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ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าของบริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํ ากัด
(มหาชน) ในสาขา กรุงเทพมหานคร
ศศิชญา สุภาเสพย์*
ดร.จิราพร ชมสวน**
บทคัดย่อ
รายงานการวิจัยเรือง “ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้ าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน) ในสาขา กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาประสิทธิภาพในการ
จัดส่งสินค้ าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) เพือเปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การจัดส่งสินค้ าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ในสาขา กรุงเทพมหานคร
แตกต่างกันจําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุ คคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการวิ จัย พนั กงานจั ดส่งสินค้ า ระยะเวลาทีปฏิบัติงานขนส่ ง
สินค้ า ปฏิบัติงาน ณ สาขาใด กลุ่มตัวอย่างทีใช้ คือ พนักงานส่งสินค้ าสาขาในกรุ งเทพมหานคร
จํานวน 50 คน เครื องมือทีใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ลคือ แบบสอบถาม และสถิติทีใช้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุ มาน Ftest, One-Way
ANOVA
ผลการวิจัยพบว่า พนักงานส่งสินค้ าสาขาในการุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับการ
ปฏิบัติบ่อยครัง เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีประสิทธิภาพการขนส่ง สินค้ าด้ านด้ านความ
รวดเร็ว มากทีสุด รองลงมาคือ ด้ านความปลอดภัย ส่วนด้ านความแน่นอนเชือถือมีประสิทธิภาพ
การขนส่งน้ อยทีสุด
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพนักงานขนส่งสินค้ า บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน) พบว่ า ขนาดของสาขาทีส่งมอบสินค้ าทีแตกต่ างกันมีประสิทธิภาพการ
จัดการขนส่งสินค้ าแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ 0.05

*นักศึกษาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ทีปรึกษาหลัก
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บทนํา
การขนส่งเป็ นอุตสาหกรรมบริ การ ทีมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของบุ คคล เป็ น
สิงจําเป็ นต่อกิจกรรมต่างๆอย่างเห็นได้ ชัดในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็ นเรืองการเดินทางหรือเคลือนย้ าย
สินค้ า จากทีแห่ งหนึงไปอีกแห่ งหนึง ทุกอย่างล้ วนแล้ วต้ องอาศัยการขนส่งทังสินในธุรกิจการค้ า
การขนส่งยังคงเป็ นปัจจัยทีสําคัญในการช่วยเพิมคุณค่าของสินค้ าหรือบริการทําให้ ผ้ ูบริโภคทีอยู่ใน
สถานทีทีการขนส่งเข้ าไปถึง ให้ ได้ มีสนิ ค้ าหรือบริการบริโภคตรงตามทีต้ องการ การขนส่งสินค้ าจะ
ช่วยนําสินค้ าจากแหล่งผลิต ผ่านบุคคลคนกลางจนกระทังถึงผู้บริโภค ดังนันการดําเนินธุรกิจย่ อม
ต้ องอาศัยการขนส่งทังสิน ถ้ าทีแห่งใดมีถนน พาหนะทีใช้ ในการขนส่งเพียงพอ มีการจัดการขนส่ง
ทีดี ก็จะทําให้ การลําเลียงสินค้ าจากแหล่ งผลิต ไปสู่ตลาดทําได้ สะดวกรวดเร็ว เป็ นผลให้ สภาพ
เศรษฐกิจในทีแห่งนันเจริญขึน (นายอัครพล ชุณหเกียรติสกุลกํา 2559)
การขนส่งเปรี ยบเสมือนหั วใจสําคัญของแทบทุ กภาคธุรกิจเนื องจากเป็ นกิจกรรมที
เชือมโยงและสนับสนุนกิจกรรมอืนๆไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการผลิตการจัดการวัสดุคงคลักระบวน
การจัดซือ การจัดการคลังสินค้ า รวมไปถึงการให้ บริการลูกค้ า ดังนันจึงอาจกล่าวได้ ว่าการขนส่งที
มีประสิทธิภาพ นอกจากสามารถรับและส่งมอบสินค้ าให้ ตรงเวลาและ สินค้ าหรือวัตถุดิบอยู่ใน
