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บทคัดย่อ 

 การศึกษากลยุทธ์การลดต้นทุนการส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุก กรณีศึกษา 
บริษัท โฮชิน อีเล็กโทรนิคส์ จ ากัด โดยมีวัถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์การลดต้นทุนในการขนส่ง
สินค้าทางบกโดยรถบรรทุก เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Milk run เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยใช้ระบบ GPS  เพื่อน าหลังเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมี
เหตุผลมาใช้ในการท าโครงการ เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์การศึกษาระดับสูงและน าไปใช้
ประโยชน์ในการประยุกต์ธุรกิจในอนาคตได้ 
 โปรแกรม Microsoft word คณะผู้จัดท าได้น ามาประยุกต์ใช้ในการพิมพ์งานและจัด
หน้ากระดาษและตัวหนังสือในการท างานและการท าโครงการเล่มนี้ โดยน าหลักการของโปรแกรม 
Microsoft word มาใช้ในการท าโครงการให้สมบูรณ์แบบ และยังมีโปรแกรม Power point น ามา
ประยุกต์ใช้ในการท าโครงการนี้โดยน าโปรแกรม Power point มาจัดท าเป็นรูปแบบการน าเสนองาน 
เพื่อให้งานออกมาในรูปแบบที่สวยงามและทันสมัยในการน าเสนองานและเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์
แบบที่สุด 
 ผลการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งโครงการนี้มีประโยชน์ต่อผู้
จัดโครงการเกี่ยวกับการศึกษาด้านการขนส่งและได้รู้ถึงกลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ต่อ
นักศึกษารุ่นน้องให้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาทางด้านการขนส่งสินค้าและยังศึกษาสภาพปัญหาในการ
ขนส่งและวิเคราะห์ท าการแก้ไขปัญหาในการขนส่งได้อีกด้วย และต่อบริษัทฯได้เอาข้อมูลมาเผยแพร่
ให้กับนักศึกษาและให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจาก 
อาจารย์ยุพิน  รอดไผ่ล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้ศึกษาโครงการตระหนักถึงความตั้งใจจริงและ
ความทุ่มเทของอาจารย์และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

 ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารบริษัท โฮชิน อิเล็ก โทรนิคส์ จ ากัด ที่มีแนวคิดให้นักศึกษา
เข้าศึกษาดูงานภายในบริษัท  รวมถึงพนักงาน เจ้าหน้าที่และพี่วิทยากร บริษัท โฮชิน อิเล็ก  โทรนิคส์ 
จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความอนุเคราะห์เสียสระเวลาอันมีค่าของทุกท่านที่ให้ค าแนะน าให้
ความรู้ข้อมูลภายในบริษัท รวมถึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยดูแลความ
ปลอดภัยกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาภายในบริษัท ทุกท่านที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการจัดท าโครงการ 
ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ที่ให้ค าแนะน าที่ดี เป็นก าลังใจที่ดีเยี่ยมทุกคร้ัง และ
ขอบคุณเพื่อนๆทุกคน ที่ให้ค าแนะน าที่ดีในการศึกษาโครงการคร้ังนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่คอย
สนับสนุนจนท าให้การศึกษาโครงการคร้ังนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 อนึ่ง ผู้จัดท าโครงการหวังว่า โครงการฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่มากก็น้อย จึงขอ
มอบส่วนดี ทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่าคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให้ผลงานการศึกษา
โครงการเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและขอมอบความกตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้มี
พระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้ศึกษาโครงการขอน้อมรับผิดเพียงผู้
เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
การศึกษาโครงการต่อไป 
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 การขนส่งในปัจจุบันจะต้องค านึงถึงหลายปัจจัยต่างๆ การท าธุรกิจในปัจจุบัน
ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเป็นต้นทุนที่มีส่วนส าคัญต่อราคาสินค้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายหลายด้าน
มากไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะเชื่อเพลิงที่มีราคา
สูงขึ้นเร่ือยๆ การบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดความเสียหายไป
จนถึงมือลูกค้านอกจากจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนทาง
ธุรกิจได้อีกด้วย แต่การบริหารการขนส่งสินค้าในความเป็นจริงท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเราไม่
สามารถติดตามรถทุคันได้ตลอดเวลาที่เดินทางขนส่งสินค้าออกนอกบริษัท ท าให้พนักงานขนส่ง
สินค้าสามารถหาข้ออ้างเหตุผลต่างๆ ในการหลีกเลี่ยงข้อก าหนดและกฎระเบียบที่วางไว้ของ
บริษัท ท าให้บริษัทเสียหายทางด้านการขนส่ง ท าให้จากต้นทุนการขนส่งที่มีมากอยู่แล้วกลายเป็น
เพิ่มขึ้นไปอีกสะสมไปนานๆเข้าอาจจะท าให้บริษัทเกิดภาวะเสี่ยงในการขาดทุนได้  

 การลดต้นทุนในงานด้านโลจิสติกส์ เป็นกระบวนการในขั้นตอนหนึ่งที่มี
ความส าคัญ จะเห็นได้ว่าบางคร้ังเราจะต้องเจอกับปัญหาที่เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร ซึ่งเราจ าเป็นต้องหากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพื่อการส่งมอบสินค้าให้กับ
ลูกค้าถึงภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายด้านผลก าไรให้เพิ่มมากขึ้นและให้
สินค้าเหล่านั้นถูกเคลื่อนย้ายไปยังจุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้ให้ได้ในเวลาที่รวดเร็วและมีความ
ถูกต้องมากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดตามมาในอนาคตและสถานการณ์ปัจจุบันมีราคาน้ ามัน
สูงขึ้นมาก และยังมีการแข่งขันทางธุรกิจ ทุกบริษัทจึงต้องหาวิธีลดค่ าใช้จ่ายทางด้านการขนส่ง
สินค้าให้มากที่สุด  เพื่อให้บริษัทสามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้ จึงมีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งให้
พร้อมและทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งในการขนส่งสินค้าในแต่ละคร้ังจะมีค่าใช้จ่าย
และมูลค่าของสินค้าที่น าส่ง ซึ่งต้องดูแลและควบคุมการขนส่งสินค้า รวมถึงความต้องการของลูก
ค่าซึ่งถือว่ามีความส าคัญอย่างมาก หากเราไม่มีการบริหารจัดการที่ดีแล้วจะประสบกับปัญหา

 ดังนั้นคณะผู้จัดท าด าเนินการศึกษากลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางบก
โดยรถบรรทุกกรณีศึกษาบริษัท โฮชิน อีเล็กโทรนิคส์ ซึ่งจะท าให้เข้าใจกลยุทธ์ด้านการลดต้นทุน
ในการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก และน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านการขนส่งสินค้าให้มี
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ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล น าไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพและพัฒนาต่อยอดได้อีกมากมาย                                                                                   

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุกของ          
บริษัท โฮชิน อีเล็กโทรนิคส์ จ ากัด 

 2.  เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Milk run ของบริษัท โฮชิน อีเล็ก
โทรนิคส์ จ ากัด 

 3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยใช้ระบบ GPS ของบริษัท 
โฮชิน อีเล็กโทรนิคส์  จ ากัด 

  4. เพื่อน าหลังเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาใช้ในการท าโครงการ 
  5. เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์การศึกษาระดับสูงและน าไปใช้ประโยชน์ในการ 

ประยุกต์ธุรกิจในอนาคตได้ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1. ได้รู้ถึงกลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุก 
 2. ได้รู้ถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Milk run  

  3. ได้รู้ถึงประสิทธิภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยใช้ GPS  

 4. ได้รู้ถึงการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการท าโครงการ 

 5. ได้รู้ถึงการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้การศึกษาระดับสูงและน าไปใช้
ประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในอนาคตได้ 
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บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนิน ธุรกิจ 

 

 บริษัท โฮชิน อีเล็คโทร นิคส์ จ ากัด หรือที่มีชื่อย่อว่าบริษัทว่า “HCE” บริษัท

ด าเนินธุรกิจด้านการผลิตและขายส่งเคร่ืองมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  มีหัวข้อที่จะศึกษา

ดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 

3. ผังองค์กร 

4. แผนที่ 

5. นโยบายและวิสัยทัศน์  

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท  

 บริษัท โฮชิน อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 1996 เป็นผู้น าในการผลิตชุด

สายไฟ Wire Harness ,สายไฟที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, ชุดสายไฟคอมพิวเตอร์, ชุดสายไฟ

รถยนต์ และประกอบชุดสายไฟส าหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  

 บริษัท โฮชิน อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางส าหรับ

ความสามารถด้านวิศวกรรมและความเป็นเลิศด้านการบริหารลูกค้าของเราจะพึ่งพาความเชี่ยวชาญ

ของเราในด้านเทคโนโลยีสายผลิตภัณฑ์ขั้นสูง 

 นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ได้ผลิตและสร้างชื่อเสียงให้กับสินค้าที่มีคุณภาพสูงซึ่ง

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะกับลูกค้าหลัก ได้แก่ Delta, Electrolux, 

Beko,Mitsubishi, Hitachi, Sharp, Sony, Panasonic เป็นต้น 
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 ผ่านมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 และ มาตรฐาน ISO / TS 

16949 :2009 

                            

 

 

 

 

 

          

 

 ISO / TS 16949 : 2009                              ISO 9001 : 2008                             

ภาพท่ี 2.1 หนังสือรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 

 
สถานที่ตั้ง : ส านักงานใหญ่ (บางป)ู เขตส่งออก นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
บุคคลติดต่อ Mr. Yeong Kar Heng 
ที่อยู่ : 668 หมู่ 4 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
รหัสไปรษณีย์ 10280 
โทร 02-3240015~8 
แฟกซ์  02-3240301~2 
E-mail  yeong@hoochin.co.th  
 

 

 

mailto:yeong@hoochin.co.th
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท  

 

ภาพท่ี 2.2 หน้าโรงานผลิตบริษัท  โฮชิน อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด 

 

    

ภาพท่ี 2.3 แผ่นป้าย บริษัท  โฮชิน อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด 
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ภาพท่ี 2.4 หน้าออฟฟิส บริษัทโฮชิน อีเล็คโทร นิคส์ จ ากัด   
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3. ผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ผังองค์กร บริษัท โฮชิน อีเล็กโทร นิคส์ จ ากัด 
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Managing Director (President)
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4. แผนท่ี 

 

ภาพท่ี 2.6 แผนที่ บริษัท บริษัท โฮชิน อีเล็กโทร นิคส์ จ ากัด 
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5. นโยบาย และ วิสัยทัศน์  

 นโยบาย 4 ข้อ เป็นกลยุทธ์ของความส าเร็จ 

 การบริหารที่ดีเยี่ยม 

 คุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม 

 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 

 การบริการลูกค้าอย่างประทับใจ  

 นโยบายสิ่งแวดล้อม  

 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ผลิตภัณฑ์หรือ บริการใด ๆ ที่

เกี่ยวกับการลดของเสียหรือการประหยัดพลังงาน  

 การปรับปรุงและลดมลภาวะที่เป็นพิษอย่างต่อเน่ือง 

 ปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

 วิสัยทัศน์   

 พนักงานของเราคือสินทรัพย์ที่ส าคัญที่สุดของเรา  เราจะพัฒนาพนักงานอย่าง

เต็มที่เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และดึงศักยภาพสูงสุดของพวกเขาออกมา   

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 บริษัทโฮชิน อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด ผู้น าในการผลิตชุดสายไฟ Wire Harness ,

สายไฟที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม, ชุดสายไฟคอมพิวเตอร์, ชุดสายไฟรถยนต์ และประกอบชุด

สายไฟส าหรับผลิตภัณฑ์ มีความเชี่ยวชาญ และช านาญเป็นพิเศษ ส าหรับแม่พิมพ์ และแบบพิมพ์

ต่างๆ ของชุดสายไฟ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างครบครัน 

 

  

ภาพท่ี 2.7 สาย SATA3.0 สีฟ้า (มีหัวล็อก) 
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ภาพท่ี 2.8 เต้าเสียสายไฟ power supply 

 

 

ภาพท่ี 2.9 ผลิตภัณฑ์ สาย IDE Cable (สายแพ IDE) 
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ภาพท่ี 2.10 ผลิตภัณฑ์ สาย LAN 

 

 

ภาพท่ี 2.11 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal 
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ภาพท่ี 2.12 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 

 

 ภาพท่ี 2.13 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 
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ภาพท่ี 2.14 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 

 

 

ภาพท่ี 2.15 ผลิตภัณฑ์ เต้าเสียบไฟ power supply 
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ภาพท่ี 2.16 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal 

 

 

ภาพท่ี 2.17 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 
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ภาพท่ี 2.18 ผลิตภัณฑ์ สาย IDE Cable  

 

 

 

ภาพท่ี 2.19 เต้าเสียสายไฟ power supply 



17 

 

 

 

ภาพท่ี 2.20 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 

 

ภาพท่ี 2.21 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 
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ภาพท่ี 2.22 ผลิตภัณฑ์ สายไฟแดงด า ชนิดสายอ่อน 

 

 

ภาพท่ี 2.23 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 



19 

 

 

ภาพท่ี 2.24 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 

 

ภาพท่ี 2.25 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 
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ภาพท่ี 2.26 ผลิตภัณฑ์ เต้าเสียสายไฟ power supply 

 

 

ภาพท่ี 2.27 ผลิตภัณฑ์ เต้าเสียสายไฟ power supply 
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ภาพท่ี 2.28 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 

 

ภาพท่ี 2.29 ผลิตภัณฑ์ เต้าเสียสายไฟ power supply 
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ภาพท่ี 2.30 ผลิตภัณฑ์ สาย wire with terminal  ELECTRONICS 

(ที่มา: WWW.hoochin.com) 

แหล่งอ้างอิง :  บริษัท โฮชิน อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด  / Hoo Chin Electronics Company Limite 
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

  คณะผู้จัดท าโครงการได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการ ศึกษากลยุทธ์การลด
ต้นทุนการขนส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุก กรณีศึกษา บริษัท โฮชิน อีเล็กโทรนิคส์  จ ากัด ซึ่งมี
แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

1. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
2. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการลดต้นทุน 
3. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางบก 
4. การขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก 
5. นิยามศัพท์ 

1. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับกลยุทธ์   
  1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือกโดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจาก
น้ ามันดีเซลหรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG จะประหยัดกว่าการใช้
น้ ามันประมาณ 60-70% แต่ในการตัดสินใจติดตั้งระบบ NGV ผู้ประกอบการควรมีการตัดสินใจที่
ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากการติดตั้งระบบ NGV ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง ในการติดตั้ง
ผู้ประกอบการควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ พิจารณาประเภทของเคร่ืองยนต์ พิจารณา
สถานีบริการ NGV และเส้นทางในการขนส่ง สุดท้ายคือ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ซึ่ง
การพิจารณาถึงองค์ประกอบเหล่านี้ จะท าให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความเป็นไปได้ของการติดตั้งใน
ด้านผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
   2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่หรือการใช้วิธีการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการ
ขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซึ่งโครงสร้างของ
ระบบขนส่ง สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้ 5 แบบ คือ  
 - การขนส่งทางถนน เป็นรูปแบบการขนส่งที่นิยมใช้มากที่สุด ส าหรับการขนส่ง
ภายในประเทศ 
 - การขนส่งทางราง มีข้อจ ากัดในด้านสถานที่ตั้ง และสถานีบริการ ต้นทุนการขนส่งต่ า 
และสามารถบรรทุกสินค้า ได้ครั้งละมากๆ 
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  - การขนส่งทางน้ า สามารถขนส่งได้คร้ังละมากๆ มีต้นทุนในการขนส่งต่ าที่สุด 
และเป็นการขนส่งหลักของการขนส่งระหว่างประเทศ 
  - การขนส่งทางอากาศ ใช้ส าหรับการขนส่งระยะทางไกลๆ และต้องการความเร็ว
สูง มีต้นทุนการขนส่งสูงที่สุด และใช้กับสินค้าที่มีราคาแพง มีน้ าหนักและปริมาตรน้อย 
  - การขนส่งทางท่อ ต้องมีการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งสถานที่รับและส่งสินค้าที่
แน่นอน ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการขนส่ง
สินค้าโดยรวมของประเทศ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งในประเทศ ได้เอ้ืออ านวย
ให้สามารถขนส่งถึงที่หมายปลายทางได้ (Door-to-door) ในขณะที่การขนส่งทางรางยังคงมีข้อจ ากัด
อยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการผสมผสานรูปแบบการขนส่งเพื่อให้สามารถทันกับการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า โดยค านึงถึงต้นทุนการขนส่งให้ประหยัดที่สุด นอกจากนี้การขนส่งทางรางยัง
สามารถใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้จึงเหมาะกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งการขนส่ง
สินค้า ระยะไกลจะใช้การขนส่งโดยรถไฟ และใช้การขนส่งโดยรถยนต์เพื่อส่งสินค้าระหว่างจุดต้น
ทางสินค้า กับสถานีต้นทางและระหว่างสถานีปลายทางกับจุดปลายทางสินค้า ส่วนระยะใกล้จะใช้
การขนส่งทางถนน นอกจากการปรับมาใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อประหยัดต้นทุนการ
ขนส่ง เช่น ทางน้ าซึ่งประหยัดกว่าการขนส่งทางถนน 8 -9 เท่า หรือทางรางซึ่งประหยัดกว่าการ
ขนส่งทางถนนโดยประมาณ 3 เท่า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบยังช่วยในการแก้ปัญหาเร่ือง
การจราจรติดขัดได้อีกด้วย  
  3. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้าการหาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ตามจุด
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้าน มีการ
จัดระบบการขนถ่ายสินคาการจัดพื้นที่การเก็บสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้า (บาร์โค้ด /สายพาน
ล าเลียง) ระบบบริหารคลังสินค้า มีการจัดประเภทสินค้า ที่จัดเก็บการบรรจุด้วยหน่วยมาตรฐาน 
(Stock Keeping Units: SKU) มีอุปกรณ์จัดวางสินค้าการมีศูนย์กระจายสินค้า จะช่วยท าให้สามารถ
ลดต้นทุนการขนส่งได้เนื่องจากการขนส่งตรงถึงลูกค้า ในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพัก
สินค้า ตามต่างจังหวัด ที่เป็นศูนย์กลางการขนส่ง ท าให้ส่วนใหญ่ต้องขนส่งรถเที่ยวเปล่ากลับหรือ
ส่งสินค้า ไม่ เต็มคันรถ ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวท าได้ โดยการมีศูนย์กระจายสินค้า ที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีโครงข่ายกระจายสินค้า ท าหน้า ที่รวบรวมสินค้า ให้เต็มคันรถหรือจัดพาหนะให้
เหมาะสมกับจ านวน และสอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบสินค้า อีกทั้งยังมีเครือข่ายในการรวบรวม
สินค้า หรือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงานอีกด้วย  
  4. กลยุทธ์การขนส่งสินค้า ทั้งเที่ยวไปและกลับการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
ด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือ Backhauling management เป็นการจัดการการขนส่งที่มีเป้าหมาย
ให้ เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยาน (Load utilization) เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้า 
เสร็จ จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่งท าให้เกิดต้น ทุนของการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่า
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ประโยชน์ ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-value added cost) และ
ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้ต้นทุนการ
ประกอบการสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการขนส่งเที่ยวกลับ ในปัจจุบันยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากไม่ทราบปริมาณความต้องการในการขนส่ง
สินค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางของสินค้า ที่ส าคัญปริมาณความต้องการการขนส่งสินค้า ระหว่าง
ต้นทางและปลายทางมักจะมีปริมาณไม่เท่ากันการบริหารการจัดส่งเที่ยวกลับจะประสบความส าเร็จ
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการบริหารด้านข้อมูลข่าวสาร (Information flow) ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการจะต้องมี
การให้ความร่วมมือ การวางแผน การพยากรณ์ความต้องการ รวมถึงการเติมเต็มสินค้า 
(Collaborative planning forecasting and replenishment: CPFR)  

  5. กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์
การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation 
management system; TMS) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ธุรกิจการขนส่ง ซึ่งก็คือ ความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือ 
การบริหารการจัดการด้านขนส่ง (Transportation manager) ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนการ
ด าเนินงานขนส่งและอีกองค์ประกอบหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง (Transportation 
optimizer) มีหน้าที่ช่วยการตัดสินใจในเร่ืองการบรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆการท างานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่การจัดการ
ใบส่งสินค้า การเลือกเส้นทางที่ประหยัดที่สุด (Routing) การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Utilization) การจัดตารางเดินรถ (Scheduling) การจัดสินค้า ขึ้นรถแต่ละคัน (Loading) ล้วนแล้วแต่
เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการวางแผนค่อนข้างมาก หากต้องการให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ าสุด ดังนั้น
ระบบวางแผนการจัดส่งสินค้า จึงเข้า มาช่วยท าให้ผู้วางแผนสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้า ได้
อย่างรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลจากระบบติดตามยานพาหนะอัตโนมัติด้วยระบบดาวเทียมบอก
ต าแหน่ง (Automatic vehicle location system; AVLS) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 (ที่มา: https://www.bangkokbanksme.com/article/25649) 
 
2. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการลดต้นทุน 
 ปัจจุบันการขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การ
ผลิตการขาย และการจัดจ าหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่ส าคัญ และ
กระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่ง 
ประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้ 



26 

 

  1.ต้นทุนคงที่  (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ ายที่ ไม่มีการ                
เปลี่ยนแปลงตาม ปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าเช่าสถานที่จอดรถ เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น 
  2. ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นต้นทุนหรือ ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ตามปริมาณการให้บริการการขนส่ง เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ ามันหล่อลื่น เป็นต้น 
  3. ต้นทุนรวม (Total cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และ
ต้นทุนผันแปรเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นต้นทุนการบริการขนส่งทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงต้นทุนเที่ยวกลับ 
(Backhauling cost) ด้วย  

  ต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการก าหนดราคาค่าขนส่ง ได้แก่  
  - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า 
  - ปริมาณหรือน้ าหนักของสินค้า ที่บรรทุก 
  - ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลงรวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการรอ 
  - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางในการขนส่ง 
  - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายจึงจ าเป็นต้องมีการบวก
ค่าใช้จ่าย  
  การบริหารต้นทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง  
  การบริการการจัดการในธุรกิจขนส่ง เป็นปัจจัยที่ เ อ้ือผลส าคัญต่อรายได้
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน การลดต้นทุน การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีเทคนิคและ 
หลักการในหลายประเด็นที่น ามาซึ่งการสร้างปรัชญาทางการบริหารที่ประสบผลเลิศในธุรกิจ  
เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการจึงต้องแสดงหาซึ่งความรู้ใหม่ และเรียนรู้ในการจะน าหลักการ 
บริหารที่ดีมาพัฒนากิจการให้มากที่สุด ศาสตร์การจัดการในธุรกิจขนส่งเป็นประโยชน์ในการ 
ปรับปรุงระบบกาบริหารจัดการในธุรกิจ เร่ืองของต้นทุนที่เกิดจากค่าน ้ามันเชื้อเพลิง (Fuel cost)  
ค่าน ้ามันเชื้อเพลิงเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 26.7% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดจัดได้วาเป็นสัดส่วนที่สูงมาก 
ถ้าท่านทราบถึงสาเหตุของการสิ้นเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิงก็จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้อย่าง
มากด้วย 
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ภาพที่ 3.1 น้ ามันเชื้อเพลิง 

  ต้นเหตุของการสิ้นเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิงแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ได้คือ  
  1. ข้อมูลทางเทคนิคที่ควบคุมได้  
  2. การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์  
  3. สภาวะแวดล้อมภายนอก  
  4. วิธีการขับขี่  
  ตัวอย่างการค านวณการลดค่าใช้จ่ายจากน ้ามันเชื้อเพลิง  

- ลักษณะการใช้งาน  
- รถบรรทุก 10 ล้อ น ้าหนักบรรทุก 11 ตัน  
- ใน 1 เดือน รถวิ่งจ านวน 27 วัน  
- อัตราการสิ้นเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิง 3.3 กม./ลิตร  
- ค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้  
- ไม่บรรทุกน ้าหนกัเกิน ประหยัด 5%  
- เลือกเส้นทางเหมาะสม ประหยัด 5%  
- ใช้ความเร็วในช่วงประหยัด ประหยัด 20%  

 

 

 

 

ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน 
 

 (ที่มา: https://sungkomonline.com) 
  

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ต่างกัน 
 ลักษณะเดิม วิธีใหม่ ติดอุปกรณ์ดักลม 
อัตราการกินน้ ามัน 3.3 กม/ลิตร 4.58 กม./ลิตร 4.72 กม./ลิตร 
ค่าน้ ามันต่อเที่ยว 2,634.09 บาท 1,897.93 บาท 1,841.63 บาท 

ค่าน้ ามันต่อ 5 ปี 2,844,818 บาท 2,049,760 บาท 1,988,962 บาท 
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การลดต้นทุนค่าขนส่ง (Running Cost)  
 
  ซึ่งประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากที่สุด  (89% ของปริมาณขนส่ง
โดยรวมของประเทศ) ค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจากการใช้รถได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง ค่าบ ารุงรักษา ค่ายาง โดย
แสดงให้เห็นดังรูป จะเห็นว่าต้นทุนน้ามันเชื้อเพลิงสูงที่สุดการบริหารต้นทุนค่าขนส่งต้องควบคุม
ค่าใช้จ่าย 3 รายการนี้โดยต้องดูความเหมาะสมในการบริหารจัดการให้สมดุล ได้แก่  
  - ค่าเชื้อเพลิง: ขับอย่างไรให้ใช้น้ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่ขับรถเร็วเกิน
จ าเป็น  
  - ค่าซ่อมบ ารุง: ควบคุมได้ถ้ามีการดูแลอย่างใกล้ชิดและสม ่าเสมอ ตรวจเช็คตาม
ระยะทางที่ก าหนด  

  - ค่ายาง: ตรวจสอบและดูแลอย่างสม ่าเสมอทั้งสภาพของยางรถและลมยางที่บรรจุ
ส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ พนักงานขับรถต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง สร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน โดยการอบรมเพิ่มความรู้รวมไปถึงทักษะในการขับรถอย่างประหยัดและปลอดภัย
โดยการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นนี้จะต้องมีการเก็บข้อมูล และตรวจสอบวัดผลด้วย  

  3. ควรเพิ่มการลงทุนทางด้าน IT เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น  
  - TMS (Transportation Management System) เป็นการจัดเส้นทางเดินรถเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขนส่ง  
  - C-Move เป็นระบบการขนส่งที่คิดค้นโดย บริษัท ดี เอ็กซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด ของ
คนไทยซึ่งเป็นระบบการบริหารการจัดสรรงานขนส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้าและผู้ให้บริการส่งสินค้า  
  - GPS (Global Positioning System) เป็นระบบที่ก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกด้วย
ดาวเทียม โดยน ามารวมกับเทคโนโลยี GPRS ของโทรศัพท์ เคลื่อนที่เพื่อบอกถึงข้อมูลการเดินทาง
ต่างๆ สามารถใช้ติดตามสถานะของการขนส่งได้  
  4. ต้องมีการวางแผนระยะยาว สาหรับบริษัทขนส่งทั่วไป เมื่อมีความเชี่ยวชาญใน
การบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น ควรพัฒนาขึ้นมาเป็น3PL (Third-Party Provider Logistics) เต็ม
รูปแบบเพื่อเป็นบริษัทที่รับบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร เป็นการขยายตลาดได้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  
  5. พัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยน แปลงอยู่เสมอ โดยการปรับกลยุทธ์มีการ
วางแผนทางการตลาด ค้นหาวิธีการบริหารจัดการใหม่ๆ ที่สามารถทาให้ต้นทุนการขนส่งมีค่า
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โดยรวมต ่าที่สุดหรือทาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างต่อเน่ือง  
  6. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  (Customer Relationship 
Management) โดยการสร้างความร่วมมือที่จะน าไปสู่การตอบสนองต่อเป้าหมายของแต่ละฝ่ายอย่าง
ชัดเจน  
  7. ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านเงินทุน
มีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องเห็น
ความส าคัญและความเข้าใจในการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ  เพื่อการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนสาหรับผู้ประกอบการ 3PL ได้ดียิ่งขึ้น  
(ที่มา: https:// www.thepsatri.yolasite.com) 
 

3. แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางบก 
  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์กรมการขนส่งทางบก 
  การก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ ของกรมการขนส่งทางบก มีดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ (Vision) คือภาพในอนาคตที่องค์กรต้องการเห็น ต้องการเป็น โดยสิ่งที่
อยากเห็น อยากเป็นนั้น ต้องเกิดประโยชน์ต่อประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ  ข้อสรุปวิสัยทัศน์
ของกรมการขนส่งทางบก คือ กรมการขนส่งทางบก เป็นหน่วยงานที่ “มุ่งมั่นพัฒนาการขนส่งทาง
ถนน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” 
  พันธกิจ (Mission) คือ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์หรือภารกิจตามกฎหมายที่องค์กรต้องด าเนินการ พันธกิจของกรมการขนส่งทางบก มี 6 
ข้อ ดังนี ้
  1) จัดระเบียบ พัฒนาและส่งเสริมการขนส่งทางถนน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย เป็นธรรมคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงกับการขนส่งรูปแบบอ่ืน รวมถึงการขนส่ง
ระหว่างประเทศ 
  2) พัฒนามาตรฐานและก ากับดูแลรถให้มีความปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
  3) พัฒนาระบบการป้องกันอุบัติเหตุ และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางถนน 
  4) ก ากับดูแลการขนส่งทางถนนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
  5) พัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ 
  6) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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  การวางยุทธศาสตร์และก าหนดกลยุทธ์ของกรมการขนส่งทางบก  จะพิจารณาจาก
การวิเคราะห์ สถานะของหน่วยงาน เพื่อมาก าหนดเป็นกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานที่
เชื่อมโยง สอดคล้องกัน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนา ส่งเสริม และก ากับดูแลระบบการขนส่งทางถนน ให้มี
ประสิทธิภาพและ สนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีกลยุทธ์คือ  
  1. พัฒนาและควบคุมมาตรฐานการให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางถนน เพื่อ
ส่งเสริมการใช้บริการรถ  สาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ผู้รับบริการ  
  2. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ทั้งนี้ มีตัวชี้วัด คือ 
   1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการระบบขนส่งด้วยรถโดยสาร
สาธารณะ  

