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บทคัดยอ 

กกกกกกกก การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ถึงปจจัยท่ีสําคัญในความสําเร็จของการ

ประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง 

ท้ังหมด 400 คน โดยวิธีการเก็บแบบสอบถาม จากพนักงาน และเอกสารท่ีเกี่ยวของ และในการวิจัย

คร้ังนี้มีระยะเวลาในการศึกษาท้ังส้ินรวมระยะเวลา 8 เดือน (มิถุนายน 2552 – มกราคม 2553) 

ในการวิจัย พบวาจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน  ใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยท่ี

สําคัญในความสําเร็จของการประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

โดยผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญกับ การควบคุมคุณภาพ เพื่อใหมีการประเมินและปรับปรุง

คุณภาพอยางตอเนื่อง  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.27 การใหความสําคัญเกี่ยวกับนโยบาย

การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพขององคกร  อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.99 การตระหนัก

ถึงความสําคัญของทีมงาน ในการทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ  อยูในระดับมาก โดย

มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.95 มีการวางแผนรับมือรวมกันกับสภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา   อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.95 และ 3.65 ตามลําดับ การให

ความสําคัญเกี่ยวกับประสบการณการทํางานของพนักงานและผูบริหารท่ีจะนําพาองคกรไปสู

ความสําเร็จได อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.88 และการใหความสําคัญกับส่ิงอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ ท่ีองคกรจัดใหแกพนักงาน รวมท้ังเคร่ืองมือ อุปกรณ เทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีทําใหงาน

ขององคกรประสบความสําเร็จ อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.55 ในสวนของปจจัยตาง ๆ 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยไดมีการเสนอวา ควรท่ีจะมีการศึกษาในมุมมองปจจัยดานอ่ืนๆ 

อาทิ เทคโนโลยี สภาพสังคม และกฎหมาย นอกจากนี้ในการวิจัยในคร้ังตอไปนั้นผูวิจัยควรศึกษา

ในประเด็นของปจจัยท่ีนําไปสูความลมเหลวของการประกอบธุรกิจ ควบคูกับปจจัยท่ีนําไปสู

ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจนั้น ๆ 
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Abstract 

This research was purposed for studying the factors which cause of the key successful 

factor entrepreneurship of Tipco Foods (Thailand) PLC. The sample of this study is 400 its 

employees. The instruments used for gathering data is questionair and documentary research. 

There are 8 months for this study (June 2009 – January 2010) 

In studying the factors of the key successful factor entrepreneurship of Tipco Foods 

(Thailand) PLC, 400 samples think that Quality Controlling of all parts of business causes of 

successful entrepreneurship is high (4.27 of average), focusing on management policy causes of 

effective company is high (3.99 of average), focusing on team working cause of effective 

teamwork is high (3.95 of average), planning for instable economic condition and changing of 

government policy are high (3.95 and 3.65 of average respectively), focusing on employee and 

administrators’ experience cause of successful company is high (3.88 of average) and providing 

employees’ facilities including with tools and technological instruments cause of successful 

company (3.55 of average). In the part of other factors causes of successful business as well. 

From the result, the next research should study other factors which affect to the 

successful entrepreneurship such as technology, social condition and legal. Moreover, next 

researching should study in the issue of failure entrepreneurship as well as successful 

entrepreneurship. 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ในอดีต ตลาดน้ําผลไมพรอมดื่มในประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวไมสูงมากนัก  ดวย

เหตุผลท่ีวา  ผลไมสดในประเทศมีอยูมากมายหลายชนิดและมีใหรับประทานตลอดท้ังป  เม่ือ

ตองการดื่มน้ําผลไมผูบริโภคก็สามารถนําผลไมสดมาค้ันดื่มเองได  แตดวยสภาพความเปนอยูท่ี

เปล่ียนแปลงไป ภาวะเศรษฐกิจ ความเรงรีบ ความหวงใยในสุขภาพ  และการขยายตัวของประชากร 

พรอมกับความสะดวกสบาย ส่ิงเหลานี้จึงกลายเปนปจจัยสําคัญท่ีกระตุนใหธุรกิจน้ําผลไมพรอมดื่ม

ในประเทศมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง  ประกอบกับกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ  ท่ีมี

การขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมผูรักสุขภาพท้ังหลาย  น้ําผลไมพรอมดื่มจึงกลายมาเปน

สินคาท่ีเขามาแทรกสวนแบงการตลาดเคร่ืองดื่มท่ีไมมีแอลกอฮอล  ท่ีไดรับความนิยมตอบรับ

กระแสชีวจิตท่ีเขมขนดวยคุณภาพในราคาท่ีผูบริโภคยอมรับได  ดังนั้นน้ําผลไมจึงเปนเคร่ืองดื่ม

สําเร็จรูปท่ีไดรับความนิยมคอนขางมากอีกประเภทหนึ่งในปจจุบัน  ทําใหมีผูผลิตสนใจท่ีจะเขาสู

ตลาดน้ําผลไมกันเปนจํานวนมาก  สงผลใหตลาดน้ําผลไมในปจจุบันเกิดการแขงขันท่ีสูงมากข้ึน  

โดยชองทางการจัดจําหนายของผูผลิตน้ําผลไม ไดแก  การจําหนายโดยตรงใหแกผูบริโภคใน

ลักษณะบริการสงถึงท่ี  ท่ีผูบริโภคตองการและอยูในขอบเขตของผูใหบริการ  และการจําหนายผาน

คนกลาง ซ่ึงเปนการกระจายสินคาไปยังผูบริโภค เชน  ตามหางสรรพสินคาตางๆ และรานสะดวก

ซ้ือท่ัวไป เปนตน โดยตลาดน้ําผลไม นอกจากจะถูกจัดอยูในหมวดของอุตสาหกรรมเคร่ืองดื่มแลว

ยังถูกจัดอยูในอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปประเภทหนึ่งดวย  

 ตลาดน้ําผลไมเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญตอประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง

ฤดูกาลของผลไม ท่ีผลไมสดมีปริมาณมากเกินความตองการของตลาด  ทําใหระดับราคาผลไม

ตกต่ําและเกิดเปนความสูญเปลาจากการเนาเสีย ดังนั้นการนําผลไมสดดังกลาวมาแปรรูปเปน  
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น้ําผลไม จะทําใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรใหสูงข้ึน และความเสียหายท่ี 

เกิดจากขอจํากัดของอายุการเก็บรักษาลดลง  อีกท้ังยังถือเปนอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปท่ีมีการ

สงออกท่ีคอนขางสูง  

 การประกอบธุรกิจน้ําผลไม ถือวาเปนธุรกิจหนึ่งท่ีประสบความสําเร็จเปนอยางมากท้ัง

ในดานตลาดภายในประเทศ และตลาดตางประเทศ ซ่ึงในการลงทุนหรือประกอบการธุรกิจน้ํา

ผลไม จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ หลายอยาง อาทิเชน การสนับสนุน

ทางการเงินของบริษัท ปจจัยทางดานการตลาด กําลังซ้ือของลูกคา เปนตน แตก็ยังมีอีกปจจัยหนึ่งท่ี

ถือวามีความสําคัญเปนอยางมาก ในการท่ีจะนําพาธุรกิจไปสูความสําเร็จไดคือ แนวความคิดของ

ผูบริหารท่ีนํามาใชในการบริหารงานใหองคกรดําเนินไปในทิศทางท่ีดี  ประกอบดวย เปาหมายใน

การทํากําไรของบริษัท ความพอใจของพนักงานในสวัสดิการตาง ๆ การกําหนดนโยบายในการ

บริหารงานของผูบริหารในดานตาง ๆ การควบคุมคุณภาพ  การตระหนักถึงความสําคัญของทีมงาน  

นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการบริหารงานของผูบริหาร เชน ภาวะ

เศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล เปนตน 

 จากการศึกษามีงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  พบวา ไดแกงานวิจัยของ 1) วิบูลย ฉัตรจิตกรกุล 

(2547) เร่ือง ปจจัยความสําเร็จของระบบการบริหารคุณภาพแบบควอลิตี้ คอนโทรล เซอรเคิล และ

แบบซิกซ ซิกมา  2) ธีราณา รุงเจริญพัฒนกิจ (2545) เร่ือง การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ

ของอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทย   3) ณัฏฐวุฒิ  โตวิกกัย ( 2543) เร่ือง ปจจัยสําคัญตอ

ความสําเร็จในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทย   4) วรวิทย มานะกุล ( 2540) เร่ืองปจจัยท่ีนําไปสู

ความสําเร็จของการประกอบธุรกิจบานจัดสรร ในจังหวัดเชียงใหม 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจถึง ปจจัยท่ีสําคัญในความสําเร็จของ

การประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เนื่องจาก น้ําผลไมพรอมดื่ม

ไดกลายมาเปนสินคา ท่ีไดรับความนิยมและตอบรับ จากผูบริโภคเปนอยางดี  ในราคาท่ีผูบริโภค

ยอมรับได ดังนั้น ทําใหมีผูผลิตสนใจท่ีจะเขาสูตลาดน้ําผลไมกันเปนจํานวนมาก  สงผลใหตลาดน้ํา

ผลไมในปจจุบันเกิดการแขงขันท่ีสูงมากข้ึน ท้ังผูประกอบการรายเดิมและผูประกอบการายใหม 

ตองมีการวางแผนในการบริการงานเปนอยางดี เพื่อใหองคกรของตนเองประสบความสําเร็จใน
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ธุรกิจนี้ ท้ังนี้ผลการวิจัยสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาแนวทางในการสราง และดําเนิน

กลยุทธในดานการตลาดธุรกิจน้ําผลไมได 

 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพื่อศึกษาถึงปจจัยท่ี สําคัญใน ความสําเร็จของการประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

3. ขอบเขตการศึกษา 

งานวิจัยเฉพาะเร่ืองฉบับนี้ ทําการศึกษาเฉพาะการประกอบการของบริษัทโกฟูดส 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในดานปจจัยท่ีสําคัญในความสําเร็จของการประกอบการของบริษัท

ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  โดยเคร่ืองมือท่ีใชทําการศึกษาการวิจัย ประกอบดวย

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหถึงปจจัยท่ีสําคัญในความสําเร็จของ

องคกร 

 ชวงระยะเวลาของการศึกษา ตั้งแต  มิถุนายน พ.ศ. 2552 ถึง มกราคม 2553 

 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

4.1. ทําใหทราบถึงปจจัยตาง ๆ ท่ีทําใหบริษัทประสบความสําเร็จในการประกอบการ 

4.2. ผูประกอบการธุรกิจน้ําผลไม สามารถนําขอมูล และผลของการศึกษาไปใช

พิจารณาประกอบในการดําเนินงานของโครงการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค และประสบ

ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ 

 

5. กรอบแนวคดิ 

การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสําคัญในความสําเร็จของการประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  มีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

               

 



4 

 
ตัวแปรต้น (X)              ตัวแปรตาม (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

6. นิยามศัพท์ 

6.1. ผู้ประกอบการ ธุรกจิ  หมายถึง เจาของหรือผูจัดการ หรือตัวแทนองคกร ซ่ึงเปน

บุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการและบริหารโรงงาน 

6.2. องค์กรธุรกจิ  หมายถึง ระบบท่ีหนวยงานตางๆ ภายใน ท่ีตั้งหนวยผลิต ไดแก ฝาย

ควบคุมคุณภาพ ฝายผลิต ฝายการตลาด และฝายบริหาร มีการทํางานประสานกันภายในโรงงาน ซ่ึง

มีอํานาจ หนาท่ีตัดสินใจ ภายใตระบบโครงสรางเดียวกัน และเปนไปเพื่อเปาหมายเดียวกันของ

องคกร 

6.3. ปัจจัย  หมายถึง ส่ิงเกี่ยวของตางๆ ท่ีเปนตัวกําหนด หรือสงผลใหการดําเนินงาน

ขององคกรประสบความสําเร็จ หรือมีประสิทธิภาพ 

 

ปัจจัยภายใน 

- นโยบายการบริหาร 

- การควบคุมคุณภาพ 

- การตระหนักถึง

ความสําคัญของทีมงาน 

- การสรางสภาพแวดลอม 

- ส่ิงอํานวยความสะดวก 

- ประสบการณการทํางาน 

ปัจจัยภายนอก 

- ภาวะเศรษฐกิจ 

- นโยบายรัฐบาล 

ความสําเร็จของการประกอบการ 

- เปาหมายการทํากําไร 

- การเติบโตของธุรกิจ 

- ความพึงพอใจของพนักงาน 
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6.4. ปัจจัยทีจ่ะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กร  แบงออกเปน 

6.4.1. ปัจจัยภายใน  หมายถึง ปจจัยท่ีองคกรสามารถกําหนดได ประกอบดวย 

6.4.1.1. นโยบายการบริหาร หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานของแต

ละฝาย ไดแก ฝายการตลาด ฝายการผลิต เปนตน 

6.4.1.2. การควบคุมคุณภาพ หมายถึง กระบวนการจัดทําการผลิตอยาง

เปนระบบ เพื่อใหไดผลิตภัณฑท่ีไดคุณภาพตามท่ีกําหนดมาตรฐานไว และสอดคลองกับความ

ตองการของลูกคาขององคกร 

6.4.1.3. การตระหนักถึงความสําคัญของทีมงาน หมายถึง การท่ีองคกรให

ความสําคัญในการทํางานเปนทีม โดยอาศัยความรวมมือของสมาชิกในทีมในการทํางานรวมกัน จน

ประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายขององคกรได 

6.4.1.4. ส่ิงอํานวยความสะดวก หมายถึง ส่ิงของเคร่ืองใชท่ีชวยใหการ

ดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว เชน เคร่ืองใชสํานักงาน เคร่ืองจักร เปนตน 

6.4.1.5. ประสบการณการทํางาน หมายถึง ประสบการณในการทํางานท่ี

ผานมาของพนักงาน และผูบริหาร ในดานการทํางานตางๆ  

6.4.2. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยท่ี สงผลกระทบตอการบริหารงานของ

บริษัท ซ่ึงเปนปจจัยท่ีองคกรไมสามารถควบคุมได ประกอบดวย 

6.4.2.1. ภาวะเศรษฐกิจ หมายถึง สภาวะเศรษฐกิจในชวงตางๆ ท่ีสงผล

กระทบตอการดําเนินงานขององคกร เชน อัตราดอกเบ้ีย อัตราเงินเฟอ เปนตน 

6.4.2.2. นโยบายรัฐบาล หมายถึง การกําหนดนโยบายการทํางานของ

รัฐบาล เชน การเก็บภาษีของรัฐ การกําหนดราคาของสินคาอุปโภค เปนตน ซ่ึงมีผลตอการ

ดําเนินงานขององคกร 

6.5. มาตรฐานความสําเร็จ  หมายถึง  เปาหมายสุดทายท่ีธุรกิจตองบรรลุ 

6.6. ความสําเร็จของการประกอบการ หมายถึง การประกอบการท่ีธุรกิจบรรลุเปาหมาย

ท่ีวางไว 



6 

 
6.6.1. เป้าหมายการทาํกาํไร  หมายถึง จุดมุงหมาย หรือแผนการในการทํากําไร

ขององคกรท่ีกําหนดข้ึนโดยผูบริหาร โดยเปนการวางแผนการทํากําไรในระยะส้ัน หรือระยะยาว  

เพื่อใหองคกรไดกําไรสูงสุด 

6.6.2. การเติบโตของธุรกจิ หมายถึง การขยายตัวทางดานโครงสรางองคกร   

ขนาดขององคกร และการขยายตัวของกําไร 

6.6.3. ความพอใจของพนักงาน  หมายถึง ความพึงพอใจของพนักงานในการ

ทํางาน สวัสดิการท่ีพนักงานไดรับ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกก เนื่องจากงานวิจัยเฉพาะเร่ืองฉบับนี้ ศึกษาถึง ปจจัยท่ีสําคัญในความสําเร็จของการ

ประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  เปนหลัก ดังนั้น ทฤษฎีและ

แนวคิดจึงเกี่ยวของกับการบริหารเปนหลัก ซ่ึงในสวนของเนื้อหานั้นจะอธิบายเกี่ยวกับ ทฤษฎีท่ี

นํามาเปนพื้นฐานในการบริหารงาน และแนวคิดท่ีเกี่ยวของ ของผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จใน

ปจจุบัน ประกอบดวย 

1. การบริหารคุณภาพ 

2. ทฤษฎีองคการ 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

5. แนวคิดความสําเร็จของผูบริหาร 

6. นโยบายการบริหาร 

7. การบริหารทีมงาน 

8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
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1. การบริหารคุณภาพ 

การบริหารคุณภาพ (Quality Management) หมายถึง การใชวิธีการทํางานท่ีเปนระบบท่ี

ดี (Good System) ในการจัดการทุกเร่ืองในองคการใหมีคุณภาพ (ไพบูลย ชางเรียน และปรีดา กุลชล

2542 : 200) ไมวาจะเปนคุณภาพผลิตภัณฑ ( Product) คุณภาพบริการ ( Service) คุณภาพการ

ปฏิบัติงาน (Performance) คุณภาพกระบวนการ (Process) และคุณภาพบุคลากร (Personnel) 

การบริหารคุณภาพจึงเร่ืองของการบริหารงานประเภทหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชในการ

