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บทคัดย่อ 

 ในการศึกษาการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า(กะทิชาวเกาะ)ทางรถยนต์ กรณีศึกษา
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทาง
รถยนต์และปัญหาอุปสรรคของการขนส่งสินค้า รวมไปถึงการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต 

 ในการจัดท าโครงการคร้ังนี้ คณะผู้จัดท าได้น าเอาโปรแกรม Microsoft Word เข้า
มาช่วยในการจัดท ารูปเล่มโครงการให้มีความถูกต้อง เรียบร้อยและเหมาะสม รวมไปถึงน า
โปรแกรม PowerPoint เข้ามาช่วยในการน าเสนอผลงาน นอกจากนี้ยังสามารถตกแต่ง PowerPoint 
ให้สวยงาม เพื่อท าให้งานน าเสนอของคณะผู้จัดท าดูน่าสนใจและเพื่อเพิ่มอรรถรสในการน าเสนอ
สไลด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลจากการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และผู้จัดท าได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาดูงานในบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ได้ทราบถึงกระบวนการขนส่ง
สินค้า (กะทิชาวเกาะ) ทางรถยนต์และทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง
อีกทั้งได้ทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้จัดท าสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด ผู้จัดท าหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าโครงการเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและสามารถน าไปต่อยอดเป็นแนวทางใน
การศึกษาต่อได้ 

 



 
 

 (2) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการฉบับนี้ส าเร็จและสมบูรณ์ลุล่วงได้ด้วยความเพียรพยามยามของคณะ
ผู้รับผิดชอบโครงการที่ร่วมมือกันและด้วยการสนับสนุนแล้วให้ความอนุเคราะห์จากบุคคลหลาย
ท่านด้วยกันเพื่ อให้โครงการบรรลุผลส า เ ร็จตามจุดมุ่ งหมายที่ ตั้ งไว้  จึ งได้ขอขอบคุณ                             
อาจารย์ อ าไพ อุทัย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่สละเวลาให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางการศึกษา
การท างาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาในการท าโครงการนี้เป็นอย่างดีท าให้โครงการเล่มนี้
ประสบความส าเร็จไปด้วยดี 
 ขอขอบคุณ คุณนิพนธ์ สุวรรณหาร ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้ าและการจัดส่ง ของ
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ที่กรุณาให้ข้อมูลและแนะน าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ
ท าให้ผู้จัดท าโครงการส านึกในตวามกรุณาและความซาบซึ้งในน้ าใจเป็นอย่างยิ่ง 
 คณะผู้จัดท ารู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง หากโครงการฉบับนี้เป็นประโยชน์
ให้กับผู้ที่สนใจและให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญของการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า เพื่อ
ประโยชน์ขององค์กรจึงควรมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า หากมี
ข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดท าต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
 
         คณะผู้จัดท า 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นทุกขณะ 
ประกอบกับเศรษฐกิจทั่วโลก อยู่ในสภาพที่ผันผวน ท าให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสูงขึ้น  
ผู้ประกอบการจึงต้องตื่นตัวและพร้อมส าหรับการแข่งขันที่มีอยู่เพื่อหาแนวทางที่จะปรับปรุงพัฒนา
และบริหารงานในกระบวนการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถจัดการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการ
ด้านโลจิสติกส์ ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการวางแผนและพัฒนากระบวนการท างานต่าง ๆ 
และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ เช่น ส่งมอบสินค้าและบริการได้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพสินค้า จ านวน เวลาที่ใช้ ตลอดจนการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ผู้ประกอบการจะต้อง
พิจารณาถึงกลยุทธ์ในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่
ส่งมอบให้กับลูกค้า หรือการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการผลิตและบริการด้วยต้นทุนที่ต่ า
กว่าคู่แข่งขันในตลาด อันมุ่งไปสู่การส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ที่จะ
น ามาซึ่งรายได้และผลก าไรตามเป้าหมายและเติบโตอย่างยังยืน 
 ดังที่กล่าวข้างต้น บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ได้มีการขยายขีดความสามารถ
และศักยภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่า 
200 ชนิดเพื่อรองรับความต้องการทั้งของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เป็นบริษัทแห่งหนึ่งที่
ผลิตอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออกและจัดจ าหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด 
ได้ใช้กลยุทธ์ในการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าเพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ าลง จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่จะท า
ให้กิจการสามารถสร้างผลก าไรได้ 
 ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการ มีความสนใจที่จะศึกษามาตรการการลดต้นทุนในการ
ขนส่งขนส่งสินค้า (กะทิชาวเกาะ) ทางรถยนต์ กรณีศึกษา เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด เพื่อให้มี 
ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานและด้าน
การศึกษาในอนาคต 



 
 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า (กะทิชาวเกาะ) ทางรถยนต์ของ  

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด 

  2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขนส่ง 

  3. เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต 

  4. เพื่อให้นักศึกษาน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล มาประยุกต์ใช้กับ

การค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  1. เข้าใจแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า (กะทิชาวเกาะ) ทางรถยนต์  

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด 

 2. เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการขนส่ง 

 3. สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต 

 4. สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล มาประยุกต์ใช้กับการ

ค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการ 

 

   

  



 
 

 

บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 
ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
 ความส าเร็จของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด มีระยะเวลาที่ยาวนาน เร่ิมต้นมา

มากกว่า 50 ปีมาแล้ว โดยคุณอ าพล และจรีพร เทพผดุงพร เกษตรกรในฝั่งธนบุรี ซึ่งเร่ิมด าเนินธุรกิจ

ค้าขายส่งและปลีกมะพร้าวลูก ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งคู่ได้ตัดสินใจย้ายจากร้านค้าเดิม

ซึ่งเป็นห้องแถวสองคูหาที่สี่แยกมหานาค ริมคลองผดุงกรุงเกษม มายังที่ตั้งปัจจุบันบนถนนมหาราช 

ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา โดยใช้ชื่อว่า “ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอุดมมะพร้าว” 
หลังจากสะสมประสบการณ์ที่ยาวนานในธุรกิจการเกษตร คุณอ าพล เทพผดุงพร ได้ตระหนักว่า 

อุตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแปรรูปอาหารน่าจะเป็นความต้องการของตลาด

ภายในประเทศ รวมทั้งโลกในอนาคตอีกด้วย และนั่นก็คือจุดริเร่ิมของการก่อตั้ง “บริษัท เทพผดุง

พรมะพร้าว จ ากัด” โดยบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ด้วยการ

สนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งชาติ (BOI) โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ 28 ไร่ บนถนน

พุทธมณฑลสาย 4 อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในระยะแรก บริษัท เทพดุงพรมะพร้าว จ ากัด 

ได้เร่ิมการผลิตผลิตภัณฑ์จากกะทิในรูปของพาสเจอร์ไรส์บรรจุถุง กระป๋อง และผง 

การที่ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เพราะมีอุดมการณ์ในการด าเนิน

ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯตลอดจนพนักงานทุกระดับ ได้ถือปฏิบัติและให้ความส าคัญอย่างสม่ าเสมอตลอดมา 

บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ได้มีการขยายขีดความสามารถและศักยภาพในการผลิตอย่าง

ต่อเนื่อง ท าให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่า 200 ชนิด  เพื่อรองรับความ

ต้องการทั้งของตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ถูกผลิตจากโรงงาน 3 แห่ง ที่

อยู่ในเครือเทพผดุงพรมะพร้าว ได้แก่ 

 1.) โรงงานชาวเกาะ 

ตั้งอยู่เลขที่ 58-59 หมู่ 5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 7322



 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 หน้าโรงงานชาวเกาะ 



 
 

 

 โรงงานชาวเกาะ เป็นโรงงานแห่งแรกของกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าวซึ่งตั้งขึ้นในปี 

พ.ศ. 2519 ชื่อ ”ชาวเกาะ” หมายถึงคนที่อาศัยบนเกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวที่ใหญ่ของ

ประเทศในสมัยนั้น “ชาวเกาะ” จึงถูกน ามาใช้เป็นชื่อทางการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มาจากมะพร้าว 

นอกจากนี้ ทางโรงงานยังผลิตผักและผลไม้บรรจุกระป๋องภายใต้ชื่อการค้า “ชาวเกาะ” และ “ยอด

ดอย” 

ผลิตภัณฑ์ที่โรงงานชาวเกาะมีศักยภาพในการผลิตแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 

 - กะทิ : กระป๋อง พาสเจอไรส์ และ ยูเอชที 

 - ผัก และผลไม้บรรจุกระป๋อง 

 - กะทิผง 

 - เน้ือมะพร้าวอบแห้ง 

 - น้ ามะพร้าวบรรจุกระป๋อง 

 - ไข่นกกระทาบรรจุกระป๋อง 

โรงงานชาวเกาะได้รับการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานทั้งภายในและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

 - หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices, GMP) จาก

ส านักงานมาตรฐานเกษตรและอุตสาหกรรมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 - การวิเคราะห์หาอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and 

Critical Control Points, HACCP) จากส านักงานมาตรฐานเกษตรและอุตสาหกรรมแห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 - มาตรฐาน HALAL จาก ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

 - ISO 9001:2008 จาก TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 

 - ISO 14001:2004 จาก TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 

 - มรท.8001-2553 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) 

ตรวจประเมินโดย SGS 

 - BRC Issue 7 จาก Intertek Industry and Certification Service (Thailand) Ltd. 

 - อย. (คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม) จาก ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 - ISO 50001:2011 จาก Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. 

 - คาร์บอนฟุตพร้ินท์ของผลิตภัณฑ์ จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) 

 - อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว จาก กระทรวงอุตสาหกรรม 



 
 

 

- มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

 - CSR - DIW Continuous Award 

 - CSR - DIW Network Award 

 - CSR - DIW In Supply Chain 

 - CSR - DIW Advance Award Level 5 

 นอกจากนี้ โรงงานชาวเกาะยังได้รับการตรวจสอบจากส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าทั่วโลก 

 2.) โรงงานอ าพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง 

 ตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.

นครปฐม 73220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 โรงงานอ าพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง 

 

โรงงานอ าพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง ซึ่งเป็นโรงงานที่ 2 ในกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 

2529 เน่ืองจากมีการขยายความต้องการของผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมเกษตรที่หลากหลาย 

โรงงานอ าพลฟู้ดโพรเซสซิ่ง ได้รับการรับรองทางด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงาน

มาตรฐาน ทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่  

- หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices, GMP) จาก Bureau Veritas 

Quality International (BVQI), ประเทศไทย 

- การวิเคราะห์หาอันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Points, 

HACCP) จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย 



 
 

 

- ISO 9001/2000 โดย Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย 

- ISO 14000 โดย Bureau Veritas Quality International (BVQI), ประเทศไทย 

นอกจากนี้ โรงงานอ าพลฟูดส์โพรเซสซิ่งยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

จากลูกค้าทั่วโลก 

โครงการกล่องวิเศษ อ าพลฟูดส์เพื่อสังคม 

 "โครงการกล่องวิเศษ (Magic Box)" โดยบริษัท อ าพลฟูดส์โพรเซสซิ่ง จ ากัด เป็น

โครงการที่ห่วงใย และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ในการช่วยลดภาวะโลกร้อน ด้วยการน ากล่องบรรจุ

ภัณฑ์เคร่ืองดื่มประเภท ยูเอชที (UHT) ทุกผลิตภัณฑ์ เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล (Recycle) เพื่อแปร

รูปเป็นแผ่นชิปบอร์ด (Chipboard) และน ามาประกอบเป็นโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ที่แข็งแรงและทนทาน 

เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนต่างๆที่ขาดแคลน ทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ภายใต้สโลแกนว่า " แกะ ล้าง 

เก็บ ส่ง " 

 การรีไซเคิลท าให้โลกมีป ริมาณขยะลดน้อยลง  ช่วยลดปริมาณการน า

ทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมให้น้อยลง ลดการถลุงแร่บริสุทธิ์ เพื่อ

รักษาสมดุลทางกายภาพของดิน ลดปริมาณการตัดต้นไม้ท าลายป่า ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่อากาศ และลดภาวการณ์เกิดฝนกรด 

 ปัจจุบัน โครงการกล่องวิเศษ ท าการรีไซเคิล กล่องเคร่ืองดื่มไปแล้วกว่า 26,000 

ตัน หรือคิดเป็น 26 ล้านกล่องและได้มอบชุดโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ไปแล้วกว่า 10,000 ชุด ทั่วประเทศ 

โดยเฉลี่ย โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน 1 ชุด จะใช้กล่องยู เอช ที ในการผลิต จ านวน 2,500 กล่อง 

 อ าพลฟูดส์ ตระหนักถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงด าเนินโครงการกล่องวิเศษมา

อย่างต่อเน่ือง และจะท าต่อไปเร่ือยๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 

3.) โรงงานแม่พลอย 

ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 4 ซอยโชคชัยโย ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

73220 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 โรงงานแม่พลอย 

 โรงงานแม่พลอยเป็นโรงงานที่ 3 ในกลุ่มเทพผดุงพรมะพร้าว “แม่พลอย” เป็น

นางเอกในนวนิยายที่มีชื่อเสียงของ ม.ร.ว คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหญิงไทยที่ผ่าน

การอบรมวัฒนธรรมจากราชส านัก ชื่อ ”แม่พลอย” จึงถูกน าเป็นชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์ที่มี

เอกลักษณ์ไทยต่างๆ เช่น แกง น้ าพริก น้ าจิ้ม รวมถึงกะทิกระป๋องสูตรไขมันสูงที่เหมาะส าหรับใช้

ในการท าแกงเผ็ด (ผลิตที่โรงงานชาวเกาะ) 

ที่โรงงานแม่พลอยมีการผลิตผลิตภัณฑ์เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 

- ซอส/น้ าจิ้ม 

- พริกแกง 

- ผงเคร่ืองปรุงรส 

- แกงบรรจุกระป๋อง 

- น้ าส้มสายชูกลั่นและวุ้นน้ ามะพร้าว (Nata de coco) 

โรงงานแม่พลอย ได้รับการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

- มาตรฐาน GMP/HACCP จาก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- มาตรฐาน HALAL จาก ส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  

- มาตรฐาน GMP/HACCP จาก บริษัท SGS (ประเทศไทย) จ ากัด 

- ISO 9001:2000 จาก บริษัท TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 

- ISO 14001:2004 จาก บริษัท TUV Rheinland(Thailand) Co.,Ltd. 

- มรท.8001-2546 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กระทรวงแรงงาน) 



 
 

 

- BRC Issue5 จาก บริษัท SGS (ประเทศไทย) จ ากัด 

นอกจากนี้ โรงงานแม่พลอยยังได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าทั่ว

โลก 

การวางรากฐานอุตสาหกรรมอาหารส าเร็จรูประดับชาติ 

 ปี พ.ศ.2519: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อุดมมะพร้าวได้ขยายธุรกิจคร้ังส าคัญ โดยตั้ง

โรงงานใหม่ขึ้น ณ พุทธมณฑลสายสี่ ท้องที่ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใน

พื้นที่ 28 ไร่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “เทพผดุงพร มะพร้าว จ ากัด” โดยท าการรับซื้อมะพร้าว

จากแหล่งผลิตทั่วประเทศ มาท าการผลิตกะทิส าเร็จรูป ภายใต้ชื่อการค้าว่า “กะทิชาวเกาะ”

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาในระยะต้นได้แก่ กะทิน้ า กะทิผง บรรจุอยู่ในภาชนะถุงพลาสติกทึบแสง 

ชนิดกระป๋องส่งออกจ าหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ  

 ปี พ.ศ.2523: ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand 

Board of Investment : BOI) จึงมีการขยายสายการผลิตเป็น ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง เพื่อสนอง

ความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ กิจการด าเนินงานด้วยความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงเปิด

โรงงานแปรรูปวัตถุดิบเบื้องต้นขึ้น 

 ปี พ.ศ.2527: จัดตั้งบริษัท เทพผดุงพรการเกษตร จ ากัด ตั้งอยู่อ าเภอทับสะแก

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นบริษัท รับซื้อมะพร้าวลูกจาก ชาวสวนโดยตรงและแปรรูปมะพร้าวเพื่อ

เป็นวัตถุดิบส่งมาผลิตที่บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว การที่ได้ตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีจึงเร่ิมขยาย

โรงงานขึ้นอีก เพื่อผลิตสินค้าให้ทันกับความต้องการของลูกค้า 

 ปี พ.ศ.2529: จัดตั้งบริษัทอ าพลฟูดส์ จ ากัด บริษัทในเครือที่ผลิตกะทิ บรรจุกล่อง 

UHT และเคร่ืองดื่มบ ารุงสุขภาพหลากหลายชนิดเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าภายในประเทศ

ที่เศรษฐกิจก าลังเติบโตในขณะนั้น และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีจากที่สินค้าของ

บริษัทส่วนมากจะอยู่ที่ห้องครัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนมากขึ้นจึงได้

สร้างโรงงานใหม่ขึ้นอีกแห่ง 

 ปี พ.ศ.2535:  จัดตั้งโรงงานแม่พลอยเป็นโรงงานที่สาม เพื่อผลิตสินค้าหมวด พริก

แกง เคร่ืองปรุงรส น้ าจิ้ม และอาหารแกงบรรจุกระป๋องเพื่อเติมเต็มให้กับลูกให้ได้สินค้าครบถ้วน

ในการท าอาหาร 

 ปี พ.ศ.2538:  ผลิต และจ าหน่าย กะทิบรรจุกล่อง UHT ตราชาวเกาะ 

 ปี พ.ศ.2539: บริษัทได้รับ Prim Minister Export Award ในฐานะผู้ส่งออกดีเด่น 

จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) 



 
 

 

 ปี พ.ศ.2541 : บริษัทได้รับการรับรองระบบ GMP จากส านักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

ได้เร่ิมมีการจัดท าระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม HACCP (Hazard Analysis 

and Critical Control Points) 

 ปี พ.ศ.2542 : บริษัทได้รับการรับรองเคร่ืองหมายการค้า ฮาลาล ในการผลิต 

ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม 

 ปี พ.ศ.2543 : บริษัทได้การรับรองHACCP จากส านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาและส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 ปี พ.ศ.2544 :  บริษัทได้ผ่านการตรวจรับรอง จากคณะเจ้าหน้าที่องค์การอาหาร

และยาประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA)  

  - บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002:1994 จาก TUV 

Rheinland (Thailand) Co.,Ltd. 

 ปี พ.ศ.2546 : บริษัทได้รับการรับรอง HACCP จากส านักงานมาตรฐานสินค้า

เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหการณ์ 

  - บริษัทได้รับการรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก และได้รับการรับรอง

ระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤต ที่ต้องควบคุมของไข่นกกะทา ในน้ าเกลือบรรจุกระป๋อง 

จากส านักงานพัฒนาระบบและรับรองสินค้าปศุสัตว์ 

  - บริษัทได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 : 2000 จากTUV Rheinland 

(Thailand) Co.,Ltd. 

  - บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ระดับประเทศในการ

ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

 ปี พ.ศ.2547 :  บริษัทได้รับรางวัลเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อการป้องกันยาเสพ

ติด จาก ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งประเทศไทย 

- บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปีที่ 1 ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ จาก

กระทรวงแรงงาน 

 ปี พ.ศ.2548 : บริษัท ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปีที่ 2 ด้านสวัสดิการ 

และ แรงงานสัมพันธ์ จากกระทรวงแรงงาน 

 ปี พ.ศ.2549 : บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นปีที่ 3 ด้านสวัสดิการ 

และ แรงงานสัมพันธ์ จากกระทรวงแรงงาน 



 
 

 

  - บริษัทได้รับรองมาตรฐานโรงงานน่าอยู่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

  - บริษัทได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ To Be Number One 

ในสถานประกอบการ 

 ปี พ.ศ.2550 : - บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 

2004 จาก Tuv Rhienland (Thailand) Co., Ltd.  

  - บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2546 จากกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)  

  - บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปีที่ 4 ด้านสวัสดิการ และ 

แรงงานสัมพันธ์ จากกระทรวงแรงงาน 

 ปี พ.ศ.2551 : บริษัทได้รับรางวัลผู้ประกอบการโรงงานดีเด่น (GMP/HACCP) 

ประจ าปี 2550  

  -บริษัทได้รับรางวัลรักษามาตรฐานการด าเนินงานชมรม To Be Number 

One ในสถานประกอบการดีเด่น ระดับประเทศ ปีที่ 2  

  -บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปีที่ 5 ด้านสวัสดิการ และ 

แรงงานสัมพันธ์ จากกระทรวงแรงงาน 

 ปี พ.ศ.2552 : -บริษัทได้รับการรับรองระบบ มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัย

ของอาหาร BRC Issue 5 โดย SGS 

  - บริษัทได้รับการรับรองระบบ มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของ

อาหาร BRC Issue 5 โดย Moody 

  - บริษัทได้รับรางวัลรักษามาตรฐานการด าเนินงานชมรม To Be Number 

One ในสถานประกอบการดีเด่น ต้นแบบระดับเงิน ประจ าปี 2552 

  - บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปีที่ 6 ด้านสวัสดิการและ

แรงงานสัมพันธ์จากกระทรวงแรงงาน 

  - บริษัทได้รับรางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจาการท างานให้

เป็นศูนย์ ระดับทองแดง จ านวน1,000,000 - 2,999,999 ชั่วโมงการท างาน จากกระทรวงแรงงาน  

  - บริษัทได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 : 2008 จากTUV Rheinland 

(Thailand) Co.,Ltd. 



 
 

 

 ปี พ.ศ.2553 : - บริษัทได้รับรางวัลรักษามาตรฐานการด าเนินงานชมรม To Be 

Number One ในสถานประกอบการดีเด่น ต้นแบบระดับเงิน ประจ าปี 2552  

  - บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ปีที่ 7 ด้านสวัสดิการ และ 

แรงงานสัมพันธ์ จากกระทรวงแรงงาน 

  - บริษัทได้รับรางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจาการท างานให้

เป็นศูนย์ ระดับเงิน จ านวน3,000,000 - 9,999,999 ชั่วโมงการท างาน จากกระทรวงแรงงาน 

 ปี พ.ศ.2557 : - บริษัทได้รับรางวัลรักษามาตรฐานการด าเนินงานชมรม To Be 

Number One ในสถานประกอบการดีเด่น ต้นแบบระดับเพชรประจ าปี 2556  

 ปี พ.ศ.2557 : - บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI เพื่อเพิ่มLINEผลิต UHT 

ผังองค์กร 
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แผนท่ีบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 แผนท่ีบริษัท เทพผดุงพร

มะพร้าว จ ากัด 



 
 

 

วิสัยทัศน์ 

คุณภาพ น าไปสู่เวทีการค้าโลก    ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

Quality leads to the world market with Social and Environmental responsibility 

พันธกิจ 

 มุ่งพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต ค านึงถึงความปลอดภัยและการส่งมอบ

ตรงต่อเวลา 

 

ค่านิยม 

 COOPERATION บุคลากรร่วมมือร่วมใจสร้างสรรค์คุณภาพ 

AMBITION  ท างานด้วยความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

RESPONSIBILITY รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ETHICS  ยึดมั่นในจริยธรรม 

 

วัฒนธรรมองค์กร 

1. ตั้งมั่นในความชอบธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

2. มุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิงและพลังงานความร้อนรวม เพื่อ

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 

3. เชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร การสร้างจิตส านึก และปลูกฝังค่านิยม ให้กับบุคลากรในองค์กร 

4. ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างความเชื่อถือให้กับสังคม 

 

ท าไมถึงต้องใช้กล่อง UHT ในการบรรจุผลิตภัณฑ์กะทิ 

 เพราะกล่องบรรจุภัณฑ์ประเภทยู เอช ที (UHT) มีส่วนประกอบอยู่ตั้งหลายชั้น มี

ทั้งชั้น กระดาษ (Paper)  อะลูมิเนียม ฟอยล์ (Aluminium Foil) และ พลาสติก (Poly Ethylene) ซึ่ง

เป็นส่วนประกอบที่ย่อยสลายได้ยาก และหากท าลายด้วยการน าไปเผาก็จะก่อให้เกิดมลพิษ 

 การน ากล่องยู เอช ที (UHT)  มารีไซเคิล (Recycle) แปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ จึง

เป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการลดขยะและลดมลพิษ     อีกทั้งแผ่นชิปบอร์ดที่ได้จากการรีไซเคิลกล่อง 

UHT ยังมีความแข็งแรงและทนทาน  สามารถกันน้ า และกันปลวกได้อีกด้วย 

เพราะกล่อง UHT มีตั้ง 6 ชั้น 

 ชั้นที่ 1. โพลีเอทิลีน ป้องกันความชื้นจากภายนอก 



 
 

 

 ชั้นที่ 2. กระดาษ เพื่อความคงทนแข็งแรงของกล่อง 

 ชั้นที่ 3. โพลีเอทิลีน ช่วยผนึกกล่องให้แน่นสนิท 

 ชั้นที่ 4. อลูมิเนียมฟอยล์ ป้องกันภาวะภายนอก 

 ชั้นที่ 5. โพลีเอทิลีน ช่วยผนึกกล่องให้แน่นสนิท 

 ชั้นที่ 6. โพลีเอทิลีน ช่วยป้องกันและยึดติดการร่ัวซึมของของเหลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 กล่องUHT มี6 ชั้น 

 

 ปัจจุบันบรรจุภัณฑ์กล่องเคร่ืองดื่มประเภทยู เอช ที (UHT) เป็นที่นิยมอย่างมาก 

เพราะเป็นกล่องที่ปลอดเชื้อโรค  และเก็บความสดใหม่ให้กับเคร่ืองดื่มได้นานถึง 6 เดือน ไม่เน่าไม่

เสีย แถมไม่ต้องใส่วัตถุกันเสีย และไม่ต้องแช่เย็น จึงปลอดภัย ส าหรับผู้บริโภคทุกวัย โดยเฉพาะกับ

เด็กๆ  ที่ต้องดื่มนมเป็นประจ า 

 เมื่อไม่แช่เย็น ก็ไม่ต้องเปลืองค่าไฟ อีกทั้งน้ าหนักกล่องที่เบา ง่ายต่อการพกพาและ

ขนย้าย และยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการขนส่งกระดาษ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิต

กล่อง ที่มาจากสวนป่า ที่ปลูกทดแทนต่อเนื่อง พร้อมหมุนเวียนมาใช้ใหม่  (renewable)   จึงไม่ต้อง

ท าลายป่าไม้จากธรรมชาติ    กล่องเคร่ืองดื่มยู เอช ที จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่

กระบวนการผลิต จนถึงการน าไปรีไซเคิล ซึ่งไม่มีส่วนใด เหลือทิ้งเป็นขยะเลย 

 การคัดแยกกล่องเคร่ืองดื่ม ไปรีไซเคิล จ านวน  1,000   กิโลกรัม   ลดก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ได้    900  กิโลกรัม เพราะหากว่าไม่ได้คัดแยกกล่องเคร่ืองดื่มน าเข้าสู่



 
 

 

กระบวนการรีไซเคิล    กล่องเหล่านั้นอาจจะถูกท าลายด้วยวิธีการเผาด้วยไฟ ที่จะส่งผลท าให้เกิด

ก๊าซเรือนกระจก หรือน าลงหลุมฝังกลบก็จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน จากการฝังได้ 

 การคัดแยกกล่องเคร่ืองดื่ม ไปรีไซเคิล จ านวน  1,000   กิโลกรัม  อนุรักษ์พื้นที่ป่า 

ได้ 150  ตารางเมตร เพราะการน ากล่องเคร่ืองดื่มยู เอช ที ไปรีไซเคิลเป็นแผ่นชิปบอร์ด ประกอบ

เป็นโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน สามารถลดปริมาณการตัดต้นไม้มาท าโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียนได้เป็นจ านวนมาก

การคัดแยกกล่องเคร่ืองดื่ม ไปรีไซเคิล จ านวน   1,000   กิโลกรัม   ลดพื้นที่จัดเก็บขยะ ได้  4  ตาราง

เมตร หากเราคัดแยกกล่องเคร่ืองดื่มยู เอช ที มารีไซเคิล 1,000 กิโลกรัม   จะท าให้ลดพื้นที่จัดเก็บ

ขยะได้ถึง 4 ตารางเมตร  หากเราสามารถ คัดแยกได้ 100% (38,000 ตัน) ใน 1 ปี เราจะมีพื้นที่

ส าหรับท าประโยชน์อย่างอ่ืนที่ไม่ใช่การน าขยะมาฝังกลบ เพิ่มขึ้นถึง 9,500 ตารางเมตร (2,375 

ตารางวา) นั่นหมายความว่าเราจะมีพื้นที่ในการปลูกบ้านหลังละ 25 ตารางวา มากถึง 95 หลังเลย

ทีเดียว หรืออาจจะน ามาใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้าง

สวนสาธารณะ ได้อีกบนพื้นที่อันกว้างขวางนี้ ในแต่ละปี มีบรรจุภัณฑ์กล่องเคร่ืองดื่มประเภทยู เอช 

ที (UHT) กว่า 3,000 ล้านกล่องถูกทิ้งไปโดยไม่มีใครรู้ถึงคุณค่า ว่ามันสามารถน ากลับมารีไซเคิลได้ 

 

ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัท 

1 ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว 

   - กะทิบรรจุกระป๋อง 

 
ภาพท่ี 2.7 กะทิบรรจุกระป๋อง 

 

   - กะทิบรรจุกล่องยูเอชที 



 
 

 

 
ภาพท่ี 2.8 กะทิบรรจุกล่องยูเอชที 

   - กะทิผง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9 กะทิผง 

 

   - กะทิถุงพลาสเจอไรซ์ 

 
 

ภาพท่ี 2.10 กะทิถุงพลาสเจอไรซ์ 

   

 

 



 
 

 

   - น้ ามะพร้าวบริสุทธิ์ 

 
ภาพท่ี 2.11 น้ ามะพร้าวบริสุทธิ์ 

   - วุ้นมะพร้าวในน้ าเชื่อม 

 
ภาพท่ี 2.12 วุ้นมะพร้าวในน้ าเชื่อม 

 

   - น้ ามะพร้าว 

 

 

- ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากมะพร้าว 

 

    - ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากมะพร้าว 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.13 น้ ามะพร้าว 



 
 

 

 2. ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง 

   - ข้าวโพดอ่อนในน้ าเกลือบรรจุกระป๋อง 

 
ภาพท่ี 2.14 ข้าวโพดอ่อนในน้ าเกลือบรรจุกระป๋อง 

   - หน่อไม้ในน้ าบรรจุกระป๋อง 

 
ภาพท่ี 2.15 หน่อไม้ในน้ าบรรจุกระป๋อง 

 

   - ไข่นกกระทาบรรจุกระป๋อง 

 
ภาพท่ี 2.16 ไข่นกกระทาบรรจุกระป๋อง 

 

 

 



 
 

 

   - ผลไม้บรรจุกระป๋อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพท่ี 2.17 ผลไม้บรรจุกระป๋อง 

3. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองแกงส าเร็จรูป 

  - น้ าพริกแกงส าเร็จรูป 

 
 

ภาพท่ี 2.18 น้ าพริกแกงส าเร็จรูป 

    น้ าแกงกระป๋อง 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพท่ี 2.19 น้ าแกงกระป๋อง 



 
 

 

4. ผลิตภัณฑ์ซอสผัด 

 
ภาพท่ี 2.20 ผลิตภัณฑ์ซอสผัด 

5. ผลิตภัณฑ์น้ าจิ้ม 

 

 

 

 

 

   ภาพท่ี 2.21 ผลิตภัณฑ์น้ าจิ้ม 

 6. ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.22 ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส 

7. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.23 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 



 
 

 

ผังโรงงาน (Plant Lay Out) 

 โรงงานจะจัดระบบการท างานอย่างมีระเบียบ โดยการจัดการในส่วนต่างๆ อย่าง

ชัดเจน ท าให้การขนส่งสินค้า และการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมีมาตรการรักษา

ความสะอาด ซึ่งพนังงานทุกคนจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ เพื่อ

รักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ให้ได้ดียิ่งขึ้น 

 

ภาพท่ี 2.24 ผังโรงงาน 

 

 



 
 

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ 

วิธีช าระค่าสินค้าและบริการ 

         โอนเงินผ่านธนาคาร หรือโอนเงินผ่านATM ท่านสามารถเลือกช าระเงินโดยการ

โอนเงินผ่านธนาคาร หรือทางตู้ ATM มายังบัญชีธนาคารด้านล่างนี้ 

 

ชื่อธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี ชื่อบัญชี 
ธนาคารกรุงเทพ ถนนตะนาว ออมทรัพย์ 1113078461 บริษัท เทพผดุงพร

มะพร้าว จ ากัด 

ธนาคารกสิกรไทย เสาชิงช้า ออมทรัพย์ 0042390194  
ธนาคารทหารไทย ปากคลองตลาด ออมทรัพย์ 0862086568  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา พระราม 3 ออมทรัพย์ 0091198224  
ธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนศรีเพชร ออมทรัพย์ 0062734962  

 

แจ้งการช าระเงิน/โอนเงิน 

       เพื่อความรวดเร็วในการด าเนินการตรวจสอบยอดเงิน หลังจากที่ท่านได้ท าการ

โอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการช าระเงินของท่านโดย 

 1. ส่งอีเมล์มาที่  tccsince1976@gmail.com  

   ระบุหัวข้อ : แจ้งการช าระเงิน/ โอนเงิน โดยท่านต้องแนบไฟล์ ใบ Pay-in หรือ สลิป ATM มาด้วย 

(.jpg หรือ .pdf) พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขการสั่งซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านให้

ครบถ้วน 

   2. สามารถแจ้งการช าระเงินผ่านหน้าเว็บได้โดยเข้าไปที่เมนู แจ้งช าระเงิน แล้กรอกข้อมูล

ตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 

 หมายเหตุ: 

   1. หากทางเราไม่ได้รับหลักฐานการช าระเงินของท่าน ภายใน 3 วันหลังจากการสั่งซื้อ 

ระบบจะยกเลิกการสั่งซื้อของท่านโดยอัตโนมัติ 

      2. บริษัทใช้เวลา 1-2 วันท าการระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ ในการตรวจสอบการช าระ

เงินของท่าน 

      3. การแจ้งการช าระเงิน/ โอนเงินที่ไม่สมบูรณ์ อาจเป็นสาเหตุให้การจัดส่งล่าช้า

กว่าก าหนด เน่ืองจากทางเราต้องใช้เวลาในการตรวจสอบการช าระเงินเพิ่มขึ้น 

mailto:tccsince1976@gmail.com


 
 

 

การจัดส่งสินค้า 

        tcc-chaokoh.com บริการจัดส่งสินค้าในประเทศครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด

ของประเทศไทย ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 

1. ประเภทของการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ 

1.1 ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) 

                           ระยะเวลาจัดส่ง :                        1 - 3 วันท าการ   

                               อัตราค่าบริการ :                                 50 บาท   

  

1.2 ไปรษณีย์ลงทะเบียน 

                           ระยะเวลาจัดส่ง :                   3 - 5 วันท าการ   

                           อัตราค่าบริการ :                   30 บาท   

 2. การค านวณระยะเวลาการส่งสินค้า 

        ระยะเวลาที่ท่านจะได้รับสินค้า* = ระยะเวลาการเตรียม สินค้าเพื่อจัดส่ง ( 1 - 7 วัน

ท าการ ขึ้นอยู่กับรายการที่สั่ง และสถานะของสินค้าว่ามีพร้อมส่งหรือต้องผลิตใหม่) + ระยะเวลา

การจัดส่งทางไปรษณีย์ (ขึ้นอยู่กับวิธีการขนส่งที่ท่านเลือก และวันท าการของไปรษณีย์***) 

ตัวอย่างเช่น 

  ระยะเวลาการเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง (กรณีมีสินค้าพร้อมส่ง) 1-2 วัน   

    +   

  
ระยะเวลาการจัดส่ง (จัดส่งในเขตกรุงเทพฯ ด้วยบริการ

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ) 
1-2 วัน   

    =   

  ระยะเวลาที่ท่านจะได้รับสินค้า* 2-4 วัน   

  
ระยะเวลาการเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง (กรณีไม่มีสินค้าและต้อง

ผลิตใหม่) 
7 วัน   

    +   

  
ระยะเวลาการจัดส่ง (จัดส่งในเขตกรุงเทพฯ ด้วยบริการ

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ) 
1-2 วัน   

    =   

  ระยะเวลาที่ท่านจะได้รับสินค้า* 8-10 วัน   



 
 

 

หมายเหตุ:  

* บริษัทฯ จะเร่ิมนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับหลักฐานยืนยันการช าระเงินจากท่าน 

** ในกรณีที่บริษัทต้องใช้เวลาในการเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งเกิน 7 วัน ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์จะติดต่อ

ท่าน เพื่อยกเลิกการสั่งซื้อหรือแจ้งระยะเวลาจัดส่งที่แน่นอนอีกคร้ัง 

*** ระยะเวลาการจัดส่งทางไปรษณีย์ เป็นเวลาประมาณการตามข้อมูลจาก บ.ไปรษณีย์ไทย โดย

ต้องยึดถือตามวันท าการของไปรษณีย์  

ระยะเวลาการจัดส่งอาจคลาดเคลื่อนได้ในแต่ละจุดหมายปลายทาง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มี

ผู้ใช้บริการไปรษณีย์จ านวนมาก 

 3. ข้อตกลงการส่งสินค้า 

3.1. บริษัทจะท าการจัดส่งสินค้าหลังจากได้รับการช าระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว 

          3.2. ค่าบริการจัดส่งตามตารางข้างต้น รวมค่าวัสดุหีบห่อ ค่าด าเนินการของบริษัท 

และค่าธรรมเนียมการจัดส่งของ บ.ไปรษณีย์ไทยแล้ว 

 4. การตรวจสอบสถานะสินค้า 

          ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท จะแจ้งหมายเลข หมายเลขสิ่งของ 13 หลัก ทาง อีเมล์ 

ให้ท่านเพื่อตรวจสอบสถานะสินค้าระหว่างการขนส่งทางเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย โดยท่านสามารถ

ตรวจสอบได้ที่ http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx?lang=th

http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/Default.aspx?lang=th


 
 

บทที ่3 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 คณะผู้จัดท าโครงการได้จัดท าการศึกษาหาข้อมูลเร่ืองศึกษาวิธีการลดต้นทุนใน
การขนส่งสินค้า(กะทิชาวเกาะ)ทางรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ซึ่งมี
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 
 2. ประสิทธิภาพด้านการขนส่ง 
 3. การบริหารงานขนส่ง  
 4. ลักษณะและรูปแบบการขนส่ง 
 5. โครงสร้างต้นทุนค่าขนส่งรถบรรทุก 
 6. การลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า 
 7. ปัญหาและอุปสรรคของการขนส่ง 
 8. การใช้ระบบซอฟต์แวร์การจัดการขนส่ง 
 9. นิยามศัพท์ 
 

1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 

 การขนส่ง ค าว่า “การขนส่ง (Transportation)” ความหมายโดยรวมหมายถึง การ

เคลื่อนย้ายคน (People)สินค้า(Goods) หรือบริการ (Services) จากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่ง

หนึ่ง ในกรณีของการเคลื่อนย้ายคนนั้นจะเป็นเร่ืองของการขนส่งผู้โดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ใน

บริบทของหลักสูตรการจัดการการขนส่งนี้จะเน้นที่การขนส่งสินค้าหรือบริการเป็นส าคัญเป้าหมาย

