำเหตุท่ีท ำให้ปัจจยัใน
ขอ้น้ีมีควำมส ำคญัสูงสุดในมุมมองของนกัวิชำกำรฯ เพรำะกำรท ำธุรกิจนั้นเรำหวงัเร่ืองผลของก ำไร 
และหำกพนกังำนท่ีให้บริกำรมีขอ้ดอยในเร่ืองของกำรคิดค่ำบริกำรขนส่ง จะท ำให้ลูกคำ้ไปใชบ้ริกำร
บริษทัอ่ืนท่ีมีรำคำถูกกว่ำ หรือรำคำเป็นมำตรฐำนมำกกว่ำก็เป็นได้ในยุคท่ีมีกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ
ขนส่งสูงเช่นน้ี ส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะกำรประยุกตใ์ช้องคค์วำมรู้ มีหลำยขอ้ท่ีกลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั 
น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั คิดตรงกันและมีล ำดบัเท่ำกันกับกลุ่มผูบ้ริหำรในอุสำหกรรมเดียวกัน 
ไดแ้ก่ ดำ้นควำมสำมำรถในกำรให้ค  ำแนะน ำและกำรตรวจสอบสภำพควำมเหมำะสมของบรรจุภณัฑ์
กบัตวัสินคำ้ ควำมสำมำรถในกำรคิดค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ และควำมสำมำรถในกำรอธิบำย หรือให้
ค  ำแนะน ำลูกคำ้ในเร่ืองขอ้มูลทัว่ไปในกำรมำใชบ้ริกำรขนส่งสินคำ้ ซ่ึงจำกควำมเท่ำกนัของทั้ง 2 กลุ่ม
น้ีผูว้ิจยัมีควำมเห็นว่ำควำมรู้เพื่อให้เกิดคุณภำพในกำรให้บริกำรของทั้ง 2 กลุ่มเป็นไปในทิศทำง
เดียวกนันั้นคือ กำรจะบริกำรลูกคำ้ให้ดีมีคุณภำพ พนักงำนให้บริกำรตอ้งรู้ในเร่ืองท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร
ทรำบอย่ำงละเอียด เพรำะกำรให้ขอ้มูลท่ีก ำกวม จะท ำให้ลูกคำ้สับสนไม่ประทบัใจเน่ืองจำกจะเกิด
ควำมรู้สึกไม่ไดรั้บกำรเอำใจใส่จำกพนกังำน แมก้ระทั้งกำรคิดค่ำบริกำรไม่เป็นมำตรฐำน ก็จะท ำให้
ลูกคำ้เกิดควำมรู้สึกเหมือนถูกเอำเปรียบ รวมทั้งกำรทรำบถึงควำมเหมำะสมของบรรจุภณัฑ์กบัตวั
สินคำ้ยงัจะเป็นกำรป้องกนัให้สินคำ้เสียหำยตั้งแต่ขั้นตอนแรกอีกดว้ย อีกหน่ึงประเด็นท่ีน่ำสนใจนั้น
คือกำรคิดต่ำงจำกทั้ง 2 กลุ่มของมุมมองทำงวิชำกำรฯ ในเร่ืองของตวับ่งช้ีไดรั้บควำมส ำคญัเป็นล ำดบั
สุดทำ้ย นั้นคือดำ้นควำมสำมำรถในกำรปฏิบติัต่อตวัสินคำ้ให้ถูกตอ้ง ตำมสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ำกดัของ
สินคำ้ จำกกำรสอบถำมพบว่ำสำเหตุท่ีปัจจยัขอ้น้ีมีควำมแตกต่ำงกบัควำมเห็นของทั้ง 2 กลุ่ม น่ำจะ
เป็นเพรำะวำ่บำงคร้ังสัญลกัษณ์บ่งช้ีเป็นเพียงทำงเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดอนัตรำยกบัตวั
สินคำ้และร่ำงกำยของพนักงำน บำงคร้ังในฐำนะบริษทัขนส่งตน้ทุนต ่ำ ก็น่ำจะมีควำมเป็นไปได้ว่ำ
จำกมีกำรน ำกล่องของสินคำ้อีกประเภทหน่ึงน ำมำใส่ส้ินคำ้อีกประเภทหน่ึงก็เป็นได ้ส่ิงท่ีส ำคญัใน
กำรให้บริกำรคือ กำรปลูกฝังให้พนกังำนเกิดควำมตระหนกัในอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึน อีกทั้งตวับ่งช้ีใน
ดำ้นน้ีตำมมุมมองของนกัวิชำกำรฯ ควรเป็นปัจจยัพื้นฐำนแรกเร่ิมท่ีทุกบริษทัควรให้พนกังำนเรียนรู้
ก่อนปฏิบติังำนในต ำแหน่งของพนกังำนท่ีให้บริกำร ดงันั้นจึงคิดวำ่ตวับ่งช้ีน้ีมีควำมส ำคญัเป็นล ำดบั
สุดทำ้ยเม่ือเทียบกบัตวับ่งช้ีอ่ืนๆ ท่ีตอ้งใชเ้วลำเรียนรู้และจดจ ำ  ซ่ึงเม่ือมำเทียบกบัอีกทั้ง 2 กลุ่มท่ีเหลือ
แลว้ พบวำ่ตวับ่งช้ีน้ีมีควำมส ำคญัอยูใ่นระดบักลำง ในเบ้ืองตน้ผูว้จิยัสำมำรถสรุปผลกำรให้ค่ำคะแนน
ถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับปัจจยัหลกัไดด้งัรูปท่ี 4.2 
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รูปท่ี 4.2 แผนภูมิแสดงผลค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ 
 
4.2.3 การอภิปรายผลค่าคะแนนถ่วงน า้หนักส าหรับตัวบ่งช้ีสมรรถนะความช านาญในทกัษะอาชีพ 
  ส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะควำมช ำนำญในทักษะอำชีพนั้น กลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วง
น ้ ำหนักมีกำรให้ล ำดบัควมส ำคญัแตกต่ำงพอสมควร แต่ก็ยงัพบว่ำมีบำงตวับ่งช้ีท่ีอยู่ในกลุ่มล ำดบั
ควำมส ำคญัเท่ำกนั ส ำหรับสำมอนัดบัแรกของกลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั มุ่งให้
ควำมส ำคญัไปท่ีทกัษะท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้โดยตรง อนัไดแ้ก่ ควำมสำมำรถในกำรจดัเรียง
สินคำ้บนรถบรรทุก ควำมสำมำรถกำรวำงแผนกำรจดัเรียงสินคำ้ และควำมสำมำรถในกำรตรวจเช็ค
สินค้ำข้ึนรถ ดั่งท่ีผูว้ิจยัได้ท ำกำรไวอ้ภิปรำยก่อนหน้ำ กล่ำวคือสืบเน่ืองจำกบริษทัท่ีผูว้ิจยัใช้เป็น
กรณีศึกษำนั้น มีกำรให้บริกำรขนส่งสินคำ้หลำกหลำยในรูปทรงและน ้ ำหนกั ดงันั้นกำรท ำให้สินคำ้
ลูกคำ้มีควำมปลอดภยัไม่เสียหำย สูญหำย นั้นถือวำ่เป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกคำ้ในควำมเห็น
ของกลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนกลุ่มน้ี ในขณะท่ีกลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรมเดียวกนั และกลุ่มนกัวชิำกำรฯ 
ไดใ้ห้ควำมล ำดบัส ำคญัไปในทิศทำงเดียวกนั อนัไดแ้ก่ กำรท ำงำนเป็นทีม และควำมรวดเร็วในกำร
ให้บริกำร ซ่ึงถือไดว้่ำสองปัจจยัน้ีเป็นทกัษะท่ีส ำคญัในทุกอุตสำหกรรมบริกำร แต่เม่ือผูว้ิจยั ไดต้ั้ง
ขอ้สังเกตพบวำ่ทั้งสำมกลุ่มน้ี มีควำมคิดเห็นสอดคลอ้งกนัอยูบ่ำ้ง กล่ำวคือแม ้บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 
1988 จ ำกดั จะใหค้วำมส ำคญัไปท่ีทกัษะท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัตวัสินคำ้มำเป็นอนัดบัแรก แต่ในล ำดบั
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ท่ี ส่ีและห้ำนั้ น ก็ได้ให้ควำมส ำคัญไปท่ีปัจจัยด้ำนกำรท ำงำนเป็นทีม  และควำมรวดเร็วในกำร
ให้บริกำร ซ่ึงก็แสดงให้ว่ำตวับ่งช้ีน้ีเป็นปัจจยัพื้นฐำนท่ีอุตสำหกรรมบริกำรพึงมี โดยเฉพำะดำ้นกำร
ท ำงำนเป็นทีม ถือได้ว่ำในธุรกิจขนส่งสินคำ้นั้นไม่สำมำรถให้บริกำรเพียงล ำพงัได้ จะตอ้งมีเพื่อน
ร่วมงำนคอยเก้ือกูลกนัไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของกำรยกสินคำ้ กำรจดัเรียงสินคำ้ ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงต่อมำ
กรณีท่ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัสินคำ้โดยตรงนั้น ทำงกลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรม และ
นกัวชิำกำรฯ ไดใ้ห้น ้ำหนกักลุ่มตวับ่งช้ีท่ีไดรั้บควำมส ำคญัเป็นอนัดบัแรกของกลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั น่ิม
ซ่ีเส็งขนส่ง  1988 จ ำกดั ซ่ึงจำกกำรวเิครำะห์ของผูว้ิจยัเองก็มีควำมคิดวำ่กลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรม
เดียวกนัและนกัวิชำกำรฯ ต่ำงก็มีควำมเห็นอยูบ่ำ้งว่ำกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้ลูกคำ้อีกประกำรนั้น
คือ นอกจำกจะบริกำรอย่ำงรวดเร็ว ถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไม่ให้สินคำ้ของลูกคำ้เสียหำยหรือสูญหำยดว้ย 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีควำมเห็นวำ่ ตวับ่งช้ี 5 อนัดบัแรกของกลุ่มผูใ้ห้คะแนนถ่วงน ้ ำหนกัน้ีมีควำมสัมพนัธ์
กนั จะแตกต่ำงกนัก็เพียงท่ีล ำดบั ทั้งน้ีก็สืบเน่ืองมำจำกฐำนกำรเติบโตทำงธุรกิจมีม่ีมำแตกต่ำงกัน
นั้นเอง ส ำหรับกลุ่มตวับ่งช้ีสมรรถนะควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ ท่ีมีล ำดบัเท่ำกนันั้นได้แก่ ดำ้น
ควำมสำมรถในกำรจดัเรียงสินคำ้บนพำเลท ดำ้นควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร ตอบสนองต่อกำรสั่งกำร 
และด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร ซ่ึงจำกผลกำรค ำนวณน้ีท ำให้ผูว้ิจยัสำมำรถ
อภิปรำยได้ว่ำ ในด้ำนทักษะนั้ นปัจจัยท่ีจ  ำเป็นเป็นกลุ่มล ำดับท้ำยๆ นั้ นคือกลุ่มทักษะท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้งกับอุปกรณ์ ทั้งน้ีน่ำจะมีผลมำจำกกลุ่มอุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรดังกล่ำว ไม่จ  ำเป็นตอ้งใช้
ทกัษะทำงวิชำชีพเป็นพิเศษในกำรควบคุม พนกังำนสำมำรถสังเกตุเพื่อนร่วมงำนและปฏิบติัตำมได ้
เช่น รถโฟลก์ลิฟท ์(Florklift) สำยพำนคดัแยกสินคำ้ (Conveyor) แฮนลิฟท ์(Handlift) เป็นตน้ ส ำหรับ
กำรส่ือสำร ตอบสนองต่อกำรสั่งกำรนั้น ก็เป็นอีกตวับ่งช้ีหน่ึงท่ีทั้งสำมกลุ่มมีควำมคิดเห็นสอดคลอ้ง
กนั ส ำหรับปัจจยัดำ้นน้ี ผูว้ิจยัไดห้มำยถึงกำรท่ีลูกคำ้ไดแ้สดงถึงควำมตอ้งกำรในกำรใช้บริกำร เม่ือ
ลูกคำ้อธิบำยให้พนักงำนแลว้ พนักงำนเกิดควำมเขำ้ใจ และให้บริกำรไม่ผิดเพี้ ยนจำกควำมตอ้งกำร
ของลูกคำ้ เช่นกำรคดัแยกส้ินคำ้ให้เป็นหมวดหมู่บนพำเลท กรณีท่ีลูกคำ้ส่งสินคำ้หลำยชนิดในคร้ัง
เดียว หรือแมแ้ต่ กำรให้พนกังำนค ำนึงถึงคุณลกัษณะเฉพำะในตวัสินคำ้ท่ีไม่สำมำรถน ำไปปะปนกบั
สินคำ้ประเภทอ่ืนได้ เป็นตน้ ซ่ึงผูว้ิจยัมีควำมเห็นว่ำกำรท่ีปัจจยัดำ้นน้ีได้รับควำมส ำคญัเป็นล ำดบั
ทำ้ยๆนั้น สืบเน่ืองจำกวำ่สินคำ้แมมี้ควำมหลำกหลำยรูปทรงและน ้ ำหนกั แต่ไม่ไดห้มำยควำมวำ่ จะ
เป็นลูกคำ้กลุ่มใหม่อยูต่ลอด ท ำให้พนกังำนคุน้ชินกบัตวัสินคำ้มำบำงแลว้ ดงันั้นจึงไม่ตอ้งสอบถำม
หรือทบทวนควำมตอ้งกำรหลำยคร้ัง เพรำะพนกังำนมีควำมเขำ้ใจในตวัสินคำ้มำเบ้ืองตน้แลว้นั้นเอง 
เบ้ืองตน้ผูว้จิยัสำมำรถสรุปผลกำรใหค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับปัจจยัหลกัไดด้งัรูปท่ี 4.3 
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รูปท่ี 4.3 แผนภูมิแสดงผลค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะควำมช ำนำญใน          
ทกัษะอำชีพ 

 
 4.2.4 การอภิปรายผลค่าคะแนนถ่วงน ้าหนักส าหรับตัวบ่งช้ีสมรรถนะการแสดงออกของ
พฤติกรรมการให้บริการ 
  กำรใหล้ ำดบัควำมคญัของตวับ่งช้ีสมรรถนะกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร 
ของทั้งสองกลุ่มนั้น ค่อนขำ้งมีควำมเห็นท่ีใกลเ้คียงกนัมำกใน 2 อนัดบัแรก ไดแ้ก่มีควำมซ่ือสัตยต่์อ
หนำ้ท่ี และกำรให้บริกำรอยำ่งเต็มใจและไม่เลือกปฏิบติั ส ำหรับควำมซ่ีอสัตยน์ั้นถือไดว้ำ่เป็นปัจจยัท่ี
ส ำคญัในอุตสำหกรรมบริกำรเป็นอยำ่งมำก โดยควำมหมำยของค ำวำ่ซ่ือสัตยใ์นท่ีน้ีคือ กำรให้บริกำร
โดยไม่เอำเปรียบลูกคำ้และหวัหนำ้งำนในบริษทัฯ เช่น กำรออกไปให้บริกำรนอกสถำนท่ี ท่ีตอ้งมีกำร
เก็บเงินสดปลำยทำงไวก้บัพนกังำน หรือกรณีเดียวกนัพนกังำนคิดค่ำบริกำรเพิ่มดว้ยตนเองมำกกว่ำ
เกณฑ์ท่ีบริษทัฯก ำหนดไวเ้ป็นตน้ อีกทั้งยงัรวมถึงกำรไม่พยำยำมแกะหรือลกัขโมยสินคำ้ลูกคำ้ เป็น
ตน้ ซ่ึงจำกกำรสัมภำษณ์ กลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกันั้น ผูว้ิจยัไดท้รำบแนวคิดท่ีมีควำมใกลเ้คียง
กนัคือ ควำมซ่ือสัตยท่ี์เป็นปัจจยัท่ีส ำคญัสูงในกำรปฏิบติังำน หำกเรำมีพนกังำนท่ีมีควำมซ่ือสัตย ์ก็จะ
สำมำรถบริหำรจดักำรไดง่้ำยข้ึน ลูกคำ้เองก็ย่อมเกิดควำมเช่ือมัน่และวำงใจในกำรใช้บริกำร อีกทั้ง
ควำมซ่ือสัตยน์ั้น เป็นเสมือนดัง่กุญแจส ำคญัท่ีจะไดท้  ำให้เรำสำมำรถไดพ้นกังำนท่ีมีประสิทธิภำพใน
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กำรปฏิบติังำนในทุกๆตวับ่งช้ีสมรรถนะอีกดว้ย ต่อมำเป็นตวับ่งช้ีสมรรถนะดำ้นกำรให้บริกำรอยำ่ง
เต็มใจและไม่เลือกปฏิบติั สืบเน่ืองจำกธุรกิจขนส่งสินคำ้ทำงนั้น พนกังำนท่ีให้บริกำรตอ้งพบปะกบั
ลูกคำ้หลำกหลำยกลุ่มในแต่ละวนั ทั้ งกลุ่มเกษตกรท่ีมำส่งสินคำ้พืชผลทำงกำรเกษตร กลุ่มบริษทั
อุตสำหกรรมท่ีมำส่งสินค้ำประเภทเคร่ืองจกัร หรือแม้แต่กลุ่มผูแ้ทนจ ำหน่ำย (Supplier) ท่ีมำส่ง
วตัถุดิบ หรือสินค้ำ ก็มีหลำยระดับแตกต่ำงกันออกไป ดังนั้นหำกพนักงำนท่ีให้บริกำรเลือกท่ีจะ
ให้บริกำรเฉพำะบำงกลุ่ม นั้นยอ่มเท่ำกบัเป็นกำรท ำลำยมำตรฐำนของคุณภำพในกำรให้บริกำร ลูกคำ้
เกิดกำรเปรียบเทียบในมุมมองต่ำงๆ อนัจะเป็นเหตุท่ีท ำให้ลูกคำ้ไม่พึงพอใจ จึงท ำให้ปัจจยัน้ีไดรั้บ
ควำมส ำคญัอยูก่ลุ่มล ำดบัแรก ต่อมำเป็นตวับ่งช้ีท่ีไดรั้บควำมส ำคญัอยูใ่นกลุ่มล ำดบักลำง ซ่ึงกลุ่มผูใ้ห้
คะแนนถ่วงน ้ำหนกัก็มีควำมเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั ไดแ้ก่ กำรรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ต ำหนิ และกำร
กล่ำวทกัทำย ขอบคุณลูกคำ้ ซ่ึงตวับ่งช้ีน้ีนั้นถือวำ่เป็นพฤติกรรมพื้นฐำนท่ีอุตสำหกรรมบริกำรทัว่ไป
พึงปลูกฝังพนักงำนให้ปฏิบติัสม ่ำเสมอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรับฟังข้อเสนอแนะและข้อต ำหนิ 
พนักงำนเองต้องมีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ค่อนข้ำงสูง เน่ืองจำกบำงคร้ังลูกค้ำบำงรำยอำจมีอำกำร
หงุดหงิดร่วมดว้ยหรือใส่อำรมณ์กบัพนกังำน แต่อย่ำงไรก็ตำมเพื่อน ำขอ้มูลเหล่ำนั้นไปปรับปรุงกำร
ให้บริกำรแล้วพนักงำนจึงตอ้งรับฟัง และช้ีแจงให้ลูกคำ้เขำ้ใจเก่ียวปัญหำท่ีเกิดข้ึนดว้ยเพื่อเป็นกำร
รักษำลูกคำ้ให้มำใช้บริกำรอีกในคร้ังต่อไป จึงท ำให้ตวับ่งช้ีด้ำนน้ีมีควำมส ำคญัอยู่ในล ำดับกลำง 
รวมถึงกำรกล่ำวทกัทำย ขอบคุณลูกคำ้ เพื่อแสดงถึงควำมเอำใจใส่และแสดงถึงควำมเป็นมิตรกบัลูกคำ้
ดว้ย ส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำร ท่ีกลุ่มผูใ้ห้คะแนนถ่วง
น ้ ำหนักมีควำมเห็นตรงกนัในล ำดบัสุดทำ้ยนั้นคือด้ำนกำรแต่งกำยอย่ำงเหมำะสม และถูกตอ้งตำม
ระเบียบของสถำนประกอบกำร ซ่ึงกำรกำรสังเกต และสัมภำษณ์กลุ่มผูใ้ห้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนัก 
ผูว้ิจยัสำมำรวิเครำะห์และสรุปไดค้วำมว่ำ เน่ืองจำกสภำพหน้ำงำนในแผนกรับสินคำ้นั้น มีพื้นท่ีใน
กำรท ำงำนเป็นลำนกวำ้งส ำหรับกำรปฏิบติังำนโดยตรง เม่ือลูกคำ้ท่ีใชบ้ริกำรมำถึง พนกังำนจะเขำ้ไป
สนทนำและยกสินคำ้ไปเตรียมไวบ้นพำเลทเพื่อรอน ำไปจดัเรียงบนรถบรรทุก ดังนั้นกำรแต่งกำยของ
พนกังำนนั้นจึงเป็นชุดเตรียมพร้อมยกสินคำ้ ซ่ึงอำจมีกำรเป้ือนจำกสินคำ้บำงชนิดบำ้งหรือกำงเกงอำจ
มีรอยฉีกขำดเล็กน้อยแต่ขอให้เป็นเส้ือของบริษทัฯก็ถือว่ำเพียงพอ ซ่ึงท ำให้ผูบ้ริหำรเห็นว่ำตวับ่งช้ี
ดำ้นน้ีพอท่ีจะละเลยไดบ้ำ้ง เพรำะมีควำมเขำ้ใจอีกมุมหน่ึงวำ่พนกังำนอำจไม่มีเงินเพียงพอในกำรซ้ือ
กำงเกงมำใส่ให้ครบทุกวนัท ำกำรได้นั้นเอง เบ้ืองต้นผูว้ิจยัสำมำรถสรุปผลกำรให้ค่ำคะแนนถ่วง
น ้ำหนกัส ำหรับปัจจยัหลกัไดด้งัรูปท่ี 4.4 
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รูปท่ี  4.4 แผนภูมิแสดงผลค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัส ำหรับตวับ่งช้ีสมรรถนะกำรแสดงออกของ
พฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร 

 
4.3 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มประชากรตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
 กำรวดัสมรรถนะด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรในแผนกรับสินคำ้  กรณีศึกษำแรงงำนไทยและ
แรงงำนต่ำงดำ้ว ผูว้ิจยัไดส้ร้ำงเคร่ืองมือกำรวิจยัให้ออกมำในรูปแบบสอบถำม (Questionnaires) และ
ท ำกำรเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) โดยกลุ่มผูค้ะแนนด้ำนสมรรถนะด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำรในคร้ังน้ีประกอบไปด้วย กลุ่มผูจ้ดักำร หัวหน้ำงำน และพนักงำนสนับสนุนปฏิบติักำร 
ภำยในส ำนักงำนใหญ่และสำขำย่อย ตำมภูมิภำคต่ำงๆรวมแล้วจ ำนวน 21 สำขำ และเพื่อให้กลุ่ม
ประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำมีควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ผูว้ิจยัจึงได้ใช้สูตรค ำนวณของทำโร่ ยำมำเน่ 
ค  ำนวณหำกลุ่มประชำกรตวัอย่ำงในคร้ังน้ี ซ่ึงไดผ้ลสรุปว่ำอย่ำงน้อยตอ้งมีกลุ่มผูป้ระชำกรตวัอย่ำง
ตอบแบบสอบถำมจ ำนวน 168 คน จำกจ ำนวนกลุ่มประชำกรตวัอย่ำงทั้งหมด 223 คน ซ่ึงนอกจำก
จะตอ้งไดอ้ย่ำงน้อย 168 คนแล้ว เพื่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่ตำมกลุ่มย่อยของกลุ่มประชำกรท่ีใช้ศึกษำ 
กลุ่มยอ่ยยงัตอ้งมีจ ำนวนท่ีควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เช่นกนั ดงัน้ี กลุ่มผูจ้ดักำรตอ้งมีจ ำนวน 14 คน กลุ่ม
หัวหน้ำงำนตอ้งมีจ ำนวน 35 คน และกลุ่มพนักงำนสนับสนุนปฏิบติักำรตอ้งมีจ ำนวน 119 คน ซ่ึง
ผูว้จิยัไดท้  ำกำรจดัส่งแบบสอบถำมไปยงัสำขำต่ำงๆจ ำนวน 250 ชุด โดยผำ่นทำงรถบรรทุกของบริษทั
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กลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั

กลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรมเดียวกนั

กลุ่มนกัวิชำกำรและท่ีปรึกษำองคก์รภำคเอกชน
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ท่ีใช้เป็นกรณีศึกษำ และอำศยักำรใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์  (E-Mail) ในกำรติดตำมแบบสอบถำม
ดงักล่ำว ซ่ึงผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถำมตอบกลบัมำจ ำนวน 183 ชุด แยกเป็นกลุ่มประชำกรตวัอยำ่งยอ่ย 
ดงัน้ี กลุ่มผูจ้ดักำรจ ำนวน 14 ชุด กลุ่มหัวหน้ำงำน 38 ชุด และกลุ่มพนักงำนสนับสนุนปฏิบติักำร
จ ำนวน 131 ชุด ซ่ึงถือว่ำกลุ่มประชำกรตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำมีควำมเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ทั้ งใน
ภำพรวมและกลุ่มยอ่ยของกลุ่มประชำกรท่ีใชศึ้กษำ 
 กำรวิจยัคร้ังน้ีผูจ้ะท ำกำรวิเครำะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) โดยน ำขอ้มูลท่ี
ไดรั้บจำกแบบสอบถำมมำค ำนวณหำค่ำสถิติพื้นฐำนประกอบไปดว้ย กำรแจกแจงควำมถ่ี (Frequency) 
ค่ำร้อยละ (Percentage) เพื่ออธิบำยขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชำกรตวัอยำ่งท่ีใช้ในกำรศึกษำ จำกนั้น
ผูว้ิจยัจะน ำเสนอขอ้มูลในรูปแบบกรำฟประกอบค ำบรรยำย ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มประชำกรตวัอยำ่ง 
ประกอบไปดว้ย ต ำแหน่งงำน ระดบักำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และจ ำนวนสัญชำติแรงงำน
ต่ำงดำ้วท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัของบริษทัท่ีผูว้จิยัใชเ้ป็นกรณีศึกษำ  
 

 
 

รูปท่ี 4.5 แสดงจ ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมจ ำแนกตำมต ำแหน่งงำน 
 

 จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลของกลุ่มประชำกรตวัอยำ่งท่ีใช้ในกำรศึกษำจ ำนวน 183 ชุดพบวำ่กลุ่ม
ประชำกรตวัอย่ำงเป็นผูจ้ดักำรมีจ ำนวนทั้งส้ิน 14 ชุด คิดเป็นร้อยละ 7.65 กลุ่มหัวหน้ำงำนมีจ ำนวน
ทั้งส้ิน 38 ชุด คิดเป็นร้อยละ 20.77 % และกลุ่มพนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำรมีจ ำนวนทั้งส้ิน 131 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 71.58 % ของกลุ่มประชำกรตวัอยำ่งทั้งหมด 
 

7.65%

20.77%

71.58%

ผูจ้ดักำร

หวัหนำ้งำน

พนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำร

N=14

N=38

N=131
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รูปท่ี 4.6 แสดงขอ้มูลจ ำแนกระดบักำรศึกษำของกลุ่มผูจ้ดักำร 
 

 จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลของกลุ่มประชำกรตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำท่ีมีต ำแหน่งเป็นผูจ้ดักำร 
พบว่ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดบัปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของกลุ่มประชำกรตวัอย่ำงท่ีมี
ต ำแหน่งเป็นผูจ้ดักำรทั้งหมด 
 

 
 

รูปท่ี 4.7 แสดงขอ้มูลจ ำแนกระดบักำรศึกษำของกลุ่มหวัหนำ้งำน 

57.14%

42.86% สูงกวำ่ปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี

N=6
N=8

28.95%

71.05%

สูงกวำ่ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี

N=27 N=11
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 จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลของกลุ่มประชำกรตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำท่ีมีต ำแหน่งเป็นหัวหน้ำ
งำน พบว่ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดบัต ่ำกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 71.05 ของกลุ่มประชำกร
ตวัอยำ่งท่ีมีต ำแหน่งเป็นหวัหนำ้งำนทั้งหมด 
 

 
 

รูปท่ี 4.8 แสดงขอ้มูลจ ำแนกระดบักำรศึกษำของกลุ่มพนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำร 
 

 จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลของกลุ่มประชำกรตวัอยำ่งท่ีใช้ในกำรศึกษำท่ีมีต ำแหน่งเป็นพนกังำน
สนับสนุนปฏิบติักำร พบว่ำส่วนใหญ่มีกำรศึกษำระดบัต ่ำกว่ำปริญญำตรี คิดเป็นร้อยละ 74.81 ของ
กลุ่มประชำกรตวัอยำ่งท่ีมีต ำแหน่งเป็นพนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำรทั้งหมด 
 

25.19%

74.81%

สูงกวำ่ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ต ่ำกวำ่ปริญญำตรี

N=98 N=33
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รูปท่ี 4.9 แสดงขอ้มูลจ ำแนกประสบกำรณ์กำรท ำงำนของกลุ่มผูจ้ดักำร 
 

 จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลของกลุ่มประชำกรตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำท่ีมีต ำแหน่งเป็นผูจ้ดักำร 
พบวำ่ส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ท ำงำนอยูท่ี่ 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของกลุ่มประชำกรตวัอยำ่งท่ี
มีต ำแหน่งเป็นผูจ้ดักำรทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.10 แสดงขอ้มูลจ ำแนกประสบกำรณ์กำรท ำงำนของกลุ่มหวัหนำ้งำน 

57.14%
42.86%

0-5 ปี
5-10 ปี
มำกกวำ่ 10 ปี

N=6 N=8

N=14 

18.42%

44.74%

36.84%
0-5 ปี
5-10 ปี
มำกกวำ่ 10 ปี

N=7

N=17



 

112 
 

 จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลของกลุ่มประชำกรตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำท่ีมีต ำแหน่งเป็นหัวหน้ำ
งำนพบว่ำส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ท ำงำนอยู่ท่ี  5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.74 ของกลุ่มประชำกร
ตวัอยำ่งท่ีมีต ำแหน่งเป็นหวัหนำ้งำนทั้งหมด 
 

 
 

รูปท่ี 4.11 แสดงขอ้มูลจ ำแนกประสบกำรณ์กำรท ำงำนของพนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำร 
 

 จำกกำรวิเครำะห์ขอ้มูลของกลุ่มประชำกรตวัอยำ่งท่ีใช้ในกำรศึกษำท่ีมีต ำแหน่งเป็นพนกังำน
สนับสนุนปฏิบติักำร พบว่ำส่วนใหญ่มีประสบกำรณ์ท ำงำนอยู่ท่ี 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.22 ของ
กลุ่มประชำกรตวัอยำ่งท่ีมีต ำแหน่งเป็นพนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำรทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38.17%

41.22%

20.61%

0-5 ปี
5-10 ปี
มำกกวำ่ 10 ปี

N=27 N=50

N=54 
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รูปท่ี 4.12 แสดงขอ้มูลประเภทของแรงงำนต่ำงดำ้วท่ีใหบ้ริกำรลูกคำ้ในแผนกรับสินคำ้ทุกสำขำ 
 
 จำรกำรวิเครำะห์ขอ้มูลของกลุ่มประชำกรตวัอยำ่งท่ีใชใ้นกำรศึกษำทั้งท่ีมีต ำแหน่งเป็นผูจ้ดักำร 
หัวหน้ำงำน และพนักงำนสนับสนุนปฏิบติักำร ทัว่ทุกสำขำของบริษทัท่ีผูว้ิจยัเลือกเป็นกรณีศึกษำ 
พบวำ่แรงงำนต่ำงดำ้วในแผนกรับสินคำ้ส่วนใหญ่มีสัญชำติพม่ำคิดเป็นร้อยละ 93.78 และกลุ่มท่ีแรงท่ี
บริษทัฯเลือกใชเ้ป็นกลุ่มบุคคลพื้นท่ีสูง(ไทใหญ่) คิดเป็นร้อยละ 6.22 
 
4.4 การทดสอบความแปรปรวน 
 ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรทดสอบควำมแปรปรวนโดยน ำผลจำกำรให้คะแนนจำกกลุ่มประชำกรตวัอยำ่ง 
(Sample Size) ทั้ง 3 กลุ่ม ในส่วนท่ีเป็นรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกั (Core Comptency) ไดแ้ก่ 
ดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ (Applying Knowledge)  ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ (Expert in Job) 
 และกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำร (Expression of Service Mind) จ  ำนวนทั้งส้ิน 23 ขอ้
ด้วยวิธี  ANOVA TEST ผ่ำนโปรแกรม IBM SPSS Statistics for Windows โดยมีสมมติฐำนท่ีใช้
ทดสอบคือ 
 H0: μi = μj  หรือ ควำมคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถำมทั้ง 3 ต ำแหน่งไม่แตกต่ำงกนั 
 H1: μi = μj หรือ มีผูต้อบแบบสอบถำมอยำ่งนอ้ย 1 ต ำแหน่ง ท่ีมีควำมคิดเห็นแตกต่ำง 
 จำกผูต้อบแบบสอบถำมต ำแหน่งอ่ืนๆ  
ระดบันยัส ำคญัท่ีใชใ้นกำรทดสอบ  α = 0.05 

93.78%

6.22%

สญัชำติพม่ำ
บุคคลพ้ืนท่ีสูง (ไทใหญ)่

N=226
N=15
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 เบ้ืองตน้ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรสรุปผลกำรให้คะแนนรำยกำรพฤติกรรม จ ำนวน 23 ขอ้ ซ่ึงเดิมมีกำรให้
คะแนนตำมมำตรกำรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) และกำรน ำเสนอขอ้มูลในคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะไดน้ ำผล
คะแนนดงักล่ำวมำค ำนวณให้อยูใ่นรูปแบบค่ำเฉล่ีย (Mean) ทีละรำยกำรพฤติกรรม จ ำแนกตำมกลุ่ม
ประชำกรตวัอยำ่งท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษำ  
 

ตำรำงท่ี 4.7 แสดงค่ำเฉล่ียรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถะหลกัดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ 
 

รายการพฤติกรรม 
สมรรถะหลกัด้านการประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ 

แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว 

ผูจ้ดักำร หวัหนำ้งำน 
พนกังำน 
สนบัสนุน
ปฏิบติักำร 

ผูจ้ดักำร 
หวัหนำ้ 
งำน 

พนกังำน 
สนบัสนุน
ปฏิบติักำร 

ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย 

ประเมินรำคำค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ได้
อยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑ ์ของบริษทั
ฯ  

3.357 3.526 3.489 2.643 2.553 2.893 

ให้ขอ้มูลพ้ืนฐำนหรือตอบค ำถำมลูกคำ้ 
ใน เร่ือง ประเภทรถ ท่ี มีให้ บ ริกำร 
ตำรำงเวลำปล่อยรถ ระยะเวลำในกำร
ขนส่ง และขั้นตอนกำรมำใชบ้ริกำร ได้
อยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

3.786 3.789 3.504 2.286 2.447 2.718 

อธิบำยโดยละเอียด และคดัเลือกบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีเหมำะสมให้กับชนิดสินค้ำท่ี
ลูกค้ำน ำมำจัด ส่ งบนลำนได้อย่ำง
ถูกต้อง กรณีลูกค้ำมีกำรห่อหุ้มบรรจุ
ภัณฑ์มำก่อนหน้ ำแล้ว  ต้องมีก ำร
ตรวจสอบภำพบรรจุภณัฑ์ ก่อนน ำส้น
คำ้ข้ึนรถบรรทุก 

3.571 3.632 3.344 2.643 2.658 2.931 

เค ล่ื อน ย้ำยสิ นค้ำโดยป ฏิบั ติ ต ำม
ค ำแนะน ำสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ำกดัของ
สินค้ำบนบรรจุภัณฑ์อย่ำงเคร่งครัด 
เพ่ือป้องกนัไม่ให้สินคำ้ลูกคำ้เสียหำย 

3.500 3.789 3.374 2.286 2.658 2.771 

ปฏิบติังำนโดยยึดหลกัควำมปลอดภยั
โดยเคร่งครัด เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำร
เกิ ด อุบั ติ ใน งำน  จนตน เองได้ รับ
บำดเจ็บ หรือท ำให้ สินค้ำของลูกค้ำ
เสียหำย 

3.643 3.842 3.435 3.143 2.895 2.947 
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ตำรำงท่ี 4.8 แสดงค่ำเฉล่ียรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถะหลกัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ 
 

รายการพฤติกรรมใน 
สมรรถะหลกัด้านความช านาญใน

ทักษะอาชีพ 

แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว 

ผูจ้ดักำร หวัหนำ้งำน 
พนกังำน 
สนบัสนุน
ปฏิบติักำร 

ผูจ้ดักำร หวัหนำ้งำน 
พนกังำน 
สนบัสนุน
ปฏิบติักำร 

ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย 
จดัเรียงสินค้ำโดยพยำยำมไม่ให้
เกินขอบบนพำเลท (Pallet) ไม่น ำ
สินค้ำท่ีมีน ้ ำหนักมำกกว่ำข้ึนมำ
ทับสินค้ำท่ี มีน ้ ำหนัก เบำ และ
จดัเรียงสินค้ำต่ำงชนิดกันไม่ให้
หนักเอนเอียงไปข้ำงใดข้ำงหน่ึง 
เพ่ื อ ป้ อ งกัน ไม่ ให้ ส้ิ น ค้ ำล้ ม
ระหวำ่งท ำกำรเคล่ือนยำ้ย 

3.571 3.816 3.656 3.000 3.053 3.168 

กรอกข้อมูลช่ือ ท่ีอยู่ ผู ้ส่งสินค้ำ
ต้นทำงและผูรั้บสินค้ำปลำยทำง
ได้อย่ำงชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ 
อีกทั้ งระบุ ชนิดสินค้ำ จ  ำนวน 
หน่วยนบั ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

3.714 3.684 3.435 2.000 2.368 2.718 

วิเครำะห์ชนิดและปริมำณสินค้ำ 
เพ่ือสำมำรถใชพ้ื้นท่ีในกำรจดัเรียง
สินค้ำบนรถบรรทุกได้อย่ำงมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพ  แ ล ะ ก ำห น ด
ต ำแหน่งในกำรจดัวำงสินค้ำบน
รถบรรทุกให้เกิดควำมสมดุลของ
ตวัรถ ลดกำรเกิดผลกระทบต่อกนั
ของสินคำ้ต่ำงชนิด อีกทั้งติดตำม
สถำนะปริมำตรและน ้ ำหนักของ
สิ น ค้ ำ บ น ร ถ บ ร ร ทุ ก  เ พ่ื อ
ปรับเปล่ียนแผนให้ได้ก  ำไรในรถ
เท่ียวดงักล่ำว 

3.500 3.895 3.397 2.929 2.974 2.931 

ตรวจเช็ครำยละเอียดส ำคญั และ
จ ำน วน สิ น ค้ ำข อ ง ลู ก ค้ ำ ข้ึ น
รถบรรทุกไดอ้ยำ่งครบถว้น ตำมท่ี
ระบุรำยกำรตรวจนบัสินคำ้ 

3.643 3.842 3.534 2.571 2.895 2.901 
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ตำรำงท่ี 4.8 แสดงค่ำเฉล่ียรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถะหลกัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ (ต่อ) 
 

รายการพฤติกรรมใน 
สมรรถะหลกัด้านความช านาญใน

ทักษะอาชีพ 

แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว 

ผูจ้ดักำร หวัหนำ้งำน 
พนกังำน 
สนบัสนุน
ปฏิบติักำร 

ผูจ้ดักำร หวัหนำ้งำน 
พนกังำน 
สนบัสนุน
ปฏิบติักำร 

ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย 
เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมำะสมต่อ
ก ำร รัดต รึ งสิ น ค้ำแ ต่ ล ะช นิ ด 
ร ว ม ถึ ง ก ำ ร ค ลุ ม ผ้ ำ ใ บ บ น
รถ บ ร รทุ ก ให้ ถู ก ต้ อ ง  แ ล ะ
หลีกเล่ียงกำรเหยียบสินค้ำลูกค้ำ
โดยตรงระหวำ่งกำรคลุมผำ้ใบ 

3.571 3.579 3.389 3.214 2.895 2.939 

เลือกใช้อุปกรณ์ในกำรเคล่ือนยำ้ย
สินค้ำได้อย่ำงเหมำะสม  และ
ค ว บ คุ ม เค ร่ื อ ง จั ก ร อ ย่ ำ ง
คล่องแคล่ว เพ่ือไม่ให้เกิดควำม
เสียหำยต่อสินคำ้ 

3.857 3.868 3.481 2.857 2.868 2.985 

เข้ำใจในค ำสั่งจำกหัวหน้ำงำน
ห รือลูกค้ำ และปฏิบัติตำมได้
ถูกตอ้ง   

3.714 3.632 3.366 2.714 3.000 2.901 

ตรวจสอบพ้ืนผิวกระบะก่อนกำร
จดัเรียง และจดัเรียงสินคำ้ได้ตำม
แผนท่ีวำงไว ้โดยหลีกเล่ียงควำม
เส่ียงอนัท่ีจะเกิดควำมเสียหำยต่อ
ตัว สิ น ค้ ำระห ว่ ำงรถบ รรทุ ก
เคล่ือนท่ี 

3.643 3.816 3.405 2.857 3.184 3.023 

ท ำงำน ร่วมกับผู ้อ่ืน  ช่วยเห ลือ 
สนับสนุน เพ่ือให้เกิดกำรบริกำร
ลูกคำ้ท่ีดี 

3.857 3.895 3.344 3.143 3.421 3.046 

มี ค ว ำม ค ล่ อ งแ ค ล่ ว  ว่ อ ง ไ ว 
สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำใน
สถ ำน ก ำรณ์ ต่ ำงๆ  เพ่ื อค วำม
รวดเร็วในกำรให้บริกำร 

3.643 3.947 3.473 3.214 3.184 3.191 
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ตำรำงท่ี 4.9 แสดงค่ำเฉล่ียรำยกำรพฤติกรรมกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร 
 

รายการพฤติกรรมการแสดงออกของ
พฤติกรรมการให้บริการ 

แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว 

ผูจ้ดักำร หวัหนำ้งำน 
พนกังำน 
สนบัสนุน
ปฏิบติักำร 

ผูจ้ดักำร หวัหนำ้งำน 
พนกังำน 
สนบัสนุน
ปฏิบติักำร 

ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย ค่ำเฉล่ีย 
มำปฏิบัติงำนด้วยควำมพร้อมของ
เคร่ืองแต่งกำยท่ีถูกต้องตำมระเบียบ
ของสถำนประกอบกำร 

3.857 3.474 3.298 2.929 3.026 3.099 

สนทนำกับลูกค้ำด้วยภำษำท่ีสุภำพ 
และให้ เกี ยร ติ ลู กค้ ำใน ฐำน ะผู ้ มี
อุปกำระคุณ 

3.429 3.579 3.275 2.786 3.158 3.061 

ให้ควำมส ำคญัต่อลูกคำ้ทุกกลุ่มอย่ำง
เท่ำเทียม ช่วยลูกคำ้ยกสินคำ้ลงจำกรถ
โดยไม่เก่ียงเพ่ือนร่วมงำน 

3.286 3.658 3.290 2.571 3.184 3.053 

เข้ำถึงตัวลูกค้ำทัน ที  เม่ือลูกค้ำน ำ
สินคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำร 

3.286 3.447 3.214 3.214 3.132 3.145 

ยิ้ ม ใ ห้ ลู ก ค้ ำ ท่ี ม ำ ใ ช้ บ ริ ก ำร ทุ ก
สถำนกำรณ์ และแสดงออกถึงควำม
เป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี   

3.500 3.684 3.435 2.714 3.211 3.023 

ยกมือไหว ้และกล่ำวทกัทำยลูกคำ้ทุก
คร้ัง ทั้งก่อนและหลงักำรมำใชบ้ริกำร  

3.429 3.421 3.252 2.429 2.816 2.832 

ยนิดีรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต ำหนิ 
โดยไม่แสดงอำกำรไม่พอใจ ไม่ข้ึน
เสียงใส่ลูกค้ำ และพร้อมน ำข้อมูลท่ี
ได้รับแจ้งให้กับผู ้บังคับบัญชำให้
รับทรำบ 

2.857 3.526 3.282 2.929 3.000 3.061 

ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวัโดย
กำรเรียกร้องค่ำบริกำรพิเศษ (Service 
Charge) หรือลกัขโมยสินคำ้จำกลูกคำ้ 
อีกทั้ง รับผิดชอบในงำน ตรงต่อเวลำ 
ใช้ท รัพยำกรด้ำนต่ำงๆของสถำน
ประกอบกำรควำมคุม้ค่ำ ประหยดั 

3.429 3.868 3.542 2.714 3.211 3.282 
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 4.4.1 การทดสอบความแปรปรวนส าหรับแรงงานไทย 
  จำกขอ้มูลในตำรำงท่ี 4.7 ถึง 4.9 ผูว้ิจยัได้น ำข้อมูลดงักล่ำวมำท ำกำรทดสอบด้วยวิธี 
ANOVA TEST ดว้ยโปรแกรม IBM SPSS Statistics for Windows ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  ำกำรทดสอบรำยกำร
พฤติรรมทีละขอ้จำกนั้นจะน ำผลมำท ำกำรเปรียบเทียบกบัสมมติฐำนท่ีผูว้ิจยัไดต้ั้งไวอี้กคร้ัง ส ำหรับ
ในส่วนตำงรำงทดสอบนั้น ผูว้ิจยัจะน ำเสนอเป็นตวัอยำ่งเพื่อแสดงถึงวิธีกำรจ ำนวนสองตำรำง และใน
ส่วนท่ีเหลือสำมำรถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดใ้นภำคผนวก 
 
  1) รำยกำรพฤติกรรมในสมรถนะหลกัดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้   
   1.1) ประเมินรำคำค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑข์อง 

บริษทัฯ 
 
ตำรำงท่ี 4.10 ตวัอยำ่งผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนดำ้นประเมินรำคำค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ไดอ้ยำ่ง

ถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ 
 

ANOVA 
Sub-Criteria 1 in Performance of Knowledge 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .295 2 .148 .304 .738 
Within Groups 87.421 180 .486   
Total 87.716 182    

 
   จำกผลกำรทดสอบดงักล่ำงพบว่ำค่ำ Sig. ระหวำ่งกลุ่มประชำกรตวัอยำ่งท่ีใช้ใน
 กำรศึกษำเท่ำกบั 0.738 ซ่ึงมีค่ำมำกกว่ำ α ซ่ึงเท่ำกบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ำมำเทียบกบัสมมติฐำนท่ี
 ผูว้ิจยัได้ก ำหนดไวพ้บว่ำ กลุ่มผูจ้ดักำร กลุ่มหัวหน้ำงำน กลุ่มพนักงำนสนับสนุนปฏิบติักำร 
 ยอมรับใน H0 หมำยควำมว่ำ มีควำมคิดเห็นในปัจจัยย่อยดังกล่ำวส ำหรับแรงงำนไทยไม่
 แตกต่ำงกนั 

1.2) ให้ข้อมูลพื้นฐำนหรือตอบค ำถำมลูกคำ้ ในเร่ือง ประเภทรถท่ีมีให้บริกำร 
ตำรำงเวลำปล่อยรถ ระยะเวลำในกำรขนส่ง และขั้นตอนกำรมำใช้บริกำร ได้อย่ำงถูกต้อง 
ครบถว้นสมบูรณ์    
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ตำรำงท่ี 4.11 ก. ตวัอยำ่งผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนดำ้นใหข้อ้มูลพื้นฐำนหรือตอบค ำถำมลูกคำ้ 
ในเร่ือง ประเภทรถท่ีมีใหบ้ริกำร ตำรำงเวลำปล่อยรถ ระยะเวลำในกำรขนส่ง และขั้นตอนกำรมำใช้

บริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์   
 

ANOVA 
Sub-Criteria 2 in Performance of Knowledge 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.016 2 1.508 3.178 .044 
Within Groups 85.421 180 .475   
Total 88.437 182    

 

   จำกผลกำรทดสอบดงักล่ำงพบว่ำค่ำ Sig. ระหวำ่งกลุ่มประชำกรตวัอยำ่งท่ีใช้ใน
 กำรศึกษำเท่ำกบั 0.044 ซ่ึงมีค่ำน้อยกว่ำ α ซ่ึงเท่ำกบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ำมำเทียบกบัสมมติฐำนท่ี
 ผูว้ิจยัได้ก ำหนดไวพ้บว่ำ กลุ่มผูจ้ดักำร กลุ่มหัวหน้ำงำน กลุ่มพนักงำนสนับสนุนปฏิบติักำร 
 ปฏิเสธใน H0 หมำยควำมว่ำ มีควำมคิดเห็นในปัจจยัย่อยดงักล่ำวส ำหรับแรงงำนไทยแตกต่ำง
 กนัอยำ่งนอ้ย 1 ต ำแหน่งงำน สำมำรถแสดงรำยละเอียดไดด้งัตำรำงท่ี ตำรำงท่ี 4.11 ข. 
 
