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บทคัดย่อ 
โครงการฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าและการลดต้นทุนการ

ขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางเดินรถขนส่ง
สินค้าและการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า  เพื่อศึกษาศักยภาพของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ใน
คลังสินค้า ที่ส่งผลให้มีการใช้แรงงานคนน้อยลง เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นกรณีศึกษาให้กับผู้ที่
สนใจเคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีภายในคลังสินค้า บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน  
และเพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านความเพียรพยายามมาปรับใช้ในการจัดท าโครงงาน 

โปรแกรมที่ใช้ในการจัดท าโครงการฉบับนี้ ได้แก่ โปรแกรม Microsoft Word ในการ
สร้างเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ศึกษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ภายในคลังสินค้า กรณีศึกษา 
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน ได้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Microsoft Power point, 
และโปรแกรม Sketup 2019 , Maya 2017 เพื่อสร้างและออกแบบคลังสินค้า 3 มิติ 

ผลการด าเนินการตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และคณะผู้จัดท าได้รับประโยชน์
จากการศึกษาในคร้ังนี้ คือเข้าใจวิธีการควบคุมและด าเนินงานภายในคลังสินค้าโดยอาศัยอุปกรณ์
เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี เช่น GPS ที่น ามาติดตามการขนส่งสินค้า เคร่ืองที่ใช้ในการยกสินค้าโฟคลิฟ 
รถยก พาเลท อุปกรณ์เคร่ืองมือเล่านี้จะน ามาใช้เพื่อให้ลดระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ 
ของการด าเนินงานของกิจการ 

(1) 
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กิตติกรรมประกาศ 

โครงการฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความร่วมมือจากสมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม

นักศึกษาและความกรุณาในการสนับสนุนช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ซึ่งให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจน

ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง เพื่อให้โครงการฉบับนี้สามารถเป็น

แนวทางในการศึกษาค้นคว้ากับนักศึกษารุ่นต่อไป 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ยุพิน รอดไผ่ล้อม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการรวมถึง

อาจารย์ท่านอ่ืน ๆ ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ที่ช่วยให้

ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดท าโครงการและขอขอบพระคุณ คุณปิยะณัฐ จันทร์มี  ผู้จัดการ

ฝ่ายคลังสินค้า ที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางคณะผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาดูงานในส่วนต่าง ๆ ในบริษัท 

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ากัด มหาชน จนโครงการฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในเร่ือง

ของเคร่ืองมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ภายในคลังสินค้าเพื่อน าไปประกอบการศึกษาต่อไป หากมี

ข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 

คณะผู้จัดท า 

 

 
 
 

 

 

 
 

(2) 
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บทที่ 1 

บทน า 

หลกัการและเหตุ ล 

 การขนส่งสินคา้ (Transportation) เป็นหลกัการ ส าคญัท่ีจะช่วยให้ บริษทัประสบ
ความส าเร็จ สามารถต่อสูก้บัคู่แข่งในสมรภูมิธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การ ขนส่งสินคา้
อยา่งเป็นระบบ ยอ่มน ามาซ่ึงการลดตน้ทุน ในการด าเนินงานของกิจการ  และเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การกระจายสินคา้ใหถึ้งมือลูกคา้ไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ  การบริหารการขนส่ง ท่ีไม่เป็นระบบ จะ
ส่งผลใหก้ารกระจายสินคา้ไปยงัลูกคา้เกิดความล่าชา้ ขาดความต่อเน่ือง  และไม่ตรงต่อเวลาตามท่ี

ลูกคา้ตอ้งการ  ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเหล่าน้ีสร้างค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานเป็นอยา่ง มาก  การมีการ
ขนส่งท่ีเป็นระบบโดยการน าเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอร์มาค านวณหาเสน้ทางการขนส่งสินคา้ เพื่อ
ลดความล่าชา้ และป้องกนัความเส่ียงจากอุบติัเหตุท่ีท าใหเ้สน้ทางเดินรถขนส่งคา้ไม่สามารถเดินรถ
ได้ ในการขนส่งยงัมีขอ้จ  ากดัในการขนส่งทางบก พบปัญหาใชต้น้ทุนท่ีมากข้ึน ราคาน ้ ามนั
เช้ือเพลิง สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัปัญหาการจราจรท่ีเร่ิมแออดัในบางเสน้ทาง ท าใหเ้กิดการ

ใชต้น้ทุนท่ีสูงขั้น ในระยะเวลานานอาจเกิดปัญหาการขาดทุนของบริษทัได ้
  การขนส่งสินคา้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง จะจดัการตั้งแต่การ ก าหนด
เสน้ทางในการขนส่ง  ปัญหาในการขนส่ง จึงตอ้งอาศยั เทคโนโลย ี มีระบบ  Software ท่ีสามารถ
ค านวนหาเสน้ทางในการขนส่งสินคา้ ท่ีเร็วท่ีสุดเพื่อป้องกนัการขนส่งสินคา้มีความล่าชา้และลด
ตน้ทุนการขนส่งสินคา้  ในการขนส่งสินคา้อาจเจอกบัปัญหาการจราจรติดขดั และแออดัในบาง

พ้ืนท่ี ท าใหเ้กิดการขนส่ง สินคา้ ล่าชา้  ซ่ึงควรจะศึกษาเสน้ทางก่อนการขนส่งและหลีกเล่ียงใน
เสน้ทางท่ีมีการจราจรติดขดั จะเป็นตวัช่วยเสริมศกัยภาพการด าเนินงาน ช่วยใหร้ะบบปฏิบติัการมี
ความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด มีการก าหนดระยะเวลาของเคร่ืองยนตใ์นการใชง้านมีการก าหนดกิโลเมตร
เพื่อเปล่ียนถ่ายของเหลวภายใน ป้องกนัความเสียหายระยะยาวของเคร่ืองยนตแ์ละมีการตรวจสภาพ
ความเรียบร้อยของยานพาหนะขนส่งสินคา้ใหม้ีสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลาก่อนออกเดินทาง เพื่อ
ลดขอ้ผดิพลาดและความเสียหายในระหว่างขนส่งสินคา้  
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ดงันั้นจึงจดัท าโครงการหวัขอ้ การศึกษาเสน้ทางเดินรถขนส่งสินคา้และลดตน้ทุนสินคา้กรณีศึกษา บริษทัถุงเทา้ไทย จ  ากดั เพ่ือศึกษาเก่ียวกบั การเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งสินคา้ และลดตน้ทุน

การขนส่ง โดยใช้ เทคโนโลย ีการจ ากดัเสน้ทางในการขนส่งใหเ้ร็วท่ีสุด โดยไม่ติดขดัจากจราจรท่ี

แออดัในบางพ้ืนท่ีและจะน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 

วตัถุประสงค์ 

 1. เพื่อศึกษาเสน้ทางเดินรถขนส่งสินคา้และการลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ ของ 
บริษทั ถุงเทา้ไทย จ ากดั 

 2. เพื่อศึกษาระบบความปลอดภยัท่ีใชใ้นการขนส่งของบริษทั ถุงเทา้ไทย จ ากดั 

 3. เพื่อตรวจสอบในการจดัส่งสินคา้ระหว่างการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ 

 4. เพื่อศึกษาเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการขนส่งสินคา้ 

 5. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและประยกุตใ์ชใ้นการประกอบอาชีพในอนาคต 

 6.เพื่อน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นความพอประมาณมาประยกุตใ์ชใ้นการ
ขนส่งสินคา้ 

ประ ย น์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. รู้ถึงกระบวนการ การคน้หาเสน้ทางการเดินรถขนส่งสินคา้และการลดตน้ทุน
การขนส่งสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2. เขา้ใจระบบความปลอดภยัในการขนส่งสินคา้ 

 3. เขา้ใจวิธีการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. เขา้ใจวิธีการน าเทคโนโลยกีารขนส่งสินคา้ไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 5 . สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได ้ 

 6. สามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดา้นความพอประมาณมาประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างานเพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดการประกอบอาชีพดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต และยดึหลกัความพอประมาณ

ในทุกดา้นของการท างาน 
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 ประวัติความเป็นมาและการด าเนินธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ในยุคปัจจุบันการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท ถุงเท้า จ ากัด ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายถุงเท้าอันดับต้นของเมืองไทย ได้รับ
ความไว้วางใจจากบริษัทชั้นน าในเมืองไทยและบริษัทชั้นน าระดับโลก จากประสบการณ์การผลิต
มาอย่างยาวนานเกี่ยวกับด้านสิ่งทอ อาทิเช่น ถุงเท้า ปลอกแขน ที่รัดข้อมือ  มีหัวข้อที่จะศึกษา
ดังต่อไปนี้  
 1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท  

 2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 

 3. ผังองค์กร 

 4. แผนที่  

 5. วิสัยทัศน์และพันธกิจ  

 6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด 

 บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2507 โดยได้เร่ิมต้นธุรกิจ
จากการผลิตถุงเท้าส าหรับตลาดในประเทศไทย จนกระทั่งวันนี้ บริษัทได้มีการเติบโตและได้ลงทุน
ในเทคโนโลยีที่ทันสมัยและขยายธุรกิจไปยังการผลิตเส้นด้ายเทกซ์เจอร์ และการย้อมเส้นด้าย เพื่อ
ตอบสามารถตอบสนองต่อการผลิตถุงเท้าด้วยการผลิตที่ครบวงจร ท าให้เราเป็นผู้ผลิตถุงเท้าใน
จ านวนไม่มากในโลกที่มีความยืดหยุ่นในก าลังการผลิต วัตถุดิบ ตลอดจนการแข่งขันในด้าน
ระยะเวลาส่งมอบ  

 เรายึดถือความมุ่งมั่นที่ว่า คุณภาพและการส่งมอบให้ทันเวลาเป็นพื้นฐานในการ
ด าเนินธุรกิจ และด้วยประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 50 ปี บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด ได้พัฒนาความ
ไว้วางใจและสัมพันธภาพที่ดีเสมอมากับลูกค้าของเรา ในการที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน และการสร้าง
นวัตกรรมให้เกิดขึ้นทั้งสินค้าและกระบวนการผลิต 
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 หน้าบริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด 

3.  ังองค์กร 

ภาพท่ี 2.2 ผังองค์กร 
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4.แ นท่ี 

ภาพท่ี  2.3 แผนที่บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด 

5. วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

 เราจะด าเนินการสร้างสรรค์ถุงเท้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยมและมีนวัตกรรมโดยการ

เติบโตอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 

 1.มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองการส่งมอบให้ทันเวลาและผลิตสินค้าที่มี

คุณภาพดีเยี่ยม 

 2.สนับสนุนพนักงานในการเรียนรู้และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 3.ด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

 4.สร้างสรรค์นวัตกรรมในสินค้าและกระบวนการท างาน 

น ยบาย 

 บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด ประกอบกิจการผลิต ถักถุงเท้า ถักผ้ายืด ตัดเย็บ

เคร่ืองนุ่งห่มและย้อมเส้นใยสังเคราะห์ มีความมุ่งมั่นที่จะน าระบบการบริหารจัดการด้าน
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สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมและทุกกระบวนการของบริษัท โดยมุ่งมั่นพัฒนาและ

ด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล ดังต่อไปนี้ 

 1. ปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งมั่นการป้องกันมลพิษและการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ

เป็นส าคัญ 

 2. ด าเนินการผลิตให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน

สิ่งแวดล้อม โดยยึดถือเป็นมาตรฐานขั้นต้น อันเนื่องจากกิจกรรม ผลิตผลและบริการ 

 3. ปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการก าหนดและ

ทบทวนการบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 4. ใช้เทคโนโลยีการผลิต ทรัพยากรและพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

ให้ได้ผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงสุด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือ

เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

 5. มุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการเกิดของเสียต่าง ๆ (Waste) โดยการน าหลัก “3Rs” 

ได้แก่ Reduce Reuse Recycle มาประยุกต์ใช้ในบริษัท 

 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ผู้ รับเหมา มีจิตส านึกในการรักษา

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยการสื่อสารและฝึกอบรมด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

 7. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า อบรม 

ฝึกสอนและจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความมีจิตส านึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

6.  ลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 มีกระบวนการการผลิตที่ครบวงจร โดยแบ่งเป็น การผลิตเส้นด้าย ซึ่งประกอบด้วย

การหุ้มเส้นด้าย การตีเกลียว การเทกซ์เจอร์เส้นด้าย และการย้อมสีเส้นด้าย  ส่วนการผลิตถุงเท้า ซึ่ง

ประกอบด้วย การทอ การเย็บ การแต่งถุงเท้าจนกระทั่งการบรรจุเพื่อส่งมอบ บริษัทมีความ

ภาคภูมิใจในความสามารถการผลิตซึ่งเป็น  หนึ่งในโรงงานผลิตถุงเท้าชั้นน าที่เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้า

ของแบรนด์ดังในต่างประเทศ 

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด มีหลายรูปแบบ อาทิเช่น ริบแบนด์ ถุงเท้า 

ปลอกแขน เป็นต้น ในรูปแบบของถุงเท้ายังสามารถแบ่งเป็นหลายสถานะเช่น 

 1. ถุงเท้าธุรกิจ 

 2. ถุงเท้ากีฬา 
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 3. ถุงเทานักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 ถุงเท้าธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ถุงเท้ากีฬา 
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ภาพท่ี 2.6 ถุงเท้านักเรียน 
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เร่ือง ศึกษาเส้นทางเดิน
รถขนส่งสินค้าและการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า  กรณีศึกษา บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด ซึ่งมีแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้       

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่ง 

2. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการลดต้นทุน 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการขนส่ง 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการขนส่ง 

5. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดส่งสินค้า 

6. นิยามศัพท์ 

1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่ง 

              ค าว่า การขนส่ง (Transportation) ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคลื่อนย้ายคน 

(People) สินค้า(Goods) หรือบริการ (Services) จากต าแหน่งหนึ่งไปยังต าแหน่งหนึ่ง ในกรณี

ของการเคลื่อนย้ายคนนั้นจะเป็นเร่ืองของการขนส่งผู้โดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ในบริษัทของ

หลักสูตรการจัดการขนส่งนี้จะเน้นที่การขนส่งสินค้าหรือบริการเป็นส าคัญ 

1.1 เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง 

  การจัดการการขนส่งมีเป้าหมายหลักหลายประการ เช่น 

   1.1.1 เพื่อลดต้นทุน ถือเป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจัดการด้าน            

โลจิสติกส์ทุกกิจกรรม รวมทั้งการ ขนส่งด้วย ผู้ประกอบการมักจะตั้งเป้าหมายเป็นอันดับแรกว่าเมื่อ

มีการจัดการการขนส่งที่ดีจะต้องช่วยลด ต้นทุนของธุรกิจลงได้ โดยอาจจะเป็นค่าน้ าามันเชื้อเพลิง 

ค่าแรงงาน หรือค่าบ ารุงรักษารถบรรทุก 

   1.1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่า

เมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีด้วย จ านวนทรัพย์ยากรที่เท่าเดิม ประสิทธิภาพการท างานจะสูงขึ้น 

เช่น จ านวนรถบรรทุกและพนักงานเท่าเดิม แต่ ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้มากขึ้น เป็นต้น 
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1.1.3 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทขนส่งอาจ

ตั้งเป้าหมายว่าเมื่อจัดการการขนส่งได้ดี ข้อต าหนิติเตียนจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไป ทา

ให้ลูกค้ามีความพอใจในบริการที่ได้รับและยังคงใช้ บริการของบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า 

   1.1.4 เพื่อลดระยะเวลา บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการ

การขนส่งที่ดีจะสามารถส่งมอบ สินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่า

คู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ของตนก็จะออกสู่ตลาดได้เร็ว และแพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขัน  

   1.1.5 เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เป็นไปได้เช่นกันว่าบริษัทขนส่งอาจจะ

ตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการ ขนส่งที่ดีจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็น

จากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับ บริการที่รวดเร็วขึ้น พิเศษขึ้นหรือละเอียดถูกต้อง

มากขึ้น หรือรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ 
   1.1.6 เพื่อเพิ่มก าไร ไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินว่าบริษัทขนส่งลงทุน

ปรับปรุงระบบการจัดการหรือลงทุนใน ระบบการจัดการใหม่เพื่อต้องการเพิ่มผลก าไรของบริษัท 

โดยมากจะมองว่าก าไรเป็นผลพลอยได้จากการที่การ จัดการไปลดต้นทุนลง มุมมองเพื่อหวังเพิ่ม 

ก าไรเป็นสิ่งท้าทายฝีมือผู้บริหารมากกว่า เพราะว่าเป็นการพิจารณา  สองทางไปพร้อม ๆ กัน คือ 

สร้างรายได้เพิ่มและลดต้นทุน ซึ่งไม่ใช่เร่ืองที่จะท าได้ง่ายๆ สาหรับบริษัทขนส่ง โดยทั่วไป 

   1.1.7 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท างาน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลัก

ส าหรับบริษัทขนส่งในการลงทุน ปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง แต่ก็มีความส าคัญไม่น้อย 

บริษัทขนส่งหลายแห่งแสดงสถิติของช่วงเวลาต่อเนื่องที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รับ

ทราบโดยทั่วกันและพยายามกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษา สถิตินั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไป

ได้ 

1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งกับกิจกรรม ลจิสติกส์ 

  เป็นที่ทราบกันดีว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยนั้นยังสูงกว่าประเทศ

อุตสาหกรรมชั้นน าอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่นและยุโรปอยู่มาก ภาพที่ 10.1 แสดงสถิติต้นทุน   

โลจิสติกส์ของประเทศไทยในรูปของ อัตราส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic 

Product, GDP) ซึ่งในปัจจุบันจะอยู่ในราว 20% ของ GDP หากต้องการเจาะลึกลงไปดูว่าต้นทุน

ดังกล่าวมาจากส่วนใดบ้างในกระบวนการโลจิสติกส์ ก็คงต้อง  พิจารณากิจกรรมต่าง ๆ ตลอดโซ่

อุปทาน  
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ภาพที่ 3.1 กราฟแสดงตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมระหว่างปีพ.ศ.2543– 

2549 

 

ภาพที่ 3.2 กิจกรรมโลจิสติกส์ 

 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการโลจิสติกส์ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้านและ

เกี่ยวข้องกับ หลายฝ่ายๆ ในโซ่อุปทาน นับถอยหลังไปที่ผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supplier) ผู้ผลิต

สินค้าหรือผู้ให้บริการ การ กระจายสินค้าไปจนกระทั่งสินค้าหรือบริการถูกส่งถึงลูกค้าที่ปลายทาง 

หากเราพยายามจ าแนกกิจกรรมย่อย ๆ ในกระบวนการโลจิสติกส์ตามรูปที่ 2 ออกมาดู จะพบว่า

กิจกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบข่ายของกระบวนการทางโล จิสติกส์อาจประกอบด้วย 

  1.2.1 การบริการลูกค้า  

  1.2.2 การวางแผนเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน คลังสินค้า  

  1.2.3 การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์  

  1.2.4 การจัดซื้อจัดหา  

  1.2.5 การจัดการสินค้าคงคลัง  

  1.2.6 การจัดการวัตถุดิบ  
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  1.2.7 การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ 

  1.2.8 การบรรจุหีบห่อ  

  1.2.9 การด าเนินการกับค าสั่งซื้อของลูกค้า  

  1.2.10 การขนของและการจัดส่ง  

   1.2.11 โลจิสติกส์ย้อนกลับ (อาทิเช่น การจัดการสินค้าส่งคืน)  

   1.2.12 การจัดการกับช่องทางจัดจ าหน่าย  

  1.2.13 การกระจายสินค้า (Physical Distribution)  

  1.2.14 คลังสินค้าและการเก็บสินค้าเข้าคลัง  

  1.2.15 กิจกรรมการแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (Reverse Logistics) 

 จะเห็นได้ว่ากระบวนการโลจิสติกส์นั้นมีกิจกรรมด้านการขนส่ง (และการ

เคลื่อนย้าย) อยู่ในหลายส่วนทั้งทางด้านโลจิสติกส์ฝั่งขาเข้า (Inbound Logistics) ซึ่งน าปัจจัยการ

ผลิตมาสู่โรงงานผลิตและส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปยังศูนย์กระจายสินค้า ก่อนที่กิจกรรมโลจิสติกส์ฝั่งขา

ออก (Outbound Logistics) จะเกิดขึ้น พร้อม ๆ กับการน าสินค้าออกสู่ตลาดผ่านร้านค้าปลีก

ทั้งหลาย ก่อนจะไปถึงมือผู้บริโภค จึงไม่น่าประหลาดใจว่ามีคนจ านวนไม่น้อยเข้าใจไปว่า               

โลจิสติกส์คือการขนส่ง คงเป็นเพราะว่าการขนส่งเป็นสิ่งที่ชุมชนและสังคมเห็นบ่อยที่สุดจนชินตา 

ต่างกับกิจกรรมโลจิสติกส์อ่ืน ๆ เช่น การพยากรณ์ การจัดซื้อ การวางแผนการผลิต การบริหาร  

