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บทคดัย่อ 
รายงานการวิจัยเรือง “ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซน็

เตอร์ จาํกดั (มหาชน) ในสาขา กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาประสทิธภิาพในการ
จัดส่งสนิค้าของบริษัท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์ จาํกดั (มหาชน) เพือเปรียบเทยีบประสทิธภิาพใน
การจัดส่งสินค้าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์ จาํกัด (มหาชน) ในสาขา กรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนัจาํแนกตามปัจจัย 
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการวิจัย พนักงานจัดส่งสินค้า ระยะเวลาทีปฏิบัติงานขนส่ง
สินค้า ปฏิบัติงาน ณ สาขาใด กลุ่มตัวอย่างทีใช้คือ พนักงานส่งสินค้าสาขาในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 50 คน เครืองมือทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และสถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน F-
test, One-Way 

ANOVA 

 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่งสนิค้าสาขาในการุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับการ
ปฏิบัติบ่อยครัง เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้านด้านความ
รวดเรว็ มากทสีุด รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัย ส่วนด้านความแน่นอนเชือถือมีประสิทธิภาพ
การขนส่งน้อยทสีดุ 

ผลการเปรียบเทยีบความแตกต่างของพนักงานขนส่งสินค้า บริษัท โฮม โปรดักส์ เซน็
เตอร์ จํากัด (มหาชน) พบว่า ขนาดของสาขาทีส่งมอบสินค้าทีแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
จัดการขนส่งสนิค้าแตกต่างกนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ 0.05  

*นักศึกษาศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
** ทปีรึกษาหลัก
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บทนาํ 
การขนส่งเป็นอุตสาหกรรมบริการ ทมีีความสาํคัญต่อการดาํรงชีวิตของบุคคล เป็น

สงิจาํเป็นต่อกจิกรรมต่างๆอย่างเหน็ได้ชัดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรืองการเดินทางหรือเคลือนย้าย
สินค้า จากทีแห่งหนึงไปอีกแห่งหนึง ทุกอย่างล้วนแล้วต้องอาศัยการขนส่งทงัสินในธุรกิจการค้า 
การขนส่งยังคงเป็นปัจจัยทสีาํคัญในการช่วยเพิมคุณค่าของสนิค้าหรือบริการทาํให้ผู้บริโภคทอียู่ใน
สถานททีกีารขนส่งเข้าไปถึง ให้ได้มีสนิค้าหรือบริการบริโภคตรงตามทต้ีองการ การขนส่งสนิค้าจะ
ช่วยนาํสนิค้าจากแหล่งผลิต ผ่านบุคคลคนกลางจนกระทงัถึงผู้บริโภค ดังนันการดาํเนินธุรกิจย่อม
ต้องอาศัยการขนส่งทงัสนิ ถ้าทแีห่งใดมีถนน พาหนะทใีช้ในการขนส่งเพียงพอ มีการจัดการขนส่ง
ทีดี กจ็ะทาํให้การลาํเลียงสินค้าจากแหล่งผลิต ไปสู่ตลาดทาํได้สะดวกรวดเร็ว เป็นผลให้สภาพ
เศรษฐกจิในทแีห่งนันเจริญขึน (นายอคัรพล ชุณหเกยีรติสกุลกาํ 2559) 

 การขนส่งเปรียบเสมือนหัวใจสาํคัญของแทบทุกภาคธุรกิจเนืองจากเป็นกิจกรรมที
เชือมโยงและสนับสนุนกิจกรรมอนืๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตการจัดการวัสดุคงคลักระบวน
การจัดซือ การจัดการคลังสินค้า รวมไปถึงการให้บริการลูกค้า ดังนันจึงอาจกล่าวได้ว่าการขนส่งที
มีประสิทธิภาพ นอกจากสามารถรับและส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาและ สินค้าหรือวัตถุดิบอยู่ใน
สภาพดีแล้ว ควรจะอยู่ในต้นทุนทเีหมาะสมด้วย (ยศจิรา ว่องวิทย์, 2543: 26) 

