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การศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนบริษัท เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั 

EFFICIENCY OF ROAD TRANSPORT – SSK LOGISTICS CO., LTD. 

 

ธญัวฤณ   วทัโล1 
------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน ของพนกังานบริษทั เอสเอสสเค โลจิสติคส์ จ ากดั 2. เพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของทรัพยากรการบริหาร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางของพนกังานบริษทั 
เอสเอสสเค โลจิสติคส์ จ ากัด 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจัยการปฏิบัติงาน 5ส.ท่ีส่งผล
ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังานบริษทั เอสเอสสเค โลจิสติคส์ จ ากดั โดยใชป้ระชากร
ในการวิจยั คือ พนักงานบริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ จ ากดั จ านวน 172 คน โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บวิเคราะห์ขอ้มูล งานวิจยัช้ินน้ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, One-Way ANOVA (F-Test) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) โดยวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ Enter 2 คร้ัง 
ซ่ึงประมวลผลโดยการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
 ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะทัว่ไปของประชากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
มีอายุอยู่ในช่วง 41 – 50 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษา สถานภาพสมรส ประสบการณ์ท างาน
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป ต าแหน่งพนักงานขบัรถ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท ปัจจยั
ทรัพยากรการบริหารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนักงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ดา้นพนกังานมากท่ีสุด 
รองลงมา ดา้นวิธีการด าเนินงาน และน้อยท่ีสุดคือดา้นค่าจา้งและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และ
ปัจจยัพื้นฐานในการปฏิบติังาน 5ส. ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน โดยอยู่
ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นโดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นสร้างนิสัย
มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นสะอาด และนอ้ยท่ีสุดดา้นสะสาง 
_____________________________________________ 
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต 
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Abstract 
 The purposes of this research were: (1) To study the demographic characteristics that 
affect the efficiency of road transport – SSK Logistics Co., Ltd. (2) To study the management 
resources factor of that affect efficiency of road transport – SSK Logistics Co., Ltd. (3) To study the 
work factor 5s that affect the efficiency of road transport – SSK Logistics Co., Ltd. The total is 172 
people of staff SSK Logistics Co., Ltd. The Questionnaire was used to collect data by analysis of 
frequency, percentage, average, standard deviation that using statistical analysis by descriptive 
statistics, independent simple T-test, One Way ANOVA and multiple regression analysis that using 
statistical analysis by inferential statistic. Using a computer program for processor. 
 The general of the people that is most respondents were male, age 41 -50  years old, 
education in primary level, marital status, work experience over 5 years old and has income average 
10,001 - 20,000 Baht per month. The results of the study were: (1) Management resources factor 
by average the most is man, the second is method and the lowest is money. (2)  Work factor 5s by 
average the most is shitsuke, the second is seiso and the lowest is Seiri. 
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บทน า 
 

 ปัจจุบนัธุรกิจมีการแข่งขนักนัอย่างสูงเพื่อให้บริษทัสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งก าไรท่ีเพิ่ม

มากขึ้น มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากขึ้น ดงันั้น แต่ละหน่วยงานภายในองคก์รจ าเป็นตอ้งมีการปรับตวั

อย่างมาก โดยเฉพาะหน่วยงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจ าเป็นต้องปรับตัวเช่นกัน  ด้วยเหตุ

ดงักล่าวกลยุทธ์ดา้นโลจิสติกส์ในปัจจุบนั จึงพยายามมุ่งเน้นประเด็นหลกัๆ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ การลด

ต้นทุน (Cost Reduction) การลดการลงทุน (Capital Reduction) และการปรับปรุงการให้บริการ 

(Service Improvement) กันติชา บุญพิไล (กรรมการผู ้จัดการ Asia Corporate Alliance Co., Ltd. 

