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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรายงานทางการเงินและการบริหารจัดการโลจิสติกส และศึกษา

ความสัมพนัธของรายงานทางการเงินทีม่ตีอการบริหารจัดการโลจิสตกิส กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั ไดแก ผูประกอบ

การธุรกิจขนสงใน จังหวัดนครสวรรค ซึ่งจดทะเบียนไวกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดนครสวรรค ในป พ.ศ. 2553 

จํานวน 117 ราย ผลการวิจัยพบวา 

 1. การจัดทํารายงานทางการเงินขององคกรในทัศนของผูบริหารธุรกิจโลจิสติกส พบวา วัตถุประสงคใน

การรายงานทางการเงิน มีคาเฉลี่ยมากที่สุด โดยรองลงมาคือดานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ดานการนํา

เทคโนโลยมีาใชในรายงานทางการเงนิ ดานการใชรายงานทางการเงนิในดานบริหารธรุกจิ และดานการใหความสาํคญั

กับบัญชีและระบบเอกสาร สวนการบริหารจัดการดานบริการลูกคาและบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส ผูประกอบการ

ธุรกิจขนสงในจังหวัดนครสวรรคใหความสําคัญกับ ดานการจัดการขนสงสินคามากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการจัดการ

สารสนเทศ ดานการจัดการคลังสินคา และดานบุคลากร ตามลําดับ 

 2.  ความสัมพันธของรายงานทางการเงินท่ีมีตอการบริหารจัดการโลจิสติกส ดานบุคลากร สามารถอธิบาย

การผันแปรของตัวแปรตาม คือการบริหารจัดการดานบริการลูกคาและบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส ดานบุคลากรได

รอยละ 5.3 ความสัมพันธของรายงานทางการเงินที่มีตอการบริหารจัดการโลจิสติกส ดานการจัดการขนสงสินคา 

สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม คือการบริหารจัดการดานบริการลูกคาและบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส 
ดานการจดัการขนสงสนิคาไดรอยละ 2.2 ความสมัพนัธของรายงานทางการเงนิท่ีมตีอการบรหิารจดัการโลจสิตกิสดาน

การจดัการคลังสินคา สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม คอืการบริหารจัดการดานบรกิารลูกคาและบรหิารจดั

การธรุกจิโลจสิตกิส ดานการจดัการคลงัสนิคา ไดรอยละ 3.3 ความสมัพนัธของรายงานทางการเงนิท่ีมตีอการบรหิารจัด

การโลจิสติกสดานการจัดการสารสนเทศ สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตาม คอืการบริหารจดัการดานบริการ

ลูกคาและบริหารจัดการธุรกิจ โลจิสติกส ดานการจัดการสารสนเทศ ไดรอยละ 9.3 

คําสําคัญ : รายงานทางการเงิน / การบริหารจัดการ / โลจิสติกส
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Abstract

 This research aimed to study the fi nancial report and logistics administration and to study the 

relation between fi nancial report and logistics administration. The research results were as follows:

 1.  In fi nancial report of organization as perceived by logistics business executives high level 

aspects were objectives of fi nancial report, reliability of fi nancial report, technology application 

for fi nancial report, using fi nancial report for business administration and importance given to an

account and document system. For administration of customer service and logistics administration, 

transportation business entrepreneurs gave precedence to goods transportation administration, 

followed by information administration, warehouse administration and personnel administration. 

 2. Relation between fi nancial report and logistics personnel administration could explain the 

alteration of the dependent variable of customer service administration and logistics administration 

at 5.3 percent. Relation between fi nancial report and logistics administration in goods transporta-

tion could explain the alteration of the dependent variable of customer service administration and 

logistics administration at 2.2 percent. Relation between fi nancial report and logistics administration 

in warehouse administration could explain the alteration of the dependent variable of customer 

service administration and logistics administration at 3.3 percent. Relation between fi nancial report 

and logistics information administration could explain the alteration of the dependent of variable 

of customer service administration and logistics administration at 9.3 percent. 