สินค้าคงคลัง ที่กระท ากันภายในองค์กรเสียเป็นส่วนใหญ่ 

1.3 ทางเลือกของการขนส่ง 

   การขนส่งในประเทศไทยมีทางเลือกอยู่ 4 ประการ ประกอบด้วย 

   1.3.1 การขนส่งทางบก (Land Transportation) สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 

2 รูปแบบ ได้แก่  

  การขนส่งทางถนน (Road Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีปริมาณสูง

ที่สุดและเป็น รูปแบบการขนส่งหลักที่หล่อเลี้ยงสังคมและชุมชนมาโดยตลอด การขนส่งทางถนน

กระท าได้โดยการใช้ รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ หรือมากกว่า 10 ล้อ เป็นยานพาหนะในการ

เคลื่อนย้ายสินค้า อาจกล่าวได้ว่า สินค้าทุกชนิดสามารถขนส่งได้โดยการขนส่งทางถนน ข้อดีที่

ส าคัญที่สุดของการขนส่งทางถนน ได้แก่  คุณลักษณะที่เรียกว่าบริการถึงที่หรือ Door-to-door 

Service หรือการน าสินค้าไปส่งได้ถึงบ้าน ทั้งผู้ผลิตและ ผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากกว่า

รูปแบบการขนส่งอ่ืน ๆ ในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงข่ายถนน ค่อนข้างดีมากทั้งในเขตเมืองและ

นอกเมืองการขนส่งสินค้าทางถนนสามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกอ าเภอของ 76 จังหวัดในประเทศไทย 
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  การขนส่งทางราง (Rail Transportation) เป็นรูปแบบการเดินทางที่อยู่คู่สังคมไทย

มานับตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 5 สินค้าที่ขนส่งทางรางมักจะเป็นสินค้าที่มีการขนย้ายคราวละมาก ๆ 

เช่น ข้าว น้ าตาล ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ก๊าซและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในรอบหลายปีที่ผ่านมาการ

ขนส่งสินค้าทางรถไฟมีปริมาณ และมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาอีกหลายประการที่ยังรอการ

ปรับปรุงแก้ไข ทั้งในส่วนของโครงข่ายที่ไม่ ทั่วถึงและการเชื่อมโยงระหว่างรถไฟกับการขนส่งวิธี

อ่ืน ๆ ยังท าได้ไม่ดีอย่างที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องการ รูป ที่ 3 แสดงเครือข่ายการขนส่งทางรถไฟ

ของประเทศไทย ซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น 4,180 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งผ่าน 46 จังหวัด 

   1.3.2 การขนส่งทางน้ า (Water Transportation) เป็นการขนส่งที่มีต้นทุน

ต่อหน่วยต่ าที่สุดในบรรดา ทางเลือกการขนส่งทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องสร้างเส้นทางขึ้นมา อาศัยเพียง

เส้นทางที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็น ส าคัญเช่น คลอง แม่น้ า ทะเล และมหาสมุทร อย่างไรก็ตาม

การขนส่งทางน้ าเป็นการขนส่งที่ช้าที่สุด ดังน้ันจึง เหมาะกับสินค้าที่ไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองระยะเวลาส่ง

มอบสินค้า มักจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ าและขนส่งใน ปริมาณมาก ๆ เช่น วัสดุก่อสร้าง

จ าพวกอิฐ หิน ปูน ทราย เป็นต้น การขนส่งทางน้ าอาจแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบตามลักษณะของ

เส้นทางขนส่ง ได้แก่ 

  การขนส่งทางล าน้ า (Inland Water Transportation) หมายถึง การขนส่งทางน้ าที่ใช้

สายน้ าใน แผ่นดินเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า ได้แก่ การขนส่งผ่านคลองและแม่น้ า เส้นทางการขนส่ง

ทางล าน้ าที่ส าคัญของ ประเทศไทย คือ แม่น้ าโขง เจ้าพระยา ท่าจีน ป่าสัก แม่กลองและบางปะกง 

  การขนส่งทางทะเล (Sea and Ocean Transportation) หมายถึง การขนส่งทางน้ าที่

ผ่านทะเล และมหาสมุทร การขนส่งรูปแบบนี้ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการก่อสร้างโครงสร้าง

สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ และจุดเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนนและทางราง  ส าหรับ

ประเทศไทยการขนส่งทางทะเลเป็นการ ขนส่งระหว่างประเทศที่มีมูลค่ามากที่สุด อาจกล่าวได้ว่า

สินค้าน าเข้าและส่งออกเกือบทั้งหมดของประเทศไทย ใช้การขนส่งทางทะเลทั้งสิ้น ณ ปัจจุบันการ

ขนส่งทางทะเลของประเทศไทยเกือบทั้งหมดจะผ่านท่าเรือสองแห่ง  ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ 

(คลองเตย) และท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง จากสถิติของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ปี  พ.ศ. 2550 มี

สินค้าประมาณ 18 ล้านตันและ 45 ล้านตันผ่านท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังตามล าดับ 

   1.3.3 การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งที่

ไปได้ไกลที่สุดและรวดเร็ว ที่สุด แต่มีต้นทุนต่อหน่วยแพงที่สุด จ าเป็นต้องก่อสร้างโครงสร้าง

สาธารณูปโภคจ านวนมหาศาลเพื่อรองรับ รูปแบบการขนส่งทางอากาศทั้งระบบ อีกทั้งต้องอาศัย
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ระบบขนส่งสินค้าทางถนนเพื่อให้สินค้าไปถึงลูกค้าที่  ปลายทางตามพื้นที่ต่าง ๆ ได้ ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีสนามบินที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ 35 แห่ง จ าแนกออกเป็น 

  สนามบินระหว่างประเทศ (International Airports) ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศ

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

ภูเก็ต และหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปริมาณการขนส่งสินค้าของประเทศไทยเกือบทั้งหมดผ่านท่า

อากาศยานเหล่าน 

  สนามบินภายในประเทศ (Domestic Airports) เกือบทั้งหมดบริหารโดยกรมการ

ขนส่งทาง อากาศ กระทรวงคมนาคม ยกเว้นสนามบินสุโขทัย สมุยและระนอง ซึ่งบริหารโดย

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัดนอกจากนี้ยังมีสนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นของกองทัพเรือ 

   1.3.4 การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) เป็นระบบการขนส่งที่มี

ลักษณะเฉพาะเนื่องจาก สินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลว เป็นการขนส่งทางเดียวจากแหล่งผลิต

ไปยังปลายทาง ไม่มีการขนส่งเที่ยว กลับสินค้าที่นิยมขนส่งทางท่อ ได้แก่ น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของน้ ามัน นั้น มีผู้ให้บริการขนส่งน้ ามันทางท่ออยู่ 2 ราย 

ได้แก่ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด และบริษัท ขนส่ง  น้ ามันทางท่อ จ ากัด โครงข่ายระบบ

ขนส่งน้ ามันทางท่อของประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดเร่ิมจากโรง กลั่นน้ ามันของบริษัทต่าง ๆ ตามพื้นที่

ชายฝั่งทะเลตะวันออกและชานกรุงเทพฯ ไปยังคลังน้ ามันทางด้านเหนือ ของกรุงเทพมหานครและ

ที่สระบุรี ความยาวท่อรวมประมาณ 430 กิโลเมตร ปัจจุบันการใช้ประโยชน์ท่อส่ง  น้ ามันยังไม่

เต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น ช่วงท่อที่ใช้งานมากที่สุด คือ ช่วงระหว่างคลังน้ ามันล าลูกกาไปยังสนามบิน 

สุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นการส่งน้ ามันไปให้บริการแก่สายการบินต่าง ๆ แม้กระนั้นอัตราการใช้ประโยชน์

ของช่วง ดังกล่าวก็เพียงแค่ประมาณ 50% ของความจุ เท่านั้น ผู้ประกอบการยังนิยมขนส่งน้ ามันทาง

ถนนมากกว่า เนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งต่ ากว่า (เพราะว่าไม่ต้องลงทุนก่อสร้างท่อ) และมีโครงข่าย

ทั่วถึงทั้งประเทศ ผิดกับ  ระบบท่อซึ่งกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกและรอบ  ๆ พื้นที่

กรุงเทพมหานครเท่านั้น ตารางที่ 10.1 เป็นการ เปรียบเทียบรูปแบบการขนส่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้น บนพื้นฐานของเกณฑ์บางประการในเชิงสัมพัทธ์ จะ  เห็นได้ว่าทุกรูปแบบมีทั้งข้อดีและ

ข้อเสีย ไม่มีรูปแบบใดสมบูรณ์แบบ โดยที่การขนส่งทางถนนจะมีข้อได้เปรียบ  มากกว่าการขนส่ง

โดยรูปแบบอ่ืน ๆ ถ้าเป็นการขนส่งในประเทศ จึงไม่น่าประหลาดใจว่าการขนส่งทางถนน ครอง

สัดส่วนปริมาณสินค้ามากที่สุด 
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ภาพที่ 3.3 การเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกต่าง ๆ ของการขนส่ง 

1.4 การสร้าง ครงข่ายการขนส่ง 

  ในทางปฏิบัติ รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 

ด้านการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งทุกรายสามารถใช้งานงถนน รางรถไฟ ท่าเรือ สนามบินและท่อ 

ได้ค่อนข้างอิสระและเท่า เทียมกัน ดังนั้นสิ่งที่ท้าทายความสามารถอย่างมากของบริษัทขนส่ง

ทั้งหลาย คือ ท าอย่างไรจึงจะหาประโยชน์จากสาธารณูปโภคฟรีๆ เหล่านี้ให้ได้เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่ง

ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการที่จะ สามารถออกแบบและคิดค้นนวัตกรรมด้าน

การขนส่งให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองได้หรือไม่ ในทาง  ทฤษฎีนั้น มีการคิดค้นรูปแบบ

การสร้างโครงข่ายการขนส่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งมากมาย ในที่นี่ จะ ขอยกตัวอย่างที่

ชัดเจนสองประการได้แก่ การใช้ศูนย์กลางกระจายสินค้า (Distribution Center, DC) และ การพัฒนา

ระบบขนส่งหลายรูปแบบ(Multimodal Transportation) 

   1.4.1 การใช้ศูนย์กลางกระจายสินค้า (Distribution Center, DC) เป็นการ

สร้างโครงข่ายที่คิดขึ้นเพื่อ ลดเส้นทางการขนส่งจ านวนมากและสลับซับซ้อน ให้เหลือโครงข่าย

การขนส่งน้อยลงและเรียบง่ายขึ้น ท าให้  บริหารจัดการเส้นทางง่ายขึ้น เปิดโอกาสให้เกิดการ 

Consolidate สินค้าให้เต็มคันรถบรรทุก ณ ศูนย์กลาง เนื่องจากมีค าสั่งซื้อหนาแน่น และช่วยลด

ต้นทุนการขนส่งในภาพรวม รูปที่ 5 และ 6 อธิบายประโยชน์ของการ มีศูนย์กลางการกระจายสินค้า 

ในกรณีไม่มีศูนย์กลางกระจายสินค้า (ดังภาพที่ 3.4 ) หากผู้ผลิต A, B, และ C ต้องการส่งสินค้าไป

ถึงลูกค้า 1, 2, และ 3 โดยตรงต้องวิ่งรถทั้งสิ้น 9 เส้นทาง (หรือเท่ากับจ านวนลูกศร) บาง คันอาจจะ

เต็มคันบ้างไม่เต็มคันบ้าง ขากลับก็ยังต้องวิ่งรถเที่ยวเปล่ากลับมาโรงงานเป็นระยะทางไกล แต่เมื่อมี 

ศูนย์กลางกระจายสินค้า (ดังภาพที่ 10.4) ผู้ผลิต A, B, และ C เพียงแต่วิ่งมาส่งสินค้าที่ศูนย์กลางและ

ให้ ศูนย์กลาง Consolidate สินค้าลงรถบรรทุกก่อนส่งต่อไปให้ลูกค้า 1, 2, และ 3 ต่อไป ซึ่งจ านวน

เส้นทางที่ใช้ น้อยลงเหลือเพียง 6 เส้นทางเท่านั้น และในบางคร้ังยังสามารถจัดให้ลูกค้า 1, 2, และ 3 
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อยู่บนเส้นทาง เดียวกันได้อีกด้วย ยิ่งจะท าให้จ านวนเส้นทางน้อยและระยะทางสั้นลง ช่วยประหยัด

ต้นทุนการขนส่งลงได้ อย่างเห็นได้ชัด 

 

ภาพที่ 3.4 การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตถึงลูกค้าโดยตรง 

 

ภาพที่ 3.5 การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตถึงลูกค้าโดยผ่านศูนย์กลางกระจายสินค้า 

 ปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ความส าคัญกับการขนส่งโดยผ่านศูนย์กลาง

กระจายสินค้าอย่าง เช่น Tesco Lotus ให้ Suppliers ส่งสินค้ามาที่ศูนย์กลางกระจายสินค้าของตนที่

ศูนย์วังน้อย จังหวัดอยุธยา หรือศูนย์บางบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อท าการคัด-แยก-จัดเรียง-

บรรจุ-ล าเลียงใส่รถขนส่งวิ่งกระจายส่งไป ให้ร้านค้า (Stores) ทั้งหลายในเครือข่าย โดยที่ Tesco 

Lotus เก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์กลางกระจาย สินค้าจาก Suppliers โดยคิดเสียว่าเป็นการ

ประหยัดค่าขนส่งให้กับ Suppliers ที่ไม่ต้องวิ่งรถไปส่งสินค้าให้ ร้านค้าในเมืองจ านวนมาก 

Supermarket ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อล้วนแล้วแต่ใช้รูปแบบธุรกิจเดียวกัน  นี้ในการบริหาร

ศูนย์กลางกระจายสินค้าของตน 

  บริษัทขนส่งซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวาง ปริมาณสินค้าจ านวนมาก ก็สามารถน าเอา

แนวคิดของศูนย์กลาง กระจายสินค้ามาพัฒนาโครงข่ายขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

เช่นกัน บริษัทขนส่งขนาดใหญ่แห่งหนึ่งก็ ได้ใช้หลักการเดียวกันนี้อย่างได้ผล คือ แทนที่จะส่ง

สินค้าจากกรุงเทพมหานครไปยังแต่ละจังหวัดโดยตรง ซึ่ง  จะท าให้เกิดการบรรทุกไม่เต็มคันใน
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หลายเส้นทาง (ต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยสูงขึ้น) ก็ใช้วิธีสร้างศูนย์กลาง  กระจายสินค้าตามจังหวัด

ส าคัญๆ ในภูมิภาคให้เป็นจุดกระจายสินค้าอีกทอดหน่ึง 

  การใช้การขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ดังที่ได้อธิบาย

มาแล้วข้างต้น ว่ารูปแบบการขนส่งมีหลากหลาย ไม่ได้มีเฉพาะการขนส่งทางถนนโดยรถเท่านั้น 

ความจริงที่เกิดขึ้นขณะนี้คือ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมักจะมีความเชี่ยวชาญการขนส่งแบบใด

แบบหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ประโยชน์ จากการขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกันได้ แต่ในปัจจุบัน

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการขนส่งหลายรูปแบบมากขึ้น มีการออกพระราชบัญญัติการขนส่ง

ต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 กระทรวงพาณิชย์เองก็รับเป็นตัวกลาง  ประสานให้เกิดการ

รวมกลุ่มของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านต่าง  ๆ เช่น ขนส่ง Shipping และ 

Freight Forwarder มาเป็นพันธมิตรกันเพื่อให้สามารถท าธุรกิจได้ครบวงจร โดยมีเป้าหมายระยะ

ยาวว่า จะสามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งที่เข้มแข็งจากต่างชาติ ซึ่งเป็นกรณีที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งว่า

อนาคตของธุรกิจ ขนส่งและโลจิสติกส์ไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคต 

2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการลดต้นทุน 

 ปัจจุบันการขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหา

วัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจ าหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่

ส าคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการ

ขนส่ง ประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้ ซึ่งโดยปกติแล้วต้นทุนรวมจะประกอบด้วย  ต้นทุนคงที่

ประมาณ 20% ต้นทุนผันแปรประมาณ 80% ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการลดต้นทุนที่ต้นทุนผันแปรจะ

ลดได้ง่ายกว่าต้นทุนคงที่ ยกตัวอย่าง เช่น การเพิ่มราคาสินค้า ซึ่งจะท าให้ได้ก าไรมากกว่าการลด

ต้นทุนการผลิตลง แต่ต้องระวังเร่ืองก าลังซื้อของลูกค้าที่อาจจะลดลงได้   บริหารค่าล่วงเวลาให้มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งนิยมควบคุมค่าล่วงเวลาให้อยู่ในช่วงระหว่าง 7-15% ของฐานเงินเดือนใช้วัตถุดิบ

ที่มีคุณภาพพอดี ไม่เลือกใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเลิศ เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกกว่าให้ลดของเสียจาก

วัตถุดิบที่ใช้ไม่ได้เนื่องจากคุณภาพตามลักษณะเฉพาะ (Specification) ทั้งนี้จะต้องพิจารณาว่าไม่

กระทบต่อคุณภาพสินค้าที่ส่งมอบลูกค้าตามที่ตกลงกัน ซึ่งการใช้วัตถุดิบราคาถูกกว่าต้องศึกษาด้าน

เทคนิคก่อนในเร่ืองของคุณภาพสินค้า และปริมาณที่จะน ามาทดแทน 

 การบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ โดยไม่ให้มีสินค้าคงคลังในปริมาณที่
มากหรือใช้ระบบ Justin Time ซึ่งการบริหารสินค้าคงคลังต้องพิจารณาให้ดี ต้องหาระดับสินค้าคง
คลังให้เหมาะสม และต้องพิจารณาผลกระทบด้วย เช่น ถ้ามีวัตถุดิบคงคลังในปริมาณที่น้อยเกินไป
อาจท าให้ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควรหรือเคร่ืองจักรหลักอาจต้องหยุดเดินหากวัตถุดิบมีปริมาณไม่
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เพียงพอและหากสินค้าคงคลังมีปริมาณน้อยเกินไปอาจมีผลกระทบต่อการส่งมอบสินค้าให้กับ
ลูกค้า โดยต้นทุนมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
 1. ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าเช่าสถานที่จอดรถ เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น 
 2. ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นต้นทุนหรือ ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ตามปริมาณการให้บริการการขนส่ง เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ ามันหล่อลื่น เป็นต้น 
 3. ต้นทุนรวม (Total cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และ
ต้นทุนผันแปรเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นต้นทุนการบริการขนส่งทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงต้นทุนเที่ยวกลับ 
(Backhauling cost) ด้วย 
  2.1 การลดต้นทุน 
   2.1.1 ลดต้นทุนการขนส่ง โดยการเลือกเส้นทางการขนส่งที่สั้น ขนส่งได้
ตลอดเวลา ลดการขนซ้ าซากหลายคร้ังท าเส้นทางการขนส่งให้สะดวกไม่สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง
หรือเปลืองยางรถยนต์ หรือการเปลี่ยนไปใช้ยานพาหนะที่ถูกกว่าโดยการเปรียบเทียบ เช่น ทางเรือ 
ทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเคร่ืองบิน 
   2.1.2 ลดต้นทุนเชื้อเพลิง โดยพิจารณาที่ราคาเชื้อเพลิงต่อหน่วยความร้อน
หรือต่อตัน ซึ่งควรเลือกที่ราคาต่ าสุด เช่น การใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิง การใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงทดแทน การใช้ถ่านหินแอนทราไซต์ทดแทนถ่านหิน การใช้ถ่านหินแทนน้ ามันเตา 
การใช้ Petroleum Coke แทนถ่านหิน เป็นต้น ซึ่งบางคร้ังอาจต้องมีการปรับปรุงเคร่ืองจักร เพื่อให้
สามารถใช้กับเชื้อเพลิงเหล่านั้นได้ ลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า โดยการปรับปรุงเคร่ืองจักรให้ใช้ไฟฟ้า
ลดลง เช่น ปรับปรุงSeparator จาก 110 KWH/t เป็น 101 KWH/t  โดยการศึกษาโครงสร้างค่าไฟฟ้า
ซึ่งมี Demand Charge และ Energy Charge ซึ่งต้องบริหารค่าไฟฟ้าตอน Peak และบริหารใช้งาน
เคร่ืองจักรตามเวลาที่ค่าไฟฟ้าถูก ส่วนต้นทุนคงที่ที่มีสัดส่วนประมาณ 20% ของต้นทุนรวมสามารถ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายคงที่ ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 เพิ่มเปอร์เซ็นต์การใช้งานเคร่ืองจักร (Utility) ซึ่งในยุคเศรษฐกิจตกต่ า มักจะมีการ
ผลิตไม่เต็มสมรรถนะเคร่ืองจักร เช่น ผลิตที่ 50 % Utility หากหาช่องทางจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น จะ
ท าให้สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมลดต่ าลง ปรับปรุงเคร่ืองจักรให้มี
การสูญเสียน้อย เช่น Pressure Loss วัตถุดิบตกหล่นของเสียจากการผลิต หากจ านวนเคร่ืองจักรมี
จ านวนมากกว่าเคร่ืองจักรที่ต้องใช้งานสามารถบริหารจัดการ ได้ดังต่อไปนี้ 

