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บทที่ 1 
บทน า 

 

1.1ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ปัจจุบนัการขนส่งสินคา้นั้นถือเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญัเพิ่มขึ้นทุกๆวนั  เน่ืองจากเม่ือเกิด
การตอ้งการสินคา้เกิดขึ้น ก็มกัจะปัญหาการขนส่งสินคา้ตามมา ดงันั้นธุรกิจขนส่งจึงเป็นธุรกิจท่ี
ช่วยลดปัญหาในดา้นน้ี เพื่อเป็นตวักลางในการส่งสินคา้จากผูข้ายสินคา้ไปยงัผูซ้ื้อสินคา้ และยิ่งใน
ปัจจุบนัการคา้ขายนั้นสะดวกมากขึ้น ผูซ้ื้อและผูข้ายสามารถติดต่อซ้ือขายกนัง่ายดาย เพียงผ่าน
ปลายน้ิว เช่น การสั่งสินคา้ออนไลน์ การขนส่งสินคา้จึงมีบทบาทส าคญัมากขึ้นในปัจจุบนั เม่ือเกิด
การแลกเปล่ียนสินคา้ระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย ย่อมอาจเกิดปัญหาระหว่างจดัส่งสินคา้ได ้ดงันั้นการ
เลือกใช้บริการตัวแทน หรือบริษทัท่ีเป็นผูจ้ ัดส่งสินค้านั้นก็เป็นส่ิงส าคัญอีกประการหน่ึง ซ่ึง
สามารถกล่าวไดว้่าการขนส่งสินคา้ก็เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยยกระดบัความพึงพอใจในการบริโภค
สินคา้เช่นกนัดงันั้น ผูข้ายสินคา้ควรจะเลือกใชบ้ริการบริษทัท่ีมีประสิทธิภาพในการส่งสินคา้ (ศิลป์
ชยั อุ่นอรุณ, 2554) 
 จากเหตุผลดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ธุรกิจขนส่งนั้นมีความส าคญัมากในกระบวนการซ้ือขาย
สินคา้ แต่เม่ือความส าคญัของธุรกิจขนส่งมีบทบาทมากขึ้นเพียงใด คู่แข่งก็ย่อมมากขึ้นเพียงนั้น 
ดังนั้น กระบวนการขนส่งสินคา้ท่ีได้ประสิทธิภาพย่อมเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจการเลือกใช้
บริการของผูป้ระกอบการเช่นกนั ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการใหบ้ริการของบริษทัขนส่ง 
เช่น ความน่าเช่ือถือ ความรวดเร็วในการจดัส่ง ราคาค่าบริการ ความรู้ความสามารถของพนกังาน 
หรือช่ือเสียงของบริษทั เป็นตน้  
 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเธิร์น เปิดท าการตั้งแต่ปีพุทธศกัราช 2557 ถือเป็น
บริษทัขนาดเล็กท่ีให้บริการดา้นการขนส่งสินคา้จากจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไปยงัจงัหวดัในแถบ
ภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัเพชรบุรี ประจวบฯ ชุมพร ระนอง สุราษฯ นครศรีธรรมราช ตรัง พทัลุง กระบ่ี 
พงังา ภูเก็ต หาดใหญ่ นอกจากนั้น ปัจจุบนัทางห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรสเซาวเ์ธิร์น ยงัได้
เพิ่มการบริการจงัหวดัทางแถบภาคเหนือ เม่ือเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ 2562 ไดแ้ก่ จงัหวดั ชยันาท 
อุทยัธานี นครสวรรค ์ก าแพงเพชร พิษณุโลก และจงัหวดัพิจิตร เป็นตน้ ปัจจุบนัมีพนกังาน 32 คน มี
พาหนะท่ีใช้ขนส่งสินคา้จ านวน 22 คนั และเจา้ของบริษทัมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจขนส่งมาแลว้
กว่า 10 ปี (พิมพา คงศิริสมบติั, 2562) แต่เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัธุรกิจขนส่งสินคา้เติบโตขึ้นกว่าเดิม
มาก มีคู่แข่งหนา้ใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอด ส่งผลใหท้างบริษทัด าเนินธุรกิจไดย้ากล าบากขึ้น ท าใหท้าง
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บริษทัตอ้งการก าหนดกลยทุธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสินคา้ให้ดีขึ้น ดงันั้นการศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริการ จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยใหท้างบริษทัทราบถึงปัญหา และสามารถ
น าไปพฒันาประสิทธิภาพในการใหบ้ริการขนส่งไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

1.2 ค าถามการวิจัย 
 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้มาใช้บริการการขนส่งของหจก. เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น มี
ลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 2. ปัจจยัคุณภาพการให้บริการขนส่งท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของหจก. เฟิร์สเอ็ก
เพรส เซาวเ์ธิร์น มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

3. ประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรสเซาวเ์ธิร์นมีลกัษณะเป็น
อยา่งไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.เพื่อส ารวจปัจจยัส่วนบุคคลของผูท่ี้มาใชบ้ริการขนส่งของหจก. เฟิร์สเอก็เพรส 
 เซาวเ์ธิร์น 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัคุณภาพท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของหจก. เฟิร์สเอก็เพรส  
เซาวเ์ธิร์น 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งของหจก. เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 
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1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางบก ของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น มีกรอบแนวคิดในการท าวิจยัไดมี้ก าหนดตวัแปรตน้ ตวัแปรร่วม 
และตวัแปรตาม เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานวิจยัและเป็นแนวทางในการคน้หาค าตอบ 
 

           ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
   Independent Variable            Dependent Variable 

 
 
 
 
       

      H1 
        
 
 
 
 
 
           H2 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.1 กรอบความคิดท่ีใชก้ารศึกษา 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. วุฒิการศึกษา 
4. ประเภทการขนส่งท่ีใชบ้ริการ 
5. ประเภทของกิจการ 
6. ต าแหน่งงาน 

 

 

ปัจจัยคุณภาพการให้บริการขนส่ง 
1. ความสามารถ (Competence) 
2. การเขา้ถึงบริการ (Access) 
3. การติดต่อส่ือสาร(Communication) 
4. ความน่าเช่ือถือ (Credible) 
5. ความปลอดภยั (Security) 

 
 
 

 

ประสิทธิภาพการขนส่งของห้าง
หุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรสเซาว์

เธิร์น 
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1.5 สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานท่ี 1 : ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 

สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัคุณภาพการให้บริการขนส่งมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของหา้ง
หุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น  

 

1.6 ขอบเขตในการวิจัย               
                                            

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา   
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูม้าใช้บริการท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น และปัจจยัคุณภาพ ไดแ้ก่ ความสามารถ (Competence) การเขา้ถึงบริการ
(Access) การติดต่อ ส่ือสาร  (Communication) ความน่า เ ช่ือถือ  (Credibility) ความปลอดภัย 
(Security) ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น โดย
ใชแ้บบสอบถาม (Quantitative Research) จ านวน 400 ชุด ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลระหว่างเดือน
มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ 2563 

 
2.ตัวแปรท่ีศึกษา 
     ตัวแปรต้น (Independent Variable) ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุวุฒิ

การศึกษา ประเภทการขนส่งท่ีใช้บริการ ประเภทกิจการ ต าแหน่งงาน และปัจจยัดา้นคุณภาพการ
ให้บริการขนส่ง ประกอบดว้ย  ความสามารถ การเขา้ถึงบริการ การติดต่อส่ือสาร ความน่าเช่ือถือ 
ความปลอดภยั 
 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรสเซาวเ์ธิร์น  
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1.7 นิยามค าศัพท์  
 
  ผูว้ิจยัไดน้ าตวัแปรมาก าหนดค านิยามค าค าศพัทเ์พื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้  าตอบ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา อาชีพ รายได ้ของผูใ้ชบ้ริการหา้งหุน้ส่วน
จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น  

ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการขนส่ง  หมายถึง  ความสามารถ การเขา้ถึงบริการ การ
ติดต่อส่ือสาร ความน่าเช่ือถือ ความปลอดภยัของ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น  

ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน หมายถึง พนกังานท่ีให้บริการ  เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ
พึงพอใจได ้ มีการมาซ้ือซ ้า และมีการบอกต่ออีกดว้ย 

กระบวนการขนส่งสินค้า หมายถึง ขั้นตอน กระบวนการ ระเบียบวิธีการการปฏิบติังานใน
ดา้นการขนส่งสินคา้จากมือผูส่้งไปยงัผูรั้บ 

กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ส่วนหน่ึงของประชากรท่ีน ามาศึกษา ในวิจัยฉบับน้ีคือ กลุ่ม
ประชากรจากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการขนส่งหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรสเซาวเ์ธิร์น 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ หมายถึง กระบวนการในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการของผูม้า
ใชบ้ริการท่ีหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรสเซาวเธิร์น 

