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 บทคัดย่อ 

การศึกษาการบริหารจัดการขนส่งด้วนรถบรรทุก โดยใช้ระบบ GPS ของบริษัท  

เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงการบริหารจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดย

ใช้ระบบ GPS และทราบถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

รวมถึงการติดตามรถบรรทุกในการขนส่งและตรวจสอบการท างานของพนักงานเพื่อน าความรู้ที่ได้

ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต  

การศึกษาการบริหารจัดการขนส่งด้วนรถบรรทุก โดยใช้ระบบ GPS ของบริษัท  
เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ทางคณะผู้จัดท าได้น าเอาโปรแกรม Microsoft Word เข้ามาช่วยให้การ
จัดท ารูปเล่มโครงการให้มีความถูกต้อง แม่นย า เพราะสามารถตรวจสอบเนื้อหา การสะกดค า และ
การตรวจสอบไวยากรณ์ รวมถึงโปรแกรม PowerPoint ซึ่งเข้ามาช่วยในเร่ืองของการสร้างงาน
น าเสนออย่างเป็นขั้นตอนทั้งการน าเสนอแบบภาพนิ่ง การใส่เอฟเฟค เสียงดนตรีและวิดีโอ มาใช้ใน
การน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผลการด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และคณะผู้จัดท าได้รับ
ประโยชน์จากการที่ได้ศึกษาดูงานที่บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ในเร่ืองของการบริหารจัดการ
ขนส่ง การขนส่งโดยใช้ระบบ GPS  มาใช้ในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตรวมไปถึงการ
ท างานของพนักงานขับรถ และยังทราบถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบในการขนส่ งท าให้รู้จักการ
แก้ปัญหาที่อาจจะ เกิดขึ้นระหว่างการท างานได้ ซึ่งสามารถน าไปต่อยอดเพื่อศึกษาต่อหรือประกอบ
อาชีพในเร่ืองของการบริหารจัดการขนส่ง   และการติดตามรถโดยใช้ระบบ GPS   
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  สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าโครงการฯได้รับความอนุเคราะห์จากคุณบริษัท เบทาโกร 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  การบริหารการจัดการขนส่งมีบทบาทส าคัญต่อการประกอบธุรกิจการขนส่ง

เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่น าปัจจัยการผลิต และผลผลิตไปยังที่ต่าง ๆ ที่มีความต้องการ ดังนั้น การ

ขนส่งที่มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนโดยเปรียบเทียบต่ าจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สนับสนุนการ

พัฒนาเศรษฐกิจและก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน และยังเป็นการ

เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อีกด้วย ที่ผ่านมาตั้งแต่แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ประเทศไทยมีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง

ถนนเพื่อผลักดันให้เกิดการกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ท าให้มีการก่อสร้าง

ถนน และขยายถนน 4 ช่องจราจรไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ ผลที่ตามมาคือการขนส่งทางถนนจึง

เป็นรูปแบบการขนส่งหลักของประเทศโดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 แต่เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาล

ได้มีนโยบายให้ความส าคัญกับการขนส่งทางรางและทางน้ าส าหรับการขนส่งจ านวนมาก ๆ 

เนื่องจากการขนส่งทั้งสองรูปแบบมีต้นทุนต่อหน่วยโดยเปรียบเทียบต่ ากว่าการขนส่งทางถนน ซึ่ง

สามารถสะท้อนโครงสร้างรูปแบบการขนส่งและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งของประเทศ 

  การศึกษาการบริหารจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยใช้ระบบ GPS มีความส าคัญ

ในการบริหารจัดการขนส่ง ที่มีความสอดคล้องกับการท างานของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

ที่น าระบบ GPS มาใช้ในการตรวจสอบการเดินรถและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในตรวจสอบการ

ขนส่งและจัดการเส้นทางให้มีความสะดวกรวดเร็วที่สุด และยังสามรถลดต้นทุนในการขนส่งได้อีก

ด้วย บริษัทได้มีการน าเทคนิคการส ารวจรังวัดดาวเทียม GPS มาใช้ในการบริหารจัดการขนส่งการ

ปฏิบัติงานด้านการส ารวจรังวัดด้วยดาวเทียม GPS ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดความแม่นย า

ในการค้นหาต าแหน่งด้วยดาวเทียม ท าให้สามรถตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 

  ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการบริหารจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุก

โดยใช้ระบบ GPS กรณีศึกษา บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) เพื่อทราบถึงการบริหารจัดการ

ขนส่งโดยใช้รถบรรทุกและระบบ GPS ในการบริหารจัดการเส้นทางเดินรถและสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในอนาคต 



 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยใช้ระบบ GPS ของบริษัท 

เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

 2. เพื่อศึกษาปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุก

ของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)  

3. เพื่อศึกษาการติดตามรถบรรทุกในการขนส่งและตรวจสอบการท างานของ

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

4. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการ

ค้นหาข้อมูลและจัดการท าโครงการ 

5. เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยใช้ระบบ GPS ของ

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

2. รู้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุกของ 

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาขน) 

3. เข้าใจถึงการติดตามรถบรรทุกในการขนส่งและตรวจสอบการท างานของ 

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

 4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการค้นหา

ข้อมูลและจัดท าโครงการ 

5. สามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคตได้ 



 
 

บทที ่ 2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 
 การศึกษาการบริหารจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ FIFO (FIRST-IN-FIRST-
OUT)  การศึกษาน าเข้าวัตถุดิบข้าวโพดบดจากประเทศกัมพูชามาแปรรูปอาหารสัตว์และการศึกษา
การบริหารจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยระบบ GPS ของ บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)  
ธุรกิจของเบทาโกรเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการสร้างฐานการผลิตด้านปศุสัตว์แห่ง
แรกที่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และได้ขยายฐานการผลิตเต็มรูปแบบไปยังจังหวัด
ลพบุรีเพื่อรองรับขอบข่ายธุรกิจครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การเลี้ยง และการพัฒนาสายพันธุ์ 
ซึ่งครอบคลุมทั้งสุกร ไก่เนื้อและไก่ไข่ การท าฟาร์มพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การผลิตและจ าหน่าย
เวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกับเกษตรกรในโครงการประกันราคา
ไก่เนื้อและไก่ไข่ โครงการจ้างเลี้ยงสุกรขุน การผลิตและจ าหน่ายสุกรขุน เนื้อสุกร เนื้อไก่ 
ไข่ไก่ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อจ าหน่ายในประเทศและส่งออก  ทางคณะผู้จัดท าได้น า
รายละเอียดและอ้างอิงจากเอกสารประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ มีหัวข้อที่จะศึกษาดังต่อไปนี้ 



 
 

 1.  ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ที่น ามาเป็นกรณีศึกษา 
 2.  รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ที่ไปศึกษา 
 3.  ผังองค์กร 
  4.  แผนที ่
  5.  นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
  6.  ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
1.  ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ที่น ามาเป็นกรณีศึกษา  
     เครือเบทาโกรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2510 ในชื่อบริษัท เบทาโกร จ ากัด ด้วยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมต้น 10 ล้านบาท เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์ โดยมีโรงงานแห่งแรกที่  
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ส านักงานใหญ่แห่งแรกของบริษัท ตั้งอยู่ ที่ แขวงสวนมะลิ เขต
ป้อมปราบฯ ต่อมาได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เ ร่ิมจากสร้างฐานการผลิตแห่งแรก 
ประกอบด้วยฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงงานอาหารสัตว์ โรงฟักไข่ ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และ
ได้ขยายฐานการผลิตมา 
ที่ จ.ลพบุรี เนื่องจากมีความเหมาะสมในด้านแหล่งวัตถุดิบและท าเลที่ตั้ง เพื่อพัฒนาเป็นฐานธุรกิจ
อุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรประกอบด้วย โรงงานอาหารสัตว์ฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงฟักไข่ 
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สดและเน้ือไก่แช่แข็ง 

 
ภาพท่ี 2.1 ภาพบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)



 
 

 
  โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกแช่แข็ง และนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งบริษัทในเครือ
ขึ้นมาอีกหลายบริษัท เพื่อด าเนินธุรกิจด้านการผลิต การเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ทั้งสุกร ไก่
เนื้อ ไก่ไข่ การจัดท าฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ การผลิตและจ าหน่ายเวชภัณฑ์ส าหรับสัตว์ในระดับ
มาตรฐานสากล และร่วมกับเกษตรกรด าเนินธุรกิจในโครงการประกันราคาไก่เนื้อและไก่ไข่ 
โครงการจ้างเลี้ยงสุกรขุนรวมทั้งการผลิตและจ าหน่ายและจ าหน่ายสุกรขุน เนื้อไก่สด ไข่ไก่ และ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อจ าหน่ายในประเทศและส่งออก 

 

ภาพท่ี 2.2 ฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร โรงฟักไข่ 

            ปัจจุบันเครือเบทาโกรเติบโตก้าวสู่การเป็นกลุ่มบริษัทชั้นน าของประเทศที่ด าเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ตั้งแต่ขั้นเร่ิมต้นจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ 
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนไทยและคนทั่วโลก มียอดขายรวมกว่า 22,000 ล้านบาท บริษัท
ในเครือกว่า 25 บริษัทและบุคลากรมากกว่า 15,000 คน ประจ าอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและใน
ต่างประเทศและมีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ ภายในโครงการนอร์ธปาร์ค 
ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งย้ายมาจากส านักงานสวนมะลิ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2539 
สายธุรกิจเครือภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์ 
            ธุรกิจเครือภูมิภาคและธุรกิจอาหารสัตว์ บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) อยู่ใน
สายธุรกิจนี้ เครือเบทาโกร ได้จัดต้ังบริษัทสาขาขึ้นในจังหวัดต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ เพื่อเป็น
ฐานในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของเครือเบทาโกรครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจ าหน่าย
อาหารสัตว์การด าเนินธุรกิจฟาร์มสุกร และฟาร์มไก่ไข่ โครงการประกันราคาไก่เนื้อและไก่ไข่ 
โครงการจ้างเลี้ยงสุกรขุน การผลิตและจ าหน่ายเนื้อสุกร เนื้อไก่และไข่ไก่ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร
อ่ืนๆ นับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ สด สะอาด และ
ทันสมัย และเป็นการสร้างงานอาชีพและรายได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น  บริษัท เบทาโกร จ ากัด 
(มหาชน) สายธุรกิจอาหารสัตว์ 

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ชื่อย่อ BTG (Betagro Public Company Limited) 
เป็นบริษัทแรกในเครือเบทาโกร ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2510 เดิมชื่อบริษัท เบทาโกร จ ากัด และเปลี่ยน



 
 

ชื่อเป็น บริษัท เบทาโกรอาหารสัตว์ จ ากัด ในปี พ.ศ.2532 โดยท าหน้าที่ผลิตอาหารสัตว์เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของเครือเบทาโกรและจ าหน่ายอาหารสัตว์เพื่อการค้าให้กับลูกค้าทั่วไป
ด้วย ต่อมาในปี พ.ศ.2537 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เบทาโกร อโกรกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) แต่เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจในปี 2540และเกิดภาวะไข้หวัดนกในต้นปี พ.ศ.2547 บริษัทจึงชะลอการน าบริษัท
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท  เบทาโกร จ ากัด  
(มหาชน) ในปี 2550 
(แหล่งที่มา: http://www.betagrofeed.com/th/company_profile.php) 

2.  รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ท่ีไปศึกษา 

ภาพท่ี 2.3 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

ภาพท่ี 2.4 บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

(แหล่งที่มา: http://www.betagrofeed.com/th/company_profile.php) 

 



 
 

3.  ผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.  แผนท่ีของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

ภาพท่ี 2.5 แผนท่ีตั้งบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

หมวดหมู่ : โรงงานอาหารสัตว์พระประแดง  

ที่อยู่ : 46 ถ.เพชรหึงส์ ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  
โทรศัพท์ 0-2816-5011 โทรสาร 0-2463-9157 
อีเมล์ : http://betagro.com/index_th.php 

 
 
 



 
 

5.  นโยบายและวิสัยทัศน์ 
เครือเบทาโกรได้น าแนวคิดในการท างานอย่างมีคุณภาพในทุกขั้นตอน ที่

เรียกว่า Total Quality Management (TQM) เพื่อปลูกฝังให้พนักงานมีพฤติกรรมทาง
ความคิดและการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวคิด TQM ที่เครือเบทาโกร
น ามาใช้ ได้แก่ PDCA : Plan – Do –Check – Act (การวางแผนอย่างรอบคอบ การมุ่งมั่น
กระท าตามแผน การส ารวจ/ตรวจตราอย่างสม่ าเสมอและการทบทวนตน) Customer Focus 
(การให้ความส าคัญทั้งลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอก) Fact Base (ท างานโดยอาศัย
ข้อเท็จจริง) Dispersion (สนใจการกระจายหรือรายละเอียดไม่ดูแต่ค่าเฉลี่ยหรือค่ารวมๆ) 
และ Process Oriented (เป็นผู้รู้ทั้งเหตุและผลสนใจทั้งกระบวนการและผล)  ในการท างาน
อย่าง TQM นอกจากแนวคิด TQM ทั้ง 5 ข้อแล้ว ยังต้องใช้เครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุ ง
งานอื่นๆมาช่วยในการท างานในการวิเคราะห์และหาวิธีปรับปรุงงานอาทิเช่น 7 QC Tools, 
Kaizen, Total Productivity management (TPm), Total Productive Maintenance (TPM), 
Performance Analysis and Control (PAC), Material Flow Cost Accounting (MFCA) เป็น
ต้น การปลูกฝังการท างานอย่าง TQM นี้ เป็นการพัฒนาการศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้
เกิดการท างานอย่างเป็นระบบ (Systematic) เป็นวิทยาศาสตร์ (Scientific) มีที่มาที่ไปและ
ความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน (Logic & Linkage) ในทุกขั้นตอนของการท างาน ท าให้มั่นใจได้
ว่า เครือเบทาโกรจะสามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าTotal Productivity 
Management (TPM) เครือเบทาโกรได้น าเครื่องมือ Total Productivity management (TPm) 
มาใช้ในการบริหารจัดการ และส่งเสริมกิจกรรมปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง  เพื่อใช้ทรัพยากร 
(Resource) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการก าหนดโครงสร้างการกระจาย
เป้าหมาย (Target Deployment Structure) ที่เชื ่อมโยงกันจากเป้าหมายของเครือ ไปสู่
เป้าหมายของบริษัท และเป้าหมายของหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบเป้าหมายในแต่ละหน่วยงาน
จะคิดและค้นหาหัวข้อปรับปรุง (Initiatives) ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานสนับสนุนจะช่วย
ในการสนับสนุนกระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ การหาวิธีปรับปรุง และการหาหัวข้อ
ปรับปรุง การด าเนินกิจกรรมปรับปรุงงาน (TPm) จะมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอจาก
ผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งให้ค าแนะน าและการสนับสนุน รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานแบบเฉพาะเจาะจง  ทั้งนี ้การประเมินผลหัวข้อปรับปรุงงานนั้น 
นอกจากจะมีการวัดผลส าเร็จของกิจกรรมในหัวข้อปรับปรุงนั้นๆ แล้ว ยังมีการก าหนดวิธี
วัดผลเพื่อให้สามารถสะท้อนผลการปรับปรุงในงบก าไรขาดทุนทางบัญชีอีกด้วย  ทุกๆปี 
เครือจะมีการจัดงาน TPmCHAmPIONเพื ่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพและ
ความภาคภูมิใจในการท ากิจกรรมปรับปรุงงานต่อผู ้บริหารระดับสูง และพนักงานของ



 
 

เครือเบทาโกรทั้งประเทศ ทั้งยังเป็นการแบ่งปันแนวคิดและวิธีที่ได้ปรับปรุงงาน ซึ่งท าให้
เกิดการต่อยอดและเกิดวิธีการใหม่ๆในเครือเบทาโกร  World Class Manufacturing (WCM) 

โครงการที่น าชื่อรางวัลระดับสูงสุดของ PM Prize ของสถาบัน JIPM 
ประเทศญี่ปุ ่น  มาเป็นหลักชัย  โดยรวมเครื่องมือการบริหารพื ้นฐานเช่น 5S, Kaizen 
Suggestion System, Quality Control Circle และเครื่องมือที่ส าคัญคือ Total Productive 
Maintenance (TPM) ซึ่งประกอบด้วย Pillar ที่ส าคัญ 8 Pillars ครอบคลุมกิจกรรมของ
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมในทุกขั้นตอน โดยมุ่งเน้นการด าเนินการผ่านกลุ่มย่อยที่
ประกอบด้วยพนักงานระดับปฏิบัติการและ พนักงาน ให้ตระหนักถึงความส าคัญของ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ สร้างจิตส านึกความเป็นเจ้าของ และร่วมพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆ
กัน นอกจากนี้องค์กรยังให้ความส าคัญกับพนักงานระดับปฏิบัติการและพนักงาน โดย
ส่งเสริมให้เข้าร่วมกลุ่มกันสร้าง”ชมรมคุณภาพชีวิต” (Quality of Life Club) ด้วยมุ่งหวังให้
พนักงานมีคุณภาพชีวิต ที่ดีทั้งในปฏิบัติงาน และครอบครัว รวมถึงชุมชนรอบข้ าง 

วิสัยทัศน ์
เครือเบทาโกรมุ่งผลิตและพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย จากฐาน

อุตสาหกรรมการเกษตรที่ทันสมัยเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก 
พันธกิจ  

1. พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ 
2. ปรับปรุงกระบวนการท างานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องโดยการบริหาร

ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและผู้บริโภค 

3. ด าเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้สัญ
ลักษณะ 

ของเครือเบทาโกร 
4. มีเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งที่ส าคัญของโลก 
5. เสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ร่วม

ลงทุนและผู้ถือหุ้น 

ค่านิยมเบทาโกร 
1. รู้จริง  ด าเนินงานโดยใช้แนวคิด TQM เพื่อให้เกิดทักษะความช านาญ 

ความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  
2. ซื่อสัตย์  มีความซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส และยึดมั ่นจริยธรรมในการ

ด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อถือและการยอมรับ  



 
 

3. ใส่ใจ  เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มเพื่อให้ธุรกิจด าเนินไป
ได้อย่างยั่งยืน 

4. คิดใหม่  กล้าคิดกล้าท าในสิ่งใหม่ ๆ สร้างสรรค์นวัตกรรม และปรับปรุง  
กระบวนการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ  

5. ใฝ่คุณภาพ  ใส่ใจในทุกรายละเอียดของกระบวนการบริหารจัดการเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ 
 (แหล่งที่มา:http://www.betagro.com/corporate/th/about )  

ระบบการจัดการคุณภาพของเครือเบทาโกร  
                       Betagro Quality Management (BQM) มาตรฐานด้านการจัดการที่มุ่งเน้น
เ รื ่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ด า เนินการตรวจติดตามและควบคุมตาม
มาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากลอย่างเคร่งครัดและสามารถตรวจสอบได้ทุกวันตลอด 
24 ชั่วโมง (24/7) ตลอดห่วงโซ่อาหารของเบทาโกร เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนมีมาตรฐาน
ด้านคุณภาพและความปลอดภัยครบทั้ง 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 

1. ความปลอดภัยในอาหาร (Food Safety) เป็นหัวใจส าคัญในการผลิต
อาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารของเครือเบทาโกรจึงผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอน 
เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง สารปนเปื้อน จุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย และสิ่ง
แปลกปลอมอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค  
 

ภาพท่ี 2.6 ความปลอดภัยในอาหาร(Food Safety) 



 
 

2. คุณภาพอาหาร (Food Quality) เครือเบทาโกรมุ่งมั่นผลิตอาหารที่มี
คุณภาพสูงแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นผลจากการทุ่มเทวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องโดยทีม
ผู้เชี ่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเบทาโกรตรงกับความต้องการของ
ลูกค้า 

ภาพท่ี 2.7 คุณภาพอาหาร (Food Quality) 

3. สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เครือเบทาโกรมีนโยบายสนับสนุน 
ส่งเสริมเร่ืองสวัสดิภาพสัตว์ ด้วยการริเร่ิมหลากหลายโครงการที่ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยง
และการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีคุณธรรม ครอบคุลมทุกขั้นตอนในการผลิต  

