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บทที ่1 

                                                         บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  การขนส่งของประเทศไทยในปัจจุบันมีความส าคัญกับธุรกิจเป็นอย่างมาก ไม่ว่า

จะเป็นการขนส่งสินค้า การจัดหาวัตถุดิบ การจัดจ าหน่ายสินค้า การขนส่งในปัจจุบันจะต้องมีความ

รวดเร็วและปลอดภัยเพื่อที่จะให้สินค้านั้นถึงมือลูกค้าได้ทันเวลา ซึ่งการขนส่งจะมีอยู่หลายประเภท 

เช่น การขนส่งทางรถยนต์ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางเรือ การขนส่งทางรถไฟ และการ

ขนส่งทางท่อ การขนส่งทางรถยนต์จะเป็นการขนส่งที่นิยมมากในประเทศไทย เพราะการขนส่ง

ทางรถยนต์มีความคล่องตัวสูงสามารถเข้าถึงพื้นที่และถึงมือลูกค้าได้ง่ายกว่าการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ 

และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งแต่ละคร้ังที่ไม่สูงเกินไป แต่ในการขนส่งทางรถยนต์อาจท า

ให้เกิดความเสียหาย เช่น การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน และการเกิดการจราจรติดขัด จึงได้มีการน า

เทคโนโลยีมาใช้ในการขนส่งเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง และการดูแลรักษา

ความปลอดภยัของสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่ง เพื่อก่อให้เกิดความราบร่ืนและสะดวกสบายในการ

ขนส่งมากขึ้น และช่วยในการบริหารจัดการเวลาในการขนส่งสินค้าไปถึงลูกค้าได้อย่างปลอดภัย 

และตรงต่อเวลาที่ก าหนดในแต่ละรอบการขนส่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้จัดส่งสินค้าไป

ยังลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

  ในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า นอกจากจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

สินค้าแล้ว จะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ศึกษาของบริษัท กรีนสปอต จ ากัด และเรียนรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการขนส่งสินค้าด้วยรถกระบะตู้ทึบ และได้ร่วมมือกับบริษัท ดีเอสแอล ซับพลายเชน 

จ ากัด เพื่อให้รับรู้ถึงการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงศึกษาในเร่ืองของเคร่ืองมือที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการขนส่งทางรถกระบะตู้ทึบด้วยความปลอดภัย ให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าได้มีการ

ก าหนดไว้ได้อย่างปลอดภัย  

 ทั้งนี้คณะผู้จัดท าโครงการจึงได้ศึกษากรณีศึกษาของบริษัท กรีนสปอต จ ากัด ใน

หัวข้อเร่ือง การศึกษากระบวนการจัดส่งสินค้าเคร่ืองดื่มไวตามิลค์ในประเทศ ด้วยการขนส่ง

เคร่ืองดื่มไวตามิลค์ด้วยรถกระบะตู้ทึบ เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาหรือบุคคลที่สนใจเกี่ยวกับการขนส่งของ

บริษัท กรีนสปอต จ ากัด เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 

วัตถุประสงค์  
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1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดส่งสินค้าเคร่ืองดื่มไวตามิลค์ทางรถกระบะตู้ทึบที่

ปลอดภัยของบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

 2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้ในการขนส่งเคร่ืองดื่มไวตามิลค์ทางรถกระบะตู้ทึบ

ของ บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

 3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคมาปรับใช้และวิธีแก้ไขปัญหาระหว่างการขนส่ง

เคร่ืองดื่มไวตามิลค์ ด้วยการขนส่งทางรถกระบะตู้ทึบ ของบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

 4. เพื่อน าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในคร้ังนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

การศึกษาต่อและน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

 5. เพื่อน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีเหตุผลมาปรับและประยุกต์ใช้ในการท า

โครงการ 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าได้รับ 

 1. เข้าใจความรู้จากการศึกษากระบวนการจัดส่งสินค้าเคร่ืองดื่มไวตามิ้ลค์ด้วยรถ
กระบะตู้ทึบของบริษัท กรีนสปอต จ ากัด  

 2. รู้การศึกษาด้านเทคโนโลยีของการขนส่งทางรถกระบะตู้ทึบของบริษัท      

กรีนสปอต จ ากัด 

 3. รู้ถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการขนส่งเคร่ืองดื่มไวตามิ้ลค์ได้อย่าง

ปลอดภัยด้วยการทางรถกระบะตู้ทึบของบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

 4. น าความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในคร้ังนี้มา ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

การศึกษาต่อ และน าไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 

 5. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีเหตุผลมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดท า
โครงการ
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ประวัติความเป็นมาของ บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 2.  รูปภาพป้ายหน้าบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 3.  ผังองค์กร 
  4.  แผนที ่
  5.  นโยบาย/วิสัยทัศน์ 
  6.  ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
1.  ประวัติความเป็นมาของ บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 บริษัท กรีนสปอต จ ากัด ได้ก่อต้ังเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2497 โดยโรงงานแห่งแรกตั้งอยู่ บน
ถนนหลานหลวง โดยร่วมทุนของ นาย เคเค หลิน นักธุรกิจชาวฮ่องกง และ  นายโชติ โสภณพนิช 
เร่ิมท าการผลิตน้ าส้มประเภทไม่อัดก๊าซ และจัดจ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายทางการค้า “กรีนสปอต” 
ต่อมาภายในปี พ.ศ. 2501 บริษัทฯ ได้ผลิตน้ านมถั่วเหลือง “ไวตามิ้ลค์” บรรจุขวดออกจ าหน่ายเป็น
รายแรกของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการเคร่ืองดื่มคุณภาพดี ราคา
ประหยัด และ สะดวกต่อการบริโภคใน  ปีพ.ศ.2516 โรงงานกรีนสปอต ได้ย้ายมาตั้งอยู่บนเน้ือที่ 22 
ไร่ บริเวณหัวหมากเนื่องจากมีการ ขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มขึ้น   ซึ่งเป็นส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ 
ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ.2534 บริษัทฯ ได้จัดสร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่ย่านรังสิต บนเน้ือที่ 180 ไร่ ซึ่ง
นับว่าเป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์น้ านมถั่วเหลืองรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปี พ.ศ.
2541 บริษัทฯ ได้เพิ่มฐานก าลังการผลิตอีกคร้ังโดยสร้าง โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์น้ านมถั่วเหลือง 
บรรจุขวดแบบ TO GO ขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการยอมรับ
จากทั่วโลก ว่าเป็นผู้ช านาญการทางด้านการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์ น้ านมถั่วเหลือง และมี
การส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และถือได้ว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิต 
ผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกบริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากัด ก่อต้ัง
เมื่อปีพ.ศ. 2497 โดยด าเนินธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองดื่มที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภค ปัจจุบัน
มีเคร่ืองดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายภายใต้ตราสินค้า กรีนสปอต ไวตามิ้ลค์ วี-ซอย และไฮ-
มาร์คน้ าส้มกรีนสปอตเป็นน้ าส้มไม่อัดลมชนิดแรก
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ของประเทศไทยซึ่งยังคงได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยและได้มีการแนะน าผลิตภัณฑ์
ใหม่ คือ กรีนสปอต เลมอน-ฮันนี น้ ามะนาวผสมน้ าผึ้ง ในปีพ.ศ. 2546  ไวตามิ้ลค์ เป็นนมถั่วเหลือง
ยี่ห้อแรกในประเทศไทยที่มีการบรรจุขวด และเป็นนมถั่วเหลืองที่จ าหน่ายมากที่สุดตั้งแต่เร่ิมวาง
จ าหน่ายจนถึงปัจจุบัน ในฐานะผู้น าตลาดนมถั่วเหลือง ไวตามิ้ลค์ได้มีการแนะน าใหม่ๆ ให้แก่
ผู้บริโภคตลอดเวลา เช่น ไวตามิ้ลค์ สูตรเจเสริมวิตามิน ส าหรับผู้ที่ทานอาหารมังสวิรัติและอาหารเจ 
และ ไวตามิ้ลค์ แชมป์ น้ านมถั่วเหลืองสูตรเสริมวิตามินและแคลเซียมชนิดแรกที่พัฒนาขึ้นให้ตรง
กับความต้องการของเด็กวัยเจริญเติบโต วีซอยไฮแคลเซียม เป็นนมถั่วเหลืองที่มีแคลเซียมสูง
ส าหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพของตน นมถั่วเหลืองทุกชนิดของบริษัทฯ ไม่มีวัตถุกันเสียและเลือกสรร
เฉพาะเมล็ดถั่วเหลืองคุณภาพสูงผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและถูกสุขลักษณะเพื่อให้มีคุณภาพ
ที่ดีอยู่เสมอจึงสามารถเก็บไว้ได้นานโดยไม่ต้องแช่เย็น  บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จ ากัด 
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง 
 