ตำรำงท่ี 4.11 ข. ตวัอยำ่งรำยละเอียดผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนดำ้นใหข้อ้มูลพื้นฐำนหรือตอบ
ค ำถำมลูกคำ้ ในเร่ือง ประเภทรถท่ีมีใหบ้ริกำร ตำรำงเวลำปล่อยรถ ระยะเวลำในกำรขนส่ง และ

ขั้นตอนกำรมำใชบ้ริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์   
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Sub-Criteria 2 in Performance of Knowledge  
 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.00376 .21537 .986 -.4287 .4212 

Officer .28190 .19370 .147 -.1003 .6641 

Supervisor 
Manager .00376 .21537 .986 -.4212 .4287 
Officer .28566* .12693 .026 .0352 .5361 

Officer 
Manager -.28190 .19370 .147 -.6641 .1003 

Supervisor -.28566* .12693 .026 -.5361 -.0352 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
   จำกตำรำงท่ี 4.11 ข. พบวำ่หวัหนำ้งำนกบัพนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำรมีค่ำ Sig. 
 เท่ำกบั 0.026 ซ่ึงมีค่ำนอ้ยกวำ่ α ท่ีเท่ำกบั 0.05 แสดงวำ่ปฏิเสธ H0 หมำยควำมวำ่หวัหนำ้งำนกบั
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 พนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำร มีควำมเห็นแตกต่ำงกนัในปัจจยัยอ่ยดงักล่ำวส ำหรับแรงงำนไทย 
 ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 
 4.4.2 การทดสอบความแปรปรวนส าหรับแรงงานต่างด้าว 
  จำกขอ้มูลในตำรำงท่ี 4.7 ถึง 4.9 ผูว้ิจยัได้น ำข้อมูลดงักล่ำวมำท ำกำรทดสอบด้วยวิธี 
ANOVA TEST ด้วยโปรแกรม IBM SPSS Statistics for Windows ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท ำกำรทดสอบปัจจยั
ย่อยในสมรรถนะด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรทีละปัจจยั จำกนั้นจะน ำผลมำท ำกำรเปรียบเทียบกับ
สมมติฐำนท่ีผูว้ิจยัได้ตั้งไวอี้กคร้ัง ส ำหรับในส่วนตำงรำงทดสอบนั้น ผูว้ิจยัจะน ำเสนอเป็นตวัอย่ำง
เพื่อแสดงถึงวธีิกำรจ ำนวนสองตำรำง และในส่วนท่ีเหลือสำมำรถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดใ้นภำคผนวก 
  1) รำยกำรพฤติกรรมในสมรถนะหลกัดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้   
   1.1) ประเมินรำคำค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑข์อง 

บริษทัฯ 
 
ตำรำงท่ี 4.12 ก. ตวัอยำ่งผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนตวัอยำ่งผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนดำ้น

ประเมินรำคำค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ 
 

ANOVA 
Sub-Criteria 1 in Performance of Knowledge 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.805 2 1.903 3.843 .023 
Within Groups 89.113 180 .495   
Total 92.918 182    

 
   จำกกผลกำรทดสอบดงักล่ำงพบวำ่ค่ำ Sig. ระหวำ่งกลุ่มประชำกรตวัอยำ่งท่ีใชใ้น
 กำรศึกษำเท่ำกบั 0.023 ซ่ึงมีค่ำน้อยกว่ำ α ซ่ึงเท่ำกบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ำมำเทียบกบัสมมติฐำนท่ี
 ผูว้ิจยัได้ก ำหนดไวพ้บว่ำ กลุ่มผูจ้ดักำร กลุ่มหัวหน้ำงำน กลุ่มพนักงำนสนับสนุนปฏิบติักำร 
 ปฏิเสธใน H0 หมำยควำมว่ำ มีควำมคิดเห็นในปัจจัยย่อยดังกล่ำวส ำหรับแรงงำนต่ำงด้ำว
 แตกต่ำงกนัอยำ่งนอ้ย 1 ต ำแหน่งงำน สำมำรถแสดงรำยละเอียดไดด้งัตำรำงท่ี ตำรำงท่ี 4.60 ข. 
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ตำรำงท่ี 4.12 ข. ตวัอยำ่งรำยละเอียดผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนดำ้นประเมินรำคำค่ำบริกำรขนส่ง
สินคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ 

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Sub-Criteria 1 in Performance of Knowledge  
LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 
Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor .09023 .21998 .682 -.3438 .5243 

Officer -.25027 .19784 .208 -.6407 .1401 

Supervisor 
Manager -.09023 .21998 .682 -.5243 .3438 
Officer -.34050* .12964 .009 -.5963 -.0847 

Officer 
Manager .25027 .19784 .208 -.1401 .6407 

Supervisor .34050* .12964 .009 .0847 .5963 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
   จำกตำรำงท่ี 4.12 ข. พบวำ่หวัหนำ้งำนกบัพนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำรมีค่ำ Sig. 
 เท่ำกบั 0.009 ซ่ึงมีค่ำนอ้ยกวำ่ α ท่ีเท่ำกบั 0.05 แสดงวำ่ปฏิเสธ H0 หมำยควำมวำ่หวัหนำ้งำนกบั
 พนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำร มีควำมเห็นแตกต่ำงกนัในปัจจยัยอ่ยดงักล่ำวส ำหรับแรงงำนต่ำง
 ดำ้ว ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติ 0.05 

1.2) ให้ข้อมูลพื้นฐำนหรือตอบค ำถำมลูกคำ้ ในเร่ือง ประเภทรถท่ีมีให้บริกำร 
ตำรำงเวลำปล่อยรถ ระยะเวลำในกำรขนส่ง และขั้นตอนกำรมำใช้บริกำร ได้อย่ำงถูกต้อง 
ครบถว้นสมบูรณ์    

 
ตำรำงท่ี 4.13 ตวัอยำ่งผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนดำ้นใหข้อ้มูลพื้นฐำนหรือตอบค ำถำมลูกคำ้ ใน
เร่ือง ประเภทรถท่ีมีใหบ้ริกำร ตำรำงเวลำปล่อยรถ ระยะเวลำในกำรขนส่ง และขั้นตอนกำรมำใช้

บริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์   
 

ANOVA 
Sub-Criteria 2 in Performance of Knowledge 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.931 2 1.965 3.193 .051 
Within Groups 110.801 180 .616   
Total 114.732 182    

 
   จำกผลกำรทดสอบดงักล่ำงพบว่ำค่ำ Sig. ระหวำ่งกลุ่มประชำกรตวัอยำ่งท่ีใช้ใน
 กำรศึกษำเท่ำกบั 0.051 ซ่ึงมีค่ำมำกกว่ำ α ซ่ึงเท่ำกบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ำมำเทียบกบัสมมติฐำนท่ี
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 ผูว้ิจยัได้ก ำหนดไวพ้บว่ำ กลุ่มผูจ้ดักำร กลุ่มหัวหน้ำงำน กลุ่มพนักงำนสนับสนุนปฏิบติักำร 
 ยอมรับใน H0 หมำยควำมว่ำ มีควำมคิดเห็นในปัจจยัย่อยดงักล่ำวส ำหรับแรงงำนต่ำงด้ำวไม่
 แตกต่ำงกนั 
 
4.5 สรุปผลการทดสอบความแปรปรวน 
 ผู้วิจัยได้น ำเสนอผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนด้วยวิธี  ANOVA TEST ของผลกำรวัด
สมรรถนะตำมมำตรำว ัดแบบ ลิ เคิร์ท (Likert Scale) โดยใช้โปรแกรม  IBM SPSS Statistics for 
Windows เพื่อตอ้งกำรแสดงให้เห็นว่ำผลกำรวดัผลสมรรถนะโดยกลุ่มประชำกรตวัอย่ำงทั้ง  3 กลุ่ม
เป็นไปในทิศทำงเดียวกนัหรือไม่ ซ่ึงสำมำรถสรุปผลไดต้ำมสมมติฐำนทั้ง 2 ขอ้ ดงัน้ี    
 4.5.1 ผลทดสอบความแปรปรวนส าหรับแรงงานไทย 

1) ผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนของรำยกำรพฤติกรรมในสมรถนะหลักด้ำนกำร
ประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ 

 
ตำรำงท่ี 4.14 แสดงผลกำรทดสอบรำยกำรพฤติกรรมในสมรถนะหลกัดำ้นกำร

ประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ของแรงงำนไทย 
 

ความเห็นไม่แตกต่าง ความเห็นแตกต่าง 

1) ประเมินรำคำค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ได้อย่ำงถูกตอ้ง
ตำมหลกัเกณฑ ์ของบริษทัฯ 

1) ให้ข้อมูลพ้ืนฐำนหรือตอบค ำถำมลูกค้ำ ในเร่ือง 
ประเภทรถท่ีมีให้บริกำร ตำรำงเวลำปล่อยรถ ระยะเวลำ
ในกำรขนส่ง และขั้นตอนกำรมำใช้บริกำร ได้อย่ำง
ถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

2) อธิบำยโดยละเอียด  และคัด เลือกบรรจุภัณฑ์ ท่ี
เหมำะสมใหก้บัชนิดสินคำ้ท่ีลูกคำ้น ำมำจดัส่งบนลำนได้
อย่ำงถูกตอ้ง กรณีลูกคำ้มีกำรห่อหุ้มบรรจุภณัฑ์มำก่อน
หน้ำแลว้ ตอ้งมีกำรตรวจสอบภำพบรรจุภณัฑ์ ก่อนน ำ
สน้คำ้ข้ึนรถบรรทุก 

2) เคล่ือนยำ้ยสินคำ้โดยปฏิบติัตำมค ำแนะน ำสัญลกัษณ์
บ่งช้ีข้อจ ำกัดของสินค้ำบนบรรจุภัณฑ์อย่ำงเคร่งครัด 
เพ่ือป้องกนัไม่ใหสิ้นคำ้ลูกคำ้เสียหำย 

 3) ปฏิบัติงำนโดยยึดหลกัควำมปลอดภยัโดยเคร่งครัด 
เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรเกิดอุบติัในงำน จนตนเองไดรั้บ
บำดเจ็บ หรือท ำใหสิ้นคำ้ของลูกคำ้เสียหำย 
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2) ผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนของรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำม
ช ำนำญในทกัษะอำชีพ 

 
ตำรำงท่ี 4.15 แสดงผลกำรทดสอบรำยกำรพฤติกรรมในสมรถนะหลกัดำ้นกำรควำมช ำนำญ 

ในทกัษะอำชีพของแรงงำนไทย 
 

ความเห็นไม่แตกต่าง ความเห็นแตกต่าง 

1) จดัเรียงสินคำ้โดยพยำยำมไม่ให้เกินขอบบนพำเลท 
(Pallet) ไม่น ำสินคำ้ท่ีมีน ้ ำหนกัมำกกวำ่ข้ึนมำทบัสินคำ้ท่ี
มีน ้ ำหนักเบำ และจดัเรียงสินคำ้ต่ำงชนิดกนัไม่ให้หนัก
เอนเอียงไปขำ้งใดขำ้งหน่ึง เพ่ือป้องกนัไม่ให้ส้ินคำ้ลม้
ระหวำ่งท ำกำรเคล่ือนยำ้ย 

1) วิเครำะห์ชนิดและปริมำณสินคำ้ เพ่ือสำมำรถใชพ้ื้นท่ี
ใน ก ำรจัด เรี ย ง สิ น ค้ ำบ น รถบ รร ทุ ก ได้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ และก ำหนดต ำแหน่งในกำรจดัวำงสินคำ้
บนรถบรรทุกให้เกิดควำมสมดุลของตัวรถ ลดกำร
เกิดผลกระทบต่อกันของสินคำ้ต่ำงชนิด อีกทั้ งติดตำม
สถำนะปริมำตรและน ้ ำหนักของสินคำ้บนรถบรรทุก 
เพ่ือปรับเปล่ียนแผนใหไ้ดก้ ำไรในรถเท่ียวดงักล่ำว 

2) กรอกขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู ่ผูส่้งสินคำ้ตน้ทำงและผูรั้บสินคำ้
ปลำยทำงไดอ้ยำ่งชดัเจน ครบถว้นสมบูรณ์ อีกทั้งระบุ
ชนิดสินคำ้ จ ำนวน หน่วยนบั ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

2) ตรวจเช็ครำยละเอียดส ำคญั และจ ำนวนสินคำ้ของ
ลูกคำ้ข้ึนรถบรรทุกไดอ้ยำ่งครบถว้น ตำมท่ีระบุรำยกำร
ตรวจนบัสินคำ้ 

3) ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร และกำรตอบสนองต่อ
กำรสัง่กำร 

3) เลือกใชอุ้ปกรณ์ใหเ้หมำะสมตอ่กำรรัดตรึงสินคำ้แต่
ละชนิด รวมถึงกำรคลุมผำ้ใบบนรถบรรทุกใหถู้กตอ้ง 
และหลีกเล่ียงกำรเหยยีบสินคำ้ลูกคำ้โดยตรงระหวำ่งกำร
คลุมผำ้ใบ 

 4) เลือกใชอุ้ปกรณ์ในกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ไดอ้ยำ่ง
เหมำะสม และควบคุมเคร่ืองจกัรอยำ่งคล่องแคล่ว เพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อสินคำ้ 
5) ตรวจสอบพ้ืนผิวกระบะก่อนกำรจดัเรียง และจดัเรียง
สินคำ้ไดต้ำมแผนท่ีวำงไว ้โดยหลีกเล่ียงควำมเส่ียงอนัท่ี
จะเกิดควำมเสียหำยต่อตัวสินค้ำระหว่ำงรถบรรทุก
เคล่ือนท่ี 
6) ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือ สนบัสนุน เพ่ือใหเ้กิด
กำรบริกำรลูกคำ้ท่ีดี 
7) มีควำมคล่องแคล่ว วอ่งไว สำมำรถแกปั้ญหำเฉพำะ
หนำ้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพ่ือควำมรวดเร็วในกำร
ใหบ้ริกำร 
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3) ผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนของรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำร
แสดงออกของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร 

 
ตำรำงท่ี 4.16 แสดงผลกำรทดสอบรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรแสดงออกของ

พฤติกรรมกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนไทย 
 

ความเห็นไม่แตกต่าง ความเห็นแตกต่าง 
สนทนำกบัลูกคำ้ดว้ยภำษำท่ีสุภำพ และใหเ้กียรติลูกคำ้
ในฐำนะผูมี้อปุกำระคุณ 

มีกำรแต่งกำยอย่ำงเหมำะสม และถูกต้องตำมระเบียบ
ของสถำนประกอบกำร 

มีรอยยิม้ใหลู้กคำ้ ให้ควำมส ำคญัต่อลูกคำ้ทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียม ช่วยลูกคำ้
ยกสินคำ้ลงจำกรถโดยไม่เก่ียงเพ่ือนร่วมงำน 

กำรกล่ำวทกัทำย และขอบคุณลูกคำ้ เขำ้ถึงตวัลูกคำ้ทนัที เม่ือลูกคำ้น ำสินคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำร 
 ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อต ำหนิ โดยไม่แสดง

อำกำรไม่พอใจ ไม่ข้ึนเสียงใส่ลูกคำ้ และพร้อมน ำขอ้มูล
ท่ีไดรั้บแจง้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชำใหรั้บทรำบ 
ไม่แสวงหำผลประโยชน์ ส่วนตัวโดยกำรเรียกร้อง
ค่ำบริกำรพิเศษ (Service Charge) หรือลักขโมยสินค้ำ
จำกลูกค้ำ อีกทั้ ง รับผิดชอบในงำน ตรงต่อเวลำ ใช้
ทรัพยำกรดำ้นต่ำงๆของสถำนประกอบกำรควำมคุม้ค่ำ 
ประหยดั 

 
 จำกกำรสังเกตและไดส้ัมภำษณ์ ผูว้ิจยัพอสรุปถึงสำเหตุท่ีเกิดควำมเห็นในรำยกำรพฤติกรรมท่ี
แตกต่ำงกนัระหวำ่งพนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำรกบัหวัหนำ้งำนนั้น เน่ืองจำกกลุ่มหวัหนำ้งำนนั้นมี
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในขั้นตอนกำรปฏิบติังำนเป็นอยำ่งดี อีกทั้งบริษทัท่ีผูว้จิยัใชเ้ป็นกรณีศึกษำนั้นมีกำร
ฝึกอบรมใหค้วำมรู้กบัหวัหนำ้งำนอยูบ่ำ้ง จึงท ำให้มีควำมช ำนำญและเขำ้ใจในรำยละเอียดปลีกยอ่ยใน
กำรปฏิบติังำน อีกทั้งกลุ่มหัวหน้ำงำนจะเป็นกลุ่มท่ีคอยรับฟังขอ้ร้องเรียนจำกลูกคำ้ในเร่ืองต่ำงๆ
มำกกวำ่พนกังำนสำยสนบัสนุนปฏิบติักำร ซ่ึงแมอ้ำยุงำนและระดบักำรศึกษำจะใกลเ้คียงกนั มีควำม
เก่ียวขอ้งกบัพนกังำนท่ีให้บริกำรทั้งท่ีเป็นแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วเช่นกนั ไดมี้โอกำสเห็น
กำรปฏิบติังำนสม ่ำเสมอ แต่ในบำงคร้ังยงัขำดควำมเขำ้ใจในส่วนของขั้นตอนกำรปฏิบติังำนบำง
ขั้นตอน จึงท ำให้ในมุมมองเกิดควำมแตกต่ำงกนัไปบำ้ง ส ำหรับผูจ้ดักำรกบัห้วหน้ำงำนจำกผลกำร
ทดสอบดว้ยวิธี ANOVA TEST จะเห็นไดว้่ำมีควำมเห็นในสมรรถนะดำ้นต่ำงๆสอดคลอ้งกนัมำโดย
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ตลอด ทั้งน้ีสืบเน่ืองมำจำกผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลทัว่ไปดงัรูปท่ี 4.4 จะเห็นไดว้ำ่กลุ่มประชำกรตวัอยำ่ง
ท่ีใชใ้นกำรศึกษำในต ำแหน่งผูจ้ดักำรนั้น มีอำยุงำนอยู่ท่ี 5 - 10 ปี จึงไดท้  ำให้มีควำมเช่ียวชำญ และรู้
ขั้นตอนในกำรปฏิบติังำนอย่ำงละเอียด ซ่ึงผูจ้ดักำรเหล่ำน้ีนั้นล้วนเคยปฏิบติังำนในต ำแหน่งงำน
หัวหน้ำงำนมำก่อนทั้ งส้ิน ดังนั้ นจึงท ำให้สองกลุ่มน้ีมีควำมเห็นในรำยกำรพฤติกรรมด้ำนต่ำงๆ
สอดคล้องกันมำโดยตลอดนั้ น เอง ซ่ึ งสอดคล้องกับ  กิตต์ิชนม์ รัตนประเสิรฐ (2556) ท่ีได้
ท ำกำรคน้ควำ้อิสระเร่ืองทศันคติของพนกังำนท่ีมีต่อวฒันธรรมองค์กร บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 
จ ำกดั ซ่ึงกำรเก็บขอ้มูลในคร้ังน้ีได้ท ำกำรแบ่งประชำกรท่ีใช้ในกำรศึกษำเป็น 2 กลุ่มลกัษณะงำน
ได้แก่  พนักงำนสำยปฏิบัติกำรและพนักงำนสำยสนับสนุน จ ำนวน 226 คน โดยแบ่งปัจจัย
แบบสอบถำมเป็น 4 มิติ อนัไดแ้ก่ มิติดำ้นลูกคำ้ มิติเพื่อนร่วมงำน และมิติดำ้นองค์กร ไดผ้ลสรุปว่ำ
กำรเปรียบเทียบทศันคติของพนกังำนท่ีมีต่อวฒันธรรมองค์กร จ ำแนกตำมระดบัต ำแหน่งงำนพบว่ำ
พนกังำนท่ีมีระดบัต ำแหน่งงำนท่ีแตกต่ำงกนั มีทศันคติมิติดำ้นลูกคำ้ มิติดำ้นกำรท ำงำนและมิติดำ้น
องคก์รแตกต่ำงกนั ทั้งน้ีระดบัต ำแหน่งงำนมีกำรให้บริกำรและมีกำรใส่ใจลูกคำ้ ซ่ึงเม่ือน ำมำวิเครำะห์
ร่วมกบัควำมแตกต่ำงของผลทดสอบของผูว้ิจยัแลว้ก็สรุปไดว้ำ่ กลุ่มพนกังำนสำยปฏิบติักำรอนัไดแ้ก่ 
ผูจ้ดักำรและหวัหนำ้งำน และกลุ่มพนกังำนสำยสนบัสนุน ไดแ้ก่พนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำร ยอ่มมี
กำรให้ระดับคะแนนในรำยกำรพฤติกรรมไม่สอดคล้องกันบ้ำง แต่ถ้ำผลกำรทดสอบยงัอยู่ใน
สมมติฐำนกำรวิจยัก็ยงัถือได้ว่ำข้อมูลดงักล่ำวสำมำรถน ำไปวิเครำะห์ผลในมิติต่ำงๆได้ตำมควำม
เหมำะสม  
 4.5.2 ผลทดสอบความแปรปรวนส าหรับแรงงานต่างด้าว 

1) ผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนของรำยกำรพฤติกรรมในสมรถนะหลักด้ำนกำร
ประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ 

 
ตำรำงท่ี 4.17 แสดงผลกำรทดสอบรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำร 

ประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ของแรงงำนต่ำงดำ้ว 
 

ความเห็นไม่แตกต่าง ความเห็นแตกต่าง 

1) ใหข้อ้มูลพ้ืนฐำนหรือตอบค ำถำมลูกคำ้ ในเร่ือง 
ประเภทรถท่ีมีใหบ้ริกำร ตำรำงเวลำปล่อยรถ ระยะเวลำ
ในกำรขนส่ง และขั้นตอนกำรมำใชบ้ริกำร ไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

1) ประเมินรำคำค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง
ตำมหลกัเกณฑ ์ของบริษทัฯ 
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ตำรำงท่ี 4.17 แสดงผลกำรทดสอบรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำร 
ประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ของแรงงำนต่ำงดำ้ว (ต่อ) 

 
ความเห็นไม่แตกต่าง ความเห็นแตกต่าง 

2) อธิบำยโดยละเอียด  และคัด เลือกบรรจุภัณฑ์ ท่ี
เหมำะสมใหก้บัชนิดสินคำ้ท่ีลูกคำ้น ำมำจดัส่งบนลำนได้
อย่ำงถูกตอ้ง กรณีลูกคำ้มีกำรห่อหุ้มบรรจุภณัฑ์มำก่อน
หน้ำแลว้ ตอ้งมีกำรตรวจสอบภำพบรรจุภณัฑ์ ก่อนน ำ
สน้คำ้ข้ึนรถบรรทุก 

 

3) เคล่ือนยำ้ยสินคำ้โดยปฏิบติัตำมค ำแนะน ำสัญลกัษณ์
บ่งช้ีข้อจ ำกัดของสินค้ำบนบรรจุภัณฑ์อย่ำงเคร่งครัด 
เพ่ือป้องกนัไม่ใหสิ้นคำ้ลูกคำ้เสียหำย 
4) ปฏิบัติงำนโดยยึดหลกัควำมปลอดภยัโดยเคร่งครัด 
เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำรเกิดอุบติัในงำน จนตนเองไดรั้บ
บำดเจ็บ หรือท ำใหสิ้นคำ้ของลูกคำ้เสียหำย 
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2) ผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนของรำยกำรพฤติกรรมในสมรถนะหลกัดำ้นควำม
ช ำนำญในทกัษะอำชีพ  

 
ตำรำงท่ี 4.18 แสดงผลกำรทดสอบรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำม

ช ำนำญในทกัษะอำชีพของแรงงำนต่ำงดำ้ว 
 
ความเห็นไม่แตกต่าง ความเห็นแตกต่าง 

1) จดัเรียงสินคำ้โดยพยำยำมไม่ให้เกินขอบบนพำเลท 
(Pallet) ไม่น ำสินคำ้ท่ีมีน ้ ำหนกัมำกกวำ่ข้ึนมำทบัสินคำ้ท่ี
มีน ้ ำหนักเบำ และจดัเรียงสินคำ้ต่ำงชนิดกนัไม่ให้หนัก
เอนเอียงไปขำ้งใดขำ้งหน่ึง เพ่ือป้องกนัไม่ให้ส้ินคำ้ลม้
ระหวำ่งท ำกำรเคล่ือนยำ้ย 

1) กรอกขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู ่ผูส่้งสินคำ้ตน้ทำงและผูรั้บสินคำ้
ปลำยทำงไดอ้ยำ่งชดัเจน ครบถว้นสมบูรณ์ อีกทั้งระบุ
ชนิดสินคำ้ จ ำนวน หน่วยนบั ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

2) วิเครำะห์ชนิดและปริมำณสินคำ้ เพ่ือสำมำรถใชพ้ื้นท่ี
ใน ก ำรจัด เรี ย ง สิ น ค้ ำบ น รถบ รร ทุ ก ได้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ และก ำหนดต ำแหน่งในกำรจดัวำงสินคำ้
บนรถบรรทุกให้เกิดควำมสมดุลของตัวรถ ลดกำร
เกิดผลกระทบต่อกันของสินคำ้ต่ำงชนิด อีกทั้ งติดตำม
สถำนะปริมำตรและน ้ ำหนักของสินคำ้บนรถบรรทุก 
เพ่ือปรับเปล่ียนแผนใหไ้ดก้ ำไรในรถเท่ียวดงักล่ำว 

 

3) ตรวจเช็ครำยละเอียดส ำคัญ และจ ำนวนสินคำ้ของ
ลูกคำ้ข้ึนรถบรรทุกไดอ้ยำ่งครบถว้น ตำมท่ีระบุรำยกำร
ตรวจนบัสินคำ้ 

4) เลือกใชอุ้ปกรณ์ให้เหมำะสมต่อกำรรัดตรึงสินคำ้แต่
ละชนิด รวมถึงกำรคลุมผำ้ใบบนรถบรรทุกให้ถูกตอ้ง 
และหลีกเล่ียงกำรเหยยีบสินคำ้ลูกคำ้โดยตรงระหวำ่งกำร
คลุมผำ้ใบ 

5) เลือกใช้อุปกรณ์ในกำรเคล่ือนยำ้ยสินค้ำได้อย่ำง
เหมำะสม และควบคุมเคร่ืองจกัรอย่ำงคล่องแคล่ว เพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อสินคำ้ 
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ตำรำงท่ี 4.18 แสดงผลกำรทดสอบรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำม
ช ำนำญในทกัษะอำชีพของแรงงำนต่ำงดำ้ว (ต่อ) 

 
ความเห็นไม่แตกต่าง ความเห็นแตกต่าง 

6) เขำ้ใจในค ำสัง่จำกหวัหนำ้งำนหรือลูกคำ้ และปฏิบติั
ตำมไดถู้กตอ้ง   

 

7) ตรวจสอบพ้ืนผิวกระบะก่อนกำรจดัเรียง และจดัเรียง
สินคำ้ไดต้ำมแผนท่ีวำงไว ้โดยหลีกเล่ียงควำมเส่ียงอนัท่ี
จะเกิดควำมเสียหำยต่อตัวสินค้ำระหว่ำงรถบรรทุก
เคล่ือนท่ี 

8) ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือให้เกิด
กำรบริกำรลูกคำ้ท่ีดี 

9) มีควำมคล่องแคล่ว ว่องไว สำมำรถแกปั้ญหำเฉพำะ
หน้ำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพ่ือควำมรวดเร็วในกำร
ใหบ้ริกำร 

 
  3) ผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนของรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำร
แสดงออกของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร 
 

ตำรำงท่ี 4.19 แสดงผลกำรทดสอบรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรแสดงออกของ
พฤติกรรมกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนต่ำงดำ้ว 

 
ความเห็นไม่แตกต่าง ความเห็นแตกต่าง 

1) มำปฏิบัติงำนด้วยควำมพร้อมของเคร่ืองแต่งกำยท่ี
ถูกตอ้งตำมระเบียบของสถำนประกอบกำร 

1) ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวโดยกำรเรียกร้อง
ค่ำบริกำรพิเศษ (Service Charge) หรือลักขโมยสินค้ำ
จำกลูกค้ำ อีกทั้ ง รับผิดชอบในงำน ตรงต่อเวลำ ใช้
ทรัพยำกรดำ้นต่ำงๆของสถำนประกอบกำรควำมคุม้ค่ำ 
ประหยดั 

2) ให้ควำมส ำคัญต่อลูกค้ำทุกกลุ่มอย่ำงเท่ำเทียม ช่วย
ลูกคำ้ยกสินคำ้ลงจำกรถโดยไม่เก่ียงเพ่ือนร่วมงำน 
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ตำรำงท่ี 4.19 แสดงผลกำรทดสอบรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรแสดงออกของ
พฤติกรรมกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนต่ำงดำ้ว (ต่อ) 

 
ความเห็นไม่แตกต่าง ความเห็นแตกต่าง 

3) เข้ำถึงตัวลูกค้ำทันที เม่ือลูกค้ำน ำสินค้ำเข้ำมำใช้
บริกำร 

 

4) ยิ้มให้ ลูกค้ำท่ีมำใช้บ ริกำรทุกสถำนกำรณ์  และ
แสดงออกถึงควำมเป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี   
5) ยกมือไหว ้และกล่ำวทกัทำยลูกคำ้ทุกคร้ัง ทั้งก่อนและ
หลงักำรมำใชบ้ริกำร 
6) ยินดีรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต ำหนิ โดยไม่แสดง
อำกำรไม่พอใจ ไม่ข้ึนเสียงใส่ลูกคำ้ และพร้อมน ำขอ้มูล
ท่ีไดรั้บแจง้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชำใหรั้บทรำบ 
7) สนทนำกับลูกค้ำด้วยภำษำท่ีสุภำพ และให้เกียรติ
ลูกคำ้ในฐำนะผูมี้อุปกำระคุณ 

 
 ตำมท่ีผูว้จิยัไดก้ล่ำวมำขำ้งตน้แลว้วำ่กลุ่มประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำทั้ง 3 กลุ่ม อนัประกอบไป
ดว้ยผูจ้ดักำร หัวหน้ำงำน และพนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำรนั้นมีควำมคิดเห็นในรำยกำรพฤติกรรม
ไม่แตกต่ำงกนั ทั้งน้ีอำจมีผลมำจำกท่ีกลุ่มแรงงำนต่ำงดำ้วนั้นมีกำรแสดงออกในกำรให้บริกำรอยำ่ง
ชดัเจนมำกกวำ่กลุ่มแรงงำนไทย จึงท ำให้กลุ่มประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำมีควำมเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั
อย่ำงชัดเจน แต่ก็จะมีเพียงไม่ก่ีปัจจยัเท่ำนั้ นท่ีมีมุมมองแตกต่ำงกันซ่ึงก็ยงัคงเป็นกลุ่มเดิมได้แก่ 
พนกังำนสนนัสนุนปฏิบติักำร ท่ียงัไม่มีควำมช ำนำญเทียบเท่ำกบัหวัหนำ้งำนและผูจ้ดักำร แต่อยำ่งไร
ก็ตำมผูว้ิจยัมีควำมเห็นวำ่กลุ่มพนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำรนั้นถือวำ่เป็นผูส้ังเกตกำรณ์ท่ีดี เน่ืองจำก
กลุ่มพนกังำนดงักล่ำว มีพื้นท่ีกำรท ำงำนอยูใ่นบริเวณเดียวกบัพนกังำนท่ีให้บริกำร ลกัษณะงำนเองก็มี
ควำมเช่ือมโยงกบักระบวณกำรของพนกังำนท่ีให้บริกำรลูกคำ้ทั้งท่ีเป็นแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำง
ด้ำว ซ่ึงจะเป็นผูส้ะท้อนปัญหำได้ดีอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงควำมเห็นดังกล่ำวเม่ือน ำมำวิเครำะห์ร่วมกับ 
ผูจ้ดักำร และ หัวหน้ำงำน ซ่ึงบำงเวลำ อำจติดภำรกิจงำนอ่ืนท ำให้ไม่ค่อยไดล้งมำหน้ำลำนรับสินคำ้ 
(Services Field) ท ำให้ผลคะแนนรำยกำรพฤติกรรมท่ีไดมี้มุมมองแตกต่ำงและท ำให้ขอ้มูลท่ีไดรั้บมี
ควำมสมบูรณ์มำกยิง่ข้ึน 
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4.6 ผลการวดัสมรรรถนะด้านคุณภาพการให้บริการในแผนกรับสินค้า 
 จำกกำรท่ีผูว้ิจยัได้ด ำเนินกำรหำค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกั (Weight) ส ำหรับสมรรถนะหลกัและ 
ตวับ่งช้ีสมรรถนะดำ้นคุณภำพกำรให้บริกำรทั้ง 3 ดำ้น โดยกำรน ำเอำหลกักำรวิเครำะห์เชิงล ำดบัขั้น 
(Analytic Hierarchy Process, AHP) มำประยุกตเ์ป็นแบบสอบถำม โดยมีกลุ่มผูเ้ช่ียวชำญท่ีเป็นผูต้อบ
แบบสอบถำมจ ำนวน 3 กลุ่ม ประกอบไปดว้ย กลุ่มผูบ้ริหำร บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั กลุ่ม
ผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรมเดียวกนั และกลุ่มนกัวิชำกำรและท่ีปรึกษำองคก์รภำคเอกชน จำกนั้นผูว้ิจยั
จะผลค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัดงักล่ำวมำวิเครำะห์ระดบัสมรรถนะร่วมกบัผลคะแนนค่ำเฉล่ีย (Mean) 
ในแต่ละรำยกำรพฤติกรรม ซ่ึงถูกให้โดยกลุ่มประชำกรตวัอย่ำง (Sample Size) ท่ีประกอบไปด้วย 
ผูจ้ดักำร หัวหน้ำงำน และพนักงำนสนับสนุนปฏิบัติกำร ท่ีมีควำมเช่ือมนัมัน่ร้อยละ 95 ตำมสูตร
ค ำนวณของ ทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) จำกนั้นผูว้ิจยัจะน ำคะแนนผลกำรวดัสมรรถนะท่ีไดรั้บมำ
ท ำกำรแปลควำมหมำยด้วยวิธีกำรค ำนวนหำค่ำควำมกวำ้งของอตัรภำคชั้น (Class Interval) ซ่ึงเดิม
ผูว้จิยัไดก้  ำหนดระดบัคะแนนในกำรวดัสมรรถนะตำมมำตรำวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ไดแ้ก่ 
 

       ค่ำคะแนน 
 สมรรถนะอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม      5   
 สมรรถนะอยูใ่นระดบัดี       4    
 สมรรถนะอยูใ่นระดบัพอใช ้      3    
 สมรรถนะอยูใ่นระดบัแย ่       2   
 สมรรถนะอยูใ่นระดบัแยม่ำก      1  
 
 เพื่อจดัระดบัคะแนนเฉล่ียในช่วงคะแนนต่ำงๆเพื่อแปลควำมหมำย ผูว้ิจยัไดค้  ำนวณหำค่ำควำม
กวำ้งของอตัรภำคชั้น (Class Interval) โดยสมกำร ดงัน้ี  
  
 ควำมกวำ้งของอตัรภำคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่ำสุด) / จ ำนวนชั้น 
 
 ดงันั้นควำมกวำ้งของอตัรภำคชั้นของค่ำเฉล่ียจะมีค่ำเท่ำกบั 0.8 (Fisher อำ้งถึง ชัชวำล เรือง
ประพนัธ์, 2539 หนำ้ 15 )  ผูว้จิยัสำมำรถน ำผลกกำรวดัสมรรถนะท่ีไดรั้บน ำเทียบกบัช่วงคะแนนตำม
ผลกำรค ำนวณอตัรภำคชั้น ดงัน้ี 
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 คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00  แปลควำมวำ่  สมรรถนะอยู่ในระดับ ดี เยี่ยม
 คะแนนเฉล่ีย  3.41 - 4.20  แปลควำมวำ่  สมรรถนะอยูใ่นระดบัดี 
 คะแนนเฉล่ีย  2.61 - 3.40  แปลควำมวำ่  สมรรถนะอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.81 - 2.60  แปลควำมวำ่  สมรรถนะอยูใ่นระดบัแย ่
 คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.80  แปลควำมวำ่  สมรรถนะอยูใ่นระดบัแยม่ำก 
 
 4.6.1 ผลการวดัสมรรถนะด้านคุณภาพการให้บริการของแรงงานไทยและแรงงานต้าว 
  ส ำหรับผลกำรวดัสมรรถนะดำ้นคุณภำพกำรให้บริกำรในแผนกรับสินคำ้ โดยใช้เกณฑ์
กำรให้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัของกลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั มำวเิครำะห์ร่วมกบั
ผลค่ำเฉล่ียตำมมำตรำวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ซ่ึงผูว้ิจยัสำมำรถสรุปผลกำรวดัสมรรถนะทั้ ง
แรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วไดผ้ลดงัน้ี 
  1) แรงงำนไทย 

  ส ำหรับผลกำรวดัสมรรถนะดำ้นคุณภำพกำรให้บริกำรของแรงงำนไทยในแผนก
รับสินคำ้พบว่ำมีค่ำคะแนนอยู่ท่ี 3.57 ซ่ึงเม่ือน ำค่ำคะแนนดงักล่ำวมำเทียบกบัเกณฑ์เพื่อแปล
ควำมหมำย ก็ไดผ้ลกำรวดัสมรรถนะว่ำคุณภำพกำรให้บริกำรของแรงงำนไทยอยู่ระดบัดี ซ่ึง
จำกค่ำคะแนนเบ้ืองตน้ผูว้จิยัสำมำรถจ ำแนกตำมสมรรถนะหลกั ดงัตำรำง 

 
ตำรำงท่ี 4.20 แสดงผลกำรวดัสมรรถนะหลกัส ำหรับแรงงำนไทยโดยใชเ้กณฑก์ำรใหค้่ำคะแนนถ่วง

น ้ำหนกัของกลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 
 

สมรรถนะหลกั 
ผลรวมค่าคะแนนเฉลีย่ของ 

รายการพฤตกิรรม 
คะแนนถ่วงน า้หนักส าหรับ

สมรรถนะหลกั 

กำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ 3.567 0.116 

ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ 3.635 0.597 

กำรแสดงออกของพฤติกรรมกำร
ใหบ้ริกำร 

3.434 0.287 
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ซ่ึงสำมำรถน ำตวัเลขในตำรำงมำวิเครำะห์ร่วมกนั ก็จะทรำบผลกำรวดัสมรรถนะ
ไดว้ำ่อยูใ่นระดบัใด ดงัสมกำร 

 
(3.567 × 0.116) + (3.35 × 0.597) + (3.434 × 0.287) =  3.57 

    
  ส ำหรับขั้นต่อไปเพื่อเป็นกำรทรำบถึงผลกำรวดัสมรรถนะในระดับรำยกำร
พฤติกรรมของแรงงำนไทย โดยไดผ้ลกำรวดัสมรรถนะมำจำกกลุ่มประชำกรตวัอยำ่ง อนัไดแ้ก่ 
ผูจ้ดักำร หวัหนำ้หน่วยงำน และพนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำร ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ำผลคะแนนกำรวดั
สมรรถนะทั้งสำมกลุ่มมำท ำกำรหำค่ำเฉล่ีย (Mean) โดยผลท่ีไดจ้ะยงัคงค่ำไวต้ำมมำตรำวดัแบบ
ลิเคิร์ท (Likert Scale) สำมำรถสรุปผลกำรวดัสมรรถนะไดด้งัน้ี 

   

1.1) ผลกำรวดัสมรรถนะรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรประยกุตใ์ช้
องคค์วำมรู้ 

ผูว้ิจ ัยได้น ำค่ำคะแนนเฉล่ียของรำยกำรพฤติกรรมน ำมำวิเครำะห์ร่วมกับค่ำ
คะแนนถ่วงน ้ ำหนกัของตวับ่งช้ีพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้
ไดผ้ลดงัตำรำง 

 
ตำรำงท่ี 4.21 แสดงผลกำรวเิครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งค์

ควำมรู้ของแรงงำนไทย โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรม 
ของกลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 

 

รายการพฤตกิรรม 
 

ผลการวเิคราะห์ 
 

ประเมินรำคำค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ไดอ้ย่ำงถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑ์ ของ
บริษทัฯ 0.647 

ให้ขอ้มูลพ้ืนฐำนหรือตอบค ำถำมลูกคำ้ ในเร่ือง ประเภทรถท่ีมีให้บริกำร 
ตำรำงเวลำปล่อยรถ ระยะเวลำในกำรขนส่ง และขั้นตอนกำรมำใชบ้ริกำร 
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

0.543 
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ตำรำงท่ี 4.21 แสดงผลกำรวเิครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งค์
ควำมรู้ของแรงงำนไทย โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริหำร 

บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั (ต่อ) 
 

รายการพฤตกิรรม 
 

ผลการวเิคราะห์ 
 

อธิบำยโดยละเอียด และคดัเลือกบรรจุภณัฑท่ี์เหมำะสมใหก้บัชนิดสินคำ้ท่ี
ลูกค้ำน ำมำจัดส่งบนลำนได้อย่ำงถูกต้อง กรณีลูกค้ำมีกำรห่อหุ้มบรรจุ
ภณัฑม์ำก่อนหนำ้แลว้ ตอ้งมีกำรตรวจสอบภำพบรรจุภณัฑ ์ก่อนน ำสน้คำ้ 

0.780 

เคล่ือนยำ้ยสินค้ำโดยปฏิบัติตำมค ำแนะน ำสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ำกัดของ
สินคำ้บนบรรจุภณัฑอ์ยำ่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัไม่ใหสิ้นคำ้ลูกคำ้เสียหำย 0.626 

ปฏิบติังำนโดยยึดหลกัควำมปลอดภยัโดยเคร่งครัด เพ่ือลดควำมเส่ียงใน
กำรเกิดอุบติัในงำน จนตนเองไดรั้บบำดเจ็บ หรือท ำให้สินคำ้ของลูกคำ้
เสียหำย 

0.972 

 
  หลงัจำกท่ีผูว้ิจยัไดผ้ลกำรวิเครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำร
ประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ของแรงงำนไทยมำเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปผูว้ิจยัจะได้น ำ
ตวัเลขในตำรำง 4.21 มำท ำกำรแปลควำมหมำยดว้ยวิธีค  ำนวณหำค่ำควำมกวำ้งของอตัรภำคชั้น 
(Class Interval) โดยก ำหนดให้จ  ำนวนอตัรภำคชั้นยงัเป็นไปตำมมำตรำกำรวดัแบบลิเคิร์ท 5 
ระดบั ทั้งน้ีเน่ืองจำกเป็นกำรวิเครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรถนะหลกั จึงสำมำรถใชต้วัเลข
ในตำรำง 4.21 มำค ำนวณหำค่ำควำมกวำ้งของอัตรภำคชั้นตำมสูตรท่ีผูว้ิจยัได้น ำเสนอไป
ขำ้งตน้ โดยผลกำรค ำนวณไดค้่ำควำมกวำ้งอยูท่ี่ 0.09 ซ่ึงผูว้ิจยัสำมำรถจดัระดบัในช่วงคะแนน
ต่ำงๆ เพื่อแปลควำมหมำยไดด้งัน้ี 

 
 คะแนนเฉล่ีย  0.91 - 1.00  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
 คะแนนเฉล่ีย  0.82 - 0.90  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัดี 
 คะแนนเฉล่ีย  0.73 - 0.81  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 คะแนนเฉล่ีย  0.64 - 0.72  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัแย ่
 คะแนนเฉล่ีย  0.54 - 0.63  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัแยม่ำก 
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   ผูว้ิจยัสำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์ท่ีไดรั้บน ำมำเทียบกบัเกณฑ์แปลควำมหมำย ซ่ึง
 ไดผ้ลดงัตำรำง 
 
ตำรำงท่ี 4.22 แสดงระดบัรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ของ

แรงงำนไทย โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริหำร 
บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 

 
รายการพฤตกิรรมในสมรรถนะหลกัด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 

ระดบัดีเยีย่ม  ปฏิบติังำนโดยยึดหลกัควำมปลอดภยัโดยเคร่งครัด เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำร
เกิดอุบติัในงำน จนตนเองไดรั้บบำดเจ็บ หรือท ำใหสิ้นคำ้ของลูกคำ้เสียหำย 

ระดบัปำนกลำง อธิบำยโดยละเอียด และคดัเลือกบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมำะสมให้กบัชนิดสินคำ้ท่ี
ลูกคำ้น ำมำจดัส่งบนลำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง กรณีลูกคำ้มีกำรห่อหุม้บรรจุภณัฑม์ำ
ก่อนหนำ้แลว้ ตอ้งมีกำรตรวจสอบภำพบรรจุภณัฑ ์ก่อนน ำสน้คำ้ 

ระดบัแย ่ ประเมินรำคำค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑ ์ของ 
บริษทัฯ 

ระดบัแยม่ำก 1) ให้ขอ้มูลพ้ืนฐำนหรือตอบค ำถำมลูกคำ้ในเร่ืองประเภทรถท่ีมีให้บริกำร
ตำรำงเวลำปล่อยรถ ระยะเวลำในกำรขนส่ง และขั้นตอนกำรมำใชบ้ริกำรได้
อยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

2) เคล่ือนยำ้ยสินค้ำโดยปฏิบัติตำมค ำแนะน ำสัญลักษณ์บ่งช้ีข้อจ ำกัดของ
สินคำ้บนบรรจุภณัฑอ์ยำ่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัไม่ใหสิ้นคำ้ลูกคำ้เสียหำย 

 
1.2) ผลกำรวดัสมรรถนะรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำมช ำนำญ

ในทกัษะอำชีพ 
ผูว้ิจยัไดน้ ำค่ำคะแนนเฉล่ียของรำยกำรพฤติกรรมน ำมำวิเครำะห์ร่วมกบัค่คะแนน

ถ่วงน ้ำหนกัของตวับ่งช้ีพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ ไดผ้ลดงั
ตำรำง 
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ตำรำงท่ี 4.23 แสดงผลกำรวเิครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะ
อำชีพของแรงงำนไทย โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริหำร 

บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั  
 

รายการพฤตกิรรม ผลการวเิคราะห์ 

จัดเรียงสินค้ำโดยพยำยำมไม่ให้เกินขอบบนพำเลท (Pallet) ไม่น ำ
สินคำ้ท่ีมีน ้ ำหนกัมำกกวำ่ข้ึนมำทบัสินคำ้ท่ีมีน ้ ำหนกัเบำ และจดัเรียง
สินคำ้ต่ำงชนิดกนัไม่ให้หนักเอนเอียงไปขำ้งใดขำ้งหน่ึง เพ่ือป้องกนั
ไม่ใหส้ิ้นคำ้ลม้ระหวำ่งท ำกำรเคล่ือนยำ้ย 

0.375 

กรอกขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู่ ผูส่้งสินคำ้ตน้ทำงและผูรั้บสินคำ้ปลำยทำงได้
อยำ่งชดัเจน ครบถว้นสมบูรณ์ อีกทั้งระบุชนิดสินคำ้ จ ำนวน หน่วยนบั 
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

0.105 

วิเครำะห์ชนิดและปริมำณสินคำ้ เพ่ือสำมำรถใชพ้ื้นท่ีในกำรจดัเรียง
สินคำ้บนรถบรรทุกไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และก ำหนดต ำแหน่งใน
กำรจัดวำงสินคำ้บนรถบรรทุกให้เกิดควำมสมดุลของตวัรถ ลดกำร
เกิดผลกระทบต่อกนัของสินคำ้ต่ำงชนิด อีกทั้งติดตำมสถำนะปริมำตร
และน ้ ำหนักของสินคำ้บนรถบรรทุก เพ่ือปรับเปล่ียนแผนให้ไดก้ ำไร
ในรถเท่ียวดงักล่ำว 

0.518 

ตรวจเช็ครำยละเอียดส ำคญั และจ ำนวนสินคำ้ของลูกคำ้ข้ึนรถบรรทุก
ไดอ้ยำ่งครบถว้น ตำมท่ีระบุรำยกำรตรวจนบัสินคำ้ 

0.481 

เลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมำะสมต่อกำรรัดตรึงสินคำ้แต่ละชนิด รวมถึง
กำรคลุมผำ้ใบบนรถบรรทุกให้ถูกตอ้ง และหลีกเล่ียงกำรเหยียบสินคำ้
ลูกคำ้โดยตรงระหวำ่งกำรคลุมผำ้ใบ 

0.358 

เลือกใชอุ้ปกรณ์ในกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ไดอ้ยำ่งเหมำะสม และควบคุม
เคร่ืองจกัรอยำ่งคล่องแคล่ว เพ่ือไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อสินคำ้ 

0.131 
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ตำรำงท่ี 4.23 แสดงผลกำรวเิครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะ
อำชีพของแรงงำนไทย โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริหำร 

บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั  (ต่อ) 
 

รายการพฤตกิรรม ผลการวเิคราะห์ 

เขำ้ใจในค ำสัง่จำกหวัหนำ้งำนหรือลูกคำ้ และปฏิบติัตำมไดถู้กตอ้ง   0.264 
ตรวจสอบพ้ืนผิวกระบะก่อนกำรจัดเรียง และจัดเรียงสินคำ้ได้ตำม
แผนท่ีวำงไว ้โดยหลีกเล่ียงควำมเส่ียงอนัท่ีจะเกิดควำมเสียหำยต่อตวั
สินคำ้ระหวำ่งรถบรรทุกเคล่ือนท่ี 

0.626 

ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือ สนบัสนุน เพ่ือใหเ้กิดกำรบริกำรลูกคำ้ท่ี
ดี 

0.381 

มีควำมค ล่องแค ล่ว ว่องไว สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ ำใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำร 

0.395 

 
  หลงัจำกท่ีผูว้จิยัไดผ้ลกำรวเิครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำม
ช ำนำญในทกัษะอำชีพมำเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปผูว้จิยัจะไดน้ ำตวัเลขในตำรำง 4.23 
มำท ำกำรแปลควำมหมำยดว้ยวิธีค  ำนวณหำค่ำควำมกวำ้งของอตัรภำคชั้น (Class Interval) โดย
ก ำหนดให้จ  ำนวนอตัรภำคชั้นยงัเป็นไปตำมมำตรำกำรวดัแบบลิเคิร์ท 5 ระดบั ทั้งน้ีเน่ืองจำก
เป็นกำรวิเครำะห์รำยกำรพฤติกรรมภำยในสมรรถนะหลกั จึงสำมำรถใชต้วัเลขในตำรำง 4.23 
มำค ำนวณหำค่ำควำมกวำ้งของอตัรภำคชั้นตำมสูตรท่ีผูว้ิจยัไดน้ ำเสนอไปขำ้งตน้ โดยผลกำร
ค ำนวณได้ค่ำควำมกวำ้งอยู่ท่ี 0.10 ซ่ึงผูว้ิจยัสำมำรถจดัระดับในช่วงคะแนนต่ำงๆ เพื่อแปล
ควำมหมำยไดด้งัน้ี 

 
 คะแนนเฉล่ีย  0.51 - 1.00  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  
 คะแนนเฉล่ีย  0.41 - 0.50  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัดี 
 คะแนนเฉล่ีย  0.31 - 0.40  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 คะแนนเฉล่ีย  0.21 - 0.30  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัแย ่
 คะแนนเฉล่ีย  0.10 - 0.20  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัแยม่ำก 
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   ผูว้ิจยัสำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์ท่ีไดรั้บน ำมำเทียบกบัเกณฑ์แปลควำมหมำย ซ่ึง
 ไดผ้ลดงัตำรำง 
 
ตำรำงท่ี 4.24 แสดงระดบัรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพของ

แรงงำนไทย โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริหำร 
บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 

 
รายการพฤตกิรรมในสมรรถนะหลกัด้านความช านาญในทกัษะอาชีพ 

ระดบัดีเยีย่ม 1) ตรวจสอบพ้ืนผิวกระบะก่อนกำรจดัเรียง และจดัเรียงสินคำ้ไดต้ำมแผนท่ีวำงไว ้
โดยหลีกเล่ียงควำมเส่ียงอนัท่ีจะเกิดควำมเสียหำยต่อตัวสินค้ำระหว่ำงรถบรรทุก
เคล่ือนที 
2) วิเครำะห์ชนิดและปริมำณสินค้ำ เพ่ือสำมำรถใช้พ้ืนท่ีในกำรจดัเรียงสินค้ำบน
รถบรรทุกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และก ำหนดต ำแหน่งในกำรจัดวำงสินค้ำบน
รถบรรทุกให้เกิดควำมสมดุลของตวัรถ ลดกำรเกิดผลกระทบต่อกนัของสินคำ้ต่ำง
ชนิด อีกทั้ งติดตำมสถำนะปริมำตรและน ้ ำหนักของสินค้ำบนรถบรรทุก เพ่ือ
ปรับเปล่ียนแผนใหไ้ดก้ ำไรในรถเท่ียวดงักล่ำว 

ระดบัดี ตรวจเช็ครำยละเอียดส ำคัญ และจ ำนวนสินค้ำของลูกค้ำข้ึนรถบรรทุกได้อย่ำง
ครบถว้น ตำมท่ีระบุรำยกำรตรวจนบัสินคำ้ 

ระดบัปำนกลำง 1) มีควำมคล่องแคล่ว วอ่งไว สำมำรถแกปั้ญหำเฉพำะหนำ้ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพ่ือ
ควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำร 
2) ท  ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือ สนบัสนุน เพ่ือใหเ้กิดกำรบริกำรลูกคำ้ท่ีดี 
3) เลือกใชอุ้ปกรณ์ใหเ้หมำะสมต่อกำรรัดตรึงสินคำ้แต่ละชนิด รวมถึงกำรคลุมผำ้ใบ
บนรถบรรทุกให้ถูกตอ้ง และหลีกเล่ียงกำรเหยียบสินคำ้ลูกคำ้โดยตรงระหว่ำงกำร
คลุมผำ้ใบ 
4) จัดเรียงสินค้ำโดยพยำยำมไม่ให้เกินขอบบนพำเลท (Pallet) ไม่น ำสินค้ำท่ีมี
น ้ ำหนักมำกกวำ่ข้ึนมำทบัสินคำ้ท่ีมีน ้ ำหนักเบำ และจดัเรียงสินคำ้ต่ำงชนิดกนัไม่ให้
หนักเอนเอียงไปข้ำงใดข้ำงหน่ึง เพ่ือป้องกันไม่ให้ ส้ินค้ำล้มระหว่ำงท ำกำร
เคล่ือนยำ้ย 

ระดบัแย ่ เขำ้ใจในค ำส่ังจำกหัวหนำ้งำนหรือลูกคำ้ และปฏิบติัตำมไดถู้กตอ้ง   

ระดบัแยม่ำก 1) เลือกใชอุ้ปกรณ์ในกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ไดอ้ย่ำงเหมำะสมและควบคุมเคร่ืองจกัร
อยำ่งคล่องแคล่ว เพ่ือไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อสินคำ้ 
2) ตรวจเช็ครำยละเอียดส ำคญั และจ ำนวนสินค้ำของลูกค้ำข้ึนรถบรรทุกได้อย่ำง
ครบถว้น ตำมท่ีระบุรำยกำรตรวจนบัสินคำ้ 
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1.3) ผลกำรวดัสมรรถนะรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรแสดงออก 
ของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร  

ผูว้ิจ ัยได้น ำค่ำคะแนนเฉล่ียของรำยกำรพฤติกรรมน ำมำวิเครำะห์ร่วมกับค่ำ
คะแนนถ่วงน ้ำหนกัของตวับ่งช้ีพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรม
กำรใหบ้ริกำร ไดผ้ลดงัตำรำง  

 
ตำรำงท่ี 4.25 แสดงผลกำรวเิครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรแสดงออกของ

พฤติกรรมกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนไทย โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่ม
ผูบ้ริหำรบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 

 

รายการพฤตกิรรม ผลการวเิคราะห์ 

มำปฏิบัติงำนดว้ยควำมพร้อมของเคร่ืองแต่งกำยท่ีถูกตอ้งตำมระเบียบ
ของสถำนประกอบกำร 

0.096 

สนทนำกับลูกค้ำด้วยภำษำท่ีสุภำพ และให้เกียรติลูกค้ำในฐำนะผู ้มี
อุปกำระคุณ 

0.302 

ให้ควำมส ำคญัต่อลูกคำ้ทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียม ช่วยลูกคำ้ยกสินคำ้ลงจำก
รถโดยไม่เก่ียงเพ่ือนร่วมงำน 

0.679 

เขำ้ถึงตวัลูกคำ้ทนัที เม่ือลูกคำ้น ำสินคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำร 0.507 
ยิม้ให้ลูกคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรทุกสถำนกำรณ์ และแสดงออกถึงควำมเป็นผูมี้
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี   

0.340 

ยกมือไหว ้และกล่ำวทักทำยลูกคำ้ทุกคร้ัง ทั้ งก่อนและหลงักำรมำใช้
บริกำร 

0.343 

ยินดีรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต ำหนิ โดยไม่แสดงอำกำรไม่พอใจ ไม่
ข้ึนเสียงใส่ลูกคำ้ และพร้อมน ำขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้ให้กบัผูบ้งัคบับญัชำให้
รับทรำบ 

0.358 

ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวโดยกำรเรียกร้องค่ำบริกำรพิเศษ 
(Service Charge) หรือลกัขโมยสินคำ้จำกลูกคำ้ อีกทั้ง รับผิดชอบในงำน 
ตรงต่อเวลำ ใชท้รัพยำกรดำ้นต่ำงๆของสถำนประกอบกำรควำมคุม้ค่ำ 
ประหยดั 

0.809 
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  หลงัจำกท่ีผูว้ิจยัไดผ้ลกำรวิเครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำร
แสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำรของแรงงำนไทยมำเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไป
ผูว้ิจยัจะไดน้ ำตวัเลขในตำรำง 4.25 มำท ำกำรแปลควำมหมำยดว้ยวิธีค  ำนวณหำค่ำควำมกวำ้ง
ของอตัรภำคชั้น (Class Interval) โดยก ำหนดให้จ  ำนวนอตัรภำคชั้นยงัเป็นไปตำมมำตรำกำรวดั
แบบลิเคิร์ท 5 ระดบั ทั้งน้ีเน่ืองจำกเป็นกำรวิเครำะห์รำยกำรพฤติกรรมภำยในปัจจยัหลกั จึง
สำมำรถใชต้วัเลขในตำรำง  4.25 มำค ำนวณหำค่ำควำมกวำ้งของอตัรภำคชั้นตำมสูตรท่ีผูว้จิยัได้
น ำเสนอไปขำ้งตน้ โดยผลกำรค ำนวณได้ค่ำควำมกวำ้งอยู่ท่ี 0.14 ซ่ึงผูว้ิจยัสำมำรถจดัระดับ
ในช่วงคะแนนต่ำงๆ เพื่อแปลควำมหมำยไดด้งัน้ี  

 
 คะแนนเฉล่ีย  0.66 - 1.00   แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  
 คะแนนเฉล่ีย  0.52 - 0.65  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัดี 
 คะแนนเฉล่ีย  0.38 - 0.51  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 คะแนนเฉล่ีย  0.22 - 0.37  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัแย ่
 คะแนนเฉล่ีย  0.09 - 0.23  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัแยม่ำก 
 

ผูว้ิจยัสำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์ท่ีได้รับน ำมำเทียบกบัเกณฑ์แปลควำมหมำย ซ่ึง
ไดผ้ลดงัตำรำง  

    
ตำรำงท่ี 4.26 แสดงระดบัสมรรถนะรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรแสดงออกของ
พฤติกรรมกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนไทย โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่ม

ผูบ้ริหำรบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 
 

รายการพฤตกิรรมในสมรรถนะหลกัด้านการแสดงออกของพฤตกิรรมการให้บริการของแรงงานไทย 
ระดบัดีเยีย่ม 1) ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวัโดยกำรเรียกร้องค่ำบริกำรพิเศษ (Service 

Charge) หรือลกัขโมยสินคำ้จำกลูกคำ้ อีกทั้ง รับผิดชอบในงำน ตรงต่อเวลำ 
ใชท้รัพยำกรดำ้นต่ำงๆของสถำนประกอบกำรควำมคุม้ค่ำ ประหยดั 
2) ใหค้วำมส ำคญัต่อลูกคำ้ทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียม ช่วยลูกคำ้ยกสินคำ้ลงจำกรถ
โดยไม่เก่ียงเพ่ือนร่วมงำน 
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ตำรำงท่ี 4.26 แสดงระดบัสมรรถนะรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรแสดงออกของ
พฤติกรรมกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนไทย โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่ม

