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โครงการวิจัยนี้ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการหาปจจัยที่มีผลตอตนทุนโลจิสติกสของหัตถอุตสาหกรรมไทย 
เพ่ือใหไดปจจัยที่มีผลตอตนทุนดานโลจิสติกสรวมทั้งปญหา และอุปสรรค ในการพัฒนาความสามารถดาน
ตนทุนโลจิสติกสของหัตถอุตสาหกรรมไทย โดยกําหนดกลุมประชากรที่ใชเปนฐานขอมูลจากการสุมตัวอยาง
องคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมจากบัญชีสุดยอด หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑระดับประเทศ 4-5 ดาว ป 
2547 ที่เปนหัตถอุตสาหกรรม ของคณะกรรมการอํานวยการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ 
(กอ.นตผ) ในเขตจังหวัด เชียงใหม ลําพูน และลําปาง  ในการกําหนดประเด็นในการเก็บขอมูลนั้น ไดมีการแบง
ออกเปน 4 ดานดวยกันคือ 1) ดานขอมูลทั่วไปขององคกร 2) ดานปจจัยที่มีผลตอตนทุนโลจิสติกส 3) ดาน
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการตนทุนโลจิสติกส 4) ดานปญหาและอุปสรรค รวมถึงขอเสนอแนะ จากนั้นจึงไดออก
เก็บขอมูลจากองคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และลําปาง ขั้นตอนตอไปไดนํา
ขอมูลที่ไดมาทําการประมวลผลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Window (Version 12) โดยใช
เครื่องมือสถิติ 2 แบบคือสถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะหสหสัมพันธอยางงาย 
(Simple Correlation Analysis) ผลจากการศึกษาทําใหสามารถสรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอตนทุนโลจิสติกสของ
หัตถอุตสาหกรรมไทยนั้นประกอบไปดวย 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานการจัดเก็บวัตถุดิบ ปจจัยดานการสงมอบ
สินคา และปจจัยดานการกระจายสินคา นอกจากนี้ยังพบวาองคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมสวนใหญ ยังไม
ตระหนักถึงความสําคัญของตนทุนดานโลจิสติกส ซึ่งถาไดใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอตนทุนโลจิสติกสแลว 
จะกอใหเกิดการพัฒนาองคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรม อยูในรูปแบบของการจัดการตนทุนโลจิสติกสที่
เหมาะสม อันจะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารองคกรตอไป 

 
หลักการและเหตุผล 

การสงออกสินคาหัตถอุตสาหกรรมเปนนโยบายหนึ่งที่รัฐใหความสําคัญ เนื่องจากปจจัยที่จะผลักดันให
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง เพราะการสงออกกอใหเกิดการขยายการลงทุน สราง
ความตองการแรงงงานใหแกประเทศ ลดการขาดดุลการคา และดุลการชําระเงิน กอใหเกิดมูลคาเพ่ิม (Value 
Added) ใหแกทรัพยากรชวยลดตนทุนการผลิต (Economy of Scale) และชวยสรางความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีการผลิต จากการที่ประเทศไทยประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจและการเงินในกลางป 2540 และจากการ
ปฏิบัติเง่ือนไขของ IMF รวมท้ังการปลอยใหคาเงินลอยตัว มีผลทําใหยอดการสงออกสินคาอุตสาหกรรมซึ่งรวม
สินคาหัตถอุตสาหกรรมของไทยขยายตัวเพ่ิมขึ้นในป 2541 เปนตนมา ทั้งนี้เปนเพราะคาเงินบาทที่ลดลงจึงทําให
การสั่งซื้อของจากตางประเทศมากขึ้น อยางไรก็ตามมูลคาการสงออกสินคาหัตถอุตสาหกรรมแตละประเภทมี
ความแตกตางกัน บางประเภทมีการสงออกเพ่ิมขึ้น บางประเภทสงออกนอยลง ขึ้นอยูกับศักยภาพและขีด