 ผู้ประกอบธุรกิจได้เหน็ความสาํคัญของผู้ประกอบการขนส่งมากขึน เพราะว่าการใช้
บริการผู้ประกอบการขนส่งด้วยความเชือมันทีว่าผู้ประกอบการขนส่ง จะช่วยพัฒนาขีด
ความสามารถคุณภาพและยกระดับการให้บริการให้ดีขึน จะเป็นการเพิมศักยภาพ ในการแข่งขัน
และความต้องการของตลาด ซึงมีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา และยังคาดหวังว่าจะช่วยลด
ต้นทุนการขนส่ง หรือสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับทีพึงพอใจได้ อีกทังการร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาจะทาํให้ก่อเกิดประโยชน์ร่วมกัน ทีจะพัฒนาความสัมพันธ์ทีดีในระยะยาว การใช้บริการ
ผู้ประกอบการขนส่งบางครังกเ็กิดปัญหาในระหว่างการจัดส่งขึนได้ การคัดเลือกผู้ประกอบการ
ขนส่ง จึงเป็นการตัดสินทีมีความสาํคัญ การคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งทีเหมาะสมให้เข้ามา
ดาํเนินการแทนนัน ซึงปัจจัยส่วนใหญ่ทผู้ีใช้บริการขนส่งนาํมาใช้ประกอบการพิจารณา เช่น ความ
ตรงต่อเวลา ราคาค่าขนส่ง ความน่าเชือถือ ความรู้ความสมารถของบุคลากร จาํนวนเครืองมือใน
การขนส่ง หรือชือเสยีงขอผู้ประกอบการขนส่งเป็นต้น นอกจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว อาจจะมี
ปัจจัยอนืๆอกีขึนอยู่กบัแต่ละประเภทของธุรกจิ 

 จากข้อมูลทีได้กล่าวมาแล้วนัน นักศึกษาได้สนใจศึกษาค้นคว้า ประสิทธิภาพในการ
จัดส่งสินค้าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์ จาํกัด (มหาชน)ในสาขา กรุงเทพมหานคร เพือ
เพิมประสทิธใินการจัดส่งสนิค้าทดีีสาํหรับลูกค้า โดยหวังว่าผลการศึกษาครังนีจะเป็นประโยชน์ไม่
มากกน้็อย แก่บริษัท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์ จาํกดั (มหาชน)ในสาขากรุงเทพมหานคร  
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วตัถุประสงคก์ารวิจยั 
 1. เพือศึกษาประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

จาํกดั (มหาชน) 
 2. เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าของบริษัท โฮม โปรดักส์

เซน็เตอร์ จาํกดั (มหาชน) ในสาขา กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

สมมติฐานการวิจยั 
1. ขนาดของสาขาในกรุงเทพมหานครทีแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการจัดการขนส่ง

สนิค้าทแีตกต่างกนั 

ขอบเขตของการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากรทใีช้ในการวิจัยครังนี คือพนักงานจัดส่งสินค้าสาขาในกรุงเทพมหานครของ
บริษัทโฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 50 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานส่งสนิค้าสาขาในการุงเทพมหานคร 
2. พืนทีทีใช้ในการวิจัยคือ สาขาในกรุงเทพมหานครของบริษัทโฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์ จาํกัด
(มหาชน) ดังนี

2.1 สาขารังสติ 

2.2 สาขารัตนาธเิบศร์ 
2.3 สาขาเพชรเกษม 

3. ระยะเวลาทีใชใ้นการเก็บขอ้มูล
เริมศึกษาและเกบ็ข้อมูลตงัแต่ เดือน ตุลาคม  ถึง พฤศจิกายน  

4. ตวัแปรในการวิจยั
 4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการวิจัย พนักงานจัดส่งสินค้า ระยะเวลาที

ปฏบัิติงานขนส่งสนิค้า ปฏบัิติงาน ณ สาขาใด 

  4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซน็
เตอร์ จาํกัด (มหาชน) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านความรวดเรว็ ด้านการประหยัด ด้านความ
ปลอดภัย ด้านความสะดวกสบาย และด้านความแน่นอนเชือถือ 
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ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บัจากการวิจยั 
1. ทราบถึงประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด

(มหาชน) ในสาขา กรุงเทพมหานคร 
2. ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้าของบริษัทโฮม โปร