   2. ระดับความส าเร็จในการก าหนดระบบและส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการ
ขนส่งด้วยรถบรรทุก 
   ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนา ส่งเสริม และก ากับดูแลการขนส่งทางถนนให้มีความ
ปลอดภัย และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์ คือ การเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในการ
ขนส่งทางถนนรวมถึงการใช้รถให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีตัวชี้วัด คือ จ านวนรถโดยสาร
ขนาดใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุ 
   ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาการบริหารงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยมีกล
ยุทธ์ คือ การพัฒนา งานด้านบริการประชาชน ทั้งนี้ มีตัวชี้วัด คือ ร้อยละความพึงพอใจ และความ
เชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการด้านทะเบียนรถ และใบอนุญาตขับรถ 
  การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น ทางรถไฟ และทางรถยนต์ การเดินทางโดยรถไฟ 
ปลอกภัย สะดวกสบาย แต่ก็ไม่สามารถแวะพักระหว่างทาง หรือออกไปนอกเส้นทางได้ แต่การ
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถแวะพักตามเส้นทางที่ต้องการได้ ในปัจจุบันมีรถยนต์หลาย
ประเภทบริการรับส่งผู้โดยสาร เช่น รถประจ าทาง รถยนต์รับจ้าง(Taxi) รถเช่า การมีรถยนต์หลาย
ประเภท ท าให้การเดินทางสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางมากขึ้นการ
ขนส่งสินค้าทางบก มี 2  ประเภท 
  1. การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก
ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบกทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีถนนเพิ่มมากขึ้น ขยายถนนเชื่อมโยง
ระหว่างจังหวัดต่างๆได้อย่างทั่วถึงโดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่งซึ่งการขนส่งทาง
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รถยนต์หรือทางรถบรรทุกนั้นสามารถแก้ปัญหาในด้านการจ าหน่ายสินค้าเพราะการขนส่งสินค้า
สะดวกรวดเร็วสามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง 
   
 
  ข้อดี 
  1. สะดวกรวดเร็ว 
  2. เป็นตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้โดยตรง 
  3. บริการได้ถึงที่โดยไม่ต้องมีการขนถ่าย 
  4.ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า 
  5. เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง 
  ข้อเสีย 
  1. ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 
  2. มีความปลอดภัยต่ าเกิดอุบัติเหตุบ่อย 
  3. ก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ 
  4. ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.2 การขนส่งโดยรถบรรทุก 

 
 2. การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางรถไฟเป็นเส้นทางการล าเลียงที่ส าคัญที่สุดของ
ประเทศไทยด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าหนักๆปริมาณ
มากและในระยะทางไกลอัตราค่าบริการไม่แพงการขนส่งทางรถไฟจะมีก าหนดเวลาออกและถึง
จุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอนและมีความปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้าทั้งนี้รถไฟ
จะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ 
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  2.1) รถเฉพาะกิจคือรถไฟที่ออกแบบส าหรับใช้เฉพาะงานเช่นรถบรรทุกน้ ามัน
รถบรรทุกปูนซีเมนต์รถบรรทุกน้ ามันเป็นต้น 
  2.2) รถปิดคือรถไฟที่ปิดทุกด้านเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่ายเมื่อ
ถูกแดดถูกฝน 
  2.3) รถเปิดคือรถไฟที่ไม่มีหลังคาเหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่ไม่ต้องค านึงถึง
ความเสียหายเมื่อถูกแดดหรือถูกฝน 
 
  ข้อดี 
  1. รวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 
  2. ปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 
  3. ประหยัดขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 
  4 .สะดวกเพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 
  5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 
  ข้อเสีย 
  1. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่นเพราะมีกฎระเบียบมาก 
  2. ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อยปริมาณน้อย 
  3. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 
  4. ความยืดหยุ่นมีน้อยเพราะมีเส้นทางตายตัว 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่3.3 การขนส่งทางรถไฟ 
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  องค์ประกอบของการขนส่ง 

  การขนส่ง คือกิจกรรมในการเคลื่อนย้ายสินค้า หรือบุคคลจากสถานที่หนึ่งไปยัง
อีกสถานที่หนึ่ง (Talley, 1983 : 1) จากความหมายดังกล่าวแล้ว การขนส่งจัดกิจกรรมบริการ 2 
ลักษณะ คือสินค้า หรือสิ่งของทุกชนิด ซึ่งได้แก่อาหาร เสื้อผ้า ยารักษาโรค เคร่ืองใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ฯลฯ และรวมถึงไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ ด้วยอีกลักลักษณะหนึ่ง ได้แก่บุคคล ซึ่งอาจ
หมายถึงบุคคลเด่ียวหรือหมู่คณะ  

  การขนส่ง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
  1. เส้นทาง (The Way) เส้นทางในการขนส่ง แบ่งออกเป็นเส้นทางน้ าซึ่งเป็น
เส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศโดยผ่านทะเลและมหาสมุทร หรือเส้นทางภายนอกในประเทศ 
เช่น ล าคลอง แม่น้ า ฯลฯ เส้นทางบก แบ่งออกเป็นเส้นทางรถยนต์และเส้นทางรถไฟ ประการ
สุดท้าย คือเส้นทางอากาศ ซึ่งสามารถติดต่อได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจาก
เส้นทางการขนส่งดังกล่าวแล้ว ท่อในการล าเลียง ก๊าซหรือวัสดุอย่างอื่น ก็จัดเป็นเส้นทางด้วย 
  2. พาหนะ (The Vehicle) พาหนะเป็นสื่อกลางในการล าเลียงผู้โดยสารหรือสินค้า
ในสมัยโบราณ ได้แก่ช้าง ม้า ลา อูฐ เกวียนเรือ ฯลฯ แต่ปัจจุบันได้น าเคร่ืองจักรมาใช้ในการ
ขับเคลื่อนแทนแรงงานคนและสัตว์ พาหนะในปัจจุบัน ได้แก่ รถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ ฯลฯ  
  3. สถานี (The Terminal) สถานีเป็นจุดเร่ิมต้นหรือปลายทางของการขนส่งสถานี
แต่ละประเภทขึ้นอยู่กับเส้นทางและยานพาหนะในการขนส่ง ตัวอย่างการขนส่งทางบก สถานี 
ได้แก่ สถานีขนส่งรถประจ าทาง สถานีรถไฟ การขนส่งทางน้ า ได้แก่ท่าเรือ สะพานปลา การขนส่ง
ทางอากาศ ได้แก่ สนามบิน  
  4. ผู้ประกอบการ (The carrier) ผู้ประกอบการคือ ผู้ที่ให้บริการการขนส่งอาจจะ
เป็นรัฐบาล หรือเอกชน ผู้ให้บริการอาจได้รับค่าจ้าง ถ้าด าเนินการในลักษณะของธุรกิจหรือไม่
ได้รับผลตอบแทน ถ้าด าเนินการเพื่อส่วนบุคคลมิได้รับจ้าง 
  การใส่ใจในเร่ืองความปลอดภัย  
  1. ท าไมต้องค านึงถึงเร่ืองความปลอดภัย ปัจจัยส่งผลส าคัญในประเด็นนี้เร่ิมตั้งแต่
ความปลอดภัยกับทุกฝ่ายคือ ลูกค้า ประชาชนทั่วไป และพนักงานบริษัทเกิดความมั่นคงทางธุรกิจ 
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  
  2. ที่ผ่านมาความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุในแต่ละปีมีจ านวนมาก  ความสูญเสียที่
เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง  
  3. ความสูญเสียทางตรง จะมีเร่ืองของค่าใช้จ่ายในค่ารักษาพยาบาล ค่าเบี้ยประกัน
ที่ต้องจ่ายเพิ่ม, ค่าซ่อมรถที่นอกเหนือจากจ านวนที่ประกันไว้  
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  4. ความสูญเสียทางอ้อม เกิดผลกระทบในเร่ืองของ ค่าเสื่อมของรถ ค่าล่วงเวลา
ท างานแทนพนักงานที่บาดเจ็บ ค่าเช่ารถทดแทนที่อุบัติเหตุ ขวัญก าลังใจและภาพพจน์ของบริษัทค่า
เสียเวลา/ค่าใช้จ่ายในการสอบสวน  
   การบริหารงานขนส่ง (Transport Management)  
  การบริหารงานขนส่ง มีวัตถุประสงค์ของการบริหารขนส่งดังนี้ กิจการขนส่งก็
เหมือนกับกิจการธุรกิจโดยทั่ว ๆ ไป จะต้องมีการบริหารงานให้ด าเนินงานไปด้วยดีมีประสิทธิภาพ
เช่นเดียวกัน  
  1. วัตถุประสงค์ของการบริหารงานการขนส่ง  
  2. หน้าที่ของผู้บริหารงานการขนส่ง  
  3. หน่วยงานหลักทางด้านการขนส่ง  
  4. การวางแผนการขนส่ง  
  5. การควบคุมการขนส่ง 
  6. การประสานการขนส่ง  
 

  หน้าท่ีของผู้บริหารงานขนส่ง  
  1. จัดการและจัดหาอุปกรณ์กรขนส่ง ผู้บริหารการขนส่ง จะต้องพยายามจัดหา
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อน ามาใช้ในการขนส่ง  
  2. ควบคุมดูแลรักษาและบ ารุง ความรับผิดชอบข้อนี้ต่อเน่ืองจากข้อแรกกล่าวเมื่อมี
ผู้บริหารจัดหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการขนส่งมาแล้ว  จะต้องพยายามควบคุมการใช้งานอุปกรณ์
ตลอดจนการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ  
  3. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์การขนส่ง  
  4. ให้ค าแนะน าเร่ืองการจัดซื้ออุปกรณ์การขนส่ง ผู้บริหารการขนส่งจะต้องให้
ค าแนะน าและช่วยตัดสินใจในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการขนส่ง  
  5. ควบคุมเร่ืองเชื้อเพลิง ผู้บริหารจะต้องมีการควบคุมการใช้น ้ามันเชื้อเพลิงให้
รัดกุมให้มากที่สุด  
  6. การจัดการทั่วไป จะต้องท าหน้าที่บริหารงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เช่น การ
จัดการเร่ืองก าลังคน การควบคุมพนักงานด้านต่างๆ  
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การวางแผนการขนส่ง (Planning)  
 ในการวางแผนด้านการขนส่ง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
 1. เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  
 2. ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้ง่ายและเป็นขั้นเป็นตอน  
 3. ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
 4. ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนในการวางแผนการขนส่ง 

การควบคุมการขนส่ง (Control)  
  เมื่อมีการวางแผนการขนส่งเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตาม
แผนหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
  1. ควบคุมเพื่อป้องกันการซ ้าซ้อนกันของงานมากเกินไป  
  2. ควบคุมให้เกิดการใช้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่  
  3. ช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงานขนส่ง  
  4. สนับสนุนให้มีการด าเนินงานขนาดใหญ ่ 
 
การประสานงานการขนส่ง (Co-Ordination)  
  ในการประสานงานการขนส่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
  1. ป้องกันการแข่งขัน  
  2. ท าให้เกิดความยุติธรรม  
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  3. เกิดความร่วมมือกันระหว่างการขนส่งแต่ละประเภท  
  4. ท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน  
 
  เทคนิคในการก าหนดเส้นทางขนส่ง  
  ในการบริหารงานการขนส่ง มีอยู่สิ่งหนึ่งควรพิจารณาก็คือ การก าหนดเส้นทางที่
จะใช้ในการขนส่ง เพราะจะท าให้การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ หลักในการ
ก าหนดเส้นทางอาจพิจารณาได้จาก  
  1. ก าหนดตามเส้นทางที่กฎหมายก าหนด  
  2. ก าหนดขึ้นตามนโยบาย  
  3. ก าหนดตามแหล่งชุมชน  
  4. ก าหนดขึ้นเพื่อความสะดวก  
  5. ก าหนดขึ้นเพื่อการค้า  
  การด าเนินงานขนส่งที่ผ่านมานั้นจะค านึงถึงเส้นทางไม่มากนัก  โดยลักษณะการ
จัดการเส้นทางคลังสินค้ากลางไปยังคลังสินค้าย่อย  การวิ่งส่งสินค้า รบรมสินค้าจากคลังสินค้าย่อย 
จนเต็มเที่ยว หรือรถยนต์คันเดียววิ่งทยอยแวะส่งสินค้าที่นิยมเรียกว่า  Milk Run หรือ Load 
Consolidation  
(ที่มา: https://หนังสือการจัดการขนส่ง ต าราโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน) 
 
ตัวอย่างเลือกรถยนต์ขนส่งเหมาะกับสินค้า 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.5 การเลือกรถในการขนส่งสินค้า 

https://หนังสือการจัดการ/
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ตัวอย่างบริษัทขนส่ง 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างรถแต่ละบริษัท 
 
ระบบการขนส่งแบบ Milk Run หรือ Load Consolidation  
  เลียนแบบมาจากระบบการขนส่งนมในประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยที่ในทุก ๆ เช้า
ของวัน ฟาร์มนมจะจัดรถรับ–ส่งนมไปจอดรออยู่ที่หน้าบ้านในแต่ละหลัง ที่มีการน าขวดนมเปล่า
มาวางไว้หน้าบ้านตามจ านวนที่ต้องการเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าบ้านหลังนี้ต้องการรับนมจ านวนกี่ขวด 
หลังจากนั้นรถรับ-ส่งนมจะน าขวดนมใหม่มาเปลี่ยนให้กับลูกค้า แล้วท าการเก็บขวดนมเปล่ากลับ
ขึ้นรถไปยังฟาร์มนม ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ในตอนเช้าของทุก ๆ วัน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.7 ระบบการขนส่งแบบ Milk Run ของฟาร์มนมในประเทศสหรัฐอเมริกา 
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  ซึ่งในปัจจุบันระบบอุตสาหกรรมได้มีการประยุกต์ใช้รูปแบบการขนส่งแบบ Milk 
Run กันมากขึ้น โดยที่บริษัทฯ จะส่งรถไปรับวัตถุดิบ-สินค้าที่บริษัทของผู้จัดหาวัตถุดิบ-สินค้า 
(Supplier) ต่าง ๆ แล้วน ามาส่งให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ
วัตถุดิบมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันการจัดส่งหรือหน่วยงานด้านการขนส่งในระบบอุตสาหกรรมนั้น  แบ่ง
ออกได้เป็น 2 ระบบด้วยกันคือ 
   1. ระบบ Milk Run คือ ระบบที่บริษัทผู้ผลิต (Manufacturer) จัดรถบรรทุกมารับ
วัตถุดิบ-สินค้าที่บริษัทของผู้จัดหาวัตถุดิบ-สินค้า (Supplier) เอง ซึ่งบริษัทผู้ผลิตที่ริเร่ิมใช้ระบบนี้
แห่งแรกคือ บริษัท โตโยต้า จ ากัด  
  2. ระบบ Non Milk Run คือ ระบบที่ผู้จัดหาวัตถุดิบ-สินค้า (Supplier) จะจัดส่ง
วัตถุดิบ-สินค้าไปให้กับบริษัทผู้ผลิต (Manufacturer) เอง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทผู้ผลิตส่วนมากจะ
นิยมใช้ระบบนี้ การปรับปรุงกระบวนการจัดส่งไม่ว่าจะเป็นระบบ Milk Run หรือ Non Milk Run 
สามารถด าเนินการได้เหมือนกัน โดยเร่ิมจากเวลาที่บริษัทผู้ผลิตต้องการให้สินค้าไปถึง  
 (Manufacturer Arrival Time) ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการจัดท าตารางเวลาในการ
จัดส่ง (Shipping Time Table)  
 

ตารางที่ 1 รอบเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานผู้จัดหาวัตถุดิบ A 

 

 

 

ตารางที่ 3.2 แสดงรอบเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานผู้จัดหาวัตถุดิบ 

  จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่าผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) A มีรอบการส่ง 3 
รอบต่อวัน ซึ่งเวลาที่ต้องส่งสินค้าไปถึงบริษัทผู้ผลิต (Manufacturer) ได้แก่ เวลา 13:00 น., 15:00 น. 
และ 17:00 น. ตามล าดับ ส าหรับเวลาในการเดินทางจากบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบ A ไปยังบริษัทผู้ผลิต
นั้นประมาณ 3 ชั่วโมง ดังนั้นในรอบ 13:00 น. รถจะต้องออกจาก (Departure) บริษัท ผู้จัดหา
วัตถุดิบ A ก่อนเวลา 10:00 น. โดยในคร้ังนี้ก าหนดที่ 9:10 น. เป็นเวลาที่รถต้องออก (Departure 
Time) เวลาที่ต้องน าสินค้าขึ้นรถ (Loading) ก าหนดมาตรฐานที่ 30 นาที ท าให้เวลาที่ต้องน าสินค้า
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ขึ้นรถในช่วงเวลา 8:40 น. - 9:10 น. และเวลาจัดเตรียมสินค้า (Preparation) ก าหนดมาตรฐานที่ 30 
นาทีเช่นกัน ท าให้ได้เวลาจัดเตรียมสินค้า 8:00น.-8:30 น.  
 ข้อสังเกต ท าไมไม่ให้เวลาที่รถออกจากบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบเป็น 10:00 น. เนื่องจากถ้า
สังเกตเวลาในรอบ 15:00น. จะเห็นได้ว่า มีเวลาจัดงานจนถึงน าสินค้าขึ้นรถตั้งแต่ 9:10 น. - 12:00 
น. ซึ่งในกรณีนี้ก าหนดให้พื้นที่จัดเตรียมและ Loading งาน เป็นพื้นที่เดียวกันและพอดีกับการส่ง
งาน 1 รอบเท่านั้น ท าให้ไม่สามารถน าสินค้าต่างรอบส่งกันไปวางพร้อมกันได้  จึงต้องเหลื่อมเวลา
ไม่ให้มีการซ้อนทับกัน  
 เมื่อจัดท าตารางรอบเวลาการปฏิบัติงาน ผู้จัดหาวัตถุดิบครบทุกรายแล้วให้น ามาเรียงล าดับ
กัน และท าการไล่เวลาในช่วงของ Preparation จนถึงเวลา Loading เช่น 8:00 น.-9:10 น., 9:10 น.-
12:00 น. และ13:00 น.-14:00 น. โดยไล่รอบเวลาไม่ให้ซ้อนทับกันจนครบ 24 ชั่วโมง หรือตามเวลา
ท างาน ซึ่งอาจจะอยู่ในช่วงเวลา 8:00 น.-17:30 น. เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการไล่รอบเวลานั้นเพื่อ
เป็นการใช้พื้นที่ให้เต็มเวลา 24 ชั่วโมง และในขณะเดียวกันจะเป็นการควบคุมพนักงานจัดเตรียม
งาน พนักงาน Load ให้ท างานเต็มเวลาไม่มีเวลาว่าง การก าหนดจ านวนจุดจอดรถให้ใช้เวลาเฉพาะ
การ Loading เท่านั้นมาท าการไล่รอบ ก็จะได้จ านวนจุดจอดที่เหมาะสมและใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า  
 ในกรณีที่ต้องการควบคุมรถบรรทุกให้มีการวิ่งส่งงานอย่างคุ้มค่า และท าการก าหนดเวลา
รถออกจากผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier Departure) และท าการค านวณเวลากลับมาถึงบริษัทผู้ผลิต
(Manufacturer Arrival) ซึ่งเวลาที่ต้องท าการไล่รอบคือเวลาตั้งแต่ Loading จนถึงกลับมาถึง
บริษัทผู้ผลิต (Manufacturer) ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดจ านวนรถบรรทุกที่จ าเป็นต้องใช้ได้อย่าง 
ถูกต้อง เหมาะสม และ พอเพียง นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมค่าน ้ามัน และจ านวนเที่ยวรถได้อีก
ด้วย เมื่อได้ข้อมูลทุกอย่างแล้วจึงท าการปรับปรุง Layout หน้างานให้เป็นไปตามพื้นที่และจุดจอดที่
ค านวณได้ จุดส าคัญของการปรับปรุงหน้างานนั้นเป็นเร่ืองของ Visual Control การตีเส้นแบ่งแยก
พื้นที่ต้องชัดเจน มีการติดป้ายตัวหนังสือขนาดใหญ่บ่งบอกว่าเป็นพื้นที่ของอะไร  ? รอบเวลาเป็น
อย่างไรบ้าง ? โดยควรที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนในระยะห่าง 5 เมตร มีการก าหนด FIFO เข้าก่อน
ออกก่อนอย่างชัดเจน มีก าหนดทางเข้า และก าหนดทางออก จุด Load งานกับพื้นที่ Shipping นั้น
ควรห่างกันไม่เกิน 10 เมตร มีแสงสว่างไม่น้อยกว่า 100 Lux  
  Milk Run เป็นรูปแบบการจัดการงานจัดส่งที่บริหารโดยบริษัทผู้ผลิต 
(Manufacturer) ท าการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนเพื่อน าไปใช้ท าการประกอบ  ซึ่งความสามารถใน
การบรรทุก ในการออกแบบ Supply Part ของ Milk Run Delivery System จะต้องยึดถือหลัก
ทางด้านการเคลื่อนย้ายหรือจัดส่ง (Logistics) โดยมีหัวข้อหลักดังนี้  
 
  - Cyclic Rotation รูปแบบการจัดส่งจะต้องเป็นลักษณะวงรอบ สามารถหมุนเวียน
ได้  
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  - Short Lead Time ในการ Supply Part จะต้องสั้นมาก แม่นย ากับการผลิตที่
แท้จริง  
  - High Loading Efficiency รถบรรทุกมีขีดความสามารถในการบรรทุกสูง  
  - Flexible to Change สามารถยืดหยุ่นในรูปแบบการจัดส่งได้  
 
  การด าเนินงานของระบบ Milk Run ประกอบด้วยขั้นตอนท่ีส าคัญ ดังต่อไปนี้  
  ขั้นตอนแรก เป็นการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของผู้จัดหาวัตถุดิบ  
(Supplier) เช่น ข้อมูลการผลิต ข้อมูลการจัดส่ง ข้อมูลเส้นทาง Supply Part สู่บริษัทผู้ผลิต 
(Manufacturer)  
  ขั้นตอนท่ีสอง เป็นการก าหนดตารางเวลาการเดินรถ (Schedule) ว่าจะต้องออก
จากบริษัทผู้ผลิต (Manufacturer) แล้วจะต้องไปรับชิ้นส่วนที่ผู้จัดหาวัตถุดิบใด (Supplier) ใด ? เวลา
เท่าไหร่ ? ซึ่งการก าหนดตารางเวลาการเดินรถจะมีการประยุกต์ใช้ระบบ  E-Kanban ที่เชื่อมโยง
ระหว่างบริษัทผู้ผลิต (Manufacturer) และบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) เข้าด้วยกันกับระบบ
เครือข่าย ท าให้บริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบ สามารถที่จะรับใบสั่งซื้อล่วงหน้าจากบริษัทผู้ผลิตได้ ส่วน
ระยะเวลาในการส่งวัตถุดิบตามใบสั่งซื้อล่วงหน้านั้นจะขึ้นอยู่กับเวลาน า  (Lead Time) และ
ความสามารถในการผลิตของบริษัทผู้จัดหาวัตถุดิบแต่ละรายเป็นส าคัญ 

 
ภาพที่ 3.8 แสดงระบบการขนส่งแบบ Milk Run ของระบบอุตสาหกรรม 

 
  การประยุกต์ใช้ระบบ Milk Run ให้ประสบความส าเร็จนั้น มีองค์ประกอบ ส าคัญ 
3 ประการด้วยกันคือ 
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  1. การจัดเตรียมบุคลากร บุคลากรที่ใช้เพื่อการจัดส่งแบบ Milk Run สามารถแบ่ง
ได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนวางแผน และส่วนปฏิบัติการโดยบุคลากรทั้งสองกลุ่มนี้จะมีรูปแบบของ  
งานที่ต่างกัน แต่ต้องมีการติดต่อสื่อสารถึงกันอยู่ตลอดเวลา 
  2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากผู้จัดส่งวัตถุดิบแต่ละรายใช้บรรจุภัณฑ์ที่มี
ลักษณะและขนาดต่าง ๆ กันออกไป ความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อ
ระบบการขนส่งแบบ Milk Run ซึ่งถ้าไม่มีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินงานมาตรฐานของการ    
บรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้จัดส่งวัตถุดิบจะท าให้ประสิทธิภาพในการขนส่งโดยการประยุกต์ใช้ระบบ  
Milk  Run ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ 
  3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ในการขนส่งแบบ Milk Run ได้มีการ
น าเอาเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ-สินค้าไปยังผู้จัดส่งวัตถุดิบท าให้
ข้อมูลมีความแม่นย าและรวดเร็วขึ้น ระบบต่าง ๆ เหล่านี้มีการเชื่อมต่อและเกี่ยวข้องกัน เช่น ระบบ 
EDI (Electronic Data Interchange) เพื่อเป็นการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างบริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้ 
จัดหาวัตถุดิบแต่ละราย 
  ข้อดี ของระบบ Milk Run  

  ผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) แต่ละรายสามารถส่งวัตถุดิบ-สินค้าของตนเข้าไปที่
โรงงานผลิต (Manufacturer) โดยไม่ต้องพึ่งพาการกระจายสินค้าโดยรวมไปกับ Part อ่ืน ๆ ท าให้
โรงงานผลิตมีความมั่นใจว่าได้สินค้าตามจ านวน  และเวลาที่ก าหนด เพราะโรงงานผลิตเป็นผู้ 
ควบคุมการขนส่งสินค้าเอง  

  ข้อจ ากัด ของระบบ Milk Run  
  ระบบ Milk Run ต้องมี Minimum Volume อยู่จ านวนหนึ่งที่จะวิ่งรอบเที่ยวได้คุ้ม
ทุน ไม่เหมือนกับการ Consolidate ที่คลังสินค้าก่อนท าการจัดส่ง เพื่อ Optimize Delivery Load และ 
Packaging ที่ดีต้องป้องกันสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่แตกหักเสียหายได้ง่าย ถ้าคิดที่จะ Optimize 
Load ต้องค านึงถึงขนาดและปริมาตรการบรรจ ุเพื่อให้ได้ Load สูงสุด และประหยัดค่าขนส่ง 
 
(ที่มา: https://thailandindustry.com) 
  
  รายละเอียดในการบริหารการขนส่ง  
  1. ข้อตัดสินใจต่างๆในการบริหารการขนส่ง  
  2. การสร้างโครงข่ายและการเลือกรูปแบบการขนส่ง (Mode Selection)  
  3. การขนส่งระหว่างประเทศ  
  4. พาหนะและอุปกรณ์ประกอบพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง  
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  5. ต้นทุนในการขนส่ง  
  6. การจัดเส้นทางและตารางเวลาในการขนส่ง  
  7. การจัดการกองพาหนะ และบุคลากร  
  8. การวัดผลการด าเนินงาน  
  9. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการขนส่ง  
  10. ขนส่งด้วยตนเองหรือจัดจ้างบริษัทขนส่งภายนอก  
  การเลือกวิธีการขนส่ง  
  1. กระบวนการคัดเลือกวิธีการขนส่ง  
  2. ปัจจัยในการด าเนินงานขนส่ง  
  3. คุณลักษณะของวิธีการขนส่งแต่ละแบบ  
  4. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่รับฝากส่ง  
  5. การตัดสินใจเลือกวิธีการขนส่ง  
  เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง  
  1. เพื่อลดต้นทุน ถือเป็นเป้าหมายยอดนิยมของ การจัดการด้านโลจิสติกส์  
  2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการ
จัดการการขนส่งที่ดีด้วยจ านวนทรัพยากรที่เท่าเดิม ประสิทธิภาพการท างานจะสูงขึ้น  

  3. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อ
จัดการการขนส่งได้ดีข้อต าหนิติเตียนจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไปท าให้ลูกค้ามีความพอใจ
ในบริการที่ได้รับและยังคงใช้บริการของบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า  

  4. เพื่อลดระยะเวลา บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดี
จะสามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่าคู่แข่ง  

  5. เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เป็นไปได้เช่นกันว่าบริษัทขนส่งอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมี
การจัดการการขนส่งที่ดีจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่
ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับบริการที่รวดเร็วขึ้น พิเศษขึ้นหรือละเอียดถูกต้องมากขึ้น  

  6. เพื่อเพิ่มก าไร ไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินว่าบริษัทขนส่งลงทุนปรับปรุงระบบการ
จัดการหรือลงทุนในระบบการจัดการใหม่เพื่อต้องการเพิ่มผลก าไรของบริษัทโดยมากจะมองว่า
ก าไรเป็นผลพลอยได้จากการที่การจัดการไปลดต้นทุนลง  มุมมองเพื่อหวังเพิ่มก าไรเป็นสิ่งท้าทาย
ฝีมือผู้บริหารมากกว่า เพราะว่าเป็นการพิจารณาสองทางไปพร้อมๆ กัน คือ สร้างรายได้  
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  7. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท างาน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักส าหรับบริษัท
ขนส่งในการลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง แต่ก็มีความส าคัญไม่น้อย บริษัทขนส่ง
หลายแห่งแสดงสถิติของช่วงเวลาต่อเนื่องที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกัน
และพยายามกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาสถิติน้ันให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

  เหตุผลท่ีต้องมีการวางแผนการขนส่ง  

  1. ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณของภาครัฐ  
  2. ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในอนาคต เช่น ภาวะน ้ามันแพง  
  3. พฤติกรรมการใช้รถยนต์ที่เปลี่ยนไป  
  4. สถานะของครัวเรือนที่เปลี่ยนไป  
  5. การที่ประชาชนหลายกลุ่มให้ความสนใจต่อการขนส่งมากขึ้น  
  6. ขยายตัวของชุมชน เขตพื้นที่ชานเมือง  
 
  กระบวนการคัดเลือกวิธีการขนส่ง  
  ข้อตัดสินใจต่างๆในการบริหารการขนส่ง  การสร้างโครงข่ายและการเลือก
รูปแบบการขนส่ง การสร้างโครงข่ายการขนส่งเพื่อการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดผลิตหรือจุดกระจาย
สินค้าไปจนถึง ปลายทางนั้นมีผลต่อต้นทุนการขนส่งและประสิทธิภาพของการขนส่งเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากโครงข่ายนี้จะบ่งบอกถึงระยะทางและรูปแบบการขนส่งที่เป็นไปได้ในการเคลื่อนย้าย
สินค้า โดยข้อตัดสินใจหลัก ในเร่ืองโครงข่ายการขนส่งนั้นจะประกอบไปด้วย 
  - การขนส่งโดยตรงหรือผ่านจุดรวบรวมและกระจายสินค้า  
  - หากมีจุดรวบรวมและกระจายสินค้าจะให้มีกี่จุดและอยู่ที่ไหนบ้าง  
  - สินค้าใดควรจะขนส่ง ผ่านจุดรวบรวมและกระจายสินค้าใด  
  ซึ่งในการก าหนดโครงข่ายการขนส่งเราก็จะต้องค านึงถึงต้นทุน  ระดับการ
ให้บริการซึ่งต้องมีความเหมาะสมต่อลักษณะสินค้า คือ ขนาด น ้าหนัก และมูลค่าของสินค้า สินค้า
ซึ่งมีขนาดใหญ่ น ้าหนักเบาและมีราคาถูก เช่น พัดลม กระดาษช าระ มักจะขนส่งโดยตรงจาก
โรงงานไปยังลูกค้าปลายทางมากกว่าการขนส่งผ่านหลายมือ  ในขณะที่สินค้าเช่น ข้าวสาร น ้าตาล
ทราย ซึ่งมีน ้าหนักมาก แต่ราคาต ่า จึงท าให้ต้นทุนค่าขนส่งเป็นตัวก าหนดให้ผู้ซื้อจะต้องสั่งซื้อเต็ม
คันรถจากโรงงาน อย่างไรก็ตาม การแข่งขันทางการตลาดก็ส่งผลให้ มีการตัดสินใจก าหนด
โครงข่ายการขนส่งที่ไม่ใช่แนวทางที่ต้นทุนต ่าเสมอไป เช่นสินค้าเคร่ืองดื่มชูก าลัง ซึ่งผู้จ าหน่าย 
จะต้องมีคลังสินค้าตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายขายน าสินค้าเข้าไปแย่งพื้นที่จ าหน่ายตามร้านค้าได้ 
การขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์ไปยังร้านค้าปลีกของการค้าปลีกขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทยจะให้ตัวอย่างที่ดีในการที่ซัพพลายเออร์หลายๆรายขนส่งสินค้าเข้าไปยังศูนย์กระจาย
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สินค้าเพื่อรวบรวมและขนส่งออกไปยังร้านค้าปลีก การสร้างโครงข่ายการขนส่งเช่นนี้จะท าให้เกิด
การขนส่งแบบเต็มคันรถทั้งจากซัพพลายเออร์ไปยังศูนย์กระจายสินค้าและจากศูนย์กระจายสินค้า
ไปยังร้านค้าปลีก ซึ่งจะช่วยลดจ านวนเที่ยววิ่งและระยะทางการขนส่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ซัพ
พลายออร์ขนส่งโดยตรงไปยังร้านค้าปลีกแต่ละสาขาเองรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสมซึ่งมีแนวทาง
ในการเลือกที่ จะต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะของรูปแบบการขนส่ง  ปัจจัยในการปฏิบัติการ ปัจจัย
เกี่ยวกับลักษณะงานจัดส่งและข้อเรียกร้องด้านต้นทุนและการบริการ  
 