ของการจัดการการขนส่งการจัดการการขนส่งมีเป้าหมายหลักหลายประการ เช่น 

 1) เพื่อลดต้นทุน ถือเป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจัดการด้านโลจิสติกส์ทุก
กิจกรรม รวมทั้งการขนส่งด้วย ผู้ประกอบการมักจะตั้งเป้าหมายเป็นอันดับแรกว่าเมื่อมีการจัด การ
ขนส่งที่ดี 
 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการ
จัดการการขนส่งที่ดีด้วยจ านวนทรัพยากรที่เท่าเดิม ประสิทธิภาพการท างานจะสูงขึ้น เช่น จ านวน
ร ถ บ ร ร ทุ ก แ ล ะ พ นั ก ง า น เ ท่ า เ ดิ ม แ ต่ ส่ ง สิ น ค้ า ใ ห้ ลู ก ค้ า ไ ด้ ม า ก ขึ้ น  เ ป็ น ต้ น



 
 

  3) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่า เมื่อ

จัดการการขนส่งได้ดีข้อต าหนิติเตียนจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไป ท าให้ลูกค้ามีความ

พอใจในบริการที่ได้รับและยังคงใช้บริการของบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า 

   4) เพื่อลดระยะเวลา บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดี

จะสามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์

ของตนก็จะออกสู่ตลาดได้เร็วและแพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขัน 

   5) เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เป็นไปได้เช่นกันว่าบริษัทขนส่งอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเมื่อ

มีการจัดการการขนส่งที่ดีจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่

ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับบริการที่รวดเร็วขึ้น พิเศษขึ้นหรือละเอียดถูกต้องมากขึ้น หรือรายได้

จากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ 

   6) เพื่อเพิ่มก าไร ไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินว่าบริษัทขนส่งลงทุนปรับปรุงระบบการ

จัดการหรือลงทุนในระบบการจัดการใหม่เพื่อต้องการเพิ่มผลก าไรของบริษัท โดยมากจะมองว่า

ก าไรเป็นผลพลอยได้จากการที่การจัดการไปลดต้นทุนลง มุมมองเพื่อหวังเพิ่มก าไรเป็นสิ่งท้าทาย

ฝีมือผู้บริหารมากกว่า เพราะว่าเป็นการพิจารณาสองทางไปพร้อมๆ กัน คือ สร้างรายได้เพิ่มและลด

ต้นทุน ซึ่งไม่ใช่เร่ืองที่จะท าได้ง่ายๆ ส าหรับบริษัทขนส่งโดยทั่วไป 

   7) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท างาน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักส าหรับบริษัท

ขนส่งในการลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง แต่ก็มีความส าคัญไม่น้อย บริษัทขนส่ง

หลายแห่งแสดงสถิติของช่วงเวลาต่อเนื่องที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกัน

และพยายามกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาสถิตินั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ความสัมพันธ์

ระหว่างการขนส่งกับกิจกรรมโลจิสติกส์ เป็นที่ทราบกันดีว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยนั้น

ยังสูงกว่าประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่นและยุโรปอยู่มาก  

ทางเลือกของการขนส่ง 

 การขนส่งในประเทศไทยมีทางเลือกอยู่ 4 ประการ ประกอบด้วย 

  1) การขนส่งทางบก (Land Transportation) สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบ  

 1.1) การขนส่งทางถนน (Road Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีปริมาณ
สูงที่สุดและเป็นรูปแบบการขนส่งหลักที่หล่อเลี้ยงสังคมและชุมชนมาโดยตลอด การขนส่งทาง
ถนนกระท าได้โดยการใช้รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ หรือมากกว่า 10 ล้อ เป็นยานพาหนะในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า อาจกล่าวได้ว่าสินค้าทุกชนิดสามารถขนส่งได้โดยการขนส่งทางถนน ข้ อดีที่
ส าคัญที่สุดของการขนส่งทางถนน ได้แก่ คุณลักษณะที่เรียกว่าบริการถึงที่หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่ง 



 
 

Door-to-door Service หรือการน าสินค้าไปส่งได้ถึงบ้าน ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับความ

สะดวกสบายมากกว่ารูปแบบการขนส่งอื่นๆ ในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงข่ายถนนค่อนข้างดีมาก

ทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองการขนส่งสินค้าทางถนนสามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกอ าเภอของ 77 จังหวัด

ในประเทศไทย 

 1.2) การขนส่งทางราง (Rail Transportation) เป็นรูปแบบการเดินทางที่อยู่คู่

สังคมไทยมานับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สินค้าที่ขนส่งทางรางมักจะเป็นสินค้าที่มีการขนย้ายคราวละ

มากๆ เช่น ข้าว น้ าตาลปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ก๊าซและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในรอบหลายปีที่ผ่านมา

การขนส่งสินค้าทางรถไฟมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น  

 2) การขนส่งทางน้ า (Water Transportation) เป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ า

ที่สุดในบรรดาทางเลือกการขนส่งทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องสร้างเส้นทางขึ้นมา อาศัยเพียงเส้นทางที่มี

อยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นส าคัญเช่น คลอง แม่น้ า ทะเล และมหาสมุทร อย่างไรก็ตามการขนส่งทาง

น้ าเป็นการขนส่งที่ช้าที่สุด การขนส่งทางน้ าอาจแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบตามลักษณะของ

เส้นทางขนส่ง ได้แก่ 

 2.1) การขนส่งทางล าน้ า (Inland Water Transportation) หมายถึง การขนส่งทางน้ า

ที่ใช้สายน้ าในแผ่นดินเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า ได้แก่ การขนส่งผ่านคลองและแม่น้ า เส้นทางการ

ขนส่งทางล าน้ าที่ส าคัญของประเทศไทย คือ แม่น้ าโขง เจ้าพระยา ท่าจีน ป่าสัก  

 2.2) การขนส่งทางทะเล (Sea and Ocean Transportation) หมายถึง การขนส่งทาง

น้ าที่ผ่านทะเลและมหาสมุทร การขนส่งรูปแบบนี้ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการก่อสร้าง

โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเช่น ท่าเรือ และจุดเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนนและทางราง 

ส าหรับประเทศไทยการขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่มีมูลค่ามากที่สุด อาจกล่าว

ได้ว่าสินค้าน าเข้าและส่งออกเกือบทั้งหมดของประเทศไทยใช้การขนส่งทางทะเลทั้งสิ้น  

 3) การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งที่ไปได้ไกล

ที่สุดและรวดเร็วที่สุด แต่มีต้นทุนต่อหน่วยแพงที่สุด จ าเป็นต้องก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค

จ านวนมหาศาลเพื่อรองรับรูปแบบการขนส่งทางอากาศทั้งระบบ อีกทั้งต้องอาศัยระบบขนส่งสินค้า

ทางถนนเพื่อให้สินค้าไปถึงลูกค้าที่ปลายทางตามพื้นที่ต่างๆ ได้  

 3.1) สนามบินระหว่างประเทศ (International Airports) ด าเนินการโดยบริษัทท่า

อากาศยานไทยจ ากัด (มหาชน) จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ 

เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ปริมาณการขนส่งสินค้าของประเทศไทยเกือบทั้งหมด

ผ่านท่าอากาศยานเหล่านี้ 



 
 

  3.2) สนามบินภายในประเทศ (Domestic Airports) เกือบทั้งหมดบริหารโดย

กรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม ยกเว้นสนามบินสุโขทัย เกาะสมุยและระนอง ซึ่ง

บริหารโดยบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัดนอกจากนี้ยังมีสนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นของ

กองทัพเรือ 

 4) การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) เป็นระบบการขนส่งที่มี

ลักษณะเฉพาะเนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลว เป็นการขนส่งทางเดียวจากแหล่งผลิต

ไปยังปลายทาง ไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับสินค้าที่นิยมขนส่งทางท่อ ได้แก่ น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของน้ ามันนั้น มีผู้ให้บริการขนส่งน้ ามันทางท่ออยู่ 2 ราย 

ได้แก่ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด และบริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด กลั่นน้ ามันของ

บริษัทต่างๆ ตามพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและชานกรุงเทพฯ ไปยังคลังน้ ามันทางด้านเหนือของ

กรุงเทพมหานครและที่สระบุรี ความยาวท่อรวมประมาณ 430 กิโลเมตร ปัจจุบันผู้ประกอบการยัง

นิยมขนส่งน้ ามันทางถนนมากกว่าเน่ืองจากต้นทุนค่าขนส่งต่ ากว่า และมีโครงข่ายทั่วถึงทั้งประเทศ 

ผิดกับระบบท่อซึ่งกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกและรอบๆ พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

การสร้างโครงข่ายการขนส่ง 

 ในทางปฏิบัติ รัฐบาลนั้นเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ด้านการขนส่งผู้ประกอบการขนส่งทุกรายสามารถที่จะใช้งานถนน รางรถไฟ ท่าเรือ สนามบินและ
ท่อไดอ้ย่างอิสระและเท่าเทียมกัน ดังน้ันสิ่งที่ท้าทายความสามารถของบริษัทขนส่งทั้งหลาย คือ ท า
อย่างไรจึงจะหาประโยชน์จากสาธารณูปโภคฟรีๆ เหล่านี้ ให้ได้เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการนั้นที่จะสามารถออกแบบและคิดค้นนวัตกรรมทางด้านการ
ขนส่งให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองได้หรือไม่และในทางทฤษฎีนั้น มีการคิดค้นรูปแบบการ
สร้างโครงข่ายการขนส่งที่ช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการขนส่งมากมาย ในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง
สองประการได้แก่ การใช้ศูนย์กลางกระจายสินค้า (Distribution Center, DC) และ 
การพัฒนาระบบขนส่งหลายรูปแบบ(Multimodal Transportation) 

  1) การใช้ศูนย์กลางกระจายสินค้า (Distribution Center, DC) การสร้างโครงข่ายที่

คิดขึ้นเพื่อลดเส้นทางการขนส่งจ านวนมากและสลับซับซ้อน ให้เหลือโครงข่ายการขนส่งน้อยลง

และเรียบง่ายขึ้น ท าให้บริหารจัดการเส้นทางง่ายขึ้น เปิดโอกาสให้เกิดการ Consolidate สินค้าให้

เต็มคันรถบรรทุก ณ ศูนย์กลางเนื่องจากมีค าสั่งซื้อหนาแน่น และช่วยลดต้นทุนการขนส่งใน

ภาพรวม  

 ปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ความส าคัญกับการขนส่งโดยผ่านศูนย์กลาง

กระจายสินค้าอย่างเช่นโลตัสให้ Suppliers ส่งสินค้ามายังที่ศูนย์กลางกระจายสินค้าของตนที่ศูนย์วัง



 
 

น้อย จังหวัดอยุธยาหรือบางบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อท าการคัด แยก จัดเรียง บรรจุ ล าเลียงใส่

รถขนส่งวิ่งกระจายส่งไปให้ร้านค้า ทั้งหลายในเครือข่าย โดยที่โลตัส เก็บค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ศูนย์กลางกระจายสินค้าจาก Suppliers โดยคิดว่าเป็นการประหยัดค่าขนส่งให้กับ Suppliers ไม่ต้อง

วิ่งรถไปส่งสินค้าให้ร้านค้าในเมืองจ านวนมาก ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ แล้วแต่ใช้รูปแบบ

ธุรกิจเดียวกันในแบบการบริหารศูนย์กลางกระจายสินค้าของตนเอง 

 บริษัทขนส่งซึ่งที่มีเครือข่ายกว้างขวาง ปริมาณสินค้าเป็นจ านวนมาก ก็จะสามารถ

น าเอาแนวคิดของศูนย์กลางกระจายสินค้าไปพัฒนาโครงข่ายการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ได้เช่นกัน บริษัทขนส่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใช้หลักการเช่นเดียวกันได้ผล คือ แทนที่จะส่งสินค้าจาก

กรุงเทพมหานครไปยังแต่ละจังหวัดโดยตรง จะท าให้เกิดการบรรทุกไม่เต็มคันรถในหลายๆ

เส้นทาง (ต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยก็จะสูงขึ้น) ใช้วิธีสร้างศูนย์กลางกระจายสินค้าตามจังหวัด

ส าคัญๆ ในภูมิภาคให้เป็นจุดกระจายสินค้าไปอีกทอดหน่ึง 

 2) การใช้การขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ดังที่ได้อธิบายว่า

รูปแบบการขนส่งมีหลายประเภท ไม่ได้มีเฉพาะแต่การขนส่งทางถนนโดยรถเท่านั้น ความเป็นจริง

ที่เกิดขึ้นขณะนี้คือผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมีความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งแบบใดแบบหนึ่ง

เท่านั้น ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ร่วมกันได้ แต่ในปัจจุบันรัฐบาล

ได้ให้ความส าคัญกับการขนส่งหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งมีการออกพระราชบัญญัติการขนส่ง

ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 กระทรวงพาณิชย์ เป็นตัวกลางประสานงานให้เกิดการรวมกลุ่ม

ของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น ขนส่ง Shipping และ Freight 

Forwarder มาเป็นพันธมิตรกันเพื่อสามารถท าธุรกิจกันได้อย่างครบวงจร และมีเป้าหมายระยะยาว

ว่าจะสามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งที่เข้มแข็งจากต่างชาติ เป็นกรณีที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต

ของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคต 

2. ประสิทธิภาพด้านการขนส่ง 

 1. ความรวดเร็ว การขนส่งสินค้าต้องมีความรวดเร็ว 

 2. ประหยัดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ต้องท าให้เกิดการประหยัดต้นทุนในการ

ขนส่งและประหยัดค่าบริการมากที่สุด 

 3. ปลอดภัย ความปลอดภัยของผู้โดยสารและความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือ

เสียหายของสินค้า 

 4. สะดวกสบาย การขนส่งที่ดีจะต้องให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็น

ความสะดวกสบายของผู้โดยสารหรือความสะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ 



 
 

 5. ความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา ถือเป็นอีกเร่ืองส าคัญอีกประการหนึ่ง

ส าหรับการขนส่ง 

 การที่จะท าให้ระบบการขนส่งเกิดประสิทธิภาพขึ้นนั้น จะขึ้นอยู่กับบุลคากรใน

สายงานโลจิสติกส์ที่ควรปฏิบัติ คือ 

 1. Right Product : ส่งผลิตภัณฑ์ถูกต้อง 

 2. Right Quantity : ส่งผลิตภัณฑ์ในจ านวนที่ถูกต้อง  

 3. Right Conviction : ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เสียหาย 

 4. Right Customer : ส่งของให้ถูกลูกค้า 

 5. Right Place : ส่งให้ถูกที่ด้วย 

 6. Right Time : ส่งของให้ทันเวลา 

 7. Right Cost : ต้นทุนที่ถูกต้อง 

อรรถประโยชน์ท่ีเกิดจากการขนส่ง 

 ความสามารถในการบ าบัดความต้องการที่มีอยู่ในตัวสินค้าการผลิต(Production) 

คือการสร้างหรือเพิ่มอรรถประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์การ

สร้างหรือเพิ่มประโยนชน์ทางเศรษฐกิจจะท าได้ดังนี้ 

 1. อรรถประโยชน์โดยรูปจากการแปรรูป (Form Utility) คือการเปลี่ยนแปลง

รูปร่างสินค้า เช่น การน าข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสาร น าแผ่นเหล็กมาท าตู้ น าผ้ามาตัดเสื้อ น าถั่ว

เหลืองมาสกัดเป็นน้ ามัน 

 2. อรรถประโยชน์โดยเวลา (Time Utility) คือการเก็บรักษาสิ่งของเอาไว้ให้

ผู้บริโภคได้บริโภคตามเวลาที่ต้องการ สินค้าบางชนิดอาจบริโภคได้เฉพาะบางฤดูกาล เช่น ผลไม้

น ามาผลิตเป็นผลไม้กระป๋อง พ่อค้าปลีกเก็บของไว้ในสต๊อก 

 3. อรรถประโยชน์โดยสถานที่ (Place Utility) เกิดจากการขนย้ายสินค้าแห่งหนึ่ง

ไปยังที่อีกแห่งหนึ่งโดยการขนส่ง เช่น ขนส่งจากแร่ในเหมืองมาในเมือง 

 4. อรรถประโยชน์โดยการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ (Possession Utility) สินค้าบาง

ชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หลายทอดกว่าจะถึงผู้บริโภคคือกรรมสิทธิ์จะเปลี่ยนจากผู้ผลิต

ไปยังพ่อค้าขายส่ง พ่อค้าปลีก จนถึงมือผู้บริโภค หรือผู้ท าหน้าที่เป็นนายหน้าขายสินค้า เช่น 

รถยนต์ บ้าน ที่ดิน  

 5. อรรถประโยชน์โดยการบริการ (Services Utility) ผู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์จาก

การให้บริการ เช่น การบริการขนส่ง ทนายความ แพทย์ การประกันภัย 



 
 

(ที่มา : www.mwit.ac.th/daramas/eco_tex2.doc) 

3. การบริหารงานขนส่ง  

 เนื่องจากการขนส่งนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของโซ่อุปทาน การบริหาร

การขนส่งจึงมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ของโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นการวาง

แผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้า และการบริการลูกค้า การที่เราด า เนินการ

ปฏิบัติการขนส่งให้เกิดต้นทุนที่ต่ าที่สุดในการขนส่งนั้น อาจจะส่งผลให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นในส่วน

อ่ืน ดังน้ันการตัดสินใจในการด าเนินการปฏิบัติการขนส่งใดๆ ก็ตามจึงต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะ

มีต่อการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ การบริหารงานขนส่ง มีวัตถุประสงค์ของการบริหารขนส่งดังนี้ 

 1. จัดการบริหารงานให้ด าเนินงานไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ 

 2. วัตถุประสงค์ของการบริหารงานการขนส่ง 

 3. หน้าที่ของผู้บริหารงานขนส่ง 

 4. หน่วยงานหลักทางด้านการขนส่ง 

 5. การวางแผนการขนส่ง 

 6. การควบคุมการขนส่ง 

 7. การประสานการขนส่ง 

หน้าท่ีของผู้บริหารงานขนส่ง 

 1. จัดการและจัดหาอุปกรณ์การนส่ง ผู้บริหารงานขนส่งจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อน ามาใช้ในการขนส่ง 

 2. ควบคุมดูแลรักษาและบ ารุง ในข้อนี้จะต้องพยายามควบคุมการใช้งานอุปกรณ์

ตลอดจนการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ 

 3. ให้ค าแนะน าเร่ืองการสับเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์การขนส่ง 

 4. ให้ค าแนะน าเร่ืองการจัดซื้ออุปกรณ์การขนส่ง ผู้บริหารการขนส่งจะต้องให้

ค าแนะน าและช่วยตัดสินใจในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในงานขนส่ง 

 5. ควบคุมเร่ือเชื้อเพลิง ผู้บริหารจะต้องมีการควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงให้

รัดกุมและปลอดภัยให้มากที่สุด 

 6. การจัดการทั่วไปจะต้องท าหน้าที่บริหารงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เช่น การ

จัดการเร่ืองก าลังคน การควบคุมพนักงานด้านต่างๆ 

รายละเอียดในการบริหารการขนส่ง 

 1. ข้อตัดสินใจต่างๆ ในการบริหารการขนส่ง 

http://www.mwit.ac.th/daramas/eco_tex2.doc


 
 

 2. การสร้างโครงข่ายและการเลือกรูปแบบการขนส่ง 

  2.1 คุณลักษณะของรูปแบบการขนส่งแต่ละรูปแบบ 

  2.2 ปัจจัยในการปฏิบัติการ 

  2.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของงานจัดส่ง 

  2.4 ข้อจ ากัดด้านต้นทุน และข้อก าหนดการให้บริการ 

 3. การขนส่งระหว่างประเทศ 

 4. พาหนะและอุปกรณ์ประกอบพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 

 5. ต้นทุนการขนส่ง 

  5.1 ขนส่งด้วยตัวเอง 

  5.2 ว่าจ้างผู้บริการให้ขนส่ง 

 6. การจัดเส้นทางและตารางเวลาในการขนส่ง 

  6.1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดจ้างเส้นทางและตารางเวลาพาหนะ 