Keyword : Financial report / Administration / Logistics 

 คาํขอบคณุ วทิยานพินธฉบบันีส้าํเรจ็ลุลวงไปดวย
ความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ผศ.ดร.วริศรา เหลาบํารุง 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดใหความอนุเคราะห

โดยสละเวลาในการแนะนําใหคําปรึกษา แนะแนวทาง

และขอคิดอันเปนประโยชน ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปน

อยางสูงไว ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณคณาจารย

ผูทรงคณุวฒุทิกุทานทีก่รณุาประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู 
จนผูศกึษาสามารถนาํความรูทีไ่ดมาใชในการทาํงานวจิยันี้

บทนํา
 โลจิสติกสในปจจุบันดูจะเปนคํายอดฮิตที่รูจัก

กนัทัง้ในระดบัผูประกอบการภาคเอกชนและภาครฐับาล 

รวมไปถึงที่แพรหลายในระดับการศึกษาโดยมีการเรียน

การสอนอยูทั้งในระดับที่ตํ่ากวาปริญญาจนถึงปริญญา

เอกโดยหนวยงานขอรัฐรวมไปถึงหนวยงานเอกชนตาง ๆ

ลวนแตมีการกําหนดวิสัยทัศนเก่ียวกับโลจิสติกสทั้งสิ้น 

ซึ่งจะเห็นไดวาโลจิสติกสมีความเกี่ยวของกับบุคคลตั้งแต

ผูผลิต วัตถุดิบ โรงงานแปรรูป ผูคาสง ผูคาปลีก จนถึง

ผูบรโิภค ในขณะทางดานกจิกรรมนัน้มีหลากหลายซึง่แตละ
กิจกรรมลวนแตเปนองคประกอบหน่ึงที่มีความสําคัญ

ตอระบบโลจิสติกสที่ตองอาศัยการประสานการทํางาน

ของแตละกิจกรรมใหมีความสอดคลองกันเพ่ือทํางาน

ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สมพงศ เกษมสิน. 

2550: 155)
 ปญหาหรอือปุสรรคในการพฒันาระบบโลจสิตกิส

ปจจบุนัในประเทศไทยไดดาํเนนิการลงทนุดานโครงสราง

พื้นฐานท้ังการขนสงทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และ

ทางทอ ซึ่งศูนยกลางโลจิสติกสเปนผลสืบเน่ืองจากการ
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สรางประสิทธิภาพทางดานโลจิสติกสใหสูงขึ้นเพ่ือใหเกิด

กระบวนการสรางงานหรือกระบวนการเพ่ิมคณุคา ปญหา

ในการพัฒนาระบบขนสงสินคาไดแก ปญหาดานระบบ

โครงสรางพื้นฐานการขนสงและสิ่งอํานวยความสะดวก

ทางการคา ปญหาทางทาการขนสง ไมวาจะเปนทางบก 

ทางนํ้า ทางอากาศ และทางทอ ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําใหการ

ขนสงสินคายังไรประสิทธิภาพและไมสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูใชบริการได อุปสรรคเหลานี้ยังคงไม

ไดรับการแกไขอยางถูกจุดและมีการทุมทรัพยากรเขาไป

ในท่ีซึง่ไมกอใหเกดิประโยชนจงึนบัเปนความสญูเสียอยาง

มากประกอบกับกลุมคนเดิม ๆ ยังยึดติดกับแนวคิดที่

ลาหลัง ไมมีการพัฒนา

 ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําวิจัย ความสัมพันธของ

รายงานทางการเงินที่มีตอการบริหารจัดการโลจิสติกส 

เพื่อศึกษารายงานทางการเงินและการบริหารจัดการ
โลจสิติกส และศกึษาถงึความสมัพนัธของรายงานทางการเงนิ
ทีม่ตีอการบรหิารจดัการโลจสิตกิส ทัง้นีผ้ลการศกึษาวจิยั

จะเปนแนวทางในการการบรหิารจดัการโลจสิตกิส เพือ่ให

สามารถตอบสนองความตองการและสรางความเขาใจการ

บริหารจัดการโลจิสติกส อีกทั้งเปนแรงผลักดันใหธุรกิจ

ตาง ๆ สามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารจัดการอยาง

มปีระสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน และยังสรางความรูความเขาใจ