คณะกรรมการพฒันาองค์ความรู้โลจิสติกส์และซัพพลายเชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

และผูร่้วมก่อตั้งและท่ีปรึกษา สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต, 2556) กิจกรรมดา้นการกระจาย

สินคา้และการขนส่งเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับทั้งการลงทุนด้านทรัพยากร การบริหาร

ทรัพยากร และส่งผลกระทบโดยตรงต่อความพึงพอใจของลูกคา้ การวางแผนและการจดัการท่ีดีจึง

เป็นส่ิงจ าเป็น ท่ีจะช่วยให้การจดัการสินคา้คงคลงัรวมไปถึงการจดัการคลงัสินคา้และขนส่งท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 การขนส่งมีความส าคัญแทบทุกภาคธุรกิจเน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมีการเช่ือมโยงและ

สนบัสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต การจดัการวสัดุ คงคลงั กระบวนการจดัซ้ือ 

การจดัการคลงัสินคา้ รวมถึงการใหบ้ริการลูกคา้ การขนส่งถือเป็นตน้ทุนโลจิสติกส์และเป็นสัดส่วน

ท่ีส าคญัในการก าหนดราคาสินคา้ ทั้งน้ีอาจจะขึ้นอยู่กบัลกัษณะของรูปแปบบการขนส่ง ประเภท

สินคา้ เส้นทางการขนส่ง ต าแหน่งท่ีตั้งของลูกคา้และจ านวนคลงัสินคา้เป็นตน้ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า

การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพนอกจากตอ้งสามารถรับและส่งมอบสินคา้ให้ตรงเวลา สภาพของสินคา้ 

และตน้ทุนท่ีเหมาะสมดว้ย การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพถือเป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่บริษทัอีก

ทางหน่ึง  

ปัญหาท่ีพบอยู่บ่อยคร้ังท่ีแสดงให้เห็นว่าการจัดการการขนส่งไม่มีประสิทธิภาพของ

ผูป้ระกอบการธุรกิจทัว่ไป ประกอบดว้ยการจดัส่งท่ีไม่ตรงเวลา ตน้ทุนค่าขนส่งสูงเกินไป สินคา้เกิด

ความเสียหายระหว่างการจดัส่ง หรือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ท่ีมีความไม่
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แน่นอนและเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบนั เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่ง การด าเนินการอาจจะตอ้งลงทุน

ซ้ือรถและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ซ่ึงเป็นการเพิ่มค่าใชจ่้ายและตน้ทุน ซ่ึงปัญหาท่ีพบท่ีท าให้การขนส่ง

ไม่มีประสิทธิภาพของบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั ยกตวัอย่างเช่น การขนส่งท่ีไม่ตรงตาม

เวลาท่ีก าหนด ขนส่งท่ีไม่ถูกตอ้งตามสถานท่ี ขาดความช านาญในการขบัขี่และเส้นทางในการขนส่ง 

หรือการใชค้วามเร็วเกิน ตามกฎจราจรท าใหมี้ความไม่ปลอดภยัในการขบัขี่ เป็นตน้ ดงันั้นผูศึ้กษาจึง

ตอ้งการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของพนกังานบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ 

จ ากดั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการให้บริการขนส่งได้ นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและพฒันาความสามารถในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจและ

กลบัมาใชบ้ริการอีก  

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน ของ

พนกังานบริษทั เอสเอสสเค โลจิสติคส์ จ ากดั 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของหลกัการทรัพยากรการบริหาร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ขนส่งทางของพนกังานบริษทั เอสเอสสเค โลจิสติคส์ จ ากดั 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัการปฏิบติังาน 5ส.ท่ีส่งผลประสิทธิภาพการขนส่งทาง
ถนนของพนกังานบริษทั เอสเอสสเค โลจิสติคส์ จ ากดั 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. ปัจจยัประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได ้ประสบการณ์ท างาน ท่ีแตกต่าง

กนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการขบัขี่รถบรรทุกและการจดัการงานขนส่งแตกต่างกนั 
2. ปัจจยัทรัพยากรการบริหาร 8M’s มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของบริษทั 

เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั 
3. ปัจจยัการปฏิบติังาน 5ส. มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของบริษทั เอสเอสเค 

โลจิสติคส์ จ ากดั 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

ตวัแปรอิสระ 
 

 

 
 
 
 
 
 
       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 

เพศ  

อาย ุ

การศึกษา 

สถานภาพ 

ประสบการท างาน 

ต าแหน่ง 

รายได ้

ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร  

พนกังาน 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

วิธีการด าเนินงาน 

ค่าจา้งและค่าใชจ่้ายใน การด าเนินการ 

การบริหารจดัการ 

ปัจจยัในการปฎิบติังาน 5 ส. 