  - พิจารณาหยุดเดินเคร่ืองจักรที่ไม่จ าเป็น 
  -  เลือกใช้เคร่ืองจักรเคร่ืองที่มีประสิทธิภาพสูง  ต้นทุนเดินเคร่ืองจักรต่ า 
  - ใช้เคร่ืองจักรที่ใหม่กว่า ซ่อมน้อยมาเดินเคร่ือง 
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  - ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ าอาจจ าเป็นต้องใช้อะไหล่จากเคร่ืองจักรส ารอง
เพื่อทดแทนการซื้ออะไหล่ 

  - พิจารณาขายเคร่ืองจักรส่วนเกิน พวกที่ไม่ประหยัด อย่าลืมว่าหาก
เศรษฐกิจดีขึ้น ช่วงกะ 1 จ่ายมาก ช่วงกะ 2 จ่ายมากที่สุด ช่วงกะ 3 จ่ายน้อยลง อย่างนี้ ต้องจัดให้มี
การเดินเคร่ืองจักรที่พอดี ไม่ใช่เดินจ านวนเคร่ืองจักรเท่ากันหมดทั้ง 3 กะ ท าให้เคร่ืองจักรเดินตัว
เปล่ามากไม่เปลืองแรงงานผู้รับเหมาหรือพนักงานสามารถ  
   2.1.3 ลดต้นทุนการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักร  

-  การบ ารุงรักษาตามสภาพ  (Condition Base) ทดแทนตามเวลา  (Time 
Base) ถ้าให้ดีให้มีการตรวจสภาพน้ ามันเคร่ืองด้วย 

-  การเทียบราคาอะไหล่อาจใช้อะไหล่เทียบเคียงได้เพราะอะไหล่บาง
ชิ้นส่วนอาจใช้ของเทียมแทนกันได้ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกภายนอกเคร่ืองยนต์ หรือเกียร์ 

-  การท าอะไหล่ใช้เองแทนการจัดซื้อ เช่น การจ้างหล่อชิ้นงาน การกลึง
ชิ้นงาน แต่ต้องมีการว่าจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ช าชาญในด้านนี้ 

-  การซ่อมอะไหล่แทนการเปลี่ยน เช่น การเชื่อมชิ้นงานอะไหล่ แต่ผู้ที่ท า
การเชื่อมต้องมีความรู้เร่ืองเทคโนโลยีการเชื่อมและโลหะวิทยา 

- การยืมอะไหล่จากโรงงานอื่นที่เป็นเครือข่ายเดียวกัน (Cluster) 
- การใช้อะไหล่จากเคร่ืองจักรว่าง (Standby) ของบริษัท 
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการซ่อมเพื่อยึดอายุการใช้งานหลังซ่อม ลด

การเสีย ช ารุดซ้ าซาก 
- การวิเคราะห์การช ารุด (Failure Analysis) เพื่อหาสาเหตุหลักของการ

เสียช ารุดที่รุนแรงทุกคร้ัง 
- ใช้กลยุทธ์จ้างเหมาบริการซ่อม (Service Contract) หากพิจารณาว่าถูก

กว่าในระยะยาว 
- การต่อรองราคาอะไหล่กับร้านค้าเจ้าประจ า 
- การให้ผู้ขายอะไหล่เอาสินค้ามาส่งที่โรงซ่อมและจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อ

บริษัทเบิกอะไหล่นั้นมาใช้งาน ท าให้ลดต้นทุนการจัดซื้ออะไหล่มากักตุนไว้ 
การที่องค์กรธุรกิจจะสามารถลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะขึ้นอยู่กับปัจจัย

ที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. จะต้องได้รับการก ากับ ดูแลอย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามแนวทางการลดต้นทุน

อย่างเป็นระบบ จากผู้บริหารระดับสูงที่มีอ านาจตัดสินใจ เช่น กรรมการผู้จัดการ   ผู้จัดการส่วน 
วิศวกรประจ าส่วน  และผู้จัดการแผนก 
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        2. สภาพความเป็นอยู่และลักษณะนิสัยของพนักงาน จะต้องเปลี่ยนไปสู่การ
ประหยัดและอดออม 
        3. การตอบสนองต่อสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างดีและรวดเร็ว จะท าให้ยอดขายดีขึ้น 
และท าให้บริษัทอยู่รอดได้ 

2.2 ต้นทุนของ ู้ประกอบการขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับการก าหนดราคาค่าขนส่ง ได้แก่ 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า 

- ปริมาณหรือน้ าหนักของสินค้า ที่บรรทุก 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลงรวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ย วกับ

ระยะเวลาในการรอ 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางในการขนส่ง 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายจึงจ าเป็นต้องมีการบวก

ค่าใช้จ่าย 

ในส่วนที่เป็นเร่ืองของการประกันภัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนส่งผลให้

เกิดการปรับตัวของราคาน ้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตารางด้านล่าง ซึ่งต้นทุนค่าน ้ามัน

เชื้อเพลิงมีสัดส่วนมากของต้นทุนการขนส่งทั้งหมด เมื่อราคาน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นท าให้ผู้ประกอบการ

ด้านโลจิสติกส์ ต้องแบกรับภาระด้านต้นทุน ในด้านการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการ

ด้านโลจิสติกส์จะต้องมีการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และ

ลดต้นทุนในการขนส่ง อาทิเช่น 

1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจาก

น้ ามันดีเซลหรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG จะประหยัดกว่าการใช้

น้ ามันประมาณ 60-70% แต่ในการตัดสินใจติดตั้งระบบ NGV ผู้ประกอบการควรมีการตัดสินใจที่

ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากการติดตั้งระบบ NGV ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง ในการติดตั้ง

ผู้ประกอบการควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ พิจารณาประเภทของเคร่ืองยนต์ พิจารณา

สถานีบริการ NGV และเส้นทางในการขนส่ง สุดท้ายคือ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ซึ่ง

การพิจารณาถึงองค์ประกอบเหล่านี้ จะท าให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความเป็นไปได้ของการติดตั้งใน

ด้านผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 



15 
 

2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบ การขนส่งแบบใหม่ หรือการใช้วิธีการขนส่ง

ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการ

ขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซึ่งโครงสร้างของ

ระบบขนส่ง สามารถแบ่งามลักษณะทางกายภาพได้ 5 แบบ คือ 

  - การขนส่งทางถนน เป็นรูปแบบการขนส่งที่นิยมใช้มากที่สุด ส าหรัการ

ขนส่งภายในประเทศ 

  - การขนส่งทางราง มีข้อจ ากัดในด้านสถานที่ตั้ง และสถานีบริการต้นทุน

การขนส่งต่ า และสามารถบรรทุกสินค้า ได้ครั้งละมาก ๆ 

  - การขนส่งทางน้ า สามารถขนส่ง ได้ครั้งละมาก มีต้นทุน ในการขนส่งต่ า

ที่สุด และเป็นการขนส่งหลักของการขนส่งระหว่างประเทศ 

 - การขนส่งทางอากาศ ใช้ส าหรับการขนส่ง  ระยะทางไกล ๆ และ 

ต้องการความเร็วสูง มีต้นทุนการขนส่งสูงที่สุด และใช้กับสินค้าที่มีราคาแพง มีน้ าหนักและ

ปริมาตรน้อย 

 - การขนส่งทางท่อต้อง มีการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งสถานที่รับและสินค้าที่

แน่นอน 

   ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการ

ขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งในประเทศ ได้

เอ้ืออ านวยให้สามารถขนส่งถึงที่หมายปลายทางได้ (Door-to-door) ในขณะที่การขนส่งทางราง

ยังคงมีข้อจ ากัดอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการผสมผสานรูปแบบการขนส่งเพื่อให้สามารถทันกับการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยค านึงถึงต้นทุนการขนส่งให้ประหยัดที่สุด นอกจากนี้การ

ขนส่งทางรางยังสามารถใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้จึงเหมาะกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

ซึ่งการขนส่งสินค้า ระยะไกลจะใช้การขนส่งโดยรถไฟ และใช้การขนส่งโดยรถยนต์เพื่อส่งสินค้า

ระหว่างจุดต้นทางสินค้า กับสถานีต้นทางและระหว่างสถานีปลายทางกับจุดปลายทางสินค้า ส่วน

ระยะใกล้จะใช้การขนส่งทางถนน นอกจากการปรับมาใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อ

ประหยัดต้นทุนการขนส่ง เช่น ทางน้ าซึ่งประหยัดกว่าการขนส่งทางถนน 8-9 เท่า หรือทางรางซึ่ง

ประหยัดกว่าการขนส่งทางถนนโดยประมาณ 3 เท่า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบยังช่วยในการ

แก้ปัญหาเร่ืองการจราจรติดขัดได้อีกด้วย 

   3. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า การหาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ตามจุด

ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้าน มีการ
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จัดระบบการขนถ่ายสินคาการจัดพื้นที่การเก็บสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้า (บาร์โค้ด /สายพาน

ล าเลียง) ระบบบริหารคลังสินค้า มีการจัดประเภทสินค้า ที่จัดเก็บการบรรจุด้วยหน่วยมาตรฐาน 

(Stock Keeping Units: SKU) มีอุปกรณ์จัดวางสินค้าการมีศูนย์กระจายสินค้า จะช่วยท าให้สามารถ

ลดต้นทุนการขนส่งได้เนื่องจากการขนส่งตรงถึงลูกค้า ในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพัก

สินค้า ตามต่างจังหวัด ที่เป็นศูนย์กลางการขนส่ง ท าให้ส่วนใหญ่ต้องขนส่งรถเที่ยวเปล่ากลับหรือ

ส่งสินค้า ไม่ เต็มคันรถ ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวท าได้ โดยการมีศูนย์กระจายสินค้า ที่มี

ประสิทธิภาพ ซึ่งมีโครงข่ายกระจายสินค้า ท าหน้า ที่รวบรวมสินค้า ให้เต็มคันรถหรือจัดพาหนะให้

เหมาะสมกับจ านวน และสอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบสินค้า อีกทั้งยังมีเครือข่ายในการรวบรวม

สินค้า หรือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังงานอีกด้วย 

   4. กลยุทธ์การขนส่งสินค้า ทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

ด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือ Backhauling management เป็นการจัดการการขนส่งที่มีเป้าหมาย

ให้ เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยาน (Load utilization) เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้า 

เสร็จ จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่งท าให้เกิดต้น ทุนของการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่า

ประโยชน์ ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-value added cost) และ

ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้ต้นทุนการ

ประกอบการสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการขนส่งเที่ยวกลับ ในปัจจุบันยังไม่สามารถ

ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากไม่ทราบปริมาณความต้องการในการขนส่ง

สินค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางของสินค้า ที่ส าคัญปริมาณความต้องการการขนส่งสินค้า ระหว่าง

ต้นทางและปลายทางมักจะมีปริมาณไม่เท่ากันการบริหารการจัดส่งเที่ยวกลับจะประสบความส าเร็จ

หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการบริหารด้านข้อมูลข่าวสาร (Information flow) ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการจะต้องมี

การให้ความร่วมมือ การวางแผน การพยากรณ์ความต้องการ รวมถึงการเติมเต็มสินค้า 

(Collaborative planning forecasting and replenishment: CPFR) 

   5. กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์

การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation 

management system; TMS) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

ธุรกิจการขนส่ง ซึ่งก็คือ ความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือ 

การบริหารการจัดการด้านขนส่ง (Transportation manager) ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนการ

ด าเนินงานขนส่งและอีกองค์ประกอบหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง (Transportation 

optimizer) มีหน้าที่ช่วยการตัดสินใจในเร่ืองการบรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มี
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ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ การท างานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่การจัดการ

ใบส่งสินค้า การเลือกเส้นทางที่ประหยัดที่สุด (Routing) การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ 

(Utilization) การจัดตารางเดินรถ (Scheduling) การจัดสินค้า ขึ้นรถแต่ละคัน (Loading) ล้วนแล้วแต่

เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการวางแผนค่อนข้างมาก หากต้องการให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ าสุด ดังนั้น

ระบบวางแผนการจัดส่งสินค้า จึงเข้า มาช่วยท าให้ผู้วางแผนสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้า ได้

อย่างรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลจากระบบติดตามยานพาหนะอัตโนมัติด้วยระบบดาวเทียมบอก

ต าแหน่ง (Automatic vehicle location system; AVLS) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.3 การขนส่งด้วยรถบรรทุก มีข้อได้เปรียบ ดังนี้ 
1. รวดเร็ว (Speed) - รถบรรทุกจัดเป็นบริการขนส่งที่รวดเร็ว ความรวดเร็วอยู่ที่ตัว

ยานพาหนะที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูง รถบรรทุกขนสินค้าไม่ได้มาก ดังนั้น จึงใช้เวลา
น้อยในการรวบรวมสินค้าให้เต็มคันรถ (Full Truck Load : FTL) รวมทั้งการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถ
และออกจากรถใช้เวลาน้อย ความรวดเร็วการขนส่งช่วยลดวงจรเวลาสั่งซื้อ (Order Cycle Time) 
ท าให้ลดสินค้าคงคลัง และลดความสูญเสียที่เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพรวมถึงสินค้าหมดสมัยอีก
ด้วย 

2. เป็นบริการขนส่งจากที่ถึงที่ (Door-to-Door Service) - รถบรรทุกสามารถ
เดินทางไปตามถนนใหญ่หรือเล็ก หรือแม้แต่ไม่มีถนน หากไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรค
จนเกินขีดความสามารถของรถบรรทุก ดังนั้น รถบรรทุกจึงสามารถเดินทางไปสถานที่ต่าง  ๆ เพื่อ
บรรทุกและขนถ่ายสินค้าได้ดีกว่ารูปแบบการขนส่งอ่ืน ๆ บริการขนส่งแบบจากที่ถึงที่ หมายถึง 
การใช้ยานพาหนะคันเดียวกันบรรทุกสินค้าจากต้นทางไปถึงปลายทาง โดยสินค้าไม่ต้องเปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะ รถบรรทุกเมื่อบรรทุกสินค้าจากต้นทางจะเดินทางตรงไปยังปลายทาง โดยสินค้าไม่
ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ เช่น บรรทุกสินค้า 
   จากโรงงานในกรุงเทพฯ ไปให้ลูกค้าที่เชียงใหม่ได้โดยตรง การขนส่งรูปแบบอ่ืน
จะต้องมีการขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะ เช่น ขนส่งจากโรงงานในกรุงเทพฯ ไปยังร้านค้าที่เชียงใหม่
ด้วยรถไฟ บริษัทต้องขนสินค้าจากโรงงานด้วยรถบรรทุกไปขึ้นรถไฟ เมื่อรถไฟถึงเชียงใหม่ก็
จะต้องขนถ่ายสินค้าออกจากรถไฟไปขึ้นรถบรรทุกเพื่อไปยังปลายทางที่ต้องการ ซึ่งข้อได้เปรียบ
รถบรรทุกที่ให้บริการแบบจากที่ถึงที่ ท าให้ส่งมอบสินค้าได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่ายในการขนถ่าย
ซ้ าซ้อน ลดความเสียหายและสูญหายระหว่างขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะอีกด้วย 
   3. เครือข่ายครอบคลุม (Extensive Road Network) – มีการสร้างถนนเชื่อมโยง
ภูมิภาค จังหวัด อ าเภอ และหมู่บ้าน เครือข่ายถนนที่เชื่อมโยงกัน ท าให้รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้
ทุกแห่ง ขณะที่รูปแบบการขนส่งอื่นมีเครือข่ายจ ากัด จึงให้บริการจ ากัดอยู่เฉพาะบางพื้นที่ 
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   4. การแข่งขันสูง (High Competition) - ตลาดรถบรรทุกมีการแข่งขันมาก การ
แข่งขันส่งผลต่ออัตราค่าขนส่งและคุณภาพการบริการ 
   5. ความเสียหายน้อย (Low Damage) – การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีความ
รวดเร็ว สินค้าอยู่บนยานพาหนะระยะเวลาสั้น ประกอบกับถนนได้มาตรฐานและยานพาหนะมี
ระบบ 
กันสะเทือนที่ดี จึงลดความเสียหายสินค้า ผู้รับสินค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ซึ่งช่วยลดสินค้า
คงคลัง 
   6. บรรทุกสินค้าปริมาณไม่มาก (Small Carrying Capacity) – รถบรรทุกขนสินค้า
ได้น้อยเมื่อเทียบกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน ท าให้ใช้เวลาน้อยในการรวบรวมและส่งมอบสินค้า
รวมทั้งขนถ่ายใช้เวลาน้อย สินค้าจึงถึงผู้รับเร็ว ซึ่งลดปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้าและเพิ่มระดับ
การบริการลูกค้า 

 7. สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Meeting Customer Requirements)
ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกมีจ านวนมากและส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้
สามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้มาก ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ยังคงให้บริการ 
   8. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมั่นคง และผู้ส่งของก็ยังคาดหวังจาก
ผู้ประกอบการที่จะให้การตอบสนองความต้องการที่ดียิ่งขึ้น 
   9. ท าให้การขนส่งสมบูรณ์ (Complete Transportation) - การขนส่งรูปแบบอ่ืนไม่
สามารถให้บริการสมบูรณ์ เช่น รถไฟให้บริการขนส่งแบบสถานีถึงสถานี หรือเรือให้บริการขนส่ง
แบบจากท่าเรือถึงท่าเรือ รถบรรทุกเป็นตัวเชื่อมต่อกับรูปแบบการขนส่งอ่ืนและท าให้การขนส่ง
สมบูรณ์ จึงกล่าวได้ว่ารถบรรทุกเป็นตัวประสานงานสากล (Universal Coordinators) 
 

2.4 การขนส่งด้วยรถบรรทุก มีข้อเสียเปรียบ ดังนี้ 
1. ค่าขนส่งแพง (High Cost) รถบรรทุกมีต้นทุนสูงต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 

น้ ามันหล่อลื่น และค่าบ ารุงรักษา ดังนั้น ค่าระวางรถบรรทุก จะสูงกว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืนยกเว้น
ทางอากาศ แต่รถบรรทุกสามารถให้บริการแบบจากที่ถึงที่ จึงลดค่าใช้จ่ายการขนถ่ายซ้ าซ้อนและ
ลดเวลาเดินทางของสินค้าท าให้ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ดังนั้น บริษัทจะต้องพิจารณาจุดแลก
ระหว่างได้กับเสีย (Trade-Offs) คือ ระหว่างค่าระวางสูงกับค่าใช้จ่ายสินค้าคงคลังที่ลดลง เพื่อใช้
ตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบการขนส่ง 
   2. บรรทุกสินค้าได้น้อย (Low Capacity) – ระวางรถบรรทุกจ ากัดด้วยความยาว
ความสูง และน้ าหนักบรรทุกตามกฎหมาย รถบรรทุกจึงบรรทุกสินค้าได้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
การขนส่งด้วยรถไฟหรือเรือ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการพัฒนารถบรรทุกให้มีความสามารถในการ
บรรทุกที่มากขึ้น เช่น รถพ่วง 
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   3. อ่อนไหวต่อสภาพอากาศ (Weather Sensitive) – ภัยธรรมชาติอาจท าให้ถนนถูก
ตัดขาดรถบรรทุกวิ่งผ่านไม่ได้ มีผลให้การส่งมอบล่าช้าได้ 

2.5 รูปแบบการออกแบบการขนส่ง 
1. การขนส่งตรง (Direct Shipment) - คือ การส่งสินค้าจากโรงงานเต็มคันรถตรง