ธุรกิจขนส่งสินค้า หมายถึง บริษทัท่ีท าหน้าท่ีให้บริการขนส่งสินคา้จากผูส่้งไปยงัผูรั้บ
สินคา้   

 ความสามารถ หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น มีความสามารถใน
การบริการลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 การเข้าถึงบริการ หมายถึง ลูกคา้สามารถเขา้ถึงบริการของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็ก
เพรส เซาวเ์ธิร์น ไดส้ะดวก 

  การติดต่อส่ือสาร หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น  สามารถ
ติดต่อส่ือสารไดอ้ย่างสะดวก ใช้ภาษาท่ีเขา้ใจง่าย พนักงานรับฟังความคิดเห็น และความตอ้งการ
ของลูกคา้ในเร่ืองการบริการของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น  

  ความน่าเช่ือถือ หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น มีความน่าเช่ือถือ 
และมีความซ่ือสัตยต์่อการบริการเป็นอยา่งดี 

  ความปลอดภัย หมายถึง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น สามารถรักษาขอ้มูล
ของลูกคา้ได้เป็นอย่างดี ไม่มีการน าขอ้มูลไปเปิดเผย รวมทั้งสามารถรักษาสภาพของสินคา้ของ
ลูกคา้ใหไ้ม่ไดรั้บความเสียหาย หรือช ารุดได ้
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 ประสิทธิภาพการขนส่ง หมายถึง กระบวนการขนส่ง วิธีการขนส่ง ท่ีส่งผลใหก้ารขนส่ง
สินคา้เป็นไปอย่างราบร่ืน ซ่ึงประกอบไปดว้ย ความสามารถในการขนส่ง การเขา้ถึงบริการ การ
ติดต่อส่ือสาร ความน่าเช่ือถือ และความปลอดภยั 
 เพศ หมายถึง ความเป็นหญิงความเป็นชาย ของผูใ้ชบ้ริการห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็ก
เพรสเซาวเ์ธิร์น 
 อายุ หมายถึง อายขุองผูใ้ชบ้ริการท่ีหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรสเซาวเ์ธิร์น 
 วุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของผูใ้ช้บริการท่ีห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เฟิร์สเอก็เพรสเซาวเ์ธิร์น 
 ประเภทการขนส่งท่ีใช้บริการ หมายถึง ลกัษณะ รูปแบบท่ีผูใ้ชบ้ริการเลือกใชบ้ริการท่ี
หา้งหุน้ส่วนจดั เฟิร์สเอก็เพรสเซาวเ์ธิร์น 
 ประเภทกจิการ หมายถึง ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของผูม้าใชบ้ริการท่ีหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 
 ต าแหน่งงาน หมายถึง ต าแหน่ง หรือระดบัของงานท่ีผูม้าใช้บริการห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เฟิร์สเอก็เพรสเซาวเ์ธิร์นด ารงอยู่ 
 

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 

1.  ผลการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลท าให้ผูป้ระกอบการทราบถึงขอ้มูลของผูม้าใช้บริการ
ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรสเซาวเ์ธิร์นเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาการบริการให้
เขา้กบักลุ่มลูกคา้มากขึ้น 

2.  ผลการวิจัยด้านปัจจัยคุณภาพท าให้ผู ้ประกอบการทราบถึงแนวทางท่ีจะพัฒนา
ประสิทธิภาพการขนส่งทางบกของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรสเซาวเ์ธิร์น 

3.  ผลการวิจยัท าใหท้ราบถึงลกัษณะของประสิทธิภาพการขนส่งของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
เฟิร์สเอก็เพรสเซาวเ์ธิร์น 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

 
  งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางบกของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์ส
เอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามา
ประกอบการน าเสนอผลการวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยั
ท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 5 ส่วน  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพการใหบ้ริการ 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างาน 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการขนส่ง และโลจิสติกส์ 
2.4 ประวติัหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 
2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ 
 
 ลิวอิสและบูม (Lewis, and Bloom, 1983) ไดใ้ห้ค  านิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็น
ส่ิงท่ีช้ีวดัถึงระดบัของการบริการท่ีส่งมอบโดยผูใ้หบ้ริการต่อลูกคา้หรือผูรั้บบริการว่าสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของเขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ (delivering service quality) จึง
หมายถึง การตอบสนองต่อผูรั้บบริการบนพื้นฐานความคาดหวงัของผูรั้บบริการ  
 กรอนรูส (Gronroos, 1982) ได้ให้ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าจ าแนกได้ 2 
ลกัษณะคือ คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) อนัเก่ียวกบัผลลพัธ์ หรือส่ิงท่ีผูรั้บบริการไดรั้บ
จากบริการนั้น โดยสามารถท่ีจะวดัได้เหมือกับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (product 
quality) ส่วนคุณภาพเชิงหน้าท่ี (functional quality) เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการของการ
ประเมินนัน่เอง          

ครอสบี ้(Crosby, 1988) กล่าวไวว้่า คุณภาพการให้บริการหรือ “service quality” นั้น เป็น
แนวคิดท่ีถือหลกัการการด าเนินงานบริการท่ีปราศจากขอ้บกพร่อง และตอบสนองตรงตามความ
ตอ้งการของผูบ้ริการ และสามารถท่ีจะทราบของตอ้งการของลูกคา้หรือผูรั้บบริการไดด้ว้ย 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
 
ความหมายเกีย่วกบัประสิทธิภาพการท างาน 
  Harrington (1996) ได้ให้ค  านิยามประสิทธิภาพรวมขององค์กรโดยให้ ความส าคัญท่ี
โครงสร้างและเป้าหมายขององค์กร (Organization’s Structure and its Goals) ซ่ึงก าหนดหลัก
ประสิทธิภาพไว ้12 ประการ ท่ีสะทอ้นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการบริหาร จดัการท่ี มี
ระบบโดยมุ่งท่ีการท างานให้เหมาะสมและง่ายขึ้ น ซ่ึงจะลดความส้ินเปลืองในด้านต่าง ๆ มี
รายละเอียดดงัน้ี   

1.  ก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน (Clearly Defined Ideal) ผูบ้ริหารตอ้งทราบถึงส่ิงท่ี ตอ้งการ
เพื่อลดความคลุมเครือและความไม่แน่นอน  

2.  ใช้หลกัเหตุผลทัว่ไป (Common Sense) ผูบ้ริหารตอ้งพฒันาความสามารถสร้าง ความ
แตกต่างโดยคน้หาความรู้ และค าแนะน าใหม้ากเท่าท่ีจะท าได ้ 

3.  ค าแนะน าท่ีดี (Competent Counsel) ผูบ้ริหารตอ้งการค าแนะน าจากบุคคลอ่ืน   
4.  วินัย (Discipline) ผูบ้ริหารควรก าหนดองค์กรเพื่อให้พนักงานเช่ือถือตามกฎและวินัย 

ต่าง ๆ    
5.  ความยติุธรรม (Fair Deal) ผูบ้ริหารควรใหค้วามยติุธรรมและความเหมาะสม  
6.  มีขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้ เป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง และแน่นอน (Reliable, Diate, Accurate, and 

Permanent Records) ผูบ้ริหารควรจะมีขอ้เทจ็จริงเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ   
7.  ความฉับไวของการจัดส่ง (Dispatching) ผู ้บริหารควรใช้การวางแผนตามหลัก 

วิทยาศาสตร์ส าหรับแต่ละหนา้ท่ีเพื่อใหอ้งคก์รท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งราบร่ืนและบรรลุจุดมุ่งหมาย   
8.  มาตรฐานและตารางเวลา (Standards and Schedules) ผูบ้ริหารตอ้งพฒันาวิธีการ ท างาน

และก าหนดเวลาท างานส าหรับแต่ละหนา้ท่ี    
9.  สภาพมาตรฐาน (Standardized Conditions) ผูบ้ริหารควรรักษาสภาพแวดลอ้มใหดี้   
10.  การปฏิบัติการท่ีมีมาตรฐาน (Standardized Operations) ผูบ้ริหารควรรักษารูปแบบ 

มาตรฐานของวิธีการปฏิบติัท่ีดี   
11.  มีค  าสั่งการปฏิบติังานท่ีมีมาตรฐานระบุไว ้ (Written Standard-practice Instructions) 

ผูบ้ริหารตอ้งระบุการท างานท่ีมีระบบถูกตอ้งและเป็นลายลกัษณ์อกัษร   
12.  การให้รางวลัท่ีมีประสิทธิภาพ (Efficiency Reward) ผูบ้ริหารควรให้รางวลัพนักงาน 

ส าหรับการท างานท่ีเสร็จสมบูรณ์  
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 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับขนส่งและโลจิสติกส์ 
 