ดักส ์เซน็เตอร์ จาํกดั (มหาชน) ในสาขา กรุงเทพมหานคร ให้ดียิงขนึ

ระเบยีบในการวิจยั 
 ในการวิจัยครังนีใช้เครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยใช้แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list ) แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที 1 ข้อมูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการวิจัย 
ระยะเวลาทปีฏบัิติงาน ขนส่งสนิ เป็นคาํถามแบบเลือกตอบ(Check list) 

 ตอนที 2 ข้อมูลความคิดเหน็เกียวกับประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าของบริษัท โฮม 
โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)ในสาขา กรุงเทพมหานคร ทัง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ความรวดเรว็, ด้านการประหยัด, ด้านความปลอดภัย, ด้านความสะดวกสบาย, ด้านความแน่นอน
เชือถือ เป็นคาํถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากทสีดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทสีดุ 

 ตอนที 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นคา ถามปลายเปิดโดยแบบสอบถาม มี
ลักษณะคา ถามแบบเลือกตอบ (Check list) ให้เลือกตอบตามมาตรวัดแบบ Likert Type Scale 

ซึงผู้วิจัยได้กาํหนดค่าคะแนนเพือการแปลผล ดังนี 

ระดับ 5 หมายถึง ระดับการปฏบัิติทุกครัง 
ระดับ 4 หมายถึง ระดับการปฏบัิติบ่อยครัง 
ระดับ 3 หมายถึง ระดับการปฏบัิติบางครัง 
ระดับ 2 หมายถึง ระดับการปฏบัิติน้อยครัง 
ระดับ 1 หมายถึง ระดับไม่เคยปฏบัิติ 

ส่วนเกณฑก์ารให้ความหมายของค่าเฉลีย กาํหนดตามเกณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด 

(2545, หน้า 103) ดังนี 

ค่าเฉลีย 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏบัิติทุกครัง 
ค่าเฉลีย 3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏบัิติบ่อยครัง 
ค่าเฉลีย 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏบัิติบางครัง 
ค่าเฉลีย 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏบัิติน้อยครัง 
ค่าเฉลีย 1.00-1.50 หมายถึง ไม่เคยปฏบัิติ 
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ผลการศึกษา 
ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 พนักงานขนส่งสินค้าทงัหมดเป็นเพศชาย ร้อยละ 100.00 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 
40 ระดับการวิจัยตาํกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 100.00 ปฏิบัติงาน ณ สาขารังสิตร้อยละ 40 มี
ระยะเวลาทปีฏบัิติงาน 6-10 ปี ร้อยละ 36 

ตอนที 2 ประสิทธิภาพการจดัการขนส่งสินคา้ 
ผลการวิจัยประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้าบริษัท โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์ จาํกัด 

(มหาชน) โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับการปฏิบัติบ่อยครัง เมือพิจารณารายด้าน พบว่า 
พนักงานขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้าอยู่ในระดับการปฏบัิติบ่อยครัง 4 ด้าน 
คือ ด้านความรวดเรว็ ด้านการประหยัด ด้านความปลอดภัย ด้านความสะดวกสบาย ด้านความ
แน่นอนเชือถือ เมือพิจารณาเป็นรายข้อของประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้าของพนักงาน
ขนส่งสนิค้า สามารถสรุปผลได้ดังนี 

 ดา้นความรวดเร็ว พนักงานขับรถส่งสินค้าบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด 
(มหาชน) มีประสทิธภิาพการจัดการขนส่งสนิค้าอยู่ในระดับการปฏบัิติบ่อยครัง ได้แก่ สามารถจัด
สินค้าได้รวดเรว็ตรงตามจาํนวนทีกาํหนดไว้ รองลงมาคือ มีการประสานงานฝ่ายทีเกียวข้องก่อน 
เพือความรวดเรว็มีค่าเฉลียน้อยทสีดุ 

 ด้านการประหยัด พนักงานขับรถส่งสินค้าบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด 
(มหาชน)อยู่ในระดับการปฏิบัติบ่อยครัง ได้แก่ มีการจัดตารางขนส่งสินค้า โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการขนส่งในแต่ละเทยีวเพือช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการ
ขนส่ง รองลงมาคือมีการพัฒนารูปแบบการขนส่งและใช้พลังงานต้นทุนตาํมีค่าเฉลียน้อยทสีดุ 

