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 This research was conducted to develop Real time Motivation at 

achievement indicators of Beauty Advisor and Product consultant in the cosmetics 

Industry. This Research used a mixed-method Methodology by applying a qualitative 

method on studying the trending desired attributes on a Focus group with sales and 

Marketing Managers, in the number of 12 persons, a TOW MATRIX was constructed to 

analyze the questionnaire structure In the second stage by applying a quantitative 

method  to run Confirmatory Factor Analysis (CFA).  The samples of this research 

were 500 distributors in the cosmetics industry using non probability  quota and 

purposive sampling method of HAIR and the tools of this research were analyzed by 

using CFA and Cohen's Kappa analysis. 

 The findings of the research revealed that the Real time Motivation 

Indicators of Beauty adviser and Product Consultant can be categorized into 5 fields 

1) Leadership 2) Co-ordination 3.) Control 4) Strategic Management 5) Organization 

with 15 tools, which are composed of: 1. Balanced Scorecard 2. Customer Focus         

3. Histograms 4. Learning Styles 5. Marketing Mix 6. Meeting Management 7. Power 

Maps 8. Product Life Cycle 9. Run Chart 10. Skill Matrix 11.Monitoring Team 12. Team 

Working 13. Database Management 14. Waste Minimization 15. Competitors Analysis 

with Cohen’s Kappa coefficient at substantial agreement .634. For this reason, the 

Real time Motivation Indicators are valid and usable.  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 ความสวยความงามเป�นเรื่องท่ีผู�บริโภคในยุคนี้ให�ความสําคัญโดยได�รับแรงหนุนและการ
ขับเคลื่อนจากการเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตของคนยุคใหม- ท่ีมีการติดต-อสื่อสารกับโลกภายนอก
มากข้ึนท้ังการพบปะเพ่ือนฝูง การติดต-อสื่อสารทางธุรกิจและการดําเนินชีวิตโดยทั่วไปในสังคม 
(ศูนย4วิจัยกสิกรไทย, 2554) ทําให�คนส-วนใหญ-ต�องการให�มีการตอบสนองการบริโภคผลิตภัณฑ4ความงาม
หลายรูปแบบเพื่อบํารุงรักษาหรือป=องกันให�ตนเองมีรูปลักษณ4 และผิวพรรณที่ดีเพื่อช-วยสร�าง
ความม่ันใจ และเสริมบุคลิกภาพท่ีดีให�แก-ตนเองมากข้ึน สังเกตจากข�อมูลการเจริญเติบโตของสินค�า
ด�านความงามและของใช�ส-วนตัวท่ัวโลกมีอัตราการเติบโตจากป> ค.ศ. 2013 ถึงป> ค.ศ. 2014 เพ่ิมข้ึน
ร�อยละ 7 (Euro monitor, 2015) โดยการเจริญเติบโตในธุรกิจความงามมีการเติบโตอย-างต-อเนื่อง 
(รุ-งวัฒน4 และแพรวลักษณ4, 2012) ซ่ึงจากสถิติของตัวเลขส-วนแบ-งการตลาดของผลิตภัณฑ4ความงามมี
ส-วนแบ-งการตลาดทางด�านผิวหน�า ร�อยละ 46.9 ทางด�านร-างกายร�อยละ 37.2 เครื่องสําอางใบหน�า
ร�อยละ 35.5 เครื่องสําอางด�านเล็บร�อยละ 30 ทางด�านปากร�อยละ 18.6 และด�านตาร�อยละ 15.9 
ตามลําดับ (Kanjaras, 2013) แสดงให�เห็นว-าผู�บริโภคมีความต�องการให�ตนเองมีภาพลักษณ4ท่ีดีอยู-
ตลอดเวลา ประกอบกับความสะดวกสบายในการจับจ-ายใช�สอยสินค�ากลุ-มความงามท่ีหาได�ง-ายไม-ว-า
จะเป�นห�างสรรพสินค�า ร�านตัวแทนจําหน-ายหรือซุปเปอร4มาร4เก็ตท่ีมีให�กระจายอยู-ท่ัวประเทศ อีกท้ัง
ความต�องการของเครื่องสําอางความงามยังได�รับการกระตุ�นจากปUจจัยทางสังคมอยู-ตลอดเวลา
ท-ามกลางแรงกระตุ�นจากแฟชั่น การใช�ชีวิตในสังคมเมืองและการเปWดตัวผลิตภัณฑ4ใหม- ๆ รวมถึงการ
ส-งเสริมการขายของผลิตภัณฑ4แต-ละยี่ห�อในตลาดเป�นปUจจัยสําคัญท่ีผลักดันให�เกิดอุปสงค4ความต�องการ
มากข้ึน ถึงแม�ว-าจะมีคู-แข-งขันท่ีเข�ามาในตลาดธุรกิจความงามมากข้ึนก็ตาม 
 สภาพการแข-งขันในธุรกิจความงามนี้จัดว-าอยู-ในโครงสร�างตลาดแข-งขันมาโดยตลอดท่ีมี
การดําเนินกิจกรรม สร�างอุปสรรคทางการแข-งขันอยู-ตลอดเวลาซึ่งการแข-งขันในอุตสาหกรรมนี้  
มีตราสินค�าหรือแบรนด4ชั้นนําของโลกท่ีได�รับความนิยมและความไว�วางใจของลูกค�า ท้ังสินค�านําเข�า
จากต-างประเทศ และสินค�าในประเทศโดยมีแบรนด4ต-างๆ นําเข�ามาจัดจําหน-ายโดยผู�นําในการตลาด 
เช-น ลอรีอัล (L’oreal) เมย4แบลลีน (Maybelline) ชิเชโด� (Shisedo) เลฟรอน (Revlon) ชาแนล 
(Chanel) คลีนิค(Clinique) ชูโอมูระ (ShuUemura) แม็ค (Mac) คริสเตียนดิออร4 (Christian Dior) 
เอสเต�ลาวเดอร4 (Estee’ Lauder) เป�นต�น ส-วนสินค�าในประเทศประกอบด�วย มิสทีน (Mistine) โอ
เรียลทัลพริ้นเซล (Oriental Princess) ชีเน- (Sheene) ดีแคช (Dcash) โลแลน (Lolane) (Euro 
monitor, 2015) โดยมีจํานวนผลิตภัณฑ4มาจัดจําหน-ายผ-านระบบช-องทางต-างๆ เช-น เคาเตอร4เซลล4 
(Counter Sales) การขายตรง (Self Direction) การจัดจําหน-ายโดยตรงโดยบริษัทของตนเอง (Self 
Selection) ซ่ึงในท้ังหมดของช-องการจัดจําหน-ายท่ีกล-าวมานั้นการขายผ-านเคาเตอร4เซลล4จากเจ�าหน�าท่ี
แนะนําผลิตภัณฑ4ขายสินค�าเป�นช-องทางท่ีสร�างอัตราการเติบโตของยอดขายสูงสุด โดยส-วนใหญ-จะอยู-
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ในห�างสรรพสินค�าท่ีเน�นกิจกรรมการขายผ-านบุคลากรสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4ความงามหรือท่ี
ปรึกษาความงาม (Beauty Advisors) จะมีความแตกต-างกับการขายตรง (Direct Sales) ท่ีจะใช�
ระบบการขายผ-านผู�ขายโดยตรงไปยังผู�บริโภค รวมถึงการขายด�วยระบบของตนเอง (Self Selection) 
จะจัดจําหน-ายผ-านทางด�าน ซุปเปอร4มาร4เก็ต ซุปเปอร4มาร4เก็ตขนาดใหญ- (Hypermarket) และร�าน
สะดวกซ้ือต-าง ๆ ของประเทศ (Eris Rafing, 2012) ซ่ึงแต-ละแบรนด4ท่ีกล-าวมาต-างก็เร-งสร�างความ
น-าเชื่อถือของภาพลักษณ4และกระตุ�นยอดขายส-วนใหญ-จะสร�างกิจกรรมการขายผ-านท่ีปรึกษางานขาย
และความงาม (Beauty Advisors) 
 อีกท้ังสถานการณ4ในศตวรรษท่ี 21 การบริหารธุรกิจหรือองค4กรต-างๆ รวมถึงองค4กรใน
ธุรกิจความงามต-างก็จะมีโอกาสเผชิญกับวิกฤตทางการจัดการมากมายตามสภาพการแข-งขันทางธุรกิจ
ไม-ว-าปUญหาด�านวิธีกลยุทธ4 การควบคุมงาน การประสานงานไปจนถึงการขาดแคลนพนักงาน ซ่ึงเป�น
ส-วนสําคัญในการจัดการองค4กร ด�วยเหตุนี้กลยุทธ4สําคัญประการหนึ่งขององค4กรท่ีจะจัดทําข้ึน 
จึงไม-ควรมองแต-การแข-งขันในอุตสาหกรรมท่ีมีอยู-ในปUจจุบันเท-านั้น จึงควรมองสิ่งแวดล�อมทางธุรกิจ
โดยรอบ โดยอาจมีคําถามว-าใครคือลูกค�าท่ีบริการอยู-ขณะน้ี ขายสินค�าท่ีช-องทางไหน ใครเป�นคู-แข-ง
ทางการตลาดท่ีสําคัญ อะไรท่ีทําให�ธุรกิจของเรามีความแตกต-างจากคู-แข-ง คําถามเหล-านี้องค4กรควร
จะมีวิสัยทัศน4ไปข�างหน�าในอนาคตอีก 5-10 ป> และควรต้ังคําถามใหม-ว-า ลูกค�าในอนาคตเป�นใคร จะ
มีช-องทางใหม-ๆ อะไรที่จะทําได�ในอนาคต ใครเป�นผู�แข-งขันในอนาคต อะไรท่ีทําให�ดูแตกต-างใน
อนาคต (Hamel, 1994) สิ่งต-างๆ ข�างต�นล�วนนําไปสู-แรงขับเคลื่อนให�องค4กรต�องปรับโครงสร�างของ
องค4กร (Organization Structure) ให�มีการบริหารอย-างมีประสิทธิภาพเน�นทางการจัดการองค4กร 
(Organization management) เพ่ือการวางแผนท่ีจะนําไปสู-การกระทําร-วมกันหรือการตัดสินใจท่ีจะ
ทําให�องค4กรบรรลุเป=าหมายทางธุรกิจ ซ่ึงความต�องการของลูกค�าและแนวทางการบริหารจัดว-ามีความ
จําเป�นต-อการดําเนินธุรกิจโดยต�องวางกลยุทธ4หรือกลับมาคิดใหม- หาแนวทางใหม-ๆ ด�วยการวิเคราะห4
เชิงลึกถึงกระบวนการ วิธีการ เพ่ือสร�างระบบท่ีชัดเจนผ-านมุมมองในเชิงพันธกิจ และวิสัยทัศน4 รวมถึง
เป=าหมายขององค4กร อีกท้ังยังต�องมีการวิเคราะห4จุดเด-น จุดด�อย (Tows Matrix) ท่ีวิเคราะห4ผ-าน
มุมมองของการสร�างกระบวนการและให�เกิดระดับความเข�าใจร-วม (Van Den Berg and Pietersma, 
2014) ซ่ึงวิธีการมองภายในสู-ภายนอก (inside-out) หรือภายนอกสู-ภายใน (outside-in) เพ่ือจัดวาง
กลยุทธ4การจัดการและระบบปฏิบัติโดยคํานึงถึงการพัฒนารูปแบบ (Formulation) การเปลี่ยนแปลง 
(Mobilization) และการตระหนักถึงความจริงในเชิงบริหาร (Realization) ซ่ึงเป�นการวางรากฐาน
ของกลยุทธ4ในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือทําให�คนในองค4กรมีปฏิสัมพันธ4ร-วมและแนวทางปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกันโดยกระบวนการวางกลยุทธ4นั้น จะต�องมีการวัดผลและสร�างกระบวนการทํางานให�เกิดผลท่ี
แม-นยําและตอบวัตถุประสงค4ขององค4กรต-างๆ ไม-ว-าจะเป�นธุรกิจใด และโดยเฉพาะอุตสาหกรรม
เครื่องสําอางในธุรกิจความงามจะต�องมีการวิจัยและพัฒนาองค4กรได�โดยผ-านการจัดทําแผนแม-บท 
(Strategic architecture) และเจตจํานงค4ขององค4กร (Strategic intent) (Hamel, 1994 ) ผ-าน
กระบวนการของการบริหารซ่ึงมีองค4ประกอบ ของการวางแผน การประสานงาน การเป�นผู�นํา การ
จัดการโครงสร�างองค4กร การควบคุม โดยคํานึงถึงความร-วมมือ ความปลอดภัย ความเต็มใจ ของการ
ทํางานร-วมกันขององค4กร และพนักงาน ทั้งนี้นักบริหารมีความเชื ่อมาโดยตลอดว-า แนวทาง          
การบริหารงานโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นมีความจําเป�นท่ีต�องมีการพัฒนาการ
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ประเมินผลงาน เพ่ือสร�างแรงจูงใจในการทํางานให�บรรลุเป=าหมายขององค4กรได�จึงกลายเป�นแบบแผน
ท่ีสําคัญของการพัฒนาองค4กรท-ามกลางสภาวะการแข-งขันทางธุรกิจ (กาญจนา ตรีรัตน4, 2549) 
 นอกจากนี้ด�วยบริบทของแต-ละองค4กรท่ีมีความแตกต-างและสภาพการแข-งขันท่ีทวีความ
รุนแรงมากข้ึน องค4กรจึงมีความจําเป�นต�องปรับตัวอย-างรวดเร็วต-อการเปลี่ยนแปลง (Vigande and 
Gonzalez, 2007) ไม-ว-าจะเป�นงานบริหารทางการจัดการ การตลาดและขาย ระบบผลิต ระบบขนส-ง 
การจัดซ้ือจัดจ�าง การควบคุมคุณภาพ และการบริการ เพ่ือให�ทุกองค4กรดํารงอยู-ได� ท้ังนี้ศักยภาพและ
ความสามารถขององค4กรเพียงลําพังไม-สามารถจะบริหารจัดการอะไรมากไม-ได�ท่ีจะนําไปสู-แรงผลักดัน
ทางธุรกิจและการเผชิญกําไรทางธุรกิจ แต-พนักงานในองค4กรต�องมีบทบาทท่ีสําคัญในห-วงโซ-การบริหาร 
ท-ามกลางกระบวนการเปลี่ยนแปลงรอบด�าน โดยบุคลากรทุกระดับจะต�องมีความพยายามความต้ังใจ
และให�ความร-วมมือในการทํางานจึงเป�นส-วนสําคัญท่ีจะผลักดันให�องค4กรมีความเติบโตและแข-งขันได�
อย-างเต็มศักยภาพ ไปพร�อมกับการลงทุนในระบบใหม-ๆและ การเพ่ิมผลิตภัณฑ4ใหม-ๆตลอดจนการ
ปรับปรุงกระบวนการของการทํางานของพนักงานให�สอดคล�องกับสถานการณ4และสภาวะแข-งขันได�
อย-างเต็มท่ี (Fisher, 1995) จึงนับว-าท่ีกล-าวมานั้นจัดเป�นกลยุทธ4ทางการจัดการสมัยใหม- 
 การจัดทํากลยุทธ4ใหม-นับว-าเป�นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมองค4กรหรือรูปแบบ
ทางธุรกิจ เพ่ือการเพ่ิมศักยภาพและการแข-งขันในอนาคต ซ่ึงการจัดทํากลยุทธ4ไม-ใช-แต-เป�นในเรื่อง
ของกลยุทธ4ทางด�านสินค�าและบริการในระดับธุรกิจกับธุรกิจ แต-อาจเป�นกลยุทธ4ระดับองค4กรกับ
องค4กร (Hamel,1994) ซ่ึงองค4กรควรจะมองถึงผลกระทบต-างๆ ในอุตสาหกรรม เช-น ผลกระทบเรื่อง
คู-แข-งท่ีเข�ามาใหม-ในตลาด ผลกระทบการทดแทนสินค�าของตนเองของคู-แข-ง ผลกระทบอํานาจการ
ต-อรองของผู�ผลิต อํานาจการต-อรองของผู�บริโภคท่ีมีมากข้ึนและคู-แข-งท่ีตนเองแข-งขันอยู-ในตลาดซ่ึง
อาจส-งผลต-อการเปลี่ยนแปลงของยอดขายและการดําเนินธุรกิจท่ีมีอยู-เป�นต�น (ศิริวรรณ เสรีรัตน4, 
2546) ด�วยเหตุนี้การสร�างกลยุทธ4และแผนแม-บท (Strategic Architecture) และตัวชี้วัดผลงาน
ดําเนินงานจึงเป�นสิ่งสําคัญซ่ึงเป�นเครื่องมือของผู�บริหารองค4กรจะต�องมีแนวทางการบริหารองค4กร
ตามมุมมองหรือวิสัยทัศน4ในการจัดการผลประโยชน4 หรือความสามารถ หรือหน�าท่ีของการทํางาน
ของบุคลากรท่ีจะนําประโยชน4ต-อองค4กรอย-างแท�จริง (Hamel, 1994) สู-แผนงานต-างๆ ขององค4กรจึง
มักถูกจัดทําข้ึนเป�นกลยุทธ4ท่ีสําคัญในการแสดงตัวชี้วัดการทํางานและกิจกรรมการทํางาน เพ่ือนําไปสู-
การบรรลุเป=าหมายต-างๆ จึงเปรียบเสมือนแผนท่ีจากพลังทางสติปUญญา และอารมณ4ความรู�สึกของ
พนักงานท่ีจะทําให�เกิดการแนวทางในการทํางานตามเจตจํานงค4เชิงกลยุทธ4ท่ีจะนําไปสู-การแข-งขันท่ี
สําคัญต-อองค4กร โดยเจตจํานงค4ของกลยุทธ4จะแสดงถึงมุมมองในการพัฒนาศักยภาพการตลาดและ
การแข-งขันได�ท้ังในระยะสั้นและในระยะยาว ซ่ึงจะถูกจัดไว�หรือกําหนดไว�ให�เป�นทิศทางขององค4กร 
(Sense of Direction ) (Van Den Verg and Petersma, 2014)  
 ปฏิเสธไม-ได�ว-าทิศทางขององค4กรแม�จะต�องมีความสัมพันธ4กับความรับผิดชอบของ
พนักงานในเชิงการแข-งขันทางธุรกิจอย-างไม-สามารถหลีกเลี่ยงได� หากพนักงานมีความรู�สึกได�ในทิศ
ทางบวกต-อองค4กร ก็จะสร�างความรับผิดชอบมากข้ึน หากไม-มีความรู�สึกนี้ กลุ-มพนักงานก็จะมีการ
ปฏิบัติงานท่ีบั่นทอนเป=าหมายองค4กรท่ีวางไว� และพวกเขาจะทําได�ดีข้ึนหรือทําให�ประสบความสําเร็จ
ได�ถ�ามีตัวชี้วัดท่ีชัดเจนในการทํางาน (คมธัช รัตนคช และดนุพล คลอวุฒินันท4, 2554) จึงเป�นหน�าท่ี
สําคัญของผู�บริหารต้ังแต-ระดับล-าง ระดับกลาง และระดับสูงจะต�องมีส-วนร-วมอย-างสัมพันธ4กันในการ
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พัฒนาตัวชี้วัดการดําเนินงานให�เหมาะสมกับหน�าท่ีของพนักงานแต-ละส-วน เพ่ือการแบ-งหน�าท่ีการ
ทํางาน และมีเป=าหมายท่ีจะทํางานร-วมกัน นอกจากนี้พนักงานทุกคนยังต�องเข�าใจธรรมชาติของการ
วางแผน การจัดองค4กร การควบคุมและประสานงานระหว-างงานตนเอง กับเป=าหมายขององค4กรหรือ
หน-วยงานด�วยเช-นกัน) (Van Den Verg and Petersma, 2014) 

 ถ�าหากเป�นเช-นนั้นองค4กรทุกองค4กรจึงมองว-าทรัพยากรมนุษย4เป�นทรัพยากรทางด�าน
บุคคลท่ีสําคัญ โดยถือเป�นองค4ประกอบท่ีสําคัญอีกด�านหนึ่งในการบริหาร ซ่ึงองค4กรจะสามารถทํางาน
บรรลุเป=าหมายได�หรือไม-นั้น ย-อมข้ึนอยู-กับบุคลากรเพราะบุคลากรหรือพนักงานเป�นผู�กําหนดเป=าหมาย 
วางแผน และลงมือปฏิบัติ (เกรียงศักด์ิ เขียวยิ่ง, 2550) และงานสําคัญอย-างหนึ่งของผู�บริหารก็คือเอา
ใจใส-ดูแล และกระตุ�นให�ผู�ท่ีปฏิบัติงานทุกคนทํางานได�อย-างดีท่ีสุด ส-วนผู�ปฏิบัติงานหรือพนักงานก็
ต�องปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต�องการของตนและขององค4กร ในทางกลับกันหากมีพนักงานของ
องค4กรมีการต-อต�านการทํางานที่ต�องบรรลุเป=าหมายหรือมีอัตราลาออกมาก ก็จะส-งผลต-อความ
ไว�วางใจของลูกค�า และระบบทํางานภายในองค4กร และยังมีผลต-อการเชื่อม่ันต-อองค4กรรวมถึงกระทบ
ความเชื่อม่ันต-อพนักงานท่ีทําอยู- และต-อพนักงานท่ีจะเข�ามาทํางานใหม- ความเข�าใจในการทําให�
พนักงานในองค4กร เข�าใจเป=าหมายขององค4กร การสร�างแรงจูงใจ หรือมอบสวัสดิการต-างๆ ก็จะมีผล
ต-อการตัดสินใจท่ีจะทํางานกับองค4กรและสามารถธํารงค4รักษาพนักงานท่ีมีความสามารถให�อยู-กับ
องค4กรได� จึงจัดว-าเป�นการนํากลยุทธ4เชิงโครงสร�างมาประยุกต4ร-วมกับการสร�างแรงจูงใจแบบ     
มุ-งผลสัมฤทธิ์ ก็จะเป�นปUจจัยหนึ่งท่ีสําคัญเพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการบริหารองค4กรมากข้ึน (Deanna 
and Todd, 1995) 

 แรงจูงใจในธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจด�านความงามหรืออุตสาหกรรมเครื่องสําอางถือเป�นหนึ่ง
ในแผนงานท่ีสําคัญและนับว-าเป�นเจตจํานงค4เชิงกลยุทธ4ท่ีมีอิทธิพลต-อการพัฒนาความเจริญเติบโต
ขององค4กร โดยผู�บริหารจําเป�นต�องวางกลยุทธ4ทางการจัดการ ให�มีความพร�อมกับการรับมือในการ
ดําเนินงานทางธุรกิจที่มีการแข-งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงเกิดคําถามในองค4กรเสมอว-า จะ
กระตุ�นพนักงานให�ทํางานได�อย-างไร และจะสร�างสถานการณ4ได�อย-างไรให�พนักงานไปถึงเป=าหมาย
ของตนเองและองค4กร ด�วยเหตุนี้เองธุรกิจความงามจึงมีแนวคิดหนึ่งในการสร�างความพึงพอใจของ
พนักงานจึงออกมาในรูปแบบท่ีเรียกว-า แรงจูงใจ (Motivation มาจากรากศัพท4 Movere ในภาษาละติน
ท่ีแปลว-า to move หรือผลักให�เคลื่อนไหว) ซ่ึงหมายถึงผลของความต�องการภายในตัวบุคคลและ
กระตุ�นของสิ่งเร�าภายนอก ทําให�เกิดการแสดงพฤติกรรมออกมาเพื่อให�บรรลุเป=าหมาย (Pinder, 
1998) องค4กรจึงต�องมีมาตรการและกระตุ�นแรงจูงใจต-อพนักงานในองค4กร ให�ทํางานอย-างขยันขันแข็ง 
รวมท้ังทุ-มเทแรงกาย แรงใจให�กับองค4กร อย-างเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะมีส-วนผลักดันให�องค4กรเจริญก�าวหน�า
ท-ามกลางการสร�างภาวะการตระหนักรู�และการสร�างแรงจูงใจแบบมุ-งผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน (พวงเพชร 
วัชรอยู-, 2537) หรืออาจกล-าวว-า “ถ�ายิ่งมีแรงจูงใจมากเพียงใด คนก็ยิ่งมีผลงานท่ีเกิดจากการกระทํา
ท่ีมีแต-สร�างสรรค4สิ่งท่ีดีงามให�เกิดข้ึนต-อองค4กร” 

 ในขณะเดียวกันการบริหารธุรกิจความงามก็จะให�ความสําคัญกับการสร�างมาตรฐานหรือ
ตัวชี้วัดการให�บริการของบุคลากรในระดับปฏิบัติการ เนื่องจากบุคลากรในระดับปฏิบัติการเป�นผู�ให�
บริการแก-ลูกค�าโดยตรง โดยบุคลากรท่ีทํางานธุรกิจความงามจําเป�นต�องมีทักษะเฉพาะ เช-น การเจรา
จาต-อรอง การปWดการขาย การบริการ และความสามารถทางองค4ความรู�ของผลิตภัณฑ4 องค4กรจึงมี
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ความจําเป�นที่ต�องสร�างบุคลากรของตนเองให�มีความรู�เพื่อให�การบริการเป�นไปในมาตรฐานและ
วิธีเดียวกัน (ศูนย4วิจัยกสิกร, 2554) โดยให�ความสําคัญกับการกําหนดกลยุทธ4ของการเจริญเติบโต 
(Growth strategy) ให�มีความแตกต-างในเชิงกลยุทธ4 (Differentiation Strategy) โดยอาจใช�
ขบวนการของส-วนประสมทางการตลาด 7 ‘Ps ซ่ึงมีองค4ประกอบของผลิตภัณฑ4 (Products) ราคา 
(Price) ช-องทางการจัดจําหน-าย (Channel) การส-งเสริมการขาย (Promotion) ขบวนการ (Process) 
บุคคล (People) และสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ (Physical evidence) มาบูรณาการในการบริหาร
องค4กรความงามให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน และอาจใช�กระบวนการการ
จัดการได�แก- ภาวะผู�นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) 
การวางกลยุทธ4 (Strategy) และการจัดโครงสร�างองค4กร (Organization Structure) (วัลลพ และ
นราวรรณ, 2553) 
 ด�วยเหตุนี้หลายองค4กรต�องสร�างมาตรฐานในการปฏิบัติงานออกมาในลักษณะการ
ควบคุมได�เป�นตัวชี้วัดผลการทํางานในลักษณะต-างๆ จึงมุ-งพัฒนากระบวนการ (process) ในรูปแบบ
ของการประเมินหรือสร�างตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) ผลการปฏิบัติงานจากนั้น
จะต�องมีรายงานผลการปฏิบัติการ (Feedback) ให�พนักงานทราบเป�นข�อมูลย�อนกลับเพ่ือแสดงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนระหว-างงานไปพร�อมๆ กับการให�คําแนะนําในการปฏิบัติงานด�วยการมุ-งวัดผลท่ี
เฉพาะเจาะจงเพ่ือเชื่อมโยงเป=าหมายในการทํางานและพฤติกรรมในการทํางานท่ีมีความชัดเจนตรงจุด
และเข�าใจง-าย อีกท้ังยังแสดงถึงความคิดสร�างสรรค4และอาจเป�นปUจจัยเสริมต-อการสร�างแรงจูงใจใน
การทํางานได�อีกช-องทางหนึ่ง ซ่ึงมีองค4ประกอบของการให�ข�อมูลย�อนกลับท่ีจะนําไปสู-ความสัมฤทธิ์ผล
จากการใช�ตัวชี้วัดในการทํางานเช-นข�อมูลย�อนกลับเชิงบวก (Positive feedback) การให�ข�อมูล
ย�อนกลับเชิงลบ (Negative feedback) การให�ข�อมูลย�อนกลับแบบเป�นทางการ (Formal 
feedback) การให�ข�อมูลย�อนกลับแบบไม-เป�นทางการ (Informal feedback) ซ่ึงกระบวนการวัดผล
แบบย�อนกลับท่ีดีควรมีการประเมินการทํางานของบุคลากรท่ีมีส-วนเก่ียวข�องในการทํางาน โดยเนื้อหา
ของเป=าหมายจะต�องสามารถบรรลุได�และเจาะจงได� และวัดได� มีระยะเวลาชัดเจนในการทํางานเพ่ือ
มุ-งสู-ผลลัพธ4และแรงจูงใจในการทํางาน (บดี ตรีสุคนธ4, 2555) 
 นอกจากนี้การป=อนข�อมูลแบบย�อนกลับ (Feedback) ท่ีนําไปสู-การสร�างแรงจูงใจในการ
ทํางานนั้น ผู�บริหารจะต�องมีการมอบหมายข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจนแก-พนักงานและมีผลลัพธ4ของ
แรงจูงใจท่ีชัดเจนเพ่ือสร�างกําลังใจในการทํางานท่ีนําไปสู-การปฏิบัติงานให�บรรลุผลตามตัวชี้วัด (KPI) 
ท่ีสร�างข้ึน โดยการให�ข�อมูลย�อนกลับท่ีดีจะต�องมีการบูรณาการในการวัดผลในการทํางาน ต้ังแต-การ
ต้ังเป=าหมายการปฏิบัติงาน การประเมินผล อีกท้ังการแจ�งผลการประเมินผลและการติดตามงานของ
พนักงานให�เกิดประสิทธิภาพในเชิงเป=าหมายท่ีได�ตกลงกันไว� (บดี ตรีสุคนธ4, 2555) อีกท้ังข�อมูล
ย�อนกลับท่ีมีโอกาสนําไปสู-การสร�างแรงจูงใจในการทํางานจะต�องแสดงข�อมูลท่ีเรียลไทม4 (Realtime) 
เพ่ือแสดงจุดเริ่มต�นของงานและจุดจบของงานในระยะเวลาท่ีกําหนด ผ-านกระบวนการการสื่อสาร
และลักษณะของงาน โดยมีแผนระยะเวลาควบคุมเป�นรายวันรายเดือนหรือรายป>และแสดงถึง
จุดเริ่มต�นและจุดจบท่ีชัดเจน (LuiSha, 2004) 
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 จากท่ีกล-าวมาหากพิจารณาแล�วมีผลการศึกษาด�านแรงจูงใจในการทํางานของธุรกิจ
ความงาม (ณรงค4 ศรีเกรียงทอง, 2557) พบว-า ปUจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลต-อการสร�างประสิทธิผลในงานขาย
ของพนักงานของบริษัทจํานวน 263 คน เพ่ือศึกษาปUจจัยแรงจูงใจดังกล-าวและผลวิจัยแสดงว-าเป�น 
เพศหญิงร�อยละ 92 เพศชายร�อยละ 8 จบชั้นมัธยมปลายท่ี ร�อยละ46 จบมัธยมต�นท่ีร�อยละ 34.5 
ปริญญาตรี ร�อยละ18.9 และปริญญาโทร�อยละ 4 โดยอัตราค-าจ�างอยู-ท่ี 9,000-12,000 คิดเป�น ร�อยละ
76.1 โดยมีอายุการทํางาน 1-3 ป>ท่ีร�อยละ 78.6 โดยผลวิเคราะห4แรงจูงใจการจ-ายผลตอบแทนท่ีมีค-า
มากท่ีสุด เฉลี่ยเท-ากับ 4.48 ปUจจัยด�านเง่ือนไขการทํางานมีค-าเฉลี่ยท่ี 4.4 ความสัมพันธ4ระหว-างบุคคล
ม่ีค-าเฉลี่ยที่ 4.3 การได�รับการยอมรับมีค-าเฉลี่ยที่ 4.3 และผลการวิเคราะห4ข�อมูลเชิงปริมาณโดย 
วิธีการถดถอยพหุคูณ และการเลือกตัวแปรเข�าสมการแบบย�อนกลับ ผลการวิจัยพบว-า พบตัวแปร
เข�มข�น 3 ปUจจัย คือ 1) ความสัมพันธ4ระหว-างบุคคล 2) ความรู�สึกประสบผลสําเร็จ และ 3) นโยบาย
บริษัท ซ่ึงเป�นแรงจูงใจท่ีส-งผลต-อประสิทธิผลทางด�านงานขายอย-างเข�มข�น นอกจากนี้ผลการศึกษา
แรงจูงใจในเชิงสวัสดิการ (ณรงค4 ศรีเกรียงทอง 2557) ผลของงานวิจัยได�แสดงให�เห็นว-า แรงจูงใจท่ี
ทําให�พนักงานธุรกิจความงามนี้ให�ความสําคัญ คือ การได�รับค-าล-วงเวลา ได�รับค-าน้ํามันรถ ได�รับ
สวัสดิการเงินกู� ได�รับทองคําเม่ืออายุครบวาระ ได�รับค-าเทอมบุตร ได�รับค-าเลี้ยงดูพ-อแม- กองทุน
สหกรณ4 และการได�รับประกันชีวิตสุขภาพ ถือเป�นปUจจัยท่ีทําให�พนักงานกลุ-มนี้ให�ความสําคัญเป�น
อันดับต�นๆ และพนักงานท้ังหมดมีความต�องการให�เกิดการประเมินผลท่ีตอบกลับแบบทันทีเพ่ือสร�าง
แรงจูงใจในการทํางาน ท้ังนี้การจัดหาแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในธุรกิจความงามควรมีการ
จัดทําตัวชี้วัดการทํางานให�ชัดเจนตามผลวิจัยทีกล-าวมาโดยการหาแนวทางเพ่ือให�ได�ข�อมูลแบบ
ย�อนกลับทันทีทันใดซ่ึงจะนําไปสู-การสร�างแรงจูงใจแบบมุ-งผลสัมฤทธิ์ได� (ชูศักด์ิ เจนประโคน, 2550) 

 จากปรากฏการณ4ท่ีกล-าวมาข�างต�น ผู�วิจัยจึงมีความต�องการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ-ง
สู-ผลสัมฤทธิ์ทางด�านการจัดการของบุคลากรในสายงานให�คําปรึกษาด�านผลิตภัณฑ4ความงามในธุรกิจ
เครื่องสําอางต-อ โดยการจัดทําตัวชี้วัด (KPI) ผ-านมุมมองทางการจัดการ ท่ีประกอบด�วยแนวคิด
ทางการจัดการ การประสานงาน(Coordination) การเป�นผู�นํา(Leadership) การจัดโครงสร�างของ
องค4กร(Organization Structure) การควบคุม (Control) และการวางแผนกลยุทธ4 (Strategic 
Planning)เนื่องจากพนักงานกลุ-มนี้เปรียบเสมือนศูนย4หน�าในการบริการลูกค�าและส-งผลต-อยอดขาย
ต-อบริษัทโดยตรง และพนักงานกลุ-มนี้ก็ทําให�ธุรกิจความงามมีค-าใช�จ-ายสูงท้ังเรื่องเงินเดือน ค-าล-วงเวลา
และคอมมิชชั่น อีกท้ังมีความรับผิดชอบสูงในเรื่องการขายเข�า (Sale in) และขายออก (Sale out) 
ของสินค�าของบริษัทและต�องรับผิดชอบสินค�าคงคลัง อีกท้ังต�องทํางานร-วมกับเจ�าของร�านแบบใกล�ชิด
ในการตัดสินใจในการสั่งซ้ือ นอกจากนี้ในธุรกิจการบริหารพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยัง
ไม-มีองค4กรใดให�ความสําคัญในการพัฒนาตัวชี้วัดอย-างจริงจังในการสร�างแรงจูงใจและสวัสดิการใน
การบริหารให�พนักงานกลุ-มนี้ ดังนั้นผู�วิจัยจึงอาศัยช-องว-างทางการขายท่ีมีอยู-ในธุรกิจมา สร�างแนวคิด
การประเมินผล มาเป�นกรอบในการวิจัยและการสร�างแรงจูงใจมุ-งผลสัมฤทธิ์ สําหรับพัฒนาเป�น
ตัวชี้วัดในการทํางานสําหรับใช�วัดในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ4ไปสู-แนวปฏิบัติ เพ่ือให�เห็นแนวโน�มการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน การจัดสรรทรัพยากร การเรียนรู� การเป�นเครื่องมือการตลาด การให�รางวัล
เพ่ือเปรียบเทียบและพัฒนาการสร�างแรงจูงใจ และการควบคุม ท่ีจะนําไปสู-การปรับปรุง พัฒนา และ
ดําเนินการจัดการบริหารงานบุคคลของพนักงานในธุรกิจความงาม (นภดล ร-มโพธิ์, 2558) อีกท้ังยังมี
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ความต�องการพัฒนาตัวชีวัดการประเมินแบบผลในลักษณะเรียลไทม4 (Real time) เพ่ือให�เป�นระบบ
ป=อนข�อมูลแบบย�อนกลับ (Feedback) มาประยุกต4ใช�สําหรับสร�างความได�เปรียบเชิงการแข-งขันใน
ธุรกิจความงาม ท่ีมีความรุนแรงอยู-ในขณะนี้ ให�เกิดความแตกต-างในเชิงกลยุทธ4ขององค4กรและนําไปสู-
ผลลัพธ4ในการลดการโยกย�ายของพนักงานกลุ-มนี้ลงหรือน�อยท่ีสุด (Armstrong, 1994) เพ่ือสร�างจุดแข็ง
เชิงการจัดการในเรื่องทรัพยากรบุคคลในยุคท่ีมีการแข-งขันอย-างรุนแรงและสร�างความยั่งยืนให�กับ
องค4กรในธุรกิจความงามท่ีเป�นส-วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเครื่องสําอางต-อไปในอนาคต 

 
คําถามในการวิจัย 

1. ตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ-งสู-ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางด�านการจัดการของบุคลากรใน
สายงานให�คําปรึกษาด�านผลิตภัณฑ4ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางตามตัวแผนทางการจัดการ
ในเรื่องการประสานงาน (Coordination) การเป�นผู�นํา (Leadership) การจัดโครงสร�างองค4กร 
(Organization) การควบคุม (Control) การวางกลยุทธ4 (Strategy) มีวิธีและเครื่องมือวัดใดบ�างท่ีเป�น
องค4ประกอบหลักและองค4ประกอบย-อยของตัวชี้วัด 

2. ผลการประเมินใช�ตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ-งสู-ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางด�านการจัดการ
ของบุคลากรในสายงานให�คําปรึกษาด�านผลิตภัณฑ4ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางมีค-าการ
ประเมินท่ีบ-งชี้ถึงตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมจะเป�นอย-างไร 

 
วัตถุประสงค$ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวโน�มของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ-งสู-ผลสัมฤทธ์ิแบบเรียลไทม4ทางด�านการ
จัดการของบุคลากรในสายงานให�คําปรึกษาด�านผลิตภัณฑ4ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

2. เพ่ือวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยันของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ-งสู-ผลสัมฤทธิ์แบบ
เรียลไทม4ทางด�านการจัดการของบุคลากรในสายงานให�คําปรึกษาด�านผลิตภัณฑ4ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

3. เพ่ือกําหนดเครื่องมือการบริหารแบบเรียลไทม4และเกณฑ4องค4ประกอบของตัวชี้วัด
แรงจูงใจโดยมุ-งสู-ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางด�านการจัดการของบุคลากรในสายงานให�คําปรึกษา
ด�านผลิตภัณฑ4ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางจากการลงใช�ตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ-งสู-ผลสัมฤทธิ์
แบบเรียลไทม4ทางด�านการจัดการของบุคลากรในสายงานให�คําปรึกษาด�านผลิตภัณฑ4ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางสําหรับสรุปและคัดเลือกตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม 

 
นิยามคําศัพท$เฉพาะ 
 อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง (Cosmetic Industry) หมายถึง กิจกรรมท่ีใช�ทุนหรือแรงงาน
เพ่ือผลิตภัณฑ4สิ่งปรุงเพ่ือใช�บนผิวหนังหรือส-วนใด ส-วนหนึ่งของร-างกายโดยใช�ทาถู นวด พ-นหรือโรย 
มีจุดประสงค4เพ่ือทําความสะอาดหรือส-งเสริมให�เกิดความสวยงาม หรือเพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะคํา
ว-า cosmetics มีรากศัพท4มาจากภาษากรีกว-า Kosmetikos ซ่ึงหมายความว-า ตกแต-งให�สวยงามเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจจากผู�พบเห็นของบุคลากรสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4และความงาม 
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ธุรกิจความงาม (Beauty Business) คือ ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการบํารุงและการรักษาความงาม
ท้ังผิวหน�าและผิวกายโดยใช�เครื่องสําอาง ครีมบํารุง หรืออุปกรณ4ท่ีช-วยบํารุงเพ่ือความสวยงามของ
บุคลากรสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4และความงาม ซ่ึงธุรกิจความงามจัดอยู-ในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง 

 เคาเตอร$เซลล$ (Counter Sales) คือ การขายผ-านเคาเตอร4ท่ีมีเจ�าหน�าท่ีแนะนํา
ผลิตภัณฑ4การขายสินค�าให�กับลูกค�า 

 การขายโดยตรงของบริษัท (Self Direction) คือ การขายที่บริษัทมีทีมการขายเอง
โดยมีหน�าท่ีการบริการงานขายผ-านช-องทางการจัดจําหน-ายของบริษัท  

 การขายตรง (Direct Sales) คือการขายท่ีมีใช�บุคคลกลางในการขายไม-มีเงินเดือนแต-มี
รายได� จากการผลตอบแทนในเรื่องคอมมิชชั่นและอินเซ�นทีฟ (Incentives) 

 ท่ีปรึกษาด@านผลิตภัณฑ$ (Product consultant ) คือ พนักงานท่ีปรึกษางานขายท่ีอยู-
ประจําพ้ืนท่ีในร�านต-างๆของบริษัทมีหน�าท่ีขายสินค�าและบริการ 

 ท่ีปรึกษาด@านความงาม (Beauty advisors) คือ พนักงานท่ีแนะนําผลิตภัณฑ4ความ
งามทางด�านเครื่องสําอางท่ีอยู-ประจําตามพ้ืนท่ีต-างๆของบริษัทมีหน�าท่ีขายสินค�าและบริการ  

 การมองจากภายในสูKภายนอก และการมองจากภายนอกสูKภายใน (Inside out and 
Outside in) คือ การมองท้ัง 2 มิติจากภายใน ภายนอก ในการปรับปรุงกลยุทธ4การทํางานของ
องค4กรเพ่ือการพัฒนาและแก�ไขให�เกิดความยั่งยืนในองค4กร  

 แผนแมKบท (Strategic Architecture) คือแผนท่ีแสดงภาพรวมท้ังหมดของงานท่ีต�อง
ดําเนินการโดยเป�นการกําหนดกรอบการทํางานกว�างๆท่ีจะนําไปเป�นแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การย-อย ๆ 
 เจตนารมณ$เชิงกลยุทธ$ (Strategic Intent) คือ จุดมุ-งหมายสูงสุดขององค4การหรือ
จุดมุ-งหมายปลายทางท่ีองค4การต�องการบรรลุ ซ่ึงนักบริหารและนักวางแผนต�องใช�ทักษะ (Conceptual 
skill) มีความสําคัญต-อการจัดการเชิงกลยุทธ4 คือเพ่ือกําหนดเจตนารมณ4เชิงกลยุทธ4ของกิจการ ซ่ึงการ
วางแผนยุทธศาสตร4และการวางกลยุทธ4 ก็คือการกําหนดแนวทางหรือวิธีการดําเนินงานด�านต-างๆ อัน
จะนําไปสู-การบรรลุเจตนารมณ4เชิงกลยุทธ4ท่ีสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมขององค4การอย-างยั่งยืน 
 
นิยามศัพท$ปฏิบัติการ 
 แรงจูงใจ (Motivation) คือ ผลของความต�องการภายในบุคคล และกระตุ�นของสิ่งเร�า
ภายนอก ทําให�เกิดพฤติกรรม ออกมาเพ่ือให�บรรลุเป=าหมาย ซ่ึงส-งผลต-อพฤติกรรมบุคคลของบุคลากร
สายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4และความงาม 
 การประสานงาน (Coordination) คือ การประสานงานท่ีต�องมีความเป�นมืออาชีพ มี
การบริหารแบบประชาธิปไตย ทําให�เกิดความไว�เนื้อเชื่อใจในการทํางาน มีความสอดคล�องกันในเรื่อง
ของการสื่อสาร และพันธกิจของเป=าหมายร-วมกัน บนพ้ืนฐานของการสื่อสารท้ัง 2 ทาง และอาศัย
ความร-วมมือกันในการทํางาน ของบุคลากรสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4และความงาม 
 การเป�นผู@นํา (Leadership) คือ บุคคลท่ีได�รับการแต-งต้ังข้ึนเพ่ือวางแผน ประสานงาน 
ควบคุม และจัดการ เพื่อให�เป=าหมายขององค4กรประสบความสําเร็จ โดยใช�หลักการจัดการท่ีมี
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ประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของการบริหารแบบยุติธรรม ผ-านทางอํานาจของผู�ใต�บังคับบัญชา และการ
ยอมรับ การจัดของบุคลากรสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4และความงาม 
 โครงสร@างองค$กร(Organization) คือ การจัดคนท่ีมีประสิทธิภาพเป�นทักษะท่ีต�องการ
การวางแผน และพัฒนาทําให�เกิดการกระทํา และสอดคล�องกับจุดหมายขององค4กร โดยมีการสัมมนา 
แจกแจงพันธกิจ แผนนโยบายและทิศทางขององค4กร อีกท้ังทําการคัดเลือกกระตุ�นและอบรม และ
ประเมินผลการทํางานของบุคลากรสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4และความงาม 
 การควบคุม (Control) คือ แผนการติดตามตรวจสอบ แก�ไขเพ่ือเปรียบเทียบผล
ปฏิบัติงาน และเกณฑ4ท่ีจะทําข้ึน เพ่ือนํามาปรับปรุงแก�ไข และพัฒนาเพ่ือทําให�การวางแผนมีความ
น-าเชื่อถือได�รับการยอมรับของบุคลากรสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4และความงาม 
 วางแผนกลยุทธ$ (Strategy) คือ การกําหนดทิศทางการทํางาน การวางแผน ลด
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง การวางแผนลดการสูญเสีย และสร�างมาตรฐานในการควบคุมเพ่ือเป�น
ตัวชี้วัดในการจัดทํามาตรฐานในการทํางานของบุคลากรสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4และความงาม 
 ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator: KPI) คือ ตัวบ-งชี้สิ่งใด สิ่งหนึ่ง หรือสภาพใน
การทําบางสิ่งบางอย-าง หรือสิ่งบ-งชี้ หรือสิ่งท่ีชี้วัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีอาจจะมากกว-า หรือน�อยกว-าความ
เป�นจริงได�บ�าง หรือเป�นตัวแปรท่ีแสดงเพ่ือให�เกิดผลดําเนินงานของความสําเร็จ เชิงคุณภาพของงาน 
ของบุคลากรสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4และความงาม 
 การให@ข@อมูลแบบย@อนกลับ (Feedback) คือ การให�ข�อมูลท่ีเป�นการเฉพาะเจาะจง 
เพ่ือให�พนักงานทราบถึงผลการปฏิบัติงานท่ีผ-านมาในช-วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ท่ีกําหนดไว�ว-ามีผลงานได�
อย-างไร โดยให�พนักงานได�ทราบถึงวิธีการและพฤติกรรมการทํางานท้ังด�านบวก และด�านลบ เพ่ือ
นําไปสู-การรักษาไว� หรือปรับปรุงแก�ไขวิธีการทํางานเพ่ือส-งผลต-อการเจริญเติบโต ในสายอาชีพของ
พนักงานของบุคลากรสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4และความงาม 
 ระบบเรียลไทม$ (Real time System) คือ ตัวกําหนดความต�องการท่ีอยู-บนพ้ืนฐาน
ของระยะเวลาโดยให�ความสําคัญกับผู�ปฏิบัติการและช-องทางการสื่อสารโดยมีตัวแปรสําคัญคือ
จุดเริ่มต�นของงานและจุดจบของงานของบุคลากรสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4และความงาม 
(Release Time and Deadline) โดยเม่ือมีการใช�ตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ-งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4 แล�ว
จะเกิดแนวทางปฏิบัติแบบทันทีทันใดตามช-วงเวลาท่ีกําหนดข้ึน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด@านเนื้อหา 

 ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ-งผลสัมฤทธิ์แบบ
เรียลไทม4ทางการจัดการของบุคลากรสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4ความงามในธุรกิจเครื่องสําอาง 
ผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�าและวิเคราะห4ข�อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยเสนอสาระสําคัญ
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของ 6 องค4ประกอบคือ  

1. แนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจมุ-งผลสัมฤทธิ์โดย มีองค4ประกอบของ ทฤษฎีมาสโลว4 
(Maslow) ทฤษฎีอีอาร4จี (ERG) ทฤษฎีสองปUจจัย (Two-factor) ของ Herzberg ทฤษฎีแรงจูงใจของ
แม็คเซลแลนด4 (McCelland) ทฤษฎีความเสมอภาคของอาดัมส4 (Adam) ทฤษฎีเสริมแรง 
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(Reinforcement Theory) ทฤษฎีกําหนดเป=าหมายของล็อค (Locker and Latham Theory) 
ทฤษฎีวีรูม (V-Room) ทฤษฎีของพอร4ทเตอร4แอนด4ลอเรอ (Porter and Lawler) บทสรุปของทฤษฎี
แรงจูงใจและบทสรุปของการเปรียบเทียบทฤษฎีแรงจูงใจ  

2. ทฤษฎีการจัดการซึ่งประกอบด�วยการจัดการสมัยคลาสิค (Classic) นีโอคลาสสิค 
(Neoclassic) มีองค4ประกอบของ ทฤษฎีของกูลลิค (Gullick) ทฤษฎีของเชสเตอร4บารนาด4 (Chester 
BARNARD ) ทฤษฎีของฟาโย (Fayol) ทฤษฎีของเทเลอร4 (Toylor) ทฤษฎีของแม็กเวเบอร4 (MAX 
Weber) ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม- (Post Modern)ประกอบด�วย การวางแผนกลยุทธ4 มี
องค4ประกอบของลักษณะของแผนท่ีดี ประเภทของการวางแผน การวางแผนการบริหาร การจัดการ
เชิงกลยุทธ4 ระดับกลยุทธ4 การจัดการเชิงกลยุทธ4 การประสานงานมีองค4ประกอบของ การประสานงาน 
ความหมายของการประสานงาน โครงสร�างองค4กรมีองค4ประกอบของความหมายขององค4กร ปUจจัยใน
การกําหนดโครงสร�างขององค4กรโครงสร�างองค4กรจากสมัยเก-าสู-สมัยใหม- โครงสร�างองค4กรในแบบ
ต-างๆ การควบคุมมีองค4ประกอบของประโยชน4ของการควบคุม ประเภทของการควบคุม ทฤษฎีผู�นํามี
องค4ประกอบของ ทฤษฎีผู�นําแบบคุณลักษณะ ทฤษฎีมหาบุรุษ ทฤษฎีผู�นําตามสถานการณ4 ทฤษฎี
ผู�นําแบบใหม- และกลยุทธ4การจัดการทางการตลาด 

3. แนวคิดและวิธีการประเมินแบบเรียลไทม4แสดงถึงจุดปล-อยงานและจุดจบของงาน 
(Release Time and Deadline) โดยท่ีงานทุกอย-างมีระยะเวลาเป�นตัวกําหนดของจุดเริ่มต�นและ       
จุดจบและมีอิสระในการทํางานและต�องทําให�เสร็จโดยมีผู�ปฏิบัติการท่ีชัดเจน 

4. แนวคิดและวิธีการประเมินแบบย�อนกลับ (Feedback) มีองค4ประกอบของข�อมูล
ป=อนกลับด�วยความเร็วของข�อมูล ผลกระทบที่เกิดขึ้น การให�กําลังใจและชมเชย การเผชิญหน�า 
การให�คําแนะนําในการปฏิบัติ การติดตามผล 

5. แนวคิดและการพัฒนาตัวชี้วัดวิธีผลการดําเนินงานโดยแสดงลักษณะสําคัญของตัวชี้วัด 
ลักษณะของตัวชี้วัด บทบาทของตัวชี้วัด องค4ประกอบของการตรวจสอบภายในและความเชื่อม่ันของ
ตัวชี้วัด 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องแสดงถึงการทบทวนวรรณกรรมท่ีสอดคล�องกับงานวิจัยเพ่ือ
นํามาใช�ในการสร�างกรอบแนวคิดการวิจัยและคําถามในงานวิจัย 
 ขอบเขตด@านผู@ให@ข@อมูลหลักและประชากรท่ีใช@ในงานวิจัย 
 ผู�วิจัยใช�การสัมภาษณ4 แบบสนทนากลุ-ม (Focus Group) เพ่ือศึกษาถึงพันธกิจ และ
วิสัยทัศน4อีกทั้งแนวโน�มของการจัดการในเรื่องของประสานงาน (Coordination) การเป�นผู�นํา 
(Leadership) การจัดโครงสร�างองค4กร (Organization) การควบคุม (Control) การวางแผนกลยุทธ4 
(Strategy) และแรงจูงใจท่ีพนักงานท่ีปรึกษางานขาย และความงาม มีความต�องการผ-านทางระดับ
บริหารท่ีประกอบด�วยผู�จัดการฝ�ายขาย และผู�จัดการฝ�ายการตลาด ซ่ึงมีหน�าท่ีบริหารงานโดยตรง 
จํานวน  12  คน  โดยม ีผู �จ ัดการภาค เหน ือ  2  คน  ผู �จ ัดการภาคใต�  1 คน ผู� จัดการภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1 คน ผู�จัดการกรุงเทพและปริมณฑล 2 คน ผู�จัดการภาคตะวันออก 1 คน และ
ผู�จัดการฝ�ายการตลาดอีก 5 คน เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ-งผลสัมฤทธิ์ สําหรับงานวิจัยเชิงปริมาณ 
ประชากร และกลุ-มตัวอย-างนี้ประกอบด�วย ผู�จัดการฝ�ายขาย และ ฝ�ายการตลาดจํานวน 12 คน และ
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ร�านตัวแทนจําหน-ายซ่ึงเป�นเจ�าของกิจการท่ัวประเทศ จํานวน 500 ร�านค�าโดยมุ-งเน�นท่ีตัวเจ�าของร�าน 
ซ่ึงเป�นผู�มีอิทธิพลต-อการทํางานของพนักงานกลุ-มนี้  
 ขอบเขตด@านเวลาและ สถานท่ี 

 ด�านเวลาผู�วิจัยกําหนดระยะเวลาต้ังแต-เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ.
2559 เป�นระยะเวลา 1 ป> โดยศึกษาข�อมูลแบบภาคตัดขวาง ( Cross Section Data) ทางด�าน
สถานท่ีผู�วิจัยได�ทํางานวิจัยเชิงคุณภาพ (Unit of Analysis) ท่ีบริษัท โมเดิร4น คาส อินเตอร4เนชั่น
แนลคอสเมติคส4 จํากัด ทางด�านงานวิจัยเชิงปริมาณได�ทํางานวิจัยผ-านร�านตัวแทนจําหน-ายท่ีมีจํานวน 
500 คนท่ีเจ�าของร�านท่ีกระจายอยู-ตามพ้ืนท่ีท่ัวประเทศโดยใช�แบบสอบถามในการเก็บข�อมูล และ
งานวิจัยเชิงคุณภาพได�ศึกษากับบุคลากรท่ีเป�นผู�บริหารผ-านระดับบริหารคือผู�จัดการภาคจํานวน 7 คน
และผู�จัดการฝ�ายการตลาดจํานวน 5 คน  

 
ประโยชน$ท่ีได@รับ 

1. ผลิตบุคลากรในสายงานนี้ให�มีคุณภาพทางด�านการจัดการและกระบวนการทํางาน
อย-างเป�นระบบมากข้ึน 

2. เพ่ือสร�างความได�เปรียบเชิงการแข-งขันในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางในเชิงของ
การตลาดและขยายในด�านของส-วนแบ-งทางการตลาดและผลกําไรขององค4กร 

3. เป�นเครื่องมือในการบริหารพนักงานท่ีบริหารงานและความงามในธุรกิจท่ีใช�คล�ายคลึงกัน 
พนักงานกลุ-มนี้ในการขายและสร�างแรงจูงใจในการทํางานท่ีให�องค4กรเจริญเติบโตและสร�างคนเก-ง 
(Talent management) 

4. เป�นเสมือนคู-มือปฏิบัติงานในระบบงานขายท่ีได�ตรงตามงานลามีระบบการทํางานท่ี
ชัดเจนเพ่ือตอบวัตถุประสงค4ขององค4กร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู�วิจัยได�วางกรอบแนวคิดของการทํางานวิจัยนี้ โดยแบ-งข้ันตอนออกเป�น 3 ข้ันตอน โดย
เริ่มต�นจากการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพผ-านวิธีวิทยาการสนทนากลุ-ม (Focus group) โดยกลุ-ม     
ผู�ร-วมสนทนาคือผู�บริหารระดับสูงท่ีดูแลในพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม ในระดับตําแหน-ง
ผู�จัดการฝ�าย และผู�จัดการการตลาดซ่ึงมีหน�าท่ีดูแลพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามโดยตรง 
เพ่ือค�นหาและศึกษาแนวโน�มของวิสัยทัศน4และพันธกิจและแนวทางการบริหารและแรงจูงใจของ
บริษัทผ-านมุมมองการสังเคราะห4เพ่ือกําหนดแนวโน�มของตัวชี้วัด (KPI) เบื้องต�นและฉันทามติ และ
จากนั้นจึงเข�าสู-ข้ันตอนท่ี 2 คือ การวิจัยเชิงปริมาณกับกลุ-มประชากรเป�นร�านค�าตัวแทนจําหน-ายซ่ึง
เป�นผู�มีอิทธิพลต-อการทํางานของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามในเชิงของการบริหารการ
จัดการเพ่ือหามุมมองและทัศนคติของตัวชี้วัดผ-านระบบแบบสอบถาม จํานวน 500 ร�านค�า โดยใช�
วิธีการสถิติการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยันของตัวชี้วัดออกมาให�ได�ตามองค4ประกอบหลัก 
(Confirmatory Factor Analysis) และองค4ประกอบย-อย ของบุคลากรในสายงานให�คําปรึกษาความงาม
และผลิตภัณฑ4จากนั้นจึงนําไปสู-กระบวนการในขั้นตอนที่ 3 ด�วยการจัดประชุมกับระดับบริหารท่ี
ประกอบด�วยผู�จัดการฝ�ายขายและการตลาดจํานวน 12 คนเพ่ือกําหนดเครื่องมือการบริหารแบบ
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เรียลไทม4ของบุคลากรในสายงานให�คําปรึกษาด�านผลิตภัณฑ4ความงามในธุรกิจเครื่องสําอาง และ
ข้ันตอนสุดท�ายนําไปทดลองการประเมินไปปฏิบัติโดยใช�หลักทฤษฏีค-าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน 
(Cohen’s Kappa) เป�นค-าสัมประสิทธิ์ตัวชี้วัดทางสถิติระหว-างผู�ให�ความเห็นสองฝ�ายว-ามีความเห็น
ตรงกันมากหรือน�อยอย-างไรกับผู�จัดการงายขายและการตลาดจํานวน 6 คนเพ่ือสรุปคัดเลือกตัวชี้วัด
ของบุคลากรในสายงานให�คําปรึกษาด�านผลิตภัณฑ4ความงามในธุรกิจเครื่องสําอาง โดยมีกรอบแนวคิด
ของการวิจัยให�พิจารณาดังแผนภาพท่ี 1 

 
 
     ข้ันตอนท่ี 1 
 
 
 
        
 
 
  
     ข้ันตอนท่ี 2 
 
 
         
 
 
 
 
  
     ข้ันตอนท่ี 3  

 
 
 
 
 

     
 
 
 
แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเชิงปริมาณ;R2 
 วิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน

(CFA)ของตัวช้ีวัดแรงจูงใจมุ-งผลสัมฤทธ์ิ
ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานให�

คําปรึกษาผลิตภัณฑ4และความงาม 

สรุป;D2 
องค4ประกอบหลัก 

องค4ประกอบย-อยของตัวชี้วัดตัวชี้วัด
แรงจูงใจมุ-งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการของ
บุคลากรในสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4

และความงาม 

การวิจัยเชิงคุณภาพ;R3 
จัดการประชุมของบุคลากรระดับบริหารเพื่อ

กําหนดเคร่ืองมือการบริหารงานแบบเรียลไทม4 
(Real time) เพื่อจัดทําวิธีการประเมินตัวช้ีวัด

แรงจูงใจมุ-งผลสัมฤทธ์ิแบบเรียลไทม4ของ
บุคลากรในสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ4

และความงาม 

สรุป;D3 
สรุปคัดเลือกตัวช้ีวัดแรงจูงใจมุ-ง
ผลสัมฤทธ์ิทางการจัดการของ

บุคลากรในสายงานให�คําปรึกษา
ผลิตภัณฑ4และความงามท่ีเหมาะสม 

ถอดแบบสนทนา 

(แบบสอบถาม) 

ประเมิน 

ผลการ 

ประเมิน 

ผู�เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข�อง
ไปประเมิน 7 คน 

ใช�สัมประสิทธ์ิ แคปปา ของ
โคเฮน (Cohen’s Kappa) 

เง่ือนไข ข�อมูล
ย�อนกลับ เรียล

ไทล4 (Feedback) 
Real time) 

KPI 

ร-าง KPI 

 
วิจัยเชิงคุณภาพ;R1 

การวิจัยเอกสารและสนทนากลุ-มเพ่ือหาฉันทามติ
ขององค4ประกอบที่คาดว-าจะเป�นแนวโน�มตัวชี้วัด
แรงจูงใจมุ-งผลสัมฤทธิ์ภายใต�กรอบแนวคิดและ

ทฤษฎีของการจัดการระหว-างกลุ-มผู�บริหารองค4กร
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

 
สังเคราะห4;D1 

แนวโน�มตัวช้ีวัดแรงจูงใจมุ-งผลสัมฤทธิท์างการ
จัดการของบุคลากรในสายงานให�คําปรกึษา

ผลิตภัณฑ4และความงาม SWOT TOWS 
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บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์แบบ
เรียลไทม.ทางการจัดการของบุคลากรสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ.ความงามในธุรกิจเครื่องสําอาง 
ผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�าและวิเคราะห.ข�อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�องโดยเสนอสาระสําคัญ
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีคือ 1) ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับแรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์ 2) ทฤษฎี
ทางการจัดการ ท่ีประกอบด�วย2.1) ทฤษฎีสมัยคลาสสิกและนิโอคลาสิก (Classic & NeoClassic) 
2.2) ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม( (Post Modern) ที่ประกอบด�วย 2.2.1) แนวคิดการวางกลยุทธ. 
2.2.2) แนวคิดของการประสานงาน 2.2.3) แนวคิดของโครงสร�างองค.กร 2.2.4) แนวคิดของการ
ควบคุม 2.2.5) แนวคิดของทฤษฎีผู�นํา นอกจากนี้ ยังประกอบด�วย กลยุทธ.และการจัดการการตลาด 
แนวคิดและวิธีการประเมินผลแบบย�อนกลับ แนวคิดและการประเมินผลแบบเรียลไทม. แนวคิดและ
วิธีการพัฒนาตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในและต(างประเทศ โดยสามารถ
แสดงรายละเอียดได�ดังนี้ 

1. แนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์ 
1.1 ทฤษฎีมาสโลว. (Maslow)  
1.2 ทฤษฎีอีอาร.จี (ERG)  
1.3 ทฤษฎีสองปTจจัย (Two-factor) ของ Herzberg 
1.4 ทฤษฎีแรงจูงใจของแม็คเซลแลนด. (McCelland)  
1.5 ทฤษฎีความเสมอภาคของอาดัมส. (Adam)  
1.6 ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory)  
1.7 ทฤษฎีกําหนดเปdาหมายของล็อค (Locke and Latham Theory)  
1.8 ทฤษฎีวีรูม (V-Room)  
1.9 ทฤษฎีของพอร.ทเตอร.แอนด.ลอเรอ (Porter and Lawler)  

2. ทฤษฎีการจัดการ 
2.1 การจัดการสมัยคลาสิก (Classic) นีโอคลาสสิก (Neoclassic) มีองค.ประกอบของ 

ทฤษฎีของกูลลิค (Gullick) ทฤษฎีของเชสเตอร.บารนาด. (ChesterBARNARD) ทฤษฎีของฟาโย 
(Fayol) ทฤษฎีของเทเลอร. (Toylor) ทฤษฎีของแม็กเวเบอร. (MAX Weber)  

2.2 ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม( (Post Modern)  
2.2.1 การวางแผนกลยุทธ. มีองค.ประกอบของลักษณะของแผนที่ดีประเภทของ

การวางแผนการวางแผนการบริหารการจัดการเชิงกลยุทธ.ระดับกลยุทธ. 
2.2.2 การประสานงานมีองค.ประกอบของการประสานงานความหมายของการ

ประสานงาน 
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2.2.3 โครงสร�างองค.กรมีองค.ประกอบของความหมายขององค.กรปTจจัยในการ
กําหนดโครงสร�างขององค.กรโครงสร�างองค.การจากสมัยเก(าสู(สมัยใหม(โครงสร�างองค.กรในแบบต(างๆ 

2.2.4 การควบคุมมีองค.ประกอบของ ประโยชน.ของการควบคุมประเภทของการ
ควบคุม 

2.2.5 ทฤษฎีผู�นํามีองค.ประกอบของ ทฤษฎีผู�นําแบบคุณลักษณะทฤษฎีมหาบุรุษ
ทฤษฎีผู�นําตามสถานการณ.ทฤษฎีผู�นําแบบใหม(และ กลยุทธ.การจัดการทางการตลาด 

3. แนวคิดและวิธีการประเมินแบบเรียลไทม.แสดงถึงจุดปล(อยงานและจุดจบของงาน       
(Release Time and Deadline) โดยท่ีงานทุกอย(างมีระยะเวลาเปrนตัวกําหนดของจุดเริ่มต�นและจุดจบ
และมีอิสระในการทํางานและต�องทําให�เสร็จโดยมีผู�ปฏิบัติการท่ีชัดเจน 

4. แนวคิดและวิธีการประเมินแบบย�อนกลับ (Feedback) มีองค.ประกอบของข�อมูล
ปdอนกลับด�วยความเร็วของข�อมูล ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การให�กําลังใจและชมเชย การเผชิญหน�า การ
ให�คํานําในการปฏิบัติ การติดตามผล 

5. แนวคิดและการพัฒนาตัวชี้วัดวิธีผลการดําเนินงานโดยแสดงลักษณะสําคัญของตัวชี้วัด
ลักษณะของตัวชี้วัด บทบาทของตัวชี้วัด องค.ประกอบของการตรวจสอบภายในและความเชื่อม่ันของ
ตัวชี้วัด 

6. งานวิจัยท่ีเกียวข�องแสดงถึงการทบทวนวรรณกรรมท่ีสอดคล�องกับงานวิจัยเพ่ือ
นํามาใช�ในการสร�างกรอบแนวคิดการวิจัยและคําถามในงานวิจัย 

 
1. แนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจมุ!งผลสัมฤทธิ์ 
 แนวคิดของทฤษฎีแรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์โดย มีองค.ประกอบ 2 ส(วนคือ 1. ทฤษฎีเชิง
เนื้อหาประกอบด�วย1.1 ทฤษฎีมาสโลว. (Malow) 1.2 ทฤษฎีอีอาร.จี (ERG) 1.3 ทฤษฎีสองปTจจัย 
(Two-factor) ของ Hergberg 1.4 ทฤษฎีแรงจูงใจของแม็คเซลแลนด. (MacCelland) 2. ทฤษฎีเชิง
กระบวนการประกอบด�วย 2.1 ทฤษฎีความเสมอภาคของอาดัมส. (Adams) 2.2 ทฤษฎีเสริมแรง 
(Reinforcement Theory) 2.3 ทฤษฎีกําหนดเปdาหมายของล็อค (Locke and Latham Theory) 
2.4 ทฤษฎีวีรูม (V-Room) 2.5 ทฤษฎีของพอร.ทเตอร.แอนด.ลอเรอ (Porter and Lawler) โดยมี
รายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 

1.1 ทฤษฎีเชิงเนื้อหา 
  1.1.1ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว- (Maslow’s General Theory of Human & 

Motivation)  
   มาสโลว.ได�ต้ังทฤษฎีเก่ียวกับ แรงจูงใจ (Maslow’s General Theory of 
Human & Motivation) โดยมาสโลว. ได�อธิบายถึงความต�องการของมนุษย. ซ่ึงมีลักษณะเปrนลําดับ
ข้ันจากตํ่าไปหาสูง (Hierarchy& Needs) และเปrนทฤษฎีท่ียอมรับกันแพร(หลายสมมติฐานดังกล(าวมี
ความเก่ียวกับ พฤติกรรมของมนุษย.ดังนี้ (Maslow, 1954: 80 - 101) มนุษย.มีความต�องการ อยู(เสมอ 
และไม(มีท่ีสิ้นสุด แต(สิ่งท่ีมนุษย.ต�องการนั้นข้ึนอยู(กับว(าเขามีสิ่งนั้นอยู(แล�วหรือยังขนาดท่ีความต�องการใด
ได�รับการตอบสนองแล�วความต�องการอ่ืนจะเข�ามาแทนท่ี กระบวนการนี้ไม(มีท่ีสิ้นสุด และจะเริ่มต้ังแต(
เกิดจนกระท่ังตายความต�องการท่ีได�รับการตอบสนองแล�ว จะไม(เปrนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต(อไป 
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ความต�องการท่ีไม(ได�รับการตอบสนองเท(านั้นท่ีเปrนแรงจูงใจของพฤติกรรมความต�องการของมนุษย.มี
ลําดับข้ันความสําคัญ กล(าวคือ เม่ือความต�องการระดับตํ่า ได�รับการตอบสนองแล�ว ความต�องการ
ระดับสูงก็จะมีการเรียกร�องให�มีการตอบสนองทันทีตามทฤษฎีของมาสโลว.ได�แบ(งลําดับข้ันของความ
ต�องการ (Hierarchy of Needs) ไว� 5 ข้ันจากตํ่าไปสูงตามแผนภาพท่ี 2 และมีรายละเอียดลําดับข้ัน
ความต�องการตามทฤษฎีมาสโลว. (Maslow’s hierarchy of human needs) ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

    
 

   
 
 

 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 2 แสดงลําดับความต�องการตามทฤษฎีมาสโลว. (Maslow)  
ท่ีมา: วันชัย  มีชาติ, พฤติกรรมการบริหารองค-การสาธารณะ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ.แห(งจุฬาลงกรณ.
มหาวิทยาลัย, 2551).  
 
   จากแผนภาพท่ี 2 สามารถอฺธิบายได�ดังนี้ 

1. ด�านความต�องการของร(างกาย (Physical needs) เปrนความต�องการ
พ้ืนฐานของมนุษย.ซ่ึงพนักงานทุกองค.กรต�องการคือเงิน การบริการเรื่องสวัสดิการต(างๆ เง่ือนไขการ
ทํางาน ปTจจัย 4 คืออาหาร เครื่องนุ(งห(ม ท่ีอยู(อาศัย และยารักษาโรคเปrนต�น  

2. ความต�องการความปลอดภัย (Safety needs) เปrนความต�องการท่ีเหนือกว(า
ความต�องการอยู(รอด ซ่ึงมนุษย.ต�องการเพ่ิมความต�องการในระดับท่ีสูงข้ึน เช(น ต�องการความม่ันคงใน
การทํางาน ความต�องการนี้ประกอบด�วยความปลอดภัย ความม่ันคงในองค.กร การได�รับการประกันชีวิต 
การช(วยเหลือด�านรักษาพยาบาล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปrนต�น 

3. ความต�องการด�านสังคม (Social needs) หรือความต�องการความรักและ
การยอมรับ (Love and belongingness needs) ความต�องการท้ังในแง(ของการให�และการได�รับซ่ึง
ความรัก ความต�องการเปrนส(วนหนึ่งของหมู(คณะ ความต�องการให�ได�การยอมรับ เปrนต�น 

ความต�องการพ้ืนฐาน 

ความต�องการท่ีสลับซับซ�อน 5. ความต�องการประจักษ.ตน 
 (Self-actualization need)  

4. ความต�องการยกย(องและนับถือ 
 (Esteem need)  

3.ความต�องการทางสังคม 
 (Social needs)  

 (Safety needs)  
2.ความต�องการความมั่นคงและปลอดภัย 

1.ความต�องการทางกายภาพ (Physical needs)  
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4. ความต�องการการยกย(อง (Esteem needs) ซ่ึงเปrนความต�องการ การยกย(อง
ส(วนตัว (Self-esteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จากสังคม ตลอดจนเปrน
ความพยายามท่ีจะสร�างความสัมพันธ.ระดับสูงกับบุคคลอ่ืน เช(น ความต�องการเคารพนับถือ ความสําเร็จ 
ความรู� ศักด์ิศรี ความสามารถ สถานะท่ีดีในสังคมและมีชื่อเสียงในสังคม 

5. ความต�องการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization needs) 
เปrนความต�องการสูงสุดแต(ละบุคคล ซ่ึงถ�าบุคคลใดบรรลุความต�องการในข้ันนี้ได� จะได�รับการยกย(อง
ว(าเปrนบุคคลพิเศษ เช(น ความต�องการท่ีเกิดจากความสามารถทําทุกสิ่งทุกอย(างได�สําเร็จ นักร�องหรือ
นักแสดงท่ีมีชื่อเสียง เปrนต�น ความต�องการนี้เกิดจากการได�รับการยอมรับจากคนอ่ืน เม่ือตนเอง
ประสบความสําเร็จ และได�รับการชื่นชม เม่ือบรรลุตามวัตถุประสงค.ขององค.กร และได�รับการชื่นชม
เปrนระดับข้ึนสูงสุดของ Maslow เพ่ือเติมเต็มงานตามท่ีต�องการ โดยมีแนวโน�มว(าเปrนความปรารถนา
ท่ีตนเองต�องการจะเปrน และมีมากข้ึน สูงข้ึนท่ีสามารถเปrนไปได�  

   จากทฤษฎีของ Maslow มีความสอดคล�องกับทฤษฎี ในเรื่องของการ
ประสานงาน (Coordination) ในเชิงการสร�างความสัมพันธ. (Relationship) ของการทํางานร(วมกับ
ผู�จัดการฝ�ายขายในเรื่องการประเมินผลการทํางานพร�อมกันท้ังฝ�ายขายและการตลาดเพ่ือนํามาพัฒนา
ปรับปรุงการทํางานและมีความสอดคล�อง ในเรื่องของโครงสร�างขององค.กร (Organization Structure) 
ของการเปrนท่ียอมรับ (Recognition) และการประสบผลสําเร็จ (Achievement) เม่ือทําคะแนนของ
การทํางานได�ตามมาตราฐานจะเกิดการพัฒนาและยอมรับในการทํางานในระดับตําแหน(งท่ีสูงข้ึนและ
มีสวัสดิการต(างๆ มากข้ึน ตามกรอบตัวชี้วัด และระยะเวลาการทํางาน 
  1.1.2 ทฤษฎี ERG  

   ทฤษฎี ERG ได�ถูกพัฒนาข้ึนโดย Clayton Alderferซ่ึงเปrนนักจิตวิทยาและ 
เปrนหนึ่งของแนวคิดท่ีต(อยอดมาจาก Maslow ซ่ึงมีความสัมพันธ.กัน ประกอบด�วยความต�องการเพ่ือ
การดํารงชีพ (Safety Needs) ซ่ึงมีความเก่ียวข�องกับความต�องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย. ซ่ึงมีความ
สอดคล�องกับทฤษฎีของ Maslow ในเรื่อง ความต�องการข้ันพ้ืนฐานทางกายภาพ และชีวภาพความ
ต�องการในสัมพันธภาพ (Relation Needs) เปrนความต�องการท่ีเน�นเรื่อง ความสัมพันธ.ระหว(างกลุ(ม
ของพนักงาน ซ่ึงสอดคล�องกับ Maslow เช(นเดียวกัน ในเรื่อง ความต�องการทางสังคม (Social 
needs) และความต�องการท่ีจะเจริญเติบโต (Growth Needs) ความต�องการนี้คือความต�องการ
เก่ียวข�องกับความต�องการท่ีอยู(ภายในของแต(ละบุคคล เพ่ือให�เกิดการพัฒนาในสายอาชีพของตนเอง
ซ่ึงตรงกับทฤษฎีของ Maslow ในเรื่อง ความต�องการเปrนท่ียอมรับ และนับถือ (Esteem Needs) 
และความต�องการท่ีจะประสบความสําเร็จสูงสุด และเปrนท่ีประจักษ.แก(ตนเอง (Self-Actualization)  
   ทฤษฎี ERG ของ Clayton Alderferในเรื่องของความต�องการในสัมพันธภาพ 
(Relation needs) จะมีความสอดคล�องกับทฤษฎีในเรื่องของการประสานงาน (Coordination) คือ
การทํางานร(วมกับผู �จัดการฝ�ายขายและผู �แทนขายในเรื ่องของการตลาดและขายเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค.ขององค.กรในมิติของความต�องการเจริญเติบโต (Growth needs) มีความสอดคล�องกับ
ทฤษฎี ในเรื่องของโครงสร�างขององค.กร (Organization Structure ) ในการพัฒนาสายงานและ
ตําแหน(ง หากพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามมีผลงานท่ีได�ตามเกณฑ.จะได�รับตําแหน(งท่ีสูงข้ึน
ในองค.กร พร�อมกับผลประโยชน.ท่ีองค.กรจะให�ตามระดับคะแนนของความสามารถ 
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  1.1.3 ทฤษฎีสองปMจจัย (Two- Factor Theory)  
   Robbinst al (2009:146) ให�คําอธิบายถึงทฤษฎี Herzberg ว(าได�นําเสนอ

ทฤษฎีสองปTจจัย ซ่ึงเรียกว(า ทฤษฎีจูงใจ และสุขอนามัย โดยทางทฤษฎีจะอธิบายถึงปTจจัยท่ีทําให�
พนักงานรู�สึกพอใจ และไม(พอใจ หรืออาจกล(าวได�ว(า “พนักงานต�องการอะไรจากงานของพวกเขา” 
ซ่ึงในทฤษฎีนี้กล(าวถึง ความพึงพอใจ และไม(พึงพอใจต(องาน โดยมีภาพประกอบดังนี้ 

 
Job Satisfaction (ความพึงพอใจของงาน)                             No Job Satisfaction (ความไม(พึงพอใจในงาน)  

Motivators/ Satisfiers 
 (Intrinsic- job content)  

Achievement (ความประสบผลสําเรจ็)  
Recognition (การได�รับการยอมรับ)  

Work itself (ลักษณะของงาน)  
Responsibility (ความรับผิดชอบ)  
Advancement (ความก�าวหน�า)  

No Job Dissatisfaction (ความพึงพอใจของงาน)                      Job dissatisfaction (ความไม(พึงพอใจในงาน)  
Hygiene Factors/ Dissatisfies 

 (Extrinsic- job context)  
Company Policies (นโยบายบรษัิท)  

Administration Policies (นโยบายเชิงบริหารส(วนกลาง)  
Supervision (การดูแล)  

Salary (เงินเดือน)  
Interpersonal Relations (ความสัมพันธ.)  
Working Conditions (เง่ือนไขการทํางาน)  

 
แผนภาพท่ี 3 รูปแบบทฤษฎีสองปTจจัย 
ท่ีมา : J.G. Borkowski, Metacognitive theory and classroompractices.In Jessie Ee, 
Agnes Chang and Oon-Seng Tan (Singapore: Mc Graw Hill, 2009). 
 
   ปTจจัยแรงกระตุ�น (Motivator factors) เปrนปTจจัยท่ีจะนําไปสู(ความพึงพอใจ 
มีองค.ประกอบของความสําเร็จของงาน การยอมรับนับถือลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และ
ความก�าวหน�าในการทํางาน โดยมีผลลัพธ.ที่ต�องการวัดคือ การทํางานให�เกิดประสิทธิผล เปrนท่ี
ยอมรับของผู�บังคับบัญชา และเพื่อนร(วมงาน โดยที่ตนเองพอใจในเนื้องานท่ีทํา พร�อมกับความ
รับผิดชอบ และความหวัง และสร�างผลงานให�องค.กร และคาดหวังท่ีจะมีหน�าท่ีการงานท่ีเจริญเติบโต
และได�รับการเลื่อนตําแหน(ง และเปrนท่ียอมรับในองค.กร ปTจจัยคํ้าจุน (Hygiene factors) เปrนปTจจัย
ท่ีเปrนองค.ประกอบของ นโยบายบริหาร เงินเดือนค(าจ�าง ความสัมพันธ.ระหว(างบุคคล เง่ือนไขการ
ทํางาน สาขาอาชีพท่ีดูแล นโยบายบริษัทส(วนกลาง พนักงานจะต�องเข�าใจถึงนโยบาย การบริหารของ
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บริษัทท่ีชัดเจน บนพ้ืนฐานของเงินเดือนค(าจ�างท่ีทําให�เกิดความพอใจ นอกจากนี้ความสัมพันธ.กับ
พนักงาน และผู�บังคับบัญชา ในการประสานงานก็เปrนสิ่งสําคัญ ผ(านท้ังงานและสถานะของงาน เพ่ือ
เสริมแรงจูงใจ เชิงบวกภายใต�การดูแลผลการทํางาน ในเชิงนโยบายการบริหาร ให�เกิดพลังของ
แรงจูงใจ  

   ทฤษฎีสอง Two-factor ของ Herzberg มีความสอดคล�องกับทฤษฎีในเรื่อง 
การประสานงาน (Coordination) การเปrนผู�นํา (Leadership) การจัดโครงสร�างองค.กร (Organization 
Structure ) การควบคุม (Controlling) และการวางแผนกลยุทธ. (Strategic Planning) คือการ
รับผิดชอบในการทํางานความพึงพอใจและเง่ือนไขการทํางาน เม่ือพนักงานท่ีปรึกษางานขายและ
ความงาม มีผลงานตามที่วางแผนไว� อย(างไรก็ตามในมิติของโครงสร�างองค.กร (Organization 
Structure) จะสอดคล�องในเรื่องของความก�าวหน�าในอาชีพ (Advance Growth) การเปrนท่ียอมรับ 
(Recognition) และความประสบผลสําเร็จ (Achievement) เม่ือพนักงานกลุ(มนี้ ทําคะแนนและ
ผลงานได�ตามมาตรฐานในระยะเวลาท่ีกําหนด จะได�รับในเรื่องแรงจูงใจท่ีมากข้ึนไม(ว(าจะเปrน ค(าจ�าง
เงินเดือน ค(าล(วงเวลา ชุดยูนิฟอร.ม การได�รับทองคํา การปรับเงินเดือน ถ�วยเกียรติยศประกาศนียบัตร 
ทุนการศึกษาสวัสดิการเงินกู�หรือตําแหน(งท่ีสูงข้ึน 
  1.1.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ McCelland 

   ทฤษฎีของ McCelland มีองค.ประกอบท่ีสําคัญ 3 ส(วนคือ ความต�องการ
ความสําเร็จ (need for achievement (nACH) ) ความต�องการความผูกพัน (need for affiliation 
(nAFF) ) ความต�องการอํานาจ (need for power (nPOW) โดยสามารถอธิบายได�ดังตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 แรงจูงใจของทฤษฎีของ McCelland 

แรงจูงใจ สิ่งท่ีต�องการหรือคาดหวังต(อแรงจูงใจ 
1.ความต�องการประสบความสาํเร็จ 
2.ความต�องการความผูกพัน 
3.ความต�องการอํานาจ 
 

งานท่ีท�าทายการแข(งขันความรับผิดชอบสูงการวางแผน 
ต�องการสร�างและรักษาสัมพันธภาพต(อองค.กรผู�บังคับบัญชา เพ่ือนร(วมงาน 
ต�องการความเหนือกว(าผู�อ่ืน เพ่ือเปrนท่ียอมรับและนับถือ / ต�องการเปrน
ผู�นํา ด�วยวิธีการต(างๆ เพ่ือให�ได�มาซึ่งอํานาจ 

 
ท่ีมา: Charl Van Wyk, “Evaluating Motivational Levels of Employees In a Contemporary 
South African Organization,” Master’s Degree, Masters in Business Administration, 
Faculty of Business and Economic Sciences, Nelson Mandela Metropolitan University, 
2011. 
 
   จากตารางที่ 1 ความต�องการความสําเร็จ (need for achievement; 
(nACH) ) เปrนความต�องการท่ีต�องการงานท่ีท�าทาย มีการแข(งขัน พร�อมรับความผิดชอบท่ีสูง ชํานาญ
ขบวนการของการวางแผนท่ีมีประสิทธิภาพ และพร�อมเผชิญกับความล�มเหลวสําหรับความต�องการ
ความผูกพัน (need for affiliation ; (nAFF) เปrนความต�องการ ท่ีต�องการความสัมพันธ.กับ 
ผู�บังคับบัญชา เพ่ือนร(วมงานโดยพยายามท่ีจะสร�างและรักษาให�มีความสัมพันธ.ท่ีดีตลอดการทํางาน และ
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ความต�องการอํานาจ (need for power ; (nPOW) เปrนความต�องการท่ี ต�องการมีอํานาจเหนือคนอ่ืน 
โดยให�คนอ่ืนยอมรับ อีกท้ังต�องการเปrนผู�นําในสถานการณ.ต(างๆ เพ่ือให�ได�มาซ่ึงอํานาจ ให�เกิดการ
ยอมรับ และยกย(อง ว(าตนเองได�ทํางานประสบผลสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 4 แรงจูงใจของทฤษฎี MacCelland 
ท่ีมา: David C. McClelland, “Identifying Competencies with Behavioral-event interviews.” 
Psychological Science 9, 5(1998): 331-339. 
 

   MacCellandมีองค.ประกอบ 3 ส(วน คือ ความต�องการประสบความสําเร็จ 
ความผูกพัน และความต�องการในอํานาจ มีความสอดคล�องกับทฤษฎี ในเรื่องของการประสานงาน 
(Coordination) ในเชิงความสัมพันธ. (Relation Needs) และความต�องการความผูกพัน ในการทํางาน
ร(วมกับผู�จัดการฝ�ายขายและตัวแทนขายในการทํางานและมีสอดคล�องกับ ในเรื่อง โครงสร�างของ

nACH 
 (Need for 

Achievement)  
ความรู�สึกประสบ

ผลสําเร็จ 

nAFF 
 (Need for 
Affilation)  

ความรู�สึกผูกพัน 
 

ต�องการความจงรักภัค
ดี และความผูกพัน 

 

nPOW 
 (Need for Power ) 
ความรู�สึกมีอํานาจ 

สูง 
ต�องการความจงรักภักดี

และความผูกพัน 

ต่ํา 
พยายามตตีัวออกห(าง

จากความสมัพันธ. 

 
สูง 

ต�องการท่ีชนะและ
เปrนท่ียอมรับสูงสุด 

 

ต่ํา 
กลัวความล�มเหลว 
หลีกเลี่ยงความ

รับผิดชอบ 
 

สูง 
ต�องการควบคุมทุก
คนและทุกสิ่งอยากมี
อํานาจบารมีควบคุม

คน 

ต่ํา 
ไม(มีความปรารถนา
จะใช�อํานาจบารมี 
เปrนผู�คล�อยตาม 
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องค.กร (Organization Structure) ในเชิงเปrนท่ียอมรับ (Recognition) และการประสบผลสําเร็จ 
(Achievement) โดยระดับตําแหน(งจะถูกพัฒนาตามสายงาน ตามผลงานของตัวชี้วัดในการทํางาน 
นอกจากนี้ความสอดคล�องในเรื่องการควบคุม (Control) ซ่ึงแสดงให�เห็นความสัมพันธ.ของแบบประเมิน
ของผู�จัดการฝ�ายขายและการตลาด 

   สรุปได�ว(าทฤษฎีแรงจูงใจเชิงเนื้อหา (Content of Theories of Motivation) 
เปrนกลุ(มทฤษฎีท่ีพยายามบ(งชี้หรือกําหนดว(าอะไรคือเหตุทําให�มนุษย.สร�างและรักษาพฤติกรรมนั้นไว�
สาเหตุนั้นอาจจะเนื่องมาจากสภาพภายในตัวเอกบุคคลหรือสภาพแวดล�อมในการทํางาน สําหรับ
สาเหตุที่เกิดจากบุคคลก็ได�แก(ความต�องการต(างๆที่จะสร�างแรงขับต(างๆรวมถึงการบ(งชี้ว(าความ
ต�องการหรือแรงขับนั้นมีการจัดการอย(างไร ซ่ึงผู�วิจัยได�นําแนวคิดแรงจูงใจเชิงเนื้อหามาประยุกต.ใช�ใน
งานวิจัยครั้งนี้ 

1.2 ทฤษฎีเชิงกระบวนการ   
  ทฤษฎีเชิงกระบวนการ มีทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องคือทฤษฎีความเท(าเทียมของ (Adams)         
ทฤษฎีเสริมแรงของการจูงใจ (Skinner) ทฤษฎีสร�างเปdาหมายของ (Locke and Latham) ทฤษฎี
ความคาดหวังของ (Vroom) และทฤษฎีของลอเลอร.พอรต.เทอร. (Lawler and Porter) โดยมี
รายละเอียดของทฤษฎีเชิงกระบวนการดังนี้ 
  1.2.1ทฤษฎีความเสมอภาคของอาดามส- (Adams)  

   ทฤษฎีความเสมอภาคของอาดามส.ได�อธิบายว(า บุคคลได�ทําการต(อสู�เพ่ือให�
ได�มาซ่ึงความเสมอภาคและยุติธรรมในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ. ทฤษฎีความเสมอภาคนี้ มี
รากเหง�ามาจากทฤษฎีความไม(สอดคล�องของประชาชน (Dissonance Theory) ซ่ึงได�พัฒนาข้ึนโดย 
Leon Festiger in 1950 (Kreither and  Kinicki, 2008:125) โดยทฤษฎีความเสมอภาคนี้ได�รวมถึง
ส(วนประกอบของสังคม เปรียบเทียบเม่ือบุคคลได�ทํางานให�กับองค.กรกับผลตอบแทนท่ีได�จากองค.กร 
ซ่ึงปTจจัยนําเข�าได�แก(ความพยายาม เวลาท่ีทํางาน คุณภาพของงาน การได�รับการฝ�กอบรม ซ่ึงจะ
เปรียบเทียบกับผลท่ีได�รับ ผลลัพธ.ในเชิงของเงินเดือน ความรับผิดชอบ และผลประโยชน.ท่ีได�รับ และ
ความยอมรับนับถือ (Bagraim et al., 2007: 87)  

 
 
ผลตอบแทนท่ีได�ต!อองค-กร  =  ผลตอบแทนท่ีผู�อ่ืนได�รับจากองค-กร 
ส่ิงท่ีตนเองทุ!มเทให�กับองค-กร   ส่ิง ท่ีผู�อ่ืนได�ทุ!มเทให�องค-กร 

 
 

 
แผนภาพท่ี 5 แสดงทฤษฎีความเสมอภาคของอาดามส. 
ท่ีมา: สร�อยตระกูล (ติวยานนท.) อรรถมานะ, พฤติกรรมองค-การ : ทฤษฎีและการประยุกต-
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร., 2541). 
 
 
  

< > 
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   ทฤษฎีอาดัมม.เน�นเรื่องของความเสมอภาคและผลตอบแทนท่ีได�จากองค.กรมี
ความสอดคล�องกับทฤษฎีในเรื่องของการประสานงาน (Coordination) การเปrนผู�นํา (Leadership) 
การจัดโครงสร�างขององค.กร (Organization Structure) การควบคุม (Control) และการวางแผน        
กลยุทธ. (Strategic Planning) โดยหากพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามแสดงผลงานของ
ตัวชี้วัดผลได�ตามมาตรฐานจะแสดงออกมาในรูปแบบของคะแนนผลตอบแทนซ่ึงจะสร�างแรงจูงใจให�กับ
พนักงานกลุ(มนี้ในการปฏิบัติงาน 
  1.2.2 ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory)  

 สกินเนอร. (1938) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันเชื่อว(าเราจะเข�าใจและสามารถ
ควบคุมพฤติกรรมมนุษย.ได�ดีหรือไม(ข้ึนอยู(กับว(า เรารู�เง่ือนไขของการเสริมแรง (Reinforcement 
Contingency) เพียงใด และบุคคลจะแสดงพฤติกรรมเช(นใดข้ึนอยู(กับว(าเขาได�รับผลเช(นไรในอดีต 
เช(น พนักงานท่ีได�รับการเลื่อนตําแหน(งเพราะไม(ขาด ไม(สาย ไม(ลาต(อไปพนักงานผู�นั้นก็จะมีพฤติกรรม
ท่ีไม(ขาด ไม(ลา ไม(สายเสมอ ดังนั้นถ�าเรารู�เง่ือนไขของการเสริมแรงของบุคคลเหล(านี้ได�ก็สามารถจะ
จูงใจได� 

 
 

 
 
 

 
    

            
            

 
 

 

แผนภาพท่ี 6 แสดงรูปแบบทฤษฎีของแรงเสริม 
ท่ีมา: Smith, Smit et al., “Maintaining the Ancient Bunya Tree (Araucaria bidwillii Hook.) - 
Dispersal and Mast Years” (Presentation given at the 5th Southern Connection Conference, 
Adelaide, South Australia, 21-25 January, 2007). 
 

   การเสริมแรงบวก (Positive Reinforcement) เปrนการนํามาใช�อธิบายผลลัพธ.เชิง
บวกท่ีบุคคลต�องการ เพ่ือกระตุ�นการกระทําให�เกิดบ(อยๆในการทํางานการเสริมปTจจัยเชิงลบ (Negative 
Reinforcement) เปrนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการหลีกเลี่ยงเพ่ือผลลัพธ.ท่ีไม(พึงพอใจการลงโทษ (Punishment) 
ทฤษฎีการเสริมแรงจูงใจ ผลของการลงโทษจะก(อให�เกิดพฤติกรรมท่ีไม(พึงปรารถนา และทําให�บุคคล      
ไม(กระทําซํ้าในการทํางาน แต(วิธีการนี้ไม(ใช(วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุดของการเสริมแรงจูงใจ เม่ือเทียบกับ
แรงเสริมทางบวก และลบการลดพฤติกรรม (Extinction) คือการลดพฤติกรรมลงเม่ือบุคคลได�เห็นผลลัพธ.ของ

พฤติกรรมบุคคล 
Individual Behavior 

แรงเสริมเชิงบวก (Positive Reinforcement )  
 

การหลีกเลี่ยง (Avoidance)  

การลงโทษ ( Punishment)  
 

การลดพฤติกรรม ( Extinction)  
 

มคีวามตอ้งการ 

(Desirable)  

ไมม่คีวามตอ้งการ (Undesirable)  
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การเสริมแรงเชิงบวกท่ีได�เปrนรางวัล ทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม โดยลดพฤติกรรมเชิงลบ และ
เปลี่ยนแปลงตนเองในการทํางาน 

   ทฤษฎีเสริมแรงของสกินเนอร.ในเชิงพฤติกรรมของบุคคลในเรื่องของการลงโทษ และ
การลดพฤติกรรมมีความสอดคล�องกับทฤษฎีในเรื่องการประสานงาน (Coordination) ภาวะผู�นํา (Leadership) 
การจัดโครงสร�างขององค.กร (Organization Structure) การควบคุม (Control) และการวางแผนกลยุทธ. 
(Strategic Planning) หากพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม ไม(สามารถแสดงผลงานของตัวชี้วัดได�ดี
ตามระดับคะแนนท่ีจัดทําข้ึนผลของคะแนนจะเปrน 0 ซ่ึงแสดงพนักงานกลุ(มท่ีจะไม(ได�รับสิทธิของแรงจูงใจท่ี
ถูกจัดทําข้ึน 
  1.2.3 ทฤษฎีการกําหนดเปeาหมายของล็อค (Locks and Latham Goal Setting theory)  
   ล็อคเปrนผู�นําในเรื่องของการต้ังเปdาหมายในกระบวนการสร�างแรงจูงใจ โดย
อธิบายว(าอะไรถือเปrนสิ่งท่ีบุคคลต�องการไปให�ถึงเปdาหมาย ด�วยวิธีการอย(างไร (Kreither and Kinicki, 
2008: 186) ล็อคได�นําเสนอว(าความตั้งใจที่จะทํางานต(อเปdาหมายเปrนเรื่องสําคัญของแรงจูงใจ 
เปdาหมายจะเปrนเครื่องมือทําให�พนักงานรู�ว(าต�องทําอะไร มีความพยายามแค(ไหน โดยใช�หลักการการ
ต้ังเปdาหมายในลักษณะเฉพาะเจาะจงเพ่ือการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เพ่ือนําไปสู(ผลผลิตท่ีดีกว(า (Management 
by objection, MBO) ซ่ึงจะมีความแน(ชัดในเปdาหมายท่ีจะทํา โดยล็อคได�กําหนดเปdาหมายของ
โครงสร�างไว� 4 ส(วนโดยเปdาหมายมีองค.ประกอบของ4 ส(วนคือความต้ังใจ ความพยายามความยืน
กรานท่ีแข็งแกร(งและเปdาหมายเชิงกลยุทธ. ซ่ึงเหล(านี้จะมีความสัมพันธ.ทําให� เปdาหมายขององค.กร
ประสบผลสําเร็จของการปฏิบัติงานผ(านทิศทางท่ีถูกต�อง เพ่ือตอบโจทย.ขององค.กร 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพท่ี 7 แสดงรูปแบบทฤษฎีของล็อค (LOCK)  
ท่ีมา: Edwin A. Locke, The nature and causes of job satisfaction (Chicago: Rand 
McNally, 1981). 
 
   การบริหารการจัดการของ MBO หรือ Management by objective หรือตาม
วัตถุประสงค.นี้ มีพ้ืนฐานของกลยุทธ.ขององค.กรและเปdาหมายขององค.กรเปrนหลัก ซ่ึงมีความสอดคล�องกับ
ทฤษฎี ในเรื่องโครงสร�างขององค.กร (Organization Structure) และการวางแผนกลยุทธ. (Strategic 
Planning) ในเรื่องเปdาหมายของตําแหน(งในการทํางาน ยอดขายค(าใช�จ(ายและผลกําไรขององค.กรหาก

เปeาหมาย 

ความต้ังใจ 

ความ

ความยืน

กลยุทธ- 
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พนักงานทํางานได�ตามมาตรฐานตัวชี้วัดก็จะได�คะแนนเปrนรางวัลในการทํางานและตําแหน(งท่ีสูงข้ึนพร�อม
สวัสดิการท่ีจะได�รับมากข้ึนเช(นกัน 
  1.2.4 ทฤษฎีวีรูม (Vroom)  
   ทฤษฎีนี้มีแนวคิดหลัก 3 ประการคือ จํานวนที่ประกอบขึ้นเปrนความชอบ 
(Valence) ความเปrนเครื่องมือ (Instrumentality) และความคาดหวัง (Expectancy) สมมติฐานพ้ืนฐานใน
ทฤษฎีคือ การเลือกของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท(ามกลางทางเลือกต(างๆนั้น จะสัมพันธ.อย(างมีกฎเกณฑ.กับ
สภาพจิตวิทยา ซ่ึงเกิดข้ึนในระยะเวลาเดียวกันกับพฤติกรรม (สร�อยตระกูล ติวยานนท., 2545) จํานวนท่ี
ประกอบข้ึนมาเปrนความชอบ (Valence) ระดับความชอบของบุคคลในผลลัพธ. หรือการเห็นคุณค(าของ
ผลลัพธ.หรือรางวัลจากการกระทําความเปrนเครื่องมือ (Instrumentality) เก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานและ
ความเปrนไปได�ของผลลัพธ. และการปฏิบัติงาน ซ่ึงเก่ียวเน่ืองจากความชอบ และนํามาซ่ึงผลลัพธ.ในการ
ปฏิบัติการ ซ่ึงอาจทําให�เกิดผลลัพธ.ท่ี 1 และท่ี 2 ตามมาความคาดหวัง (Expectancy) เก่ียวข�องกับการ
กระทํา หรือความพยายามท่ีจะได�มาซ่ึงผลลัพธ.ท่ี 1 ซ่ึงจะแตกต(างจากความเปrนเครื่องมือ ซ่ึงจะนํามาซ่ึง
ผลลัพธ.ท้ัง 1 และ 2 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
    

 
 
 

 
แผนภาพท่ี 8 แสดงทฤษฎีความหวังของวีรูม (Vroom)  
ท่ีมา: สร�อยตระกูล (ติวยานนท.) อรรถมานะ, พฤติกรรมองค-การ : ทฤษฎีและการประยุกต-
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร., 2541). 
 
   ทฤษฎี V-Room จะให�ความสําคัญของคุณค(าของผลลัพธ.หรือรางวัลของการ
กระทํา เปrนประเด็นสําคัญซึ่งมีความสอดคล�องกับทฤษฎีของ ในเรื ่องของการประสานงาน 
(Coordination) การเปrนผู�นํา (Leadership) การจัดโครงสร�างองค.กร (Organization Structure) 
การควบคุม (Control) และการวางแผนกลยุทธ. (Strategic Planning) โดยในแต(มิติจะมีเกณฑ.ของ
การประเมินผลหรือตัวชี้วัดท่ีชัดเจน หากพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามมีผลงานท่ีดีตาม

ผลลพัธที์	 � 

พลังจูงใจ 
F=Valence * 
Expectedly 

การเปmนเครื่องมือ 
ความคาดหวัง 

ผลลัพธ-ท่ี 1 

ผลลัพธ-ท่ี 1 ข 

ผลลัพธ-ท่ี 1 ก 

ผลลพัธที์	 � 

ผลลัพธ-ท่ี 2 ค. 

ผลลัพธ-ท่ี 2 ข. 

ผลลัพธ-ท่ี 2 ก. 
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ตัวชี้วัดท่ีได�รับรางวัลในรูปแบบของคะแนนสะสมและความพึงพอใจผลลัพธ. และความคาดหวังอีกท้ัง
ในมิติของโครงสร�างขององค.กร (Organization Structure) จะมีความสอดคล�องกับในเรื่องความชอบ 
(Valence) ของตําแหน(งหน�าท่ีท่ีถูกพัฒนาข้ึนในสายงานภายใต�กรอบของผลงานท่ีทําได�ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดไว�ในมาตรฐาน 
  1.2.5 ทฤษฎีของพอร-ทเตอร-และลอเลอร- (PorterandLawler) 

   ทฤษฎีของ พอร.ทเตอร.และลอเลอร. ได�กล(าวไว�ว(า ความพยายาม หรือการจูง
ใจข้ึนอยู(กับความสามารถของแต(ละบุคคลและการรับรู�ในบทบาทของตนเองเพ่ือนําไปสู(ผลการ
ปฏิบัติงานซ่ึงมีแรงจูงใจของภายในและภายนอกเปrนตัวแบบ อิทธิพลถึงการรับรู�นี้ เพ่ือให�เกิดความ 
พึงพอใจต(อการปฏิบัติงาน ซ่ึงตัวแปรจูงใจของ (พอร.ทเตอร.และลอเลอร.) นี้เปrนตัวแบบ เก่ียวกับ
ความสัมพันธ. ระหว(างความพึงพอใจ และผลของการปฏิบัติงาน ตามแผนภาพด�านล(างนี้ 

 
  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 9 แสดงตัวแบบแรงการจูงใจของพอร.ทเตอร.และลอเลอร. 
ท่ีมา: Edward E. Lawer and Lyman W. Portor, Managerial Attitudes and  Performance 
(New York: McGraw-Hill, Co., 1975). 
 
   ทฤษฎีพอรท.เตอร.แอนด.ลอเรอ (Porter and Lawler) จะมีความสอดคล�อง
กับทฤษฎีในเรื่องของการประสานงาน (Coordination) ภาวะผู�นํา (Leadership) การจัดโครงสร�าง
องค.กร (Organization Structure) การควบคุม (Control) และการวางแผนกลยุทธ. (Strategic 
Planning) โดยในแต(ละด�านจะมีเกณฑ.ของการประเมินผลหรือตัวชี้วัดท่ีชัดเจน หากพนักงานท่ี
ปรึกษางานขายและความงามมีผลงานท่ีดีตามตัวชี้วัดท่ีได�รับรางวัลในรูปแบบของคะแนนสะสม
สอดคล�องในเรื่องของการพึงพอใจ (Satisfaction) ด�วยเช(นกัน 

คุณค(าของ
รางวลั

ความ
พยายาม 

ความพยายามท่ีรับรู�ได� ความเปrนไปได�ที่จะได�รับ
รางวัล

ความสามารถ
ลักษณะ
ส่วนตวั 

การรับรู้ใน

การปฏิบัติงาน
ความสาํเร็จ รางวลัภายใน 

รางวลั

การรับรู�ในคุณค(า
ของรางวัล 

ความพึงพอใจ 



25 

   สรุปได�ว(ากลุ(มทฤษฎีท่ีเน�นเชิงกระบวนการของการจูงใจ (Process Theories 
of Motivation) จะแตกต(างจากกลุ(มทฤษฎีเชิงเนื้อหาโดยเน�นท่ีกระบวนการท่ีให�ความสําคัญกับเรื่อง
เก่ียวกับความรู�สึกนึกคิดซ่ึงจะมีส(วนในการจูงใจให�เกิดพฤติกรรมเปrนอย(างมาก ซ่ึงผู�วิจัยได�นําแนวคิด
มาประกอบในการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานท่ี
ปรึกษาผลิตภัณฑ.ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
   กล(าวโดยสรุปทฤษฎีแรงจูงใจประกอบด�วยกลุ(มทฤษฎีเชิงเนื้อหา (Content 
Theory) และทฤษฎีเชิงกระบวนการ (Process Theory) โดยมีรายละเอียดแนวคิดของทฤษฎี
แรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์เชิงเนื้อหาประกอบด�วยโดย ทฤษฎีลําดับข้ันของความต�องการของมาสโลว. 
(Abraham Maslow) ทฤษฏี (ERG Theory) (Clayton Alderfer) ทฤษฎี 2 ปTจจัย (Frederick Herzberg) 
และทฤษฎีของแม็กแซลแลนด. (Three learned Needs Theory (David McClelland) และทฤษฎีเชิง
กระบวนการประกอบด�วย ทฤษฎีความคาดหวัง (Victor Vroom) ทฤษฎีของลอเรอร.แอนด.พอรเตอร. 
(Lawler and Porter) ทฤษฎีการเสริมแรง (Skinner) ทฤษฎีความเท(าเทียม (Adams) ซ่ึงสามารถแสดงได�
ดังตารางท่ี 2 ด�านล(าง 
   บทสรุปของแรงจูงใจตามทฤษฎีของเนื้อหาและเชิงกระบวนการ 
 
ตารางท่ี  2 แสดงแนวความคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ 

กลุ!มทฤษฎี เนื้อหาของทฤษฎี ทฤษฎีและนักคิดท่ีสําคัญ การประยุกต-ใช�แนวความคิด 
ทฤษฎีเชิงเนื้อหา
สาระ (Content 
Theory)  

มุ(งศึกษาปTจจัยที่กระตุ�นให�คนแสดง
หรือหยุดแสดงพฤติกรรม โดยมุ(ง
เฉพาะการชี้ตัวแปรต(างๆ เหล(านี้
เท(านั้น (What)  

- ลําดับข้ันของความต�องการ (Abraham 
Maslow)  
- ERG Theory (Clayton Alderfer)  
- ทฤษฎี 2 ปTจจัย (Frederick Herzberg)  
- Three learned Needs Theory (David 
McClelland)  

ทําให�ผู�บริหารตระหนักถึงความ
แตกต(างของความต�องการและ
เปdาหมายของคน ซึ่งจะมีผลต(อ
พฤติกรรมของคนแต(ละคน และทําให�
บุคคลแสดงออกแตกต(างกัน 

ทฤษฎีเชิงกระบวนการ 
 (Process Theory)  

มุ(งอธิบายถึงพฤติกรรมว(าถูกกระตุ�น
และหยุดแสดงพฤติกรรม 

-ทฤษฎีความคาดหวัง (Victor Vroom)  
-ทฤษฎีของลอเรอร.แอนด.พอรเตอร. (Lawler 
and Porter)  

ทําให�ผู�บริหารเข�าใจกระบวนการใน
การจูงใจ 

 อย(างไร (How)  - ทฤษฎีการเสริมแรง (Skinner)  
- ทฤษฎีความเท(าเทียม (Adams)  
- ทฤษฎีการกําหนดเปdาหมาย (Locke)  

คน และทราบถึงการที่บุคคลเลือก
ทางเลือกหรือรางวัลว(ากระทําอย(างไร 

 

ท่ีมา: L. Gibson James, John M Ivancevich and James H Donnelly Jr, Organization  
Behavior Structure Processes, 8thedition. (New York: Richard D Irwin Inc., 1994). 
 
   แม�ว(าแรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์จะเปrนเรื่องท่ีมีความสําคัญการบริหารการจัดการ
องค.กรถือว(าเปrนอีกเรื่องที่สําคัญและเปrนทักษะท่ีต�องการการวางแผนและพัฒนา ระดับผู�บริหาร
เปรียบเสมือนกลุ(มท่ีมีอํานาจในองค.กรต(อการสร�างกลยุทธ.และการตัดสินใจและทําให�เกิดการกระทํา 
(Minberg, 1988) ฝ�ายบริหารมีความเก่ียวข�องกับจุดหมายขององค.กรผ(านการทํางานในองค.กรซ่ึงมี
หน�าท่ีสร�างกลยุทธ.ควบคุม ให�เกิดความสะดวกสบายในการทํางานเพ่ือให�บรรลุจุดหมายขององค.กร 
และใช�ทรัพยากรให�คุ�มค(า เพ่ือให�งานประสบผลสําเร็จ (Walsher, 1984) ดังนั้นการบริหารงานองค.กร
จึงมีขบวนการท่ีต�องทําผ(านคน เทคโนโลยีงาน และทรัพยากร โดยท่ีผสมผสานกันเพ่ือให�เกิดการ
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ประสานงานในการทํางานเพ่ือให�บรรลุเปdาหมายขององค.กรบนพ้ืนฐานของปรัชญา และแนวทางการ
ทํางานโดยมีทฤษฎีการจัดการซ่ึงประกอบด�วย 2 ส(วน คือ  

1. ทฤษฎีการจัดการสมัยคลาสสิก (Classic) และนีโอคลาสสิก (Neo- Classic) มี
องค.ประกอบของทฤษฎีของกูลลิค (Gullick) ทฤษฎีของเชสเตอร.บารนาด. (ChesterBARNARD) 
ทฤษฎีของฟาโย (Fayol) ทฤษฎีของเทเลอร. (Toylor) ทฤษฎีของแม็กเวเบอร. (MAX Weber)  

2. ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม( (PostModern) ประกอบด�วย การประสานงาน 
(Coordination) มีองค.ประกอบของการประสานงานความหมายของการประสานงานทฤษฎีผู�นํา 
(Leadership) มีองค.ประกอบของ ทฤษฎีผู�นําแบบคุณลักษณะทฤษฎีมหาบุรุษทฤษฎีผู�นําตาม
สถานการณ.ทฤษฎีผู�นําแบบใหม(โครงสร�างองค.กร (Organization) มีองค.ประกอบของ ความหมาย
ขององค.กรปTจจัยในการกําหนดโครงสร�างขององค.กรโครงสร�างองค.การจากสมัยเก(าสู(สมัยใหม(
โครงสร�างองค.กรในแบบต(างๆการควบคุม (Control) มีองค.ประกอบของประโยชน.ของการควบคุม
ประเภทของการควบคุมการจัดการทางการตลาดและการวางแผนกลยุทธ. (Strategic Planning) มี
องค.ประกอบของลักษณะของแผนท่ีดีประเภทของการวางแผนการวางแผนการบริหารการจัดการเชิงกล
ยุทธ.ระดับกลยุทธ.การจัดการเชิงกลยุทธ.  

1. ทฤษฎีการจัดการสมัยคลาสสิก (Classic) และนีโอคลาสสิก (Neo- Classic)  
    1.1 แนวคิดของกูลลิค (Gullick)  
     กูลลิค (Gullick) ได�เสนอแนวคิดการจัดการองค.กรโดยสร�างหลักแนว

การบริหาร (POSCORBD)ให�ระดับบริหารได�นํามาใช�ในการบริหารองค.กรโดยมีองค.ประกอบของการ
วางแผน (Planning) คือปรัชญาและนโยบายรวมถึงวัตถุประสงค.ที่ทําให�ประสบผลสําเร็จในงาน
รวมถึงเทคนิคต(างๆที่จะทําให�ประสบผลสําเร็จการจัดการ (Organizing) การสร�างโครงสร�างและ
ระบบผ(านกิจกรรมท่ีทําข้ึน และประสานงานให�สอดคล�องกับเปdาหมายขององค.กรการจัดหาพนักงาน 
(Staff) การเติมเต็มเรื่องบุคลากร รวมไปถึงการคัดเลือกคนเพื่อเปrนผู�นําในอนาคตการออกคําสั่ง 
(Directing) การดําเนินการภายใต�ขอบเขตของการทําหน�าที่ผ(านการสั่งงาน การประสานงาน 
(Coordination) การมีส(วนสําคัญในส(วนต(างๆของงานการรายงาน (Reporting) การรายงานผลการ
กระทําให�ทราบถึงความก�าวหน�าของงานการใช�งบประมาณ (Budget) ทําเรื่องของค(าใช�จ(าย และการ
ควบคุมรายได� รวมท้ังรักษาต�นทุนให�ตรงกับวัตถุประสงค.โดยสามารถสรุปแบบแผนของ POSCORBD
ได�ดังตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3  แนวคิดของกูลลิค (Gullick)  

Planning Organizing Staff Directing Coordination Reporting Budget 
การวางแผน 

 
การจัดการ การจัดหา

พนักงาน 
การออก
คําสั่ง 

การประสานงาน 
 

การรายงาน งบประมาณ 

ท่ีมา: JAY, M. Shafritz J. and Steven OTT, Classic of Organization. (Theory Wads worth 
Group: Thomson Learning, 2001.) 
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     ผลงานของ Gullickได�ให�ความสําคัญกับการวางแผน (Planning) การ
จัดการองค.กร (Organization) การประสานงาน (Coordination) และการรายงาน (Reporting) ซ่ึง
มีความสอดคล�องกับทฤษฎีในเรื่องของการประสานงาน (Coordination) การเปrนผู�นํา (Leadership) 
การจัดโครงสร�างองค.กร (Organization Structure) การควบคุม (Control) การวางแผนกลยุทธ. 
(Strategic Planning) ในเรื่องของการจัดทํารายงานส(งให�ทีมบริหารตรวจสอบซ่ึงพนักงานท่ีปรึกษา
งานขายและความงามจะต�องจัดส(งรายงานในการทํางานในเรื่องต(างๆ เปrนรายวัน รายเดือน และรายป� 
แบบเรียลไทม. 
    1.2 แนวคิดของเชสเตอร- ไอบาร-นาร-ด (Chester I. Barnard)  

     บาร.นาร.ด (Barnard) ได�เขียน The Function of the Economy 
(1938) โดยให�ความสําคัญการจัดระบบความร(วมมือของคนในองค.การ (Cooperative System) ใน
การบรรลุวัตถุประสงค.ขององค.กร ซ่ึงไม(สามารถทําได�เองโดยลําพัง ในมุมมองของ Barnardเชื่อว(า
ความร(วมมือทําให�องค.การดํารงอยู(ได� โดยเปrนหน�าที่ของฝ�ายบริหารจะต�องสร�างและคงไว�ซ่ึง
วัตถุประสงค.และศีลธรรมอันดี (Moral Code) ให�องค.กร และสร�างระบบการสื่อสารเปrนทางการและ
ไม(เปrนทางการ (Formal and Informal Communication) รวมท้ังต�องม่ันใจได�ว(าทุกคนมีความ
ต้ังใจร(วมมือกันทํางานและในหัวข�อเศรษฐกิจการจูงใจ (The Economy of Incentives) ซ่ึง 
Barnard ได�เสนอฝ�ายบริหารต�องสร�างแรงจูงใจให�คนร(วมมือกันทํางาน โดยใช�เพ่ิมสิ่งจูงใจด�านบวก
และลบรวมท้ังปรับเปลี่ยนแนวความคิดและทัศนคติ เพ่ือให�การจูงใจมีประสิทธิผล ทําให�ทุกคนมีส(วน
ร(วมในองค.การและแสดงลักษณะของแรงจูงใจซ่ึงเปrนองค.ประกอบหลักของงานโดยมีรายละเอียดของ
ลักษณะของแรงจูงใจดังนี้ 
     ลักษณะแรงจูงใจ (Method of Incentives)  

     การจําแนกแรงจูงใจของ Barnard (Specific Inducement) สามารถ
จําแนกได� 4 แบบดังนี้ 

1. แรงจูงใจท่ีเปrนวัตถุ (Material inducement) ได�แก( เงิน สิ่งของ
หรือสร�างเง่ือนไขทางกายภาพในการจูงใจแต(ละบุคคลค(าตอบแทน เงินชดเชยเงินรางวัล ภายใต�
เศรษฐกิจการเงินและของใช�พิเศษต(างๆ 2)แรงจูงใจที่ไม(ใช(วัตถุ (Personal non-material 
opportunities) การให�โอกาสได�รับความเคารพนับถือการให�อํานาจ การให�ตําแหน(งท่ีโดดเด(น เปrน
รางวัลท่ีสําคัญกว(าเงิน3)เง่ือนไขทางกายภาพท่ีต�องการ (Desirable physical condition) การออกแบบ
สภาพการทํางานมีความสําคัญต(อบุคลากรในความร(วมมือกับองค.กรแม�ว(าอาจจะรู�หรือไม(รู�ตัว ซ่ึงการ
ออกแบบสภาพการทํางานจะเปrนแรงจูงใจอย(างหนึ่งของผู�ทํางานในองค.กร 4)ความพึงพอใจทาง        
อุดมคติ (Ideal Benefactions) เปrนความพึงพอใจทางอุดมคติ (ideal) ของบุคคลแต(ละคนใน
องค.การ ซ่ึงโดยปกติไม(มีความสัมพันธ.กับสิ่งจูงใจท่ีไม(ใช(วัตถุ เช(น อนาคตของตนเอง การเอ้ืออาทรต(อ
ผู�อ่ืนรวมถึงความภาคภูมิใจในผลงาน ความรู�สึกพึงพอใจต(อการได�รับบริการ และการท่ีครอบครัว
ได�รับสิ่งท่ีดีจากการทํางานเปrนต�น 

     เรื่องของแรงจูงใจและผลตอบแทนต(างๆ ท่ีเปrนเงินและไม(ใช(ตัวเงินของ 
Barnard ได�มีความสอดคล�องกับทฤษฎีในเรื่องของการประสานงาน (Coordination) การเปrนผู�นํา 
(Leadership) การจัดโครงสร�างองค.กร (Organization Structure) การควบคุม (Control) และการ
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วางแผนกลยุทธ. (Strategic Planning) โดยผลลัพธ.ของการทํางานของพนักงานกลุ(มนี้จะออกมาใน
รูปแบบของรางวัลและผลตอบแทนท่ีเปrนตัวเงินและไม(ใช(ตัวเงิน 
    1.3 แนวคิดของฟาโย (Henri Fayol)  

     เปrนวิศวกรและนักบริหารชาวฝรั่งเศส เปrนผู�บุกเบิกแนวความคิด
เก่ียวกับศาสตร.การจัดการท่ีเก่ียวกับการบริหาร (Administrative sciences) ซ่ึงสามารถใช�ได�กับการ
บริหารทุกชนิด ไม(ว(าจะเปrนการบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล ช(วงต�นศตวรรษท่ี 20 Henri 
Fayolได�เสนอไว�ว(า ผู�จัดการ หรือผู�บริหารทุกคนต�องทําหน�าท่ีเก่ียวกับการจัดการโดยสาระสําคัญการ
จัดการ (Functions of Management) Fayolได�อธิบายถึงกระบวนการจัดการงานว(าประกอบด�วย
หน�าท่ี (functions) ทางการจัดการ 5 ประการ คือการวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน�าท่ีของ
ผู�บริหารท่ีจะต�องทําการคาดการณ.ล(วงหน�าถึงเหตุการณ.ต(างๆ ท่ีจะมีผลกระทบต(อธุรกิจ และกําหนดข้ึน
เปrนแผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทางท่ีจะปฏิบัติเอาไว� เพ่ือสําหรับเปrนแนวทางของการทํางานในอนาคต 
การจัดการองค.กร (Organizing) หมายถึง ภาระหน�าท่ีท่ีผู�บริหารต�องจัดให�มีโครงสร�างของงานต(างๆ 
และอํานาจหน�าท่ี ท้ังนี้เพ่ือให�เครื่องจักร สิ่งของและตัวตน อยู(ในส(วนประกอบท่ีเหมาะสม ในอันท่ีจะ
ช(วยให�งานขององค.กรบรรลุผลสําเร็จได�การบังคับบัญชาส่ังการ (Commanding) หมายถึง หน�าท่ีใน
การสั่งงานต(างๆ ของผู�ใต�บังคับบัญชา ซ่ึงกระทําให�สําเร็จผลด�วยดี โดยท่ีผู�บริหารจะต�องกระทําตน
เปrนตัวอย(างท่ีดีจะต�องเข�าใจคนงานของตนการประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน�าท่ีท่ี
จะต�องเชื่อมโยงงานของทุกคนให�เข�ากันได� และกํากับให�ไปสู(จุดมุ(งหมายเดียวกันและการควบคุม 
(Controlling) หมายถึง ภาระหน�าท่ีในการท่ีจะต�องกํากับให�สามารถประกันได�ว(ากิจกรรมต(างๆ ท่ีทํา
ไปนั้นสามารถเข�ากันได�กับแผนท่ีได�วางไว�แล�วท้ัง 5 หน�าท่ีท่ี Fayol ได�วิเคราะห.แยกแยะไว�นี้ ถือได�ว(า
เปrนวิถีทางท่ีจะให�ผู�บริหารทุกคน สามารถบริหารงานของตนให�บรรลุผลสําเร็จตามเปdาหมายได� 

     แนวคิดของ Fayolในเรื่องของการวางแผน (Planning) การจัดการ
องค.กร (Organizing) การบังคับบัญชา (Commanding) การประสานงาน (Coordination) การ
ควบคุม (Control) มีความสอดคล�องกับทฤษฎีของการจัดการดังตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 ทฤษฎีของการจัดการ 

Fayol ประเด็นท่ีเกี่ยวข�อง 
P การวางแผน การประสานงาน 

O การจัดองค.กร การเปrนผู�นํา 

C การบังคับบัญชา การจัดโครงสร�างองค.กร 

C การประสานงาน การควบคุม 

C การควบคุม  การวางแผนกลยุทธ. 

ท่ีมา: JAY, M. Shafritz J. and Steven OTT, Classic of Organization. (Theory Wads worth 
Group: Thomson Learning, 2001.) 
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     ผลงานของ Fayol ได�ให�ความสําคัญ POCCC ซ่ึงประกอบด�วยกับการ
วางแผน (Planning) การจัดองค.กร (Organization) การบังคับบัญชา (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling) ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยทางการจัดการ
ของผู�วิจัยในเรื่องของการประสานงาน (Coordination) การเปrนผู�นํา (Leadership) การจัด
โครงสร�างองค.กร (Organization Structure) การควบคุม (Control) การวางแผนกลยุทธ. (Strategic 
Planning) ในเรื่องของการจัดทํารายงานส(งให�ทีมบริหารตรวจสอบซ่ึงพนักงานท่ีปรึกษางานขายและ
ความงามจะต�องจัดส(งรายงานในการทํางานในเรื่องต(างๆ เปrนรายวัน รายสัปดาห. รายเดือน และรายป� 
แบบเรียลไทม. 
    1.4 แนวคิดของเทเลอร- (Taylor)  
     เทเลอร. (Taylor) นับว(าเปrนนักการจัดการเชิงวิทยาศาสตร.โดยศึกษา
เหตุและผลเพ่ือหาวิธีการท่ีดีท่ีสุดจากการทํางานนั้น โดยอาศัยการเก็บข�อมูลและวิเคราะห.หาวิธีการท่ี
ดีท่ีสุด ท้ังนี้เปrนการสร�างกระบวนการทํางานที่อยู(บนการตัดสินใจจากข�อมูลและการวิเคราะห.เชิง
วิทยาศาสตร. ต(างจากอดีตท่ีอาศัยประสบการณ. หรือ (Rule of Thumb) ซ่ึงแนวคิดของเทเลอร.จะมี
องค.ประกอบของกระบวนการในการพัฒนาประสิทธิภาพของการทํางาน โดยคิดและวิเคราะห.จาก
การเก็บข�อมูลจริง ทําให�สามารถออกแบบกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพมากกว(าเดิม เช(น 
การศึกษาวิธีการเคลื่อนไหวคนงานและเวลาที่ใช�ในการปฏิบัติและจากการศึกษา (Time and 
Motion Study)บอกได�ว(าทุกการทํางานจะมีวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด (The One Best Way)  
     เนื่องจากกระบวนการวิทยาศาสตร.มีข้ันมีตอนท่ีชัดเจนและสามารถ
พิสูจน.ได�จึงนํามาสู(การสร�างมาตรฐานทํางาน การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน
สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตได� ทรัพยากรเท(าเดิมหรือลดลงโดยมีองค.ประกอบของการจัดการเชิง
วิทยาศาสตร.4 ประการคือพัฒนาหลักการแบบวิทยาศาสตร.ข้ึนมาใช�เปrนมาตรฐานในการทํางาน งาน
ทุกงานจะต�องสร�างวิธีการทํางานข้ึนมาก(อน โดยการค�นคว�าพัฒนาและทดลองหาวิธีการทํางานท่ีดี
ท่ีสุดข้ึนมา (The One Best Way) และกําหนดให�ทุกคนต�องทํางานตามวิธีท่ีกําหนดนั้นต�องมีการ
คัดเลือกคนตามหลักการวิทยาศาสตร. คือ จะต�องมีหลักเกณฑ.ในการคัดเลือกเพ่ือให�ได�คนท่ีเหมาะสม
กับงานต�องพัฒนาบุคคลแต(ละคนให�มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีการฝ�กอบรมก(อนมอบหมายงานให�ทํา 
หาว(าแต(ละคนจะเหมาะสมกับงานประเภทใดสร�างบรรยากาศความร(วมมือในการทํางานอย(างฉันท.
มิตรให�เกิดข้ึนในองค.กร มีการแบ(งความรับผิดชอบในงานให�เท(ากันระหว(างผู�บริหารและผู�ใช�แรงงาน 
ต(างฝ�ายได�รับมอบหมายงานให�รับผิดชอบตามความเหมาะสมของแต(ละคน และกําหนดความ
รับผิดชอบอย(างชัดเจน ต�องไม(มีการผลักภาระความรับผิดชอบให�แก(ผู�ใช�แรงงานฝ�ายเดียวดังเช(นอดีต 
ควรมีรางวัลพิเศษให�กับคนท่ีทํางานดี เพ่ือสร�างขวัญกําลังใจในการทํางาน 
     ผู�วิจัยได�หยิบประเด็นของเทเลอร. (Taylor) ในมิติของการพัฒนา
บุคคลแต(ละงานให�มีประสิทธิภาพผ(านมุมมองของเรื่องการเปrนผู�นํา โดยมีรายละเอียดการอบรมและ
การประเมินผ(านหัวข�อภาวะผู�นํา ประกอบด�วย การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�านผลิตภัณฑ. การ
อบรมและทดสอบความรู�ทางด�านบริการ การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�านบุคลิกภาพการอบรม
และทดสอบความรู�ทางด�านเทคนิคการขายการอบรมและทดสอบความรู�ทางด�านการเจรจาต(อรอง 
การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�านความเปrนผู�นํา การทดสอบการเปรียบเทียบกับคู(แข(ง แบบทดสอบ 
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IQ และ EQ แบบประเมินผลภาวะผู�นําจากเจ�าของร�าน นอกจากนี้เทเลอร. (Taylor) ยังได�กล(าวไว�ว(า
ควรมีการให�รางวัลพิเศษให�กับคนทํางาน โดยสอดคล�องกับทฤษฎีในทุกมิติเช(นกันหากพนักงานท่ี
ปรึกษางานขายและความงามทํางานได�ตามตัวชี้วัดจะได�ผลตอบแทนและคะแนนพร�อมรางวัลในการ
ทํางานท่ีเปrนวัตถุและไม(ใช(วัตถุ 
    1.5 แนวคิดของแม็กซ-เวเบอร- (Max Weber)  
     แนวคิดระบบราชการ (Bureaucracy) โดยนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน
ท่ีชื่อแม็กซ.เวเบอร.  (Max Weber) (1864 – 1920) เขาได�เขียนบทความชื่อ Bureaucracy ถือว(าเปrน
อุดมคติ (Ideal Type) โดยศึกษาจากอาณาจักรโบราณได�แก( อียิปต. จีน โรมัน และไบเซน.ไทน. โดย
เขาจําแนกคุณลักษณะของระบบราชการ ท่ีเก่ียวข�องกับโครงสร�างองค.กร และบุคลากรในโครงสร�าง 
ประกอบด�วย หลักของการแบ(งงานกันทํา (Division of work) หมายถึง หลักในการสร�างความชัดเจน 
และความสมดุลระหว(างอํานาจหน�าท่ีกับความรับผิดชอบโดยให�ถูกต�องตามกฎระเบียบขององค.การ 
การแบ(งงานกันทําตามวิธีนี้ถือว(าเปrนความรับผิดชอบท่ีเปrนทางการหลักของการกําหนดอํานาจหน�าท่ี
ตามสายการบังคับบัญชา (Hierarchy of Authority) หมายถึง การกําหนดตําแหน(งต(างๆ ท่ีให�อํานาจ
หน�าท่ีลดหลั่นลงมาตามสายการบังคับบัญชา ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดความชัดเจนในสายการบังคับบัญชาหลัก
ของความสามารถ (Technical Competency) หมายถึง หลักการสําคัญในการจัดบุคคล เพ่ือบรรลุ
หรือแต(งต้ังให�ดํารงตําแหน(งตามหลักความรู�ความสามารถของบุคคล โดยการใช�กระบวนการทดสอบ 
การฝ�กอบรม และการศึกษาของบุคลากรหลักของกฎ ระเบียบ ความมีวินัย และการควบคุม (Rules, 
Disciplines and Control) หมายถึง การบริหารงานโดยใช�กฎระเบียบเปrนหลักและกําหนดรูปแบบ
ไว�ให�ชัดเจนในการบริหารจะต�องยึดระบบเอกสารเปrนสําคัญ โดยไม(คํานึงถึงความสัมพันธ.ส(วนตัวหลัก
ของความเปrนกลางทางการบริหาร (Administrative Officials) หมายถึง ผู�ดํารงตําแหน(งต(างๆ เปrน 
ผู�ท่ีมีเกียรติ มีอุปกรณ.และเครื่องมือต(างๆ เปrนองค.ประกอบในการทํางานตามตําแหน(งนั้น อุปกรณ.
และเครื่องมือจะอยู(คู(กับตําแหน(งไม(ใช(คู(กับบุคคลและหลักของการเปrนบุคลากรของฝ�ายบริหารและ
ได�รับเงินเดือนประจํา (Career Official and Fixed Salary) หมายถึง ผู�ดํารงตําแหน(งบริหารจะต�อง
เปrนบุคลากรประจํา มีการจ�างงานตลอดชีพ และจัดให�มีเงินเดือนประจําในอัตราคงท่ีในแต(ละป� 
     ผู�วิจัยได�หยิบประเด็นของหลักของการกําหนดอํานาจหน�าท่ีตามสายงาน
การบังคับบัญชา (Hireachyof authority) และหลักความสามารถ (Technical Competency) โดย
สะท�อนออกมาในทฤษฎีของโครงสร�างองค.กร โดยมีการกําหนดสายการบังคับบัญชา ผ(าน
โครงสร�างองค.กร (Organization Structure) โดยมีรายละเอียดคือการพัฒนาข้ึนเปrนท่ีปรึกษางาน
ขายและความงามอาวุโส (SeniorPC/BA) การพัฒนาข้ึนเปrนหัวหน�าท่ีปรึกษางานขายและความงาม 
(Chief PC/BA) การพัฒนาข้ึนเปrนหัวหน�าท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Chief 
PC/BA) การพัฒนาข้ึนเปrน ผู�ช(วยผู�จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Assistant PC/BA 
Manager) การพัฒนาข้ึนเปrนผู�จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Manager PC/BA) การพัฒนา
ข้ันเปrนผู�จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Manager PC/BA ) การพัฒนาข้ึนเปrน
ผู�จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Area Manager PC/BA) การพัฒนาข้ึนเปrนผู�จัดการเขต
ท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Area MangerPC/BA) และการพัฒนาข้ึนเปrน
ผู�จัดการระดับประเทศท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Country ManagerPC/BA)  
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     สรุปได�ว(าทฤษฎีการจัดการคลาสสิกเน�นเรื่องหลักการบริหารการ
จัดการให�เกิดประสิทธิภาพของการวางแผน การจัดองค.กร การประสานงาน การรายงาน อีกท้ังการ
สร�างแรงจูงใจท้ังภายในและภายนอก และการบริหารตามสายลําดับบังคัญบัญชา ซ่ึงเปrนหลักการ
บริหารท่ีผู�วิจัยท่ีได�นําแนวคิดมาพัฒนาและประยุกต.ในการสร�างแนวคิดทางการจัดการของบุคลากรใน
สายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ.และความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
 
2.ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม! (Post Modern) 

 2.1 การประสานงาน (Coordination)  
  การประสานงานถือเปrนขบวนการท่ีเก่ียวข�องกับบทบาทของหน�าท่ีการทํางาน และ
ความรับผิดชอบของพนักงาน ซ่ึงมีรูปแบบของการประสานงานอยู( 2 รูปแบบ คือการทํารายงานส(งให�
ผู�บังคับบัญชาของตน กับการทํารายงานให�เพ่ือนร(วมงาน และระดับบริหารซ่ึงการประสานงานจะ
ประสบความสําเร็จได�หรือไม(นั้นข้ึนอยู(กับอภิปรายผล ประกอบด�วย การประสานงานต�องการความ
เปrนมืออาชีพ ผู�นําท่ีมีความสามารถ และการบริหารท่ีเปrนประชาธิปไตย เพ่ือให�เกิดความไว�เนื้อเชื่อใจ
กัน เปrนการสื่อสารท่ีเปrนระบบป�ด และได�มาซ่ึงข�อมูลอย(างง(ายดายการประสานงานนั้นจะต�องมีความ
สอดคล�องกับการสื่อสาร พันธกิจของเปdาหมาย และความเข�าใจตรงกันในระดับบริหาร การ
ประสานงานท่ีดีจะต�องเปrนการสื่อสารท้ัง 2 ทางและการประสานงานท่ีดีต�องอาศัยความร(วมมือและ
การสื่อสาร โดยมีการประชุมเพ่ือเข�าใจหลักการในการทํางาน และความรับผิดชอบร(วมกันโดย
องค.ประกอบของการประสานงานจะประกอบไปด�วยเปdาหมายในการทํางาน กิจกรรมท่ีจะทําให�บรรลุ
เปdาหมายและผู�มีส(วนร(วมในการทํางานโดยอยู(บนพ้ืนฐานการสื่อสารท่ีทํางานมีความเปrนอิสระต(อกัน
โดยองค.ประกอบของการประสานงานจะต�องประกอบด�วยรายละเอียดดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 องค.ประกอบของการประสานงาน 1 

เปdาหมาย (Goal)  กําหนดเปdาหมายท่ีชัดเจน 
กิจกรรม (Activities)  กิจกรรมท่ีทําให�บรรลุเปdาหมาย 

ผู�กระทํา (Action)  มอบหมายคนทํางานให�ถูกต�อง 

ความเปrนอิสระต(อกัน (Interdependence)  มีการสื่อสารในการทํางานอย(างโปร(งใส 

ท่ีมา: Thomas W. Malone and Kevin Crowston, What is Coordination Theory and 
How Can it Help Design Cooperative Work System (New York: Proceeding CSCW ’90 
Proceeding of the 1990 ACM conference on Computer-supported cooperative work, 
1990). 
 