  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.9 วิธีการขนส่งที่เหมาะสม 

  ปัจจัยในการด าเนินงานขนส่ง  
  1. เส้นทางในการขนส่ง หมายถึง ถนน แม่น ้า ทะเล ทางรถไฟและอากาศ ซึ่งจะ
เป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางเพื่อการขนส่ง ซึ่งอาจจะเป็นเส้นทางบนอากาศหรือในทะเลมหาสมุทร 
นอกจากนี้เส้นทางในการขนส่งอาจจะเป็นเส้นทางที่มีการใช้อยู่เป็นประจ าหรือเป็นคร้ังคราวหรือ
อาจจะเป็นเส้นทางที่ถูกก าหนดขึ้นตามความต้องการก็ได้  
  2. รถยนต์ในการขนส่ง รถยนต์ในการขนส่งในที่นี้ หมายถึง รถยนต์ รถไฟ เรือ
เคร่ืองบิน ในการขนส่งนี้ก็อาจจะแบ่งออกเป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอ านวยความสะดวก
ให้กับผู้โดยสารและอุปกรณ์เพื่อการส่งสินค้าและบริการหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์เพื่อการขนส่งสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งเฉพาะก็ได้  
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  3. อุปกรณ์ในการขนส่ง อุปกรณ์ที่ใช้อ านวยความสะดวกในการขนส่งในที่นี้
หมายถึง รถยก อุปกรณ์ขึ้นสินค้า อาจจะแบ่งออกเป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและยกขนสินค้า  
  4. สถานีในการขนส่ง เป็นสถานที่ซึ่งใช้เป็นจุดส าหรับหยุดรับส่งผู้โดยสารหรือ
สินค้าและบริการส าหรับการขนส่งแต่ละประเภท  ซึ่งอาจจะเป็นสถานีต้นทางหรือหรือระหว่าง
เส้นทางก็ได ้การเรียกชื่อสถานีในการขนส่งนี้ก็มีการเรียกที่แตกต่าง กันออกไป เช่น ท่าอากาศยาน  
ใช้ส าหรับการขนส่งทางอากาศ ท่าเรือ ใช้ส าหรับการขนส่งทางน ้า สถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานี
ขนส่งสินค้าใช้ส าหรับการขนส่งทางบก  
 
  การตัดสินใจเลือกวิธีการขนส่ง  
  เน่ืองจากวิธีการขนส่งประเภทต่าง ๆ มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ของการขนส่ง และลักษณะของสินค้าแต่ละชนิดที่จะขนส่ง ดังนั้นการตัดสินใจเลือกวิธีการขนส่ง 
จึงต้องอาศัยปัจจัยส าคัญในการพิจารณา 3 ปัจจัยคือ  
  1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้า เช่น ค่าระวางขนส่ง 
ค่าใช้จ่ายในการยกหรือขนสินค้าขึ้นและลงจากยานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายในการขนถ่ายสินค้าเปลี่ยน
ถ่ายยานพาหนะในระหว่างการขนส่ง และค่าประกันภัยขนส่ง เป็นต้น ซึ่งผู้ส่งสินค้าควรพิจารณา
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ให้มีมูลค่ารวมกันแล้วต ่าที่สุด เพื่อให้ต้นทุนการผลิตสินค้าที่ออกจ าหน่ายมี
ต้นทุนต ่าที่สุด  
  2. ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้า  ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายๆ ด้าน เช่น อัตราความเร็วของพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ความหนาแน่นของการจราจร ความ
หนาแน่นของการจราจร เส้นทางการขนส่ง และการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง ฯลฯ ซึ่งผู้ส่งสินค้า
ควรพิจารณาเวลาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในการขนส่งสินค้า  ให้การขนส่งสินค้าแต่ละคร้ังใช้เวลาน้อย
ที่สุด  
  3. ความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าในระหว่างการขนส่งการขนส่งสินค้าไม่ว่า
จะโดยวิธีใดย่อมหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งไม่ได้ เพราะถือ 
เป็นธรรมชาติของการขนส่งที่สินค้าต้องถูกยกขึ้นยกลง  รวมทั้งการจัดวางเรียงสินค้าเพื่อให้ได้
ปริมาณมากที่สุดในการขนส่งต่อเที่ยว จึงเป็นเร่ืองที่หลีกเลี่ยงได้ยากในการที่สินค้าจะต้องมีการวาง
ซ้อนกัน ทับกัน และถูกลาก ดึง หรือเกาะเกี ่
 
   การควบคุมการขนส่งและกฎหมาย (Transportation Control and Law)  
  ยังไม่มีกฎหมายที่กากับดูแลบริการโลจิสติกส์โดยเฉพาะ แต่มีกฎหมายหลายฉบับ
ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์  ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานรัฐ
หลายหน่วยงานประกอบด้วย  



46 

 

   
  กฎหมายทั่วไป  
  1. พรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (กระทรวงพาณิชย์)  
  2. พรบ.ส่งเสริมการลงทุน (สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)  
  3. พรบ.การทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 (กระทรวงแรงงาน)  
  4. ห้ามต่างชาติทางานขับขี่ยานยนต์ หรืองานขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช้เคร่ือง 
หรือเคร่ืองกล ยกเว้นงานขับขี่เคร่ืองบินระหว่างประเทศ 
  
            กฎหมายเฉพาะท่ีเกี่ยวกับบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
             การขนส่งทางบก (กระทรวงคมนาคม)  
  1. พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ 2522 ก าหนดว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่ง ต้องมีสัญชาติไทย กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ต้องจด
ทะเบียนตามกฎหมายไทย มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ
จดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจากัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจา
พวกไม่จากัดความรับผิดทั้งหมด ต้องมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนจากัดนั้น ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบเอ็ด ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย  กรณีที่เป็น
บริษัทจากัด กรรมการบริษัทจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย  และทุนของบริษัทจากัด
นั้น ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด ต้องเป็นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย  
  2. พรบ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ผู้ขอใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ตาม
มาตรา 43 (4) ต้องมีสัญชาติไทย  
  3. พรบ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ก าหนดว่า การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย มีอ านาจจัดตั้งบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด โดยบริษัทดังกล่าว จะมีคนต่างด้าวถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนไม่ได้  
  4. พรบ. การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 ก าหนดว่า ผู้รับ
สัมปทานจาก ร.ฟ.ม. ต้องเป็นนิติบุคคลไทย  
  พรบ.ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 (กระทรวงคมนาคม)  

มาตรา 39 ก าหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  เว้นแต่จะเป็น
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองจดทะเบียน ดังต่อไปนี้  
  1. ผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ือง ที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 41 โดยต้องเป็นบริษัท
จากัดหรือบริษัทมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร และมี
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วไม่น้อยกว่าแปดหมื่นหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน  
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  2. เป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง ที่ได้จดทะเบียนในต่างประเทศ ที่ประเทศ
ไทยรับรองโดยสนธิสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศที่ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียน  และ
ตั้งตัวแทนหรือสานักงานสาขาในไทยตามที่กฎหมายก าหนด  
  3. เป็นผู้ประกอบการขนส่งหรือขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบในต่างประเทศ  ที่ได้
จดทะเบียนต่อนายทะเบียน และตั้งตัวแทนตามที่กฎหมายก าหนด  
  4. ร่างพรบ.ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ พ.ศ. กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า  
  5. อยู่ระหว่างจัดทาร่างพรบ . เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจบริการด้าน           
โลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทย 
เช่น การจัดการส่งสินค้า การขนส่ง (ไม่รวมถึงการขนส่งผู้โดยสาร) การรวบรวมการกระจายสินค้า
หรือบริการ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีข้อก าหนดเกี่ยวกับธุรกิจที่ขอรับการส่งเสริม คุณสมบัติ
ของผู้ยื่นขอรับการส่งเสริม และสิทธิประโยชน์และ  
  6. มาตรการส่งเสริมที่ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม 
 
(ที่มา: https://www.hasla.or.th) 
 
   ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation management system; 
TMS)  
  ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจการ
ขนส่ง ซึ่งก็คือ ความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือ การ
บริหารการจัดการด้านขนส่ง (Transportation manager) ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนการดาเนินงาน 
ขนส่งและอีกองค์ประกอบหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง (Transportation optimizer) 
มีหน้าที่ช่วยการตัดสินใจในเร่ืองการบรรทุกสินค้าและการจัดวางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายใต้ข้อจากัดต่างๆ การทางานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้า การ
เลือกเส้นทางที่ประหยัดที่สุด (Routing) การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ (Utilization) การจัดตาราง
เดินรถ (Scheduling) การจัดสินค้าขึ้นรถแต่ละคัน (Loading) ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องใช้เวลาใน
การวางแผนค่อนข้างมาก หากต้องการให้ต้นทุนค่าขนส่งต ่าสุด ดังนั้นระบบวางแผนการจัดส่ง
สินค้าจึงเข้ามาช่วยทาให้ผู้วางแผนสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูล 
จากระบบติดตามยานพาหนะอัตโนมัติด้วยระบบดาวเทียมบอกต าแหน่ง  (Automatic vehicle 
location system; AVLS) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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  1. การจัดการใบส่งสินค้า (Delivery Order Management)  
  2. การบริการบรรทุกสินค้าขึ้นรถ (Truck Loading)  
  3. การจัดการกลุ่มยานพาหนะ (Fleet Management)  
  4. การบริหารคนขับรถ (Driver Management)  
  5. การบริหารเส้นทางการขนส่ง (Route&Mapping)  
  6. การควบคุมการขนส่ง (Transportation Control)  
  แต่ละขั้นตอนของการขนส่งข้ึนอยู่กับ  
  1. Technology  
  2. Innovation in Transportation  
  3. Transportation Development  
  การขนส่งแบ่งวัฏจักรชีวิตออกเป็น 5 ขั้น คือ  
  1. Experiment (ขั้นทดลอง)  
   - จะเร่ิมใช้เคร่ืองมือที่หยาบๆ และมีขนาดเล็ก  
   - ความสมบูรณ์ทางด้านเทคนิคต่างๆ ยังไม่มาก  
   - ความปลอดภัยน้อย  
   - ประสิทธิภาพของการขนส่งต ่า  
   - ค่าขนส่งจะสูง  
   - จ านวนเงินทุนและการลงทุนจะมีน้อย  
   - ให้บริการเฉพาะวงจ ากัดเท่านั้น  
   - การด าเนินงานยังเล็ก  
  2. Early Extension (ขั้นเร่ิมขยายตัว)  
   - ผู้ใช้บริการยอมรับมากขึ้น  
   - มีการลงทุนเพิ่มขึ้น  
   - การด าเนินกิจการเร่ิมใหญ่ขึ้น  
   - มีการกระจายและขยายตัวมากขึ้น  
   - มีการปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น  
  3. Rapid Extension (ขั้นขยายตัวอย่างรวดเร็ว)  
   - การด าเนินงานมีระบบมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วกิจการใหญ่ขึ้น  
   - มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทนสูง  
   - มีการแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้น เร่ิมรุนแรง  
   - รัฐเร่ิมออกข้อก าหนดต่างๆ เพื่อควบคุม  
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  4. Maturity (ขั้นเจริญเต็มที่)  
   - การขยายตัวมีอัตราต ่าลง  
   - มีการประสานงานและร่วมมือกัน  
   - ข้อบังคับระเบียบของทางราชการจะมีมากขึ้น  
   - ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีต่างๆ จะสมบูรณ์ที่สุด  
   5. Decadence (ขั้นเสื่อมโทรม)  
   - เร่ิมเสียลูกค้า (Lost of Traffic) ให้กับการขนส่งชนิดใหม่  
   - การด าเนินงานโดยทั่วๆ ไปจะมีก าไรน้อยมาก  
   - ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เร่ิมผ่อนคลายลง  
   - ผู้ด าเนินงานพยายามหาวิธีการเพื่อให้กิจการอยู่รอด 
 
  ระบบ GPS (Global Positioning System) 
  GPS (Global Positioning System) คือ ระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก ซึ่งท างาน
ร่วมกับดาวเทียมบอกต าแหน่งทั้งหมด 24 ดวง ดาวเทียมGPS เป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรระดับกลาง 
(Medium Earth Orbit) ที่ระดับความสูงประมาณ 20,200 กิโลเมตร จากพื้นผิวโลก โดยที่แนวคิดใน
การพัฒนาระบบGPS เร่ิมต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา แล้วในปี 
ค.ศ. 1960 ก็เร่ิมทดสอบใช้งานกันจริง ๆในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา แต่สาเหตุที่ท าให้เรามี GPS ใช้
กันอย่างแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้เกิดจากเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1983 ที่เคร่ืองบินโคเรียนแอร์ไลน์ 
เที่ยวบินที่ 007 ของเกาหลีใต้ บินพลัดหลงเข้าไปในน่านฟ้าของสหภาพโซเวียต และถูกยิงตก 
ผู้โดยสาร 269 คนเสียชีวิตทั้งหมด ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนได้ประกาศว่า เมื่อพัฒนาระบบจีพี
เอสแล้วเสร็จ จะอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้งานได้ ท าให้ GPS ได้ถูกพัฒนาในเชิงพาณิชย์
นอกจากที่จะใช้ในการทหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

 ซึ่งระบบ GPS จะท างานควบคู่กับดาวเทียม GPS เพื่อระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยตัว
เคร่ืองรับสัญญาณ GPS จะต้องประมวลผลความแตกต่างของเวลาในการรับสัญญาณเทียบกับเวลา
จริง โดยสามารถที่จะระบุต าแหน่งบนผิวโลกได้อย่างชัดเจน 
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ภาพที่ 3.10 การท างานของระบบ GPS 
   