ภาพท่ี 2.8 สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) 

4. บริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence) การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้าเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างมากในกลยุทธ์ธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างเครือเบทาโกร
กับลูกค้าจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ “ผู้ขาย-ผู้ซื้อ” แต่เป็น “หุ้นส่วน” ผู้ซึ่งเบทาโกรมุ่งน าเสนอแต่
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  



 
 

ภาพท่ี 2.9 บริการท่ีเป็นเลิศ (Service Excellence) 

5. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) เครือเบทา
โกร ตระหนักเสมอว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหัวใจของการด าเนินธุรกิจ ผลกระทบที่
อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ชุมชน และ
สังคม ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  

ภาพท่ี 2.10 ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) 

มาตรฐานการประกันคุณภาพการผลิตไก่เครือเบทาโกร Assured Betagro 
Chicken Production (ABCP) เป็นการควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต โดยเน้นการ
จัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยอาหาร สวัสดิภาพสัตว์ปีก และสิ่งแวดล้อม ให้มีมาตรฐาน
เดียวกันทั้งระบบการผลิต ตั้งแต่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ โรงผลิตลูกไก่ ฟาร์มไก่ไข่ ไก่ไข่ การจับ
และขนส่งไก่ โรงแปรรูป ให้สอดคล้องกับกฏระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ และประเทศคู่
ค้า รวมถึงข้อก าหนดของลูกค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไก่จากเครือเบทาโกรสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทั้งภายใน และต่างประเทศ  
มาตรฐานการประกันคุณภาพฟาร์มสุกรเครือเบทาโกร  
 มาตรฐานการประกันคุณภาพฟาร์มสุกร เครือ เบทาโกร หรือ  Assured 
Betagro Swine Production (ABSP)ใช้เพื่อจัดการและประกันคุณภาพของกระบวนการผลิต



 
 

สุกรให้มีมาตรฐานในสายการผลิตสุกร ทั้งฟาร์มสุกรพันธุ์ สุกรขุนเครือเบทาโกร ตลอดจน
ฟาร์มสุกรขุนจ้างเลี้ยง  มุ่งเน้นการจัดการฟาร์มเพื่อการป้องกันโรค การดูแลด้านสวัสดิภาพ
สัตว์และความปลอดภัยด้านอาหารในการน าเนื้อสุกรไปใช้เพื่อการบริโภค โดยมาตรฐาน
ดังกล่าวนี้สามารถเทียบเท่าได้กับมาตรฐานสากลในการจัดการฟาร์มสุกรและสอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อก าหนดของทั้งกรมปศุสัตว์และมกอช. รวมทั้งยังค านึงถึงผลส ารวจความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุกรจากเครือเบทาโกรสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมกับเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค  
ระบบตรวจสอบย้อนกลับระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
 ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Betagro e -Traceability)มาประยุกต์ใช้ ซึ่งนับว่า
เป็นครั้งแรกของวงการปศุสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารของไทยที ่มีการพัฒนาและน า
ซอฟต์แวร์มาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มติดตั้งและใช้งานกับ
ธุรกิจไก่ครบวงจรเมื่อปี พ.ศ. 2546 ครอบคลุมตั้งแต่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไปจนถึงโรงงานผลิต
อาหารปรุงสุก รวมทั้งกระบวนการผลิตอื่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เ ริ่มขยายผลระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับประยุกต์ใช้กับธุรกิจสุกร ในปี พ.ศ. 2549 ช่วยให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของ
ผลิตภัณฑ์ได้ทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตั้งแต่ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มสุกรขุน 
โรงงานแปรรูปสุกร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริมส าหรับ
สัตว์ รวมทั้งประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับธุรกิจอาหาร ในปี พ.ศ . 2554 และ
พัฒนาเคร่ืองมือ เว็บไซต์ เพื่อให้ลูกค้าต่างประเทศสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และยิ่งไป
กว่านั้นในปี พ.ศ. 2555 เครือเบทาโกรได้มีการจัดท า QR Code ส าหรับผลิตภัณฑ์ S-Pure 
เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับส าหรับลูกค้า ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภค
มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจาก เครือเบทาโกร   
 เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที ่ช่วยในการ
บริหารจัดการการใช้ทรัพยากร ท าให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้านพื้นที่ได้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพิกัดของทุกฟาร์มและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรค 
 ก า ร ว ิจ ัย แ ล ะ พ ัฒ น า เ ป ็น ศ ูน ย ์ก ล า ง ข อ ง ก า ร ว ิจ ัย แ ล ะ พ ัฒ น า ด ้า น
เทคโนโลยีชีวภาพ ปศุสัตว์ อาหาร และการพัฒนาระบบทดสอบเชื้อปนเปื้อนที่ก่อโรคใน
อาหาร โดยมุ่งเน้นความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพความปลอดภัยในห่วง
โซ่อาหารทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค เพิ่ มขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และเสริมสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน  



 
 

6.  ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

ภาพท่ี 2.11. ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

สายพันธุ์โดยมีระบบการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มที่ทันสมัยภายใต้มาตรฐานและ

การควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดของสัตวแพทย์และสัตวบาลจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์จากเบทา

โกรที่น าไปเลี้ยงทั้งในฟาร์มของเบทาโกรเอง ฟาร์มของเกษตรกรคู่ค้าในโครงการจ้างเลี้ยงโครงการ

ประกันราคาหรือจัดจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรทั่วไปล้วนมีคุณภาพ สุขภาพแข็งแรงเติบโตเร็วช่วยลด

ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มสุกรพันธุ์น้ าเชื้อคุณภาพเบเมน ฟาร์มสุกร

ขุน ฟาร์มไก่เน้ือและฟาร์มไก่พันธุ์  

(แหล่งที่มา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1270 ) 

ภาพท่ี 2.12. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 



 
 

เครือเบทาโกรจัดจ าหน่ายอาหารสัตว์ภายใต้ตราสินค้า เบทาโกร (BETAGRO) 

ฟาร์ม (FARM) เพิ่มพูน (PERMPOON) บาลานส์ (BALANCE) มาสเตอร์ (MASTER) เบ-แลค 

(BE-LAC) พี-แลค (PE-LAC) ไบโอ (BIO)   โอเม็ก (OMEG) และ อะมิน่า (AMINA) ซึ่งได้รับการ

ตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ตั้งอยู่ทั่ว

ภูมิภาคของประเทศและก าลังเร่งขยายสู่ประเทศอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน ท าให้ปัจจุบันเครือเบทาโกร

มีศักยภาพการผลิตและจัดจ าหน่ายทั้งอาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น้ า ได้แก่อาหารไก่ไข่ อาหาร

ไก่เนื้อ อาหารสุกร อาหารโค อาหารเป็ด อาหารปลา อาหารกบ และอาหารกุ้ง ซึ่งตอบสนองความ

ต้องการของเกษตรกรได้อย่างเพียงพอ ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตป้อนให้แก่ฟาร์มของบริษัทในเครือฯ อีก

ด้วย  

(แหล่งที่มา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1271 ) 

ภาพท่ี 2.13. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง 

ด้วยเล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยงตามแนวโน้ม

ความนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสุนัข แมว และปลาสวยงาม  เครือเบทาโกรจึงได้

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและจ าหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงตามประเภทและสายพันธุ์ ได้แก่ 

กลุ่มอาหารสุนัขและแมว จ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าหลัก เพอร์เฟ็คต้า (Perfecta) ด็อกเอ็นจอย 

(DOG'njoy) และแค็ทเอ็นจอย (CAT'njoy)  กลุ่มอาหารปลาสวยงามและปลาคาร์ฟ จ าหน่ายภายใต้

ตราสินค้า โอคาเนะ (Okane) นอกจากนี้ยังมีอาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ส าหรับสัตว์เลี้ยง อาทิ 

วิตามิน น้ ายาท าความสะอาด แชมพู และอ่ืน ๆ โดยจัดจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าหลัก ได้แก่ อี-ซี่ (E-

Z) และเฮอร์บัล เฟรช (Herbal Fresh) 

 (แหล่งที่มา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1273 ) 



 
 

ภาพท่ี 2.14. ผลิตภัณฑ์สุขภาพสัตว์ 

เครือเบทาโกรน าความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวงการปศุสัตว์มาใช้ในการ

ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มภายใต้ตราสินค้าหลักคือ บี. อินเตอร์(B.INTER) รวมทั้ง

บริการให้ค าปรึกษาในการติดต้ังอุปกรณ์ฟาร์มและเคร่ืองมือในการเลี้ยงสัตว์ครบวงจรได้แก่ ระบบ

โรงเรือนปิดปรับอากาศ (Evaporative Cooling System) อุปกรณ์ฟาร์มไก่เนื้อฟาร์มไกไข่ ฟาร์มไก่

พันธุ์ และอุปกรณ์ฟาร์มสุกร ภายใต้การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาบนความพร้อม

ด้านฐานการผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริมส าหรับสัตว์ที่ทันสมัยช่วยให้เครือเบทาโกรสามารถน า

เสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพสัตว์และเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ครบวงจร ได้แก่ไว

ตามินพรีมิกซ์และแร่ธาตุพรีมิกซ์สารเสริมในอาหารสัตว์สารเสริมชีวนะ สารเสริมสมุนไพรเพ็นนิซิ

ลิน และยาฆ่าเชื้อ เป็นต้น โดยจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าหลักคือ เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า (BETTER 

PHARMA) ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของตลาดสัตว์เศรษฐกิจทุกประเภท รวมทั้งการผลิต

สินค้าตามความต้องการของลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งก าลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งในและ

ต่างประเทศ  

(แหล่งที่มา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1137 ) 

ภาพท่ี 2.15. ผลิตภัณฑ์อาหาร 



 
 

ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่ปลอดภัยและบริการที่เป็นเลิศ เครือเบทาโกรด าเนินธุรกิจอาหารครบวงจรและจัดจ าหน่ายให้แก่

ผู้บริโภค ภายใต้ตราสินค้าหลัก ได้แก่  

เอสเพียว (S-Pure)  ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงจากเครือเบทาโกร ประกอบด้วย เนื้อหมู 

เนื้อไก่ และ ไข่ไก่สด ที่ผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตามแบบ S-Pure Process ตั้งแต่การคัดเลือก

สายพันธุ์ดี การเลี้ยงจนถึงขั้นตอนการผลิต การจัดส่ง และจุดจ าหน่าย อยู่ภายใต้การควบคุมด้วย

เทคโนโลยีทันสมัย มั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

ในกลุ่มผู้บริโภคที่พิถีพิถันใส่ใจในสุขภาพ และให้ความส าคัญในด้านความปลอดภัยและคุณภาพ

ของอาหารเป็นพิเศษ ส าหรับตลาดทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น ฮ่องกง  

(แหล่งที่มา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1139) 

เบทาโกร (BETAGRO) ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อนามัย อาทิ เนื้อหมูอนามัย เนื้อไก่

อนามัย ไข่ไก่อนามัย และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ผลิตจากเนื้อสัตว์อนามัยหลากหลายรูปแบบ ทั้ง

อาหารพร้อมรับประทาน อาหารพร้อมปรุง ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย สู่

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ ม า ต ร ฐ า น เ ค รื อ เ บ ท า โ ก ร (แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 

http://www.betagro.com/corporate/th/product/1140 ) 

อิโตแฮม (Itoham) นอกจากนี้ เครือเบทาโกรยังมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ไส้กรอก อิโต

แฮม (Itoham) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์เกรดพรีเมี่ยม ที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดใน

ประเทศญ่ีปุ่น ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากล ได้รับการรับรองจาก

กรมปศุสัตว์ของประเทศไทยและผ่านการรับรองจากประเทศญ่ีปุ่น ด้วย เนื้อสัตว์อนามัยจากเบทา

โกรที่คัดสรรพิเศษ ท าให้ได้ไส้กรอก แฮม และเบคอนที่มีคุณภาพ อร่อยจนต้องลอง 

(แหล่งที่มา : http://www.betagro.com/corporate/th/product/1141 ) 



 
 

บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

  คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษา เร่ืองการบริหารการจัดการขนส่งด้วย

รถบรรทุกโดยใช้ระบบ GPS ของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

  2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่ง 

  3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรถบรรทุก 

  4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบ GPS 

  5. นิยามค าศัพท์ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

  ความหมายของการบริหารหรือการจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญ

และจ าเป็นต่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานทุกระดับ  โดยการบริหาร (Administration) นิยมใช้

ในภาครัฐหรืองานที่เกี่ยวกับนโยบาย และการจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคธุรกิจเอกชนซึ่ง 

The Encyclopedia  Americana ได้ขยายความว่า การบริหารและการจัดการใช้ทดแทนกันได้ ค าว่า 

“การบริหาร” เป็นการจัดการงานบริหารระดับสูง ส่วน “การจัดการ” เป็นศิลปะของการประสาน

องค์ประกอบหรือปัจจัยการผลิตเพื่อมุ่งความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การเป็นความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์โดยอาศัยแรงงาน วัสดุ และเคร่ืองจักร ส าหรับค าว่า การบริหารจัดการ Lunenburg & 

Ornstein (1996, อ้างถึงในส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 2546 : 69) ได้กล่าวถึง

ความแตกต่างระหว่างค าดังกล่าวกับการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ว่า การ

บริหารจัดการจะให้ความสนใจประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจัดโครงสร้างองค์การ โดยภาพรวม 

ในขณะที่การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์จะสนใจการจัดการกับงานและคนงาน  ซึ่งอาจสรุปได้ว่าผู้ที่ใช้

ในความหมายแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเห็นว่า ค าว่า  การบริหาร  ครอบคลุมภาพรวมขององค์การ

ในขณะที่การจัดการมุ่งไปที่การจัดการกับทรัพยากรเพื่อให้บรรลุจุดหมาย และค าว่า “การบริหาร” 

ในที่นี้จะใช้ในความหมายว่า  เป็นความพยายามใช้ศาสตร์และศิลป์จูงใจผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก



 
 

มุ่งไปที่การจัดการกับทรัพยากรเพื่อให้บรรลุจุดหมาย และค าว่า “การบริหาร” ในที่นี้จะใช้ใน

ความหมายว่า  เป็นความพยายามใช้ศาสตร์และศิลป์จูงใจผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์การให้

ร่วมมือร่วมใจด าเนินกิจกรรม  เพื่อให้องค์การประสบความส าเร็จทั้งในเชิงประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ 

ส าหรับการวิจัยในคร้ังนี้จะใช้ทั้งสองค าในลักษณะที่แทนกันได้เพื่อความ

เหมาะสมซึ่งมีผู้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารจัดการไว้มากมาย เช่น Peter F Drucker (1954 : 

12) ปรมาจารย์ด้านการจัดการได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “การบริหาร คือ การท าให้งานต่าง ๆ ของ

องค์การส าเร็จได้ โดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ท า” (Management is Getting  Things  done  Through  

Other  People ) และ Ernest , Dale. (1968 : 43 ) ; Harold , Koontz and Cyril (1972 : 43) ให้ค า

จ ากัดความของค าว่า การบริหารหรือการจัดการไว้สอดคล้องกันว่า การบริหารหรือการจัดการ 

หมายถึง การด าเนินงานของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันปฎิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้ง

ไว้ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ  ซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ของการจัดการนั้น ๆ 

รวมถึงกระบวนการจัดหน่วยงานและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้การท างานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

และBarnard ,Chester I (1956 :28)  ให้ความหมายของการบริหารไว้สั้น ๆว่าการบริหาร หมายถึง

การท างานให้ส าเร็จโดยบุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ Fesler & Kettl (1991 : 7) ให้ความหมายว่า การ

บริหารเป็นการจัดการท าให้เกิดความส าเร็จและเห็นว่าการบริหารเป็นการระดมให้บุคคล

ด าเนินการให้ไปสู่เป้าหมาย ส่วน Bartol & Martin (1991:6) ให้ได้ความหมายว่าการจัดการเป็น

กระบวนการที่ท าให้เป้าหมายขององค์การประสบความส าเร็จโดยผ่านหน้าที่หลัก 4 อย่าง คือ การ

วางแผน  การจัดองค์การ การใช้ภาวะผู้น าและการควบคุม และพจนานุกรมนานาชาติ กรอลิเออร์  

(The  Grolier  International  Dictionary.1992:11) ให้ความหมายว่า การบริหารเป็นศิลปะหรือการ

น านโยบายของรัฐบาล ธุรกิจ หรืองานราชการของรัฐไปปฎิบัติ ซึ่ง Bovee & Others (1993 :5) ให้

ความหมายว่าการจัดการเป็นกระบวนการที่องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายโดยประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพของการวางแผน  การจัดองค์การ ภาวะผู้น าและการควบคุมองค์การในด้านบุคลากร 

กายภาพ งบประมาณและแหล่งข้อมูล  และสอดคล้องกับ Holt (1993 : 3) ให้ความหมายว่า การ

จัดการเป็นศาสตร์ของการกระท าสิ่งต่าง ๆ โดยผ่านการกระท าของบุคลากร  ดังนั้นการบริหาร

จัดการ (Management)  จึงหมายถึง ชุดของหน้าที่ต่าง ๆ (A Set of Functions) ที่ก าหนดทิศทางใน

การใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของ

องค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient)  หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียว

ฉลาดและคุ้มค่า(Cost–effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล  (Effective)  นั้น หมายถึง 



 
 

การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right Decision) และมีการปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้  

ดังนั้นผลส าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กัน 

Ricky W.Griffin (1999:4) หรืออีกแนวหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า  การบริหารจัดการ  หมายถึง 

กระบวนการของการมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรจากการท างานร่วมกัน  โดยใช้บุคคลและ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ นอกจากนี้ สมศักดิ์ คงเที่ยง (2542 :1) และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2542:2) กล่าวไว้

สอดคล้องกันว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกัน

ด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลาย ๆ อย่าง ที่บุคคลร่วมกันก าหนด

โดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบและใช้ทรัพยากร  ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ซึ่ง 

วิโรจน์  สารรัตนะ (2545:3-4)  กล่าวว่า  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เป็นศาสตร์ 

(Science) เพราะเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสืบค้น  หาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์  

มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล มีการตั้งสมมุติฐานและทดสอบสมมุติฐาน 

เป็นศิลป์ (Art) เพราะบุคคลต้องใช้ทักษะและความรู้ทางการบริหารที่ได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี 

จากการท างานร่วมกันกับบุคคลอ่ืนเพื่อให้บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ 

นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการให้ความเห็นว่าการบริหารใช้ในภาครัฐ ส่วน เนตร์พัณณา ยาวิราช  

(2546:2)และสุรัสวดี ราชกุลชัย (2543:3) กล่าวว่าการจัดการ (Management) ใช้ในแวดวงของ

ภาคเอกชน หมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารปฏิบัติเพื่อน าไปสู่การบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายของ

องค์การ โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรทางการบริหาร สอดคล้องกับทัศนีย์ ธรรมสิทธิ์ (2545:14) 

ทักษิณ  ชินวัตร (2545:6-7) และจารุพงศ์  พลเดช (2546 :13 – 18)  ที่กล่าวว่าการบริหารภาครัฐแนว

ใหม่ว่าเป็นการบริหารที่มุ่งเน้นในการปรับปรุงทั้งกระบวนการ  รูปแบบและคุณภาพของการ

ปฏิบัติงานและการให้บริการต่าง ๆ ให้สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสังคม

ได้อย่างแท้จริง  ส่วนทองทิพพา  วิริยะพันธุ์   (2546:156-157) ได้กล่าวถึงการบริหารงานให้มี

ประสิทธิภาพว่าการคิดเชิงระบบ (Systematic  Thinking)  จะน าไปสู่การจัดการอย่างเป็นระบบ 

(Systematic Management) ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากระบบเป็น

รากฐานของประสิทธิภาพที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กร และสอดคล้องกับ 

สมคิด บางโม (2545:59–60) ที่มีความเห็นว่าการจัดการคือศิลปะในการใช้คน  เงิน วัสดุอุปกรณ์

ขององค์การและนอกองค์การ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการบริหารจัดการที่นักวิชาการให้ไว้ดังกล่าว

ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และสรุปว่า การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงานขององค์กรที่ต้องมีคน

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยน าปัจจัยทางการบริหาร



 
 

จัดการ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  และการจัดการ มาใช้อย่างเป็นกระบวนการโดย

ผ่านหน้าที่หลัก คือ การวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้น าและการควบคุมให้การท างานบรรลุ

เป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหารจัดการการบริหารจัดการทุกประเภทจ าเป็นต้อง

อาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหารจัดการที่ส าคัญ  ได้แก่ บุคลากร(Man) งบประมาณ 

(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการจัดการ (Management)  หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถือเป็น

ปัจจัยพื้นฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหารจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัย

บุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการเพียงพอ ต้อง

มีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบการจัดการที่ดีมี

ประสิทธิภาพเพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. 