  6.2 ข้อมูลที่ใช้ในการจัดเส้นทางและตารางเวลา 

  6.3 ขั้นตอนการจัดเส้นทางและวางแผนตารางเวลาของพาหนะ 

 7. การจัดกองพาหนะ และบุคคล 

  7.1 ระบบการจัดการกองพาหนะ 

  7.2 บุคคลากรในการขนส่ง 

 8. การวัดผลการด าเนินงาน 

 9. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการขนส่ง 

  9.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร Optimization 

  9.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ 

 10. ขนส่งด้วยตนเองหรือจัดจ้างบริษัทขนส่งภายนอก 

(ที่มา:http://www.logisticscorner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=495:20 

9-07-12-17-17-42&catid=36:transpostation&Itemid=90) 

 การวางแผนการขนส่ง (Planning) 

 กระบวนการที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งของการขนส่งคือการวางแผนการขนส่ง

โดยทั่วไปซึ่งการวางแผนนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็น และมีความส าคัญด้านการด าเนินกิจการทุกด้าน ที่มี

ความเสี่ยงในการด าเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินธุรกิจชีวิต กิจการทหาร ฯลฯ การวางแผนที่ดี

และรอบคอบโดยค านึงถึงปัจจัยที่จะส่งผลกระทบของทุกๆด้าน สามารถที่จะลดความเสี่ยงในการ



 
 

ด าเนินกิจการน้ันอาจจะกับประสบความล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า เพราะไม่ได้จัดเตรียมความพร้อมที่

จะรองรับกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตระหว่างที่ก าลังด าเนินกิจการนั้นๆ ดังที่มีผู้

กล่าวไว้ว่าในการท าสิ่งใดก็ตามถ้าได้มีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีแล้วผลลัพธ์จากการปฏิบัติอาจ

เป็นไปได้สองแนวทางนั้นคือเสมอตัว และประสบความส าเร็จแต่ถ้าไม่ได้มีการวางแผนเลย 

ผลลัพธ์ของการปฏิบัติก็จะเป็นได้ทางเดียวนั้นคือประสบกับความล้มเหลว ทั้งนี้เห็นได้ว่าหลักการ

ส าคัญการวางแผนก็คือการเลือกที่จะพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการ

วิเคราะห์และน าผลการวิเคราะห์นั้นมาท านายสถานการณ์ในอนาคตได้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

ปัญหาที่ก าลังพิจารณาอยู่นั้นเอง 

การวางแผนการขนส่ง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการวางแผนการขนส่งประกอบด้วย การขนส่งทางบก 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ระบบของการขนส่งของบริษัทมีลักษณะของการขนส่งคร้ังละมากๆและ 

มีประสิทธิภาพ มีบริการที่เพียงพอทั่วถึงมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมและให้การพัฒนาการขนส่ง

แต่ละสาขาประสานเชื่อมต่อกันเป็นระบบระเบียบ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการขนส่ง ประหยัด

พลังงาน ปลอดภัยและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดและกระจายความเจริญไปยังทุก

ภูมิภาคของประเทศ โดยตอบสนองความต้องการที่ก าลังจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

 1. ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย 

 2. เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 

 3. ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 4. ควบคุมการปฏิบัติงานให้ง่ายและเป็นขั้นเป็นตอน 

 การควบคุมการขนส่งเมื่อได้มีการวางแผนการขนส่งเรียนร้อยแล้ว เราจะต้องมีการ

ควบคุมให้เป็นไปตามแผนหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ 

 1. ช่วยลดต้นทุนของการด าเนินการขนส่ง 

 2. ช่วยควบคุมให้เกิดการใช้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 

 3. ช่วยควบคุมเพื่อป้องกันการใช้ซ้ าซ้อนกันของงานมากเกินไป 

กระบวนการวางแผนการขนส่ง 

      ในทางปฏิบัติโดยมากการวางแผนการขนส่ง มักจะถูกก าหนดให้เป็นกระบวนการ

หลักการของเหตุผลและเหตุผลนั้นคือ แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งนั้น จะต้อง

ด าเนินการให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนและมีเหตุผลประกอบโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 



 
 

 1.  การก าหนดเป้าหมาย คือ การให้ต านิยามเกี่ยวกับเป้าหมายระบบการขนส่ง

โดยมากการก าหนดนี้จะค านึงถึงคุณค่าของสิ่งของที่มีอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นฐาน ซึ่งขึ้นอยู่

กับผู้วางแผนว่าจะเป็นผู้ก าหนด การก าหนดเป้าหมายมักถูกแสดงในลักษณะของค าพูดกว้างๆ 

 2. การระบุความจ าเป็นจากการด าเนินการ  การให้ค านิยามเกี่ยวกับเป้าหมายของ

ระบบขนส่งที่มีอยู่กับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่จะก าหนดจากขั้นตอนแรก

เมื่อเปรียบเทียบดูแล้วพบว่าประสิทธิภาพของระบบการขนส่งที่มีอยู่ต่ ากว่ามาตรฐานก็สมควรที่

จะต้องท าการปรับปรุงระบบดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้น 

 3. การพัฒนาวิธีการส าหรับแต่ละทางเลือกการด าเนินการ เพื่อตอบสนองตรงตาม

ความต้องการของความจ าเป็นที่ระบุไว้ในข้อที่2 

 4. การประเมินวิธีการไว้ส าหรับแต่ละทางเลือกในการด าเนินการ โดยจะท าการ

ประเมินถึงความเป็นไปได้ของแต่ละตัวเลือกเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐศาสตร์ และการเงิน การ

ลงทุน  ความต้องการใช้ระบบขนส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 

 5. กระบวนการตัดสินใจ หลังจากท าการประเมินแต่ละทาง เลือกของการ

ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเลือกใดมีความเหมาะสมมากที่สุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ก็จะถูกคัดเลือกให้น าไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนต่อไป 

เหตุผลท่ีต้องมีการวางแผนการขนส่ง 

 1. ขยายตัวของชุมชนและเขตพื้นที่ชานเมือง 

 2. สถานะของครัวเรือนที่เปลี่ยนไปจากเดิม 

 3. การที่ประชาชนหลายกลุ่มให้ความสนใจต่อการขนส่งมากขึ้น 

 4. ความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ในอนาคต เช่น ภาวะน้ ามันแพง 

 5. พฤติกรรมของการใช้รถที่เปลี่ยนไป 

4. ลักษณารูปแบบของการขนส่ง 
 วิวัฒนาการของการขนส่ง มีดังนี้ 
 1. ยุคใช้ก าลังสัตว์เป็นยานพาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ฯลฯ ลากให้เคลื่อนที่ได้ 
เช่น เกวียน รถม้า เป็นต้น 
 2. ยุควงล้อ มนุษย์เรารู้จักประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้ในการขนส่งให้สามารถบรรทุก
สิ่งของได้ในปริมาณที่มากขึ้นจากเดิม ซึ่งเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นวงล้อแล้วใช้แรงงานสัตว์ต่างๆ  
เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย ฯลฯ 
 3. ยุคเคร่ืองจักรไอน้ า ยุคนี้มนุษย์รู้จักประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ในการขนส่งทั้งทางบก
และทางน้ า เช่น การคิดค้นเคร่ืองจักรที่ท างานจากไอน้ า โดยน ามาท าเข้ากับการขนส่งทั้งทางบก



 
 

และทางน้ า เช่น การใช้กับการขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ ในยุคที่ท าให้การส่งเสริมพัฒนา 
และก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ยุคมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นยุคที่มนุษย์เราได้คิดค้นประดิษฐ์มอเตอร์
ไฟฟ้าขึ้นมาใช้แล้วน าเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้เข้ากับการขนส่ง โดยน ามาใช้กับการขนส่งทางบก ซึ่ง
เรารู้จักดีในรูปของ 
 4. รถราง เป็นรูปแบบการขนส่งชนิดหนึ่ง ซึ่งยังคงมีใช้กันอยู่ในบางประเทศการ
ขนส่งยุคนี้ยังท าให้อากาศและมลภาวะต่างๆ ไม่เป็นพิษ 
 5. ยุคเคร่ืองยนต์สันดาป ภายในยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์เรารู้จักคิดเคร่ืองยนต์สันดาป
ภายในขึ้นมาใช้โดยน าเอาเชื้อเพลิงที่เรารู้จักดี คือ น้ ามันหรือก๊าซ โดยน ามาใช้ประโยชน์เป็นที่นิยม
กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ เป็นยุคที่กิจกรรมการขนส่งเกิด
ความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด การขยายตัวไปได้อย่างรวดเร็ว แต่มีข้อเสียประการหนึ่งที่ส าคัญ คือ ท า
ให้เกิดอากาศเป็นพิษได้ง่าย ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน 
 6. ยุคไอพ่นและจรวด เป็นยุคที่มนุษย์ เราน า เอาความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ในสมัยใหม่น าเข้ามามีส่วนช่วยในการขนส่ง เดิมได้มีการน าเอาความรู้และวิวัฒนาการ
ทางด้านเคมีและฟิสิกส์มาใช้ประโยชน์กับการขนส่ง แต่นับว่าเป็นการลงทุนที่สูงมาก ดังนั้น ส่วน
ใหญ่จะอยู่ในรูปของการทดลองและค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ 
 วัฏจักรชีวิตของการขนส่ง แบ่งได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ1. ขั้นทดลอง เป็นขั้นที่
อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ จะอยู่ในระหว่างการทดลองยังมีสภาพไม่เรียบร้อยหรือไม่
สมบูรณ ์
เท่าที่ควร สรุปถึงลักษณะในขั้นทดลองได้ดังน้ี 
  1. จะเร่ิมใช้เคร่ืองมือที่หยาบๆ และมีขนาดเล็ก 
  2. ความสมบูรณ์ทางด้านเทคนิคต่างๆ ยังไม่มากนัก 
  3. ความปลอดภัยน้อย 
  4. ประสิทธิภาพของการขนส่งต่ าและค่าขนส่งสูง 
  5. จ านวนเงินทุนและการลงทุนน้อย 
  6. ให้บริการเฉพาะวงจ ากัดเท่านั้น 
 2. ขั้นเร่ิมขยายตัว เมื่อมีการทดลองหรือขั้นการทดลองมาแล้วการขนส่งนั้นๆ ก็จะ
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงการแก้ไขอุปกรณ์ในการขนส่งให้ดีขึ้น สรุปถึงลักษณะได้ดังนี้ 
  1. ผู้ใช้บริการให้ยอมรับมากขึ้น 
  2. มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น 
  3. มีการด าเนินกิจกรรมใหม่ขึ้น 
  4. มีการกระจายและขยายตัวมากยิ่งขึ้น 
  5. มกีารปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 



 
 

 3. ขั้นขยายตัวอย่างรวดเร็ว เป็นขั้นที่จะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในทุกๆด้าน
อย่างรวดเร็วและมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอีก สรุปลักษณะได้ดังนี้ 
  1. การด าเนินงานมีการขยายตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วในกิจการ 
  2. มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น และผลตอบแทนสูง 
  3. มีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น เร่ิมรุนแรง 
  4. รัฐเร่ิมออกข้อก าหนดต่างๆ เพื่อท าการควบคุม 
 4. ขั้นเจริญเต็มที่มีการแข่งขันจะมากที่สุด จนต้องมีการรวมตัวกัน สรุปลักษณะได้
ดังนี ้
  1. ในการขยายตัวมีอัตราต่ าสุด 
  2. มีการประสานงานและร่วมมือกัน 
  3. มีข้อบังคับและระเบียบของทางราชการจะมีเพิ่มขึ้น 
  4.ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีต่างๆ จะสมบูรณ์มากที่สุด 
 5. ขั้นซบเซาหรือขั้นเสื่อมโทรม เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้มีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วและเต็มที่แล้วก็จะมีการเสื่อมสลายลง เช่นเดียวกับการขนส่งก็จะมีลักษณะเช่นนี้เหมือนเดิม 
สรุปลักษณะได้ดังนี้ 
  1. เร่ิมสูญเสียลูกค้าให้กับการขนส่งชนิดใหม่ๆ 
  2. การด าเนินงานโดยทั่วไปจะมีก าไรน้อยลงมาก 
  3. ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เร่ิมจะผ่อนคลายลง 
  4. ผู้ด าเนินงานพยายามหาวิธีการเพื่อให้กิจการอยู่รอด 
  5. อุปกรณ์ต่างๆ เร่ิมลดน้อยถอยลง 
องค์ประกอบของการขนส่ง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ 
 1. เส้นทาง (The Way) เส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง แบ่งออกเป็นเส้นทางน้ าซึ่งเป็น
เส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศโดยผ่านทะเลและมหาสมุทรหรือเส้นทางภายนอกในประเทศ 
เช่น ล าคลอง แม่น้ า ฯลฯ เส้นทางบก แบ่งออกเป็นเส้นทางรถยนต์และเส้นทางรถไฟ และประการ
สุดท้าย คือ เส้นทางอากาศ สามารถติดต่อได้ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ นอกจากนี้
เส้นทางการขนส่งดังกล่าวแล้ว ยังมีการขนส่งทางท่อในการล าเลียง ก๊าซหรือวัสดุอย่างอ่ืนก็จัดเป็น
เส้นทางด้วย 
 2. พาหนะ (The Vehicle) พาหนะเป็นสื่อกลางที่จะการล าเลียงผู้โดยสารหรือสินค้า
ในยุคสมัยโบราณ ได้แก่ ช้าง ม้า วัว ควาย เกวียน เรือ ฯลฯ แต่ในปัจจุบันเราได้น าเอาเคร่ืองจักรมา
ใช้ในการขับเคลื่อนแทนแรงงานคนและแรงงานสัตว์ พาหนะปัจจุบัน ได้แก่ รถยนต์ รถไฟ 
เคร่ืองบิน เรือ  



 
 

 3. สถานี (The Terminal) สถานีเป็นจุดเร่ิมต้นหรือปลายทางของการขนส่งสถานี
แต่ประเภทจะขึ้นอยู่กับเส้นทางและยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ตัวอย่างเช่น การขนส่งสถานีทาง
บก ได้แก่ สถานีขนส่งรถประจ าทาง สถานีรถไฟ สถานีขนส่งทางน้ า ได้แก่ ท่าเรือ สะพานปลา 
สถานีการขนส่งทางอากาศ ได้แก่ สนามบิน 
 4. ผู้ประกอบการ (The Carrier) ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่ให้บริการขนส่งอาจจะเป็น
รัฐบาล หรือเอกชน ผู้บริการอาจได้รับค่าจ้าง ถ้าด าเนินการในลักษณะของธุรกิจหรือไม่ได้รับ
ผลตอบแทน ถ้าด าเนินการเพื่อส่วนบุคคลมิได้รับจ้าง 
ปัจจัยส าหรับการขนส่ง 
 ในการประกอบกิจการทางด้านการขนส่ง มีองค์ประกอบ (Factors) หรือปัจจัยที่
ส าคัญ คือ เส้นทาง (Way or Route) รถยนต์ (Vehicle) อุปกรณ์ (Equipment) สถานี (Terminal) และ
ยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ยังจะต้องพิจารณาอีก เช่น ผู้ประกอบการ กฎระเบียบ และข้อบังคับ ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. เส้นทางในการขนส่ง (Way or Route) เส้นทางในการขนส่ง หมายถึง ถนน
แม่น้ า ทะเล หรือทางรถไฟ และอากาศ เป็นต้น ซึ่งจะมีเส้นทางบนอากาศหรือในทะเลหรือ
มหาสมุทร  เป็นต้นนอกจากนี้เส้นทางในการขนส่งอาจเป็นเส้นทางที่มกาใช้อยู่เป็นประจ า หรือเป็น
คร้ังคราวหรืออาจจะเป็นเส้นทางที่ถูกก าหนดขึ้นตามความต้องการก็ได้ 
 2. รถยนต์ในการขนส่ง (Vehicle) อุปกรณ์ในการขนส่งในที่นี้หมายถึง รถยนต์ 
รถไฟ เรือ เคร่ืองบิน เส้นทางท่อ และอ่ืนๆ ในการขนส่งนี้ อาจแบ่งออกเป็นอุปกรณ์ในการ
เคลื่อนย้ายและอ านวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและอุปกรณ์เพื่อการส่งสินค้าและบริการหรือ
อาจจะเป็นอุปกรณ์เพื่อการขนส่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะก็ได้ 
3. อุปกรณ์ในการขนส่ง (Equipment) อุปกรณ์ที่ใช้อ านวยความสะดวกของการขนส่งในที่นี้อาจ
หมายถึง รถยก อุปกรณ์ขึ้นสินค้า เป็นต้น และอาจแบ่งออกให้เป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและยก
สินค้า ซึ่งสามารถศึกษาได้โดยละเอียดจากต าราการจัดการคลังสินค้า 
 4. สถานีการขนส่ง (Terminal) เป็นสถานีซึ่งใช้เป็นจุดส าหรับหยุดรับส่งผู้โดยสาร 
หรือสินค้าและบริการส าหรับการขนส่ง แต่ละประเภทซึ่งอาจจะเป็นสถานีต้นทางระหว่างเส้นทางก็
ได้ การเรียกชื่อสถานีในการขนส่งนี้ ก็มีการเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น ท่าอากาศยาน ใช้ส าหรับ
การขนส่งทางอากาศ ท่าเรือใช้ส าหรับในการขนส่งทางน้ า ซึ่งสถานีขนส่งผู้โดยสารและสถานี
ขนส่งสินค้าใช้ส าหรับการขนส่งทางบก เป็นต้น 
ขอบเขตและหน้าท่ีของการขนส่ง 
 ท าหน้าที่ให้บริการตามความต้องการของมนุษย์มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. หน้าที่โดยตรง หมายถึง การขนส่งจะมีหน้าที่ในกรขนส่งตัวบุคคลที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ง กล่าวคือ เป็นการขนส่งผู้โดยสาร 



 
 

 2. หน้าที่โดยอ้อม หน้าที่ในการขนส่งสินค้าและบริการต่างๆ ทั้งที่สินค้าส าเร็จรูป
หรือวัตถุดิบ จากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงาน หรือจากโรงงานไปยังตลาด มีหน้าที่ดังนี้ 
  2.1 มีหน้าที่ในการน าทรัพยากรจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานและตลาด
จนถึงมือผู้บริโภค 
  2.2 ท าให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ด้านเวลาและสถานที่ 
  2.3 เป็นตัวการเชื่อมช่องว่างจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
การพัฒนาการขนส่ง 
 มีจุดม่งหมายอยู่ 3 ประการดังต่อไปนี้ 
 1. การพัฒนาเพื่อลดเวลาในการขนส่ง เพื่อให้การเดินทางจากสถานีหนึ่งไปยังอีก
สถานีหนึ่ง เพื่อให้เสียเวลาในการเดินทางน้อยที่สุด 
 2. การพัฒนาเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งให้
น้อยลง  
กล่าวคือ เมื่อต้นทุนการขนส่งสินค้าและบริการต่ าลงจะท าให้ค่าบริการการขนส่งต่ าลงไปด้วย 
 3. การพัฒนาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่ง มุ่งเน้นพิจารณาทั้ง 2 ลักษณะ 
คือ พัฒนาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ และพัฒนาเพื่อลดความเสียหายหรือสูญหายจาก
การขนส่งสินค้าและบริการ 
 ประสิทธิภาพในการขนส่ง เราทราบกันมาแล้วว่าการพัฒนาการขนส่งนั้น มุ่งที่จะ
พัฒนาให้การขนส่งมีคุณภาพมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งตามหลักการขนส่งแล้ว
ถือว่าการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย 
สะดวกสบาย แน่นอน ตรงต่อเวลา เชื่อถือได้ ดังรายละเอียดดังน้ี 
 1. รวดเร็ว การขนส่งที่มีความรวดเร็ว จะท าให้สินค้าและบริการต่างๆ ไปสู่ตลาด
รวดเร็วทันเวลา และทันต่อความต้องการ มีความสดและมีคุณภาพเหมือนกันกับงสินค้าและบริการ
ที่แหล่งผลิตนอกจากนี้ผู้ที่เดินทางไปยังที่ต่างๆ ก็ต้องการความรวดเร็วเช่นเดียวกัน เช่น การเดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การขนส่งสินค้าและบริการบางประเภทซึ่งจ าเป็นต้อง
อาศัยความรวดเร็วของการขนส่งในการเดินทางเป็นส าคัญ ดังนั้น การขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพ
จะต้องมุ่งไปที่ความรวดเร็วในการเดินทางเป็นส าคัญ 
 2. ประหยัด การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ จะต้องท าให้เกิดการประหยัด ซึ่งอาจจะ
หมายถึง 2 ลักษณะ คือ เกิดความประหยัดในต้นทุนการขนส่ง  และประหยัดในราคาค่าบริการ 
กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการขนส่งก็ต้องพยายามให้ต้นทุนในการขนส่งต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 3. ปลอดภัย ความปลอดภัยของผู้โดยสารและความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือ
เสียหายของสินค้าและค่าบริการต่างๆ ตลอดจนความปลอดภัยของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การขนส่งด้วย ถือได้ว่าส าคัญมากส าหรับระบบการขนส่ง 