จัดการงานในเร่ืองตางๆ เพื่อใหไดมาซ่ึงคุณภาพตามท่ีกําหนดไวในนโยบายคุณภาพขององคกร 

ดังนั้น การท่ีองคกรจะไดมาซ่ึงคุณภาพท่ีตองการจึงตองมีการกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค

นโยบายท่ีชัดเจน มีการจัดตั้งองคกร รวมถึงการวางแผนการจัดเตรียมทรัพยากรและกิจกรรมตางๆ 

ท่ีเกี่ยวของกับการสรางคุณภาพไดอยางถูกตอง ตั้งแตเร่ิมตนและทําถูกตองทุกคร้ังดวย 

แนวคิดดานคุณภาพท่ีสามารถนํามาใชเปนเทคนิคและวิธีการพัฒนาระบบการบริหารท่ี

ดีข้ึนมาใช เพื่อใหองคกรสามารถผลิตสินคาหรือบริการท่ีมีคุณภาพ คือสามารถตอบสนองความ

ตองการและสรางความพึ่งพอใจใหลูกคาไดนั้น มีกิจกรรมหลายระบบ หลายกิจกรรมท่ีสามารถ

เลือกนํามาใช กิจกรรมท่ีถือเปนปจจัยพื้นฐานท่ีเปนเทคนิค หรือกิจกรรมท่ีสามารถใชเปนกลไกการ

พัฒนาระบบการบริหารคุณภาพข้ึนมาในองคกรท่ีผานมาไดแก ระบบบริหาร 5 ส. (5S) การร้ือปรับ

ระบบการทํางาน ( Reengineering) กิจกรรมคิวซี ( Quality Control Circle : QCC) ระบบ

มาตรฐานสากล ISO9000, ISO14000, ISO18000 การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร TQM / TQC 

ฯลฯ เปนตน 

การประกันคุณภาพ ( Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติตางๆ ท่ีมี

การวางแผนงาน ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติไวอยางเปนระบบ เปนลายลักษณอักษร และมีการปฏิบัติ

ตามอยางเครงครัด มีการตรวจสอบควบคุม และประเมินผลอยางครบวงจรคุณภาพเดม่ิง PDCA 

(Plan-Do-Check-Act) เพื่อใหเกิดความเช่ือม่ันวา จะสามารถผลิตสินคาหรือใหบริการท่ีมีคุณภาพ

อยางนอยท่ีสุดคือ เปนไปตามท่ีตองการไดอยางแนนอนและตลอดไป  

การวางระบบคุณภาพจึงตองมีการวางระบบการบริหารคุณภาพใน 4 ระดับคือ ระบบ

การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing : Qau) ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC) 



   

 

9 

ระบบการประเมินคุณภาพ ( Quality Assessment : Qas) และระบบการประกันคุณภาพ ( Quality 

Assurance : QA) นั้นคือ 

QA = QC + Qau + Qas ท้ังนี้เพราะ การท่ีองคกรจะสามารถผลิตสินคา หรือบริการท่ีมี

คุณภาพเปนไปตามตองการได ตองมีการวางระบบการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลไวอยาง

ถูกตองและเปนระบบไวไดกอน (ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา 2550 : 80) เพื่อเปนหลักประกันวา จะ

สามารถผลิตสิคาหรือบริการไดตามท่ีองคกรวางแผนไว 

การควบคุมคุณภาพ จึงเปนข้ันตอนหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการสรางคุณภาพใหเกิดข้ึน 

การควบคุมคุณภาพประกอบดวยคํา 2 คํา คือ  

คําวา “การควบคุม” ( Control) หมายถึงการจัดการดําเนินการตางๆ ใหเกิดผลตาม

เปาหมาย หรือวัตถุประสงคท่ีกําไว สอง คําวา “คุณภาพ” (Quality) หมายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ 

หรือบริการ หรือผลงานท่ีสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําไว โดยเนนท่ีความพึ่งพอใจ และการ

ตอบสนองความตองการของลูกคา (ศิริพงษ ลดาวัลย ณ อยุธยา 2550 : 80) 

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จึงหมายถึง การจัดระบบการทํางาน การควบคุม

งานและการประเมินผลการทํางานท่ีสามารถทําใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองและสรางความ

พึงพอใจใหลูกคา มีตนทุนหรือราคาท่ีเหมาะสม และสามารถทําไดดวยความรวดเร็ว ตรงเวลา 

 

จากการศึกษาแนวคิดการบริหารคุณภาพ แสดงใหเห็นถึง การตัดสินใจขององคกรท่ีมี

การนําระบบการบริหารคุณภาพมาใชภายในองคกร เพื่อรองรับการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภายใน

องคกรใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางไมมีปญหา ทําใหทราบไดวาปจจัยดานการบริหารคุณภาพเปน

ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการตัดสินใจของผูประกอบการ ท้ังในดานเวลา การเงิน ท่ีตองใชในการ

ดําเนินกิจกรรม เชน เวลาของคณะกรรมการ ของสมาชิกกลุม การฝกอบรม คาใชจายตางๆ 

ตลอดจนการใหความรวมมือในการขจัดปญหาอุปสรรคตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ไดแก นโยบายการบริหาร 

การควบคุมคุณภาพ และการตระหนักถึงความสําคัญของทีมงาน ผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรเหลานี้ มา

ศึกษาในกรอบแนวคิดการวิจัย 
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2. ทฤษฎอีงค์การ 

 เปนแนวคิดการศึกษาพฤติกรรมของผูประกอบการ ท่ีมองภาพรวมการตัดสินใจ

ดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม ในฐานะท่ีเปนองคการไมใชสวนตัวบุคคล (เจริญผล สุวรรณ

โชติ 2544 : 190 - 195) เนื่องจากการท่ีจะดําเนินงานภายในท่ีตั้งหนวยผลิตไดนั้น จะตองมีการติดตอ

ประสานงานกันระหวางหนวยงานตางๆ ทําใหมองวาพฤติกรรมการตัดสินใจของผูประกอบการ

อุตสาหกรรม มาจากแรงบีบของโครงสรางหรือหนวยงานตางๆ ภายในองคการและส่ิงแวดลอม

ภายนอก ไมวาจะเปนเร่ืองของนโยบายการเมือง และการแขงขันทางการตลาดท้ังจากภายในและ

ภายนอกประเทศ โดยเฉพาะปจจัยบีบค้ันอันเนื่องจากอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจโลกตามกระแส

โลกาภิวัฒน ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาวจะสงผลตออํานาจการตัดสินใจ กระทําการอยางใดอยางหนึ่ง

ภายในองคการ ไมวาจะเปนการตัดสินใจเลือกท่ีตั้งหนวยผลิต การขยายกิจการ การตั้งสาขาเพิ่ม 

รวมถึงการควบรวมกิจการ  
 
 จากการศึกษาทฤษฎีองคการ แสดงใหเห็นถึง พฤติกรรมของผูประกอบการ ท่ีมองถึง

ภาพรวมของอุตสาหกรรมเพื่อนํามาใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ การดําเนินงานขององคกรท่ี

ไมใชสวนบุคคล จะแสดงใหเห็นถึงภาพรวมการตัดสินใจดําเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรม ใน

ภาพรวมขององคกรไมใชสวนบุคคล ทําใหทราบไดวาปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจของ

ผูประกอบการ ไดแก นโยบายการบริหาร การควบคุมคุณภาพ และการตระหนักถึงความสําคัญของ

ทีมงาน ผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรเหลานี้ มาศึกษาในกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

3. ทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการความรู้ 

 การจัดการความรูนับเปนเร่ืองใหมในสังคมไทย หลายองคกรวางแผนท่ีจะนําการจัดการ

ความรูมาใชในองคกร เพื่อนําพาองคกรสูความสําเร็จ ผูบริหารเปนผูท่ีมีสวนสําคัญท่ีจะผลักดันให

เกิดการจัดการความรูในองคกร ผูบริหารยุคใหมจะตองทราบหลักการและข้ันตอนการจัดการ

ความรู รวมถึงปญหาและปจจัยสูความสําเร็จ ท่ีจะทําใหผูบริหารไดตระหนักทราบถึงบทบาทของ

ตนเองวาควรทําอยางไร จึงจะทําใหการบริหารจัดการความรูในองคกรของตนประสบความสําเร็จ 

ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติจึงไดกําหนด 
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 หลักสูตรพื้นฐานการจัดการความรู ( KM Overview) ใหกับผูบริหารและทีมงานการ

จัดการความรู เพื่อใหเขาใจหลักการและข้ันตอนของการจัดการความรู และบทบาทของผูบริหารตอ

ความสําเร็จของการจัดการความรู 

 

 จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการความรู แสดงใหเห็นถึงความสามารถของ

ผูบริหารท่ีมีสวนผลักดันองคกรใหเกิดการจัดการความรู เพื่อใหองคกรเขาใจในหลักการและ

ข้ันตอน ทําใหทราบไดวา ปจจัยท่ีสงผลใหองคกรเกิดการจัดการความรูเพื่อนําพาองคกรสู

ความสําเร็จ ไดแก นโยบายการบริหาร และการตระหนักถึงความสําคัญของทีมงาน ผูวิจัยจึงไดนํา

ตัวแปรเหลานี้ มาศึกษาในกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

4. ทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

 ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542 : 775,  

อางถึงใน เศกสิทธ์ิ 2544: 6) พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษยคือความพยายามท่ีจะขจัด

ความตึงเครียด หรือ ความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกาย ซ่ึงเม่ือมนุษยสามารถ

ขจัดส่ิงตาง ๆ ดังกลาว ไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนตองการ 

 บุคคลจะเกิดความพึงพอใจไดนั้น   จะตองมีการจูงใจ (สมพงศ  เกษมสิน 2518 : 298, 

อางถึงใน นริษา  นราศรี  2544 : 28) ไดกลาวถึงการจูงใจวา   “ การจูงใจเปน      การชักจูงใหผูอ่ืน

ปฏิบัติตาม โดยมีมูลเหตุความตองการ   2  ประการ คือ ความตองการทางรางกายและความตองการ

ทางจิตใจ ”  

 ความตองการพื้นฐานของมนุษย   ท่ีมาจากแนวคิดของมาสโลว   สรุปไดวา  ความ

ตองการพื้นฐานของมนุษยแบงเปน  5  ระดับ  (นริษา  นราศรี 2544 : 28) ดังนี้ 

1.  ความตองการทางรางกาย   เปนความตองการพื้นฐาน   ไดแก  ความตองการ

อาหาร  เคร่ืองนุงหม  ท่ีอยูอาศัย  และยารักษาโรค 

2.  ความตองการม่ันคงและปลอดภัย   ไดแก  ความตองการมีความเปนอยูอยาง

ม่ันคงมีความปลอดภัยในรางกายและทรัพยสิน  มีความม่ันคงในการทํางาน   และมีชีวิตอยูอยาง

ม่ันคงในสังคม 
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3.  ความตองการทางสังคม  ไดแก  ความตองการความรัก   ความตองการเปนสวน

หนึ่งของสังคม 

4.  ความตองการเกียรติยศช่ือเสียง   ไดแก  ความภูมิใจ  การไดรับความยกยองจาก

บุคคลอ่ืน 

5.  ความตองการความสําเร็จแหงตน   เปนความตองการระดับสูงสุด   เปนความ

ตองการระดับสูง  เปนความตองการท่ีอยากจะใหเกิดความสําเร็จทุกอยางตามความคิดของตน 

 

 จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ทําใหทราบวา ปจจัยท่ีสงผลตอความพึง

พอใจของพนักงาน ไดแก การสรางสภาพแวดลอมการทํางาน และส่ิงอํานวยความสะดวก ผูวิจัยจึง

ไดนําตัวแปรเหลานี้ มาศึกษาในกรอบแนวคิดการวิจัย 

5. แนวคดิความสําเร็จของผู้บริหาร 

กกกกกกกกผูบริหารจะตองนําความสําเร็จมาสูองคกร ประกอบดวย 3 อยาง คือ (พีรศักดิ์ วิลัยรัตน 

[Online]. Accessed 10 July 2009. Available from www.pantown.com) 

 1. นําคนได 

2. นําการเปล่ียนแปลงสูองคกรได 

3. สยบปญหาได 

 การบริหารเปนท้ังศาสตรและศิลป การบริหารเปนสาขาวิชาท่ีมีการจัดการระเบียบอยาง

เปนระบบ  คือมีหลักเกณฑและทฤษฎีท่ีพึงเช่ือถือได อันเกิดจาการคนควาเชิงวิทยาศาสตร  เพื่อ

ประโยชนในการบริหาร โดยลักษณะนี้ การบริหารจึงเปนศาสตร (Science) เปนศาสตรสังคม ซ่ึงอยู

กลุมเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร  แตถาพิจารณาการบริหารในลักษณะของการ

ปฏิบัติท่ีตองอาศัยความรู ความสามารถ ประสบการณและทักษะของผูบริหารแตละคน ท่ีจะ ทํางาน

ใหบรรลุเปาหมาย  ซ่ึงเปนการประยุกตเอาความรู  หลักการและทฤษฎีไปปรับใชในการปฏิบัติงาน

เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ และส่ิงแวดลอม การบริหารก็จะมีลักษณะเปนศิลป (Arts)  

 

http://www.pantown.comd/�
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 การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทําใหส่ิงตาง ๆ ไดรับการกระทําจนเปน ผลสําเร็จ  

กลาวคือ ผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติ  แตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตาม

จุดมุงหมายท่ีผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว 

 

 หลักการมีสวนรวม  ความหมาย หลักการมีสวนรวม หรือ การบริหารแบบมีสวนรวม  

เปนการจูงใจใหผูรวมปฏิบัติงานในองคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ความรับผิดชอบ และ

รวมมือใน องคพัฒนาปฏิบัติดวยความเต็มใจ 

 

 หลักการสรางทีมงาน ทีมงาน หมายถึง  กลุมคนท่ีชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงครวมกัน อาจกลาวโดยสรุป  ทีม คือ กลุมของบุคคลทีมีการเกี่ยวของซ่ึงกันและกัน  

เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีแนนอน การสรางทีมงานในหนวยงาน หมายถึง การปรับความสัมพันธ 

ตาง ๆ ในการทํางานใหดีข้ึน  ซ่ึงความสัมพันธเหลานี้จะมีผลโดยตรงตอการทํางานใหสําเร็จตาม

เปาหมาย  

 ความสําเร็จของผูบริหาร  ผูบริหารท่ีดีตองพยายามเขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย  

และตองสนใจปรับปรุงพัฒนาทักษะในการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ  

 ความสําเร็จของผูบริหาร ก็คือ  ความสามารถทําใหผูรวมงานไดรับการตอบสนองในส่ิง

ท่ีตองการและมีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบัติหากผูบริหารเขาถึงจิตใจและมีเทคนิคการตอบสนอง

ในแตละสถานการณ  แตละกลุมและแตละบุคคล ก็จะเปนการประสานจิตประสานใจใหบุคลากร

ภักดี และใหความรวมมืออยางเต็มท่ี  มีความสามารถในการสรางบรรยากาศการบริหารใหเกิด

แรงจูงใจใหบุคลากรเขามารวมทํางานโดยมีความพึงพอใจในผลงานท่ีปฏิบัติจะทําใหงานเปนไป

อยางมีคุณภาพ  บรรลุสัมฤทธิผลตามท่ีพึงปรารถนาไดการสรางบรรยากาศการบริหาร  เพื่อให

ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ มีความสุขในการทํางาน  มีความรูสึกอบอุนเม่ืออยูในท่ีทํางาน จึงมี

ความสําคัญเปนอยางมาก  บรรยากาศการบริหารจะข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน รูปแบบ

โครงสรางการบริหาร  กระบวนการบริหาร การใชเทคนิควิธี การจัดสภาพแวดลอม  การมีมนุษย

สัมพันธของผูบริหารตามสถานการณท่ีเหมาะสม การมอบหมายงาน การกํากับ ดูแล  ติดตามและ

ประเมินผล ซ่ึงมีผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีความสําคัญ
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อยางมากตอผลงานท่ีปรากฏ เพราะงานใดก็ตามถาผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานท่ีกระทําอยูก็

จะนําไปสูการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ท้ังจะกอใหเกิดความกระตือรือรนท่ีจะ

ทํางานใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ผลการปฏิบัติงานจะข้ึนอยูกับปจจัยสามอยาง ไดแก 

ความสามารถ สภาพแวดลอม  และแรงจูงใจ ถาบุคคลมีความสามารถท่ีจําเปนไดรับการสนับสนุน

จากสภาพแวดลอมขององคการและจูงใจอยางเพียงพอแลว  พวกเขายอมมีโอกาสดีท่ีสุดท่ีจะบรรลุ

เปาหมายได 

 ดังนั้นจะเห็นวาการสรางบรรยากาศการบริหารท่ีดีและการสรางความพึงพอใจให

เกิดข้ึนแกบุคลากรทุกฝาย  ทุกคน   จึงมีความสําคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานอันจะสงผลใหเกิดคุณภาพทางการบริหาร ท่ีจะชวยนําองคกรไปสูความเปนเลิศได  

 

 จากการศึกษาแนวคิดความสําเร็จของผูบริหาร ทําใหทราบวา ปจจัยท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จของผูบริหาร ไดแก นโยบายการบริหาร การตระหนักถึงความสําคัญของทีมงาน และ