2545 : 18)  ซึ่ง ธงชัย  สันติวงษ์ (2543:7-8)  และสมคิด บางโม (2545:61–62) ยังได้กล่าวถึงปัจจัย

ในการจัดการที่เป็นมูลเหตุที่ส าคัญและผู้บริหารทุกคนต้องสนใจในงานด้านการบริหารจัดการ คือ 

1)  คน  (Man)  ทรัพยากรบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่จะก่อผลส าเร็จให้กับกิจการได้

อย่างมาก  ทั้งนี้ในแง่ของปริมาณและคุณภาพ  2) เคร่ืองจักร (Machine)  คือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ที่

จัดหาและซื้อมาอย่างพิถีพิถัน  เพื่อใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 3) เงินทุน 

(Money)  นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากรเพื่อหล่อเลี้ยงและ

เอ้ืออ านวยให้กิจกรรมขององค์การด าเนินไปโดยไม่ติดขัด  และ 4) วัสดุสิ่งของ (Material) ถือเป็น

ปัจจัยที่มีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจัยตัวอ่ืน ๆ เพราะวัตถุดิบและสิ่งของเหล่านี้จะต้องมี

การจัดหามาใช้ด าเนินการผลิต ส่วน DuBrin  and  Ireland (1993 : 245 ) กล่าวว่า ทรัพยากรองค์การ 

ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรที่เป็นวัตถุสิ่งของและทรัพยากรสารสนเทศ 

และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545 : 6–7)  ได้สรุปว่า การจัดการเป็นเร่ืองของการ

ผสมผสานหรือบูรณาการทรัพยากรการจัดการ ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money)  วัสดุอุปกรณ์  

(Material) วิธีการ (Method) ตลาด (Market) ข้อมูลข่าวสาร (Information)  และเวลา(Time) 

นอกจากนี้  ไตรรัตน์ จงจิตร (2546:127–135 ) และเสกสิฐ  เล้ากิจเจริญ (2550:7–

8) มีความเห็นสอดคล้องกันว่า หลักการ  4M’s  ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร  หมายถึง  ผู้บริหาร

สถานศึกษา  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่อง

กับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การนิเทศ  การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาเป็นผู้จัดหา

และใช้ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงิน  วัสดุอุปกรณ์  และการจัดการเพื่อน า

สถานศึกษาไปสู่ความเจริญก้าวหน้า  บุคลากรจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ



 
 

ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เพื่อให้การด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษามีคุณภาพส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  2) ด้าน

งบประมาณ  หมายถึง  แผนการเงินของโรงเรียนที่จัดท าขึ้นโดยการก าหนดรายรับ  รายจ่ายของงาน  

โครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการ  เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา  จะต้องมีการจัดสรร

ทรัพยากรและบริหารงานงบประมาณอย่างมีคุณภาพเพื่อจัดหา  พัฒนา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  และ

ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างประหยัดสุด  เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

สูงสุด  3) ด้านวัสดุอุปกรณ์  หมายถึง  การจัดสื่อการเรียนการสอน  และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ

เพียงพอต่อการเรียนการสอน  โดยมีระบบการจัดหาและบ ารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งมี

การบริการและส่งเสริมการใช้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบการบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ที่ดี  จะน าไปสู่

การบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพท าให้การใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดคุณค่าตรงกับความต้องการของ

ผู้บริหาร  ครูและนักเรียน  และ  4) ด้านการจัดการ  หมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มบุคคลร่วมกัน

ด าเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน  นับตั้งแต่บุคลิกภาพ  ความรู้  ความสามารถ  

พฤติกรรมและคุณธรรม  เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ 

ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล  และอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสม  เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่  การจัดการที่

เหมาะสมและค านึงถึงบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์จะท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมี

คุณภาพและน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสารตามเป้าหมายที่

วางไว้  ดังนั้น ปรีชา  คัมภีร์ปกรณ์ (2541:10) จึงได้เสนอความเห็นว่า  ในทางบริหารการศึกษา 4M  

เป็นทรัพยากรที่เป็นปัจจัยพื้นฐานเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การบริหารการศึกษาจะประสบความส าเร็จ

ตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุน

ด าเนินงานมากพอ  ต้องมีวัสดุสิ่งของตามความต้องการของโครงการและแผนงานและจะต้องมี

ระบบบริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

กระบวนการบริหารจัดการอาจจ าแนกในรูปแบบที่แตกต่างจากกัน  เช่น Henri 

Fayol (1949 : 34)  จ าแนกกระบวนการบริหารจัดการเป็น  5 หน้าที่  คือ  

1)  การวางแผนงาน (Planning)   

2) การจัดองค์การ (Organizing)   

3) การบังคับบัญชา (Commanding)   



 
 

4) การประสานงาน  (Coordinating)  

5) การควบคุม  (Controlling)   

ส่วน Gulick, Luther, and L. Urwick (1939 : 13)  จ าแนกกระบวนการบริหาร

จัดการเป็น 7 หน้าที่  ประกอบด้วยขั้นตอนที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า POSDCORB  คือ  

 1) การวางแผน (Planning)  หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการอย่างกว้าง ๆ 

ว่ามีงานอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับ  พร้อมด้วยวางแนววิธีปฏิบัติ  ระบุวัตถุประสงค์ของ

การปฏิบัติงานนั้น ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติการ   

2) การจัดองค์การ (Organizing)  หมายถึง  การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของ

การบริหาร  โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือของต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานให้

ชัดเจน  พร้อมด้วยก าหนดลักษณะและวิธีดารติดต่อประสานสัมพันธ์กันตามล าดับขั้นแห่งอ านาจ

หน้าที่สูงต่ าลดหลั่นกันไป   

3) การจัดบุคลากร (Staffing)  หมายถึง  การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน  

ตั้งแต่การแสวงหา  การบรรจุ  แต่งตั้ง  การฝึกอบรมและพัฒนา  การบ ารุงขวัญ  การเลื่อนขั้น  ลด

ขั้น  ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่งงานรวมทั้งการบ ารุงรักษาสภาพของการท างานที่ดี

ให้มีอยู่ตลอดไป   

4) การสั่งการ  (Directing) หมายถึง  การวินิจฉัยสั่งการหลังจากที่ได้วิเคราะห์และ

พิจารณาโดยรอบคอบแล้วรวมทั้งการติดตามและให้มีการปฏิบัติงานตามค าสั่งนั้น ๆ ในฐานะที่

ผู้บริหารเป็นผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน  

 5)  การประสานงาน  (Coordinating)  หมายถึง  การประสานงานหรือสื่อสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การให้เข้ากันได้  เพื่อให้งานเดินและเกิด

ประสิทธิภาพ  ไม่มีการท างานซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน  ท าให้ทุกหน่วยงานประสานกลมกลืนกัน

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์การร่วมกัน   

6) การรายงาน  (Reporting)  หมายถึง  การเสนอรายงานให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบ

ต่าง ๆ ทราบความเคลื่อนไหว ความเป็นไปเป็นระยะ ๆ ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้

ทราบความก้าวหน้าของงานของตนอยู่เสมอ  การเสนอรายงานจ าเป็นต้องมีการบันทึกไว้เป็น

หลักฐานมีการวิจัย การประเมินผล  และมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อการปรับปรุงได้ทันทีหรือ

การปรบัปรุงในอนาคต   



 
 

7)  การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณการเงิน การ

วางแผนหรือโครงการใช้จ่ายเงิน  การท าบัญชี  และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบ

และรัดกุม   

ซึ่ง Sears.  (1950 : 35) ได้พยายามประยุกต์เอาทฤษฎีการบริหารด้านธุรกิจและ

รัฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  การวางแผน (Planning)  

การจัดองค์การ (Organizing)  การวินิจฉัยสั่งการ (Directing)  การประสานงาน (Coordinating)  

และการควบคุม  (Controlling)   

 Tead.  (1951 : 105)  ได้มุ่งความส าคัญที่หน่วยงานย่อยในองค์การเป็นหลัก  มี

กระบวนการบริหารงานโดยสรุปสาระส าคัญของกิจกรรมเป็น  10  ประการ  คือ   

1) ก าหนดความมุ่งประสงค์และจุดประสงค์ให้กระจ่างชัด   

2) จัดท าโครงสร้างการบริหารงาน   

3) ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจให้บุคลากร   

4) มอบหมายอ านาจโดยอาศัยหลักการกระจายอ านาจ   

5) ควบคุมการปฏิบัติงาน   

6) รักษาปริมาณและคุณภาพของงานอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  

7) จัดให้มีคณะกรรมการต่าง ๆ เป็นตัวประสานงานในหน่วยงาน   

8) บ ารุงขวัญและก าลังใจ   

9)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

10) เตรียมวางแผนงานในอนาคต 

นอกจากนี้ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา  (The  American  

Association  of  School  Administration.  1955 : 17)  ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานไว้ดังนี้  คือ   

  1) การวางแผน (Planning)  เป็นความพยายามที่จะให้การปฏิบัติงานตรงกับ

เป้าหมายที่ต้องการ  จึงได้ก าหนดงานที่จะต้องท า  วิธีที่จะท าและจุดมุ่งหมายของการท างานแต่ละ

อย่างไว้ล่วงหน้า  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การ  

2) การแบ่งสรร (Allocation) มีการจัดแบ่งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรที่มิใช่

มนุษย์ให้เป็นสัดส่วนพอที่จะด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ   

3) การเร้าใจ (Stimulation) เป็นการกระตุ้น เร้าใจและส่งเสริมให้บุคลากร

ปฏิบัติงานให้ได้ผลดีทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  



 
 

4) การประสานงาน (Coordinating) เป็นการจัดให้มีการประสานงานระหว่าง

หัวหน้างานของหน่วยย่อยให้เกิดความเข้าใจกัน ประสานงานกันและขจัดข้อขัดแย้งให้ลดลงหรือ

หมดไป   

5) การประเมินผลงาน (Evaluation)  เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การด าเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหา  และการวางแผนในช่วงระยะเวลาข้างหน้า  โดยมุ่งประเมิน

สัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้              

  ส่วน Litchfield (1956 : 3–29)  ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารว่า  เป็น

จักรการบริหาร  (Cyclical  Nature)  กล่าวคือ กระบวนการบริหารจะเป็นวงจรใหญ่ทั้งองค์การ  

ภายในวงจรใหญ่มีวงจรย่อย ๆ ที่เป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่เฉพาะอย่าง  และหน้าที่อ่ืน ๆ 

กระบวนการบริหารดังกล่าวประกอบด้วย  การตัดสินใจ  การจัดโปรแกรม  การติดต่อ  การควบคุม  

และการประเมินค่าโดย  

Simon (1957:9)  ได้ขยายแนวคิดการบริหารออกไปอีกโดยเน้นที่หน้าที่ของ

ผู้บริหารว่า  กระบวนการบริหารเป็นเร่ืองของการตัดสินใจ (Decision – making)  ที่จะมีผลเกื้อกูล

ต่อการปฏิบัติงานของคนในองค์การเพื่อบรรลุผลความส าเร็จ  โดยผู้บริหารต้องตัดสินใจในเร่ือง

ต่อไปนี้  คือ   

1)  การระบุหน้าที่ของบุคคลให้ชัดเจนว่าขอบข่ายหน้าที่งานของบุคคลคืออะไร   

  2) การแบ่งอ านาจเพื่อก าหนดว่าบุคคลใดในองค์การหรือหน่วยงานนั้น ๆ ที่มี

อ านาจตัดสินใจให้แก่ปัจเจกบุคคล   

3)  การวางขอบเขตจ ากัดในการให้บุคลากรจะเลือกท าสิ่งใดตามความต้องการ

ของตน และให้มีการประสานงานด้านกิจกรรมของบุคคลในองค์การหรือหน่วยงาน  

 Gregg (1957:274–316) ได้ให้รูปแบบการบริหารที่เน้นการกระตุ้นและจูงใจ

ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่   

1) การวางแผน   

2) การก าหนดอ านาจหน้าที่   

3) การตัดสินใจสั่งการ   

4) การเสนอรายงาน   

5)  การใช้อิทธิพล   

6)  การประสานงาน   

7) การประเมินผลงาน   



 
 

ส่วน Mackenzie (1969 : 87)  ได้เสนอกระบวนการจัดการ (The  Management  in 

3–D)  เป็นลักษณะ  3 มิติ  กล่าวคือในองค์การหนึ่ง ๆ จะเร่ิมต้นด้วยองค์ประกอบพื้นฐานสาม

ประการ  คือ   

1) ความคิด (Ideas)   

2) สิ่งของ (Things)  

3) คน  (People)   

ดังนั้นการจัดการองค์ประกอบพื้นฐานเหล่านี้ โดยประการแรก  ผู้บริหารต้องมี

มโนทัศน์  (Concept)  หรือวิสัยทัศน์คือ  การวางแผนองค์การให้เจริญก้าวหน้า  ประการที่สอง  

ผู้บริหารจะต้องบริหาร (Administration) งานที่เป็นสิ่งของ (Things)  วัสดุครุภัณฑ์  อาคารสถานที่  

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ และประการที่สาม  ผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้น า (Leadership)  

สร้างแรงจูงใจให้คน (People)  ในองค์การร่วมแรงร่วมใจกันท างาน 

( ที่มา : https://www.bemler.wordpress.com ) 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่ง 

โดยทั่วไปการขนส่ง (Transportation) หมายถึงการเคลื่อนย้ายคน (People) สัตว์ 

สิ่งของ (Goods) จากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากคานิยามนี้

แค่ผิวเผินอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ว่า การขนส่งเป็นการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ หรือ

สิ่งของจากอาคารแห่งหนึ่งเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วการขนส่งยังมีความหมายกว้างขวางโดย

ครอบคลุมไปถึงการขนส่ง การขนถ่าย การเคลื่อนย้ายคนหรือสิ่งของภายในอาคาร ภายในบ้าน 

ภายในที่ท างานหรือภายในโรงงานด้วย ดังนั้นหากยึดคาจากัดความถูกต้องแล้วการที่คนเราเดินอยู่

ภายในบ้าน การใช้รถเข็นช่วยบรรทุกของเมื่อเข้าไปซื้อสินค้า หรือการที่กรรมกรขนถ่ายสินค้าที่

ท่าเรือก็นับเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการขนส่งเช่นเดียวกัน (จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา,2543) 

  การขนส่ง ตามนิยามทางเศรษฐศาสตร์ยังมีความหมายที่ซับซ้อนกว่านิยามของ

การขนส่งตามที่เข้าใจกันโดยทั่วไป กล่าวคือ การขนส่งหมายถึง การเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสินค้า

จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง อันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility)และ

อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) ดังนั้นถ้าพิจารณาจากนิยามข้างต้น การขนส่งสินค้า 

(Freight Transportation) จึงหมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้าสินค้าจากสถานที่ที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่

หนึ่งอันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility)และอรรถประโยชน์ด้านเวลา  (Time 

Utility)  ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ท าเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าซึ่งจะเป็นการก่อให้เกิด 
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อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ และเวลาในการขนส่ง (Time-in-Transit) กับความต่อเนื่อง ในการ

ให้บริการ (Consistency of Service) เป็นตัวที่บ่งบอกถึงอรรถประโยชน์ด้านเวลา (จักรกฤษณ์

ดวงพัสตรา,2543) 

แลมเบิร์ท  (Lambert, Stock & Ellran, 1998) ได้ให้ความหมายของโลจิสติกส์  

(Logistics) ไว้ว่าเป็นกระบวนการวางแผนการด าเนินงาน และการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้การเคลื่อนย้ายการจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตสินค้าส าเร็จรูป และสารสนเทศที่

เกี่ยวข้อง ด าเนินไปจากแหล่งจัดหาไปสู่จุดบริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย

ต้นทุน 

ประสิทธิภาพในการขนส่ง (Efficiency of  Transportation) การพัฒนาการขนส่ง

นั้นมุ่งที่จะพัฒนาให้การขนส่งมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งตามหลักของ

การขนส่งแล้วถือว่าการขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ความรวดเร็ว การขนส่งที่มีความรวดเร็วสามารถที่จะท าให้สินค้าและบริการ

ต่าง ๆ ไปสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทันต่อความต้องการมีความสดและมีคุณภาพ

เหมือนกับสินค้าและบริการที่แหล่งผลิต 

2. การประหยัด การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จะต้องท าให้เกิดการประหยัดใน

ต้นทุนการขนส่งและประหยัดในราคาค่าบริการ กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการขนส่งต้องพยายามให้

ต้นทุนในการขนส่งต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ ซึ่งเมื่อต้นทุนในการขนส่งต่ าแล้ว การเรียกเก็บอัตรา

ค่าบริการก็ลดลงด้วยอันจะท าให้ผู้ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสียอัตราค่าบริการโดยสาร

หรือค่าระวางด้วย ดังนั้นความประหยัดถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 

3. ความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินค้า

ตลอดจนความปลอดภัยของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก

ส าหรับระบบการขนส่ง ซึ่งถือได้ว่าผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียและเสียหาย

ในทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อสินค้าและบริการ 

4. ความสะดวกสบาย การขนส่งที่ดีจะต้องให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ 

หรือความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ เช่น ยานพาหนะจะต้องมีอุปกรณ์อ านวยความ

สะดวกต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน พร้อมที่น ามาใช้ในการเคลื่อนย้ายได้ทันที 

5. ความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา (Certainty and Punctuality) ถือเป็น

เร่ืองที่ส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับการขนส่ง เพราะการขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีการ

ก าหนดในการเดินทางที่แน่นอนเชื่อถือได้ และตรงต่อเวลา มีจ านวนเที่ยวที่วิ่ง เวลาที่จะออก



 
 

เดินทางจากต้นทางเวลาที่เดินทางถึงปลายทาง ระยะเวลาในการเดินทาง เวลาที่จะผ่านจุดที่ส าคัญ

ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องระบุไว้และจะต้องรักษาเวลาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ 

(ค านายอภิปรัชญาสกุล, 2546) 

จากทฤษฎี เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า สรุปได้ว่า การขนส่ง (Transportation) 

หมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สัตว์ สิ่งของ (Goods) จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง โดย

การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย ความเร็ว การประหยัด ความปลอดภัย ความ

สะดวกสบาย ความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา 

ประเภทของการขนส่ง การขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น

มีวิธีการขนส่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลือกหลายวิธีผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสม

กับธุรกิจของตนเอง 

การขนส่งทางบก (Land Transport) 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

1) การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก

ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบกทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีถนนเพิ่มมากขึ้น ขยายถนนเชื่อมโยง

ระหว่างจังหวัดต่างๆได้อย่างทั่วถึงโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่งซึ่งการขนส่งทาง

รถยนต์หรือทางรถบรรทุกนั้นสามารถแก้ปัญหาในด้านการจ าหน่ายสินค้าเพราะการขนส่งสินค้า

สะดวกรวดเร็วสามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง 

ข้อดี 

- สะดวกรวดเร็ว 

- เป็นตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้โดยตรง 

- บริการได้ถึงที่โดยไม่ต้องมีการขนถ่าย 

- ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า 

- เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง 

ข้อเสีย 

- ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 

- มีความปลอดภัยต่ าเกิดอุบัติเหตุบ่อย 

- ก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ 

- ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 



 
 

2) การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถไฟเป็นเส้นทางการล าเลียงที่ส าคัญที่สุด