  จากตารางท่ี 5 องค.ประกอบของการประสานงานมีองค.ประกอบของเปdาหมาย
กิจกรรมผู�กระทํา และความเปrนอิสระต(อกันในการทํางาน โดยเปdาหมายกิจกรรมและการได�รับ
มอบหมาย ต�องมีความสัมพันธ.กันในพ้ืนฐานของการสื่อสารท่ีเข�าใจตรงกันท้ัง 2 ฝ�าย 
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ตารางท่ี 6 องค.ประกอบของการประสานงาน 2 

ระดับขบวนการ ส!วนประกอบ ตัวอย!าง 
การประสานงาน จุดประสงค./กิจกรรม/ ผู�กระทํา 

และความมีอิสระต(อกัน 
กําหนดเปdาหมาย/ กิจกรรมและการทํา

กิจกรรมร(วมกัน 

การตัดสินใจแบบกลุ(ม เปdาหมาย / ผู�ถูกกระทําและการ
ประเมินทางเลือก 

เสนอทางเลือก/ ประเมินทางเลือก หรือทํา
การเลือก โดยใช�อํานาจหน�าท่ีการออกเสียง

โหวต 
การสื่อสาร ผู�ส(ง / ผู�รับ 

ข�อความ / ภาษา 
ใช�ภาษาร(วมกัน เลือกผู�รับและถ(ายทอด

ข�อความ 

การรับรู�สิ่งต(างๆร(วมกัน ผู�กระทํา/ สิ่งของ ใช�วัตถุร(วมกันทางกายภาพและ แบ(งปTน
ข�อมูล 

ท่ีมา: Thomas W. Malone and Kevin Crowston, What is Coordination Theory and 
How Can it Help Design Cooperative Work System (New York: Proceeding CSCW ’90 
Proceeding of the 1990 ACM conference on Computer-supported cooperative work, 
1990). 

 
  ผู�วิจัยได�นําองค.ประกอบของการประสานงานท่ีประกอบด�วยเปdาหมายกิจกรรม และผู�มี

ส(วนร(วมมาศึกษา ในเรื่องของการประสานงานในเรื่องของรูปแบบรายงานซ่ึงมีองค.ประกอบของ การ
ประสานงานรายงานสินค�าคงเหลือประจําเดือน ประกอบด�วย การรายงานสินค�าท่ีใกล�หมดอายุอย(าง
ตํ่า 6 เดือน รายงานการแจกสินค�าตัวอย(างให�ลูกค�า การสรุปรายงานการจัดกิจกรรมส(งเสริมการขาย 
รายงานปTญหาการทํางานประจําเดือน การจัดส(งภาพการจัดเรียงสินค�าตัวอย(าง Tester การจัดส(ง
ภาพ Planogram ของสินค�า การจัดส(งภาพลักษณ.ของชั้นวางShelf รายงานสินค�าขายดีติดอันดับ 1-
5 และแบบประเมินผลการทํางานของผู�แทนขายและนํามาพัฒนาเปrนตัวชี้วัด KPI ในการวัดและ
ประเมินผลในการทํางาน 
 2.2 ผู�นําและภาวะผู�นํา (Leadership)  
  ผู�นํา (Leader) หมายถึง บุคคลซ่ึงได�รับการแต(งต้ังข้ึนเพ่ือวางแผน ประสานงาน 
ควบคุมและจัดการให�เปdาหมายขององค.กรประสบผลสําเร็จโดยใช�หลักการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพใน
เชิงบริหารผ(านการปฏิสัมพันธ.แบบมืออาชีพ บนพ้ืนฐานของการบริหารแบบยุติธรรมผ(านทางอํานาจ
และส(งผลต(อผู�ใต�บังคับบัญชาและการยอมรับ ซ่ึงเราสามารถสรุปลักษณะแผนภาพดังตารางด�านล(าง
ของภาวะผู�นําได� ดังนี้  
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แผนภาพท่ี 10  แบบจําลองแสดงส(วนประกอบของผู�นํา 
ท่ีมา: Bennis, W. G., K.D. Benne, and R. Chin, The planning of change, 3rd ed.  (New York: 
Holt, Rinehart & Winston, 1976). 

 
  จากแผนภาพท่ี 10 ภาวะผู�นําจะต�องมีปฏิสัมพันธ.ร(วมกับผู�อ่ืนโดยมีการจัดสรรอํานาจ

ให�เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร อีกท้ังผู�นําต�องผู�ใต�บังคับบัญชาให�เกิดการทํางานในสายงานให�
ปฏิบัติหน�าท่ีและมีความรับผิดชอบในการทํางานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค.ขององค.กร 

  โดยทฤษฎีของภาวะผู�นํามีการศึกษาอยู( 3 กลุ(มคือ ภาวะผู�นําแบบประเพณีนิยม 
(Traditional Leadership) ทฤษฎีภาวะผู�นําตามสถานการณ. (Situation Leadership) ทฤษฎีภาวะ
ผู�นําแบบใหม( (New Leadership) แหล(งท่ีมาของอํานาจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ภาวะผู�นําแบบประเพณีนิยม มีองค-ประกอบ 3 ส!วนคือ ทฤษฎีผู�นําแบบ
คุณลักษณะทฤษฎีมหาบุรุษ (Trait Great/Man Theory ทฤษฎีพฤติกรรม (Behavior Leadership) 
และทฤษฎีการให�รางวัลและการลงโทษ ( Reward and Punishment Theory) โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางนี้ 

 
   

ทฤษฎีผู�นําแบบคุณลักษณะ 
   
    
ทฤษฎีภาวะผู�นํา 
แบบประเพณีนิยม 

  
ทฤษฎีพฤติกรรม 

  
    
   

ทฤษฎีการให�รางวัลและการลงโทษ  
 

  

 
 

แผนภาพท่ี 11 รูปแบบทฤษฎีภาวะผู�นําแบบประเพณีนิยม 
ท่ีมา: Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise (New York: McGraw Hill, 
1960). 

ผูน้าํ 

 

เกี�ยวขอ้งกบัผูอื้�น 
การจดัสรรอาํนาจ

ที�ไม่เท่าเทียมกนั 

การใชอิ้ทธิพลกบั

ผูบ้งัคบับญัชาที�ไม่เท่าเทียม

กนั 
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   จากภาพท่ี 11 สามารถอธิบายได�ดังนี้ 
1.1 ทฤษฎีผู�นําแบบคุณลักษณะ/ทฤษฎีมหาบุรุษ (Tratit Great /Man Theory) 

เชื่อว(าการเปrนผู�นํานั้นข้ึนอยู(กับบุคลิกภาพบางอย(างของบุคคล โดยท่ีบางคนจะเกิดมาเพ่ือเปrนผู�นํา
และจะมีลักษณะพิเศษบางอย(างท่ีไม(พบในคนท่ัวไป โดยมีความแตกต(างทางด�าน สติปTญญา ความ
รอบรู� ความเข�าใจงาน ความคิดริเริ่ม การรู�ถึงปTญหา อย(างชัดเจน 

1.2 ทฤษฎีตามพฤติกรรม (Behavior leadership) เปrนผู�นําท่ีสามารถปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ.ท่ีเปลี่ยนแปลงและให�ความสนใจกับประสิทธิภาพของผู�นําโดยอาจมุ(งเน�นท่ีงานหรือท่ี
คนหรือท้ังสองอย(างโดยศึกษาและพิจารณาพฤติกรรมต(างๆท่ีผู�นําแสดงออกมาเพ่ือจัดระเบียบหรือ
กลุ(มพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีพฤติกรรมมุ(งเน�น 2 แบบ คือ 1.พฤติกรรมมุ(งเน�นพนักงาน         
2.พฤติกรรมมุ(งเน�นงานโดยสามารถแสดงออกมาท้ังด�านการปฏิบัติงานและความสนใจโดยอยู(บน
พ้ืนฐานของคนและงานโดยแสดงแบบจําลองของภาวะผู�นําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน และมหวิทยาลัย
รัฐโอไฮโอ แสดงดังภาพท่ี 12 และ ภาพท่ี 13 และ 14 ตามลําดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 12 ทฤษฎีตามพฤติกรรม 1 
ท่ีมา: F. C. Lunenburg and A.C. Ornstein, Educational administration, 2nd ed. (Belmont, 
CA: Wadsworth, 1996), 128-129. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

แผนภาพท่ี 13 ทฤษฎีตามพฤติกรรม 2 
ท่ีมา: J. K. Hemphill,  and A.E. Coons,  (1957). “Development of the leader behavior 
description questionnaire,” In Leader behavior: Its description and measurement,  
ed. R. M. Stogdill and A. E. Coons (Columbus, OH: Ohio Stage University, Bureau of 
Business Research, 1957), 6-38. 

เน�นงานตํ่า แต(เน�นผู�ปฏิบัติงานสูง เน�นงานและเน�นผู�ปฏิบัติงานสูง 

เน�นงานและผู�ปฏิบัติงานตํ่า เน�นงานสูง แต(เน�นผู�ปฏิบัติงานตํ่า 

มุ!งคน 

มุ!งงาน 

ผู�นําแบบมุ!งคน 

ผู�นําแบบมุ!งงาน 

 
สูง 

ตํ่า 

เน�น

สูง ตํ่า 

เน�นโครงสร�าง 



35 

5 

ส
น

ใจคน
 (C

oncern for People)  

 
 

 (9,1) ผู�นําท่ีเน�น
ความสนใจท่ีคน 

     (9,9) ผู�นําท่ีเอา
ใจ ใส( ท้ั งคนและ
งาน 

    

        
    (5,5) ผู� นํา ท่ี

เดินสายกลาง 
   

      
        
 (1,1) ผู�นําท่ีไม(
สนใจท้ังงานและ
คน 

     (1,9) ผู�นําท่ีเน�น
ความสนใจในงาน     

  12 3  4 5  6 7  8 9 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี 14 ทฤษฎีตามพฤติกรรม 3 
ท่ีมา: H.M. Gunter, Leaders and leadership in education (London : Paul Chapman 
Publishing, 2001). 

 
    จากแผนภาพท่ี 12, 13, 14 แสดงให�เห็นว(าผู�วิจัยได�นําแนวคิดของการเน�น

เรื่องงานและคน นํามาประยุกต.ใช�ในทฤษฎีการจัดการในเรื่องของ การประสานงาน การควบคุม 
ภาวะผู�นํา การควบคุมและการวางกลยุทธ. ของพนักงงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม รูปแบบของ
การทํารายงาน และการพัฒนาศักยภาพของแต(ละบุคคล ในเชิงองค.ความรู� การบริการ และ
บุคลิกภาพอีกท้ังความสามารถในการเปrนผู�นํา 

1.3 ทฤษฎีการให�รางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment Theory) 
เปrนแนวความคิดท่ีผู�นําใช�รางวัล (Reward) และการลงโทษ (Punishment) เปrนสิ่งจูงใจให�
ผู�ใต�บังคับบัญชาแสดงพฤติกรรมในสิ่งท่ีเขาต�องการ โดยท่ีผู�บังคับบัญชาจะเลือกใช�พฤติกรรม 4 
ประเภท ดังต(อไปนี้ (วิเชียรวิทยอุดม, 2555) 

1.3.1 การให�รางวัลเม่ือผู�ใต�บังคับบัญชาทํางานดีชื่นชมในผลงานโดยมอบเปrน
รางวัลและผลตอบแทนแก(ผู�ใต�บังคับบัญชา 

1.3.2 การลงโทษเม่ือผู�ใต�บังคับบัญชาทําผิดแสดงบทบาทในการลงโทษเม่ือ
ลูกน�องกระทําผิดโดยยึดหลักของความเสมอภาคและความยุติธรรม 

1.3.3 การให�รางวัลโดยไม(คํานึงถึงผลงาน เพ่ือเปrนการสนับสนุนทีมงานเพ่ือให�
นําไปสู(ความเปrนพวกพ�องเดียวกันโดยไม(เก่ียวข�องเนื่องจากเขาเปrนพรรคพวกหรือผู�สนับสนุนของผู�นํา
หรืออาจจะให�รางวัลร(วมกับทุกๆ คนในกลุ(ม 

สนใจงาน (Concern for Production)  
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1.3.4 การลงโทษโดยไม(ได�คํานึงถึงผลงาน ผู�นําจะลงโทษผู�ใต�บังคับบัญชาโดย
ไม(คํานึงว(าการดําเนินงานของผู�ใต�บังคับบัญชาจะเปrนอย(างไร 

  จากทฤษฎีการให�รางวัลและการลงโทษสามารถแสดงองค.ประกอบของ
ผู�บังคับบัญชาเลือกใช�พฤติกรรม 4 ประเภทได�ดังแผนภาพท่ี 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 15 แบบจําลองทฤษฎีการให�รางวัลและการลงโทษ 
ท่ีมา: วิเชียร  วิทยอุดม, การจัดการสมัยใหม! (กรุงเทพฯ: ธนธัช การพิมพ., 2554). 

 
    จากแผนภาพท่ี 11, 12, 13, 14, 15 ผู�วิจัยได�หยิบประเด็นของทฤษฎีประเมิน

ในมุมมองของทฤษฎีการให�รางวัลและลงโทษมาใช� ในเรื่องการเปrนผู�นํา (Leadership) ประกอบด�วย
การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�านผลิตภัณฑ.การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�านบริการการ
อบรมและทดสอบความรู�ทางด�านบุคลิกภาพ การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�านเทคนิคการขาย 
การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�านการเจรจาต(อรอง การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�าน
ความเปrนผู�นําการทดสอบการเปรียบเทียบกับคู(แข(ง การทดสอบการแต(งหน�าและทําผมแบบทดสอบ 
IQ และ EQ และแบบประเมินผลภาวะผู�นําจากเจ�าของร�านโดยใช�แรงจูงใจเชิงรางวัลและผลตอบแทน
และการไม(ได�รับคะแนนเม่ือไม(ผ(านเกณฑ.การประเมิน 

2. ทฤษฎีภาวะผู�นําตามสถานการณ- (Situation Leadership)  
   ภาวะผู�นําตามการศึกษาแบบสถานการณ.โดยมุ(งเน�นท่ีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของผู�นํานั้นข้ันอยู(กับสถานการณ.โดยไม(ได�มีลักษณะสากล (Universal) หรืออาจกล(าวได�
ว(าการใช�ภาวะผู�นําแบบนี้จะต�องสอดคล�องกับสถานการณ.และสภาพแวดล�อมขององค.กรโดยมีทฤษฏี
ท้ังหมด 3 รูปแบบคือทฤษฎีผู�นําของ Fiedler (Fiedler ‘s Leadership Theory) ทฤษฎีความเปrน
ผู�นําแบบแนวทางสู(เปdาหมายของ House (House’s Path goal Theory of Leadership) และ
ทฤษฎีผู�นําตามสถานการณ.ของ Hersey และ Blanchard (Hersey and Blanchard’s Situational 
Leadership Theory) โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ (วิเชียร  วิทยอุดม, 2554) 
 
 
 

พฤติกรรมผู�นํา 

ให�รางวัลเมื่อลูกน�อง
ทํางานได�ด ี

ลงโทษเม่ือ
ลูกน�องทําผิด 

ลงโทษโดยไม(
คํานึงถึงผลงาน 

ให�รางวัลโดยไม(
คํานึงถึงผลงาน 
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   2.1ทฤษฎีผู�นําของ Fiedler (Fiedler ‘s Leadership Theory)  
    ภาวะผู�นําตามการศึกษาแบบสถานการณ. (Situational Leadership) เปrน
แนวคิดการศึกษาภาวะผู�นําโดยFred Fiedler นักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงและเปrนผู�นําในการศึกษาถึง
ความสัมพันธ.ระหว(างผู�นํากับสถานการณ. ได�ศึกษาภาวะผู�นําของบุคคลกับสภาพแวดล�อมในองค.การ 
โดยได�เสนอแนวความคิดท่ีน(าสนใจ ท่ีรู�จักกันในชื่อ ทฤษฎีภาวะผู�นําตามสถานการณ.ของ Fiedler 
(Fiedler’s Leadership Theory) โดยท่ี Fiedler เริ่มศึกษาและนําเสนอแนวความคิดนี้ต้ังแต(
ทศวรรษท่ี 1960 โดยมีความเชื่อว(าภาวะผู�นําเปrนกระบวนการท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู�นําท่ีมี
ประสิทธิภาพจะข้ึนกับสถานการณ.และสภาพแวดล�อมในขณะนั้น ดังนั้นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติสอดคล�อง
และเหมาะสมกับสถานการณ.นั้นๆ ก็สามารถเปrนผู�นําได�อย(างมีประสิทธิภาพ โดย Fiedler ได�พัฒนา
และใช�เครื่องมือท่ีเรียกว(า มาตรวัดความไม(พอใจผู�ร(วมงาน (Least Preferred Coworker Scale) 
หรือ LPC ในการแบ(งรูปแบบของความเปrนผู�นําออกเปrนส(วน คือ การใช�การจูงใจโดยใช�ความสัมพันธ. 
และการจูงใจโดยงานและอํานาจจากตําแหน(งโดยมีรายละเอียดดังนี้ (วิเชียร วิทยอุดม, 2554) 

2.1.1 การจูงใจโดยใช�ความสัมพันธ. (Relationship-motivated Style) เปrน
ผู�นําท่ีให�ความสําคัญกับผู�ใต�บังคับบัญชา เพ่ือนร(วมงานในการมีส(วนร(วมในการตัดสินใจและรับผิดชอบใน
การแก�ไขปTญหาขององค.กร 

2.1.2 การจูงใจโดยงาน (Task-motivated Style) เปrนผู�นําท่ียึดถือเปdาหมาย
ในการทํางานเปrนหลักตามสถานการณ. 

2.1.3 อํานาจจากตําแหน(ง (Position Power) คือระดับอํานาจท่ีเหมาะสมกับ
งานท่ีได�รับมอบหมาย การยกย(องการนับถือ การให�รางวัล การลงโทษ การจ�างงานและการไล(ออก 
   2.2 ทฤษฎีความเปrนผู�นําแบบแนวทางสู(เปdาหมายของ House (House’s Path 
goalTheory of Leadership) โดยยึดหลัก 3 ประการคือ ความพยายาม การปฏิบัติงาน และ
ผลตอบแทน ซ่ึงความพยายามจะนํามาซ่ึงผลการปฏิบัติงานและได�รับผลตอบแทนทางภายนอกและ
ภายในโดยเราสามารถจําแนกรูปแบบของพฤติกรรมผู�นําออกเปrนรูปแบบได�ดังต(อไปนี้ (วิเชียร        
วิทยอุดม, 2554) 

2.2.1 ภาวะผู�นําแบบสั่งการ (Directive Leadership) เปrนผู�นําท่ีใช�การสั่ง
การเปrนหลักการทํางานโดยการออกคําสั่งให�ปฏิบัติตามเปdาหมายขององค.กร และให�ผู�ใต�บังคัญบัญชา
ปฏิบัติตาม 

2.2.2 ภาวะผู�นําแบบสนับสนุน (Supportive Leadership) เปrนผู�นําท่ีคอย
ช(วยเหลือและสนับสนุนผู�ใต�บังคับบัญชาในการทํางาน และให�อิสระในการทํางานโดยไม(เข�าไป
แทรกแซงหรือสั่งการโดยตรง ซ่ึงจะเหมาะกับงานท่ีต�องใช�ความคิดสร�างสรรค.มากๆ และต�องการ
ผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีมีความรู� ทักษะ และความสามารถในงานสูง 

2.2.3 ภาวะผู�นําแบบมุ(งเน�นความก�าวหน�า (Achievement-oriented Leadership) 
เปrนผู�นําท่ีมุ(งเน�นผลลัพธ.ของการปฏิบั ติงานหรือเปdาหมายผ(านทางความเชื่อม่ันหรือเชื่อถือ 
ความสามารถของผู�ใต�บังคับบัญชาว(าจะสามารถปฏิบัติได�ตามเปdาหมายท่ีกําหนดได� 
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2.2.4 ภาวะผู�นําแบบมีส(วนร(วม (ParticipativeLeadership) เปrนผู�นําท่ีเป�ด
โอกาสให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�แสดงความคิดเห็น และพร�อมให�คําปรึกษา และตัดสินใจให�คําแนะนํา
และการปรึกษาหารือกับผู�ใต�บังคับบัญชา โดยเป�ดโอกาสให�ผู�ใต�บังคับบัญชาเสนอความคิดเห็น  

    สรุปได�ว(าทฤษฎีของ House จะแสดงถึงผลกระทบของภาวะผู�นําท่ีมีอิทธิพล
ต(อแรงจูงใจของผู�ใต�บังคัญบัญชาโดยจะให�รางวัลเม่ือผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติงานได�ดีและลงโทษเม่ือ
ผู�ใต�บังคับบัญชากระทําผิดดังแสดงได�ดังภาพท่ี 2-15 

 
 

 

 

 

 
 

แผนภาพท่ี 16 แนวคิดตามการศึกษาแบบแนวทางสู(เปdาหมายของ House 
ท่ีมา: วิเชียร  วิทยอุดม, การจัดการสมัยใหม! (กรุงเทพฯ: ธนธัช การพิมพ., 2554). 

 
    ในทฤษฎีของ House ผู�วิจัยได�นําเรื่องของผลงานการจูงใจผ(านระบบการให�

รางวัลจากผลปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดความพึงพอใจและเกิดผลการดําเนินการให�เปrนไปตามท่ีคาดหวังมา
ให�ใช�ในเรื่อง ภาวะผู�นํา (Leadership) โดยประกอบด�วยการอบรมและทดสอบความรู�ทางด�าน
ผลิตภัณฑ. การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�านบริการ การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�าน
บุคลิกภาพ การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�านเทคนิคการขายการอบรมและทดสอบความรู�
ทางด�านการเจรจาต(อรอง การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�านความเปrนผู�นําการทดสอบการ
เปรียบเทียบกับคู(แข(ง การทดสอบการแต(งหน�าและทําผมแบบทดสอบ IQ และ EQ และแบบ
ประเมินผลภาวะผู�นําจากเจ�าของร�านโดยใช�แรงจูงใจเชิงรางวัลและผลตอบแทนและการไม(ได�รับ
คะแนนเม่ือไม(ผ(านเกณฑ.การประเมิน  

2.3 ทฤษฎีผู�นําตามสถานการณ.ของ Hersey และ Blanchard (Hersey and 
Blanchard’s Situational Leadership Theory) จะให�ความสําคัญกับความสามารถและความไม(มี
ความสามารถท่ีต�องสอดคล�องกับความเต็มใจและไม(เต็มใจในการทํางานโดยผ(านกระบวนการบอกให�
ทํา การขายความคิดการมีส(วนร(วมและการมอบหมายงาน โดยผู�นําท่ีเน�นงานให�สอดคล�องตามความ
พร�อมของผู�ใต�บังคับบัญชา ซ่ึงจะหมายถึงลักษณะและการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชานั่นเองดัง
แผนภาพท่ี 17 
 
 
 
 
 

ให�รางวัลเม่ือลูกน�อง
ทํางานได�ดี 

ลงโทษเม่ือลูกน�อง
ทําผิด 

ให�รางวัลโดยไม(
คํานึงถึงผลงาน 
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 ความพร�อมของผู�ใต�บังคับบัญชา  

สูง   ตํ่า 

มีความสามารถและมีความเต็ม
ใจในการทํางาน 

มีความสามารถแต(ไม(มีความ
เต็มใจในการทํางาน 

ไม(มีความสามารถ 
แต(มีความต้ังใจในการทํางาน 

ไม(มีความสามารถ 
และไม(มีความต้ังใจในการ

ทํางาน 
 
 

 
แผนภาพท่ี 17 แบบจําลองสภาวะผู�นําตามสถานการณ.ของ Hersey และ Blanchard  
ท่ีมา: P.  Hersey and H. B. Blanchard, Management of Organizational Behavior : Utilizing 
Human Resources (Englewood, Boston: PWS-Kent, 1988). 
 
     ผู�วิจัยได�นําหลักของการพัฒนาความเปrนผู�นําโดยการจัดฝ�กอบรมพนักงานท่ี
ปรึกษางานขายและความงามผ(านการอบรมในเรื่ององค.ความรู� การบริการและ บุคลิกภาพ เพ่ือให�
เปrนผู�นําท่ีปรับเปลี่ยนได�ตามสถานการณ.เพ่ือให�เกิดความสามารถและเต็มใจในการทํางานโดยสร�าง
แรงจูงใจผ(านการพัฒนาสายงานอาชีพเม่ือพนักงานกลุ(มนี้ประสบผลสําเร็จและเปrนท่ียอมรับ 
  3. ทฤษฎีภาวะผู�นําแบบใหม! (New Leadership)  

   ทฤษฎีภาวะผู�นําแบบใหม(คือผู�นําท่ีสามารถนําผู�ใต�บังคัญบัญชาได�ทุกสถานการณ.
ท่ีรวบรวมท้ังคุณลักษณะพิเศษของผู�นําผู�นําแบบแลกเปลี่ยน และผู�นําแบบเปลี่ยนรูปเข�าด�วยกันเพ่ือ
สร�างความน(าเชื่อถืออีกท้ังมีวิสัยทัศน.ท่ีกว�างไกลยอมรับฟTงความคิดเห็นของผู�ใต�บังคัญบัญชาอีกท้ัง
สร�างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให�เกิดผลลัพธ.ท่ีได�วางแผนโดยมีทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 3 ทฤษฎี คือภาวะ
ผู�นําท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ (Charismatic Approaches) ผู�นําแบบเปลี่ยนรูป (Transformation 
Leadership) ภาวะผู�นําแบบแลกเปลี่ยน (Transaction Leadershipโดยมีรายละเอียดดังนี้ (Hersey  
and Blanchard, 1988) 

3.1 ภาวะผู�นําท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ (Charismatic Approaches) เปrนผู�นําท่ีมี
ลักษณะพิเศษเฉพาะตัว โดยผ(านกระบวนการของการพัฒนาวิสัยทัศน.ท่ีแตกต(างจากของเดิม และ
กว�างไกลอีกท้ังโอกาสให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีส(วนร(วมในการแสดงความคิดเห็นผ(านความเชื่อม่ันและ
เชื่อถือและให�อํานาจในการทํางานและการตัดสินใจผ(านระบบการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพท้ังทางการ
และไม(เปrนทางการ อีกท้ังทําให�เกิดความประทับใจในการทํางานและมอบหมายงานท่ีชัดเจนเพ่ือลด
ข้ันตอนการทํางานให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารร(วมกัน โดยในภาพท่ี 18 ได�
แสดงให�เห็นถึงผู�นําท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ จะต�องเปrนผู�นําท่ีมีพัฒนาวิสัยทัศน.ใหม(พัฒนาผู�บังคับบัญชาสร�าง
ความเชื่อม่ันและเชื่อถือให�อํานาจผู�ใต�บังคับบัญชาพัฒนาตนเองอยู(เสมอวิสัยทัศน.กว�างไกลเป�ดโอกาส
ให�ผู�ใต�บังคับบัญชาสร�างและพัฒนาระบบติดต(อสื่อสารสร�างความประทับใจแก(ผู�ใต�บังคับบัญชา
มอบหมายความรับผิดชอบแก(ผู�ใต�บังคับบัญชาลดข้ันตอนการทํางานท่ีไม(จําเปrน โดยสามารถแสดง
ภาพการเชื่อมโยงได�ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 18 ภาพแสดงทฤษฎีภาวะผู�นําแบบใหม( 
ท่ีมา: P. Hersey and H. B. Blanchard, Management of Organizational Behavior : Utilizing 
Human Resources (Englewood, Boston: PWS-Kent, 1988). 
 
 

   
พัฒนาตนเองอยู(เสมอ 

 
    
     
   

วิสัยทัศน.กว�างไกล 
 

    
     

ลักษณะของผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพ 
  

เป�ดโอกาสให�ผู�ใต�บังคับบัญชา 
 

   
     
 
 

  
สร�างและพัฒนาระบบติดต(อสื่อสาร 

 
   

     
   สร�างความประทับใจแก(

ผู�ใต�บังคับบัญชา 
 

    
     

 
  มอบหมายความรับผิดชอบแก(

ผู�ใต�บังคับบัญชา 
 

   
     
   

ลดข้ันตอนการทํางานท่ีไม(จําเปrน 
 

    

พัฒนาวิสัยทัศน.ใหม( 
 

พัฒนาผู�บังคับบัญชา 

สร�างความเชื่อม่ันและเชื่อถือ 
 

ให�อํานาจผู�ใต�บังคับบัญชา 
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3.2 ผู�นําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership)  
3.2.1 ภาวะผู�นําแบบแลกเปลี่ยน (Transaction Leadership) เน�นการจูงใจ

ผ(านระบบการให�รางวัลโดยดูจากผลการปฏิบัติงานและเปdาหมาย เพ่ือให�เกิดความพึงพอใจและ
มอบหมายหน�าท่ีตามความเหมาะสมและความรับผิดชอบภายใต�การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร(วมกัน
ระหว(างผู�บังคับบัญชาและผู�ใต�บังคัญบัญชาโดยให�ความสนใจกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ี
แตกต(างจากมาตรฐาน (Management by Exception) เพ่ือวิเคราะห.และแก�ไขปTญหาให�เปrนไป
ตามท่ีกําหนด สามารถบริหารงานได�ดี ถ�าองค.กรจะต�องเผชิญกับสภาพแวดล�อมท่ีไม(คงท่ีและซับซ�อน
มากข้ึน 

3.2.2 ภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนรูป (Transformation Leadership) เปrนผู�นําท่ี
มีคุณลักษณะพิเศษ (Charisma) ผู�นําจะถ(ายทอดวิสัยทัศน.ท่ีชัดเจน แสดงความประทับในใจองค.การ 
รวมท้ังความภูมิใจและเชื่อม่ันในความสามารถอีกท้ังแรงบันดาลใจ (Inspiration) ให�แก(สมาชิก โดยให�
โอกาสแก(พนักงานท่ีจะพัฒนาตนเอง เรียนรู�ทักษะใหม(ๆ และมีส(วนร(วมในโครงการ เพ่ือให�บรรลุ
เปdาหมายและกระตุ�นภูมิปTญญาของสมาชิกรายบุคคล โดยการสร�างความไว�วางใจร(วมกัน ดูแล ให�
คําปรึกษา แนะนํา และกระตุ�นความเชื่อม่ันในตัวของพนักงาน เพ่ือให�พนักงานปฏิบัติงานโดยการใช�
ความคิด เหตุผล และความรอบคอบในการตัดสินใจแก�ไขปTญหา 
   กล(าวโดยสรุปว(าผู�นําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) และผู�นํา
แบบเปลี่ยนรุป (Transformational Leadership) นั้นผู�นําท้ัง 2 รูปแบบจะให�ความสําคัญกับผลการ
ดําเนินการท่ีคาดหวังโดยใช�หลักการบริหารผ(านผู�ใต�บังคับบัญชาโดยใช�วิธีการการสร�างแรงจูงใจของ
การให�รางวัลบนพ้ืนฐานของเหตุและผลและรับฟTงปTญหาการทํางานของผู�ใต�บังคัญบัญชาพร�อมกับการ
พัฒนาศักยภาพของทีมงาน โดยสามารถแสดงได�ดังแผนภาพท่ี 19 โดยในภาพท่ี 19 เปrนการแสดงให�
เห็นถึงรูปแบบของผู�นําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) ท่ีเน�นหลักการปฏิบัติงาน 
และผลการดําเนินงานและความรับผิดชอบ ในขณะที่ผู�นําแบบเปลี่ยนรูป (Transformation 
Leadership) จะให�ความสําคัญกับการแสดงความคิดเห็นและมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง โดยใช�
ความคิดเห็น หลักการและเหตุผล โดยผู�วิจัยได�เขียนภาพการเชื่อมโยงลักษณะของภาวะผู�นําแบบ
แลกเปลี่ยนและภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนรูปท่ีได�ศึกษาจากณัฏฐพันธ. เขจรนันทน. และ ดร.ฉัตยาพร 
เสมอใจ (2554) อันแสดงให�เห็นว(าผู�นําแบบแลกเปลี่ยนจะเน�นที่การให�รางวัลการบริหารงานโดย
สนใจการปฏิบัติงานที่บกพร(องหรือไม(ได�มาตรฐาน โดยพิจารณาการปฏิบัติงานพิจารณาผลการ
ดําเนินงานการมอบอํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ในขณะท่ี ผู�นําแบบเปลี่ยน
รูปจะเน�นท่ีคุณสมบัติพิเศษกระตุ�นและจูงใจ ใช�ความคิด หลักการและเหตุผลในการแก�ปTญหา ให�
คําแนะนําผู�ใต�บังคับบัญชาในการทํางานให�สําเร็จและการพัฒนาตนเอง ดังแผนภาพท่ี 19 
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ผู�นําแบบแลกเปลี่ยน 
 
 
 
การแลกเปลี่ยนระหว(าง 
 
ผู�บังคับบัญชาและ 
ผู�ใต�บังคับบัญชา 
 
 
 ผู�นําแบบเปลี่ยนรูป 
 
ผู�บังคับบัญชาให�ความสนใจต(อ 
 
เปdาหมายของผู�ใต�บังคับบัญชา 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 19 ลักษณะของภาวะผู�นําแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนรูป 
ท่ีมา:  B.M. Bass and B.J. Avolio, Improving Organization Effectiveness Through 
Transformational Leadership (Thousand Oaks: Sage, 1994) 

 

  4. แหล!งท่ีมาของอํานาจ 
   อํานาจบังคับบัญชา (Authority) คือสิทธิในการกระทําหรือการส่ังการซ่ึงมาพร�อม

กับตําแหน(งงานท่ีรับผิดชอบโดยอํานาจ (Power) คือการท่ีบุคคลหนึ่งสามารถมีอิทธิพลจนทําให�ผู�อ่ืน
ต�องยอมทําตามคําสั ่งโดยอํานาจนั ้นมีแหล(งที่มาของอํานาจอยู ( 5 คือ อํานาจตามกฎหมาย 
(Legitimate Power) อํานาจในการให�รางวัล (Reward Power) อํานาจการบังคับ (Coercive 
power) อํานาจจากความเชี่ยวชาญ (Expert Power) อํานาจอ�างอิง (Referent power) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (Bass and Avolio, 1994) 

4.1 อํานาจตามกฎหมาย (Legitimate Power)  
    เปrนอํานาจท่ีเกิดข้ึนโดยชอบธรรมตามสถานะภาพหรือตําแหน(งของการ

บริหาร มอบหมายหน�าท่ี ตรวจสอบการทํางานและให�รางวัลในการทํางาน เปrนต�น 
4.2 อํานาจในการให�รางวัล (Reward Power)  

    เปrนอํานาจท่ีผู�จัดการสามารถให�รางวัลท้ังท่ีสามารถจับต�องได� (Tangible 
rewards) เช(น เงินโบนัส การข้ึนเงินเดือน การเลือกงานในหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายเปrนต�น และ
รางวัลท่ีไม(สามารถจับต�องได� (Intangible rewards) เช(น การชมเชยด�วยคําพูดการให�กําลังใจการ

การให�รางวัล 
การบริหารงานโดยสนใจการ
ปฏิบัติงานท่ีบกพร(องหรือไม(ได�
มาตรฐาน โดย 
- พิจารณาการปฏิบัติงาน 
- พิจารณาผลการดําเนินงาน 
การมอบอํานาจหน�าท่ีและความ
รับผิดชอบตามความเหมาะสม 

ผลการดําเนินงานเปrนไป
ตามท่ีคาดหวังไว� 

คุณสมบัติพิเศษกระตุ�นและจูงใจ 
ใช�ความคิด หลักการและเหตผุล 
ในการแก�ปTญหา ให�คําแนะนํา
ผู�ใต�บังคับบัญชาในการทํางานให�
สําเรจ็และการพัฒนาตนเอง 

ผลการดําเนินงานสูง
กว(าท่ีคาดหวังไว� 
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ยอมรับ เปrนต�น ซ่ึงจะเห็นได�ว(าพนักงานท่ีอยู(ในบริษัทหลายๆ คนท่ีได�รับการกระตุ�นให�ทํางานด�วย
อํานาจในการให�รางวัลจากผู�จัดการในการพิจารณาและประเมินงานท่ีทําของผู�ใต�บังคับบัญชาจะมี
ความต้ังอกต้ังใจในการทํางานให�สําเร็จ  

4.3 อํานาจการบังคับ (Coercive Power)  
    เปrนอํานาจในการให�โทษแก(ผู�อ่ืน เปrนอํานาจท่ีมีผลในทางด�านลบ เพราะเม่ือ
ได�มีการใช�แล�วนั้นจะเกิดความไม(พึงพอใจต(อผู�ท่ีได�รับการกระทําหรือมีปฏิกิริยาตอบกลับมา ดังนั้น
ควรใช�อํานาจนี้เม่ือถึงคราวจําเปrนเท(านั้น ซ่ึงบุคคลท่ีเปrนผู�นําท่ีมีความต�องการหรือชอบใช�อํานาจนี้
แล�ว มีเพียงน�อยรายท่ีจะเปrนผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพและผลการกระทํานั้นจะย�อนกลับมาท่ีตัวผู�กระทําเอง 

4.4 อํานาจจากความเช่ียวชาญ (Expert Power)  
    เปrนอํานาจท่ีอยู(บนพ้ืนฐานของความรู� (Knowledge) ทักษะ (Skills) และ

ความชํานาญ (Expertise) ของผู�เปrนผู�นํา ซ่ึงมีความแตกต(างข้ึนอยู(กับระดับตําแหน(งของการเปrนผู�นํา
ตามสายการบังคับบัญชา เช(น ผู�นําหรือผู�จัดการในระดับต�นและในระดับกลางจะเปrนผู�นําท่ีมีความรู� 
ความเชี่ยวชาญในการทํางานในหน�าท่ีตามตําแหน(งงานนั้นๆ เช(น ผู�จัดการในระดับต�นจะต�องมีทักษะ
ในการปฏิบัติงานเปrนสําคัญอับดับแรก ส(วนผู�จัดการในระดับกลางจะต�องมีทักษะในการใช�มนุษย.สัมพันธ.
เปrนอันดับแรก เปrนต�น 

4.5 อํานาจอ�างอิง (Referent Power)  
    อํานาจอ�างอิงมีลักษณะไม(เปrนทางการมากกว(าอํานาจอ่ืนๆ และเปrนอํานาจท่ี

ได�มาจากผู�ใต�บังคับบัญชาในลักษณะของการเคารพ ชื่นชม จงรักภักดีท่ีมีต(อตัวของผู�นํา ผู�นําแบบนี้จึง
มีอํานาจมาจากลักษณะเฉพาะส(วนบุคคล อันเปrนสิ่งท่ีดึงดูดให�ผู�อ่ืนยอมทําตามเนื่องมาจากความชื่น
ชม การเข�าอยู(ใกล� ความชอบส(วนตัวหรือความต�องการอยากเปrนเหมือนผู�นํา  
   โดยสามารถแสดงการเชื่อมโยงได�ดังภาพท่ี 2-19 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี 20 แหล(งของอํานาจของผู�จัดการ 
ท่ีมา: E. Peterson, and G.E. Plawman, Business Organization and Management 
(Homewood lllinoise: Richard D. lrwin, 1960). 

ความเชี่ยวชาญ อ�างอิง 

การให�รางวัล ตามกฎหมาย 

เชิงบังคับ 

อํานาจ 
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   สรุปได�ว(าท่ีมาของอํานาจเกิดจากความเชี่ยวชาญ การอ�างอิง การให�รางวัล การบังคับ 
และจากตามกฏหมาย ผู�วิจัยได�หยิบประเด็นเรื่องอํานาจผ(านมุมมองของการสร�างภาวะผู�นําผ(านการ
อบรมและการปฏิบัติงาน หากพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามมีผลการปฏิบัติงานท่ีดี ก็จะ
ได�มาซ่ึงตําแหน(งหน�าท่ีท่ีเจริญเติบโตในองค.กรมากข้ึน และจะนํามาซ่ึงอํานาจการในการบริหารต(อไป 

   จากการทบทวนวรรณกรรมของภาวะวุฒิภาวะผู�นําสามารถสรุปบทสรุปของ
ทฤษฎีผู�นํามีองค.ประกอบด�วยกัน 3 อย(าง คือ ทฤษฎีผู�นําแบบประเพณีนิยม ประกอบด�วย ทฤษฎี
ผู�นําแบบคุณลักษณะทฤษฎีมหาบุรุษ ทฤษฎีพฤติกรรม และทฤษฎีการให�รางวัลและการลงโทษ 
ทฤษฎีภาวะผู�นําตามสถานการณ. ประกอบด�วย ทฤษฎีผู�นําของ Fiedler ทฤษฎีความเปrนผู�นําแบบ
แนวทางสู(เปdาหมายของทฤษฎีผู�นําตามสถานการณ.ของ Hersey และ Blanchard ทฤษฎีทดแทน
ความเปrนผู�นํา ทฤษฎีภาวะผู�นําแบบใหม(ท่ีมีคุณสมบัติ ประกอบด�วย ทฤษฎีภาวะผู�นําแบบใหม( ภาวะ
ผู�นําท่ีมีคุณสมบัติพิเศษผู�นําออกแบบแลกเปลี่ยนและผู�นําแบบเปลี่ยนรูปโดยมีรายละเอียดตาม
แผนภาพท่ี 21 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 21  ทฤษฎีผู�นํา 
 

ทฤษฎีผู�นํา 

ภาวะผู�นําท่ีมี
คุณสมบัต ิ

ทฤษฎีภาวะผู�นํา
แบบใหม( 

ผู�นําออกแบบ
แลกเปล่ียนและผู�นาํ

แบบเปล่ียนรูป 

 

ทฤษฎีผู�นําแบบ
ประเพณ ี

 

ทฤษฎีผู�นําแบบ
คุณลักษณะ/ทฤษฎ ี

ทฤษฎีการให�รางวัล
และการลงโทษ 

ทฤษฎี
พฤติกรรม 

ทฤษฎีผู�นําตาม
สถานการณ. 

ทฤษฎีผู�นําของ 
Fiedler 

ทฤษฎีทดแทน
ความเปrนผู�นํา 

ทฤษฎีผู�ทําตามสถานการณ.
ของ Hersey และ 

Blanchard 

ทฤษฎีความเปrนผู�นาํแบบแนวทางสู(
เปdาหมายของ HOUSE 

ทฤษฎีผู�นําแบบใหม(ท่ีมี
คุณสมบัติพิเศษ 
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   ผู�วิจัยได�นําประเด็นของทฤษฎีประเพณีนิยม ในมุมมองของทฤษฏีการให�รางวัล
และลงโทษมาใช�ในทฤษฏี ในเรื่องการเปrนผู�นํา (Leadership) ประกอบด�วยการอบรมและทดสอบ
ความรู�ทางด�านผลิตภัณฑ. การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�านบริการ การอบรมและทดสอบความรู�
ทางด�านบุคลิกภาพ การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�านเทคนิคการขายการอบรมและทดสอบ
ความรู�ทางด�านการเจรจาต(อรอง การอบรมและทดสอบความรู�ทางด�านความเปrนผู�นําการทดสอบการ
เปรียบเทียบกับคู(แข(ง การทดสอบการแต(งหน�าและทําผมแบบทดสอบ IQ และ EQ แบบประเมินผล
ภาวะผู�นําจากเจ�าของร�านนอกจากนี้ในความสอดคล�องทางด�านทฤษฎีผู�นําตามสถานการณ. 
(Situation Leadership) โดยใช�แรงจูงใจของงาน (Task -Motivated Style) มาใช�ในการพัฒนา
ความเปrนผู�นําของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามโดยองค.ประกอบของตัวชี้วัด 10 หัวข�อโดย
ใช�แรงจูงใจเชิงรางวัลและผลตอบแทน ในทฤษฎีของ House และทฤษฎีแบบใหม(ในมุมของคุณสมบัติ
พิเศษ (Charismatic Leader) และผู�นําแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) และท่ีมา
ของอํานาจ ผู�วิจัยได�นําเรื่องของผลงานการจูงใจผ(านระบบการให�รางวัลจากผลปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิด
ความพึงพอใจและเกิดผลการดําเนินการให�เปrนไปตามท่ีคาดหวัง 
   การวางแผนกลยุทธ- (Strategic Planning)  

   การวางแผน คือ ภารกิจสําคัญอันดับต�นๆ เพ่ือให�องค.กรรู�ว(าจะไปในทิศทางไหน 
และจะประสบผลสําเร็จต(อการทํางานอย(างไร เหมือนวลีท่ีพูดว(า “ถ�าเราไม(รู�ว(าเราไปทางไหน คุณจะ
ไม(รู�ว(าคุณได�มาถึงแล�ว” ซ่ึงเปรียบเสมือนขบวนการของการกําหนดเปdาหมายขององค.กรเพื่อให�
ประสบผลสําเร็จ หรือเปรียบเสมือนขบวนการของเปdาหมายการพัฒนาสิ่งสําคัญต(อสิ่งแวดล�อม การ
เลือกการกระทํา และการประเมินผลการทํางานซ่ึงมีหลายระดับ 
   การวางแผนมีองค.ประกอบหรือวัตถุประสงค.อยู( 4 เรื่องคือเพ่ือวางแผนกลยุทธ. 
เพ่ือค�นหาเทคนิคเพ่ือวางแผนสํารองหรือสถานการณ. และเพ่ือทางการจัดการ โดยการวางแผนทาง 
กลยุทธ.จะเก่ียวข�องกับการวางแผนเรื่องเปdาหมายขององค.กร ซึ่งมีความเกี่ยวข�องกับระดับการ
บริหารงานระดับสูง ส(วนการวางแผนทางเทคนิคจะเก่ียวข�องกับการวางแผนงานด�านการบริหารใน
ระดับล(าง หรือตํ่ากว(า, แผนสํารองนี้จะใช�การเม่ือมีปTญหาเกิดข้ึน และการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน
ได�ในอนาคตเพื่อช(วยในการผสมผสานทรัพยากรเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค.ขององค.กร โดยการ
ประเมินผลของการสร�างแผนการ จะเริ่มต�นท่ีการสร�างปรัชญา และความเชื่อขององค.กร ส(วนพันธ
กิจจะเปrนจุดประสงค.ขององค.กร หลังจากวิสัยทัศน. ปรัชญา และจุดประสงค.ขององค.กรท่ีจะถูกจัดทํา
ข้ึนโดยมีวัตถุประสงค.ของการวางแผนท้ัง 4 หัวข�อคือ เพ่ือกําหนดทิศทางการทํางาน โดยหลักการของ
การประสานงานและเพ่ือมองสภาพปTญหาโดยรวมท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึน การวางแผนลดผลกระทบ
ความเปลี่ยนแปลง เพ่ือลดความไม(แน(นอนและคาดการณ.ถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน การวางแผน
ลดความสูญเสียและสิ่งท่ีเกินความจําเปrน โดยลดจํานวนท่ีซับซ�อนในทรัพยากรและเวลา สร�างมาตรฐาน
ในการควบคุม เพ่ือเปrนเครื่องชี้วัดกิจกรรม และสร�างมาตรฐานในการทํางานโดยมีรายละเอียดดัง
แผนภาพท่ี 22 
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แผนภาพท่ี 22 องค.ประกอบและรายละเอียดของการวางแผน  
ท่ีมา: ฉัตยาพร   เสมอใจ, การจัดการและการตลาดบริการ (กรุงเทพฯ: ส.เอเซียเพรส, 2547). 
 
   จากแผนภาพท่ี 22 ผู�วิจัยได�ให�ความสําคัญกับการจัดการในเรื่องของการสร�าง
มาตรฐานในการควบคุมการทํางานเพ่ือเปrนเครื่องชี้วัดกิจกรรม และสร�างมาตรฐานในการทํางานของ
พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามโดยมีกรอบของการทํางาน ประกอบด�วยยอดขายเทียบเปdา
การขายรายเดือน ยอดขายเทียบเปdาการขายรายไตรมาสการรับคืนสินค�าเทียบยอดขาย ยอดขายทะลุ
รายวัน ยอดขายทะลุรายสัปดาห. การแข(งขันเรื่องการจัดการการต้ังกองประจําเดือน ค(าใช�จ(ายเทียบ
ยอดขายผลกําไรต(อร�านการขายสินค�าออกจากร�านค�าเทียบยอดสั่งซ้ือต(อเดือน การสั่งซ้ือสินค�าใหม( 
   นอกจากนี้การวางแผนกลยุทธ. (Strategic Planning) ท่ีดีนั้นมีองค.ประกอบ       
5 เรื่องท่ีต�องให�ความสําคัญคือ ลักษณะของแผนท่ีดีประเภทของการวางแผนการวางแผนการบริหาร
การจัดการเชิงกลยุทธ.การจัดการเชิงกลยุทธ.ระดับกลยุทธ.การจัดการเชิงกลยุทธ.โดยมีรายะเอียดของ
องค.ประกอบดังนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2547) 

1. ลักษณะแผนท่ีดี 
  แผนทางกลยุทธ.ที่ดีต�องมีความยืดหยุ (น ครอบคลุม คุ�มค(าใช�จ(าย และมี

วัตถุประสงค.ขององค.กรมีความชัดเจน และมีกรอบระยะเวลาท่ีแน(ชัดในการทํางาน ซ่ึงคํานึงถึงเหตุผล
และแนวคิดท่ีชัดเจน เพ่ือตอบวัตถุประสงค.ขององค.กรเพ่ือแก�ปTญหาได�ท้ังปTจจุบันและอนาคต โดยมี
รายละเอียดดังแผนภาพท่ี 23 

 
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผน วิสัยทัศน- / 
ภารกิจ 

วัตถุประสงค- 

กลยุทธ. 

เทคนิค 

แผนสํารอง 

การจัดการ 

เพื่อกําหนดทิศทาง ส(งเสริม
และประสานงานในองค.กร 

ลดผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต 

 
ลดความสูญเสียกับการทํางาน

ท่ีซํ้าซ�อน 
 
สร�างเกณฑ. และมาตรฐานใน

การควบคุม 
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แผนภาพท่ี 23 ลักษณะของแผนท่ีดี 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก สมคิด  บางโม,  องค-การและการจัดการ, พิมพ.ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน., 
2558).  
 
  จากแผนภาพท่ี 23 แสดงให�เห็นว(าลักษณะของแผนด�านกลยุทธ.ของการจัดการ
ของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามในเรื่องตัวชี้วัดนั้นจะต�องมีความชัดเจนและมีระยะเวลา
การทํางานท่ีแสดงผลได�รายวัน รายเดือน รายป� และมีความครอบคลุมถึงเปdาหมายขององค.กรในการ
จัดทํากลยุทธ.เพ่ือตอบวัตถุประสงค.และสอดคล�องเปdาหมายในการทํางาน 
 2.ประเภทของการวางแผน 
  ประเภทของการวางแผน มี 3 ระดับ คือ แผนระยะสั้น แผนปานกลาง และ
ระยะยาว ข้ึนอยู(กับวัตถุประสงค.ขององค.กรว(ามีทิศทางในการดําเนินอย(างไร อาจมีตามแผนเปrนเดือน
หรือเปrนป�ขึ้นอยู(กับแผนการทํางานขององค.กร อย(างไรก็ตามประเภทของการวางแผนต�องมี   
ความสอดคล�องกับวิสัยทัศน. และพันธกิจขององค.กร เพ่ือตอบวัตถุประสงค.ท่ีต�องการให�ได�ชัดเจน 
ตามแผนภาพท่ี 24  ด�านล(างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความ
ยืดหยุ!

ครอบ 
คลุม 

คุ�ม
ค(าใช�จ(า

ย 

ชัดเจ
น 

ความลั
บ 

มี
ระยะเวล

า 

เน�น
อนาคต 

สอดคล�อ
ง 

เหตุผล 

เปrน
ทางกา
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แผนภาพท่ี 24 ประเภทของการวางแผน 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก สมคิด  บางโม,  องค-การและการจัดการ, พิมพ.ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน., 
2558).  
 
  จากแผนภาพที่ 24 แสดงให�เห็นการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์
ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานให�คําปรึกษางานขายและความงามในด�านกลยุทธ.ในมีแผน
แสดงผลงานท้ังในระยะสั้น และระยะยาว ตามเกณฑ.การประเมิน ซ่ึงสามารถแสดงผลลัพธ.ได�ท้ังแบบ 
รายวัน รายเดือน และรายป� เพ่ือพัฒนาให�พนักงานกลุ(มนี้มีการพัฒนาสายงานอาชีพ และ ตอบ
วัตถุประสงค.เชิง วิสัยทัศน. และพันธกิจขององค.กรต(อไป 
 3.การวางแผนทางการบริหาร 
  นอกจากนี้การวางแผนการบริหารจะต�องเริ่มด�วยภารกิจขององค.กร และ
เปdาหมายขององค.กรและกลยุทธ.และแสดงเปdาหมายเชิงกลยุทธ.ในเชิงปฏิบัติ การตลาดและขาย และ
งบประมาณท่ีจําเปrนต�องใช� เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค.ขององค.กร โดยแสดงให�เห็นตามแผนภาพท่ี 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะสั้น 

ระยะยาว 

ระยะปานตาม
ระยะเวลา 
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แผนภาพท่ี 25 การวางแผนและควบคุมการบริหาร 
ท่ีมา: สุรัสวดี  ราชกุลชัย, การวางแผนและการควบคุมPlanning and control (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ.
จามจุรี, 2541). 

 
  จากแผนภาพท่ี 25 แสดงให�เห็นว(าภารกิจขององค.กรและเปdาหมายเปrนสิ่งสําคัญใน

การบริหาร โดยผู�วิจัยได�มุ (นเน�นที่เปdาหมายยุทธวิธีในด�านการตลาดและขายเพ่ือให�เปrนไปตาม      
กลยุทธ.ขององค.กรโดยมีประเด็นท่ีจัดทําตัวชี้วัดของกลยุทธ.โดยประกอบด�วยยอดขายเทียบเปdาการขาย
รายเดือน ยอดขายเทียบเปdาการขายรายไตรมาสการรับคืนสินค�าเทียบยอดขาย ยอดขายทะลุรายวัน 
ยอดขายทะลุรายสัปดาห. การแข(งขันเรื่องการจัดการการต้ังกองประจําเดือน ค(าใช�จ(ายเทียบยอดขาย
ผลกําไรต(อร�านการขายสินค�าออกจากร�านค�าเทียบยอดสั่งซ้ือต(อเดือน การส่ังซ้ือสินค�าใหม( 
 4.การจัดการเชิงกลยุทธ- 
  การจัดการเชิงกลยุทธ.จะต�องคํานึงถึง 3 ส(วนคือ องค.กร ลูกค�า และคู(แข(ง เพ่ือ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสู(เปdาหมายที่องค.กรต้ังไว� อีกท้ังยังสามารถเผชิญกับการ
แข(งขันท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกท้ังต�องศึกษาถึงจุดเด(นจุดด�อยของบริษัท (SWOT Analysis) 
และพันธกิจและการวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงกลยุทธ.ท่ีสามารถแข(งขันในตลาดได�ซ่ึงประกอบด�วย 3 ส(วน
คือวัตถุประสงค.เชิงกลยุทธ. ระดับของกลยุทธ. และกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ. โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ (สุรัสวดี ราชกุลชัย, 2541) 

4.1 วัตถุประสงค-ของกลยุทธ- (Purpose of Strategy)  
   เพ่ือตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค และสร�างความได�เปรียบในเชิง

การแข(งขัน การกําหนดวัตถุประสงค.เชิงกลยุทธ.จึงเปrนเรื่องสําคัญมาก โดยปTจจัยท่ีเก่ียวข�องจะต�อง
คํานึงถึงรายละเอียด อันประกอบด�วยการใช�ประโยชน.จากความสามารถหลัก (Exploit Core 

ภารกิจ (Mission)  
 
 

เปeาหมายกลยุทธ- (Strategic Goal)  
ประธานหรือกรรมการผู�บริหาร 

 

เปeาหมายยุทธวิธี 
 (Tactical Goal)  

ผู�บริหารด�านปฏิบัติการ 
 

เปeาหมายยุทธวิธี 
 (Tactical Goal)  

ผู�บริหารด�านการตลาดและ
ขาย 

เปeาหมายยุทธวิธี 
 (Tactical Goal)  
ผู�บริหารด�านการเงิน 

 



50 

Competence) คือการวิเคราะห.จุดเด(นจุดด�อยขององค.กรท่ีเหนือกว(าคู(แข(ง จึงเปrนความสามารถ
ทางด�านการวิจัยหรือเทคโนโลยี หรือการบริการการประสานกําลังกัน (Build Synergy) คือการสร�าง
ความร(วมมือกับผู�มีส(วนร(วมในการทําธุรกิจ โดยการทํากิจกรรมร(วมกันกับผู�ประสานงานหลัก (Key Person) 
เพ่ือสร�างอํานาจทางการตลาด เพ่ือให�เกิดกิจกรรมทางการตลาด และการขาย (Key Activity) การ
สร�างมูลค(าสินค�า (Deliver Value) โดยหา Key Value คุณค(าท่ีสําคัญของผลิตภัณฑ.และส(งมอบ
ให�กับผู�บริโภค เพ่ือให�เกิดการยอมรับในตรายี่ห�อ และการบริการ 

4.2 ระดับของกลยุทธ- (Levels of Strategy)  
   ระดับของกลยุทธ.ประกอบด�วยกลยุทธ. 3 ระดับ คือ กลยุทธ.ระดับองค.กร 
(Corporate Level Strategy) กลยุทธ.ระดับองค.กรเก่ียวกับการรวมกันขององค.กรธุรกิจและสาย
ผลิตภัณฑ.กลยุทธ.ระดับธุรกิจ (Business - Level Strategy) กลยุทธ.ระดับธุรกิจเก่ียวกับแต(ละหน(วย
ธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑ. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ.เก่ียวกับระดับจํานวนการโฆษณา ทิศทางและขอบเขต
ของการวิจัยและพัฒนา การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ. การพัฒนาผลิตภัณฑ.ใหม( เคร่ืองมือและสิ่งอํานวย
ความสะดวก การขยายตัวหรือการหดตัวของผลิตภัณฑ.และสายบริการ หลายๆบริษัทมีการเป�ดการค�า
ทางอินเตอร.เน็ตเปrนการสร�างกลยุทธ.ระดับธุรกิจอีกทางหนึ่งกลยุทธ.ระดับหน�าท่ี (Functional - 
Level Strategy) ท่ีเก่ียวกับหน�าท่ีการทํางานในแผนกงานหลักภายในหน(วยธุรกิจ กลยุทธ.ระดับ
หน�าท่ีเก่ียวข�องกับทุกๆ หน�าท่ีหลัก ประกอบด�วย ฝ�ายการเงิน ฝ�ายวิจัยและพัฒนา ฝ�ายการตลาดและ
ฝ�ายการผลิต 

4.3 กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ- (The Strategic Management Process)  
   กลยุทธ.นํามาใช�นั้นจะต�องมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมขององค.การ

นั้นๆ ด�วย และผู�ท่ีมีความเก่ียวข�องกับการบริหารกลยุทธ. (Strategic Management) นั้นจะมีความ
เก่ียวข�องกับผู�จัดการจากทุกส(วนในองค.กรในการเปrนผู�มีส(วนในการสร�างและปฏิบัติตามแผนและ
เปdาหมายของกลยุทธ. แสดงให�เห็นถึงองค.ประกอบหลักอยู( 6 ประการของข้ันตอนของการบริหารกล
ยุทธ.คือการกําหนดภาระหน�าท่ี วิสัยทัศน.และเปdาหมายการวิเคราะห.ถึงโอกาสและอุปสรรคภายนอก
การวิเคราะห.ถึงจุดแข็งและจุดอ(อนภายในการวิเคราะห. SWOT และการสร�างกลยุทธ.การวิเคราะห.
ระบบกลยุทธ. โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพท่ี 26 
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แผนภาพท่ี 26 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ. 
ท่ีมา: Hoy, Wayne K. and C.G. Miskel, Educational Administration : Theory, Research 
and Practice. 7th ed.  (New York: The McGraw-Hill Companies, 1999). 
 
   ผู�วิจัยได�นํากรอบแนวคิดของข้ันตอนการจัดการเชิงกลยุทธ.มาจัดทําแผน
ผ(านการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาแนวโน�มเชิงวิสัยทัศน.และพันธกิจขององค.กรกับฝ�ายบริหารงานขาย
และการตลาด อีกท้ังจุดเด(นจุดด�อยขององค.กรเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัด KPIในการวัดผลการทํางานและสร�าง
มาตราฐานในการทํางานของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม 
 โครงสร�างขององค-กร 
 โครงสร�างขององค.กรคือมีองค.ประกอบหลักโดย EdgarSchein กล(าวไว�ว(ามี
องค.ประกอบ6 ส(วนคือเปdาหมายร(วมกัน (Common purpose) ความสามารถในการประสานงาน 
(Coordination Efforts) การแบ(งงานกันทํา (Division of Labor) อํานาจหน�าท่ีตามสายบังคัญบัญชา 
(Hireachy of Authority) ขอบเขตของการควบคุม (Span of control) ลักษณะของอํานาจหน�าท่ี 
(Power of duty) โดยมีผู�ให�คํานิยาม คําว(า “การจัดองค.กร” ไว�หลายท(าน ดังนี้ 
 Edwin B.Flippo (1970: 129) กล(าวไว�ว(า การจัดองค.กร หมายถึง การจัด
ความสัมพันธ.ระหว(างส(วนต(างๆ คือตัวบุคคลและหน�าท่ีการงาน เพ่ือรวมกันเข�าเปrนหน(วยงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถทํางานบรรลุเปdาหมายได� 
 ธงชัย สันติวงษ. (2537: 63) กล(าวไว�ว(า การจัดองค.กร คือ การจัดระเบียบกิจกรรม
ให�เปrนกลุ(มก(อนเข�ารูป และการมอบหมายงานให�คนปฏิบัติเพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของ

การวิเคราะห. 
จุดแข็งและ 

จุดอ(อนภายใน 

การกําหนด 
ภาระหน�าท่ี 
วิสัยทัศน.และ 

เปdาหมาย 

การวิเคราะห. SWOT 
และสตูรสําเร็จ 
ของกลยุทธ. 

การวิเคราะห. 
โอกาสและ 

อุปสรรคภายนอก 

การปฏิบัต ิ
การตาม 
กลยุทธ. 

การควบคุม 
กลยุทธ. 
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งานท่ีตั้งไว� การจัดองค.กรเพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค.ของงานท่ีต้ังไว� การจัดองค.กรจะเปrน
กระบวนการท่ีเก่ียวกับการจัดระเบียบความรับผิดชอบต(างๆ ท้ังนี้เพ่ือให�ทุกคนต(างฝ�ายต(างทราบว(า 
ใครต�องทําอะไร และใครหรือกิจกรรมใดต�องสัมพันธ.กับฝ�ายอ่ืนๆ อย(างไรบ�าง 
 สมคิด บางโม (2558: 94) กล(าวไว�ว(า การจัดองค.การ หมายถึง การจัดแบ(ง
องค.การออกเปrนหน(วยงานย(อยๆ ให�ครอบคลุมภารกิจและหน�าท่ีขององค.การ พร�อมกําหนดอํานาจ
หน�าท่ีและความสัมพันธ.กับองค.กรย(อยอ่ืนๆไว�ด�วย ท้ังนี้เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริหารให�บรรลุ
เปdาหมายขององค.การ สรุปได�ว(า การจัดองค.การ หมายถึง การจัดระบบความสัมพันธ.ระหว(างส(วนงาน
ต(างๆ และบุคคลในองค.การ โดยกําหนดภารกิจ อํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบให�ชัดแจ�ง เพ่ือให�
การดําเนินงานตามภารกิจขององค.การบรรลุวัตถุประสงค.และเปdาหมายอย(างมีประสิทธิภาพ 
 อย(างไรก็ตามปTจจัยในการกําหนดโครงสร�างขององค.กรและวิวัฒนาการของ
โครงสร�างสมัยเก(าสู(สมัยใหม(อีกท้ังโครงสร�างขององค.กรแบบต(างเปrนเรื่องสําคัญท่ีต�องทําการศึกษา
เพ่ือนํามาประยุกต.การทํางานวิจัยในครั้งนี้โดยมีประเด็นท่ีศึกษา คือ ปTจจัยในการกําหนดโครงสร�าง
องค.กร โครงสร�างองค.กรจากสมัยเก(าสู(สมัยใหม( และรูปแบบของโครงสร�างองค.กรแบบต(างๆ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1.ปMจจัยในการกําหนดโครงสร�างองค-การ 
  ปTจจัยในการกําหนดโครงสร�างขององค.กรมีองค.ประกอบอยู( 4 ส(วนคือ กลยุทธ.
ขององค.กร ขนาดขององค.กร การนํามาใช�ของเทคโนโลยี สภาพสิ่งแวดล�อม โดยมีรายละเอียดของ
เนื้อหาขององค.ประกอบดังนี้(สมคิด บางโม, 2558) 

1.1 กลยุทธ.คือวิธีการท่ีกําหนดข้ึนตามสภาพแวดล�อมเพ่ือทําให�บรรลุผลตาม
เปdาหมายประกอบด�วยกลยุทธ.แบบนวัตกรรม คือการสร�างผลิตภัณฑ.แบบใหม(ๆต�องเน�นความ
เชี่ยวชาญ กฎระเบียบน�อย กระจายอํานาจ และลดความเปrนทางการลงกลยุทธ.แบบลดต�นทุน คือต�อง
ควบคุมค(าใช�จ(าย แข(งขันด�วยราคา ต�องควบคุมด�วยกฎระเบียบแบบเข�มงวด รวมอํานาจการตัดสินใจ 
แบ(งงานตามหน�าท่ี มีความเปrนทางการสูง กลยุทธ.แบบลอกเลียนแบบ ใช�การเลียนแบบสิ่งท่ีมีผู�
ประดิษฐ.คิดค�นไว�แล�ว ต�องมีท้ังการควบคุมงานประจําและการให�ความอิสระกับงานท่ีใช�ความคิด 

1.2 ขนาดขององค.กร ถ�าเปrนองค.การขนาดใหญ( ต�องเน�นระเบียบกฎเกณฑ. 
แบ(งงานตามความเชี่ยวชาญและกําหนดสายการบังคับอย(างชัดเจน ถ�าเปrนองค.กรขนาดเล็กโครงสร�าง
ต�องเรียบง(าย 

1.3 เทคโนโลยีอุปกรณ.การผลิตท่ีทันสมัยงานท่ีใช�เทคโนโลยีพ้ืนฐานในการผลิต
ผลิตภัณฑ.ไม(มีความหลากหลาย ใช�ทักษะไม(มาก โครงสร�าง ต�องเปrนทางการมีกฎระเบียบ รวมอํานาจ
ควบคุมและกําหนดตายตัว 

1.4 สิ่งแวดล�อม ปTจจัยภายนอกท่ีส(งผลกระทบต(อองค.กรสิ่งแวดล�อมคงท่ีตายตัว 
ไม(มีคู(แข(ง ไม(ได�ใช�เทคโนโลยีใหม(ๆ โครงสร�างต�องเปrนทางการสิ่งแวดล�อมเปลี่ยนแปลงอยู(ตลอดเวลา 
การแข(งขันสูง ต�องใช�เทคโนโลยีใหม(ๆ โครงสร�าง ต�องยืดหยุ(น ไม(เปrนทางการ 
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 2.โครงสร�างองค-การจากสมัยเก!าสู!สมัยใหม! 
  มิติการเปรียบเทียบขององค.กรสมัยเก(าและใหม(จะมีความแตกต(างในมิติต(างๆ
ในเรื่อง การบริหารคนและงาน ในเรื่อง การควบคุม ระดับบังคัญบัญชา การแบ(งสายงาน อีกท้ัง
วิธีการบริหารและความสําคัญของข�อมูลโดยมีรายละเอียดความต(างดังตารางด�านล(างนี้ 

 
ตารางท่ี 7 โครงสร�างองค.กร 
 

โครงสร�างองค-การสมัยเก!า โครงสร�างองค-การสมัยใหม! 
ม่ันคง แน(นอน ยืดหยุ(น เน�นการเรียนรู� 
ข�อมูลขาดแคลน เน�นข�อมูล ข(าวสาร 
ระดับท�องถ่ิน ระดับโลก 
ขนาดใหญ( ขนาดใหญ( และเล็ก 
แบ(งแผนกตามสายงาน ตามผลิตภัณฑ.หรือลูกค�า 
เน�นงาน เน�นทักษะ 
เน�นบุคคล เน�นทีม 
เน�นการควบคุมสั่งการ เน�นการมีส(วนร(วม 
ระดับบังคับบัญชา ระดับแนวระนาบและการสร�างเครือข(าย 
เน�นลักษณะงาน เน�นลูกค�า 

ท่ีมา: มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย, โครงสร�างองค-กร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค�าไทย, 2552). 
 
  จากตารางที่ 7 แสดงให�เห็นว(าโครงสร�างองค.กรสมัยใหม(จะเน�นเรื่องการ
เรียนรู� เน�นข�อมูลข(าวสาร เน�นทักษะ เน�นทีม เน�นการมีส(วนร(วม และเน�นการบริการลูกค�า ซ่ึง
สอดคล�องกับงานของผู�วิจัยของโครงสร�างองค.กรของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามจะเน�น
เรื่องของทักษะการทํางานหากมีผลงานการปฏิบัติงานได�ตามเกณฑ. พนักงานท่ีปรึกษางานขายและ
ความงามจะได�พัฒนาสายงานและตําแหน(งตามผลงานท่ีทําได� 
 3.รูปแบบโครงสร�างองค-กร 
  รูปแบบของโครงสร�างองค.กรคือการจัดแบ(งออกเปrนหน(วยงานย(อยต(างๆ 
กําหนดอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบของแต(ละหน(วยไว�ชัดเจนรวมถึงความสัมพันธ.ระหว(างหน(วยงาน
ย(อยเหล(านั้นเพ่ือช(วยในการประสานงานต(อการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค.ขององค.กรอย(าง
มีประสิทธิภาพโดยเน�นท่ีตัวบุคคลและหน�าท่ีการทํางาน โดยมีโครงสร�างหลายรูปแบบ คือ โครงสร�าง
อย(างง(าย โครงสร�างตามหน�าท่ี โครงสร�างตามวัตถุประสงค. โครงสร�างตามอุตสาหกรรม โครงสร�าง
แบบผสม โครงสร�างแบบเมตริกส. โดยมีรายะเอียดดังนี้ 
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  3.1 โครงสร�างอย!างง!าย (The Simple Structure)  
   เปrนโครงสร�างองค.การขนาดเล็กมีพนักงานต้ังแต( 2 คน โดยมีเจ�าของและ
พนักงานไม(มีกฏระเบียบในการทํางานมากอาศัยความชํานาญน�อย และตัวอย(าง โครงสร�างอย(างง(าย 
(Simple Structure) ลําดับข้ันการบังคับบัญชาเพียง 1 ระดับ ภายใต�การจัดการของเจ�าของดัง
แผนภาพท่ี 27 
 

 
 
. 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 27 โครงสร�างอย(างง(าย 
ท่ีมา: Angelo  Kinicki and Brian Williams, Management, 3 ed.  (New York: McGraw-Hill 
Education, 2009). 
 
   จากแผนภาพที่ 27 แสดงให�เห็นว(าโครงสร�างอย(างง(ายถือเปrนองค.กร
แบบแรกซ่ึงจะพบได�ในบริษัทท่ีเพ่ิงจัดต้ังจะมีการรวมอํานาจท่ีคนคนเดียวมีการกฏระเบียบไม(ก่ีข�อ 
  3.2 โครงสร�างตามหน�าท่ี (The Functional Structure) เน�นเรื่องความ
ชํานาญเฉพาะด�านของแต(ละแผนกเพ่ือให�เกิดความคล(องตัวในการทํางานและแบ(งความรับผิดชอบ
ชัดเจนในการทํางานและตัวอย(าง โครงสร�างสําหรับธุรกิจดังแผนภาพท่ี 28 
 
โครงสร�างสําหรับธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี  28  โครงสร�างสําหรับธุรกิจ 
ท่ีมา: ก่ิงกาญจน. วรนิทัศน. และคณะ, การจัดการองค-กร (กรุงเทพ:ซี เอ็ด ยู เค ชั่น, 2553). 

 

เจ�าของ 

ผู�ช(วยด�านงานบริหาร 

ประธานบริษัท 

รองประธาน 
ฝ�ายการตลาด 

รองประธาน 
ฝ�ายการเงิน 

รองประธาน 
ฝ�ายทรัพยากร

บุคคล 

รองประธาน 
ฝ�ายการผลิต 
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   จากแผนภาพท่ี 28 แสดงให�เห็นว(าแต(ละแผนกชัดเจนในการทํางานโดย
อาจแบ(งเปrนฝ�ายการตลาด ฝ�ายการเงิน ฝ�ายผลิต ฝ�ายบุคคล ข้ึนอยู(กับโครงสร�างของแต(ละองค.กร ซ่ึง
โครงสร�างแบบนี้ปรากฎอยู(ในองค.กรท่ัวไปท้ังองค.กรท่ีหวังและไม(หวังผลกําไร 

3.3 โครงสร�างตามวัตถุประสงค- (The Divisional Structure) มีองค.ประกอบ 
3 ส(วนคือเปrนการจัด แบ(งตามกลุ(มสินค�า (Product Divisional Structure) หรือบริการ ตามกลุ(ม
ลูกค�า (CustomerDivisionStructure) หรือตามภูมิศาสตร. (Geographic Divisional Structure) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ เปrนต�น 

3.3.1 โครงสร�างตามกลุ!มสินค�า (Product Divisional Structure) 
เปrนการจัดโครงสร�างองค.การตามกลุ(มสินค�าหรือบริการ (Product Divisions) ท่ีเน�นความชํานาญ
เฉพาะด�านเช(นตัวอย(างเปrนบริษัทท่ีทําธุรกิจเก่ียวกับเครื่องสําอางเช(น ผลิตภัณฑ.เก่ียวกับหน�า ผลิตภัณฑ.
เก่ียวผม หรือเก่ียวกับอุปกรณ.ทําผมดังแผนภาพท่ี 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 29 โครงสร�างตามกลุ(มสินค�า 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก สมคิด  บางโม, องค-การและการจัดการ, พิมพ.ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน., 2558). 
 
    จากแผนภาพท่ี 29 แสดงให�เห็นว(าการจัดแบ(งโครงสร�างแบบนี้จะ
เน�นท่ีกลุ(มสินค�าเปrนหลัก โดยอาจแบ(งเปrนสินค�าท่ีเก่ียวกับใบหน�า เก่ียวกับผลิตภัณฑ.ทางด�านเส�นผม 
อุปกรณ.ทําผม หรือเปrนสินค�านําเข�า แล�วแต(โครงสร�างการบริหารของแต(ละองค.กร 

3.3.2 โครงสร�างตามกลุ!มลูกค�า (Customer Division Structure) 
เปrนการจัดโครงสร�างองค.การตามกลุ(มของลูกค�า (Customer Divisions) ท่ีมีลักษณะร(วมกัน เช(น 
กลุ(มลูกค�าตลาดขายส(ง ตลาดซุปเปอร.มาร.เก็ต ตลาดห�างขนาดใหญ( ดังแผนภาพท่ี 30 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานบริษัท 

ฝ�ายเครื่องสําอาง 
เก่ียวกับหน�า 

ฝ�ายเครื่องสําอาง 
เก่ียวกับผม 

ฝ�ายสินค�านําเข�า ฝ�ายเก่ียวกับ 
อุปกรณ.ทําผม 
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แผนภาพท่ี 30  โครงสร�างตามกลุ(มลูกค�า 
ท่ีมา: ก่ิงกาญจน. วรนิทัศน. และคณะ, การจัดการองค-กร (กรุงเทพ:ซี เอ็ด ยู เค ชั่น, 2553). 

 
    จากแผนภาพท่ี 30 แสดงให�เห็นว(าการจัดโครงสร�างตามกลุ(มลูกค�า
สามารถแบ(งฝ�ายตลาดขายส(ง ฝ�ายซุปเปอร.มาร.เก็ต ฝ�ายห�างขนาดใหญ( หรือฝ�ายร�านเสริมสวย ซ่ึง
แสดงให�เห็นว(ากลุ(มสินค�าในการขายสามารถแยกช(องทางการจัดจําหน(ายได�ตามลักษณะของธุรกิจ
ของแต(ละองค.กร  

3.3.3 โครงสร�างตามภูมิศาสตร- (Geographic Divisional Structure) 
เปrนโครงสร�างท่ีมักจะถูกนําไปใช�ในการจัดองค.กรต(างๆเช(นภาคเหนือ ใต� อีสาน ตะวันออก และกรุงเทพ
ประหยัดค(าใช�จ(ายในการปฏิบัติงานท้ังด�านการขายและขนส(ง และแก�ปTญหาในเรื่องของการติดต(อ
ภายในบริษัทและเข�าใจตลาดแต(ละพ้ืนท่ีในการทํางานทําให�เกิดจุดแข็งในการทํางานดังแผนภาพท่ี 31 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 31  โครงสร�างตามภูมิศาสตร. 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก H. Koontz and H. Weihrich, Management (New York : McGraw –Hill, 
1988). 

 

ประธานบริษัท 

ฝ�ายตลาดขายส(ง 
 

ฝ�ายซุปเปอร.
มาร.เกต 

ฝ�ายขายตรงร�าน
เสริมสวย 

ฝ�ายห�างขนาด
ใหญ( 

ผู�จัดการฝ�ายขาย 

ผู�จัดการภาค
อีสาน 

ผู�จัดการ
ภาคเหนือ 

ผู�จัดการภาค
ตะวันออก 

ผู�จัดการภาคใต� 
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    จากแผนภาพที่ 31 แสดงให�เห็นว(าการจัดโครงสร�างตามหลัก
ภูมิศาสตร.โดยแบ(งหน�าท่ีเรื่องเขตการขายของพนักงานขายตามพ้ืนท่ี เพ่ือสะดวกในการติดต(อและ
ระบบการทํางานโดยอาจจัดแบ(งออกเปrน ภาคต(างๆ เช(นภาคเหนือ ภาคใต� ภาคอีสาน ภาคตะวันออก 
เพ่ือให�เกิดความคล(องตัวในเชิงบริหาร  

3.4 โครงสร�างตามอุตสาหกรรม (The Conglomerate Structure) เปrน
โครงสร�างขององค.กรเรื่องขนาดใหญ( ท่ีมีหลากหลายในธุรกิจ เหมาะสําหรับบริษัทขนาดใหญ(ท่ี
ประกอบธุรกิจหลายประเภทท่ีแตกต(างกัน แต(มีความสัมพันธ.ซ่ึงกันและกัน เช(น บริษัทท่ีทําธุรกิจ
เก่ียวกับสินค�าเส�นผม สินค�าเครื่องสําอาง สินค�าอุปกรณ.ทําผม สินค�านําเข�าจากต(างประเทศ สินค�า
อุปกรณ.ชิ้นเล็ก ดังแผนภาพท่ี 32 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพท่ี 32 ตัวอย(างโครงสร�างตามอุตสาหกรรม 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก H. Koontz and H. Weihrich, Management (New York : McGraw –Hill, 
1988). 
 
   จากแผนภาพท่ี 32 แสดงให�เห็นว(าการจัดตามโครงสร�างของอุตสาหกรรม
สามารถแบ(งได�ตามกลุ(มของอุตสาหกรรมข้ึนอยู(กับขนาดขององค.กรและสินค�าท่ีให�บริการโดยอาจแบ(ง
ออกเปrนผลิตภัณฑ.ท่ีเก่ียวกับเส�นผม ผลิตภัณฑ.เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ.อุปกรณ.ทําผม ผลิตภัณฑ.ท่ี
นําเข�าจากต(างประเทศ หรือ ผลิตภัณฑ.ชิ้นเล็ก 

3.5 โครงสร�างแบบผสม (The Hybrid Structure) เปrนการจัดโครงสร�างท่ี
เน�นเรื่องหน�าท่ีและเปdาหมายเข�าด�วยกันดังแผนภาพท่ี 33 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน 

สินค�าเส�นผม สินค�า
เครื่องสําอาง 

สินค�านําเข�าจาก
ต(างประเทศ 

สินค�าอุปกรณ.
ทําผม 

สินค�าอุปกรณ.ชิ้น
เล็ก 

(accessories)  
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แผนภาพท่ี 33 ตัวอย(างโครงสร�างแบบผสม 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก สมคิด  บางโม, องค-การและการจัดการ, พิมพ.ครั้งท่ี 6 (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน., 2558). 
  
   จากแผนภาพท่ี 33 แสดงให�เห็นว(า โครงสร�างแบบผสมโดยแบ(งผู�จัดการ
ผลิตภัณฑ.ออกเปrน 3ส(วน โดยใช�ฝ�ายการตลาดและ ฝ�ายผลิต และการเงินร(วมกันบริหารและควบคุม
การทํางานของผู�จัดการในและพ้ืนท่ี โดยเปrนโครงสร�างท่ีเน�นหน�าท่ีการทํางานและเปdาหมายไว�ด�วยกัน  

3.6 โครงสร�างองค-การแบบเมตริกซ- (TheMatrixStructure) เปrนการรวม
โครงสร�างองค.การแบบแนวด่ิง (Vertical) และตามแนวต้ัง (Horizontal) โดยแบ(งตามหน�าท่ีความ
ชํานาญโดยยึดโครงสร�างตามหน�าท่ีเปrนหลัก เช(น ฝ�ายการเงิน การตลาด การผลิตและวิจัยและพัฒนา 
เปrนต�น แต(สําหรับโครงสร�างตามวัตถุประสงค.นั้นสามารถกําหนดได�หลายแบบ ดังแผนภาพท่ี 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร 
 

ผู�จัดการส(วน
ผลิตภณัฑ. 

ผู�จัดการส(วน
ผลิตภณัฑ. 

ผู�จัดการส(วน
ผลิตภณัฑ. 

รองประธานฝ�าย
ผลิต 

รองประธานฝ�าย
การตลาด 

รองประธานฝ�าย
การเงิน 

ผู�จัดการภูมภิาค 1 
 

ผู�จัดการภูมภิาค 2 
 

ผู�จัดการภูมภิาค 3 
 



59 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
แผนภาพท่ี .34  โครงสร�างแบบเมตริกซ. 
ท่ีมา: G.A. Yukl, Leadership in organizations, 2th ed. (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-
Hall, 1989). 

 
   จากแผนภาพท่ี 34 แสดงให�เห็นว(าโครงสร�างแบบเมตริกซ.เปrนการรวม
โครงสร�างองค.กรแบบหน�าท่ีและโครงสร�างตามเปdาหมายไว�ด�วยกันตามสายการบังคัญบัญชา 2 คือ
สายตามแนวนอนและสายตามแนวตั้งโดยยึดหลักโครงสร�างตามหน�าท่ีเปrนหลักเช(น ฝ�ายการเงิน 
การตลาด การผลิต ซ่ึงพนักงานแต(ละฝ�ายมีรองประธานบริษัทเปrนผู�บังคับบัญชาและมีสายรายงาน
ตามแนวต้ัง 

   ผู�วิจัยได�ศึกษาโครงสร�างขององค.กรในรูปแบบต(างๆ คือโครงสร�างองค.กร
แบบง(าย โครงสร�างตามหน�าท่ี โครงสร�างตามวัตถุประสงค. โครงสร�างอุตสาหกรรม โครงสร�างการ
อบรม โครงสร�างแบบเมตริกซ.และโครงสร�างแบบเครือข(าย ความสอดคล�องในงานวิจัยในทฤษฎีใน
เรื่องผู�วิจัยได�หยิบประเด็นของการจัดโครงสร�างตามวัตถุประสงค.ในมุมมองของภูมิศาสตร.มาเปrน
เกณฑ.ในการพัฒนาตัวชี้วัดของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม โดยแบ(งออกเปrนภาคต(างๆ 
คือ ภาคเหนือ ภาคใต� ภาคอีสาน กทม. และภาคตะวันออกและภาคตะวันตก โดยมีระดับของ

ประธาน 

รองประธาน 
ฝ�ายการวิศวกรรม 

รองประธาน 
ฝ�ายการเงิน 

รองประธาน 
ฝ�ายการตลาด 

รองประธาน 
ฝ�ายการผลิต 

ผู�จัดการ
โครงการเส�นผม 

ผู�จัดการ
โครงการอุปกรณ. 

ผู�จัดการโครงการ
อุปกรณ.ช้ินเล็ก 
accessories 

ผู�จัดการ
โครงการ

เครื่องสําอาง 

โครงสร�างตาม
โครงการ 

โครงสร�างตามตามหน�าท่ี 
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โครงสร�างขององค.กรในการพัฒนาคือ เริ่มจากท่ีปรึกษางานขายและความงาม ข้ึนมาเปrนท่ีปรึกษางาน
ขายและความงามระดับอาวุโส ระดับหัวหน�า ระดับผู�ช(วยผู�จัดการ ระดับผู�จัดการ ระดับผู�จัดการ
อาวุโส และระดับประเทศ ภาคส(วน ผ(านมุมมองของแรงจูงใจท่ีได�รับเพ่ือตัวชี้วัดและผลงานท่ีทําได�
ตามวัตถุประสงค.ของการทํางานตามรายละเอียดของแผนภาพดังแผนภาพท่ี 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี 35 ระดับของการพัฒนาสายงาน (career Path) ของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีปรึกษาด�าน

งานขายและ

ภาคเหนือ 

ภาคใต� 
 

ภาคอีสาน 

ภาค
ตะวันออก
ตะวันตก 

กทม. 
 

ระดับประเทศ 

ระดับผู�จัดการอาวุโส 

ระดับ

ระดับผู�ช(วย
ผู�จัดการ 

ท่ีปรึกษาด�านสินค�า
และความงามระดับ

อาวุโส 

ระดบั

ท่ีปรึกษาด�าน
สินค�าและความ

งาม 

ระดับหัวหน�า 

ระดบั
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แผนภาพที่ 35 ระดับของการพัฒนาสายงาน (career Path) ของพนักงานที่ปรึกษางานขายและความงาม(ต(อ)  

จากการทบทวนวรรรกรรมของโครงสร�างองค.กรสรุปได�ว(าการจัดโครงสร�างองค.กรคือการจัดแบ(งออกเปrนหน(วยงานย(อยต(างๆ กําหนดอํานาจหน�าที่ความ
รับผิดชอบของแต(ละหน(วยไว�ชัดเจนรวมถึงความสัมพันธ.ระหว(างหน(วยงานย(อยเหล(านั้นเพื่อช(วยในการประสานงานต(อการดําเนินงานเพื่อให�บรรลุวัตถุประสงค.ของ
องค.กรอย(างมีประสิทธิภาพโดยเน�นที่ตัวบุคคลและหน�าที่การทํางาน โดยมีโครงสร�างหลายรูปแบบ คือ โครงสร�างอย(างง(าย โครงสร�างตามหน�าที่ โครงสร�างตาม
วัตถุประสงค. โครงสร�างตามอุตสาหกรรม โครงสร�างแบบผสม โครงสร�างแบบเมตริกซ. โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพที่ 36 

ผจก.
ภาคเหนือ 

หัวหน�างาน 

ผจก.ภาค
ตะวันตก 

รองกรรมการ
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แผนภาพที่ 36  โครงสร�างขององค.กรแบบรวม 

 

 

ประธานเจ�าหน�าที่
บริหาร

ผู�จัดการส(วน
ผลิตภัณฑ.

เส�นผม

รองประธานฝ�ายผลิต

ผู�จัดการภูมิภาค 1

ผู�จัดการส(วน
ผลิตภัณฑ. 

เครื่องสําอาง

รองประธานฝ�าย
การตลาด

ผู�จัดการภูมิภาค 2

ผู�จัดการส(วนผลิตภัณฑ. 
อุปกรณ. 

รองประธานฝ�าย
การเงิน

ผู�จัดการภูมิภาค 3

ศูนย.กลางของ

บริษัท
คอมพิวเตอร.

ณ สหรัฐอเมริกา

บริษัทประกอบ
ชิ้นส(วน

คอมพิวเตอร. ณ 
ประเทศแม็กซิโก บริษัทขาย

สินค�า ณ 
ประเทศแคน

นาดา

บริษัทการบัญชี
และการเงิน ณ 
สหรัฐอเมริกา

บริษัท
วิศวกรรม

คอมพิวเตอร. ณ 
ประเทศญี่ปุ�น

บริษัท
ออกแบบ ณ 

ประเทศ
สวีเดน

ประธาน 

สินค�าเส�นผม 
 

สินค�าครื่องสําอาง 
 

 สินค�าอุปกรณ.ทํา
ผม 

สินค�านําเข�าจาก 
ต(างประเทศ 

 

โครงสร�าง
อุตสาหกรรม 

โครงสร�างแบบโครงสร�างแบบผสม 

โครงสร�างขององค.กร 
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ประธานบริษัท

รองประธาน

ฝ�ายการตลาด

รองประธาน

ฝ�ายการเงิน

รองประธาน

ฝ�ายการผลิต 

รองประธาน

ฝ�ายทรัพยากรบุคคลคล

ประธานบริษัท

รองประธาน

ฝ�ายการตลาด

รองประธาน

ฝ�ายการเงิน

รองประธาน

ฝ�ายการผลิต 

รองประธาน

ฝ�ายทรัพยากรบุคคลคล

ประธานบริษัท

รองประธาน

ฝ�ายการตลาด

รองประธาน

ฝ�ายการเงิน

รองประธาน

ฝ�ายการผลิต 

รองประธาน

ฝ�ายทรัพยากรบุคคลคล

 
 
 
 

 
        

  
 
 
 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนแภาพที่ 37  โครงสร�างขององค.กรแบบรวม 

 

สินค�าอุปกรณ.ชิ้นเล็ก 
 (accessories)  

 

โครงสร�างตาม
ภูมิศาสตร. 

โครงสร�างแบบ
เมตริกซ. 

 

โครงสร�างอย(างง(าย 

ผู�ช(วยด�านบริหาร 

ประธานบริษัท 

รองประธาน ฝ�าย
การตลาด 

รองประธานฝ�าย
การเงิน 

รองประธานฝ�าย
การผลิต 

รองประธานฝ�าย
บุคคล 

โครงสร�างตาม
กลุ(มลูกค�า 

โครงสร�างตามหน�าที่ โครงสร�างตาม
วัตถุประสงค. 

โครงสร�างตาม
กลุ(มสินค�า 

เจ�าของ 

โครงสร�างขององค-กร 

 

แ
ผนแภาพ
ที่ 2-36
โครงสร�าง
ของ
องค.กร
แบบรวม 

ที่มา: เกิดจากการสังเคราะห.เนื้อหา 
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 2.3 การควบคุม (Control)  
  การควบคุม (Controlling) เปrนกระบวนการท่ีเปrนระบบ (Systematic Process) 
ในการติดตาม ตรวจสอบ และแก�ไข เพ่ือเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานและเกณฑ.ท่ีจัดทําข้ึน เพ่ือ
นํามาเพ่ือการปรับปรุง แก�ไขและพัฒนาเพ่ือทําให�การวางแผนมีความน(าเชื่อถือ ได�รับการยอมรับ เกิด
ความชัดเจนและเปrนรูปธรรมในการปฏิบัติอีกท้ังช(วยสร�างกรอบความคิด เกณฑ. และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและก�าวหน�าและช(วยให�ผู�จัดการสามารถติดตาม ตรวจสอบ และแก�ไขปTญหาได�
อย(างถูกต�องและทันเวลา สร�างดุลยภาพ และแสดงความสําคัญของการบรรลุเปdาหมายท้ังระยะสั้น
และระยะยาวขององค.กรและเปrนแรงกระตุ�นและจูงใจในการปฏิบัติงานของท้ังหน(วยงานและ
พนักงานท่ีจะมุ(งไปสู(เปdาหมายรวมท่ีทุกคนต�องการส(งเสริมการกระจายอํานาจ การให�อํานาจ และการ
ปฏิบัติงานอย(างประชาธิปไตยภายในองค.กร โดยต(างปฏิบัติงานให�ได�ตามคุณภาพและปริมาณท่ี
กําหนดขณะเดียวกันการควบคุมจะมีประโยชน.ต(อการดําเนินงานขององค.กรโดยมีการศึกษาอยู( 2 
ประเด็นคือ ประโยชน.ของการควบคุม ประเภทของการควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Robbins 
and Coulter, 2002) 
  1. ประโยชน.ของการควบคุม 
   ประโยชน.ของการควบคุมได�ให�ความสําคัญอยู( 5 เรื่องคือ ปdองกันวิกฤตหรือ
เหตุการณ.ท่ีไม(คาดฝTนท่ีอาจจะเกิดข้ึนสร�างมาตรฐานให�กับผลลัพธ.ประเมินผลและประสิทธิภาพของ
พนักงานทําให�แผนงานทันสมัย (UpdatePlans) ปdองกันสินทรัพย.ขององค.กร (Protectan 
OrganizationAsset) โดยมีรายละเอียดดังนี้(Robbins &Coulter,2002) 

1.1 ปdองกันวิกฤตหรือเหตุการณ.ที่ไม(คาดฝTนที่อาจจะเกิดขึ้น ด�วยสภาพการ
แข(งขันท่ีทวีความรุนแรงองค.การจึงต�องทําการควบคุมเพ่ือลดความผันผวน และควบคุมสถานการณ. 
เพ่ือปdองกันวิกฤตท่ีอาจเกิดข้ึนได�ท่ีอาจเกิดข้ึนได� 

1.2 สร�างมาตรฐานให�กับผลลัพธ. (Standardize Outputs) ผลลัพธ.ท่ีได� ท้ัง
ปริมาณและคุณภาพจะส(งผลต(อความน(าเชื่อถือของลูกค�า และตรายี่ห�อ และทําให�ผลงานขององค.กรมี
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลมากข้ึนในเชิงบริหาร 

1.3 ประเมินผลและประสิทธิภาพของพนักงาน กลยุทธ.และข�อมูลท่ีได�จากการ
ควบคุมจะเปรียบเสมือนแนวทางการจัดการและเปrนข�อมูลในการเลื่อนข้ัน ข้ึนเงินเดือน และการ
วางแผนพัฒนาระยะยาว 

1.4 ทําให�แผนทันสมัย (Update Plans) เพ่ือให�องค.กรดูทันสมัยตลอดเวลาและ
ติดกระแสของการเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ.ต(างๆได�ทันท(วงที 

1.5 ปdองกันสินทรัพย.ขององค.การ (ProtectanOrganizationAsset) เพ่ือควบคุม
จะช(วยดูแลสินทรัพย.และทรัพย.สินขององค.กรไม(ให�เกิดการสูญเสียต(อองค.กร เพ่ือผลกําไรท่ีมากข้ึนดัง
แผนภาพท่ี 38 
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ภาพท่ี 38 ประโยชน.ของการควบคุม 
ท่ีมา: Robbins and P. Coulter, Organizational Behavior, 9th ed. (New Jersey: Prentice 
Hall, 2002). 

 
   จากแผนภาพท่ี 38  แสดงให�เห็นว(าประโยชน.ของการควบคุมมีความสอดคล�อง

กับงานวิจัยในเรื่องการควบคุม (Control) ของการการจัดการของพนักงานที่ปรึกษางานขายและ
ความงามในการจัดทํารายงานท่ีประกอบด�วยรายงานแผนการส(งเสริมการขายรายงานข�อมูลคู(แข(งการ
ประเมินความพึงพอใจของร�านค�า การประเมินความพึงพอใจของลูกค�าจํานวนครั้งท่ีทํางานผิดพลาด
รายงานการใช�ของ สมนาคุณ (Premium) การวางแผนการสั่งซ้ือก(อนวันท่ี 25 ของเดือน แบบ
ประเมินของผู�จัดการฝ�ายขาย แบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดและขายจากฝ�ายการตลาดขายโดยมี
ความสัมพันธ. โดยเน�นการสร�างมาตรฐานให�กับผลลัพธ.และประเมินผลและประสิทธิภาพของพนักงาน 
  2. ประเภทของการควบคุม 
   ประเภทของการควบคุมการควบคุมแบบปdอนไปข�างหน�า (Feedforward 
control) การควบคุมแบบพร�อมกัน (Concurrent Control) เปrนการควบคุมเพ่ือท่ีจะได�แก�ไขปTญหา
ได�ทันท(วงทีในกิจกรรมนั้นเองการควบคุมแบบปdอนกลับ (Feedback control) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(Robbins and Coulter, 2002) 

2.1 การควบคุมแบบปdอนไปข�างหน�า (Feedforward control) เปrนการควบคุม
แบบมองปTญหาล(วงหน�า เพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคต โดยคํานึงถึงผลลบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึง
เปrนการปdองกันปTญหามากว(าเข�าหาปTญหา และลดความผิดพลาดหรือทําให�เกิดความผิดพลาดน�อยท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุม 

ปdองกันสินทรัพย.
ขององค.การ 

 

ทําให�แผน
ทันสมัย 

 

ประเมินผลและ
ประสิทธิภาพของ

พนักงาน 
 

สร�างมาตรฐาน
ให�ผลลัพธ. 

 

ปdองกันเหตุการณ.
ไม(คาดฝTน 
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2.2 การควบคุมแบบพร�อมกัน (Concurrent Control) เปrนการควบคุมเพ่ือท่ีจะ
ได�แก�ไขปTญหาได�ทันท(วงทีในกิจกรรมนั้นขององค.กร ที่กําลังดําเนินงานอยู(เพื่อลดความสูญเสีย 
เพ่ือท่ีจะไม(ต�องการ และจัดการปฏิบัติงานให�ถูกต�องพร�อมดําเนินการได� 

2.3 การควบคุมแบบปdอนกลับ (Feedback control) เปrนการควบคุมท่ีรายงาน
ถึงผลการปฏิบัติงาน โดยอาจส(งกลับในรูปแบบข�อมูล หรือรายงาน เพ่ือวัดประสิทธิภาพของการ
ทํางาน อีกท้ังควบคุมคุณภาพภายในองค.กร เพ่ือให�ได�ผลลัพธ.ตามมาตรฐานท่ีวางไว� และเปrนการ
ควบคุมท่ีได�รับความนิยมมากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับการควบคุมแบบปdอนไปข�างหน�า (Feed 
forward control) และการควบคุมแบบพร�อมกัน (Concurrent Control)  

   ประเภทของการควบคุมมีองค.ประกอบของกระบวนการอยู( 3 รูปแบบคือ 
ประเภทของการควบคุมได�แก( การควบคุมแบบปdอนไปข�างหน�า (Feedforward control) การ
ควบคุมแบบพร�อมกัน (Concurrent Control) เปrนการควบคุมเพ่ือท่ีจะได�แก�ไขปTญหาได�ทันท(วงทีใน
กิจกรรมนั้นของการควบคุมแบบปdอนกลับ (Feedback control) โดยมีรายละเอียดังแผนภาพท่ี 39
ดังนี้ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี  39  ประเภทของการควบคุม 
ท่ีมา: Robbins and P. Coulter, Organizational Behavior, 9th ed. (New Jersey: Prentice 
Hall, 2002). 

 
   ผู�วิจัยได�นําแนวคิดของประโยชน.ของการควบคุมเพ่ือประเมินผลประสิทธิภาพของ

พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม และสร�างมาตรฐานของผลลัพธ.และตอบสนองกับแผนแม(บท
ขององค.กร เพ่ือเพ่ิมยอดขาย และผลกําไร โดยมีมิติและตัวชี้วัดท่ีวัดคือ การควบคุม (Control) โดยใช�

ปTญหาท่ีถูกต�อง 
ท่ีปรากฏข้ึนมา 

 

ปTญหาท่ีถูกต�อง 
หลังจากท่ีมันเกิดข้ึน 
 

ปTญหาท่ีคาด 
การณ.ล(วงหน�า 

 

ปTจจัยนําเข�า 
 

ปTจจัยนําเข�า 

กระบวนการ 
 

กระบวนการ 

ปTจจัยนําออก 
 

ปTจจัยนําออก 

การควบคุมแบบ 
ปdอนไปข�างหน�า 

 

การควบคุมแบบ 
พร�อมกัน 

 

การควบคุมแบบ 
ปdอนกลับ 
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วิธีการควบคุมท่ีแบบย�อนกลับโดยส(งกลับมาในรูปแบบของรายงานเพ่ือวัดประสิทธิภาพการทํางาน
เพ่ือให�ได�ผลลัพธ.ตามมาตรฐานท่ีวางไว�ซึ่งประกอบด�วย รายงานแผนการส(งเสริมการขายรายงาน
ข�อมูลคู(แข(ง การประเมินความพึงพอใจของร�านค�าการประเมินความพึงพอใจของลูกค�าจํานวนครั้งท่ี
ทํางานผิดพลาดรายงานการใช�ของแถม (premium) การวางแผนการสั่งซ้ือก(อนวันท่ี 25 ของเดือน 
แบบประเมินของผู�จัดการฝ�ายขายแบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดและขายการฝ�ายการตลาด 
 
3. แนวคิดทางการจัดการทางการตลาด 
 ทฤษฎี (5 forces) แสดงให�เห็นถึงกรอบแนวคิดของการวิเคราะห.ระดับของการแข(งขันใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจของตนเอง เพ่ือกําหนดทิศทางของการแข(งขันในธุรกิจ ซ่ึงแสดงผลงานออกมา
ในทฤษฎีการตลาดของ Michael E – Porterรูปแบบผลกําไรขององค.กร และขณะเดียวกันก็แสดงให�
องค.กรเห็นว(าจะต�องปรับตัวอย(างไรในสถานการณ.ต(าง ๆ เพ่ือให�อุตสาหกรรมและธุรกิจ ยังมีผล
ประกอบการหรือผลกําไรเหมือนเดิม หรือได�ดีข้ึน เพ่ือพร�อมจะปรับองค.กร เพ่ือต(อสู�กับสภาพการ
แข(งขันท่ีมีความรุนแรงโดยองค.ประกอบของ แรงกระทบท้ัง (5 forces) มีมุมมองแสดงของการ
แข(งขันใน 3 มิติคือ ภัยคุกคามจากสินค�าท่ีทดแทนกันได� ภัยคุกคามจากคู(แข(งในตลาดใหม( ภัยคุกคาม
ท่ีเกิดข้ึนใหม(และมี 2 ปTจจัยแสดงมุมมองอํานาจคือ คือ1.อํานาจการต(อรองของผู�ส(งสินค�า และอํานาจ
การต(อรองของลูกค�า โดยหลักของปTจจัย 5 ประการท่ีเปรียบเสมือนแนวทางของปTญหาท่ีจะช(วยทําให�
ธุรกิจขององค.กรมีผลกําไร หากปรับตัวได�ทันในสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนไปโดยรายละเอียดของ แรง
กระทบท้ัง 5 (5 forces) มีองค.ประกอบ ได�แก( ภัยจากผู�เข�ามาในตลาดใหม(ด�วยเหตุผลเชิงธุรกิจเรื่อง
ของผลกําไรนโยบายของรัฐบาล ความแตกต(างของสินค�าและบริการการเปลี่ยนแปลงต�นทุน การ
กระจายของช(องทางการจัดจําหน(าย ความจงรักภักดีต(อสินค�า มีผลต(อการเข�ามาใหม(ของคู(แข(งใน
ตลาดได�ภัยจากสินค�าทดแทนเนื่องจากผู�บริโภคมีความต�องการท่ีเปลี่ยนไปและรวดเร็วสินค�าท่ี
คล�ายคลึงกันจึงเกิดข้ึนมากมาย อีกท้ังผู�ซ้ือเองก็ต�องการลดต�นทุนของธุรกิจ ความแตกต(างของผลิตภัณฑ.
ความใกล�เคียงของสินค�า ก็เปrนองค.ประกอบท่ีจะทําให�เกิดการทดแทนได�ทันทีอํานาจต(อรองของ
ลูกค�าด�วยพลังอํานาจของผู�บริโภคมีสูงข้ึน การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร�างของราคาจึงเปrนปTจจัยสําคัญ
ของธุรกิจ อาจปรับแก�ได�โดยการสร�างโครงการ จงรักภักดี ต(อตรายี่ห�อในขณะเดียวกัน ด�วยอํานาจ
ของลูกค�าสูงข้ึน องค.กรจึงต�องปรับตัวเองภายใต�ความกดดันนี้ เพ่ือรองรับการปรับราคาเพ่ือให�เกิด
การขายได�ในตลาดอํานาจการต(อรองของผู�ผลิตเมื่ออํานาจของการผลิตมีจํานวนน�อยราย อํานาจ
ต(อรองนี้จึงตกไปท่ีผู�ผลิตจึงทําให�ต�นทุนการผลิตสูงข้ึน ทําให�ผลกําไรขององค.กรลดลงได�ทันทีความ
เข�มข�นของการแข(งขันในตลาดของคู(แข(งเนื่องจากมีคู(แข(งขันในตลาดมาก ทําให�แต(ละองค.กรจําเปrน
จะต�องสร�างความแตกต(างในเชิงนวัตกรรม หรือทําให�ตราย่ีห�อตนเองแตกต(างในเชิงการโฆษณาหรือ
หาวิธีการสร�างความแตกต(างในเชิงของการพัฒนาสินค�าใหม( หรือกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือให�
เกิดผลลัพธ.ท่ีดีต(อองค.กร ดังแผนภาพท่ี 40 
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แผนภาพท่ี 40 แรงกระทบท้ัง 5 ( 5 forces )  
ท่ีมา: ประยุกต.จาก Alan Chapman, Porter's five forces model. Accessed January 1, 2001, 
Available from http://www.businessballs.com/portersfiveforcesofcompetition.htm 
 
 นอกจากนี้แรงกระทบท้ัง 5 (5 Forces) ยังแสดงประโยชน.ของการวิเคราะห.สามารถ
นํามาใช�ใน 3 มิติ คือ การวิเคราะห.เชิงสถิติ (Statical Analysis) การวิเคราะห.ความคล(องตัวเชิงธุรกิจ 
(Dynamic analysis) ทางเลือกของการวิเคราะห. (Option Analysis) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
วิเคราะห.เชิงสถิติ (Statical Analysis) จะแสดงถึงความน(าสนใจของธุรกิจในเชิงของผลกําไรท่ีส(งผล
ต(อการเข�ามาและออกจากธุรกิจ และแสดงถึงผลกระทบของคู(แข(งในตลาดซ่ึงนําไปสู(การเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจได�วิเคราะห.ความคล(องตัวเชิงธุรกิจ (Dynamic Analysis) การวิเคราะห.ความคล(องตัวส(งผลต(อ
การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจและความน(าสนใจของธุรกิจโดยคํานึงถึงการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมอีกท้ัง
เทคโนโลยีท่ีส(งผลต(อธุรกิจท่ีดําเนินอยู(หรือการเข�ามาในธุรกิจนั้น ทางเลือกของการวิเคราะห. (Analysis 
Option) ทางเลือกของการวิเคระห.จะส(งผลต(อการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงในเชิงของทิศทางของ
องค.กร การกําหนดตําแหน(งในทางการตลาด ความแตกต(างของผลิตภัณฑ.ในอุตสาหกรรมเพ่ือสร�าง    
กลยุทธ.แบบมีส(วนร(วมกับคู(ค�าอ่ืนโดยการวิเคราะห.เชิงสถิติและการวิเคราะห.เชิงธุรกิจและทางเลือกใน
การวิเคราะห.จะมีความสอดคล�องร(วมกันในการทํางาน (X) (Y) (Z) ในมุมมองของการวิเคราะห.และ
กระทบเพ่ือหาจุดลงตัวในการบริหารเม่ือเกิดสถานการณ.ท่ีเปล่ียนแปลงเพ่ือความสอดคล�องร(วมท้ัง 3 
มิติ ในจุด (A)เพ่ือให�เกิดประสิทธิภาพในการวิเคราะห.และเพ่ือสร�างความได�เปรียบเชิงการแข(งขันโดย
สามารถแสดงให�เห็นประโยชน.ของแรงกระทบท้ัง 5 ได�ดังแผนภาพท่ี 41 
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                  Statical Analysis   Dynamic Analysis 
                                (วิเคราะห.เชิงสถิติ)          (วิเคราะห.ความคล(องตัวเชิงธุรกิจ)  
 
   
    
                         Analysis Option 
                               (ทางเลือกของการวิเคราะห.)  
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 41  ประโยชน.ของแรงกระทบท้ัง 5 
ท่ีมา: Alan Chapman, Porter's five forces model. Accessed January 1, 2001, Available 
from http://www.businessballs.com/portersfiveforcesofcompetition.htm 

 
 ผู�วิจัยได�หยิบประเด็นประโยชน.ของแรงกระทบท้ัง5 ( 5 forces) ในเรื่องการวิเคราะห.เชิง

สถิติ (Statical Analysis) การวิเคราะห.ความคล(องตัว (Dynamic Analysis) การวิเคราะห.เชิง
ทางเลือก (Analysis Option) มาใช�ในทฤษฎีในเรื่องในทุกมิติในเรื่องการประสานงาน (Coordination) 
การจัดโครงสร�างองค.กร (Organization) การเปrนผู�นํา (Leader) การควบคุมกลยุทธ. (Control) และ
วางแผนกลยุทธ. (Planning Strategy) เพ่ือสร�างความแตกต(างผ(านการบริหารในเรื่องบุคลากรของท่ี
ปรึกษางานขายและความงามในการทํางานโดยจัดทําการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์เพ่ือให�
เกิดความแตกต(างในเชิงบริหารเพ่ือปdองกันและแก�ไขแรงกระทบท้ัง 5เพ่ือให�เกิดความเสถียรในการ
บริหารองค.กรและต(อสู�ในสภาพการแข(งขันท่ีรุนแรงของตลาดในขณะนี้ 
 แนวคิดทฤษฎีการประเมินผล 

 Alkin (ไพทูรญ. พรหมเสนา, 2545) ได�ให�ความหมายไว�ว(า การประเมินผลหมายถึง 
กระบวนการของการกําหนดขอบเขตการตัดสินใจการเลือกข�อมูลท่ีเหมาะสม วิธีเก็บรวบรวมข�อมูล
และวิเคราะห.ข�อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานสรุปข�อมูลเพื่อให�ผู�มีอํานาจในการตัดสินใจใช�เปrน
แนวทางในการเลือกทางปฏิบัติต(างๆ 

 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (2533: 204) กล(าวถึงการประเมินว(าเปrนสิ่งจําเปrนต(อกิจกรรม
โครงการงานต(างๆโดยมีกระบวนการอย(างมีระบบต(อเนื่องท่ีจะวัดความสําเร็จหรือความล�มเหลวของ
งานโดยนําผลท่ีได�มาปรับปรุงวิธีดําเนินงานเพ่ือให�แผนงานบรรลุตามวัตถุประสงค. อีกท้ังเปรียบเทียบ
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ค(าของผลงานกับความต�องการท่ีกําหนดไว�ว(าได�ผลดีอย(างไรเพ่ือนําผลไปพิจารณาปรับปรุงแผนการ
ทํางานให�มีประสิทธิภาพ 

 โดยแนวคิดของการประเมินประกอบด�วย 3 แนวคิดคือ แนวคิดทางการประเมิน CIPP 
Model ของ Daniel L. Stufflebeamแนวคิดและการประเมินแบบย�อนกลับ (Feed Back) แนวคิด
และวิธีการประเมินผลแบบเรียลไทม. (Realtime) โดยมีรายะเอียดดังนี้ (CHAPMAN, 2001) 

1. แนวคิดทางการประเมิน CIPP Model ของDaniel L. Stufflebeam 
  ในแนวคิดการประเมิน CIPP Model การประเมินเปrนกระบวนการท่ีเปrนระบบเก่ียวข�อง

กับคุณภาพ คุณค(า (Merit/Worth) และความสําคัญ (Significance) ของสิ่งท่ีมุ(งประเมินเพ่ือใช�ใน
การตัดสินใจ (decision making) โดยมาตรฐานของการประเมินอยู(บนหลักของประโยชน. (Utility) , 
ความเปrนไปได� (Feasibility), ความชอบธรรม (Propriety),ความถูกต�อง (Accuracy) ,ในการประเมิน 
CIPP Model นักประเมิน (Evaluator) ต�องร(วมมือกับผู�ใช�การประเมิน (Client/Stakeholder) ใน 
สิ่งท่ีเก่ียวข�องได�แก( ผู�ได�รับผลประโยชน. (Beneficiaries) ความต�องการจําเปrนของผู�ใช�การประเมินใน
ทุกข้ันตอนของ CIPP Model ซ่ึงประกอบด�วย 1.Context evaluationเปrนการประเมินบริบทซ่ึง
เก่ียวข�องกับความต�องการจําเปrนของผู�ได�รับผลประโยชน. (beneficiariesneeds) สินทรัพย. (assets) 
ท่ีมีและปTญหา (problems) ภายใต�บริบทสิ่งแวดล�อมในการประเมินซ่ึงรวมถึงการเมืองในการประเมิน 
(political dynamics) ด�วย โดยการประเมินบริบทจะเก่ียวข�องกับ (core values) ในการกําหนด
เปdาหมาย (Goal-setting tasks) 2.(Input evaluation) เปrนการประเมินสิ่งนําเข�าเพ่ือการวางแผน 
(plans) การเลือกกลยุทธ. (strategies) ท่ีตอบสนองต(อความต�องการ (Needs) และมีความเปrนไปได� 
ตลอดจนงบประมาณท่ีเก่ียวข�องกับแผนงาน (budgets of the selected approach) 3.(Process) 
เปrนการประเมินกระบวนการในการดําเนินงานของโครงการซ่ึงเก่ียวข�องกับ การติดตาม (monitor) 
รวมถึงเอกสาร (document) และกิจกรรมต(างๆ (activities) 4. (Product) เปrนการประเมินผลผลิต
และผลท่ีได�จากโครงการ ซึ่งเกี่ยวข�องกับการประเมินดังนี้ การประเมินผลกระทบ (impact 
evaluation), การประเมินเพื่อขยายความสําเร็จของโครงการนําไปประยุกต.ใช�กับโครงการอื่น 
(transportability evaluation) การประเมิน CIPP Model มีบทบาทของการประเมินในเชิงการ
ประเมินความก�าวหน�า (formative evaluation) และการประเมินผลสรุป (summative evaluation) 
ดังนี้ บทบาทของการประเมินความก�าวหน�า : การใช�ข�อมูล CIPP เปrนแนวทางชี้แนะ (guidance) 
ช(วยในการตัดสินใจพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในขณะท่ีโครงการกําลังดําเนินอยู(เพ่ือคุณภาพของ
โครงการบทบาทของการประเมินผลสรุป : การใช�ข�อมูลของ CIPP ในการตัดสินคุณภาพ ความคุ�มค(า
และความสําคัญของโครงการเม่ือโครงการสิ้นสุดลงแล�ว (Stufflebeam, 2007; Stufflebeam and 
Shinkfield, 2007) จุดเด(นของการประเมินแบบ CIPP คือมีท้ังการประเมินแบบ Formative ซ่ึง
ประเมินระหว(างการดําเนินโครงการและ Summative ซ่ึงประเมินเม่ือโครงการสิ้นสุดลงแล�ว ดังนั้น
การนําแนวคิด CIPP มาใช�ในการประเมินโครงการไม(ควรใช�แค(เพียงสรุปผลโครงการเม่ือโครงการ
สิ้นสุดไปแล�วเพียงอย(างเดียวเท(านั้นซ่ึงเปrนการนําไปใช�ท่ีผิดหลักการของ CIPP 
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2. แนวคิดและการประเมินแบบย�อนกลับ (Feedback)  
  โดยองค.ประกอบของการให�ข�อมูลปdอนกลับประกอบด�วยความเร็วของข�อมูล 

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน การให�กําลังใจและชมเชย การเผิชญหน�า การให�คําแนะนําในการปฏิบัติ การ
ติดตามผล มีข�อมูลท่ีเฉพาะเจาะจง มีการเชื่อมโยงเปdาหมาย และเชื่อมโยงพฤติกรรม มีความชัดเจน 
และสร�างสรรค. โดยมีรายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบแนวคิดท่ีท่ีมีความสอดคล�องไว�ดังตาราง
ด�านล(างนี้ (บดี  ตรีสุคนธ., 2012) 

 
ตารางท่ี 8 องค.ประกอบของการให�ข�อมูลปdอนกลับ 

ท่ีมา: บดี ตรีสุคนธ., 8 ประการท่ีหัวหน�าควรทําแลไม!ควรทํา, เข�าถึงเม่ือ 10 กุมภาพันธ., 2553, 
เข�าถึงได�จาก http://www.sbdc.co.th [7]Karatepe,O. M.,Uludag, O.,Menevis, I. 
 
  โดยจากตารางท่ี 8  แสดงให�เห็นถึงการสังเคราะห.องค.ประกอบของการให�ข�อมูล
ปdอนกลับ ประกอบด�วย ความเร็วของการให�ข�อมูลปdอนกลับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนชมเชย/ให�กําลังใจการ
เผชิญหน�าให�คําแนะนําในการปฏิบัติการติดตามผลเฉพาะเจาะจง/ข�อเท็จจริงเชื่อมโยงเปdาหมายการ
ทํางานเชื่อมโยงพฤติกรรมการทํางานชัดเจน/เข�าใจง(าย และการสร�างสรรค. 

 
องค.ประกอบ 

ของการให�ข�อมูลปdอนกลับ 

อัจฉรา 
จันทร.
ฉาย 

 
(2553)  

สุรีพร 
พ่ึง

พุทธคุณ 
 (2551)  

กมลวรรณ 
รามเดชะ 
และสุนีย.

รัตน. 
สิมปนวิวิธ 
 (2551)  

Ende 
(1983)  

Ovando 
 (1994)  

Crago 
Pickering, 

Ende, 
Ovando 
 (อ�างถึงใน 
Ovando, 

1994)  

Sudipata 
 (2001)  

1.ความเร็วของการให�ข�อมูล
ปdอนกลับ 

 X X  X X X 

2. ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  X     X 
3. ชมเชย/ให�กําลังใจ      X X 
4.การเผชิญหน�า       X 
5.ให�คําแนะนําในการปฏิบัติ X   X    
6. การติดตามผล      X  
7. เฉพาะเจาะจง/
ข�อเท็จจริง 

X X X X X X  

8. เช่ือมโยงเปdาหมายการ
ทํางาน 

X X  X X   

9. เช่ือมโยงพฤติกรรมการ
ทํางาน 

X X X X X X  

10. ชัดเจน/เข�าใจง(าย    X  X  
11. สร�างสรรค.     X   
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  Eikenberry (2007) ได�จําแนกประเภทของการให�ข�อมูลปdอนกลับ (types of 
feedback) ไว� 4 รูปแบบ ได�แก(การให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงลบ (negative feedback) เปrนการให�
ข�อคิดเห็นเพ่ือแก�ไขปรับปรุงเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีผ(านมาเนื่องจากเปrนพฤติกรรมท่ีไม(เหมาะสม การให�
ข�อมูลปdอนกลับเชิงบวก (positive feedback) เปrนการให�ข�อคิดเห็นเพ่ือสนับสนุนพฤติกรรมท่ีผ(านมา 
ซ่ึงเปrนพฤติกรรมท่ีดีและสมควรกระทําพฤติกรรมเหล(านั้นต(อไปการให�ข�อมูลปdอนไปข�างหน�าเชิงลบ 
(negative feed forward) เปrนการให�ข�อคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมซ่ึงไม(สมควรกระทําซํ้าอีกใน
อนาคต และการให�ข�อมูลปdอนไปข�างหน�าเชิงบวก (positive feed forward) เปrนการให�ข�อคิดเห็น
เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีควรเกิดข้ึนในอนาคตซ่ึงจะนําไปสู(การปรับปรุงการปฏิบัติงานต(อไป 

  จากประเภทของการให�ข�อมูลปdอนกลับแก(พนักงาน Hunsaker and Hunsaker 
(2009: 29) ได�ให�ความเห็นไว�ว(า ผู�บังคับบัญชาส(วนใหญ(จะกระตือรือร�นต(อการให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงบวก
แก(พนักงานท่ีอยู(ในความรับผิดชอบของตน แต(มักจะหลีกเลี่ยงหรือรีรอท่ีจะให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงลบ
แก(พนักงาน หรืออาจจะให�ข�อมูลปdอนกลับแก(พนักงานในลักษณะที่บิดเบือนไปจากความเปrนจริง 
เนื่องจากกลัวปฏิกิริยาการต(อต�านจากพนักงานขณะท่ีการให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงบวกมักจะได�การ
ยอมรับจากพนักงาน แต(การให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงลบหากทําอย(างเหมาะสมก็จะเปrนประโยชน.ต(อ
พนักงาน ดังนั้นจะต�องมีการเตรียมตัวเม่ือต�องให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงลบ โดยผู�ให�ข�อมูลปdอนกลับเชิง
ลบจะต�องตระหนักถึงประเด็นความขัดแย�งต(างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน และเตรียมหาแนวทางท่ีจะจัดการกับ
ความขัดแย�งเหล(านั้น ผู�ให�ข�อมูลปdอนกลับจะต�องแน(ใจว(าข�อมูลที่นํามาใช�เปrนข�อมูลที่มาจาก
แหล(งข�อมูลท่ีเชื่อถือได� มีหลักฐานสนับสนุนอย(างชัดเจน เช(น เกณฑ.ชี้วัดผลการปฏิบัติงานท่ีเปrน
รูปธรรมและการยกตัวอย(างท่ีเฉพาะเจาะจงต(อประเด็นการให�ข�อมูลปdอนกลับแก(พนักงาน นอกจากนี้ 
Eikenberry (2007) ยังกล(าวด�วยว(ามีบทความหลายบทความ และหนังสือหลายเล(มเก่ียวกับการให�
ข�อมูลปdอนกลับ ได�ให�คําแนะนําแนวทางการให�ข�อมูลปdอนกลับแก(พนักงาน สรุปได�ดังนี้ (Hunsaker 
and Hunsaker, 2009) 

 
 

การให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงบวก 
การให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงลบ 
การให�ข�อมูลปdอนไปข�างหน�าเชิงบวก 

 
 

แผนภาพท่ี 42 รูปแบบการให�ข�อมูลปdอนกลับ แบบขนมปTงแซนด.วิช (sandwich approach) 
ท่ีมา: A. M. Eikenberry, “Philanthropy and Voluntary Association in the Hollow State: 
Giving Circles and Challenges for Democracy,” Administration and Society 39, 7 
(2007): 857–882. 
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  จากภาพท่ี 43 แนวทางนี้เรียกว(า การให�ข�อมูลปdอนกลับแบบ “ขนมปTงแซนด.วิช” โดย
มีแนวคิดของการวางตําแหน(งการให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงลบไว�ตรงกลาง ผู�ได�รับการให�ข�อมูลปdอนกลับ
ส(วนใหญ(จะเป�ดใจยอมรับมากข้ึนเพราะข�อมูลปdอนกลับท่ีเขาได�รับท้ังช(วงเริ่มต�นและช(วงท�ายเปrนสิ่ง
ข�อมูลเชิงบวก ถึงแม�ว(าการให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงลบในช(วงกลางจะเปrนสิ่งที่ยากต(อการแจ�งให�
พนักงานรับทราบ แต(การให�ข�อมูลปdอนกลับก็ควรเปrนไปในทิศทางท่ีรักษาความสัมพันธ.ไว�ด�วย ซ่ึง
แนวทาง “ขนมปTงแซนด.วิช” สามารถนําไปใช�อย(างได�ผล 
  จากข�อมูลเก่ียวกับประเภทของการให�ข�อมูลปdอนกลับแก(พนักงานท่ีได�ศึกษาข�างต�น
เม่ือพิจารณาแล�ว พบว(า การให�ข�อมูลปdอนกลับแก(พนักงาน หากแบ(งตามวัตถุประสงค.ของการให�
ข�อมูลปdอนกลับ สามารถแบ(งได�เปrน 3 ประเภท คือ ได�แก( การให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงบวก การให�
ข�อมูลปdอนกลับเชิงลบ การให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงให�คําแนะนํา แต(หากแบ(งตามช(วงเวลาของการให�
ข�อมูลปdอนกลับ สามารถแบ(งได�เปrน 2 ประเภท คือ การให�ข�อมูลปdอนกลับแบบเปrนทางการ การให�
ข�อมูลปdอนกลับแบบไม(เปrนทางการ แต(เนื่องจากการให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงให�คําแนะนํานั้นมีลักษณะ
ใกล�เคียงกับองค.ประกอบการให�ข�อมูลปdอนกลับด�านหนึ่งคือ “การให�คําแนะนําในการปฏิบัติ” ดังนั้น 
ผู�วิจัยจึงกําหนดประเภทของการให�ข�อมูลปdอนกลับการทํางานท่ีจะให�สําหรับวิจัยครั้งนี้ไว� 4 ประเภท 
ได�แก(การให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงบวก (positive feedback) การให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงลบ (negative 
feedback) การให�ข�อมูลปdอนกลับแบบเปrนทางการ (formal feedback) การให�ข�อมูลปdอนกลับแบบ
ไม(เปrนทางการ (informal feedback)  

3. แนวคิดและวิธีการประเมินผลแบบเรียลไทม- (Realtime)  
  ระบบเรียลไทม.ถือว(าเปrนตัวกําหนดความต�องการท่ีอยู(บนพ้ืนฐานของระยะเวลา โดย
ให�ความสําคัญกับผู�ปฏิบัติการและช(องทางของการสื่อสาร อีกท้ังความสําคัญของตารางของการ
ทํางานโดยมีระยะเวลามาเปrนตัวแปรสําคัญของการทํางาน ของจุดเริ่มต�นของงาน และจุดจบของเนื้อ
งาน (Realease Time and Deadlines) จุดจบของเวลาและจุดเริ่มต�นมีความสําคัญอย(างยิ่งต(อการ
ทํางานโดยใช�ตารางกําหนดเวลาการทํางานท่ีชัดเจน (fixed Priority scheduling) ท่ีมีความสัมพันธ.
กับการทํางาน หรืออาจจะเรียกว(า ขบวนการก็ได�เช(นกัน ระยะเวลาของการปล(อยงานเริ่มต�นจน
สําเร็จเรียกว(า ระยะเวลาการทํางานโดยมีหลักเกณฑ.ของการพิจารณาข�อมูลแบบเรียลไทม. คือ 1.งาน
ทุกงานต�องมีระยะเวลาเปrนตัวกําหนด 2.งานทุกงานท่ีทําจะต�องมีจุดเริ่มต�นและจุดจบของงานเสมอ 
3.งานทุกงานต�องมีความเปrนอิสระในการทํางานของแต(ละร�าน 4.งานทุกงานจะต�องมีระยะเวลาท่ีถูก
คํานวนท่ีชัดเจนในระยะเวลาท่ีกําหนด 5.งานทุกงานจะต�องไม(มีค�างไว� และต�องทําให�เสร็จ 6. ในแต(ละงาน
จะต�องมีผู�ปฏิบัติการ โดยสามารถสรุปเนื้อหาของระบบเรียลไทม.ได�ตามแผนภาพด�านล(างนี้ 
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แผนภาพท่ี 43 แนวคิดระบบเรียลไทม. Realtime 
ท่ีมา: Lui Sha et al., “Real Time Scheduling Theory: A Historical Perspective,” Real-Time 
Systems 28, 2 (2004): 101-155. 