ภาพท่ี 2.1  ผู้ก่อต้ังบริษัท  นายโชติ โสภณพนิช
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 ในปี พ.ศ. 2498 บริษัทกรีนสปอต จ ากัด เล็งเห็นว่าคนไทยยังไม่มีเคร่ืองดื่มที่เน้น
สุขภาพ โดยเฉพาะนมถั่วเหลืองน่าจะเติบโตไปได้ในประเทศไทย เพราะในตลาดฮ่องกงประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่างมาก ประกอบกับการตลาดในเมืองไทยยังมีช่องว่าง และมีโอกาส บริษัทฯ จึง
เร่ิมผลิตน้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ชนิดขวดคืน (Retumable Bottle) ซึ่งเป็นรูปแบบเดี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์กรีนสปอตออกสู่ตลาด 
 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2526 รูปแบบการตลาดของนมเร่ิมเปลี่ยน รัฐบาลเร่ิมออกมา
รณรงค์ให้คนไทยหันมาดื่มนมมากขึ้น และเร่ิมมีช่องทางการขายประเภทห้างสรรพสินค้าและ
ซูเปอร์เก็ตเกิดขึ้น ผู้ลิตนมและนมถั่วเหลืองรายอ่ืนจึงได้หันมาให้วามส าคัญต่อรูปลักษณ์ใหม่ของ
บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ ยูเอชที ซึ่งเป็นรุปแบบที่สามารถวางขายได้ในช่องทางการขายดังกล่าวซึ่ง
ผู้บริโภคหาซื้อและน าไปรับประทานได้สะดวกกว่าแบบขวดแก้ว ผลิตภัณฑ์ไวตามิ้ลค์จึงได้ขยาย
การผลิตนมถั่วเหลือง ชนิดบรรจุกล่องยูเอชที คร้ังแรก ในรูปบรรจุภัณฑ์ขนาด 250 มิลลิลิตร และมี
การทดลองวางตลาดรสโกโก้เพิ่มอีก 1 รส แต่เนื่องจากนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์แบบใหม่นี้ ยังไม่
เป็นที่คุ้นเคยกับผู้บริโภคในสมัยนั้น ซึ่งมีความเชื่อว่านมที่บรรจุในกล่องยุเอชที อาจไม่สามารถ
รักษาความสดและคุณภาพได้ดีเหมือนขวดแก้ว อีกทั้งช่องทางการจ าหน่ายสมัยนั้นยั งไม่เติบดต
เท่าที่ควร ปริมาณความต้องการของผู้บริโภคยังไม่มากนัก จนในปี 2523 ผู้บริโภคเร่ิมมีความคุ้นเคย
กับบรรจุภัณฑ์ยูเอชที ปริมาณความต้องการไวตามิ้ลค์ ยุเอชที จึงมีอัตราเพิ่มสุงขึ้นมาก หลักจากนั้น
ไวตามิ้ลค์ จึงเร่ิมมีการแตก Sub Brand โดดยการเพิ่มรสชาติใหม่ขึ้นมา ได้แก่ รสสตรอเบอร่ี รสเม
ลอน รสดกโก้ และรสวนิลา เพื่อขยายตลาด แต่ไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากผู้บริโภคยังคงให้
ความนิยมกับไวตามิ้ลค์รสดั้งเดิม คือ สูตรหวาน ประกอบกับผู้บริโภครู้สึกว่าการที่นมถั่วเหลืองมี
รสเปร้ียวเหมือนนมเสีย ในที่สุดในปี 2541 บริษัทฯ จึงตัดสินใจยกเลิกรสอ่ืน ๆ และคงรสดั้งเดิมไว้
เพียงรสเดียว และเร่ิมปรับกลยุทธ์ของการแตก Sub Brand จากการใช้รสชาติเป็นตัวแบ่ง มาเป็นการ
ใช้ขนาดของกล่อง คุณประโยชน์ และกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแบ่งเพื่อขยายฐานผู้บริโภคและตลาด
ให้กว้างขึ้น จนกระทั่งในปี 2544 ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที จึงมี Sub Brand ดังนี ้
 1. ขนาด 200 มิลลิลิตร    ส าหรับผู้หญิงที่ดื่มชนิดกล่องขนาด 250 มิลลิลิตรไม่
หมด 
 2. ไจแอนท์                     ส าหรับเด็กอายุ 6 – 10 ป ี
 3. ขนาด 250 มิลลิลิตร    ส าหรับแม่บ้านอายุ 25 – 45 ปี 
 4. ขนาด 250 มิลลิลิตร สุตรเจ  ส าหรับผู้ที่ทานเจ และส าหรับผู้หยิงยุคใหม่ที่ใสใจ
ในเร่ืองรูปร่างและสุขภาพ เพราะไม่มีส่วนผสมของนมผง    
 5. ขนาด 1 ลิตร ส าหรับครอบครัวยุคใหม่ที่ดื่มนมถั่วเหลือวทั้งครอบครัวผู้บริโภค
จึงเร่ิมหันมาตื่นตัวและเตือนตัวเองให้บริโภคเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ให้น้อยลง ท าให้
กระแสการรับประทานอาหารประเภทชีวจิต หรืออาหารเพื่อสุขภาพจึงเร่ิมเข้ามามีบทบาทในชีวิต
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ของผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะในช่วงปี 2543-2544 ซึ่งแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
สุขภาพเกิดขึ้นมากมาย เช่น น้ านมข้าวยาคู นมข้าวโพด หรือน้ าอาร์ซี แต่นมถั่วเหลืองก็เป็นหนึ่งใน
ทางเลือกที่ผู้บริโภคนิยม เนื่องจากมีความคุ้นเคยมาตั้งแต่ในอดีตและผู้บริโภคก็ รับรู้ถึง
คุณประโยชน์อันมหาศาลของนมถั่วเหลือง (สุขชัย ชยุติ,สัมภาษณ์) จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เร่ิมหันมาสนใจรับประทานนมถั่วเหลืองมากขึ้นนี่เอง ท าให้ อัตราการบริโภคนมถั่วเหลืองของ
ประเทศไทยมีอัตราเติบโตสูงขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ ประชากรดื่มนมถั่ว
เหลืองมากเป็นอันดับ 3 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  

ประเทศ/ปี 2540 2541 2542 ปริมาณลิตร/คน 
จีน 600 652 652 0.53 

สหรัฐอเมริกา 73 120 200 0.45 
ไทย 120 133 160 2.6 

อาร์เจนตินา 80 107 140 3.08 
เกาหลีใต้ 142 135 140 2.98 

 

ตารางท่ี 2.1 แสดงอัตราการบริโภคนมถั่วเหลืองของประชากร 

ที่มา:บริษัท Tetra Pak จ ากัด 

  เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป และกระแสของการรับประทานอาหารเพื่อ

สุขภาพ โดยเฉพาะนมถั่วเหลืองยังแรงขึ้นเร่ือยๆ ดังนั้นจากเดิมในปี 2541 ที่ตลาดนมถั่วเหลืองมี

ผู้ประกอบการในตลาดเพียง 2 ราย คือ ผลิตภัณฑ์ไวตามิลค์ และแลคตาซอย ท าให้ในปี พ .ศ. 2542 

บริษัท เสริมสุข วายเอช เอส จ ากัด ได้ส่งนมถั่วเหลืองยี่ห้อ โย ออกสู่ตลาดทั้งในรูปแบบขวด และ

แบบกล่องยูเอชที เพื่อมาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด แต่ด้วยรสชาติที่ยังไม่ถูกลิ้นคนไทย ท าให้

ผลิตภัณฑ์โยไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร จนกระทั่งในปี พ .ศ. 2544 บริษัทดัชมิลล์กรุ๊ป ซึ่งได้

ชื่อว่าเป็นบริษัทนมยักษ์ใหญ่ที่ประสบความส าเร็จมากจากการท าตลาดนมเปร้ียว เป็นอีกบริษัทที่มี

ความสนใจในตลาดนมถั่วเหลือง จึงได้ส่งนมถั่วเหลืองยี่ห้อ ดีเอ็นเอ (DNA) ในรูปของกล่องยูเอชที 

ออกสู่ตลาด ท าให้ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ไวตามิลค์ยูเอชที มีคู่แข่งในตลาดถึง 3 ราย คือ แลคตาซอย      

ดีเอ็นเอ จากเดิมที่มีเพียงแลคตาซอยเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ไวตามิลค์ ยูเอชที ก็ยัง

สามารถชนะใจผู้บิโภคชาวไทย และครองความเป็นผู้น าในตลาดนมถั่วเหลืองมาได้จนถึงปัจจุบัน  

(ณัฐนันท์ เติมวิเศษ, สัมภาษณ์) จากการใส่ใจในทุกรายละเอียดความพิถีพิถันและใส่ใจของผู้ผลิต 

ท าให้ทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตของบริษัท กรีนสปอต ได้รับความนิยม จากผู้บริโภคด้วยดีมา

โดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นน้ าส้มกรีนสปอต ซึ่งผลิตจากน้ าส้มแท้ผสมใยส้ม ช่วยดับกระหาย ให้ความ

สดชื่นและไม่ท าลายสุขภาพ เนื่องจากไม่มีการอัดลมที่ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร ในขณะที่นม
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ถั่วเหลือง ไวตามิลค์ก็ตอบโจทย์เร่ืองคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยการเลือกใช้ถั่วเหลือง

ที่คัดสรรเฉพาะเกรดพรีเมี่ยม มาใช้ เพื่อให้ได้นมถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพ

ตั้งแต่กระบวนการผลิต และความความตั้งใจตั้งแต่ต้นทางกระทั่งปลายทาง ล้วนส่งผลให้นมถั่ว