ของประเทศไทยด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าหนักๆ

ปริมาณมากและในระยะทางไกลอัตราค่าบริการไม่แพงการขนส่งทางรถไฟจะมีก าหนดเวลาออก

และถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอนและมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้าทั้งนี้

รถไฟจะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภทดังนี ้

2.1) รถเฉพาะกิจคือรถไฟที่ออกแบบส าหรับใช้เฉพาะงานเช่นรถบรรทุกน้ ามัน

รถบรรทุกปูนซีเมนต์รถบรรทุกน้ ามันเป็นต้น 

2.2) รถปิดคือรถไฟที่ปิดทุกด้านเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่ายเมื่อ

ถูกแดดถูกฝน 

2.3) รถเปิดคือรถไฟที่ไม่มีหลังคาเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่ไม่ต้องค านึงถึง

ความเเสียหายเมื่อถูกแดดหรือถูกฝน 

ข้อดี 

- รวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 

- ปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 

- ประหยัดขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 

- สะดวกเพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 

- ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 

ข้อเสีย 

- มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่นเพราะมีกฎระเบียบมาก 

- ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อยปริมาณน้อย 

- ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 

 

ภาพท่ี 3.1 ตัวอย่างการขนส่งด้วยรถบรรทุก 



 
 

 

ภาพท่ี 3.2 ตัวอย่างการขนส่งทางรถไฟ 

การขนส่งทางน้ า (Sea freight) 

เป็นวิธีการขนส่งที่มีมาอย่างยาวนานโดยการใช้แม่น้ าล าคลองเป็นเส้นทางล าเลียง

สินค้ารวมถึงการขนส่งทางทะเลซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการขนส่ง

ทางน้ านี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหายเช่น

ทรายแร่ข้าวเปลือกเคร่ืองจักรยางพาราเป็นต้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 

• เส้นทางเดินเรือภายในประเทศ 

• เส้นทางเดินเรือชายฝั่งทะเล 

• เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ 

ข้อดี 

- มีความปลอดภัย 

- ขนส่งได้ปริมาณมาก 

- สามารถส่งได้ระยะไกล ๆ 

- อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอ่ืน 

ข้อเสีย 

- ในฤดูน้ าลดหรือฤดูร้อนน้ าอาจมีน้อยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเพราะเรือเกย

ตื้นได้ 

- ไม่สามารถก าหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและภูมิ

ประเทศ 

- มีความล่าช้าในการขนส่งมาก 



 
 

 
ภาพท่ี 3.3 ตัวอย่างการขนส่งทางเรือ 

การขนส่งทางอากาศ (Air Freight) 

การขนส่งด้วยวิธีนี้ให้ความรวดเร็วในการขนส่งมากที่สุด แต่ค่าใช้จ่ายก็แพงมาก

ที่สุดเช่นกันสะดวกและปลอดภัยเหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่ายเช่นผักผลไม้เป็น

ต้นหรือสินค้าต้องการสั่งจองมาด้วยความรวดเร็วแก่การใช้งานถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ไม่

เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่น้ าหนักมากและสินค้าราคาถูกๆ ส่วนประกอบของการขนส่งทาง

เคร่ืองบินประกอบไปด้วย 

• ผู้ประกอบการได้แก่บริษัทการบินให้บริการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าทั้ง

ภายในและระหว่างประเทศ 

• อุปกรณ์ในการขนส่งได้แก่ เคร่ืองบิน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1. เคร่ืองบินโดยสารให้บริการขนส่งผู้โดยสาร 

2. เคร่ืองบินบรรทุกสินค้าให้บริการขนส่งเฉพาะสินค้า 

3. เคร่ืองบินแบบผสมให้บริการทั้งผู้โดยสารและสินค้าภายในล าเดียวกัน 

• เส้นทางบินคือเส้นทางที่ก าหนดจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งมี2ลักษณะคือ–

เส้นทางในอากาศ-เส้นทางบนพื้นดิน 

• สถานีในการขนส่งหรือทาอากาศยานเป็นบริเวณที่ใช้ส าหรับการขึ้นลงของ

เคร่ืองบินประกอบด้วย-อาคารสถานี-ทางวิ่งและทางขับ-ลานจอด 

ข้อดี 

- เหมาะกับการขนส่งระยะไกลๆ 

- ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวันเพราะเคร่ืองบินขึ้นลงได้รวดเร็ว 

- สามารถขนส่งไปในท้องถิ่นที่การขนส่งประเภทอื่นไปไม่ถึงหรือไปยากล าบาก 



 
 

- สามารถขนส่งกระจายไปทั่วถึงได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศ 

- เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เสียง่ายจ าเป็นต้องถึงปลายทางรวดเร็ว 

- สะดวกรวดเร็วที่สุด 

ข้อเสีย 

- บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยานเท่านั้น 

- ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอ่ืน 

- การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 

- จ ากัดขนาดและน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุกจะมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมากไม่ได้ 

- มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง 

- การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สูง 

 
ภาพท่ี 3.4 ตัวอย่างการขนส่งทางอากาศ 

การกระจายสินค้า (Physical Distribution) หมายถึง การด าเนินการเคลื่อนย้าย

สินค้าทั้งภายในองค์กรและผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความ

พอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการขนส่ง การเก็บรักษา การจัดการสินค้าคงเหลือ การหีบห่อ 

การน าส่งสินค้าและการด าเนินค าสั่งซื้อ ความส าเร็จของสินค้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อนย้ายสินค้าของ

ผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้กับลูกค้าในเวลาที่ถูกต้อง (at the Right 

Time) และในสถานที่ที่ถูกต้อง (to the Right Place) ด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุด (at the Least Cost) และใน

ปริมาณที่ถูกต้อง (in the Right Quantity)  

  วิทยา สุหฤด ารง และต่อศักดิ์ กิจชัยนุกุล (2543)กล่าวว่า การจัดการกระจายสินค้า

ต้องพิจารณาในภาพรวมของระบบโลจิสติกส์ ในด้านเครือข่ายการปฏิบัติงาน การจัดการกระจาย



 
 

สินค้าต้องก าหนดคลังสินค้าให้สามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานเข้ากันอย่างเป็นระบบ เพื่อ

ตอบสนองเป้าหมายของระบบโลจิสติกส์ จากสภาพการแข่งขันของธุรกิจที่ก าลังเผชิญอยู่นี้การน า

เสนอคุณค่าของสินค้าสู่ลูกค้าหรือองค์กรธุรกิจจะส าเร็จได้เกิดจากระบบการจัดการกระจายสินค้า 

และกลยุทธ์การจัดการกระจายสินค้าขององค์กรที่ดี ดังนั้นต้องพิจารณาเปรียบเทียบ กับการ

ปฏิบัติงานของคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออุตสาหกรรมอ่ืน ๆ มาเป็นแนวทางในการ

วางแผนที่ส าคัญ คือต้องวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ลูกค้าสนใจ จ านวนมาก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายการ

จัดการกระจายสินค้าเป็นส าคัญ 

  กลยุทธ์การกระจายสินค้า จะเป็นผลมาจากการก าหนดกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ และ

การจัด การโซ่อุประทานโดยในแต่ละอุตสาหกรรมหรือแต่ละผลิตภัณฑ์ มีองค์ประกอบและความ

ซับซ้อนที่แตกต่างกันไปเช่นกัน จุดเร่ิมต้นที่ส าคัญในการก าหนดแนวทางการจัดการโลจิสติกส์ คือ

การวิเคราะห์ถึงรูปแบบลักษณะความต้องการในตัวผลิตภัณฑ์ มีองค์ประกอบในการพิจารณา เช่น

ช่วงจักรอายุของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการ ได้ความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยมาตรฐานของระยะเวลาน า (Lead Time) และการบริการโดยปัจจัยเหล่านี้ท าให้

สามารถพิจารณาแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ 2 ประเภท คือ 

  1. ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งด้านการใช้งาน (Functional Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่ง

ตอบสนองความจ าเป็นในการใช้งานทั่วไป ที่มีความต้องการใช้งานสม่ าเสมอมีการเปลี่ยนแปลงไม่

มากสามารถคาดหมายปริมาณความต้องการได้ ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มักจะมีคู่แข่งมาก เกิดการ

แข่งขันด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์ท าให้อัตราก าไรลดลง 

2. ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation Product) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งสร้าง

ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการ ส าหรับลูกค้ าเฉพาะกลุ่มที่มีความ

ต้องการที่แตกต่างออกไป หรืออาจจะต้องสร้างความต้องการให้เกิดกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยความ

แตกต่างนี้ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมจะสามารถสร้างอัตราก าไรได้ในระดับสูง มีคู่แข่งขันน้อย

และเข้ามาได้ยาก อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีเฉพาะกลุ่ม อาจมีความต้องการที่เปลี่ยนได้

ง่าย เมื่อมีผลิตภัณฑ์อื่นที่ต้องการท าให้การพยากรณ์ความต้องการได้ยาก 

  จากลักษณะความต้องการในแต่ละประเภทของผลิตภัณฑ์ส่งผลให้การก าหนดกล

ยุทธ์การกระจายสินค้าของแต่ละผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน คือ 

1. ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งการใช้งาน จะมุ่งที่ประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยเฉพาะ

ด้านต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ า 



 
 

2. ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นนวัตกรรม จะมุ่งในการตอบสนองความแปรเปลี่ยนความ

ต้องการผลิตภัณฑ์ ที่ต้องมีความรวดเร็วและมีความยืดหยุ่นสูง 

จากแนวคิดของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทดังกล่าว ควรน ามาพิจารนาก าหนด

กระบวนการปฏิบัติงานในการกระจายสินค้าและกระบวนการต่าง ๆ ของระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้

เกิดความสอดคล้องกับประเภทของผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้านการก าหนดเครือข่ายของคลังสินค้า และ

ขั้นตอนการกระจายสินค้าที่เหมาะสมการ 

วางแผนความต้องการในการกระจายสินค้า (Distribution Requirement Planning : 

DRP) การกระจายสินค้าควรพิจารณาลักษณะเครือข่ายของคลังสินค้าที่สามารถครอบคลุมลูกค้าใน

พื้นที่ต่าง ๆ ในการจัดการต้องมีวิธีการช่วยในการตัดสินใจ การวางแผนและการควบคุม การ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ วิธีการที่สามารถใช้ได้คือ การวางแผนความต้องการในการ

กระจายสินค้าหรือ Distribution Requirement Planning (DRP) มีหลักการพื้นฐานจากระบบดึง (Pull 

System) เช่นเดียวกับระบบ MRP ที่ใช้ในการจัดการด้านการผลิต แต่ DRP จะประยุกต์ใช้ในส่วน

การจัดการกระจายสินค้าไปยังคลังสินค้าต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม DRP จะเชื่อม MRP ในส่วนการผลิต

เช่นกัน โดยที่ข้อมูลการพยากรณ์ความต้องการของ DRP จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแผนก าหนดการ

ผลิตหลัก หรือ Master Production Scheduling (MPS) ซึ่งต้องท าการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่

เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ 

จากที่ได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการกระจายสินค้าสามารถสรุปถึงสิ่งที่ต้อง

ตัดสินใจในการกระจายสินค้าได้ ดังนี้ 

1. การจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์ประกอบส าคัญใน

การสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณ เวลาและสถานที่ของระบบ การ

กระจายสินค้า 

2. การพิจารณาก าหนดเครือข่ายคลังสินค้าให้เหมาะสมกับเป้าหมาย ทั้งนี้เคร่ืองมือ

ในการจัดการอาศัยแนวคิดของ Network Research เป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงเครือข่ายที่อาศัยพื้นฐาน

ของการค านวณทางด้านการวิจัยด าเนินงาน (Operations Research) ที่จะช่วยให้สามารถพิจารณา

การก าหนดเครือข่ายคลังสินค้าได้อย่างเหมาะสม อาศัยข้อมูลพื้นฐานในการจัดการที่มีอยู่ เช่น

ต้นทุนการขนส่ง ปริมาณการขนส่ง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา โดยการหาค าตอบที่มี

ค่าดัชนีวัดผลเหมาะสมตามที่ได้ก าหนดไว้ เช่น ต้นทุนรวมทั้งระบบในการกระจายสินค้าในแต่ละปี

เป็นต้น 



 
 

3. การพิจารณาด้านเส้นทางการขนส่งของพาหนะ ค่าใช้จ่ายด้านขนส่งจะเป็น

ต้นทุนส่วนที่มีความส าคัญในการปฏิบัติงานการกระจายสินค้า การพิจารณาก าหนดเส้นทางการ

ขนส่งควรพิจารณาควบคู่กับการก าหนดเครือข่ายคลังสินค้าที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง 

ปัจจัยพิจารณาในการประเมินผลการปฏิบัติงานกระจายสินค้า 

1. ระยะเวลาและความรวดเร็วในการกระจายสินค้า เปรียบเทียบกับแผน

ด าเนินงานในส่วนอ่ืน ๆ ของธุรกิจโดยรวม เช่น ด้านแผนการตลาด การกระจายสินค้าต้อง

สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์สินค้าด้านการผลิต ต้องกระจายสินค้าไปสู่คลังสินค้าต่าง ๆ ได้

ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

2. ปริมาณการขนส่ง การส่งมอบได้ครบถ้วนตามปริมาณความต้องการที่เกิดขึ้นใน

แหล่ง 

3. ต้นทุนการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาในหลาย ๆ แง่มุม เช่น

ต้นทุนกระจายสินค้า แบ่งแยกตามกลุ่มสินค้า แบ่งแยกตามประเภทช่องทางกระจายสินค้า หรือตาม

ประเภทพาหนะขนส่ง เป็นต้น 

4. ความครอบคลุมในด้านช่องทางกระจายสินค้าหรือด้านภูมิศาสตร์ เป็นการ

วัดผลเปรียบเทียบต่อเป้าหมายเชิงกลยุทธ์กิจโดยรวมขององค์กร (วิทยา สุหฤทด ารง และต่อศักดิ์กิจ

ชัยนุกูล, 2543) 

จากทฤษฎีเกี่ยวกับการกระจายสินค้า สรุปได้ว่าการกระจายสินค้า (Physical 

Distribution) หมายถึง การด าเนินการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งภายในองค์กร และผ่านช่องทางการจัด

จ าหน่ายเพื่อตอบ สนองความต้องการ และสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเกี่ยวกับกิจการขนส่ง

การเก็บรักษา การจัดการสินค้าคงเหลือการหีบห่อ การน าส่งสินค้า และการด าเนินค าสั่งซื้อ

ความส าเร็จของสินค้าขึ้นอยู่กับการเคลื่อน ย้ายสินค้าของผู้ผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการ และ

สร้างความพอใจให้กับลูกค้าในเวลาที่ถูกต้อง (At the Right Time) ในสถานที่ถูกต้อง (to the Right 

Place) ด้วยต้นทุนที่ต่ าที่สุด (At the Least Cost)และในปริมาณที่ถูกต้อง 

( แหล่งที่มา : http://www.digital_collect.lib.buu.ac.th , https://www.mylogisticsco.com ) 

 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรถบรรทุก 

http://www.digital_collect.lib.buu.ac.th/
https://www.mylogisticsco.com/


 
 

  การขนส่งสมัยใหม่ด้วยเคร่ืองจักรกลเกิดขึ้นภายหลังจากการน้าเคร่ืองจักรไอน้ ามา

ใช้ เคร่ืองจักรไอน้ ามาใช้เป็นต้นก าลังของเรือและรถไฟ โดยใช้ถ่านหินและฟืนเป็นเชื้อเพลิง ต่อมา

มีการพัฒนาเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน และน ามาใช้กับรถยนต์ เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน มีความ

สะดวกและเคร่ืองยนต์มีขนาดเล็ก จึงมีการน้าไปใช้กับเรือและรถไฟการใช้เคร่ืองจักรไอน้ า

ขับเคลื่อนยานพาหนะจึงค่อย ๆ หมดไป วิวัฒนาการการใช้เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน เป็นไปตาม

ความต้องการขนส่ง ผู้ใช้บริการขนส่งมีความต้องการการขนส่งที่รวดเร็วและขนส่งคร้ังละปริมาณ

มาก ยานพาหนะขนส่งจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าปัจจุบันเคร่ืองบินมี

ขนาดใหญ่สามารถขนผู้โดยสารได้ 500-600 คน เรือบรรทุกสินค้าได้กว่า 300,000 ตันรถไฟบรรทุก

สินค้าได้หลายพันตัน และรถยนต์ทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารขนผู้โดยสารและสินค้าได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยานพาหนะจะมีขนาดใหญ่บรรทุกคนและสินค้าได้มากแล้ว ยังมีความรวดเร็วและ

เชื่อถือได้อีกด้วยอุตสาหกรรมขนส่งด้วยรถยนต์ (motor carrier ) มีความส าคัญกับการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศรถยนต์มีความได้เปรียบในการเข้าถึงชุมชนและพื้นที่ ได้ดีกว่ารูปแบบการ

ขนส่งอ่ืน ขนาดการบรรทุกของรถยนต์มีปริมาณไม่มาก ท้าให้ได้เปรียบทางเศรษฐกิจในการ

ให้บริการระยะทางสั้นขณะที่เรือและรถไฟมีความได้เปรียบด้านต้นทุน เมื่อขนส่งในระยะทางไกล

และขนปริมาณมากข้อจ ากัดการให้บริการของเรือคือ ต้องอาศัยแม่นย าหรือชายฝั่งทะเล และต้องมี

ความลึกพอที่เรือจะเดินได้ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีความแม่นย าที่สามารถเดินเรือได้จ้ากัด ดังนั้น พื้นที่

ที่ไม่มีน้ า เรือก็เดินไม่ได้ จึงไม่สามารถให้บริการ ขณะที่รถไฟเดินไปตามราง เครือข่ายรถไฟมีจ ากัด 

รถไฟจึงให้บริการได้เฉพาะในเส้นทางที่มีรางเท่านั้นการขนส่งด้วยรถยนต์ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 

ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่  2 รถยนต์มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเคร่ืองยนต์อย่างต่อเนื่อง 

เคร่ืองยนต์มีก าลังมากขึ้นท้าให้บรรทุกได้มาก และมีความเร็วขึ้น รวมทั้งเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ มี

ความเชื่อถือได้อีกด้วยปัจจัยส าคัญในการพัฒนาการขนส่งด้วยรถยนต์ คือเครือข่ายถนน ประเทศ

ต่าง ๆ ลงทุนสร้างเครือข่ายถนนมากขึ้น และมีการปรับปรุงถนนตลอดเวลา การลงทุนสร้างถนน

ของรัฐ ท้าให้รถยนต์เข้าถึงพื้นที่ได้กว้างขวาง การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารด้วยรถยนต์จึงมีอัตรา

เติบโตสูงในทศวรรษ 1950 รถไฟในสหรัฐอเมริกา มีบทบาทส าคัญในการขนส่งสินค้า โดยในปี 

1950 รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างเมือง 1,400 ล้านตัน ขณะที่รถบรรทุกขนเพียง 800 ล้านตันเท่านั้น 

ต่อมาในปี 1980 รถไฟขน 1,600 ล้านตัน แต่รถบรรทุกขนเพิ่มเป็น 2,000 ล้านตัน และในปี 2000 

รถไฟขน 2,100 ล้านตันขณะที่รถบรรทุกขน 4,250 ล้านตัน (ตามตาราง 4 -1) ปริมาณการขนสินค้า

ระหว่างเมืองด้วยรถบรรทุกในปี 1990กับ 2,600 ล้านตัน หรือเท่ากับ750 พันล้านตัน -ไมล์ หรือ



 
 

สินค้า 1 ตัน เฉลี่ยระยะทางขนส่ง 288.46 ไมล์  และปี 2000 เท่ากับ 4,250 ล้านตัน หรือ1,200 

พันล้านตัน-ไมล์ หรือสินค้า 1 ตัน เฉลี่ยระยะทางขนส่ง 282.35 ไมล์ 

 

ตารางท่ี 3.1 การส่งสินค้าระหว่างเมืองด้วยรถบรรทุกในสหรัฐอเมริกา 

ข้อได้เปรียบเสียเปรียบรถบรรทุก 

ข้อได้เปรียบรถบรรทุก (Advantages of Carriers) รถบรรทุกมีข้อได้เปรียบ ดังนี้ 

1.รวดเร็ว (Speed) รถบรรทุกจัดเป็นบริการขนส่งที่รวดเร็ว ความรวดเร็วอยู่ที่

ยานพาหนะที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูง รถบรรทุกขนสินค้าไม่ได้มากดังนั้น จึงใช้เวลาน้อย