สะสาง 

สะดวก 

สะอาด 

สุขลกัษณะ 

สร้างนิสัย 

ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของ

พนกังานบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ 

จ ากดั 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผลวิจยัน้ีน าไปปรับใช ้เพื่อใหก้ารบริการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 2. ผลวิจยัน้ีไปใชเ้พิ่มประสิทธิภาพในการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 3. สามารถน าผลการวิจยัไปประยุกตใ์ชใ้นการปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังานของบุคลากร
ใหมี้ประสิทธิภาพ  
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกีย่วข้องประสิทธิภาพ 
จตุพล พฒันกิจเจริญการ (2552, หนา้ 32) สรุปไวว้า่ ประสิทธิภาพในการปฎิบติังานคือการ

ปฎิบติังานหรือการท ากิจกรรมใด ๆ ท่ีไดมี้การตั้งเป้าหมายไว ้โดยสามารถปฏิบติัไดเ้ป็นไปตามท่ี
วางแผน การใชท้รัพยากรท่ีก าหนดไว ้ทนัเวลา ไดคุ้ณภาพ ไดผ้ลงานเท่ากบัหรือเพิ่มขึ้นกวา่ปัจจยั
น าเขา้ 
 สมพิศ สุขแสน (2556) การท่ีจะเกิดประสิทธิภาพการท างานนั้นตอ้งมีองคป์ระกอบ 2 ส่วน

หลกัคือ ผูท่ี้ท างานกับโครงสร้างการท างาน ส าหรับในเร่ืองของคนท างานจะต้องมีแนวคิดการ

ปฎิบัติตัวในการท างานและการพฒันาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นคนท างานท่ีมีประสิทธิภาพควรมี

ลกัษณะดงัน้ี 

1. ความฉับไว หมายถึงการใช้เวลาได้อย่างดีท่ีสุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้า นั่นคือคนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ควรท างานให้เสร็จตามก าหนดเวลา หรืองานบริการ ผูรั้บบริการย่อมตอ้งการความ
รวดเร็ว ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจะตอ้งสร้างวฒันธรรมการใหบ้ริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 

2. ความถูกตอ้งแม่นย  า หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นย  าในกฎระเบียบ 
ขอ้มูล ตวัเลข หรือสถิติต่าง ๆ ไม่เลินเล่อจนท าใหเ้กิดความเสียหายแก่องคก์ร  

3. ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเร่ืองงานท่ีท าอยู่
ตลอดเวลา คนท่ีมีประสิทธิภาพควรแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ดว้ยตนเอง องค์กร 
ผูอ่ื้น อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ และสามารถน าความรู้นั้นมาปรับปรุงการท างานใหดี้ขึ้น 

4. ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้ หรือรู้รอบด้าน จากการได้เห็น ได้สัมผสั ได้ลงมือ
ปฏิบติับ่อย ๆ มิใช่มีความรู้ดา้นวิชาการแต่เพียงอยา่งเดียว การเป็นผูมี้ประสบการณ์ในการท างานสูง 
จะท างานผิดพลาดน้อย สมควรท่ีองค์กรจะตอ้งรักษาบุคคลเหล่าน้ีให้อยู่กับองค์กรให้นานท่ีสุด 
เพราะคนเหล่าน้ีจะท าใหอ้งคก์รพฒันาไดเ้ร็ว 
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5. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดริเร่ิมส่ิงใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร เช่น คิดระบบการ
ให้บริการท่ีลดขั้นตอน การประเมินผลการปฏิบติังานแบบใหม่ การบริหารงานแบบเชิงรุก เป็นตน้
คนท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นคนท่ีชอบคิด หรือ เก่งคิด หรือมองไปขา้งหนา้ตลอดเวลา ไม่ใช่คนท่ีชอบ 
ท างานตามค าสั่ง และจะตอ้งไม่ท างานประจ าวนัเหมือนกบัหุ่นยนต ์

ผูท่ี้จะท าางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพควรมีความสุขในการท างาน มีการพฒันาการท่ีดีและ