ไปให้ลูกค้าแต่ละราย โดยสินค้าจะไม่ผ่านคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าและไม่มีการเปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะระหว่างทาง 
   2. การขนส่งตรงแบบ Milk Runs (Direct Shipment with Milk Runs) – คือการ
ขนส่งตรงเพื่อใช้ระวางยานพาหนะให้ได้ประโยชน์สูงสุดหรือเต็มคันรถ มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 
    2.1 การขนส่งตรงแบบรวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตหลายรายไปให้ลูกค้าราย
เดียว (Direct Shipment with Milk Runs from Multiple Suppliers) – การขนส่งตรง ผลิตภัณฑ์ไม่
ต้องเก็บรักษาหรือพักที่คลังสินค้าท าให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งและส่งมอบได้รวดเร็ว วิธีการนี้
จะเหมาะกับลูกค้าที่ซื้อปริมาณมากพอเต็มคันรถ แต่ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าไม่มากพอเต็มคันรถ ก็มีความ
เป็นไปได้ที่จะใช้วิธีการขนส่งวิธีนี้ โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์จากหลายโรงงานให้เต็มคันรถไปให้
ลูกค้าแต่ละราย 
    2.2 การขนส่งตรงแบบจากโรงงานไปให้ลูกค้าหลายราย (Direct 
Shipment 
with Milk Runs to Multiple Customers) – การขนส่งตรงจากโรงงานไปให้ลูกค้าที่สามารถท าได้
หากมีปริมาณสินค้ามากพอเต็มคันรถ ในกรณีลูกค้าแต่ละรายสั่งซื้อสินค้าปริมาณไม่มากพอเต็มคัน
รถก็สามารถใช้วิธีขนส่งวิธีนี้ได้ โดยยานพาหนะบรรทุกสินค้าเต็มคันรถจากโรงงานไปให้ลูกค้า
หลายราย วิธีนี้จะลดต้นทุนขนส่งและเพิ่มระดับการให้บริการลูกค้า 
    2.3 การขนส่งแบบรวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตหลายรายไปให้ลูกค้าหลาย
ราย (Direct Shipment with Milk Runs from Multiple Suppliers to Multiple Customers) – การ
ขนส่งโดยรวบรวมสินค้าจากผู้ผลิตหลายรายเต็มคันรถแล้วไปกระจายส่งให้ลูกค้าหลายราย 
   3. การขนส่งแบบใช้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นจุดผ่าน (Transportation with Cross 
Docking) - เป็นวิธีขนส่งที่ใช้ศูนย์กระจายสินค้าหรือคลังสินค้าเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะสินค้า
ที่มาจากหลายโรงงานจะขนลงจากรถบรรทุกแล้วคัดแยกและรวบรวมไปให้ลูกค้าโดยไม่มีการเก็บ
สินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) การขนส่งวิธีนี้ จะใช้ DC เป็นจุดผ่านเท่านั้น 
   4. การขนส่งแบบ Cross Docking กับ Milk Runs (Cross Docking Shipment with 
Milk Runs) – เป็นการขนส่งสินค้าที่ผสมระหว่าง Cross Docking กับ Milk Runs เป็นการใช้ 
ประโยชน์หรือข้อดีของทั้ง 2 วิธี มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 
    4.1 การขนส่งแบบ Cross Docking และ Milk Runs จากผู้ผลิตหลายราย
(Cross Docking Shipment with Milk Runs from Multiple Suppliers) – รถบรรทุกรวบรวมสินค้า
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จากโรงงานเต็มคันรถ (Milk Runs) มายังศูนย์กระจายสินค้าเพื่อคัดแยกและรวบรวมแล้วส่งไป ให้
ร้านค้าปลีกแต่ละรายแบบเต็มคันรถ 
    4.2 การขนส่งแบบ Cross Docking และ Milk Runs ไปให้ลูกค้าหลายราย
(Cross Docking Shipment with Milk Runs to Multiple Retailers) - สินค้าจากหลายโรงงานบรรทุก
เต็มคันรถมาที่ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าจ าแนกและรวบรวมสินค้าเต็มคัดรถไปให้ 
ร้านค้าปลีกแต่ละร้าน วิธีนี้ ท าให้ใช้ประโยชน์ระวางยานพาหนะเต็มที่ ซึ่งสามารถลดต้นทุนขนส่ง
และ เพิ่มความถี่การให้บริการ 

2.6 TMS จะประกอบด้วยฐานข้อมูลที่ส าคัญ เ ่น 
   1. เส้นทางการว่ิงรถบรรทุก เช่น แผนที่ GPS จุดจอดพักรถ ทางอันตรายการจราจร 
เป็นต้น 

2. กองรถบรรทุก เช่น ขนาดประเภทอัตราการใช้ เชื้อเพลิงระยะทางวิ่งที่เหมาะสม 
ส าหรับรถแต่ละคัน แต่ละประเภท เป็นต้น 

3. พนักงานขับรถ เช่น ประเภทใบขับขี่เส้นทางที่ช านาญ ช่วงเวลาที่ท างานอัตรา
ค่าจ้าง เป็นต้น 

4. ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย เช่นระเบียบราชการส าหรับสินค้ารถบางประเภทเส้นทาง 
บางเส้นทางการขับรถให้ตรงประเภทใบขับขี่ เป็นต้น 

5. จุดหลักและสถานที่แวะรับและรับส่งสินค้าเช่นโรงงานลูกค้าศูนย์กระจายสินค้า 
ของลูกค้า ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่านศุลกากรตามชายแดน เป็นต้น 

6. ระบบการรับค าสั่งจากลูกค้า เช่น ประเภทสินค้า จ านวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา
นัดหมายเป็นต้น 

 
  2.7 การเลือกใ ้ระบบ TMS ต้องค านึงถึงความสามารถในการลดค่าใ ้จ่าย 

   เวลาในการเดินทาง และความปลอดภัยเป็นหลักทั้งนี้ต้องพิจารณารวมถึงการเชื่อม 

โยงข้อมูลไปยังระบบงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อความถูกต้องของผลที่ได้และความสามารในการใช้

งานได้จริงดังนั้นการเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานโลจิสติกส์ (E-logistics) ปัจจัย

ที่บริษัทควรใช้ในการพิจารณาในการตัดสินใจลงทุนซอฟแวร์นั้นควรพิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้ 

   1. สามารถป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human error) 

   2. ท าในสิ่งที่มนุษย์ท าไม่ได้หรือท าได้แต่ใช้เวลานานมาก เช่น การประมวลผลข้อ 

มูลต่าง ๆ 

   3. ท าให้งานเร็วขึ้น สะดวกขึ้น และง่ายขึ้น 

   4. การเพิ่มมูลค่าและความได้เปรียบทางธุรกิจ จากการใช้ระบบ เพราะจะเพิ่มความ
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ถูกต้องของข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการติดตามงาน 

   5. ความสามารถการแก้ไขซอฟต์แวร์ด้วยตนเอง 

   6. ความสามารถในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

   7. ต้นทุนในการเป็นเจ้า ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   8. ความเข้า กันได้ของซอฟต์แวร์กับระบบการท างานขององค์กร 

   หากผู้ประกอบการสามารถน าระบบการบริหารการจัดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

มาใช้ในกิจกรรมการขนส่งขององค์กร จะท าให้องค์กรของผู้ประกอบการสามารถประกอบของการ

ส่งมอบแบบ 5Rs Delivery ดังนี้ 

 

   1. Right Place: ส่งมอบตรงสถานที่ 

   2. Right Time: ตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการ 

   3. Right Quantity: ตรงตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ 

   4. Right Quality: สินค้า ตรงตามคุณภาพที่ตกลง 

   5. Right Cost: การส่งสินค้า ตามราคาที่แข่งขัน 

  ถ้าองค์กรของคุณสามารถบรรลุการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery จะท าให้เกิด JIT: 

Just in Time คือ “การส่งมอบแบบทันเวลา ถูกต้อง ถูกสถานที่ ตรงตามความต้องการภายใต้ต้นทุน

ที่แข่งขัน” เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ผู้บริหารต้องตรวจ

ติดตามโดยตลอด คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้า และบริการ โดยองค์กร

ควรมีการก าหนด ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (Key performance indicator: KPI) ซึ่ง KPI ที่นิยมใช้วัด 

  ในการก าหนด KPI สิ่งที่ต้องค านึงถึงเสมอคือ ควรจะวัดให้ครบทุกมิติของ          

โลจิสติกส์ มิใช่วัดเฉพาะด้านต้นทุนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการก าหนด KPI ที่ดี ต้องครอบคลุมใน

เร่ืองต่าง ๆ ดังนี้ Flexibility, Efficiency, Ability และ Responsiveness และที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควร

ลืม คือ ความปลอดภัยในการขนส่ง 

 

3.  ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการขนส่ง 

3.1 รถขนส่งสินค้า และมาตรการความปลอดภัยของ บริษัทขนส่งสินค้า  

  อุบัติเหตุใน รถขนส่งสินค้า ซึ่งมีให้เห็นมากมายในปัจจุบัน บริษัทขนส่งสินค้า 

ของเราจึงขอแชร์ผลจากการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้า ต่าง ๆ เช่น

กรณี รับจ้างขนส่งสินค้าเกษตร และอาหาร พบว่า เกิดจากผู้ประกอบการไม่มีระบบการบริหาร
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จัดการการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการเตรียมสินค้าก่อนการขนส่ง ดังนั้น การจัดท า

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์รากของปัญหาเพื่อน าไปสู่การจัดท า

มาตรการและระบบในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร 

ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดจากการลงทุนและการเคลื่อนไหวของสินค้าตาม

มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลโดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายทางธุรกิจและการ

สร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวในภาคธุรกิจมากขึ้น โดยกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุน

การด าเนินธุรกิจได้แก่ การให้บริการขนส่งและเคลื่อนย้ายสินค้า รวมถึง การด าเนินธุรกิจของสถาน

ประกอบการต่าง ๆ ที่ต้องการใช้บริการ รถขนส่งสินค้า  การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ เมื่อมีกิจกรรม

ในการขนส่งสินค้ามากขึ้นความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันน ามาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและ

ทรัพย์สินก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนส่งผลให้เกิดภาวะตึงเครียด

ทางการเงินในเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนา โดยพบว่า ในประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่ าหรือ

ปานกลาง การเกิดอุบัติเหตุทางถนนท าให้เกิดความสูญเสียคิดเป็นร้อยละ 1-2 ของ GDP ซึ่งในบาง

กรณีความเสียหายเกินกว่าจ านวนเงินช่วยเหลือจากกองทุนระหว่างประเทศที่ได้รับเข้ามา 

   รถขนส่งสินค้า หรือการขนส่งสินค้าทางบกถือเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าหลัก

ของประเทศไทย เนื่องจากเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีความสะดวกและสามารถส่งสินค้าไปยังลูกค้า

ได้ใกล้ที่สุด อีกทั้ง ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายทางถนนเพื่อรองรับการขนส่ง

สินค้าเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) จึงส่งผลให้มีความสะดวกต่อธุรกิจ

การขนส่งสินค้าทางบกเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เองจึงส่งผลให้การขยายตัวและปริมาณการขนส่ง

สินค้าทางบกจึงมากขึ้นเป็นล าดับและเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนจากการขนส่งสินค้าแต่ละคร้ังก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งการสูญเสียโอกาสทาง

ธุรกิจการสูญเสียทรัพย์สิน และเกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานขับรถบรรทุก   และ บริษัทขนส่ง

สินค้า เป็นอย่างมากเมื่อพิจารณาตามรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะพบว่า การเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนมปีัจจัยเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

   ทั้งนี้ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุจากภาคธุรกิจการให้บริการ การขนส่งสินค้า นั้นส่ง

ผลกระทบไม่เฉพาะต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการขนส่ง

สาธารณะโดยรวม ซึ่งการเกิดอุบัติเหตุที่มีรถบรรทุกเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น 

การชนท้าย การชนกับรถโดยสารส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ แต่ยังขาดการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่

แท้จริง และความสัมพันธ์ของสาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนส าหรับรถบรรทุก ซึ่งท าให้เกิด

การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ และไม่ก่อให้เกิดระบบที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนส าหรับ
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ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนในอนาคตองค์การสหประชาชาติได้มีการประมาณการว่าจะมี

คนตายจากอุบัติเหตุทางถนนจ านวน 75 ล้านคนและบาดเจ็บอีก 750 ล้านคนในคร่ึงปีแรกของ

ทศวรรษที่21 โดยพบว่า 1 ใน 3 ของจ านวนการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมี

ความสัมพันธ์หรือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ การวิจัยนี้เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในการขนส่งสินค้ากับการบริหารจัดการการ 

ขนส่งสินค้า จากการก าหนดปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนของรถบรรทุกโดยใช้หลักการ

ประเมินความเสี่ยง ในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อให้สามารถน าการศึกษาไปสู่การออกแบบ

ระบบการจัดการการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกที่มีความปลอดภัยส าหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก

ต่อไป 

   3.2 สถานการณ์อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าด้วย รถขนส่งสินค้า 
   การขนส่งสินค้าทางบกนับเป็นกิจกรรมหลักของอุตสาหกรรมการขนส่งใน
ประเทศไทยโดยมากกว่า 80%ของรูปแบบการขนส่งเป็นการขนส่งโดยรถบรรทุกและมีเพียง 2% 
เท่านั้นที่อยู่ในรูปแบบการขนส่งทางราง ซึ่งในปัจจุบันการบริการขนส่งในประเทศไทยยังไม่มี
ประสิทธิภาพด้วยข้อจ ากัดของน้ าหนักบรรทุกที่ต่ าการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการขาด
การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดของขีดความสามารถในการ
วิเคราะห์และการใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการมีมาตรฐานการขนส่งที่ต่ าเนื่องจากมีเพียง
การควบคุมมาตรฐานโดยใช้การขอใบอนุญาตจดทะเบียนผู้ประกอบการของภาครัฐเท่านั้นซึ่งมี
ต้นทุนในการขอใบอนุญาตอยู่ที่ 2,500 บาท และมีระยะเวลาในการบังคับใช้เพียง 5 ปีเท่านั้น 
ประกอบกับแนวโน้มธุรกิจแนวใหม่ได้เข้ามามีบทบาทให้ผู้ประกอบการรายย่อยใช้บริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพและใช้รูปแบบของ การใช้บริการ รถรับจ้าง แบบรับช่วงต่อในภาค
การขนส่งมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ก าไรอีกทั้งยังไม่สามารถพัฒนาศักยภาพที่สมบูรณ์ของตลาดในการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์ส าหรับประเทศไทย 
   3.3 สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนจากการขนส่งสินค้า 
   จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุต่อจ านวนรถจดทะเบียน10,000 คัน โดยแบ่งตาม
ประเภทรถ พบว่า รถบรรทุกจ าพวก รถรับจ้าง6ล้อ รถรับจ้าง10ล้อ มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็น
อันดับที่ 3 รองจากรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ และมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๆ ปี ซึ่งความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการเกิดอุบัติเหตุแต่ละคร้ังเมื่อเปรียบเทียบกับ
การเกิดอุบัติเหตุประเภทอ่ืน ๆ มีมูลค่าความสูญเสียที่มากกว่าในการเกิดอุบัติเหตุจากรถประเภทอ่ืน 
   3.4 การเกิดอุบัติเหตุทางถนนตามทฤษฎี Haddon Metrix 
  เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุตามทฤษฎีแฮดดอนจะพบว่า ปัจจัย
เสี่ยงที่จะน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมด 3 ปัจจัยได้แก่ 
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-  ปัจจัยด้านคน 
- ปัจจัยด้ายยานพาหนะและอุปกรณ์ใน รถขนส่งสินค้า 
- และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

   ซึ่งในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนแต่ละคร้ังจะเกิดปัจจัยร่วมมากกว่าเกิดจากปัจจัย
เพียงปัจจัยเดียว โดยพบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พบว่า 30% ของปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนเกิดจากสภาพแวดล้อม เช่นสภาพถนนที่แย่ ทัศนะวิสัยที่ไม่ดี มีเพียง 10% เท่านั้นที่เกิดจาก
ยานพาหนะซึ่งเกิดจากชนิดของรถและการขาดการซ่อมบ ารุง ส่วนอีก 90% ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของ
การเกิดอุบัติเหตุได้แก่ข้อบกพร่องจากคน ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นยังพบว่าปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุใน
รถบรรทุกขนาดใหญ่ยังไม่มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยอย่างชัดเจนท าให้ยากต่อการหา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของรถบรรทุกขนาดใหญ่สรุปได้ว่า 
สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนส าหรับรถบรรทุก ประกอบไปด้วย 4 สาเหตุส าคัญ คือคน 
ยานพาหนะ ถนน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการขององค์กรเมื่อวิเคราะห์ปัจจัย
เสี่ยงในการบริหารจัดการการขนส่งของภาคธุรกิจ สามารถแบ่งกิจกรรมที่มีความเสี่ยงได้ทั้งหมด 6 
กิจกรรม ได้แก่ 
   (1) วัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการมีความเสี่ยงร้อยละ 30 
   (2) การเดินทาง มีความเสี่ยงร้อยละ20 
   (3) สภาพแวดล้อมของถนนและสิ่งข้างทางมีความเสี่ยงร้อยละ 10 
   (4) คน – ผู้ขับขี่ และผู้จัดการ มีความเสี่ยงร้อยละ 20 
   (5) ยานพาหนะ มีความเสี่ยงร้อยละ10 
   (6) ปัจจัยภายนอก/สังคม/การสื่อสาร/ตราสินค้า มีความเสี่ยงร้อยละ  20 เมื่อ
พิจารณาจากข้อมูลข้างต้น 
   จะพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดส าหรับการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุส าหรับภาคธุรกิจ แต่ยังไม่มีการวิจัยเกี่ยวกับความส าคัญปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการอย่างแท้จริง รวมถึงขาดการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการและปัจจัยหลัก
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
   3.5 วิธีการศึกษา หรือการวิจัย 
  โครงการวิจัยจะท าการเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการขนส่งของบริษัทขนส่งสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์ในการสุ่ม จาก 
   1. เส้นทางการขนส่งสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคที่มีความถี่ในการเกิด
อุบัติเหตุมาก 
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   2. ขนาดของผู้ประกอบการขนส่งสินค้า โดยคัดเลือกผู้ประกอบการขนาดกลาง – 
ขนาดเล็ก 
   3. มูลค่าความเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุวิธีการเก็บแบบสอบถาม โดยใช้เทคนิค 
การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้
เทคนิค 
   3.6  ลการด าเนินงานข้อมูลท่ัวไป 
   บริษัทขนส่งสินค้า ของเรามีรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าประเภทอาหารเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค มีระบบในการขนส่งสินค้า จากกรุงเทพฯ ศูนย์กระจายสินค้าในต่างจังหวัด โดย
ใช้รถจากผู้ผลิตสินค้า รับสินค้าจากกรุงเทพฯ ขนส่งมายังศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ และใช้ รถ
รับจ้าง6ล้อ จากศูนย์กระจายสินค้าไปถึงร้านค้าปลีก ซึ่งมีรถเป็นของตัวเองทั้งหมด10 คัน และมีการ
ใช้ระบบว่าจ้าง รถรับจ้าง รูปแบบการขนส่งสินค้าเป็นแบบ รับสินค้าต้นทางแล้วส่งที่ปลายทาง 
เส้นทางในการขนส่งสินค้าจะเป็นรูปแบบเส้นก๋วยเตี๋ยว และมีการควบคุม ระยะเวลาในการขนส่ง 
เพื่อให้เป็นตามแผนการขนส่งแบบ Just in time 
   3.7 การระบุความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในกิจกรรมการขนส่งสินค้า 
  จากการส ารวจข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าประเภท
อุปโภคและบริโภครายหนึ่ง พบว่า มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 2-3 คร้ัง/สัปดาห์ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมีจ านวนรอบในการขนส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีกต่อวันบ่อย 20 รอบ/วัน ซึ่งส่วน
ใหญ่จะใช้รถรับจ้างในการขนส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีกในพื้นที่ ซึ่งมีข้อได้เปรียบในเร่ืองการ
คุ้นเคยกับเส้นทางและสภาพพื้นที่ แต่ก็ยังมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการในการขนส่งสินค้า
เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในกิจกรรมการขนส่งสินค้าตามทฤษฎีของแฮดดอน
แมทริก (ตารางที่ 1) พบกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ 

1. ก่อนเกิดเหตุ พบว่า 
    1.1 ปัจจัยด้านคน มีสาเหตุมาจากความพร้อมของพนักงานขับรถ โดย
พนักงานขับรถส่วนใหญ่จะท างานเกิดระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด คือ มากกว่า 8ชั่วโมงต่อวัน 
ร่วมถึงมีการพักผ่อนไม่เพียงพอ และประสบการณ์ในการขับขี่พบว่า การเกิดอุบัติเหตุในการขนส่ง
สินค้าโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการขับรถขนส่งสินค้าน้อย 
    1.2 ปัจจัยด้านยานพาหนะ พบว่า รถที่น ามาวิ่งในการขนส่งสินค้าเป็นรถที่
เก่า บางค้นไม่มีการตรวจเช็คสภาพ หรือการซ่อมบ ารุงก่อนการใช้งาน 
    1.3 ปัจจัยด้านถนนและสภาพแวดล้อม เกิดจากการไม่มีข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพถนนและการศึกษาเส้นทางก่อนการขนส่งสินค้า 
    1.4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ถึงแม้ว่าจะมีการบริหารจัดการตารางใน
การขนส่งสินค้า แต่ก็ยังไม่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงได้เนื่องจากปริมาณสินค้าที่ต้องการการขนส่ง
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ที่มาก และปริมาณรถที่ไม่เพียงพอต่อการขนส่งสินค้า ท าให้การควบคุมคุณภาพของ รถรับจ้าง ใน
การขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการเป็นไปได้ยาก 

2. ระหว่างเกิดเหตุ 

    2.1 ปัจจัยด้านคน พบว่า ความคุ้นเคยเส้นทางและความตื่นตัวขณะขับขี่ท า
ให้โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุลดลง โดยปัจจัยดังกล่าวมีผลสืบเนื่องมาจากความพร้อมของพนักงาน
ขับรถก่อนการปฏิบัติงาน 

    2.2 ปัจจัยด้านยานพาหนะ พบว่า มีการบรรทุกสินค้าเกินน้ าหนักบรรทุก 
เนื่องจากต้องการขนส่งสินค้าให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การขนส่งสินค้าต่อเที่ยวลง 

    2.3 ปัจจัยด้านถนนและสภาพแวดล้อม พบว่าป้ายบอกทาง และสภาพ
ถนนและเส้นทางที่เป็นจุดอันตราย 

