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  ไมป้ระดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวธนภร  เหมือนใจ 
วิชาเอก  การจัดการโลจิสติกส์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย์สุดาพร กุณฑลบุตร, ปร.ด. 
ปีการศึกษา  2562 

 
บทคัดย่อ 

 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยของผู้ประกอบการธุรกิจและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ 
ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 2) กิจกรรมทางโลจิสติกส์ในกระบวนการขนส่งสินค้า      
ไม้ดอก ไม้ประดับของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 3) ปัจจัยและ
กิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าไม้ดอกไม้ประดับของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้าน
ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก จ านวน 400 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย         
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติ เชิ งอนุมาน ประกอบด้วย Independent Samples t-test,         
One-Way ANOVA  และ Multiple Regression Analysis  
 ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า 1) ปัจจัยของผู้ประกอบการธุรกิจ ด้านประสบการณ์ท างาน 
และรายได้ต่อเดือนมีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ป ระกอบการธุรกิจไม้ดอก        
ไม้ประดับ 2) กิจกรรมทางโลจิสติกส์ด้านการให้บริการแก่ลูกค้า การขนส่ง การบริหารสินค้าคงคลัง และ   
โลจิสติกส์ย้อนกลับมีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอก   
ไม้ประดับในด้านการบริหารต้นทุน และ 3) กิจกรรมทางโลจิสติกส์ด้านการให้บริการแก่ลูกค้า การขนส่ง 
การเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจและคลังสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการเครื่องใช้ การบรรจุหีบ
ห่อ และโลจิสติกส์ย้อนกลับมีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ   
ไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกในด้านการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
ค าส าคัญ : กิจกรรมทางโลจิสติกส์  ผู้ประกอบการธุรกิจ  ประสิทธิภาพ  กระบวนการขนส่งสินค้า 
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ABSTRACT 
 

The study aimed to study 1) demographic factors of entrepreneurs and information 
about the ornamental plant business at Khlong 15 in Nakhonnayok province, 2) logistic activities 
in transportation operations of ornamental plant entrepreneurs at Khlong 15 in Nakhonnayok 
Province, and 3) factors and logistics activities affecting the efficiency of transportation operations 
of ornamental plant entrepreneurs at Khlong 15 in Nakhonnayok Province. 

The sample group was consisted of 400 representatives of ornamental plant 
entrepreneurs at Khlong 15 in Nakhonnayok Province. The research instrument used for 
collecting data was questionnaires. The data were analyzed using descriptive statistics (frequency 
distributions, percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics (independent 
samples t-test, one-way ANOVA and multiple regression analysis). 

The hypothesis testing revealed that 1) the demographic factors of entrepreneurs 
including work experiences and monthly incomes affected the efficiency of transportation 
operations of ornamental plant entrepreneurs. 2) The logistics activities including customer 
service, transportation, inventory management, and reverse logistics had an effect on cost 
management of the efficiency of transportation operations. 3) The logistics activities including 
customer service, transportation, plant and warehouse site selection, inventory management, 
material handling, packaging, and reverse logistics had an impact on customer responsiveness of 
the efficiency of transportation operations of ornamental plant entrepreneurs at Khlong 15 in 
Nakhonnayok Province at a significance level of .05. 

 
Keywords: logistics activities, entrepreneur, efficiency, transportation operations 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์ ได้ด้วยความกรุณา และความ
อนุเคราะห์ของรองศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร กุณฑลบุตร อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนส า เร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี ผู้ท าการศึกษาวิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ทีนี้ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง ประธานกรรมการสอบ และ กรรมการ
สอบ ดร.วิญญู ปรอยกระโทก ที่ได้ให้ความกรุณา ในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัย รวมทั้ง
เสียสละเวลาในการเป็นกรรมการสอบในครั้งนี้  และขอขอบพระคุณผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอก         
ไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ที่ได้เสียสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม 
 ขอขอบพระคุณ และมอบความดีทั้งหมดนี้ให้แก่ คุณพ่อ คุณแม่ พ่ีน้อง เพ่ือนที่แสนดีและ
คณะครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่บัณฑิต ที่ให้การสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ และเพ่ือน ๆ MBA Logistics 61 ทุกคนที่เป็นก าลังใจเสมอมาตลอด
ระยะเวลาในการท าการค้นคว้าอิสระนี้ 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานค้นคว้าฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจหาก
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ขาดตกบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ประการใด ผู้วิจัยขอกราบขออภัยมา          
ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 

ธนภร  เหมือนใจ 
 



(6) 

 

สารบัญ 
 

                                                                                                                         หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย                 (3) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ      (4) 
กิตติกรรมประกาศ      (5) 
สารบัญ      (6) 
สารบัญตาราง     (10) 
สารบัญภาพ     (11) 
บทที่ 1 บทน า       12 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา              12 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย                13 
1.3 สมมติฐานการวิจัย                 13 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย                13   
1.5 ค าจ ากัดความในการวิจัย                14 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย                16 
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                17 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                18 
 2.1 ความหมายของโลจิสติกส์                18 
 2.2 กิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์                19 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการขนส่งสินค้า               20 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ              22 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์             24 
 2.6 แนวคิดเก่ียวกับการเป็นผู้ประกอบการ              24 
 2.7 ความหมายและความส าคัญของไม้ดอกไม้ประดับ             26 
 2.8 ชนิดของงานสวนไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการผลิตเป็นการค้า            28 
 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                 28 
บทที่ 3 วิธีด าเนินการวิจัย                  32 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                32 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย                33 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล                35 
 3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล                36 
 3.5 จรรยาบรรณการวิจัย                37 
 
 



(7) 

 

สารบัญ (ตอ่) 
 

หน้า 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                 38 
 4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล               38 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล                39 
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ              68 
 5.1 สรุปผลการวิจัย                 68 
 5.2 การอภิปรายผล                 72 
 5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย               75 
 5.4 งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต               76 
บรรณานุกรม                            77 
ภาคผนวก                    80 
 ภาคผนวก ก แบบสอบถาม                81 
 ภาคผนวก ข การหาคุณภาพแบบสอบถาม IOC                 90 
ประวัติผู้เขียน                   98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(8) 

 

สารบัญตาราง 
 

                                                                                                                         หน้า 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จ าแนกตามระดับการศึกษา                39 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน               39 
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน                40 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จ าแนกตามรูปแบบของธุรกิจ                40 
ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ                41 
ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
  ด้านการให้บริการแก่ลูกค้า                 42 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
  ด้านการจัดซื้อ                  43 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
  การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ              44 
ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
  ด้านการขนส่ง                 45 
ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
    ด้านการเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจและคลังสินค้า             46 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
    ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า              47 
ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
    ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง                48 
ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
    การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ            49 
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
    ด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับ                50 
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุน 
    ของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ              51 
ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพด้านการตอบสนอง 
    ความต้องการของลูกค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ           52 



(9) 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่ ก่อให้ เกิดการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างสู ง ส่ งผลให้
ผู้ประกอบการต้องพัฒนาธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่าง
มั่นคงและก้าวหน้า ปัจจัยส าคัญและจ าเป็นประการหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจ คือ ความสามารถในการ
วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการทราบถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อนของธุรกิจ และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ส าหรับการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจากการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์เป็นตัวชี้วัดที่ครอบคลุม
กิจกรรมต่าง ๆ ของภาคธุรกิจในการจัดการด้านต้นทุน เวลา และการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
ไว้อย่างครบถ้วน เช่น การตอบสนองค าสั่งซื้อ การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา และจ านวนรอบหมุนของสินค้า  
คงคลัง เป็นต้น(ส านักโลจิสติกส์กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, 
2558, น.1)  

ประเทศไทยมีการค้าขายสินค้าในรูปแบบของสินค้าเกษตรเป็นจ านวนมากและมีการผลิ ต           
ที่หลากหลาย เนื่องจากเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชากรไทยที่สามารถท ารายได้ให้กับประเทศ
จ านวนมหาศาล เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะสินค้า
ประเภทไม้ดอกไม้ประดับที่มีความนิยมเพ่ิมขึ้นการเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตจากการพักที่อยู่อาศัย    
ที่มีพ้ืนที่ในการปลูกต้นไม้ใหญ่เป็นพื้นที่หมู่บ้านจัดสรร หรือคอนโดมิเนียมที่มีพ้ืนที่น้อยลงท าให้นิยมปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับในกระถางทดแทนต้นไม้ใหญ่เป็นจ านวนมาก ประกอบกับวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่มี     
ไม้ดอกไม้ประดับเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น ทั้งการใช้ไม้ดอกไม้ประดับในโอกาสส าคัญและกิจกรรม
ทางด้านพุทธศาสนาอีกด้วย 

ปัจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 64,421 ไร่ แบ่งเป็นไม้ดอก
ประมาณ 45,988 ไร่ ไม้ประดับ 17,324 ไร่ และไม้ตัดใบ 1,100 ไร่ แหล่งผลิตไม้ดอกไม้ประดับของไทย
กระจายอยู่ในทุกภูมิภาค โดยชนิดไม้ดอกไม้ประดับที่ปลูก จะแตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ เช่น  กล้ วยไม้ปลูกมากในจังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร นนทบุ รี  ราชบุ รี  ชลบุ รี 
พระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร กุหลาบและเบญจมาศซึ่งเป็นไม้ดอกเมืองหนาวปลูกมากใน
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และตาก บัวปลูกมากในจังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี และ
นครสวรรค์ มะลิและดาวเรืองปลูกมากในจังหวัดนครสวรรค์ นครปฐม ไม้ประดับ ไม้ขุดล้อมปลูกมากใน
จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก เชียงใหม่ ก าแพงเพชร ไม้ประดับช าถุงปลูกมากในจังหวัดนครนายก เพ่ือ
ขยายตัวรองรับความต้องการของตลาดและท าเป็นอาชีพ ท ารายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอก    
ไม้ประดับนี้ปีละหลายล้านบาท นอกจากจะท าการปลูกในประเทศแล้ว ยังมีการน าเข้าพันธุ์ไม้ดอก      
ไม้ประดับมาจากต่างประเทศมาเพาะปลูกเพ่ือจ าหน่าย ขยายพันธุ์ นับว่าเป็นพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
เศรษฐกิจนับเป็นที่ต้องการมากขึ้น เห็นได้จากการเพ่ิมจ านวนธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับที่ผุดขึ้นเป็นจ านวน
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มากในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นแหล่งตลาดไม้ดอกไม้ประดับที่ส าคัญ
ของประเทศ ผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับนอกจากใช้บริโภคภายในประเทศแล้ว ยังสามารถส่งออกไป
จ าหน่ายต่างประเทศท ารายได้ปีละกว่า 3,500 ล้านบาท โดยกล้วยไม้ตัดดอกส่งออกมากที่สุดมูลค่า
ประมาณปีละ 2,100 ล้านบาท ต้นกล้วยไม้ส่งออกปีละกว่า 500 ล้านบาท ไม้ประดับส่งออก              
ปีละ 400 ล้านบาท โดยชนิดของไม้ประดับที่ส่งออกมา ได้แก้ ลิ้นมังกร งาช้าง วาสนา ปาล์ม โฮย่า     
หยก แก้วกาญจนา ชวนชม ลั่นทม และไทร จากความส าคัญของไม้ดอกไม้ประดับในแง่เป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงและมีตลาดรองรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงท าให้ได้รับความสนใจ
จากผู้ประกอบการธุรกิจ (กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ ส านักงานส่งเสริมและจัดการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2556, น.3) 

จังหวัดนครนายกเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 2,122 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,326,250 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีระยะทางจาก
กรุงเทพมหานคร ตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 (รังสิต-นครนายก) เลียบคลองรังสิตผ่าน
อ าเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนายกระยะทาง 105 กิโลเมตร ห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ 
105 กิโลเมตร ท่าอากาศยานดอนเมือง 82 กิโลเมตร ท่าเทียบเรือคลองเตย 120 กิโลเมตร ท่าเทียบเรือ
แหลมฉบัง 163 กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็นภูเขาสูงชัน
ในเขตอ าเภอบ้านนา อ าเภอเมืองนครนายก และอ าเภอปากพลี ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอีก 3 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และปราจีนบุรี  ผู้มาเยือนจะได้
เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่งดงามและสนุกสนานกับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลาย และการเลือกซื้อหา
สินค้าเกษตรโดยเฉพาะไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีการเพาะปลูกทั้งในลักษณะของไม้ช าถุง ช ากิ่ง ไม้กระถาง 
ไม้ตัดใบรวมถึงไม้ประดับขุดล้อม ส่วนมากจะอยู่ในเขตอ าเภอองครักษ์ ซึ่งมีการเพาะกล้าไม้จ าหน่ายทั้ง
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่จ านวนกว่าพันชนิด จังหวัดนครนายกมีพ้ืนที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับประมาณ 
5,418 ไร่ ถือได้ว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (แผนพัฒนาจังหวัด
นครนายก 4 ปี กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดนครนายก, 2558) 

หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 เป็นชุมชนที่ตั้งใกล้เมืองกรุงเทพมหานคร จากเดิม
ประกอบอาชีพท านาเป็นอาชีพหลัก แต่การท านาไม่ค่อยได้ผลดี จึงท าให้มีการประกอบอาชีพเสริม คือ 
การเพาะช ากล้าไม้ดอกไม้ประดับและได้ปรับเปลี่ยนอาชีพเสริมสู่อาชีพหลักจนปัจจุบันได้พัฒนา
ปรับเปลี่ยนทุ่งนาให้เป็นแปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับและขยับขยายพ้ืนที่ปลูกจนพ้ืนที่สองฟากฝั่งถนน
คลอง 15 หนาแน่นด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดจนกลายเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรคลอง 15 จุดเด่นของหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 คือ เป็นที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอก        
ไม้ประดับหลากชนิดนานาพรรณ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีให้คัดสรรทั้ง    
ไม้ดอก ไม้ประดับ บอนไซ ไม้ถัก ไม้ล้อม และอุปกรณ์ในการจัดสวนในราคาขายส่ง มีร้านจ าหน่ายพันธุ์
ไม้ทั่วทุกภาคในประเทศมาซื้อจากที่นี่ไปขายต่อ รวมทั้งผู้ที่ต้องการมาท่องเที่ยวอีกด้วยท าให้ปัจจุบัน
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15  จังหวัดนครนายกเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป (สุภาภรณ์ เลิศศิริ และ
พิชัย ทองดีเลิศ, 2555) 
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 แต่ ในการผลิตไม้ดอกไม้ประดับให้ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ ต้องการของตลาด 
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกิจกรรมทางด้าน   
โลจิสติกส์และกระบวนการขนส่งสินค้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนผสมผสานกับความรู้ทางด้านเกษตรกรรม
เพ่ือที่จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของการขนส่งสินค้าได้อย่างถูกจุด สินค้าเดินทางถึงปลายทางอย่าง
ปลอดภัย ส่งตรงเวลา ราคามีความเหมาะสม ลูกค้าเกิดความพอใจในตัวสินค้า 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัด
นครนายก ที่มีการประกอบอาชีพเป็นจ านวนมาก จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจศึกษาปัจจัยและกิจกรรม
ทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอก      
ไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก เพ่ือเป็นประโยชน์และใช้เป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ
ไม้ดอกไม้ประดับน าผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับให้ประสบความส าเร็จ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยของผู้ประกอบการธุรกิจและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ
คลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 1.2.2 เพ่ือศึกษากิจกรรมทางโลจิสติกส์ในกระบวนการขนส่งสินค้าไม้ดอกไม้ประดับของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่ง
สินค้าไม้ดอกไม้ประดับของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 
1.3 สมมติฐำนงำนวิจัย 
 1. ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจประกอบด้วย ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน รายได้ต่อ
เดือน รูปแบบของธุรกิจ และประเภทของธุรกิจ ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัด
นครนายกแตกต่างกัน 
 2. กิจกรรมทางโลจิสติกส์ มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 
1.4 ขอบเขตของงำนวิจัย 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ เป็นการศึกษาปัจจัยและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในกระบวนการขนส่งสินค้าไม้ดอกไม้ประดับของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ      
คลอง 15 จังหวัดนครนายก ผู้วิจัยเลือกก าหนดขอบเขตงานวิจัยโดยมุ่งเน้นศึกษากิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
ได้แก่ การให้บริการแก่ลูกค้า การจัดซื้อ การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ การขนส่ง       
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การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้า การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า การบริหารสินค้า    
คงคลัง การจัดการเครื่องมือขนย้ายและการบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์ย้อนกลับ  
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอก       
ไม้ประดับคลอง 15 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  
 1.4.3 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำ  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้าน          
ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้สูตรการ
ค านวณหาขนาดตัวอย่างในกรณี ไม่ทราบสัดส่วนประชากรที่แน่นอน โดยใช้สูตรของคอแครน 
(Cochran, 1997 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) กรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากรหรือ p = 0.5 
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
 1.4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาตั้งแต่
เดือนกันยายน 2562 - เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 
1.5 ค ำจ ำกัดควำมในกำรวิจัย 
 กิจกรรมโลจิสติกส์เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการท างานภายในองค์กรเชื่อมโยงเข้าหากันและ      
วัดประสิทธิภาพการด าเนินงาน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. การให้บริการแก่ลูกค้า (Customer Service) กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือบริการและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ เป็นผลมาจากการประสานงานการใช้ทรัพยากรของ   
แต่ละกิจกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าตามหลัก 7R’s โดยที่ลูกค้าได้รับสินค้าบริการที่ถูกต้อง 
(Right Product) จ านวนสินค้าที่ถูกต้อง (Right Quantity) สภาพสินค้าถูกต้องไม่ช ารุดเสียหาย       
(Right Condition) ลูกค้าถูกต้อง (Right Customer) ส่งสินค้าสถานที่ถูกต้อง (Right Place) เวลา
ถูกต้อง (Right Time) ต้นทุนที่ถูกต้อง (Right Cost) 
 2. การจัดซื้อ (Purchasing) เป็นกิจกรรมการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพ่ือจัดซื้อรวมไปถึงการ
บริหารโซ่อุปทาน ตั้งแต่การคัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรองราคา หรือเงื่อนไขปริมาณในการสั่งซื้อ และ           
การประเมินคุณภาพของผู้ขายวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ความมั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ตรงความต้องการ 
 3. การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ (Logistics Communication and 
Order Processing) เป็นการเชื่อมต่อระหว่างองค์กรกับลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการจัดการค าสั่งซื้อ         
การรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า และการตรวจสอบยอด
สินค้าคงคลัง เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดให้ได้มากท่ีสุด และมีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
 4. การขนส่ง (Transportation) กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากจุดก าเนิดไปยังจุดที่มี       
การบริโภคให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะต้องจัดส่งสินค้าถูกต้องครบตามจ านวนในสภาพที่สมบูรณ์
และตรงเวลาที่ก าหนด 
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 5. การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกที่ตั้งของ
โรงงานและคลังสินค้าที่เหมาะสมเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึงและระยะทางการการขนส่งให้เพ่ิม
ระดับสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
 6. การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) การคาดการณ์ความ
ต้องการของลูกค้ามีความหลากหลายการคาดการณ์ด้านการตลาดที่อาศัยข้อมูลการส่งเสริมการขาย
ราคา คู่แข่งและปัจจัยอ่ืน ๆ ช่วยในการพยากรณ์ การคาดการณ์ ด้านการผลิตจะอาศัยข้อมูลด้าน
ยอดขายการตลาดและระดับของสินค้าคงคลัง ซึ่งด้านโลจิสติกส์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ด้วย 
โดยเป็นการค านวณหาจ านวนวัตถุดิบที่ต้องสั่งซื้อจากผู้จ าหน่าย จ านวนสินค้าที่ผลิ ตเสร็จแล้วและต้อง
ท าการจัดส่ง เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ  
 7. การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดการสินค้า
คงคลังด้วยการรักษาระดับสินค้าไว้ให้พอเพียงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการจัดการต้นทุนการ
เก็บรักษาสินค้าคงคลัง  
 8. การจัดการเครื่องมือขนย้ายและการบรรจุหีบห่อ (Material Handling and Packaging) 
เป็นงานเกี่ยวกับการคัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการท างาน การรับสินค้าที่สั่งซื้อรวมถึงการวาง
นโยบายในการซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเก่า ส่วนการบรรจุหีบห่อจะเป็นทั้งการโฆษณาตาม
หลักการตลาดหรือการป้องกันหรือห่อหุ้มตัวสินค้าก็ได้ รวมถึงการเก็บรักษาสินค้าตามหลักการด้าน     
โลจิสติกส์  
 9. โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) เป็นโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดของเสียที่
เกิดจากกระบวนการผลิต การกระจายสินค้า หรือการบรรจุหีบห่อ ซึ่งรูปแบบของกระบวนการจะเริ่ม
จากการรวบรวม จัดเก็บ และขนส่งของเสียไปยังจุดที่ท า ลายทิ้ง มีการน ากลับมาใช้ใหม่ การน ากลับมา
ผลิตใหม่ และการรับคืนสินค้าจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกรณีของสินค้าช ารุดเสียหาย ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
ใหม ่
 การจัดการขนส่ง หมายถึง กระบวนการจัดการเคลื่อนย้ายการปฏิบัติการ และการควบคุม
การเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการประสานงานที่เก่ียวข้องกับการขนส่ง 
 ประสิทธิภาพกระบวนการขนส่ง หมายถึง กิจกรรมการขนส่งที่ท างานร่วมกับทรัพยากรอ่ืน 
ให้มีความรวดเร็ว การประหยัด ความปลอดภัย ความแน่นอนและเชื่อถือได้ ตรงต่อเวลา 

ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ   
คลอง 15 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

ไม้ดอกไม้ประดับ หมายถึง พืชที่ปลูกไว้เพ่ือใช้ประดับตกแต่งอาคาร บ้านเรือนให้สวยงาม 
เหมาะแก่พ้ืนที่จัดตกแต่ง ปลูกในกระถาง ปลูกลงดิน หรือแขวนห้อยก็ได้ 
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กิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์ 
 - การให้บริการแก่ลูกค้า 
-  การจัดซื้อ 
-  การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการ
สั่งซื้อ 
-  การขนส่ง 
- การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและ
คลังสินค้า 
- การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า 
- การบริหารสินค้าคงคลัง 
- การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และ  
การบรรจุหีบห่อ 
- โลจิสติกส์ย้อนกลับ 
 
ที่มำ : ส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558 
 

1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)                      ตัวแปรตำม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

ปัจจัยผู้ประกอบกำรธุรกิจ 
- ระดับการศึกษา 
- ประสบการณ์ท างาน 
- รายได้ต่อเดือน 
- รูปแบบของธุรกิจ  
- ประเภทของธุรกิจ 
 
 

 

ประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรขนส่งสินค้ำของ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจไม้ดอกไม้
ประดับในหมู่บ้ำนไม้ดอกไม้

ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนำยก 

 

- ด้านการบริหาร
ต้นทุน 

- ด้านการตอบสนอง
ความต้องการ     
ของลูกค้า 
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1.7  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.7.1 ท าให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยของผู้ประกอบการธุรกิจและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ        
ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก  
 1.7.2 ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์ในกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 1.7.3 ทราบถึงกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าไม้ดอก          
ไม้ประดับของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 1.7.4 ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือ
ปรับปรุงและวางแผนการด าเนินงานกิจกรรมทางโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการขนส่ง
สินค้าไม้ดอกไม้ประดับของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 1.7.5 เพ่ือเป็นข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถน าผลที่ได้ จาก
การศึกษาไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้เชิงวิชาการในด้านกิจกรรมทางโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 
15 จังหวัดนครนายกต่อไป 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เรื่อง ปัจจัยและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อ าเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาบนพ้ืนฐานของแนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัย            
ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 2.1 ความหมายของโลจิสติกส์ 
 2.2 กิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า 
 2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
 2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ 
 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
 2.7 ความหมายและความส าคัญของไม้ดอกไม้ประดับ 
 2.8 ชนิดของงานสวนไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการผลิตเป็นการค้า 
 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ความหมายของโลจิสติกส์ 
 กมลชนก สุทธิวาทพุฒิ และคณะ (2547) ได้ให้ความหมายของโลจิสติกส์ว่า เป็นการจัด
ล าเลียงสินค้าเพ่ือให้เกิดต้นทุนโดยรวมในการกระจายสินค้าต่ าที่สุด เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการจัดหา
วัตถุดิบไปสิ้นสุด ณ จุดที่มีการบริโภค     
 ไชยยศ ไชยมั่นคง และมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง (2550) ได้ให้ความหมาย โลจิสติกส์ หมายถึง 
กระบวนการวางแผน การลงมือท าและการควบคุมที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ประหยัดต้นทุน รวมไปถึงการกระจายสินค้า การขนส่ง การคลังสินค้า การส่งมอบสินค้า ทั้งนี้
จุดมุ่งหมายสูงสุดคือ เพ่ือตอบสนองให้ลูกค้าพอใจสูงสุดและมีต้นทุนต่ าสุด 
 ส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม (2559, 
น.1) ได้กล่าวว่า โลจิสติกส์ คือ กระบวนการวางแผนการด าเนินงานการควบคุม  การเคลื่อนย้ายทั้งไป
และกลับ การเก็บรักษาสินค้า บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปสู่จุดสุดท้ายของการบริโภค เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
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2.2 กิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ 
 กิจกรรมด้านโลจิสติกส์นับว่าเป็นกิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานภายในทุกองค์กรซึ่ง
เชื่อมโยงทุกหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานโดยกิจกรรมด้านโลจิสติกส์
สามารถจ าแนกได้ 9 กิจกรรม (ส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กระทรวง
อุตสาหกรรม, 2559, น.2) ดังนี้ 
  1. การให้บริการแก่ลูกค้า (Customer Service) กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือบริการ และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ เป็นผลมาจากการประสานงานการใช้ทรัพยากรของ
แต่ละกจิกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าตามหลัก 7R’s โดยที่ลูกค้าได้รับสินค้าบริการที่ถูกต้อง 
(Right Product) จ านวนสินค้าที่ถูกต้อง (Right Quantity) สภาพสินค้าถูกต้อง ไม่ช ารุดเสียหาย (Right 
Condition) ลูกค้าถูกต้อง (Right Customer) ส่งสินค้าสถานที่ถูกต้อง (Right Place) เวลาถูกต้อง 
(Right Time) ต้นทุนที่ถูกต้อง (Right Cost) 
  2. การจัดซื้อ (Purchasing) เป็นกิจกรรมการจัดหาแหล่งวัตถุดิบเพ่ือจัดซื้อรวมไปถึงการ
บริหารโซ่อุปทาน ตั้งแต่การคัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรองราคา หรือเงื่อนไขปริมาณในการสั่งซื้อ และ           
การประเมินคุณภาพของผู้ขายวัตถุดิบ เพื่อให้ได้ความมั่นใจว่าองค์กรได้รับสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ตรงความต้องการ 
 3. การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ (Logistics Communication and 
Order Processing) เป็นการเชื่อมต่อระหว่างองค์กรกับลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการจัดการค าสั่งซื้อ      
การรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า รายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า และการตรวจสอบยอด
สินค้าคงคลัง เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดพลาดให้ได้มากท่ีสุด และมีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า 
  4. การขนส่ง (Transportation) กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากจุดก าเนิดไปยังจุดที่มี       
การบริโภคให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะต้องจัดส่งสินค้าถูกต้องครบตามจ านวนในสภาพที่สมบูรณ์
และตรงเวลาที่ก าหนด 
  5. การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้า (Site Selection, Warehousing and 
Storage) การเลือกท าเลที่ตั้งของโรงงานหรือคลังสินค้าเป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะส่งผลกระทบ
ตั้งแต่ต้นทุนค่าขนส่ง ระดับการให้บริการลูกค้าและความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า 
 6. การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) การคาดการณ์ความ
ต้องการของลูกค้ามีความหลากหลายการคาดการณ์ด้านการตลาดที่อาศัยข้อมูลการส่งเสริมการขาย
ราคา คู่แข่งและปัจจัยอ่ืน ๆ ช่วยในการพยากรณ์ การคาดการณ์ ด้านการผลิตจะอาศัยข้อมูลด้าน
ยอดขายการตลาดและระดับของสินค้าคงคลัง ซึ่งด้านโลจิสติกส์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ด้วย 
โดยเป็นการค านวณหาจ านวนวัตถุดิบที่ต้องสั่งซื้อจากผู้จ าหน่าย จ านวนสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วและต้อง
ท าการจัดส่ง เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างเพียงพอ  
 7. การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดการสินค้า
คงคลังด้วยการรักษาระดับสินค้าไว้ให้พอเพียงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงการจัดการต้นทุนการ
เก็บรักษาสินค้าคงคลัง  
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 8. การจัดการเครื่องมือขนย้ายและการบรรจุหีบห่อ (Material Handling and Packaging) 
เป็นงานเกี่ยวกับการคัดเลือกเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการท างาน การรับสินค้าที่สั่งซื้อรวมถึงการวาง
นโยบายในการซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเก่า ส่วนการบรรจุหีบห่อจะเป็นทั้งการโฆษณาตาม
หลักการตลาดหรือการป้องกันหรือห่อหุ้มตัวสินค้าก็ได้ รวมถึงการเก็บรักษาสินค้าตามหลักการด้าน     
โลจิสติกส์  
 9. โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) เป็นโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดของเสีย       
ที่เกิดจากกระบวนการผลิต การกระจายสินค้า หรือการบรรจุหีบห่อ ซึ่งรูปแบบของกระบวนการจะเริ่ม
จากการรวบรวม จัดเก็บ และขนส่งของเสียไปยังจุดที่ท า ลายทิ้ง มีการน ากลับมาใช้ใหม่ การน ากลับมา
ผลิตใหม่ และการรับคืนสินค้าจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกรณีของสินค้าช ารุดเสียหาย ซ่อมแซม หรือเปลี่ยน
ใหม ่
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า 
 วศิน แย้มชื่นพงศ์ (2554) การขนส่ง หมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้า , บุคคล หรือบริการจาก
ที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งและท าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมหรืออรรถประโยชน์ทั้งด้านเวลา ด้านสถานที่ 
และด้านปริมาณ ดังนั้นการขนส่งจึงเป็นส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบ      
โลจิสติกส์ 
 เอกสิทธิ์ คงทอง (2556) การขนส่ง คือ หนึ่งในกระบวนการวงจรธุรกิจของสินค้าที่มี
ความส าคัญเพราะการที่สินค้าจะถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้าได้อย่างปลอดภัยและตรงเวลานั้น ต้องอาศัย
การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจในระบบและกระบวนการจัดส่งเป็นอย่างดี 
ท าให้สามารถตัดสินใจได้ว่าสินค้าชนิดใดเหมาะกับการจัดส่งชนิดใดและจะต้องเป็นการประหยัดต้นทุน
ของผู้ประกอบการและเจ้าของสินค้าในเวลาเดียวกัน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ จึง
ครอบคลุมหลายฝ่ายตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ วิธีการบรรจุ ขนถ่าย กระบวนการส่ง -รับ ของผู้จัดโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านการขนส่งต่าง ๆ ทั้งระบบถนน ระบบราง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ศุลกากร และโรงเก็บสินค้า 
เป็นต้น ต้นทุนด้านการขนส่งจะต่ าได้ต่อเมื่อการขนถ่ายและน าส่งผลิตภัณฑ์ถึงจุดหมายโดยเร็ว สูญเสีย
น้อย สินค้าถึงมือผู้รับตามเวลาโดยเร็ว 
 เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง 
 เบญจพร สุวรรณแสนทวี (2557) ได้ให้เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง ดังนี้ 
 1. เพ่ือลดต้นทุน ถือเป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจัดการด้านโลจิสติกส์ทุกกิจกรรมรวมทั้ง
การขนส่งด้วย ผู้ประกอบการมักจะตั้งเป้าหมายเป็นอันดับแรกว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีจะต้อง
ช่วยลดต้นทุนของธุรกิจลงได้ โดยอาจจะเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน หรือค่าบ ารุงรักษารถบรรทุก 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน บริษัทอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดี
ด้วยจ านวนทรัพยากรเท่าเดิมและส่งสินค้าให้ลูกค้าได้มากข้ึน เป็นต้น 
  3. เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อจัดการการ
ขนส่งได้ดีข้อต าหนิติเตียนจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไป ท าให้ลูกค้ามีความพอใจในบริการที่
ได้รับและยังคงใช้บริการของบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า 
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 4. เพ่ือลดระยะเวลา อาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีจะสามารถส่งมอบ
สินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ของตนก็จะออกสู่ตลาดได้
เร็วและแพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขัน 
  5. เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม เมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีจะสามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่บริษัท
ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ยอมจ่ายแพงขึ้นเพ่ือแลกกับบริการที่รวดเร็วขึ้น พิเศษขึ้นหรือละเอียด
ถูกต้องมากขึ้นหรือรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ 
  6. เพ่ือเพ่ิมก าไร ไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินว่าธุรกิจลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการหรือลงทุน
ในระบบการจัดการใหม่เพ่ือต้องการเพ่ิมผลก าไรของบริษัท โดยมากจะมองว่าก าไรเป็นผลพลอยได้จาก
การที่การจัดการไปลดต้นทุนลง มุมมองเพ่ือหวังเพ่ิมก าไรเป็นสิ่งท้าทายฝีมือผู้ประกอบการมากกว่า 
เพราะว่าเป็นการพิจารณาสองทางไปพร้อม ๆ กัน คือ สร้างรายได้เพ่ิมและลดต้นทุน 
 7. เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการท างาน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักส าหรับบริษัทขนส่งในการ
ลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง แต่ก็มีความส าคัญไม่น้อย บริษัทขนส่งหลายแห่งแสดงสถิติ
ของช่วงเวลาต่อเนื่องที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกันและพยายามกระตุ้นให้
พนักงานช่วยกันรักษาสถิตินั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
 ประสิทธิภาพในการขนส่ง (Efficiency Transportation)  
 การพัฒนาการขนส่งนั้นมุ่งที่จะพัฒนาให้การขนส่งมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพ
มากที่สุด ซึ่งตามหลักของการขนส่งแล้วถือว่าการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ (ค านาย อภิปรัชญาสกุล , 
2550, น.34-36)  ประกอบด้วยคุณสมบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1. ความรวดเร็ว การขนส่งที่มีความรวดเร็วสามารถที่จะท าให้สินค้าและบริการต่าง ๆ ไปสู่
ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทันต่อความต้องการมีความสดและมีคุณภาพเหมือนกับสินค้าและ
บริการที่แหล่งผลิต 
 2. การประหยัด การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จะต้องท าให้เกิดการประหยัดในต้นทุนการขนส่ง
และประหยัดในราคาค่าบริการ กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการขนส่งต้องพยายามให้ต้นทุนในการขนส่ง    
ต่ าที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ ซึ่งเมื่อต้นทุนในการขนส่งต่ าแล้ว การเรียกเก็บอัตราค่าบริการก็ลดลงด้วยอันจะท า
ให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสียอัตราค่าบริการโดยสารหรือค่าระวางด้วย ดังนั้นความ
ประหยัดถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ  
 3. ความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าตลอดจน
ความปลอดภัยของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับระบบการ
ขนส่ง ซึ่งถือได้ว่าผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียและเสียหายในทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อ
สินค้าและบริการ 
 4. ความสะดวกสบาย การขนส่งที่ดีจะต้องให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการหรือความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ เช่น ยานพาหนะจะต้องมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ไว้
อย่างครบถ้วน พร้อมที่จะน ามาใช้ในการเคลื่อนย้ายได้ทันที 
 5. ความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับการ
ขนส่ง เพราะการขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีก าหนดในการเดินทางที่แน่นอนเชื่อถือได้ และ
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ตรงต่อเวลา มีจ านวนเที่ยวที่วิ่ง เวลาที่จะออกเดินทางจากต้นทางเวลาที่เดินทางถึงปลายทาง ระยะเวลา
ในการเดินทาง เวลาที่จะผ่านจุดที่ส าคัญต่าง ๆ ซึ่งจะต้องระบุไว้และจะต้องรักษาเวลาให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้จึงจะถือว่า มีประสิทธิภาพ  
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
 ความหมายของประสิทธิภาพ 
 ในการด าเนินงานของธุรกิจทุก ๆ ประเภทนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้อง
ค านึงถึงความส าเร็จของงาน คือการท างานให้ได้ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และจะต้องพิจารณาถึงความ
คุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในระบบการด าเนินงานเทียบกับผลผลิตที่ได้โดยการค านวณผลิตผล 
(Output) กับปัจจัยการผลิต (Input) เพ่ือดูผลที่ได้จากการเปรียบเทียบความคุ้มค่าหรือไม่ ซึ่งได้มีผู้ให้
ความหมายประสิทธิภาพ ไว้ดังนี้ 
 พิทยา บวรวัฒนา (2552) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง อัตราส่วนที่สะท้อนให้เห็นการ
เปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วยต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปส าหรับการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วย
นั้น  
 สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2553) กล่าวว่า ประสิทธิภาพมักพิจารณาจากการเปรียบเทียบระหว่าง
ผลผลิตที่ได้กับทรัพยากรที่ใช้ไป หรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กับ Input ว่าในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรผลที่ได้นั้นดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้หลายมิติ เช่น มิติ
ทางเศรษฐศาสตร์โดยไม่ใช่เพียงเรื่องเงินแต่อย่างเดียว แต่หมายถึงทรัพยากรอ่ืน  ๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตนั้น ด้วย เช่น เวลาหรือวัตถุดิบ มิติทางการบริหารอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกใน
องค์กรต่อวิธีการบริหารเพ่ือบรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคมอาจพิจารณาจากผลสะท้อนกลับ 
 อัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ประสิทธิภาพ หมายถึง การกระท ากิจกรรมใด ๆ ที่บรรลุผลตามที่
ต้องการและตั้งเป้าหมายไว้ โดยสามารถประหยัดและลดการสูญเสียของทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนิน
กิจกรรมที่มุ่งผลิตผลลัพธ์ โดยมีสัดส่วนของต้นทุนหรือปัจจัยน าเข้าในการลงทุนน้อยที่สุด เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อย่างทันต่อสถานการณ์ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอย่างคุ้มค่าโดยอาศัย
ปัจจัยจากประสิทธิภาพที่เกี่ยวับด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือรวมถึงด้านการ
จัดการจนไดผ้ลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ตามเงื่อนไขของเป้าหมาย ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจขององค์กร 
 Harrying Emerson (1992) เสนอแนวคิดเก่ียวกับหลักการท างานให้มีประสิทธิภาพ ไว้ดังนี้ 
  1. คุณภาพของงาน คือ รายละเอียดการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการที่ทุกคนต้องท าตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรก าหนด โดยงานที่ออกมาต้องมีความถูกต้อง ประณีตเรียบร้อยและมีคุณภาพ
มากที่สุด ซึ่งต้องสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จตามเวลาหรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ 
 2. ความรู้รอบและความสามารถในการเรียนรู้งาน คือ การพัฒนาตนเองด้วยการเพ่ิมพูน
ความรู้ ความเข้าใจ อุตสาหะ กระตือรือร้นในการท างานและติดตามงานด้วยการเรียนรู้จากแหล่งต่าง ๆ 
และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. ความสามารถในการปรับตัว คือ การปรับตัวเกี่ยวกับบทบาท พฤติกรรมด้านการท างาน 
ร่วมกันช่วยเหลือกัน การแสดงออกถึงความต้องการ การช่วยเหลือด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจ
ท างาน ความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา รักษาค ามั่นสัญญา รักษาชื่อเสียงของตนเองและองค์การให้บรรลุตาม
ความต้องการขององค์การที่จะส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4. ความรับผิดชอบในการท างาน คือ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การยอมรับภาระหน้าที่ของตนในการด าเนินงานให้ส าเร็จ โดยค านึงถึง
เป้าหมายของงานเป็นหลัก มีความเข้าใจวิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานตั้งใจ
ท างานให้มีคุณภาพ เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเหลืองานในหมู่คณะ 
 5. การพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คือ การที่คนมีความเข้าใจกระบวนการปรับปรุง
เพ่ือเพ่ิมผลผลิต มีทักษะในการท างาน สามารถปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังเอาใจใส่มากขึ้น ให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงสภาพการท างาน รวมทั้งร่ วมมือกับพนักงานในองค์กรเพ่ือมุ่งมั่นที่จะ
ปรับปรุงการท างานอย่างต่อเนื่อง 
 6. การมีมนุษยสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลกับกลุ่ม ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม และกลุ่มกับองค์การ โดยพร้อมที่จะประสานและให้
ความร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน 
 จากที่มีผู้ให้ความหมายของประสิทธิภาพไว้ในความหมายต่าง ๆ กันในการวิจัยครั้งนี้จึงสรุป
ความหมายของประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง แนวทางและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายความส าเร็จ รวมถึงวิธีการจัดหาและใช้ปัจจัยทรัพยากรใน
กระบวนการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2550) ได้ให้ความหมายว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์นั้นจะ
ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพ ซึ่งลักษณะเหล่านี้ จะมี
ประสิทธิผลต่อการก าหนดเป้าหมาย และยังสามารถเข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยที่
ลักษณะส่วนบุคลนั้นแตกต่างกัน จะส่งผลต่อความรู้สึกหรือความคิดที่ต่างกันด้วย วิเคราะห์แต่ละปัจจัย
ได้ดังนี้ 
 1. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญในด้านพฤติกรรมและในการบริโภคที่มีความ
แตกต่างกัน เนื่องจากมีอารมณ์ ความรู้สึก การรับรู้และการตัดสินใจการเลือกใช้ธุรกิจการบริการต่าง ๆ 
เพ่ือสนองความต้องการของตัวเองให้ได้สูงสุด 
 2. อายุ (Age) เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้บริโภคแต่ละราย มีพฤติกรรมการใช้บริการที่แตกต่างกัน
เนื่องจากการมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน 
 3. ระดับการศึกษา (Education) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บุคคลมีความคิด ค่านิยมชมชอบหรือ
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน ส าหรับคนที่มีการศึกษาระดับสูง ก็มีแนวโน้มที่จะใช้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีกว่า    
ผู้ที่มีระดับการศึกษาต่ า อาจเนื่องด้วยความรู้หรือประสบการณ์ที่มีต่าง ๆ ที่ผ่านการคิดและวิเคราะห์
เป็นอย่าง 
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 4. อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลนั้น จะน าไปซึ่งความต้องการในผลิตภัณฑ์   
ที่แตกต่างกัน  
 5. รายได้ (Income) ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ซึ่งคนมีรายได้ต่ า
จะมีความไวต่อราคาเสมอ 
 6. สถานภาพ (Status) โสด สมรส อย่าร้าง เป็นม่าย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้ความต้องการในสินค้าหรือการเลือกซ้ือสินค้านั้น  
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ สรุปได้ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ในแต่ละด้าน     
ไม่ว่าจะด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ลักษณะเหล่านี้ส่งผลชัดเจน ถึงความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีความจ าเป็นต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย และยังท าให้เห็นได้ว่า
พฤติกรรมหรือความต้องการของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจน ท าให้แต่ละบุคคลมี
ความต้องการที่จะได้รับการบริการหรือการเลือกซื้อที่แตกต่างกันออกไป 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ 
 นภาลัย ธนะวัฒน์ (2558) ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) คือ เจ้าของกิจการหรือบุคคล    
ที่จัดตั้งองค์กรธุรกิจขึ้นมาเพ่ือหวังผลก าไร เป็นบุคคลที่มองเห็นโอกาสของธุรกิจ และสามารถหา
ช่องทางที่จะสร้างธุรกิจของตนเองโดยยอมรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยผู้ประกอบการท าหน้าที่
รวบรวมปัจจัยการผลิต 3 ประเภท ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุน 
 ที่ดิน ได้แก่ ที่ดินรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ สัตว์น้ า ความอุดม
สมบูรณ์ของที่ดิน ปริมาณน้ าฝนและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นต้น ผลตอบแทนจากการใช้ที่ดิน
เรียกว่า ค่าเช่า 
 แรงงาน เป็นทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ ความคิด แรงกายและแรงใจที่มนุษย์
ทุ่มเทให้แก่การผลิตสินค้าและบริการ โดยทั่วไปมีการแบ่งแรงงานเป็น 3 ประเภทคือ แรงงานฝีมือ 
แรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานไร้ฝีมือ ผลตอบแทนของแรงงาน เรียกว่า ค่าจ้างและเงินเดือน 
 ทุน คือ เครื่องมือที่มนุษย์สร้างข้ึนเพ่ือใช้ร่วมกับปัจจัยผลิตอื่น ๆ ในการผลิตสินค้าและบริการ 
ทุนหรือสินค้าทุน หรือสินทรัพย์ประเภททุน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ สิ่งก่อสร้าง และเครื่องมืออุปกรณ์
การผลิต เพ่ือท าการผลิตสินค้าและบริการ ค่าตอบแทนของผู้ประกอบการเรียกว่า ก าไร ในบรรดาปัจจัย
การผลิตทั้ง 4 ประเภท ผู้ประกอบการนับเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความส าคัญมากที่สุด  
 ความหมายของผู้ประกอบการ 
 ความหมายของค าว่า “ผู้ประกอบการ” หรือ “Entrepreneurs” หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การจัดการด าเนินงานและรับผิดชอบ ยอมรับความเสี่ยงในการ
ด าเนินธุรกิจนั้น ๆ ปัจจุบันนิยามของผู้ประกอบการได้ขยายความหมายกว้างขึ้นว่าเป็นผู้ริเริ่ มบุกเบิก 
หรือนักพัฒนา ผู้ซึ่งเป็นผู้รับรู้ มองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้น และยังสามารถฉกฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นนั้นมา
เปลี่ยนแปลง น าความคิดเข้าสู่การปฏิบัติ เพ่ือมุ่งหวังผลก าไรเป็นสิ่งตอบแทน 
 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมความหมายของค าว่าผู้ประกอบการ (Entrepreneur) จากบทความ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
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 นิมิต นนทพันธาวาทย์ (2550) ให้ความหมายว่า ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ได้
มองเห็นโอกาสที่จะท าก าไร โดยการผลิตสินค้าชนิดใหม่ขึ้นมาเสนอขายในตลาดด้วยการน าเอา
ขบวนการผลิตใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมเข้ามาใช้และเป็นผู้แสวงหาเงินทุนรวบรวมปัจจัยในการ
ผลิตและการจัดการบริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 อ านาจ ธีระวานิช (2551) ให้ความหมายว่า ผู้ประกอบการ คือบุคคลที่จัดตั้งธุรกิจใหม่โดย
เผชิญกับความเสี่ยงบนความไม่แน่นอนทางธุรกิจ เพ่ือหาผลก าไรและการเติบโตจากโอกาสในการ
ประกอบการและรวบรวมทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับในกิจการ 
 เพ็ญศรี เลิศเกียรติวิทยา (2552) กล่าวว่า ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้ที่คิดริเริ่มด าเนินธุรกิจ
ขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการด าเนินงานและด าเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดยยอมรับความ
เสี่ยงทีอ่าจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา เพ่ือมุ่งหวังผลก าไรที่เกิดจากผลการด าเนินงานของธุรกิจตนเอง 
 กล่าวโดยสรุป คือ ผู้ประกอบการหมายถึงบุคคลที่จัดตั้งองค์กรธุรกิจขึ้นเพ่ือหวังผลก าไร เป็น
บุคคลที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถหาช่องทางโดยยอมรับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้ น โดย
เป็นผู้ที่มีเป้าหมายในการค้นหา มีการวางแผนอย่างรอบคอบ และการตัดสินตามกระบวนการประกอบ
กิจกรรม รวบรวมปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นส าหรับในกิจการ ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุน ให้สอดคล้องกับ
โอกาสเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
 บทบาทของผู้ประกอบการ 
 บทบาทของผู้ประกอบการในกิจการขนาดเล็กเริ่มต้นจากเจ้าของกิจการ นับว่ามีความส าคัญ
ยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและโอกาสที่กิจการเหล่านี้จะเติบโตกลายเป็นกิจการขนาดใหญ่ 
ความส าเร็จขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการเป็นส าคัญ ดังนั้นผู้ประกอบการจะปฏิบัติภารกิจในบทบาท
ดังต่อไปนี้ 
 1. แรงจูงใจในการท างาน ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความ
เพียรพยายาม ความอดทน และความทะเยอทะยาน 
 2. ความสามารถด้านเทคนิค ประกอบด้วย ความสามารถในกิจกรรมต่าง  ๆ ที่จ าเป็นต่อ        
การประกอบธุรกิจ เช่น ความรู้พ้ืนฐาน ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง ประสบการณ์เพ่ือท า ให้การ
ด าเนินงานง่ายและสะดวกรวดเร็วต่อการปฏิบัติงาน 
 3. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย ความสามารถในการติดต่อสื่อสารด้วย
วาจา ความสามารถในการติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
 4. ความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประกอบด้วย ความมั่นคงทางอารมณ์ ความสัมพันธ์
ส่วนตัว ความสามารถในการเข้าสังคม ความมีไหวพริบ และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
 5. ความสามารถทางด้านสติปัญญา ประกอบด้วย ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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2.7 ความหมายและความส าคัญของไม้ดอกไม้ประดับ 
 ความหมายของไม้ดอกไม้ประดับ 
 ไม้ดอกไม้ประดับ หมายถึง พรรณไม้ที่มีความสวยงามทั้งใบ ดอก เมล็ด ราก ตลอดจนรูปทรง
ของล าต้น ซึ่งน ามาใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นพืชชนิดใด ทั้งพืชผัก ไม้ผล พืชสวน พืชไร่ต่าง  ๆ หาก    
มีความสวยงามก็น ามาใช้ประดับตกแต่งได้ (สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 30) 
 ความส าคัญของไม้ดอกไม้ประดับ มีความส าคัญ 2 ประการ คือ 
 1. ด้านสังคม ไม้ดอกไม้ประดับมีความสวยงาม จึงมีความเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันของ
มนุษย์ในยุคปัจจุบัน ส าหรับประเทศไทยมีการใช้ไม้ดอกไม้ประดับในวัฒนธรรมประเพณี และพิธีกรรม
ทางศาสนา ใช้เนื่องในโอกาสต่าง ๆ ส่วนงานส าคัญอีกงานหนึ่งได้แก่ งานวาระสุดท้ายของชีวิต ดอกไม้  
ก็มีบทบาทช่วยท าให้งานมีสีสันคลายจากความโศกเศร้าสะเทือนใจได้บ้าง และการน าไม้ดอกไม้ประดับ
ไปตกแต่งอาคารสถานที่ตลอดจนบ้านพักอาศัย ท าให้ร่มรื่นสวยงามมองดูแล้วสบายใจอย่างยิ่ง จึงถือได้
ว่าไม้ดอกไม้ประดับเป็นพรรณพืชที่มีคุณค่าทางใจอย่างหาที่เปรียบได้ยาก 
 2. ด้านเศรษฐกิจ ไม้ดอกไม้ประดับจัดเป็นพืชที่ท ารายได้สูงที่สุดต่อหน่วยพ้ืนที่ปลูกประเทศ
ไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืชมากมาย นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของไม้ดอกไม้ประดับ คือมีแสงแดดและอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งจากการที่ประเทศไทยมี
ความหลากหลายของพันธุ์พืชดังกล่าว จึงมีเกษตร นักวิชาการและผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความรู้
ความสามารถได้ด าเนินการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับจากพันธุ์พ้ืนเมือง จนได้พันธุ์ที่ ดีเหมาะสมเพ่ือ
จัดจ าหน่าย 
 ประเภทของไม้ดอกไม้ประดับ ศรีประไพ ธรรมแสง (2547) 
 1. ไม้ดอกท่ีเป็นไม้ล้มลุก (Flowering Herb)  
 หมายถึง ไม้ดอกประเภทที่มีวงจรชีวิตสั้น ส่วนใหญ่เมื่อเกิดมาแล้วจะเจริญเติบโตให้ดอกจน
ครบวงจรชีวิตแล้วตายภายในฤดูเดียวหรือปีเดียว จัดเป็นไม้ดอกฤดูเดียว เป็นไม้ดอกที่นิยมน ามาปลูก
เป็นไม้ประดับมากท่ีสุด เพราะปลูกและตกแต่งได้ง่าย มีการเจริญเติบโตเร็ว นอกจากไม้ดอกไม้ล้มลุกที่มี
อายุปีเดียวแล้ว มีไม้ดอกล้มลุกบางชนิดที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จัดเป็นไม้ดอกล้มลุกสองฤดู ไม้ดอกล้มลุก
ที่เป็นไม้ดอกฤดูเดียวจะมีอายุสั้นมาก นับจากวันที่เริ่มเพาะเมล็ด จนถึงออกดอกใช้เวลาเพียง 60-120 
วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ดอก จากนั้นจะออกดอกสวยงามอยู่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง คือประมาณ 
30-60 วัน แล้วก็เริ่มเหี่ยวร่วงโรยไป โดยมีเมล็ดเกิดขึ้นภายในดอกซึ่งเมื่อเมล็ดแก่จัดก็สามารถน าไปปลูก
ให้เป็นไม้ดอกรุ่นใหม่ได้ ส่วนไม้ดอกที่มีอายุอยู่ได้นานหลายปี เช่น เวอร์บีนา แพรเซี่ยงไฮ้ ผกากรอง 
สร้อยทอง พยับหมอก บานเช้า บานบุรี กระดุมทอง แพงพวย ไม่จ าเป็นต้องปลูกต้นใหม่ทดแทน 
เพียงแต่ตัดแต่งก่ิงที่แห้งเหี่ยว พร้อมทั้งตัดแต่งต้นให้สั้นลง ตลอดจนปรับปรุงดินใส่ปุ๋ยเพิ่มเติม เพื่อให้ต้น
เก่าแตกก่ิงก้าน และออกดอกชุดใหม่ที่สวยงามต่อไป 
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 2. ไม้ดอกท่ีเป็นไม้พุ่ม (Flowering Shrub) 
 หมายถึง ไม้ดอกที่มีเนื้อไม้แข็ง ล าต้นตั้งตรงเป็นอิสระได้โดยไม้ต้องอาศัยต้นไม้หรือวัสดุอ่ืน
ยึดเหนี่ยวพาดพิง มีอายุได้นานหลายปี มีความสูงไม่มากนัก และมีการแตกกิ่งก้านไม่สูงจากพ้ืนดิน เช่น 
เข็ม พุดล าโพง ชบา ชวนชม ดอนญ่า พยับหมอก ราชาวดีและยี่เข่ง 
 3. ไม้ดอกท่ีเป็นไม้เถา หรือไม้เลื้อย (Flowering Climber)  
 หมายถึง ไม้ดอกที่ไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องอาศัยยึดเหนี่ยวพาดพิงต้นไม้
หรือวัสดุอ่ืนในการทรงตัว หากไม่มีสิ่งใดให้พาดพิง ก็จะเลื้อยไปตามพ้ืนดิน เช่น เล็บมือนาง กระเทียม 
เถา ช ามะนาด อัญชัน กุมาริกา ถ้ามีอายุอยู่ได้หลายปี เราเรียกไม้ดอกดังกล่าวว่า ไม้เถายืนต้น แต่ถ้า
เป็นไม้เถาท่ีมีอายุสั้น มีลักษณะล้มลุก เช่น รกฟ้า ผักบุ้งฝรั่ง เรียกว่า ไม้เถาล้มลุก 
 4. ไม้ดอกท่ีเป็นไม้ต้นหรือไม้ใหญ่ยืนต้น (Flowering Tree) 
  หมายถึง ไม้ดอกที่มีเนื้อไม้แข็ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นใหญ่กว่าไม้พุ่มและมีความสูง
เกิน 6 เมตร สามารถทรงตัวอยู่ได้ด้วยตนเอง มีอายุอยู่ได้นานปี เช่น เสลา ตะแบก อินทนิล นนทรี พิกุล 
ฝ้ายค า ทองกวาว จามจุรี ประดู่ ประดู่แดง ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ และหางนกยูงฝรั่ง 
 5. ไม้ตัดดอก (Cut Flower Plant) 
 หมายถึง ไม้ดอกที่ปลูก ณ สถานที่ที่มีภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม เช่น สายลม 
แสงแดด น้ า ความชื้น การคมนาคม และระยะทางที่เหมาะสม เพ่ือตัดเฉพาะส่วนดอกหรือช่อดอกไปใช้
ประโยชน์และจ าหน่าย เช่น กุหลาบ ดาวเรือง หน้าวัว คาร์เนชัน เบญจมาศ เยอร์บี และบัวหลวง       
ไม้ดอกดังกล่าวจะถูกตัดออกจากต้นไปใช้ประโยชน์พร้อมทั้งก้านดอกด้วย เมื่อดอกถูกตัดจากต้นเพ่ือ
น าไปจัดกระเช้า อาหารที่เก็บสะสมไว้ที่ก้านดอกจะถูกน ามาใช้ช่วยให้ดอกไม้มีอายุการใช้งานยาวขึ้น 
ดังนั้นคุณลักษณะส าคัญของไม้ดอก นอกจากดอกจะต้องสวยสดแล้ว ก้านดอกต้องใหญ่ ยาวและ
แข็งแรง แต่ไม่เกะกะ บรรจุหีบห่อได้ง่าย ขนส่งสะดวก มีน้ าหนักไม่มากนัก และเก็บรักษาได้นาน 
 6. ไม้ดอกกระถาง (Flowering Pot Plant) 
 หมายถึง ไม้ดอกที่ปลูกเลี้ยงในกระถางตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดหรือย้ายต้นกล้า โดยการเปลี่ยน
กระถางให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นล าดับ ให้เหมาะสมกับความสูงและการเจริญเติบโตของต้น เมื่อออกดอก     
จะน าไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอก พร้อมกระถาง ท าให้อายุ การใช้งานทนนานกว่า       
ไม้ตัดดอก 
 7. ไม้ดอกประดับแปลง (Bedding Plant) 
 หมายถึง ไม้ดอกที่ปลูกลงแปลง ณ บริเวณที่ต้องการปลูกตกแต่ง เพ่ือประดับบ้านเรือน 
อาคาร สถานที่ ตลอดจนสวนสาธารณะ โดยไม่ตัดดอกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้ประโยชน์ แต่ปล่อยให้
ออกดอกบานสะพรั่งสวยงาม ติดอยู่กับต้นภายในแปลงปลูกเพ่ือประโยชน์ในการประดับ 
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2.8 ชนิดของงานสวนไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการผลิตเป็นการค้า 
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการค้าปัจจุบันนี้ได้ท ากันเป็นการค้าในแถบชานเมือง กรุงเทพฯ 

และขยายไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก เช่น นนทบุรี อยุธยา นครปฐม 
นครนายก สมุทรปราการ เป็นต้น เมื่อมีการปลูกพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือการค้ามากขึ้น ก็ท าให้ชนิด
ของงานปลูกไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือจ าหน่ายเป็นการค้านั้น แบ่งงานกันท าออกไปตามความสนใจ 
ความสามารถ หรือความต้องการของตลาดในแต่ละท้องถิ่น จึงมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นการค้า
ออกเป็นลักษณะต่าง ๆ ที่อาจแบ่งออกได้ดังนี้ คือ 
 1. สวนไม้ดอกตัดดอก หมายถึง การปลูกไม้ดอกเพ่ือตัดออกมาจ าหน่ายเป็นการค้าอย่างเดียว
เท่านั้น พันธุ์ไม้ที่น ามาปลูกเพ่ือตัดดอกจ าหน่ายนั้น จึงเป็นไม้ดอกพันธุ์พ้ืน ๆ ไม่มีราคาแพง การค้าไม้ตัด
ดอกนี้จึงปลูกไม้ดอกชนิดเดียวกันเป็นปริมาณมาก และลักษณะพันธุ์ไม้ตัดดอกที่ดีต้องมีสีสะดุดตา การ
ท าสวนไม้ดอกนี้จะสลับกันไปตามฤดูกาล หรือแล้วแต่สวนของใครจะมีพันธุ์ไม้ดอกชนิดใดมากกว่ากัน 
 2. สวนไม้ประดับ ไม้ใบ หมายถึง เป็นสถานที่เพาะช าและขายพันธุ์ไม้ทั้ งต้น กิ่งตอน กล้าที่
เพ่ิงงอกจากเมล็ดที่น ามาเพาะหรือพันธุ์ไม้ที่มีขนาดเล็ก เพ่ือน าไปปลูกให้เจริญเติบโตต่อไป นอกจากนี้
การท าสวนประเภทนี้ยังอาจมีรายได้จากการตัดใบไม้ขายอีกด้วย เช่น พวกใบเฟริน์ เป็นต้น 
 3. สวนไม้ดอกไม้ประดับ หมายถึง การท าสวนประเภทนี้รวมเอาสวนประเภทที่ 1 และที่ 2 
เข้าไว้ด้วยกัน คือ มีทั้งไม้ดอกและไม้ประดับ ที่จ าหน่ายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด 
 
