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บทคัดย่อ 

  การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งแก้วพลาสติกโดยใช้ระบบ GPS 
กรณีศึกษา บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนการขนส่งด้วยระบบ 
GPS ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการท างานของระบบ ประโยชน์ที่ได้รับจากการน าระบบมาใช้
รวมถึงศึกษาหาความรู้ที่ได้ วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการท างาน
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  ในการจัดท าโครงการคร้ังนี้ คณะผู้จัดท าได้น าเอาโปรแกรม Microsoft Word เข้า
มาช่วยในการจ าท ารูปเล่มโครงการให้มีความถูกต้อง เรียบร้อยและเหมาะสม รวมไปถึงน า
โปรแกรม Power Point เข้ามาช่วยในการน าเสนอผลงาน นอกจากนี้ยังสามารถตกแต่ง Power Point 
ให้สวยงามเพื่อท าให้งานน าเสนอของคณะผู้จัดท าดูน่าสนใจและเพื่อเพิ่มอรรถรสในการน าเสนอ
สไลด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผลจากการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งคณะผู้จัดท าได้รับ
ประโยชน์ในเร่ืองของการขนส่งสินค้าว่ามีวิธีการและขั้นตอนการขนส่งสินค้าโดยการน าระบบ 
GPS เข้ามาช่วยในการติดตามสถานะของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลมาเป็น
แนวทางพัฒนาเพื่อการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น อีกทั้งยังน าความรู้มาต่อยอดในการประกอบ
อาชีพเพื่อให้เกิดศักยภาพและเข้าใจในการท างานมากขึ้น  
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กิตติกรรมประกาศ 

  การศึกษาค้นคว้าโครงการเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเพียนพยายาม ความมุ่ง

มานะ ของกลุ่มนักศึกษาขอขอบพระคุณ คุณนัฐชา เมฆโหรา  ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดหาบุคคล

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

  โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาโครงการ ส าเร็จลุล่วงได้จากการให้

ค าแนะน าของ อาจารย์รัตนา ชาตรูประมัย อาจารย์ที่ปรึกษาโรงการของกลุ่มนักศึกษา ที่ให้

ค าแนะน าในเร่ืองการศึกษาและชี้แนะทางออกที่ดีเสมอมา และขอกราบพระคุณอาจารย์สาขาการ

จัดการโลจิสติกส์ที่คอยให้ค าปรึกษาและค าแนะน าเกี่ยวกับโครงการนี้ ได้ท าการปรับปรุงตามที่

ท่านอาจารย์ชี้แนะมาโดยตลอด เพื่อให้ได้รับข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องและดีที่สุด 

  ขอขอบพระคุณบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด และขอขอบคุณ คุณณัฐชา เมฆ

โหรา ต าแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดหาบุคคล ที่ให้ข้อมูลและอ านวยความสะดวกในการเข้าศึกษาดูงาน

และเป็นผู้ให้ความรู้ข้อมูลรวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพื่อให้สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาต่อไป คณะผู้จัดท าขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทที ่ 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบัน การขนส่งได้น าระบบการขนส่งด้วยระบบ GPS หรือระบบที่ใช้ในการระบุ
ต าแหน่งพิกัด โดยการท างานของระบบ GPS จะอ้างอิงจากสัญญาณดาวเทียมนอกพื้นโลกเพื่อช่วย
ในการน าทาง หรือ ติดตามสิ่งต่าง ๆ GPS หรือ ชื่อเต็ม ๆ เรียกว่า  Global  Positioning System เป็น
ระบบที่ใช้ในการบอกต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ บนโลกนี้ โดยระบบ GPS จะใช้เทคโนโลยีของ
ดาวเทียมเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาหาจุดพิกัด โดยใช้พิกัดตัวเลขของละติจูดและลองติจูด จึงท า
ให้เราทราบถึงต าแหน่งที่แน่นอนแท้จริงของสิ่งนั้น ๆ โดยอุปกรณ์ GPS Receiver หรือเคร่ืองรับ
สัญญาณดาวเทียมนั้น จะท างานโดยการใช้ดาวเทียมที่ลอยอยู่พื้นโลก ตั้งแต่สามดวงขึ้นไปในเวลา
เดียวกัน เพื่อที่จะได้ระบุพิกัดต าแหน่งของสิ่งต่าง ๆ และจะแม่นย ามากยิ่งขึ้น หากมีจ านวน
ดาวเทียมมากขึ้น ส าหรับระบบ GPS นั้น ได้ถูกน ามาใช้และพัฒนาขึ้น โดยกองทัพของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ในการหาจุดพิกัดต าแหน่งต่าง ๆ บนโลกในการสู้รบท าสงครามกัน แต่ใน
ปัจจุบันได้กลายมาเป็นการใช้งานทั่วไป ที่ใคร ๆ ก็สามารถมีไว้ใช้งานได้ พูดถึงการขนส่งด้วย
ระบบ GPS ทุกคนคงสังเกตเห็นว่า การขนส่งด้วยระบบ GPS นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมากในยุค
ปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันนี้เป็นยุคของเทคโนโลยี การตรวจสอบการขนส่งด้วยระบบ GPS นั้น มี
ข้อดีต่าง ๆ มากมาย ดังตัวอย่างเช่น ลดความล่าช้าและลดเวลาที่จะวิ่งออกนอกเส้นทาง โดยการรู้
ต าแหน่งของรถตลอดเวลา คุณสามารถติดต่อกับคนขับรถได้ทันทีเมื่อรถออกนอกเส้นทางที่รถควร
จะวิ่งรวมทั้งยังมีจุดเด่นอีกมากมายของระบบ GPS ติดตามรถยนต์ ออกแบบโดยนักออกแบบ
โปรแกรมมืออาชีพจากสหรัฐอเมริกาที่มีผลงานมาแล้วทั่วโลก ท าให้ได้ระบบโปรแกรม GPS ที่ใช้
งานง่ายที่สุดกว่าทุกระบบที่มีในประเทศไทย โปรแกรมจะถูก Customize ให้เหมาะกับแต่ละบริษัท 
เพื่อให้ได้โปรแกรมที่ตรงกับการใช้งาน ที่แตกต่างกันของแต่ละบริษัท ติดตามด้วยโหมด CCTV ที่
ท าให้รถทุกคันจะอยู่ในสายตาของคุณตลอดเวลาเหมือนดูกล้องวงจรปิด นอกเหนือจากนี้แล้ว ยัง
สามารถที่จะเรียกดูย้อนหลังได้ ท าให้สามารถตรวจสอบการขนส่งได้ตลอดเวลา ท าให้การขนส่ง
เป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด มีการท างานเต็มประสิทธิภาพ บริษัท
ได้คุณภาพ ส่งมอบ
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ได้ทันตามเวลาที่ก าหนด ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าและบริการสร้างความเชื่อมั่นในบริษัท 
และสร้างชื่อเสียงคุณภาพให้บริษัทเป็นที่รู้จัก 

 การใช้งานของระบบ GPS นั้นมีมากมาย แต่ที่เห็นได้เด่นชัดคือ การประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เราสามารถวางแผนการเดินทาง หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ไม่สะดวก ค านวณ
ค่าใช้จ่ายได้อย่างสะดวกสบาย บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ได้มีการน าระบบเทคโนโลยี GPS 
มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถได้
อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ท าให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดในการขนส่ง เพื่อให้สินค้าถึงมือ
ผู้รับได้ในเวลาที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
  จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้น การขนส่งด้วยระบบ GPS จึงมีความส าคัญกับงาน
ด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างมาก กลุ่มของข้าพเจ้าจึงเลือกศึกษาด้วยระบบ GPS ของอีสเทิร์น โพลีแพค 
จ ากัด เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการขนส่งด้วยระบบ GPS โดยตรง ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคที่เกิด การแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ประโยชน์ของการใช้ GPS ให้ได้ประสิทธิภาพ 
เนื่องจาก บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ได้มีการน าเอาระบบ GPS มาใช้ในการท างาน และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปภายภาค
หน้า 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการขนส่งด้วยระบบ GPS ของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค 
จ ากัด 
  2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการน าระบบ GPS มาใช้ในการขนส่ง ของ
บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 
  3. เพื่อศึกษาประโยชน์ของระบบ GPS ที่น ามาใช้ในการขนส่ง ของบริษัท อีส
เทิร์น โพลีแพค จ ากัด 
  4. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ มาประยุกต์ใช้การจัดท า
โครงการ 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  1. สามารถทราบถึงขั้นตอนการขนส่งด้วยระบบ GPS ของบริษัท อีสเทิร์น โพลี
แพค จ ากัด 
  2. สามารถทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ในการน าระบบ GPS มาใช้ในการขนส่ง 
ของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 
  3. สามารถทราบถึงประโยชน์ของระบบ GPS ที่น ามาใช้ในการขนส่ง ของบริษัท 
อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 
  4. สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดท าโครงการ
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

  ปัจจุบันมีธุรกิจที่ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกมากมายและหลากหลายรูปแบบแล้วมี
การแข่งขันสูงทางการตลาดของแต่ละบริษัท ทางคณะผู้จัดท าจึงเลือกศึกษาบริษัท อีสเทิน โพลีแพ็ค 
จ ากัด เพราะมีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและไม่เหมือนบริษัททั่วไป โดยแบ่งเป็นหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี ้
  1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 

  2. รูปป้ายหน้าบริษัท 

  3. ผังองค์กร 

  4. แผนที ่

  5. นโยบาย 

  6. วิสัยทัศน์ 

  7. ผลิตภัณฑ์ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

  ในปี พ.ศ. 2544 กลุ่มบริษัทตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม (หรือ บริษัท             
อีส เทิ ร์นโพลี เมอร์ ก รุ๊ป  จ ากัด  (มหาชน) - EPG ในปัจจุบัน)  ได้ เข้ าซื้อทรัพย์สิน                                        
ของ บริษัท ไทยโมเดิร์นพลาสติค อินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) และก่อตั้ง บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค 
จ ากัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ส าหรับเคร่ืองดื่ม  
และอาหารภายใต้แบรนด์ EPP (อีพีพี) สิ่งส าคัญที่ท าให้บรรจุภัณฑ์ EPP ได้การยอมรับจากบริษัท
เคร่ืองดื่มและอาหารระดับนานาชาติรวมไปถึงความนิยมจากร้านค้าต่างๆ นั้นเป็นเพราะบรรจุภัณฑ์
ที่มีรูปทรงทันสมัย ลายพิมพ์ที่สวยงาม และคุณภาพดีเยี่ยม ที่ได้การรับรองมาตราฐานอย่างครบครัน 
รวมไปถึงมาตราฐานการผลิตด้านสุขอนามัยในระดับเดียวกับผู้ผลิตอาหาร หรือเคร่ืองดื่มชั้นน า   
ของโลก ซึ่งเป็นเคร่ืองหมายการันตีว่าบรรจุภัณฑ์ EPP ทุกชิ้นปลอดจากสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ   มีความ
สะอาดสามารถน าไปใช้บรรจุเคร่ืองดื่มและอาหารได้อย่างไร้กังวลนอกจากบรรจุภัณฑ์ส าหรับ
เคร่ืองดื่มและอาหารแล้ว ทางบริษัทฯ ยังเป็นผู้ผลิตแผ่นพลาสติกประเภทต่าง  ๆ ส าหรับน าไปขึ้น
รูปเป็นสินค้าต่างๆ อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์, หลังคา, แผ่นรองกระป๋อง หรือป้ายโฆษณา อีกด้วย 
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ตลอดระยะเวลากว่าทศตวรรษที่ผ่านมา อีสเทิร์น โพลีแพค ได้ลงทุน สร้างหน่วยงานส าหรับพัฒนา
ความสามารถในการผลิตและคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่มีนวัตกรรม  ที่สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง สามารถ
ตอบโจทย์ได้ทันกับรูปแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันและส าหรับอนาคตได้อย่างทันท่วงที ส่งผลให้เรา
       

2. รูปป้ายหน้าบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 

 
ภาพที่ 2.1 รูปรวมหน้าบริษัท 
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3. ผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 ผังองค์กร 

4.  

 

 

 

แผนท่ี 

ภาพที่ 2.3 แผนที่ไปบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 

ท่ีอยู่ เลขที่ 111/7 หมู่ที่ 5 ต. มะขามคู่ อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง 21180 
 โทรศัพท์ : +66 (0)38 949 306 
 สายด่วน : +66 (0)2 744 3144 

 แฟกซ์ : +66 (0)2 361 8853 – 4 
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5. นโยบาย 

  บริษัทได้ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรม                

จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการและบริหารจัดการที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน และประสิทธิภาพในการจัดการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเติบโต

อย่างยั่งยืน ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ่น และผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้การก ากับดูแลกิจการท าให้การด าเนินงานของบริษัทให้มีความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได้ บริษัทได้ก าหนดนโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับเอา

แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน (Good Corporate Govermance) ปี 2549 

ตามที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงาน โดยกรรมการการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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6. วิสัยทัศน ์
  “องค์กรแห่งนวัตกรรมที่สรางสรรค์” หรือ “Creative Innovation Organization”  
EPP เป็นองค์กรที่เติบโตขึ้นมาด้วย นวัตกรรม โดยน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์แล้วพัฒนาให้เกิดเป็นสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพ เป็นประโยชน์ ต่อสังคมและความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น 

7. ผลิตภัณฑ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.4 กล่องเบเกอร่ี สี่เหลี่ยม PET B06 
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ภาพที่ 2.5 ถ้วย 16 ออนซ์ (R93) PET รุ่นที 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.6 ถ้วย 8 ออนซ์ (U80) กระดาษ 
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ภาพที่ 2.7 กล่องอาหาร 2 ช่อง PP/N P14 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.8 ชุดกล่องใสเบเกอร่ีพร้อมฝา สามเหลี่ยม PET E51 
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บทที่3 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้อง 
  คณะผู้จัดท าการศึกษาหาข้อมูลเร่ืองการศึกษา กระบวนการศึกษาการขนส่งแก้ว

พลาสติก กรณีศึกษา บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด คณะผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี การ

ผลิตและส่งออกแก้วพลาสติก  ในบริษัทก าหนดการก าหนดกรอบแนวคิดแนวทางในการศึกษาที่

เกี่ยวข้อง ดังนี ้

  1. แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 

  2. การบริหารกลุ่มยานพนะในการขนส่ง 

  3. การใช้ระบบสารสนเทศกับการขนส่ง 

  4. ความปลอดภัยการขนส่ง 

  5. การประยุกต์ใช้ระบบ GPS กับการขนส่งโดยรถยนต์ทางรอบบรรทุก 

  6. นิยามค าศัพท์ 

1. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่ง 
  การขนส่ง ค าว่า”(Transportation)” ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคลื่อนย้ายคน
(People)สินค้า(Goods)หรือบริการ(Services) จากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง ในกรณีของ
การเคลื่อนย้ายคนนั้นเป็นเร่ืองของการขนส่งสินค้าหรือบริการเป็นส าคัญเป้าหมาย ของการจัดการ
การขนส่งการจัดการสางบีเป้าหมายหลักหลายประการ เช่น 
  1. เพื่อลดต้นทุน ถือเป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจัดการด้านโลจิสติกส์ และด้าน
ผู้ประกอบการมักจะเป้าหมายเป็นอับดับแรกกว่าเมื่อมีการจัดการขนส่งที่ดี 
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานบริษัทขนส่งอาจต้ังเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการ
การขนส่งที่ดีด้วยจ านวนทรัพยากรที่เท่าเดิมประสิทธิภาพการท างานจะสูงขึ้นเช่นจ านวนรถบรรทุก
และพนักงานเท่าเดิมเดิมแต่ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้มากขึ้น เป็นต้น 

  3. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าบริษัทขนส่งอาตั้งเป้าหมายว่าเมื่อ 
จัดการการขนส่งได้ดีข้อต าหนิเตียนจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไปท าให้ลูกค้ามีความพอใจ
ในการบริการที่ได้รับและยังคงใช้บริการของบริษัทต่อไปภายภาคหน้า 
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  4. เพื่อลดระยะเวลา บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการขนส่ง
ที่ดี จะสามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ของคนก็จะออกสู่ตลาดได้เร็วและแพร่หลาย
มากกว่าคู่แข่งขัน 

  5. เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเป็นไปได้เช่นกันว่าบริษัทขนส่งอาจจะตั้งเป้าหมาย
ว่าเมื่อมีการการขนส่งที่ดีจะสามารถสร้างได้เพิ่มให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้า
เดิมที่แพงขึ้นเพื่อแลกกับบริการที่รวดเร็ว พิเศษขึ้นหรือละเอียดถูกต้องมากขึ้น หรือรายได้
จากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ 
  6. เพื่อเพิ่มก าไรไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินว่าบริษัทขนส่งลงทุนปรับปรุง
ระบบ     การจัดการหรือลงทุนในระบบการจัดการใหม่เพื่อผลก าไรของบริษัทโดยมากจะ
มองว่าก าไรของบริษัทโดยมากจะมองว่าเป็นผลพลอยได้จากการที่การจัดการไปลดต้นทุน
ลงมุมมองเพื่อหวังเพิ่มก าไรเป็นสิ่งท้าท้ายฝีมือผู้บริหารมากกว่าเพราะว่าเป็นการพิจารณา
สองทางไปพร้อมๆกันคือสร้างรายได้เพิ่มและลดต้นทุนซึ้งไม่ใช่เร่ืองที่จะท าได้ง่ายๆ 
ส าหรับบริษัทขนส่งโดยทั่วไป 

  7. เพื่อเพิ่มความปลอดในการท างานอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักส าหรับ
บริษัทขนส่งในการลงทุนปรับปรุงระบบระบบการจัดการขนส่งแต่ก็มีความส าคัญไม่น้อย
บริษัทขนส่งหลายแห่งแสดงสถิติของช่วงเวลาต่อเนื่องที่ไม่มีอนุมัติเหตุเกิดขึ้นให้พนักงาน
ได้รับทราบโดยทั่วกันและพยายามกระตุ้นให้หนักงานช่วยกันรักษาสถิตินั้นให้นานที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ความสัมพันธ์ ระหว่างการขนส่งกับกิจกรรมโลจิสติกส์เป็นที่ทราบกันดี
ว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยนั้นยังสูงกว่าประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าอย่างเช่น 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่นและยุโรปอยู่มากทางเลือกของการขนส่งการขนส่งในประเทศไทยมี
ทางเลือกอยู่4ประการ ประกอบด้วย 

1) การขนส่งทางบก (Land Transportation)ออกเป็น2รูปแบบ 

        1.1)  การขนส่งสินค้าทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งที่ได้รับความ

นิยมใช้ขนส่งสินค้าภายในประเทศมากที่สุด โดยข้อมูล ปี พ.ศ. 2547 ของกระทรวง

คมนาคม พบว่า ปริมาณการขนส่งสินค้าที่ใช้การขนส่งทางถนนมีประมาณ 435 ล้านตัน 

หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 88 ของการขนส่งสินค้าในประเทศทั้งหมด และ

เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.26 ต่อปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ทั้งนี้สาเหตุที่การ

ขนส่งสินค้าทางถนนได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีข้อได้เปรียบเมื่อเปรียบเทียบกับการ

ขนส่งรูปแบบอื่น ๆ คือ ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคได้โดยตรง 

(door-to-door) เนื่องจากมีโครงข่ายถนน ที่เชื่อมต่อภูมิภาคต่าง ๆ ครอบคลุมทั่วประเทศ มี
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หน่วยบรรทุก (unit load) ขนาดเล็ก และสามารถจัดหาพาหนะ ได้สะดวก ท าให้สามารถ

ขนส่งสินค้าไปที่จุดหมายปลายทางที่แตกต่างกันได้สะดวก ประกอบกับการขนส่งรูปแบบ

อ่ืน ๆ มีข้อจ ากัดด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่สามารถรองรับความต้องการขนส่งสินค้าได้

อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ และไม่สามารถให้บริการขนส่งจากแหล่งผลิตถึงแหล่ง

บริโภคได้โดยตรง และจ าเป็นต้องใช้การขนส่งทางถนนเป็น Feeder ดังนั้นโดยรวมแล้ว

การขนส่งสินค้าทางถนนจึงได้เปรียบการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ ในแง่ของการเป็นการขนส่ง

รูปแบบเดี่ยว (Single Mode) ที่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและแหล่งบริโภค ได้โดยตรง ท า

ให้สามารถให้บริการรวบรวมและกระจายสินค้าได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งรูปแบบ

อ่ืน ๆ 

  1.2) การขนส่งทางน้ า(Rail Transportation)เป็นการขนส่งผู้โดยสารหรือ

สินค้าด้วยยานพาหนะที่วิ่งไปตามราง การขนส่งระบบรางเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่โลจิ

สติกส์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับการค้าระหว่างประเทศและการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจในหลายๆประเทศ โดยทั่วไปรางรถไฟจะประกอบไปด้วยราว 2 ราวคู่ขนาน