การสรางสภาพแวดลอมการทํางาน ผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรเหลานี้ มาศึกษาในกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

6. นโยบายการบริหาร 

นโยบาย (Policies) เปนแนวทางท่ีกําหนดขอบเขตการตัดสินใจ เปนกิจกรรมการจัดการ

ท่ีควบคุมเวลาท้ังหมด การจัดทํานโยบายเปนสวนประกอบของการวางแผนจัดการ (ศิริวรรณ เสรี

รัตน และคณะ 2545 : 145) เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ( Objectives) องคการตองคํานึงถึง

การบรรลุกลยุทธท่ีกําหนดไว จะตองมีแนวทางเกี่ยวกับวิธีการซ่ึงองคการจะทํางานใหบรรลุ

เปาหมาย แนวทาง ( Guidelines) อยูในรูปของนโยบายหรือแผน นโยบายเปนกฎซ่ึงระบุไวอยาง

ชัดเจน หรือท่ีมีปรากฏอยู หรือเปนท่ีเขาใจโดยปริยาย 

 

นโยบายการบริหาร หมายถึงหลักการท่ีกําหนดขอบเขตอยางกวางๆ แสดงถึงแนวทาง 

หลักการการดําเนินงานท่ีตองการใหองคกรดําเนินไปในทิศทางท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ี

ตองการ โดยท่ัวไปแลวนโยบายหลักขององคกร จะสะทอนถึงปรัชญาในการทํางานขององคกร

นั้นๆ เปนกรอบในการสรางวัฒนธรรมขององคกรใหเกิดข้ึน 
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นโยบายขององคการ ( Organizational Policy) นโยบายองคการ ประกอบดวย 

ขอเสนอแนะอยางกวางขวางท่ีกําหนดข้ึนเพื่อชวยเหลือผูบริหารการพิจารณาเปาหมายเชิงกลยุทธ 

และวัตถุประสงค (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ 2545 : 150) ตลอดจนกําหนดการปฏิบัติการและกล

ยุทธในการควบคุม นโยบายสวนใหญมีลักษณะกวาง และมีผลกระทบท่ีสําคัญในองคการแตจะไม

มีขอบเขตผลกระทบ ภายในองคการมีการออกแบบเพื่อชวยตัดสินใจ ตลอดจนมีเงื่อนไขท่ี

เฉพาะเจาะจง นโยบายจะชวยใหสมาชิกองคการ ผูบริหาร ผูจัดการข้ันตน ใชเปนแนวทางในการ

ตัดสินใจ 

จากการศึกษาแนวคิดนโยบายการบริหาร ทําใหทราบวา ปจจัยท่ีสําคัญตอความสําเร็จ

ของผูบริหาร ไดแก นโยบายการบริหาร การตระหนักถึงความสําคัญของทีมงาน และการสราง

สภาพแวดลอมการทํางาน ผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรเหลานี้ มาศึกษาในกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

7. การบริหารทมีงาน 

ทีม (Team) หรือ ทีมงาน (Teamwork) หมายถึง กลุมคนท่ีตองมาทํางานรวมกันโดยมี

วัตถุประสงคเดียวกัน (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน 2545 : 10) และเปนการรวมตัวท่ีจะตองอาศัยความ

เขาใจ ความผูกพันและความรวมมือซ่ึงกันและกันของสมาชิกในกลุม เพื่อท่ีสมาชิกแตละคนจะ

สามารถทํางานรวมกัน จนประสบความสําเร็จและบรรลุเปาหมายสูงสุดของทีมได ในทาง

ปฏิบัติงานอาจมีขนาดใหญหรือขนาดเล็กก็ได แตสวนมากแลวจะตองประกอบดวยหัวหนาทีม        

(Team Leader) และสมาชิกของทีม (Team Members) ท่ีอาจจะมาจากหนวยงานตาง ๆ กัน แตทุก

คนจะตองพยายามปฏิบัติงานใหสอดคลอง และประสานกันอยางเปนเอกภาพ โดยมีเปาหมายสูงสุด

ของทีมเปนเคร่ืองกําหนด 

ดังนั้น การรวมทีมกันทํางานท่ีดีจะตองคํานึงถึงเปาหมายของงานเปนหลัก ซ่ึง

สอดคลองกับความหมายของคําวา TEAM ท่ีหมายถึง 

T = Together  คือ การรวมมือกัน  

E = Everyone  คือ คนทุกคน  

A = Accomplishment คือ การบรรลุผล  

M = Mission  คือ เปาหมาย  
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สรุปความโดยรวมของคําวา “ TEAM คือการรวมมือกันของทุกคน เพื่อมุงสูการ

บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ท่ีตองอาศัยการมีความคิดเห็นคลอยตามกัน ทํางานไปในทิศทาง

เดียวกัน ยอมรับในความบกพรองและความแตกตางซ่ึงกันและกัน นํามาผสมใหเกิดความกลมกลืน

กันในระหวางผูรวมทีมงาน” จะเห็นไดวาการบริหารทีมงาน เปนส่ิงท่ีทาทายความสามารถของผูนํา

ทีมอยูมิใชนอย 

การสร้างทมีงานทีด่ี 

พื้นฐานของบุคคลท่ีมารวมตัวเปนทีมยอมมีความแตกตางกัน ท้ังทางดานความรูสึกนึก

คิด ความรู ประสบการณ คานิยม สภาพครอบครัวของแตละคน ส่ิงเหลานี้จะเปนตัวกําหนด

พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาแตกตางกันไป ผูนําทีมตองศึกษาความเขาใจโดยเรียนรูถึงจุดท่ีบุคคลมี

รวมกัน และจุดท่ีมีแตกตางกัน เชน ความชอบ ความศรัทธา อุปนิสัยของผูรวมทีมทุกคนนํามา

แสวงหาจุดรวมและสงวนจุดตาง นํามาปรับใชในการวางแผนงาน เพื่อกําหนดเปาหมายและ

วัตถุประสงคของงานรวมกัน ใหเกิดความเห็นพองและยอมรับในการปฏิบัติจากสมาชิกทุกคน เชน 

การระดมความคิดจากผูรวมทีม คนหาวิธีลดความสูญเสียในโรงงานเพื่อชวยลดตนทุนในการผลิต

สินคา 

การประเมินผลทมีงาน 

ในการดําเนินงานตลอดท้ังปขององคกร จําเปนตองมีการประเมินผลทีมงานเปนรายคร่ึง

ปหรือกําหนดปละ 1 คร้ัง เพื่อพิจารณาหาจุดแข็งและจุดดอยของทีมงาน วามีจุดใดท่ีตองปรับปรุง

เพิ่มเติม นอกจากนี้ส่ิงสําคัญ คือตองมีการวัดความพึงพอใจในการทํางานของผูปฏิบัติในทีม ซ่ึงควร

พิจารณาถึงความสัมพันธท่ีดีกับเพื่อนรวมงาน ความพึงพอใจตอการจัดระเบียบงาน และความพึง

พอใจตอวิธีการท่ีใชปฏิบัติงานอยูเปนระจํา ส่ิงท่ีจะเปนเคร่ืองบงช้ีวาผูรวมทีมมีความพึงพอใจใน

งาน อาจสังเกตไดจากการขาดงานนอยลง การใหความรวมมือท่ีดีข้ึน การมีความสามัคคีในทีมสูง ผู

ปฏิบัติมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีแรงจูงใจในการทํางานสูง ซ่ึงมีผลตอการปฏิบัติงานให

บรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดในอัตราท่ีสูงข้ึน 

 ดังนั้น จะเห็นไดวา ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึนจากสมาชิกท่ีมีความเขาใจกัน และ

สามารถประสานความสามารถระหวางกันอยางมีประสิทธิภาพจะมีผลงานท่ีดีกวาการทําหนาท่ีของ

คนแตละคนมารวมกัน ท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงเราจะเห็นไดวา ทีมงานจะมิไดเกิดจากการ
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รวมตัวของสมาชิกและการทํางานดวยกันเทานั้น แตทีมงานจะมีลักษณะท่ีสําคัญคือ สมาชิกทุกคน

จะตองเขาใจและเห็นพองตองกันในภารกิจตาง ๆ โดยท่ีสมาชิกตองปฏิบัติตามกฎเกณฑ และ

บรรทัดฐานของกลุมท่ีทุกคนรวมกันกําหนดข้ึน เพื่อเปนเสมือนกรอบในการปฏิบัติภารกิจใหเสร็จ

สมบูรณ โดยกลุมท่ีขาดบรรทัดฐานจะเปรียบเสมือนเรือท่ีแลนอยูในมหาสมุทรโดยปราศจากการ

ควบคุม ซ่ึงมองไปสุดสายตาก็ไมเห็นฝง ถึงแมสมาชิกในกลุมจะรูจุดหมายปลายทาง ก็ยากจะบรรลุ

เปาหมาย เพราะสมาชิกแตละคนตางปฏิบัติงานตามความสนใจของตนเทานั้น 

 จากการศึกษาแนวคิดการบริหารทีมงาน ทําใหทราบวา ปจจัยท่ีสําคัญตอความสําเร็จ

ของผูบริหาร ไดแก นโยบายการบริหาร การตระหนักถึงความสําคัญของทีมงาน และการสราง

สภาพแวดลอมการทํางาน ผูวิจัยจึงไดนําตัวแปรเหลานี้ มาศึกษาในกรอบแนวคิดการวิจัย 

  

8. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 วิบูลย ฉัตรจิตกรกุล ( 2547) วิจัยเร่ือง ปจจัยความสําเร็จของระบบการบริหารคุณภาพ

แบบควอลิตี้ คอนโทรล เซอรเคิล และแบบซิกซ ซิกมา  เปนการศึกษาถึงลักษณะสําคัญ และปจจัย

ความสําเร็จของระบบการบริหารคุณภาพแบบควอลิตี้ คอนโทรล เซอรเคิล ( QCC) มีบริษัท แอลทีอี

ซี จํากัด เปนกรณีศึกษา และศึกษาลักษณะสําคัญ และปจจัยความสําเร็จของระบบการบริหาร

คุณภาพแบบซิกซ ซิกมา (Six Sigma) มีบริษัท อินโนเวกซ (ประเทศไทย) จํากัด เปนกรณีศึกษา ทํา

การเก็บขอมูลเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพในบริษัทฯ โดยการสัมภาษณผูบริหารท่ีเกี่ยวของ

โดยตรง ดวยแบบสัมภาษณแบบคําถามปลายเปด โดยยึดแนวคิดตามโมเดล McKinsey 7-S 

Framework ประชากรท่ีศึกษาเปนผูบริหารระดับสูงท่ีดูแลระบบบริหารคุณภาพ บริษัทละ 3 ทาน 

จากนั้นนําผลการสัมภาษณท่ีไดมาออกแบบแบบสอบถาม แบบมาตรวัดลิเครท เพื่อทําการเก็บ

ขอมูล นําไปประเมินปจจัยความสําเร็จ ประชากรท่ีศึกษาปจจัยความสําเร็จของระบบการบริหาร

คุณภาพแบบ QCC คือ ผูบริหารและพนักงานท่ีเกี่ยวของโดยตรง จํานวน 17 ทาน และประชากรท่ี

ทําการศึกษาปจจัยความสําเร็จของระบบการบริหารคุณภาพแบบ Six Sigma คือ ผูบริหารและ

พนักงานท่ีเกี่ยวของโดยตรง จํานวน 12 ทาน 

 ผลการศึกษาถึงลักษณะสําคัญของระบบการบริหารคุณภาพแบบ QCC จากกรณี

ตัวอยาง บริษัท แอลทีอีซี จํากัด พบวาวัตถุประสงคในการนําระบบ QCC มาใช คือความตองการให



   

 

18 

อยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยมีหนวยงาน FPS ท่ีจัดตั้งข้ึนภายใตการดูแลของผูบริหารระดับสูง เพื่อ

สนับสนุน QCC อยางครบวงจร เม่ือวิเคราะหปจจัยความสําเร็จพบวาปจจัยความสําเร็จของระบบ

การบริหารคุณภาพแบบ QCC ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ 

1. การท่ีผูบริหารจัดใหมี เวทีการนําเสนอผลงานท่ีแสดงตอพนักงานและผูบริหารทุก

ระดับ เปนโอกาสใหพนักงานแสดงความสามารถในการทํากิจกรรม 

2. แผนงานหลัก (Master Plan) ของกิจกรรม QCC ท่ีควบคุมและดูโดย FPS ท่ีชัดเจน 

3. กระบวนการควบคุมใหเปนไปตามเปาหมายในแตละระยะของกิจกรรม โดย FPS 

เปนทีม ตรวจติดตามความคืบหนาของแตละกลุมอยางตอเนื่อง 

4. QCC ถูกกําหนดเปนกิจกรรมของทุกสวนงาน และทุกระดับ 

5. ผูบังคับบัญชาทุกสวนงานเปนเสมือนผูดูแลกิจกรรม QCC ในหนวยงานของตน 

 ผลการศึกษาถึงลักษณะสําคัญของระบบการบริหารคุณภาพแบบ Six Sigma จาก

กรณีศึกษาบริษัท อินโนเวกซ (ประเทศไทย) จํากัด พบวาผูบริหารสูงสุด ริเร่ิมการใชระบบ Six 

Sigma โดยมีวัตถุประสงค คือ การลดตนทุนในการดําเนินงาน และกรปรับปรุงความสามารถใน

กระบวนการผลิตเพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกคา โดยจัดตั้งสายงาน Six Sigma มีผูบริหารงาน

โดยตรงและข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุด หลักการของ Six Sigma มุงเนนท่ีปญหา และกระบวนการ

การตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลความเปนจริง มากกวาการใชความเช่ือหรือความเขาใจ ซ่ึงถือ

เปนการเปล่ียนแปลงหลักขององคกร เม่ือวิเคราะหปจจัยความสําเร็จพบวาปจจัยความสําเร็จของ

ระบบการบริหารคุณภาพแบบ Six Sigma ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 5 อันดับแรกคือ 

1. ผูบริหารผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากวัฒนธรรมการตัดสินใจโดยใช

ประสบการณ หรือความเช่ือเปนหลัก ไปสูการตัดสินใจบนพื้นฐานขอมูลท่ีเช่ือถือได 

2. ความรวมมืออยางเต็มท่ีจากทุกสวนงานและทุกระดับ 

3. รูปแบบการบริหารท่ีตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูลความเปนจริงมากกวาใชความ

เช่ือหรือความเขาใจ 

4. ความพยายามของ CEO ท่ีจะผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลง 

5. วิสัยทัศนของ CEO 
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กกกกกกกกในการศึกษาปจจัยความสําเร็จดวยการสรุปจากวามคิดเห็นนี้ มีขอจํากัดคือ การสรุปจาก

ความคิดเห็นของผูบริหารในสภาพแวดลอมปจจุบัน ไมอาจครอบคลุมถึงความเปล่ียนแปลงท่ีอาจ

เกิดข้ึน เม่ือผูบริหาร หรือสภาพแวดลอมเปล่ียนไป ปจจัยความสําเร็จก็อาจเปล่ียนไปไดเชนกัน 

 

กกกกกกกกธีราณา รุงเจริญพัฒนกิจ (2545) วิจัยเร่ือง การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของ

อุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทย  เปนการศึกษาถึงจุดออน จุดแข็ง โอกาส และ ขอจํากัดของ

อุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทย  นอกจากนี้ยังไดมีการเสนอปจจัยและแนวทางท่ีมีผลตอ

ความสําเร็จในอุตสาหกรรม  ขอบเขตของการวิจัยคือในสวนของอุตสาหกรรมปลายน้ํา  หรือ

อุตสาหกรรมการผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป ซ่ึงเปนสวนสุดทายของอุตสาหกรรมส่ิงทอ  ข้ันตอนแรกของ

การศึกษาจะทําการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน  วารสารทางวิชาการ  งานวิจัย ขอมูลสถิติ 

การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ และ การออกแบบสอบถามไปยังโรงเรียนท่ีเกี่ยวของ เปนตน  จากนั้นทํา

การวิเคราะหถึงสถานภาพของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป ผลจากการวิเคราะหพบวาอุตสาหกรรม

เส้ือผาสําเร็จรูปของไทยมีจุดแข็งในเร่ืองของ  กําลังการผลิต  แรงงานพอเพียง  ตลาดในประเทศมี

ขนาดใหญ เปนตน จุดออนคือ คาแรงงานสูง ไมมีตราสินคาเปนของตนเอง  ขาดผูเช่ียวชาญในสาขา

ตาง ๆ และเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิตลาสมัย  ในสวนของปจจัยภายนอกท่ีมีผลตออุตสาหกรรม

พบวา โอกาสของอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปของไทยคือ  การเปดการคาเสรี  ท่ีตั้งเหมาะสมเปน

ศูนยกลางการคาในเอเซีย เปนตน และในสวนของผลกระทบท่ีไดรับ  ไดแก การเขาเปนสมาชิกของ

จีนในองคการการคาโลก  การยกเลิกระบบโควตาในป 2005 เปนตน หลังจากการวิเคราะห

สถานการณพบวา  ปจจัยท่ีมีตอความสําเร็จในอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูปในแงของการเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขัน  ประกอบดวย เทคโนโลยี   ทรัพยากรบุคคล  ตราสินคา  การสนับสนุน

