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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส.
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการขนสง และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา
ดวย 5 ส. กับ ประสิทธิภาพในการขนสงของ บริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก
พนักงานในบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด จํานวน 162 คน สถิติที่ใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ย คารอยละ คาความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test f-test และ การหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 162 คน สวนใหญเปนเพศ ชาย รอยละ 56.8 มีอายุ 31-40 ป
รอยละ 38.2 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 64.8 มีประสบการณในการทํางานต่ํากวา 5 ป รอยละ 47.5
ปจจุบันปฏิบัติงานอยูในตําแหนงพนักงานอัตราจาง รอยละ 48.1 และ ปฏิบัติงานอยูในฝายคลังสินคา-จัดสงสินคา
รอยละ 77.1 ผลการวิเคราะหปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส.พบวา ระดับความคิดเห็น
ของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. โดยรวมอยูในระดับมาก
ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการขนสง พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ในการขนสง โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดที่มี
ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการขนสงไมตางกัน และ ปจจัยในการ
ปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. โดยภาพรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท
ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน และ
อยูในระดับต่ํา
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพการขนสง, การกําจัดความสูญเปลาในกระบวนการ, ฟารเมอร ซัพพลาย
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ABSTRACT
This research set up to 1) study the level of 5S (Seiri or Clearing up, Seiton or
Organizing, Seiso or Cleaning, Seiketsu or Standardizing, and Shitsuke or Training &
Discipline) in work performance in order to eradicate waste, 2) study the transportation
efficiency, and 3) study the relationship between 5S in work performance and performance
efficiency of the Farmer Supply Company Limited. The sample size the 162 employees
working at Farmer Supply Company Limited. The statistical data include mean, percentage,
standard deviation, t-test and F-test. The data also analyzed by using Pearson productmoment correlation coefficient.
The results indicated that most of the respondents male (56.8 percent), aged between
31-40 years old (38.2 percent), having a bachelor degree (64.8 percent), with a work tenure
of less than 5 years (47.5 percent), holding a temporary employment contract (48.1 percent),
and working in a warehousing and dispatching department (77.1 percent). The overall value
of 5S at the high level. The overall value of performance efficiency also at the high level.
The result also revealed that the differences in personal factors have no relationship with
performance efficiency while the 5S a relationship with performance efficiency at the
statistically significant value of 0.05.
Key Word : Transportation efficiency, work process eradication, Farmer Supply

บทนํา
การขนสง (Transportation) หมายถึง การเคลื่อนยายสินคาหรือบริการจากแหลงผลิตไปยังสถานที่ที่
บริโภคสินคาหรือบริการนั้น ๆ ดวยความรวดเร็วและสม่ําเสมอกอใหเกิดอรรถประโยชนทางดานเวลา (Time Utility)
และอรรถประโยชนทางดานสถานที่ (Place Utility) การจัดการขนสงสินคาเปนหนึ่งในกิจกรรมโลจิสติกสที่มี
บทบาทตอการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจเปนอยางมาก ซึ่งการขนสงทางถนนหรือทางรถยนตรถบรรทุกนับวา
เป น การขนส ง ที่ ไ ด รั บ ความนิ ย มใช ม ากอี ก ด า นหนึ่ ง ซึ่ ง อุ ต สาหกรรมขนส ง ด ว ยรถยนต (Motor Carrier)
มีความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะรถยนตมีความไดเปรียบในการเขาถึงชุมชนและพื้นที่
ไดดี กว ารู ปแบบการขนส งอื่ น ขนาดการบรรทุกของรถยนตมี ปริ มาณไมมาก ท าใหไดเปรี ยบทางเศรษฐกิจในการ
ใหบริการระยะทางสั้น (การจัดการองคความรู SMEs ภายใตงานพัฒนาศูนยขอมูล SMEs Knowledge Center, 2557)
การจัดการระบบขนสง เปนกระบวนการทํางานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผน การดําเนินการ และการ