ผูบ้ริหำรบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั (ต่อ) 
 

รายการพฤตกิรรมในสมรรถนะหลกัด้านการแสดงออกของพฤตกิรรมการให้บริการของแรงงานไทย 
ระดบัปำนกลำง เขำ้ถึงตวัลูกคำ้ทนัที เม่ือลูกคำ้น ำสินคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำร 
ระดบัแย ่ 1) ยินดีรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต ำหนิ โดยไม่แสดงอำกำรไม่พอใจ ไม่ข้ึน

เสียงใส่ลูกคำ้ และพร้อมน ำขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชำใหรั้บทรำบ 

2) มีรอยยิม้ใหลู้กคำ้ 

3) สนทนำกับลูกค้ำด้วยภำษำท่ีสุภำพ และให้เกียรติลูกค้ำในฐำนะผู ้มี
อุปกำระคุณ 

4) ยกมือไหว ้และกล่ำวทกัทำยลูกคำ้ทุกคร้ัง ทั้งก่อนและหลงักำรมำใชบ้ริกำร 
ระดบัแยม่ำก มำปฏิบติังำนดว้ยควำมพร้อมของเคร่ืองแต่งกำยท่ีถูกตอ้งตำมระเบียบของ

สถำนประกอบกำร 

 
  2) แรงงำนต่ำงดำ้ว   
   ส ำหรับผลกำรวดัสมรรถนะดำ้นคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนต่ำงดำ้ว ท่ี เป็ น
 พนักงำนท่ีให้บริกำรในแผนกรับสินค้ำ พบว่ำมีค่ำคะแนนอยู่ท่ี 2.96 ซ่ึงเม่ือน ำค่ำคะแนน
 ดังกล่ำวมำเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลควำมหมำย ก็ได้ผลกำรวดัสมรรถนะว่ำคุณภำพกำร
 ให้บริกำรของแรงงำนต่ำงด้ำวอยู่ระดับปำนกลำง ซ่ึงจำกค่ำคะแนนเบ้ืองต้นผูว้ิจยัสำมำรถ
 จ ำแนกตำมสมรรถนะหลกั ดงัตำรำง 
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ตำรำงท่ี 4.27 แสดงผลกำรวดัสมรรถนะหลกัส ำหรับแรงงำนต่ำงดำ้วโดยใชเ้กณฑก์ำรใหค้่ำคะแนน
ถ่วงน ้ำหนกัของกลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 

 

สมรรถนะหลกั 
ผลรวมค่าคะแนนเฉลีย่ของ 

รายการพฤตกิรรม 
คะแนนถ่วงน า้หนักส าหรับ

สมรรถนะหลกั 

กำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ 2.731 0.116 

ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ 2.988 0.597 

กำรแสดงออกของพฤติกรรมกำร
ใหบ้ริกำร 

2.995 0.287 

ซ่ึงสำมำรถน ำตวัเลขในตำรำงมำวิเครำะห์ร่วมกนั ก็จะทรำบผลกำรวดัสมรรถนะ
ไดว้ำ่อยูใ่นระดบัใด ดงัสมกำร 

 
(2.731 × 0.116) + (2.988 × 0.597) + (2.995 × 0.287) =  2.96 

    
  ส ำหรับขั้นต่อไปเพื่อเป็นกำรทรำบถึงผลกำรวดัสมรรถนะในรำยกำรพฤติกรรม 
ของแรงงำนต่ำงดำ้ว ซ่ึงไดผ้ลกำรวดัสมรรถนะมำจำกกลุ่มประชำกรท่ีใชใ้นกำรศึกษำ อนัไดแ้ก่ 
ผูจ้ดักำร หวัหนำ้หน่วยงำน และพนกังำนสนบัสนุนปฏิบติักำร ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ำผลคะแนนกำรวดั
สมรรถนะทั้งสำมกลุ่มมำท ำกำรหำค่ำเฉล่ีย (Mean) โดยผลท่ีไดจ้ะยงัคงค่ำไวต้ำมมำตรำวดัแบบ
ลิเคิร์ท (Likert Scale) สำมำรถสรุปผลกำรวดัสมรรถนะไดด้งัน้ี 

2.1) ผลกำรวดัสมรรถนะรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรประยกุตใ์ช้
องคค์วำมรู้ 

 
 
 
 
 
 

 



 

142 
 

ตำรำงท่ี 4.28 แสดงผลกำรวเิครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งค์
ควำมรู้ของแรงงำนต่ำงดำ้ว โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริหำร 

บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 
 

รายการพฤตกิรรม ผลการวเิคราะห์ 

ประเมินรำคำค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ไดอ้ย่ำงถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑ ์
ของบริษทัฯ 0.504 

ให้ข้อมูลพ้ืนฐำนหรือตอบค ำถำมลูกค้ำ ในเร่ือง ประเภทรถท่ีมี
ให้บริกำร ตำรำงเวลำปล่อยรถ ระยะเวลำในกำรขนส่ง และขั้นตอน
กำรมำใชบ้ริกำร ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

0.365 

อธิบำยโดยละเอียด และคดัเลือกบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมำะสมให้กบัชนิด
สินคำ้ท่ีลูกคำ้น ำมำจดัส่งบนลำนได้อย่ำงถูกตอ้ง กรณีลูกคำ้มีกำร
ห่อหุ้มบรรจุภณัฑ์มำก่อนหน้ำแลว้ ตอ้งมีกำรตรวจสอบภำพบรรจุ
ภณัฑ ์ก่อนน ำสน้คำ้ข้ึนรถบรรทุก 

0.609 

เคล่ือนยำ้ยสินคำ้โดยปฏิบติัตำมค ำแนะน ำสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ำกัด
ของสินค้ำบนบรรจุภัณฑ์อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือป้องกันไม่ให้สินค้ำ
ลูกคำ้เสียหำย 

0.453 

ปฏิบัติงำนโดยยึดหลกัควำมปลอดภัยโดยเคร่งครัด เพ่ือลดควำม
เส่ียงในกำรเกิดอุบัติในงำน จนตนเองได้รับบำดเจ็บ หรือท ำให้
สินคำ้ของลูกคำ้เสียหำย 

0.800 

 
  หลงัจำกท่ีผูว้ิจยัไดผ้ลกำรวิเครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำร
ประยุกตใ์ชอ้งคค์วำมรู้มำเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปผูว้ิจยัจะไดน้ ำตวัเลขในตำรำง 4.28 
มำท ำกำรแปลควำมหมำยดว้ยวิธีค  ำนวณหำค่ำควำมกวำ้งของอตัรภำคชั้น (Class Interval) โดย
ก ำหนดให้จ  ำนวนอตัรภำคชั้น ยงัเป็นไปตำมมำตรำกำรวดัแบบลิเคิร์ท 5 ระดบั ทั้งน้ีเน่ืองจำก
เป็นกำรวิเครำะห์รำยกำรพฤติกรรมภำยในสมรรถนะหลกั จึงสำมำรถใชต้วัเลขในตำรำง 4.28 
มำค ำนวณหำค่ำควำมกวำ้งของอตัรภำคชั้นตำมสูตรท่ีผูว้ิจยัไดน้ ำเสนอไปขำ้งตน้ โดยผลกำร
ค ำนวณได้ค่ำควำมกวำ้งอยู่ท่ี 0.09 ซ่ึงผูว้ิจยัสำมำรถจดัระดับในช่วงคะแนนต่ำงๆ เพื่อแปล
ควำมหมำยไดด้งัน้ี 
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 คะแนนเฉล่ีย  0.73 - 1.00  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  
 คะแนนเฉล่ีย  0.64 - 0.72  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัดี 
 คะแนนเฉล่ีย  0.55 - 0.63  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 คะแนนเฉล่ีย  0.46 - 0.54  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัแย ่
 คะแนนเฉล่ีย  0.36 - 0.45  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัแยม่ำก 
 

ผูว้ิจยัสำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์ท่ีได้รับน ำมำเทียบกบัเกณฑ์แปลควำมหมำย ซ่ึง
ไดผ้ลดงัตำรำง  

 
ตำรำงท่ี 4.29 แสดงระดบัสมรรถนะรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งค์
ควำมรู้ของแรงงำนต่ำงดำ้ว โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริหำร 

บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 
 

รายการพฤตกิรรมในสมรรถนะหลกัด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของแรงงานต่างด้าว 
ระดบัดีเยีย่ม ปฏิบติังำนโดยยึดหลกัควำมปลอดภยัโดยเคร่งครัด เพ่ือลดควำมเส่ียงในกำร

เกิดอุบติัในงำน จนตนเองไดรั้บบำดเจ็บ หรือท ำใหสิ้นคำ้ของลูกคำ้เสียหำย 
ระดบัปำนกลำง อธิบำยโดยละเอียด และคดัเลือกบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมำะสมให้กบัชนิดสินคำ้ท่ี

ลูกคำ้น ำมำจดัส่งบนลำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง กรณีลูกคำ้มีกำรห่อหุม้บรรจุภณัฑม์ำ
ก่อนหน้ำแล้ว ต้องมีกำรตรวจสอบภำพบรรจุภัณฑ์  ก่อนน ำส้นค้ำข้ึน
รถบรรทุก 

ระดบัแย ่ ประเมินรำคำค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑ ์ของบริษทั
ฯ 

ระดบัแยม่ำก 1) ให้ขอ้มูลพ้ืนฐำนหรือตอบค ำถำมลูกคำ้ในเร่ืองประเภทรถท่ีมีให้บริกำร 
ตำรำงเวลำปล่อยรถ ระยะเวลำในกำรขนส่ง และขั้นตอนกำรมำใชบ้ริกำร ได้
อยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 
2) เคล่ือนยำ้ยสินค้ำโดยปฏิบัติตำมค ำแนะน ำสัญลักษณ์บ่งช้ีข้อจ ำกัดของ
สินคำ้บนบรรจุภณัฑอ์ยำ่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัไม่ใหสิ้นคำ้ลูกคำ้เสียหำย 
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2.2) ผลกำรวดัสมรรถนะรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำมช ำนำญ
ในทกัษะอำชีพ 

 
ตำรำงท่ี 4.30 แสดงผลกำรวเิครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะ

อำชีพของแรงงำนต่ำงดำ้ว โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริหำร 
บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 

 

รายการพฤตกิรรม ผลการวเิคราะห์ 

จดัเรียงสินคำ้โดยพยำยำมไม่ให้เกินขอบบนพำเลท (Pallet) ไม่น ำ
สินคำ้ท่ีมีน ้ ำหนกัมำกกวำ่ข้ึนมำทบัสินคำ้ท่ีมีน ้ ำหนกัเบำ และจดัเรียง
สินคำ้ต่ำงชนิดกนัไม่ใหห้นกัเอนเอียงไปขำ้งใดขำ้งหน่ึง เพ่ือป้องกนั
ไม่ใหส้ิ้นคำ้ลม้ระหวำ่งท ำกำรเคล่ือนยำ้ย 

0.313 

กรอกขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู่ ผูส่้งสินคำ้ตน้ทำงและผูรั้บสินคำ้ปลำยทำงได้
อยำ่งชดัเจน ครบถว้นสมบูรณ์ อีกทั้งระบุชนิดสินคำ้ จ ำนวน หน่วย
นบั ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง 

0.068 

วเิครำะห์ชนิดและปริมำณสินคำ้ เพ่ือสำมำรถใชพ้ื้นท่ีในกำรจดัเรียง
สินคำ้บนรถบรรทุกไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และก ำหนดต ำแหน่งใน
กำรจดัวำงสินคำ้บนรถบรรทุกให้เกิดควำมสมดุลของตวัรถ ลดกำร
เกิดผลกระทบต่อกันของสินค้ำต่ำงชนิด อีกทั้ งติดตำมสถำนะ
ปริมำตรและน ้ ำหนักของสินคำ้บนรถบรรทุก เพ่ือปรับเปล่ียนแผน
ใหไ้ดก้ ำไรในรถเท่ียวดงักล่ำว 

0.424 

ตรวจเช็ครำยละเอียดส ำคัญ  และจ ำนวนสินค้ำของลูกค้ำข้ึน
รถบรรทุกไดอ้ยำ่งครบถว้น ตำมท่ีระบุรำยกำรตรวจนบัสินคำ้ 0.365 

เลือกใชอุ้ปกรณ์ให้เหมำะสมต่อกำรรัดตรึงสินคำ้แต่ละชนิด รวมถึง
กำรคลุมผำ้ใบบนรถบรรทุกให้ถูกต้อง และหลีกเล่ียงกำรเหยียบ
สินคำ้ลูกคำ้โดยตรงระหวำ่งกำรคลุมผำ้ใบ 

0.308 

เลือกใช้อุปกรณ์ในกำรเคล่ือนยำ้ยสินค้ำได้อย่ำงเหมำะสม และ
ควบคุมเคร่ืองจกัรอย่ำงคล่องแคล่ว เพ่ือไม่ให้เกิดควำมเสียหำยต่อ
สินคำ้ 

0.102 

เขำ้ใจในค ำสัง่จำกหวัหนำ้งำนหรือลูกคำ้ และปฏิบติัตำมไดถู้กตอ้ง   0.213 
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ตำรำงท่ี 4.30 แสดงผลกำรวเิครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะ
อำชีพของแรงงำนต่ำงดำ้ว โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริหำร 

บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั (ต่อ) 
 

รายการพฤตกิรรม ผลการวเิคราะห์ 

ตรวจสอบพ้ืนผิวกระบะก่อนกำรจดัเรียง และจดัเรียงสินคำ้ไดต้ำม
แผนท่ีวำงไว ้โดยหลีกเล่ียงควำมเส่ียงอนัท่ีจะเกิดควำมเสียหำยต่อตวั
สินคำ้ระหวำ่งรถบรรทุกเคล่ือนท่ี 

0.523 

ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือ สนบัสนุน เพ่ือใหเ้กิดกำรบริกำรลูกคำ้
ท่ีดี 

0.330 

มีควำมคล่องแคล่ว ว่องไว สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำร 

0.342 

 
  หลงัจำกท่ีผูว้จิยัไดผ้ลกำรวเิครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำม
ช ำนำญในทกัษะอำชีพของแรงงำนต่ำงดำ้วมำเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ขั้นตอนต่อไปผูว้ิจยัจะไดน้ ำ
ตวัเลขในตำรำง 4.30 มำท ำกำรแปลควำมหมำยดว้ย วิธีค  ำนวณหำค่ำควำมกวำ้งของอตัรภำค
ชั้น (Class Interval) โดยก ำหนดให้จ  ำนวนอตัรภำคชั้นยงัเป็นไปตำมมำตรำกำรวดัแบบลิเคิร์ท 
5 ระดบั ทั้ งน้ีเน่ืองจำกเป็นกำรวิเครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกั  จึงสำมำรถใช้
ตวัเลขในตำรำง 4.30 มำค ำนวณหำค่ำควำมกวำ้งของอตัรภำคชั้นตำมสูตรท่ีผูว้ิจยัไดน้ ำเสนอไป
ขำ้งตน้ โดยผลกำรค ำนวณไดค้่ำควำมกวำ้งอยูท่ี่ 0.009 ซ่ึงผูว้ิจยัสำมำรถจดัระดบัในช่วงคะแนน
ต่ำงๆ เพื่อแปลควำมหมำยไดด้งัน้ี 

 
 คะแนนเฉล่ีย  0.44 - 1.00  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  
 คะแนนเฉล่ีย  0.35 - 0.43  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัดี 
 คะแนนเฉล่ีย  0.26 - 0.34  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 คะแนนเฉล่ีย  0.17 - 0.25  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัแย ่
 คะแนนเฉล่ีย  0.07 - 0.16  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัแยม่ำก 
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ผูว้ิจยัสำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์ท่ีไดรั้บน ำมำเทียบกบัเกณฑ์แปลควำมหมำย ซ่ึง
ไดผ้ลดงัตำรำง  

 
ตำรำงท่ี 4.31 แสดงระดบัสมรรถนะรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะ

อำชีพของแรงงำนต่ำงดำ้ว โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริหำร 
บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั  

 
รายการพฤตกิรรมในสมรรถนะหลกัด้านความช านาญในทกัษะอาชีพของแรงงานต่างด้าว 

ระดบัดีเยีย่ม ตรวจสอบพ้ืนผิวกระบะก่อนกำรจดัเรียง และจดัเรียงสินคำ้ไดต้ำมแผนท่ีวำง
ไว ้โดยหลีกเล่ียงควำมเส่ียงอันท่ีจะเกิดควำมเสียหำยต่อตัวสินค้ำระหว่ำง
รถบรรทุกเคล่ือนท่ี 

ระดบัดี 1) วิเครำะห์ชนิดและปริมำณสินคำ้ เพ่ือสำมำรถใชพ้ื้นท่ีในกำรจดัเรียงสินคำ้
บนรถบรรทุกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และก ำหนดต ำแหน่งในกำรจัดวำง
สินคำ้บนรถบรรทุกใหเ้กิดควำมสมดุลของตวัรถ ลดกำรเกิดผลกระทบต่อกนั
ของสินคำ้ต่ำงชนิด อีกทั้งติดตำมสถำนะปริมำตรและน ้ ำหนักของสินคำ้บน
รถบรรทุก เพื่อปรับเปล่ียนแผนใหไ้ดก้ ำไรในรถเท่ียวดงักล่ำว 
2) ตรวจเช็ครำยละเอียดส ำคญั และจ ำนวนสินคำ้ของลูกคำ้ข้ึนรถบรรทุกได้
อยำ่งครบถว้น ตำมท่ีระบุรำยกำรตรวจนบัสินคำ้ 

ระดบัปำนกลำง 1) มีควำมคล่องแคล่ว ว่องไว สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำในสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำร 

2) ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือ สนบัสนุน เพ่ือใหเ้กิดกำรบริกำรลูกคำ้ท่ีดี 

3) จดัเรียงสินคำ้โดยพยำยำมไม่ให้เกินขอบบนพำเลท (Pallet) ไม่น ำสินคำ้ท่ีมี
น ้ ำหนกัมำกกวำ่ข้ึนมำทบัสินคำ้ท่ีมีน ้ ำหนกัเบำ และจดัเรียงสินคำ้ต่ำงชนิดกนั
ไม่ให้หนกัเอนเอียงไปขำ้งใดขำ้งหน่ึง เพ่ือป้องกนัไม่ให้ส้ินคำ้ลม้ระหวำ่งท ำ
กำรเคล่ือนยำ้ย 

4) เลือกใชอุ้ปกรณ์ให้เหมำะสมต่อกำรรัดตรึงสินคำ้แต่ละชนิด รวมถึงกำร
คลุมผำ้ใบบนรถบรรทุกให้ถูกต้อง และหลีกเล่ียงกำรเหยียบสินค้ำลูกค้ำ
โดยตรงระหวำ่งกำรคลุมผำ้ใบ 

ระดบัแย ่ 1) เขำ้ใจในค ำสัง่จำกหวัหนำ้งำนหรือลูกคำ้ และปฏิบติัตำมไดถู้กตอ้ง   

2) เลือกใช้อุปกรณ์ในกำรเคล่ือนยำ้ยสินค้ำได้อย่ำงเหมำะสม และควบคุม
เคร่ืองจกัรอยำ่งคล่องแคล่ว เพ่ือไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อสินคำ้ 
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ตำรำงท่ี 4.31 แสดงระดบัสมรรถนะรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะ
อำชีพของแรงงำนต่ำงดำ้ว โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่มผูบ้ริหำร 

บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั (ต่อ) 
 

รายการพฤตกิรรมในสมรรถนะหลกัด้านความช านาญในทกัษะอาชีพของแรงงานต่างด้าว 
ระดบัแยม่ำก กรอกข้อมูลช่ือ ท่ีอยู่ ผูส่้งสินค้ำต้นทำงและผูรั้บสินค้ำปลำยทำงได้อย่ำง

ชดัเจน ครบถว้นสมบูรณ์ อีกทั้ งระบุชนิดสินคำ้ จ ำนวน หน่วยนับ ได้อย่ำง
ถูกตอ้ง 

 
2.3) ผลกำรวดัสมรรถนะรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรแสดงออก

ของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร 
 

ตำรำงท่ี 4.32 แสดงผลกำรวเิครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรแสดงออกของ
พฤติกรรมกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนต่ำงดำ้ว โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรม 

ของกลุ่มผูบ้ริหำร บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 
 

รายการพฤตกิรรม ผลการวเิคราะห์ 

มำปฏิบัติงำนดว้ยควำมพร้อมของเคร่ืองแต่งกำยท่ีถูกตอ้งตำมระเบียบ
ของสถำนประกอบกำร 

0.081 

สนทนำกับลูกค้ำด้วยภำษำท่ีสุภำพ และให้เกียรติลูกค้ำในฐำนะผู ้มี
อุปกำระคุณ 

0.264 

ให้ควำมส ำคญัต่อลูกคำ้ทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียม ช่วยลูกคำ้ยกสินคำ้ลงจำก
รถโดยไม่เก่ียงเพ่ือนร่วมงำน 

0.584 

เขำ้ถึงตวัลูกคำ้ทนัที เม่ือลูกคำ้น ำสินคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำร 0.484 
ยิม้ให้ลูกคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรทุกสถำนกำรณ์ และแสดงออกถึงควำมเป็นผูมี้
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี   

0.286 

ยกมือไหว ้และกล่ำวทักทำยลูกคำ้ทุกคร้ัง ทั้ งก่อนและหลงักำรมำใช้
บริกำร  

0.275 

ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อต ำหนิ โดยไม่แสดงอำกำรไม่พอใจ ไม่ข้ึน
เสียงใส่ลูกคำ้ และพร้อมน ำขอ้มลูท่ีไดรั้บแจง้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชำใหรั้บทรำบ 

0.333 
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ตำรำงท่ี 4.32 แสดงผลกำรวเิครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรแสดงออกของ
พฤติกรรมกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนต่ำงดำ้ว โดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัตวับ่งช้ีพฤติกรรม 

ของกลุ่มผูบ้ริหำร บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั (ต่อ) 
 

รายการพฤตกิรรม ผลการวเิคราะห์ 

ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวโดยกำรเรียกร้องค่ำบริกำรพิเศษ 
(Service Charge) หรือลกัขโมยสินคำ้จำกลูกคำ้ อีกทั้ง รับผิดชอบในงำน 
ตรงต่อเวลำ ใชท้รัพยำกรดำ้นต่ำงๆของสถำนประกอบกำรควำมคุม้ค่ำ 
ประหยดั 

0.687 

 
  หลงัจำกท่ีผูว้ิจยัไดผ้ลกำรวิเครำะห์รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำร
แสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำรมำเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปผูว้ิจยัจะได้น ำ
ตวัเลขในตำรำง 4.32 มำท ำกำรแปลควำมหมำยดว้ยวิธีค  ำนวณหำค่ำควำมกวำ้งของอตัรภำคชั้น 
(Class Interval) โดยก ำหนดให้จ  ำนวนอตัรภำคชั้นยงัเป็นไปตำมมำตรำกำรวดัแบบลิเคิร์ท 5 
ระดบั ทั้งน้ีเน่ืองจำกเป็นกำรวิเครำะห์รำยกำรพฤติกรรมภำยในสมรรถนะหลกั จึงสำมำรถใช้
ตวัเลขในตำรำง 4.32 มำค ำนวณหำค่ำควำมกวำ้งของอตัรภำค ชั้นตำมสูตรท่ีผูว้จิยัไดน้ ำเสนอไป
ขำ้งตน้ โดยผลกำรค ำนวณไดค้่ำควำมกวำ้งอยูท่ี่ 0.12 ซ่ึงผูว้ิจยัสำมำรถจดัระดบัในช่วงคะแนน
ต่ำงๆ เพื่อแปลควำมหมำยไดด้งัน้ี  

 
 คะแนนเฉล่ีย  0.57 - 1.00   แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม  
 คะแนนเฉล่ีย  0.45 - 0.56  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัดี 
 คะแนนเฉล่ีย  0.33 - 0.44  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัปำนกลำง 
 คะแนนเฉล่ีย  0.21 - 0.32  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัแย ่
 คะแนนเฉล่ีย  0.08 - 0.20  แปลควำมวำ่ อยูใ่นระดบัแยม่ำก 
 

ผูว้ิจยัสำมำรถน ำผลกำรวิเครำะห์ท่ีไดรั้บน ำมำเทียบกบัเกณฑ์แปลควำมหมำย ซ่ึง
ไดผ้ลดงัตำรำง  
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ตำรำงท่ี 4.33 แสดงระดบัสมรรถนะส ำหรับปัจจยัยอ่ยดำ้นพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ ของแรงงำน
ต่ำงดำ้วโดยใชเ้กณฑก์ำรใหค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัของกลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 

 
รายการพฤตกิรรมในสมรรถนะหลกัด้านการแสดงออกของพฤตกิรรมการของแรงงานต่างด้าว 

ระดบัดีเยีย่ม 1) ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตวัโดยกำรเรียกร้องค่ำบริกำรพิเศษ (Service 
Charge) หรือลกัขโมยสินคำ้จำกลูกคำ้ อีกทั้ง รับผิดชอบในงำน ตรงต่อเวลำ 
ใชท้รัพยำกรดำ้นต่ำงๆของสถำนประกอบกำรควำมคุม้ค่ำ ประหยดั 
2) ใหค้วำมส ำคญัต่อลูกคำ้ทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียม ช่วยลูกคำ้ยกสินคำ้ลงจำกรถ
โดยไม่เก่ียงเพ่ือนร่วมงำน 

ระดบัดี เขำ้ถึงตวัลูกคำ้ทนัที เม่ือลูกคำ้น ำสินคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำร 
ระดบัปำนกลำง ยินดีรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต ำหนิ โดยไม่แสดงอำกำรไม่พอใจ ไม่ข้ึน

เสียงใส่ลูกคำ้ และพร้อมน ำขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชำใหรั้บทรำบ 
ระดบัแย ่ 1) ยิ้มให้ลูกคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรทุกสถำนกำรณ์ และแสดงออกถึงควำมเป็นผูมี้

มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี   
2) ยกมือไหว ้และกล่ำวทกัทำยลูกคำ้ทุกคร้ัง ทั้งก่อนและหลงักำรมำใชบ้ริกำร 
3) สนทนำกับลูกค้ำด้วยภำษำท่ีสุภำพ และให้เกียรติลูกค้ำในฐำนะผู ้มี
อุปกำระคุณ 

ระดบัแยม่ำก มำปฏิบัติงำนด้วยควำมพร้อมของเคร่ืองแต่งกำยท่ีถูกตอ้งตำมระเบียบของ
สถำนประกอบกำร 

 
4.7 การเปรียบเทยีบสมรรถนะคุณภาพในการให้บริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว โดยใช้ผล
การให้คะแนนถ่วงน า้หนัก ตัวบ่งช้ีพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริหาร บริษัท น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
 เพื่อแสดงให้เห็นวำ่คุณภำพกำรให้บริกำรของแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วท่ีปฏิบติังำนใน
ต ำแหน่งของพนักงำนให้บริกำรในแผนกรับสินค้ำ ว่ำในปัจจุบันสมรรถนะของแรงงำนทั้ งสอง
ประเภทอยูใ่นระดบัใด ผูว้จิยัไดน้ ำผลกำรวดัสมรรถนะดงักล่ำวมำสรุปในตำรำงไดด้งัน้ี 
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ตำรำงท่ี 4.34 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรระหวำ่งแรงงำนไทย 
และแรงงำนต่ำงดำ้ว 

 
แรงงำนไทย แรงงำนต่ำงดำ้ว 

3.57 2.96 

 
 ส ำหรับผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรให้บริกำรของแรงงำนไทยอยู่ท่ี 3.57 นั่นแสดงว่ำ
สมรรถนะอยูใ่นระดบัดี และส ำหรับผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนต่ำงดำ้วอยู่
ท่ี 2.96 ซ่ึงแสดงให้แห็นวำ่สมรรถนะคุณภำพในกำรให้บริกำรนั้นกลุ่มแรงงำนงำนไทยดีกวำ่แรงงำน
ต่ำงดำ้ว และเพื่อเป็นกำรแสดงให้เห็นว่ำกรณีถำ้จ ำแนกสมรรถนะคุณภำพกำรให้บริกำรออกมำเป็น
เป็นสมรรถนะหลกั (Core Competency) นั้น ทั้ง 2 กลุ่มมีผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรให้บริกำร
เป็นบำ้ง สำมำรถแสดงไดด้งัตำรำง 
 
ตำรำงท่ี 4.35 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรจ ำแนกตำมสมรรถนะ

หลกัระหวำ่งแรงงำนไทย และแรงงำนต่ำงดำ้ว 
 

สมรรถนะหลกั แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว 
กำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ 0.414 0.317 
ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ 2.170 1.784 
กำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร 0.985 0.860 

 
 จำกตำรำงท่ี 4.35 ผูว้จิยัสำมำรถน ำขอ้มูลดงักล่ำวมำแสดงเป็นแผนภูมิ ไดด้งัภำพดำ้นล่ำง 
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รูปท่ี 4.13 แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรจ ำแนกตำม
สมรรถนะหลกัระหวำ่งแรงงำนไทย และแรงงำนต่ำงดำ้ว 

 
 เพื่อน ำเอำผลกำรวดัสมรรถนะท่ีได้ท ำกำรวิเครำะห์ร่วมกบัค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัแล้ว ไปใช้
ประยุกตเ์พื่อก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุงคุณภำพในกำรให้บริกำร ของแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำง
ด้ำวได้อย่ำงเหมำะสม ผู ้วิจ ัยจึงได้น ำผลกำรวดัสมรรถนะในส่วนของรำยกำรพฤติกรรม มำ
เปรียบเทียบกนั เพื่อแสดงให้เห็นวำ่แรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้ว มีควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงไรบำ้ง 
ไดผ้ลดงัตำรำง 
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ตำรำงท่ี 4.36 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรจ ำแนกตำมรำยกำร
พฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ ระหวำ่งแรงงำนไทย และแรงงำนต่ำงดำ้ว 

 
รายการพฤตกิรรม แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว 

ประเมินรำคำค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑ ์
ของบริษทัฯ  

0.647 0.504 

ให้ข้อมูลพ้ืนฐำนหรือตอบค ำถำมลูกคำ้ ในเร่ือง ประเภทรถท่ีมี
ให้บริกำร ตำรำงเวลำปล่อยรถ ระยะเวลำในกำรขนส่ง และ
ขั้นตอนกำรมำใชบ้ริกำร ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 

0.543 0.365 

อธิบำยโดยละเอียด และคดัเลือกบรรจุภณัฑท่ี์เหมำะสมใหก้บัชนิด
สินคำ้ท่ีลูกคำ้น ำมำจดัส่งบนลำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง กรณีลูกคำ้มีกำร
ห่อหุม้บรรจุภณัฑม์ำก่อนหนำ้แลว้ ตอ้งมีกำรตรวจสอบภำพบรรจุ
ภณัฑ ์ก่อนน ำสน้คำ้ข้ึนรถบรรทุก 

0.780 0.609 

เคล่ือนยำ้ยสินคำ้โดยปฏิบติัตำมค ำแนะน ำสญัลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ำกดั
ของสินคำ้บนบรรจุภณัฑ์อยำ่งเคร่งครัด เพ่ือป้องกนัไม่ให้สินคำ้
ลูกคำ้เสียหำย 

0.626 0.453 

ปฏิบติังำนโดยยึดหลกัควำมปลอดภยัโดยเคร่งครัด เพ่ือลดควำม
เส่ียงในกำรเกิดอุบัติในงำน จนตนเองไดรั้บบำดเจ็บ หรือท ำให้
สินคำ้ของลูกคำ้เสียหำย 

0.972 0.800 

 
จำกตำรำงท่ี 4.36 พบวำ่รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรประยุกตใ์ชอ้งคค์วำมรู้นั้น

แรงำนไทยดีกวำ่แรงงำนต่ำงดำ้วทุกหวัขอ้ ผูว้ิจยัสำมำรถน ำขอ้มูลดงักล่ำวมำแสดงเป็นแผนภูมิ ไดด้งั
ภำพดำ้นล่ำง 
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รูปท่ี 4.14 แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้น

กำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ระหวำ่งแรงงำนไทย และแรงงำนต่ำงดำ้ว 
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ตำรำงท่ี 4.37 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรจ ำแนกตำมรำยกำร
พฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ ระหวำ่งแรงงำนไทย 

 และแรงงำนต่ำงดำ้ว 
 

รายการพฤตกิรรม แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว 
จัดเรียงสินค้ำโดยพยำยำมไม่ให้เกินขอบบนพำเลท (Pallet) ไม่น ำ
สินคำ้ท่ีมีน ้ ำหนกัมำกกวำ่ข้ึนมำทบัสินคำ้ท่ีมีน ้ ำหนักเบำ และจดัเรียง
สินคำ้ต่ำงชนิดกนัไม่ให้หนักเอนเอียงไปขำ้งใดขำ้งหน่ึง เพ่ือป้องกนั
ไม่ใหส้ิ้นคำ้ลม้ระหวำ่งท ำกำรเคล่ือนยำ้ย 

0.375 0.313 

กรอกขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู่ ผูส่้งสินคำ้ตน้ทำงและผูรั้บสินคำ้ปลำยทำงได้
อย่ำงชดัเจน ครบถว้นสมบูรณ์ อีกทั้ งระบุชนิดสินคำ้ จ ำนวน หน่วย
นบั ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

0.105 0.068 

วิเครำะห์ชนิดและปริมำณสินคำ้ เพ่ือสำมำรถใช้พ้ืนท่ีในกำรจดัเรียง
สินคำ้บนรถบรรทุกไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และก ำหนดต ำแหน่งใน
กำรจดัวำงสินคำ้บนรถบรรทุกให้เกิดควำมสมดุลของตวัรถ ลดกำร
เกิดผลกระทบต่อกนัของสินคำ้ต่ำงชนิด อีกทั้งติดตำมสถำนะปริมำตร
และน ้ ำหนกัของสินคำ้บนรถบรรทุก เพ่ือปรับเปล่ียนแผนให้ไดก้ ำไร
ในรถเท่ียวดงักล่ำว 

0.518 0.424 

ตรวจเช็ครำยละเอียดส ำคญั และจ ำนวนสินคำ้ของลูกคำ้ข้ึนรถบรรทุก
ไดอ้ยำ่งครบถว้น ตำมท่ีระบุรำยกำรตรวจนบัสินคำ้ 

0.481 0.365 

เลือกใชอุ้ปกรณ์ให้เหมำะสมต่อกำรรัดตรึงสินคำ้แต่ละชนิด รวมถึง
กำรคลุมผำ้ใบบนรถบรรทุกให้ถูกตอ้ง และหลีกเล่ียงกำรเหยยีบสินคำ้
ลูกคำ้โดยตรงระหวำ่งกำรคลุมผำ้ใบ 

0.358 0.308 

เลือกใชอุ้ปกรณ์ในกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ไดอ้ยำ่งเหมำะสม และควบคุม
เคร่ืองจกัรอยำ่งคล่องแคล่ว เพ่ือไม่ใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อสินคำ้ 

0.131 0.102 

เขำ้ใจในค ำสัง่จำกหวัหนำ้งำนหรือลูกคำ้ และปฏิบติัตำมไดถู้กตอ้ง   0.264 0.213 
ตรวจสอบพ้ืนผิวกระบะก่อนกำรจดัเรียง และจดัเรียงสินคำ้ไดต้ำม
แผนท่ีวำงไว ้โดยหลีกเล่ียงควำมเส่ียงอนัท่ีจะเกิดควำมเสียหำยต่อตวั
สินคำ้ระหวำ่งรถบรรทุกเคล่ือนท่ี 

0.626 0.523 
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ตำรำงท่ี 4.37 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรจ ำแนกตำมรำยกำร
พฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ ระหวำ่งแรงงำนไทย 

 และแรงงำนต่ำงดำ้ว (ต่อ) 
 

รายการพฤตกิรรม แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว 

ท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือ สนบัสนุน เพ่ือใหเ้กิดกำรบริกำรลูกคำ้ท่ี
ดี 

0.381 0.330 

มีควำมคล่องแคล่ว  ว่องไว สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ ำใน
สถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพ่ือควำมรวดเร็วในกำรใหบ้ริกำร 

0.395 0.342 

 
จำกตำรำงท่ี 4.37 พบวำ่รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ

นั้น แรงำนไทยดีกวำ่แรงงำนต่ำงดำ้วทุกหัวขอ้ ผูว้ิจยัสำมำรถน ำขอ้มูลดงักล่ำวมำแสดงเป็นแผนภูมิ 
ไดด้งัภำพดำ้นล่ำง 
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รูปท่ี 4.15 แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้น

ดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ ระหวำ่งแรงงำนไทย และแรงงำนต่ำงดำ้ว 
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ตำรำงท่ี 4.38 แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรจ ำแนกตำมรำยกำร
พฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร ระหวำ่งแรงงำนไทย 

 และแรงงำนต่ำงดำ้ว 
 

รายการพฤตกิรรม แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว 
มำปฏิบติังำนดว้ยควำมพร้อมของเคร่ืองแต่งกำยท่ีถูกตอ้งตำมระเบียบ
ของสถำนประกอบกำร 

0.096 0.081 

สนทนำกับลูกค้ำด้วยภำษำท่ีสุภำพ และให้เกียรติลูกค้ำในฐำนะผู ้มี
อุปกำระคุณ 

0.302 0.264 

ให้ควำมส ำคญัต่อลูกคำ้ทุกกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียม ช่วยลูกคำ้ยกสินคำ้ลงจำก
รถโดยไม่เก่ียงเพ่ือนร่วมงำน 

0.679 0.584 

เขำ้ถึงตวัลูกคำ้ทนัที เม่ือลูกคำ้น ำสินคำ้เขำ้มำใชบ้ริกำร 0.507 0.484 
ยิม้ใหลู้กคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรทุกสถำนกำรณ์ และแสดงออกถึงควำมเป็นผูมี้
มนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี   

0.340 0.286 

ยกมือไหว ้และกล่ำวทักทำยลูกคำ้ทุกคร้ัง ทั้ งก่อนและหลงักำรมำใช้
บริกำร  

0.343 0.275 

ยินดีรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต ำหนิ โดยไม่แสดงอำกำรไม่พอใจ ไม่
ข้ึนเสียงใส่ลูกคำ้ และพร้อมน ำขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชำให้
รับทรำบ 

0.358 0.333 

ไม่แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวโดยกำรเรียกร้องค่ำบริกำรพิเศษ 
(Service Charge) หรือลกัขโมยสินคำ้จำกลูกคำ้ อีกทั้ง รับผิดชอบในงำน 
ตรงต่อเวลำ ใชท้รัพยำกรดำ้นต่ำงๆของสถำนประกอบกำรควำมคุม้ค่ำ 
ประหยดั 

0.809 0.687 

 
จำกตำรำงท่ี 4.38 พบวำ่รำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรม

กำรใหบ้ริกำรนั้น  แรงำนไทยดีกวำ่แรงงำนต่ำงดำ้วทุกหวัขอ้ ผูว้จิยัสำมำรถน ำขอ้มูลดงักล่ำวมำแสดง
เป็นแผนภูมิ ไดด้งัภำพดำ้นล่ำง 
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รูปท่ี 4.16 แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะรำยกำรพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัดำ้น

กำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร ระหวำ่งแรงงำนไทย และแรงงำนต่ำงดำ้ว 
 

 จำกผลกำรเปรียบเทียบสมรรถนะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรในแผนกรับสินคำ้ ระหวำ่งแรงงำนไทย
และแรงงำนต่ำงดำ้วโดยใชค้่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัของกลุ่มผูบ้ริหำรบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 
พบว่ำทั้งนสมรรถนะหลกั และรำยกำรพฤติกรรมทั้งหมดนั้น พนกังำนให้บริกำรท่ีเป็นแรงงำนไทย
นั้ น ดีกว่ำพนักงำนให้บริกำรท่ี เป็นแรงงำนต่ำงด้ำว ทั้ งน้ีผู ้วิจ ัยได้น ำผลกำรวดัสมรรถนะมำ
เปรียบเทียบกนั ซ่ึงเป็นผลกำรวดัท่ีไดม้ำจำกกำรน ำค่ำเฉล่ียตำมมำตรำวดัแบบ ลิเคิร์ท (Likert Scale) ท่ี
ไดจ้ำกกลุ่มประชำกรตวัอยำ่ง มำท ำกำรวเิครำะห์ร่วมกบัค่ำคะแนนถ่วงน ้ำหนกัท่ีไดจ้ำก กลุ่มผูบ้ริหำร
ในอุตสำหกรรมเดียวกนั และกลุ่มนกัวชิำกำรฯ ซ่ึงไดผ้ลดงัตำรำง 
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ตำรำงท่ี 4.39 ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนไทย
และแรงงำนต่ำงดำ้วตำมกลุ่มผูใ้หค้ะแนนถ่วงน ้ำหนกั 

 

ประเภทแรงงาน 

กลุ่มผู้ให้คะแนนถ่วงน า้หนัก 

กลุ่มผูบ้ริหำร 
 บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 

1988 จ ำกดั 

กลุ่มผูบ้ริหำร 
ในอุตสำหกรรมเดียวกนั 

กลุ่มนกัวชิำกำร 
และท่ีปรึกษำองคก์ร

ภำคเอกชน 
แรงงำนไทย 3.57 3.52 3.49 
แรงงำนต่ำงดำ้ว 2.96 2.87 2.96 

 

 จำกตำรำงท่ี 4.39 พบว่ำผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรให้บริกำรของแรงงำนไทยนั้น กลุ่ม
ผูใ้ห้คะแนนถ่วงน ้ ำหนกัทั้ง 3 กลุ่ม ใหผ้ลกำรวดัสมรรถนะอยูใ่นระดบัท่ีดีเท่ำกนั และส ำหรับแรงงำน
งำนต่ำงดำ้วนั้น กลุ่มผูใ้ห้คะแนนถ่วงน ้ ำหนกัทั้ง 3 กลุ่มให้ผลกำรวดัสมรรถนะอยูใ่นระดบัปำนกลำง
เท่ำกัน และทั้ ง 3 กลุ่มให้ผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรให้บริหำรว่ำ พนักงำนให้บริกำรท่ีเป็น
แรงงำนไทยนั้นดีกวำ่แรงงำนต่ำงดำ้ว ต่อมำผูว้จิยัจะน ำผลกำรวดัสมรรถนะมำวิเครำะห์โดยจ ำแนกผล
กำรวดัสมรรถนะตำมปัจจยัหลักอนัได้แก่ สมรรถนะด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะ ด้ำนพฤติกรรมกำร
ใหบ้ริกำรลูกคำ้ ไดผ้ลดงัตำรำง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 
 

ตำรำงท่ี 4.40 ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรจ ำแนกตำม
สมรรถนะหลกัของแรงงำนไทยตำมกลุ่มผูใ้หค้ะแนนถ่วงน ้ำหนกั 

 

สมรรถนะหลกั 

กลุ่มผู้ให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนัก 

ผูบ้ริหำร บริษทั 
 น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 

จ ำกดั 

ผูบ้ริหำรในกลุ่ม
อุตสำหกรรมเดียวกนั 

กลุ่มนกัวชิำกำรและ 
ท่ีปรึกษำองคก์ร
ภำคเอกชน 

กำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ 0.414 1.501 0.513 
ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ 2.170 0.436 0.523 
กำรแสดงออกของพฤติกรรมกำร
ใหบ้ริกำร 

0.985 1.582 2.452 

    
  a) กลุ่มผูบ้ริหำร บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง จ ำกดั มีผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำร
ของแรงงำนไทย ส ำหรับสมรรถนะหลกัพบวำ่ ดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพอยูใ่นระดบัท่ีดี
เป็นอนัดบัหน่ึง (2.170) รองลงมำคือดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรให้บริกำร (0.985) 
และดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ (0.414) 

b) กลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรม มีผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของแรงงำนไทย ส ำหรับสมรรถนะหลกัพบวำ่ ดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร
อยู่ในระดบัท่ีดีเป็นอนัดบัหน่ึง (1.582) รองลงมำคือดำ้นกำรประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้ (1.501) 
และดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพเป็นล ำดบัสุดทำ้ย (0.436) 

c) กลุ่มนกัวิชำกำรและท่ีปรึกษำองค์กรอิสระ มีผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำร
ให้บริกำรของแรงงำนไทย ส ำหรับสมรรถนะหลกัพบวำ่ ดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำร
ให้บริกำรดีเป็นอนัดบัหน่ึง (2.452) รองลงมำคือดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ (0.523) และ
ดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้เป็นล ำดบัสุดทำ้ย (0.513) 
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ตำรำงท่ี 4.41 ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรจ ำแนกตำม
สมรรถนะหลกั ของแรงงำนต่ำงดำ้วตำมกลุ่มผูใ้หค้ะแนนถ่วงน ้ำหนกั 

 

สมรรถนะหลกั 

กลุ่มผู้ให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนัก 

ผูบ้ริหำร บริษทั 
 น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 

จ ำกดั 

ผูบ้ริหำรในกลุ่ม
อุตสำหกรรมเดียวกนั 

กลุ่มนกัวชิำกำรและ 
ท่ีปรึกษำองคก์ร
ภำคเอกชน 

กำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ 0.317 1.141 0.390 
ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ 1.784 0.357 0.436 
กำรแสดงออกของพฤติกรรมกำร
ใหบ้ริกำร 

0.860 1.370 2.132 

 
a) กลุ่มผูบ้ริหำร บริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง จ ำกดั มีผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำร

ใหบ้ริกำรของแรงงำนต่ำงดำ้วส ำหรับสมรรถนะหลกัพบวำ่ ดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพอยู่
ในระดบัปำนกลำงเป็นอนัดบัหน่ึง (1.784) รองลงมำคือดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำร
ใหบ้ริกำร (0.860) และดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้เป็นล ำดบัสุดทำ้ย (0.317) 

b) กลุ่มผูบ้ริหำรในอุตสำหกรรม มีผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรให้บริกำร 
ของแรงงำนต่ำงด้ำว ส ำหรับสมรรถนะหลักพบว่ำ ด้ำนกำรแสดงออกของพฤติกรรมกำร
ให้บริกำรอยู่ในระดบัท่ีปำนกลำงเป็นอนัดับหน่ึง (1.370) รองลงมำคือกำรประยุกต์ใช้องค์
ควำมรู้ (1.141) และดำ้นควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพเป็นล ำดบัสุดทำ้ย (0.357) 

c) กลุ่มนกัวิชำกำรและท่ีปรึกษำองค์กรอิสระมีผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำร
ให้บริกำรของแรงงำนต่ำงดำ้ว ส ำหรับสมรรถนะหลกัพบวำ่ ดำ้นกำรแสดงออกของพฤติกรรม
กำรให้บริกำรอยูใ่นระดบัท่ีปำนกลำงเป็นอนัดบัหน่ึง (2.132) รองลงมำคือดำ้นควำมช ำนำญใน
ทกัษะอำชีพ (0.436) และดำ้นกำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้เป็นล ำดบัสุดทำ้ย (0.390) 

 
 จำกตำรำงท่ี 4.40 และ 4.41 ผูว้ิจยัสำมำรถสรุปผลกำรวดัสมรรถนะเชิงเปรียบเทียบในแง่ของ
อนัดบั ของแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วไดด้งัน้ี 
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ตำรำงท่ี 4.42 แสดงอนัดบักำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรจ ำแนกตำม
สมรรถนะหลกัของแรงงำนไทย ตำมกลุ่มผูใ้หค้ะแนนถ่วงน ้ำหนกั 

 

อนัดบั 
กลุ่มผูใ้หค้่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกั 

ผูบ้ริหำร บริษทั 
 น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 

ผูบ้ริหำรในกลุ่มอุตสำหกรรม
เดียวกนั 

กลุ่มนกัวชิำกำรและ 
ท่ีปรึกษำองคก์รภำคเอกชน 

1 ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ 
พฤติกรรมกำรใหบ้ริกำร
ลูกคำ้ 

พฤติกรรมกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ 

2 พฤติกรรมกำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ ประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ 
3 กำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ ประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ 

 
ตำรำงท่ี 4.43 แสดงอนัดบักำรเปรียบเทียบผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรใหบ้ริกำรจ ำแนกตำม

สมรรถนะหลกั ของแรงงำนต่ำงดำ้ว ตำมกลุ่มผูใ้หค้ะแนนถ่วงน ้ำหนกั 
 

อนัดบั 
กลุ่มผูใ้หค้่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกั 

ผูบ้ริหำร บริษทั 
 น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ำกดั 

ผูบ้ริหำรในกลุ่มอุตสำหกรรม
เดียวกนั 

กลุ่มนกัวชิำกำรและ 
ท่ีปรึกษำองคก์รภำคเอกชน 

1 ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ 
กำรแสดงออกของพฤติกรรม
กำรใหบ้ริกำร 

กำรแสดงออกของพฤติกรรม
กำรใหบ้ริกำร 

2 
กำรแสดงออกของพฤติกรรม
กำรใหบ้ริกำร 

กำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ 

3 กำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ ควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพ กำรประยกุตใ์ชอ้งคค์วำมรู้ 

 

 ส ำหรับในบทถดัไปนั้นผูว้ิจยัจะไดน้ ำผลกำรวดัสมรรถนะคุณภำพกำรให้บริกำรของแรงงำน
ไทยและแรงงำนต่ำงด้ำว มำท ำกำรวิเครำะห์เพื่อให้ทรำบถึงขอเด่นและข้อด้อย ของแรงงำนทั้ง 2 
ประเภท โดยน ำเอำหลกักำรของกำรหำจุดก่ึงกลำงค่ำพิสัย (mid-extreme) มำเป็นตวัแบ่งควำมเป็น
ขอ้เด่นและขอ้ด้อยในแต่ละรำยกำรพฤติกรรมจ ำแนกตำมสมรรถนะหลกั จำกนั้นผูจ้ยัจะท ำกำรตดั
รำยกำรพฤติกรรมบำงตวัออก ซ่ึงรำยกำรพฤติกรรมนั้นๆ เป็นรำยกำรพฤติกรรมท่ีกลุ่มประชำกร
ตวัอย่ำงมีควำมเห็นแตกต่ำงกนัตำมผลกำรทดสอบควำมแปรปรวนดว้ยวิธี ANOVA TEST จำกนั้น
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เม่ือผูว้จิยัไดท้รำบถึงปัจจยัยอ่ยท่ีเป็นขอเด่นและขอ้ดอ้ย ของแรงงำนทั้ง 2 ประเภทแลว้ ผูว้ิจยัจะน ำผล
ดงักล่ำวมำวิเครำะห์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis จำกนั้นผูว้ิจยัจะใช้ผลกำรวิเครำะห์นั้นมำก ำหนด
เป็นแนวทำงกำรปรับปรุงคุณภำพในกำรให้บริกำรของแรงงำนทั้ง 2 ประเภทด้วยเทคนิค TOWS 
Matrix ต่อไป อน่ึง กำรก ำหนดแนวทำงดงักล่ำว ผูว้ิจยัจะใชผ้ลกำรให้ค่ำคะแนนถ่วงน ้ ำหนกัจำกกลุ่ม
ผูบ้ริหำรบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 เท่ำนั้น ทั้งน้ีเพื่อให้แนวทำงปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร เกิด
ควำมสอดคลอ้งไปกบักำรใหค้วำมส ำคญัในสมรรถะต่ำงๆ ของผูบ้ริหำรท่ีผูว้จิยัใชเ้ป็นกรณีศึกษำ 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา  
 