ดานการเงิน  ภาษีนําเขา และวัตถุดิบ นอกจากนี้กลยุทธท่ีใชเพื่อใหบรรลุถึงปจจัยเหลานี้จะเกี่ยวของ

กับการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐบาล  และภาคเอกชนในดานตาง ๆ  การวิจัยนี้เปนการเสนอกล

ยุทธแนวทางเพื่อศักยภาพ  และยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเส้ือผา

สําเร็จรูปของไทยในตลาดโลก 
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กกกกกกกก ณัฏฐวุฒิ  โตวิกกัย ( 2543) วิจัยเร่ือง ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จในอุตสาหกรรม

เคร่ืองประดับไทย การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอปจจัยสําคัญท่ีมีตอความสําเร็จในอุตสาหกรรม

เคร่ืองประดับไทยสําหรับผูประกอบการภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของ  รวมท้ังเสนอกลยุทธในการ

พัฒนาอุตสาหกรรม  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันในตลาดโลก ท้ังนี้มีขอบเขตของการวิจัย คือ  

ศึกษาเฉพาะอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับซ่ึงมีผลิตภัณฑหลัก คือ  เคร่ืองประดับอัญมณีท่ีมีตัวเรือนทํา

ดวยทองคําเงิน แพลทตินัม และโลหะมีคาชนิดอ่ืน ๆ  ข้ันตอนแรกของการวิจัย คือ การรวบรวม

ขอมูลท้ังจากสถิติการคาขาวสารในวงการ  ผลงานการวิจัยในอดีต และผูทรงคุณวุฒิในสาขานี้ โดย

สํารวจแบบสอบถามไปยังผูประกอบการ  และผูเช่ียวชาญ  ในอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับ  ลําดับ

ตอไปจึงทําการวิเคราะหท้ังปจจัยภายในและภายนอก เพื่อระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค

ของอุตสาหกรรม  แลวจึงวิเคราะหหาปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ และเสนอแนะกลยุทธในการ

พัฒนาอุตสาหกรรม จากการวิเคราะหตลาดเคร่ืองประดับโลก พบวาเคร่ืองประดับไทยสวนใหญจัด

อยูในตลาดระดับกลางและมีแนวโนมท่ีจะมีศักยภาพในการแขงขันลดลงเร่ือย  ๆ เนื่องจากท้ังปจจัย

ภายในเอง และปจจัยภายนอกจากท้ังคูแขงท่ีมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และแนวโนมสภาพเศรษฐกิจ

ถดถอยของลูกคาในขณะนี้  ดังนั้นผูวิจัยจึงกําหนดวิสัยทัศนของการศึกษานี้เปนการศึกษาแนว

ทางการอยูรอดของอุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยในตลาดระดับกลาง  ผลจากการศึกษาพบวา

อุตสาหกรรมเคร่ืองประดับไทยมีปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการอยูรอดในตลาดระดับกลางแปดประการ 

อันไดแก วัตถุดิบ ทรัพยากรมนุษยเงินทุน เทคโนโลยี การตลาด นโยบายดานภาษีและมาตรการของ

รัฐ ภาพลักษณและเคร่ืองหมายการคา  และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Internet) และการวิจัยนี้ได

เสนอแนะกลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อบรรลุปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการอยูรอดเหลานั้น  

นอกจากนี้ยังไดนําเสนอแนวทางจากการศึกษานี้เพื่อนําไปใชสําหรับกรณีศึกษาอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน  

หรือนําไปศึกษาในรายละเอียดตอไปในอนาคต 

 

กกกกกกกก วรวิทย มานะกุล ( 2540) วิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ

บานจัดสรร ในจังหวัดเชียงใหม เปนการศึกษาปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จหรือลมเหลวของ

โครงการบานจัดสรร ในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงประกอบดวยปจจัยดานประสบการณของ

ผูประกอบการ ดานการเงินของโครงการ ดานการกอสราง ดานการตลาดของโครงการ ดาน
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กฎหมาย และดานความรับผิดชอบดูแลโครงการหลังการขาย โดยการทําแบบสอบถาม

ผูประกอบการบานจัดสรรจํานวนท้ังส้ิน 50 โครงการ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการเงินเปน

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหโครงการบานจัดสรรประสบความสําเร็จ ปจจัยดานการกอสรางท่ีเกี่ยวกับราคา

ของวัสดุไมควรมีการปรับบอย นอกจากนี้ ปจจัยดานความรับผิดชอบและดูแลโครงการภายหลัง

การขายและปจจัยทางดานกฎหมายก็สงผลตอความสําเร็จของโครงการ สวนปจจัยท่ีทําใหโครงการ

บานจัดสรรประสบความลมเหลวนั้น เปนปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลเกี่ยวเนื่องกับสภาวะเศรษฐกิจ

ของประเทศท่ีตกต่ํา และการแขงขันดานการตลาดท่ีสูงมากก็เปนปจจัยหลัก แตก็มีปจจัยรองลงไป

คือปจจัยดานการเงิน เกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสินเช่ือ และจํานวนเงินท่ีจะไดรับอนุมัติ 

 



22 

บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

 การศึกษาถึงระดับความสําคัญของปจจัยท่ีสําคัญในความสําเร็จของการประกอบการ

ของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในการวิจัย ใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantity 

Research) ดวยวิธีการใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการใช

แบบสอบถามในการสัมภาษณผูประกอบการและพนักงาน และนําขอมูลท่ีไดมาพิจารณาดําเนินการ

ตามระเบียบวิธีการศึกษา  

 

1. ข้อมูลทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 วิธี คือ 

 1.1. การศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ  ใชการศึกษาคนควาขอมูลจากแหลงขอมูลภายนอก 

(External Source) โดยการคนควาจากรายงานการวิจัย หนังสือ บทความ วารสาร ท่ีไดมีการจัดทํา

ข้ึนโดยหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐบาล และเอกชน ไดแก 

1.1.1. บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย 

1.1.2. บริษัทศูนยวิจัยไทยพาณิชย 

1.1.3. Internet website ตางๆ เชน Website อุตสาหกรรม เปนตน 

1.1.4. หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ผูจัดการรายวัน เปนตน 

1.2. การศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ  เปนการรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ (Quantity 

Research) โดยใชแบบสอบถาม เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารงาน โดยสอบถาม

จากผูประกอบการ และพนักงานบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

กกกกกกกก ผูวิจัยไดทําแบบสอบถามผูประกอบการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย และพนักงาน โดย

แบบสอบถามท่ีใชเพื่อเปนขอมูลในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

กกกกกกกกสวนท่ี 1 แบบสัมภาษณรายละเอียดท่ัวไปของผูใหขอมูล ความเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จของการประกอบการของบริษัท 

กกกกกกกกสวนท่ี 2 แบบสอบถามวัดระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ

ของการประกอบการของบริษัท 

- ปจจัยดานนโยบายการบริหาร 

- ปจจัยดานการควบคุมคุณภาพ 

- ปจจัยดานการตระหนักถึงความสําคัญของทีมงาน 

- ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

- ปจจัยดานประสบการณการทํางาน 

- ปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจ 

- ปจจัยดานนโยบายรัฐบาล 

 โดยผูตอบเลือกตอบตามความเห็นซ่ึงกําหนดไว 5 ระดับ ดังนี ้

 สําคัญมากท่ีสุด  ใหเปนคะแนน  5 คะแนน 

 สําคัญมาก   ใหเปนคะแนน  4 คะแนน 

 ปานกลาง    ใหเปนคะแนน  3 คะแนน 

 สําคัญนอย   ใหเปนคะแนน  2 คะแนน 

 สําคัญนอยท่ีสุด  ใหเปนคะแนน  1 คะแนน 

 ระดับคะแนนท่ีไดนํามาแปรผลเปนคาเฉล่ียไดดังนี้  

 ระดับความสําคัญมากท่ีสุด  คาเฉล่ียอยูระหวาง  4.50 – 5.00 

 ระดับความสําคัญมาก  คาเฉล่ียอยูระหวาง  3.50 – 4.49 

 ระดับความสําคัญปานกลาง  คาเฉล่ียอยูระหวาง  2.50 – 3.49 

 ระดับความสําคัญนอย  คาเฉล่ียอยูระหวาง  1.50 – 2.49 

 ระดับความสําคัญนอยท่ีสุด  คาเฉล่ียอยูระหวาง  1.00 – 1.49 
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กกกกกกกกสวนท่ี 3 แบบสอบถามการประเมินความสําเร็จของการประกอบการ 

 โดยผูตอบเลือกตอบตามความเห็นซ่ึงกําหนดไว 5 ระดับ ดังนี ้

 ระดับความสําเร็จมากท่ีสุด  ใหเปนคะแนน  5 คะแนน 

 ระดับความสําเร็จมาก  ใหเปนคะแนน  4 คะแนน 

 ระดับความสําเร็จปานกลาง  ใหเปนคะแนน  3 คะแนน 

 ระดับความสําเร็จนอย  ใหเปนคะแนน  2 คะแนน 

 ระดับความสําเร็จนอยท่ีสุด  ใหเปนคะแนน  1 คะแนน 

 ระดับคะแนนท่ีไดนํามาแปรผลเปนคาเฉล่ียไดดังนี้  

 ระดับความสําเร็จมากท่ีสุด  คาเฉล่ียอยูระหวาง  4.50 – 5.00 

 ระดับความสําเร็จมาก  คาเฉล่ียอยูระหวาง  3.50 – 4.49 

 ระดับความสําเร็จปานกลาง  คาเฉล่ียอยูระหวาง  2.50 – 3.49 

 ระดับความสําเร็จนอย  คาเฉล่ียอยูระหวาง  1.50 – 2.49 

 ระดับความสําเร็จนอยท่ีสุด  คาเฉล่ียอยูระหวาง  1.00 – 1.49 

กกกกกกกกสวนท่ี  4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

3. การวเิคราะห์ข้อมูล 
กกกกกกกก หลังจากท่ีผูวิจัยไดทําการสอบถามผูประกอบการตามท่ีกําหนดไวเรียบรอยแลวนํา

ขอมูลท่ีไดจากการสอบถาม มาทําการวิเคราะหขอมูล โดยการนํามาหาคาเฉล่ีย ( Mean) ความถ่ี 

(Frequency) รอยละ (Percentage) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ในการอธิบายความเชิง

พรรณนา เพื่อหาความสําคัญถึงปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ 
 
4. ระยะเวลาในการดําเนินงานวจัิย 

กกกกกกกกระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาการวิจัย แบงออกเปน 3 ระยะ ไดแก 

  ระยะท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน ทําการศึกษาและคนควาเกี่ยวกับทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของ กับปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการประกอบการ 
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  ระยะท่ี 2 เดือนตุลาคม  ทําการแจกแบบสอบถามผูจัดการ และพนักงานบริษัท ทิปโก

ฟูดส จํากัด (มหาชน) 

  ระยะท่ี 3 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม ทําการวิเคราะหขอมูล แปลความหมาย 

และสรุปผลท่ีไดจากการวิเคราะห 

ตารางที ่1 ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 

กิจกรรม 

เดือน 

ป 2552 
ป

2553 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 

1. ทําการศึกษาและคนควาเก่ียวกับ

ทฤษฎีที่เก่ียวของ กับปจจัยที่สําคัญใน

ความสําเร็จของการประกอบการ 

              

2. ทําการแจกแบบสอบถามผูจัดการ 

และพนักงานบริษัททิปโกฟูดส จํากัด 

(มหาชน) 

              

3. ทําการวิเคราะหขอมูล แปล

ความหมาย และสรุปผลที่ไดจากการ

วิเคราะห 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

กกกกกกกก ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสําคัญในความสําเร็จของการประกอบการของบริษัททิปโก

ฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยใชแบบสอบถาม

กับพนักงาน ในบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ จํานวน 

400 ราย ซ่ึงผลการศึกษามีดังนี้ โดยผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอความสําเร็จ 

สวนท่ี 3 ผลความสําเร็จของการประกอบการ 

 

ส่วนที ่1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่2  จํานวนตัวอยางจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม 

 

เพศ จํานวน(ราย) ร้อยละ 

ชาย 212 53 

หญิง 188 47 

รวม 400 100 

 

จากตารางท่ี  2  แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามเพศของผูตอบแบบสอบถาม  จาก

การศึกษาพบวา กลุมของผูตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน เปนเพศชาย 212  คน 

และเปนเพศหญิง  188 คน คิดเปนรอยละ 53.00 และ 47.00 ตามลําดับ  
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ตารางที ่3  จํานวนตัวอยางจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม 

 

อายุ จํานวน(ราย) ร้อยละ 

ไมเกิน 20 8 2.00 

21-30 173 43.25 

31-40 139 34.75 

41-50 69 17.25 

51-60 11 2.75 

มากกวา 60 0 0 

รวม 400 100 

 

กกกกกกกก จากตารางท่ี  3  แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามอายุของผูตอบแบบสอบถาม  จาก

การศึกษาพบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามมีอายุอยูในชวงตั้งแตอายุไมเกิน  20  ป จนถึงชวงอายุ  60  

ป โดยชวงอายุระหวาง  21 – 30  ป จํานวน 173 คน  ชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 139 คน 

ชวงอายุระหวาง  41 – 50  ป จํานวน 69 คน  ชวงอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 11  คน  และ ชวง

อายุไมเกิน 20 ป จํานวน 8 คน โดยคิดเปนรอยละ 43.25  34.75 17.25  2.75 และ 2.00  ตามลําดับ  

 

ตารางที ่4  จํานวนตัวอยางจําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ จํานวน(ราย) ร้อยละ 

โสด 179 44.75 

สมรส 211 52.75 

หยา/หมาย 10 2.5 

รวม 400 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี  4   แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

จากการศึกษาพบวา กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว กลาวคือจากกลุม

ตัวอยางจํานวน 400 คน ผูท่ีตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรสแลว จํานวน 211 คน รองลงมาคือ 
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ผูท่ีมีสถานภาพโสด จํานวน 179 คน และผูท่ีมีสถานภาพหยา/หมาย จํานวน 10 คน โดยคิดเปนรอย

ละ 52.75  44.75 และ 2.5  ตามลําดับ  

 

ตารางที ่  5   จํานวนตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ระดับการศึกษา จํานวน(ราย) ร้อยละ 

ประถม 8 2 

มัธยม 109 27.25 

อนุปริญญา 99 24.75 

ปริญญาตรี 179 44.75 

สูงกวาปริญญาตรี 5 1.25 

รวม 400 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวากลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 

กลาวคือจากกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน เปนผูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 179 คน  

รองลงมาคือผูท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน  109 คน ผูท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา 

จํานวน 99 คน ผูท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 8 คน และผูท่ีมีระดับการศึกษาสูง

กวาปริญญาตรี จํานวน 5 คน โดยคิดเปนรอยละ 44.75  27.25  24.75  2.00 และ 1.25  ตามลําดับ  
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ตารางที ่  6   จํานวนตัวอยางจําแนกตามตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตําแหน่ง จํานวน(ราย) ร้อยละ 

ตรวจสอบคุณภาพ 37 9.25 

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ 6 1.5 

เจาหนาท่ี 96 24 

ชาง 59 14.75 

ผูชวยเจาหนาท่ี 6 1.5 

พนักงาน 118 29.5 

หัวหนางาน 73 18.25 

หัวหนาแผนก 5 1.25 

รวม 400 100 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามตําแหนงงานของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวา เปนผูท่ีทํางานเปนพนักงาน จํานวน 118 คน  รองลงมาคือตําแหนงเจาหนาท่ี

ฝาย จํานวน 94 คน ตําแหนงชาง จํานวน 59 คน  ผูตรวจสอบคุณภาพ จํานวน 37 คน  ฝายพัฒนา

ผลิตภัณฑ จํานวน 6 คน  ผูชวยเจาหนาท่ี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 และหัวหนาแผนก 

จํานวน 5 คน โดยคิดเปนรอยละ 29.50  24.00  14.75  9.28  1.50  1.50  และ 1.25  ตามลําดับ 

 

ตารางที ่  7  จํานวนตัวอยางจําแนกตามรายไดของผูตอบแบบสอบถาม 

 

รายได้ จํานวน(ราย) ร้อยละ 

นอยกวา 10,000 141 35.25 

10,001-20,000 185 46.25 

20,001-30,000 55 13.75 

30,001-40,000 15 3.75 

40,001-50,000 4 1 

รวม 400 100 
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กกกกกกกก จากตารางท่ี 7 แสดงจํานวนตัวอยางจําแนกตามรายไดของผูตอบแบบสอบถาม จาก

การศึกษาพบวา  เปนผูท่ีมีรายไดอยูท่ี 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 185 คน  รองลงมาคือ ผูท่ีมี

รายไดนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 141 คน  ผูท่ีมีรายได 20,001 – 30,000 บาท จํานวน  55 คน ผูท่ี

มีรายได 30,001 – 40,000 บาท  จํานวน 15 คน และผูท่ีมีรายได 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 4 คน 

โดยคิดเปนรอยละ 46.25  35.25 13.75   3.75   และ 1.00 ตามลําดับ 

 

 

ส่วนที ่2 ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกทีส่่งผลต่อความสําเร็จ 

 

กกกกกกกกสวนท่ี 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีสําคัญในความสําเร็จของ

การประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  โดยศึกษาปจจัยภายในท่ี