                                                 
1 นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
2 อาจารย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
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ความสามารถในการแขงขันของสินคาหัตถอุตสาหกรรมแตละประเภทนั้น ๆ ถึงแมวาภาครัฐจะใหการสนับสนุน
กําหนดนโยบายและมาตรการตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการสงออก แตก็ยังเกิดปญหาขอจํากัดตาง ๆ ขึ้น เชน ในดาน
การผลิต มีปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ กรรมวิธีที่ลาสมัย การขาดการพัฒนาเทคโนโลยีคุณภาพ ผูประกอบการ 
โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมยังขาดความรูและทักษะในการบริหารที่เปนระบบ ทําใหผลิต
ภาพ (Productivity) การผลิตต่ํา ในดานการตลาดประสบปญหาตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น เชน อัตราราคาคาจาง
แรงงานในประเทศมีแนวโนมสูงขึ้น รวมท้ังตนทุนคาขนสงสินคามีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นอันเนื่องมากจากภาวะ
น้ํามันแพงในปจจุบัน  จึงทําใหสภาวะการสงออกสินคาหัตถอุตสาหกรรมที่ผานมาจนถึงปจจุบันยังไมสามารถ
แขงขันในเวทีการคาโลกไดเทาที่ควร 

ในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมามีการกลาวถึงแนวคิดดานการจัดการโลจิสติกส (Logistics 
Management) กันมากทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่ง The Council of Logistics Management (CLM) ของ
สหรัฐอเมริกา ไดใหคํานิยามของโลจิสติกส วาหมายถึงกระบวนการวางแผน การดําเนินงาน และการควบคุมการ
เคล่ือนยายทั้งไปและกลับ การเก็บรักษาสินคา บริการ และขอมูลที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ต้ังแตจุดเริ่มตนของการผลิตไปสูจุดสุดทายของการบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
การประกอบธุรกิจทั่วไป ผูประกอบการจะคํานึงถึงตนทุนการผลิตเปนหลัก และจะหาวิธีลดตนทุนการผลิตใหตํ่า
เพ่ือตอสูกับคูแขงรายอื่น ๆ ที่อยูในตลาด นอกจากตนทุนวัตถุดิบและแรงงานตาง ๆ แลว คาใชจายดานโลจิ
สติกส ถือวาเปนตนทุนตัวหนึ่งที่มีสัดสวนคอนขางมาก และมีผลตอราคาสินคาและบริการ จากการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา ตนทุนของโลจิสติกสโลกอยูที่ประมาณ 
3.5 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ประเทศแถบยุโรปมีตนทุนโลจิสติกสรอยละ 7 ตอ ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติใน
ประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) อเมริกาเหนือ รอยละ 7 – 10 ประเทศแถบเอเชียแปซิฟก รอยละ 
11.6 สําหรับประเทศไทยการพัฒนาระบบโลจิสติกสยังอยูในระดับต่ํากวาประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ
เทียบกับประเทศที่อยูในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจากรายงานการศึกษาโครงการพัฒนาฐานขอมูลภาพรวมตนทุน และ
มูลคาเพ่ิมอุตสาหกรรมโลจิสติกส ของสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2547 ระบุวาในป 2545 ตนทุนดานโลจิสติกส
เทียบกับ GDP ของไทยเทากับ 19.17% ขณะที่สิงคโปรเทากับ 8.0% และญ่ีปุนเทากับ 11.3% แมวาขณะนี้การ
พัฒนาโลจิสติกสของไทยอยูในชวงเริ่มตนแตก็เปนเรื่องที่นายินดีที่ประเด็นเรื่องไดรับความสนใจเปนอยางมาก 
การพัฒนาระบบโลจิสติกสกลายเปนวาระแหงชาติ (National Agenda) ที่มีความสําคัญและตองเรงดําเนินการ
อยางเรงดวน ภาครัฐวางเปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกส (Logistics Hub) ในภูมิภาคอินโดจีน 
เนื่องจากโลจิสติกสจะเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (Competitiveness) 
นอกจากนี้การศึกษาของธนาคารโลกยังพบอีกวา ตนทุนการขนสงทางเรือที่ลดลงรอยละ 1 จะชวยเพ่ิมสวนแบง
การคาใหผูสงออกไดถึงรอยละ 5 – 8 และหากตนทุนดานโลจิสติกสรวมลดลงรอยละ 10 จะชวยเพ่ิมปริมาณ
การคาไดมากถึงรอยละ 20 ซึ่งแสดงใหเห็นความสัมพันธของการขนสงทางทะเลกับโลจิสติกส ที่สงผลถึงการลด
ตนทุนในการประกอบธุรกิจ ทําใหผูประกอบการทั้งหลายใหความสนใจในการวางแผนกลยุทธดานโลจิสติกส
เพ่ิมขึ้น อันจะสงผลดีตอการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต ใหมีการเจริญเติบโตรวมไปถึงการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไดดวย 