กันไป ปกติแล้วจะท ามาจากเหล็กกล้าแล้วหนุนด้วยไม้หมอน ไม้หมอนจะช่วยรักษา

ระยะห่างหรือความกว้างระหว่างราวทั้งสองข้าง ซึ่งจะมีความกว้างแตกต่างกันไปในแต่ละ

ประเทศ เพื่อรักษา บางประเทศก็ใช้ไม้หมอนชนิดไม้ บางประเทศก็ใช้ชนิดคอนกรีตแข็ง 

ทั้งหมดนี้ได ้

  2) การขนส่งทางน้ า (Water Transportation) กรมการขนส่งทางน้ าและ
พาณิชยนาวี หรือกรมเจ้าท่าเดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีภารกิจที่สอด
ประสานไปกับกระแสการพัฒนาประเทศ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ า  และการ
พาณิชย์นาวีให้เชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอ่ืนๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาท่าเรือ อู่ต่อเรือ กองเรือไทย และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัยและรวมไปถึงการสนับสนุนภาคการ
ส่งออกของประเทศไทยให้มีความเข็มแข็งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน
กับนานาประเทศ การขับเคลื่อนของทุกกลไกภายในองค์กรสอดประสานและโยงใยเข้า
ด้วยกัน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจ และการด าเนินงานก้าวไปข้างหน้าโดยมีวิสัยทัศน์
ที่ว่า ต้องพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ตลอดจนสนับสนุนให้มีการกระจายการขนส่ง

http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88
http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95
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ทางน้ าอย่างเหมาะสม และมีความเชื่อมโยงอันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้าน
การค้าและบริการน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตขอประชาชน 

        2.1) การขนส่งทางล าน้ า (Inland water Transportation) หมายถึง การ
ขนส่งทางล าน้ าประกอบด้วยการขนส่งระหว่างประเทศและการขนส่งภายในประเทศ 
เส้นทางที่ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ คือ แม่น้ าโขง เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศในกลุ่มประเทศสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ อันได้แก่ จีน พม่า ไทย  และลาว ดังแสดงในรูป
ที่ 1 ซึ่งแม่น้ าโขง (ส่วนที่อยู่ในจีนเรียกว่า แม่น้ าล้านช้าง) นี้ไหลผ่านเมืองส าคัญ เช่น ชิงไฮ่ 
(จีน) หลวงพระบาง (ลาว) เวียงจันทร์ (ลาว) นครพนม (ไทย) สุวรรณเขต (ลาว) ปากเซ 
(ลาว) และพนมเปญ (กัมพูชา) ส าหรับเส้นทางที่ขนส่งสินค้าภายในประเทศ ได้แก่ แม่น้ า
เจ้าพระยา แม่น้ าป่าสัก แม่น้ าบางปะกง แม่น้ าแม่กลอง และ       แม่น้ าท่าจีน  
  2.2) การขนส่งทางทะเล (SeaandOceanTransportation) หมายถึง เป็น

ส่วนประกอบที่ส าคัญส่วนหน่ึงของระบบการค้าระหว่างประเทศทั้งในอดีตปัจจุบันและใน

อนาคตเพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆและค่าระวางมีราคา

ถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆจากรายงานของโครงการศึกษาแผนหลักการพาณิชยนาวี

ของคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม รายงานฉบับสมบูรณ์ 

สิงหาคม 2542ระบุว่า ประเทศไทยพัฒนาประเทศโดยอาศัยการค้าระหว่างประเทศมาโดย

ตลอดมีการน าเข้าและส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ80ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทย

เป็นการขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

น าเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษาและท าความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญ

เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล การน าGPSมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนิน

ชีวิตหลังจากที่ได้เข้าไปท าความรู้จักกับGPS กันแล้วนั้นหลาย ๆ คนคงจะมองออกให้

สามารถน าข้อมูลต าแหน่งมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าเป็น 

- ระบบน าร่อง(Navigation) 

- ระบบติดตามพาหนะ(Aotumatic Vechicle Location) 

- การส ารวจพื้นที่(Survey) 

- การท าแผนที่(Mapping)เป็นต้น 

  ในอดีตนั้นการจัดเส้นทางการเดินรถส าหรับขนส่งสินค้าหรือบริการ

ส าหรับธุรกิจต่างๆอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักในการเดินทางมากนัก แต่ด้วยเหตุว่าในปัจจุบัน



15 
 

นี้ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นทั้งปริมาณของรถบนท้องถนนที่มากขึ้นเร่ือยๆ ในขณะที่

ถนนก็ยังมีเท่าเดิม ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจในเร่ืองของการขนส่งนั้นจ าเป็นที่จะต้อง

ค านึงถึงจุดนี้มากขึ้น ซึ่งจีพีเอส (GPS) ถือเป็นตัวช่วยที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและการ

บริหารงานด้านการขนส่งได้เป็นอย่างดี การท างานก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่เคยเข้าใจเหมือน

เช่นในอดีต ตั้งแต่รถเร่ิมออกจากบริษัทหรือสถานที่เพื่อไปส่งสินค้าหรือบริการ เราก็

สามารถใช้จีพีเอสเป็นตัวช่วยในการจัดเส้นทางการเดินรถเพื่อไปยังสถานที่เป้าหมายต่างๆ 

เราเรียกการจัดการนี้ว่าการจัดการด้านโลจิสติกส์  (Logistics Management) แม้จะมี

เป้าหมายให้ไปหลายที่แต่ด้วยการจัดการด้านโลจิสติกส์นั้น สามารถจะเลือกเส้นทางที่ดี

ที่สุดให้เราได้ ว่าจะวิ่งรถโดยใช้เส้นทางไหนที่จะใช้เวลาและระยะทางน้อยที่สุด เรา

สามารถรู้ต าแหน่งของรถด้วยว่ารถที่วิ่งออกจากบริษัทของเราแล้วก าลังอยู่ที่ใด พร้อมทั้งดู

พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถได้อีกด้วยว่ามีการใช้รถอย่างไร เช่น ขับรถเร็วเกิน

หรือขับช้ากว่าที่เราต้องการไป จอดนานเกินไปหรือเปล่า มีการขับรถออกนอกเส้นทางที่

วางไว้หรือไม่ และช่วยให้เราทราบปัญหาของการใช้รถได้ตลอดเวลา ซึ่งถ้าหากว่าเกิด

เหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจะได้หาทางแก้ไขได้ทันท่วงที 

 ประโยชน์ที่ได้รับในด้านต่าง ๆ  

 1. การบริหารและจัดการยานพาหนะ 

  - วางแผนการใช้งานได้อย่างถูกต้องตามเส้นทางที่ต้องใช้จริง 
  - พนักงานขับรถไม่สามารถขับรถออกนอกเส้นทางได้ 

  - วางแผนเพื่อควบคุมเวลาในการเดินทาง 

  - พนักงานขับรถไม่สามารถจอดหรือหยุดรถโดยไม่จ าเป็น 

  - พนักงานขับรถต้องใช้รถตามความเร็วที่ก าหนด 

  - สามารถก าหนดช่วงเวลาที่จะถึงสถานที่เป้าหมายให้กับพนักงานขับรถ 

  - สามารถประเมินเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดในการใช้รถ 

  - วางแผนเส้นทางในการเดินทางให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับปริมาณ 

  - วางแผนการใช้รถส าหรับขนส่งในกรณีที่มีผู้ต้องการใช้รถหลายราย 

  - วางแผนการเดินทางในการเข้าพบลูกค้า ในกรณีที่ต้องการติดต่อธุรกิจ
หลายราย 

https://www.prosoftgps.com/Article/Detail/70661
https://www.prosoftgps.com/Article/Detail/70852
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 2. ลดต้นทุนค่าน้ ามันและค่าซ่อมแซม 

  - ควบคุมพนักงานขับรถให้ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่เราก าหนด 

  - ควบคุมพนักงานขับรถให้ไม่สามารถน ารถไปใช้ส่วนตัว 

  - แก้ไขปัญหาที่พนักงานขับรถสตาร์ทรถแล้วเปิดแอร์นอน 

  - รถจะถูกใช้งานตามระยะทางและสภาพความเป็นจริง 

 3. ป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

  - ได้ข้อมูลของสถานที่เป้าหมายที่ต้องไป หรือข้อมูลของสถานที่ต่างๆ
ตลอดเวลา ท าให้สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่อาจท าให้เสียเวลาในการเดินทางได้ 

  - สามารถบอกเส้นทางล่วงหน้าให้กับพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่ยังไม่
รู้จักเส้นทาง เพื่อป้องกันการหลงทางโดยไม่จ าเป็นได้ 

 4. สร้างเป็นฐานข้อมูลหลักเพื่อน าไปใช้ในองค์กร 

  - สร้างเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการบริการและจัดการยานพาหนะ 

  - วางแผนการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 

  - วางแผนการตลาดและการจัดส่ง 

  - วางแผนการบริหารงานบุคคล เช่น ควบคุมพฤติกรรมการขับรถของ
พนักงานขับรถ 

      ระบบน าร่อง (Navigation System) 

  คือใช้ระบบน าทางรถยนต์จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือส่วนของ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส่วนของฮาร์ดแวร์เรียกว่า แบล็คบ็อกซ์ (Black Box) เป็นหน่วย
ประมวลผลกลาง หรือซีพียู (Central Processing Unit; CPU) ประมาณว่าเป็นคอมพิวเตอร์ 
แต่เป็นคอมพิวเตอร์เฉพาะกิจส าหรับการท างานด้านเนวิเกชั่นเท่านั้น ท าหน้าที่ในการ
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับเข้ามา และส่งผลลัพธ์ออกไปเป็นการน าทาง พาเราไปยังจุดหมาย
ต่างๆผ่านจอภาพภายในรถ ส่วนซอฟต์แวร์ก็เป็นระบบปฏิบัติการและแอพพลิเคชั่นเพื่ อ
การจัดการด้านเนวิเกชั่นโดยเฉพาะตามที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเจ้าเนวิเกเตอร์นี้มี
ความสามารถหลากหลายทีเดียว และการที่ระบบจะสามารถท าสิ่งต่างๆได้นั้น ก็จ าเป็นต้อง
มีวัตถุดิบส าคัญป้อนเข้าสู่ระบบอย่างน้อย 2 ชนิดด้วยกัน อย่างแรกคือข้อมูล GPS (Global 
Positioning System) และอย่างที่ 2 คือข้อมูลแผนที่ถึงตรงนี้ หลายคนคงคุ้นๆแกมสงสัยว่า 
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โทรศัพท์มือถือของเราก็มี GPRS งั้นก็เอามาใช้ได้เหมือนกันสิ นัยหนึ่งคือ GPS กับ GPRS 
คือสิ่งเดียวกันหรือไม่?ค าตอบคือไม่เพราะจริงๆแล้ว GPRS กับ GPS นั้น ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกันเลย GPRS (General Packet Radio Service) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้
โทรศัพท์มือถือสามารถเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลประเภทดาต้าได้ เช่น เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งโดยปกติแล้วโทรศัพท์มือถือจะสื่อสารได้ เฉพาะข้อมูล เสียงเท่านั้น ตัวอย่ าง
แอพพลิเคชั่นที่ใช้เทคโนโลยี GPRS เช่น WAP, MMS, SMS และ Java ส่วน GPS คือ
เทคโนโลยีที่ใช้บอกพิกัดบนพื้นโลกโดยใช้ดาวเทียมที่มีความแม่นย าสูง สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้มากมายอาทิ ระบบน าร่อง (Navigation System), ระบบ
ติดตามยานพาหนะ (Automatic Vehicle Location) , การส ารวจพื้นที่ (Survey) และการท า
แผนที่ (Mapping) เป็นต้น 

 

 

    ระบบติดตามยานพาหนะ (Automatic Vechicle Location)  

  ระบบติดตามยานพาหนะในการขนส่งสินค้าปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่มี
ความส าคัญต่อภาค ธุรกิจขนส่งสินค้าเนื่องจากสามารถท าให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถ
ใช้ลดต้นทุนในกระบวนการ ขนส่งได้เป็นอยางดี เช่น การลดการทุจริตของพนักงานขับรถ
ที่ส่งผลให้ผ้ประกอบการเสียค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น การจัดการวางแผนเส้นทางการขนส่งซึ่งท า
ให้ผู้ประกอบการได้มีการเลือกใช้เส้นทางหรือหลบ เลี่ยงเส้นทางที่จ านวนพลังงาน
เชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมการขับรถเร็ว เกินก าหนดซึ่งส่งผลถึง
ความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งคนและทรัพย์สิน องค์กร แต่
อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการขนส่งควรมีการศึกษาข้อมูลของระบบติดตามยานพาหนะ 
(GPS Tracking System) ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการของผู้ขายตามตลาด
ทั่ว ๆ ไป ถึงระบบที่ใช้ว่าเป็นรูปแบGPSTrackingOff-Line หรือ แบบ GPS Tracking Real 
Time โดยเฉพาะโปรแกรมควบคุมและแสดงผล GPS Tracking System เนื่องจาก
โปรแกรมควบคุมและ แสดงผลมีความยากง่ายหรือความซับซ้อนของระบบที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีการ ค านึงว่าโปรแกรมควบคุมและแสดงผลนี้ท าให้เกิดเป็นอุป
สรรค์ต่อการใช้งานของผู้ประกอบการหรือไม่ มีคู่มือให้หรือไม่ มีการอบรมการใช้งาน
โปรแกรมควบคุมและแสดงผลให้กับผู้ประกอบการหรือไม่ อย่างไร และฟังชั่นของระบบ
ติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking System) ที่เป็นอุปกรณ์เสริม หรือฟังก์ชั่นเสริมขึ้นมา 
เช่น สามารถบันทึกภาพหรือเสียงในการขับขี่ของพนักงาน สามารถตรวจสอบ การเบร็ค 
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การเปิดไฟเลี้ยว เป็นต้น ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะอย่ที่ผู้ประกอบการขนส่งที่มีขนาดเล็กใน
การน าระบบติดตาม ยานพาหนะ (GPS Tracking System) มาติดตั้งและมักจะเป็นเร่ือง
ค่าใช้จ่ายของตัวอุปกรณ์ ค่าบริการหรือ Air Time ในราคาที่แพงขึ้นตามฟั่งก์ชั่นหรือ
อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาจนมีค ากล่าวที่ว่า “จะ ติดตั้งระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking 
System) ไปท าไมเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรนอกจาก การติดตามและแจ้งให้ทราบรถหรือ
ยานพาหนะอยู่ที่ไหนก็เท่านั้น แถมยังต้องเสียค่าใช้จ่ายกับตัว อุปกรณ์ และค่าบริการรายปี        
อีกแต่ในที่จริงแล้วได้มีการศึกษาความคุ้มคาเชิงพาณิชย์ในการน า 

  การส ารวจพื้นที่  

  1.  การส ารวจภาคพื้นดิน  (Earth  surface Surveying)  เป็นการส ารวจโดย
ใช้เคร่ืองมือส ารวจทั่วไป เช่น การส ารวจด้วยโซ่  (Chain  Surveying)  การส ารวจด้วย
กล้อง  Thcodolite  และเทปวัดระยะ การส ารวจด้วยกล้อง  ETS (Electroic total 
station)   ก า ร ห า ทิ ศ เ ห นื อ โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ท า ง ด า ร า ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
Gyoattachment หรือ Autogyroattachment  ถ้าใช้เคร่ืองรับดาวเทียมมหาทิศจะต้องตั้งห่าง
กันไกล ตามความละเอียดของเคร่ืองรับสัญญาดาวเทียม (GPS Reciever) 
  2.  การส ารวจทางอากาศ  (Aerial  Survey)  เป็นการส ารวจโดยการบิน
ถ่ายรูปทางอากาศ ปัจจุบันได้พัฒนาไปใช้เคร่ืองมือทาอิเล็กทรอนิคส์ และรังสีอินฟราเรด 
หรือเรดาร์โดยใช้วิธีการ Scan  แล้วเก็บภาพไว้ในระบบเทปวีดีทัศน์นอกจากนั้นยังมีการ
ส ารวจโดยใช้ระบบความเฉื่อย (Inertial Surveying) การส ารวจหาความสูงต่ าของพื้นที่ โดย
การใช้เลเซอร์ติดตั้งบนเคร่ืองบิน  (Airborne Laset Terrian Profiler) การหาความสูงและ
ถ่ายภาพด้วยระบบเรดาร์  (Airborne Radar Profilet) 
  3.   การส ารวจด้วยดาวเทียม  (satellite Surveying)   การส ารวจด้วย
ดาวเทียมจะมีหลายอย่างเช่น  การใช้ดาวเทียมเพื่อการก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก (Global 
Positioning System = Gps ) และการใช้ดาวเทียมถ่ายรูปผิวโลกโดยการสะแกนเหมือนกับ
ใช้บนเคร่ืองบิน  ดาวเทียมที่ใช้ เช่น ดาวเทียมLandsat,Spot นอกจากนั้นยังใช้ดาวเทียมไป
ถ่ายภาพดาวเคราะห์ต่างๆ ถ้ามองเห็นพื้นผิวก็จะใช้ระบบอินฟาเรด  ถ้ามองไม่เห็นเช่นดาว
พระศุ ก ร์ก็ จะ ใช้ ระบบ เรดา ร์ เพื่ อน ามาท าแผนที่   เ ร า เ รี ยกระบบนี้ ว่ า  Satellite 
Photography และ C- and S-band radat system  การหาระยะเส้นฐานระยะไกล (Very long 
BaselineIntergerometry = VLBIปัจจุวิชาต้องศึกษาการส ารวจด้วยดาวเทียมก็คือ  ยีออเดซี่
ดาวเทียม  (Satellite Geodesy) 
  4.  การส ารวจใต้ดิน  (Undetground  Survying)  เป็นการเจาะส ารวจเพื่อ
หาแร่ธาตุและทรัพยากรต่าง ๆ ปริมาณแร่หรือน้ ามันส ารอง  การส ารวจเพื่อการเจาะอุโมงค์ 
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การส ารวจทางธรณีวิทยา  เพื่อหาโครงสร้างของเปลือกโลก ทั้งนี้การก าหนดต าแหน่งโดย
ทางการส ารวจจะมีความส าคัญต่อการส ารวจชนิดนี้เป็นอย่างมาก 
  5.  การส ารวจทางสมุทรศาสตร์  เป็นการส ารวจหาความเร็วของ
กระแสน้ า ทิศทางของกระแส การหาความสูงของท้องทะลเพื่อการเดินเรือ เพื่อท าแผนที่
ทางทะเล   การหาอุณหภูมิของทะเลเพื่อใช้ประโยชน์ในการประมง 

  หลักการส ารวจทางภาคพื้นดิน    

  การก าหนดจุดในทางส ารวจนี้  จุดที่ก าหนดขึ้นจะต้องมีควมสัมพันธ์กัน
โดยวัดออกจากจุดคงที่ที่ทราบค่าพิกัดหรือจุดที่ก าหนดขึ้นอย่างน้อย  2 จุด การส ารวจจะท า
จากส่วนใหญ่ไปหาส่วนเล็ก   ตามขั้นของการส ารวจนั้นจะต้องท าการส ารวจ
ขั้น Geodetic ก่อนแล้วจึงส ารวจแบบ Plane  survey  ซึ่งการส ารวจขั้น  Geocdetic  จะใช้
เคร่ืองมือที่มีความละเอียด  วิธีการและข้อก าหนดที่ละเอียด  ส่วนมากจะเป็นการท าการ
สามเหลี่ยมซึ่งคลุมเนื้อที่ได้มาก  เป็นการสร้างจุดบังคับแผนที่ให้คลุมส่วนใหญ่ต่อจากการ
ท าสามเหลี่ยมก็เป็นการท าวงรอบ  ซึ่งเป็นการก าหนดจุดบังคับคลุมพื้นที่ที่ต้องส ารวจ
ขนาดเล็กลง 
 
 

  การท าแผนที่  

  การท าแผนที่เป็นการรวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
พื้นที่บนพื้นผิวโลกมาแสดงโดยสร้างเป็นสัญลักษณ์ในแผนที่ จึงต้องจ าแนกลักษณะข้อมูล
ภูมิศาสตร์ที่น ามาท าแผนที่โดยแบ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative data) และข้อมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative data) แล้วเลือกใช้สัญลักษณ์ให้เหมาะสมกับข้อมูล ข้อมูลเชิง
คุณภาพ ที่ใช้ในการท าแผนที่ หมายถึง ข้อมูลที่ระบุลักษณะซึ่งจัดจ าแนกเป็นกลุ่มได้ อยู่ใน
ระดับการวัดนามมาตรา (Nominal) ตัวอย่างเช่น แผนที่การใช้ที่ดิน แสดงการจ าแนก
ประเภทการใช้ที่ดินเป็นชนิดต่างๆตามมาตรฐานการจ าแนกที่ดิน ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็น
ข้อมูลที่ผ่านกระบวนการจ าแนกประเภท ซึ่งอาจมีเกณฑ์การจ าแนกแตกต่างกัน ตาม
วัตถุประสงค์การใช้งานและเหมาะสมกับมาตราส่วนของแผนที่ข้อมูลเชิงปริมาณที่ใช้ใน
การท าแผนที่ หมายถึง ข้อมูลที่มีคุณสมบัติเชิงปริมาณ และเชิงเรียงล าดับ (Ordinal) เช่น 
ข้อมูลปริมาณน้ าฝนจ านวนประชากรความหนาแน่นของประชากรต่อหน่วยพื้นที่เป็นต้น
เมื่อคัดเลือกข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนที่แล้วท าการวิเคราะห์เพื่อ
จ าแนกข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณจากนั้นเป็นขั้นตอนการคัดเลือก
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เอาสัญลักษณ์ที่ เหมาะสมมาใช้เพื่อแทนข้อมูลภูมิศาสตร์ให้เป็นสัญลักษณ์บนแผนที่
สัญลักษณ์แผนที่จ าแนกได้เป็น 3 ประเภทคือสัญลักษณ์จุด(Pointsymbol)สัญลักษณ์เส้น
(Linesymbol)และสัญลักษณ์พื้นที่(Areasymbol)ตัวอย่างของสัญลักษณ์จุด เส้น และพื้นที่ 
ของแผนที่เฉพาะเร่ืองเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การบริหารกลุ่มยานพนะในการขนส่ง 
หลักการและเหตุผล การบริหารด้านยานพาหนะควรเป็นสิ่งส าคัญยิ่งขององค์กรที่
ด าเนินงานด้านการขนส่ง ดังนั้น การบริหารด้าน ยานพาหนะจึงไม่ควรท าเพียงผิวเผิน    
แต่ควรปฏิบัติอย่างจริงจังในการด าเนินงานในแต่ละวัน เช่นเดียวกับประสิทธิภาพในการ 
บริหารและการบริการ สิ่งส าคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยในการขนส่ง เช่นเดียวกับ
ระบบคุณภาพและความปลอดภัยอ่ืนๆ ก็คือ ความ เป็นผู้น าและมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหาร 
จึงจ าเป็นที่ผู้จัดการทุกคนและหัวหน้างานทุกระดับขั้นสามารถแสดงความรับผิดชอบ ต่อ
นโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัท ยอมรับ ตลอดจนให้สนับสนุนแนวความคิด
ดังต่อไปนี้ ไม่มีสิ่งใดส าคัญยิ่งไปกว่าความปลอดภัย  