ในการจัดการโลจิสติกสที่จะมาถายทอดความรูใหแก

ผูประกอบการท้ังในระดับผูบริหารและระดับปฏิบัติการ

อีกดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาการรายงานทางการเงินและการ

บริหารจัดการโลจิสติกส

 2. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธของรายงานทางการ
เงินที่มีตอการบริหารจัดการโลจิสติกส

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ผูประกอบการธุรกิจโลจิสติกสรายงาน

ทางการเงินและการนํานําเทคโนโลยีมาใชในรายงาน

ทางการเงินมาใชในการดําเนินงาน

 2. ผูประกอบการธุรกิจโลจิสติกสสามารถ

บรหิารดานบคุลากร ดานการจดัการขนสงสนิคา ดานการ

จัดการคลังสินคา และดานการจัดการสารสนเทศ

วิธีดําเนินการวิจัย 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูประกอบ

การธุรกิจขนสงใน จังหวัดนครสวรรค เนื่องจากผูศึกษา

ตองการไดขอมลูซึง่ไดเปนรายบคุคลเพือ่นาํไปพฒันางาน

วจิยั จงึไดดาํเนนิการคดัเลอืกประชากรทัง้หมดทีเ่กีย่วของ

โดยตรง เปนกลุมตวัอยางซึง่จดทะเบยีนไวกบักรมพฒันา

ธุรกิจการคา จังหวัดนครสวรรค ในป พ.ศ. 2553 จํานวน 

117 ราย แบงออกเปนหางหุนสวน จํานวน 82 ราย และ

บริษัท จํานวน 35 ราย

 ขอบเขตดานตัวแปร

 ตัวแปรอิสระ ไดแก ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ 

ประกอบดวย 

 1. ขอมูลทั่วไป 

  (1.1.) เพศ (1.2). อายุ (1.3.) ระดบัการศกึษา 

(1.4.) ตาํแหนงของผูตอบแบบสอบถาม (1.5.)รายไดสทุธิ

ของธุรกิจเฉล่ียตอเดือน (1.6.)ระยะเวลาท่ีเปดดําเนิน

ธุรกิจ 

 2. การจัดทํารายงานทางการเงินขององคกรใน
ทัศนของผูบริหารธุรกิจโลจิสติส

  (2.1.) วตัถปุระสงคในการรายงานทางการเงนิ 

(2.2.) ดานการใชรายงานทางการเงินในดานบรหิารธุรกจิ 
(2.3.) ดานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (2.4.) 

ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในรายงานทางการเงิน (2.5.) 

ดานการใหความสําคัญกับบัญชีและระบบเอกสาร
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 ตัวแปรตาม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก การ

บรหิารจดัการโลจสิตกิส ประกอบดวย ดานบคุลากร ดาน

การจัดการขนสงสินคา ดานการจัดการคลังสินคา ดาน

การจัดการสารสนเทศ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัในครัง้นี ้ไดแก แบบสอบถาม 

แบงออกเปน 4 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไป

ของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดทํา

รายงานทางการเงินขององคกรในทัศนคติของผูบริหาร

ธุรกิจโลจิสติกส โดยใชระดับการวัดของตัวแปรในแบบ

ชวง เปนคําถามแบบวัดเปนระดับความคิดเห็นวาผูตอบ

แบบสอบถามเห็นดวยกับขอคําถามจากแบบสอบถาม 

10 ระดับ 

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหาร
จดัการดานบริการลูกคาและบริหารจัดการธุรกจิโลจิสตกิส

โดยใชระดับการวัดของตัวแปรในแบบชวงเปนคําถาม

แบบวดัเปนระดบัความคิดเหน็วาผูตอบแบบสอบถามเห็น

ดวยกับขอคําถามจากแบบสอบถาม 10 ระดับ

 ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ

ผลการวิจัย

 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการธุรกิจขนสง

ในจังหวัดนครสวรรค พบวา ผูประกอบการธุรกิจขนสง

ในจงัหวดันครสวรรค สวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 53.8 

รองลงมาเปนเพศหญิง รอยละ 46.2 มีอายุเฉลี่ย 42 ป 

(41.75 ป) โดยมีอายุตํ่าสุด 21 ป และอายุสูงสุด 67 ป 

สวนใหญจบการศึกษาสูงสุดเฉล่ียในระดับปริญญาตรี 

รอยละ 54.7 รองลงมาจบการศกึษาสงูสดุตํา่กวาปรญิญา

ตรี รอยละ 22.2 โดยตําแหนงของกลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนเจาของกิจการ รอยละ 46.2 รองลงมามีตาํแหนงเปน