 ด้านความปลอดภัย พนักงานขับรถส่งสินค้าบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด 
(มหาชน)อยู่ในระดับการปฏิบัติบ่อยครัง ได้แก่ มีตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและ
อุปกรณ์ประกอบการทาํงานทอียู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รองลงมาคือ มีมีการติดตามแก้ปัญหากรณี
เกิดความผิดพลาดในการขนส่งและการส่งมอบสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและติดตามการขนส่งและตรวจสอบการเคลือนย้ายของสนิค้ามีค่าเฉลียน้อยทสีุด 

 ด้านความสะดวกสบาย พนักงานขับรถส่งสินค้าบริษัท โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์ จาํกัด 
(มหาชน)อยู่ในระดับการปฏิบัติบ่อยครัง ได้แก่ มีเอกสารเกียวกับการขนส่งสินค้าเข้าใจง่าย ไม่
ยุ่งยากซับซ้อนรองลงมาคือ มีการนาํอุปกรณ์และเครืองมือททีนัสมัยมาใช้ในการเคลือนย้ายสนิค้า
และมีการพัฒนาอบรมบุคลากรเพือให้บริการขนสนิค้าอยู่เสมอทาํให้เกิดความสะดวกสบายในการ
เคลือนย้ายขนส่งสินค้า และมีการจัดสรรจํานวนพนักงานทีใช้ในการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้า
เพียงพอและเหมาะสมมีค่าเฉลียน้อยทสีดุ 

 ด้านความแน่นอนเชือถือ พนักงานขับรถส่งสินค้าบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 
จํากัด (มหาชน)อยู่ในระดับการปฏิบัติบ่อยครัง ได้แก่ มีการบันทึกข้อมูล การจัดส่งสินค้าใน
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือให้การจัดการด้านการขนส่งมีความถูกต้องสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 
รองลงมาคือ มีการดาํเนินงานจัดส่งสินค้าตามข้อสัญญาทุกประการและมีการจัดส่งสินค้าไปยัง
สาขาได้ตรงเวลาทไีด้แจ้งไว้มีค่าเฉลียน้อยทสีดุ 

ตอนที 3 ผลการเปรียบเทียบสาขาขนส่งสินค้าบริษัท โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์ จาํกัด 
(มหาชน) 

 จากการเปรียบเทยีบความแตกต่างประสทิธภิาพการจัดการขนส่งสนิค้าโดยการจาํแนก
ตามสาขาทีส่งมอบสินค้าพบว่า ขนาดของสาขาทีส่งมอบสินค้าทีแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
จัดการขนส่งสินค้าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ผลการวิจัยนีจึงยอมรับ
สมมติฐานทตีังไว้  

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการวิจัยพบว่า พนักงานขนส่งสินค้าบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด 

(มหาชน)มีประสทิธภิาพในการจัดการขนส่งแสดงให้เหน็ว่า บริษัท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์ จาํกดั 
(มหาชน)ได้ให้ความสาคัญอย่างยิงในเรือง ความรวดเรว็ การจัดการขนส่งสินค้าเพือให้เพียงพอ
กบัความต้องการของลูกค้า  

 นอกจากนียังพบว่า พนักงานขนส่งสินค้าบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด 
(มหาชน)มีประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยของสินค้าและพนักงานขนส่งโดยได้มีการได้มี
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ประกอบการทาํงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานตลอดเวลา ทีเป็นเช่นนี เนืองทางบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)ได้ให้
ความสาํคัญถึงบุคลากรเป็นอนัดับต้นๆทงัด้านความปลอดภัยของพนักงานในระหว่างขนส่งสนิค้า 
และการเคลือนย้ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพทีสุดและปลอดภัยทีสุด และป้องกันการเกิด
ข้อผิดพลาดให้มากทีสุด รวมไปถึงด้านความสะดวกสบาย,ด้านการประหยัดและด้านความ
แน่นอนเชือถือ ทีทางบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)ได้ให้ความสาํคัญ เมือ
พิจารณาเป็นราย 
ด้านผลการวิจัยพบว่า  