 
  ผู�วิจัยได�หยิบประเด็นการประเมินของ CLIPP MODEL ของ DANIEL L STAFFLEBEAM 
มาใช�ในเรื่องขบวนการ (Process) ของการประเมินมาใช�ในทฤษฎี ในเรื่องคือการประสานงาน 
(Coordination) การจัดโครงสร�าง (Organization) ของการเปrนผู�นํา (Leadership) การควบคุม 
(Control) และการวางแผนกลยุทธ. (Strategic Planning) เพ่ือประเมินและนํามาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน โดยเน�นเรื่องความสําเร็จ และความต(อเนื่อง (Sustainability evaluation) ในมิติของ
ข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) และเรียลไทม. (Real Time) ผู�วิจัยได�นําแนวคิดของการให�ข�อมูล
ย�อนกลับเชิงบวก และเชิงลบและจุดเริ่มต�นและจุดจบของงาน (Release time) มาใช�ในการ
ปฏิบัติงาน ในรูปแบบของการทํารายงานในทฤษฎีโดยวัดผลออกมาในรูปแบบของคะแนน หากทําได�
ตามกฎเกณฑ.ของการทํางานจะได�คะแนนเปrนบวก หากไม(สามารถปฏิบัติงานได�ตามมาตรฐานจะได�
คะแนน 0 
 
4.แนวคิดและวิธีพัฒนาตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
 ศิริชัย กาญจนศรี (2540) ได�กล(าวถึงเครื่องมือว(า เก่ียวข�องกับความต�องการมาตรฐาน 
ตัวประกอบ ตัวแปร เปrนสิ่งท่ีแสดง เพ่ือให�เกิดผลการดําเนินงาน และเปrนตัวชี้วัดความสําเร็จ หรือ
คุณภาพงาน (ศิริชัย กาญจนศรี, 2540) พรพันธุ. บุญยรัตน.พันธ. (2552) ได�กล(าวถึงความหมายของ
เครื่องมือว(า เปrนตัวแปร หรือกลุ(มตัวแปรท่ีถูกสร�างข้ึน เพ่ือวัดสภาวะเปรียบเทียบ เพ่ือให�ได�มาตรฐาน
อย(างใดอย(างหนึ่ง (พรพันธ. บุญยรัตนพันธ., 2552)  
 

เวลาปล(อยงาน 
Release Time 

 

จุดจบของงาน 
Deadline 

 

01.งานทุกงานต�องมีระยะเวลาเปrนตัวกาํหนด 2. งานทุกงานท่ี
ทําจะต�องมีจุดเร่ิมต�นและจุดจบของงานเสมอ 3. งานทุกงาน
ต�องมีความเปrนอิสระในการทํางานของแต(ละร�าน 40 งานทุก
งานจะต�องมีระยะเวลาท่ีถูกคํานวนท่ีชัดเจนในระยะเวลาท่ี
กําหนด 5. งานทุกงานจะต�องไม(มีค�างไว� และต�องทําให�เสร็จ 
6. ในแต(ละงานจะต�องมีผู�ปฏิบัติการ  
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 ตัวชี้วัดการดําเนินงานเก่ียวข�องกับภาษาอังกฤษท่ีว(า “Indicators” ซ่ึงตามพจนานุกรมอ�
อกฟอร.ด (Oxford Dictionary) หมายถึง ตัวบ(งชี้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสภาพในการทําบางสิ่งบางอย(าง 
(J.N. John Stone, 1981) ส(วนพจนานุกรมเวสเตอร. (Webster Dictionary) ได�ให�ความหมายว(า
หมายถึง สิ่งบ(งชี้ หรือสิ่งท่ีชี้บอกสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีอาจมีมากกว(าหรือน�อยกว(าความเปrนจริงได�บ�าง  

 พันธ.ทิพย.ธรรมสโรจ และคณะ (2542) ได�ให�ความหมายตัวบ(งชี้ว(า เปrนเครื่องมือท่ีช(วย
ระบุปTญหา วางแผน ประเมินผล และสะท�อนลักษณะการดําเนินงาน เพ่ือให�ได�เกณฑ.มาตรฐาน เพ่ือ
วัดถึงวัตถุประสงค. และเปdาหมายท่ีต้ังไว� (จิรุตน. ศรีรัตนบัลลังก., 2543) จิรุตน. ศรีรัตนบัลลังก. และ
คณะ ได�ให�ความหมายตัวชี้วัดว(า เปrนเครื่องมือท่ีถูกจัดทําข้ึนเพ่ือประเมินผลลัพธ. หรือเปrนวิธีการใน
การประเมินคุณภาพท่ีเก่ียวข�องกับรายงานการผลิต และกระบวนการย(อยๆ  

 การพัฒนาตัวชี้วัดมีประด็นท่ีศึกษาอยู(ท้ังหมด 4 เรื่อง(จิรุตน. ศรีรัตนบัลลังก., 2543) 
1. วิธีพัฒนาตัวชี้วัดมาทําการคัดเลือกตัวแปรของแรงจูงใจและสวัสดิการท่ีได�มาจํานวนหนึ่ง 

(Representative Indication) และนําแรงจูงใจท่ีได�มาจัดองค.ประกอบใหม( หรือนําตัวชี้วัดแรงจูงใจนี้
มารวมกัน และลดค(าตัวแปรลงตามสถานการณ.จนได�ข�อสรุป (Combination Indication)  

2. ลักษณะสําคัญของตัวชี้วัด 1) มีความสอดคล�องกับพันธกิจขององค.กร ครอบคลุม
บทบาทหลักขององค.การรวมท้ังครอบคลุมองค.ประกอบคุณภาพการทํางานท้ังในด�านปTจจัยตัวปdอน 
ปTจจัยกระบวนการและปTจจัยผลผลิต 2) สามารถนํามาใช�ควบคุมและประเมินการทํางาน หรือเปrนการ
ประเมินตนเอง เพ่ือนําผลการประเมินท่ีได�มาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานในองค.การ 
รวมท้ังนํามาใช�ในการวางแผนและการตัดสินใจในการพัฒนาองค.การ 3) มีความตรง มีความน(าเชื่อถือ 
และเปrนท่ียอมรับของบุคลากรท่ีเก่ียวข�องในองค.การ 4) มีความชัดเจน ไม(คลุมเครือ และไม(ผันแปร
ง(ายนัก 

3. การตรวจสอบภายในและความเชื่อม่ันของตัวชี้วัดการตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธ.
กับบริบทของนิยามเชิงปฏิบัติท่ีสามารถวัดค(าได� อีกท้ังมโนทัศน.ของการนํามาใช�ในเรื่องนี้ต�องมีความ
ชัดเจน และตรงประเด็น หากมโนทัศน. และนิยามเชิงปฏิบัติการเกิดความคลุมเครือจะทําให�ลดความ
เท่ียงตรงตามแผนภาพดังนี้ 

4. ประโยชน.ของตัวชี้วัดเพ่ือปรับปรุงผลการทํางาน และสร�างพลังในการทํางาน และเติม
เต็มสิ่งท่ีขาดไปให�สมบูรณ. โดยทําให�พนักงานในองค.กรมีแนวทางการทํางานท่ีชัดเจน ในปTจจัยสําคัญ
ท่ีองค.กรจะต�องพัฒนา เพ่ือให�มีทิศทาง และกลยุทธ.ในการดําเนินงาน ตามระดับการบริหารความ
ต�องการให�เปrนไป  
 4.1 วิธีพัฒนาตัวช้ีวัด 

  จอห.น สโตน (John Stone, 1981) อธิบายตัวชี้วัด หรือการพัฒนาตัวชี้วัด ซ่ึง
ประกอบด�วย 3 แนวคิดหลักดังนี้ 1) การพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือนําไปใช�ประโยชน. (Pragmatic Method) 
โดยผู�วิจัยได�พิจารณาโดยคัดเลือกตัวแปรมาจํานวนหนึ่งท่ีผู�วิจัยพิจาณาแล�วว(าเหมาะสมและเกิด
ประโยชน.และสามารถนําไปใช� ซ่ึงแสดงความเปrนตัวแทน หรือทําการนําตัวชี้วัดหลายๆ ตัวมารวมกัน 
และลดค(าตัวแปรลงตามสถานการณ. โดยผู�วิจัยได�ทําการศึกษาถึงสภาพปTญหา และแรงจูงใจภายใน
และภายนอกและสวัสดิการต(างๆท่ีต�องการของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามท่ีผ(านมา โดย
ทําการศึกษาผ(านวิธีวิทยาเชิงคุณภาพแบบสนทนากลุ(ม จํานวน 12คน เพ่ือทราบถึงแรงจูงใจท่ีต�องการ
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ท้ังภายในและภายนอก ในเชิงของปTจจัยกระตุ�นและปTจจัยคํ้าจุน และสวัสดิการต(างๆ จนได�ข�อสรุป
และนําแรงจูงใจท่ีได� มาทําการคัดเลือกตัวแปรของแรงจูงใจและสวัสดิการที่ได�มาจํานวนหนึ่ง
(Representative Indication) และนําแรงจูงใจท่ีได�มาจัดองค.ประกอบใหม( หรือนําตัวชี้วัดแรงจูงใจนี้
มารวมกัน และลดค(าตัวแปรลงตามสถานการณ.จนได�ข�อสรุป (Combination Indication) โดยมี
รายละเอียดดังแผนภาพท่ี 44 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพท่ี 44 แสดงการพัฒนาตัวชี้วัดเพ่ือนําผลไปใช� 
ท่ีมา: J.N. Johnstone, Indicators of Education Systems (London: Kogan, 1981). 
 

  การพัฒนาตัวชี้วัดตามทฤษฎี (Theoretical Method) โดยทําการคัดเลือกตัวแปร
ตามเอกสาร และทฤษฎีท่ีมีความสอดคล�อง และใช�ถามความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญ มาทําการ
คัดเลือกอีกครั้ง หรืออาจใช�วิธีการเน�นเรื่องน้ําหนักตัวแปร โดยใช�เทคนิคหรือตัวแปรท่ีมีลายลักษณ.
อักษรไว�แล�ว โดยผ(านมติจากผู�เชี่ยวชาญ โดยงานวิจัยท่ีผ(านมาผู�วิจัยได�ศึกษาถึงทฤษฎีแรงจูงใจของ 
Herzberg โดยเอาตัวแปรของแรงจูงใจในทฤษฎีมาสร�างเปrนตัวแปรในแบบสอบถาม โดยให�
ผู�เชี ่ยวชาญ แสดงความคิดเห็นและนําตัวแปรมาใช� ในการวิเคราะห.ปTจจัยแรงจูงใจท่ีส(งผลต(อ
ประสิทธิภาพในงานขายด�วยการวิเคราะห.การถดถอยพหุคุณ และการใช�การเลือกตัวแปรเชิงสมการ
ย�อนกลับ (Backward and Multiple Regression) โดยใช�ทฤษฎีท่ีมีความสอดคล�องกับคําถามใน
งานวิจัยโดยใช�วิธีการคัดเลือกตัวแปรจากทฤษฎีท่ีมีลายลักษณ.อักษรไว�แล�ว โดยมีรายละเอียดดัง
แผนภาพท่ี 45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 45  แสดงภาพตัวชี้วัดตามทฤษฎี 
ท่ีมา: J.N. Johnstone, Indicators of Education Systems (London: Kogan, 1981). 

การพัฒนาตัวช้ีวัด เพ่ือนําผลไปใช�  
 (Pragmatic Reduction)  

 

การคัดเลือกตัวแปรมาจํานวนหนึ่ง 
 (Representative Indication)  

 

 
การรวมเข�าตัวแปรที่มีความสัมพันธ. 

 (Combination Indication)  

 

คัดเลือกตัวแปร น้ําหนักตัวแปร 

การพัฒนาตัวช้ีวัดตามทฤษฎี (Theoretical Method)  
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  โดยผู�วิจัยจัดทํางานวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือหาตัวชี้วัดเพ่ือนําไปใช�ประโยชน. (Pragmatic 
Method) และตัวชี้วัดเชิงทฤษฎี (Theoretical Method) และนําตัวชี้วัดท่ีได�ของท้ัง 2 วิธีการนี้มา
สรุปตัวชี้วัดท่ีต�องการจัดทําอีกครั้ง โดยใช�วิธีการวิเคราะห.เชิงสถิติ เข�ามาช(วย (Factor Analysis) เพ่ือ
พัฒนาตัวชี้วัดเชิงประจักษ. (Empirical Method) ซ่ึงผู�วิจัยจะใช�แบบสอบถามเปrนเครื่องมือใน
งานวิจัย และลําดับองค.ประกอบออกมาตามตัวชี้วัดท่ีมีเง่ือนไขของการทํางานของพนักงานท่ีปรึกษา
งานขายและความงาม และนําตัวชี้วัดท่ีได�ไปผ(านฉันทามติมุมมองของผู�ทรงคุณวุฒิเพ่ือสรุปตัวชี้วัด 
KPI ท่ีได�มาตรฐานต(อไป 
 4.2 ลักษณะสําคัญของตัวช้ีวัด  
  Jn John Stone (1981) ลักษณะสําคัญของตัวชี้วัด มีดังนี้ 1) ตัวชี้วัดไม(จําเปrนต�อง
ชี้บอกสิ่งต(างๆ หรือบ(งบอกธรรมชาติของสิ่งต(างๆ ได�อย(างแม(นยํา ตัวชี้วัดเปrนเพียงตัวบอกหรือบ(งชี้สิ่ง
ต(างๆ ในลักษณะการประมาณ อาจจะมากกว(าหรือน�อยกว(าเปrนจริงบ�าง 2) ตัวชี้วัดจะประกอบด�วย
ตัวแปรหลายๆ ตัวแปรท่ีมีความเก่ียวข�องกัน เพ่ือท่ีจะบ(งบอกหรือบ(งชี้ให�เห็นถึงลักษณะกว�างๆ ของ
สภาพการณ.ระบบนั้นๆ 3) ตัวชี้วัดท่ีใช�บ(งชี้ปริมาณของสิ่งใดควรกําหนดในลักษณะปริมาณหรือคิดเปrน
ค(าตัวเลขได� ไม(ใช(กําหนดในลักษณะการบรรยายข�อความล�วนๆ 4) ตัวชี้วัดสามารถเปลี่ยนแปลงไปได�
ตามกาลเวลาหนึ่งหรือระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงอาจจะเปrนช(วงระยะเวลาใดก็ได� ข้ึนอยู(กับความไวของการ
ผันแปรของระบบท่ีนํามากําหนดตัวชี้วัด 5) ตัวชี้วัดควรต�องพัฒนามาจากการรวบรวมอย(างเปrนระบบ 
ด�วยวิธีการศึกษาวิจัย เพราะจะทําให�ตัวชี้วัดท่ีศึกษาข้ึนมีความน(าเชื่อถือ 

  ลักษณะท่ีดีของตัวชี้วัด มีลักษณะดังนี้ 1) มีความสอดคล�องกับพันธกิจขององค.กร 
ครอบคลุมบทบาทหลักขององค.การรวมท้ังครอบคลุมองค.ประกอบคุณภาพการทํางานท้ังในด�านปTจจัย
ตัวปdอน ปTจจัยกระบวนการและปTจจัยผลผลิต 2) สามารถนํามาใช�ควบคุมและประเมินการทํางาน 
หรือเปrนการประเมินตนเอง เพ่ือนําผลการประเมินท่ีได�มาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน
ในองค.การ รวมท้ังนํามาใช�ในการวางแผนและการตัดสินใจในการพัฒนาองค.การ 3) มีความตรง มี
ความน(าเชื่อถือ และเปrนท่ียอมรับของบุคลากรท่ีเก่ียวข�องในองค.การ 4) มีความชัดเจน ไม(คลุมเครือ 
และไม(ผันแปรง(ายนักดังแผนภาพท่ี 46 
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แผนภาพท่ี 46 แผนภาพประกอบลักษณะของตัวชี้วัดท่ีดี 
ท่ีมา: David Parmenter, Key Performance Indicators: Developing, Implementing, 
and Using winning KPIs, 3rd ed. (New York: Wiley, 2015). 
 
  จากแผนภาพท่ี 46 ลักษณะตัวชี้วัดจะมีความเก่ียวข�องกับเวลาท่ีสามารถวัดได�เปrน
รายวันรายเดือนหรือเปrนป�ท่ีต�องมีความสัมพันธ.กับการทํางานกับทีมบริหารระดับสูงท่ีต�องตรวจสอบ
การทํางาน นอกจากนี้ลักษณะของตัวชี้วัดต�องสะท�อนให�พนักงานทุกคนเข�าใจในหลักการทํางาน
เหมือนกันไปในทิศทางเดียวกันด�วยการทํางานเปrนทีมท่ีส(งผลต(อปTจจัยหรือเปdาหมายขององค.กรใน
เชิงกลยุทธ.หรือแผนแม(บทท่ีเสริมประโยชน.ให�องค.กรและตนเองอย(างแท�จริงด�วยทัศนคติเชิงบวกดัง
แผนภาพด�านล(าง 
 
ตารางท่ี 9 แสดงแผนภาพประกอบลักษณะของตัวชี้วัด 

เกี่ยวข�องกับเวลา มีการวัดเปrน วัน/เดือน/ป� 
ผู�บริหารระดับสูงให�ความสําคัญ อยู(ภายใต�การดูแลของผู�บริหารระดับสูง 

เรียบง!าย พนักงานทุกคนมีความเข�าใจว(าจะต�องทําอะไร 
การทํางานเปmนทีม พนักงาน และทีมงาน ต�องทํางานเปrนทีมเวิร.คเพ่ือผลลัพธ.ร(วมกัน 
มีผลกระทบท่ีสําคัญ ต�องเปrนผลลัพธ.ท่ีส(งผลต(อ ปTจจยัสําคัญขององค.กรจริงๆ 

ต�องไม!มีมุมมองในเชิงลบ เห็นว(ามีประโยชน.ต(อองค.กร และตนเองอย(างแท�จริง 

ท่ีมา: David Parmenter, Key Performance Indicators: Developing, Implementing, 
and Using winning KPIs, 3rd ed. (New York: Wiley, 2015). 
 

1.เปrนลักษณะจากการประมาณ
มากน�อย 
2.มีตัวแปรหลายตัวในวงกว�าง 
3.สามารถคิดเปrนตัวเลขได� 
4.เปลี่ยนแปลงได�ตามกาลเวลา 
5.พัฒนาระบบตามแนวคิดของการ
วิจัย 
 

1.มีความสอดคล�องกับภารกิจองค.กร 
2.สามารถนํามาใช�ควบคู( และประเมิน
การทํางาน 
3.มีความเท่ียงตรง น(าเชื่อถือ 
4.มีความชัดเจน ไม(คลุมเครือ ไม(ผัน
แปรง(าย 
 
 
 

ลักษณะตัวชี้วัด 
 

ลักษณะตัวชี้วัดท่ีดี 
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  จากตารางท่ี 9 แสดงให�เห็นว(า ตัวชี้วัดเปrนลักษณะของการประมวลงานท่ีแสดงผล
ในวงกว�าง ประกอบด�วยหลายตัวแปรที่สามารถคํานวณออกมาเปrนตัวเลขได� และเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลาโดยมีแนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาตัวชี้วัด ซ่ึงเม่ือมีการพัฒนาตัวชี้วัดออกมา ต�องมี
ความสอดคล�องกับภารกิจขององค.กร และสามารถทํางานโดยไร�การควบคุมและการประเมินผลใน
การทํางานท่ีมีความเท่ียงตรง ชัดเจนท่ีสามารถนํามาใช�อย(างแม(นยําโดยไม(คลุมเครือ และผันแปรง(าย 
 4.3 การตรวจสอบภายในและความเช่ือม่ันของตัวช้ีวัด  
  การตรวจสอบภายใน มีความสัมพันธ.กับบริบทของนิยามเชิงปฏิบัติท่ีสามารถวัดค(าได� 
อีกท้ังมโนทัศน.ของการนํามาใช�ในเรื่องนี้ต�องมีความชัดเจน และตรงประเด็น หากมโนทัศน. และนิยาม
เชิงปฏิบัติการเกิดความคลุมเครือจะทําให�ลดความเท่ียงตรงตามแผนภาพดังภาพท่ี 2-46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 47 ความสัมพันธ.การตรวจสอบภายใน และความเชื่อม่ันของตัวช้ีวัด 
ท่ีมา: J.N. Johnstone, Indicators of Education Systems (London: Kogan, 1981). 

 
  จากแผนภาพท่ี 47 ความเชื่อม่ัน (Reliability) ข้ึนอยู(กับการประยุกต.ใช�นิยามเชิง

ปฏิบัติการโดยการนิยามตัวแปรในลักษณะท่ีสามารถวัดค(าได� ยิ่งหานิยามปฏิบัติการท่ีมีความชัดเจน 
แม(นยํา และครอบคลุมมโนทัศน.มากเท(าใด ก็จะสามารถทํางานวิจัยได�อย(างมีความเท่ียงตรง และ
เชื่อม่ันมากยิ่งข้ึน โดยการเก็บรวบรวมข�อมูล วิธีใช�ในการเก็บข�อมูล และกระบวนการเก็บข�อมูล ต�องมี
ความชัดเจนถูกต�องโดยมโนทัศน.ท่ีศึกษาจะต�องมีความสัมพันธ.กับตัวชี้วัดท่ีจะศึกษา 

  ชนิดของตัวชี้วัดมีองค.ประกอบ3 ส(วนคือ 1. ตัวชี้วัดเชิงโครงสร�าง (Structure 
Indication) เปrนตัวชี้วัดด�านคุณภาพของทรัพยากรในเชิงการบริหารงานด�านบุคลากร หรือด�านอ่ืนๆ 
2.ตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ (Process Indication) เปrนการเน�นเรื่องแนวทางปฏิบัติ และกระบวนการท่ี
ส(งผลให�ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ.ดี 3.ตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ. (Outcome Indication) เปrนตัวชี้วัดท่ีวัดผลการ
ดําเนินงานในทางวิธีการและขบวนการท่ีมีผลลัพธ. (อนุวัตน. ศุภชุติกุล และอ่ืนๆ, 2541) ซ่ึงตัวชี้วัดนี้

นิยามเชิง
ปฏิบัติการ 

 

การตรวจสอบภายใน 
 

มโนทัศน. 
 

มีความสัมพันธ.กัน และชัดเจน 
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เปรียบเสมือนเครื่องติดตามหรือตัวบ(งชี้ให�เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึงต�องมีความสอดคล�องกับ
วัตถุประสงค. พันธกิจ วิสัยทัศน. ว(าสมควรเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงใหม(หรือไม( (สมเกียรติ โพธิสัตย., 
2552)  
 4.4 ประโยชน-ของตัวช้ีวัด 
  เปrนเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับชีวิตประจําวัน ท่ีมีความสัมพันธ.กับปTจจัยความสําเร็จของ
องค.กร เพ่ือปรับปรุงผลการทํางาน และสร�างพลังในการทํางาน และเติมเต็มสิ่งท่ีขาดไปให�สมบูรณ. 
โดยทําให�พนักงานในองค.กรมีแนวทางการทํางานท่ีชัดเจน ในปTจจัยสําคัญท่ีองค.กรจะต�องพัฒนา 
เพ่ือให�มีทิศทาง และกลยุทธ.ในการดําเนินงาน ตามระดับการบริหารความต�องการให�เปrนไป ตาม
แผนภาพดังภาพท่ี 2-47 
 
 
             
             
           
 
           
 
 

แผนภาพท่ี 48  ทิศทางของตัวชี้วัด 

ท่ีมา: David Parmenter, Key Performance Indicators: Developing, Implementing, 
and Using winning KPIs, 3rd ed. (New York: Wiley, 2015). 

 
  นอกจากนี้สามารถเพ่ิมภาพท่ีชัดเจนของผลงาน เน�นสิ่งท่ีต�องกระทําให�เกิดประโยชน.

ต(อองค.กร อีกท้ังความเข�าใจ การตัดสินใจ และการนําไปใช�ซึ่งทําให�เกิดการพัฒนาธุรกิจขององค.กร 
และยังเปรียบเสมือนผู�ควบคุมให�เกิดกลยุทธ. และการแบ(งหน�าท่ีท่ีชัดเจน ในการตัดสินใจและพัฒนา
งานได�ก�าวหน�ามากข้ึน (DAVID PAKMINTER, 2015)  
  จากการทบทวบวรรณกรรมข�างต�น ผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�าและวิเคราะห.ข�อมูล
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยเสนอสาระสําคัญประกอบด�วยทฤษฏีท่ีเก่ียวข�องกับแรงจูงใจมุ(ง
ผลสัมฤทธิ์ ทฤษฏีทางการจัดการ ประกอบด�วยทฤษฏีสมัยคลาสสิกและนิโอคลาสิก (Classic & Neo 
Classic) ทฤษฏีการจัดการสมัยใหม( (Post Modern) ประกอบด�วย แนวคิดการวางกลยุทธ. แนวคิด
ของการประสานงาน แนวคิดของโครงสร�างองค.กร แนวคิดของการควบคุมแนวคิดของทฤษฎีผู�นํา 
นอกจากนี้ ยังประกอบด�วย กลยุทธ.และการจัดการการตลาด แนวคิดและวิธีการประเมินผลแบบ
ย�อนกลับ แนวคิดและการประเมินผลแบบเรียลไทม. แนวคิดและวิธีการพัฒนาตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน โดยได�นํามาใช�เปrนแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม.ทางการ
จัดการของบุคลากรสายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ.ความงามในธุรกิจเครื่องสําอาง 
 

ทิศทางกลยุทธ- 
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5.งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์ทางด�านการจัดการของ
บุคลากรในสายงานให�คําปรึกษาทางด�านความงามในธุรกิจเครื่องสําอางได�มีผู�วิจัยไว�ดังนี้ 
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 

  งานวิจัยของสมคิด บางโม (2558) ในเรื่องโครงสร�างองค.กร (Organization) ซ่ึงผล
การศึกษาได�แสดงให�เห็นถึงว(าหน�าท่ีท่ีขาดไม(ได�ของฝ�ายบริหารคือการประสานทรัพยากรท้ังหลายของ
องค.กรได�แก( คน เงิน วัสดุอุปกรณ.และเทคโนโลยี ด�วยการออกแบบโครงสร�างของงานและอํานาจ
หน�าท่ีอย(างเปrนทางการโดยการตัดสินใจออกแบบว(าองค.กรจะใช�แบบใดโดยใช�หลักการของการแบ(ง
งานกันทําตามความชํานาญ หลักการจัดแผนกงาน ขนาดของการควบคุมโดยมีพ้ืนฐานท่ัวไป 4 แบบ
คือ โครงสร�างแบบหลัก โครงสร�างแบบงานหลักและที่ปรึกษา โครงสร�างหน�าที่การงานเฉพาะ 
โครงสร�างแบบแมทริกซ.หรือแบบผสมโดยให�ความหมายของการจัดองค.กรว(าเปrนการจัดแบ(งองค.กร
ออกเปrนหน(วยงานย(อยๆให�ครอบคลุมภารกิจและหน�าท่ีขององค.การ พร�อมกําหนดอํานาจหน�าท่ีและ
ความสัมพันธ.กับองค.กรย(อยอ่ืนๆไว�ด�วย ท้ังนี้เพ่ืออํานวยความสะดวกในการบริหารให�บรรลุเปdาหมาย
ขององค.กรโดยสรุปว(าองค.กรคือการจัดระบบความสัมพันธ.ระหว(างส(วนหน(วยงานและบุคคลในองค.กร
โดยกําหนดภารกิจ อํานาจหน�าท่ีและความรับผิดชอบให�ชัดเจนเพ่ือให�การดําเนินงานตามภารกิจของ
องค.กรบรรลุวัตุประสงค.และเปdาหมายอย(างมีประสิทธิภาพ 
  งานวิจัยของ ณรงค. ศรีเกรียงทอง และประสพชัย พสุนนท. (2557) ในหัวข�อปTจจัย
แรงจูงใจท่ีส(งผลต(อประสิทธิภาพงานขาย ซ่ึงแสดงถึงปTจจัยแรงจูงใจเข�มข�นที่ได�จากการทําสมการ
แบบย�อนกลับ (Multiple Regression) โดยทําการศึกษาจากพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม
จํานวน 263 คน โดยผลการวิจัยแสดงให�เห็นว(าปTจจัยเข�มข�นของแรงจูงใจมี 3 ตัวแปรคือ 
ความสัมพันธ.รหว(างบุคคล ความรู�สึกประสบผลสําเร็จ และนโยบายบริษัท โดยมีค(านัยสําคัญท่ี 0.000 
0.0027 และ 0.0001 ตามลําดับและยังสอดคล�องกับงานวิจัยของ ณรงค. ศรีเกรียงทอง และพิทักษ.         
ศิรวงศ. (2557) ในเรื่องของสภาพปTญหาและความต�องการของแรงจูงใจภายในและภายนอก และ
สวัสดิการ โดยทําการศึกษาผ(านพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามจํานวน 10 คนซ่ึงผลการวิจัย
ได�แสดงให�เห็นว(า ปTจจัยคํ้าจุน ปTจจัยกระตุ�น มีองค.ประกอบของ ความสําเร็จในการทํางาน การ
ยอมรับนับถือ ความก�าวหน�าในตําแหน(ง และนโยบายการบริหาร อีกท้ังสวัสดิการท่ีพนักงานกลุ(มนี้
ต�องการคือ การได�รับค(าล(วงเวลา ได�รับสวัสดิการเงินกู� ได�รับทองคําเม่ือครบวาระ ได�รับเงินช(วยเหลือ 
ได�รับยูนิฟอรม. และได�รับประกันชีวิตอุบัติเหตุ อีกท้ังสะท�อนให�เห็นว(าพนักงานกลุ(มนี้ยังมีสภาวะการ
แข(งขันสูงในเรื่ององค.ความรู� การส(งเสริมการขาย การสั่งซ้ือ การบริหารสินค�าคงคลัง และความสัมพันธ.
กับฝ�ายขายและการตลาด 
  ในด�านของการประเมิลผล ของ ศุภามน จันทร.สกุล (2557) ในหัวข�อยุคสมัยของการ
ประเมินผลและแนวคิดทฤษฎีของนักประเมินซ่ึงผลการศึกษาได�แสดงให�เห็นถึงการวัดผลโดย
เปรียบเทียบสิ่งท่ีถูกประเมินกับเกณฑ.มาตราฐานท้ังนี้เพ่ือตัดสินคุณค(า ผลประโยชน. และความคุ�ม
ค(าที่ได�รับจากสิ่งที่ถูกประเมินโดยได�แสดงแนวคิดของการประเมินของ ซิปป�โมเดลของ Daniel 
L,Stufflebeamซ่ึงสะท�อนถึงกระบวนการท่ีเปrนระบบเก่ียวข�องกับคุณภาพ คุณค(า และความสําคัญ
ของสิ่งท่ีมุ(งประเมินเพ่ือการตัดสินใจโดยมาตารฐานของการประเมินอยู(บนหลักของประโยชน. ความ
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เปrนไปได� ความชอบธรรม ความถูกต�องบนพ้ืนฐานของการประเมินเชิงบริบท สิ่งนําเข�า กระบวนการ 
และผลท่ีได�จากโครงการโดยได�อธิบายถึงยุคสมัยของการประเมินผลในระยะแรก (ก(อนป� ค.ศ. 1900) 
การประเมินผลเน�นการวัดผลเปrนหลัก จนป� ค.ศ. 1930 Tyler แสดงแนวคิดทางการประเมินผลแบบ
อิงวัตถุประสงค.โดยการประเมินผลลัพธ.ของโครงการต�องพิจารณาตามวัตถุประสงค.ของโครงการ 
(Goal-based evaluation) Tyler จึงเปrนบิดาของการประเมินผล ในยุคท่ีห�าของการประเมินผลมีนัก
ทฤษฎีทางการประเมินผลต(างๆ ได�แก( Scrivenแสดงแนวคิดทางการประเมินมุ(งการตัดสินคุณค(าของ
สิ่งท่ีประเมินและการประเมินผลลัพธ.ท่ีเกิดข้ึนจริงไม(จําเปrนต�องอิงวัตถุประสงค.ของโครงการเพียง
อย(างเดียว (Goal-freed evaluation) อีกท้ังการประเมินผลควรประเมินท้ังในขณะท่ีโครงการกําลัง
ดําเนินอยู( (Formative evaluation) และเม่ือโครงการสิ้นสุดลงแล�ว (Summative evaluation) , 
Stufflebeamมีแนวคิดทางการประเมินผลโดยใช� CIPP Model, Robert Stake แสดงแนวคิด
ทางการประเมินโดยเน�นการใช�ประโยชน.ของ Stakeholders, Huey T. Chen แสดงแนวคิดทางการ
ประเมินโดยใช�ทฤษฎีเปrนแรงขับเคลื่อน และ Guba& Lincoln แสดงแนวคิดทางการประเมินแบบ 
Four Generation Evaluation Theory ดังได�กล(าวถึงในบทความ ในการนําแนวคิดของนักทฤษฎี
ทางการประเมินผลไปใช�ในโครงการควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริบทและจุดเน�นในการ
ประเมินผลของแต(ละโครงการเพ่ือให�การประเมินผลมีความเปrนไปได�และเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเกิดผลสําเร็จของโครงการอย(างไรก็ตามพัฒนาการทางด�านการประเมินผล
ยังคงมีอย(างต(อเนื่อง มีแนวคิดทฤษฎีใหม(ๆ ทางการประเมินผลเกิดข้ึน รวมถึงวิธีการใหม(ๆ ทางการ
ประเมินผลท่ีน(าสนใจติดตาม ท้ังนี้เพ่ือให�การประเมินผลสามารถทําให�องค.กรมีการพัฒนาท่ียั่งยืนต(อไป 
  งานวิจัยของ เรืองวุฒิ จารุรุ (งสิพงษ. และ นพรัตน. รักษ.ธรรม (2555) เรื่อง
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางและการแต(งกายผลการวิจัยแสดงให�เห็นว(าความต�องการทางด�าน
เครื่องสําอางนั้นมาจากปTจจัยของสินค�าและฤดูกาลเช(นแนวโน�มแฟชั่น สภาพภูมิอากาศ และ การใช�
ชีวิต ยอดขายของเครื่องสําอางได�เพ่ิมข้ึนเปrน 40,200 ล�าน โดยโตข้ึน 7% ในป� 2010 โดยสาเหตุของ
การเติบโตเกิดจากการจัดทําโปรแกรมส(งเสริมการขายและเสนอสินค�าใหม(เข�ามาในตลาด และในป�
2012 ยอดขายยังมีการเติบโตอย(างต(อเนื่องเนื่องจากกําลังซ้ือของผู�บริโภคเพ่ิมข้ึนด�วยการสนับสนุน
จากเติบโตเชิงเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาล อีกท้ังมีการแข(งขันในตลาดเครื่องสําอางท่ีมาด�วย
เช(นกัน อีกท้ังช(องทางการจัดจําหน(ายท่ีเพ่ิมข้ึนใหญ(ข้ึน นวัตกรรมในเรื่องผลิตภัณฑ. จะส(งต(อการ
เจริญเติบโตของธุรกิจเครื่องสําอางเช(นกัน โดยตลาดเครื่องสําอางมีรูปแบบของการจัดจําหน(ายท้ังเปrน
ระบบผ(านเคาน.เตอร.เซลล. การขายด�วยพนักงานของตนเอง โดยการขายผ(านเคาน.เตอร.เซลล.มีอัตรา
เจริญเติบโตสูงสุดโดยการขายผ(านห�างสรรพสินค�าต(างๆ และมีจําหน(ายท่ีบริการงานขายและความงาม
เปrนผู�ให�บริการแก(ลูกค�าในขณะท่ีการขายด�วยพนักงานตนเองจะขายผ(านซุปเปอร.มาร.เก็ต ตลาด
โมเดิรน.เทรด และร�านสะดวกซ้ือ ในการขายตรงต�องใช�พนักงานจํานวนมากเพ่ือขายให�แก(ลูกค�าใน
รูปแบบของการสื่อสารและโน�มนาวใจ. 
  งานวิจัยของ สุมิตร สุวรรณ และคณะ (2552) เก่ียวกับเรื่องการจัดระบบเงินเดือน
และสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาองค.กรสู(มหาวิทยาลัยในถึงกับของรัฐบทสะท�อนจากพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยมีวัตถุประสงค.เพ่ือวิเคราะห.เปรียบเทียบการจัดระบบเงินเดือนและสวัสดิการของข�าราชการกับ
พนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือสะท�อนความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเงินเดือนและ
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สวัสดิการ และเพ่ือนําเสนอแนวทางการจัดการระบบเงินเดือนและสวัสดิการ โดยใช�กลุ(มตัวอย(าง
จํานวน 520 คนโดยผลวิจัยแสดงให�เห็นว(าการจัดระบบเงินเดือนของข�าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย
มีความหลากหลายและแตกต(างกันและพนักงานมหาวิทยาลัยมีความเห็นไม(พอใจในเรื่องต(างๆเช(น 
เรื่องเงินเดือนข้ันต�น จํานวน 154 คน เรื่องการเลื่อนข้ัน 136 คน เรื่องเงินโบนัส 118 คน เรื่อง
สวัสดิการจํานวน 171 คนโดยรายละเอียดของเงินเดือนข้ันต�น ควรกําหนเกณฑ.ข้ันตํ่าเปrนมาตรฐาน
เดียวกันทุกมหาวิทยาลัย ตามมติคณะรัฐมนตรี คือ บุคลากรสายผู�สอนจ�างในอัตราข�าราชการแรก
บรรจุ ซ่ึงเปrนอัตราในปTจจุบันบวกด�วยอัตราเพ่ิมอีกร�อยละ 70 หรือ 1.7เท(าของอัตราแรกบรรจุ โดย
มหาวิทยาลัยสามารถบวกเพ่ิมให�ได�ในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลนหรือผู�ท่ีมีประสบการณ.ในลักษณะ
เดียวกันหรือใกล�เคียงท้ังในการสอนหรือการทํางาน และให�ใช�วิธีการเจรจาต(อรองกัน เพ่ือให�เกิดความ
พอใจกันท้ังสองฝ�าย นอกจากนี้สวัสดิการและผลประโยชน.เก้ือกูลอ่ืนๆ เช(น เงินประจําตําแหน(งทาง
วิชาการ เงินโบนัสหรือเงินรางวัล เงินเพ่ิมพิเศษ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน ควรจัดให�พนักงาน
มหาวิทยาลัยไม(น�อยกว(าระบบราชการการักษาพยาบาลควรยกเลิกระบบประกันสังคมและดําเนินการ
จัดสวัสดิการเอง ซ่ึงควรขอรับการจัดสรรงบประมาณไม(น�อยกว(าร�อยละ 25 ของค(าใช�จ(ายหมวด
เงินเดือน อีกทั้งควรมีที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยหรือให�เบิกค(าเช(าบ�านได� โดยอาจจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการ สําหรับการรักษาพยาบาลตนเอง บิดา มารดา คู(สมรสและบุตร และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
สําหรับทดแทนบําเหน็จบํานาญเพ่ือความม่ันคงในชีวิตเม่ือเกษียณอายุราชการ โดยเพ่ิมวงเงินสะสมท้ัง
ของตนเองและของหน(วยงานจากร�อยละ 3 เปrนไม(เกินร�อยละ 10 
  งานวิจัยของ จิรสิทธิ์เลี่ยวเสถียรวงศ. (2555) ในหัวข�อ ปTจจัยแรงจูงใจปฏิบัติงานของ
พนักงานสายช(างของบริษัทก(อสร�างขนาดเล็ก โดยใช�กลุ(มตัวอย(างคือพนักงานสายช(างของบริษัท
ก(อสร�างขนาดเล็กในอําเภอเมือง นครราชสีมา จํานวน 30 คน โดยผลการศึกษาพบว(าแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายช(างในภาพรวมมีระดับการรับรู�ความเท(าเทียมและมีแรงจูงใจในระดับสูง 
ค(าเฉลี่ยท่ี 3.76 และมีความสัมพันธ.กับแรงจูงใจในการทํางานระดับสูงในรูปแบบเชิงเส�นท่ีนัยสําคัญท่ี 
0.05 โดยมีวัตถุประสงค. เพ่ือศึกษาปTจจัยส(วนบุคคลท่ีแตกต(างกัน เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงาน และศึกษาความสัมพันธ.ระหว(าง การรับรู�ความเท(าเทียมกันกับแรงจูงใจในการ
ทํางาน เปrนการศึกษาเชิงสํารวจ กลุ(มตัวอย(างซึ่งเปrนผู�ท่ีทํางานในตําแหน(ง วิศวกรและโฟร.แมน
เท(านั้น เครื่องมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูลได�แก(แบบสอบถาม ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาปTจจัย
ส(วนบุคคลของพนักงาน ได�แก( เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได�ต(อเดือน และการรับรู�ความ
เท(าเทียมกัน ได�แก( ปTจจัยการผลิต ผลตอบแทน ความยุติธรรม สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห.ใช�ค(าความถ่ี 
ค(าร�อยละ ค(าเฉลี่ย ส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการทดสอบ T-Test และ Anova โดยผล
การศึกษาพบว(าปTจจัยต(อแรงจูงใจปฏิบัติงานของพนักงานสายช(างของบริษัทก(อสร�างขนาดเล็ก ใน
อําเภอเมือง นครราชสีมา ในภาพรวมมีระดับการรับรู�ความเท(าเทียมกัน และมีแรงจูงใจในการทํางาน
ในะดับสูง ค(าเฉลี่ย 3.76 ส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 และค(าเฉลี่ย 3.82 ส(วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.71 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาเปrนรายด�านแล�ว พบว(า ระดับความเท(าเทียมกันในด�านปTจจัยการผลิต
และด�านการไม(เลือกปฏิบัติท่ีได�รับมีระดับความเท(าเทียมกันในด�านผลตอบแทนอยู(ในระดับปานกลาง 
ด�านการเปรียบเทียบปTจจัยส(วนบุคคลของพนักงานท่ีแตกต(างกันพบว(าพนักงานท่ีมีอายุงานท่ีแตกต(างกัน 
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มีแรงจูงใจในการทํางานท่ีแตกต(างกัน ส(วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได�ต(อเดือนไม(พบความ
แตกต(างอย(างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  งานวิจัยของเสกสรร อรกุล (2554) เรื่องปTจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมีผลต(อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เมทเทิลคอม ได�ศึกษาเรื่องแรงจูงใจภายในและ
ภายนอกท่ีมีผลต(อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเมทเทิลคอม โดยทําการศึกษา
กับพนักงานทุกระดับจํานวน 163 คนโดยผลการวิจัยพบว(าปTจจัยแรงจูงใจภายในท่ีมีผลต(อการ
ปฏิบัติงานประกอบด�วย ด�านผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน การยกย(องนับถือ การมีอํานาจในหน�าท่ี 
โอกาสก�าวหน�า ส(วนปTจจัยแรงจูงใจภายนอกประกอบด�วย ด�านการเลื่อนตําแหน(ง ความปลอดภัยใน
การทํางานส(งผลต(อการปฏิบัติงานอย(างมีนัยสําคัญปTจจัยแรงจูงใจภายนอกท่ีมีผลต(อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานอยู(ในระดับมากประกอบด�วย ด�านนโยบายการบริหารมีส(วนสําคัญองค.กรจะต�องมี
นโยบายในการสนับสนุนส(งเสริมบุคลากรท่ีมีผลปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ กฏระเบียบข�อบังคับของ
องค.กรจะทําให�ปฏิบัติงานอย(างมีประสิทธิภาพและองค.กรจะต�องมีนโยบายการบริหารท่ีดีเอ้ือต(อการ
ปฏิบัติงานสะดวกยิ่งข้ึน จัดการพัฒนาการฝ�กอบรมให�กับพนักงานเพื่อให�พนักงานมีความรู�เก่ียวกับ
งานความรู� ท่ัวไปจากเม่ือพนักงานได�รับการฝ�กอบรมแล�วเขาจะสามารถนําไปปฏิบัติได�อย(างมี
ประสิทธิภาพและฝ�ายบริหารควรมีการเพ่ิมค(าตอบแทนให�กับพนักงาน เช(น ค(าสวัสดิการต(างๆ การ
จ(ายโบนัส อย(างเหมาะสม การปรับขึ้นเงินเดือน ที่เหมาะสมจะทําให�พนักงานมีความเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน ดังท่ีการจัดการในองค.กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานองค.กรต�องเสริม
ความรู�ความเข�าใจในภาพรวมของการทํางานอย(างมีประสิทธิภาพในการทํางานองค.กรต�องเสริม
ความรู�ความเข�าใจในภาพรวมของการทํางานอย(างมีประสิทธิภาพและข�อเสนอแนะแนวคิดแนวปฏิบัติ
ในวิธีการปรับปรุงการบริหารและการจัดการดําเนินงานให�มีประสิทธิภาพได�แก(การพัฒนาวัฒนธรรม
องค.การ การบริหารงานบุคลากร และการสร�างแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

  งานวิจัยของ ชมพูนุท ศิริพงษ. (2550) เรื่องของกลยุทธ.การเพ่ิมแรงจูงใจในการ
ทํางานโดยได�ศึกษาและรวบรวมทฤษฏีที่เกี่ยวข�องกับแรงจูงใจ ปTจจัยท่ีมีความสัมพันธ.กับแรงจูงใจ 
และกลยุทธ.การเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางานโดยผลวิจัยแสดงให�เห็นว(ากลยุทธ.การจูงใจประกอบด�วย
ผลตอบแทนท่ีเปrนเงินและไม(ใช(เงินและต�องตอบสนองความต�องการของพนักงานท่ีแตกต(างกันตาม
ปTจจัยของบุคคลโดยต�องคํานึงถึง อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได�ส(วนบุคคล
แรงจูงใจในการทํางานจากท่ีกล(าวมาท้ังหมดจะเห็นได�ว(าเปrนเรื่องท่ีมีความสําคัญอย(างยิ่งในการ
บริหารจัดการ เพราะทุกคนทํางานตามแรงจูงใจ กล(าวคือ แรงจูงภายในบุคคลทําให�เกิดความต�องการ
ท่ีจะทํางานและทํางานด�วยความสามารถ รวมท้ังจากการกระตุ�นจากภายนอกท่ีทําให�เกิดเปrนแรงกระตุ�น
จูงใจให�ทํางาน จะเห็นว(าแรงจูงใจในการทํางานเปrจปTจจัยท่ีแสดงความเต็มใจ ความต้ังใจท่ีจะทํางาน 
ดังนั้นผู�บริหารต�องสนใจ และเข�าใจแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานเพราะแรงจูงใจเปrนปTจจัยหนึ่ง
ท่ีมีผลอย(างมากต(อการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจสามารถเปลี่ยนแปลงได� กล(าวคือ ถ�าพนักงานไม(ถูกจูง
ใจอย(างเหมาะสม แรงจูงใจจะตํ่าลงหรือขาดแรงจูงใจในการทํางานได� ผู�บริหารจึงสามารถเข�าไปมี
อิทธิพลต(อระดับแรงจูงใจของพนักงานได� โดยทําหน�าท่ีคัดสรรกลยุทธ.มาใช�ในการเพ่ิมแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานให�สูงข้ึน ดังนั้นกลยุทธ.การเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางานท่ีผู�บริหารควรนํามาใช�กับ
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พนักงานในประเทศไทยมีด�วยกัน 2 กลยุทธ.หลักคือ การจูงใจด�วยผลตอบแทนท่ีเปrนเงิน และการจูงใจ
ด�วยผลตอบแทนท่ีไม(ใช(เงิน ผู�บริหารต�องใช�ท้ังสองกลยุทธ.นี้ควบคู(กันไป 
  งานวิจัยของ สุวรรณี ภู(ชื่น (2554) เรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความต�องการ
พัฒนาตนเองท่ีส(งผลต(อสมรรถนะหลักของข�าราชการ ตําแหน(งนักวิชาการศุลกากร ระดับปฏิบัติการ 
สังกัดสํานักงาน ศุลกากรท่ี 1 กรมศุลกากร โดยศึกษาผลกระทบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและความ
ต�องการพัฒนาตนเองต(อสมรรถนะหลักของเจ�าหน�าท่ีศุลกากรระดับปฏิบัติการโดยศึกษานี้เปrน
งานวิจัยเชิงปริมาณของเจ�าหน�าท่ีศุลกากรจํานวน 70 คนโดยใช�สถิติ T test และ Anovaผลพบว(า
เจ�าหน�าท่ีศุลกากรมีแรงจูงใจความต�องการพัฒนาตนเองและสมรรถนะหลักระดับสูง โดยเจ�าหน�าท่ีท่ีมี
อายุและระดับการศึกษาแตกต(างกันจะมีสมรรถนะหลักแตกต(างกันนอกจากนั้นผลการศึกษายังพบว(า
แรงจูงใจและความต�องการในการพัฒนาตนเองมีอิทธิพลทางตรงต(อสมรรถนะหลักในระดับสูงโดยการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพและความสามารถของข�าราชการจะต�องให�ความสําคัญต(อการสั่งสมความ
เชี ่ยวชาญในงานอาชีพก(อนเปrนอันดับแรก ทั้งนี ้อาจนําแนวทางการจัดความรู� (Knowledge 
management) มาปรับใช�ในองค.กร เพ่ือให�ข�าราชการท่ีมีความรู� ความสามารถ มีโอกาสในการ
ถ(ายทอดองค.ความรู� ให�กับเพ่ือนร(วมงานคนอ่ืนๆ ในขณะเดียวกันต�องสร�างทัศนคติ และมุมมองท่ีดีใน
เรื่องของการทํางานเปrนทีม เพ่ือให�ข�าราชการรู�จักยอมรับความคิดเห็นของผู�อื่นและยอมรับการ
ตัดสินใจของกลุ(ม ซ่ึงจะช(วยเสริมสร�างความสามัคคีระหว(างกันได�อีกทางหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ความรู�
ความเชี่ยวชาญ สามารถแก�ไขปTญหาต(างๆ ท่ีอาจเกิดจากเปลี่ยนแปลงด�านเทคโนโลยีอย(างรวดเร็วอีก
ท้ังหน(วยงานต�องให�ความสําคัญกับการแก�ไขปTญหาความก�าวหน�าในอาชีพ ท้ังนี้ ส(วนหนึ่งอาจเปrน
เพราะข�าราชการ ตําแหน(งนักวิชาการศุลกากร ระดับปฎิบัติการ สังกัดสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 1 
กรมศุลกากร ยังขาดความรู�ความชํานาญและยังไม(มีประสบการณ.มากนัก ดังนั้น ผู�ปฏิบัติงานจึงต�อง
ฝ�กฝนความรู� ความสามารถของตนให�มากยิ่งข้ึนต�องเรียนรู�อย(างต(อเนื่อง หน(วยงานควรสนับสนุนให�มี
การฝ�กอบรมภายในหน(วยงานเปrนหลักเพ่ือปูพ้ืนฐานให�แน(นสําหรับผู�ปฏิบัติงาน ก(อนมอบหมายงาน
ให�ผู�รับผิดชอบอย(างเต็มศักยภาพ ในขณะเดียวกันต�องทําการพิจารณาถึงรูปแบบ และโครงสร�างของ
การพัฒนาอาชีพ (career development) และโอกาสความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงานของข�าราชการ
ว(ามีความเหมาะสมสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงของทางด�านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ใน
ปTจจุบันหรือไม( หากไม(มีความสอดคล�อง จําเปrนต�องทําการปรับปรุงแก�ไขระบบดังกล(าว เพ่ือ
ข�าราชการจะได�มองเห็นโอกาสในความก�าวหน�า ซ่ึงจะเปrนแรงผลักดันให�ต้ังใจและทุ(มเทให�กับการ
ทํางานอย(างเต็มความรู�ความสามารถ 
  ในด�านของการจัดการวางแผนกลยุทธ. (Strategic Planning) และการควบคุม 
(Control) มีความสอดคล�องกับงานวิจัยของ ณัฐพันธ. เขจรนันทร.และ ฉัตยาพร เสมอใจ (2554) ใน
เรื่องการจัดการ Managementโดยได�ศึกษาถึงการควบคุม องค.ประกอบของการควบคุม กระบวนการ
ควบคุม ชนิดของการควบคุม การออกแบบการควบคุม และปTจจัยท่ีมีอิทธิพลต(อการควบคุมโดย
จะต�องมีการวางแผนเพ่ือใช�เปrนแนวทางกําหนดเกณฑ.และระดับมาตราฐานในการควบคุมใน
ขณะเดียวกันก็ต�องทําการควบคุมงานให�ได�ผลลัพธ.ตามแผนและให�ข�อมูลย�อนกลับท่ีสําคัญต(อผู�บริหาร
ในการแก�ปTญหาและวางแผนครั้งต(อๆไปในอนาคตและยังแสดงให�เห็นว(าการดําเนินงานทางธุรกิจใน
ปTจจุบันมีการแข(งขันสูง นักบริหารจะต�องเผชิญคือการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก ดังนั้นการ



86 
 

 

วางแผนอย(างรัดกุมจะช(วยผ(อนคลายหรือแก�ปTญหาต(างๆไปได�มากและสามารถชนะคู(แข(งได�ในท่ีสุด
ดังนั้นการวางแผนจึงเปrนหน�าท่ีหลักท่ีสําคัญของการบริหารและเปrนอันดับแรกก(อนลงมือทําธุรกิจใดๆ
โดยได�แสดงถึงความคิดเชิงกลยุทธ. การตัดสินใจเชิงกลยุทธ. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร.และ
เครื่องมือทําแผนยุทธศาสตร.สู(ภาคปฏิบัติ และ 10 สาเหตุของความล�มเหลวขององค.กร โดยองค.กรท่ีดี
เลิศต�องมีความแตกต(างโดยปรียบเทียบกับสถานการณ.และความผันผวนอีกท้ังเลือกใช�เครื่องมือ
เหมาะสมกับทุกสถานการณ.และเวลาและสอดคล�องกับยุทธศาสตร.ท่ีเลือกให�หน(วยงานต(างๆปฏิบัติได�
สอดคล�องกันตามเปdาหมายเชิงกลยุทธ. 
  ณัฎฐพันธ. เขจรนันทร.และฉัตยาพร เสมอใจ (2554) ในเรื่องการจัดการองค.กรของ
ทฤษฎีผู�นํา โดยผลการศึกษาได�แสดงให�เห็นว(าผู�บริหารและผู�จัดการในฐานะผู�นําในระดับต(างๆของค.
กรจะมีภาระหน�าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะกําหนดแนวทางและสร�างความร(วมมือในการทํางาน
ระหว(างสมาชิกเพ่ือให�บรรลุเปdาหมายขององค.กรซ่ึงผู�จัดการท่ีปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน(งต(างๆในองค.กร
ไม(ว(าจะเปrนผู�บริหาร ผู�จัดการ หัวหน�าปฏิบัติงานต(างก็ต�องแสดงบทบาทของผู�นําเพ่ือให�ผู�ใต�บังคับบัญชา
ของตนเองทํางานได�อย(างมีประสิทธิภาพโดยในงานวิจัยได�เสนอแนวคิดของผู�นําไว�คือผู�นําแบบ
ประเพณีนิยมท่ีมีองค.ประกอบของทฤษฎีแบบคุณลักษณะ ทฤษฎีพฤติกรรม และทฤษฎีการให�รางวัล
และการลงโทษ ทฤษฏีผู�นําตามสถานการณ. และ ทฤษฎีผู�นําแบบใหม( ซ่ึงประกอบด�วยภาวะผู�นําแบบ
แลกเปลี่ยน และภาวะผู�นําแบบเปลี่ยนรูปผู�จัดการในฐานะผู�นําในระดับองค.กรต(างๆ จะมีภาระหน�าท่ี
และความรับผิดชอบท่ีจะกําหนดแนวทางและสร�างความร(วมมือในการทํางานระหว(างสมาชิกเพ่ือให�
บรรลุเปdาหมายขององค.กร ซ่ึงผู�จัดการท่ีปฏิบัติหน�าท่ีต(างๆต(างต�องแสดงบทบาทผู�นําเพ่ือให�ผู�ใต�บังคัญ
บัญชาทํางานได�อย(างมีประสิทธิภาพเนื่องจากความเปrนผู�นําและสภาวะผู�นํา ผู�นําท่ีมีความสามารถจะ
ช(วยทําให�องค.กรประสบผลสําเร็จ แต(ในทางกลับกันหากผู�นําไม(มีความสามารถก็จะส(งผลต(อการ
ทํางานด�านๆขององค.กรให�เกิดความบกพร(องและขาดประสิทธิภาพทําให�องค.กรไม(สามารถบรรลุ
เปdาหมายได� 
  ในด�านการปdอนข�อมูลย�อนกลับ (Feedback) ของ บดี ตรีสุคนธ. (2555) ในเรื่องการ
พัฒนาหลักสูตรการให�ข�อมูลปdอนกลับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานในองค.กร
ธุรกิจเอกชนโดยมีวัตถุประสงค.ในการวิจัยคือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพปTญหาการให�ข�อมูลปdอนกลับการ
ทํางานของหัวหน�างานในองค.การธุรกิจเอกชน (2) เพ่ือพัฒนาหลักสูตรฝ�กอบรมการให�ข�อมูลปdอนกลับ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน (3) เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการนําหลักสูตร
ฝ�กอบรมดังกล(าวไปใช�ในธุรกิจโดยนําไปทดลองใช�กับหัวหน�างานจํานวน 30 คน จํานวน 24 ชั่วโมง 
โดยใช�แบบแผนการทดลองแบบกลุ(มเดียววัดก(อนและหลังการทดลอง (The one group pre-
test,post-test design) โดยผลการวิจัยพบว(าหัวหน�างานมีความพึงพอใจต(อการฝ�กอบรมด�านต(างๆ
ระดับมากถึงมากท่ีสุดมีความรู�หลังฝ�กอบรมเพ่ิมข้ึนอย(างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 มีการเปลียนแปลง
พฤติกรรมการให�ข�อมูลปdอนกลับการทํางานในทิศทางท่ีดีข้ึนมีนัยสําคัญท่ี 0.01 และสามารถนําความรู�
ไปใช�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานอย(างมีนัยสําคัญท่ี 0.01 เช(นกัน ซ่ึงองค.ประกอบของการให�
ข�อมูลปdอนกลับการทํางานของพนักงานจําแนกได�7 ด�านคือ 1.ความเฉพาะเจาะจงของข�อมูลปdอนกลับ
การทํางาน 2.ความรวดเร็วในการให�ข�อมูลปdอนกลับ 3.ความเชื่อมโยงเปdาหมาย 4.การเชื่อมโยง
พฤติกรรม 5 ความชัดเจนและเข�าใจง(ายของข�อมูลปdอนกลับการทํางาน 6.การให�คําแนะนําในการ
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ปฏิบัติงาน 7.การให�คําชมเชยและกําลังใจ นอกจากนี้ในงานวิจัยยังแสดงให�เห็นประเภทของการให�
ข�อมูลย�อนกลับมีการจําแนกอยู( 4 ประเภท คือ 1.การให�ข�อมูลปdอนกลับเชิงบวก 2 การให�ข�อมูล
ปdอนกลับเชิงลบ 3.การให�ข�อมูลปdอนกลับการทํางานแบบเปrนทางการ 4. การให�ข�อมูลปdอนกลับแบบ
ไม(เปrนทางการ 

  งานวิจัยของสํานักงานสถิติแห(งชาติ (2554) ในเรื่อง สรุปข�อมูลเบื้องต�นการสํารวจ
ค(าตอบแทนภาคเอกชนโดยใช�สถานประกอบการเปrนตัวอย(างในงานวิจัยจํานวน5686 แห(งโดยเก็บ
รวบรวมข�อมูลในช(วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน 2554โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจร�อยละ65.9เปrน
กิจกรรมทางการผลิตรองมาคือร�อยละ 11.1การขายส(งและปลีกของใช�ส(วนตัวโดยมีวัตถุประสงค.เพ่ือ
เก็บรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับค(าตอบแทนตลอดจนสวัสดิการต(างๆโดยทําการศึกษาเปรียบเทียบ
โครงสร�างและอัตราค(าตอบแทนระหว(างภาครัฐและเอกชนและนําเสนอคณะกรรมการพิจารณา
เงินเดือนแห(งชาติ (กงช) เพื่อใช�เปrนแนวทางประกอบการพิจารณาปรับปรุงระบบค(าตอบแทนใน
ภาครัฐให�มีความเหมาะสมกับตลาดแรงงานต(อไปเม่ือพิจารณาค(าตอบแทนของพนักงานทุกระดับ
จําแนกตามประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจพบว(า ค(าตอบแทนเฉลี่ยต(อเดือนของสถานประกอบการท่ี
ประกอบกิจกรรมการไฟฟdา ก�าซ และการประปาได�รับเงินค(าตอบแทนเฉลี่ยต(อเดือนสูงท่ีสุด คือ 
42,340 บาท รองลงมาเปrนสถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมการเปrนตัวกลางทางการเงิน 
35,499 บาท กิจกรรมโรงพยาบาลเอกชน 33,391 บาท และกิจกรรมการขนส(งสถานท่ีเก็บสินค�า 
ตัวแทนธุรกิจการท(องเที่ยว และการโทรคมนาคม ได�รับเงินค(าตอบแทนเฉลี่ยต(อเดือนประมาณ 
27,469 บาท ตามลําดับ ส(วนสถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมประเภทอ่ืนๆ ได�รับเงิน
ค(าตอบแทนเฉลี่ยต(อเดือนตํ่ากว(า 25,000 บาท 
 5.2 งานวิจัยต!างประเทศ 

  งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์ของบุคคลากรใน
รายงานท่ีปรึกษาความงามของธุรกิจเครื่องสําอางมีงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องดังนี้ 

  ในเรื่องแรงจูงใจของสองปTจจัย Two-Factor ของ Herzberg งานวิจัยของ โบโควสก้ี 
(Borkowski, 2009) ในเรื่อง “Process Theories of Motivation”ได�ศึกษาถึงแรงจูงใจในมิติต(างๆท่ี
อยู(บนพ้ืนฐานของความพึงพอใจ โดยมีรายละเอียดของ 2 ปTจจัยคือ ปTจจัยแรงกระตุ�น (Motivation 
Factor) และ ปTจจัยด�านคํ้าจุน (HigieneFactor) ในกรอบแนวคิดของความพึงพอใจและไม(พึงพอใจ
โดยทฤษฏีของ Herzberg ในระยะแรกได�ทํางานวิจัยจากลุ(มตัวอย(างจํานวน 200 คนท่ีประกอบด�วย
วิศวกรและนักบัญชีเพ่ือปรับปรุงในการทํางานให�เกิดความพึงพอใจในการทํางานและลดความไม(พึงพอใจ
ลงโดยองค.ประกอบของแรงกระตุ�นประกอบด�วย การประสบความสําเร็จ การเปrนท่ียอมรับ ตัวเนื้องาน 
ความรับผิดชอบ และ การเจริญก�าวหน�า และปTจจัยคํ้าจุนประกอบด�วย นโยบายบริษัท นโยบายการ
บริหาร การให�คําแนะนํา เงินเดือน ความสัมพันธ.ระหว(างบุคคล และเง่ือนไขการทํางานนอกจากนี้
ผลงานวิจัยยังแสดงให�เห็นว(าผลของทฤษฎีของ Herzberg มีความคล�ายคลึงกับทฤษฎีของ Maslow 
ในเรื่องของความต�องการเชิงประจักษ.ของงานและการเกิดการยอมรับนับถือและมีความคล�ายคลึงกับ
ทฤษฎีของ Alderferและ McCellandในเรื ่องของความต�องการให�ตนเองประสบผลสําเร็จ 
ความสัมพันธ.กับเพ่ือนร(วมงาน และการใช�ชีวิตส(วนตัวในเรื่องปTจจัยคํ้าจุนของ Herzberg มีความ
คล�ายคลึงกับความต�องการทางสังคมและคล�ายคลึงกับAlderferในเรื่องความสัมพันธ.และความ
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ต�องการความรักของ และคล�ายคลึงกับ McCellandในเรื่องอํานาจและในเรื่องของการจ(ายผลตอบแทน 
เง่ือนไขการทํางาน ความปลอดภัยในการทํางาน  
  งานวิจัยของ ซี เฟรด ไมโอ และ เคนเนทอาร.อีแวร เชาว.ม่ิง (C Fred Miao, 
Kenneth R Evans , Shaoming Zou, 2006) เรื่อง “The role of sales persons motivation in 
sales control systems –Intrinsic and extrinsic Motivation revisited” ได�ศึกษาเรื่อง
ความสําคัญของแรงจูงใจภายในและภายนอกกับความสัมพันธ.ของการควบคุมระบบการขายและ
ผลงานการขายโดยทําการวิจัยผ(านระดับผู�จัดการจํานวน 396 คน ใน 97 บริษัทและผลการวิจัยพบว(า 
การใช�ระบบควบคุมการขายจะส(งผลสําคัญต(อแรงจูงใจภายในและภายนอกในเชิงเหตุผลและ
ความรู�สึกซ่ึงส(งผลต(อพฤติกรรมและผลงานการขายนอกจากนี้ยังแสดงให�เห็นว(า ผู�จัดการงานขายจะ
บริหารงานได�ดีนั้นข้ึนอยู(กับระบบการควบคุมงานขาย และการรับสมัครพนักงานขายท่ีมีทักษะเข�ามา
ทํางาน โดยผลการศึกษาแสดงให�เห็นว(าการใช�ระบบควบคุมงานขายส(งผลต(อการสร�างแรงจูงใจในการ
ทํางานของพนักงานขายในเชิงเหตุผลและความรู�สึกและจะส(งผลต(อพฤติกรรมในการทํางาน หาก
ผู�จัดการใช�ระบบควบคุมงานขายได�ดี การควบคุมเรื่องเปdาหมาย และกิจกรรมต(างๆจะเกิดประโยชน.
ในการบริหารได�เปrนอย(างดี นอกจากนี้การควบคุมงานขายยังส(งผลต(อการพัฒนากระบวนการขาย 
และพฤติกรรมการขายของฝ�ายขาย และผู�จัดการฝ�ายขายสามารถท่ีจะเพ่ิมเรื่องของรายได� หาก
พนักงานขายได�ทุ(มเทการทํางานในงานอย(างเต็มท่ี งานวิจัยยังได�เสนอให�มีการจัดทําแรงจูงใจในเชิง
เหตุผลและอารมณ. เพ่ิมเติมว(าแรงจูงใจใดมีผลต(อการขายโดยอาจจะใช�ทฤษฎีของวีรูมมาทํางานวิจัย
เพ่ิมเติม 
  ในงานวิจัยของ ไมเคิล อี มอร.แบลค. แจน เอ นิสเลย. เอนนี่ เลวิน (Michael E.MOR 
Back JAN A.Nissley Any Levin, 2001) ในเรื่อง “Antecedents to Retention and Turnover 
Human service Employees”ได�ศึกษาวิจัยบทความจํานวน 25 บทความถึงความสัมพันธ.ของตัว
แปรทางกายภาพ ความคิดส(วนบุคคล เง่ือนไของค.กร การลาออก ซ่ึงผลงานวิจัยได�แสดงให�เห็นว(า 
ความไม(พึงพอใจในการทํางาน และขาดการสนับสนุนเปrนตัวแปรท่ีทําให�พนักงานลาออกจากงานมาก
ท่ีสุดนอกจากนี้ผลการวิจัยได�แสดงข�อมูลเชิงบวกและข�อมูลเชิงลบให�กับระดับผู�จัดการและผู�สร�าง
นโยบายว(า ข�อมูลเชิงลบของผลวิจัยแสดงให�ว(าพนักงานท่ีลาออกบ(อยๆเกิดจากไม(พอใจกับงานท่ีทํา 
รู�สึกเหน็ดเหนื่อย และเครียดกับงานท่ีมีมากเกินไป และไม(ได�การสนับสนุนจากหัวหน�างาน และ
องค.กร สําหรับข�อมูลเชิงบวก แสดงให�เห็นว(า การตัดสินใจลาออกจากงานคือเรื่องส(วนตัวซ่ึงระดับ
ผู�จัดการและหัวหน�างาน ไม(มีทักษะการจัดการท่ีดีและไม(ลงไปแก�ไขปTญหาได�เหมาะสมในเรื่องการ
ทํางาน ซ่ึงแสดงให�เห็นว(าท้ังผู�จัดการ และผู�จัดทํานโยบายควรรับรู�ว(า ความเครียด การเหนื่อยล�า และ
การขาดความพึงพอใจของงานเปrนหลักสําคัญท่ีทําให�พนักงานลาออกมากท่ีสุด 
  ในเรื่องของการต้ังเปdาการขาย ระบบการควบคุมการขายชอง อีลิค ฟTง เคนเนทอาร. 
อีแวน เชาวม๋ิง (Eric Fang Kenneth R. EvansShaoming Zou, 2004) ในหัวข�อ “The moderating 
effect of goal setting characteristics on the sales control system- job performance 
relationship” ได�ทําการศึกษาผ(านผู�จัดการจํานวน 600 คน ในสหรัฐอเมริกาโดยผลการวิจัยแสดงให�
เห็นว(าลักษณะของการสร�างจุดมุ(งหมายจะมีความสอดคล�องกับระบบควบคุมงานขายและผลงาน
การขายของฝ�ายขายโดยจุดประสงค.จะประกอบด�วยความยากง(ายของเปdาหมาย ความเจาะจงของ
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เปdาหมายการมีส(วนร(วมของเปdาหมายหากปราศจากการพิจารณา ถึงลักษณะของเปdาหมาย ความยากง(าย
ของเปdาหมาย ความเจาะจงของเปdาหมาย และการมีส(วนร(วมของเปdาหมายจะนําไปสู(การขาด
ประสิทธิภาพของงานควบคุมการขาย นอกจากนี้ความยากของจุดประสงค.งานขาย จะส(งผลในเชิงลบ
กับงานควบคุมงานขายในขณะท่ีของการมีส(วนร(วมในเปdาหมาย จะมีผลต(อกิจกรรมควบคุม และ
ความสามารถในการควบคุมของพฤติกรรมของผลงานหรือกล(าวได�ว(าการได�มีส(วนร(วมในการสร�าง
เปdาหมายร(วมกันจะช(วยทําให�ฝ�ายขายมีองค.ความรู�ท่ีจะทําให�กิจกรรมด�านงานขายเกิดประสิทธิภาพ
และได�แนวทางนําไปใช�ให�กับผู�จัดการว(าการควบคุมระบบงานขายจะต�องให�ความสําคัญกับกลยุทธ.
ของจุดประสงค.ของงานด�วยเช(นกัน 
  ฮุยเวนชู ยูซันลิ๋ง (Huey-Wen chou, yu-Hsun Lin, 2013) ในหัวข�อ 
“Transformational Leadership and Team performance: The Mediating Roles cognitive 
trust and collective Efficiency” ได�ศึกษาผ(านกลุ(มตัวอย(าง 320 คน ใน 160 ทีมโดยทําการศึกษา
เรื่องความสัมพันธ.ของผู�นําการเปลี่ยนรูป ความไว�วางใจและประสิทธิภาพการทํางานกลุ(มท่ีส(งผลต(อ
การทํางานเปrนทีม โดยผลวิจัยพบว(าความไว�วางใจในกลุ(มผู�นําเปrนสิ่งจําเปrนต(อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางานกลุ(มและช(วยทําให�เกิดผลงานของทีมโดยผลการศึกษายังแสดงให�เห็นว(าการไว�วางใจเชิง
เหตุผลในทีมของผู�นําและสมาชิกของทีมจะมีผลต(อผู�นําเปลี่ยนรูปและสะท�อนความสัมพันธ.ของตัว
ผู�นําเปลี่ยนรูปกับการไว�ใจเชิงเหตุผลและส(งผลต(อองค.กร ดังนั้นการพัฒนาความไว�วางใจในทีมจึงเปrน
สิ่งจําเปrนต(อสมาชิกในทีมทําให�เกิดความไว�วางใจผู�นําแห(งการเปลี่ยนรูปช(วยกระตุ�นการทํางานของทีม
และผู�นําให�เกิดความไว�วางใจซ่ึงกันและกันและความไว�วางใจในตัวผู�นํานั้นส(งผลในทางบวกให�กับ
สมาชิกในทีมในการสร�างแรงจูงใจในการทํางานและเกิดความม่ันใจและเชื่อใจในการทํางานมากข้ึน 
และเกิดความไว�เนื่อเชื่อใจในการปฏิบัติงานให�ออกมาได�ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือการพัฒนา
องค.กรร(วมกันเพ่ือให�บรรลุเปdาหมายตามวัตถุประสงค.ขององค.กรท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

  นอกจากนี้งานวิจัยของมิน ซี คารืเทอร. เอ ชิล เอ อาร.แมนนาคิสฮุเบรด์ิเอสฟ�ล และ 
เควิน ดับบิวเอ็มมอส โอลเด�น (Min Z carter, A chilles A Armennakis Hubert S.feild and 
Kevin W.moss Holden, 2012) ในเรื่อง “Transformational leadership, relationship quality 
and Employee performance during continuous incremental organizational change”ได�
ศึกษาพนักงานจํานวน 251 คนและผู�จัดการ 78คนในเรื่องผู�นําการเปลี่ยนรูปโดยตรวจสอบความสัมพันธ.
ของผู�นําการเปลี่ยนรูปกับปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลง หรือคุณภาพของการเปลี่ยนแปลง ความถ่ีของ
การเปลี่ยนแปลง และผลของการเปลี่ยนแปลงซ่ึงประกอบด�วยผลงานและการนําไปสู(คนท่ีมีคุณภาพ
ของความสัมพันธ.กับองค.กร (OCB) ผลการศึกษาแสดงให�เห็นว(าความถ่ีของการเปลี่ยนแปลงนําไปสู(
คุณภาพของความสัมพันธ.ต(อองค.กรในเรื่องผลงานและการเปrนสมาชิกท่ีดีต(อองค.กรนอกจากนี้ผล
การศึกษายังแสดงให�เห็นว(า การเปลี่ยนแปลงเปrนสิ่งสําคัญของกระบวนการของความไม(แน(นอนจาก
สภาพเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความต�องการของผู�บริโภคและความก�าวหน�าของเทคโนโลยี
ดังนั้นองค.กรจึงต�องพร�อมท่ีเปลี่ยนแปลงฝ�ายเพ่ือให�เกิดการพัฒนาองค.กรและการสร�างความสัมพันธ.ท่ี
มีคุณภาพเพ่ือให�เกิดการพัฒนาศักยภาพของพนักงานท่ีทํางานด�วยและทําให�พนักงานเกิดความม่ันใจ
ท่ีจะได�ใช�ทักษะและความสามารถต(อการเปลี่ยนแปลงนี้ และทําให�องค.กรเกิดการอยู(รอดและ
เจริญเติบโตและปรับตัวให�ทันกับสภาพการแข(งขันท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ 
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  งานวิจัยของ ลินดา โรด และ โลเบริด.ไอเซนเบอร.เกอร. (Linda Rhoades and 
Robert Eisenberger, 2002) ในเรื่อง“Perceived organizational support : A Review of The 
literature”ได�ศึกษา 70 บทความของความเชื่อของพนักงานท่ีส(งผลต(อการได�รับการสนับสนุนจาก
องค.กร โดยผลวิจัยแสดงให�เห็นว(า ความยุติธรรม การได�รับการสนับสนุนจากหัวหน�างาน การได�รับ
รางวัลจากองค.กร และความพึงพอใจในเนื้องาน เปrนปTจจัยหลักท่ีส(งผลต(อการได�รับการสนับสนุนจาก
องค.กร (POS) นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให�เห็นว(าผลของการได�รับรางวัลและเง่ือนไขในการ
ทํางานจะส(งผลต(อการรับรู�เรื่องการได�รับการสนับสนุนองค.กรจากท่ีทําให�ความเครียดในการทํางาน
ลดลงและความชื่นชอบของผลรางวัลและเง่ือนในการทํางานจะอยู(ในระดับท่ีดีพอควรหากมีการ
ควบคุมเรื่องของเท(าเทียมและได�รับการสนับสนุนจากหัวหน�างานโดยองค.ประกอบของผลรางวัลของ
องค.กรและเง่ือนไขในการทํางานมีองค.ประกอบด�วย การยอมรับนับถือ การจ(ายค(าทดแทนและการ
ได�รับการเลื่อนข้ัน ความปลอดภัยของงาน ความมีอิสระในการทํางาน บทบาทของความรู�สึกท่ีเครียด
ต(อการทํางาน การได�รับการฝ�กอบรมและขนาดขององค.กรนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความยุติธรรม การ
ได�รับความสนับสนุนจากองค.กรก็เปrนสิ่งสําคัญเช(นกันในการรับรู�ถึงการได�รับการสนับสนุนจากองค.กร 
  งานของ ซีออนซิน ลีและ (Seonqsin Lee, 2007) ในเรื่อง “Vroom's Expectancy 
theory and the Public library customer motivation model”ได�ศึกษาเรื่องส(วนประกอบของ
แรงจูงใจของ วีรูม (V room) เพ่ือสร�างและพัฒนาโมเดลแรงจูงใจให�ลูกค�าในการใช�ห�องสมุด
สาธารณะมากข้ึนโดยผลวิจัยแสดงให�เห็นว(า ความเข�าใจของลูกค�าในมุมของ ความชอบ (Valence) 
ความคาดหวัง (Expectancy) และความเปrนเครื่องมือ (Instrumentality) เปrนปTจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดต(อ
การใช�ห�องสมุดสาธารณะนอกจากนี้ทฤษฎี V-Room ยังแสดงให�เห็นถึงความสําคัญของแรงจูงใจว(า
ทําไมคนถึงแสดงพฤติกรรมออกมาและมีพฤติกรรมเช(นนั้น ซ่ึงทฤษฎีนี้สามารถแสดงให�เห็นว(าสามารถ
สร�างคุณค(าในงานวิจัยทางการตลาดเพ่ือตอบคําถามว(าทําให�ลูกค�ามีแรงจูงใจได�อย(างไรและจะกระตุ�น
ลูกค�ามาใช�ห�องสมุดได�อย(างไร ดังนั้นการเข�าใจความต�องการของลูกค�าถือเปrนปTจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดใน
การสร�างแรงจูงใจในการใช�ห�องสมุดเพ่ือสร�างการยอมรับของลูกค�า 
  งานวิจัยของ ทุกบา ทูราบิคกับซันอนานุ บาสกัน (TugbaTurabik, Gulsan Atanur 
Baskan, 2014) ในเรื่อง “The Importance of Motivation Theories in terms of Education 
Systems”ได�ศึกษาว(าองค.กรทุกองค.กรมีเปdาหมายท่ีต�องทําให�สําเร็จและวางแผนเปdาหมายให�มี
ประสิทธิผลหากสามารถสร�างแรงจูงใจให�กับพนักงาน ดังนั้นเพ่ือบรรลุเปdาหมายขององค.กรทาง
การศึกษาการสร�างแรงจูงใจของพนักงานทางการศึกษาเช(น อาจารย.พนักงาน หรือผู�ตรวจสอบ จึงเปrน
บุคคลท่ีสําคัญต(อการสร�างแรงจูงใจในการทํางาน โดยผลการวิจัยแสดงให�เห็นว(าทฤษฏีแรงจูงใจจะ
ส(งผลต(อชีวิตในการทํางานและการศึกษาเชิงระบบการศึกษาจะถูกนําเสนอผ(านทฤษฏีแรงจูงใจด�วย
เช(นกัน โดยบทสรุปแสดงให�เห็นว(าพนักงานต�องการทํางานเต็มความสามารถท่ีจะทําให�งานเดินได�
อย(างราบรื่นและไม(ถูกขัดจังหวะหรือเต็มใจทํางาน การทําให�พนักงานมีความเต็มใจในการทํางานหรือ
สร�างแรงจูงใจถือเปrนสิ่งสําคัญ ดังนั้นระดับบริหารควรมีความเข�าใจถึงความหมายของการสร�าง
แรงจูงใจ การสร�างแรงจูงใจท่ีให�กับพนักงานจะทําให�เกิดการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ต(อองค.กร ดังนั้นผู�จัดการหรือระดับบริหารจึงมีบทบาทสําคัญท่ีจะต�องเข�าใจพนักงานและสามารถ
กําหนดเง่ือนไขของแรงจูงใจและแสดงให�เห็นถึงว(าผลการทํางานจะมีความสอดคล�องกับแรงจูงใจ
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อย(างไร การให�รางวัลกับพนักงานก็ส(งผลต(อการสร�างแรงจูงใจด�วยเช(นกันและช(วยเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของคุณภาพการศึกษาให�กับนักเรียนและนักศึกษา 
  งานวิจัยของเดวิด พรามิเตอร. (David Parameter, 2015) เรื ่อง “Key 
Performance Indicator”ได�ศึกษาถึงการประสานงานระหว(างงานประจําวันและงานสําคัญให�ไปใน
ทิศทางเดียวกันและปรับปรุงผลงานให�ดีข้ึนและสามารถทําให�ผู�นําได�ให�ทิศทางการทํางานกับ
ผู�ใต�บังคับบัญชาในการตัดสินใจในงานประจําวันและทําให�เกิดความก�าวหน�าในงานโดยใช�ระบบของ
ตัวชี้วัดมาประยุกต.เพ่ือกําหนดทิศทางขององค.กรนอกจากนี้ยังได�แสดงถึงประโยชน.ของตัวชี้วัดท่ีทําให�
เห็นงานท่ีทําประจําวันจะส(งผลต(อความสําเร็จขององค.กรอย(างไร จะปรับปรุงผลการทํางานได�อย(างไร 
อีกท้ังการให�อํานาจในการทํางาน โดยคํานึงถึงผลงานของการทํางานท่ีก�าวหน�ามากข้ึน ทําให�เห็นภาพ
ชัดเจนข้ึนจะต�องทําอะไร เพ่ือเปdาหมายการทํางานให�มีภาพชัดเจน และปรับความเข�าใจในเรื่องการ
ตัดสินใจในการทํางาน และทําให�ผลงานท่ีออกมามีความเสถียรในการวัดผลลัพธ. และทําให�ได�มาซ่ึง
ข�อมูลย�อนกลับ และทําให�องค.กรได�เห็นภาพในอนาคตเพ่ือเตรียมความพร�อมในการแข(งขันในธุรกิจ 
โดยตัวชี้วัดท่ีทําข้ึนควรมีมิติท่ีต�องคํานึงถึงได�แก( ต�องมีระยะเวลาเปrนตัวกําหนด ฝ�ายบริหารต�องให�
ความสําคัญในการทํางาน มีความเรียบง(ายในการใช�งานไม(ซับซ�อน มีทีมบริหารท่ีเปrนพ้ืนฐานของการ
ทํางาน ส(งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงการทํางานในองค.กรและแสดงถึงผลลัพธ.เชิงบวกต(อการ
พัฒนาองค.กร หากจัดทําตัวชี้วัดได�จะทําให�องค.กรเกิดทิศทางในการบริหารไปในทิศทางเดียวกันและ
ทําให�องค.กรเกิดผลงานท่ีส(งผลต(อการสร�างผลประกอบการท่ีดีข้ึน และสามารถแข(งขันกับคู(แข(งได�
อย(างเต็มรูปแบบ 
  ในงานวิจัยของ แนคโยวา เอ แพคไซโอวา เอส (Nagyova and Paccaiova, 2009) 
ในเรื่อง “How to Build Manual for Key Performance Indicators-KPI” ได�ศึกษาถึงการวัดผลงาน
เชิงกระบวนการซ่ึงแสดงเปdาหมายและข�อมูลรายละเอียดเก่ียวกับขบวนการการสร�างผลงานซ่ึงตัวชี้วัด
ท่ีสําคัญจะต�องแสดงผลเชิงปริมาณท่ีสะท�อนปTจจัยสําคัญขององค.กรและสามารถนําไปใช�ได�ทุกธุรกิจ
และทุกประเภทไม(ว(าจะเปrนเรื่องสารสนเทศ การก(อสร�าง วิศวกรรม ความเสี่ยง ความปลอดภัย 
คุณภาพ การเงิน และการขาย โดยผลการศึกษาพบว(าตัวชี้วัดจะต�องมีความน(าเชื่อถือ (Validity) ต�อง
มีข�อมูลเพียงพอ (Enough Detail) มีความถ่ีการวัดเพียงพอ (Enough Measure Frequency) มี
คุณภาพ (Quality) ใช�ได�ทันที (Just in Time) มีความเท่ียงเรื่องเวลา (Stability in time) เข�าใจง(าย 
(Easy understanding) แสดงผลความรับผิดชอบ (Result Responsibility) นอกจากนี้ผลการศึกษา
ยังแสดงให�เห็นว(าการขาดคุณภาพและระบบควบคุมท่ีดีจะเปrนปTญหาหลักของการผลิตและบริหาร 
ดังนั้นเพ่ือปรับปรุง ประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานจึง เปrนสิ่งจําเปrนที่จะต�องวิ เคราะห.
กระบวนการต(าง และประเมินผ(านระบบตัวชี้วัดการจัดทําตัวชี้วัดไม(ได�แค(แสดงแค(การผลผลิต แต(จะ
ทําให�กระบวนการเกิดความพัฒนาในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ดังน้ันองค.กรจึงต�องวางแผนในระยะยาว
เพ่ือให�เกิดผลเชิงบวกในการบริหาร และข�อได�เปรียบเชิงการแข(งขัน การจัดทําตัวชี้วัดจึงเปrนสิ่งสําคัญ
ท่ีจะช(วยเร(ง และรวบรวมสิ่งต(างๆเข�าด�วยกันแบบมีระบบแบบแผน และสร�างระบบตัวชี้วัดให�เกิด
ความปลอดภัยในเชิงบริหารซ่ึงกระบวนการของการวัดผลจะต�องแสดงถึงจุดประสงค.ในการทํางาน 
และได�ข�อมูลท่ีถูกต�อง โดยใช�ตัวชี้วัดเปrนเครื่องมือของการสร�างประสิทธิผลเชิงกลยุทธ. โดยผ(าน
กระบวนการของการนําเข�า ประมวล และ ผลลัพธ. โดยผ(านกระบวนการของการกําหนดความหมาย
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ของกระบวนการ กลุ(มขยายความท่ีเก่ียวข�อง การร(วมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับตัวชี้วัด และการ
สร�างตัวชี้วัดท่ีจะเกิดประโยชน.สูงสุดต(อองค.กร โดยแสดงระยะเวลาคุณภาพเปrนร�อยละ ความเปrนไป
ได� และยืดหยุ(นของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ อีกท้ังกระบวนการของต�นทุน และผลกระทบต(อ
สิ่งแวดล�อมในการทํางาน 
  ในเรื่องของการจัดการองค.กร (Organization) ของงานวิจัยของเอนจิโลคินิชิ และ 
ไบอัน วิลเลี่ยม (Angelo Kinichi and Brian Williams, 2009) ในเรื่อง“Management 3rd”ได�ศึกษา
เรื่องโครงสร�างองค.กรท่ีประกอบด�วย ประเภทขององค.กร แผนผังขององค.กร องค.ประกอบหลักของ
องค.กร โครงสร�างขององค.กรผลงานวิจัยได�แสดงให�เห็นการบริหารการจัดสร�างองค.กร และเข�าใจ
พ้ืนฐานโครงสร�างขององค.กร และสามารถออกแบบโครงสร�างขององค.กรได� โดยประเภทขององค.กร
ประกอบด�วย องค.กรแบบหวังผลกําไร องค.กรแบบไม(หวังผลกําไร และองค.กรแบบผลประโยชน.ตอบแทน 
แผนผังขององค.กรประกอบด�วย อํานาจหน�าท่ีตามลําดับการบังคับบัญชาในแนวต้ัง ความชํานาญ
เฉพาะด�านในแนวนอน นอกจากนี้องค.ประกอบหลักขององค.กรประกอบด�วย มีเปdาหมายร(วมกัน 
ความสามารถในการประสาน การแบ(งงานกันทํา อํานาจหน�าท่ีตามลําดับข้ันตอน ขอบเขตแห(งการ
ควบคุม ลักษณะเฉพาะหน�าที่และอํานาจและประเภทอํานาจหน�าท่ี และโครงสร�างขององค.กร
ประกอบด�วย โครงสร�างอย(างง(าย โครงสร�างตามหน�าท่ีโครงสร�างตามวัตถุประสงค. โครงสร�างกลุ(ม
ลูกค�า โครงสร�างอุตสาหกรรม โครงสร�างแบบผสมโครงสร�างแบบเมตริกซ. โครงสร�างแบบทีมงาน
โครงสร�างแบบเครือข(าย กล(าวโดยสรุปคือการจัดองค.กรตามโครงสร�างที่กล(าวมาจะทําให�เกิด
ประโยชน.ต(อองค.กร ประโยชน.ต(อผู�บริหาร และประโยชน.ต(อผู�ปฏิบัติงานเพื่อให�องค.กรได�บรรลุ
วัตถุประสงค.และเจริญก�าวหน�า ทําให�งานไม(ซับซ�อน ปรับตัวเข�ากับสถานการณ.ต(างๆได�ง(ายและเร็ว 
แก�ปTญหาการทํางาน อีกท้ังเกิดการแบ(งงานอย(างเหมาะสมและถูกต�อง 
  งานวิจัยของ อับเบโต� คาร.เนลิโอ� (Alberto Carnerio, 2000) ในเรื่อง”How does 
knowledge management influence innovation and competitiveness?”ได�ศึกษาถึงการ
จัดการคุณค(าของมนุษย.ผ(านความสัมพันธ.ของการแข(งขันขององค.กรและการเปrนผู�นําเชิงนวัตกรรม 
และการจัดการองค.ความรู�ท่ีส(งผลต(อการจัดการเชิงกลยุทธ.ในการแข(งขันและแสดงความสัมพันธ.ของ
การพัฒนาลักษณะของบุคคลโดยผลงานวิจัยพบว(าความสําคัญเรื่องการพัฒนาองค.ความรู�และการ
จัดการองค.ความรู�ในการสร�างความได�เปรียบเชิงการแข(งขันและแสดงให�เห็นกรอบแนวคิดของ
ความสัมพันธ.ของการจัดการองค.ความรู� การแข(งขัน และการสร�างนวัตกรรมโดยอิทธิพลของการ
จัดการองค.ความรู�ให�เกิดประสิทธิผลทางการจัดการเปrนเร่ืองท่ีสําคัญและจะทําอย(างไรให�องค.ความรู�
ของพนักงานได�ถูกนําไปใช�เพ่ือประโยชน.สูงสุด ดังนั้นองค.กรจําเปrนต�องค�นหาองค.ความรู�ท่ีจะเพ่ิม
คุณค(าขององค.ความรู�ให�มีความแตกต(างและทําให�ตลาดรับรู�ในสิ่งนี้ด�วย และทําให�การลงทุนเรื่ององค.
ความรู�นี้ให�เกิดผลกําไรต(อองค.กร ท่ีผลักดันความคิดในเชิงนวัตกรรมและการแข(งขันในตลาดโดยมอง
เรื่องขององค.ความรู�เปrนทุนทางปTญญาท่ีสําคัญและเปrนเครื่องมือเชิงกลยุทธ.และการกระตุ�นให�
พนักงานในองค.กรได�นําองค.ความรู�มาสร�างความได�เปรียบเชิงการแข(งขัน 
  นอกจากกนี้งานของแอลแอล ซี (Customer Incorporated LLC, 2006) 57 
Sylvon knoll Road stamford CT06902 ในเรื่อง “Achieving sales Effectiveness with sales 
workflow management”ได�ศึกษาเรื่องการบริหารงานขายให�มีประสิทธิผล โดยผ(านบุคลากร 
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ขบวนการ เทคโนโลยี และการวิเคราะห.ข�อมูลในเรื่องของการจัดการองค.กรโดยผลงาวิจัยได�แสดงให�
เห็นว(า การบริหารงานขายจะส(งผลให�เกิดการขายท่ีมากข้ึน ร�อยละ 26.4 การเดินทางเพ่ือการขาย
ร�อยละ21 การทํางานเอกสารร�อยละ 21.6 การแก�ปTญหาร�อยละ 14% และอ่ืนๆ ร�อยละ 17 และ
องค.กรต�องคิดอย(างมีระบบถึงการบริหารงานขายให�มีประสิทธิภาพผ(านระบบของการสร�าง
ความสัมพันธ.ของบุคคล ขบวนการและเทคโนโลยีและข�อมูลอีกท้ังการจัดการเชิงกระบวนการของการขาย 
เช(นการอนุมัติเรื่องของราคา กระบวนการต(อรอง และการนําเสนอข�อมูลให�ลูกค�า การจัดวางระบบ
ผลตอบแทนการรายงานถึงระบบเรียลไทม.ในเชิงวิเคราะห.ข�อมูลเพ่ือให�รู�ถึงสาเหตุและผลของการ
ทํางานนอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให�เห็นว(าการบริหารงานขายท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีจะต�องทําให�
ผู�แทนขายและองค.การขายมีระบบการวางระบบการขายท่ีต�องสะท�อนถึงการเจริญเติบโตของยอดขาย
และต�นทุนของการจัดการ โดยอยู(บนพ้ืนฐานของเปdาการขาย และเครื่องมือในการขายและเทคนิคใน
การขายท่ีทําให�องค.กรสร�างผลกําไรได�มากท่ีสุดเพ่ือปรับปรุงให�ได�ประสิทธิภาพในงานส(งผลสูงสุด 
  งานวิจัยของ ฮามิตเรซ(า ฮัทจาริ เมย.ซัม ซารามิ (Hamid Reza HadjaliMeysam 
salami, 2012) ในเรื่อง “An Investigation on the effect of organization citizenship 
behavior (OCB) torword customer-orientation: A case of Nursing home” ได�ศึกษาจาก
พนักงานนางพยาบาลจํานวน 87 คนโดยผลการวิจัยพบว(าความสําเร็จขององค.กรข้ึนอยู(กับการบริการ
ท่ีมีคุณภาพของบุคลากรท่ีมีคุณภาพทําให�เกิดการแข(งขันในธุรกิจได�เนื่องจากบุคลากรเปrนผู�ท่ีมี
ความสัมพันธ.โดยตรงกับลูกค�าและยังแสดงให�เห็นคุณภาพของการบริการเปrนหัวข�อท่ีท�าทายของ
การจัดการ ดังนั้นความสําเร็จขององค.กรในเศรษฐกิจเช(นจะข้ึนอยู(กับคุณภาพของการบริการและ
พนักงานท่ีมีใจรักการบริการ อีกท้ัง หนึ่งในปTจจัยท่ีมีอิทธิพลต(อคุณภาพการบริการจะส(งผลต(อความ
ได�เปรียบเชิงการแข(งขันด�วยพฤติกรรมของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานท่ีมีส(วนเก่ียวข�องกับลูกค�า
โดยตรง โดยความสัมพันธ.ของการเปrนพนักงานท่ีดีขององค.กรและการเน�นเรื่องลูกค�าในธุรกิจพยาบาล
ท้ังสองตัวแปรมีความสัมพันธ.กันโดยการเน�นลูกค�า เปrนความต�องการท่ีองค.กรควรจะทําการวิเคราะห.
เข�าใจและตอบสนองความต�องการได�อย(างสมบูรณ.แบบถือเปrนองค.ประกอบท่ีสําคัญและยังส(งผลให�
เกิดการปรับปรุงผลของการดําเนินงานทางด�านการเงินและนําไปสู(การสร�างส(วนแบ(งทางการตลาด
เพ่ือทําให�องค.กรมีความยั่งยืนและประสบผลสําเร็จในเชิงบริหาร 
  งานของ จารอสรอบ เนคอรันเนคและเลนคาแนคโคย(า (Jaroslav Nekoranec และ 
LenkaNAGyova, 2014) ในหัวข�อ “Adapting of Employees in the organization and its 
importance in terms of Human Resources management” ได�ศึกษาว(าการบริหารทรัพยากร
มนุษย. เปrนกลยุทธ.ท่ีสําคัญขององค.กรท่ีมีผลต(อบุคลากรในองค.กรโดยเฉพาะการสรรหา การทําให�
เข�ารูปเข�าร(างขององค.กร การแบ(งหน�าท่ีการทํางาน การจัดโครงสร�างองค.กร และการประสาน
ระหว(างกันของกิจกรรมในองค.กร ผลของงาน ทักษะของงาน และพฤติกรรมของงาน โดยการเพ่ิม
ความจงรักภักดีของพนักงาน การเห็นพ�องต�องกันในสัญญาเชิงจิตวิทยา การกระตุ�นการเรียนรู� และ
การปรับตัวต(อสิ่งแวดล�อมทางสังคมและการปรับตัวของพนักงานกับการทํางานในองค.กรใหม(ๆ ไม(ได�
เปrนกระบวนการที่ง(ายเสมอไปซึ่งมีองค.ประกอบของความรู�สึกหลายอย(าง ซ่ึงพนักงานใหม(ต�องต้ัง
คําถามในเรื่องของงาน ทีมและการเจริญเติบโตในหน�าท่ีการงาน ซ่ึงเกิดจากการสร�างความสัมพันธ.
ของหัวหน�างานและระบบของการสื่อสาร ดังนั้นการสื่อสารที่ดีถือเปrนทักษะที่สําคัญที่จะช(วย
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แก�ปTญหาความขัดแย�งอีกท้ังการปรับตัวยังข้ึนอยู(กับความต�องการของงานขอบเขต การตัดสินใจ และ
ตําแหน(งของการทํางานในองค.กร โดยการปรับตัวท่ีเน�นเรื่องขององค.กร แผนก ตําแหน(ง เพ่ือเอาชนะ
ความไม(รู�เพ่ือสร�างทัศนคติเชิงบวกต(อองค.กรและลดการลาออกของพนักงาน 
  ในงานวิจัยของเอ็มแชค เอวันราแซค (M.Ishag. H. MAwan. Z Razag, 2013) ใน
เรื่อง”The keyperformanceindicators (KPIs) andtheirimpactonoverallorganizational 
performance”ได�ศึกษาผ(านระดับผู�บริหารระดับสูงของโรงงานจํานวน 84 แห(งโดยศึกษาว(าการ
จัดการเรื่องผลงานมีความสําคัญท่ีต�องใช�ตัวชี้วัดการทํางานและผลกระทบของตัวชี้วัดต(อการบริหาร
โรงงานในปากีสถานโดยผลการศึกษาพบว(าองค.กรการผลิตจะให�ความสําคัญกับความพึงพอใจของ
ลูกค�า และความน(าเชื่อม่ันของการส(งมอบสินค�า โดยคํานึงถึงต�นทุน การเงิน คุณภาพ เวลา ความ
ยืดหยุ(น ความปลอดภัย และความพึงพอใจของพนักงานนอกจากนี้การจัดการงานด�านการวัดผลเปrน
ปTจจัยที่สําคัญขององค.กรในการสร�างความได�เปรียบเชิงการแข(งขัน ซ่ึงองค.กรควรจะดําเนินการ
ตรวจสอบว(าองค.กรได�เดินมาถูกต�องและจะบรรลุวัตถุประสงค.ท่ีได�วางไว� ด�วยเหตุนี้การจัดการ
ทางด�านการวัดผลจึงเปรียบเสมือนการประเมินและควบคุมการปฏิบัติการในเชิงภาพรวมขององค.กร
และเปรียบเทียบผลงานขององค.กรในองค.กรหรือข�ามองค.กร ซ่ึงการเปรียบเทียบในฝ�าย แผนก ทีม
หรือรายบุคคล ซ่ึงงานวิจัยนี้ต�องการทราบถึงตัวชี้วัดที่จะนํามาใช�ในส(วนของโรงงานที่ปากีสถาน
ความสัมพันธ.ระหว(างตัวชี้วัดและผลลัพธ.ท่ีได�มาซ่ึงอาจแสดงมาในเชิง การเงิน ลูกค�า การเรียนรู�หรือ 
การเจริญเติบโตและกระบวนการ โดยผลวิจัยได�สรุปว(า ระบบการผลิตควรให�ความสําคัญกับความ
พึงพอใจของลูกค�าและความเชื่อม่ันในการส(งของเปrนประเด็นสําคัญท่ีสุด ส(วนธุรกิจของอุตสาหกรรม
เครื่องยนต. ควรให�ความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกค�าและผลงานทางสังคม อย(างไรก็ตาม ต�นทุน 
การเงินคุณภาพสินค�า ระยะเวลา การยืดหยุ(น การสร�างความน(าเชื่อถือในการส(งสินค�า ความปลอดภัย 
และความพึงพอใจก็ส(งผลต(อภาพร(วมองค.กรเช(นกัน 
  งานวิจัยของ เจเนวี ฮัลเดอมารด. (Genevieve Hundermark, 2013) เรื่อง
“Learning and The Sustainability of Small Organization : An Examination of Senge 
Theory of A Learning Organization in a South Africa Context.”ได�ศึกษาถึงองค.กรแห(งการ
เรียนรู� เปรียบเสมือนว(าพนักงานในองค.กรควรจะขยายขอบเขตความสามารถของตนเองเพ่ือสร�าง
ผลลัพธ.ในสิ่งท่ีตนเองควรจะได�รับโดยใช�แรงบันดาลใจเชิงกลุ(มและรูปแบบของแนวคิดท่ีเป�ดกว�างและ
การเรียนรู�ท่ีจะทํางานด�วยกัน ท(ามกลางของการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดังนั้นองค.กรควรท่ีจะเปrนองค.กรแห(งการเรียนรู�เพ่ือให�เกิดความยั่งยืนในสภาพแวดล�อมท่ี
เจาะจงขององค.กรในธุรกิจขนาดย(อมของแอฟริกาใต� โดยผลของการวิจัยแสดงให�เห็นว(าแนวคิดของ 
Sengeว(า องค.กรควรท่ีจะพยายามท่ีจะนําแนวคิดของการเรียนรู�มาปฏิบัติใช�โดยให�ความสําคัญกับ
พนักงานในการร(วมแข(งขันวิสัยทัศน. มีอิสระในความคิดเห็น มีการเรียนรู�กันเปrนทีม และมองถึง
ผลกระทบต(างๆ ท่ีส(งผลต(อองค.กร โดยในแอฟริกาใต�ได�นําแนวคิดขององค.กรของเรียนรู�มาเปrน
เครื่องมือ ในความไม(ยุติธรรมในการแบ(งปTนองค.ความรู�ร(วมกัน ทํางานร(วมกัน และมองว(าทุกคนเปrน
ส(วนสําคัญขององค.กร และทําให�องค.กรเกิดความยั่งยืนในสภาพแข(งขันท่ีปT นป�วน 
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  งานวิจัยของ สตีเว(น เอ เมลนี่ ยูนิต บิตติซ่ี เคน เพลตจุตต�าโทไบ และบีจอน (Steven 
a Melnyk, Unit Bittici, Ken Platts, Jutta Tobias, Bjorn Anderson, 2013) ในเรื่อง “Is 
Performance measurement and management fit for the future?” ได�ศึกษาถึง การวัดผลงาน
และการจัดการ (PM) ว(าเปrนการจัดการและผลการวิจัยท่ีความขัดแย�งกัน โดยด�านหนึ่งได�อธิบายถึง 
ประโยชน.ของการจัดการและหน�าท่ีของการจัดการซ่ึงส(งผลต(อผลปฏิบัติงาน โดยงานวิจัยนี้ได�พยายามชี้
ประเด(นถึงความขัดแย�งท่ีจะทําให�การวัดผลและการจัดการเข�ากันได�หรือเหมาะสม ซ่ึงมีผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล�อมทางธุรกิจและกลยุทธ.ขององค.กรซ่ึง 2 ปTจจัยนี้จะนําไปสร�างเมตริกซ.ใหม(ๆ 
หรือการทบทวนวัดผลในแบบใหม(ๆ หากไม(มีการทบทวนหรือสร�างเมตริกซ.ใหม(ๆ ในการวัดผลองค.กรก็
ยากจะประสบผลสําเร็จ ซ่ึงสิ่งท่ีองค.กรวัดผลกับรางวัลท่ีได�ไม(มีความสอดคล�องกันเนื่องจากขาดความเข�า
กันหรือเหมาะสม ดังนั้นด�วยสถานการณ.เช(นนี้ องค.กรจึงต�องสร�างแนวคิดใหม(ให�เหมาะสมเพ่ือพร�อมใน
การแข(งขัน โดยงานวิจัยนี้ได�ใช� เดลปาย ในการแก�ปTญหา โดยในข้ันแรกองค.กรควรมีการทบทวนในเรื่อง
กลยุทธ.เปrนอันดับแรก โดยไม(ต�องเปลี่ยนวิธีการวัดผลและการจัดการ และวิธีท่ี 2 คือ ได�เสนอกรอบ
แนวคิดภายใต�เง่ือนไงท่ีแน(นอนโดยอธิบายถึง “log” ว(าเปrนปTจจัยท่ีต�องจัดทําข้ึน อีกท้ังการแสดง
ความสัมพันธ.ของกลยุทธ.ขององค.กรและระบบการวัดผลและการจัดการ อีกท้ังเมตริกซ.ของการวัดผลท่ี
จะเกิดประโยชน.ต(อผู�บริหารหรือผู�จัดการในผลของการวิจัยและผู�วิจัยยังได�นําเสนอการวิจัยในอนาคตท่ี
ควรให�ความสําคัญกับการออกแบบกลยุทธ. และขบวนการจ�างงานโดยให�ผสมผสานกับการวัดผลและ 
การจัดการเข�าด�วยกัน เพ่ือสร�างรูปแบบท่ีสามารถแข(งขันได�ในธุรกิจท่ีมีการแข(งขันกันอย(างรุนแรง 
  งานวิจัยของ เจเนวี ฮัลเดอมารด. (Genevieve Hundermark, 2013) เรื่อง
“Learning and The Sustainability of Small Organization : An Examination of Senge 
Theory of A Learning Organization in a South Africa Context.”ได�ศึกษาถึงองค.กรแห(งการ
เรียนรู� เปรียบเสมือนว(าพนักงานในองค.กรควรจะขยายขอบเขตความสามารถของตนเองเพ่ือสร�าง
ผลลัพธ.ในสิ่งท่ีตนเองควรจะได�รับ โดยใช�แรงบันดาลใจเชิงกลุ(มและรูปแบบของแนวคิดท่ีเป�ดกว�างและ
การเรียนรู�ท่ีจะทํางานด�วยกัน ในท(ามกลางของการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล�อมท่ีข้ึนตลอดเวลา 
ดังนั้นองค.กรควรท่ีจะเปrนองค.กรแห(งการเรียนรู�เพ่ือให�เกิดความยั่งยืนในสภาพแวดล�อมท่ีเจาะจงของ
องค.กรในธุรกิจขนาดย(อมของแอฟริกาใต� โดยผลของการวิจัยแสดงให�เห็นว(าแนวคิดของ Sengeได�
แสดงให�เห็นว(า องค.กรควรท่ีจะพยายามท่ีจะนําแนวคิดของการเรียนรู�มาปฏิบัติใช�โดยให�ความสําคัญ
กับพนักงานในการร(วมแข(งขันวิสัยทัศน. มีอิสระในความคิดเห็น มีการเรียนรู�กันเปrนทีม และมองถึง
ผลกระทบต(างๆ ท่ีส(งผลต(อองค.กร โดยในแอฟริกาใต�ได�นําแนวคิดขององค.กรของการเรียนรู�มาเปrน
เครื่องมือ ในการไม(ยุติธรรมในการแบ(งปTนองค.ความรู�ร(วมกัน ทํางานร(วมกัน และมองว(าทุกคนเปrน
ส(วนสําคัญขององค.กร และทําให�องค.กรเกิดความยั่งยืนในสภาพแข(งขันท่ีปT นป�วน 
  ในงานวิจัยของ อานมารี บิสตัน (Ann Marie Britton, 2012) เรื่อง “The Beauty 
Industry ‘s influence on Women in Society” ได�ศึกษาถึงงานวิจัยในปTจจุบันท่ีเน�นอิทธิพลของ
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางต(อผู�หญิงโดยทําการวิจัยผ(านกลุ(มตัวอย(างจํานวน 137 คนโดยผลการวิจัย
พบว(าเปrนผู�หญิงอายุ 18-23 และร�อยละ 66.3 เริ่มใช�เคร่ืองสําอางต้ังแต(อายุ 12 -15 และร�อยละ 
58.7 เข�าใจวิธีการใช�งานของเครื่องสําอาง ร�อยละ 39 เชื่อว(าการแต(งหน�ามีความสําคัญกับภาพลักษณ.
ของตนเอง และร�อยละ 87 จะซ้ือจากอิทธิพลของราคา ร�อยละ 54.3 จะมีความจงรักภักดีต(อตรายี่ห�อ 
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ร�อยละ 38 พร�อมท่ีจะลองของใหม( และร�อยละ 21 จะเปลี่ยนเครื่องสําอางตามฤดูกาลนอกจากนี้ผล
ของงานวิจัยยังแสดงให�เห็นว(าอุตสาหกรรมเครื่องสําอางส(งผลต(อผู�หญิงในวิทยาลัยจะชอบแต(งหน�าใน
ทุกสถานการณ. และตลาดของนักศึกษาเปrนตลาดท่ีใหญ(มากโดยมีมูลค(ามากกว(า 7 พันล�านดอลลาร. 
แต(จะไม(เปลี่ยนรูปแบบการแต(งในสถานการณ.อ่ืนๆ มากนักโดยกลุ(มสินค�าท่ีใช�มากท่ีสุดได�แก( มาสคา
ร(า อายไลเนอร. และแปdง ซ่ึงมาสคร(าและอายไลเนอร.นับว(าเปrนผลิตภัณฑ.ท่ีถูกกล(าวถึงมากท่ีสุด เม่ือ
พูดถึงเครื่องสําอาง ซ่ึงนับว(าเปrนสินค�าพ้ืนฐานและสําคัญของตลาดนี้ ในมองของการรับรู�ของเทรนด.
ของความงาม ผลงานวิจัยแสดงให�เห็นว(า “Pinterest” เปrนแหล(งข�อมูลท่ีใหญ(ท่ีสุดเก่ียวกับบทความ
การแต(งหน�าซ่ึงมีความโดดเด(นมากกว(านิตยสารโดยยี่ห�อท่ีได�รับความนิยมสูงสุดคือ ลอรีอัลเอสเต� 
คอมเวอร.เกริ์ลและเรฟลอน ในอัตราส(วนท่ี 25% 22% 19 % และ5% ตามลําดับ 
  ในงานวิจัยของ เดย.ไรล. และ เลททิก�า พีน(า (Day and Letica, 2011) ในเรื่อง
“Reengineering the motivation to work” ได�ศึกษาว(าแรงจูงใจเปrนศูนย.กลางในการทํางานของ
องค.กรของอดีต ปTจจุบัน และอนาคตด�วยการรักษาพนักงานในองค.กรท่ีมีคุณภาพ และรักษาระดับ
ของความพึงพอใจในบทบาทของผลงานและผลตอบแทนของรางวัล แต(ในยุคปTจจุบันกลับมองว(ามัน
ใช�ประโยชน.ไม(ได� แต(กลับหมายถึง ความเปrนมิตรและการเคารพกันในการทํางาน โดยทําการถอนราก
ถอนโคนและออกแบบขบวนการใหม( และสร�างรูปแบบธุรกิจใหม(ในยุคปTจจุบันโดยการลื้อถอนระบบ
สายบังคับบัญชา และปรับปรุงขบวนการให�ดีข้ึน และเพ่ิมความพ่ึงพอใจของงานและสร�างทีมงานท่ีมี
ความสามารถท่ีจะทํางานได�หลายอย(างจึงต�องยอมรับกับความรับผิดชอบท่ีมากข้ึนโดยคิดระบบงาน
ใหม(การลดขนาดลง และบริษัท หรือองค.กรความพร�อมท่ีรื้อถอนความคิดเดิม โดยผลงานวิจัยแสดงให�
เห็นว(า81%ของบริษัททั่วโลกกําลังเตรียมความพร�อมกับการรื้อถอนระบบเดิม โดยใช�คําจํากัด
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงในระดับบริหาร รวมทั้งการควบคุมและการใช�อํานาจจึงจะต�อง
สอดคล�องกับความต�องการของลูกค�าจึงเปrนสิ่งสําคัญท่ีต�องคิดเสมอว(าการรื้อถอนความคิดไม(ใช(เปrน
การประหยัดต�นทุนโดยการลดค(าแรง แต(เปrนการจัดการแบบตรวจสอบคุณภาพองค.รวม (TQM) และ
ขบวนการทํางานใหม(ท้ังหมด โดยได�แสดงถึงวิสัยทัศน. ของการบริหารแบบองค.รวม และขบวนการ
ใหม( เพ่ือกระตุ�นการทํางานของพนักงานในองค.กร 
  แนนซ่ี อาร.ล็อควู�ดเอสพีเอสอาร. จีพ่ีเอสอาร. (Nancy R. Lock wood, SPHR 
GPHR, M.A., 2006) ในหัวข�อ “Talent management : Driver for organizational success”ได�
ศึกษาว(าบริษัทหรือองค.กรมีความจําเปrนต�องลงทุนในการบริหารทรัพยากรมนุษย.และฝ�ายทรัพยากร
จะต�องทํางานอย(างใกล�ชิดกับระดับบริหารในการสรรหา พัฒนา และรักษาพนักงานกับความท�าทาย
เชิงการเปลี่ยนแปลงท่ีมากข้ึนทุกขณะอีกท้ังความแตกต(างทางวัฒนธรรมดังนั้นการลงทุนในทุนมนุษย. 
เปrนบทบาทท่ีสําคัญขององค.กร เพ่ือพัฒนาและรักษาบุคลากรให�ทํางานให�องค.กรเพ่ือให�เกิดผลสําเร็จ
และยั่งยืน ดังนั้นการผลักดันให�เกิดการจัดการคนเก(งเพ่ือให�แข(งขันในสภาพแวดล�อมท่ีมีการแข(งขัน
และได�เปรียบมากข้ึนโดยอาจจะต�องให�ความสําคัญการรับสมัครพนักงานท่ีดี การคัดเลือกพนักงาน 
การมีความสัมพันธ.ท่ีดีกับพนักงานและพัฒนาการทํางานและฝ�กอบรมพนักงาน นอกจากนี้ยังต�อง
คํานึงถึงปTจจัยท่ีทําให�เกิดการบริหารคนเก(งอย(างประสิทธิภาพคือกลยุทธ.การจัดการคนเก(งแบบมอง
ไปข�างหน�า อีกท้ังการธํารงรักษาคนเก(งต�องทําอย(างไร อะไรเปrนปTจจัยท่ีจะดึงดูดให�คนมาทํางานด�วย
และอะไรคือความยากลําบากของการธํารงรักษาคนเก(ง การศึกษาถึงเหตุผลของการลาออกและทําให�
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องค.กรมีความน(าสนใจเพ่ือดึงดูดความสนใจของพนักงานตลอดเวลา ดังนั้นองค.กรจึงต�องกลับมาคิดใหม( 
กลับมาสร�างกลยุทธ.ใหม(เพ่ือการบริหารคนเก(งมีประสิทธิภาพและทําให�เกิดการเจริญเติบโตของ
องค.กรได�อย(างยั่งยืน 
  งานวิจัยของลุยชา และทีม (LuiShaและ Team, 2004) ในเร่ือง “Realtime 
Scheduling Theory : A historical Perspective”ได�ทําการศึกษาถึงผลท่ีสําคัญของทฤษฎีตาราง
เรียลไทม.และเหตุการณ.ทางประวัติศสาตร.ท่ีนําไปสู(การสร�างโครงสร�างพ้ืนฐานของการประมวนผล
แบบเรียลไทม.โดยการสร�างสมมุติฐานของระบบในเรื่องการมีจุดเริ่มต�นและจุดจบของงาน (Release 
and Deadline) งานมีความเปrนอิสระต(อกัน (Independent) งานต�องแสดงออกมาเปrนช(วงเวลา 
(Periodic) โดยผลการศึกษาจะนําไปสู(การวิเคราะห.ความเปrนไปได�ท่ีแท�จริง (Exact Feasibility 
Analysis) การวิเคราะห.ปฏิสัมพันธ.ของงาน (Analysis of task interaction) การรวบงานท่ี
คาดการณ.ไว�ก(อน (Inclusion of aperiodic tasks) การจัดการงานท่ีล�นมือ (Overload 
Management) ความเรียบง(ายของการนําไปใช� (Implementation Simplication) ระบบความ
แจกจ(ายท่ีมีความหลากหลาย (Multiprocessors and distributed systems) นอกจากนี้งานวิจัยยัง
ได�สะท�อนให�เห็นถึงประวัติศาสตร.ของระบบ เรียลไทม. ได�ถูกวัดโดยผู�บริหารเพ่ือต�องการทราบผล
ในทันทีท่ีเรียกว(า “adhoc” และในป� 1980 AndrevanTilberg ซึ่งเปrนผู�นําในเรื่องของระบบ
เรียลไทม.โดยงานวิจัยของ Marval ของอเมริกาโดยเริ่มแรกได�คิดค�นระบบเรียลไทม. โดยใช�โครงสร�าง
ของการคํานวณท่ีประกอบด�วยทฤษฎีการกําหนดความสําคัญก(อนหลัง ด�วยการสนับสนุนของระบบ
ฮาร.ทแวร. และ ซอฟแวร. ในเชิงการศึกษาและการฝ�กอบรมและด�านการค�า และได�พัฒนาจากจุดเล็กๆ 
มาเปrนการประชุมระบบนานาชาติประจําป� โดยใช�ชื่อของการจัดสัมมนาว(า IEEE ซ่ึงถือว(าเปrน
จุดเริ่มต�นของทฤษฎีระบบเรียลไทม. และเกิดการพัฒนามาอย(างต(อเนื่องจนถึงจุดระบบสูงสุดจนได�เกิด
งานวิจัยข้ึนมาอีกมากมายในเรื่องระบบเรียลไทม. ซ่ึงงานวิจัยนี้ได�เน�นใน 5 ประเด็นคือ 1) ตาราง
ความสําคัญก(อนหลังของงานแบบแน(นอน 2) ตารางความสําคัญก(อนหลังของการเปลี่ยนแปลง     
3) การนําไปใช�ในเรื่องซอฟแวร. 4) ตารางการให�ข�อมูลย�อนกลับ 5) โมเดลของตารางท่ีสามารถขยาย
หรือสร�างใหม(ได� . 
  งานวิจัยของมาเรีย ซี ออสเทราวา (Maria C. Osteraker, (1999) ในเรื่อง 
Measuring motivation in a learning organization ได�ศึกษาแรงจูงใจเปrนองค.ประกอบของส(วน
สําคัญของขบวนการเรียนรู� ถ�าองค.กรไม(สามารถสร�างขบวนการท่ีกระตุ�นพนักงานจากองค.ความรู�
ภายในองค.กรก็ใช�ได�ไม(สูงสุดดังนั้นองค.กรจึงต�องค�นหาแรงจูงใจเพ่ือทําให�เกิดการเรียนรู�ท่ีจะทําให�เกิด
การเรียนรู�ท่ีจะทําให�องค.กรประสบผลสําเร็จโดยองค.ประกอบแรงจูงใจเพ่ือทําให�เกิดการเรียนรู�ท่ีจะทํา
ให�องค.กรประสบผลสําเร็จของแรงจูงใจจะต�องประกอบด�วยมิติทางด�านสังคม มิติทางกายภาพ มิติ
ทางด�านความรู�สึก โดยมิติทางสังคมแสดงถึงพนักงานมีความสัมพันธ.กับลูกค�าและเพ่ือร(วมงาน การ
สื่อสาร การให�ข�อมูลย�อนกลับ ภาวะผู�นํา และสถานภาพการยอมรับ มิติทางด�านจิตใจ แสดงถึง 
ขอบเขตของเนื้องาน ความก�าวหน�าในอาชีพความปลอดภัยในการทํางาน ความมีอิสระในการทํางาน
มิติทางกายภาพแสดงถึงการจ(ายผลตอบแทนหรือการได�รับผลตอบแทนจากการทํางาน  
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  งานวิจัยของโทมัสดับบิวมาโลน เควินคราวตัน (Thomas W. Malone, Kevin 
Crowton, 1999) ใน”Proceedings of the conference on Computer Supported 
Cooperative work” ได�ศึกษาขบวนการของการประสานงาน การสื่อสาร การทํางานเปrนกลุ(ม และ
การรับรู�สิ่งต(างๆโดยแสดงองค.ประกอบของการสื่อสารคือ จุดมุ(งหมายของการประสานงาน กิจกรรม
ท่ีเก่ียวข�อง ผู�ร(วมในโครงการประสานงาน ความมีอิสระต(อกันในการทํางานโดยมีกระบวนการของการ
กําหนดเปdาหมายและจัดกิจกรรมและคนทํางานท่ีชัดเจนเพ่ือให�เกิดความลงตัวในการทํางานพร�อมกัน
โดยผลงานวิจัยยังแสดงให�เห็นว(าทฤษฎีของการประสานงานถือเปrนหัวใจหลักของกิจกรรมท่ีต�อง
ประสานงานกันซ่ึงผู�ปฏิบัติจะต�องทํางานอย(างราบรื่นและจะประสานงานอย(างไรให�เปrนส(วนหนึ่งของ
การทํางานท่ีเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและจะทํางานอย(างไรให�เปdาหมายองค.กรร(วมได�แสดงออก
ว(าเปrนรูปแบบของการกระทําและเราจะประเมินผลการทํางานแบบรายบุคคลและรายกลุ(มอย(างไร
และข�อมูลท่ีจะได�รับการแข(งขันกันอย(างไร เพ่ือให�ตอบวัตถุประสงค.ของการทํางานได�โดยองค.ประกอบ
ของการประสานงานท่ีประกอบด�วย จุดประสงค. กิจกรรม ผู�กระทําและความมีอิสระ จะต�องตอบ
โจทย.ของการทํางานร(วมกันแบบราบรื่นท่ีอยู(บนพ้ืนฐานของการสื่อสารท่ีเข�าใจตรงกันในการถ(ายโอน
ข�อมูลในการทํางาน 
  งานวิจัยของ ด๊ัคมาร.เรครี่ (DaqmarRecklies, 2001) เรื่อง Porter5 Focus ได�
ศึกษาถึงโมเดลของ 5 แรงรับ (Five focus) ท่ีได�รับการพัฒนา จาก Mickeal Porter ท่ีศึกษาถึง      
กลยุทธ.การแข(งขันเทคนิคสําหรับวิเคราะห.อุตสาหกรรมและคู(แข(งขันเปรียบเสมือนเปrนเครื่องมือท่ีสําคัญ
ในการวิเคราะห.อุตสาหกรรมขององค.กรในกระบวนกลยุทธ.ซ่ึงอธิบายถึงกลยุทธ.ภาพรวมท่ีต�องมีความ
สอดคล�องกับโอกาสและภัยคุกคามในสิ่งแวดล�อมภายนอกและอุตสาหกรรมควรเตรียมความพร�อมถึง
การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากนี้ Porterยังได�แสดงถึง5แรงขับท่ีจะทําให�อุตสาหกรรมทุก
อุตสาหกรรมเข�ารูปเข�าร(างได�ในทุกธุรกิจโดยองค.กรจะต�องมีจุดประสงค.ภาพรวมเพ่ือยกระดับแรงขับ
ของการแข(งขันเพ่ือท่ีจะพร�อมในการปรับปรุงกลยุทธ.ขององค.กรโดยมีองค.กร 5 ส(วนคืออํานาจต(อรอง
ของผู�ผลิต อํานาจต(อรองของลูกค�า ภัยคุกคามของผู�เข�ามาใหม(ในตลาด ภัยคุกคามของการทดแทน
ของลูกค�า และการแข(งขันท่ีมีอยู(ของคู(แข(งในปTจจุบันโดยได�วิเคราะห.มุมมองเชิงสถิติ การวิเคราะห.
ความคล(องตัว และการวิเคราะห.ทางเลือก ดังนั้น โมเดลของ Porter ท่ีสามารถนําไปใช�ในองค.กร เพ่ือ
กําหนดขอบเขตตลาดความต�องการและการจัดหาสินค�าทดแทน อีกท้ังความสัมพันธ.ของจํานวนการ
ผลิต ต�นทุนสินค�าและโครงสร�างของตลาดเพ่ือให�การแข(งขันท่ีสมบูรณ.มากข้ึน  
  งานวิจัยของ เจส ดับบิว แคมเพล (Jess W. Campell, 2014) ในเรื่อง 
“Identification and Performance Management : An Assessment of change-oriented 
Behavior in Public Organizations ได�ศึกษาเรื่องการพัฒนากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีการจัดการ
ผลงาน (PM) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงโดยเน�นให�พนักงานเปrนพนักงานท่ีดีขององค.กร (OCB) โดยได�ทํา
การวิจัยท่ีประเทศเกาหลีโดยได� 17 กระทรวงของรัฐบาล โดยใช�30ตัวอย(างของแต(ล(ะหน(วยงานซ่ึงผล
วิจัยแสดงให�เห็นว(า การกําหนดบทบาทขององค.กรเปrนตัวกลางท่ีมีความสําคัญกับการจัดการทางการ
วัดผลท่ีจะนําไปสู(การเปrนพนักงานท่ีดีขององค.กรโดยผลของการศึกษาแสดงให�เห็นว(า (PM) มีผลใน
เชิงบวกต(อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในองค.กรแต(ต�องมีความสัมพันธ.ร(วมกับบทบาทของ
องค.กรและช(วยเพ่ิมให�วัตถุประสงค.ขององค.กรมีความชัดเจนข้ึน และสะท�อนถึงมิติของการใช�ชีวิตของ
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แต(ล(ะบุคคลในองค.กรอีกท้ังอาจใช�เปrนเครื่องมือเพ่ือเอาชนะระบบสายบังคับบัญชาท่ีเหนียวแน(นใน
หน(วยงานของรัฐบาลเกาหลีได� หากนําผลการวิจัยไปใช�ได�อย(างสมบูรณ.เพ่ือเปrนประโยชน.ในเชิงของ
การบริหารให�เกิดประสิทธิผลขององค.กร 
  งานวิจัยของ ด๊ัคมาร.เรครี่ (DaqmarRecklies, 2001) เรื่อง Porter5 Forcesได�
ศึกษาถึงโมเดลของ 5 แรงรับ (5 Forces) ท่ีได�รับการพัฒนา จาก Michael Porter ท่ีศึกษาถึงกลยุทธ.
การแข(งขันเทคนิคสําหรับวิเคราะห.อุตสาหกรรมและคู(แข(งขันเปรียบเสมือนเปrนเครื่องมือท่ีสําคัญใน
การวิเคราะห.อุตสาหกรรมขององค.กรในกระบวนกลยุทธ.ซ่ึงอธิบายถึงกลยุทธ.ภาพรวมท่ีต�องมีความ
สอดคล�องกับโอกาสและภัยคุกคามในสิ่งแวดล�อมภายนอกและอุตสาหกรมควรเตรียมความพร�อมถึง
การเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน นอกจากนี้ Porterยังได�แสดงถึง5แรงขับท่ีจะทําให�อุตสาหกรรมทุก
อุตสาหกรรมเข�ารูปเข�าร(างได�ในทุกธุรกิจโดยองค.กรจะต�องมีจุดประสงค.ภาพรวมเพ่ือยกระดับแรงขับ
ของการแข(งขันเพ่ือท่ีจะพร�อมในการปรับปรุงกลยุทธ.ขององค.กรโดยมีองค.กร 5 ส(วนคืออํานาจต(อรอง
ของผู�ผลิต อํานาจต(อรองของลูกค�า ภัยคุกคามของผู�เข�ามาใหม(ในตลาด ภัยคุกคามของการทดแทน
ของลูกค�า และการแข(งขันที่มีอยู(ของคู(แข(งในปTจจุบันโดยได�ของวิเคราะห.มุมมองเชิงสถิติ การ
วิเคราะห.ความคล(องตัว และการวิเคราะห.ทางเลือก ดังนั้น โมเดลของ Porter ท่ีสามารถนําไปใช�ใน
องค.กร เพ่ือกําหนดขอบเขตตลาดความต�องการและการจัดหาสินค�าทดแทน อีกท้ังความสัมพันธ.ของ
จํานวนการผลิต ต�นทุนสินค�าและโครงสร�างของตลาดเพ่ือให�การแข(งขันท่ีสมบูรณ.มากข้ึน  
  งานวิจัยของ Luishaและ Tean (2004) เรื่อง Realtiam scheduling theory: A 
historical Perspective ได�สะท�อนให�เห็นถึงประวัติศาสตร.ของระบบ เรียลไทม. ได�ถูกวัดโดยผู�บริหาร
เพ่ือต�องการทราบผลในทันทีท่ีเรียกว(า “adhoc” และในป� 1980 Andre van Tilbergซ่ึงเปrนผู�นําใน
เรื่องของระบบเรียลไทม.โดยงานวิจัยของ Marvalของอเมริกาโดยเริ่มแรกได�คิดค�นระบบเรียลไทม. โดย
ใช�โครงสร�างของการคํานวณท่ีประกอบด�วยทฤษฎีการกําหนดความสําคัญก(อนหลัง ด�วยการสนับสนุน
ของระบบฮาร.ทแวร. และ ซอฟแวร. ในเชิงการศึกษาและการฝ�กอบรมและด�านการค�า และได�พัฒนา
จากจุดเล็กๆ มาเปrนการประชุมระบบนานาชาติประจําป� โดยใช�ชื่อของการจัดสัมมนาว(า IEEE ซ่ึงถือ
ว(าเปrนจุดเริ่มต�นของทฤษฎีระบบเรียลไทม. และเกิดการพัฒนามาอย(างต(อเนื่องจนถึงจุดระบบสูงสุด
จนได�เกิดงานวิจัยขึ้นมาอีกมากมายในเรื่องระบบเรียลไทม. ซึ่งงานวิจัยนี้ได�เน�นใน 5 ประเด็นคือ  
1) ตารางความสําคัญก(อนหลังของงานแบบแน(นอน 2) ตารางความสําคัญก(อนหลังของการเปลี่ยนแปลง 
3) การนําไปใช�ในเรื่องซอฟแวร. 4) ตารางการให�ข�อมูลย�อนกลับ 5) โมเดลของตารางท่ีสามารถขยาย
หรือสร�างใหม(ได�  
  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในประเทศและต(างประเทศผู�วิจัยได�ทําการสังเคราะห.
องค.ประกอบของการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานให�
คําปรึกษาผลิตภัณฑ.ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางในตารางท่ี 10 และบทสรุปจากการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดท่ีผู�วิจัยได�ศึกษาเบื้องต�นนํามาสรุปเปrนแนวทางการทํางานวิจัย
และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง มาใช�ประโยชน.ในงานวิจัยครั้งนี้ดังตารางท่ี 12 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 10 การสังเคราะห.องค.ประกอบของการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการ
แบบเรียลไทม.ของบุคลากรในรายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ.ความงามในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง 

การสังเคราะห.องค.ประกอบสําคัญของ
การบริหารงานอาคาร 

เรื่อ
งแ

รง
จูง

ใจ
 

กา
รจั

ดก
าร

อง
ค.ก
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งค

.กร
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ษฎี

ผู�น
ํา 

กา
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วบ
คุม

 

เรื่อ
งร

ะบ
บง

าน
ขา

ย 

ตัว
ชี้ว

ัด 

เรื่อ
งธ

ุรกิ
จค

วา
มง

าน
 

กา
รว

าง
กล

ยุท
ธ. 

โค
รง

สร
�าง

อง
ค.ก

ร 

กา
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ระ
เมิ

นผ
ล 

กา
รป

ระ
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าน

 

 (1) สมคิด บางโม (2558)          √   
 (2) ณรงค. ศรีเกรียงทอง (2557) และ ประสพชัย 
พสุนนท. (2557)  √           

 (3) ศุภามน จันทร.สกุล (2014)           √  
(4) เรืองวุฒิ จารุรุ(งสิพงษ. และ นพรัตน. รักษ.ธรรม 
(2555)        √     

 (5) บดี ตรีสุคนธ. (2555)       √      
 (6) สํานักงานสถิติแห(งชาติ (2554)   √          
 (7) จิรสิทธิ์เล่ียวเสถียรวงศ. (2555)  √           
 (8) ณัฎฐพันธ. เขจรนันทร.และฉัตยาพร เสมอใจ 
(2554)    √ √    √    

ณัฎฐพันธ. เขจรนันทร.และฉัตยาพร เสมอใจ (2554)   √         
 (9) สุวรรณี ภู(ชื่น (2554)  √           
 (10) สุมิตร สุวรรณ และคณะ (2552)   √          
 (11) ชมพูนุท ศิริพงษ. (2007)  √           
(12) Borkowski, 2009)  √          
 (13) C Fred Miao ,Kenneth R Evans 
,ShaomingZou(2006)   √ √      √  
 (14) Eric Fang Kenneth 
R.EvansShaomingZou (2004)    √  √      
 (15) Linda Rhoades and Robert Eisenberger 
(2002)          √  

 (16) Seonqsin Lee (2007)           √ 
(17) Nagyova,A.&Paccaiova,H. (2009)      √      
 (18) Angelo Kinichi and Brian Williams  
(2009)         √   
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ตารางท่ี 10 การสังเคราะห.องค.ประกอบของการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการ
แบบเรียลไทม.ของบุคลากรในรายงานให�คําปรึกษาผลิตภัณฑ.ความงามในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง (ต(อ) 

 

การสังเคราะห.องค.ประกอบสําคัญของ
การบริหารงานอาคาร 
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 (19) Alberto Carnerio (2000)  √          
 (20) Customer Incorporated LLC (2006)  √        √  
(21) DayandLetica(2011)          √  
 (22) Nancy R. Lock wood, SPHR GPHR, M.A. 
(2006)    √        

 (23) Maria C. Osteraker(1999)     √ √      
 (24) Thomas W. Malone, Kevin Crowton 
(1999)  √         √ 

 (25) DaqmarRecklies(2001)            
 (26) Min Z carter, A chilles A Armennakis 
Hubert S.feild and Kevin W.moss Holden 
(2012) 

  √         

 (27) Jess W. Campell (2014)   √         
 (28) Luishaและ Tean (2004)    √        
 (29) David Parameter (2015)    √   √      
 (30) TugbaTurabik , GulsanAtanurBaskan (2014)  √         √  
 (31) JaroslovNekoranecและ LenkaNAGyova (2014)    √         
 (32) M. Ishag . H.M Awan . Z Razag (2013)       √      
 (33) Huey- Wen chou ,yu-Hsun Lin (2013)    √         
 (34) Genevieve Hundermark (2013)   √          
 (35) Steven a Mlenyk, Unit Bittici, Ken 
Platts, Jutta Tobias, Bjorn Anderson (2013)       √      
 (36) Hamid Reza HadjaliMeysam salami 
(2012)   √          
 (37) Min Z carter, A chilles A Armennakis 
Hubert S.feild and Kevin W.moss Holden 
(2012)  

  √         

 (38) Ann Marie Britton (2012)        √     
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ตารางท่ี 11 สรุปแนวการศึกษาและใช�ประโยชน.จากงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 

ประเด็นเกี่ยวกบัเอกสารแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข�อง 

แนวทางการศึกษาและใช�ประโยชน. 