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ทนงศักดิ์ สุทธิรักษ์ (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการจัดการขนส่งน้ ามันดิบ
ทางรถไฟ ผลการวิจัยพบว่า พนักงานการรถไฟมีประสิทธิภาพการจัดการขนส่งน้ ามันดิบทางรถไฟโดย
รวมอยู่ในระดับการปฏิบัติบ่อยครั้ง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีประสิทธิภาพการขนส่งน้ ามันดิบ
ด้านความปลอดภัย มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านความรวดเร็ว ส่วนด้านการประหยัดมีประสิทธิภาพการ
ขนส่งน้อยที่สุด ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของพนักงานการรถไฟต่อประสิทธิภาพการจัดการ
ขนส่งน้ ามันดิบทางรถไฟ พบว่า สถานีส่งมอบน้ ามันดิบที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพการจัดการขนส่ง
น้ ามันดิบทางรถไฟแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 นภาลัย ธนะวัฒน์ (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง การด าเนินธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจดาวเรือง ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ
ดาวเรืองเป็นธุรกิจขนาดย่อมแบบเจ้าของคนเดียวและแบบบุคคลภายในครอบครัวเป็นผู้บริหารโดยจะมี
ส่วนของเกษตรกรผู้ เพาะปลูกและผู้ประกอบการค้าซึ่งท าให้ ง่ายต่อการด าเนินงานมีการก าหนด
มาตรฐานในการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยงในการบริหารงาน ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการ
ลงทุน ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้านทรัพยากรบุคคล 2) การจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจ
ดาวเรืองแบ่งเป็นส่วนของเกษตรกรผู้เพาะปลูก ประกอบด้วย การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า   
การด าเนินการตามค าสั่งซื้อของลูกค้า การบรรจุภัณฑ์ การขนส่งและการจัดส่งผลผลิต ในส่วนของ
ผู้ประกอบการค้าดาวเรือง ประกอบด้วยการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บสินค้า การกระจายสินค้า 
การขนส่งและการจัดส่งสินค้า การบริการลูกค้า 
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 นิภาพร มีช านาญ (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการ     
ไม้ดอกไม้ประดับ กรณีศึกษา หมู่บ้านดงบัง อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่าด้าน
ประชากรศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-50 ปี มีสถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกัน การศึกษา
ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจ านวน 11-20 ไร่ และใช้เงินทุนเริ่มแรก
จ านวน 10,001-50,000 บาท มีประสบการณ์ 5-10 ปี ท าเป็นอาชีพหลัก พันธุ์ไม้และวัสดุที่น ามาใช้หา
ได้ในพ้ืนที่ใช้น้ าบาดาล จ านวนแรงงานที่ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 คน มีการจ้างแรงงานแบบรายวัน     
มีการจ าหน่ายอย่างเดียว ราคาสูงสุดอยู่ที่ราคา 1,001-5,000 บาท นิยมปลูกไม้ใหญ่ยืนต้น พันธุ์ไม้ที่เป็น
รายได้หลัก คือต้นโมก หูกระจง ลีลาวดี ไม้ดัด  
 พัชรา แก้วทอง (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ       
กล้าไม้ดอกไม้ประดับของผู้บริโภค กรณีศึกษา ศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ เพศชายมากกว่าเพศหญิง ช่วงอายุ 41-50 ปี สถานภาพ
สมรส มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ประกอบอาชีพค้าขาย/รับจ้าง มีรายได้เฉลี่ย 
6,501-12,000 บาทต่อเดือน และมากกว่า 23,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป พักอาศัยในบ้านเดี่ยวเขต
กรุงเทพและปริมณฑล ปัจจัยทางการตลาดที่ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์ไม้ดอกไม้ประดับ 
รองลงมา คือ ท าเลที่ตั้งและการส่งเสริมการตลาด โดยมีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง ด้านพฤติกรรม
การซื้อของผู้บริโภคมีการซื้อกล้าไม้ดอกไม้ประดับ 3-4 ครั้ง ในรอบระยะเวลา 1 ปี มักเลือกซื้อกล้า    
ไม้ดอกไม้ประดับประเภทไม้พุ่ม มากที่สุดจากศูนย์ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 ผู้บริโภคร้อยละ 40.0      
มีแนวโน้มมากที่จะกลับมาซื้อต่อ 
 พุฒิพงศ์ รอดเจริญ (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษากิจกรรมทางโลจิสติกส์เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรไม้ดอกไม้ประดับประเภท โกสน ผลการวิจัยพบว่าการ
เพาะปลูกแบบปักช า เป็นวิธีการเพาะปลูกที่สามารถให้ผลผลิตได้รวดเร็วที่สุด เนื่องจากใช้ระยะเวลา    
ในการผลิตเพียง 74 วัน วิธีการเพาะปลูกแบบเสียบยอดใช้เวลารวม 125 วัน วิธีการเพาะเมล็ดเนื่องจาก
สามารถท าให้ได้สายพันธุ์ใหม่ ๆ อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงสายพันธุ์ของโกสนให้ดีขึ้นได้ โดยไม่ท าให้เกิด
ความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต เนื่องจากทุกกิจกรรมการผลิตเป็นกิจกรรมเพ่ิมคุณค่า 
 ภมร อินทองค า (2554) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับ        
ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า เพศและอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับ       
ไม่แตกต่างกัน ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับแตกต่างกันในด้าน
จ านวนไม้ดอกไม้ประดับที่ซื้อ อาชีพที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับแตกต่างกันในด้าน
จ านวนครั้งในการซื้อและด้านเหตุผลในการซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนรายได้ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การซื้อไม้ดอกไม้ประดับแตกต่างกันในด้านจ านวนครั้งในการซื้อและด้านเหตุผลในการซื้อไม้ดอก       
ไม้ประดับและลักษณะที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อไม้ดอกไม้ประดับแตกต่างกันในด้าน
เหตุผลการซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ส่วนผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการซื้อไม้ดอกไม้ประดับยกเว้นด้านเหตุผลในการซื้อ 
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 รุจินารี ถิรวัฒนกุล (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง โซ่อุปทานการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอกจาก
ประเทศไทยไปญี่ปุ่น ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่ส าคัญที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานการส่งออกกล้วยไม้ตัดดอก
จากประเทศไทยไปญี่ปุ่น ได้แก่ ราคาขายดอกกล้วยไม้ในบางช่วงต่ า ผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน, ปัญหาความไม่แน่นอนของสภาพการจราจร, ปัญหาพ้ืนที่ระวางขนส่งไม่เพียงพอ 
ปัญหาคุณภาพของดอกกล้วยไม้ และจ าแนกกิจกรรมได้ทั้งสิ้น 27 กิจกรรม ซึ่งใช้เวลาในกิจกรรมทั้งสิ้น 
50.99 ชั่วโมง มีกิจกรรมที่เพ่ิมคุณค่า 88.66% กิจกรรมที่ไม่เพ่ิมคุณค่า 2.10% และกิจกรรมที่ไม่เพ่ิม
คุณค่าแต่มีความจ าเป็น 9.24% 
 สุภาภรณ์ เลิศศิริ และ พิชัย ทองดีเลิศ (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ส่วน
ใหญ่ผู้ประกอบการเป็นเพศหญิง และมีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ส่วนวิธีการประกอบธุรกิจนั้นใช้
แรงงานรวมทั้งหมดจ านวน 2-3 คน และมีพ้ืนที่ถือครองน้อยกว่า 1 ไร่ และเป็นในลักษณะการเช่าพันธุ์ไม้
ส่วนใหญ่เป็นไม้ใบและไม้ดอกซ่ึงท าการผลิตเอง จุดเด่นของการประกอบการไม้ดอกไม้ประดับตามปัจจัย
ทางการตลาด พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ คือ มีให้เลือกหลายพันธุ์ มีคุณภาพดีต้นโตแข็งแรง ด้านสถานที่ คือ 
การคมนาคมสะดวก ตกแต่งร้านสวยงาม สถานที่กว้างขวาง ด้านราคา คือ ราคาเหมาะสม ราคาถูกกว่า
ท้องตลาด และด้านการส่งเสริมการตลาด คือ มีบริการการจัดสวนให้ฟรี ส าหรับความต้องการความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ คือ การลดรายจ่าย เช่น ค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าภาษีโรงเรือน ราคาวัตถุดิบ ราคาปุ๋ย     
ราคาสารเคมีก าจัดวัชพืช และการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัด
นครนายกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5 จรรยาบรรณการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอก        
ไม้ประดับคลอง 15 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งไม่สามารถระบุจ านวนประชากรได้แน่ชัด 
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยในการวิจัยครั้งนี้จะท าการสุ่มตัวอย่างโดย 
ใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1997 อ้างถึงในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549) กรณีไม่ทราบค่าสัดส่วนของ
ประชากรหรือ p = 0.5  
   

    สูตร         n   =   Z2 
         4e2  
 

 เมื่อ  p  แทน สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
  n  แทน ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
  e แทน คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดข้ึนได้ 
  Z แทน ค่า Z ที่ระดับความเชื่อมั่นหรือระดับนัยส าคัญ ถ้าระดับความเชื่อมั่น 
95% หรือระดับนัยส าคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 
 

 เมื่อแทนค่าในสูตร 
          n = 1.962 
             4(0.05)2 

 

           = 384.16 ~ 385 หน่วย  
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 ดังนั้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เท่ากับ 385 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 เท่ากับ 400 
คน ในการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเลือก
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกจากกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอก         
ไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
  
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จะใช้แนวทางในการสร้างเครื่องมือจากการรวบรวมข้อมูลจาก
แนวความคิด  เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  ซึ่ งเครื่องมือที่ ใช้  คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaires) โดยมีขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ      
ซึ่งเป็นชุดแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close ended Question) ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รูปแบบของธุรกิจ และประเภทของธุรกิจ โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบ   
ให้เลือกตอบ (Check List) จ านวน 5 ข้อ 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ในกระบวนการขนส่งสินค้า
ไม้ดอกไม้ประดับของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบไปด้วย การให้บริการแก่ลูกค้า การจัดซื้อ การสื่อสาร      
ด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ  การขนส่ง การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้า             
การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการเครื่องมือขนย้ายและ       
การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์ย้อนกลับ จ านวน 39 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale) ก าหนดค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

  ระดับคะแนน 5    คะแนน หมายถึง  มีอิทธิพลมากที่สุด 
  ระดับคะแนน 4    คะแนน หมายถึง  มีอิทธิพลมาก 
  ระดับคะแนน 3    คะแนน หมายถึง  มีอิทธิพลปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2    คะแนน หมายถึง  มีอิทธิพลน้อย 
  ระดับคะแนน 1    คะแนน หมายถึง  มีอิทธิพลน้อยที่สุด 

 เกณฑ์การแปลความหมายโดยการหาค่าพิสัยและอันตรภาคชั้น โดยใช้สูตรดังนี้ 
  ความกว้างของอันตรภาคชั้น = H – L 
            I 
  H = ค่าคะแนนสูงสุด 
  L = ค่าคะแนนต่ าสุด 
  I  = อันตรภาคชั้น 
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ความกว้างอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
               จ านวนชั้น 
     =     5 – 1 
                         5 
     =     0.8 

 ดังนั้น การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
   4.21 - 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
   3.41 - 4.20  หมายถึง  มาก 
   2.61 - 3.40  หมายถึง  ปานกลาง 
   1.81 - 2.60  หมายถึง  น้อย 
   1.00 - 1.80  หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15 จังหวัดนครนายก 
ประกอบด้วยด้านบริหารต้นทุน และด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าจ านวน 17 ข้อ โดย
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นค าถามชนิดปลายปิด (Close ended Question) มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert’s Five Rating Scale) ก าหนดค่าน้ าหนัก ดังนี้ 

  ระดับคะแนน 5    คะแนน หมายถึง  มีอิทธิพลมากที่สุด 
  ระดับคะแนน 4    คะแนน หมายถึง  มีอิทธิพลมาก 
  ระดับคะแนน 3    คะแนน หมายถึง  มีอิทธิพลปานกลาง 
  ระดับคะแนน 2    คะแนน หมายถึง  มีอิทธิพลน้อย 
  ระดับคะแนน 1    คะแนน หมายถึง  มีอิทธิพลน้อยที่สุด 

 เกณฑ์การแปลความหมายโดยการหาค่าพิสัยและอันตรภาคชั้น โดยใช้สูตรดังนี้ 
  ความกว้างของอันตรภาคชั้น = H – L 
            I 
  H = ค่าคะแนนสูงสุด 
  L = ค่าคะแนนต่ าสุด 
  I  = อันตรภาคชั้น 

    

ความกว้างอันตรภาคชั้น  =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
               จ านวนชั้น 
      =     5 – 1 
                          5 
      =    0.8 

 



35 

 

 ดังนั้น การแปลความหมายระดับคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
   4.21 - 5.00 หมายถึง  มากที่สุด 
   3.41 - 4.20 หมายถึง  มาก 
   2.61 - 3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
   1.81 - 2.60 หมายถึง  น้อย 
   1.00 - 1.80 หมายถงึ  น้อยที่สุด  
 

 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  1. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเพ่ือตรวจสอบความ
สมบูรณ์ ความสอดคล้องกับเนื้อหา เพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุงใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

2. น าแบบสอบถามฉบับร่างที่แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและให้
ข้อเสนอแนะ และน าแบบสอบถามมาหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยท าการหาค่าความสอดคล้อง
ภายในของแบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 
3 ท่าน เป็นผู้ประเมินข้อค าถามในแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้อง เหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดในแต่ละ
ด้านและตรงกับประเด็นที่ต้องการศึกษาหรือไม่ หลังจากนั้นน าผลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิมาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดย
ก าหนดค่าตัวเลข ดังนี้ 
    ค่า +1  คือ มีความสอดคล้อง 
    ค่า 0    คือ ไม่แน่ใจ 
    ค่า -1   คือ ไม่สอดคล้อง 

ซึ่งต้องได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือมีคุณภาพและสามารถน าไปทดลองใช้ได้ ส่วนข้อค าถาม
ใดที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.5 ก็น ามาปรับปรุงแก้ไขให้ได้ข้อค าถามที่มีค่า IOC ตามเกณฑ์ 

 สูตรในการค านวณ IOC =  
    

 เมื่อ   IOC   หมายถึง  ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
    R      หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
         N      หมายถึง  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามให้กับผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ      
ในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก แล้วเก็บรวบรวมแบบสอบถามท าการตรวจสอบ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลก่อน การวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
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3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้จาก
กลุ่มตัวอย่างมาด าเนินการประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติและท าการวิเคราะห์
ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้  

3.4.1 การตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม 
  3.4.2 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ ลงรหัส (Coding) บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ และ     
น าข้อมูลทั้งหมดท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติและท าการประมวลผลตามสถิติต่าง ๆ  
 3.4.3 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม จะท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดังนี้ 
  3.4.3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยหาค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยของผู้ประกอบการธุรกิจและข้อมูลเกี่ยวกับกิจการ ได้แก่ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างาน รายได้ต่อเดือน รูปแบบของธุรกิจ และประเภทของธุรกิจ  
  3.4.3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ ดังนี้                               
   1. ใช้สถิติ  Independent - Sample t-test เปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างคา่เฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติ 95% (α = 0.05)                               
   2. ใช้สถิติ One-Way ANOVA เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่ม ตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 95% (α = 0.05) และเมื่อพบความ
แตกต่างจึงท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)  
   3. ทดสอบพหุระดับถดถอยสมการ (Regression Analysis) วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ด้านการบริหารต้นทุน
และด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้ากับตัวแปรอิสระ ได้แก่ปัจจัยของผู้ประกอบการและ
กิจกรรมทางโลจิสติกส์ประกอบด้วยการให้บริการแก่ลูกค้า การจัดซื้อ การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และ
กระบวนการสั่งซื้อ การขนส่ง การเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้า การคาดการณ์ความ
ต้องการของลูกค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ 
และโลจิสติกส์ย้อนกลับเพ่ือพยากรณ์เกี่ยวกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอก ไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายก 
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3.5 จรรยาบรรณการวิจัย 
 ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ยึดหลักมาตรฐานจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ 
(Standards on Ethics and Integrity) ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2554) ในประเด็น
ด้านการวิจัยและประเมิน (Research and Evaluation) อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ 
 1. ก่อนการด าเนินงานวิจัย นักวิจัยควรเขียนโครงการวิจัยในสาขาที่ตนถนัด และ               
มีความสามารถเพียงพอ ต้องให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลข่าวสารที่น ามาใช้ในการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนหรือในสัตว์ มีความ
โปร่งใสในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนวิจัยต้องศึกษาข้อตกลงหรือสัญญาโครงการวิจัย  
  2. นักวิจัยต้องแน่ใจว่า เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลมี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการและระเบียบวิธีวิจัย เป็นที่ยอมรับของศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่วิจัยนั้น
ต้องปฏิบัติต่อคนและสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาหรือทดลองด้วยความเมตตา เก็บรักษาข้อมูลและเอกสารที่
เกี่ยวกับการวิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบและปลอดภัย พร้อมรับการตรวจสอบทุกระยะของการ
ด าเนินงานวิจัย ต้องด าเนินงานวิจัยตามข้อตกลงในสัญญาอย่างเคร่งครัด และรายงานความก้าวหน้าตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดไม่น าข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน นอกเหนือจากที่ระบุในข้อตกลง
หรือสัญญา ต้องระงับและพร้อมยุติการด าเนินงานวิจัยทันทีที่พบว่างานวิจัยของตนมีผลกระทบต่อ
สาธารณชน สิ่งแวดล้อม หรือความมั่นคงของประเทศอย่างรุนแรง และโดยมิได้คาดคิดมาก่อน 
 3. หลังการด าเนินงานวิจัย นักวิจัยต้องแน่ใจว่ารายงานผลการวิจัยมีความชัดเจนและมีข้อมูล
หรือหลักฐานสนับสนุนเพียงพอต้องให้เกียรติและอ้างถึงนักวิชาการหรือแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้ในรายงาน
ผลการวิจัยระบุและล าดับชื่อผู้นิพนธ์อย่างถูกต้องเป็นธรรม ไม่ส่งบทความวิจัยหรือผลงานเรื่องเดียวกัน
ไปตีพิมพ์ในวารสารมากกว่าหนึ่งแห่งต้องน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบธรรม และแสดง
ความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการน าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะ ต้องเก็บรักษาข้อมูลและ
เอกสารส าคัญเกี่ยวกับการวิจัยตามระยะเวลาที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือแหล่งทุนก าหนด เพ่ือให้พร้อมรับ
การตรวจสอบหากมีการร้องขอ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่ง
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอก         
ไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก มีจ านวน 400 คน และได้มีการก าหนดสัญลักษณ์และตัวแปรที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 n   แทน จ านวนประชากรในกลุ่มตัวอย่าง 
   แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
 S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 t   แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการแจกแจงความถ่ีแบบ (t-Distribution) 
 F  แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการแจกแจงความถ่ีแบบ (F-Distribution) 
 SS  แทน ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 
 MS  แทน ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean of Squares) 
 df   แทน  องศาความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 Sig.  แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติเพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 *    แทน ความมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 R  แทน ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์หุคูณ 
 R Square แทน ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
 
4.1 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบค าถามของกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถามเชิงปริมาณนั้น  
จะมีการน าเสนอข้อมูลออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์กิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุน และด้านการตอบสนองความ 
ต้องการของลูกค้า 
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
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4.2 ผลการวิเคราะห์ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย    
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน รายได้ต่อเดือน รูปแบบของธุรกิจ และประเภทของธุรกิจ โดย       
การหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดง ในตารางดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 102 25.50 
มัธยมศึกษาตอนต้น 193 48.30 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 100 25.00 
ระดับปวส./อนุปริญญา 3 0.80 
ระดบัปริญญาตรี 2 0.50 
สูงกว่าระดับปริญญาตรี - - 

รวม 400 100 
  จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.30 รองลงมาคือ ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า จ านวน 102          
คิดเป็นร้อยละ 25.50 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ระดับปวส.      
/อนุปริญญา จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ระดับปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 
ตารางท่ี 4.2   แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
       ประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ปี 14 3.50 
1 - 5 ปี 124 31.00 
6 - 10 ปี 60 15.00 
มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 202 50.50 

รวม 400 100 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป 
จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมาคือ ประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.00 ประสบการณ์การท างาน 6-10 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และประสบการณ์
ท างานน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
รายได้ต่อเดือน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

10,001 - 20,000 บาท 238 59.50 
20,001 - 30,000 บาท 131 32.80 
30,001 - 40,000 บาท 27 6.80 
40,001 - 50,000 บาท 4 1.00 
50,000 บาทข้ึนไป - - 

รวม 400 100 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 
บาท จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 
131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 รายได้ต่อเดือน 30,001- 40,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.80 
รายได้ต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00  
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
     รูปแบบของธุรกิจ 

รูปแบบของธุรกิจ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
เจ้าของคนเดียว 392 98.00 
ห้างหุ้นส่วน 5 1.30 
บริษัทจ ากัด 3 0.80 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ - - 

รวม 400 100 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรูปแบบของธุรกิจเป็นเจ้าของคนเดียว 
จ านวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 98.00 รองลงมาคือ ห้างหุ้นส่วน จ านวน 5 คน ร้อยละ 1.30 และ       
บริษัทจ ากัด จ านวน 3 คน ร้อยละ 0.80 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม 
     ประเภทของธุรกิจ 

ประเภทของธุรกิจ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ธุรกิจไม้ดอก 94 23.50 
ธุรกิจไม้ประดับ 69 17.30 
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ 182 45.50 
ธุรกิจกระถางต้นไม้ อุปกรณ์ตกแต่งสวน 55 13.80 

รวม 400 100 
  จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับจ านวน 182 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.50 รองลงมาคือ ธุรกิจไม้ดอก จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 ธุรกิจไม้ประดับ 
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 และธุรกิจกระถางต้นไม้ อุปกรณ์ตกแต่งสวน จ านวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.80 
 
  ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์กิจกรรมทางโลจิสติกส์ของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 การวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย การให้บริการ  
แก่ลูกค้า การจัดซื้อ การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ การขนส่ง การเลือกสถานที่ตั้งของ
ธุรกิจและคลังสินค้า การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ การบรรจุหีบห่อ และโลจิสติกส์ย้อนกลับ โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงในตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ด้านการให้บริการแก่ลูกค้า 

การให้บริการแก่ลูกค้า  S.D. แปลผล 

1. ความสามารถสร้างความประทับใจในการบริการ 3.94 0.68 มาก 

2. ความสามารถในการส่งสินค้าท่ีถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีก าหนด 3.71 0.74 มาก 

3. ความสามารถในการส่งสินค้าได้ตรงตามสถานที่ที่ถูกต้อง 3.61 0.80 มาก 

4. ความสามารถในการส่งสินค้าได้ตรงเวลาทันความต้องการของลูกค้า 3.56 0.78 มาก 

5. สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า 3.56 0.77 มาก 

รวม 3.66 0.56 มาก 



42 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์   
ด้านการให้บริการแก่ลูกค้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 และเมื่อพิจารณา    
รายข้อพบว่า ความสามารถสร้างความประทับใจในการบริการมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.94 รองลงมา 
คือ ความสามารถในการส่งสินค้าที่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ความสามารถ
ในการส่งสินค้าได้ตรงตามสถานที่ที่ถูกต้องค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด      
คือ ความสามารถในการส่งสินค้าได้ตรงเวลาทันความต้องการของลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56     
สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ ด้านการจัดซื้อ  

การจัดซื้อ  S.D. แปลผล 

1. มีระบบการจัดการจัดซื้อและการจัดการอุปทานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.65 0.83   มาก 