ผูจดัการท่ัวไป รอยละ29.9 รายไดสุทธขิองธุรกจิเฉล่ียตอ

เดือน (บาท) 12,700.85 บาทตอเดือน รายไดตํ่าสุดตอ

เดือน 5,000 และรายไดสูงสุดตอเดือน 30,000.00 บาท 

และระยะเวลาท่ีเปดดําเนินธุรกิจเฉลี่ยประมาณ 10 ป 

(9.80 ป) ระยะเวลาท่ีเปดดําเนินธุรกิจตํ่าสุด 1 ป และ

ระยะเวลาที่เปดดําเนินธุรกิจสูงสุด 30 ป 

 2. การวิเคราะหการจัดทํารายงานทางการเงิน

ขององคกรในทศันะของผูบรหิารธรุกจิโลจสิติกส ประกอบ

ดวย วัตถุประสงคในการรายงานทางการเงิน ดานการใช
รายงานทางการเงินในดานบริหารธุรกจิ ดานความนาเช่ือถือ

ของรายงานทางการเงิน ดานการนําเทคโนโลยีมาใชใน

รายงานทางการเงิน และดานการใหความสําคัญกับบัญชี

และระบบเอกสาร
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ตารางที่ 1 ภาพรวมของการจัดทํารายงานทางการเงินขององคกรในทัศนของผูบริหารธุรกิจโลจิสติกส (N = 117)

ภาพรวมของการจัดทํารายงานทางการเงินขององคกรใน

ทัศนะของผูบริหารธุรกิจโลจิสติกส

คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

1. วัตถุประสงคในการรายงานทางการเงิน 6.59 1.00 10.00 1.84

2. ดานการใชรายงานทางการเงินในดานบริหารธุรกิจ 6.37 1.00 10.00 1.87

3. ดานความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงิน 6.43 2.00 10.00 1.82

4. ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในรายงานทางการเงิน 6.41 2.00 9.00 1.88

5. ดานการใหความสําคัญกับบัญชีและระบบเอกสาร 6.33 2.00 9.00 1.80

  จากตารางท่ี พบวา ภาพรวมของการจัดทํา

รายงานทางการเงินขององคกรในทัศนของผูบรหิารธุรกิจ

โลจิสตกิส พบวา วตัถปุระสงคในการรายงานทางการเงิน 

มคีาเฉล่ียมากท่ีสดุ (x= 6.59) โดยรองลงมาคือดานความ

นาเช่ือถอืของรายงานทางการเงิน (x= 6.43) ดานการนํา

เทคโนโลยีมาใชในรายงานทางการเงิน (x= 6.41) ดาน

การใชรายงานทางการเงนิในดานบรหิารธรุกจิ (x= 6.37) 

และดานการใหความสาํคญักับบญัชแีละระบบเอกสาร (x
= 6.33) 

 3. การบริหารจัดการดานบริการลูกคาและ

บริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส 

ตารางที่ 2 ภาพรวมของการบริหารจัดการดานบริการลูกคาและบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส (N = 117)

ภาพรวมของการบริหารจัดการดานบริการลูกคาและ

บริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส

คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

1. ดานบุคลากร 6.25 2.00 9.00 1.86

2. ดานการจัดการขนสงสินคา 6.53 2.00 9.00 1.79

3. ดานการจัดการคลังสินคา 6.43 1.00 10.00 1.85

4. ดานการจัดการสารสนเทศ 6.45 1.00 10.00 1.84

 จากตารางท่ี 2 พบวา ภาพรวมของการบริหาร

จดัการดานบริการลูกคาและบริหารจัดการธุรกจิโลจิสตกิส 

ผูประกอบการธุ รกิจขนส ง ในจั งหวัดนครสวรรค
ใหความสําคัญกับ ดานการจัดการขนสงสินคามากท่ีสุด