สนับสนุน
ความสําคัญ
และปTญหาใน

การวิจยั 

พัฒนา
กรอบ

แนวคิดใน
การวิจยั 

การสร�าง
เคร่ืองมือการ

วิจัย 

ใช�เปrนแบบ
แผนในการ
วิเคราะห.
ข�อมูล 

สนับสนุน
ผลการวิจยั 

1.แรงจูงใจมุ(งผลสัมฤทธิ์ √ √ √ √ √ 

2.ทฤษฎีการจัดของคลาสสิก และ นีโอคลาสิก √ √ √ √ √ 
3.ทฤษฎีการสมัยใหม( √ √ √ √ √ 

4.กลยุทธ.และการจัดการของการตลาด √ √ √ √ √ 

5.แนวคิดและ การจัดการทางการตลาด √ √ √ √ √ 

6.แนวคิดผลการประเมินแบบย�อนกลับ √ √ √ √ √ 
7.แนวคิดและการประเมินผลแบบเรียลไทม. √ √ √ √ √ 

8.แนวคิดและวิธีการพัฒนาตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงาน 

√ √ √ √ √ 

9.งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง √  √  √ 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ#งผลสัมฤทธิ์ทางด+านการจัดการ
ของบุคลากรในสายงานให+คําปรึกษาด+านผลิตภัณฑ5ความงามในธุรกิจเครื่องสําอางเป6นการวิจัยเชิงการ
พัฒนา (Research and Development) โดยใช+เทคนิคของการผสมผสาน (Mixed Method 
Research) เพ่ือให+ตอบคําถามการวิจัยถึงตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ#งผลสัมฤทธิ์ทางด+านการจัดการของ
บุคลากรในสายงานให+คําปรึกษาด+านผลิตภัณฑ5ความงามในธุรกิจเครื่องสําอางผู+วิจัยได+กําหนดข้ันตอน
การวิจัยเป6น 3 ข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอน 1 เพ่ือศึกษาแนวโน+มของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ#งสู#ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม5
ทางด+านการจัดการของบุคลากรในสายงานให+คําปรึกษาด+านผลิตภัณฑ5ความงามในธุรกิจเครื่องสําอาง
ตามตัวแบบทางการจัดการในเรื่อง การเป6นผู+นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) 
การควบคุม (Control) การวางกลยุทธ5 (Strategy) การจัดโครงสร+างองค5กร (Organization Structrue) 
ผ#านการวิจัยเชิงคุณภาพ (QualitativeResearch) โดยใช+วิธิการสนทนากลุ#ม (Focus Group) เพ่ือหา
ฉันทามติของผู+บริหาร โดยผู+วิจัยจะกําหนดศึกษาถึงแนวโน+มเชิงนโยบายของวิสัยทัศน5และพันธกิจของ
องค5กรผ#านมุมมองของผู+จัดการฝ\ายขายและผู+จัดการฝ\ายการตลาดจํานวน 12 คนท่ีบริหารพนักงานท่ี
ปรึกษางานขายและความงาม โดยมีคําถามในการวิจัยท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจและตัวชี้วัดในการทํางาน
ของพนักงานกลุ#มนี ้ ผ#านทฤษฎี ในเรื ่องคือ การเป6นผู+นํา (Leadership) การประสานงาน 
(Coordination) การควบคุม (Control) การวางแผนกลยุทธ5 (Strategic Planning) และการจัด
โครงสร+างองค5กร (Organization Structure) ของพนักงานที่ปรึกษางานขายและความงาม เพ่ือ
พัฒนาตัวชี้วัดแรงแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์ทางด+านการจัดการของบุคลากรในสายงานให+คําปรึกษาด+าน
ผลิตภัณฑ5และความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
 ข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 
ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ#งสู#ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม5ทางด+านการจัดการของบุคลากรในสายงานให+
คําปรึกษาด+านผลิตภัณฑ5ความงามในธุรกิจเครื่องสําอางในเรื่องการเป6นผู+นํา (Leadership) การ
ประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) การวางกลยุทธ5 (Strategy) การจัดโครงสร+าง
องค5กร (Organization Structure) ผ#านการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช+
วิธีการวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยินยัน (Confirmatory Factor Analysis ;CFA) ผ#านทฤษฎีในเรื่อง
คือการเป6นผู+นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) การ
วางแผนกลยุทธ5 (Strategic Planning) และการจัดโครงสร+างองค5กร (Organization Structure) เพ่ือ
วิเคราะห5องค5ประกอบหลักของตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์ทางด+านการจัดการของบุคลากรในสาย
งานให+คําปรึกษาด+านผลิตภัณฑ5และความงามในธุรกิจเครื่องสําอางและใช+เครื่องมือในการวิจัยคือ
แบบสอบถามกับตัวแทนเจ+าของร+านและผู+บริหารระดับสูงของบริษัทโดยใช+สถิติในการวิเคราะห5ข+อมูล
ตามโครงสร+างและเปรียบเทียบโดยใช+สถิติอนุมาน 
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 ขั้นตอนที่ 3 การจัดประชุมระดับบริหารเพื่อกําหนดเครื่องมือการบริหารงานแบบ
เรียลไทม5ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ#งสู#ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม5ทางด+านการจัดการของบุคลากร
ในสายงานให+คําปรึกษาด+านผลิตภัณฑ5ความงามในธุรกิจเคร่ืองสําอางในเรื่องการเป6นผู+นํา(Leadership) 
การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) การวางกลยุทธ5 (Strategy Planning) 
การจัดโครงสร+างองค5กร (Organization Structure) โดยสามารถนําเสนอวิธีการดําเนิงานวิจัยท้ัง 3 
ข้ันตอนดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี 1 เพ่ือศึกษาแนวโน!มของตัวช้ีวัดแรงจูงใจโดยมุ(งสู(ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม/ทางด!านการ
จัดการของบุคลากรในสายงานให!คําปรึกษาด!านผลิตภัณฑ/ความงามในธุรกิจเครื่องสําอาง 
 การศึกษาแนวโน+มของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ#งสู#ผลสัมฤทธ์ิแบบเรียลไทม5ทางด+านการ
จัดการของบุคลากรในสายงานให+คําปรึกษาด+านผลิตภัณฑ5ความงามในธุรกิจเครื่องสําอางในเรื่องการ
เป6นผู+นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) การวางกลยุทธ5 
(Strategy) การจัดโครงสร+างองค5กร (Organization Structure) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
  ประเภทเอกสาร 
  ข้ันตอนแรกของการวิจัยผู+วิจัยได+ศึกษาข+อมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Data) ได+

เอกสารท่ีเขียนโดยบุคคลท่ีมีประสบการณ5หรือเป6นข+อมูลเชิงประจักษ5 (Empirical Data) และเอกสาร
ระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) ได+แก#เอกสารที่เขียนจากบุคคลท่ีไม#เป6นประจักษ5พยานกับ
เหตุการณ5โดยตรงแต#ได+รับการอ+างอิงจากระดับปฐมภูมิ ท้ังนี้เอกสารท่ีใช+ศึกษาข+อมูลสนับสนุนเป6น
เอกสารสาธารณะ (Public Document) และได+รับการตีพิมพ5เช#นข+อมุลทางด+านการจัดการ และ
ข+อมูลทางด+านแรงจูงใจในการทํางาน และทางด+านทฤษฏีประเมิน โดยคัดเลือกเอกสารได+แก# ทฤษฏีท่ี
เก่ียวข+องกับแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์ทฤษฏีทางการจัดการ ประกอบด+วยทฤษฏีสมัยคลาสสิกและนิโอ
คลาสิก (Classic & Neo Classic) ทฤษฏีการจัดการสมัยใหม# (Post Modern) ประกอบด+วย แนวคิด
การวางกลยุทธ5 แนวคิดของการประสานงาน แนวคิดของโครงสร+างองค5กร แนวคิดของการควบคุม
แนวคิดของทฤษฎีผู+นํา นอกจากนี้ ยังประกอบด+วย กลยุทธ5และการจัดการการตลาด แนวคิดและ
วิธีการประเมินผลแบบย+อนกลับ แนวคิดและการประเมินผลแบบเรียลไทม5 แนวคิดและวิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน โดยได+นํามาใช+เป6นแนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์แบบ
เรียลไทม5ทางการจัดการของบุคลากรสายงานให+คําปรึกษาผลิตภัณฑ5ความงามในธุรกิจเครื่องสําอาง 

  การคัดเลือกเอกสาร 
  ผู+วิจัยได+ทําการคัดเลือกเอกสารแต#ละงานโดยพิจารณาจากผู+เขียนหรือหน#วยงานท่ี

เก่ียวข+องว#ามีความน#าเชื่อถือหรือไม# (Creditability) และแสดงความ เป6นตัวแทนของเอกสาร
(Representativeness) ว#าข+อมูลมีความเป6นตัวแทนเชิงข+อมูลและสามารถนํามาใช+แทนเอกสาร
ประเภทเดียวกันได+หรือไม# โดยในวิจัยนี้มีการคัดเลือกแบบโควต+าและแบบเจาะจง 

  การวิเคราะห/และสังเคราะห/เอกสาร 
  เม่ือคัดเลือกเอกสารแล+วผู+วิจัยจึงนําเอกสารมาศึกษาความสัมพันธ5เชิงทฤษฏี และ

แนวคิด อีกท้ังหางานวิจัยท่ีเกี่ยวข+องในประเทศและต#างประเทศเพื่อนํามาอธิบายงานและความ
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สอดคล+องในงานวิจัย หลังจากท่ีได+งานเอกสารแล+วผู+วิจัยได+รวบรวมข+อมูลเอกสาร คัดกรองคุณภาพ
ของเนื้อหา วิเคราะห5ความเชื่อมโยงของแนวคิดและทฤษฏีเข+าด+วยกัน ได+แก# ทฤษฏีท่ีเก่ียวข+องกับ
แรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์ทฤษฏีทางการจัดการ ประกอบด+วยทฤษฏีสมัยคลาสสิกและนิโอคลาสิก 
(Classic & Neo Classic) ทฤษฏีการจัดการสมัยใหม# (Post Modern) ประกอบด+วย แนวคิดการวาง
กลยุทธ5 แนวคิดของการประสานงาน แนวคิดของโครงสร+างองค5กร แนวคิดของการควบคุมแนวคิด
ของทฤษฎีผู+นํา นอกจากนี้ ยังประกอบด+วย กลยุทธ5และการจัดการการตลาด แนวคิดและวิธีการ
ประเมินผลแบบย+อนกลับ แนวคิดและการประเมินผลแบบเรียลไทม5 แนวคิดและวิธีการพัฒนาตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน 

  เกณฑ/สําหรับการคัดเลือกเอกสารมาใช!ในการวิจัย 
  ข+อมูลในการวิจัยเอกสารท้ังหมดย#อมได+มาจากการศึกษาจากสื่อเอกสารในลักษณะต#างๆ 

ท่ีสอดคล+องกับวัตถุประสงค5ของการวิจัย ด+วยเหตุนี้ การคัดเลือกเอกสารเพ่ือนํามาวิเคราะห5จึงเป6น
ข้ันตอนท่ีมีความสําคัญ เพราะเอกสารท่ีเก่ียวข+องกับประเด็นในการวิจัยย#อมมีมาก อีกท้ังเอกสารบาง
ชนิดยังมีความซับซ+อนของข+อมูล ดังนั้นจึงมีความจําเป6นท่ีจะต+องมีเกณฑ5สําหรับการคัดเลือกเอกสาร
มาใช+ในการวิจัย ซ่ึงเกณฑ5ท่ีสําคัญประกอบด+วย1.ความจริง (Authenticity) ผู+วิจัยจะคัดเลือกเอกสาร
ท่ีเป6นเอกสารท่ีแท+จริง (Original) ซ่ึงมีความสําคัญมากต#อการวิจัยทางสังคมศาสตร5 ฉะนั้นในการวิจัย
นี้จะมีการคัดเลือกเอกสารแบบท่ีให+ข+อมูลเท็จจริง โดยเอกสารท่ีคัดเลือกมาได+แก# แนวคิดเก่ียวกับ
แรงจูงใจและแนวคิดเก่ียวกับการบริหารองค5กรและแนวคิดทางการประเมินผล แนวคิดเรื่องข+อมูล
แบบปpอนย+อนกลับ (Feedback) แนวคิดแบบเรียลไทม5 (RealTime) และการวิจัยอนาคต 2.ความ
ถูกต+องน#าเชื่อถือ (Credibility) ผู+วิจัยจะคัดเลือกเอกสารด+วยการพิจารณาว#าเอกสารนั้นจะต+องไม#มี
ข+อมูลท่ีผิดพลาด ฉะนั้นในการวิจัยนี้จะมีการคัดเลือกเอกสารหรือบทความท่ีน#าเชื่อถือจากหน#ายงาน
และแหล#งเอกสารวิจัยต#างๆ มีการอ+างอิงท่ีถูกต+องน#าเชื่อถือ 3.การเป6นตัวแทน (Representativeness) 
ในการคัดเลือกเอกสาร ผู+วิจัยพิจารณาว#าเอกสารดังกล#าวมีความเป6นตัวแทนหรือไม# ตัวอย#างเช#น 
รายงานการวิจัยท่ีได+มีการสุ#มตามวิธีวิทยาการวิจัย และใช+สถิติวิเคราะห5ท่ีถูกต+อง ย#อมถือว#าข+อมูลหรือ
ผลท่ีเสนอในงานวิจัยนั้นเป6นตัวแทนข+อมูล ท่ีจะนํามาวิเคราะห5ต#อได+ ฉะนั้นในการวิจัยนี้ได+มีการสุ#ม
ตัวอย#างตามวิธีวิทยาการ โดยยึดข+อมูลจริง และใช+สถิติในการวิเคราะห5อย#างถูกต+อง4.ความหมาย 
(Meaning) การคัดเลือกเอกสารท่ีมีความชัดเจนและสามารถท่ีจะเข+าใจได+ง#าย ผู+วิจัยจะตรวจสอบ
เอกสารในเบื้องต+น ด+วยการพิจารณาข+อมูลคร#าวๆ ว#าเอกสารท่ีนํามาพิจารณานั้น มีข+อมูลใดท่ีเป6น
นัยสําคัญหรือจะสร+างความหมายให+กับการวิจัยหรือไม# การตีความนัยค#อนข+างทําได+ยาก เพราะต+อง
อาศัยประสบการณ5ของผู+ตีความ ฉะนั้นในการวิจัยนี้ผู+วิจัยได+คัดเลือกเอกสารที่มีความชัดเจนและ
สามารถท่ีจะเข+าใจได+ง#ายเพ่ือสะดวกในการนํามาตีความ 

2. การวิจัยแบบสนทนากลุ(ม (Focus Group)  
  โดยมีขอบเขตในงานวิจัยเพ่ือมุ#งศึกษาเฉพาะระดับบริหารท่ีเป6นผู+ให+ข+อมูลในการ

สนทนากลุ#ม คือ ผู+จัดการฝ\ายขายและฝ\ายการตลาด จํานวน 12 คนประกอบไปด+วย ผู+จัดการฝ\าย
ขายภาคเหนือ จํานวน 2คน ผู+จัดการฝ\ายขายภาคตะวันออกและตะวันตก จํานวน 1 คนผู+จัดการฝ\าย
ขายภาคอีสาน จํานวน 1 คนผู+จัดการฝ\ายขายภาคใต+ จํานวน 1 คนผู+จัดการกรุงเทพมหานคร จํานวน 
2 คน และผู+จัดการฝ\ายการตลาด จํานวน 5 คน ซ่ึงท้ัง 2 แผนกนี้มีหน+าท่ีทํางานร#วมกับพนักงานท่ี
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ปรึกษางานขายและความงาม ในเชิงงานบริหารและการบริหารเปpาหมาย โดยก#อนท่ีจะทําการศึกษา
งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้ ทางผู+วิจัยได+ให+กลุ#มบริหารกลุ#มนี้ท้ังสิ้น 12 คนได+ส#งประเด็นของปtญหาการ
บริหารหรือสิ่งท่ีคาดหวังของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม มาให+ทางผู+วิจัยพิจารณาและ
นํามาสังเคราะห5และโดยวิเคราะห5เพ่ือสร+างปtญหาในงานวิจัยครั้งนี้ให+ตอบวัตถุประสงค5ในงานวิจัยได+
ชัดเจนมากข้ึนเครื่องมือท่ีใช+ในงานวิจัยคือ วิธีวิทยาสนทนากลุ#ม (Focus Group) โดยผู+วิจัยซ่ึงเป6น
หัวหน+าโดยตรงจะเป6นผู+จัดทํางานวิจัยเองเนื่องจากเป6นระดับบริหารด+วยกันท้ังหมด ซ่ึงจะมีส#วนช#วย
ทําให+การสนทนากลุ#มมีสีสันและผู+บริหารทุกคนกล+าตอบ กล+าคิดท่ีจะแสดงความคิดเห็น โดยผู+วิจัยจะ
เรียบเรียงแนวคําถามในการวิจัยท่ีสร+างจากกรอบแนวความคิด ในเรื่องท่ีประกอบด+วยการเป6นผู+นํา 
(Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) และการวางแผนกลยุทธ5 
(Strategic Planning ) และการเชื่อมโยงถึงวิสัยทัศน5และพันธกิจขององค5กรด+วยคําถามปลายเปuด 
โดยมีการจัดทีมการทํางาน โดยมีผู+ดําเนินการ (Moderator) ซ่ึงคือตัวผู+วิจัยเอง ทําหน+าท่ียกประเด็น
ข้ึนมา เพ่ือให+สมาชิกในกลุ#มถกกันตามความคิดและประสบการณ5ของระดับผู+จัดการท้ัง 12 คน โดยมี
การเตรียมคําถาม (Guideline) สําหรับระดับบริหารกลุ#มนี้ และมีผู+จดบันทึก (Note Taker) จะช#วย
ให+ผู+ดําเนินรายการตรวจสอบหัวข+อสําคัญท่ีถูกมองข+ามและจดบันทึกประเด็นสําคัญในการสนทนา
กลุ#ม และทําการสรุปผลงานวิจัยของตัวชี้วัดนี้ต#อไป โดยทําการสังเคราะห5และสรุปประเด็นเพ่ือจัดทํา
ตัวชี้วัดอีกครั้งในงานวิจัยเชิงปริมาณ 

3. การวิเคราะห/และสังเคราะห/ข!อมูลการสนทนากลุ(ม 
  ผู+วิจัยนําข+อมูลท่ีได+จากการสนทนากลุ#มมาวิเคราะห5ด+วยเทคนิคการการสนทนากลุ#ม 

(Focus Group) โดยการใช+ข+อมูลการศึกษาเอกสารเป6นกรอบการวิเคราะห5 สังเคราะห5จัดกลุ#ม 
จัดประเด็น จัดทําความถ่ีของประเด็นท่ีเหมือนและแตกต#างด+วยการจัดระเบียบข+อมูลท่ีได+จากการ
สนทนาท่ีอยู#ในประเภทเดียวกัน เข+าด+วยกัน โดยท่ีผู+วิจัยพยายามรักษาคําพูดของผู+ให+สัมภาษณ5ไว+ให+ได+
มากท่ีสุดกําหนดแนวโน+มท่ีผู+เชี่ยวชาญกล#าวถึงด+วยเทคนิคสามเส+า (Triangulation) ซ่ึงหลักการ
ตรวจสอบข+อมูลแบบสามเส+า (Triangulation) (Denzin,1978:390) ประกอบด+วย1.การตรวจสอบ
สามเส+าด+านข+อมูล (Data Triangulation) โดยการพิสูจน5ว#าข+อมูลท่ีได+มานั้นถูกต+องหรือไม# วิธีการ
ตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล#งของข+อมูล ได+แก# แหล#งเวลา แหล#งสถานท่ี และแหล#งบุคคล ด+วย
การสัมภาษณ5ข+อมูลต#างเวลา ต#างสถานท่ี 2.การตรวจสอบสามเส+าด+านทฤษฎี (Theory Triangulation) 
โดยการพิสูจน5ว#าถ+าผู+วิจัยใช+แนวคิดทฤษฎีท่ีต#างไปจากเดิมจะทําให+การตีความข+อมูลแตกต#างกันมาก
น+อยเพียงใด3.การตรวจสอบสามเส+าด+านวิธีการรวบรวมข+อมูล (Methodological Triangulation) 
โดยการใช+วิธีเก็บรวมรวมข+อมูลต#างๆ กัน เพ่ือรวบรวมข+อมูลเรื่องเดียวกัน ได+แก# การศึกษาข+อมูลจาก
เอกสารท่ีเก่ียวข+อง การสังเกต และการตีความ (Interpretation) จากพฤติกรรม และอวัจนภาษา 
ระหว#างการให+สัมภาษณ5แบบสนทนากลุ#ม 

 
 
 
 
 



107 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 49 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยคุณภาพ 
 
  จากภาพท่ี 49 ผู+วิจัยได+ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์ ทฤษฎีการ
จัดการ ทฤษฎีการทางการตลาดแนวคิดและวิธีการประเมินแนวคิดแบบเรียลไทม5แนวคิดการพัฒนา
ตัวชี้วัดงานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง จากนั้นจึงวิจัยเชิงคุณภาพการสนทนากลุ#มเพื่อศึกษาแนวโน+มตัวชี้วัด
แรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานให+คําปรึกษาผลิตภัณฑ5และความงาม 
เพ่ือสกัด SWOT และวิเคราะห5 TOWS MATRIX เพ่ือให+ได+ผลแนวโน+มและข+อเด#นข+อด+อย และ
แรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์นโยบายทางวิสัยทัศน5 และ พันธกิจ สําหรับนําไปใช+ในข้ันตอนท่ี 2 ต#อไป 
 
ข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ(งสู(ผลสัมฤทธิ์แบบ
เรียลไทม/ทางด!านการจัดการของบุคลากรในสายงานให!คําปรึกษาด!านผลิตภัณฑ/ความงามใน
ธุรกิจเครื่องสําอาง 
 การวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยันของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ#งสู#ผลสัมฤทธิ์แบบ
เรียลไทม5ทางด+านการจัดการของบุคลากรในสายงานให+คําปรึกษาด+านผลิตภัณฑ5ความงามในธุรกิจ
เครื่องสําอางในเรื่องการเป6นผู+นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม 
(Control) การวางกลยุทธ5 (Strategy) การจัดโครงสร+างองค5กร (Organization Structure) ผ#านการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช+วิธีการสกัดองค5ประกอบ (Exploratory Factor 
Analysis) ผ#านทฤษฎี ในเรื่องคือ การเป6นผู+นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การ
ควบคุม (Control) การวางแผนกลยุทธ5 (Strategic Planning) และการจัดโครงสร+างองค5กร 
(Organization Structure) เพ่ือทดสอบองค5ประกอบหลักของตัวชี้วัดแรงแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์
ทางด+านการจัดการของบุคลากรในสายงานให+คําปรึกษาด+านผลิตภัณฑ5และความงามในธุรกิจ

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎแีรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์ ทฤษฎีการ
จัดการ ทฤษฎีการทางการตลาดแนวคิดและวิธกีารประเมิน
แนวคิดแบบเรียลไทม5แนวคิดการพัฒนาตัวช้ีวัดงานวจิัยท่ี

เกี่ยวข+อง 

วิจัยเชิงคุณภาพการสนทนากลุ#มเพือ่ศึกษาแนวโน+มตัวช้ีวัด
แรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการของบุคลากรในสาย

งานให+คําปรึกษาผลิตภัณฑ5และความงาม 

ได+ผลแนวโน+มและข+อเด#นข+อด+อย และแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์
นโยบายทางวิสัยทัศน5 และ พันธกิจ  

SWOT TOWS MATRIX 

ข้ันตอนท่ี 1 
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เครื่องสําอางและใช+เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามกับตัวแทนเจ+าของร+านและผู+บริหารระดับสูง
ของบริษัทโดยใช+สถิติในการวิเคราะห5ข+อมูลตามโครงสร+างและเปรียบเทียบโดยใช+สถิติอนุมาน 
(Confirmatory Factor Analysis) มีวิธีดําเนินการ 5 ข้ันตอน มีรายละเอียดดังต#อไปนี้ข้ันตอนท่ี1การ
สร+างและพัฒนาเครื่องมือคือแบบสอบถามระดับการยอมรับตัวข้ีวัดแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์แบบ
เรียลไทม5ทางการจัดการของบุคลากรสายงานให+คําปรึกษาผลิตภัณฑ5ความงามในธุรกิรเครื่องสําอาง
โดย ข้ันตอนท่ี 2 นําแบบสอบถามท่ีสร+างข้ึนไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใช+เทคนิคการหาค#า
ดัชนีความสอดคล+องของข+อคําถามข้ันตอนท่ี 3 เก็บรวมรวมข+อมูล ข้ันตอนท่ี 4 การต้ังสมมติฐานและ
การทดสอบ ข้ันตอนท่ี 5 วิเคราะห5ข+อมูล 

1. การสร!างแบบสอบถาม 
  ทางผู+วิจัยอาศัยข+อมูลท่ีได+เชิงคุณภาพมาออกแบบสอบถามโดยยึดหลักทฤษฎีของใน

เรื่องในการร#างแบบสอบถามซึ่งประกอบไปด+วยการเป6นผู+นํา (Leadership) การประสานงาน 
(Coordination) การควบคุม (Control) การวางแผนกลยุทธ5 (StrategicPlanning) และการจัด
โครงสร+างองค5กร (Organization Structure) โดยออกแบบสอบถามความคิดเห็นในหัวข+อ “ท#านเห็น
ด+วยหรือไม#ว#า การสร+างแรงจูงใจการทํางานในหัวข+อในเรื่องนี้ ของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและ
ความงาม จะส#งผลต#อตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์ทางด+านการจัดการบุคลากรในสายงานให+คําปรึกษา
ด+านผลิตภัณฑ5และความงาม โดยแบบสอบถามจะประกอบไปด+วย 2 ส#วนคือ ข+อมูลท่ัวไป และตัวชี้วัด
เชิงทฤษฎีในเรื่องผู+วิจัยสร+างขึ้นตามวัตถุประสงค5และกรอบแนวคิดการวิจัย โดยสร+างข+อคําถามท่ี
ครอบคลุมให+เป6นเครื่องมือท่ีใช+ในการเก็บข+อมูลการวิจัย เพ่ือสอบถามความคิดเห็นโดยแบ#งเป6น 2 ส#วน 
ดังนี้ส#วนท่ี 1 ข+อมูลท่ัวไปของผู+ตอบแบบสอบถามส#วนท่ี 2 การยอมรับการพัฒนาตัวแบบตัวชี้วัด
แรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม5ทางการจัดการของบุคลากรสายงานให+คําปรึกษาผลิตภัณฑ5ความงาม
ในธุรกิจความงามเป6นคําถามปลายปuดใช+คําถามมาตราส#วนประมาณค#าความสําคัญ และโครงสร+าง
คําถามตามตารางท่ี โดยเกณฑ5การแปลความหมายของคะแนนผู+วิจัยได+จัดเกณฑ5แปลผลออกเป6น 5
ระดับคือ เห็นด+วยมากท่ีสุด เห็นด+วยมากเห็นด+วยปานกลาง เห็นด+วยน+อย เห็นด+วยน+อยท่ีสุดจากนั้น
นํามาหาระดับเฉลี่ยโดยกําหนดความหมายดังนี้ (ศรชัย พิศาลบุตร,2550) ระดับคะแนนเฉลี่ย1.00-
1.80หมายถึงระดับความเห็นด+วยสําคัญน+อยท่ีสุดระดับ1.81-2.60หมายถึงระดับความเห็นด+วยสําคัญ
น+อยระดับ2.61-3.40หมายถึงระดับความเห็นด+วยสําคัญปานกลางระดับระดับ3.41-4.20หมายถึง
ระดับความเห็นด+วยสําคัญมากระดับ4.21-5.00หมายถึงระดับความเห็นด+วยสําคัญมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 12 โครงสร+างแบบสอบถามระดับการยอมรับตัวแบบตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์แบบ
เรียลไทม5ทางการจัดการของบุคลากรสายงานให+คําปรึกษาผลิตภัณฑ5ความงามในธุรกิจ
ความงาม 

 

วัตถุประสงค5 ข+อคําถาม 
จํานวน

ข+อ 
ข+อท่ี 

ระดับ
มาตรวัด 

ลักษณะการตอบ 

เพ่ือสํารวจข+อมูลท่ัวไป
ของเจ+าของร+านและ
ระดับบริหาร 

ส#วนท่ี 1 ข+อมูล
ท่ัวไป 
1.1 อายุ/เพศ 
1.2 ระดับ
การศึกษา 
1.3 จํานวนป�ท่ี
ทํางาน 

3 ข+อ 1 
2 
3 

 

แบ#ง 
กลุ#ม 
อันดับ 

ตรวจสอบรายการ 

เพ่ือสํารวจระดับการ
ยอมรับตัวแบบตัวแบบ
ตัวชี้ วั ดแร งจู ง ใจ มุ# ง
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ แ บ บ
เ รี ย ล ไ ท ม5 ท า ง ก า ร
จัดการของบุคลากร
สายงานให+คําปรึกษา
ผลิตภัณฑ5ความงามใน
ธุรกิจความงาม 

ส#วนท่ี 2 
ระดับการยอมรับ 
ตัวแบบ 

5ข+อ 1.1-
5.10 

แบบช#วง ระดับความสําคัญการ
ยอมรับ 5 ระดับ 

 
2. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

  นําแบบสอบถามท่ีสร+างข้ันไปตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยใช+เทคนิคการหาค#า
ดัชนีความสอดคล+องของข+อคําถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) ผู+วิจัยนําร#าง
แบบสอบถาม ขอคําแนะนําจากอาจารย5ท่ีปรึกษาการวิจัย และปรับปรุงการพัฒนาแบบสอบถามตาม
ข+อเสนอแนะ จากนั้นนําไปให+ผู+เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน โดยขอหนังสือแนะนําตัวและขอความ
อนุเคราะห5ในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร (ภาคผนวก) เพ่ือ
ขอความอนุเคราะห5ในการพิจารณาตรวจสอบความสอดคล+องระหว#างข+อคําถามกับวัตถุประสงค5การ
วิจัย และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช+และตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ตามเทคนิค IOC เพ่ือ
นําไปปรับปรุงแก+ไขก#อนนําแบบสอบถามไปเก็บข+อมูลจริงมีรายละเอียด ดังนี้ 1. การหาค#าความ
เท่ียงตรง (Validity) นําแบบสอบถามมาสร+างให+อยู#ในลักษณะของแบบประเมินมาตราส#วนประมาณ
ค#า 3 ระดับ คือเห็นว#าสอดคล+องให+คะแนน 1 ไม#แน#ใจให+คะแนน 0เห็นว#าไม#สอดคล+องให+คะแนน        
-1 ท้ังนี้ผู+วิจัยเลือกข+อคําถามท่ีมีค#าดัชนีความสอดคล+องมากกว#า 0.5 ซึ่งมีค#าความเที่ยงตรงใช+ได+       
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2. การหาค#าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pretest) กับกลุ#มตัวอย#างท่ีมี
ลักษณะใกล+เคียงกับกลุ#มที่ศึกษาจํานวน 30 คน จากนั้นนําไปวิเคราะห5ค#าความเชื่อม่ัน โดย
วิธีสัมประสิทธ5ของ CronbachAlpha ใช+เกณฑ5การยอมรับข+อคําถามท่ีค#ามากกว#า 0.973เม่ือได+ค#า
ดัชนีความสอดคล+องของเครื่องมือมีค#าเท#ากับ 1.00 มีความสอดคล+องสูง โดยลักษณะของคะแนน 0
เห็นว#าไม#สอดคล+องให+คะแนน -1ผลการตรวจสอบ พบว#า ผ#านมาตราฐานท่ียอมรับได+ในระดับมากกว#า 
0.5 

3. เก็บรวบรวมข!อมูล 
  ประชากร 

  ประชากรท่ีศึกษาคือผู+มีส#วนเก่ียวข+องในระดับควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให+
คําปรึกษาด+านความงาม จํานวน 1,200 ร+านค+า  
  กลุ(มตัวอย(าง 

  ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้จะใช+ผู+มีส#วนเก่ียวข+องในระดับควบคุมการปฏิบัติงานของ
พนักงานให+คําปรึกษาด+านความงามจํานวน 500 ร+าน และผู+บริหารระดับสูงในตําแหน#งผู+จัดการฝ\าย
ขายและการตลาดจํานวน 12 คน โดยใช+การสุ#มตัวอย#างแบบโควตาและแบบเจาะจง โดยใช+การ
กําหนดขนาดตัวอย#างตามแนวคิดของแฮร5การวิจัยนี้ใช+แนวทางการวิจัยแบบการสุ#มตัวอย#างของ
เจ+าของร+านหรือผู+ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีปรึกษาความงามและผู+บริหารระดับสูงใน
ตําแหน#งผู+จัดการฝ\ายขายและการตลาดจํานวน 512 คนโดยยึดหลักพื้นที่หลักของภูมิศาสตร5ใน
ภาคเหนือ ภาคใต+ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก รวมท้ังกรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดของกลุ#ม
ร+านค+าดังนี้ 
  จากนั้นผู+วิจัยจึงกําหนดการเลือกตัวอย#างแบบเจาะจงตามภูมิภาคโดยกําหนดแบบ
สะดวกตามตารางท่ี 13 
 
ตารางท่ี 13 ประชากรและกลุ#มตัวอย#าง 

 
4. กําหนดโครงสร!างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตได!เพ่ือใช!เปOนโมเดลการวิจัยในส(วน

ของการวิเคราะห/องค/ประกอบเชิงยืนยันโดยตัวแปรแฝงสามารถจําแนกออกได!ดังนี้ 
  4.1 ภาวะผู!นํา (Leadership)  

ลําดับท่ี เขตความรับผิดชอบโดยแบ#งเป6นของ จํานวนร+านตัวแทนจําหน#าย 
1 
2 
3 
4 
5 

ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน 

ภาคใต+ 
ภาคตะวันออก + ภาคตะวันตก 

กรุงทพมหานคร 
รวม 

101 
105 
100 
94 
100 
500 
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   ประกอบด+วย 1) การอบรมและทดสอบความรู+ทางด+านผลิตภัณฑ5 2) การอบรม
และทดสอบความรู+ทางด+านบริการ 3) การอบรมและทดสอบความรู+ทางด+านบุคลิกภาพ 4) การอบรม
และทดสอบความรู+ทางด+านเทคนิคการขาย 5) การอบรมและทดสอบความรู+ทางด+านการเจรจาต#อรอง 
6) การอบรมและทดสอบความรู+ทางด+านความเป6นผู+นํา 7) การทดสอบการแต#งหน+าและทําผม  
8) การทดสอบการเปรียบเทียบกับคู#แข#ง9) แบบทดสอบ IQ และ EQ 10) แบบประเมินผลภาวะผู+นํา
จากเจ+าของร+าน (ณัฏฐพันธ5 เขจรนันทน5และฉัตยาพร เสมอใจ,2554)  
  4.2 การประสานงาน (Coordination)  

   ประกอบด+วย 1) รายงานสินค+าคงเหลือประจําเดือน 2) รายงานสินค+าท่ีใกล+
หมดอายุอย#างตํ่า 6 เดือน 3) รายงานการแจกสินค+าตัวอย#างให+ลูกค+า 4) การสรุปรายงานการจัด
กิจกรรมส#งเสริมการขาย 5) รายงานปtญหาการทํางานประจําเดือน 6) การจัดส#งภาพการจัดเรียง
สินค+าตัวอย#าง (Tester) 7) การจัดส#งภาพการจัดเรียงสินค+า (Planogram) ของสินค+า8) การจัดส#ง
ภาพลักษณ5ของหัวเชลฟ� (Shelf Display) 9) รายงานสินค+าขายดีติดอันดับ1-5 10) แบบประเมินผล
การทํางานของผู+แทนขาย (Thomas M Malone,1990)  
  4.3 การควบคุมตลาด (Control)  

   ประกอบด+วย 1) รายงานแผนการโมษณาประชาสัมพันธ52) รายงานข+อมมูลคู#แข#ง 
3) การประเมินความพึงพอใจของร+านค+า 4) รายงานข+อเสนอแนะการขาย 5) รายงานการใช+ของ
สมนาคุณ Premium 6) การวางแผนการสั่งซ้ือก#อนวันท่ี 25 ของเดือน 7) แบบประเมินของผู+จัดการ
ฝ\ายขาย 8) แบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดและขายจากฝ\ายการตลาดและฝ\ายพัฒนาสินค+า 
9) การแข#งขันเรื่องการต้ังกอง (Gondola) (ณัฏฐพันธ5 เขจรนันทน5และฉัตยาพร เสมอใจ,2554)  
  4.4 การวางกลยุทธ/ (Strategic Planning)  

   ประกอบด+วย 1) ยอดขายเทียบเปpาการขายรายเดือน 2) ยอดขายเทียบเปpาการ
ขายรายไตรมาส 3) การรับคืนสินค+าเทียบยอดขาย 4) ยอดขายทะลุรายวัน 5) ยอดขายทะลุรายสัปดาห5 
6) การแข#งขันเรื่องการจัดการตั้งกองประจําเดือน 7) ค#าใช+จ#ายเทียบยอดขาย8) ผลกําไรต#อร+าน       
9) การขายสินค+าออกจากร+านค+าเทียบยอดสั่งซ้ือต#อเดือน 10) การสั่งซ้ือสินค+าใหม# (สุรัสวดี ราชกุลชัย, 
2541)  
  4.5 โครงสร!างองค/กร (Organization Structure)  

   ประกอบด+วย 1) การพัฒนาข้ึนเป6นระดับอาวุโส (Senior PC/BA) 2) การพัฒนาข้ึน
เป6นระดับหัวหน+า (Chief PC/BA) 3) การพัฒนาข้ึนเป6นระดับหัวหน+าอาวุโส (Senior Chief PC/BA) 
4) การพัฒนาข้ึนเป6นระดับผู+ช#วยผู+จัดการ (Assistant PC/BA Manager) 5) การพัฒนาข้ึนเป6น
ผู+จัดการ (PC/BA Manager) 6) การพัฒนาขึ้นเป6นผู+จัดการอาวุโส (PC/BA Senior Manager) 
7) การพัฒนาข้ึนเป6นผู+จัดการเขต (PC/BA Area Manager) 8) การพัฒนาข้ึนเป6นผู+จัดการเขตอาวุโส 
(PC/BA Senior Area Manage) 9) การพัฒนาข้ึนเป6นผู+จัดการระดับประเทศ (PC/BA Country 
Manager) 10) สถิติการขาดลามาสาย (สมคิด บางโม,2558)  

5. การวิเคราะห/ข!อมูลและสมมติฐานการทดสอบ 
5.1 การวิเคราะห5เชิงปริมาณประกอบด+วย ค#าความถ่ี ร+อยละ ค#าเฉลี่ย และค#า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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5.2 การวิเคราะห5การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์เพ่ือสร+างแรงจูงใจให+กับ     
ท่ีปรึกษางานขายและความงามโดยใช+การทําการสกัดองค5ประกอบของปtจจัยตัวชี้วัด (Confirmatory 
Factor Analysis)  
  โดยมีกรอบโมเดลวิจัยสําหรับใช+ในการวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยันในการวิจัยตาม
แผนภาพท่ี 50 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
แผนภาพท่ี 50 สมมติฐานการทดสอบ First order (CFA) 

 
  โดยกําหนดให+ 

  X1 กลุ#มตัวแปรสังเกตได+ X1-X10 ของภาวะผู+นํา (Leadership) ประกอบด+วย  
1) การอบรมและทดสอบความรู+ทางด+านผลิตภัณฑ5 2) การอบรมและทดสอบความรู+ทางด+านบริการ 
3) การอบรมและทดสอบความรู+ทางด+านบุคลิกภาพ4) การอบรมและทดสอบความรู+ทางด+านเทคนิค
การขาย 5) การอบรมและทดสอบความรู+ทางด+านการเจรจาต#อรอง6) การอบรมและทดสอบความรู+
ทางด+านความเป6นผู+นํา 7) การทดสอบการแต#งหน+าและทําผม8) การทดสอบการเปรียบเทียบกับ
คู#แข#ง9) แบบทดสอบ IQ และ EQ10) แบบประเมินผลภาวะผู+นําจากเจ+าของร+าน 

  X2 การประสานงาน (Coordination) ประกอบด+วย 1) รายงานสินค+าคงเหลือ
ประจําเดือน 2) รายงานสินค+าท่ีใกล+หมดอายุอย#างตํ่า 6 เดือน 3) รายงานการแจกสินค+าตัวอย#างให+
ลูกค+า 4) การสรุปรายงานการจัดกิจกรรมส#งเสริมการขาย 5) รายงานปtญหาการทํางานประจําเดือน 
6) การจัดส#งภาพการจัดเรียงสินค+าตัวอย#าง (Tester) 7) การจัดส#งภาพการจัดเรียงสินค+า planogram 
ของสินค+า 8) การจัดส#งภาพลักษณ5ของหัวเชลฟ� (Shelf) 9) รายงานสินค+าขายดีติดอันดับ 1-5 
10) แบบประเมินผลการทํางานของผู+แทนขาย 

 

การประสานงาน 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

X8 

X9 

X10 
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  X3 การควบคุมตลาด (Control) ประกอบด+วย 1) รายงานแผนการส#งเสริมการขาย      
2) รายงานข+อมูลคู#แข#ง 3) การประเมินความพึงพอใจของร+านค+า 4) การประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค+า 5) จํานวนครั้งท่ีทํางานผิดพลาด 6) รายงานการใช+ของแถม (Premium) 7) การวางแผนการ
สั่งซ้ือก#อนวันท่ี 25 ของเดือน 8) แบบประเมินของผู+จัดการฝ\ายขาย 9) แบบประเมินเรื่องทักษะ
การตลาดและขายการฝ\ายการตลาด 

  X4 การวางกลยุทธ5 (Strategic Planning) 1) ยอดขายเทียบเปpาการขายรายเดือน          
2) ยอดขายเทียบเปpาการขายรายไตรมาส 3) การรับคืนสินค+าเทียบยอดขาย 4) ยอดขายทะลุรายวัน   
5) ยอดขายทะลุรายสัปดาห5 6) การแข#งขันเรื่องการจัดการต้ังกองประจําเดือน 7) ค#าใช+จ#ายเทียบ
ยอดขาย 8) ผลกําไรต#อร+าน 9) การสั่งซ้ือสินค+าใหม# 
  X5 โครงสร+างองค5กร (Organization Structure) 1) การพัฒนาข้ึนเป6นระดับอาวุโส 
(Senior PC/BA) 2) การพัฒนาข้ึนเป6นระดับหัวหน+า (Chief PC/BA) 3) การพัฒนาข้ึนเป6นระดับ
หัวหน+าอาวุโส ( Senior Chief PC/BA) 4) การพัฒนาข้ึนเป6นระดับผู+ช#วยผู+จัดการ (Assistant PC/BA 
Manager) 5) การพัฒนาข้ึนเป6นผู+จัดการ (PC/BA Manager) 6) การพัฒนาข้ึนเป6นผู+จัดการอาวุโส 
(PC/BA Senior Manager) 7) การพัฒนาข้ึนเป6นผู+จัดการเขต (PC/BA Area Manager) 8) การ
พัฒนาข้ึนเป6นผู+จัดการเขตอาวุโส (PC/BA Senior Area Manager) 9) การพัฒนาข้ึนเป6นผู+จัดการ
ระดับประเทศ (PC/BA Country Manager) 10) สถิติการขาดลามาสาย 

6. การวิเคราะห/ข!อมูลและสถิติท่ีใช! 
  การวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis หรือ CFA) 

เพื่อยืนยันโดยประชากรที่ใช+ศึกษาในข้ันตอนนี้ ได+กําหนดกลุ#มของเจ+าของธุรกิจเครื่องสําอางท่ัว
ประเทศโดยไม#จํากัดประสบการณ5ดําเนินงานด+วยการใช+ขนาดตัวอย#างตามแนวทางของ HAIR (Hair 
et al.,2010) ท่ีมีข+อเสนอว#าควรจะพิจารณาจํานวนพารามิเตอร5ท่ีต+องการนําไปวิเคราะห5ควบคู#ไปกับ
การพิจารณาขนาดกลุ#มตัวอย#างด+วย ดังนั้นถ+าพารามิเตอร5ท่ีใช+ในการวัดมีจํานวนมากก็ต+องใช+ขนาด
กลุ#มตัวอย#างจํานวนมากตามไปด+วย ซ่ึงจํานวนตัวแทนท่ีเหมาะสมในการนํามาวิเคราะห5องค5ประกอบ
เชิงยืนยันนั้นต+องมีอัตราส#วนอย#างน+อย 10 ต#อ 1 พารามิเตอร5 โดยใช+ค#าสถิติ KMO และ Bartlett's 
Test of Sphericity 
  นอกจากนี้ตัวชี้วัดความเท่ียงตรงจากความคิดเห็นของกลุ#มตัวอย#างกลุ#มเดิม และเพ่ือ
ยืนยันความเท่ียงตรงเชิงโครงสร+าง (confirmed construct validity) โดยใช+โปรแกรมลิสเรล 
(LISREL) ทําการวิเคราะห5องค5ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช+วิธีการประมาณค#าพารามิเตอร5ด+วยวิธี 
Maximum Likelihood (ML) และประเมินความถูกต+องของโมเดลรวมท้ังตรวจสอบความกลมกลืน
ระหว#างข+อมูลเชิงประจักษ5กับโมเดล รวมท้ังพิจารณาค#าสถิติต#างๆ ได+แก# ค#าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการประมาณค#า (estimated standard error) และค#าสถิติวัดระดับความกลมกลืน 
(goodness of fit measures) โดยการพิจารณาค#าสถิติและดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness 
of fit measures) ดังนี้ 
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  ดัชนีท่ีใช!ในการตรวจสอบความกลืมกลืนของโมเดล 
  การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล เป6นการพิจารณาความเหมือนหรือใกล+เคียง
กันระหว#างสองเมตริกซ5คือ เมตริกซ5ความแปรปรวน-ความแปรปรวนร#วมของโมเดล กับความแปรปรวน-
ความแปรปรวนร#วมของประชากร หากโมเดลท่ีนักวิจัยพัฒนาข้ึนสามารถนํามาคํานวณเมตริกซ5ความ
แปรปรวนความแปรปรวนร#วมของโมเดลแล+ว ได+เหมือนหรือใกล+เคียงกับความแปรปรวน-ความ
แปรปรวนร#วมของประชาชน หรือมีค#าใกล+เคียงกับศูนย5 แสดงว#าโมเดลท่ีนักวิจัยพัฒนาข้ึนมีความ
สอดคล+องกับข+อมูลเชิงประจักษ5 
  การประเมินความสอดคล!องของโมเดลกับข!อมูลเชิงประจักษ/ในภาพรวม 
  โดยส#วนใหญ#เม่ือโมเดลสอดคล+องกับข+อมูลเชิงประจักษ5 เมตริกซ5ความแปรปรวน-
ความแปรปรวนร#วมของโมเดลท่ีพัฒนาข้ึนมักใกล+เคียงกับความแปรปรวน-ความแปรปรวนร#วมของ
ประชาชน แต#มักจะไม#ค#อยพบกรณีท่ีเมตริกซ5ท้ังสองมีค#าเท#ากันทุกประการ จึงต+องกําหนดเกณฑ5เพ่ือ
พิจารณาว#าสองเมตริกซ5มีค#าใกล+เคียงกันเพียงพอท่ีจะสรุปว#า โมเดลสอดคล+องกับข+อมูลเชิงประจักษ5
ได+หรือยัง หนึ่งในวิธีการเหล#านั้นก็คือการกําหนดดัชนีท่ีใช+ทดสอบความกลมกลืน (Fit Indices) โดย
ดัชนีวัดความกลมกลืนท่ีนิยมใช+ตรวจสอบความกลมกลืน มีดังนี้  

  ค#าสถิติไค-สแควร5 (Chi-Square Statistics) เป6นค#าสถิติท่ีใช+ทดสอบสมมติฐานทาง
สถิตว#าฟtงก5ชั่นความกลมกลืนมีค#าเป6นศูนย5 การคํานวณค#าสถิติไค-สแควร5คํานวณจากผลคูณของ 
องศาอิสระกับค#าของฟtงก5ชั่นความกลมกลืน ถ+าค#าไค-สแควร5มีค#าสูงมากแสดงว#าฟtงก5ชั่นความกลมกลืน
แตกต#างจากศูนย5อย#างมีนัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือ โมเดลไม#มีความสอดคล+องกับข+อมูลเชิงประจักษ5 
โดยวิธีการตีความ พิจารณาดูจากค#าสถิติไค-สแควร5มีค#าตํ่ามาก ยิ่งมีค#าใกล+ศูนย5มากเท#าไร แสดงว#า 
โมเดลสอดคล+องกับข+อมูลเชิงประจักษ5 นั่นคือ โมเดลท่ีสอดคล+องกับข+อมูลเชิงประจักษ5ควรมีค#าสถิติ
ไค-สแควร5ต่ําๆ 
  การใช+ค#าสถิติไค-สแควร5 (Chi-Square Statistics) มีข+อจํากัดดังนี้ คือในการตรวจสอบ
ความกลมกลืนของโมเดล มีข+อจํากัดในกรณีท่ี n มีค#ามาก เพราะจะทําให+ค#าสถิติไค-สแควร5สูงมากจน
อาจทําให+สรุปผลได+ไม#ถูกต+อง ดังนั้นจึงแก+ไขโดยการพิจารณาค#า Ӽ2/df ซ่ึงควรมีค#าน+อยกว#า 2.00 
หรือบางตําราอาจกล#าวว#าค#า Ӽ2/dfควรมีค#าน+อยกว#า 5.00 
  ค#ารากท่ีสองของค#าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณค#า (Root 
Mean Square Error of Approximate) ค#า RMSEA ท่ีดีมากๆ ควรมีค#าน+อยกว#า 0.05 ค#าระหว#าง 
0.05-0.08 หมายถึง โมเดลค#อนข+างสอดคล+อง ค#าระหว#าง 0.08-0.10 แสดงว#าโมเดลสอดคล+อง
เล็กน+อย และค#าท่ีมากกว#า 0.10 แสดงว#า โมเดลยังไม#สอดคล+องกับข+อมูลเชิงประจักษ5 

  ดัชนีวัดความสอดคล+องเชิงสัมบูรณ5 (Absolute Fit Index) มี 3 ดัชนี ได+แก# GFI 
(Goodness of Fit) , AGFI (Adjusted Goodness of Fit) , PGFI (Parsimony Goodness of Fit)  

1. GFI แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร#วมท่ีอธิบายได+ด+วยโมเดล 
2. AGFI แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร#วมที่อธิบายได+ด+วย

โมเดลโดยปรับแก+ด+วยองศาความเป6นอิสระ 
3. PGFI แสดงถึงปริมาณความแปรปรวนและความแปรปรวนร#วมที่อธิบายได+ด+วย

โมเดลท่ีปรับแก+ด+วยความซับซ+อนของโมเดล 
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  โดยท่ัวไปค#า GFI, AGFI, และ PGFI มีค#าต้ังแต# 0 ถึง 1.00 ค#า GFI และ AGFI ท่ี
ยอมรับได+ควรมีค#าต้ังแต# 0.90 เป6นต+นไป แต#ค#า PGFI ควรมีค#าต้ังแต# 0.05 

  ดัชนีวัดความสอดคล+องเชิงสัมพัทธ5 (Relative Fit Index) ได+แก# NFI, NNFI, PNFI, 
CFI, และ CN เป6นดัชนีท่ีบอกว#าโมเดลท่ีนํามาตรวจสอบดีกว#าโมเดลท่ีตัวแปรไม#มีความสัมพันธ5กันเลย 
(Baseline Model) หรือโมเดลอิสระ (Independence Model) ค#าของดัชนี้เหล#านี้มีค#าต้ังแต# 0 ถึง 
1 ยกเว+น NNFI ท่ีอาจมีค#ามากกว#า 1.00 ได+ และ ค#า CN มีค#ามากกว#า 1.00NFI และ CFI ท่ีดีควรมี
ค#า 0.90 ข้ึนไป ค#า PNFI ควรมีค#าตํ่าๆ และค#า CN ควรมีค#ามากกว#า 200  

  ดัชนีวัดความสอดคล+องในรูปความคลาดเคลื่อนมี 3 ตัว คือ RMR, Standardized 
Residual และ Standardized RMR 

  ค#าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized Residual) ไม#ควรมีค#ามากกว#า 2.58  
  ค#า Standardized RMR เป6นค#าสรุปของค#า Standardized Residual ควรมีค#าน+อยกว#า 

0.05 จึงจะสรุปได+ว#าโมเดลสอคล+องกับข+อมูลเชิงประจักษ5 
  การวิเคราะห5ข+อมูลในการวิจัยนี้ ผู +วิจัยดําเนินการโดยใช+โปรแกรมคอมพิวเตอร5
ดําเนินการวิเคราะห5ข+อมูลสอบถามดังนี้ข+อมูลท่ัวไปของผู+ตอบแบบสอบถามวิเคราะห5โดยหาค#าความถ่ี 
ค#าร+อยละและนําเสนอในรูปแบบของตารางการยอมรับแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์ผู+วิจัยดําเนินการ
รวบรวมแบบสอบถามจากผู+เชี่ยวชาญด+วยตนเอง เม่ือรวบรวมได+หมดแล+ว ผู+วิจัยใช+การวิเคราะห5ข+อมูล
ด+วยค#าสถิติ ได+แก# ค#าร+อยละ ค#ามัธยฐาน (Mode) และใช+วิธีการสกัดองค5ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือสรุปองค5ประกอบหลักและองค5ประกอบย#อยในการเชิงยืนยัน
ข+อมูลโดยมีกระบวนการของข้ันตอนพิจารณาตามแผนภาพท่ี 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภาพท่ี 51  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยปริมาณ 

ทําการสังเคราะห5และกําหนด KPI และสร+างแบบสอบถาม 

ใช+การสกัดองค5ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของตัวชี้วัดแรงจูงใจ
มุ#งผลสัมฤทธิ์ของบุคลากรในสายงานให+คําปรึกษาผลิตภัณฑ5และ

ความงาม  

องค5ประกอบหลักและองค5ประกอบย#อยของตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ#ง
ผลสัมฤทธิ์มทางการจัดการของบุคลากรในสายงานให+คําปรึกษา

ผลิตภัณฑ5และความงาม 

 แบบสอบถาม 

KMO 

องค5ประกอบหลัก KPI 

องค5ประกอบย#อยKPI 

 

Bartlett's Test 
ofSphericity 
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ข้ันตอนท่ี 3 การจัดประชุมระดับผู!บริหารเพ่ือกําหนดเครื่องมือการบริหารแลลเรียลไทม/ของตัวช้ีวัด
แรงจูงใจโดยมุ(งสู(ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม/ทางด!านการจัดการของบุคลากรในสายงานให!คําปรึกษา
ด!านผลิตภัณฑ/ความงามในธุรกิจเครื่องสําอาง 
 การทดลองใช+ตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ#งสู#ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม5ทางด+านการจัดการของบุคลากร
ในสายงานให+คําปรึกษาด+านผลิตภัณฑ5ความงามในธุรกิจเครื่องสําอางในเรื่องการเป6นผู+นํา (Leadership) การ
ประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control ) การวางกลยุทธ5 (Strategy) การจัดโครงสร+างองค5กร 
(Organization Structure) ผ#านวิธีวิทยาเชิงคุณภาพและปริมาณ ในเรื่องของการจัดประชุมเชิงนโยบาย 
(Policy Meeting) เพ่ือจัดทําวิธีการประเมินโดยให+ผู+บริหารระดับสูงในตําแหน#งผู+จัดการการขายและ
การตลาดจํานวน 12 คนนําใบทดลองการประเมินไปปฏิบัติโดยใช+หลักทฤษฎีค#าสัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน       
( Cohen’s Kappa) เป6นค#าสัมประสิทธิ์ตัวชี้วัดทางสถิติระหว#างผู+ให+ความเห็นสองฝ\ายว#ามีความเห็นตรงกัน
มากหรือน+อยอย#างไร โดยค#าสูงสุดท่ีเป6นไปได+คือ 1.0 หมายถึงทุกฝ\ายเห็นตรงกันหมดโดยมีระเบียบวิธีวัด
ความเห็นพ+องต+องกัน ในเรื่องของการการวัดเชิงจําแนก ท่ีมีระดับการวัดอยู#ในมาตรานามบัญยัติสําหรับการ
วัดความเห็นพ+องต+องกันระหว#าง 2 ผู+ประเมิน โดยผู+ประเมินท้ังได+มีการจําแนกข+อมูลชุดเดียวกันจํานวน N 
ตัวอย#าง ออกเป6น 2 ประเภท กําหนดเป6นประเภท 1 และประเภท 2 โดยเหตุการณ5ท้ัง 2 ประเภทไม#เกิด
ร#วมกัน โดยมีรายะเอียดข้ันตอนการดําเนินงานพิจารณาตามภาพท่ี 3-4 โดยสามารถแสดงลําดับการศึกษาใน
ข้ันตอนที 3 ดังแผนภาพท่ี 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 52 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยคุณภาพ 
 
 

จัดการประชุมเชิงนโยบาย (Policy Meeting) ของบุคลากร
ระดับบริการเพื่อจัดทําวธิีการประเมินตัวช้ีวัดแรงจูงใจมุ#ง

ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม5ของบุคลากรในสายงานให+
คําปรึกษาผลิตภัณฑ5และความงาม 

นําไปทดลองโดยผู+เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข+องจํานวน 7 ท#านโดย
ใช+สัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน (Cohen ‘s Kappa)  

สรุปตัวช้ีวัดแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการของ
บุคลากรในสายงานให+คําปรึกษาผลิตภัณฑ5และความงาม 

ไม(เห็น

เห็น
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 จากวิธีดําเนินงานวิจัยสามารถสรุปทิศทางและข้ันตอนการวิจัยอย#างละเอียดดังแผนภาพ
ท่ี 53 ท้ังนี้สามารถแสดงแผนรวมลําดับการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 2 และ 3  

 
แผนภาพท่ี 53  สรุปข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

ไม#เห็น
พ+อง 

สังเคราะ

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎแีรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์ ทฤษฎี
การจัดการ ทฤษฎีการทางการตลาดแนวคิดและวธิีการ

ประเมินแนวคิดแบบเรียลไทม5แนวคิดการพัฒนา
ตัวช้ีวัดงานวจิัยท่ีเกีย่วข+อง 

วิจัยเชิงคุณภาพการสนทนากลุ#มเพ่ือศึกษาแนวโน+มตัวชี้วัด
แรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานให+

คําปรึกษาผลิตภัณฑ5และความงาม 

ได+ผลแนวโน+มและข+อเด#นข+อด+อย และแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์
นโยบายทางวิสัยทัศน5 และ พันธกิจ  

SWOT TOWS 

ทําการสังเคราะห5และกําหนด KPI และสร+าง
แบบสอบถาม 

ใช+การสกัดองค5ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของตัวช้ีวัดแรงจูงใจมุ#ง
ผลสัมฤทธ์ิของบุคลากรในสายงานให+คําปรึกษาผลิตภัณฑ5และความงาม  

องค5ประกอบหลักและองค5ประกอบย#อยของตัวช้ีวัดแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิ์ม
ทางดารจัดการของบุคลากรในสายงานให+คําปรึกษาผลิตภัณฑ5และความงาม 

จัดการประชุมของบุคลากรระดับบริหารเพื่อกําหนดเครื่องมอืการบริหารงานแบบ
เรียลไทม5 (Real time) เพื่อจัดทําวิธีการประเมินตัวช้ีวัดแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธ์ิ
แบบเรียลไทม5ของบุคลากรในสายงานให+คําปรึกษาผลิตภัณฑ5และความงาม 

นําไปทดลองโดยผู+เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข+องจํานวน 7ท#าน
โดยใช+สัมประสิทธิ์แคปปาของโคเฮน (Cohen ‘s 

สรุปตัวช้ีวัดแรงจูงใจมุ#งผลสัมฤทธิท์างการจดัการของ
บุคลากรในสายงานให+คําปรึกษาผลิตภัณฑ5และความงาม 

ข้ันตอนท่ี 2 

ข้ันตอนท่ี 3 

ขั้นตอนท่ี 1 

วิจัยเอกสาร 

เห็นพ+อง 

มุ#งทดสอบ
มากกว#า 

Modereteaqr
amentขึ้นไป 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางด*านการจัดการ
ของบุคลากรในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามในธุรกิจเครื่องสําอางเป5นการวิจัยเชิง
การพัฒนา (ResearchandDevelopment) โดยใช*เทคนิคของการผสมผสาน (Mixed Method 
Research) เพ่ือให*ตอบคําถามการวิจัยถึงตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางด*านการจัดการของ
บุคลากรในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามในธุรกิจเครื่องสําอาง ผู*วิจัยได*กําหนด
ข้ันตอนการวิจัยเป5น 2 ส"วนดังนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี1 การกําหนดแนวคิด  

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  
  การดําเนินการวิจัยข้ันตอนนี้เป5นการทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยท่ีเก่ียวข*อง ด*วย

เทคนิคการวิจัยเอกสาร เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฏี ข*อมูลสนับสนุนและงานวิจัยท่ีเก่ียวข*องท้ังใน
ประเทศและต"างประเทศท่ีสามารถนําไปประยุกต4ใช*ในการร"างตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งสู"ผลสัมฤทธิ์
แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากรในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามใน
ธุรกิจเครื่องสําอางซ่ึงเป5นเอกสารในระดับทุติยภูมิเพ่ือเชื่อโยงให*เกิดแนวทางในการศึกษานําไปสู"การ
พัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการ 

  ในการศึกษาด*านกระบวนการจัดการของ (LeC-Co-So) ซ่ึงประกอบด*วยภาวะผู*นํา 
(Leadership) การประสานงาน (Coordination) การจัดโครงสร*างองค4กร (Organization) การ
ควบคุม (Control) การวางกลยุทธ4 (Strategy) โดยเริ่มจากการศึกษาทฤษฏีภาวะผู*นํา เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามให*มีความเหมาะสมกับตําแหน"งงาน อีกท้ังการ
ฝZกอบรม กระตุ*นให*พนักงงานกลุ"มนี้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถก"อให*เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน 
จากนั้นผู*วิจัยได*ศึกษาเรื่องการประสานงาน (Coordination) ซ่ึงถือเป5นขบวนการท่ีสําคัญของการ
กําหนดบทบาทของหน*าท่ีการทํางาน และความรับผิดชอบของพนักงานกลุ"มนี้เพ่ือกําหนดเป\าหมาย
และกิจกรรมที่ทําร"วมกันโดยใช*ระบบพื้นฐานของการสื่อสารและการรับรู*สิ่งต"างๆร"วมกัน ข้ันตอน
ต"อไปคือผู*วิจัยได*ศึกษาถึงการควบคุม (Control) เพ่ือพัฒนามาตรฐานระบบการทํางานของพนักงาน
กลุ"มนี้ การติดตามผลของพนักงาน รวมถึงกิจกรรมท่ีได*รับมอบหมายว"าบรรลุเป\าหรือไม" และได*
ทําการศึกษาถึง การวางกลยุทธ4 (Strategy) เพ่ือค*นหาเทคนิค เพ่ือวางแผนสํารอง เพ่ือการวางกล
ยุทธ4 เพ่ือการจัดการ เพื่อให*สอดคล*องกับเป\าหมายขององค4กร และขั้นตอนสุดท*ายคือการศึกษา
เรื่องโครงสร*างองค4กร (Organization Structure) เพ่ือจัดระบบความสัมพันธ4ระหว"างส"วนงานของ
พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามโดยกําหนดภารกิจอํานาจหน*าท่ีและความรับผิดชอบให*
ชัดเจน หากมีผลงานท่ีประสบผลสําเร็จพร*อมการพัฒนาสานงานในอาชีพ (Career Path) เพ่ือให*การ
ดําเนินงานตามภารกิจของอค4กรบรรลุตามวัตถุประสงค4อย"างมีประสิทธิภาพ 
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  นอกจากนี้ยังมีทฤษฏีท่ีเก่ียวข*องและมีความสัมพันธ4ระหว"างกันคือทฤษฏีแรงจูงใจเชิง
เนื้อหา และเชิงกระบวนการซ่ึงประกอบด*วยทฤษฎีมาสโลว4 (Maslow) ทฤษฎีอีอาร4จี (ERG) ทฤษฎี
สองปgจจัย (Two-factor) ของ Herzberg ทฤษฎีแรงจูงใจของแม็คเซลแลนด4 (McCelland) ทฤษฎี
ความเสมอภาคของอาดัมส4 (Adam) ทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory) ทฤษฎีกําหนด
เป\าหมายของล็อค (Locker and Latham Theory)ทฤษฎีวีรูม (V-Room)ทฤษฎีของพอร4ทเตอร4
แอนด4ลอเรอ (Porter and Lawler) เพ่ือมาสร*างฐานแรงจูงใจในการทํางานของพนักงงานท่ีปรึกษา
งานขายและความงามโดยการทบทวนวรณกรรมท่ีสอดคล*องมาประยุกต4ใช* อีกท้ังรูปแบบของการ
จัดทําตัวชี้วัด (KPI) มาเป5นเครื่องมือท่ีช"วยระบุปgญหา วางแผน ประเมินผล และสะท*อนลักษณะของ
การดําเนินการ เพ่ือให*ได*เกณฑ4มาตราฐาน เพ่ือวัดถึงวัตุประสงค4และเป\าหมายท่ีตั้งไว* 

  เม่ือผู*วิจัยได*นําทฤษฏีด*านการจัดการ ทฤษฏีทางด*านแรงจุงใจ และทฤษฏีทางด*าน
การประเมินโดยรวม รวมท้ังข*อมูลสนับสนุนและงานวิจัยท่ีเก่ียวข*องมาวิเคาระห4 เชื่อมโยง
ความสัมพันธ4ในการจัดหมวดหมู" พบว"าการกําหนดแนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงมุ"งผลสัมฤทธิ์
แบบเรียลไทม4ทางการการจัดการของบุคลากรในสายงานให*คําปรึกษาผลิตภัณฑ4ความงามสาร
สังเคราะห4ได* 5 องค4ประกอบ (LeC-Co-SO)ซ่ึงประกอบด*วยภาวะผู*นํา (Leadership)การประสานงาน 
(Coordination) การจัดโครงสร*างองค4กร (Organization) การควบคุม (Control) การวางกลยุทธ4 
(Strategy) โดยสามารถแสดงได*ดังแผนภาพท่ี 54 
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  จากแผนภาพท่ี 54 ผู*วิจัยสามารถอธิบายความหมายของแต"ละองค4ประกอบดังต"อไปนี้ 
1. Leadership = ภาวะผู*นํา 

   สําหรับภาวะผู*นําผู*วิจัยได*มุ"งศึกษาถึงการสร*างภาวะผู*นําของพนักงานกลุ"มนี้โดย
ผ"านการฝZกอบรมทางด*านองค4ความรู* การขายและการบริการ  

  2. Coordination= การประสานงาน  
   สําหรับการประสานงานผู*วิจัยได*มุ"งศึกษาถึงเรื่องการทํางานเป5นทีมและข้ันตอน

ของการรายงายผลการปฏิบัติงานภายใต*กิจกรรมขององค4กร และการสื่อสาร 
  3. Control = การควบคุม  
   ในส"วนนี้ผู*วิจัยมุ"งพิจารณาถึงพัฒนามาตรฐานระบบการทํางานของพนักงานกลุ"ม

นี้ การติดตามผลของพนักงาน รวมถึงกิจกรรมท่ีได*รับมอบหมายว"าบรรลุเป\าหรือไม"  
  4.Strategy = การวางกลยุทธ4 
   ในส"วนนี้ผู*วิจัยได*ศึกษาเพ่ือค*นหาเทคนิค เพ่ือวางแผนสํารอง เพ่ือการวางกลยุทธ4 

เพ่ือการจัดการ เพ่ือให*สอดคล*องกับเป\าหมายขององค4กร  
  5. Organization Structure =โครงสร*างองค4กร 
   ในส"วนนี้ผู*วิจัยได*ศึกษาเพ่ือจัดระบบความสัมพันธ4ระหว"างส"วนงานของพนักงานท่ี

ปรึกษางานขายและความงามโดยกําหนดภารกิจอํานาจหน*าท่ีและความรับผิดชอบให*ชัดเจน หากมี
ผลงานท่ีประสบผลสําเร็จพร*อมการพัฒนาสายงานในอาชีพ (Career Path) เพ่ือให*การดําเนินงาน
ตามภารกิจขององค4กรบรรลุตามวัตถุประสงค4อย"างมีประสิทธิภาพ 

  จากข*อสรุปท่ีได*จากการวิจัยเอกสารข*างต*นทําให*ผู*วิจัยได*กําหนดแนวคิดของการ
จัดการออกเป5น 5 ด*าน ของ (LeC-Co-SO) ซ่ึงประกอบด*วยภาวะผู*นํา (Leadership) การจัด
โครงสร*างองค4กร (Organization Structure) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม 
(Control) และการวางแผนกลยุทธ4 (Strategic Planning) ของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม 
เพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดแรงแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางด*านการจัดการของบุคลากรในสายงานให*คําปรึกษา
ด*านผลิตภัณฑ4และความงามในธุรกิจเครื่องสําอางท้ังนี้ผู*วิจัยได*นําองค4ประกอบไปดําเนินการยืนยัน
ด*วยการการจัดบทสนทนากลุ"มกับผู*ให*ข*อมูลหลักคือ ผู*บริหารฝwายขายและการตลาดจํานวน 12 คน
โดยผลการดําเนินงานสามารถพิจารณาได*ในข้ันตอนท่ี 2 

2. การถอดบทสนทนากลุDม (Focus Group)  
  หลังจากการวิจัยเอกสารท่ีแสดงถึงแนวคิด (LeC-Co-SO) ผู*วิจัยได*นําองค4ประกอบ

ดังกล"าวไปนําเสนอในการสนทนากลุ"มเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของแนวโน*มของตัวชี้วัดทางการจัดการ
โดยทําการศึกษากัลผู*ให*ข*อมูลหลักคือ ผู*จัดการฝwายขายและการตลาดจํานวน 12 คนท่ีมี
ประสบการณ4ในการบริหารของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม มาอย"างน*อย 5 ปxและผ"าน
การฝZกอบรมภาวะผู*นําและการบริหารการจัดการโดยผลการสนทนามีรายเอียดดังนี้ 
  ผลการถอดบทสนทนากลุ"มเพ่ือศึกษาแนวโน*มของตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์
ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานให*คําปรึกษาผลิตภัณฑ4ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง
ของระดับบริหารฝwายขายและการตลาดจํานวน 12 คนโดยมีผลการวิจัยดังนี้ 
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2.1 ทางด�านวิสัยทัศน�และพันธกิจของขององค�กร (Vision& Mission)  
   ผู*วิจัยได*จัดการสนทนากลุ"มโดยผ"านมุมมองของระดับบริหารในงานขายและ
การตลาดในเรื่องของวิสัยทัศน4และภารกิจขององค4กรโดยผลการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นว"าระดับ
บริหารได*ให*ความสําคัญกับการบริหารของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามในเรื่องการบริการ
และสินค*า อีกท้ังความเป5นผู*นําในเรื่องของแฟชั่นในเรื่องของความงามของเส*นผมและใบหน*า โดย
สอดคล*องกับคําพูดท่ีว"า  
   “เป5นเบอร4หนึ่งในตลาดเราต*องกําหนดว"าปxหรือสองปx เราต*องครองอันดับหนึ่งเรา
ต*องเป5นลีดเดอร4ในตลาดอันดับหนึ่งตลอดไปในเรื่องสินค*าและบริการโดยเน*นเรื่องการบริการ 
นอกจากนี้ยังมีคํากล"าวว"า“อยากให*บริษัทเป5นผู*นําของธุรกิจความงาม คืออันดับหนึ่งต้ังแต"ในไทย 
และเป5นผู*กําหนดเทรนเมืองไทยเหมือนกันว"าสีผมเป5นอย"างไร” (ผู*จัดการคนท่ี 1)  
   อีกท้ังเป5นผู*นําขององค4กรท่ีมีความม่ันคงและยั่งยืนในเชิงการจัดการและบริหาร 
และเป5นท่ีรองรับของคนรุ"นใหม"ท่ีจะเข*ามาทํางานในบริษัทจากคํากล"าวท่ีว"า 
   “เป5นโลโค*วแบรนด4อันดับหนึ่งของเมืองไทยเป5นองค4กรท่ียั่งยืนและม่ันคงและอยาก
ให*คนเรียนจบแล*วฉันต*องอยู"บริษัทนี้ให*ได*เป5นเป5นบริษัทในฝgนว"าเป5นบริษัทในของเด็กจบใหม"” (ผู*จัดการ
คนท่ี 2)  
   ผลการถอดบทสนทนาแสดงว"าให*เห็นว"าผู*บริหารฝwายขายและการตลาดให*
ความสําคัญกับความเป5นผู*นําและเป5นที่ 1 ของธุรกิจเครื่องสําอางเพื่อสร*างความแตกต"างในการ
แข"งขันในเชิงของการบริหารในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

2.2 เรื่องการจัดการองค4กรและจุดแข็ง จุดอ"อน (Organization and Swot 
Analysis) ซ่ึงประกอบไปด*วย (LeC-Co-SO) คือ การประสานงาน (Coordination) ภาวะผู*นํา 
(Leadership) การจัดโครงสร*างองค4กร (Organization) การควบคุม (Control) การวางกลยุทธ4 
(Strategy) โดยมีรายละเอียดของผลการถอดบทสนากลุ"ม (Focus Group) มีรายละเอียดดังนี้ 
   2.2.1 การประสานงาน (Coordination)  

1. จุดแข็ง (Strength) จากผลการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นว"าองค4กรมี
จุดแข็งในเรื่องกิจกรรมสัมพันธ4กับร*านค*าในเชิงส"งเสริมการขายทําให*เกิดความพึงพอใจกับร*านค*าใน
ตลาดจากคํากล"าวของผลการถอดบทสนทนาท่ีว"า  

     ”เรื่องกิจกรรมโรดโชว4ของเราบริษัทอ่ืนไม"กล*าจัดอย"างเราลูกค*าเขาก็
แฮปปx�เวลาจัดเข*าก็ชมว"าบริษัทนี้สามารถทําได*องค4กรพร*อม” (ผู*จัดการคนท่ี 3)  
     อีกท้ังในด*านการแก*ปgญหาก็ได*รับการยอมรับในตลาดในเรื่องการบริหาร
และการแก*ปgญหาได*รวดเร็วซ่ึงสอดคล*องกับผลการถอดบทสนทนาจากคําพูดท่ีว"า  
     “เพราะเราเป5นบริ ษัทท่ีผลิตสินค*าไม"จําเป5นต*องผ"านคนกลางการ
ปรับเปลี่ยนจะค"อนข*างยืดหยุ"นหรือถ*าเกิดปgญหามันสามารถท่ีจะเรียกกลับมาแล*วแก*ปgญหาได*ทันที” 
(ผู*จัดการคนท่ี 4)  
     นอกจากนี้การทํางานขององค4กรมีความพร*อมของการทํางานเป5นทีมทํา
ให*ข้ันตอนต"างๆทํางานได*รวดเร็วมากข้ึนซ่ึงสอดคล*องกับจากคําพูดท่ีว"า  
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     “ผมว"าโดยรวมข*อดีของบริษัทมันดีอยู"แล*วศักยภาพขององค4กรมีทีม
เวิร4คท่ีดีเราทํางานกันเป5นทีมช"วยเหลือกันรับผิดชอบเป\าร"วมกันช"วยเหลือแบบพ่ีน*องผมว"าองค4กรเรา
มีวัฒนธรรมท่ีดีกว"าองค4กรอ่ืนนะ” (ผู*จัดการคนท่ี 5)  

     จากผลการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นว"าหากองค4กรสามารถรักษา
จุดยืนในเรื่องทีมเวิรค4และการช"วยเหลือกันในการทํางานในการบริหารจะทําให*เกิดการความ
แข็งแกร"งในเชิงการแข"งขันท"ามกลางการแข"งขันท่ีรุนแรงข้ึนในตลาดเครื่องสําอาง 

2. จุดอ"อน (Weakness) จากกผลการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นจุดอ"อน
ท่ีต*องได*รับการพัฒนาอยู" 5ประเด็นคือขาดเรื่องรายงานกิจกรรมส"งเสริมการขายขาดเรื่องรายงานการ
จัดดิสเพลย4และของแจกตัวอย"างขาดการประสานงานกับฝwายขายท้ังระดับพนักงานขายและระดับ
บริหารขาดเรื่องการรายงานปgญหาของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม ขาดความสนใจใน
การดูแลสินค*าคงเหลือและสินค*าขายดีในร*านโดยมีรายะเอียดของผลการสนทนากลุ"มดังนี้ 

2.1 ขาดเรื่องรายงานกิจกรรมส"งเสริมการขาย 
      ในหลักการทํางานของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม
จะต*องทําสรุปรายการส"งเสริมการขายในแต"ละเดือนหรือแต"ละไตรมาสว"ากิจกรรมท่ีส"งเสริมการขาย
ส"งผลต"อการเพ่ิมยอดขายของบริษัทหรือไม" มีเรื่องใดท่ีต*องแก*ไขและปรับปรุงอีกท้ังข*อเสนอแนะใน
การจัดทํารายการส"งเสริมการขายให*ตรงใจเจ*าของร*านและลูกค*าในตลาด อย"างไรก็ตามข*อมูลการ
รายงานนี้ยังไม"เป5นระบบและไม"มีวิธีการจัดการท่ีดีทําให*ทางฝwายการตลาดได*ข*อมูลไม"ครบและไม"ตรง
ตามเป\าหมายทางการตลาดทําให*ไม"สามารถวิเคาระห4ข*อมูลเชิงลึกเชิงการจัดการได*ดีซ่ึงสอดคล*องกับ
คํากล"าวท่ีว"า  
      “ผมว"าเรื่องระบบรายงานส"งเสริมการขายของน*องยังมีปgญหาเรา
ต*องให*น*องทําการบ*านใหม"เพ่ือรายงานเราจะได*ปรับกลยุทธ4ทัน” (ผู*จัดการคนท่ี 6)  
      ผลการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นว"าองค4กรควรหาวิธีการจัดการ
ให*เป5นระบบมากข้ึนในเรื่องของการส"งเสริมการขาย เพ่ือได*มาซ่ึงข*อมูลในเชิงวิเคราะห4เชิงการจัดการ
ให*เกิดประสิทธิภาพต"อองค4กร 

2.2 ขาดเรื่องรายงานการจัดดิสเพลย4และรายงานการแจกสินค*าตัวอย"าง
การจัดเรียงสินค*าและการแจกสินค*าตัวอย"างนับว"าเป5นกระบวนการท่ีสําคัญต"อผู*บริโภคในเชิง
ภาพลักษณ4และการทดลองใช*เพ่ือให*เกิดการรับรู*ในตรายี่ห*อและการซ้ือซํ้า นอกจากนี้ยังทําให*เกิด
ภาพลักษณ4ท่ีดีต"อตรายี่ห*อในตลาดเม่ือเทียบกับคู"แข"ง อย"างไรก็ตามจากการถอดบทสนทนาแสดงให*
เห็นว"ากระบวนการติดตามผลการทํางานยังไม"มีประสิทฺภาพท่ีดี เป5นช"องว"างทางการตลาด ทําให*ตรา
ยี่ห*อไม"เป5นท่ีน"าเชื่อถือต"อสายตาลูกค*าและเจ*าของร*านซ่ึงอาจส"งผลยอดขายและผลกําไรของบริษัท 
ซ่ึงสอดคล*องกับผลการถอดบทสนทนาท่ีกล"าว"า  
      “ภาพลักษณ4เราต*องให*ความสําคัญมันแป5นด"านแรกท่ีลูกค*าเห็นต*อง
จัดให*สวยมีรสนิยม ทําให*เกิดความน"าเชื่อถือ ของทดลองใช*ควรมีทําให*แบรนด4เป5นท่ีรู*จักเร็วข้ึน” 
(ผู*จัดการคนท่ี 7)  
      ซ่ึงแสดงให*เห็นว"าองค4กรควรสร*างระบบการจัดการหรือวิธีการท่ีได*
มาตรฐานรองรับระบบการทํางานในอนาคตในเรื่องภาพลักษณ4และการส"งเสริมการขาย 
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2.3 ขาดการประสานงานกับฝwายขายท้ังระดับพนักงานขายและระดับ
บริหารเนื่องจากพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม (BA/PC) มีหน*าท่ีต*องประสานงานการ
ทํางานกับฝwายขายไม"ว"าจะเป5นผู*แทนขาย (Sales Executives) และผู*จัดการฝwายขายในรูปแบบของ
รายงานท่ีต*องจัดส"งแต"ในทางปฏิบัติการทํางานกลับไม"ราบรื่นเท"าท่ีควรเพราะพนักงานท่ีปรึกษางาน
ขายและความงามไม"มีความชัดเจนในเรื่องระบบรายงานท่ีต*องจัดทําทําให*เกิดปgญหาในการทํางานซ่ึง
สอดคล*องกับผลการถอดบทสนทนาท่ีกล"าว"า  
      “หนูว"าน*องทุกวันนี้ยังไม"ค"อยทราบข*อมูลเลยว"าจะต*องทําอะไร
เขียนอะไรส"งพ่ีบ*าง ผมว"ามันขาดความชัดเจนในเชิงบริหาร” (ผู*จัดการคนท่ี 8)  
      แสดงให*เห็นว"าการจัดทํารายงานท่ีชัดเจนในการทํางานจะช"วย
แก*ปgญหาในการทํางานได*มากข้ึนและเกิดประสิทธิภาพในเชิงการจัดการ 

2.4 ขาดเรื่องรายงานแก*ปgญหาและอุปสรรคการทํางานของพนักงานท่ี
ปรึกษางานขายและความงามการทํางานของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามจะประสบ
ปgญหาการทํางานในหลายเรื่องไม"ว"าจะเป5นเรื่องสินค*าของแถม การจัดรายการท่ีบริษัทให*จัด การจัด
รายการหน*าร*าน การโปรโมทสื่อโมษณาในร*าน ดังนั้นการสรุปการทํางานและปgญหาเพ่ือรายงานให*
ฝwายขายและบริษัททราบถึงปgญหาในการทํางานจึงเป5นสิ่งสําคัญแต"อย"างไรก็ตามยังคงมีอีกหลาย
ปgญหาท่ีไม"ได*รับการแก*ไขเนื่องจากขาดระบบการรายงานท่ีชัดเจนซ่ึงสอดคล*องกับผลการถอดบท
สนทนาท่ีกล"าวว"า 
      “เซลล4มีหน*าท่ีรับไปแล*วก็คือเราไปคุยกับน*องเราต*องไปแจ*ง
รายการแล*วร*านมีปgญหาไหมคะนู*นนี่นั่นมีอะไรให*พ่ีช"วยไหมรายงานบริษัทมีอะไรบ*างไม"ใช"โทรหาแต"
น*องแล*วขอตัวเลขคือมันมีสองด*านเชลล4ดีก็ดีบางเซลล4ก็ไม"ดี มันเหมือนเหรียญข*างเดียว” (ผู*จัดการ
คนท่ี 9)  
      ซ่ึงแสดงให*เห็นว"าระบบการแก*ปgญหาขององค4กรในเรื่องงานขาย ยัง
ไม"มีความชัดเจนและเป5นระบบท่ีดีจึงควรสร*างกระบวนการหรือวิธีการให*ได*มาตรฐานเรื่องรองรับการ
ทํางานท่ีเป5นระบบมากข้ึน 

2.5 ขาดความสนใจในเรื่องสินค*าคงเหลือและสินค*าขายดีเนื่องจาก
หน*าท่ีของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามต*องทําหน*าท่ีดูแลสินค*าคงเหลือท่ีร*านโดยมีเป\า
การขายเป5นตัวกําหนดประจําเดือนและจัดทํารายงานส"งฝwายขายเพ่ือวางแผนการสั่งซ้ือในครั้งต"อไป
แต"ในทางปฏิบัติผู*แทนขายควรจะต*องดูรายงานจากพนักงานที่ปรึกษางานขายและความงามในการ
วางแผนการสั่งซ้ือ แต"ในทางปฏิบัติการทํางานยังไม"สอดคล*องกันทําให*เกิดปgญหาในการทํางานและ
ทําให*สินค*าเหลือมากบางรายการเกินความจําเป5นและทําให*เกิดปgญหาในการรับคืนสินค*าโดยไม"
สมเหตุสมผล ซ่ึงสอดคล*องกับผลการถอดบทสนทนาท่ีกล"าวว"า  
      “น*องบางคนก็ทํา stock ดี แต" เซลล4ไม"ดูแล บางคนก็ไม"สนใจท่ีจะ
ทํา หรือทําก็ไม"ละเอียดเราต*องมาวางแผนกันใหม"เรื่องการควบคุม Stockอะไรขายดี อะไรขายไม"ได*” 
(ผู*จัดการคนท่ี 10)  
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      จากผลการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นว"า การบริหารสินค*าคงคลัง
เป5นปgจจัยท่ีต*องให*ความสําคัญเนื่องจากส"งผลต"อการบริหารยอดขายหากไม"มีระบบการจัดการท่ีดี
และได*มาตราฐาน 

3. โอกาส (Opportunity) จากผลการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นว"า
องค4กรยังมีโอกาสท่ีจะพัฒนาในเรื่องของการตลาดและขายได*มากข้ึนหากมีการสํารวจตลาดและทํา
การวิจัยของข*อมูลในการขายมากข้ึนโดยจากคํากล"าวจากผลการสนทนาท่ีกล"าวว"า  

     “ในส"วนของ R&D และการตลาดมันต*องไปสํารวจตลาดบ*างปล"อย
สินค*าออกไปแล*วต*องออกไปสุ"มตัวอย"างร*านค*าหรือจะเอาข*อมูลจากร*านค*าหนึ่งมาคอมแพกันมาดูสิ
ว"าตรงกันไหมมองหาแนวทางแก*ไขผมไม"อยากให*เอาข*อมูลจากฝwายขายฝwายเดียว พ่ีมาอ*างหรือเปล"า
ว"าสินค*าขายไม"ดีหาว"าพวกผมอ*างเอาความจริงมาคุยกัน” (ผู*จัดการคนท่ี 11)  
    ซ่ึงผลการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นว"าฝwายการตลาดและฝwายพัฒนา
สินค*าใหม"ควรทํางานร"วมกับฝwายขายและพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามเพ่ือตรวจสอบ
ข*อมูลการตลาดเพ่ือให*ได*ข*อมูลเชิงประจักษ4เพ่ือนํามาปรับปรุงการทํางานขององค4กร 
   2.2.2 ภาวะผู*นํา (Leadership)  

1. จุดเด"น (Strength) จากผลการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นว"าตัวของ
ผู*นําคือตัวผู*วิจัยเองมีความสัมพันธ4ท่ีดีกับตัวเจ*าของร*านและเป5นท่ีไว*ใจในเชิงบริหารอีกท้ังมีความ
ยืดหยุ"นในการแก*ปgญหาให*กับร*านค*าได*เป5นอย"างดีทําให*พนักงานขายและผู*จัดการทํางานได*ง"ายข้ึนใน
ตลาดเกิดความน"าเชื่อถือกับลูกค*าจากคํากล"าวท่ีว"า  
     “จุดเด"นขององค4กรเราคือความสัมพันธ4ท่ีดีกับยี่ปg�วเราค"อนข*างแข็งแรง
ถ*าเทียบกับบริษัทอื่นๆเราจะดีกว"าเวลามีปgญหาปุ�บมันจะได*รับการแก*ไขทันที เพราะเขาไว*ใจว"า
ผู*บริหารทําได*แน"เชื่อม่ันในตัวผู*นําไว*เนื้อเชื่อใจอะไรทํานองนั้น” (ผู*จัดการคนท่ี 12)  
     ซ่ึงแสดงให*เห็นว"าผู*นําองค4กรมีความสําคัญต"อการสร*างความน"าเชื่อถือ
ของตรายี่ห*อทําให*ลูกค*าเกิดความเชื่อม่ันและม่ันใจในการทําธุรกิจร"วมกัน 

2. จุดด*อย (Weakness) จากผลการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นประเด็นท่ี
ต*องแก*ไข 6 ประเด็นคือ 1. พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยังขาดวุฒิภาวะผู*นําเต็มรูปแบบ 
2. พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยังขาดเทคนิคการขาย 3.พนักงานท่ีปรึกษางานขายและ
ความงามยังขาดเทคนิคการบริการและการเจรจาต"อรอง4พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยัง
ขาดองค4ความรู*ของสินค*า 5. พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยังขาดการพัฒนาบุคลิกภาพ 
6.พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยังขาดข*อมูลคู"แข"งในการทํางาน โดยมีรายละเอียดของผล
การสนทนาดังนี้ 

2.1 พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยังขาดวุฒิภาวะผู*นํา 
      เรื่องภาวะผู*นําเรื่องของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามถือ
ว"าเป5นเรื่องท่ีต*องให*ความสําคัญกับพนักงานกลุ"มนี้เนื่องจากต*องทํางานค"อนข*างหนักในการทํางาน
ร"วมกับหลายฝwาย เช"น ฝwายขาย ฝwายการตลาด ฝwายบุคคล และสิ่งท่ีสําคัญคือต*องทํางานร"วมกับ
เจ*าของร*าน ท่ีต*องตัดสินใจร"วมในการทํางาน อย"างไรก็ตามพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม
ยังขาดทักษะผู*นําในการตัดสินใจ ขาดการวิเคราะห4เชิงระบบ ขาดการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ขาด
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ทักษะการเจรจาต"อรองท่ีดี อีกท้ังทัศนคติท่ีดีต"องานและส่ิงรอบข*าง ซ่ึงสอดคล*องกับผลการถอดบท
สนทนาท่ีกล"าวว"า 
      “น*องๆยังขาดความเป5นผู*นําในการตัดสินใจน*องต*องฉลาดเก"งมี
ความรู*แน"นมีสกิลท่ีดีมีทักษะทีดีเป5นผู*นําท่ีสามารถจูงใจลูกค*าได*และต*องมีทัศนคติท่ีดีในเชิงบวกด*วย
พร*อมกับความอดทนในการทํางาน” (ผู*จัดการคนท่ี 1)  
      แสดงให*เห็นว"าการพัฒนาความเป5นผู*นําเป5นปgจจัยสําคัญของการ
สร*างยอดขายและผลกําไรให*กับองค4กรได*หากมีระบบการจัดการท่ีดี 

2.2 พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยังขาดเทคนิคการขาย
เนื่องจากพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความมีหน*าท่ีในการขายสินค*าท่ีหน*าเชลล4ให*ออกไปสู"ลูกค*า
และต*องเผชิญกับภาวะการแข"งขันในร*านทุกวัน ลูกค*ามีทางเลือกในการซ้ือหลากหลายยี่ห*อดังนั้น
เทคนิคการขายจึงเป5นสิ่งจําเป5นและสามารถทําให*เกิดยอดขายได* แต"พนักงานกลุ"มนี้ส"วนใหญ"ยังขาด
การฝZกอบรมเรื่องแนวทางการขายซ่ึงสอดคล*องกับการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นว"าพนักงานท่ี
ปรึกษางานขายและความงามยังขาดเรื่องเทคนิคการขายจากคํากล"าวท่ีว"า  
      “ก็อยากให*เสริมเรื่องเทคนิคการขายให*กับน*องด*วยบางคนพอไปยืนใน
พ้ืนท่ีแล*วไม"ค"อยกล*าขาย”(ผู*จัดการคนท่ี 2)  
      ดังนั้นควรมีโปรแกรมหรือโครงการการพัฒนาให*กับพนักงานท่ี
ปรึกษางานขายและความงามเพ่ือสร*างความยั่งยืนเชิงการแข"งขันในธุรกิจความงาม 

2.3 พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยังขาดเทคนิดการบริการ
และเจรจา 
      นอกจากนี้ในเรื่องของเทคนิคการบริการและเจราจากับลูกค*าก็
ยังคงเป5นปgญหาในการทํางานของพนักงานกลุ"มนี้เนื่องจากความหลากหลายของลูกค*าท่ีทีมีความ
ต*องการท่ีแตกต"างกันและต*องบริการลูกค*าให*เกิดความพึงพอใจในการบริการและประทับใจในการรับ
บริการท่ีร*านและกลับมาเป5นลูกค*าท่ีซ้ือซํ้าและจงรักภักดีต"อตรายี่ห*อเรื่องของการฝZกอบรมและเรื่อง
การบริการและการเจราจาต"อรองจึงเป5นหัวใจสําคัญของการทํางานซ่ึงสอดคล*องกับผลการถอดบท
สนทนาท่ีกล"าวว"า 
      “เค*าต*องรู*จักขายเวลาลูกค*าเข*ามาขายยังไงไม"ใช"ท"องสคริปต4ไปเลยว"า
อันนี้ดีโน"นนี่นั่นเราต*องมีวิธีการยังไงท่ีจะดึงลูกค*าไม"ใช"ว"าจะไปกระแทกย่ีห*ออ่ืนมา” (ผู*จัดการคนท่ี 3)  
      แสดงให*เห็นว"าพนักงานกลุ"มนี้ควรได*รับการฝZกฝนและอบรมเพ่ือ
สร*างความแตกต"างในเชิงบริการลูกค*าท"ามกลางสภาวะการแข"งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมนี้ 

2.4 พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยังขาดองค4ความรู*ของ
สินค*าเรื่ององค4ความรู*ของผลิตภัณฑ4ในการขายถือว"าเป5นหัวใจสําคัญเช"นกันในการทํางานของ
พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามเนื่องจากสินค*าท่ีขายเป5นสินค*าท่ีต*องการข*อมูลเชิงอธิบายใน
การใช*งานดังนั้นความเข*าใจถึงวิธีการและจุดขายของสินค*าจึงมีส"วนสําคัญในการตัดสินใจซ้ือของ
ลูกค*าเพ่ือเพ่ิมยอดขายให*กับองค4กรและพนักงานเองแต"ท่ีผ"านมาพนักงานกลุ"มนี้ยังไม"มีความเชื่อม่ันใน
การขายเนื่องจากขาดการฝZกอบรมและเข*าใจสินค*าอย"างถ"องแท*ทําให*ไม"สามารถบรรลุเป\าการขายได*
ซ่ึงสอดคล*องกับผลการถอดบทสนทนาท่ีกล"าว"า 
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      “เขาต*องมาเรียนรู*สินค*าแนวกว*างก"อนซักสองสามเดือนอาจต*อง
เรียกมาอบรมและมาเจาะคุณสมบัติสินค*าและเอาคนท่ีขายเก"งมาแชร4กับคนท่ีขายไม"เก"งคือการอบรม
อย"าคิดว"าครั้งเดียวจบไม"มีทางสอนท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ” (ผู*จัดการคนท่ี 4)  
      แสดงให*เห็นองค4ความรู*ของตัวสินค*าจะช"วยให*พนักงานเกิดความ
ม่ันใจในการขายและบรรลุเป\าการขายได*อย"างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.5 พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยังขาดการพัฒนา
บุคลิกภาพบุคลิกภาพของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามเป5นส"วนท่ีสําคัญเช"นกันเนื่องจาก
การขายสินค*าความงามภาพลักษณ4และบุคลิกภาพเป5นสิ่งสําคัญในการสร*างความดึงดูดต"อลูกค*าไม"ว"า
จะเป5นเรื่องการแต"งกาย การแต"งหน*า การทําผม การสื่อสาร ล*วนส"งผลต"อการขายท้ังสิ้น อย"างไรก็ตาม
พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยังขาดเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีชัดเจนเพ่ือดึงดูดความ
สนใจจากลูกค*าและร*านค*า ซ่ึงสอดคล*องกับผลการถอดบทสนทนาท่ีกล"าวว"า 
      “บุคลิกภาพนี้ก็เป5นส"วนสําคัญเป5นอิมเมจของบริษัทต*องเปลี่ยนให*
ใส"ชุดแซกสวยๆแต"งหน*าเพ่ือดึงดูดลูกค*าให*สนใจเรา” (ผู*จัดการคนท่ี 5)  
      ซ่ึงแสดงให*เห็นว"าการพัฒนาบุคลิกภาพนําไปสู"การเพ่ิมยอดขายและ
ความน"าเชื่อถือต"อตรายี่ห*อและองค4กรได* 

2.6 พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยังขาดเรื่องข*อมูลคู"แข"ง
เนื่องจากสภาวะการแข"งขันในตลาดเครื่องสําอางมีการแข"งขันค"อนข*างรุนแรงในเรื่องของราคา การ
ส"งเสริมการขายอย"างรุนแรง อีกท้ังการเข*ามาใหม"ของคู"แข"งในตลาดและสินค*าที่ทดแทนได*ทันทีใน
ตลาด ดังนั้นการทราบถึงข*อมูลคู"แข"งในทุกบริบทจึงเป5นเรื่องท่ีต*องให*ความสําคัญเพ่ือเป5นข*อมูลในเชิง
การวิเคราะห4ในการบริหารเพ่ือตอบโจทย4ทางการตลาดได*ตรงวัตถุประสงค4 อย"างไรก็ตามการทํางาน
ในเรื่องนี้ของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยังไม"มีระบบท่ีดีทําให*องค4กรขาดข*อมูลเชิง
บริหารและสูญเสียส"วนแบ"งการตลาดให*กับคู"แข"งไป ซ่ึงสอดคล*องกับคํากล"าวในผลการถอดบท
สนทนาท่ีว"า  
      “คู"แข"งทําอะไรเราต*องรู* เราคงต*องนั่งคุยกันถึงเรื่องนี้กันจริงจัง
หน"อย “ (ผู*จัดการคนท่ี 6)  
      ซ่ึงแสดงให*เห็นว"าการจัดทําข*อมูลวิเคราะห4คู"แข"งเป5นเรื่องท่ี
ผู*บริหารทุกระดับรวมถึงพนักงานต*องใส"ใจและจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใช*เพ่ือสร*างความได*เปรียบเชิง
การแข"งขัน 

3. อุปสรรค (Threat) จากผลการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นว"าตัวของ
ผู*นําองค4กรและเจ*าของร*านมีความสัมพันธ4มากจนเกินไปอาจจะเป5นปgญหาในการทํางานของพนักงาน
ฝwายขายและการตลาดในการตัดสินใจจากคําพูดท่ีว"า  
     “ผมว"าการท่ีผู*บริหารหรือเจ*าของสนิทกับเจ*าของร*านมันเหมือนดาบ
สองคมอยู"ในตัวเรื่องการต"อรองต"างๆว"ามีความสัมพันธ4กับผู*บริหารระดับสูงมากไปฝwายขายก็ทํางาน
ลําบากและอึดอัดใจอาจทําให*การทํางานมันแกว"ง” (ผู*จัดการคนท่ี 7)  
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     ผลการสนทนาทําให* ตัวผู* วิจัยในฐานะเจ*าขององค4กรจึงมีความ
จําเป5นต*องปรับตัวในการทํางานกับทางร*านโดยวางระบบการทํางานให*ชัดเจนมากข้ึนผ"านผู*บริหาร
ระดับสูงของฝwายขายและการตลาดและลดการเชื่อมโยงลงเพ่ือให*ระดับบริหารมีความคล"องตัวมากข้ึน 
 นอกจากนี้ผลวิจัยยังพบว"าเจ*าของร*านมีความผูกขาดอํานาจอย"างมากในการทํางานในเรื่องของการ
สั่งซ้ือสินค*า การบริหารสินค*าคงเหลือ ซ่ึงสอดคล*องกับผลการถอดบทสนทนาท่ีกล"าวว"า  
     “ซ*อไม"สั่ง เค*าคอนโทรลบัดเจ็ด เค*าจะสั่งเท"าไหร"เป5นเงินของเค*า เค*าจะสั่ง
เท"านี้ “ (ผู*จัดการคนท่ี 8)  
     ดังนั้นการสร*างวิธีการและกระบวนการจัดการของพนักงานท่ีปรึกษา
งานขายและความงามจึงเป5นสิ่งสําคัญในการแก*ปgญหาและลดการผูกขาดของร*านลง นอกจากนี้
พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามยังต*องรับผิดชอบการขายหลายยี่ห*อเนื่องจากคําสั่งของ
เจ*าของร*านให*ทําให*เกิดภาวะกลืนไม"เข*าคลายไม"ออก และส"งผลต"อเวลาการบริหารยอดขายของ
ตนเองและเป\าการขายรายวัน รายเดือนและรายอาทิตย4 ซ่ึงสอดคล*องกับผลการถอดบทสนทนาท่ี
กล"าวว"า 
     “บางร*านก็ขายให*เรายี่ห*อเดียวกันบางร*านก็ให*น*องเราขายสองยี่ห*อหรือ
ขายทุกยี่ห*อเราก็ต*องหลับตาถ*าเราแก*ไขเราจะแข็งแรงกว"านี้” (ผู*จัดการคนท่ี 9)  
   2.2.3 โครงสร*างขององค4กร (Organization Structure)  

1. จุดเด"น (strength) ด*วยธุรกิจความงามเป5นธุรกิจท่ีต*องอาศัยผู*ช"วยใน
การสาธิตสินค*าและแนะนําการใช*ผลิตภัณฑ4คือเทคนิเชี่ยน (Technician) ผู*ซ่ึงมีความรู*ในการขาย
สินค*าและอธิบายสรรพคุณของสินค*าให*เกิดความน"าเชื่อถือต"อลูกค*า ทําให*องค4กรมีความพร*อมใน
เรื่องการบริการให*กับร*านเสริมสวยท่ัวประเทศในเรื่องของการฝZกอบรมและการแนะนําการใช*
ผลิตภัณฑ4จึงทําให*องค4การมีจุดเด"นในเชิงบริหารจากคํากล"าวของผลการถอดบทบสนทนาท่ีว"า  
     “เรามีเทคนิเชี่ยนท่ีเชี่ยวชาญในทุกๆด*านของเราเองไม"ต*องจ*างและเป5น
เทคนิเชี่ยนท่ีมีความสามารถเป5นท่ียอมรับท่ัวประเทศเป5นจุดแข็งของเรามีความเชี่ยวชาญมีความ
หลากหลายจึงทําให*ลูกค*าเชื่อถือในแบรนด4เรา” (ผู*จัดการคนท่ี 11)  
     แสดงให*เห็นว"าจุดแข็งนี้สามารถนําไปใช*ในการเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู*
กับพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามได*ในการสร*างองค4ความรู*และการอบรมเพ่ือสร*าง
ศักยภาพในเชิงองค4ความรู*ให*กับพนักงงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม 

2. จุดด*อย (Weakness) จากผลการถอดบทบสนทนาพบว"ามีประเด็นท่ี
ต*องปรับปรุงอยู" 3 เรื่องคือ 1 การขาดโครงสร*างรองรับพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม 2 
การขาดสวัสดิการท่ีรองรับ 3 การขาดเรื่องแรงจูงใจด*านสถิติเวลาทํางาน โดยมีรายละเอียดของผล
วิจัยดังนี้ 

2.1 การขาดโครงสร*างรองรับพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม
เนื่องจากพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามมีความรับผิดชอบในการทํางานในหลายเรื่อง เช"น
เรื่องเป\าการขาย การบริหารสินค*าคงเหลือ การขายสินค*าออกจากร*าน การทํางานร"วมกับฝwายบริหาร
ท้ังการตลาดและขาย การได*รับผลตอบแทนหรือแรงจูงใจจากการทํางานจึงถือว"าเป5นสิ่งสําคัญอีกท้ัง
การคาดหวังท่ีจะได*รับการสนับสนุนจากองค4กรในการพัฒนาสายงานในอาชีพก็ถือว"าเป5นแรงจูงใจท่ี
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ต*องการเช"นกัน อย"างไรก็ตามเรื่องของโครงสร*างองค4กรยังขาดประสิทธิภาพในเรื่องของการรองรับ
พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามในหน*าท่ีสายงานการเจริญเติบโตในองค4กร จากการถอดบท
สนทนาของบทสนทนากลุ"มแสดงให*เห็นว"าองค4กรควรมีการพัฒนาโครงสร*างของพนักงานกลุ"มนี้จาก        
คํากล"าวท่ีว"า 
      “แบบว"าเราไม"มีโครงสร*างรองรับเขาเขาคิดว"าเขาเข*ามาคือ
พนักงานหยิบของและผมอยากให*ทางการตลาดหรือเทคนิเชี่ยนปลูกฝgงเขาว"าไม"ใช"พนักงานหยิบของ
เขากําลังก*าวไปเป5นเทคนิเชี่ยนหรือผู*จัดการได*ในอนาคต” (ผู*จัดการคนท่ี 12)  

2.2 การขาดสวัสดิการท่ีรองรับเรื่องของสวัสดิการต"างๆเรื่องสวัสดิการ
จัดว"าเป5นประเด็นท่ีสําคัญของพนักงานกลุ"มนี้เนื่องจากมีความต*องการท่ีจะได*รับแรงจูงใจเม่ือตนเอง
ประสบผลสําเร็จในหน*าท่ีการงานเนื่องจากมีความรับผิดชอบในการทํางานสูงโดยผลวิจัยพบว"า
พนักงานกลุ"มนี้ให*ความสําคัญและมีความต*องการในเรื่องสวัสดิการจากคํากล"าวท่ีว"า  

      “เรามีถ*วยเกียรติยศ ท่ีพิเศษกว"าชาวบ*าน มีโล"ห4 ประกาศนียบัตรว"า
คุณมีความสามารถจริงๆมีรางวัลเซลล4ดีเด"นประจําเดือน ไตรมาส ปx มีโบนัส มีการอบรมสัมมนานอก
สถานท่ี มีสวัสดิการเงินกู*ให*เขา” (ผู*จัดการคนท่ี 1) 
      แสดงให*เห็นว"าองค4กรควรให*ความสําคัญกับเรื่องนี้เพ่ือการพัฒนา
สายอาชีพของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามในการเจริญเติบโตในหน*าท่ีการงานและเป5นท่ี
ยอมรับขององค4กร 

2.3 ขาดแรงจูงใจด*านสถิติเวลาทํางาน 
      เรื่องสถิติการขาดลามาสายของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและ
ความงามเป5นปgจจัยสําคัญท่ีสามารถสร*างแรงจูงใจในการทํางานได*เป5นอย"างดีหากพนักงานปฏิบัติ
หน*าท่ีความรับผิดชอบได*ดี มาทํางานตรงเวลา มีวินัยในการทํางานก็ควรมีการมอบรางวัลหรือ
สวัสดิการเพ่ือสร*างขวัญกําลังใจในการทํางานซ่ึงสอดคล*องกับผลการถอดบทสยทนาท่ีกล"าวว"า  
      “อาจมีรางวัลไว*ให*น*องท่ีไม"ขาดไม"ลาไม"สายพิเศษมันจะเกิดการ
กระตุ*น “ (ผู*จัดการคนท่ี 2)  
      ซ่ึงแสดงให*เห็นว"าสถิติการทํางานและการทุ"มเทงานและมีวินัยเป5น
เรื่องท่ีองค4กรต*องวางแผนและสร*างแรงจูงใจในการทํางานเพ่ือเป5นเครื่องมือการวัดผลในการทํางาน 

3. โอกาส (Opprtunity) เรื่องการสร*างแรงจูงใจและสวัสดิการยังไม"มี
ระบบท่ีชัดเจนในเชิงบริหารซ่ึงองค4สามารถนําไปต"อยอดในการพัฒนาระบบและสร*างจุดแข็ง จุดอ"อน 
ในเรื่อง (Tows Matrix) ได*และพัฒนากระบวนการและตัวชี้วัดท่ีชัดเจนเพ่ือวัดผลการทํางานของ
บุคลากรในสายงานให*คําปรึกษางานขายและความงามต"อไป 
   2.2.4 การควบคุม (Control)  

1. จุดแข็ง (Strength) จากการถอดบทสนทนาพบว"าองค4กรมีความแข็งแรง
ในเรื่องของระบบจัดส"งและกระบวนการทํางานดีทําให*เกิดความน"าเชื่อถือต"อลูกค*าจากคํากล"าวท่ีว"า  
     “แบรนด4เราค"อนข*างแข็งแรงทุกอย"างมีโพเสทท่ีดีมากมีโลจิสติกส4ท่ีดีเลย
ทําให*เราเป5นท็อป 1 ใน 3 ของตลาดลูกค*าตอบรับตอบโจทย4ทุกอย"างหมดค"อนข*างสมบูรณ4แบบ” 
(ผู*จัดการคนท่ี 3) 
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     ซ่ึงการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นว"าระบบโครงสร*างพ้ืนฐานขององค4กร
มีความพร*อมและเป5นท่ียอมรับในมุมมองของลูกค*าทําให*เกิดความน"าเช่ือถือในแบรนด4ซ่ึงแสดงให*เห็น
ว"าการกระบวนการและระบบโลจิสติกส4ท่ีดีสามารถเสริมให*องค4กรเกิดความน"าเชื่อถือในในตลาดและ
เกิดความม่ันใจในการทําธุรกิจร"วมกับองค4กร 

2. จุดอ"อน (Weakness) จากการถอดบทสนทนาพบว"ามีประเด็นท่ีต*อง
ปรับปรุงอยู" 8 เรื่อง คือ ขาดเรื่องข*อมูลคู"แข"งขาดด*านการประเมินผลจากลูกค*าและร*านค*าขาดการ
ประสานงานกับฝwายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ4เรื่องคุณภาพสินค*าขาดรายงานข*อเสนอแนะขาด
รายงานการใช*ของแถมขาดเรื่องการแข"งขันเรื่องการต้ังกอง (Gondola) และภาพลักษณ4ขาดเรื่องการ
วางแผนการสั่งซ้ือและรายงานการใช*สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ4โดยผลการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็น
รายละเอียดดังนี้ 
     2.1 ขาดเรื่องข*อมูลคู"แข"ง 
      เรื่องการตลาดและการขาย ข*อมูลของคู"แข"งถือว"าเป5นหัวใจสําคัญ
ของการแข"งขันในธุรกิจความงามดังนั้นข*อมูลเชิงเปรียบเทียบของคุณสมบัติสินค*า วิธีการใช*งานก็เป5น
เรื่องจําเป5น เพ่ือสร*างความแตกต"างในการตัวสินค*า ดังนั้นองค4กรควรการมีการเปรียบเทียบวิธีการใช*
งานของผลิตภัณฑ4ของบริษัทกับคู"แข"งเรื่องประสิทธิภาพในการใช*งานเพ่ือหาจุดเด"นจุดด*อยของ
ผลิตภัณฑ4เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงซ่ึงสอดคล*องกับผลการสนทนาดังคํากล"าวท่ีว"า  
      “เราควรมีการวิจัยปรับปรุงสูตรให*มันดีข้ึนอย"างของเราตัวครีมย*อม
จะหนืดกว"าคู"แข"งเพราะผมใช*ทุกเดือนผมจะรู*แล*วผมสังเกตเวลาท่ีใช*มันจะหนืดมันเหนียวแต"ยี่ห*ออ่ืนมัน
ลื่น เราควรเปรียบเทียบกับยี่ห*ออ่ืนบ*างเพราะผู*บริโภคเขาไม"โทรหาบริษัทหรอกท่ีไม"ดีเข*าใช*ครั้งเดียว
แล*วเขาก็เลิกใช*”(ผู*จัดการคนท่ี 4)  
      และยังสอดคล*องคํากล"าวท่ีว"า  
      “เราควรจะมาคุยเรื่องคู"แข"งกันว"าเค*าทําอะไรกันบ*างในตลาดมี
โปรโมชั่นอะไรมีสินค*าตัวไหนท่ีต*องปรับปรุงและจะได*แก*ปgญหาได*พวกเราควรจะออกตลาดไปดูเก็บ
ข*อมูลจากน*องๆ ในตลาดเพ่ือนํากลับมาสรุปหาแนวทางกันเพ่ือจะได*ปรับกลยุทธ4ทัน” (ผู*จัดการคนท่ี 5)  
      แสดงให*เห็นวิธีการและกระบวนให*ได*มาซ่ึงข*อมูลคู"แข"งมีความ
จําเป5นต*องสร*างวิธีการและกระบวนการใหม"เพ่ือนําข*อมูลมาช*ในการจัดการเชิงบริหารขององค4กร 

2.2 ขาดเรื่องข*อมูลการประเมินผลจากลูกค*าและร*านค*าเนื่องจากบริษัท
มีความหลากหลายในตัวของผลิตภัณฑ4และมีช"องทางการจัดจําหน"ายทั่วประเทศท้ังตลาดขายส"ง
ขายปลีกและในห*างสรรพสินค*า การตอบสนองความต*องการลูกค*าคือการสร*างตรายี่ห*อให*อยู"ในใจท้ัง
ลูกค*าและเจ*าของร*านเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข"งขันในการขายและการตลาด ดังนั้นการได*
ทราบข*อเสนอแนะ ข*อติชมในการขายและบริการจึงเป5นส"งท่ีต*องจัดทําเพ่ือนําข*อมูลมาใช*ในการ
วิเคราะห4การให*บริการผ"านตัวบุคลากรและทีมงานให*ลูกค*าเกิดความพึงพอใจท่ีสุด อย"างไรก็ตามจาก
การถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นว"าองค4กรยังมีระบบการเก็บรวบรวมข*อมูลท่ีไม"ได*มาตรฐานและมี
กระบวนการทํางานท่ียังไม"เป5นระบบ ทําให*องค4กรไม"ได*รับข*อมูลมาทําการสังเคาระห4ในเชิงบริหารซ่ึง
สอดคล*องกับคํากล"าวในผลการถอดบทสนทนาท่ีกล"าวว"า  
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      “ฟxดแบคจากลูกค*าและร*านควรมีการจัดทําจะได*นําปรับปรุงกันใน
บริษัท” (ผู*จัดการคนท่ี 6)  

      แสดงให*เห็นว"าองค4กรควรสร*างระบบหรือวิธีการท่ีชัดเจนมากข้ึน
เพ่ือควบคุมระบบการทํางานขององค4กร 

2.3 ขาดการประสานงานกับฝwายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ4เรื่อง
คุณภาพสินค*าเรื่องการสํารวจตลาดและคุณภาพสินค*าจัดว"าเป5นวิธีการวิจัยท่ีสําคัญของการบริหาร
องค4กรเพ่ือให*ทราบถึงจุดเด"น จุดด*อยของตัวผลิตภัณฑ4 ท่ีได*วางจําหน"ายในร*านค*าว"ามีปgญหาและ
อุปสรรคใดท่ีทําให*เกิดการขายและไม"เกิดการขาย ดังนั้นการทํางานวิจัยในเรื่องนี้จะนํามาซ่ึงข*อมูลใน
การวิเคราะห4และเกิดการพัฒนาสินค*าให*มีคุณภาพและแข"งขันในตลาดได*อย"างสมบรูณ4 อย"างไรก็ตาม
จากการถอดบทสนทนาพบว"าการทํางานของฝwายการตลาดและการขายยังขาดการตรวจสอบสินค*าท่ี
เข*าสู"ตลาดว"ามีการขายเป5นอย"างไรมีปgญหาเรื่องใดท่ีทําให*ยอดขายไม"เป5นไปตามวัตถุประสงค4ของ
องค4กรจากคํากล"าวท่ีว"า  

      “เรื่องสินค*าท่ีออกไปแล*วในระดับเดือนหนึ่งถึงสองเดือนอยากให*
มาร4เกตต้ิงไปสํารวจตลาดสุ"มตัวอย"างร*านค*าแจ*งเก็บกลับมาบ*างและก็มีสินค*าหลายๆตัวไปดูด*วยว"าใน
ตลาดเป5นอย"างไรและนํามาประชุมปรับปรุงกัน” (ผู*จัดการคนท่ี 7)  

      แสดงให*เห็นว"าฝwายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ4ควรจะทํางาน
ร"วมกับพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามเนื่องจากพนักงานกลุ"มนี้มีหน*าท่ีในการขายออก
โดยตรงกับผู*บริโภคและจะให*ข*อมูลท่ีประโยชน4ต"อการทํางานของท้ังสองฝwายได*เป5นอย"างดี 

2.4 ขาดรายงานข*อเสนอแนะ 
      พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามมีความรับผิดชอบในการ
ขาย การดูแลสินค*าคงคลัง การจัดรายการส"งเสริมการขาย และการบริการลูกค*าท้ังเจ*าของร*านและ
ผู*บริโภคโดยตรงทําให*พนักงานกลุ"มนี้จะประสบกับปgญหาในการทํางานทุกวันและต*องมีทักษะในการ
แก*ปgญหาเพ่ือทําให*ลูกค*าเกิดความพึงพอใจในตัวของผลิตภัณฑ4และตรายี่ห*อ อย"างไรก็ตามการ
ประสบปgญหาในการทํางานของพนักงานกลุ"มนี้ควรได*รับการแก*ไขหรือนําเสนอข*อเสนอแนะในการ
ทํางานให*ฝwายบริหารนํามาวิเคราะห4ในการบริหาร อย"างไรก็ตามรูปแบบและแนวทางการนําเสนอ
ข*อมูลนี้ยังไม"มีความชัดเจนในระบบการทํางานทําให*ไม"ได*มาซ่ึงข*อมูลในการพัฒนาซ่ึงสอดคล*องกับคํา
กล"าวของการถอดบทสนทนาท่ีว"า 
      “รายงานปgญหาและข*อเสนอแนะจากน*องๆเราไม"มีเลยน*องติดขัด
อะไรไหมในตลาดอยากได*อะไรทํานองนี้” (ผู*จัดการคนท่ี 8)  
      แสดงให*เห็นว"าฝwายบริหารควรให*ความสําคัญกับประเด็นนี้ในการ
สร*างระบบและวิธีการจัดการในเรื่องรายงานให*เกิดผลท่ีชัดเจนในการทํางาน 

2.5 ขาดรายงานการใช*ของแถม 
      เ รื่ อ งระบบของแถมและการจัด กิจกรรมกลยุทธ4ทางด* าน 
(Promotion) เป5นกลยุทธ4ท่ีสําคัญในธุรกิจเครื่องสําอางเช"นกันเนื่องจากมีคู"แข"งในตลาดจํานวนมาก 
ดังนั้นการส"งเสริมการขายจึงเป5นสิ่งจําเป5นของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม (BA/PC) เพ่ือ
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แข"งขันกับคู"แข"งในตลาดให*เกิดการขายออกสู"ผู*บริโภค อย"างไรก็ตามพนักงานยังขาดทักษะการรายงาน
ท่ีเป5นรูปแบบและวิธีท่ีถูกต*องให*กับฝwายบริหารซ่ึงสอดคล*องกับผลการถอดบทบสนทนาท่ีกล"าวท่ีว"า 
      “น*องๆควรทํารายงานส"งทุกเดือนว"ารายการท่ีจัดไปมีฟxดแบคอย"าง
ไรของแถมลูกค*ามีคอมเมนต4อย"างไรจะได*นํากลับมาปรับปรุงวิธีการกันให*ดีข้ึนและของแถมมันใช*ได*
ไหมเพ่ือให*น*อง PC/BA มองมันเป5นมาตรฐานมันสร*างความน"าเชื่อถือให*องค4กรได*” (ผู*จัดการคนท่ี 9)  
      แสดงให*เห็นว"าการจัดทํารายงานดังกล"าวจะนํามาซ่ึงข*อมูลเชิง
การตลาดและการขายเพ่ือเป5นข*อสรุปทางการตลาดในการจัดการต"อไป 

2.6 ขาดเรื่องการแข"งขันการต้ังกองและภาพลักษณ4เนื่องจากสภาพการ
แข"งขันในตลาดเครื่องสําอางมีความรุนแรงการแข"งขันในเชิงของการตลาดจึงมีบทบาทสําคัญ เช"น 
การจัดเรียงสินค*า การต้ังกอง ภาพลักษณ4ขององค4กร จึงเป5นปgจจัยสําคัญท่ีทําให*องค4กรเกิดการ
พัฒนามากข้ึนแต"จากการถอดบทสนทนาพบว"าปgญหาดังกล"าวยังคงเกิดข้ึนหรือไม"ได*จัดทําข้ึนใน
กระบวนการดังคํากล"าวท่ีว"า 

      “จัดประกวดการแข"งขันการต้ังกองเลยอันดับหนึ่งได*อะไรให*มีทุก
เดือนอย"าหยุดเดือนนี้จัดสินค*าตัวนี้เดือนหน*าจัดสินค*าตัวนั้นเอาตัวท่ีขายยากๆก็ได*ตัวท่ีขายดีไม"ต*องทํา
ใครเป5นท่ี 1 ของภาคใครเป5นท่ี 1ของประเทศลุยกันไปเลยมันจะได*ต่ืนเต*นหรืออาจจะทําเป5นรางวัล
Best of the Year ไปเลย” (ผู*จัดการคนท่ี 10)  
      และยังสอดคล*องกับคํากล"าวท่ีว"า 
      “อันดับหนึ่งเลยเน*นเรื่องชุดฟอร4มร*านไหนท่ีมียอดขายท่ีดีขายเก"ง
สุดเราควรมีชุดยูนิฟอร4มท่ีสร*างความแตกต"างทําให*ต*องรู*สึกแตกต"างเราทําเสื้อสามารถได*ให*เขารู*ว"า ดี
นะเก"ง ฉันมีความสามารถ” (ผู*จัดการคนท่ี 11)  
      ซ่ึงแสดงให*เห็นว"าพนักงานกลุ"มนี้ต*องการแรงจูงใจในการทํางาน
เพ่ือให*เกิดการแข"งขันและผลตอบแทนในการทํางาน 

2.7 ขาดเรื่องการวางแผนการสั่งซ้ือก"อนวันท่ี 25 ของเดือน 
      ในการทํางานของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามจะต*องมี
การกําหนดเป\าการขายเป5นรายเดือนและทําการวางแผนการสั่งซ้ือในรอบของใบส"งของรายเดือนเพ่ือ
ป�ดยอดขาย ดังนั้นการวางแผนการสั่งสินค*าอาจไม"ได*รับตามท่ีต*องการสั่งซ้ือ เนื่องจากติดปgญหาใน
เรื่องของการผลิตท่ีผลิตไม"ทันทําให*ยอดขายไม"เป5นไปตามท่ีวางแผนไว*และส"งผลต"อรายได*และคอม
มิสชั่นของพนักงาน จากการถอดบทสนทนาแสดงให*เห็นว"าการวางแผนการสั่งซ้ือยังเป5นปgญหาสําคัญ
ในการทํางานของพนักงานกลุ"มนี้เนื่องจากอํานาจผูกขาดอยู"ท่ีเจ*าของร*านซ่ึงสอดคล*องกับกล"าวท่ีว"า  
      “ปgญหาของน*องคือเจ*าของร*านมาสั่งของสิ้นเดือนหมด เป\าน*องไม"
ถึงเพราะของขาด ผมว"าพวกเราต*องเคลียร4กับเจ*าของร*านใหม" จะได*มากได*น*อยต*องลองดู” (ผู*จัดการ
คนท่ี 12)  
      แสดงให*เห็นว"าการผูกขาดอํานาจของเจ*าของร*านส"งผลต"อการ
ทํางานของพนักงานกลุ"มนี้องค4กรจะต*องหากระบวนการการจัดการเพ่ือความเป5นระบบในการทํางาน
ต"อไป 
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2.8 ขาดรายงานการใช*สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ4 
      การตลาดนับได*ว"าเป5นปgจจัยในการกระตุ*นการขายออกในตลาด 
ดังนั้นรูปแบบของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ4เช"น โบว4ชัวร4 โปสเตอร4 เชลทอกเกอร4สติกเกอร4 ป\าย
โปรโมชั่น จึงนับว"าเป5นสื่อโฆษณาท่ีสําคัญในการทํางานและช"วยทําให*การขายไปยังผู*บริโภคได*เข*าใจ
ประเด็นในเชิงการตลาดและส"งผลต"อการเพ่ิมยอดขายให*กับองค4กร อีกท้ังยังเป5นเครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาดท่ีทําให*ผู*บริโภคเข*าใจและตัดสินใจในการซ้ือผลิตภัณฑ4 อย"างไรก็ตามรูปแบบและวิธีการ
ขององค4กรยังไม"มีวิธีการการทํางานหรือระบบท่ีชัดเจนให*กับพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม
ในการรายงานและสรุปผลการดําเนินงานซ่ึงผลการถอดบทสนทนาแสดงได*กล"าวว"า  
      “สื่อเราทําแล*วติดกันบ*างไม"ติดกันบ*าง เด็กบางคนให*ความร"วมมือ
บ*างคนทําบ*างไม"ทําบ*าง“ (ผู*จัดการคนท่ี 1)  
      ซ่ึงแสดงให*เห็นว"ากระบวนการและวิธีการตรวจสอบการวัดผลยัง
ประสบปgญหาด้ังนั้นองค4กรควรสร*างวิธีการวัดผลทางด*านสื่อสารประชาสัมพันธ4ท่ีได*มาตรฐานในการ
ทํางานเพ่ือตอบวัตถุประสงค4ขององค4กร 
   2.2.5 เรื่องกลยุทธ4 (Strategy)  

1. จุดแข็ง (Strength) เนื่องจากบริษัทเป5นบริษัทท่ีผลิตเครื่องสําอางท่ี
ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ4ผมและเครื่องสําอางรวมกับอุปกรณ4ทําผมจึงทําให*เกิดความหลากหลายต"อ
ลูกค*าในการสั่งซ้ือสินค*าและมีสินค*าทดแทนยอดขายได*ตลอดทําให*ลูกค*ามีทางเลือกในการสั่งซ้ือได*ทุก
เดือนเพ่ือบริหารยอดขายให*มีประสิทธิภาพในเชิงเป\าการขายขององค4กร ดังคํากล"าวท่ีว"า  

     “บริษัทของเรามีทางเลือกเยอะให*ลูกค*ามีหลายแบรนด4ก็ถือว"าเป5น
จุดเด"นเพราะเรามีโอกาสได*ยอดขายทุกเดือนพวกตัวท่ีขายไม"ได*ก็ยังมีตัวอ่ืนมาทดแทนได*ตลอด” 
(ผู*จัดการคนท่ี 2)  
     ซ่ึงแสดงให*เห็นว"าบริษัทมีความพร*อมในตัวสินค*าและสามารถเพ่ิมช"อง
การขายได*มากข้ึนเพ่ือการแข"งขันในตลาด 

2. จุดอ"อน (Weakness) จากผลการถอดบทบสนทนาพบว"ามีประเด็นท่ี
ต*องได*รับการแก*ไขอยู" 4 เรื่องคือขาดเรื่องการทําเป\ารายวัน รายอาทิตย4 รายเดือน รายไตรมาส ขาด
รายงานการรับคืนเทียบยอดขาย ขาดการสั่งซ้ือสินค*าตามกลุ"มตามช"วงเวลา การควบคุมเป\าการขาย
และค"าใช*จ"ายและขาดเรื่องรายงานผลกําไรเทียบยอดขายรายร*าน โดยมีรายละเอียดจากผลการ
สนทนาดังนี้ 

2.1 ขาดเรื่องการทําเป\ารายวัน รายอาทิตย4 รายเดือน รายไตรมาส  
      การขายออก (sale out) รายวัน รายอาทิตย4 รายเดือน รายไตร
มาสนับว"ามีความสําคัญอย"างยิ่งในการบริหารพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามเนื่องจาก
พนักงานกลุ"มนี้จะต*องมีการสั่งซ้ือสินค*าเข*าไปจัดจําหน"ายและต*องผลักดันสินค*าให*ขายออกจากร*าน
ได*ตามท่ีบริษัทกําหนดเพ่ือท่ีจะทําการสั่งซ้ือในครั้งต"อไปเป5นรายวัน รายอาทิตย4 และรายเดือนหรือ
ไตรมาสซ่ึงจากผลวิจัยพบว"ายังมีระบบการจัดการหรือวิธีการทํางานท่ีไม"ได*มาตรฐานและไม"มีตัวชี้วัด
การทํางานท่ีชัดเจนซ่ึงสอดคล*องกับผลการถอดบทสนทนาท่ีกล"าว"า 
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      “ผมอยากให*ท้ังฝwายขายและการตลาดต*องใส"ใจว"าในหนึ่งอาทิตย4 
น*องต*องขายได*ก่ีชิ้นต"อวัน และใน 1 เดือนจะขายได*ตามท่ีวางแผนไว*ไหม การตลาดต*องใส"แรงลงไป
เพ่ือให*ตัวเลขระบายออกได*และต*องกระตุ*นการเซลล4เอ*าท4 (sale out) ให*เยอะสุดต*องมีวิธีการ เช"น
ต*องมีเป\าหมายรายวัน เกิดข้ึนว"าถ*าน*องทําได*รายวันคุณจะได*วันละเท"าไรรวมท้ังรายอาทิตย4 ราย
เดือน และสร*างแรงจูงใจเพ่ือให*เด็กเกิดพลังต่ืนตัว” (ผู*จัดการคนท่ี 3)  
      แสดงให*เห็นว"าการพัฒนาตัวชี้วัดทางการจัดการของบุคลากรใน
สายงานให*คําปรึกษางานขายและความงามเป5นเครื่องมือท่ีสําคัญในการวัดผลการทํางานแบบ
เรียลไทม4ได*และส"งผลต"อผลประกอบการของอค4กรได*หากมีวิธีการจัดการท่ีเป5นระบบชัดเจน 

2.2 ขาดรายงานการรับคืนเทียบยอดขาย  
      พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามมีหน*าท่ีต*องรับผิดชอบใน
การสั่งซ้ือสินค*าเข*าจัดจําหน"ายในร*านและทําการขายสินค*าออกจากร*านซ่ึงถือว"าเป5นหน*าท่ีหลักใน
การทํางาน แต"อย"างไรก็ตามเม่ือสินค*าท่ีผลักดันเข*าร*านไม"สามารถขายได*ตามวัตถุประสงค4 ทาง
เจ*าของร*านจะกระทําการคืนหรือเปลี่ยนสินค*าทําให*บริษัทเกิดความเสียหายและต*นทุนท่ีสูงข้ึน หรือ
อาจเกิดจากการสั่งซ้ือของร*านท่ีเล"นรายการส"งเสริมการขายท่ีซื้อสินค*าเข*าไปเพ่ือให*ได*ต*นทุนตํ่าลง สิ่ง
เหล"านี้ส"งผลต"อการบริหารสินค*าคงคลังของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม หากสินค*าขาย
ไม"ได*ดีจะทําการเปลี่ยนคืนเพ่ือลดหนี้ทางการค*าทําให*เกิดการสร*างงานในองค4กรซ่ึงสอดคล*องกับผลการ
ถอดบทสนทนาท่ีกล"าวว"า 
      “บางทีร*านอยากเล"นรายการล็อตใหญ"เอาส"วนลด สั่งไปขายไม"ได*ก็คืน 
ผลงานน*องก็ตกตํ่าตาม” (ผู*จัดการคนท่ี 4)  
      แสดงให*เห็นว"ามาตรการการจัดระบบเรื่องการรับคืนสินค*าเทียบ
ยอดขาย เป5นเรื่องท่ีองค4กรต*องวางแผนระบบและวิธีการท่ีควบคุมการทํางานให*มีมาตรฐานต"อไป 

2.3 ขาดการสั่ ง ซ้ือสินค*าตามกลุ"ม สินค*าใหม"  และการสั่ง ซ้ือตาม
ช"วงเวลาท่ีให*ผลักดันเนื่องจากบริษัทมีความหลากหลายในตัวของผลิตภัณฑ4 การสั่งซ้ือสินค*าตามกลุ"ม 
สินค*าใหม" หรือสินค*าท่ีต*องการให*ผลักดันเป5นเรื่องสําคัญท่ีต*องให*พนักงานท่ีปรึกษางานขายและ
ความงามช"วยผลักดันสินค*าท่ีมีสต็อคเหลือจํานวนมากหรือสินค*าใหม"ของบริษัทในการจองการสั่งซ้ือ
เข*าร*าน ทางฝwายขายและการตลาดจึงมีนโยบายให*พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามช"วย
ผลักดันให*เป5นไปตามเป\าหมายซ่ึงผลวิจัยพบว"าปgญหาการทํางานในเรื่องนี้ยังขาดความชัดเจนในการ
ทํางานโดยจากคํากล"าวของบทสนทนาท่ีว"า 
      “ฝwายบริหารควรจะบอกให*น*องเข*าใจถึงเป\าหมายทางการตลาด
และขายว"าสินค*าตัวไหนยกเลิกสินค*าตัวไหนเป5นสินค*าใหม"เพ่ือให*น*องช"วยผลักดันสินค*าและถ*าพวก
เขาทําได*จะได*รับรางวัลอะไรบ*างเพ่ือให*น*องต่ืนตัวอยู"ตลอดเวลา” (ผู*จัดการคนท่ี 5)  
      แสดงให*เห็นว"า การสร*างแรงจูงใจผ"านระบบงานการสั่งซ้ือเป5นกลุ"ม
สินค*าจะช"วยทําให*การผลักดันสินค*ามีการกระจายท่ัวประเทศและเพ่ิมยอดขายให*กับองค4กรได* 
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2.4 การควบคุมเป\าการขายและค"าใช*จ"าย  
      การการควบคุมเป\าการขายและค"าใช*จ"ายนับว"าเป5นหลักการบริหาร
ขององค4กรเชิงรุกโดยจะมีการกําหนดเป\าการขายของพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามแยก
ตามพ้ืนท่ีเพ่ือวัดผลการทํางานโดยเปรียบเทียบยอดขายและค"าใช*จ"ายเทียบแล*วต*องไม"เกิน 15% ของ
ท้ังหมดหากร*านหรือตัวแทนร*านค*าท่ีมีพนักงานประจําพ้ืนท่ีอยู"แล*วมีค"าใช*จ"ายเกิน 15% ทางฝwาย
การตลาดและขายจะมีจดหมายแจ*งเตือนเพ่ือตรวจสอบยอดขายให*ได*ตามเกณฑ4มาตรฐานของบริษัท
ซ่ึงนําไปสู"ข*อพิพาทในการทํางานกับพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามซ่ึงสอดคล*องกับผลการ
ถอดบทบสนทนาท่ีกล"าวว"า  
      “หลายๆ สิ่งหลายอย"างโยงกันไปหมดเลยท้ังเรื่องของเงินเดือน 
คอมมิชชั่นเบี้ยเลี้ยงคือไปฟ�กอยู"ท่ีเป\าอย"างเดียวแล*วทําให*เด็กคิดมากห"วงเรื่องรายได* แต"ละเดือนจะ
ได*เท"าไรกังวลเกิดทํางานไม"สนุกแล*วทําให*กลัวการต้ังเป\าทําให*ขายได*ลําบากข้ึน” (ผู*จัดการคนท่ี 6)  
      แสดงให*เห็นว"าการควบคุมค"าใช*จ"ายเทียบยอดขายส"งผลต"อการ
ทํางานของพนักงานกลุ"มนี้ดังนั้นองค4กรควรหามาตรฐานในการจัดการข*อขัดแย*งด*วยวิธีการทํางาน
ใหม"ท่ีเป5นระบบมากข้ึนในเรื่องตัวชี้วัดการทํางานเพ่ือสร*างระบบการจัดการท่ีดี 