เหลืองไวตามิลค์ มียอดจ าหน่าย มากที่สุดตั้งแต่เร่ิมออกสู่ท้องตลาดจนถึงทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นใน

รูปแบบขวดหรือกล่อง รองรับการใช้งานของ ผู้บริโภคที่หลากหลาย ขณะที่ผลิตภัณฑ์วีซอย น้ านม

ถั่วเหลืองผสมธัญพืชที่หลากหลาย ทั้งข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวกล้อง งาด า อัดแน่นด้วยคุณประโยชน์เต็ม

กล่อง ด้วยสรรพคุณในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟัน ไปพร้อมๆ กับการท าให้

หัวใจแข็งแรง เป็นจุดเด่นของสินค้าก้าวขึ้นเป็นผู้น าเคร่ืองดื่มสุขภาพแห่งเอเชียและแอฟริกา เพราะ

ยึดมั่นปรัชญาในการด า เนินธุรกิจที่ ว่ า  “ เราจะเติมพลังชีวิตและความสุขให้กับทุกคน                                

(To add vitality and happiness to people’s lives) จนประสบความส าเร็จในอย่างต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน ทั้งในระดับ ประเทศและเป็นที่ รู้จักทั่วโลก แต่บริษัทกรีนสปอตยังคงไม่หยุดพัฒนา

คุณภาพสินค้า ไปพร้อมๆ กับทุ่มเทท างานอย่างหนัก เพื่อเป้าหมายการเป็นผู้น าด้านเคร่ืองดื่มจากถั่ว

เหลืองที่มี คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการในทวีปเอเชียและแอฟริกา ภายในปีพ.ศ. 2563 ภายใต้

ปรัชญา การท างานแบบมืออาชีพทั้ง 4 ข้อ คือ 

  - เข้าถึงและตอบสนองความต้องการลูกค้า  (Serve Customer) 

  - มุ่งพัฒนาอยู่เสมอ (Do better) 

  - ร่วมด้วยช่วยกัน  (Team Spirit) 

  - สู่ความส าเร็จ  (Achievement) 

  คุณภาพที่ถูกยอมรับในระดับสากลนอกจากการยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของวงการ

น้ านมถั่วเหลืองมาเกินคร่ึงศตวรรษ การได้รับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆ ล้วนเป็นเคร่ืองพิสูจน์

ความความส าเร็จของกรีนสปอตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น รางวัล Thailand Energy Award ด้าน

อนุรักษ์พลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รางวัลผู้

ส่งออกสินค้า และบริการดีเด่น โดยกระทรวงพาณิชย์ รางวัล Thailand ICT Excellence Award 

ประเภทโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ จากโครงการติดตั้งระบบสนับสนุนการบริหารงานขายศูนย์จัด

จ าหน่ายสินค้า สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ NECTEC สถานประกอบกิจการดีเด่น

ด้านแรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจ าปี 2557 มอบโดยกระทรวงแรงงาน รวมถึงตรา

สัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ซึ่งมีความส าคัญ ทั้งสร้างความภาคภูมิใจแก่งพนักงานทุกคน เป็น

พลังขับเคลื่อนธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ น ามาซึ่งความน่าเชื่อถือในระดับสากล 
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2.  รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงาน ท่ีไปศึกษา 

 

ภาพท่ี  2.2  บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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ภาพท่ี  2.3  บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

 

(ที่มา: http://www.thaitechno.net/t1/profile.php?uid=45735) 
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3.  ผังองคก์ร 

โครงสร้างการบริหารงาน (ORGANITION CHART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ที่มา: บริษัท กรีนสปอต จ ากัด ) 

 

รองประธานกรรมการบริหาร

Executive Vice President 

สายงานการผลิต สายงานการเงิน
และพัฒนา
ระบบ 

สายงานการตลาด 

ประธานกรรมการบริหาร 

Chief Executive Officer 

 

สายงานบริการ สายงานการขาย 
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4.  แผนท่ีของบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

ภาพท่ี  2.4  แผนที่ต้ังบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

บริษัท กรีนสปอต จ ากัด : หัวหมาก 
ที่อยู่ : 288 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพท์: 0-2725-9800 โทรสาร:0-2725-9801 
เว็บไซต:์ https://www.greenspot.co.th/contact เวลาท าการ:จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:30 น. 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 
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5.  นโยบายและวิสัยทัศน์ 
  บริษัท กรีนสปอต จ ากัด มีนโยบายในการพัฒนาองค์กรและศักยภาพในการเพิ่ม
ผลผลิต โดยมุ่ง เน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดจ าหน่าย ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองดื่มคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกยุคสมัย ทั้งนี้ หากมีสินค้าที่ต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในแง่ของสินค้าใหม่ๆ และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในแง่ของ
สินค้าใหม่ๆ และกลยุทธ์ทางการตลาดอยู่เสมอ เพื่อให้เข้าถึง ความต้องการที่หลากหลายขสร้าง
ความภาคภูมิใจแก่งพนักงานทุกคน เป็นพลัง ขับเคลื่อนธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ 
น ามาซึ่งความน่าเชื่อถือในระดับสากล องผู้บริโภค เพื่อก้าวสู่ การเป็นผู้น าด้านเคร่ืองดื่มน้ านมถั่ว
เหลือง ในทวีป เอเชียและแอฟริกาโดยมีนโยบายและวิธีการด าเนินงานธุรกิจไว้ 3 ประการดังนี ้
  1. เป็นผู้น าทางด้านการผลิต และจัดจ าหน่ายเคร่ืองดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ใน
ภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ 
  2. พัฒนาบุครกรให้มีประสิทธิภาพ 
  3. ขยายเครือข่ายของบริษัทและขยายแนวรบสู้ตลาดต่างประเทศ 
  นโยบายหลักในการบริหารงานของบริษัทปฎิบัติ 3 ข้อดังนี ้
  1. เน้นคุณค่าของทรัพยากรบุคคล ให้ความส าคัยในการพัฒนาคนอย่างต่อเนื่องทุก
ระดับชั้น ซึ่งบริษัท ได้มีการจัดอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ให้บุคลากรอย่างต่อเน่ืองทุกี 
  2. เน้นการผลิตสินค้าที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ บริษัท ด าเนินการผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ ราคาประหยัด และสะดวกต่อการบริโภค 
  3. ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทมีการลงทุนน าเคร่ืองจักรที่มีราคาสุง
มาใช้ในการผลิตนมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ พร้อมทั้งติดต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียในโรงงาน 
  นอกจากนี้บริษัทได้ประกาศนโยบายคุณภาพ ISO9002 ไว้ว่า บริษัท กรีนสปอต  
จ ากัด มีความมุ่งมั่นเป็นผู้น าการผลิต และจ าหน่ายเคร่ืองดื่มที่มีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ 
เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคและลูกค้า ได้ก าหนดวัตถุประสงค์คุณภาพดังนี้ 
  1. ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าและด าเนินการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9002 
  2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
เป้าหมายของงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานใน
ระบบคุณภาพ 
  3. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานก าหนดของบริษัทฯ และพัฒนาสินค้า เพื่อ
สนองความต้องการของผู้บริโภค 
  4. จัดจ าหน่าย ส่งมอบสินค้า และบริการลูกค้า ตามข้อตกลง 
  5. จัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และจัดเก็บตามมาตรฐานที่ก าหนด
ของบริษัทฯ 
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ภาพท่ี  2.5  การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องของ บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

 
(ที่มา: http://www.ftiebusiness.com/shop/knowledge-detail) 
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ภาพท่ี  2.6  การวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง ของ บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 

(ที่มา: http://www.ftiebusiness.com/shop/knowledge-detail) 