ควรมีเทคนิคในการท างานร่วมดว้ยงานจึงจะมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1. ตั้งเป้าหมายในการท างาน ก่อนท่ีจะเร่ิมตน้ในการท างานทุกคร้ังตอ้งตั้งเป้าหมายในการ

ท างานล่วงหนา้ และตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ก าหนดให้อยู่ในรูปของการปฏิบติัไดจ้ริงทั้งเป้าหมาย

ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว การตั้งเป้าหมายจึงเป็นการวางแผนการท างานไวล้่วงหนา้ ซ่ึงจะ

ช่วยท าใหก้ารปฏิบติังานมีทิศทาง ผิดพลาดนอ้ย และตรงจุดมุ่งหมายขององคก์ร 

2. บริหารเวลา การบริหารเวลาให้เป็นจะช่วยลดความไม่เป็นระเบียบในชีวิต เพิ่มความสุข
และความส าเร็จใหแ้ก่ตนเองและการท างาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจเร่ืองเวลาเป็นส่ิงส าคญัมาก  

3. การเพิ่มความมั่นใจในการท างานให้ตนเอง ปัจจุบันมีคนจ านวนไม่น้อยท่ีขาดความ
เช่ือมั่นในตนเองหรือขาดความมั่นใจในการท างาน ไม่กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร ดูถูก
ความสามารถของตนเอง คิดว่ามีปมด้อย ไม่เก่งเหมือนคนอ่ืน และคิดว่าหมดหวงัท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในชีวิต 

4. มีความร่วมมือร่วมใจในการท างานเป็นทีมหรือสร้างการท างานเป็นทีมให้เขม้แข็งเพราะ
ทีมงานเป็นกุญแจส าคัญแห่งความส าเร็จและความล้มเหลวในการท างานได้ ผูน้ าต้องเป็นผูท่ี้มี
ความสามารถ มีการยอมรับซ่ึงกนัและกนั มีความไวว้างใจกนั มีความรักในทีมงาน ร่วมมือร่วมใจใน
การท างานอย่างจริงจงัจริงใจ ขจดัปัญหาความขดัแยง้ระหว่างบุคคลในทีมงาน แบ่งผลประโยชน์
ร่วมกนัอย่างยุติธรรม มีการติดต่อประสานงานท่ีดีระหว่างกนั และการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
ท างานร่วมกนั 

5. ตอ้งมีคุณธรรมในการท างาน คือตอ้งมีความพอใจและรักใคร่ในงานท่ีท าอย่างจริงจงัมี
ความเพียรพยายามในงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหบ้รรลุผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ มีใจจดจ่อต่องาน
ท่ีท า มีสมาธิไม่วอกแวกการทานผิดพลาดน้อย และมีการทบทวนตรวจสอบงานท่ีท าอยู่เสมอ หาก
เบ่ียงเบนไปจากเป้าหมายหรือผิดพลาดตอ้งปรับปรุงแกไ้ข นอกจากนั้นผูป้ฏิบติังานในองคก์รทุกคน
จะตอ้งไม่ปฏิบติัหรือประพฤติในส่ิงท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อองคก์ร หรือเกิดความล าเอียงใน
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การปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดจนมีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได ้โดย
ยดึหลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารงานและปฏิบติังานอยา่งเคร่งครัด 

6. ฝึกเป็นคนท่ีชอบกระท าหรือลงมือปฏิบติัมากกวา่พูด 
7. กระตุน้เตือนตวัเองหรือสร้างแรงจูงใจภายในให้อยากท างานตลอดเวลา โดยไม่ตอ้งให้

ใครบงัคบั มีศรัทธาในงานและองคก์รท่ีท างานอยู ่ 
8. ปรับทัศนคติและค่านิยมท่ีไม่เหมาะสมเสียใหม่ เช่น การท างานเป็นเล่น การประจบ

สอพลอ การมีระบบพรรคพวก การเกรงใจอยา่งไร้เหตุผล ตลอดจนนิสัยท่ีไม่พึงประสงคต์่าง ๆ  
9. สร้างมนุษยสัมพนัธ์ในการท างาน เช่น รู้จกัช่วยเหลือเก้ือกูลกนั การยิ้มแยม้แจ่มใสต่อกนั 