ในการรวบรวมสินค้า ให้เต็มคันรถ (full truck load : FTL) รวมทั้งการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถและออก

จากรถใช้เวลาน้อย ความรวดเร็วการขนส่งช่วยลดวงจรเวลาสั่งซื้อ (Oder cycle time) ท าให้ลด

สินค้าคงคลัง และลดความสูญเสียที่ เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพรวมถึงสินค้าหมดสมัยอีกด้วย 

2.เป็นบริการขนส่งจากที่ถึงที่  (Door-to–Door Service) รถบรรทุกสามารถ

เดินทางไปตามถนนใหญ่เรือเล็กหรือแม้แต่ไม่มีถนน หากไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคจน

เกินขีดความสามารถของรถบรรทุกดังนั้น รถบรรทุกจึงสามารถเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อ

บรรทุกและขนถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอ่ืนบริการขนส่งแบบจากที่ถึงที่ หมายถึง การใช้

ยานพาหนะคันเดียวกัน บรรทุกสินค้าจากต้นทางไปถึงปลายทางโดยสินค้าไม่ต้องเปลี่ยนถ่าย

ยานพาหนะ รถบรรทุกเมื่อบรรทุกสินค้าจากต้นทางจะเดินทางตรงไปยังปลายทาง โดยสินค้าไม่

ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะเช่นบรรทุกสินค้าจากโรงงานในกรุงเทพฯ ไปให้ลูกค้าที่เชียงใหม่ได้

โดยตรง การขนส่งรูปแบบอ่ืนจะต้องมีการการขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะ เช่น ขนส่งสินค้าจาก

โรงงานในกรุงเทพฯ ไปยังร้านค้าที่เชียงใหม่ด้วยรถไฟ บริษัทต้องขนสินค้าจากโรงงานด้วย

รถบรรทุกไปขึ้นรถไฟ เมื่อรถไฟถึงเชียงใหม่ก็จะต้องขนถ่ายสินค้าออก จากรถไฟไปขึ้นรถบรรทุก



 
 

เพื่อไปยังปลายทางที่ต้องการข้อได้เปรียบรถบรรทุกที่ให้บริการแบบจากที่ถึงที่ ท าให้ส่งมอบสินค้า

ได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายขนถ่ายซ้ าซ้อน ลดความเสียหายและสูญหายสินค้าระหว่างขนถ่ายเปลี่ยน

ยานพาหนะอีกด้วย 

3. เครือข่ายครอบคลุม (Extensive Road Network) รัฐบาลลงทุนสร้างถนน

เชื่อมโยงภูมิภาค จังหวัดอ าเภอและหมู่บ้าน เครือข่ายถนนที่เชื่อมโยงกัน ท าให้รถบรรทุกสามารถ

เข้าถึงได้ทุกแห่ง ขณะที่รูปแบบการขนส่งอ่ืน มีเครือข่ายจ ากัด จึงให้บริการจ ากัดอยู่บางพื้นที่ 

4. การแข่งขันสูง (High Competition) ตลาดรถบรรทุกมีการแข่งขันมากหรือน้อย

ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศ ประเทศที่มีนโยบายให้ผู้ประกอบการมากราย และอนุญาตให้

มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การแข่งขันจะมีมากประเทศที่มีการควบคุมจ านวนผู้ประกอบการ และ

หรือไม่อนุญาตให้มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การแข่งขันก็จะมีน้อย ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ มี

นโยบายผ่อนคลายกฎระเบียบ (deregulation) การขนส่ง ท าให้มีการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันมีผลต่อ

อัตราค่าขนส่งและคุณภาพบริการ 

5. ความเสียหายน้อย (Low Damage) การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีความ

รวดเร็ว สินค้าอยู่บนยานพาหนะระยะเวลาสั้น ประกอบกับถนนได้มาตรฐาน และยานพาหนะมี

ระบบกันสะเทือนดี จึงลดความเสียหายสินค้า ผู้รับสินค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ซึ่งช่วยลด

สินค้าคงคลัง 

6. บรรทุกสินค้าปริมาณไม่มาก  (Small Carrying) รถบรรทุกขนสินค้าได้น้อย เมื่อ

เปรียบเทียบกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน ท าให้ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมและส่งมอบสินค้า รวมทั้ ง

ขนถ่ายใช้เวลาน้อย สินค้าจึงถึงผู้รับเร็ว ลดปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้า และเพิ่มระดับการบริการ

ลูกค้า 

7. สามารถสนองความต้องการของลูกค้า (Meeting Customer Requirements)

ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกมีจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้

สามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้มาก ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ยังคงให้บริการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าอย่างมั่นคง และผู้ส่งของก็ยังคาดหวังจากผู้ประกอบการ ที่จะให้การ

ตอบสนองความต้องการดียิ่งขึ้น 

8. ท าให้การขนส่งสมบูรณ์ (Complete Transportation) การขนส่งรูปแบบอ่ืน ไม่

สามารถให้บริการสมบูรณ์ เช่น รถไฟให้บริการขนส่งแบบสถานีถึงสถานี หรือเรือให้บริการขนส่ง

แบบจากท่าเรือถึงท่าเรือรถบรรทุกเป็นตัวเชื่อมต่อกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน และท าให้การขนส่ง

สมบูรณ์ จึงกล่าวได้ว่า รถบรรทุกเป็นตัวประสานงานสากล (universal coordinators) 



 
 

ข้อเสียเปรียบรถบรรทุก (Disadvantage of Motor Carrier) รถบรรทุกก็มีข้อเสีย

เปรียบ ดังนี ้

1.ค่าขนส่งแพง (High Cost) รถบรรทุกมีต้นทุนสูง โดยเฉพาะต้นทุนน้ ามัน

เชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นและค่าบ ารุงรักษา ดังนั้น ค่าระวางรถบรรทุกจะสูงกว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืน 

ยกเว้น ทางอากาศ แต่รถบรรทุกสามารถให้บริการแบบจากที่ถึงที่ จึงลดค่าใช้จ่ายการขนถ่ายซ้ าซ้อน 

และลดเวลาเดินทางของสินค้า ท าให้ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ดังนั้น บริษัทจะต้องพิจารณาจุดแลก

ระหว่างได้กับเสีย (trade-offs) คือระหว่างค่าระวางสูงกับค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลัง ที่ลดลงเพื่อใช้

ตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการขนส่ง 

2. บรรทุกสินค้าได้น้อย (Low Capacity) ระวางรถบรรทุกจ ากัดด้วยความยาวความ

สูง และน้ าหนักบรรทุกตามกฎหมาย รถบรรทุกจึงบรรทุกสินค้าได้น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับการ

ขนส่งด้วยรถไฟหรือเรืออย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการพัฒนารถบรรทุกให้มีความสามารถ ในการ

บรรทุกได้มากขึ้น เช่น รถพ่วง 

3. อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ (Weather Sensitive) ภูมิภาคที่มีหิมะตกปกคลุมถนน 

อาจท าให้รถบรรทุกผ่านไม่ได้หรือต้องใช้ความรวดเร็วต่ า หรือในภาวะมีภัยธรรมชาติท าให้ถนนถูก

ตัดขาดรถบรรทุกวิ่งผ่านไม่ได้มีผลให้การส่งมอบสินค้าล่าช้าได้ 

  ข้อก าหนดรถบรรทุกและการขนสินค้า 

ตามกฎหมายการขนส่ง ก าหนดอุปกรณ์ขนส่งและน้ าหนักบรรทุก ดังนี้  

ลักษณะรถ รถที่ใช้ส าหรับขนส่งสินค้าแบ่งเป็น 9 ลักษณะ ดังนี ้

1) รถกระบะบรรทุกครอบคลุมรถบรรทุกมีหรือไม่มีคอก หรือไม่มีอุปกรณ์ยกหรือ

เทของมีหลังคาหรือไม่มีหลังคาก็ได้ 

2) รถตู้บรรทุกคบอรคลุมถึงรถตู้ทึบ มีบานประตูปิดเปิดประตูส าหรับถ่ายด้านข้าง

หรือด้านท้ายก็ได้ 

3) รถบรรทุกของเหลว มีถังส าหรับบรรทุกของเหลว 

4) รถบรรทุกวัสดุอันตราย ครอบคลุมน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซเหลว สารเคมี วัตถุ

ระเบิด และอ่ืน ๆ 

5) รถบรรทุกเฉพาะกิจ ครอบคลุมรถบรรทุกเคร่ืองดื่ม ขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต์ 

และอ่ืน ๆ 

6) รถพ่วง ครอบคลุมถึงรถพ่วงที่น้ าหนกกรถรวมน้ าหนักกรบรรทุกทั้งหมด ลง

บนเพลาล้อตัวเอง และต้องใช้รถอื่นลากจูง 



 
 

7) รถกึ่งพ่วง  ครอบคลุมรถพ่วงที่น้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกรางส่วนเฉลี่ย

เพลาล้อของรถคันลากจูง 

8) รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว เป็นรถกึ่งพ่วงโครงโลหะ ที่สามารถปรับความยาว

ช่วงล้อระหว่างรถลากจูง 

9) รถลากจูง เป็นรถส าหรกรลากจูงรถพ่วง รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว 

  เคร่ืองอุปกรณ์และส่วนควรรถ รถทั้ง 9 ลักษณะที่กล่าวมานั้น ต้องมีขนาดตาม

มาตรฐานที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ ความกว้าง ความสูง ความยาว ส่วนยื่นหน้าและส่วนยื่นท้าย ดังนี ้

1) ความกว้าง ความกว้างของตัวถังรถส่วนประกอบข้างตัวถังที่ยื่นออกจากตัวรถ 

แต่ไม่รวมกระจกเงาส าหรับมองหลัง ด้านข้างต้องไม่เกิน 2.50 เมตร และตัวถังหรือส่วนประกอบ

ของตัวถังจะยื่นเกินขอบยางด้านนอกของเพลาท้ายได้ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร 

2) ความสูง ความสูงที่สุดของรถเมื่อวัดจากพื้นราบต้องไม่เกิน 3.8 เมตร ส าหรับ

รถตู้บรรทุกที่มีความกว้างไม่เกิน 2.3 เมตร ให้มีความสูงได้ไม่เกิน 3 เมตร 

3) ความยาว ความยาวของรถบรรทุกตามลกกษณะ 1,2,3,4,5 และ 9 เมื่อวัดจากกัน

ชนหน้าถึงส่วนสุดท้ายของรถต้องไม่เกิน 10 เมตร ความยาวของรถบรรทุกลักษณะ 6 ไม่เกิน 8 

เมตร และรถบรรทุกลักษณะ7 และ 8 ยาวไม่เกิน 12.5 เมตร 

4) ส่วนยื่นหน้ารถบรรทุกลกกษณะ 1,2,3,4,5,6 และ 9 เมื่อวัดจากส่วนหน้าสุดของ

รถไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางเพลาล้อหน้าต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ รถบรรทุกลักษณะ 7 และ 

8 เมื่อวัดจากส่วนหน้าสุดของรถ ไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางสลกกพ่วงต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วง

ล้อ 

  5) ส่วนยื่นท้าย รถบรรทุกลักษณะ 1,2,3,4,5,6 และ 9 ส่วนยื่นท้ายของรถเมื่อวัด

จากส่วนท้ายของตัวถัง ส่วนบรรทุกไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางเพลาล้อท้าย หรือศูนย์กลางระหว่าง

เพลาคู่ท้ายต้องม ความยาวไปเกินกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ ยกเว้นรถบรรทุกตู้ทึบและรถที่มีทางขึ้นลง 

หรือติดตั้งอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าด้านท้ายส่วนบรรทุกยื่นท้ายรถได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของช่วงล้อ 

ส าหรับ รถบรรทุกลักษณะ 7 และ 8 ส่วนยื่นท้ายของรถเมื่อวัดจากส่วนท้ายสุดของตัวถังส่วน

บรรทุก ไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลางระหว่างเพลาคู่ท้ายยื่นได้ไม่เกิน 2 ใน 5 ของช่วงล้อ 

  6) รถบรรทุกลักษณะ 5,6,7 และ 8 ที่เป็นรถบรรทุกเฉพาะกิจอาจม ความกว้าง 

ความสูง ความยาวส่วนยื่นหน้าและยื่นท้าย เกินกว่าที่ก าหนดได้ หากม ความจ้าเป็นตามลกกษณะ

การใช้งานเฉพาะกิจ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก   

  7) พิกัดน้ าหนกกของรถบรรทุกพิกัดน้ าหนักบรรทุกของรถขึ้นอยู่กันจ านวนเพลา 



 
 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับรถบรรทุก พระราชบัญญัติจราจรทางรก พ.ศ.2522 ก าหนดการ

บรรทุก ดงันี ้

1.ไม่เกินความกว้างของรถ  

2.ด้านหน้ายื่นไม่เกินหน้าหม้อหรือกันชน ด้านหลกงยื่นพ้นจากตัวรถไม่เกิน 2.5 

เมตร ส าหรับรถพ่วงด้านหลกงยื่นพ้นรถพ่วงไม่เกิน 2.5 เมตร 

   3.ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.0 เมตร จากพื้นทางเว้นแต่รถบรรทุกที่มี ความกว้างของ

รถเกิน 2.3 เมตร ให้บรรทุกสูงไม่เกิน 3.8 เมตร กรณีรถบรรทุกคอนเทนเนอร์สูงไม่เกิน 4.0 เมตร

จากพื้น 

  ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ 

ความเร็วของรถบรรทุกตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจร

ทางรก พ.ศ.2522ดังนี ้

1. รถบรรทุกที่มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกเกิน 1,200 กิโลกรัม ในเขต

กรุงเทพมหานครเขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาลให้ขับไม่เกิน 60 กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าว

ให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร  

2. รถบรรทุกอ่ืน ๆ รถพ่วงบรรทุกที่มีน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุกเกิน 1,200 

กิโลกรกม ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตของเทศบาล ไม่เกินชั่วโมงละ 45 

กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าว ไม่เกินชั่วโมงละ 60 กิโลเมตร 

  พาหนะที่ใช้ขนส่ง มาตรการ และด่านชั่งน้ าหนัก 

  ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางถนน ส่วนใหญ่นิยมใช้รถบรรทุกขนาด

ตั้งแต่ 6 ล้อ 10 ล้อ และมากกว่า 10 ล้อขึ้นไป เนื่องจากสามารถบรรทุกสินค้าได้จ านวนมากพอ ที่จะ

ท าการรวบรวม และกระจายสินค้า 

  นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องค านึงถึง

สภาพภูมิอากาศมากนัก และใช้บุคลากรในการด าเนินงานจ านวนไม่มาก เมื่อเทียบกับการขนส่ง

รูปแบบอ่ืน สามารถปรับเปลี่ยนภาชนะที่ใช้บรรทุกได้ตามลักษณะของสินค้าได้หลากหลาย ซึ่ง

ประเภทของรถบรรทุกตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทาง

บก พ.ศ. 2522 

  ในปี พ.ศ. 2547 สถิติจ านวนรถบรรทุก จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก มี

จ านวนรถบรรทุกประเภทต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 675,000 คัน โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2542 

ถึง 2547 จ านวนรถบรรทุกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี แต่หากพิจารณาเฉพาะ



 
 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา พบว่าจ านวนรถบรรทุกจดทะเบียนมีแนวโน้มลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 

1 ต่อปี 

  ส าหรับในเร่ืองน้ าหนักบรรทุก อนุญาตได้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ

วิวัฒนาการขนส่ง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในอดีตกฎหมายก าหนดพิกัดน้ าหนัก

บรรทุกไว้ที่  16 ตัน แล้วจึงเพิ่มเป็น 18 ตันและในปี พ.ศ. 2518 จึงเพิ่มเป็น 21 ตัน ต่อจากนั้น 

ปัจจุบันรัฐบาลได้ออกบทเฉพาะกาล ผ่อนผันให้รถบรรทุก10 ล้อ สามารถบรรทุกสินค้าได้เพิ่มขึ้น

เป็นน้ าหนักรวมรถ 26 ตัน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โดยล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้

ประกาศน้ าหนักรถบรรทุกใหม่\ 

  นอกจากในเร่ืองของน้ าหนักบรรทุกแล้ว การขนส่งทางถนนยังมีการบังคับใช้

มาตรการห้ามเดินรถบรรทุก เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็น

ศูนย์กลางด้านธุรกิจและพาณิชยกรรม ซึ่งเป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคที่ส าคัญของประเทศ 

ดังนี ้ 

- เขตกรุงเทพมหานครชั้นใน (รัศมี113 ตารางกิโลเมตร) ห้ามเดินรถบรรทุกขนาด

ใหญ่  (10 ล้อขึ้นไป) ช่วงเวลา06.21-21.00 น. ยกเว้นรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่บรรทุกคอนกรีต

ผสมเสร็จ รถเครน และรถที่ได้รับการผ่อนผัน ซึ่งมีข้อบังคับไว้เฉพาะคือ เดินรถได้ภายในเวลา 

10.00-15.00 น. 

  - ทางด่วนทุกขั้น ห้ามเดินรถ 6 ล้อ เวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-20.00น. และ

ห้ามเดินรถ ตั้งแต่ 10 ล้อขึ้นไป เวลา 05.00-09.00น. และ 15.00-21.00 น. 

  - ถนนสุขสวัสดิ์-พระราม 2 ห้ามเดินรถ 6 ล้อขึ้นไป เวลา 06.00-09.00 น. และ 

16.00-20.00 น. 

  - สมุทรปราการ ห้ามเดินรถ 10 ล้อขึ้นไป เวลา 05.00-08.00 น. และ15.00-19.00 น. 