 ปัจจุบนัธุรกิจขนส่งสินคา้ทางถนนมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัอีกประการ
ท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนันอกเหนือการให้บริการขนส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว นั้ นก็คือ
คุณภาพการให้บริการท่ีเกิดข้ึนจากตัวพนักงานให้บริการ และจากสภาพปัญหาการเกิดความ
แปรปรวนในการให้บริการของพนกังานภายในแผนกรับสินคา้ซ่ึงสาเหตุนั้นมากจากระดบัสมรรถนะ
ของพนักงานในกลุ่มแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวมีไม่เท่ากนั และในแต่ละพื้นท่ีสาขานั้นก็มี
จ  านวนพนกังานทั้ง 2 ประเภทอยูร่่วมกนั เขา้ปฏิบติังานตามตารางกะ (Work Schedules) ปะปนกนั จึง
ท าให้ลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการส่งสินคา้นั้นไดรั้บการบริการท่ีแตกต่างกนัออกไป ส่งให้ผลให้ลูกคา้เกิด
ความไม่พึงพอใจในการให้บริการ ทั้งน้ีท่ีผ่านมานั้นบริษทัท่ีผูว้ิจยัใช้เป็นกรณีศึกษาจะได้ท าการ
ปรับปรุงดา้นคุณภาพการให้บริการมาบา้งแลว้ แต่การปรับปรุงนั้นเป็นเพียงการปรับปรุงปัญหาดา้น
คุณภาพการให้บริการในภาพรวม ไม่ไดท้  าการศึกษาวา่สมรรถนะคุณภาพการให้บริการของแรงงาน
ไทยและแรงงานต่างดา้วว่ามีความแตกต่างกนัในดา้นใดบา้ง ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้่าท่ีผ่านมานั้นยงัคง
เป็นการแกไ้ขปัญหาท่ีไม่ตรงจุด และเพื่อใหท้ราบถึงความแตกต่างในสมรรถนะคุณภาพการใหบ้ริการ
ของแรงงานทั้งสองประเภท ผูว้จิยัจึงไดด้ าเนินการจดัท าแบบสอบถามข้ึนมาชุดหน่ึง เพื่อท าการศึกษา
ถึงสมรรถนะคุณภาพการให้บริการของแรงงานทั้ง 2 ประเภท โดยกลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการศึกษานั้น
คือกลุ่มพนักงานท่ีปฏิบติังานหน้างาน (Service Field) เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัแรงงานทั้ง 2 ประเภท 
ประกอบไปดว้ย กลุ่มผูจ้ดัการ หัวหน้างาน และพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ โดยท่ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษา
สมรรถนะท่ีส าคญัจ านวน 3 ดา้น อนัไดแ้ก่ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ความช านาญในทกัษะอาชีพ 
และ การแสดงออกของพฤติกรรมการให้บริการลูกค้า จากนั้นผูว้ิจยัยงัได้น าเอาหลกัการของการ
วเิคราะห์เชิงล าดบัขั้น (Analytic Hierarchy Process, AHP) มาใชใ้นการหาค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนกั โดย
มีกลุ่มผูใ้ห้คะแนนถ่วงน ้ าหนกัประกอบไปดว้ย กลุ่มผูบ้ริหารบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั กลุ่ม
ผูบ้ริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน และกลุ่มนักวิชาการฯ และน าผลค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนักน้ีมา
วิเคราะห์ผลร่วมกบัผลค่าคะแนนเฉล่ียท่ีไดรั้บจากกลุ่มประชากรตวัอย่าง จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าผลการ
วิเคราะห์ท่ีได้รับ มาแปลความหมายด้วยวิธีการค านวณหาค่าความกวา้งของอัตรภาคชั้น (Class 
Interval) แบ่งเป็น 5 ระดบั ตามมาตราวดัแบบลิเคิร์ท ทั้งในส่วนท่ีเป็นสมรรถนะหลกัและและตวับ่งช้ี
สมรรถนะ โดยจ าแนกแต่ละประเภทแรกงานก่อนจึงค่อยน าแรงงานทั้ง 2 ประเภทมาเปรียบเทียบกนั
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อีกทั้งผูว้จิยัยงัไดท้  าการวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบระดบัสมรรถนะของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว
ของบริษทัท่ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นกรณีศึกษาตามความเห็นของผูใ้ห้คะแนนถ่วงน ้ าหนกั เพื่อเน้ือหาการวิจยันั้น
นั้นเกิดมุมมองเน้ือหาท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน และส าหรับการน าเสนอแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการของแรงงานทั้ง 2 ประเภทนั้น ผูว้ิจยัจะน าผลการวิเคราะห์มาแบ่งออกเป็นสมรรถนะท่ี
เป็นขอ้เด่นและขอ้ดอยของแรงงานทั้ง 2 ประเภท โดยมีเกณฑ์การแบ่งตามหลกัการค านวณหาค่าจุด
ก่ึงกลางค่าพิสัย (mid-extreme) จากนั้นผูว้ิจยัจากนั้นผูว้จิยัจะท าการตดัปัจจยัยอ่ยบางตวัออก ซ่ึงปัจจยั
นั้ นๆ เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มประชากรท่ีใช้การศึกษามีความเห็นแตกต่างกันตามผลการทดสอบความ
แปรปรวนดว้ยวิธี ANOVA TEST และเม่ือทราบถึงขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยแลว้ผูว้ิจยัจะน าผลดงักล่าวมา
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค SWOT Analysis จากนั้นผูว้ิจยัจะใช้ผลการวิเคราะห์นั้นมาก าหนดเป็นแนว
ทางการปรับปรุงคุณภาพในการใหบ้ริการของแรงงานทั้ง 2 ประเภทดว้ยเทคนิค TOWS Matrix ต่อไป 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการด าเนินการวจิยัทั้งหมดในบทท่ี 4 สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
  5.1.1 สรุปผลการให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนัก 
   จากการท่ีผู ้วิจ ัยได้น าเอาหลักการของการวิเคราะห์เชิงล าดับขั้ น(Analytic 
 Hierarchy Process, AHP) มาประยกุตใ์นการจดัท าแบบสอบถามส าหรับผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อใหม้า
 ซ่ึงคะแนนถ่วงน ้ าหนัก (Weight) ซ่ึงผูคุ้ณวุฒิมีดว้ยกนัทั้งส้ินจ านวน 3 กลุ่ม ประกอบไปดว้ย 
 กลุ่มผูบ้ริหารบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั จ  านวน 4 คน กลุ่มผูบ้ริหารในอุตสาหกรรม 
 จ านวน 2คน และกลุ่มนกัวิชาการและท่ีปรึกษาองคก์รภาคเอกชน จ านวน 2 คน ซ่ึงไดผ้ลสรุป
 ดงัตาราง  
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ตารางท่ี 5.1 แสดงผลการให้คะแนนถ่วงน ้าหนกัส าหรับสมรรถนะหลกั 
   

อนัดบั 
กลุ่มผู้ให้คะแนนถ่วงน า้หนัก 

กลุ่มผูบ้ริหารบริษทั น่ิมซ่ีเส็ง
ขนส่ง 1988 จ ากดั 

กลุ่มผูบ้ริหารในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

กลุ่มนกัวชิาการและท่ีปรึกษา
องคก์รภาคเอกชน 

1 
ความช านาญในทักษะ
อาชีพ 

0.597 ก ารแส ด งอ อกข อ ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ใหบ้ริการลูกคา้ 

0.458 ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ข อ ง
พฤติกรรมการให้บริการ
ลูกคา้ 

0.714 

2 
ก ารแส ด งอ อกข อ ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ใหบ้ริการลูกคา้ 

0.287 การประยุกต์ ใช้องค์
ความรู้ 

0.424 ความช านาญในทกัษะ
อาชีพและการประยกุตใ์ช้
องคค์วามรู้ 

0.143 

3 
การประยุกต์ ใช้องค์
ความรู้ 

0.116 ความช านาญในทักษะ
อาชีพ 

0.119  

 
ตารางท่ี 5.2 แสดงผลการให้คะแนนถ่วงน ้าหนกัส าหรับตวับ่งช้ีพฤติกรรมดา้นการประยกุตใ์ช ้

องคค์วามรู้ 
 

อนัดบั 
กลุ่มผู้ให้คะแนนถ่วงน า้หนัก 

กลุ่มผูบ้ริหารบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 
1988 จ ากดั 

กลุ่มผูบ้ริหารในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

กลุ่มนกัวชิาการและท่ี
ปรึกษาองคก์รภาคเอกชน 

1 

การปฏิบติังานโดยค านึงถึง
ความปลอดภยัเป็นหลกั 

0.267 ความสามารถในการปฏิบติั
ต่ อตัว สิ น ค้าให้ ถู กต้อ ง 
เหมาะสม ตามสัญลักษณ์
บ่งช้ีขอ้จ ากดัของสินคา้ 

0.333 ความสามารถใน
การคิดค่ าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

0.311 

2 

ความสามารถในการให้
ค  า แ น ะ น า แ ล ะ ก า ร
ตรวจสอบสภาพค วาม
เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์
กบัตวัสินคา้ 

0.222 ความสามารถในการให้
ค  า แ น ะ น า แ ล ะ ก า ร
ตรวจสอบสภาพค วาม
เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์
กบัตวัสินคา้ 

0.326 การปฏิบัติงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

0.300 
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ตารางท่ี 5.2 แสดงผลการให้คะแนนถ่วงน ้าหนกัส าหรับตวับ่งช้ีพฤติกรรมดา้นการประยกุตใ์ช ้
องคค์วามรู้ (ต่อ) 

 

อนัดบั 
กลุ่มผู้ให้คะแนนถ่วงน า้หนัก 

กลุ่มผูบ้ริหารบริษทั น่ิมซ่ีเส็ง
ขนส่ง 1988 จ ากดั 

กลุ่มผูบ้ริหารในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

กลุ่มนกัวชิาการและท่ีปรึกษา
องคก์รภาคเอกชน 

3 

ความสามารถในการคิด
ค่าบริการขนส่งสินคา้ 

0.187 ความสามารถในการคิด
ค่าบริการขนส่งสินคา้ 

0.189 ความส ามารถในการ
อธิบาย หรือใหค้  าแนะน า
ลู ก ค้ า ใน เร่ื อ ง ข้ อ มู ล
ทัว่ไปในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้สินคา้ 

0.269 

4 

ความสามารถในการ
ปฏิบัติต่อตัวสินค้าให้
ถูกต้อง เหมาะสม ตาม
สัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ากัด
ของสินคา้ 

0.176 ก าร ป ฏิ บั ติ ง าน โ ด ย
ค านึงถึงความปลอดภัย
เป็นหลกั 

0.102 ความสามารถในการให้
ค  า แ น ะ น า แ ล ะ ก า ร
ตรวจสอบสภาพความ
เหมาะสมของบรรจุภณัฑ์
กบัตวัสินคา้ 

0.063 

5 

ความสามารถในการ
อ ธิ บ า ย  ห รื อ ใ ห้
ค  าแนะน าลูกคา้ในเร่ือง
ขอ้มูลทัว่ไปในการมาใช้
บริการขนส่งสินคา้ 

0.147 ความสามารถในการ
อ ธิ บ า ย  ห รื อ ใ ห้
ค  าแนะน าลูกคา้ในเร่ือง
ขอ้มูลทัว่ไปในการมาใช้
บริการขนส่งสินคา้ 

0.050 ความส ามารถในการ
ปฏิบั ติต่อตัวสินค้าให้
ถูกต้อง เหมาะสม ตาม
สัญลักษณ์บ่งช้ีข้อจ ากัด
ของสินคา้ 

0.057 
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ตารางท่ี 5.3 แสดงผลการให้คะแนนถ่วงน ้าหนกัส าหรับตวับ่งช้ีพฤติกรรมดา้นความช านาญใน 
ทกัษะอาชีพ 

 

อนัดบั 
กลุ่มผู้ให้คะแนนถ่วงน า้หนัก 

กลุ่มผูบ้ริหารบริษทั น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 
1988 จ ากดั 

กลุ่มผูบ้ริหารในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

กลุ่มนกัวชิาการและท่ีปรึกษา
องคก์รภาคเอกชน 

1 
ความสามารถในการจดัเรียง
สินคา้บนรถบรรทุก 

0.173 การท างานเป็นทีม 0.290 ความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 

0.374 

2 
ความสามารถในการวาง
แผนการจัดเรียงสินค้าบน
รถบรรทุก 

0.144 ความรวด เร็วในการ
ใหบ้ริการ 

0.181 การท างานเป็นทีม 0.128 

3 
ค ว าม ส าม า ร ถ ใ น ก า ร
ตรวจเช็คสินคา้ข้ึนรถ 

0.131 ความสามารถในการ
ตรวจเช็คสินคา้ข้ึนรถ 

0.132 ความสามารถในการ
วางแผนการจัด เรียง
สินคา้บนรถบรรทุก 

0.109 

4 
ความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 

0.107 ความสามารถในการ
เขียนใบตรวจนบัสินคา้ 

0.092 ความสามารถในการ
จั ด เ รี ย ง สิ น ค้ า บ น
รถบรรทุก 

0.093 

5 

การท างานเป็นทีม 0.103 ความสามารถในการ
จั ด เ รี ย ง สิ น ค้ า บ น
รถบรรทุก 

0.089 ความสามารถในการ
ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร
ตอบสนองต่อการสั่ง
การ 

0.071 

6 

ความสามารถในการรัดตรึง
สินคา้ และความสามารถใน
การจดัเรียงสินคา้บนพาเลท 
(Pallet) 

0.102 ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองจักรใน
การเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

0.082 ความสามารถในการ
จัด เรียงสินค้าบนพา
เลท (Pallet)) 

0.064 

7 

ความสามารถในการส่ือสาร 
และการตอบสนองต่อการ
สัง่การ 

0.074 ความสามารถในการ
ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร
ตอบสนองต่อการสั่ง
การ 

0.056 ความสามารถในการ
เขี ย น ใบ ต ร ว จ นั บ
สินคา้ 

0.055 
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ตารางท่ี 5.3 แสดงผลการให้คะแนนถ่วงน ้าหนกัส าหรับตวับ่งช้ีพฤติกรรมดา้นความช านาญใน 
ทกัษะอาชีพ (ต่อ) 

 

อนัดบั 
กลุ่มผู้ให้คะแนนถ่วงน า้หนัก 

กลุ่มผูบ้ริหารบริษทั น่ิมซ่ีเส็ง
ขนส่ง 1988 จ ากดั 

กลุ่มผูบ้ริหารในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

กลุ่มนกัวชิาการและท่ีปรึกษาองคก์ร
ภาคเอกชน 

8 

ความสามารถในการ
ใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองจักร
ใน ก าร เค ล่ื อ น ย้า ย
สินคา้ 

0.035 ความสามารถในการ
จัดเรียงสินค้าบนพา
เลท (Pallet) 

0.028 ความสามารถในการรัดตรึง
สินคา้ และความสามารถใน
การใชอุ้ปกรณ์ เคร่ืองจกัรใน
การเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

0.036 

9 
ความสามารถในการ
เขี ย น ใ บ ต ร ว จ นั บ
สินคา้ 

0.029 ความสามารถในการ
รัดตรึงสินคา้ 

0.026 ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
ตรวจเช็คสินคา้ข้ึนรถ 

0.034 

10 
 ความสามารถในการ

วางแผนการจัดเรียง
สินคา้บนรถบรรทุก 

0.024  

 
ตารางท่ี 5.4 แสดงผลการให้คะแนนถ่วงน ้าหนกัส าหรับตวับ่งช้ีพฤติกรรมดา้นการแสดงออกของ

พฤติกรรมการใหบ้ริการ 

 

อนัดบั 
กลุ่มผู้ให้คะแนนถ่วงน า้หนัก 

กลุ่มผูบ้ริหารบริษทั น่ิมซ่ีเส็ง
ขนส่ง 1988 จ ากดั 

กลุ่มผูบ้ริหารในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

กลุ่มนกัวชิาการและท่ีปรึกษา
องคก์รภาคเอกชน 

1 
มีความซ่ือสตัยต์่อหนา้ท่ี 0.224 การให้บริการอย่างเต็ม

ใจและไม่เลือกปฏิบติั 
0.287 มีความซ่ือสตัยต์่อหนา้ท่ี 0.237 

2 
การให้บริการอย่างเต็ม
ใจและไม่เลือกปฏิบติั 

0.199 มีความซ่ือสตัยต์่อหนา้ท่ี 0.269 การรับฟังขอ้เสนอแนะ 
หรือขอ้ต าหนิ 

0.182 

3 
มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบติังาน 

0.153 ก าร ให้ บ ริ ก าร อ ย่ า ง
สุภาพอ่อนน้อม และมี
มารยาท 

0.139 การให้บริการอย่างเต็ม
ใจและไม่เลือกปฏิบติั 

0.136 
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ตารางท่ี 5.4 แสดงผลการให้คะแนนถ่วงน ้าหนกัส าหรับตวับ่งช้ีพฤติกรรมดา้นการแสดงออกของ
พฤติกรรมการใหบ้ริการ (ต่อ) 

 

อนัดบั 
กลุ่มผู้ให้คะแนนถ่วงน า้หนัก 

กลุ่มผูบ้ริหารบริษทั น่ิมซ่ีเส็ง
ขนส่ง 1988 จ ากดั 

กลุ่มผูบ้ริหารในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

กลุ่มนกัวชิาการและท่ีปรึกษา
องคก์รภาคเอกชน 

4 
การรับฟังข้อเสนอแนะ 
หรือขอ้ต าหนิ 

0.111 การรับฟังขอ้เสนอ 
แนะ หรือขอ้ต าหนิ 

0.084 มีรอยยิม้ใหลู้กคา้ 0.131 

5 
การกล่าวทักทาย และ
ขอบคุณลูกคา้ 

0.102 มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบติังาน 

0.070 การกล่าวทักทาย และ
ขอบคุณลูกคา้ 

0.105 

6 
มีรอยยิม้ใหลู้กคา้ 0.096 ก า ร ก ล่ า ว ทั ก ท า ย 

ขอบคุณลูกคา้ 
0.067 ก าร ให้ บ ริ ก าร อ ย่ า ง

สุภาพอ่อนน้อม และมี
มารยาท 

0.102 

7 
ก าร ให้ บ ริ ก าร อ ย่ า ง
สุภาพอ่อนน้อม และมี
มารยาท 

0.088 มีรอยยิม้ใหลู้กคา้ 0.051 มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบติังาน 

0.081 

8 

มี ก า ร แ ต่ ง ก า ย อ ย่ า ง
เหมาะสม และถูกต้อง
ตามระเบียบของสถาน
ประกอบการ 

0.027 มี ก า ร แ ต่ ง ก า ย อ ย่ า ง
เหมาะสม และถูกต้อง
ตามระเบียบของสถาน
ประกอบการ 

0.033 มี ก า ร แ ต่ ง ก า ย อ ย่ า ง
เหมาะสม และถูกต้อง
ตามระเบียบของสถาน
ประกอบการ 

0.026 

 
 5.1.2 สรุปผลการศึกษาข้อมูลทัว่ไป 
 กลุ่มประชากรตัวอย่างคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ผูจ้ ัดการ หัวหน้างาน และ
พนักงานสนับสนุนปฏิบัติการ โดยใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ มาค านวณหาขนาดกลุ่ม
ประชากรตวัอยา่งท่ีจะใชศึ้กษา โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ไวท่ี้ร้อยละ 95 ซ่ึงโดยผลการศึกษาจาก
การวิเคราะห์ขอ้มูลในแบบสอบถามจ านวน 183 ชุด พบวา่ตวัอยา่งเป็นผูจ้ดัการมีจ านวนทั้งส้ิน 14 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 7.65 กลุ่มหัวหน้างานมีจ านวนทั้งส้ิน 38 ชุด คิดเป็นร้อยละ 20.77 และกลุ่มพนักงาน
สนบัสนุนปฏิบติัการมีจ านวนทั้งส้ิน 131 ชุด คิดเป็นร้อยละ 71.58 โดยผูจ้ดัการของบริษทัท่ีผูว้ิจยัใช้
เป็นกรณีศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และหัวหน้างานกบัพนักงานสนับสนุนการ
ปฏิบติัการส่วนใหญ่มีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี ซ่ึงทั้ง 3 กลุ่มน้ีมีอายุงานในช่วง 5 – 10 ปี ซ่ึง
แรงงานทั้ง 2 ประเภทเป็นเพศชายทั้งหมดโดยสัญชาติของแรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่ เป็นพม่าคอกเป็น
ร้อยละ 97.73 และรองลงมาเป็นกลุ่มบุคคลพื้นท่ีสูง (ไทใหญ่) คิดเป็นร้อยละ 6.22 
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 5.1.3 สรุปผลการศึกษาข้อเด่นและข้อด้อยของแรงงานไทย 
 หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิเคราะห์มาท าการจดัล าดบั (Ranking) ในส่วนของรายการ
พฤติกรรมในสมรรถนะคุณภาพการให้บริการของแรงงานไทย โดยใช้เกณฑ์การแปลกความหมาย
ดว้ยวิธีค  านวณหาค่าความกวา้งของอตัรภาคชั้น (Class Interval) ซ่ึงแบ่งจ านวนชั้น ออกเป็น 5 ระดบั
ตามมาตราวดัแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) และเพื่อให้ทราบถึงขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของแรงงานไทยแบบ
จ าแนกตามปัจจยัหลกั ผูว้ิจยัจึงไดน้ าเอาหลกัการค านวณหาค่าจุดก่ึงกลางค่าพิสัย (mid-extreme) มา
เป็นเป็นตวัแบ่งสูตรค านวณดงัน้ี 

 
max𝑥+min𝑥

2
   = mid-extreme 
 

 จากนั้นผูว้ิจยัจากนั้นผูว้ิจยัจะท าการตดัปัจจยัยอ่ยบางตวัออก ซ่ึงปัจจยันั้นๆ เป็นปัจจยัท่ี
กลุ่มประชากรท่ีใช้การศึกษามีความเห็นแตกต่างกันตามผลการทดสอบความแปรปรวนด้วยวิธี 
ANOVA TEST ไดผ้ลดงัน้ี 
 1) สมรรถนะหลกัดา้นการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ มีค่าก่ึงกลางพิสัยอยูท่ี่ 0.757 

 
ตารางท่ี 5.5 แสดงขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของแรงงานไทยในสมรรถนะหลกัดา้นการประยกุตใ์ชอ้งค์

ความรู้ 
   

ข้อเด่น ข้อด้อย 
อธิบายโดยละเอียด และคดัเลือกบรรจุภณัฑ์ท่ีเหมาะสม
ให้กับชนิดสินค้าท่ีลูกค้าน ามาจัดส่งบนลานได้อย่าง
ถูกตอ้ง กรณีลูกคา้มีการห่อหุ้มบรรจุภณัฑ์มาก่อนหน้า
แลว้ ตอ้งมีการตรวจสอบภาพบรรจุภณัฑ์ ก่อนน าส้นคา้
ข้ึนรถบรรทุก 

ประเมินราคาค่าบริการขนส่งสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
หลกัเกณฑ ์ของบริษทัฯ 

 
    จากผลวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.5 พบว่าขอ้เด่นของพนักงานให้บริการท่ี
 เป็นแรงงานไทยนั้น คือมีความรู้ดา้นการแนะน าและการตรวจสภาพความเหมาะสมของบรรจุ
 ภัณฑ์กับตัวสินค้าซ่ึงความรู้ดังกล่าวน้ีมีความส าคัญต่อการให้บริการลูกค้าเป็นอย่างมาก 
 เน่ืองจากบางคร้ังหากลูกคา้น าตวัสินคา้ท่ีตอ้งการส่ง แต่ปราศจากบรรจุภณัฑ ์(Package)  ห่อหุ้ม
 ตวัสินคา้อาจท าใหร้ะหวา่งขนส่งนั้นเกิดความเสียหายกบัตวัสินคา้ได ้หรือกรณี เดียวกันหาก
 ลูกคา้มีบรรจุภณัฑ์ห่อหุ้มตวัสินค้าอยู่ แต่บรรจุภณัฑ์นั้นไม่เหมาะสมกบัตวัสินคา้ หรือเป็น



 

172 
 

 บรรจุภณัฑท่ี์ช ารุด ก็จะส่งผลท าใหสิ้นคา้เสียหายไดเ้ช่นกนั ดงันั้นพนกังานท่ีใหบ้ริการ  ต้องมี
 ความรู้ด้านน้ี เป็นอย่างดี เพื่อท่ีจะได้แนะน าลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ทั้ งน้ีสาเหตุท่ีท าให้
 แรงงานไทยมีความรู้ด้านเป็นข้อเด่นก็เพราะว่าแรงงานงานไทยนั้ นมีความคุ้นเคยกับ
 ลกัษณะสินคา้ท่ีลูกคา้มาส่งเป็นประจ า ซ่ึงแมว้า่สินคา้จะมีหลายรูปทรง แต่ชนิดของสินคา้พี่พบ
 บนลานรับสินคา้ก็ไม่ถือวา่มีความหลากหลายจนเกินไป ท าให้ประเภทของรูปแบบบรรจุภณัฑ์
 มีไม่มากนักเช่น กลุ่มสินค้าพืชผลทางเกษตรจะต้องถูกบรรจุในกล่องกระดาษกลุ่มสินค้า
 เคร่ืองนุ่งห่มจะตอ้งถูกบรรจุอยู่ในกระสอบ เป็นตน้ ท าให้พนักงานเกิดความช านาญสามารถ
 แนะน าลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี แต่ในขณะท่ีขอ้ดอ้ยของแรงงานไทยนั้นคือการคิดค่าบริการขนส่ง 
 ซ่ึงขอ้ด้อยน้ีเป็นท่ีถกเถียงกนัอยู่พอสมควร ทั้งน้ีเน่ืองจากสินคา้บางตวันั้นมีขนาดใหญ่และ
 น ้าหนกัเบา สินคา้บางตวัมีขนาดเล็กแต่หนกัมาก หรือสินคา้บางตวัคิดราคาความหน่วยนบัของ
 แต่ละประเภทสินค้า  เช่น  โทรทัศน์ คิดค่ าบ ริการตามขนาดความกว้างของหน้ าจอ 
 รถจกัรยานยนต์ค่าบริการเป็นความแรงขอเคร่ือง เป็นตน้ท าให้หลายคร้ังพนกังานไม่สามารถ
 ตอบค าถามลูกคา้ไดว้่ามีเกณฑ์การคิดค่าบริการอย่างไร ซ่ึงปัญหาน้ีหลายคร้ังก็ได้สร้างความ
 สับสนให้ลูกคา้เป็นอยา่งมาก ซ่ึงสาเหตุของขอ้ดอ้ยน้ีสามารถระบุไดว้่าเกิดจากการท่ีสินคา้มี
 ความหลากรูปทรงและบริษทัท่ีผูว้ิจยัใช้เป็นกรณีศึกษาไม่สามารถก าหนดมาตรฐานการคิด
 ค่าบริการไดค้รอบคลุมตามแต่ละประเภทสินคา้ทั้งหมดนั้นเอง 
 2) สมรรถนะหลกัดา้นความช านาญในทกัษะอาชีพมีค่าก่ึงกลางพิสัยอยูท่ี่ 0.365 
 

ตารางท่ี 5.6 แสดงขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของแรงงานไทยในสมรรถนะหลกัดา้นความช านาญใน 
ทกัษะอาชีพ 

 
ข้อเด่น ข้อด้อย 

จัดเรียงสินค้าโดยพยายามไม่ให้เกินขอบบนพาเลท 
(Pallet) ไม่น าสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัมากกวา่ข้ึนมาทบัสินคา้ท่ี
มีน ้ าหนักเบา และจดัเรียงสินคา้ต่างชนิดกนัไม่ให้หนัก
เอนเอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึง เพ่ือป้องกนัไม่ให้ส้ินคา้ลม้
ระหวา่งท าการเคล่ือนยา้ย) 

1) เขา้ใจในค าสัง่จากหวัหนา้งานหรือลูกคา้ และปฏิบติั
ตามไดถู้กตอ้ง   
2) กรอกขอ้มูลช่ือ ท่ีอยู ่ผูส่้งสินคา้ตน้ทางและผูรั้บสินคา้
ปลายทางได้อย่างชัดเจน ครบถว้นสมบูรณ์ อีกทั้ งระบุ
ชนิดสินคา้ จ านวน หน่วยนบั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
    จากผลวิเคราะห์ตามตารางท่ี 5.6 พบว่าข้อเด่นของแรงงานไทยนั้นคือมี
 ทกัษะดา้นการจดัเรียงสินคา้บนพาเลท (Pallet) ซ่ึงทกัษะดงักล่าวน้ีความส าคญัต่อการใหบ้ริการ
 ลูกค้ากล่าวคือเม่ือเสร็จส้ินกระบวนการรับสินค้าจากลูกค้าแล้วพนักงานให้บริการจะต้อง
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 ด าเนินการเคล่ือนยา้ยสินค้าของลูกค้าไปจัดเรียงบนพาเลท ท่ีเตรียมไว ้เพื่อรอเคล่ือนยา้ย
 (Transportation) สินคา้โดยอุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัร ไปไวใ้นจุดข้ึนรถบรรทุกตามช่ือปลายทาง
 ท่ีลูกคา้ตอ้งการ ซ่ึงหากพนกังานให้บริการจดัเรียงสินคา้ไวบ้นพาเลทไม่ดี เช่น สูงจนเกินไป 
 น ้ าหนกัสินคา้ไม่กระจาย (Weight Distribution) แต่มีความหนกัไปในดา้นใดดา้นหน่ึง เป็นตน้ 
 จะท าให้ระหว่างการเคล่ือนยา้ย สินคา้อาจร่วงหล่นจากพาเลทก็ให้เกิดสินคา้เสียหายได ้ทั้งน้ี
 การท่ีแรงงานไทยมีความเด่นในดา้นน้ี สาเหตุมาจากพนกังานมีความเขา้ใจในหลกัการจดัเรียง
 สินค้า ในแง่ของการสร้างสมดุลระหว่างปริมาตรและน ้ าหนัก อีกทั้ งพนักงานมีระยะเวลา
 วางแผนในการจดัเรียงพอสมควร เน่ืองจากการเคล่ือนยา้ยนั้นเป็นการเคล่ือนยา้ยแบบส้ินคา้
 รวม (Gang)  โดยพนกังานจะรอสินคา้ท่ีมีปลายทางเดียวกนัมาเรียงบนพาเลทให้เหมาะสมก่อน
 ท าการเคล่ือนยา้ยซ่ึงระหว่างนั้น พนักงานสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัเรียงได้ดงัรูปท่ี 
 5.1 
 
 
 

 
 
 
 

 
รูปท่ี 5.1 การจดัเรียงสินคา้บนพาเลท 

 
    ส าหรับขอ้ด้อยด้านทกัษะของแรงงานไทยนั้น พบว่าคือทกัษะด้านการ
 ส่ือสาร ตอบสนองต่อการสั่งการ และการเขียนใบตรวจนบัสินคา้ ซ่ึง 2 ปัจจยัน้ีมีลกัษณะเป็น
 การปฏิบติัตามค าสั่งของหวัหนา้งาน และลูกคา้ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ ซ่ึงพนกังานเองด าเนินงานให้
 ถูกตอ้งโดยยึดความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลกั ปัจจยัท่ีเป็นขอ้ด้อยต่อมาคือดา้นการเขียนใบ
 ตรวจนบัสินคา้ ซ่ึงปัจจยัส่วนน้ีเป็นปัจจยัท่ีจ  าเป็นเป็นอยา่งมากทั้งน้ีเน่ืองจากการกรอกเอกสาร
 ท่ีมีรายการสินคา้ จ  านวน ช่ือ และท่ีอยูผู่รั้บปลายทางนั้น หากพนกังานเขียนผิดพลาด ในขอ้มูล
 ตวัใดตวัหน่ึงจะท าใหส่้งผลถึงคุณภาพการใหบ้ริการโดยตรง เช่นสินคา้ลูกคา้สูญหาย สินคา้ไป
 ลงผดิปลายทาง เป็นตน้ ซ่ึงสาเหตุท่ีแรงงานไทยเกิดขอ้ดอ้ยในดา้นน้ีก็เพราะวา่ เน่ืองจากสภาพ
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 หนา้งานค่อนขา้งเร่งรีบ และปริมาณลูกคา้มาพร้อมกนัในช่วงเวลาหน่ึงๆ อีกทั้ง บางคร้ังลูกคา้
 เป็นผูเ้ขียนใบรายการส่งสินคา้มาผิดเอง และแรงงานไทยนั้นไม่ตรวจสอบสินคา้โดยละเอียด 
 จึงท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดในการใหบ้ริการบ่อยคร้ัง 

 3) สมรรถนะหลกัดา้นการแสดงออกของพฤติกรรมการใหบ้ริการ มีค่าก่ึงกลาง
พิสัยอยูท่ี่ 0.452 

 
ตารางท่ี 5.7 แสดงขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของแรงงานไทยในสมรรถนะหลกัดา้นการแสดงออกของ

พฤติกรรมการใหบ้ริการ 

 
ข้อเด่น ข้อด้อย 

 1) มีรอยยิม้ใหลู้กคา้ 
2) ยกมือไหว ้และกล่าวทกัทายลูกคา้ทุกคร้ัง ทั้งก่อนและ
หลงัการมาใชบ้ริการ 
3) สนทนากับลูกค้าด้วยภาษาท่ีสุภาพ และให้เกียรติ
ลูกคา้ในฐานะผูมี้อุปการคุณ 

  
    จากผลการทดสอบความแปรปรวนของขอ้มูลดว้ยวิธี ANOVA TEST ผา่น
 โปรแกรม IBM SPSS Statistics for Windows พบว่าถึงแม้ผลการทดสอบจะเป็นไปตาม
 สมมติฐานการวิจยัทั้ ง 2 ขอ้ แต่เพื่อให้ได้มาซ่ึงปัจจยัท่ีเป็นขอ้เด่นอย่างแทจ้ริงนั้นส่วนหน่ึง
 ผูว้ิจยัมีความเห็นว่ากรณีท่ีปัจจยัใดท่ีมีนัยส าคญัต ่ากว่า α = 0.05 ถือว่ามีความแปรปรวนของ
 ขอ้มูลอยู่บา้ง ซ่ึงไม่ควรน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลเพื่อก าหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพ
 การให้บริการ และในส่วนของข้อเด่นในสมรรถนะด้านพฤติกรรมการให้บริการลูกค้านั้ น 
 พบวา่ผลการวเิคราะห์ระดบัสมรรถนะท่ีสูงกวา่ค่าก่ึงกลางพิสัยนั้น มีความแปรปรวนทุกปัจจยั 
 จึงท าให้ขอ้เด่นของแรงงานไทยดา้นน้ีไม่มีนั้นเอง ส าหรับขอ้ดอ้ยของแรงงานไทยนั้น ได้แก่
 ดา้นยิม้แยม้ แจ่มใสดา้นการกล่าวทกัทาย ขอบคุณลูกคา้ และดา้นความสุภาพอ่อนน้อม และมี
 มารยาท ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้แรงงานไทยเกิดขอ้ดอ้ยทั้ง 3 ดา้นน้ี เน่ืองจากบางช่วงสภาพแวดลอ้ม
 ในการท างานไม่เอ้ือต่อการสร้างไมตรี เช่น ลูกคา้เขา้มาบริการจ านวนและน ารถมาจอดบนลาน
 สินคา้จนแออดั ตลอดจนอากาศท่ีร้อน เป็นตน้ อีกทั้งลูกคา้บางรายมีความสนิทกบัพนักงาน
 ใหบ้ริการ จึงท าใหพ้นกังานละเลยในสมรรถนะดา้นน้ีได ้
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รูปท่ี 5.2 แสดงสภาพลานรับสินคา้ในช่วงเวลาท่ีเกิดความแออดั 

 
 5.1.4 สรุปผลการศึกษาข้อเด่นและข้อด้อยของแรงงานต่างด้าว 
  ส าหรับการแสดงผลการวิเคราะห์ในส่วนของขอ้เด่นและขอ้ด้อยของแรงงานต่างนั้น
ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเดียวกนักบัขอ้ 5.5.3 แต่ในความหมายของขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของแรงงานต่างดา้ว
ในท่ีน้ีนั้น หมายความวา่แรงงานต่างดา้วมีผลการปฏิบติังานท่ีพอไปไดใ้นปัจจยันั้นๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากผล
การวเิคราะห์ในบทท่ีผา่นมานั้น แรงงานไทยมีสมรรถนะท่ีดีกวา่แรงงานต่างดา้วทุกปัจจยั 
 1) สมรรถนะหลกัดา้นการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ มีค่าก่ึงกลางพิสัยอยูท่ี่ 0.582 
 
ตารางท่ี 5.8 แสดงขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของแรงงานต่างดา้วในสมรรถนะหลกัดา้นการประยกุตใ์ชอ้งค์

ความรู้ 
 

ข้อเด่น ข้อด้อย 
ปฏิบติังานโดยยึดหลกัความปลอดภยัโดยเคร่งครัด เพื่อ
ลดความเส่ียงในการเกิดอุบัติในงาน จนตนเองได้รับ
บาดเจ็บ หรือท าใหสิ้นคา้ของลูกคา้เสียหาย 

1) เคล่ือนยา้ยสินคา้โดยปฏิบติัตามค าแนะน าสัญลกัษณ์
บ่งช้ีข้อจ ากัดของสินค้าบนบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด 
เพ่ือป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้ลูกคา้เสียหาย 

 2) ให้ข้อมูลพ้ืนฐานหรือตอบค าถามลูกค้า ในเร่ือง 
ประเภทรถท่ีมีให้บริการ ตารางเวลาปล่อยรถ ระยะเวลา
ในการขนส่ง และขั้นตอนการมาใช้บริการ ได้อย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 
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   จากผลการวิเคราะห์ตามตาราง 5.8 พบว่ารายการพฤติกรรมท่ีเป็นขอ้เด่น
ของแรงงานต่างดา้วนั้นคือดา้นหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน ซ่ึงรายการพฤติกรรมน้ีถือ
เป็นหัวใจของการปฏิบติังาน ซ่ึงหากพนกังานเอาใจใส่แลว้นอกจากพนกังานจะปลอดภยัแลว้
ยงัท าให้สินคา้ลูกคา้ไม่เสียหายอนัเน่ืองมากจากการเกิดอุบติัเหตุในการท างาน ซ่ึงสาเหตุท่ีท า
ให้แรงงานต่างดา้วให้ความส าคญักบัรายการพฤติกรรมน้ีก็คือ แรงงานต่างดา้วค่อนขา้งเช่ือฟัง
ค าสั่งผูบ้งัคบับญัชามากกวา่แรงงานไทย โดยเฉพาะดา้นการสวมใส่อุปกรณ์ PPE หรือ ท่าทาง
การยกยา้ยสินค้าต่าง ส าหรับข้อด้อยนั้ นประกอบไปด้วยสมรรถนะด้านมีความเข้าใจใน
สัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ากดัของสินคา้ และการให้ค  าแนะน าลูกคา้เร่ืองขอ้มูลทัว่ไปในการขนส่ง
สินค้าซ่ึงกรณีของบริษทัท่ีผูว้ิจยัใช้เป็นกรณีศึกษานั้น มีการให้บริการส่งสินค้าทุกประเภท 
หลายรูปทรง ดงันั้นพนกังานมีความจ าเป็นตอ้งทราบสัญลกัษณ์ท่ีบ่งช้ีคุณลกัษณะของสินคา้ 
เพื่อไม่ให้ตวัสินคา้เกิดปฏิกิริยาต่อกนั หรือกรณีสินคา้ตวัใดตวัหน่ึงเสียหาย ความเสียหายนั้นจะ
ไม่ลุกลามไปยงัสินคา้ตวัอ่ืน ในส่วนของขอ้ดอ้ยดา้นความเขา้ใจในสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ากดัของ
สินคา้ สาเหตุมาจากแรงงานต่างดา้วนั้นมีพื้นฐานการศึกษาท่ีไม่ดี จึงท าให้ไม่สามารถเขา้ใจใน
สัญลกัษณ์ท่ีเป็นขอ้มูลทางเทคนิคได ้อีกทั้งพื้นฐานดา้นภาษาไทยนั้นแรงงานต่างดา้วยงัคงขาด
ความรู้ ความเขา้ใจในการใช ้ท าให้บางคร้ังแรงงานต่างดา้วไม่มีความมัน่ใจในการเขา้ไปพดูคุย
กบัลูกคา้ในเร่ืองการใหข้อ้มูลทัว่ไปในการส่งสินคา้ หรือเร่ืองอ่ืน 

 2) สมรรถนะหลกัดา้นความช านาญในทกัษะอาชีพมีค่าก่ึงกลางพิสัยอยูท่ี่ 0.295 
 

ตารางท่ี 5.9 แสดงขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของแรงงานต่างดา้วในสมรรถนะหลกัดา้นความช านาญ 
ในทกัษะอาชีพ 

 
ข้อเด่น ข้อด้อย 

1) วิเคราะห์ชนิดและปริมาณสินคา้ เพ่ือสามารถใชพ้ื้นท่ี
ใน ก ารจัด เรี ย ง สิ น ค้ าบ น รถบ รร ทุ ก ได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ และก าหนดต าแหน่งในการจดัวางสินคา้
บนรถบรรทุกให้ เกิดความสมดุลของตัวรถ ลดการ
เกิดผลกระทบต่อกนัของสินคา้ต่างชนิด อีกทั้ งติดตาม
สถานะปริมาตรและน ้ าหนักของสินค้าบนรถบรรทุก 
เพ่ือปรับเปล่ียนแผนใหไ้ดก้ าไรในรถเท่ียวดงักล่าว 

เลือกใช้ อุปกรณ์ ในการเค ล่ือนย้ายสินค้าได้อย่าง
เหมาะสม และควบคุมเคร่ืองจกัรอย่างคล่องแคล่ว เพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อสินคา้ 

2) ตรวจเช็ครายละเอียดส าคญั และจ านวนสินคา้ของ
ลูกคา้ข้ึนรถบรรทุกไดอ้ยา่งครบถว้น ตามท่ีระบุรายการ
ตรวจนบัสินคา้ 

 



 

177 
 

ตารางท่ี 5.9 แสดงขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของแรงงานต่างดา้วในสมรรถนะหลกัดา้นความช านาญ 
ในทกัษะอาชีพ (ต่อ) 

 
ข้อเด่น ข้อด้อย 

3) มีความคล่องแคล่ว ว่องไว สามารถแกปั้ญหาเฉพาะ
หน้าในสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 

 

4) ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือให้เกิด
การบริการลูกคา้ท่ีดี 
5) เลือกใชอุ้ปกรณ์ให้เหมาะสมต่อการรัดตรึงสินคา้แต่
ละชนิด รวมถึงการคลุมผา้ใบบนรถบรรทุกให้ถูกตอ้ง 
และหลีกเล่ียงการเหยยีบสินคา้ลูกคา้โดยตรงระหวา่งการ
คลุมผา้ใบ 

 
   จากผลการวิเคราะห์ตามตาราง 5.9 พบว่ารายการพฤติกรรมท่ีเป็นขอ้เด่น
ของแรงงานต่างด้าวนั้นได้แก่ ด้านการจดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก การวางแผนการจดัเรียง
สินคา้การตรวจเช็คสินคา้ข้ึนรถ ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีเป็นทกัษะส าคญัท่ีจะท าให้สินคา้ไม่เสียหาย 
หรือสูญหาย อีกทั้งยงัมีผลเก่ียวกบัการค านวณปริมาตรและน ้าหนกั เพื่อให้รถคนัดงักล่าวไดผ้ล
ก าไร ซ่ึงสาเหตุท่ีท าให้แรงงานต่างด้าวมีขอ้เด่นด้านน้ี มีสาเหตุว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวนั้น
ค่อนขา้งท่ีจะเช่ือฟังค าสั่งของหวัหนา้งานอยา่งเคร่งครัด จึงท าให้การปฏิบติังานตามสมรรถนะ
ด้านน้ีสามารถด าเนินการไปได้ในระดับหน่ึง ต่อมาคือข้อเด่นในด้านความรวดเร็วในการ
ให้บริการ และการท างานเป็นทีม ซ่ึงสาเหตุมาจากแรงงานต่างดา้วนั้น มีความกระตือรือร้นไม่
เก่ียงงานจึงท าใหเ้วลาปฏิบติังานนั้น มีความประฉบักระเฉง วอ่งไว และส่ิงท่ีใหแ้รงงานต่างดา้ว
ท างานเป็นทีมไดดี้สาเหตุมาจาก แรงงานต่างดา้วนั้นมาจากแหล่งภูมิล าเนาเดียวกนั จึงมีความ
สามคัคี โดยเฉพาะเวลาหัวหนา้งานสั่งงาน แรงงานต่างดา้วจะส่ือสารกนัดว้ยภาษาตนเอง และ
ลงปฏิบติัโดยพร้อมเพียงกนัไดอ้ยา่งดี แต่อยา่งไรก็ตามในส่วนของขอ้ดอ้ยของแรงงานต่างดา้ว
นั้น ยงัคงมีปัญหาด้านการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร สาเหตุมาจากก่อนท่ีแรงงานต่างด้าวจะมา
ปฏิบติังานในต าแหน่งพนกังานให้บริการนั้น ส่วนใหญ่มาจากอาชีพเกษตรกร ไม่เคยรู้จกั หรือ
ใช้งาน อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรท่ีใช้เคล่ือนยา้ยสินคา้มาก่อน จึงท าให้แรงงานต่างดา้วยงัขาดความ
ระวงัในการใช ้และตอ้งใชเ้วลาท าความเขา้ใจการใชอุ้ปกรณ์อยูน่านส่วนหน่ึงมาจากค าแนะน า
ในการใชน้ั้นใชเ้ป็นภาษาไทย ซ่ึงแรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านได ้
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 3) สมรรถนะหลกัดา้นการแสดงออกของพฤติกรรมการใหบ้ริการ มีค่าก่ึงกลาง
พิสัยอยูท่ี่ 0.384 

 
ตารางท่ี 5.10 แสดงขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของแรงงานต่างดา้วในสมรรถนะหลกัดา้นการแสดงออกของ

พฤติกรรมการใหบ้ริการ 
 

ข้อเด่น ข้อด้อย 
1) ให้ความส าคัญต่อลูกคา้ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ช่วย
ลูกคา้ยกสินคา้ลงจากรถโดยไม่เก่ียงเพ่ือนร่วมงาน 

1) ยินดีรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต าหนิ โดยไม่แสดง
อาการไม่พอใจ ไม่ข้ึนเสียงใส่ลูกคา้ และพร้อมน าขอ้มูล
ท่ีไดรั้บแจง้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาใหรั้บทราบ 

2) เข้าถึงตัวลูกค้าทันที เม่ือลูกค้าน าสินค้าเข้ามาใช้
บริการ 

2) มาปฏิบัติงานด้วยความพร้อมของเคร่ืองแต่งกายท่ี
ถูกตอ้งตามระเบียบของสถานประกอบการ 

 
  จากตารางท่ี 5.10 พบว่าข้อเด่นของแรงงานต่างด้าวนั้น คือการไม่เลือก
 ปฏิบติัและเต็มใจให้บริการลูกคา้ซ่ึงสมรรถนะดา้นน้ีมีความส าคญัในการให้บริการ เน่ืองจาก
 ในแต่ละวนันั้นในแผนกรับสินคา้ จะตอ้งพบปะลูกคา้หลากหลายกลุ่ม เช่นสินคา้เกษตรกร
 ส่วนมากกลุ่มลูกคา้จะเป็นชาวเขา หรือกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมส่วนมากจะเป็น กลุ่มพวกรถ
 รับจา้งขนยา้ยมาส่ง ซ่ึงพนักงานบางรายก็เป็นแรงงานงานต่างด้าว เช่น หรือ กลุ่มลูกคา้งาน
 หัตถกรรมท่ีมีราคาสูง ก็จะเป็นกลุ่มเจา้ของกิจการมาส่งด้วยตนเองเป็นตน้ ซ่ึงหากพนักงาน
 ให้บริการเลือกแต่จะให้บริการแต่ลูกคา้ท่ีมีระดบั ก็จะท าให้บริษทัฯ เกิดภาพลกัษณ์ท่ีเสียหาย
 ได ้แต่ส าหรับแรงงานต่างดา้วนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกคา้กลุ่มใดก็จะให้บริการท่ีเท่าเทียมกนั ทั้งน้ี
 สาเหตุมากจากแรงงานงานต่างดา้วกลวัถูกต าหนิว่าบกพร่องในหน้าท่ี และถูกเลิกจา้ง ซ่ึงกรณี
 หากแรงงานต่างดา้วถูกเลิกจา้งจะถูกให้ผลกัดนักบัถ่ินอาศยัของตน ซ่ึงส่วนใหญ่แรงงานต่าง
 ดา้วตอ้งการเงินและอาศยัอยู่ในประเทศไทยท าให้เวลาบริการลูกคา้นั้นจึงไม่เลือกปฏิบติัแก่
 ลูกคา้รายใดรายหน่ึง ซ่ึงเหตุผลด้านน้ีเองยงัส่งผลท าให้เกิดขอ้เด่นในด้านแรงงานต่างด้าวมี
 ความกระตือรือร้นอีกดว้ย ส าหรับในส่วนของสมรรถนะท่ีเป็นขอ้ดอ้ยนั้น แมแ้รงงานต่างดา้ว
 จะมีความกระตือรือร้น แต่ส่ิงหน่ึงท่ียงัตอ้งปรับปรุงก็คือการรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต าหนิ  

ส าหรับดา้นความเหมาะสม และความถูกตอ้งของเคร่ืองแต่งกายเน่ืองจากแรงงานต่างดา้วนั้น 
ตอ้งการท างานเพื่อหาเงินเก็บส่งให้ครอบครัว จึงไม่ค่อยใชจ่้ายเก่ียวเคร่ืองแต่งกาย เช่น กางเกง
ขายาวท่ีฉีกขาด รองเทา้ท่ีหมดสภาพการใช้งาน เป็นตน้ จึงท าให้แรงงานแต่งดา้วนั้นมีสภาพ
การแต่งกายแย่กว่าแรงงานไทย และสาเหตุท่ีท าให้แรงงานต่างด้าวมีข้อด้อยด้านการรับฟัง
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ขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต าหนิ เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวยงัขาดความเขา้ใจ และการตีความใน
ภาษาไทยจึงท าให้ไม่สามารถส่ือสารกบัลูกคา้ได ้รวมถึงความไม่กลา้แสดงของแรงงานต่างดา้ว 
กล่าวคือแรงงานต่างดา้วมกัให้บริการลูกคา้โดยขาดการปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี จึงท าให้ลูกอาจตีความ
ไดว้า่พนกังานไม่ยนิดีรับฟังขอ้เสนอแนะนั้นเอง 
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บทที ่6 

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 
 

 หลงัจากผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ผลการวดัสมรรถนะแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วใหอ้อกมาอยูใ่น
รูปแบบขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัจะใชห้ลกัการวิเคราะห์ SWOT Analysis มาท าการวิเคราะห์หา
แนวทางปรับปรุงแรงงงานทั้ง 2 ประเภท ให้ออกมาในรูปแบบของ TOWS Matrix โดยมีแบบแผน
ระยะสั้นและระยะยาว 
 
6.1 ผลการวเิคราะห์ SWOT ส าหรับแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว   
 ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ SWOT ส าหรับแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว ไดผ้ลดงัตารางท่ี 6.1 
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 ตารางท่ี 6.1 ผลการวเิคราะห์ SWOT เพื่อน าไปก าหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว 
 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว 

1) แรงงานไทยสามารถอธิบายและ
คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ท่ี เหมาะสมให้กับ
ชนิดสินคา้ท่ีลูกคา้น ามาจดัส่งบนลานได้
อย่างถูกต้อง กรณีท่ีลูกค้ามีการห่อหุ้ม
บรรจุภณัฑม์าก่อนหนา้แลว้ แรงงานไทย
สามารถตรวจสอบภาพบรรจุภณัฑ์ ก่อน
น าสน้คา้ข้ึนรถบรรทุกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1) แรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานโดยยึดหลกั
ความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด เพ่ือลดความ
เส่ียงในการเกิดอุบัติในงานและไม่ท าให้
สินคา้ของลูกคา้เสียหาย 

1) แรงงานไทยไม่สามารถประเมินราคา
ค่าบริการขนส่งสินค้าได้ถูกต้องตาม
หลกัเกณฑ ์ของบริษทัฯ 

1 ) แ รง ง าน ต่ างด้ าวล ะ เล ยก าร
เคล่ือนยา้ยสินคา้ตามค าแนะน าและ
สัญลักษณ์บ่งช้ีข้อจ ากัดของสินค้า
บนบรรจุภณัฑ ์

2) แรงงานไทยสามารถจดัเรียงสินคา้โดย
ไม่ให้เกินขอบบนพาเลท (Pallet) และไม่
น าสินค้าท่ีมีน ้ าหนักมากกว่าข้ึนมาทับ
สินคา้ท่ีมีน ้ าหนักเบา และจัดเรียงสินคา้
ต่างชนิดกนัไม่ให้หนกัเอนเอียงไปขา้งใด
ข้างห น่ึง เพ่ือป้องกันไม่ให้ ส้ินค้าล้ม
ระหวา่งท าการเคล่ือนยา้ย) 

2) แรงงานต่างด้าวสามารถวิเคราะห์ชนิด
และปริมาณสินค้า เพ่ือใช้พ้ืน ท่ีในการ
จัด เรียงสินค้าบนรถบรรทุกได้อย่างมี
ป ระสิท ธิภ าพ  ตลอดจนการก าห น ด
ต าแหน่งในการจดัวางสินคา้บนรถบรรทุก
ใหเ้กิดความสมดุลของตวัรถฯ 

2) แรงงานไทยไม่เข้าใจในค าสั่งจาก
หัวหน้างานหรือลูกค้า และไม่สามารถ
ปฏิบติัตามค าสัง่นั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   

2) แรงงานต่างด้าวไม่ทราบข้อมูล
พ้ืนฐานในการให้ข้อมูลลูกค้าใน
เร่ือ ง  ป ระ เภท รถ ท่ี มี ให้ บ ริการ 
ตารางเวลาปล่อยรถ ระยะเวลาใน
การขนส่ง และขั้ นตอนการมาใช้
บริการ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
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  ตารางท่ี 6.1 ผลการวเิคราะห์ SWOT เพื่อน าไปก าหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว (ต่อ) 
 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว 

 3) แรงงานต่ างด้าวส ามารถตรวจ เช็ค
รายละเอียดส าคัญ และจ านวนสินค้าของ
ลูกคา้ข้ึนรถบรรทุกไดอ้ยา่งครบถว้น ตามท่ี
ระบุรายการตรวจนบัสินคา้ 

3) แรงงานไทยไม่สามารถกรอกขอ้มูลช่ือ 
ท่ีอยู่ ผู ้ส่งสินค้าต้นทางและผูรั้บสินค้า
ปลายท างได้อย่างชัด เจน  ครบถ้วน
สมบูรณ์ อีกทั้ งระบุชนิดสินค้า จ านวน 
หน่วยนบั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

3) แ รงงาน ต่ างด้ าวไ ม่ ส าม ารถ
เลือกใช้อุปกรณ์ในการเคล่ือนยา้ย
สินค้าได้อย่างเหมาะสม และไม่
สามารถควบคุมเค ร่ืองจักรอย่าง
คล่องแคล่ว 

4) แรงงานต่างด้าวมีความคล่องแคล่ว 
ว่องไว สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อความรวดเร็วในการ
ใหบ้ริการ 

4) แรงงานไทยขาดรอยยิม้ใหก้บัลูกคา้ 4) แรงงานต่ างด้ าวไ ม่ เข้าใจใน
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต าหนิ บางคร้ัง
แสดงอาการไม่พอใจ ให้ลูกค้าพบ
เห็น 

5) แรงงานต่างด้าวสามารถท างานร่วมกับ
ผูอ่ื้น ช่วยเหลือ สนับสนุน เพ่ือให้เกิดการ
บริการลูกคา้ท่ีดี 

5) แรงงานไทยไม่ยกมือไหว ้และกล่าว
ทกัทายลูกคา้ ทั้ งก่อนและหลงัการมาใช้
บริการ 

5) แรงงานต่างด้าวแต่งกายไม่ถูก
ระเบียบ 

6) แรงงานต่างด้าวมีความสามารถในการ
เลือกใชอุ้ปกรณ์ได้เหมาะสมต่อการรัดตรึง
สินคา้แต่ละชนิด รวมถึงการคลุมผา้ใบบน
รถบรรทุกใหถู้กตอ้ง 

6) แรงงานไทยสนทนากับลูกค้าด้วย
ภาษาท่ีค่อนข้างไม่สุภาพ และค่อนข้าง
ไม่ใหเ้กียรติลูกคา้ในฐานะผูมี้อุปการคุณ 
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 ตารางท่ี 6.1 ผลการวเิคราะห์ SWOT เพื่อน าไปก าหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว (ต่อ) 
 

Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) 
แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว  

 7) แรงงานต่างดา้วให้ความส าคญัต่อลูกคา้
ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ช่วยลูกคา้ยกสินคา้
ลงจากรถโดยไม่เก่ียงเพ่ือนร่วมงาน 
8) แรงงานต่างดา้วเขา้ถึงตวัลูกคา้ทนัทีเม่ือ
ลูกคา้น าสินคา้เขา้มาใชบ้ริการ 
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 ตารางท่ี 6.1 ผลการวเิคราะห์ SWOT เพื่อน าไปก าหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว (ต่อ) 
 

Opportunities (โอกาส) Threats (อุปสรรค) 

แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว 
1) ภาครัฐให้การสนับสนุนในดา้นการพฒันาฝีมือแรงงาน และดา้นมาตรฐานอาชีพทั้ง
งบประมาณและวทิยากร 

 

1) พ้ืนท่ีแต่ละสาขามีระยะทางห่างไกลกัน ท าให้พนักงานขาดการรับรู้ ขอ้มูล
ต่างๆของบริษทั 