  - กิจการจะด าเนินไปได้ดีก็ต่อเมื่อมีความปลอดภัย ฝ่ายบริหารต้องให้
การสนับสนุนแนวคิดด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านยานพาหนะนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ด้านคาพูด และการกระท านอกจากนั้น นโยบายของทางบริษัทควรมีความแน่นอน แน่วแน่ 
และชัดเจน รวมทั้งก่อให้เกิดคุณภาพและ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาขนส่งทางถนน 

วัตถุประสงค์และขอบข่าย ฝ่ายบริหารมีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิด
ความแน่ใจว่าผู้จัดการทุกคนหรือหัวหน้างานในแต่ละ ระดับได้มีส่วนร่วม และควรมีความ
พยายามที่ชัดเจนในการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารเพื่อให้บรรลุผล
ส าเร็จเพื่อให้ 

  - การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการพัฒนาและการน าโปรแกรมที่

เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัยไป ปฏิบัติ 

  - การตรวจสอบงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยด้านยานพาหนะอย่าง

ใกล้ชิดและการติดตามความก้าวหน้าอย่างสม่ า เสมอเพื่อให้พอเพียงกับการปรับปรุงที่

จ าเป็นต่อทรัพยากร การพัฒนาแนวความคิดส่วนตัวของแต่ละคนและเน้นไปที่การค้นหา

และเก็บข้อมูลรวมถึงข้อบกพร่องของระบบ คุณภาพและความปลอดภัยในองค์กรในการ

บริหารยานพาหนะ 

 1. การคัดเลือกและลักษณะส าคัญของยานพาหนะ  

  - ลักษณะเฉพาะของยานพาหนะ  
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  - สภาพทั่วไปของรถบรรทุกขนสง  

  - การเปรียบเทียบสมรรถนะของรถบรรทุกขนส่ง 

  - คุณลักษณะเพิ่มเติมพิเศษ 

 2. ระบบบริหารการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  

  - ระบบทางานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  

  - มาตรฐานการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  

  - ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  

  - การบันทึก วัดผล และการวิเคราะห์การปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 

 3. องค์ประกอบและปัจจัยที่ท าให้การให้บริการซ่อมบ ารุงเป็นเลิศ (Beat Practices 

Technical Maintenance Service)  

  - โครงสร้างองค์กร 

  - พันธกิจและวัตถุประสงค์องค์กร 

  - ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 

  - มาตรฐานการควบคุมการปฏิบัติงาน หรือเกณฑ์มาตรฐาน 

  - ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  

 4. กิจกรรม work shop การวางแผนการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง 

  - การบันทึก วัดผล และวิเคราะห์การปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง  

  - การวางแผนระบบตรวจสอบยานพาหนะ  

  - การก าหนดการบันทึกข้อมูลงานซ่อม  

  - การวางแผนงานซ่อมเชิงป้องกัน 

 5. กิจกรรม การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  

  - การก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  
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  - ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพงานซ่อมบ ารุง 

  ข้อได้เปรียบรถยนต์ ดังนี้ 

  1. รวดเร็ว: การขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุกนั้นเป็นการบริการการขนส่ง

ที่รวดเร็ว แต่ความรวดเร็วมักจะแปรผกผันกับปริมาณการบรรทุก คือถ้าบรรทุกมากความ

รวดเร็วก็จะน้อยลงไปนั่นเอง 

  2. เป็นบริการการขนส่งจากที่ถึงที่: รถยนต์ รถบรรทุกนั้นสามารถเดินทาง
ไป     ตามถนนใหญ่ เรือเล็ก หรือแม้แต่ที่ที่ไม่มีถนนก็สามารถไปได้ หากไม่มีสิ่งกีดขวาง
หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่เกินขีดความสามารถของรถ การขนส่งโดยรถสามารถที่จะขนถ่าย
สินค้าได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอ่ืน จะใช้ยานพาหนะคันเดียวบรรทุกสินค้าตั้งแต่ต้นทาง
ไปปลายทางโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ เช่น ขนส่งสินค้าจากกรุงเทพไปยัง
ขอนแก่น ก็สามารถที่จะใช้รถบรรทุกบรรทุกสินค้าจากโรงงานผลิตไปยังปลายทางได้
โดยตรง แต่ถ้าการขนส่งทางอื่น เช่น ขนส่งสินค้าทางรถไฟ ก็อาจจะต้องมีการใช้รถเพื่อไป
รับสินค้าที่สถานีรถไฟอีกทีแล้วจึงเคลื่อนย้ายไปยังจุดหมาย ซึ่งจุดนี้ท าให้การขนส่งโดยรถ
นั้นนอกจากจะรวดเร็วแล้วยังเป็นการลดขั้นตอนการขนถ่ายสินค้า     ที่ซับซ้อน ลดความ
เสียหายและการสูญหายของสินค้าระหว่างการขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะอีกด้วย 
  3.เครือข่ายครอบคลุม: การที่มีถนนต่างๆเชื่อมโยงทุกภูมิภาคในประเทศ
นั้นท าให้รถยนต์ รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งสินค้า สามารถที่จะเข้าถึงได้แทบทุกสถานที่ 
ขณะที่การขนส่งในรูปแบบอื่นๆยังมีข้อจ ากัดในการให้บริการตามสถานที่ที่แตกต่างกันไป 
  4. การแข่งขันสูง: ตลาดรถบรรทุกจะมีการแข่งขันมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่
กับนโยบายทางภาครัฐของแต่ละประเทศ ประเทศที่มีการอนุญาตให้มีผู้ประกอบเกี่ยวกับ
การขนส่งได้หลายเจ้า ก็จะมีการแข่งขันสูง ซึ่งปัจจุบันหลายๆประเทศได้มีนโยบายผ่อนป
ลนเร่ืองกฎระเบียบทางด้านการขนส่ง ท าให้มีการแข่งขันที่สูง มีผลต่อไป 
  5. ความเสียหายน้อย: การขนส่งสินค้าโดยรถยนต์ รถบรรทุกนั้นมีการ
ขนส่งที่รวดเร็ว สินค้าอยู่บนยานพาหนะเป็นระยะเวลาสั้น และจากถนนปัจจุบันที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น สาเหตุที่กล่าวมานี้ล้วนแล้วมีส่วนท าให้โอกาสเกิดความเสียหายของ
สินค้ามีได้น้อย สินค้าเมื่อไปถึงปลายทางจึงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
  6. บรรทุกสินค้าในปริมาณไม่มาก: เนื่องจากสามารถบรรทุกสินค้าได้
น้อยในการขนส่ง ท าให้ใช้เวลาน้อยลงด้วยในการรวบรวมและส่งมอบสินค้า และการถ่าย
โอนที่ใช้เวลาน้อย สินค้าจึงถึงผู้รับได้เร็ว ลดปริมาณการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า และ
เป็นการเพิ่มระดับการบริการต่อลูกค้าอีกด้วย 
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  7. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า: ผู้ประกิจการด้านการขนส่งมี
จ านวนมากและส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้สามารถดูแลลูกค้าแต่ละ
รายได้อย่างทั่วถึงและส่งผลต่อให้สามารถดูแลลูกค้าได้อย่างมั่นคงและตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 
  8. ท าให้การขนส่งสมบูรณ์: เมื่อเทียบกับการขนส่งโดยรถยนต์ รถบรรทุก
แล้ว การขนส่งรูปแบบอื่นๆจะไม่สามารถให้บริการได้สมบูรณ์ เช่น รถไฟจะส่งได้แค่ตาม
สถานีเท่านั้น เรือก็จะให้บริการได้ถึงแค่บริเวณท่าเรือ เพราะฉะนั้นแล้วรถบรรทุกจะเป็น
การเชื่อมต่อจากการขนส่งในรูปแบบอื่นๆอีกที และท าให้การขนส่ง  

  ข้อเสียเปรียบรถยนต์ ดังนี้ 

  1. ค่าบริการในการขนส่ง: ค่าบริการในการขนส่งผ่านรถบรรทุกนั้นมี
ต้นทุนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะต้นทุนจากค่าน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นต่างๆ และ
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการบ ารุงรักษายานพาหนะ ดังนั้นค่าระวางรถบรรทุกจะสูงกว่าการขนส่ง
ในรูปแบบอ่ืนๆ ยกเว้นการขนส่งทางอากาศ 

  2. บรรทุกสินค้าได้น้อย: พื้นที่ส าหรับการบรรทุกสินค้าในรถบรรทุกจะมี
ข้อจ ากัดด้วยความยาว ความสูง และน้ าหนักบรรทุก ท าใน 

  3. โดยรถจะสามารถบรรทุกได้น้อยเมื่อเทียบกับการขนส่งในรูปแบบ
อ่ืนๆ           แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการพัฒนารถบรรทุกให้สามารถบรรทุกได้มาก
ขึ้น เช่น รถบรรทุกประเภทรถพ่วง 

  4. อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ: ถ้าหากว่ามีฝนตก อาจท าให้การขนส่งนั้นใช้
เวลามากขึ้นและสินค้าที่บรรทุกอาจจะเสียหายได้เนื่องจากน้ าหรือความชื้น หรือการเกิดภัย
ธรรมชาติ             หรืออุบัติเหตุอ่ืนๆที่ท าให้ถนนไม่สามารถใช้งานได้ ก็ส่งผลให้การ
ขนส่งโดยรถบรรทุกนี้ล่าช้าออกไปเช่นกัน 

  5. การขนส่งในรถยะไกล: การขนส่งรถยะไกลอาจจะต้องใช้เวลาที่
ค่อนข้างนานหากขนส่งโดยรถบรรทุก หรือถ้าไกลขนาดต้องข้ามทวีป ข้ามมหาสมุทร การ
ขนส่งโดยรถบรรทุกนี้ก็คงไม่สามารถจัดการ จ าเป็นต้องใช้การขนส่งในทางอากาศหรือ
ทางน้ าแทน 

  ตามกฎหมายการขนส่งก าหนดอุปกรณ์ขนส่งและน้ าหนักรถบรรทุกดังนี้ 
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  ลักษณะของรถที่ใช่ส าหรับขนส่งสินค้า แบ่งเป็น 9 ลักษณะดังนี้ 

  1. รถกะบะบรรทุก ครอบคลุมรถบรรทุกมีหรือไม่มีคอก หรือไม่มี

อุปกรณ์ยก หรือไม่มีอุปกรณ์หรือเทของมีหลังคาหรือไม่มี หลังคาก็ได้ 

  2. รถตู้บรรทุก ครอบคลุมถึงรถตู้ทึบ มีบานประตูปิดเปิดประตูส าหรับ

ถ่ายด้านข้างหรือด้านท้ายก็ได้ 

  3.รถบรรทุกของเหลว มีถังส าหรับบรรทุกของเหลว 

  4. รถบรรทุกวัสดุอันตราย ครอบคลุมน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซเหลว สารเคมี               

วัตถุระเบิด และอ่ืนๆ 

  5. รถบรรทุกเฉพาะกิจ ครอบคลุมรถบรรทุกเคร่ืองดื่ม ขยะมูลฝอย รอ

ผสมซีเมนต์ และอ่ืนๆ 

  6. รถพ่วง ครอบคลุมถึงรถพ่วงที่น้ าหนักรอรวมน้ าหนักบรรทุกทั้งหมด 

และต้องใช้รถอื่นลากสูง 

  7. รถกึ่งพ่วง ครอบคลุมรถพ่วงที่น้ าหนักรวมน้ าหนักบรรทุกส่วนเฉลี่ย

เพลา         ล้อของรถคันลากจูง 

  8. รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุเป็นรถเป็นรถกึ่งพ่วงโครงโลหะ ที่สามารถปรับ

ความยาวช่วงล้อระหว่างรถลากจูง 

  9. รถลากจูง เป็นรถส าหรับลากจูงรถพ่วง รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว 

 

 

2. การบริหารกลุ่มยานพนะในการขนส่ง 

  กลยุทธ์การใช้งาน รถขนส่งสินค้า  ทั้ ง เที่ยวไปและกลับ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้งานรถขนส่งด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าเป็นการจัดการการขนส่ง
สินค้าที่มีเป้าหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยานให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพราะการ
ขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้าเสร็จ จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่งท าให้เกิดต้นทุนของการ
ประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่
ก่อให้เกิดมูลค่า และผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญใน
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การท าให้ต้นทุนการประกอบการสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการใช้งานรถขนส่ง
สินค้าในเที่ยวกลับในปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก
เน่ืองจากไม่ทราบปริมาณความต้องการ ในการขนส่งสินค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางของ
สินค้าที่ส าคัญปริมาณความต้องการการขนส่งสินค้าระหว่างต้นทางและปลายทางมักจะมี
ปริมาณไม่เท่ากัน ดังนั้น การจัดสร้างโครงข่ายของ รถขนส่งสินค้า  (ไป-กลับ) จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากมีประโยชน์หลายประการคือ 
  1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งสินค้าด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือ 
เป็นการจัดการการขนส่งที่มีเป้าหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยานในการบรรทุก
จากเที่ยวเปล่ากลับ ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งสินค้าต่างๆ 

  2. เป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน สมาคมและสถาบันการศึกษา เร่ิมต้นการ บูรณาการความร่วมมือให้เกิดการ
ขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้รถขนส่งสินค้า และการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  3. เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันให้วิสาหกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจขนส่ง
สินค้า ของไทย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง
ในและต่างประเทศได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

  กระบวนการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 

  ส ารวจ และศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ และข้อมูลงานวิจัยต่างๆ 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งสามารถปัจจัยที่ส าคัญต่างๆ ที่
จ าเป็นต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ภาพรวมผู้ประกอบการขนส่ง (ทางบก)การขนส่งทางบก
สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามลักษณะของการด าเนินการ คือ 
  1. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ หมายถึง ผู้ประกอบการที่ให้บริการ
ขนส่งแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป ทั้งประจ าเส้นทางและไม่ประจ าเส้นทาง 
  2. ผู้ประกอบการขนส่งตามสัญญา หมายถึง ผู้ประกอบการที่ให้บริการ
รับจ้างขนส่งสินค้าแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีสัญญาการว่าจ้างระหว่างกัน
เพื่อให้บริการขนส่งอย่างต่อเน่ือง 
  3. ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล หมายถึง ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อ
กิจการของตนเองเพื่อสินค้าของตนเองโดยใช้พาหนะของตนเอง 
  4. ผู้รับจัดการขนส่ง หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่รวบรวมสินค้า เพื่อส่งมอบให้
ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะหรือผู้ประกอบการขนส่งตามสัญญาต่อไป โดยที่ผู้รับ
จัดการขนส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่ง 
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  5. ผู้ประกอบการสถานที่ขนส่ง หมายถึง ผู้ประกอบการสถานีขนส่ง
สินค้า ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายสินค้าหรือรวบรวมสินค้าเพื่อท าการขนส่งต่อไป โดยทั่วไปรัฐ
จะเป็นผู้ด าเนินกิจการของสถานีขนส่งเอง 
  6. ปัจจัยการบริหารการขนส่ง ผู้ว่าจ้างขนส่งสินค้าและผู้ให้บริการรถ
รับจ้างขนส่งสินค้า ต่างก็ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดคือต้องการให้ต้นทุนการขนส่งต่ า
ที่สุด จัดส่งสินค้าให้ถึงผู้รับส่งสินค้าในเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ใน
ห่วงโซ่อุปาทานด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  7. สินค้าและบริการ ปัจจุบันจ าเป็นจะต้องมี ISO เพื่อรองรับคุณภาพ
มาตรฐานและแนวโน้มของธุรกิจ ลูกค้าทุกรายต้องการคุณภาพมาตรฐาน ทั้งในส่วนของ
สินค้าและบริการ ผู้ผลิตสินค้าและขนส่งก็ต้องจัดการส่งสินค้าถึงตรงเวลาครบถ้วน
ปลอดภัยไม่มีเสียหาย โดยให้มีต้นทุนการขนส่งที่ต่ าที่สุด 

  8. บรรทุกสินค้า จ าเป็นต้องเลือกประเภทรถบรรทุกให้ เหมาะสมกับ
ประเภทการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นในการเลือกใช้รถบรรทุกจะต้อง
พิจารณาวา่ จะขนส่งสินค้าประเภทใดน้ าหนักเท่าไหร่ เส้นทางวิ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็น
อย่างไรต้องการความเร็ว หรือเน้นที่ความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นข้อ
ส าคัญในการเลือกใช้รถบรรทุกให้เหมาะสมกับประเภทการขนส่ง รวมทั้งหลังจากการใช้
งานควรมีการตรวจเช็ครถและการดูแลบ ารุงรักษาที่ดี    เพื่อยึดระยะการใช้งานได้นานขึ้น 

  9.พนักงานขับรถ แต่ละบริษัทต้องการพนักงานขับรถที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ได้อย่างประหยัด ขับรถปลอดภัย มีความกระตือรือร้น มีบุคลิกที่ดี ดูแลรถได้อย่างถูกต้อง 
มีจิตส านึกช่วยลดต้นทุน และช่วยส่งเสริมงานขายงานตลาดของบริษัท พนักงานขับ
รถบรรทุกจะต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สังคม และสิ่งแวดล้อมสูง นอกจาก
รับผิดชอบสินค้าแล้วยังต้องรับผิดชอบรถด้วย 
  10. การลดต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนในการขนส่งนั้นอาจจ าแนกเป็น
ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
  ต้นทุนคงที่ เป็นต้นทุนในการด าเนินธุรกิจขนส่ง ส่วนใหญ่จะเป็นต้นทุน
คง   ที่และลดได้ยาก ซึ่งจะประกอบด้วย เงินเดือนของพนักงาน ค่าประกันภัย ค่าภาษีรถ 
ค่าใช้จ่ายส านักงานค่าเช่า ค่าเสื่อมราคาต่างๆ เป็นต้น กล่าวคือต้นทุนนี้เกิดขึ้นเป็นจ านวน
คงที่ ต้นทุนชนิดนี้ถึงแม้ว่าจะมีการผลิตเป็นจ านวนมากหรือจ านวนน้อยเพียงใด ก็จะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิมอยู่ 
  ต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปตามจ านวนการ
ผลิต สิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายได้คือ ต้นทุนรถวิ่งหรือต้นทุนแปรผัน 
เน่ืองจากต้นทุนของการขนส่งที่เกิดจากค่าน้ ามันเชื้อเพลิงมีอัตราส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ
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กับค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืน ดังนั้น หากสามารถบริหารจัดการในเชิงวิศวกรรมแล้ว จะท าให้
สามารถทราบได้ว่าพฤติกรรมในการใช้งานรถบรรทุกแบบใดก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง
น้ ามันเชื้อเพลิงสูง ซึ่งถ้าทราบถึงสาเหตุของการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเหล่านั้น ก็จะ
สามารถวางมาตรการส าหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก เช่นกันปัจจัยที่เป็น
ต้นทุนของการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของรถบรรทุกสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคนิค ปัจจัยด้านการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อม
ภายนอก เช่น จราจรติดขัด ทางลาดชัน และปัจจัยด้านการขับขี่ ควรปลูกฝังพนักงานขับรถ
ให้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด ซึ่งการบริหารงานบุคลากร คุณภาพของพนักงานขับรถ
เป็นสิ่งที่ต้องเข้มงวดตั้งแต่ต้น เร่ิมตั้งแต่การคัดเลือกควรมีการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เร่ือง
รถ กฎจราจร ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการยังไม่ค่อยใส่ใจมากนัก ควรมีการตรวจร่างกาย 
และการทดสอบขับรถรวมถึงการควบคุมดูแลและการตรวจวัดผล ควรมีการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นเร่ืองที่ส าคัญมาก ควรแต่งตั้งและมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบเร่ืองการ
อบรมพนักงาน จัดท าคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการปลูกฝังทัศนคติ และจิตส านึกใน
เร่ืองของความปลอดภัยบนท้องถนนดังนั้น เมื่อศึกษาต้นทุนการขนส่งที่แท้จริงแล้วจะ
พบว่า ต้นทุนเที่ยวกลับ เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่าที่สูง จึง
ควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับการวางแผนด้วยโปรแกรม GPS Technology ส าหรับการวาง
แผนการขนส่งและโปรแกรมพัฒนาระบบภายในองค์กร ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุม และ
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของยานพาหนะจากทุกจุดในประเทศ ผ่านจอภาพ พร้อมท า
การรายงานสภาวะของยานพาหนะนั้นๆ เช่น ต าแหน่งยานพาหนะในช่วงเวลาต่างๆ บน
เส้นทางความเร็วที่ใช้ขณะขับรถ การจอดหรือหยุดรถ (ติด/ดับเคร่ืองยนต์) ฯลฯ หรือแม้แต่
การสั่งตัดระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ในบางกรณี และจัดท ารายงานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังสร้างความ
เชื่อมั่น และบริการที่แตกต่างแก่ 