2. มีกระบวนการจัดการค าสั่งซื้อที่ชัดเจนตามความ
ต้องการของลูกค้า 

3.58 0.89   มาก 

3. การให้ส่วนลดกับลูกค้าเมื่อซื้อจ านวนมาก 3.46 0.89   มาก 

4. ความสามารถเจรจาต่อรองราคาหรือเงื่อนไขปริมาณใน
การสั่งซื้อเพ่ือให้ได้รับสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 

3.55 0.78   มาก 

5. การได้รับการส่งมอบวัตถุดิบครบตามจ านวนและตาม
เวลาจากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบและบริการท าให้สามารถวาง
แผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.62 0.80   มาก 

รวม    3.57 0.65   มาก 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์      
ด้านการจัดซื้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีระบบ
การจัดการจัดซื้อและการจัดการอุปทานอย่างมีประสิทธิภาพมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.65 รองลงมา 
คือ การได้รับการส่งมอบวัตถุดิบครบตามจ านวนและตามเวลาจากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบและบริการท าให้
สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 กระบวนการจัดการค าสั่งซื้อ    
ที่ชัดเจนตามความต้องการของลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ความสามารถเจรจาต่อรองราคาหรือ
เงื่อนไขปริมาณในการสั่งซื้อเพ่ือให้ ได้รับสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามความต้องการด้วยต้นทุน           
ที่เหมาะสมค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด การให้ส่วนลดกับลูกค้าเมื่อซื้อ
จ านวนมากค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมทางโลจิสติกส์การสื่อสารด้านโลจิสติกส์ 
       และกระบวนการสั่งซื้อ  

การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซ้ือ  S.D. แปลผล 

1. ความสามารถด าเนินการกับค าสั่งซื้อที่มีเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว 3.62 0.80   มาก 

2. มีช่องทางในการอ านวยความสะดวกในการซื้อของลูกค้า 3.53 0.77   มาก 

3. มีความสามารถบริหารกระบวนการจัดการค าสั่งซื้อครอบคลุมทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การตรวจสอบ
ยอดสินค้า และรายละเอียดกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.62 0.79   มาก 

4. มีอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
(Hardware) เช่น Computer , Printer , Fax และโทรศัพท์ 

3.81 0.74   มาก 

5. มีการวางระบบการติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์ที่ดีสามารถเชื่อมโยง
ไปยังฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นย า 

3.66 0.69   มาก 

รวม 3.65 0.54   มาก 

  จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์      
ด้านการสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.56 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
(Hardware) เช่น Computer, Printer, Fax และโทรศัพท์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.81 รองลงมา 
คือ การวางระบบ การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์ที่ดีสามารถเชื่อมโยงไปยังฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และถูกต้องแม่นย าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 มีความสามารถบริหารกระบวนการจัดการค าสั่งซื้อ
ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การตรวจสอบยอดสินค้า
และรายละเอียดกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ความสามารถด าเนินการกับ
ค าสั่งซื้อที่มีเข้ามาได้อย่างรวดเร็วค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ            
มีช่องทางในการอ านวยความสะดวกในการซื้อของลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.53  
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ตารางท่ี 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ด้านการขนส่ง 
การขนส่ง  S.D. แปลผล 

1. ความสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทันตามเวลา       
ที่ก าหนด 

3.66 0.80   มาก 

2. ความสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าครบตามจ านวน    
ที่ก าหนด 

3.64 0.78   มาก 

3. ความสามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพสมบูรณ์ทัน
ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ 

3.65 0.81   มาก 

4. ความสามารถเลือกวิธีการขนส่งได้ตรงตามลักษณะของ
สินค้าหรือธุรกิจและตรงกับความต้องการของลูกค้าเพ่ือ
สร้างความม่ันใจให้กับลูกค้าว่าจะสามารถด าเนินการจัดส่ง
สินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.68 0.79   มาก 

5. ความสามารถควบคุมต้นทุนในการขนส่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.62 0.79   มาก 

รวม    3.65 0.60   มาก 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์      
ด้านการขนส่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ความสามารถเลือกวิธีการขนส่งได้ตรงตามลักษณะของสินค้าหรือธุรกิจและตรงกับความต้องการของลูกค้า
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะสามารถด าเนินการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 3.68 รองลงมาคือ ความสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทันตามเวลาที่ก าหนด ค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.66 ความสามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพสมบูรณ์ทันตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ความสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าครบตามจ านวนที่ก าหนด ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.64 และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความสามารถควบคุมต้นทุนในการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  
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ตารางท่ี 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ด้านการเลือกสถานที่ตั้ง          
           ของธุรกิจและคลังสินค้า  

การเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจและคลังสินค้า  S.D. แปลผล 

1. การพิจารณาเลือกที่ตั้งธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 3.66 0.76   มาก 

2. การให้ความส าคัญเรื่องความสะดวกในการเข้าถึงลูกค้า
และระยะทางในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นอันดับแรก 

3.61 0.73   มาก 

3. ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการ
ขนส่งได้อย่างรวดเร็ว 

3.67 0.79   มาก 

4. สถานที่ตั้งของธุรกิจมีที่จอดรถเพียงพอส าหรับลูกค้า 3.57 0.80   มาก 

รวม  3.63 0.59   มาก 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์     
ด้านการเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจและคลังสินค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการขนส่งได้อย่างรวดเร็ว       
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.67 รองลงมา คือ การพิจารณาเลือกที่ตั้งของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม       
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 การให้ความส าคัญเรื่องความสะดวกในการเข้าถึงลูกค้าและระยะทางในการ
ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นอันดับแรก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด        
คือ สถานที่ตั้งของธุรกิจมีท่ีจอดรถเพียงพอส าหรับลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  
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ตารางท่ี 4.11  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ด้านการคาดการณ์ 
        ความต้องการของลูกค้า  

การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า  S.D. แปลผล 

1. การแบ่งสัดส่วนของการท างานที่เก่ียวข้องกับการจัดท า
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 

3.59 0.73   มาก 

2. ความสามารถพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า
ล่วงหน้าได้แม่นย าท าให้ก าหนดแผนการด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.41 0.81   มาก 

3. การก าหนดให้มีจ านวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 

3.42 0.82   มาก 

4. การก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้า 

3.40 0.80 ปานกลาง 

5. การประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการ
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า 

3.42 0.77   มาก 

รวม  3.45 0.59   มาก 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์    
ด้านการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.45     
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การแบ่งสัดส่วนของการท างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าการพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  3.59 รองลงมา คือ การก าหนดให้มีจ านวนพนักงานที่ เกี่ยวข้อง
กับการจัดท าพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 การประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ 
ในการด าเนินการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ความสามารถพยากรณ์
ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าได้แม่นย าท าให้ก าหนดแผนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.41 และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ การก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.40  
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ตารางท่ี 4.12  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ด้านการบริหาร 
    สินค้าคงคลัง 

การบริหารสินค้าคงคลัง  S.D. แปลผล 

1. ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ตลอดเวลาเมื่อลูกค้าต้องการสินค้า 

3.70 0.72   มาก 

2. ก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมส่งผลให้เกิด
ต้นทุนในการเก็บรักษาต่ าท่ีสุด 

3.52 0.77   มาก 

3. ความสามารถสต๊อกสินค้าส าเร็จรูปเพ่ือให้รองรับกับ
ปริมาณความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ 

3.48 0.82   มาก 

4. การจัดการสินค้าคงคลังท าให้มีต้นทุนในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น ต้นทุนการเก็บรักษา 

3.50 0.83   มาก 

5. ความสามารถควบคุมการจัดการสินค้าคงคลัง ลดการ
เสียหาย สูญเสีย 

3.40 0.79 ปานกลาง 

รวม  3.52 0.58   มาก 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์     
ด้านการบริหารสินค้าคงคลังของ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลาเมื่อลูกค้าต้องการสินค้ามีค่า
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.70 รองลงมา คือ ก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมส่งผลให้เกิดต้นทุนในการเก็บ
รักษาต่ าที่สุดค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 การจัดการสินค้าคงคลังท าให้ต้นทุนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ            
ที่เหมาะสม เช่น ต้นทุนการเก็บรักษาค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ความสามารถสต๊อกสินค้าส าเร็จรูปเพื่อให้
รองรับกับปริมาณความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.48 และอันดับสุดท้าย   
ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความสามารถควบคุมการจัดการสินค้าคงคลัง ลดการเสียหาย สูญเสียค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.40  
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ตารางท่ี 4.13  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมโลจิสติกส์ทางด้านการจัดการเครื่องมือ
       เครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ 
การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ  S.D. แปลผล 

1. การมีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้า 
การขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.55 0.76   มาก 

2. การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีประหยัดพ้ืนที่ในการขนส่งและ
การจัดเก็บ 

3.47 0.81   มาก 

3. การมีระบบจัดการในการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยค านึงถึง
การลดระยะทางและเวลาในการเคลื่อนย้าย 

3.47 0.80   มาก 

4. การมีระบบการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้ามีสถานะ
ในการใช้งานที่ดี 

3.54 0.81   มาก 

5. การมีข้ันตอนในการขนถ่ายสินค้าระหว่างการผลิตท าให้
สามารถควบคุมตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.53 0.82   มาก 

รวม  3.51 0.60   มาก 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์    
ด้านการจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.51 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การมีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรองรับการเคลื่อนย้ายสินค้า การ
ขนส่ง   ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.55 รองลงมา คือ การมีระบบการจัดการ
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้ามีสถานะในการใช้งานที่ดีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 การมีขั้นตอนในการขนถ่าย
สินค้าระหว่างการผลิตท าให้สามารถควบคุมตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.53        
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ประหยัดพ้ืนที่ในการขนส่งและการจัดเก็บค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และ     
อันดับสุดท้ายที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีระบบจัดการในการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยค านึงถึงการลด
ระยะทางและเวลาในการเคลื่อนย้ายค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47  
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ตารางท่ี 4.14   แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับ 
โลจิสติกส์ย้อนกลับ  S.D. แปลผล 

1. การมีนโยบายและกระบวนการจัดการสินค้าที่ถูกส่งกลับ
คืนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.62 0.80   มาก 

2. การมีวิธีจัดการสินค้าท่ีถูกส่งกลับด้วยวิธีการที่เหมาะสม 3.52 0.77   มาก 

3. การใช้ระยะเวลารับสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนเนื่องจากสินค้ามี
ปัญหา เช่น สินค้าช ารุด สินค้าไม่ได้มาตรฐาน กลับมาธุรกิจ
ได้อย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ลูกค้าได้แจ้งต้องการส่งคืนสินค้า 

3.52 0.79   มาก 

4. การก าหนดขั้นตอนในการรับคืนสินค้าที่เป็นมาตรฐาน
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า 

3.54 0.83   มาก 

รวม  3.55 0.62   มาก 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์        
ด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อพิจารณา         
รายข้อพบว่า การมีนโยบายและกระบวนการจัดการสินค้าที่ถูกส่งกลับคืนอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด 3.62 รองลงมา คือ การก าหนดขั้นตอนในการรับคืนสินค้าที่เป็นมาตรฐานสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 การใช้ระยะเวลารับสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนเนื่องจากสินค้า       
มีปัญหา เช่น สินค้าช ารุด สินค้าไม่ได้มาตรฐาน กลับมาธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ลูกค้าได้แจ้งต้องการ
ส่งคืนสินค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีวิธีจัดการสินค้าที่ถูก
ส่งกลับด้วยวิธีการที่เหมาะสมค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  
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 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ     
ไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ด้านการบริหารต้นทุน และ
ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 
ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนของ 
     ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 

ประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุน  S.D. แปลผล 

1. ความสามารถในการระบุต้นทุนโลจิสติกส์ 3.76 0.75   มาก 

2. การน าข้อมูลด้านต้นทุนไปใช้ในกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ 3.66 0.76   มาก 

3. มีแผนงานการวิเคราะห์เพ่ือลดต้นทุนเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 3.59 0.78   มาก 

4. มีความสามารถในการลดต้นทุนตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.59 0.82   มาก 

5. การมีต้นทุนด้านการขนส่งต่ าจากการบริหารกิจกรรมการขนส่ง
และการบริการที่ดี 

3.55 0.84   มาก 

6. การมีต้นทุนด้านคลังสินค้าที่ต่ า จากการบริหารกิจกรรมภายใน
คลังสินค้า การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม 

3.59 0.83   มาก 

7. การมีต้นทุนด้านสินค้าคงคลังที่ต่ า จากการบริหารต้นทุนการเก็บ
รักษาสินค้าคงคลังที่เหมาะสม 

3.51 0.84   มาก 

8. การมีต้นทุนด้านสารสนเทศท่ีต่ า จากการบริหารกระบวนการ
สั่งซื้อและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

3.70 0.82   มาก 

รวม  3.62 0.57   มาก 

  จากตารางที่ 4.15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพกระบวนการ
ขนส่งสินค้าด้านการบริหารต้นทุน โดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ความสามารถในการระบุต้นทุนโลจิสติกส์ มีคา่คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.76 รองลงมา คือ 
การน าข้อมูลด้านต้นทุนไปใช้ในกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 การมีต้นทุนด้าน
สินค้าคงคลังที่ต่ าจากการบริหารต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังที่เหมาะสมค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 
การมีต้นทุนด้านการขนส่งต่ าจากการบริหารกิจกรรมการขนส่งและการบริการที่ดีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.59 มีความสามารถในการลดต้นทุนตามเป้าหมายที่วางไว้ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 มีแผนงานการ
วิเคราะห์เพ่ือลดต้นทุนเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 การมีต้นทุนด้านคลังสินค้าที่ต่ า 
จากการบริหารกิจกรรมภายในคลังสินค้าการเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสมค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และ
ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีต้นทุนด้านสารสนเทศที่ต่ า จากการบริหารกระบวนการสั่งซื้อและ
ระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.51  
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ตารางท่ี 4.16  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของประสิทธิภาพด้านการตอบสนองความต้องการ 
    ของลูกค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15  
       จังหวัดนครนายก 

ประสิทธิภาพด้านตอบสนองความต้องการของลูกค้า  S.D. แปลผล 

1. ความสามารถด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามที่
ได้ตกลงกับลูกค้า 

3.71 0.82   มาก 

2. ความสามารถในการด าเนินการแจ้งเสนอแนะและแก้ไข
ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

3.63 0.77   มาก 

3. มีการควบคุม คิดตาม การให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

3.55 0.82   มาก 

4. ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการทุกกิจกรรม 3.59 0.85   มาก 

5. มีการสร้างคุณค่าในการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ
ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการ 

3.59 0.84   มาก 

6. การมีระบบติดตาม ตรวจสอบสถานะของสินค้า 3.50 0.81   มาก 

7. การให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและสม่ าเสมอ 3.48 0.80   มาก 

8. มีการส่งมอบสินค้าในสภาพที่ สมบูรณ์ และส่ง ณ 
สถานที่ที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้อง 

3.54 0.85   มาก 

9. การมีระบบในการด าเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของ
ลูกค้าเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานหรือแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 

3.53 0.83   มาก 
 

                                   รวม                                 3.57              0.59            มาก 

  จากตารางที่  4.16 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้า ด้านตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความสามารถด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามที่ได้ตกลง
กับลูกค้า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.71 รองลงมา คือ ความสามารถในการด าเนินการแจ้งเสนอแนะและ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 มีการสร้างคุณค่าในการให้บริการ               
ที่หลากหลายรูปแบบตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 
ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการทุกกิจกรรมค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 มีการควบคุม ติดตาม       
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 การส่งมอบสินค้าในสภาพ     
ที่สมบูรณ์และส่ง ณ สถานที่ที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 การมีระบบในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานหรือแก้ไขได้อย่างรวดเร็วค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.53 การมีระบบติดตาม ตรวจสอบสถานะของสินค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 และข้อที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ การให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพท่ัวถึงและสม่ าเสมอมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.48       
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 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจประกอบด้วย ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
รายได้ต่อเดือน รูปแบบของธุรกิจ และประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการ
ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก
ต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 1.1  
 H0 :ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกไม่แตกต่างกัน 
 H1 :ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกแตกต่างกัน 
 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า  2 กลุ่ม 
โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA (F-test) ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐาน ก็ต่อเมื่อค่า 
Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังตารางที่ 4.17 
 
ตารางท่ี 4.17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีผลต่อ  
      ประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้าน 
  ไมด้อกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่ง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านการ 
บริหารต้นทุน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.470 
126.077 
127.547 

4 
395 
399 

0.367 
0.319 

1.151 0.332 

ด้านการตอบสนอง
ความต้องการของ
ลูกค้า 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.950 
139.696 
142.647 

4 
395 
399 

0.738 
0.354 

 

2.085 0.082 

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.050 
120.956 
123.005 

4 
395 
399 

0.512 
0.306 

1.674 0.155 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  จากตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าด้านภาพรวมมีค่า Sig เท่ากับ 0.155 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ เป็นการยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ



53 

 

กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 สมมติฐานที่ 1.2  
 H0 :ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกไม่แตกต่างกัน 
 H1 :ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกแตกต่างกัน 
 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม 
โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA (F-test) ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐาน ก็ต่อเมื่อค่า 
Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังตารางที่ 4.18 
 
ตารางท่ี 4.18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีผลต่อ  

      ประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้าน 
  ไมด้อกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน 

ประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่ง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านการ 
บริหารต้นทุน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

3.155 
124.392 
127.547 

3 
396 
399 

1.052 
0.314 

 

3.348 0.019* 

ด้านการตอบสนอง
ความต้องการของ
ลูกค้า 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.346 
140.300 
142.647 

3 
396 
399 

0.782 
0.354 

2.207 0.087 

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.656 
120.349 
123.005 

3 
396 
399 

0.885 
0.304 

2.913 0.034* 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  จากตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าด้านภาพรวมมีค่า Sig เท่ากับ 0.034 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารต้นทุน มีค่า Sig เท่ากับ 0.019 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายก ด้านการบริหารต้นทุน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ กรณีที่มีความแตกต่างกัน โดยวิธี LSD (Least Significant 
Difference) ปรากฏผลดังตารางที่ 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันกับประสิทธิภาพ 
      กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอก           
      ไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก (ด้านการบริหารต้นทุน) 
LSD 

ประสบการณ์ 
ท างาน 

ผลต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J) 
 

กลุ่ม J 
  น้อยกว่า 1 ปี 1 – 5 ปี 6 – 10 ปี มากกว่า 10 ปี

ขึ้นไป 
กลุ่ม I Mean 3.57 3.49 3.73 3.66 

น้อยกว่า 1 ปี 3.57 - 0.08 
(0.615) 

-0.16 
(0.331) 

-0.09 
(0.567) 

1 - 5 ปี 3.49 - - -0.24 
(0.006)* 

-0.17 
(0.009)* 

6 - 10 ปี 3.73 - - - 0.07 
(0.374) 

มากกว่า 10 ปีขึ้นไป 3.66 - - - - 
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  จากตารางที่  4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ที่ มีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายก พบว่า กลุ่มประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มประสบการณ์ท างาน 6-10 
ปี โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 และกลุ่มประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป โดยมีค่า Sig. เทา่กับ 0.009 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี       
มีค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าน้อยกว่าผู้ประกอบการธุรกิจกลุ่มประสบการณ์ท างาน 6-10 
ปี และกลุ่มประสบการณ์มากกว่า 10 ปีขึ้นไป ซ่ึงมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.24 และ 0.16 
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 สมมติฐานที่ 1.3  
 H0 : ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกแตกต่างกัน 
 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่ างมากกว่า 2 กลุ่ม 
โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA (F-test) ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐาน ก็ต่อเมื่อค่า 
Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังตารางที่ 4.20 
 
ตารางท่ี 4.20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีผลต่อ  
      ประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้าน 
  ไมด้อกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 

ประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่ง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านการ 
บริหารต้นทุน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

11.487 
116.059 
127.547 

3 
396 
399 

3.829 
0.293 

13.065 0.000* 

ด้านการตอบสนอง
ความต้องการของ
ลูกค้า 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.027 
133.619 
142.647 

3 
396 
399 

3.009 
0.337 

8.918 0.000* 

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

10.046 
112.959 
123.005 

3 
396 
399 

3.349 
0.285 

11.739 0.000* 

  

 จากตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าด้านภาพรวมมีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการ
ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารต้นทุนและด้านการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
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ประสบการณ์ท างาน  ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้
ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ด้านการบริหารต้นทุนและด้านการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 จึงน าไปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  กรณีที่มีความแตกต่างกัน โดยวิธี LSD (Least 
Significant Difference) ปรากฏผลดังตารางที่ 4.21 
 
ตารางท่ี 4.21 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันกับประสิทธิภาพ 
      กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้
ประดับ 
      คลอง 15 จังหวัดนครนายก (ด้านการบริหารต้นทุน) 
LSD 

รายได้ 
ต่อเดือน 

ผลต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J) 
 

กลุ่ม J 
  10,001- 

20,000 
20,001- 
30,000 

30,001 
40,000 

40,001- 
50,000 

กลุ่ม I Mean 3.48 3.81 3.90 3.64 
10,001- 
20,000  

3.48 - -0.329 
(0.000)* 

-0.423 
(0.000)* 

-0.161 
(0.556) 

20,001- 
30,000 

3.81 - - -0.095 
(0.409) 

0.168 
(0.542) 