2) องคก์รมีหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพในการให้ความร่วมมือและสนบัสนุนในการปรับปรุง
คุณภาพในแผนกรับสินคา้ 

2) การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้อาจมีสินคา้หลากหลายรูปแบบมาก
ข้ึน ตลอดจนภาษาทอ้งถ่ินของประเทศนั้นท่ีระบุบนบรรจุภณัฑสิ์นคา้ ท าให้การ
ปฏิบติังานเป็นไปไดย้ากข้ึน 

3) บริษทัขนส่งและโลจิสติกส์ชั้นน านานาประเทศไดเ้ขา้มาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย
มากข้ึน สามารถใชโ้อกาสน้ีเขา้ไปศึกษารูปแบบการให้บริการ หรือท าการเปรียบเทียบ
สมรรถนะ (Benchmarking) 

3) ผลจากการเติบโตอยา่งรวดเร็วของธุรกิจขนส่งสินคา้ทางถนน ท าให้เกิดการ
แยง่กลุ่มแรงงานฝีมือในประเทศ  

4) การด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรมบริการในปัจจุบนั หันมาให้ความส าคญักบัการน า
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เขา้มาเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 4) แรงงานต่างด้าวขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในภาษาไทย 

 5) มีการอพยพแรงงานต่างดา้วอยา่งเสรีจากผลของการ
เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

5) แรงงานต่างดา้วตอ้งส่งเงินกลบัภูมิล าเนา
ของตน จึงท าให้ขาดทุนทรัพย์ในการซ้ือ
เคร่ืองแต่งกายท่ีถูกระเบียบ 
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6.2 แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการส าหรับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว 
 ผูว้ิจยัไดน้ ำเอำหลกักำร TOWS Matrix มำประยุกตใ์ชใ้นกำรก ำหนดแนวทำงปรับปรุงคุณภำพ
กำรให้บริกำรตำมสมรรถนะหลกัในส่วนของแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้ว โดยแบ่งเป็นหัวขอ้
ดงัน้ี 
 6.2.1 กลุ่มแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
  องค์ควำมรู้นับไดว้ำ่เป็นตน้ก ำเนิดของกำรท ำให้พนกังำนให้บริกำรปฏิบติังำนไดอ้ยำ่ง
ถูกตอ้ง ปัจจุบนัแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วมีขอ้เด่น (Strengths) และขอ้ดอ้ย (Weaknesses) ดำ้น
ควำมรู้แตกต่ำงกนัออกไป และเม่ือวิเครำะห์ร่วมกบัโอกำส (Opportunities) และภยัคุกคำม (Threats) 
แลว้ ผูว้ิจยัไดใ้ห้ควำมส ำคญัไปในทำงกำรก ำหนดแนวทำงปรับปรุงแบบเชิงแกไ้ขในส่ิงท่ีบกพร่อง
(WO) และเชิงรับเพื่อหลีกเล่ียงปัญหำท่ีเกิดข้ึน (WT) โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยไดด้งัน้ี 

 1) กำรปรับตำงรำงกำรปฏิบติังำน (Work Schedule) ใหส้อดคลอ้งกบัปริมำณและชนิด
สินคำ้ในแต่ละช่วง 
 เน่ืองจำกแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงด้ำวมีองค์ควำมรู้ท่ีเป็นข้อด้อยในกำร
ให้บริกำรแตกต่ำงกันออกไป ดั้ งนั้ นกำรท่ีจะปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำรให้ดีข้ึนใน
ระยะเวลำอนัสั้น บริษทัฯ ควรมีกำรปรับเปล่ียนตำรำงกำรปฏิบติังำน (Work Schedule) ให้เกิด
กำรกระจำยของทรัพยำกรแรงงำนทั้งสองประเภทอยำ่งเหมำะสมตำมช่วงเวลำท่ีมีปริมำณและ
ชนิดสินค้ำแตกต่ำงกันออกไปโดยอำศยัหลักกำรพยำกรณ์ (Forecast) ข้อมูลรำยกำรสินค้ำ
ยอ้นหลงั ซ่ึงสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมแนวทำงดงัน้ี 
 1.1) จดัสอบเพื่อแบ่งระดบัควำมรู้พนกังำน  

  ผูว้ิจยัทรำบว่ำทำงบริษทัฯ มีแผนกพฒันำมำตรฐำนกระบวนกำร (Process 
Improvement)  ซ่ึงเป็นหน่วยงำนท่ีออกแบบขั้นตอน วิธีกำรปฏิบติังำนให้กบับริษทัฯ รวมถึง
กำรก ำหนดรำคำค่ำบริกำรขนส่งซ่ึงเป็นขอ้ดอ้ยของแรงงำนไทยในปัจจุบนั โดยแผนกน้ีควร
จดัสอบวดัระดบัควำมสำมำรถในกำรคิดค่ำบริกำรขนส่งของแรงงำนไทย รวมถึงวดัระดบั
ควำมรู้เร่ืองสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ำกดัของสินคำ้ และขอ้มูลทัว่ไปในกำรใหค้  ำแนะน ำลูกคำ้เร่ือง
กำรขนส่งซ่ึงเป็นขอ้ดอ้ยของแรงงำนต่ำงดำ้วในปัจจุบนั เพื่อจะไดท้รำบวำ่พนกังำนใหบ้ริกำร
คนใดมีองค์ควำมรู้อยู่ระดบัใดบำ้ง และเตรียมกระจำยแรงงำนลงสู่หน้ำงำน (Service Flied) 
ใหเ้หมำะสมตำมช่วงเวลำและชนิดสินคำ้ท่ีจ  ำเป็นตอ้งใชอ้งคค์วำมรู้มำกนอ้ยแตกต่ำงกนั 
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 1.2) พยำกรณ์ปริมำณและชนิดสินคำ้ในแต่ละช่วง 
   บริษัทฯ ควรให้แผนกพัฒนำมำตรฐำนฯ ท ำกำรพยำกรณ์  (Forecast) 
ปริมำณและชนิดสินคำ้ท่ีจะเขำ้มำสู่แผนกรับสินคำ้แต่ละช่วงเวลำ โดยสำมำรถท ำกำรพยำกรณ์
ได้จำกขอ้มูลรำยกำรสินคำ้ท่ีลูกค้ำเข้ำมำใช้บริกำรยอ้นหลงั ซ่ึงหำกใช้ตวัแบบอนุกรมเวลำ 
(Time Series Models) น่ำจะมีควำมเหมำะสมท่ีสุด และเม่ือได้ผลกำรพยำกรณ์แล้ว บริษทัฯ 
ควรน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรจัดตำรำงกำรปฏิบัติงำน (Work Schedule) โดยจดัทรัพยำกร
แรงงำนท่ีมีผลกำรวดัควำมรู้ท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดีทั้งสองประเภทกระจำยลงไปสู่หน้ำงำนตำมควำม
สอดคลอ้งกบัผลพยำกรณ์  

 1.3) ติดตำมและวดัผล 
  เม่ือด ำเนินกำรมำระยะหน่ึงแลว้บริษทัฯ ควรติดตำมและวดัผลโดยอำจใช้
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของลูกคำ้ เขำ้มำช่วยติดตำมผลวำ่ลูกคำ้ไดรั้บทรำบขอ้มูลทัว่ไปใน
กำรมำใช้บริกำรจำกกำรสอบถำมพนักงำนครบถ้วนหรือไม่ ตลอดจนด้ำนกำรคิดค่ำบริกำร
ขนส่งนั้นลูกคำ้ไดรั้บรำคำท่ีเป็นธรรมและไดรั้บรำคำท่ีเท่ำกนัทุกคร้ังไปหรือไม่ อีกประกำร
บริษทัฯ สำมำรถน ำยอดขำยของรถแต่คนัมำท ำกำรเปรียบเทียบกบัจ ำนวนและชนิดของสินคำ้ท่ี
อยู่ภำยในรถว่ำเหมำะสมกนัหรือไม่ ถือเป็นกำรติดตำมผลกำรปฏิบติังำนของแรงงำนได้อีก
ช่องทำงหน่ึง 
 2) ปรับปรุงคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบติังำน 
  สืบเน่ืองจากแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวมีข้อเด่นในความรู้ อีกทั้ งเม่ือ
วิเคราะห์ปัจจยัภายนอกแผนกรับสินคา้แลว้พบว่ามีหลายหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพพร้อมให้การ
สนบัสนุนการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีบริษทัฯ ควรเร่งด าเนินการนั้นคือให้
แผนกพฒันาทรัพยากรบุคลสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) โดย
เร่ิมตน้จากการจดัการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management) กบักลุ่มแรงงานไทย
และแรงงานต่างดา้วท่ีมีขอ้เด่น อีกทั้งกลุ่มหวัหนา้งานท่ีมีอายงุานและประสบการณ์กบับริษทัฯ
มาอยา่งยาวนาน โดยอาศยัเทคนิคการถอดความรู้จากตวับุคคล (Tacit Knowledge) เม่ือไดอ้งค์
ความรู้จากการตวัพนกังานแลว้ บริษทัฯ ควรใช้องค์ความรู้นั้นมาปรับปรุงคู่มือปฏิบติังานท่ีมี
อยู่เดิมให้เป็นมาตรฐานมากข้ึน และวางแผนการปรับปรุงเน้ือหาภายในเล่มทุกๆ 1-2 ปี ทั้งน้ี
เน่ืองจากธุรกิจขนส่งสินคา้นั้น มกัพบกบัสินคา้หลากหลายเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองดงันั้น การ
จดัท าคู่มือประเมินราคาสินคา้ควรมีระยะเวลาในการปรับปรุงท่ีชดัเจน 
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3) อบรมใหค้วามรู้แรงงาน 
  หลงัจากท่ีมีการวดัระดบัความรู้และแบ่งกลุ่มพนักงานให้ชัดเจนแล้ว บริษทัฯ 
ควรจดัให้มีการอบรมแรงงานทั้งสองประเภทตามท่ีผูว้ิจยัไดส้รุปผลขอ้ดอ้ยไว ้ซ่ึงเน้ือหาในการ
อบรมแรงงานทั้งสองประเภทนั้นก็มาจากคู่มือมาตรฐานปฏิบติังานท่ีไดรั้บการปรับปรุงแล้ว
นั้นเอง ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งเน้นกระบวนการถ่ายทอดให้เขา้ใจง่ายสอดคล้องกบักลุ่มท่ีได้ท าการ
แบ่งไว ้อีกทั้งควรค านึงถึงพื้นฐานการศึกษาของแรงงานทั้งสองประเภทท่ีไม่สูงมากนกั ตอ้ง
เนน้การอบรมเชิงสาธิตให้เห็นภาพเป็นหลกั และมีการสอบวดัผลก่อนและหลงัอบรม และเม่ือ
ลงไปปฏิบติังานหนา้งานแลว้หากยงัพบปัญหาก็ใหม้ารับการอบรมใหม่ในรอบถดัไป 
 4) สร้างพื้นท่ีใหค้วามรู้บริเวณลานรับสินคา้ (Service Filed) 
  แนวทางน้ีมีผลมาจากการต่อยอดจากภายในห้องอบรม ซ่ึงหลงัจากท่ีบริษทัฯ โดย
แผนกพฒันาทรัพยากรบุคคล ไดใ้ห้ความรู้ตามส่ิงท่ีเป็นขอ้ดอ้ยตามสมรรถนะหลกัดา้นการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของแรงงานทั้งสองประเภทแลว้ เพื่อให้การประยุกต์ใชค้วามรู้ลานรับ
สินคา้เป็นไปดว้ยความสะดวก บริษทัฯควรสร้างพื้นท่ี หรือเคร่ืองมือเขา้มาช่วยปฏิบติังาน ดงัน้ี 
  4.1) ตารางเทียบราคาสินคา้ 
    โดยบริษทัฯ ตอ้งมีการสรุปรายการสินคา้ท่ีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการส่วนใหญ่
แต่ละสาขาเช่น พืชผลทางการเกษตรในสาขาฝาง หรือกระสอบผา้ขนาดต่างๆของสาขาส่ีแยก
มหานาค เป็นตน้ โดยอาจจดัท าเป็นบอร์ดท่ีให้แรงงานไทยเห็นไดช้ดัเจน เพื่อไม่ให้เกิดความ
สับสนระหว่างประเมินราคาสินคา้ให้ลูกค้า และลูกค้าเองก็เกิดความเช่ือมัน่ว่าตนไม่ถูกเอา
เปรียบ 
  4.2) บอร์ดแสดงสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ากดัของสินคา้  
   ขอ้ดอ้ยของแรงงานต่างดา้วในขอ้น้ี มีความเส่ียงท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อสินคา้ลูกคา้โดยตรงเป็นอยา่งมาก ดงันั้นหลงัจากอบรมใหค้วามรู้พนกังานแลว้ แผนกพฒันา
ทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรร่วมกนัสรุปขอ้มูลว่าสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ากดั
ของสินคา้พื้นฐาน และท่ีพบมากในแต่ละสาขา มีชนิดใดบา้ง จากนั้นบริษทัฯ ควรจดัท าบอร์ด
ใบลานรับสินคา้เพื่อให้พนกังานมองเห็นไดช้ดัเจน เพื่อท่ีกรณีลูกคา้มาใชบ้ริการและน าสินคา้ท่ี
มีสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ากดัของสินคา้ท่ีเหมือนกนักบัในบอร์ด พนกังานจะไดพ้ึงระวงัและปฏิบติั
ต่อสินคา้นั้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อไม่ใหสิ้นคา้ของลูกคา้เกิดความเสียหาย 
  4.3) บอร์ดใหข้อ้มูลทัว่ไปในการใชบ้ริการ 
   การสร้างบอร์ดลกัษณะน้ีข้ึนมานั้นจะช่วยลดการซักถามจากลูกคา้ได้เป็น
อยา่งดี โดยบริษทัฯ ควรจดัท าบอร์ดในท่ีเห็นชดัเจน และเป็นพื้นท่ีแรกๆท่ีลูกคา้จะเขา้ถึงก่อน
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ตวัพนกังานใหบ้ริการ โดยบอร์ดดงักล่าวควรมีขอ้มูลอนัประกอบไปดว้ย ขั้นตอนการใชบ้ริการ 
ตารางปล่อยรถ เป็นตน้ ขณะเดียวกนัหัวหน้างานเองควรมีการนัดประชุมช่วงเช้า (Morning 
Talk) ก่อนการปฏิบติังานเพื่อกระตุน้ให้เกิดการจดจ าองค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นเหล่าน้ี รวมทั้งองค์
ความรู้ขอ้ 4.1 และ 4.2 ดว้ย 
 5) น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชห้นา้ลานรับสินคา้ใหม้ากข้ึน 
  จากการวิ เคราะ ห์ ถึ งโอก าส  (Opportunities) ของปั จจัยภ ำยนอก  พบว่ำ
อุตสำหกรรมบริกำร เช่น โรงแรม ภัตตำคำร และขนส่งสินค้ำ เป็นต้น ได้มีกำรท ำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกตใ์ชใ้นกำรให้บริกำรมำกข้ึน เน่ืองจำกมีควำมแม่นย  ำ รวดเร็ว 
และน่ำเช่ือถือ ซ่ึงบริษทัท่ีผูว้จิยัใชเ้ป็นกรณีศึกษำน้ีไดพ้ฒันำ Software ข้ึนมำเองหลำยตวั ซ่ึงแต่
ละโปรแกรมนั้นตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้เป็นอย่ำงมำก ซ่ึงหำกน ำระบบดงักล่ำวมำ
ประยุกต์ใชใ้นแผนกรับสินคำ้เพื่อกำรบริกำรท่ีมีคุณภำพ ก็จะสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือต่อลูกคำ้ได้
เพิ่มมำกข้ึน 
  5.1) พฒันำอุปกรณ์และระบบคิดค่ำบริกำรค่ำขนส่ง 
   บริษทัฯ ควรทุ่มงบประมำณในกำรพฒันำระบบน้ี เน่ืองจำกแนวโน้มใน
อุตสำหกรรมบริกำรต่ำงหันมำใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเขำ้มำช่วยบริหำรจดักำรมำก
ยิง่ข้ึนโดยเฉพำะคู่แข่งในธุรกิจขนส่งสินคำ้ทำงถนนเองนั้น ปัจจุบนัไดมี้วิทยำกำรท่ีล ้ำหนำ้ไป
มำก เช่นกำรระบบเทคโนโลยีบำร์โค๊ด (Barcode Reader) มำใชเ้พื่อเพิ่มควำมแม่นย  ำในกำรคดั
แยกสินค้ำให้ถูกตอ้งกับท่ีอยู่ปลำยทำงลูกคำ้ หรือแมแ้ต่ระบบค ำนวณรำคำค่ำบริกำรขนส่ง
สินคำ้ออนไลน์ ซ่ึงลูกสำมำรถค ำนวณเองได้จำกท่ีบำ้น เป็นตน้ ดงันั้นหำกบริษทัฯ ตอ้งกำร
แกไ้ขปัญหำขอ้ดอ้ยดำ้นกำรคิดค่ำบริกำรขนส่งของแรงงำนไทยในระยะยำวนั้น บริษทัฯ ตอ้ง
เร่งจดัท ำระบบกำรค ำนวณค่ำบริกำรใหเ้กิดควำมเป็นมำตรฐำน เพื่อท่ีจะไดส้ร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ
ให้ลูกคำ้มำกยิ่งข้ึน อีกนัยหน่ึงนั้นคือหำกบริษทัฯ ยงัเห็นว่ำกำรพฒันำระบบดังกล่ำวยงัไม่
จ  ำเป็น ก็อำจท ำใหคู้่แข่งท่ีเกิดข้ึนรำยเดือนเทียบชั้น หรือแซงหนำ้ในระยะเวลำอนัใกลน้ี้นั้นเอง 
  5.2) จดัท ำคลงัควำมรู้ออนไลน์ 
   แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในหวัขอ้น้ี เป็นการต่อยอดจาก
การจดัท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังาน โดยน ารายละเอียดคู่มือนั้นมาดดัแปลงมาเป็นส่ือการ
เรียนรู้ท่ีน่าสนใจ เขา้ใจง่าย ทั้งน้ีสืบเน่ืองจากอุปสรรค (Threats) ของกำรปรับปรุงคุณภำพกำร
ให้บริกำรนั้นก็คือกำรท่ีแต่ละสำขำมีระยะทำงห่ำงกัน ดังนั้ นกำรท่ีจะท ำให้แต่ละสำขำมี
มำตรฐำนกำรให้บริกำรใกลเ้คียงมำกท่ีสุดเป็นเร่ืองท่ีค่อนขำ้งยำกในเชิงปฏิบติั แต่ก็สำมำรถ
แก้ไขปัญหำได้ระดับหน่ึง โดยสร้ำงจุดส่วนรวมองค์ควำมรู้ไวท่ี้เดียว และทุกสำขำนั้นตอ้ง
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เขำ้ถึงขอ้มูลควำมรู้ตรงนั้นไดอ้ย่ำงเท่ำเทียม จึงเป็นท่ีมำของกำรน ำเสนอของผูว้ิจยัว่ำบริษทัฯ 
ควรลงทุนในกำรจดัท ำขอ้มูล องค์ควำมรู้ออนไลน์ นอกจำกน้ีแลว้ผูว้ิจยัขอน ำเสนอแนวทำง
ปฏิบติัไวว้่ำ บริษทัฯ ต่ำงสำขำควรจดัสรรบำงช่วงเวลำให้พนักงำนได้รับกำรเรียนรู้ โดยให้
แผนกพฒันำทรัพยำกรบุคคลเป็นผูก้  ำหนดโครงสร้ำงองคค์วำมรู้วำ่ พนกังำนตอ้งไดรั้บควำมรู้
อะไรบ้ำง ในแต่ละสำขำใครเป็นผูบ้รรยำย และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนหลังกำรเรียนรู้
ออนไลน์ส้ินสุด เป็นต้น หำกบริษัทฯ ปฏิบัติตำมแนวทำงน้ีแล้วก็จะท ำให้มีโอกำสเกิด
มำตรฐำนกำรปฏิบติังำนท่ีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัทุกสำขำมำกยิง่ข้ึน 
6.2.2 กลุ่มแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านความช านาญในทกัษะอาชีพ 

  ส่ิงท่ีเป็นตวัแสดงความเป็นมืออาชีพในการให้บริการนั้นก็คือการมีทกัษะการลงมือ
ปฏิบติังานอย่างช านาญการ ส่ิงหน่ึงท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้นอกเหนือการให้บริการได้
อยา่งรวดเร็ว สินคา้ถึงปลายทางตรงตามเวลา นั้นคือสินคา้ของลูกคา้ตอ้งไม่เสียหายระหวา่งการขนส่ง 
และน้ีเป็นความเห็นในการให้ค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนัก (Weight) ของกลุ่มบริหารในบริษทั น่ิมซ่ีเส็ง
ขนส่ง 1988 จ ากัด อย่างไรก็ตามในแง่ของควำมช ำนำญในทกัษะอำชีพนั้น แรงงำนงำนไทยและ
แรงงำนต่ำงด้ำวก็มีขอ้เด่นและขอ้ด้อยกนัออกไป ซ่ึงหำกบริษทัฯ ตอ้งกำรแข่งขนัในภำคธุรกิจกบั
องค์กรอ่ืน ทั้งภำยในประเทศและนอกประเทศท่ีจะมำกับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในเร็ววนัน้ี 
ปัจจุบนัภำครัฐเองไดข้บัเคล่ือนนโยบำยให้กำรสนับสนุนดำ้นกำรพฒันำฝีมือแรงงำน และเร่งสร้ำง
มำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพเพื่อหวงัตอบโจทยก์บักำรแข่งขนัดำ้นฝีมือแรงงำนกบันำนำประเทศในแถบ
อาเซียน บริษทัฯ จึงน่าจะใช้โอกาสน้ีในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เบ้ืองตน้ผูว้ิจยัไดน้ าผล
วิเคราะห์ TOWS Matrix มาก าหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงข้อด้อย เพื่อน าเสนอให้กับบริษัทฯ 
ไดรั้บทราบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  1) เพิ่มรูปแบบการส่ือสาร สั่งการ 

 จากการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ถึงปัจจยัท่ีท าใหแ้รงงานไทยมีขอ้ดอ้ยในดา้นการ
ส่ือสารจนบ่อยคร้ังท่ีปฏิบัติงานผิดพลาด ส่วนหน่ึงมาจากปัญหาสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบติังาน กล่าวคือ เน่ืองจากลานรับสินคา้ของบริษทัฯ เป็นลานท่ีลูกคา้สามารถน ารถยนต์
ข้ึนมาขนถ่ายสินคา้ข้ึนรถบรรทุกได ้ดงันั้นบางช่วงเวลาจึงท าให้เกิดการจราจรติดขดับนลาน 
จึงท าใหก้ารปฏิบติังานของพนกังานเป็นไปอยา่งเร่งรีบ ประกอบกบัสภาพอากาศท่ีร้อน เสียง
รบกวน จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการรับฟังค าสั่ง โดยเฉพาะหากเจอกลุ่มลูกคา้ท่ีมาส่ง
สินคา้หลายปลายทาง ก็อาจเกิดขอ้ผิดพลาดในการกรอกขอ้มูลในใบตรวจนบัส้ินคา้อีกดว้ย 
จากสาเหตุดงักล่าวน้ีผูว้ิจยัขอเสนอแนวทางว่าบริษทัฯ ควรปรับรูปการส่ือสารให้มีความ
หลากหลายมากข้ึนจากท่ีเคยใช้รูปแบบวจันภาษา (Verbal Language) ในการสั่งการหรือ
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พูดคุยกบัลูกคา้โดยตรง บริษทัฯ ควรเพิ่มช่องทางแบบอวจันภาษา (Non-Verbal Language) 
ให้เพิ่มมากข้ึน เช่นการน าระบบ Visual Control มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความเขา้ใจ 
เช่นสัญญาณไฟบอกสถานะช่องบริการท่ีพร้อมให้บริการ ป้ายบ่งช้ีช่ือสถานท่ีจุดลงสินคา้
ปลายทาง เส้นแบ่งเขตหรือจุดพกัรถลูกคา้ก่อนข้ึนบนลานเพื่อลดปัญหาการจราจร การเพิ่ม
สัญญาณมือในการสั่งการระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน เป็นตน้ ซ่ึงจากท่ีบริษทัฯ ลอง
ปรับมาแกไ้ขปัญหาดว้ยวิธีน้ีจะท าให้ปัญหาดา้นการส่ือสารระหว่างลูกคา้กบัพนกังาน และ
หวัหนา้งานกบัพนกังานลดลงได ้

 2) จดัใหมี้ศูนยฝึ์กปฏิบติัดา้นทกัษะนอกเวลา 
  เพื่อให้การปฏิบติังานมีความเป็นมืออาชีพ บริษทัฯ ตอ้งมีพื้นท่ีและช่วงเวลาให้กบั
พนกังานไดท้  าการฝึกฝนโดยมีหวัหนา้งานคอยดูแลอยา่งใกลชิ้ด ในเบ้ืองตน้การแกปั้ญหาระยะ
สั้นนั้นผูว้ิจยัเสนอว่าหัวหน้างานตอ้งท างานสังเกตทีมงานตวัเองว่าใครมีความสามารถท่ีดอ้ย
ท่ีสุดในทีม ซ่ึงเม่ือทราบแลว้ก็ไม่ควรป้อนงาน หรือให้พนกังานไปลองถูกลองผิดเอง ทั้งน้ีการ
ปล่อยให้พนกังานท่ีไม่ช านาญลงสู่การท างานจุดนั้นนอกจากจะท าให้ความรวดเร็วลดลงแลว้ 
ยงัอาจสร้างความเสียหายต่อลูกคา้และบริษทัฯ ไดอี้กดว้ย ในเบ้ืองตน้ควรเร่ิมการฝึกปฏิบติัให้
พนกังานบริการ ในดา้นท่ีเป็นขอ้ดอ้ยก่อนดงัน้ี 

  2.1) จดัการฝึกปฏิบติัในดา้นการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองจกัรในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 
   จากผลวิจยับ่งบอกไดว้า่แรงงานต่างดา้วมีปัญหากบัการให้อุปกรณ์ เคร่ือง
จากท่ีมีอยูบ่นลานรับสินคา้มากท่ีสุด ดงันั้นบริษทัฯ ควรใชเ้วลาวา่งหลงัจากพนกังานเลิกงาน
จดัให้มีการฝึกฝนในการใช้อุปกรณ์ เช่น รถโฟล์คลิฟ (forklift) เครนยกสินคา้ เป็นตน้ โดย
การฝึกตอ้งแบ่งเป็นระดบั (Level) โดยเร่ิมตั้งแต่การใชง้านพื้นฐาน จนถึงขั้นการใชง้านขั้นสูง
ได้ โดยทุกการฝึกหัวหน้างานตอ้งมีเคร่ืองมือในการประเมินผลทุกคร้ังเพื่อเป็นการติดตาม
พฒันาการของพนกังาน โดยการฝึกตอ้งเน้นการใช้อุปกรณ์จริง จ าลองสถานการณ์จริง เน้น
กระบวนการถ่ายทอดแบบง่าย (Simply)  จึงจะท าใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจไดร้วดเร็วข้ึน 

2.2) สร้างมาตรการกระตุน้พนกังานใหก้รอกขอ้มูลในใบตรวจนบัสินคา้ให้ 
 ถูกตอ้ง 

   ปัญหาน้ี มีความเก่ียวเน่ืองมาจากปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบติังานจนท าให้เกิดความผิดพลาดในการส่ือสาร สั่งการ เช่นเดียวกนัจากสภาพปัญหา
ดงักล่าวก็อาจส่งผลให้การบนัทึกขอ้มูลลงในใบตรวจนับสินคา้ผิดพลาดได้ อย่างไรก็ตาม
บริษทัฯ สามารถแกไ้ขปัญหาไดใ้นระดบัหน่ึงดว้ยการวเิคราะห์ถึงจุดท่ีพนกังานมกัลืมบนัทึก
หรือบันทึกผิดเป็นประจ า จากนั้นบริษัทฯ ควรพยายามหามาตรการกระตุ้นพนักงานให้
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ความส าคญัต่อจุดดงักล่าว อีกทั้งควรเนน้ย  ้าให้พนกังานทวนรายการสินคา้ให้ลูกคา้รับฟังอีก
คร้ัง เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่วา่รายการสินคา้มีความถูกตอ้งตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 

 6.2.3 กลุ่มแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการด้านการแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 
  พฤติกรรมกำรให้บริกำรของพนกังำนนบัวำ่มีส่วนส ำคญัต่อกำรสร้ำงควำมภกัดีต่อตรำ
สินคำ้ (Brand Loyalty) ส ำหรับอุตสำหกรรมบริกำรเป็นอยำ่งมำก เน่ืองจำกกำรแสดงออกถึงควำมเอำ
ใจใส่ลูกคำ้ กำรให้บริกำรดว้ยควำมเป็นมิตร ย่อมสร้ำงควำมประทบัใจให้ลูกคำ้เกิดควำมประทบัใจ
และอยำกกลบัไปใช้อีก และส ำหรับผลดีทำงออ้มท่ีจะเกิดข้ึนต่อมำนั้นคือลูกคำ้จะน ำประสบกำรณ์ท่ี
ไดไ้ปใชบ้ริกำรมำนั้นน ำไปบอกต่อกบัเพื่อนหรือญำติใหม้ำใชบ้ริกำร อยำ่งท่ีเรำคุน้เคยกนันั้นก็คือกำร
ใช้ดีแล้วบอกต่อนั้นเอง (Word of Moues)  ส าหรับแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวนั้นมีข้อด้อย
แตกต่างกนัออกไปทั้งน้ีเน่ืองจากมีปัจจยัทางกายภาพ ภาระทางครอบครัว สภาพแวดลอ้มท่ีไม่ดี ฯลฯ 
เขา้มาเก่ียวขอ้ง ดั้งนั้นหากทางบริษทัฯ ตอ้งการท่ีจะแกไ้ขให้ครอบคลุมควรแกไ้ขท่ีทศันคติพนกังาน
และปัจจยัเหล่านั้นดว้ยจึงจะไดผ้ลท่ีดี ซ่ึงวิจยัสรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
  1) จดักิจกรรมส่งเสริมจิตส านึกในการใหบ้ริการ (Service Mind) 

  จากโอกาสท่ีภาครัฐให้การส่งเสริมด้านการพฒันาฝีมือแรงงานและการสร้าง
มาตรฐานอาชีพ บวกกบัการท่ีบริษทัฯ ก็มีหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพในการท่ีจะเขา้ช่วยปรับปรุง
ขอ้ดอ้ยของแรงงานทั้งสองประเภท ผูว้ิจยัขอน าเสนอวา่บริษทัฯ ควรจดัให้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม
พนักงานให้เกิดความตระหนักถึงความส าคญัของลูกคา้ เพื่อให้พนักงานเกิดความเอาใจใส่ 
บริการดว้ยไมตรีจิต ช่วยเหลือลูกคา้ดว้ยความเต็มใจ โดยเทคนิคท่ีควรน ามาประยุกต์ใช้ผูว้ิจยั
ขอน าเสนอวา่ บริษทัฯ ควรน าเสนอผลลพัธ์ท่ีจะเกิดข้ึนกรณีพนกังานบริการไม่ดีวา่จะเป็นเช่น
ไร เช่นแสดงให้เห็นถึงยอดขายท่ีอาจจะลดลงจนมีผลต่อการปรับค่าจา้งของพนกังานโดยตรง 
เป็นตน้ ต่อมาควรเนน้เทคนิคการจูงใจเขา้มาช่วยปรับดา้นจิตส านึกในการให้บริการโดยอาจจดั
กิจกรรมท่ีมีการติดตามวดัผลคะแนนอยา่งต่อเน่ืองโดยมีเงินรางวลัหรือของเกียติยศใหพ้นกังาน 
เป็นตน้ 

  2) น าระบบขอ้เสนอแนะ (Suggestion) มาประยกุตใ์ช ้
  แรงงานต่างดา้วมีขอ้ดอ้ยท่ีเห็นไดช้ดัก็คือการพยายามท่ีจะหลีกเล่ียงการพูดคุยกบั
ลูกคา้โดยตรง เน่ืองจากแรงงานต่างด้าวนั้นไม่ค่อยมีมนุษยสัมพนัธ์ ไม่กล้าแสดงออก จึงมี
ผลกระทบท าให้เวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการเสนอแนะดา้นการให้บริการ หรือมีขอ้ต าหนิพนกังานให้
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ปรับพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม แรงงานต่างด้าวจึงไม่ค่อยรับฟังหรือใส่ใจในการท่ีจะข้อมูล
ดงักล่าวแจง้ไปให้หัวหน้างานให้รับทราบ ทั้งน้ีน่าจะมาจากแรงงานต่างด้าวนั้นอาจยงัขาด
ความรู้ ความเขา้ใจ และการตีความในภาษาไทยนั้นเอง ส่ิงหน่ึงท่ีจะสามารถน ามาประยุกตใ์ช้
ในการแกไ้ขปัญหาไดน้ั้นก็คือระบบขอ้เสนอแนะ (Suggestion) โดยมุ่งเน้นไปท่ีการส่ือสารท่ี
ท าให้ลูกค้ารับทราบว่าหากมีข้อเสนอแนะหรือข้อต าหนิประการใดต่อแผนกรับสินค้า ก็
สามารถเสนอแนะได้ผ่านช่องทางดงักล่าว ตลอดจนบริษทัฯ ตอ้งมีการกระตุ้นให้พนักงาน
แก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมโดยผ่านระบบขอ้เสนอแนะน้ี ก็จะท าให้ปัญหาระดบัปัจเจกชน 
กลายเป็นปัญหาของเพื่อนร่วมงานท่ีตอ้งแกไ้ขร่วมกนั และหากแนวทางของพนกังานกลุ่มใด
สามารถแกปั้ญหาจากการร้องเรียนของลูกคา้ได ้บริษทัฯ ควรมีส่ิงตอบแทนจูงใจให้พนกังาน
เพื่อใหเ้กิดการปรับปรุงต่อเน่ืองแบบไม่มีท่ีส้ินสุด ปัญหาท่ีเป็นขอ้ดอ้ยน้ีจึงจะค่อยๆลดลงไป 

  3) จดัท าโครงการผอ่นช าระเคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ 
  เน่ืองจากอุปกรณ์และเคร่ืองแต่งกายท่ีจ าเป็นต่อการให้บริการนั้น เป็นของใช้
ส่วนตวั แมท้างบริษทัฯ จะมีการแจกเส้ือให้กบัพนักงานแลว้ แต่ส่ิงท่ีพนกังานควรสวมใส่มา
ปฏิบติังานให้เหมาะสมกบักาลเทศะ นั้นคือการสวมกางเกงท่ีสุภาพ ตลอดจนเป็นรองเทา้ตาม
ระเบียบบริษทัฯ และอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุจากงาน (PPE) ขอ้ดอ้ยดงักล่าวน้ีเป็นขอ้ท่ีชดัเจน
ของแรงงานต่างดา้ว ทั้งน้ีจากการเก็บขอ้มูลพบวา่แรงงานงานต่างดา้วเม่ือไดค้่าจา้งแลว้มกัไม่
ค่อยน ามาใชจ่้าย ส่วนมากจะเก็บเงินไวเ้พื่อรอกลบัไปยงัภูมิล าเนาของตนในช่วงเทศกาลส าคญั 
ดงันั้นแรงงานต่างดา้วจึงไม่ไม่ค่อยซ้ือเคร่ืองแต่งกายหรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส่วนตวั สืบเน่ืองจาก
การแต่งกายท่ีดีนั้นถือไดว้า่เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ขององคก์รอยา่งหน่ึง ดงันั้นบริษทัฯ ตอ้ง
เร่ิมท าความเขา้ใจกบัพนกังานวา่องคก์รก าลงัจะเขา้สู่การเปล่ียนแปลง เพราะในอนาคตคู่แข่ง
ของเราจะมีมากข้ึนโดยเฉพาะบริษทัขา้มชาติ พนกังานควรใส่ใจในรายละเอียดปลีกย่อยโดย
เร่ิมตน้ท่ีการแต่งกายซ่ึงเป็นเร่ืองพื้นฐาน ซ่ึงผูว้ิจยัให้ความเห็นว่าบริษทัฯ ควรจดัสวสัดิการ
ผอ่นช าระเคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นดงักล่าวระยะยาวโดยให้มีผลกระทบกบัแรงงาน
ต่างด้าวน้อยท่ีสุด ซ่ึงการผ่อนช าระน้ีควรสร้างหลกัเกณฑ์ให้ระเอียดรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิด
ผลเสียกบับริษทัฯ เช่นกนั ซ่ึงการหักค่าผ่อนช าระนั้นอาจจะน ามาผกูไวก้บัระบบจดัจ่ายค่าจา้ง
พนักงานก็ได้ ซ่ึงการท าโครงการลักษณะน้ีแม้จะดูแกมบังคับ แต่หากบริษัทฯ ช้ีแจ้งให้
พนักงานเกิดความเข้าใจ พนักงานเองก็จะให้ความร่วมมือด้วยดี อน่ึงบริษัทฯ อาจมีการ
กิจกรรมให้พนกังานเขา้ร่วมประจ าเดือน โดยมีของรางวลัเป็นเคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ท่ีเป็น
ต่อการใหบ้ริการก็ได ้น้ีจะเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีท าใหพ้นกังานมีการแต่งกายท่ีดีข้ึน 
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 แนวทางปรับปรุงคุณภาพการให้บริการท่ีผูว้ิจยัไดน้ าเสนอมาน้ี หากจะให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิง่ข้ึนบริษทัฯ ควนด าเนินการกบัส่ิงเหล่าน้ีไปพร้อมกนั ดงัน้ี 
 1) สอนภาษาไทยใหก้บัแรงงานต่างดา้ว  

 ในอนาคตหลงัจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิดตวัอยา่งเป็นทางการ เป็นท่ีแน่นอนวา่
จะมีแนวโนม้การเคล่ือนยา้ยของแรงงานต่างดา้วเขา้มาสู่ประเทศไทยมากยิง่ข้ึน ซ่ึงกลุ่มแรงงาน
ต่างเหล่าน้ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัภาษาไทย ซ่ึงหากตอ้งการรับมือเร่ืองน้ีบริษทัฯ ควร
จดัท าหลกัสูตรภาษาไทยพื้นฐานไว ้เพื่อรองรับกลุ่มแรงงานต่างดา้วเหล่าน้ีในระยะยาว โดยใช้
เวลาหลงัเลิกงานมาจดัการเรียนการสอน ซ่ึงหากแรงงานต่างดา้วมีพฒันาการดา้นภาษาไทยท่ีดี
ข้ึน ก็จะท าให้สมรรถนะด้านคุณภาพการให้บริการด้านอ่ืนดีข้ึนตามไปด้วย เน่ืองจากการ
สมรรถนะหลกัทั้งสามดา้นลว้นเก่ียวขอ้งกบัภาษาไทยเป็นส่วนใหญ่นั้นเอง 

 2) จดัท าค าพรรณนาลกัษณะงานใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยมากยิง่ข้ึน 
 จากผลวิจยัในคร้ังน้ีบริษทัฯ ไดท้ราบถึงขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยของแรงงาน ณ ปัจจุบนั แต่
ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการระยะยาวนั้น บริษทัฯสามารถด าเนินการไดโ้ดยน าขอ้เด่น
และขอ้ดอ้ยมาปรับปรุงค าพรรณนาลกัษณะงาน (Job Description) ของพนกังานให้บริการใน
อนาคต ให้สอดรับกลบัการเปล่ียนแปลงมากยิ่งข้ึน เช่น เม่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปิด
ตวัอย่างเป็นทางการในแผนกรับสินคา้อาจมีแนวโน้มของพนกังานให้บริการเป็นแรงงานต่าง
ดา้วมากข้ึน บริษทัฯก็ควรปรับค าพรรณนาลกัษณะงาน ให้แรงงานต่างดา้วท าในส่ิงท่ีตนถนดั
อย่างเดียวโดยลดต้นทุนค่าจ้างลง และอาจจ้างแรงงานไทยไวป้ฏิบัติหน้าท่ีตามตัวบ่งช้ี
สมรรถนะท่ีส าคญัเพียงอยา่งเดียว เป็นตน้ ซ่ึงการปรับตามน้ีแลว้ ทางบริษทัฯ ก็จะมีโครงสร้าง
พนกังานท่ีสามารถปรับลด หรือเพิ่มตามสถานการณ์ไดต้ลอดเวลา  

 3) สร้างแรงจูงใจพนกังานเพื่อรักษาพนกังานท่ีมีสมรรถนะท่ีดีไวก้บัองคก์ร 
 อุปสรรคหน่ึงท่ีจะมาพร้อมกบัการแข่งขนัธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั นั้นคือการแยง่
แรงงานฝีมือจากองคก์รหน่ึงไปยงัอีกองคก์รหน่ึง แมบ้ริษทัฯ จะมีแผนการปรับปรุงสมรรถนะ
ของแรงงานทั้งสองประเภทให้ดีข้ึน แต่หากบริษทัฯ ไม่สร้างแนวทางการรักษาพนกังานควบคู่
กนัไปดว้ย พนกังานเหล่านั้นท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้อาจลาออกไปอยูก่บับริษทัอ่ืนได ้ท าให้
การปรับปรุงคุณภาพท่ีผา่นมาตอ้งเสียงบประมาณไปโดยสูญเปล่า ผูว้จิยัจึงขอเสนอวา่หลงัจาก
ท่ีพนกังานดงักล่าวมีสมรรถนะท่ีดีข้ึนแลว้ ควรมีของรางวลั หรือค่าตอบแทนพิเศษใหพ้นกังาน 
หรือให้สวสัดิการช่วยเหลือครอบครัวพนักงานเช่น ทุนการศึกษาบุตร เป็นต้น เช่นน้ีแล้ว
พนักงานจะมีความรักองค์กรและอาจลดอตัราการลาออกของพนักงาน (Turnover)  ได้อีก
ช่องทางหน่ึง 
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 4) ท าการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) 
 ถา้หากบริษทัฯ มีมุมมองพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ก็จะพบว่าการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว
ของธุรกิจขนส่งสินคา้ทางถนนนั้น ส่วนหน่ึงจะกลุ่มบริษทัขา้มชาติท่ีได้รับการยอมรับจาก
นานาประเทศ เขา้มาลงทุนในประเทศไทย เช่น TNT Express Worldwide (Thailand) Co. ,Ltd. 
, UPS Parcel Delivery Service Ltd. เป็นต้น ผูว้ิจยัจึงเสนอแนวทางว่าหากบริษัทฯ ต้องการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแบบมีกรอบชัดเจน มุ่งสู่ความเห็นสากล มากยิ่งข้ึน บริษทัฯ
สามารถให้แผนกพฒันามาตรฐานฯ ของบริษทัฯ ด าเนินการศึกษาขอ้มูลของบริษทัฯขา้มชาติ
ดงักล่าวอย่างจริงจงั เพื่อท าการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) กบัองค์กรเหล่านั้น 
เพื่อให้เกิดการให้บริการมีความเป็นสากลมากยิ่งข้ึน ซ่ึงบริษทัฯ จะไดผ้ลดีในการปรับตวัทาง
ธุรกิจไดอ้ยา่งรวดเร็วสอดรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต 

 
 จากแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของแรงงานทั้งสองประเภทผูว้ิจยัสามารถสรุป
ให้เห็นถึงความเก่ียวขอ้งของแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการกบัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ภายในองค์กรดงัรูปท่ี 6.1 อีกทั้งผูว้ิจยัไดท้  าการสรุปแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และ
ก าหนดระยะเวลา ดงัตารางท่ี 6.2 จากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มหลงัการปรับปรุงตาม
แนวทางท่ีผูว้จิยัเสนอวา่รายการพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาน่าจะดีข้ึนไปในทิศทางใดดงัตารางท่ี 6.3 
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1.1)  ก ำ ร ป รั บ ต ำ ง ร ำ ง ก ำ ร
ปฏิบัติงำน (Work Schedule) ให้
สอดคล้องกับปริมำณและชนิด
สินคำ้ในแต่ละช่วง 

 
1.2) ปรับปรุงคู่มือมำตรฐำนกำร
ปฏิบติังำน 

1.3) อบรมให้ควำมรู้แรงงำน 

1.4) สร้างพ้ืนท่ีให้ความรู้บริเวณ

ลานรับสินคา้ (Service Filed) 

 
1.5)  น า ร ะ บ บ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศมาใช้หน้าลานรับ
สินคา้ให้มากข้ึน 

 

2.1) เพ่ิมรูปแบบกำรส่ือสำร สั่ง
กำร 

2.2) จัดให้ มีศูนยฝึ์กปฏิบัติด้าน

ทกัษะนอกเวลา 

 

3.1) จดักิจกรรมส่งเสริมจิตส านึก

ในการให้บริการ (Service Mind) 

 3.2)  น าร ะบ บ ข้อ เส น อแน ะ 
(Suggestion) มาประยกุตใ์ช ้

3.3) จัดท าโครงการผ่อนช าระ
เคร่ืองแต่งกายและอุปกรณ์ 
 

4.1 )  ส อ น ภ าษ า ไท ย ให้ กั บ
แรงงานต่างดา้ว 

) 

 

4.2) จัดท าค  าพรรณนาลักษณะ
งานให้สอดคล้องกบัขอ้เด่นและ
ขอ้ดอ้ยมากยิง่ข้ึน 

 4.3) สร้างแรงจูงใจพนักงานเพ่ือ

รักษาพนักงานท่ีมีสมรรถนะท่ีดี

ไวก้บัองคก์ร 

 4.4) ท าการเปรียบเทียบ
สมรรถนะ (Benchmarking) 

แผนกพฒันามาตรฐานกระบวนการ แผนกพฒันาทรัพยากรบุคคล แผนกรับสินค้า แผนกพฒันาซอฟแวร์ 
ว 
ว 
ว 

1) การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 2) ความช านาญในทกัษะอาชีพ 3) การแสดงออกด้านพฤตกิรรมการให้บริการ 4) เพิม่ศักยภาพแนวทางการปรับปรุงฯ 

195 

แนวทางการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ 
บริษัท นิ่มซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 

รูปท่ี 6.1 แสดงความเช่ือมโยงระหวา่งแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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                     ตารางท่ี 6.2 บทสรุปแนวทางปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว 

 

สมรรถนะ
หลกั 

แนวทางการปรับปรุง 
คุณภาพการให้บริการ 

แนวทางการด าเนินงาน 

กลุ่มแรงงานเป้าหมาย 
ลกัษณะ
แนวทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน 
ต่างด้าว 

ระยะส้ัน 
1-6 เดอืน 

ระยะยาว 
6 เดอืน 
ขึน้ไป 

1) การ
ประยุกต์ 
ใช้องค์
ความรู้ 

1.1)  ก ารป รั บ ต างร างก าร
ปฏิบัติงาน (Work Schedule) 
ให้สอดคล้องกับปริมาณและ
ชนิดสินคา้ในแต่ละช่วง 

- จดัสอบวดัระดบัความรู้พนกังานให้บริการเพ่ือแบ่งกลุ่ม 
จากนั้นท าการพยากรณ์ (Forecast )ปริมาณสินคา้ ลกัษณะ
สินค้าท่ี เข้ามาแต่ละช่วง เพ่ื อ ท่ี จะได้จัดตารางการ
ป ฏิบั ติ งาน  (Work Schedule)  โดยกระจายพนั ก งาน
ให้บริการแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งเหมาะสม จากนั้นติดตามและ
วดัผลอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 

 
 
 

เชิง
แกไ้ข 

 
 
 

 

1.2) ปรับปรุงคู่ มือมาตรฐาน
การปฏิบติังาน 

- ถอดองค์ความ รู้ (Tacit Knowledge) จากข้อเด่นของ
แรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว ตลอดจนหัวหนา้งานท่ีมี
ประสบการณ์ เพ่ือน าไปจดัท าคู่มือมาตรฐานกระบวนการ 

 
 

 
 

เชิงรุก   
 

1.3) อบรมใหค้วามรู้แรงงาน - อบรมให้ความรู้พนักงาน โดยเน้นกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้แบบง่าย เช่นการสาธิต เป็นต้น ซ่ึงเน้ือหาหลักท่ี
ด าเนินการใหเ้นน้น ามาจากคู่มือมาตรฐานการปฏิบติังาน 

 
 

 
 

เชิง
แกไ้ข 
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                        ตารางท่ี 6.2 บทสรุปแนวทางปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว (ต่อ) 
 

สมรรถนะ
หลกั 

แนวทางการปรับปรุง 
คุณภาพการให้บริการ 

แนวทางการด าเนินงาน 

กลุ่มแรงงานเป้าหมาย 
ลกัษณะ
แนวทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน 
ต่างด้าว 

ระยะส้ัน 
1-6 เดอืน 

ระยะยาว 
6 เดอืน 
ขึน้ไป 

 1.4)  ส ร้ าง พ้ื น ท่ี ให้ ค วาม รู้
บริเวณลานรับสินคา้ (Service 
Filed) 

- สร้างพ้ืนท่ีให้ความรู้พนักงานบนลานรับสินคา้ โดยเน้น
ให้พนกังานเห็นชดัเจน เพื่อท่ีพนกังานจะไดน้ าสัญลกัษณ์
บ่งช้ีขอ้จ ากดัของสินคา้ท่ีพบมาท าการเปรียบเทียบ เป็นตน้  

 
 

 
 

เชิง
แกไ้ข 

 
 

 

1.5)  น ำร ะบ บ เท ค โน โล ยี
สำรสนเทศมำใช้หน้ำลำนรับ
สินคำ้ใหม้ำกข้ึน 
 

- น ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำร
ให้บริกำรมำกข้ึนเพ่ือควำมรวดเร็วและน่ำเช่ือถือ เช่น 
โปรแกรมค ำนวณค่ำบริกำรขนส่งสินคำ้ และกำรจดัท ำคลงั
ควำมรู้ออนไลน์ เพ่ือกำรเรียนรู้ของพนักงำนต่ำงสำขำ ได้
ทุกท่ี ทุกเวลำ 

 
 
 

 
 
 

เชิง
แกไ้ข 
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                             ตารางท่ี 6.2 บทสรุปแนวทางปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว (ต่อ) 

 

สมรรถนะ
หลกั 

แนวทางการปรับปรุง 
คุณภาพการให้บริการ 

แนวทางการด าเนินงาน 

กลุ่มแรงงานเป้าหมาย 
ลกัษณะ
แนวทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน 
ต่างด้าว 

ระยะส้ัน 
1-6 เดอืน 

ระยะยาว 
6 เดอืน 
ขึน้ไป 

2) ความ
ช านาญใน
ทกัษะ
อาชีพ 

 

2.1) เพ่ิมรูปแบบกำรส่ือสำร 
สัง่กำร 
 

- ปรับรูปกำรส่ือสำรให้มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึนจำกท่ี
เคยใชรู้ปแบบวจันภำษำ (Verbal Language) ในกำรสั่งกำร
หรือพูดคุยกบัลูกคำ้โดยตรง บริษทัฯ ควรเพ่ิมช่องทำงแบ
บอวจันภำษำ (Non-Verbal Language) ให้เพ่ิมมำกข้ึน เช่น
กำรน ำระบบ Visual Control มำประยุกต์ใช ้เพื่อให้ลูกคำ้
เกิดควำมเขำ้ใจ เป็นตน้ 

 
 
 

 
 
 

เชิง
แกไ้ข 

 
 
 

 

2.2) จดัใหมี้ศูนยฝึ์กปฏิบติัดำ้น
ทกัษะนอกเวลำ 

- จดัใหมี้พ้ืนท่ีและช่วงเวลำให้กบัพนกังำนไดท้ ำกำรฝึกฝน
โดยมีหวัหนำ้งำนคอยดูแลอยำ่งใกลชิ้ด 

 
 

 
 

เชิง
แกไ้ข 
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                        ตารางท่ี 6.2 บทสรุปแนวทางปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว (ต่อ) 

 

สมรรถนะ
หลกั 

แนวทางการปรับปรุง 
คุณภาพการให้บริการ 

แนวทางการด าเนินงาน 

กลุ่มแรงงานเป้าหมาย 
ลกัษณะ
แนวทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน 
ต่างด้าว 

ระยะส้ัน 
1-6 เดอืน 

ระยะยาว 
6 เดอืน 
ขึน้ไป 

3) การ
แสดงออก

ด้าน
พฤตกิรรม

การ
ให้บริการ 

 
 
 

3.1)  จั ด กิ จ ก ร รม ส่ ง เส ริ ม
จิตส ำนึ กในกำรให้บ ริกำร 
(Service Mind) 

- จดัใหมี้กิจกรรมท่ีส่งเสริมพนกังำนให้เกิดควำมตระหนกั
ถึงควำมส ำคญัของลูกคำ้ เพ่ือให้พนักงำนเกิดควำมเอำใจ
ใส่ บริกำรด้วยไมตรีจิต ช่วยเหลือลูกคำ้ด้วยควำมเต็มใจ 
โดยใชห้ลกักำรสร้ำงแรงจูงใจเขำ้มำเป็นตวัปรับเปล่ียน 

 
 
 

 
 
 

 
เชิง
แกไ้ข 

 
 
 

 

3.2) น ำระบบข้อเสนอแนะ 
(Suggestion) มำประยกุตใ์ช ้

- น ำระบบข้อเสนอแนะ (Suggestion) มำประยุกต์ใช้ใน
กำรรับฟังขอ้เสนอแนะจำกลูกคำ้ และขอ้เสนอแนะของ
พนักงำนภำยใน โดยบริษัทฯต้องเน้นน ำข้อต ำหนิหรือ
ขอ้เสนอแนะท่ีไดรั้บ มำอภิปรำย โดยมุ่งเน้นให้พนักงำน
ในแผนกรับสินคำ้มำมีส่วนร่วมในกำรแกไ้ขปรับปรุง 

  
 
 

 
เชิง
แกไ้ข 
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               ตารางท่ี 6.2 บทสรุปแนวทางปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว (ต่อ) 
 

สมรรถนะ
หลกั 

แนวทางการปรับปรุง 
คุณภาพการให้บริการ 

แนวทางการด าเนินงาน 

กลุ่มแรงงานเป้าหมาย 
ลกัษณะ
แนวทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน 
ต่างด้าว 

ระยะส้ัน 
1-6 เดอืน 

ระยะยาว 
6 เดอืน 
ขึน้ไป 

 

3.3) จดัท ำโครงกำรผ่อนช ำระ
เคร่ืองแต่งกำยและอุปกรณ์ 

- ปรับทศันคติให้พนกังำนให้บริกำรเกิดควำมเร่ืองกำรเพ่ิม
ควำมเขม้งวดในกำรแต่งกำย จำกนั้นบริษทัฯ ควรจดัให้มี
กำรผ่อนช ำระอุปกรณ์ เคร่ืองแต่งกำยส่วนตวั โดยหักผ่ำน
ระบบเงินเดือน หรือจดักิจกรรมรำยเดือนโดยมีของรำงวลั
เป็นอุปกรณ์ดงักล่ำว 