 ระบบ GPS มี 2 ประเภท 
  – GPS ที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ GPS Navigator 
(อุปกรณ์และระบบน าทาง) และ GPS Tracking System (อุปกรณ์และระบบติดตามรถ ยาพาหะนะ
หรือสัตว์เลี้ยง) 
  – GPS Navigator (อุปกรณ์และระบบน าทาง) เป็น GPS ที่เราใช้งานในรถยนต์
ทั่วไปที่บอกแผนที่การเดินทางด้วยการป้อนข้อมูลของเป้าหมายลงไปเคร่ืองน าทาง GPS 
  – GPS Tracking System (อุปกรณ์และระบบติดตามรถ ยาพาหะนะหรือสัตว์เลี้ยง) 
ซึ่งเป็น GPS ที่สามารถติดตามการเดินทาง และบอกพิกัดและต าแหน่งของ เคร่ือง GPS ได้ด้วย โดย
เราสามารถแบ่งเป็นออกได้อีก 2 แบบด้วยกันคือ อุปกรณ์ติดตามรถแบบ Offline สามารถตรวจสอบ
ประวัติการเดินทางได้ แต่ไม่สามารถตรวจสอบต าแหน่งที่อยู่ของเคร่ือง GPS ได้ และแบบที่สอง
อุปกรณ์ติดตามรถแบบกึ่ง Offline ซึ่งจะท างานร่วมกับมือถือเราสามารถที่จะดูประวัติการเดินทาง
พร้อมทั้งต าแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ GPS นั้นๆได้อีกด้วย 
 
   
 
 ประโยชน์ของระบบ GPS 
  ประโยชน์ของ GPS นั้นมีมากมาย แต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง เราสามารถวางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ไม่สะดวก ค านวณค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางได้อย่างสะดวกสบายในด้านธุรกิจขนส่ง ระบบน าทาง GPS สามารถท าให้
ผู้ประกอบการตรวจสอบการเดินทางของรถขนส่งสินค้าได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 
โดยส่วนมากแล้วเทคโนโลยี GPS เป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้ว ท าให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงระบบน าทาง GPS ได้ง่ายมากขึ้น แต่การน าไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ซอฟแวร์และระบบ GPS ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆด้วยว่าจะมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาด
ไหน 
  การท างานของระบบ GPS 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
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  GPS ท างานโดยการรับสัญญาณจากดาวเทียมแต่ละดวง โดยสัญญาณดาวเทียมนี้
ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ระบุต าแหน่งและเวลาขณะส่งสัญญาณ ตัวเคร่ืองรับสัญญาณ  GPS จะต้อง
ประมวลผลความแตกต่างของเวลาในการรับสัญญาณเทียบกับเวลาจริง ณ ปัจจุบันเพื่อแปรเป็น
ระยะทางระหว่างเคร่ืองรับสัญญาณกับดาวเทียมแต่ละดวง ซึ่งได้ระบุมีต าแหน่งของมันมากับ
สัญญาณดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เกิดความแม่นย าในการค้นหาต าแหน่งด้วยดาวเทียม ต้องมีดาวเทียม
อย่างน้อย 4 ดวง เพื่อบอกต าแหน่งบนผิวโลก ซึ่งระยะห่างจากดาวเทียมทั้ง 3 กับเคร่ือง GPS (ที่จุดสี
แดง) จะสามารถระบุต าแหน่งบนผิวโลกได้หากพื้นโลกอยู่ในแนวระนาบแต่ในความเป็นจริงพื้น
โลกมีความโค้งเนื่องจากสัณฐานของโลกมีลักษณะกลมดังนั้นดาวเทียมดวงที่ 4 จะท าให้สามารถ
ค านวณเร่ืองความสูงเพื่อท าให้ได้ต าแหน่งที่ถูกต้องมากขึ้นนอกจากนี้ความแม่นย าของการระบุ
ต าแหน่งนั้นขึ้นอยู่กับต าแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวง กล่าวคือถ้าระยะห่างระหว่างดาวเทียมที่ใช้
งานอยู่ห่างกันย่อมให้ค่าที่แม่นย ากว่าที่อยู่ใกล้กัน  และยิ่งมีจ านวนดาวเทียมที่รับสัญญาณได้มากก็
ยิ่งให้ความแม่นย ามากขึ้น ความแปรปรวนของชั้นบรรยากาศชั้นบรรยากาศประกอบด้วยประจุ
ไฟฟ้า ความชื้น อุณหภูมิ และความหนาแน่นที่แปรปรวนตลอดเวลา คลื่นเมื่อตกกระทบ กับวัตถุ
ต่างๆ จะเกิดการหักเหท าให้สัญญาณที่ได้อ่อนลง และสิ่งแวดล้อมในบริเวณรับสัญญาณเช่นมีการ
บดบังจากกระจก ละอองน้ า ใบไม้ จะมีผลต่อค่าความถูกต้องของความแม่นย า เนื่องจากถ้าสัญญาณ
จากดาวเทียมมีการหักเหก็จะท าให้ค่าที่ค านวณได้จากเคร่ืองรับสัญญาณเพี้ยนไป และสุดท้ายก็คือ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองรับสัญญาณว่ามีความไวในการรับสัญญาณแค่ไหนและความเร็วในการ
ประมวณผลด้วยการวัดระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเคร่ืองรับท าได้โดยใช้สูตรค านวณ ระยะทาง 
= ความเร็ว * ระยะเวลา วัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเคร่ืองรับ GPS คูณด้วย
ความเร็วของคลื่นวิทยุจะเท่ากับระยะทางที่เคร่ืองรับ อยู่ห่างจากดาวเทียม โดยเวลาที่วัดได้มาจาก
นาฬิกาของดาวเทียมที่มีความแม่นย าสูงมีความละเอียดถึงนาโนวินาที และมีการสอบทวนเสมอๆ
กับสถานีภาคพื้นดินองค์ประกอบสุดท้ายก็คือต าแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงในขณะที่ส่งสัญญาณ
มาว่าอยู่ที่ใด(Almanac) มายังเคร่ืองรับ GPS โดยวงโคจรของดาวเทียมได้ถูกก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
เมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีควบคุมจะคอยตรวจสอบการโคจรของดาวเทียมอยู่ตลอดเวลาเพื่อทวน
สอบความถูกต้อง 
(ที่มา: http://www.tod.co.th/aboutgps.php) 
 
4. การขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก 

  การขนส่งด้วยรถยนต์ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 
รถยนต์มีการพัฒนาด้าน เทคโนโลยีเครื่องยนต์อย่างต่อเน่ือง เคร่ืองยนต์มีก าลังมากขึ้นท าให้บรรทุก
ได้มาก และมีความเร็วขึ้น รวมทั้ง เคร่ืองยนต์และอุปกรณ์ มีความเชื่อถือได้อีกด้วย 
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ภาพที่ 3.11 รถบรรทุก 

ข้อได้เปรียบรถบรรทุก : Advantages of Carriers  

  1. รวดเร็ว  Speed รถบรรทุกจัดเป็นบริการขนส่งที่รวดเร็ว ความรวดเร็วอยู่ที่
ยานพาหนะที่สามารถ เดินทางด้วยความเร็วสูง รถบรรทุกขนสินค้าไม่ได้มาก ดังนั้น จึงใช้เวลาน้อย
ในการรวบรวมสินค้า ให้เต็มคันรถ ( full truck load : FTL) รวมทั้งการขนถ่าย สินค้าขึ้นรถและ
ออกจากรถใช้เวลาน้อย ความรวดเร็วการขนส่งช่วยลดวงจรเวลาสั่งซื้อ (Oder cycle time) ท าให้ลด
สินค้าคงคลัง และลดความสูญเสียที่ เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพรวมถึงสินค้าหมดสมัยอีกด้วย 
   2. เป็นบริการขนส่งจากที่ถึงที่  Door-to–Door Service รถบรรทุกสามารถเดินทาง
ไปตามถนนใหญ่ เรือเล็กหรือแม้แต่ไม่มีถนน หากไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคจนเกินขีด
ความสามารถของรถบรรทุก ดังนั้น รถบรรทุกจึงสามารถเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อบรรทุกและ
ขนถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบ  การขนส่งอ่ืน บริการขนส่งแบบจากที่ถึงที่ หมายถึง การใช้
ยานพาหนะคันเดียวกัน บรรทุกสินค้าจากต้นทางไปถึง  ปลายทางโดยสินค้าไม่ต้องเปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะ รถบรรทุกเมื่อบรรทุกสินค้าจากต้นทางจะเดินทางตรงไปยัง  ปลายทาง โดยสินค้าไม่
ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ เช่นบรรทุกสินค้าจากโรงงานในกรุงเทพฯ ไปให้ลูกค้าที่เชียงใหม่ได้
โดยตรง การขนส่งรูปแบบอ่ืน จะต้องมีการการขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะ เช่น ขนส่งสินค้าจาก
โรงงานในกรุงเทพฯ ไปยังร้านค้าที่เชียงใหม่  ด้วยรถไฟ บริษัทต้องขนสินค้าจากโรงงานด้วย
รถบรรทุกไปขึ้นรถไฟ เมื่อรถไฟถึงเชียงใหม่ก็จะต้องขนถ่าย สินค้าออก จากรถไฟไปขึ้นรถบรรทุก
เพื่อไปยังปลายทางที่ต้องการ 
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  3. เครือข่ายครอบคลุม  Extensive Road Network รัฐบาลลงทุนสร้างถนน
เชื่อมโยงภูมิภาค จังหวัด อ าเภอและหมู่บ้าน เครือข่ายถนนที่เชื่อมโยงกัน ท าให้รถบรรทุกสามารถ
เข้าถึงได้ทุกแห่ง ขณะที่รูปแบบการ ขนส่งอ่ืน มีเครือข่ายจ ากัด จึงให้บริการจ ากัดอยู่บางพื้นที่ 
   4. การแข่งขันสูง  High Competition ตลาดรถบรรทุกมีการแข่งขันมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับนโยบาย ของแต่ละประเทศ ประเทศที่มีนโยบายให้ผู้ประกอบการมากราย และอนุญาตให้
มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การ แข่งขันจะมีมาก ประเทศที่มีการควบคุมจ านวนผู้ประกอบการ และ
หรือไม่อนุญาตให้มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การ แข่งขันก็จะมีน้อย ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ มี
นโยบายผ่อนคลายกฎระเบียบ (deregulation) การขนส่ง ท า ให้มีการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันมีผลต่อ
อัตราค่าขนส่งและคุณภาพบริการ 
   5. ความเสียหายน้อย  Low Damage การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีความรวดเร็ว 
สินค้าอยู่บน ยานพาหนะระยะเวลาสั้น ประกอบกับถนนได้มาตรฐาน และยานพาหนะมีระบบกัน
สะเทือนดี จึงลดความ เสียหายสินค้า ผู้รับสินค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ซึ่งช่วยลดสินค้าคง
คลัง 
   6. บรรทุกสินค้าปริมาณไม่มาก  Small Carrying รถบรรทุกขนสินค้าได้น้อย เมื่อ
เปรียบเทียบกับ รูปแบบการขนส่งอ่ืน ท าให้ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมและส่งมอบสินค้า รวมทั้ง
ขนถ่ายใช้เวลาน้อย สินค้าจึง ถึงผู้รับเร็ว ลดปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้า และเพิ่มระดับการ
บริการลูกค้า  
  7. สามารถสนองความต้องการของลูกค้า : Meeting Customer Requirements 
ผู้ประกอบการ ขนส่งด้วยรถบรรทุกมีจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้
สามารถดูแลลูกค้าแต่ละ รายได้มาก ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ยังคงให้บริการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างมั่นคง และ  ผู้ส่งของก็ยังคาดหวังจากผู้ประกอบการ ที่จะให้การ
ตอบสนองความต้องการดียิ่งขึ้น 
   8. ท าให้การขนส่งสมบูรณ์  Complete Transportation การขนส่งรูปแบบอ่ืน ไม่
สามารถให้บริการ สมบูรณ์ เช่น รถไฟให้บริการขนส่งแบบสถานีถึงสถานี หรือเรือให้บริการขนส่ง
แบบจากท่าเรือถึงท่าเรือ รถบรรทุกเป็นตัวเชื่อมต่อกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน และท าให้การขนส่ง
สมบูรณ์ จึงกล่าวได้ว่า รถบรรทุกเป็นตัว ประสานงานสากล (universal coordinators) 
 
   ข้อก าหนดรถบรรทุกและการขนสินค้า 
  ตามกฎหมายการขนส่ง ก าหนดอุปกรณ์ขนส่งและน้ าหนักรถบรรทุก ดังนี้ลักษณะ
รถที่ใช้ ส าหรับการขนส่งสินค้าแบ่งเป็น 9 ลักษณะ ดังนี้ 
  1) รถกระบะบรรทุก ครอบคลุมรถบรรทุก มีหรือไม่มีคอก หรือไม่มีอุปกรณ์ยก
หรือเทของ มีหลังคา หรือไม่มีหลังคาก็ได้ 
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   2) รถตู้บรรทุก ครอบคลุมถึงรถตู้ทึบ มีบานประตูปิดเปิดประตูส าหรับถ่าย
ด้านข้างหรือด้านท้ายก็ได้ 
   3) รถบรรทุกของเหลว มีถังส าหรับบรรทุกของเหลว 
   4) รถบรรทุกวัสดุอันตราย ครอบคลุมน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซเหลว สารเคมี วัตถุ
ระเบิด และอื่น ๆ 
   5) รถบรรทุกเฉพาะกิจ ครอบคลุมรถบรรทุกเคร่ืองดื่ม ขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต์ 
และอ่ืน ๆ  
  6) รถพ่วง ครอบคลุมถึงรถพ่วงที่น้ าหนักรถรวมน้ าหนักรถบรรทุกทั้งหมด ลงบน
เพลาล้อตัวเอง และ ต้องใช้รถอื่นลากจูง  
  7) รถกึ่งพ่วง ครอบคลุมรถพ่วงที่น้ าหนักรถรวมน้ าหนักรถบรรทุกบางส่วน เฉลี่ย
เพลาล้อของรถคันลาก จูง  
  8) รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว เป็นรถกึ่งพ่วงโครงโลหะที่สามารถปรับความยาว
ช่วงล้อระหว่างรถลาก จูง  
   9) รถลากจูง เป็นรถส าหรับลากจูงรถพ่วง รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว  
 
  ข้อมูลทางเทคนิคที่ควบคุมได้  
  ข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นส่วนที่สามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้องและ
เหมาะสมได้ โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ได้แก่ น ้าหนักบรรทุกและความสูงการขับเคลื่อน 
จ านวนยางและเพลาแรงต้านอากาศน ้าหนักบรรทุกและความสูงที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มน ้าหนักบรรทุก
จากน ้าหนักบรรทุกปกติจะท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.05-0.06ลิตร/กม. ทุก ๆ 10 ตัน  
ในขณะที่ความสูงเกิน 3.6 เมตร จะท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.01ลิตร/กม. ในทุก ๆ ความ  
สูง  
  การเลือกรถบรรทุกให้เหมาะสม  
  ในการเลือกใช้รถบรรทุกให้เหมาะสมกบน้าหนักบรรทุกผู้ประกอบการรถบรรทุก
ควรเลือกใช้กาลังปริมาณ 10 - 12แรงม้า/ตัน ยกตัวอย่าง เช่น  
  1. ถ้าต้องการน ้าหนักบรรทุกรวม 12 ตัน ควรใช้รถขนาด 10x12 = 120 แรงม้า ถึง 
12x12 = 144แรงม้า  
  2. ถ้าต้องการน ้าหนักบรรทุกรวม 21 ตัน ควรใช้รถขนาด 10x21 = 210 แรงม้า  ถึง 
12x21 = 252แรงม้า การเลือกใช้รถพ่วงและรถลากจูงให้เหมาะสมกับน้าหนักบรรทุกส าหรับ        
รถพ่วง และรถลากจูงควรเลือกใช้กาลังประมาณ 8-10แรงม้า/ตัน ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าต้องการ น ้า
หนักบรรทุกรวม 37.4 ตัน ควรใช้รถขนาด 8x37.4 = 299  
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   - แรงม้า ถึง 10x37.4 = 374แรงม้า จะเห็นได้วาการเลือกใช้ก าลังของ
เคร่ืองยนต์ที่ สูงมิได้ท าให้สิ้นเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิงมากกว่าเคร่ืองยนต์ที่มีก าลังต ่าเสมอไป แต่สิ่ง
ส าคัญที่ควร พิจารณาในการเลือกใช้รถนั้นควรจะต้องพิจารณากาลังของเคร่ืองยนต์ให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน 
   -จ านวนยางและเพลา -ยางเพลาเพิ่มขึ้น 4 เส้น จะท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เพิ่มขึ้น  0.05 ลิตร/กม  
   - เพลาเพิ่มขึ้น 1 เพลา จะท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.01ลิตร/กม.   