แตอยางไรก็ตาม การที่จะกอใหเกิดประสิทธิผลของการจัดการตนทุนโลจิสติกส ในองคกรผูผลิตสินคา
หัตถอุตสาหกรรมนั้น อาจจะตองประกอบไปดวยปจจัยหลายประการเชน คาใชจายดานบุคลากร คาใชจายดาน
การจัดสง และคาใชจายในการเก็บรักษา เปนตน ดังนั้นการศึกษานี้จึงมุงที่จะหาปจจัยสําคัญที่มีผลตอตนทุนโลจิ
สติกสของหัตถอุตสาหกรรมไทย ซึ่งผลที่ไดรับจะเปนการสนับสนุนใหองคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมไทยมี
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ความไดเปรียบในดานตนทุนสินคาที่ตํ่ากวาประเทศคูแขง อันจะทําใหเกิดความคลองตัวในทางการคา และชวย
สรางมูลคาเพ่ิมทางการคาระหวางประเทศของไทยใหเติบโตเพ่ือความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจตอไป 
  
ขอมูลท่ีใชศึกษา และกลุมตัวอยาง 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดมาจากการตอบแบบสอบถาม ซึ่งรวบรวมโดยการ
สัมภาษณโดยตรงกับกลุมตัวอยางเปาหมายคือ องคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมจากบัญชีสุด
ยอด หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑระดับประเทศ 4-5 ดาว ป2547 ที่เปนหัตถอุตสาหกรรม ของ
คณะกรรมการอํานวยการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ (กอ.นตผ) ในเขตจังหวัด 
เชียงใหม ลําพูน และลําปาง  

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่มีการรวบรวมไวแลว ซึ่งอยูในรูปทฤษฎี และ
แนวคิด เปนตน โดยรวบรวมจากการคนควาเอกสารที่เปนบทความทางวิชาการจากหนังสือ 
วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ ซึ่งประกอบดวย ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส ทฤษฎีการ
วิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ ตลอดจนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาครั้งนี้ 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล  
 ในการศึกษานี้ไดเลือกใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เนื่องจากเปนเครื่องมือที่
งายตอการนําไประยุกตใช รวมทั้งยังสามารถกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการตอบใหกับกลุมองคกรตัวอยาง 
ซึ่งกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถามแสดงดังรูปที่ 1 และรายละเอียดของแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน 
ไดแก 
 สวนที่ 1 สถานะภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และองคกร 
  คําถามในสวนนี้ใชสําหรับรวบรวมขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และองคกร ซึ่งไดแก 

ตําแหนง และระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ประเภทธุรกิจ และระยะเวลาในการดําเนิน
กิจการขององคกร เปนตน โดยที่แบบสอบถามในสวนนี้มีลักษณะเปนคําถามปลายเปดแบบหลาย
ตัวเลือกใหเลือกตอบ 

 
 สวนที่ 2 ปจจัยท่ีมีผลตอตนทุนโลจิสติกสขององคกร 
  คําถามในสวนนี้ใชสําหรับรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใหความสําคัญกับปจจัยทั้งหมด 8 ดาน 