    2.4 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ระบบการขนส่งแบบ Just-in-time มีผล
ต่อการเร่งให้พนักงานขับรถต้องขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายก าหนดเพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้ทัน
ตามความต้องการของนายจ้าง และหากเป็นช่วงระยะเวลาเร่งด่วนและยิ่งส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ในการขนส่งสินค้า 

3.หลังเกิดเหตุ 

    3.1 ปัจจัยด้านคน พบว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นพนักงานมีความไวในการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินน้อยกว่าปกติ อีกทั้งไม่สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ เนื่องจาก
ความรู้ในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 

    3.2 ปัจจัยด้านยานพาหนะ พบว่า รถขนส่งสินค้า ส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอุปกรณ์ความปลอดภัยในรถเบื้องต้น 

    3.3 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ พบว่า บริษัทไม่มีการวิเคราะห์สาเหตุ
และการรายงานการเกิดเหตุ 

   เมื่อท าการวิเคราะห์รากของปัญหา(สาเหตุหลัก)โดยใช้เคร่ืองมือ Why- Why 
analysis จากข้อมูลการเกิดอุบัติ เหตุในการขนส่งสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคของ
ผู้ประกอบการ โดยแบ่งปัจจัยการเกิดเป็น 3 ปัจจัยได้แก่ 
    1. ปัจจัยด้านคน พบว่า ในการเกิดอุบัติเหตุ1 คร้ัง เกิดจาก 3 สาเหตุส าคัญได้แก่ 
ความอ่อนล้าของพนักงานขับรถ ซึ่งเกิดจากการขับอรถขนส่งสินค้าอติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
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เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน ส่งผลให้การตอบสนองต่อการขับขี่ลดลง อันเกิดจากการไม่มีระบบในการ
ตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติงาน อีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุจาก
ปัจจัยด้านคน พบว่า เกิดจากการที่พนักงานขับรถขนส่งสินค้าเร็วกว่าที่กฎหมายก าหนด เนื่องจาก
ต้องขับรถขนส่งสินค้าในระยะเวลาที่จ ากัดสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่กล่าวมาข้างต้นมีรากของปัญหา
มาจากรถขนส่งสินค้าไม่เพียงพอต่อปริมาณในการจัดส่งสินค้าต่อวัน รวมถึงการจัดส่งสินค้าไม่
เป็นไปตามตารางและแผนที่ผู้ประกอบการจัดท าไว้ และไม่มีระบบในการตรวจความพร้อมของ
พนักงานขับรถก่อนการปฏิบัติหน้าที่ 
   2. ปัจจัยด้านยานพาหนะ พบว่า สภาพรถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเก่ามีอายุในการ
ใช้งานมากกว่า 10ปี อีกทั้งบางคันยังไม่มีการเปลี่ยนอะไหล่ หรือการซ่อมแซม รวมถึงไม่มีการ
ตรวจสภาพรถทั้งประจ าปีและก่อนปฏิบัติงาน โดยข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าการที่ไม่มีการ
เปลี่ยนอะไหล่หรือตรวจสภาพรถ เกิดจากการไม่มีการเก็บข้อมูลและข้อปฏิบัติที่ต้องให้พนักงาน
ขับรถหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสภาพรถก่อนการใช้งานท าให้ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารไม่ทราบถึง
ข้อมูล 
ดังกล่าว จึงไม่มีการด าเนินการในการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถขนส่งสินค้า 
   3. ปัจจัยด้านถนน/สภาพแวดล้อม พบว่าการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้าจะ
เกิดขึ้นในเส้นทางใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม มีสาเหตุจากพนักงานขับรถไม่
ทราบข้อมูลเส้นทาง และไม่มีการบอกข้อมูลเส้นทางแก่พนักงานขับรถ ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากการที่
ผู้ประกอบการไม่มีข้อมูลเส้นทางเดินรถไม่มีระบบในการเก็บฐานข้อมูลเส้นทางการเดินรถ 

3.8 มาตรการสาหรับการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้า 
   มาตรการส าหรับการป้องกันการเกิดอุบัติ เหตุในการขนส่งสินค้ า  กรณี
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภค แบ่งตามปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ 
   1. ปัจจัยด้านคน ได้แก่จัดท าระบบตรวจสอบพนักงานขับรถหาพันธมิตรถขนส่ง
สินค้าในพื้นที่และร่วมพัฒนาระบบการขนส่งที่ได้มาตรฐานจัดท าระบบตารางการส่งสินค้าแบบ 
real-time 
   2. ปัจจัยด้านยานพาหนะ ได้แก่ ก าหนดให้มีการตรวจและซ่อมบ ารุงสภาพรถ
ประจ าปี ก าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพรถก่อนการปฏิบัติงาน 
   3. ปัจจัยด้านถนนและสภาพแวดล้อม ได้แก่ จัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลเส้นทาง
ขนส่งสินค้า และมีการให้ข้อมูลเส้นทางการเดินรถ รวมถึงจุดเสี่ยงและจุดอันตรายต่าง  ๆ ในการ
ขนส่งสินค้าแก่พนักงานขนส่งสินค้าทุกคร้ังเมื่อวิเคราะห์รากของการเกิดอุบัติเหตุในการขนส่ง
สินค้ากรณีผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค พบว่า เกิดจากผู้ประกอบการไม่มีระบบการ
บริหารจัดการการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการเตรียมสินค้าก่อนการขนส่ง ซึ่งการ
ปรับปรุงความปลอดภัยทางถนนจะต้องมีการระบบบริหารจัดการอันประกอบด้วย การอบรมให้
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ความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานและยานพาหนะที่ปลอดภัย และ 
การใช้ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานพบว่าปัจจัยด้านการจัดการองค์การมี
ความสัมพันธ์กับระดับความสมบูรณ์ของระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างาน การ
ศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบการบังคับใช้มาตรการด้านการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่งขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ พบว่า ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่มีการน ามาตรการด้านความ
ปลอดภัยในการขนส่งมาใช้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ามีความ
แตกต่างกันในด้านความเข็มงวดของการบังคับใช้มาตรการ โดยบริษัทขนาดใหญ่มีการบังคับใช้
มาตรการที่มีความเคร่งครัดมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากสภาพการท างานและการ
แข่งขันภายในอุตสาหกรรมขนส่งตามข้อก าหนดของ ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจร
ทางถนน ( ISO39001) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการจัดเตรียมเคร่ืองมือเพื่อช่วยองค์กรลดและก าจัด
อัตราการเกิดและปัจจัยเสี่ยงของการตายและการบาดเจ็บสาหัสที่มีความสัมพันธ์กับการชนบนถนน 
มุ่งเน้นไปที่ผลจากการใช้ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพของระบบกาจราจรทางถนน โดยใช้กระบวนการ 
PDCAซึ่งเป็นวงจรที่รวมกันหลายขั้นตอน และต้องการความเป็นผู้น าที่เข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนส าคัญ ดังนี้  
   1) Plan – การบ่งชี้ผลกระทบขององค์กร ในส่วนนี้จะรวมถึงการสร้างข้อตกลง
ของแกนน าและจัดนโยบายระบบการท างานที่เชื่อมโยงกับความปลอดภัยทางถนน 
   2) Do – ครอบคลุมถึงการประยุกต์ใช้ระบบซึ่งอาศัยการประสานงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถเพียงพอ การเพิ่มความตระหนักโดยอาศัยการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอก                    
   3) Check – เป็นกระบวนการในการติดตามซึ่งควรมีการวิเคราะห์อย่างสม่ าเสมอ 
และการประเมินประสิทธิภาพที่เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย   
                           4) Act – เป็นการปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเน่ืองจากที่กล่าวมาข้างต้นพบ 
ว่าการจัดท าระบบมาตรฐานความปลอดภัยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์รากของปัญหาเพื่อนไป 
สู่การจัดท ามาตรการและระบบในการป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับบริบท
ขององค์กร 

   อุบัติเหตุทางถนนเกิดจากปัจจัยส าคัญ 4 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านคน ปัจจัยด้าน
ยานพาหนะ ปัจจัยด้านสภาพถนน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และจากการศึกษาปัจจัยที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของรถบรรทุกขนาดเล็กโดยการพิจารณาปัจจัยน าเข้าที่ท าให้
เกิดผลของการเกิดอุบัติเหตุ (การชน การบาดเจ็บ และการตาย) ซึ่งได้แก่ ยานพาหนะและถนน 
(สภาพแวดล้อมจากการท างานทางกายภาพภายนอก) , รูปแบบและวัตถุประสงค์ในการใช้
ยานพาหนะและหน้าที่ที่หลากหลาย(สภาพแวดล้อมด้านองค์กร) และสังคม กฎหมาย และนโยบาย
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นตัวก าหนดกิจกรรมในการท างาน (ระดับประเทศ , ระดับสากล และ
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สภาพแวดล้อมระดับสากล)การก าหนดมาตรการเพื่อน าไปสู่การป้องกันและลดผลกระทบจากการ
เกิดอุบัติเหตุในการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทขององค์กร เกิดจาก
กระบวนการในการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงในการเกิดอุบัติเหตุขององค์กร เพื่อน าไปสู่การก าหนด
นโยบาย มาตรการ และระบบในการจัดการความปลอดภัยทางถนน และมีกระบวนการในการเก็บ
ข้อมูลเพื่อเป็นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้มีการพัฒนาระบบ
การขนส่งสินค้าที่ปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
4. ทฤษฎีเกี่ยวกับทฤษฎีเทค น ลยท่ีีน ามาใ ้ในการขนส่ง 
   ในโลกของธุรกิจ ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ต้องมีการวางแผนน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้า
มาใช้ในองค์การโดยเฉพาะด้านโลจิสติกส์ได้มีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง Lambert et al. (1998) ได้กล่าวว่า กิจกรรมของโลจิสติกส์ประกอบ ด้วย 
การบริการลูกค้า การจัดการค าสั่งซื้อของลูกค้า การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การจัดซื้อ การ
บริหารสินค้าคงคลัง การ บริหารการขนส่ง การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ การจัดการ          
โลจิสติกส์แบบย้อนกลับการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่าง  ๆ การเลือกที่ตั้งโรงงานและ
คลังสินค้า การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้า การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ การสื่อสารในการกระจาย
สินค้า และการ ก าจัดของเสียเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่กิจกรรมโลจิสติกส์เหล่านี้ เป็นพื้นฐานที่ 
ผู้บริหารจะต้องน าไปใช้เพื่อสร้างประสิทธิภาพในองค์การโดยจะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
จ าเป็นต่อโลจิสติกส์บทความนี้จะกล่าวถึงเทคโนโลยีที่มีความจ าเป็นต่อการใช้งานโลจิสติกส์ใน
ปัจจุบัน ประกอบด้วย  
  1. ระบบการแลก เปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange 
System: EDI)  
  2. ระบบบาร์โค้ด (Barcode System)  
  3. รหัสบ่งชี้โดยใช้ความถี่ ของคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification: RFID) 
  4.1 ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange 
System: EDI)  

  เป็นระบบเทคโนโลยีที่มีการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจระหว่างบริษัทคู่ค้า 
2 ฝ่ายในรูปแบบมาตรฐานสากลจากคอมพิวเตอร์ เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง 
โดยจะมีการใช้เอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์มาแทนเอกสารที่เป็นกระดาษ เช่น ใบสั่งซ้ือสินค้า 
บัญชีราคาสินค้า ใบส่งของ รายงาน เป็นต้น ภายใต้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ซ่ึงจะท าให้เอกสาร
มีการแลกเปลี่ยนกันได้ 
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  ปัจจุบันองค์การหลายแห่งได้ใช้บริการของผู้ที่ ให้บริการ EDI (EDI Service 
Provider) มากกว่าที่ จะสร้างเครือข่ายขึ้นมาเอง เนื่องจาก ต้องใช้เงินลงทุนสูงซึ่งผู้ที่ ให้บริการ EDI
จะเป็นตัวกลางบริ การเชื่อมโยงข้อมูลเรียกว่า เครือข่ายเพิ่มมู ลค่า VAN (Value Added Network: 
VAN) โดยจะมีการเก็บค่าบริการเป็นการเช่าโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสามารถแสดงการส่งผ่านข้อมูล
ของผู้ให้บริการ EDI 
  4.2 ส่วนประกอบท่ีจ าเป็นของระบบ EDI  
  1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการ
ติดตั้งส าหรับการติดต่อสื่อสาร โดย EDI จะเป็น ตัวที่ช่วยส่งผ่านข้อมูลระหว่างคู่ค้าให้สามารถ
ติดต่อกันได้  
  2. เครือข่ายโทรคมนาคม (Telecommunication Network) เครือข่ายจะใช้
สายโทรศัพท์ (Telephone Line) ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ส่ง และผู้รับ โดยอาจมีการติดต่อ
ผ่านดาวเทียมก็ได้  
  3. ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร (Communication Software) เป็นโปรแกรมที่ใช้ใน
การส่งและรับข้อมูลซึ่งจะมีการใส่รหัสและ ถอดรหัสข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะ
สามารถติดต่อกันได้ เน่ืองจากมีการก าหนดมาตรฐานสากลในการใช้งาน 
  EDIในปัจจุบัน เนื่องจากธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเครือข่า ย
อินเทอร์เน็ตมีบทบาทต่อการด าเนินงานขององค์การเป็นอย่างมาก จึงมีการส่งผ่านข้อมูลของระบบ 
EDI แทนการสร้างเครือข่ายส่วนตัว ท าให้ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังและบ ารุงรักษาระบบถูกลงมากเมื่อ
เทียบ กับในอดีต ดังนั้นในปัจจุบัน บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจึงสามารถติดตั้งระบบ EDI ได้
ง่ายขึ้น และสามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น สามารถรับส่งแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง
บริษัทจากโปรแกรมเว็บบราวเซอร์โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เป็นต้น EDI สามารถใช้ในการ
ส่งข้อมูลระหว่างฝ่ายในองค์การ อาทิ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย และฝ่ายจัดส่งสินค้าฯ เพื่อให้
กระบวนการสั่ง ซื้อสินค้าและการช าระเงินเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย
ด้านเอกสารและบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อการจัดหาวัตถุดิบ หรือการโอนช าระเงินของลูกค้า
หรือระหว่าง บริษัทคู่ค้า ได้มีการน าระบบ EDI มาใช้ทั้งภาคเอกชน เช่น ธุรกิจ การเงิน ธุรกิจค้า
ปลีก ผู้น าเข้า-ส่งออก และภาครัฐ เช่น กรม ศุลกากร กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น 
  4.2 ระบบบาร์ ค้ด (Barcode System)  
บาร์โค้ดหรือรหัสแท่งเป็นระบบบ่งชี้ที่มีการน ามาใช้งาน มากที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอ่ืน  ๆ 
เน่ืองจากเป็นที่นิยมในการติดบน ตัวสินค้า เพื่อต้องการทราบรหัสหมายเลขประจ าตัว อันจะส่งผล 
ให้กิจการทราบข้อมูลอ่ืน ๆ ของสินค้าได้รวดเร็ว เช่น ยอดขาย จ านวนสินค้าที่ขาย จ านวนสินค้าที่
อยู่ในคลังสินค้า เป็นต้น บาร์โค้ดได้มีการบรรจุข้อมูลต่าง  ๆ ที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจ โดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 3 ส่วน 
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  4.2.1 หมายเลขประจ าตัวสินค้า ประกอบด้วยแท่งสีด าและ ช่องว่างระหว่างแท่งจะ
เป็นสีขาว ซึ่งวางขนานไปในลักษณะแนว ตั้ง ประกอบด้วยตัวเลข 13 หลักซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่
ใช้อ้างอิง ทั่วโลก โดยรหัสถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนแรกมีตัวเลข 3 ตัวใช้แทนรหัสประเทศ 
ส่วนที่สองมีตัวเลข 5 ตัวใช้แทนรหัสประจ าตัวบริษัท ส่วนที่สามมีตัวเลข 4 ตัวใช้แทนรหัสสินค้า 
และส่วน สุดท้ายซึ่งมีตัวเลข 1 ตัวจะใช้เป็นรหัสหรือตัวเลขที่ใช้ตรวจสอบ ขององค์การที่ออก
บาร์โค้ด 
  4.2.2 เคร่ืองพิมพ์แถบบาร์โค้ด ซึ่งก่อนเลือกเคร่ืองพิมพ์ ต้อง พิจารณาทั้งอุปกรณ์ที่
ใช้งานในปัจจุบันและเคร่ืองพิมพ์ที่จะต้องซื้อ ใช้งานในอนาคตว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ 
เพราะจะเป็นการ ลงทุนที่ต้องผสมผสานอุปกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกัน และสามารถ ท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเทคโนโลยีที่นิยมใช้ คือ แบ บอิมแพค ( Impact) แบบใช้อุณหภูมิ (Thermal) 
แบบเลเซอร์ (Laser) และแบบอิงค์เจ็ต (Ink-Jet) 
  4.2.3 เคร่ืองอ่านบาร์โค้ด เป็นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการอ่านรหัส แท่ง โดยมีการแบ่ง
ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ แบบสัมผัส เช่น เคร่ืองอ่าน แบบปากกา เคร่ืองอ่านบัตร เป็นต้น และแบบไม่
สัมผัส เช่น เคร่ือง อ่านแบบ CCD (Charge Coupled Device Scanner) เคร่ืองอ่าน แบบเลเซอร์ เป็น
ต้น นอกจากนี้เคร่ืองอ่านยังสามารถแยกตาม ลักษณะการเคลื่อนย้าย โดยแบ่งกลุ่มเป็นแบบ
เคลื่อนย้ายได้และ แบบยึดติดกับที่ โดยสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของ งาน  
  4.2.4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์ (Computer and Software) ที่ใช้ในการ
ประมวลผล เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เมื่อได้มีการ บันทึกหมายเลขประจ าตัวสินค้าแล้ว เพื่อท าให้ผู้บริหาร
ได้ทราบ ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจว่าควรจะจัดการกับสินค้านั้น ๆ อย่างไร เช่น ควรผลิตสินค้า
เพิ่มหรือไม่เนื่องจากสินค้ามีจ านวนไม่มากในคลังสินค้าเป็นต้นManaged Inventory (VMI) เป็นต้น  
  4.2.5 สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับของสินค้า (Traceability) ท าให้ทราบว่า
สินค้าทราบนั้นมีแหล่งวัตถุดิบ หรือ แหล่งผลิตจากที่ใดตลอดทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน 
 
  4.3 รหัสบ่ง ี้ ดยใ ้ความถี่ของคลื่นวิทยุ (Radio Frequency Identification: 
RFID) เป็นเทคโนโลยีที่ระบุต าแหน่งของวัตถุ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น ด้วยคลื่นความถี่วิทยุ 
โดยมีการติดป้าย (RFID Tag) ที่วัตถุเหล่านั้น นอกจากนี้ RFID จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่ 
บาร์โค้ดในอนาคต เนื่องจากมีความสะดวกและประสิทธิภาพการ ใช้งานดีกว่า แต่เนื่องจาก RFID 
ยังมีราคาสูง จึงท าให้บาร์โค้ดยังคงได้รับความนิยมอยู่ อย่างไรก็ตาม การน าระบบ RFID มาใช้ผู้ 
บริหารต้องค านึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ของการใช้งาน เช่น กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับระเบียบการใช้คลื่น
ความถี่วิทยุและก าลังส่งของแต่ละ ประเทศ หรือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน ของการใช้ เป็นต้น  
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  ส่วนประกอบของ RFID  
  1. ป้าย (RFID Tag) ป้ายนี้ประกอบด้วย ชิป (Chip) หรือ หน่วยความจ า สายอากาศ 
แบตเตอร่ี (อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้)  
  2. เคร่ืองอ่าน (RFID Reader) ประกอบด้วยสายอากาศ โมดูลคลื่นวิทยุและส่วน
ควบคุม  
  3. ตัวควบคุม (Controller) ท าหน้าที่เป็นฐานข้อมูลเชื่อม ระหว่างเคร่ืองอ่านและ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอ่านป้ายการสื่อสารระหว่างเคร่ืองอ่านและป้าย จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุ ที่ติดป้าย 
RFID เข้าไปในบริเวณที่มีสัญญาณจากเคร่ืองอ่านซึ่งจะ เกิดคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จ าให้ป้าย
สร้างพลังงานไฟฟ้าส่ง ข้อมูลกลับไปยังเคร่ืองอ่านได้ เช่น หมายเลข (Identification: ID) วันที่ผลิต 
วันหมดอายุ แหล่งที่ผลิต เป็นต้น หลังจากนั้นเคร่ือง อ่านก็จะส่งข้อมูลไปยังตัวควบคุม เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในงานที่ เกี่ยวข้องต่อไป เช่น การท าบัญชีรายการสินค้า การส่งข้อมูลไป ฝ่ายผลิต 
ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง เป็นต้น 
 