สภาพดีแล้ ว ควรจะอยู่ในต้ นทุนทีเหมาะสมด้ วย (ยศจิรา ว่องวิทย์, 2543: 26)
ผู้ประกอบธุรกิจได้ เห็นความสําคัญของผู้ประกอบการขนส่งมากขึน เพราะว่าการใช้
บริ ก ารผู้ ป ระกอบการขนส่ ง ด้ ว ยความเชื อมั นที ว่ า ผู้ ประกอบการขนส่ ง จะช่ ว ยพั ฒ นาขี ด
ความสามารถคุณภาพและยกระดับการให้ บริการให้ ดีขึน จะเป็ นการเพิมศักยภาพ ในการแข่งขัน
และความต้ องการของตลาด ซึงมีการเปลี ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา และยังคาดหวั งว่ าจะช่ วยลด
ต้ นทุ นการขนส่ง หรื อสามารถควบคุ มให้ อ ยู่ ในระดับ ทีพึ งพอใจได้ อีกทังการร่ วมมือกัน แก้ ไข
ปั ญหาจะทําให้ ก่อเกิดประโยชน์ร่วมกัน ทีจะพั ฒนาความสัมพั นธ์ทีดีในระยะยาว การใช้ บริ การ
ผู้ประกอบการขนส่งบางครังก็เกิดปั ญหาในระหว่างการจัดส่งขึนได้ การคัดเลือกผู้ประกอบการ
ขนส่ง จึ งเป็ นการตัดสินทีมีความสําคัญ การคัดเลื อกผู้ ประกอบการขนส่งทีเหมาะสมให้ เข้ ามา
ดําเนินการแทนนัน ซึงปัจจัยส่วนใหญ่ทผูี ้ ใช้ บริการขนส่งนํามาใช้ ประกอบการพิจารณา เช่น ความ
ตรงต่อเวลา ราคาค่าขนส่ง ความน่าเชือถือ ความรู้ความสมารถของบุคลากร จํานวนเครืองมือใน
การขนส่ง หรือชือเสียงขอผู้ประกอบการขนส่งเป็ นต้ น นอกจากปัจจัยดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว อาจจะมี
ปัจจัยอืนๆอีกขึนอยู่กบั แต่ละประเภทของธุรกิจ
จากข้ อมูลทีได้ กล่ าวมาแล้ วนัน นักศึกษาได้ สนใจศึกษาค้ นคว้ า ประสิทธิภาพในการ
จัดส่งสินค้ าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)ในสาขา กรุงเทพมหานคร เพือ
เพิมประสิทธิในการจัดส่งสินค้ าทีดีสาํ หรับลูกค้ า โดยหวังว่าผลการศึกษาครังนีจะเป็ นประโยชน์ไม่
มากก็น้อย แก่บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)ในสาขากรุงเทพมหานคร
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วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื อศึ ก ษาประสิทธิภาพในการจั ดส่งสิน ค้ า ของบริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
จํากัด (มหาชน)
2. เพื อเปรี ย บเทีย บประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ของบริ ษั ท โฮม โปรดั ก ส์
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ในสาขา กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจยั
1. ขนาดของสาขาในกรุงเทพมหานครทีแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการจัดการขนส่ง
สินค้ าทีแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใช้ ในการวิจัยครั งนี คือพนักงานจัดส่งสินค้ าสาขาในกรุงเทพมหานครของ
บริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 50 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ พนักงานส่งสินค้ าสาขาในการุงเทพมหานคร
2. พื นทีทีใช้ ในการวิจัยคือ สาขาในกรุงเทพมหานครของบริ ษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน) ดังนี
2.1 สาขารังสิต
2.2 สาขารัตนาธิเบศร์
2.3 สาขาเพชรเกษม
3. ระยะเวลาทีใช้ในการเก็บข้อมูล
เริมศึกษาและเก็บข้ อมูลตังแต่ เดือน ตุลาคม

ถึง พฤศจิกายน

4. ตัวแปรในการวิจยั
4.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการวิจัย พนักงานจัดส่งสินค้ า ระยะเวลาที
ปฏิบัติงานขนส่งสินค้ า ปฏิบัติงาน ณ สาขาใด
4.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้ าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้ วย 5 ด้ าน คือ ด้ านความรวดเร็ว ด้ านการประหยัด ด้ านความ
ปลอดภัย ด้ านความสะดวกสบาย และด้ านความแน่นอนเชือถือ
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ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั จากการวิจยั
1. ทราบถึงประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้ าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน) ในสาขา กรุงเทพมหานคร
2. ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดส่งสินค้ าของบริษัทโฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ในสาขา กรุงเทพมหานคร ให้ ดียงขึ
ิ น
ระเบียบในการวิจยั
ในการวิจัยครังนีใช้ เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม
(Questionnaire) โดยใช้ แบบสอบถามแบบเลือกตอบ (Check list ) แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการวิจัย
ระยะเวลาทีปฏิบัติงาน ขนส่งสิน เป็ นคําถามแบบเลือกตอบ(Check list)
ตอนที 2 ข้ อมูลความคิดเห็นเกียวกับประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้ าของบริษัท โฮม
โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)ในสาขา กรุงเทพมหานคร ทัง 5 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ าน
ความรวดเร็ว, ด้ านการประหยัด, ด้ านความปลอดภัย, ด้ านความสะดวกสบาย, ด้ านความแน่นอน
เชือถือ เป็ นคําถามแบบประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุด
ตอนที 3 ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ เป็ นคา ถามปลายเปิ ดโดยแบบสอบถาม มี
ลักษณะคา ถามแบบเลือกตอบ (Check list) ให้ เลือกตอบตามมาตรวัดแบบ Likert Type Scale
ซึงผู้วิจัยได้ กาํ หนดค่าคะแนนเพือการแปลผล ดังนี
ระดับ 5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติทุกครัง
ระดับ 4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติบ่อยครัง
ระดับ 3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติบางครัง
ระดับ 2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อยครัง
ระดับ 1 หมายถึง ระดับไม่เคยปฏิบัติ
ส่วนเกณฑ์การให้ ความหมายของค่าเฉลีย กําหนดตามเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด
(2545, หน้ า 103) ดังนี
ค่าเฉลีย 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติทุกครัง
ค่าเฉลีย 3.51-4.50 หมายถึง มีการปฏิบัติบ่อยครัง
ค่าเฉลีย 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติบางครัง
ค่าเฉลีย 1.51-2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติน้อยครัง
ค่าเฉลีย 1.00-1.50 หมายถึง ไม่เคยปฏิบัติ
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ผลการศึกษา
ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
พนักงานขนส่งสินค้ าทังหมดเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 100.00 มีอายุ 36-45 ปี ร้ อยละ
40 ระดับ การวิ จั ยตํากว่ า ปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 100.00 ปฏิบั ติงาน ณ สาขารั งสิตร้ อยละ 40 มี
ระยะเวลาทีปฏิบัติงาน 6-10 ปี ร้ อยละ 36
ตอนที 2 ประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้า
ผลการวิจัยประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้ าบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน) โดยภาพรวม พบว่ า อยู่ ใ นระดับ การปฏิบั ติบ่ อยครั ง เมือพิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า
พนักงานขนส่งสินค้ ามีประสิทธิภาพการจัด การขนส่งสินค้ าอยู่ในระดับการปฏิบัติบ่อยครัง 4 ด้ าน
คือ ด้ านความรวดเร็ว ด้ านการประหยัด ด้ านความปลอดภัย ด้ านความสะดวกสบาย ด้ านความ
แน่ นอนเชือถือ เมือพิ จารณาเป็ นรายข้ อของประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้ าของพนักงาน
ขนส่งสินค้ า สามารถสรุปผลได้ ดังนี
ด้านความรวดเร็ ว พนั กงานขับ รถส่งสิน ค้ า บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น เตอร์ จํา กัด