ไดแก ปจจัยดานบุคลากรขององคกร การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป 
(Finish Goods) การสงมอบสินคา การกระจายสินคา การสงคืนสินคา และระบบขอมูลขาวสาร  โดยมี
ลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert (Likert Scale) แบงเปน 
5 ระดับความสําคัญ ไดแก สําคัญมากที่สุด สําคัญมาก สําคัญปานกลาง สําคัญนอย และไมสําคัญ ซึ่ง
กําหนดใหสามารถเลือกตอบไดเพียง 1 คําตอบตอ 1 ขอคําถามเทานั้น  

 
 สวนที่ 3 ระดับประสิทธิผลของการจัดการตนทุนโลจิสติกสขององคกร 
  คําถามในสวนนี้ใชสําหรับรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับระดับประสิทธิผลของการจัดการตนทุน

ดานโลจิสติกสในองคกร ซึ่งประกอบดวย คาใชจายทางดานบุคลากร ดานการจัดสง ดานการเก็บ
รักษา และดานการจัดการขอมูลขาวสาร โดยมีลักษณะคําถามแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 
ตามแนวคิดของ Likert (Likert Scale) แบงเปน 5 ระดับความสําคัญ ไดแก สําคัญมากที่สุด สําคัญ
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มาก สําคัญปานกลาง สําคัญนอย และไมสําคัญ ซึ่งกําหนดใหสามารถเลือกตอบไดเพียง 1 คําตอบตอ 
1 ขอคําถามเทานั้น จะเห็นวาลักษณะของการตอบคําถามในสวนนี้จะเหมือนกับลักษณะการตอบ
คําถามในสวนที่ 2 ดวยเหตุผลที่วา เพ่ือกอใหเกิดความเหมาะสม และงายตอการนําไปวิเคราะหหา
ความสัมพันธระหวาง 2 ปจจัย ในขั้นตอนตอไป 

  
สวนที่ 4 ปญหาและอุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะของการจัดการโลจิสติกสในองคกร 

  คําถามในสวนนี้ใชสําหรับรวบรวมปญหาและอุปสรรค รวมท้ังขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา 
โดยมีลักษณะคําถามแบบเปดใหผูตอบแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็น 

 
 
  
 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถาม (Nicolaos, 2002) 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 จากการนําแนวคิดดานการจัดการตนทุนโลจิสติกส รวมถึงบทความ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาครั้งนี้ มากําหนดเปนสมมุติฐานการศึกษาเพื่อใหเขาใจถึงภาพรวมของปจจัยที่เปนตัวแปรในการ
กําหนดระดับประสิทธิผลของการจัดการตนทุนโลจิสติกสขององคกร จึงไดกําหนดกรอบแนวคิดการศึกษาครั้งนี้ 
ดังแสดงในรูปที่ 2 

ทบทวนการวิจัย 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

วิธีการศึกษา 

ลักษณะคําถาม ตัวเลือกของคําตอบ 

ลําดับของคําถาม ปจจัยอื่นๆ ที่ตองพิจารณา 

การทดสอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
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รูปที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้จะนําแนวคิดการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 4 มาวิเคราะหขอมูลในประเด็นตางๆ 
ดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลในสวนที่ 1 (สถานะภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และองคกร) ใชการวิเคราะหขอมูล
เชิงสถิติแบบพรรณนา (Descriptive Statistics) คือ  รอยละ (Percentage) ซึ่งเปนการ
เปรียบเทียบความถี่หรือจํานวนที่ตองการกับความถี่หรือจํานวนทั้งหมดที่เทียบเปน 100 ดังนั้นจะ
หารอยละจากสูตรตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 

100*
N
fp =  

 เมื่อ   p แทน  รอยละ 
  f แทน  ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 
  N แทน  จํานวนความถี่ทั้งหมด 
2. ขอมูลในสวนที่ 2 (ปจจัยที่มีผลตอตนทุนโลจิสติกสขององคกร) ใชการวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติแบบ
พรรณนา คือ คาเฉล่ีย (Mean) รวมถึงไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายของคาเฉล่ียคือ (สุรัตน 
เตียวเจริญ, 2543)  