สําคัญตอความสําเร็จ 5 ดาน คือ นโยบายการบริหาร  การควบคุมคุณภาพ  การตระหนักถึง

ความสําคัญของทีมงาน  ส่ิงอํานวยความสะดวก และประสบการณการทํางาน  การศึกษาปจจัย

ภายนอกท่ีสําคัญตอความสําเร็จ 2 ดาน คือ ภาวะเศรษฐกิจ และนโยบายรัฐบาล ผลการศึกษาดัง

แสดงในตาราง ท่ี 8 - 14 

 

ตารางที ่8 ปจจัยดานนโยบายการบริหารท่ี สําคัญในความสําเร็จของการประกอบการของบริษัท ทิป

โกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ปัจจัยภายใน 

ระดบัของความสําคญั 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ลาํ 

ดบั 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

1.นโยบายการบริหาร 

1.1 องคกรมีการกําหนด

นโยบายในการบริหารงานของ

บริษัท 

145  

(36.25) 

222  

(55.5) 

30  

(7.5) 

3 

(0.75)  

0 

(0) 

4.27 

(มาก)  0.63 1 

      1.2 องคกรใหความสําคัญกับ

การกําหนดนโยบายการบริหาร 

127 

(31.75) 

241 

(60.25) 

 31 

(7.75) 

0 

(0) 

 1 

(0.25) 

 4.23 

(มาก)  0.60  2 

1.3 องคกรมีการกําหนด

นโยบายในการบริหารงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

107 

(26.75) 

 244 

(61.0) 

 46 

(11.5) 

 3 

(0.75) 

0 

(0)  

 4.14 

(มาก)   0.63 

4 
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ตารางที ่8 (ต่อ)  

ปัจจัยภายใน 

ระดบัของความสําคญั 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ลาํ 

ดบั 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

1.4 มีการกําหนดนโยบายการ

บริหารไปใชในทุกหนวยงานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพใหแกองคกร 

110 

(27.5)  

 230 

(57.5) 

56 

(14.0)  

 4 

(1.0) 

 0 

(0) 

 4.12 

(มาก)  0.67  5 

1.5 พนักงานมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นการกําหนด

นโยบาย 

25 

(6.25) 

151 

(37.75) 

147 

(36.75) 

63 

(15.75) 

14 

(3.5) 

 3.28 

(ปาน

กลาง)  0.92 7 

1.6 พนักงานรับทราบเก่ียวกับ

นโยบายการบริหาร 

50 

(12.5) 

210  

(52.5) 

 121 

(30.25) 

 18 

(4.5) 

 1 

(0.25) 

3.73  

(มาก)  0.75 6 

1.7 นโยบายการบริหารของ

บริษัทมีผลตอความสําเร็จของ

บริษัท 

119 

(29.75) 

 237 

(59.25) 

43 

(10.75) 

0 

(0)  

1 

(0.25) 

 4.18 

(มาก)  0.63 3 

ค่าเฉลีย่รวม 3.99 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 พบวา ระดับท่ีสําคัญตอความสําเร็จดานนโยบายการบริหารมีคาเฉล่ีย

รวมในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 3.99  โดยปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญในระดับมาก คือ องคกรมี

การกําหนดนโยบายในการบริหารงานของบริษัท  องคกรใหความสําคัญกับการกําหนดนโยบายการ

บริหาร  นโยบายการบริหารของบริษัทมีผลตอความสําเร็จของบริษัท  องคกรมีการกําหนดนโยบาย

ในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  มีการกําหนดนโยบายการบริหารไปใชในทุกหนวยงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพใหแกองคกร  และพนักงานรับทราบเกี่ยวกับนโยบายการบริหาร  โดย มีคาเฉล่ีย

เทากับ 4.27  4.23   4.18   4.14   4.12  และ  3.73  ตามลําดับ สวนการท่ีพนักงานมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็นการกําหนดนโยบาย อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.28 
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ตารางที ่ 9 ปจจัยดานการควบคุมคุณภาพท่ี สําคัญใน ความสําเร็จของการประกอบ การของ บริษัท 

ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ปัจจัยภายใน 

ระดบัของความสําคญั 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ลาํ 

ดบั 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

2.การควบคุมคุณภาพ 

2.1 ฝายบริหารจัดใหมี

นโยบายการควบคุม

คุณภาพภายในองคกร 

175 

 (43.75) 

  

180 

(45) 

  

42 

(10.5) 

  

3 

(0.75) 

 0 

(0) 

 4.32 

(มาก)  0.69   2 

2.2 องคกรใหความสํา 

คัญในการควบคุมคุณภาพ 

 182 

(45.5) 

 178 

(44.5) 

 40 

(10) 

0 

(0) 

0 

(0)  

 4.36 

(มาก)  0.66  1  

2.3 มีการกําหนดใหมี

การควบคุมคุณภาพในทุก

หนวยงานขององคกร 

 169 

(42.25) 

190 

(47.5) 

40 

(10) 

 1 

(0.25) 

0 

(0) 

 4.32 

(มาก)  0.67  3  

2.4 มีการประเมินและ

ปรับปรุงคุณภาพอยาง

ตอเน่ือง 

149 

(37.25)  

 214 

(53.5) 

36 

(9.0)  

0 

(0) 

 1 

(0.25) 

 4.28 

(มาก)  0.64  5  

2.5 พนักงานมีสวนรวม

ในการจัดการควบคุม

คุณภาพ 

119 

(29.75) 

189 

(47.25) 

 82 

(20.5) 

10 

(2.5) 

0 

(0) 

 4.04 

(มาก)  0.78  6 

2.6 การควบคุมคุณภาพ

ขององคกรสงผลใหองคกร

ประสบความสําเร็จ 

164 

(41) 

192 

(48) 

42 

(10.5) 

2 

(0.5) 

0 

(0) 

 4.30 

(มาก)  0.67  4  

ค่าเฉลีย่รวม 4.27 

 
กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 พบวา ระดับท่ีสงผลตอความสําเร็จดานการควบคุมคุณภาพมีคาเฉล่ียรวม

ในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.27  โดยปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญในระดับมาก คือ  องคกรให

ความสําคัญในการควบคุมคุณภาพ  ฝายบริหารจัดใหมีนโยบายการควบคุมคุณภาพภายในองคกร  มี

การกําหนดใหมีการควบคุมคุณภาพในทุกหนวยงานขององคกร การควบคุมคุณภาพขององคกร

สงผลใหองคกรประสบความสําเร็จ  มีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  และ
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พนักงานมีสวนรวมในการจัดการควบคุมคุณภาพ  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.36  4.32  4.32  4.30  4.28  

และ 4.04 ตามลําดับ  

 
ตารางที ่ 10 ปจจัยดานการตระหนักถึงความสําคัญของทีมงานท่ี สําคัญใน ความสําเร็จของการ

ประกอบการของ บริษัท ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ปัจจัยภายใน 

ระดบัของความสําคญั 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ลาํ 

ดบั 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

3.การตระหนักถึงความสําคญั

ของทมีงาน 

3.1 องคกรมีการทํางาน

รวมกันแบบเปนทีม 

 86 

(21.50) 

214 

(53.50)  

 91 

(22.75) 

 7 

(1.75) 

2 

(0.50)  

 3.94 

(มาก)   0.74  3 

    3.2 การทํางานแบบเปนทีม

มีความสําคัญตอองคกร 

110 

(27.50)  

226 

(56.50)  

 62 

(15.50) 

 2 

(0.50) 

0 

(0.0)  

 4.11 

(มาก)   0.66  1 

3.3 องคกรมีทีมงานที่ดี

และมีประสิทธิภาพ 

 71 

(17.75) 

 232 

(58.00) 

93 

(23.25)  

3 

(0.75)  

 1 

(0.25) 

 3.92 

(มาก)   0.68  4 

3.4 ระดับความคิดริเริ่ม

สรางสรรคของทีมงาน 

 50 

(12.50) 

 220 

(55.00) 

 119 

(29.75) 

8 

(2.00)  

3 

(0.75)  

 3.77 

(มาก)   0.72  6 

3.5 บุคลากรในทีมงานมี

ความรูและความสามารถ 

 66 

(16.50) 

237 

(59.25)  

89 

(22.25)  

 3 

(0.75) 

 5 

(1.25) 

 3.89 

(มาก)   0.72  5 

3.6 การทํางานรวมกันเปน

ทีมสงผลตอความสําเร็จของ

องคกร 

113 

(28.25)  

 210 

(52.50) 

 64 

(16.00) 

10 

(2.50)  

 3 

(0.75) 

 4.05 

(มาก)   0.78  2 

ค่าเฉลีย่รวม 3.95 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 10 พบวา ระดับท่ีสงผลตอความสําเร็จดานการตระหนักถึงความสําคัญของ

ทีมงานมีคาเฉล่ียรวมในระดับมาก  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95  โดยปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญในระดับ

มาก คือ  การทํางานแบบเปนทีมมีความสําคัญตอองคกร  การทํางานรวมกันเปนทีมสงผลตอ

ความสําเร็จขององคกร  องคกรมีการทํางานรวมกันแบบเปนทีม  องคกรมีทีมงานท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ  บุคลากรในทีมงานมีความรูและความสามารถ  และระดับความคิดริเร่ิมสรางสรรค

ของทีมงาน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.11  4.05  3.94  3.92  3.89  และ 3.77 ตามลําดับ 
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ตารางที ่ 11 ปจจัยดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ี สําคัญใน ความสําเร็จของการประกอบ การของ 

บริษัท ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ปัจจัยภายใน 

ระดบัของความสําคญั 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ลาํ 

ดบั 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

4.ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

4.1 องคกรจัดใหมีสิ่งอํานวย

ความสะดวกตาง ๆ 

 30 

(7.50) 

165 

(41.25)  

 174 

(43.50) 

27 

(6.75)  

 4 

(1.00) 

 3.48 

(ปาน

กลาง)  0.77  6 

     4.2 สิ่งอํานวยความสะดวกมี

ความสําคัญตอการทํางานของ

แตละหนวยงาน 

62 

(15.50)  

205 

(51.25)  

112 

(28.00)  

18 

(4.50)  

3 

(0.75)  

 3.76 

(มาก)   0.79  1 

4.3 สิ่งอํานวยความสะดวก

ตางๆ มีความพรอมในการ

นํามาใชงาน 

 44 

(11.00) 

131 

(32.75) 

 191 

(47.75) 

 27 

(6.75) 

7 

(1.75)  

 3.45 

(ปาน

กลาง)  0.84  7 

4.4 การมีเครื่องจักรและ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ 

 59 

(14.75) 

146 

(36.50)  

 167 

(41.75) 

21 

(5.25)  

7 

(1.75)  

 3.57 

(มาก)   0.87  3 

4.5 ขนาดของพ้ืนที่การ

ทํางานมีขนาดพอเหมาะและ

สะดวกในการทํางาน 

 41 

(10.25) 

 164 

(41.00) 

 170 

(42.50) 

 20 

(5.00) 

 5 

(1.25) 

 3.54 

(มาก)   0.79  4 

4.6 การจัดสวัสดิการเพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหแก

พนักงาน เชน รถรับสง 

พนักงาน บานพัก เปนตน 

47 

(11.50)  

 174 

(43.50) 

 133 

(33.25) 

 34 

(8.50) 

 12 

(3.00) 

 3.53 

(มาก)   0.91 5 

 4.7 เครื่องมือ อุปกรณ

เทคโนโลยี มีเพียงพอ และ

พรอมใชในการทํางาน 

25 

(6.25)  

 144 

(36.00) 

 190 

(47.50) 

34 

(8.50)  

7 

(1.75)  

 3.37 

(ปาน

กลาง)  0.79  8 

4.8 สิ่งอํานวยความสะดวก 

ทั้งดานเครื่องมือ อุปกรณ และ

สวัสดิการแกพนักงานสงผลตอ

ความสําเร็จขององคกร 

 80 

(20.00) 

 171 

(42.75) 

116 

(29.00)  

26 

(6.50)  

 7 

(1.75) 

 3.73 

(มาก)   0.91  2 

ค่าเฉลีย่รวม 3.55 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 พบวา ระดับท่ีสงผลตอความสําเร็จดานส่ิงอํานวยความสะดวกมีคาเฉล่ีย

รวมในระดับมาก  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.55  โดยปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญในระดับมาก คือ  ส่ิง

อํานวยความสะดวกมีความสําคัญตอการทํางานของแตละหนวยงาน  ส่ิงอํานวยความสะดวกท้ังดาน

เคร่ืองมือ อุปกรณ และสวัสดิการแกพนักงานสงผลตอความสําเร็จขององคกร  การมีเคร่ืองจักรและ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  ขนาดของพื้นท่ีการทํางานมีขนาดพอเหมาะและสะดวก

ในการทํางาน  การจัดสวัสดิการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกพนักงาน เชน รถรับสงพนักงาน 

บานพัก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.76  3.73  3.57  3.54  และ 3.53 ตามลําดับ  สวนในดานองคกรจัดให

มีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ มีความพรอมในการนํามาใชงาน  

และเคร่ืองมือ อุปกรณ เทคโนโลยี มีเพียงพอและพรอมใชในการทํางาน อยูในระดับปานกลาง โดย

มีคาเฉล่ียเทากับ 3.48  3.45  และ  3.37 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่12 ปจจัยดานประสบการณการทํางานท่ี สําคัญในความสําเร็จของการประกอบ การของ 

บริษัท ทิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ปัจจัยภายใน 

ระดบัของความสําคญั 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ลาํ 

ดบั 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

5.ประสบการณ์การทาํงาน 

5.1 องคกรมีการคัดสรร

ผูบริหารและพนักงานที่มี

ประสบการณในการทํางาน 

60 

(15.00)  

 218 

(54.50) 

101 

(25.25)  

 18 

(4.50) 

3 

(0.75)  

3.79 

(มาก)    0.78  3 

    5.2 ประสบการณในการ

ทํางาน ถือเปนสิ่งสําคัญในการ

บริหารงาน 

89 

(22.25)  

230 

(57.50)  

75 

(18.75)  

 6 

(1.50) 

 0 

(0.0) 

 4.01 

(มาก)   0.68  1 

5.3  ประสบการณในการ

ทํางานของพนักงานที่มีความรู

ความสามารถเฉพาะดาน 

40 

(10.00) 

227 

(56.75)  

 127 

(31.75) 

 2 

(0.50) 

4 

(1.00)  

 3.74 

(มาก)   0.68  4 

5.4 การมีประสบการณใน

การทํางานสงผลตอความสําเร็จ

ในการบริหารงานขององคกร 

 74 

(18.50) 

 257 

(64.25) 

 61 

(15.25) 

 8 

(2.00) 

0 

(0.0)  

 3.99 

(มาก)   0.65  2 

ค่าเฉลีย่รวม 3.88 
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กกกกกกกก จากตารางท่ี 12 พบวา ระดับท่ีสงผลตอความสําเร็จดานประสบการณการทํางานมี

คาเฉล่ียรวมในระดับมาก  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.88  โดยปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญในระดับมาก คือ  

ประสบการณในการทํางาน ถือเปนส่ิงสําคัญในการบริหารงาน  การมีประสบการณในการทํางาน

สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานขององคกร  องคกรมีการคัดสรรผูบริหารและพนักงานท่ีมี

ประสบการณในการทํางาน  และประสบการณในการทํางานของพนักงานท่ีมีความรูความสามารถ

เฉพาะดาน  โดย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.01  3.99  3.79  และ 3.74 ตามลําดับ   

 

ตารางที ่13 ปจจัยดานภาวะเศรษฐกิจท่ีสําคัญในความสําเร็จของการประกอบการของ บริษัท ทิปโก

ฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ปัจจัยภายนอก 

ระดบัของความสําคญั 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ลาํ 

ดบั 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

6.ภาวะเศรษฐกจิ 

   6.1 มีการวางแผนรับมือกับ

ภาวะ  เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา 

 68 

(17.00) 

234 

(58.50)  

87 

(21.75)  

10 

(2.50)  

1 

(0.25)  

 3.89 

(มาก)  0.70  4 

    6.2 การวางแผนการบริหารมี

ความสอดคลองกับภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบัน 

82 

(20.50)  

226 

(56.50)  

 78 

(19.50) 

13 

(3.25)  

1 

(0.25)  

 3.94 

(มาก)   0.74  2 

6.3 การเปลี่ยนแปลงของ

ภาวะเศรษฐกิจในแตละชวงมี

ความสําคัญตอการกําหนด

นโยบายขององคกร 

62 

(15.50)  

246 

(61.50)  

81 

(20.25)  

 10 

(2.50) 

 1 

(0.25) 

 3.90 

(มาก)   0.69  3 

 6.4 ภาวะเศรษฐกิจสงผลตอ

การผลิตและจําหนาย 

113 

(28.25)  

 219 

(54.75) 

 67 

(16.75) 

1 

(0.25)  

 0 

(0.0) 

 4.11 

(มาก)   0.67  1 

6.5 ภาวะเศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงมีผลตอการ

บริหารงาน และสงผลตอ 

ความสําเร็จขององคกร 

 66 

(16.50) 

234 

(58.50)  

92 

(23.00)  

7 

(1.75)  

1 

(0.25)  

 3.89 

(มาก)   0.69  5 

ค่าเฉลีย่รวม 3.95 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 13 พบวา ระดับท่ีสงผลตอความสําเร็จดานภาวะเศรษฐกิจ  มีคาเฉล่ียรวม