 การขนส่ง ตามนิยามทางเศรษฐศาสตร์ยงัมีความหมายท่ีซับซ้อนกว่านิยามของการขนส่ง 
ตามท่ีเขา้ใจกนัโดยทัว่ไป กล่าวคือ การขนส่งหมายถึง การเคล่ือนยา้ยบุคคลหรือสินคา้จากสถานท่ี 
หน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง อันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานท่ี (Place Utility) และอรรถ 
ประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) ดังนั้นถา้พิจารณาจากนิยามขา้งตน้ การขนส่งสินคา้ (Freight 
Transportation) จึงหมายถึง การเคล่ือนยา้ยสินค้าสินค้าจากสถานท่ีท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง    
อันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานท่ี (Place Utility) และอรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time 
Utility) ทั้งน้ีการเคล่ือนยา้ยดังกล่าวเป็นกิจกรรมท่ีเพิ่มมูลค่าให้แก่สินคา้ซ่ึงจะเป็นการก่อให้เกิด
อรรถประโยชน์ด้านสถานท่ี และเวลาในการขนส่ง (Time-in-Transit) กับความต่อเน่ือง ในการ 
ให้บริการ (Consistency of Service) เป็นตัวท่ีบ่งบอกถึงอรรถประโยชน์ด้านเวลา (จักรกฤษณ์ 
ดวงพสัตรา, 2543) 

แลมเบิร์ท (Lambert, Stock & Ellran, 1998) ไดใ้ห้ความหมายของโลจิสติกส์ (Logistics) 
ไวว้่าเป็นกระบวนการวางแผนการด าเนินงาน และการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ 
เคล่ือนยา้ยการจดัเก็บวตัถุดิบสินคา้ระหว่างผลิตสินคา้ส าเร็จรูป และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งด าเนิน 
ไปจากแหล่งจดัหาไปสู่จุดบริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยตน้ทุน 
 
 2.4 ประวัติห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอก็เพรส เซาว์เธิร์น 
  

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น เป็นบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการขนส่ง
สินคา้ ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม ปีพุทธศกัราช 2557 ดว้ยทุนจดทะเบียน 3 ลา้นบาท ส านักงานใน
กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ท่ี 46/54 ศูนยข์นส่งพุทธิพร ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต าบล กระทุ่มลม้ อ าเภอ 
สามพราน จงัหวดั นครปฐม 73220  

ปัจจุบนัมีพนกังาน 32 คน มีพาหนะขนส่งสินคา้ 22 คนั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส 
เซาวเ์ธิร์น ไดใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้จากจงัหวดักรุงเทพลงไปยงัจงัหวดัทางภาคใต ้ ไดแ้ก่ จงัหวดั
เพชรบุรี ประจวบฯ ชุมพร ระนอง สุราษฯ นครศรีธรรมราช ตรัง พทัลุง กระบ่ี พงังา ภเูก็ต หาดใหญ่ 
นอกจากนั้น ปัจจุบนัทางหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ยงัไดเ้พิ่มการบริการจงัหวดั
ทางแถบภาคเหนือ เม่ือเดือนพฤษภาคม ปี 2562 ไดแ้ก่ จงัหวดั ชยันาท อุทยัธานี นครสวรรค์
ก าแพงเพชร พิษณุโลก และจงัหวดัพิจิตร เป็นตน้ เพื่อกระจายการบริการใหค้รอบครุมในทั้งภาคใต้
และภาคเหนืออีกดว้ย 
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2.5 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 
 ศิลป์ชัย อุ่นอรุณ (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการศึกษาควมสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการ
ให้บริการ การปฏิบติังานเพื่อก าจดัความสูญเปล่า และประสิทธิภาพการขนส่งทางบก กรณีศึกษา 
บริษทั เอน็ เอม็ แอล จ ากดั ผลการวิจยัพบวา่ 

1. ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีอายุ 
31-40 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 มีวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ในระดบัปริญญาตรีจ านวน 
265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25 ใชบ้ริการประเภทการขนส่งคือ ขนส่งส่ือสั่งพิมพ ์จ านวน 120 คน คิด
เป็นร้อยละ 30 ระยะเวลาในการเป็นสมาชิก ระหว่าง 4-5 ปีขึ้นไป จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.75 เป็นกิจการประเภทบริษทั จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.25 ท างานต าแหน่งพนักงาน
ทัว่ไป จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60 อยู่ฝ่ายสต็อกสินคา้- จดัส่ง จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.50  

2. ผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัคุณภาพการให้บริการขนส่งทางบก พบว่า ความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อปัจจยัคุณภาพการให้บริการขนส่งทางบก ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.61 
ซ่ึงปัจจัยท่ีอยู่ในระดับมาก มีดังต่อไปน้ี ด้านความสามารถ ด้านการเข้าถึงบริการ ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความปลอดภยั 
  
 ดวงใจ จันทร์ดาแสง (2558) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ให้บ ริการขนส่งด้วยตู ้คอนเทนเนอร์  :  กรณีศึกษา  บริษัทอุตสาหกรรม ในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบวา่  

1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการขนส่งสินคา้ด้วยตูค้อนเทน
เนอร์ ของ บริษทั อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวนมากท่ีสุดมีอายุ 36-45 ปี รองลงมามี
อาย ุ46-55 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี รองลงมาต ่ากวา่ ปริญญาตรี     

2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของบริษทัลูกคา้ กลุ่มตวัอย่างท่ีใชบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้อน 
เทนเนอร์ ส่วนใหญ่มีประเภทของลูกคา้เป็นบริษทัฯ  จ านวนมากท่ีสุด มีประเภทของสินคา้ท่ีส่ง 
ได้แก่ เส้ือผา้ ส าเร็จรูป รองลงมา อาหารแช่แข็ง มีปริมาณสินค้าท่ี  ส่งโดยเฉล่ียต่อคร้ัง 5,001 
กิโลกรัมขึ้นไป รองลงมา 4,001-5,000 กิโลกรัม/คร้ัง มีความถ่ีในการใชบ้ริการ ขนส่งสินคา้ดว้ยตู ้
คอนเทนเนอร์ 4 คร้ัง/เดือน รองลง มา มีความถ่ีในการใชบ้ริการ 2 คร้ัง/เดือน จ านวนมาก ท่ีสุดใช้
บริการตูค้อนเทนเนอร์ของบริษทัฯ อ่ืนดว้ย แต่ใชน้อ้ยกว่าการใช้บริการของ บริษทั อุตสาหกรรม 
 3. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินคา้ดว้ยตู ้ 
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คอนเทนเนอร์ของ บริษทั อุตสาหกรรม ปัจจยัโดย รวมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการขนส่ง
สินคา้ ด้วยตูค้อนเทนเนอร์ของ บริษทัฯ อยู่ในระดับมาก โดย  พบว่า ด้านท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการอยู่ใน ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยัในการขนส่ง และ ดา้นความรวดเร็วใน
การให้บริการ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นเส้นทางในการขนส่ง ดา้นสถานท่ีจดัเก็บสินคา้  ระหว่างการ
ขนส่ง และด้านอัตราค่าบริการขนส่งตู ้ สินค้าภายในประเทศ ส่วนด้านท่ีมีผลต่อการ ตัดสินใจ 
เลือกใช้บริการอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นแหล่ง ท่ีทราบขอ้มูลข่าวสารทางดา้นการ ขนส่ง
ของ บริษทั อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

 
วันพิชิตต์  อรรคดี และ ศักดิสินี กลิ่นสุนทร (2557) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส าคญั

ต่อการเลือกใชบ้ริการขนส่งของบริษทัยเูซ็นโลจิสติกส์  (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการวิจยั พบวา่  
1. ขอ้มูลปัจจยัองคก์าร ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัองคก์าร พบวา่ ผูแ้ทนของบริษทัท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นบริษทัจ ากดัมากท่ีสุด มีระยะเวลาท่ีบริษทัเปิดด าเนินการตั้งแต่ 15 ปีขึ้น
ไป มีขนาดการประกอบการเป็นกิจการขนาดใหญ่ และมีสถานท่ีตั้งกิจการอยูภ่าคกลาง  

2. ปัจจยัท่ีส าคญัต่อการเลือกใชต้่อบริการขนส่งของบริษทั ยูเซ็นโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัท่ีส าคัญต่อการเลือกใช้ต่อบริการขนส่งของบริษทัยูเซ็นโลจิ
สติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั พบวา่ ในภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก (x ̄ = 4.27) โดยดา้นท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุด คือ ดา้นความ เช่ือถือได ้(x ̄ = 4.41) รองลงมาคือ ดา้นความปลอดภยั (x ̄ = 4.35)  
ดา้นระยะเวลาขนส่ง (x ̄ = 4.33)  ดา้นความสะดวก (x ̄ = 4.18)  ดา้นขีดความสามารถ (x ̄ = 4.18)  และ 
ดา้นตน้ทุนขนส่ง (x ̄ = 4.16) 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทาง
บกของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น โดยผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้บริการในห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์ส
เอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั เน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของลูกคา้ท่ีเขา้มาใช้
บริการท่ีหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ดงันั้นผูวิ้จยัจึงใชวิ้ธีการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตวัอย่างของ 
สูตร  W.G.cochran (1953) ดงัน้ี 
 