 ปจจัยดานบุคลากร 
 ปจจัยดานการจัดซ้ือวัตถุดิบ 
 ปจจัยดานการจัดเก็บวัตถุดิบ 
 ปจจัยดานการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป 

 ปจจัยดานการสงมอบสินคา 
 ปจจัยดานการกระจายสินคา 
 ปจจัยดานการสงสินคาคืน 
 ปจจัยดานระบบขอมูลขาวสาร 

การจัดการตนทุน 
โลจิสติกส 

ประสิทธิผลขององคกร 
 คาใชจายดานบุคลากร 
 คาใชจายดานการจัดสง 
 คาใชจายดานการเก็บรักษา 
 คาใชจายดานการจัดการขอมูล
ขาวสาร 

ตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรตาม 
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  4.50 – 5.00 สําคัญมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 สําคัญมาก 
  2.50 – 3.49 สําคัญปานกลาง 
  1.50 – 2.49 สําคัญนอย 
  1.00 – 1.49 ไมสําคัญ 
3.ขอมูลในสวนที่ 3 (ระดับประสิทธิผลของการจัดการตนทุนโลจิสติกสขององคกร) ใชการวิเคราะหเชิง
สถิติแบบพรรณนา คือ คาเฉล่ีย (Mean) รวมถึงไดกําหนดการแปลความหมายของคาเฉล่ียคือ 

  4.50 – 5.00 ประสบความสําเร็จมากที่สุด 
  3.50 – 4.49 ประสบความสําเร็จมาก 
  2.50 – 3.49 ประสบความสําเร็จปานกลาง 
  1.50 – 2.49 ประสบความสําเร็จนอย 
  1.00 – 1.49 ไมประสบความสําเร็จ 
คาเฉลี่ย (Mean) หรือเรียกไดอีกหลายอยาง เชน ตัวกลางเลขคณิต คะแนนเฉลี่ย เปนตน ซึ่งสามารถ
คํานวณไดจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2543) 

 

n

X
X

n

i
∑
== 1  

 

 เมื่อ X  แทน คาเฉล่ีย 
  ∑ X  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมดในกลุม 

  n แทน จํานวนคะแนนในกลุม 
  i แทน คะแนนลําดับที่ i 
4. การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) นํามาวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผล
ตอตนทุนโลจิสติกส กับระดับประสิทธิผลของการจัดการดานตนทุนโลจิสติกส ซึ่งคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธจะเปนคาที่ใชวัดความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัวแปร จากสมการ 

 
 

rxy = 
( )( )

( ) ( )∑∑

∑

−−

−−
=

n

i
i

n

i
i

n

i
ii

YYXX

YYXX

22

1     โดยที่ i = 1, 2, …., n 

 
คา rxy นี้จะมีคาตั้งแต -1 ถึง 1 ซึ่งบอกถึงความสัมพันธของตัวแปรวาตัวแปรมี

ความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด และไดมีการกําหนดเกณฑที่ใชในการแปลความหมายคือ เกณฑ
ของ David (ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล, 2540) ดังนี้ 
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  คําอธิบาย 
0.7 หรือสูงกวา    มีความสัมพันธสูงมาก 
0.50 – 0.69    มีความสัมพันธสูง 
0.30 – 0.49    มีความสัมพันธปานกลาง 
0.10 – 0.29    มีความสัมพันธตํ่า 
0.01 – 0.09    แทบจะไมมีความสัมพันธ 

 
ผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ในเบ้ืองตนไดเก็บขอมูลจากกลุมสินคาหัตถอุตสาหกรรมที่อยูในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
ลําพูน และลําปาง ทั้งส้ิน 14 องคกร ซึ่งในสวนของผลการศึกษานี้จะนําเสนอใน 5 ประเด็น ซึ่งประกอบไปดวย 
ประเด็นของสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม, สถานภาพทั่วไปขององคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรม
, ระดับความสําคัญของแตละปจจัยที่มีผลตอตนทุนโลจิสติกส, ระดับประสิทธิผลของการจัดการตนทุนโลจิสติกส
ในองคกร และความสัมพันธระหวางปจจัยดานตางๆ กับระดับประสิทธิผลของการจัดการตนทุนโลจิสติกส 
 

1. สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

จํานวนรอยละผูตอบแบบตอบถาม จําแนกตามตําแหนง

ผูจัดการ

35.71%

เจาของกิจการ

28.57%

อ่ืนๆ

14.29%

พนักงาน

21.43%

 
รูปที่ 3 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนง 

 
   จากรูปที่ 3 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงเปนผูจัดการคิดเปนรอยละ 35.71 

รองลงมาเปนตําแหนงเจาของกิจการคิดเปนรอยละ 28.57 สวนตําแหนงพนักงาน และตําแหนงอื่นๆ คิด
เปนรอยละ 21.43 และ 14.29 ตามลําดับ   
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จํานวนรอยละผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา

ปริญญาตรี 42.86%ปริญญาโท 50.00%

ปริญญาเอก 0.00% ตํ่ากวาปริญญา

ตรี 7.14%

 
รูปที่ 4 แสดงจํานวนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
    จากรูปที่ 4 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคิดเปนรอย

ละ 50.00 รองลงมาคือระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 42.86 และระดับตํากวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 
7.14  อยางไรก็ดียังไมพบผูตอบแบบสอบถามที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 
2. สถานะภาพทั่วไปขององคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรม 

จํานวนรอยละขององคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรม จําแนกตาม

ประเภทหัตถอุตสาหกรรม

ผาและผลิตภัณฑ

ผา 28.57%

ผลิตภัณฑจาก

เสนใยพืช 35.71%

เครื่องไม 21.43%

เครื่องปนดินเผา

 14.29%

 
รูปที่ 5 แสดงจํานวนรอยละขององคกร จําแนกตามประเภทหัตถอุตสาหกรรม 

 
 จากรูปที่ 5 แสดงใหเห็นวาองคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมประกอบธุรกิจประเภท
ผลิตภัณฑจากเสนใยพืช (กระดาษ) คิดเปนรอยละ 35.71 รองลงมาคือ ประเภทผาและผลิตภัณฑผา 
เครื่องไมและเครืองปนดินเผา คิดเปนรอยละ 28.57, 21.43 และ 14.49 ตามลําดับ 
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จํานวนรอยละขององคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรม จําแนกตามระยะเวลา

ในการประกอบธุรกิจ

11 - 15 ป 28.57%

มากกวา 15 

ป 21.43%

6 - 10 ป 21.43%

1 - 5 ป 28.57%

 
รูปที่ 6 แสดงจํานวนรอยละขององคกร จําแนกตามระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ 

 
   จากรูปที่ 6 แสดงใหเห็นวาองคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมมีทั้งระยะเวลาในการ

ประกอบธุรกิจระหวาง 11 -15 ป และระหวาง 1 – 5 ป คิดเปนรอยละเทากัน คือรอยละ 28.57 รองลงมามี
ระยะเวลาประกอบธุรกิจระหวาง 6 – 10 ป และ ระยะเวลามากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 21.43 เทากัน  

 
3. ระดับความสําคัญของแตละปจจัยท่ีมีผลตอตนทุนโลจิสติกส 

ผลการศึกษาในสวนนี้เปนการแสดงถึงระดับความสําคัญของทั้ง  8 ปจจัยที่มีผลตอตนทุนโลจิ
สติกส เพ่ือใหทราบวากลุมองคกรตัวอยางไดใหความสําคัญกับปจจัยตางๆ อยูในระดับใดบาง โดยวิธีการ
หาคาคะแนนเฉลี่ยของแตละปจจัยแลวนําผลที่ไดมาเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมายดังที่ได
กําหนดไว ซึ่งผลของคะแนนเฉลี่ยแสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงระดับความสําคัญของแตละปจจัยของกลุมองคกรเปาหมาย 
 