   - การขนานกันของเพลาคู่ท้าย เพลาคู่ท้ายที่ไม่ขนานกันนั้นส่งผลท าให้
การสิ้นเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.01ลิตร/กม.  
   - แรงดันลมยาง แรงดันลมยางที่น้อยเกินไปจะท าให้หน้ายางสัมผัสผิว
ถนนมาก เกินไปซึ่งจะเพิ่มแรงต้านทานการหมุนของล้อ ท าให้สิ้นเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 
แรงดันลมยางที่ ต ่ากว่าปกติ 0.81 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ท าให้สิ้นเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิงขึ้น            0.01
ลิตร/กม. 
  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านทานการหมุนและแรงดันลมยาง  เมื่อแรงดันลมยาง
ลดลงจากต าแหน่งที่เหมาะสมจะท าให้แรงต้านทานการหนุนเพิ่มขึ้น - แรงต้านอากาศ แรงต้านของ
อากาศ แรงต้านของอากาศจะต้านการเคลื่อนที่ของรถท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นสูงสุด  0.20 
ลิตร/กม. แต่เราสามารถที่จะลดแรงต้านของอากาศให้ต ่าลงได้โดยติดตั้งอุปกรณ์ดักลม  
  - การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ ภายในเคร่ืองยนต์มีระบบต่าง ๆ ที่ต้องบ ารุงรักษา
มากมาย อาทิเช่น ระบบเชื้อเพลิง ระบบบรรจุอากาศ ระบบหล่อเย็น ระบบหล่อลื่น การปล่อยให้
เคร่ืองยนต์อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมจะท าให้สิ้นเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.19 ลิตร/กม. 
  ภาวะแวดล้อมภายนอก 
   1. สภาวะแวดล้อมภายนอกประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้  
เช่น ทางลาดชัน และสภาพการจราจรเป็นต้น  
  2. การขึ้นทางลาดชัน ท าให้สิ้นเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.03 ลิตร 
  3. สภาพการจราจรที่ติดขัดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สิ้นเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิง
เพิ่มขึ้นเช่นกัน 
   4. แม้สภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ตามแต่ก็
สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อหลักเลี่ยงสภาวะที่ท าให้สิ้นเปลืองน ้ามันเชื้อเพลิงได้ 
 (ที่มา: http://www.sme.go.th 
 
 

http://www.sme.go.th/


56 

 

5.นิยามศัพท ์

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 

 

การขนส่ง  

 

Transportation  การขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่ง  

2 การบริหารงานขนส่ง  

 

Transport Management  การบริหารการปฏิบัติการขนส่งอย่างมี
คุณภาพ ทั้งในด้านการจัดส่งที่ตรงต่อ
เวลา  

3  การควบคุมการขนส่ง  

 

Transportation Control  การควบคุมการขนส่งสินค้าต่าง ๆ  

4 การขนส่ งทางถนน
หรือทางรถยนต์  

 

Road Transportation  การขนส่งที่นิยมใช้กันภายใน ประเทศ 
เป็นการขนส่งที่สะดวกที่สุด เพราะ
สามารถส่งถึงจุดหมายได้โดยไม่ต้องมี
การขนถ่ายสินค้า  

5 การขนส่งทางรถไฟ  

 

Railroads 
Transportation  

ลักษณะการขนส่งแบบนี้มีลักษณะเด่น 
คือสามารถพ่วงตู้บรรทุกได้ที่ละมากๆ 
ประหยัดและเหมาะสมกับสินค้าหนักๆ 
ระยะทางไกล  

6 การขนส่งทางน ้า  

 

Water Transportation  วิธีการขนส่งที่ค่าใช้จ่ายต ่าสุด มักใช้
สินค้าต่อหน่วยไม่สูง มีปริมาณและน ้า
หนักมาก  
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
7 การขนส่งทางอากาศ  

 
Air Transportation  การขนส่งทางอากาศเป็นรูป แบบการ

ขนส่งที่รวดเร็วที่แต่มีค่าระวางขนส่งที่
สูงสินค้าที่นิยมขนส่งทางนี้จะมีน ้ า
หนักเบา มีราคาสูง หรือต้องการความ
เร่งด่วนในการจัดส่ง  

8 การขนส่งทางท่อ  
 

Pipelines 
Transportation  

การขนส่งทางท่อสินค้าประเภทที่
สามารถขนส่งด้วยวิธีนี้ เช่น แก๊ส น ้า
มัน น ้ามันดิบ  

9 
 

การขนส่งด้วยตู้คอนเท
รน เนอร์  
 

Transport containers  การขนส่งด้วยระบบตู้สินค้า  

10 การวิเคราะห์ต้นทุน  
 

Cost Analysis  การควบคุมต้นทุนโลจิ สติกส์ด้วย
ต้นทุนมาตรฐาน  

11 การก าหนดดัชนี้ชี้วัด
ประ สิทธิภาพการเพิ่ม
ผลผลิต  
 

Productivity Indicators  การวัดแต่ละกิจกรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ  

12 การควบคุมกิจกรรมโล
จิส ติกส์ด้วยแผนภูมิ
ควบคุมคุณภาพ  
 

Statistical Process 
Control Chart  

วิธีการที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผล
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามผลผลิต
ของกระบวนการผลิต  

13 การวางแผนการขนส่ง  
 

Planning  มีการวางแผนในกระบวน 
การท างาน  

14 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขนส่ง  

Transportation 
optimizer  

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง
สินค้า  
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

15 การเลือกเส้นทางที่
ประหยัดที่สุด  

Routing  วิธีการเลือกเส้นทางที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
มากที่สุด  

16 ก า ร ใ ช้ ร ถ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  

Utilization  การเลือกใช้ เคร่ืองยนต์ให้ เหมาะสม
กับน ้าหนักบรรทุก  

17 การจัดตารางเดินรถ  
 

Scheduling  การจัดเส้นทางเดินรถ  เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขนส่ง  

18 การจัดสินค้าขึ้นรถ
แต่ละคัน  

Loading  การจัดเรียงสินค้าขึ้นรถแต่ละคันเพื่อการ
ขนส่ง  

19 ก า รจั ด ก า ร ใบสั่ ง
สินค้า  

Delivery Order 
Management  

การจัดการใบสั่งของ  

20  การบริการบรรทุก
สินค้าขึ้นรถ  

Truck Loading  การดูแลรถบรรทุกสินค้าขึ้นรถบรรทุก  

21  ก า ร บ ริ ห า ร
คนขับรถ  
 

Driver Management  การจัดบริหารคนขับรถให้มีความพร้อม  

22  การบริหารเส้นทาง
การขนส่ง  

Route & Mapping  การวางแผนในการบริหารเส้นทางการ
ขนส่ง  

23 ก า ร ส ร้ า ง
คว ามสั มพั นธ์ กั บ
ลูกค้า  

 

Customer 
Relationship 
Management  

เ ป็ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ธุ ร กิ จ เ พื่ อ ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า เรียนรู้
ความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า 
และตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ด้วยสินค้า หรือบริการ  

24 ขั้นเจริญเต็มที่  Maturity  เจริญเต็มที่ถึงที่สมบรูณ์  

25 ขั้นเร่ิมขยายตัว  Early Extension  เป็นการเร่ิมการขยายตัว  

26 ขั้นเสื่อมโทรม  Decadence  ขั้นช ารุด, เสีย, ทรุดโทรม  

27 ขั้นทดลอง  Experiment  เป็นการเร่ิมต้นการทดลอง  
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
28 ขั้นขยายตัวอย่า

รวดเร็ว  
Rapid Extension  การขยายตัวอย่างรวดเร็วใหญ่ขึ้น  

29 คุณค่าในราคาสินค้า  Brand Equity  สิ่งที่มีประโยชน์หรือมูลค่าสูง  
30 ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง  Fuel Cost  ค่าเชื้อเพลิงโรงงาอุตสาหกรรม  
31 ค่าซ่อมบ ารุง  Maintenance costs  ค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม  
32 ค่าใช้จ่ายทางตรง  Direct Cost  ต้นทุนในการผลิตทั้ งหมดที่ ไม่ถู ก

จัดเป็นประเภทวัตถุทางตรง หรือค่าแรง
ทางตรง  

33 เคร่ืองหมายทางการ
ค้า  
 

Merchandising 
Management  

เคร่ืองมือที่ใช้หรือจะเป็นที่หมายหรือ
เกี่ยวข้องกับสินค้า 

34 ด้านเวลา  
 

Time Utility  ด้านเวลาในการท างานตามวัตถุประสงค์  

35 ต้นทุนคงที่  
 

Fixed Cost  ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยน แปลงตาม
ปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าเช่าสถานที่
จอดรถ  

36 ต้นทุนผันแปร  
 

Variable Cost  ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง  ตาม
ปริมาณการให้บริการการขนส่ง เช่น 
ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม 

37 ต้นทุนรวม  
 

Total cost  ค่ าใช้จ่ ายที่ รวมเอาต้นทุนคงที่ และ
ต้นทุนผันแปรเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็น
ต้นทุนการบริการขนส่งทั้งหมด  

38 ต้นทุนเที่ยวกลับ  
 

Back Haul Cost  ค่าใช้จ่ายที่ได้รวมเอาลักษณะของค่าเสีย
โอกาสเข้าไปด้วย ถือเป็นค่าชดเชยที่
ต้องท าให้เสียโอกาส  

39 ตรงเวลาที่ลูกค้า
ต้องการ  

Right Time  ตรงเวลาตามที่ลูกค้าก าหนด  

40 ตรงตามปริมาณที่
ลูกค้าต้องการ  

Right Quantity  ตรงตามปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้า  
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
41 บรรจุหีบห่อ  Packing List  การบรรจุภัณฑ์,พัสด ุ 
42 บริการ  Services  การบริการดูแลเอาใจใส่ในการท างาน  
43 บัญชีราคาสินค้า  

 
Commercial 
Invoice  

การเก็บรวบรวมเงินและราคาของสินค้า  

44 ผู้ค้าปลีก,ผู้ค้าส่ง,ผู้
อุปสงค์  
 

Wholesaler 
Sponsored 
Voluntary Chains  

ผู้ค้าปลีก,ผู้ค้าส่ง,ผู้อุปสงค์  

45 ยึดกับรางกับเสา  
 

Column Rail Lifts  ยึดกับรางกับเสาเข้าไว้ด้วยกันเป็นหลัก
แหล่ง  

46 รถบรรทุก  Truck  รถใช้บรรทุกสินค้าขึ้นรถ  
47 รถไฟ  

 
Railroads  รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาวโดยมีหัวรถ

จักรลากให้  
48 รถยกตู้สินค้า  Special Forklift  รถยกขึ้นของตู้สินค้า,เคร่ืองยก  
49 รองรับการใช้ระบบ  

 
Barcode  มีพื้นที่รับระบบการใช้งานที่เหมาะสม  

50 รูปแบบการขนส่ง  Mode Selection  ต้นแบบของการขนส่ง  
51 เร่ิมเสียลูกค้า  Loss of Traffic  การเสียก าไรเสียลูกค้า  
52 ระบบการจัดการ

ขนส่ง  
 

transportation 
Management 
System  

ระบบในการจัดการของการขนส่ง  

53 ระบบการท างาน
และคู่มือ  

Operating System 
and Manuals  

ระบบของการท างานคู่มือการใช้ต ารา  

54 ระบบบัญชีและ
การเงิน  
 

Accounting and 
financial system  

ระบบบัญชีการเงินของบริษัท  

55 เรือขนาดใหญ่  
 

Speed boat  เรือขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกสินค้าได้
จ านวนมาก  

56 ลูกค้าก าหนดรอบ
เวลาส่งของ  

Time Window  ในการก าหนดรอบเวลาส่งของ  
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
57 สถานที่  Place Utility  สถานที่ตั้งนั้น ๆ  
58 สิทธิทางการค้า  

 
Type of Franchise 
System  

สิทธิอ านาจอันชอบธรรมทางการค้า  

59 ส่งมอบตรงสถานที่  Right Place  ส่งมอบสินค้าตรงตามสถานที่  
60 สินค้าตรงตาม

คุณภาพที่ตกลง  
Right Quality  สินค้ามีคุณภาพที่ดีตามที่ตกลง  

61 อุปกรณ์กันล้อเสื่อม  
 

Wheel Chocks  อุปกรณ์กันล้อเสื่อมของรถยนต์  

62 อุปกรณ์ยกสินค้า
ท้ายรถ  

Tail Lift Loaders  อุปกรณ์ยกสินค้าด้านหลัง  

63 อุปกรณ์เคลื่อนย้าย  
 

Moving Floors  เป็นอุปกรณ์ พีดีเอ เคร่ืองท างานส่วนบุคล  

64 อุปกรณ์ไร้สายพีดีเอ  
 

PDA & GPS  เป็นอุปกรณ์ พีดีเอ เคร่ืองท างานส่วนบุคล  

65 ออเดอร์ลูกค้า  Customer Order  ค าสั่งซื้อจากลูกค้า  
66 

 
อรรถประโยชน์ด้าน
เวลา  
 

Time Utility  ความพึงพอใจที่ผู้บริโภคจะได้รับสินค้า
ในเวลาที่ต้องการ  

67 อรรถประโยชน์ด้าน
สถานที่  
 

Place Utility  ความพึงพอใจที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการ
เคลื่อนย้าย หรือขนส่งสินค้าจากแหล่ง
ผลิตต่าง ๆ ไปสู่ผู้บริโภค  
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บทที่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

               จากที่คณะผู้จัดท าโครงการได้ไปศึกษาสถานประกอบการที่บริษัท โฮชิน อีเล็ก
โทร นิคส์ จ ากัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ในเร่ืองโครงการการศึกษากลยุทธ์การลดต้นทุนการ
ขนส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุก คณะผู้จัดท าโครงการจึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้วิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการศึกษากลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุกมาใช้อ้างอิงในการ
วิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 

1. กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุกของบริษัท โฮชิน อีเล็กโทร 
นิคส์ จ ากัด 
 กลยุทธ์ทางบริษัทของการขนส่ง คือ 

  1.1 รถต้องพร้อมใช้งานในการขนส่งสินค้า 
  1.2 พนักงานขับรถต้องพร้อมท าการขนส่งสินค้า 
  1.3 การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สามารถลดต้นทุนได้ 