ในระดับมาก  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.95  โดยปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญในระดับมาก คือ  ภาวะ

เศรษฐกิจสงผลตอการผลิตและจําหนาย  การวางแผนการบริหารมีความสอดคลองกับภาวะ

เศรษฐกิจในปจจุบัน  มีการวางแผนรับมือกับภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  การ

เปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจในแตละชวงมีความสําคัญตอการกําหนดนโยบายขององคกร  และ

ภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงมีผลตอการบริหารงาน และสงผลตอความสําเร็จขององคกร  โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.11  3.94   3.90  3.89  และ 3.89  ตามลําดับ   

 

ตารางที ่14 ปจจัยดานนโยบายรัฐบาลท่ี สําคัญในความสําเร็จของการประกอบ การของ บริษัท ทิป

โกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ปัจจัยภายนอก 

ระดบัของความสําคญั 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ลาํ 

ดบั 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

7.นโยบายรัฐบาล 

7.1 มีการวางแผนรับมือกับ

นโยบายรัฐบาลที่เปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลา 

 22 

(5.50) 

 248 

(62.00) 

119 

(29.75)  

9 

(2.25)  

 2 

(0.50) 

 3.70 

(มาก)   0.63  1 

      7.2 นโยบายรัฐบาลสง

ผลกระทบตอการบริหารงาน

ของผูบริหาร 

 25 

(6.25) 

 218 

(54.50) 

143 

(35.75)  

12 

(3.00)  

 2 

(0.50) 

 3.63 

(มาก)   0.67  3 

7.3 นโยบายของรัฐบาลมี

ความสําคัญตอการบริหารงาน

ขององคกร 

18 

(4.50)  

229 

(57.25)  

133 

(33.25)  

 17 

(4.25) 

3 

(0.75)  

 3.61 

(มาก)   0.68  5 

7.4 นโยบายการเก็บภาษี

ของรัฐบาลชวยเอื้อประโยชน

ตอการผลิตและสงออกสินคา

ขององคกร 

24 

(6.00)  

226 

(56.50)  

131 

(32.75)  

17 

(4.25)  

2 

(0.50)  

 3.63 

(มาก)   0.68  4 

7.5 การเปลี่ยนแปลง

นโยบายของ รัฐบาลสงผลตอ

การดําเนินงานขององคกร 

 32 

(8.00) 

224 

(56.00)  

 126 

(31.50) 

15 

(3.75)  

 3 

(0.75) 

 3.67 

(มาก)   0.71  2 

ค่าเฉลีย่รวม 3.65 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 พบวา ระดับท่ีสงผลตอความสําเร็จดานนโยบายรัฐบาล  มีคาเฉล่ียรวม

ในระดับมาก  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.65  โดยปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญในระดับมาก คือ  มีการ

วางแผนรับมือกับนโยบายรัฐบาลท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล

สงผลตอการดําเนินงานขององคกร  นโยบายการเก็บภาษีของรัฐบาลชวยเอ้ือประโยชนตอการผลิต

และสงออกสินคาขององคกร  นโยบายรัฐบาลสงผลกระทบตอการบริหารงานของผูบริหาร  และ

นโยบายของรัฐบาลมีความสําคัญตอการบริหารงานขององคกร  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.70  3.67  

3.63  3.63  และ 3.61  ตามลําดับ   
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ส่วนที ่3  การประเมินความสําเร็จของการประกอบการ 

 

กกกกกกกก สวนท่ี 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับการประเมินความสําเร็จของผูประกอบการในการ

ประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  โดยศึกษาจาก  ความสําเร็จใน

ภาพรวม  ความสําเร็จในเร่ืองเปาหมายการทํากําไร  ความสําเร็จในเร่ืองการเติบโตของธุรกิจ  และ

ความสําเร็จในเร่ืองความพึงพอใจของพนักงาน 3 ดาน คือ สภาพการทํางาน  ความกาวหนาและ

ความม่ันคงในงาน และความสัมพันธของบุคลากรในองคกร ผลการศึกษาดังแสดงในตาราง ท่ี 15 

 

ตารางที ่15 การประเมินสูความสําเร็จของผูประกอบการในการประกอบธุรกิจทิปโกฟูดส (ประเทศ

ไทย) จํากัด (มหาชน) 

รายละเอยีด 

ระดบัของความสําคญั 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
ลาํ 

ดบั 

มาก

ทีสุ่ด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

 

(2) 

น้อย

ทีสุ่ด 

(1) 

1.ความสําเร็จในภาพรวม 119 

(29.75)  

211 

(52.75)  

 67 

(16.75) 

 3 

(0.75) 

 0 

(0.0) 

4.12 

(มาก)   0.69  1 

2.ความสําเร็จในเร่ืองเป้าหมาย

การทาํกาํไร 

 83 

(20.25) 

211 

(52.75)  

101 

(25.25)  

 5 

(1.25) 

  0 

(0.0) 

 3.93 

(มาก)   0.71 3 

3.ความสําเร็จในเร่ืองการเตบิโต

ของธุรกจิ 

 81 

(20.25) 

 244 

(61.00) 

72 

(18.00)  

2 

(0.50)  

1 

(0.25)  

 4.01 

(มาก)   0.65 2 

4.ความสําเร็จในเร่ืองความพงึ

พอใจของพนักงาน 

4.1 สภาพการทํางาน 

 39 

(9.75) 

 212 

(53.00) 

141 

(35.25)  

7 

(1.75)  

1 

(0.25)  

 3.70 

(มาก)   0.67 4 

4.2 ความกาวหนาและความ

มั่นคงในงาน 

38 

(9.50)  

214 

(53.50)  

129 

(32.25)  

14 

(3.50)  

 5 

(1.25) 

 3.67 

(มาก)   0.75 5 

4.3 ความสมัพันธของ

บุคลากรในองคกร 

 40 

(10.00) 

 203 

(50.75) 

 133 

(33.25) 

23 

(5.75)  

1 

(0.25)  

 3.65 

(มาก)   0.75 6 

ค่าเฉลีย่รวม 3.84 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 พบวา ระดับความสําเร็จของการประกอบการ  มีคาเฉล่ียรวมในระดับ

มาก  มีคาเฉล่ียเทากับ 3.84  โดยปจจัยท่ีมีระดับความสําคัญในระดับมาก คือ  ความสําเร็จใน

ภาพรวม  ความสําเร็จในเร่ืองการเติบโตของธุรกิจ  ความสําเร็จในเร่ืองเปาหมายการทํากําไร  สภาพ
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การทํางาน  ความกาวหนาและความม่ันคงในงาน  และความสัมพันธของบุคลากรในองคกร  โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 4.12  4.01  3.93  3.70  3.67  และ 3.65  ตามลําดับ   

 

ตารางที ่16 สรุป คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปจจัยท้ังหมดท่ีสงผล

ตอความสําเร็จของการประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

ปัจจัยทีผ่ลต่อความสําเร็จ ค่าเฉลีย่ S.D. ระดบัความสําคญั 

ปัจจัยภายใน    

นโยบายการบริหาร  3.99 0.69 มาก 

การควบคุมคุณภาพ 4.27 0.69 มาก 

การตระหนักถึงความสําคัญของทีมงาน 3.95 0.72 มาก 

สิ่งอํานวยความสะดวก 3.55 0.84 มาก 

ประสบการณการทํางาน 3.88 0.70 มาก 

ปัจจัยภายนอก    

ภาวะเศรษฐกิจ 3.95 0.70 มาก 

นโยบายรัฐบาล 3.65 0.68 มาก 

การประเมนิสู่ความสําเร็จของผู้ประกอบการ    

ความสําเร็จในภาพรวม 4.12 0.69 มาก 

ความสําเร็จในเร่ืองเป้าหมายการทาํกาํไร 3.93 0.71 มาก 

ความสําเร็จในเร่ืองการเตบิโตของธุรกจิ 4.01 0.65 มาก 

ความสําเร็จในเร่ืองความพงึพอใจของพนักงาน 3.67 0.73 มาก 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 16 เปนการแสดงปจจัยท้ังหมดท่ีสงผลตอความสําเร็จของการประกอบการ 

และการประเมินสูความสําเร็จของผูประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) พบวา ปจจัยท้ังดานภายในและภายนอกท่ีสงผลตอความสําเร็จของการประกอบการนั้น 

พนักงานผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญใหความสําคัญกับปจจัยดาน การควบคุมคุณภาพ  รองลงมา 

คือ ปจจัยดานนโยบายการบริหาร ปจจัยดานการตระหนักถึงความสําคัญของทีมงาน ปจจัยดาน

ภาวะเศรษฐกิจ ปจจัยดานประสบการณการทํางาน ปจจัยดานนโยบายรัฐบาล และปจจัยดานส่ิง

อํานวยความสะดวก ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ีย คือ 4.27  3.99  3.95  3.95  3.88  3.65  และ 3.55  

ตามลําดับ และการประเมินสูความสําเร็จของผูประกอบการในการประกอบธุรกิจ พนักงานผูตอบ

แบบสอบถาม สวนใหญใหความสําคัญกับ  ความสําเร็จในภาพรวม  รองลงมา คือ ความสําเร็จใน
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เร่ืองการเติบโตของธุรกิจ   ความสําเร็จในเร่ืองเปาหมายการทํากําไร   ความสําเร็จในเร่ืองความพึง

พอใจของพนักงาน ตามลําดับ โดยมีคาเฉล่ีย คือ 4.12  4.01  3.93 และ 3.67  ตามลําดับ 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามดวยโปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป SPSS for 

Window สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบวา กลุมประชากรท่ีใชใน

การศึกษาสวนใหญเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเปนเพศชายท้ังส้ิน  212  คน เพศหญิงจํานวน 

188  คน คิดเปนรอยละ 53.00  และ 47.00  ตามลําดับ ผูตอบแบบสอบถามมีอายุระหวาง  21 – 30  ป 

จํานวน 173 คน  ชวงอายุระหวาง 31 – 40 ป จํานวน 139 คน ชวงอายุระหวาง  41 – 50  ป จํานวน 

69 คน  ชวงอายุระหวาง 51 – 60 ป จํานวน 11  คน และ ชวงอายุไมเกิน 20 ป จํานวน 8 คน โดยคิด

เปนรอยละ 43.25  34.75 17.25  2.75 และ 2.00  ตามลําดับ    

ผูท่ีตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรสแลว จํานวน 211 คน รองลงมาคือ ผูท่ีมี

สถานภาพโสด จํานวน 179 คน และผูท่ีมีสถานภาพหยา/หมาย จํานวน 10 คน โดยคิดเปนรอยละ 

52.75  44.75 และ 2.5  ตามลําดับ  ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 179 

คน  รองลงมาคือผูท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา จํานวน  109 คน ผูท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา 

จํานวน 99 คน ผูท่ีมีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 8 คน และผูท่ีมีระดับการศึกษาสูง

กวาปริญญาตรี จํานวน 5 คน โดยคิดเปนรอยละ 44.75  27.25  24.75  2.00 และ 1.25  ตามลําดับ  

ผูตอบแบบสอบถามท่ีทํางานเปนพนักงาน จํานวน 118 คน  รองลงมาคือตําแหนง

เจาหนาท่ีฝาย จํานวน 94 คน ตําแหนงชาง จํานวน 59 คน  ผูตรวจสอบคุณภาพ จํานวน 37 คน  ฝาย

พัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 6 คน  ผูชวยเจาหนาท่ี จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.50 และหัวหนา

แผนก จํานวน 5 คน โดยคิดเปนรอยละ 29.50  24.00  14.75  9.28  1.50  1.50  และ 1.25  ตามลําดับ  

และ มีระดับรายไดอยูในระดับท่ี 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 185 คน  รองลงมาคือ ผูท่ีมีรายได

นอยกวา 10,000 บาท จํานวน 141 คน  ผูท่ีมีรายได 20,001 – 30,000 บาท จํานวน  55 คน 
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ผูท่ีมีรายได 30,001 – 40,000 บาท  จํานวน 15 คน และผูท่ีมีรายได 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 4 

คน โดยคิดเปนรอยละ 46.25  35.25 13.75   3.75   และ 1.00 ตามลําดับ 

กกกกกกกก ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ สําคญัในความสําเร็จ พบวา

ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 400 คน ใหความสําคัญกับ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอ

ความสําเร็จขององคกร ในระดับมาก โดยผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญกับการควบคุม

คุณภาพในทุกหนวยงานขององคกร เพื่อใหมีการประเมินและปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง การให

ความสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพขององคกร  การตระหนักถึง

ความสําคัญของทีมงาน ในการทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ  มีการวางแผนรับมือ

รวมกันกับสภาวะเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา   การให

ความสําคัญเกี่ยวกับประสบการณการทํางานของพนักงานและผูบริหารท่ีจะนําพาองคกรไปสู

ความสําเร็จได และการใหความสําคัญกับส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีองคกรจัดใหแกพนักงาน 

รวมท้ังเคร่ืองมือ อุปกรณ เทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีทําใหงานขององคกรประสบความสําเร็จ 

ส่วนที ่3  การประเมินความสําเร็จของการประกอบการ  จากการศึกษาในสวนนี้ ดวย

วิธีการใหคะแนนตามลําดับของความคิดเห็น พบวา  ความสําเร็จในภาพรวมขององคกรอยูในระดับ

มาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 4.12 ในดานความสําเร็จในเร่ืองการเติบโตของธุรกิจ อยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉล่ียอยูท่ี 4.01  ดานความสําเร็จในเร่ืองเปาหมายการทํากําไร อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 

3.93 ดานความสําเร็จในเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานเกี่ยวกับสภาพการทํางาน อยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.70  ดานความกาวหนาและความม่ันคงในงาน อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยู

ท่ี 3.67 และความพึงพอใจดานความสัมพันธของบุคลากรในองคกร อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย

อยูท่ี 3.65  

 

อภิปรายผล 

1. กระบวนหาคาํตอบ 

การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ี สําคัญในความสําเร็จของการประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)   ผูวิจัยไดมีกระบวนการหาคําตอบ โดยการเก็บแบบสอบถาม จาก

พนักงานภายในองคกร  

สวนในวิธีการท่ีใชจากวิธีการศึกษา โดยการเก็บแบบสอบถาม จากพนักงานภายใน

องคกรนั้นมีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถอธิบายผลการศึกษาไดครอบคลุมวัตถุประสงคของ

การศึกษา โดยการศึกษาจากการเก็บแบบสอบถาม จากพนักงานสามารถชวยอธิบายผลการศึกษาใน
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สวนของการศึกษา ปจจัยตาง ๆ ท่ีนําไปสูความสําเร็จของการประกอบการ  และในการศึกษาโดย

การเก็บแบบสอบถาม นั้นมีความเหมาะสมและใชในการอภิปรายผลการวิจัยไดเปนอยางดี และทํา

ใหงานวิจัยท่ีออกมามีความนาเช่ือถือ เนื่องจากในการเก็บแบบสอบถาม ผูวิจัยไดเก็บขอมูลกับกลุม

ตัวอยาง คือ พนักงานประจําขององคกร  ทําใหขอมูลท่ีไดจึงมีความนาเช่ือถือและแมนยํา 

ในดานของประเด็น/ปญหา ท่ีนาสนใจในการศึกษาคร้ังนี้ก็คือ หากมีการเก็บขอมูลจาก

ผูบริหารในระดับสูงของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โดยตรงไดจะทําให

การศึกษาคร้ังนี้มีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน เนื่องจากไดขอมูลท่ีมีรายละเอียดมากข้ึน แตท้ังนี้ใน

การศึกษาและเก็บขอมูลจากผูบริหารโดยตรงนั้น เปนไปไดคอนขางยาก เนื่องจากการเขาถึงตัวของ

ผูบริหารเปนไปไดยาก จึงทําใหไดขอมูลท่ีมาจากพนักงานเปนสวนมาก ซ่ึงขอมูลในบางเร่ืองนั้น 

อาจคลาดเคล่ือนจากความเปนจริงท่ีผูบริหารมี 

2. ผลการวจัิย 

ส่ิงท่ีไดจากการวิจัย  พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปนอยางมาก เกี่ยวกับ

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ท่ีสําคัญในความสําเร็จของการประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส 

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และมองวา องคกรเองจะเปนผูท่ีไดรับผลประโยชนสูงสุด ใน

การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ  

ในประเด็นความสอดคลอง/ความขัดแยงกับงานวิจัยอ่ืนๆจากผลการศึกษาพบวาปจจัยท่ี

สําคัญในความสําเร็จของการประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ให

ความสําคัญกับปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก เปนอยางมาก ในการประเมินถึงความสําเร็จของ

การประกอบการ  เม่ือเทียบกับรูปแบบของปจจัยความสําเร็จของโครงการอ่ืน ๆ  พบวาความสําเร็จ

ในการประกอบการของบริษัทนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ มากมาย ท้ังปจจัยภายในและปจจัย

ภายนอก  ท่ีสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร ในการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีสําคัญใน

ความสําเร็จของการประกอบการบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พบวาผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ีคลายคลึงกัน  โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ อยูในระดับ

มาก ทําใหทราบไดวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400  คน ใหความสนใจและเขาใจเกี่ยวกับการ

ประเมินผลความสําเร็จของการประกอบการ  
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ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