  การใช้มาตรการจ ากัดเวลาเดินรถบรรทุก ท าให้เกิดการจราจรของรถบรรทุก

หนาแน่นบนเส้นทางในช่วงเวลาที่อนุญาตให้วิ่ง นอกจากนี้ ยังเกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากประชาชน ที่

อาศัยบนถนนในเส้นทางที่รถบรรทุกขนาดใหญ่เปลี่ยนมาใช้เส้นทาง และส่งผลกระทบต่อ

ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าโดยตรงท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานขนส่งสินค้าสูงขึ้น เนื่องจาก

ต้องเพิ่มจ านวนเที่ยวในการขนส่งสินค้า และเสียค่าจ้างแรงงานล่วงเวลา คนขับเกิดความเหนื่อยล้า

เกิดความเจ็บป่วย ลดความแน่นอนของการให้บริการและความปลอดภัย และเพื่อเป็นการเพื่อลด

ต้นทุนการขนส่งจึงมีการเพิ่มน้ าหนักบรรทุกในแต่ละเที่ยวเกินกว่ากฎหมายก าหนด ท าให้สภาพ



 
 

ของทางหลวงแผ่นดินเกิดความช ารุดอย่างหนัก ก่อนถึงเวลาอันควร ก่อให้เกิดปัญหาทั้ งทางด้าน

การจราจรและอุบัติเหตุ 

  ทั้งนี้  กรมทางหลวงในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมบ ารุงทางหลวงจ านวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมมาตรฐานน้ าหนักรถบรรทุกให้เกิด

ประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงผิวทาง กรมทางหลวงจึงได้จัดให้มีด่านชั่งน้ าหนัก 

เพื่อควบคุมรถบรรทุกตามทางหลวงหลักของประเทศประกอบด้วย ด่านชั่งน้ าหนักถาวร และด่าน

ชั่งน้ าหนักขณะรถวิ่ง (Weight in motion : WIM) มีรายละเอียด ดังนี ้

  1. ด่านชั่งน้ าหนักถาวร หมายถึง ด่านที่ตั้งประจ าบนทางหลวง โดยจะติดตั้งเคร่ือง

ชั่งน้ าหนักแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถชั่งรถบรรทุกได้ทั้งคัน โดยจะติดตั้งในทางสายหลักและ

ในเส้นทางที่มีปริมาณการจราจรสูงโดยรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 14 แห่ง และมี

แผนการติดต้ังเพิ่มอีก 81 แห่งภายใน 3 ป ี

  2. ด่านชั่งน้ าหนักขณะรถวิ่ง (Weight in motion : WIM) หมายถึง ด่านชั่งน้ าหนักที่

ติดตั้งอุปกรณ์ชั่งน้ าหนักไว้บนพื้นถนนแบบ High Speed WIM ที่สามารถชั่งน้ าหนักขณะที่รถ

เคลื่อนที่ได้ (เมื่อวิ่งด้วยความเร็ว16-36 กม./ชม.) ซึ่งด่านชั่งน้ าหนักนี้จะติดตั้งก่อนถึงด่านชั่ง

น้ าหนักถาวรประมาณ 1 กิโลเมตร สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการออกแบบ

ปรับปรุงทาง และเพื่อใช้คัดแยกรถบรรทุกที่มีน้ าหนักเกินเข้าด่านชั่งน้ าหนักถาวร (Pre-screening) 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ท าการก่อสร้างจ านวน 10 แห่ง โดยต าแหน่งที่ติดต้ัง 

 
ตารางท่ี 3.2 ต าแหน่งที่ตั้งด่านชั่งน้ าหนักขณะรถวิ่ง 



 
 

ประเภทของรถกระบะบรรทุก 

  • รถกระบะบรรทุก 

 

 
ภาพท่ี 3.5 รถกระบะบรรทุกมีข้างเสริม 

 

 

 
ภาพท่ี 3.6 กระบะบรรทุกยกเท 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
ภาพท่ี 3.7 กระบะบรรทุกพื้นเรียบ 

 

 

 
ภาพท่ี 3.8 กระบะบรรทุกติดตั้งเคร่ืองทุ่นแรง 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.9 กระบะบรรทุก 

 

 
ภาพท่ี 3.10 กระบะบรรทุกมีโครงเหล็กเสริม 

 

 

 



 
 

  • รถบรรทุกของเหลว 

 
ภาพท่ี 3.11 รถบรรทุกของเหลว 

 

 

 • รถบรรทุกวัสดุอันตราย 

 
ภาพท่ี 3.12 รถบรรทุกวัสดุอันตราย 

 

( ที่มา : http://www.sme.go.th , https://www.dlt-inspection.inf  ) 

 

http://www.sme.go.th/
https://www.dlt-inspection.inf/


 
 

4. ระบบ GPS 

  GPS คือ ระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก ย่อมาจากค าว่า Global Positioning 

System ซึ่งระบบ GPS ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 

1. ส่วนอวกาศ ประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียมหลัก 3 ค่ายคืออเมริกา รัสเซีย ยุโรป 

• ของอเมริกา ชื่อ NAVSTAR (Navigation Satellite Timing and Ranging GPS) มี

ดาวเทียม 28 ดวง ใช้งานจริง 24 ดวง อีก 4 ดวงเป็นตัวส ารอง บริหารงานโดย Department of 

Defenses มีรัศมีวงโคจรจากพื้นโลก 20,162.81 กม.หรือ 12,600 ไมล์ ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาใน

การโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง 

• ยุโรป ชื่อ Galileo มี 27 ดวง บริหารงานโดย ESA หรือ European Satellite 

Agency จะพร้อมใช้งานในปี 2008  

• รัสเซีย ชื่อ GLONASS หรือ Global Navigation Satellite บริหารโดย Russia 

VKS (Russia Military Space Force)ในขณะนี้ภาคประชาชนทั่วโลกสามารถใช้ข้อมูลจากดาวเทียม

ของทางอเมริกา (NAVSTAR) ได้ฟรี เนื่องจาก นโยบายสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารส าหรับ

ประชาชนของรัฐบาลสหรัฐ จึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวในระดับความ

แม่นย าที่ไม่เป็นภัยต่อความมันคงของรัฐ กล่าวคือมีความแม่นย าในระดับบวก / ลบ 10 เมตร 

2. ส่วนควบคุม ประกอบด้วยสถานีภาคพื้นดิน สถานีใหญ่อยู่ที่ Falcon Air Force 

Base ประเทศ อเมริกา และศูนย์ควบคุมย่อยอีก 5 จุด กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก  

3. ส่วนผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานต้องมีเคร่ืองรับสัญญาณที่สามารถรับคลื่นและแปรรหัส

จากดาวเทียมเพื่อน ามาประมวลผลให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ  

ทุกวันนี้บางท่านมักจะเข้าใจผิดว่า GPS เป็น GPRS ซึ่ง GPRS ย่อมาจากค าว่า 

General Packet Radio Service เป็นระบบสื่อสารแบบไร้สายส าหรับโทรศัพท์มือถือ หรือ PDA หรือ 

notebook เพื่อเชื่อมต่อกับ internet  

ดาวเทียม GPS (Navstar) ประกอบด้วยดาวเทียม 24 ดวง โดยแบ่งเป็น 6 รอบวง

โคจร การจรจะเอียงท ามุมเอียง 55 องศากับเส้นศูนย์สูตร (Equator) ในลักษณะสานกันคล้าย ลูก

ตะกร้อแต่ละวงโคจรมีดาวเทียม 4 ดวง รัศมีวงโคจรจากพื้นโลก 20,162.81 กม. หรือ 12,600 ไมล์ 

ดาวเทียมแต่ละดวงใช้ เวลาในการโคจรรอบโลก 12 ชั่วโมง  

GPS ท างานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง โดยสัญญาณดาวเทียมนี้

ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ระบุต าแหน่งและเวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเคร่ืองรับสัญญาณ GPS จะต้อง

ประมวลผลความแตกต่างของเวลาในการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริง ณ ปัจจุบันเพื่อแปรเป็น



 
 

ระยะทางระหว่างเคร่ืองรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้ระบุมีต าแหน่งของมันมากับ

สัญญาณดังกล่าวข้างต้น  

เพื่อให้เกิดความแม่นย าในการค้นหาต าแหน่งด้วยดาวเทียม ต้องมีดาวเทียมอย่าง

น้อย 4 ดวง เพื่อบอกต าแหน่งบนผิวโลก ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้ง 3 กับเคร่ือง GPS (ที่จุดสีแดง) 

จะสามารถระบุต าแหน่งบนผิวโลกได้ หากพื้นโลกอยู่ในแนวระนาบแต่ในความเป็นจริงพื้นโลกมี

ความโค้งเนื่องจากสัณฐานของโลกมีลักษณะกลม ดังนั้นดาวเทียมดวงที่ 4 จะท าให้สามารถค านวณ

เร่ืองความสูงเพื่อท าให้ได้ต าแหน่งที่ถูกต้องมากขึ้น  

นอกจากนี้ความแม่นย าของการระบุต าแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับต าแหน่งของดาวเทียม

แต่ละดวง กล่าวคือถ้าระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้งานอยู่ห่างกันย่อมให้ค่าที่แม่นย ากว่าที่อยู่ใกล้

กัน และยิ่งมีจ านวนดาวเทียมที่รับสัญญาณได้มากก็ยิ่งให้ความแม่นย ามากขึ้น ความแปรปรวนของ

ชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศประกอบด้วยประจุไฟฟ้า ความชื้น อุณหภูมิ และความหนาแน่นที่

แปรปรวนตลอดเวลา คลื่นเมื่อตกกระทบ กับวัตถุต่างๆ จะเกิดการหักเหท าให้สัญญาณที่ได้อ่อนลง 

และสิ่งแวดล้อมในบริเวณรับสัญญาณเช่นมีการบดบังจากกระจก ละอองน้ า ใบไม้ จะมีผลต่อค่า

ความถูกต้องของความแม่นย า เนื่องจากถ้าสัญญาณจากดาวเทียมมีการหักเหก็จะท าให้ค่าที่ค านวณ

ได้จากเคร่ืองรับสัญญาณเพี้ยนไป และสุดท้ายก็คือประสิทธิภาพของเคร่ืองรับสัญญาณว่ามีความไว

ในการรับสัญญาณแค่ไหนและความเร็วในการประมวลผลด้วย  

การวัดระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเคร่ืองรับท าได้โดยใช้สูตรค านวณ ระยะทาง 

= ความเร็ว * ระยะเวลา วัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเคร่ืองรับ GPS คูณด้วย

ความเร็วของคลื่นวิทยุจะเท่ากับระยะทางที่เคร่ืองรับ อยู่ห่างจากดาวเทียม โดยเวลาที่วัดได้มาจาก

นาฬิกาของดาวเทียมที่มีความแม่นย าสูงมีความละเอียดถึงนาโนวินาที และมีการสอบทวนเสมอๆ

กับสถานีภาคพื้นดิน  

องค์ประกอบสุดท้ายก็คือต าแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงในขณะที่ส่งสัญญาณมา

ว่าอยู่ที่ใด (Almanac) มายังเคร่ืองรับ GPS โดยวงโคจรของดาวเทียมได้ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว

เมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีควบคุมจะคอยตรวจสอบการโคจรของดาวเทียมอยู่ตลอดเวลาเพื่อทวน

สอบความถูกต้อง 

  ก่อนอ่ืนผู้ใช้จะต้องมีเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมหรือมีอุปกรณ์น าทาง เมื่อผู้ใช้น า

เคร่ืองไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงต าแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ 

แผนที่ส าหรับน าทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการก าหนดทิศทางการจราจร เช่น การจราจรแบบชิด

ซ้ายหรือชิดขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว จุดส าคัญต่างๆ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ฝังไว้ในข้อมูล



 
 

แผนที่ที่ได้ ท าการส ารวจและตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการก าหนดค่าเอาไว้ด้วยเช่นกัน

เพื่อให้ตัวโปรแกรมท าการเลือกการเชื่อมต่อของ เส้นทางจนถึงจุดหมายที่ได้เลือกไว้  

เสียงน าทางก็จะท างานสอดคล้องกับการเลือกเส้นทาง เช่นถ้าโปรแกรมเลือก

เส้นทางที่จะต้องไปทางขวาก็จะก าหนดให้มีการแสดงเสียง เตือนให้เลี้ยวขวา โดยแต่ละโปรแกรมก็

จะมีการก าหนดเตือนไว้ล่วงหน้าว่าจะเตือนก่อนจุดเลี้ยวเท่าใด ส่วนการแสดงทิศทางก็จะมีการบอก 

ไว้ล่วงหน้าเช่นกันแล้วแต่ว่าจะก าหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด บางโปรแกรมก็ก าหนดไว้จุดเดียว บาง

โปรแกรมก าหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรม ก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามความต้องการของ

ผู้ใช้  

 
ภาพท่ี 3.13 วงโคจรดาวเทียม 

การค านวณเส้นทางนี้จะถูกค านวณให้เสร็จตั่งแต่แรก และตัวโปรแกรมจะ

แสดงผลทั้งภาพและเสียงตามต าแหน่งจริงที่อยู่ ณ.จุดนั้นๆ หากมี การเดินทางออกนอกเส้นทางที่ได้

ก าหนดไว้ เคร่ืองจะท าการเตือนให้ผู้ใช้ทราบและจะค านวณให้พยายามกลับสู่เส้นทางที่ได้วางแผน

ไว้ก่อน หากการออกนอกเส้นทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่ก าหนดไว้ก็จะมีการค านวณเส้นทางให้ใหม่เอง

อัตโนมัต ิ          

  เมื่อเคร่ืองค านวณเส้นทางให้ผู้ใช้สามารถดูเส้นทางสรุปได้ล่วงหน้า หรือแสดง

การจ าลองเส้นทางก็ได้ โปรแกรมน าทางบางโปรแกรมมีความ สามารถก าหนดจุดแวะได้หลายจุด

ท าให้ผู้ใช้สามารถก าหนดให้การน าทางสอดคล้องกับการเดินทางมากที่สุด หรืออาจใช้ในการ

หลอกเคร่ือง เพื่อให้น าทางไปยังเส้นทางที่ต้องการแทนที่เส้นทางที่เคร่ืองค านวณได้ บางโปรแกรม

ก็มีทางเลือกให้หลีกเลี่ยงแบบต่างๆเช่น เลี่ยงทางผ่านเมือง เลี่ยงทางด่วน เลี่ยงทางกลับรถ เป็นต้น 



 
 

  นอกจากผู้ที่ใช้ระบบ GPS จะต้องมีเคร่ืองรับสัญญาณ GPS หน่วยประมวลผล 

โปรแกรมแผนที่และข้อมูลแผนที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน  ในรูปแบบต่างๆ การรับ

สัญญาณจากดาวเทียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนการใช้งานในรูปแบบที่ใช้ประกอบกับแผนที่จะมี

ค่าใช้จ่ายในเร่ืองของ แผนที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริษัทที่จัดท าแผนที่ ในประเทศไทยมีผู้จัดท า

แผนที่เพื่อใช้กับ GPS รายใหญ่ๆ 

 

ภาพท่ี 3.14 ตัวอย่างการน าทางด้วยระบบ GPS 

 

ภาพท่ี 3.15 ตัวอย่างการน าทางด้วยระบบ GPS 

  การสร้างแผนที่น าทางจะเร่ิมจากการใช้ภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมมาต่อ

ซ้อนกันเหมือนการปูกระเบื้องเพื่อให้เห็นภาพรวมของภูมิประเทศ แล้วจึงไปก าหนดจุดอ้างอิงทาง

ภูมิศาสตร์ (calibrate) เป็นค่าพิกัดดาวเทียม แล้วจึงมีการสร้างข้อมูลต่างๆ เช่น ถนน สถานที่ส าคัญ 

จุดสนใจ เป็นชั้นๆ (layer) แล้วน ามาประกอบกันเป็นแผนที่น าทาง 



 
 

การสร้างข้อมูลทางภูมิศาสตร์จะต้องมีการส ารวจภาคสนามซึ่งต้องใช้บุคคลากร 

ทรัพยากรจ านวนมาก และต้องท าอย่างสม่ าเสมอเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึ งท าให้

การสร้างแผนที่มีต้นทุนที่สูง 

อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับการน าทางด้วย GPS ประกอบด้วย 

• ตัวรับสัญญาณดาวเทียม (GPS Receiver Module) 

• หน่วยประมวลผล (CPU) 

• โปรแกรมการน าทาง (Application Software) 

• และข้อมูลแผนที่น าทาง (Map Data) 

ปัจจุบันนี้มีเคร่ือง GPS ที่มีครบทุกอย่างในตัวเอง ซึ่งจะมีความสะดวกในการใช้

งานและมีความเสถียรสูงได้แก่ PND (Personal / Portable Navigation Device) หรือแบบที่ใช้ GPS 

receiver ร่วมกับ PDA (Personal Digital Assistant) / Pocket PC / โน้ตบุ๊ก / Smart phone เป็นต้น 

หรือใน Smart Phone รุ่นใหม่ๆก็จะมี GPS มาให้พร้อมเลือกใช้หลายรุ่น ท าให้สะดวกในการใช้งาน

ยามหลงทางหรือใช้งานหาสถานที่ใกล้เคียง  

นอกจากอุปกรณ์หลักแล้วยังมีอุปกรณ์เสริม เช่น เสารับสัญญาณภายนอกแบบติด

เฉพาะเคร่ืองต่อเคร่ือง หรือ ตัวกระจายคลื่น (GPS radiator) เพื่อให้สามารถใช้ GPS ได้ในที่อับ

สัญญาณ เช่นในรถที่ติดฟิล์มที่มีสารโลหะอยู่ (หรือที่เรียกกันว่า "ฉาบปรอท") หรือในอาคาร 

ทุกวันนี้มีการใช้อุปกรณ์ GPS กันอย่างกว้างขวาง และประชาชนมีความรู้เร่ือง 

GPS เป็นอย่างดี เพราะได้มีการใช้ งานมานานระยะหนึ่งแล้ว และมีระบบเชื่อมโยงข้อมูลการจราจร

ในรูปแบบของดิจิตอล เช่น ในรถแท็กซี่จะพบอุปกรณ์ GPS เพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรคับ

คั่ง หรือการขับรถเพื่อท่องเที่ยวก็จะมีการแนะน าเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมสถานที่น่าสนใจต่างๆ เช่น 

ร้านอาหาร ที่พัก จุดชมวิว แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น และนักเดินทางก็มักจะพกอุปกรณ์ GPS ใน

รูปแบบ PND หรือ Smart Phone ที่ลง Application Software ส าหรับการน าทาง เช่น Google Map 

แทนการพกพาสมุดแผนที่อย่างในอดีต ปัจจุบันนี้ระบบ GPS สามารถ ค้นหาถึงระดับบ้านเลขที่

หรือเบอร์โทรศัพท์และน าทางไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง     

  ในปัจจุบันนอกจากฟังก์ชั่นการน าทางพื้นฐานแล้วก็ยังมีการเตือนทางโค้ง จุดด่าน

เก็บเงิน จุดที่มักจะมีการตรวจจับความเร็ว ต าแหน่งกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนกฎจราจร การก าหนด

ความเร็วในถนนแต่ละสาย ข้อมูลการท่องเที่ยวพร้อมรายละเอียดพร้อม ภาพประกอบ ข้อมูล

ร้านอาหารอร่อย ภาพเสมือนจริง ข้อมูลจราจร TMC หรือ (Traffic Message Channel) 



 
 

 

ภาพท่ี 3.16 ตัวอย่างการใช้ระบบ GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.17 ตัวอย่างการใช้ระบบ GPS 

  เป็นระบบที่ใช้ก าหนจุดต่างๆบนพื้นโลกด้วยตัวเลข 3 กลุ่ม คือ ความสูงจากระดับ

ทะเลปานกลาง(elevation) และตัวเลขอีกสองกลุ่มเป็น พิกัดแนวระนาบเป็นค่าระยะเชิงมุม จากเส้น

ศูนย์สูตร ละติจูด (Latitude) และ ค่าระยะเชิงมุม จากเส้น Prime Meridian เป็นลองจิจูด (Longitude) 

 



 
 

เส้นศูนย์สูตร (Equator) ก าหนดขึ้นจากแนวระดับที่ตัดผ่านศูนย์กลางของโลกและตั้งฉากกับแกน

หมุน ซึ่งแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ เส้นละติจูด (Latitude) จะเร่ิมจากศูนย์สูตร

เป็น 0 องศา ไปจนถึงขั้วโลกเป็น 90 องศาเหนือ และ ใต้ 

เส้นพรามเมอริเดียน (Prime Meridian) เป็นเส้นที่ก าหนดขี้นโดยลากผ่านเมือง 

Greenwich ประเทศอังกฤษไปจรดขั้วโลกเหนือและใต้ โดยจะแบ่งโลกออกเป็นซีกตะวันออกและ

ตะวันตก เส้นลองจิจูด (Longitude)จะเร่ิมจากเส้นพรามเมอริเดียนเป็น 0 องศา และไปสุดที่ 180 

องศา ตะวันออก และ 180 องศาตะวันตก 

 

ภาพท่ี 3.18 ระบบพิกัดภูมิศาสตร์ 

 

ภาพท่ี 3.19 ระบบพิกัดกัด (Grid Coordinate) หรือ UTM (Universal Transverse Mercator) 



 
 

  ระบบนี้สร้างขึ้นจากการยืดส่วนโค้งทรงกลมของโลกให้เป็นทรงกระบอกแล้วแผ่

ให้เป็นระนาบแบน แล้วจะใช้ตารางแบ่งโลกออกเป็นส่วนๆ โดยเริมจากขั้วโลกใต้ โดยแนวตั้งจาก

ใต้ไปเหนือตามแนวเส้นละติจูดแทนด้วยตัวอักษร C - X ยกเว้น I และ O (ส่วน A,B เป็นขัวโลกใต้ 

Y,Z เป็นขั้วโลกเหนือ) เร่ิมจาก C ที่ ละติจูด 80 องศาใต้ (ช่วงละ 8 องศาไปจนถึงเส้นขนานละติจูด 

72 องศาเหนือ และจากเส้นละติจูด 72-84 องศาเหนือ เป็นช่องละ 12 องศา) ทั้งหมด 20 ส่วน จนถึง 

X ที่ ละติจูด 84 องศาเหนือ และแบ่งแนวตะวันตกไปตะวันออก เขตละ 6 องศา รวมเป็น 60 เขต 

(Zone) แทนด้วยตัวเลขเริมจากเส้น Meridian 180 องศาตะวันตก เป็น 01 ไปจนถีง 174 องศา