ควบคุมการทํางานขององคการ รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวของใหเกิดการ
เคลื่อนยาย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินคา วัตถุดิบ ชิ้นสวนประกอบ และการบริการ ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด โดยคํานึงถึงความตองการและความถึงพอใจของลูกคาเปนสําคัญ
บริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด เปนบริษัทที่จัดจําหนายเกี่ยวกับการเกษตร ประกอบดวย สารกําจัดแมลง
สารปองกันและกําจัดโรคพืช สารกําจัดวัชพืช ปุย ฮอรโมน อาหารเสริม รวมไปถึงอุปกรณทางการเกษตรตาง ๆ
ซึ่งลูกคาสวนมากจะเปนชาวสวนที่อยูตางจังหวัด จึงทําใหตองมีการจัดการขนสง โดยอาศัยการบริหารการขนสง
แบบทั่วไปเพราะมีลูกคาที่ไมเยอะมาก ซึ่งทําไดดีมาโดยตลอดในอดีต แตเนื่องจากในปจจุบัน ธุรกิจไดมีการเจริญ
เติมโตขึ้นเปนอยางมาก เพราะเกษตรกรไดมีความสนใจที่จะใชสารตาง ๆ มาเปนตัวชวยในการจัดการในสวนในไร
เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรใหสูงยิ่งขึ้น ทําใหบริษัทตองการมีการพัฒนาและขยายเสนทางการขนสงเพิ่มมากขึ้น
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ดวยเหตุผลนี้จึงตองมีการวางแผนในการจัดการใหม ทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นลดลงในชวงแรก
ซึ่งเปนชวงของการเปลี่ยนแปลง
เพื่อตอบรับนโยบายของทางบริษัทในการที่ตองการเพิ่มชองทางในการจัดการขนสงเพื่อเปนตัวเลือกในการ
ใชบริการใหแกเกษตรกร จึงทําใหผูวิจัยไดสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
บริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัทใหดีมากยิ่งขึ้น
ซึ่งปจจัยที่ผูวิจัยใหความสนใจคือ ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. เนื่องจากเปนปจจัยที่ใกลตัว
พนักงานในองคกรทุกคนสามารถปฏิบัติได และมีคาใชจายที่ไมสูงนักในการปรับปรุงแปลงเปลี่ยนเมื่อเทียบกับปจจัย
อื่น ๆ ที่ตองอาศัยเครื่องมือหรือผูเชียวชาญภายนอก

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาระดับการปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ของบริษัท ฟารเมอร
ซัพพลาย จํากัด
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการขนสงของ บริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. กับ ประสิทธิภาพ
ในการขนสงของ บริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด
สมมติฐานงานวิจัย
1. พนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการขนสงแตกตางกัน
2. ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการขนสง
ของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด
นิยามศัพทเฉพาะ
ประชากร หมายถึง พนักงานในบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด
ตัวอยาง หมายถึง กลุมประชากรที่ไดตอบแบบสอบถามจํานวน 162 คน
การปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา หมายถึง การปฏิบัติงานเพื่อลดหรือทําใหเกิดความสูญเสียนอย
ที่สุด ซึ่งในการวิจัยในครั้งนี้ ไดใชหลัก 5 ส. ในการศึกษา หลัก 5 ส. หมายถึง กระบวนการที่เปนแนวปฏิบัติเพื่อ
ปรับปรุงแกไขงานและรักษาสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางานใหดีขึ้น ซึ่งประกอบดวย
- สะสาง หมายถึง การแยกระหวางของที่จําเปนตองใชกับของที่ไมจําเปนตองใชขจัดของที่ไมจําเปนตองใชทิ้งไป
- สะดวก หมายถึง การจัดวางของที่จําเปนตองใชใหเปนระเบียบสามารถหยิบใชงานไดทันที
- สะอาด หมายถึง การปดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักร ใหสะอาดอยูเสมอ
- สุขลักษณะ หมายถึง การรักษาและปฏิบัติ 3ส ไดแก สะสาง สะดวก และสะอาดใหดีตลอดไป
- สรางนิสัย หมายถึง การรักษาและปฏิบัติ4ส หรือสิ่งที่ กําหนดไวแลวอยางถูกตองจนติดเปนนิสัย
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ประสิทธิภาพในการขนสง หมายถึง การขนสงที่มีผลการปฏิบัติงานตามความตองการของบริษัท โดยแบง
ออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้
- ความรวดเร็ว หมายถึง การมีการจัดการขนสงที่มีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการทํางานที่ดี สงผลใหเกิด
ความรวดเร็วในการขนสง
- การประหยัด หมายถึง มีการวางแผนเสนทางในการขนสงและการจัดระเบียบในการบรรทุกสินคาใหสามารถ
บรรทุกไดในปริมาณที่มากที่สุด
- ความปลอดภัย หมายถึง ในระหวางการขนสงมีความปลอดภัยในตัวสินคาเปนอยางดี โดยอาศัยจาก
ผูเชียวชาญในการขับขี่และการตรวจสอบคุณภาพของรถกอนนําออกไปใชอยูตลอด
- ความสะดวกสบาย หมายถึง มีการปฏิบัติงานที่งายดาย ไมซับซอน
- ความเชื่อถือไดและตรงตอเวลา หมายถึง สามารถปฏิบัติงานไดตรงตามมาตรฐานและเสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่กําหนด

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด
ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาไวดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
ปจจัยสวนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. วุฒิการศึกษา
4. ประสบการณในการปฏิบัตงิ าน
ประสิทธิภาพการขนสง
5. ตําแหนง
1. ความรวดเร็ว
6. ฝายงาน
2. การประหยัด
3. ความปลอดภัย
ปจจัยการปฏิบตั ิงาน
4. ความสะดวกสบาย
เพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส.
5. ความนาเชื่อถือและตรงตอเวลา
1. สะสาง
2. สะดวก
3. สะอาด
4. สุขลักษณะ
5. สรางนิสัย
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงานในบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด ซึ่งมีทั้งสิ้น 271 คน ดังนั้น
ขนาดของประชากรตัวอยางจึงสามารถคํานวณไดจากสูตรการหากลุมตัวอยางของ Taro Yamane (กัลยา วาณิชยบัญชา,
2554) ซึ่งสูตรในการคํานวณที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ
n=N
1+Ne2
เมื่อ n คือ จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
N คือ ขนาดของประชากร
e คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได
แทนคา
n = 271
1+(271)(0.05)2
n = 161.549
= 162
ดังนั้นขนาดกลุมตัวอยางในงานวิจัยในครั้งนี้จึงเทากับ 162 คน โดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางเปนการเลือก
กลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลที่สรางขึ้นจากการวิจัย ทฤษฎี
แนวคิดและเอกสารที่เกี่ยวของกับ โดยที่ขอคําถามไดครอบคลุมถึงวัตถุประสงคที่ตองการวิจัย แบงออกเปน 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของพนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด ประกอบดวย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนง และรายไดเฉลี่ยตอเดือนโดยใหผูตอบ
แบบสอบถามทําเครื่องหมายถูกในชองวางตามตัวเลือกที่กําหนดใหในแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะคําถามเปนแบบให
เลือกตอบ (Multiple Choice)
สวนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. โดยใช
คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5ระดับ ตามแบบของ Likers (รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, 2553)
ซึ่งใหคาน้ําหนักคะแนนของขอคําถามในแบบสอบถามดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลาในระดับ มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลาในระดับ มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลาในระดับ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลาในระดับ นอย
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลาในระดับ นอยที่สุด
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สวนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการขนสง โดยใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scales) 5ระดับ ตามแบบของ Likers (รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล, 2553) ซึ่งใหคาน้ําหนักคะแนนของขอ
คําถามในแบบสอบถามดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการขนสงอยูในระดับ มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการขนสงอยูในระดับ มาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการขนสงอยูในระดับ ปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการขนสงอยูในระดับ นอย
ระดับ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพในการขนสงอยูในระดับ นอยที่สุด
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้
1. ทําการขอหนังสือจากทางบันทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย เพื่อทําการขออนุญาตในการเก็บ
ขอมูลภายในบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด
2. ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคในการทําวิจัยใหแกพนักงานของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดที่เปนกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 162 คนใหไดรับทราบและทําการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามวามีความ
สมบูรณครบถวนทั้งหมด จากนั้นผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามทั้งหมดมากํากับการลงรหัสแบบสอบถามในโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยและนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะห
ทางสถิติ ตอไป
4. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
ผูวิ จั ย ดํา เนิ นการสรา งแบบสอบถามเกี่ย วกั บ ปจ จั ย ที่มี ผ ลต อประสิท ธิ ภ าพในการจั ด การระบบขนส ง
กรณีศึกษา บริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลการวิจัย โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
1. ศึ กษาเอกสาร แนวคิ ดและทฤษฎี ที่ เกี่ย วกั บการปฏิบั ติ ง านเพื่ อกํา จั ด ความสู ญ เปล า การทํ า 5 ส.