กรณีไม่ทราบสัดส่วนของประชากรหรือ p = 0.5 
 
                       n =     Z2 
                                4 e2 

 
 n แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 P แทน สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร 
 e แทน ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มท่ียอมใหเ้กิดขึ้นได ้
Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูวิ้จยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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 ผูวิ้จยัตอ้งการสุ่มตวัอย่างความเช่ือมั่น 95 % และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่ม
ตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะค านวณไดค้ือ Z = 1.96 (95%) e = 0.05 (5%) 
 n = (1.96)2 / (4)(0.05)2 
 n = (3.8416) / .01 
 n = 384.16 หรือ 384 ตวัอยา่ง  
 แต่เพื่อความแม่นย  าของขอ้มูลในการเก็บตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงเก็บตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 
การเกบ็ข้อมูล 
 เน่ืองจาก ผูว้ิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงเลือกใช้วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Samplig) คือการเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใช้
บริการห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น ซ่ึงเป็นวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยไม่อาศยั
ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยแจกแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 
3.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 
 ส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั
ไดส้ร้างขึ้นเพื่อเป็นการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางบกของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบ แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้น  
โดยมีลกัษณะค าถามปลายปิด ประกอบด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพการปฏิบติัหน้าท่ี, การศึกษา, 
อาชีพ และรายไดโ้ดยผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางบก
ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น ประกอบดว้ย ความสามารถ (Competence), การ
เขา้ถึงบริการ (Access), การติดต่อส่ือสาร(Communication), ความน่าเช่ือถือ (Credible) และความ
ปลอดภยั (Security)โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
ประยุกต์ตามมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกกบัคุณภาพการบริการของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็ก
เพรส เซาว์เธิร์น ประกอบดว้ย ประสิทธิภาพการให้บริการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็ก
เพรส เซาว์เธิร์น โดยลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
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ประยุกตต์ามมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบั คือ ดี
มาก ดี ปานกลาง ไม่ดี ไม่ดีอยา่งมาก  
 
3.3 วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
 ผูวิ้จยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามขั้นตอนการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 
การสร้างแบบสอบถาม  มีขั้นตอนดงัน้ี 

1.ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางบกของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น และประชากรกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา แล้วยกร่าง
แบบสอบถาม 

2.น าไปใหผู้มี้ความรู้ช่วยตรวจสอบ และใหข้อ้เสนอแนะ 
3.ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
4.น าไปทดลองใชก่้อนเพื่อความเช่ือมัน่ว่ากลุ่มตวัอย่างเขา้ใจค าถามและวิธีการตอบค าถาม 

แลว้น าผลการทดลอง มาปรับปรุงแกไ้ขอีกคร้ัง ก่อนน าไปใชจ้ริง 
5.น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 
3.4 วิธีด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ  ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการ
ขนส่งทางบกของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น โดยแบ่งการวิจยัตามท่ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสังเคราะห์และน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม  และ
น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถาม  มีวิธีด าเนินการดงัน้ี 

1.ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยเพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่ง 

2.ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   
3.ผูว้ิจัยด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อค าถามตาม

เคร่ืองมือแต่ละชุดใหส้มบูรณ์ แลว้น าผลการตอบไปจดักระท าและวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 
 



15 
 

 
 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1.แบบสอบถามในส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2  
 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางบกของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์นโดยน าขอ้มูลมาค านวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้
ความถี่ (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆ ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  และใช้
ค่ามัชฌิมาเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าพิสัย 
(Rang) อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ, สถานภาพการปฏิบติัหนา้ท่ี, การศึกษา, 
อาชีพ และรายได ้ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง  
 วิเคราะห์ระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางบกของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์ส
เอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น  ดว้ยวิธีการค านวณค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นน าค่าเฉล่ียมา
แปลความหมายโดยใชเ้กณฑแ์ปลความหมายของ ประคอง  กรรณสูตร (2542)  ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมา ยถึง  ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
 

2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2541:40) 

 
  เม่ือ  X   แทน ค่าเฉล่ีย 

    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) (ลว้น สายยศ และองัคณา 2540: 53)  
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  เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 

   ( )2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

3. สถิติท่ีใช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม 
หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( -Coefficient) 

ของครอนบคั (Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543:126) 
  เม่ือ    แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   n  แทน ค่าจ านวนของแบบค าถาม 

    2
is   แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

     2
ts   แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบบั  

 
4. สถิติท่ีใช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะด้านปัจจัยส่วนบุคคลของปัจจัยท่ีมีผลต่อ

ประสิทธิภาพการขนส่งทางบกของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอ็กเพรสเซาว์เธิร์นโดยใช้สถิติไคส
แควร์ (Chi – Square) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน (Hartung. 2001: 300) มีสูตรการค านวณดงัน้ี    
 
                               ∑ ∑   ( 0ij-Eij )2 
    X2 = i=1   j=1        Eij 
                                                                                                       

         
2      แทน ค่าไคสแควร์ 

  Oij  แทน  ค่าความถี่ท่ีไดจ้ากการทดลองปฏิบติั  
  Eij  แทน  ค่าความถี่ท่ีคิดวา่ควรจะเป็นหรือตามทฤษฎี 
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บทท่ี 4 
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลจากการตอบแบบสอบถาม ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางบกของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น  ใช้แบบสอบถามเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา จ านวน 400 ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 100 ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และจดัเรียงล าดบัการวิเคราะห์
ดงัน้ี ไดด้ าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลความหมายแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 4.1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ 
และหาค่าร้อยละ 
 4.2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส 
เซาวเ์ธิร์น และหาค่าร้อยละ 
 4.3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัคุณภาพการให้บริการขนส่งท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่ง
ของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น  

4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
 
4.1 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล 
 
    ลกัษณะทางขอ้มูลส่วนบุคล   จ านวน(คน)  ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย       111    27.8 
 หญิง       289    72.3 
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 ลกัษณะทางขอ้มูลส่วนบุคล   จ านวน(คน)  ร้อยละ 
2. อาย ุ
 อายตุ ่ากวา่ 20 ปี        11      2.8 
 อาย ุ20 – 30 ปี       147    36.8 
 อาย ุ31 – 40 ปี       121    30.3 
 อาย ุ41 – 50 ปี       115    28.7 
 อาย ุ50 ปี ขึ้นไป         6      1.5 
3. ประเภทพสัดุท่ีเคยใชบ้ริการ 
 อะไหล่รถยนต/์จกัรยานยนต์      92    14.0 
 เฟอร์นิเจอร์            12                 12.0 
 เส้ือผา้        229    36.0 
 อ่ืนๆ         67    38.0 
4. ประเภทกิจการของท่าน 
 บริษทั           47    11.8 
 หา้งหุน้ส่วน          73    18.3 
 ธุรกิจส่วนตวั        70    17.5 
 บุคคลทัว่ไป       210    52.5  
5. ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี       70    17.5 
 ปริญญาตรี       276    69.0 
 สูงกวา่ปริญญาตรี       54    13.5 
  รวม       400   100.0 
 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
72.3 และ 27.8 ตามล าดบั มีอาย ุ20 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 36.8 ใชบ้ริการขนส่งเส้ือผา้ คิดเป็นร้อยละ 
57.3 เป็นบุคคลทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 52.5 และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.00  
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4.2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัประสิทธิภาพการขนส่งของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาว์
เธิร์น และหาค่าร้อยละ 
 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของระดบัประสิทธิภาพ 
 
  ระดบัประสิทธิภาพ           จ านวน(คน)  ร้อยละ 
 
ประสิทธิภาพปานกลาง        41      10.3 
ประสิทธิภาพดี                     193       48.3 
ประสิทธิภาพดีมาก       166       41.5 
  รวม       400    100.0  
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า จากผลการวิจยัพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่คิดว่าประสิทธิภาพการ
ขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น อยู่ในระดบัดีมากคิดเป็นร้อยละ 41.5 อยู่ใน
ระดับดีคิดเป็นร้อยละ 48.3 และอยู่ในระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 10.34.2 ผลการวิเคราะห์
เก่ียวกบัประสิทธิภาพการขนส่งของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น และหาค่าร้อยละ 
 
4.3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัภาพการขนส่งของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรสเซาวเ์ธิร์น 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นความสามารถ 
 