  สินค้าเที่ยวกลับจะมีอยู่ 4 ประเภทได้แก่ 
  1. สินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากสินค้าเที่ยวไป ได้แก่ สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็น
ความต้องการของลูกค้าในลักษณะที่ต้องการให้ขนชั้นรองสินค้ากลับด้วยเพื่อใช้ในการ
ขนส่งคร้ังต่อไป คิดเป็น 100%ของเที่ยวไป โดยจะมีการตกลงราคาที่รวมต้นทุนและก าไร
เที่ยวกลับไว้แล้ว (ก าไรเที่ยวกลับโดยประมาณ 20% เทียบกับราคาขนส่งเที่ยวไป) 
  2. สินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากมีสินค้าที่ปลายทางเที่ยวไปให้ขนกลับ เช่น
การขนส่งตะกร้าบรรจุผลไม้หรือสินค้าทางการเกษตรกลับมา 
  3. สินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากมีสินค้าอยู่ใกล้กับปลายทางเที่ยวไป 
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  4. สินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากมีสินค้ากลับจากปลายทางเที่ยวไปแต่ให้ไป
ส่งพื้นที่ใกล้เคียงต้นทางเที่ยวไป (เลยจากจุดพักรถ) 
  การสร้างโครงข่ายเพื่อลดการออกนอกเส้นทางการขนส่ง ให้เหลือ
โครงข่ายการขนส่งสินค้าน้อยลงและเรียบง่ายขึ้น ท าให้บริหารจัดการเส้นทางง่ายขึ้นเปิด
โอกาสให้ บรรทุกสินค้าให้เต็มคันรถบรรทุก ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง เช่น แทนที่จะส่ง
สินค้าจากต้นทางไปยังแต่ละจังหวัดโดยตรง ซึ่งจะท าให้เกิดการบรรทุกไม่เต็มคันในหลาย
เส้นทาง(ต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยสูงขึ้น) ก็ใช้วิธีสร้างศูนย์กลางกระจายสินค้าตามจุดที่
ส าคัญๆ ในพื้นที่ขนส่งประจ าให้เป็นจุดกระจายสินค้าอีกทอดหนึ่งเป็นต้น ก็จะสามารถลด
ต้นทุนโดยรวมของผู้ประกอบการ รถรับจ้าง หรือ รถขนส่งสินค้า ให้สามารถแข่งขันได้ 
และประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะถึงมือผู้บริโภคที่จะมีต้นทุนที่เกิดจากการขนส่งสินค้าที่ถูกลง
ด้วยเช่นกัน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและสิ่งแวดล้อม
ของแต่ละประเทศ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาระบบการขนส่ง ย่อมมีส่วน
ผลกระทบต่อการพัฒนาระบบอื่นๆ ของประเทศด้วย การพัฒนาระบบการขนส่งที่ดีย่อมท า
ให้เกิดการเคลื่อนย้ายผลผลิตจากภาคชนบทสู่ตัวเมือง ท าให้คนชนบทมีรายได้ดีขึ้นแต่ก็
ส่งผลกระทบให้ประชาชนในชนบทในชนบทเปลี่ยนการด ารงชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม 
ทั้งนี้เพราะสามารถจัดซื้อสิ่งอุปโภค บริโภคจากตัวเมืองได้สะดวกขึ้น การเปลี่ยนระบบ
การผลิตในชนบท จากการผลิตเพื่อบริโภค ไปสู่การผลิตเพื่อขาย ต้องใช้ที่ดิน น้ าและยาฆ่า
แมลงมากขึ้นกว่าเดิม ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบดังกล่าว ส่วนผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากการขนส่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
แต่ละพื้นที่ พื้นที่ที่มีการพัฒนาการการขนส่งอย่างพอเพียงย่อมทาให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะการสร้างทางรถยนต์ ทางรถไฟ เข้าไปในพื้นที่ท าให้ประชาชนใน
พื้นที่สามารถน าผลผลิตออกสู่ตลาด และส่งผลให้เกิดรายได้ต้องการขยายผลผลิตมากขึ้น 
การขนส่งนอกจากน าผลผลิตออกจากหมู่บ้านแล้ว ยังน าสินค้าจากเมืองเข้าสู่หมู่บ้านอีก
ด้วย การแลกเปลี่ยนผลผลิตและการสร้างผลผลิตเพิ่มขึ้นดังกล่าวแล้วก่อให้เกิดรายได้ การ
สร้างงาน การลงทุน ผลที่สุดก็เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาการขนส่งทาง
รถไฟ และทางรถบรรทุกทางถนนเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง ท าให้ประเทศเกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 

  โครงการจัดสร้างโครงข่าย รถขนส่งสินค้า เที่ยวไป - กลับ 

  เป้าหมายของเราคือการเป็นผู้น าในธุรกิจบริการด้านขนส่งสินค้าใน
ประเทศไทย ให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ ตรงตามความ
ต้องการได ้
  มาตรฐานระดับสากล 
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  รถขนส่งสินค้า และกลยุทธ์ในการบริหารการขนส่ง ทั้งเที่ยวไปและกลับ 
การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าเป็นการจัดการการขนส่งที่มี
เป้าหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยาน เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้าเสร็จ 
จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่า กลับมา ซึ่งท าให้เกิดต้นทุนของการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดย เปล่า
ประโยชน์ ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า และผู้ประกอบการ
ต้อง แบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้ต้นทุนการประกอบการ
สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการขนส่งสินค้าเที่ยวกลับในปัจจุบันยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากไม่ทราบปริมาณความต้องการในการ
ขนส่งสินค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางของสินค้าที่ส าคัญปริมาณความต้องการการขนส่ง
สินค้าระหว่างต้นทางและปลายทางมักจะมีปริมาณไม่เท่ากัน ดังนั้น การจัดท าโครงการ
จัดสร้างโครงข่ายการขนส่งสินค้า (ไป-กลับ) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมีประโยชน์
หลายประการคือ 
  1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือ 
Backhauling Management เป็นการจัดการการขนส่งที่มีเป้าหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์
จากยวดยานในการบรรทุกจากเที่ยวเปล่ากลับ (Backhauling) ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจ
ขนส่ง จ.ฉะเชิงเทรา 
  2. เป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน สมาคมและสถาบันการศึกษา เร่ิมต้นการบูรณาการความร่วมมือให้เกิดการ
ขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้รถขนส่ง และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ปัจจัยส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
ด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าร่วมกัน 

  4. เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันให้วิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่ง
สินค้า ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในและ
ต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนส ารวจ และศึกษากระบวนการ ขนส่งสินค้า ที่มี
ประสิทธิภาพ ส ารวจ และศึกษาข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ และข้อมูลงานวิจัยต่างๆ 
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการอุตสาหกรรมธุรกิจ ขนส่งสินค้า สามารถสรุปปัจจัยที่ส าคัญต่างๆ 
ที่จ าเป็นต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 
  ภาพรวมผู้ประกอบการขนส่งสินค้า 
  การขนส่งทางบกสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะของการ
ด าเนินการ คือ 
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  1. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะหมายถึง ผู้ประกอบการที่ให้บริการ
ขนส่งแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป ทั้งประจ าเส้นทางและไม่ประจ าเส้นทางผู้ประกอบการ
ขนส่งตามสัญญา 
หมายถึง ผู้ประกอบการที่ให้บริการรับจ้างขนส่งสินค้าแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ 
โดยมีสัญญาการว่าจ้างระหว่างกันเพื่อให้บริการขนส่งอย่างต่อเนื่อง 

  2. ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลหมายถึง ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อ
กิจการของตนเองเพื่อสินค้าของตนเองโดยใช้พาหนะของตนเอง 
  3. ผู้รับจัดการขนส่ง หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่รวบรวมสินค้า เพื่อส่งมอบให้
ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะหรือผู้ประกอบการขนส่งตามสัญญาต่อไป โดยที่ผู้รับ
จัดการขนส่งจะเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่ง 
  4. ผู้ประกอบการสถานที่ขนส่งหมายถึง ผู้ประกอบการสถานีขนส่งสินค้า 
ซึ่งเป็นสถานที่ขนถ่ายสินค้าหรือรวบรวมสินค้าเพื่อท าการขนส่งต่อไป โดยทั่วไปรัฐจะ
เป็นผู้ด าเนินกิจการของสถานีขนส่งเอง 

  แนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบการ รถขนส่งสินค้า 
  1. ปัจจัยการบริหารการขนส่ง ผู้ว่าจ้างขนส่งสินค้าและผู้รับจ้างขนส่งต่าง
ก็ต้องการประสิทธิภาพสูงสุดคือต้องการให้ต้นทุนการขนส่งต่ าที่สุด จัดส่งสินค้าให้ถึงผู้
รับส่งสินค้าในเวลาที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานด าเนิน
ต่อไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   1.1 สินค้าและบริการ ปัจจุบันจ าเป็นจะต้องมีมาตรฐานรองรับ 
เพื่อรองรับคุณภาพมาตรฐานและแนวโน้มของธุรกิจ ลูกค้าทุกรายต้องการคุณภาพ
มาตรฐาน ทั้งในส่วนของสินค้าและบริการ ผู้ผลิตสินค้าและขนส่งก็ต้องจัดการส่งสินค้าถึง
ตรงเวลาครบถ้วนปลอดภัยไม่มีเสียหาย โดยให้มีต้นทุนการขนส่งที่ต่ าที่สุด 

   1.2 รถขนส่งสินค้า จ าเป็นต้องเลือกประเภทรถบรรทุกให้
เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ันในการเลือกใช้รถบรรทุก
จะต้องพิจารณาว่า    จะขนส่งสินค้าประเภทใดน้ าหนักเท่าไหร่ เส้นทางวิ่งมีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นอย่างไรต้องการความเร็ว หรือเน้นที่ความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้
ล้วนเป็นข้อส าคัญในการเลือกใช้รถบรรทุกให้เหมาะสมกับประเภทการขนส่ง รวมทั้ง
หลังจากการใช้งานควรมีการตรวจเช็ครถและการดูแลบ ารุงรักษาที่ดี เพื่อยึดระยะการใช้
งานได้นานขึ้น 

http://www.transport4thai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97/
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   1.3 พนักงานขับรถ แต่ละบริษัทต้องการพนักงานขับรถที่ใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงได้อย่างประหยัด ขับรถปลอดภัย มีความกระตือรือร้น มีบุคลิกที่ดี ดูแลรถ
ได้อย่างถูกต้องมีจิตส านึกช่วยลดต้นทุน และช่วยส่งเสริมงานขายงานตลาดของบริษัท 
พนักงานขับรถบรรทุกจะต้องมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สังคม และสิ่งแวดล้อมสูง 
นอกจากรับผิดชอบสินค้าแล้วยังต้องรับผิดชอบรถด้วย 
  2. การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ต้นทุนในการขนส่งนั้นอาจจ าแนกเป็น
ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
   2.1 ต้นทุนคงที่ เป็นต้นทุนในการด าเนินธุรกิจขนส่ง ส่วนใหญ่
จะเป็นต้นทุนคงที่และลดได้ยาก ซึ่งจะประกอบด้วย เงินเดือนของพนักงาน ค่าประกันภัย 
ค่าภาษีรถ ค่าใช้จ่ายส านักงานค่าเช่า ค่าเสื่อมราคาต่างๆ เป็นต้น กล่าวคือต้นทุนนี้เกิดขึ้น
เป็นจ านวนคงที่ ต้นทุนชนิดน้ีถึงแม้ว่าจะมีการผลิตเป็นจ านวนมากหรือจ านวนน้อยเพียงใด 
ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิมอยู่ 
   2.2 ต้นทุนผันแปร เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามจ านวนการผลิต สิ่งส าคัญที่ผู้ประกอบการสามารถลดค่าใช้จ่ายได้คือ ต้นทุนรถวิ่ง 
(Running Cost) เนื่องจากต้นทุนของการขนส่งที่ เกิดจากค่าน้ ามันเชื้อเพลิงมีอัตราส่วน
ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืน ดังนั้น หากสามารถบริหารจัดการในเชิง
วิศวกรรมแล้ว จะท าให้สามารถทราบได้ว่าพฤติกรรมในการใช้งานรถบรรทุกแบบใด
ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงสูง ซึ่งถ้าทราบถึงสาเหตุของการสิ้นเปลืองน้ ามัน
เชื้อเพลิงเหล่านั้น ก็จะสามารถวางมาตรการส าหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมาก
เช่นกันปัจจัยที่เป็นต้นทุนของการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของรถบรรทุกสามารถจ าแนก
ออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเทคนิค ปัจจัยด้านการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ ปัจจัยด้าน
สภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น จราจรติดขัด ทางลาดชัน และปัจจัยด้านการขับขี่ ควรปลูกฝัง
พนักงานขับรถให้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงอย่างประหยัด 
   2.3 การบริหารงานบุคลากร คุณภาพของพนักงานขับรถเป็นสิ่งที่
ต้องเข้มงวดตั้งแต่ต้น เร่ิมตั้งแต่การคัดเลือกควรมีการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เร่ืองรถ กฎ
จราจร ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการยังไม่ค่อยใส่ใจมากนัก ควรมีการตรวจร่างกาย และการ
ทดสอบขับรถรวมถึงการควบคุมดูแลและการตรวจวัดผล ควรมีการฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากรซึ่งเป็นเร่ืองที่ส าคัญมาก ควรแต่งตั้งและมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบเร่ืองการอบรม
พนักงาน จัดท าคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการปลูกฝังทัศนคติ และจิตส านึกในเร่ือง
ของความปลอดภัยบนท้องถนนดังนั้น เมื่อศึกษาต้นทุนการขนส่งที่แท้จริงแล้วจะพบว่า 
ต้นทุนเที่ยวกลับ เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่าที่สูงในปัจจุบัน 
ประการหนึ่งมาจากการขาดข้อมูล ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการรายหนึ่งต้องท าการขนส่ง
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สินค้าจากฉะเชิงเทราไปยังจังหวัดนครปฐม แต่ไม่มีส านักงานสาขาอยู่ ณ จังหวัดนครปฐม 
ท าให้ขาดเคร่ืองมือที่จะสามารถตรวจสอบว่า เมื่อถึงปลายทางที่จังหวัดนครปฐมแล้วจะมีผู้
ต้องการว่าจ้างขนสินค้าจากนครปฐมมายังฉะเชิงเทราในเวลาที่เหมาะสมกันหรือไม่ จึงต้อง
เดินรถเที่ยวเปล่ากลับฉะเชิงเทราซึ่งความเป็นจริงอาจมีผู้ต้องการว่าจ้างรถบรรทุกจาก
จังหวัดนครปฐมมายังฉะเชิงเทราในช่วงเวลาที่เหมาะสมก็ได้จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า 
ภาคกลางมีจ านวนผู้ประกอบการ ขนส่งสินค้า มากที่สุดคือ 483 ราย รองลงมาคือ ภาค
ตะวันออก 92 ราย และเมื่อเทียบตามสัดส่วนจังหวัดจะพบว่าภาคตะวันออกมีจ านวน
ผู้ประกอบการขนส่งมากที่สุด ถ้าไม่นับรวมกรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ)ที่มีผู้ประกอบการประมาณ 359 ราย แสดงให้เห็นว่าภาคตะวันออกมี
ปริมาณการขนส่งทางบกเป็นจ านวนมากท าให้มีผู้ประกอบการสนใจลงทุนในภูมิภาคนี้
มากที่สุด 
   2.4 จัดท าตารางความต้องการการ ขนส่งสินค้า เที่ยวกลับ ร่วมกัน
อบรมให้ความรู้พื้นฐาน และหลักการฯ ของการวางแผนการขนส่งแบบเชื่อมโยงโครงข่าย 
คณะท างานได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง  พร้อมกัน
นี้ทีมที่ปรึกษาก็ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนด้วยโปรแกรม GPS 
Technology ส าหรับการวางแผนการขนส่งและโปรแกรมพัฒนาระบบภายในองค์กร โดย
ผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบข้อมูลและระบบในการจัดการด้านการขนส่งเที่ยวกลับร่วมกัน 
การออกแบบระบบนี้จะท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่เป็น
สมาชิกในโครงการน าร่อง เพื่อการบริหารจัดการระบบการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
นวัตกรรมล้ าสมัยที่ผสมผสานแนวคิดการระบุพิกัดผ่านดาวเทียม GPS เข้ากับฟังก์ชันการ
ท างานผ่านเทคโนโลยี เครือข่ายสื่อสารไร้สาย จึงช่วยให้สามารถควบคุม และติดตามทุก
ความเคลื่อนไหวของยานพาหนะจากทุกจุดในประเทศ ผ่านจอภาพ พร้อมท าการรายงาน
สภาวะของยานพาหนะนั้นๆ เช่น ต าแหน่งยานพาหนะในช่วงเวลาต่างๆ บนเส้นทาง
ความเร็วที่ใช้ขณะขับรถ การจอดหรือหยุดรถ (ติด/ดับเคร่ืองยนต์) ฯลฯ หรือแม้แต่การสั่ง
ตัดระบบไฟฟ้าเคร่ืองยนต์ในบางกรณี และจัดท ารายงานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย อีกทั้งมีการบริหารสินค้า
เที่ยวกลับในกลุ่มสินค้าทั้ง 5 โดยมีข้อสังเกตว่าจะมีสินค้าเที่ยวกลับอยู่ 2 ประเภทได้แก่ 
              2.4.1 สินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากสินค้าเที่ยวไป ได้แก่ สินค้าทั่วไป 
ซึ่งเป็นความต้องการของลูกค้าในลักษณะที่ต้องการให้ขนชั้นรองสินค้ากลับด้วยเพื่อใช้ใน
การขนส่งคร้ังต่อไป คิดเป็น 100%ของเที่ยวไป โดยจะมีการตกลงราคาที่รวมต้นทุนและ
ก าไรเที่ยวกลับไว้แล้ว (ก าไรเที่ยวกลับโดยประมาณ 20% เทียบกับราคาขนส่งเที่ยวไป) 
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              2.4.2 สินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากมีสินค้าที่ปลายทางเที่ยวไปให้ขน
กลับ คิดเป็นประมาณ 5%ของเที่ยวไป (ก าไรเที่ยวกลับโดยประมาณ 50% เทียบกับราคา
ขนส่งเที่ยวไป) ดังนั้นการบริหารการ ขนส่งสินค้า เที่ยวกลับให้มากขึ้นก็สามารถเพิ่มผล
ก าไรได้อีกทางหนึ่ง  สินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากมีสินค้าอยู่ใกล้กับปลายทางเที่ยวไป 
ตัวอย่างเช่น ปุ๋ยเคมี จากรถขนส่ง ที่ไปนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุตปลายทางกรุงเทพฯ -
ปริมณฑล จะต้องให้รถขนส่งออกนอกเส้นทางกลับเพื่อไปรับสินค้า (ปุ๋ย) จากพื้นที่
ใกล้เคียง (จังหวัดอ่างทอง) ไปส่งยังพื้นที่ใกล้เคียงก่อนกลับมานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต 
คิดเป็น 10% ของเที่ยวไป (ก าไรเที่ยวกลับโดยประมาณ 80% เทียบกับราคาขนส่งเที่ยวไป) 
สินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากมีสินค้ากลับจากปลายทางเที่ยวไปแต่ให้ไปส่งพื้นที่ใกล้เคียงต้น
ทางเที่ยวไป (เลยจากจุดพักรถ)คิดเป็น 10% ของเที่ยวไป (ก าไรเที่ยวกลับโดยประมาณ 
80% เทียบกับราคาขนส่งเที่ยวไป) จากข้อมูลข้างต้นจะพบว่าการขนส่งเที่ยวกลับแบบจาก
ต้นทางไปปลายทางแล้วกลับมายังต้นทางนั้นมีเพียง 5% (ยกเว้นที่ตกลงตามเงื่อนไขตามข้อ
ที่ 1) ส่วนใหญ่ยังจะต้องเป็นการหาสินค้าใกล้เคียงปลายทางกลับและยังอาจจะต้องไปส่ง
ยังจุดที่ไม่ใช้ต้นทางแรกหรือจุดพักรถ คิดเป็นประมาณ 20% ของเที่ยวกลับทั้งหมด ท าให้
ในส่วนนี้จะต้องมีต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นอีก 20-30% ซึ่งถ้าหากมีการใช้ศูนย์กลางรับ
กระจายสินค้า (Distribution Center, DC) เป็นการสร้างโครงข่ายเพื่อลดการออกนอก
เส้นทางการขนส่ง ให้เหลือโครงข่ายการขนส่งน้อยลงและเรียบง่ายขึ้น ท าให้บริหารจัดการ
เส้นทางง่ายขึ้นเปิดโอกาสให้เกิดการ Consolidate สินค้าให้เต็มคันรถบรรทุก ช่วยลด
ต้นทุนการขนส่ง เช่น แทนที่จะส่งสินค้าจากฉะเชิงเทราไปยังแต่ละจังหวัดโดยตรง ซึ่งจะ
ท าให้เกิดการบรรทุกไม่เต็มคันในหลายเส้นทาง(ต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยสูงขึ้น) ก็ใช้วิธี
สร้างศูนย์กลางกระจายสินค้าตามจุดที่ส าคัญๆ ในพื้นที่ขนส่งประจ าให้เป็นจุดกระจาย
สินค้าอีกทอดหน่ึง 