(x= 6.53) รองลงมาคือ ดานการจัดการสารสนเทศ

(x= 6.45) ดานการจัดการคลังสินคา (x= 6.43) และ

ดานบุคลากร (x= 6.25) ตามลําดับ

 4.  ศึกษาความสัมพันธความสัมพันธของการ

จดัทํารายงานทางการเงนิขององคกรในทศันของผูบรหิาร

ธรุกจิโลจสิติกสทีม่ตีอการบรหิารจดัการดานบรกิารลกูคา
และบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส 
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ตารางที่ 3  ความสัมพันธของรายงานทางการเงินที่มีตอการบริหารจัดการโลจิสติกสดานบุคลากร

 

การจัดทํารายงานทางการเงินขององคกร

ในทัศนะของผูบริหารธุรกิจ

คาสัมประสิทธิ์

ถดถอย (b)

t Sig.t

1. วัตถุประสงคในการรายงานทางการเงิน .170 1.970 .051

2. ดานการใชรายงานทางการเงินในดานบริหารธุรกิจ -.008 -.092 .927

3. ดานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน -.146 -1.521 .131

4. ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในรายงานทางการเงิน -.074 -.816 .416

5. ดานการใหความสําคัญกับบัญชีและระบบเอกสาร -.055 -.618 .538

คาคงที่ (Intercept) 69.463 5.342 .000

R2= 0.053, SEE = 6.046, F = 1.254, Sig. Of F = 0.289

 จากตาราง 3 พบวา ตวัแปรอสิระทัง้หมดประกอบ

ดวยการจัดทํารายงานทางการเงิน ดานวัตถุประสงคใน

การรายงานทางการเงิน ดานการใชรายงานทางการเงินใน

ดานบริหารธุรกจิ ดานความนาเช่ือถอืของรายงานทางการ

เงิน ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในรายงานทางการเงิน 

และดานการใหความสําคัญกับบัญชีและระบบเอกสาร 

สามารถอธบิายการผนัแปรของตวัแปรตาม คอืการบรหิาร

จดัการดานบริการลูกคาและบริหารจัดการธุรกจิโลจิสตกิส
ดานบุคลากรไดรอยละ 5.3 ตัวแปรอิสระไมมีผลตอการ

บริหารจัดการดานบริการลูกคาและบริหารจัดการธุรกิจ

โลจิสติกส ดานบุคลากร

ตารางที่ 4 ความสัมพันธของรายงานทางการเงินที่มีตอการบริหารจัดการโลจิสติกสดานการจัดการขนสงสินคา

การจัดทํารายงานทางการเงินขององคกร

ในทัศนะของผูบริหารธุรกิจ

คาสัมประสิทธิ์

ถดถอย (b)

t Sig.t

1. วัตถุประสงคในการรายงานทางการเงิน -.030 -.373 .710

2. ดานการใชรายงานทางการเงินในดานบริหารธุรกิจ -.108 -1.306 .194

ตารางที่ 4 (ตอ)

การจัดทํารายงานทางการเงินขององคกร

ในทัศนของผูบริหารธุรกิจ

คาสัมประสิทธิ์

ถดถอย (b)

t Sig.t

3. ดานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน .029 .323 .747

4. ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในรายงานทางการเงิน -.052 -.621 .536

5. ดานการใหความสําคัญกับบัญชีและระบบเอกสาร .042 .507 .613

คาคงที่ (Intercept) 73.037 6.073 .000

R2= 0.022, SEE = 5.592, F = 0.500, Sig. Of F = 0.776
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 จากตาราง 4 พบวา ตวัแปรอสิระทัง้หมดประกอบ