 
ปัจจยัคุณภาพ      ระดบัความส าคญั 
          S.D.  การแปลค่า 
ยานพาหนะของบริษทัท่ีใชใ้นการขนส่ง  4.18  .657    มาก 
มีมาตรฐานท่ีดีพร้อมในการใหบ้ริการ   
 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการท างานมีความ  4.11  .702    มาก 
ทนัสมยั  และพร้อมใชง้านอยูส่มอ  
 

พนกังานสามารถใหบ้ริการขนส่งสินคา้ถึง  4.22  .716    มาก 



20 
 

 
 

จุดหมายไดท้นัเวลาท่ีก าหนด   

  

พนกังานมีความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์  4.19  .753    มาก 
เคล่ือนยา้ยสินคา้ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

 

พนกังานมีความช านาญในการใหบ้ริการพร้อม 4.26  .724    มาก 
ทั้งแกไ้ขปัญหาต่างๆในขณะปฏิบติังานไดดี้ 
 
    รวม  4.19  0.710    มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ปัจจยัดา้นความสามารถโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.19; 
S.D.=.710) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ปัจจยัดา้นความสามารถ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ โดยใน
เร่ืองพนกังานมีความช านาญในการให้บริการพร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาต่างๆในขณะปฏิบติังานไดดี้ มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.26; S.D.=.724) รองลงมาคือ พนักงานสามารถให้บริการขนส่งสินคา้ถึง
จุดหมายไดท้นัเวลาท่ีก าหนด ( X = 4.22; S.D.=.716) ส่วนปัจจยัดา้นความสามารถ ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดได้แก่ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการท างานมีความทนัสมัย และพร้อมใช้งานอยู่สมอ ( X = 
4.11; S.D.=.702) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการเขา้ถึงบริการ 
 
ปัจจยัคุณภาพ      ระดบัความส าคญั 
          S.D.  การแปลค่า 
บริษทัมีขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีไม่ยุง่ยาก  4.22  .732    มาก 

 

บริษทัตั้งอยูใ่นยา่นชุมชนสะดวกแก่การบริการ 4.29  .636    มาก 
 

เวลาเปิด-ปิดสะดวกต่อการใชบ้ริการ  4.26  .731    มาก  
 

รูปแบบเอกสารในการรับส่งสินคา้สามารถ  4.25  .737    มาก 
เขา้ใจไดง้่าย 

 

พนกังานมีความรู้ในเร่ืองรูปแบบการให้  4.23  .677    มาก 
บริการและสามารถใหข้อ้มูลไดร้วดเร็ว 
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    รวม  4.25  0.702  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ปัจจยัด้านการเขา้ถึงบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.25; S.D.=.702) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ปัจจยัดา้นการเขา้ถึงบริการ อยูใ่นระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ 
โดยในเร่ืองบริษัทตั้ งอยู่ในย่านชุมชนสะดวกแก่การบริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X  = 4.29; 
S.D.=.636) รองลงมาคือ เวลาเปิด-ปิดสะดวกต่อการใชบ้ริการ ( X = 4.26; S.D.=.731) ส่วนปัจจยั
ดา้นการเขา้ถึงบริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ บริษทัมีขั้นตอนการให้บริการท่ีไม่ยุ่งยาก ( X = 
4.22; S.D.=.732) ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 
ปัจจยัคุณภาพ      ระดบัความส าคญั 
          S.D.  การแปลค่า 

 

พนกังานมีความสามารถในการส่ือสารในเร่ือง 4.18  .715    มาก 
การใหบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

สามารถติดต่อส่ือสารกบับริษทัไดส้ะดวก  4.27  .711    มาก 

 

บริษทัท างานเป็นระบบมีการติดต่อประสาน 4.28  .788    มาก 
งานกนั   

 

พนกังานคอยแนะน าขั้นตอนในการส่งของ  4.04  .858    มาก 
เป็นอยา่งดี 

 

ลูกคา้สามารถติดต่อกบับริษทัเพื่อตรวจสอบ 4.27  .712    มาก 
ขอ้มูลการขนส่งไดไ้ม่ล  าบาก 
 
    รวม  4.21  0.756  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ปัจจยัด้านการติดต่อส่ือสารโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
4.21; S.D.=.712) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสาร อยู่ในระดบัมากทั้ง 5 



22 
 

 
 

ขอ้ โดยในเร่ืองบริษทัท างานเป็นระบบมีการติดต่อประสานงานกนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.28; 
S.D.=.788) รองลงมาคือ สามารถติดต่อส่ือสารกบับริษทัไดส้ะดวก( X = 4.27; S.D.=.711) ส่วน
ปัจจยัดา้นการเขา้ถึงบริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ พนกังานคอยแนะน าขั้นตอนในการส่งของ
เป็นอยา่งดี ( X = 4.04; S.D.=.858) ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ 
 
ปัจจยัคุณภาพ      ระดบัความส าคญั 
          S.D.  การแปลค่า 

 

บริษทัมีการใหบ้ริการท่ีมีความน่าเช่ือถือ  4.31  .628    มาก 
ในสายตาลูกคา้ 

 

พนกังานแต่งกายสุภาพดูน่าเช่ือถือ  4.08  .760    มาก 

 

บริษทัมีการจดัส่งสินคา้ไม่ผิดพลาด  4.21  .774    มาก 

 

บริษทัมีการจดัส่งสินคา้ถูกสถานท่ี และตรงเวลา 4.24  .755    มาก  

 

บริษทัมีความมัน่คง    4.25  .731    มาก 
 
    รวม  4.22  0.729  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.22; 
S.D.=.729) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ โดย
ในเร่ืองบริษทัมีการให้บริการท่ีมีความน่าเช่ือถือในสายตาลูกคา้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.31; 
S.D.=.628) รองลงมาคือ บริษัทมีความมั่นคง ( X = 4.25; S.D.=.731) ส่วนปัจจัยด้านความ
น่าเช่ือถือ ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ พนักงานแต่งกายสุภาพดูน่าเช่ือถือ ( X = 4.08; S.D.=.760) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นความปลอดภยั 
 
ปัจจยัคุณภาพ      ระดบัความส าคญั 
          S.D.  การแปลค่า 
 
พนกังานบริการรักษาขอ้มูลลูกคา้โดยมิไดเ้ปิดเผย 4.26  .748  มาก 
ใหแ้ก่บุคคลภายนอกก่อนไดรั้บอนุญาต 

 

บริษทัมีสถานท่ีเหมาะสมต่อการใชบ้ริการ  4.30  .757    มาก 

 

การรับส่งสินคา้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ี มีการ  4.24  .796    มาก
ตรวจสอบยอดสินคา้ ตามตรงใบเสร็จรับเงิน 
 
บริษทัมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัของสินคา้ 4.23  .731    มาก  
เพื่อป้องกนัการเสียหาย 
 
    รวม  4.25  0.758  มาก 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ปัจจยัดา้นความปลอดภยัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.22; 
S.D.=.729) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ปัจจยัดา้นความปลอดภยั อยูใ่นระดบัมากทั้ง 4 ขอ้ โดยใน
เร่ืองบริษัทมีสถานท่ีเหมาะสมต่อการใช้บริการ  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.30; S.D.=.757) 
รองลงมาคือ พนักงานบริการรักษาขอ้มูลลูกคา้โดยมิได้เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกก่อนได้รับ
อนุญาต ( X = 4.26; S.D.=.748) ส่วนปัจจยัดา้นความปลอดภยั ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ บริษทัมี
อุปกรณ์รักษาความปลอดภยัของสินคา้เพื่อป้องกนัการเสียหาย ( X = 4.23; S.D.=.731) ตามล าดบั 
 
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการขนส่งของห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 
 H0  : ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็ก
เพรส เซาวเ์ธิร์น 
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 H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอ็ก
เพรส เซาวเ์ธิร์น 
  

สมมติฐานท่ี 1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพการขนส่งของห้าง
หุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น  
 H0 : ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็ก
เพรส เซาวเ์ธิร์น 
 H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอ็ก
เพรส เซาวเ์ธิร์น  
 
ตารางท่ี 4.8 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ปัจจยัส่วนบุคคลกบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 
 
ปัจจยัส่วนบุคคล              ประสิทธิภาพการขนส่งของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  

เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 
         Chi-square  Df  Sig 

 

เพศ           2.074   2  .354 
อาย ุ           84.170   8  .000 
ประเพศพสัดุท่ีท าการจดัส่ง        7.896   6  .246 
ระดบัการศึกษา          70.630   4  .000 
ต าแหน่งงาน          11.322   6  .079 

 

  รวม         35.2184   5  .135 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ท่ีมีระดับ
นัยส าคญัสถิติท่ี 0.05 มีค่า sig  เท่ากบั 0.135 จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยัส่วน
บุคคลไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น  

H0 : ปัจจยัคุณภาพไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส 
เซาวเ์ธิร์น   