ระดับความสําคัญ 

ปจจัย 
คาเฉล่ีย 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. ดานบุคลากร 3.14 0.77 สําคัญปานกลาง 
2. ดานการจัดซื้อวัตถุดิบ 3.00 0.68 สําคัญปานกลาง 
3. ดานการจัดเก็บวัตถุดิบ 3.21 0.70 สําคัญปานกลาง 
4. ดานการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป 2.79 0.89 สําคัญปานกลาง 
5. ดานการสงมอบสินคา 3.64 0.74 สําคัญมาก 
6. ดานการกระจายสินคา 4.07 0.73 สําคัญมาก 
7. ดานการสงสินคาคืน 2.00 0.68 สําคัญนอย 
8. ดานระบบขอมูลขาวสาร 2.14 0.53 สําคัญนอย 
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คาเฉล่ียระดับความสําคัญของแตละปจจัย

4.07
3.64

2.79

3.00

3.21
2.00

2.14

3.14

0
1
2
3
4
5

1. ดานบุคลากร

2. ดานการจัดซ้ือวัตถุดิบ

3. ดานการจัดเก็บวัตถุดิบ

4. ดานการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป

5. ดานการสงมอบสินคา

6. ดานการกระจายสินคา

7. ดานการสงสินคาคืน

8. ดานระบบขอมูลขาวสาร

 
 

            รูปที่ 7 แสดงคาเฉล่ียระดับความสําคัญของแตละปจจัย 
 

จากตารางที่ 1 และรูปที่ 7 แสดงใหเห็นวาองคกรสวนใหญไดใหความสําคัญกับทุกปจจัย 
เพียงแตระดับความสําคัญของแตละปจจัยไมเทากัน โดยองคกรใหความสําคัญมากกับปจจัยดานการ
กระจายสินคา และดานการสงมอบสินคา สวนปจจัยที่อยูในระดับความสําคัญปานกลางไดแก ปจจัย
ดานบุคลากร การจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ และการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป สําหรับปจจัยทั้ง
ทางดานการสงคืนสินคา และดานระบบขอมูลขาวสารอยูในเกณฑมีระดับความสําคัญนอย 

 
4. ระดับประสิทธิผลของการจัดการตนทุนโลจิสติกสในองคกร 
 

ตารางที่ 2 แสดงระดับประสิทธิผลของกลุมองคกรเปาหมาย 
 

ระดับประสิทธิผล 

ประเด็น 
คาเฉล่ีย 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความหมาย 

1. คาใชจายดานบุคลากร 3.07 0.99 สําเร็จปานกลาง 
2. คาใชจายดานการจัดสง 3.93 0.92 สําเร็จมาก 
3. คาใชจายดานการเก็บรักษา 3.71 0.82 สําเร็จมาก 
4. คาใชจายดานขอมูลขาวสาร 2.64 0.84 สําเร็จปานกลาง 
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คาเฉล่ียระดับประสิทธิผลขององคกร

2.64

3.71

3.93

3.07

0
1
2
3
4
5

1. คาใชจายดานบุคลากร

2. คาใชจายดานการจัดสง

3. คาใชจายดานการเก็บรักษา

4. คาใชจายดานขอมูลขาวสาร

 
   รูปที่ 8 แสดงคาเฉล่ียระดับประสิทธิผลของการจัดการตนทุนโลจิสติกสในองคกร 

 
  จากตารางที่ 2 และรูปที่ 8 แสดงใหเห็นวาองคกรจะเกิดประสิทธิผลมากในการจัดการดาน

ตนทุนโลจิสติกส ใน 2 ประเด็นคือ คาใชจายดานการจัดสง(3.93) และดานการเก็บรักษา(3.71) 
รวมทั้งจะเกิดประสิทธิผลระดับปานกลางใน 2 ประเด็นเชนกัน คือคาใชจายดานบุคลากร(3.07) และ
คาใชจายดานขอมูลขาวสาร(2.64) 

 
 5. ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีศึกษาดานตางๆ กับระดับประสิทธิผลของการจัดการ