 
 

 4. สะดวกสบาย การขนส่งที่ดีจะต้องให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ ไม่ว่าจะ
เป็นความสะดวกสบายของผู้โดยสาร หรือวามสะดวกสบายในการขนส่งสินค้าและบริการก็ตาม ใน
ด้านของผู้โดยสารนั้นจะต้องได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง เช่น อุปกรณ์ในการขนส่งทุก
ประเภทจะต้องอยู่ในสภาพดี และการใช้งานในด้านการอ านวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสาร
ในด้านสินค้าและบริการนั้น จะต้องมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน พร้อมที่
น ามาใช้ในการเคลื่อนย้ายได้ทันที กล่าวได้ว่าการขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ 
 5. ความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา ในเร่ืองที่ส าคัญอีกประการหนึ่งส าหรับ
การขนส่ง เพราะการขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะต้องมีก าหนดเวลาในการเดินทางที่แน่นอน
เชื่อถือได้และตรงต่อเวลา จะต้องมีก าหนดเวลาในการเดินทางไว้แน่นอนมีจ านวนเที่ยวที่วิ่ง เวลาที่
จะออกเดินทางมีระบุไว้ และจะต้องรักษาเวลาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ 
5. โครงสร้างต้นทุนค่าขนส่งรถบรรทุก 
 จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจ มีการชะลอตัวลง ท าให้ปริมาณความต้องการ
ส่วนใหญ่ลดลง และธุรกิจการขนส่งมีการแข่งขันทางด้านราคาค่าขนส่งสูงขึ้น ความผันผวนของ
ราคาน้ ามันดีเซล ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญของโครงสร้างต้นทุนการขนส่ง ของรถบรรทุกหรือคิดเป็น 
60-70% ของต้นทุนค่าขนส่งโดยรวมนั้น ลูกค้าผู้ใช้บริการ Outsource การขนส่งให้ความส าคัญกับ
ราคาน้ ามันที่เปลี่ยนแปลงไป เพียงอย่างเดียว แทบไม่มีใครสนใจต้นทุนด้านอ่ืนๆ เลย 
 ดังนั้น ในฐานะที่ผู้เขียนรายงานท างานเกี่ยวข้องกับต้นทุนค่าขนส่งของรถบรรทุก
มาเป็นเวลาหลายปี จึงอยากแบ่งปันประสบการณ์ ที่มีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างต้นทุนที่น ามาใช้
ค านวณค่าขนส่งรถยนต์ทั่วไปนั้น มีตัวแปรส าคัญอะไรบ้างดังนี้ 
 1. ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ผันแปรไปตามริมาณการ
ขนส่ง เช่น ค่าเสื่อมราคาของนถบรรทุก ค่าต่อทะเบียน ค่าเบี้ยประกัน เงินเดือนพนักงานขับรถ หรือ
พนักงานขนถ่าย (เด็กติดรถ) เป็นต้น โดยต้นทุนชนิดนี้ยังคงต้องจ่าย ไม่ว่าปริมาณงานจะเพิ่มขึ้น 
หรือลดลงหรือไม่ โดยจะขอกล่าวถึงเฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งเป็นผู้ลงทุนซื้อรถ แล้วจ้าง
พนักงานขับรถเท่านั้น และเพื่อให้ชัดเจนจึงขอกล่าวรายละเอียดแยกเป็นแต่ละตัวแปรดังนี้ 
 - ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ของรถบรรทุก ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการคิดอัตราค่า
เสื่อม แบบเส้นตรง (Straight-line Method) เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายเหมาะส าหรับรถบรรทุกที่มีการ
เสื่อมสภาพไปตามระยะเวลา มากกว่าที่จะเสื่อมสภาพเพราะการใช้งาน และเป็นการเสื่อมสภาพ
ใกล้เคียงกันทุกปี โดยมีสูตรในการค านวณดังนี้ (มูลค่ารถที่ซื้อ – ค่าซากที่จะขายได้) / จ านวนอายุ
การใช้งาน (ปี) ส่วนอายุการใช้งานกี่ปี ไม่ได้มีก าหนดไว้แน่นอนตายตัว ถ้าเป็นรถที่ออกใหม่ป้าย
แดงส่วนใหญ่ผู้เขียนจะก าหนดไว้ประมาณ 5-7 ปี แล้วแต่ระยะเวลาของสัญญาว่าจ้าง หรือความ
เหมาะสม แต่ถ้าเป็นรถเก่าก็จะตัดตัวแปรนี้ออกไปเลย เพื่อช่วยให้ต้นทุนค่าขนส่งโดยรวมต่ าลงและ



 
 

สมารถแข่งขันได้ ส่วนค่าซากของรถก็ไม่ได้มีก าหนดตายตัวเช่นกัน ส่วนใหญ่ผู้เขียนจะก าหนดไว้
ประมาณ 40-50% จากมูลค่าเดิมของรถ 
 - ผลตอบแทนของพนักงานขับรถ/พนักงานขนถ่าย 
การจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานขับรถ มีการตกลงกันได้หลายรูปแบบเช่น 
 1) จ่ายเป็นเงินเดือน บวกเบี้ยเลี้ยงเป็นรายเที่ยว 
 2) จ่ายเป็นเงินเดือนเหมือนแบบที่ 1 แต่จ่ายเบี้ยเลี้ยงโดยเหมาค่าน้ ามันไปด้วยซึ่ง
จะท าการตกลงกันเป็นกรณีไปบางกรณีบางครั้งที่งานเป็นลักษณะ มีบริการรวมการขนถ่ายสินค้าลง
ให้ลูกค้าปลายทางด้วย ส่วนใหญ่จะเหมาไปกับพนักงานขับรถ โดยคร่าวๆ ถ้าเฉพาะพนักงานขับรถ 
เช่น รถ 6 ล้อ จะมีรายได้รวมเบี้ยเลี้ยงแล้วอยู่ประมาณ 12 ,000 บาท/เดือน ส่วนพนักงานขนถ่ายที่
ส่วนใหญ่จะเป็นภรรยา ลูก บางครั้งก็พี่น้อง จะมีรายได้ประมาณ 6,000 บาท/เดือน จึงจะสามารถอยู่
ได้ ไม่เช่นนั้นก็จะลาออก แล้วไปหางานใหม่หรือกลับต่างจังหวัดไปท าไร่ ท านา เลยก็มีแล้วสบ
โอกาสค่อยกลับมาหางานใหม่ภายหลัง จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ้ารถ Fleet ไหนที่มีปัญหางาน
น้อย หรือไม่แน่นอน รายได้+เบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับรถก็จะน้อยตามไปด้วย ซึ่งปัจจุบันพบว่าใน
Fleet ผู้ที่เขียนรับผิดชอบ ก็มีปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถ เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซา
มาตั้งแต่ปี 2551 ส่งผลกระทบเข้ามาถึงปี 2552 ท าให้ปริมาณงานลดลงไป บางสินค้าลดลงไปมาก
ถึง 50%  
 - ค่าประกันภัยส าหรับรถบรรทุกส าหรับค่าประกันภัยรถบรรทุก ผู้ เขียนขอ
กล่าวถึงแบบค่าประกันภัยชั้น 1 ของรถ 6 ล้อ ซึ่งกรณีที่เป็นรถของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ก็เลือกท า
ประกันภัยชั้น 1 ไปเลย ถึงแม้ค่าเบี้ยประกันจะสูงก็ยังอุ่นใจ ส าหรับค่าเบี้ยประกันภัยก็จะอยู่
ประมาณ 40,000-50,000 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเฉพาะใน Fleet 
รถขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานผู้ เขียน และหน่วยงานใกล้เคียง พบปัญหา
รถบรรทุกถูกขโมยไปแล้วหลายคัน และยังไม่เคยมีคันไหนเลยที่สามารถติดตามคืนมาได้ ที่น่า
แปลกใจก็คือ ถึงแม้จะมีการติด GPS หรือไปจอดรถในสถานที่มีกล้องวงจรปิด ก็ยังมาสามารถช่วย
ให้ได้รถกลับคืนมาได้ เพียงแต่โชคดีที่ท าประกันภัยไว้ แต่กว่าจะได้รับเงินจากบริษัทประกันฯ ก็
ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ ใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควร บางกรณีต้องรอเป็นปีเลยก็เคยมี 
 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายต่างๆข้างต้นแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น 
 1)  ค่าภาษีรถบรรทุก ซึ่งขึ้นอยู่กับทางกรมขนส่งทางบกเป็นผู้ก าหนด
ค่าธรรมเนียม 
 2) ค่าประกันภัยสินค้า โดยเฉพาะกรณีที่รับขนงานที่มูลค่าการขนส่งสูงๆ เช่น 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองส าอาง เป็นต้น ส่วนค่าเบี้ยประกันก็แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์เช่นกัน ซึ่งไม่
ขอกล่าวถึง เนือ่งจากมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก 



 
 

 3) ค่าเช่าติดตั้งระบบ GPS ส าหรับ Tracking สถานการณ์ขนส่ง เพื่อเพิ่ม 
Utilization รถบรรทุก หรือไว้ควบคุมพฤติกรรมการใช้รถ และความปลอดภัยในการขับขี่ เป็นต้น 
หลังจากติดตั้งแล้วจะมีค่าเช่ารายเดือนประมาณ 1,200 บาท ซึ่งก็มีหลาย Vendor แต่ค่าใช้จ่ายจะไม่
ค่อยแตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่จะเลือกติดตั้งเฉพาะ Fleet ที่ Hight Safety หรือต้องการ Tracking 
Status รถเพื่อประโยชน์ในเร่ืองการเพิ่ม Utilization ของรถบรรทุก 
 4) ค่าติดตั้งอุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ เช่น Tail lift ซึ่งมีมูลค่าติดตั้งประมาณ 50,000 บาท
ไปจนถึงหลักแสน ขึ้นอยู่กับ Spec และขนาดของอุปกรณ์ ส่วนใหญ่จะใช้กับ Fleet ที่มีบริการรวม
ขนถ่ายสินค้า ที่มีลักษณะขนถ่ายยาก หรือต้องการความปลอดภัยสูง ตัวอย่างเช่น Fleet สินค้า
น้ ามันเคร่ือง ซึ่งมีถังประมาณ 50 ลิตร ไปจนถึงขนาด 200 ลิตร เป็นต้น 
 2. ต้นทุนผันแปร(Variable Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผันแปรไปตาม
ปริมาณการขนส่ง หากมีการขนส่งมากหรือระยะไกล ก็จะมีผลท าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงไป
ตามด้วยเช่นกัน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าจ้างในการขนถ่ายสินค้า เป็นต้น ดังนั้นจึงขอ
กล่าวรายละเอียดแยกแต่ละตัวแปรดังนี ้
 - ค่าน้ ามันดีเซล อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า ปัจจุบันต้นทุนค่าน้ ามันรถ คิด
เป็น 60-70% ของต้นทุนค่าขนส่งโดยรวม ดังนั้นตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ผู้ประกอบการขนส่ง เพราะว่าการปรับราคาน้ ามันขดีเซลขึ้นมาในแต่ละคร้ัง ลูกค้าก็ไม่ได้ปรับอัตรา
ค่าขนส่งขึ้นให้ ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซ้ าร้าย บาง Fleet ถูกชะลอไม่ให้มีการปรับราคาขึ้นให้ด้วย
ซ้ าไป โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะอ้างว่าเพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขัน และยังด าเนินธุรกิจต่อไปได้ มิ
เช่นนั้นก็ต้องเสีย Market Share แล้วในที่สุด ผู้ประกอบการขนส่ง ก็ไม่สามารถอยู่ได้เช่นกัน 
ส าหรับสมมติฐานในการค านวณต้นทุนน้ ามันที่ผู้เขียนใช้มีดังนี้ (คิดรวมทั้งรถหนัก และรถเปล่า) 
 1) รถปิคอัพใช้อัตราเชื้อเพลิง 10กม./ลิตร 
 2) รถ 6 ล้อใช้อัตราเชื้อเพลิง 5-6 กม./ลิตร 
 3) รถ 18 ล้อใช้อัตราเชื้อเพลิง 2.5-2.3กม./ลิตร ขึ้นอยู่กับ สภาพรถ และแรงม้า 
 ซึ่งหลังจากได้สมมติฐาน การใช้เชื้อเพลิงแล้วน าไปหารระยะทางที่วิ่ง ก็จะได้
ปริมาณน้ ามันดีเซลที่ใช้ แล้วจึงจะน าไปคูณกับราคาน้ ามันดีเซลที่ก าหนด ซึ่งปกติใน Fleet ที่ผู้เขียน
ใช้คือยึดตามราคาน้ ามันดีเซล B2 ของบริษัท ปตท. ในเขตนครหลวง โดยก าหนดทุกวันที่ 1 ของแต่
ละเดือนเป็นเกณฑ์ โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 
[ระยะทางที่วิ่ง (รวมทั้งไปและกลับ) x ราคาน้ ามันดีเซล] / อัตราการใช้เชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ของเดือน 
 ปัจจุบันมีพลังงานทดแทนเกิดขึ้นมาใหม่ เช่น 
 1. NGV (Natural Gas for Vehicle) โดยมี ปตท. เป็นผู้ผลิตรายเดียว ซึ่งจากการ
ทดลองพบว่ามีปัญหาเร่ืองสถานีบริการ NGV ที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การขนส่ง ท าให้ไม่สะดวก 



 
 

และมีการรอคิวเป็นเวลานาน ประกอบกับช่วงที่ราคาน้ ามันดีเซลลดลงมา ท าให้จุดคุ้มทุนมี
ระยะเวลามากขึ้น ท าให้ไม่ค่อยมีผู้ที่สนใจจะติดตั้ง NVG 
 2. LPG (Liquid Petroleum Gas) เป็นอีก 1 ทางเลือกของผ็ประกอบการขนส่ง แต่ที่
ผ่านมายังไม่ได้รับความสนใจ เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ให้การสนับสนุน แลราคาก็สูงกว่า NGV 
ประกอบกับช่วงที่ราคาน้ ามันดีเซลลดลง ก็จะท าให้ความน่าสนใจลดลงตามไปด้วย 
 ค่ายางรถบรรทุก 
ยางรถบรรทุกมีหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นยางเรเดียมของมิชลิน จ านวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับ
ประเภทรถ ส าหรับราคายางรถบรรทุก ผู้เขียนขอยกตัวอย่างยางรถ 6 ล้อ เป็นยางเรเดียมของมิชลิน
โดยมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาท/เส้น อายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 70 ,000 กม. มีสูตรการ
ค านวณ  อายุการใช้งานของยาง (กม.) / [จ านวนการใช้งานยาง(เส้น) x ราคายาง(บาท/เส้น)] 
 ค่าบ ารุงรักษา  
ส าหรับค่าบ ารุงรักษา ค านวณมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการน ารถไปเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 
ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรก น้ ามัน Power และน้ ามันเกียร์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันผู้เขียนใช้ข้อมูล
ในอดีตมาก าหนดต้นทุน ตัวอย่างเช่น รถ 6 ล้อ ปัจจุบันผู้เขียนใช้ Cost ที่ประมาณ 0.50-0.60 บาท/
กม. 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น เป็นโครงสร้างต้นทุนค่าขนส่งรถบรรทุก ของ
ผู้ประกอบการขนส่ง กรณีที่ซื้อรถออกมาแล้วจ้างพนักงานขับรถ แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วยังมี
อีกกลุ่มที่เป็นเจ้าของรถ ที่ซื้อมาแล้วมาวิ่งร่วมกับ Sub-Contact ของบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
รถปิคอัพ หรือรถ 6 ล้อ ซึ่งเงื่อนไขการว่าจ้างรถประเภทนี้ ทางผู้ประกอบการขนส่งจะท าการหัก
ค่าบริการ จากรายจ่ายได้ค่าขนส่ง ประมาณ 10-15% โดนรถร่วมจะเป็นผู้ออกเงินค่าน้ ามันรถเอง 
 มองภาพรวมจากที่มีประสบการณ์ ทางด้านการขนส่งมากกว่า 10 ปี ผู้เขียนรับรู้ถึง
ความแตกต่างของการบริการต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งนับวันจะมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น Benefit ที่ได้จาก
การท าธุรกิจรับจ้างขนส่งสินค้ามีน้อย และจะยิ่งน้อยลงไปเร่ือยๆ ในขณะที่จะมีการเพิ่มเงื่อนไขการ
บริการมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน ISO 9000, ISO 14000, ISO18000 และที่ยังกล่าวไม่หมด
ดังนั้นผู้ประกอบการรายใดไม่สามารถปรับตัวได้ ก็จะค่อยๆ หายไปจากอุตสาหกรรมขนส่ง ส่วนที่
ยังไม่สามารถด าเนินธุรกิจขนส่งอยู่ใด น่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มี Network หรือมี Partner 
ที่ดีก็จะสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมขนส่งนี้ได้อย่างยั่งยืน 
  6. กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่ง 
 ปัจจุบันการขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต การจ าหน่าย ในหลายๆธุรกิจต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่ส าคัญและกระทบ
ต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่ งโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่ง 
ประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้ 



 
 

 1. ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าเช่าสถานที่จอดรถ เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น 
 2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามปริมาณการให้บริการขนส่ง เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ ามันหล่อลื่น เป็นต้น 
 3. ต้นทุนรวม (Total Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และ
ต้นทุนผันแปรเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นต้นทุนการบริการขนส่งทั้งหมด ทั้งนี้รวมเอาต้นทุนเที่ยวกลับ 
(Backhauling Cost) ด้วย 
 ต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการก าหนดราคาค่าขนส่ง ได้แก่ 
 -ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า 
 -ปริมาณหรือน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุก 
 -ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลงรวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนที่ เกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการรอรถ 
 -ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางในการขนส่ง 
 -ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายจึงจ าเป็นต้องมีการบวก
ค่าใช้จ่าย 
 ในส่วนที่เป็นเร่ืองของการประกันภัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนส่งผลให้
เกิดการปรับตัวของราคาน้ ามันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตารางด้านล่าง ซึ่งต้นทุนค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงมีสัดส่วนมากของต้นทุนการขนส่งทั้งหมด 
 

 
                                                           ภาพท่ี 3.1 ตารางราคาน้ ามัน  
  



 
 