  
 
 

 
เชิงรับ 
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            ตารางท่ี 6.2 บทสรุปแนวทางปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว (ต่อ) 

 
การเพิม่
ศักยภาพ

ให้
สมรรถนะ

หลกั 

แนวทางการปรับปรุง 
คุณภาพการให้บริการ 

แนวทางการด าเนินงาน 

กลุ่มแรงงานเป้าหมาย 

ลกัษณะ
แนวทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน 
ต่างด้าว 

ระยะส้ัน 
1-6 เดอืน 

ระยะยาว 
6 เดอืน 
ขึน้ไป 

4) แนว
ทางการ
เพิม่

ศักยภาพ
การ

ปรับปรุง
คุณภาพ
การ

ให้บริการ 

4.1) ส อน ภาษ าไท ยให้ กับ
แรงงานต่างดา้ว 

- จัดท ำหลักสูตรภำษำไทยพ้ืนฐำนไว้ เพ่ือรองรับกลุ่ม
แรงงำนต่ำงดำ้วเหล่ำน้ีในระยะยำว โดยใชเ้วลำหลงัเลิกงำน
มำจดักำรเรียนกำรสอน 

  
 
 

 
 

เชิงรับ 

  
 
 

4.1) จดัท าค าพรรณนาลกัษณะ
งานให้สอดคล้องกับข้อเด่น
และขอ้ดอ้ยมากยิง่ข้ึน 

- ปรับค ำพรรณนำลกัษณะงำน ( Job Description ) หรือช่ือ
ต ำแหน่งงำน (Position) ใหส้อดคลอ้งกบัขอ้เด่นและขอ้ดอ้ย
ของแรงงำนทั้งสองประเภท เพ่ือสอดรับกบักำรเพ่ิมและลด
จ ำนวนของแรงงำนแต่ละประเภท 

 
 
 

 
 
 

 
 

เชิงรับ 

  
 
 

4.3) สร้างแรงจูงใจพนักงาน
เพื่ อ รั ก ษ า พ นั ก ง า น ท่ี มี
สมรรถนะท่ีดีไวก้บัองคก์ร 

- จดัสวสัดิกำร หรือค่ำตอบแทนพิเศษดำ้นอ่ืนๆ ใหพ้นกังำน 
ควบคู่ไปกับกำรปรับปรุงคุณภำพกำรให้บริกำร เพื่อลด
อตัรำกำรสูญเสียแรงงำนฝีมือ หลงับริษทัฯ มีคุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรท่ีดีข้ึน 

 
 
 

 
 
 

 
เชิง

ป้องกนั 
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                ตารางท่ี 6.2 บทสรุปแนวทางปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว (ต่อ) 
 

การเพิม่
ศักยภาพ

ให้
สมรรถนะ

หลกั 

แนวทางการปรับปรุง 
คุณภาพการให้บริการ 

แนวทางการด าเนินงาน 

กลุ่มแรงงานเป้าหมาย 

ลกัษณะ
แนวทาง 

ระยะเวลาด าเนินการ 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน 
ต่างด้าว 

ระยะส้ัน 
1-6 เดอืน 

ระยะยาว 
6 เดอืน 
ขึน้ไป 

 

4.4) ท าการเปรียบเทียบ
สมรรถนะ (Benchmarking) 

- เปรียบเทียบสมรรถนะด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำรกับ
บริษทัชั้นน ำจำกต่ำงประเทศท่ีเขำ้มำลงทุนในประเทศไทย 
เพื่อให้กำรปรับปรุงมีควำมชัดเจน แบะมีควำมเป็นสำกล
ยิง่ข้ึน 

 
 

 
 

เชิงรุก   
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6.3 แนวโน้มการเปลีย่นแปลงด้านคุณภาพการให้บริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวทีอ่าจเกดิขึน้ 
 ผูว้ิจยัไดท้  ำกำรวิเครำะห์ถึงผลลพัธ์ท่ีเป็นประโยชน์ ( Out Come ) ท่ีอำจเกิดข้ึนหลงัจำกท่ีบริษทัฯ น ำแนวทำงท่ีผูว้ยัไดน้ ำเสนอตำมกรอบสมรรถนะหลกั
ของแรงงำนทั้งสองปะเภท โดยสรุปไดด้งัตำรำงท่ี 6.3 
 

                           ตำรำงท่ี 6.3 แนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงดำ้นคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วท่ีอำจเกิดข้ึน 
 

สมรรถนะ
หลกั 

ประเภทแรงงาน 
ตวับ่งช้ี รายการพฤตกิรรมหลงัการปรับปรุง 

ดชันีช้ีวดั 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน 
ต่างด้าว 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

การ
ประยุกต์ 
ใช้องค์
ความรู้ 

 
 
 

  

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก าร คิ ด
ค่าบริการขนส่งสินคา้ 

-  แรงงานไทยสามารถค านวณค่าบริการ
ขนส่งให้ลูกคา้ได้แม่นย  าข้ึน ทั้ งน้ีเน่ืองจาก
บริษทัฯ ฝึกอบรมและจดัท าบอร์ดแสดงการ
เปรียบราคาให้พนกังานและลูกคา้เห็นชดัเจน 
อีกทั้งหากบริษทัฯ มีการพฒันาโปรแกรมการ
ค านวณค่าบริการก็จะสามารถสร้างความ
น่าเช่ือถือใหก้บัลูกคา้ได ้

- แรงงานไทยสามารถ
คิ ด ค่ าบ ริก ารขน ส่ ง
สินค้าได้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของสถาน
ประกอบการ 

- จ าน วน ผลก าไร
เที ยบ กับ ป ริม าณ
สินคา้บนรถบรรทุก 
(ต่อคนั) 
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                          ตำรำงท่ี 6.3 แนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงดำ้นคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วท่ีอำจเกิดข้ึน (ต่อ) 
 

สมรรถนะ
หลกั 

ประเภทแรงงาน 
ตวับ่งช้ี รายการพฤตกิรรมหลงัการปรับปรุง 

ดชันีช้ีวดั 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน 
ต่างด้าว 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

การ
ประยุกต์ 
ใช้องค์
ความรู้ 

 

  

ความสามารถในการปฏิบติัต่อ
ตวัสินคา้ให้ถูกตอ้ง เหมาะสม 
ตามสัญลักษณ์บ่งช้ีข้อจ ากัด
ของสินคา้ 

- แ ร งง าน ต่ า งด้ าว ให้ ค ว าม ส าคัญ กั บ
สัญลักษณ์บ่งช้ีข้อจ ากัดของสินค้ามากข้ึน 
และปฏิบติัต่อสินคา้ของลูกคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ทั้ งน้ีเน่ืองจากบริษัทฯ ฝึกอบรมและจัดท า
บอร์ดแสดงการเปรียบหมวดหมู่สัญลกัษณ์ท่ี
พบบ่อยในสาขาของตน ท าให้การปฏิบติังาน
ไดง่้ายข้ึน 

- แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง
สญัลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ากดั
ของสินค้าได้ถูกต้อง
ตามมาตรฐานสากล 

- จ า น ว น รู ป
สัญลกัษณ์ท่ีแรงงาน
ต่ าง ด้ าว ส าม าร ถ
อธิบ ายได้ เพ่ิ ม ข้ึน 
(ต่อรูป) 

  

ความสามารถในการอธิบาย 
หรือใหค้  าแนะน าลูกคา้ในเร่ือง
ข้อ มู ลทั่ ว ไป ใน ก ารม าใช้
บริการขนส่งสินคา้ 

-  แรงงานต่างด้าวสามารถอธิบายข้อมูลท่ี
ส าคัญเก่ียวกับการให้บริการได้รวดเร็วข้ึน 
ถูกตอ้ง ไม่คลุมเครือ อีกทั้งตอบค าถามลูกคา้
ไดอ้ยา่งละเอียด  

- แ ร ง ง า น ต่ า ง ด้ า ว
สามารถอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกค้าในเร่ือง
ขอ้มูลทัว่ไปในการมาใช้
บ ริการขนส่งสินค้าได้
ถูกตอ้งตามมาตรฐานของ
สถานประกอบการ 

- จ าน วน หั วข้อ ท่ี
แรงงานต่ างด้าว ท่ี
สามารถอธิบายและ
ให้ ค  า แ น ะน า ไ ด้
เพ่ิมข้ึน (ต่อหวัขอ้) 
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                            ตำรำงท่ี 6.3 แนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงดำ้นคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วท่ีอำจเกิดข้ึน (ต่อ) 
 

สมรรถนะ
หลกั 

ประเภทแรงงาน 
ตวับ่งช้ี รายการพฤตกิรรมหลงัการปรับปรุง 

ดชันีช้ีวดั 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน 
ต่างด้าว 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ความ
ช านาญใน
ทกัษะ
อาชีพ 

  

ความสามารถในการเขียนใบ
ตรวจนบัสินคา้ 

- แรงงานไทยสามารถกรอกขอ้มูลในใบตรวจนับ
สินคา้ ได้อย่างถูกตอ้ง ทั้งหน่วยนับ จ านวน ช่ือ
ผูรั้บปลายทาง โดยจะเน้นตรวจสอบจุดเส่ียงท่ีมกั
กรอกผิดอย่างละเอียด พร้อมทวนรายการสินคา้
ใหลู้กคา้ยนืยนัทุกคร้ัง 

- แรงงานไทยสามารถ
กรอกข้อ มูลได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
หั ว ข้ อ ท่ี ส ถ า น
ประกอบการก าหนด 

- จ านวนใบตรวจนบั
สินคา้ท่ีกรอกขอ้มูล
ผิดพลาดลดลง (ต่อ
แผน่) 

  

ความสามารถในการส่ือสาร 
และการตอบสนองต่อการสั่ง
การ 

- แรงงานไทยลดความกดดนัในการใหบ้ริการ
ลูกลงได้เน่ืองจากลูกคา้บริการตนเอง (Self-
Service) บางส่วนในการสังเกตและปฏิบัติ
ตาม Visual Control ท่ีบริษทัจดัท าข้ึน ท าให้
พนักงานมีเวลารับฟังค าสั่งในการปฏิบติังาน
มากข้ึน และปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

- แ ร ง ง า น ง า น ไ ท ย
สามารถปฏิบติัตามค าส่ัง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
- ลูกค้ามีความเข้าใจใน
ความหมายของป้ายบ่งช้ี
ห รื อ  Visual Control 
อ่ื น ๆ ท่ี ท า ง ส ถ า น
ประกอบการจัดให้มีข้ึน 
และปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

- จ านวนใบรายการ
สินคา้สินคา้สูญหาย
ลดลง (ต่อแผน่)  
- ระยะเวลาในการ
ให้ บ ริ ก า ร ลู ก ค้ า 
เที ยบ กับ ป ริม าณ
สิ น ค้ าล ด ล ง  (ต่ อ
นาที) 
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                  ตำรำงท่ี 6.3 แนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงดำ้นคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วท่ีอำจเกิดข้ึน (ต่อ) 
 

สมรรถนะ
หลกั 

ประเภทแรงงาน 
ตวับ่งช้ี รายการพฤตกิรรมหลงัการปรับปรุง 

ดชันีช้ีวดั 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน 
ต่างด้าว 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

ความ
ช านาญใน
ทกัษะ
อาชีพ 

 

  

- ค วามส าม ารถใน ก ารใช้
อุปกรณ์  เค ร่ืองจักรในการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ 

- แ ร ง าน ต่ าง ด้ าว ส าม าร ถ ใช้ อุ ป ก ร ณ์ 
เคร่ืองจักร รถโฟล์คลิฟท์ (forklift) ได้อย่า
คล่องแคล่ว ในการเคล่ือนยา้ยสินค้า อีกทั้ ง
เกิดความระวงัไม่ให้สินคา้ตกลงสู่พ้ืนจนเกิด
ความเสียหาย 

- แ ร ง ง าน ต่ า ง ด้ า ว
ส า ม า ร ถ เ ลื อ ก ใ ช้
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร ใน
การเคล่ือนย้ายสินค้า
ประเภทต่างๆได้อย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ์
ของสถานประกอบการ  

- จ า น ว น สิ น ค้ า
เสียหายจากสาเหตุ
การเคล่ือนยา้ยสินคา้
บนลานลดลง (ต่อ
ช้ิน) 
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                   ตำรำงท่ี 6.3 แนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงดำ้นคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วท่ีอำจเกิดข้ึน (ต่อ) 
 

สมรรถนะ
หลกั 

ประเภทแรงงาน 
ตวับ่งช้ี รายการพฤตกิรรมหลงัการปรับปรุง 

ดชันีช้ีวดั 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน 
ต่างด้าว 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

การ
แสดงออก

ของ
พฤตกิรรม

การ
ให้บริการ 

  
- ก า ร ก ล่ า ว ทั ก ท า ย  แ ล ะ
ขอบคุณลูกคา้ 

- แรงงานไทยเกิดจิตส านึกในการให้บริการ
และ เห็นความส าคญัของลูกคา้มากข้ึน โดย
แสดงออกถึงความเอาใจใส่ ให้เกียรติลูกค้า 
คอยช่วยเหลือลูกคา้อยา่งเตม็ใจ 

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน 

- จ  า น ว น เ ร่ื อ ง
ร้องเรียนด้านคุณภาพ
ก าร ให้ บ ริ ก ารจ าก
ลู ก ค้ า ล ด ล ง  ( ต่ อ
หวัขอ้) 

  
- การให้บ ริการอย่างสุภาพ
อ่อนนอ้ม และมีมารยาท 

  

- การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือ
ขอ้ต าหนิ 

- แรงงานต่างด้าว จะเต็มใจในการรับฟัง
ขอ้เสนอแนะมากข้ึน แต่จะมีการสนทนากบั
ลูกคา้นอ้ยลง และแนะน าใหลู้กคา้แสดงความ
คิดเห็นผ่านระบบขอ้เสนอแนะ (Suggestion) 
แทน   

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อคุณภาพ
การใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน 

- จ  านวนข้อร้องเรียน
ใน เข้ าม าใน ระบ บ
ข้ อ เส น อ แ น ะ ท่ี
สามารถด า เนินการ
แก้ไขได้ส าเร็จ (ต่อ
หวัขอ้) 
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                   ตำรำงท่ี 6.3 แนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงดำ้นคุณภำพกำรใหบ้ริกำรของแรงงำนไทยและแรงงำนต่ำงดำ้วท่ีอำจเกิดข้ึน (ต่อ) 
 

สมรรถนะ
หลกั 

ประเภทแรงงาน 
ตวับ่งช้ี รายการพฤตกิรรมหลงัการปรับปรุง 

ดชันีช้ีวดั 

แรงงาน
ไทย 

แรงงาน 
ต่างด้าว 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 

   

- มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม 
และถูกต้องตามระเบียบของ
สถานประกอบการ 

- แรงงานต่างด้าวแต่งกายมาปฏิบัติงานได้
อยา่งถูกระเบียบของสถานปฏิบติัการมากข้ึน  

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของลูกคา้ต่อคุณภาพกา
ใหบ้ริการเพ่ิมข้ึน 

- จ านวนแรงงานต่าง
ด้าวแต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบสถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
เพ่ิมข้ึน (ต่อคน) 
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เพื่อให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงดา้นคุณภาพการใหบ้ริการท่ีเกิดข้ึนในแผนกรับสินคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
นอกเหนือจากการท่ีบริษัทฯ ต้องมีแผนการติดตามวดัผลภายในว่าแรงงานทั้ งสองประเภทได้
เปล่ียนแปลงไปในแนวโน้มท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่นั้ น อีกช่องทางถึงท่ีสามารถบ่งบอกถึงความ
เปล่ียนแปลง และอาศยัเป็นช่องทางในการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการท่ีดีข้ึน 
นั้นคือการจดัท าแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการ ซ่ึงเกณฑ์การประเมิน 
(Criteria) แผนกรับสินคา้สามารถถอดขอ้ความมาจากรายการพฤติกรรมท่ีเป็นขอ้ดอ้ยของแรงงานทั้ง
สองประเภท ซ่ึงผลการวดันั้นอาจจะท าเป็นค่าเฉล่ียหรือร้อยละให้ออกมาในลกัษณะท่ีเป็นความพึง
พอใจของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการโดยรวม และสามารถน าผลการวดัท่ีได้รับมาผูกกับ
ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณในดา้น 1) การเพิ่มข้ึนของลูกคา้รายใหม่ต่อเดือน 2) จ  านวนฐานลูกคา้รายเก่าไม่
ลดลงต่อเดือน เป็นตน้  
 
6.4 แนวทางการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
 1) องคท่ี์ประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ทางถนนขนาดใหญ่ 
  - ผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กรสามารถน าผลการวิจยัน้ีไปใช้ในการวางแผนก าลงัพล 
(Manpower) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัปริมาณสินคา้ตลอดทั้งปี ซ่ึงจะท าให้มีตน้ทุนการจา้ง
พนกังาน (Labour Cost) ให้บริการท่ีไม่เกินความจริง อีกทั้งสามารถจดัท าแผนการด าเนินงานเพื่อให้
สอดรับกบัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอนัใกลน้ี้  
  - ผูบ้ริหารระดบักลางขององค์กรสามารถน าผลการวิจยัน้ีไปใช้ในการก าหนดแผนการ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของแรงงานทั้ง 2 ประเภท ซ่ึงจะท าให้เกิดแผนการด าเนินการปรับปรุง
ท่ีแม่นย  าข้ึน ทั้ งน้ีเน้ือหางานวิจยันั้ นได้อธิบายอย่างะเอียดว่าแรงงานแต่ละประเภทมีข้อเด่นและ
ขอ้ดอ้ยอย่างไรบา้ง ซ่ึงผลพวงต่อมาคือท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแรงงานทั้ง 2 ประเภทไม่
เกินความจริง ทั้งน้ีเน่ืองจากสามารถทราบไดว้่าแรงงานงานทั้ง 2 ประเภทหากตอ้งการจะปรับปรุง 
ควรจะปรับปรุงเร่ืองใดก่อน-หลงัได ้ตลอดจนน าผลวิจยัไปวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อก าหนดค าพรรณนา
ลกัษณะงาน (Job Description) คุณสมบติัของลูกจา้ง (Job Specification) และตวัช้ีวดัความส าเร็จใน
งาน (Key Performance Indicator)  ใหเ้หมาะสมมากยิง่ข้ึน 
  - ผูบ้ริหารระดบัตน้สามารถน าผลการวิจยัน้ีไปประยุกต์ใช้กบัหน้างานจริงได ้เช่นการ
คดัเลือกแรงงานทั้ง 2 ประเภทให้เหมาะสมกบัลกัษณะงานท่ีปฏิบติัประจ าวนั กล่าวคือสามารถใชค้น
ให้ถูกกบังานมากยิ่งข้ึน ตลอดจนการควบคุมการปฏิบติังานหนา้งานของแรงงานทั้งสองประเภท อีก
ทั้งใช้ผลการวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการก าหนดตารางกะ (Work Schedule) เพื่อให้เหมาะสมกบัการ
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ให้บริการแต่ละช่วงเวลาประจ าวนั หรือแผนก าลงัพลทดแทนกรณีมีพนักงานไทยหรือต่างดา้วหยุด
งานกะทนัหนั 
 2) องคท่ี์ประกอบธุรกิจขนส่งสินคา้ทางถนนขนาดเล็ก 
   ผูป้ระกอบการรายย่อยหรือเถ้าแก่ สามารถน าผลการวิจยัน้ีไปเป็นเกณฑ์คดัเลือก
พนักงานให้บริการให้มาท างานในองค์กรของตนได้อย่างเหมาะสม เพื่อท่ีจะได้ประหยดัต้นทุน
ค่าใช้จ่ายในการจา้งพนักงานฯ ตลอดจนสามารถใช้เป็นแนวทางความคุมการปฏิบติังานไดอี้กดว้ย 
และสามารถน าสมรรถนะปัจจัยหลักและปัจจัยย่อยมาวิเคราะห์เพิ่มเติมและน ามาเปรียบเทียบ 
(Benchmarking) กบัวิธีการปฏิบติังานการท างานองค์กรของตนว่าขาดตกบกพร่องในขั้นตอนใดไป
หรือไม่ อีกทั้งผูป้ระกอบการรายยอ่ยสามารถน าสมรรถนะตามปัจจยัเหล่านั้นมาเป็นตวัช้ีวดัการท างาน   
ของพนกังานของตนได ้กรณีท่ีองคก์รของท่านก าลงัประสบปัญหาดา้นการให้บริการสามารถน าแนว
ทางการปรับปรุงคุณภาพดงักล่าวไปเป็นตน้แบบในการแกไ้ขปัญหาได ้
 
6.5 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวจัิย 
 จากการท าการคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการวดัสมรรถนะคุณภาพการให้บริการในแผนกรับ
สินคา้ กรณีศึกษาแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว พบวา่ปัจจุบนักลุ่มพนกังานให้บริการนั้นยงัไม่ได้
รับการให้ความส าคญัในแง่ของการพฒันาท่ีเป็นขั้นตอนและมาตรฐานมากนกั จึงท าให้การวิจยัเกิด
อุปสรรคในแง่ของการเก็บขอ้มูลท่ีส าคญัดา้นต่างๆ ตลอดจนระยะทางของแต่ละสาขาตามภูมิภาค
ต่างๆมีความห่างไกลค่อนมากท าใหเ้กิดอุปสรรคในแง่ของการติดต่อประสานงานเช่นกนั  
 
6.6 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 การวดัสมรรถนะคุณภาพการให้บริการในแผนกรับสินค้า กรณีศึกษาแรงงานไทยและ
แรงงานต่างด้าวจะมีเน้ือหาการวิจยัท่ีสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนโดยให้ลูกคา้ท่ีเข้ามาใช้บริการส่งสินค้ามี
โอกาสเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการวดัสมรรถนะคุณภาพการให้บริการของแรงงานทั้ง 2 ประเภท
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ชุดแบบสอบถามส าหรับผูเ้ช่ียวชาญและกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 
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แบบประเมนิการให้ความส าคญัของตัวบ่งช้ีพฤติกรรมของผู้เช่ียวชาญ 
 เพื่อท าการค้นคว้าอสิระเร่ือง การวัดสมรรถนะด้านคุณภาพการให้บริการในแผนกรับสินค้า 

กรณศึีกษาแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพือ่วดัสมรรถนะคุณภาพการใหบ้ริการตามสมรรถนะหลกัดา้นการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 
ดา้นความช านาญในทกัษะอาชีพ และดา้นการแสดงออกของพฤติกรรมการให้บริการ ในแผนกรับ
สินคา้ของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว 

2) เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงแรงงานไทยและแรงงาน         
ต่างดา้ว 
 ค าช้ีแจงในการในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามน้ีทางผูว้ิจยัได้จดัท าขึ้น เพื่อให้ผูบ้ริหารของบริษทัที่ใชเ้ป็นกรณีศึกษา และ
ผูท้รงคุณวุฒิ นักวิชาการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ท าการเปรียบเทียบความส าคัญ (Pairwise  
Comparison) ของสมรรถนะหลักด้านต่างๆที่มีความเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานที่
ให้บริการลูกคา้ในภาพรวม ทั้งที่เป็นแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว เพื่อน าผลการเปรียบเทียบ
สมรรถนะที่ไดรั้บไปท าการค านวณทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้มาซ่ึงคะแนนถ่วงน ้ าหนัก (Weight) 
ของแต่ละสมรรถนะ จากนั้นผูว้ิจยัจะคะแนนถ่วงน ้ าหนัก ของแต่ละสมรรถนะที่ได้รับไปวิเคราะห์
ร่วมกบัขอ้มูลที่ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้การด าเนินการวิจยัใน
คร้ังน้ีบรรลุตามวตัถุประสงคต่์อไป 
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาใหข้อ้มูลจากการตอบแบบสอบถามน้ี 
 

นายธรณินทร์ บุญเรือง 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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แบบประเมนิการให้ความส าคญัของสมรรถนะหลกั ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 
เร่ือง การวดัสมรรถนะดา้นคุณภาพการใหบ้ริการในแผนกรับสินคา้ 

 กรณีศึกษา แรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว  
ค าช้ีแจง : โปรดกรอกขอ้มูล หรือเติมค่าตวัเลขต่างๆ ตามที่ท่านเห็นวา่เหมาะสมที่สุด 

1. ต าแหน่งของท่านในปัจจุบัน 
ผูบ้ริหารระดบัสูง  ผูบ้ริหารระดบักลาง  ผูบ้ริหารระดบั
ตน้ 
นกัวชิาการ   อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………….. 

1.1 โปรดระบุช่ือต าแหน่ง…………………………………………………………….……… 
1.2 วฒิุการศึกษาสูงสุด……………………………………………………………………….. 

 
2. ตารางสอบถามแบบเปรียบเทยีบเชิงคู่  (Pairwise Comparison)  

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย           ลอ้มรอบค่าตวัเลขที่มีระดบัความส าคญัจากตารางดา้นล่าง
น้ี ตามความเห็นของท่านในแต่ละปัจจยัเชิงเปรียบเทียบ ดงัที่ปรากฏในขอ้ 2.1 และ 2.2  
 

ระดับความส าคญั  
(Preference Level) 

ค่าแสดงเป็นตวัเลข 
(Number Value) 

เท่ากนั (Equally Preference ) 1 
ปานกลาง (Moderately Preference ) 3 
ค่อนขา้งมาก ( Strongly Preference ) 5 
มากกว่า ( Very Strongly Preference ) 7 
มากท่ีสุด ( Extremely Preference ) 9 

 

      ตัวอย่าง 

สมรรถนะหลกั การให้คะแนนเปรียบเทยีบเชิงคู่ สมรรถนะหลกั 
การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความช านาญในทกัษะอาชีพ 

 

การแปรผล : ท่านมีความเห็นวา่สมรรถนะดา้นการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้มีระดบัความส าคญั มากกว่า   

       ดา้นความช านาญในทกัษะอาชีพ ในทกัษะอาชีพ 
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2.1 ตารางสอบถามแบบเปรียบเทียบเชิงคู่ ส าหรับสมรรถนะหลกั 

 

ปัจจัยหลกั การให้คะแนนเปรียบเทยีบเชิงคู่ ปัจจัยหลกั 
การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความช านาญในทกัษะอาชีพ 
การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 พฤติกรรมการให้บริการลูกคา้ 
ความช านาญในทกัษะอาชีพ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 

 

 2.2 ตารางสอบถามแบบเปรียบเทียบเชิงคู่ส าหรับตัวบ่งช้ีสมรรถนะหลัก 

1) ตัวบ่งช้ีสมรรถนะหลักด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 

ตวับ่งช้ี การให้คะแนนเปรียบเทยีบเชิงคู่ ตวับ่งช้ี 
คว ามส าม ารถ ในก าร คิ ด
ค่าบริการขนส่งสินคา้ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 

ความสามารถในการอธิบาย ห รือให้
ค  าแนะน าลูกค้าในเร่ืองข้อมูลทั่วไปใน
การมาใชบ้ริการขนส่งสินคา้ 

คว ามส าม ารถ ในก าร คิ ด
ค่าบริการขนส่งสินคา้ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 

ความสามารถในการให้ค าแนะน าและการ
ตรวจสอบสภาพความเหมาะสมของบรรจุ
ภณัฑก์บัตวัสินคา้ 

คว ามส าม ารถ ในก าร คิ ด
ค่าบริการขนส่งสินคา้ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 

ความสามารถในการปฏิบัติต่อตัวสินค้า
ให้ถูกตอ้ง เหมาะสม ตามสัญลกัษณ์บ่งช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

คว ามส าม ารถ ในก าร คิ ด
ค่าบริการขนส่งสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การปฏิบติังานโดยค านึงถึงความปลอดภยั
เป็นหลกั 

ความสามารถในการอธิบาย 
หรือให้ค าแนะน าลูกค้าใน
เร่ืองขอ้มูลทัว่ไปในการมาใช้
บริการขนส่งสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 

ความสามารถในการให้ค าแนะน าและการ
ตรวจสอบสภาพความเหมาะสมของบรรจุ
ภณัฑก์บัตวัสินคา้ 

ความสามารถในการอธิบาย 
หรือให้ค  าแนะน าลูกคา้ในเร่ือง
ขอ้มูลทัว่ไปในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 

ความสามารถในการปฏิบัติต่อตัวสินค้า
ให้ถูกตอ้ง เหมาะสม ตามสัญลกัษณ์บ่งช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 
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2) ตัวบ่งช้ีสมรรถนะหลักด้านความช านาญใจทกัษะอาชีพ 

ตวับ่งช้ี การให้คะแนนเปรียบเทยีบเชิงคู่ ตวับ่งช้ี 
ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนพาเลท 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
ความสามารถในการเขียนใบตรวจ
นบัสินคา้ 

ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนพาเลท 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
ความสามารถในการวางแผนการ
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนพาเลท 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
ความสามารถในการตรวจเช็ค
สินคา้ข้ึนรถ 

ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนพาเลท 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการรัดตรึงสินคา้ 

ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนพาเลท 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัรในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนพาเลท 

 
 
 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการส่ือสาร และ
การตอบสนองต่อการสั่งการ 

ตวับ่งช้ี การให้คะแนนเปรียบเทยีบเชิงคู่ ตวับ่งช้ี 
ความสามารถในการอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ในเร่ืองขอ้มูลทัว่ไป
ในการมาใชบ้ริการขนส่งสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัเป็นหลกั 

ความสามารถในการให้ค าแนะน า
และการตรวจสอบสภาพความ
เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์กับตัว
สินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 

ความสามารถในการปฏิบัติต่อตัว
สินค้าให้ถูกต้อง เหมาะสม ตาม
สัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ากดัของสินคา้ 

ความสามารถในการให้ค าแนะน า
และการตรวจสอบสภาพความ
เหมาะสมของบรรจุภัณฑ์กับตัว
สินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 

การปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัเป็นหลกั 

ความสามารถในการปฏิบัติต่อตัว
สินค้าให้ถูกต้อง เหมาะสม ตาม
สัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ากดัของสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การปฏิบัติงานโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัเป็นหลกั 
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ตวับ่งช้ี การให้คะแนนเปรียบเทยีบเชิงคู่ ตวับ่งช้ี 
ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนพาเลท 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนรถบรรทุก 

ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนพาเลท 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 การท างานเป็นทีม 

ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนพาเลท 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความรวดเร็วในการให้บริการ 

ความสามารถในการเขียนใบตรวจ
นบัสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
ความสามารถในการวางแผนการ
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

ความสามารถในการเขียนใบตรวจ
นบัสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
ความสามารถในการตรวจเช็ค
สินคา้ข้ึนรถ 

ความสามารถในการเขียนใบตรวจ
นบัสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการรัดตรึงสินคา้ 

ความสามารถในการเขียนใบตรวจ
นบัสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัรในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

ความสามารถในการเขียนใบตรวจ
นบัสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการส่ือสาร และ
การตอบสนองต่อการสั่งการ 

ความสามารถในการเขียนใบตรวจ
นบัสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนรถบรรทุก 

ความสามารถในการเขียนใบตรวจ
นบัสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การท างานเป็นทีม 

ความสามารถในการเขียนใบตรวจ
นบัสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
ความรวดเร็วในการให้บริการ 

ความสามารถในการวางแผนการ
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการตรวจเช็ค
สินคา้ข้ึนรถ 

ความสามารถในการวางแผนการ
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการรัดตรึงสินคา้ 

ความสามารถในการวางแผนการ
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัรในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

ความสามารถในการวางแผนการ
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการส่ือสาร และ
การตอบสนองต่อการสั่งการ 

ความสามารถในการวางแผนการ
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนรถบรรทุก 
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ตวับ่งช้ี การให้คะแนนเปรียบเทยีบเชิงคู่ ตวับ่งช้ี 
ความสามารถในการวางแผนการ
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 
 
 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 การท างานเป็นทีม 

ความสามารถในการวางแผนการ
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความรวดเร็วในการให้บริการ 

ความสามารถในการตรวจเช็ค
สินคา้ข้ึนรถ 
 
 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการรัดตรึงสินคา้ 

ความสามารถในการตรวจเช็ค
สินคา้ข้ึนรถ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัรในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

ความสามารถในการตรวจเช็ค
สินคา้ข้ึนรถ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการส่ือสาร และ
การตอบสนองต่อการสั่งการ 

ความสามารถในการตรวจเช็ค
สินคา้ข้ึนรถ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนรถบรรทุก 

ความสามารถในการตรวจเช็ค
สินคา้ข้ึนรถ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 การท างานเป็นทีม 

ความสามารถในการตรวจเช็ค
สินคา้ข้ึนรถ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความรวดเร็วในการให้บริการ 

ความสามารถในการรัดตรึงสินคา้ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัรในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

ความสามารถในการรัดตรึงสินคา้ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการส่ือสาร และ
การตอบสนองต่อการสั่งการ 

ความสามารถในการรัดตรึงสินคา้ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนรถบรรทุก 

ความสามารถในการรัดตรึงสินคา้ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 การท างานเป็นทีม 
ความสามารถในการรัดตรึงสินคา้ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความรวดเร็วในการให้บริการ 
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัรในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการส่ือสาร และ
การตอบสนองต่อการสั่งการ 

ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัรในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนรถบรรทุก 

ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัรในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 การท างานเป็นทีม 
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ตวับ่งช้ี การให้คะแนนเปรียบเทยีบเชิงคู่ ตวับ่งช้ี 
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองจกัรในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความรวดเร็วในการให้บริการ 

ความสามารถในการส่ือสาร และ
การตอบสนองต่อการสั่งการ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนรถบรรทุก 

ความสามารถในการส่ือสาร และ
การตอบสนองต่อการสั่งการ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 การท างานเป็นทีม 

ความสามารถในการส่ือสาร และ
การตอบสนองต่อการสั่งการ 
 
 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความรวดเร็วในการให้บริการ 

ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนรถบรรทุก 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การท างานเป็นทีม 

ความสามารถในการจดัเรียงสินค้า
บนรถบรรทุก 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
ความรวดเร็วในการให้บริการ 

การท างานเป็นทีม 9     7     5     3     1     3     5     7     9 ความรวดเร็วในการให้บริการ 

 
3) ตัวบ่งช้ีสมรรถนะหลักด้านการแสดงออกถึงพฤติกรรมการให้บริการ 
 

ตวับ่งช้ี การให้คะแนนเปรียบเทยีบเชิงคู่ ตวับ่งช้ี 
มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม และ
ถู ก ต้อ งต าม ระ เบี ยบ ขอ งส ถ าน
ประกอบการ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การให้บริการอยา่งสุภาพอ่อนนอ้ม 
และมีมารยาท 

มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม และ
ถู ก ต้อ งต าม ระ เบี ยบ ขอ งส ถ าน
ประกอบการ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 

การให้บริการอยา่งเต็มใจและไม่
เลือกปฏิบติั 

มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม และ
ถู ก ต้อ งต าม ระ เบี ยบ ขอ งส ถ าน
ประกอบการ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 

มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังาน 

มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม และ
ถู ก ต้อ งต าม ระ เบี ยบ ขอ งส ถ าน
ประกอบการ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 

มีรอยยิม้ให้ลูกคา้ 

มีการแต่งกายอยา่งเหมาะสม และถูกตอ้ง
ตามระเบียบของสถานประกอบการ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 

การกล่าวทกัทาย และขอบคุณ
ลูกคา้ 
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ตวับ่งช้ี การให้คะแนนเปรียบเทยีบเชิงคู่ ตวับ่งช้ี 
มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม และ
ถู ก ต้อ งต าม ระ เบี ยบ ขอ งส ถ าน
ประกอบการ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือขอ้
ต าหนิ 

มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม และ
ถู ก ต้อ งต าม ระ เบี ยบ ขอ งส ถ าน
ประกอบการ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 

การให้บริการอย่างสุภาพอ่อนน้อม 
และมีมารยาท 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การให้บริการอยา่งเต็มใจและไม่
เลือกปฏิบติั 

การให้บริการอย่างสุภาพอ่อนน้อม 
และมีมารยาท 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังาน 

การให้บริการอย่างสุภาพอ่อนน้อม 
และมีมารยาท 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
มีรอยยิม้ให้ลูกคา้ 

การให้บริการอย่างสุภาพอ่อนน้อม 
และมีมารยาท 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การกล่าวทกัทาย และขอบคุณ
ลูกคา้ 

การให้บริการอย่างสุภาพอ่อนน้อม 
และมีมารยาท 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือขอ้
ต าหนิ 

การให้บริการอย่างสุภาพอ่อนน้อม 
และมีมารยาท 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 

การให้บริการอยา่งเต็มใจและไม่เลือก
ปฏิบติั 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังาน 

การให้บริการอยา่งเต็มใจและไม่เลือก
ปฏิบติั 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
มีรอยยิม้ให้ลูกคา้ 

การให้บริการอยา่งเต็มใจและไม่เลือก
ปฏิบติั 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การกล่าวทกัทาย ขอบคุณลูกคา้ 

การให้บริการอยา่งเต็มใจและไม่เลือก
ปฏิบติั 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือขอ้
ต าหนิ 

การให้บริการอยา่งเต็มใจและไม่เลือก
ปฏิบติั 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 

มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 9     7     5     3     1     3     5     7     9 มีรอยยิม้ให้ลูกคา้ 
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 9     7     5     3     1     3     5     7     9 การกล่าวทกัทาย ขอบคุณลูกคา้ 
มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือขอ้
ต าหนิ 

มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน 9     7     5     3     1     3     5     7     9 มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 
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ตวับ่งช้ี การให้คะแนนเปรียบเทยีบเชิงคู่ ตวับ่งช้ี 
มีรอยยิม้ให้ลูกคา้ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 การกล่าวทกัทาย ขอบคุณลูกคา้ 
มีรอยยิม้ให้ลูกคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือขอ้
ต าหนิ 

มีรอยยิม้ให้ลูกคา้ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 
การกล่าวทกัทาย และขอบคุณลูกคา้ 

9     7     5     3     1     3     5     7     9 
การรับฟังข้อเสนอแนะ หรือข้อ
ต าหนิ 

การกล่าวทกัทาย และขอบคุณลูกคา้ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 
การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ต าหนิ 9     7     5     3     1     3     5     7     9 มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
เร่ือง การวัดสมรรถนะด้านคุณภาพการให้บริการในแผนกรับสินค้า 

 กรณศึีกษา แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพือ่วดัสมรรถนะคุณภาพการใหบ้ริการตามสมรรถนะหลกัดา้นการประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 
ดา้นความช านาญในทกัษะอาชีพ และดา้นการแสดงออกของพฤติกรรมการให้บริการ ในแผนกรับ
สินคา้ของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว 

2) เพื่อน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงแรงงานไทยและแรงงานต่าง
ดา้ว 
 
ค าช้ีแจงในการในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามน้ีทางผู ้วิจัยได้จัดท าขึ้ น เพื่อใช้รวบรวมคะแนนในการปฏิบัติงานตาม
สมรรถนะหลักทั้งสามด้านของพนักงานที่ให้บริการลูกคา้ในภาพรวม ทั้ งที่ เป็นแรงงานไทยและ
แรงงานต่างดา้ว โดยคะแนนจะไดจ้ากความคิดเห็นของบุคลากรในระดบัผูจ้ดัการ หัวหน้างาน และ
พนักงานสายสนับสนุนปฏิบัติการ ของบริษัท น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากัด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ
จ านวน 16 สาขา และ เขตกรุงเทพฯ จ านวน 5 สาขา เพื่อน าผลที่ไดม้าท าการวเิคราะห์ เปรียบเทียบใน
ประเด็นสมรรถนะการใหบ้ริการ เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์า้งตน้ต่อไป 
 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาให้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามน้ี และหากท่านมี
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมประการใด กรุณาเขียนลงในช่องขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ซ่ึงขอ้เสนอแนะดงักล่าว
จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการท าวจิยัในคร้ังน้ี 

ผูว้จิยั 
นายธรณินทร์ บุญเรือง 

นกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 

เร่ือง การวัดสมรรถนะด้านคุณภาพการให้บริการในแผนกรับสินค้า กรณศึีกษา แรงงานไทยและ

แรงงานต่างด้าว บริษัท น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากัด 

 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย   หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง ตามที่ท่านเห็นวา่เหมาะสมมาก

ที่สุด 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือสาขา/หน่วยงาน………………………………………………….. 
2. ต าแหน่งงานของท่านในปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการ  หวัหนา้หน่วยงาน พนกังานสายสนบัสนุนปฏิบตัิการ 

3. วฒิุการศึกษาของท่าน 
สูงกวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี  ต  ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี   

อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………. 

4. ท่านเคยท างานร่วมกบัแรงงานต่างดา้วในสถานประกอบการที่ผา่นมา       เคย             ไม่เคย 
5. หน่วยงานของท่านมีการใชแ้รงงานต่างดา้ว          ใช ้             ไม่ใช ้
6. ระยะเวลาที่ท่านท างานกบับริษทัปัจจุบนั  0-5 ปี     5-10 ปี         10 ปีขึ้นไป 
7. จ านวนพนกังานที่ใหบ้ริการลูกคา้บริเวณหนา้ลานที่เป็นแรงงานไทยมีอยู่

ประมาณ……………..คน 
8. จ านวนพนกังานที่ใหบ้ริการลูกคา้บริเวณหนา้ลานที่เป็นแรงงานไทย ส่วนใหญ่เป็นเพศ 

ชาย   หญิง 

9. จ านวนพนกังานที่ใหบ้ริการลูกคา้บริเวณหนา้ลานที่เป็น แรงงานต่างด้าวมีอยู่
ประมาณ……………..คน 

10. จ านวนพนกังานที่ใหบ้ริการลูกคา้บริเวณหนา้ลานที่เป็น แรงงานต่างด้าว ส่วนใหญ่เป็นเพศ 
ชาย   หญิง 

11. แรงงานต่างดา้วที่มากที่สุดในหน่วยงานท่านมีสญัชาติ……………  / จ านวน (โดยประมาณ) 
….…คน 
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ส่วนที่ 2 ท่านคิดว่ารายการพฤติกรรมในสมรรถนะหลักด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของแรงงาน

ไทยและแรงงานต่างด้าวอยู่ในระดับใด 

รายการพฤติกรรม 
ระดับสมรรถนะของแรงงานไทย ระดับสมรรถนะของแรงงานต่างด้าว 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1)  ป ร ะ เ มิ น ร า ค า
ค่าบริการขนส่งสินค้า
ได้อย่ างถู กต้อ งต าม
หลักเกณฑ์ ของบริษัท
ฯ  

          

2) ให้ ข้อ มู ลพื้ น ฐ าน
หรือตอบค าถามลูกค้า 
ในเร่ือง ประเภทรถที่มี
ให้บริการ ตารางเวลา
ปล่อยรถ ระยะเวลาใน
การขนส่ง และขั้นตอน
การมาใช้บ ริการ  ได้
อย่างถูกต้อง ครบถว้น
สมบูรณ์ 

          

3) คัดเลือกบรรจุภณัฑ์
ที่เหมาะสมให้กับชนิด
สิน ค้าที่ ลู ก ค้าน าม า
จัดส่งบนลานได้อย่าง
ถูกต้อง กรณีลูกค้ามี
การห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์
มาก่อนหน้าแลว้ ตอ้งมี
ก ารต รวจสอบ ภ าพ
บรรจุภัณฑ์  ก่ อนน า
สินคา้ขึ้นรถบรรทุก 

          

4) เคลื่อนยา้ยสินคา้โดย
ปฏิบัติตามค าแนะน า
สัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ากัด
ของสิน ค้าบนบรร จุ
ภัณฑ์ อย่ าง เค ร่งค รัด 
เพื่อป้องกนัไม่ให้สินคา้
ลูกคา้เสียหาย 
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รายการพฤติกรรม 
ระดับสมรรถนะของแรงงานไทย ระดับสมรรถนะของแรงงานต่างด้าว 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5) ปฏิบัติงานโดยยึด
หลักความปลอดภัย
โดยเคร่งครัด เพื่อลด
ความเส่ียงในการเกิด
อุบัติในงาน จนตนเอง
ได้รับบาดเจ็บ หรือท า
ให้ สิ น ค้าขอ งลู กค้ า
เสียหาย 

          

 

ส่วนที่ 3 ท่านคดิว่ารายการพฤติกรรมในสมรรถนะหลักด้านความช านาญในทักษะอาชีพของแรงงาน

ไทยและแรงงานต่างด้าวอยู่ในระดับใด 

รายการพฤติกรรม 

ระดับสมรรถนะของแรงงานไทย ระดับสมรรถนะของแรงงานต่างด้าว 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) จัด เรียงสินค้าโดย
พยายามไม่ให้เกินขอบ
บนพาเลท (Pallet) ไม่
น าสินค้าที่ มีน ้ าหนั ก
มากกวา่ขึ้นมาทบัสินคา้
ที่ มี น ้ าหนั ก เบ า และ
จดัเรียงสินค้าต่างชนิด
กนัไม่ให้หนักเอนเอียง
ไปขา้งใดขา้งหน่ึง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ส้ินคา้ลม้
ร ะ ห ว่ า ง ท า ก า ร
เคลื่อนยา้ย 

          

2) กรอกขอ้มูลช่ือ ที่อยู่ 
ผูส่้งสินค้าต้นทางและ
ผูรั้บสินคา้ปลายทางได้
อย่างชัดเจน ครบถ้วน
สมบู ร ณ์  อี กทั้ งระบุ
ช นิ ด สิน ค้ า  จ  าน วน 
หน่วยนับ ไดถู้กตอ้ง  
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รายการพฤติกรรม 
ระดับสมรรถนะของแรงงานไทย ระดับสมรรถนะของแรงงานต่างด้าว 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4) ตรวจเชค็รายละเอียด
ส า คัญ  แ ล ะจ าน วน
สิน ค้าขอ งลูก ค้าขึ้ น
ร ถ บ ร รทุ ก ได้อ ย่ า ง
ครบถ้วน  ตามที่ ระบุ
รายการตรวจนับสินคา้ 

          

5) เลือกใช้อุปกรณ์ให้
เหมาะสมต่อการรัดตรึง
สิ น ค้ า แ ต่ ล ะ ช นิ ด 
รวมถึงการคลุมผ้าใบ
บ น ร ถ บ ร ร ทุ ก ใ ห้
ถูกต้อง และหลีกเลี่ยง
การเหยียบสินค้าลูกค้า
โดยตรงระหว่างการ
คลุมผา้ใบ 

          

6) เลือกใช้อุปกรณ์ใน
การเคลื่อนยา้ยสินคา้ได้
อย่ าง เหมาะสม และ
ควบคุมเคร่ืองจกัรอย่าง
คล่องแคล่ว เพื่อไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อ
สินคา้ 

          

7) เข้าใจในค าส่ังจาก
หัวหน้างานหรือลูกค้า 
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต าม ไ ด้
ถูกตอ้ง   

          

8) ต รวจสอบพื้ น ผิ ว
กระบะก่อนการจดัเรียง 
และจัดเรียงสินค้าได้
ตามแผนที่วางไว ้โดย
หลีกเลี่ยงความเส่ียงอนั
ที่จะเกิดความเสียหาย
ต่อตัวสินค้าระหว่าง
รถบรรทุกเคลื่อนที่ 
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รายการพฤติกรรม 
ระดับสมรรถนะของแรงงานไทย ระดับสมรรถนะของแรงงานต่างด้าว 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

9) ท  างานร่วมกับผูอ้ื่น 
ช่วย เหลือ  สนับสนุน 
เพื่อให้เกิดการบริการ
ลูกคา้ที่ดี 

          

10) มีความคล่องแคล่ว 
ว่ อ ง ไ ว  ส า ม า ร ถ
แกปั้ญหาเฉพาะหน้าใน
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
ความรวด เร็วในการ
ให้บริการ 

          

 

ส่วนที่ 4 ท่านคิดว่ารายการพฤติกรรมในสมรรถนะหลักด้านการแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวอยู่ในระดับใด 

รายการพฤติกรรม 
ระดับสมรรถนะของแรงงานไทย ระดับสมรรถนะของแรงงานต่างด้าว 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) มาปฏิบัติงานด้วย
ความพร้อมของเคร่ือง
แต่งกายที่ถูกต้องตาม
ร ะ เบี ย บ ข อ งส ถ าน
ประกอบการ 

          

2) สนทน ากับลู กค้า
ดว้ยภาษาที่สุภาพ และ
ให้เกียรติลูกคา้ในฐานะ
ผูมี้อุปการะคุณ 

          

3) ให้ความส าคัญต่อ
ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่า
เที ย ม  ช่ ว ยลู ก ค้าย ก
สินคา้ลงจากรถโดยไม่
เก่ียงเพื่อนร่วมงาน 

          

4) เข้าถึงตัวลูกคา้ทันที 
เม่ือลูกค้าน าสินค้าเข้า
มาใชบ้ริการ 

          

รายการพฤติกรรม ระดับสมรรถนะของแรงงานไทย ระดับสมรรถนะของแรงงานต่างด้าว 
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มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5) ยิ้มให้ลูกค้าที่มาใช้
บริการทุกสถานการณ์ 
และแสดงออกถึงความ
เป็นผูมี้มนุษยสัมพนัธ์ที่
ดี   

          

6) ยกมือไหว ้และกล่าว
ทักทายลูกค้าทุกค ร้ัง 
ทั้งก่อนและหลงัการมา
ใชบ้ริการ 

          

7)  ยิ น ดี รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะหรือข้อ
ต าห นิ  โดยไม่แสดง
อาการไม่พอใจ ไม่ขึ้ น
เสี ย ง ใส่ ลู ก ค้ า  แ ล ะ
พร้อมน าขอ้มูลที่ไดรั้บ
แ จ้ ง ใ ห้ กั บ
ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ช า ใ ห้
รับทราบ 

          

8)  ไ ม่ แ ส ว ง ห า
ผลประโยชน์ส่วนตัว
โ ด ย ก า ร เ รี ย ก ร้ อ ง
ค่ า บ ริ ก า ร พิ เ ศ ษ 
(Service Charge) หรือ
ลัก ขโม ย สิน ค้าจ าก
ลู ก ค้ า  อี ก ทั้ ง 
รับผิดชอบในงาน ตรง
ต่อเวลา ใช้ทรัพยากร
ด้านต่ างๆของสถาน
ป ระก อบก ารค ว าม
คุม้ค่า ประหยดั 

          

 

ความคดิเห็นเพิ่ม 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………... 
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แบบประเมินคุณภาพของแบบสอบถาม ส าหรับผู้เช่ียวชาญ 

เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC: Item Objective Congruence Index) 
ส าหรับเก็บข้อมูลเพื่อท าการค้นคว้าอิสระเร่ือง : การวัดสมรรถนะด้านคุณภาพการให้บริการในแผนก

รับสินค้า กรณศึีกษา แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว บริษัท น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากัด 
 

ค าช้ีแจง : ขอใหท้่านผูเ้ช่ียวชาญไดก้รุณาแสดงความเห็นของท่านต่อหวัขอ้ที่จะใชใ้นการเก็บขอ้มูลใน
การท าการค้นควา้อิสระ โดยใส่เคร่ืองหมาย (  ) ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียน
ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพจิารณาปรับปรุงต่อไป 
 

รายการขอความคดิเห็น 

ความคดิเห็นของท่าน 
ข้อเสนอ
แนะ 

เหมาะสม 
(1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่
เหมาะสม  

(-1) 

ด้านการประยกุต์ใช้องค์ความรู้ 
1) ความสามารถในการคิดค่าบริการขนส่งสินคา้     
2) ความสามารถในการอธิบาย หรือให้ค าแนะน าลูกค้า
ในเร่ืองขอ้มลูทัว่ไปในการมาใชบ้ริการขนส่งสินคา้ 

    

3) ความสามารถในการให้ค าแนะน าและการตรวจสอบ
สภาพความเหมาะสมของบรรจุภณัฑก์บัตวัสินคา้ 

    

4) ความสามารถในการปฏิบัติต่อตัวสินค้าให้ถูกต้อง 
เหมาะสม ตามสัญลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ากดัของสินคา้ 

    

5) การปฏิบติังานโดยค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั     

ด้านทกัษะ 
1) ความสามารถในการจดัเรียงสินคา้บนพาเลท     
2) ความสามารถในการเขียนใบตรวจนบัสินคา้     
3) ความสามารถในการวางแผนการจัดเรียงสินค้าบน
รถบรรทุก 
 

    

รายการขอความคดิเห็น ความคดิเห็นของท่าน ข้อเสนอ
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เหมาะสม 
(1) 

ไม่แน่ใจ (0) 
ไม่

เหมาะสม 
 (-1) 

แนะ 

4) ความสามารถในการตรวจเช็คสินคา้ข้ึนรถ     

5) ความสามารถในการรัดตรึงสินคา้     
6) ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองจักรในการ
เคล่ือนยา้ยสินคา้ 

    

7) ความสามารถในการส่ือสาร และการตอบสนองต่อ
การสั่งการ 

    

8) ความสามารถในการจดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก     
9) การท างานเป็นทีม     
10) ความรวดเร็วในการให้บริการ     

ด้านการแสดงออกของพฤติกรรมการให้บริการ 
1) มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม และถูกตอ้งตามระเบียบ
ของสถานประกอบการ 

    

2) การให้บริการอยา่งสุภาพอ่อนนอ้ม และมีมารยาท     

3) การให้บริการอยา่งเต็มใจและไม่เลือกปฏิบติั     
4) มีความกระตือรือร้นในการปฏิบติังาน     

5) มีรอยยิม้ให้ลูกคา้     
6) การกล่าวทกัทาย และขอบคุณลูกคา้     

7) การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ต าหนิ     

8) มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี     

 
 
ความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
ช่ือ – นามสกุล ผู้เช่ียวชาญ : …………………………………………………………………………..………………  

ต าแหน่ง :……………………………………………………………………………………………………………... 