ประสิทธิภาพในการขนสง และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางเปนนิยามตัวแปรและดัชนีชี้วัด
2. สรางแบบสอบถามและขอคําถามใหครอบคลุมตัวแปรที่กําหนดตามดัชนีชี้วัด ภายใตคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา
3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) รายขอ เพื่อพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับตัวแปร ที่ตองการวัด โดยการหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) มากกวาหรือเทากับ 0.5 (สุรพงษ คงสัตย, 2551) มาเปนขอคําถามในแบบสอบถาม
4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิแลว เฉพาะขอที่อยูในเกณฑมาปรับปรุง
และสรางเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ ไปทดลองใชกับประชากรที่เหลือจากการสุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อ
นําคําตอบวิเคราะหคุณภาพของแบบสอบถามทัง้ ฉบับโดยการหาความเชือ่ มั่นจากสัมประสิทธิแอลฟา (Cronbach’s
alpha coefficient) ซึ่งคาที่ไดจากการวิเคราะหเทากับ 0.832
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5. สถิติที่ใชในการศึกษา
1. การแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดงจํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละขอคําถาม
2. คารอยละ (Percentage) แสดงจํานวนของผูต อบแบบสอบถามตอรอย
3. คาเฉลี่ย (Mean) แสดงผลรวมของการตอบแบบสอบถามในแตละขอหารดวยจํานวนเต็ม
4. Standard Deviation (S.D.) แสดงคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการตอบแบบสอบถาม
5. การทดสอบคาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุมที่ไมเกี่ยวของกัน โดยใชการทดสอบคา t-test
6. การวิเคราะหความแปรปรวน โดยการใชการทดสอบคา f-test
7. คาสัมประสิทธิสหสัมพันธของเพียรสัน โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง -1 ≤ r ≤ 1
ความหมายคา r (กัลยา วานิชยบัญชา, 2554 หนา 442-351) คือ
- คา r เปนลบ แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน
- คา r เปนบวก แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
- คา r มีคาเขาใกล1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธมาก
- คา r มีคาเขาใกล-1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกันและมีความสัมพันธมาก
- คา r =0 แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธกัน
- คา r เขาใกล 0 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกันนอย
- การอานความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r
0.01-0.20
มีความสัมพันธต่ํา
0.21-0.40
มีความสัมพันธคอนขางต่ํา
0.41-0.60
มีความสัมพันธปานกลาง
0.61-0.80
มีความสัมพันธคอนขางสูง
0.81-1.00
มีความสัมพันธสูง

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ตารางแสดงขอมูลปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. โดยรวม
n = 162
ระดับความคิดเห็น
การปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส.