 เมื่อราคาน้ ามันสูงขึ้นท าให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ต้อวแบกรับภาะด้าน
ต้นทุน ในด้านการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์จะต้องมีการวางแผน
ก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และลดต้นทุนในการขนส่ง อาทิเช่น 
 1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานนที่ใช้ในการขนส่ง
จากน้ ามันดีเซลหรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG ซึ่งก๊าซCNG จะประหยัดกว่าการใช้
น้ ามันประมาณ 60-70% แต่ในการตัดสินใจติดตั้งระบบ NGV ผู้ประกอบการควรจะมีการตัดสินใจ
ที่ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากการติดตั้งระบบ NGV ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง ในการติดตั้ง
ผู้ประกอบการควรจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ พิจารณาประเภทของเคร่ืองยนต์ 
พิจารณาสถานีบริการ NGV และเส้นทางในการขนส่งสุดท้ายคือ การพิจารณาผลตอบแทนการ
ลงทุน ซึ่งการพิจารณาถึงองค์ประกอบเหล่านี้ จะท าให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความเป็นไปได้ของ
การติดตั้งในด้านผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือการใช้วิธีการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการ
ขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซึ่งโครงสร้างของ
ระบบการขนส่ง สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้ 5 แบบคือ 
 1. การขนส่งทางถนน เป็นรูปแบบการขนส่งที่นิยมมากที่สุด ส าหรับการขนส่ง
ภายในประเทศ 
 2. ขนส่งทางราง มีข้อจ ากัดในด้านสถานที่ตั้ง และสถานีบริการ ต้นทุนการขนส่ง
ต่ า และสามารถบรรทุกสินค้าได้ครั้งละมากๆ  
 3. การขนส่งทางน้ า สามารถขนส่งได้คร้ังละมากๆ มีต้นทุนในการขนส่งต่ าที่สุด
และเป็นการขนส่งหลักของการขนส่งระหว่างประเทศ 
 4. การขนส่งทางอากาศ ใช้ส าหรับการขนส่งระยะทางไกลๆ และต้องการความ
รวดเร็วสูง มีต้นทุนการขนส่งสูงที่สุด และใช้กับสินค้าที่มีราคาแพง มีน้ าหนักและปริมาตรน้อย 
 5. การขนส่งทางท่อ ต้องมีการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งสถานที่รับและส่งสินค้าที่
แน่นอน 
 ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการ
ขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งในประเทศ ได้
เอ้ืออ านวยให้สามารถขนส่งถึงที่หมายปลายทางได้ (Door to Door) ในขณะที่การขนส่งทางราง
ยังคงมีข้อจ ากัดอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการผสมผสานรูปแบบการขนส่งเพื่อให้สามารถทันกับการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยค านึงถึงต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดที่สุด นอกจากนี้การ
ขนส่งทางรางยังสามารถใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้จึงจะเหมาะกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
ซึ่งการขนส่งสินค้าระยะไกลจะใช้การขนส่งโดยรถไฟ และใช้การขนส่งโดยรถยนต์เพื่อส่งสินค้า



 
 

ระหว่างจุดต้นทางสินค้า กับสถานีต้นทางและระหว่างสถานีปลายทางกับจุดปลายทางสินค้า ส่วน
ระยะใกล้จะใช้การขนส่งทางถนน 
 นอกจากการปรับมาใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อการประหยัดต้นทุน
การขนส่ง เช่น ทางน้ าซึ่งประหยัดกว่าการขนส่งทางถนน 8-9 เท่า หรือทางรางซึ่งประหยัดกว่าการ
ขนส่งทางถนนโดยประมาณ 3 เท่า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบยังช่วยในการแก้ปัญหาเร่ือง
การจราจรติดขัดได้อีกด้วย 
 

                   
                                                  ภาพท่ี 3.2 ภาพแสดงการขนส่งหลายรูปแบบ 
  
 3. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า การหาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ตามจุด
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้าน มีการ
จัดระบบการขนถ่ายสินค้าการจัดพื้นที่การเก็บสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้า (บาร์โค้ด / สายพาน
ล าเลียง) ระบบบริหารคลังสินค้า มีการจัดประเภทสินค้า ที่จัดเก็บการบรรจุด้วยหน่วยมาตรฐาน 
(Stock Keeping Units : SKU) มีอุปกรณ์จัดวางสินค้า 
 การมีศูนย์กระจายสินค้า จะช่วยให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้เนื่องจากการ
ขนส่งตรงถึงลูกค้า ในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพักสินค้า ตามต่างจังหวัด ที่เป็นศูนย์กลาง
การขนส่ง ท าให้ส่วนใหญ่ต้องขนส่งรถเที่ยวเปล่ากลับหรือส่งสินค้าไม่เต็มคันรถ ซึ่งการแก้ปัญหา
ดังกล่าวท าได้โดยการมีศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีโครงข่ายกระจายสินค้าท าหน้าที่
รวบรวมสินค้าให้เต็มมคันรถหรือจัดพาหนะให้สมกับจ านวน และสอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบ
สินค้า อีกทั้งยังมีเครือข่ายในการรวบรวมสินค้า หรือแลกเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่
ประหยัดพลังงานอีกด้วย 



 
 

 4. กลยุทธ์การขนส่งสินค้า ทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
ด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือ Backhauling Management เป็นการจัดการขนส่งที่มีเป้าหมายให้
เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยาน (Load Utilization) เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้าเสร็จ 
จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่งท าให้เกิดต้นทุนการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่ง
ต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non – Value added Cost) และ
ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้ต้นทุนการ
ประกอบการสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการขนส่งเที่ยวกลับ ในปัจจุบันยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากไม่ทราบปริมาณความต้องการในการขนส่ง
สินค้า รวมถึงจุดมุ่งหมายปลายทางของสินค้า ที่ส าคัญปริมาณความต้องการขนส่งสินค้า ระหว่าง
ต้นทางและปลายทางมักจะมีปริมาณไม่เท่ากัน 
                    

 
                       ภาพท่ี 3.3 ภาพแสดงการบริหารแบบ TMS เพื่อลดปัญหาการวิ่งรถเท่ียวเปล่า 
  
 การจัดการการขนส่งทางเศรษฐศาสตร์ (Transportation Management : Economic 
Factors) Donald J. Bowersox และ David J. Closs ได้กล่าวถึงปัจจัยหลักที่มีต่อเศรษฐศาสตร์การ
ขนส่งได้แก่ ระยะทาง ปริมาณ ความหนาแน่น การจัดเก็บ การจัดการ ความรับผิดชอบ และ
การตลาดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันดังนี้ 
 ระยะทาง (Distance) ระยะทางเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนการขนส่ง เนื่องจาก
มีความเกี่ยวข้องกับต้นทุนผันแปร คือ ค่าแรง เชื้อเพลิงและการบ ารุงรักษา จากภาพที่ 1 แสดง
ความสัมพันธ์ที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ ประการแรกคือ ต้นทุนการรับและส่งสินค้าที่ไม่ค านึงถึง
ระยะทาง ประการที่สองคือ เส้นต้นทุนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงตามระยะทางเรียกว่า Tapering 
Principle เป็นผลจากการเคลื่อนย้ายระยะไกลขึ้นมีแนวโน้มท าให้เป็นเปอร์เซ็นต์การวิ่งระหว่าง
เมืองจะมีมากกว่าในเมือง การวิ่งระหว่างเมืองจะถูกกว่าเนื่องจากระยะทางวิ่งที่มากกว่าโดยใช้



 
 

เชื้อเพลิงและค่าแรงที่เหมือนกันและผลจากอัตราที่สูงกว่า และเป็นเพราะความถี่ของการหยุดรถใน
เมืองที่ท าให้ต้นทุนการรับและส่งสินค้าสูง 
 จ านวน (Volume) จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นถึงต้นทุนการขนส่งต่อน้ าหนักสินค้า
ลดลงเมื่อปริมาณสินค้ามีจ านวนเพิ่มขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะต้นทุนคงที่ของการรับและส่งสินค้าและ
การค่าการจัดการต่างๆ ได้ถูกเฉลี่ยลงไปตามจ านวนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์นี้จะถูกจ ากัดด้วย
ความสามารถในการบรรทุกของยาพาหนะ  

 
 ภาพท่ี 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและต้นทุนการขนส่ง 
 

 
ภาพท่ี 3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักบรรทุกและต้นทุนการขนส่ง 

 ความหนาแน่น (Density) ปัจจัยที่สามคือความหนาแน่นของสินค้า ซึ่งจะต้อง
พิจาณาถึงน้ าหนักและพื้นที่ด้วย โดยทั่วไปจะคิดว่าคิดขนส่งตามน้ าหนัก เช่น ต่อตัน เป็นต้น 
ยานพาหนะบรรทุกจะถูกจ ากัดพื้นที่มากกว่าน้ าหนักบรรทุก ถ้าบรรทุกเต็มคันแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะ



 
 

บรรทุกเพิ่มแม้ว่าสินค้านั้นจะเบาก็ตาม ค่าแรง คนขับและค่าเชื้อเพลิงไม่ได้มีผลจากน้ าหนักบรรทุก
ความหนาแน่นของสินค้าเพิ่มขึ้นก็จะท าให้ต้นทุนคงที่ถูกแบ่งไปตามน้ าหนัก 

 
ภาพท่ี 3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของสินค้าและต้นทุนการขนส่ง 

 
 โดยทั่วไปผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์พยายามที่จะเพิ่มความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์
เพื่อที่จะสามารถบรรทุกได้มากขึ้น การเพิ่มความหนาแน่นให้กับบรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะบรรจุสินค้าได้
มากขึ้นตัวอย่างเช่น น้ า เบียร์ โซดา สามารถบรรทุกได้เพียงคร่ึงเดียวเพราะน้ าหนักบรรทุกเต็มหรือ
น้ าหนักถึงก่อนปริมาณที่ท าการบรรทุกค่าขนส่งลดลงการจัดเก็บ (Stowability) หมายถึงขนาดของ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งท าให้มีผลต่อยานพาหนะที่บรรทุก ขนาดและรูปทรงที่ผิด เช่นเดียวกับน้ าหนักที่เกิน 
จะท าให้การจัดเก็บได้ไม่ดีและสิ้นเปลืองเนื้อที่ที่บรรทุก แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะมีความหนาแน่นเท่ากัน
แต่การจัดเก็บก็จะแตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ที่รูปทรงมาตรฐานก็จะจัดเก็บได้ง่ายกว่ารูปทรงที่ผิด
ออกไป เช่น แท่งเหล็กและคันเบ็ด มีความหนาแน่นเท่ากัน แต่คันเบ็ดจัดเก็บยากกว่าเพราะความยาว
และรูปทรงคันเบ็ดท าให้การจัดเก็บมีผลต่อขนาดของการจัดส่ง บางคร้ังผลิตภัณฑ์จ านวนมาก
สามารถที่จะจัดเก็บเป็นกลุ่มได้ มิฉะนั้นก็จะยากต่อการจัดเก็บ ตัวอย่างเช่น รถบรรทุกขนกระป๋องที่
ไม่ใช้แล้ว ถ้าบรรทุกเป็นกระป๋องเด่ียวท าให้ยากแก่การจัดเก็บมากว่ากระป๋องที่ถูกอัดให้แบน 
 การจัดการ (Handling) อุปกรณ์พิเศษในการจัดการสินค้าช่วยในการขนย้ายสินค้า
ขึ้นลงรถบรรทุกหรือเรือ รวมถึงลักษณะของภาชนะบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง พาเลต เชือกผูก ซึ่งมี
กล่องต่อต้นทุนของการจัดการ 
 ความรับผิดชอบ (Liability) ผลิตภัณฑ์ที่จะถูกความกระทบกระเทือนได้ง่าย การ
เน่าเปื่อย การถูกขโมย ระเบิด ผู้ขนส่งควรจะท าประกันภัยสินค้า และผู้ส่งออกสามารถลดความ
เสี่ยงและค่าขนส่งได้โดยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้สามารถป้องกันหรือลดการสูญหายหรือ
เสียหาย 



 
 

 ปัจจัยด้านการตลาด (Market Factors) ช่องทางขนส่งหมายถึง การเคลื่อนย้ายจาก
จุดเร่ิมต้นไปยังจุดปลายทาง รถส่งสินค้าและพนักงานจะต้องกลับมายังจุดเร่ิมต้นจึงควรจะท าการ
บรรทุกสินค้าขากลับ (Backhual) มิเช่นนั้นก็จะต้องตีรถเปล่ากลับ (Deadhead) กรณีของ Deadhead 
แรงงาน เชื้อเพลิงและต้นทุนของการบ ารุงรักษาจะต้องคิดขากลับรวมด้วย ดังนั้นควรที่จะท าการ
บรรทุกสินค้าทั้งไปและกลับให้เกิดความสมดุลอย่างไรก็ตามมันแทบจะเป็นไปได้น้อยมากที่จะท า
ให้ความต้องการเท่ากันในส่วนของโรงงานผลิตและสถานที่ตั้งของผู้บริโภค 
 จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า ต้นทุนในการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัย
ดังนั้นหากองค์กรจะท าการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า องค์กรจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้าน
ประกอบกัน เพื่อให้สามารถลดต้นทุนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
(ที่มา : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม) 
7. ปัญหาและอุปสรรคของการขนส่ง 
  ผู้ให้บริการด้านการขนส่งของไทยส่วนใหญ่เป็น SME และยังขาดขีด
ความสามารถที่จะแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเงินทุน เทคโนโลยีและบุคลากร
โดยในปี 2009ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ GDP ของไทยติดลบเฉลี่ยร้อยละ 2-3 ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้บริษัทรับขนส่ง SME หลายแห่งได้มีการปิด
ตัวไปเป็นจ านวนมากหรือไม่ก็ถูกซื้อกิจการไปโดยชาวต่างชาติโดยจากตัวเลขผู้ประกอบการ        
โลจิสติกส์ของไทย 50 อันดับแรก เป็นบริษัทต่างชาติ จ านวน 26 บริษัท, บริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 10 บริษัท, บริษัทมหาชนจ านวน 10 บริษัท โดยจากข้อมูลของกรมพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 
ในปี 2549 กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าคิดเป็นร้อยละ 54 ของจ านวนผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์
ของประเทศ โดยประมาณกันว่า ปี 2009 ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งหมดมีมูลค่าตลาดรวมที่ 
150,000 – 165,000 ล้านบาท โดยที่แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย ยังไม่มี
การบันทึกไว้ แต่จากตัวเลขการขยายตัวของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ภายในภาคพื้นเอเชีย
แปซิฟิก มีการเติบโตเฉลี่ยที่ ร้อยละ 12-15 

ปัญหาและอุปสรรคของบริษัทรับจ้างขนส่ง      
      1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์อย่างแท้จริง 
       2) ขาดเงินทุนที่เพียงพอในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนในระบบ Software อย่าง TMS (Transportation 
Management System), GPS เป็นต้น รวมไปถึงประสิทธิภาพการด าเนินการที่ไม่สามารถแข่งขันกับ
บริษัทต่างชาติได้ เน่ืองจากต้นทุนที่สูงและผลงานสู่บริษัทต่างชาติไม่ได้ ท าให้บริษัทต้องปิดกิจการ
ไปในที่สุด 



 
 

      3) ภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร ถึงแม้จะมีการออกเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และมีการตั้งคณะกรรมการโล จิ
สติกส์แห่งชาติ หรือกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 
(กบส.) อีกทั้งยังมีการจัดตั้งส านักงานโลจิสติกส์การค้าของกรมการส่งเสริมการส่งออกเมื่อ
ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางด้านโลจิสติกส์และผู้
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ออกมาอย่างชัดเจน ไม่มีแผนงาน ไม่มีทั้งงบประมาณในการสนับสนุน
งานด้านโลจิสติกส์ของประเทศอย่างจริงจัง 
แนวทางการแก้ไขการขนส่ง 
 1) ต้องพัฒนาและสรรหาบุคลากรที่เข้าใจในเร่ืองการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
อย่างจริงจัง มาร่วมในการด าเนินงาน เพื่อน าองค์ ความรู้ที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการได้ 
 2) การลดต้นทุนค่าขนส่ง (Running Cost) ซึ่งประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทาง
ถนนมากที่สุด (89% ของปริมาณขนส่งโดยรวมของประเทศ) ค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจากการใช้รถ ได้แก่ 
ค่าเชือ้เพลิง ค่าบ ารุงรักษา ค่ายาง โดยแสดงให้เห็นดังรูป จะเห็นว่าต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิงสูงที่สุด 
   การบริหารต้นทุนค่าขนส่งต้องควบคุมค่าใช้จ่าย 3 รายการนี้ โดยต้องดูความ
เหมาะสมในการบริหารจัดการให้สมดุล ได้แก่ 
             ค่าเชื้อเพลิง : ขับอย่างไรให้ใช้น้ ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขับรถเร็วเกินจ าเป็น 
             ค่าซ่อมบ ารุง : ควบคุมได้ถ้ามีการดูแลอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ ตรวจเช็คตามระยะทางที่
ก าหนด 
 ค่ายาง :ตรวจสอบและดูแลอย่างสม่ าเสมอ ทั้งสภาพของยางรถและลมยางที่บรรจุ
ส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ    พนักงานขับรถต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง สร้างแรงจูงใจ
ในการท าปฏิบัติงาน โดยการอบรมเพิ่มความรู้ รวมไปถึงทักษะในการขับรถอย่างประหยัดและ
ปลอดภัย   3) ควรเพิ่มการลงทุนทางด้าน IT เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น 
    TMS (Transportation Management System) เป็นการจัดเส้นทางเดินรถ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขนส่ง 
   C-Move เป็นระบบการขนส่งที่คิดค้นโดย บริษัท ดี เอ็กซ์ อินโนเวชั่น จ ากัด ของ
คนไทย ซึ่งเป็นระบบการบริหารการจัดสรรงานขนส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้าและผู้ให้บริการส่งสินค้า 
   GPS (Global Positioning System) เป็นระบบที่ก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม  โดย

น ามารวมกับเทคโนโลยี  GPRS ของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เพื่อบอกถึงข้อมูลการเดินทางต่าง ๆ 

สามารถใช้ติดตามสถานะของการขนส่งได้     



 
 

       4) ต้องมีการวางแผนระยะยาว ส าหรับบริษัทขนส่งทั่วไป เมื่อมีความเชี่ยวชาญใน

การบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น ควรพัฒนาขึ้นมาเป็น 3PL (Third-Party Provider Logistics) เต็ม

รูปแบบเพื่อเป็นบริษัทที่รับบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อย่างครบวงจร เป็นการขยายตลาดได้ทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

      5) พัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยน แปลงอยู่เสมอ โดยการปรับกลยุทธ์ มีการ

วาง แผนทางการตลาด ค้นหาวิธีการบริหารจัดการใหม่ ๆ ที่สามารถท าให้ต้นทุนการขนส่งมีค่า

โดยรวมต่ าที่สุดหรือท าสิ่ งที่มีอยู่ แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ส ร้างความได้ เป รีย บ 

             6) สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Customer Relationship 

Management) โดยการสร้างความร่วมมือที่จะน าไปสู่การตอบสนองต่อเป้าหมายของแต่ละฝ่าย 

                 7) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้าน

เงินทุน โดยมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เห็นความส าคัญและความเข้าใจในการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ  

ที่มา: http://www.prosoftgps.com/ArticleInfo.aspx?ArticleID=3963 

8. การใช้ระบบซอฟต์แวร์การจัดการขนส่ง (Transportation Management Software) 

       Transportation Management System (TMS) หรือระบบการจัดการขนส่ง 

โปรแกรมจัดการการขนส่ง ระบบขนส่งโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์คือระบบที่จะช่วยท าให้

บริษัทได้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิเชื่อถือได้ และค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ

ขนส่งสินค้า ซึ่งการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง TMS ครอบคลุมโซลูชั่นส าหรับการย้าย

การขนส่งสินค้าในทุกโหมด กระบวนการ TMS รวมถึงการขนส่งสินค้าขนส่งสินค้าขาเข้าหรือขา

ออกในประเทศหรือต่างประเทศและการเลือกใช้สินทรัพย์และบุคคลของบริษัทที่ขนส่งเอง หรือได้

ตั้งแต่พัสดุหรือจะเป็นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ขนาดใหญ่และสามารถใช้งานร่วมกับ ระบบบาร์โค้ด 

(Barcode System) ระบบ RFID, Smart Phone, Mobile Printer 

  มีขอบเขตที่ครอบคลุมทุกด้านที่ส าคัญทั้งหมดของการวางแผนและการด าเนินการ

การสิ้นสุดกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างและรวมทั้งการสร้างแนะน าการใช้เส้นทาง การวางแผน

และการเพิ่มประสิทธิภาพให้การแลกเปลี่ยนสื่อสารกับผู้ให้บริการ (การประกวดราคา รองรับ

กระบวนการย่อยของการโหลด) การสร้างเอกสาร การจัดการมองเห็นและการยกเว้น ตรวจสอบ

การขนส่งสินค้าและจัดการให้มีประสิทธิภาพ ส าหรับการจัดส่งระหว่างประเทศรวมถึงการจัดส่ง

http://www.prosoftgps.com/ArticleInfo.aspx?ArticleID=3963


 
 