(มหาชน) มีประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้ าอยู่ในระดับการปฏิบัติบ่อยครัง ได้ แก่ สามารถจัด
สินค้ าได้ รวดเร็วตรงตามจํานวนทีกําหนดไว้ รองลงมาคือ มีการประสานงานฝ่ ายทีเกียวข้ องก่อน
เพือความรวดเร็วมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด
ด้ า นการประหยั ด พนั กงานขับ รถส่ ง สิน ค้ า บริ ษั ท โฮม โปรดักส์ เซ็น เตอร์ จํา กัด
(มหาชน)อยู่ในระดับการปฏิบัติบ่อยครั ง ได้ แก่ มีการจัดตารางขนส่งสินค้ า โดยใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้ ามาช่วยในการบริหารจัดการขนส่งในแต่ละเทียวเพือช่วยให้ ประหยัดต้ นทุนในการ
ขนส่ง รองลงมาคือมีการพัฒนารูปแบบการขนส่งและใช้ พลังงานต้ นทุนตํามีค่าเฉลียน้ อยทีสุด
ด้ านความปลอดภัย พนักงานขับรถส่งสินค้ า บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)อยู่ในระดับการปฏิบัติบ่อยครั ง ได้ แก่ มีตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและ
อุปกรณ์ประกอบการทํางานทีอยู่ในสภาพพร้ อมใช้ งาน รองลงมาคือ มีมีการติดตามแก้ ปัญหากรณี
เกิดความผิดพลาดในการขนส่งและการส่งมอบสินค้ าเป็ นไปอย่างถูกต้ องตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและติดตามการขนส่งและตรวจสอบการเคลือนย้ ายของสินค้ ามีค่าเฉลียน้ อยทีสุด
ด้ านความสะดวกสบาย พนักงานขับรถส่งสินค้ าบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)อยู่ในระดับการปฏิบัติบ่อยครัง ได้ แก่ มีเอกสารเกียวกับการขนส่งสินค้ าเข้ าใจง่าย ไม่
ยุ่งยากซับซ้ อนรองลงมาคือ มีการนําอุปกรณ์และเครืองมือทีทันสมัยมาใช้ ในการเคลือนย้ ายสินค้ า
และมีการพัฒนาอบรมบุคลากรเพือให้ บริการขนสินค้ าอยู่เสมอทําให้ เกิดความสะดวกสบายในการ
เคลื อนย้ า ยขนส่ง สิน ค้ า และมี ก ารจั ด สรรจํา นวนพนั ก งานทีใช้ ใ นการขนส่ งหรื อ ขนถ่ า ยสิน ค้ า
เพียงพอและเหมาะสมมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด
ด้ า นความแน่ น อนเชือถือ พนั กงานขับ รถส่งสิน ค้ า บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
จํากัด (มหาชน)อยู่ในระดับการปฏิบัติบ่ อยครั ง ได้ แก่ มีการบันทึกข้ อมูล การจัดส่งสิน ค้ าใน
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือให้ การจัดการด้ านการขนส่งมีความถูก ต้ องสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้
รองลงมาคือ มีการดําเนินงานจัดส่งสินค้ าตามข้ อสัญญาทุกประการและมีการจัดส่งสินค้ า ไปยัง
สาขาได้ ตรงเวลาทีได้ แจ้ งไว้ มีค่าเฉลียน้ อยทีสุด
ตอนที 3 ผลการเปรียบเทียบสาขาขนส่งสินค้ า บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)
จากการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพการจัดการขนส่งสินค้ าโดยการจําแนก
ตามสาขาทีส่งมอบสินค้ าพบว่ า ขนาดของสาขาทีส่งมอบสินค้ าทีแตกต่างกันมีประสิทธิภาพการ
จั ดการขนส่งสินค้ าแตกต่ างกัน อย่ างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ผลการวิจัยนีจึงยอมรับ
สมมติฐานทีตังไว้
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิ จั ยพบว่ า พนั กงานขนส่งสิน ค้ า บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น เตอร์ จํา กัด
(มหาชน)มีประสิทธิภาพในการจัดการขนส่งแสดงให้ เห็นว่า บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)ได้ ให้ ความสาคัญอย่างยิงในเรือง ความรวดเร็ว การจัดการขนส่งสินค้ าเพือให้ เพียงพอ
กับความต้ องการของลูกค้ า
นอกจากนี ยั ง พบว่ า พนั ก งานขนส่ ง สิน ค้ า บริ ษั ท โฮม โปรดั ก ส์ เซ็น เตอร์ จํา กัด
(มหาชน)มีประสิทธิภาพในด้ านความปลอดภัย ของสินค้ าและพนักงานขนส่ง โดยได้ มีการได้ มี