http://www.ftiebusiness.com/shop/knowledge-detail
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  จากการใส่ใจในทุกรายละเอียดความพิถีพิถันและใส่ใจของผู้ผลิต ท าให้ทุก
ผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตของบริษัท กรีนสปอต ได้รับความนิยม จากผู้บริโภคด้วยดีมาโดยตลอด 
ไม่ว่าจะเป็นน้ าส้มกรีนสปอต ซึ่งผลิตจากน้ าส้มแท้ผสมใยส้ม ช่วยดับกระหาย ให้ความสดชื่นและ
ไม่ท าลายสุขภาพ เน่ืองจากไม่มีการอัดลมที่ส่งผลต่อระบบทางเดินอาหาร ในขณะที่นมถั่วเหลือง 
ไวตามิลค์ก็ตอบโจทย์เร่ืองคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยการเลือกใช้ถั่วเหลืองที่คัดสรร
เฉพาะเกรดพรีเมี่ยม มาใช้ เพื่อให้ได้นมถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพตั้งแต่
กระบวนการผลิต และความความตั้งใจต้ังแต่ต้นทางกระทั่งปลายทาง ล้วนส่งผลให้นมถั่วเหลืองไว
ตามิลค์ มียอดจ าหน่าย มากที่สุดต้ังแต่เร่ิมออกสู่ท้องตลาดจนถึงทุกวันน้ี ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ
ขวดหรือกล่อง รองรับการใช้งานของ ผู้บริโภคที่หลากหลาย ขณะที่ผลิตภัณฑ์วีซอย น้ านมถั่ว
เหลืองผสมธัญพืชที่หลากหลาย ทั้งข้าวบาร์เล่ย์ ข้าวกล้อง งาด า อัดแน่นด้วยคุณประโยชน์เต็มกล่อง 
ด้วยสรรพคุณในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟัน ไปพร้อมๆ กับการท าให้หัวใจ
แข็งแรง เป็นจุดเด่นของสินค้า นอกจากการยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของวงการน้ านมถั่วเหลืองมาเกิน
คร่ึงศตวรรษ การได้รับรองมาตรฐานและรางวัลต่างๆ ล้วนเป็นเคร่ืองพิสูจน์ความความส าเร็จของ
กรีนสปอตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น รางวัล Thailand Energy Award ด้านอนุรักษ์พลังงาน โดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน รางวัลผู้ส่งออกสินค้า และ
บริการดีเด่น โดยกระทรวงพาณิชย์ รางวัล Thailand ICT Excellence Award ประเภทโครงการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ จากโครงการติดตั้งระบบสนับสนุนการบริหารงานขายศูนย์จัดจ าหน่ายสินค้า 
สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ NECTEC สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน 
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจ าปี 2557 มอบโดยกระทรวงแรงงาน รวมถึงตราสัญลักษณ์ 
Thailand Trust Mark ซึ่งมีความส าคัญ ทั้งสร้างความภาคภูมิใจแก่งพนักงานทุกคน เป็นพลัง
ขับเคลื่อนธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ น ามาซึ่งความน่าเชื่อถือในระดับสากล 
  1. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

ประจ าปี 2557 หน่วยงาน HR  สถาบัน กระทรวงแรงงาน 

  2. รางวัลสถานประการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการท างานดีเด่นระดับประเทศ หน่วยงาน SAFETY สถาบัน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

  3. รางวัลมาตรฐานโรงงานสีเขียว  หน่วยงาน SAFETY สถาบัน กระทรวง  

อุตสาหกรรม 

  4. ประกาศนียบัตรบริษัทที่มีผลการด าเนินกิจการดีเด่น  BEST PRACTICE ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  ด้วยเทคนิค LEAN หน่วยงาน ผลิต  สถาบัน กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม และสมาคมส่งเสริม เทคโนโลยี ไทย ญี่ปุ่น 
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                           5. THAILAND ENERGY AWARD ด้านอนุรักษ์พลังงาน หน่วยงาน ผลิตสถาบัน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

                           6. รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น หน่วยงาน IB สถาบัน รัฐบาล 

                           7. ZERO WASTE TO LANDFILL  ACHIEVEMENT AWARD หน่วยงาน 

SAFETY สถาบัน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

                           8. THAILAND ICT EXCELLENCE AWARD ประเภท โครงการขับเคลื่อนธุรกิจ 

จากโครงการติดตั้งระบบสนับสนุนการบริหารงานขายศูนย์จัดจ าหน่ายสินค้าหน่วยงาน ขายและ

การตลาดและ IT สถาบัน สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ NECTEC 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

  บริษัท กรีนสปอต จ ากัด ได้ปรับบรรจุภัณฑ์ใหม่ด้วยการปรับลวดลายบน         

บรรจุภัณฑ์ให้มีรูปลักษณ์ และสีสันสะดุดตามากยิ่งขึ้น เช่นไวตามิ้ลค์แชมป์ส าหรับเด็ก  ผสม

ฟักทอง ซึ่งมีวิตามินเอที่ช่วยบ ารุงสายตา และช่วยในการมองเห็น พร้อมเบต้า แคโรทีน ช่วย

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ก็น าก้านกล้วย คาแร็กเตอร์การ์ตูนก้านกล้วย ได้แก่ ก้านกล้วย 

และชบาแก้วมาเป็นลวด ลายบนบรรจุภัณฑ์ นอกเหนือไปจากลวดลาย "เป็นเพราะคาแร็กเตอร์ของ

การ์ตูนก้านกล้วย ตรงกับบุคลิกและแนวคิดของแบรนด์ไวตามิ้ลค์ คือ กายพร้อม ใจพร้อม เราท าได้ 

ซึ่งก้านกล้วยเองก็มีคาแร็กเตอร์ที่ค่อนข้างมุ่งมั่น และจริงจัง เพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทาง ซึ่งเป็น

สิ่งที่ไวตามิ้ลค์ท ามาโดยตลอด      เป็นการสร้างคุณค่าในใจ สร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย        

นี้เป็นตัวอย่างเบื้อต้นที่ท าไวตามิลค์ท าการสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพราะไวตามิ้ลค์ยังได้ได้

ทุ่มเทสร้างฺ Brand awareness ด้วยกิจกรรมต่างมากมาย เช่น กิจกรรมโรดโชว์ในโรงเรียน และ

ห้างสรรพสินค้ากว่า 400 จุด รวมไปถึงการจัดรายการส่งเสริมการขาย ณ จุดขาย และการจัดบูทชง

ชิม เพื่อให้เกิดการทดลองดื่มสินค้าใหม่ที่เกิดขึ้น เป็นการกระจายให้เกิดการรับรู้และรู้จักสิ้นค้าได้

เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันไวตามิลค์ก าลังขยายตลาดไปยังต่างประเทศ เช่นมาเลเซีย ลาวไนจิเรี ย ซึ่ง

บริษัทก็ได้เข้าไปสร้างBrandท าให้เป็นที่รู้จักเช่นการสร้างหนังโฆษณา หรือเข้าไป TIe in ในพื้นที่

ต่างๆ ในการเป็นสปอนเซอร์ เช่นกิจกรรมกีฬาหรือ Even ต่าง ๆ เช่นที่ลาวจัดกิจกรรมวิ่งหรือที่

กานาแข่งเต้น เป็นการสร้างการรับรู้ท าให้ผู้บริโภคนึกถึง Brand ได้ท าให้เป็นที่รู้จักหรือนึกถึงได้ ไว

ตามิ้ลค์มีการปรับปรุงและออกผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2541-2544 ตามรายละเอียดใน

ตารางที่7 กลยุทธ์หลักที่ไวตามิ้ลค์น ามาใช้ คือการแตก Sub Brand เพื่อเพิ่มฐานลูกค้า และเพื่อให้

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้หลากหลาย การเลือกวางกลยุทธ์ในรูปแบบนี่ก็
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เพื่อเสริมความแกร่งให้กับ Product Line ที่มีอยู่ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของไวตามิ้ลค์จะ  เป็นทุกระดับ 

(All Cass) ที่มีฐานอายุค่อนข้างกว้าง คือ 5-60 ปี (ธรรมศักดิ์ จิตติมาพร.สัมภาษณ์) ส าหรับไวตา

มิ้ลค์ ยูเอชที ในอดีตจะมีการแตก Sub Brand โดยการเพิ่มความหลากหลายของรสชาติ แต่พอมา

ในช่วงปี 2541 ไวตามิ้ลค์ได้ปรับกลยุทธ์มาใช้วิธีการแตก Sub Brand โดยใช้ขนาดของกล่องและ

คุณประโยชน์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งและขยายตลาด โดยเร่ิมจากการเพิ่มขนาด 200 มิลลิลิตร ส าหรับ

กลุ่มผู้หญิงที่ รับประทานขนาด 250 มิลลิลิตรไม่หมด และกลุ่มเด็ก ต่อมามีการเพิ่มขนาด                      

500 มิลลิลิตร ขึ้นอีก เนื่องจากในช่วงนั่นคู่แข่งในตลาดนมอ่ืนๆจะมีแต่ขนาด 750 มิลลิลิตร และ      

1 ลิตร เท่านั้น มีเพียงแลตตาซอยที่เร่ิมเข้ามาท าตลาด 500 มิลลิลิตร เช่นกัน จึงท าให้เป็นโอกาสดีที่

ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที จะเข้าไปในช่องว่างของตลาดนั้น แต่ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับความนิยม

เท่าที่ควร ในภายหลังจึงยกเลิกไป จากนั้นไวตามิ้ลค์ ได้ออกสูตรเจ มาเพื่อรองรับความต้องการของ

ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ ซึ่งได้รับการตอบรับรับจากผู้บริโภคอย่างดี แต่มีปัญหาที่ว่า ไวตา

มิ้ลค์ สูตรเจ ซึ่งก็พบว่าคุณสมบัติของไวตามิ้ลค์ สูตรเจ ที่ไม่มีส่วนผสมของนมผงและมีน้ าตาลเพียง 

5% จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่ห่วงเร่ืองสุขภาพและรูปร่าง ดังนั้นในปีต่อ  ๆ มา บริษัท ฯ จึง

พยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ และสื่อสารทางการตลาด ให้ผู้บริโภคเห็นถึงประโยชน์

ในข้อนี้มากขึ้น  

  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544 ภาพของไวตามิ้ลค์ สูตรเจ จึงเร่ิมเปลี่ยนเป็นไวตามิ้ลค์ 

สูตรไม่ผสมนมผง ที่นอกจากจะมีกลุ่มเป้าหมายหลักส าหรับผู้ทานเจในเทศกาลเจแล้ว ในช่วงนอก

เทศกาลจะเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้หญิงท างานยุคใหม่ที่ห่วงใย ใส่ใจในเร่ืองสุขภาพและรูปร่าง ไว