3. การใช้ระบบสารสนเทศกับการขนส่ง 
  การบริหารจัดการงานขนส่งเป็นหนึ่งในหัวใจส าคัญส าหรับธุรกิจ โลจิ
สติกส์หรือธุรกิจที่มีภารกิจด้านการขนส่ง เนื่องด้วยต้นทุนค่าขนส่งถือเป็นต้นทุนส าคัญที่
ส่งผลกระทบกับต้นทุนรวมของสินค้าและบริการ จึงท าให้หน่วยงานต่างๆ เลือก
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการเพื่อควบคุมดูแลงานขนส่งให้มีประสิทธิภาพตลอดจนลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นให้น้อยลง โดยหลักการของโลจิสติกส์ในระบบของการขนส่ง คือไป
ให้ถึงที่หมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลาปัจจุบัน ระบบติดตามยานพาหนะแบบ
เรียลไทม์ (GPS Tracking System) เป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในส่วนของงานขนส่ง
สินค้าของธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารหรือผู้ควบคุมดูแลสามารถตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่
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ผู้ปฏิบัติงานได้ผ่านระบบ เช่น การจัดส่งสินค้าเป็นไปตามแผนหรือไม่ การขับรถอยู่ใน
เส้นทางทีก าหนดหรือไม่พฤติกรรมการขับรถมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่เป็นต้น อย่างไรก็
ตามระบบติดตามยานพาหนะจะช่วยสนับสนุนการตรวจสอบติดตามในระหว่างการขนส่ง
เป็นหลัก ดังนั้น เพื่อตอบโจทย์องค์กรธุรกิจที่ต้องการระบบไอทีที่เข้ามาช่วยสนับสนุนงาน
ขนส่งอย่างครบวงจร ผู้ประกอบการควรจะต้องพิจารณาระบบที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใน
รูปแบบบริหารจัดการการขนส่งตั้งแต่การวางแผนการขนส่ง การติดตามและตรวจสอบ
ระหว่างการขนส่ง และการรายงานผลหลังจากงานขนส่งเสร็จสิ้น จึงจะสามารถจัดการงาน
ขนส่งได้อย่างเต็มรูปแบบบริษัท     โกลบเทค จ ากัด ผู้น าการบริการแผนที่ดิจิตอลประเทศ
ไทย ภายใต้การน าของกลุ่มบริษัท CDG ได้พัฒนาระบบบริหารการขนส่งแบบเรียลไทม์ 
(NOSTRA Logistics: Cloud Shipment Management) ในรูปแบบบูรณาการบริการระบบ
สารสนเทศ (Service Innovation) โดยน าเอาจุดแข็งของผลิตภัณฑ์แผนที่และเทคโนโลยี
ด้านการขนส่งของบริษัทโกลบเทคและของบริษัทในกลุ่มบริษัท CDG ผนวกกับ
เทคโนโลยีระดับโลกทางด้าน GPS และ GIS เพื่อใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานด้านการขนส่งขององค์กรธุรกิจต่างๆ ระบบบริหาร
การขนส่งแบบเรียลไทม์ของบริษัทฯ ถือว่า เป็นบริษัทแรกในตลาดระบบติดตาม
ยานพาหนะในประเทศไทยที่บูรณาการเทคโนโลยีชั้นน าในด้านต่างๆ มาปฏิวัติการติดตาม
ยานพาหนะให้เป็นระบบบริหารการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบ ระบบติดตามยานพาหนะ
โดยทั่วไปจะสามารถติดตามรถขนส่ง ดูแผนที่        ดูสถานะของรถ และท ารายงาน แต่
ระบบการบริหารการขนส่งของบริษัทฯ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารการขนส่งได้
ครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการขนส่งก่อนออกเดินทาง การติดตามรถยนต์ การสั่งงานใน
ระหว่างทาง การน าทาง การควบคุมดูแล การท ารายงานและการช่วยในการบ ารุงรักษา
รถยนต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการพัฒนาปรับปรุง (Customize) โปรแกรมให้เข้ากับ
ความต้องการเฉพาะของผู้ประกอบการในแต่ละรายด้วย ท าให้ระบบนี้เป็นระบบที่ช่วย
ผู้ประกอบการในการบริหารระบบขนส่งในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้ในระบบเดียว 

  องค์ประกอบของระบบการขนส่งแบบเรียลไทม์ 
  อุปกรณ์ติดตั้งภายในยานพาหนะ หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา  ที่มี
องค์ประกอบของตัวรับสัญญาณ GPS เพื่อการระบุต าแหน่งและการสื่อสารในระบบ ท า
หน้าที่ส่งต าแหน่งและสถานะของรถยนต์ไปยังผู้ดูแลระบบแบบ real-time นอกจากนี้ ยัง
รวมถึงอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ติดตั้งในตัวรถที่ใช้ในการวัดหรือตรวจจับการเปลี่ยนแปลง
สถานะอื่นๆ ในตัวรถ เช่น การเปิดปิดประตู อุณหภูมิในตัวรถหรือภายในตู้ขนส่งสินค้า 
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  ระบบสารสนเทศที่ให้บริการ Application และระบบข้อมูลผ่านทาง 
Cloud Service เพื่อให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบขนส่งสามารถติดตามความ
คืบหน้าหรือรับแจ้งความผิดปกติของรถยนต์ที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่ได้แบบ real-time 
  ระบบการให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นระบบที่ใช้
ในการสนับสนุน Application โดยจะเป็นระบบที่ใช้แสดงข้อมูลแผนที่ฐานและต าแหน่งรถ
ทั้งในปัจจุบันและในอดีต นอกจากนี้แล้ว องค์กรสามารถน าไปใช้ในการวางแผนได้ด้วย 
เช่น การวางแผนเส้นทาง การเก็บต าแหน่งลูกค้าหรือจุดจอด ระบบฐานข้อมูลแผนที่ ยัง
รวมถึงการให้บริการข้อมูลเสริมอ่ืนๆ เช่น สถานะจราจรแบบ real-time เพื่อใช้ช่วยในการ
ตัดสินใจ 
  ระบบผู้ใช้งานบริหารการขนส่ง (Client application) เป็นระบบที่ผู้
บริหารงานขนส่งสามารถตรวจสอบและจัดการยานพาหนะผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากที่ใดก็
ได้ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) หรือผ่านทางโทรศัพท์แบบ Smart Phone 
หรือ Tablet ท าให้ผู้จัดการสามารถสั่งงานและควบคุมดูแลระบบขนส่งได้อย่างรวดเร็ว
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนาระบบสั่ง-รับงาน (Dispatcher application) 
และระบบน าทางรถยนต์ (Navigator) ให้รองรับงานขนส่งที่ต้องการให้มีการส่ง-รับงานใน
ระหว่างทางได้เพื่อป้องกันปัญหาการวิ่งรถเที่ยวเปล่า เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างผู้
ควบคุมและผู้ขับรถขนส่งในแบบ 2-way communication ท าให้สามารถแจ้งงานระหว่าง
ทาง ตอบรับหรือปฏิเสธการรับงาน ยกเลิกการส่งสินค้า รวมถึงบันทึก/เช็คอินการส่งสินค้า 
ณ จุดหมาย และยืนยันการรับสินค้าด้วยระบบลายเซ็นและรูปภาพ ผ่าน mobile application 
ทั้งยังสามารถเชื่อมต่อระบบน าทางรถยนต์ เพื่อให้ผู้ขับรถสามารถเดินทางไปยังที่หมายที่
ไม่รู้จักถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลานัดหมาย 

  ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพงานขนส่ง สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจ 
  จากองค์ประกอบของเทคโนโลยีต่างๆ ที่น ามาบูรณาการร่วมกัน ท าให้
ระบบบริหารการขนส่งแบบเรียลไทม์มีอรรถประโยชน์มากมายทั้งด้านความปลอดภัยและ
การบริหารงานขนส่ง อย่างเช่น 
  - การวางแผนจัดสรรการท างานของรถขนส่ง ท าให้ใช้ระยะทางและเวลา
ในการกระจายสินค้าที่น้อยที่สุด 
   - การติดตามต าแหน่งปัจจุบันของรถและพฤติกรรมการขับรถ เช่น วิ่งรถ
เร็วเกินความเร็วที่ก าหนด ว่ิงรถออกนอกเส้นทางที่วางแผนไว้ หรือการติดเซนเซอร์
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ตรวจสอบระดับน้ ามัน ระบบอุณหภูมิภายในตู้ขนส่งสินค้า โดยสามารถแจ้งเตือนมายัง
ศูนย์ควบคุม ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งและท าให้ส่งสินค้าได้ภายในก าหนดเวลา 
  - การส่ง-รับงานระหว่างทาง เพื่อป้องกันการวิ่งรถเที่ยวเปล่า 
  - การวางแผนและปรับปรุงแผนงานขนส่งและการบ ารุงรักษารถขนส่ง
จากข้อมูล 
รายงานประวัติการเดินรถ 
  - การควบคุมค่าใช้จ่าย ทั้งค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าซ่อมบ ารุงรักษา 
  - ความพึงพอใจของลูกค้าจากการบริการขนส่งที่มีมาตรฐานและสามารถ
ควบคุมคุณภาพได้ 

  โอกาสการขยายการบริการไปยังภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก 
  เนื่องจากระบบ NOSTRA Logistics ที่พัฒนาเป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยี
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมจึงสามารถใช้งานได้ทั่วโลก และบริษัทฯ ยังได้เตรียมพัฒนา
ระบบให้รองรับการขยายการบริการไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาค
อ่ืนๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแผนที่ตลอดจนอุปกรณ์ที่ ใช้ เพื่อการติดตามและ
ติดต่อสื่อสารข้ามประเทศ เพื่อให้องค์กรธุรกิจไทยสามารถใช้ระบบบริหารจัดการการ
ขนส่งให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน ตามที่ประเทศไทยจะเปิดเสรี
การค้าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ทั้งนี้  การบริหารจัดการงานขนส่งมีความส าคัญต่อการ
บริหารโลจิสติกส์ในองค์กรซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง 
 

4. ความปลอดภัยการขนส่ง 
  อุบัติเหตุใน รถขนส่งสินค้า ซึ่งมีให้เห็นมากมายในปัจจุบัน บริษัทขนส่ง
สินค้า ของเราจึงขอแชร์ผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้า 
ต่างๆเช่นกรณี รับจ้างขนส่งสินค้าเกษตร และอาหาร พบว่า เกิดจากผู้ประกอบการไม่มี
ระบบการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการเตรียมสินค้าก่อน
การขนส่ง ดังนั้น การจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์
รากของปัญหาเพื่อน าไปสู่การจัดท ามาตรการและระบบในการป้องกันและแก้ปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเกิด
จากการลงทุนและการเคลื่อนไหวของสินค้าตามมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
โดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจและการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ
การขยายตัวในภาคธุรกิจมากขึ้น โดยกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนการด าเนินธุรกิจได้แก่ 
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การให้บริการขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้า รวมถึง การด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการ
ต่างๆ ที่ต้องการใช้บริการ รถขนส่งสินค้า  การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ เมื่อมีกิจกรรมใน
การขนส่งสินค้ามากขึ้นความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันน ามาซึ่งความสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่งผลให้
เกิดภาวะตึงเครียดทางการเงินในเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา โดยพบว่า ในประเทศ
ที่มีรายได้ประชาชาติต่ าหรือปานกลาง การเกิดอุบัติเหตุทางถนนท าให้เกิดความสูญเสียคิด
เป็นร้อยละ 1-2 ของ GDP ซึ่งในบางกรณีความเสียหายเกินกว่าจ านวนเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนระหว่างประเทศที่ได้รับเข้ามา 
  รถขนส่งสินค้า หรือการขนส่งสินค้าทางบกถือเป็นรูปแบบการขนส่ง
สินค้าหลักของประเทศไทย เนื่องจากเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีความสะดวกและสามารถ
ส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้ใกล้ที่สุด อีกทั้ง ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างเครือข่าย
ทางถนนเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( 
AEC) จึงส่งผลให้มีความสะดวกต่อธุรกิจการขนส่งสินค้าทางบกเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้
เองจึงส่งผลให้การขยายตัวและปริมาณการขนส่งสินค้าทางบกจึงมากขึ้นเป็นล าดับและ
เป็นปัจจัยที่น าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากการขนส่ง
สินค้าแต่ละคร้ังก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจการสูญเสียทรัพย์สิน 
และเกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานขับรถบรรทุก  และ บริษัทขนส่งสินค้า เป็นอย่างมาก
เมื่อพิจารณาตามรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะพบว่า การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมี
ปัจจัยเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบทั้งนี้ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุจากภาคธุรกิจการให้บริการ 
การขนส่งสินค้า นั้นส่งผลกระทบไม่เฉพาะต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น 
แต่ยังส่งผลกระทบต่อการขนส่งสาธารณะโดยรวม ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุที่มีรถบรรทุกเป็น
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น การชนท้าย การชนกับรถโดยสารส่วนบุคคลและ
รถจักรยานยนต์ แต่ยังขาดการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่แท้จริง และความสัมพันธ์ของสาเหตุที่
ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนส าหรับรถบรรทุก ซึ่งท าให้เกิดการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และ
ไม่ก่อให้เกิดระบบที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส าหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ทางถนนในอนาคตองค์การสหประชาชาติได้มีการประมาณการว่าจะมีคนตายจากอุบัติเหตุ
ทางถนนจ านวน 75 ล้านคนและบาดเจ็บอีก 750 ล้านคนในคร่ึงปีแรกของทศวรรษที่21 
โดยพบว่า 1 ใน 3 ของจ านวนการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีความสัมพันธ์
หรือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ การวิจัยนี้เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในการขนส่งสินค้ากับการบริหาร
จัดการการขนส่งสินค้า จากการก าหนดปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนของ
รถบรรทุกโดยใช้หลักการประเมินความเสี่ยง ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อให้
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สามารถน าการศึกษาไปสู่การออกแบบระบบการจัดการการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่มี
ความปลอดภัยส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กต่อไป 
   
  1.สถานการณ์อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าด้วย รถขนส่งสินค้า 
  การขนส่งสินค้าทางบกนับเป็นกิจกรรมหลักของอุตสาหกรรมการขนส่ง
ในประเทศไทยโดยมากกว่า 80%ของรูปแบบการขนส่งเป็นการขนส่งโดยรถบรรทุกและมี
เพียง 2% เท่านั้นที่อยู่ในรูปแบบการขนส่งทางราง ซึ่งในปัจจุบันการบริการขนส่งใน
ประเทศไทยยังไม่มีประสิทธิภาพด้วยข้อจ ากัดของน้ าหนักบรรทุกที่ต่ าการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่
มีประสิทธิภาพ และการขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังมี
ข้อจ ากัดของขีดความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิก รวมถึง
การมีมาตรฐานการขนส่งที่ต่ าเนื่องจากมีเพียงการควบคุมมาตรฐานโดยใช้การขอ
ใบอนุญาตจดทะเบียนผู้ประกอบการของภาครัฐเท่านั้นซึ่งมีต้นทุนในการขอใบอนุญาตอยู่
ที่ 2,500 บาท และมีระยะเวลาในการบังคับใช้เพียง 5 ปีเท่านั้น ประกอบกับแนวโน้มธุรกิจ
แนวใหม่ได้เข้ามามีบทบาทให้ผู้ประกอบการรายย่อยใช้บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มี
ประสิทธิภาพและใช้รูปแบบของ การใช้บริการ รถรับจ้าง แบบรับช่วงต่อในภาคการขนส่ง
มากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ก าไรอีกทั้งยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพที่สมบูรณ์ของตลาดในการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ส าหรับประเทศไทย 
  2. สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจากการขนส่งสินค้า 
  จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุต่อจ านวนรถจดทะเบียน10,000 คัน โดยแบ่ง
ตามประเภทรถ พบว่า รถบรรทุกจ าพวก รถรับจ้าง6ล้อ รถรับจ้าง10ล้อ มีอัตราการเกิด
อุบัติเหตุสูงเป็นอันดับที่ 3 รองจากรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ และมีอัตราการเกิด
อุบัติเหตุสูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองทุๆปี ซึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการเกิดอุบัติเหตุแต่ละ
คร้ังเมื่อเปรียบเทียบกับการเกิดอุบัติเหตุประเภทอื่นๆ มีมูลค่าความสูญเสียที่มากกว่าในการ
เกิดอุบัติเหตุจากรถประเภทอ่ืน 
  3.การเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามทฤษฎี Haddon Matrix 
  เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีแฮดดอนจะพบว่า 
ปัจจัยเสี่ยงที่จะน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมด 3 ปัจจัยได้แก่ปัจจัยด้านคนปัจจัยด้าย
ยานพาหนะและอุปกรณ์ใน รถขนส่งสินค้าและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งในการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนแต่ละคร้ังจะเกิดปัจจัยร่วมมากกว่าเกิดจากปัจจัยเพียงปัจจัยเดียว โดย
พบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า 30% ของปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิด
จากสภาพแวดล้อม เช่นสภาพถนนที่แย่ ทัศนะวิสัยที่ไม่ดี มีเพียง 10% เท่านั้นที่เกิดจาก
ยานพาหนะซึ่งเกิดจากชนิดของรถและการขาดการซ่อมบ ารุง ส่วนอีก 90% ซึ่งเป็นสาเหตุ
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หลักของการเกิดอุบัติเหตุได้แก่ข้อบกพร่องจากคน ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นยังพบว่าปัจจัยที่ท า
ให้เกิดอุบัติเหตุในรถบรรทุกขนาดใหญ่ยังไม่มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยอย่าง
ชัดเจนท าให้ยากต่อการหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของ
รถบรรทุกขนาดใหญ่สรุปได้ว่า สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนส าหรับรถบรรทุก 
ประกอบไปด้วย 4 สาเหตุส าคัญ คือคน ยานพาหนะ ถนน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบ
การบริหารจัดการขององค์กรเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการบริหารจัดการการขนส่งของ
ภาคธุรกิจ สามารถแบ่งกิจกรรมที่มีความเสี่ยงได้ทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ 
  (1) วัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการมีความเสี่ยงร้อยละ 30 
  (2) การเดินทาง มีความเสี่ยงร้อยละ20 
  (3) สภาพแวดล้อมของถนนและสิ่งข้างทางมีความเสี่ยงร้อยละ 10 
  (4) คน – ผู้ขับขี่ และผู้จัดการ มีความเสี่ยงร้อยละ 20 
  (5) ยานพาหนะ มีความเสี่ยงร้อยละ10 
  (6) ปัจจัยภายนอก/สังคม/การสื่อสาร/ตราสินค้า มีความเสี่ยงร้อยละ20เมื่อ
พิจารณาจากข้อมูลข้างต้นจะพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด
ส าหรับการป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุส าหรับภาคธุรกิจ แต่ยังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับ
ความส าคัญปัจจัยด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง รวมถึงขาดการวิจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการและปัจจัยหลักอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนน 
  สถานการณ์อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้า ด้วยรถขนส่งสินค้า การขนส่ง
สินค้าทางบกนับเป็นกิจกรรมหลักของอุตสาหกรรมการขนส่งในประเทศไทยโดยมากกว่า 
80%ของรูปแบบการขนส่งเป็นการขนส่งโดยรถบรรทุกและมีเพียง 2% เท่านั้นที่อยู่ใน
รูปแบบการขนส่งทางราง ซึ่งในปัจจุบันการบริการขนส่งในประเทศไทยยังไม่มี
ประสิทธิภาพด้วยข้อจ ากัดของน้ าหนักบรรทุกที่ต่ าการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
และการขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดของขีด
ความสามารถในการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิก รวมถึงการมีมาตรฐาน
การขนส่งที่ต่ าเนื่องจากมีเพียงการควบคุมมาตรฐานโดยใช้การขอใบอนุญาตจดทะเบียน
ผู้ประกอบการของภาครัฐเท่านั้นซึ่งมีต้นทุนในการขอใบอนุญาตอยู่ที่ 2,500 บาท และมี
ระยะเวลาในการบังคับใช้เพียง 5 ปีเท่านั้น ประกอบกับแนวโน้มธุรกิจแนวใหม่ได้เข้ามามี
บทบาทให้ผู้ประกอบการรายย่อยใช้บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและใช้
รูปแบบของ การใช้บริการ รถรับจ้าง แบบรับช่วงต่อในภาคการขนส่งมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้
ก าไรอีกทั้งยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพที่สมบูรณ์ของตลาดในการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์ส าหรับประเทศไทย สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจากการขนส่งสินค้า จากสถิติการ
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เกิดอุบัติเหตุต่อจ านวนรถจดทะเบียน10,000 คัน โดยแบ่งตามประเภทรถ พบว่า รถบรรทุก
จ าพวก รถรับจ้าง6ล้อ รถรับจ้าง10ล้อ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับที่ 3 รองจากรถ
โดยสารสาธารณะและรถยนต์ และมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุๆปี ซึ่ง
ความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการเกิดอุบัติเหตุแต่ละคร้ังเมื่อเปรียบเทียบกับการเกิด
อุบัติเหตุประเภทอ่ืนๆ มีมูลค่าความสูญเสียที่มากกว่าในการเกิดอุบัติเหตุจากรถประเภทอ่ืน 
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามทฤษฎี HaddonMetrix เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุตามทฤษฎีแฮดดอนจะพบว่า ปัจจัยเสี่ยงที่จะน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมด 3 
ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยด้านคน ปัจจัยด้ายยานพาหนะและอุปกรณ์ใน รถขนส่งสินค้า และปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่ละคร้ังจะเกิดปัจจัยร่วมมากกว่าเกิดจาก
ปัจจัยเพียงปัจจัยเดียว โดยพบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า 30% ของปัจจัยในการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากสภาพแวดล้อม เช่นสภาพถนนที่แย่ ทัศนะวิสัยที่ไม่ดี มีเพียง 
10% เท่านั้นที่เกิดจากยานพาหนะซึ่งเกิดจากชนิดของรถและการขาดการซ่อมบ ารุง ส่วน
อีก 90% ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุได้แก่ข้อบกพร่องจากคน ซึ่งจากข้อมูล
ข้างต้นยังพบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุในรถบรรทุกขนาดใหญ่ยังไม่มีการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของปัจจัยอย่างชัดเจนท าให้ยากต่อการหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของรถบรรทุกขนาดใหญ่สรุปได้ว่า สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทาง
ถนนส าหรับรถบรรทุก ประกอบไปด้วย 4 สาเหตุส าคัญ คือคน ยานพาหนะ ถนน ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงในการ
บริหารจัดการการขนส่งของภาคธุรกิจ โครงการวิจัยจะท าการเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  
  จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งของบริษัทขนส่งสินค้าประเภท
อุปโภคและบริโภคการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์
ในการสุ่มจาก 
   (1) เส้นทางการขนส่งสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีความถี่ในการ
เกิดอุบัติเหตุมาก  