2.5 ขาดเรื่องรายงานผลกําไรเทียบยอดขายรายร*าน 
      การบริหารผลกําไรรายร*านถือว"าเป5นหัวใจในการบริหารซ่ึงมี
องค4ประกอบของยอดขาย ต*นทุน และค"าใช*จ"าย ด*วยเหตุนี้บริษัทควรจะจัดทําเครื่องมือในการวัดผล
เพ่ือสร*างแรงจูงใจในการทํางานให*กับพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามให*ทราบถึงแนวคิดท่ีอยู"
เบื้องหลังการทํางาน และนําผลการประกอบการมาเป5นเครื่องมือในการวัดผลการทํางานและสร*าง
รูปแบบแรงจูงใจท่ีน"าสนใจเพ่ือทําให*องค4กรเกิดความม่ังค่ัง ยั่งยืนในการบริหารธุรกิจ อย"างไรก็ตาม จาก
ผลการถอดบทสนทนาท่ีผ"านมาแสดงให*เห็นว"าองค4กรยังไม"ได*นําแนวคิดนี้มาใช*แบบเต็มรูปแบบทําให*
ค"าใช*จ"ายทางการขายและการตลาดสูงเกินความจําเป5น และขาดความร"วมมือการทํางานระหว"างพนักงาน
ท่ีปรึกษางานขายและความงามกับทีมบริหารซ่ึงสอดคล*องกับผลการถอดบทสนทนาท่ีว"า 
      “เรามีระบบกําไรขาดทุนท่ีดีแต"การควบคุมยังตํ่า น*องไม"เคยเข*าใจ
เรื่องนี้เลย“ (ผู*จัดการคนท่ี 7)  

3. การศึกษาจุดแข็ง จุดอDอน (SWOT analysis)  
  การถอดบทสนทนาเรื่องการจัดการองค4กรและจุดแข็ง จุดอ"อน (Organization & 
SWOTAnalysis) (LeC-Co-SO) ซ่ึงประกอบด*วย ภาวะผู*นํา (Leadership) การประสานงาน 
(Coordination) การควบคุม (Control) การวางกลยุทธ4 (Strategy) การจัดโครงสร*างองค4กร 
(Organization) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  จากผลการถอดบบทสนทนาของผู*จัดการฝwายขายและการตลาดได*ให*ความสําคัญใน
ด*านวิสัยทัศน4ซ่ึงประกอบด*วย ภาวะผู*นําด*านสีผม ภาวะผู*นําด*านบริการ และภาวะผู*นําด*านธุรกิจ
ความงาม ทางด*านภารกิจ ได*ให*ความสําคัญกับการเป5นองค4กรท่ีเน*นเรื่องคุณภาพสินค*าและบริการ
ผ"านผู*แทนขายและพนักงานที่ปรึกษางานขายและความงาม ทางด*านจุดแข็ง จุดอ"อน (SWOT 
Analysis) โดยมีองค4ประกอบของประกอบด*วย ภาวะเป5นผู*นํา (Leadership) การประสานงาน 



135 

(Coordination) การควบคุม (Control) การวางกลยุทธ4 (Strategy) การจัดโครงสร*างองค4กร 
(Organization) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ภาวะผู*นํา(Leadership)  
 
ตารางท่ี 14 ภาวะผู*นํา(Leadership) 

LeC-Co-SO จุดเดDน จุดด�อย โอกาส อุปสรรค 
Leภาวะผู�นํา 1.ผู*บริหารมี

ความสัมพันธ4ท่ีดี
กับเจ*าของร*าน 
2.ผู*บริหารเป5นท่ี
ไว*เน้ือเช่ือใจ 
3.ผู*บริหารมี
ความหยืดหยุ"นใน
การแก*ปgญหา 

1.ขาดองค4ความรู*ในตัวสินค*า
และการแต"งหน*าทําผม 
2.ขาดทักษะการบริการและ
การเจรจาต"อรอง 
3.ขาดเทคนิคการขาย 
4.ขาดเรื่องการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
5.ขาดวุฒิภาวะผู*นํา 
6.ขาดเรื่องข*อมูลคู"แข"ง 

 1.การต"อรองอยู"ท่ีเจ*าของ
ร*านเป5นหลัก 
2.ร*านค*าขายหลายยีห่*อ
และไม"สั่งของเมื่อของหมด 
 

 
   จากตารางท่ี 14 ภาวะผู*นํา (Leadership) พบว"า จุดเด"นประกอบด*วยผู*บริหารมี
ความสัมพันธ4ท่ีดีกับเจ*าของร*านผู*บริหารเป5นท่ีไว*เนื้อเชื่อใจและผู*บริหารมีความหยืดหยุ"นในการ
แก*ปgญหา ในขณะท่ีจุดด*อยประกอบด*วยขาดองค4ความรู*ในตัวสินค*าและการแต"งหน*าทําผมขาดทักษะ
การบริการและการเจรจาต"อรองขาดเทคนิคการขายขาดเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพขาดวุฒิภาวะผู*นํา 
และขาดเรื่องข*อมูลคู"แข"ง  ตลอดจนโอกาสประกอบด*วย การต"อรองอยู"ท่ีเจ*าของร*านเป5นหลัก และ
ร*านค*าขายหลายยี่ห*อไม"สั่งของเม่ือของหมด 

3.2 การประสานงาน (Coordination) 
 

ตารางท่ี 15 การประสานงาน (Coordination) 
 

LeC_Co-SO จุดเดDน จุดด�อย โอกาส อุปสรรค 
Co การประสาน 1.มีกิจกรรมท่ีดี

และเป5นระบบ 
2การแก*ปgญหาท่ี
รวดเร็วและ
ยืดหยุ"น 

1.ขาดเรื่องรายงานการจัดกิจกรรม
ส"งเสริมการขาย 
2.ขาดเรื่องรายงานการจัดดิสเพลล4
และสินค*าแจกและตัวอย"าง 
3.ขาดเรื่องรายงานปgญหาและ
อุปสรรคในการทํางาน 
4.ขาดการประสานงานกับฝwายขาย 
5.ขาดการรายงานเรื่องสินค*าคง
คลัง 
 

1.ฝwายการตลาด
และแผนกวิจัย
ยังทํางานไม"เป5น
ทีม 
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   จากตารางท่ี 15 แสดงให*เห็นว"าการประสานงาน (Coordination) พบว"า จุดเด"น
ประกอบด*วยมีกิจกรรมที่ดีและเป5นระบบการแก*ปgญหาท่ีรวดเร็วและยืดหยุ"น ในขณะท่ีจุดด*อย 
ประกอบด*วยขาดเรื่องรายงานการจัดกิจกรรมส"งเสริมการขายขาดเรื่องรายงานการจัดดิสเพลล4และ
สินค*าแจกและตัวอย"างขาดเรื่องรายงานปgญหาและอุปสรรคในการทํางานขาดการประสานงานกับ
ฝwายขาย และขาดการรายงานเรื่องสินค*าคงคลัง ตลอดจน โอกาส ประกอบด*วย ฝwายการตลาดและ
แผนกวิจัยยังทํางานไม"เป5นทีม 

3.3 การควบคุม (Control) 
 
ตารางท่ี 16 การควบคุม (Control)  

LeC-Co-SO จุดเดDน จุดด�อย โอกาส อุปสรรค 
C การควบคุม 1.มีระบบขนส"ง

และจัดส"งท่ีได*
มาตรฐาน 
2.มีระบบและ
วิธีการทํางานท่ี
ดี 

1.ขาดข*อมูลคู"แข"ง 
2.ขาดด*านการ
ประเมินผลจากลูกค*า
และร*านค*า 
3.ขาดการประสานกับ
แผนกการตลาดและ
ขายและฝwายพัฒนา
ผลิตภณัฑ4 
4.ขาดรายงาน
ข*อเสนอแนะในการ
ทํางาน 
5.ขาดรายงานการใช*ใช*
ของสมนาคุณ 
(premium)  
6.ขาดการแข"งขันเรื่อง
การตั้งกองและ
ภาพลักษณ4 
7.ขาดการวางแผนเรื่อง
การสั่งซื้อ 
8.ขาดรายงานแผนการ
ใช*สื่อโฆษณา
ประชาสมัพันธ4 
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   จากตารางที่ 16 แสดงให*เห็นว"าการควบคุม (Control) พบว"า จุดเด"น
ประกอบด*วยมีระบบขนส"งและจัดส"งท่ีได*มาตรฐานมีระบบและวิธีการทํางานท่ีดี จุดด*อย ประกอบด*วย
ขาดข*อมูลคู"แข"งขาดด*านการประเมินผลจากลูกค*าและร*านค*าขาดการประสานกับแผนกการตลาด
และขายและฝwายพัฒนาผลิตภัณฑ4ขาดรายงานข*อเสนอแนะในการทํางานขาดรายงานการใช*ของ
สมนาคุณ (Premium)ขาดการแข"งขันเรื่องการต้ังกองและภาพลักษณ4ขาดการวางแผนเรื่องการสั่งซ้ือ 
และขาดรายงานแผนการใช*สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ4 

3.4 การวางกลยุทธ4 (Strategy) 
 

ตารางท่ี 17 การวางกลยุทธ4 (Strategy)  
LeC_Co-SO จุดเดDน จุดด�อย โอกาส อุปสรรค 
S กลยุทธ� 1.มีความ

หลากหลาย
ของสินค*า 

1.ขาดเรื่องรายงานการทําเป\ารายวัน 
รายอาทิตย4 รายเดือน รายไตรมาส 
2.ขาดเรื่องรายงานการรับคืนเทียบการ
ขาย  
3.ขาดเรื่องรายงานการสังซ้ือผลิตภัณฑ4
ตามกลุ"ม ตามช"วงเวลา และสินค*าใหม" 
4.ขาดเรื่องรายงานการเปรียบเทียบ
ค"าใช*จ"ายต"อยอดขาย 
5.ขาดเรื่องรายงานเรื่องผลกําไรรายร*าน 

1.ตลาดร*าน
เสริมสวยยัง
ไม"รู*จักสินค*า
ของบริษัท
มาก
เท"าท่ีควร 

 

 
   จากตารางท่ี 17 แสดงให*เห็นว"าการวางกลยุทธ4 (Strategy) พบว"า จุดเด"น
ประกอบด*วย1.มีความหลากหลายของสินค*าจุดด*อย ประกอบด*วย ขาดเรื่องรายงานการทําเป\า
รายวัน รายอาทิตย4 รายเดือน รายไตรมาสขาดเรื่องรายงานการรับคืนเทียบการขาย ขาดเรื่องรายงาน
การสั่งซ้ือผลิตภัณฑ4ตามกลุ"มตามช"วงเวลา และสินค*าใหม"ขาดเรื่องรายงานการเปรียบเทียบค"าใช*จ"าย
ต"อยอดขายและขาดเรื่องรายงานเรื่องผลกําไรรายร*าน ตลอดจนโอกาส ประกอบด*วย ตลาดร*านเสริม
สวยยังไม"รู*จักสินค*าของบริษัทมากเท"าท่ีควร 

3.5 การจัดโครงสร*างองค4กร (Organization) 
 
ตารางท่ี 18 การจัดโครงสร*างองค4กร (Organization)  

LeC_Co-SO จุดเดDน จุดด�อย โอกาส อุปสรรค 
O โครงสร*าง
องค4กร 

1.มีทีมช"างผมท่ี
เชียวชาญ 
2.เป5นองค4กรท่ี
มีทีมเวิร4ค 

1.ขาดเรื่องโครงสร*างองค4กรท่ี
ชัดเจน 
2..ขาดเรื่องสวัสดิการต"างๆเช"น ชุด
ยูนิฟอร4ม/การได*รับโล"เกียรตยิศ 
3..ขาดเรื่องแรงจุงใจด*านสถิติการ
ทํางาน 

1.เรื่องของสวัสดิการ
และแรงจูงใจยังมี
ระบบท่ีไม"ชัดเจน 
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   จากตารางท่ี 18 แสดงให*เห็นว"าโครงสร*างขององค4กร (Organization) พบว"า 
จุดเด"นประกอบด*วย มีทีมช"างผมท่ีเชียวชาญเป5นองค4กรท่ีมีทีมเวิร4คจุดด*อย ประกอบด*วย ขาดเรื่อง
โครงสร*างองค4กรท่ีชัดเจนขาดเรื่องสวัสดิการต"างๆเช"น ชุดยูนิฟอร4มการได*รับโล"เกียรติยศขาดเรื่องแรง
จุงใจด*านสถิติการทํางานโอกาส ประกอบด*วย เรื่องของสวัสดิการและแรงจูงใจยังมีระบบท่ีไม"ชัดเจน 
 
ตารางท่ี 19 สรุปจุดเด"น จุดด*อยขององค4กร (SWOT analysis) 

LeC_Co-SO จุดเดDน จุดด�อย โอกาส อุปสรรค 
L ภาวะผู�นํา 1.ผู*บริหารมีความสัมพันธ4

ท่ีดีกับเจ*าของร*าน 
2.ผู*บริหารเป5นท่ีไว*เน้ือ
เช่ือใจ 
3.ผู*บริหารมีความหยืด
หยุ"นในการแก*ปgญหา 

1.ขาดองค4ความรู*ในตัว
สินค*าและการแต"งหน*า
ทําผม 
2.ขาดทักษะการบริการ
และการเจรจาต"อรอง 
3.ขาดเทคนิคการขาย 
4.ขาดเรื่องการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
5.ขาดวุฒิภาวะผู*นํา 
6.ขาดเรื่องข*อมูลคู"แข"ง 

 1.การต"อรองอยู"
ท่ีเจ*าของร*านเป5น
หลัก 
2.ร*านค*าขาย
หลายยีห่*อและไม"
สั่งของเมื่อของ
หมด 
 

Co การ
ประสาน 

1.มีกิจกรรมท่ีดีและเป5น
ระบบ 
2การแก*ปgญหาท่ีรวดเร็ว
และยดืหยุ"น 

1.ขาดเรื่องรายงานการ
จัดกิจกรรมส"งเสรมิการ
ขาย 
2.ขาดเรื่องรายงานการ
จัดดิสเพลล4และสินค*า
แจกและตัวอย"าง 
3.ขาดเรื่องรายงานปgญหา
และอุปสรรคในการ
ทํางาน 
4.ขาดการประสานงาน
กับฝwายขาย 
5.ขาดการรายงานเรื่อง
สินค*าคงคลัง 
สินค*าขายด ี

1.ฝwายการตลาด
และแผนกวิจัย
ยังทํางานไม"เป5น
ทีม 
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ตารางท่ี 19 สรุปจุดเด"น จุดด*อยขององค4กร (SWOT analysis) (ต"อ) 

LeC_Co-SO จุดเดDน จุดด�อย โอกาส อุปสรรค 
C การควบคุม 1.มีระบบขนส"งและจดัส"ง

ท่ีได*มาตรฐาน 
2.มีระบบและวิธีการ
ทํางานท่ีดี 

1.ขาดข*อมูลคู"แข"ง 
2.ขาดด*านการประเมินผล
จากลูกค*าและร*านค*า 
3.ขาดการประสานกับแผนก
การตลาดและขายและฝwาย
พัฒนาผลิตภัณฑ4 
4.ขาดรายงานข*อเสนอแนะใน
การทํางาน 
5.ขาดรายงานการใช*ใช*ของ
สมนาคุณ (premium)  
6.ขาดการแข"งขันเร่ืองการต้ัง
กองและภาพลักษณ4 
7.ขาดการวางแผนเร่ืองการ
ส่ังซ้ือ 
8.ขาดรายงานแผนการใช*ส่ือ
โฆษณาประชาสัมพันธ4 
 

  

S กลยุทธ� 1.มีความหลากหลายของ
สินค*า 

1.ขาดเร่ืองรายงานการทําเป\า
รายวัน รายอาทิตย4 รายเดือน 
รายไตรมาส 
2.ขาดเร่ืองรายงานการรับคืน
เทียบการขาย  
3.ขาดเร่ืองรายงานการสังซ้ือ
ผลิตภัณฑ4ตามกลุ"ม ตาม
ช"วงเวลา และสินค*าใหม" 
4.ขาดเร่ืองรายงานการ
เปรียบเทียบค"าใช*จ"ายต"อ
ยอดขาย 
5.ขาดเร่ืองรายงานเร่ืองผล
กําไรรายร*าน 

1.ตลาดร*าน
เสรมิสวยยังไม"
รู*จักสินค*าของ
บริษัทมาก
เท"าท่ีควร 

 

O โครงสร*าง
องค4กร 

1.มีทีมช"างผมท่ีเชียวชาญ 
2.เป5นองค4กรท่ีมีทีมเวิร4ค 

1.ขาดเรื่องโครงสร*าง
องค4กรท่ีชัดเจน 
2..ขาดเรื่องสวัสดิการ
ต"างๆเช"น ชุดยูนิฟอร4ม/
การได*รับโล"เกียรติยศ 
3..ขาดเรื่องแรงจุงใจด*าน
สถิติการทํางาน 

1.เรื่องของ
สวัสดิการและ
แรงจูงใจยังมี
ระบบท่ีไม"
ชัดเจน 
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   จากตารางท่ี 19  สามารถสรุปจุดเด"น จุดด*อยขององค4กร (SWOT analysis) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

   ภาวะผู*นํา (Leadership) มีจุดเด"นประกอบด*วย ผู*บริหารมีความสัมพันธ4ท่ีดีกับ
เจ*าของร*านผู*บริหารเป5นท่ีไว*เนื้อเชื่อใจ3.ผู*บริหารมีความหยืดหยุ"นในการแก*ปgญหา จุดด*อยประกอบด*วย
ขาดองค4ความรู*ในตัวสินค*าและการแต"งหน*าทําผมขาดทักษะการบริการและการเจรจาต"อรองขาด
เทคนิคการขายขาดเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพขาดวุฒิภาวะผู*นําและขาดเรื่องข*อมูลคู"แข"ง โอกาส
ประกอบด*วย การต"อรองอยู"ท่ีเจ*าของร*านเป5นหลักร*านค*าขายหลายยี่ห*อและไม"สั่งของเม่ือของหมด 

   การประสานงาน (Coordination) มีจุดเด"นประกอบด*วยมีกิจกรรมท่ีดีและเป5น
ระบบการแก*ปgญหาท่ีรวดเร็วและยืดหยุ"นจุดด*อย ประกอบด*วย ขาดเรื่องรายงานการจัดกิจกรรม
ส"งเสริมการขายขาดเรื่องรายงานการจัดดิสเพลย4และสินค*าแจกและตัวอย"างขาดเรื่องรายงานปgญหา
และอุปสรรคในการทํางานขาดการประสานงานกับฝwายขาย และขาดการรายงานเรื่องสินค*าคงคลัง
โอกาส ประกอบด*วย ฝwายการตลาดและแผนกวิจัยยังทํางานไม"เป5นทีม 

   การควบคุม (Control) มีจุดเด"นประกอบด*วยมีระบบขนส"งและจัดส"งท่ีได*
มาตรฐานมีระบบและวิธีการทํางานท่ีดีจุดด*อย ประกอบด*วย ขาดข*อมูลคู"แข"งขาดด*านการประเมินผล
จากลูกค*าและร*านค*าขาดการประสานกับแผนกการตลาดและขายและฝwายพัฒนาผลิตภัณฑ4ขาด
รายงานข*อเสนอแนะในการทํางานขาดรายงานการใช*ของสมนาคุณ(Premium)ขาดการแข"งขันเรื่อง
การต้ังกองและภาพลักษณ4ขาดการวางแผนเรื่องการสั่งซ้ือ และขาดรายงานแผนการใช*สื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ4 

   การวางกลยุทธ4 (Strategy) มีจุดเด"นประกอบด*วยมีความหลากหลายของสินค*า
จุดด*อย ประกอบด*วย ขาดเรื่องรายงานการทําเป\ารายวัน รายอาทิตย4 รายเดือน รายไตรมาสขาด
เรื่องรายงานการรับคืนเทียบการขาย ขาดเรื่องรายงานการสั่งซ้ือผลิตภัณฑ4ตามกลุ"มตามช"วงเวลา 
และสินค*าใหม"ขาดเรื่องรายงานการเปรียบเทียบค"าใช*จ"ายต"อยอดขาย และขาดเรื่องรายงานเรื่องผล
กําไรรายร*าน โอกาส ประกอบด*วย ตลาดร*านเสริมสวยยังไม"รู*จักสินค*าของบริษัทมากเท"าท่ีควร 

   โครงสร*างขององค4กร (Organization) มีจุดเด"นประกอบด*วย มีทีมช"างผมท่ี
เชี่ยวชาญเป5นองค4กรท่ีมีทีมเวิร4ค จุดด*อย ประกอบด*วย ขาดเรื่องโครงสร*างองค4กรท่ีชัดเจนขาดเรื่อง
สวัสดิการต"างๆเช"น ชุดยูนิฟอร4มการได*รับโล"เกียรติยศ และขาดเรื่องแรงจุงใจด*านสถิติการทํางาน 
โอกาส ประกอบด*วย เรื่องของสวัสดิการและแรงจูงใจยังมีระบบท่ีไม"ชัดเจน 

   หลังจากได*ข*อมูลเชิงวิเคราะห4 จุดแข็งจุดอ"อนขององค4กรและวิสัยทัศน4และพันธกิจ 
ข้ันตอนต"อไปคือการจัดทํา Tows-Matrix เพ่ือค*นหา กลยุทธ4เชิงรุก กลยุทธ4เชิงรับ กลยุทธ4เชิงป\องกัน 
และกลยุทธ4เชิงแก*ไข เพ่ือนําเป\าหมายของปgจจัยต"างๆมาเทียบมาประกบกันเพ่ือให*ได*แนวคิดในการ
กําหนดกลยุทธ4 ยุทธศาสตร4หรือยุทธวิธีท่ีเป5นไปได*เพ่ือนําไปสู"การบริหารเชิงกลยุทธ4เพ่ือใช*ประกอบการ
วางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ การควบคุมและประเมินผลการทํางาน หรือสะท*อนคําถามว"า เรา
สามารถทําอะไรได* เราต*องการจะทําอะไร เราอาจจะทําอะไร หรือผู*อ่ืนคาดหวังให*เราทําอะไร โดย
องค4ประกอบของการทํา Tows Matrix นั้นจะต*องจับคู"ประเด็นต"างๆเข*าด*วยกันในปgจจัยหลัก 4 ตัว 
คือ จุดอ"อน (Weakness) จุดแข็ง (Strenght) โอกาส (Opportunity) และ ภัยคุกคาม (Threats) 
โดยการจับคู"กลยุทธ4ของรายละเอียด 4 ประเด็นคือ กลยุทธ4เชิงรุก (SO) กลยุทธ4เชิงรับ (ST) กลยุทธ4
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เชิงป\องกัน (WO) และกลยุทธ4เชิงแก*ไข (WT) โดยการถอดบทสนทนากลุ"มของพนักงานท่ีปรึกษางาน
ขายและความสามารถในเรื่องการจัดการ(LeC–CoSO)ซ่ึงประกอบด*วย ภาวะผู*นํา (Leadership)การ
ประสานงาน (Coordination)การควบคุม (Control) การวางกลยุทธ4 (Strategy) การจัดโครงสร*าง
องค4กร (Organization) มีรายละเอียดขององค4ประกอบท้ัง 4 เรื่องโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4. การจัดทํา TOWS Matrix 
4.1 ภาวะผู*นํา (Leadership)  
 

ตารางท่ี 20 SWOT analysisภาวะผู*นํา 

จุดแข็ง (Strenght)  จุดอ"อน (Weakness)  
 
S3ผู*บริหารมีความสัมพันธ4ท่ีดีกับเจ*าของร*าน 
S4 ผู*บริหารเป5นท่ีไว*เน้ือเช่ือใจ  
S5 ผู*บริหารมีความยดืหยุ"นในการแก*ปgญหา 

W7 ขาดเรื่ององค4ความรู*ในผลิตภัณฑ4 
W8ขาดทักษะการบริการและการเจรจา 
W9ขาดเทคนิคการขาย 
W10ขาดเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพ 
W11ขาดเรื่องวุฒิภาวะผู*นํา  
W12 ขาดเรื่องข*อมูลคู"แข"ง 

โอกาส (Opportunity)  ภัยคุกคาม (Threat)  

O2 สวัสดิการและแรงจูงใจยังไม"มีความชัดเจน T1 การต"อรองอยู"ท่ีเจ*าของร*านเป5นหลัก 
 

   ด*วยข*อมูลการวิเคราะห4 SWOT analysisในเรื่องภาวะผู*นํา (Leadership) 
สามารถสรุปประเด็นของกลยุทธ4เชิงรุก (SO) กลยุทธ4เชิงรับ (WO) กลยุทธ4เชิงแก*ไข (ST) และกลยุทธ4
เชิงป\องกัน (WT) ได*ตามตารางนี้ 

 
ตารางท่ี 21 Tows Matrixภาวะผู*นํา 

กลยุทธ4เชิงรุก (SO)  กลยุทธ4เชิงป\องกัน (WO)  

เรื่องภาวะผู*นํา (Leadership)  
S3O2/S4O2/S502ผู*นําควรสร*างระบบและ

วิธีการการจัดการสร*างแรงจูงใจผ"านการพัฒนา
ระบบตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน 

 
เรื่องภาวะผู*นํา (Leadership)  

W7O2/W8O2/W9O2/W10O2/W11O2/W12O2 สร*าง
ระบบและวิธีการสร*างแรงจูงใจผ"านบุคลากรในสายงานให*

คําปรึกษางานขายและความงาม 
 

กลยุทธ4เชิงรับ (ST)  กลยุทธ4เชิงแก*ไข (WT)  

เรื่องภาวะผู*นํา (Leadership)  
S3T1/S4T1/S5T1 นําระบบตัวช้ีวัดมาเป5น

เครื่องมือในการลดอํานาจการต"อรองและผู*บริหาร
ระดับสูงควรจดัโครงการเยี่ยมร*านค*าเพ่ือสร*าง
ความเข*าใจร"วมกันในเชิงการบริหารบุคลากรใน

สายงานให*คําปรึกษางานขายและความงาม 

เรื่องภาวะผู*นํา (Leadership)  
W7T1/W8T1/W9T1/W10T1/W11T1/W12T1นําระบบ

ตัวช้ีวัดมาเป5นเครื่องมือในการลดอํานาจการต"อรองในเชิงการ
บริหารบุคลากรในสายงานให*คําปรึกษางานขายและความงาม 
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4.2 การประสานงาน (Coordination)  
 
ตารางท่ี 22 SWOT analysisการประสานงาน 

จุดแข็ง (Strenght)  จุดอ"อน (Weakness)  

S1 มีระบบกิจกรรมท่ีดีและมีระบบการทํางาน
ท่ีได*มาตรฐานในการจัดการ  
S2มีระบบการแก*ปgญหาท่ีรวดเร็วและยืดหยุ"น 

W1 ขาดเรื่องรายงานการจัดกิจกรรมส"งเสริมการขาย W2 ขาด
เรื่องการจัดดิสเพลย4และการแจกสินค*าตัวอย"าง  
W3 ขาดเรื่องรายงานปgญหาและอุปสรรคในการทํางาน  
W4 ขาดเรื่องการประสานงานกับฝwายขาย  
W5 ขาดเรื่องการรายงานสินค*าคงคลังและสินค*าขายดี 

โอกาส (Opportunity)  ภัยคุกคาม (Threat)  

O2 สวัสดิการและแรงจูงใจยังไม"มีความชัดเจน T1 การต"อรองอยู"ท่ีเจ*าของร*านเป5นหลัก 

 
   ด*วยข*อมูลการวิเคราะห4 SWOT analysisในเรื่องการประสานงานสามารถสรุป
ประเด็นของกลยุทธ4เชิงรุก (SO) กลุยุทธ4เชิงรับ (WO) กลยุทธ4เชิงแก*ไข (ST) และกลยุทธ4เชิงป\องกัน 
(WT) ได*ตามตารางท่ี 23 นี ้
 
ตารางท่ี 23 Tows Matrix การประสานงาน 

กลยุทธ4เชิงรุก (SO)  กลยุทธ4เชิงป\องกัน (WO)  

เรื่องการประสานงาน (Coordination)  
S1O2/S2O2สร*างระบบและวิธีการสร*างแรงจูงใจผ"าน
บุคลากรในสายงานให*คําปรึกษางานขายและความงาม 

เรื่องการประสานงาน (Coordination)  
W1O2/W2O2/W3O2/W4O2/W5O2/W6O2 สร*าง
ระบบและวิธีการสร*างแรงจูงใจผ"านบุคลากรในสาย
งานให*คําปรึกษางานขายและความงาม 

กลยุทธ4เชิงรับ (ST)  กลยุทธ4เชิงแก*ไข (WT)  
เรื่องการประสานงาน (Coordination)  

S1T1นําระบบตัวช้ีวัดมาเป5นเครื่องมือในการลดอํานาจ
การต"อรองของเจ*าของร*านในการบริหารพนักงานท่ี
ปรึกษางานขายและความงาม 

เรื่องการประสานงาน (Coordination)  
W1T1/W2T1/W3T1/W4T1/W5T1/W6T1นําระบบ
ตัวช้ีวัดมาเป5นเครื่องมือในการลดอํานาจการต"อรองใน
เชิงการบริหารบุคคลในสายงานให*คําปรึกษางานขาย
และความงาม 

 
4.3 การควบคุม (Control) 
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ตารางท่ี 24 SWOT analysisการควบคุม 

จุดแข็ง (Strenght)  จุดอ"อน (Weakness)  

S7 มีระบบขนส"งและจัดส"งท่ีดี  
S8 มีระบบการทํางานท่ีเป5นระบบ  
 

W16 ขาดเรื่องข*อมูลคู"แข"ง  
W17 ขาดเรื่องการประเมินผลจากลูกค*าและร*านค*า  
W18 ขาดการประสานงานแผนกการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ4  
W19 ขาดรายงานข*อเสนอแนะในการทํางาน  
W20 ขาดรายงานการใช*ของแถม  
W21 ขาดการแข"งขันเรื่องการตั้งกองและภาพลักษณ4  
W22 ขาดการรายงานสินค*าท่ีมีปgญหาในตลาด  
W23 ขาดการวางแผนเรื่องการสั่งซื้อ 
W24 ขาดเรื่องสื่อโมษณาประชาสัมพันธ4 

โอกาส (Opportunity)  ภัยคุกคาม (Threat)  

O2 สวัสดิการและแรงจูงใจยังไม"มีความชัดเจน T1 การต"อรองอยู"ท่ีเจ*าของร*านเป5นหลัก 

 
   ด*วยข*อมูลการวิเคราะห4 SWOT analysisในเรื่องการควบคุม (Control) สามารถ
สรุปประเด็นของกลยุทธ4เชิงรุก (SO) กลุยุทธ4เชิงรับ (WO) กลยุทธ4เชิงแก*ไข (ST) และกลยุทธ4เชิง
ป\องกัน (WT) ได*ตามตารางท่ี 25 
 
ตารางท่ี 25 Tows Matrix การควบคุม 

กลยุทธ4เชิงรุก (SO)  กลยุทธ4เชิงป\องกัน (WO)  

เรื่องการควบคุม (Control)  
S7O1สร*างวิธีการให*ฝwายการตลาดและ
ฝwายพัฒนาทํางานร"วมกันท้ังในองค4กรและ
นอกองค4กร 
S8O2สร*างระบบและวิธีการสร*างแรงจูงใจ
ผ"านบุคลากรในสายงานให*คําปรึกษางาน
ขายและความงาม 

เรื่องการควบคุม (Control)  
W16O2/W17O2/W19O2/W20O2/W21O2/W22/O2/W23O2
สร*างระบบและวิธีการสร*างแรงจูงใจผ"านบุคลากรในสายงานให*
คําปรึกษางาน 
W16O2/W17O2/W19O2/W20O2/W21O2/W22/O2/W23O2
สร*างระบบและวิธีการสร*างแรงจูงใจผ"านบุคลากรในสายงานให*
คําปรึกษางาน 
W18/O1สร*างวิธีการให*ฝwายการตลาดและฝwายพัฒนาทํางานร"วมกัน
ท้ังในองค4กรและนอกองค4กร 

กลยุทธ4เชิงรับ (ST)  กลยุทธ4เชิงแก*ไข (WT)  

เรื่องการควบคุม (Control)  
S7T1/S8T1นํ า ร ะ บ บ ตั ว ช้ี วั ด ม า เ ป5 น
เครื่องมือในการลดอํานาจการต"อรองใน
เชิงการบริหารบุคลากรในสายงานให*สาย
งานให*คําปรึกษางานขายและความงาม 

เรื่องการควบคุม (Control)  
W16T1/W17T1/W18T1/W19T1/W20T1/W21T1/W22T1/W2
3T1นําระบบตัวช้ีวัดมาเป5นเครื่องมือในการลดอํานาจการต"อรองใน
เชิงการบริหารบุคลากรในสายงานให*คําปรึกษางานขายและความ
งาม 
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4.4 การวางกลยุทธ4 (Strategy)  
 
ตารางท่ี 26 SWOT analysisการวางกลยุทธ4 

จุดแข็ง (Strenght)  จุดอ"อน (Weakness)  

S9 มีความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ4 W24 ขาดเรื่องรายงานการทําเป\ารายวัน รายอาทิตย4 รายเดือน ราย
ไตรมาส  
W25 ขาดเรื่องรายงานคืนสินค*าเทียบยอดขาย  
W26 ขาดเรื่องรายงานการสั่งซื้อผลิตภณัฑ4ตามกลุ"ม ตามช"วงเวลา และ
สินค*าใหม" 
W27ขาดรายงานการเทียบค"าใช*จ"ายต"อยอดขาย 
W28ขาดรายงานเรื่องผลกําไรรายร*าน 

โอกาส (Opportunity)  ภัยคุกคาม (Threat)  

O2 สวัสดิการและแรงจูงใจยังไม"มี
ความชัดเจน 

T1 การต"อรองอยู"ท่ีเจ*าของร*านเป5นหลัก 

 
   ด*วยข*อมูลการวิเคราะห4 SWOT analysisในเรื่องการวางกลยุทธ4 (Strategy) 
สามารถสรุปประเด็นของกลยุทธ4เชิงรุก (SO) กลุยุทธ4เชิงรับ (WO) กลยุทธ4เชิงแก*ไข (ST) และกลยุทธ4
เชิงป\องกัน (WT) ได*ตามตารางท่ี 27 
 
ตารางท่ี 27 Tows Matrix การวางกลยุทธ4 

กลยุทธ4เชิงรุก (SO)  กลยุทธ4เชิงป\องกัน (WO)  

ระบบเรื่องการวางกลยุทธ4 (Strategy) 
S9O3 ทําการโฆษณาสินค*าผ"านช"องทางร*านเสริมสวยมากข้ึน 

ระบบเรื่องการวางกลยุทธ4 (Strategy) 
W24O2/W25O2/W26O2/W27O2/W28O2
สร*างระบบและวิธีการสร*างแรงจูงใจผ"านบุคลากร
ในสายงานให*คําปรึกษางาน 

กลยุทธ4เชิงรับ (ST)  กลยุทธ4เชิงแก*ไข (WT)  

ระบบเรื่องการวางกลยุทธ4 (Strategy) 
S9T1นําระบบตัวช้ีวัดมาเป5นเครื่องมือในการลดอํานาจการ
ต"อรองในเชิงการบริหารบุคลากรในสายงานให*คําปรึกษา
งานขายและความงาม 

ระบบเรื่องการวางกลยุทธ4 (Strategy) 
W24T1/W25T1/W26T1/W27T1/W28T1นํ า
ระบบตัวช้ีวัดมาเป5นเครื่องมือในการลดอํานาจการ
ต"อรองในเชิงการบริหารบุคลากรในสายงานให*
คําปรึกษางานขายและความงาม 

 
4.5 การจัดโครงสร*างองค4กร (Organization)  
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ตารางท่ี 28 SWOT analysisการจัดโครงสร*างองค4กร 

จุดแข็ง (Strenght)  จุดอ"อน (Weakness)  

S6 ทีมงานเป5นผู*เช่ียวชาญและมีโครงสร*างองค4กรทีมเวิร4คท่ีดี 
 

W13 ขาดเรื่องโครงสร*างการรองรับท่ีขัดเจน  
W14 ขาดเรื่องสวัสดิการต"างๆ  
W15 ขาดเรื่องแรงจูงใจด*านสถิติการทํางาน 

โอกาส (Opportunity)  ภัยคุกคาม (Threat)  
O2 สวัสดิการและแรงจูงใจยังไม"มีความชัดเจน  
O3 ตลาดร*านเสริมสวยยังไม"รู*จักสินค*าเท"าท่ีควร 

T1 การต"อรองอยู"ท่ีเจ*าของร*านเป5นหลัก 

 
   ด*วยข*อมูลการวิเคราะห4 SWOT analysisในเรื่องโครงสร*างองค4กร (Organization) 
สามารถสรุปประเด็นของกลยุทธ4เชิงรุก (SO) กลยุทธ4เชิงรับ (WO) กลยุทธ4เชิงแก*ไข (ST) และกลยุทธ4
เชิงป\องกัน (WT) ได*ตามตารางท่ี 29 
 
ตารางท่ี 29 TOWS Matrixการจัดโครงสร*างองค4กร 

กลยุทธ4เชิงรุก (SO)  กลยุทธ4เชิงป\องกัน (WO)  

เรื่องโครงสร*างองค4กร (Organization)  
S6O3ให*ทีมงานผู*เช่ียวชาญสร*างองค4ความรู*ผ"านร*าน
เสริมสวยมากข้ึนและอบรมองค4ความรู*ให*พนักงานท่ี
ปรึกษางานขายและความงาม 

เรื่องโครงสร*างองค4กร (Organization)  
W13O2/W14O2/W15O2สร*างระบบและวิธีการสร*าง
แรงจูงใจผ"านบุคลากรในสายงานให*คําปรึกษางานขาย
และความงาม 

กลยุทธ4เชิงรับ (ST)  กลยุทธ4เชิงแก*ไข (WT)  
เรื่องโครงสร*างองค4กร (Organization)  
S6T1สร*างระบบและวิธีการให*พนักงานท่ีปรึกษางาน
ขายและความงามมีความเป5นผู*นําเพ่ือทําให*เกิดความ
น"าเช่ือถือและไว*ใจในการทํางานร"วมกับเจ*าของร*าน 

เรื่องโครงสร*างองค4กร (Organization)  
W13T1/W14T1/W15T1นํ า ร ะ บ บ ตั ว ช้ี วั ด ม า เ ป5 น
เครื่องมือในการลดอํานาจการต"อรองในเชิงการบริหาร
บุคลากรในสายงานให*คําปรึกษางานขายและความงาม 

 
 

   โดยความสัมพันธ4ของกลยุทธ4เชิงรุก (SO) กลยุทธ4เชิงรับ (ST) กลยุทธ4เชิงป\องกัน 
(WO) กลยุทธ4เชิงแก*ไข (WT) ของ LeC-Co-SO ซ่ึงประกอบด*วย ภาวะผู*นํา (Leadership) การ
ประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) และการวางแผนกลยุทธ4 (Strategic 
Planning) การจัดโครงสร*างองค4กร (Organization Structure) สามารถสรุปภาพรวมของการจัดทํา
ได*ดังตารางท่ี 30 
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ตารางที่ 30 สรุปการวิเคราะห4 Tows Matrix 

 
 
 

จุดแข็ง (S) 
(Internal Strengths) 

จุดอDอน (W) 
(Internal Weaknesses 

โอกาส  (O) 
(External 

Opportunities) 

กลยุทธ�เชิงรุก (SO) กลยุทธ�เชิงป\องกัน (WO) ภัยคุกคาม (T) 
(External 
Threats) 

กลยุทธ�เชิงรับ (ST) กลยุทธ�เชิงแก�ไข (WT) 

 เรื่องการประสานงาน(Coordination) 
S1 
S2 

มีระบบกิจกรรมที่ดีและ
เป5นระบบ 
มีการแก*ปgญหาที่รวดเร็ว
และยืดหยุ"น 

W1 
W2 
 
W3 
W4 
W5 
W6 
 

ขาดเรื่องรายงานการจัดกิจกรรม
ส"งเสริมการขาย 
ขาดเรื่องรายงานการจัดดิสเพลย4และ
สินค*าแจกและตัวอย"าง 
ขาดเรื่องรายงานปgญหาและอุปสรรค
ในการทํางาน 
ขาดการประสานงานกับฝwายขาย 
ขาดการรายงานเรื่องสินค*าคงคลัง 
ขาดเรื่องรายงานสินค*าขายด ี

O2  
 
 
 

สวัสดิการและ
แรงจูงใจยังไม"
ชัดเจน 

S1O2S2O2 สร*างระบบและ
วิธีการสร*าง
แรงจูงใจผ"าน
บุคลากรในสาย
งานให*
คําปรึกษางาน
ขายและความ
งาม 

W1O2 
W2O2 
W3O2 
W4O2 
W5O2 
W6O2 

สร*างระบบและ
วิธีการสร*าง
แรงจูงใจผ"าน
บุคลากรในสาย
งานให*คําปรึกษา
งานขายและความ
งาม 

T1 การต"อรอง
อยู"ที่
เจ*าของ
ร*านเป5น
หลัก 

S1T1 นําระบบตัวชี้วัดมาเป5น
เครื่องมือในการลดอํานาจ
การต"อรองของเจ*าของร*าน 

W1T1W2T1W3T1W4T1W
5T1W6T1 

นําระบบตัวชี้วัดมาเป5น
เครื่องมือในการลดอํานาจ
การต"อรองในเชิงการ
บริหารบุคคลในสายงานให*
คําปรึกษางานขายและ
ความงาม 

 เรื่องภาวะผู�นํา (Leadership) 

S3 
S4 
S5 

ผู*บริหารมีความสัมพันธ4ที่
ดีกับเจ*าของร*าน 
ผู*บริหารเป5นที่ไว*เนื้อเชื่อ
ใจ 
ผู*บริหารมีความยืดหยุ"น
ในการแก*ปgญหา 

W7 
W8 
W9 
W10 
W11 
W12 

ขาดองค4ความรู*ในตัวสินค*าและ
การแต"งหน*าทําผม 
ขาดทักษะการบริการและการ
เจรจาต"อรอง 
ขาดเทคนิคการขาย 
ขาดเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ 
ขาดวุฒิภาวะผู*นํา 
ขาดเรื่องข*อมูลคู"แข"ง 

O2  สวัสดิการและ
แรงจูงใจยังไม"
ชัดเจน 

S3O2S4O2
S5O2 

ผู*นําควรสร*าง
ระบบและ
วิธีการการ
จัดการสร*าง
แรงจูงใจผ"าน
การพัฒนา
ระบบตัวชี้วัดที่
ชัดเจน 

W7O2 
W8O2 
W9O2 
W1O2 
W11O2W12O
2 

สร*างระบบและ
วิธีการสร*าง
แรงจูงใจผ"าน
บุคลากรในสาย
งานให*คําปรึกษา
งานขายและความ
งาม 

T1 การต"อรอง
อยู"ที่
เจ*าของ
ร*านเป5น
หลัก 

S3T1S4T
1S5T1 

นําระบบตัวชี้วัดมาเป5น
เครื่องมือในการลดอํานาจ
การต"อรองและผู*บริหาร
ระดับสูงควรจัดโครงการ
เยี่ยมร*านค*าเพื่อสร*างความ
เข*าใจร"วมกันในเชิงการ
บริหารบุคลากรในสายงานให*
คําปรึกษางานขายและความ
งาม 

W7T1W8T1W9T1W10T1
W11T1W12T1 

นําระบบตัวชี้วัดมาเป5น
เครื่องมือในการลดอํานาจ
การต"อรองในเชิงการ
บริหารบุคลากรในสายงาน
ให*คําปรึกษางานขายและ
ความงาม 

 เรื่องโครงสร�างองค�กร (Organization) 
S6 ทีมงานเป5นผู*เชี่ยวชาญ

และมีโครงสร*างองค4กร
ทีมเวิร4คดี แข็งแรง 

W13 
W14 
W15 

ขาดเรื่องโครงสร*างองค4กรที่
ชัดเจน 
ขาดเรื่องสวัสดิการต"างๆเช"นชุด
ยูนิฟอร4ม/การได*รับโล"เกียรติยศ 
ขาดเรื่องแรงจูงใจด*านสถิติการ
ทํางาน 

O2  
 
 
 
O3 

สวัสดิการและ
แรงจูงใจยังไม"
ชัดเจน 
 
ตลาดร*านเสริม
สวยยังไม"รู*จัก
สินค*าของบริษัท
มากเท"าที่ควร 

S6O3 ให*ทีมงาน
ผู*เชี่ยวชาญสร*าง
องค4ความรู*ผ"าน
ร*านเสริมสวย
มากขึ้น 

W13O2W14O
2W15O2 

สร*างระบบและ
วิธีการสร*าง
แรงจูงใจผ"าน
บุคลากรในสาย
งานให*คําปรึกษา
งานขายและความ
งาม 
 

T1 การต"อรอง
อยู"ที่
เจ*าของ
ร*านเป5น
หลัก 

S6T1 ให*ทีมงานผู*เชี่ยวชาญสร*าง
องค4ความรู*ผ"านร*านเสริมสวย
มากขึ้น 

W13T1W14T1W15T1 สร*างระบบและวิธีการ
สร*างแรงจูงใจผ"าน
บุคลากรในสายงานให*
คําปรึกษางานขายและ
ความงาม 
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ตารางที่ 30  สรุปการวิเคราะห4 Tows Matrix (ต"อ) 

 

จุดแข็ง (S) 
(Internal Strengths) 

จุดอDอน (W) 
(Internal Weaknesses 

โอกาส  (O) 
(External 

Opportunities) 

กลยุทธ�เชิงรุก (SO) กลยุทธ�เชิงป\องกัน (WO) ภัยคุกคาม (T) 
(External Threats) 

กลยุทธ�เชิงรับ (ST) กลยุทธ�เชิงแก�ไข (WT) 

 เรื่องการควบคุม(Control) 

S7 
S8 

มีระบบขนส"งและ
จัดส"งที่ดี 
มีระบบการทํางานที่
เป5น 

W16 
W17 
W18 
 
W19 
W20 
W21 
W22 
W23 
W24 

ขาดข*อมูลคู"แข"ง 
ขาดด*านการประเมินผลจาก
ลูกค*าและร*านค*า 
ขาดการประสานกับแผนก
การตลาดและขายและฝwาย
พัฒนาผลิตภัณฑ4 
ขาดรายงานข*อเสนอแนะในการ
ทํางาน 
ขาดรายงานการใช*ของสมนาคุณ
(premium) 
ขาดการแข"งขันเรื่องการแข"งขัน
การจัดดิสเพลย4 
ขาดการรายงานสินค*าที่มีปgญหา
ในตลาด 
ขาดการวางแผนเรื่องการสั่งซื้อ 
ขาดเรื่องการโฆษณา
ประชาสัมพันธ4 

O1 
 
 
 
 
 
 
O2 

ฝwายการตลาด
และแผนกวิจัย
ยังทํางานไม"เป5น
ทีม 
 
 
 
สวัสดิการและ
แรงจูงใจยังไม"
ชัดเจน 
 

S7O1 
 
 
 
 
 
 
S8O2 

สร*างวิธีการให*ฝwาย
การตลาดและฝwาย
พัฒนาทํางานร"วมกัน
ทั้งในองค4กรและนอก
องค4กร 
 
สร*างระบบและวิธีการ
สร*างแรงจูงใจผ"าน
บุคลากรในสายงานให*
คําปรึกษางานขายและ
ความงาม 

W16O2W17O2 
W18O2 
W19O2 
W20O2W21O2W
22O2W23O2w24
O2 
 

สร*างระบบและ
วิธีการสร*าง
แรงจูงใจผ"าน
บุคลากรในสาย
งานให*คําปรึกษา
งาน 
 
สร*างวิธีการให*ฝwาย
การตลาดและฝwาย
พัฒนาทํางาน
ร"วมกันทั้งใน
องค4กรและนอก
องค4กร 

T1 การต"อรองอยู"
ที่เจ*าของร*าน
เป5นหลัก 

S7T1S8T1 นําระบบ
ตัวชี้วัดมาเป5น
เครื่องมือใน
การลดอํานาจ
การต"อรองใน
เชิงการบริหาร
บุคลากรในสาย
งานให*สายงาน
ให*คําปรึกษา
งานขายและ
ความงาม 

W16T1W17T1W18T1
W19T1W20T1W21T1
W22T1W23T1 

นําระบบตัวชี้วัดมา
เป5นเครื่องมือในการ
ลดอํานาจการต"อรอง
ในเชิงการบริหาร
บุคลากรในสายงาน
ให*คําปรึกษางานขาย
และความงาม 

 ระบบเรื่องการวางกลยุทธ� (Strategy)   
S9 มีความหลายหลาย

ของสินค*า 
W25 
 
W26 
W27 
 
W28 
W29 

ขาดเรื่องรายงานการทําเป\า
รายวัน รายอาทิตย4 รายเดือน 
รายไตรมาส 
ขาดเรื่องรายงานการรับคืนเทียบ
การขาย 
ขาดเรื่องรายงานการสั่งซื้อ
ผลิตภัณฑ4ตามกลุ"ม ตามช"วงเวลา
และสินค*าใหม" 
ขาดเรื่องรายงานการ
เปรียบเทียบค"าใช*จ"ายต"อ
ยอดขาย 
ขาดเรื่องรายงานเรื่องผลกําไร
รายร*าน 

O2 
 
 
O3 

สวัสดิการและ
แรงจูงใจยังไม"
ชัดเจน 
ตลาดร*านเสริม
สวยยังไม"รู*จัก
สินค*าของบริษัท
มากเท"าที่ควร 
 

S9O3 ทําการโฆษณาสินค*า
ผ"านช"องทางร*านเสริม
สวยมากขึ้น 

W24O2W25O2W
26O2W27O2W28
O2 

สร*างระบบและ
วิธีการสร*าง
แรงจูงใจผ"าน
บุคลากรในสาย
งานให*คําปรึกษา
งาน 
 

T1 การต"อรองอยู"
ที่เจ*าของร*าน
เป5นหลัก 

S9T1 นําระบบ
ตัวชี้วัดมาเป5น
เครื่องมือใน
การลดอํานาจ
การต"อรองใน
เชิงการบริหาร
บุคลากรในสาย
งานให*
คําปรึกษางาน
ขายและความ
งาม 

W24T1W25T1W26T1
W27T1W28T1 

นําระบบตัวชี้วัดมา
เป5นเครื่องมือในการ
ลดอํานาจการต"อรอง
ในเชิงการบริหาร
บุคลากรในสายงาน
ให*คําปรึกษางานขาย
และความงาม 
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5. แนวโน�มของตัวช้ีวัดแรงจูงใจมุDงผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการ 
  เม่ือผลลัพธ4ของการจัดทํา Tows Matrix ได*ถูกจัดทําข้ึนจากงานวิจัยเชิงคุณภาพด*วย

วิธีวิทยา การสนทนากลุ"ม (Focus Group) การหาความสอดคล*องในประเด็นคําถามท่ีนํามาใช*จึงเป5น
ขั้นตอนต"อไปเพื่อสร*างแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณผ"านมุมมองของการจัดการ (LeC-Co-
SO)ซ่ึงประกอบด*วยภาวะผู*นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม 
(Control) และการวางกลยุทธ4 (Strategy)การจัดโครงสร*างองค4กร (Organization) โดยได*แสดงเรื่อง
ของกลยุทธ4เชิงป\องกัน (WO) และกลยุทธ4เชิงแก*ไข (WT) การจัดรหัสจับคู"ของ TOWS MATRIX สิ่งท่ี
ต*องจัดทําเชิงกลยุทธ4 และความสอดคล*องของประเด็นคําถามในการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

5.1 แนวโน*มของตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรื่องภาวะผู*นํา (Leadership)  
 

ตารางท่ี 31 แนวโน*มของตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรื่องภาวะผู*นํา 

 
   จากตารางเรื่องภาวะผู*นํา (Leadership) สามารถอธิบายรายละเอียดได*ดังนี้ 

        W7มีความสัมพันธ4ในคําถามในงานวิจัยในข*อ 1 และข*อ 2คือการอบรมและ
ทดสอบความรู*ทางด*านผลิตภัณฑ4การทดสอบการแต"งหน*าและทําผมW8มีความสอดคล*องในคําถาม
วิจัยในข*อ 3 และข*อ 4คือการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านบริการการอบรมและทดสอบความรู*

กลยุทธ4เชิงป\องกัน (WO) 
รหัสของ 

TOW’S MATRIX 

แนวโน*มของ
องค4ประกอบหลักท่ี
เป5นตัวแปรแฝงใน

โมเดล 

แนวทางการกําหนดกลุ"มตัวแปรสังเกต
ได*ในโมเดลการวิจัยเพื่อวิเคราะห4

องค4ประกอบเชิงยืนยัน 

เรื่องภาวะผู�นํา (Leadership)  
W7 ขาดองค4ความรู*ในตัวสินค*า
และการแต"งหน*าทําผม 

W702/W7T1 สร*างระบบและวิธีการ
สร* า งแรงจู ง ใจและ
ตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนผ"าน
บุคลากรในสายงานให*
คําปรึกษางานขายและ
ความงาม 

1.การอบรมและทดสอบความรู*
ทางด*านผลิตภัณฑ4 

2. การทดสอบการแต"งหน*าและทําผม 
W8 ขาดทักษะการบริการและการ
เจรจาต"อรอง 

W802/W8T1 3. การอบรมและทดสอบความรู*
ทางด*านบริการ 
4. การอบรมและทดสอบความรู*
ทางด*านการเจรจาต"อรอง 

W9 ขาดเทคนิคการขาย W902/W9T1 5. การอบรมและทดสอบความรู*
ทางด*านเทคนิคการขาย 

W10 ขาดเร่ืองการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

W1002/W10T1 6. การอบรมและทดสอบความรู*
ทางด*านบุคลิกภาพ 

W11.ขาดวุฒิภาวะผู*นาํ W1102/W11T1 7. การอบรมและทดสอบความรู*
ทางด*านความเป5นผู*นํา 
8. แบบทดสอบ IQ และ EQ 
9. แบบประเมินผลภาวะผู*นําจาก
เจ*าของร*าน 

W12ขาดเร่ืองข*อมูลคู"แข"ง W1202/W12T1 10. การทดสอบการเปรียบเทียบกบั
คู"แข"ง 
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ทางด*านการเจรจาต"อรองW9 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 5 คือ การอบรมและทดสอบ
ความรู*ทางด*านเทคนิคการขายW10 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 6 คือ เทคนิคการขายการ
อบรมและทดสอบทางด*านบุคลิกภาพW11 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 7 และข*อ 8 คือ 
การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านความเป5นผู*นําแบบทดสอบ IQ และ EQ. แบบประเมินผลภาวะ
ผู*นําจากเจ*าของร*านW12 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 10 คือ การทดสอบการเปรียบเทียบ
กับคู"แข"ง 

5.2 แนวโน*มของตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรื่องการประสานงาน 
(coordination) 
 
ตารางท่ี 32 แนวโน*มของตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรื่องการประสานงาน 

(coordination) 

 
 

กลยุทธ4เชิงป\องกัน (WO)  
รหัสของ 

TOW’S MATRIX 

แนวโน*มของ
องค4ประกอบหลักท่ี
เป5นตัวแปรแฝงใน

โมเดล 

แนวมางการกําหนดกลุ"มตัวแปรสังเกตได*ใน
โมเดลการวิจยัเพื่อวิเคราะห4องค4ประกอบ

เชิงยืนยัน 

เร่ืองการประสานงาน (Coordination)  

W1 ขาดเรื่องรายงานการจดั
กิจกรรมส"งเสริมการขาย 
  

W102/W1T1 
  

สร*างระบบและ
วิธีการสร*าง
แรงจูงใจและ
ตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน
ผ"านบุคลากรใน
สายงานให*
คําปรึกษางานขาย
และความงาม 

1.การสรุปรายงานการจัดกิจกรรม
ส"งเสริมการขาย (Promotion)  

2.รายการแจกสินค*าตัวอย"างให*ลูกค*า 

W2 ขาดเรื่องรายงานการ
จัดดิสเพลล4และสินค*าแจก
และตัวอย"าง 
  
  

W202 /W2T1 
  
  

 3. การจัดส"งภาพจดัเรยีงสินค*า
ตัวอย"าง Tester 
 4. การจัดส"งภาพการจัดเรียงแพลน
โอแกรม (Planogram) ของสินค*า 
 5. การจัดส"งภาพลักษณ4ของหัวตู* 
(Shelf Display)  

W3 ขาดเรื่องรายงานปgญหา
และอุปสรรคในการทํางาน W302 /W3T1 

 6. รายงานปgญหาการทํางาน
ประจําเดือน 

W4 ขาดการประสานงานกับ
ฝwายขาย W402/W4T1 

 7. รายงานการประเมินงานร"วมกับ
แผนกขาย 

W5 ขาดการรายงานเรื่อง
สินค*าคงคลัง 
  

W502/W5T1 
  

 8. รายงานสินค*าคงเหลือ
ประจําเดือน 
 9. รายงานสินค*าท่ีใกล*หมดอายุ
อย"างต่ํา 6 เดือน 

W6 ขาดเรื่องรายงานสินค*า
ขายด ี W502/W6T1 10. รายงานสินค*าขายดีติดอันดับ 1-5 
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   จากตารางท่ี 32 เรื่องการประสานงาน (coordination) สามารถอธิบายรายละเอียด
ได*ดังนี้ 

   W1 มีความสัมพันธ4ในคําถามในงานวิจัยในข*อ 1 และข*อ 2 คือการสรุปรายงาน
การจัดกิจกรรมส"งเสริมการขาย (Promotion รายการแจกสินค*าตัวอย"างให*ลูกค*า) W2 มีความ
สอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 3 และข*อ 4และข*อ 5คือการจัดส"งภาพจัดเรียงสินค*าตัวอย"าง Tester
การจัดส"งภาพการจัดเรียงแพลนโอแกรม (Planogram) ของสินค*าการจัดส"งภาพลักษณ4ของหัวตู* 
(Shelf Display) W3 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 6 คือ รายงานปgญหาการทํางาน
ประจําเดือนW4มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 7คือ รายงานการประเมินงานร"วมกับแผนกขาย
W5 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 8และข*อ 9คือรายงานสินค*าคงเหลือประจําเดือน. รายงาน
สินค*าท่ีใกล*หมดอายุอย"างตํ่า 6 เดือนW6มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 10 คือ รายงานสินค*า
ขายดีติดอันดับ 1-5 

5.3 แนวโน*มของตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรื่องการควบคุม 
(Control)   

 
ตารางท่ี 33 แนวโน*มของตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรื่องการควบคุม 

กลยุทธ4เชิงป\องกัน 
(WO)  

รหัสของ 
TOW’S MATRIX 

แนวโน*มของ
องค4ประกอบหลักท่ี
เป5นตัวแปรแฝงใน

โมเดล 

แนวทางการกําหนดกลุ"มตัวแปรสังเกตได*
ในโมเดลการวิจัยเพือ่วิเคราะห4

องค4ประกอบเชิงยืนยัน 

เร่ืองการควบคุม (Control)   
W16ขาดข*อมูลคู"แข"ง W1602/W16T1 

สร*างระบบและ
วิธีการสร*างแรงจูงใจ
และตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน
ผ"านบุคลากรในสาย
งานให*คําปรึกษางาน
ขายและความงาม 
 

 1. รายงานข*อมูลคู"แข"ง 

W17 ขาดด*านการ
ประเมินผลจากลูกค*าและ
ร*านค*า 

W1702/W17T1 

 2. การประเมินความพึงพอใจของ
ร*านค*า 
 3 แบบประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค*า 

W18 ขาดการประสานกับ
แผนกการตลาดและขาย
และฝwาย 

W1802/W18T1 4. แบบประเมินของผู*จัดการฝwายขาย 

พัฒนาผลิตภัณฑ4   
 5. แบบประเมินเรื่องทักษะการตลาด
จากฝwายการตลาดและฝwายพัฒนาสินค*า 

W19 ขาดรายงาน
ข*อเสนอแนะในการทํางาน 

W1902/W19T1 6. รายงานข*อเสนอแนะการขาย 

W20 ขาดรายงานการใช*
ของสมนาคุณ (Premium)  

W2002/W20T1 
7. รายงานการใช*ของสมนาคุณของแถม 
(Premium 

W21 ขาดการแข"งขันเรื่อง
การแข"งขันการจัดดิสเพลย4 

W2102/W21T1 
8การแข"งขันเรื่องการจัดการต้ังกอง 
(Gondola) ประจําเดือน 

W22 ขาดการวางแผน
เรื่องการส่ังซ้ือ 

W2202/W22T1 9การวางแผนการส่ังซ้ือก"อนวันท่ี 25  

W23ขาดเรื่องส่ือโมษณษ
ประชาสัมพันธ4 

W2302/W23T1 
10 รายงานการจัดวางส่ือ
ประชาสัมพันธ4 
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   จากตารางท่ี 33 เรื่องการควบคุม (Leadership) สามารถอธิบายรายละเอียดได*ดังนี้ 
   W16 มีความสัมพันธ4ในคําถามในงานวิจัยในข*อ 1 คือรายงานข*อมูลคู"แข"งW17 มี

ความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 2และข*อ 3คือการประเมินความพึงพอใจของร*านค*าแบบประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค*าW18 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ4 และ5 คือ แบบประเมินของ
ผู*จัดการฝwายขายแบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดจากฝwายการตลาดและฝwายผลิตภัณฑ4W19มีความ
สอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 6 คือรายงานข*อเสนอแนะการขายW20 มีความสอดคล*องในคําถาม
วิจัยในข*อ 7 คือ รายงานการใช*ของสมนาคุณของแถม (Premium) W21มีความสอดคล*องในคําถาม
วิจัยในข*อ 8การแข"งขันเรื่องการจัดการต้ังกอง (Gondola) ประจําเดือนW22 มีความสอดคล*องใน
คําถามวิจัยในข*อ 9การวางแผนการสั่งซ้ือก"อนวันท่ี 25W23มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 10
รายงานการจัดวางสื่อประชาสัมพันธ4 

5.4 แนวโน*มของตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรื่องการวางกลยุทธ4 
(Strategy) 

 
ตารางท่ี 34 แนวโน*มของตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรื่องการวางกลยุทธ4 

 
  จากตารางท่ี 34 เรื่องกลยุทธ4 (Strategy) สามารถอธิบายรายละเอียดได*ดังนี้ 

  W 24 มีความสัมพันธ4ในคําถามในงานวิจัยในข*อ 1 ข*อ 2ข*อ 3 ข*อ 4คือ%ยอดขาย
เทียบเป\าการขายรายเดือน%ยอดขายเทียบเป\าการขายรายไตรมาสยอดขายทะลุรายวันยอดขายทะลุ

กลยุทธ4เชิงป\องกัน (WO)  
รหัสของ 

TOW’S MATRIX 

แนวโน*มของ
องค4ประกอบหลักท่ี
เป5นตัวแปรแฝงใน

โมเดล 

แนวมางการกําหนดกลุ"มตัวแปรสังเกต
ได*ในโมเดลการวิจัยเพื่อวิเคราะห4

องค4ประกอบเชิงยืนยัน 

เร่ืองการวางกลยุทธ� (Strategy)    

สร*างระบบและ
วิธีการสร*าง
แรงจูงใจและ
ตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน
ผ"านบุคลากรใน
สายงานให*
คําปรึกษางาน
ขายและความ
งาม 
  
  
  
  

 

W24 ขาดเรื่องรายงานการทําเป\า
รายวัน รายอาทิตย4 รายเดือน 
รายไตรมาส 
  

W2402/W24T1 
  
  
  
  

1.%ยอดขายเทียบเป\าการขาย
รายเดือน 
 2. %ยอดขายเทียบเป\าการขาย
รายไตรมาส 
 3. ยอดขายทะลุรายวัน 
 4. ยอดขายทะลุรายสัปดาห4 

 W25ขาดเรื่องรายงานการับคืน
สินค*า W2402/W25T1 

5 .%การรับคืนสินค*าเทียบ
ยอดขาย 

 W26ขาดเรื่องการรายงานการสั่ง
สินค*าตามกลุ"ม ตามช"วงเวลาและ
สินค*าใหม" 

W2402/W26T1 
 

6 จํานวนสินค*าท่ีขายครบกลุ"ม 
7 การสั่งซื้อสินค*าตามช"วงเวลา 
8 สินค*าใหม" 

W27 ขาดเรื่องรายงานเปรียบเทียบ
ค"าใช*จ"ายและยอดขาย 

W2402/W27T1 
 

9 ค"าใช*จ"ายเทียบยอดขาย 

W28 ขาดเรื่องรายงานเรื่องผลกําไร
รายร*าน 

W2402/W28T1 
 

10.ผลกําไรต"อร*าน 
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รายสัปดาห4W 25 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 5คือ.%การรับคืนสินค*าเทียบยอดขายW26 มี
ความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 6 7 และ 8 คือ จํานวนสินค*าท่ีขายครบกลุ"มการสั่งซ้ือสินค*าตาม
ช"วงเวลาสินค*าใหม"W27มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 9 คือ ค"าใช*จ"ายเทียบยอดขาย W28 มี
ความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 10 คือ ผลกําไรต"อร*าน W 15 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยใน
ข*อ 10คือสถิติการขาดลามาสาย 

5.5 แนวโน*มของตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรื่องโครงสร*างของ
องค4กร (Organization) 

 
ตารางท่ี 35 แนวโน*มของตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรื่องโครงสร*างขององค4กร 

 

กลยุทธ4เชิงป\องกัน 
(WO)  

รหัสของ 
TOW’S MATRIX 

แนวโน*มของ
องค4ประกอบหลักท่ี
เป5นตัวแปรแฝงใน

โมเดล 

แนวทมางการกําหนดกลุ"มตัวแปรสังเกตได*ในโมเดลการ
วิจัยเพือ่วิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยนั 

เร่ืองโครงสร�างองค�กร (Organization)  
W13.ขาดเรื่อง
โครงสร*างองค4กรท่ี
ชัดเจน 

W1302/W13T1 สร*างระบบและ
วิธีการสร*าง
แรงจูงใจและ
ตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน
ผ"านบุคลากรใน
สายงานให*
คําปรึกษางานขาย
และความงาม 

 1. การพัฒนาตําแหน"งขึ้นเป5นท่ีปรึกษาความงาม
และผลิตภัณฑ4อาวุโส (Senior PC/BA)  
 2. การพัฒนาตําแหน"งขึ้นเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษา
ความงามและผลิตภัณฑ4 (Chief PC/BA)  
 3. การพัฒนาตําแหน"งขึ้นเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษา
ความงามและผลิตภัณฑ4อาวุโส (Senior Chief 
PC/BA)  
 4. การพัฒนาตําแหน"งขึ้นผู*ช"วยผู*จัดการท่ีปรึกษา
ความงามและผลิตภัณฑ4 (Assistant PC/BA)  
 5. การพัฒนาตําแหน"งขึ้นเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษา
ความงามและผลิตภัณฑ4 (Manager PC/BA)  
 6. การพัฒนาตําแหน"งขึ้นเป5นผู*จัดการอาวุโสท่ีปรึกษา
ความงามและผลิตภัณฑ4 (Senior Manager PC/BA)  

 7. การพัฒนาตําแหน"งขึ้นเป5นผู*จัดการเขตท่ี
ปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 (Area Manager 
PC/BA)  
 8. การพัฒนาตําแหน"งขึ้นเป5นผู*จัดการเตอาวุโสท่ี
ปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 (Senior Area 
Manager PC/BA)  

W14.ขาดเร่ือง
สวัสดิการต"างๆเช"นชุดยู
นิฟอร4ม/การได*รับโล"
เกียรติยศ 

W1402/W14T1   9 .  ก า ร พั ฒ น า ตํ า แ ห น" ง ขึ้ น เ ป5 น ผู* จั ด ก า ร
ระดับประเทศท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 
(Country Manager PC/BA)  

W15ขาดเรื่อง
แรงจูงใจด*านสถิติการ
ทํางาน 

W1502/W15T1 10. สถิติการขาดลามาสาย 
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   จากตารางท่ี 35 เรื่องโครงสร*างขององค4กร (Organization) สามารถอธิบาย
รายละเอียดได*ดังนี้ 

   W 13 มีความสัมพันธ4ในคําถามในงานวิจัยในข*อ 1 -9คือการพัฒนาตําแหน"งข้ึน
เป5นท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4อาวุโส (Senior PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นหัวหน*าท่ี
ปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 (Chief PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษาความงาม
และผลิตภัณฑ4อาวุโส (Senior Chief PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนผู*ช"วยผู*จัดการท่ีปรึกษาความ
งามและผลิตภัณฑ4 (Assistant PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษาความงามและ
ผลิตภัณฑ4 (Manager PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 
(Manager PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการอาวุโสท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 
(Senior Manager PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการเขตท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 
(Area Manager PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งขึ้นเป5นผู*จัดการเตอาวุโสท่ีปรึกษาความงามและ
ผลิตภัณฑ4 (SeniorArea Manager PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการระดับประเทศท่ี
ปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 (Country Manager PC/BA)  
   จากตารางท่ี 31 ถึง 35 สามารถสรุปความสอดคล*องของข*อคําถามในงานวิจัย
เพ่ือนําไปสร*างแบบสอบถามในงานวิจัยเชิงปริมาณโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   เรื่องภาวะผู*นํา (Leadership) สามารถอธิบายรายละเอียดได*ดังนี้ 
   W7 มีความสัมพันธ4ในคําถามในงานวิจัยในข*อ 1 และข*อ 2 คือการอบรมและ
ทดสอบความรู*ทางด*านผลิตภัณฑ4การทดสอบการแต"งหน*าและทําผม W8 มีความสอดคล*องในคําถาม
วิจัยในข*อ 3 และข*อ 4คือการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านบริการการอบรมและทดสอบความรู*
ทางด*านการเจรจาต"อรอง W9 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 5 คือ การอบรมและทดสอบ
ความรู*ทางด*าน 
   W10 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 6 คือ เทคนิคการขายการอบรมและ
ทดสอบทางด*านบุคลิกภาพW11 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 7 และข*อ 8 คือ การอบรม
และทดสอบความรู*ทางด*านความเป5นผู*นําแบบทดสอบ IQ และ EQ. แบบประเมินผลภาวะผู*นําจาก
เจ*าของร*านW12 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 10 คือ การทดสอบการเปรียบเทียบกับคู"แข"ง 
   เรื่องการประสานงาน (Coordination) สามารถอธิบายรายละเอียดได*ดังนี้ 
   W1 มีความสัมพันธ4ในคําถามในงานวิจัยในข*อ 1 และข*อ 2 คือการสรุปรายงาน
การจัดกิจกรรมส"งเสริมการขาย (Promotion) รายการแจกสินค*าตัวอย"างให*ลูกค*า W2 มีความ
สอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 3 และข*อ 4 และข*อ 5 คือการจัดส"งภาพจัดเรียงสินค*าตัวอย"าง Tester
การจัดส"งภาพการจัดเรียงแพลนโอแกรม (Planogram) ของสินค*าการจัดส"งภาพลักษณ4ของหัวตู* 
(Shelf Display) W3 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 6 คือ รายงานปgญหาการทํางาน
ประจําเดือนW4 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 7 คือ รายงานการประเมินงานร"วมกับแผนก
ขายW5 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 8 และข*อ 9 คือรายงานสินค*าคงเหลือประจําเดือน . 
รายงานสินค*าท่ีใกล*หมดอายุอย"างตํ่า 6 เดือนW6 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 10 คือ 
รายงานสินค*าขายดีติดอันดับ 1-5 
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   เรื่องการควบคุม (Leadership) สามารถอธิบายรายละเอียดได*ดังนี้ 
   W16 มีความสัมพันธ4ในคําถามในงานวิจัยในข*อ 1 คือรายงานข*อมูลคู"แข"ง W17 มี
ความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 2 และข*อ 3 คือการประเมินความพึงพอใจของร*านค*าแบบ
ประเมินความพึงพอใจของลูกค*าW18 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 4 และ 5 คือ แบบ
ประเมินของผู*จัดการฝwายขายแบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดจากฝwายการตลาดและฝwายผลิตภัณฑ4 
W19 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 6 คือรายงานข*อเสนอแนะการขาย W20 มีความ
สอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 7 คือ รายงานการใช*ของสมนาคุณของแถม (Premium) W21 มีความ
สอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 8 การแข"งขันเรื่องการจัดการต้ังกอง (Gondola) ประจําเดือน W22 มี
ความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 9 การวางแผนการสั่งซ้ือก"อนวันท่ี 25W23 มีความสอดคล*องใน
คําถามวิจัยในข*อ 10รายงานการจัดวางสื่อประชาสัมพันธ4 
   เรื่องกลยุทธ4 (Strategy) สามารถอธิบายรายละเอียดได*ดังนี้ 
   W 24 มีความสัมพันธ4ในคําถามในงานวิจัยในข*อ 1 ข*อ 2 ข*อ 3 ข*อ 4 คือ.%
ยอดขายเทียบเป\าการขายรายเดือน%ยอดขายเทียบเป\าการขายรายไตรมาสยอดขายทะลุรายวัน
ยอดขายทะลุรายสัปดาห4W 25 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 5คือ % การรับคืนสินค*าเทียบ
ยอดขาย W26 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 67 และ 8 คือ จํานวนสินค*าท่ีขายครบกลุ"มการ
สั่งซ้ือสินค*าตามช"วงเวลาสินค*าใหม" W27 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 9 คือ ค"าใช*จ"ายเทียบ
ยอดขาย W28 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัยในข*อ 10 คือ ผลกําไรต"อร*าน 
   เรื่องโครงสร*างขององค4กร (Organization) สามารถอธิบายรายละเอียดได*ดังนี้ 
   W 13 มีความสัมพันธ4ในคําถามในงานวิจัยในข*อ 1 -9 คือการพัฒนาตําแหน"งข้ึน
เป5นท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4อาวุโส (Senior PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นหัวหน*าท่ี
ปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 (Chief PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษาความงาม
และผลิตภัณฑ4อาวุโส (Senior Chief PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนผู*ช"วยผู*จัดการท่ีปรึกษาความ
งามและผลิตภัณฑ4 (Assistant PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษาความงามและ
ผลิตภัณฑ4 (Manager PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 
(Manager PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งขึ้นเป5นผู*จัดการอาวุโสที่ปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 
(Senior Manager PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการเขตท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 
(Area Manager PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการเขตอาวุโสท่ีปรึกษาความงามและ
ผลิตภัณฑ4 (Senior Area Manager PC/BA) การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการระดับประเทศท่ี
ปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 (Country Manager PC/BA) W 15 มีความสอดคล*องในคําถามวิจัย
ในข*อ 10 คือสถิติการขาดลามาสาย 
 
ข้ันตอนท่ี 2 การสกัดองค�ประกอบเชิงยืนยันของตัวช้ีวัดแรงจูงใจโดยมุDงสูDผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม�
ทางด�านการจัดการของบุคลากรในสายงานให�คําปรึกษาด�านผลิตภัณฑ�ความงามในธุรกิจ
เครื่องสําอาง 
 จากข้ันตอนท่ี 1 เม่ือได*รับข*อมูลจากแบบสอบถามท่ีนํามาใช*สกัดองค4ประกอบเชิงยืนยัน
ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งสู"ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากรในสายงานให*
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คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามในธุรกิจเครื่องสําอาง ผู*วิจัยจึงดําเนินการข้ันตอนท่ี 2 โดยเริ่มจาก
การนําร"างแนวโน*มขององค4ประกอบตัวชี้วัดดังกล"าวมาสร*างเป5นแบบสอบถาม และนําไปแบบสอบถามไป
สอบถามกับผู*มีส"วนเก่ียวข*องในระดับควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให*คําปรึกษาด*านความงาม 
จํานวน 500 ชุด ด*วยวิธีการสุ"มโดยใช*ความน"าจะเป5น เพ่ือนําผลจากแบบสอบถามไปวิเคราะห4
องค4ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)  
 สัญลักษณ4ท่ีใช*ในการการวิเคราะห4ข*อมูล 
 เพ่ือให*เกิดความเข*าใจร"วมกัน ในการนําเสนอผลการวิเคราะห4ข*อมูลนี้ ผู*วิจัยได*กําหนด
และแปลความหมายของสัญลักษณ4ท่ีใช*แทนค"าสถิติและตัวแปรต"างๆ มีรายละเอียดดังต"อไปนี้ 
 Mean  หมายถึง ค"าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)  
 SD  หมายถึง ส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 Chi-Square หมายถึง  ค"าไค-สแควร4 
 Df   หมายถึง  ค"าองศาแห"งความเป5นอิสระ 
 RMSEA  หมายถึง ค"ารากกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ 
 CFI   หมายถึง  ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
 GFI  หมายถึง ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
 AGFI  หมายถึง ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก*แล*ว 
 p-value หมายถึง ค"าความน"าจะเป5นทางสถิติ 

  KMO   หมายถึง ค"าท่ีใช*วัดความเหมาะสมของข*อมูลตัวอย"างท่ี 
        จะนํามาวิเคราะห4โดยเทคนิค Factor Analysis 
 Bartlett's Test หมายถึง ค"าสถิติท่ีใช*ทดสอบสมมติฐาน 
 X1   หมายถึง รายงานสินค*าคงเหลิอประจําเดือน 
 X2  หมายถึง รายงานสินค*าท่ีใกล*หมดอายุอย"างตํ่า 6 เดือน 
 X3  หมายถึง รายงานการแจกสินค*าตัวอย"างให*ลูกค*า 
 X4  หมายถึง การสรุปรายงานการจัดกิจกรรมส"งเสริมการขาย  
        (Promotion)  
 X5  หมายถึง รายงานปgญหาการทํางานประจําเดือน 
 X6  หมายถึง การจัดส"งภาพการจัดเรียงสินค*าตัวอย"าง tester 
 X7  หมายถึง การจัดส"งภาพจัดเรียงแพลบโอแกรม (planogram)  
        ของสินค*า 
 X8  หมายถึง การจัดส"งภาพลักษณ4ของหัวตู* (shelfDisplay)  
 X9  หมายถึง รายงานสินค*าขายดีติดอันดับ 1-5 
 X10  หมายถึง รายงานการประเมินงานร"วมกับแผนกขาย 
 X11  หมายถึง การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านผลิตภัณฑ4 
 X12  หมายถึง การอบรมและรทดลอบความรู*ทางด*านบริการ 
 X13  หมายถึง การอบรมและทดสอบความทางด*านบุคลิกภาพ 
 X14  หมายถึง การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านเทคนิคการขาย 
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 X15  หมายถึง การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านการเจรจาต"อรอง 
 X16  หมายถึง การอบรมและทดสอบความทางด*านความเป5นผู*นํา 
 X17  หมายถึง การทดสอบการแต"งหน*าและทําผม 
 X18  หมายถึง การทดสอบการเปรียบเทียบกับคู"แข"ง 
 X19  หมายถึง แบบทดสอบ IQ และ EQ 
 X20  หมายถึง แบบประเมินผลภาวะผู*นําจากเจ*าของร*าน 
 X21   หมายถึง การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นท่ีปรึกษาความงามและ 
        ผลิตภัณฑ4อาวุโส (SeniorPC/BA)  
 X22  หมายถึง การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษาความงามและ 
        ผลิตภัณฑ4 (ChiefPC/BA)  
 X23  หมายถึง การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษาความงามและ 
        ผลิตภัณฑ4อาวุโส (SeniorChiefPC/BA)  
 X24  หมายถึง การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*ช"วยผู*จัดการท่ีปรึกษา 
        ความงามและผลิตภัณฑ4 (AssistantPC/BA)  
 X25  หมายถึง การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษาความงาม 
        และผลิตภัณฑ4 (ManagerPC/BA)  
 X26  หมายถึง การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการอาวุโสท่ีปรึกษา 
        ความงามและผลิตภัณฑ4 (SeniorManagerPC/BA)  
 X27  หมายถึง การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการเขตท่ีปรึกษา 
        ความงามและผลิตภัณฑ4 (AreaManagerPC/BA)  
 X28  หมายถึง การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการเขตอาวุโสท่ีปรึกษา 
        ความงามและผลิตภัณฑ4 (SeniorAreaManagerPC/BA)  
 X29  หมายถึง การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการระดับประเทศท่ี 
        ปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 (Country Manager PC/BA)  
 X30  หมายถึง สถิติการขาดลามาสาย 
 X31  หมายถึง รายงานแผนการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ4 
 X32  หมายถึง รายงานข*อมูลคู"แข"ง 
 X33  หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของร*านค*า 
 X34  หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของลูกค*า 
 X35  หมายถึง รายงานข*อเสนอแนะการขาย 
 X36  หมายถึง รายงานการใช*ของสมนาคุณของแถม (premium)  
 X37  หมายถึง การวางแผนการสั่งซ้ือก"อนวันท่ี 25 ของเดือน 
 X38  หมายถึง แบบประเมินของผู*จัดการฝwายขาย 
 X39  หมายถึง แบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดจากฝwายการตลาดและ 
        ฝwายพัฒนาสินค*า 
 X40  หมายถึง การแข"งขันเรื่องการจัดการต้ังกอง(Gondola)ประจําเดือน 
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 X41   หมายถึง %ยอดขายเทียบเป\าการขายรายเดือน 
 X42  หมายถึง %ยอดขายเทียบเป\าการขายรายไตรมาส 
 X43  หมายถึง %การรับคืนสินค*าเทียบยอดขาย 
 X44  หมายถึง ยอดคืนขายทะลุรายวัน 
 X45  หมายถึง ยอดขายทะลุรายสัปดาห4 
 X46  หมายถึง จํานวนสินค*าท่ีขายครบตามกลุ"มสินค*าของบริษัท 
 X47  หมายถึง การสั่งซ้ือสินค*าท่ีต*องการให*ผลักดันตามช"วงเวลา 
 X48  หมายถึง ค"าใช*จ"ายเทียบยอดขาย 
 X49  หมายถึง ผลกําไรต"อร*าน 
 X50  หมายถึง การสั่งซ้ือสินค*าใหม" 

 ตอนท่ี 1 เปkนข�อคําถามเก่ียวกับข�อมูลสDวนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางท่ี 36 สถานภาพท่ัวไปของแบบสอบถาม 

เพศ 
จํานวนผู*ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ร*อยละ 
ชาย 127 25.4 
หญิง 373 74.6 
รวม 500 100.0 

 
 จากตารางท่ี 36 พบว"า กลุ"มตัวอย"างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส"วนใหญ"เป5น
เพศหญิง จํานวน 373คน คิดเป5นร*อยละ 74.6 และเป5นเพศชาย จํานวน 127 คน คิดเป5นร*อยละ 
25.4 
 
ตารางท่ี 37 แสดงจํานวนและร*อยละของผู*ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

อายุ 
จํานวนผู�ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ร�อยละ 
ตํ่ากว"า 30 ปx 194 38.8 
อายุ 31 – 40 ปx 218 43.6 
อายุ 41 – 50 ปx 53 10.6 
อายุ 51 ปxข้ึนไป 35 7.0 

รวม 500 100.0 
 
 จากตารางท่ี 37 พบว"า กลุ"มตัวอย"างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส"วนใหญ"มี

อายุ31 – 40ปx จํานวน218คน คิดเป5นร*อยละ43.6 รองลงมา เป5นอายตํุ่ากว"า 30 ปx จํานวน 195 คน
คิดเป5นร*อยละ 38.8 และอันดับสาม อายุ 41 – 50 ปx จํานวน 53 คน คิดเป5นร*อยละ 10.6 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 38 แสดงจํานวนและร*อยละของผู*ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จํานวนผู*ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ร*อยละ 
ตํ่ากว"าปริญญาตรี 280 56.0 
ปริญญาตรี/เทียบเท"า 184 36.8 
ปริญญาโท 34 6.8 
สูงกว"าปริญญาโท 2 .4 

รวม 500 100.0 
 
 จากตารางท่ี 38 พบว"า กลุ"มตัวอย"างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส"วนใหญ"มี

ระดับการศึกษา ตํ่ากว"าปริญญาตรี จํานวน 280 คน คิดเป5นร*อยละ 56.0 รองลงมาเป5นระดับปริญญา
ตรี/เทียบเท"า จํานวน 184 คนคิดเป5นร*อยละ 36.8 และอันดับสามระดับปริญญาโท จํานวน 34 คน
คิดเป5นร*อยละ 6.8 ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 39 แสดงจํานวนและร*อยละของผู*ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประสบการณ4ในการทํางาน 
 

อายุในการเข*าเป5นสมาชิกกลุ"มธุรกิจชุมชน 
จํานวนผู*ตอบแบบสอบถาม 

จํานวน ร*อยละ 
น*อยกว"า 5 ปx 203 40.6 
5-10 ปx 147 29.4 
11-15 ปx 64 12.8 
16-20 ปx 42 8.4 
20 ปxข้ึนไป 44 8.8 

รวม 500 100.0 
  
 จากตารางที่ 39 กลุ "มตัวอย"างที่ตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส"วนใหญ"มี
ประสบการณ4ในการทํางานน*อยกว"า 5 ปx จํานวน 203 คิดเป5นร*อยละ 40.6 รองลงมา 5-10 ปxจํานวน 
147 คน คิดเป5นร*อยละ 29.4 และอันดับท่ีสาม 11-15 ปxจํานวน 64 คนคิดเป5นร*อยละ 12.8 
ตามลําดับ 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีตDอตัวช้ีวัดแรงจูงใจโดยมุDงผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม�ทางด�าน
การจัดการของบุคลากร ในสายงานให�คําปรึกษาด�านผลิตภัณฑ�ความงามในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง 
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ตารางท่ี 40  ตารางแสดงค"าเฉลี่ย และค"าส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นท่ีมีต"อ
ตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสาย
งานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางด*านการประสานงาน 

ข�อความ 
คDาความถ่ีและคDาร�อยละ 

Mean SD ความหมาย5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น�อย 

1 
น�อยท่ีสุด 

รายงานสินค*าคงเหลือประจําเดือน 211 199 81 9   
4.22  0.78 มากท่ีสุด 

42.2 39.8 16.2 1.8   
รายงานสินค*าท่ีใกล*หมดอายุอย"างตํ่า 6 
เดือน 

204 212 74 8 2 
4.22  0.78 มากท่ีสุด 

40.8 42.4 14.8 1.6 0.4 
รายงานการแจกสินค*าตัวอย"างให*ลูกค*า 186 198 102 11 3 

4.11  0.84 มาก 
37.2 39.6 20.4 2.2 0.6 

การสรุปรายงานการจัดกิจกรรมส"งเสริม
การขาย (Promotion)  

182 223 86 8 1 
4.15  0.77 มาก 

36.4 44.6 17.2 1.6 0.2 
รายงานปgญหาการทํางานประจําเดือน 180 220 92 7 1 

4.14  0.77 มาก 
36 44 18.4 1.4 0.2 

การจัดส"งภาพการจัดเรียงสินค*าตัวอย"าง 
tester 

177 204 107 9 3 
4.09  0.83 มาก 

35.4 40.8 21.4 1.8 0.6 
การจัดส"งภาพจัดเรียงแพลนโอแกรม 
(planogram) ของสินค*า 

157 199 129 11 4 
3.99  0.86 มาก 

31.4 39.8 25.8 2.2 0.8 
การจัดส"งภาพลักษณ4ของหัวตู* 
(shelfDisplay)  

172 189 127 8 4 
4.03  0.86 มาก 

34.4 37.8 25.4 1.6 0.8 
รายงานสินค*าขายดีติดอันดับ 1-5 182 224 87 6 1 

4.16  0.76 มาก 
36.4 44.8 17.4 1.2 0.2 

รายงานการประเมินงานร"วมกับแผนกขาย 159 219 113 8 1 
4.05  0.79 มาก 

31.8 43.8 22.6 1.6 0.2 
รวมเฉลี่ย 4.12 0.80 มาก 

 
 ผลจากตารางท่ี 40 แสดงผลระดับความคิดเห็นท่ีมีต"อตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบ
เรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ด*านการประสานงาน โดยรวมอยู"ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท"ากับ 4.12 
เม่ือพิจารณารายข*อพบว"าการรายงานสินค*าคงเหลือประจําเดือน และรายงานสินค*าท่ีใกล*หมดอายุ
อย"างตํ่า 6 เดือนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท"ากับ 4.22 รองลงมา คือ รายงานสินค*าขายดีติดอันดับ 1-5 มี
คะแนนเฉลี่ยเท"ากับ 4.16 และการจัดส"งภาพจัดเรียงแพลนโอแกรม (planogram) ของสินค*ามี
ค"าเฉลี่ยน*อยท่ีสุด เท"ากับ 3.99 
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ตารางท่ี 41 ตารางแสดงค"าเฉลี่ย และค"าส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นท่ีมีต"อตัวชี้วัด
แรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*
คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ด*านภาวะผู*นํา 

ข�อความ 
คDาความถ่ีและคDาร�อยละ 

Mean SD ความหมาย5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น�อย 

1 
น�อยท่ีสุด 

การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*าน
ผลิตภัณฑ4 

222 213 61 4   
4.31  0.71 มากท่ีสุด 

44.4 42.6 12.2 0.8   
การอบรมและรทดลอบความรู*ทางด*าน
บริการ 

196 234 64 6   
4.24  0.72 มากท่ีสุด 

39.2 46.8 12.8 1.2   
การอบรมและทดสอบความทางด*าน
บุคลิกภาพ 

204 211 79 6   
4.23  0.75 มากท่ีสุด 

40.8 42.2 15.8 1.2   
การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*าน
เทคนิคการขาย 

232 191 70 7   
4.30  0.76 มากท่ีสุด 

46.4 38.2 14 1.4   
การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านการ
เจรจาต"อรอง 

187 211 96 5 1 
4.16  0.78 มาก 

37.4 42.2 19.2 1 0.2 
การอบรมและทดสอบความทางด*านความ
เป5นผู*นํา 

183 210 99 7 1 
4.13  0.79 มาก 

36.6 42 19.8 1.4 0.2 
การทดสอบการแต"งหน*าและทําผม 203 198 93 6   

4.20  0.78 มาก 
40.6 39.6 18.6 1.2   

การทดสอบการเปรียบเทียบกับคู"แข"ง 199 203 90 7 1 
4.18  0.79 มาก 

39.8 40.6 18 1.4 0.2 
แบบทดสอบ IQ และ EQ 146 218 127 8 1 

4.00  0.79 มาก 
29.2 43.6 25.4 1.6 0.2 

แบบประเมินผลภาวะผู*นําจากเจ*าของร*าน 181 206 105 6 2 
4.12  0.80 มาก 

36.2 41.2 21 1.2 0.4 
รวมเฉลี่ย 4.19  0.77 มาก 

 
 ผลจากตารางท่ี 41 แสดงผลระดับความคิดเห็นท่ีมีต"อตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์
แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ด*านภาวะผู*นํา โดยรวมอยู"ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท"ากับ 4.19 เม่ือ
พิจารณารายข*อพบว"า การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านผลิตภัณฑ4 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท"ากับ 
4.31 รองลงมา คือ การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านเทคนิคการขาย มีคะแนนเฉลี่ยเท"ากับ 4.30 
และแบบทดสอบIQ และ EQ มีค"าเฉลี่ยน*อยท่ีสุด เท"ากับ 4.00 
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ตารางท่ี 42  ตารางแสดงค"าเฉลี่ย และค"าส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นท่ีมีต"อ
ตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงาน
ให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ด*านโครงสร*างองค4กร 

ข�อความ 
คDาความถ่ีและคDาร�อยละ 

Mean SD ความหมาย5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น�อย 

1 
น�อยท่ีสุด 

การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นท่ีปรึกษาความงาม
และผลิตภัณฑ4อาวุโส (SeniorPC/BA)  

153 213 126 7 1 
4.02 0.80  มาก 

30.6 42.6 25.2 1.4 0.2 
การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษา
ความงามและผลิตภณัฑ4 (ChiefPC/BA)  

139 222 129 9 1 
3.98 0.79  มาก 

27.8 44.4 25.8 1.8 0.2 
การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษา
ความงามและผลิตภณัฑ4อาวุโส 
(SeniorChiefPC/BA)  

126 223 143 8  
3.93 0.77  มาก 

25.2 44.6 28.6 1.6  

การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*ช"วยผู*จัดการท่ี
ปรึกษาความงามและผลติภณัฑ4 
(AssistantPC/BA)  

126 218 145 11  
3.92 0.79  มาก 

25.2 43.6 29 2.2  

การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษา
ความงามและผลิตภณัฑ4 (ManagerPC/BA)  

133 202 152 12 1 
3.91 0.82  มาก 

26.6 40.4 30.4 2.4 0.2 
การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการอาวุโสท่ี
ปรึกษาความงามและผลติภณัฑ4 
(SeniorManagerPC/BA)  

128 213 144 13 2 
3.90 0.82  มาก 

25.6 42.6 28.8 2.6 0.4 

การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการเขตท่ีปรึกษา
ความงามและผลิตภณัฑ4 
(AreaManagerPC/BA)  

126 205 154 14 1 
3.88 0.82  มาก 

25.2 41 30.8 2.8 0.2 

การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการเขตอาวุโสท่ี
ปรึกษาความงามและผลติภณัฑ4 
(SeniorAreaManagerPC/BA)  

124 209 154 12 1 
3.89 0.81  มาก 

24.8 41.8 30.8 2.4 0.2 

การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการ
ระดับประเทศท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 
(CountryManagerPC/BA)  

127 213 147 11 2 
3.90 0.81  มาก 

25.4 42.6 29.4 2.2 0.4 

สถิติการขาดลามาสาย 130 232 120 17  
3.95 0.81  มาก 

26 46.4 24 3.4  
รวมเฉลี่ย 3.93  0.81  มาก 

 ผลจากตารางท่ี 42 แสดงผลระดับความคิดเห็นท่ีมีต"อตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบ
เรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง ด*านโครงสร*างองค4กร โดยรวมอยู"ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท"ากับ 3.93 เม่ือพิจารณาราย
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ข*อพบว"า การพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4อาวุโส (SeniorPC/BA) มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดเท"ากับ 4.02 รองลงมา คือการพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ4 
(ChiefPC/BA) มีคะแนนเฉลี่ยเท"ากับ 3.98และการพัฒนาตําแหน"งข้ึนเป5นผู*จัดการเขตท่ีปรึกษาความงาม
และผลิตภัณฑ4 (AreaManagerPC/BA) มีค"าเฉลี่ยน*อยท่ีสุด เท"ากับ 3.88 
 
ตารางท่ี 43  ตารางแสดงค"าเฉลี่ย และค"าส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นท่ีมีต"อตัวชี้วัด

แรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษา
ด*านผลิตภัณฑ4ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ด*านการควบคุมตลาด 

ข�อความ 
คDาความถ่ีและคDาร�อยละ 

Mean SD ความหมาย5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น�อย 

1 
น�อยท่ีสุด 

รายงานแผนการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ4 218 196 81 4 1 
4.25 0.77 มากท่ีสุด 

43.6 39.2 16.2 0.8 0.2 
รายงานข*อมูลคู"แข"ง 195 198 96 10 1 

4.15 0.81 มาก 
39 39.6 19.2 2 0.2 

การประเมินความพึงพอใจของร*านค*า 198 202 97 3  
4.19 0.76 มาก 

39.6 40.4 19.4 0.6  
การประเมินความพึงพอใจของลูกค*า 217 204 75 3 1 

4.27 0.75 มากท่ีสุด 
43.4 40.8 15 0.6 0.2 

รายงานข*อเสนอแนะการขาย 185 219 94 1 1 
4.17 0.75 มาก 

37 43.8 18.8 0.2 0.2 
รายงานการใช*ของสมนาคุณของแถม 
(premium)  

175 215 99 9 2 
4.10 0.80 มาก 

35 43 19.8 1.8 0.4 
การวางแผนการสั่งซ้ือก"อนวันท่ี 25 ของ
เดือน 

169 209 114 6 2 
4.07 0.80 มาก 

33.8 41.8 22.8 1.2 0.4 
แบบประเมินของผู*จัดการฝwายขาย 170 216 110 4  

4.10 0.76 มาก 
34 43.2 22 0.8  

แบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดจาก
ฝwายการตลาดและฝwายพัฒนาสินค*า 

169 220 106 5  
4.11 0.76 มาก 

33.8 44 21.2 1  
การแข"งขันเรื่องการจัดการต้ังกอง 
(Gondola) ประจําเดือน 

179 194 117 8 2 
4.08 0.83 มาก 

35.8 38.8 23.4 1.6 0.4 
รวมเฉลี่ย 4.15 0.78 มาก 
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 ผลจากตารางท่ี 43 แสดงผลระดับความคิดเห็นท่ีมีต"อตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบ
เรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ด*านการควบคุมตลาด โดยรวมอยู"ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท"ากับ 4.15
เม่ือพิจารณารายข*อพบว"า การประเมินความพึงพอใจของลูกค*ามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท"ากับ 4.27
รองลงมา คือ รายงานแผนการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ4มีคะแนนเฉลี่ยเท"ากับ 4.25 และการแข"งขัน
เรื่องการจัดการต้ังกอง (Gondola) ประจําเดือนมีค"าเฉลี่ยน*อยท่ีสุด เท"ากับ 4.08 

 
ตารางท่ี 44  ตารางแสดงค"าเฉลี่ย และค"าส"วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นท่ีมีต"อตัวชี้วัด

แรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษา
ด*านผลิตภัณฑ4ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ด*านการวางกลยุทธ4 

ข�อความ 
คDาความถี่และคDาร�อยละ 

Mean SD ความหมาย 5 
มากท่ีสุด 

4 
มาก 

3 
ปาน
กลาง 

2 
น�อย 

1 
น�อยท่ีสุด 

%ยอดขายเทียบเป\าการขายรายเดือน 159 206 128 6 1 
4.03 0.80 มาก 

31.8 41.2 25.6 1.2 0.2 
%ยอดขายเทียบเป\าการขายรายไตรมาส 139 220 133 7 1 

3.98 0.79 มาก 
27.8 44 26.6 1.4 0.2 

%การรับคืนสินค*าเทียบยอดขาย 139 202 141 14 4 
3.92 0.86 มาก 

27.8 40.4 28.2 2.8 0.8 
ยอดคืนขายทะลุรายวัน 125 199 162 11 3 

3.86 0.84 มาก 
25 39.8 32.4 2.2 0.6 

ยอดขายทะลรุายสัปดาห4 121 202 160 13 4 
3.85 0.85 มาก 

24.2 40.4 32 2.6 0.8 
จํานวนสินค*าท่ีขายครบตามกลุ"มสนิค*าของ
บริษัท 

122 223 139 13 3 
3.90 0.82 มาก 

24.4 44.6 27.8 2.6 0.6 
การสั่งซื้อสินค*าท่ีต*องการให*ผลักดนัตาม
ช"วงเวลา 

135 213 137 11 4 
3.93 0.84 มาก 

27 42.6 27.4 2.2 0.8 
ค"าใช*จ"ายเทียบยอดขาย 143 190 157 7 3 

3.93 0.84 มาก 
28.6 38 31.4 1.4 0.6 

ผลกําไรต"อร*าน 150 208 134 6 2 
4.00 0.81 มาก 

30 41.6 26.8 1.2 0.4 
การสั่งซื้อสินค*าใหม" 154 210 128 7 1 

4.02 0.80 มาก 
30.8 42 25.6 1.4 0.2 

รวมเฉลีย่ 3.94 0.82 มาก 
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 ผลจากตารางท่ี 44 แสดงผลระดับความคิดเห็นท่ีมีต"อตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์
แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ด*านการวางกลยุทธ4 โดยรวมอยู"ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท"ากับ 3.94เม่ือ
พิจารณารายข*อพบว"า %ยอดขายเทียบเป\าการขายรายเดือนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท"ากับ 4.03รองลงมา 
คือ การสั่งซ่ือสินค*าใหม"มีคะแนนเฉลี่ยเท"ากับ 4.02 และผลกําไรต"อร*านมีค"าเฉลี่ยน*อยท่ีสุด เท"ากับ 
4.00 
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ตารางที่ 45 ค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ4ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

 x1   x2   x3   x4   x5   x6   x7   x8   x9   x10   x11   x12   x13   x14   x15   x16   x17   x18   x19   x20   x21   x22   x23   x24  
Mean 4.22 4.22 4.11 4.15 4.14 4.09 3.99 4.03 4.16 4.05 4.31 4.24 4.23 4.30 4.16 4.13 4.20 4.18 4.00 4.12 4.02 3.98 3.93 3.92 

SD 0.78 0.78 0.84 0.77 0.77 0.83 0.86 0.86 0.76 0.79 0.71 0.72 0.75 0.76 0.78 0.79 0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.79 0.77 0.79 
b1 1                                               
b2 .638** 1                                             
b3 .370** .523** 1                                           
b4 .429** .543** .635** 1                                         
b5 .446** .516** .525** .577** 1                                       
b6 .417** .417** .504** .543** .605** 1                                     
b7 .434** .405** .511** .564** .538** .673** 1                                   
b8 .418** .381** .412** .489** .458** .591** .689** 1                                 
b9 .342** .424** .393** .483** .404** .486** .547** .591** 1                               
b10 .426** .413** .404** .529** .479** .519** .552** .589** .579** 1                             
b11 .426** .444** .421** .422** .427** .411** .444** .447** .361** .456** 1                           
b12 .403** .438** .391** .372** .452** .360** .427** .435** .338** .431** .726** 1                         
b13 .396** .378** .415** .369** .462** .413** .490** .517** .424** .466** .677** .712** 1                       
b14 .370** .400** .419** .419** .438** .412** .469** .506** .429** .526** .691** .616** .678** 1                     
b15 .330** .361** .420** .409** .407** .428** .450** .466** .436** .467** .568** .616** .607** .682** 1                   
b16 .346** .382** .426** .450** .475** .461** .516** .512** .472** .526** .563** .572** .612** .622** .730** 1                 
b17 .381** .409** .428** .431** .437** .400** .450** .475** .388** .502** .585** .525** .587** .641** .622** .641** 1               
b18 .387** .391** .452** .405** .421** .455** .455** .534** .422** .464** .547** .527** .509** .510** .524** .584** .567** 1             
b19 .340** .378** .408** .383** .418** .417** .454** .466** .445** .502** .529** .551** .538** .550** .567** .606** .517** .639** 1           
b20 .398** .388** .424** .418** .406** .491** .518** .516** .435** .502** .521** .496** .485** .573** .551** .600** .536** .667** .658** 1         
b21 .390** .296** .293** .299** .334** .353** .433** .422** .342** .381** .347** .347** .402** .353** .294** .338** .273** .330** .330** .401** 1       
b22 .385** .312** .301** .317** .335** .378** .443** .403** .338** .399** .368** .363** .372** .369** .339** .384** .310** .380** .351** .417** .790** 1     
b23 .367** .299** .294** .306** .337** .374** .425** .445** .358** .389** .405** .347** .422** .410** .371** .392** .325** .375** .375** .425** .705** .753** 1   
b24 .352** .266** .272** .333** .337** .344** .419** .404** .362** .376** .362** .322** .369** .379** .355** .413** .343** .372** .380** .413** .675** .724** .755** 1 
b25 .357** .302** .275** .332** .360** .390** .439** .405** .331** .384** .281** .310** .365** .346** .315** .362** .348** .351** .341** .335** .627** .698** .670** .747** 
b26 .325** .301** .336** .358** .340** .359** .420** .431** .322** .397** .304** .343** .382** .380** .344** .388** .337** .393** .366** .384** .674** .705** .705** .697** 
b27 .366** .317** .299** .332** .306** .411** .444** .449** .356** .404** .415** .385** .397** .407** .330** .404** .328** .442** .374** .421** .652** .716** .705** .737** 
b28 .332** .304** .261** .313** .303** .342** .419** .363** .325** .366** .370** .351** .375** .375** .328** .372** .293** .337** .355** .393** .652** .686** .722** .717** 
b29 .337** .281** .304** .345** .336** .377** .403** .415** .341** .372** .328** .318** .373** .316** .322** .388** .312** .399** .350** .391** .661** .689** .705** .697** 
b30 .335** .301** .230** .235** .256** .291** .341** .330** .229** .297** .294** .262** .268** .292** .276** .276** .308** .340** .260** .334** .576** .562** .565** .580** 
b31 .413** .435** .431** .447** .440** .383** .390** .436** .419** .418** .492** .464** .441** .455** .457** .459** .460** .485** .432** .458** .350** .330** .356** .352** 
b32 .399** .422** .396** .414** .479** .430** .435** .497** .418** .428** .433** .465** .480** .403** .408** .479** .439** .549** .526** .468** .337** .364** .348** .320** 
b33 .337** .399** .366** .428** .447** .422** .416** .436** .463** .473** .396** .432** .479** .466** .456** .495** .486** .460** .481** .489** .288** .296** .314** .306** 
b34 .315** .379** .322** .388** .400** .378** .391** .378** .412** .428** .436** .376** .415** .478** .413** .447** .450** .483** .396** .444** .254** .268** .294** .278** 
b35 .348** .394** .357** .379** .402** .430** .487** .449** .432** .447** .445** .471** .489** .499** .505** .551** .433** .486** .495** .489** .315** .346** .371** .344** 
b36 .308** .401** .434** .423** .414** .425** .453** .408** .402** .408** .407** .364** .392** .443** .373** .436** .391** .432** .430** .466** .282** .306** .323** .278** 
b37 .319** .396** .365** .356** .399** .411** .450** .375** .347** .401** .392** .401** .394** .376** .396** .456** .330** .457** .453** .453** .295** .327** .340** .331** 
b38 .369** .419** .370** .402** .443** .477** .407** .411** .392** .476** .396** .424** .431** .436** .477** .537** .395** .475** .533** .510** .327** .345** .348** .327** 
b39 .365** .436** .414** .388** .447** .455** .463** .440** .448** .460** .455** .457** .463** .495** .519** .571** .443** .519** .561** .524** .317** .379** .410** .361** 
b40 .338** .379** .445** .422** .416** .430** .495** .448** .396** .428** .411** .417** .476** .428** .423** .511** .412** .530** .512** .495** .326** .314** .358** .313** 
b41 .371** .316** .233** .278** .235** .259** .334** .294** .304** .267** .275** .225** .248** .262** .208** .241** .203** .274** .234** .281** .471** .517** .521** .470** 
b42 .332** .301** .252** .299** .265** .313** .318** .301** .304** .315** .306** .262** .259** .307** .249** .270** .227** .308** .292** .325** .471** .521** .534** .471** 
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ตารางที่ 45  ค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ4ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง (ต"อ)  

b43 .319** .329** .284** .331** .232** .336** .383** .336** .299** .311** .291** .258** .238** .282** .284** .313** .238** .322** .270** .340** .466** .486** .519** .471** 
b44 .262** .257** .308** .309** .284** .294** .373** .320** .302** .290** .212** .199** .253** .250** .249** .265** .226** .273** .263** .301** .471** .471** .482** .456** 

 x1   x2   x3   x4   x5   x6   x7   x8   x9   x10   x11   x12   x13   x14   x15   x16   x17   x18   x19   x20   x21   x22   x23   x24  
Mean 4.22 4.22 4.11 4.15 4.14 4.09 3.99 4.03 4.16 4.05 4.31 4.24 4.23 4.30 4.16 4.13 4.20 4.18 4.00 4.12 4.02 3.98 3.93 3.92 

SD 0.78 0.78 0.84 0.77 0.77 0.83 0.86 0.86 0.76 0.79 0.71 0.72 0.75 0.76 0.78 0.79 0.78 0.79 0.79 0.80 0.80 0.79 0.77 0.79 
b45 .302** .299** .262** .267** .291** .276** .374** .389** .278** .321** .212** .207** .282** .250** .232** .244** .238** .298** .257** .280** .451** .471** .474** .422** 
b46 .291** .276** .333** .317** .302** .347** .433** .385** .364** .352** .196** .200** .270** .260** .278** .310** .246** .322** .302** .345** .477** .488** .511** .485** 
b47 .271** .260** .327** .368** .288** .341** .407** .358** .298** .348** .222** .173** .249** .268** .265** .294** .191** .300** .311** .326** .490** .476** .500** .476** 
b48 .335** .327** .314** .385** .334** .363** .450** .368** .297** .362** .243** .280** .293** .283** .285** .342** .268** .272** .250** .343** .491** .525** .501** .489** 
b49 .288** .258** .257** .284** .321** .293** .371** .313** .314** .358** .278** .272** .295** .349** .266** .325** .257** .285** .263** .368** .452** .504** .503** .486** 
b50 .290** .283** .292** .320** .271** .300** .404** .303** .298** .290** .255** .227** .274** .289** .270** .289** .201** .269** .209** .278** .466** .488** .478** .440** 

ตารางที่ 4-32 (ต"อ)  

x25   x26   x27   x28   x29   x30   x31   x32   x33   x34   x35   x36   x37   x38   x39   x40   x41   x42   x43   x44   x45   x46   x47   x48   x49   x50  
3.91  3.90  3.88  3.89  3.90  3.95  4.25  4.15  4.19  4.27  4.17  4.10  4.07  4.10  4.11  4.08  4.03  3.98  3.92  3.86  3.85  3.90  3.93  3.93  4.00  4.02  
0.82  0.82  0.82  0.81  0.81  0.81  0.77  0.81  0.76  0.75  0.75  0.80  0.80  0.76  0.76  0.83  0.80  0.79  0.86  0.84  0.85  0.82  0.84  0.84  0.81  0.80  
b25 b26 b27 b28 b29 b30 b31 b32 b33 b34 b35 b36 b37 b38 b39 b40 b41 b42 b43 b44 b45 b46 b47 b48 b49 b50 

1                                                   
.784** 1                                                 
.724** .762** 1                                               
.684** .731** .769** 1                                             
.698** .752** .757** .784** 1                                           
.575** .575** .608** .587** .644** 1                                         
.295** .328** .340** .308** .296** .291** 1                                       
.327** .364** .372** .328** .343** .276** .668** 1                                     
.303** .321** .305** .288** .311** .271** .571** .619** 1                                   
.288** .280** .309** .282** .266** .317** .563** .506** .688** 1                                 
.317** .311** .357** .327** .327** .258** .539** .543** .645** .667** 1                               
.260** .291** .297** .316** .300** .280** .531** .492** .560** .589** .629** 1                             
.335** .308** .334** .348** .326** .312** .439** .481** .528** .502** .631** .658** 1                           
.347** .361** .348** .372** .345** .295** .456** .534** .594** .501** .578** .531** .628** 1                         
.371** .362** .423** .402** .375** .316** .518** .548** .539** .487** .586** .535** .609** .722** 1                       
.352** .364** .381** .353** .344** .324** .512** .572** .557** .458** .532** .562** .593** .611** .663** 1                     
.476** .471** .517** .521** .490** .443** .294** .233** .240** .244** .286** .325** .299** .264** .287** .322** 1                   
.480** .483** .525** .517** .513** .465** .302** .300** .265** .259** .294** .343** .310** .291** .312** .322** .816** 1                 
.474** .496** .499** .501** .489** .467** .273** .271** .316** .251** .301** .346** .322** .331** .308** .344** .733** .733** 1               
.428** .471** .448** .450** .457** .416** .285** .226** .343** .293** .301** .304** .292** .321** .281** .322** .591** .581** .665** 1             
.443** .466** .440** .436** .435** .439** .274** .256** .304** .271** .303** .339** .338** .332** .259** .323** .596** .552** .635** .792** 1           
.483** .464** .466** .480** .505** .434** .307** .301** .379** .311** .351** .379** .402** .344** .320** .390** .574** .575** .606** .644** .683** 1         
.459** .497** .485** .537** .510** .460** .288** .273** .314** .294** .325** .375** .386** .329** .361** .364** .578** .579** .607** .605** .587** .741** 1       
.526** .506** .503** .537** .525** .475** .350** .328** .314** .252** .350** .353** .379** .390** .376** .342** .627** .643** .644** .605** .599** .673** .696** 1     
.479** .488** .511** .497** .492** .429** .277** .261** .275** .298** .314** .312** .306** .309** .365** .279** .645** .618** .574** .572** .553** .581** .643** .687** 1   
.478** .475** .478** .467** .504** .467** .281** .240** .297** .291** .301** .337** .350** .279** .316** .337** .638** .616** .656** .588** .585** .695** .685** .706** .720** 1 
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 จากตารางท่ี 45 พบว"า ค"าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ4ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์
แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอางมีความสัมพันธ4เชิงบวก อย"างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

2. การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน 
  จากการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือแสดงความเท่ียงตรงเชิงโครงสร*างว"า
องค4ประกอบทั้งหมด สามารถรวมกันเป5นองค4ประกอบเดียวกันได* ด*วยการวิเคราะห4เพ่ือยืนยัน
องค4ประกอบของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ใน
สายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
  องค�ประกอบหลักท่ี 1ภาวะผู�นํา 
  ปรากฎผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 55 
 

 
 

แผนภาพท่ี 55 ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบ
เรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางองค4ประกอบหลักท่ี 1 ภาวะผู*นํา 

 
ตารางท่ี 46 ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยันองค4ประกอบหลักท่ี 1ภาวะผู*นํา 

รายการ เกณฑ4 ค"าท่ีคํานวณได* ผลการพิจารณา 
Chi-Square ไม"มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 9.61 - 

df - 15 - 
p-value P>0.05 0.84 - 

Chi-Square /df Chi-Square /df<2 0.64 ผ"านเกณฑ4 
CFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
GFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
AGFI ค"าเข*าใกล* 1.0 0.99 ผ"านเกณฑ4 
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ตารางท่ี 46  ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยันองค4ประกอบหลักท่ี 1ภาวะผู*นํา (ต"อ) 

รายการ เกณฑ4 ค"าท่ีคํานวณได* ผลการพิจารณา 
RMSEA ค"าเข*าใกล* 0.0 0.00 ผ"านเกณฑ4 
KMO ค"ามากกว"า 0.50 0.932 ผ"านเกณฑ4 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

ค"าน*อยกว"า 0.05 0.000 ผ"านเกณฑ4 

 

  จากตารางท่ี 46 พบว"าดัชนีความสอดคล*องกลมกลืนของโมเดลองค4ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค4ประกอบหลักท่ี 2 ภาวะผู*นําผลการวิเคราะห4ข*อมูลพบว"าค"าไค-สแควร4 (Chi-Square) มีค"า 
9.61 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.84 ค"าไค-สแควร4สัมพัทธ4 (Chi-Square /df) = 0.64 
ค"าดัชนีวัดความสอดคล*องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ4 (CFI) =1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 
1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก*แล*ว (AGFI) =0.99 และค"ารากท่ีสองของค"าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 ซึ่งผ"านเกณฑ4ทุกค"าแสดงว"าโมเดล
สอดคล*องกับข*อมูลเชิงประจักษ4 
  องค�ประกอบหลักท่ี 2 การประสานงาน 
  ปรากฎผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 56 

การประสานงาน

X11

0.76

X12

X13

X14

X15

X16

X17

X18

X19

X20

0.71
0.77
0.85
0.80
0.83
0.77
0.74
0.71
0.69

Chi-Square=9.61, df=15, P-value=0.84339, RMSEA=0.000

0.42

0.50

0.41

0.27

0.36

0.31

0.41

0.46

1.00

0.52

0.49

 
แผนภาพท่ี 56 ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบ

เรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางองค4ประกอบหลักท่ี 2 การประสานงาน 

 

ตารางท่ี 47 ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยันองค4ประกอบหลักท่ี 2 การประสานงาน 

รายการ เกณฑ4 ค"าท่ีคํานวณได* ผลการพิจารณา 
Chi-Square ไม"มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 9.08 - 

df - 14 - 
p-value P>0.05 0.82 - 
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ตารางท่ี 47 ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยันองค4ประกอบหลักท่ี 2 การประสานงาน (ต"อ) 

รายการ เกณฑ4 ค"าท่ีคํานวณได* ผลการพิจารณา 
Chi-Square /df Chi-Square /df<2 0.64 ผ"านเกณฑ4 

CFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
GFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
AGFI ค"าเข*าใกล* 1.0 0.99 ผ"านเกณฑ4 

RMSEA ค"าเข*าใกล* 0.0 0.00 ผ"านเกณฑ4 
KMO ค"ามากกว"า 0.50 0.910 ผ"านเกณฑ4 

Bartlett's Test of Sphericity ค"าน*อยกว"า 0.05 0.000 ผ"านเกณฑ4 
 
  จากตารางท่ี 47 พบว"าดัชนีความสอดคล*องกลมกลืนของโมเดลองค4ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค4ประกอบหลักท่ี 1การประสานงาน ผลการวิเคราะห4ข*อมูลพบว"าค"าไค-สแควร4 (Chi-
Square) มีค"า 9.08 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.82 ค"าไค-สแควร4สัมพัทธ4 (Chi-
Square /df) = 0.64 ค"าดัชนีวัดความสอดคล*องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ4 (CFI) =1.00 ค"าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก*แล*ว (AGFI) =0.99 และค"าราก
ท่ีสองของค"าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 ซ่ึงผ"านเกณฑ4ทุก
ค"าแสดงว"าโมเดลสอดคล*องกับข*อมูลเชิงประจักษ4 
  องค�ประกอบหลักท่ี 3 การควบคุม 
  ปรากฎผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 57 

 
แผนภาพท่ี 57 ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบ

เรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางองค4ประกอบหลักท่ี 3 การควบคุมตลาด 
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ตารางท่ี 48 ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยันองค4ประกอบหลักท่ี 3 การควบคุมตลาด 
รายการ เกณฑ4 ค"าท่ีคํานวณได* ผลการพิจารณา 

Chi-Square ไม"มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 8.55 - 
df - 13 - 

p-value P>0.05 0.80 - 
Chi-Square /df Chi-Square /df<2 0.65 ผ"านเกณฑ4 

CFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
GFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
AGFI ค"าเข*าใกล* 1.0 0.99 ผ"านเกณฑ4 

RMSEA ค"าเข*าใกล* 0.0 0.00 ผ"านเกณฑ4 
KMO ค"ามากกว"า 0.50 0.927 ผ"านเกณฑ4 

Bartlett's Test of Sphericity ค"าน*อยกว"า 0.05 0.000 ผ"านเกณฑ4 
 
  จากตารางท่ี 48 พบว"าดัชนีความสอดคล*องกลมกลืนของโมเดลองค4ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค4ประกอบหลักท่ี 4 การควบคุมตลาด ผลการวิเคราะห4ข*อมูลพบว"าค"าไค-สแควร4 (Chi-Square) 
มีค"า 8.55 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p-value = 0.80 ค"าไค-สแควร4สัมพัทธ4 (Chi-Square /df) 
= 0.65 ค"าดัชนีวัดความสอดคล*องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ4 (CFI) =1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) = 1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก*แล*ว (AGFI) =0.99 และค"ารากท่ีสองของ
ค"าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 ซ่ึงผ"านเกณฑ4ทุกค"าแสดงว"า
โมเดลสอดคล*องกับข*อมูลเชิงประจักษ4 
  องค�ประกอบหลักท่ี 4การวางกลยุทธ� 
  ปรากฏผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 58 
 

 
แผนภาพท่ี 58  ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบ

เรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางองค4ประกอบหลักท่ี 4การวางกลยุทธ4 
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ตารางท่ี 49 ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยันองค4ประกอบหลักท่ี 4การวางกลยุทธ4 
รายการ เกณฑ4 ค"าท่ีคํานวณได* ผลการพิจารณา 

Chi-Square ไม"มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 10.44 - 
df - 16 - 

p-value P>0.05 0.84 - 
Chi-Square /df Chi-Square /df<2 0.65 ผ"านเกณฑ4 

CFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
GFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
AGFI ค"าเข*าใกล* 1.0 0.99 ผ"านเกณฑ4 

RMSEA ค"าเข*าใกล* 0.0 0.00 ผ"านเกณฑ4 
KMO ค"ามากกว"า 0.50 0.929 ผ"านเกณฑ4 

Bartlett's Test of Sphericity ค"าน*อยกว"า 0.05 0.000 ผ"านเกณฑ4 
 
  จากตารางท่ี 49 พบว"าดัชนีความสอดคล*องกลมกลืนของโมเดลองค4ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค4ประกอบหลักท่ี 5 การวางกลยุทธ4ผลการวิเคราะห4ข*อมูลพบว"าค"าไค-สแควร4 (Chi-Square) มี
ค"า 10.44 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (p-value) = 0.84 ค"าไค-สแควร4สัมพัทธ4 (Chi-Square /df) = 
0.65 ค"าดัชนีวัดความสอดคล*องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ4 (CFI) =1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) = 1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก*แล*ว (AGFI) =0.99 และค"ารากท่ีสองของ
ค"าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 ซ่ึงผ"านเกณฑ4ทุกค"าแสดงว"า
โมเดลสอดคล*องกับข*อมูลเชิงประจักษ4 
  องค�ประกอบหลักท่ี 5 โครงสร�างองค�กร 
  ปรากฎผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 59 

 
แผนภาพท่ี 59  ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบ

เรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางค4องค4ประกอบหลักท่ี 5โครงสร*างองค4กร 
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ตารางท่ี 50 ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยันองค4ประกอบหลักท่ี 5โครงสร*างองค4กร 
รายการ เกณฑ4 ค"าท่ีคํานวณได* ผลการพิจารณา 

Chi-Square ไม"มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 13.25 - 
df - 21 - 

p-value P>0.05 0.89 - 
Chi-Square /df Chi-Square /df<2 0.63 ผ"านเกณฑ4 

CFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
GFI ค"าเข*าใกล* 1.0 0.99 ผ"านเกณฑ4 
AGFI ค"าเข*าใกล* 1.0 0.99 ผ"านเกณฑ4 

RMSEA ค"าเข*าใกล* 0.0 0.00 ผ"านเกณฑ4 
KMO ค"ามากกว"า 0.50 0.954 ผ"านเกณฑ4 

Bartlett's Test of Sphericity ค"าน*อยกว"า 0.05 0.000 ผ"านเกณฑ4 
 

  จากตารางท่ี 50 พบว"าดัชนีความสอดคล*องกลมกลืนของโมเดลองค4ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค4ประกอบหลักท่ี 3 โครงสร*างองค4กรผลการวิเคราะห4ข*อมูลพบว"าค"าไค-สแควร4 (Chi-Square) 
มีค"า 13.25 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.89 ค"าไค-สแควร4สัมพัทธ4 (Chi-Square /df) = 
0.63 ค"าดัชนีวัดความสอดคล*องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ4 (CFI) =1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) = 0.99 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก*แล*ว (AGFI) =0.99 และค"ารากท่ีสองของ
ค"าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 ซ่ึงผ"านเกณฑ4ทุกค"าแสดงว"า
โมเดลสอดคล*องกับข*อมูลเชิงประจักษ4 

3. การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน 
  จากการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือแสดงความเท่ียงตรงเชิงโครงสร*างว"า
องค4ประกอบทั้งหมด สามารถรวมกันเป5นองค4ประกอบเดียวกันได* ด*วยการวิเคราะห4เพ่ือยืนยัน
องค4ประกอบของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ใน
สายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
 องค�ประกอบหลักท่ี 1 ภาวะผู�นํา 

ตารางท่ี 51 องค4ประกอบหลักท่ี 1 ภาวะผู*นํา 
รายการ เกณฑ4 ค"าท่ีคํานวณได* ผลการพิจารณา 

Chi-Square ไม"มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 9.61 - 
df - 15 - 

p-value P>0.05 0.84 - 
Chi-Square /df Chi-Square /df<2 0.64 ผ"านเกณฑ4 

CFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
GFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
AGFI ค"าเข*าใกล* 1.0 0.99 ผ"านเกณฑ4 

RMSEA ค"าเข*าใกล* 0.0 0.00 ผ"านเกณฑ4 
KMO ค"ามากกว"า 0.50 0.932 ผ"านเกณฑ4 

Bartlett's Test of Sphericity ค"าน*อยกว"า 0.05 0.000 ผ"านเกณฑ4 
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  ปรากฎผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 60 
 

 
 
แผนภาพท่ี 60  ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบ

เรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

 
  จากตารางท่ี 51 พบว"าดัชนีความสอดคล*องกลมกลืนของโมเดลองค4ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค4ประกอบหลักท่ี 2 ภาวะผู*นําผลการวิเคราะห4ข*อมูลพบว"าค"าไค-สแควร4 (Chi-Square) มีค"า 
9.61 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (p-value) = 0.84 ค"าไค-สแควร4สัมพัทธ4 (Chi-Square /df) = 0.64 
ค"าดัชนีวัดความสอดคล*องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ4 (CFI) =1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 
1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก*แล*ว (AGFI) =0.99 และค"ารากท่ีสองของค"าเฉลี่ยความ
คลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 ซ่ึงผ"านเกณฑ4ทุกค"าแสดงว"าโมเดล
สอดคล*องกับข*อมูลเชิงประจักษ4 
  องค�ประกอบหลักท่ี 2 การประสานงาน 
  ปรากฎผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 61 
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ตารางท่ี 52  องค4ประกอบหลักท่ี 2 การประสานงาน 

 
 

 
แผนภาพท่ี 61 ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยันของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบ

เรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางองค4ประกอบหลักท่ี 2 การประสานงาน 

 
  จากตารางท่ี 52 พบว"าดัชนีความสอดคล*องกลมกลืนของโมเดลองค4ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค4ประกอบหลักท่ี 1การประสานงาน ผลการวิเคราะห4ข*อมูลพบว"าค"าไค-สแควร4 (Chi-
Square) มีค"า 9.08 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (p-value) = 0.82 ค"าไค-สแควร4สัมพัทธ4 (Chi-
Square /df) = 0.64 ค"าดัชนีวัดความสอดคล*องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ4 (CFI) =1.00 ค"าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก*แล*ว (AGFI) =0.99 และค"า

รายการ เกณฑ4 ค"าท่ีคํานวณได* ผลการพิจารณา 
Chi-Square ไม"มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 9.08 - 

df - 14 - 
p-value P>0.05 0.82 - 

Chi-Square /df Chi-Square /df<2 0.64 ผ"านเกณฑ4 
CFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
GFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
AGFI ค"าเข*าใกล* 1.0 0.99 ผ"านเกณฑ4 

RMSEA ค"าเข*าใกล* 0.0 0.00 ผ"านเกณฑ4 
KMO ค"ามากกว"า 0.50 0.910 ผ"านเกณฑ4 

Bartlett's Test of Sphericity ค"าน*อยกว"า 0.05 0.000 ผ"านเกณฑ4 
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รากท่ีสองของค"าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 ซ่ึงผ"านเกณฑ4
ทุกค"าแสดงว"าโมเดลสอดคล*องกับข*อมูลเชิงประจักษ4 
  องค�ประกอบหลักท่ี 3 การควบคุม 
  ปรากฎผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 62 
 
ตารางท่ี 53  องค4ประกอบหลักท่ี 3 การควบคุม 

 

 
แผนภาพท่ี 62  ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบ

เรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

 
 

รายการ เกณฑ4 ค"าท่ีคํานวณได* ผลการพิจารณา 
Chi-Square ไม"มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 8.55 - 

df - 13 - 
p-value P>0.05 0.80 - 

Chi-Square /df Chi-Square /df<2 0.65 ผ"านเกณฑ4 
CFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
GFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
AGFI ค"าเข*าใกล* 1.0 0.99 ผ"านเกณฑ4 

RMSEA ค"าเข*าใกล* 0.0 0.00 ผ"านเกณฑ4 
KMO ค"ามากกว"า 0.50 0.927 ผ"านเกณฑ4 

Bartlett's Test of Sphericity ค"าน*อยกว"า 0.05 0.000 ผ"านเกณฑ4 
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  จากตารางท่ี 53 พบว"าดัชนีความสอดคล*องกลมกลืนของโมเดลองค4ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค4ประกอบหลักท่ี 4 การควบคุมตลาด ผลการวิเคราะห4ข*อมูลพบว"าค"าไค-สแควร4 (Chi-Square) 
มีค"า 8.55 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (p-value) = 0.80 ค"าไค-สแควร4สัมพัทธ4 (Chi-Square /df) = 
0.65 ค"าดัชนีวัดความสอดคล*องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ4 (CFI) =1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) = 1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก*แล*ว (AGFI) =0.99 และค"ารากท่ีสองของ
ค"าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 ซ่ึงผ"านเกณฑ4ทุกค"าแสดงว"า
โมเดลสอดคล*องกับข*อมูลเชิงประจักษ4 
  องค�ประกอบหลักท่ี 4 การวางกลยุทธ� 
  ปรากฎผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 63 
 

 ตารางท่ี 54  องค4ประกอบหลักท่ี 4 การวางกลยุทธ4 

 

 
แผนภาพท่ี 63 ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์

แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางองค4ประกอบหลักท่ี 4การวางกลยุทธ4 

รายการ เกณฑ4 ค"าท่ีคํานวณได* ผลการพิจารณา 
Chi-Square ไม"มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 10.44 - 

df - 16 - 
p-value P>0.05 0.84 - 

Chi-Square /df Chi-Square /df<2 0.65 ผ"านเกณฑ4 
CFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
GFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
AGFI ค"าเข*าใกล* 1.0 0.99 ผ"านเกณฑ4 

RMSEA ค"าเข*าใกล* 0.0 0.00 ผ"านเกณฑ4 
KMO ค"ามากกว"า 0.50 0.929 ผ"านเกณฑ4 

Bartlett's Test of Sphericity ค"าน*อยกว"า 0.05 0.000 ผ"านเกณฑ4 
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  จากตารางท่ี 54 พบว"าดัชนีความสอดคล*องกลมกลืนของโมเดลองค4ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค4ประกอบหลักท่ี 5 การวางกลยุทธ4ผลการวิเคราะห4ข*อมูลพบว"าค"าไค-สแควร4 (Chi-Square) มี
ค"า 10.44 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ (p-value) = 0.84 ค"าไค-สแควร4สัมพัทธ4 (Chi-Square /df) = 
0.65 ค"าดัชนีวัดความสอดคล*องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ4 (CFI) =1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) = 1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก*แล*ว (AGFI) =0.99 และค"ารากท่ีสองของ
ค"าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 ซ่ึงผ"านเกณฑ4ทุกค"าแสดงว"า
โมเดลสอดคล*องกับข*อมูลเชิงประจักษ4 
  องค�ประกอบหลักท่ี 5 โครงสร�างองค�กร 
  ปรากฏผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 64 
 

ตารางท่ี 55  องค4ประกอบหลักท่ี 5 โครงสร*างองค4กร 

 

 
แผนภาพท่ี 64  ผลการวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ"งผลสัมฤทธิ์

แบบเรียลไทม4ทางด*านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให*คําปรึกษาด*านผลิตภัณฑ4
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางองค4ประกอบหลักท่ี 5โครงสร*างองค4กร 

รายการ เกณฑ4 ค"าท่ีคํานวณได* ผลการพิจารณา 
Chi-Square ไม"มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 13.25 - 

df - 21 - 
p-value P>0.05 0.89 - 

Chi-Square /df Chi-Square /df<2 0.63 ผ"านเกณฑ4 
CFI ค"าเข*าใกล* 1.0 1.00 ผ"านเกณฑ4 
GFI ค"าเข*าใกล* 1.0 0.99 ผ"านเกณฑ4 
AGFI ค"าเข*าใกล* 1.0 0.99 ผ"านเกณฑ4 

RMSEA ค"าเข*าใกล* 0.0 0.00 ผ"านเกณฑ4 
KMO ค"ามากกว"า 0.50 0.954 ผ"านเกณฑ4 

Bartlett's Test of Sphericity ค"าน*อยกว"า 0.05 0.000 ผ"านเกณฑ4 
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  จากตารางท่ี 55 พบว"าดัชนีความสอดคล*องกลมกลืนของโมเดลองค4ประกอบเชิงยืนยัน 
ขององค4ประกอบหลักท่ี 3 โครงสร*างองค4กรผลการวิเคราะห4ข*อมูลพบว"าค"าไค-สแควร4 (Chi-Square) 
มีค"า 13.25 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.89 ค"าไค-สแควร4สัมพัทธ4 (Chi-Square /df) = 
0.63 ค"าดัชนีวัดความสอดคล*องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ4 (CFI) =1.00 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) = 0.99 ค"าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก*แล*ว (AGFI) =0.99 และค"ารากท่ีสองของ
ค"าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 ซ่ึงผ"านเกณฑ4ทุกค"าแสดงว"า
โมเดลสอดคล*องกับข*อมูลเชิงประจักษ4 