ตามิ้ลค์ สูตรเจ จึงไม่เป็น Seasonal Product อีกต่อไป (สุรชัย ชยุติ.สัมภาษณ์) ในปี พ.ศ. 2543 ไวตา

มิ้ลค์ ยูเอชที ได้เพิ่ม Sub Brand อีก 2 ตัว คือ ไวตามิ้ลค์ ไจแอนท์ ในกล่องทรง Wedge ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์แรกในตลาดนมที่น ากล่องรูปทรงนี้มาใช้ไวตามิ้ลค์ ไจแอนท์ มีขนาด 200 มิลลิลิตร ซึ่ง

โดยรสชาติไม่แตกต่างจากไวตสมิ้ลค์ 200 มิลลิลิตรในปัจจุบัน แต่ความแตกต่าง คือเร่ืองของ

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมา เพื่อมุ่งกลับเป้าหมายเด็กอายุ 6-10 ปี โดยเฉพาะ เพราะบริษัทฯ 

ต้องการให้ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นของตนเอง ในขณะที่ไวตามิลค์ ไจแอ้นท์แล้ว Sub 

Brand อีกตัว คือ ไวตามิลค์ ทรงสลิม ขนาด 1 ลิตร ที่ออกมาเพราะเราเร่ิมมองในภาพกว้างที่

ผู้บริโภคเป็นกลุ่มครอบครัว ไวตามิลค์ 1 ลิตร จะเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับครอบครัวที่ดื่มเป็นประจ า 

ข้อดีไวตามิ้ลค์ ขนาด 1 ลิตร คือ ความคุ้มค่าในเร่ืองราคา กล่าวคือ เมื่อคิดเป็นค่าเฉลี่ยแล้ว ไวตามิ้ล 

ขนาด 1 ลิตร มีปริมาณเท่ากับการซื้อ ไวตามิ้ล ขนาด 250 มิลลิลิตร จ านวน 4 กล่อง ซึ่งปกติกล่อง

ละ 10 บาท เท่ากับต่อการบริโภค 1 ลิตร ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง 40 บาท แต่หากผู้บริโภค
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ซื้อเป็นกล่องไวตามิ้ลขนาด 1 ลิตร ซึ่งราคาเพียง 25 บาท ผู้บริโภคจะประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 15 บาท 

นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังได้รับความสะดวกสบายในการบริโภค และสามารถเก็บรักษาได้นาน เพราะ

ก่อนที่จะออกผลิตภัณฑ์นี้ บริษัทฯ ได้ศึกษาถึงปัญหาของคู่แข่งในตลาดนมที่มีขนาด 750 มิลลิลิตร 

1 ลิตร พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้งานไม่สะดวก เนื่องจากเวลาเทจะหก เลอะเทอะ 

นอกจากนี้เมื่อเปิดแล้วก็เก็บไว้ได้ไม่นาน บริษัทฯ จึงได้น าปัญหานี้ไปปรับปรุงและได้เทคโนโลยี

ใหม่ล่าสุด คือ ฝาปิดแบบ Recap และ Pull Tap System ซึ่งจะท าให้ไม่หกเลอะเทอะเวลารินใส่แก้ว 

และยังสามารถเก็บได้หลังจากเปิดนานถึง 7 วัน นอกากนี้ในปี พ.ศ. 2544 ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที  

 
 

ไวตามิ้ลค์ ทูโก น้ านมถั่วเหลืองสูตรออริจินัล ขนาด 300 มล. 

 

ภาพท่ี  2.7  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ทูโก สูตร ออริจินัล ขนาด 300 มล.  
  คุณประโยชน์ 
   ให้คุณค่าโปรตีนคุณภาพจากถั่วเหลืองเต็มเมล็ด พร้อมด้วยโอเมก้า 369 
และวิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในระบบประสาทและสมอง    มีโอเมก้า 3,6,9 และวิตามินบี12 ที่มีส่วน
ช่วยในระบบประสาทและสมอง 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค์ น้ านมถั่วเหลืองสูตรออริจินัล ยูเอชที 1000 มล. 

ภาพท่ี  2.8  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 
  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีสูตร ออริจินัล ขนาด 200 มล.  
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  คุณประโยชน์ 
   ให้คุณค่าโปรตีนคุณภาพจากถั่วเหลืองเต็มเมล็ด พร้อมด้วยโอเมก้า 369 
และวิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในระบบประสาทและสมอง    มีโอเมก้า 3,6,9 และวิตามินบี12 ที่มีส่วน
ช่วยในระบบประสาทและสมอง 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

 
 

ไวตามิ้ลค์ น้ านมถั่วเหลืองสูตรออริจินัล ยูเอชที 250 มล. 
 

 

 
ภาพท่ี  2.9  มาผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

   
  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีสูตร ออริจินัล ขนาด 250 มล.  



21 
 

  คุณประโยชน์ 
   ให้คุณค่าโปรตีนคุณภาพจากถั่วเหลืองเต็มเมล็ด พร้อมด้วยโอเมก้า 369 
และวิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในระบบประสาทและสมอง    มีโอเมก้า 3,6,9 และวิตามินบี12 ที่มีส่วน
ช่วยในระบบประสาทและสมอง 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

 
 

ไวตามิ้ลค์ น้ านมถั่วเหลืองสูตรออริจินัล ยูเอชที 200 มล. 
 

 

 
ภาพท่ี  2.10  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

 
  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีสูตร ออริจินัล ขนาด 200 มล.  
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  คุณประโยชน์ 
   ให้คุณค่าโปรตีนคุณภาพจากถั่วเหลืองเต็มเมล็ด พร้อมด้วยโอเมก้า 369 
และวิตามินบี 12 มีส่วนช่วยในระบบประสาทและสมอง    มีโอเมก้า 3,6,9 และวิตามินบี12 ที่มีส่วน
ช่วยในระบบประสาทและสมอง 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค ์ทูโก สูตรกลมกล่อม (Smooth & Milky) ขนาด 300 มล. 

 
ภาพท่ี  2.11  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ทูโก สูตร ออริจินัล ขนาด 300 มล.  
 

https://www.greenspot.co.th/contact
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  คุณประโยชน์ 
   รสชาติ อร่อย กลมกล่อม นุ่มละมุน หอมกลิ่นนมน้ าตาลน้อยกว่า                  
6 กรัม / 100 มล.  ผ่านเกณฑ์ เคร่ืองดื่มทางเลือกสุขภาพ จากมูลนิธส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบัน
โภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล มี Pro-Vita14 ซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนธรรมชาติและสารอาหารรวม 
14 ชนิด 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค ์ยูเอชท ีสูตรกลมกล่อม (Smooth & Milky) ขนาด 300 มล. 

 
ภาพท่ี  2.12  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

 
  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีสูตร ออริจินัล ขนาด 300 มล.  
  คุณประโยชน์ 
   รสชาติ อร่อย กลมกล่อม นุ่มละมุน หอมกลิ่นนมน้ าตาลน้อยกว่า                                  
6 กรัม / 100 มล. ผ่านเกณฑ์ เคร่ืองดื่มทางเลือกสุขภาพ จากมูลนิธส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบัน
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โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มี Pro-Vita14 ซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนธรรมชาติและสารอาหาร
รวม 14 ชนิด 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

 

 

ไวตามิ้ลค ์ยูเอชท ีสูตรกลมกล่อม (Smooth & Milky) ขนาด 125 มล. 
 

 
ภาพท่ี  2.13  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีสูตร ออริจินัล ขนาด 125 มล.  
  คุณประโยชน์ 
   รสชาติ อร่อย กลมกล่อม นุ่มละมุน หอมกลิ่นนมน้ าตาลน้อยกว่า                 
6 กรัม / 100 มล. ผ่านเกณฑ์ เคร่ืองดื่มทางเลือกสุขภาพ จากมูลนิธส่งเสริมโภชนาการฯ สถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มี Pro-Vita14 ซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีนธรรมชาติและสารอาหาร
รวม 14 ชนิด 
 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที สูตรโลว์ ชูการ์ ขนาด 250 มล. 

 

 
ภาพท่ี  2.14  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ สูตรโลว์ ชูการ์ ขนาด 250 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   มีโอเมก้า 3,6,9 และวิตามินบี12 ที่มีส่วนช่วยในระบบประสาทและสมอง 
น้ าตาลน้อยลงจากสูตรปกติ 44% โปรตีนจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ด เป็นแหล่งโปรตีนธรรมชาติ 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที สูตรโลว์ ชูการ์ ขนาด 125 มล. 

 
ภาพท่ี  2.15  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ สูตรโลว์ ชูการ์ ขนาด 125 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   มีโอเมก้า 3,6,9 และวิตามินบี12 ที่มีส่วนช่วยในระบบประสาทและสมอง 
น้ าตาลน้อยลงจากสูตรปกติ 44% โปรตีนจากถั่วเหลืองทั้งเมล็ด เป็นแหล่งโปรตีนธรรมชาติ 
 
 
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

 ไวตามิ้ลค์ ยูเอชที สูตรเจ ขนาด 125 มล. 