  (2) ขนาดของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ
ขนาดกลาง – ขนาดเล็ก 

   (3) มูลค่าความเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุวิธีการเก็บแบบสอบถาม โดย
ใช้เทคนิค การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์โดยใช้เทคนิค ผลการด าเนินงานข้อมูลทั่วไป บริษัทขนส่งสินค้า ของเรามี
รถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าประเภทอาหารเพื่อการอุปโภคและบริโภค มีระบบในการขนส่ง
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สินค้า จากกรุงเทพฯ ศูนย์กระจายสินค้าในต่างจังหวัด โดยใช้รถจากผู้ผลิตสินค้า รับสินค้า
จากกรุงเทพฯ ขนส่งมายังศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ และใช้ รถรับจ้าง6ล้อ จากศูนย์กระจาย
สินค้าไปถึงร้านค้าปลีก ซึ่งมีรถเป็นของตัวเองทั้งหมด10 คัน และมีการใช้ระบบว่าจ้าง รถ
รับจ้าง รูปแบบการขนส่งสินค้าเป็นแบบ รับสินค้าต้นทางแล้วส่งที่ปลายทาง เส้นทางใน
การขนส่งสินค้าจะเป็นรูปแบบเส้นก๋วยเตี๋ยว และมีการควบคุม ระยะเวลาในการขนส่ง 
เพื่อให้เป็นตามแผนการขนส่งแบบ Just in time การระบุความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุใน
กิจกรรมการขนส่งสินค้า จากการส ารวจข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้าประเภทอุปโภคและบริโภครายหนึ่ง พบว่า มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 2-3 คร้ัง/สัปดาห์ 
ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ประกอบการมีจ านวนรอบในการขนส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีกต่อวันบ่อย 

20 รอบ/วัน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้รถรับจ้างในการขนส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีกในพื้นที่ ซึ่งมี
ข้อได้เปรียบในเร่ืองการคุ้นเคย กับเส้นทางและสภาพพื้นที่ แต่ก็ยังมีปริมาณไม่เพียงพอกับ
ความต้องการในการขนส่งสินค้าเมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในกิจกรรม 

ทฤษฎีของแฮดดอนแมทริก ภาพที่ 3.1 

  1.1 ปัจจัยด้านคน มีสาเหตุมาจากความพร้อมของพนักงานขับรถ โดย
พนักงานขับรถส่วนใหญ่จะท างานเกิดระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด คือ มากกว่า 8
ชั่วโมงต่อวัน ร่วมถึงมีการพักผ่อนไม่เพียงพอ และประสบการณ์ในการขับขี่พบว่า การเกิด
อุบัติเหตุในการขนส่งสินค้าโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับรถขนส่ง
สินค้าน้อย  

  1.2 ปัจจัยด้านยานพาหนะ พบว่า รถที่น ามาวิ่งในการขนส่งสินค้าเป็นรถที่
เก่า บางค้นไม่มีการตรวจเช็คสภาพ หรือการซ่อมบ ารุงก่อนการใช้งาน  
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  1.3 ปัจจัยด้านถนนและสภาพแวดล้อม เกิดจากการไม่มีข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพถนนและการศึกษาเส้นทางก่อนการขนส่งสินค้า  

  1.4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ถึงแม้ว่าจะมีการบริหารจัดการตารางใน
การขนส่งสินค้า แต่ก็ยังไม่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงได้เนื่องจากปริมาณสินค้าที่ต้องการการ
ขนส่งที่มาก และปริมาณรถที่ไม่เพียงพอต่อการขนส่งสินค้า ท าให้การควบคุมคุณภาพของ 
รถรับจ้าง ในการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการเป็นไปได้ยาก 

  2. ระหว่างเกิดเหตุ  

  2.1 ปัจจัยด้านคน พบว่า ความคุ้นเคยเส้นทางและความตื่นตัวขณะขับขี่ท า
ให้โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุลดลง โดยปัจจัยดังกล่าวมีผลสืบเนื่องมาจากความพร้อมของ
พนักงานขับรถก่อนการปฏิบัติงาน  

  2.2 ปัจจัยด้านยานพาหนะ พบว่า มีการบรรทุกสินค้าเกินน้ าหนักบรรทุก 
เนื่องจากต้องการขนส่งสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าต่อเที่ยวลง  

  2.3 ปัจจัยด้านถนนและสภาพแวดล้อม พบว่าป้ายบอกทาง และสภาพ
ถนนและเส้นทางที่เป็นจุดอันตราย 

   2.4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ระบบการขนส่งแบบ Just-in-time มีผล
ต่อการเร่งให้พนักงานขับรถต้องขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายก าหนดเพื่อให้สามารถขนส่ง
สินค้าได้ทันตามความต้องการของนายจ้าง และหากเป็นช่วงระยะเวลาเร่งด่วนและยิ่งส่งผล
ต่อการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้า 

  3. หลังเกิดเหตุ 

   3.1 ปัจจัยด้านคน พบว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นพนักงานมีความไวในการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินน้อยกว่าปกติ อีกทั้งไม่สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ 
เน่ืองจากความรู้ในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า  

  3.2 ปัจจัยด้านยานพาหนะ พบว่า รถขนส่งสินค้า ส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์ความปลอดภัยในรถเบื้องต้น 

  3.3 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ พบว่า บริษัทไม่มีการวิเคราะห์สาเหตุ
และการรายงานการเกิดเหตุ Why- Why analysis เมื่อท าการวิเคราะห์รากของปัญหา 
(สาเหตุหลัก)โดยใช้เคร่ืองมือ Why- Why analysis จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่ง
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สินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคของผู้ประกอบการ โดยแบ่งปัจจัยการเกิดเป็น 3 ปัจจัย
ได้แก่ 

   1) ปัจจัยด้านคน พบว่า ในการเกิดอุบัติเหตุ1 คร้ัง เกิดจาก 3 สาเหตุส าคัญ
ได้แก่ ความอ่อนล้าของพนักงานขับรถ ซึ่งเกิดจากการขับรถขนส่งสินค้าติดต่อกันเป็น
ระยะเวลานานเกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลให้การตอบสนองต่อการขับขี่ลดลง อันเกิดจาก
การไม่มีระบบในการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติงาน อีกสาเหตุ
หนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุจากปัจจัยด้านคน พบว่า เกิดจากการที่พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
เร็วกว่าที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากต้องขับรถขนส่งสินค้าในระยะเวลาที่จ ากัดสาเหตุการ
เกิดอุบัติเหตุที่กล่าวมาข้างต้นมีรากของปัญหามาจากรถขนส่งสินค้าไม่เพียงพอต่อปริมาณ  
ในการจัดส่งสินค้าต่อวัน  รวมถึงการจัดส่งสินค้าไม่ เป็นไปตามตารางและแผนที่
ผู้ประกอบการจัดท าไว้ และไม่มีระบบในการตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถก่อน
การปฏิบัติหน้าที่  

  2) ปัจจัยด้านยานพาหนะ พบว่า สภาพรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเก่ามีอายุ
ในการใช้งานมากกว่า 10ปี อีกทั้งบางคันยังไม่มีการเปลี่ยนอะไหล่ หรือการซ่อมแซม 
รวมถึงไม่มีการตรวจสภาพรถทั้งประจ าปีและก่อนปฏิบัติงาน โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์
พบว่าการที่ไม่มีการเปลี่ยนอะไหล่หรือตรวจสภาพรถ เกิดจากการไม่มีการเก็บข้อมูลและ
ข้อปฏิบัติที่ต้องให้พนักงานขับรถหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสภาพรถก่อนการใช้งานท าให้
ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารไม่ทราบถึงข้อมูล  ดังกล่าว จึงไม่มีการด าเนินการในการ
ตรวจเช็คและซ่อมแซมรถขนส่งสินค้า  

  3) ปัจจัยด้านถนน/สภาพแวดล้อม พบว่าการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่ง
สินค้าจะเกิดขึ้นในเส้นทางใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม มีสาเหตุจาก
พนักงานขับรถไม่ทราบข้อมูลเส้นทาง และไม่มีการบอกข้อมูลเส้นทางแก่พนักงานขับรถ 
ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากการที่ผู้ประกอบการไม่มีข้อมูลเส้นทางเดินรถไม่มีระบบในการเก็บ
ฐานข้อมูลเส้นทางการเดินรถ มาตรการสาหรับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่ง
สินค้า  

  มาตรการสาหรับการป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุในการขนส่งสินค้า  
มาตรการส าหรับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้า กรณีผู้ประกอบการขนส่ง
สินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภค แบ่งตามปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้  ปัจจัยด้านคน ได้แก่ 
จัดท าระบบตรวจสอบพนักงานขับรถ หาพันธมิตรขนส่งสินค้าในพื้นที่และร่วมพัฒนา
ระบบการขนส่งที่ได้มาตรฐาน จัดท าระบบตารางการส่งสินค้าแบบ real time ปัจจัยด้าน
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ยานพาหนะ ได้แก่ ก าหนดให้มีการตรวจและซ่อมบ ารุงสภาพรถประจ าปี ก าหนดให้มีการ
ตรวจสอบสภาพรถก่อนการปฏิบัติงาน ปัจจัยด้านถนนและสภาพแวดล้อม ได้แก่ จัดท า
ระบบจัดเก็บข้อมูลเส้นทางขนส่งสินค้า และมีการให้ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ รวมถึงจุด
เสี่ยงและจุดอันตรายต่างๆ ในการขนส่งสินค้าแก่พนักงานขนส่งสินค้าทุกคร้ังเมื่อวิเคราะห์
รากของการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้ากรณีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค 
พบว่า เกิดจากผู้ประกอบการไม่มีระบบการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัยตั้งแต่
กระบวนการเตรียมสินค้าก่อนการขนส่ง ซึ่งการปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนจะต้องมี
การระบบบริหารจัดการอันประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย การ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานและยานพาหนะที่ปลอดภัย และ การใช้ระบบการจัดการ
ความปลอดภัยในการท างานพบว่าปัจจัยด้านการจัดการองค์การมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความสมบูรณ์ของระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างาน การศึกษาวิจัยเร่ือง การ
เปรียบเทียบการบังคับใช้มาตรการด้านการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ พบว่า ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่มีการน ามาตรการด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งมาใช้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามี
ความแตกต่างกันในด้านความเข็มงวดของการบังคับใช้มาตรการ โดยบริษัทขนาดใหญ่มี
การบังคับใช้มาตรการที่มีความเคร่งครัดมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจาก
สภาพการท างานและการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมขนส่งตามข้อก าหนดของ ระบบการ
จัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน ( ISO39001) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการ
จัดเตรียมเคร่ืองมือเพื่อช่วยองค์กรลดและก าจัดอัตราการเกิดและปัจจัยเสี่ยงของการตาย
และการบาดเจ็บสาหัสที่มีความสัมพันธ์กับการชนบนถนน มุ่งเน้นไปที่ผลจากการใช้
ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของระบบกาจราจรทางถนน โดยใช้กระบวนการ PDCAซึ่งเป็น
วงจรที่รวมกันหลายขั้นตอน และต้องการความเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน
ส าคัญ ดังนี ้1) Plan – การบ่งชี้ผลกระทบขององค์กร ในส่วนนี้จะรวมถึงการสร้างข้อตกลง
ของแกนน าและจัดนโยบายระบบการท างานที่เชื่อมโยงกับความปลอดภัยทางถนน 2) Do – 
ครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้ระบบซึ่งอาศัยการประสานงาน งบประมาณ ทรัพยากรมนุษย์
ที่มีความสามารถเพียงพอ การเพิ่มความตระหนักโดยอาศัยการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอก 3) Check – เป็นกระบวนการในการติดตามซึ่งควรมีการวิเคราะห์อย่างสม่ าเสมอ 
และการประเมินประสิทธิภาพที่เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย  4) Act – 
เป็นการปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องจากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า การจัดท า
ระบบมาตรฐานความปลอดภัยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์รากของปัญหาเพื่อน าไปสู่
การจัดท ามาตรการและระบบในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับ
บริบทขององค์กร สรุปผล อุบัติเหตุทางถนนเกิดจากปัจจัยส าคัญ 4ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านคน 
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ปัจจัยด้านยานพาหนะ ปัจจัยด้านสภาพถนน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และจาก
การศึกษาปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของรถบรรทุกขนาดเล็กโดย
การพิจารณาปัจจัยน าเข้าที่ท าให้เกิดผลของการเกิดอุบัติเหตุ (การชน การบาดเจ็บ และการ
ตาย) ซึ่งได้แก่ ยานพาหนะและถนน (สภาพแวดล้อมจากการท างานทางกายภาพภายนอก), 
รูปแบบและวัตถุประสงค์ในการใช้ยานพาหนะและหน้าที่ที่หลากหลาย(สภาพแวดล้อม
ด้านองค์กร) และสังคม กฎหมาย และนโยบายทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวก าหนดกิจกรรมใน
การ ท างาน (ระดับประเทศ, ระดับสากล และสภาพแวดล้อมระดับสากล) การก าหนด
มาตรการเพื่อน าไปสู่การป้องกัน และลดผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้า
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทขององค์กร เกิดจากกระบวนการในการวิเคราะห์
สาเหตุที่แท้จริงในการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบาย มาตรการ 
และระบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน และมีกระบวนการในการเก็บข้อมูลเพื่อ
เป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้มีการพัฒนาระบบ
การขนส่งสินค้าที่ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล  

5.การประยุกต์ใช้ระบบGPSกับการขนส่งโดยรถยนต์รอบบรรทุก  
  ระบบ GPS (GLOBAL PASITION SYSTEM) 
  ระบบในการระบุต าแหน่งต่างๆ หรือระบบ GPS โดยการระบุต าแหน่ง
ต่างๆได้นั้น มีการรับสัญญาณจากดาวเทียมที่มีอาการวงโคจรอยู่รอบโลกส่งลงมา ซึ่งความ
สูงของวงโคจรสูงประมาณ 2000 กิโลเมตร ขึ้นไป โดยปกติแล้วอยู่ที่ความสูง 10000 ถึง 
20000 กิโลเมตรซึ่งมีการโคจรรอบโลกประมาณ 12 ชั่วโมง ถึง 24 ชั่วโมง ปัจจุบันได้มีการ
น าหลักการท างานของระบบ GPS นี้มาประยุกต์ใช้ในทางหลายๆด้าน ทั้งทางด้านเป็นจุด
รับสัญญาณต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน, รถยนต์, เรือ เป็นต้น หรือกระทั้งใช้ในการบอก
เส้นทางแผนที่ ในการเดินทางไปยังจุดหมายได้  อย่างดียิ่ง 
  ประโยชนใ์นการใช้ GPS 
  ประโยชน์ของ GPS นั้นมีมากมาย ช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง เพราะจะเป็นตรวจการที่สามารถวางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางได้ ระบบ 
GPS นั้นสามารถบ่งบอกได้ว่าพื้นที่บริเวณใดมีการใช้รถอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งท ามาให้เรา
สามารถค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย 
  ในด้านธุรกิจขนส่งระบบ GPS ที่คอยน าทางสามารถท าให้ผู้ประกอบการ
ตรวจสอบการเดินทางของรถขนส่งสินค้าได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้นโดยส่วนมาก
แล้วเทคโนโลยี GPS เป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้ว ท าให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงระบบน าทาง GPS ได้ง่ายมากขึ้น แต่การน าไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของ
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ซอฟแวร์และระบบ GPS ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆด้วยว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อย
ขนาดไหน และยังสามารถทราบถึงสถานะต่างๆอีกมากมายนอกจากโทรศัพท์มือถือ ที่เรา
ต้องการติดตาม เช่น ยานพาหนะต่างๆ มอเตอร์ไซค์ เรือ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญ 
สามารถบอกถึงข้อมูลต าแหน่งปัจจุบัน สามารถบอกรถยนต์อยู่ในสถานการณ์ใช้งานอยู่ได้
สามารถตรวจสอบการใช้น้ ามันหรือระดับน้ ามันเชื่อเพลิงและสามารถสรุปสถานการณ์
จอดรถได้ว่าพนักงานขับรถหรือผู้ใช้รถรถติดเคร่ืองอยู่หรือจอดรถดับเคร่ืองอยู่ ในเวลา
เท่าไร กี่นาที กี่ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ดี ในกรณีที่เกิดการขโมยขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ขโมยน้ ามันเชื้อเพลิงจากรถยนต์ หรือแอบขายอะไหล่ได้ของพนังงานของรถยนต์ เป็นต้น 
  สามารถเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งเนื่องจากเราสามารถน าระบบ 
GPS ที่สามารถบอกถึงต าแหน่งและความเร็วของต าแหน่งได้แล้ว ท าให้สามารถมีระบบ
การควบคุมหรือการสั่งการให้ไปเตือนไปยังผู้ขับขี่ยานพาหนะต่างๆได้ เมื่อมีพฤติกรรม
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงลงและผู้ผลิตสามารถมี
ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติมายังผู้ควบคุมในการดูแลลูกค้าของผู้ผลิต เพื่อแจ้งเตือนไปยังเพื่อ
แจ้งไปยังผู้ขับขี่ที่มีปัจจัยเสียงตามเงื่อนไขต่างๆที่ก าหนดไว้ เช่น ขับขี่เร็วเกินไปกว่าที่
ก าหนดไว้ หรือ วิ่งออกนอกเส้นทางที่ก าหนดเส้นทางนั้นไว้ เป็นต้น สามารถวางแผน
เส้นทางท างานล่วงหน้าได้ โดยมีการวิเคราะห์ แจ้งเตือนเมื่อมีการท างานอยู่ในแผนที่ที่
ก าหนดหรือวางไว้ 
  ซึ่งแน่นอนใน ระบบ GPS CARTRACK รายงานข้อมูลการท างานแบบ
เรียลไทม์ ดูผ่านอินเตอร์เน็ตแบบออนไลน์ เพื่อให้สามารถวางแผนได้อย่างมั่นใจและ
ควบคุมยานยนต์ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ขับขี่ การใช้เส้นทางที่เหมาะสม
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