  ผลจากการวิจัย ผูบริหารควรนําไปใชในการปรับปรุง หรือพัฒนา

หนวยงานท่ีเกี่ยวของขององคกร เพื่อใหเกิดประโยชนในการบรรลุปจจัยท่ีสําคัญในความสําเร็จของ

การประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

2.ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

  2.1 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป ผูวิจัยควรศึกษา ในประเด็นของปจจัยอ่ืน 

ๆ อาทิ เทคโนโลยี สภาพสังคม และกฎหมาย เปนตน 

  2.2 ในการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป ผูวิจัยควรศึกษาในประเด็นของปจจัยท่ี

นําไปสูความสําเร็จ ควบคูกับปจจัยท่ีสงผลตอความลมเหลวของการประกอบธุรกิจ   

  2. 3 ในการวิจัยคร้ังตอไปผูวิจัยสามารถนําการวิจัยในคร้ังนี้ไปประยุกต ใช

กับปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จในการประกอบการรวมกับโครงการอ่ืนๆ หรือบริษัทอ่ืนๆ ได 

  2.4 ในการวิจัยหากมีการสัมภาษณผูบริหาร  ถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของท่ีนําไปสู

ความสําเร็จ  ประกอบการวิจัย จะทําใหงานวิจัยท่ีไดออกมามีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน  

  2.5 ควรมีการนําปจจัยตัวอ่ืน ๆ เขามาเปนตัวช้ีวัดเพิ่มเติม เพื่อวิเคราะหถึง

ปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จของการประกอบการ  ในแงของความสําเร็จโดยรวม 
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ข้อมูลบริษัท ทปิโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
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แบบสอบถาม 
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บริษัททปิโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 

ประวตัิความเป็นมา 

กกกกกกกก บริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เดิมช่ือ บริษัท สับปะรดไทย จํากัด 

(มหาชน) จัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2519 เปนกลุมธุรกิจอาหารในกลุมบริษัททิปโก มีท่ีตั้ง

สํานักงานใหญ ณ อาคารทิปโก ( Tipco Tower) 118/1 อาคารทิปโก ถนนพระราม 6 แขวงสามเสน

ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และโรงงานตั้งอยู ณ เลขท่ี 212 หมู16 ถนนเพชรเกษม ตําบลอาว

นอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงพื้นท่ีในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนแหลง

เพาะปลูกสับปะรดท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย โดยโรงงานผลิตสับปะรดกระปองแหงนี้ ตั้งอยูบน

เนื้อท่ีมากกวา 150 ไร และนับเปนผูผลิตรายใหญของประเทศท่ีมีกรรมวิธีการผลิตและใชเคร่ืองจักร

ท่ีทันสมัย มีพนักงาน 2,519 คน (ขอมูลเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2552) และนอกจากนี้บริษัททิปโก มี

การเติบโตในแงการขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่อง โดยมิไดหยุดนิ่งอยูเพียงการผลิตสับปะรด

กระปองเทานั้น หากแตไดขยายจํานวนผลิตภัณฑ และนําเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุภัณฑใหม ๆ 

เพื่อเปนการเพิ่มมูลคาของสินคา และตอบสนองตอความตองการท่ีหลากหลายของลูกคาจากนานา

ประเทศ โดยไดขยายไปสูการผลิตน้ําสับปะรดเขมขน ท้ังในรูปแชแข็งและบรรจุในถุงปลอดเช้ือ 

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ เชน ผลไมรวม มะละกอ ฝร่ัง กลวย เงาะ และโดยเฉพาะ

อยางยิ่ง วานหางจระเขบรรจุกระปอง และวานหางจระเขบรรจุถุงปลอดเช้ือ ซ่ึงเปนหนึ่งในผูนําการ

สงออกสูประเทศเกาหลี ญ่ีปุน และยุโรป  

กกกกกกกกการดําเนินงานของบริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก คณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน (BOI) สําหรับกิจการผลิตน้ําสับปะรดเขมขน สับปะรดบดละเอียดและสับปะรดกระปองเพื่อ

การสงออก และดวยความเช่ือม่ันในคุณภาพสินคา ท่ีผูนําเขาสับปะรดกระปองท่ัวโลกใหความ

ไววางใจอยางตอเนื่อง ทําใหบริษัททิปโก เติบโตและจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 25 กันยายน พ.ศ. 2532 

กกกกกกกกซ่ึงผลิตภัณฑน้ําผลไมของบริษัทฯ ไดรับการยอมรับจากตลาดผูบริโภคเปนอยางดี และ

บริษัทฯ ไดมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางนอยปละ 1 ผลิตภัณฑ ท้ังนี้เร่ิมตั้งแตป 2540 เปนตน

ไป 

 บริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดมีการนํามาตรฐานดานคุณภาพมา

ใชในกาบริหารงาน ดังนี้ 

  ISO 9001 : เปนระบบการบริหารคุณภาพท่ีเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ  ทิปโก

ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 เปนผูผลิตสับปะรดกระปองรายแรกในโลก ใน
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ป 2537 และในป 2545 ไดเร่ิมปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพจากมาตรฐาน ISO 9002 เปน ISO 

9001 Version 2000 ซ่ึงใน Version นี้ ไดยกเลิกมาตรฐาน ISO 9001 9002 และ 9003 เหลือพียง ISO 

9001 เพียงมาตรฐานเดียว โดยใชเวลาปรับปรุงระบบประมาณ 2 ป และไดรับการรับรองระบบ ISO 

9001 : 2000 จาก SGS ในป 2547 

  HACCP : เปนระบบประกันคุณภาพเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร  ไดเร่ิม

ดําเนินการจัดทําระบบตั้งแตกลางป 2542 มีการเตรียมการและอบรมพนักงานท่ีเกี่ยวของใหเขาใจ

พรอมรับการตรวจประเมินจนไดรับการรับรองโดย  SGS ในปลายป 2542 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน 

และในปลายป 2542 ไดขยายขอบเขตการรับรอง  ใหครอบคลุมผลิตภัณฑมากข้ึน เชน วานกระปอง

และวานบรรจถุงอลูมิเนียม ( Canned and Pouch Aloe Vera) วานบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ 

(Aseptic Aloe Vera Crushed) น้ําสับปะรดบรรจุถุงปลอดเช้ือ น้ําสับปะรดแชแข็ง ( Aseptic and 

Frozen Single Stenght) และ สับปะรดบรรจุถุงอลูมิเนียม (Pineapple in Pouch) 

  GMP (Good Manufacturing Practice) : เปนขอปฏิบัติพื้นฐานท่ีทําใหผลิตภัณฑมี

คุณภาพและปลอดภัย รวมท้ังการทําใหสภาพอาคารสถานท่ีท้ังดรงงานเปนระเบียบเรียบรอย 

  SGF (Sure Global Fair) : เปนหนวยงานท่ีเปนผูริเร่ิมการควบคุมการจัดการ

เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพของอุตสาหกรรม  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการปลอดการปนเปอนของ

ผลิตภัณฑ  รวมท้ังใหสอดคลองกับท่ีกฏหมายกําหนด  และมีมาตรฐานของอุตสาหกรรมท้ังดาน

คุณภาพและความปลอดภัยของน้ําผลไม เพื่อใหตลาดมีความปลอดภัยและถูกตอง 

  KOSHER : เปนการตรวจประเมินโรงงานในดานการผลิตและสุขลักษณะเพื่อให

การรับรองผลิตภัณฑเปนไปตามหลักศาสนาของชาวยิว โดยมี Rabbi (นักบวช) เขามาเปนผูประเมิน

และใหการรับรอง 

  HALAL : เปนเคร่ืองหมายคุณภาพท่ีทิปโก  ไดรับอนุญาตใหใชเคร่ืองหมายนี้บน

ผลิตภัณฑท่ีกระบวนการผลิตสอดคลองกับหลักการในศสนาอิสลามซ่ึงจะทําใหชาวมุสลิมมีความ

ม่ันใจในคุณภาพของผลิตภัณฑทิปโกมากข้ึน 

  BRC (British Retail Consortium) : เปนมาตรฐานท่ีครอบคลุมดานคุณภาพ ความ

ปลอดภัยของอาหาร และความถูกตองตามกฏหมาย  เปนมาตรฐานท่ีเกิดข้ึนจากการรวมท้ังของผูคา

ปลีกในสหราชอาณาจักร ทิปโกไดรับการรับรองมาตรฐาน BRC คร้ังแรกในป 2545 โดย SGS และ

เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาจึงไดให EFSIS ซ่ึงเปนหนวยงานรับรองในสหราชอาณาจักร

เปนผูรับรองตอจาก SGS มาจนถึงปจจุบัน 
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  IFS (International Food Standard) : เปนมาตรฐานท่ีเหมือนกับ BRC คือ

ครอบคลุมท้ัง 3 ดาน ในเร่ือง คุณภาพ ความปลอดภัยของอาหาร และความถูกตองตามกฏหมายเปน

มาตรฐานท่ีเร่ิมตน ใชในประเทศเยอรมัน ผร่ังเศสและประเทศในกลุมประชาคมยุโรป 

  ISO22000 : เปนมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของอาหาร  เปนมาตรการท่ี

กลาวถึงการสรางความปลอดภัยใหตลอดหวงโซอาหาร ตั้งแตผูผลิตคนแรก  (primary 

producer/supplier) จนถึงผูบริโภค โดยมาตรฐานนี้จะเปนการรวมระบบ ISO 9001 (ระบบบริหาร

คุณภาพ) กับ HACCP (ระบบการวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤต) เขาดวยกัน 

  GMA/SAFE : เปนมาตรฐานดานความปลอดภัยของอาหาร ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต  

การกําหนดความรับผิดชอบของฝายจัดการ ( Management Commitment) แผนงานกอนการผลิต  

(prerequisite program) ความปลอดภัยของอาหาร กระบวนการควบคุมดูแล รวมถึงกฏระเบียบ  โดย

มาตรฐานนี้ใชกับผลิตภัณฑสับปะรดกระปอง ผลไมรวมกระปอง น้ําสับปะรดเขมขน และ  

สับปะรดบดละเอียดบรรจุถุงปลอดเช้ือ (aseptic pineapple crush) 

 ความสําเร็จของบริษัทฯ ในวันนี้ หากนับเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ ก็มหาศาลยิ่งเม่ือเทียบ

กับวันเร่ิมตน และเม่ือมองไปขางหนาก็ยังเห็นอนาคตอันสดใสท่ีเต็มไปดวยอัตราการเติบโตรออยู 

เพราะดวยความมุงม่ันและปณิธานสูงสุด ท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑคุณภาพและสรางความเติบโตใน

ธุรกิจอยางตอเนื่อง ประกอบกับการดูแลเอาใจใสในสุขภาพของผูบริโภคท่ีมีมากข้ึนทุกวัน ท้ังหมด

คือจุดบันดาลใจท่ีทําให บริษัททิปโกฟูดส ตัดสินใจเร่ิมตนเพาะเมล็ดพันทางธุรกิจ และขยับขยาย

เขาสูตลาดเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพเม่ือ 15 ปท่ีแลว 

 จากความสําเร็จของบริษัทฯ อยางตอเนื่องในหลายปท่ีผานมาทําใหรากฐานของบริษัทฯ 

ม่ันคงและแข็งแกรงมากข้ึน และพรอมท่ีจะเติบโตอยางแข็งแรงยิ่งข้ึนตอไป และเพื่อเปนแนวทาง

ในการเติบโตท่ีเปนไปอยางม่ันคง ทางบริษัทฯ จึงมีโครงการท่ีช่ือวา “วัฒนธรรมนําองคกร” ข้ึนมา 

โดยโครงการนี้ไดคัดเลือกตัวแทนจากทุกหนวยงาน เขามามีสวนรวมในการระดมความคิดเพื่อ

กําหนดวัฒนธรรมใหมท่ีเหมาะสมกับองคกร และวิสัยทัศนใหม ซ่ึงไดวัฒนธรรมใหมขององคกร 

ตามตัวยอวา TIPCO มีความหมายดังนี้ 

   T Teamwork รวมพลัง 

   I Innovation สรางส่ิงใหม 

   P Pursue for excellence    ใจมุงม่ัน 

   C Commitment to customers  มอบส่ิงพอใจ 

   O Openness to learn     ใฝรูแบงปน 
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 ซ่ึงท้ังหมดนี้คือ วัฒนธรรมใหมท่ีพนักงานของบริษัททิปโก ทุกคนตองยึดเปนแนวทาง

เพื่อนําไปปฏิบัติ และเพื่อใหวัฒนธรรมดังกลาวซึมซับสูพนักงานทุกคน บริษัทจึงไดจัดกิจกรรม

นอกสถานท่ี Culture Outing โดยแฝงเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมใหมเขาไปในแตละกิจกรรม 

เพื่อใหทุกคนไดซึมซับท้ังวิสัยทัศน และวัฒนธรรมใหม โดยถาเปรียบทิปโกเหมือนตนไม ก็เปน

ตนไมท่ีมีรากแกวอันแข็งแกรง วัฒนธรรมใหมก็เปรียบเสมือนอาหารท่ีคอยหลอเล้ียงใหตนไมเติบ

ใหญ แผกิ่งกานสาขาออกไปอยางรวดเร็วยิ่งข้ึนกวาเดิม 

 บริษัท ฯ ยังไดตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการผลักดัน

ใหเกิดการเติบโตอยางตอเนื่อง  บริษัทฯไดมีการจัดทํา การสํารวจความคิดเห็นของพนักงาน 

Employee Opinion Serve (EOS) เพื่อสอบถามถึงความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีตอองคกรในเร่ือง

ภาพลักษณ ช่ือเสียง สวัสดิการ การบริหารงานและการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงในป 2551 ผลสํารวจ

ไดคะแนน  4.12 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนดีข้ึนจากปกอนท่ีไดคะแนน 4.10 และแตต่ํากวา

เปาหมายท่ีตั้งไว 4.15 คะแนน) โดยสวนท่ีไดคะแนนมากท่ีสุด  คือเร่ืองความเช่ือม่ันในองคกรและ

ฝายบริหาร สวนท่ีไดคะแนนต่ําสุดคือ  สภาพแวดลอมในการทํางานมีความปลอดภัยเพียงพอ  โดย

ฝายจัดการรับไปปรับปรุงเร่ืองความปลอดภัยในการทํางานในองคกรตอไป  และไดมีการจัดทําการ

พัฒนาศักยภาพหลักของพนักงาน Core Competency Improvement (CCI) เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานและสะทอนใหเห็นถึงเสนทางในการเจริญกาวหนาในบริษัทฯ  (Career Path) ในป 2551 

บริษัทฯไดจัดโครงการการทบทวนโครงสรางพื้นฐานดานทรัพยากรบุคคลและการจัดการการ

เติบโตในสายอาชีพ  (HR Foundation Components and Career Management Review) โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจในพื้นฐานการบริหารงานบุคคลและเปนการ

พัฒนาระบบการเสริมสรางขีดความสามารถของพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตขององคกร  

ตลอดจนความสามารถในการแขงขันสําหรับการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ  โดยเร่ิมโครงการท่ี

กลุมพนักงานระดับผูจัดการฝายข้ึนไปกอน  ซ่ึงในกิจกรรมของโครงการนั้นมีการทบทวนหนาท่ี

และความรับผิดชอบของแตละตําแหนงงาน การกําหนดความสามารถหลัก ( Core Competency) ซ่ึง

กําหนดใหเปนความสามารถของพนักงานทุกคนของบริษัท และความสามารถของผูบริหาร  

(Managerial Competency) ภายใตวัฒนธรรมองคกรและคุณลักษณะท่ีดีขององคกร (TIPCO Culture 

& Good Work Model) นอกจากนี้ยังไดมีการประเมินความสามารถของผูจัดการข้ึนไปทุกคนแบบ 

360 องศา คือประเมินโดยพนักงานเอง ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา  โดยได

นําผลลัพธจากการประเมินนี้ไปกําหนดเปน  แผนการพัฒนาความสามารถของพนักงานรายบุคคล 

หรือ Employee Development Program (EDP) เพื่อใหพนักงานไดเรียนรูและพัฒนาความสามารถท่ี
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จําเปนใหครบทุกดานท้ังสําหรับความรับผิดชอบในหนาท่ีในปจจุบันและสําหรับการเติบโตในสาย

อาชีพในอนาคตเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจดวยวิสัยทัศนใหมของบริษัท ฯ 

 นอกจากนี้บริษัทยังไดสงแบบสํารวจความพึงพอใจของคูคา Supplier โดยไดระดับ

ความพึงพอใจเฉล่ีย 4.24 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดีกวาปกอน 4.13 คะแนน และดีกวา

เปาหมาย 4.00 คะแนน บริษัทฯยังไดเร่ิมโครงการชุมชนสัมพันธตั้งแตป 2546 โดยมีการออกแบบ

สอบถามความเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ จากชุมชนท่ีอยูในละแวกโรงงาน เชน  วัด โรงเรียน ชาวไร 

ชาวบาน ฯลฯ ซ่ึงในป 2551 ไดรับคะแนน 4.25 คะแนนจากคะแนนเต็ม  5 คะแนน และไดนํา

ความเห็นท่ีไดรับมาปรับปรุงโดยกําหนดบุคคลท่ีรับผิดชอบและระยะเวลาในการดําเนินการท่ี

แนนอน พรอมกับมีการประเมินผลเปนระยะๆ เพื่อใหเปนบริษัทฯท่ีมีการกํากับดูแลท่ีดี  และปฏิบัติ

ตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน 

(หมายเหตุ คะแนน 1-5 มีความหมายดังนี้ 5 หมายถึง ดีมาก , 4 หมายถึง ดี , 3 หมายถึง พอใช , 1

และ 2 ตองปรับปรุง) 
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เลขที่แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยทีสํ่าคญัในความสําเร็จของการประกอบการของบริษัททปิโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน)  

เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 

        แบบสอบถามเรื่อง ปจจัยที่สําคัญในความสําเร็จของการประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศ

ไทย) จํากัด (มหาชน) จัดทําขึ้นเพื่อใชในการศึกษาคนควาแบบอิสระ ตามหลักสูตรปริญญาตรีการจัดการธุรกิจ

ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงคการศึกษาดังน้ี 

วตัถุประสงค์การศึกษา 

 เพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่สําคัญในความสําเร็จของการประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) 

 คณะผูวิจัยขอขอบทุกทานที่ใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถามในครั้งน้ีเปนอยางยิ่ง  

                                                                                                                           คณะผูวิจัย  

 

รายละเอยีดแบบสอบถาม: 

แบบสอบถามฉบับน้ีแบงออกเปน  4  สวน คือ 

 สวนที่ 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2 ปจจัยที่สําคัญในความสําเร็จของการประกอบการของบริษัททิปโกฟูดส (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) 

สวนที่ 3 การประเมินความสําเร็จของการประกอบการ 

สวนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ปัจจัยทีสํ่าคญัในความสําเร็จของการประกอบการของบริษัททปิโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

คําช้ีแจง  โปรดใสเครื่องหมาย    ลงในชองหนาคําตอบที่ถูกตองที่สุดหรือตรงกับความคิดทานมากที่สุด 

 

ส่วนที ่1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

1. เพศ 

[   ] ชาย    [   ] หญิง 

2. อายุ 

[   ] ไมเกิน 20 ป   [   ] 21-30 ป   [   ] 31-40 ป 

[   ] 41-50 ป    [   ] 51-60 ป   [   ] มากกวา 60 ป 

3. สถานภาพ 

[   ] โสด    [   ] สมรส   [   ] หยา/หมาย 

4. ระดับการศึกษา 

[   ] ประถมศึกษา   [   ] มัธยมศึกษา   [   ] อนุปริญญา 

[   ] ปริญญาตรี   [   ] สูงกวาปริญญาตรี 

5. ตําแหนงงาน 

ระบุ.............................................  