H1 : ปัจจยัคุณภาพท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส 
เซาวเ์ธิร์น  

 
สมมติฐานท่ี 2.1 ปัจจยัคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน

จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้นความสามารถ 
H0: ปัจจยัคุณภาพไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส 

เซาวเ์ธิร์น ในดา้นความสามารถ 
 H1: ปัจจยัคุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอ็กเพรส 
เซาวเ์ธิร์น ในดา้นความสามารถ 
ตารางท่ี 4.9 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ปัจจยัคุณภาพกบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้นความสามารถ 

 
            ปัจจยัคุณภาพ                                       ประสิทธิภาพการขนส่งของ 
         ดา้นความสามารถ                  หา้งหุน้ส่วนจ ากดัเฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น  
          Chi-square  Df  Sig 
 

ยานพาหนะของบริษทัท่ีใชใ้นการขนส่ง  159.895   4  .000 
มีมาตรฐานท่ีดีพร้อมในการใหบ้ริการ   
 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการท างานมีความ  159.539   4  .000 
ทนัสมยั  และพร้อมใชง้านอยูส่มอ  
 

พนกังานสามารถใหบ้ริการขนส่งสินคา้ถึง  68.294   4  .000 
จุดหมายไดท้นัเวลาท่ีก าหนด   

  

พนกังานมีความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์  142.620   6  .000 
เคล่ือนยา้ยสินคา้ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 
 

พนกังานมีความช านาญในการใหบ้ริการพร้อม 123.422   6  .000 
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ทั้งแกไ้ขปัญหาต่างๆในขณะปฏิบติังานไดดี้ 
 
  รวม         98.798  11  .000 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ท่ีมีระดับ
นัยส าคญัสถิติท่ี 0.05 มีค่า sig  เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยั
คุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้นการ
ความสามารถ 

 
สมมติฐานท่ี 2.2 ปัจจยัคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน

จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้นการเขา้ถึงบริการ 
H0: ปัจจยัคุณภาพไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส 

เซาวเ์ธิร์น ในดา้นการเขา้ถึงบริการ 
 H1: ปัจจยัคุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอ็กเพรส 
เซาวเ์ธิร์น ในดา้นการเขา้ถึงบริการ 
ตารางท่ี 4.10 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ปัจจยัคุณภาพกบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้นการเขา้ถึงบริการ 
 

     ปัจจยัคุณภาพ                           ประสิทธิภาพการขนส่งของ    
ดา้นการเขา้ถึงบริการ                         หา้งหุน้ส่วนจ ากดัเฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 

Chi-square  Df  Sig 
 

บริษทัมีขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีไม่ยุง่ยาก  227.234          6        .000 
 

บริษทัตั้งอยูใ่นยา่นชุมชนสะดวกแก่การบริการ 89.514          4                       .000  
 

เวลาเปิด-ปิดสะดวกต่อการใชบ้ริการ  113.264          6        .000 
 

รูปแบบเอกสารในการรับส่งสินคา้สามารถ  147.375          6        .000 
เขา้ใจไดง้่าย 

 

พนกังานมีความรู้ในเร่ืองรูปแบบการให้  151.685          4         .000 
บริการและสามารถใหข้อ้มูลไดร้วดเร็ว 
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  รวม          145.814      5.2                   .000 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ท่ีมีระดับ
นัยส าคญัสถิติท่ี 0.05 มีค่า sig  เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยั
คุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้นการ
เขา้ถึงบริการ 
 

สมมติฐานท่ี 2.3 ปัจจยัคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้นการติดต่อส่ือสาร 

H0 : ปัจจยัคุณภาพไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส 
เซาวเ์ธิร์น ในดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 H1 : ปัจจยัคุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอ็กเพรส 
เซาวเ์ธิร์น ในดา้นการติดต่อส่ือสาร 
ตารางท่ี 4.11 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ปัจจยัคุณภาพกบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 
     ปัจจยัคุณภาพ                                                                      ประสิทธิภาพการขนส่งของ                               
ดา้นการติดต่อส่ือสาร                                                   หา้งหุน้ส่วนจ ากดัเฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 
          Chi-square  Df  Sig 
 
 

พนกังานมีความสามารถในการส่ือสารในเร่ือง 151.792   6  .000 
การใหบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

สามารถติดต่อส่ือสารกบับริษทัไดส้ะดวก  170.719   6  .000 

 

บริษทัท างานเป็นระบบมีการติดต่อประสาน 145.407   6  .000 
งานกนั   

 

พนกังานคอยแนะน าขั้นตอนในการส่งของ  145.125   6  .000 
เป็นอยา่งดี 
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ลูกคา้สามารถติดต่อกบับริษทัเพื่อตรวจสอบ 210.348   6  .000 
ขอ้มูลการขนส่งไดไ้ม่ล  าบาก 
 
   รวม    164.678  11  .000 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ท่ีมีระดับ
นัยส าคญัสถิติท่ี 0.05 มีค่า sig  เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยั
คุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้นการ
ส่ือสาร 

 
สมมติฐานท่ี 2.4 ปัจจยัคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน

จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้นความน่าเช่ือถือ 
H0 : ปัจจยัคุณภาพไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส 

เซาวเ์ธิร์น ในความน่าเช่ือถือ 
 H1 : ปัจจยัคุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอ็กเพรส 
เซาวเ์ธิร์น ในดา้นความน่าเช่ือถือ 
ตารางท่ี 4.12 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ปัจจยัคุณภาพกบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้นความน่าเช่ือถือ 
 
         ปัจจยัคุณภาพ                          ประสิทธิภาพการขนส่งของ 
     ดา้นความน่าเช่ือถือ               หา้งหุน้ส่วนจ ากดัเฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 
              Chi-square  Df  Sig 
 
 

บริษทัมีการใหบ้ริการท่ีมีความน่าเช่ือถือ  214.370  4  .000 
ในสายตาลูกคา้ 

 

พนกังานแต่งกายสุภาพดูน่าเช่ือถือ  84.889  6  .000 

 

บริษทัมีการจดัส่งสินคา้ไม่ผิดพลาด  141.229  6  .000 

 

บริษทัมีการจดัส่งสินคา้ถูกสถานท่ี และตรงเวลา 125.875  6  .000 
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บริษทัมีความมัน่คง    222.624  6  .000 
 
  รวม          157.797  6  .000 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ท่ีมีระดับ

นัยส าคญัสถิติท่ี 0.05 มีค่า sig  เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยั
คุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้น
ความน่าเช่ือถือ 

 
สมมติฐานท่ี 2.5 ปัจจยัคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน

จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้นความปลอดภยั 
H0: ปัจจยัคุณภาพไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส 

เซาวเ์ธิร์น ในความน่ปลอดภยั 
 H1: ปัจจยัคุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอ็กเพรส 
เซาวเ์ธิร์น ในดา้นความปลอดภยั 
ตารางท่ี 4.13 วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ ปัจจยัคุณภาพกบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้นความปลอดภยั 
 
       ปัจจยัคุณภาพ                             ประสิทธิภาพการขนส่งของ 
    ดา้นความปลอดภยั                                                   หา้งหุน้ส่วนจ ากดัเฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น  
          Chi-square  Df  Sig 
 

พนกังานบริการรักษาขอ้มูลลูกคา้โดยมิไดเ้ปิดเผย    162.981  6  .000 

ใหแ้ก่บุคคลภายนอกก่อนไดรั้บอนุญาต 

 

บริษทัมีสถานท่ีเหมาะสมต่อการใชบ้ริการ      203.834  6  .000 

 

การรับส่งสินคา้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ี มีการ      222.184  6  .000 
ตรวจสอบยอดสินคา้ ตามตรงใบเสร็จรับเงิน 
 
บริษทัมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัของสินคา้     191.622  6  .000 
เพื่อป้องกนัการเสียหาย  
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  รวม            195.155  6  .000 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ค่าท่ีได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย Chi-square ท่ีมีระดับ
นัยส าคญัสถิติท่ี 0.05 มีค่า sig  เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึงหมายความว่า ปัจจยั
คุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น ในดา้น
ความปลอดภยั 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดัเฟิร์สเอก็

เพรส เซาวเ์ธิร์น โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือผูใ้ชบ้ริการห้างหุ้นส่วนจ ากดัเฟิร์สเอก็

เพรส เซาวเ์ธิร์น โดยมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยเก็บขอ้มูลแบบสอบถามจากผูม้าใชบ้ริการ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเฟิรสเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น เม่ือผูว้ิจัยได้สร้างแบบสอบถาม และท าการแจก

แบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอย่าง และเก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ไดน้ าขอ้มูลมาประมวลผลจากเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ ใช้วิเคราะห์ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคล ผูผู้ม้าใช้บริการห้าง