วุฒกิารศึกษา :………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

ผลการให้คะแนนถ่วงน ้าหนกัของผูเ้ช่ียวชาญ 
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การให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักส าหรับสมรรถนะหลักของ 
 กลุ่มผู้บริหารบริษัท น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากัด 

 
ตารางที่ ข.1 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการขนส่ง เขตพื้นที่ภาคเหนือ  

 

สมรรถนะหลกั 
การ

ประยกุตใ์ช้
องคค์วามรู้ 

ความช านาญ
ในทกัษะ
อาชีพ 

การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 1 1/7 1/3 
ความช านาญในทกัษะอาชีพ 7 1 5 
การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

3 1/5 1 

CI/RI = 0.032/0.58 = 0.056 
 

ตารางที่ ข.2 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการขนส่ง เขตพื้นที่ภาคกรุงเทพฯ 
 

สมรรถนะหลกั 
การ

ประยกุตใ์ช้
องคค์วามรู้ 

ความช านาญ
ในทกัษะ
อาชีพ 

การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 1 1/3 1/5 
ความช านาญในทกัษะอาชีพ 3 1 1/3 
การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

5 3 1 

CI/RI = 0.019/0.58 = 0.033 
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ตารางที่ ข.3 ผูจ้ดัการแผนกรับสินคา้ ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่ 
 

สมรรถนะหลกั 
การ

ประยกุตใ์ช้
องคค์วามรู้ 

ความช านาญ
ในทกัษะ
อาชีพ 

การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 1 1/7 1/3 
ความช านาญในทกัษะอาชีพ 7 1 3 
การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

3 1/3 1 

CI/RI = 0.004/0.58 = 0.006 
 

ตารางที่ ข.4 ผูจ้ดัการแผนกพฒันาทรัพยากรบุคคล ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่ 
 

สมรรถนะหลกั 
การ

ประยกุตใ์ช้
องคค์วามรู้ 

ความช านาญ
ในทกัษะ
อาชีพ 

การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 1  1/5 3 
ความช านาญในทกัษะอาชีพ 5 1 7 
การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ  1/3  1/7 1 

CI/RI = 0.032/0.58 = 0.056 
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การให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักส าหรับสมรรถนะหลักของ 
 กลุ่มผู้บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 
ตารางที่ ข.5 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและบริการลูกคา้ บริษทั ชยัพฒันาขนส่ง จ  ากดั 

 

สมรรถนะหลกั 
การ

ประยกุตใ์ช้
องคค์วามรู้ 

ความช านาญ
ในทกัษะ
อาชีพ 

การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 
1 5 3 

ความช านาญในทกัษะอาชีพ 
 1/5 1 1 

การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

 1/3 1 1 

CI/RI = 0.015/0.58 = 0.02 
 

ตารางที่ ข.6 หวัหนา้ส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุษย ์บริษทั ชยัพฒันาขนส่ง จ  ากดั 
 

สมรรถนะหลกั 
การ

ประยกุตใ์ช้
องคค์วามรู้ 

ความช านาญ
ในทกัษะ
อาชีพ 

การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 
1 3  1/5 

ความช านาญในทกัษะอาชีพ 
 1/3 1  1/7 

การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

5 7 1 

CI/RI = 0.032/0.58 = 0.056 
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การให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักส าหรับสมรรถนะหลักของ 
 กลุ่มนักวิชาการ และทีป่รึกษาองค์กรภาคเอกชน 

 

ตารางที่ ข.7 ที่ปรึกษาโครงการเพิม่ประสิทธิภาพโลจิสติกส์อุตสาหกรรมภาคเหนือ และผูจ้ดัการสาขา

ภาคเหนือ บริษทั ไอเอสเอส ฟาซิลิต้ี เซอร์วสิ จ  ากดั (ประเทศไทย) 

 

สมรรถนะหลกั 
การ

ประยกุตใ์ช้
องคค์วามรู้ 

ความช านาญ
ในทกัษะ
อาชีพ 

การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 
1 1  1/5 

ความช านาญในทกัษะอาชีพ 
1 1  1/5 

การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

5 5 1 

CI/RI = 0/0.58 = 0 
 

ตารางที่ ข.8 รองศาสตราจารย ์ประจ าภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

สมรรถนะหลกั 
การ

ประยกุตใ์ช้
องคค์วามรู้ 

ความช านาญ
ในทกัษะ
อาชีพ 

การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

การประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ 
1 1  1/5 

ความช านาญในทกัษะอาชีพ 
1 1  1/5 

การแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ 

5 5 1 

CI/RI = 0/0.58 = 0 
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การให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักตัวบ่งช้ีส าหรับสมรรถนะหลักด้านการประยกุต์ใช้องค์วามรู้ 
 กลุ่มผู้บริหารบริษัท น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากัด 

 
ตารางที่ ข.9 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการขนส่ง เขตพื้นที่ภาคเหนือ 

 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
การประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เหมาะสมของบรรจุ
ภณัฑก์บัตวัสินคา้ 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

1 5 5 5 5 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

 1/5 1 1 1 1 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เห ม า ะ ส ม ข อ ง
บรรจุภัณฑ์กับตัว
สินคา้ 

 1/5 1 1 1 3 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

 1/5 1 1 1 3 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

 1/5 1  1/3  1/3 1 

CI/RI = 0.049/1.12 = 0.044 
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ตารางที่ ข.10 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการขนส่ง เขตพื้นที่กรุงเทพฯ 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
การประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เหมาะสมของบรรจุ
ภณัฑก์บัตวัสินคา้ 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

1  1/5  1/5  1/3  1/5 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

5 1 1 3  1/3 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เห ม า ะ ส ม ข อ ง
บรรจุภัณฑ์กับตัว
สินคา้ 

5 1 1 3 1 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

3  1/3  1/3 1  1/3 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

5 3 1 3 1 

CI/RI = 0.048/1.12 = 0.042 
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ตารางที่ ข.11 ผูจ้ดัการแผนกรับสินคา้ ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่ 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
การประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เหมาะสมของบรรจุ
ภณัฑก์บัตวัสินคา้ 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

1 1/3 1/3 1/5 3 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

3 1 1 1/3 3 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เห ม า ะ ส ม ข อ ง
บรรจุภัณฑ์กับตัว
สินคา้ 

3 1 1 1 5 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

5 3 1 1 7 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

1/3 1/3 1/5 1/7 1 

CI/RI = 0.044/1.12 = 0.040 
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ตารางที่ ข.12 ผูจ้ดัการแผนกพฒันาทรัพยากรบุคคล ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่ 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
การประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เหมาะสมของบรรจุ
ภณัฑก์บัตวัสินคา้ 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

1 1 1/5 1 1/7 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

1 1 1/5 1 1/7 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เห ม า ะ ส ม ข อ ง
บรรจุภัณฑ์กับตัว
สินคา้ 

5 5 1 3 1/7 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

1 1 1/3 1 1/7 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

7 7 7 7 1 

CI/RI = 0.072/1.12 = 0.064 
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การให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักตัวบ่งช้ีส าหรับสมรรถนะหลักด้านการประยกุต์ใช้องค์วามรู้ 
 กลุ่มผู้บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 
ตารางที่ ข.13 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและบริการลูกคา้ บริษทั ชยัพฒันาขนส่ง จ  ากดั 

 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
การประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เหมาะสมของบรรจุ
ภณัฑก์บัตวัสินคา้ 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

1 5 1 3 3 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

1/5 1 1/5 1/3 1 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เห ม า ะ ส ม ข อ ง
บรรจุภัณฑ์กับตัว
สินคา้ 

1 5 1 3 5 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

1/3 3 1/3 1 3 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

1/3 1 1/5 1/3 1 

CI/RI = 0.028/1.12 = 0.025 
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ตารางที่ ข.14 หวัหนา้ส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุษย ์บริษทั ชยัพฒันาขนส่ง จ  ากดั 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
การประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เหมาะสมของบรรจุ
ภณัฑก์บัตวัสินคา้ 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

1 1 1/7 1/9 1/3 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

1 1 1/9 1/9 1/7 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เห ม า ะ ส ม ข อ ง
บรรจุภัณฑ์กับตัว
สินคา้ 

7 9 1 1/3 3 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

9 9 3 1 5 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

3 7 1/3 1/5 1 

CI/RI = 0.061/1.12 = 0.054 
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การให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักตัวบ่งช้ีส าหรับสมรรถนะหลักด้านการประยกุต์ใช้องค์วามรู้ 
 กลุ่มผู้บริหารกลุ่มนักวิชาการและทีป่รึกษาองค์กรภาคเอกชน 

 
ตารางที่ ข.15 ที่ปรึกษาโครงการเพิม่ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคเหนือ 

 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
การประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เหมาะสมของบรรจุ
ภณัฑก์บัตวัสินคา้ 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

1 1/3 3 5 1 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

3 1 5 7 3 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เห ม า ะ ส ม ข อ ง
บรรจุภัณฑ์กับตัว
สินคา้ 

1/3 1/5 1 1 1/3 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

1/5 1/7 1 1 1/5 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

1 1/3 3 5 1 

CI/RI = 0.025/1.12 = 0.022 
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ตารางที่ ข.16 รองศาสตราจาย ์ประจ าภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะ
การประยุกต์ใช้องค์

ความรู้ 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เหมาะสมของบรรจุ
ภณัฑก์บัตวัสินคา้ 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

ความสามารถใน
การคิดค่าบ ริการ
ขนส่งสินคา้ 

1 1/3 3 5 1 

ความสามารถใน
การอธิบาย หรือให้
ค  าแนะน าลูกคา้ใน
เร่ืองข้อมูลทั่วไป
ในการมาใชบ้ริการ
ขนส่งสินคา้ 

3 1 5 7 3 

ความสามารถใน
การให้ค  าแนะน า
และการตรวจสอบ
ส ภ า พ ค ว า ม
เห ม า ะ ส ม ข อ ง
บรรจุภัณฑ์กับตัว
สินคา้ 

1/3 1/5 1 1 1/3 

ความสามารถใน
การปฏิบัติต่ อตัว
สิน ค้าให้ ถู ก ต้อ ง 
เห ม าะ ส ม  ต า ม
สั ญ ลั ก ษ ณ์ บ่ ง ช้ี
ขอ้จ ากดัของสินคา้ 

1/5 1/7 1 1 1/5 

การปฏิบตัิงานโดย
ค า นึ ง ถึ ง ค ว า ม
ปลอดภยัเป็นหลกั 

1 1/3 3 5 1 

CI/RI = 0.076/1.49 = 0.051 
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การให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักตัวบ่งช้ีส าหรับสมรรถนะหลักด้านความช านาญในทักษะอาชีพ 
 กลุ่มผู้บริหารบริษัท น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากัด 

ตารางที่ ข.17 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการขนส่ง เขตพื้นที่ภาคเหนือ  

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะความ
ช านาญในทักษะอาชีพ 

ความ 
สามา 
รถใน
การ

จดัเรียง
สินคา้
บนพา
เลท 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
เขียน
ใบ
ตรวจ
นับ
สิน 
คา้ 

ความ 
สามา 
รถใน
การวาง 
แผน 
การ

จดัเรียง
สินคา้
บน

รถบรร
ทุก 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
ตรวจ 
เชค็
สิน 
คา้
ขึ้น
รถ 

ความ
สามา
รถ
ใน
การ
รัด
ตรึง
สิน 
คา้ 

ความ  
สามา รถ
ในการใช้
อุปกรณ์ 
เคร่ือง 
จกัร 
ในการ
เคลื่อน 
ยา้ยสินคา้ 

ความสา 
มารถใน
การ

ส่ือสาร 
และการ
ตอบ 

สนองต่อ
การ      
ส่ังการ 

ความ
สา 
มารถ
ในการ
จดัเรียง
สินคา้
บนรถ 
บรรทุก 

การ
ท า 
งาน
เป็น
ทีม 

ความ
รวด 
เร็วใน
การให้ 
บริการ 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนพาเลท 

1 3 1  1/3 1 1  1/3  1/3  1/5  1/3 

การเขียนใบตรวจนับสินคา้  1/3 1  1/5  1/3 1  1/3  1/7  1/5  1/7  1/7 

การวางแผนการจัดเรียง
สินคา้บนรถบรรทุก 

1 5 1 1 3 3 1 1 1  1/3 

ความสามารถในการตรวจ 
เชค็สินคา้ขึ้นรถ 

3 3 1 1 3 3 1 1  1/3 1 

ความสามารถในการรัดตรึง
สินคา้ 

1 1  1/3  1/3 1  1/3  1/5  1/5  1/5  1/5 

ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรในการ
เคลื่อนยา้ยสินคา้ 

1 3  1/3  1/3 3 1  1/3  1/3  1/5  1/3 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
ส่ื อ ส าร  แ ล ะก าร ต อ บ 
สนองต่อการส่ังการ 

3 7 1 1 5 3 1 1 1 1 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

3 5 1 1 5 3 1 1 1 1 

การท างานเป็นทีม 5 7 1 3 5 5 1 1 1 1 

ความรวดเร็วในการให้ 
บริการ 

3 7 3 1 5 3 1 1 1 1 

CI/RI = 0.047/1.49 = 0.031 
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ตารางที่ ข.18 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการขนส่ง เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะความ
ช านาญในทักษะอาชีพ 

ความ 
สามา 
รถใน
การ

จดัเรียง
สินคา้
บนพา
เลท 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
เขียน
ใบ
ตรวจ
นับ
สิน 
คา้ 

ความ 
สามา 
รถใน
การวาง 
แผน 
การ

จดัเรียง
สินคา้
บน

รถบรร
ทุก 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
ตรวจ 
เชค็
สิน 
คา้
ขึ้น
รถ 

ความ
สามา
รถ
ใน
การ
รัด
ตรึง
สิน 
คา้ 

ความ  
สามา รถ
ในการใช้
อุปกรณ์ 
เคร่ือง 
จกัร 
ในการ
เคลื่อน 
ยา้ยสินคา้ 

ความสา 
มารถใน
การ

ส่ือสาร 
และการ
ตอบ 

สนองต่อ
การ      
ส่ังการ 

ความ
สา 
มารถ
ในการ
จดัเรียง
สินคา้
บนรถ 
บรรทุก 

การ
ท า 
งาน
เป็น
ทีม 

ความ
รวด 
เร็วใน
การให้ 
บริการ 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนพาเลท 

1 5 1 1 1 3 1 1 1 1 

การเขียนใบตรวจนับสินคา้ 1/5 1 1/3 1/3 1/7 1/5 1/5 1/7 1/7 1/7 

การวางแผนการจัดเรียง
สินคา้บนรถบรรทุก 

1 3 1 3 1 5 3 1 1 1 

ความสามารถในการตรวจ 
เชค็สินคา้ขึ้นรถ 

1 3 1/3 1 1/3 1 1 1/3 1/3 1/3 

ความสามารถในการรัดตรึง
สินคา้ 

1 7 1 3 1 5 1 1 1 1 

ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรในการ
เคลื่อนยา้ยสินคา้ 

1/3 5 1/5 1 1/5 1 1 1/3 1/5 1/3 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
ส่ื อ ส าร  แ ล ะก าร ต อ บ 
สนองต่อการส่ังการ 

1 5 1/3 1 1 1 1 1 1 1 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

1 7 1 3 1 3 1 1 1/3 1 

การท างานเป็นทีม 1 7 1 3 1 5 1 3 1 1 

ความรวดเร็วในการให้ 
บริการ 

1 7 1 3 1 3 1 1 1 1 

CI/RI = 0.067/1.49 = 0.045 
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ตารางที่ ข.19 ผูจ้ดัการแผนกรับสินคา้ ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่ 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะความ
ช านาญในทักษะอาชีพ 

ความ 
สามา 
รถใน
การ

จดัเรียง
สินคา้
บนพา
เลท 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
เขียน
ใบ
ตรวจ
นับ
สิน 
คา้ 

ความ 
สามา 
รถใน
การวาง 
แผน 
การ

จดัเรียง
สินคา้
บน

รถบรร
ทุก 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
ตรวจ 
เชค็
สิน 
คา้
ขึ้น
รถ 

ความ
สามา
รถ
ใน
การ
รัด
ตรึง
สิน 
คา้ 

ความ  
สามา รถ
ในการใช้
อุปกรณ์ 
เคร่ือง 
จกัร 
ในการ
เคลื่อน 
ยา้ยสินคา้ 

ความสา 
มารถใน
การ

ส่ือสาร 
และการ
ตอบ 

สนองต่อ
การ      
ส่ังการ 

ความ
สา 
มารถ
ในการ
จดัเรียง
สินคา้
บนรถ 
บรรทุก 

การ
ท า 
งาน
เป็น
ทีม 

ความ
รวด 
เร็วใน
การให้ 
บริการ 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนพาเลท 

1 1 1/3 1/5 1 3 7 1/5 1 1 

การเขียนใบตรวจนับสินคา้ 1 1 1/3 1/5 1 3 3 1/5 1 1 

การวางแผนการจัดเรียง
สินคา้บนรถบรรทุก 

3 3 1 1 3 7 7 1 5 3 

ความสามารถในการตรวจ 
เชค็สินคา้ขึ้นรถ 

5 5 1 1 3 7 9 1 5 5 

ความสามารถในการรัดตรึง
สินคา้ 

1 1 1/3 1/3 1 5 3 1/5 1 1 

ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรในการ
เคลื่อนยา้ยสินคา้ 

1/3 1/3 1/7 1/7 1/5 1 1 1/7 1 1 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
ส่ื อ ส าร  แ ล ะก าร ต อ บ 
สนองต่อการส่ังการ 

1/7 1/3 1/7 1/9 1/3 1 1 1/9 1 1/3 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

5 5 1 1 5 7 9 1 7 5 

การท างานเป็นทีม 1 1 1/5 1/5 1 1 1 1/7 1 5 

ความรวดเร็วในการให้ 
บริการ 

1 1 1/3 1/5 1 1 3 1/5 1/5 1 

CI/RI = 0.082/1.49 = 0.055 
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ตารางที่ ข.20 ผูจ้ดัการแผนกพฒันาทรัพยากรบุคคล ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่ 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะความ
ช านาญในทักษะอาชีพ 

ความ 
สามา 
รถใน
การ

จดัเรียง
สินคา้
บนพา
เลท 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
เขียน
ใบ
ตรวจ
นับ
สิน 
คา้ 

ความ 
สามา 
รถใน
การวาง 
แผน 
การ

จดัเรียง
สินคา้
บน

รถบรร
ทุก 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
ตรวจ 
เชค็
สิน 
คา้
ขึ้น
รถ 

ความ
สามา
รถ
ใน
การ
รัด
ตรึง
สิน 
คา้ 

ความ  
สามา รถ
ในการใช้
อุปกรณ์ 
เคร่ือง 
จกัร 
ในการ
เคลื่อน 
ยา้ยสินคา้ 

ความสา 
มารถใน
การ

ส่ือสาร 
และการ
ตอบ 

สนองต่อ
การ      
ส่ังการ 

ความ
สา 
มารถ
ในการ
จดัเรียง
สินคา้
บนรถ 
บรรทุก 

การ
ท า 
งาน
เป็น
ทีม 

ความ
รวด 
เร็วใน
การให้ 
บริการ 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนพาเลท 

1 9 1 3 1 7 5 1 5 3 

การเขียนใบตรวจนับสินคา้ 1/9 1 1/7 1/7 1/7 1 1/5 1/9 1/3 1/7 

การวางแผนการจัดเรียง
สินคา้บนรถบรรทุก 

1 7 1 1 1 7 3 1 5 1 

ความสามารถในการตรวจ 
เชค็สินคา้ขึ้นรถ 

1/3 7 1 1 1 5 5 1 5 1 

ความสามารถในการรัดตรึง
สินคา้ 

1 7 1 1 1 7 7 1 5 5 

ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรในการ
เคลื่อนยา้ยสินคา้ 

1/7 1 1/7 1/5 1/7 1 1/5 1/9 1 1/5 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
ส่ื อ ส าร  แ ล ะก าร ต อ บ 
สนองต่อการส่ังการ 

1/5 5 1/3 1/5 1/7 5 1 1/7 1 1/5 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

1 9 1 1 1 9 7 1 5 5 

การท างานเป็นทีม 1/5 3 1/5 1/5 1/5 1 1 1/5 1 1/7 

ความรวดเร็วในการให้ 
บริการ 

1/3 7 1 1 1/5 5 5 1/5 7 1 

CI/RI = 0.089/1.49 = 0.060 
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การให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักตัวบ่งช้ีส าหรับสมรรถนะหลักด้านความช านาญในทักษะอาชีพ 
 กลุ่มผู้บริหารบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกนั 

ตารางที่ ข.21 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและบริการลูกคา้ บริษทั ชยัพฒันาขนส่ง จ  ากดั 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะความ
ช านาญในทักษะอาชีพ 

ความ 
สามา 
รถใน
การ

จดัเรียง
สินคา้
บนพา
เลท 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
เขียน
ใบ
ตรวจ
นับ
สิน 
คา้ 

ความ 
สามา 
รถใน
การวาง 
แผน 
การ

จดัเรียง
สินคา้
บน

รถบรร
ทุก 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
ตรวจ 
เชค็
สิน 
คา้
ขึ้น
รถ 

ความ
สามา
รถ
ใน
การ
รัด
ตรึง
สิน 
คา้ 

ความ  
สามา รถ
ในการใช้
อุปกรณ์ 
เคร่ือง 
จกัร 
ในการ
เคลื่อน 
ยา้ยสินคา้ 

ความสา 
มารถใน
การ

ส่ือสาร 
และการ
ตอบ 

สนองต่อ
การ      
ส่ังการ 

ความ
สา 
มารถ
ในการ
จดัเรียง
สินคา้
บนรถ 
บรรทุก 

การ
ท า 
งาน
เป็น
ทีม 

ความ
รวด 
เร็วใน
การให้ 
บริการ 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนพาเลท 

1 1/7 3 1/7 1 1/5 1 1 1/7 1/3 

การเขียนใบตรวจนับสินคา้ 7 1 7 1 7 3 5 5 1/5 3 

การวางแผนการจัดเรียง
สินคา้บนรถบรรทุก 

1/3 1/7 1 1/7 1 1/7 1/3 1/3 1/9 1/5 

ความสามารถในการตรวจ 
เชค็สินคา้ขึ้นรถ 

7 1 7 1 9 5 5 7 1 5 

ความสามารถในการรัดตรึง
สินคา้ 

1 1/7 1 1/9 1 1/5 1/3 1/5 1/7 1/5 

ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรในการ
เคลื่อนยา้ยสินคา้ 

5 1/3 7 1/5 5 1 3 3 1/5 1 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
ส่ื อ ส าร  แ ล ะก าร ต อ บ 
สนองต่อการส่ังการ 

1 1/5 3 1/5 3 1/3 1 1 1/7 1/3 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

1 1/5 3 1/7 5 1/3 1 1 1/7 1/5 

การท างานเป็นทีม 7 5 9 1 7 5 7 7 1 5 

ความรวดเร็วในการให้ 
บริการ 

3 1/3 5 1/5 5 1 3 5 1/5 1 

CI/RI = 0.090/1.49 = 0.061 
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ตารางที่ ข.22 หวัหนา้ส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุษย ์บริษทั ชยัพฒันาขนส่ง จ  ากดั 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะความ
ช านาญในทักษะอาชีพ 

ความ 
สามา 
รถใน
การ

จดัเรียง
สินคา้
บนพา
เลท 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
เขียน
ใบ
ตรวจ
นับ
สิน 
คา้ 

ความ 
สามา 
รถใน
การวาง 
แผน 
การ

จดัเรียง
สินคา้
บน

รถบรร
ทุก 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
ตรวจ 
เชค็
สิน 
คา้
ขึ้น
รถ 

ความ
สามา
รถ
ใน
การ
รัด
ตรึง
สิน 
คา้ 

ความ  
สามา รถ
ในการใช้
อุปกรณ์ 
เคร่ือง 
จกัร 
ในการ
เคลื่อน 
ยา้ยสินคา้ 

ความสา 
มารถใน
การ

ส่ือสาร 
และการ
ตอบ 

สนองต่อ
การ      
ส่ังการ 

ความ
สา 
มารถ
ในการ
จดัเรียง
สินคา้
บนรถ 
บรรทุก 

การ
ท า 
งาน
เป็น
ทีม 

ความ
รวด 
เร็วใน
การให้ 
บริการ 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนพาเลท 

1 3 1 1 1 1/7 1/5 1/7 1/9 1/9 

การเขียนใบตรวจนับสินคา้ 1/3 1 1/3 1/3 1/3 1/5 1/5 1/7 1/9 1/9 

การวางแผนการจัดเรียง
สินคา้บนรถบรรทุก 

1 3 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/7 1/9 

ความสามารถในการตรวจ 
เชค็สินคา้ขึ้นรถ 

1 3 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/7 1/9 

ความสามารถในการรัดตรึง
สินคา้ 

1 3 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/7 1/7 

ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรในการ
เคลื่อนยา้ยสินคา้ 

7 5 3 3 3 1 1 1/3 1/7 1/5 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
ส่ื อ ส าร  แ ล ะก าร ต อ บ 
สนองต่อการส่ังการ 

5 5 3 3 3 1 1 1/3 1/7 1/5 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

7 7 5 5 5 3 3 1 1/5 1/3 

การท างานเป็นทีม 9 9 7 7 7 7 7 5 1 1 

ความรวดเร็วในการให้ 
บริการ 

9 9 9 9 7 5 5 3 1 1 

CI/RI = 0.070/1.49 = 0.047 
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การให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักตัวบ่งช้ีส าหรับสมรรถนะหลักด้านความช านาญในทักษะอาชีพ 
 กลุ่มนักวิชาการและทีป่รึกษาองค์กรภาคเอกชน 

ตารางที่ ข.23 ทีป่รึกษาโครงการเพิม่ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคเหนือ 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะความ
ช านาญในทักษะอาชีพ 

ความ 
สามา 
รถใน
การ

จดัเรียง
สินคา้
บนพา
เลท 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
เขียน
ใบ
ตรวจ
นับ
สิน 
คา้ 

ความ 
สามา 
รถใน
การวาง 
แผน 
การ

จดัเรียง
สินคา้
บน

รถบรร
ทุก 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
ตรวจ 
เชค็
สิน 
คา้
ขึ้น
รถ 

ความ
สามา
รถ
ใน
การ
รัด
ตรึง
สิน 
คา้ 

ความ  
สามา รถ
ในการใช้
อุปกรณ์ 
เคร่ือง 
จกัร 
ในการ
เคลื่อน 
ยา้ยสินคา้ 

ความสา 
มารถใน
การ

ส่ือสาร 
และการ
ตอบ 

สนองต่อ
การ      
ส่ังการ 

ความ
สา 
มารถ
ในการ
จดัเรียง
สินคา้
บนรถ 
บรรทุก 

การ
ท า 
งาน
เป็น
ทีม 

ความ
รวด 
เร็วใน
การให้ 
บริการ 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนพาเลท 

1 1 1/3 3 3 3 3 1 5 1/7 

การเขียนใบตรวจนับสินคา้ 1 1 1/3 3 3 3 3 1 5 1/7 

การวางแผนการจัดเรียง
สินคา้บนรถบรรทุก 

3 3 1 5 5 5 5 3 7 1/5 

ความสามารถในการตรวจ 
เชค็สินคา้ขึ้นรถ 

1/3 1/3 1/5 1 1 1 1 1/3 1 1/9 

ความสามารถในการรัดตรึง
สินคา้ 

1/3 1/3 1/5 1 1 1 1 1/3 1 1/9 

ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรในการ
เคลื่อนยา้ยสินคา้ 

1/3 1/3 1/5 1 1 1 1 1/3 5 1/9 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
ส่ื อ ส าร  แ ล ะก าร ต อ บ 
สนองต่อการส่ังการ 

1/3 1/3 1/5 1 1 1 1 1/3 1 1/9 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

1 1 1/3 3 3 3 3 1 5 1/7 

การท างานเป็นทีม 1/5 1/5 1/7 1 1 1/5 1 1/5 1 1/9 

ความรวดเร็วในการให้ 
บริการ 

7 7 5 9 9 9 9 7 9 1 

CI/RI = 0.053/1.49 = 0.036 
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ตารางที่ ข.24 รองศาสตราจาย ์ประจ าภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะความ
ช านาญในทักษะอาชีพ 

ความ 
สามา 
รถใน
การ

จดัเรียง
สินคา้
บนพา
เลท 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
เขียน
ใบ
ตรวจ
นับ
สิน 
คา้ 

ความ 
สามา 
รถใน
การวาง 
แผน 
การ

จดัเรียง
สินคา้
บน

รถบรร
ทุก 

ความ 
สามา 
รถ
ใน
การ
ตรวจ 
เชค็
สิน 
คา้
ขึ้น
รถ 

ความ
สามา
รถ
ใน
การ
รัด
ตรึง
สิน 
คา้ 

ความ  
สามา รถ
ในการใช้
อุปกรณ์ 
เคร่ือง 
จกัร 
ในการ
เคลื่อน 
ยา้ยสินคา้ 

ความสา 
มารถใน
การ

ส่ือสาร 
และการ
ตอบ 

สนองต่อ
การ      
ส่ังการ 

ความ
สา 
มารถ
ในการ
จดัเรียง
สินคา้
บนรถ 
บรรทุก 

การ
ท า 
งาน
เป็น
ทีม 

ความ
รวด 
เร็วใน
การให้ 
บริการ 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนพาเลท 

1 3 1 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/7 

การเขียนใบตรวจนับสินคา้ 1/3 1 1/3 1/3 1 1 1/5 1/5 1/5 1/9 

การวางแผนการจัดเรียง
สินคา้บนรถบรรทุก 

1 3 1 1 1 1 1/3 1/3 1/5 1/7 

ความสามารถในการตรวจ 
เชค็สินคา้ขึ้นรถ 

1 3 1 1 1/3 1 1/3 1/3 1/7 1/7 

ความสามารถในการรัดตรึง
สินคา้ 

1 1 1 3 1 1 1/5 1/3 1/5 1/7 

ความสามารถในการใช้
อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรในการ
เคลื่อนยา้ยสินคา้ 

1 1 1 1 1 1 1/5 1/3 1/7 1/7 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
ส่ื อ ส าร  แ ล ะก าร ต อ บ 
สนองต่อการส่ังการ 

3 5 3 3 5 5 1 1 1/5 1/5 

ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก า ร
จดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุก 

3 5 3 3 3 3 1 1 1/5 1/5 

การท างานเป็นทีม 5 5 5 7 5 7 5 5 1 1/3 

ความรวดเร็วในการให้ 
บริการ 

7 9 7 7 7 7 5 5 3 1 

CI/RI = 0.076/1.49 = 0.051 
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การให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักตัวบ่งช้ีส าหรับสมรรถนะหลักด้านการแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ กลุ่มผู้บริหารบริษัท น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากัด 

 
ตารางที่ ข.25 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการขนส่ง เขตพื้นที่ภาคเหนือ 

 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการ

แสดงออกของพฤติกรรมการ

ให้บริการ 

มีการแต่ง  
กายอย่าง
เหมาะสม 
และถูกตอ้ง
ตามระเบียบ
ของสถาน
ประกอบ 
การ 

การ
ให้บริการ
อย่าง
สุภาพ

อ่อนน้อม 
และมี
มารยาท 

การ
ให้บริการ
อย่างเตม็
ใจและ 
ไม่เลือก
ปฏิบตัิ 

มีความ
กระตือ 
รือร้น
ในการ
ปฏิบตัิ 
งาน 

มี 
รอยยิ้ม
ให ้
ลูกคา้ 

การกล่าว
ทกัทาย 
และ

ขอบคุณ
ลูกคา้ 

การรับ
ฟัง

ขอ้เสนอ
แนะ 

หรือขอ้
ต าหนิ 

มีความ
ซ่ือสัตย์
ต่อ

หน้าที่ 

มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม 
และถูกตอ้งตามระเบียบของ
สถานประกอบการ 

1  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5  1/5 

การให้บริการอย่างสุภาพออ่น
น้อม และมีมารยาท 

5 1 1 1 1 1 1  1/5 

การให้บริการอย่างเตม็ใจและ 
ไม่เลือกปฏิบตั ิ

5 1 1 1 1 1 1  1/5 

มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบตัิงาน 

5 1 1 1 1 1 1 1 

มีรอยยิ้มให้ลูกคา้ 5 1 1 1 1 1 1  1/5 

การกล่าวทกัทาย แลขอบคุณ
ลูกคา้ 

5 1 1 1 1 1 1  1/5 

การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือ
ขอ้ต าหนิ 

5 1 1 1 1 1 1  1/5 

มีความซ่ือสัตยต์่อหน้าที่ 5 5 5 1 5 5 5 1 

CI/RI = 0.061/1.41 = 0.043 
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ตารางที่ ข.26 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการขนส่ง เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการ

แสดงออกของพฤติกรรมการ

ให้บริการ 

มีการแต่ง  
กายอย่าง
เหมาะสม 
และถูกตอ้ง
ตามระเบียบ
ของสถาน
ประกอบ 
การ 

การ
ให้บริการ
อย่าง
สุภาพ

อ่อนน้อม 
และมี
มารยาท 

การ
ให้บริการ
อย่างเตม็
ใจและ 
ไม่เลือก
ปฏิบตัิ 

มีความ
กระตือ 
รือร้น
ในการ
ปฏิบตัิ 
งาน 

มี 
รอยยิ้ม
ให ้
ลูกคา้ 

การกล่าว
ทกัทาย 
และ

ขอบคุณ
ลูกคา้ 

การรับ
ฟัง

ขอ้เสนอ
แนะ 

หรือขอ้
ต าหนิ 

มีความ
ซ่ือสัตย์
ต่อ

หน้าที่ 

มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม 
และถูกตอ้งตามระเบียบของ
สถานประกอบการ 

1 1/3 1/5 1/5 1/5 1/3 1/5 1/9 

การให้บริการอย่างสุภาพออ่น
น้อม และมีมารยาท 

3 1 1 1 1 1 1 1/3 

การให้บริการอย่างเตม็ใจและ 
ไม่เลือกปฏิบตั ิ

5 1 1 1 1 1 1 1/3 

มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบตัิงาน 

5 1 1 1 1 1 1 1/3 

มีรอยยิ้มให้ลูกคา้ 5 1 1 1 1 1 1 1/3 

การกล่าวทกัทาย แลขอบคุณ
ลูกคา้ 

3 1 1 1 1 1 1 1/3 

การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือ
ขอ้ต าหนิ 

5 1 1 1 1 1 1 1/5 

มีความซ่ือสัตยต์่อหน้าที่ 9 3 3 3 3 3 5 1 

CI/RI = 0.012/1.41 = 0.008 
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ตารางที่ ข.27 ผูจ้ดัการแผนกรับสินคา้ ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่ 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการ

แสดงออกของพฤติกรรมการ

ให้บริการ 

มีการแต่ง  
กายอย่าง
เหมาะสม 
และถูกตอ้ง
ตามระเบียบ
ของสถาน
ประกอบ 
การ 

การ
ให้บริการ
อย่าง
สุภาพ

อ่อนน้อม 
และมี
มารยาท 

การ
ให้บริการ
อย่างเตม็
ใจและ 
ไม่เลือก
ปฏิบตัิ 

มีความ
กระตือ 
รือร้น
ในการ
ปฏิบตัิ 
งาน 

มี 
รอยยิ้ม
ให ้
ลูกคา้ 

การกล่าว
ทกัทาย 
และ

ขอบคุณ
ลูกคา้ 

การรับ
ฟัง

ขอ้เสนอ
แนะ 

หรือขอ้
ต าหนิ 

มีความ
ซ่ือสัตย์
ต่อ

หน้าที่ 

มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม 
และถูกตอ้งตามระเบียบของ
สถานประกอบการ 

1 1 1/9 1/7 1/3 1/3 1/5 1/5 

การให้บริการอย่างสุภาพออ่น
น้อม และมีมารยาท 

1 1 1/5 1/3 1 1 1/3 1/5 

การให้บริการอย่างเตม็ใจและ 
ไม่เลือกปฏิบตั ิ

9 5 1 1 5 1 3 3 

มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบตัิงาน 

7 3 1 1 5 3 3 3 

มีรอยยิ้มให้ลูกคา้ 3 1 1/5 1/5 1 1 1/5 1 

การกล่าวทกัทาย แลขอบคุณ
ลูกคา้ 

3 1 1 1/3 1 1 1 1 

การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือ
ขอ้ต าหนิ 

5 3 1/3 1/3 5 1 1 1 

มีความซ่ือสัตยต์่อหน้าที่ 5 5 1/3 1/3 1 1 1 1 

CI/RI = 0.092/1.41 = 0.065 
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ตารางที่ ข.28 ผูจ้ดัการแผนกพฒันาทรัพยากรบุคคล ส านกังานใหญ่ เชียงใหม่ 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการ

แสดงออกของพฤติกรรมการ

ให้บริการ 

มีการแต่ง  
กายอย่าง
เหมาะสม 
และถูกตอ้ง
ตามระเบียบ
ของสถาน
ประกอบ 
การ 

การ
ให้บริการ
อย่าง
สุภาพ

อ่อนน้อม 
และมี
มารยาท 

การ
ให้บริการ
อย่างเตม็
ใจและ 
ไม่เลือก
ปฏิบตัิ 

มีความ
กระตือ 
รือร้น
ในการ
ปฏิบตัิ 
งาน 

มี 
รอยยิ้ม
ให ้
ลูกคา้ 

การกล่าว
ทกัทาย 
และ

ขอบคุณ
ลูกคา้ 

การรับ
ฟัง

ขอ้เสนอ
แนะ 

หรือขอ้
ต าหนิ 

มีความ
ซ่ือสัตย์
ต่อ

หน้าที่ 

มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม 
และถูกตอ้งตามระเบียบของ
สถานประกอบการ 

1 1/3 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 

การให้บริการอย่างสุภาพออ่น
น้อม และมีมารยาท 

3 1 1/5 1 1 1 1 1 

การให้บริการอย่างเตม็ใจและ 
ไม่เลือกปฏิบตั ิ

5 5 1 3 3 5 3 3 

มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบตัิงาน 

5 1 1/3 1 1 1 1 1 

มีรอยยิ้มให้ลูกคา้ 5 1 1/3 1 1 1 1 1 

การกล่าวทกัทาย แลขอบคุณ
ลูกคา้ 

5 1 1/5 1 1 1 1 1 

การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือ
ขอ้ต าหนิ 

5 1 1/3 1 1 1 1 1 

มีความซ่ือสัตยต์่อหน้าที่ 5 1 1/3 1 1 1 1 1 

CI/RI = 0.028/1.41 = 0.020 
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การให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักตัวบ่งช้ีส าหรับสมรรถนะหลักด้านการแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ กลุ่มผู้บริหารในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 
ตารางที่ ข.29 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและบริการลูกคา้ บริษทั ชยัพฒันาขนส่ง จ  ากดั 

 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการ

แสดงออกของพฤติกรรมการ

ให้บริการ 

มีการแต่ง  
กายอย่าง
เหมาะสม 
และถูกตอ้ง
ตามระเบียบ
ของสถาน
ประกอบ 
การ 

การ
ให้บริการ
อย่าง
สุภาพ

อ่อนน้อม 
และมี
มารยาท 

การ
ให้บริการ
อย่างเตม็
ใจและ 
ไม่เลือก
ปฏิบตัิ 

มีความ
กระตือ 
รือร้น
ในการ
ปฏิบตัิ 
งาน 

มี 
รอยยิ้ม
ให ้
ลูกคา้ 

การกล่าว
ทกัทาย 
และ

ขอบคุณ
ลูกคา้ 

การรับ
ฟัง

ขอ้เสนอ
แนะ 

หรือขอ้
ต าหนิ 

มีความ
ซ่ือสัตย์
ต่อ

หน้าที่ 

มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม 
และถูกตอ้งตามระเบียบของ
สถานประกอบการ 

1 1/7 1/7 1/3 1 1 1 1/5 

การให้บริการอย่างสุภาพออ่น
น้อม และมีมารยาท 

7 1 1 3 5 3 3 3 

การให้บริการอย่างเตม็ใจและ 
ไม่เลือกปฏิบตั ิ

7 1 1 5 5 5 5 3 

มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบตัิงาน 

3 1/3 1/5 1 3 3 3 1 

มีรอยยิ้มให้ลูกคา้ 1 1/5 1/5 1/3 1 1 1 1/3 

การกล่าวทกัทาย แลขอบคุณ
ลูกคา้ 

1 1/3 1/5 1/3 1 1 1 1/5 

การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือ
ขอ้ต าหนิ 

1 1/3 1/5 1/3 1 1 1 1/5 

มีความซ่ือสัตยต์่อหน้าที่ 5 1/3 1/3 1 3 5 5 1 

CI/RI = 0.049/1.41 = 0.035 
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ตารางที่ ข.30 หวัหนา้ส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุษย ์บริษทั ชยัพฒันาขนส่ง จ  ากดั 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการ

แสดงออกของพฤติกรรมการ

ให้บริการ 

มีการแต่ง  
กายอย่าง
เหมาะสม 
และถูกตอ้ง
ตามระเบียบ
ของสถาน
ประกอบ 
การ 

การ
ให้บริการ
อย่าง
สุภาพ

อ่อนน้อม 
และมี
มารยาท 

การ
ให้บริการ
อย่างเตม็
ใจและ 
ไม่เลือก
ปฏิบตัิ 

มีความ
กระตือ 
รือร้น
ในการ
ปฏิบตัิ 
งาน 

มี 
รอยยิ้ม
ให ้
ลูกคา้ 

การกล่าว
ทกัทาย 
และ

ขอบคุณ
ลูกคา้ 

การรับ
ฟัง

ขอ้เสนอ
แนะ 

หรือขอ้
ต าหนิ 

มีความ
ซ่ือสัตย์
ต่อ

หน้าที่ 

มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม 
และถูกตอ้งตามระเบียบของ
สถานประกอบการ 

1 1 1/9 1 1/3 1/5 1/5 1/9 

การให้บริการอย่างสุภาพออ่น
น้อม และมีมารยาท 

1 1 1/9 1 1/3 1/3 1/5 1/9 

การให้บริการอย่างเตม็ใจและ 
ไม่เลือกปฏิบตั ิ

9 9 1 9 7 5 3 1/3 

มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบตัิงาน 

1 1 1/9 1 1/3 1/5 1/5 1/9 

มีรอยยิ้มให้ลูกคา้ 3 3 1/7 3 1 1 1/5 1/9 

การกล่าวทกัทาย แลขอบคุณ
ลูกคา้ 

5 3 1/5 5 1 1 1 1/5 

การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือ
ขอ้ต าหนิ 

5 5 1/3 5 5 1 1 1/5 

มีความซ่ือสัตยต์่อหน้าที่ 9 9 3 9 9 5 5 1 

CI/RI = 0.069/1.41 = 0.049 
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การให้ค่าคะแนนถ่วงน า้หนักตัวบ่งช้ีส าหรับสมรรถนะหลักด้านการแสดงออกของพฤติกรรมการ
ให้บริการ กลุ่มนักวิชาการ และทีป่รึกษาองค์กรภาคเอกชน 

 
ตารางที่ ข.31 ปรึกษาโครงการเพิม่ประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคเหนือ 

 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการ

แสดงออกของพฤติกรรมการ

ให้บริการ 

มีการแต่ง  
กายอย่าง
เหมาะสม 
และถูกตอ้ง
ตามระเบียบ
ของสถาน
ประกอบ 
การ 

การ
ให้บริการ
อย่าง
สุภาพ

อ่อนน้อม 
และมี
มารยาท 

การ
ให้บริการ
อย่างเตม็
ใจและ 
ไม่เลือก
ปฏิบตัิ 

มีความ
กระตือ 
รือร้น
ในการ
ปฏิบตัิ 
งาน 

มี 
รอยยิ้ม
ให ้
ลูกคา้ 

การกล่าว
ทกัทาย 
และ

ขอบคุณ
ลูกคา้ 

การรับ
ฟัง

ขอ้เสนอ
แนะ 

หรือขอ้
ต าหนิ 

มีความ
ซ่ือสัตย์
ต่อ

หน้าที่ 

มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม 
และถูกตอ้งตามระเบียบของ
สถานประกอบการ 

1 1/5 1/5 1/3 1/5 1/5 1/3 1/5 

การให้บริการอย่างสุภาพออ่น
น้อม และมีมารยาท 

5 1 1 3 1 1 3 1 

การให้บริการอย่างเตม็ใจและ 
ไม่เลือกปฏิบตั ิ

5 1 1 3 1 1 3 1 

มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบตัิงาน 

3 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1 1/3 

มีรอยยิ้มให้ลูกคา้ 5 1 1 3 1 1 3 1 

การกล่าวทกัทาย แลขอบคุณ
ลูกคา้ 

5 1 1 3 1 1 3 1 

การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือ
ขอ้ต าหนิ 

3 1/3 1/3 1 1/3 1/3 1 3 

มีความซ่ือสัตยต์่อหน้าที่ 5 1 1 3 1 1 1/3 1 

CI/RI = 0.077/1.41 = 0.054 
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ตารางที่ ข.32 รองศาสตราจาย ์ประจ าภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

ตัวบ่งช้ีสมรรถนะการ

แสดงออกของพฤติกรรมการ

ให้บริการ 

มีการแต่ง  
กายอย่าง
เหมาะสม 
และถูกตอ้ง
ตามระเบียบ
ของสถาน
ประกอบ 
การ 

การ
ให้บริการ
อย่าง
สุภาพ

อ่อนน้อม 
และมี
มารยาท 

การ
ให้บริการ
อย่างเตม็
ใจและ 
ไม่เลือก
ปฏิบตัิ 

มีความ
กระตือ 
รือร้น
ในการ
ปฏิบตัิ 
งาน 

มี 
รอยยิ้ม
ให ้
ลูกคา้ 

การกล่าว
ทกัทาย 
และ

ขอบคุณ
ลูกคา้ 

การรับ
ฟัง

ขอ้เสนอ
แนะ 

หรือขอ้
ต าหนิ 

มีความ
ซ่ือสัตย์
ต่อ

หน้าที่ 

มีการแต่งกายอย่างเหมาะสม 
และถูกตอ้งตามระเบียบของ
สถานประกอบการ 

1 1 1/7 1/5 1/5 1/3 1/9 1/9 

การให้บริการอย่างสุภาพออ่น
น้อม และมีมารยาท 

1 1 1/3 1/5 1/3 1 1/7 1/9 

การให้บริการอย่างเตม็ใจและ 
ไม่เลือกปฏิบตั ิ

7 3 1 1 1 3 1/3 1/5 

มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบตัิงาน 

5 5 1 1 1 3 1/3 1/5 

มีรอยยิ้มให้ลูกคา้ 5 3 1 1 1 3 1/5 1/5 

การกล่าวทกัทาย แลขอบคุณ
ลูกคา้ 

3 1 1/3 1/3 1/3 1 1/7 1/9 

การรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือ
ขอ้ต าหนิ 

9 7 3 3 5 7 1 1 

มีความซ่ือสัตยต์่อหน้าที่ 9 9 5 5 5 9 1 1 

CI/RI = 0.039/1.41 = 0.028 
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ภาคผนวก ค 

ผลการทดสอบความแปรปรวนของแรงงานไทยและแรงงานต่างดา้ว 
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รายการพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของแรงงานไทย 
 
ตารางที่ ค.1 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้นการ

ประเมินราคาค่าบริการขนส่งสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ของบริษทัฯ 
 

ANOVA 

Sub-Criteria 1  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .295 2 .148 .304 .738 

Within Groups 87.421 180 .486   

Total 87.716 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.738 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มพนกังานสนบัสนุนปฏิบติัการยอมรับใน H0 หมายความวา่มี
ความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ ค.2 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การใหข้อ้มูลพื้นฐานหรือตอบค าถามลูกคา้ในเร่ือง ประเภทรถที่มีใหบ้ริการ ตารางเวลาปล่อยรถ 

ระยะเวลาในการขนส่ง และขั้นตอนการมาใชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 
 

ANOVA 
Sub-Criteria 2  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.016 2 1.508 3.178 .044 
Within Groups 85.421 180 .475   
Total 88.437 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.044 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหวัหน้างาน กลุ่มพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งน้อย 1 ต าแหน่งงาน สามารถ
แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 
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ตารางที่ ค.2 ข. รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการใหข้อ้มูลพื้นฐานหรือตอบค าถามลูกคา้ในเร่ือง ประเภทรถที่มีใหบ้ริการ 

ตารางเวลาปล่อยรถ ระยะเวลาในการขนส่ง และขั้นตอนการมาใชบ้ริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น
สมบูรณ์ 

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Sub-Criteria 2  

 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.00376 .21537 .986 -.4287 .4212 

Officer .28190 .19370 .147 -.1003 .6641 

Supervisor 
Manager .00376 .21537 .986 -.4212 .4287 

Officer .28566* .12693 .026 .0352 .5361 

Officer 
Manager -.28190 .19370 .147 -.6641 .1003 

Supervisor -.28566* .12693 .026 -.5361 -.0352 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

จากตารางดา้นบนพบว่าหัวหน้างานกบัพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.026 
ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ที่เท่ากบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 หมายความว่าหวัหน้างานกบัพนักงานสนบัสนุน
ปฏิบติัการ มีความเห็นแตกต่างกนัในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทย ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 

 
ตารางที่ ค.3 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้นการ
อธิบายโดยละเอียด และคดัเลือกบรรจุภณัฑท์ี่เหมาะสมใหก้บัชนิดสินคา้ที่ลูกคา้น ามาจดัส่งบนลานได้
อยา่งถูกตอ้ง กรณีลูกคา้มีการห่อหุม้บรรจุภณัฑม์าก่อนหนา้แลว้ ตอ้งมีการตรวจสอบภาพบรรจุภณัฑ ์

ก่อนน าสินคา้ขึ้นรถบรรทุก 
 

ANOVA 

Sub-Criteria 3  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.788 2 1.394 2.924 .056 

Within Groups 85.813 180 .477   

Total 88.601 182    
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จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เท่ากับ 0.56 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากับ 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกับสมมติฐานที่ผูว้ิจยัได้ก าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ ค.4 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การเคล่ือนยา้ยสินคา้โดยปฏิบติัตามค าแนะน าสญัลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ากดัของสินคา้บนบรรจุภณัฑอ์ยา่ง

เคร่งครัด เพือ่ป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้ลูกคา้เสียหาย 
 

ANOVA 

Sub-Criteria 4  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.097 2 2.549 4.565 .012 

Within Groups 100.488 180 .558   

Total 105.585 182    

 

จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.012 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้

พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหวัหน้างาน กลุ่มพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 

มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งน้อย 1 ต าแหน่งงาน สามารถ

แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 
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ตารางที่ ค.4 ข. รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการเคล่ือนยา้ยสินคา้โดยปฏิบติัตามค าแนะน าสญัลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ากดัของสินคา้บน

บรรจุภณัฑอ์ยา่งเคร่งครัด เพือ่ป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้ลูกคา้เสียหาย 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Sub-Criteria 4  
 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.28947 .23360 .217 -.7504 .1715 

Officer .12595 .21009 .550 -.2886 .5405 

Supervisor 
Manager .28947 .23360 .217 -.1715 .7504 

Officer .41543* .13767 .003 .1438 .6871 

Officer 
Manager -.12595 .21009 .550 -.5405 .2886 

Supervisor -.41543* .13767 .003 -.6871 -.1438 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
จากตารางที่ดังกล่าว พบว่าหัวหน้างานกับพนักงานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากับ 

0.003 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า α ที่เท่ากับ 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H0 หมายความว่าหัวหน้างานกับพนักงาน
สนับสนุนปฏิบัติการ มีความเห็นแตกต่างกันในปัจจยัย่อยดังกล่าวส าหรับแรงงานไทย ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที่ ค.5 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การปฏิบติังานโดยยดึหลกัความปลอดภยัโดยเคร่งครัด เพือ่ลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัในงาน จน

ตนเองไดรั้บบาดเจบ็ หรือท าใหสิ้นคา้ของลูกคา้เสียหาย 
 

ANOVA 
Sub-Criteria 5  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.054 2 2.527 5.141 .007 

Within Groups 88.465 180 .491   

Total 93.519 182    

 

จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เท่ากบั 0.007 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 
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มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 ต  าแหน่งงาน สามารถ
แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 

 
ตารางที่ ค.5 ข.รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการปฏิบติังานโดยยดึหลกัความปลอดภยัโดยเคร่งครัด เพือ่ลดความเส่ียงในการเกิด

อุบตัิในงาน จนตนเองไดรั้บบาดเจบ็ หรือท าใหสิ้นคา้ของลูกคา้เสียหาย 
 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Sub-Criteria 5  

 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.19925 .21918 .365 -.6317 .2332 

Officer .20774 .19712 .293 -.1812 .5967 

Supervisor 
Manager .19925 .21918 .365 -.2332 .6317 

Officer .40699* .12917 .002 .1521 .6619 

Officer 
Manager -.20774 .19712 .293 -.5967 .1812 

Supervisor -.40699* .12917 .002 -.6619 -.1521 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
จากตารางที่ดังกล่าว พบว่าหัวหน้างานกับพนักงานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากับ 

0.002 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า α ที่เท่ากับ 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H0 หมายความว่าหัวหน้างานกับพนักงาน
สนับสนุนปฏิบัติการ มีความเห็นแตกต่างกันในปัจจยัย่อยดังกล่าวส าหรับแรงงานไทย ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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รายการพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัด้านความช านาญในทักษะอาชีพของแรงงานไทย 
 

ตารางที่ ค.6 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้นการ
จดัเรียงสินคา้โดยพยายามไม่ใหเ้กินขอบบนพาเลท (Pallet) ไม่น าสินคา้ที่มีน ้าหนกัมากกวา่ขึ้นมาทบั

สินคา้ที่มีน ้ าหนกัเบา และจดัเรียงสินคา้ต่างชนิดกนัไม่ใหห้นกัเอนเอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึง 
 เพือ่ป้องกนัไม่ใหส้ิ้นคา้ลม้ระหวา่งท าการเคล่ือนยา้ย  

 
ANOVA 

Sub-Criteria 6 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .936 2 .468 .995 .372 

Within Groups 84.681 180 .470   

Total 85.617 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.327 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหวัหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนบัสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ ค.7 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้นการ

กรอกขอ้มูลช่ือ ทีอ่ยู ่ผูส่้งสินคา้ตน้ทางและผูรั้บสินคา้ปลายทางไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้นสมบูรณ์ อีก

ทั้งระบุชนิดสินคา้ จ  านวน หน่วยนบั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ANOVA 

Sub-Criteria 7 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.472 2 1.236 2.154 .119 

Within Groups 103.266 180 .574   

Total 105.738 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.119 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยไม่ แตกต่างกนั 



 

273 
 

ตารางที่ ค.8 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น

การวเิคราะห์ชนิดและปริมาณสินคา้ เพือ่สามารถใชพ้ื้นที่ในการจดัเรียงสินคา้บนรถบรรทุกไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และก าหนดต าแหน่งในการจดัวางสินคา้บนรถบรรทุกใหเ้กิดความสมดุลของตวัรถ ลด

การเกิดผลกระทบต่อกนัของสินคา้ต่างชนิด อีกทั้งติดตามสถานะปริมาตรและน ้ าหนกัของสินคา้บน

รถบรรทุก เพือ่ปรับเปล่ียนแผนใหไ้ดก้  าไรในรถเที่ยวดงักล่าว 

ANOVA 

Sub-Criteria 8 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.300 2 3.650 6.813 .001 

Within Groups 96.438 180 .536   

Total 103.738 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.001 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 ต  าแหน่งงาน สามารถ
แสดงรายละเอียดไดด้งัตาราดา้นล่าง 
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ตารางที่ ค.8 ข. รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการวเิคราะห์ชนิดและปริมาณสินคา้ เพือ่สามารถใชพ้ื้นที่ในการจดัเรียงสินคา้บน

รถบรรทุกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และก าหนดต าแหน่งในการจดัวางสินคา้บนรถบรรทุกใหเ้กิดความ
สมดุลของตวัรถ ลดการเกิดผลกระทบต่อกนัของสินคา้ต่างชนิด อีกทั้งติดตามสถานะปริมาตรและ