30,001- 
40,000 

3.90 - - - 0.262 
(0.366) 

40,001- 
50,000 

3.64 - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  จากตารางที่  4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ที่ มีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายก พบว่า กลุ่มรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือน 
20,001-30,000 และกลุ่มรายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ผู้ประกอบการที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 มีค่าเฉลี่ย
ประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าน้อยกว่าผู้ประกอบการที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 และ
ผู้ประกอบการที่มีรายได้ต่อเดือน30,001-40,000 ซึ่งมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.329 และ 0.423 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันกับประสิทธิภาพ 
      กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอก 
      ไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก (ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า) 
LSD 

รายได้ 
ต่อเดือน 

ผลต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J) 
 

กลุ่ม J 
  10,001- 

20,000 
20,001- 
30,000 

30,001 
40,000 

40,001- 
50,000 

กลุ่ม I Mean 3.43 3.70 3.83 3.94 
10,001 – 
20,000  

3.43 - -0.268 
(0.000)* 

-0.400 
(0.001)* 

-0.508 
(0.803) 

20,001- 
30,000 

3.70 - - -0.131 
(0.286) 

-0.240 
(0.416) 

30,001- 
40,000 

3.83 - - - -0.109 
(0.727) 

40,001- 
50,000 

3.94 - - - - 

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  จากตารางที่  4.22 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ที่ มีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายก พบว่า กลุ่มรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มรายได้ต่อเดือน 
20,001-30,000 และกลุ่มรายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 โดยมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 และ 0.001 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ ผู้ประกอบการที่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 มี
ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าน้อยกว่าผู้ประกอบการที่มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 
และผู้ประกอบการที่มีรายได้ต่อเดือน30,001-40,000 ซึ่งมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.268 และ 0.400 
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 สมมติฐานที่ 1.4 
 H0 : ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านรูปแบบของธุรกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านรูปแบบของธุรกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จงัหวัดนครนายกแตกต่างกัน 
 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม 
โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA (F-test) ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐาน ก็ต่อเมื่อค่า 
Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังตารางที่ 4.23 
 
ตารางท่ี 4.23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีผลต่อ  
      ประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้าน 
  ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก จ าแนกตามรูปแบบของธุรกิจ 

ประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่ง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านการ 
บริหารต้นทุน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.243 
126.304 
127.547 

2 
397 
399 

0.621 
0.318 

1.953 0.143 

ด้านการตอบสนอง
ความต้องการของ
ลูกค้า 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.250 
141.936 
142.647 

2 
397 
399 

0.625 
0.356 

1.755 0.174 

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.149 
121.857 
123.005 

2 
397 
399 

0.574 
0.307 

1.872 0.155 

  จากตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าด้านภาพรวมมีค่า Sig เท่ากับ 0.155 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ เป็นการยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านรูปแบบของธุรกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 1.5 
 H0 : ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกไม่แตกต่างกัน 
 H1 : ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกแตกต่างกัน 
 ส าหรับการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม 
โดยใช้สถิติ One-Way ANOVA (F-test) ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐาน ก็ต่อเมื่อค่า 
Sig มีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังตารางที่ 4.24 
 
ตารางท่ี 4.24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยผู้ประกอบการที่แตกต่างกันมีผลต่อ  
      ประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้าน 
  ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก จ าแนกตามประเภทของธุรกิจ 

ประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่ง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

ด้านการ 
บริหารต้นทุน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.268 
127.278 
127.547 

3 
396 
399 

0.089 
0.321 

0.278 0.841 

ด้านการตอบสนอง
ความต้องการของ
ลูกค้า 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

1.112 
141.535 
142.647 

3 
396 
399 

0.371 
0.357 

1.037 0.376 

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

0.553 
122.453 
122.005 

3 
396 
399 

0.184 
0.309 

0.596 0.618 

  จากตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าด้านภาพรวมมีค่า Sig เท่ากับ 0.618 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ เป็นการยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 2 กิจกรรมทางโลจิสติกส์มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก  
 ในการทดสอบสมมติฐานส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบด้วยการถดถอยพหุคูณ 
Multiple Linear Regression โดยการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 ก็ต่อเมื่อมีค่า Sig. น้อยกว่าก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช้สมการ ดังนี้ 
  X  = ค่าตัวแปรอิสระตัวที่ 1 จะใช้ X1 ตัวแปรอิสระตัวที่ n แทนด้วย Xn 

  Y = ค่าตัวแปรตาม 
  β0 = ค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอยจะใช้สัญลักษณ์ b0 

  β1 = ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Regression Coefficient) ของตัวแปรอิสระ 
    จะใช้สัญลักษณ์ b1…bn ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปร 
  e  = ค่าความแตกต่างหรือค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า Y 
    โดยค่า Y จะใช้สัญลักษณ์ e ส าหรับค่าความคลาดเคลื่อนของสมการ 
    ในรูปตัวอย่าง ซึ่งจะได้สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้นทั่ว ๆ ไป  
    คือ Y = β0+β1 X1+ β2 X2 + β3 X3.. + βn Xn 

และเราจะได้สมการประมาณค่าในการพยากรณ์ดังนี้  
  YT = b0+b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + b7 X7 + b8 X8 + b9 X9  
  Y1 = b0+b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + b7 X7 + b8 X8 + b9 X9 
  Y2 = b0+b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + b7 X7 + b8 X8 + b9 X9 
โดยที่ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ 
               ในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 YT  =  ประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้า 
 Y1  = ด้านการบริหารต้นทุน 
 Y2  = ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
 X1  = การให้บริการแก่ลูกค้า 
 X2  = การจัดซื้อ 
 X3  = การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ 
 X4  = การขนส่ง 
 X5  = การเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจและคลังสินค้า 
 X6  = การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า 
 X7  = การบริหารสินค้าคงคลัง 
 X8  = การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ 
 X9  = โลจิสติกส์ย้อนกลับ 
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 สมมติฐานที่ 2.1  
 H0 : กิจกรรมทางโลจิสติกส์ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกด้านการบริหารต้นทุน 
 H1 : กิจกรรมทางโลจิสติกส์มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกด้านการบริหารต้นทุน 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพ่ือน าตัวแปรที่มีการส่งผลไปสร้างเป็นสมการถดถอย
พหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 ก็ต่อเมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 
ตารางท่ี 4.25  แสดงค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการ 
       ขนส่งของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15  
       จังหวัดนครนายก ด้านการบริหารต้นทุน 

ตัวแปรท านาย R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std.Error  
of the Estimate 

1 0.812a 0.675 0.667 0.326 
a. Predictors: (Constant), โลจิสติกส์ย้อนกลับ การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า การให้บริการลูกค้า
, การเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจและคลังสินค้า การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ การจัดซื้อ   
การบริหารสินค้าคงคลัง การขนส่ง การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ 
 

   จากตารางที่ 4.25 สรุปได้ว่า กิจกรรมทางโลจิสติสก์มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่ง
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกใน   
ด้านการบริหารต้นทุน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.812 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณที่ปรับมา (Adjusted R Square) เท่ากับ 0.667 และสามารถท านายค่าสมการของการวิเคราะห์ได้
เท่ากับร้อยละ 66.7 
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ตารางท่ี 4.26 แสดงค่าวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
      ของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอก 
      ไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ด้านการบริหารต้นทุน  

กิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta   
(Constant) 0.125 0.130  0.957 0.339 
การให้บริการแก่ลูกค้า (X1) 0.269 0.042 0.265 6.333  0.000* 
การจัดซื้อ (X2) -0.013 0.038 -0.014 -0.328 0.743 
การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และ
กระบวนการสั่งซื้อ (X3) 

0.063 0.049 0.061 1.290 0.198 

การขนส่ง (X4) 0.158 0.045 0.168 3.488    0.001* 
การเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจ
และคลังสินค้า (X5) 

0.084 0.041 0.089 2.063     0.040* 

การคาดการณ์ความต้องการ
ของลูกค้า (X6) 

-0.005 0.036 -0.006 -0.148     0.883 

การบริหารสินค้าคงคลัง (X7) 
การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆและการบรรจุหีบห่อ(X8) 

0.178 
0.057 

 

0.047 
0.046 

 

0.183 
0.061 

 

3.819 
1.251 

 

  0.000* 
0.212 

 
โลจิสติกส์ย้อนกลับ (X9) 0.175 0.041 0.192 4.271  0.000* 
a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอก        
ไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ด้านการบริหารต้นทุน 
  จากตารางที่ 4.26 พบว่า กิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
ด้านการบริหารต้นทุน สามารถน ามาเขียนเป็นสมการถดถอยพหุคูณเพื่อใช้ในการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 
  Y1 = b0+b1 X1 + b4 X4 + b5 X5 + b7 X7 + b9 X9 

  ซึ่งสามารถเขียนแทนค่าในสมการในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 
  Y1 = 0.125 + 0.269X1 + 0.158X4 + 0.084X5 + 0.178X7 + 0.175X9 

  และได้สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
  Z1 = 0.265X1 + 0.168X4 + 0.089X5 + 0.183X7 + 0.192X9 
  จากสมการสามารถท านายการวิเคราะห์ได้ว่า กิจกรรมทางโลจิสติกส์การให้บริการแก่
ลูกค้า มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้าน
ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ด้านการบริหารต้นทุนมากที่สุด รองลงมา คือ โลจิสติกส์
ย้อนกลับ การบริหารสินค้าคงคลัง การขนส่ง และ การเลือกสถานที่ตั้ งของธุรกิจและคลังสินค้า             



63 

 

ส่วนกิจกรรมทางโลจิสติกส์ด้านการจัดซื้อ การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ การคาดการณ์
ความต้องการของลูกค้า และการจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรุหีบห่อ ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอก        
ไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ด้านการบริหารต้นทุน 
 
 สมมติฐานที่ 2.2 
 H0 : กิจกรรมทางโลจิสติกส์ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกด้านการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 
 H1 : กิจกรรมทางโลจิสติกส์มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกด้านการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพ่ือน าตัวแปรที่มีการส่งผลไปสร้างเป็นสมการถดถอย
พหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 ก็ต่อเมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 

ตารางท่ี 4.27  แสดงค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการ 
       ขนส่งของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15  
       จังหวัดนครนายก ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

ตัวแปรท านาย R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std.Error  
of the Estimate 

1 0.784a 0.615 0.606 0.3753 
a. Predictors: (Constant), โลจิสติกส์ย้อนกลับ การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า การให้บริการลูกค้า
, การเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจและคลังสินค้า การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ การจัดซื้อ   
การบริหารสินค้าคงคลัง การขนส่ง การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ 
   

    จากตารางที่ 4.27 สรุปได้ว่า กิจกรรมทางโลจิสติสก์มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการ
ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก
ในด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.784           
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณที่ปรับมา (Adjusted R Square) เท่ากับ 0.606 และสามารถท านายค่า
สมการของการวิเคราะห์ได้เท่ากับร้อยละ 60.6 
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ตารางท่ี 4.28 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
      ของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอก 
      ไม้ประดับคลอง15 จังหวัดนครนายก ด้านตอบสนองความต้องการของลูกค้า  

กิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta   
(Constant) 0.053 0.150  0.298 0.766 
การให้บริการแก่ลูกค้า (X1) 0.229 0.049 0.213 4.687 0.000* 
การจัดซื้อ (X2) 0.016 0.044 0.018 0.373 0.710 
การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และ
กระบวนการสั่งซื้อ (X3) 

-0.180 0.056 -0.016 -0.311 0.756 

การขนส่ง (X4) 0.200 0.052 0.201 3.841 0.000* 
การเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจ
และคลังสินค้า (X5) 

0.086 0.047 0.085 1.818 0.070 

การคาดการณ์ความต้องการ
ของลูกค้า (X6) 

0.050 0.042 0.049 1.195 0.233 

การบริหารสินค้าคงคลัง (X7) 
การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆและการบรรจุหีบห่อ(X8) 

0.122 
0.163 

 

0.054 
0.053 

0.118 
0.164 

2.265 
3.113 

0.024* 
0.002* 

โลจิสติกส์ย้อนกลับ (X9) 0.127 0.047 0.132 2.688 0.008* 
a. Dependent Variable: ประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอก        
ไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ด้านการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า 

  จากตารางที่ 4.28 พบว่า กิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก    
ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถน ามาเขียนเป็นสมการถดถอยพหุคูณเพ่ือใช้ใน          
การพยากรณ์ ได้ดังนี้ 
  Y2 = b0+b1 X1 + b4 X4 + b7 X7 + b8 X8+ b9 X9 
  ซึ่งสามารถเขียนแทนค่าในสมการในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 
  Y2 = 0.053 + 0.229X1 + 0.200X4 + 0.122X7 + 0.163X8 + 0.127X9 

  และได้สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
  Z2 = 0.213X1 + 0.201X4 + 0.118X7 + 0.164X8 + 0.132X9 
  จากสมการสามารถท านายการวิเคราะห์ได้ว่า กิจกรรมทางโลจิสติกส์การให้บริการ         
แก่ลูกค้ามีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ        
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ในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า         
มากที่สุด รองลงมา คือ การขนส่ง การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรุหีบห่อ โลจิสติกส์
ย้อนกลับ และการบริหารสินค้าคงคลัง ส่วนกิจกรรมทางโลจิสติกส์ด้านการจัดซื้อ การสื่อสารด้านโลจิสติกส์
และกระบวนการสั่งซื้อ การเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจและคลังสินค้า การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า 
ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้าน     
ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 
 สมมติฐานที่ 2.3 
 H0 : กิจกรรมทางโลจิสติกส์ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 H1 : กิจกรรมทางโลจิสติกส์มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพ่ือน าตัวแปรที่มีการส่งผลไปสร้างเป็นสมการถดถอย
พหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก H0 ก็ต่อเมื่อพบว่าค่า Sig. มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 

ตารางท่ี 4.29  แสดงค่าสัมประสิทธิ์พหุคูณกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ  
    ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15  
    จังหวัดนครนายก  

กิจกรรมโลจิสติกส์ R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std.Error  
of the Estimate 

1 0.893a 0.703 0.697 0.3058 
a. Predictors: (Constant), โลจิสติกส์ย้อนกลับ การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า การให้บริการลูกค้า
, การเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจและคลังสินค้า การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ การจัดซื้อ, 
การบริหารสินค้าคงคลัง การขนส่ง การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ 

   จากตารางที่ 4.29 สรุปได้ว่า กิจกรรมทางโลจิสติสก์มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่ง
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.893 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณที่ปรับมา (Adjusted R 
Square) เท่ากับ 0.697 และสามารถท านายค่าสมการของการวิเคราะห์ได้เท่ากับร้อยละ 69.7 
 
 
 
 
 
 



66 

 

ตารางท่ี 4.30 แสดงค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
      ของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอก 
      ไม้ประดับคลอง15 จังหวัดนครนายก  

กิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta   
(Constant) 0.085 0.122  0.693 0.489 
การให้บริการแก่ลูกค้า (X1) 0.249 0.040 0.250 6.252 0.000* 
การจัดซื้อ (X2) 0.002 0.036 0.002 0.054 0.957 
การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และ
กระบวนการสั่งซื้อ (X3) 

0.023 0.046 0.022 0.497 0.620 

การขนส่ง (X4) 0.179 0.043 0.193 4.217 0.000* 
การเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจ
และคลังสินค้า (X5) 

0.085 0.038 0.091 2.216 0.027* 

การคาดการณ์ความต้องการ
ของลูกค้า (X6) 

0.022 0.034 0.024 0.655 0.513 

การบริหารสินค้าคงคลัง (X7) 
การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆและการบรรจุหีบห่อ(X8) 

0.150 
0.110 

 

0.044 
0.043 

0.157 
0.119 

3.426 
2.577 

0.001* 
0.010* 

โลจิสติกส์ย้อนกลับ (X9) 0.151 0.039 0.169 3.926 0.000* 
a. Dependent Variable: ผลรวมประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ       
ไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก  

 จากตารางที่ 4.30 พบว่า กิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่ง
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก    
สามารถน ามาเขียนเป็นสมการถดถอยพหุคูณเพื่อใช้ในการพยากรณ์ ได้ดังนี้ 
 

  YT = b0+b1 X1 + b4 X4 + b5 X5 + b7 X7 + b8 X8 + b9 X9 
  ซึ่งสามารถเขียนแทนค่าในสมการในรูปคะแนนดิบ ดังนี้ 
  YT = 0.085 + 0.249X1 + 0.179X4 + 0.085X5 + 0.150X7 + 0.110X8 + 0.151X9 

  และได้สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ 
  ZT = 0.250X1 + 0.193X4 + 0.091X5 + 0.157X7 + 0.119X8 + 0.169X9 

  จากสมการสามารถท านายการวิเคราะห์ได้ว่า กิจกรรมทางโลจิสติกส์การให้บริการแก่
ลูกค้ามีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้าน
ไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกมากที่สุด รองลงมา คือ การขนส่ง โลจิสติกส์ย้อนกลับ       
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การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรุหีบห่อ และการเลือกสถานที่ตั้ง
ของธุรกิจและคลังสินค้า ส่วนกิจกรรมทางโลจิสติกส์ด้านการจัดซื้อ การสื่อสารด้านโลจิส ติกส์และ
กระบวนการสั่งซื้อและการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่ง
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก  
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัด
นครนายก” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยและ
กิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ       
ไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ซึ่งผลที่ได้สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การสรุปผลการวิจัยสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับกิจการของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 48.30 มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
50.50 มีระดับรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.50 มีรูปแบบธุรกิจแบบเจ้าของ
คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 98.00 และส่วนใหญ่ท าธุรกิจประเภทธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ คิดเป็นร้อยละ 
45.50 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์กิจกรรมทางโลจิสติกส์ของกระบวนการขนส่งสินค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 กิจกรรมทางโลจิสติกส์ของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ
ในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
กิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่ค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การให้บริการแก่ลูกค้า รองลงมา ได้แก่ การสื่อสาร
ด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ การขนส่ง การเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจและคลังสินค้า การจัดซื้อ 
โลจิสติกส์ย้อนกลับ การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ 
และกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่ค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า 
 ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายกิจกรรมสรุปได้ดังนี้ 
  1. ด้านการให้บริการแก่ลูกค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความสามารถสร้างความประทับใจในการบริการมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.94  รองลงมา คือ ความสามารถในการส่งสินค้าที่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนดค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.71 ความสามารถในการส่งสินค้าได้ตรงตามสถานที่ที่ถูกต้องค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และ
ข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความสามารถในการส่งสินค้าได้ตรงเวลาทันความต้องการของลูกค้า   
ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.56 ตามล าดับ  
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  2. ด้านการจัดซื้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า มีระบบการจัดการจัดซื้อและการจัดการอุปทานอย่างมีประสิทธิภาพมีค่าคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากับ 3.65 รองลงมา คือ การได้รับการส่งมอบวัตถุดิบครบตามจ านวนและตามเวลาจากผู้
จ าหน่ายวัตถุดิบและบริการท าให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.62 กระบวนการจัดการค าสั่งซื้อที่ชัดเจนตามความต้องการของลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 
ความสามารถเจรจาต่อรองราคาหรือเงื่อนไขปริมาณในการสั่งซื้อเพ่ือให้ได้รับสินค้าหรือวัตถุดิบที่มี
คุณภาพตามความต้องการด้วยต้นทุนที่เหมาะสมค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และข้อที่มีค่าคะแนน
เฉลี่ยต่ าสุด การให้ส่วนลดกับลูกค้าเมื่อซื้อจ านวนมากค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.46  
  3. การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.56 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร (Hardware) เช่น Computer, Printer, Fax และโทรศัพท์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับ 3.81 รองลงมา คือ การวางระบบ การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์ที่ดีสามารถเชื่อมโยงไปยัง
ฝ่ายต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นย าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 มีความสามารถบริหาร
กระบวนการจัดการค าสั่งซื้อครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่การรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับ
ลูกค้า การตรวจสอบยอดสินค้าและรายละเอียดกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.62 ความสามารถด าเนินการกับค าสั่งซื้อที่มีเข้ามาได้อย่างรวดเร็วค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีช่องทางในการอ านวยความสะดวกในการซื้อของลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.53  
 4. การขนส่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า ความสามารถเลือกวิธีการขนส่งได้ตรงตามลักษณะของสินค้าหรือธุรกิจและตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะสามารถด าเนินการจัดส่งสินค้าอย่าง             
มีประสิทธิภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.68 รองลงมาคือ ความสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
ทันตามเวลาที่ก าหนด ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ความสามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพสมบูรณ์
ทันตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 ความสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าครบ
ตามจ านวนที่ก าหนด ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความสามารถ
ควบคุมต้นทุนในการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62  
 5. การเลือกสถานที่ของธุรกิจและคลังสินค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการขนส่ง  
ได้อย่างรวดเร็วมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.67 รองลงมา คือ การพิจารณาเลือกที่ตั้งของธุรกิจ     
ได้อย่างเหมาะสม ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 การให้ความส าคัญเรื่องความสะดวกในการเข้าถึงลูกค้า
และระยะทางในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นอันดับแรก ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 และข้อที่มีค่า
คะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ สถานที่ตั้งของธุรกิจมีท่ีจอดรถเพียงพอส าหรับลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  
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 6. การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.45 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การแบ่งสัดส่วนของการท างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าการ
พยากรณ์ความต้องการของลูกค้า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  3.59 รองลงมา คือ การก าหนดให้มีจ านวน
พนักงานที่  เกี่ยวข้องกับการจัดท าพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.42       
การประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการด าเนินการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.42 ความสามารถพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าได้แม่นย าท าให้ก าหนดแผนการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.41 และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ   
การก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.40  
 7. การบริหารสินค้าคงคลัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลาเมื่อลู กค้าต้องการ
สินค้ามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.70 รองลงมา คือ ก าหนดปริมาณสินค้าคงคลังที่เหมาะสมส่งผลให้เกิด
ต้นทุนในการเก็บรักษาต่ าที่สุดค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 การจัดการสินค้าคงคลังท าให้ต้นทุนในการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ เหมาะสม เช่น  ต้นทุนการเก็บรักษาค่าคะแ นนเฉลี่ ย เท่ ากับ  3.50 
ความสามารถสต๊อกสินค้าส าเร็จรูปเพ่ือให้รองรับกับปริมาณความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.48 และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ ความสามารถควบคุมการจัดการสินค้า
คงคลัง ลดการเสียหาย สูญเสียค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.40  