              - การตรวจเช็คสภาพรถบรรทุก ทางบริษัทฯมีนโยบายการขนส่งสินค้าโดยจะมี
เอกสารการตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกก่อนท าการขนส่งทุกคร้ังที่ท าการขนส่งสินค้าเพื่อความ
ปลอดภัยและ ท าให้เกิดข้อเสียหายและข้อผิดพลาดได้น้อยและยังลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นกับการ
ขนส่ง เช่น รถเสียระหว่างทาง รถยางแตก เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การขนส่งสินค้าให้มี
คุณภาพเพื่อส่งสินค้าให้ทันเวลาที่ก าหนดและให้ลูกค้าเกิดความพอใจและไว้วางใจกับสินค้าของเรา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 ภาพการตรวจเช็คสภาพรถบรรทุก 
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2. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Milk Run ของ บริษัท โฮชิน อีเล็กโทร นิคส์ จ ากัด  
 บริษัทฯจะมีการวางแผนการขนส่งแบบวันต่อวัน เช่น บริษัทฯเป็น JIT ทางการ
ขนส่งจะรู้ว่าจะต้องไปส่งสินค้าที่บริษัทไหนบ้างจะรู้ตอนเช้าของทุกวันที่บริษัทฯเราจะท าการ
ขนส่งสินค้า เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จะมีการตีรถเที่ยวป่าวได้น้อยมาก รถบรรทุกของบริษัทฯจะเต็ม
ทุกคันโดยจะมีการบริหารจัดการว่าลูกค้าบริษัทไหนที่อยู่เส้นทางเดียวกันบริษัทฯจะน าสินค้าไปส่ง
พร้อมกันทั้งหมดโดยจะมีเวลาท าการขนส่งดังนั้น รอบ 10.00 น. 12.00 น. 16.00 น. และ รอบ    
18.00 น. ของการขนส่งต่อวัน  
3. ประสิทธิภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุกโดยระบบ GPS บริษัท โฮชิน อีเล็กโทร นิคส์ จ ากัด  
 มีการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก ระบบ 
GPS เพื่อให้บริษัทสามารถก าหนดเส้นทางการขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า
โดยระบบ GPS ท าให้การขนส่งไปถึงจุดหมายปลายทางทนัเวลาที่ก าหนดและสามารถลดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จ าเป็น เช่น พนักงานขับรถออกนอกเส้นทางท าให้มีค่า OT ของพนักงานและยังท าให้มีค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงสูงขึ้นกว่าก าหนด ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงน าเอาระบบ GPS เข้ามาช่วยในการขนส่ง
เพื่อก าหนดเส้นทางไปถึงจุดหมายปลายทางให้ทันเวลาที่ก าหนด และเกิดข้อผิดพลาดกับเส้นทางที่

ท าการขนส่งได้น้อยและท าให้ไม่เกิดความเสียหายให้กับบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 ภาพการใช้งานระบบ GPS
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  3.1 บริษัทฯได้มีการน าระบบติดตามรถเป็น GPS เพื่อให้บริษัทฯตรวจสอบการ
เดินทางของรถขนส่งสินค้าได้อย่างทันท่วงทีเมื่อการปัญหาขึ้น 
  3.2 บริษัทฯได้น าระบบ GPS มาเพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพราะระบบ GPS
สามารถวางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ไม่สะดวก ค านวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้อย่าง
สะดวกสบายในด้านธุรกิจขนส่งสินค้า 
 
 4. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาใช้ในการท าโครงการ  
 คณะผู้จัดท าโครงการได้มีการวางแผนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ท า
โครงการโดยการจดรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าว่ามีวัสดุอุปกรณ์
ใดบ้างที่มีอยู่แล้วจึงไม่จ าเป็นต้องซื้อและวัสดุอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ยังไม่มี จดรายการแล้วปรึกษากับ
สมาชิกในกลุ่มว่ามีวัสดุอุปกรณ์ไหนขาดเหลือแล้วจัดเตรียมซื้อของโดยจะใช้วิธีจัดซื้อแบบพอดิบ
พอดีไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพื่อไม่ให้วัสดุอุปกรณ์เหลือจากการใช้งานมากเกินไปท าให้
เกิดความสิ้นเปลือง 
 
5. น าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์การศึกษาระดับสูงและน าไปใช้ประโยชน์ในการประยุกต์ธุรกิจใน
อนาคตได้  
  การศึกษา 
  1. แบ่งปันความรู้และข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าสถานประกอบการให้แก่สมาชิก
ในกลุ่มที่ไม่ได้มาให้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่  
  2. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการศึกษาในรายวิชาการขนส่ง  และ
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความรู้เพิ่มเติมนอกจากในบทเรียน  
  ประกอบอาชีพ 
  1. สามารถน าความรู้เพิ่มเติมที่ได้รับจากการเข้าไปศึกษาในสถานประกอบการไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ เป็นหลักยึดว่าเรามีความรู้ทางด้านกลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
ทางบกโดยรถบรรทุก มาพอสมควร  
  2. มีความเข้าใจใช้เทคนิคความรู้ในเร่ืองการขนส่งสินค้าและทฤษฏีจากการศึกษา
ระบบการขนส่งสินค้า บริษัท โฮชิน อีเล็กโทร นิคส์ จ ากัด มาเป็นแนวทางในการจัดการการท างาน
ทางด้านโลจิสติกส์ 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

  จากที่คณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษากลยุทธ์การลดต้นทุนการขนสินค้าทางบกโดย
รถบรรทุก บริษัท โฮชินอีเล็กโทรนิคส์ จ ากัด เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561  คณะผู้จัดท าจึงสรุปและ
ข้อเสนอแนะตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

  1.กลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางบกโดยรถบรรทุกของ  
  กลยุทธ์ทางบริษัทของการขนส่ง คือ 
  1.1 รถต้องพร้อมใช้งานในการขนส่งสินค้า 
  1.2 พนักงานขับรถต้องพร้อมท าการขนส่งสินค้า 
  1.3 การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สามารถลดต้นทุนได้ 

              - การตรวจเช็คสภาพรถบรรทุก ทางบริษัทฯมีนโยบายการขนส่งสินค้าโดยจะมี
เอกสารการตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกก่อนท าการขนส่งทุกคร้ังที่ท าการขนส่งสินค้าเพื่อความ
ปลอดภัยและ ท าให้เกิดข้อเสียหายและข้อผิดพลาดได้น้อยและยังลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นกับการ
ขนส่ง เช่น รถเสียระหว่างทาง รถยางแตก เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การขนส่งสินค้าให้มี
คุณภาพเพื่อส่งสินค้าให้ทันเวลาที่ก าหนดและให้ลูกค้าเกิดความพอใจและไว้วางใจกับสินค้าของเรา 

 
  2.การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Milk Run บริษัทฯจะมีการวางแผนการขนส่ง
แบบวันต่อวัน เช่น บริษัทฯเป็น JIT ทางการขนส่งจะรู้ว่าจะต้องไปส่งสินค้าที่บริษัทไหนบ้างจะรู้
ตอนเช้าของทุกวันที่บริษัทฯเราจะท าการขนส่งสินค้า เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จะมีการตีรถเที่ยวป่าว
ได้น้อยมาก รถบรรทุกของบริษัทฯจะเต็มทุกคันโดยจะมีการบริหารจัดการว่าลูกค้าบริษัทไหนที่อยู่
เส้นทางเดียวกันบริษัทฯจะน าสินค้าไปส่งพร้อมกันทั้งหมดโดยจะมีเวลาท าการขนส่งดังนั้น รอบ 
10.00 น. 12.00 น. 16.00 น. และ รอบ    18.00 น. ของการขนส่งต่อวัน  

 
  3. ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกโดยใช้ระบบ GPS มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งด้วยรถบรรทุก ระบบ GPS เพื่อให้บริษัทสามารถก าหนดเส้นทางการขนส่ง
สินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าโดยระบบ GPS ท าให้การขนส่งไปถึงจุดหมาย
ปลายทางทันเวลาที่ก าหนดและสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น เช่น พนักงานขับรถออกนอก
เส้นทางท าให้มีค่า OT ของพนักงานและยังท าให้มีค่าน้ ามันเชื้อเพลิงสูงขึ้นกว่าก าหนด ดังนั้นทาง
บริษัทฯ จึงน าเอาระบบ GPS เข้ามาช่วยในการขนส่งเพื่อก าหนดเส้นทางไปถึงจุดหมายปลายทางให้
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ทันเวลาที่ก าหนด และเกิดข้อผิดพลาดกับเส้นทางที่ท าการขนส่งได้น้อยและท าให้ไม่เกิดความ
เสียหายให้กับบริษัทฯ 
   3.1 บริษัทฯได้มีการน าระบบติดตามรถเป็น GPS เพื่อให้บริษัทฯตรวจสอบการ
เดินทางของรถขนส่งสินค้าได้อย่างทันท่วงทีเมื่อการปัญหาขึ้น 
  3.2 บริษัทฯได้น าระบบ GPS มาเพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเพราะระบบ GPS
สามารถวางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ไม่สะดวก ค านวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้อย่าง
สะดวกสบายในด้านธุรกิจขนส่งสินค้า 

 
  4.คณะผู้จัดท าน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาใช้ในการท า
โครงการ ได้มีการวางแผนการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต้องใช้ท าโครงการโดยการจดรายการ
วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าว่ามีวัสดุอุปกรณ์ใดบ้างที่มีอยู่แล้วจึงไม่
จ าเป็นต้องซื้อและวัสดุอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ยังไม่มี จดรายการแล้วปรึกษากับสมาชิกในกลุ่มว่ามีวัสดุ
อุปกรณ์ไหนขาดเหลือแล้วจัดเตรียมซื้อของโดยจะใช้วิธีจัดซื้อแบบพอดิบพอดีไม่มากเกินไปและ
ไม่น้อยเกินไปเพื่อไม่ให้วัสดุอุปกรณ์เหลือจากการใช้งานมากเกินไปท าให้เกิดความสิ้นเปลือง 
 
  5. คณะผู้จัดท าจะน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์การศึกษาระดับสูงและน าไปใช้
ประโยชน์ในการประยุกต์ธุรกิจในอนาคตโดยแบ่งปันความรู้และข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าสถาน
ประกอบการให้แก่สมาชิกในกลุ่มที่ไม่ได้มาให้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่  และน าไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการศึกษาในรายวิชาการขนส่ง และรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ท าให้เกิดความรู้เพิ่มเติมนอกจากใน
บทเรียน และน าความรู้เพิ่มเติมที่ได้รับจากการเข้าไปศึกษาในสถานประกอบการไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ เป็นหลักยึดว่าเรามีความรู้ทางด้านกลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางบกโดย
รถบรรทุก มาพอสมควร มีความเข้าใจใช้เทคนิคความรู้ในเร่ืองการขนส่งสินค้าและทฤษฎีจาก
การศึกษาระบบการขนส่งสินค้า บริษัท โฮชิน อีเล็กโทร นิคส์ จ ากัด มาเป็นแนวทางในการจัดการ
การท างานทางด้านโลจิสติกส์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านค่าขนส่ง บริษัทควรพิจารณาและนโยบายการให้เครดิตในการช าระ
ค่าบริการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 

2. ด้านความเชื่อถือได้ในบริการบริษัทควรให้ความส าคัญกับทักษะในการ
ท างานของพนักงานโดยการฝึกอบรมให้กับพนักงาน 

3. ด้านความสม่ าเสมอในบริการบริษัทควรบริหารในการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า
ได้รับสินค้าในระยะเวลาที่ก าหนดเสมอ 
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4. ด้านความปลอดภัยในการบริการขนส่งบริษัทควรน าระบบการติดตามสถานะ
สินค้าทาง Internet มาใช้เพื่อให้ลูกค้าทราบสถานะของสินค้าที่จัดส่ง 

5. ด้านเวลาที่ใช้ในการขนส่งบริษัทควรพิจารณาเร่ืองความยืดหยุ่นของเวลาใน
การให้บริการลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 

  1.เอกสารยังไม่เรียบร้อย เน้ือหายังน้อยไปควรเตรียมเนื้อหาให้เพิ่มมากขึ้นและ

ปรับปรุงรูปเล่มให้เรียบร้อยก่อนน าเสนอ 

  2.ขาดความพร้อมในการน าเสนอ 

  3.ภาพรวมต้องปรับปรุงแก้ไข 
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ภาพผนวก ก. 
ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงงาน 
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ภาพผนวก ข 

ภาพบันทึกดูงาน บริษทั โฮชิน อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด 
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โรงเก็บวัสดุ ของบริษัท โฮชิน อิเล็กโทรนิคส์ จ ากัด 

 

 

ภาพภายในโรงผลิตสินค้า 
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การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า  

 

 

การผลิตสายไฟ 
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ใบสั่งสินค้า ( warehousing delivery order ) 

 

 

การตรวจเช็คสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า  
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ภาพผนวก ค 
ภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานภายใน 

บริษัท โฮชิน อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด 
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 ภาพท่ี 1  เจ้าหน้าที่แนะน ากล่องบรรจุภัณฑ์  

 

ภาพท่ี 2 ฟังบรรยายจากพนักงาน หัวข้อการขนส่งสินค้า  
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ภาพท่ี 3 ฟังบรรยายจากพนักงาน หัวข้อการบรรจุภัณฑ์  

 

ภาพท่ี 4 ฟังบรรยายจากพนักงาน หัวข้อคลังสินค้า  

 

 



76 

 

 

ภาพท่ี 4 คณะผู้จัดท าและเจ้าหน้าที่ของ บริษัท โฮชิน อิเล็กโทรนิคส์ จ ากัด 
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ภาคผนวก ง 
ผังโมเดลและขั้นตอนการจัดท าโมเดล 
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ผังโมเดล 

 

  

น าไม้กระดานมาขัดกระดาษทราย  
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น าไม้กระดานมาพ้นสี  

  

น าไม้กระดานที่พ้นสีเสร็จแล้ว มาแบ่งเส้นถนนและพ้นสีถนน  
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น าไม้มาวัดและตัดประกอบเป็นคลัง ออฟฟิศ ไลน์ผลิต และโรงเก็บบรรจุภัณฑ์ 

  

น ากระดาษชานอ้อยมาตัดวัตท าเป็นออฟฟิส  
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น ากระดาษลูกฟูกมาท าหลังคาคลังสินค้า ไลน์ผลิต และโรงเก็บบรรจุภัณฑ์  

 

น ากระดาษลูกฟูกมาท าตู้คอนเทนเนอร์ น าไม้ไอติมมาท าพาเลท และน าไม้บลาซ่า มาท าชั้นวาง

สินค้า 
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น ากระดาษชานอ้อย และกระดาษลูกฟูกมาท าป้อมยาม 

 

น ากระดาษสติ๊กเกอร์สีเหลืองมาติดเป็นเส้นแบ่งถนน  
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น าโมเดลที่ประกอบไว้ทั้งหมดวางลงแผ่นไม้กระดานที่พ่นและแปะถนนกับหญ้าตามผังที่ออกแบบ 

 

จากนั้นน าปืนกาวมาติดเข้ากับตัวโมเดลที่ท าเสร้จแล้ว 
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เช็คความแน่นหนาให้เรียบร้อย  

 

เป็นอันเสร็จสิ้น  
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ภาคผนวก จ 

ใบอักขราวิสุทธิ ์
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ภาพนวก ฉ 
งบประมาณในการด าเนินงาน 
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งบประมาณในการจัดท าโครงการ 

 
 

รายการ 
 

ราคา/บาท 

1. กระดาษแข็ง 86 
2. กระดาษลูกฟูก 64 
3. กระดาษสา 17 
4. ไม้บาซิลแบบแผ่น 360 
5. ไม้บาซิลแบบแท่ง 120 
6. สีน้ า 45 
7. ต้นไม้ประดิษฐ์ 25 
8. กาวใส 14 
9. ก้าวร้อน 50 
10. รถของเล่น 265 
11. ฟิวเจอร์บอร์ด 50 
12. โฟม 25 
13. พู่กัน 30 
14. ค่าปริ้นงาน 500 

รวม 1851 
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