4. รDางตัวช้ีวัดแรงจูงใจมุDงผลสัมฤทธิ์(KPI) 
  ท้ังนี้ผู*วิจัยได*จัดทําตัวชี้วัดของแรงจูงใจในเรื่องของ (LeC-Co-SO) ซ่ึงประกอบด*วย 
ภาวะผู*นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) และการวางแผน
กลยุทธ4 (Strategic Planning) การจัดโครงสร*างองค4กร (Organization Structure) โดยวิเคราะห4
ผ"านวัตถุประสงค4ในงานวิจัย ปgจจัยนํา เข*า  กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ4ของานวิจัยโดยมี
องค4ประกอบของโครงการ ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRAs) ตัวชี้วัด (KPIs) และระดับเป\าหมาย โดยยึดหลัก
ของผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงานและขอบเขตหน*าท่ีท่ีต*องการให*พนักงานกลุ"มนี้ปฏิบัติตามหรือให*
ความสนใจ โดยเกณฑ4ของการชี้วัดจะอยู"บนหลักการของการประเมินผลของร*อยละและจํานวนตาม
ระดับความสําคัญและผลสัมฤทธิ์แต"ละงานโดยมีการแสดงผลการอภิปรายการศึกษาออกมาเป5น
รูปแบบเรียลไทม4โดยมีมิติของระยะเวลาต้ังแต" รายวัน รายสัปดาห4 รายเดือน รายไตรมาส ราย 3
เดือน ราย 6 เดือน ราย 1 ปx ราย 1.6ปx ราย 2 ปx ราย 2.6 ปx ราย 3 ปx ราย 3.6 ปx ราย 4 ปx โดยมี
องค4ประกอบของหลัก 4 ด*าน คือ 1.งานโครงการ 2.ผลสัมฤทธิ์หลัก 3.ตัวชี้วัด 4.ระดับเป\าหมาย โดย
มีรายละเอียดของ (LeC-Co-SO) ซ่ึงประกอบด*วย ภาวะผู*นํา (Leadership) การประสานงาน 
(Coordination) การควบคุม (Control) และการวางแผนกลยุทธ4 (Strategic Planning) การจัด
โครงสร*างองค4กร (Organization Structure) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ภาวะผู*นํา (Leadership) ประกอบด*วย1) การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*าน
ผลิตภัณฑ4การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านบริการการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*าน
บุคลิกภาพการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านเทคนิคการขายการอบรมและทดสอบความรู*
ทางด*านการเจรจาต"อรองการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านความเป5นผู*นําการทดสอบการ
เปรียบเทียบกับคู"แข"งการทดสอบการแต"งหน*าและทําผมแบบทดสอบ IQ และ EQแบบประเมินผล
ภาวะผู*นําจากเจ*าของร*านโดยมีเกณฑ4การประเมินของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (KRAs) ตัวชี้วัด 
(KPIs) และระดับเป\าหมายดังตารางท่ี 56 
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ตารางท่ี 56 ตารางการประเมินผลภาวะผู*นํา 

No งานโครงการ ผลสัมฤทธิ์หลัก 

 (KRAs)  
ตัวช้ีวัด 

 (KPIs)  
ระดับเป\าหมายคะแนน 

1 2 3 4 5 
1 ภาวะผู*นํา  

Leadership 
1. การอบรม และทดสอบ

ความรู*ด*านผลิตภัณฑ4 

ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ
51-60 61-

70 
71-

80 
81-

90 
91-

100 

 2. การอบรม และทดสอบ

ความรู*ด*านบรกิาร 
ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ
51-60 61-

70 
71-

80 
81-

90 
91-

100 

  3. การอบรม และทดสอบ

ความรู*ด*านบุคลิกภาพ 
ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ
51-60 61-

70 
71-

80 
81-

90 
91-

100 
 

  4. การอบรม และทดสอบ

ความรู*เทคนิคการขาย 
ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ
51-60 61-

70 
71-

80 
81-

90 
91-

100 
 

  5. การอบรม และทดสอบ

ความรู*ด*านเจรจาต"อรอง 
ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ
51-60 61-

70 
71-

80 
81-

90 
91-

100 
 

  6. การอบรม และทดสอบ

ความรู*ด*านความเป5นผู*นํา 
ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ
51-60 61-

70 
71-

80 
81-

90 
91-

100 
 

  7. การอบรม และทดสอบการ

เปรียบเทียบคู"แข"ง 
ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ
51-60 61-

70 
71-

80 
81-

90 
91-

100 
 

  8. การอบรม และทดสอบการ

แต"งหน*า และทําผม 
ร*อยละของคะแนน

สอบภาคปฏิบัติ 
51-60 61-

70 
71-

80 
81-

90 
91-

100 
 

  9. แบบทดสอบ IQ และ EQ ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ
51-60 61-

70 
71-

80 
81-

90 
91-

100 
 

  10. การประเมนิผลภาวะผู*นํา

จากเจ*าของร*าน 
ร*อยละของคะแนน

ที่เจ*าของร*าน

ประเมนิ 

51-60 61-

70 
71-

80 
81-

90 
91-

100 
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   จากตารางท่ี 56 สรุปได*ว"าภาวะผู*นํา (Leadership) ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRAs) ประกอบด*วย
การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านผลิตภัณฑ4การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านบริการการ
อบรมและทดสอบความรู*ทางด*านบุคลิกภาพการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านเทคนิคการขาย           
5)การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านการเจรจาต"อรองการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านความ
เป5นผู*นํา การทดสอบการเปรียบเทียบกับคู"แข"งการทดสอบการแต"งหน*าและทําผมแบบทดสอบ IQ
และ EQ และใช*ตัวชี้วัดท่ีเป5นร*อยละของคะแนนข*อสอบ โดยวัดเป5นรายไตรมาส โดยมีระดับเป5น
คะแนนของช"วงท่ี 5 ระดับคือ 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100 โดยเรียงลําดับเป\าหมาย ท่ี 1, 2, 
3 ,4 5 

2. การประสานงาน (Coordination) ประกอบด�วย 
   รายงานสินค*าคงเหลือประจําเดือนรายงานสินค*าท่ีใกล*หมดอายุอย"างตํ่า 6 เดือน
รายงานการแจกสินค*าตัวอย"างให*ลูกค*าการสรุปรายงานการจัดกิจกรรมส"งเสริมการขายรายงานปgญหา
การทํางานประจําเดือนการจัดส"งภาพการจัดเรียงสินค*าตัวอย"าง Testerการจัดส"งภาพการจัดเรียง
สินค*า (Planogram)การจัดส"งภาพลักษณ4ของหัวเชลล4 (Shelf Display)รายงานสินค*าขายดีติดอันดับ 
1-5 และแบบประเมินผลการทํางานของผู*แทนขายรายงานเป5นรายเดือน โดยมีเกณฑ4การประเมินของ
โครงการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (KRAs) ตัวชี้วัด (KPIs) และระดับเป\าหมายดังตารางท่ี 57 
 
ตารางท่ี 57 ตารางการประเมินผลการประสานงาน 

 
   จากตารางท่ี 57 สรุปได*ว"า การประสานงาน (Coordination) ผลสัมฤทธิ์หลัก 
(KRAs) ประกอบด*วย รายงานสินค*าคงเหลือประจําเดือนรายงานสินค*าท่ีใกล*หมดอายุอย"างตํ่า 6 
เดือน.รายงานการแจกสินค*าตัวอย"างให*ลูกค*าการสรุปรายงานการจัดกิจกรรมส"งเสริมการขายรายงาน
ปgญหาการทํางานประจําเดือนการจัดส"งภาพการจัดเรียงสินค*าตัวอย"าง Testerการจัดส"งภาพการ
จัดเรียงสินค*า (Planogram)การจัดส"งภาพลักษณ4ของหัวเชลฟ� (Shelf Display)รายงานสินค*าขายดี
ติดอันดับ 1-5 แบบประเมินผลการทํางานของผู*แทนขายรายงานเป5นรายเดือน โดยใช*มีตัวชี้วัดเป5น
จํานวนรายงานรายเดือนและระดับของเป\าหมายท่ี 6, 7, 8 9 10 ท่ีระดับ 1, 2, 3, 4, 5  
 

No งานโครงการ ผลสัมฤทธิ์หลัก 
 (KRAS)  

ตัวชี้วดั 
 (KPIs)  

ระดับเป\าหมายคะแนน 
1 2 3 4 5 

2 การประสานงาน 1. รายงานสินค*าคงเหลือประจําเดือน จํานวนรายงานท่ีส"ง
ครบต"อเดือน 

6 7 8 9 10 
 Coordinator 2. รายงานสินค*าใกล*หมดอาย ุ6 เดือน      

  3. รายงานแจกสินค*าตัวอย"าง       
  4. รายงานสรุปกิจกรรมส"งเสริมการขาย       
  5. รายงานปgญหาการทํางาน / ข*อเสนอแนะ       
  6. การจัดส"งภาพการเรียงสินค*า Tester       
  7. การจัดส"งภาพ Planogram ของสินค*า       
  8. การจัดส"งภาพลักษณ4ของหวั Shelf        
  9. รายงานสินค*าขายดี อันดับ 1-5       
  10. แบบประเมินการทํางานผู*แทนขาย       
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3. การควบคุมตลาด (Control) ประกอบด*วยรายงานแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ4
รายงานข*อมูลคู"แข"งการประเมินความพึงพอใจของร*านค*าการประเมินความพึงพอใจของลูกค*า
รายงานข*อเสนอแนะการขายรายงานการใช*ของสมนาคุณPremiumการวางแผนการสั่งซ้ือก"อนวันท่ี 
25 ของเดือนแบบประเมินของผู*จัดการฝwายขาย แบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดและขายจากฝwาย
การตลาดและฝwายพัฒนาสินค*าการแข"งขันเรื่องการต้ังกอง (Gondola) สาย โดยมีเกณฑ4การประเมิน
ของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (KRAs) ตัวชี้วัด (KPIs) และระดับเป\าหมายดังตารางท่ี 58 

 
ตารางท่ี 58 ตารางการประเมินผลการควบคุมตลาด 

No งานโครงการ ผลสัมฤทธิ์หลัก 
 (KRAS)  

ตัวชี้วดั 
 (KPIs)  

ระดับเป\าหมาย 
1 2 3 4 5 

3 การ
ควบคุม 

1. รายงานแผนการโฆษณาส่ือประชาสัมพันธ4 จํานวนรายงานท่ีส"ง
ครบต"อเดือน 

6 7 8 9 10 

 Control 2. รายงานข*อมูลคู"แข"ง      
  3. การประเมินความพึงพอใจของร*าน 

4. การประเมินความพึงพอใจของลูกค*า (ไม"ตํ่ากว"า 5 ใบ)  
5. รายงานข*อเสนอแนะการขาย 

      

  6. แบบการประเมินของผู*จัดการฝwายขาย       
  7. แบบประเมินเร่ืองทักษะการตลาด จากฝwายการตลาด

และฝwายพัฒนาสินค*า 
      

  8. รายงานการใช*ของ Premium        
  9. การแข"งขันการจัดต้ังกองประจําเดือน       
  10. การวางแผนการส่ังซ้ือก"อนวันท่ี 25 ของเดือน       

 
   จากตารางที่ 58 การควบคุมตลาด (Control) ผลสัมฤทธิ ์หลัก (KRAs) 
ประกอบด*วยรายงานแผนการโมษณาประชาสัมพันธ4รายงานข*อมูลคู"แข"งการประเมินความพึงพอใจ
ของร*านค*าการประเมินความพึงพอใจของลูกค*ารายงานข*อเสนอแนะการขายรายงานการใช*ของ
สมนาคุณPremiumการวางแผนการสั่งซ้ือก"อนวันท่ี 25 ของเดือนแบบประเมินของผู*จัดการฝwายขาย
แบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดและขายจากฝwายการตลาดและฝwายพัฒนาสินค*าและการแข"งขัน
เรื่องการต้ังกอง (Gondola) โดยใช*มีตัวชี้วัดเป5นจํานวนรายงานรายเดือนและระดับของเป\าหมายท่ี 6, 
7, 8, 9, 10 ท่ีระดับ 1, 2, 3, 4, 5  

4. การวางกลยุทธ4 (Strategic Planning) ประกอบด*วยยอดขายเทียบเป\าการขาย
รายวันรายงานยอดขายรายสัปดาห4รายงานยอดขายรายเดือนเทียบเป\ายอดรับคืนเทียบยอดขาย
รายงานยอดขายเทียบเป\ารายไตรมาสจํานวนสินค*าท่ีขายครบกลุ"มสินค*าการสั่งซ้ือสินค*าท่ีต*องการให*
ผลักดันตามช"วงเวลาค"าใช*จ"ายเทียบยอดขายผลกําไรต"อร*าน และการสั่งซ้ือสินค*าใหม" โดยมีเกณฑ4การ
ประเมินของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (KRAs) ตัวชี้วัด (KPIs) และระดับเป\าหมายดังตารางท่ี 59 
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ตารางท่ี 59 ตารางการประเมินผลการวางกลยุทธ4 
N
o 

งานโครงการ ผลสัมฤทธิ์หลัก 
 (KRAS)  

ตัวชี้วดั 
 (KPIs)  

ระดับเป\าหมายคะแนน 
1 2 3 4 5 

4 การวางกลยุทธ4 1. ยอดขายรายวันเทียบเป\า
ขายรายวัน 

ร*อยละของเป\า
รายวัน 

60 70 80 90 100 
 

 Strategic 
Management 

2. ยอดขายรายสัปดาห4เทียบ
เป\าขายรายสัปดาห4 

ร*อยละของเป\าขาย
รายสัปดาห4 

60 70 80 90 100 

  3. ยอดขายรายเดือนเทียบเป\า
ขายรายเดือน 

ร*อยละของเป\าขาย
รายเดือน 

60 70 80 90 100 
 

  4. ยอดขายรายไตรมาสเทียบ
เป\าขายรายไตรมาส 

ร*อยละของเป\าขาย
รายไตรมาส 

60 70 80 90 100 
 

  5. เปอร4เซ็นต4การรับคืนสินค*า
เทียบยอดขายรายเดือน 

ร*อยละการคืนสินค*า
เทียบยอดขาย 

5 4 3 2 1 
 

  6. ค"าใช*จ"ายเทียบยอดขายราย
เดือน 

ร*อยละค"าใช*จ"าย
เทียบยอดขาย 

17-20 14-16 11-13 7-10 3-6 
 

  7. จํานวนสินค*าขายครบตาม
กลุ"มสินค*าของบริษัท 

จํานวนกลุ"มสินค*าท่ี
ขายครบตามกาํหนด 

1 2 3 4 5 
 

  8. ผลกําไรต"อร*านค*า ร*อยละของผลกําไร
เทียบกับยอดขาย 

2-5 5-10 11-15 21-
30 

> 30 

  9. การส่ังซ้ือสินค*าใหม" จํานวนโหลท่ีมีการ
ส่ังซ้ือ 

2 4 6 8 10 
 

  10. การส่ังซ้ือสินค*าท่ีต*องการ
ผลักดันตามช"วงเวลา 

จํานวนโหลท่ีมีการ
ส่ังซ้ือ 

2 4 6 8 10 
 

 
   จากตารางท่ี 59 การวางกลยุทธ4 (Strategic Planning) ผลสัมฤทธิ์หลักประกอบด*วย
ยอดขายเทียบเป\าการขายรายวันรายงานยอดขายรายสัปดาห4 รายงานยอดขายรายเดือนเทียบเป\า และ
รายงานยอดขายเทียบเป\ารายไตรมาส โดยใช*ตัวชี้วัดท่ีเป5นร*อยละของเป\าเป5นรายวัน รายอาทิตย4 ราย
เดือน และรายไตรมาส โดยมีระดับเป5นคะแนนของช"วงท่ี 5 ระดับคือ 60, 70, 80, 90, 100 โดย
เรียงลําดับเป\าหมาย ท่ี 1, 2, 3, 4 5ยอดรับคืนเทียบยอดขาย โดยใช*ตัวชี้วัดเป5นร*อยละรายเดือน โดย
ร*อยละเรียงจาก 5,,4, 3, 2, 1 โดยมีระดับเป\าหมายท่ี 1, 2, 3, 4, 5 ตามลําดับค"าใช*จ"ายเทียบ
ยอดขายรายเดือนโดยใช*ตัวชี้วัดเป5นร*อยละรายเดือน โดยร*อยละเรียงจาก 17-20 ,14 -16, 11-13,  
7-17, 3-6 โดยมีระดับเป\าหมายท่ี 1, 2, 3, 4, 5 ตามลําดับจํานวนสินค*าท่ีขายครบตามกลุ"มสินค*าของ
บริษัท โดยใช*ตัวชี้วัดจํานวนเป5นรายเดือนท่ี 1, 2, 3, 4, 5 โดยมีระดับเป\าหมายท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
ตามลําดับผลกําไรต"อร*านโดยใช*ตัวชี้วัดเป5นร*อยละรายเดือน โดยร*อยละเรียงจาก 2-5, 5-10, 11-15, 
21-30 และมากกว"า 30 โดยมีระดับเป\าหมายท่ี 1, 2, 3, 4, 5 ตามลําดับการสั่งซ้ือสินค*าใหม"โดยใช*
ตัวชี้วัดจํานวนเป5นรายเดือนท่ี 2 4 6 8 10โดยมีระดับเป\าหมายท่ี 1, 2, 3, 4, 5 ตามลําดับการสั่งซ้ือ
สินค*าท่ีต*องการให*ผลักดันตามการสั่งซ้ือสินค*าใหม"สินค*าโดยใช*ตัวชี้วัดจํานวนเป5นรายเดือนท่ี 2, 4, 6 
8 ,10โดยมีระดับเป\าหมายท่ี 1, 2, 3, 4, 5 ตามลําดับ 
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5. โครงสร*างองค4กร (Organization Structure) ประกอบด*วยการพัฒนาข้ึนเป5นท่ี
ปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior PC/BA)การพัฒนาข้ึนเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษางานขายและ
ความงาม (Chief PC/BA)การพัฒนาข้ึนเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior 
Chief PC/BA)การพัฒนาข้ึนเป5น ผู*ช"วยผู*จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Assisant PC/BA 
Manager)การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (ManagerPC/BA) การพัฒนาข้ึน
เป5นผู*จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senoir Manager PC/BA)การพัฒนาข้ึนเป5น
ผู*จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Area Manager PC/BA)การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการเขต
ท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Area ManagerPC/BA)การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการ
ระดับประเทศท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Country ManagerPC/BA)สถิติการขาดลามาสายโดย
มีเกณฑ4การประเมินของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (KRAs) ตัวชี้วัด (KPIs) และระดับเป\าหมายดัง
ตารางท่ี 60 
 
ตารางท่ี 60 ตารางการประเมินผลโครงสร*างองค4กร 

No งานโครงการ ผลสัมฤทธิ์หลัก 
 (KRAs)  

ตัวชี้วดั 
 (KPIs)  

ระดับเป\าหมายคะแนน 
1 2 3 4 5 

5 โครงสร*างของ
องค4กร 
Organization 
Structure 

1. การพัฒนาขึ้น
เป5น Senior PC/BA  

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวช้ีวัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/การวาง
กลยุทธ4  

    70  คะแนน
ติดต"อกัน 3 

เดือน 

 2. การพัฒนาขึ้น
เป5น Chief PC/BA  

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวช้ีวัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/การวาง
กลยุทธ4  

    80 
คะแนน

ติดต"อกัน  6 
เดือน 

  3. การพัฒนาขึ้น
เป5น Senior Chief 
PC/BA  

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวช้ีวัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/การวาง
กลยุทธ4  

    80 คะแนน
ติดต"อกัน1 ปx 

  4. การพัฒนาขึ้น
เป5น Assistance 
PC/BA Manager 

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวช้ีวัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/การวาง
กลยุทธ4  

    90 
คะแนน

ติดต"อกัน1.6 
ปx 

  5. การพัฒนาขึ้น
เป5น PC/BA 
Manager 

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวช้ีวัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/การวาง
กลยุทธ4  

    90 
คะแนน

ติดต"อกัน2 ปx 

  6. การพัฒนาขึ้น
เป5น PC/BA Senior 
Manager 

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวช้ีวัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/การวาง
กลยุทธ4  

    90 
คะแนน

ติดต"อกัน2.6 
ปx 

  7. การพัฒนาขึ้น
เป5น PC/BA Area 
Manager 

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวช้ีวัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/การวาง
กลยุทธ4  

    90 
คะแนน

ติดต"อกัน3 ปx 



184 

 

ตารางท่ี 60 ตารางการประเมินผลโครงสร*างองค4กร (ต"อ) 
No งานโครงการ ผลสัมฤทธิ์หลัก 

 (KRAs)  
ตัวชี้วดั 
 (KPIs)  

ระดับเป\าหมายคะแนน 
1 2 3 4 5 

  8. การพัฒนาขึ้น
เป5น PC/BA Senior 
Area Manager 

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวช้ีวัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/การวาง
กลยุทธ4  

    90 
คะแนน

ติดต"อกัน3.6 
ปx 

  9. การพัฒนาขึ้น
เป5น PC/BA 
Country Manager  

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวช้ีวัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/การวาง
กลยุทธ4  

    90 
คะแนน

ติดต"อกัน4 ปx 

  10. สถิติการขาด ลา 
มาสาย 

จํานวนวันการลาประจาํปx 20 15-
19 

11-
15 

5-
10 

0-5 

 
   โครงสร*างองค4กร (Organization Structure) ผลสัมฤทธิ์หลักประกอบด*วยการ
พัฒนาข้ึนเป5นท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior PC/BA)การพัฒนาข้ึนเป5นหัวหน*าท่ี
ปรึกษางานขายและความงาม (Chief PC/BA)การพัฒนาข้ึนเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษางานขายและความงาม
อาวุโส (Senior Chief PC/BA)การพัฒนาข้ึนเป5น ผู*ช"วยผู*จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม 
(Assisant PC/BA Manager)การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Manager 
PC/BA) การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senoir Manager PC/BA)
การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Area Manager PC/BA)การพัฒนาข้ึนเป5น
ผู*จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Area Manager PC/BA) 9) การ
พัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการระดับประเทศท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Country ManagerPC/BA) 
โดยใช*ตัวชี้วัดเป5นร*อยละของคะแนนท่ี 70, 80, 90 ในระยะเวลาท่ี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปx 1.6 ปx 2 ปx 
2.6 ปx 3 ปx 3.6 ปx และ 4 ปx โดยมีระดับเป\าหมายท่ี5 สถิติการขาดลามาสายใ ใช*ตัวชี้วัดเป5นจํานวน
ครั้งรายปx ท่ีระดับ 20, 15-19, 11-15, 5-10 และ 0-4 โดยมีระดับเป\าหมายท่ี 1, 2, 3, 4, 5 
ตามลําดับ 
   กล"าวโดยสรุปการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการของบุคลากร
ในสายงานให*คําปรึกษางานขายและความงามในอุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางได*ถูกจัดทําข้ึนเพ่ือเป5น
เครื่องมือท่ีใช*ปรับปรุงกระบวนการให*มีการบริหารท่ีเข*มแข*งข้ึนและปรับปรุงความสามารถเชิงการ
แข"งขัน และเป5นหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยผู*วิจัยได*ทําการทบทวนและกําหนดแนวทาง
กลยุทธ4ของตัวชี้วัด ผ"านผลสัมฤทธิ์หลัก และระดับเป\าหมาย เพ่ือกําหนดให*ตัวชี้วัดมีคุณภาพ และ
ปริมาณ ในกรอบเวลาโดยมีบทสรุปของ (LeC-Co-SO) ดังตารางท่ี 61 
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ตารางท่ี 61 ตารางสรุป LeC-Co-SO 

No งาน

โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก 

 (KRAs)  

ตัวช้ีวัด 

 (KPIs)  

ระดับเป\าหมายคะแนน 

1 2 3 4 5 

 1 ภาวะผู*นํา

Leadership 

1. การอบรม และ

ทดสอบความรู*ด*าน

ผลิตภัณฑ4 

ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-100 

  2. การอบรม และ

ทดสอบความรู*ด*าน

บริการ 

ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-100 

  3. การอบรม และ

ทดสอบความรู*ด*าน

บุคลิกภาพ 

ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-100 

 

  4. การอบรม และ

ทดสอบความรู*เทคนิค

การขาย 

ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-100 

 

  5. การอบรม และ

ทดสอบความรู*ด*าน

เจรจาต"อรอง 

ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-100 

 

  6. การอบรม และ

ทดสอบความรู*ด*าน

ความเป5นผู*นํา 

ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-100 

 

  7. การอบรม และ

ทดสอบการ

เปรียบเทียบคู"แข"ง 

ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-100 

 

  8. การอบรม และ

ทดสอบการแต"งหน*า 

และทําผม 

ร*อยละของคะแนนสอบ

ภาคปฏิบัติ 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-100 

 

  9. แบบทดสอบ IQ 

และ EQ 

ร*อยละของคะแนน

ข*อสอบและปฏิบัต ิ

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-100 

 

  10. การประเมนิผล

ภาวะผู*นําจากเจ*าของ

ร*าน 

ร*อยละของคะแนนที่

เจ*าของร*านประเมิน 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-100 
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ตารางท่ี 61 ตารางสรุป LeC-Co-SO (ต"อ) 
No งานโครงการ ผลสัมฤทธิ์หลัก 

 (KRAs)  
ตัวช้ีวัด 
 (KPIs)  

ระดับเป\าหมายคะแนน 
1 2 3 4 5 

2 การ
ประสานงาน 
Coordinator 

1. รายงานสินค*าคงเหลือ
ประจําเดอืน 

จํานวนรายงานที่ส"ง
ครบ 

6 7 8 9 10 

2. รายงานสินค*าใกล*
หมดอายุ 6 เดอืน 

ต"อเดอืน      

  3. รายงานแจกสินค*า
ตัวอย"าง 

      

  4. รายงานสรุปกิจกรรม
ส"งเสริมการขาย 

      

  5. รายงานปgญหาการ
ทํางาน / ข*อเสนอแนะ 

      

  6. การจัดส"งภาพการเรียง
สินค*า Tester 

      

  7. การจัดส"งภาพ 
Planogram ของสินค*า 

      

  8. การจัดส"งภาพลักษณ4
ของหัว Shelf  

      

  9. รายงานสินค*าขายดี 
อันดับ 1-5 

      

  10. แบบประเมนิการ
ทํางานผู*แทนขาย 

      

3 การควบคุม
ตลาด  

1. รายงานแผนการ
โฆษณาส่ือประชาสัมพันธ4 

จํานวนรายงานที่ส"ง
ครบ 

6 7 8 9 10 

 Control 2. รายงานข*อมูลคู"แข"ง ต"อเดอืน      
  3. การประเมินความพึง

พอใจของร*าน 
      

  4. การประเมินความพึง
พอใจของลูกค*า (ไม"ต่ํากว"า 
5 ใบ)  

      
 

  5. รายงานข*อเสนอแนะ
การขาย 

      

  6. แบบการประเมินของ
ผู*จัดการฝwายขาย 

      

  7. แบบประเมนิเรื่อง
ทักษะการตลาด จากฝwาย
การตลาดและฝwายพัฒนา
สินค*า 

      

8. รายงานการใช*ของ 
Premium  

จํานวนรายงานที่ส"ง
ครบ 

6 7 8 9 10 

  9. การแข"งขนัการจดัตั้ง
กองประจําเดือน 

ต"อเดอืน      

  10. การวางแผนการส่ังซ้ือ
ก"อนวันที่ 25 ของเดือน 

      

4 การวางกลยุทธ4 
Strategic 
Management 

1. ยอดขายรายวันเทียบ
เป\าขายรายวัน 

ร*อยละของเป\ารายวัน 60 70 80 90 100 
 

2. ยอดขายรายสัปดาห4
เทียบเป\าขายรายสัปดาห4 

ร*อยละของเป\าขายราย
สัปดาห4 

60 70 80 90 100 

3. ยอดขายรายเดอืนเทียบ
เป\าขายรายเดือน 

ร*อยละของเป\าขายราย
เดือน 

60 70 80 90 100 
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ตารางท่ี 61 ตารางสรุป LeC-Co-SO (ต"อ) 
No งาน

โครงการ 
ผลสัมฤทธิ์หลัก 

 (KRAs)  
ตัวช้ีวัด 
 (KPIs)  

ระดับเป\าหมายคะแนน 
1 2 3 4 5 

4 การวาง      
กลยุทธ4 
Strategic 
Managem
ent 

4. ยอดขายรายไตรมาส
เทียบเป\าขายรายไตรมาส 

ร*อยละของเป\าขายรายไตร
มาส 

60 70 80 90 100 
 

5. เปอร4เซ็นต4การรับคืน
สินค*าเทียบยอดขายราย
เดือน 

ร*อยละการคืนสินค*าเทียบ
ยอดขาย 

5 4 3 2 1 
 

6. ค"าใช*จ"ายเทียบยอดขาย
รายเดือน 

ร*อยละค"าใช*จ"ายเทียบ
ยอดขาย 

17-20 14-16 11-13 7-10 3-6 
 

  7. จํานวนสินค*าขายครบตาม
กลุ"มสินค*าของบริษัท 

จํานวนกลุ"มสินค*าที่ขายครบ
ตามกําหนด 

1 2 3 4 5 
 

  8. ผลกําไรต"อร*านค*า ร*อยละของผลกําไรเทียบกับ
ยอดขาย 

2-5 5-10 11-15 21-30 > 30 

  9. การสั่งซื้อสินค*าใหม" จํานวนโหลที่มีการสั่งซื้อ 2 4 6 8 10 
 

  10. การสั่งซื้อสินค*าที่
ต*องการผลักดันตามช"วงเวลา 

จํานวนโหลที่มีการสั่งซื้อ 2 4 6 8 10 
 

5 โครงสร*าง
ขององค4กร 
Organizatio
n Structure 

1. การพัฒนาข้ึนเป5น Senior 
PC/BA  

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวชี้วัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/
การวางกลยุทธ4  

    70  คะแนน
ติดต"อกัน 3 

เดือน 

 2. การพัฒนาข้ึนเป5น Chief 
PC/BA  

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวชี้วัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/
การวางกลยุทธ4  

    80 
คะแนน

ติดต"อกัน 6 
เดือน 

  3. การพัฒนาข้ึนเป5น Senior 
Chief PC/BA  

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวชี้วัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/
การวางกลยุทธ4  

    80 คะแนน
ติดต"อกัน 1 

ปx 

  4. การพัฒนาข้ึนเป5น 
Assistance PC/BA 
Manager 

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวชี้วัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/
การวางกลยุทธ4  

    90 
คะแนน
ติดต"อกัน 
1.6 ปx 

  5. การพัฒนาข้ึนเป5น PC/BA 
Manager 

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวชี้วัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/
การวางกลยุทธ4  

    90 
คะแนน

ติดต"อกัน 2 
ปx 

  6. การพัฒนาข้ึนเป5น PC/BA 
Senior Manager 

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวชี้วัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/
การวางกลยุทธ4  

    90 
คะแนน
ติดต"อกัน 
2.6 ปx 

  7. การพัฒนาข้ึนเป5น PC/BA 
Area Manager 

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวชี้วัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/
การวางกลยุทธ4  

    90 
คะแนน

ติดต"อกัน 3 
ปx 

  8. การพัฒนาข้ึนเป5น PC/BA 
Senior Area Manager 

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวชี้วัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/
การวางกลยุทธ4  

    90 
คะแนน
ติดต"อกัน 
3.6 ปx 

  9. การพัฒนาข้ึนเป5น PC/BA 
Country Manager  

ร*อยละของคะแนนรวมของ
ตัวชี้วัด ภาวะผู*นํา/การ
ประสานงาน/การควบคุม/
การวางกลยุทธ4  

    90 
คะแนน

ติดต"อกัน 4 
ปx 

  10. สถิติการขาด ลา มาสาย จํานวนวันการลาประจําปx 20 15-19 11-15 5-10 0-5 
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หมายเหตุ : คะแนนของเป\าหมาย 
 1 = 1 คะแนน2 = 2 คะแนน3= 3 คะแนน4 = 4 คะแนน5 = 5 คะแนน 

ระดับความเข*มข*นของเป\าหมาย สามารถปรับให*เหมาะสม กับความสามารถของ
ผู*บังคับบัญชา และความพร*อมของบุคลากร 

 

   จากตารางท่ี 61 สามารถสรุปร"างตัวชี้วัดได*ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
   ภาวะผู*นํา (Leadership) ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRAs) ประกอบด*วยการอบรมและ
ทดสอบความรู*ทางด*านผลิตภัณฑ4 การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านบริการ การอบรมและ
ทดสอบความรู*ทางด*านบุคลิกภาพการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านเทคนิคการขายการอบรม
และทดสอบความรู*ทางด*านการเจรจาต"อรองการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านความเป5นผู*นําการ
ทดสอบการเปรียบเทียบกับคู"แข"ง การทดสอบการแต"งหน*าและทําผมแบบทดสอบ IQ และ EQใช*
ตัวชี้วัดท่ีเป5นร*อยละของคะแนนข*อสอบ โดยวัดเป5นรายไตรมาส โดยมีระดับเป5นคะแนนของช"วงท่ี 5 
ระดับคือ 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100 โดยเรียงลําดับเป\าหมาย ท่ี 1, 2, 3, 4, 5 

   การประสานงาน (Coordination) ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRAs) ประกอบด*วย รายงาน
สินค*าคงเหลือประจําเดือนรายงานสินค*าที่ใกล*หมดอายุอย"างตํ่า 6 เดือนรายงานการแจกสินค*า
ตัวอย"างให*ลูกค*าการสรุปรายงานการจัดกิจกรรมส"งเสริมการขายรายงานปgญหาการทํางาน
ประจําเดือนการจัดส"งภาพการจัดเรียงสินค*าตัวอย"าง Tester การจัดส"งภาพการจัดเรียงสินค*า 
(Planogram)การจัดส"งภาพลักษณ4ของหัวเชลล4(Shelf Display)รายงานสินค*าขายดีติดอันดับ 1-5แบบ
ประเมินผลการทํางานของผู*แทนขายรายงานเป5นรายเดือน โดยใช*มีตัวชี้วัดเป5นจํานวนรายงานรายเดือน
และระดับของเป\าหมายท่ี 6, 7, 8, 9, 10 ท่ีระดับ 1, 2, 3, 4, 5 

   การควบคุมตลาด (Control) ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRAs) ประกอบด*วยรายงาน
แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ4รายงานข*อมูลคู"แข"งการประเมินความพึงพอใจของร*านค*าการประเมิน
ความพึงพอใจของลูกค*ารายงานข*อเสนอแนะการขายรายงานการใช*ของสมนาคุณPremiumการ
วางแผนการสั่งซ้ือก"อนวันท่ี 25 ของเดือน แบบประเมินของผู*จัดการฝwายขายแบบประเมินเรื่องทักษะ
การตลาดและขายจากฝwายการตลาดและฝwายพัฒนาสินค*าการแข"งขันเรื่องการต้ังกอง (Gondola) 
โดยใช*มีตัวชี้วัดเป5นจํานวนรายงานรายเดือนและระดับของเป\าหมายท่ี 6 ,7, 8, 9, 10 ท่ีระดับ 1, 2, 
3, 4, 5  

   การวางกลยุทธ4 (Strategic Planning) ผลสัมฤทธิ์หลักประกอบด*วยยอดขายเทียบ
เป\าการขายรายวันรายงานยอดขายรายสัปดาห4รายงานยอดขายรายเดือนเทียบเป\ารายงานยอดขาย
เทียบเป\ารายไตรมาส โดยใช*ตัวชี้วัดท่ีเป5นร*อยละของเป\าเป5นรายวัน รายอาทิตย4 รายเดือน และราย
ไตรมาส โดยมีระดับเป5นคะแนนของช"วงท่ี 5 ระดับคือ 60, 7,0 80, 90, 100 โดยเรียงลําดับเป\าหมาย 
ท่ี 1, 2 3, 4, 5ยอดรับคืนเทียบยอดขาย โดยใช*ตัวชี้วัดเป5นร*อยละรายเดือน โดยร*อยละเรียงจาก 5, 4, 
3, 2, 1 โดยมีระดับเป\าหมายท่ี 1, 2, 3, 4, 5 ตามลําดับค"าใช*จ"ายเทียบยอดขายรายเดือน โดยใช*
ตัวชี้วัดเป5นร*อยละรายเดือน โดยร*อยละเรียงจาก 17-20, 14 -16, 11-13, 7-17, 3-6 โดยมีระดับ
เป\าหมายท่ี 1, 2, 3, 4, 5 ตามลําดับจํานวนสินค*าท่ีขายครบตามกลุ"มสินค*าของบริษัท โดยใช*ตัวชี้วัด
จํานวนเป5นรายเดือนท่ี 1, 2, 3, 4, 5 โดยมีระดับเป\าหมายท่ี 1 2 3 4 5 ตามลําดับผลกําไรต"อร*าน 
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โดยใช*ตัวชี้วัดเป5นร*อยละรายเดือน โดยร*อยละเรียงจาก 2-5, 5-10, 11-15, 21-30 และมากกว"า 30 
โดยมีระดับเป\าหมายท่ี 1, 2, 3 ,4, 5 ตามลําดับการสั่งซ้ือสินค*าใหม"โดยใช*ตัวชี้วัดจํานวนเป5นราย
เดือนท่ี 2, 4, 6, 8 10โดยมีระดับเป\าหมายท่ี 1, 2, 3, 4, 5 ตามลําดับการสั่งซ้ือสินค*าท่ีต*องการให*
ผลักดันตามการสั่งซ้ือสินค*าใหม"โดยใช*ตัวชี้วัดจํานวนเป5นรายเดือนท่ี 2, 4, 6, 8, 10 โดยมีระดับ
เป\าหมายท่ี 1, 2, 3, 4 5 ตามลําดับ 

   โครงสร*างองค4กร (Organization Structure) ผลสัมฤทธิ์หลักประกอบด*วยการ
พัฒนาข้ึนเป5นท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior PC/BA) การพัฒนาข้ึนเป5นหัวหน*าท่ี
ปรึกษางานขายและความงาม (Chief PC/BA)การพัฒนาข้ึนเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษางานขายและความ
งามอาวุโส (Senior Chief PC/BA)การพัฒนาข้ึนเป5น ผู*ช"วยผู*จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม 
(Assisant PC/BA Manager)การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Manager 
PC/BA)การพัฒนาข้ันเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senoir Manager PC/BA)
การพัฒนาขึ้นเป5นผู*จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Area Manager PC/BA) การ
พัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Area ManagerPC/BA)
การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการระดับประเทศท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Country ManagerPC/BA) 
โดยใช*ตัวชี้วัดเป5นร*อยละของคะแนนท่ี 70 80 90 ในระยะเวลาท่ี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปx 1.6 ปx 2 ปx 
2.6 ปx 3 ปx 3.6 ปx และ 4 ปx โดยมีระดับเป\าหมายท่ี5  

   สถิติการขาดลามาสายใช*ตัวชี้วัดเป5นจํานวนครั้งรายปx ท่ีระดับ 20 15-19, 11-15, 
5-10 และ 0-5โดยมีระดับเป\าหมายท่ี 1, 2, 3, 4, 5 ตามลําดับ 
 
ข้ันตอนท่ี 3 เพ่ือกําหนดเครื่องมือการบริหารของตัวช้ีวัดแรงจูงใจมุDงผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการ 
 ผู*วิจัยได*ดําเนินการจัดประชุมเรื่องเครื่องมือท่ีใช*ในการประเมินผลการทํางานของ
พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามผ"านวิธีวิจัยบทสนากลุ"มของผู*บริหารระดับสูงซ่ึงประกอบด*วย
ผู*จัดการฝwายขายและการตลาดจํานวน 12 คนอีกครั้งซ่ึงถือว"าเป5นการทดสอบซ้ัม (Puplictc testing)
เพ่ือสรุปแนวโน*มของเครื่องมือท่ีจะนํามาใช*ในการบริหารโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ด�านภาวะผู�นาํ (leadership) 

 จากการถอดบทสนทนาผู*จัดการระดับบริหารได*ให*ความสําคัญกับทักษะการพัฒนาศักยภาพ
การขายและการบริการ องค4ความรู*ของตัวผลิตภัณฑ4 และความสามารถในการแข"งขันเชิงปรียบเทียบ และ
ภาวะผู*นําซ่ึงสามารถสรุปได* 3 ด*านคือ ด*านการเรียนรู*และทักษะ ด*านการแข"งขัน ด*านภาวะผู*นําในร*าน ซ่ึง
สอดคล*องกับผลการถอดบทสนทนาท่ีกล"าวว"า 

 ด*านการเรยีนรู*และทักษะ 
 “เรื่องของสกิลน*องต*องแน"น มีตารางเรียนท่ีชัดเจน ทดสอบความสามารถและมีคะแนนข*อสอบ 

น*องต*องเรียนรู*การพัฒนาตนเองให*เป5นคนเก"งจะได*ขายของได*ดี” 
 ด*านการแข"งขัน 
 “ถ*าน*อง BA/PCได*ผ"านการอบรมก็สามารถตอบ วิเคราะห4ว"าสินค*าเราเป5นอย"างไร แล*วคู"แข"ง

เป5นอย"างไร นี่ไม"ได*เป5นการโจมตีแต"น*องจะต*องมองหาจุดขายและดึงออกมาและแนะนําลูกค*า เพ่ือให*ลูกค*า
เกิดการเปรียบเทียบทําให*น*องสามารถเพ่ิมยอดขายได*” 
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 ด*านภาวะผู*นําในร*าน 
 “น*องควรมีภาวะผู*นําในการขายและตัดสินใจในการทํางานร"วมกับเจ*าของร*าน และเข*ากับ

เจ*าของร*านได*จะทําให*ทํางานได*ง"ายข้ึน “ 
 ด*วยเหตุนี้องค4กรควรให*ความสําคัญในเรื่องการพัฒนาศักยภาพด*วยการเพ่ิมทักษะการทํางาน
ให*พนักงานกลุ"มนี้ด*วยวิธีการสร*างองค4ความรู* และความสามารถในการขายและปรียบเทียบการใช*งานกับ
คู"แข"งอีกท้ังการบริการเพ่ือให*องค4กร และความเป5นผู*นําในการทํางานร"วมกับเจ*าของร*าน เพ่ือเกิดประสิทธิภาพ
ในเชิงการบริหารงานขายเพ่ือส"งผลต"อผลประกอบการท่ีดีและสร*างความสามารถเชิงการแข"งขัน 

 ด�านการประสานงาน (Coordination)  
 จากการถอดบทสนทนา ผู*จัดการระดับบริหารได*ให*ความสําคัญกับตัวผลิตภัณฑ4 ราคา การ

ส"งเสริมการขาย การจัดการช"องทางการจัดจําหน"ายในเชิงการจัดเรียงและการแสดงภาพลักษณ4ของชั้นวาง
สินค*า การสรุปรายงานการประชุมของการทํางาน การจัดการสินค*าคงคลัง การจัดการเรื่องสินค*าขายดีและ
ขายไม"ดี และการทํางานเป5นทีมว"าจะมีการปรับปรุงอย"างไร ซ่ึงสามารถสรุปได* 5 ด*านคือ ด*านช"องทางการ
จัดจําหน"ายเชิงการจัดเรียงสินค*าและภาพลักษณ4 ด*านสินค*าคงคลังและวงจรชีวิตสินค*า ด*านการสรุป
รายงานและการประชุมทีม ด*านรายงานคู"แข"ง ด*านการประเมินด*านการประชาสัมพันธ4 ซ่ึงสอดคล*องกับการ
ถอดบทสนทนาท่ีกล"าวว"า  

 ด*านช"องทางการจดัจําหน"ายเชงิการจัดเรยีงสินค*าและภาพลักษณ4 
 “ตอนนี้เรามองแต"ในองค4กรในการวางแผน ขาดข*อมูลจากข*างนอก ปgญหาต"างๆของน*อง เช"น

การจัดเรียง การจัดการภาพลักษณ4ของสินค*าและชั้นวางขาย อีกท้ัง ตัวไหนขายดีขายไม"ดีไม"มีการประชุม
เพ่ือวางแผนเลย ทําให*ไม"ได*ข*อมูลมาเลย “ 

 .”การจัดเรียงสินค*า การจัดพาโนแกรม นี่ละค"ะ คือภาพลักษณ4ท่ีชี้ทําให*มันน"าสนใจต"อลูกค*า
ท่ีมาใช*บริการ “ 

 ด*านสินค*าคงคลังและวงจรชวีิตสินค*า 
 “สินค*าตัวไหนขายดี ขายไม"ดีเราต*องดูแลเป5นพิเศษ แล*วตัวไหนใกล*หมดอายุและจะจัดการ

อย"างไรทําโปรอะไรก็ต*องทํา ก"อนท่ีจะคืน” 
 ด*านการสรปุรายงานและการประชุมทีม 

 “รายงานการแก*ปgญหาต"าง เๆราต*องทํางานเป5นทีมมีการประชุมกันบ*างสรุปปgญหาเพ่ือวางแผน” 
 ด*วยเหตุนี้องค4การควรให*ความสําคัญกับการบริหารส"วนประสมทางการตลาด และวงจรผลิตภัณฑ4

ของสินค*า การจัดประชุมสรุปงาน การจัดการสินค*าคงคลัง การทํางานเป5นทีม เพ่ือนํามาการวิเคราะห4ข*อมูล
เพ่ือนํามาสรุปและกําหนดแผนการแก*ปgญหาเชิงการตลาดและขายให*กับองค4กร 

 ด�านการควบคุม (Control)  
 จากการถอดบทสนทนาผู*จัดการระดับบริหารได*ให*ความสําคัญกับการทํางานร"วมกันของ

พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามและผู*จัดการฝwายขายและการตลาดรวมถึงการทํางานร"วมกับลูกค*า
เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจให*กับร*านค*าและลูกค*าในรูปแบบของการประเมินผล รายงานข*อมูลคู"แข"ง อีก
ท้ังข*อมูลเชิงการตลาดในการโฆษณาประชาสัมพันธ4ตรายี่ห*อเม่ือมีการนําสินค*าเข*าสู"ตลาด หรือต*องการ
นําเสนอข*อมูลเชิงการขายของผลิตภัณฑ4เพ่ือให*ผู*บริโภคเข*าใจตามวัตถุประสงค4เชิงการตลาดและขาย ซ่ึง
สอดคล*องกับบทสนทนาท่ีกล"าวว"า  



191 

 

 ด*านรายงานคู"แข"ง 
 “ปกติรายงานคู"แข"งจะต*องมีการวิเคราะห4ว"าในแต"ละเดือนคู"แข"งทําอะไรบ*างแล*วรีพอตว"าแต"

ละเดือน มกราคม กุมภาพันธ4ทําอะไรแล*วนํามาเทียบเป5นรายตัวยิ่งดี หรือการลดแลกแจกแถมคู"แข"งทําอะไร 
แล*วเราจะไปสู*เค*าอย"างไร 

 ด*านการประเมิน 
 “เรื่องการประเมินผลของลูกค*าก็ควรทําให*ชัดเจนจะได*แก*ปgญหาตรงจุด ลูกค*าจะได*แฮปปx� 

และชอบ” 
 ด*านการประชาสัมพันธ4 
 “น*อง BA PC ต*องรู*ตัวไหนขายดีจะได*ออกสื่อประชาสัมพันธ4ไปตามร*านค*าจะได*ขายของได*

ง"ายข้ึน” 
 ด*วยเหตุนี้การควบคุมองค4กรควรให*ความสําคัญกับรูปแบบการประเมินผลของลูกค*าเพ่ือวัด

ความพึงพอใจ อีกท้ังรายงานคู"แข"งเพ่ือเปรียบเทียบเชิงการแข"งขันให*มีส"วนแบ"งการตลาดมากข้ึน และให*
ความสําคัญกับการใช*สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ4ให*เกิดประโยชน4ในการเพ่ิมยอดขายและการรับรู*ของตรายี่ห*อ
เพ่ิมข้ึน  

 ด�านการวางกลยุทธ� (Strategy)  
 จากการถอดบทสนทนา ผู*จัดการระดับบริหารได*ให*ความสําคัญกับการยอดขาย ค"าใช*จ"าย 

ยอดรับคืน ผลกําไรและการขายสินค*าในแต"ละกลุ"มและตามช"วงเวลา เนื่องจากเป5นปgจจัยท่ีส"งผลต"อการ
บริหารเป\างานขายและงบกําไรขาดทุนของบริษัทในการบริหารกิจการ โดยสามารถแสดงผลออกมาจากระบบ
การบริหารข*อมูลของบริษัท (Business Plus) และจัดทําภาพการแสดงผลงานเปรียบเทียบออกมาเป5น
รายงานของแผนภูมิต"างๆ ซ่ึงประกอบด*วย 4 ด*านคือด*านการใช*กราฟ ด*านการรับคืนด*านการใช*ระบบด*าน
การตลาด ซ่ึงสอดคล*องกับกล"าวท่ีว"า 

 ด*านการใช*แผนภูมิ 
 “กราฟใช*รายงานยอดขายแต"ถ*าเป\ารายร*านค*าต*องใช*กราฟเส*นเพราะข*อมูลเยอะมากและถ่ีมาก” 
 ด*านการรับคืน 
 “.ในเรื่องการรับคืนเทียบยอดขายต*องรู*เราคืนอะไรมาบ*าง มันมีปgญหาอะไรถึงต*องคืน ลูกค*า

ไม"รู*สินค*าตัวนี้ใช*อย"างไร ซ่ึงตรงนี้เราต*องคุยกันเข*มข*นเลยนะพ่ี “ 
 ด*านการใช*ระบบ 
 “เรื่องข*อมูลในระบบ BP (BusinessPlus) เราจะเอาอะไรมาใช*บ*าง เช"นข*อมูลยอดขาย 

ค"าใช*จ"าย การรับคืน เป\าการขาย ข*อมูลรายอาทิตย4 รายเดือน รายไตรมาส เราจะเอามันมาใช*อย"างไร แล*ว
ทํายังไงต"อ จะได*วิเคราะห4ถึงปgญหาและสาเหตุ” 

 ด*านการตลาด 
 “การขายสินค*าตามช"วงเวลา ยกตัวอย"างผงฟอกสีผมขายดีช"วงสงกรานต4 เราต*องกระจาย

สินค*าและผลักดัน และช"วยกันจะทําให*เราเป5นผู*นําทางการตลาดได*“ 
 ด*วยเหตุนี้การวางกลยุทธ4จึงถือว"าเป5นหัวใจสําคัญของการบริหารพนักงานกลุ"มนี้เนื่องจากมี

ความสําคัญกับยอดขายและผลประกอบการขององค4กร อีกท้ังทําให*องค4กรสามารถสร*างส"วนแบ"งการตลาด
และลดต*นทุนการบริหารเพ่ือสร*างผลกําไรให*กับองค4กรแบบยั่งยืน 
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 ด�านโครงสร�างขององค�กร (Organization)  
 จากการถอดบทสนทนา ผู*จัดการระดับบริหารได*ให*ความสําคัญผลของการพัฒนาสายงานตาม

ระดับของผลงานท่ีได*ตามระดับคะแนนและความสามารถ อีกท้ังความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนตามระดับสายงาน
ตามขอบเขตอํานาจหน*าท่ีท่ีได*จัดทําข้ึน อีกท้ังผลของการเรียนรู*ในกระบวนการทํางานในเชิงทักษะและองค4
ความรู* และการปฏิบัติตามกฏระเบียบการทํางานของบริษัท ซ่ึงประกอบด*วย 2 ด*านคือ ด*านโครงสร*างสาย
งาน ด*านระบบการทํางาน ซ่ึงสอดคล*องกับผลการสนทนาท่ีกล"าว"า’’ 

 ด*านโครงสร*างสายงาน 
 “มันจะทําให*น*องกระตือรือล*นมากข้ึนจากคนท่ีทํางานไปวันๆก็จะต้ังใจทํางานมากข้ึน เพราะ

การได*ปรับตําแหน"งท่ีสูงข้ึนมันจะส"งผลดีให*พวกน*องอย"างไร มันเป5นอนาคตของน*อง มันเป5นความ
ภาคภูมิใจ และอยู"องค4กรนี้แล*วกินดีอยู"ดี” 

 ด*านระบบการทํางาน 
 .”การท่ีจะเป5นผู*นําได*คุณต*องมีศักยภาพหลายๆด*านคือต*องผ"านอบรมความรู*ต"างๆ แต"ขาดลา

มาสายบ"อยก็เป5นผู*นําไม"ได*” 
 ด*วยเหตุนี้การจัดโครงสร*างองค4กรจึงเปรียบเสมือนเสาหลกัของการสร*างแรงจุงใจในการทํางาน

เนื่องจากปgจจัยนี่จะส"งผลต"อการทํางานและการพัฒนาสายอาชีพ (Career Path) ให*พนักงงานกลุ"มนี้มีความ
เจริญก*าวหน*าในสายงานและเป5นท่ียอมรับในองค4กรต"อไป 

 นอกจากนี้จากผลการถอดบทสนทนายังแสดงให*เห็นว"า ผู*จัดการฝwายขายและการตลาดยังได*
นําเสนอหลักกากรทํางานว"าควรมีการจัดทําทีมเฉพาะกิจท่ีมีหน*าท่ีตรวจสอบการทํางานของพนักงงานกลุ"ม
นี้ในการรวบรวมรายงาน การวิเคราะห4ข*อมูล การอํานวยความสะดวกในการทํางาน การให*คําปรึกษาการทํางาน 
และติดตามผลการทํางานโดยมีการจัดทําผลคะแนนและผลการทํางานให*ระดับบริหารโดยแบ"งหน*าท่ีความ
รับผิดชอบรายร*านรายพ้ืนท่ีให*เกิดประสิทธิภาพในการบริหารข*อมูล ซ่ึงมี 1 ด*านคือ ทีมติดตามงานซ่ึง
สอดคล*องกับคํากล"าวท่ีว"า  

 ด*านทีมติดตามงาน 
 “ควรสร*างทีมงานท่ีรับผิดชอบไปเลย ติดตามน*องทุกเรื่องในตัวชี้วัด จะได*ทํางานกันเป5นระบบ

มากข้ึนและง"ายต"อพวกผมในการสั่งงาน พ่ีต*องสร*างทีมข้ึนมาเลย รับประกันงานเดินและเร็ว “ 
 จากผลการถอดบทสนทนา สามารถสรุปแนวโน*วของการใช*เครื่องมือการบริหารข*อมูลแบบ

เรียลไทม4ขององค4ประกอบการโดยมีรายละเอียดของ (LeC-Co-SO) ซ่ึงประกอบด*วย ภาวะผู*นํา (Leadership) 
การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) และการวางแผนกลยุทธ4 (Strategic Planning) 
การจัดโครงสร*างองค4กร (Organization Structure) สามารถสรุปความสอดคล*องของเครื่องมือใน
ผลการวิจัยได*ดังตาราง 
 
 
 
 
 
 



193 

 

ตารางท่ี 62 สรุปความสอดคล*องของเครื่องมือในผลการวิจยั

 
No. 

LeC-Co-SO หัวข�อประเมิน ผลของการวิจัยบทสนทนากลุDม 
ความสอดคล�องในเร่ืองของเคร่ืองมือใน

การประเมิน 
1 ภาวะผู*นํา 

Leadership 
1.การอบรม และทดสอบความรู*
ทางด*านผลิตภัณฑ4 

1.ด*านการเรียนรู*และทักษะ 1. การวัดผลงานแบบสมดุล (Balanced 
Scorecard)  

2.การอบรม และทดสอบความรู*
ทางด*านบริการ 

2.ด*านการแข"งขัน 2. รูปแบบการเรียนรู*  (Learning 
Styles)  

3.การอบรม และทดสอบความรู*
ทางด*านบุคลิกภาพ 

3.ด*านภาวะผู*นําในร*าน 3. ตารางทักษะ (Skills Matrix)  

4.การอบรม และทดสอบความรู*ด*าน
เทคนิคการขาย 

 4.การใช*ทีมติดตามงาน (Monitoring 
Team)  

5.การอบรม และทดสอบความรู*ด*าน
เจรจาต"อรอง 

 5. การวิเคราะห4คู"แข"ง (Competitor 
Analysis)  

6.การอบรม และทดสอบความรู*ด*าน
ความเป5นผู*นํา 

  

7.ทดสอบการเปรียบเทียบคู"แข"ง / 
ภาคปฏิบัติ 

  

8.ทดสอบการแต"งหน*า และทําผม   
9.แบบทดสอบ IQ และ EQ   
10.การประเมนิผลภาวะผู*นําจากเข*า
ของร*าน 

  

  รวมคะแนน ภาวะผู�นํา   
2 การ

ประสานงาน 
Coordinator 

1.รายงานสินค*าคงเหลือประจําเดือน 1.ด*านช"องทางจดัจําหน"ายเชิงการจัดเรียง
สินค*าและภาพลักษณ4 

1.ส"วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix)  

2.รายงานสินค*าใกล*หมดอายุ 6 เดอืน 2.ด*านสินค*าคงคลังและวงจรชวีิตสินค*า 2.การประชุมอย"างมีประสิทธิภาพ 
(Meeting Management)  

3.รายงานการแจกสินค*าตัวอย"าง 3.ด*านการสรุปรายงานและประชมุทมี 3.วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ4 (Product 
Life Cycle)  

4.รายงานสรุปการจดักจิกรรมส"งเสริม
การขาย 

 4.การใช*ทีมติดตามงาน (Monitoring 
Team)  

5.รายงานปgญหาการทํางาน / 
ข*อเสนอแนะ 

 5. การทํางานเป5นทีม (Team Working) 

6.จัดส"งภาพการจัดเรียงสินค*าตัวอย"าง 
Tester 

 6. การลดการสูญเปล"า (Waste 
Minimisation)  

7.การจดัส"งภาพ Planogram ของสินค*า   
8.การจดัส"งภาพลักษณ4ของหัว Shelf   
9.รายงานสินค*าขายดี อนัดับ 1-5   
10.แบบประเมินผลการทํางานผู*แทนขาย   

  รวมคะแนนการประสานงาน   
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ตารางท่ี 62 สรุปความสอดคล*องของเครื่องมือในผลการวิจยั (ต"อ)

No. LeC-Co-SO หัวข�อประเมิน ผลของการวิจัยบทสนทนากลุDม 
ความสอดคล�องในเร่ืองของเคร่ืองมือ

ในการประเมิน 
3 การควบคุม 

Control 
 

1.รายงานแผนการโฆษณาส่ือ
ประชาสัมพันธ4 

1.ด*านรายงานคู"แข"ง 1. การวัดผลงานแบบสมดุล 
(Balanced Scorecard)  

2.รายงานข*อมูลคู"แข"ง 2.ด*านการประเมนิ 2. การมุ"งเน*นท่ีลูกค*า (Customer 
Focus)  

3.การประเมนิความพึงพอใจของ
ร*าน 

3.ด*านประชาสัมพันธ4 3. ส"วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix)  

4.การประเมนิความพึงพอใจของ
ลูกค*า (ขั้นต่าํ 5 ใบ)  

 4.การประชุมอย"างมีประสิทธิภาพ 
(Meeting Management)  

5.รายงานข*อเสนอแนะการขาย  5.การใช*ทีมติดตามงาน 
(Monitoring Team)  

6.แบบการประเมนิของผู*จัดการ
ฝwายขาย 

 1. การทํางานเป5นทีม (Team 
Working)  

7.แบบประเมนิเรื่องทักษะการ
ขายจากฝwายการตลาดและขาย 

 2. การวิเคราะห4คู"แข"ง 
(Competitor Analysis)  

8.รายงานการใช*ของ Premium   
9.การแข"งขนัเรื่องการจัดการตั้ง
กองประจําเดือน 

  

10.การวางแผนการส่ังซ้ือก"อน
วันที ่25 ของเดือน 

  

  รวมคะแนนการควบคุมการตลาด   
4 การวางกล

ยุทธ4 
Strategic 
Planning 

1.ยอดขายรายวันเทียบขาย
รายวัน 

1.ด*านการใช*แผนภูม ิ 1. การวัดผลงานแบบสมดุล 
(Balanced Scorecard)  

2.ยอดขายรายสัปดาห4เทียบขาย
รายสัปดาห4 

2.ด*านการรับคืน 2. กราฟแท"ง (Histograms)  

3.ยอดขายรายเดือนเทียบเป\า
การขายรายเดือน 

3.ด*านการตลาด 3.การประชุมอย"างมีประสิทธิภาพ 
(Meeting Management)  

4.ยอดขายรายไตรมาสเทียบเป\า
การขายรายไตรมาส 

 4. วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ4 
(Product Life Cycle)  

5.เปอร4เซ็นต4การรับคืนสินค*า
เทียบยอดขาย รายเดือน 

 5. กราฟแสดงผลในช"วงเวลาท่ี

กําหนด (Run Chart)  
6.ค"าใช*จ"ายเทียบยอดขายราย
เดือน 

 6.การใช*ทีมติดตามงาน 
(Monitoring Team)  

7.จํานวนสินค*าขายครบตามกลุ"ม
สินค*าของบริษัท 

 7. การบริหารข*อมูล (Database 
Management)  

8.ผลกําไรต"อร*านค*า   
9.การส่ังซ้ือสินค*าใหม"   
10.การส่ังซ้ือสินค*าที่ต*องการ
ผลักดันตามช"วงเวลา 

  

  รวมคะแนน การวางกลยุทธ�   
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ตารางท่ี 62 สรุปความสอดคล*องของเครื่องมือในผลการวิจยั (ต"อ) 
 

 

 จากตารางท่ี 62 แสดงให*เห็นว"าเครื่องมือ (Tools) ท่ีจะนํามาใช*ในการเพ่ิมวิธิปฏิบัติงาน
แบบเรียลไทม4 (Realtime) มีเครื่องมือท้ังสิ้นใช*จํานวน 15เครื่องมือท่ีประกอบด*วย การวัดผลงาน
แบบสมดุล (Balance Scorecard) การมุ"งเน*นลูกค*า (Customer Focus) กราฟแท"ง (Histograms) 
รูปแบบการเรียนรู* (Learning Styles) ส"วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การจัดประชุม
อย"างมีประสิทธิภาพ (Meeting Management) แผนท่ีอํานาจ (PowerMaps) วงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ4 (Product Life Cycle) การแสดงผลในช"วงเวลาท่ีกําหนด (Run Chart) ตารางทักษะ 
(Skill Matrix) การใช*ทีมติดตาม (MonitoringTeam) การทํางานเป5นทีม (Team Working) การ
บริหารข*อมูล (Database Managment) การลดการสูญเปล"า (Waste Minimization) การวิเคราะห4

No. LeC-Co-SO หัวข�อประเมิน ผลของการวิจัยบทสนทนากลุDม 
ความสอดคล�องในเร่ืองของเคร่ืองมือ

ในการประเมิน 
5 โครงสร*างของ

องค4กร 
1.สถิติการ ขาด ลา มาสาย  1.ด*านโครงสร*างรายงาน 1. การวัดผลงานแบบสมดุล 

(Balanced Scorecard)  
Organization 2.การพัฒนาขึน้เป5น Senior 

PC/BA 
2.ด*านระบบการทํางาน 2. การมุ"งเน*นท่ีลูกค*า (Customer 

Focus)  
 Structure 3.การพัฒนาขึน้เป5น Chief 

PC/BA 
 3. กราฟแท"ง (Histograms)  

  4..การพัฒนาขึน้เป5น Senior 
ChiefPC/BA 

 4. รูปแบบการเรียนรู* (Learning 
Styles)  

  5..การพัฒนาขึน้เป5น 
Assistance PC/BA Manager  

 5. ส"วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix)  

  6..การพัฒนาขึน้เป5น PC/BA 
Manager  

 6.การประชุมอย"างมีประสิทธิภา 
(Meeting Management)  

  7.การพัฒนาขึน้เป5น 
PC/BASenior Manager  

 7. แผนท่ีอํานาจ (Powder Maps)  

  8.การพัฒนาขึน้เป5น PC/BA 
Area Manager  

 8. วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ4 
(Product Life Cycle)  

9. การพัฒนาขึน้เป5น PC/BA 
Senior  Area Manager 

 9. กราฟแสดงผลในช"วงเวลาท่ี
กําหนด (Run Chart) 

  10. การพัฒนาขึน้เป5น PC/BA 
Country Manager  

 10. ตารางทักษะ (Skills Matrix)  

    11.การใช*ทีมติดตามงาน 
(Monitoring Team)  

    12. การทํางานเป5นทีม (Team 
Working)  

    13. การบริหารข*อมูล (Database 
Management)  

    14. การลดการสูญเปล"า (Waste 
Minimisation)  

    15. การวิเคราะห4คู"แข"ง 
(Competitor Analysis)  

  รวมคะแนนโครงสร�างองค�กร   
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คู"แข"ง (Competition Analysis) มาทําการวิเคราะห4ถึงวัตถุประสงค4และ ผลลัพธ4และระยะเวลา โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 63 เครื่องมือ (Tool) 

เคร่ืองมือ วัตถุประสงค� ผลลัพธ� เวลา 
(Realtime) 

1. การวัดผลงานแบบสมดุล 
 (Balanced Scorecard)  

ตั้งเป\าหมายและกําหนดวิธีการวัดผลงานตาม
วิสัยทัศน4และกลยุทธ4ที่วางไว* 

ภาพของผลงานเทียบกับวิสัยทัศน4และกล
ยุทธ4ใน 4 ส"วนที่ สําคัญคือการเงินการ
ดําเนินงานภายในองค4กร การเรียนรู*/การ
เติบโต และลูกค*า 

รายเดือน 

2. การมุ"งเน*นที่ลูกค*า 
 (Customer Focus)  

ต*องการปรับธุรกิจให*ตรงกับความต*องการของ
ลูกค*า 

โครงร"างที่ช"วยให*คุณตอบสนองความ
ต*องการของลูกค*าได*ดีมากขึ้น 

รายเดือน 

3. กราฟแท"ง 
 (Histograms)  

ต*องการทราบความถี่ของข*อมูลหรือสถิติต*องการ
แสดงค"าความถี่ของข*อมูล 

การนําเสนอข*อมูลหรือสถิติในรูปแบบของ
กราฟแท"ง 

รายวันราย
เดือน 
ไตรมาส 

4. รูปแบบการเรียนรู* 
 (Learning Styles)  

ทีมงานต*องการส่ือสารกนัอย"างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ ไตรมาส 

5. ส"วนประสมทาง
การตลาด 
 (Marketing Mix)  

ต*องการใช*เป5นส"วนหนึ่งของการประเมินสินค*า 
หรือระหว"างการพัฒนากลยุทธ4ทางทางการตลาด
รวมทั้งกลยุทธ4ขององค4กร 

คํานิยามของส่ิงที่องค4กรสามารถเสนอให*
ตลาดได* 

รายเดือน 

6.การประชุมอย"างมี
ประสิทธภิาพ 
Meeting Management)  

เพ่ือนํามาเป5นเครื่องมือในการแก*ปgญหาในการ
ทํางาน 

การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น ผลที่ได*รับตรงตามวัตถุประสงค4ของ
การประชุม 

รายเดือน 

7. แผนที่อํานาจ 
(Powder Maps)  

ต*องการทราบว"าใครบ*างที่มีอิทธิพลในองค4กรซ่ึง
มักเป5นประโยชน4ต"อการขาย 

ภาพรวมเรื่องอํานาจของกลุ"มคนในองค4กร ไตรมาส 

8. วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ4 
(Product Life Cycle)  

ต*องการวิเคราะห4ภาพรวมของสินค*าหรือบริการ
ทั้งหมดของบริษัท เพ่ือช"วยในการพัฒนากลยุทธ4 

ภาพรวมของสินค*า/บริการในแง"ของ
ยอดขายเทียบกับเวลา 

รายเดือน 

9. กราฟแสดงผลใน
ช"วงเวลาที่กาํหนด 
(Run Chart)  

ต*องการศึกษาผลที่ เกิดขึ้นภายในช"วงเวลาที่
กําหนด 

กราฟแสดงผลในช"วงเวลาที่กําหนด ซ่ึง
ช"วยให*ง"ายต"อการวิเคราะห4 

รายเดือน 
รายวัน 

10. ตารางทกัษะ 
(Skills Matrix)  

ต*องการหาผู*มาลงในตําแหน"งที่ว"างในองค4กร 
ต*องการติดตามพัฒนาการของพนักงานหรือ
ต*องการประเมินทักษะและจุดด*อยที่มีอยู"ของ
ทีมงาน 

ภาพแสดงทักษะของพนักงานในองค4กร
และทักษะที่องค4กรต*องการ 

รายไตรมาส 
รายปx 

11.การใช*ทมีติดตามงาน 
(Monitoring Team)  

เพ่ือติดตามงานในแต"ละส"วนให*มีระบบการทํางาน
ที่ชัดเจนของแต"ละขั้นตอน 

ได*ข*อมูลเพ่ือนํามาวิเคราะห4เปรียบเทียบใน
แต"ละตัวชี้วัด 

รายวัน ราย
เดือน 
ไตรมาส 

12. การทํางานเป5นทีม 
(Team Working)  

หาวิ ธี ช" ว ยที ม ให* ทํ า ง าน ร" ว มกั น ได* อ ย" า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ความเข*าใจในความต*องการส"วนบุคคล
และส่ิงที่ต*องการสําหรับการทําให*เกิด
สภาพของทีม ซ่ึงจะช"วยในการพัฒนาการ
ทํางานให*มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

รายเดือน 
 

13. การบริหารข*อมูล 
(Database Management)  

นําระบบฐานข*อมูลมาใช*ในธุรกิจ มักจะใช*ตอน
เริ่มต*นกระบวนการวางแผนที่จะใช*เทคโนโลยีใหม"
นี้ 

ความเข*าใจในความสัมพันธ4ระหว"างระบบ
ข*อมูลกับคนซ่ึงจะนําไปใช*ในการหาวิธี
ผสมผสานที่สมดุล 

รายเดือน 

14. การลดการสูญเปล"า 
(Waste Minimisation)  

ต*องการพัฒนาธุรกิจของคุณโดยลดการสูญเปล"า
ให*น*อยลงที่สุด 

การแก*ไขหรือรับมือกับการสูญเปล"า 7 
ประเภท 

รายเดือน 

15. การวิเคราะห4คู"แข"ง 
(Competitor Analysis)  

เป5นส"วนหนึ่งในการประเมินกลยุทธ4 ความเข*าใจในภาคอุตสาหกรรมและ
การตลาดที่คุณต*องแข"งขันและความเข*าใจ
ในประเด็นสําคัญๆ ของกลยุทธ4ของคุณ 

รายเดือน 
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 จากตารางท่ี 63 ผู*วิจัยได*สรุปถึงเครื่องมือตัวชี้วัดท่ีมีองค4ประกอบของ 15 เครื่องมือซ่ึง
ประกอบด*วยการวัดผลงานแบบสมดุล (Balance Scorecard)การมุ"งเน*นลูกค*า (Customer Focus)
กราฟแท"ง (Histograms)รูปแบบการเรียนรู* (Learning Styles)ส"วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) การจัดประชุมอย"างมีประสิทธิภาพ (Meeting Management) แผนท่ีอํานาจ 
(PowerMaps) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ4 (ProductLife Cycle)การแสดงผลในช"วงเวลาท่ีกําหนด 
(Run Chart)ตารางทักษะ (Skill Matrix)การใช*ทีมติดตาม (MonitoringTeam) การทํางานเป5นทีม 
(Team Working) การบริหารข*อมูล (Database Managment) การลดการสูญเปล"า (Waste 
Minimization) การวิเคราะห4คู"แข"ง (Competition) ท่ีแสดงถึงวัตุประสงค4ของเครื่องมือแต"ละ
เครื่องมือและผลลัพธ4ของการใช*เครื่องมือและระยะเวลาการใช*ของเครื่องมือเพ่ือนําไปประกอบในการ
วิเคราะห4เรื่องการจัดการ 5 ด*านของ (LeC-Co-SO) ท่ีประกอบด*วยการภาวะผู*นํา (Leadership) การ
ประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) และการวางกลยุทธ4 (Strategy) การจัด
โครงสร*างองค4กร (Organization)  
 นอกจากนี้ผู*วิจัยได*นําข*อมูลการศึกษามาจัดทําตารางตัวชี้วัดของ (LeC-Co-SO) ท่ี
ประกอบด*วยการภาวะผู*นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) 
และการวางกลยุทธ4 (Strategy) การจัดโครงสร*างองค4กร (Organization) โดยได*แสดงเรื่องของ
กลยุทธ4โดยวิเคราะห4ผ"านวัตถุประสงค4ในงานวิจัย ปgจจัยนําเข*า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ4ของ
งานวิจัยโดยมีองค4ประกอบของโครงการ ผลสัมฤทธิ์หลัก (KRAs) ตัวชี้วัด (KPIs) และระดับเป\าหมาย 
และเครื่องมือท่ีใช* โดยยึดหลักของผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงานและขอบเขตหน*าท่ีท่ีต*องการให*พนักง
งานกลุ"มนี้ปฏิบัติตามหรือให*ความสนใจ โดยเกณฑ4ของการชี้วัดจะอยู"บนหลักการของการประเมินผล
ของร*อยละและจํานวนตามระดับความสําคัญและผลสัมฤทธิ์แต"ละงานโดยมีการแสดงผลการอภิปราย
การศึกษาออกมาเป5นรูปแบบเรียลไทม4โดยมีมิติของระยะเวลาต้ังแต" รายวัน รายสัปดาห4 รายเดือน 
รายไตรมาส ราย 3เดือน ราย 6 เดือน ราย 1 ปx ราย 1.6ปx ราย 2 ปx ราย 2.6 ปx ราย 3 ปx ราย 3.6 ปx 
ราย 4 ปx โดยมีองค4ประกอบของหลัก 4 ด*าน คืองานโครงการ ผลสัมฤทธิ์หลัก ตัวชี้วัด ระดับ
เป\าหมาย และเครื่องมือท่ีใช*ในการประเมินผลของตัวชี้วัด ซ่ึงประกอบด*วย1.การวัดผลงานแบบสมดุล 
(Balance Scorecard) การมุ"งเน*นลูกค*า (Customer Focus) กราฟแท"ง (Histograms) รูปแบบการ
เรียนรู* (Learning Styles) ส"วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การจัดประชุมอย"างมี
ประสิทธิภาพ (Meeting Management) แผนท่ีอํานาจ (PowerMaps) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ4 
(ProductLife Cycle) การแสดงผลในช"วงเวลาท่ีกําหนด (Run Chart) ตารางทักษะ (Skill Matrix) 
การใช*ทีมติดตาม (MonitoringTeam) การทํางานเป5นทีม (Team Working) การบริหารข*อมูล 
(Database Managment) การลดการสูญเปล"า (Waste Minimization) การวิเคราะห4คู"แข"ง 
(Competition) โดยมีรายละเอียดของ (LeC-Co-SO) ซ่ึงซ่ึงประกอบด*วย ภาวะผู*นํา (Leadership) 
การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) และการวางแผนกลยุทธ4 (Strategic 
Planning) การจัดโครงสร*างองค4กร (Organization Structure) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ภาวะผู*นํา (Leadership) ประกอบด*วยการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านผลิตภัณฑ4 
การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านบริการการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านบุคลิกภาพ การ
อบรมและทดสอบความรู*ทางด*านเทคนิคการขายการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านการเจรจา
ต"อรองการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านความเป5นผู*นําการทดสอบการเปรียบเทียบกับคู"แข"ง การ
ทดสอบการแต"งหน*าและทําผมแบบทดสอบ IQ และ EQแบบประเมินผลภาวะผู*นําจากเจ*าของร*าน
โดยมีเกณฑ4การประเมินของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (KRAs) ตัวชี้วัด (KPIs) และระดับเป\าหมาย 
และเครื่องมือท่ีใช*ในการประเมินประกอบด*วยการวัดผลงานแบบสมดุล (Balance Scorecard) การ
มุ"งเน*นลูกค*า (Customer Focus) ข*อ4.รูปแบบการเรียนรู* (Learning Styles) ข*อ10.ตารางทักษะ 
(Skill Matrix) การใช*ทีมติดตาม (MonitoringTeam) การวิเคราะห4คู"แข"ง (Competition) 
 การประสานงาน (Coordination) ประกอบด*วยรายงานสินค*าคงเหลือประจําเดือน 
รายงานสินค*าท่ีใกล*หมดอายุอย"างตํ่า 6 เดือนรายงานการแจกสินค*าตัวอย"างให*ลูกค*า 4) การสรุป
รายงานการจัดกิจกรรมส"งเสริมการขายรายงานปgญหาการทํางานประจําเดือน การจัดส"งภาพการ
จัดเรียงสินค*าตัวอย"าง Tester การจัดส"งภาพการจัดเรียงสินค*า (Planogram) การจัดส"งภาพลักษณ4
ของหัวเชลล4 (Shelf Display) รายงานสินค*าขายดีติดอันดับ 1-5 แบบประเมินผลการทํางานของ
ผู*แทนขายรายงานเป5นรายเดือน โดยมีเกณฑ4การประเมินของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (KRAs) 
ตัวชี้วัด (KPIs) และระดับเป\าหมาย และเครื่องมือท่ีใช*วัดประกอบด*วยข*อ5.ส"วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) ข*อ 6การประชุมอย"างมีประสิทธิภาพ (Meeting Management) ข*อ8.วงจรชีวิต
ของผลิตภัณฑ4 (Product Life Cycle) การใช*ทีมติดตาม (MonitoringTeam) 14.การลดการสูญเปล"า 
(Waste Minimization)  
 การควบคุมตลาด (Control) ประกอบด*วย รายงานแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ4
รายงานข*อมูลคู"แข"งการประเมินความพึงพอใจของร*านค*าการประเมินความพึงพอใจของลูกค*า 
รายงานข*อเสนอแนะการขายรายงานการใช*ของสมนาคุณPremiumการวางแผนการสั่งซ้ือก"อนวันท่ี 
25 ของเดือนแบบประเมินของผู*จัดการฝwายขาย แบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดและขายจากฝwาย
การตลาดและฝwายพัฒนาสินค*า  การแข"งขันเรื่องการต้ังกอง (Gondola) สาย โดยมีเกณฑ4การประเมิน
ของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (KRAs) ตัวชี้วัด (KPIs) ระดับเป\าหมายและเครื่องมือท่ีใช*วัด
ประกอบด*วย การวัดผลงานแบบสมดุล (Balanced Score Card) การมุ"งเน*นลูกค*า (Customer 
Focus) กราฟแท"ง (Histograms) รูปแบบการ ส"วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การจัด
ประชุมอย"างมีประสิทธิภาพ (Meeting Management) การแสดงผลในช"วงเวลาท่ีกําหนด (Run 
Chart) การใช*ทีมติดตาม (MonitoringTeam) การทํางานเป5นทีม (Team Working)  
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 การวางกลยุทธ4 (Strategic Planning) ประกอบด*วย ยอดขายเทียบเป\าการขายรายวัน 
รายงานยอดขายรายสัปดาห4 รายงานยอดขายรายเดือนเทียบเป\า ยอดรับคืนเทียบยอดขาย รายงาน
ยอดขายเทียบเป\ารายไตรมาส จํานวนสินค*าท่ีขายครบกลุ"มสินค*า การสั่งซ้ือสินค*าท่ีต*องการให*ผลักดัน
ตามช"วงเวลา ค"าใช*จ"ายเทียบยอดขายผลกําไรต"อร*านการสั่งซ้ือสินค*าใหม" โดยมีเกณฑ4การประเมินของ
โครงการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (KRAs) ตัวชี้วัด (KPIs) และระดับเป\าหมายดังและเครื่องมือท่ีใช*วัด
ประกอบด*วย การมุ"งเน*นลูกค*า (Customer Focus) กราฟแท"ง (Histograms) การจัดประชุมอย"างมี
ประสิทธิภาพ (Meeting Management) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ4 (Product Life Cycle) การ
แสดงผลในช"วงเวลาท่ีกําหนด (RunChart) การใช*ทีมติดตาม (MonitoringTeam) การบริหารข*อมูล 
(Database Managment)  
 โครงสร*างองค4กร (Organization Structure) ประกอบด*วยการพัฒนาข้ึนเป5นท่ีปรึกษา
งานขายและความงามอาวุโส (Senior PC/BA) 2) การพัฒนาข้ึนเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษางานขายและ
ความงาม (Chief PC/BA) การพัฒนาข้ึนเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior 
Chief PC/BA) การพัฒนาข้ึนเป5น ผู*ช"วยผู*จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Assisant PC/BA 
Manager) การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (ManagerPC/BA) การพัฒนา
ข้ันเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senoir Manager PC/BA) การพัฒนาข้ึนเป5น
ผู*จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Area Manager PC/BA) การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการเขต
ท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Area ManagerPC/BA) การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการ
ระดับประเทศท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Country ManagerPC/BA) สถิติการขาดลามาสาย
โดยมีเกณฑ4การประเมินของโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (KRAs) ตัวชี้วัด (KPIs) และระดับเป\าหมาย 
และเครื่องมือท่ีใช*วัดประกอบด*วยการวัดผลงานแบบสมดุล (Balanced Score Card) รูปแบบการ
เรียนรู* (Learning)แผนท่ีอํานาจ (PowerMaps) ตารางทักษะ (Skill Matrix) การใช*ทีมติดตาม 
(MonitoringTeam) การบริหารข*อมูล (Database Managment)  
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ตารางท่ี 64 ตารางการประเมินผลภาวะผู*นํา 

 
 

องค�ประกอบของตัวช้ีวัด เคร่ืองมือ Realtimeรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส/รายปx 

No งานโครงการ 
ผลสัมสัมฤทธิ์

หลัก 
 (KRAs)  

ตัวช้ีวัด 
 (KPIs)  

ระดับเป\าหมาย 

1 . 
กา

รวั
ดผ

ลง
าน

แบ
บส

มดุ
ล 

(B
ala

nc
ed

 S
co

re
ca

rd
)  

2 . 
กา

รม
ุ"งเน

*นท
ีลู่ก

ค*า
 (C

us
to

m
er

 F
oc

us
)  

3. 
กร

าฟ
แท

"ง (
Hi

sto
gra

m
s) 

 

4. 
รูป

แบ
บก

าร
เรีย

นร
ู* (L

ea
rn

ing
 S

ty
le

s) 
 

5. 
ส"ว

นป
ระ

สม
ทา

งก
าร

ตล
าด

 (M
ar

ke
tin

g M
ix)

  
6. ก

าร
ปร

ะชุ
มอ

ย"า
งม

ีปร
ะส

ิทธิ
ภา

พ 
(M

ee
tin

g 
M

an
ag

em
en

t) 
 

7. 
แผ

นท
ี่อํา

นา
จ 

(P
ow

de
r M

ap
s) 

 

8. 
วง

จร
ชีวิ

ตข
อง

ผล
ิตภ

ัณฑ
4 (P

ro
du

ct
 L

ife
 C

yc
le

)  

9. 
กร

าฟ
แส

ดง
ผล

ใน
ช"ว

งเว
ลา

ที่ก
ําห

นด
 (R

un
 C

ha
rt)

  

10
. ต

าร
าง

ทัก
ษะ

 (S
kil

ls 
M

at
rix

)  

11
.ก

าร
ใช

*ทีม
ติด

ตา
มง

าน
 (M

on
ito

rin
g T

ea
m

)  

12
. ก

าร
ทํา

งา
นเ

ป5น
ทีม

 (T
ea

m
 W

or
kin

g) 
 

13
. ก

าร
บร

หิา
รข

*อม
ูล 

(D
at

ab
as

e 
M

an
ag

em
en

t) 
 

14
. ก

าร
ลด

กา
รส

ญูเ
ปล

"า (
W

as
te

 M
ini

m
isa

tio
n)

  

15
. ก

าร
วิเค

รา
ะห

4คู"แ
ข"ง

 (C
om

pe
tit

or
 A

na
lys

is)
  

1 2 3 4 5 

1 ภาวะผู*นํา  
Leadership 

1. การอบรม 
และทดสอบ
ความรู*ด*าน
ผลิตภัณฑ4 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51-60 61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

√   √      √ √     

  2. การอบรม 
และทดสอบ
ความรู*ด*าน
บริการ 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51-60 61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

√   √      √ √     

  3. การอบรม 
และทดสอบ
ความรู*ด*าน
บุคลิกภาพ 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51-60 61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

√   √      √ √     

  4. การอบรม 
และทดสอบ
ความรู*เทคนิค
การขาย 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51-60 61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

√   √      √ √     

  5. การอบรม 
และทดสอบ
ความรู*ด*านเจรจา
ต"อรอง 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51-60 61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

√   √      √ √     

  6. การอบรม 
และทดสอบ
ความรู*ด*านความ
เป5นผู*นํา 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51-60 61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

√   √      √ √     

  7. การอบรม 
และทดสอบการ
เปรียบเทียบ
คู"แข"ง 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51-60 61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

√   √      √ √    √ 

  8. การอบรม 
และทดสอบการ
แต"งหน*า และทํา
ผม 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51-60 61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

√   √      √ √     

  9. แบบทดสอบ 
IQ และ EQ 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51-60 61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

   √      √ √     

  10. การ
ประเมินผลภาวะ
ผู*นําจากเจ*าของ
ร*าน 

ร*อยละคะแนนที่
เจ*าของร*าน
ประเมินรายเดือน 

51-60 61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

√   √      √ √     
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ตารางท่ี 65 ตารางการประเมินผลการประสานงาน 
องค�ประกอบของตัวช้ีวัด เคร่ืองมือ Realtimeรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส/รายปx 

No งานโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์

หลัก 
 (KRAs)  

ตัวช้ีวัด 
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2 การ
ประสานงาน 
Coordinator 

1. รายงาน
สินค*าคงเหลือ
ประจําเดือน 

จํานวนรายงานที่
ส"งต"อเดือน 
 

6 7 8 9 10      √     √   √  

  2. รายงาน
สินค*าใกล*
หมดอายุ 6 
เดือน 

จํานวนรายงานที่
ส"งต"อเดือน 
 

6 7 8 9 10      √  √   √   √  

  3. รายงานแจก
สินค*าตัวอย"าง 

จํานวนรายงานที่
ส"งต"อเดือน 
 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  4. รายงานสรุป
กิจกรรม
ส"งเสริมการ
ขาย 
 

จํานวนรายงานที่
ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  5. รายงาน
ปgญหาการ
ทํางาน
ข*อเสนอแนะ 

จํานวนรายงานที่
ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10      √     √     

  6. การจัดส"ง
ภาพการเรียง
สินค*า Tester 

จํานวนรายงานที่
ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  7. การจัดส"ง
ภาพ 
Planogram 
ของสินค*า 

จํานวนรายงานที่
ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  8. การจัดส"ง
ภาพลักษณ4
ของหัว Shelf  

จํานวนรายงานที่
ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  9. รายงาน
สินค*าขายดี 
อันดับ 1-5 

จํานวนรายงานที่
ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10      √  √   √     

 
 

 10. แบบ
ประเมินการ
ทํางานผู*แทน
ขาย 

จํานวนรายงานที่
ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10      √     √ √    
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ตารางท่ี 66 ตารางการประเมินผลการควบคุม 

 
 

องค�ประกอบของตัวช้ีวัด เคร่ืองมือ Realtimeรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส/รายปx 

No 
งาน

โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์
หลัก 

 (KRAS)  

ตัวช้ีวัด 
 (KPIs)  

ระดบัเป\าหมาย 
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3 
 
 

การ
ควบคุม 
Control 
 

1. รายงาน
แผนการ
โฆษณาสื่อ
ประชาสัมพันธ4 

จํานวน
รายงาน
ท่ีส"งต"อ
เดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  2. รายงาน
ข*อมูลคู"แข"ง 

จํานวน
รายงาน
ท่ีส"งต"อ
เดือน 

6 7 8 9 10      √     √     

  3. การ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
ร*าน 

จํานวน
รายงาน
ท่ีส"งต"อ
เดือน 

6 7 8 9 10 √ √    √     √     

  4. การ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
ลูกค*า (ไม"ตํ่า
กว"า 5 ใบ)  

จํานวน
รายงาน
ท่ีส"งต"อ
เดือน 

6 7 8 9 10 √ √    √     √     

  5. รายงาน
ข*อเสนอแนะ
การขาย 

จํานวน
รายงาน
ท่ีส"งต"อ
เดือน 

6 7 8 9 10      √     √     

  6. แบบการ
ประเมินของ
ผู*จัดการฝwาย
ขาย 

จํานวน
รายงาน
ท่ีส"งต"อ
เดือน 

6 7 8 9 10      √     √ √    

  7. แบบ
ประเมินเร่ือง
ทักษะ
การตลาด จาก
ฝwายการตลาด
และฝwาย
พัฒนาสินค*า 

จํานวน
รายงาน
ท่ีส"งต"อ
เดือน 

6 7 8 9 10      √ √    √     

  8. รายงาน
การใช*ของ 
Premium  

จํานวน
รายงาน
ท่ีส"งต"อ
เดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  9. การแข"งขัน
การจัดต้ังกอง
ประจําเดือน 

จํานวน
รายงาน
ท่ีส"งต"อ
เดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  10. การ
วางแผนการ
สั่งซื้อก"อน
วันท่ี 25 ของ
เดือน 

จํานวน
รายงาน
ท่ีส"งต"อ
เดือน 

6 7 8 9 10      √   √  √     
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ตารางท่ี 67 ตารางการประเมินผลการวางกลยุทธ4 
องค�ประกอบของตัวช้ีวัด เคร่ืองมือ Realtimeรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส/รายปx 

N
o 

งาน
โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์หลัก 
 (KRAS)  

ตัวช้ีวัด 
 (KPIs)  

ระดบัเป\าหมาย 
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การวาง
กลยุทธ4 
Strategi
c 
Manag
ement 

1. ยอดขาย
รายวันเทียบ
เป\าขายรายวัน 

ร*อยละของเป\า
รายวัน 

60 70 80 90 100 
 

  √   √   √  √     

 2. ยอดขายราย
สัปดาห4เทียบ
เป\าขายราย
สัปดาห4 

ร*อยละของเป\า
ขายรายสัปดาห4 

60 70 80 90 100   √   √   √  √     

  3. ยอดขายราย
เดือนเทียบเป\า
ขายรายเดือน 

ร*อยละของเป\า
ขายรายเดือน 

60 70 80 90 100 
 

  √   √   √  √  √   

  4. ยอดขายราย
ไตรมาสเทียบ
เป\าขายรายไตร
มาส 

ร*อยละของเป\า
ขายรายไตรมาส 

60 70 80 90 100 
 

  √   √   √  √  √   

  5. เปอร4เซ็นต4
การรบัคืน
สินค*าเทียบ
ยอดขายราย
เดือน 

ร*อยละการคืน
สินค*าเทียบ
ยอดขาย 

5 4 3 2 1 
 

  √   √   √  √  √   

  6. ค"าใช*จ"าย
เทียบ
ยอดขายราย
เดือน 

ร*อยละ
ค"าใช*จ"าย
เทียบยอดขาย 

17
-

20 

14
-

16 

11
-

13 

7-
10 

3-6 
 

  √        √  √   

  7. จํานวน
สินค*าขาย
ครบตามกลุ"ม
สินค*าของ
บริษัท 

จํานวนกลุ"ม
สินค*าท่ีขาย
ครบตาม
กําหนด 

1 2 3 4 5 
 

          √  √   

  8. ผลกําไรต"อ
ร*านค*า 

ร*อยละของผล
กําไรเทียบกับ
ยอดขาย 

2-
5 

5-
10 

11
-

15 

21
-

30 

> 
30 

          √  √   

  9. การสั่งซื้อ
สินค*าใหม" 

จํานวนโหลท่ีมี
การสั่งซื้อ 

2 4 6 8 10 
 

          √  √   

  10. การสั่งซื้อ
สินค*าท่ี
ต*องการ
ผลักดันตาม
ช"วงเวลา 

จํานวนโหลท่ีมี
การสั่งซื้อ 

2 4 6 8 10 
 

          √  √   
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ตารางท่ี 68 ตารางการประเมินผลโครงสร*างองค4กร 
องค�ประกอบของตัวช้ีวัด เคร่ืองมือ Realtimeรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส/รายปx 

No งานโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์

หลัก 
 (KRAs)  

ตัวช้ีวัด 
 (KPIs)  

ระดบัเป\าหมาย 
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โครงสร*างของ
องค4กร 

1. การ
พัฒนาข้ึนเป5น 
Senior 
PC/BA  

ร*อยละของคะแนน
รวมของตัวช้ีวัด 
ราย 3 เดือน 

    70
คะแนน
ติดต"อกัน
3 เดือน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 Organization 
Structure 

2. การ
พัฒนาข้ึนเป5น 
Chief PC/BA  

ร*อยละของคะแนน
รวมของตัวช้ีวัด 
ราย 6เดือน 

    80
คะแนน
ติดต"อกัน
6 เดือน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  3. การ
พัฒนาข้ึนเป5น 
Senior Chief 
PC/BA  

ร*อยละของคะแนน
รวมของตัวช้ีวัด 
รายปx 

    80 
คะแนน
ติดต"อกัน

1 ปx 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  4. การ
พัฒนาข้ึนเป5น 
Assistance 
PC/BA 
Manager 

ร*อยละของคะแนน
รวมของตัวช้ีวัด 
ราย 1.6 ปx 

    90
คะแนน
ติดต"อกัน
1.6 ปx 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  5. การ
พัฒนาข้ึนเป5น 
PC/BA 
Manager 

ร*อยละของคะแนน
รวมของตัวช้ีวัด 
ราย 2ปx 

    90
คะแนน
ติดต"อกัน

2 ปx 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  6. การ
พัฒนาข้ึนเป5น 
PC/BA 
Senior 
Manager 

ร*อยละของคะแนน
รวมของตัวช้ีวัด 
ราย 2.6ปx 

    90
คะแนน
ติดต"อกัน
2.6 ปx 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  7. การ
พัฒนาข้ึนเป5น 
PC/BA Area 
Manager 

ร*อยละของคะแนน
รวมของตัวช้ีวัด 
ราย 3ปx 

    90
คะแนน
ติดต"อกัน
3 ปx 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  8. การ
พัฒนาข้ึนเป5น 
PC/BA 
Senior Area 
Manager 

ร*อยละของคะแนน
รวมของตัวช้ีวัด 
ราย 3.6ปx 

    90
คะแนน
ติดต"อกัน
3.6 ปx 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  9. การ
พัฒนาข้ึนเป5น 
PC/BA 
Country 
Manager  

ร*อยละของคะแนน
รวมของตัวช้ีวัด 
ราย 4ปx 

    90
คะแนน
ติดต"อกัน
4 ปx 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  10. สถิติการ
ชาด ลา มา
สาย 

จํานวนวันการลา
ประจําปx 

20 15-
19 

11
-

15 

5-
1
0 

0-5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 



205 

 

2. ผลสรุปตารางตัวชี้วัดและเครื่องมือ 
  กล"าวโดยสรุปการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการของบุคลากรใน
สายงานให*คําปรึกษางานขายและความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางได*ถูกจัดทําข้ึนพ่ือเป5น
เครื่องมือท่ีใช*ปรับปรุงกระบวนการให*มีการบริหารท่ีเข*มแข็งข้ึนและปรับปรุงความสามารถเชิงการ
แข"งขัน และเป5นหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยผู*วิจัยได*ทําการทบทวนและกําหนดแนวทาง
กลยุทธ4ของตัวชี้วัด ผ"านผลสัมฤทธิ์หลัก และระดับเป\าหมาย เพ่ือกําหนดให*ตัวชี้วัดท่ีมีคุณภาพ ปริมาณ 
และเครื่องมือท่ีใช*ประกอบด*วยผลการนําเครื่องมือ (Tools) เพ่ือนํามาใช*ในการเพ่ิมวิธิปฏิบัติงานแบบ
เรียลไทม4 (Realtime) โดยมีเครื่องมือท่ีใช*จํานวน 15เครื่องมือท่ีประกอบด*วยการวัดผลงานแบบ
สมดุล (Balance Scorecard) การมุ"งเน*นลูกค*า (Customer Focus) กราฟแท"ง (Histograms) 
รูปแบบการเรียนรู* (Learning Styles) ส"วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การจัดประชุม
อย"างมีประสิทธิภาพ (Meeting Management) แผนท่ีอํานาจ (PowerMaps) วงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ4 (Product Life Cycle) 9.การแสดงผลในช"วงเวลาท่ีกําหนด (Run Chart) ตารางทักษะ 
(Skill Matrix) การใช*ทีมติดตาม (MonitoringTeam) การทํางานเป5นทีม (Team Working) การ
บริหารข*อมูล (Database Managment) การลดการสูญเปล"า (Waste Minimization) การวิเคราะห4
คู"แข"ง (Competiti Analysis) โดยการใช*เครื่องมือเหล"านี้จะคํานึงวัตถุประสงค4 และผลลัพธ4ท่ีได* กับ
เวลาแบบเรียลไทม4เป5น รายวัน รายสัปดาห4 รายเดือน รายไตรมาส รายปxโดยมีรายละเอียดของ (LeC-
Co-SO) ซ่ึงประกอบด*วย ภาวะผู*นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม 
(Control) และการวางแผนกลยุทธ4 (Strategic Planning) การจัดโครงสร*างองค4กร (Organization 
Structure) โดยมีรายละเอียดดังนี้ในกรอบเวลาโดยมีบทสรุปของ (LeC-Co-SO) ดังตารางท่ี 69 
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ตารางท่ี 69 ตารางสรุป LeC-Co-SO 

องค�ประกอบของตัวช้ีวัด เคร่ืองมือ Realtimeรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส/รายปx 

No 
งาน

โครงการ 
ผลสัมฤทธิ์หลกั 

 (KRAs)  
ตัวช้ีวัด 
 (KPIs)  

ระดบัเป\าหมาย 
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1 2 3 4 5 

 ภาวะผู*นํา
Leadershi
p 

1. การอบรม และ
ทดสอบความรู*ด*าน
ผลิตภัณฑ4 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51
-

60 

61-
70 

71
-

80 

81
-

90 

91-
100 

√   √      √ √     

  2. การอบรม และ
ทดสอบความรู*ด*าน
บริการ 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51
-

60 

61-
70 

71
-

80 

81
-

90 

91-
100 

√   √      √ √     

  3. การอบรม และ
ทดสอบความรู*ด*าน
บุคลิกภาพ 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51
-

60 

61-
70 

71
-

80 

81
-

90 

91-
100 

 

√   √      √ √     

  4. การอบรม และ
ทดสอบความรู*
เทคนิคการขาย 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51
-

60 

61-
70 

71
-

80 

81
-

90 

91-
100 

 

√   √      √ √     

  5. การอบรม และ
ทดสอบความรู*ด*าน
เจรจาต"อรอง 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51
-

60 

61-
70 

71
-

80 

81
-

90 

91-
100 

 

√   √      √ √     

  6. การอบรม และ
ทดสอบความรู*ด*าน
ความเป5นผู*นํา 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51
-

60 

61-
70 

71
-

80 

81
-

90 

91-
100 

 

√   √      √ √     

  7. การอบรม และ
ทดสอบการ
เปรียบเทียบคู"แข"ง 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51
-

60 

61-
70 

71
-

80 

81
-

90 

91-
100 

 

√   √      √ √    √ 

  8. การอบรม และ
ทดสอบการ
แต"งหน*า และทําผม 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51
-

60 

61-
70 

71
-

80 

81
-

90 

91-
100 

 

√   √      √ √     

  9. แบบทดสอบ IQ 
และ EQ 

ร*อยละคะแนน
ข*อสอบและปฏิบัติ
รายไตรมาส 

51
-

60 

61-
70 

71
-

80 

81
-

90 

91-
100 

 

   √      √ √     

  10. การประเมินผล
ภาวะผู*นําจาก
เจ*าของร*าน 

ร*อยละคะแนนท่ี
เจ*าของร*านประเมิน
รายเดือน 

51
-

60 

61-
70 

71
-

80 

81
-

90 

91-
100 

 

√   √      √ √     
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ตารางท่ี 69 ตารางสรุป LeC-Co-SO (ต"อ) 
องค�ประกอบของตัวช้ีวัด เคร่ืองมือ Realtimeรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส/รายปx 

No 
งาน

โครงการ 
ผลสัมฤทธิ์หลกั 

 (KRAs)  
ตัวช้ีวัด 
 (KPIs)  

ระดบัเป\าหมาย 

1 . 
กา

รวั
ดผ

ลง
าน

แบ
บส

มดุ
ล 

(B
ala

nc
ed

 S
co

re
ca

rd
)  

2 . 
กา

รม
ุ"งเน

*นท
ีลู่ก

ค*า
 (C

us
to

m
er

 F
oc

us
)  

3. 
กร

าฟ
แท

"ง (
Hi

sto
gra

m
s) 

 

4. 
รูป

แบ
บก

าร
เรีย

นร
ู* (L

ea
rn

ing
 S

ty
le

s) 
 

5. 
ส"ว

นป
ระ

สม
ทา

งก
าร

ตล
าด

 (M
ar

ke
tin

g M
ix)

  
6.ก

าร
ปร

ะชุ
มอ

ย"า
งม

ีปร
ะส

ิทธิ
ภา

พ 
(M

ee
tin

g 
M

an
ag

em
en

t) 
 

7. 
แผ

นท
ี่อํา

นา
จ 

(P
ow

de
r M

ap
s) 

 

8. 
วง

จร
ชีวิ

ตข
อง

ผล
ิตภ

ัณฑ
4 (P

ro
du

ct
 L

ife
 C

yc
le

)  

9. 
กร

าฟ
แส

ดง
ผล

ใน
ช"ว

งเว
ลา

ที่ก
ําห

นด
 (R

un
 C

ha
rt)

  

10
. ต

าร
าง

ทัก
ษะ

 (S
kil

ls 
M

at
rix

)  

11
.ก

าร
ใช

*ทีม
ติด

ตา
มง

าน
 (M

on
ito

rin
g T

ea
m

)  

12
. ก

าร
ทํา

งา
นเ

ป5น
ทีม

 (T
ea

m
 W

or
kin

g) 
 

13
. ก

าร
บร

หิา
รข

*อม
ูล 

(D
at

ab
as

e 
M

an
ag

em
en

t) 
 

14
. ก

าร
ลด

กา
รส

ญูเ
ปล

"า (
W

as
te

 M
ini

m
isa

tio
n)

  

15
. ก

าร
วิเค

รา
ะห

4คู"แ
ข"ง

 (C
om

pe
tit

or
 A

na
lys

is)
  

1 2 3 4 5 

2 การ
ประสานง
าน 
Coordin
ator 

1. รายงาน
สินค*าคงเหลือ
ประจําเดอืน 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10      √     √   √  

2. รายงาน
สินค*าใกล*
หมดอายุ 6 
เดือน 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10      √  √   √   √  

  3. รายงานแจก
สินค*าตัวอย"าง 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  4. รายงานสรุป
กิจกรรมส"งเสริม
การขาย 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  5. รายงาน
ปgญหาการ
ทํางาน
ข*อเสนอแนะ 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10      √     √     

  6. การจัดส"ง
ภาพการเรียง
สินค*า Tester 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  7. การจัดส"ง
ภาพ 
Planogram 
ของสินค*า 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  8. การจัดส"ง
ภาพลักษณ4ของ
หัว Shelf  

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  9. รายงาน
สินค*าขายดี 
อันดับ 1-5 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10      √  √   √     

  10. แบบประ
เมิการทํางาน
ผู*แทนขาย 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10      √     √ √    
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ตารางท่ี 69 ตารางสรุป LeC-Co-SO (ต"อ) 
องค�ประกอบของตัวช้ีวัด เคร่ืองมือ Realtimeรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส/รายปx 

No 
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โครงการ 
ผลสัมฤทธิ์หลกั 
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ตัวช้ีวัด 
 (KPIs)  
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3 การ
ควบคุม
ตลาด  

1. รายงาน
แผนการโฆษณา
ส่ือ
ประชาสัมพันธ4 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

 Control 2. รายงาน
ข*อมูลคู"แข"ง 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10      √     √     

  3. การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของร*าน 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10 √ √    √     √     

  4. การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของลูกค*า (ไม"
ต่ํากว"า 5 ใบ)  

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10 √ √    √     √     

  5. รายงาน
ข*อเสนอแนะ
การขาย 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10      √     √     

  6. แบบการ
ประเมนิของ
ผู*จัดการฝwาย
ขาย 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10      √     √ √    

  7. แบบประเมนิ
เรื่องทกัษะ
การตลาด จาก
ฝwายการตลาด
และฝwายพัฒนา
สินค*า 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10      √ √    √     

  8. รายงานการ
ใช*ของ 
Premium  

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  9. การแข"งขนั
การจดัตั้งกอง
ประจําเดอืน 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10     √ √     √     

  10. การวางแผน
การส่ังซ้ือก"อน
วันที ่25 ของ
เดือน 

จํานวนรายงาน
ที่ส"งต"อเดือน 

6 7 8 9 10      √   √  √     
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ตารางท่ี 69 ตารางสรุป LeC-Co-SO (ต"อ) 
องค�ประกอบของตัวช้ีวัด เคร่ืองมือ Realtimeรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส/รายปx 

No 
งาน

โครงการ 
ผลสัมฤทธิ์หลกั 

 (KRAs)  
ตัวช้ีวัด 
 (KPIs)  

ระดบัเป\าหมาย 
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4 การวาง
กลยุทธ4 

1. ยอดขาย
รายวันเทียบเป\า
ขายรายวัน 

ร*อยละของเป\า
รายวัน 

60 70 80 90 10
0 
 

  √   √   √  √     

 Strategic 
Manage
ment 

2. ยอดขายราย
สัปดาห4เทียบ
เป\าขายราย
สัปดาห4 

ร*อยละของเป\า
ขายรายสัปดาห4 

60 70 80 90 10
0 

  √   √   √  √     

  3. ยอดขายราย
เดือนเทียบเป\า
ขายรายเดือน 

ร*อยละของเป\า
ขายรายเดือน 

60 70 80 90 10
0 
 

  √   √   √  √  √   

  4. ยอดขายราย
ไตรมาสเทียบ
เป\าขายรายไตร
มาส 

ร*อยละของเป\า
ขายรายไตรมาส 

60 70 80 90 10
0 
 

  √   √   √  √  √   

  5. เปอร4เซ็นต4
การรับคืนสินค*า
เทียบยอดขาย
รายเดือน 

ร*อยละการคืน
สินค*าเทียบ
ยอดขาย 

5 4 3 2 1 
 

  √   √   √  √  √   

  6. ค"าใช*จ"าย
เทียบยอดขาย
รายเดือน 

ร*อยละ
ค"าใช*จ"ายเทียบ
ยอดขาย 

17
-

20 

14-
16 

11
-

13 

7-
10 

3-
6 
 

  √        √  √   

  7. จํานวนสินค*า
ขายครบตาม
กลุ"มสินค*าของ
บริษัท 

จํานวนกลุ"ม
สินค*าทีข่ายครบ
ตามกําหนด 

1 2 3 4 5 
 

          √  √   

  8. ผลกําไรต"อ
ร*านค*า 

ร*อยละของผล
กําไรเทียบกับ
ยอดขาย 

2-
5 

5-
10 

11
-

15 

21
-

30 

> 
30 

          √  √   

  9. การส่ังซ้ือ
สินค*าใหม" 

จํานวนโหลทีม่ี
การส่ังซ้ือ 

2 4 6 8 10 
 

          √  √   

  10. การส่ังซ้ือ
สินค*าที่ต*องการ
ผลักดันตาม
ช"วงเวลา 

จํานวนโหลทีม่ี
การส่ังซ้ือ 

2 4 6 8 10 
 

          √  √   
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ตารางท่ี 69 ตารางสรุป LeC-Co-SO (ต"อ) 
องค�ประกอบของตัวช้ีวัด เคร่ืองมือ Realtimeรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส/รายปx 
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ผลสัมฤทธิ์หลกั 
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5 โครงสร*าง
ขององค4กร 
Organizat
ion 
Structure 

1. การพัฒนาข้ึน
เป5น Senior 
PC/BA  

ร*อยละของ
คะแนนรวม
ของตัวชี้วัด 
ราย 3 เดือน 

    70คะแนน
ติดต"อกัน 3 
เดือน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  2. การพัฒนาข้ึน
เป5น Chief 
PC/BA  

ร*อยละของ
คะแนนรวม
ของตัวชี้วัด 
ราย 6เดือน 

    80คะแนน
ติดต"อกัน 6 
เดือน 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  3. การพัฒนาข้ึน
เป5น Senior 
Chief PC/BA  

ร*อยละของ
คะแนนรวม
ของตัวชี้วัด 
รายปx 

    80 คะแนน
ติดต"อกัน 1 
ปx 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  4. การพัฒนาข้ึน
เป5น Assistance 
PC/BA Manager 

ร*อยละของ
คะแนนรวม
ของตัวชี้วัด 
ราย 1.6 ปx 

    90คะแนน
ติดต"อกัน 
1.6 ปx 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  5. การพัฒนาข้ึน
เป5น PC/BA 
Manager 

ร*อยละของ
คะแนนรวม
ของตัวชี้วัด 
ราย 2ปx 

    90คะแนน
ติดต"อกัน 2 
ปx 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  6. การพัฒนาข้ึน
เป5น PC/BA 
Senior Manager 

ร*อยละของ
คะแนนรวม
ของตัวชี้วัด 
ราย 2.6ปx 

    90คะแนน
ติดต"อกัน 
2.6 ปx 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  7. การพัฒนาข้ึน
เป5น PC/BA 
Area Manager 

ร*อยละของ
คะแนนรวม
ของตัวชี้วัด 
ราย 3ปx 

    90 
คะแนน
ติดต"อกัน 3 
ปx 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  8. การพัฒนาข้ึน
เป5น PC/BA 
Senior Area 
Manager 

ร*อยละของ
คะแนนรวม
ของตัวชี้วัด 
ราย 3.6ปx 

    90คะแนน
ติดต"อกัน 
3.6 ปx 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  9. การพัฒนาข้ึน
เป5น PC/BA 
Country 
Manager  

ร*อยละของ
คะแนนรวม
ของตัวชี้วัด 
ราย 4ปx 

    90 
คะแนน
ติดต"อกัน 4 
ปx 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

  10. สถิติการชาด 
ลา มาสาย 

จํานวนวันการ
ลาประจําปx 

20 15-
19 

11
-

15 

5-
10 

0-5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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  จากตารางท่ี 69 สามารถสรุปตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางการ
จัดการของบุคลากรในสายงานให*คําปรึกษาผลิตภัณฑ4ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  ภาวะผู*นํา (Leadership) เครื่องมือที่ใช*ประกอบด*วยการวัดผลงานแบบสมดุล 
(Balance Scorecard) การมุ"งเน*นลูกค*า (Customer Focus) รูปแบบการเรียนรู* (Learning Styles) 
ตารางทักษะ (Skill Matrix) การใช*ทีมติดตาม (MonitoringTeam) การวิเคราะห4คู"แข"ง (Competition 
Analysis)  
  ภาวะผู*นํา (Leadership) เครื่องมือท่ีใช*ประกอบด*วยการวัดงานแบบสมดุล (Balance 
Scorecard) รูปแบบการเรียนรู* (Learning Styles) ตารางทักษะ (Skill Matrix) การใช*ทีมติดตาม 
(MonitoringTeam)การวิเคราะห4คู"แข"ง (Competitors Analysis)  
  การประสานงาน (Coordination) เครื่องมือท่ีใช*ประกอบด*วยข*อ5.ส"วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix)การประชุมแบบมีประสิทธิภาพ วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ4 (ProductLife 
Cycle) การใช*ทีมติดตาม (MonitoringTeam) การลดการสูญเปล"า (Waste Minimization)  
  การควบคุม (Control) เครื่องมือท่ีใช*ประกอบด*วย.การวัดงานแบบสมดุล (Balance 
Scorecard)การมุ"งเน*นลูกค*า (Customer Focus) ส"วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การ
จัดประชุมอย"างมีประสิทธิภาพ (Meeting Management) การแสดงผลในช"วงเวลาท่ีกําหนด (Run 
Chart) การใช*ทีมติดตาม (MonitoringTeam) การทํางานเป5นทีม (Team Working)  
  กลยุทธ4 (strategy) เครื่องมือท่ีใช*ประกอบด*วยการมุ"งเน*นลูกค*า (Customer Focus) 
กราฟแท"ง (Histograms)การประชุมอย"างมีประสิทธิภาพ (Meeting Managment) วงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ4 (ProductLife Cycle).การแสดงผลในช"วงเวลาท่ีกําหนด (Run Chart) การใช*ทีมติดตาม 
(MonitoringTeam) การบริหารข*อมูล (Database Managment)  
  โครงสร*างองค4กร (organization) เครื่องมือท่ีใช*ประกอบด*วยการวัดผลแบบสมดุล 
(Balance Score card) รูปแบบการเรียนรู* (Learning) แผนท่ีอํานาจ (PowerMaps) ตารางทักษะ 
(Skill Matrix) การใช*ทีมติดตาม (MonitoringTeam)การบริหารข*อมูล (Database Management)  

3. สรุปผลของตัวช้ีวัด 
  จากผลการถอดบทสนากลุ"มของกลุ"มระดับริหารของผู*จัดการฝwายขายและการตลาด

ระดับบริหารได*จัดลําดับความสําคัญของการเรียนรู*กระบวนการของ (LeC-C0-SO) ซ่ึงประกอบด*วย 
ภาวะผู*นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) กลยุทธ4 
(strategy) โครงสร*างองค4กร (organization) โดยแสดงความคิดเห็นว"ากระบวนการเรียนรู*ควรเริ่ม
จากโครงสร*างขององค4กร (Organization) เพราะทําให*พนักงานกลุ"มนี้เห็นเรื่องผลตอบแทนของ
แรงจูงใจก"อน จะทําให*พนักงานกลุ"มนี้พร*อมท่ีจะเรียนรู*ส่ิงใหม"และเสริมด*วยภาวะผู*นําในเรื่ององค4
ความรู*ของผลิตภัณฑ4 การเจรจาต"อรองการพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมเทคนิคการขายและการบริการ 
ซ่ึงอาจจะทําควบคู"ไปกับด*านการประสานงาน การควบคุมแลการวางกลยุทธ4 โดยใช*เครื่องมือในการ
ทํางานท่ีประกอบด*วยการวัดผลงานแบบสมดุล (Balance Scorecard) การมุ"งเน*นลูกค*า (Customer 
Focus) กราฟแท"ง (Histograms) รูปแบบการเรียนรู* (Learning Styles) ส"วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) การจัดประชุมอย"างมีประสิทธิภาพ (Meeting Management) แผนท่ีอํานาจ 



212 

 

(PowerMaps) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ4 (Product Life Cycle) การแสดงผลในช"วงเวลาท่ีกําหนด 
(Run Chart) ตารางทักษะ (Skill Matrix)  การใช*ทีมติดตาม (MonitoringTeam) การทํางานเป5นทีม 
(Team Working) การบริหารข*อมูล (Database Managment) การลดการสูญเปล"า (Waste 
Minimization) การวิเคราะห4คู"แข"ง (Competiti Analysis) ผ"านวิธีการการสร*างแรงจูงใจด*วยการจัด
ประชุมเชิงนโยบายเรื่องโครงสร*างองค4กรและระดับของสายอาชีพท่ีจะถูกพัฒนาข้ึนพร*อมสวัสดิการ
และผลตอบแทนท่ีจะได*รับเพ่ือจูงใจให*พนักงงานกลุ"มนี้เกิดความสนใจในการทํางานโดยอธิบายถึง
ระดับของตําแหน"งท่ีจะถูกพัฒนาข้ึนตามระดับสายงาน (Carear Path)ต้ังแต"ระดับของพนักงานท่ีปรึกษา
งานขายและความงามอาวุโสไปจนถึงระดับสูงสุดท่ีผู*จัดการระดับประเทศ โดยอธิบายถึงผลประโยชน4
ท่ีจะได*รับในเรื่องของแรงจูงใจท้ังภายในและภายนอก เช"น เงินเดือนท่ีได*รับ และสวัสดิการต"างๆ ท่ีจะ
ได*รับตามมาเช"น เงินช"วยเหลือทางด*านประกันชีวิต เงินช"วยเหลือทางด*านทุน โล"ห4เกียรตินิยม และ
โครงสร*างของค"าเสียเวลาและคอมมิสชั่นเพื่อสร*างแรงจูงใจในระดับต*น จากนั้นจึงไปสู"การพัฒนา
ความเป5นผู*นําโดยมีหลักสูตรการอบรมรองรับด*วยกระบวนการพัฒนาองค4ความรู*และบุคลิกภาพท่ี
ประกอบด*วย กระบวนการของการเรียนรู*ด*วยการแสดงตารางกาพัฒนาศักยภาพของการการสร*างวุฒิ
ภาวะผู*นําผ"านการโครงการการฝZกอบรมท่ีประกอบด*วยการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*าน
ผลิตภัณฑ4การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านบริการ การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านบุคลิกภาพ 
การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านเทคนิคการขายการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านการเจรจา
ต"อรอง การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านความเป5นผู*นําการทดสอบการเปรียบเทียบกับคู"แข"ง 
การทดสอบการแต"งหน*าและทําผมแบบทดสอบ IQ และ EQ แบบประเมินผลภาวะผู*นําจากเจ*าของร*าน 
จากนั้นตามด*วยกระบวนการด*านการประสานงาน การควบคุม และ การวางกลยุทธ4 เพ่ือแจกแจง
วิธีการทํางาน และรูปแบบรายงานในการจัดทํา และอธิบายถึงโครงสร*างของคะแนนและวิธีปฏิบัติให*
มีความเข*าใจตรงกัน บนพ้ืนฐานของแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์ท่ีเป5นฐานในการทํางานให*บรรลุวัตถุประสงค4 
ซ่ึงสามารถสรุปได*ดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 65 สรุปผลการวิจัย 
 
  แผนภาพท่ี 65 สามารถสรุปได*ว"ากระบวนการของการเรียนรู*เรื่มด*วย โครงสร*างของ
องค4กร (Orhanization) เพ่ือสร*างแรงจุงใจในการทํางาน และการสร*างภาวะผู*นํา (Leadership) เพ่ือ
เสริมสร*างองค4ความรู*ในการทํางานในเรื่องผลิตภัณฑ4 การบริการ เทคนิคการขาย และการพัฒนา
บุคลิกภาพ อีกท้ังความสามารถเชิงการแข"งขัน และดําเนินการทางด*านการประสานงาน (Coordination) 
การควบคุม (Control) การวางกลยุทธ4 (Strategy) ควบคู"กันไปเพ่ือให*เกิดการเรียนรู*ในระบบการ
ทํางานโดยผ"านเครื่องมือท่ีใช*ในการวัดและประเมินตัวชี้วัดท่ีประกอบด*วย การวัดผลงานแบบสมดุล 
(Balance Scorecard) การมุ"งเน*นลูกค*า (Customer Focus) กราฟแท"ง (Histograms) รูปแบบการ
เรียนรู* (Learning Styles) ส"วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การจัดประชุมอย"างมี
ประสิทธิภาพ (Meeting Management) แผนท่ีอํานาจ (PowerMaps) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ4 
(Product Life Cycle) การแสดงผลในช"วงเวลาท่ีกําหนด (Run Chart) ตารางทักษะ (Skill Matrix) 
การใช*ทีมติดตาม (MonitoringTeam) การทํางานเป5นทีม (Team Working) การบริหารข*อมูล 
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(Database Managment) การลดการสูญเปล"า (Waste Minimization) และการวิเคราะห4คู"แข"ง 
(Competiti Analysis) เพ่ือให*กระบวนการการเรียนรู*มีความสมบูรณ4ในตามกรอบของการดําเนินงาน
ของการพัฒนาตัวชั้วัดแรงจุงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานให*
คําปรึกษาความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง  

4. ผลของการใช�การทดสอบโดยใช� Cohen’s Kappa  
  เพ่ือให*ผลวิจัยมีความน"าเชื่อถือมากข้ึนทางผู*วิจัยได*จัดทําข*อมูลเชิงสถิติของการวัด
ความสอดคล*องกันระหว"างแหล"งข*อมูลสองแหล"งท่ีแตกต"างกันเรียกว"า ผู*ประเมิน คือ ผู*จัดการฝwาย
ขายจํานวน 3 คน และผู*จัดการฝwายการตลาดจํานวน 3 คน โดยค"าสถิติจะเป5นอัตราส"วนของความ
น"าจะเป5นท่ีคาดว"าจะเป5น เม่ือ H0 (มีความเป5นอิสระต"อกัน) เป5นจริงกับความน"าจะเป5นท่ีสูงสุด โดยมี

สมการ KE=
  P(E)-1

P(E)-P(A)
โดยมีค"าสถิติท่ีอธิบายคือ   

  P (A)  = ค"าสัดส"วนท่ี k Raters ท่ีมีความเห็นสอดคล*องกัน  
  P (E)  = ค"าส"วนท่ี k Raters ท่ีมีความสอดคล*องกันโดยบังเอิญ (By Vhance)  
  K    = 1 ถ*ามีความสอดคล*องอย"างสมบรูณ4  
  K    = 0 ถ*ามีความเห็นไม"สอดคล*องกัน (No agreement among the raters)  
  โดยมีหลักของการตีความของหลักสถิติคือ (Viera& Garrett ,2005)  
  < 0  = ไม"สอดคล*อง  0.41-0.60 = สอดคล*องปานกลาง 
  0.01-0.20 = สอดคล*องน*อยมาก 0.61-0.80 = สอดคล*องมาก 
  0.21-0.40 = สอดคล*องน*อย 0.81-0.99 = สอดคล*องมากท่ีสุด 

  โดยมีระดับของความสอดคล*องของข*อคําถามท่ีระดับ 1-5 คือ 
  ระดับ 5 มีความสอดคล*องมากท่ีสุด  
  ระดับ 4 มาก  
  ระดับ 3 ปานกลาง  
  ระดับ 2 น*อย  
  ระดับ 1 น*อยท่ีสุด 
  โดยมีสถิติเรียงลําดับข*อโดยสามารถสรุปค"าสถิติได*ดังตารางท่ีKohen’s Kappa 
  จากผลการไปทดลองใช*ตัวชี้วัดแรงจูงมุ"งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการของบุคลากรในสาย
งานให*คําปรึกษาผลิตภัณฑ4ความงามผลการวิจัยสถิติ Cohen Kappa มีค"าท่ี .634 แสดงว"าผลการ
ทดลองใช*ตัวชี้วัดสามารถใช*งานได*ตามวัตถุประสงค4ของงานวิจัย 
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ตารางท่ี 70 ผลการวิเคราะห4 Cohen Kappa 
คําถาม 1 2 3 4 5 S¡ 

1 4 3    0.43 
2 5 2    0.52 
3 5 2    0.52 
4 5 2    0.71 
5 6 1    0.71 
6 6 1    0.71 
7 6 1    0.43 
8 3 4    0.52 
9 5 2    0.52 
10 5 2    0.52 
11 5 2    0.52 
12 6 1    0.71 
13 4 3    0.43 
14 5 2    0.52 
15 6 1    0.71 
16 5 2    0.52 
17 5 2    0.52 
18 4 3    0.43 
19 5 2    0.52 
20 5 2    0.52 
21 4 3    0.43 
22 5 2    0.52 
23 3 4    0.43 
24 4 3    0.43 
25 4 3    0.43 

26 4 3    0.43 

27 3 4    0.43 

28 5 2    0.52 
29 5 2    0.52 
30 3 4    0.43 
31 4 3    0.43 
32 4 3    0.43 
33 3 4    0.43 
34 5 2    0.52 
35 4 3    0.43 
36 3 4    0.43 
37 3 4    0.43 
38 4 3    0.43 
39 4 3    0.43 
40 3 4    0.43 
41 5 2    0.52 
42 4 3    0.43 

43 4 3    0.43 

44 4 3    0.43 

45 5 2    0.52 
46 5 2    0.52 

47 5 2    0.52 

48 5 2    0.52 

49 5 2    0.52 

50 5 2    0.52 

C¡ 224 126    0.83 
P¡ 0.640 0.3600 0.0000 0.0000   
 0.4096 0.1296    0.5392 
 

507

224

x
=

 
507

126

x
=

    0.634 
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5. บทสรุปของตัวช้ีวัด  
  จากผลงานวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือกําหนดเครื่องมือการบริหารงานแบบเรียลไทม4 

(Realtime) ท่ีป\อนข*อมูลย*อนกลับแบบทันทีทันใด เพ่ือจัดทําการสรุปและคัดเลือกตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"ง
ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม4ของบุคลากรในสายงานให*คําปรึกษาผลิตภัณฑ4และความงาม และนําผลไป
ประเมินความสอดคล*องโดยใช*สัมประสิทธิ์ โคเฮนแคปปา (Cohen ‘s Kappa) สามารถสรุปตัวชี้วัด
ของ (LeC-Co-SO) ซ่ึงประกอบด*วยภาวะผู*นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การ
ควบคุม (Control) และการวางแผนกลยุทธ4 (Strategic Planning) การจัดโครงสร*างองค4กร 
(Organization Structure) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ภาวะผู�นํา (Leadesrship) ประกอบด*วย 
  การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านผลิตภัณฑ4การอบรมและทดสอบความรู*ทางด*าน

บริการการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านบุคลิกภาพการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านเทคนิค
การขายการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*านการเจรจาต"อรองการอบรมและทดสอบความรู*ทางด*าน
ความเป5นผู*นํา การทดสอบการเปรียบเทียบกับคู"แข"งการทดสอบการแต"งหน*าและทําผมแบบทดสอบ 
IQ และ EQ และแบบประเมินผลภาวะผู*นําจากเจ*าของร*าน 
  การประสานงาน (Coordination) ประกอบด*วย 

  รายงานสินค*าคงเหลือประจําเดือนรายงานสินค*าท่ีใกล*หมดอายุอย"างตํ่า 6 เดือน
รายงานการแจกสินค*าตัวอย"างให*ลูกค*าการสรุปรายงานการจัดกิจกรรมส"งเสริมการขายรายงานปgญหา
การทํางานประจําเดือนการจัดส"งภาพการจัดเรียงสินค*าตัวอย"าง Testerการจัดส"งภาพการจัดเรียง
สินค*า (Planogram) การจัดส"งภาพลักษณ4ของหัวเชลล4 (Shelf Display)รายงานสินค*าขายดีติด
อันดับ 1-5และแบบประเมินผลการทํางานของผู*แทนขาย 
  การควบคุมตลาด (Control) ประกอบด*วย 

  รายงานแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ4รายงานข*อมูลคู"แข"งการประเมินความพึงพอใจ
ของร*านค*าการประเมินความพึงพอใจของลูกค*ารายงานข*อเสนอแนะการขายรายงานการใช*ของ
สมนาคุณPremium การวางแผนการสั่งซ้ือก"อนวันท่ี 25 ของเดือน แบบประเมินของผู*จัดการฝwายขาย
แบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดและขายจากฝwายการตลาดและฝwายพัฒนาสินค*าและการแข"งขัน
เรื่องการต้ังกอง (Gondola)  
  การวางกลยุทธ� (Strategic Planning) ประกอบด*วย 

  ยอดขายเทียบเป\าการขายรายวันรายงานยอดขายรายสัปดาห4 รายงานยอดขายราย
เดือนเทียบเป\า ยอดรับคืนเทียบยอดขาย รายงานยอดขายเทียบเป\ารายไตรมาส จํานวนสินค*าท่ีขาย
ครบกลุ"มสินค*า การสั่งซ้ือสินค*าท่ีต*องการให*ผลักดันตามช"วงเวลาค"าใช*จ"ายเทียบยอดขายผลกําไรต"อ
ร*าน และการสั่งซ้ือสินค*าใหม" 
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  โครงสร�างองค�กร (Organization Structure) ประกอบด*วย 
  การพัฒนาข้ึนเป5นท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior PC/BA) การพัฒนาข้ึน

เป5นหัวหน*าท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Chief PC/BA) การพัฒนาข้ึนเป5นหัวหน*าท่ีปรึกษางาน
ขายและความงามอาวุโส (Senior Chief PC/BA)การพัฒนาข้ึนเป5น ผู*ช"วยผู*จัดการท่ีปรึกษางานขาย
และความงาม (Assisant PC/BA Manager)การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษางานขายและความ
งาม (ManagerPC/BA) การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senoir 
Manager PC/BA)การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Area Manager 
PC/BA) การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Area 
ManagerPC/BA) การพัฒนาข้ึนเป5นผู*จัดการระดับประเทศท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Country 
ManagerPC/BA) และสถิติการขาดลามาสาย 
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บทท่ี 5 

สรุปและอภิปรายผล 
 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดมุ�งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม'ของบุคลากรในสายงานให,
คําปรึกษาผลิตภัณฑ'ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ใช,รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) โดยศึกษาค,นคว,าอย�างเปJนระบบเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ�งผลสัมฤทธิ์แบบ
เรียลไทม'ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานให,คําปรึกษาผลิตภัณฑ'ความงามในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง ด,วยวิธีการดําเนินการวิจัยหลายขั้นตอนได,แก� การทบทวนวรรณกรรม งานวิจัย         
ท่ีเก่ียวข,องเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดให,เปJนระบบ อีกท้ังการจัดสนทนากลุ�ม (Foucs Group) เพ่ือยืนยัน
แนวคิดและสร,างแบบสอบถามในงานวิจัยเพ่ือนํามาพัฒนาแนวโน,มของตัวชี้วัด จากนั้นจึงดําเนินการ
วิเคราะห'องค'ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสรุปคัดเลือกตัวชี้วัดและนําเครื่องมือการประเมินระบบเรียลไทม' 
และวิเคราะห'ค�าความเห็นพ,องต,องกันด,วยโคเฮน แคปปาเพ่ือสรุปตัวชี้วัดท่ีใช,งงานได,จริง ผู,วิจัยได,
สรุปผลการศึกษาได,ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห'ข,อมูลต้ังแต�ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเอกสารและสนทนากลุ�มเพ่ือหาฉันทา
มติองค'ประกอบท่ีคาดว�าจะเปJนแนวโน,มของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ�งสู�ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม'
ทางด,านการจัดการของบุคลากรในสายงานให,คําปรึกษาด,านผลิตภัณฑ'ความงามในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอางในเรื่อง (Lec-Co-SO) ซ่ึงประกอบด,วย ภาวะผู,นํา (Leadership) การประสานงาน 
(Coordination) การควบคุม (Control) และการวางแผนกลยุทธ' (Strategic Planning) การจัด
โครงสร,างองค'กร (Organization Structure) ผ�านการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใช,วิธิการสนทนากลุ�ม (Focus Group) ข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห'องค'ประกอบเชิงยืนยัน CFA 
(Confirmatory Factor Analysis) ของตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ�งสู�ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม'ทางด,านการ
จัดการของบุคลากรในสายงานให,คําปรึกษาด,านผลิตภัณฑ'ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางใน
เรื่อง (LeC-CO-SO) ในเรื่องคือการเปJนผู,นํา (Leadership) การประสานงาน(Coordination) 
การควบคุม(Control) และการวางแผนกลยุทธ' (Strategic Planning) และโครงสร,างขององค'กร 
(Organization Structure) ผ�านการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช,วิธีการสกัด
องค'ประกอบ (Exploratory Factor Analysis) เพ่ือทดสอบองค'ประกอบหลักของตัวชี้วัดแรง
แรงจูงใจมุ�งผลสัมฤทธิ์ทางด,านการจัดการของบุคลากรในสายงานให,คําปรึกษาด,านผลิตภัณฑ'และ
ความงามในธุรกิจเครื่องสําอางและใช,เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามกับตัวแทนเจ,าของร,านและ
ผู,บริหารระดับสูงของบริษัทโดยใช,สถิติในการวิเคราะห'ข,อมูลตามโครงสร,างและเปรียบเทียบโดยใช,
สถิติอนุมานข้ันตอนท่ี3จัดการประชุมเพ่ือกําหนดเครื่องมือการบริหารงานแบบเรียลไทม'(Realtime) 
เพ่ือจัดทําวิธีประเมินผลตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ�งสู�ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม'ทางด,านการจัดการของ
บุคลากรในสายงานให,คําปรึกษาด,านผลิตภัณฑ'ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางในเรื่อง (LeC-
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CO-SO) ในเรื่องคือภาวะผู,นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) 
และการวางแผนกลยุทธ' (Strategic Planning) การจัดโครงสร,างองค'กร (Organization Structure) 
ผ�านการทดสอบ Cohen’s Kappa เพ่ือประเมินความเห็นพ,องต,องกันของ 2 ผู,ประเมินคือและสรุป
ตัวชี้วัดแรงจุงใจมุ�งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานให,คําปรึกษาความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง โดยสามารถสรุปองค'ประกอบหลักและย�อยของ (LeC-C0-SO) ได,ดังนี้ 

 ภาวะผู�นํา (Leadership) หมายถึงระบบการสร,างพนักงานให,มีผลปฏิบัติงานและ
เปhาหมายให,กับองค'กรในการทํางานอีกท้ังการเพ่ิมกระบวนการพัฒนาให,พนักงงานกลุ�มนี้มีศักยภาพ
ทางด,านองค'ความรู,และการบริหารในการพัฒนาองค'กรและสร,างความยั่งยืนให,กับองค'กรโดย
พนักงานมีโอกาสท่ีท่ีจะพัฒนาตนเองเรียนรู,ทักษะใหม�ๆ โดยมีองค'ประกอบดังนี้การอบรมและทดสอบ
ความรู,ทางด,านผลิตภัณฑ'การอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านบริการการอบรมและทดสอบความรู,
ทางด,านบุคลิกภาพการอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านเทคนิคการขายการอบรมและทดสอบความรู,
ทางด,านการเจรจาต�อรองการอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านความเปJนผู,นํา การทดสอบการแต�งหน,า
และทําผมการทดสอบการเปรียบเทียบกับคู�แข�งแบบทดสอบ IQ และ EQและแบบประเมินผลภาวะ
ผู,นําจากเจ,าของร,าน 