แปลความ
S.D
x̅
สะสาง
3.78
0.594
ระดับมาก
สะดวก
3.72
0.579
ระดับมาก
สะอาด
3.67
0.642
ระดับมาก
สุขลักษณะ
3.66
0.613
ระดับมาก
สรางนิสัย
3.20
0.867
ระดับปานกลาง
รวม
3.61
0.518
ระดับมาก
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จากตารางที่ 1 พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในเรื่องปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัด
ความสูญเปลา ดวย 5 ส. โดยรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.61 เมื่อจําแนกเปนรายหัวขอ พบวา ในหัวขอสะสาง
มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือหัวขอสะดวก ที่คาเฉลี่ย 3.72 ลําดับที่ 3 คือ หัวขอสะอาด
ที่คาเฉลี่ย 3.67 ลําดับที่ 4 คือหัวขอสุขลักษณะ ที่คาเฉลี่ย 3.66 และหัวขอที่มีระดับความคิดเห็นต่ําที่สุดคือหัวขอ
สรางนิสัย ที่คาเฉลี่ย 3.20 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ตารางแสดงขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการขนสง โดยรวม
n = 162
ระดับความคิดเห็น
แปลความ
ประสิทธิภาพในการขนสง
S.D
x̅
ความรวดเร็ว
3.43
0.515
ระดับมาก
การประหยัด
3.53
0.438
ระดับมาก
ความปลอดภัย
3.31
0.555
ระดับปานกลาง
ความสะดวกสบาย
3.40
0.579
ระดับปานกลาง
ความนาเชื่อถือและตรงตอเวลา
3.46
0.494
ระดับมาก
รวม
3.43
0.299
ระดับมาก
จากตารางที่ 2 พบวา ระดั บความคิดเห็น ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการขนส ง
โดยรวมอยูในระดับมาก ที่คาเฉลี่ย 3.43 เมื่อจําแนกเปนรายหัวขอ พบวา ในหัวขอการประหยัด มีระดับความ
คิดเห็นสูงที่สุด ที่คาเฉลี่ย 3.53 รองลงมาคือหัวขอความนาเชื่อถือและตรงตอเวลา ที่คาเฉลี่ย 3.46 ลําดับที่ 3 คือ
หัวขอความรวดเร็ว ที่คาเฉลี่ย 3.43 ลําดับที่ 4 คือ หัวขอความสะดวกสบาย ที่คาเฉลี่ย 3.40 และหัวขอที่มีระดับ
ความคิดเห็นต่ําที่สุดคือหัวขอความปลอดภัย ที่คาเฉลี่ย 3.31 ตามลําดับ
ตารางที่ 3 ตารางแสดงการทดสอบสมมติฐานที่วา ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส.
มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด ดวยสถิติคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน
Pearson
Sig.
ความสัมพันธ
รายการ
Correlation
2-tailed
ความรวดเร็ว
0.172
0.029*
มีความสัมพันธในระดับต่ํา
การประหยัด
0.169
0.032*
มีความสัมพันธในระดับต่ํา
ความปลอดภัย
0.122
0.120
ไมมีความสัมพันธ
ความสะดวกสบาย
0.075
0.343
ไมมีความสัมพันธ
ความนาเชื่อถือและตรงตอเวลา
0.109
0.168
ไมมีความสัมพันธ
โดยรวม
0.162
0.040*
มีความสัมพันธในระดับต่ํา
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จากตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานที่วา ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส.
มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการขนส ง ของบริ ษั ท ฟาร เมอร ซั พ พลาย จํ า กั ด ด ว ยสถิ ติ ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน พบการวิเคราะหพบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส.
โดยภาพรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอยูในระดับต่ํา (Sig = 0.029 , r = 0.172)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ปจจั ยในการปฏิบัติ งานเพื่อกํ าจั ดความสูญ เปล า ดวย 5 ส. ในหั วขอความรวดเร็ วมีค วามสัม พัน ธกั บ
ประสิทธิ ภาพในการขนส งของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากั ดอยางมีนัยสําคั ญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอยูในระดับต่ํา (Sig = 0.029 , r = 0.172)
ปจจัยในการปฏิบัติง านเพื่อกําจัดความสู ญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอการประหยัด มีความสัมพันธกั บ
ประสิทธิ ภาพในการขนส งของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากั ดอยางมีนัยสําคั ญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอยูในระดับต่ํา (Sig = 0.032 , r = 0.169)
ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความปลอดภัย ไมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด (Sig = 0.120 , r = 0.122)
ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความสะดวกสบาย ไมมีความสัมพันธ
กับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด (Sig = 0.343 , r = 0.075)
ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความนาเชื่อถือและตรงตอเวลา ไมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด (Sig = 0.168 , r = 0.109)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่1 พนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดที่มีปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการขนสงตางกัน
จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดที่มีปจจัย
สวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนง และฝายงาน แตกตางกัน
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการขนสงไมตางกัน
สมมติฐานที่ 2 ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
ในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด
จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5
ส. โดยภาพรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอยูในระดับต่ํา โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความรวดเร็วมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิ ภาพในการขนส งของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากั ดอยางมีนัยสําคั ญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอยูในระดับต่ํา
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- ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอการประหยัด มีความสัมพันธกับ
ประสิทธิ ภาพในการขนส งของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากั ดอยางมีนัยสําคั ญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 โดยมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกัน และอยูในระดับต่ํา
- ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความปลอดภัย ไมมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด
- ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความสะดวกสบาย ไมมีความสัมพันธ
กับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด
- ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. ในหัวขอความนาเชื่อถือและตรงตอเวลา ไมมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด

อภิปรายผล
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดที่มีปจจัยสวนบุคคล แตกตางกัน
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการขนสงไมตางกัน เนื่องจาก พนักงานทุกคนลวนปฏิบัติงานอยูใน
องคกรเดียวกัน ไมวาจะเพศชายหรือหญิง อายุมากหรือนอย หรือแมแตตําแหนงที่ตางกัน ยอมไดรับความรูสึกและ
ประสบการณเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการขนสงที่เหมือนกัน ซึ่งการปฏิบั ติงานในการขนสง นั้น ไดเปนไปตาม
กระบวนการที่บริษัทกําหนด โดยมีการประสานงานระหวางหนวยงานในแตละฝาย เพื่อใหสินคาสงถึงมือลูกคาได
ครบถวนและทันเวลา โดยที่แตละฝายไดปฏิบัติหนาที่ที่ตนเองไดรับ และการขนสงก็สามารถขนสงไปถึงมือลูกคาได
อยางถูกตองและทันเวลา ซึ่งก็ไดเปนการบรรลุวัตถุประสงคในการทํางานของแตละฝายแลว จึงทําใหความคิดเห็น
ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขนสงไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ปรีดา ศรีหะรัญ (2553) ที่ไดศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการจัดการการขนสง กรณีศึกษาบริษัทปราการ
พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีเพศแตกตางกัน อายุตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน และตําแหนงงานตางกัน มีความ
คิดเห็นตอประสิทธิภาพการจัดการการขนสงไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และไดสอดคลองกับงานวิจัยของ