ตะวันตก เป็น 60 ท าให้บนพื้นโลก แต่ละช่วงเป็นตารางพื้นที่สี่เหลี่ยมเรียกว่า เขตกริด (Grid zone) 

ซึ่งมีทั้งหมด 1,200 โซน แล้วจะใช้ชุดเลขพิกัด Northing (เหนือ ตามแนวตั้ง) และ Easting 

(ตะวันออก ตามแนวนอน) บอกต าแหน่ง โดยเลขของ Northing และ Easting จะมีหน่วยเป็นเมตร 

  ส าหรับประเทศไทย อยู่ในโซน 47 และ 48 โดยเส้นแบ่งโซนนี้อยู่ระหว่างจังหวัด 

เลย หนองบัวลาภู (บางส่วน) ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สระแก้ว ปราจีนบุรี จันทบุรี และ 

นราธิวาส (บางส่วน) 

 
ภาพท่ี 3.20 แบบการระบุต าแหน่งเช่น UTM (WGS84) 47P E.676027 N.1521184 



 
 

ภาพท่ี 3.21 Map Datum 

ในประเทศไทยมีการใช้ Map Datum หลักอยู่สองแบบ คือ  

1. แบบ Indian1975 ซึ่งเป็นระบบเก่า เร่ิมใช้เมื่อปี คศ. 1975 หรือ พ.ศ.2518  โดย

องค์การแผนที่กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ในแผนที่ของหน่วยงานฉบับเก่า ๆ ยังอาจมีการ 

2. WGS84 ( World Geodetic System | WGS 1984 | EPSG:4326) เป็น Map 

Datum ที่เร่ิมใช้เมื่อปี คศ. 1984 และปรับปรุงเมื่อ ปี 2004 เป็นระบบที่น ามาใช้กับ GPS โดยปรับแก้

ไขความคลาดเคลื่อนของพื้นผิวของโลกที่ความผันแปรของระดับน้ าทะเล (geoid) ความสูงต่ าของ

พื้นผิว (topography) และลักษณะทรงรี (ellipsoid) ของโลก โดยอาศัยจุดอ้างอิงจากจุดศูนย์กลาง

ของโลก ท าให้การค านวณพิกัดต่างๆของดาวเทียมที่ โคจรอยู่รอบโลก หรือการด าน้ าของเรือด าน้ า 

แม่นย าขี้น และสามารถใช้ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์โลกได้ละเอียดขึ้น ใน

ประเทศไทยกรมแผนที่ทหารเป็นผู้เร่ิมน า WGS84 มาใช้ และหน่วยงานราชการต่างๆและเอกชนก็

ได้หันมาใช้กันอย่างแพร่หลาย 

( แหล่งอ้างอิง : http://www.global5thailand.com ) 

 

 

 

http://www.global5thailand.com/


 
 

5. นิยามค าศัพท ์

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 การ

กระจาย
สินค้า 

Physical 
Distribution 

การด าเนินการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งภายในองค์กรและผ่าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเกี่ยวกับกิจกรรมการขนส่ง 
การเก็บรักษา การจัดการสินค้าคงเหลือ การหีบห่อ การน าส่ง
สินค้าและการด าเนินค าสั่งซื้อ ความส าเร็จของสินค้าขึ้นอยู่
กับการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพอใจให้กับลูกค้าในเวลาที่ถูกต้อง 

2 การ
ขนส่ง 

Transportation การเคลื่อนย้ายคน สัตว์  สิ่งของ จากสถานที่หนึ่งไปยัง
สถานที่อีกแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากคานิยามนี้
แค่ผิวเผินอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ว่า การขนส่ง
เป็นการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ หรือสิ่งของจากอาคารแห่งหนึ่ง
เท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วการขนส่งยังมีความหมายกว้างขวาง
โดยครอบคลุมไปถึงการขนส่ง การขนถ่าย การเคลื่อนย้ายคน
หรือสิ่งของภายในอาคาร ภายในบ้าน ภายในที่ท างานหรือ
ภายในโรงงานด้วย 

3 การ
ขนส่ง
ทางบก 

Land 
Transport 

เป็นกรมที่ท าหน้าที่ควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทาง
ถนน ภายในประเทศและระหว่างประเทศ จดทะเบียนและ
เก็บภาษีรถและออกใบอนุญาตขับรถ พัฒนาระบบการขนส่ง
ทางถนนและการใช้รถ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วย
ล้ อ เ ลื่ อน  และกฎหมาย อ่ืนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ร่ วมมื อและ
ประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ในด้านการขนส่งทางบกและใน
ส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ 
เฉพาะรถของพลเรือน และรถราชการ ไม่รวมถึงรถที่ใช้ใน
กิจการพิเศษของทหารและต ารวจ   

 

 

 



 
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
4 การ

ขนส่ง
ทางน้ า 

Sea Freight การล าเลียง คน สัตว์ และสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
โดยใช้พาหนะที่เคลื่อนที่บนน้ า ซึ่งเป็นการขนส่งทั้ งทาง
แม่น้ าล าคลอง และทะเลทั้งภายในและภายนอกประเทศการ
ขนส่งทางน้ าได้เปรียบกว่าการขนส่งทางอ่ืนคือ สามารถ
บรรทุกสินค้าหนักและปริมาณมากๆได้  

5 การ
ขนส่ง
ทาง
อากาศ 

Air Freight การล าเลียงคน สัตว์ และสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
โดยใช้ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในอากาศ รวมถึงการเดินทาง
ของมนุษย์โดย 

   ทางอากาศ ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง คือ เคร่ืองบิน 
ส าหรับยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ในอากาศได้มีหลาย
ชนิด ได้แก่ เคร่ืองร่อน บอลลูน ยานอวกาศ และจรวด เป็น
ต้น 

6 การ
ขนส่ง
สมบูรณ ์

Complete 
Transportation 

เป็นตัวเชื่อมต่อกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน และท าให้การขนส่ง
สมบูรณ์ จึงกล่าวได้ว่า รถบรรทุกเป็นตัวประสานงานสากล 

7 การ
แข่งขัน
สูง 

High 
Competition 

ตลาดรถบรรทุกมีการแข่งขันมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของแต่ละประเทศ ประเทศที่มีนโยบายให้ผู้ประกอบการมาก
ราย และอนุญาตให้มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การแข่งขันจะมี
มากประเทศที่มีการควบคุมจ านวนผู้ประกอบการ และ
หรือไม่อนุญาตให้มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การแข่งขันก็จะมี
น้อย ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ มีนโยบายผ่อนคลาย
กฎระเบียบ การขนส่ง ท าให้มีการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันมีผล
ต่ออัตราค่าขนส่งและคุณภาพบริการ 

8 การ
ควบคุม 

Directing กระบวนการที่ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรจัดให้มีขึ้น 
เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินงาน
ขององค์กรจะบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ตามค าจ ากัดความของการควบคุมภายใน  
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   ได้กล่าวถึงเร่ืองวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานซึ่งอาจ

จ าแนกวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
9 การเคลื่อนย้าย

สินค้า 
Freight 
Transportation    

การเคลื่อนย้ายสินค้าสินค้าจากสถานที่ที่หนึ่งไปยังอีก
สถานที่หนึ่งอันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ 
และอรรถประโยชน์ด้านเวลา  ทั้งนี้การเคลื่อนย้าย
ดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ท าเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าซึ่งจะ
เป็นการก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ และ
เวลาในการขนส่ง 

10 การงบประมาณ Budgeting การจัดท างบประมาณการเงิน  การวางแผนหรือ
โครงการใช้จ่ายเงิน  การท าบัญชี  และการควบคุมดูแล
การใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและรัดกุม   

11 การจัดการ Management การท าให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาท างานร่วมกัน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร การจัดการ
ประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรร
บุคลากร การน าหรือการสั่งการ และการควบคุมองค์กร
หรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน การ
จัดการทรัพยากรประกอบด้วยการใช้งานและการจัด
วางทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน ทรัพยากร
เทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติ  และยังช่วยการ
บริหารให้กับองค์การต่างให้เจริญรุ่งเรือง 
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12 การจัด
ก าหนดการ 
 
 

Scheduling เอกสารแจ้งก าหนดขั้นตอนของงานทั่วไปหรือรายการต่าง ๆ  
ที่ก าหนดไว้ในการท างานหรือพิธีที่ทางราชการหรือเอกชน
จัดขึ้น  ตลอดจนงานต่าง ๆ ของรัฐหรือเอกชนที่กราบบังคม
ทูลเจ้านายให้เสด็จพระราชด าเนินไปทางเป็นประธานหรือ
ไปทรงเปิดงานหรือกราบทูลเจ้านายให้เสด็จไปทรงเป็น
ประธานหรือไปทรงเปิดงาน ขั้นตอนต่าง ๆ 

13 การจัด
องค์การ 

Organizing  การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการบริหาร โดย
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือของต าแหน่งต่าง 
ๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน  พร้อมด้วยก าหนดลักษณะและวิธี
ดารติดต่อประสานสัมพันธ์กันตามล าดับขั้นแห่งอ านาจ
หน้าที่สูงต่ าลดหลั่นกันไป   

14 การ
ด าเนินการ 

Operation  การกระท าหรือล าดับขั้นตอนซึ่งสร้างค่าใหม่ขึ้นเป็นผลลัพธ์ 
โดยการรับค่าเข้าไปหนึ่งตัวหรือมากกว่า การด าเนินการ
สามารถแบ่ งได้ เป็นสองประ เภทใหญ่ ๆ  ได้แก่  การ
ด าเนินการเอกภาคและการด าเนินการทวิภาค การด าเนินการ
เอกภาคจะใช้ค่าที่ป้อนเข้าไปเพียงหนึ่งค่าเช่น นิเสธ  

15 การ
ตัดสินใจ 

Decision  กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ 
ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่า เป็นทางให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ การตัดสินใจ
เป็นสิ่งส าคัญ และเกี่ยวข้องกับ หน้าที่การบริหาร หรือการ
จัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัด
องค์การ การจัดคนเข้าท างาน การประสานงาน และการ
ควบคุมฟังก์ชันตรีโกณมิติ ส่วนการด าเนินการทวิภาคจะใช้
สองค่า 

16 การท างาน Function  การกระท าที่ก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แม่น า เอา
เนื้อสัตว์และผักมาปรุงเป็นอาหารให้คนในครอบครัว
รับประทาน 
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17 การ

บริหารงาน
ยุติธรรม 

Administration เป็นการบริหารจัดการงาน ที่ เกี่ยวข้องกับระบบงาน
ยุติธรรม ได้แก่ องค์กรต ารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์และ
คุมประพฤติ โดยเฉพาะเร่ืองหลักการบริหาร การบังคับ
ใช้กฎหมายอาญา การแก้ปัญหาการกระท าความผิดใน
สังคม ตลอดทั้งการบริหารเพื่อความปลอดภัยภายใน
องค์กรเอกชน 

18 การ
ประเมินผล 

Evaluation  เป็นกระบวนการด าเนินงานด้านการก ากับควบคุม เพื่อ
ติดตามความก้าวหน้าของภารกิจและหรือประเมินว่า
ภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ การ
ติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้องก าหนดดัชนีการ
ติดตามประเมินผลเพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิเคราะห์ว่า
สถานการณ์ที่ 

19 การประยุกต์ Application  น าความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์
ที่น าความรู้มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ จิตวิทยาประยุกต์ 

20 การ
ประสานงาน 

Coordinating 
System  

การจัดให้บุคคลในองค์การท างานสัมพันธ์และสอดคล้อง
กัน โดยตระหนักถึ งภาระหน้าที่  ความรับผิดชอบ 
เป้าหมาย และมาตรฐาน การปฏิบัติงานขององค์การ 
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการประสานงาน 

21 การรายงาน Reporting  การเสนอรายงานให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบต่างๆ ทราบ
คว าม เ ค ลื่ อน ไหว  ค ว าม เ ป็ น ไป เป็ น ร ะ ย ะ ๆทั้ ง
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า แ ล ะ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า ไ ด้ ท ร า บ
ความก้าวหน้าของงานของตนอยู่เสมอ  การเสนอรายงาน
จ าเป็นต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานมีการวิจัย การ
ประเมินผล  และมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อการ
ปรับปรุงได้ทันทีหรือการปรับปรุงในอนาคต  ประเมินว่า
ภารกิจส า เ ร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่
ประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
หรือไม่ การติดตามประเมินผล โดยปกติจะต้องก าหนด
ดัชนีการติดตามประเมินผลเพื่อ เป็นเกณฑ์ในการ
พเิคราะห์ว่าสถานการณ์ที่ 
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22 การวางแผน Planning  การวางแผนที่จะด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้  เพื่อให้

แผนงานที่ก าหนดขึ้นสอดคล้องต้องกับนโยบาย  การที่จะได้
แผนงานที่ถูกต้อง  จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการ
วางแผนและการคาดหรือท านายเหตุการณ์ในอนาคตด้วย 

23 การวิจัย Research  การกระท าของมนุษย์เพื่อค้นหาความจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่
กระท าด้วยพื้นฐานของปัญญา ความมุ่งหมายหลักในการท า
วิจัยได้แก่การค้นพบ ,การแปลความหมาย, และ การพัฒนา
กรรมวิธีและระบบ สู่ความก้าวหน้าในความรู้ด้านต่าง ๆ ใน
เชิงวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายในโลกและจักรวาล การวิจัยอาจ
ต้องใช้หรือไม่ต้องใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ก็ได้ 

24 เ ค รื อ ข่ า ย
ครอบคลุม 

Extensive 
Road Network  

รัฐบาลลงทุนสร้างถนนเชื่อมโยงภูมิภาค จังหวัดอ าเภอและ
หมู่บ้าน เครือข่ายถนนที่เชื่อมโยงกัน ท าให้รถบรรทุกสามารถ
เขา้ถึงได้ทุกแห่ง ขณะที่รูปแบบการขนส่งอื่น มีเครือข่ายจ ากัด 
จึงให้บริการจ ากัดอยู่บางพื้นที่ 

25 ความคิด Ideas  กิจกรรมทางจิตใจหรือทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับจิตส านึก
เฉพาะคน ความคิดยังอาจหมายถึงกระบวนการคิดหรือล าดับ
แง่คิด ในท านองเดียวกัน กรอบความคิด หมายรวมถึง 
กระบวนการการรับรู้ การรับรู้ความรู้สึก ความมีจิตส านึก 
และจินตนาการ การท าความเข้าใจถึงจุดก าเนิดที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรม กระบวนวิธี และผล ยังคงเป็นเป้าหมายที่
นักวิชาการจ านวนมาก  เช่น  นักชีววิทยา  นักปรัชญา 
นักจิตวิทยา และนักสังคมวิทยา ตั้งไว้ เนื่องมาจากความคิด
นั้นเป็นหลักพื้นฐานรองรับการกระท าและปฏิกิริยาของมนุษย์ 

26 ความต้องการ Requirement  เป็นรูปแบบทางจิตวิทยาหรือความรู้สึก ที่น าไปสู่จุดมุ่งหมาย 
หรือเหตุผล การกระท าของพฤติกรรม 

27 ความสามารถ
ในก า ร เ ป็ น
ผู้น า 

Leadership  เป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งขององค์กรเพราะผู้มี
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผน  
สั่งการ  ดูแลและควบคุมให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติงาน
ต่างๆให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 



 
 

 
ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

28 ค าสั่ง Software  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วย
กฎหมาย ใช้กระดาษครุฑ โดยมีรายละเอียด 

29 เคร่ืองหมาย Marking ตรา หรือสัญลักษณ์ที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้แทนความหมายให้
เข้าใจตรงกัน 

30 ความเสียหาย
น้อย 

Low Damage  ลดความเสียหายสินค้า ผู้ รับสินค้าได้รับสินค้าในสภาพ
สมบูรณ์ซึ่งช่วยลดสินค้าคงคลัง 

31 ช่องทางการ
สื่อสาร 

Traffic 
Message 
Channel  

ที่เป็นตัวกลางและอนุญาตให้ข้อมูล/สารสนเทศผ่านจากจุดส่ง
ถึ งผู้ รับในระบบเค รือข่ ายคอมพิว เตอ ร์  ห รือระหว่ าง
คอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่ง 
ปริมาณของข้อมูลที่ช่องทางการสื่อสารสามารถน าไปได้นั้น 
เรียกว่า ความจุของช่องทางการสื่อสาร หรือ แบนด์วิดธ์ ซึ่ง
นับเป็นจ านวนบิต ต่อ 1 วินาที สื่อที่ท าหน้าที่เป็นช่องทางการ
สื่อสาร 

32 
 
 

 

ฐานข้อมูล 
 
 

Map Data  
 
 
 

ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกัน
อย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ใน
ระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มี
ข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบและ
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถใช้งานและดูแลรักษาป้องกันข้อมูล
เหล่ านี้  ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  โดยมี ซอฟต์ แว ร์ที่
เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่าง 

33 แนวความคิด Concept  ความคิดส าคัญซึ่งเป็นแนวในการผูกเร่ืองหรือความคิดอ่ืน ๆ  
ที่สอดแทรกอยู่ในเร่ืองก็ได้  เช่น  แนวคิดเกี่ยวกับเร่ืองบุญ
กรรม  แนวคิดเกี่ยวกับความรัก  ความยุติธรรม  ความตาย  
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์  หรือแนวคิดที่เป็นความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ 

34 บรรทุกสินค้า
ปริมาณไม่
มาก   

Small 
Carrying  

รถบรรทุกขนสินค้าได้น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการ
ขนส่งอ่ืน ท าให้ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมและส่งมอบสินค้า 
รวมทั้งขนถ่ายใช้เวลาน้อย สินค้าจึงถึงผู้รับเร็ว ลดปริมาณ
สินค้าคงคลังของลูกค้า และเพิ่มระดับการบริการลูกค้า 

 



 
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
35 ประสิทธิผล Effective  การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือ

เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ พูดง่ายๆ ชัดๆ ก็คือ ประสิทธิผล 
พิจารณาจากการน าผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่
ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย 

36 ประสิทธิภาพ Efficient  กระบวนการ วิธีการ หรือการกระท าใด ๆ ที่น าไปสู่ผลส าเร็จ 
โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อันได้แก่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
แรงงาน เงินทุน และวิธีการด าเนินการหรือ 

    
   ประกอบการ ที่มีคุณภาพสูงสุดในการด าเนินการได้อย่างเต็ม

ศักยภาพ อย่างไรก็ตามการด าเนินการใด ๆ นั้นก็ขึ้นอยู่กับ
ทรัพยากร ณ ขณะนั้นด้วยว่ามีคุณภาพและปริมาณเพียงใด 
หากมีคุณภาพมากการจะใช้อย่างเต็มศักยภาพได้นั้นจะต้องใช้
ในปริมาณน้อยจึงจะเรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพ ต่างกันกับ
ทรัพยากรที่มีปริมาณมากแต่คุณภาพต่ าที่จะต้องเลือกวิธีการดึง
ศักยภาพของทรัพยากรออกมาให้ได้มากที่สุด 

37 ประสิทธิภาพ
ในการขนส่ง 

Efficiency of  
Transportation 

การพัฒนาการขนส่งนั้นมุ่งที่จะพัฒนาให้การขนส่งมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งตามหลักของการ
ขนส่งแล้ว 

38 ผลิตภัณฑ์ที่
มุ่ ง ด้ านก า ร
ใช้งาน   

Functional 
Product  

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งตอบสนองความจ าเป็นในการใช้งานทั่วไป 
ที่มีความต้องการใช้งานสม่ าเสมอมีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก
สามารถคาดหมายปริมาณความต้องการได้ ผลิตภัณฑ์ประเภท
นี้มักจะมีคู่แข่งมาก เกิดการแข่งขันด้านต้นทุนผลิตภัณฑ์ท าให้
อัตราก าไรลดลง 

39 ผลิตภัณฑ์ที่
มุ่ ง เ น้ น
นวัตกรรม 

Innovation 
Product  

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อมุ่ง
ตอบสนองความต้องการ ส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่มีความ
ต้องการที่แตกต่างออกไป หรืออาจจะต้องสร้างความต้องการ
ให้เกิดกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ด้วยความแตกต่างนี้ผลิตภัณฑ์ที่
มุ่งเน้นนวัตกรรมจะสามารถสร้างอัตราก าไรได้ในระดับสูง มี
คู่แข่งขันน้อยและเข้ามาได้ยาก อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายมีเฉพาะกลุ่ม อาจมีความต้องการที่เปลี่ยนได้ง่าย 