ให้อภยักนั รู้จกัเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยปกติคนส่วนใหญ่เต็มใจและยินดีท่ีจะผูกมิตรไมตรีแก่กนั
ความสัมพนัธ์ในองค์กรจะเป็นเสมือนโซ่ทองคล้องใจซ่ึงกันและกัน และจะช่วยผลกัดันให้งาน
บรรลุผลส าเร็จไดต้ามท่ีมุ่งหมายไว ้
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 การวิจยัเร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังานบริษทั เอสเอสเค โล
จิสติคส์ จ ากดั คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ี คือ พนักงานบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั จ านวน 172 คน โดยท าการศึกษาจากประชากร
ทั้งหมดขององค์กร ใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด และตรวจสอบหาความตรง 
ของเน้ือหา โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งชุดตามวิธีของ Cronbach’s Alpha ตอ้ง
ไม่ต ่ากว่า 0.7 ณ ค่าความเช่ือมัน่ 95% (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) และพบว่า มีค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่ามากกวา่ 0.7 ในทุกดา้น  
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน แบ่งออกเป็น การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ดงัน้ี 
  1) การวิ เคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ผู ้วิจัย  ได้ใช้สถิติเชิง
พรรณนาส าหรับอธิบายผล โดยน าเสนอเป็นตารางแจกแจงความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชอ้ธิบายขอ้มูล
เบ้ืองตน้เก่ียวและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 
  2) การวิ เคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การ
วิ เคราะห์  t-test และ One-Way ANOVA (F-test) และวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis : MRA) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ขอ้มูลดา้นปัจจยัประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จ านวน 143 
คน (ร้อยละ 83.10) มีอายุเฉล่ียในช่วง 41 - 50 ปีมากท่ีสุด จ านวน 64คน (ร้อยละ 37.20) ได้รับ
การศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษา มากท่ีสุด จ านวน 104 คน (ร้อยละ 60.50) มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 133 คน (ร้อยละ 77.30) ผูมี้ประสบการท างานหรือระยะการท างานมากกว่า  5 ปีขึ้นไป 
จ านวน 85 คน (ร้อยละ 49.40 ) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต าแหน่งพนกังานขบัรถ มีมากท่ีสุด 
จ านวน 141 คน (ร้อยละ 82.00 ) และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มากท่ีสุด จ านวน 
81 คน (ร้อยละ 47.10 )   
 ขอ้มูลระดบัความคิดเห็นดา้นทรัพยากรการบริหาร ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัทรัพยากรการบริหารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังานบริษทั 
เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั อยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัดา้นพนกังานมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.93) รองมาได้แก่ ด้านวิธีการด าเนินงาน (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.55) ด้านการบริหารจัดการ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55) ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46) และน้อยท่ีสุดด้านค่าจ้างและ
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92) ตามล าดบั 
 ขอ้มูลระดับความคิดเห็นด้านปัจจยัพื้นฐานในการปฏิบติังาน 5ส. ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อปัจจยัพื้นฐานในการปฏิบติังาน 5ส.ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทาง
ถนนของพนกังานบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั อยู่ในระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญักบั
ดา้นสร้างนิสัยมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.22) รองมาไดแ้ก่ ดา้นสะอาด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03) ดา้น
สุขลักษณะ (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.90) ด้านสะดวก (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.88) และน้อยท่ีสุดด้านสะสาง 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.75) ตามล าดบั 

ขอ้มูลระดับความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนักงานบริษทั 
เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั อยู่ในระดบัปานกลาง โดยให้ความส าคญักบัความสามารถขนส่งตรง
ตามเวลาท่ีก าหนดมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.69) รองมาไดแ้ก่ สามารถขนส่งถูกตอ้งตามสถานท่ี 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68) การใช้รถไดเ้หมาะสมกบังานและน ้ าหนักสินคา้ท่ีบรรทุกเพื่อช่วยประหยดั
น ้ ามนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.67) สามารถลดอุบติัเหตุจากการท างานน ้ ามนั (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66) และ
นอ้ยท่ีสุดมีความช านาญในการขบัขี่และเส้นทางในการขนส่ง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65) ตามล าดบั 
 
 การทดสอบสมมติฐาน 
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ตารางท่ี 1 :  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยทรัพยากรการบริหารท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ โดยวิธี Enter คร้ังท่ี 1 

ปัจจยัจูงใจ b 
Std. 