ดวยการจัดทํารายงานทางการเงิน ดานวัตถุประสงคใน

การรายงานทางการเงิน ดานการใชรายงานทางการเงินใน

ดานบริหารธุรกจิ ดานความนาเช่ือถอืของรายงานทางการ

เงิน ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในรายงานทางการเงิน 

และดานการใหความสําคัญกับบัญชีและระบบเอกสาร 

สามารถอธบิายการผนัแปรของตวัแปรตาม คอืการบรหิาร

จดัการดานบริการลูกคาและบริหารจัดการธุรกจิโลจิสตกิส 

ดานการจัดการขนสงสินคาไดรอยละ 2.2 ตัวแปรอิสระ

ไมมผีลตอการบรหิารจดัการดานบรกิารลกูคาและบรหิาร

จัดการธุรกิจโลจิสติกส ดานการจัดการขนสงสินคา

ตารางที่ 5 ความสัมพันธของรายงานทางการเงินที่มีตอการบริหารจัดการโลจิสติกสดานการจัดการคลังสินคา

การจัดทํารายงานทางการเงินขององคกร

ในทัศนะของผูบริหารธุรกิจ

คาสัมประสิทธิ์

ถดถอย (b)

t Sig.t

1. วัตถุประสงคในการรายงานทางการเงิน -.031 -.368 .714

2. ดานการใชรายงานทางการเงินในดานบริหารธุรกิจ -.134 -1.532 .128

3. ดานความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงิน .066 .697 .487

4. ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในรายงานทางการเงิน -.037 -.414 .680

5. ดานการใหความสําคัญกับบัญชีและระบบเอกสาร -.053 -.611 .542

คาคงที่ (Intercept) 76.394 5.996 .000

R2= 0.033, SEE = 5.925, F = 0.755, Sig. Of F = 0.584

 จากตาราง 5 พบวา ตวัแปรอสิระทัง้หมดประกอบ

ดวยการจัดทํารายงานทางการเงิน ดานวัตถุประสงคใน

การรายงานทางการเงิน ดานการใชรายงานทางการเงินใน
ดานบริหารธุรกจิ ดานความนาเช่ือถอืของรายงานทางการ

เงิน ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในรายงานทางการเงิน 

และดานการใหความสําคัญกับบัญชีและระบบเอกสาร 

สามารถอธบิายการผนัแปรของตวัแปรตาม คอืการบรหิาร

จดัการดานบริการลูกคาและบริหารจัดการธุรกจิโลจิสตกิส 
ดานการจัดการคลังสินคาไดรอยละ 3.3 ตวัแปรอสิระไมมี
ผลตอการบริหารจัดการดานบริการลูกคาและบริหารจัด

การธุรกิจโลจิสติกส ดานการจัดการคลังสินคา
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ตารางที่ 6 ความสัมพันธของรายงานทางการเงินที่มีตอการบริหารจัดการโลจิสติกสดานการจัดการสารสนเทศ

การจัดทํารายงานทางการเงินขององคกร

ในทัศนะของผูบริหารธุรกิจ

คาสัมประสิทธิ์

ถดถอย (b)

t Sig.t

1. วัตถุประสงคในการรายงานทางการเงิน -.095 -1.312 .192

2. ดานการใชรายงานทางการเงินในดานบริหารธุรกิจ .089 1.191 .236

3. ดานความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน .098 1.217 .226

4. ดานการนําเทคโนโลยีมาใชในรายงานทางการเงิน -.017 -0.220 .826

5. ดานการใหความสําคัญกับบัญชีและระบบเอกสาร -.205 -2.771 .007*

คาคงที่ (Intercept) 53.480 4.935 .000

R2= 0.093, SEE = 5.039, F = 2.279, Sig. Of F = 0.052

 จากตาราง 4.10 พบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมด

ประกอบดวยการจัดทํารายงานทางการเงิน ดาน

วัตถุประสงคในการรายงานทางการเงิน ดานการใช
รายงานทางการเงินในดานบริหารธุรกจิ ดานความนาเช่ือถอื
ของรายงานทางการเงิน ดานการนําเทคโนโลยีมาใชใน

รายงานทางการเงิน และดานการใหความสําคัญกับบัญชี

และระบบเอกสาร สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปร

ตาม คอืการบริหารจัดการดานบริการลูกคาและบรหิารจดั

การธุรกิจโลจิสติกส ดานการจัดการสารสนเทศ ไดรอย

ละ 9.3 โดยมีเพียงดานการใหความสําคัญกับบัญชีและ
ระบบเอกสารนอยมีผลตอการบริหารจัดการดานบริการ
ลูกคาและบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกสดานการจัดการ

สารสนเทศสูง

อภิปรายผล

 สมมติฐานของการวิจัย สามารถอภิปรายผลได
ดังนี้

 จากสมมติฐานของการวิจัย พบวาความสัมพันธ

ระหวาง รายงานทางการเงนิไมมผีลตอการบริหารจัดการ
โลจสิตกิส ซึง่ไมสอดคลองกบัสมมตฐิานของการวจิยัทีต่ัง้

ไว นั่นคือ ไมวาในทัศนะของผูบริหารธุรกิจโลจิสติกสนั้น

จะใหความสําคญัตอรายงานทางการเงิน ซ่ึงประกอบดวย 

วัตถุประสงคในการรายงานทางการเงิน การใชรายงาน

ทางการเงินในดานบรหิารธุรกจิความนาเชือ่ถอืของรายงาน

ทางการเงนิการนาํเทคโนโลยีมาใชในรายงานทางการเงิน

และการใหความสําคญักับบญัชแีละระบบเอกสารอยางไร

ก็ตามจะไมสงผลตอการบริหารจัดการโลจิสติกส ซึ่ง

ประกอบดวย การบริหารจัดการดานบุคลากร การบริหาร

จดัการดานการจัดการขนสง การบริหารจัดการคลังสนิคา 

และการบรหิารจดัการดานการจดัการสารสนเทศ ในดาน

ใดเลย

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะท่ัวไป

 1.  การบริหารจัดการดานบริการลูกคาและ

บริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส ดานบุคลากร ขอที่มี
คาเฉล่ียต่ําท่ีสุด ไดแก ผูประกอบการจะตองมีเทคนิค

และวิธีการบริหารบุคคลในองคกรซ่ึงจะมีผลทําใหเกิด

การปฏิบัติงานในองคกรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

งานสูงข้ึน ดังน้ัน ผูประกอบการธุรกิจขนสงในจังหวัด

นครสวรรค ควรปรับปรุงเทคนคิและวิธกีารบรหิารบคุคล
ใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

 2.  การบริหารจัดการดานบริการลูกคาและ

บรหิารจัดการธุรกิจโลจิสตกิส ดานการจัดการขนสงสนิคา 
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ขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่ทีส่ดุ ไดแก กจิการมกีารตรวจเชค็สภาพ

พาหนะท่ีใชขนสงสินคาเปนประจําและสม่ําเสมอ ดังนั้น

ผูประกอบการธรุกจิขนสงในจงัหวดันครสวรรค ควรตรวจ

เช็คสภาพพาหนะที่ใชขนสงสินคาอยางสมํ่าเสมอ

 3.  การบริหารจัดการดานบริการลูกคาและ

บริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส ดานการจัดการคลังสินคา 

ขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่ทีส่ดุ ไดแก มกีารจดัสรรพนกังานสาํหรบั

ดแูลคลงัสนิคาและรกัษาความปลอดภยัของสนิคา ดงันัน้ 

ผูประกอบการธุรกิจขนสงในจังหวัดนครสวรรค ควร

จัดสรรพนักงานสําหรับดูแลคลังสินคาและรักษาความ

ปลอดภัยของสินคาอยางพอเพียง

 4. การบริหารจัดการดานบริการลูกคาและ

บริหารจัดการธุรกจิโลจสิตกิส ดานการจัดการสารสนเทศ 

ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด ไดแก กิจการมีการปรับปรุง

อุปกรณการส่ือสารอยางสมํ่าเสมอ ดังนั้น ผูประกอบการ

ธุรกิจขนสงในจังหวัดนครสวรรค ควรปรับปรุงอุปกรณ

การส่ือสารใหมีความทันสมัย

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

 1. ควรศกึษาปญหาการรายงานทางการเงนิท่ีมี

ตอการบริหารจัดการโลจิสติกส

  2. ควรศึกษาการเปรียบเทียบการรายงาน

ทางการเงินทีม่ตีอการบริหารจดัการโลจิสตกิสกบัจงัหวัด
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