 

 ภาพท่ี  2.16  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

https://www.greenspot.co.th/contact
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีสูตรเจ ขนาด 250 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   โปรตีนจากถั่วเหลืองสูงด้วยวิตามิน บี12, ดี และอี 
  
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค์ ทูโก ดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล ขนาด 300 มล. 

 

ภาพท่ี  2.17  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
 
 

https://www.greenspot.co.th/contact
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ทูโก ดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล 
ขนาด 300 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   ไม่ใช่แค่งาด า แต่ได้คุณประโยชน์แบบดับเบิ้ลจากงาด า และข้าวสีนิล  มี
ค่าประสิทธิภาพ การต่อต้านอนุมูลอิสระ 2 เท่า (เทียบกับสูตรเดิม) ดื่มแล้วดูดีแบบดับเบิ้ล  
 

(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล ขนาด 330 มล. 

ภาพท่ี  2.18  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชที ดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล 
ขนาด 330 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   ไม่ใช่แค่งาด า แต่ได้คุณประโยชน์แบบดับเบิ้ลจากงาด า และข้าวสีนิล  มี
ค่าประสิทธิภาพ การต่อต้านอนุมูลอิสระ 2 เท่า (เทียบกับสูตรเดิม) ดื่มแล้วดูดีแบบดับเบิ้ล  
  
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล ขนาด 180 มล. 

 

ภาพท่ี  2.19  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชที ดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล 
ขนาด 180 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   ไม่ใช่แค่งาด า แต่ได้คุณประโยชน์แบบดับเบิ้ลจากงาด า และข้าวสีนิล  มี
ค่าประสิทธิภาพ การต่อต้านอนุมูลอิสระ 2 เท่า (เทียบกับสูตรเดิม) ดื่มแล้วดูดีแบบดับเบิ้ล  
 
 (ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล ขนาด 110 มล. 

 

ภาพท่ี  2.20  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยูเอชที ดับเบิ้ลแบล็ค สูตรงาด าและข้าวสีนิล 
ขนาด 110 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   ไม่ใช่แค่งาด า แต่ได้คุณประโยชน์แบบดับเบิ้ลจากงาด า และข้าวสีนิล  มี
ค่าประสิทธิภาพ การต่อต้านอนุมูลอิสระ 2 เท่า (เทียบกับสูตรเดิม) ดื่มแล้วดูดีแบบดับเบิ้ล  
  
(ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค์ ทูโก สูตรข้าวบาร์เลย์และมอลต์ขนาด 300 มล. 

 

ภาพท่ี  2.21  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ทูโก สูตรข้าวบาร์เลย์และมอลต์ขนาด 300 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   มีวิตามินบี 12 ช่วยในการท างานของระบบประสาทและสมอง อุดมด้วย 7 
คุณค่าวิตามินช่วยบ ารุงสมอง ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 12 แมกนีเซียมไอโอดีน โอเมก้า 3,6,9 
 
 (ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค์ ยูเอชท ีสูตรข้าวบาร์เลย์และมอลต์ขนาด 300 มล. 

 

ภาพท่ี  2.22  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ยู เอชทีสูตรข้าวบาร์เลย์และมอลต์ขนาด               
300 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   มีวิตามินบี 12 ช่วยในการท างานของระบบประสาทและสมอง อุดมด้วย 7 
คุณค่าวิตามินช่วยบ ารุงสมอง ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 12 แมกนีเซียมไอโอดีน โอเมก้า 3,6,9 
 
 (ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact) 

ไวตามิ้ลค์ ทูโก สูตรข้าวบาร์เลย์และมอลต์ขนาด 180 มล. 

 

ภาพท่ี  2.22  ผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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  รายละเอียดสินค้า  
   น้ านมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ ทูโก สูตรข้าวบาร์เลย์และมอลต์ขนาด 180 มล. 
  คุณประโยชน์ 
   มีวิตามินบี 12 ช่วยในการท างานของระบบประสาทและสมอง อุดมด้วย 7 
คุณค่าวิตามินช่วยบ ารุงสมอง ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 12 แมกนีเซียมไอโอดีน โอเมก้า 3,6,9 
 
 (ที่มา: https://www.greenspot.co.th/contact)
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บทที ่3 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  คณะผู้จัดท า ได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในหัวข้อเร่ือง การศึกษากระบวนการ
จัดส่งสินค้าเคร่ืองดื่มไวตามิ้ลค์ในประเทศ กรณีศึกษา บริษัท กรีนสปอต จ ากัด ซึ่งมีแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขนส่ง 
2. ทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของการขนส่ง 
3. ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการขนส่ง 
4. นิยามศัพท์ 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการขนส่ง 
ความหมาย  โลจิสติกส์  ในด้านการขนส่งปัจจุบัน โลจิสติกส์ หมายถึง ต้นทุนด้าน

การขนส่งของประเทศ การผลิตสินค้าหรือการบริการต่างๆ ย่อมต้องมีการติดต่อ ขนส่ง เช่น ขนส่ง
วัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานผ่านกระบวนการผลิตจนเป็นสินค้า จากนั้นต้องมีการขนส่ง
สินค้าสู่ตลาด เพื่อกระจายให้ถึงผู้บริโภค  ต้นทุนด้านการขนส่งมิได้หมายถึงเฉพาะค่าใช้จ่ายของ
ยานพาหนะ แต่รวมถึงวิธีการบรรจุ หีบห่อ ขนถ่าย และน าเข้าโรงงาน หากท าได้รวดเร็ว ประหยัด มี
การสูญเสียน้อย  ซึ่งหมายถึงการมีต้นทุนต่ า ในการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดและผู้บริโภคก็ต้องมี
ต้นทุนต่ าด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ จึงครอบคลุมหลายฝ่าย ตั้งแต่แหล่ง
วัตถุดิบ วิธีการบรรจุ ขนถ่าย กระบวนการส่ง-รับของ ผู้จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
ต่าง ๆ ทั้งระบบถนน ระบบราง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ศุลกากร และโรงเก็บสินค้า เป็นต้น ต้นทุน
ด้านการขนส่งจะต่ าได้ต่อเมื่อการขนถ่ายและน าส่งผลิตภัณฑ์ถึงจุดหมายโดยเร็ว สูญเสียน้อย สินค้า
ถึงมือผู้รับตามเวลาโดยเร็ว ขั้นตอนกระบวนการศุลกากรทั้งน าเข้า-ส่งออก สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้อง
เสียค่าเช่าโรงเก็บสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์นานวัน จึงท าให้ลดดอกเบี้ยของต้นทุนลงได้ด้วย 
 การติดต่อสื่อสาร เพื่อการสั่งซื้อทั้งวัตถุดิบและสินค้า ต้องสะดวกรวดเร็วและ

ชัดเจน ระบบการถ่ายทอดส่งข้อมูลสารสนเทศ หรือ ไอที  ต้องมีเครือข่าย  ที่เชื่อมต่อทั้งในประเทศ

และต่างประเทศอย่างทั่วถึง  และเชื่อมโยงกับระบบอ่ืน ๆ ตั้งแต่แหล่งวัสดุ โรงงานผลิต  

กรมศุลกากรจน ถึงผู้ซื้อ และมีมาตรฐานที่เป็นสากล เพื่อมิให้มีการผิดพลาดเกิดขึ้น ไม่สูญเสีย  
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สามารถประหยัดต้นทุนสินค้าได้ ประเทศต่าง ๆ ในโลกก าลังรณรงค์ด้านโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุน

ผลผลิตของประเทศโดยเฉพาะด้านการขนส่ง 

 อัตราค่าขนส่งสินค้าภายในประเทศของไทย พอจะประมาณได้ดังนี้ 

 - ทางน้ า 0.24 บาท/ตัน/กิโลเมตร (ทางแม่น้ าเจา้พระยาซึ่งมีระยะทางน้ า 379 กม.) 

 - ทางรถไฟ0.57 บาท/ตัน/กิโลเมตร (ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 4,044 กม.ทางเดี่ยว

และก าลังขยายเป็นทางคู่ประมาณ 234 กม.รอบ ๆ กทม.) 

 - ทางถนน 1.20 บาท/ตัน/กิโลเมตร (ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 160,000 กม.หรือ

เฉลี่ย 0.30 กม./ตร.กม. เป็นทางหลวงสายหลักประมาณ 60,000 กม.) 