ดวงใจ จันทรตาแสง (2558) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใหบริการขนสงดวยตูคอนเทนเนอร :
กรณีศึกษา บริษัทอุตสาหกรรม ในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
ผูตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ ปริมาณสินคาเฉลี่ยตอครั้ง เปนปจจัยที่ไมมผี ล
ตอประสิทธิภาพการบริการขนสงสินคาดวยตูคอนเทนเนอร
จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา ดวย 5 ส. มีความสัมพันธ
กับประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
การปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลานั้น หรือ 5 ส. นั้น เปนปจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะชวยสราง
สภาพแวดลอมที่ดีในที่ทํางานใหเกิดบรรยากาศที่นาทํางาน เกิดความสะอาดเรียบรอยในสํานักงาน ถูกสุขลักษณะ
ทําใหพนักงานสามารถใชศกั ยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ สรางทัศนคติที่ดีของพนักงานตอหนวยงาน
หรือกลาวไดวา เปนกระบวนการที่ทําใหขจัดการปฏิบัติงานที่ไมเกิดประโยชน หรือเปนการลดกระบวนการที่ไม
จําเปน ทําใหบุคลากรภายในองคกรสามารถนําเวลาสวนที่เหลือไปปฏิบัติงานในสวนที่ไดประโยชนไดมากยิ่งขึ้น

325

รวมไปถึงในการทํางานอยางเปนระบบระเบียบ ยอมทําใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศิลปชัย อุนอรุณ (2554) ที่ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพการ
ใหบริการ การปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลาและประสิทธิภาพการขนสงทางบก กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอ็ม
แอล จํากัด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานเพื่อกําจัดความสูญเปลา มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
การขนสงทางบกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไดสอดคลองกับแนวความคิดของ พัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
(2558) ที่ไดกลาวไววา การนําหลัก 5 ส. มาใชในนั้น ไมใชเพียงแตเปนการพัฒนาสถานที่ทํางาน หรือหองทํางาน
แตเปนการพัฒนาตัวพนักงานและเพื่อนรวมงาน หรือกลาวไดวาเปนการสรางนิสัยใหเปนคนมีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานไดปริมาณงานสูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด
จากผลการศึกษาผูวิจัยจึงมีแนวทางในการในการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการขนสงดีขึ้น ดังนี้
1. ดานความรวดเร็ว ควรมีการทบทวนกระบวนการและชองทางการสื่อสารระหวางหนวยงานเพื่อที่จะ
สามารถประสานงานไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมไปถึงควรมีการจัดลําดับความสําคัญในการปฏิบัติงานใหเปนลําดับ
ขั้นที่ชัดเจน เพื่อไมใหเกิดการทับซอนของกระบวนการ ซึ่งเปนการทําใหเสียเวลาโดยเปลาประโยชน
2. ดานการประหยัด เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้มุงศึกษาประสิทธิภาพในการขนสง ในดานการประหยัดจึง
มุงเนนเฉพาะการขนสง ซึ่งก็คือการใชเชื้อเพลิงในการขนสงสินคาไปถึงลูกคา ควรมีการเลือกใชยานพาหนะและชนิด
ของเชื้อเพลิง เชนน้ํามัน แกสNGV หรือแกสLPG หรือhybrid vehicle เพื่อใหเหมาะสมกับปริมาณสินคาที่ตองสง
รวมไปถึงการจํากัดความเร็วในการขับขี่ เพื่อเปนการประหยัดเชื้อเพลิงที่สุด
3. ดานความปลอดภัย ในการขนสงตั้งแตเริ่มตน ระหวางทาง และปลายทาง ควรมีการตรวจสอบสินคา
และมีการจดบันทึกอยางชัดเจน เพื่อเปนการตรวจสอบความปลอดภัยของสินคากอนที่จะสิ่งถึงมือลูกคา รวมไปถึง
การนําสินคาสงถึงลูกคา ควรมีการใหลูกคาตรวจสอบสินคาและลงชื่อรับทราบทุกครั้ง
4. ดานสะดวกสบาย ควรมีชองทางการสั่งสินคาหลากหลายทาง โดยเฉพาะทางออนไลน เพื่อที่จะอํานวย
ความสะดวกใหลูกคา โดยที่ลูกคาสามารถสั่งสินคาและชําระเงินไดขณะอยูที่บาน
5. ดานความนาเชื่อถือและตรงตอเวลา ควรมีชองทางที่ลูกคาสามารถตรวจสอบวา การขนสงสินคาที่อยู
ระหวางทาง ไดเดินทางถึงไหนแลว หรือมีการแจงขอมูลใหแกลูกคารับทราบวา สินคาของลูกคาไดทําการขนสงแลว
และมีการคํานวณระยะเวลาที่สินคาถึงลูกคาใหชัดเจน
ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป
1. ควรมีการศึกษาปจจัยเชน ความรูความเขาใจในงานที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการขนสง
เพื่อสามารถนําไปพัฒนาระบบขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด ใหดียิ่งขึ้น
2. ควรมีก ารศึก ษาประสิ ท ธิภ าพในการขนส งของบริษั ท ฟารเมอร ซัพ พลาย จํา กัด จากมุม มองของ
ผูใชบริการ เพื่อเปนอีกมุมมองในการนําไปพัฒนาระบบขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด ใหดียิ่งขึ้น
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3. ควรมีการศึกษาและเก็บขอมูลดวยเครื่องมืออื่น ๆ เชนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช แบบสัมภาษณ
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกถึงประสิทธิภาพในการขนสงของบริษัท ฟารเมอร ซัพพลาย จํากัด
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