 

6. รายไดตอเดือน 

[   ] นอยกวา 10,000 บาท  [   ] 10,001-20,000 บาท 

[   ] 20,001-30,000 บาท   [   ] 30,001-40,000 บาท 

[   ] 40,001-50,000 บาท   [   ] มากกวา 50,000 บาท 
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ส่วนที ่2  ปัจจัยทีสํ่าคญัในความสําเร็จของการประกอบการของบริษัททปิโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย)  

 จํากดั (มหาชน) 

คําช้ีแจง  ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ี มีความสําคัญมากนอยเพียงใด ที่นําไปสูความสําเร็จของการประกอบการ 

  โดยใสเครื่องหมาย    ลงในชองหนาคําตอบที่ถูกตองที่สุดหรือตรงกับความคิดทานมากที่สุด 

ปัจจัยภายใน 

ระดับของความสําคญั 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
1. นโยบายการบริหาร 

1.1 องคกรมีการกําหนดนโยบายใน

การบริหารงานของบริษัท 

1.2 องคกรใหความสําคัญกับการ

กําหนดนโยบายการบริหาร  

1.3 องคกรมีการกําหนดนโยบายใน

การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4 มีการนํานโยบายการบริหารไปใช

ในทุกหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ใหแกองคกร 

1.5 พนักงานมีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นการกําหนดนโยบาย 

1.6 พนักงานรับทราบเกี่ยวกับนโยบาย

การบริหาร 

     1.7 นโยบายการบริหารของบริษัทมี    

ผลตอความสําเร็จของบริษัท 

     

2. การควบคุมคุณภาพ 

2.1 ฝายบริหารจัดใหมีนโยบายการ

ควบคุมคุณภาพภายในองคกร 

2.2 องคกรใหความสําคัญในการ

ควบคุมคุณภาพ 
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ปัจจัยภายใน 

ระดับของความสําคญั 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
2.3 มีการกําหนดใหมีการควบคุม

คุณภาพในทุกหนวยงานขององคกร 

2.4 มีการประเมินและปรับปรุง

คุณภาพอยางตอเนื่อง 

2.5 พนักงานมีสวนรวมในการจัดการ

ควบคุมคุณภาพ 

     2.6 การควบคุมคุณภาพขององคกร  

สงผลใหองคกรประสบความสําเร็จ 

     

3. การตระหนักถึงความสําคญัของ

ทมีงาน 

3.1 องคกรมีการทํางานรวมกันแบบ

เปนทีม 

3.2 การทํางานแบบเปนทีมมี

ความสําคัญตอองคกร 

3.3 องคกรมีทีมงานท่ีดีและมี

ประสิทธิภาพ 

3.4 ระดับความคิดริเร่ิมสรางสรรคของ

ทีมงาน 

3.5 บุคลากรในทีมงานมีความรู

ความสามารถ 

     3.6 การทํางานรวมกันเปนทีมสงผลตอ

ความสําเร็จขององคกร 
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ปัจจัยภายใน 

ระดับของความสําคญั 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
4. ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

4.1 องคกรจัดใหมีส่ิงอํานวยความ

สะดวกตาง ๆ 

     

4.2 ส่ิงอํานวยความสะดวกมี

ความสําคัญตอการทํางานของแตละ

หนวยงาน 

4.3 ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ มี

ความพรอมในการนํามาใชงาน 

4.4 การมีเคร่ืองจักร และเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 

4.5 ขนาดของพื้นท่ีการทํางานมีขนาด

พอเหมาะและสะดวกในการทํางาน 

4.6 การจัดสวัสดิการเพื่ออํานวยความ

สะดวกใหแกพนักงาน เชน รถรับสง

พนักงาน บานพัก เปนตน 

4.7 เคร่ืองมือ อุปกรณ เทคโนโลยีมี

เพียงพอ และพรอมใชในการทํางาน 

     4.8 ส่ิงอํานวยความสะดวก ท้ังดาน

เคร่ืองมือ อุปกรณ และสวัสดิการแก

พนักงานสงผลตอความสําเร็จของ

องคกร 

     

5. ประสบการณ์การทาํงาน 

5.1 องคกรมีการคัดสรรผูบริหาร และ

พนักงานท่ีมีประสบการณการทํางาน 
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ปัจจัยภายใน 

ระดับของความสําคญั 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
5.2 ประสบการณในการทํางาน ถือ

เปนส่ิงสําคัญในการบริหารงาน 

     

5.3  ประสบการณในการทํางานของ

พนักงานท่ีมีความรูความสามารถ

เฉพาะดาน 

     5.4 การมีประสบการณในการทํางาน

สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงาน

ขององคกร 

     

ปัจจัยภายนอก      

6. ภาวะเศรษฐกจิ 

6.1 มีการวางแผนรับมือกับภาวะ

เศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

6.2 การวางแผนการบริหารมีความ

สอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจใน

ปจจุบัน 

6.3 การเปล่ียนแปลงของภาวะ

เศรษฐกิจในแตละชวง มีความสําคัญ

ตอการกําหนดนโยบายขององคกร 

6.4 ภาวะเศรษฐกิจมีผลตอการผลิต

และจําหนาย 

     6.5 ภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงมี ผล

ตอการบริหารงานอันสงผลตอ

ความสําเร็จขององคกร 

 

     



 

61 

ปัจจัยภายนอก 
 

ระดับของความสําคญั 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
7. นโยบายรัฐบาล 

     7.1 มีการวางแผนรับมือกับนโยบาย

รัฐบาลท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

     7.2 นโยบายรัฐบาลสงผลกระทบตอ

การบริหารงานของผูบริหาร 

7.3 นโยบายของรัฐบาลมีความสําคัญ

ตอการบริหารงานขององคกร 

7.4 นโยบายการเก็บภาษีของรัฐบาล

ชวยเอ้ือประโยชนตอการผลิต และ

สงออกสินคาขององคกร 

      7.5 การเปล่ียนแปลงนโยบายของ

รัฐบาลสงผลตอการดําเนินงานของ

บริษัท 
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ส่วนที ่3 การประเมินความสําเร็จของการประกอบการ 

คําช้ีแจง  ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ี เปนผลความสําเร็จของการประกอบการ 

  โดยใสเครื่องหมาย    ลงในชองหนาคําตอบที่ถูกตองที่สุดหรือตรงกับความคิดทานมากที่สุด 

 

รายละเอยีด 
ระดับความสําเร็จ 

มากทีสุ่ด มาก 
ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
1. ความสําเร็จในภาพรวม      

2. ความสําเร็จในเร่ืองเป้าหมายการทาํ

กาํไร 

     

3. ความสําเร็จในเร่ืองการเติบโตของ

ธุรกจิ 

     

4. ความสําเร็จในเร่ืองความพงึพอใจ

ของพนักงาน 

4.1 สภาพการทํางาน 

4.2 ความกาวหนาและความม่ันคงใน

งาน 

4.3 ความสัมพันธของบุคลากรใน

องคกร 
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ส่วนที ่4 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. ปจจัยภายในขององคกรที่สงผลตอความสําเร็จของการประกอบการ 

          

          

          

          

           

2. ปจจัยภายนอกขององคกรที่สงผลตอความสําเร็จของการประกอบการ 

          

          

          

          

           

3. สภาพการทํางาน เชน สภาพแวดลอม อุปกรณ เครื่องมือ บุคลากรในที่ทํางาน เปนตน  

          

          

          

          

           

4. ความกาวหนาและความมั่นคงในงานที่ทํา เชน การเลื่อนตําแหนงงาน ระยะเวลาในการทํางานรวมกับ

องคกร เปนตน 
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5.  ความสัมพันธของบุคลากรในองคกร เชน การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน การดูแลเอาใจใสของ

ผูบังคับบัญชา เปนตน 

          

          

          

          

           

6. ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-สกุล  นางสาวศรีประไพรพรรณ  หาญคง 

ท่ีอยู   2234/1623 หมู 1 ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 

ประวัติการศึกษา 
        พ.ศ. 2548  สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนสตรีชัยภูมิ 

        พ.ศ. 2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจัดการ

ธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-สกุล  นางสาวกัญญาณภัท  พวงแกว 

ท่ีอยู   212 หมู 16 ตําบลอาวนอย อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77210 

ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2548 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนประจวบ

วิทยาลัย 

พ.ศ. 2552 ศึกษาตอระดับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจัดการ

ธุรกิจท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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	การบริหารคุณภาพ (Quality Management) หมายถึง การใช้วิธีการทำงานที่เป็นระบบที่ดี (Good System) ในการจัดการทุกเรื่องในองค์การให้มีคุณภาพ (ไพบูลย์ ช่างเรียน และปรีดา กุลชล2542 : 200) ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Product) คุณภาพบริการ (Service) คุณภาพการป...
	การบริหารคุณภาพจึงเรื่องของการบริหารงานประเภทหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการงานในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพตามที่กำหนดไว้ในนโยบายคุณภาพขององค์กร ดังนั้น การที่องค์กรจะได้มาซึ่งคุณภาพที่ต้องการจึงต้องมีการกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์นโยบายที่ชั...
	แนวคิดด้านคุณภาพที่สามารถนำมาใช้เป็นเทคนิคและวิธีการพัฒนาระบบการบริหารที่ดีขึ้นมาใช้ เพื่อให้องค์กรสามารถผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ คือสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึ่งพอใจให้ลูกค้าได้นั้น มีกิจกรรมหลายระบบ หลายกิจกรรมที่สามารถเลือกนำมาใช้...
	การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) หมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติต่างๆ ที่มีการวางแผนงาน ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติไว้อย่างเป็นระบบ เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการตรวจสอบควบคุม และประเมินผลอย่างครบวงจรคุณภาพเดมิ่ง PDCA (Plan-Do-C...
	การวางระบบคุณภาพจึงต้องมีการวางระบบการบริหารคุณภาพใน 4 ระดับคือ ระบบการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing : Qau) ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Control : QC) ระบบการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment : Qas) และระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) นั...
	QA = QC + Qau + Qas ทั้งนี้เพราะ การที่องค์กรจะสามารถผลิตสินค้า หรือบริการที่มีคุณภาพเป็นไปตามต้องการได้ ต้องมีการวางระบบการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลไว้อย่างถูกต้องและเป็นระบบไว้ได้ก่อน (ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 2550 : 80) เพื่อเป็นหลักประกันว่า จะ...
	การควบคุมคุณภาพ จึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น การควบคุมคุณภาพประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ
	คำว่า “การควบคุม” (Control) หมายถึงการจัดการดำเนินการต่างๆ ให้เกิดผลตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่กำไว้ สอง คำว่า “คุณภาพ” (Quality) หมายถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือผลงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำไว้ โดยเน้นที่ความพึ่งพอใจ และการตอบสนองความ...
	การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จึงหมายถึง การจัดระบบการทำงาน การควบคุมงานและการประเมินผลการทำงานที่สามารถทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า มีต้นทุนหรือราคาที่เหมาะสม และสามารถทำได้ด้วยความรวดเร็ว ตรงเวลา
	จากการศึกษาแนวคิดการบริหารคุณภาพ แสดงให้เห็นถึง การตัดสินใจขององค์กรที่มีการนำระบบการบริหารคุณภาพมาใช้ภายในองค์กร เพื่อรองรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างไม่มีปัญหา ทำให้ทราบได้ว่าปัจจัยด้านการบริหารคุณภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่...
	ทฤษฎีองค์การ
	ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
	แนวคิดความสำเร็จของผู้บริหาร
	นโยบายการบริหาร
	นโยบาย (Policies) เป็นแนวทางที่กำหนดขอบเขตการตัดสินใจ เป็นกิจกรรมการจัดการที่ควบคุมเวลาทั้งหมด การจัดทำนโยบายเป็นส่วนประกอบของการวางแผนจัดการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2545 : 145) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (Objectives) องค์การต้องคำนึงถึงการบรร...
	นโยบายการบริหาร หมายถึงหลักการที่กำหนดขอบเขตอย่างกว้างๆ แสดงถึงแนวทาง หลักการการดำเนินงานที่ต้องการให้องค์กรดำเนินไปในทิศทางที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยทั่วไปแล้วนโยบายหลักขององค์กร จะสะท้อนถึงปรัชญาในการทำงานขององค์กรนั้นๆ เป็นกรอบในการส...
	นโยบายขององค์การ (Organizational Policy) นโยบายองค์การ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางที่กำหนดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้บริหารการพิจารณาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 2545 : 150) ตลอดจนกำหนดการปฏิบัติการและกลยุทธ์ในการคว...
	จากการศึกษาแนวคิดนโยบายการบริหาร ทำให้ทราบว่า ปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของผู้บริหาร ได้แก่ นโยบายการบริหาร การตระหนักถึงความสำคัญของทีมงาน และการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน ผู้วิจัยจึงได้นำตัวแปรเหล่านี้ มาศึกษาในกรอบแนวคิดการวิจัย
	การบริหารทีมงาน
	ทีม (Team) หรือ ทีมงาน (Teamwork) หมายถึง กลุ่มคนที่ต้องมาทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ 2545 : 10) และเป็นการรวมตัวที่จะต้องอาศัยความเข้าใจ ความผูกพันและความร่วมมือซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อที่สมาชิกแต่ละคนจะสามา...
	ดังนั้น การรวมทีมกันทำงานที่ดีจะต้องคำนึงถึงเป้าหมายของงานเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของคำว่า TEAM ที่หมายถึง
	T = Together  คือ การร่วมมือกัน
	E = Everyone  คือ คนทุกคน
	A = Accomplishment คือ การบรรลุผล
	M = Mission  คือ เป้าหมาย
	สรุปความโดยรวมของคำว่า “TEAM คือการร่วมมือกันของทุกคน เพื่อมุ่งสู่การบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ที่ต้องอาศัยการมีความคิดเห็นคล้อยตามกัน ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ยอมรับในความบกพร่องและความแตกต่างซึ่งกันและกัน นำมาผสมให้เกิดความกลมกลืนกันในระหว่างผู้ร่วมที...
	การสร้างทีมงานที่ดี
	พื้นฐานของบุคคลที่มารวมตัวเป็นทีมย่อมมีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม สภาพครอบครัวของแต่ละคน สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่แสดงออกมาแตกต่างกันไป ผู้นำทีมต้องศึกษาความเข้าใจโดยเรียนรู้ถึงจุดที่บุคคลมีร่วมกั...
	การประเมินผลทีมงาน
	ในการดำเนินงานตลอดทั้งปีขององค์กร จำเป็นต้องมีการประเมินผลทีมงานเป็นรายครึ่งปีหรือกำหนดปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาหาจุดแข็งและจุดด้อยของทีมงาน ว่ามีจุดใดที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติม นอกจากนี้สิ่งสำคัญ คือต้องมีการวัดความพึงพอใจในการทำงานของผู้ปฏิบัติในทีม ซ...
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