Error 
B t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) 1.182 0.462  2.559 0.011   
1. ดา้นพนกังาน -0.292 0.131 -0.140 -2.226 0.027* 0.696 1.437 
2. ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 0.233 0.126 0.183 1.845 0.067 0.278 3.592 
3. ดา้นวิธีการด าเนินงาน  0.098 0.106 0.088 0.925 0.356 0.303 3.300 
4. ดา้นค่าจา้งและค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินการ 

-0.098 0.080 -0.085 -1.229 0.221 0.571 1.751 

5. ดา้นการบริหารจดัการ 0.780 0.146 0.619 5.343 0.000* 0.205 4.883 
R = 0.737, R2 = 0.544   Adj. R2 = 0.530, SEE = 0.767, F = 39.544, Sig.= 0.000*                      

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี1 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณอยู่ในระดบัมาก (R = 0.737) มีอ านาจใน

การพยากรณ์ร้อยละ 53.00 (R2 = 0.530) มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.767 (SEE = 

0.767)  

โดยดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน บริษทั เอสเอสเค 

โลจิสติกส์ จ ากดั มากท่ีสุด คือ ดา้นการบริหารจดัการ (B = 0.619) รองลงมาดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

(B = 0.183) ดา้นวิธีการด าเนินงาน (B = 0.088) ดา้นพนกังาน (B = -0.140) และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการ

ดา้นค่าจา้งและค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ (B = -0.085) ตามล าดบั 

ผูว้ิจัยได้ท าการยืนยนัด้วยวิธี Enter อีกคร้ัง เพื่อยืนยนัการวิเคราะห์ปัจจัยทรัพยากรการ

บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ จ ากดั

ไดแ้ก่ ดา้นพนกังาน ดา้นการบริหารจดัการ 
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ตารางท่ี  2:  ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยทรัพยากรการบริหารท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ โดยวิธี Enter คร้ังท่ี 2 

ปัจจยัจูงใจ b 
Std. 

Error 
B t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) 1.229 0.444  2.769 0.006   
- ดา้นพนกังาน (X1) -0.255 0.129 -0.122 -1.972 0.050* 0.748 1.337 
- ดา้นการบริหารจดัการ
(X5) 

0.971 0.078 0.771 12.431 0.000* 0.748 1.337 

R = 0.717, R2 = 0.514   Adj. R2 = 0.509, SEE = 0.785, F = 89.465, Sig. = 
0.000*                    

  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 2 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดว้่า ปัจจยัทรัพยากรการบริหาร ท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนักงาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ จ ากัดได้แก่ ด้าน

พนกังานและดา้นการบริหารจดัการ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 

มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณอยู่ในระดบัมาก (R = 0.717) มีอ านาจในการพยากรณ์

ร้อยละ 50.90 (R2 = 0.509) มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.785 (SEE = 0.785)  

โดยดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน บริษทั เอสเอสเค โลจิ

สติกส์ จ ากัด มากท่ีสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ (B = 0.771) และด้านพนักงาน (B = -0.122) 

ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 3: ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัพื้นฐานในการปฏิบติังาน 5ส. ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ โดยวิธี Enter คร้ังท่ี 1 

ปัจจยัการปฏิบติังาน 5
ส. 

b 
Std. 

Error 
B t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) 1.554 0.271  5.728 0.000   
- ดา้นสะสาง (S1) 0.542 0.275 0.396 1.974 0.050* 0.107 9.369 
- ดา้นสะดวก (S2) -0.552 0.596 -0.436 -0.926 0.356 0.019 51.729 
- ดา้นสะอาด (S3) 0.263 0.191 0.229 1.379 0.170 0.155 6.444 
- ดา้นสุขลกัษณะ (S4) 0.163 0.415 0.133 0.392 0.695 0.037 26.775 
- ดา้นสร้างนิสัย (S5) 0.294 0.126 0.274 2.341 0.020* 0.314 3.184 
R = 0.537, R2 = 0.288   Adj. R2 = 0.267, SEE = 0.958, F = 13.446, Sig.= 0.000*                      

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
จากตารางท่ี 3 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณอยู่ในระดบัมาก (R = 0.537) มีอ านาจ