น ้ าหนกัของสินคา้บนรถบรรทุก เพือ่ปรับเปล่ียนแผนใหไ้ดก้  าไรในรถเที่ยวดงักล่าว 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Sub-Criteria 8  

 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.39474 .22884 .086 -.8463 .0568 

Officer .10305 .20581 .617 -.3031 .5092 

Supervisor 
Manager .39474 .22884 .086 -.0568 .8463 

Officer .49779* .13487 .000 .2317 .7639 

Officer 
Manager -.10305 .20581 .617 -.5092 .3031 

Supervisor -.49779* .13487 .000 -.7639 -.2317 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
จากตารางดงักล่าว พบวา่หัวหนา้งานกบัพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 

ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ที่เท่ากบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 หมายความว่าหวัหน้างานกบัพนักงานสนบัสนุน
ปฏิบติัการ มีความเห็นแตกต่างกนัในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทย  ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 

 
ตารางที่ ค.9 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การตรวจเช็ครายละเอียดส าคญั และจ านวนสินคา้ของลูกคา้ขึ้นรถบรรทุกไดอ้ยา่งครบถว้น ตามทีร่ะบุ

รายการตรวจนบัสินคา้ 
 

ANOVA 
Sub-Criteria 9  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.054 2 2.527 5.141 .007 

Within Groups 88.465 180 .491   

Total 93.519 182    
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จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.007 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้

พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 

มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 ต  าแหน่งงาน สามารถ

แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 

ตารางที่ ค.9 ข. รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการตรวจเช็ครายละเอียดส าคญั และจ านวนสินคา้ของลูกคา้ขึ้นรถบรรทุกไดอ้ยา่ง

ครบถว้น ตามที่ระบุรายการตรวจนบัสินคา้ 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Sub-Criteria 9  

 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.19925 .21918 .365 -.6317 .2332 

Officer .20774 .19712 .293 -.1812 .5967 

Supervisor 
Manager .19925 .21918 .365 -.2332 .6317 

Officer .40699* .12917 .002 .1521 .6619 

Officer 
Manager -.20774 .19712 .293 -.5967 .1812 

Supervisor -.40699* .12917 .002 -.6619 -.1521 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

จากตารางดงักล่าว พบวา่หัวหนา้งานกบัพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 

ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ที่เท่ากบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 หมายความว่าหวัหน้างานกบัพนักงานสนบัสนุน

ปฏิบติัการ มีความเห็นแตกต่างกนัในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทย  ที่ระดับนัยส าคัญทาง

สถิติ 0.05 
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ตารางที่ ค.10 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การเลือกใชอุ้ปกรณ์ใหเ้หมาะสมต่อการรัดตรึงสินคา้แต่ละชนิด รวมถึงการคลุมผา้ใบบนรถบรรทุก

ใหถู้กตอ้ง และหลีกเล่ียงการเหยยีบสินคา้ลูกคา้โดยตรงระหวา่งการคลุมผา้ใบ 
 

ANOVA 
Sub-Criteria 10  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.504 2 2.752 5.227 .006 

Within Groups 94.759 180 .526   

Total 100.262 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.006 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหวัหน้างาน กลุ่มพนักงานสนับสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนั อ ย่ า งน้ อ ย  1  ต  า แ ห น่ ง ง าน 
สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 
 
ตารางที่ ค.10 ข. รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการเลือกใชอุ้ปกรณ์ใหเ้หมาะสมต่อการรัดตรึงสินคา้แต่ละชนิด รวมถึงการคลุมผา้ใบ

บนรถบรรทุกใหถู้กตอ้ง และหลีกเล่ียงการเหยยีบสินคา้ลูกคา้โดยตรงระหวา่งการคลุมผา้ใบ 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Sub-Criteria 10 

 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.01128 .22684 .960 -.4589 .4363 

Officer .37623 .20401 .067 -.0263 .7788 

Supervisor 
Manager .01128 .22684 .960 -.4363 .4589 

Officer .38751* .13369 .004 .1237 .6513 

Officer 
Manager -.37623 .20401 .067 -.7788 .0263 

Supervisor -.38751* .13369 .004 -.6513 -.1237 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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จากตารางดงักล่าว พบวา่หัวหนา้งานกบัพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 
ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ที่เท่ากบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 หมายความว่าหวัหน้างานกบัพนักงานสนบัสนุน
ปฏิบติัการ มีความเห็นแตกต่างกนัในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทย ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 
 

ตารางที่ ค.11 ก. การทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม และควบคุมเคร่ืองจกัร

อยา่งคล่องแคล่ว เพือ่ไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อสินคา้ 
 

ANOVA 

Sub-Criteria 11 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.504 2 2.752 5.227 .006 

Within Groups 94.759 180 .526   

Total 100.262 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.006 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหวัหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการปฏิเสธใน H0หมายความวา่ มี
ความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 ต  าแหน่งงาน สามารถ
แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 
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ตารางที่ ค.11 ข. การทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม และควบคุมเคร่ืองจกัร

อยา่งคล่องแคล่ว เพือ่ไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อสินคา้ 
 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Sub-Criteria 11  

 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.01128 .22684 .960 -.4589 .4363 

Officer .37623 .20401 .067 -.0263 .7788 

Supervisor 
Manager .01128 .22684 .960 -.4363 .4589 

Officer .38751* .13369 .004 .1237 .6513 

Officer 
Manager -.37623 .20401 .067 -.7788 .0263 

Supervisor -.38751* .13369 .004 -.6513 -.1237 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

จากตารางดงักล่าว พบวา่หัวหนา้งานกบัพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 
ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ที่เท่ากบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 หมายความว่าหวัหน้างานกบัพนักงานสนบัสนุน
ปฏิบติัการ มีความเห็นแตกต่างกนัในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทย ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 

 
ตารางที่ ค.12 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการ

พฤติกรรมดา้นการมีความเขา้ใจในค าสัง่จากหวัหนา้งานหรือลูกคา้ และปฏิบติัตามไดถู้กตอ้ง   
 

ANOVA 

Sub-Criteria 12 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.145 2 1.573 2.772 .065 

Within Groups 102.111 180 .567   

Total 105.257 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.065 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ ค.13 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการตรวจสอบพื้นผวิกระบะก่อนการจดัเรียง และจดัเรียงสินคา้ไดต้ามแผนที่วางไว ้

โดยหลีกเล่ียงความเส่ียงอนัที่จะเกิดความเสียหายต่อตวัสินคา้ระหวา่งรถบรรทุกเคล่ือนที่ 
 

ANOVA 
Sub-Criteria 13 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.256 2 2.628 5.469 .005 

Within Groups 86.482 180 .480   

Total 91.738 182    

 

จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เท่ากบั 0.005 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนบัสนุนปฏิบติัการปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งน้อย 1 ต  าแหน่งงาน สามารถ
แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 
 

ตารางที่ ค.13 ข. รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะใน
รายการพฤติกรรมดา้นการตรวจสอบพื้นผวิกระบะก่อนการจดัเรียง และจดัเรียงสินคา้ไดต้ามแผนที่
วางไว ้โดยหลีกเล่ียงความเส่ียงอนัที่จะเกิดความเสียหายต่อตวัสินคา้ระหวา่งรถบรรทุกเคล่ือนที่ 

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Sub-Criteria 13  

 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.17293 .21671 .426 -.6005 .2547 

Officer .23828 .19490 .223 -.1463 .6229 

Supervisor 
Manager .17293 .21671 .426 -.2547 .6005 

Officer .41121* .12772 .002 .1592 .6632 

Officer 
Manager -.23828 .19490 .223 -.6229 .1463 

Supervisor -.41121* .12772 .002 -.6632 -.1592 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
จากตารางดงักล่าว พบวา่หัวหนา้งานกบัพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 

ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ α ที่เท่ากบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 หมายความวา่หัวหนา้งานกบัพนกังานสนับสนุน
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ปฏิบติัการ มีความเห็นแตกต่างกนัในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทย  ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 

 
ตารางที่ ค.14 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือ สนบัสนุน เพือ่ใหเ้กิดการบริการลูกคา้ที่ดี 
 

ANOVA 
Sub-Criteria 14 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10.913 2 5.457 8.705 .000 

Within Groups 112.835 180 .627   

Total 123.749 182    

 

จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เท่ากบั 0 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไวพ้บว่า 
กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหวัหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความวา่ มีความ
คิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 ต าแหน่งงาน สามารถแสดง
รายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง  

 
ตารางที่ ค.14 ข. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือ สนบัสนุน เพือ่ใหเ้กิดการบริการลูกคา้ที่ดี 
 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Sub-Criteria 14  

 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.03759 .24753 .879 -.5260 .4508 

Officer .51363* .22262 .022 .0743 .9529 

Supervisor 
Manager .03759 .24753 .879 -.4508 .5260 

Officer .55123* .14588 .000 .2634 .8391 

Officer 
Manager -.51363* .22262 .022 -.9529 -.0743 

Supervisor -.55123* .14588 .000 -.8391 -.2634 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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จากตารางดงักล่าว พบวา่หวัหนา้งานกบัพนกังานสนบัสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากบั 0 และ 
ผูจ้ดัการกับพนักงานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig.0.022 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า α ที่เท่ากับ 0.05 แสดงว่า
ปฏิเสธ H0 หมายความว่าพนักงานสนับสนุนปฏิบติัการมีความเห็นที่แตกต่างกบัผูจ้ดัการและหัวหน้า
งาน ในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทย ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที่ ค.15 ก ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การมีความคล่องแคล่ว วอ่งไว สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในสถานการณ์ต่างๆ เพือ่ความรวดเร็วใน

การใหบ้ริการ 
ANOVA 

Sub-Criteria 15 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6.672 2 3.336 6.270 .002 

Within Groups 95.766 180 .532   

Total 102.437 182    

 

จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เท่ากบั 0.002 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งน้อย 1 ต าแหน่งงาน สามารถ
แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 
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ตารางที่ ค.15 ข รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการมีความคล่องแคล่ว วอ่งไว สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในสถานการณ์ต่างๆ เพือ่

ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Sub-Criteria 15 

 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.30451 .22804 .183 -.7545 .1455 

Officer .16957 .20509 .409 -.2351 .5743 

Supervisor 
Manager .30451 .22804 .183 -.1455 .7545 

Officer .47409* .13440 .001 .2089 .7393 

Officer 
Manager -.16957 .20509 .409 -.5743 .2351 

Supervisor -.47409* .13440 .001 -.7393 -.2089 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
จากตารางดงักล่าว พบวา่หัวหนา้งานกบัพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 

ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ α ที่เท่ากบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 หมายความวา่หัวหนา้งานกบัพนกังานสนับสนุน
ปฏิบติัการ มีความเห็นแตกต่างกนัในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทย ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 
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รายการพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัด้านการแสดงของพฤติกรรมการให้บริการของแรงงานไทย 
 
ตารางที่ ค.16 ก. รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการมาปฏิบติังานดว้ยความพร้อมของเคร่ืองแต่งกายที่ถูกตอ้งตามระเบียบของสถาน

ประกอบการ 
 

ANOVA 

Sub-Criteria 16 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.406 2 2.203 4.477 .013 

Within Groups 88.577 180 .492   

Total 92.984 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.013 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งน้อย 1 ต าแหน่งงาน สามารถ
แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 

 
ตารางที่ ค.16 ข. รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการมาปฏิบติังานดว้ยความพร้อมของเคร่ืองแต่งกายที่ถูกตอ้งตามระเบียบของสถาน

ประกอบการ 
 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Sub-Criteria 16  

 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor .38346 .21932 .082 -.0493 .8162 

Officer .55943* .19725 .005 .1702 .9486 

Supervisor 
Manager -.38346 .21932 .082 -.8162 .0493 

Officer .17597 .12925 .175 -.0791 .4310 

Officer 
Manager -.55943* .19725 .005 -.9486 -.1702 

Supervisor -.17597 .12925 .175 -.4310 .0791 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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จากตารางดงักล่าว พบวา่ผูจ้ดัการกบัพนกังานสนบัสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig.  เท่ า กั บ  0.005 
ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า α ที่เท่ากับ 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H0 หมายความว่าผูจ้ดัการกับพนักงานสนับสนุน
ปฏิบติัการ มีความเห็นแตกต่างกนัในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทย ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 

 
ตารางที่ ค.17 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น

การสนทนากบัลูกคา้ดว้ยภาษาที่สุภาพ และใหเ้กียรติลูกคา้ในฐานะผูมี้อุปการะคุณ  
 

ANOVA 
Sub-Criteria 17 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.819 2 1.409 2.923 .056 

Within Groups 86.799 180 .482   

Total 89.617 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.056 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยไม่ แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ ค.18 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น 
การใหค้วามส าคญัต่อลูกคา้ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม ช่วยลูกคา้ยกสินคา้ลงจากรถโดยไม่เก่ียงเพือ่น

ร่วมงาน  
 

ANOVA 
Sub-Criteria 18 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.083 2 2.042 3.813 .024 

Within Groups 96.387 180 .535   

Total 100.470 182    

 
จากกผลการทดสอบดงักล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอยา่งที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.024 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 
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มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งน้อย 1 ต าแหน่งงาน สามารถ
แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 

 
ตารางที่ ค.18 ข. รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการใหค้วามส าคญัต่อลูกคา้ทกุกลุ่มอยา่งเท่าเทียม ช่วยลูกคา้ยกสินคา้ลงจากรถโดยไม่

เก่ียงเพือ่นร่วมงาน  
 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Sub-Criteria 18 

LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.37218 .22878 .106 -.8236 .0793 

Officer -.00436 .20576 .983 -.4104 .4016 

Supervisor 
Manager .37218 .22878 .106 -.0793 .8236 

Officer .36782* .13483 .007 .1018 .6339 

Officer 
Manager .00436 .20576 .983 -.4016 .4104 

Supervisor -.36782* .13483 .007 -.6339 -.1018 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
จากตารางดงักล่าว พบวา่หัวหนา้งานกบัพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.007 

ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ที่เท่ากบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 หมายความว่าหวัหน้างานกบัพนักงานสนบัสนุน
ปฏิบติัการ มีความเห็นแตกต่างกนัในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทย  ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 

 
ตารางที่ ค.19 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น

การเขา้ถึงตวัลูกคา้ทนัที เม่ือลูกคา้น าสินคา้เขา้มาใชบ้ริการ 
 

ANOVA 
Sub-Criteria  19 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.097 2 2.549 4.565 .012 

Within Groups 100.488 180 .558   

Total 105.585 182    
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จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เท่ากบั 0.012 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งน้อย 1 ต าแหน่งงาน สามารถ
แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 

 
ตารางที่ ค.19 ข. รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะในรายการ

พฤติกรรมดา้นการเขา้ถึงตวัลูกคา้ทนัที เม่ือลูกคา้น าสินคา้เขา้มาใชบ้ริการ 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Sub-Criteria  19 

LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.28947 .23360 .217 -.7504 .1715 

Officer .12595 .21009 .550 -.2886 .5405 

Supervisor 
Manager .28947 .23360 .217 -.1715 .7504 

Officer .41543* .13767 .003 .1438 .6871 

Officer 
Manager -.12595 .21009 .550 -.5405 .2886 

Supervisor -.41543* .13767 .003 -.6871 -.1438 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
จากตารางดงักล่าวพบว่าหัวหนา้งานกบัพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 

ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ที่เท่ากบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 หมายความวา่หวัหนา้งานกบั พนกังานสนบัสนุน
ปฏิบติัการ มีความเห็นแตกต่างกนัในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทย  ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 
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ตารางที่ ค.20 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้นยิม้
ใหลู้กคา้ที่มาใชบ้ริการทุกสถานการณ์ และแสดงออกถึงความเป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธท์ี่ดี 

 
ANOVA 

Sub-Criteria  20 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.829 2 .914 1.716 .183 

Within Groups 95.909 180 .533   

Total 97.738 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.183 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ ค.21 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้นยก

มือไหว ้และกล่าวทกัทายลูกคา้ทุกคร้ัง ทั้งก่อนและหลงัการมาใชบ้ริการ  
 

ANOVA 

Sub-Criteria  21 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.091 2 .546 .837 .435 

Within Groups 117.379 180 .652   

Total 118.470 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.435 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ ค.22 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การยนิดีรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต าหนิ โดยไม่แสดงอาการไม่พอใจ ไม่ขึ้นเสียงใส่ลูกคา้ และพร้อม

น าขอ้มูลที่ไดรั้บแจง้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาให้รับทราบ 
 

ANOVA 
Sub-Criteria  22 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.732 2 2.366 3.617 .029 

Within Groups 117.738 180 .654   

Total 122.470 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.029 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งน้อย 1 ต าแหน่งงาน สามารถ
แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 
 
ตารางที่ ค.22 ข. รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการยนิดีรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต าหนิ โดยไม่แสดงอาการไม่พอใจ ไม่ขึ้นเสียงใส่

ลูกคา้ และพร้อมน าขอ้มูลที่ไดรั้บแจง้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาใหรั้บทราบ 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Sub-Criteria 22  

 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.66917* .25285 .009 -1.1681 -.1702 

Officer -.42530 .22741 .063 -.8740 .0234 

Supervisor 
Manager .66917* .25285 .009 .1702 1.1681 

Officer .24387 .14902 .103 -.0502 .5379 

Officer 
Manager .42530 .22741 .063 -.0234 .8740 

Supervisor -.24387 .14902 .103 -.5379 .0502 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

จากตารางดงักล่าวพบว่าผูจ้ดัการกบัหวัหน้างานมีค่า Sig. เท่ากบั 0.009 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า α ที่
เท่ากบั 0.05 แสดงวา่ปฏิเสธ H0 หมายความว่าผูจ้ดัการกบัหวัหน้างานมีความเห็นแตกต่างกนัในปัจจยั
ยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทย ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ ค.23 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัโดยการเรียกร้องค่าบริการพเิศษ (Service Charge) หรือลกัขโมย
สินคา้จากลูกคา้ อีกทั้ง รับผดิชอบในงาน ตรงต่อเวลา ใชท้รัพยากรดา้นต่างๆของสถานประกอบการ

ความคุม้ค่า ประหยดั  
 

ANOVA 

Sub-Criteria  8 in Performance of Consumer Behavior in Service 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.590 2 1.795 3.287 .040 

Within Groups 98.290 180 .546   

Total 101.880 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่า;พบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอยา่งที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.040 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งน้อย 1 ต าแหน่งงาน สามารถ
แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 
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ตารางที่ ค.23 ข. รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัโดยการเรียกร้องค่าบริการพเิศษ (Service Charge) 
หรือลกัขโมยสินคา้จากลูกคา้ อีกทั้ง รับผดิชอบในงาน ตรงต่อเวลา ใชท้รัพยากรดา้นต่างๆของสถาน

ประกอบการความคุม้ค่า ประหยดั  
 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Sub-Criteria  23 

 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.43985 .23103 .059 -.8957 .0160 

Officer -.11341 .20778 .586 -.5234 .2966 

Supervisor 
Manager .43985 .23103 .059 -.0160 .8957 

Officer .32644* .13616 .018 .0578 .5951 

Officer 
Manager .11341 .20778 .586 -.2966 .5234 

Supervisor -.32644* .13616 .018 -.5951 -.0578 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

จากตารางที่ดงักล่าว พบวา่หวัหนา้งานกบัพนกังานายสนบัสนุนปฏิบติัการ Sig. เท่ากบั 0.018 

ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า α  ที่ เท่ากับ 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H0 หมายความว่าหัวหน้างานกับพนักงานาย

สนับสนุนปฏิบัติการ มีความเห็นแตกต่างกันในปัจจยัย่อยดังกล่าวส าหรับแรงงานไทย ที่ระดับ

นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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รายการพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัด้านการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ของแรงงานต่างด้าว 
 
ตารางที่ ค.24 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น

ประเมินราคาค่าบริการขนส่งสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ของบริษทัฯ   
 

ANOVA 

Sub-Criteria 1  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.805 2 1.903 3.843 .023 

Within Groups 89.113 180 .495   

Total 92.918 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.023 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหวัหน้างาน กลุ่มพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดังกล่าวส าหรับแรงงานต่างด้าวแตกต่างกันอย่างน้อย 1 ต าแหน่งงาน 
สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 

 
ตารางที่ ค.24 ข. รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นประเมินราคาค่าบริการขนส่งสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ของบริษทัฯ   

 
Multiple Comparisons 

Dependent Variable: Sub-Criteria 1  

LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor .09023 .21998 .682 -.3438 .5243 

Officer -.25027 .19784 .208 -.6407 .1401 

Supervisor 
Manager -.09023 .21998 .682 -.5243 .3438 

Officer -.34050* .12964 .009 -.5963 -.0847 

Officer 
Manager .25027 .19784 .208 -.1401 .6407 

Supervisor .34050* .12964 .009 .0847 .5963 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
จากตารางที่ดังกล่าวพบว่าหัวหน้างานกับพนักงานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากับ 

0.009 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า α ที่เท่ากับ 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H0 หมายความว่าหัวหน้างานกับพนักงาน
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สนับสนุนปฏิบติัการ มีความเห็นแตกต่างกันในปัจจยัยอ่ยดังกล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้ว ที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที่ ค.25 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การใหข้อ้มูลพื้นฐานหรือตอบค าถามลูกคา้ ในเร่ือง ประเภทรถที่มีใหบ้ริการ ตารางเวลาปล่อยรถ 

ระยะเวลาในการขนส่ง และขั้นตอนการมาใชบ้ริการ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ 
 

ANOVA 

Sub-Criteria 2  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.931 2 1.965 3.193 .051 

Within Groups 110.801 180 .616   

Total 114.732 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.051 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ ค.26 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การอธิบายโดยละเอียด และคดัเลือกบรรจุภณัฑท์ี่เหมาะสมใหก้บัชนิดสินคา้ที่ลูกคา้น ามาจดัส่งบน
ลานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กรณีลูกคา้มีการห่อหุม้บรรจุภณัฑม์าก่อนหนา้แลว้ ตอ้งมีการตรวจสอบภาพ

บรรจุภณัฑ ์ก่อนน าสินคา้ขึ้นรถบรรทุก 
 

ANOVA 
Sub-Criteria 3  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.868 2 1.434 2.432 .091 

Within Groups 106.149 180 .590   

Total 109.016 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.091 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้
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พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้ว ไม่แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ ค.27 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การเคล่ือนยา้ยสินคา้โดยปฏิบติัตามค าแนะน าสญัลกัษณ์บ่งช้ีขอ้จ ากดัของสินคา้บนบรรจุภณัฑอ์ยา่ง

เคร่งครัด เพือ่ป้องกนัไม่ใหสิ้นคา้ลูกคา้เสียหาย 
 

ANOVA 
Sub-Criteria 4  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.111 2 1.555 2.050 .132 

Within Groups 136.540 180 .759   

Total 139.650 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.132 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ ค.28 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การปฏิบติังานโดยยดึหลกัความปลอดภยัโดยเคร่งครัด เพือ่ลดความเส่ียงในการเกิดอุบติัในงาน จน

ตนเองไดรั้บบาดเจบ็ หรือท าใหสิ้นคา้ของลูกคา้เสียหาย 
 

ANOVA 
Sub-Criteria 5  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .638 2 .319 .542 .582 

Within Groups 105.919 180 .588   

Total 106.557 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.542 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 
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รายการพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัด้านความช านาญในทักษะอาชีพของแรงงานต่างด้าว 
 

ตารางที่ ค.29 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การจดัเรียงสินคา้โดยพยายามไม่ใหเ้กินขอบบนพาเลท (Pallet) ไม่น าสินคา้ที่มีน ้ าหนกัมากกวา่ขึ้นมา
ทบัสินคา้ที่มีน ้ าหนกัเบา และจดัเรียงสินคา้ต่างชนิดกนัไม่ใหห้นกัเอนเอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึง เพือ่

ป้องกนัไม่ใหส้ิ้นคา้ลม้ระหวา่งท าการเคล่ือนยา้ย  
 

ANOVA 
Sub-Criteria 6 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .652 2 .326 .419 .658 

Within Groups 140.200 180 .779   

Total 140.852 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.658 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ ค.30 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การกรอกขอ้มูลช่ือ ทีอ่ยู ่ผูส่้งสินคา้ตน้ทางและผูรั้บสินคา้ปลายทางไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้นสมบูรณ์ 

อีกทั้งระบุชนิดสินคา้ จ  านวน หน่วยนบั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ANOVA 
Sub-Criteria 7 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 8.871 2 4.435 6.687 .002 

Within Groups 119.392 180 .663   

Total 128.262 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.002 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหวัหน้างาน กลุ่มพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 
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มีความคิดเห็นในปัจจยัย่อยดังกล่าวส าหรับแรงงานต่างด้าวแตกต่างกันอย่างน้อย 1 ต าแหน่งงาน 
สามารถแสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 

 
ตารางที่ ค.30 ข. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การกรอกขอ้มูลช่ือ ทีอ่ยู ่ผูส่้งสินคา้ตน้ทางและผูรั้บสินคา้ปลายทางไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้นสมบูรณ์ 

อีกทั้งระบุชนิดสินคา้ จ  านวน หน่วยนบั ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable: Sub-Criteria 7 

LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.36842 .25462 .150 -.8708 .1340 

Officer -.71756* .22900 .002 -1.1694 -.2657 

Supervisor 
Manager .36842 .25462 .150 -.1340 .8708 

Officer -.34914* .15006 .021 -.6452 -.0530 

Officer 
Manager .71756* .22900 .002 .2657 1.1694 

Supervisor .34914* .15006 .021 .0530 .6452 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 
จากตารางดังกล่าวพบว่าผูจ้ดัการกับพนักงานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 

หวัหนา้งานกบัพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.021 ซ่ึงมีค่าน้อยกวา่ α ที่เท่ากบั 0.05 
แสดงว่าปฏิเสธ H0 หมายความว่าพนักงานสนับสนุนปฏิบติัการ มีความเห็นแตกต่างกนักบัต าแหน่ง
ผูจ้ดัการและหวัหนา้งานในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้ว ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ ค.31 รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการวเิคราะห์ชนิดและปริมาณสินคา้ เพือ่สามารถใชพ้ื้นที่ในการจดัเรียงสินคา้บน

รถบรรทุกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และก าหนดต าแหน่งในการจดัวางสินคา้บนรถบรรทุกใหเ้กิดความ
สมดุลของตวัรถ ลดการเกิดผลกระทบต่อกนัของสินคา้ต่างชนิด อีกทั้งติดตามสถานะปริมาตรและ

น ้ าหนกัของสินคา้บนรถบรรทุก เพือ่ปรับเปล่ียนแผนใหไ้ดก้  าไรในรถเที่ยวดงักล่าว  
 

ANOVA 

Sub-Criteria 8 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .055 2 .027 .054 .948 

Within Groups 92.284 180 .513   

Total 92.339 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.948 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้ว ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ ค.32 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การตรวจเช็ครายละเอียดส าคญั และจ านวนสินคา้ของลูกคา้ขึ้นรถบรรทุกไดอ้ยา่งครบถว้น ตามทีร่ะบุ

รายการตรวจนบัสินคา้ 
 

ANOVA 
Sub-Criteria 9  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.111 2 1.555 2.050 .132 

Within Groups 136.540 180 .759   

Total 139.650 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.132 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ ค.33 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การเลือกใชอุ้ปกรณ์ใหเ้หมาะสมต่อการรัดตรึงสินคา้แต่ละชนิด รวมถึงการคลุมผา้ใบบนรถบรรทุก

ใหถู้กตอ้ง และหลีกเล่ียงการเหยยีบสินคา้ลูกคา้โดยตรงระหวา่งการคลุมผา้ใบ  
 

ANOVA 
Sub-Criteria 10 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.110 2 .555 1.117 .330 
Within Groups 89.448 180 .497   
Total 90.557 182    

 

จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เท่ากบั 0.330 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ ค.34 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม และควบคุมเคร่ืองจกัรอยา่งคล่องแคล่ว 

เพือ่ไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อสินคา้ 
 

ANOVA 

Sub-Criteria 11 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .532 2 .266 .543 .582 

Within Groups 88.026 180 .489   

Total 88.557 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.582 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้ว ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ ค.35 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น

การเขา้ใจในค าสัง่จากหัวหนา้งานหรือลูกคา้ และปฏิบติัตามไดถู้กตอ้ง   

 
ANOVA 

Sub-Criteria 12 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .854 2 .427 .671 .513 

Within Groups 114.567 180 .636   

Total 115.421 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.513 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ ค.36 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การตรวจสอบพื้นผวิกระบะก่อนการจดัเรียง และจดัเรียงสินคา้ไดต้ามแผนที่วางไว ้โดยหลีกเล่ียง

ความเส่ียงอนัที่จะเกิดความเสียหายต่อตวัสินคา้ระหวา่งรถบรรทุกเคล่ือนที่ 
 

ANOVA 

Sub-Criteria 13 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.294 2 .647 1.019 .363 

Within Groups 114.356 180 .635   

Total 115.650 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.363 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ ค.37 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ช่วยเหลือ สนบัสนุน เพือ่ใหเ้กิดการบริการลูกคา้ที่ดี 
ANOVA 

Sub-Criteria 14 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.150 2 2.075 2.995 .053 

Within Groups 124.703 180 .693   

Total 128.852 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.053 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหน้างาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ ค.38 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การมีความคล่องแคล่ว วอ่งไว สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในสถานการณ์ต่างๆ เพือ่ความรวดเร็วใน

การใหบ้ริการ 
 

ANOVA 
Sub-Criteria 15 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .009 2 .005 .007 .993 

Within Groups 116.297 180 .646   

Total 116.306 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.993 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 
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รายการพฤติกรรมในสมรรถนะหลกัด้านการแสดงออกของพฤติกรรมการให้บริการแรงงานต่างด้าว 
 

ตารางที่ ค.39 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การมาปฏิบติังานดว้ยความพร้อมของเคร่ืองแต่งกายที่ถูกตอ้งตามระเบียบของสถานประกอบการ 

 
ANOVA 

Sub-Criteria  16 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .464 2 .232 .446 .641 

Within Groups 93.612 180 .520   

Total 94.077 182    

  
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.641 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้ว ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่ ค.40 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น

การสนทนากบัลูกคา้ดว้ยภาษาที่สุภาพ และใหเ้กียรติลูกคา้ในฐานะผูมี้อุปการคุณ 
 

ANOVA 

Sub-Criteria  17 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.418 2 .709 1.316 .271 

Within Groups 96.921 180 .538   

Total 98.339 182    

 

จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.271 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้

พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 

มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้ว ไม่แตกต่างกนั 

 

 



 

301 
 

ตารางที่ ค.41 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น

การใหค้วามส าคญัต่อลูกคา้ทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียม ช่วยลูกคา้ยกสินคา้ลงจากรถโดยไม่เก่ียงเพือ่น

ร่วมงาน 

ANOVA 

Sub-Criteria  18 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3.885 2 1.943 2.969 .054 

Within Groups 117.765 180 .654   

Total 121.650 182    

  
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.054 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ ค.42 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น

การเขา้ถึงตวัลูกคา้ทนัที เม่ือลูกคา้น าสินคา้เขา้มาใชบ้ริการ 

 
ANOVA 

Sub-Criteria  19 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .073 2 .036 .064 .938 

Within Groups 102.944 180 .572   

Total 103.016 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.938 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ ค.43 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น

การยิม้ใหลู้กคา้ที่มาใชบ้ริการทุกสถานการณ์ และแสดงออกถึงความเป็นผูมี้มนุษยสมัพนัธท์ี่ดี   

ANOVA 

Sub-Criteria  20 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.628 2 1.314 2.037 .133 

Within Groups 116.104 180 .645   

Total 118.732 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.133 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหวัหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนบัสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความวา่มี
ความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ ค.44 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การยกมือไหว ้และกล่าวทกัทายลูกคา้ทุกคร้ัง ทั้งก่อนและหลงัการมาใชบ้ริการ 

 
ANOVA 

Sub-Criteria  21 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.075 2 1.037 1.706 .184 

Within Groups 109.444 180 .608   

Total 111.519 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.184 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที่ ค.45 ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น

ยนิดีรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต าหนิ โดยไม่แสดงอาการไม่พอใจ ไม่ขึ้นเสียงใส่ลูกคา้ และพร้อมน า

ขอ้มูลทีไ่ดรั้บแจง้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาใหรั้บทราบ 

ANOVA 

Sub-Criteria  22 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups .292 2 .146 .238 .788 

Within Groups 110.440 180 .614   

Total 110.732 182    

 
จากกผลการทดสอบดงักล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอยา่งที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.788 ซ่ึงมีค่ามากกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดไว้
พบว่า กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนกังานสนับสนุนปฏิบติัการ ยอมรับใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้วไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ ค.46 ก. ผลการทดสอบความแปรปรวนของการใหร้ะดบัสมรรถนะในรายการพฤติกรรมดา้น
การยนิดีรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต าหนิ โดยไม่แสดงอาการไม่พอใจ ไม่ขึ้นเสียงใส่ลูกคา้ และพร้อม

น าขอ้มูลที่ไดรั้บแจง้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาให้รับทราบ 
 

ANOVA 
Sub-Criteria  23 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4.092 2 2.046 3.128 .046 

Within Groups 117.723 180 .654   

Total 121.814 182    

 
จากผลการทดสอบดังกล่าวพบว่าค่า Sig. ระหว่างกลุ่มประชากรตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา

เท่ากบั 0.046 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า α ซ่ึงเท่ากบั 0.05 ซ่ึงเม่ือน ามาเทียบกบัสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดก้  าหนดไว้
พบวา่ กลุ่มผูจ้ดัการ กลุ่มหัวหนา้งาน กลุ่มพนักงานสนบัสนุนปฏิบติัการ ปฏิเสธใน H0 หมายความว่า 
มีความคิดเห็นในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานไทยแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 ต  าแหน่งงาน สามารถ
แสดงรายละเอียดไดด้งัตารางดา้นล่าง 
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ตารางที่ ค.47 ข. รายละเอียดผลการทดสอบความแปรปรวนของการให้ระดบัสมรรถนะในรายการ
พฤติกรรมดา้นการยนิดีรับฟังขอ้เสนอแนะหรือขอ้ต าหนิ โดยไม่แสดงอาการไม่พอใจ ไม่ขึ้นเสียงใส่

ลูกคา้ และพร้อมน าขอ้มูลที่ไดรั้บแจง้ใหก้บัผูบ้งัคบับญัชาใหรั้บทราบ 
Multiple Comparisons 

 

Dependent Variable: Sub-Criteria  23  

 LSD 

(I) DUTY (J) DUTY Mean 

Difference (I-J) 

Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Manager 
Supervisor -.49624 .25284 .051 -.9951 .0027 

Officer -.56816* .22739 .013 -1.0169 -.1195 

Supervisor 
Manager .49624 .25284 .051 -.0027 .9951 

Officer -.07192 .14901 .630 -.3659 .2221 

Officer 
Manager .56816* .22739 .013 .1195 1.0169 

Supervisor .07192 .14901 .630 -.2221 .3659 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

จากตารางดงักล่าวพบวา่ผูจ้ดัการกบัพนักงานสนับสนุนปฏิบติัการมีค่า Sig. เท่ากบั 0.013 ซ่ึง

มีค่าน้อยกว่า α  ที่เท่ากับ 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ H0 หมายความว่า ผูจ้ดัการกับพนักงานสนับสนุน

ปฏิบติัการมีความเห็นแตกต่างกนัในปัจจยัยอ่ยดงักล่าวส าหรับแรงงานต่างดา้ว ที่ระดบันัยส าคญัทาง

สถิติ 0.05 
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ภาคผนวก ง 

ผลการทดสอบความความเท่ียงของเน้ือหา (Content Validity) 
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ตารางที่ ง.1 ผลการทดสอบค่าความเที่ยงโดยโปรแกรม IBM SPSS Statistics for Windows 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

K1 5 0 1 .80 .447 

K2 5 1 1 1.00 .000 

K3 5 1 1 1.00 .000 

K4 5 1 1 1.00 .000 

K5 5 1 1 1.00 .000 

S1 5 1 1 1.00 .000 

S2 5 1 1 1.00 .000 

S3 5 1 1 1.00 .000 

S4 5 1 1 1.00 .000 

S5 5 0 1 .80 .447 

S6 5 0 1 .80 .447 

S7 5 1 1 1.00 .000 

S8 5 1 1 1.00 .000 

S9 5 1 1 1.00 .000 

S10 5 0 1 .80 .447 

B1 5 1 1 1.00 .000 

B2 5 1 1 1.00 .000 

B3 5 1 1 1.00 .000 

B4 5 1 1 1.00 .000 

B5 5 1 1 1.00 .000 

B6 5 1 1 1.00 .000 

B7 5 1 1 1.00 .000 

B8 5 1 1 1.00 .000 

Valid N (listwise) 5     
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ภาคผนวก จ 
คู่มือปฏิบติังาน แผนกรับสินคา้ 
บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
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การตรวจรับสินคา้ภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัท  า: 
 
………………………………. 

ผูท้บทวน: 
 
………………………………. 

ผูอ้นุมตั:ิ 
 
………………………………. 

เจา้หนา้ที่พฒันาบุคลากร หวัหนา้หน่วยงาน ผูจ้ดัการ 

ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0001 

หนา้ 1 

เร่ือง การตรวจรับสินคา้ภายใน ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  



 

309 
 

ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0001 

หนา้ 2 

เร่ือง การตรวจรับสินคา้ภายใน ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

บนัทึกการแกไ้ข 

ล าดบั วนัที่ รายละเอียดการแกไ้ข ผูรั้บผดิชอบ 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0001 

หนา้ 3 

เร่ือง การตรวจรับสินคา้ภายใน ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

สารบัญ 

รายละเอียดวธีิการท างาน         หนา้ 

ปก              1 

บนัทึกการแกไ้ข            2 

สารบญั             3 

1. วตัถุประสงค ์           4 

2. ขอบเขต           4 

3. ผูรั้บผดิชอบ            4 

4. ความรับผดิชอบ          4 

5. แผนผงัการปฏิบตัิงาน         5 

6. ขั้นตอนการปฏิบติังาน                    6 - 9 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0001 

หนา้ 4 

เร่ือง การตรวจรับสินคา้ภายใน ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

1. วัตถุประสงค์ เพือ่อธิบายวธีิการท างานที่ถูกตอ้งในแต่ละขั้นตอน 

2. ขอบเขต ขั้นตอนการปฏิบติังานน้ีครอบคลุมเฉพาะฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือเท่านั้น 

3. ผู้รับผิดชอบ พนกังานตรวจรับสินคา้ภายใน 

4. หน้าที่ความผิดชอบ 

4.1 ตอ้นรับ กล่าวค าทกัทายลูกคา้ 

4.2 แนะน าการใหบ้ริการต่างๆแก่ลูกคา้ 

4.3 ตรวจสอบประเภทและจ านวนของสินคา้  

4.4 ตรวจสอบความความสมบูรณ์หรือจุดช ารุดของบรรจุภณัฑแ์ละความเหมาะสม

ของชนิดสินคา้กบับรรจุภณัฑข์องลูกคา้ 

4.5 ออกเอกสารใบตรวจรับสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

4.6 คิดราคาค่าขนส่งสินคา้และท าการระบุลงในเอกสารใบตรวจรับสินคา้เพื่อให้

ลูกคา้น าไปช าระเงินค่าบริการ 

4.7 น าสินคา้ไปจดัเรียงสินคา้ไวป้ระจ าจุดจดัส่งปลายทาง เพื่อเตรียมจัดเรียงขึ้ น

รถบรรทุก 

4.8 ประกบบิลขนส่งกบัตวัสินคา้ 
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ฝ่ายปฏิบตัิการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0001 

หนา้ 5 

เร่ือง การตรวจรับสินคา้ภายใน ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

5. แผนผังการปฏิบัติงาน 

INPUT PROCESS OUTPUT 

 
ลูกคา้มาใชบ้ริการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบตรวจรับสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
บิลคอมพวิเตอร์ 
 

สอบถามความตอ้งการในการใช้

บริการพร้อมให้ค  าแนะน า 

ตรวจสอบจ านวนและ

บรรจุภณัฑสิ์นคา้ 

N 

Y 

กรอกใบตรวจรับสินคา้ให้ลกูคา้ 

คิดราคาค่าบรรทุกสินคา้ 

ทบทวนรายการสินคา้และราคาค่า

ขนส่งให้กบัลูกคา้

า 

 คิดราคาค่าบรรทุกสินคา้ 

น าใบตรวจรับสินคา้ให้กบัลูกคา้

เพื่อน าไปให้พนกังานจดัการบลิ 

น าสินคา้ไปยงัจุดส่งปลายทาง 

น าบิลขนส่งจากพนักงานจดัการบลิ

มาแนบติดกบัตวัสินคา้ 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0001 

หนา้ 6 

เร่ือง การตรวจรับสินคา้ภายใน ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

 6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6.1 พนกังานกล่าวตอ้นรับลูกคา้  

 

 

 

 

 

 

6.2 แนะน าบริการต่างๆและสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ที่มาใชบ้ริการ 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0001 

หนา้ 7 

เร่ือง การตรวจรับสินคา้ภายใน ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

6.3 พนักงานตรวจรับท าการตรวจสอบประเภทสินคา้ว่าเป็นสินคา้ประเภทอะไร

สามารถรับส่งไดห้รือไม่และตรวจนบัจ านวนของสินคา้วา่มีจ  านวนเท่าไหร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 พนักงานตรวจรับท าการตรวจสอบบรรจุภณัฑว์่าอยูใ่นสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ 

และบรรจุภณัฑ์ที่ใชมี้ความเหมาะสมกบัประเภทสินคา้หรือไม่ หากส่ิงหน่ึงส่ิง

ใดไม่พร้อมสมบูรณ์ใหแ้จง้และแนะน าลูกคา้ปรับเปล่ียนตามกรณี 

 

 

 

 

 

 



 

315 
 

ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0001 

หนา้ 8 

เร่ือง การตรวจรับสินคา้ภายใน ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

6.5 พนักงานตรวจรับท าการกรอกขอ้มูลสินคา้และรายละเอียดการส่งสินคา้ในใบ

ตรวจนบั ใหลู้กคา้ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน และเซ็นช่ือก ากบั 

 

 

 

 

6.6 พนักงานตรวจรับท าการประเมินราคาค่าบริการ และกรอกขอ้มูลลงในใบตรวจ

รับสินคา้พร้อมเซ็นช่ือยืนยนั น าใบตรวจรับสินคา้ส่งมอบให้ลูกคา้ตรวจเช็ค

ความถูกตอ้ง หากถูกตอ้งใหลู้กคา้น าไปช าระค่าบริการที่เคาน์เตอร์ 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0001 

หนา้ 9 

เร่ือง การตรวจรับสินคา้ภายใน ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

6.7  พนักงานตรวจรับน าสินค้าไปจัดเรียงไวป้ระจ าจุดส่งปลายทาง เพื่อรอน า 

จดัเรียงขึ้นรถบรรทุก 

 

 

 

 

 

 

6.8 พนักงานตรวจรับน าบิลคอมพิวเตอร์จากพนักงานจดัการบิลมาประกบกับตวั

สินคา้ใหเ้รียบร้อย 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0002 

หนา้ 1 

เร่ือง การตรวจเช็คสินคา้ขึ้นรถและปล่อยรถ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

 

 

 

 

 

การตรวจเช็คสินคา้ข้ึนรถและปล่อยรถ 
 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัท  า: 
 
………………………………. 

ผูท้บทวน: 
 
………………………………. 

ผูอ้นุมตั:ิ 
 
………………………………. 

เจา้หนา้ที่พฒันาบุคลากร หวัหนา้หน่วยงาน ผูจ้ดัการ 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0003 

หนา้ 2 

เร่ือง การตรวจเช็คสินคา้ขึ้นรถและปล่อยรถ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

บนัทึกการแกไ้ข 

ล าดบั วนัที่ รายละเอียดการแกไ้ข ผูรั้บผดิชอบ 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0003 

หนา้ 3 

เร่ือง การตรวจเช็คสินคา้ขึ้นรถและปล่อยรถ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

สารบัญ 

รายละเอียดวธีิการท างาน         หนา้ 

ปก              1 

บนัทึกการแกไ้ข                2 

สารบญั                 3 

1. วตัถุประสงค ์              4 

2. ขอบเขต            4 

3. ผูรั้บผดิชอบ            4 

4. ความรับผดิชอบ           4 

5. แผนผงัการปฏิบตัิงาน          5 

6. ขั้นตอนการปฏิบติังาน                    6 - 9 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0003 

หนา้ 4 

เร่ือง การตรวจเช็คสินคา้ขึ้นรถและปล่อยรถ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

1. วัตถุประสงค์ เพือ่อธิบายวธีิการท างานที่ถูกตอ้งในแต่ละขั้นตอน 

2. ขอบเขต ขั้นตอนการปฏิบติังานน้ีครอบคลุมเฉพาะฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือเท่านั้น 

3. ผู้รับผิดชอบ พนกังานเช็คสินคา้ 

4. หน้าที่ความผิดชอบ 

4.1 ตรวจสอบบิลขนส่งเทียบกบัตวัสินคา้ 

4.2 เช็คสินคา้ขึ้นรถบรรทุก 

4.3 สแกนบิลขนส่งเขา้โปรแกรมขนส่ง 

4.4 ออกใบรายการขนส่งและปล่อยรถบรรทุก 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0003 

หนา้ 5 

เร่ือง การตรวจเช็คสินคา้ขึ้นรถและปล่อยรถ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

5. แผนผังการปฏิบัติงาน 

INPUT PROCESS OUTPUT 

การตรวจเช็ค
สินคา้ขึ้นรถ 
บรรทุก 
 

  
 
 
สิน ค้าจัด เรียง
บนรถบรรทุก
พร้อมจดัส่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใ บ ร า ย ก า ร
ขนส่ง 
 
น าส่ งสินค้า สู่
ปลายทาง 

ตรวจสอบบิลขนส่งเทียบกบัสินคา้ 

เชค็สินคา้ขึ้นรถบรรทุกตามจุดส่ง

ปลายทาง 

น าบิลมาบนัทึกลงโปรแกรมขนส่ง 

สินคา้ตกคา้งหรือไม่ 

-ตรวจสอบรายการสินคา้ตกคา้ง 

-ตรวจสอบราคาขั้นต ่า 

-ตรวจสอบน ้ าหนักบรรทุก 

คน้หาสินคา้

ตกคา้ง 
N 

Y 

ราคาและน ้ าหนกั

มาตรฐาน 

สแกนบิลออก

และน าสินคา้ลง

จากรถบรรทุก 

N 

Y 

บนัทึกน ้ าหนกัลงในการ์ดควบคุมรถ 

คลุมผา้ใบ/ติดซีนลอ็ค 

 

รอขึ้น

รถบรรทุกคนั

ถดัไป 

พิมพใ์บรายการขนส่งและปล่อย

รถบรรทุกตามโปรแกรม 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0003 

หนา้ 6 

เร่ือง การตรวจเช็คสินคา้ขึ้นรถและปล่อยรถ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

 6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6.1  พนกังานเช็คสินคา้ตรวจสอบบิลเทียบกบัตวัสินคา้ จากนั้นระบุทะเบียนรถในบิล

และลงรายมือช่ือในช่องพนกังานเช็คสินคา้ขึ้นรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  น าสินคา้ขึ้นจดัเรียงบนรถบรรทุกแยกตามจุดส่งปลายทาง โดยมีหลักเกณฑ์

เบื้องตน้ดงัน้ี สินคา้ที่มีขนาดใหญ่และหนกัจะถูกเรียงไวช้ั้นล่าง สินคา้ที่มีขนาด

เล็กและเบาจะถูกจดัเรียงไวด้า้นบน 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0003 

หนา้ 7 

เร่ือง การตรวจเช็คสินคา้ขึ้นรถและปล่อยรถ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

6.3 พนกังานเช็คสินคา้น าบิลมาบนัทึกลงในโปรแกรมขนส่ง 

 

 

 

 

 

 

6.4 พนักงานตรวจเช็คสินคา้ตรวจสอบรายการสินคา้ตกคา้งในโปรแกรม หากพบ

รายการสินคา้ตกคา้ง ให้คน้หาสินคา้และด าเนินการตามกระบวนการเช็คสินคา้

ขึ้นรถบรรทุกต่อไป หากไม่พบสินคา้ตกคา้งให้ประเมินราคาค่าบรรทุกและ

น ้ าหนักบรรทุกเบื้องต้น ว่าได้ตามมาตรฐานบริษัทหรือไม่ หากไม่ถึงตาม

มาตรฐานที่ก  าหนดให้เพิ่มปริมาณสินคา้บรรทุก หากเกินมาตรฐานที่ก  าหนดให้

น าสินคา้ออกจากรถบรรทุก โดยการเพิ่มและลดจะตอ้งท าการสแกนบิลเขา้ – 

ออกตามโปรแกรมดว้ยทุกคร้ัง 
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วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0003 

หนา้ 8 

เร่ือง การตรวจเช็คสินคา้ขึ้นรถและปล่อยรถ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

6.5 พนกังานเช็คสินคา้ท าการบนัทึกน ้ าหนกัลงในการ์ดควบคุมรถ 

 

 

 

 

 

6.6 ท าการปิดรถ โดยวิธีการคลุมผา้ใบส าหรับรถบรรทุกประเภทรถคอก และติดซีน

ล็อคส าหรับรถบรรทุกประเภทรถตู ้
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
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รหสัเอกสาร 
OP0003 

หนา้ 9 

เร่ือง การตรวจเช็คสินคา้ขึ้นรถและปล่อยรถ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

6.7 พนักงานเช็คสินคา้พิมพใ์บรายการสินคา้และท าการปล่อยรถบรรทุกสินคา้ตาม

โปรแกรมการขนส่ง 
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วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0004 

หนา้ 1 

เร่ือง การจดัเรียงสินคา้ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

 

 

 

 

 

การจดัเรียงสินคา้ 
 

 

 

 

 

 

ผูจ้ดัท  า: 
 
………………………………. 

ผูท้บทวน: 
 
………………………………. 

ผูอ้นุมตั:ิ 
 
………………………………. 

เจา้หนา้ที่พฒันาบุคลากร หวัหนา้หน่วยงาน ผูจ้ดัการ 
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วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
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หนา้ 2 

เร่ือง การจดัเรียงสินคา้ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

บนัทึกการแกไ้ข 

ล าดบั วนัที่ รายละเอียดการแกไ้ข ผูรั้บผดิชอบ 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0004 

หนา้ 3 

เร่ือง การจดัเรียงสินคา้ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

สารบัญ 

รายละเอียดวธีิการท างาน         หนา้ 

ปก                1 

บนัทึกการแกไ้ข                2 

สารบญั                 3 

1. วตัถุประสงค ์             4 

2. ขอบเขต            4 

3. ผูรั้บผดิชอบ             4 

4. ความรับผดิชอบ            4 

5. แผนผงัการปฏิบตัิงาน           5 

6. ขั้นตอนการปฏิบติังาน                    6 - 8 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0004 

หนา้ 4 

เร่ือง การจดัเรียงสินคา้ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

1. วัตถุประสงค์ เพือ่อธิบายวธีิการท างานที่ถูกตอ้งในแต่ละขั้นตอน 

2. ขอบเขต ขั้นตอนการปฏิบติังานน้ีครอบคลุมเฉพาะฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือเท่านั้น 

3. ผู้รับผิดชอบ พนกังานจดัเรียงสินคา้ 

4. หน้าที่ความผิดชอบ 

4.1 น าสินคา้ลงจากรถลูกคา้และน าไปเรียงไวป้ระจ าจุดส่งปลายทาง 

4.2 น าสินคา้ขึ้นจดัเรียงบนรถบรรทุก 

4.3 คลุมผา้ใบรถ,ติดซีลล็อครถ 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0004 

หนา้ 5 

เร่ือง การจดัเรียงสินคา้ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

5. แผนผังการปฏิบัติงาน 

INPUT PROCESS OUTPUT 

 
ลูกคา้มาส่งสินคา้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สิ น ค้ า จัด เรี ย งบ น
รถบรรทุก 
รถถูกคลุมผา้ใบหรือ
ติดซีนล็อครถ 

น าสินคา้ลงจากรถลูกคา้จดัเรียงบน

พาเลท 

ตรวจสอบความสมบูรณ์และ

เหมาะสมบรรจุภณัฑ์สินคา้ 

น าสินคา้ไปประจ าจุดส่งปลายทาง 

น าสินคา้ขึ้นจดัเรียงบนรถบรรทุก 

คลุมผา้ใบรถ,ติดซีนลอ็ครถ 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0004 

หนา้ 6 

เร่ือง การจดัเรียงสินคา้ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

 6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

6.1  เม่ือลูกคา้น าสินคา้มาถึงสถานีเพือ่ใชบ้ริการ ใหพ้นกังานจดัเรียงสินคา้น าสินคา้

ลงจากรถลูกคา้แลว้จดัเรียงสินคา้ไวบ้นพาเลท 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
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หนา้ 7 

เร่ือง การจดัเรียงสินคา้ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

6.2 พนกังานจดัเรียงสินคา้ท าการตรวจสอบสภาพสินคา้และบรรจุภณัฑสิ์นคา้วา่อยู่

ในสภาพสมบูรณ์พร้อมส่งหรือไม่ 

 

 

 

 

 

 

6.3 พนกังานจดัเรียงสินคา้น าสินคา้ไปไวป้ระจ าจุดส่งปลายทาง 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0004 

หนา้ 8 

เร่ือง การจดัเรียงสินคา้ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

6.4 พนกังานจดัเรียงสินคา้ น าสินคา้ขึ้นไปจดัเรียงบนรถบรรทุก 
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ฝ่ายปฏิบติัการภาคเหนือ บริษทัน่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 จ ากดั 
วธีิการท างาน - WORK INTRUCTION (WI) 

รหสัเอกสาร 
OP0004 

หนา้ 9 

เร่ือง การจดัเรียงสินคา้ ประกาศใช ้1 เม.ย. 57 แกไ้ขคร้ังที่  
 

6.5 ท าการปิดรถ โดยวธีิการคลุมผา้ใบส าหรับรถบรรทุกประเภทรถคอก และติดซีน

ล็อคส าหรับรถบรรทุกประเภทรถตู ้
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกลุ นายธรณินทร์ บุญเรือง 

วัน เดือน ปี เกดิ 15 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2531 

ประวัติการศึกษา ปีการศึกษา 2549 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ 

ประสบการณ์  พ.ศ. 2554-2555 เจา้หน้าที่บุคคล บริษทั  แอ๊ดวานซ์ อัลไลแอนซ์ โลจิสติกส์ จ  ากัด
จงัหวดัชลบุรี 

 พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่พฒันาบุคลากรอาวุโส บริษัท น่ิมซ่ีเส็งขนส่ง 1988 
จ  ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 