 การประสานงาน (Coordination) ถือเปJนกระบวนการที่สําคัญของหน,าที่การทํางาน
และความรับผิดชอบของพนักงานกลุ�มนี้ซ่ึงมีรูปแบบของการประสานงานอยู�2รูปแบบคือการทํา
รายงานส�งให,ผู,บังบัญชาโดยองค'ประกอบของการประสานงานซ่ึงประกอบรายงานสินค,าคงเหลือ
ประจําเดือนรายงานสินค,าท่ีใกล,หมดอายุอย�างตํ่า 6 เดือนรายงานการแจกสินค,าตัวอย�างให,ลูกค,าการ
สรุปรายงานการจัดกิจกรรมส�งเสริมการขายรายงานปmญหาการทํางานประจําเดือนการจัดส�งภาพการ
จัดเรียงสินค,าตัวอย�าง (Tester)การจัดส�งภาพการจัดเรียงสินค,า (Planogram) ของสินค,าการจัดส�ง
ภาพลักษณ'ของหัวเชลล' (Shelf Display) รายงานสินค,าขายดีติดอันดับ 1-5 แบบประเมินผลการ
ทํางานของผู,แทนขาย 

 การควบคุมตลาด (Control) เปJนกระบวนการท่ีเปJนระบบ (System Process) มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และแก,ไข เพ่ือเปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานและเกณฑ'ท่ีถูกจัดทําข้ึน เพ่ือนํามา
เพ่ือการปรับปรุงแก,ไขและพัฒนาเพ่ือให,ทําการวางแผนมีความน�าเชื่อถือ และปhองกันเหตุการณ'โดยมี
องค'ประกอบของผลงานวิจัยคือรายงานแผนการโมษณาประชาสัมพันธ' รายงานข,อมมูลคู�แข�งการ
ประเมินความพึงพอใจของร,านค,าการประเมินความพึงพอใจของลูกค,ารายงานข,อเสนอแนะการขาย
แบบประเมินของผู,จัดการฝqายขายแบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดและขายการฝqายการตลาด
รายงานการใช,ของแถม (Premium)  รายงานการแข�งขันการต้ังกองการวางแผนการสั่งซ้ือก�อนวันท่ี 
25 ของเดือน 

 การวางกลยุทธ" (Strategic Planning) จะเก่ียวข,องกับการวางแผนของเปhาหมายองค'กร
เพ่ือกําหนดทิศทางการทํางาน เพ่ือลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลง เพ่ือลดการสญเสีย หรือเพ่ือการ
สร,างมาตราฐานในการควบคุม โดยมีรายละเอียดของผลวิจัยท่ีมีองค'ประกอบของ ยอดขายเทียบเปhา
การขายรายเดือน ยอดขายเทียบเปhาการขายรายไตรมาส การรับคืนสินค,าเทียบยอดขายยอดขายทะลุ
รายวันยอดขายทะลุรายสัปดาห' การแข�งขันเรื่องการจัดการตั้งกองประจําเดือนค�าใช,จ�ายเทียบ
ยอดขายผลกําไรต�อร,านการขายสินค,าออกจากร,านค,าเทียบยอดสั่งซ้ือต�อเดือนการสั่งซ้ือสินค,าใหม� 
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 โครงสร�างองค"กร (Organization Structure) คือการจัดความสัมพันธ'ระหว�างส�วนต�างๆ
คือตัวบุคคลและหน,าท่ีการงานเพ่ือรวมเข,าเปJนหน�วยงานท่ีมีประสิทธิภาพสามารถทํางานบรรลุ
เปhาหมายได,โดยมีการแบ�งองค'กรออกเปJนหน�วยงานย�อยๆให,ครอบคลุมภารกิจและหน,าท่ีขององค'กร
โดยมีองค'ประกอบของงานวิจัย1) การพัฒนาข้ึนเปJนท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior 
PC/BA)  การพัฒนาข้ึนเปJนหัวหน,าท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Chief PC/BA) การพัฒนาข้ึนเปJน
หัวหน,าท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Chief PC/BA)การพัฒนาข้ึนเปJน ผู,ช�วย
ผู,จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Assisant PC/BA Manager)การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการท่ี
ปรึกษางานขายและความงาม (ManagerPC/BA) การพัฒนาข้ันเปJนผู,จัดการท่ีปรึกษางานขายและ
ความงามอาวุโส (Senoir Manager PC/BA) การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและ
ความงาม (Area Manager PC/BA) การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงาม
อาวุโส (Senior Area MangerPC/BA) การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการระดับประเทศท่ีปรึกษางานขาย
และความงาม (Country ManagerPC/BA) สถิติการขาดลามาสาย 

 ข้ันตอนท่ี 2 การวิเคราะห'องค'ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : 
CFA) โดยมีผลการศึกษาออกเปJน 3 ส�วนคือผลวิเคราะห'ข,อมูลพ้ืนฐานของกลุ�มตัวอย�าง ผลวิเคราะห'
ระดับการยอมรับตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ�งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการ ผลการวิเคราะห'องค'ประกอบเชิงยืนยัน
(CFA) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลวิเคราะห"ข�อมูลพ้ืนฐานของกลุ-มตัวอย-างจํานวน 500 คนสามารถสรุปได�ดังนี้ 
  กลุ�มตัวอย�างท่ีตอบแบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส�วนใหญ�มีอายุ 31 – 40 ปy จํานวน  

218 คน คิดเปJนร,อยละ43.6 รองลงมา เปJนอายุตํ่ากว�า 30 ปy จํานวน 195คนคิดเปJนร,อยละ 38.8 
และอันดับสาม อายุ 41 – 50 ปy จํานวน 53 คน คิดเปJนร,อยละ 10.6 และกลุ�มตัวอย�างท่ีตอบ
แบบสอบถามในการศึกษาวิจัย ส�วนใหญ�มีระดับการศึกษา ตํ่ากว�าปริญญาตรี จํานวน 280 คน คิดเปJน
ร,อยละ 56.0 รองลงมาเปJนระดับปริญญาตรี/เทียบเท�า จํานวน 184 คนคิดเปJนร,อยละ 36.8 และ
อันดับสามระดับปริญญาโท จํานวน 34 คนคิดเปJนร,อยละ 6.8  ส�วนใหญ�มีประสบการณ'ในการทํางาน
น,อยกว�า 5 ปy จํานวน 203 คิดเปJนร,อยละ 40.6 รองลงมา 5-10 ปyจํานวน 147 คน คิดเปJนร,อยละ 
29.4 และอันดับท่ีสาม 11-15 ปyจํานวน 64 คนคิดเปJนร,อยละ 12.8 ตามลําดับ 

2. ผลวิเคราะห"ระดับการยอมรับตัวช้ีวัดแรงจูงใจมุ-งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการ  
  ภาวะผู�นํา (Leadership) แสดงผลระดับความคิดเห็นท่ีมีต�อตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ�ง

ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม'ทางด,านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให,คําปรึกษาด,านผลิตภัณฑ'ความงาม
ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ด,านภาวะผู,นํา โดยรวมอยู�ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 4.19 เม่ือ
พิจารณารายข,อพบว�า การอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านผลิตภัณฑ' มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท�ากับ 
4.31 รองลงมา คือ การอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านเทคนิคการขาย มีคะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 4.30 
และแบบทดสอบ IQ และ EQ มีค�าเฉลี่ยน,อยท่ีสุด เท�ากับ 4.00 

  การประสานงาน(Coordination) แสดงผลระดับความคิดเห็นท่ีมีต�อตัวชี้วัดแรงจูงใจ
โดยมุ�งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม'ทางด,านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให,คําปรึกษาด,าน
ผลิตภัณฑ'ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ด,านการประสานงาน โดยรวมอยู�ในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 4.12 เม่ือพิจารณารายข,อพบว�าการรายงานสินค,าคงเหลือประจําเดือน และ
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รายงานสินค,าท่ีใกล,หมดอายุอย�างตํ่า 6 เดือนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท�ากับ 4.22 รองลงมา คือ รายงาน
สินค,าขายดีติดอันดับ 1-5 มีคะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 4.16 และการจัดส�งภาพจัดเรียงแพลนโอแกรม 
(Planogram) ของสินค,ามีค�าเฉลี่ยน,อยท่ีสุด เท�ากับ 3.99 

  การควบคุม (Control) แสดงผลระดับความคิดเห็นที่มีต�อตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ�ง
ผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม'ทางด,านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให,คําปรึกษาด,านผลิตภัณฑ'ความ
งามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ด,านการควบคุมตลาด โดยรวมอยู�ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย
เท�ากับ 4.15 เม่ือพิจารณารายข,อพบว�า การประเมินความพึงพอใจของลูกค,ามีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
เท�ากับ 4.27รองลงมา คือ รายงานแผนการโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ'มีคะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 4.25 และ
การแข�งขันเรื่องการจัดการต้ังกอง(Gondola) ประจําเดือนมีค�าเฉลี่ยน,อยท่ีสุด เท�ากับ 4.08 

  การวางกลยุทธ" (Strategy Planning) แสดงผลระดับความคิดเห็นท่ีมีต�อตัวชี้วัด
แรงจูงใจโดยมุ�งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม'ทางด,านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให,คําปรึกษาด,าน
ผลิตภัณฑ'ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ด,านการวางกลยุทธ' โดยรวมอยู�ในระดับมาก มี
คะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 3.94 เม่ือพิจารณารายข,อพบว�า %ยอดขายเทียบเปhาการขายรายเดือนมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดเท�ากับ 4.03รองลงมา คือ การสั่งซ่ือสินค,าใหม�มีคะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 4.02 และผลกําไรต�อ
ร,านมีค�าเฉลี่ยน,อยท่ีสุด เท�ากับ 4.00 

  โครงสร�างองค"กร (Organization Structure) แสดงผลระดับความคิดเห็นท่ีมีต�อ
ตัวชี้วัดแรงจูงใจโดยมุ�งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม'ทางด,านการจัดการของบุคลากร ในสายงานให,
คําปรึกษาด,านผลิตภัณฑ'ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง ด,านโครงสร,างองค'กร โดยรวมอยู�ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 3.93 เม่ือพิจารณารายข,อพบว�า การพัฒนาตําแหน�งข้ึนเปJนท่ีปรึกษา
ความงามและผลิตภัณฑ'อาวุโส (SeniorPC/BA) มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท�ากับ 4.02 รองลงมา คือ การ
พัฒนาตําแหน�งข้ึนเปJนหัวหน,าท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ' (ChiefPC/BA) มีคะแนนเฉลี่ยเท�ากับ 
3.98 และการพัฒนาตําแหน�งข้ึนเปJนผู,จัดการเขตท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ' (AreaManager 
PC/BA) มีค�าเฉลี่ยน,อยท่ีสุด เท�ากับ 3.88 

3. ผลการวิเคราะห"องค"ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ภาวะผู�นํา (Leadership) พบว�าดัชนีความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค'ประกอบเชิง
ยืนยัน ขององค'ประกอบหลักท่ี 2 ภาวะผู,นําผลการวิเคราะห'ข,อมูลพบว�าค�าไค-สแควร' (Chi-Square) 
มีค�า 9.61 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.84 ค�าไค-สแควร'สัมพัทธ' (Chi-Square /df) = 
0.64 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ' (CFI) =1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) =0.99 และค�ารากท่ีสองของ
ค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 ซ่ึงผ�านเกณฑ'ทุกค�าแสดงว�า
โมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ' 

  นอกจากนี้ยังมีค�าสัมประสิทธ'อิทธิพลเรียงลําดับ 3 อันดับได,แก� อันดับท่ี1 ได,แก� การ
อบรมและทดสอบความรู,ทางด,านเทคนิคการขายมีค�าท่ี 0.86อันดับ 2 ได,แก� การอบรมและทดสอบ
ความรู,ทางด,านผู,นํามีค�าท่ี 0.83 และ อันดับ 3 ได,แก� การอบรมและทดสอบทางด,านการเจรจาต�อรอง 
ม่ีค�า ท่ี 0.80  
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  การประสานงาน (Coordination) พบว�าดัชนีความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดล
องค'ประกอบเชิงยืนยัน ขององค'ประกอบหลักท่ี 1การประสานงาน ผลการวิเคราะห'ข,อมูลพบว�าค�า
ไค-สแควร' (Chi-Square) มีค�า 9.08 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.82 ค�าไค-สแควร'
สัมพัทธ' (Chi-Square /df) = 0.64 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ' (CFI) =1.00 ค�า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) 
=0.99 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 
ซ่ึงผ�านเกณฑ'ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ' 

  นอกจากนี้ยังมีค�าสัมประสิทธ'อิทธิพลเรียงลําดับ 3 อันดับได,แก� อันดับท่ี1 ได,แก� การ
จัดภาพการจัดเรียงสินค,าตัวอย�าง (Tester) ม่ีค�าท่ี  0.87 อันดับ 2 ได,แก� การจัดส�งภาพจัดเรียง 
(Planogram) ค�าท่ี 0.77 และ อันดับ 3 ได,แก� การรายงานการประสานงานผู,แทนขายและผู,จัดการ ม่ี
ค�า ท่ี 0.72  

  การควบคุม (Control) พบว�าดัชนีความสอดคล,องกลมกลืนของโมเดลองค'ประกอบ
เชิงยืนยัน ขององค'ประกอบหลักท่ี 4 การควบคุมตลาด ผลการวิเคราะห'ข,อมูลพบว�าค�าไค-สแควร' 
(Chi-Square) มีค�า 8.55 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.80 ค�าไค-สแควร'สัมพัทธ' (Chi-
Square /df) = 0.65 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ' (CFI) =1.00 ค�าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) =0.99 และค�าราก
ท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 ซ่ึงผ�านเกณฑ'         
ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ' 

  นอกจากนี้ยังมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเรียงลําดับ 3 อันดับได,แก� อันดับท่ี1 ได,แก� การ
ประเมินความพึงพอใจของร,านค,าม่ีค�าท่ี 0.83อันดับ 2 ได,แก� การรายงานการพัฒนาสินค,าร�วมกับฝqาย
การตลาดและผลิตภัณฑ'ค�าที่ 0.80 และ อันดับ 3 ได,แก�รายงานข,อเสนอแนะในการทํางาน ม่ีค�า 
ท่ี 0.79  

  การวางกลยุทธ" (Strategy Planning) พบว�าดัชนีความสอดคล,องกลมกลืนของ
โมเดลองค'ประกอบเชิงยืนยัน ขององค'ประกอบหลักท่ี 5 การวางกลยุทธผลการวิเคราะห'ข,อมูลพบว�า
ค�าไค-สแควร' (Chi-Square) มีค�า 10.44 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.84 ค�าไค-สแควร'
สัมพัทธ' (Chi-Square /df) = 0.65 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ' (CFI) =1.00 ค�า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 1.00 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) =0.99 
และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 ซ่ึงผ�าน
เกณฑ'ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ' 

  นอกจากนี้ยังมีสัมประสิทธิ์อิทธิพลเรียง 3 อันดับ ค�าใช,จ�ายเทียบยอดขายมีค�าท่ี 0.85 
อันดับ2 ได,แก� การสังซ้ือสินค,าใหม�มีค�า 0.84 อันดับ 3 ได,แก� รายงานท่ีต,องการให,ผลักดันตามช�วงเวลา 
มีค�าท่ี 081 
  โครงสร�างองค"กร (Organization Structure) พบว�าดัชนีความสอดคล,องกลมกลืน
ของโมเดลองค'ประกอบเชิงยืนยัน ขององค'ประกอบหลักท่ี 3 โครงสร,างองค'กรผลการวิเคราะห'ข,อมูล
พบว�าค�าไค-สแควร' (Chi-Square) มีค�า 13.25 มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p-value = 0.89 ค�าไค-
สแควร'สัมพัทธ' (Chi-Square /df) = 0.63 ค�าดัชนีวัดความสอดคล,องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ' (CFI) =1.00 
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ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) = 0.99 ค�าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก,แล,ว (AGFI) 
=0.99 และค�ารากท่ีสองของค�าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกําลังสองของการประมาณ (RMSEA) =0.000 
ซ่ึงผ�านเกณฑ'ทุกค�าแสดงว�าโมเดลสอดคล,องกับข,อมูลเชิงประจักษ'นอกจากนี้ยังมีค�าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลเรียงลําดับ 3 อันดับได,แก� อันดับท่ี1 ได,แก� การพัฒนาข้ึนมาเปJนผู,ช�วยผู,จัดการ PC/BA 
(Assistant PC/BA Manager) ม่ีค�าท่ี  0.91 อันดับ 2 ได,แก� การพัฒนาข้ึนมาเปJนผู,จัดการระดับ
อาวุโส (Pc/Ba Senior Manager) มีค�าท่ี 0.89 และ อันดับ 3 ได,แก� การพัฒนาข้ึนมาเปJนผู,จัดการเขต 
(PC/BA Area Manager) ม่ีค�า ท่ี 0.86 

  การประชุมเพ่ือกําหนดเครื่องมือการบริหารงานแบบเรียลไทม' (Real Time) ท่ีมีผล
กลับทันทีทันใดการจัดการโดยมีเครื่องมือท่ีใช,ในการประเมินท่ีประกอบด,วยการวัดผลงานแบบสมดุล
(Balance Scorecard) การมุ�งเน,นลูกค,า(Customer Focus) กราฟแท�ง (Histograms) รูปแบบการ
เรียนรู, (Learning Styles) ส�วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การจัดประชุมอย�างมี
ประสิทธิภาพ(Meeting Management) แผนท่ีอํานาจ (PowerMaps) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ'
(Product Life Cycle) การแสดงผลในช�วงเวลาท่ีกําหนด (Run Chart) การวางทักษะ (Skill Matrix) 
การติดตามงาน (MonitoringTeam) การติดตามงานของทีม (การทํางานเปJนทีม(Team Working) 
MonitoringTeam) การบริหารข,อมูล (Data Management) การลดการสูญเปล�า (Waste 
Minimization) การวิเคราะห'คู�แข�ง(Competiti Analysis) โดยมีรายละเอียดของ (LeC-CoSO) ซ่ึง
ประกอบด,วย ภาวะผู,นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) 
และการวางแผนกลยุทธ' (Strategic Planning) การจัดโครงสร,างองค'กร (Organization Structure) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ภาวะผู�นํา (Leadesrship) ประกอบด,วยการอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านผลิตภัณฑ' 
การอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านบริการ การอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านบุคลิกภาพ การ
อบรมและทดสอบความรู,ทางด,านเทคนิคการขายการอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านการเจรจา
ต�อรอง การอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านความเปJนผู,นําการทดสอบการเปรียบเทียบกับคู�แข�ง 
การทดสอบการแต�งหน,าและทําผมแบบทดสอบ IQ และ EQ แบบประเมินผลภาวะผู,นําจากเจ,าของ
ร,าน โดยใช,เครื่องมือการบริหารท่ีประกอบคือการวัดผลแบบสมดุล(Balance Scorecard) การมุ�งเน,น
ลูกค,า(Customer Focus) รูปแบบการเรียนรู, (Learning Styles) แผนท่ีอํานาจ (Power Maps) การ
วางทักษะ (Skill Matrix) การติดตามงานของทีม (MonitoringTeam) การวิเคราะห'คู�แข�ง
(Competitors Analysis)  

  การประสานงาน (Coordination) ประกอบด,วยรายงานสินค,าคงเหลือประจําเดือน 
รายงานสินค,าท่ีใกล,หมดอายุอย�างตํ่า 6 เดือนรายงานการแจกสินค,าตัวอย�างให,ลูกค,าการสรุปรายงาน
การจัดกิจกรรมส�งเสริมการขาย รายงานปmญหาการทํางานประจําเดือน การจัดส�งภาพการจัดเรียง
สินค,าตัวอย�าง Tester การจัดส�งภาพการจัดเรียงสินค,า (Planogram) การจัดส�งภาพลักษณ'ของ       
หัวเชลล' (Shelf Display) รายงานสินค,าขายดีติดอันดับ 1-5แบบประเมินผลการทํางานของผู,แทนขาย
การประสานงาน(Coordination) เครื่องมือท่ีใช,ประกอบด,วย ส�วนประสมทางการตลาด(Marketing 
Mix) การประชุมอย�างมีประสิทธิภาพ(Meeting Management) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ' (Product  
Life Cycle) การใช,ทีมติดตาม (MonitoringTeam) การลดการสูญเปล�า (Waste Minimization)  
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  การควบคุมตลาด (Control) ประกอบด,วยรายงานแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ' 
รายงานข,อมูลคู�แข�งการประเมินความพึงพอใจของร,านค,า  การประเมินความพึงพอใจของลูกค,า
รายงานข,อเสนอแนะการขาย รายงานการใช,ของสมนาคุณPremiumการวางแผนการสั่งซ้ือก�อนวันท่ี 
25 ของเดือน แบบประเมินของผู,จัดการฝqายขาย แบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดและขายจากฝqาย
การตลาดและฝqายพัฒนาสินค,า การแข�งขันเรื่องการตั้งกอง (Gondola) การควบคุม(Control) 
เครื่องมือท่ีใช,ประกอบด,วย1.การวัดผลแบบสมดุล(Balance Scorecard) การมุ�งเน,นลูกค,า (Customer 
Focus) ส�วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) การจัดประชุมอย�างมีประสิทธิภาพ (Meeting 
Management) การแสดงผลในช�วงเวลาท่ีกําหนด (Run Chart) การใช,ทีมติดตาม (MonitoringTeam) 
การทํางานเปJนทีม (Team Working) การวิเคราะห'คู�แข�ง(competitors Analysis)  

  การวางกลยุทธ" (Strategic Planning) ประกอบด,วยยอดขายเทียบเปhาการขายรายวัน 
รายงานยอดขายรายสัปดาห' รายงานยอดขายรายเดือนเทียบเปhายอดรับคืนเทียบยอดขายรายงาน
ยอดขายเทียบเปhารายไตรมาส จํานวนสินค,าท่ีขายครบกลุ�มสินค,า การสั่งซ้ือสินค,าท่ีต,องการให,ผลักดัน
ตามช�วงเวลา ค�าใช,จ�ายเทียบยอดขาย ผลกําไรต�อร,าน การสั่งซ้ือสินค,าใหม� เครื่องมือท่ีใช,ประกอบด,วย 
การมุ�งเน,นลูกค,า (Customer Focus) กราฟแท�ง (Histograms) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ' (Product  
Life Cycle) การแสดงผลในช�วงเวลาท่ีกําหนด (Run Chart) การใช,ทีมติดตาม (MonitoringTeam) 
การบริหารข,อมูล (Database Managment)  

  โครงสร�างองค"กร (Organization Structure) ประกอบด,วยการพัฒนาข้ึนเปJนท่ีปรึกษา
งานขายและความงามอาวุโส (Senior PC/BA) การพัฒนาข้ึนเปJนหัวหน,าท่ีปรึกษางานขายและความ
งาม (Chief PC/BA) การพัฒนาข้ึนเปJนหัวหน,าท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Chief 
PC/BA) การพัฒนาขึ้นเปJน ผู,ช�วยผู,จัดการที่ปรึกษางานขายและความงาม (Assisant PC/BA 
Manager) การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (ManagerPC/BA) การพัฒนา
ข้ันเปJนผู,จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senoir Manager PC/BA) การพัฒนาข้ึนเปJน
ผู,จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Area Manager PC/BA) การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการเขต
ท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Area ManagerPC/BA) การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการ
ระดับประเทศท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Country ManagerPC/BA) สถิติการขาดลามาสาย 
โครงสร,างองค'กร (Organization) เครื่องมือท่ีใช,ประกอบด,วยการวัดผลงานแบบสมดุล (Balance 
Scorecard) การมุ�งเน,นลูกค,า (Customer Focus) รูปแบบการเรียนรู,(Learning Styles) ส�วนประสม
ทางการตลาด(Marketing Mix) การจัดประชุมอย�างมีประสิทธิภาพ(Meeting Management) แผนท่ี
อํานาจ(PowerMaps) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ'(Product  Life Cycle) การแสดงผลในช�วงเวลาท่ี
กําหนด(Run Chart) การวางทักษะ (Skill Matrix) การติดตามงาน (MonitoringTeam)การติดตาม
งานของทีม(การทํางานเปJนทีม (Team Working) MonitoringTeam) การบริหารข,อมูล (Data 
Management) การลดการสูญเปล�า (Waste Minimization) การวิเคราะห'คู�แข�ง (Competiti 
Analysis)  
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การอภิปรายผล 
 จากการพัฒนาตัวชี้วัดมุงผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม'ของบุคลากรในสายงานให,คําปรึกษา
ผลิตภัณฑ'ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางโดยผู,วิจัยได,ศึกษาเรื่ององค'ประกอบของการจัดการ 
(LeC-Co-So) ซ่ึงประกอบด,วยภาวะผู,นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม 
(Control) และการวางแผนกลยุทธ' (Strategic Planning) การจัดโครงสร,างองค'กร (Organization 
Structure) โดยผู,วิจัยได,สรุปกรอบแนวคิดของแรงจูงใจผ�านการทบทวนวรรณกรรมของแรงจูงใจเชิง
เนื้อหาและเชิงกระบวนการผ�านทฤษฎีของนักคิดท่ีประกอบด,วย ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว' (Maslow 
theory) ทฤษฎีสองปmจจัย (Two-Factor) ของ Herzberg ทฤษฎีอีอาร'จี (ERG Theory) ทฤษฎี
แรงจูงใจ ของ (Maccelland) ทฤษฎีความเสมอภาคของอาดามส' (Adams) ทฤษฎีของพอรท'เตอร'
และลอเลอร' (Porter and Lawler) ทฤษฎีกําหนดเปhาหมายของล�อค (Lockand Lathame) ทฤษฎี 
วีรูม (V-Room) และทฤษฎีเสริมแรง (Reinforcement Theory)  
 โดยมีมิติท่ีทําการเปรียบเทียบมุมมองของแรงจูงใจมุ�งผลสัมฤทธิ์ในเชิงเนื้อหาและ
กระบวนการของแต�ละทฤษฏีท่ีประกอบด,วยดังนี้ (1) เรื่องของรางวัลและผลตอบแทน มีทฤษฎีท่ีให,
ความสําคัญคือทฤษฎีความเสมอภาคของอาดามส' (Adams) ทฤษฎีของพอรท'เทอร'และลอเลอร' 
(Porter and Lawler) และทฤษฎีวีรูม (V-Room) (2) เรื่องความก,าวหน,าในอาชีพ ทฤษฎีท่ีให,
ความสําคัญทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว' (Maslow theory) ทฤษฎีสองปmจจัย (Two-Factor) Herzberg 
ทฤษฎีอีอาร'จี (ERG Theory) (3) เรื่องเง่ือนไขการทํางาน ทฤษฎีท่ีให,ความสําคัญคืทฤษฎีสองปmจจัย 
(Two-Factor) Herzberg (4) เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน ทฤษฎีท่ีให,ความสําคัญคือทฤษฎี
แรงจูงใจของมาสโลว' (Maslow theory) ทฤษฎีสองปmจจัย (Two-Factor) Herzberg ทฤษฎีของ     
อีอาร'จี (ERG) (5) เรื่องของความต,องการพ้ืนฐาน ทฤษฎีท่ีให,ความสําคัญทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว' 
(Maslow theory) ทฤษฎีอีอาร'จี (ERG Theory) (6) เรื่องความสัมพันธ' ทฤษฎีท่ีให,ความสําคัญคือ
ทฤษฎีสองปmจจัย (Two-Factor) Herzberg ทฤษฎีอีอาร'จี (ERG Theory) ทฤษฎีแรงจูงใจ ของ 
(Maccelland) (7) เรื่องของการประสบผลสําเร็จ ทฤษฎีท่ีให,ความสําคัญคือ ทฤษฏีมาสโลว'(Maslow 
Theory) ทฤษฎีสองปmจจัย (Two-Factor) Herzberg ทฤษฎีอีอาร'จี (ERG Theory) ทฤษฎีแรงจูงใจ 
ของ (Maccelland) (8) เรื่องเชิงของอํานาจ ทฤษฎีท่ีให,ความสําคัญคือทฤษฎีแรงจูงใจ ของ (Maccelland) 
(9) เรื่องของความคาดหวัง ผลลัพธ' ความชอบ ทฤษฎีท่ีให,ความสําคัญคือทฤษฎีวีรูม (V-Room) (10) 
เรื่องของความพึงพอใจในการทํางาน ทฤษฎีที่ให,ความสําคัญคือทฤษฎีสองปmจจัย (Two-Factor) 
Herzberg ทฤษฎีของพอรท'เตอร'และลอเลอร' (Porter and Lawler) ทฤษฎีวีรูม (V-Room)           
(11) เรื่องการยอมรับทฤษฎีท่ีให,ความสําคัญคือทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว' (Maslow theory) ทฤษฎี
สองปmจจัย (Two-Factor) และทฤษฎีของ Macceland (12) เรื่องจุดมุ�งหมายทฤษฏีท่ีให,ความสําคัญ 
คือทฤษฎีกําหนดเปhาหมายของล�อค (Lock and Latham) (13) เรื่องความรับผิดชอบทฤษฎีท่ีให,
ความสําคัญคือทฤษฎีสองปmจจัย (Two-Factor) ของ Herzberg (14) เรื่องการลงโทษ ทฤษฏีท่ีให,
ความสําคัญคือทฤษฎีเสริมแรง(Reinforcement Theory) 

 นอกจากนี้ผู,วิจัยได,สรุปแนวคิดต�อยอดในความสอดคล,องกับ (LeC-CO-SO) ประกอบด,วย 
ภาวะผู,นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) และการวางแผน
กลยุทธ'(Strategic Planning) การจัดโครงสร,างองค'กร (Organization Structure) ในมิติของแรงจูง
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ในเชิงเนื้อหา (Content Theory) และกระบวนการ (Process Theory) โดยมีรายละเอียดดังนี้ของ
แต�ละด,านดังนี้ 

 ภาวะผู�นํา (Leadership) ประกอบด,วยการอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านผลิตภัณฑ' 
การอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านบริการ การอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านบุคลิกภาพ 
การอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านเทคนิคการขายการอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านการเจรจา
ต�อรอง การอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านความเปJนผู,นําการทดสอบการเปรียบเทียบกับคู�แข�ง 
แบบทดสอบ IQ และ EQ แบบประเมินผลภาวะผู,นําจากเจ,าของร,าน โดยมีความสัมพันธ'กับ ทฤษฎี
สองปmจจัยTwo Factor ของ Herzbergในเรื่องเง่ือนไขการทํางาน ความรับผิดชอบในการทํางาน และ
ความพึงพอใจ  ทฤษฏีอาดัมส' มีความสัมพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน ทฤษฏีของลอเลอร'
แอนด'พอรท'เตอร' (Lawler and Porter) มีความสันพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน และความพึงพอใจ 
ทฤษฏีของวีรูม (Vroom) มีความสัมพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน ผลลัพธ' ความคาดหวัง และ
ความพึงพอใจ ทฤษฏีเสริมแรง (Reinforcement) มีความสัมพันธ'ในเรื่องการลงโทษท่ีไม�ได,คะแนน 

 การประสานงาน (Coordination) ประกอบด,วยรายงานสินค,าคงเหลือประจําเดือน 
รายงานสินค,าท่ีใกล,หมดอายุอย�างตํ่า 6 เดือน รายงานการแจกสินค,าตัวอย�างให,ลูกค,า การสรุป
รายงานการจัดกิจกรรมส�งเสริมการขาย รายงานปmญหาการทํางานประจําเดือน การจัดส�งภาพการ
จัดเรียงสินค,าตัวอย�าง Testerการจัดส�งภาพการจัดเรียงสินค,า (Planogram) ของสินค,าการจัดส�ง
ภาพลักษณ'ของหัวเชลล' (Shelf Display) รายงานสินค,าขายดีติดอันดับ 1-5 โดยมีความสัมพันธ'กับ 
ทฤษฏีสองปmจจัยTwo Factor ของ Herzberg ในเรื่อง เง่ือนไขการทํางาน ความรับผิดชอบในการ
ทํางาน ความสัมพันธ' และความพึงพอใจ  ทฤษฏี อี อาร' จี ERG มีความสัมพันธ'ในเรื่องความสัมพันธ'  
ทฤษฏีของแม็คเซลลัน (Maccelland) มีความสัมพันธ'ในเรื่อง ความสัมพันธ'เช�นกัน  ทฤษฏีอาดัมส' มี
ความสัมพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน ทฤษฏีของลอเลอร'แอนด'พอรท'เตอร' (Lawler and 
Porrter) มีความสันพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน และความพึงพอใจ ทฤษฏีของวีรูม (Vroom) 
มีความสัมพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน ผลลัพธ' ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ทฤษฏี
เสริมแรง (Reinforcement) มีความสัมพันธ'ในเรื่องการลงโทษท่ีไม�ได,คะแนน 

 การควบคุม (Control) ประกอบด,วยรายงานแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ' รายงาน
ข,อมูลคู�แข�งการประเมินความพึงพอใจของร,านค,า การประเมินความพึงพอใจของลูกค,ารายงาน
ข,อเสนอแนะการขาย รายงานการใช,ของสมนาคุณPremiumการวางแผนการสั่งซื้อก�อนวันที่ 25 
ของเดือน แบบประเมินของผู,จัดการฝqายขาย แบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดและขายจากฝqาย
การตลาดและฝqายพัฒนาสินค,า การแข�งขันเรื่องการต้ังกอง (Gondola) โดยมีความสัมพันธ'กับทฤษฏี
สองปmจจัยTwo Factor ของ Herzberg ในเรื่องเง่ือนไขการทํางาน ความรับผิดชอบในการทํางาน 
ความสัมพันธ' และความพึงพอใจ  ทฤษฏี อี อาร' จี ERG มีความสัมพันธ'ในเรื่องความสัมพันธ'  ทฤษฏี
ของแม็คเซลลัน (Maccelland) มีความสัมพันธ'ในเรื่องความสัมพันธ'เช�นกัน  ทฤษฏีอาดัมส' มี
ความสัมพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน ทฤษฏีของลอเลอร'แอนด'พอรท'เตอร' (Lawler and 
Porter) มีความสันพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน และความพึงพอใจ ทฤษฏีของวีรูม (Vroom) 
มีความสัมพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน ผลลัพธ' ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ทฤษฏี
เสริมแรง (Reinforcement) มีความสัมพันธ'ในเรื่องการลงโทษท่ีไม�ได,คะแนน 
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 การวางกลยุทธ" (Strategic Planning) ประกอบด,วยยอดขายเทียบเปhาการขายรายเดือน 
ยอดขายเทียบเปhาการขายรายไตรมาส การับคืนสินค,าเทียบยอดขาย ยอดขายทะลุรายวัน ยอดขาย
ทะลุรายสัปดาห' การแข�งขันเรื่องการจัดการการต้ังกองประจําเดือน ค�าใช,จ�ายเทียบยอดขายผลกําไร
ต�อร,านการขายสินค,าออกจากร,านค,าเทียบยอดสั่งซ้ือต�อเดือน การสั่งซ้ือสินค,าใหม�โดยมีความสัมพันธ'
กับ ทฤษฏีสองปmจจัยTwo Factor ของ Herzberg ในเรื่องเง่ือนไขการทํางาน ความรับผิดชอบในการ
ทํางาน ความสัมพันธ' และความพึงพอใจ  ทฤษฏี อี อาร' จี ERG มีความสัมพันธ'ในเรื่องความสัมพันธ'  
ทฤษฏีของแม็คเซลลัน (Maccelland) มีความสัมพันธ'ในเรื่อง ความสัมพันธ'เช�นกัน  ทฤษฏีอาดัมส' มี
ความสัมพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน ทฤษฏีของลอเลอร'แอนด'พอรท'เตอร' (Lawler and 
Porter) มีความสัมพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน และความพึงพอใจ ทฤษฏีของวีรูม (Vroom) 
มีความสัมพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน ผลลัพธ' ความคาดหวัง และความพึงพอใจ ทฤษฏีของล็อค 
(LockandLotham) มีความสัมพันธ'ในเรื่องจุดประสงค'ของเปhาหมาย ทฤษฏีเสริมแรง (Reinforcement) 
มีความสัมพันธ'ในเรื่องการลงโทษท่ีไม�ได,คะแนน 

 โครงสร�างองค"กร (Organization Structure)  การพัฒนาในสายอาชีพ การพัฒนาข้ึน
เปJนท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior PC/BA)  การพัฒนาข้ึนเปJนหัวหน,าท่ีปรึกษางาน
ขายและความงาม (Chief PC/BA)  การพัฒนาข้ึนเปJนหัวหน,าท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส 
(Senior Chief PC/BA)  การพัฒนาข้ึนเปJน ผู,ช�วยผู,จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Assistant 
PC/BA Manager) การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม(ManagerPC/BA)  การ
พัฒนาข้ันเปJนผู,จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senoir Manager PC/BA) การพัฒนาข้ึน
เปJนผู,จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงาม(Area Manager PC/BA)  การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการ
เขตท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Area MangerPC/BA) การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการ
ระดับประเทศท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Country ManagerPC/BA)  สถิติการขาดลามาสาย 
โดยมีความสัมพันธ'กับทฤษฏีของมาสโลว' (Maslow Theory) ในเรื่องการเปJนท่ียอมรับ ทฤษฏีสอง
ปmจจัยTwo Factor ของ Herzberg มีความสัมพันธ'ในเรื่อง ความก,าวหน,าในอาชีพ เง่ือนไขการทํางาน 
การเปJนท่ียอมรับ ความรับผิดชอบในการทํางาน ความสัมพันธ' และความพึงพอใจ  ทฤษฏี อี อาร' จี 
ERG มีความสัมพันธ'ในเรื่องความก,าวหน,าในอาชีพ ความปลอดภัยในการทํางาน ความต,องการ
พ้ืนฐาน  ทฤษฏีของแม็คเซลลัน (Maccelland) มีความสัมพันธ'ในเรื่องการเปJนท่ียอมรับ การประสบ
ผลสําเร็จ เช�นกัน  ทฤษฏีอาดัมส' มีความสัมพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน ทฤษฏีของลอเลอร'
แอนด'พอรท'เตอร' (Lawler and Porter) มีความสัมพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน และความพึงพอใจ 
ทฤษฏีของวีรูม (Vroom) มีความสัมพันธ'ในเรื่องรางวัลและผลตอบแทน ผลลัพธ' ความคาดหวัง 
ความชอบ และความพึงพอใจ ทฤษฏีเสริมแรง (Reinforcement) มีความสัมพันธ'ในเรื่องการลงโทษท่ี
ไม�ได,คะแนน 

 นอกจากนี้ทางผู,วิจัยได,เสนอแนวคิดของการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจุงใจมุ�งผลสัมฤทธิ์การ
จัดการของบุคลากรในสายงานให,คําปรึกษางานขายและความงาม โดยสามารถสรุปได,ถึงองค'ประกอบ
หลักหลังจากทํางานวิจัยโดยมีองค'ประกอบหลัก 4 ด,านคือ การจัดการองค'กร (Organization 
Management) แรงจูงใจมุ�งผลสัมฤทธิ์ (Motivation) การประเมินผลและตัวชี้วัด ระบบเรียลไทม' 
(Real time System) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 การจัดการองค'กร (Organization Management) ในเรื่อง (LeC-CoSO) ซ่ึงประกอบด,วย 
การเปJนผู,นํา (Leadership) คือการประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) การวางกลยุทธ' 
(Strategy) การจัดการองค'กร (Organization) และองค'ประกอบของแรงจูงใจ (Motivation) ประกอบด,วย
แรงจูงใจเชิงเนื้อหา และแรงจูงใจเชิงกระบวนการ ท่ีมองผ�าน 3 มิติ คือ มิติทางสังคม (Social Dimension) 
มิติทางอารมณ' (Mental Dimension) มิติทางกายภาพ (Physical Dimension) โดยสามารถสรุป
เรื่อง (LeC-CoSO) ผ�าน 3 มิติได,ดังนี้2.1มิติทางด,านสังคม (Social Dimension) แสดงถึงพนักงานมี
ความสัมพันธ'กับลูกค,า เพ่ือนร�วมงานและผู,จัดการ ในมุมมองของการสื่อสาร การให,ข,อมูลย,อนกลับ 
ภาวะผู,นํา และสถานภาพการยอมรับ 2.2มิติทางด,านจิตใจ (Mental Dimension) แสดงถึงขอบเขต
ของเนื้องาน ความก,าวหน,าในอาชีพ ความปลอดภัยในการทํางาน ความมีอิสระในการทํางาน2.3มิติ
ทางด,านกายภาพ (Physical Dimension) แสดงถึงการจ�ายผลตอบแทน หรือการได,รับผลตอบแทน
จากการทํางาน โดยสามารถสรุปความสอดคล,องของ (LeC-CoSO) และมิติท้ัง 3โดยมีรายละเอียด
ของ การเปJนผู,นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) และการ
วางแผนกลยุทธ' (Strategy) การจัดสร,างโครงสร,างองค'กร (Organization Structure) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 ภาวะผู,นํา (Leadership) มีความสอดคล,องกับมิติทางกายภายทางด,าน แรงจูงใจด,าน
รางวัลและการลงโทษ (Rewardand Punishment) และสอดคล,องกับมิติสังคมทางด,านการเปJนท่ี
ยอมรับ (Recognition) และสอดคล,องกับมิติทางด,านจิตใจในด,านความก,าวหน,าในอาชีพ (Achievement)  
เง่ือนไขการทํางาน (Working Condition) ความรับผิดชอบในการทํางาน (Responsibility) ความ
คาดหวัง (Expectation) ผลลัพธ' (Result) ความชอบ (Valence) ความพึงพอใจ (Satisfaction)  

 การประสานงาน (Coordination) มีความสอดคล,องกับมิติทางกายภายทางด,าน แรงจูงใจ
ด,านรางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) และสอดคล,องกับมิติสังคมทางด,าน
ความสัมพันธ' (Relationship) และสอดคล,องกับมิติทางด,านจิตใจในด,านเง่ือนไขการทํางาน (Working 
Condition) ความรับผิดชอบในการทํางาน (Responsibility) ความคาดหวัง (Expectation) ผลลัพธ' 
(Result) ความชอบ (Valence) ความพึงพอใจ (Satisfaction)  

 การควบคุม (Control) มีความสอดคล,องกับมิติทางกายภายทางด,าน แรงจูงใจด,าน
รางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) และสอดคล,องกับมิติสังคมทางด,านความสัมพันธ' 
(Relationship) และสอดคล,องกับมิติทางด,านจิตใจในด,านเง่ือนไขการทํางาน (Working Condition) 
ความรับผิดชอบในการทํางาน (Responsibility) ความคาดหวัง (Expectation) ผลลัพธ' (Result) 
ความชอบ (Valence) ความพึงพอใจ (Satisfaction)  

 การวางกลยุทธ' (Strategy) มีความสอดคล,องกับมิติทางกายภายทางด,าน แรงจูงใจด,าน
รางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) และสอดคล,องกับมิติทางด,านจิตใจในด,าน
จุดประสงค'ของเปhาหมาย (Goal Setting)  เง่ือนไขการทํางาน (Working Condition) ความรับผิดชอบใน
การทํางาน(Responsibility) ความคาดหวัง (Expectation) ผลลัพธ' (Result) ความชอบ (Valence) 
ความพึงพอใจ (Satisfaction)  
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 การจัดโครงสร,างองค'กร (Organization) มีความสอดคล,องกับมิติทางกายภายทางด,าน 
แรงจูงใจด,านรางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) และสอดคล,องกับการเปJนท่ี
ยอมรับ (Recognition) และอํานาจ (Power) และสอดคล,องกับมิติทางด,านจิตใจในด,านจุดประสงค'
ของเปhาหมาย (Goal Setting) ความก,าวหน,าในอาชีพ (Achievement)  เง่ือนไขการทํางาน 
(Working Condition) ความรับผิดชอบในการทํางาน (Responsibility) ความคาดหวัง (Expectation) 
ผลลัพธ' (Result) ความชอบ (Valence) ความพึงพอใจ (Satisfaction)  
 การประเมินผลและตัวช้ีวัด (Indicators and Evaluation) ซ่ึงประกอบด,วยแนวคิด
การประเมิน คือกระบวนการของการกําหนดขอบเขตของการตัดสินใจในการเลือกข,อมูลท่ีเหมาะสม 
วิธีการเก็บข,อมูลและวิเคราะห'ข,อมูล ตลอดจนการเขียนรายงานสรุปข,อมูลเพ่ือให,ผู,มีอํานาจในการ
ตัดสินใจใช,เปJนแนวทางในการปฏิบัติงานต�างๆโดยการประเมินแบบข,อมูลย,อนกลับ (Feedback) ท้ัง
ด,านบวกและด,านลบเพ่ือเปJนประโยชน'ในการพัฒนาองค'กร ส�วนแนวคิดการพัฒนาตัวชี้วัดคือตัวบ�งชี้
เพ่ือให,ได,เกณฑ'มาตรฐาน เพ่ือวัดวัตถุประสงค'และเปhาหมายท่ีตั้งไว, 
 ระบบ เรียลไทม" (Real time) ระบบเรียลไทม'ถือว�าเปJนตัวกําหนดความต,องการท่ีอยู�
บนพ้ืนฐานของระยะเวลา โดยให,ความสําคัญกับผู,ปฏิบัติการและช�องทางของการสื่อสาร อีกท้ัง
ความสําคัญของตารางของการทํางานโดยมีระยะเวลามาเปJนตัวแปรสําคัญของการทํางาน ของ
จุดเริ่มต,นของงาน และจุดจบของเนื้องาน (Release Time and Deadlines) จุดจบของเวลาและ
จุดเริ่มต,นมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการทํางานโดยใช,ตารางกําหนดเวลาการทํางานท่ีชัดเจน (Fixed 
Priority Scheduling) ท่ีมีความสัมพันธ'กับการทํางาน หรืออาจจะเรียกว�า ขบวนการก็ได,เช�นกัน 
ระยะเวลาของการปล�อยงานเริ่มต,นจนสําเร็จเรียกว�า ระยะเวลาการทํางานโดยมีหลักเกณฑ'ของการ
พิจารณาข,อมูลแบบเรียลไทม' คือ งานทุกงานต,องมีระยะเวลาเปJนตัวกําหนด งานทุกงานท่ีทําจะต,องมี
จุดเริ่มต,นและจุดจบของงานเสมอ งานทุกงานต,องมีความเปJนอิสระในการทํางานของแต�ละร,าน 40 
งานทุกงานจะต,องมีระยะเวลาท่ีถูกคํานวณท่ีชัดเจนในระยะเวลาท่ีกําหนด  งานทุกงานจะต,องไม�มีค,างไว, 
และต,องทําให,เสร็จ  ในแต�ละงานจะต,องมีผู,ปฏิบัติการ ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธ'ของโมเดลของ
การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ�งผลสัมฤทธ'ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานให,คําปรึกษางานขาย
และความงามโดยใช,เครื่องมือการบริหาร 15 เครื่องมือ ท่ีประกอบด,วยประกอบด,วยการวัดผลงาน
แบบสมดุล (Balance Scorecard) การมุ�งเน,นลูกค,า (Customer Focus) กราฟแท�ง (Histograms) 
รูปแบบการเรียนรู, (Learning Styles) ส�วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) การจัดประชุม
อย�างมีประสิทธิภาพ (Meeting Management) แผนท่ีอํานาจ (PowerMaps) วงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ' (Product  Life Cycle) การแสดงผลในช�วงเวลาท่ีกําหนด (Run Chart) การวางทักษะ 
(Skill Matrix) 11.การทํางานเปJนทีม(Team Working) การติดตามงานของทีม (MonitoringTeam) 
การบริหารข,อมูล (Data Management) การลดการสูญเปล�า (Waste Minimization) การวิเคราะห'
คู�แข�ง (Competiti Analysis)  
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แผนภาพท่ี 65 โมเดลของการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ�งผลสัมฤทธ'ทางการจัดการของบุคลากรในสายงาน 
 
 จากแผนภาพท่ี 65 แสดงให,เห็นว�าโมเดลของการพัฒนาตัวชี้วัดแรงจุงใจมุ�งผลสัมฤทธิ์
แบบเรียลไทม'ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานให,คําปรึกษาผลิตภัณฑ'ความงามในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอางมีองค'ประกอบของหลักการจัดการท่ีประกอบด,วยของ (LeC-Co-SO) ซ่ึงประกอบด,วย 
ภาวะผู,นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุมตลาด(Control) การวางกลยุทธ' 
(Strategic แนวคิดของการประเมินผล แรงจูงใจเชิงเนื้อหา และกระบวนการ และการประเมินผ�าน
ระบบเรียลไทม'ท่ีประกอบด,วยเครื่องมือท้ังสิ้น 15 เครื่องมือ ของ LeC-Co-So ท่ีมีรายละเอียดคือ
ภาวะผู,นํา (Leadesrship) ประกอบด,วยการอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านผลิตภัณฑ' การอบรม
และทดสอบความรู,ทางด,านบริการ การอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านบุคลิกภาพ การอบรมและ
ทดสอบความรู,ทางด,านเทคนิคการขายการอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านการเจรจาต�อรอง  การ
อบรมและทดสอบความรู,ทางด,านความเปJนผู,นําการทดสอบการเปรียบเทียบกับคู�แข�ง ทดสอบการ
แต�งหน,าและทําผมแบบทดสอบ IQ และ EQ แบบประเมินผลภาวะผู,นําจากเจ,าของร,าน โดยใช,
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เครื่องมือการบริหารท่ีประกอบคือ 1การวัดผลแบบสมดุล(Balance Scorecard) ./การมุ�งเน,นลูกค,า
(Customer Focus) รูปแบบการเรียนรู, (Learning Styles) 7.แผนท่ีอํานาจ (Power Maps) การวาง
ทักษะ (Skill Matrix) การติดตามงานของทีม (MonitoringTeam) การวิเคราะห'คู�แข�ง(Competitors 
Analysis) โดยมีกระบวนการของความเปJนเรียลไทม'ในเชิงของการบริหารตัวชี้วัดท่ีแสดงออกมาเปJน
รายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปy โดยในแต�ละเครื่องมือของ (LeC-Co-So)จะถูกนํามาใช,
เพ่ือให,เกิดการพัฒนาอย�างมีประสิทธิภาพในเรือ�งของการทํางานและการวิเคราะห'ผลการทํางานฝqา
นทีมงานติดตามผลงาน (Monitoring team)เปJนหลักในการติดตามงานและแสดงผลงานท่ีได,ให,
พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามทราบถึงผลลัพธ'ในการทํางานอย�างต�อเนื่อง เพ่ือกระตุ,นการ
ทํางานให,มีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้การนําตัวชี้วัด และเครื่องมือทางการจัดการนี้มาใช,อาจทํา
ควบคู�กันไปในแต�ละหลักการจัดการในแต�ละเครื่อมือผ�านข,อมูลในเรื่องระบบของงานและการบริหาร
ข,อมูล (data management)ในระบบ business plan ขององค'กร และนําข,อมูลท่ีไดมาแสดงผลใน
แต�ละเครื่องมือ โดยวงล,อเรียลไทม'นี้จะเคลื่อนไหวตลอดเวลา เพ่ือให,เกิดประสิทธิภาพทางการจัดการ
และเสริมด,วยแรงจูงใจของผลคะแนนท่ีทําได, ให,พนักงานกลุ�มนี้เกิดแรงจูงใจในการทงานอยู�ตลอดเวลา 
เพ่ือให,ทราบผลงานการปฏิบัติงานท่ีเปJนแบบเรียลไทม'และจะทําให,องค'กรเกิดผลลัพธ'เชิงบวกในเชิง
ของยอดขายและส�วนแบ�งทางการตลาดอย�างชัดเจน และสร,างความได,เปรียบเชิงการแข�งขันในธุรกิจ
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

 การประสานงาน (Coordination) ประกอบด,วยรายงานสินค,าคงเหลือประจําเดือน 
รายงานสินค,าท่ีใกล,หมดอายุอย�างตํ่า 6 เดือนรายงานการแจกสินค,าตัวอย�างให,ลูกค,าการสรุปรายงาน
การจัดกิจกรรมส�งเสริมการขาย รายงานปmญหาการทํางานประจําเดือน การจัดส�งภาพการจัดเรียง
สินค,าตัวอย�าง Tester การจัดส�งภาพการจัดเรียงสินค,า (Planogram) การจัดส�งภาพลักษณ'ของหัว
เชลล' (Shelf Display) รายงานสินค,าขายดีติดอันดับ 1-5 แบบประเมินผลการทํางานของผู,แทนขาย
การประสานงาน(Coordination) เครื่องมือที่ใช,ประกอบด,วย ข,อ5.ส�วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ข,อ 6.การประชุมอย�างมีประสิทธิภาพ(Meeting Management) วงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ' (Product  Life Cycle) การใช,ทีมติดตาม (MonitoringTeam) การลดการสูญเปล�า 
(Waste Minimization)  

 การควบคุมตลาด (Control) ประกอบด,วยรายงานแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ' 
รายงานข,อมูลคู�แข�งการประเมินความพึงพอใจของร,านค,า  การประเมินความพึงพอใจของลูกค,า
รายงานข,อเสนอแนะการขาย รายงานการใช,ของสมนาคุณPremium7) การวางแผนการสั่งซ้ือก�อน
วันท่ี 25 ของเดือน แบบประเมินของผู,จัดการฝqายขาย แบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดและขายจาก
ฝqายการตลาดและฝqายพัฒนาสินค,า  การแข�งขันเรื่องการต้ังกอง (Gondola) การควบคุม(Control) 
เครื่องมือท่ีใช,ประกอบด,วยการวัดผลแบบสมดุล(Balance Scorecard) การมุ�งเน,นลูกค,า (Customer 
Focus) ส�วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) การจัดประชุมอย�างมีประสิทธิภาพ (Meeting 
Management) การแสดงผลในช�วงเวลาท่ีกําหนด (Run Chart) การใช,ทีมติดตาม (MonitoringTeam) 
การทํางานเปJนทีม (Team Working) การวิเคราะห'คู�แข�ง(competitors Analysis)  
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 การวางกลยุทธ" (Strategic Planning) ประกอบด,วยยอดขายเทียบเปhาการขายรายวัน 
รายงานยอดขายรายสัปดาห' รายงานยอดขายรายเดือนเทียบเปhายอดรับคืนเทียบยอดขาย รายงาน
ยอดขายเทียบเปhารายไตรมาส จํานวนสินค,าท่ีขายครบกลุ�มสินค,า การสั่งซ้ือสินค,าท่ีต,องการให,ผลักดัน
ตามช�วงเวลา ค�าใช,จ�ายเทียบยอดขาย ผลกําไรต�อร,าน การสั ่ง ซื ้อสินค,าใหม� เครื่องมือท่ีใช,
ประกอบด,วย การมุ�งเน,นลูกค,า (Customer Focus) กราฟแท�ง (Histograms) วงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ' (Product  Life Cycle) การแสดงผลในช�วงเวลาท่ีกําหนด (Run Chart) การใช,ทีมติดตาม 
(MonitoringTeam) การบริหารข,อมูล (Database Managment)  

 โครงสร�างองค"กร (Organization Structure) ประกอบด,วย 1) การพัฒนาข้ึนเปJนท่ี
ปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior PC/BA) การพัฒนาข้ึนเปJนหัวหน,าท่ีปรึกษางานขาย
และความงาม (Chief PC/BA) การพัฒนาขึ้นเปJนหัวหน,าที่ปรึกษางานขายและความงามอาวุโส 
(Senior Chief PC/BA) การพัฒนาข้ึนเปJน ผู,ช�วยผู,จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Assisant 
PC/BA Manager)การพัฒนาขึ้นเปJนผู,จัดการที่ปรึกษางานขายและความงาม (ManagerPC/BA) 
การพัฒนาขั้นเปJนผู,จัดการที่ปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senoir Manager PC/BA) 
การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Area Manager PC/BA) การพัฒนาข้ึน
เปJนผู,จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Area ManagerPC/BA) การพัฒนาข้ึน
เปJนผู,จัดการระดับประเทศท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Country ManagerPC/BA) สถิติการขาด
ลามาสาย โครงสร,างองค'กร (Organization) เครื่องมือท่ีใช,ประกอบด,วยการวัดผลงานแบบสมดุล
(Balance Scorecard) การมุ�งเน,นลูกค,า(Customer Focus) รูปแบบการเรียนรู,(Learning Styles) 
ส�วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) การจัดประชุมอย�างมีประสิทธิภาพ(Meeting 
Management) แผนท่ีอํานาจ (PowerMaps) วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ' (Product  Life Cycle) การ
แสดงผลในช�วงเวลาท่ีกําหนด (Run Chart) การวางทักษะ (Skill Matrix) การติดตามงาน (Monitoring 
Team) การติดตามงานของทีม(การทํางานเปJนทีม(Team Working) MonitoringTeam) การบริหาร
ข,อมูล(Data Management) การลดการสูญเปล�า(Waste Minimization) การวิเคราะห'คู�แข�ง
(Competiti Analysis)  
 นอกจากนี้การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจุงใจมุ�งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการของบุคลากรในสาย
งานให,คําปรึกษาของพนักกงานผลิตภัณฑ'และความงามของอุตสาหรรมเครื่องสําอางโดยมีประเด็น
ของ (LeC-Co-SO) ซ่ึงประกอบด,วย ภาวะผู,นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) 
การควบคุมตลาด(Control) การวางกลยุทธ' (Strategic Planning) โครงสร,างองค'กร(Organization 
Structure) โดยหาความสอดคล,องของการจัดการผ�านการสร,างแรงจุงใจผ�านระบบแบบเรียลไทม' 
ผู,วิจัยสามารถสรุปได,และอภิปรายผลเพ่ิมเติมได,ดังนี้ 

 ภาวะผู�นํา (Leadership) ถือเปJนระบบการสร,างพนักงานให,มีผลปฏิบัติงานและเปhาหมาย
ให,กับองค'กรในการทํางานอีกท้ังการเพ่ืมกระบวนการพัฒนาให,พนักงานกลุ�มนี้มีศักยภาพทางด,าน 
องค'ความรู,และการบริหารในการพัฒนาองค'กรและสร,างความย่ังยืนให,กับองค'กรโดยพนักงานมี
โอกาสท่ีท่ีจะพัฒนาตนเองเรียนรู,ทักษะใหม�ๆ เพ่ือให,บรรลุเปhาหมายขององค'กรของสมาชิกรายบุคคล
ซ่ึงสอดคล,องกับงานวิจัยของ (Carter Hubert and Holden 2011) ท่ีกล�าวว�าการเปJนผู,นําท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) จะส�งผลต�อการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคุณภาพ
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ของผลของงาน และการพัฒนาคนไปสู�คนท่ีมีคุณภาพและต�อยอดถึงความสัมพันธ'ท่ีดีต�อองค'กร และ
ยังสอดคล,องกับงานวิจัยของ Lin (21013) การสร,างผู,นําท่ีจําไปสู�การสร,างความไว,วางใจและการ
ทํางานท่ีเปJนทีมและทําให,เกิดผลดีต�อองค'กรโดยมีองค'ประกอบของการสร,างภาวะจากผลวิจัยโดยมี
องค'ประกอบดังนี้การอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านผลิตภัณฑ'การอบรมและทดสอบความรู,
ทางด,านบริการการอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านบุคลิกภาพการอบรมและทดสอบความรู,
ทางด,านเทคนิคการขายการอบรมและทดสอบความรู,ทางด,านการเจรจาต�อรองการอบรมและทดสอบ
ความรู,ทางด,านความเปJนผู,นํา การทดสอบการแต�งหน,าและทําผมการทดสอบการเปรียบเทียบกับ
คู�แข�งแบบทดสอบ IQ และ EQ10) แบบประเมินผลภาวะผู,นําจากเจ,าของร,าน 

 การประสานงาน (Coordination) ถือเปJนกระบวนการม่ีสําคัญของหน,าท่ีการทํางาน
และความรับผิดชอบของพนักงานกลุ�มนี้ซ่ึงมีรูปแบบของการประสานงานอยู� 2 รูปแบบคือการทํา
รายงานส�งให,ผู,บังคัญบัญชาและการทํารายงานให,กับเพ่ือนร�วมงานและต,องมีการสื่อสารท้ัง2ทางโดยมี
เปhาหมายและกิจกรรมและผู,กระทําโดยสอดคล,องกับการวิจัยของ (Crownton,1999) ท่ีศึกษาถึง
ขบวนการของการประสานงานจุดมุ�หมายของการประสานงาน กิจกรรมท่ีเก่ียวข,องผู,ร�วมในโครงการ
ประสานงานโดยการกําหนดเปhาหมายการทํางานและคนทํางานท่ีชัดเจน จากผลการวิจัยแสดงให,เห็น
องค'ประกอบของการประสานงานซ่ึงประกอบรายงานสินค,าคงเหลือประจําเดือนรายงานสินค,าท่ีใกล,
หมดอายุอย�างตํ่า 6 เดือน รายงานการแจกสินค,าตัวอย�างให,ลูกค,าการสรุปรายงานการจัดกิจกรรม
ส�งเสริมการขายรายงานปmญหาการทํางานประจําเดือน การจัดส�งภาพการจัดเรียงสินค,าตัวอย�าง 
(Tester)  การจัดส�งภาพการจัดเรียงสินค,า (Planogram) ของสินค,าการจัดส�งภาพลักษณ'ของหัวเชลล' 
(Shelf Display) รายงานสินค,าขายดีติดอันดับ 1-5 แบบประเมินผลการทํางานของผู,แทนขาย 

 การควบคุมตลาด(Control) เปJนกระบวนการท่ีเปJนระบบ (System Process) มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ และแก,ไข เพ่ือเปรียเทียบกับผลปฏิบัติงานและเกณฑ'ท่ีถูกจัดทําข้ึน เพ่ือนํามาเพ่ือ
การปรับปรุงแก,ไขและพัฒนาเพ่ือให,ทําการวางแผนมีความน�าเชื่อถือ และปhองกันเหตุการณ'ท่ีไม�คาดฝmน 
สร,างมาตราฐานให,ผลงาน และประเมินผลการทํางาน ซ่ึงสอดคล,องกับงานวิจัยของ (ณัฐพันธ' เขจรพันทน' 
และฉัตยาพร เสมอใจ, 2554) ซ่ึงกล�าวถึงการองค'ประกอบของการควบคุม กระบวนการควบคุม 
การออกแบบการควบคุมและปmจจัยท่ีมีผลต�อการควบคุมโดยจะต,องมีการวางแผนเพ่ือใช,เปJนแนวทาง
กําหนดเกณฑ'และระดับมาตราฐานในการควบคุมในขณะเดียวกันก็ต,องทําการควบคุมงานให,ได,ผล
ลัพทธ'ตามแผนและให,ข,อมูลย,อนกลับท่ีสําคัญต�อผู,บริหารในการแก,ปmญหาในครั้งต�อๆไปในอนาคตโดย
มีองค'ประกอบของผลงายนวิจัยคือ 1) รายงานแผนการส�งเสริมการขายรายงานข,อมูลคู�แข�ง การประเมิน
ความพึงพอใจของร,านค,าการประเมินความพึงพอใจของลูกค,าจํานวนครั้งท่ีทํางานผิดพลาดรายงาน
การใช,ของแถม (Premium) การวางแผนการสั่งซ้ือก�อนวันท่ี 25 ของเดือน แบบประเมินของผู,จัดการ
ฝqายขายแบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดและขายการฝqายการตลาด 
 การวางกลยุทธ" (Strategic Planning) จะเก่ียวข,องกับกาวางแผนของเปhาหมายองค'กร
เพ่ือกําหนดทิศทางการทํางาน เพ่ือลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลง เพ่ือลดการสญเสีย หรือเพ่ือการ
สร,างมาตราฐานในการควบคุม ซ่ึงสอดคล,องกับงานวิจัยของสมคิด บางโม (2558) ท่ีกล�าวไว,ว�า การ
ดําเนินธุรกิจในปmจจุบันมีการแข�งขันสูง นักบริหารจะต,องเผชิญคือการเปลี่ยนแปลงท้ังภานในภายนอก 
ดังนั้นการวางแผนอย�างรัดกุมจะช�วยผ�อนคลายหรือแก,ปmญหาต�างๆไปได,มากและสามารถชนะคู�แข�งได,
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ในท่ีสุดดังนั้นการวางแผนจึงจึงเปJนหน,าท่ีหลักในการบริหารโดยลักษณะของแผนท่ีดีจะต,องประกอบด,วย 
ลักษณะของแผนท่ีดี แสดงประเภทของการวางแผน มีกระบวนการวางแผนโดยแสดงถึงความชัดเจน
และมีระยะเวลากําหนดโดยมีรายละเอียดของผลวิจัยท่ีมีองค'ประกอบของ ยอดขายเทียบเปhาการขาย
รายเดือนยอดขายเทียบเปhาการขายรายไตรมาส การรับคืนสินค,าเทียบยอดขายยอดขายทะลุรายวัน
ยอดขายทะลุรายสัปดาห' การแข�งขันเรื่องการจัดการต้ังกองประจําเดือนค�าใช,จ�ายเทียบยอดขาย           
ผลกําไรต�อร,านการขายสินค,าออกจากร,านค,าเทียบยอดสั่งซ้ือต�อเดือนการสั่งซ้ือสินค,าใหม� 

 โครงสร�างองค"กร (Organization Structure) คือการจัดความสัมพันธ'ระหว�างส�วนต�างๆ
คือตัวบุคคลและหน,าท่ีการงานเพ่ือรวมเข,าเปJนหน�วยงานท่ีมีประสิทธิภาพสามารถทํางานบรรลุ
เปhาหมายได,โดยมีการแบ�งองค'กรออกเปJนหน�วยงานย�อยๆให,ครอบคลุมภารกิจและหน,าท่ีองค'กร 
(สมคิด บางโม, 2558) ซ่ึงสอดคล,องกับงานของ Willaim (2009) ได,ศึกษาเรื่องโครงสร,างของค'กรท่ี
ประกอบด,วยประเภทขององค'กร แผนผังขององค'กร ประกอบหลักขององค'กร โครงสร,างขององค'กร 
โดยมีองค'ประกอบของวิจัย 1) การพัฒนาขึ้นเปJนที่ปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior 
PC/BA)  การพัฒนาข้ึนเปJนหัวหน,าท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Chief PC/BA)  การพัฒนาข้ึน
เปJนหัวหน,าท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Chief PC/BA)  การพัฒนาข้ึนเปJน ผู,ช�วย
ผู,จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Assisant PC/BA Manager)การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการท่ี
ปรึกษางานขายและความงาม (ManagerPC/BA)  การพัฒนาข้ันเปJนผู,จัดการท่ีปรึกษางานขายและ
ความงามอาวุโส (Senoir Manager PC/BA)  การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและ
ความงาม (Area Manager PC/BA) 8) การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงาม
อาวุโส (Senior Area MangerPC/BA) 9) การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการระดับประเทศท่ีปรึกษางานขาย
และความงาม (Country ManagerPC/BA) 10) สถิติการขาดลามาสาย 

 ด�านแรงจูงใจในเรื่องของแรงจุงใจมุ�งผลสัมฤทธิ์เชิงเนื้อหาและกระบวนการของการ
พัฒนาสายงานอาชีพจากพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงามขึ้นมาเปJนระดับท่ีสูงข้ึนตามลําดับ
จนถึงระดับ (จัดการระดับประเทศโดยมีความสอดกับเรื่องปmจจัยแรงจูงใจท่ีส�งผลต�อประสิทธิภาพท่ี
ส�งผลต�องงานขายของ (ณรงค' ศรีเกรียงทอง, 2557) ผลวิจัยแสดงให,เห็นว�าตัวแปรเข,มข,นท่ีพนักงาน
กลุ�มนี้ให,ความสําคัญคือความสัมพันธ'ระหว�างบุคคล ความรู,สึกประสบผลสําเร็จ และนโยบายบริษัท 
และยังสอดคล,องกับงานของ (วันชัย มีชาติ, 2551) ท่ีกล�าวว�านักบริหาร หัวหน,างานหรือผู,นําในทุก
ระดับยังต,องมีหน,าท่ีสําคัญประการหนึ่งคือการจูงใจโน,มน,าวให,ผู,ปฏิบัติงานทํางานอย�างร�วมแรงร�วมใจ 

 นอกจากนี้ยังสอดคล,องกับงานของ ชมพูนุช ศิริพงษ' (2007) ท่ีกล�าว�าปmจจัยสัมพันธ'กับ
แรงจูงใจกลยุทธ'การเพ่ิมแรงจูงใจในการทํางานประกอบด,วยผลตอบแทนท่ีเปJนเงินและไม�ใช�เงินและ
ต,องเสนอความต,องการของพนักงานท่ีแตกต�างกันตามปmจจัยของบุคคลโดยคํานึงถึง อายุ อายุงงาน 
ระดับการศึกษาสถานภาพ และรายได,ส�วนบุคคล อีกท้ังยังมีควาสอดคล,องกับงานของ เสกสรร อรกุล 
(2554) ในเรื่องปmจจัยแรงจูงใจท่ีมีผลต�อการปฏิบัติงานประกอบด,วย ด,านผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
การยกย�องนับถือ การมีอํานาจในหน,าท่ี โอกาสก,าวหน,า อีกท้ังยังสอดคล,องกับงานของ Zou (2006) 
ได,ศึกษาเรื่องของแรงจูงใจภายในและภายนอกกับความสัมพันธ'ของการควบคุมระบบการขายซ่ึง
ระบบการขายจะส�งผลต�อแรงจูงใจภายในและภานนอกในเชิงเหตุผลและความรู,สึกซ่ึงส�งผลต�อ
พฤติกรรมและผลงานการขาย อีกท้ังยังสอดคล,องกับงานของ Levin (2001) โดยผลวิจัยได,แสดงให,
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เห็นว�า ความไม�พึงพอใจในการทํางานและขาดการสนับสนุนจากองค'กรเปJนตัวแปรท่ีทําให,พนักงาน
ลาออกมากท่ีสุดนอกจากนี้ยังสอดคล,องกับงานของ Lee (2007) ท่ีกล�าวว�าแรงจูงใจของลูกค,าท่ีใช,
ห,องสมุดสาธารณะมีมิติของ ความชอบ (Valence) ความคาดหวัง (Expactnacy) และความเปJน
เครื่องมือ (Instrumentality) เปJนปmจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดต�อการใช,ห,องสมุด 
 ด�านเปVาหมายการขายและระบบควบคุมการขาย 

 ในเรื่องของเปhาหมายของการขายมีความสอดคล,องกับงานของ Zou (2004) ท่ีกล�าวว�า
การสร,างจุดมุ�งหมายจะมีความสอดคล,องกับระบบควบคุมงานขายและผลงานการขายของฝqายขาย
โดยจุดประสงค'จะประกอบด,วยความยากง�ายของเปhาหมาย ความเจาะจงของเปhาหมาย การมีส�วน
ร�วมของเปhาหมาย และยังสอดคล,องกับ Lotham (1981) ได,ศึกษาถึงเปhาหมายนั้นมีองค'ประกอบของ 
ความต้ังใจ ความพยายาม ความยืนกราน อีกท้ังงานวิจัยของ ซี เฟรด ไมโอ และ เคนเนท อาร' อีแวร 
เชาว'ม่ิง(C Fred Miao ,Kenneth R Evans ,Shaoming Zou 2006) เรื่อง “The role of sales 
persons motivation in sales control systems –Intrinsic and extrinsic Motivation 
revisted” ได,ศึกษาเรื่องความสําคัญของแรงจูงใจภายในและภายนอกกับความสัมพันธ'ของการควบคุม
ระบบการขายและผลงานการขายโดยทําการวิจัยผ�านระดับผู,จัดการจํานวน 396 คน ใน 97 บริษัท
และผลกาวิจัยพบว�า การใช,ระบบควบคุมการขายจะส�งผลสําคัญต�อแรงจูงใจภายในและภายนอกใน
เชิงเหตุผลและความรู,สึกซ่ึงส�งผลต�อพฤติกรรมและและผลงานการขายนอกจากนี้ยังแสดงให,เห็นว�า 
ผู,จัดการงานขายจะบริหารงานได,ดีนั้นข้ึนอยู�กับระบบการควบคุมงานขาย และการรับสมัครพนักงาน
ขายท่ีมีทักษะเข,ามาทํางาน โดยผลการศึกษาแสดงให,เห็นว�าการใช,ระบบควบคุมงานขายจะส�งผลต�อ
การสร,างเรงจูงใจในการทํางานของพนักงานขายในเชิงเหตุผลและความรู,สึกและจะส�งผลต�อ
พฤติกรรมในการทํางาน หากผู,จัดการใช�ระบบควบคุมงานขายได,ดี การควบคุมเรื่องเปhาหมาย และ
กิจกรรมต�างๆจะเกิดประโยชน'ในการบริหารได,เปJนอย�างดี นอกจากนี้การควบคุมงานขายยังส�งผลต�อ
การพัฒนากระบวนการขาย และพฤติกรรมการขายของฝqายขาย และผู,จัดการฝqายขายสามารถท่ีจะ
เพ่ิมเรื่องของรายได, หากพนักงานขายได,ทุ�มเทการทํางานในงานอย�างเต็มท่ี  
 ด�านตัวช้ีวัด 

 ในด,านของตัวชี้วัดมีความสอดคล,องกับงานของPrameter (2015) “Key Performance 
Indicator”ได,ศึกษาถึงการประสานงานระหว�างงานประจําวันและงานสําคัญให,ไปในทิศทางเดียวกัน
และปรับปรุงผลงานให,ดีข้ึนและสามารถทําให,ผู,นําได,ให,ทิศทางการทํางานกับผู,ใต,บังคับบัญชาในการ
ตัดสินใจในงานประจําวันและทําให,เกิดความก,าวหน,าในงานโดยใช,ระบบของตัวชี้วัดมาประยุกต'เพ่ือ
กําหนดทิศทางขององค'กรและสอดคล,องกับงานวิจัยของ Nagyova and Paccaiova (2009) ได,
ศึกษาถึงการวัดผลงานเชิงกระบวนการซ่ึงแสดงเปhาหมายและข,อมุลรายละเอียดเก่ียวกับขบวนการ
การสร,างผลงานซ่ึงตัวชี้วัดท่ีสําคัญจะต,องแสดงผลเชิงปริมาณท่ีสะท,อนปmจจัยสําคัญขององค'กรและ
สามารถนําไปใช,ไดทุกธุรกิจและทุกประเภทไม�ว�าจะเปJนเรื่องสารสนเทศ การก�อสร,าง วิศวกรรม 
ความเสี่ยง ความปลอดภัย คุณภาพ การเงิน และการขาย โดยผลการศึกษาพบว�าตัวชี้วัดจะต,องมี
ความน�าเชื่อถือ (Validity) ต,องมีข,อมูลเพียงพอ (Enough Detail) มีความถ่ีการวัดเพียงพอ (Enough 
Measure Frequency) มีคุณภาพ (Quality) ใช,ได,ทันที (Just in Time) มีความเท่ียงเรื่องเวลา 
(Stability in time) เข,าใจง�าย (Easy understanding) แสดงผลความรับผิดชอบ (Result Responsibility)  
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 ด�านระบบเรียลไทม" 
 ในด,านระบบเรียลไทม'มีความสอดคล,องกับงานงานวิจัยของ LuiSha และ Team (2004) 

ได,ทําการศึกษาถึงผลท่ีสําคัญของทฤษฏีตารางเรียลไทม'และเหตุการณ'ทางประวัติศาสตร'ท่ีนําไปสู�การ
สร,างโครงสร,างพ้ืนฐานของการประมวณผลแบบเรียลไทม'โดยการสร,างสมมุติฐานของระบบในเรื่อง
การมีจุดเริ่มต,นและจุดจบของงาน (Release and Deadline) งานมีความปJนอิสระต�อกัน (Independent) 
งานต,องแสดงออกมาเปJนช�วงเวลา (Periodic) โดยผลการศึกษาจะนําไปสู�การวิเคราะห'ความเปJนไปได,
ท่ีแท,จริง (Exact Feasibility Analysis) การวิเคราะห'ปฏิสัมพันธ'ของงาน (Analysis of task 
interaction) การรวบงานท่ีคาดการณ'ไว,ก�อน (Inclusion of aperiodic tasks) การจัดการงานท่ีล,นมือ 
(Overload Management) ความเรียบง�ายของการนําไปใช, (Implementation Simplication) 
ระบบความแจกจ�ายท่ีมีความหลากหลาย (Multiprocessors and distributed systems) โดยมี
ระดับการพัฒนาสายงานโดยเรื่มต,นจากการโครงสร,างองค'กร (Organization Structure) ประกอบด,วย 

1. การพัฒนาข้ึนเปJนท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior PC/BA)  
2. การพัฒนาข้ึนเปJนหัวหน,าท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Chief PC/BA)  
3. การพัฒนาข้ึนเปJนหัวหน,าท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Chief PC/BA)  
4. การพัฒนาข้ึนเปJน ผู,ช�วยผู,จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Assisant PC/BA 

Manager)  
5. การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงาม (ManagerPC/BA)  
6. การพัฒนาข้ันเปJนผู,จัดการท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senoir Manager 

PC/BA)  
7. การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Area Manager PC/BA)  
8. การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการเขตท่ีปรึกษางานขายและความงามอาวุโส (Senior Area 

Manger PC/BA)  
9. การพัฒนาข้ึนเปJนผู,จัดการระดับประเทศท่ีปรึกษางานขายและความงาม (Country 

ManagerPC/BA)  
10. สถิติการขาดลามาสาย 

 โดยโครงสร,างของการพัฒนาสายอาชีพมีความสอดคล,องกับผลงานของ (LeC-CoSo) .ใน
เรื่องภาวะผู,นํา (Leadership) การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) การวางกลยุทธ' 
(Strategy) และสอดคล,องกับแนวคิดแรงจูงใจของแรงจูงใจเชิงเนื้อหาและกระบวนการซ่ึงประกอบด,วย 
รางวัล จุดประสงค'ของเปhาหมาย ความก,าวหน,าในอาชีพ เง่ือนไขการทํางาน การเปJนท่ียอมรับ ความ
รับผิดชอบในการทํางาน การประสบความสําเร็จ อํานาจ ความคาดหวัง ผลลัพธ' ความชอบ ความพึงพอใจ 
และการลงโทษ โดยสามารถอีกท้ังยังแสดงถึงการใช,เครื่องมือมาประยกต'ใช,ในการบริหารท่ีประกอบด,วย
ประกอบด,วย 1.การวัดผลงานแบบสมดุล(Balance Scorecard) 2.การมุ�งเน,นลูกค,า (Customer 
Focus) 3.กราฟแท�ง (Histograms) 4.รูปแบบการเรียนรู, (Learning Styles) 5.ส�วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) 6.การจัดประชุมอย�างมีประสิทธิภาพ(Meeting Management) 7.แผน
ท่ีอํานาจ (PowerMaps) 8.วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ' (Product Life Cycle) 9.การแสดงผลใน
ช�วงเวลาท่ีกําหนด (Run Chart) 10.การวางทักษะ (Skill Matrix) 11.การทํางานเปJนทีม (Team 
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Working) 12.การติดตามงานของทีม (MonitoringTeam) 13.การบริหารข,อมูล(Data Management) 
14.การลดการสูญเปล�า (Waste Minimization) 15.การวิเคราะห'คู�แข�ง(Competiti Analysis) โดย
องค'ประกอบของ (LeC-Co-SO) และความสัมพันธ'ของเครื่องมือในการใช,งานจะนําไปสู�การพัฒนา
แรงจูงมุ�งผลสัมฤทธิ์แบบเรียบไทม'ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานผลิตภัณฑ'ความงามของ
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
 สามารถสรุปได,ว�าองค'ประกอบของ (LeC-Co-SO) ท่ีประกอบด,วยเรื่องภาวะผู,นํา (Leadership)  
การประสานงาน (Coordination) การควบคุม (Control) การวางกลยุทธ' (Strategy) จะต,อง
บริหารงานเรื่องตัวชี้วัดผ�านระบบเครื่องมือการทํางานท่ีองค'ประกอบของเครื่องมือท้ังสิ้น15 เครื่องมือ
ซ่ึงประกอบด,วย1.การวัดผลงานแบบสมดุล(Balance Scorecard) 2.การมุ�งเน,นลูกค,า (Customer 
Focus) กราฟแท�ง (Histograms) 4.รูปแบบการเรียนรู, (Learning Styles) 5.ส�วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) 6.การจัดประชุมอย�างมีประสิทธิภาพ(Meeting Management) 7.แผน
ท่ีอํานาจ (PowerMaps) 8.วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ' (Product Life Cycle) 9.การแสดงผลใน
ช�วงเวลาท่ีกําหนด (Run Chart) 10.การวางทักษะ (Skill Matrix) 11.การทํางานเปJนทีม (Team 
Working) 12.การติดตามงานของทีม (MonitoringTeam) การบริหารข,อมูล(Data Management) 
14.การลดการสูญเปล�า (Waste Minimization) การวิเคราะห'คู�แข�ง(Competiti Analysis) โดยแต�
ส�วนจะทํางานแยกตามการจัดการแต�ละเรื่องผ�านระบบของการเรียนรู,ท่ีเริ่มต,นจากกระบวนการจัด
ประชุมนโยบายของโครงสร,างองค'กรและการพัฒนาสายงานอาชีพ(Career Path) รางวัลและ
ผลตอบแทนท่ีได,รับ ตามด,วยการเสริมทักษะและการเรียนรู,ของกระบวนการฝ�กอบรมท่ีเพ่ิมศักยภาพ
ในการทํางาน และสรุปข้ันตอนการทํางานและรูปแบบรายงานท่ีต,องจัดทําของการประสานงาน การ
ควบคุม การวางกลยุทธ'เพ่ือให,ได,ผลลัพธ'ของแรงจูงใจมุ�งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม'ในการจัดการของ
บุคลากรในสายงานให,คําปรึกษาผลิตภัณฑ'ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 
 
ข�อเสนอแนะ 

1. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  จากผลการศึกษาพบว�าการสร,างแรงจูงใจมุ�งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการของบุคลาการใน

สายงานให,คําปรึกษาด,านผลิตภัณฑ'และความงามในอุตสาหรรมกรรมเครื่องสําอางสามารถนํามา
จัดทําเปJนคู�มือเชิงการบริหารด,วยเครื่องมือในการวิจัยแบบเรียลไทม' ซ่ึงประกอบด,วย 1. การวัดผลงาน
แบบสมดุล (Balanced Scorecard) 2. การมุ�งเน,นท่ีลูกค,า (Customer Focus) 3. กราฟแท�ง 
(Histograms) 4. รูปแบบการเรียนรู, (Learning Styles) 5. ส�วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) 6.การประชุมอย�างมีประสิทธิภาพ (Meeting Management) 7. แผนท่ีอํานาจ (Powder 
Maps) 8. วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ' (Product Life Cycle) 9. กราฟแสดงผลในช�วงเวลาท่ีกําหนด 
(Run Chart)  10. ตารางทักษะ (Skills Matrix) 11.การใช,ทีมติดตามงาน (Monitoring Team) 
12. การทํางานเปJนทีม (Team Working) 13. การบริหารข,อมูล (Database Management) 14. 
การลดการสูญเปล�า (Waste Minimisation) และ 15. การวิเคราะห'คู�แข�ง (Competitor Analysis) 
เพ่ือสร,างความได,เปรียบเชิงการแข�งขันเนื่องจากยังมีช�องว�างทางการบริหารในด,านบุคลากรของ
พนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม (PC/BA) เพ่ือสร,างความแตกต�างในการบริการและเปJน
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เครื่องมือสําคัญท่ีใช,ในการเพ่ิมส�วนแบ�งการตลาดและผลกําไรให,กับองค'กรและยังทําให,เกิดความ
น�าเชื่อถือของแบรนด'และความไว,วางใจในมุมองของลูกค,าและพนักงานในองค'กร 

2. ข�อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช� 
  ในอุตสาหรรมเครื่องสําอางในประเทศมีพนักงานท่ีปรึกษางานขายและความงาม

หลากหลายบริษัทและมีความแตกต�างในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ'และช�องทางการจัดจําหน�าย โดยผู,วิจัย
มีความคิดเห็นว�าผลวิจัยในเรื่องสร,างแรงจูงใจมุ�งผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการแบบเรียลไทม'ของบุคลา
การในสายงานให,คําปรึกษาด,านผลิตภัณฑ'และความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางนี้แปรียบเสมือน
ตัวแบบในเชิงการจัดการของพนักงานกลุ�มนี้ให,เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเรื่องระบบงานขาย
มากข้ึนโดยการสร,างมิติของแรงจูงใจและการพัฒนาสายงานอาชีพ (Corporate Title) ให,กับองค'กร
อ่ืนท่ีมีลักษณะคล,ายคลึงหรือมีรูปแบบท่ีใกล,เคียงกันเพ่ือเปJนประโยชน'ในการเชิงการจัดการ และทํา
ให,เกิดความได,เปรียบเชิงการแข�งขัน และสร,างความยั่งยืนในเรื่องระบบงานขายและพัฒนากลยุทธ'ใน
สายอาชีพนี้ 

3. ข�อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต-อไป 
  งานวิจัยนี้มุ�งเน,นท่ีเรื่องของอุตสาหรรมกรรมครื่องสําอางเปJนหลักอาจสามารถนําไปใช,

ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆได,ท่ีลักษณะของการใช,ระบบเคาน'เตอร'เซลล' (Counter Sales) ในการบริการ
ลูกค,าได,เช�นกัน โดยใช,หลักของการจัดการด,านอ่ืนหรือเจาะลึกในเชิงด,านใดด,านหนึ่งมากข้ึนเพ่ือนําผล
มาใช,ในการบริหารงาน นอกจากนี้ ผู,วิจัยยังเสนอให,มีการจัดทําเพ่ือเติมในเรื่องของกระบวนการสรร
หาและคัดเลือกเพ่ือเติมโดยการนําเรื่องตัวชี้วัดของพนักงานกลุ�มนี้มาเปJนเครื่องมือในการสรรหาและ
คัดเลือกเพ่ือสร,างความน�าเชื่อถือและจะทําให,มิติของการจัดการมีความสมบรูณ'มากข้ึนต้ังแต�
กระบวนการสรรหาจนถึงกระบวนการธํารงรักษาพนักงานเพ่ือให,เกิดความยั่งยืนในเชิงการบริการ
องค'กรต�อไป และจากการศึกษาเพิ่มเติมในงานวิจัยของการใช,เครื่องมือท้ัง 15 วิธี ประกอบด,วย 
1. การวัดผลงานแบบสมดุล (Balanced Scorecard) 2. การมุ�งเน,นท่ีลูกค,า (Customer Focus) 
3. กราฟแท�ง (Histograms)4. รูปแบบการเรียนรู, (Learning Styles) 5. ส�วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) 6.การประชุมอย�างมีประสิทธิภาพ (Meeting Management) 7. แผนท่ีอํานาจ 
(Powder Maps) 8. วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ' (Product Life Cycle)  9. กราฟแสดงผลในช�วงเวลาท่ี
กําหนด (Run Chart) 10. ตารางทักษะ (Skills Matrix) 11.การใช,ทีมติดตามงาน (Monitoring Team) 
12. การทํางานเปJนทีม (Team Working) 13. การบริหารข,อมูล (Database Management) 
14. การลดการสูญเปล�า (Waste Minimisation) และ 15. การวิเคราะห'คู�แข�ง (Competitor Analysis) 
เพ่ือติดตามการประเมินผลการใช,ตัวชี้วัด (KPI) นี้อย�างต�อเนื่อง และสรุปว�าแต�ละเครื่องมือมีผลลัพธ'
อย�างไรในเชิงการจัดการ 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง 

การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ!งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม)ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

 
 
คําชี้แจง:   

1. แบบสอบถามชุดนี้ถูกพัฒนามาจากการสังเคราะห)ผลการสนทนากลุ!ม (Focus Group) 
2. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค)เพ่ือนําไปสกัดองค)ประกอบหลักและองค)ประกอบย!อย                     

(CFA) 
3. แบบสอบถามนี้เพ่ือนําไปวัดแบบเรียลไทม) (Real Time) เปMนรายวัน รายเดือน ราย

ไตรมาสและรายปN 
4. แบบสอบถามนี้จะถูกเก็บไว-เปMนความลับเท!านั้น. 

           ท!านเห็นด-วยหรือไม!ว!า สถานการณ)และข-อความตามบริบททางการจัดการและข-อความ
ดังต!อไปนี้ จะนําไปสู!การสร-างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ!งผลสัมฤทธิ์ โดยท้ังหมดจะมีการประเมิน
และให-มีการปSอนข-อมูลย-อนกลับ(Feed back) แบบเรียลไทม) (Real time) ในข้ันตอนต!างๆ ท่ี
เก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานให-คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง 
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ข-อ 

ท!านเห็นด-วยหรือไม!ว!า สถานการณ)และข-อความตามบริบท
ทางการจัดการและข-อความดังต!อไปนี้ จะนําไปสู!การสร-าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ!งผลสัมฤทธิ์ โดยท้ังหมดจะมีการ
ประเมินและให-มีข-อมูลย-อนกลับ(Feedback ) แบบเรียลไทม) 
(Real time) ในข้ันตอนต!างๆท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานให-คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

ข-อเสนอแนะ 
 

-1 0 1 

    
1 การประสานงาน     

1.1หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งรายงานสินค-าคงเหลือ
ประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMน
รายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และ
จะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 
 

    

1.2 หากมีการจัดระบบ หรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งรายงานสินค-าท่ีใกล-
หมดอายุอย!างตํ่า 6 เดือนประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงานและทําเอกสารแจ-งกลับผลงาน
ได-โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real 
time) 
 

    

1.3 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งรายงานการแจกสินค-า
ตัวอย!างให-ลูกค-าประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real 
time) 
 

    

1.4 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งการสรุปรายงานการ
จัดกิจกรรมส!งเสริมการขายประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขาย
จะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงานและทําเอกสารแจ-งกลับ
ผลงานได-โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)
(Real time) 
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ข-อ 

ท!านเห็นด-วยหรือไม!ว!า สถานการณ)และข-อความตามบริบท
ทางการจัดการและข-อความดังต!อไปนี้ จะนําไปสู!การสร-าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ!งผลสัมฤทธิ์ โดยท้ังหมดจะมีการ
ประเมินและให-มีข-อมูลย-อนกลับ(Feedback ) แบบเรียลไทม) 
(Real time) ในข้ันตอนต!างๆท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานให-คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

ข-อเสนอแนะ 
 

-1 0 1 

    
1.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งรายงานป^ญหาการ
ทํางานประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real 
time) 
 

    

1.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งการจัดส!งภาพการ
จัดเรียงสินค-าตัวอย!าง (tester) ประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\าย
ขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงานและทําเอกสารแจ-งกลับ
ผลงานได-โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)
(Real time) 
 

    

1.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งการจัดส!งภาพจัดเรียง
แพลนโอแกรม (planogram) ของสินค-าประจําเดือนแล-ว 
ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทํา
เอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู!
ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 
 

    

1.8หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งการจัดส!งภาพลักษณ)
ของหัวตู-(shelf Display)ประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงานและทําเอกสารแจ-งกลับผลงาน
ได-โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real 
time) 
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ข-อ 

ท!านเห็นด-วยหรือไม!ว!า สถานการณ)และข-อความตามบริบท
ทางการจัดการและข-อความดังต!อไปนี้ จะนําไปสู!การสร-าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ!งผลสัมฤทธิ์ โดยท้ังหมดจะมีการ
ประเมินและให-มีข-อมูลย-อนกลับ(Feedback ) แบบเรียลไทม) 
(Real time) ในข้ันตอนต!างๆท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานให-คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

ข-อเสนอแนะ 
 

-1 0 1 

    
1.9หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งรายงานสินค-าขายดี
ติดอันดับ 1-5 ประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
 

    

1.10หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งแบบประเมินผลการ
ทํางานของผู-แทนขายประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงาน
ได-โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real 
time) 
 

    

2 ภาวะผู-นํา     

2.1หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู-
ทางด-านผลิตภัณฑ)แล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึก
เปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 

    

 2.2หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู-
ทางด-านบริการแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึก
เปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
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ข-อ 

ท!านเห็นด-วยหรือไม!ว!า สถานการณ)และข-อความตามบริบท
ทางการจัดการและข-อความดังต!อไปนี้ จะนําไปสู!การสร-าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ!งผลสัมฤทธิ์ โดยท้ังหมดจะมีการ
ประเมินและให-มีข-อมูลย-อนกลับ(Feedback ) แบบเรียลไทม) 
(Real time) ในข้ันตอนต!างๆท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานให-คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

ข-อเสนอแนะ 
 

-1 0 1 

    
2.3หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู-
ทางด-านบุคลิกภาพแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึก
เปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 
 

    

2.4หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู-
ทางด-านเทคนิคการขายแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
 

    

2.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู-
ทางด-านการเจรจาต!อรองแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 
 

    

2.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู-
ทางด-านความเปMนผู-นําแล-วผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 
 

    

2.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการทดสอบการแต!งหน-าและทํา
ผมแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน 
และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู!
ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 
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ข-อ 

ท!านเห็นด-วยหรือไม!ว!า สถานการณ)และข-อความตามบริบท
ทางการจัดการและข-อความดังต!อไปนี้ จะนําไปสู!การสร-าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ!งผลสัมฤทธิ์ โดยท้ังหมดจะมีการ
ประเมินและให-มีข-อมูลย-อนกลับ(Feedback ) แบบเรียลไทม) 
(Real time) ในข้ันตอนต!างๆท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานให-คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

ข-อเสนอแนะ 
 

-1 0 1 

    
2.8หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการทดสอบการเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ)กับคู!แข!งแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึก
เปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
 

    

2.9หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการทําแบบทดสอบ IQ และ 
EQ แล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน 
และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู!
ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 
 

    

2.10หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งแบบประเมินผลภาวะ
ผู-นําจากเจ-าของร-านแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
 

    

3 โครงสร-างองค)กร     

   3.1หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการพัฒนาตําแหน!งข้ึนเปMนท่ี
ปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ)อาวุโส PC/BA Senior ทุกไตร
มาสแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน 
และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู!
ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 
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ข-อ 

ท!านเห็นด-วยหรือไม!ว!า สถานการณ)และข-อความตามบริบท
ทางการจัดการและข-อความดังต!อไปนี้ จะนําไปสู!การสร-าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ!งผลสัมฤทธิ์ โดยท้ังหมดจะมีการ
ประเมินและให-มีข-อมูลย-อนกลับ(Feedback ) แบบเรียลไทม) 
(Real time) ในข้ันตอนต!างๆท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานให-คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

ข-อเสนอแนะ 
 

-1 0 1 

    
3.2หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการพัฒนาตําแหน!งข้ึนเปMนหัว
หน-าท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ) PC/BA Chief ทุก 6 
เดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน 
และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู!
ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 
 

    

3.3หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการพัฒนาตําแหน!งข้ึนเปMนหัว
หน-าท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ)อาวุโส PC/BA Senior 
Chief ทุก 1 ปNแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMน
รายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และ
จะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
 

    

3.4หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการพัฒนาตําแหน!งข้ึนผู-ช!วย
ผู-จัดการท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ) PC/BA Assistant 
ทุก 1.6 ปNแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMน
รายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และ
จะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
 

    

3.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงาน ท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการพัฒนาตําแหน!งข้ึนเปMน
ผู-จัดการท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ) PC/BA Manager ทุก 
2 ปNแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน 
และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู!
ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
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ข-อ 

ท!านเห็นด-วยหรือไม!ว!า สถานการณ)และข-อความตามบริบท
ทางการจัดการและข-อความดังต!อไปนี้ จะนําไปสู!การสร-าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ!งผลสัมฤทธิ์ โดยท้ังหมดจะมีการ
ประเมินและให-มีข-อมูลย-อนกลับ(Feedback ) แบบเรียลไทม) 
(Real time) ในข้ันตอนต!างๆท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานให-คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

ข-อเสนอแนะ 
 

-1 0 1 

    
3.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการพัฒนาตําแหน!งข้ึนเปMน
ผู-จัดการอาวุโสท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ) PC/BA Senior 
Manager ทุก 2.6 ปNแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
 

    

3.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการพัฒนาตําแหน!งข้ึนเปMน
ผู-จัดการเขตท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ) PC/BA Area 
Manager ทุก 3 ปNแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึก
เปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
 

    

3.8หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการพัฒนาตําแหน!งข้ึนเปMน 
ผู-จัดการเขตอาวุโสท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ) PC/BA 
Senior Area Manager ทุก 3.6 ปNแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงาน
ได-โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real 
time) 
 

    

3.9หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการพัฒนาตําแหน!งข้ึนเปMน
ผู-จัดการระดับประเทศท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ) PC/BA 
Country Manager ทุก 4 ปNแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 
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ข-อ 

ท!านเห็นด-วยหรือไม!ว!า สถานการณ)และข-อความตามบริบท
ทางการจัดการและข-อความดังต!อไปนี้ จะนําไปสู!การสร-าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ!งผลสัมฤทธิ์ โดยท้ังหมดจะมีการ
ประเมินและให-มีข-อมูลย-อนกลับ(Feedback ) แบบเรียลไทม) 
(Real time) ในข้ันตอนต!างๆท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานให-คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

ข-อเสนอแนะ 
 

-1 0 1 

    
3.10หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งสถิติการขาดลามาสาย 
ไม!เกิน 7 วันแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMน
รายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และ
จะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
 

    

4 การควบคุมตลาด     
4.1หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งรายงานแผนการ
ส!งเสริมการขาย ประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
 

    

4.2หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งรายงานข-อมูลคู!แข!ง 
แล-วผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน
ประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMน
รายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และ
จะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 
 

    

4.3หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งการประเมินความพึง
พอใจของร-านค-าประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real 
time) 
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ข-อ 

ท!านเห็นด-วยหรือไม!ว!า สถานการณ)และข-อความตามบริบท
ทางการจัดการและข-อความดังต!อไปนี้ จะนําไปสู!การสร-าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ!งผลสัมฤทธิ์ โดยท้ังหมดจะมีการ
ประเมินและให-มีข-อมูลย-อนกลับ(Feedback ) แบบเรียลไทม) 
(Real time) ในข้ันตอนต!างๆท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานให-คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

ข-อเสนอแนะ 
 

-1 0 1 

    
4.4หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งการประเมินความพึง
พอใจของลูกค-าประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
 

    

4.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงา ท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งรายงานข-อเสนอแนะ
การขายประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
 

    

4.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งรายงานการใช-ของ
สมนาคุณ ( premium)ประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงาน
ได-โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real 
time) 
 

    

 4.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งการวางแผนการสั่งซ้ือ
ก!อนวันท่ี 25 ของเดือนประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงาน
ได-โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real 
time) 
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ข-อ 

ท!านเห็นด-วยหรือไม!ว!า สถานการณ)และข-อความตามบริบท
ทางการจัดการและข-อความดังต!อไปนี้ จะนําไปสู!การสร-าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ!งผลสัมฤทธิ์ โดยท้ังหมดจะมีการ
ประเมินและให-มีข-อมูลย-อนกลับ(Feedback ) แบบเรียลไทม) 
(Real time) ในข้ันตอนต!างๆท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานให-คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

ข-อเสนอแนะ 
 

-1 0 1 

    
4.8หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งแบบประเมินของ
ผู-จัดการฝ\ายขายประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real 
time) 
 

    

4.9หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม ได-รับการแบบประเมินเรื่องทักษะ
การตลาดจากฝ\ายการตลาดประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขาย
จะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับ
ผลงานได-โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) 
(Real time) 
 

    

4.10หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งการแข!งขันเรื่องการ
จัดการต้ังกอง( Gondola)ประจําเดือนแล-วผู-จัดการฝ\ายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงานและทําเอกสารแจ-งกลับผลงาน
ได-โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real 
time) 
 

    

5 การวางกลยุทธ)     
5.1 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!ง %ยอดขายเทียบเปSา
การขายรายเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึก
เปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
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ข-อ 

ท!านเห็นด-วยหรือไม!ว!า สถานการณ)และข-อความตามบริบท
ทางการจัดการและข-อความดังต!อไปนี้ จะนําไปสู!การสร-าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ!งผลสัมฤทธิ์ โดยท้ังหมดจะมีการ
ประเมินและให-มีข-อมูลย-อนกลับ(Feedback ) แบบเรียลไทม) 
(Real time) ในข้ันตอนต!างๆท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานให-คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

ข-อเสนอแนะ 
 

-1 0 1 

    
5.2 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงาน ท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!ง%ยอดขายเทียบเปSา
การขายรายไตรมาสแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 
 

    

5.3 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!ง%การรับคืนสินค-า
เทียบยอดขายรายเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real 
time) 
 

    

5.4หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งยอดขายทะลุรายวัน 
แล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และ
ทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู!
ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real time) 
 

    

5.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งยอดขายทะลุราย
สัปดาห)แล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMน
รายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และ
จะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 
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ข-อ 

ท!านเห็นด-วยหรือไม!ว!า สถานการณ)และข-อความตามบริบท
ทางการจัดการและข-อความดังต!อไปนี้ จะนําไปสู!การสร-าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ!งผลสัมฤทธิ์ โดยท้ังหมดจะมีการ
ประเมินและให-มีข-อมูลย-อนกลับ(Feedback ) แบบเรียลไทม) 
(Real time) ในข้ันตอนต!างๆท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานให-คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

ข-อเสนอแนะ 
 

-1 0 1 

    
5.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการจัดส!งจํานวนสินค-าท่ีขาย
ครบตามกลุ!มสินค-าของบริษัทประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขาย
จะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับ
ผลงานได-โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)
(Real time) 
 

    

5.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการสั่งซ้ือสินค-าท่ีต-องการให-
ผลักดันตามช!วงเวลาประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงาน
ได-โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real 
time) 
 

    

5.8 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม ได-ทราบถึงการทําค!าใช-จ!าย
เปรียบเทียบยอดขายประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงาน
ได-โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม)(Real 
time) 
 

    

5.9หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม ได-ทราบถึงการทําผลกําไรต!อร-าน
ประจําเดือนแล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMน
รายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และ
จะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 
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ข-อ 

ท!านเห็นด-วยหรือไม!ว!า สถานการณ)และข-อความตามบริบท
ทางการจัดการและข-อความดังต!อไปนี้ จะนําไปสู!การสร-าง

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ!งผลสัมฤทธิ์ โดยท้ังหมดจะมีการ
ประเมินและให-มีข-อมูลย-อนกลับ(Feedback ) แบบเรียลไทม) 
(Real time) ในข้ันตอนต!างๆท่ีเก่ียวข-องกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานให-คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงามใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความ
คิดเห็น 

 

ข-อเสนอแนะ 
 

-1 0 1 

    
5.10หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให-พนักงานในสายงานท่ีให-
คําปรึกษาผลิตภัณฑ)ความงาม มีการสั่งซ้ือสินค-าใหม!
ประจําเดือน แล-ว ผู-จัดการฝ\ายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMน
รายงาน และทําเอกสารแจ-งกลับผลงานได-โดยทันทีทันใด และ
จะนําไปสู!ประสิทธิผลแบบเรียลไทม) (Real time) 

    

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ข 
หนังสือเชิญผู�เช่ียวชาญตรวจ IOC 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามผู�จัดการร�านค�า 
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แบบสอบถามงานวิจัย 

เรื่อง 

การพัฒนาตัวชี้วัดแรงจูงใจมุ"งผลสัมฤทธิ์แบบเรียลไทม*ทางการจัดการของบุคลากรในสายงานให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

 
  
คําชี้แจง:   

1. แบบสอบถามชุดนี้ถูกพัฒนามาจากการสังเคราะห*ผลการสนทนากลุ"ม (Focus Group) 
2. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค*เพ่ือนําไปสกัดองค*ประกอบหลักและองค*ประกอบย"อย                     

(CFA) 
3. แบบสอบถามนี้เพ่ือนําไปวัดแบบเรียลไทม* (Real Time) เปMนรายวัน รายเดือน ราย

ไตรมาสและรายปN 
4. แบบสอบถามนี้จะถูกเก็บไว.เปMนความลับเท"านั้น. 
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ข.อ 
 

ท"านเห็นด.วยหรือไม"ว"า สถานการณ*และข.อความตามบริบททางการ
จัดการและข.อความดังต"อไปน้ี จะนําไปสู"การสร.างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีมุ"งผลสมัฤทธ์ิ โดยท้ังหมดจะมีการประเมินและให.มีข.อมูล
ย.อนกลับ (Feedback) แบบเรียลไทม* (Real time) ในข้ันตอนต"างๆ ท่ี

เก่ียวข.องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานให.คําปรึกษาผลติภัณฑ*
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น.อย น.อย 
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 1.1หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งรายงานสินค.าคงเหลือ
ประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMน
รายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด และ
จะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real time) 

     

1.2 หากมีการจัดระบบ หรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งรายงานสินค.าท่ีใกล.
หมดอายุอย"างตํ่า 6 เดือนประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงาน
ได.โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* 
(Real time) 

     

1.3 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งรายงานการแจกสินค.า
ตัวอย"างให.ลูกค.าประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real 
time) 

     

1.4 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งการสรุปรายงานการ
จัดกิจกรรมส"งเสริมการขายประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขาย
จะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับ
ผลงานได.โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบ
เรียลไทม* (Real time) 

     

1.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งรายงานป\ญหาการ
ทํางานประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real 
time) 

     



273 
 

ข.อ 

 

ท"านเห็นด.วยหรือไม"ว"า สถานการณ*และข.อความตามบริบททางการจัดการและ
ข.อความดังต"อไปน้ี จะนําไปสู"การสร.างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานท่ีมุ"ง

ผลสัมฤทธ์ิ โดยท้ังหมดจะมีการประเมินและให.มีข.อมูลย.อนกลับ (Feedback) 
แบบเรียลไทม* (Real time) ในขั้นตอนต"างๆ ท่ีเกี่ยวข.องกับการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสายงานให.คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงามในอุตสาหกรรม
เครื่องสําอาง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น.อย น.อย 
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 1.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งการจัดส"งภาพการ
จัดเรียงสินค.าตัวอย"าง (tester) ประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZาย
ขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงานและทําเอกสารแจ.งกลับ
ผลงานได.โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*
(Real time) 

     

1.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งการจัดส"งภาพจัดเรียง
แพลนโอแกรม (planogram) ของสินค.าประจําเดือนแล.ว 
ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทํา
เอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู"
ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

1.8หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งการจัดส"งภาพลักษณ*
ของหัวตู.(shelf Display)ประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงานและทําเอกสารแจ.งกลับผลงาน
ได.โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real 
time) 

     

1.9หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งรายงานสินค.าขายดี
ติดอันดับ 1-5ประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

1.10หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งแบบประเมินผลการ
ทํางานของผู.แทนขายประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงาน
ได.โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real 
time) 
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ข.อ 
 

ท"านเห็นด.วยหรือไม"ว"า สถานการณ*และข.อความตามบริบททางการ
จัดการและข.อความดังต"อไปน้ี จะนําไปสู"การสร.างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีมุ"งผลสมัฤทธ์ิ โดยท้ังหมดจะมีการประเมินและให.มีข.อมูล
ย.อนกลับ (Feedback) แบบเรียลไทม* (Real time) ในข้ันตอนต"างๆ ท่ี

เก่ียวข.องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานให.คําปรึกษาผลติภัณฑ*
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น.อย น.อย 
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

2 ภาวะผู.นํา      
2.1หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู.
ทางด.านผลิตภัณฑ*แล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึก
เปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

 2.2หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู.
ทางด.านบริการแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึก
เปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

2.3หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู.
ทางด.านบุคลิกภาพแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real 
time) 

     

2.4หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู.
ทางด.านเทคนิคการขายแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

2.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู.
ทางด.านการเจรจาต"อรองแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real time) 
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ข.อ 

 

ท"านเห็นด.วยหรือไม"ว"า สถานการณ*และข.อความตามบริบททางการ
จัดการและข.อความดังต"อไปน้ี จะนําไปสู"การสร.างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีมุ"งผลสมัฤทธ์ิ โดยท้ังหมดจะมีการประเมินและให.มีข.อมูล
ย.อนกลับ (Feedback) แบบเรียลไทม* (Real time) ในข้ันตอนต"างๆ ท่ี

เก่ียวข.องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานให.คําปรึกษาผลติภัณฑ*
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น.อย น.อย 
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 2.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงาท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู.
ทางด.านความเปMนผู.นําแล.วผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real time) 

     

2.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการทดสอบการแต"งหน.าและทํา
ผมแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน 
และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู"
ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real time) 

     

2.8หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการทดสอบการเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ*กับคู"แข"งแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึก
เปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

2.9หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการทําแบบทดสอบ IQ และ 
EQ แล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน 
และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู"
ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real time) 

     

2.10หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งแบบประเมินผลภาวะ
ผู.นําจากเจ.าของร.านแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 
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ข.อ 

 

ท"านเห็นด.วยหรือไม"ว"า สถานการณ*และข.อความตามบริบททางการ
จัดการและข.อความดังต"อไปน้ี จะนําไปสู"การสร.างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีมุ"งผลสมัฤทธ์ิ โดยท้ังหมดจะมีการประเมินและให.มีข.อมูล
ย.อนกลับ (Feedback) แบบเรียลไทม* (Real time) ในข้ันตอนต"างๆ ท่ี

เก่ียวข.องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานให.คําปรึกษาผลติภัณฑ*
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น.อย น.อย 
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

3 โครงสร.างองค*กร      
 3.1หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.

คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการพัฒนาตําแหน"งข้ึนเปMนท่ี
ปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ*อาวุโส PC/BA Senior ทุกไตร
มาสแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน 
และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู"
ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real time) 

     

3.2หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการพัฒนาตําแหน"งข้ึนเปMนหัว
หน.าท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ* PC/BA Chief ทุก 6 
เดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน 
และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู"
ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real time) 

     

3.3หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการพัฒนาตําแหน"งข้ึนเปMนหัว
หน.าท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ*อาวุโส PC/BA Senior 
Chief ทุก 1 ปNแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMน
รายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด และ
จะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

3.4หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการพัฒนาตําแหน"งข้ึนผู.ช"วย
ผู.จัดการท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ* PC/BA Assistant 
ทุก 1.6 ปNแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMน
รายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด และ
จะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 
 
 
 
 
 

     



277 
 

ข.อ 

 

ท"านเห็นด.วยหรือไม"ว"า สถานการณ*และข.อความตามบริบททางการ
จัดการและข.อความดังต"อไปน้ี จะนําไปสู"การสร.างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีมุ"งผลสมัฤทธ์ิ โดยท้ังหมดจะมีการประเมินและให.มีข.อมูล
ย.อนกลับ (Feedback) แบบเรียลไทม* (Real time) ในข้ันตอนต"างๆ ท่ี

เก่ียวข.องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานให.คําปรึกษาผลติภัณฑ*
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น.อย น.อย 
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 3.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงาน ท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการพัฒนาตําแหน"งข้ึนเปMน
ผู.จัดการท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ* PC/BA Manager ทุก 
2 ปNแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน 
และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู"
ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

3.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการพัฒนาตําแหน"งข้ึนเปMน
ผู.จัดการอาวุโสท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ* PC/BA Senior 
Manager ทุก 2.6 ปNแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

3.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการพัฒนาตําแหน"งข้ึนเปMน
ผู.จัดการเขตท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ* PC/BA Area 
Manager ทุก 3 ปNแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึก
เปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

3.8หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการพัฒนาตําแหน"งข้ึนเปMน
ผู.จัดการเขตอาวุโสท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ* PC/BA 
Senior Area Manager ทุก 3.6 ปNแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงาน
ได.โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real 
time) 
 
 
 
 
 

     



278 
 

ข.อ 

 

ท"านเห็นด.วยหรือไม"ว"า สถานการณ*และข.อความตามบริบททางการ
จัดการและข.อความดังต"อไปน้ี จะนําไปสู"การสร.างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีมุ"งผลสมัฤทธ์ิ โดยท้ังหมดจะมีการประเมินและให.มีข.อมูล
ย.อนกลับ (Feedback) แบบเรียลไทม* (Real time) ในข้ันตอนต"างๆ ท่ี

เก่ียวข.องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานให.คําปรึกษาผลติภัณฑ*
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น.อย น.อย 
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 3.9หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการพัฒนาตําแหน"งข้ึนเปMน
ผู.จัดการระดับประเทศท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑ* PC/BA 
Country Manager ทุก 4 ปNแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real time) 

     

3.10หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.      
4 การควบคุมตลาด      

4.1หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งรายงานแผนการ
ส"งเสริมการขายประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

4.2หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งรายงานข.อมูลคู"แข"ง 
แล.วผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน
ประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMน
รายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด และ
จะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real time) 

     

4.3หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งการประเมินความพึง
พอใจของร.านค.าประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real 
time) 

     

4.4หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งการประเมินความพึง
พอใจของลูกค.าประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 
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ข.อ 

 

ท"านเห็นด.วยหรือไม"ว"า สถานการณ*และข.อความตามบริบททางการ
จัดการและข.อความดังต"อไปน้ี จะนําไปสู"การสร.างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีมุ"งผลสมัฤทธ์ิ โดยท้ังหมดจะมีการประเมินและให.มีข.อมูล
ย.อนกลับ (Feedback) แบบเรียลไทม* (Real time) ในข้ันตอนต"างๆ ท่ี

เก่ียวข.องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานให.คําปรึกษาผลติภัณฑ*
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น.อย น.อย 
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 4.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงา ท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งรายงานข.อเสนอแนะ
การขายประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

4.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งรายงานการใช.ของ
สมนาคุณ ( premium)ประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงาน
ได.โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real 
time) 

     

คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งสถิติการขาดลามาสาย 
ไม"เกิน 7 วันแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMน
รายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด และ
จะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

 4.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งการวางแผนการสั่งซ้ือ
ก"อนวันท่ี 25 ของเดือนประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงาน
ได.โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real 
time) 

     

4.8หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งแบบประเมินของ
ผู.จัดการฝZายขายประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real 
time) 
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ข.อ 

 

ท"านเห็นด.วยหรือไม"ว"า สถานการณ*และข.อความตามบริบททางการ
จัดการและข.อความดังต"อไปน้ี จะนําไปสู"การสร.างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีมุ"งผลสมัฤทธ์ิ โดยท้ังหมดจะมีการประเมินและให.มีข.อมูล
ย.อนกลับ (Feedback) แบบเรียลไทม* (Real time) ในข้ันตอนต"างๆ ท่ี

เก่ียวข.องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานให.คําปรึกษาผลติภัณฑ*
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น.อย น.อย 
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 4.9หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม ได.รับการแบบประเมินเรื่องทักษะ
การตลาดจากฝZายการตลาดประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขาย
จะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับ
ผลงานได.โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* 
(Real time) 

     

4.10หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งการแข"งขันเรื่องการ
จัดการต้ังกอง( Gondola)ประจําเดือนแล.วผู.จัดการฝZายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงานและทําเอกสารแจ.งกลับผลงาน
ได.โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real 
time) 

     

5 การวางกลยุทธ*      
5.1 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"ง %ยอดขายเทียบเปsา
การขายรายเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึก
เปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

5.2 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงาน ท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"ง%ยอดขายเทียบเปsา
การขายรายไตรมาสแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real time) 

     

5.3 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"ง%การรับคืนสินค.า
เทียบยอดขายรายเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real 
time) 
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ข.อ 

 

ท"านเห็นด.วยหรือไม"ว"า สถานการณ*และข.อความตามบริบททางการ
จัดการและข.อความดังต"อไปน้ี จะนําไปสู"การสร.างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานท่ีมุ"งผลสมัฤทธ์ิ โดยท้ังหมดจะมีการประเมินและให.มีข.อมูล
ย.อนกลับ (Feedback) แบบเรียลไทม* (Real time) ในข้ันตอนต"างๆ ท่ี

เก่ียวข.องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานให.คําปรึกษาผลติภัณฑ*
ความงามในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น.อย น.อย 
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 

 5.4หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งยอดขายทะลุรายวัน 
แล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และ
ทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู"
ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 

     

5.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งยอดขายทะลุราย
สัปดาห*แล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไปบันทึกเปMน
รายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดยทันทีทันใด และ
จะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม* (Real time) 

     

5.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดส"งจํานวนสินค.าท่ีขาย
ครบตามกลุ"มสินค.าของบริษัทประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขาย
จะสามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับ
ผลงานได.โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*
(Real time) 

     

5.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการสั่งซ้ือสินค.าท่ีต.องการให.
ผลักดันตามช"วงเวลาประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงาน
ได.โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real 
time) 

     

5.8 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให.พนักงานในสายงานท่ีให.
คําปรึกษาผลิตภัณฑ*ความงาม มีการจัดทําค"าใช.จ"ายเปรียบเทียบ
ยอดขายประจําเดือนแล.ว ผู.จัดการฝZายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเปMนรายงาน และทําเอกสารแจ.งกลับผลงานได.โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู"ประสิทธิผลแบบเรียลไทม*(Real time) 
 
 

     



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ข�อมูลร�านค�าทําดําเนินการสํารวจ 
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ลําดับ ข�อมูลร�านค�า 
1 เอส.พี.อุปกรณ�เสริมสวย, คุณจินตนา ป�ยะกุลวรศักด์ิ เลขท่ี 1 ซ.สุขุมวิท 93 แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.02-742-6240 
2 เจ พี อาร� บิวต้ี, ร3านคุณป�ยภรณ�  โต5ะสวัสดิสุข เลขท่ี 3/12 สี่แยกประเวศ แขวงประเวศ 

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร.02-726-0355 
3 อ8อนนุช บิวต้ี, คุณประเทือง เอ้ือกมลสุโข เลขท่ี 1460-1462 ถ.อ8อนนุช แขวงสวนหลวง เขต

สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร.089-140-6464 
4 หนองจอกบิวต้ี, คุณโรจนา รัตนา เลขท่ี 45 ซ.เชื่อมสัมพันธ�1 ถ.เชื่อมสัมพันธ� แขวงกระทุ8ม

ราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 โทร.02-937-2859, 081-498-8645 
5 เฟ?@องฟAา, คุณวสันต� แซ8จั่ว เลขท่ี 161/38 ลาดพร3าว ปากซอย148 เขตบางกะป� กรุงเทพฯ 

10240 โทร.02-733-0878, 081-843-1346 
6 แฮปปCDแลนด� บิวต้ี, คุณวิกรม ตันติศิรักษ� เลขท่ี 67/13-14 แฮปปCDแลนด�สายหนึ่ง แขวงคลอง

จั่น เขตบางกะป� กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-375-2045, 081-750-3178, 02-
918-9618 

7 เอสพี อุปกรณ�เสริมสวย(บางกะป�), คุณกัญญนันท� ป�ยะกุลวรศักด์ิ เลขท่ี 11/2 ซ.รามคําแหง 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป� กรุงเทพฯ 10240 โทร.081-930-4009 

8 นวมินทร�เทรดด้ิง, คุณนิมิต เจตนาเจริญชัย เลขท่ี 4/307-8 ถ.นวมินทร� แขวงคลองกุ8ม เขต
บึงกุ8ม กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-936-8787, 081-439-1254 

9 บอย ร3าน, คุณกิตต์ิธเนศ พรศรีอนันต� เลขท่ี 561/2 ม.4 บางปะกอก เขตราษฎร�บูรณะ 
กรุงเทพฯ 10140 โทร.02-427-3627 

10 ช.สุวรรณเครื่องเขียน, คุณพรพิมล หาญสุวรรณ เลขท่ี 167-168 ม.7 หมู8บ3านพุทธชาด ซ.
เพชรเกษม81 หนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร.081-919-7039, 02-812-
0357 

11 สาธุบิวต้ี เซ็นเตอร� ร3าน, คุณธนกฤต ติรณะประกิจ เลขท่ี 600/44-46 ถ.สาธุประดิษฐ� แขวง
บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.02-682-205860,  

12 แสงเจริญ ร3าน, คุณนันธิ สุศรวงค� เลขท่ี 651/4-5 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-653-8383 

13 ชัยนิยม ร3าน, คุณสุรชัย สัตตบริภัณฑ� เลขท่ี 119-120 ซ.2 ในตลาดเฉลิมลาภ ประตูน้ํา เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-252-1447, 02-253-1343 

14 T.G.GROUP, คุณสมชาย กิจเจริญกุล เลขท่ี 813/12 ซ.มารวยพลาซ8า ถ.เพชรบุรี21 เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-254-6773,  

15 เจ แอนด� บี เทรดด้ิง(โกลด�) บจก., คุณสายใจ สาริกานนท� 1089/15 ถ.เพชรบุรีตัดใหม8 
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-650-1359-63 

16 โยธิน ร3าน, คุณโยธิน แผงเลขท่ี 3-85 ในตลาดเฉลิมลาภ ซ.4 ประตูน้ํา ถ.เพชรบุรี เขตราช
เทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-252-1346, 081-487-6561 
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ลําดับ ข�อมูลร�านค�า 
17 ห8างพงก่ี ร3าน(เยาวราช), คุณเกษม นาคะเลิศกวี เลขท่ี 9 ซ.เจริญกรุง12 แขวงสัมพันธวงศ� 

เขตสัมพันธวงศ� กรุงเทพฯ 10100 โทร.02-224-3551, 02-223-6062 
18 มุ3ยกวง, คุณปาลิดา เลขท่ี 1 ถ.บํารุงรัฐ แขวงสัมพันธ�วงศ� เขตสัมพันธ�วงศ� กรุงเทพฯ 10110 

โทร.02-221-6768, 02-616-0612 
19 ยินดี ร3าน, คุณสุชัย ชัยสุระเดชากุล ศูนย�การค3านครหลวง สามแยกไฟฉาย ถ.จรัญสนิทวงศ� 

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน3อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.02-412-4982 
20 ห8านพงก่ี (จรัญสนิทวงศ�), คุณอุทัยวรรณ นาคะเลิศกวี เลขท่ี 107/8 ถ.จรัญสนิทวงศ� แขวง

บางขุนศรี เขตบางกอกน3อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.02-412-5449, 081-807-
1093 

21 สยามเทรดด้ิง ร3าน, คุณพงศ�ศักด์ิ สราวุธวินัย เลขท่ี 522/14 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-271-0685 

22 เล3งบิวต้ีมาร�ท ร3าน, คุณสุวรรณา ตระกูลมงคลสุข เลขท่ี 569/4-6 ถ.ประชาราษฎร�2 แขวง
บางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 02-985-6090-7, 086-563-0423 

23 ห3างหุ3นส8วนจํากัด เจ อาร� คอสเมติกส�, คุณปวีณ ธัญวรณัณ เลขท่ี 1083/3 ถ.กรุงเทพ-นนท� 
แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร.02-587-5508, 084-353-
5828 

24 เสนาเทรดด้ิง ร3าน, คุณสุธี ฉันทวนิชย� เลขท่ี 1976-1978 ปากซอยพหลโยธิน32 แขวง
ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-562-0450 

25 พนธกร เทรดด้ิง ร3าน, คุณอโนทัย มงคลรัชตกุล เลขท่ี 48/12 ถ.รามอินทรา กม.8 แขวง
จรเข3บัว เขตลาดพร3าว กรุงเทพฯ 10230 โทร.02-510-9311 

26 นิวเล็ก, คุณชญารัตน� จงพิพัฒศิริ เลขท่ี 367/10 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย� เขตบางเขน 
กรุงเทพฯ 10220 โทร.02-970-3405, 081-910-4744 

27 
 
28 
 

Q10 (คิวเทน ศูนย�จําหน8าย), คุณจรรยา ขันฮะ เลขท่ี 48/99-100 ถ.วัชรพล-สายไหม ต.
สะพานใหม8 อ.สายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.02-994-3715 

บ.ณิวส�เล็ก, คุณวิภาภรณ� วิศาลจตุรงค� เลขท่ี 359 ถ.รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย� เขต
บางเขน กรุงเทพฯ 10220  

29 เจ.เค.แฮร� แอนด� บิวต้ี ร3าน, คุณขวัญฤทัย ไชยคราม เลขท่ี 311/12 ม.3 ถ.สรงประภา แขวง
สีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-929-8878, 089-791-1177 

30 ดอนเมือง เทรดด้ิง, คุณกนกพร อินทโฉม เลขท่ี 312/105 ซ.สรงประภา14 แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.081-629-0647 

31 คลองตันเทรดด้ิงอุปกรณ�เสริมสวย, คุณศิริพร คงธนาสมบูรณ� เลขท่ี 1006/7 สุขุมวิท71 เขต
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-713-3644 

32 สมใจ ร3าน, คุณปราณี ดํารงกิจพร เลขท่ี 32 ซ.อุดมสุข103 บางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.
02-393-0102, 02-393-0315 
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ลําดับ ข�อมูลร�านค�า 
33 เอ็น เจ บิวต้ี (สามพลเทรดด้ิงเดิม), คุณสุคนธ�ทิพย� ทองม่ัน เลขท่ี 604/26 ถ.เพชรเกษม

92/1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร.02-454-4902, 
081-616-3692 

34 เสรีชัย สาขาบางแค ห3าง, คุณพิชัย สมบูรณ�ศักด์ิกุล เลขท่ี 81/1 ม.4 ถ.เพชรเกษม แขวงบาง
แค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-801-2030 

35 ตุ5กบางบอนบิวต้ี, คุณลัดดาวรรณ ไกยบุตร เลขท่ี 6/59-60 ม.6 ซ.เอกชัย83/3 แขวงบาง
บอน เขตบางบอน กรงเทพฯ 10150 โทร.02-415-0807 

36 อีฟ แอนด� บอย (ขอนแก8น), คุณหิรัญ ตันมิตร เลขท่ี 186/2-4 สยามสแควร�ซ.7 แขวงวังใหม8 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร.080-949-9994 

37 T.R.GROUP, คุณสมชาย กิจเจริญสกุล เลขท่ี 813/12 ซ.มารวยพลาซ8า ถ.เพชรบุรี21 เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-868-4070, 085-044-6887 

38 บีซีเอ็ม คอสเทรด(บุญชัย มาร�เก็ตต้ิง), คุณธีรพงศ� จันทร�นฤกุล เลขท่ี 10/944 ม.สุขสันต�8 
ถ.กาญจนาภิเษก เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร.081-875-4343, 02-803-
7703 

39 PAMA (เยาวราช), คุณพรเทพ เอ่ียมวิศิษฐ� เลขท่ี 15/122 ซ.สุภาพงษ�3 แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร.02-748-3387-8 

40 แก3วทิพย�บิวต้ี, คุณกรรณิกา บรรเทิง เลขท่ี 6/723-724 ม.8 แขวงดอกไม3 เขตประเวศ 
กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-316-3164 

41 บัดด้ี คอสเมติกส�, คุณสมกนก สารเชื้อ เลขท่ี 48/15 แขวงดอกไม3 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
10250 โทร.089-200-1926 

42 จูรี่ สไตล�ริส ร3าน, คุณมยุรี ปานสิทธิ์ เลขท่ี 418/28 ถ.กาญจนาภิเษา แขวงดอกไม3 เขต
ประเวศ กรุงเทพฯ 10250  

43 แอนฅ คุณศิริศักด์ิ เลิศอุดมวงศ� เลขท่ี 2465,2467 ถ.ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร.02-739-0024 

44 ลาดกระบังบิวต้ีมาร�ท, คุณสุรศักด์ิ นัยสุดใจ เลขท่ี 810,810/1 ถ.ฉลองกรุง แขวงลําปลาทิว 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร.080-222-1922, 02-737-2959 

45 ป`า กะ ม5า, คุณปริษ ชยโชติเดชดํารง เลขท่ี 34/13 ม.3 แขวงลําผักชี เขตหนองจอก 
กรุงเทพฯ 10530 โทร.089-993-9559 

46 หลาก แอนด� หลาย บิวต้ี, คุณบุษบา วงษ�ขจร เลขท่ี 3312/41 ซ.ลาดพร3าว 101 เขต
ลาดพร3าว กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-731-5304 

47 แปAงหวาน, คุณพิภพ อุสายพันธ� ชั้น1 ห3องเลขท่ี เอ10-เอ14 ซ.ศูนย�การค3าแฮปปCDแลนด� ถ.
ลาดพร3าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป� กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-704-9094 

48 เลด้ี ช5อพ, คุณวาสินี พรผล เลขท่ี 51/847 ม.9 แขวงคลองกุ8ม เขตบึงกุ8ม กรุงเทพฯ 10240 
โทร.02-509-4626, 081-629-7886 
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49 ยิ่งเจริญ เทรดด้ิง (ร3านกะจะสวย), คุณตรีรัฐ ดีทองอ8อน เลขท่ี 50/263 ซ.หทัยราษฎร�6 

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร.085-359-4127 
50 ชัยเจริญ เทรดด้ิง, คุณชัยวิศิษฐ� คนม่ัน เลขท่ี 588 ม.18 ซ.สีหบุรานุกิจ15 แขวงมีนบุรี เขต

มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร.02-540-4175, 089-449-2176 
51 ปฎิญญา ร8มเกล3า, คุณรักพล ชูชมกลิ่น เลขท่ี 56/1 ม.7 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 

โทร. 086-305-0396 
52 หลากหลายโซนสุขภาพ, คุณสุวรรณา มีทรัพย�สถาพร เลขท่ี 1024/8 ม.7 แขวงหนองค3างพลู 

เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร.02-808-3308 
53 พีแอนด�พีบิวต้ีเซ็นเตอร�, คุณทวีวัฒน� นิตยธรรมศักด์ิ เลขท่ี 44/266 ถ.เลียบคลองเจริญฝb@ง

เหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 โทร. 081-751-9311 
54 ชาร�ม, คุณศิริพร สุวรรณนิภากร เลขท่ี 543 ถ.สวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 

10170 โทร.02-884-4495, 091-734-0510 
55 
 
56 

RND SHOP, คุณอาภรณ� เลิศสมตระกูล เลขท่ี 14/19 ตรอกประดู8 แขวงบางคอแหลม เขต
บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร.02-291-8953, 084-711-2083 

                ดูดี บิวต้ี ซัพพลาย, คุณนําชัย ฑีมะโภวรรณ เลขท่ี 2 ซ.จันทร�16 ถ.ทนุรัตน� 
                แขวงทุ8งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 โทร.02-678-8898, 02-287-4281 

57 วรรัตน� บิวต้ี, คุณเวณู ฤกษ�รัตน� เลขท่ี 579 ถ.จันทร�16 แขวงทุ8งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120 โทร.02-676-2697, 081-847-7290 

58 มุก บิวต้ีเซ็นเตอร�, คุณระวีวรรณ มิลินทสูตร เลขท่ี 18-20 ถ.อิสรภาพ แขวงวัดกัลยาณ� เขต
ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-466-6132, 081-348-9289 

59 บ3านแขกบิวต้ีช็อป, คุณฤทัยรัตน� นิสัยกล3า เลขท่ี 987/4-5 ถ.อิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขต
ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทร.089-920-8071 

60 ธนวัฒน�, คุณณพพร เดชะพีรพานิช เลขท่ี 164/2 ซ.วังหลัง ถ.อรุณอมรินทร� แขวงศิริราช 
เขตบางกอกน3อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-412-6544, 081-252-3232 

61 ศร เครื่องสําอาง, คุณศิริธร ชุลีธรรม เลขท่ี 453/53 ถ.จรัญสนิทวงศ� แขวงบางขุนศรี เขต
บางกอกน3อย กรุงเทพฯ 10700 โทร.084-653-5558 

62 D&Q ร3าน, คุณวรรทณา เรื่องฤทธิ์ เลขท่ี 26 ซ.จรัญสนิทวงศ�85 แขวงบางอ3อ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 10700 โทร.085-902-3784 

63 บิวต้ี สเตชั่น, คุณสุธีรา ไตรทิพย� เลขท่ี 861/1 ซ.ลือชา1 พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-271-1141, 081-824-2647 

64 บีวันบิวต้ี, คุณวรรณา อภิวันท�วรรัตน� เลขท่ี 709 ปากซอยอินทมระ แขวงดินแดง เขตดิน
แดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-276-3746, 082-332-5634 

65 เค แอนด� ที ซุปเปอร�มาร�เก็ต หจก., คุณอิทธิพงษ� ธนบุญทรัพย� เลขท่ี 7/2 ซ.สรรเสริญ 
แขวงสามเสนนอก เขตห3วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-274-8313, 02-
274-8920 
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66 หมิว บิวต้ี (เตาปูน), คุณอารีย�รัตน� เลขท่ี A15 ตรงข3ามโรงหนังเก8า ตลาดสดเตาปูน ถ.ประชา

ชื่น เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 โทร.081-589-6147 
67 ส8งเจริญฟาร�มาซี, คุณอารีย� ส8งเจริญ เลขท่ี 189/16-17 ลาดพร3าว ซ.1 แขวงจอมทอง เขต

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-513-3718 
68 บจก.บี.ซี.บิวต้ีคอสโม, คุณกมุทมาศ ตู3จินดา เลขท่ี 2/6 ตลาดถนอมมิตร แขวงท8าแร3ง เขต

บางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร.02-945-4212, 080-243-1212 
69 
 

แอนเทรดด้ิง ร3าน, คุณแอนด เลขท่ี 9/342 ม.4 แขวงอนุเสาวรีย� เขตบางเขน กรุงเทพฯ 
10220 โทร. 02-522-1934, 081-839-5272 

70 เหรียญทอง ซุปเปอร�บิ๊ก หจก., คุณสุรเดช ฉัตรเจริญพร เลขท่ี 191/34 ม.1 แขวงสีกัน เขต
ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-981-0603, 081-844-3775 

71 เพ็ญพร, คุณเพ็ญพร วงษ�วรศรี เลขท่ี 230 ถ.เจริญรัก แขวงคลองต3นไทร เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600  

72 รัชนี, คุณกิตติมา เลิศพุทธสว8างกุล เลขท่ี 15 ซ.ท8าดินแดง13 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 
10600 โทร. 02-863-0115, 089-688-7532 

73 วงเวียนใหญ8บิวต้ี, คุณกัญญพร ชํานาญ เลขท่ี 238 ถ.ลาดหญ3า แขวงคลองสาน เขตคลอง
สาน กรุงเทพฯ 10600 โทร.02-438-5341,087-057-3081 

74 ดีดี บิวต้ี ช็อป, คุณรัชรีนา มาสรวง เลขท่ี 48/164 ม.1 ซ.สายไหม84/4 แขวงสายไหม เขต
สายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.089-222-8390 

75 เยาวดี, คุณอุดม สังข�ชัย เลขท่ี 6/244-245 ม.5 ซ.พหลโยธิน 52 แขวงคลองถนน เขตสาย
ไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.089-684-5999, 087-351-8884 

76 ตะวัน (TKT2), คุณปุณยวีร� เรืองนิธิวัชร� เลขท่ี 999/213 ม.6 แขวงหลักสอง เขตบางแค 
กรุงเทพฯ 10160 โทร.02-808-0995, 081-826-1019 

77 ร่ํารวย บิวต้ี, คุณอํานาจ ฑีฆะภรณ� เลขท่ี 499/3 ซ.เพชรเกษม55/3 แขวงบางแค เขตบาง
แค กรุงเทพฯ 10160 โทรง 02-801-3469 

78 บิลเลี่ยน แฮร�, คุณสุนันทา กุดลธิรนนท� เลขท่ี 27/642 ซ.กาญจนาภิเษก005/1 แขวงหลัก
สอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร. 081-400-2322 

79 บริษัท บิวเทรี่ยม จํากัด, คุณอติโรจน� โรจน�รัตนวลี เลขท่ี5 ซ.เพชรเกษม47/2 แขวงบางแค 
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-252-3653 

80 ก3าวเจริญ บางบอน, คุณสายชล มัทธวรัตน� เลขท่ี 49/81-83 ม.6 ซ.เอกชัย59 แขวงบางบอน 
เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร.02-417-1920-1, 083-914-4491 ภาค
กลาง+ปริมณฑล 

81 นนทบุรีเทรดด้ิง, คุณพรรณวดี นพรัตน�วงศ� เลขท่ี 5/5-6 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ8 อ.เมือง 
กรุงเทพฯ11000 โทร. 