ในการพยากรณ์ร้อยละ 26.70 (R2 = 0.267) มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.958 

(SEE = 0.958)  

 โดยดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนักงาน บริษทั เอส

เอสเค โลจิสติกส์ จ ากดั มากท่ีสุด คือ ดา้นสะสาง (B = 0.396) รองลงมาดา้นสร้างนิสัย (B = 0.274) 

ดา้นสะอาด (B = 0.229) ดา้นสุขลกัษณะ (B = 0.133) และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นสะดวก (B = -0.436) 

ตามล าดบั 

ผูว้ิจยัไดท้ าการยืนยนัดว้ยวิธี Enter อีกคร้ัง เพื่อยืนยนัการวิเคราะห์ปัจจยัทรัพยากรการ

บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนักงาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ 

จ ากดัไดแ้ก่ ดา้นพนกังาน ดา้นการบริหารจดัการ 
 

ตารางท่ี 4: ผลการทดสอบสมมติฐานของปัจจยัพื้นฐานในการปฏิบติังาน 5ส. ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนกังาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ โดยวิธี Enter คร้ังท่ี 2 
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ปัจจยัจูงใจ b 
Std. 

Error 
B t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) 1.596 0.268  5.952 0.000   
- ดา้นสะสาง (S1) 0.378 0.124 0.276 3.063 0.003* 0.524 1.907 
- ดา้นสร้างนิสัย (S5) 0.321 0.097 0.299 3.315 0.001* 0.524 1.907 
R = 0.529, R2 = 0.280   Adj. R2 = 0.271, SEE = 0.956, F = 32.786, Sig. = 
0.000*                    

  

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

จากตารางท่ี 4 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า ปัจจยัพื้นฐานในการปฏิบติังาน 5ส. ท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนักงาน บริษทั เอสเอสเค โลจิสติกส์ จ ากดัไดแ้ก่ 

ดา้นสะสางและดา้นสร้างนิสัย ส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 

 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณอยูใ่นระดบัมาก (R = 0.7529) มีอ านาจในการพยากรณ์
ร้อยละ 27.10 (R2 = 0.271) มีความคลาดเคล่ือนในการพยากรณ์เท่ากบั 0.956 (SEE = 0.956)  

 โดยดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนของพนักงาน บริษทั เอสเอสเค 
โลจิสติกส์ จ ากดั มากท่ีสุด คือ ดา้นสะสาง (B = 0.276) และดา้นสร้างนิสัย (B = 0.299) ตามล าดบั 

อภิปรายผล 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นประสบการณ์ท างานและรายได้ แตกต่างกนัส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนพนักงานของบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบผลการวิจยั อาภาวรรณ สุขเหลืองและพินยั วิถี
สวสัด์ิ (2562) ปัจจยัส่วนบุคคล ประสบการณ์ท างาน และรายได้ท่ีต่างกนัของพนักงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของพนกังานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะ พนักงานท่ีมี ประสบการณ์ และรายได้ท่ีต่างกัน ความรู้ความสามารถ ทกัษะในการ
ปฏิบติังาน และความรับผิดชอบแตกต่างกันอาจท าให้ประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงาน
ขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถท่ี 6 ทั้งในภาพรวมและรายไดแ้ตกต่างกนั  
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ปัจจยัทรัพยากรการบริหาร ขอ้คน้พบ ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน
พนักงานของบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากัด ด้านพนักงานและด้านการบริหารจดัการ อยู่ใน
ระดบัมาก แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