หุ้นส่วนจ ากดัเฟิรสเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น ใชค้่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายให้ทราบ

ถึงประสิทธิการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากัดเฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์น โดยใช้ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานจะใชค้วบคู่กบัค่าเฉล่ีย เพื่อแสดงลกัษณะการกระจายของขอ้มูลใชส้ถิติไคสแควร์ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95 % ส าหรับผลการศึกษา เสนอตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวิจยั 

 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอาย ุ20 - 30 

ปีตามล าดบั ใชบ้ริการขนส่งเส้ือผา้ ซ่ึงเป็นบุคคลทัว่ไป และมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  

 2. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส 

เซาวเ์ธิร์น พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่าประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์ส

เอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น อยูใ่นระดบัดีมาก คิดเป็นร้อยละ 41.5 อยูใ่นระดบัดีคิดเป็นร้อยละ 48.3 และอยู่

ในระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 10.34.2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัประสิทธิภาพการขนส่งของหา้ง

หุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น และหาค่าร้อยละ 

 3. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัคุณภาพท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน

จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 
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 ด้านความสามารถพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19; S.D.=.710) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าปัจจยัดา้นความสามารถ อยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ โดยในเร่ืองพนกังานมี
ความช านาญในการใหบ้ริการพร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาต่างๆในขณะปฏิบติังานไดดี้ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
( X = 4.26; S.D.=.724) รองลงมาคือ พนกังานสามารถใหบ้ริการขนส่งสินคา้ถึงจุดหมายไดท้นัเวลา
ท่ีก าหนด ( X = 4.22; S.D.=.716) ส่วนปัจจยัดา้นความสามารถ ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ อุปกรณ์
และเคร่ืองมือในการท างานมีความทันสมัย และพร้อมใช้งานอยู่สมอ ( X = 4.11; S.D.=.702) 
ตามล าดบั 

ด้านการเข้าถึงบริการพว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25; S.D.=.702) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าปัจจยัดา้นการเขา้ถึงบริการ อยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ โดยในเร่ืองบริษทั
ตั้งอยู่ในย่านชุมชนสะดวกแก่การบริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.29; S.D.=.636) รองลงมาคือ 
เวลาเปิด-ปิดสะดวกต่อการใชบ้ริการ ( X = 4.26; S.D.=.731) ส่วนปัจจยัดา้นการเขา้ถึงบริการ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดได้แก่ บริษัทมีขั้นตอนการให้บริการท่ีไม่ยุ่งยาก ( X  = 4.22; S.D.=.732) 
ตามล าดบั 

ด้านการติดต่อส่ือสารพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.21; S.D.=.712) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าปัจจยัดา้นการติดต่อส่ือสาร อยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ โดยในเร่ืองบริษทั
ท างานเป็นระบบมีการติดต่อประสานงานกนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.28; S.D.=.788) รองลงมา
คือ สามารถติดต่อส่ือสารกับบริษทัได้สะดวก( X = 4.27; S.D.=.711) ส่วนปัจจยัด้านการเขา้ถึง
บริการ ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ พนกังานคอยแนะน าขั้นตอนในการส่งของเป็นอย่างดี ( = 4.04; 
S.D.=.858) ตามล าดบั 

ด้านความน่าเช่ือถือพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.22; S.D.=.729) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดบัมากทั้ง 5 ขอ้ โดยในเร่ืองบริษทัมี
การให้บริการท่ีมีความน่าเช่ือถือในสายตาลูกค้า  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.31; S.D.=.628) 
รองลงมาคือ บริษทัมีความมั่นคง ( X = 4.25; S.D.=.731) ส่วนปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ ท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ พนกังานแต่งกายสุภาพดูน่าเช่ือถือ ( X = 4.08; S.D.=.760) ตามล าดบั 
 ดา้นความปลอดภยัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.22; S.D.=.729) เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่าปัจจัยด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ข้อ โดยในเร่ืองบริษทัมีสถานท่ี

เหมาะสมต่อการใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ( X = 4.30; S.D.=.757) รองลงมาคือ พนกังานบริการ

รักษาขอ้มูลลูกคา้โดยมิไดเ้ปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกก่อนไดรั้บอนุญาต ( X = 4.26; S.D.=.748) 

ส่วนปัจจยัดา้นความปลอดภยั ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ บริษทัมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัของ

สินคา้เพื่อป้องกนัการเสียหาย ( X = 4.23; S.D.=.731) ตามล าดบั 
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 4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการขนส่งของห้าง

หุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น จากการวิเคราะห์ พบวา่ 

 ปัจจยัส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์

เธิร์น พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย Chi-square ท่ีมีระดบันยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 มีค่า 

sig  เท่ากับ 0.135 จึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 ซ่ึงหมายความว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการขนส่งของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัคุณภาพมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน

จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 

 ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นความสามารถ พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย 

Chi-square ท่ีมีระดับนัยส าคญัสถิติท่ี 0.05 มีค่า sig  เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึง

หมายความว่า ปัจจยัคุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส 

เซาวเ์ธิร์น ในดา้นการความสามารถ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นการเขา้ถึงบริการ พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐาน
ดว้ย Chi-square ท่ีมีระดบันยัส าคญัสถิติท่ี 0.05 มีค่า sig  เท่ากบั 0.000 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึง
หมายความว่า ปัจจยัคุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส 
เซาวเ์ธิร์น ในดา้นการเขา้ถึงบริการ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นการส่ือสาร พบว่า ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานด้วย 
Chi-square ท่ีมีระดับนัยส าคญัสถิติท่ี 0.05 มีค่า sig  เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึง
หมายความว่า ปัจจยัคุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส 
เซาวเ์ธิร์น ในดา้นการส่ือสาร 

ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นความน่าเช่ือถือ พบวา่ ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย 
Chi-square ท่ีมีระดับนัยส าคญัสถิติท่ี 0.05 มีค่า sig  เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึง
หมายความว่า ปัจจยัคุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส 
เซาวเ์ธิร์น ในดา้นความน่าเช่ือถือ 

ผลการทดสอบสมมติฐานดา้นความปลอดภยั พบวา่ ค่าท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานดว้ย 
Chi-square ท่ีมีระดับนัยส าคญัสถิติท่ี 0.05 มีค่า sig  เท่ากับ 0.000 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ซ่ึง
หมายความว่า ปัจจยัคุณภาพมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส 
เซาวเ์ธิร์น ในดา้นความปลอดภยั  



34 
 

 
 

5.2 อภิปรายผล 

 

 ผูใ้ช้บริการให้ความส าคัญต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งทางบกของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เฟิร์สเอ็กเพรส เซาว์เธิร์นยู่ในระดับมากท่ีสุด ทั้ งน้ีเพราะก่อนท่ีผูใ้ช้บริการจะ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการจะตอ้งมีการศึกษา คน้หาขอ้มูล ประเมินทางเลือก ซ่ึงการประเมินทางเลือก
นั้นผูใ้ชบ้ริการก็จะค านึงถึงประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 
ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการมากเพียงใด ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั Lewis, and Bloom (1983) ท่ีกล่าวว่าการส่งมอบบริการท่ีมีคุณภาพ (delivering service quality) 
คือ การตอบสนองต่อผูรั้บบริการบนพื้นฐานความคาดหวงัของผูรั้บบริการ 
 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุพสัดุท่ีเคยใชบ้ริการขนส่ง ประเภทกิจการของท่าน และระดบั
การศึกษา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาว์
เธิร์น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากความพึงพอใจในการใชบ้ริการย่อมแตกต่างกนัไปตามปัจจยัส่วนบุคคล 
โดยผูท่ี้มีอายุ มีประเภทพสัดุ มีประเภทกิจการ และระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ย่อมมีความ
ตอ้งการ ค่านิยม ความพอใจในการใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนัดว้ย ซ่ึงส่งผลให้ผูรั้บบริการแต่ละคนมี
ความเห็นดา้นประสิทธิภาพในการให้บริการท่ีแตกต่างกนัไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Lewis, and Bloom 
(1983) ท่ีกล่าวว่า คุณภาพการให้บริการว่าเป็นส่ิงท่ีช้ีวดัถึงระดับของการบริการท่ีส่งมอบโดยผู ้
ให้บริการต่อลูกคา้หรือผูรั้บบริการว่าสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเขาไดดี้เพียงใด การส่งมอบ
บริการท่ีมีคุณภาพ 

จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ความสามารถในการบริการ การเขา้ถึงบริการ การติดต่อส่ือสาร
กบัพนักงาน ความน่าเช่ือถือขององค์กร และการรักษาความปลอดภยัของสินคา้ ของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั 
เฟิร์สเอ็กเพรส เซาวเ์ธิร์น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากคุณภาพการให้บริการท่ีมีความสามารถ และความ
ช านาญของทางหา้งหุ้นส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ท่ีส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการขนส่งอกก
มาดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Vroom and Deci (1997) ท่ีศึกษาว่าการปฏิบติังานของบุคคลท่ีจะ
ก่อให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพจะตอ้งประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ดา้น คือ 1. ดา้นความสามารถ 
ความช านาญของผูป้ฏิบติังาน และ 2. ดา้นแรงจูงใจ 
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5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 

 จากผลการศึกษาพบว่าผูใ้ช้บริการให้ความส าคญัต่อคุณภาพการขนส่งของห้างหุ้นส่วน
จ ากดั เฟิร์สเอก็เพรสเซาวเ์ธิร์น ดา้นความน่าเช่ือถืออยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ดงันั้นผูป้ระกอบการควรมี
การสร้างความน่าเช่ือถือโดยการซ่ือสัตยสุ์จริต มีสถานท่ีท่ีน่าเช่ือถือ มีการประชาสัมพนัธ์ ธุรกิจอยู่
เสมอ และหมัน่เพิ่มคุณภาพการท างานใหม้ากขึ้น เพื่อท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด และ
จากความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นการส่ือสาร ทางหา้งหุน้ส่วนจ ากดั เฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น ควร
สร้างความรู้ความเขา้ใจในการบริการให้กบัพนกังาน ควรมีการฝึกพนกังานในดา้นการบริการ ดา้น
การแต่งกาย ดา้นบุคลิกภาพ และคอยย  ้าเตือนให้พนกังานใส่ใจต่อการให้ขอ้มูลแก่ผูใ้ชบ้ริการอยา่ง
สม่อเสมอ เพื่อให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจและประทบัใจในการใช้บริการ และกลบัมาใช้
บริการซ ้าอีก 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
แบบสอบถามเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของ 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัเฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์น 

 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
ขอ้มูลของจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 

........................................................... 
 

ส่วนท่ี 1   ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง □ เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ            

 □ 1. ชาย     □ 2. หญิง 
2. อาย ุ           
 □ 1. อายตุ ่ากวา่ 20 ปี    □ 2. อาย ุ20 - 30 ปี 
 □ 3. อาย ุ31 – 40 ปี    □ 4. อาย ุ41 - 50 ปี 
 □ 5. อาย ุ50 ปี ขึ้นไป 
3. ประเภทพสัดุท่ีท าการจดัส่ง 
 □ 1. อะไหล่รถยนต ์    □ 2. เฟอร์นิเจอร์ 
 □ 3. เส้ือผา้     □ 4. อ่ืนๆ โปรดระบุ…….  
4. ประเภทกิจการ 
 □ 1. บริษทั     □ 2. หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
 □ 3. ธุรกิจส่วนตวั    □ 4. บุคคลทัว่ไป 
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5. ระดบัการศึกษา 
 □ 1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี     □ 2. ปริญญาตรี 
 □ 3. สูงกวา่ปริญญาตรี     
 
ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกีย่วกับประสิทธิภาพการขนส่งของบริษัทเฟิร์สเอก็เพรส เซาว์เธิร์น 
ค าชี้แจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกบัข้อมูลส่วนตัวของท่านมากท่ีสุด (เลือกตอบ
เพยีง 1ข้อ) 

5 = มากท่ีสุด   
4 = มาก        
3 = ปานกลาง   
2 = นอ้ย        
1 = นอ้ยท่ีสุด   
 

 
 
   ข้อ 

 
 

ค าถาม 

ระดับความเห็น 

    5 
  มาก 
 ท่ีสุด 

   4 
 มาก 

  3 
ปาน 
กลาง 

  2 
น้อย 

   1 
น้อย 
ท่ีสุด 

    
   6. 

ท่านคิดวา่ประสิทธิภาพการขนส่งของ
บริษทัเฟิร์สเอก็เพรส เซาวเ์ธิร์นอยูใ่นระดบั
ใด 

     

 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกีย่วกับปัจจัยคุณภาพท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการขนส่งของบริษัทเฟิร์สเอ็ก
เพรส เซาว์เธิร์น 
ค าชี้แจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความพงึพอใจของท่านเพียงค าตอบเดียว 

5 = มากท่ีสุด   
4 = มาก        
3 = ปานกลาง   
2 = นอ้ย        
1 = นอ้ยท่ีสุด   
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   ข้อ 

 
 

ค าถาม 

ระดับความเห็น 

    5 
  มาก 
 ท่ีสุด 

   4 
 มาก 

  3 
ปาน 
กลาง 

  2 
น้อย 

   1 
น้อย 
ท่ีสุด 

    
   7. 

ปัจจัยด้านความสามารถ 
ยานพาหนะของบริษทัท่ีใชใ้นการขนส่งมี
มาตรฐานท่ีดีพนอ้มในการใหบ้ริการ 

     

   8. อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการท างานมีความ
ทนัสมยั และพร้อมใชง้านอยู่เสมอ 

     

   9. พนกังานสามารถใหบ้ริการขนส่งสินคา้ถึง
จุดหมายไดท้นัเวลาก าหนด 

     

   10. พนกังานมีความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์
เคล่ือนยา้ยสินคา้ไดถู้กตอ้งและเหมาะสม 

     

   11. พนกังานมีความช านาญในการใหบ้ริการ 
พร้อมทั้งแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในขณะ
ปฏิบติังานไดดี้ 

     

    
   12. 

ปัจจัยด้านการเข้าถึงบริการ 
บริษทัมีขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีไม่ยุง่ยาก
ซบัซอ้น 

     

   13. บริษทัตั้งอยูใ่นยา่นชุมชนสะดวกแก่การ
ใหบ้ริการ 

     

   14. เวลาเปิด-ปิดสะดวกต่อการใชบ้ริการ      

   15. รูปแบบเอกสารในการรับส่งสินคา้สามารถ
เขา้ใจไดง้่าย 

     

   16. พนกังานมีความรู้ในเร่ืองรูปแบบการ
ใหบ้ริการ และสามารถใหข้อ้มูลไดร้วดเร็ว 
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   ข้อ 
    
 

 
 

ค าถาม 

ระดับความเห็น 

    5 
  มาก 
 ท่ีสุด 

   4 
 มาก 

  3 
ปาน 
กลาง 

  2 
น้อย 

   1 
น้อย 
ท่ีสุด 

 
 
17. 

ปัจจัยด้านการติดต่อส่ือสาร 
พนกังานมีความสามารถในการส่ือสารกบั
ลูกคา้ในเร่ืองการใหบ้ริการเก่ียวกบัการ
ขนส่งไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

18. สามารถติดต่อส่ือสารกบัทางบริษทัได้
สะดวก 

     

19. บริษทัท างานเป็นระบบ มีการติดต่อ
ประสานงานกนัเป็นอยา่งดี 

     

20. พนกังานคอยแนะน าขั้นตอนในการส่งของ
ไดดี้ 

     

21 ลูกคา้สามารถติดต่อกบับริษทัเพื่อ
ตรวจสอบขอ้มูลการขนส่งไดไ้ม่ล  าบาก 

     

 
22. 

ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ 
บริษทัมีการใหบ้ริการท่ีมีความน่าเช่ือถือใน
สายตาลูกคา้ 

     

23. พนกังานต่างกายสุภาพดูน่าเช่ือถือ      

24. บริษทัมีการจดัส่งสินคา้ไม่ผิดพลาด      

25. บริษทัมีการจดัส่งสินคา้ถูกสถานท่ี และตรง
ตามเวลานดัหมาย 
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   ข้อ 
    
 

 
 

ค าถาม 

ระดับความเห็น 

    5 
  มาก 
 ท่ีสุด 

   4 
 มาก 

  3 
ปาน 
กลาง 

  2 
น้อย 

   1 
น้อย 
ท่ีสุด 

26. 
    

บริษทัมีความมัน่คง 
 

     
 

     
 

 
 

27. 

ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ 
พนกังานบริการรักษาขอ้มูลลูกคา้โดยมิได้
เปิดเผยใหแ้ก่บุคคลภายนอกก่อนไดรั้บ
อนุญาต 

     

28. บริษทัมีสถานท่ีเหมาะสมต่อการขนส่ง
สินคา้ 

     

29. การรับส่งสินคา้ระหวา่งเจา้หนา้ท่ี มีการ
ตรวจสอบยอดจ านวนสินคา้ตรงตาส าเนา
ใบเสร็จรับเงิน 

     

30. บริษทัมีอุปกรณ์รักษาความปลอดภยัของ
สินคา้เพื่อป้องกนัการเสียหาย 

     

 
 
 
 
 

*** ขอบพระคุณท่ีท่านกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม *** 
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ประวัติผู้วิจัย 
นางสาวศุภิสรา  คงศิริสมบติั 

 
ระดบัการศึกษา 
จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ 
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