การแจ้งเตือนล่วงหน้า คู่มือจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของการคัดเลือก TMS ในการจัดสินใจ

ที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

( ที่ ม า  :http://www.double-isolutions.co.th/index.php/2015/06/04/transportation-management-

system/) 

คุณสมบัติของ TMS (Solution Features) 

  เราเข้าใจความท้าทายที่องค์ประกอบจะต้องเอาชนะ เรารู้ว่าคุณสมบัติที่แก้ปัญหา 
TMS ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Computer, Mobile Printer, Barcode, Scanner, Computer Mobile, 
RFID Reader, RFID TAG, GPS ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์รวมไปถึง 
  1. การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า ต้นแบบ (Routing) 
  2. มอบหมายพนักงานขับรถและทะเบียนรถที่ต้องการใช้งาน (Assign work order) 
  3. การติดตามด้วยระบบ GPS (GPS Tracking) 
  4. การจัดสินค้าในการขนส่ง (Transport Status)  
  5. มีระบบการซ่อมบ ารุงรักษารถขนส่ง (Truck Maintenance) 
  6. บูรณาการกับการใช้งานขององค์กรกับบริษัทขนส่ง   
7. มีศักยภาพในธุรกิจผู้ผลิตและการขนส่ง (BI Dashboard & Reporting) 
  8. ความสามารถในการใช้งานทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ (Multi 
Language)  
(ที่มา:http://thepsatri.yolasite.com/resources/s_group_1/57294700417.pdf) 

ระบบการจัดการการขนส่ง (Transportation Management System :TMS) 
  ในปัจจุบันระบบการจัดการขนส่งนิยมใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยมีการใช้งานผ่าน
ทางเครือข่ายอิเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และอิเล็กซ์ทราเน็ต ซึ่งซอฟต์แวร์ TMS มีระบบย่อยที่ส าคัญ
ประกอบด้วย 
  1. การจัดการขนส่ง มีงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนบรรทุก การเลือกวิธีการ
ขนส่ง การเลือกซื้อในงานขนส่ง การจัดการเส้นทางการขนส่ง การควบคุมการขนส่ง การติดตาม
การจัดส่ง การจัดท ารายงานและปรับตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น 

  2. การจัดการยานพาหนะ มีงานหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริการยานพาหนะ การ
จัดการยานพาหนะ การจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง การจัดการอุบัติหเหตุ การจัดการบุคคล การซ่อมบ ารุง
ภายใน การจัดการอะไหล่ และการเรียกเก็บเงิน เป็นต้น 



 
 

  3. การจัดการผู้รับขน มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น การวางแผนขนส่ง/เวลาในการบรรทุก 
การจัดตารางการขนส่ง การสรรหาพนักงานขับรถ การก าหนดชั่วโมงพนักงานขับรถ การ
บ ารุงรักษายานยนต์และการสนับสนุนการขนส่งสินค้าขากลับ เป็นต้น 

    4. การออกแบบเครือข่ายงานมีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น การเลือกท าเลที่ตั้งการกระจาย
สินค้าในระดับที่ดีที่สุดการวางแผนก าลังการผลิตการให้บริการคลังสินค้าแต่ละพื้นที่ให้ดีที่สุดเช่น 
การวางแผนการขนส่ง/เวลาในการบรรทุก การจัดตารางงานการขนส่ง การสรรหาพนักงานขับรถ 
การก าหนดชั่วโมงพนักงานขับรถ การบ ารุงรักษายานยนต์และการสนับสนุนด้านการขนถ่ายสินค้า
ขากลับ เป็นต้น 

ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation Management System :TMS) 

  เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจการขนส่ง

ซึ่งก็คือ ความรวดเร็ว และต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือการบริหารการ

จัดการด้านการขนส่ง (Transportation Manager) ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนการด าเนินงานขนส่งอีก

องค์ประกอบหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง (Transportation Optimizer) มีหน้าที่ช่วย

ตัดสินใจในเร่ืองการบรรทุกสินค้าและการจัดวางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ข้อจ ากัด

ต่างๆ การท างานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้า การเลือกเส้นทางที่

ประหยัดที่สุด (Routing) การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ (Utilization) การจัดตารางเดินรถ 

(Scheduling) การจัดการสินค้าขึ้นรถแต่ละคัน (Loading) ล้วนแต่เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการ

วางแผนค่อนข้างมากหากต้องการให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ าสุด ดังนั้น ระบบวางแผนการจัดส่งสินค้าจึง

เข้ามาช่วยท าให้ผู้วางแผนสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลจาก

ระบบติดตามยานพาหนะอัตโนมัติด้วยระบบดาวเทียมบอกต าแหน่ง (Automatic Vehicle Location 

System :AVLS) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

TMS จะประกอบด้วยฐานข้อมูลที่ส าคัญ 
  1. เส้นทางการวิ่งรถบรรทุก เช่น แผนที่  GPS จุดจอดพักรถ ทางอันตราย 
การจราจร เป็นต้น 
  2. กองรถบรรทุก เช่น ขนาด ประเภท อัตราการใช้เพลิง ระยะทางวิ่งที่เหมาะสม 
ส าหรับแต่ละคัน แต่ละประเภท เป็นต้น 
  3. พนักงานขับรถ เช่น ประเภทใบขับขี่ เส้นทางที่ช านาญ ช่วงเวลาวิ่งที่เหมาะสม 
ส าหรับแต่ละคัน แต่ละประเภท เป็นต้น 
  4. ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย เช่น ระเบียบราชการ าหรับสินค้า/รถบางประเภท เส้นทาง
บางเส้นทางการขับรถให้ตรงประเภทใบขับขี่ เป็นต้น 



 
 

  5. จุดหลักและสถานที่แวะรับส่งสินค้า เช่น โรงงานลูกค้า ศูนย์กระจายสินค้าของ
ลูกค้า ท่าเรือ ท่าอาศยาน ด่านศุลกากรตามชายแดน เป็นต้น 
  6. ระบบการรับค าสั่งจากลูกค้า เช่น ประเภทสินค้า จ านวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา
ที่นัดหมาย เป็นต้น  
การเลือกใช้ระบบ TMS  

        ต้องค านึงถึงความสามารถในการลดค่าใช้จ่าย เวลาในการเดินทางและความ

ปลอดภัยเป็นหลัก ทั้งนี้ ต้องพิจารณารวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเพื่อความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้และความสามารถในการใช้งานได้จริง ดังนั้น การเลือกใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานโลจิสติกส์ (E-Logistics) ปัจจัยที่บริษัทควรพิจารณาในการ

ตัดสินใจลงทุนซอฟต์แวร์นั้นควรพิจาณาตามหัวข้อต่อไปนี้ 

  1. สามารถป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดที่เกิดมนุษย์ (Human Error) 

  2. ท าในสิ่งที่มนุษย์ท าไม่ได้หรือท าได้แต่ใช้เวลานานมาก เช่น การประมวลผล

ข้อมูลต่างๆ 

  3. ท าให้งานเร็วขึ้น สะดวกขึ้น และง่ายขึ้น 

  4. การเพิ่มมูลค่าและความได้เปรียบทางธุรกิจ จากการใช้ระบบ เพราะจะเพิ่มความ

ถูกต้องของข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการติดตามงาน 

  5. ความสามารถในการแก้ไขซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง 

  6. ความสามารถในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

  7. ต้นทุนในการเป็นเจ้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  8. ความเข้าใจกันได้ของซอฟต์แวร์กับระบบการท างานขององค์กร 

 (ที่มา:http://thepsatri.yolasite.com/resources/s_group_1/57294700417.pdf) 



 
 

นิยามศัพท์ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1.การขนส่ง Transportation การขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไป

ยังอีกที่หนึ่ง 
2.การควบคุมสินค้าคงเหลือ Transportation Control การควบคุมการขนส่งสินค้า

ต่าง ๆ 
3.การกระจายสินค้า Distribution กระบวนการจัดเก็บและขนส่ง

สินค้าส าเร็จรูปจากแหล่งผลิต
ไปยังผู้บริโภค 

4.การขนส่งแบบเต็มคันรถ Full-truck-load (FTL) การขนส่งสินค้าที่ใช้พื้นที่เต็ม
คันรถ 

5.การด า เนินการแบบพอดี
เวลา 

Just-in-time กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการ
ขนส่ง ซึ่งด าเนินการให้แล้ว
เสร็จทันเวลาตามก าหนดการ
ในการผลิตหรือก าหนดการ
ในการขนส่งให้แก่ลูกค้าพอดี
เทคนิคดังกล่าวช่วยเพิ่มก าไร
ให้กับบริษัทมากยิ่งขึ้น โดย
ช่วยลดบัญชีรายการสินค้าที่
ก า ลั ง ด า เ นิ น ก า รอ ยู่ ห รื อ
เรียกว่า Just-in-time 

6.การปล่อยสินค้า Dispatch การล าเลียงตู้คอนเทนเนอร์ขึ้น
บนพาหนะขนส่งหรือจ านวน
เงินที่จ่ายให้กับผู้ขนส่งเพื่อ
จ้างให้ขนส่งสินค้า 

7.การขนส่งหลายทาง Multi-modal การขนส่งสินค้าที่ใช้วิธีการ
ขนส่งอย่างน้อยสองวิธีขึ้นไป 

8.การสื่อสาร Communication การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารกันไปมา 

9.การมุ่งลูกค้า Customer Focus จะเก็บข้อมูลจากลูกค้าและ
แบ่งกลุ่มลูกค้าตามลักษณะ 



 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
  ความต้องการที่ เหมือนหรือ

คล้ายคลึงกัน 
10.การเป็นผู้น าด้านต้นทุน Cost Leadership บ ริ ษั ท ที่ รั ก ษ า ขี ด

ความสามารถในการแข่งขัน
ผ่านโครงสร้างต้นทุน 

11.การขนส่งทางบก Land Transport การขนส่งหลายรูปแบบซึ่ ง
ให้บ ริก าร  ในการแวะ รับ
สินค้า การจัดส่ง จัดการใน
พื้นดินให้เร็วขึ้น การบรรทุก
สินค้าขึ้นรถยนต์ การขนส่ง
หลายรูปแบบ 

1 2 . ก า ร ขนส่ ง ต า ม ค ว า ม
ต้องการ 

On-Demand Transportation ส่งเต็มคันรถไม่เต็มคัน ส่งตรง
หรือส่งเฉพาะหรือการขนส่ง
โดยเลือกประเทศที่สินค้าผ่าน
ได้ 

13.กระบวนการหลังการขาย Aftermarket กิจกรรมที่ด าเนินการภายหลัง
กระบวนการขาย เช่น การ
จัดส่งอะไหล่ทดแทนหรือ
อะไหล่บริการโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ 

14.การขนส่งทางอากาศ Airfreight การขนส่งสินค้าทางอากาศ 
15.การรวบรวมสินค้า Consolidation การรวบรวมสินค้าตั้งแต่สอง

รายการขึ้นไปเพื่อประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

16.การขนส่งแบบเทียบท่า Cross-dock / docking การขนส่งสินค้าโดยตรงจาก
จุดที่รับสินค้าไปยังจุดจัดส่ง
สินค้า  โดยข้ามคลังจัดเก็บ
สินค้าไป วิธีการขนส่งเช่นนี้
ใ ช้ เ พื่ อ ล ด ค่ า ใ ช้ จ่ า ย แ ล ะ
ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า
อุปโภคบริโภคแบบซื้อง่าย 



 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
  ขายคล่องและสินค้าที่เน่าเสีย

ได้ง่าย 
17.การปล่อยสินค้า Dispatch การล าเลียงตู้คอนเทนเนอร์ขึ้น

บนพาหนะขนส่งหรือจ านวน
เงินที่จ่ายให้กับผู้ขนส่งเพื่อ
จ้างให้ขนส่งสินค้า 

18.การขนส่งโดยไม่ผ่านผู้ค้า
ส่ง 

Drop shipment การขนส่งสินค้าโดยตรงจาก
ผู้ผลิตไปยังผู้ค้าหรือผู้บริโภค
โดยไม่ผ่านผู้ค้าส่ง 

19.กระบวนการโลจิสติกส์
ครบวงจร 

End-to-end กระบวนการด าเนินการด้าน 
โลจิสติกส์แบบครบวงจรการ
บริหารซัพพลายเซนแบบครบ
วงจร เ ร่ิ มตั้ ง แต่ ก า รจั ดห า
วัตถุดิบและการขนส่งสินค้า
จ ากแหล่ ง ไปยั ง ผู้ บ ริ โภค
ปลายทาง 

20.การบริหารจัดการขนส่ง Freight management การบริหารจัดการผู้ให้บริการ
ขนส่ งบุคคลที่ ส าม เพื่ อให้
แน่ใจว่าการขนส่งสินค้าจะ
ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ถึงที่
หมายโดยปลอดภั ยและมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า โดยส่วน
ใหญ่แล้วมักจะเกี่ยวข้องกับ
การดู แลให้บ ริก ารต่ า ง  ๆ 
ด าเนินไปอย่าสอดคล้องและมี
ประสิทธิภาพ 

21.การขนส่งหลายวิธี Intermodal การขนส่งสินค้าโดยใช้วิธีการ
ขนส่งหลายทางผสมผสานกัน
โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น
การขนส่งด้วยรถบรรทุกและ
รถไฟ 
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22.การรับ-ส่งสินค้าจากกลาง
ทาง 

Kerbside การขนส่งไปยังและ/หรือการ
รับสินค้าที่จะขนส่งจากกลาง
ทาง 

23.การประกอบสินค้า Kitting การประกอบชิ้นส่วนสินค้า
เพื่อให้เป็นสินค้าเพื่อผู้บริโภค
เพียงชิ้นเดียว 

24.การบรรทุกแบบไม่เต็มคัน
รถ 

Less-than-truckload (LTL) สิ นค้ า ที่ มี ป ริ ม าณไม่ ม า ก
บรรทุกไม่เต็มคันรถมาตรฐาน 

25.การขนส่งทางบกถึงท่า
ขนส่ง 

Linehaul การขนส่งทางบก โดยทางรถ
หรือทางรถไฟ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การขนส่งจากท่าส่ง
สินค้ า ต้นทางไปยั งท่ า รับ
สินค้าปลายทาง 

26.การปรับปรุงระบบ 
โลจิสติกส์ 

Logistics re-engineering การศึกษาและปรับปรุง 
กระบวนการโลจิสติกส์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 

27.การขนส่ ง แบบไม่ ผ่ าน
คลังสินค้า 

Merge in transit โครงสร้างด้านโลจิสติกส์ที่
ด าเนินการขนส่งสินค้าที่ได้มี
การรวบรวมและบรรจุหีบห่อ
แล้ว โดยไม่ผ่านคลังกระจาย
สินค้า จากผู้ผลิตหรือซัพพลาย
เออร์มากกว่าหนึ่งรายไปยัง
ผู้บริโภค 

28.การขนส่งหลายทาง Multi - modal การขนส่งสินค้าที่ใช้วิธีการ
ขนส่งอย่างน้อยสองวิธีขึ้นไป 

29.กฎระเบียบการควบคุม
อัตราค่าบริการขนส่ง 

Regulations กิจการด้านการขนส่งเราทราบ
กั น ม า แ ล้ ว เ ป็ น กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภคที่ส าคัญต่อชีวิต
และความเป็นอยู่ประจ าวัน
ของมนุ ษ ย์ เ ร า ฉะนั้ น ก า ร
ก าหนดค่าบริการขนส่ง 
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  ก็จะถูกรัฐเข้าไปด าเนินการ

ควบคุมและก าหนดอัตรา
ค่าบริการขนส่งประเภทต่าง ๆ 

30.การขนส่งประจ าทาง Bus Transportation การขนส่ ง เพื่ อสินจ้ างตาม
เส้นทางที่ก าหนด 

31.การขนส่งส่วนบุคคล Personal Transportation การขนส่งเพื่อกิจการค้าของ
ตนเอง 

32.การขนส่งสาธารณะ Public Transport การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่
จ ากัดเส้นทางการท าสงคราม
ระหว่างคู่แข่งขันด้วยกันเพื่อ
การเพิ่มส่วนแบ่งของตลาด
และการจัดหาทรัพยากร 

33.เขตการค้าเสรี Free Trade Zone (FTZ) พื้นที่อุตสาหกรรมหรือการค้า
ใกล้ท่าขนส่งซึ่งสินค้าและ
วัตถุดิบที่น าเข้าไม่จ าเป็นต้อง
เ สี ย ภ า ษี ศุ ล ก า ก ร ห รื อ
ค่าธรรมเนียม 

34.คลังสินค้าทัณฑ์บน Bonded warehouse จุดหรือศูนย์รวบรวมสินค้าที่
ได้รับมอบหมายจากศุลกากร
ให้จัด เก็บสินค้ า  การช าระ
ค่าธรรมเนียมและภาษีของ
สินค้าเหล่านี้จะท าได้ก็ต่อเมื่อ
สินค้าดังกล่าวได้รับการขน
ย้ายจากคลังแล้วเท่านั้น 

35.คอนเทนเนอร์ยักษ์ Bulk container ตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่
ได้ รับการออกแบบขึ้นเพื่อ
บรรทุกสินค้าปริมาณมาก 

36.คลังรวบรวมสินค้า Consolidation Centre คลังที่ด าเนินการบรรจุหีบห่อ
สินค้ารวมเป็นหน่วยใหญ่ขึ้น
เพื่อด าเนินการจัดส่งต่อไป 

37.เครือข่ายกระจายสินค้า Domestic Distribution การจัดเก็บสินค้าและการ 
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37.เค รือข่ ายกระจายสินค้ า
ภายใน 

Domestic Distribution 
Networks (DDN) 

กระจายสินค้าสู่ห้างร้าน 

38.จุดขนสินค้าไปยังที่หมาย Last 50 yards / final mile บริเวณที่ท าการขนส่งสินค้า
จากหลังยานพาหนะที่บรรทุก
ไปยังห้างร้านหรือบ้านเรือน 

39.จ า น ว น ที่ ร ถ บ ร ร ทุ ก
สามารถบรรทุกได้ 

Truckload การส่งสินค้าจากโรงงานเต็ม
คันรถ ตรงไปให้ลูกค้าแต่ละ
ราย 

40.ตัวแทนผู้ ได้ รับอนุญาต
ออกของ 

License Customs Broker เ ป็ นผู้ ป ระกอบกา รธุ ร กิ จ
ตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) 

41.ตู้คอนเทนเนอร์ Container ตู้โลหะขนาดใหญ่ที่ปิดมิดชิด
และสามารถน าไปใช้ใหม่ได้
ใช้ เพื่อการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลและทางรถไฟ 

42.ตู้แบบมีราวแขวน Garments on hangers (GOH) ตู้คอนเทนเนอร์แบบมาตรฐาน
ที่มีการติดตั้งราวแขวนและตู้
เพื่อเก็บเสื้อผ้าอย่างดี เพื่อให้
สามารถน าไปแขวนในร้านค้า
ได้ทันที่ 

43.ต้นทุนรวม Total Cost ผลรวมของต้นทุนผันแปรและ
ต้นทุน 

44.บริการเสริม Services บริการเสริมหรือกระบวนการ
ที่ด า เนินการเพิ่ม เติมให้แก่
สินค้ าและบริการเพื่ อ เพิ่ ม
มูลค่าแก่ลูกค้าทั้งภายในและ
ภายนอก 

45.บริการเสริม / กระบวนการ
เสริม 
 
 
 

Added-value 
Processes / services 

บริการเสริมหรือกระบวนการ
ที่ด า เนินการเพิ่ม เติมให้แก่
สินค้ าและบริการเพื่ อ เพิ่ ม
มูลค่าแก่ลูกค้าทั้งภายในและ
ภายนอก 



 
 

  

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
46.บริการรับเหมาด้าน 
โลจิสติกส์ 

Contract logistics กระบวนการที่ผู้ประกอบการ
มอบหมายให้บริษัทภายนอก
ดูแลการบริหารจัดการสินค้า 
การจัดเก็บ บริการโอนย้าย
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง โดยส่วน
ใหญ่แล้วจะด าเนินการภายใต้
สั ญญา ร ะ ย ะ ย า ว เ พื่ อ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพการด าเนินการ
และบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้น 