  GPS ติดตามรถยนต ์
  อีกทั้งการติดตั้งอุปกรณ์ GPS ติดตามเข้ากับรถบรรทุกยังช่วยให้องค์กร
สามรถตรวจสอบการการใช้งานของตัวรถ และการท างานของพนักงานได้ เนื่องจากจะ
สามารถลดความล่าช้า และลดเวลาที่เกิดจากการว่ิงนอกเส้นทางโดยสามารถรู้ต าแหน่งของ
รถได้ตลอดเวลา บริษัทจะสามารถติดต่อคนขับได้ทันทีเมื่อวิ่งรถออกนอกเขตพื้นที่ที่จ ากัด 
ป้องกันการน ารถไปใช้ส่วนตัว ป้องกันการจอดรถติดเคร่ืองไว้นาน ๆ ท าให้เปลืองน้ ามัน
และเกิดการเสื่อมสภาพของตัวรถ ป้องกันการทุจริตน้ ามัน เนื่องจากมีการตรวจวัดระดับ
น้ ามันตลอดเวลาและเมื่อมีงานใหม่เข้ามาสามารถจัดรถที่ใกล้ที่สุดเข้าไปได้ทันทีท าให้
ประหยัดค่าน้ ามันรถ สามารถตรวจจับความเร็วตลอดเวลาเพื่อป้องกันการขับรถเร็วที่จะท า
ให้เกิดการเผาผลาญน้ ามันและลดอัตราการเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ ลดเวลาการท างานของ
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พนักงานในการบันทึกการใช้งานรถและป้องกันการทุจริตจากการบันทึกด้วยคน เพราะ
เวลาและเส้นทางการวิ่งจะถูกบันทึกเองอัตโนมัติ  ท าให้การใช้รถเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพเพราะรถทุกคันอยู่ในการควบคุมตลอดเวลา นอกจากนี้ยังท าให้ลูกค้าคุณเกิด
ความเชื่อมั่นต่อการขนส่งหรือบริการและช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย 

 

  คุณสมบัติพื้นฐานของ GPS Tracking ติดตามรถบรรทุก 

  - Chipset 3G สามารถรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง 

  - Buzzer เสียงแจ้งเตือนอัตโนมัติภายในห้องโดยสาร 

  - Aluminium Case ตัวเคร่ืองผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม แข็งแรง ทนทานต่อ
การผุกร่อน 

  - GPS&GSM Antenna เสาสัญญาณขนาดใหญ่ออกและพัฒนาเพื่อส่ง
ข้อมูลที่แม่นย ามากยิ่งขึ้น 
  - SOS Button ปุ่มกดแจ้งเตือนฉุกเฉินในกรณียานพาหนะช ารุด บกพร่อง 
หรือเกิดอุบัติเหตุ 
  - Switch On-Off ออกแบบสวิทซ์ เปิด-ปิด ให้อยู่ภายในตัวเคร่ือง เพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

  การตั้งค่าแจ้งเตือนอัตโนมัติและการตรวจเช็คสถานะต่าง ๆ ตลอด 24 
ชั่วโมงระบบจะต้องท าการแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังนี้ เมื่อรถมีความเร็วเกิน
ก าหนด รถถูกตัดสายไฟหรือถูกตัดสายสัญญาณ คนขับรถไม่รูดบัตรใบขับขี่ รถมุ่งไปยัง
พื้นที่อันตรายสุ่มเสี่ยง เช่น ชายแดน/จุดPOI เป็นต้น และรถออกนอกเส้นทางที่ก าหนด 
นอกจากนี้การตรวจเช็คสถานะต่าง ๆ ก็ส าคัญไม่ว่าจะเป็นสถานะของเคร่ืองยนต์การ ติด/
ดับ ของเคร่ือง สถานะแบตเตอร่ี เชื่อต่อ/ถูกตัดออก ความเร็วของรถ ณ เวลาปัจจุบัน 
  ต าแหน่งของรถที่ต้องตรวจสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมงหรือทุกสถานะของ
รถที่สามารถเลือกเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการ ระยะทางการใช้งานในแต่ละวัน และสุดท้าย
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ 6-12 เดือน     ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ GPS Tracking ติดตามรถบรรทุก
จะต้องสามารถแจ้งเตือนและตรวจเช็คอยู่เสมอจึงท าให้เห็นว่าการที่กรมการขนส่งทางบกมี
ข้อกฎหมายบังคับใช้ให้รถบรรทุกทุกคันติด GPS Tracking ส่งผลดีต่อการควบคุม
การจราจรและช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมไปถึงช่วยผู้ประกอบการในการลดต้นทุน
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การเดินรถของบริษัท และต้นทุนทางโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของพนักงานพร้อมทั้งสถานะของรถบรรทุกที่ถูกน าไปใช้งานในแต่ละคร้ัง เพื่อ
ป้องกันการทุจริตต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามมา  
  การลดต้นทุนค่าขนส่ง  เมื่อกล่าวถึงค่าขนส่ง อาจต้องพิจารณาพร้อมกัน
ทั้งในส่วนของค่าขนส่งเข้าและค่าขนส่งออก ค่าขนส่งเข้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน
วัตถุดิบยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการสั่งซื้ออีกด้วย ในกรณีการขนส่งทางทะเล หากกิจการ
สามารถติดต่อบริษัทเดินเรือซึ่งสามารถเสนอราคาค่าระวางได้ต่ ากว่าราคาที่บวกไว้ในราคา
ที่สั่งซื้อ กิจการจึงอาจใช้แนวทางดังกล่าวเป็นทางเลือกในการเจรจาต่อรองราคากับผู้ขาย
ได้ ส าหรับการขนส่งสินค้าภายในประเทศ กิจการบางแห่งอาจจัดหารถบรรทุกเป็นของ
ตนเอง และบริหารจัดการในเร่ืองเวลาจ านวนเที่ยวตามตามต้องการ แต่กิจการบางแห่งอาจ
เลือกวิธีว่าจ้างบริษัทรับจัดการขนส่งภายนอกเพื่อท าหน้าที่ดังกล่าว เป็นการโอนภาระการ
บริหารจัด การทุกๆด้านออกไป รวมถึงภาระค่าใช้จ่ายซึ่งอาจประกอบไปด้วย  - เงินเดือน
และสวัสดิการพนักงานขับรถ - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง - ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษารถโดย - ค่าเบี้ย
ประกันภัย - ค่าสึกหรอหรือการตัดค่าเสื่อมราคา การว่าจ้างบุคคลภายนอกหรือที่เรียกว่า 

  "Outsourcing"จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะใช้แก้ปัญหาในเชิงบริหารจัดการ 
และเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้ง 2 วิธี อาจพบว่าวิธีว่าจ้างบุคคลภายนอกอาจท าให้กิจการ
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า เพราะสามารถใช้เวลาอันมีค่าไปกับการบริหารธุรกิจได้เต็มที่
มากขึ้น แนวทางการลดต้นทุนค่าขนส่ง - ก าหนดจ านวนสินค้าที่ขนส่งแต่ละคร้ังให้มากพอ 
เพื่อลดจ านวนเที่ยวลง ซึ่งจะมีผลท าให้ต้นทุนค่า ขนส่งเฉลี่ยต่อหน่วยลดต่ าลง - เลือกใช้วิธี
ค่าขนส่งที่ประหยัดกว่า เช่น เลือกการขงส่งทางเรือ และหลีกเลี่ยงการขนส่งทางอากาศ ซึ่ง
ต้องการการวางแผนและประสานงานที่มีประสิทธิภาพจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  - การว่าจ้าง
บุคคลภายนอกเพื่อโอนภาระการบริหารจัดการดังกล่าวออกไป  - กรณีที่กิจการเป็นเจ้าอ้าง
พาหนะในการบรรทุกสินค้า ควรหาทางลดค่าเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น โดยอาจ พิจารณาการขนส่ง
ทางอื่น เช่น ทางน้ าหรือทางรถไฟแทน - หากสามารถหาคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปยัง
จุดต่างๆของภูมิภาคก็อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากการมีคลังสินค้าเดียว – การหลีกเลี่ยง
ค่าขนส่งโดยร่นระยะทางการเคลื่อนย้ายสินค้าให้สั้นที่สุด 

  ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ในยุคไร้พรมแดน ปัจจุบันน้ีหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ทั้งภาคเอกชน ได้หันมาให้ความสนใจในการบริหารและการจัดการด้านโลจิสติกส์  
(Logistics Management) เป็นอย่างมาก ทั้งยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ รวมทั้งสร้างบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่
มีคุณภาพให้มีจ านวนมากขึ้น เพื่อจะท าให้มีความสามารถในการลดต้นทุนและเพิ่ม
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ความสามารถในการแข่งขันในด้านการบริหารและการจัดการต่างๆ ต่อยอดไปจนถึงการ
แข่งขันในระดับโลกได้ต่อไป เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในปัจจุบัน บริษัทแต่ละ
บริษัทได้พยายามที่จะลดต้นทุนด้วยการใช้การบริหารงานด้านโลจิสติกส์ส าหรับงานต่างๆ 
ใช้การจัดการด้านโลจิสติกส์ช่วยในการใช้รถขนส่งสินค้าหรือบริการ ปรับเปลี่ยน
กระบวนการในด้านโลจิสติกส์ให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยให้การ
ท างานในองค์กรหรือบริษัทสามารถที่จะบริหารจัดการในด้านการใช้รถขนส่งได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งทาง Presort GPS เองก็ได้น าการใช้งานในระบบ GPS และ GPS Tracking 
มาใช้งานร่วมกับการจัดการด้านโลจิสติกส์ด้วย การบริหารงานในส่วนนี้จะท าให้องค์กร
หรือบริษัทต่างๆสามารถที่จะลดต้นทุนและเวลาต่างๆที่เสียไปส าหรับการขนส่งสินค้าหรือ
บริการ เช่น ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้งานรถของพนักงาน ป้องกันการน ารถไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ ป้องกันพฤติกรรมการใช้รถที่ไม่เหมาะสมของพนักงานขับรถ พร้อมทั้งช่วย
จัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการส่งสินค้าหรือบริการ ซึ่งจากตัวอย่างที่กล่าวมา
เหล่านี้ ถ้าสามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกจุด จะถือเป็นอีกจุดแข็งที่แสดงให้ลูกค้าเห็น 
ถือเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจขึ้นไปอีกขั้นด้วย  ประโยชน์ของการใช้ GPS 
Tracking ป้องกันการทุจริต โจรกรรม ป้องกันอันตรายด้านสิ่งแวดล้อม ป้องกันอุบัติเหตุ 
ช่วยวางแผนการขนส่งสินค้าหรือบริการอย่างเป็นระบบ ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์แก่บริษัท ช่วยบริหารจัดการด้านเวลา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานขับรถ 
กิจกรรมเกี่ยวของกับการเคลื่อนย้าย - จัดเก็บ - รวบรวม - กระจายสินค้าหรือบริการ, ข้อมูล
ข่าวสารจากแหล่งผลิตหรือก าเนิด(Origin Source) จนส่องมอบสินค้าไปถึงแหล่งที่มีความ
ต้องการ(Consumers Source) ภายใต้ต้นทุนที่แข่งขันที่ควบคุมได้ และบนความพึงพอใจ
ของลูกค้า ซึ่ง Prosoft GPS มีความพิเศษ ไม่เหมือนใคร Tracking Real-time เป็นนาที 
สามารถเชื่อมต่อกับระบบงานในด้านบัญชี โดยน าข้อมูลใบส่งของมาใช้วางแผนการส่ง
สินค้าและการเดินรถ(Shipment and Route Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
เชื่อมต่อกับระบบงานด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า(Customer Relationship 
Management) ดูการเข้า - ออก บริษัทลูกค้าของพนักงานขับรถได้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า 
ระบบติดตามรถหรือยานพาหนะ(GPS Tracking) ถือเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีส่วนช่วยในการ
ลดต้นทุนและความเสียหายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในการใช้รถขนส่งสินค้าหรือบริการ พร้อม
ทั้งช่วยให้การขนส่งมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

  ในอดีตนั้นการจัดเส้นทางการเดินรถส าหรับขนส่งสินค้าหรือบริการ
ส าหรับธุรกิจต่างๆอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักในการเดินทางมากนัก แต่ด้วยเหตุว่าในปัจจุบัน
นี้ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ทั้งปริมาณของรถบนท้องถนนที่มากขึ้นเร่ือยๆ ในขณะที่
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ถนนก็ยังมีเท่าเดิม ท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจในเร่ืองของการขนส่งนั้นจ าเป็นที่จะต้อง
ค านึงถึงจุดนี้มากขึ้น ซึ่งจีพีเอส(GPS) ถือเป็นตัวช่วยที่จะน ามาใช้ในการวางแผนและการ
บริหารงานด้านการขนส่งได้เป็นอย่างดี การท างานก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่เคยเข้าใจเหมือน
เช่นในอดีต ตั้งแต่รถเร่ิมออกจากบริษัทหรือสถานที่เพื่อไปส่งสินค้าหรือบริการ เราก็
สามารถใช้จีพีเอสเป็นตัวช่วยในการจัดเส้นทางการเดินรถเพื่อไปยังสถานที่เป้าหมายต่างๆ 
เราเรียกการจัดการนี้ว่าการจัดการด้านโลจิสติกส์(Logistics Management) แม้จะมีเป้าหมาย
ให้ไปหลายที่แต่ด้วยการจัดการด้านโลจิสติกส์นั้น สามารถจะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้เรา
ได้ ว่าจะวิ่งรถโดยใช้เส้นทางไหนที่จะใช้เวลาและระยะทางน้อยที่สุด เราสามารถรู้
ต าแหน่งของรถด้วยว่ารถที่วิ่งออกจากบริษัทของเราแล้วก าลังอยู่ที่ใด พร้อมทั้งดูพฤติกรรม
การขับขี่ของพนักงานขับรถได้อีกด้วยว่ามีการใช้รถอย่างไร เช่น ขับรถเร็วเกินหรือขับช้า
กว่าที่เราต้องการไป จอดนานเกินไปหรือเปล่า มีการขับรถออกนอกเส้นทางที่วางไว้
หรือไม่ และช่วยให้เราทราบปัญหาของการใช้รถได้ตลอดเวลา ซึ่งถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินขึ้นจะได้หาทางแก้ไขได้ทันท่วงที ประโยชน์ที่ได้รับ  

 1. ในด้านการบริหารและจัดการยานพาหนะ 

  - วางแผนการใช้งานรถได้ตามเส้นทางที่ต้องใช้จริงในการเดินทาง  

  - พนักงานขับรถไม่สามารถขับรถออกนอกเส้นทางได้  

  - วางแผนเพื่อควบคุมเวลาในการเดินทาง  

  - พนักงานขับรถไม่สามารถจอดหรือหยุดรถโดยไม่จ าเป็น  

  - พนักงานขับรถต้องใช้รถตามความเร็วที่ก าหนด  

  - สามารถก าหนดช่วงเวลาที่จะถึงสถานที่เป้าหมายให้กับพนักงานขับรถ  

  - สามารถประเมินเวลาเร่ิมต้นและสิ้นสุดในการใช้รถ  

  - วางแผนเส้นทางในการเดินทางให้สอดคล้อง และสัมพันธ์กับปริมาณ  

  - วางแผนการใช้รถส าหรับขนส่งในกรณีที่มีผู้ต้องการใช้รถหลายราย  

  - วางแผนการเดินทางในการเข้าพบลูกค้า ในกรณีที่ต้องการติดต่อธุรกิจ  

 2. ลดต้นทุนค่าน้ ามันและค่าซ่อมแซม   

  - ควบคุมพนักงานขับรถให้ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่เราก าหนด  

  - ควบคุมพนักงานขับรถให้ไม่สามารถน ารถไปใช้ส่วนตัว  
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  - แก้ไขปัญหาที่พนักงานขับรถสตาร์ทรถแล้วเปิดแอร์นอน 

  - รถจะถูกใช้งานตามระยะทางและสภาพความเป็นจริง  

 3. ป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น  

  - ได้ข้อมูลของสถานที่เป้าหมายที่ต้องไป หรือข้อมูลของสถานที่ต่างๆ
ตลอดเวลา ท าให้สามารถหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางที่อาจท าให้เสียเวลาในการเดินทางได้  

  - สามารถบอกเส้นทางล่วงหน้าให้กับพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่ยังไม่
รู้จักเส้นทาง เพื่อป้องกันการหลงทางโดยไม่จ าเป็นได้  

 4. สร้างเป็นฐานข้อมูลหลักเพื่อน าไปใช้ในองค์กร  

  - สร้างเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนการบริการและจัดการยานพาหนะ  

  - วางแผนการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ  

  - วางแผนการตลาดและการจัดส่ง  

  - วางแผนการบริหารงานบุคคล เช่น ควบคุมพฤติกรรมการขับรถ
พนักงานขับรถ 

นิยามค าศัพท์ 

ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การขนส่ง Transportation การขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

2 การขนส่งทางรถไฟ Railroads 
Transportation 

ลักษณะการขนส่งแบบนี้มีลักษณะเด่น 
คือสามารถพ่วงตู้บรรทุกได้ที่ละมากๆ 
ประหยัดและเหมาะสมกับสินค้าหนักๆ 
ระยะทางไกล 

3 การขนส่งทางน้ า Water 
Transportation 

วิธีการขนส่งที่ค่าใช้จ่ายต่ าสุด มักใช้
สินค้าต่อหน่วยไม่สู ง  มีป ริมาณและ
น้ าหนักมาก  

4 ก า ร ข น ส่ ง ท า ง
อากาศ  

Air 
Transportation 

การขนส่งทางอากาศเป็นรูป แบบการ
ขนส่งที่รวดเร็วที่แต่มีค่าระวางขนส่งที่สูง
สินค้าที่นิยมขนส่งทางนี้จะมีน้ าหนักเบา 

http://www.lkc.co.th/#!/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_(Air_Transportation)/54c7545d937bef942b000e58
http://www.lkc.co.th/#!/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8_(Air_Transportation)/54c7545d937bef942b000e58
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มีราคาสูง หรือต้องการความเร่งด่วนใน
การจัดส่ง 

5 การขนส่งทางท่อ Pipelines 
Transportation 

การขนส่งทางท่อสินค้าประเภทที่สามารถ
ขนส่งด้วยวิธีนี้ เช่น แก๊ส น้ ามัน น้ ามันดิบ 

6 การขนส่งด้วยตู้
คอนเทรนเนอร์  

Transport 
containers 

การขนส่งด้วยระบบตู้สินค้า 

7 การพัฒนาการ
ขนส่ง 

Transportation 
Development 

เทคโนโลยีต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมาแล้วจะต้อง
มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเร่ือยๆ การขนส่ง
ก็เช่นเดียวกัน 

8 ก า รค วบคุ ม ก า ร
ขนส่ง 

Transportation 
Control 

การควบคุมการขนส่งสินค้าต่าง ๆ 

9 ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
ขนส่ง  

Transport 
Management 

การบริหารการปฏิบัติการขนส่งอย่างมี
คุณภาพ ทั้งในด้านการจัดส่งที่ตรงต่อ
เวลา 

10 การว างแผนการ
ขนส่ง 

Planning มีการวางแผนในกระบวนการท างาน 

 
11 

การประสานงาน
การขนส่ง 

Transport 
coordination 

ป้องกันการแข่งขัน  ท าให้ เกิดความ
ยุติธรรม เกิดความร่วมมือกันระหว่างการ
ขนส่งแต่ละประเภท 

ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

12 การก าหนดเส้นทาง
การขนส่ง 

Transport 
routing 

การก าหนดเส้นทางที่จะใช้ในการขนส่ง 

13 การจัดการ
ยานพาหนะ 

Fleet 
management 

การจัดการของ บริษัทในการขนส่ง อย่าง
รวดเร็ว การจัดการยานพาหนะรวมถึง
การค้ายานยนต์เช่นรถยนต์ เรือ รถตู้และ
รถบรรทุก 

14 การแพร่กระจาย
ทางด้านวัฒนธรรม 

Cultural 
Diffusion 

ก า รก ร ะ จ า ย ตั ว ข อง แบบแผนท า ง
วัฒนธรรมจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อ่ืน 
เ ช่ น  ภ า ษ า  ก า ร แ ต่ ง ก า ย  ศ า ส น า 
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เทคโนโลยี  วั ตถุ สิ่ ง ของ  เค ร่ื องมื อ
เคร่ืองใช้ หรือความคิดความเชื่อ 

15 การประกันภัยการ
ขนส่ง 

Transport 
insurance 

ป้องกันความรับผิดของผู้ขนส่ง หรือ
ความเสี่ยงภัยอันอาจมีขึ้นแก่ตัวสินค้าโดย
ผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้า 

16 การเพิ่มความ
ปลอดภัยด้านการ
ขนส่ง 

Increasing 
transport 
security 

การมีระบบขนส่งและการจราจรที่มี
ประสิทธิภาพ และระดับการให้บริการที่ดี
เชือ่มโยงพื้นที่เศรษฐกิจ 

17 การใช้รถอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

Utilization การเลือกใช้เคร่ืองยนต์ให้เหมาะสมกับ
น้ าหนักบรรทุก 

18 การจัดตารางเดิน
รถ 

Scheduling ก า ร จั ด เ ส้ น ท า ง เ ดิ น ร ถ  เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการขนส่ง 

19 การจัดสินค้าขึ้นรถ
แต่ละคัน 

Loading การจัดเรียงสินค้าขึ้นรถแต่ละคันเพื่อการ
ขนส่ง 

20 การจัดการใบสั่ง
สินค้า 

Delivery Order 
Management 

การจัดการใบสั่งของ 

21 การบริการบรรทุก
สินค้าขึ้นรถ 

Truck Loading การดูแลรถบรรทุกสินค้าขึ้นรถบรรทุก 

22 การจัดการใบสั่ง
สินค้า 

Delivery Order 
Management 

การจัดการใบสั่งของ 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

23 การคลังสินค้า Inventory  

Location and 

Warehousing 

สถานที่เก็บรักษาสินค้า 

24 การกระจายสินค้า Physical 
Distribution 

การเคลื่ อนย้ ายสินค้ าของผู้ ผลิต เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการ และสร้างความ
พอใจให้กับลูกค้าในด้าน 