 



 
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
40 ผู้รับข้อมูล Receiver  อุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งมาจากผู้ส่ง

ข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็น คน คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรทัศน์ 
เป็นต้น 

41 ระบบก าหนด
ต า แหน่ งบน
โลก 

Global 
Positioning 
System 

ระบบที่ช่วยบอกต าแหน่งที่อยู่บนพื้นผิวโลก โดยอาศัย
สัญญาณดาวเทียม 

42 ร ะ บ บ โ ล จิ
สติกส์ 

Logistics  เป็นกระบวนการท างาน ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน 
การด าเนินการและการควบคุมการท างานขององค์กร รวมทั้ง
การบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ให้เกิดการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจาย
สินค้า วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยค านึงถึงความ
ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ 

43 สารานุกรม Encyclopedia  เร่ืองคัดย่อที่ถูกเขียนขึ้นส าหรับการรวบรวมความรู้จากทุก
สาขาวิชาหรือจากสาขาวิชาหนึ่งสารานุกรมแบ่งออกเป็น
บทความหรือรายการที่มักเรียงตามตัวอักษรของชื่อบทความ 
และบางทีอาจแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามแก่นเ ร่ือง แต่ละ
บทความในสารานุกรมมั กย าวและละ เ อียดกว่ า ใน
พจนานุกรม กล่ าวได้ว่ าบทความในสารานุกรมเน้น
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ ต่างกับพจนานุกรมที่มักเน้น
เกี่ ยวกับข้อมูลทางภาษาศาสตร์เกี่ ยวกับค า ศัพท์  เช่น 
ความหมาย การอ่าน การใช้ และรูปแบบตามหลักไวยากรณ์ 

44 สาธารณูปโภค Utility  บริการสาธารณะที่จัดท าเพื่ออ านวยประโยชน์แก่ประชาชน
ในสิ่งอุปโภคที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต เช่น การไฟฟ้า การ
ประปา การเดินรถประจ าทาง โทรศัพท์ 

45 เส้นรุ้ง Latitude  เส้นรอยตัดระหว่างผิวโลกกับพื้นราบที่ตั้งได้ฉากกับแกนขั้ว
โลกเหนือและขั้วโลกใต้ รอยตัดนี้จะเป็นวงกลมที่ขนานกับ
เส้นศูนย์สูตร ค่าของละติจูดนับออกจากเส้นศูนย์สูตรไปทาง
ขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ โดยวัดไปตามเส้นเมริเดียน เป็น
มุมที่ศูนย์กลางของโลก 

 



 
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
46 เส้นแวง Longitude  เส้นรอยตัดระหว่างผิวโลกกับพื้นราบที่ผ่านแกนขั้วโลกเหนือและ

ขั้วโลกใต้ รอยตัดนี้จะเป็นวงกลมที่ตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตร ค่า
ลองจิจูดนับออกจากเมริเดียนแรกไปทางตะวันออกหรือตะวันตก 
โดยวัดไปตามเส้นศูนย์สูตร 

47 เ ส้ นศู น ย์
สูตร 

Equator  เส้นที่ลากผ่านศูนย์กลางวงกลมในแนวทิศตะวันตก-ตะวันออก และ
ตั้งฉากกับแกนหมุนของโลก เป็นเส้นสมมุติที่ลากผ่านเส้น
ศูนย์กลางวงกลม แบ่งโลกออกเป็นสองซีกเท่า ๆ กัน ผู้สังเกตที่อยู่
บนเส้นศูนย์สูตร มีระยะเวลาของกลางวันกับกลางคืนยาวนานเกือบ
เท่ากันตลอดทั้งปีและเห็นดวงอาทิตย์ผ่านจุดเหนือศีรษะในเวลา
เที่ยงของวัน 

48 หลั กก าร
วิจัย 

Method  การกระท าของมนุษย์เพื่อค้นหาความจริงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระท า
ด้วยพื้นฐานของปัญญา ความมุ่งหมายหลักในการท าวิจัยได้แก่การ
ค้นพบ  , การแปลความหมาย, และ การพัฒนากรรมวิธีและระบบ สู่
ความก้าวหนา้ในความรู้ด้านต่าง ๆ ในเชิงวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย
ในโลกและจักรวาล การวิจัยอาจต้องใช้หรือไม่ต้องใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ก็ได้ 

49 หลักสูตร
การศึกษา 

Module  เป็นการกระท าและประสบการณ์ของผู้ที่ก าลังเปลี่ยนผ่านจากเด็ก
เป็นผู้ใหญ่ควรที่จะมีเพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความส าเร็จของสังคม
ในอนาคต นอกจากนี้หลักสูตรยังครอบคลุมถึงประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน รวมไปถึง
ประสบการณ์ที่ได้รับโดยบังเอิญ ประสบการณ์ที่ไม่ได้ชี้น าและ
ประสบการณ์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผู้ใหญ่ให้กับสังคมในอนาคต 

50 อุ ป ก ร ณ์
พกพาใน
ก า ร
เดินเรือ 

Portable 
Navigation 
Device  

เทคโนโลยีไร้สายที่พบมากที่สุดใช้คลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า เช่น
คลื่นวิทยุ ซึ่งอาจใช้ในระยะทางสั้นๆไม่กี่เมตรส าหรับโทรทัศน์ 
หรือไกลเป็นล้านกิโลเมตรลึกเข้าไปในอวกาศส าหรับวิทยุ การ
สื่อสารไร้สายรวมถึงหลากหลายชนิดของการใช้งานอยู่กับที่ , 
เคลื่อนที่และแบบพกพา 

 

 

 



 
 

บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาของกาบริหารจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยใช้

ระบบ GPS 
  จากการที่ได้ไปศึกษาเยี่ยมชม บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 

กันยายน พ.ศ. 2561 ในการศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยใช้ระบบ GPS 

ทางคณะผู้จัดท าจึงได้รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาของการบริหารการจัดการขนส่ง เพื่อน ามาปรับใช้

และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้น าสภาพปัญหาของการบริหารจัดการ

ขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยใช้ระบบ GPS ของบริษัท เบทาโกรจ ากัด (มหาชน) มาใช้การวิเคราะห์

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยใช้ระบบ GPS ของบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)  

บริษัทได้น าระบบ GPS มาใช้ในการบริหารจัดการขนส่ง เนื่องจากทางบริษัทได้

พบปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต จึงได้น าระบบ GPS มาใช้เพื่อควบคุมต้นทุนทางโลจิสติกส์ เร่ืองน้ ามัน 

และตรวจสอบการลักขโมย จุดที่โฟกัสจริงๆ คือ การจัดส่งให้ทันเวลาจะมีพนักงานคอยดูระบบ 

GPS อยู่ตลอดเวลา เพื่อตรวจสอบการส่งสินค้าจากบริษัทไปยังลูกค้า สามารถตรวจสอบเส้นทาง

การเดินรถ ต าแหน่งของรถ เวลาที่จะถึงจุดปลายทาง โดยจะมีสถานีรับสัญญาณ GPS ถ้าหากมีการ

ออกนอกเส้นทางหรือจอดแวะเป็นเวลานาน จะมีการแจ้งเตือนการเดินรถตลอดเวลาท าให้การ

ตรวจสอบเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว มีการควบคุมความเร็วโดยกรมการขนส่งถ้าหากมีการใช้

ความเร็วเกินอัตราที่กฎหมายก าหนดจะมีสัญญาณส่งไปยังกรมการขนส่ง จะมีใบสั่งส่งมายังบริษัท

เพื่อให้ไปด าเนินการเสียค่าปรับ ระบบรับสัญญาณ GPS สามารถตรวจสอบการเดินรถในเครือของ

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน)ได้ทั้งหมด ถ้าหากรถไม่เพียงพอในการขนส่งจะมีการดึงรถจาก

โรงอื่นมาใช้ในการขนส่งแทนได้ 

 

 



 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1 เคร่ืองติดตาม GPS 



 
 

 2. ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการวางแผนการจัดการขนส่งโดยรถบรรทุก ของ บริษัท เบทา

โกรจ ากัด (มหาชน)     

  2.1 ปัญหาจากเคร่ืองติดตาม GPS ถ้าหากเคร่ืองติดตาม GPS หรือ ซิมการ์ดที่ติดตั้ง

ไว้มีปัญหาก็ไม่สามารถน ารถบรรทุกออกมาใช้ในการขนส่งได้  

2.2 ปัญหาจากรถบรรทุกมีไม่เพียงพอต่อการขนส่งสินค้าในแต่ละวัน จึงท าให้เกิด

ความล่าช้าในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า 

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการวางแผนการจัดการขนส่งโดยรถบรรทุก ของ 

บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

  3.1 ตรวจเช็คสภาพเคร่ืองติดตาม GPS อย่างสม่ าเสมอ ถ้าเคร่ือง หรือซิม มีปัญหาก็

รีบด าเนินการแก้ไข 

  3.2 ยืมรถจากโรงอ่ืนในเครือของเบทาโกร ที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงมาใช้ในการ

ขนส่งได้ โดยเช็ครถที่ว่างจากระบบ GPS 

4. การติดตามรถบรรทุกในการขนส่งและตรวจสอบการท างาน ของ บริษัท เบทาโกร จ ากัด 

(มหาชน)  

การติดตามรถบรรทุกจะควบคุมอุปกรณ์โดยจะมีซิมการ์ดรับสัญญาณ  GPS 

สามารถควบคุมได้ทั้งระบบติดต่อ สื่อสาร และติดตามการเดินรถได้หลายคัน พร้อมๆกัน ทุกๆ 5 

วินาที ติดตามในเร่ืองของการใช้เส้นทางการเดินรถ ป้องกันการออกนอกเส้นทาง เช็คเวลาในการ

ขนส่งลดปัญหาการส่งสินค้าที่ล่าช้าได้ 

การตรวจสอบการท างานโดยระบบจะระบุชื่อคนขับหรือทะเบียนรถ สามารถ

ทราบถึงพฤติกรรมการใช้รถ ของพนักงานเป็นรายบุคคล ไม่พลาดการติดตามทุกๆพฤติกรรมการ

ใช้รถ แก้ปัญหาได้ทันท่วงที กรณีเกิดความผิดปกติทุจริตในทรัพย์สิน หรือ อุบัติเหตุ และมีอุปกรณ์

ควบคุมการเปิด – ปิด ของการส่งอาหารสัตว์ถ้าหากยังไม่ถึงลูกค้าและมีการเปิดอุปกรณ์ ทาง

พนักงานขับรถจะต้องชี้แจ้งว่าอุปกรณ์มีการเปิดนอกสถานที่เพราะอะไร ควบคุมอุปกรณ์โดยจะ

มีซีนเป็นตัวควบคุม  

 



 
 

 
ภาพท่ี 4.2 การแสดงต าแหน่งของรถบรรทุก 

5. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงงาน  

น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการจัดท า

โครงงานโดยค านึงถึงความพอเพียงและจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจในการด าเนินงาน 

จะมีการวางแผนการท างานเป็นขั้นตอน นึกถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเป็นสิ่งส าคัญ ใช้หลัก

เหตุผลมาช่วยในการตัดสินใจเร่ืองของการซื้ออุปกรณ์ในการจัดท าโครงการ ใช้ปัญญาในการ

พิจารณาและตัดสินใจเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและถูกต้อง 

6. น าความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานที่บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) ท าให้เข้าใจถึง

การบริหารจัดการขนส่งโดยใช้ระบบ GPS  ในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตรวมไปถึงการ

ท างานของพนักงานขับรถ  ทราบถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบในการขนส่งท าให้รู้จักการแก้ปัญหา

เฉพาะหน้า สามารถน าความรู้ในเร่ืองของการบริหารจัดการขนส่งไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อ

และประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
 

บทที ่5   

สรุปและข้อเสนอแนะ   

สรุป 

  จากการที่ได้ไปเยี่ยมชม บริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่  14 

กันยายน 2561 ในการศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยใช้ระบบ GPS เป็น

บริษัทที่ด าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ เพื่อจัดส่งไปลูกค้า กลุ่มลูกค้าหลักส่วนมากจะเป็นฟาร์มทั้ง

ต่าง ๆ มีขั้นตอนในการบริหารจัดการขนส่งที่มีคุณภาพ มีการติดตามรถบรรทุก และตรวจสอบการ

ท างานของพนักงานโดยใช้ระบบ GPS ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. บริษัทมีการบริหารจัดการขนส่งโดยการน าเทคโนโลยีระบบ GPS เข้ามาใช้ใน

การจัดการขนส่งเพื่อติดตามและตรวจสอบการท างานของพนักงาน  

การติดตามรถบรรทุกจะควบคุมอุปกรณ์โดยจะมีซิมการ์ดรับสัญญาณ  GPS 

สามารถควบคุมได้ทั้งระบบติดต่อ สื่อสาร และติดตามการเดินรถได้หลายคัน พร้อมๆกัน ทุกๆ        

5 วินาที ติดตามในเร่ืองของการใช้เส้นทางการเดินรถ ป้องกันการออกนอกเส้นทาง เช็คเวลาใน   

การขนส่งลดปัญหาการส่งสินค้าที่ล่าช้าได้ 

การตรวจสอบการท างานโดยระบบจะระบุชื่อคนขับหรือทะเบียนรถ สามารถ

ทราบถึงพฤติกรรมการใช้รถ ของพนักงานเป็นรายบุคคล ไม่พลาดการติดตามทุกๆพฤติกรรม      

การใช้รถ แก้ปัญหาได้ทันท่วงที กรณีเกิดความผิดปกติทุจริตในทรัพย์สิน หรือ อุบัติเหตุ และมี

อุปกรณ์ควบคุมการเปิด – ปิด ของการส่งอาหารสัตว์ถ้าหากยังไม่ถึงลูกค้าและมีการเปิดอุปกรณ์ 

ทางพนักงานขับรถจะต้องชี้แจ้งว่าอุปกรณ์มีการเปิดนอกสถานที่เพราะอะไร ควบคุมอุปกรณ์โดยจะ

มีซิมเป็นตัวควบคุม  

2. สามารถควบคุมต้นทุนทางโลจิสติกส์ ให้ตรงตามความต้องการของบริษัท เพื่อ

ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เช่น ค่าน้ ามันที่ใช้ในการขนส่ง  เป็นต้น 

3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ได้ศึกษาดูงานสามารถน าความรู้ที่ได้รับในเร่ืองของ

การบริหารจัดการขนส่ง ขนส่งโดยใช้ระบบ GPS  ในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตรวมไปถึง

การท างานของพนักงานขับรถ เช่น การจดรถโดยไม่มีสาเหตุ การดูดน้ ามันไปใช้ส่วนตัว การขับรถ 



 
 

 

นอกเส้นทาง เป็นต้น ปัญหาที่ส่งผลกระทบในการขนส่งท าให้รู้จักการแก้ปัญหาที่อาจจะ เกิดขึ้น

ระหว่างการท างาน ซึ่งความรู้เหล่านี้จะท าให้สามารถน าไปเป็นกรณีศึกษาใช้ในการศึกษาต่อได้และ

ในส่วนของการประกอบอาชีพได้ เช่น ความซื่อสัตย์ในการท างาน คุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ  

1. บริษัทฯ ควรเพิ่มเที่ยวรถในการขนส่งแต่ละวัน เพื่อลดปัญหารถไม่เพียงพอต่อ 

การขนส่ง  

2. บริษัทฯ ควรพัฒนาระบบ GPS ให้มีประสิทธิภาพและมีความเสถียรยิ่งขึ้น ท า 

ให้ง่ายต่อการติดตามและตรวจสอบ  

3. บริษัทฯ ควรมีจุดบริการน้ าดื่มให้กับพนักงาน ในแต่ละแผนกเนื่องจากภายใน 

โรงงานนั้นอากาศค่อยข้างร้อน   

4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการจัดท า 

โครงการโดยค านึงถึงความพอเพียงและจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจในการด าเนินงาน   

จะมีการวางแผนการท างานเป็นขั้นตอน นึกถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเป็นสิ่งส าคัญ ใช้หลัก 

เหตุผลมาช่วยในการตัดสินใจเร่ืองของการซื้ออุปกรณ์ในการจัดท าโครงการ ใช้ปัญญาในการ

พิจารณาและตัดสินใจเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพและถูกต้อง  

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ  

1. ไม่ควรน าไม้ไอติมมาท ารั้วโมเดล 

2. ให้ความรู้ในเร่ืองการเลือกท าเลที่ตั้งของท่าเรือโกดังบริษัทเพราะในสมัยก่อน

ได้มีการขนส่งทางเรือเพื่อความสะดวกบริษัทจึงสร้างโกดังไว้ใกล้ริมแม่น้ า 

3. เพิ่มรายละเอียดของวัสดุที่น ามาใช้ประกอบการท าโมเดล 
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ขั้นตอนเข้าเยี่ยมชมภายในบริษทั 

 



 
 

ภาพการศึกษาดูงานท่ีบริษัท เบทาโกร จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  มอบกระเช้าให้กับหัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1.2   เจ้าหน้าที่ให้ชมสื่อกระบวนการการท างานของบริษัท 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในบริษัท 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.4  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในคลังสินค้า 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5  ภาพภายในคลังสินค้าของบริษัท 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6  เจ้าหน้าที่สาธิตการจัดเก็บสินค้า 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7  เจ้าหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับการขนส่งโดยรถบรรทุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               1.8  เจ้าหน้าที่อธิบายถึงจุดรับใบสั่งอาหาร 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ขั้นตอนการท าโมเดล 

 



 
 

ภาพท าโมเดล 

 

1. วัดขนาดพื้นที่ของฐานโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ท าการวัดและตัดกระดาษเพื่อท าเป็นถนน 

 

 



 
 

 

 

 

7. ท าการประกอบออฟฟิศ 

 

8. ตัดไม้และประกอบเพื่อท าสิ้นส่วนภายนออฟฟิศ 

 

 

3.ประกอบฟาร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. น าไม้มาต่อกันเพื่อท าชั้นวางสินค้า 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ประกอบกรมศุลกากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. พ้นสีไซโล 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ทาสีร่ัวฟาร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. น าชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบอย่างแน่นหนา 

  

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

9.  โมเดลเสร็จสมบูรณ์ 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

งบประมาณการท าโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งบประมาณท่ีใช้ไปในการท าโครงงาน 

  

ล าดับ รายการ 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าเอกสาร 230 
2 กระดาษลูกฟูก 9 แผ่น 225 
3 กระดาษลายน้ า 2 แผ่น 50 
4 กระดาษสี 2 แผ่น 90 
5 กระดาษชานอ้อย 8 แผ่น 416 
6 เดินเส้น 3 ม้วน 36 
7 ไม้ท าเครน 12 แท่ง 360 
8 กาว 2 หน้า 20 
9 ไส้กาว 1 แพ็ค 20 

10 ปืนกาว 20 
11 กาวร้อน 4 ขวด 80 
12 กรรไกร 42 
13 คัตเตอร์ 2 ด้าม 30 
14 กาว TOA  15 
15 สี 5 กระป๋อง 200 
16 ปกใส 1 แผ่น 5 
17 กาว uhu 1 หลอด 70 
18 อุปกรณ์ตกแต่ง 812 
19 กระดานไม้ 150 
20 กระดาษสติ๊กเกอร์ 50 
21 กาวหนังไก่ 15 

รวม 2,126 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผู้จัดท า



 
 

 

ประวัติผู้จัดท า 

 

 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวแพร พฤกษสุวรรณ 

วัน/เดือน/ปีเกิด  28 สิงหาคม 2541 

ที่อยู่  764/442 หมู่บ้าน วิลเลทไลท์ ซอย พัฒนาการ 38      

ถนน พัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง  

จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10250 

E-mail : Praewpswww @ gmail.com 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวัฒน์  สิริกุลกิจไพศาล 

วัน/เดือน/ปีเกิด 01 มิถุนายน 2541 

ที่อยู่   1012/23 ซอย วชิรธรรมสาธิต 57 แขวง บางจาก       

เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 20260 

E-mail : Hang.hang9471 @ gmail.com 

 

 