  ประ ย น์ของ RFID  
  - ความถูกต้องมีค่าเฉลี่ยถึงร้อยละ 99.5 แต่การอ่านจาก บาร์โค้ดอยู่ที่ร้อยละ 80  
  - มีความละเอียด และสามารถบรรจุข้อมูลได้มาก ซึ่ง สามารถแยกความแตกต่าง
ของสินค้าแต่ละชิ้นได้ แม้เป็นสินค้า (Stock Keeping Unit: SKU) ชนิดเดียวกัน  
  - สามารถอ่านข้อมูลสินค้าจากแถบ RFID ได้พร้อมกัน จ านวนมาก  
  - ความเร็วในการอ่านข้อมูลจากแถบ RFID เร็วกว่าการ อ่านแถบจากบาร์โค้ด  
  - สามารถส่งข้อมูลไปยังเคร่ืองอ่านได้ โดยไม่จ าเป็นต้อง ไปน าอ่านข้อมูลให้ใกล้
เหมือนกับบาร์โค้ด  
  - สามารถเขียนข้อมูลทับได้ จึงสามารถน ากลับไปใช้ใหม่ ได้ ซึ่งท าให้ลดต้นทุน
การผลิตป้ายสินค้า  
  - ความเสียหายของป้าย (RFID Tag) น้อยกว่าบาร์โค้ด เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องติด
ไว้ภายนอกบรรจุภัณฑ์  
  - สามารถขจัดปัญหาการอ่านข้อมูลซ้ า ที่อาจเกิดขึ้นจาก ระบบบาร์โค้ด  
  - ระบบความปลอดภัยสูง ยากต่อการเปลี่ยนแปลงและ ลอกเลียนแบบ  
  - ทนทานต่อความเปียกชื้น แรงสั่นสะเทือน การกระทบ กระแทก 
 ด้วยความสามารถของ GPS ท าให้องค์กรหรือบุคคลธรรมดาสามารถน าข้อมูล
ต าแหน่งมาใช้ ประโยชน์ได้อย่างมากมาย เช่น การหาต าแหน่งที่แน่นอนบนพื้นโลกเพื่อป้องกันการ
หลงทาง การหา จุดอ้างอิงต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือใช้ในการแนะน า
เส้นทางไปยังจุดต่าง ๆ บนโลกที่เรียกว่า ระบบน าทาง (Navigator) นอกจากนี้ยังสามารถน ามาใช้ใน
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การติดตามบุคคล หรือ ติดตามยานพาหนะ ที่เรียกว่า GPS Tracking เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
เส้นทางการเดินทางได้อีกด้วย 
 
  5. หลักการท างานของเทค น ลยี GPS Tracking 
 ระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System: GPS) ประกอบด้วย 3 
ส่วน ใหญ่ คือ ส่วนอากาศ ส่วนควบคุม และส่วนผู้ใช้งาน ส่วนอากาศและส่วนควบคุมมีฐานการท 
างานอยู่ที่ กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริหารงานโดยหน่วยงานอวกาศของกองทัพสหรัฐอเมริกา 
โดยส่วน ควบคุมมีหน้าที่ในการดูแลรักษาทั้งดาวเทียมและการสื่อสารข้อมูล ส่วนอวกาศ
ประกอบด้วยดาวเทียม ซึ่งโคจรอยู่ในอวกาศรอบโลก ซึ่งมีทั้งส่วนที่ปฏิบัติงาน ส่วนส ารอง และ
ส่วนที่ไม่ท างาน ส่วนผู้ใช้งาน เป็นส่วนที่ผู้คนทั่วไปสามารถจัดหามาใช้ได้ จากตัวแทนจ าหน่าย
หลากหลายบริษัท ซึ่งในส่วนของ ผู้ใช้งานนั้นได้รวมถึงฝ่ายทหารด้วย การท างานของ GPS เป็นไป
อย่างง่าย ๆ โดยการค านวณ ระยะทางระหว่างดาวเทียมกับเคร่ือง GPSมีสูตรว่า D =V x T D คือ 
ระยะทาง  V คือ ความเร็วของสัญญาณ  T คือ เวลา  
   ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ดังนี้ 
    5.1.1 GPS Tracking แบบ Off-line เป็นการน าเทคโนโลยี GPS มาผสม
กับหน่วยความจ า (Memory) ซึ่งจะท าให้ผู้ดูแลระบบสามารถทราบข้อมูลในอดีตของยานพาหนะที่
ต้องการติดตามโดยมี หลังการท างาน คือ อุปกรณ์ GPS Tracking แบบ Off-line จะรับข้อมูล
ต าแหน่งยานพาหนะ GPS และข้อมูล Sensor อ่ืน ๆ ภายในรถ เช่น ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง ปริมาณ
ระดับความร้อนของ เคร่ืองยนต์ สถานการณ์ติดเคร่ืองยนต์ ซึ่งการรับข้อมูลต่าง ๆ จากยานพาหนะนี้ 
จะถูกจัดเก็บ ตลอดเวลาการท างาน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจ าภายในอุปกรณ์ โดย
ปกติจะสามารถ เก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานานหลาย ๆ วัน เมื่อยานพาหนะกลับมายังบริษัท ผู้ดูแล
ระบบ GPS Tracking แบบ Off-line สามารถข้อมูลที่อุปกรณ์เก็บไว้ตลอดระยะเวลาที่เดินทางมาเก็บ
ไว้ในคอมพิวเตอร์ 
    5.1.2 GPS Tracking แบบ On-line เป็นการน าระบบก าหนดต าแหน่งบน
โลกมารวมกับ ระบบโครงข่ายสื่อสาร เช่น วิทยุ SMS, GPRS เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแบบ Off-
line ท าให้ระบบ GPS Tracking แบบ On-line สามารถแสดงต าแหน่งยานพาหนะในปัจจุบันได้
ทันที เป็นการอ านวย ความสะดวกแก่ผู้ดูแลอย่างมาก โดยมีหลักการท างาน คือ อุปกรณ์ GPS 
Tracking แบบ On-line จะ รับข้อมูลต าแหน่งยานพาหนะ GPS และข้อมูล Sensor อ่ืน ๆ ภายในรถ 
การรับข้อมูลต่าง ๆ จาก ยานพาหนะนี้จะถูกเก็บตลอดเวลาการท างาน ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ใน
หน่วยความจ า ภายใน อุปกรณ์ โดยปกติสามารถเก็บได้เป็นระยะเวลานานหลายวัน ข้อมูลจะถูก
ส่งออกมาจากอุปกรณ์ไปยัง Server กลางทันที โดยไม่ต้องรอให้ยานพาหนะกลับมายังบริษัท ระบบ 
GPS ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั้น มีอยู่ 2 ระบบ คือ  
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   1) GPS Navigator  
    2) GPS Tracking System 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 3.6  แสดงโครงสร้างกระบวนการท างานของระบบ GPS 

   5.1.3 GPS Navigator GPS Navigator เป็น GPS ที่ใช้ในการน าทางจากต้น
ทางไปจนถึงปลายทาง โดยใช้อุปกรณ์ GPS ที่ยิงสัญญาโดยตรงจากดาวเทียมอย่างน้อย 3ดวงขึ้นไป
โดยสามารถน าทางและตรวจสอบ เส้นทางจากจุดเร่ิมต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุด ซึ่ง GPS Navigator ยัง
สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะการ ใช้งานได้6 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ 
   5.1.4 GPSน าทางรถยนต์ GPS Car Navigator ส่วนใหญ่ใช้ในการน าทาง
ในหมวดของ ยานพาหนะ การเดินทางโดยใช้รถยนต์ 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 จีพีเอสน าทางรถยนต์ (GPS Car Navigator) 



35 
 

  5.1.5 GPS น าทางส าหรับกิจกรรมกลางแจ้ง (GPS navigation for outdoor 
activities) ส่วนใหญ่ใช้ในหมวดสันทนาการ เช่น การเดินป่า ปีนเขา ล่องเรือ การท่องเที่ยว
ธรรมชาติออกก าลัง กาย ยานพาหนะ และอาจมีฟังก์ชั่นของกล้องถ่ายภาพเพิ่มเติมด้วย 
   5.1.6 GPSมือถือ (Mobile GPS) ส าหรับใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นฟังก์ชั่น

หรือแอพพลิเคชั่นที่ผู้ผลิตโทรศัพท์ เคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะผลิตติดมากับโทรศัพท์ประเภท 

SmartPhone โดย เน้นการใช้งานเพื่อระบุต าแหน่ง การน าทาง การค้นหาเพื่อน เช่น แผนที่ , Google 

map, ค้นหาเพื่อน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

     

ภาพที่ 3.8 GPSมือถือ MOBILE GPS 

5.1.7 GPSส าหรับการออกก าลังกาย (GPS for fitness) ซึ่งรองรับกับฟังก์ชั่นของ
การออกก าลังกาย โดยส่วนใหญ่จะถูกออกแบบมาในรูปแบบของนาฬิกาข้อมือ เพื่อวัดระยะทาง 
ความเร็ว พลังงานที่ใช้หรือสูญเสีย อัตราการเต้นของหัวใจ 
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   ภาพที่ 3.9 GPS ส าหรับการออกก าลังกาย 

 5.1.8 GPSส าหรับการเดินเรือ (GPS Marine Navigation) เป็น GPS ที่ใช้ในการ
ตรวจสอบ และติดตามเรือ สามารถระบุต าแหน่ง ความเร็ว และทิศทางการเดินเรือ ร่วมถึงระบบการ
น าร่องการเดินเรือตามร่องน้ าต่าง ๆ และระบบโซน่าค้นหาฝูงปลา ค้นหาสิ่งมีชีวิตใต้ท้องน้ าหรือ
ทะเล 

 

 

 

 

   ภาพที่ 3.10  GPS Marine Navigation 

 5.1.9 GPSน าทางส าหรับเคร่ืองบิน (GPS Navigation for Airplanes) ใช้ส าหรับ
เคร่ืองบินส่วนตัวขนาดเล็กซึ่งมีฐานข้อมูลการบินต่างในประเทศ อย่างเช่น เขตห้ามบินอาคารหรือ
เสาสูง รวมทั้งต าแหน่ง และข้อมูลสนามบินขนาดใหญ่ไปจนถึงสนามบินเอกชนขนาดเล็ก โดย
รูปแบบอยู่ในแผงหน้าปัด บางรุ่นมีฟังก์ชั่นการน าทางบนถนนได้ด้วย 
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ภาพที่ 3.11 GPS Navigation for Airplanes 

   5.1.10 GPS Tracking System หรือระบบการติดตามยานพาหนะ ซึ่ง
ปัจจุบันมีการน าระบบนี้มาใช้ประโยชน์แพร่หลาย โดยเฉพาะการน ามาใช้ในการติดตาม
ยานพาหนะที่เป็นรถยนต์ในการขนส่งสินค้าซึ่งโดยทั่วไปตัวระบบจะบอกถึงพิกัดต าแหน่งของ
ยานพาหนะ ปริมาณน้ ามัน, สถานะการติดเคร่ืองยนต์, ความเร็ว ของรถที่วิ่งในขณะนั้น, หรือแม้แต่
ทิศทางในการวิ่ง, การออกนอกเส้นทาง และสามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้บริการไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฟังก์ชั่นมาตรฐานส าหรับระบบ GPS Tracking System ที่มีขาย
ทั่วไป  
   5.1.12 GPS Tracking Off-Line  เป็นรูปแบบการติดตามยานพาหนะที่ต้อง
มีการเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์เมื่อต้องการตรวจสอบหรือติดตามจะต้องน าอุปกรณ์หรือถอด
มาเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น ตัวอุปกรณ์จะท าการเก็บข้อมูลการเดินทางของรถ พิกัด
ต าแหน่งของยานพาหนะ ปริมาณน้ ามัน, สถานะติดเคร่ืองยนต์, ความเร็ว ของยานพาหนะที่วิ่งใน
ขณะนั้น, หรือแม้แต่ทิศทางในการวิ่ง, การออกนอกเส้นทาง ฯลฯ ซึ่งในรูปแบบการติดตาม
ยานพาหนะแบบ Off-Line มีข้อดีในเร่ืองของไม่ต้องเสียค้าใช้จ่ายรายเดือนหรือรายปีที่เป็น
ค่าบริการหรือค่า Air Time แต่มีข้อเสียในเร่ืองการไม่ทันต่อมีเวลากับเหตุการณ์ ณ จุดนั้น และไม่
สามารถทราบถึงต าแหน่งของยานพาหนะได้เลย ซึ่งในรูปแบบการติดตามแบบนี้ไม่ได้รับเป็นที่
นิยมมากนักในภาคธุรกิจ 
    5.1.13 GPS Tracking Real Time เป็นรูปแบบการติดตามยานพาหนะที่
สามารถเรียกดูข้อมูลการเดินทางได้แบบวินาทีต่อวินาที ณ จุดใดจุดหนึ่งได้ตลอดเวลา ผ่าน
โปรแกรม Web browser ที่ผู้ขายให้บริการ โดยจะมีการส่งข้อมูลและเก็บข้อมูลไปยังเคร่ือง Server 
ของผู้ให้บริการ โดยผู้ใช้หรือ User สามารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถเรียกดู
ระบบได้ย้อนหลังตามระยะเวลาที่ตั้งค้าเอาไว้ ซึ่งรูปแบบการติดตามยานพาหนะแบบนี้จะมี
ค่าบริการของระบบเครือข่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีตามข้อก าหนดของผู้ให้บริการนั้น ๆ ซึ่งใน
รูปแบบการติดตามแบบนี้เป็นที่นิยมกันส าหรับภาคธุรกิจ 

5.2  ปรแกรมควบคุมและแสดง ล GPS Tracking System  
  โปรแกรมควบคุมและแสดงผล GPS Tracking เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญใน
การควบคุม ตั้งค้าและแสดงผลถึง ข้อมูลการเดินทางของรถ พิกัดต าแหน่งของยานพาหนะ ปริมาณ
น้ ามัน, สถานะติดเคร่ืองยนต์, ความเร็ว ของยานพาหนะที่วิ่งในขณะนั้น โดยโปรแกรมควบคุมและ
แสดงผล GPS Tracking System ส่วนใหญ่จะสามารถเข้าได้จาก Web Browser ออนไลน์ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต สามารถเข้าถึงได้ในทุกสถานทีขอแค่ให้มีเพียงระบบอินเตอร์เน็ต และก็ให้หลาย ๆ      
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ผู้ให้บริการมีการจัดท าในรูปแบบ Application ในระบบโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน โดยส่วน
ใหญ่โปรแกรมควบคุมและแสดงผล GPS Tracking System จะมีอยู่ 2 รูปแบบ  
  1. เป็นโปรแกรมควบคุมและแสดงผล GPS Tracking System ที่ถูกพัฒนาขึ้นจาก
ให้ขายหรือผู้ให้บริการเอง  
  2.โปรแกรมควบคุมและแสดงผล GPS Tracking System ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากองค์กร
ที่จัดท าแผนที่ทางภูมิศาสตร์ เช่น Google map / Google earth เป็นต้น  
 
 
 

  
 
 

ภาพที่ 3.12 Google earth 

   โดยส่วนประกอบหลัก ๆ ของโปรแกรมควบคุมและแสดงผล GPS Tracking 
System จะประกอบด้วย 2 ส่วน  

 1. ส่วนควบคุม  เป็นส่วนที่ใช้ในการสั่งการ ควบคุมการท างาน การตั้งค่า
ยานพาหนะ เช่น ยานพาหนะ, จุดสังเกต, สถานะภาพยานพาหนะ, รายงาน, ประวัติการใช้งาน
ยานพาหนะ, ค้นหา, จัดการเส้นทาง, รูปแบบการแสดงผล, รูปแบบแผนที่, เวลา, วันเดือน ปี เป็นต้น  

 2. ส่วนแสดงผล ท าหน้าที่แสดงผลของข้อมูล ต าแหน่งยานพาหนะ กราฟแสดง
ข้อมูลเฉพาะยานพาหนะ หรือแผนที่ทางภูมิศาสตร์  

 
5.3 ประ ย น์ของน าระบบ GPS Tracking System มาใ ้ในธุรกิจขนส่ง  

 1) ผู้ใช้บริการทราบถึงสถานะของยานพาหนะการติดของเคร่ืองยนต์ ต าแหน่ง
ปัจจุบันของยานพาหนะ  

  2) ผู้ใช้บริการทราบถึงพฤติกรรมในการขับขี่ของพนักงานขับรถ  
  3) ผู้ใช้บริการทราบถึงอัตราการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ปริมาณของน้ ามันเชื้อเพลิง  
 4) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบย้อนหลังถึงพฤติกรรมหรือการใช้เส้นทาง  
 5) ผู้ใช้บริการทราบถึงระยะทางที่วิ่งในรูปแบบต่าง ๆ  
 6) ผู้ใช้บริการทราบถึงความเร็วที่พนักงานขับรถขับขี่  
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 7) สามารถสร้างความปลอดภัยในการขับขี่เนื่องจากมีการเตือนเมื่อยานพาหนะมี
ความเร็วเกิน 80 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ส าหรับรถขนส่งสินค้าตามที่กฎหมายก าหนด จึงท าให้
สามารถลดปริมาณความเสียงของการเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนหน่ึง  

 8) ระบบ GPS Tracking System สามารถใช้ในการวางแผนการเดินทางเพื่อลด
ระยะทางการเดินทาง หรือเลือกเส้นทางที่สะดวกที่สุด ด้วยโปรแกรม Google Street View ที่มี
ความสามารถใช้ในการดู ค านวณ ลักษณะเส้นทางที่ใช้ก่อนการเดินทางจริง โดยเฉพาะฟังก์ชั่นใหม่
ของข่ายผู้ผลิตเคร่ืองมือที่ใช้ในการดูแผนที่ของ Google กับฟังก์ชั่นแสดงสถานะของปริมาณ
รถยนต์บนเส้นทางท าให้สามารถลีกเลี้ยงเส้นทางที่มีปริมาณรถที่หนาแน่น  

 9) สามารถลดและป้องกันการทุจริตในการขโมยน้ ามันเชื้อเพลิงไปขาย หรือขาย
อุปกรณ์ภายในยานพาหนะก่อนระยะเวลาที่ก าหนด  

 
5.4 การน าระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking System) มาใ ้กับธุรกิจ

ขนส่งสินค้า  
  ระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking System) ส าหรับธุรกิจขนส่งสินค้าโดย
ทั่ว ๆ ไป ธุรกิจขนส่งส่วนใหญ่รู้จักเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ และมีหลาย ๆ ธุรกิจได้มีการน าระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking System มา
ใช้บ้างแล้ว และเช่นเดียวกันก็มีอีกหลาย ๆ ธุรกิจที่ยังไม่มีการน าระบบติดตามยานพาหนะ (ฃGPS 
Tracking System นี้มาใช้ ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการไม่รู้ไม่เข้าใจในประโยชน์ที่แท้จริงของ
ระบบ หรือเหตุผลอ่ืน และหลาย ๆ ธุรกิจอาจจะคิดว่า ระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking 
System เป็นระบบที่ใช้ในการติดตามควบคุมรถไม่ให้ออกนอกเส้นทางเท่านั้น ไม่ได้ช่วยให้ต้นทุน
ลดลงแต่ประการใด แถมยังต้องเสียค่าบริการหรือค่า Air time รายปีด้วยสะอีก มันไม่ได้ลดมีแต่เพิ่ม
ค่าใช้จ่าย ซึ่งนั้นก็ไม่ผิดถ้าหลาย ๆ ธุรกิจขนส่งสินค้าจะคิดเห็นแบบนี้ ดังนั้นจึงได้มีการศึกษา
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบติดตามยานพาหนะ GPS Tracking System ในหลากหลายรูปแบบ 
  ระบบติดตามยานพาหนะในการขนส่งสินค้าปัจจุบันเป็นเทคโนโลยีที่มี
ความส าคัญต่อภาคธุรกิจขนส่งสินค้าเนื่องจากสามารถท าให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถใช้ลด
ต้นทุนในกระบวนการขนส่งได้เป็นอย่างดี เช่น การลดการทุจริตของพนักงานขับรถที่ส่งผลให้
ผู้ประกอบการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การจัดการวางแผนเส้นทางการขนส่งซึ่งท าให้ผู้ประกอบการได้
มีการเลือกใช้เส้นทางหรือหลบเลี่ยงเส้นทางที่ต้องใช้จ านวนพลังงานเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้น รวมถึงการ
ควบคุมพฤติกรรมการขับรถเร็วเกินก าหนดซึ่งส่งผลถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุส่งผลให้เกิด
ความเสียหายทั้งคนและทรัพย์สินองค์กร แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการขนส่งควรมีการศึกษา
ข้อมูลของระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking System) ก่อนการตัดสินใจเลือกซื้อหรือ
เลือกใช้บริการของผู้ขายตามตลาดทั่ว ๆ ไป ถึงระบบที่ใช้ว่าเป็นรูปแบบ GPS Tracking Off-Line 