 8. การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า การมีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรองรับการ
เคลื่อนย้ายสินค้า การขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.55 รองลงมา คือ 
การมีระบบการจัดการอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสินค้ามีสถานะในการใช้งานที่ดีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 
การมีขั้นตอนในการขนถ่ายสินค้าระหว่างการผลิตท าให้สามารถควบคุมตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ประหยัดพ้ืนที่ในการขนส่งและ    
การจัดเก็บค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด คือ การมีระบบจัดการในการ
เคลื่อนย้ายสินค้าโดยค านึงถึงการลดระยะทางและเวลาในการเคลื่อนย้ายค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47  
     9. โลจิสติกส์ย้อนกลับ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า การมีนโยบายและกระบวนการจัดการสินค้าที่ถูกส่งกลับคืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.62 รองลงมา คือ การก าหนดขั้นตอนในการรับคืนสินค้าที่เป็นมาตรฐาน
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 การใช้ระยะเวลารับสินค้าที่ลูกค้า
ส่งคืนเนื่องจากสินค้ามีปัญหา เช่น สินค้าช ารุด สินค้าไม่ได้มาตรฐาน กลับมาธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 
นับตั้งแต่ลูกค้าได้แจ้งต้องการส่งคืนสินค้าค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การมีวิธีจัดการสินค้าท่ีถูกส่งกลับด้วยวิธีการที่เหมาะสมค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52  
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 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ด้านการบริหาร
ต้นทุน และด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 ด้านการบริหารต้นทุน โดยมีภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.62           
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความสามารถในการระบุต้นทุนโลจิสติกส์ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  3.76 
รองลงมา คือ การน าข้อมูลด้านต้นทุนไปใช้ในกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
การมีต้นทุนด้านสินค้าคงคลังที่ต่ าจากการบริหารต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังที่เหมาะสมค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.59 การมีต้นทุนด้านการขนส่งต่ าจากการบริหารกิจกรรมการขนส่งและการบริการที่ดีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 มีความสามารถในการลดต้นทุนตามเป้าหมายที่วางไว้ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.59 มีแผนงานการวิเคราะห์เพ่ือลดต้นทุนเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 การมี
ต้นทุนด้านคลังสินค้าที่ต่ า จากการบริหารกิจกรรมภายในคลังสินค้าการเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสมค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การมีต้นทุนด้านสารสนเทศที่ต่ า จาก
การบริหารกระบวนการสั่งซื้อและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.51  
 ด้านตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.57 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความสามารถด าเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ให้เป็นไปตามที่ได้ตกลง
กับลูกค้า มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.71 รองลงมา คือ ความสามารถในการด าเนินการแจ้งเสนอแนะและ
แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 มีการสร้างคุณค่าในการให้บริการที่
หลากหลายรูปแบบตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตรงตามความต้องการค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 
ลูกค้ามีความพึงพอใจในการให้บริการทุกกิจกรรมค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 มีการควบคุม ติดตาม 
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 การส่งมอบสินค้าใน
สภาพที่สมบูรณ์และส่ง ณ สถานที่ที่ลูกค้าต้องการได้อย่างถูกต้องค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 การมี
ระบบในการด าเนินงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานหรือแก้ไขได้อย่าง
รวดเร็วค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 การมีระบบติดตาม ตรวจสอบสถานะของสินค้าค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 และข้อที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและ
สม่ าเสมอมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.48       
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจประกอบด้วย ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน รายได้ต่อเดือน รูปแบบของธุรกิจ และประเภทของธุรกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกต่างกัน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านประสบการณ์ท างาน รายได้
ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอก    
ไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกแตกต่างกันด้านการบริหารต้นทุน 
และด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05   
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 ส่วนปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านระดับการศึกษา รูปแบบของธุรกิจ และประเภทของธุรกิจ
แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับใน
หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกไม่แตกต่างกันด้านการบริหารต้นทุน และด้านการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
 สมมติฐานที่ 2 กิจกรรมทางโลจิสติกส์มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กิจกรรมทางโลจิสติสก์มีผลต่อประสิทธิภาพกระบวนการ
ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัด
นครนายกด้านการบริหารต้นทุนและด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.893 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณที่ปรับมา (Adjusted R Square) 
เท่ากับ 0.697 และสามารถท านายค่าสมการของการวิเคราะห์ได้เท่ากับร้อยละ 69.7 
 กิจกรรมทางโลจิสติกส์การให้บริการแก่ลูกค้ามีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่ง
สินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก
มากที่สุด รองลงมา คือ การขนส่ง  โลจิสติกส์ย้อนกลับ การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรุหีบห่อ และการเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจและคลังสินค้า  
 ส่วนกิจกรรมทางโลจิสติกส์ด้านการจัดซื้อ การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ
และการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 
5.2 การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษา เรื่อง ปัจจัยและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
ขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัด
นครนายก จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 จากผลการวิจัย เรื่อง ปัจจัยและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายก สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจด้านประสบการณ์ท างาน และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผล
ต่อประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้ านไม้ดอก    
ไม้ประดับคลอง15 จังหวัดนครนายกแตกต่างกันด้านการบริหารต้นทุน ส่วนปัจจัยผู้ประกอบการธุรกิจ
ด้านระดับการศึกษา รูปแบบของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพของ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายกไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาเรียม เรืองมณี (2555) เรื่องการประเมิน
โครงการตามขีดความสามารถเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมในสถาบันพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า ลักษณะกิจการ ประเภทกิจการ จ านวนพนักงาน รายได้ของ
กิจการ ระยะเวลาด าเนินกิจการที่แตกต่างกันมีศักยภาพหลังเข้ารับการอบรมที่แตกต่างกัน 
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 2. กิจกรรมทางโลจิสติกส์มีผลต่อประสิทธิภาพขอ งกระบวนการขนส่งสินค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก ดังนี้  
 การให้บริการแก่ลูกค้า ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้
ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกจะมีการบริการลูกค้าในด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างความพอใจให้  
กับลูกค้าท าให้ลูกค้าเห็นการเปรียบเทียบจนส่งผลการตัดสินใจในการเลือกร้านค้า ซึ่งสอดคล้องกับค า
กล่าวของฉัตยาพร เสมอใจ (2547) ที่กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการจัดการความพึงพอใจของลูกค้า    
ว่าธุรกิจสามารถที่จะน าความพึงพอใจของลูกค้ามาสร้างผลก าไรให้กับธุรกิจได้   
 การจัดซื้อ ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง15 จังหวัดนครนายก 
เนื่ องมาจากระบบการจัดชื้อตามค าสั่ งซื้อของลูกค้ายังไม่ชัดเจน สอดคล้องกับ งานวิจัยของ              
วัชรี เตียงทองค า (2557) กล่าวว่า การค านวณหาระดับปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดให้ความส าคัญใน
ด้านการหาระดับปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยให้มีการจัดระเบียบการสั่งซื้อสินค้าเพ่ือก าหนด
ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการ และเงื่อนไขของวัตถุดิบแต่ละประเภท ตรวจสอบ
สินค้าแต่ละกลุ่มเพื่อให้สอดคล้องกับการผลิตเพ่ือประหยัดค่าขนส่งและต้นทุนในการสั่งซื้อ 
 การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซื้อ ผลการวิจัยพบว่า ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 
15 จังหวัดนครนายก เนื่องมาจากธุรกิจไม่สามารถด าเนินการกับค าสั่งซื้อที่มีเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว และ
ช่องทางในการอ านวยความสะดวกในการซื้อของลูกค้ายังมีน้อย สอดคล้องกับค ากล่าวของ กมลชนก 
สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (2547) กล่าวว่า การด าเนินการตามค าสั่งซื้อของลูกค้าเป็นกระบวนการใน
การจัดการค าสั่งซื้อ ครอบคลุมตั้งแต่การรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า การตรวจสอบ
ยอดสินค้าคงคลัง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรมนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างองค์กรกับลูกค้า 
ดังนั้นมีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ง่าย จึงควรใช้เวลาในกระบวนการนี้ให้สั้นและหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดให้ได้มากท่ีสุด  
 การขนส่ง ผลการวิจัยพบว่า มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยระดับประสิทธิภาพของกิจกรรมทางโลจิสติกส์อยู่ในระดับมาก    
เนื่องมากจากธุรกิจมีความสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าทันตามเวลา ครบตามจ านวนที่ก าหนด 
ความสามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าในสภาพสมบูรณ์ ทันตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ความสามารถ
เลือกวิธีการขนส่งได้ตรงตามลักษณะของสินค้าหรือธุรกิจและตรงกับความต้องการของลูกค้าเพ่ือสร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะสามารถด าเนินการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถ
ควบคุมต้นทุนในการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจและคลังสินค้า จากการศึกษาพบว่า ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 
15 จังหวัดนครนายก เนื่องจากผู้ประกอบการตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม มีก าหนดสถานที่ที่ใช้ในการเก็บ
สินค้า โดยใช้บริเวณภายในร้าน ส่วนพ้ืนที่ด้านหน้าร้านจะเป็นพ้ืนที่ที่ท าการซื้อขาย ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของวงจิตร ภูพวก (2557) กล่าวว่า “ปัญหาการบริหารคลังสินค้าส่งผลกระทบต่อระบบการ
ท างานทั้งระบบ ท าให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าได้ภายในเวลาที่ก าหนด” ธุรกิจไม้ดอก        
ไม้ประดับมีความต้องการทุกวัน ถ้าผู้ประกอบการธุรกิจบริหารสินค้าคงคลังไม่ดีจะท าให้เกิดปัญหาสินค้า
ไม่เพียงพอ เป็นการตัดโอกาสในการสร้างรายได้ หรือถ้าสินค้าเหลือมีค้างจ านวนมากก็อาจท าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจขาดทุนได้ 
 การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า จากการศึกษาพบว่า ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายก เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจมีการจดบันทึกความต้องการของผลผลิตในช่วงต่าง ๆ 
แล้วน ามาประเมินความต้องการผลผลิตในช่วงนั้น โดยประสบการณ์ท างานของผู้ประกอบการธุรกิจ
สามารถช่วยให้การคาดการณ์ได้อย่างแม่นย า แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยปัจจัยอ่ืนเข้ามาเป็นตัวแปรในการ
คาดการณ์ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตติมา บุตรพันธ์ (2557) กล่าวว่า “ผู้ประกอบส่วนใหญ่จะ
ท าการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าเพ่ือที่จะวางแผนการผลิต” เช่นเดียวกับผู้ประกอบการธุรกิจไม้
ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกถ้าสามารถพยากรณ์ความต้องการ
ได้มีผลผลิตตรงกับความต้องการของลูกค้าท าให้ได้ผลก าไรที่มากขึ้น 
 การบริหารสินค้าคงคลัง ผลการวิจัยพบว่า มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้า
ของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายกซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสายชล พ่ึงจีน (2556) เรื่องการศึกษาแนวทางในการน าระบบ WMS 
(Warehouse Management System) มาใช้ในการบริหารการจัดการคลังสินค้า กรณีศึกษา บริษัท 
เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที ) จ ากัด ผลงานวิจัยพบว่า ระบบ WMS (Warehouse Management 
System) ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินค้าในเรื่องการบันทึกการรับ -จ่ายวัตถุดิบออก
จากคลังสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว แม่นย า ช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานและท าให้ข้อมูล
สินค้าในคลังเป็นปัจจุบัน (Real Time) ท าให้การบริหารวัตถุดิบในคลังสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ ผลการวิจัยพบว่า มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้
ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก เนื่องจากการบรรจุผลผลิตที่ในบรรจุภัณฑ์มีการแบ่งตามขนาดและ
จ านวน การบอกรายละเอียดก ากับอย่างครบถ้วนเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบและการขนย้าย     
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกรรณิกา ประกอบบุญกุล (2556) กล่าวว่า “เกษตรกรมีการท างานร่วมกัน
ระหว่างกิจกรรม การรับซื้อ การบรรจุภัณฑ์และการส่งมอบ” โดยธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับผู้ประกอบการ
ธุรกิจจะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมในส่วนนี้ทั้งหมด 
 โลจิสติกส์ย้อนกลับ ผลการวิจัยพบว่า มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก            
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้ งไว้ ด้วยการมีกระบวนการจัดการสินค้าที่ถูกส่งกลับคืนอย่างมี
ประสิทธิภาพ การมีวิธีจัดการสินค้าที่ถูกส่งกลับด้วยวิธีการที่เหมาะสม การก าหนดขั้นตอนในการรับคืน
สินค้าที่ลูกค้าส่งคืนเนื่องจากสินค้ามีปัญหา เช่น สินค้าไม่ได้มาตรฐาน ช ารุด กลับมาธุรกิจได้อย่าง
รวดเร็วนับตั้งแต่ลูกค้าได้แจ้งความต้องการส่งคืนสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ          
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ด้านโลจิสติกส์ : LPI ตามโครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ โดยส านักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของ
สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม โดยมีผลส ารวจตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ที่ด าเนินการ
จัดท ามีจ านวน 9 กิจกรรม วัดผลการด าเนินงานด้านต้นทุน ซึ่งเป็นดัชนีที่แสดงถึงสัดส่วนต้นทุนของ
กิจกรรมโลจิสติกส์เปรียบเทียบกับยอดขายประจ าปีทั้งหมดของกิจการ จากผลกการส ารวจข้อมูลของ
ผู้ประกอบการชั้นน าจ านวนทั้งสิ้น 200 ราย โดยกิจกรรมการจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ ส ารวจจาก
สัดส่วนมูลค่าสินค้าที่ถูกตีกลับต่อยอดขาย ระยะเวลาเฉลี่ยการรับสินค้าคืนจากลูกค้า ซึ่งผู้ประกอบการ
ได้ให้ความส าคัญและความมีอิทธิพลกับการจัดการทางด้านนี้ที่มีต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้าน
ต้นทุนและด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
 
5.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของ
กระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายก เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมทางโลจิสติกส์และกระบวนการ
ขนส่งสินค้า ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
  1. ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัด
นครนายกควรให้ความส าคัญกับกิจกรรมทางโลจิสติกส์ ด้านการจัดซื้อ ด้วยการมีระบบการจัดการที่ดี 
ท าให้สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีระบบการประเมินคุณภาพของผู้จ าหน่าย
วัตถุดิบ สินค้าและบริการ ความสามารถการเจรจาต่อรองราคา ปริมาณในการสั่งซื้อเพ่ือให้ได้รับสินค้า
หรือวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามความต้องการด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับควรมีการวางระบบการติดต่อสื่อสารทางด้าน         
โลจิสติกส์ ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นย า มีการเชื่อมโยงของ
ข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ  
ในการด าเนินงานด้านการบริหารต้นทุนและด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าของผู้ประกอบการ
ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 3. จากการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือจัดเก็บ
ข้อมูลพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัด
นครนายกยังขาดความเข้าใจในรายละเอียดและความส าคัญของการจัดการโลจิสติกส์และกิจกรรม
ทางโลจิสติกส์ ดังนั้นนักวิจัย นักวิชาการ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ควรมีการให้ความรู้ เรื่อง             
การจัดการโลจิสติกส์และกิจกรรมทางโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้าน        
ไม้ดอกไมป้ระดับคลอง 15 เพ่ิมมากข้ึน 
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5.4 ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต 
 ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยควรเพิ่มเติมการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้นจากพ้ืนที่จังหวัดนครนายก เป็นพ้ืนที่ในระดับภูมิภาคหรือ
ระดับประเทศ เช่นผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเขตภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออก เป็นต้น เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
 2. ควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในจัดท ากลยุทธ์เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง       
โลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 
จังหวัดนครนายก เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ 
 3. การเก็บข้อมูลผู้วิจัยอาจจะใช้เทคนิคการวิจัยรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์     
เป็นต้น ซึ่งจะท าให้การวิจัยมีแง่มุมการศึกษาที่กว้างขึ้น 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง ปัจจัยและกิจกรรมทางโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งสินค้าของ
ผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 

ค ำชี้แจง  
 แบบสอบถำมนี้ มีจุดมุ่งหมำยเพ่ือใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลในกำรศึกษำเรื่องปัจจัยและ
กิจกรรมทำงโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภำพของกระบวนกำรขนส่งสินค้ำของผู้ประกอบกำรธุรกิจไม้
ดอกไม้ประดับในหมู่บ้ำนไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 จังหวัดนครนำยก 
 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำในหลักสูตรปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต วิชำเอกกำร
จัดกำร  โลจิสติกส์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
 ผู้ศึกษำใคร่ขอควำมกรุณำจำกท่ำนโปรดตอบค ำถำมทุกข้อตำมควำมเป็นจริง ที่ตรงกับ
ควำมรู้สึกของท่ำนมำกที่สุด ค ำตอบของท่ำนนอกจำกจะเป็นประโยชน์ทำงกำรศึกษำแล้ว ยังอำจเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจที่อำจน ำข้อมูลจำกกำรศึกษำไปพัฒนำกำรให้บริกำรต่อไป  
 แบบสอบถำมประกอบด้วยข้อค ำถำมแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบกำรธุรกิจและข้อมูลเกี่ยวกับกิจกำร  
 ตอนที่ 2   ระดับควำมคิดเห็นของกิจกรรมทำงด้ำนโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภำพของ
กระบวนกำรขนส่งสินค้ำของผู้ประกอบกำรธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้ำนไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15  
จังหวัดนครนำยก 
 ตอนที่ 3  ระดับกำรมีประสิทธิภำพกระบวนกำรขนส่งสินค้ำของผู้ประกอบกำรธุรกิจไม้ดอก           
ไม้ประดับในหมู่บ้ำนไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 จังหวัดนครนำยก 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณที่ท่ำนให้ควำมร่วมมือมำ ณ โอกำสนี้  
 
 
 

นำงสำวธนภร  เหมือนใจ 
หลักสูตรปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต 

วิชำเอกกำรจัดกำรโลจิสติกส์ คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 
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ตอนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงในช่อง    หน้ำข้อควำมทีเ่ป็นค ำตอบของท่ำนเพียงข้อเดียว 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ระดับกำรศึกษำ 

   1. ประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ    2. มัธยมศึกษำตอนต้น 

   3. มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช.   4. ระดับปวส. /อนุปริญญำ 

   5. ระดับปริญญำตรี     6. สูงกว่ำระดับปริญญำตรี 

2. ประสบกำรณ์ท ำงำน 

  1. น้อยกว่ำ 1 ปี    2. 1-5 ปี 

  3. 6-10 ปี     4. มำกกว่ำ 10 ปีขึ้นไป 

3. รำยได้ต่อเดือน 

   1. 10,001 – 20,000 บำท    2. 20,001- 30,000 บำท 

  3. 30,001 – 40,000 บำท    4. 40,001- 50,000 บำท 

  5. 50,001 บำท ขึ้นไป 

4. รูปแบบของธุรกิจ 

   1. เจ้ำของคนเดียว     2. ห้ำงหุ้นส่วน 

  3. บริษัทจ ำกัด     4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................................. 