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์ประกอบการทํา งานให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้
งานตลอดเวลา ทีเป็ นเช่ น นี เนื องทางบริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น เตอร์ จํา กัด (มหาชน)ได้ ให้
ความสําคัญถึงบุคลากรเป็ นอันดับต้ นๆทังด้ านความปลอดภัยของพนักงานในระหว่างขนส่งสินค้ า
และการเคลื อนย้ า ยสิ น ค้ า ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที สุ ด และปลอดภั ย ที สุ ด และป้ องกั น การเกิ ด
ข้ อ ผิ ด พลาดให้ ม ากทีสุ ด รวมไปถึ ง ด้ า นความสะดวกสบาย,ด้ า นการประหยั ด และด้ า นความ
แน่ นอนเชือถือ ทีทางบริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)ได้ ให้ ความสํา คัญ เมือ
พิจารณาเป็ นราย
ด้ านผลการวิจัยพบว่า
1. ด้านความรวดเร็ว พบว่า มีการประสานงานฝ่ ายทีเกียวข้ องก่อนเพือความรวดเร็ว
น้ อยทีสุด เนืองจากการขนส่งสินค้ าบริษัทโฮมโปร จะต้ องมีการประสานงานหลายฝ่ าย ทังทางด้ าน
เอกสาร จึงเป็ นสาเหตุหนึงทีทําให้ เกิดความล่าช้ า ดังนัน ควรกําหนดให้ มีการควบคุมเวลาในแต่ละ
ขั นตอนและกระบวนการขนส่ ง ให้ ร วดเร็ว และมี ค วามผิ ด พลาดน้ อ ยทีสุ ด เพื อให้ ก ารขนส่ ง มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
2. ด้านการประหยัด พบว่ า พนักงานขนส่งสินค้ ามีประสิทธิภาพการจัดการขนส่ง
สินค้ า ในหัวข้ อมีการการพัฒนารูปแบบการขนส่งและใช้ พลังงานต้ นทุนตําน้ อยทีสุด เนืองจากการ
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ทํางานของการขนส่งสิน ค้ า ยังคงต้ องใช้ รถยนต์ในการขนส่งจึ งไม่ สามารถมี การนํารถยนต์ ทีใช้
พลังงานตํามาทดแทนได้ เนืองจากรถขนส่งมีข้อกําหนดในขนส่งให้ ตรงเวลาเพือประสิทธิภาพใน
การขนส่ง
3. ด้านความปลอดภัย พบว่ าติดตามการขนส่งและตรวจสอบการเคลือนย้ ายของ
สินค้ าสินค้ าน้ อยทีสุด อาจจะมองได้ ดังนี
3.1) ถ้ าในด้ านของพนักงาน พนักงานขับรถขนส่งสินค้ าเพือไปส่งสินค้ าไม่ว่าจะ
เป็ นกลางวันหรือกลางคืนจะมีความเสียงในการเดินรถเนืองจาก สินค้ าทีขนส่งนันคืออะไร
สภาพร่างกาย สภาพทาง ถนนลัดผ่าน เป็ นต้ น
3.2) ในด้ านการปฏิบัติงาน ในการติดตามตรวจสอบการขนส่งสินค้ าตลอดเวลา
ในการขนส่งนันเพื อทีจะได้ รับทราบถึงความปลอดภัยของพนักงานและสินค้ าเช่ น รถขนส่งเกิด
เสียหายระหว่างทาง หรือการตรวจสอบสินค้ าของทางกรมตํารวจ เป็ นต้ น ควรนําระบบติดตามการ
เคลื อนย้ า ยขนส่งสิน ค้ า เช่ น ระบบ GPS เข้ า มาใช้ มีก ารติดต่ อสือสารได้ ตลอดเวลา ตลอดจน
อุปกรณ์สาหรั บงานขนส่งต้ องมีแผนการตรวจสอบให้ มีความพร้ อมเสมอเพื อป้ องกันผิดพลาดที
อาจจะเกิดขึนซึงจะส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
4. ด้านความสะดวกสบาย พบว่ า การจัดสรรจํานวนพนักงานทีใช้ ในการขนส่งหรือ
ขนถ่ายสินค้ าเพี ยงพอและเหมาะสม น้ อยทีสุด เนื องจากความต้ องการของ บริ ษัทโฮม โปร มี
สินค้ าหลากหลายจึงอาจทําให้ พนักงานในการเคลือนย้ ายสินค้ า และจัดส่งสินค้ าไม่เพี ยงพอต่อ
ความต้ อ งการของสาขาดั ง นั น ควรนํา อุป กรณ์ ต่ า งๆ อย่ า งเช่ น การให้ Robot มาช่ ว ยในการ
เคลือนย้ ายเพือความรวดเร็วและลดคนในการเคลือนย้ ายเป็ นต้ น
5. ด้านความแน่นอนเชือถือ พบว่า พนักงานขนส่งสินค้ าทีมีประสิทธิภาพการจัดการ
ขนส่งสินค้ า ในหัวข้ อการกําหนดเวลาในการขนส่งสินค้ าจากต้ นทางถึงปลายทางทีแน่ นอนน้ อ ย
ทีสุด เนืองจากการจราจรของแต่ละเส้ นทางและแต่ละวันไม่สามารถกําหนดเวลาได้ ชั ดเจนดังนัน
ควรนํ า การวิ งเส้ น ทางแต่ ล ะเส้ น ทางมาคํา นวนหาเวลาในการวิ งรถขนส่ ง ที เร็ ว ที สุ ด เพื อ