47.บริการพิธีการศุลกากร Customs broking บ ริ ก า ร ดู แ ล ด้ า น พิ ธี ก า ร
ศุลกากรในการน า เข้ าและ
ส่งออกสินค้าแทนผู้น า เข้ า
หรือส่งออก 

48.บริการตกแต่งสินค้า Cut, make and trim (CMT) บริการบริหารการขนส่งและ
จัดการด้านพิธีการศุลกากร
เพื่ อสิ นค้ า และวั ตถุ ดิบใน
อุ ตส าหก ร รมแฟชั่ น ต า ม
กระบวนการเพื่อหลีกเลี่ยง
ค่าธรรมเนียมศุลกากร 

49.บริการจัดส่งถึงที่ Home delivery บ ริก า รขนส่ งสิ นค้ า ถึ ง ยั ง
สถานที่ที่ลูกค้าเลือก (รวมถึง
ส านักงาน) บริการดังกล่าวถือ
เป็นการด าเนินการตามการ
สั่งซื้ออย่างหนึ่ ง  ส่วนใหญ่
แล้วก็ขยายผ่านทางระบบอี
คอมเมิ ร์ซมักจะให้บ ริการ
จัดส่งถึงที่ด้วย 

50.ผู้ ป ร ะ กอบก า ร รั บจอ ง
ระวาง 

Freight Forwarder การให้บริการเป็นตัวแทนรับ
จัดการขนส่ง 
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51.ผู้ให้บริการบริหารจัดการ
และประสานงานด้ านซัพ
พลายเชนบุคคลที่4 

Fourth-party logistics 
Provider (4PL) 

ผู้ให้บริการบริหารจัดการและ
ประสานงานด้านซัพพลายเชน
ซึ่งมักจะไม่ได้มีสินทรัพย์หรือ
ทรัพยากรในการประกอบการ
ด้านดังกล่าวเป็นของตนเอง
เมื่ อท า หน้ า ที่ ผู้ ใ ห้ บ ริก า ร
บริหารจัดการแลประสานงาน
ด้านซัพพลายเชน ผู้ให้บริการ
ดั ง ก ล่ า ว อ า จ ท า ห น้ า ที่
ประสานงานและดูแลบริการ
ของผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ ให้
สอดคล้องกันโดยมีบริการ
สนับสนุนหรือบริการเสริม 
อ่ืน ๆ 

52.ผู้ให้บริการขนส่งระหว่าง
ประเทศ 

Freight forwarder บริษัทซึ่งให้บริการรับสินค้า
รวบรวมสินค้า ขนส่ง และ
ก ร ะ จ า ย สิ น ค้ า ไ ป ยั ง
ต่างประเทศ โดยปกติแล้ว ผู้
ใ ห้ บ ริ ก า รขนส่ ง ร ะหว่ า ง
ประเทศมักจะให้บริการด้าน
พิธีการศุลกากร จัดเตรียม
เอกสาร และด าเนินการขนส่ง
จัดเก็บสินค้า และจัดส่งสินค้า
ด้วย 

53.รถกล่อง Box car รถขนส่งที่ปิดมิดชิด 
54.ระบบบริหารซัพพลายเซน Control Tower กลุ่มบริการด้านข้อมูลซึ่งใช้

ในการบริหารจัดการกิจกรรม
ด้านซัพพลายเซนแทนลูกค้า
หรือซัพพลายเออร์ 

55.ระบบ EDI Electronic data interchange 
(EDI) 

ระบบการส่งข้อมูลระหว่าง
ระบบคอมพิวเตอร์ของสอง 
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  บริษัท ซึ่งรวมถึง ข้อมูลใน

เอกสารประเภทใบสั่งซื้อและ
ใบเรียกเก็บเงิน 

56.รหัส EAN. European article number 
(EAN) 

การเข้ารหัสเพื่อใช้ (ECR) เพื่อ
ช่วยให้สามารถขนส่งสินค้า
ได้อย่างรวดเร็วขึ้นและ 
ลดค่าใช้จ่ายในธุรกิจสินค้า
อุปโภคบริโภค 

57.โลจิสติกส์ Logistics ก ร ะ บ ว น ก า ร ว า ง แ ผ น
ด า เนินการและควบคุมให้
สามารถบริหารจัดการและ
จัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าคงคลังที่
ยั ง ด า เ นิ น ก า ร อ ยู่  สิ น ค้ า
ส าเร็จรูปและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลคุ้มค่า จากแหล่ง
ต้นทางไปยังปลายทางเพื่อการ
บริโภคของผู้บริโภค 

58.โลกาภิวัฒน์ Globalisation ร ะ บ อ บ ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ ซึ่งระบบเศรษฐกิจ
ของแต่ละประเทศมีความ
เกี่ยวพันกัน 

59.โลจิสติกส์ส าหรับห้างร้าน Inbound logistics บริการก่อนการค้าปลีกภายใน
ห้างร้าน โดยส่วนใหญ่มักจะ
เป็นกิจกรรมในส่วนพื้นที่หลัง
ร้าน บริการเหล่านี้รวมถึงการ
สั่งสินค้าคืนสต็อก การจัดเก็บ
สินค้าและการบรรจุหีบห่อ 

60.ศูนย์กระจายสินค้าร่วม Campus จุดที่ศูนย์กระจายสินค้าหลาย
แห่งใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
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  พนั ก ง าน  และก า รขนส่ ง

ร่วมกัน เพื่อประสิทธิผลด้าน
เวลาและค่าใช้จ่าย ดูเพิ่มเติม
ในศูนย์กระจายสินค้าส าหรับ
ผู้ ใช้หลายราย (Distribution 
Centre; multi-user) 

61.ศูนย์กระจายสินค้า Distribution Centre (DC) ศูนย์ที่ด าเนินการรับวัตถุดิบ
ส่ วนประกอบห รือสิ นค้ า
ส า เ ร็จ มาแยกประเภทและ
บรรจุรวบรวมใหม่เพื่อจัดส่ง
ให้ แก่ ลู กค้ า  ศูนย์ กระจาย
สินค้าหลายแห่งยังให้บริการ
ด้วยอุปกรณ์การจัดเก็บหรือ
ดูแลพิเศษ รวมทั้งยังมีระบบ
สารสนเทศและท าหน้าที่เป็น
คลังสินด้วยด้วย 

62.สินค้าหมดอายุ End-of-life สินค้าที่หมดอายุที่สามารถวาง
จ าหน่ายได้ รวมถึงสินค้าที่ตก
รุ่นหรือสินค้าที่ช ารุดไม่สามา
รุซ่อมแซมได้ 

63.ส่วนหลังร้าน Backstage areas พื้นที่ด้านหลังร้านหรือห้างซึ่ง
ใช้ เป็นที่จัดเก็บสินค้า  และ 
ด าเนินการด้านโลจิสติกส์ 

64.สินค้าขนส่ง Consignment สิ น ค้ า ห นึ่ ง ร า ย ก า ร ห รื อ
ม า ก ก ว่ า ที่ ผู้ ข น ส่ ง ไ ด้ รั บ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ส่ ง ภ า ย ใ น
ระยะเวลาที่ก าหนด 

65.สมาคมขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ (IATA) 

International Air Transport 
Association (IATA) 

สมาคมทางการค้าที่ดูแลสาย
การบิน รัฐบาล ผู้โดยสาร  
ผู้ขนส่ง และตัวแทนท่องเที่ยว 



 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
66 .สมาคมขนส่ งระหว่ า ง
ประเทศ (เอฟทีเอ) 

Freight Transport Association 
(FTA) 

สมาคมทางการค้าในอังกฤษ
ซึ่งท าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์
ในการขนส่งสินค้าของบริษัท
ต่ าง  ๆ  ที่ ด า เนินการขนส่ ง
สินค้าโดยทางอากาศ ทาง
รถไฟ ทางรถและทางทะเล 

67.ห่วงโซ่อุปสงค์ Demand chain กระบวนการจัดส่งที่ตรงกัน
ข้ามกับกระบวนการจัดส่ง
ก าลังบ ารุงหรือ 
ซัพพลายเซนโดยกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องนั้นเปลี่ยนมาเป็น
เร่ิมจากอุปสงค์ของลูกค้าแทน 
ห่วงโซ่อุปสงค์นั้นด าเนินไป
ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ผู้บริโภคมากกว่า 

68.อัตราการจัดส่งสินค้าเต็ม
จ านวนและตรงเวลา 

Deliver in Full and On Time: 
DIFOT 

เป็นดัชนีที่ใช้วัดความสามารถ
ในการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
ครบจ านวนและตรง เวลา
ตามที่ตกลงกันไว้ 

69.อัตราความสามารถในการ
จัดส่งสินค้าของแผนกขนส่ง 

Transportation DIFOT Rate เป็นดัชนีวัดความสามารถใน
การจัดส่งสินค้าของฝ่ายขนส่ง
ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า ไ ด้ ค ร บ ต า ม
จ านวน และตรงเวลาตามที่ตก
ลงกันไว้ 

70.อัตราครอบคลุม Blanket Rates อัตราค่าบริการแบบนี้ก็เป็นไป
ตามความต้องการของตลาด
เช่นกัน 

71.อุปสงค์และอุปทานของ
การขนส่ง 

Demand and Supply of 
Transportation 

- ถ้าอุปสงค์ในการขนส่ง
เพิ่มขึ้น แต่อุปทานในการ 
ขนส่งลดลงจะท าให้อัตรา 



 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
  ค่าบริการขนส่งเพิ่มขึ้น 

- ถ้าอุปสงค์ในการขนส่งลดลง 
แ ต่ อุ ปท า น ในก า รขนส่ ง
เ พิ่ ม ขึ้ น จ ะ ท า ใ ห้ อั ต ร า
ค่าบริการขนส่งลดลง 

72.อัตราการบริการ Service Rates อัตรานี้ใช้กับการบริการต่าง ๆ 
73.อัตราค่าบริการแบบตายตัว Flat Rate เป็นการคิดอัตราค่าบริการที่

ก าหนดไว้เพียงราคาเดียว 
74.อัตราค่าบริการแบบกลุ่ม Group Rate หรือ Fixed zone เป็นการคิดอัตราค่าบริการ

ขนส่งที่น า เอาลักษณะของ
หลายจุดมารวมกัน 

75.อัตราที่ปรับได้เป็นพิเศษ Diversionand  
Reconsignment 
Privileges 

อัตราแบบนี้จะใช้เมื่อตาราง
การขนส่งแน่นในกรณีที่ราคา
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงง่าย 

 



 
 

บทที ่4  

การวิเคราะห์การพัฒนา 
 การวิเคราะห์การพัฒนาการขนส่งสินค้า ของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด 

คณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาดูงานบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด เพื่อศึกษากระบวนการและ

ขั้นตอนการขนส่งสินค้า ณ วันที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. โดยวิทยากรเป็นผู้ให้ข้อมูลใน

ส่วนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการรับสินค้า กระบวนการผลิต คลังสินค้า และขั้นตอนการขนส่งสินค้าทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ จากการที่ได้ศึกษาดูงานได้สอบถามเร่ืองกระบวนการขนส่งสินค้า 

 การขนส่งสินค้าของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ได้เลือกใช้การขนส่งโดย

รถบรรทุกซึ่งมีระยะเวลาในการขนส่งที่รวดเร็ว ท าให้สินค้าไม่เกิดความเสียหาย ลูกค้าได้รับสินค้า

รวดเร็วตามเวลาที่ก าหนด สรุปตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. การด าเนินการลดต้นทุนในการขนส่ง 

 1. เลือกใช้เส้นทางการขนส่งแบบไม่ใช่การวิ่งรถเที่ยวเปล่า หรือเลือกรถบรรทุกที่

มีการส่งสินค้าทั้งไปและกลับเพราะจะเป็นการลดต้นทุนการขนส่ง 

 2. ออกแบบหีบห่อหรือภาชนะที่บรรจุสินค้าให้พอดีในการเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อ

เป็นการเพิ่มพื้นที่การขนส่งสินค้า 

 3. การส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า 

 4. การเลือกเส้นทางในการขนส่งและเลือกรถบรรทุกที่เหมาะสมกับสินค้า 

 5. การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการขนส่งเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

2. ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการลดต้นทุนและลดขั้นตอนในการขนส่ง 

 ปัญหาที่พบ 

 1.การขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก มีต้นทุนที่สูงเน่ืองจากราคาน้ ามันที่ปรับสูงขึ้น 

 2.เส้นทางในการขนส่งที่ประหยัดและคุ้มค่าที่สุดคือการขนส่งทางเรือ แต่ไม่ได้รับ

ความนิยมในการขนส่งในประเทศ 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

 1. การเปลี่ยนมาใช้ก๊าซ NGV แทนน้ ามัน เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง 

 2. ค านวณเส้นทางในการขนส่งที่ใกล้ที่สุด โดยน าเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย 



 
 

3. การน าข้อมูลที่ศึกษามาประยุกต์ใช้และประกอบอาชีพในอนาคต 

 ความรู้ที่ได้จากการเข้าไปศึกษาดูงาน ท าให้ได้ทราบกระบวนการท างาน ซึ่ง

สามารถน าไปใช้ในการท างานได้จริงในอนาคต เช่น การเลือกวัตถุดิบ การจัดเก็บสินค้า การขนส่ง

สินค้า และการวางแผนก่อนการท างาน 

4. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดท า

โครงการ 

 คณะผู้จัดท าโครงการได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมา

ประยุกต์ใช้ในการค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงงานอย่างมีเหตุผลเพื่อก่อให้เกิดความคุ้ม

ค่าสูงสุด เช่น มีการปรึกษางานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดก่อนลงมือท า และการน าวางแผนการ

ตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ท าโมเดล หรือน าวัสดุที่เหลือใช้น ามาใช้ซ้ าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



 
 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การขนส่งทางรถยนต์เป็นวิธีที่สะดวกและได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะสามารถ

ส่งสินค้าไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้า มีความยืดหยุ่นทางด้านเวลา

ค่อนข้างสูงและรวดเร็ว ในการขนส่งสินค้าทางรถยนต์สามารถขนส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท 

สามารถครอบคลุมพื้นที่การขนส่งได้กว้างไกล แต่มีข้อเสียถ้ามีการปริมาณสินค้ามากจนเกินไป 

หรือระยะทางไกล อาจท าให้มีต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้นตามไปด้วย 

 จากการที่เข้าไปศึกษากลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า(กะทิชาวเกาะ)ทาง

รถยนต์ ของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด ท าให้ได้ทราบว่าการลดต้นทุนนั้นเป็นกระบวนการ

อย่างหนึ่งที่มีผลส าคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก หากธุรกิจขนส่งใดมีขั้นตอนและกระบวนการขนส่ง

การลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ธุรกิจการขนส่งนั้นมีการเจริญก้าวหน้ามากขึ้น 

 ซึ่งในกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่าบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด มีขั้นตอนการ

ขนส่งและการลดต้นทุน ดังนี้ 

             1. ปัจจัยการบริหารการขนส่ง  ผู้ว่าจ้างขนส่งสินค้าและผู้รับจ้างขนส่งต่างก็

ต้องการประสิทธิภาพสุดคือต้องการให้ต้นทุนการขนส่งต่ าที่สุดจัดส่งสินค้าให้ถึงผู้รับส่งสินค้าใน

เวลาที่ เหมาะสมที่สุดเพื่อให้กระบวนการต่างๆในห่วงโซ่อุปทานด าเนินต่อไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

           2. การลดต้นทุนการขนส่งสินค้า เน่ืองจากต้นทุนของการขนส่งที่เกิดจากค่าน้ ามัน

เชื้อเพลิงมีอัตราส่วนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืน ดังนั้น หากสามารถบริหารจัดการ

ในเชิงวิศวกรรมแล้ว จะท าให้สามารถทราบได้ว่าพฤติกรรมในการใช้งานรถบรรทุกแบบใด

ก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงสูง ซึ่งถ้าทราบถึงสาเหตุของการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง

เหล่านั้น ก็จะสามารถวางมาตรการส าหรับการประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมากเช่นกันปัจจัยที่ เป็น

ต้นทุนของการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของรถบรรทุกสามารถจ าแนกออกเป็น 4 ปัจจัย ได้แก่ 

ปัจจัยด้านเทคนิค ปัจจัยด้านการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ ปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น 

จราจรติดขัด ทางลาดชัน และปัจจัยด้านการขับขี่ ควรปลูกฝังพนักงานขับรถให้ใช้น้ ามันเชื้ อเพลิง

อย่างประหยัด 



 
 

3. การบริหารงานบุคลากร คุณภาพของพนักงานขับรถเป็นสิ่งที่ต้องเข้มงวดตั้งแต่ต้น เร่ิมตั้งแต่การ

คัดเลือกควรมีการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เร่ืองรถ กฎจราจร ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการยังไม่ค่อยใส่

ใจมากนัก ควรมีการตรวจร่างกาย และการทดสอบขับรถรวมถึงการควบคุมดูแลและการตรวจ

วัดผล ควรมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นเร่ืองที่ส าคัญควรแต่งตั้งและมอบหมายผู้ที่

รับผิดชอบเร่ืองการอบรมพนักงาน จัดท าคู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงานการปลูกฝังทัศนคติ และ

จิตส านึกในเร่ืองของความปลอดภัยบนท้องถนนดังนั้น เมื่อศึกษาต้นทุนการขนส่งที่แท้จริงแล้วจะ

พบว่า ต้นทุนเที่ยวกลับ เป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่าที่สูงในปัจจุบัน  

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าไปศึกษาดูงานท่ี บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด  

 สามารถน ามาเป็นแนวทางในการเรียนรู้และต่อยอดในการศึกษาและน าข้อมูลไป

พัฒนาในด้านการท างานในอนาคต 

 น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการค านวณค่าใช้จ่าย

ในการจัดท าโครงการ 

 ผู้จัดท าโครงการได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมา

ประยุกต์ใช้ในการค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงงานอย่างมีเหตุผลเพื่อก่อให้เกิดความคุ้ม

ค่าสูงสุด เช่น มีการปรึกษางานเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดก่อนลงมือท า และการน าวางแผนการ

ตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ท าโมเดล หรือน าวัสดุที่เหลือใช้น ามาใช้ซ้ าเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรใช้ก๊าซ NGV แทนการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการขนส่ง 

 2. เพื่อความปลอดภัยควรตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกให้พร้อมและตรวจเช็ค

การจราจรก่อนที่จะออกไปส่งสินค้าทุกคร้ัง  

 3. บริษัทควรมีการพัฒนาดูแลอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการ

เลือกใช้เส้นทางในการขนส่ง 

 

ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 

 1. เนื้อหาเกี่ยวกับการขนส่งที่น าเสนอไม่ครอบคลุม 

 2. ข้อมูลของสินค้าไม่ครอบคลุม 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน (ชิ้น) ราคา (บาท) 

1 แผ่นไม้อัด 1 แผ่น 100 

2 กระดาษชานอ้อย 8 แผ่น 336 

3 สติ๊กเกอร์หญ้าเทียม 4 แผ่น 260 

4 กาวUHUหลอดใหญ่ 2 หลอด 260 

5 คัตเตอร์ 4 อัน 72 

6 กระดาษลูกฟูก 5 แผ่น 220 

7 เทปสีเหลือง 1 ม้วน 12 

8 รถโฟลค์ลิฟท์-รถขนมะพร้าว 2 คัน 177 

9 รถบรรทุก 2 คัน 114 

10 ต้นมะพร้าว 20 ต้น 150 

11 สเปรย์สีบรอนด์เงิน 2 กระป๋อง 110 

12 ดินไทย 2 ก้อน 71 

13 ไม้ไอติม 9 ห่อ 108 

14 ไม้แหลม 1 ห่อ 20 

15 สเปรย์สีเทาด้าน 3 กระป๋อง 120 

16 กระดาษสีเทา 2 แผ่น 20 

17 กระดาษสีด า 1 แผ่น 10 
18 กาวUHU หลอดเล็ก 2 หลอด 40 
19 ไส้กาวร้อน 12 แท่ง 30 
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