1. ดา้นความรวดเร็ว พบว่า มีการประสานงานฝ่ายทเีกยีวข้องก่อนเพือความรวดเรว็
น้อยทสีดุ เนืองจากการขนส่งสนิค้าบริษัทโฮมโปร จะต้องมีการประสานงานหลายฝ่าย ทงัทางด้าน
เอกสาร จึงเป็นสาเหตุหนึงททีาํให้เกดิความล่าช้า ดังนัน ควรกาํหนดให้มีการควบคุมเวลาในแต่ละ
ขันตอนและกระบวนการขนส่งให้รวดเร็วและมีความผิดพลาดน้อยทีสุดเพือให้การขนส่งมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

2. ดา้นการประหยดั พบว่า พนักงานขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพการจัดการขนส่ง
สนิค้า ในหัวข้อมีการการพัฒนารูปแบบการขนส่งและใช้พลังงานต้นทุนตาํน้อยทสีดุ เนืองจากการ 
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ทาํงานของการขนส่งสินค้ายังคงต้องใช้รถยนต์ในการขนส่งจึงไม่สามารถมีการนํารถยนต์ทีใช้
พลังงานตาํมาทดแทนได้เนืองจากรถขนส่งมีข้อกาํหนดในขนส่งให้ตรงเวลาเพือประสิทธิภาพใน
การขนส่ง 

3. ดา้นความปลอดภยั พบว่าติดตามการขนส่งและตรวจสอบการเคลือนย้ายของ
สนิค้าสนิค้าน้อยทสีดุ อาจจะมองได้ดังนี 

3.1) ถ้าในด้านของพนักงาน พนักงานขับรถขนส่งสนิค้าเพือไปส่งสนิค้าไม่ว่าจะ 
เป็นกลางวันหรือกลางคืนจะมีความเสยีงในการเดินรถเนืองจาก สนิค้าทขีนส่งนันคืออะไร 
สภาพร่างกาย สภาพทาง ถนนลัดผ่าน เป็นต้น 

 3.2) ในด้านการปฏบัิติงาน ในการติดตามตรวจสอบการขนส่งสินค้าตลอดเวลา
ในการขนส่งนันเพือทีจะได้รับทราบถึงความปลอดภัยของพนักงานและสินค้าเช่น รถขนส่งเกิด
เสยีหายระหว่างทาง หรือการตรวจสอบสนิค้าของทางกรมตาํรวจ เป็นต้น ควรนาํระบบติดตามการ
เคลือนย้ายขนส่งสินค้าเช่นระบบ GPS เข้ามาใช้ มีการติดต่อสือสารได้ตลอดเวลา ตลอดจน
อุปกรณ์สาหรับงานขนส่งต้องมีแผนการตรวจสอบให้มีความพร้อมเสมอเพือป้องกันผิดพลาดที
อาจจะเกดิขนึซึงจะส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

4. ดา้นความสะดวกสบาย พบว่า การจัดสรรจาํนวนพนักงานทีใช้ในการขนส่งหรือ
ขนถ่ายสินค้าเพียงพอและเหมาะสม น้อยทีสุด เนืองจากความต้องการของ บริษัทโฮม โปร มี
สินค้าหลากหลายจึงอาจทาํให้พนักงานในการเคลือนย้ายสินค้า และจัดส่งสินค้าไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของสาขาดังนัน ควรนําอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเช่น การให้ Robot มาช่วยในการ
เคลือนย้ายเพือความรวดเรว็และลดคนในการเคลือนย้ายเป็นต้น 

5. ดา้นความแน่นอนเชือถอื พบว่า พนักงานขนส่งสนิค้าทมีีประสิทธิภาพการจัดการ
ขนส่งสินค้า ในหัวข้อการกาํหนดเวลาในการขนส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทางทีแน่นอนน้อย
ทสีุด เนืองจากการจราจรของแต่ละเส้นทางและแต่ละวันไม่สามารถกาํหนดเวลาได้ชัดเจนดังนัน 
ควรนําการวิงเส้นทางแต่ละเส้นทางมาคํานวนหาเวลาในการวิงรถขนส่งทีเร็วทีสุด เพือ
ประสทิธภิาพในการขนส่งเป็นต้น 