5. ประเภทของธุรกิจ 

   1. ธุรกิจไม้ดอก     2. ธุรกิจไม้ประดับ 

  3. ธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับ    4. ธุรกิจกระถำงต้นไม้ อุปกรณ์ตกแต่งสวน 
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ตอนที่ 2  ระดับควำมคิดเห็นของกิจกรรมทำงด้ำนโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภำพของกระบวนกำร
ขนส่งสินค้ำของผู้ประกอบกำรธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้ำนไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 จังหวัด
นครนำยก 
ค าถาม : ท่ำนคิดว่ำปัจจัยกิจกรรมทำงด้ำนโลจิสติกส์มีอิทธิพลอยู่ในระดับใด 

5    คะแนน หมำยถึง  มีอิทธิพลมำกที่สุด 
   4    คะแนน หมำยถึง  มีอิทธิพลมำก 
   3    คะแนน หมำยถึง  มีอิทธิพลปำนกลำง 
   2    คะแนน หมำยถึง  มีอิทธิพลน้อย 
   1    คะแนน หมำยถึง  มีอิทธิพลน้อยที่สุด 
 

กิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ 

ระดับความมีอิทธิพล 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

1. การให้บริการแก่ลูกค้า (Customer Service) 
1.1 ควำมสำมำรถสร้ำงควำมประทับใจในกำรบริกำร      
1.2 ควำมสำมำรถในกำรส่งสินค้ำที่ถูกต้องตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนด      
1.3 ควำมสำมำรถในกำรส่งสินค้ำได้ตรงตำมสถำนที่ที่ถูกต้อง      
1.4 ควำมสำมำรถในกำรส่งสินค้ำได้ตรงเวลำทันควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ 

     

1.5 สำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ      
2. การจัดซื้อ (Purchasing) 
2.1 มีระบบกำรจัดกำรจัดซื้อและกำรจัดกำรอุปทำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

     

2.2 มีกระบวนกำรจัดกำรค ำสั่งซื้อที่ชัดเจนตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ 

     

2.3 กำรให้ส่วนลดกับลูกค้ำเมื่อซื้อจ ำนวนมำก      
2.4 ควำมสำมำรถเจรจำต่อรองรำคำหรือเงื่อนไขปริมำณในกำร
สั่งซื้อเพ่ือให้ได้รับสินค้ำหรือวัตถุดิบที่มีคุณภำพตำมควำม
ต้องกำรด้วยต้นทุนที่เหมำะสม 

     

2.5 กำรได้รับกำรส่งมอบวัตถุดิบครบตำมจ ำนวนและตำมเวลำ
จำกผู้จ ำหน่ำยวัตถุดิบและบริกำรท ำให้สำมำรถวำงแผนกำร
ผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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กิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

3. การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซ้ือ (Logistics Communication and Order 
processing) 
3.1 ควำมสำมำรถด ำเนินกำรกับค ำสั่งซื้อที่มีเข้ำมำได้อย่ำง
รวดเร็ว 

     

3.2 มีช่องทำงในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรซื้อของลูกค้ำ      
3.3 มีควำมสำมำรถบริหำรกระบวนกำรจัดกำรค ำสั่ งซื้อ
ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่กำรรับค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ กำร
ติ ดต่ อสื่ อสำรกับลู กค้ ำกำรตรวจสอบยอดสิ นค้ ำ  และ
รำยละเอียดกับลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     

3.4 มีอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กร (Hardware) เช่น Computer, Printer, Fax 
และโทรศัพท์ 

     

3.5 มีกำรวำงระบบกำรติดต่อสื่อสำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ที่ดี
สำมำรถเชื่อมโยงไปยังฝ่ำยต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้อง
แม่นย ำ 

     

4. การขนส่ง (Transportation) 
4.1 ควำมสำมำรถจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำทันตำมเวลำที่ก ำหนด      
4.2 ควำมสำมำรถจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำครบตำมจ ำนวนที่
ก ำหนด 

     

4.3 ควำมสำมำรถส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำในสภำพสมบูรณ์ทันตำม
ระยะเวลำที่ตกลงกันไว้ 

     

4.4 ควำมสำมำรถเลือกวิธีกำรขนส่งได้ตรงตำมลักษณะของ
สินค้ำหรือธุรกิจและตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำเพ่ือสร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรจัดส่งสินค้ำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     

4.5 ควำมสำมำรถควบคุมต้นทุน ในกำรขนส่ งได้ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ 
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กิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

5. การเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจและคลังสินค้า (Site Selection, Warehousing and Storage) 

5.1 กำรพิจำรณำเลือกท่ีตั้งธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสม      
5.2 กำรให้ควำมส ำคัญเรื่องควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงลูกค้ำ
และระยะทำงในกำรขนส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำเป็นอันดับแรก 

     

5.3 ควำมสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำร
ขนส่งได้อย่ำงรวดเร็ว 

     

5.4 สถำนที่ตั้งของธุรกิจมีท่ีจอดรถเพียงพอส ำหรับลูกค้ำ      
6. การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting) 
6.1 กำรแบ่งสัดส่วนของกำรท ำงำนที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท ำกำร
พยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

     

6.2 ควำมสำมำรถพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำล่วงหน้ำได้
แม่นย ำท ำให้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     

6.3 กำรก ำหนดให้มีจ ำนวนพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำ
พยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

     

6.4 กำรก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ 

     

6.5 กำรประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรพยำกรณ์
ควำมต้องกำร   ของลูกค้ำ 

     

7. การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)      
7.1 ควำมสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
ตลอดเวลำเมื่อลูกค้ำต้องกำรสินค้ำ 

     

7.2 ก ำหนดปริมำณสินค้ำคงคลังที่เหมำะสมส่งผลให้เกิดต้นทุน
ในกำรเก็บรักษำต่ ำที่สุด 

     

7.3 ควำมสำมำรถสต๊อกสินค้ำส ำเร็จรูปเพ่ือให้รองรับกับ
ปริมำณควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงเพียงพอ 

     

7.4 กำรจัดกำรสินค้ำคงคลังท ำให้มีต้นทุนในกำรด ำเนิน
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เหมำะสม เช่น ต้นทุนกำรเก็บรักษำ  

     

7.5 ควำมสำมำรถควบคุมกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง ลดกำร
เสียหำย สูญเสีย 
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กิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ 

ระดับความคิดเห็น 
มากที่สุด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

8. การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging) 
8.1 กำรมีบรรจุภัณฑ์ที่สำมำรถรองรับกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ 
กำรขนส่ง ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     

8.2 กำรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ประหยัดพ้ืนที่ในกำรขนส่งและ
กำรจัดเก็บ 

     

8.3 กำรมีระบบจัดกำรในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำโดยค ำนึงถึงกำร
ลดระยะทำงและเวลำในกำรเคลื่อนย้ำย 

     

8.4 กำรมีระบบกำรจัดกำรอุปกรณ์เคลื่อนย้ำยสินค้ำมีสถำนะ
ในกำรใช้งำนที่ด ี

     

8.5 กำรมีข้ันตอนในกำรขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงกำรผลิตท ำให้
สำมำรถควบคุมตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     

9. โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)      
9.1 กำรมีนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำรสินค้ำที่ถูกส่งกลับ
คืนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     

9.2 กำรมีวิธีจัดกำรสินค้ำท่ีถูกส่งกลับด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม      
9.3 กำรใช้ระยะเวลำรับสินค้ำที่ลูกค้ำส่งคืนเนื่องจำกสินค้ำมี
ปัญหำ เช่น สินค้ำช ำรุด สินค้ำไม่ได้มำตรฐำน กลับมำธุรกิจได้
อย่ำงรวดเร็ว นับตั้งแต่ลูกค้ำได้แจ้งต้องกำรส่งคืนสินค้ำ 

     

9.4 กำรก ำหนดขั้นตอนในกำรรับคืนสินค้ำที่เป็นมำตรฐำน 
สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ำ 
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ตอนที่ 3  ระดับกำรมีประสิทธิภำพกระบวนกำรขนส่งสินค้ำของผู้ประกอบกำรธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับใน
หมู่บ้ำนไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 จังหวัดนครนำยก 

ค าถาม : ท่ำนคิดว่ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรต้นทุนและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
มีประสิทธิภำพอยู่ในระดับใด 

5    คะแนน หมำยถึง  มีประสิทธิภำพมำกที่สุด 
   4    คะแนน หมำยถึง  มีประสิทธิภำพมำก 
   3    คะแนน หมำยถึง  มีประสิทธิภำพปำนกลำง 
   2    คะแนน หมำยถึง  มีประสิทธิภำพน้อย 
   1    คะแนน หมำยถึง  มีประสิทธิภำพน้อยที่สุด 
 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุน 

ระดับการมีประสิทธิภาพ 
มากที่สุด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ควำมสำมำรถในกำรระบุต้นทุนโลจิสติกส์      
2. กำรน ำข้อมูลด้ำนต้นทุนไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำร     
โลจิสติกส์ 

     

3. มีแผนงำนกำรวิเครำะห์เพ่ือลดต้นทุนเกี่ยวข้องกับ      
โลจิสติกส์ 

     

4. ควำมสำมำรถในกำรลดต้นทุนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้      
5. กำรมีต้นทุนด้ำนกำรขนส่งที่ต่ ำ จำกกำรบริหำรกิจกรรม
กำรขนส่งและกำรบริกำรที่ดี 

     

6. กำรมีต้นทุนด้ำนคลังสินค้ำที่ต่ ำ จำกกำรบริหำร
กิจกรรมภำยในคลังสินค้ำ กำรเลือกสถำนที่ตั้งท่ีเหมำะสม 

     

7. กำรมีต้นทุนด้ำนสินค้ำคงคลังที่ต่ ำ จำกกำรบริหำร
ต้นทุนกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลังที่เหมำะสม 

     

8. กำรมีต้นทุนด้ำนสำรสนเทศที่ต่ ำ จำกกำรบริหำร
กระบวนกำรสั่งซื้อและระบบสำรสนเทศท่ีเหมำะสม 
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กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า 

ระดับการมีประสิทธิภาพ 
มากที่สุด 
 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ควำมสำมำรถด ำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ให้เป็นไป
ตำมท่ีได้ตกลงกับลูกค้ำ 

     

2. ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรแจ้งเสนอแนะและ
แก้ไขปัญหำให้กับลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว 

     

3. มีกำรควบคุม ติดตำม กำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 

     

4. ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรทุกกิจกรรม      
5. มีกำรสร้ำงคุณค่ำในกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย
รูปแบบ ตอบสนองลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว ตรงตำมควำม
ต้องกำร 

     

6. กำรมีระบบติดตำม ตรวจสอบสถำนะของสินค้ำ      
7. กำรให้บริกำรลู กค้ ำอย่ ำงมีคุณ ภำพทั่ วถึ งและ
สม่ ำเสมอ 

     

8. มีกำรส่งมอบสินค้ำในสภำพที่สมบูรณ์และส่ง ณ 
สถำนที่ที่ลูกค้ำต้องกำรได้อย่ำงถูกต้อง 

     

9. กำรมีระบบในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
ของลูกค้ำเพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนหรือแก้ไขได้อย่ำง
รวดเร็ว 

     

 

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

***ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม*** 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามในการวิจัย 
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การหาคุณภาพแบบสอบถามโดยวิธี (Index of Item – Objective Congruence : IOC) 
ตำรำงแสดงค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อค ำถำมเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำร 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับความมีอิทธิพลของกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการขนส่งสนิค้าของผู้ประกอบการธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15      

จังหวัดนครนายก 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า IOC (1) (2) (3) 
1. การให้บริการแก่ลูกค้า (Customer Service)     
1.1 ควำมสำมำรถสร้ำงควำมประทับใจในกำรบริกำร 1 1 1 1 
1.2 ควำมสำมำรถในกำรส่งสินค้ำที่ถูกต้องตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด 1 1 1 1 
1.3 ควำมสำมำรถในกำรส่งสินค้ำได้ตรงตำมสถำนที่ที่ถูกต้อง 1 1 1 1 
1.4 ควำมสำมำรถในกำรส่งสินค้ำได้ตรงเวลำทันควำมต้องกำรของลูกค้ำ 1 1 1 1 
1.5 สำมำรถตอบสนองควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำ 1 1 1 1 
2. การจัดซื้อ (Purchasing)     
2.1 มีระบบกำรจัดกำรจัดซื้อและกำรจัดกำรอุปทำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 1 1 1 1 
2.2 มีกระบวนกำรจัดกำรค ำสั่งซื้อที่ชัดเจนตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 1 1 1 1 
2.3 กำรให้ส่วนลดกับลูกค้ำเมื่อซื้อจ ำนวนมำก 1 0 0 0.33 
2.4 ควำมสำมำรถเจรจำต่อรองรำคำหรือเงื่อนไขปริมำณในกำรสั่งซื้อเพ่ือให้
ได้รับสินค้ำหรือวัตถุดิบที่มีคุณภำพตำมควำมต้องกำรด้วยต้นทุนที่เหมำะสม 

1 1 1 1 

2.5 กำรได้รับกำรส่งมอบวัตถุดิบครบตำมจ ำนวนและตำมเวลำจำกผู้จ ำหน่ำย
วัตถุดบิและบริกำรท ำให้สำมำรถวำงแผนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1 1 1 1 

3. การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และกระบวนการสั่งซ้ือ (Logistics 
Communication and Order processing) 

    

3.1 ควำมสำมำรถด ำเนินกำรกับค ำสั่งซื้อที่มีเข้ำมำได้อย่ำงรวดเร็ว 1 1 1 1 
3.2 มีช่องทำงในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรซื้อของลูกค้ำ 1 1 1 1 
3.3 มีควำมสำมำรถบริหำรกระบวนกำรจัดกำรค ำสั่งซื้อครอบคลุมทุกขั้นตอน
ตั้งแต่กำรรับค ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ กำรติดต่อสื่อสำรกับลูกค้ำ กำรตรวจสอบ
ยอดสินค้ำและรำยละเอียดกับลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1 1 1 1 

3.4 มีอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร 
(Hardware) เช่น Computer, Printer, Fax และโทรศัพท์ 

1 1 0 0.67 

3.5 มีกำรวำงระบบกำรติดต่อสื่อสำรทำงด้ำนโลจิสติกส์ที่ดีสำมำรถเชื่อมโยง
ไปยังฝ่ำยต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็วและถูกต้องแม่นย ำ 
 

1 1 1 1 
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รายการประเมิน ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ  
ค่า IOC (1) (2) (3) 

4. การขนส่ง (Transportation)     

4.1 ควำมสำมำรถจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำทันตำมเวลำที่ก ำหนด 1 1 1 1 
4.2 ควำมสำมำรถจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำครบตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 1 1 1 1 
4.3 ควำมสำมำรถส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำในสภำพสมบูรณ์ทันตำมระยะเวลำที่
ตกลงกันไว้ 

1 0 1 0.67 

4.4 ควำมสำมำรถเลือกวิธีกำรขนส่งได้ตรงตำมลักษณะของสินค้ำหรือธุรกิจ
และตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำว่ำจะ
สำมำรถด ำเนินกำรจัดส่งสินค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1 1 1 1 

4.5 ควำมสำมำรถควบคุมต้นทุนในกำรขนส่งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 1 1 1 1 
5. การเลือกสถานที่ตั้งของธุรกิจและคลังสินค้า (Site Selection, 
Warehousing and Storage) 

    

5.1 กำรพิจำรณำเลือกท่ีตั้งธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสม 1 1 0 0.67 
5.2 กำรให้ควำมส ำคัญเรื่องควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงลูกค้ำและระยะทำงใน
กำรขนส่งสินค้ำให้กับลูกค้ำเป็นอันดับแรก 

1 1 1 1 

5.3 ควำมสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในกำรขนส่งได้อย่ำง
รวดเร็ว 

1 1 1 1 

5.4 สถำนที่ตั้งของธุรกิจมีที่จอดรถเพียงพอส ำหรับลูกค้ำ 1 0 1 0.67 
6. การคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting)     

6.1 กำรแบ่งสัดส่วนของกำรท ำงำนเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำกำรพยำกรณ์ควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ 

1 1 1 1 

6.2 ควำมสำมำรถพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำล่วงหน้ำได้แม่นย ำท ำให้
ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1 1 1 1 

6.3 กำรก ำหนดให้มีจ ำนวนพนักงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำพยำกรณ์ควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ 

1 0 1 0.67 

6.4 กำรก ำหนดระยะเวลำที่ใช้ในกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 1 1 1 1 
6.5 กำรประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรพยำกรณ์ควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ 

1 1 1 1 
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รายการประเมิน ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ  
ค่า IOC (1) (2) (3) 

7. กำรบริหำรสินค้ำคงคลัง (Inventory Management)     

7.1 ควำมสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ตลอดเวลำ
เมื่อลูกค้ำต้องกำรสินค้ำ 

1 1 1 1 

7.2 ก ำหนดปริมำณสินค้ำคงคลังที่เหมำะสมส่งผลให้เกิดต้นทุนใน
กำรเก็บรักษำต่ ำที่สุด 

1 1 1 1 

7.3 ควำมสำมำรถสต๊อกสินค้ำส ำเร็จรูปเพ่ือให้รองรับกับปริมำณ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงเพียงพอ 

1 1 1 1 

7.4 กำรจัดกำรสินค้ำคงคลังท ำให้มีต้นทุนในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง 
ๆ ที่เหมำะสม เช่น ต้นทุนกำรเก็บรักษำ 

1 1 1 1 

7.5 ควำมสำมำรถควบคุมกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง ลดกำรเสียหำย 
สูญเสีย 

1 1 1 1 

8. การจัดการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ และการบรรจุหีบห่อ 
(Materials Handling and Packaging) 

    

8.1 กำรมีบรรจุภัณฑ์ที่สำมำรถรองรับกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ กำร
ขนส่งได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1 1 1 1 

8.2 กำรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ประหยัดพื้นที่ในกำรขนส่งและกำร
จัดเกบ็ 

1 1 1 1 

8.3 กำรมีระบบจัดกำรในกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำโดยค ำนึงถึงกำรลด
ระยะทำงและเวลำในกำรเคลื่อนย้ำย 

1 1 1 1 

8.4 กำรมีระบบกำรจัดกำรอุปกรณ์เคลื่อนย้ำยสินค้ำมีสถำนะในกำร
ใช้งำนที่ดี 

1 1 1 1 

8.5 กำรมีข้ันตอนในกำรขนถ่ำยสินค้ำระหว่ำงกำรผลิตท ำให้สำมำรถ
ควบคุมตรวจสอบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1 1 1 1 

9. โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics)     

9.1 กำรมีนโยบำยและกระบวนกำรจัดกำรสินค้ำที่ถูกส่งกลับคืน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1 1 1 1 

9.2 กำรมีวิธีจัดกำรสินค้ำท่ีถูกส่งกลับด้วยวิธีกำรที่เหมำะสม 1 1 1 1 
9.3 กำรใช้ระยะเวลำรับสินค้ำที่ลูกค้ำส่งคืนเนื่องจำกสินค้ำมีปัญหำ 
เช่นสินค้ำช ำรุด สินค้ำไม่ได้มำตรฐำน กลับมำธุรกิจได้อย่ำงรวดเร็ว 
นับตั้งแต่ลูกค้ำได้แจ้งต้องกำรส่งคืนสินค้ำ 

1 1 0 0.67 

9.4 กำรก ำหนดขั้นตอนในกำรรับคืนสินค้ำที่เป็นมำตรฐำนสำมำรถ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ำ 

1 1 1 1 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวัดระดับการมีประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ

ไม้ดอกไม้ประดับในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ  

ค่า IOC (1) (2) (3) 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุน     

1. ควำมสำมำรถในกำรระบุต้นทุนโลจิสติกส์ 1 1 1 1 
2. กำรน ำข้อมูลด้ำนต้นทุนไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 1 1 1 1 
3. มีแผนงำนกำรวิเครำะห์เพื่อลดต้นทุนเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ 1 0 1 0.67 
4. ควำมสำมำรถในกำรลดต้นทุนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 1 1 1 1 
5. กำรมีต้นทุนด้ำนกำรขนส่งที่ต่ ำ จำกกำรบริหำรกิจกรรมกำรขนส่งและ
กำรบริกำรที่ดี 

1 1 1 1 

6. กำรมีต้นทุนด้ำนคลังสินค้ำที่ต่ ำ จำกกำรบริหำรกิจกรรมกำรขนส่งและ
กำรบริกำรที่ดี 

1 1 1 1 

7. กำรมีต้นทุนด้ำนสินค้ำคงคลังที่ต่ ำ จำกกำรบริหำรต้นทุนกำรเก็บรักษำ
สินค้ำคงคลังที่เหมำะสม 

1 1 1 1 

8. กำรมีต้นทุนด้ำนสำรสนเทศท่ีต่ ำ จำกกำรบริหำรกระบวนกำรสั่งซื้อและ
ระบบสำรสนเทศที่เหมำะสม 

1 1 1 1 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของลูกค้า     

1. ควำมสำมำรถด ำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ให้เป็นไปตำมที่ได้ตกลงกับลูกค้ำ 1 1 1 1 
2. ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกำรแจ้งเสนอแนะและแก้ไขปัญหำให้กับ
ลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว 

1 
 

1 1 1 

3. มีกำรควบคุม ติดตำม กำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ 1 1 1 1 
4. ลูกค้ำมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรทุกกิจกรรม 1 1 1 1 
5. มีกำรสร้ำงคุณค่ำในกำรให้บริกำรที่หลำกหลำยรูปแบบ ตอบสนองลูกค้ำ
ได้อย่ำงรวดเร็ว ตรงตำมควำมต้องกำร 

1 1 1 1 

6. กำรมีระบบติดตำม ตรวจสอบสถำนะของสินค้ำ 1 0 1 0.67 
7. กำรให้บริกำรลูกค้ำอย่ำงมีคุณภำพทั่วถึงและสม่ ำเสมอ 1 1 1 1 
8. มีกำรส่งมอบสินค้ำในสภำพที่สมบูรณ์และส่ง ณ สถำนที่ที่ลูกค้ำต้องกำร
ได้อย่ำงถูกต้อง 

1 1 1 1 

9. กำรมีระบบในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้ำเพ่ือ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนหรือแก้ไขได้อย่ำงรวดเร็ว 

1 1 1 1 
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