25 การบริการ
รถบรรทุกสินค้าขึ้น

Truck  Loading การดูแลรถบรรทุกสินค้าขึ้นรถบรรทุก 
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รถ 

26 การจัดการกลุ่ม
ยานพาหนะ 

Flat Rack 
Container 

การจัดบริหารคนขับรถให้มีความพร้อม 

27 การจัดเก็บ Storability ข น า ด ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง มี ผ ล ต่ อ
ยานพาหนะที่ จะบรรทุก  ขนาดและ
รูปทรงที่ผิดแผก 

28 การจัดการ  Handling อุปกรณ์พิเศษในการจัดการสินค้าช่วยใน
การขนย้ายสินค้าขึ้นลงรถบรรทุกหรือเรือ 

29 การจัดการการ
ขนส่ง ปัจจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ 

Transportation 
Management: 
Economic 
Factors 

ปัจจัยหลักที่มีผลต่อ 
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง ได้แก่ ระยะทาง 
ปริมาณ ความหนา 
แน่น การจัดเก็บ  
 

30 กรมธรรม์คุ้มครอง
ภัยทุกประเภท 

All Risk Cover กรมธรรม์ ป ระ เ ภทนั้ น จะ ให้ ค ว าม
คุ้มครองทุกประเภท เว้นแต่ภัยที่ เข้ า
ข้อยกเว้นตามกรมธรรม์ 

31 กรมธรรม์คุ้มครอง
ภัยเฉพาะอย่าง  

Named Perils กรมธรรม์ ป ระ เ ภทนั้ น จะ ให้ ค ว าม
คุ้มครองเฉพาะภัยประเภทที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์เท่านั้น 

32 ขั้นทดลอง Experiment เป็นขั้นที่อุปกรณ์และเครื่อง 
มือเคร่ืองใช้ต่างๆ จะอยู่ในระหว่างการ
ทดลอง สภาพยังไม่เรียบร้อยหรือสมบูรณ์ 

33 ขั้นเร่ิมขยายตัว Early Extension เป็นขั้นที่มีการปรับปรุงในส่วนที่ ไม่
สมบูรณ์ให้เรียบร้อยขึ้น 

ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

34 ขั้นขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว 

Rapid Extension เป็นขั้นที่มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทุก
ด้านอย่างรวดเร็ว 

35 ขั้นเจริญเต็มที่ Maturity ในขั้นนี้อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทุก
อย่ างจะมีความเจริญอย่างเต็มที่  การ
แข่งขันจะมีมากที่สุด 
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36 ขั้นเสื่อมโทรม Decadence เ ป็ น ขั้ น ที่ ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อ ย่ า ง ไ ด้ มี ก า ร
เจริญเติบโตอย่างเต็มที่แล้วก็จะมีการ
เสื่อมสลายลง 

37 ความรวดเร็ว Speed การขนส่งที่มีความรวดเร็วทันเวลา และ
ทันต่อความต้องการ 

38 ความประหยัด Economy ความประหยัดในต้นทุนการขนส่งและ
ประหยัดในค่าบริการ 

39 ความสะดวกสบาย Convenient การขนส่งที่ดีต้องให้ความสะดวกสบาย
แก่ผู้ใช้บริการและความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าหรือบริการ 
 

40 ความปลอดภัย Safety ความปลอดภัยของผู้โดยสารและความ
ปลอดภัยจากการสูญเสียหรือเสียหายของ
สินค้าและบริการต่างๆ 

41 ความแน่นอน
เชื่อถือได้และตรง
ต่อเวลา 

Certainty and 
Punctuality 

การขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องมี
ก าหนดเวลาในการเดินทางที่แน่นอน
เชื่อถือได้และตรงต่อเวลา 

42 ความหนาแน่น   Density ปัจจัยที่สามคือความหนาแน่นของสินค้า 
ซึ่งต้องพิจารณาถึงน้ าหนักและพื้นที่ด้วย 

43 ความรับผิดชอบ    Liability ผลิตภัณฑ์ที่จะถูกความกระทบกระเทือน
ได้ง่าย การเน่าเปื่อย การถูกขโมย ระเบิด 
ผู้รับขนส่งควรจะท าประกันสินค้า และผู้
ส่งออกสามารถลดความเสี่ยง 

44 จ านวน Volume ต้นทุนการขนส่งต่อน้ าหนักสินค้าลดลง
เมื่อปริมาณสินค้ามีจ านวนเพิ่มขึ้น 

ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

45 ต้ น ทุ น ข อ ง ก า ร
ขนส่ง  
 

Cost of 
Transportation 

ต้นทุนที่ เกิดขึ้นจากการขนส่งสามารถ
จ าแนกออกเป็นหลายประเภท เกิดส่งผล
ให้เกิดต้นทุน 
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46 ต้นทุนคงที่  Fixed Cost เป็นต้นทุนหรือค่ า ใช้จ่ ายที่ ไม่มี ก าร
เปลี่ยนแปลงใดๆตามการผลิต 

47 ต้นทุนด าเนินงาน  Operation Cost เป็นการบริการขนส่งมากต้นทุนชนิดนี้ก็
มากด้วย ถ้าผลิตบริการขนส่งน้อยต้นทุน
นี้ก็น้อย 

48 ต้นทุนรวม  Total Cost เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรวม
เอาต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรมา
รวมกัน 

49 ต้นทุนเที่ยวกลับ  Back Haul Cost ค่าใช้จ่ายที่ได้รวมเอาลักษณะของค่าเสีย
โอกาสเข้าไปด้วย ถือเป็นค่าชดเชยที่ต้อง
ท าให้เสียโอกาส 

50 ธุรกิจขนส่ง Logistics 
Business การเคลื่อนย้าย,การขนย้าย 

51 น้ าหนักรวมของ
สินค้า 

Gross Weight การรวบรวมน้ าหนักของสินค้า 

52 บัญชีราคาสินค้า Commercial 

Invoice 

การเก็บรวบรวมเงินและราคาของสินค้า 

53 บรรจุหีบห่อ Packing List การบรรจุภัณฑ์,พัสด ุ

54 บริการ Services การบริการดูแลเอาใจใส่ในการท างาน 

55 ใบก ากับสินค้า Invoice เอกสารที่แสดงรายการสินค้าที่ผู้ขาย
จัดส่งให้กับผู้ซื้อ 

56 ใบขอซื้อ  Purchase 
Requisition 

ใบขอซื้อสินค้าเพิ่ม 

57 ใบสั่งซื้อสินค้า   Purchase Order เอกสารที่แผนกจัดซื้อสินค้าจัดท าขึ้น

หลังจาก ได้รับใบขอซื้อสินค้าจากแผนก

คลังสินค้า 

58 ใบสั่งงาน Job  Order ใบมอบหมายงาน 
 

ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

59 ใบส่งสินค้า Delivery note เอกสารจากผู้ส่ งสินค้าที่ถูกต้องตาม
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กฎหมาย ซึ่งแสดงสินค้าที่จัดส่งถึงผู้รับ 
เป็นหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าส่ง
สินค้าไปแล้ว 

60. ใบสั่งให้น าสินค้า
ขึ้นเรือ 

Shipping Order ให้ปฏิบัติตามค าสั่งในการน าสินค้าขึ้นเรือ 

61 ใบเสร็จรับเงิน
ระบบลูกหนี้ 

Receipt , A/R ใบรับเงินระบบผู้เป็นหน้ีคู่กับเจ้าหนี้ 

62 ใบเสร็จรับเงิน  Receipt เอกสารที่ผู้ขายออกให้ผู้ซื้อ 

63 ใบแจ้งหน้ี Billing ใบส าคัญในการเก็บเงิน 

64 ประสิทธิภาพใน
การขนส่ง 

Efficiency of 
Transportation 

การขนส่งที่มีคุณภาพมาตร 
ฐานและประสิทธิภาพ 

65 ประเภทการขนส่ง Transportation การขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าและมีการ
พัฒนาการมากยิ่งขึ้น 

66 ปัจจัยด้านการตลาด  Market Factors ช่องทางขนส่งหมายถึงการเคลื่อนย้ายจาก
จุดเร่ิมต้นไปยังจุดปลายทาง 

67 ผู้จัดส่งวัตถุดิบ Supplier ผู้จัดหาวัตถุดิบมาป้อนให้แก่องค์การ 
จัดเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์ การ 
และแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กลับคืนเป็น
รายได้ 

68 ผู้รับสินค้า Notify Party ผู้ที่ได้รับสินค้าจากผู้ส่งสินค้า 

69 ผู้รับประโยชน์ The Beneficiary เป็นบุคคลภายนอกสัญญาที่มีสิทธิ รับ
ประโยชน์ในค่าสิน 
ไหมทดแทน 
 
 

70 ระบบการจัดการ
ขนส่ง 

transportation 
Management 
System 

ระบบในการจัดการของการขนส่ง 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
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71 ระบบการผลิตแบบ
ทัน 
เวลาพอดี 

Just-in-Time 
System 

การผลิตหรือการส่งมอบสิ่ง 
ของที่ต้องการ ในเวลาที่ต้อง 
การด้วยจ านวนที่ต้องการ โดยใช้ความ
ต้องการของลูกค้า เป็นเคร่ืองก าหนด
ปริมาณการผลิตและการใช้วัตถุดิบ 

72 ระยะทาง   Distance ระยะทางเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุน
การขนส่ง 
 

73 วัฎจักรชีวิตของการ
ขนส่ง 

Transportation 
life cycle 

การขนส่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสิ่ง
ต่างๆโดยทั่วไปที่จะต้องมีจุดเร่ิมต้น จุดที่
เจริญเติบโตและจุดอ่ิมตัว 

74 ศูนย์กระจายสินค้า Distribution 

Center 
 

ศู น ย์ ที่ ด า เ นิ น ก า ร รั บ วั ต ถุ ดิ บ 
ส่วนประกอบ หรือสินค้าส าเร็จ มาแยก
ประเภท และบรรจุรวบรวมใหม่ เพื่อ
จัดส่งให้แก่ลูกค้า 

75 อ านวยความ
สะดวก 

Conventional 
Tail Lifts 

การอ านวยความสะดวกในการท างาน 

76 อ านวยด้านบริการ
ด้านการขนส่ง 

Conventional 
Services 
Transportation 

การอ านวยการบริการด้านการขนส่ง 

77 อรรถประโยชน์ Utility การขนส่งที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์และ
มูลค่าต่างๆ 

78 อรรถประโยชน์
เกี่ยวกับสถานที่ 

Utility Place เป็ นอรรถประโยชน์ที่ เ กิ ด จ ากก าร
เปลี่ยนแปลง ย้าย เคลื่อนที่ จากสถานที่
หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 

79 อรรถประโยชน์
เกี่ยวกับเวลา 

Utility Time เป็นอรรถประโยชน์ที่ เกิดจากการน า
สินค้าหรือบริการไปยังสถานที่ต่างๆ ได้
ทันตามเวลา 
 
 
 

ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
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80 อรรถประโยชน์
เกี่ยวกับการ
ครอบครอง
กรรมสิทธิ์ 

Utility 
Ownership 

เป็ นอรรถประโยชน์ที่ เ กิ ด จ ากก าร
เปลี่ยนแปลงการครอบครองกรรมสิทธิ์
ในสินค้าและบริการเป็นการเปลี่ยนมือผู้ที่
มีกรรมสิทธิ์หรือผู้เป็นเจ้าของ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 
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  จากการศึกษากระบวนการขนส่งด้วยระบบ GPS บริษัท อีสเทิร์น โพลี
แพค จ ากัด ได้มีการพัฒนาระบบการด าเนินงาน และให้บริหารที่ทันสมัยโดยการน าเอา
เทคโนโลยีมาช่วยในการขนส่งในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้การขนส่งสินค้า เป็นไปอย่ามี
ประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากลในการให้บริการต่างๆ รวมทั้งพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาและการกระจายสินค้าที่สามารถบริการลูกค้าได้ทุกความต้องการ โดยเฉพาะใน
ด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าโดยมีรถขนส่งขนส่งที่ติดตั้งระบบสัญญาณ GPS มา
ใช้ในการขนส่งแก้วพลาสติก โดยมีการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาของการน าระบบ GPS 
มาใช้ในการขนส่ง เพื่อน ามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. ขั้นตอนการขนส่งแก้วพลาสติกรถบรรทุกด้วยระบบ GPS 
  2. ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบ GPS มาใช้ในการขนส่ง 
  3. น าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและน าไปประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
  4. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี  เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในด้านการขนส่ง และประยุกต์ใช้การจัดท าโครงการ 
1. ขั้นตอนการขนส่งแก้วพลาสติกทางรถยนต์ด้วยระบบ GPS 
  โดยการขนส่งทางบรรทุกด้วยระบบ GPS ในการน าทางของบริษัท อีส
เทิร์น       โพลีแพค จ ากัด ดูใบออกออเดอร์ว่ามีสินค้าชนิดใดบ้าง และเช็คใบเบิกสินค้าให้
ตรงตามใบออเดอร์ที่ลูกค้าก าหนด เมื่อเช็คเรียบร้อย พนักงานในการขนส่งเช็คตารางการ
ขนส่งดูจากวันที่ของแต่ละเดือน ทางบริษัทจะมีตารางติดไว้ให้พนักงานดู โดยทาง
พนักงานขนส่งสามารถเช็คได้ว่าในแต่ละวันจะต้องส่งสินค้าให้เจ้าไหนบ้าง ระยะทาง
ก่อน-หลัง เช็คเส้นทางที่ปลอดภัย และท าการขนส่งไปยังลูกค้าโดยใช้ GPS เชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์มือถือ รวมถึงใช้แผนที่ร่วมด้วย เพื่อน าทางไปยังจุดหมายของลูกค้า 
2. ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบ GPS มาใช้ในการขนส่ง 
  ก่อนที่ GPS จะจับสัญญาณได้นั้น ต้องอาศัยระยะเวลาชั่วครู่หนึ่ง 
ประมาณ 1-2 นาที ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพชิฟ GPS ที่ใช้ ควรรอระยะเวลาสักพักหนึ่ง
ก่อนที่จะตัดสินว่า GPS นั้นใช้งานไม่ได้ ซึ่งบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด น าระบบมา
ใช้ได้ไม่นานจึงท าให้ชิฟนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ และพนักงานยังมีความไม่เข้าใจ 
เพราะยังไม่เชี่ยวชาญในการน าระบบ GPS มาใช้ระบบการขนส่ง อาจมีการคลาดเคลื่อน
ของระยะจากสถานที่จริง 
 
 
3. น าความรู้ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและน าไปประกอบอาชีพในอนาคต 
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 ด้านการศึกษา 
 3.1 น าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าไปศึกษาดูงาน มาเรียนรู้เพิ่มเติม แลกเปลี่ยน
ความรูก้ับผู้มีประสบการณ์ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป 
 3.2 สามารถน าข้อมูลมาเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และ
เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจในรุ่นต่อไป 
 ด้านการประกอบอาชีพ 
 สามารถน าความรู้จากการเข้าไปศึกษาดูงานไปใช้ในอนาคตได้จริง และต่อยอดใน
การประกอบอาชีพ เพื่อให้ตนเองเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีความรู้ความเข้าใจใน
การท างาน 
4. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในด้านการ
ขนส่ง และประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ 
 คณะผู้จัดท าโครงการได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี มาใช้
ประโยชน์ในด้านการขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ และสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ 
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 บทที ่5  

สรุปข้อเสนอแนะ 
 

  จากที่คณะผู้จัดท าโครงการได้เข้าไปศึกษาขั้นตอนการขนส่งของ บริษัท 
อีสเทิรน์ โพลีแพค จ ากัด ท าให้ทราบถึงกระบวนการขนส่งแก้วพลาสติกด้วยรถบรรทุกใน
การปฏิบัติงาน และแนวทางในการพัฒนาการขนส่งแก้วพลาสติกโดยใช้ระบบ GPS ใน
การน าทาง 
 
สรุป 
  1. วิธีการและขั้นตอนการขนส่งแก้วพลาสติก โดยการขนส่งทางรถยนต์
ด้วยระบบ GPS ในการน าทางของบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด ดูใบออกออเดอร์ว่ามี
สินค้าชนิดใดบ้าง และเช็คใบเบิกสินค้าให้ตรงตามใบออเดอร์ที่ลูกค้าก าหนด เมื่อเช็ค
เรียบร้อย พนักงานในการขนส่งเช็คตารางการขนส่งดูจากวันที่ของแต่ละเดือน ทางบริษัท
จะมีตารางติดไว้ให้พนักงานดู โดยทางพนักงานขนส่งสามารถเช็คได้ว่าในแต่ละวันจะต้อง
ส่งสินค้าให้เจ้าไหนบ้าง ระยะทางก่อน-หลัง เช็คเส้นทางที่ปลอดภัย และท าการขนส่งไป
ยังลูกค้าโดยใช้ GPS เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ รวมถึงใช้แผนที่ร่วมด้วย เพื่อน าทางไปยัง
จุดหมายของลูกค้า 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบ GPS มาใช้ในการขนส่งก่อนที่ 
GPS จะจับสัญญาณได้นั้น ต้องอาศัยระยะเวลาชั่วครู่หนึ่ง ประมาณ 1-2 นาที ขึ้นอยู่กับ
ประสิทธิภาพชิฟ GPS ที่ใช้ ควรรอระยะเวลาสักพักหนึ่งก่อนที่จะตัดสินว่า GPS นั้นใช้งาน
ไม่ได้ ซึ่งบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด น าระบบมาใช้ได้ไม่นานจึงท าให้ชิฟนั้นยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอ และพนักงานยังมีความไม่เข้าใจ เพราะยังไม่เชี่ยวชาญในการน า
ระบบ GPS มาใช้ระบบการขนส่ง อาจมีการคลาดเคลื่อนของระยะจากสถานที่จริง 

3. น าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและน าไปประกอบอาชีพ
ในอนาคต ทางด้านการศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าไปศึกษาดูงาน มาเรียนรู้
เพิ่มเติม แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้มีประสบการณ์และอาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป อีกทั้งยังสามารถน าข้อมูลมาเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อ
การศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจในรุ่นต่อไป  ทางด้าน
การประกอบอาชีพ สามารถน าความรู้จากการเข้าไปศึกษาดูงานไปใช้ในอนาคตได้จริง 
และต่อยอดในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ตนเองเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพและมีความรู้
ความเข้าใจในการท างาน 
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4. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อน ามาใช้ในการ
ด้านขนส่ง และประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ คณะผู้จัดท าโครงการได้น าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี  มาใช้ประโยชน์ในด้านการขนส่งให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดต้นทุน และลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้ทางบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด น าไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
 1. บริษัทควรจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถ เพื่อศึกษาวิธีการใช้ระบบ GPS 
ศึกษาหลักกฎหมายในการเดินรถและศึกษาเส้นทางการขับรถก่อนการปฏิบัติจริง 
 2. บริษัทควรควรจัดให้มีการตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางขนส่ง 
 3. บริษัทควรควรมีการติดตามข่าวสาร สภาพดินฟ้าอากาศ จากสื่อต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการขนส่ง 
 4. บริษัทควรควรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ ให้มีความตั้งใจและรับผิดชอบไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและ
ปัญหาที่เกิด สามารถแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
 
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 
 1. ตัวหนังสือไม่ชัดเจน ขนาดไม่เท่ากัน 
 2. เน้ือหาบางอย่างไม่ตรงตามหัวข้อ 
 3. ใช้ค าพูดไม่ถูกต้องบางประโยค 
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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     ภาคผนวก ข 

ขั้นตอนเข้าเยี่ยมชมภายในบริษทั 
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ภาพการศึกษาดูงานท่ีบริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จ ากัด 

 

  มอบของขวัญให้กับหัวหน้าฝ่ายจัดหาบุคคลของบริษัท 

 

 
 

 เจ้าหน้าที่ให้ชมสื่อและอธิบายกระบวนการการท างานของบริษัท 
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 สอบถามข้อมูลแต่ละหัวข้อที่ท า 
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ภาคผนวก  ค 

ขั้นตอนการท าโมเดล 
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ผังโมเดล 

 

 

วางแผนและวางผังเพื่อง่ายการประกอบ 
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ตัดและเตรียมส่วนต่าง ๆ เพื่อประกอบบนแผ่นกระดาน  

 

 

 

ประกอบส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ 
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เสร็จสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก ง 

งบประมาณการท าโมเดล 
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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 
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 
16 ปกใส 1 แผ่น 5 
17 กาว uhu 1 หลอด 70 
18 อุปกรณ์ตกแต่ง 812 
19 กระดานไม้ 150 
20 กระดาษสติ๊กเกอร์ 50 

รวม 2,396 
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ประวัติผู้จัดท า 
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ประวัติผู้จัดท า 

 

ชื่อนามสกุล นางสาววววิชุดา ล้อมสมบัติ 

วันเดือนปีเกิด 4 พฤษจิกายน 2540 

ที่อยู่ 60/304 หมู่11 ซอยเปรมฤทัย  

ต าบลบางเมืองใหม่ อ าเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรปราการ  

E – Mail wichuda4378@hotmail.com 

 

 

 ชื่อนามสกุล นายพัสกร จารุปวีณ 

วันเดือนปีเกิด 9 พฤษภาคม 2541  

ที่อยู่ 123 อ่อนนุช 40  

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร   

E- Mail earth900@hotmail.com 

 

 

 

 
 

mailto:wichuda4378@hotmail.com