82 บิ๊ก บิวต้ี, คุณสมรัตน� สงวนนาม เลขท่ี 17/13 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ8 อ.เมือง จ.
นนทบุรี 11000 โทร.02-525-0896, 081-909-0841 
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83 วีซ8าร�เทรดด้ิง, คุณพงศ�ศักด์ิ สราวุธวินัย เลขท่ี 80/130-131 ม.6 ถ.กาญจนาภิเษก ต.เสาธง

หิน อ.บางใหญ8 จ.นนทบุรี 11140 โทร.081-841-2885, 086-318-6833 
84 เสรีชัย นนทบุรี, คุณกัญญณัฐชน� ทองศิริ เลขท่ี 22/16-17 ถ.ประชาราษฎร� อ.เมือง จ.

นนทบุรี 11000 โทร.02-525-3270, 086-351-822 
85 ประเวศ ร3าน, คุณสุวภีร� ชูจิตต� เลขท่ี 306/1 ม.3 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

11110 โทร.02-920-9220 
86 หมวย ร3าน, คุณอัมพร ด3วงมาก เลขท่ี 13 ม.ประชานิเวศน�3 ต.ท8าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 

11000 โทร.02-952-1905 กด0 
87 จรัล บิวต้ีโซน, คุณภัทราวรรณ เกตุภรณ� เลขท่ี 109/54 ม.5 ถ.บางกรวย-ไทรน3อย ต.บาง

กรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร.02-447-1530, 081-573-1533 
88 ริช-วัน บิวต้ี ช็อป หจก., คุณสํารวย เหลือมทองหลาง เลขท่ี 9/25 ช.อาคารเมืองทองธานี 

ตึก C5 แขวงบางพูด เขตปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.02-980-3373, 
087-680-0955 

89 สยามบิวต้ีช็อป, คุณณัฐกุล ฉิมสําราญ เลขท่ี 40/2 ม.3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
11120 โทร.02-963-0488, 084-644-8672 

90 รติพร ร3าน, คุณสิรินิตย� กิตติวัฒนโชติ เลขท่ี 127/6 ม.5 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.
นนทบุรี 11110 โทร.02-920-3731, 087-084-8729 

91 ดีจีเอ็น อิมพอร�ต-เอ็กซ�พอร�ต บจก., คุณจิตรลดา ใจดีย� เลขท่ี 137/3 ม.1 ต.บางศรีเมือง อ.
เมือง จ.นนทบุรี โทร.11000  

92 พราว บิวต้ีช็อป, คุณรุ8งนิภา แก3วดอนรี เลขท่ี 219/57 ม.3 ซ.วัดกู3 ถ.สุขาประชาสวรรค� ต.
บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.094-619-6596 

93 บางใหญ8เทรดด้ิง, คุณลักษิกา กุลพฤกษี เลขท่ี 61/94 ม.6 ถ.ตลิ่งชัน ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ8 
จ.นนทบุรี 11140 โทร.086-991-9183 

94 สยามภัณฑ�, คุณสุนันทา สุวรรณพินิส เลขท่ี 266/53-54 ถ.พหลโยธิน ตลาดรังสิต ต.
ประธิปbตย� อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.02-959-0500-1, 080-929-
6492 

95 พันธุ�เจริญบิวต้ี ร3าน, คุณณเรวุฒิ ดอนลาดลี เลขท่ี 261/1-2 ซ.พหลโยธิน131 ต.ประธิปbตย� 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.081-431-9230, 02-531-3186 

96 
 
97 

ศรีรังสิต ร3าน, คุณธีรนุช ตระกูลไพบูลย�ผล เลขท่ี 264/15-17 ม.2 ต.ประชาธิปbตย� อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12130 โทร.02-531-0648, 086-324-3411 

แชมปm บิวต้ี เซ็นเตอร� บจก.(ปทุมธานี), คุณพลวัฒน� นาคะเลิศกวี เลขท่ี 71, 73 ซ.รังสิต-
ปทุมธานี3 ต.ประธิปbตย� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.02-959-0428-9, 
081-933-4315 

98 639 ซิตี้ บิวต้ี, คุณศัตษฎาภรณ� กันแก3ว เลขท่ี 42/90 ม.1 ต.คลองหก อ.คลองหก จ.
ปทุมธานี 12120 โทร. 02-904-4207, 086-303-7898 
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99 แฮร�บิวต้ี (ปทุมธานี), คุณองุ8น สาครเจริญกิจ เลขท่ี 14/11 ถ.ปทุมสัมพันธ� อ.เมือง จ.

ปทุมธานี 12000 โทร.081-342-0347 
100 ไทมส� โฟร� ทริลเลี่ยนส�, คุณเสาวนิตย� สวัสด์ิกิจธํารง เลขท่ี 42/45 ม.พงธิสาร3 ต.คลองหก 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร.02-904-3909, 089-688-3676 
101 เวิล�ด บิวต้ี ร3าน, คุณดวงดาว อนุรักษ�กิตติ เลขท่ี 68/3 ม.8 เชียร�รังสิต A009-A012 ต.คูคต 

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 โทร.02-992-7104, 081-866-4535 
102 แชมปm บิวต้ี เซ็นเตอร� บจก.(ปทุมธานี), คุณพลวัฒน� นาคะเลิศกวี เลขท่ี 71, 73 ซ.รังสิต-

ปทุมธานี3 ต.ประธิปbตย� อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร.02-959-0428-9, 
081-933-4315 

103 โอ.จี.บิวต้ี, คุณวิภาว ีบูรณ�โภคา เลขท่ี 79/495 ม.1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลําผักกูด อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี 12110 โทร.084-344-2660 

104 อนุสรณ�ซัพพลายเก8า ร3าน, ชลลดา แซ8โง3ว เลขท่ี 111/22 ม.5 ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี ต.บาง
เด่ือ อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทร.02-581-2826, 089-2012817 

105 P.P.สําโรง ศูนย�รวมถุงน8อง, คุณเพ็ญศรี อรุณปbญญาวงศ� เลขท่ี 1037-9 ซ.สองพ่ีน3อง ต.
สําโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.02-394-3342 

106 วิวัฒน� ถิรเจริญสกุล, เลขท่ี 1070/8 ถ.เทพรักษ� ต.เทพารักษ� อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
10270 โทร.02-398-5083,02-385-2305 

107 PAMA (พาม8า), คุณนุสรา เอ่ียมวิศิษฐ� เลขท่ี 7/40 ม.11 ถ.เทพารักษ� ต.บางปลา อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ 10540  

108 ลิปกลอส, คุณสุพัตรา โพธิ์อยู8 เลขท่ี 134/9 ม.2 ตลาดครุใน ซ.ครุใน ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางครุ 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.086-330-6736 

109 ลักษณ�บิวต้ี, คุณจันทร�จิรา ธงก่ิง เลขท่ี 354/13 ม.3 ถ.สุขสวัสด์ิ ต.บางจาก อ.พระประแดง 
จ.สมุทรปราการ 10310 โทร.081-330-7208, 086-314-3492 

110 ธนทรัพย� เทรดด้ิง, คุณคนึงนิจ ธนพงศ�ภูมิ เลขท่ี 234/119 ม.1 ซ.คู8สร3าง ถ.สุขสวัสด์ิ ต.ใน
คลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย� จ.สมุทรปราการ 10290 โทร.083-244-
0958, 086-065-8330 

111 ลูกแบงค� สาขาใหม8, คุณเจษฎา ชุติสิริยานนท� เลขท่ี 3/3 ถ.อมรเดช ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ 10270 โทร.02-702-7887, 02-702-7997 

112 แฟมมิลี่ บิวต้ี, คุณอภิวัฒน� จิรเจริญ เลขท่ี 318/4 ม.1 ถ.บางนา-ตราด กม.27 ต.บางบ8อ อ.
บางบ8อ จ.สมุทรปราการ 10560 โทร.02-708-4822, 084-383-1383 

113 ดวงพร, คุณดวงพร อนันต�ชัยประภา เลขท่ี 99/36 ม.14 ถ.นครเข่ือนขันธ� ต.บางพ่ึง อ.พระ
ประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.02-817-2160, 084-682-5978 ภาค
กลาง 
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114 กิจเสรีเทรดด้ิง, คุณเทพประทาน พลอยศรี เลขท่ี 66 ถ.ราเมศวร ต.หอรัตนไชย อ.

พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.081-192-8550, 035-
323-500 

115 วิภาพร, คุณดวงพร วิภาพร เลขท่ี 261 ต.ท8าเรือ .ท8าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา 13130 
 โทร.035-341-162 

116 เจี๊ยบเครื่องสําอางค� ร3าน, คุณวราภรณ� กระแสผล เลขท่ี 92-93 ม.7 สุขาภิบาลซ.2 ต.เชียง
ราก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทร.035-218-947 

117 แสงจันทร�(ร3าน), คุณบุญจันทร� พลศิลา เลขท่ี 51/173-4 ม.1 ถ.แกรนด� ต.ธนู อ.อุทัย 
 จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร.035-337-256, 081-632-8232 

118 น3องเชียร ร3าน, คุณอนันต� สร3อยชื่อ เลขท่ี 136/42-43 ม.7 ต.เชียงรากน3อย อ.บางปะอิน 
 จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทร.035-353-892, 089-182-4818 

119 หมุ8ยน้ํา, คุณแผนกจัดซ้ือ เลขท่ี 9-11 ถ.พิชัย ซ.11 ตลาดสุขุมาลย� ต.ในตลาด อ.เมือง 
 จ.สระบุรี 18240 โทร.036-211-118, 036-211-822 

120 ปราณทิพย�บิวต้ีแคร�แอนด�คอสเมติกส�, คุณสุวรรณา ฉัตรแก3วมณี เลขท่ี 86 ถ.พหลโยธิน 
 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.036-308-199 

121 พิกก้ีบิวต้ี, คุณอัจฉริยา พนทรัตนรักษ� เลขท่ี 103-105 (มุมท8ารถบขส) ต.สุดบรรทัด 
 อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.036-308-111 

122 เครื่องสําอางคืมาลัยงาม, คุณพิศมัย พิกุลทอง เลขท่ี76/10 ถ.เศรษฐสัมพันธ� ตลาดหนองแค 
 อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 โทร.081-869-1099 

123 ตาลบิวต้ีเซ็นเตอร�, คุณศิวาลัย หาญป�ยนันท� เลขท่ี 47/3 ถ.สุดบรรทัดตรงข3าม ร.รแก8งคอย 
 ต.แก8งคอย อ.แก8งคอย จ.สระบุรี 18110 โทร.036-247-360 

124 ฟAาใสบิวต้ี, คุณสุธิวรรณ ขวัญอยู8 เลขท่ี 85 ซ.3 ถ.เศรษฐสัมพันธ� ต.หนองแค อ.หนองแค 
 จ.สระบุรี 18140 โทร.082-232-7966 

125 พัชราบิวต้ี, คุณบุปผาพรรณ แสนธนรัชต� เลขท่ี 173/15 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว 
      อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร.036-231-037, 081-781-5698 

126 สวยงาม3(สิงห�บุรี), คุณทิพพารัตน� ศรีโพธิ์ เลขท่ี 950/65 ถ.ธรรมถาวร ต.บางพุทรา 
     อ.เมือง จ.สิงห�บุรี 16000 โทร.036-520-100, 089-116-5594 

127 จ5ะเอnคอสเมติคส�, คุณกรกช ชัชวาลยางกูร เลขท่ี 57 ม.8 ต.ม8วงเต้ีย อ.วิเศษชัยชาญ 
     จ.อ8างทอง 14110 โทร.035-625-249, 081-703-3874 

128 แนนบิวต้ี(ลพบุรี), คุณวรรณา ปุoนอุดม เลขท่ี 12 ถ.บนเมือง ต.ท8าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 
     15000 โทร.036-413-039 

129 พี.ที, คุณพรทิพย� ผลิตวานนท� เลขท่ี 1/28 ม.5 สี่แยกไฟแดง ต.ลํานารายณ� อ.ชัยบาดาล 
     จ.ลพบุรี 15130 โทร.036-462-208, 081-991-1721 

130 เจริญดี, คุณสุนันท� โชติอําไพภรณ� เลขท่ี 189-190 ม.2 ต.หนองม8วง อ.หนองม8วง 
     จ.ลพบุรี 15170 โทร.036-431-015 
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131 อุnยบิวต้ี, คุณสุนันท� กองแก3ว เลขท่ี 90 ถ.ป�ยะบุตร ต.บ3านหม่ี อ.บ3านหม่ี จ.ลพบุรี 

 15110 โทร.089-220-9879 
132 ประเสริฐบาร�เบอร� ร3าน, คุณประเสริฐ แย3มครวญ เลขท่ี 33/5 ถ.พระยากําจัด ต.ท8าหิน 

     อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.036-412-645 
133 เดอะเบส, คุณจักรพงษ� ไมตรีประศาสน� เลขท่ี 22-22/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ท8าหิน 

     อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.092-668-4757 
134 ไอเดียบิวต้ี, คุณกรนภัส เฉลิมชัยวาณิช เลขท่ี 492 ซ.ทวีมอเตอร� ถ.นารายณ�มหาราช 

     ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร.089-449-7736 
135 จึงใจ3ฮะ(ชัยนาท), คุณศรินทิพย� จึงชัยนันท� เลขท่ี 310/11 ถ.วงษ�โต ต.ในเมือง 

     อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร.056-411-199, 056-411-991 
136 
 

ไขแสงบิวต้ีมาร�ท(ร3าน), คุณสมบัติ กําเนิดมี เลขท่ี 60/57 ถ.วงษ�โต ต.ในเมือง 
     อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร.056-411-035, 089-563-3922 

137 พ่ีผึ้งคอสเมติคส�, คุณอนากุล จันทร�เพ็ง เลขท่ี 56/5 ถ.วงษ�โต ต.ในเมือง อ.เมือง 
      จ.ชัยนาท 17000 โทร.081-680-8770 

138 ดารณี, คุณอัญชลี เลาห�โมลิศพงษ� เลขท่ี 165/14 ม.4 ต.คุ3งสําเภา อ.มโนรมย� 
      จ.ชัยนาท 17110 โทร.081-614-2787 ภาคตะวันตก 

139 โอ8งบิวต้ี, คุณสมยศ รัตนาพรพิทักษ� เลขท่ี 734/39 ต.แม8กลอง อ.แม8กลอง จ.สมุทรสงคราม 
74000 โทร.034-711-808 

140 แม8เสริม, คุณจรรย�ดาพร เงินยวง เลขท่ี 544/18 ถ.เกษมสุขุม ต.แม8กลอง อ.เมือง จ.
สมุทรสงคราม 75000 โทร.085-821-8557, 080-426-4572 

141 เกn บิวต้ี, คุณประเสภาคริฐ เกตุคํารณ เลขท่ี 1247/158 ถ.ไชยพร ต.แม8กลอง อ.เมือง จ.
สมุทรสงคราม 75000 โทร.034-736-745, 087-675-5921 

141 สไมล�ช็อพ, คุณวิรัชดา ปุจฉาการ เลขท่ี 527/7-527/8 ถ.เพชรสมุทร ต.แม8กลอง อ.เมือง จ.
สมุทรสงคราม 75000 โทร.089-743-4238 

143 ห8างพงก่ี (สมุทรสาคร), คุณวิภาดา คํานนท� เลขท่ี 888/16 ถ.ราษฎร�บรรจบ ต.มหาชัย อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร.081-934-5406 

144 แฮร�มาร�ท บิวต้ี เซ็นเตอร�, คุณบุษกร เกิดเกียรติสุดา เลขท่ี 273/436-438 ม.6 ต.อ3อมน3อย 
อ.กระทุ8มแบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทร.02-813-5996 

145 ก3าวจําเริญ ร3าน, คุณเอมอร นาคะเลิศกวี เลขท่ี 273/89-90 ม.6 ถ.อ3อมน3อย อ.กระทุ8มแบน 
จ.สมุทรสาคร 74130 โทรง 02-420-5974, 081-483-8328 

146 ออม แอนด� ออย บิวต้ี, คุณละออ เพ็งมา เลขท่ี 1/33-34 ม.8 ต.ท8าทราย อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร 75000 โทร.080-426-4572, 092-401-0440 

147 วรรณา ร3าน, คุณวรรณา ดีถาวร เลขท่ี 136/5 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.อ3อมน3อย อ.กระทุ8ม
แบน จ.สมุทรสาคร 74130 โทร.02-813-7447 
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148 บุญสิน, คุณชาญวิทย� พิรุณสาร เลขท่ี 916/30-31 ถ.นรสิงห� ต.มหาชัย อ.เมือง จ.

สมุทรสาคร 74000 โทร.034-811-412, 081-566-4191 
149 เลิศรัตน�บิวต้ี, คุณอมรรัตน� ปาลวัฒน� เลขท่ี 40/1 ม.7 ถ.สวนหลวงรวมใจ ต.สวนหลวง อ.

กระทุ8มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร.091-726-1515 
150 นครปฐมบิวต้ี, คุณอภิชัย จินต�จันทรวงศ� เลขท่ี 10 ซ.โรจน�ฤทธิ์ ถ.หลังพระ ต.พระปฐมเจดีย� 

อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 034-253-937, 081-910-9745 
151 เดโกะ ร3าน, คุณศิรินาถ ดํารงค�ไทย เลขท่ี 145/5 ถ.ทรงพล ต.สนามจันทร� อ.เมือง จ.

นครปฐม 73000 โทร.081-253-9982, 034-218-452 
152 รักสวยรักงาม (นครปฐม), คุณศิรินภา นิษุณะรัตน� เลขท่ี 108/45 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธ

มณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.02-441-0908, 091-003-3915 
153 โอ.เค.บิวต้ี, คุณยุพิน ขาวโกมล เลขท่ี 113/18 ม.5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

73170 โทร.034-297-348, 034-297-349, 085-116-8807 
154 เลด้ีอัพเดท, คุณศิริธนา คล3ายมณี เลขท่ี 292/33 ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 

73130 โทร.034-302-318, 085-481-1480 
155 เหน8งบิวต้ี, คุณศิริกุล อาจณรงค�ฤทธิ์ เลขท่ี 55/6 ม.7 ต.ทุ8งกระพังโหม อ.กําแพงแสน จ.

นครปฐม 73140 โทร.081-354-9733, 087-763-3454, 034-281-093 
156 เลด้ี บิวต้ี, คุณวีณา ป�@นทํานัก เลขท่ี 237 ม.7 หน3ามหาลัยคริสเตียน ต.ดอนยายหอม อ.เมือง 

จ.นครปฐม 73000 โทร.089-900-2688 
157 ญาดา ร3าน, คุณญาดาภัทร ท3วมไฉยา เลขท่ี 308/15 ถ.รถไฟ ต.พระปฐมเจดีย� อ.เมือง จ.

นครปฐม 73000 โทร. 086-789-0154 
158 เลิฟ รัก บิวต้ี, คุณปณัชช� เนตรกอบเก้ือ เลขท่ี 1/8 ถ.เทศา ต.พระปฐมเจดีย� อ.เมือง จ.

นครปฐม 73000 โทร.034-255-847, 086-300-7797 
159 น3อง บิวต้ีช็อป ร3าน, คุณอารี ลาภสุวัจนานนท� เลขท่ี 44 ต.พระปฐมเจดีย� อ.เมือง จ.

นครปฐม 73000 โทร.034-257-000, 084-137-5889 
160 สิริภัณฑ� ร3าน, คุณรัชนี เซ่ียงฉิน เลขท่ี 36/1 ถ.กระจ8างวัฒนา อ.บ3านโปoง จ.ราชบุรี 70110 

โทร.032-200069 
161 รัตนา บิวต้ี ร3าน, คุณพงษ�สันต� ไตรคุป เลขท่ี13-13/1 ถ.แสงชูโต ต.บ3านโปoง อ.บ3านโปoง จ.

ราชบุรี 70110 โทร. 032-223-526 
162 แฮร� บิวต้ี (ราชบุรี), คุณธัญพร แว8วสุวรรณ เลขท่ี 80/5 ถ.คฑาธร ต.หน3าเมือง อ.เมือง จ.

ราชบุรี 70000 โทร.032-338-058, 081-407-6337 
163 ซี.เจ.เอ็กซ�เพรส กรุ5ป บจก., คุณพิมพ�สุดา ศศลักษณานนท� เลขท่ี 61 ม.3 ต.บ3านเลือก อ.โพ 

                ธาราม จ.ราชบุร ี70120 โทร.032-348-240, 081-736-2316 
164 เมืองราชลับคม, คุณวิเชียร เพ็งรัตน� เลขท่ี 26-28 ถ.ทรัพย�ศิริ ต.หน3าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี   

                70000 โทร.032-326-363, 085-808-3220 
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165 เสียดฟAาอมร หจก., คุณธีรวัฒน� โชครุ8งคุณทรัพย� เลขท่ี 99/11 ถ.ค8ายหลวง ต.บ3านโปoง อ. 

                บ3านโปoง จ.ราชบุรี 70110 โทร. 086-177-9027 
166 นัทเดย�บิวต้ีช5อป, คุณเฉลิมสุข ชินะปุตตกุล เลขท่ี 174/24 ติดโรงพยาบาลปากท8อ อ.ปากท8อ 

จ.ราชบุรี 70140 โทร.032-281-406, 085-263-9567 
167 ล3านคลัง หจก., คุณเรณู สิงห�ทอง เลขท่ี 308 ม.11 ต.เจดีย�หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

โทร.081-941-5786 
168 เหมย บิวต้ี, คุณกิตติชัย สื่อโสภณ เลขท่ี 6/7 ถ.บ3านปรก ต.หน3าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

70000 โทร.081-995-6991 
169 สามเอเบเกอรี่ ราชบุรี, คุณสุพัตรา เพ่ิมทวีผล เลขท่ี 342 ตลาดเก8าทรัพย�สิน อ.เมือง จ.

ราชบุรี 70000 โทร.032-337-313 
170 สตาร� บิวต้ี, คุณสุดาดวง มงคลทิพย�วาที เลขท่ี 44/3 ถ.เทศบาล2 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

72120 โทร.081-256-3656 
171 เหมยฟู, คุณปาริชาต ราชสิงโห เลขท่ี 38 ถ.ทรัพย�ศิริ ต.หน3าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 

โทร.081-017-3327 
172 เกศบิวต้ี, คุณเกศฤดี เจริญรักษ� เลขท่ี 285/53 ม.8 ถ.ดําเนินสะดวก ต.ดําเนินสะดวก อ.

ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 โทร.032-254-262 
173 น3องก๊ิฟไดเร็กเซลล�(สไตล�เทรนด้ี), คุณเนาวรัตน� เลขท่ี 33/8-9 ถ.นิยมทัศนา อ.เมือง จ.

ราชบุรี 70000 โทร. 032-337-436, 086-175-8552 
174 สําเพ็งโพธาราม, คุณอํานาจ ฉัตรวุฒิไกร เลขท่ี 69/4 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.บ3านสิงห� อ.โพ

ธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-744-392, 086-355-9768 
175 ราชบุรีบิวต้ี, คุณนวรัตน� เกิดสุข เลขท่ี 33/8-9 ถ.นิยมทัศนา ต.หน3าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

70000 โทร.032-321-280 
176 วิมลบิวต้ี, คุณเจริญพงษ� กาฬภักดี เลขท่ี 249/225 ถ.เณรแก3ว ต.ท8าระหัด อ.เมือง จ.

สุพรรณบุรี 72000 โทร.035-503-433, 085-546-9556 
177 ตุ5 ลับคม ร3าน, คุณสมคิด ทาโส เลขท่ี 122-124 ถ.แสงชูโต ต.ท8าเรือ อ.ท8ามะกา จ.

กาญจนบุรี 71120 โทร.089-520-4139 
178 เมืองกาญจน�ลับคม ร3าน, คุณรตา แก3วบัวเงิน เลขท่ี 218/24-25 ต.บ3านเหนือ อ.เมือง จ.

กาญจนบุรี 71000 โทร.034-518-966, 080-429-8305 
179 สมาร�ทบิวต้ี, คุณเมตตา เผือกอ8อน เลขท่ี 116 ถ.แสงชูโต ต.บ3านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

71000 โทร.085-290-5472 
180 อุดมพร(ถนนรถไฟ2), คุณสาธิต คําเทศ เลขท่ี 123 ถ.รถไฟ2 ต.ท8าเรือ อ.ท8ามะกา จ.

กาญจนบุรี 71120 โทร.034-561-427, 034-561-137 
181 ดวงดีการค3า ร3าน, คุณปbญญา แหวนดวงเด8น เลขท่ี 99 ถ.สุรินทรฤาไชย ต.ท8าราบ อ.เมือง จ.

เพชรบุรี 76000 โทร.032-425-667 
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182 ฉ่ัวฉ่ัวเชียง-สิริวรรณ, คุณสิริวรรณ อิศราธิกุล เลขท่ี 51 ถ.หลังตึกพานิชเจริญ ต.ท8าราบ อ.

เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-424-376, 032-424-379 
183 สวยงาม5, คุณวิไลวรรณ เข่ือนแก3ว เลขท่ี 15/5 ถ.ราฎษร�พลี ต.ชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

76120 โทร.032-470-122 
184 โตnวต้ีฮะ ร3าน, คุณลัดดาวัลย� วิบูลย�วิชิรา เลขท่ี 47 ซ.หลังตึกพานิชเจริญ ต.ท8าราบ อ.เมือง 

จ.เพชรบุรี 76000 โทร. 032-425-665 
185 สวัสดีไดเร็กเซลล�, คุณสมศรี หอศิวาลัย เลขท่ี 34 ถ.ดําเนินเกษม ต.คลองกระแซ อ.เมือง จ.

เพชรบุรี 76000 โทร. 032-402-099, 032-415-864 
186 เพชรบุรี บิวต้ี, ไกรศร ปะวะกุล เลขท่ี 21/13 ม.5 ถ.บันไดอิฐ ต.บ3านหม3อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

76000 โทร.032-401-559, 086-004-0445 
187 บุปผา เดอะบิวต้ี, คุณบุปผา เกตุพยัคฆ� เลขท่ี 205 ม.1 ตลาดเทศบาลท8ายาง อ.ท8ายาง จ.

เพชรบุรี 76130 โทร.032-771-055, 089-260-0593 
188 สยามเวชภัณฑ�, คุณสุชาดา ศรีสุนันท� เลขท่ี 191/19 ม.1 ต.ท8ายาง อ.ท8ายาง จ.เพชรบุรี 

76130 โทร.032-35-197, 086-376-5118 
189 ปbน ปbน มินิมาร�ท, คุณอัญชนา ธรรมทองวงศ� เลขท่ี 90 ม.5 ต.บ3านลาด อ.บ3านลาด จ.

เพชรบุรี 76150 โทร.032-492-472 
190 ห3างสุริยะ, คุณสุรีย� สุริยะยรรยง เลขท่ี 1 ถ.ต3นจันทร� ต.ท8าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 

โทร.032-414-784, 081-795-8026 
191 รมย� แอนด� เมย�, คุณณัฐวรรธน� ภัทรธนาวินท� เลขท่ี 240/6 ซ.เทศบาล9 อ.ท8ายาง จ.

เพชรบุรี 76130 โทร.032-438-159 
192 เมืองเพชรสโตร� หจก., คุณสายชล เล็กผลา เลขท่ี 191/17-18 ม.1 ต.ท8ายาง อ.ท8ายาง จ.

เพชรบุรี 76130 โทร.032-435-606, 081-763-114 
193 โชคชัยพาณิช, คุณยุพดี ทักษิณา เลขท่ี 143 ถนนชุมพล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

 โทร.038-511-318 
194 บูรพาบิวต้ี, คุณสิรินทร�รัตน� เอ้ือชูวงศ� เลขท่ี 11 หมู814 ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

      24130 โทร.038-540-428, 081-862-9019 
195 โชยชัย ร3าน สาขา2, คุณจงกลณี ทักษิณา เลขท่ี 237-239-241-243-245 ถ.ชุมพล 

     ต.หน3าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-512-042 
196 ยาเภสัชกรจรัญยานนท�, คุณอธิสุทธิ์ ใจเทียมศักด์ิ เลขท่ี 1/15 ม.14 ถ.จรัญยานนท� 

     ต.บางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร.086-355-8837 
197 ศรีสุภัค, คุณสกุลทิพย� พิพัฒจิรโชติ เลขท่ี 19 ถ.วรรณยิ่ง ต.บางคล3า อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

     24110 โทร.081-782-4234 
198 สวัสดีบิวต้ี, คุณนงนุช สวัสดี เลขท่ี10/29 ถ.ศรีโสธรตัดใหม8 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

     24000 โทร.096-130-8938 
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199 บิวต้ีมาร�ทฉะเชิงเทรา, คุณจันทิมา ชูโตศรี เลขท่ี 351-353 ถ.มหาจักพรรด์ิ ต.หน3าเมือง 

    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร.038-812-751, 089-985-5947 
200 กบินทร�บิวต้ีมาร�ท, คุณสิริกร ศรีปราชญ� เลขท่ี 5-7 ถ.พัฒนา ต.กบินทร� อ.กบินทร�บุรี 

    จ.ปราจีนบุรี 25110 โทร.086-841-1145 
201 ดาราบิตี้โปรดักส� ร3าน, คุณสิริกร ศรีปราชญ� เลขท่ี 5-7 ถ.พัฒนา ต.กบินทร� อ.กบินทร�บุรี 

    จ.ปราจีนบุรี 25110 โทร.085-166-8080 
202 ปราจีนไดเร็คเซลล�, คุณธีรวัฒน� สุขศรี เลขท่ี 29 ถ.แก3วพิจิตร ต.หน3าเมือง อ.เมือง 

    จ.ปราจีนบุรี 25000 โทร.081-723-3141, 089-832-9730 
203 พี.เค.บิวต้ี, คุณพิเศษ ชาวสวนทิพย� เลขท่ี 83/10 ม.7 ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 

    22000 โทร.094-489-7815 
204 บิวต้ีแคร�, คุณวัลยา สําราญเสาวลักษณ� เลขท่ี 5/1 ถ.เทศบาล2 ต.วัดใหม8 อ.เมือง จ.จันทบุรี 

    22000 โทร.039-346-280, 086-328-1747 
205 แสงชัย, คุณนัดดา สิรวิทูร เลขท่ี 102/45 ถ.ศรีรองเมือง ต.วัดใหม8 อ.เมือง จ.จันทบุรี 

    22000 โทร.039-324-413, 089-544-5552 
206 อรัญลับคม, คุณจินตนา คํานนท� เลขท่ี 1/53-54 ถ.สันติภาพ ต.อรัญประเทศ อ.อรัญ      

     ประเทศ จ.สระแก3ว 27120 โทร.037-231-462, 081-628-2100 
207 เอส.พี.ซุปเปอร�มาร�ท, คุณพิมพ�สุภา กิตติวราภรณ� เลขท่ี47 ถ.เทศบาล19 ต.สระแก3ว 

    อ.เมือง จ.สระแก3ว 27000 โทร.081-634-6849 
208 อรวรรณ ร3าน, คุณอุไร ภู8แสนสะอาด เลขท่ี 32/18 ถ.พัทยาใต3 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 

    20150 โทร.038-426-346, 081-865-1337 
209 จิปาฐะ(ร3าน), คุณพรจิต จิราวัจนะ เลขท่ี 521/11 หน3าสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน� ต.หนอง 

              ขามอ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร.081-862-0934, 038-760-886 
210 
 

บางกอก แฮร�บิวต้ี(ชลบุร)ี, คุณจีระวัฒน� กิตติสุรินทร� เลขท่ี 383/49 ม.9 ถ.พัทยาสาย3 
   ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร.038-421-304, 

211 ชลบุรีบิวต้ี(บิวต้ีมาร�ทชลบุรี), คุณกานต�สิริญา ชูโตศรีพิศุทธ� เลขท่ี 688/14ก ถ.สุขุมวิท 
    ต.บางปลาสร3อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร.089-099-1114 

212 บางแสนบิวต้ีมาร�ท, คุณนิรมล ศักด์ิศรีเจริญ เลขท่ี 269 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข 
    อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร.086-383-1525 

213 บ3นบึงบิวต้ีมาร�ท ร3าน, คุณวัชรพงษ� แก3วดวงโต เลขท่ี615/6 ถ.ชลบุรี-บ3านบึง ต.บ3านบึง 
    อ.บ3านบึง จ.ชลบุรี 20170 โทร.038-750-803, 086-303-2166 

214 มนัสนันท�บิวต้ี, คุณมนัสนันท� ศรีสุข เลขท่ี 77/1 ม.4 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
    20160 โทร.038-740-309 

215 อมตะบิวต้ี, คุณวิชญาพร มาแสน เลขท่ี 59/11-12 ม.6 ต.ดอนหัวพ3อ อ.เมือง จ.ชลบุร ี
    20000 โทร.038-717-112 
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216 จอมเทียนบิวต้ี, คุณสุรชัย ขวัญเผือก เลขท่ี 75/280-281 ม.12 ถ.จอมเทียนสายสอง 

    ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร.081-152-9977 
217 ช.เจริญ(ชลบุร)ี, คุณศักด์ิชัย พงศ�พิเชฐกุล เลขท่ี 6567 ถ.ศรีจารุสัมพันธ� อ.พนัสนิคม 

    จ.ชลบุรี 20140 โทร.038-461-764 
218 เจริญสิน, คุณณัฐวุฒิ อัศวนนท�วิวัฒน� เลขท่ี 10 ถ.ศรีกุญชร ต.พนัสนิคม อ.พนัสนิคม 

    จ.ชลบุรี 20140 โทร.038-846-1939, 089-747-0450 
219 บิวต้ีเฮ3าส�, คุณสรัญญา สมนึก เลขท่ี 228/3 ถ.สันติเกษม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 

    20000 โทร.081-588-4772 
220 พ้ันซ�บิวต้ี(ห3างเฉลิมไทยตึกใหม8), คุณพรนิภา ใจดี เลขท่ี ห3อง207 ชั้น2ข3างบันไดเลื่อน 

    ต.มะขาม อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร.038-286-749 
221 อ๊ิมพ�คอสเมติกส�, คุณชาญวุฒิ วัชรพงศ�เสถียร เลขท่ี 124/62 ม.10 ถ.พัทยาสายสาม 

    ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร.089-206-6007 
222 บูรพาบิวต้ี, คุณธนกร เอ้ือชูวงศ� เลขท่ี 477/35 ม.10 ถ.พัทยาใต3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 

    จ.ชลบุรี 20150 โทร.081-762-6256 
223 ร3านเปมิกาบิวต้ี, คุณเปมิกา สราญณิยธรรม เลขท่ี 999/5 ม.1 ต.หนองซาก อ.บ3านบึง  

    จ.ชลบุรี 20170 โทร.098-569-0835 
224 บูมบิวต้ี, คุณวิวัฒน� อรรควฒิวาณิชย� เลขท่ี 8/22-25 ถ.สุขุมวิท ต.ท8าประดู8 อ.เมือง 

    จ.ระยอง 21000 โทร.038-620-620 
225 ก๊ิฟบิวต้ี(ร3าน), คุณจารุรัตน� ฐิติกุล เลขท่ี 37,39,41,43 ซ.ศูนย�การค3าสาย4 ถ.สุขุมวิท 

    ต.ท8าประดู8 อ.เมือง จ.ระยอง 21000  
226 จิ๊บไดเรคเซลล�, คุณสุนันทา อ8อนรัศมี เลขท่ี 296 ม.1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

    21140 โทร.038-659-430, 081-340-1602 
227 วัชราวรรณ(2008)บจก., คุรอุไรวรรณ เกิจเก้ือกูล เลขท่ี 136 ถ.ราษฎร�อุทิศ ต.เชิงเนิน 

    อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร.038-615-201 
228 วรรณกิจเจริญ(2000)บจก., คุณเจริญ ต้ังสุนทรชัย เลขท่ี 5 ถ.ทุ8งชายกระต8าย ต.เชิงเนิน 

    อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร.038-612-709, 038-615-201 
229 ประมวลการค3า, คุณนิคม เจี่ยเจริญ เลขท่ี 516 ม.3 ต.มะขามคู8 อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 

    21180 โทร.087-999-9892 
230 วรรณบิวต้ี, คุณกชวรรณ จงประเสริฐ เลขท่ี 293/19 ม.2 ถ.ศาลาสังกะสี ต.เพ อ.เมือง 

    จ.ระยอง 21000 โทร.038-653-142, 081-255-2145 
231 วันเพ็ญบิวต้ี, คุณวันเพ็ญ สุภัคกนก เลขท่ี 286/1 ม.1 ต.บ3านฉาง อ.บ3านฉาง จ.ระยอง 

    21130 โทร.038-601-093 
232 โชคดีบิวต้ี, คุณประเสริฐ เรืองบุญส8ง เลขท่ี 11 ซ.8 ถ.เทศบาล2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง 

    จ.ระยอง 21110 โทร.038-672-098, 081-824-0653 
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233 ลูกหยี(ร3าน), คุณสุพรรณี พันธ�อมตะ เลขท่ี 204/131 ตลาดภิบาลพัฒนา ถ.สุขุมวิท 

                ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทร.038-674-766 
234 กู5ดบิวต้ีฮับ, คุณรักกุล ตันติเวชวุฒิกุล เลขท่ี 82 ถ.ราษฎร�อุทิศ ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 

                21000 โทร.033-680-775, 081-781-3357 
235 อัณญาบิวต้ี, คุณอัญชีรา ลือชา เลขท่ี 269/10 ม.1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร� จ.ระยอง 

                21210 โทร.081-161-9969, 081-649-8900 
236 สะพานสี4บิวต้ี, คุณวิชญาพร มาแสน เลขท่ี 12/96 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง 

                จ.ระยอง 2740 โทร.088-162-4683 
237 ตราดบิวต้ี, คุณอนันต� ฐิติกุล เลขท่ี 80/18-19 ซ.หลังตลาดเทพอุดร ต.วังกระแจะ 

      อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร.039-523-444, 089-247-6637 
238 สุวิมลบิวต้ี2, คุณสุวิมล แก3วสีขาว เลขท่ี 111/10 ม.1 ต.บางเสร8 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

                20250 โทร.081-861-2329 
239 รุ8งสโตร�(ร3าน), คุณธนา เธียรตระการ เลขท่ี 23 ถ.วิจิตรจรรยา ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 

                23000 โทร.039-512-667 ภาคใต3  
240 ประกายผม ชุมพร, ส.ต.ท.อํานาจ เลือดทหาร เลขท่ี 58/24 ถ.ท8าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 

                86000 โทร.081-860-4191, 081-310-3126 
241 ศูนย�เครื่องสําอางค�โชกุน, คุณเย็นตา นาคมสิก เลขท่ี 116/5 ถ.กรมหลวง ต.ท8าตะเภา อ. 

               เมือง จ.ชุมพร  86000 โทร.077-503-270, 081-396-7755  
242 ไอ บิวต้ี เฮาส�, คุณจิรชัย หงษ�หิรัญเรือง เลขท่ี 127/22-24 ถ.ศาลาแดง ต.ท8าตะเภา อ.เมือง   

                จ.ชุมพร 86000 โทร.077-512-144, 09-788-4134 
243 บัณฑิตา, คุณบัณฑิตา ไทยปฐมพงษ� เลขท่ี35 ต.ท8าแซะ อ.ท8าแซะ จ.ชุมพร 86140  

       โทร.077-599-517 
244 บ3านสีสัน, คุณเสาวพร ตาบม8วง เลขท่ี 401/60 ม.8 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000  

       โทร.081-415-9070, 080-529-9009, 077-521-508 
245 แสงจันทร�, คุณสิทธิโชค แสงจันทร� เลขท่ี 40/6 ถ.เขาเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 

       โทร.077-541-097, 089-926-9528 
246 เสริมสวยน3องกุ3ง, คุณสายไหม บุรีรัตน� เลขท่ี 185/47 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170

       โทร.077-559-212, 089-591-3754 
247 โสภณ บิวต้ี, คุณภัทราวดี พิทักษ�ภาวศุทธิ เลขท่ี 197/52 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร  

                 86170 โทร.077-559-171, 089-926-9528 
248 ไชยชนะบิวต้ีช3อป, คุณศศิภา ไชยชนะ เลขท่ี 57/15 ม.6 ต.ทุ8งตะไคร อ.ทุ8งตะโก จ.ชุมพร  

                86220 โทร.081-968-0676, 089-726-2899 
249 พรภัณฑ� (ห3าง), คุณพรชัย เรืองวัฒนกุล เลขท่ี 1459/12,14 ถ.จําเริญวิถี ต.คลัง อ.เมือง จ. 

นครศรีธรรมราช 80000  โทร.075-356-782 
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250 ควีนแลนด� ทุ8งสง, คุณศุภสรา จงสู8วิวัฒน�วงศ� เลขท่ี 215,218 ถ.ทุ8งสง-สุราษฎร�ธานี ต.ปาก 

                แพรก อ.ทุ8งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร.081-690-3155 
251 มโนราห�บิวต้ี, คุณกุสุมา นามโชติ เลขท่ี 165,167 ถ.พระบรมธาตุ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. 

                 นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-343-358, 086-682-0748 
252 เจี๊ยบบิวต้ี ช็อป, คุณอาภาณี เกียรติอุดมพันธ� เลขท่ี 14 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรี 

                 ธรรมราช 80120 โทร.075-536-311, 084-306-9966 
253 พิมพ�พร บิวต้ีมาร�ท, คุณพิมพ�พร แก3วลายพรหม เลขท่ี 7/13 ม.12 ต.ร8อนพิบูลย� อ.ร8อน 

                 พิบูลย� จ.นครศรีธรรมราช 80130 โทร.075-442-173, 081-970-1917 
254 แอnว คอสเมติคส�, คุณจันทาทิพย� แก3วประสเริฐ เลขท่ี 159 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ8งสง  

                จ.นครศรีธรรมราช 80110 โทร.075-423-164, 089-725-3029 
255 เจ จันทร�, คุณเทพฤดี หนูปลอด เลขท่ี 167/6 ม.3 ต.ท8าศาลา อ.ท8าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  

                80160 โทร.075-772-029, 081-476-0707 
256 หมวยบิวต้ี, คุณอัมพร ด3วงมาก เลขท่ี 5 ม.1 ถ.วุฒิราษฎร�รงัสฤษด์ิ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ. 

นครศรีธรรมราช 80180  
257 กรุงเทพการช8าง (นครศรีฯ), คุณสุวัฒน� วงศ�เลิศประดิษฐ� เลขที่ 1268/4 ถ.บ8อยาง ต.คลัง อ. 

                เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-345-941, 081-535-7876 
258 ช.ปbทมาพร, คุณชั้น วงษ�วัชรดํารง เลขท่ี 36 ถ.ชัยชุมพล ต.ปากแพรก อ.ทุ8งสง จ. 

                นครศรีธรรมราช 80110 โทร.075-411-281, 081-539-6964 
259 คิวท�เพรส-เอ็มดีบิวต้ีช5อป, คุณจินตนา สุขสวัสด์ิ เลขท่ี 16 ถ.อรุณประชา ต.ชะอวด อ.ชะ 

               อวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 โทร.089-763-0641 
260 สีม8วงบิวต้ีโซน, คุณดาษดา เดชศรีจันทร� เลขท่ี 14/2 ม.1 ต.เขาแก3ว อ.ลานสกา จ. 

               นครศรีธรรมราช 80230 โทร.099-959-1577 
261 ดี แสน ดี, คุณเบญญาภรณ� กุรมาวลี เลขท่ี 18 ถ.นิวาส ต.คูหาสวรรค� อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง  

               93000โทร.074-613-231, 081-445-1077, 086-956-8750 
262 ทูเดย� บิวต้ี ร3าน, คุณยุวดี พรหมชุติมา เลขท่ี 1/5 ถ.ดิษฐ�อินทร� 2 บริเวณตลาดสดเทศบาล  

               อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 โทร.074-611-693 
263 ตุ5กบิวต้ีโซน, คุณอารีย� คงจันทร� เลขท่ี 505 ม.1 ต.บ3านพร3าว อ.ปoาพยอม จ.พัทลุง 93100  

      โทร.074-624-318, 081-748-2954 
264 ดีแลนด�, คุณประเสริฐ เฮงพระธานี เลขท่ี 351/5 ม.9 ต.บ3านพร3าว อ.ปoาพะยอม จ.พัทลุง  

                93110โทร.093-874-7979, 081-729-7878 
265 สิริภัณฑ�, คุณอักษร นามโชติ เลขท่ี 397 ม.1 ต.แม8ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทฃุง 93160  

       โทร.097-278-3337, 087-295-4027 
266 แหม8ม บิวต้ี, คุณนัชชา ขุนทองจันทร� เลขท่ี 1/4 ถ.ดิษฐอินทร� 2 ต.คูหาสวรรค� อ.เมือง                    

                 จ.ภูเก็ต  93000 โทร.092-392-0618, 089-595-7545 
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267 บิวต้ีแลนด� แฮร�แอนด�บิวต้ี บจก., คุณวิชัย เมธีไตรรัตน� เลขท่ี 5/68-71 ถ.แม8หลวน  

       ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076-221-674 
268 ห3างหุ3นส8วนสามัญภูเก็ตบิวต้ี เซ็นเตอร�, คุณชนันพร วรรณะ เลขท่ี 57ถ.อnองซิมผ8าย ต.ตลาดใหญ8 

       อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.081-477-8383 (คุณน้ํา), 076-232-121 
269 โบว�บิวต้ี 2, คุณวุฒินันท� ช8วยเจริญ เลขท่ี 69 ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110  

       โทร.081-892-8874 
270 ตองหนึ่งรวมภัณฑ� 3 (สาขานาใน), คุณณัฐชยา ศิริรังษี เลขท่ี 32/3-4 ถ.สายน้ําเย็น  

       ต.ปoาตอง อ.กระทู3 จ.ภูเก็ต 83120 โทร.076-345-517, 081-895-6751 
271 บิวต้ีเซ็นเตอร� (ภูเก็ต), คุณชฎาภรณ� แรงกล3า เลขท่ี 10/32 ม.2 ถ.เจ3าฟAา ต.ฉลอง อ.เมือง  

       จ. ภูเก็ต 83000 โทร.076-381-403 
272 จิรานนท�บิวต้ีแอนด�บูติก หสม., คุณมณฆิณี เหมทานนท� เลขท่ี 42/13 ม.2 ต.ราไวย�  

       อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.076-381-974 
273 บิวต้ีแลนด� ฉลอง หสม., คุณโอภาวดี เมธีไตรรัตน� เลขท่ี 8/30-31 ม.9 ถ.เจ3าฟAาตะวันออก  

       ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร.076-283-375, 081-649-4238 
274 นานาภัณฑ� (ร3าน), คุณจิราพร พิมพ�ชา เลขท่ี94 ถ.ไสน้ําเย็น ต.ปoาตอง อ.กระทู3 จ.ภูเก็ต  

       83150 โทร.076-296-374 
275 บิวต้ี ทัช, คุณนทิตา ขวัญปาน เลขท่ี 37/6 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  

       โทร.084-186-9119, 080-698-1159 
276 การ�ตูนบิวต้ี, คุณสุภาวดี ตันธนาทวี เลขท่ี 63/682-683 ม.4 ถ.วิรัชหงษ�หยก ต.วิชิต  

       อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
277 บิวต้ี ช5อป, คุณพรนภา แก3วหนูนวล เลขท่ี 187/27-28 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี  

       อ.ถลาง จ. ภูเก็ต 83110 โทร.086-907-0335 
278 บิวต้ีมาร�ท, คุณอัญมณี สุขอาษา เลขท่ี 2 (ล็อค R2) ถ.โคกโตนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 

       83100 โทร.088-761-4361 
279 99 บิวต้ี, คุณธันฐกรณ� ธนธรรคไพศาล เลขท่ี 160/1 ถ.ผังเมือง สาย ก ต.ปoาตอง อ.กระทู3  

       จ. ภูเก็ต 83150 โทร.088-553-9999 
280 บริษัท เต็มสุนทร จํากัด, คุณอัญมณี สุขอาษา เลขท่ี 2 ถ.โคกโตนด ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต  

                83100 โทร.088-761-4361 
281 บริษัท บิวต้ีแลนด� ภูเก็ต จํากัด, คุณโอภาวดี เมธีไตรรัตน� เลขท่ี 8/30-31 ม.9 ถ.เจ3าฟAา 

       ตะวันออก ต.ฉลอง อ.ภูเก็ต 83130 โทร.076-283-375, 081-649-4238 
282 มิลาด3า กลิตเตอร�, คุณเมทิรา นันทิมารุจ เลขท่ี 183/13 ม.8 ต.ปoาคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  

                83110 โทร.083-644-0268 
283 นัมเบอร�วัน บิวต้ี, คุณวรรวิลา มุลวงศรี เลขท่ี 118/1 ถ.พิศิษฐ�กรณีย� ต.ปoาตอง อ.กะทู3  

       จ.ภูเก็ต 83120 โทร.076-341-179 
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284 บริษัท บิวต้ีแลนด� ภูเก็ต จํากัด, คุณโอภาวดี เมธีไตรรัตน� เลขท่ี 60,60/1-3 ถ.ราษฎร�อุทิศ  

                200 ปC ต.ปoาตอง อ.กะทู3 จ.ภูเก็ต 83150 โทร.076-341-5123 
285 สวยงาม ร3าน, คุณอํานวย เลือดทหาร เลขท่ี 78 ถ.สู3ศึก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ�  

                77000 โทร.032-601-286, 081-841-3549 
286 สมใจ, คุณสมใจ พิทักษ�ชลทรัพย� เลขท่ี 235/8 ม.1 ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ�  

                77150 โทร.032-681-509 
287 ลออนวล, คุณกอบกุล เสรีวัฒนา เลขท่ี 58/4-5 ม.4 ถ.พลายงาม ต.เขาน3อย อ.ปราณบุรี จ. 

                ประจวบคีรีขันธ� 77120 โทร.032-622-209 
288 CAบิวต้ี &CA กรุ5ป วีดีโอ, คุณชูชัย จงประสบโชค เลขท่ี 161/6-7 ม.1 ถ.รัฐบํารุง ต.เขาน3อย 

       อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ� 77120 โทร.032-621-844 
289 สวยงาม 6, คุณสุรศักด์ิ เข่ือนแก3ว เลขท่ี 525/15 ม.1 ถ.รัฐบํารุง ต.เขาน3อย อ.ปราณบุรี จ. 

ประจวบคีรีขันธ� 77120 โทร.081-763-5829, 089-836-3171 
290 ดารา บิวต้ี, คุณวสันต� จริยสุขสกุล เลขท่ี 164/1-2 ซ.หัวหิน 70 ถ.พรหมสุข ต.หัวหิน อ.หัว  

                หิน จ.ประจวบคีรีขันธ� 77110 โทร.086-787-3045, 083-038-8127 
291 กันเอง (2) ร3าน, คุณป�ยะวรรณ วิริยะพงศ�ชัย เลขท่ี 76/19 ม.2 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุ 

                ราษฎร�ธาน ี 84000 โทร.077-220-435 
292 ศูนย�รวมเครื่องสําอางค�ชัยบุรี, คุณอรุณา นิวัตวงษ� เลขท่ี 142 ม.3 ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุ 

                ราษฎร�ธาน8ี4350 โทร.077-367-337, 084-626-9602 
293 สาลิกาบิวต้ี, คุณสาลิกา แสนเสน8ห� เลขท่ี 295/7-8 ถ.ตลาดใหม8 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร� 

                ธานี 84000 โทร.077-273-559, 081-676-6700 
294 ริชชี่บิวต้ี บจก., คุณธนวัฒน� สุพรรณรังษ�ศิริ เลขท่ี 412/13 ถ.ตลาดใหม8 ต.ตลาด อ.เมือง จ. 

                สุราษฎร�ธานี 84000 โทร.077-282-900, 086-479-2170 
295 ฟAารุ8งเรือง, คุณณัฐวุฒิ เลิศสรรพทรัพย� เลขท่ี 200/240 ม.5 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเต้ีย อ. 

                เมือง จ.สุราษฎร�ธานี 84000 โทร.081-736-5817, 089-717-8193 
296 กันเอง สมุย, คุณอสมา แซ8ตั้ง เลขท่ี 81/52-55 ม.3 ต.บ8อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี 

       84140โทร.074-413-123, 081-691-0951 
297 ห3างหุ3นส8วนจํากัด วี เอส เอส แฟชั่น, คุณวิมลรัตน� ทรัพย�อดุลชัย เลขท่ี 305/3 ถ.หน3าเมือง  

                ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร�ธานี 84000 โทร.077-273-181, 081-978-9338 
298 นะค5ะ, คุณประสิทธิ์ วิชิตจรรยา เลขท่ี 45/102 ม.3 ต.บ8อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร�ธานี  

       84310 โทร.077-231-424, 081-537-8204 
299 สกาว, คุณคมศิลปm ผ8องแก3ว เลขท่ี 275/29 ม.2 ต.ท8าทองใหม8 อ.กาญจนดิษฐ� จ.สุราษฎร� 

                ธานี 84160 โทร.077-286-921, 081-087-5408 
300 น้ําหอม, คุณแพรววนิต เพชรเกลี้ยง เลขท่ี 191/13 ถ.วัดโพธิ-์บางใหญ8 ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง  

                จ.สุราษฎร�ธานี 84000 โทร.081-892-2198, 077-272-080 
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301 เอเซีย ช5อพ, คุณสว8าง แซ8ลิ้ม เลขท่ี 54 ต.หลังสถานีรถไฟนาสาร อ.บ3านนาสาร จ.สุราษฎร� 

                ธานี 84000 โทร.077-344-426 
302 เมย� บิวต้ี, คุณสุจินดา ดวงแก3ว เลขท่ี 37/2 ม.1 ต.อิปbน อ.พระแสง จ.สุราษฎร�ธานี 84210 

      โทร.077-369-452, 086-684-7704 
303 กุลณาบิวต้ีช5อพ, คุณวัชระ ทองศรี เลขท่ี 46/3 ม.5 ถ.พ8วง ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ� จ.สุ 

                ราษฎร�ธาน ี 84160 โทร.077-245-4512, 085-478-4089 
304 จันทร�เจริญบิวต้ีมาร�ท, คุณจักราวุธ จันธร เลขท่ี 235/62 ม.4 ถ.อําเภอ ต.มะขามเต้ีย อ. 

                เมือง จ.สุราษฎร�ธานี 84000 โทร.077-281-717, 081-737-5741 
305 บ3านเครื่องสําอางค�ไชยา, คุณสมพงษ� หว3ามุข เลขท่ี 263 ถ.รักษ�นรกิจ ต.ตลาด อ.ไชยา จ.ส ุ

                ราษฎร�ธาน8ี4110 โทร.089-481-7538 
306 วศินี บิวต้ีแคร�, คุณแน8งน3อย ศมาวรรตกุล เลขท่ี 305/8 ถ.หน3าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุ 

                ราษฎร�ธาน ี 84000 โทร.077-287-301 
307 โชว�เชฟ, คุณทิวาศรี หีบทอง เลขท่ี 20/183 ม.3 ถ.พ8อขุนทะเล ต.มะขามเต้ีย อ.เมือง จ.สุ 

                ราษฎร�ธาน ี84000 โทร.089-291-6372 
308 บิวต้ีควีน เคียนซา, คุณกัญชนาถ นาคพันธุ� เลขท่ี 78 ม.1 ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ� จ.สุ 

               ราษฎร�ธานี 84160 โทร.083-066-0181 
309 ควีนแลนด� (ร3าน), คุณชุมพล จงสู8วิวัฒน�วงศ� เลขท่ี 19/2 ถ.ประชาอุทิศ อ.หาดใหญ8 จ. 

               สงขลา 90110 โทร.074-238-548-9, 081-608-0597 
310 บิวต้ีช็อป, คุณเพทาย ศิริเดช เลขท่ี 32/15 ม.4 ต.เขาวง อ.บ3านตาขุน จ.สุราษฎร�ธานี 

84230 โทร.093-647-5996 
311 ห3างหุ3นส8วนจํากัด เอส วี เอส ธุรกิจ, คุณวาสนา สิริยศธํารง เลขท่ี 74 ซ.6 ถ.คลองเรียน2 ต. 

               หาดใหญ8อ.หาดใหญ8 จ.สงขลา  90110 โทร.086-490-7236, 086-490-7236 
312 ยูนิคอส, คุณประพิมพ� มุนิทรางศ� เลขท่ี 82-84 ถ.ดวงจันทร� ต.หาดใหญ8 อ.หาดใหญ8 จ. 

               สงขลา  90110โทร.074-232-2149 
313 แสงอรุณ บิวต้ี, คุณอมรรัตน� ศรีวุฒิชาญ เลขท่ี 13/3 ถ.ผดุงภักดี ต.หาดใหญ8 อ.หาดใหญ8 จ. 

               สงขลา 90110 โทร.074-244-249, 081-690-5568 
314 น3องแกน ร3าน, คุณกนกพร รัตนภูดผา เลขท่ี 22 ถ.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สงขลา 90000  

      โทร.074-326-382, 081-276-6674 
315 บิวต้ี คิงส�, คุณอุทัยวรรณ อนันตพันธ� เลขท่ี 1122/1 ถ.เพชรเกษม  ต.หาดใหญ8 อ.หาดใหญ8  

                จ.สงขลา 90110 โทร.081-484-0737 
316 บิวต้ีฟรี ร3าน, คุณวรรณารัตน� พรวิระวงศ�วารี เลขท่ี 15/6 ม.8 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

       90280โทร.089-734-1906, 086-598-3744 
317 นิวสยาม บิวต้ี (สบายดี บิวต้ี), คุณสุรินทร� ภัทรขจรกิจ เลขท่ี 430/1-2 ซ.เพชรเกษม ถ.เพชร 

                 เกษม  ต.หาดใหญ8 อ.หาดใหญ8 จ.สงขลา  90110 โทร.074-366-432,  
       081-328-1719 
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318 บิวต้ีฟาร�ม8า หาดใหญ8, คุณโชติ สินกิจเจริญชัย เลขท่ี 572-576 ถ.ธรรมนูญวิถี  ต.หาดใหญ8  

                 อ.หาดใหญ8 จ.สงขลา 90110 โทร.074-357-620 
319 ร3านพรพรรณ บิวต้ี, คุณพรพรรณ ทัศนียาภรณ� เลขท่ี 58/1 ม.1 ถ.ยนตรกการกําธร ต. 

                 กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180 โทร.091-830-2819 
320 บิวต้ี เซอร�วิส, คุณณัฐภพ บัวขวัญ เลขท่ี 46 ถ.ละม3ายสงเคราะห�  ต.หาดใหญ8 อ.หาดใหญ8 จ. 

                 สงขลา 90110 โทร.088-832-6017 
321 แสงศรีพานิช, คุณพิภพ จงพิพัฒนศิริ เลขท่ี 46 ถ.ไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง 92000  

        โทร.075-210-561 
322 ซินมุ3ยฮวด, คุณจารุวรรณ อภิญญาภรณ� เลขท่ี 75-77 ถ.ช3างตลาด  อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

        โทร.075-218-460 
323 ไบโอแคร� (คุณจุรี ศรีเทพ), คุณกิตติศักด์ิ เลขท่ี 46 ถ.ราชดําเนิน  อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

      โทร.089-971-8417 
324 พรพัน (ร3าน), คุณนิติธีร� ลีลาชุติพงศ� เลขท่ี 300/2 ถ.ห3วยยอด ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง  

       92000 โทร.075-212-606, 080-386-9889 
325 บิวต้ีคลับ, คุณสุชาติ สินกิจเจริญชัย เลขท่ี 30 ถ.ราชดําเนิน ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง  

       92000 โทร.075-222-224, 086-604-1403 
326 สุขสันต� ร3าน, คุณวิไลวรรณ โพธิจิตร เลขท่ี 86 ม.2 ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง 92130 

       โทร.075-286-010, 081-5362402 
327 ใบเฟ�ร�น เฟชแคร�, คุณสุธารัตน� รองเดช เลขท่ี 1/7 ม.1 ถ.ยอดประศาสน� ต.ย8านตาขาว อ. 

                ย8านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทร.087-383-2974 
328 ไฮไลท�, คุณเสาวลักษณ� แพงทวี เลขท่ี 195 ถ.เพชรเกษม ต.ห3วยยอด อ.ห3วยยอด จ.ตรัง  

       92130โทร.081-370-7818 
329 เจนฟอยู, คุณเจนจิรา จิตบุญ เลขท่ี 272 ม.7 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220  

       โทร.084-999-6707 
330 ร3านชมพู&บิวต้ีช5อป, คุณสุชาติ คงเกลี้ยง เลขท่ี 48/14 ถ.ควนขัน ต.ทับเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง  

                92000 โทร.080-528-3482 
331 กันเอง (กระบี่), คุณป�ยรัตน� อริยะมณเฑียร เลขท่ี 30/22-23 ถ.กระบี่ ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ. 

                กระบี่ 81000 โทร.075-631-338, 081-682-6213 (คุณหนึ่ง) 
332 บิวต้ีแลนด� กระบี่ หสม., คุณวิชัย เมธีไตรรัตน� เลขท่ี 11-15 ถ.มหาราช ซ.9 ต.ปากน้ํา อ. 

                เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร.076-221-670 
333 รักษ�สวย, คุณนิติญา จิตชาญวิชัย เลขท่ี 15 ถ.มหาราช ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 

      โทร.075-622-435, 089-724-2852 
334 คุณสุ บิวต้ี เซ็นเตอร�, คุณสุคน สิงห�ชู เลขท่ี 1006/4 ม.2 ถ.เพชรเกษม เหนือคลอง อ.คอ 

               ลงเหนือ จ.กระบี่ 81130 โทร.075-636-091,090-493-5226 คุณยุ3ย 
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335 เหนืองคลอง บิวต้ี ช็อป, คุณชนัญชิตา บุญก8อ เลขท่ี 894 ม.2 ถ.เพชรเกษม เหนือคลอง อ. 

               คอลงเหนือ จ.กระบี่ 81130 โทร.083-508-6170 
336 บริษัท บิวต้ีแลนด� ภูเก็ต จํากัด, คุณวิชัย เมธีไตรรัตน� เลขท่ี 11,13,15 ซ.9 ถ.มหาราช ต. 

                ปากน้ํา อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร.076-221-670 
337 ฮาวายสโตร�, คุณสายพิณ ศุภวัฒนาวงศ� เลขท่ี 37-40 ถ.นิภัทร อ.เมือง จ.ปbตตานี 94000 

       โทร.073-349-421 
338 แฮร� ช5อป (ร3าน), คุณเฉลิมชัย ศิริบุญหลง เลขท่ี 24 ถ.ปรีดา ต.อาเนาะ อ.เมือง จ.ปbตตานี  

                94000 โทร.081-679-0582, 073-310-601 
339 แปAงหอม, คุณภณิภารัตน� สิทธิจินดาโชติ เลขท่ี 282 ถ.เรืองราษฎร� ต.เขานิเวศน� อ.เมือง จ. 

               ระนอง 85000 โทร.077-824-739, 086-787-3045 
340 ปฐมพร ร3าน, คุณชัยวัฒน� ตันติภา เลขท่ี 2/28 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000  

      โทร.074-730-730, 081-690-2593 
341 บิวต้ีฟาร�ม8า ยะลา, คุณโชติ สินกิจเจริญชัย เลขท่ี 2 ถ.คชเสนีย� 3 อ.เมือง จ.ยะลา 95000 

      โทร.073-224-344, 081-541-0615 ภาคเหนือ 
342 นันท�บิวต้ี (ประตูเชียงใหม8), คุณอภิรนันท� ชัยวรรณ� เลขท่ี 18/1 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา 

      อ.เมือง จ.เชียงใหม8 50000 โทร.053-276-214, 081-992-3088 
343 ประดิษฐ�, คุณวันวิสาข� ปสุนะ เลขท่ี 14 ซ.2 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม8 50100 

      โทร.053-276-800, 082-888-2715 
344 วาย เค ซี เทรดด้ิง หจก., คุณยงยุทธ จาวลา เลขท่ี 115 ถ.ม8วงเมรุ ต.ช3างม8อย อ.เมือง  

      จ. เชียงใหม8 50300 โทร.053-234935 ต8อ 17, 089-635-8449,  
345 ชัยยงค�การช8าง (เชียงใหม8), คุณวิชิต เฉลิมทรานุวัฒน� เลขท่ี 351 ถ.มูลเมือง (แจ8งศรีภูมิ 

      สายใน) อ.เมือง จ.เชียงใหม8 53000 โทร.053-217-961, 053-419-156 
346 เชียงใหม8 คอสเมติคส� บจก., คุณแสงเดือน เขตต�ภูมิเมือง เลขท่ี 175/8-10 ถ.ราชดําเนิน  

      ต.พระสิงห�อ.เมือง จ.เชียงใหม8 50200 โทร.053-814-512, 053-273-114 
347 ศรีชัย ตลาดวโรรส ร3าน, คุณพ่ีปุAม เลขท่ี 35/1 ชั้นท่ี 2 ในตลาดวโรรส ห3องเลขท่ี 2- 

               31,2/101-3, 2-104ถ.วิชยานนท� ต.ช3างม8อย อ.เมือง จ.เชียงใหม8 50000 
      โทร.053-251-968 

348 จอย บิวต้ี ดรีม, คุณเกษมณี สายสุ3ย เลขท่ี 170/2-3 ถ.มณีนพรัตน� ต.ศรีภูมิ อ.เมือง  
      จ.เชียงใหม8 50200 โทร.053-418-454, 084-172-5060, 083-475-9597 

349 นครชัยยงค� ๙๙, คุณวิชัย เฉลิมทรานุวัฒน� เลขท่ี 649/4 ม.14 ต.ยุหว8า อ.สันปoาตอง  
      จ.เชียงใหม8 50120 โทร.053-824-893, 086-910-4038 

350 (ฝาง) บิวต้ีช็อป, คุณมุกดา โฟงจ8าม เลขท่ี 45 ม.3 ต.โปoงน้ําร3อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม8 50110 
      โทร.053-382-346, 086-187-0221 

351 แสงหล3าบิวต้ี, คุณอรัญญา ชื่นเรณู เลขท่ี 161/5 ม.3 ถ.เชยีงใหม8-ลําพูน ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี  
      จ.เชียงใหม8 50140 โทร.053-423-058, 081-883-7689 
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352 ห3างหุ3นส8วนจํากัด เปoาเปา, คุณแซ8วถัง แซ8หยี เลขท่ี 109 ม.10 ต.ปoาแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม8  

                50100 โทร.053-273-815-7, 086-428-0673 
353 โอเทอร� คอสเมติคส�, คุณอุราพร  สุวรรณ� เลขท่ี 179 ม.2 ถ.โชตนา ต.ปงดํา อ.ไชยปราการ  

      จ.เชียงใหม8 50320 โทร.080-130-2237, 080-130-2230 
354 ฟอร�ยูคอสเมติคส�, คุณแสงจันทร� ฉ่ัวตระกูล เลขท่ี 136/3 ม.2 ถ.ฝาง-ท8าตอน ต.เวียง อ.ฝาง  

      จ.เชียงใหม8 50110 โทร.088-258-1758, 089-433-1815 
355 บ3านฟAาใส (เจริญรุ8งเรือง99), คุณอัมพร สุกพันธ� เลขท่ี 229/5-6 ม.3 ต.เชิงดอย อ.ดอย 

      สะเก็ด จ.เชียงใหม8 50220 โทร.083-208-0294 
356 เจริญโตวัน บจก., คุณวราภรณ� โตวัน ห3องเลขท่ี 508,509 เลขท่ี 99/107 ม.1 ต.ช3างเผือก 

      อ.เมือง จ.เชียงใหม8 50300 โทร.089-759-0759, 086-470-0509 
357 หจก.เจ3หมวยไชยปราการ, คุณยุพเยาว� จันทะคัด เลขท่ี 78/1 ม.2 ต.หนองบัว อ.ไชย 

      ปราการจ.เชียงใหม8 50320 โทร.097-924-2694  
358 มดบิวต้ี (เชียงราย), คุณวิรัชน� สูงกิจบูลย� เลขท่ี 447 ถ.สิงหไคล ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย  

                57000 โทร.053-717-430 
359 แตnว บิวต้ีช5อฟ ร3าน, คุณยมลพร ตาคําแก3ว เลขท่ี 664/6-7 ถ.ศรีเกิด ต.เวียง อ.เมือง  

                จ.เชียงราย 57000 โทร.053-756-778, 081-603-4466 
360 ไอด3าแฮร�, คุณดาว บุญมี เลขท่ี 863 ม.13 ซ.7 ถ.เหมืองแดง ต.แม8สาย อ แม8สาย  

                จ.เชียงราย 57130 โทร.089-434-3073 
361 น3อยบิวต้ี (เชียงราย), คุณถิรพล อิงประชา เลขท่ี 342/2 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย  

               57120 โทร.053-722-799, 086-005-5834 
362 สยามก๊ิฟช3อป, คุณธนสิทธิ์ จิรสิริพัฒน� เลขท่ี 285-286 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพางคํา  

               อ.แม8สายจ.เชียงราย 57130 โทร.053-733-632, 081-885-0365 
363 โยมิคอสเมติคส�, คุณนันณกร สิทธิวงศ� เลขท่ี 14 ม.3 ต.บ3านดู8 อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 

      โทร.053-175-698 
364 กิตติพานิช, คุณวิธาศินี ชมภูธญั เลขท่ี 832 ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 

      โทร.053-721-240 
365 น้ําหวานบิวต้ี ร3าน, คุณฐิติพร ชูช8วย เลขท่ี 488/7 ม.9 ปoาเหมือด ถ.พหลโยธิน ต.เวียงพาง 

               คํา อ.แม8สาย จ.เชียงราย 57130 โทร.053-734-279, 089-755-5606 
366 อินเทรนด� บิวต้ี, คุณอิทธิวัฒน� เหลืองโพธิ์แมน เลขท่ี 42 ม.10 ถ.เหมืองแดง ต.แม8สาย  

               อ.แม8สายจ.เชียงราย 57130 โทร.053-644-166, 081-288-6605  
367 อ5อด แอนด� ไอซ�, คุณอําไพ มูลจ3อย เลขท่ี 625 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เชียงแสน  

               จ.เชียงราย 57150 โทร.053-650-256, 089-955-5222 
368 บริษัท บงกช การค3า (1956) จํากัด, คุณอิกษณา วัลลิสุด เลขท่ี 697/1 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง  

               อ.เมืองจ.เชียงราย 57000 โทร.08-269-5022 
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369 สีสันคอสเมติกส�, คุณภาณุพล มะโณเรศ เลขท่ี 514/12 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.ท8าสุด อ.เมือง  

                จ.เชียงราย 57000 โทร.053-92-288, 080-501-0432 
370 ศิริขวัญ คอสเมติคส� สาขา3, คุณชวลิต วรรณรัตน� เลขท่ี 89 ม.3 ต.ปoาตึง อ.แม8จัน จ. 

                เชียงราย 57110 โทร.082-382-4688 
371 ผู3หญิง (กําแพงเพชร), คุณดวงตา คําพรม เลขท่ี 38 ถ.เจริญสุข (ข3างวัดบาง) ต.ในเมือง อ. 

                เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 โทร.081-313-8817 
372 จีรภา, คุณจีรภา กล8อมเพชร เลขท่ี 6 ม.5 ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กําแพงเพชร 62150 

                โทร.055-791-019 
373 
 

ฟAาใส บิวต้ี, คุณปbณฑ�ธัช อัฑฒ�เศรษฐ�สิทธิ์ เลขท่ี 111/2 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.สลกบาตร                
                อ.ขาณุวรลักษบุรีจ.กําแพงเพชร 62130 โทร.081-012-9977 

374 ไอคิวคอร�สเมติก, คุณอารี แจ3งสว8าง เลขท่ี 193/17 ม.1 ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี  
                จ.กําแพงเพชร 62130 โทร.055-771-359, 089-128-9490 

375 โตเกียว, คุณธนิตย� สาครเจริญกิจ เลขท่ี 104 ถ.เจริญสุข อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 62000 
                โทร.055-711-347 

376 เก8งคิดส�, คุณลักษ�คณา รัตนะวราหะ เลขท่ี 1159 ม.2 ต.ท8ามะเขือ อ.คลองขลุง จ. 
                กําแพงเพชร 62120 โทร.055-870-087, 085-166-6660 

377 ลักษณ�บิวต้ี, คุณชัชวรรณ� มัธยมมาก เลขท่ี 238 ถ.ราชดําเนิน 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. 
                กําแพงเพชร 62000 โทร.055-712-438, 087-826-7996 

378 ระวิวรรณ บิวต้ี ร3าน, คุณยงยุทธ นาคน3อย เลขท่ี 99 ถ.วิจติร 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. 
                กําแพงเพชร 62000 โทร.055-020-267, 081-736-2548  

379 แมนมินิมาร�ท, คุณสันติ เลาหพิบูลรัตนา เลขท่ี 107 ม.1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ. 
                กําแพงเพชร 62170 โทร.055-769-089 

380 เกรซ &วิว, คุณวิภาพร วิวัฒน�พงษ� เลขท่ี 1233 ม.2 ต.ท8ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร  
                62120 โทร.089-770-1661 

381 ซ8องฮวดพานิชย�(ทรงศักด์ิ), คุณทรงศักด์ิ ประสานเกลียว เลขท่ี 128-128/1 ถ.ทิพย�ช3าง ต. 
                หวัเวียง อ.เมือง จ.ลําปาง 50000 โทร.054-226-470 

382 แจนบิวต้ี, คุณวิมนรัตน� อนันต�ธเนศ เลขท่ี 258/3 ถ.ทิพย�วรรณ ต.สวนดอก อ.เมือง จ. 
                ลําปาง 52100 โทร.054-314-378, 089-755-7745 

383 บิวต้ีอัพ, คุณศิริภัทร โสธนไพศาล เลขท่ี 14/1-2 ถ.สุเรนทร� ต.สบตุnย อ.เมือง จ.ลําปาง  
                52000 โทร.054-218-016, 081-909-7860 

384 นําชัย, คุณพิสิษฐ� กิตติปbญยาพัฒน� เลขท่ี 9/12 ถ.ท8าคราวน3อย ต.สบตุnย อ.เมือง จ.ลําปาง  
                52000 โทร.081-594-5590, 082-762-9793, 089-632-2505 

385 โชคดี ร3าน, คุณดวงดาว ป�@นแก3ว เลขท่ี 268/6 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 52130 
                โทร.054-010-401, 084-378-1940 
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386 ร3าน ณ ลําปางคอสเมติกส�, คุณนุชรี ณ ลําปาง เลขท่ี 763 ม.5 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง  

               52000 
387 เบอรี่ บิวต้ี, คุณประภาพร สายเสียง เลขท่ี 66/18 ถ.ท8าคราวน3อย ต.สบตุnย อ.เมือง จ.ลําปาง  

               52100 โทร.081-980-7266 
388 คลังบิวต้ี ร3าน, คุณศุภพิชญ� ปลงใจ เลขท่ี 130-132 ถ.บุญวาทย� ต.สวนดอก อ.เมือง จ. 

               ลําปาง 52100 โทร.054-018-202, 089-411-8755, 085-675-7818 
389 ณู คอสเมติคส�, คุณเรณู มันจันดา เลขท่ี 66/6 ถ.ท8าคราวน3อย ต.สบตุnย อ.เมือง จ.ลําปาง  

52100 โทร.054-219-059, 089-636-8749, 089-474-2350  
390 เกศา บิวต้ีช็อป, คุณจุฑาภรณ�  วิงวอน เลขท่ี 146/4 ถ.ทิพย�วรรณ ต.สวนดอก อ.เมือง จ. 

                ลําปาง 52000 โทร.054-223-524 
391 บริษัท สกินช3อยส� จํากัด, คุณเมธี ลิ่วโรจน�สกุล เลขท่ี 383/1 ถ.ฉัตรไชย ต.สบตุnย อ.เมือง จ. 

                ลําปาง 52100 โทร.081-802-7889 
392 นาบิวต้ี นครสวรรค�, คุณอมร แพทอง เลขท่ี 231/17-19 ถ.สวรรค�วิถี ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง 

      จ.นครสวรรค� 60000 โทร.056-313-594, 081-697-7061 
393 พงษ�ลับคม (นครสวรรค�), คุณสมพงษ� กนกปาน เลขท่ี 167/23 ถ.มาตุลี อ.เมือง 

      จ.นครสวรรค� 60000 โทร.056-223-499, 081-532-7449 
394 คลาสสิคคอสเมติคส�, คุณอํานวยพร ฉิมพาลี เลขท่ี 53/14 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง  

       จ.นครสวรรค� 60000 โทร.056-336-087, 084-773-2179 
395 หจก.ศิริเจริญสุราตาคลี, คุณณัฐพล ศิริรัตน�โนทัย เลขท่ี 55/32 ม.4 ต.นครสวรรค�ตก อ.เมือง 

       จ.นครสวรรค� 60000  
396 ครูปCsดเซ็นเตอร�, คุณรัชพันธุ� ทัพณรงค� เลขท่ี 945 ม.1 ต.เจริญผล อ.บรรพตสิสัย จ. 

                นครสวรรค� 60180 โทร.084-988-5575, 081-044-4517 
397 ชัยยงค�การช8าง (นครสวรรค�), คุณวิเชียร ธัญธเนส เลขท่ี 354 ถ.โกสีย� ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง  

       จ.นครสวรรค� 60000 โทร.081-596-3456, 056-213-641 
398 ห3างหุ3นส8วนสามัญ เอส ที มินิมาร�ท, คุรธนพงษ� แสงธาราทิพย� เลขท่ี 1/2 ถ.แสงสันติสุข ต. 

                ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค� 60120 โทร.056-282-284, 089-644-0319 
399 ลาดยาวบิวต้ีแคร�, คุณสายรุ3ง มีสิน เลขท่ี 147/9 ม.5 ต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค�  

               60150 โทร.086-822-9526  
400 หญิงเปรม, คุณมงกุฏ เกิดด3วยบุญ เลขท่ี 80/254 ม.5 ต.ย8านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค�  

               60130 โทร.088-839-7645 
401 บิวต้ีบัช บจก., คุณชานนทร� ลีธนาเศรษฐ เลขท่ี ง.33/64 ถ.ดาวดึงส� ต.ปากน้ําโพ อ.เมือง  

       จ.นครสวรรค� 60000 โทร.056-311-626 
402 บิวต้ีโฮม, คุณอัญญธร พิริยะประไพพันธ� เลขท่ี 42/9 ถ.ชาญเวชกิจ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. 

                 พิษณุโลก 65000 โทร.055-245-162, 055-301-487, 081-042-2415 
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403 แฮร�คิงส�, คุณจารุวรรณ นวการพาณิชย� เลขท่ี 14/26 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. 

                 พิษณุโลก 65000 โทร.089-185-3201, 081-243-6608 
404 ร3านชัยยงค�, คุณนงนุช ธัญธเนส เลขท่ี 25/20 ถ.อาทิตย�วงศ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

               65000 โทร.089-703-9932 
405 สกายบิวต้ี ร3าน, คุณมณเทียร สกฤษฎ�เลิศธนสิน เลขท่ี 59/49-50 ถ.ศรีธรรมไตรป�ฏก   

                (ศูนย�การค3าปทุมทอง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร.055-248-852-4 
406 สวยใสบิวต้ี, คุณอัศวีนา ขวัญเพ็ญ เลขท่ี 99/10 ถ.พญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

65000 โทร.055-377-229, 089-787-9446 
407 บิวต้ีเซ็นเตอร�, คุณเรวดี ถนอมทรัพย� เลขท่ี 21/99 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. 

                พิษณุโลก 65000 โทร.055-251-188, 081-423-2238 
408 เจริญมาร�เก็ต, คุณณิชมน ศิริเจริญพันธ� เลขท่ี 60 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

               65000 โทร.055-219-396 
409 เปรียว คอสเมติกส�, คุณอดิพงษ� พิริยะประไพพันธ� เลขท่ี 71/2-3 ถ.เอกาทศรฐ ต.ในเมือง อ. 

               เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.087-568-6241 
410 ศรีพานิช, คุณสุนี อุชชิน เลขท่ี 5 ถ.นเรศวร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
411 แคช ร3าน, คุณนงนุช ชาญเวชพณิช เลขท่ี 400/27/28 ถ.ภูเก็ต ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร8  

               54000 โทร.054-534-322, 089-433-9705 
412 ร3องกวาง บิวต้ีแคร� ร3าน, คุณชัยทัด สุจิพันธุ� เลขท่ี 224 ม.13 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ร3องกวาง  

                อ.ร3องกวาง จ.แพร8 54140 โทร.054-596-221 
413 โชคประสิทธิ์ (แพร8), คุณธนฑัตต� ป�ยภรณ� เลขท่ี 16/2 ถ.ราษฎร�ดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ. 

                 แพร8 54000 โทร.054-521-407 
414 ศศิธร บิวต้ีแอนด�คอสเมติกส�, คุณศศิธร ศรีสงคราม เลขท่ี 228/4-6 ม.12 ต.บ3านกลาง อ. 

                 เมือง จ.ลําพูน 51000 โทร.053-554-326 
415 อิมซัง คอสเมติคส�, คุณภัณฑิรา แสนพล เลขท่ี 193/14 ม.6 ต.บ3านกลาง อ.เมือง จ.ลําพูน  

               51000 โทร.086-421-9240, 083-578-1993 
416 พี เจ เมคอัพ, คุณจริยา นิ้มเจริญ เลขท่ี 612 ม.1 ต.ปoาซาง อ.ปoาซาง จ.ลําพูน 51120 

       โทร.053-521-345 
417 น8าน บิวต้ี ช5อบ, คุณปวันรัตน� กระจ8างแก3ว เลขท่ี 42/22 ถ.นพวงศ� ต.ในเมือง อ.เมือง จ. 

                น8าน 55000 โทร.054-750-288 
418 แคช บิวต้ี ร3าน(น8าน), คุณพิทยาภา สูงกิจบูลย� เลขท่ี 7/116-117 ถ.เจ3าฟAา ต.ในเวียง อ. 

                เมือง จ.น8าน 55000 โทร.088-547-7186 
419 กลางเวียงคอสเมติคส�, คุณพรพิพัฒน� อุทธวัง เลขท่ี 5/2-3 ถ.ราชสัมพันธ� ต.เวียง อ.เมือง จ. 

                พะเยา 56000โทร.081-671-3069 
420 ซาร8าห�, คุณวันดี ขันธ�รัตน� เลขท่ี 26 ถ.ประเทศอุดรทิศ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

      โทร.054-431-861, 084-378-2190 
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421 รินบิวต้ี, คุณชุติมดี อินเต็ม เลขท่ี 25/5 ม.13 ถ.บรรณกิจ ต.หย8วน อ.เชียงคํา จ.พะเยา   

               56110 โทร.081-030-5070, 054-452-178 
422 เพชรินทร� ร3าน, คุณอภิเจตน� แผ8สุวรรณ เลขท่ี 91-93 ถนนรณกิจ อ.หล8มสัก จ.เพชรบูรณ�  

               67110 โทร.056-701-269 
423 ผู3หญิง 2 (เพชรบูรณ�), คุณนพวรรณ เลขท่ี 24/9-11 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ. 

                เพชรบูรณ� 67000 โทร.056-722-877, 056-743-083 
424 บุญณ�นิรัศ, คุณกรรณิการ� แท8นทอง เลขท่ี 33/11 ม.7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ. 

                เพชรบูรณ� 67160 โทร.089-074-8703 
425 ก๊ิฟบิวต้ี (หล8มสัก), คุณเล็ก ปราชัย เลขท่ี 25 ถ.เทศบาล 2 อ.หล8มสัก จ.เพชรบูรณ� 67110 

       โทร.056-701-283, 056-701-317 
426 กานดา (เพชรบูรณ�), คุณกานดา ทองคํา เลขท่ี 10/18 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. 

                เพชรบูรณ� 67000 โทร.056-711-512, 089-703-4288 
427 ไอวี่ บิวต้ีเทรด, คุณณิชชา อํ่าศรีเวียง เลขท่ี 19/18 ถ.เกตุปbญญา ต.ในเมือง อ.เมือง จ. 

                เพชรบูรณ� 67000 โทร.056-712-019, 081-919-8908, 091-849-4565 
428 ผู3หญิง (พิจิตร), คุณทศพล ศุภตระกูล เลขท่ี 2/271 ถ.ศรีมาลา อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 

       โทร.056-650-064, 056-615-453, 089-856-8345 
429 นิดก๊ิฟช็อป, คุณนิตยา สุขสันต� เลขท่ี 4/477-479 ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร  

               66000 โทร.093-119-2636, 056-651-112 
430 เอส.ที.คอสเมติคส�, คุณสุธีรา เลขท่ี 593/414 ม.2 ต.ทับคล3อ อ.ทับคล3อ จ.พิจิตร 66150 

      โทร.056-654-379, 087-687-2808 
431 นางฟAา คอสเมติก, คุณจิรารัตน� มหายศนันท� เลขท่ี 20/272 ถ.สระหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร  

               66000 โทร.089-436-9768 
432 แจnนบิวต้ี ร3าน, คุณจิรา ก3อนทอง เลขท่ี 4 ถ.ชมฐีระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  

               66110 โทร.081-740-6021 
433 ปbDนเกษา (สุโขทัย), คุณปคุณ แช8มช3อย เลขท่ี 3/4-5 หลังสน.การไฟฟAาสุโขทัย อ.เมือง จ. 

               สโุขทัย 64000 โทร.055-611-970, 081-972-5576 
434 ทวีทรัพย� สุโขทัย, คุณทวี รัตนะ เลขท่ี 35/78 ม.13 (หน3าโรงพยาบาลสุโขทัย) ต.บ3านกล3วย 

      อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร.055-611-968, 081-596-9529 
435 วาสนา สุโขทัย, คุณวาสนา เพ็ชรผึ้ง เลขท่ี 33 ถ.ตรีโชติ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 

      โทร.081-605-0436 
436 เส3นผม ร3าน, คุณธีราพร เชื้อหมอ เลขท่ี 10 ถ มหาราช ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 

      โทร.055-622-134, 089-703-9880 
437 คณะบุคคลเฟอร�เฟค, คุณปวีณา สายบัวต8อ เลขท่ี 80 ถ.จรดวิถีถ8อง ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก  

                 จ.สุโขทัย 64110 โทร.055-911-021, 088-546-898 
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438 มดบิวต้ี ตาก, คุณธนัท อินทรนางกูล เลขท่ี 125,127 ถ.จอมพล ต.หนองหลวง อ.เมือง  

                 จ.ตาก 63000 
439 เศกอุปกรณ�เสริมสวย, คุณชาญ บุญยะทิม เลขท่ี 18/27 ถ.มหาดไทยบํารุง ต.หนองหลวง อ. 

                 เมือง จ.ตาก 63000โทร.055-516-962, 089-460-8457 
440 ฟรุ5คซาลอน, คุณสิรศรัย ทิพมาศ เลขท่ี 15/12 ซ.ศรีพานิช ถ.ศรีพานิช ต.แม8สอด อ.แม8สอด  

                 จ.ตาก 63110 โทร.055-535-688, 055-533-453, 08-438-9544 
441 ชุติมา ร3าน, คุณภาสะกิจ วิมลภิญญา เลขท่ี 88/4 ถ.มหาดไทยบํารุง ต.ระแหง อ.เมือง จ. 

                ตาก 63000 โทร.086-674-1936 
442 แม8สอดเทรดด้ิง, คุณรชต กลิ่นหอม เลขท่ี 9 ซ.ศรีเวียง ต.แม8สอด อ.แม8สอด จ.ตาก 63110  

       โทร.055-508-934, 081-783-3133 
443 ต๋ิมอาภรณ�, คุณอดิเรก คําจริง เลขท่ี 42/7 ม.6 ต.ตากออก อ.บ3านตาก จ.ตาก 63120 

       โทร.055-591202 
444 บิวต้ีมาร�ท, คุณเกษกนก ชูโตศรี เลขท่ี 123 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม8 อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 

       โทร.056-525-035, 081-575-5945 
445 บู5 ร3าน, คุณประกอบ บริภัคกุล เลขท่ี 2/23 ถ.พาดวารี ต.ท8าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ� 53000 

       โทร.084-611-9890 
446 นพรัตน�บิวต้ี, คุณวันเพ็ญ ก3อนเสท้ือน เลขท่ี 149 ม.3 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ� 53120 

       โทร.055-421066, 083-872-1347 
447 แอนบิวต้ี, คุณทัศนพงษ� เปาทอง เลขท่ี 1/11 ถ.เจษฏาบดินทร�เหนือ ต.ท8าอิฐ อ.เมือง จ. 

                 อุตรดิตถ� 53000 โทร.080-278-6888 อีสาน 
448 บริษัท อีสาน คอสเมติคส� จํากัด,ร3านคุณพีรดนย� ศรีปbญญาวิญvู เลขท่ี  561/7-9 ถนนหน3า

เมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก8น 40000 โทร.043-228-227, 089-710-
1778  

449 แคนด้ี,ร3านคุณสุวิตตา ชูสภาน เลขท่ี 456/225-226 หมู8ท่ี 12 ต.เมืองเก8า อ.เมืองขอนแก8น  
               จ.ขอนแก8น 40000 โทร.043-325667, 086-858-3418 

450 แมนมาพร3อม,ร3านคุณนิรุธ โสตาทิพย�พรชัย เลขท่ี 46/10-11 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.
เมืองขอนแก8น จ.ขอนแก8น  40000 โทร.043-236514 

451 นพวงศ�.ร3านคุณไรินทร� แซ8ต้ัง เลขท่ี 93 ม.1 ถ.ราษฎร�บํารุง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก8น 40000        
โทร.043-311154, 087-596-1242 

452 โอnบิวต้ีช3อป,ร3านคุณวีรชาติ ชาญพิพัฒนชัย เลขท่ี 173-174 ม.1 ถ.รานิกูล ต.ในเมือง อ.บ3าน
ไผ8 จ.ขอนแก8น 40110 โทร.043-272239, 085-750-5599 

453 กําไลทองบิวต้ี,ร3านคุณนภาพร จงมีสัตย� เลขท่ี 26/16 ม.7 ถ.ม่ิงมิตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.
ขอนแก8น 40000 โทร.043-333348 
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454 โบ บิวต้ีช5อฟ,ร3านคุณธัญธร นัตนชวานนท� เลขท่ี 165/20 หมู8ท่ี 4 ถนนประชาสโมสร ตําบล

ในเมือง อําเภอเมืองขอนแก8น จ.ขอนแก8น 40000 โทร.089-422-0033, 043-
336646 

455 กฤตยา,ร3านคุณกนกพร จินดาศิริตรักูล เลขท่ี 62/38 ซอยราชา ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.
เมืองขอนแก8น 40000 โทร.043-322476, 081-380-5157 

456 บิวต้ีเฮ3าส�,ร3านคุณพิษณุ พิมพระลับ เลขท่ี 53/25-26 ถ.รามราช ต.เมืองพล อ.พล จ.
ขอนแก8น 40120  โทร.083-676-5883 

457 มิสเวิลด�,ร3านคุณปณชัย สุขนาแซง เลขท่ี  99/201 หมู8ท่ี 12 ซอยบขส.3 ตําบลเมืองเก8า 
อําเภอเมืองขอนแก8น จ.ขอนแก8น 40000  

458 เอบิวต้ี,ร3านคุณเพ็ญนภา ฝูงวานิช เลขท่ี 143 ถนนจักรี ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.
นครราชสีมา 30000 โทร.044-230666 

459 เจ5หมวยบิวต้ี,ร3านอุมาพร ราษฎร�วิรุฬหกิจ เลขท่ี 1119/7 ถ.สุรนารายณ� ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-293593, 081-760-1222 

460 หมอยาพลาซ8าบิวต้ี(การเคหะ),ร3านคุณจักรรินทร� เชิดฉาย เลขท่ี 976 ซ.การเคหะแห8งชาติ ถ.
มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-
352862#11 

461 เลิฟ บิวต้ี,ร3านคุณสาวิตรี ม8นจะบก เลขท่ี 170 หมู8ท่ี 1 ต.หนองไทร อ.ด8านขุนทด จ.
นครราชสีมา 36200  

462 น.ส.กชพร คําภูเงิน,เลขท่ี 16/2 หมู8ท่ี 10 ต.วังไม3แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180     
โทร.085-2364266 

463 จันทร�บิวต้ี(นครราชสีมา),ร3านคุณวรพจน� สิทธิถนอมวงศ� เลขท่ี 265 ถ.สุรนารี อ.เมือง จ.
นครราชสีมา โทร.081-265-1669, 044-241357 

464 เด8น บิวต้ี,ร3านคุณพัชรินทร� วงษา เลขท่ี 4 ซ.ตลาดกังวาฬ1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช8อง อ.ปาก
ช8อง จ.นครราชสีมา 30130 โทร.044-280312, 081-408-4059 

465 ปรางชนก,ร3านคุณอรณา วัฒนะ เลขท่ี 8อาคารปCนัง ตลาดสุรนครเมืองใหม8 8 มิตรภาพ-
หนองคาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.044-247752, 084-424-
7752 

466 ดาราวรรณ,ร3านคุณนวลักษณ� วีระภักดี เลขท่ี 148/12-13 ม.1 ถ.ออมสิน ต.โชคชัย อ.โชค
ชัย 30190 โทร.044-491811, 081-067-5598 

467 ห3างหุ3นส8วนจํากัดมดงานบิวต้ี,ร3านทัศนีย� ธรรมจินดา เลขท่ี 121 ถนนจันทน� ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-251441, 081-977-1230 

468 เกษา อุปกรณ�เสริมสวย,ร3านคุณอรุณ ถาวรชอบ เลขท่ี 119-121 ถ.อัษฎางค� ต.ในเมือง อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-243062, 044-255047 

469 นําชัย 2,ร3านคุณกฤษดา ต้ังอดุลย�รัตน� เลขท่ี 96/1-2 ม.14 ถ.เจนจบทิศ ต.ประทาย อ.
ประทาย จ.นครราชสีมา 30180 โทร.044-479378 
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470 กําไรเงิน กําไรทอง,ร3านคุณธวัชชัย ศรีสถาพร เลขท่ี 17/6 บ3านทุ8งสว8าง ถ.รถไฟ 1 ต.บัวใหญ8 

อ.บัวใหญ8 จ.นครราชสีมา โทร.082-872-1549 
471 นานาภัณฑ�,ร3านคุณไพศาล อ้ึงวิจิตรอําไพ เลขท่ี 272 ม.16 ถ.ชุมคํ้า ต.สีค้ิว อ.สีค้ิว จ.

นครราชสีมา 30140 โทร.044-411316, 081-878-0450 
472 ก่ิงแก3ว ซุปเปอร�,ร3านคุณนภาพร แววกระโทก เลขท่ี 231-232 ม.9 ถ.ประสานสมุทร ต.บ3าน

ใหม8 อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 โทร.044-444100, 086-461-7907 
473 เมย� บิวต้ีช็อป(นครราชสีมา),ร3านคุณวิจิตร ห8านรุ8งชโรทร เลขท่ี 185/2 หมู8 17 ถ.บูชายันต� 

ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 โทร.086-872-8010 
474 นานาภัณฑ�บิวต้ี,ร3านรุ8งนภา วงศ�อนุรักษ�ชัย เลขท่ี 203/7-8 ม.11 ถ.ศรีพลรัตน� ต.เมืองปbก อ.

ปbกธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร.089-282-5575 
475 นานา คอสเมติกส�,ร3านคุณนวลจันทร� เลอเลิศวณิชย� เลขท่ี 1463/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร.085-204-1060 
476 รายา บิวต้ีช5อป บจก.,ร3านคุณอรอุมา ระย3า เลขท่ี 828/4 ถ.เทศบาล ต.ปากช8อง อ.ปากช8อง 

จ.นครราชสีมา 30130 โทร.081-908-9125 
477 PATTESIA,ร3านคุณณภัทร รัตนสุวรรณ� เลขท่ี 43/26 ซ.มิตรภาพ 19 ต.ในเมือง อ.เมือง

นครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร.081-997-5407 
478 กานต�บิวต้ี,ร3านคุณประกิจ เลิศศุภวงศ� เลขท่ี 24/3-4 ถ.สุนทรเทพ อ.เมือง จ.ร3อยเอ็ด 

45000 โทร.043-513342-3 
479 จุnมบิวต้ี,ร3านคุณกรวิภา ดิษฐเจริญ เลขท่ี 58/11 ถ.สันติสุข ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร3อยเอ็ด 

45000 โทร.081-871-2171, 081-458-1064 
480 โอปอลล� ภูมิ,ร3านคุณสุภาวดี กฤตาคม เลขท่ี 23 หมู8ท่ี 8 ต.กลาง อ.เสลภูมิ จ.ร3อยเอ็ด 

45120 โทร.085-336-5659 
481 ร3านชัยสว8าง,คุณวิมลรัตน� เกษมทรัพย� เลขท่ี 25/9 ถ.กองพล 10 ต.ในเมือง อ.เมืองร3อยเอ็ด 

จ.ร3อยเอ็ด 45000 โทร.087-863-5146 
482 นาตยาบิวต้ี,ร3านคุณนาตยา มีโคตกอง เลขท่ี 1/8 ถ.เทศบาลบํารุง อ.เมือง จ.ร3อยเอ็ด 45000        

โทร.081-941-3097 
483 ศุภกรณ�บิวต้ี,ร3านคุณภาคภูมิ อินทรวงษ�โชติ เลขท่ี 434-434/1 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเหนือ 

อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-622274 
484 แคทรียา(ศรีสะเกษ),ร3านคุณแคทรียา ปาทาน เลขท่ี 1228/14-17 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.

เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.081-393-4661 
485 บิวต้ีช5อป(ศรีสะเกษ),ร3านคุณกฤษฏิ์ อินวงษ�โชติ เลขท่ี 799/2 ถ.กวงเฮง ต.เมืองใต3 อ.เมือง 

จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-611-081, 081-600-1512 
486 แก3วบิวต้ี(ร3าน)สุรินทร�,คุณพิชัย เลิศศุกวงศ� เลขท่ี 99/11 ถ.จิตรบํารุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุ

ริทร� 32000 โทร.044-513027, 081-966-6907 
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487 บิวต้ี มอลล�,ร3านคุณกชกร สิริประภาวงศ� เลขท่ี 456/2 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

สุรินทร� 32000 โทร.085-518-0155, 044-530889 
488 เพ่ือนผม บิวต้ี,ร3านคุณโอ เลขท่ี 194/5ก ถ.เทศบาล 1(หน3าวัดหนองบัว) อ.เมือง จ.สุรินทร� 

32000 โทร.044-519790, 081-600-2341 
489 หสม.ศิริวัฒนา,ร3านคุณสุวิมล จิตสัมฤทธิ์ เลขท่ี 44-46 ถ.ผาแดง(เยื้องศาลจ.อุบล) อ.เมือง จ.

อุบลราชธานี 34000 โทร.045-264717, 085-856-5632 
490 โคมทอง,ร3านคุณอภิสรา เจียรกุล เลขท่ี 475-483 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

34000 โทร.045-245777, 086-465-2553 
491 พิมพ�คอสเมติกส�,ร3านคุณพิมพ�สิริ มณีผ8อง เลขท่ี 277 ถ.ชยางกูร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

34000    โทร.084-611-2860  
492 บิวต้ีเวิล�ด,ร3านคุณอัญชลา ต้ังบัณฑิต เลขท่ี 1 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

อุบลราชธานี 34000 โทร.045-321503, 087-445-5523 
493 บูมบิวต้ี,ร3านคุณศิริวรรณ เพียรพิมาย เลขท่ี 77 7 ม.18 ถ.ชยางกูร ต.ขามใหญ8 อ.เมือง จ.

อุบลราชธานี 34000 โทร.084-451-9133 
494 ธนกร,ร3านคุณธนกร พิมพ�ดี เลขท่ี 12 ซ.เลี่ยงเมือง ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

34170  โทร.086-723-9936 
495 อุบลบิวต้ี,ร3านคุณวราภรณ� บรรจงปรุง เลขท่ี 121,117-119 ถ.สุริยาตร� ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

อุบลราชธานี 34000 โทร.045-241850, 086-253-3284 
496 รุ8งฟAา บิวต้ี ช3อฟ,ร3านคุณชํานิ วิกรัยพัฒน� เลขท่ี 551 ม.7 ถ.ประชา ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม 

จ.อุบลราชธานี 34160 โทร.045-282974, 081-879-3509 
497 สมบัติบิวต้ี,ร3านคุณธนาภา เอ่ียมหร8าย เลขท่ี 94 ถ.สถลมาร�ค ต.วารินชําราบ อ.วารินชําราบ 

จ.อุอบลราชธานี 34190 โทร.084-607-8244 
498 เทพนิมิตคอสเมติค,ร3านคุณศรีสุลักษณ� ศรีคุณ เลขท่ี 152/4 ถ.สุริยาตร� ต.ในเมือง อ.เมือง

อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000  
499 เลด้ี บิวต้ี ช็อป,ร3านคุณศรารัตน� แสนทวีสุข เลขท่ี 9/3 ถ.เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสา

หาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทร.087-440-6999 
500 โชคชัยช็อป,ร3านคุณชินพันธ� พัวรุ8งโรจน� เลขท่ี 15/20 ถ.เทศบาล 2 ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร 

จ.อุบลราชธานี 34110 โทร.045-204910 
501 บิวต้ีมอ,ร3านเกรียงไกร กุลชาติชัย เลขท่ี 90 หมู8ท่ี 4 ถ.วาริน-เดชอุดม ต.ธาตุ อ.วารินชําราบ 

จ.อุบลราชธานี 34190 โทร.098-636-6356 
502 บิวต้ีเซ็นเตอร�,ร3านคุณปวีณา เกียรติกุลนันท� เลขท่ี 92/35 ซ.ธรรมวิถี ถ.ธรรมวิถี ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.087-875-7887 
503 กรรไกรทองบิวต้ี,ร3านคุณบัญชา เกษมสุข เลขท่ี 539/76 ถ.สายอุทอศ อ.เมือง จ.อุดรธานี 

41000 โทร.042-343970 
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504 ตั้งง่ีสุนซูเปอร�สโตร� บจก.,ร3านคุณมิลินทร� วีระรัตนโรจน� เลขท่ี 119-121-123 ถ.โพศรี ตําบลหมากแข3ง 

อําเภอเมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.042-221128, 223009, 223011 
505 ต้ังง่ีสุนซูเปอร�สโตร� บจก.สาขานาดี,ร3านคุณมิลินทร� วีระรัตนโรจน� เลขท่ี 119 หมู8 2 ต.นาดี 

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.042-130555 Pcแอน, 085-755-5319 
506 ดวงกมลพลาซ8า,ร3านคุณมนัสนันท� สุเมธีสิริกุล เลขท่ี 200-202 ถ.หมากแข3ง ต.หมากแข3ง อ.

เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.042-248422, 042-248414 
507 มาพร3อม(1999)บจก,ร3านคุณแตnว น3องบี คุณดาวเรือง อนันธิกุลชัย เลขท่ี 67 ถ.บริเวณ

ตลาดธนารักษ� ต.หมากแข3ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.042-240936 
508 เจ3ยอดบิวต้ี,ร3านคุณปรียาภรณ� เยี่ยมพนมคุณ เลขท่ี 7/35 ถ.มุขมนตรี ต.หมากแข3ง อ.เมือง 

จ.อุดรธานี 41000 โทร.042-327837 
509 รักสวยรักงาม,ร3านคุณจันทรกานต� ล3อประเสริฐพร เลขท่ี 111,113 ถ.อดุลยเดช ต.หมากแข3ง 

อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร.042-230289, 052-462-7727 
510 ลัดดาพร,ร3านคุณพุทธรมย� โยคิน เลขท่ี 367/4-5 ม.1 ถ.วญิvู ต.ศรีสุทโธ อ.บ3านดุง จ.

อุดรธานี 41190 โทร.080-006-3627 
511 ธ.อํานาจเจริญอุปกรณ�เสริมสวย,ร3านคุณธนิศา อุวอง เลขท่ี 948/20-21(ตลาดบุ8งพัฒนา) หมู8 

1 ต.บุ8ง อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 โทร.045-451402 
512 วันณี บิวต้ี,ร3านคุณวันณี ประทุมรัตน� เลขท่ี 433/6 หมู8 6 ถ.ชยางกูร ต.บุ8ง อ เมือง จ.

อํานาจเจริญ 37000 โทร.086-870-8068 
513 แพรวอุปกรณ�เสริมสวย,ร3านคุณไพศาล ประกอบศรี เลขท่ี 288/318-319 ม.9 ตลาดวิชิตสิน 

อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000 โทร.087-814-1846, 085-498-9815 
514 ทวีชัย บิวต้ี,ร3านคุณสุจินต� รัตนเกษมชัย เลขท่ี 215 ม.1 ถ.ประสาทชัย ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึง

กาฬ จ.บึงกาฬ 38000 โทร.081-059-8894 
515 บุญส8ง(บุรีรัมย�),ร3านคุณปbญญา สามารถ เลขท่ี 241 ถ.ประชาสันติสุข อ.นางรอง จ.บุรีรัมย� 

31110 โทร.044-631181 
516 เนียร,ร3านคุณพิมพิลดา เกียรกิตติพงศ� เลขท่ี 505 ถ.ประจันตเขต อ.นางรอง จ.บุรีรัมย� 

31110 โทร.044-631358, 086-877-8145 
517 ห3างหุ3นส8วนจํากัด ดวงกมลบิวต้ี,ร3านคุณดวงกมล มะโนวงศ� เลขท่ี 267/99-100-101 ถนนจิ

ระ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย� จ.บุรีรัมย� 31000  
518 บิวต้ี เซ็นเตอร�,ร3านคุณวิภา เล3าสกุล เลขท่ี 381-383 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ เมือง จ.บุรีรัมย� 

31000 โทร.044-612177, 044-625501, 081-955-2982 
519 แอnม บิวต้ี เฟรนด�,ร3านคุณวราภรณ� ถาวร เลขท่ี 429 ถ.ประจันตเขต ต.นางรอง อ.นางรอง 

จ.บุรีรัมย� 31110 โทร.044-631426, 086-666-4996 
520 สุกัญญา(Beauty Mania),ร3านคุณสุกัญญา อินทร�กําแพง เลขท่ี 31-33 ถ.รมย�บุรี ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.บุรีรัมย� 31000 โทร.044-612355, 081-390-1930 
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521 ทิตยา,ร3านคุณอาทิตยา เมฆชุ8ม เลขท่ี 404 ถ.อํานวยกิจ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.

บุรีรัมย� 31140 โทร.082-156-0621 
522 แฟรี่ บิวต้ี &ฟาร�มาซี,ร3านคุณเอมิกา มนัสศิลา เลขท่ี 129/1 หมู8 1 ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.

บุรีรัมย� 31120 โทร.044-689198, 080-335-1413 
523 Perry's Kid & beauty,ร3านคุณกวินนาถ เพอร�รี่ เลขท่ี 581 หมู8ท่ี 3 ถ.ศรีสวัสด์ิ ต.ประโคน

ชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย� 31140 โทร.089-628-0849 
524 นันบิวต้ี,ร3านคุณบุญเยี่ยม เอ็นมาก เลขท่ี 193/1 ม.6 ถ.ธนูประสิทธ� ต.ประโคนชัย อ.ประ

โคนชัย จ.บุรีรัมย� 31140 โทร.081-428-3405 
525 บ3านกรวดบิวต้ี,ร3านคุณจิรพัตน� มันตะรักษ� เลขท่ี 266 หมู8ท่ี 4 ต.ปราสาท อ.บ3านกรวด จ.

บุรีรัมย� 31180 โทร.089-064-6250 
526 บ3านครีม,ร3านคุณสมนึก ตรีโชติ เลขท่ี 309 ถ.ประดิษฐปานะ ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย� 

31110 โทร.089-282-4690 
527 พงษ�เจริญบิวต้ี,ร3านคุณธัญดา เชื้อสูงเนิน เลขท่ี 10/15 หมู8ท่ี 2 ต.ละหานทราย อ.ละหาน

ทราย จ.บุรีรัมย� 31170  
528 เกษา บิวต้ี(ชัยภูมิ),ร3านคุณแคทรียา รักถาวร เลขท่ี 69/15ก ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.

เมืองชัยภูมิ 36000 โทร.044-811154 
529 วีระโอสถ,ร3านคุณสมจิตร เจริญสุข เลขท่ี 1 ถนนราษฎร�บํารุง ต.ผักบุ3ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 

36110     โทร.044-861138, 081-0630-9567      
530 ฟAาบิวต้ี,ร3านคุณจิดาภา ประยูรพิทักษ� เลขท่ี 666/2-3 ก ถ.โนนม8วง ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ 

36000 โทร.044-830595, 081-977-4826 
531 ปAาหนู,ร3านคุณสํารวย ต3นอินทร� เลขท่ี 245/5 ม.13 ต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

36210 โทร.044-872529, 085-257-5362 
532 พรรัตน�,ร3านคุณประชา พุ8มมี เลขท่ี 21 หมู8ท่ี 1 ต.บ3านยาง อ กษตรสมบูรณ� จ.ชัยภูมิ 36120      

โทร.081-718-3757 
533 เลิฟบิวต้ี,ร3านคุณสาวิตรี ม8นจะบก เลขท่ี 75/1-2 หมู8ท่ี 1 ตําบลบ3านกอก อําเภอจัตุรัส จ.

ชัยภูมิ 36130 โทร.095-647-0041 
534 กาฬสินธ�บิวต้ีเซ็นเตอร�,ร3านคุณวิภา สิทธิชัยเนตร เลขท่ี 1/14 ถ.ถินานนท�(ข3างธ.ไทยพาณิชย�

สาขากาฬสินธ�)    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ� 46000 โทร.089-711-7273 
535 อ3อย,ร3านคุณวรรณพา หนุนฐิติพันธุ� เลขท่ี 276/8 ถ.ธนะผล ต.กาฬสินธุ� อ.เมือง จ.กาฬสินธุ� 

46000 โทร.043-812458, 081-047-1848, 085-750-2916 
536 ร3านปริม บิวต้ี,คุณพัราภรณ� ภูแต3มนิล เลขท่ี 5/1 ถนนหัวโนนโกเกษตร ต.กาฬสินธุ� อ.เมือง

กาฬสินธุ� จ.กาฬสินธุ� 46000 
537 ลิ้มแฟร�บุ5คเซนเตอร�,ร3านคุณรัทยาภรณ� วิริยภาพ เลขท่ี 338/1 ม.13 ต.บัวขาว อ.กุฉิน

นารายณ� จ.กาฬสินธุ� 46110 โทร.043-850333, 084-428-6445 
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ลําดับ ข�อมูลร�านค�า 
538 โอnเอnบูติก,ร3านคุณอติชัย สิทธิเนตร เลขท่ี 51/62 ม.5 ถ.ถีนานนท� ต.สมเด็จ อ สมเด็จ จ.

กาฬสินธุ� 46150 โทร.043-861462, 081-380-0593 
539 บิวต้ี ช็อป,ร3านคุณอุสุมา ศิวบวรพัฒนา เลขท่ี 66-68 ถ.เทศบาล 23 ต.กาฬสินธุ� อ.เมือง จ.

กาฬสินธุ� 46000 โทร.085-7519008 
540 กรรไกรเงินบิวต้ี,ร3านคุณสุภาวดี ชัยตรัยภพ เลขท่ี 4/11 ถ.ร8วมใจ ต.กุดปoอง อ.เมือง จ.เลย 

42000 โทร.042-830638, 085-001-1488 
541 แต8งสวย,ร3าน3คุณรัชดา ภัทรเรืองวุฒิ เลขท่ี 192/7 ต.กุดปoอง อ.เมือง จ.เลย 42000             

โทร.042-832370, 081-592-6846 
542 สารคามบิวต้ี,ร3านคุณวราภรณ� นามโยธา เลขท่ี 10/48 ซ.ศรีสวัสด์ิดําเนิน 27 ถ.ศรีสวัสด์ิ 

                ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร.043-712962, 080-402-2934 
543 บิวเทียส(มหาสารคาม),ร3านคุณชลิดา มหาอุต เลขท่ี 319/1-2 ถ.ศรีสวัสด์ิดําเนิน ต.ตลาด  

                 อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร.043-713189, 081-790-5599 
544 ดิ ออร� แฟชั่นสตูดิโอ,ร3านคุณสุปรียา แสงบุญ เลขท่ี 1112/56-57 ซ.18 ต.ตลาด อ.เมือง

มหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000 โทร.089-941-2678, 083-403-5195 
545 วันเซ็นเตอร�บิวต้ี แอนด� แคร�,ร3านคุณปรมินทร� สมรภูมิ เลขท่ี 240/2 ต.ท8าขอนยาง อ.กัน

ทร�วิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทร.085-853-0232, 089-944-9589 
546 บรบือบิวต้ี,ร3านคุณวริศรา ศรีชัยปbญหา เลขท่ี 375/1 ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

44130  
547 อาร�ม อุปกรณ�เสริมสวย,ร3านคุณผล สิตยาวุรุทธิ์ เลขท่ี 1112/371 ถ.ผังเมืองบัญชา(ติดตะวัน

ผ3าม8านแถวโต3รุ8ง) อ เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทร.043-741139, 081-
975-1433 

548 มุกดามาพร3อม,ร3านคุณพนาสิน ยุวะเวส เลขท่ี 79/15-16 ถ.สองนางสถิตย� อ.เมือง จ.
มุกดาหาร 49000 โทร.042-630951-2, 081-638-8056 

549 กฤติยา บิวต้ี,ร3านคุณกนนกพร จินดาศิริตระกูล เลขท่ี 9/10 ถ.สมุทรศักดารักษ� อ.เมือง จ.
มุกดาหาร 49000 โทร.042-611937, 631157 

550 ตาทิพย�,ร3านคุณภคพร ตาทิพย� เลขท่ี 3 ซ.ศาลา(ตลาดอินโดจีน) อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 
551 ปุAยค8ะ,ร3านคุณศิรินรัตน� ชัยโรจน�รัชตะ เลขท่ี 11 ถ.วิวิชวรุถาร อ เมือง จ.มุกดาหาร 49000        

โทร.089-710-7604 
552 เกล็ดผม,ร3านคุณอัชรา วัฒนา เลขท่ี 185 ถ.พิทักษ�พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร 

จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-630294, 089-772-6876 
553 มุมสวย,ร3านคุณจันทิมา รัตตานนท� เลขท่ี 708 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.

นครพนม 48000 โทร.042-512073, 081-661-1283 
554 ศรีรุ8งเรือง,ร3านคุณมัทนา หิมรัตน� เลขท่ี 1167/13-14 ถ.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000   

โทร.042-460909 
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ลําดับ ข�อมูลร�านค�า 
555 อ.บิวต้ี,ร3านคุณอภิเชษฐ� ปbญญาศิริ เลขท่ี 101/8-9 หมู8 9 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 

43000 โทร.042-423231, 089-666-5904 
556 รินะบิวต้ี,ร3านคุณวุดาพร ทานากะ เลขท่ี 644/12 ถ.มิตภาพไทยลาว ต.มีชัย อ.เมือง

หนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทร.042-413156, 080-195-1589 
557 นุชเฟอร�นิเจอร�,ร3านคุณวัฒนา รักษาภักดี เลขท่ี 97 ม.6 ถ.ผดุงสามัคคี ต.ท8าบ8อ อ.ท8าบ8อ จ.

หนองคาย 43110 โทร.042-431786, 089-422-0040 
558 พรทวีดอนขม หจก.,ร3านคุณทองยุ8น สีหาปbญญา เลขท่ี 119 ม.8 ถ.ท8าบ8อ บ3านผือ ต.บ3านเด่ือ 

อ.ท8าบ8อ จ.หนองคาย 43110 โทร.042-432340, 089-713-0555 
559 เมธาพร,ร3านคุณกอบกฤต รุ8งกิจธนาสาร เลขท่ี 910/51 หมู8ท่ี 10 ถ.ประจักษ� ต.ในเมือง อ.

เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000 โทร.089-712-1987, 081-873-2720 
560 บอส บิวต้ี เซ็นเตอร�,ร3านคุณอําภา แผนสมบูรณ� เลขท่ี 265 หมู8ท่ี 13 ถ.ภิรมยาราม ต.จุมพล 

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120 โทร.042-471445, 081-954-2255 
561 ทวีชัยบิวต้ี,ร3านคุณอัญชลี พร3อมสุข เลขท่ี 345 ม.3 ถ.วิจารณ�รังสรรค� ต.หนองบัว อ.เมือง

หนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 39000 โทร.042-312588 
562 สกลงามพร3อม,ร3านคุณกฤษณะ รุจิโรจน�อําไพ เลขท่ี 345 ม.3 ถ วิจารณ�รังสรรค� ต.หนองบัว 

อ.หนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 47220 โทร.042-733139  
563 ไทยเกษมเฟอร�นิเจอร�,ร3านคุณวิไลรัตน� องคานุภาพ เลขท่ี 1680 ถ.สุขเกษม อ.เมือง จ.

สกลนคร 47220 โทร.042-711364 
564 กานดาสโตร�,ร3านคุณกนกวรรณ วินพาณิชย�เจริญ เลขท่ี 325/1 หมู8 11 ถนนนิตโย ต.สว8าง

แดนดิน อ.สว8างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทร.042-721888 
565 กันเอง(ยโสธร),ร3านคุณปbญชญา อนันต�วัฒนาศิริ เลขท่ี 239-241 ถ.วิทยะธํารงค� ต.ในเมือง 

อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 
566 นกทาบิวต้ี,ร3านคุณจรูญ ทองคํา เลขท่ี 125 ม.13 ต.สามแยก อ เลิงนกทา จ.ยโสธร 35120 
567 ปลายฟAาบิวต้ี แอนด� ซาลอน,ร3านคุณนลพรรณ จันเหลือง เลขท่ี 110/6 ถ.รัตนเขต ต.ใน

เมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทร.084-188-8559 
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ภาพท่ี  1  การจัดทําบทสนทนากลุ�ม (FOCUS GROUP) 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2 ความเห็นพ(องต(องกันของแบบสอบถาม (Cohen’s Kappa)  
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ภาพท่ี 3  การจัดทําเครื่องมือในการพัฒนาตัวชี้วัด 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ผลการคํานวณค�าความเช่ือม่ัน 
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Reliability 

 ค�า Cronbach's Alpha ของท้ังชุดแบบสอบถาม เท�ากับ .973 โดยสามารถแสดงค�า Cronbach's Alpha 

if Item Deleted และค�า Corrected Item-Total Correlation จําแนกเป;นรายข<อได<ดังตาราง  

 

ข�อท่ี 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

1.1หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งรายงานสินค<าคงเหลือประจําเดือนแล<ว ผู<จัดการฝQาย
ขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.395 .974 

1.2 หากมีการจัดระบบ หรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งรายงานสินค<าท่ีใกล<หมดอายุอย�างต่ํา 6 เดือน
ประจําเดือนแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงานและทํา
เอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN
(Real time) 

.445 .974 

1.3 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งรายงานการแจกสินค<าตัวอย�างให<ลูกค<าประจําเดือน
แล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับ
ผลงานได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.646 .973 

1.4 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งการสรุปรายงานการจัดกิจกรรมส�งเสริมการขาย
ประจําเดือนแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงานและทํา
เอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN
(Real time) 

.691 .973 

1.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งรายงานปXญหาการทํางานประจําเดือนแล<ว ผู<จัดการ
ฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.722 .973 

1.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งการจัดส�งภาพการจัดเรียงสินค<าตัวอย�าง (tester) 
ประจําเดือนแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงานและทํา
เอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN
(Real time) 

.464 .973 

1.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งการจัดส�งภาพจัดเรียงแพลนโอแกรม (planogram) 
ของสินค<าประจําเดือนแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน 
และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบ
เรียลไทมN (Real time) 

.601 .973 
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ข�อท่ี 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

1.8หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งการจัดส�งภาพลักษณNของหัวตู<(shelf Display)
ประจําเดือนแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงานและทํา
เอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN
(Real time) 

.536 .973 

1.9หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งรายงานสินค<าขายดีติดอันดับ 1-5 ประจําเดือนแล<ว 
ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงาน
ได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.672 .973 

1.10หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งแบบประเมินผลการทํางานของผู<แทนขาย
ประจําเดือนแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทํา
เอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN
(Real time) 

.737 .973 

2.1หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู<ทางด<านผลิตภัณฑNแล<ว ผู<จัดการ
ฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.545 .973 

2.2หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู<ทางด<านบริการแล<ว ผู<จัดการฝQาย
ขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.570 .973 

2.3หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู<ทางด<านบุคลิกภาพแล<ว ผู<จัดการ
ฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.468 .973 

2.4หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู<ทางด<านเทคนิคการขายแล<ว 
ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงาน
ได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.573 .973 

2.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู<ทางด<านการเจรจาต�อรองแล<ว 
ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงาน
ได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.782 .972 
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2.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการอบรมและทดสอบความรู<ทางด<านความเป;นผู<นําแล<ว
ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงาน
ได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.866 .972 

2.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการทดสอบการแต�งหน<าและทําผมแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.501 .973 

2.8หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการทดสอบการเปรียบเทียบผลิตภัณฑNกับคู�แข�งแล<ว ผู<จัดการ
ฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.742 .972 

2.9หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการทําแบบทดสอบ IQ และ EQ แล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.514 .973 

2.10หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งแบบประเมินผลภาวะผู<นําจากเจ<าของร<านแล<ว 
ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงาน
ได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.722 .973 

3.1หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการพัฒนาตําแหน�งข้ึนเป;นท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑN
อาวุโส PC/BA Senior ทุกไตรมาสแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;น
รายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผล
แบบเรียลไทมN (Real time) 

.636 .973 

3.2หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการพัฒนาตําแหน�งข้ึนเป;นหัวหน<าท่ีปรึกษาความงามและ
ผลิตภัณฑN PC/BA Chief ทุก 6 เดือนแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึก
เป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�
ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.611 .973 

3.3หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการพัฒนาตําแหน�งข้ึนเป;นหัวหน<าท่ีปรึกษาความงามและ
ผลิตภัณฑNอาวุโส PC/BA Senior Chief ทุก 1 ปeแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด และจะ
นําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.656 .973 
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3.4หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการพัฒนาตําแหน�งข้ึนผู<ช�วยผู<จัดการท่ีปรึกษาความงามและ
ผลิตภัณฑN PC/BA Assistant ทุก 1.6 ปeแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�
ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.639 .973 

3.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงาน ท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการพัฒนาตําแหน�งข้ึนเป;นผู<จัดการท่ีปรึกษาความงามและ
ผลิตภัณฑN PC/BA Manager ทุก 2 ปeแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึก
เป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�
ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.725 .973 

3.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการพัฒนาตําแหน�งข้ึนเป;นผู<จัดการอาวุโสท่ีปรึกษาความงาม
และผลิตภัณฑN PC/BA Senior Manager ทุก 2.6 ปeแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.723 .973 

3.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการพัฒนาตําแหน�งข้ึนเป;นผู<จัดการเขตท่ีปรึกษาความงามและ
ผลิตภัณฑN PC/BA Area Manager ทุก 3 ปeแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไป
บันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�
ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.675 .973 

3.8หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการพัฒนาตําแหน�งข้ึนเป;น 

ผู<จัดการเขตอาวุโสท่ีปรึกษาความงามและผลิตภัณฑN PC/BA Senior Area 
Manager ทุก 3.6 ปeแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และ
ทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN 
(Real time) 

.687 .973 

3.9หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการพัฒนาตําแหน�งข้ึนเป;นผู<จัดการระดับประเทศท่ีปรึกษา
ความงามและผลิตภัณฑN PC/BA Country Manager ทุก 4 ปeแล<ว ผู<จัดการฝQายขาย
จะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด
และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.755 .972 

3.10หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งสถิติการขาดลามาสาย ไม�เกิน 7 วันแล<ว ผู<จัดการ
ฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.708 .973 
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4.1หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งรายงานแผนการส�งเสริมการขาย ประจําเดือนแล<ว 
ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงาน
ได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.704 .973 

4.2หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งรายงานข<อมูลคู�แข�ง แล<วผู<จัดการฝQายขายจะสามารถ
นําไปบันทึกเป;นรายงานประจําเดือนแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึก
เป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�
ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.727 .973 

4.3หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งการประเมินความพึงพอใจของร<านค<าประจําเดือน
แล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับ
ผลงานได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.673 .973 

4.4หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งการประเมินความพึงพอใจของลูกค<าประจําเดือน
แล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับ
ผลงานได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.591 .973 

4.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงา ท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งรายงานข<อเสนอแนะการขายประจําเดือนแล<ว 
ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงาน
ได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.636 .973 

4.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งรายงานการใช<ของสมนาคุณ ( premium)
ประจําเดือนแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทํา
เอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN
(Real time) 

.591 .973 

4.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งการวางแผนการสั่งซื้อก�อนวันท่ี 25 ของเดือน
ประจําเดือนแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทํา
เอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN
(Real time) 

.559 .973 

4.8หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งแบบประเมินของผู<จัดการฝQายขายประจําเดือนแล<ว 
ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงาน
ได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.749 .972 
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4.9หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม ได<รับการแบบประเมินเรื่องทักษะการตลาดจากฝQายการตลาด
ประจําเดือนแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทํา
เอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN 
(Real time) 

.770 .972 

4.10หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งการแข�งขันเรื่องการจัดการตั้งกอง( Gondola)
ประจําเดือนแล<วผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงานและทําเอกสาร
แจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real 
time) 

.632 .973 

5.1 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�ง %ยอดขายเทียบเปlาการขายรายเดือนแล<ว ผู<จัดการ
ฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.584 .973 

5.2 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงาน ท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�ง%ยอดขายเทียบเปlาการขายรายไตรมาสแล<ว 
ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงาน
ได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.670 .973 

5.3 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�ง%การรับคืนสินค<าเทียบยอดขายรายเดือนแล<ว 
ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงาน
ได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.543 .973 

5.4หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งยอดขายทะลุรายวัน แล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.554 .973 

5.5หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งยอดขายทะลุรายสัปดาหNแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.546 .973 

5.6หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการจัดส�งจํานวนสินค<าท่ีขายครบตามกลุ�มสินค<าของบริษัท
ประจําเดือนแล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทํา
เอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN
(Real time) 

.664 .973 
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5.7หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการสั่งซื้อสินค<าท่ีต<องการให<ผลักดันตามช�วงเวลาประจําเดือน
แล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับ
ผลงานได<โดยทันทีทันใดและจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.697 .973 

5.8 หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม ได<ทราบถึงการทําค�าใช<จ�ายเปรียบเทียบยอดขายประจําเดือน
แล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับ
ผลงานได<โดยทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN(Real time) 

.795 .972 

5.9หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม ได<ทราบถึงการทําผลกําไรต�อร<านประจําเดือนแล<ว ผู<จัดการฝQาย
ขายจะสามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดย
ทันทีทันใด และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.746 .972 

5.10หากมีการจัดระบบหรือวิธีการให<พนักงานในสายงานท่ีให<คําปรึกษา
ผลิตภัณฑNความงาม มีการสั่งซื้อสินค<าใหม�ประจําเดือน แล<ว ผู<จัดการฝQายขายจะ
สามารถนําไปบันทึกเป;นรายงาน และทําเอกสารแจ<งกลับผลงานได<โดยทันทีทันใด 
และจะนําไปสู�ประสิทธิผลแบบเรียลไทมN (Real time) 

.772 .972 
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ผลการวิเคราะห� Cohen Kappa 

 
คําถาม 1 2 3 4 5 S¡ 

1 4 3    0.43 
2 5 2    0.52 
3 5 2    0.52 
4 5 2    0.71 
5 6 1    0.71 
6 6 1    0.71 
7 6 1    0.43 
8 3 4    0.52 
9 5 2    0.52 
10 5 2    0.52 
11 5 2    0.52 
12 6 1    0.71 
13 4 3    0.43 
14 5 2    0.52 
15 6 1    0.71 
16 5 2    0.52 
17 5 2    0.52 
18 4 3    0.43 
19 5 2    0.52 
20 5 2    0.52 
21 4 3    0.43 
22 5 2    0.52 
23 3 4    0.43 
24 4 3    0.43 
25 4 3    0.43 

26 4 3    0.43 

27 3 4    0.43 

28 5 2    0.52 
29 5 2    0.52 
30 3 4    0.43 
31 4 3    0.43 
32 4 3    0.43 
33 3 4    0.43 
34 5 2    0.52 
35 4 3    0.43 
36 3 4    0.43 
37 3 4    0.43 
38 4 3    0.43 
39 4 3    0.43 
40 3 4    0.43 
41 5 2    0.52 
42 4 3    0.43 

43 4 3    0.43 

44 4 3    0.43 

45 5 2    0.52 
46 5 2    0.52 

47 5 2    0.52 

48 5 2    0.52 

49 5 2    0.52 

50 5 2    0.52 

C¡ 224 126    0.83 
P¡ 0.640 0.3600 0.0000 0.0000   
 0.4096 0.1296    0.5392 
 

507

224

x
=

 
507

126

x
=

    0.634 
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