ประสิทธิภาพในการขนส่งเป็ นต้ น
ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรือง ประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้ าของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
จํากัด (มหาชน) ในสาขา กรุงเทพมหานครพบว่าพนักงานขนส่งสินค้ า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
การปฏิบัติบ่อยครัง จากข้ อค้ นพบดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี
เชิงนโยบาย
1. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของพนักงานทุก
ระดับ โดยยึดหลักความถูกต้ อง เป็ นธรรม รวดเร็ว และวัดเชิงปริมาณกับคุณภาพ
2. ควรจัดหาอุปกรณ์เครืองมือ เครืองใช้ ทจํี าเป็ นและทันสมัย เพือให้ การขนส่งสินค้ า
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มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงปฏิบตั ิ
1. ผู้ศึกษาควรศึกษาวิธกี ารในการเพิมประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้ าของบริ ษัท โฮม
โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ของพนักงานทุกคนได้ มีการตระหนักด้ วยตนเองก่อนนํา ไป
ปฏิบัติ
2. ควรมีการแนะนํา ให้ พนักงานขับรถขนส่งได้ ร้ ูจักกับแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพือให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจเกียวกับการเพิ มประสิทธิภาพในการขนส่งสามารถนําหลักการและ
แนวคิดทีได้ รับไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เชิงวิชาการ
1. ควรมีการวิจัยรูปแบบทีเหมาะสมในการจัดการขนส่งสินค้ า ของบริ ษัท โฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ทังนีเพือให้ การขนส่งสินค้ ามีประสิทธิภาพเพิมขึน
2. ควรมีการวิจัยในเชิงคุ ณภาพเกียวกับประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้ าของบริ ษัท
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) เพือให้ เกิดมุมมองในหลายๆ มิติ
กิตติกรรมประกาศ
งานนิพนธ์ฉบับนีสํา เร็จได้ ด้วยความกรุณาจาก ดร.จิราพร ชมสวนอาจารย์ทปรึ
ี กษา
หลักและควบคุมงานนิพนธ์ ทีท่านกรุ ณาเสียสละเวลาให้ คาํ ปรึ กษา แนะนํา แนวทางทีถู ก ต้ อ ง
ตลอดจนแก้ ไขข้ อบกพร่องต่างๆ ด้ วยความละเอียดถีถ้ วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึงในความกรุณาของท่านเป็ นอย่างยิง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุ ณ คณาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทาน
มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต ย์ทุกท่าน ตลอดจนวิทยากรและผู้ทีเกียวข้ องทุกท่านทีมีประสบการณ์
ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ทได้
ี ให้ ความรู้และให้ ความช่วยเหลือเกียวกับข้ อมูลในการทําวิจัย
ในครังนี
นอกจากนีงานวิจัยครั งนีจะสํา เร็จไม่ได้ ถ้าหากไม่ได้ รับ ความอนุ เคราะห์ ข้อ มู ลจาก
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ทีรั บผิดชอบการขนส่งสินค้ าไปยังสาขาทํา ให้
ได้ รับข้ อมูลทีสมบูรณ์และได้ ผลการศึกษาทีเป็ นประโยชน์ในการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดส่ง
สินค้ าบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างยิง
ขอขอบคุณพีๆ เพือนๆ ทุกท่านทีให้ ความช่วยเหลือ คําแนะนํา และให้ กาํ ลังใจ
จนกระทังงานนิพนธ์นีสามารถสําเร็จลุล่วงลงได้
และขอขอบพระคุ ณ บุ คคลทีมี ความสํา คั ญ อย่ า งยิ งต่ อ ผู้ ทาํ วิ จั ย คื อ ครอบครั ว ของ
ข้ าพเจ้ าทีให้ การสนับสนุนและให้ กาํ ลังใจตลอดมา ซึงผู้วิจัยขอระลึกถึงพระคุณท่าน

438

บรรณานุกรม
คํานาย อภิปรั ชญาสกุล. (2550). การจัดการขนส่ง. กรุงเทพฯ: โฟกัสมีเดีย แอนด์ พั บลิซซิง
จํากัด.