 - ทางเคร่ืองบิน 8.30 บาท/ตัน/กิโลเมตร (มีท่าอากาศยานทั้งสิ้น31แห่งเป็นท่า

อากาศยานนานาชาติ 6 แห่ง มีจ านวนเที่ยวบิน 800-900 เที่ยว/วันร้อยละ 36 เป็นเที่ยวบิน

ภายในประเทศ) 

 หมายเหตุ :  การขนส่งทางรถไฟ ปัจจุบันการรถไฟไทยยังไม่มีโกดังแบบ 

โลจิสติกส์รองรับทั้งต้นทางและปลายทางส าหรับสินค้าทั่ว ๆ ไป การขนส่งทางรถไฟและโกดัง

สินค้าควรจะเป็นโครงการของรัฐหรือให้มีการเปิดประมูลเป็นการทั่วไปแล้วแต่ข้อก าหนดของแต่

ละหน่วยราชการน้ัน ๆ 

 ระบบโลจิสติกส์และการบริหารจัดการ ส าหรับการจัดการและการวางแผน

ระบบโลจิสติกส์นี้ส าคัญมาก เพราะจะต้องมีแบบแผนและข้อก าหนดที่ชัดเจน โดยตั้งกฎให้ผู้ปฏิบัติ

ท าอย่างเคร่งครัด ต้องมีการรายงานส่งเป็นลายลักษณ์อักษร และให้หัวหน้างานลงนามก ากับเพื่อ

ตรวจสอบสินค้าอีกคร้ัง แล้วจึงลงนามก ากับรับผิดชอบ และต้องมีการเขียนหมายเหตุทุกขั้นตอน

การจัดการระบบโลจิสติกส์มีดังต่อไปนี้  

 1. การจัดระบบขนส่งล าเลียงภายในโรงงานของผู้ผลิตสินค้า สินค้าที่ผลิตต้องมี

การตรวจสอบว่าได้มาตรฐานผ่านเป็นที่เรียบร้อย แล้วจึงจะท าการส่งมาเก็บไว้ในโกดัง ซึ่งการ

จัดการล าเลียงขนย้ายภายในโรงงาน จะต้องมีภาชนะใส่สินค้าบรรจุป้องกันความเสียหายที่อาจจะ

เกิดขึ้นได้ต่อสินค้านั้น ๆ หรือท าการบรรจุใส่กล่องสินค้าส าหรับสินค้าส าเร็จรูป แล้วน ามารวมกัน

ไว้ให้เรียบร้อยสะดวกต่อการที่จะขนส่งออกไปภายนอกโรงงานหรือจัดส่งให้กับลูกค้าต่อไป 

 2. การท าบัญชีสินค้าเข้าออกและสินค้าคงคลัง หัวหน้าคลังสินค้าต้องท าบัญชี

สินค้าเข้าออกและสินค้าคงคลังว่ามีจ านวนเท่าไรในแต่ละวัน และบันทึกผู้ที่มารับสินค้าไปตาม

รายละเอียดแบบฟอร์มกรอกข้อความของโรงงาน ส าหรับโรงงานที่มีการส่งออกไปต่างประเทศ
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โดยตรง ก็ต้องประสานงานกับฝ่ายส่งออกโดยที่ฝ่ายส่งออกจะเป็นผู้ติดต่อด าเนินการด้านการขนส่ง

สินค้าและพิธีการศุลกากร  

 3. การจัดซื้อวัตถุดิบและการจัดเก็บ เพื่อให้ทันกับการผลิตแบบสนองความ

ต้องการของลูกค้าและบริหารการจัดส่ง การผลิตอาจมีความจ าเป็นในการสั่งวัตถุดิบจากที่อ่ืนมา

ทดแทนในกรณีที่วัตถุดิบที่มีอยู่ไม่พอเพียงเพื่อให้ผลิตได้ทันและจัดส่งตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า 

โดยเฉพาะลูกค้าในประเทศที่จะต้องจัดส่งให้ทันเวลาและมีลูกค้าจ านวนหลากหลาย  

 4. การบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยต้องมีความรับผิดชอบต่อ

คุณภาพสินค้าและเวลาที่จะต้องส่งมอบสินค้า หรืออาจจะมีการโยกย้ายไปแผนกอ่ืนๆบ้าง การ

บริหารบุคลากรต้องมีการอบรมกันเป็นประจ าถึงแม้ว่าจะไม่เกิดปัญหาใดก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจ

ในกระบวนการผลิตสินค้าซึ่งจะต้องส่งให้ทันเวลากับสายการผลิตของลูกค้าแต่ละราย ถ้าส่งไม่ทัน

ก็จะท าให้การผลิตต่อเน่ืองของลูกค้านั้นๆ ได้รับผลกระทบล่าช้าตามมาด้วย 

 5. กรณีสินค้าผลิตไม่ได้มาตรฐาน ถ้ามีการขนส่งออกไปอาจจะถูกส่งกลับมา ท า

ให้เสียค่าขนส่งเพิ่มขึ้นและเสียหายต่อต้นทุนในการผลิตชดเชยโดยเปล่าประโยชน์และจ าเป็นที่

จะต้องน าไปส่งอีกครั้ง ซึ่งต้นทุนการขนส่งจะเพิ่มเป็น2 เที่ยว และการจัดเก็บสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ

ก็เป็นภาระในการแปรสภาพ ส่วนสินค้าคืนที่ยังพอที่จะขายลดราคาได้ ก็ต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีรอ

ลูกค้าที่จะมาเหมาเพื่อส่งไปขายได้อีกทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซึ่งก็มีบริษัทรับซื้ออยู่เสมอ

และผู้ที่มารับซื้อไปแล้วก็ต้องมีการบริหารคลังสินค้าแบบโลจิสติกส์ 

 6. ระบบโลจิสติกส์ที่ท ากันอย่างดีมีคุณภาพมีข้อส าคัญคือ รถบรรทุกและพนักงาน

ขับรถต้องระลึกไว้ด้วยว่า รถบรรทุกคือเคร่ืองจักรชนิดหนึ่งที่ใช้น าพาสินค้าเพื่อการส่งมอบนั้น 

ขับเคลื่อนไปมาได้โดยอาศัยพนักงานขับรถ การเลือกใช้รถต้องให้เหมาะสมกับกิจการของตัวเอง

ตามลักษณะของงานและต้องบ ารุงรักษากันตามก าหนด ซึ่งไม่ต่างจากเคร่ืองจักรทั่วๆไป การ

ประหยัดค่าน้ ามัน การประหยัดค่าสึกหรอ อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ การประกันอุบัติเหตุและความ

เสียหายของสินค้า ฯลฯ นั้นเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งที่อาจต้องสร้างขึ้นเป็นแผนกใหญ่อีกแผนก

หนึ่งโดยเฉพาะถ้ามีงานขนส่งมากหลายๆโรงงานมักใช้วิธีจ้างบริษัทขนส่งมารับช่วงต่อเพื่อที่จะลด

ภาระในองค์กร โดยจะจ้างบริษัทขนส่งที่ค่อนข้างมีบริการดีมีระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร  นั่น

คือการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ ที่เดียวที่เรียกว่า one stop service พร้อมด้วยการรายงานและให้

ค าปรึกษาพร้อมร่วมกันวางแผนงานกับลูกค้าตลอดเวลา การที่จะสร้างและท าธุรกิจแบบโลจิสติกส์ 
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ในด้านบริการ มี 4 ลักษณะคือ  

 • แบบในประเทศ 

 • แบบสากลระหว่างประเทศ (การส่งออก) 

 • งานโครงการขนาดใหญ่ที่มีการใช้รถเคร่ืองกลขนาดใหญ่และรถบรรทุกขนาด

ใหญ่  

 • การขนส่งผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม  

  ความหมายของของโลจิสติกส์ในด้านการขนส่ง 

  โลจิสติกส์ (Logistics) หรือ ที่บางคนออกเสียงว่า โลจิสติกส์ ซึ่งไม่น่าจะถูกต้อง

นัก ค านี้ตามพจนานุกรม แปลว่า การส่งก าลังบ ารุงและความหมายในยุคศตวรรษที่19ในเร่ืองที่

เกี่ยวกับการขนส่งสิ่งของ หมายถึง การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อล าเลียงสิ่งของจากจุดหนึ่งไป

ยังอีกจุดหนึ่งโดยเฉพาะในทางทหารและอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของแต่ถ้าอยู่ในเร่ืองของการ

บริหารองค์กรที่มีสายงานมากและซับซ้อน หมายถึง การวางแผนและบริหารจัดการภารกิจที่มีความ

ยุ่งยากซับซ้อน 

 เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ความหมายของ โลจิสติกส์ ก็เปลี่ยนไปตามวิธีการด าเนิน

ธุรกิจของโลก ในยุคศตวรรษที่ 20 ในทางการทหารหมายถึง การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อการ

เคลื่อนกองทัพ ก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และสิ่งอุปโภคต่าง ๆ ส่วนในด้านอุตสาหกรรมและธุรกิจ 

หมายถึง การวางแผนและควบคุมการเคลื่อนไหลของวัตถุดิบและผลผลิต รวมไปถึงการกระจาย

สินค้าสู่ตลาดจนถึงผู้บริโภค โดยมีการจัดองค์กรหรือกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมคุ้มค่า 

  ปัจจุบัน โลจิสติกส์ หมายถึง ต้นทุนด้านการขนส่งของประเทศ การผลิตสินค้า

หรือการบริการต่างๆ ย่อมต้องมีการติดต่อ ขนส่ง เช่น ขนส่งวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงาน

ผ่านกระบวนการผลิตจนเป็นสินค้า จากนั้นต้องมีการขนส่งสินค้าสู่ตลาด เพื่อกระจายให้ถึง

ผู้บริโภค ต้นทุนด้านการขนส่งมิได้หมายถึงเฉพาะค่าใช้จ่ายของยานพาหนะ แต่รวมถึงวิธีการบรรจุ 

หีบห่อ ขนถ่าย และป้อนเข้าโรงงาน หากท าได้รวดเร็ว ประหยัด มีการสูญเสียน้อย นั่นยอมหมายถึง