40 
 

หรือ แบบ GPS Tracking Real Time โดยเฉพาะโปรแกรมควบคุมและแสดงผล GPS Tracking 
System เนื่องจากโปรแกรมควบคุมและแสดงผลมีความยากง่ายหรือความซับซ้อนของระบบที่
แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีการค านึงว่าโปรแกรมควบคุมและแสดงผลนี้ท าให้เกิดเป็น
อุปสรรคต่อการใช้งานของผู้ประกอบการหรือไม่ มีคู่มือให้หรือไม่ มีการอบรมการใช้งาน
โปรแกรมควบคุมและแสดงผลให้กับผู้ประกอบการหรือไม่อย่างไร และฟังก์ชั่นของระบบติดตาม
ยานพาหนะ (GPS Tracking System) ที่เป็นอุปกรณ์เสริม หรือฟังก์ชั่นเสริมขึ้นมา เช่น สามารถ
บันทึกภาพหรือเสียงในการขับขี่ของพนักงาน สามารถตรวจสอบการเบรค การเปิดไฟเลี้ยว เป็นต้น 
ซึ่งฟังก์ชั่นหรืออุปกรณ์เรานี้ต้องแรกมาด้วยค่าใช้จ่ายของตัวอุปกรณ์ ค่าบริการหรือ Air Time ใน
ราคาที่แพงขึ้นตามฟังก์ชั่นหรืออุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมา 
 
5.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการตรวจสอบการจัดส่งสินค้า 
  ระบบตรวจสอบและติดตามสิ่งของที่จัดส่งทางไปรษณีย์ เนื่องจากการบริการ
ไปรษณีย์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทยนั้นยังไม่มีบริการให้ผู้ฝากส่งสามารถตรวจสอบและ
ติดตามสถานะสิ่งของฝากส่งได้ หากสิ่งของเหล่านั้น ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนของกระบวนการ
จัดส่ง  เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามสิ่งของที่จัดส่ งทางไปรษณีย์และเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาขึ้น 
  5.1 เทค น ลยีท่ีใ ้ในการพัฒนาระบบบาร์ ค้ดหรือรหัสแถบ (Barcode) หมายถึง
สัญลักษณ์หรือเคร่ืองหมายประจ าตัวของสินค้า ซึ่งเป็นเลขรหัส ตัวของรหัสแถบจะประกอบด้วย
แถบด าและแถบ ขาวเรียงสลับกันโดยใช้ขนาดและการเรียงตัวของแถบทั้งสองในการเข้ารหัสข้อมูล 
รูปแบบมาตรฐานของรหัสแถบ แบ่งเป็น 5 รูปแบบ คือ รหัส 2ใน 5 2  of 5 Code รหัส 2 ใน 5 แบบ
สอดแทรกInterleaved2 of 5 รหัส 3 ใน 9 3 of 9 รหัส Codabar และรหัสUPC/EANแถบจะ
ประกอบด้วยแถบด าและแถบขาวเรียงสลับกันโดยใช้ขนาดและการเรียงตัวของแถบทั้งสองในการ
เข้ารหัสข้อมูล บาร์โค้ด เป็นสิ่งที่เราคุ้ยเคยและพบเห็นกันได้บ่อยในชีวิตประจ าวัน ซึ่งก็คือสติก
เกอร์สีขาวที่มีลายแถบด าเรียงกันเป็นแท่งตรงยาวที่ปิดอยู่ตามผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบข้อมูล หรือคิดราคาสินค้านั่นเอง บาร์โค้ด (Barcode) ในความหมายภาษาไทยก็คือ “รหัส
แท่ง” โดยที่ลักษณะทั่วไปของบาร์โค้ดจะประกอบด้วยเส้นสีทึบเข้ม (มักใช้เป็นสีด า) สลับกับเส้น
ขาว หรือพื้นสีขาวการท างานของรหัสบาร์โค้ดคือ รหัสเหล่านี้จะถูกใช้แทนรหัสแบบตัวเลขและ
ตัวอักษร ซึ่งจะท างานประสานกับเคร่ืองอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) เพื่อประมวลผลไปยัง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย าสูง ด้วยเหตุนี้ การใช้บาร์โค้ดจึงเป็นการเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ อุตสาหกรรม และยังสามารถเก็บข้อมูลมหาศาลได้
อย่างง่ายดายไม่เพียงเท่านี้ เทคโนโลยีบาร์โค้ดนี้ยังมีประโยชน์ต่อธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต
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อีกมากมาย โดยเฉพาะการพัฒนาไปสู่ขั้นกว่าของเทคโนโลยีชนิดนี้ ซึ่งจะรองรับการท างานและ
ส่งเสริมธุรกิจได้อย่างมหาศาล 

5.2 ระบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์  
   ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นท างานภายใต้ระบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ (Client-
Server System) ซึ่งมีลักษณะการท างานที่เป็นการประสานกันระหว่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 
เคร่ืองขึ้นไป โดยแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ผู้ให้บริการ (Server) และผู้ใช้บริการ(Client) ซึ่ง ผู้
ให้บริการสามารถให้บริการได้หลาย ๆ คน พร้อมกันผ่านระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีแบบไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้จากทุกที่  ๆ มีระบบอินเทอร์เน็ต
เข้าถึง  เครือข่ายประเภทนี้จะมีเคร่ืองศูนย์บริการ ที่เรียกว่า เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ และมีเคร่ืองลูกข่ายต่าง 
ๆ เชื่อมต่อ โดยเครือข่ายหนึ่งอาจมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มากกว่าหนึ่งตัวเชื่อมต่อภายในวงแลนเดียวกัน 
ซึ่งเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวก็ท าหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน เช่น 

               1.ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server) คือ เคร่ืองที่ให้บริการแฟ้มข้อมูลให้แก่เคร่ืองลูก
ข่าย 
               2. พรินต์เซิร์ฟเวอร์ (Print Server) คือ เคร่ืองที่บริการงานพิมพ์ให้แก่เคร่ืองลูกข่าย 
โดยบันทึกงานพิมพ์เก็บไว้ในรูปแบบของสพูล (Spool) และด าเนินการพิมพ์งานตามล าดับคิว 

              3. ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) คือ เคร่ืองที่บริการฐานข้อมูลให้แก่
เคร่ืองลูกข่าย 

              4. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เคร่ืองที่จัดเก็บข้อมูลด้านเว็บเพจขององค์กร 
เพื่อให้ผู้ท่องอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงเว็บขององค์กรได้ 

               5. เมลเซิ ร์ฟเวอร์ (Maill Server) คือ เคร่ืองที่จัดเก็บข้อมูลด้านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail ที่มีการรับส่งระหว่างกันภายในเครือข่าย 

 

  5.2.1 เอ ทีเอ็มแอล (HTML)  
   HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
แสดงผลของเอกสารบน website หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและก าหนดมาตรฐานโดย
องค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้าน Software ของ Microsoft 
ท าให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML Applicationเป็น
ภาษาหลักที่ใช้ในการแสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ สามารถน าเสนอข้อมูลที่มีทั้งตัวอักษร ภาพ เสียง 
และภาพยนตร์ เอชทีเอ็มแอลสามารถเชื่อมโยงกับเอกสารอ่ืน ๆ ได้ง่าย 
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   5.2.2 พีเอ พี (Personal Home Page Tool: PHP)  

   เป็นการเขียนค าสั่งหรือโค้ดโปรแกรมบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-SideScript) คือ มี
การท างานที่ฝั่งของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งรูปแบบในการเขียนค าสั่งการท างานมี
ลักษณะคล้ายกับภาษาเพริลหรือภาษาซี และสามารถที่จะใช้ร่วมกับภาษาเอชทีเอ็มแอลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คุณสมบัติของ PHPอย่างที่บอกคือ แสดงผลในรูปแบบ HTML ซึ่งจะไม่แสดงค าสั่งที่
ผู้ใช้เขียน ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่พีเอชพีแตกต่างจากภาษาอ่ืน เช่น  Javascript ที่เป็น Client-side-
script  ที่ผู้อ่ืนสามารถอ่าน และ copy code ไปใช้ต่อได้ เป็นที่นิยมกันมาในการน ามาท า webpage 
ในปัจจุบันนี้ทั้งในส่วนของ blog และ ธุรกิจ e-commerce เป็นที่มาของการน าไปสู่การเป็นส่วน
หนึ่ง LAMP ที่โด่งดังมากในโลกของ website เพื่อใช้ในการ deploy code ซึ่ง PHP ก็เลยการเป็น P 
ตัวสุดท้ายของ LAMP เพราะเป็นก าท างานในส่วนของ application layer ที่แสดง output และใกล้
กับส่วน user interface ที่สุด 
 
   5.2.3 เพาเวอร์บิวเดอร์ (PowerBuilder) 
   เป็นซอฟต์แวร์เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานต่าง ๆ โดยเป็นการ
พัฒนาระบบงานทางด้านการจัดการฐานข้อมูลเป็นหลัก ซึ่งโปรแกรมจะท าหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้ใน
ลักษณะกราฟิกโหมด(Graphical User Interface: GUI) และใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเป็น
ภาษาในการติดต่อใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล 

 

5.3 ศึกษาขั้นตอนการท างานเดิมและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
  ในขั้นตอนนี้ผู้พัฒนาได้ท าการศึกษาลักษณะการท างานในการจัดส่งสิ่งของทาง
ไปรษณีย์ภายในประเทศไทย ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 5.3.1 ที่ท าการที่เกี่ยวข้องมี 3 ประเภท คือ 
   1. ศูนย์ไปรษณีย์ (ศป.) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งสิ่งของทางไปรษณีย์
ภายในประเทศมีทั้งหมด 12 แห่ง  
   2. ที่ท าการไปรษณีย์ (ปณ.)ที่ให้บริการไปรษณีย์ทั่วประเทศ มีทั้งสิ้น 
1,176 แห่ง แบ่งเป็น ที่ท าการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 156 แห่งและที่ท าการ
ไปรษณีย์ในต่างจังหวัด 1,020 แห่ง  
   3. ต้นสังกัด คือ ที่ท าการไปรษณีย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นศูนย์กลางในการส่งต่อ
สิ่งของส่งทางไปรษณีย์ มีทั้งสิ้น 5 แห่ง 

 5.3.2 ถุงไปรษณีย์ที่ใช้ในการบรรจุสิ่งของส่งทางไปรษณีย์1 แบ่งออกเป็น 
5 ประเภท คือ 

https://saixiii.com/what-is-lamp/
https://saixiii.com/what-is-lamp/
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   1. แอลซี LC บรรจุไปรษณียภัณฑ์ชนิดจดหมาย และไปรษณียบัตร  
   2. เอโอ(AO) บรรจุไปรษณียภัณฑ์ชนิดของตีพิมพ์ และเคร่ืองอ่านส าหรับ
คนเสีย  
   3. ซีพี (CP) บรรจุพัสดุไปรษณีย์  
   4. อาร์ (R) บรรจุสิ่งของฝากส่งที่ใช้บริการลงทะเบียน  
   5. อีเอ็มเอส (EMS) สิ่งของฝากส่งที่ใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ 

5.4 การออกแบบและการพัฒนาระบบ 
  ในขั้นตอนนี้ผู้พัฒนาได้ท า การออกแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ 
หน้าจอ และรูปแบบของรายงานก่อนที่จะน าไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาระบบต่อไปโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมของระบบตรวจสอบและติดตามสิ่งของที่จัดส่งทางไปรษณีย์ประกอบไปด้วย 4 ส่วน 
  1. ส่วนการท างานที่ท าการไปรษณีย์  
  2. ส่วนการท างานฮับต้นสังกัด 
  3. ส่วนการท างานศูนย์ไปรษณีย์  
  4. ส่วนของลูกค้า  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.13 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ 
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   การพัฒนาระบบงานได้ใช้โปรแกรมเพาเวอร์บิวเดอร์ ซึ่งสามารถเขียนค าสั่งเพื่อ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อควบคุมการท างานได้ เรียกการเขียนโปรแกรมในลักษณะนี้ว่า
การเขียนโปรแกรมแบบเหตุการณ์บังคับ Event-driven Programming) จะใช้ภาษา(Power Script) 
ควบคุมการท างานของระบบงานในแต่ละเหตุการณ์ และสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันหลาย ๆ ฟังก์ชัน
ให้ท างานพร้อม ๆ กัน ซึ่งจะช่วยให้ระบบงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.5 การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบ 

  ทดสอบและประเมินการท างานของระบบว่ามีกระบวนการท างานถูกต้องและตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ โดยการทดสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

   5.5.1 การทดสอบโดยผู้พัฒนา ใช้กระบวนการทดสอบแบบกล่องด า 
Black-box Testing ซึ่งเป็นการทดสอบการท างานของระบบโดยรวม โดยแบ่งการทดสอบออกเป็น5 
ส่วน คือ    

  1. ส่วนการท างานที่ท าการไปรษณีย์  

  2. ส่วนการท างานฮับต้นสังกัด  
  3. ส่วนการท างานศูนย์ไปรษณีย์  
  4. ส่วนการตรวจสอบการจัดส่งสิ่งของฝากส่ง  
  5. ส่วนการตรวจสอบสถานะปัจจุบันของสิ่งของฝากส่ง 
   5.5.2 การทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ระบบ เป็นการประเมินหา
ประสิทธิภาพของระบบตรวจสอบและติดตามสิ่งของที่จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยแบ่งการทดสอบ
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบออกเป็น 6 ด้าน คือ  
  1. การประเมินด้านความต้องการของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ส่วนการท างานที่ท าการ
ไปรษณีย์ 
  2. การประเมินด้านความต้องการของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ส่วนการท างานฮับต้น
สังกัด การประเมินด้านความต้อง 
  3. การของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ส่วนการท างานศูนย์ไปรษณีย์ 
  4. การประเมินด้านหน้าที่ของระบบ  
  5. การประเมินด้านการใช้งานระบบ  
  6. การประเมินด้านความปลอดภัยของระบบ 
 

5.6  ลการด าเนินงาน 
  การท างานโดยรวมของระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
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   5.6.1 ส่วนระบบงานส าหรับที่ท าการไปรษณีย์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ 
   1. ส่วนเมนูหลัก 
   2. ส่วนแถบเคร่ืองมือ 
   3. ส่วนการท างาน 
 
 

 

 

 

   

 

   ภาพที่ 3.14 หน้าจอส่วนการท างานที่ท าการไปรษณีย์ 

   5.6.2 ส่วนการท างานที่ท าการไปรษณีย์ ประกอบด้วย 7 เมนูหลัก คือ 

   1. ค าสั่ง  
   2. ปรับปรุงข้อมูล ที่ท าการ 
   3. ไปรษณีย์สอบถามข้อมูล  
   4. ส่งข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์  
   5. ค าสั่งรายงาน  
   6. เกี่ยวกับโปรแกรม 
   5.6.3 ส่วนการท างานฮับต้นสังกัด ประกอบด้วย 7เมนูหลัก คือ  
   1. ค าสั่ง  
   2. ปรับปรุงข้อมูล  
   3. ฮับต้นสังกัด  
   4. สอบถามข้อมูล  



46 
 

   5. ส่งข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์  
   6. ค าสั่งรายงาน  
   7. เกี่ยวกับโปรแกรม   
   5.6.4 ส่วนการท างานศูนย์ไปรษณีย์ ประกอบด้วย7 เมนูหลัก คือ  
   1. ค าสั่ง  
   2. ปรับปรุงข้อมูล  
   3. ศูนย์ไปรษณีย์  
   4. สอบถามข้อมูล  
   5. ส่งข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์  
   6. ค าสั่งรายงาน  
   7. เกี่ยวกับโปรแกรม 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.15 หน้าจอตรวจสอบสถานะปัจจุบันของสิ่งของ 

  5.6.5 ส่วนการตรวจสอบสถานะปัจจุบันของสิ่งของฝากส่ง ลูกค้าสามารถ
ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของสิ่งของฝากส่งได้โดยผ่านทางเว็บบราวเซอร์ การแสดงข้อมูล
ประกอบด้วย หมายเลขสิ่งของ ประเภทสิ่งของ วันที่ฝากส่งต้นทาง ปลายทาง และสถานะ  
  5.6.6 ส่วนการตรวจสอบการจัดส่งสิ่งของ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์สามารถตรวจสอบ
การจัดส่งสิ่งของได้หลังจากการเข้าสู่ระบบโดยผ่านทางบราวเซอร์ ดังภาพที่ 11.5 
 
 
 



47 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.16 หน้าจอการเข้าสู่ระบบของเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์เพื่อตรวจสอบการจัดส่งสิ่งของ 

   5.6.7 การแสดงข้อมูล ประกอบด้วย หมายเลขสิ่งของ ประเภทสิ่งของ วันที่ฝากส่ง 
ต้นทาง ปลายทาง สถานะ และที่อยู่ปัจจุบัน ดังภาพที่ 11.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 3.17 หน้าจอตรวจสอบการจัดส่งสิ่งของ 

5.7 สรุป ล 
  เป็นการพัฒนาระบบตรวจสอบและติดตามสิ่งของที่จัดส่งทางไปรษณีย์ พัฒนา
โดยใช้โปรแกรมเพาเวอร์บิวเดอร์ บนพื้นฐานของระบบจัดการฐานข้อมูลไซเบสเอสคิว                
แอลเอนนีแวร์ และโปรแกรมภาษาพีเอชพี ผลการพัฒนาระบบ พบว่าระบบสามารถสนับสนุนการ
ท างานในการจัดส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ขอการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยระบบได้
ผ่านการประเมินประสิทธิภาพการท างานจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
งานไปรษณีย์ และเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ที่ใช้งานระบบ ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการการจัดส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. นิยามศัพท์ 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 การขนส่ง Transportation การเคลื่อนที่ของคน, สัตว์

หรือการขนส่งสินค้าจากที่
หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

2 การควบคุมการขนส่ง Transportation Control การควบคุมการขนส่งสินค้า
ให้ถึงที่หมายที่ก าหนด 

3 โหลดสินค้าเต็มรถบรรทุก full truck load ก า ร ร ว บ ร ว ม สิ น ค้ า จ า ก
โรงงานไปส่งให้เต็มคันรถ 

4 การบริการถบรรทุกสินค้า
ขึ้นรถ 

Truck  Loading การดูแลรถบรรทุกสินค้าขึ้น
รถบรรทุก 

5 การจัดการกลุ่มยานพาหนะ Flat Rack Container การจัดบริหารคนขับรถให้มี
ความพร้อมเสมอ 

6 กระจายสินค้า Physical Distribution การ เคลื่ อนย้ ายสินค้ าของ
ผู้ผลิตเพื่อตอบสนองความ
ต้องการ และสร้างความพอใจ
ให้กับลูกค้าในด้าน 

7 การวางแผนการขนส่ง Planning มีการวางแผนในกระบวนการ
ท างาน 

8 ขนส่งทางเคร่ืองบิน  Airlines เป็นการขนส่งทางอากาศที่ถือ
ว่ารวดเร็วที่สุดและค่าขนส่ง
สูงที่สุด 

9 ขนส่งทางน้ า  Water Transportation การขนส่งทางเรือรวมถึงการ
ขนส่งทางทะเล ซึ่งส่วนใหญ่
ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ การขนส่ง
ทางน้ านี้เหมาะสมกับสินค้าที่
มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณ
มาก 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMo8_X5ebPAhVP0WMKHR0cBkcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.baanjomyut.com%2Flibrary_2%2Fextension-2%2Fthe_origin_and_development_of_transportation%2F03.html&usg=AFQjCNEYLhSZO4gR50m8KGcrJfBjoaQQ5g&sig2=tYRqRKKyrcicG1wcCayJTA&bvm=bv.135974163,d.c2I
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMo8_X5ebPAhVP0WMKHR0cBkcQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.baanjomyut.com%2Flibrary_2%2Fextension-2%2Fthe_origin_and_development_of_transportation%2F03.html&usg=AFQjCNEYLhSZO4gR50m8KGcrJfBjoaQQ5g&sig2=tYRqRKKyrcicG1wcCayJTA&bvm=bv.135974163,d.c2I
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
10 ค่าใช้จ่ายค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

เพิ่มเติม 

Bunker Adjustment Factor ค่าใช้จ่ายที่ เกิดจากค่าน้ ามัน
เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ที่ สู ง ขึ้ น  เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บ
เพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ 

11 ค่าเสียเวลาของเรือ Demurange Charge ค่าเสียเวลาของเรือ หรือค่า
เสี ย เวลาของตู้สิ นค้ าที่ ไม่
สามารถน าออกจากท่าได้ตาม
เวลาที่ก าหนด 

12 จัดการวัสดุ Material Handing เป็นเ ร่ืองของกระบวนการ
ผลิ ตขององค์ กรที่ ต้ อง ให้
ความส าคัญและด า เนินการ
อย่างจริงจังเพื่อการบริหารโซ่
อุ ป ท า น ใ นก า ร ผ ลิ ต ข อ ง
โรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

13 จุดผ่านแดนชั่วคราว Temporary Crossing Point เป็นจุดผ่านแดนที่เปิดเป็นการ
เฉพาะกิ จ เพื่ อ เหตุฉุ ก เฉิน
จ าเป็นเฉพาะคราวเท่านั้น 

14 จุดผ่านแดนถาวร Permanent Crossing 
Point/International Check 
Point 

เป็นจุดผ่านแดนที่รัฐบาลไทย
และรัฐบาลของประเทศที่มี
พรมแดนติดต่อกัน ประกาศ
ให้มี ก ารสัญจรไป -มา  ทั้ ง
บุ ค ค ล  สิ่ ง ข อ ง แ ล ะ
ยานพาหนะ 