ดา้นพนักงาน (คน) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการดา้น
คน ความช านาญในงานท่ีท า การปฏิบติัตามกฎระเบียบของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิจัย 
วิภาดา ทองรอด (2555) กล่าวว่า การบริหารจดัการ เป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารท่ีจะน าหน่วยงานไปสู่
จุดหมายท่ีวางไว ้เป็นการท างานกบับุคคลและกลุ่มบุคคลโดยอาศยัปัจจยัต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ คน เงิน 
วสัดุส่ิงของ และวิธีการปฏิบติังานเป็นอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ซ่ึงมีหนา้ท่ีทางการบริหารท่ีส าคญั 
คือการวางแผน การจดัองคก์าร การน า และการควบคุมเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์และดว้ยจุดมุ่งหมาย
ส าคญัในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ครบถว้นแลว้ การบริหารเป็นเร่ืองของการท ากิจกรรม โดยผูบ้ริหารและสมาชิกในองคก์ารเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยการใชท้รัพยากรและเทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 ดา้นการบริหารจดัการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ
ของผูบ้ริหารในเร่ืองการจดัการเวลาและวางแผนการ การก าหนดนโยบายในการปฏิบติังาน รวมถึง
การปรับปรุงวิธีการระเบียบหรือเทคนิคในการปฏิบติังานให้ทนัสมยัและสามารถน ามาใชจ้ริงได้ ซ่ึง
สอดคล้องกบผลการวิจัย สุญาณี ฉิมอ ่า (2550) กล่าวว่า การบริหารจัดการป็นการบริหารของ
ผูบ้ริหารท่ีตอ้งมีเทคนิควิธีการมาด าเนินการโดยการน ากลุ่มต่าง  ๆ ท่ีมีคนหมู่มากมารวมกันและ
ร่วมกนัท างานเพื่อวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวจ้นส าเร็จผลโดยไดป้ระสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือ
วตัถุประสงคต์่าง ๆ ท่ีตั้งไว ้โดยใชท้รัพยากรต่าง ๆ ใหเ้ป็นประโยชน์และคุม้ค่ามากท่ีสุด 

ปัจจยัพื้นฐานในการปฏิบติังาน 5ส. ขอ้คน้พบ ปัจจยัท่ีมีอิทธิต่อประสิทธิภาพการขนส่ง
ทางถนนพนกังานของบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ จ ากดั ดา้นสะสางและดา้นสร้างนิสัย อยูใ่นระดบั
ปานกลาง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 ด้านสะสาง พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคัญการสะสาง ซ่ึงอาจเป็นเพราะ
พนกังานมีจดัแผนผงัการจดัวางอุปกรณ์ และติดป้ายช่ือ หรือการแบ่งท่ีเก็บอุปกรณ์ซ่อม และอุปกรณ์
ออฟฟิศใหเ้ป็นสัดส่วนยงัไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบผลการวิจยั เพญ็จนัทร์ บวัซาว (2556) กล่าวว่า 
พนกังานมีการปฏิบติักิจกรรม 5ส ดา้นสะสาง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจเป็นเพราะ 

พนกังานมีการแยกประเภทอุปกรณ์การใชง้านยงัไม่ถูกตอ้ง 
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 ดา้นสร้างนิสัย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญัการสร้างนิสัย ซ่ึงอาจเป็นเพราะ
พนกังานให้ความส าคญัเก่ียวกบั ภาพรวมของบริษทัในการปฏิบติังานท่ีดี และพร้อมรับผิดชอบต่อ
ลูกคา้ รวมถึงการปฏิบติัตามกฎระเบียบของพนักงาน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ สรัญญา มีศิลป์ 
(2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5ส ของพนกังานบริษทัประกอบรถยนต์ใน
เขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงัจงัหวดัชลบุรี พบว่าพนักงานมีส่วนร่วมในการตดัสินใจปฏิบติั
ผลประโยชน์และการประเมินผลต่อกิจกรรม 5 สภาพรวมโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยนีไ้ปใช้  

1. ผูบ้ริหารและหัวหน้างานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มูลท่ีได้จากการวิจยัไปใช้เป็นขอ้มูล
เพื่อแกไ้ขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการขนส่งของบริษทั 

2. สามารถน าข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาประสิทธิภาพการการขนส่งให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในคร้ังต่อไป 

1. บริษทัควรศึกษาประเมินความคิดเห็นจากผูใ้ช้บริการของบริษทั เอสเอสเค โลจิสติคส์ 
จ ากดั เพื่อทราบถึงความตอ้งการและปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ 

2. ควรมีการศึกษาปัจจยัหรือตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อประะสิทธิภาพการ
บริการเพิ่มมากยิง่ขึ้น ไม่วา่จะเป็นปัจจยัทั้งภายในหรือภายนอกบริษทั 

3. บริษทัควรจดัท างานวิจยัโดยการท าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือใช้
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืน ๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมากขึ้น  
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