จิตติมา อัครธิติพงศ์. (2556). การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางาน. เอกสารประกอบการ
สอน สาขาวิ ช าการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย
พระนครศรีอยุธยา.
ชุบ กาญจนประกร. (2526). หลักรัฐประศาสนศาสตร์ . เอกสารประกอบการวิจัย ฉบับที 5คณะ
รัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
เทพศักด์ บุณยรัตน์พันธ์. (2536). ปั จจัยทีส่งผลต่อการสร้ างประสิทธิผลของการนํา นโยบายไป
ปฏิบัติ: กรณีศึกษาสํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์พัฒนบริหาร
ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต, สาขาการบริหารการพัฒนา, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
นฤมล บุญกิตติ. (2546). การวิจัยแนวทางพัฒนาคุณภาพการให้ บริ การขนส่งสินค้ าใน
ประเทศ: ศึกษากรณี บริษัท รีเจ้ นท์ ฟอร์เวิดดิง เอ็กซ์เพรช จากัด. วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทัวไป,บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา.
นวินดา ตระกูลวงศ์งาม. (2551). แนวทางการเพิมประสิทธิภาพการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ
กรณีศึกษาบริษัทแห่งหนึงในจังหวัดชลบุรี . งานนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาการ จัดการการขนส่งและโลจิสติกส์, มหาวิทยาลัยบูรพา.
นิมิตร ศิริวาร. (2554). ปัจจัยทีมีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของ
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้ าโดยรถบรรทุก เส้ นทางการขนส่งภาคกลางและภาค
ตะวั น ออก. วิ ทยานิ พ นธ์บ ริ หารธุร กิจ มหาบั ณ ฑิต , สาขาวิ ช าบริ หารธุร กิจ ,บั ณ ฑิต
วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.
ประภาศรี จับใจนาย. (2550). ความพึงพอใจของลูกค้ าทีมีต่อการให้ บริการขนส่งสินค้ าด่วนของ
บริษัทนิมซีเส็งขนส่ง 1988 จา กัด. การค้ นคว้ าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ปิ ยนันท์ นามวงศ์. (2551). การวิจัยประสิทธิภาพการจัดการขนส่งของธุรกิจจาหน่ายวัสดุก่อสร้ าง
ในเขตภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนบน. การวิ จั ย ค้ น คว้ าอิ ส ระบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต การจัดการเชิงกลยุทธ์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ภัทรกร ทองแย้ ม. (2550). ปัจจัยทีมีผลต่อการเลือกใช้ ผ้ ูให้ บริการขนส่งของโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิ ต ชิ นส่ ว นและยานยนต์ เขตอุ ต สาหกรรมภาคตะวั น ออก. ปั ญ หาพิ เ ศษ
อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม, บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ.

439

วรชิต หอมโกศล. (2551). การวิจัยต้ นทุนและเวลาของการขนส่งด้ วยสะพานเศรษฐกิจ.
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการด้ านโลจิสติกส์, บัณฑิตวิทยาลัย
,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ ทองเก๋ง. (2551). ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการให้ บริการโลจิสติกส์การขนส่ง
ทางบกด้ วยโลจิสติกส์แบบลีนของกลุ่มสมาคมตัวแทนขนส่งสินค้ า ทางอากาศไทย.
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร.
วาสนา จรูญศรีโชติกา จร. (2550). ผลกระทบของประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ทมีี ต่อความ
ได้ เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย.วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการเชิงกลยุทธ์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์. (2548). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2545). องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ : ธรรมสาร.
สมพงษ์ เกษมสิน. (2519). การบริหารงานบุคคลแผนใหม่. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.
สิฎฐากร ชูทรัพย์ และมนัสชัย กีรติผจญ. (2547). การจัดการโลจิสติกส์. กรุงเทพฯ: โอเอชีสป
รินติง พับลิสซิง จํากัด.
สุนีย์ เดชประสพชัย. (2549). ปั จจัยในการเลือกบริษัทขนส่งสินค้ าทางทะเลของผู้ประกอบการ
ธุรกิจส่งออกสินค้ าไปประเทศจีน. การค้ นคว้ าแบบอิสระ, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