15 ด่านชั่งน้ าหนักขณะรถวิ่ง Weight in motion ด่ า น ชั่ ง น้ า ห นั ก ที่ ติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์ชั่งน้ าหนักไว้บนพื้น
ถนน ที่สามารถชั่งน้ าหนัก
ขณะที่รถเคลื่อนที่ได้ 

16 ด าเนินงานเกี่ยวกับค าสั่งซื้อ Order Processing การจัดหาของที่ต้องการตาม
ใบสั่งซื้อของลูกค้า 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

17 ต้นทุนคงที่ Fixed cost เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่
มี ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ต า ม
ปริมาณการขนส่ง 

18 ต้นทุนผันแปร  Variable cost เป็นต้นทุนหรือ ค่าใช้จ่ายที่มี
การเปลี่ยนแปลง ตามปริมาณ
การให้บริการการขนส่ง 

19 ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40ฟุต Forty Foot Equipvalent Unit ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40ฟุต 
20 ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า Freight Forwader ผู้ท าหน้าที่แทนผู้น าเข้าและ

ส่งออกสินค้าในเร่ืองต่าง ๆ 
21 เที่ยวบินและวันที่เคร่ืองออก Flight/Date เที่ยวบินและวันที่เคร่ืองออก 
22 น้ าหนักรวมของสินค้า Gross Weight การรวบรวมน้ าหนักของ

สินค้าทุกชนิด 
23 บริการขนส่งจากที่ถึงที่ Door-to-Door Service บ ริก า ร รับส่ งสิ นค้ า  ที่ จ ะ

อ านวยความสะดวกให้แก่ทั้ง
ผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้า  

24 ใบก ากับสินค้า Invoice เอกสารที่แสดงรายการสินค้า
ที่ผู้ขายจัดส่งให้กับผู้ซื้อ 

25 บริการ Services การบริการดูแลเอาใจใส่ใน
การท างาน 

26 ใบขอซื้อ  Purchase Requisition เอกสารขอซื้อ/จ้าง ที่ภาควิชา/
หน่วยงาน มีความประสงค์
ต้องการใช้พัสดุและต้อง 

27 ใบสั่งซื้อสินค้า   Purchase Order เอกสารที่แผนกจัดซื้อสินค้า
จัดท าขึ้นหลังจาก ได้รับใบขอ
ซื้อสินค้าจากแผนกคลังสินค้า 

28 ใบรับสินค้า Receive Report เอกสารที่ผู้ซื้อจะต้องท าการ
ตรวจนับสินค้า เมื่อถูกต้อง
แล้วก็จัดท าใบรับสินค้าส่งไป
ให้ผู้ขายสินค้า 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
29 ใบส่งสินค้า Delivery note เ อกส า รจ ากผู้ ส่ ง สิ นค้ า ที่

ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งแสดง
สินค้าที่ จัดส่ งถึ งผู้ รับ  เป็น
หลักฐานที่สามารถใช้ยืนยัน
ได้ว่าส่งสินค้าไปแล้ว 

30 ใบเสร็จรับเงิน  Receipt เอกสารที่ผู้ขายออกให้ผู้ซื้อ
เพี่อรับเงิน 

31 บรรจุหีบห่อ Packing List เอกสารแสดงรายการบรรจุ
หีบห่อที่ผู้ขายจัดท าให้ผู้ซื้อ 
คล้ายกับ บัญชีราคาสินค้าของ
ผู้ขาย  

32 บรรทุกสินค้าปริมาณไม่มาก Small Carrying รถบรรทุกขนสินค้าได้น้อย 
เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบ
การขนส่งอ่ืน 

33 ประกันภัยการขนส่ง Inland Transit Insurance การขนส่งภายในประเทศ ไม่
ว่าจะเป็น ทางบก ทางน้ า ทาง 

34 ประกันชีวิต 
 

Life Insurance 
 

เป็นการบรรเทาหรือชดเชย
ความสูญเสียในกรณีที่ เกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ท าให้
เกิดการสูญเสียชีวิต 

35 ประกันวินาศภัย Non-Life Insurance 
 

ก า รที่ ผู้ รั บ ป ร ะ กั น ภั ย ท า
สัญญายินยอมที่จะชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน ในกรณีที่เกิด
ความเสียหายเกี่ยวกับที่ เอา
ป ร ะ กั น ภั ย  โ ด ย ที่ ผู้ เ อ า
ประกันภัยตกลงจ่ายค่า เบี้ย
ป ร ะ กั น ภั ย ใ ห้ แ ก่ ผู้ รั บ
ประกันภัย 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
36 ประกันอัคคีภัย Fire Insurance การประกันภั ยที่ คุ้ มครอง

ท รัพย์ สิ น จ ากภั ย ไฟไหม้ 
ฟ้าผ่า 

37 ประสานงานการขนส่ง  Co-Ordination การประสานความร่วมมือเป็น
กลยุทธ์ที่จ าเป็นเพื่อความอยู่
รอดของกลุ่มผู้ประกอบการ 

38 ประกันทางทะเลและการ
ขนส่ง 

Marine Insurance เป็นการประกันภัยที่คุ้มครอง
ความเสียหายของตัวเรือ 

39 ประกันรถยนต์  Motor Insurance จะให้ความคุ้มครองความ
เสียหายที่ เกิดขึ้นกับตัวรถ        
ผู้ขับขี่รถยนต์และผู้โดยสารที่
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

40 ประกันภัยรถภาคบังคับ Compulsory Motor 
Insurance 
 

การประกันภัยรถประเภทที่
กฎหมายให้เจ้าของรถซึ่งใช้
หรือมีรถไว้เพื่อใช้ ต้องจัดให้
มีการประกันความเสียหาย
ส าหรับผู้ประสบภัย 

41 ผู้รับสินค้า Notify Party ผู้ที่ได้รับสินค้าจากผู้ส่งสินค้า 
42 ผู้ส่งออกสินค้า  

 
Shipping or Exporter 
 

ส่งมอบสินค้าที่น าเข้าจากต่าง 
ประเทศให้แก่ผู้น าเข้าหรือส่ง
สิ น ค้ า อ อ ก น อ อ ก
ร าชอ าณา จั ก ร เพื่ อ ส่ ง ไ ป
ต่างประเทศให้แก่ผู้ส่งออก 

43  ู้รับประโยชน์ The Beneficiary เป็นบุคคลภายนอกสัญญาที่มี
สิ ท ธิ รั บป ร ะ โ ย ชน์ ใ นค่ า
สินไหมทดแทน เมื่อมีผู้ รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์แล้ว 
ผู้ เอาประกันภัยจะไม่มีสิทธิ
รับค่ าสินไหมทดแทนอีก
ต่อไป 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
44 ยานพาหนะที่ท าสัญญา  Contact Carrier การให้บริการขนส่งส าหรับ

ลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ที่มีการท า
สัญญาจัดจ้างกันเฉพาะงาน 

45 เรือที่ขนสินค้าหีบห่อ Break-Bulk Carrier เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้าที่
เป็นหีบห่อหรือสินค้าที่ เป็น
ชิ้น เช่น เหล็ก รถยนต์ 
 

46 เรือจรเช่าเหมาล า Charter  เรือจรเช่าเหมาล าที่ไม่มีการ
ก าหนดเส้นทางและตาราง
เดินเรือที่แน่นอนตายตัว 
 

47 รถบรรทุก Truck รถบรรทุกสินค้าขึ้นรถ 
48 รถไฟ Railroads รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาว

โดยมีหัวรถจักรลากให้ 
 

49 เรือขนาดใหญ่ Speed boat เ รื อขนาดใหญ่ที่ ส าม ารถ
บรรทุกสินค้าได้จ านวนมาก 
 

50 รถยกตู้สินค้า Special Forklift รถยกขึ้นของตู้สินค้า ,เคร่ือง
ยก 
 

51 วางแผนการขนส่ง Planning กระบวนการของการพิจารณา
ตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท า
อะไร ท าอย่างไร ท าเมื่อไหร่ 
ท า ที่ไหน ท าไม่ต้องท า ท า
เพื่อใคร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

 
52 สนามบินปลายทาง Airport of Destination สนามบินปลายทางการขนส่ง

สินค้า 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
53 สินค้าเทกอง Bulk Cargo สินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ 

โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า 
ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงใน
ระวางเรือใหญ่ เช่น ปุ๋ย มัน
ส าปะหลัง น้ าตาล ถ่านหิน 
 

54 สินค้าจนเต็มตู้คอนเทน
เนอร์ 

Full Container Load คือการบรรจุสินค้าจนเต็มตู้
คอนเทนเนอร์ ซึ่งอาจเป็นได้
ทั้งการน าเข้าหรือส่งออก 
 

55 สินค้าอันตราย Hazardous Goods เป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการ
ขนส่งมีความเสี่ยงที่ จะเกิด
ค ว า ม เ สี่ ย ห า ย ต่ อ ชี วิ ต 
ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม  
 

56 ออเดอร์ลูกค้า Customer Order ความต้องการสินค้าของลูกค้า
ที่ถูกส่งมา 
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บทที ่4 
การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

 
 จากที่ได้ไปเยี่ยมชม บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่ง
บริษัทผลิตถุงหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ถุงเท้านักเรียน ถุงเท้าธุรกิจ ถุงเท้าท างาน ถุงเท้ากีฬา โดย
มีระบบSoftware และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือระบบ IT ที่มี
ประสิทธิภาพ เส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าและลดต้นทุนสินค้า การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง
สินค้า และลดต้นทุนการขนส่ง โดยใช้เทคโนโลยี การจ ากัดเส้นทางในการขนส่งให้เร็วที่สุด โดย
ไม่ติดขัดจากจราจรที่แออัดในบางพื้นที่ โดยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 
 

1. เส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าและการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 
1.1 เส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าของบริษัทแยกออกเป็น 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 เส้นทางส่งสินค้าภายในประเทศจะกระจายสินค้าตามแผนการส่งสินค้า

ตามความต้องการที่สั่งสินค้ามาทางบริษัท                                                                                                            

ส่วนที่ 2 เส้นทางการส่งออกต่างประเทศบริษัทมีช่องทางการส่งหลายเส้นทาง เช่น 

ขนส่งจากบริษัทไปยังท่าเรือต่าง ๆ ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น และการจัดส่งทาง 

DHL การจัดส่งทาง AIR                                      

                           1.2 การลดต้นทุนค่าขนส่งทางบริษัทมีมาตรการตามแผนงาน ดังนี ้

     1. จัดท าแผนการจัดส่งสินค้าล่วงหน้าก่อนถึงวันส่งออก 3 วัน เพื่อวางแผน

จัดล าดับปริมาณสินค้าที่จะส่งในแต่ละรอบให้เหมาะสมกับรถบรรทุกที่จะส่งสินค้า 

      2. วางแผนเส้นทางการขนส่งของแต่ละลูกค้าวางแผนเส้นทางที่ไปทางเดียวกัน 

 

2. ระบบความปลอดภัยท่ีน ามาใ ้ในการขนส่งสินค้า 

                           ระบบการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า ทางบริษัทใช้ระบบ C-TPAT 

เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่มีกรอบการสร้างมาจากมาตรฐาน ISO28000  C-TPAT 

ประกอบไปด้วย 
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                           2.1 สิ่งที่จ าเป็นของการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ 

                           2.2 ความปลอดภัยของตู้ล าเลียง.3 การควบคุมทางกายภาพความปลอดภัยทางด้าน

บุคลากร 

                           2.4 การฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยและการระวังภัยคุกคาม 

                            2.5 การรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

3. ตรวจสอบในการจัดส่งสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า 

                           การตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่จัดส่งไปยังลูกค้าทางบริษัทมีระบบการ

ตรวจสอบตั้งแต่สินค้าออกจากบริษัทจนถึงมือผู้รับ ดังนี้ 

                           3.1 บริษัทมีการสแกนบาร์โค้ด 

                           3.2 บริษัทมีเอกสารก ากับไปกับสินค้าทุกคร้ัง 

                           3.3 สินค้าที่จะโหลดขึ้นรถจะมีผู้ตรวจสอบ 3 ฝ่าย มีเจ้าหน้าที่ขนส่ง รปภ. 

คนขบัรถ เซ้นต์รับทราบจ านวนการส่งออก 

                            3.4 เอกสารที่ก ากับไปกับสินค้าต้องมีผู้รับเซ็นก ากับรับสินค้าถูกต้องทุกคร้ัง 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แผ่นสแกนบาร์โค้ดบนกล่องสินค้า 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 บาร์โค้ดติดกับกล่องสินค้า 
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ภาพที่ 4.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้าและน าขึ้นรถส่งสินค้า 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 ใบรับสินค้า 

ภาพที่ 4.3 เอกสารที่ก ากับไปกับสินค้า 
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4. เทค น ลยีท่ีใ ้ในการขนสินค้า 

                             ทางบริษัทไม่มีการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการขนส่ง บริษัทได้จ้างบริษัทซัพ

พลายเชนที่จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเพราะการขนส่งที่ไม่ได้มีการวางแผนจะท าให้สิ้นเปลือง

ทรัพยากร บริษัทได้จ้างซัพพลายเชนเพื่อลดต้นทุนการขนส่งเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งลดการ

สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากร 

 

5. แนวทางในการศึกษาและประยุกต์ใ ้ในการประกอบอา ีพในอนาคต 

                             การศึกษา 

    สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประกอบในการเรียนในแต่ละรายวิชาให้เกิดการ

สอดคล้องภาคทฤษฎีและภาคของการท างาน อีกทั้งยังสามารถน าความรู้ที่ได้มาประกอบในการท า

วิชาโครงการ  

                             การประกอบอา ีพ 

    สามารถน าไปสอบการวัดผลวิชาชีพเพื่อน ามาประกอบอาชีพและเป็นความรู้

พื้นฐานในการปฏิบัติงาน รวมถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการท างาน 

 

 6. น าหลักปรั ญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมานมาประยุกต์ใ ้ในการขนส่งสินค้า 

                             หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านคุณธรรมมีความสื่อสัตย์สุจริต ความอดทน

และความเพียรที่น ามาใช้ในการท างานคร้ังนี้คือ มีความโปร่งใสในการท างาน ปฏิบัติงานที่ได้รับ

มอบหมายด้วยความตั้งใจและกระตือรือร้น มีความอดทนในการท างานเป็นกลุ่มและการอดทนต่อ

สถานการณ์หรืออุปสรรคต่าง ๆ มีการใช้สติปัญญาในการจัดการว่าอุปสรรคต่าง ๆ 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 จากการที่คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ไปศึกษาดูงานที่ บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด 

จ ากัด ในเร่ืองการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ท าให้คณะผู้รับผิดชอบได้ทราบถึงการท างานของ

ของการขนส่งสินค้าดังนี้ 

สรุป 
 บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด ได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขนส่ง เพื่อวางแผนการ
จัดล าดับปริมาณสินค้าที่จะขนส่งในแต่ละรอบให้เหมาะสมกับรถบรรทุกสินค้าและ ในส่วนระบบ
การรักษาความปลอดภัยทาง บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด ได้มีการน าระบบ C-TPAT เป็นมาตรการ
รักษาความปลอดภัยจากมาตรฐาน ISO28000  C-TPAT และในส่วนการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า มี
ระบบการตรวจสอบสินค้า ระหว่างการขนส่ง มีการสแกนบาร์โค้ด และเอกสารก ากับไปกับสินค้า
ทุกคร้ัง 
 จากการได้ศึกษาดูงานท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาในการที่น าเทคนิคการลดต้นทุน
การขนส่งสินค้า เข้ามาช่วยในการขนส่งสินค้า โดยท าการคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ เช่น ปัญหาการจราจร สภาพอากาศ การเกิดปัญหาทางการขนส่ง หรืออุบัติเหตุ 
เพื่อให้บริษัทฯ ขนส่งสินค้าเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อสรุปจากการศึกษาดังนี้ เพื่อให้
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อไป 
 ซึ่งการเข้าไปศึกษาดูงาน บริษัท ถุงเท้าไทยจ ากัด จ ากัด เห็นได้ว่า การจัดการการ
ลดต้นทุนในการขนส่งถุงเท้าและอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ มีประสิทธิภาพการขนส่งดังนี้ 
 1. สามารถน าเทคนิคการลดต้นทุนการขนส่งมาใช้ในการก าหนดเส้นทางการ
ขนส่ง เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ และการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง จากการขับรถออกนอก
เส้นทางหรือพนักงานไม่ช านาญเส้นทาง และการเกิดอุบัติเหตุจากการไม่ที่ได้ตรวจสอบเส้นทางจุด
อันตราย 

2. ในการขนส่งต่างประเทศ มีช่องทางการส่งหลายเส้นทาง เช่น ขนส่งจากบริษัท

ไปยัง ท่าเรือคลองเตยหรือ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น และการจัดส่งทาง DHL การจัดส่งทาง AIR                 
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 3. มีการบริหารเวลารถในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ ขนส่งสินค้าไปถึงลูกค้าได้
ตรงตามเวลาที่นัดหมายหรือก าหนดไว้ การขับรถส่งสินค้าจะมีระยะทางค่อนข้างไกลท าให้มีการ
ก าหนดเวลาและก าหนดจุดพักรถเพื่อเปลี่ยนคนขับ เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากอาการ
เหนื่อยล้า 
 4. น าไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ และไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพในอนาคต
ได้อย่างถูกต้องสามารถพัฒนาต่อยอดเรียนรู้เพิ่มเติมและการสร้างสรรค์ความรู้ในท างานเพื่อการ
สร้างรายได้ 
 
 จากการที่ได้ศึกษาการจัดการขนส่งถุงเท้า และอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ บริษัท ถุงเท้าไทย
จ ากัด ได้พบปัญหาทางคณะผู้จัดท ามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการน าอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันและลดปัญหาการหลงทางจาก
เส้นทางที่ไม่คุ้นเคย โดยมีการน าระบบ GPS มาช่วยเหลือในการขนส่งสินค้าต่าง ๆไปยังลูกค้าเพื่อ
ป้องกันปัญหาการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

2. ติดตามข่าวสารต่าง ๆ สภาพภูมิอากาศต่าง ๆ เช่น ดินฟ้า อากาศ เพื่อป้องกัน

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นบนท้องถนนในระหว่างการขนส่งสินค้า เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ

ขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าและ ถึงก่อนเวลาที่ก าหนด มีการวางแผนการก าหนดเวลาในการขนส่ง มี

การตรวจสอบ สภาพการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละวันเพื่อป้องกันปัญหาการ

เกิดการจราจรติดขัดและลดปัญหาการขนส่งสินค้า ไม่ตรงตามเวลาเวลาที่ก าหนด 

 3.   การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์

สุจริต ปฏิบัติงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความขยันหมั่นเพียร 

 

ข้อเสนอแนะของ ู้เ ี่ยว าญ 

1. มีการน าเสนอที่ดีเข้าใจในรายละเอียดในเกณฑ์ดี  

2. การตอบค าถามต้องให้ชัดเจนกว่านี้ 
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ภาค นวก ก 
ใบบันทึกการปฏิบัติงาน ครงการ 
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ภาค นวก ข 
ใบขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 

บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด 
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ภาค นวก ค 
ภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานภายใน 

บริษัท ถุงเท้าไทย จ ากัด 
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ภาพท่ี 1 ฟังบรรยายเก่ียวกบับริษทั ถุงเทา้ไทย จ ากดั โดยคุณโกวิท ตุม้สุวรรณ์ 

ภาพท่ี 2 พาเดินไปดูคลงัสินคา้ 
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ภาพที่ 3 ลงชื่อเพื่อแลกบัตรก่อนเข้าคลังสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ฟังบรรยายในเร่ืองการบริหารคลังสินค้า จากเจ้าหน้าที่ภายในคลัง 
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ภาพที่ 5 ชมขั้นตอนการบริหารคลังสินค้าและจัดเก็บสินค้า 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ถ่ายรูปรวมกับหัวแผนกโลจิสติกส์และเจ้าหน้าที่ดูแลคลังสินค้า 
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ภาพที่ 7  มอบกระเช้าของขวัญเพื่อแทนค าขอบคุณจากคณะผู้จัดท า 
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ภาค นวก ง 
 ัง มเดลและขั้นตอนการท า มเดล 3D 
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ภาพที่ 1 สร้างฐาน 

 

 

ภาพที่ 2 ใส่คลังสินค้า 
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ภาพที่ 3 การท าการขนส่ง เช่นค้นหาเรือขนส่งสินค้ามาใส่ในผังโมเดล 
 

 

ภาพที่ 4 การท ารถขนส่งสินค้าให้เคลื่อนที่ได้ 
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ภาพที่ 5 การตัดต่อผังโมเดล 3D ให้มีการเคลื่อนไหวเป็นวิดีโอ 

 

ภาพที่ 6 ผังโมเดล 3D ที่เสร็จสมบูรณ์ 
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ภาค นวก ฉ 
งบประมาณในการด าเนินงาน 
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ล าดับ รายการ 
ราคา 
(บาท) 

1 กระดาษ A4 250 

2 เครื่องปร้ิน 1,990 

3 หมึกเครื่องปร้ิน 200 

 รวม 2,440 
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