ขอ้เสนอแนะ 
 จากการวิจัยเรือง ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์ 

จาํกดั (มหาชน) ในสาขา กรุงเทพมหานครพบว่าพนักงานขนส่งสนิค้า มีประสทิธภิาพอยู่ในระดับ
การปฏบัิติบ่อยครัง จากข้อค้นพบดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี 

เชิงนโยบาย 
1. ควรปรับปรุงประสทิธภิาพในการบริหารงานและการปฏบัิติงานของพนักงานทุก

ระดับ โดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม รวดเรว็ และวัดเชิงปริมาณกบัคุณภาพ 

2. ควรจัดหาอุปกรณ์เครืองมือ เครืองใช้ทจีาํเป็นและทนัสมัย เพือให้การขนส่งสนิค้า
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มีความสะดวก รวดเรว็ สามารถขนส่งสนิค้าได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

เชิงปฏิบติั 
1. ผู้ศึกษาควรศึกษาวิธกีารในการเพิมประสิทธิภาพในการจัดส่งสนิค้าของบริษัท โฮม

โปรดักส์ เซน็เตอร์ จาํกัด (มหาชน) ของพนักงานทุกคนได้มีการตระหนักด้วยตนเองก่อนนาํ ไป
ปฏบัิติ 

2. ควรมีการแนะนาํ ให้พนักงานขับรถขนส่งได้รู้จักกับแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกียวกับการเพิมประสิทธิภาพในการขนส่งสามารถนาํหลักการและ
แนวคิดทไีด้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

เชิงวิชาการ 
1. ควรมีการวิจัยรูปแบบทีเหมาะสมในการจัดการขนส่งสินค้า ของบริษัท โฮม โปร

ดักส ์เซน็เตอร์ จาํกดั (มหาชน) ทงันีเพือให้การขนส่งสนิค้ามีประสทิธภิาพเพิมขึน 

2. ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพเกียวกับประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าของบริษัท
โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์ จาํกดั (มหาชน) เพือให้เกดิมุมมองในหลายๆ มิติ 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานนิพนธ์ฉบับนีสาํเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ดร.จิราพร ชมสวนอาจารย์ทปีรึกษา
หลักและควบคุมงานนิพนธ์ ทีท่านกรุณาเสียสละเวลาให้คาํปรึกษา แนะนํา แนวทางทีถูกต้อง 
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถีถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึงในความกรุณาของทา่นเป็นอย่างยิง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขา วิชาการ จัดการโลจิสติกส์และโ ซ่อุปทาน 
มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่าน ตลอดจนวิทยากรและผู้ทีเกียวข้องทุกท่านทีมีประสบการณ์ 
ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ทไีด้ให้ความรู้และให้ความช่วยเหลือเกยีวกบัข้อมูลในการทาํวิจัย
ในครังนี 

นอกจากนีงานวิจัยครังนีจะสาํเร็จไม่ได้ถ้าหากไม่ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจาก
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซน็เตอร์ จาํกัด (มหาชน) ทีรับผิดชอบการขนส่งสินค้าไปยังสาขาทาํ ให้
ได้รับข้อมูลทสีมบูรณ์และได้ผลการศึกษาทเีป็นประโยชน์ในการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดส่ง
สนิค้าบริษัท โฮม โปรดักส ์เซน็เตอร์ จาํกดั (มหาชน)ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิง 

 ขอขอบคุณพีๆ เพือนๆ ทุกทา่นทใีห้ความช่วยเหลือ คาํแนะนาํ และให้กาํลังใจ 
จนกระทงังานนิพนธนี์สามารถสาํเรจ็ลุล่วงลงได้ 

 และขอขอบพระคุณบุคคลทีมีความสาํคัญอย่างยิงต่อผู้ทาํวิจัยคือ ครอบครัวของ
ข้าพเจ้าทใีห้การสนับสนุนและให้กาํลังใจตลอดมา ซึงผู้วิจัยขอระลึกถึงพระคุณทา่น 
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