ตนทุนโลจิสติกสในองคกร 
 

ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานตางๆ กับระดับประสิทธิผล 
 

ระดับความสัมพันธ 
ปจจัย 

คาสัมประสิทธิ์ ความหมาย 
1. ดานบุคลากร 0.083 ไมมีความสัมพันธ 
2. ดานการจัดซื้อวัตถุดิบ 0.262 สัมพันธตํ่า 
3. ดานการจัดเก็บวัตถุดิบ 0.556* สัมพันธสูง 
4. ดานการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป 0.382 สัมพันธปานกลาง 
5. ดานการสงมอบสินคา 0.539* สัมพันธสูง 
6. ดานการกระจายสินคา 0.568* สัมพันธสูง 
7. ดานการสงสินคาคืน 0.157 สัมพันธตํ่า 
8. ดานระบบขอมูลขาวสาร 0.019 ไมมีความสัมพันธ 

     หมายเหต ุ* มีระดับความสัมพันธที่นัยสําคัญที่ 0.05 
 
  จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาระดับประสิทธิผลจากการจัดการตนทุนโลจิสติกสมี

ความสัมพันธทางบวกระดับสูงกับ 3 ปจจัยไดแก ปจจัยดานการจัดเก็บวัตถุดิบ(r=0.556) ดานการสง
มอบสินคา(r=0.539) และดานการกระจายสินคา(r=0.568) มีความสัมพันธระดับปานกลางกับปจจัย
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ดานการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป(r=0.382) สําหรับความสัมพันธระดับต่ํานั้นจะเกิดกับปจจัยดานการ
จัดซื้อวัตถุดิบ(r=0.262) และแทบจะไมมีความสัมพันธเลยกับปจจัยทางดานบุคลากร(r=0.083) และ
ดานระบบขอมูลขาวสาร(r=0.019)  

 
บทสรุป 

องคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมในการศึกษาครั้งนี้ไดใหความสําคัญมากกับปจจัยดานการสงมอบ
และกระจายสินคา เพราะเปนหัวใจหลักของระบบโลจิสติกส และใหความสําคัญระดับปานกลางกับปจจัยดาน
บุคลากรที่ประกอบกิจกรรมดานโลจิสติกส ดานการจัดซื้อวัตถุดิบ ดานการจัดเก็บวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 
สุดทายจึงไดใหความสําคัญนอยกับปจจัยทางดานการสงคืนสินคา รวมท้ังดานขอมูลขาวสาร  

ในสวนของระดับประสิทธิผลการจัดการตนทุนโลจิสติกสนั้น องคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมมี
ความเห็นวาจะเกิดประสิทธิผลมากจากการจัดการดานตนทุนโลจิสติกสในประเด็นของคาใชจายดานการจัดสง
และการเก็บรักษา ซึ่งองคกรโดยสวนใหญไดใหความสําคัญกับคาใชจายในสวนนี้คอนขางมาก เนื่องจากถา
สามารถจัดการคาใชจายในสวนนี้ใหเกิดขึ้นนอยที่สุดแลว จะทําใหสัดสวนคาใชจายโดยรวมดานโลจิสติกสของ
องคกรลดลง  

ในประเด็นของการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับระดับประสิทธิผลของการจัดการ
ตนทุนโลจิสติกสนั้น พบวา ปจจัยดานดานการจัดเก็บวัตถุดิบ ปจจัยดานการสงมอบสินคา และปจจัยดานการ
กระจายสินคา มีความสัมพันธดานบวกระดับสูง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนปจจัยดานการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูป 
นั้นมีความสัมพันธระดับปานกลาง ซึ่งหากองคกรผูผลิตสินคาหัตถอุตสาหกรรมตองการที่จะประสบความสําเร็จ
ความสําเร็จแลว ควรจะใหความสําคัญกับปจจัยการขนสงทั้งการสงมอบสินคา และการกระจายสินคา เปนหลัก 
โดยจะกอใหเกิดการพัฒนาองคกร ซึ่งจะอยูในรูปแบบการบริหาร และจัดการตนทุนทางดานโลจิสติกสที่
เหมาะสม  เพ่ือแกไขจุดออนขององคกรนั้น ๆ อันจะนําไปสูความสําเร็จในดานการบริหารองคกรของตนเอง
ตอไป  
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