มีต้นทุนต่ า ในการกระจายผลผลิตสู่ตลาดและผู้บริโภคก็ต้องมีต้นทุนต่ าด้วย 

 ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ จึงครอบคลุมหลายฝ่าย ตั้งแต่แหล่ง

วัตถุดิบ วิธีการบรรจุ ขนถ่าย กระบวนการส่ง-รับของ ผู้จัดสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง

ต่างๆ ทั้งระบบถนน ระบบราง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ศุลกากร และโรงเก็บสินค้า เป็นต้น ต้นทุน

ด้านการขนส่งจะต่ าได้ต่อเมื่อการขนถ่ายและน าส่งผลิตภัณฑ์ถึงจุดหมายโดยเร็ว สูญเสียน้อย สินค้า
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ถึงมือผู้รับตามเวลาโดยเร็ว ขั้นตอนกระบวนการศุลกากรทั้งน าเข้า-ส่งออก สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้อง

เสียค่าเช่าโรงเก็บสินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์นานวัน ลดดอกเบี้ยของต้นทุนลงได้ด้วย 

  กลยุทธ์รวมถึงขอบเขตการจัดการโลจิสติกส์Logistics Management Dimension 

 โลจิสติกส์แบ่งเป็นสองช่วงคือ การจัดการเพื่อสนับสนุนการผลิต เรียกว่า การ

จัดการการพัสดุ(Material Management) หรือ โลจิสติกส์เพื่อการผลิต (Manufacturing Logistics) 

และสนับสนุนการตลาด ซึ่งเรียกว่า การกระจายสินค้า (Distribution Management)การขนส่งและ

กลยุทธ์โลจิสติกส์Transport and Logistics Strategy การขนส่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของ

กระบวนการ โลจิสติกส์ เพราะในปัจจุบันค่าน้ ามันเชื้อเพลิงได้ถีบตัวสูงขึ้น ซึ่งกลยุทธ์โลจิสติกส์

ค านึงถึงได้แก่สิ่งต่อไปนี้ ตลาดที่ให้บริการ ขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการในตลาดความ

ต้องการลูกค้า วิธีการ เวลา สถานที่ในกระบวนการการผลิต ปริมาณสต็อคที่เก็บไว้ จ านวนผู้ขาย

ปัจจัยการผลิต 

 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวของ

องค์กรธุรกิจโดยอาศัยข้อมูลโอกาสและอุปสรรคที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ

จุดแข็งจุดอ่อนที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยผู้บริหารองค์กรจะต้องก าหนดเลือก

กลยุทธ์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับองค์กรผู้บริหารต้องพยายามตอบค าถามว่าท าอย่างไรองค์กรจึงจะ

ไปถึงเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ได้โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรก าหนดเป็นกล

ยุทธ์ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 ระดับด้วยกัน  

 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอก

ถึงกลยุทธ์โดยรวมและทิศทางในการแข่งขันขององค์กร ว่าองค์กรจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใด 

จะด าเนินงานอย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากรไปยังแต่ละหน่วยงานขององค์กรอย่างไร 

 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดับที่ต่ าลง

มา โดยจะเป็นกลยุทธ์ที่ มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้ด้วยกันภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit 

(SBU))เดียวกัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจของหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์นี้จะมุ่งการเพิ่มก าไร ( Improving 

Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึ้น บางครั้งจึงเรียกกลยุทธ์ในระดับนี้ว่ากลยุทธ์

การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ า

(Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และการจ ากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้น

หรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy) 
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 3.  กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ที่

ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขัน แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องในหน้าที่  (Function) ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้แผนก 

หน่วยงานพัฒนากลยุทธ์ขึ้นมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 

เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการด าเนินงานทั่วไป แผนการด้านทรัพยากรบุคคล แผนการ

เงิน เป็นต้น ซึ่ง Michel Robert ได้ระบุปัจจัยที่ควรพิจารณาประกอบการก าหนดกลยุทธ์ที่ส าคัญ  

4 ประการด้วยกันคือ 

 1. ระบุแรงขับดัน (Driving Force) ขององค์กร ที่สามารถช่วยให้มีความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับจุดแข็งที่องค์กรมีอยู่ เช่น การที่องค์กรมีเทคโนโลยีที่แตกต่างจาก

องค์กรอ่ืน องค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นตัวน าส าคัญในการด าเนินงานได้ เป็นต้น 

 2. สร้างกรอบแนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept) เพื่อแสดงว่าจะใช้แรงขับดัน

นั้นอย่างไร เช่น จะใช้เทคโนโลยีนั้นผลิตสินค้าอะไร จะเจาะจงขายยังภูมิภาคไหน 

 3. ระบุความเชี่ยวชาญขององค์กร (Area of Excellence) ที่ต้องการเพื่อน ามาใช้

สนับสนุนกลยุทธ์ เช่น อาจจ าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น หรือการสร้างความ

ช านาญในการขายและบริการแก่พนักงานขาย เป็นต้น 

 4. ระบุประเด็นส าคัญ (Critical Issues) ซึ่งเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและจะต้องถูก

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เอ้ือต่อการน ากลยุทธ์ไปด าเนินการ เช่น โครงสร้าง (Structure) 

กระบวนการหรือระบบ (Process or System) ทักษะและความสามารถ (Skills and Competencies) 

ระบบการให้ผลตอบแทน (Compensation) เป็นต้น 

 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีทฤษฎีที่ว่าด้วยกลยุทธ์ที่สามารถน ามาพิจารณาใช้ได้

มากมาย แต่ย่อมไม่มีทฤษฎีหรือแนวทางจัดการใดใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ดังนั้นจึงไม่มีสูตรส าเร็จ

ในการก าหนดกลยุทธ์และสร้างกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตามในการ

ก าหนดกลยุทธ์นั้น ควรที่จะได้พิจารณาเกณฑ์ดังต่อไปนี้  เช่น เป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อ

สภาพแวดล้อมภายนอก ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในระยะยาว ที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสม และเป็นกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ 

 

 ความส าคัญเชิงกลยุทธ์ของการขนส่ง 

 ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์ : กระบวนการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บสินค้า 

วัตถุดิบจากแหล่งก าเนิดจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้ายManagement of process of moving 

andstoringgoods and materials from the original source to ultimate user (Logistics Training 



42 
 

International Limited , 2001)1950-1964 ใช้ในกิจการทหารเพื่อการส่งก าลังบ ารุง1965-1979 น า

ระบบโลจิสติกส์มาใช้ในการจัดการวัสดุและกระบวนการกระจายสินค้า เร่ิมมีกระบวนการทาง

การตลาด การจัดซื้อ การพยากรณ์ความต้องการสินค้าและให้ความส าคัญกับต้นทุน ก าไรและ

ผลตอบแทนการลงทุน1980-1990 เป็นช่วงเศรษฐกิจถดถอย เกิดความผิดพลาดเร่ืองการจัดการ

กระจายสินค้าและการจัดการวัสดุคงคลังในบริษัท ธุรกิจเร่ิมข้ามชาติกันมากขึ้น ผู้บริหารเร่ิมหันมา

ให้ความสนใจโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนบริหารจัดการมากขึ้น แต่ยุคนี้ยังขาดข้อมูลสารสนเทศจึงไม่

มีใครสนใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 1990 เป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีข้อมูล

ข่าวสารกระจายและเข้าถึงได้ง่าย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร ด้วย EDI (Electronic Data 

Interchange)ท าให้มีการไหลของสารสนเทศเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น ใช้ข้อมูลชุดเดียวเพื่อลดการ

ซ้ าซ้อนของงานกระแสเงินสดไหลเวียนดีขึ้นด้วย EFT (Electronic Fund Transfer)ปัจจุบันมี

เครือข่ายอินเทอร์เนตที่ให้ความเร็วสูง ต้นทุนต่ า สามารถเพิ่มขีดความสามารถในระดับโลก และท า

ให้ทราบความต้องการของลูกค้าปลายน้ า (down-stream) เพื่อวางแผนบริหารการผลิตต้นน้ า  

(up-stream) ในระบบโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้ 

 แบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานซัพพลายเซนกับการขนส่งโซ่อุปทาน หรือ 

Supply Chain หมายถึง ความพยายามทุก ๆ ประการ ที่จะท าให้เกิดความมีประสิทธิภาพในด้านการ

ผลิต และการจัดส่งสินค้า หรือบริการ จากผู้ผลิตสินค้า ถึงผู้ซื้อ หรือลูกค้า โดยจะเน้นที่การท าให้

กิจกรรมการสั่งซื้อวัตถุดิบ และส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ เป็นไปอย่างราบร่ืน และประหยัดที่สุด 

แม้ว่าหลายปีที่ผ่านมา ผู้ผลิต จะเป็นตัวจักรส าคัญในโซ่อุปทาน เพราะเป็นผู้ควบคุมปริมาณการ

ผลิต และการจัดจ าหน่าย แต่ปัจจุบัน ลูกค้า มีความส าคัญมากขึ้น เนื่องจากที่คุณภาพในการผลิต

สินค้าและบริการแทบจะไม่แตกต่างกัน ดังนั้น การตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เป็นไป

ด้วยความพึงพอใจสูงสุด จึงเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่จะท าให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่ง

บริษัทที่ตระหนักถึงความส าคัญ และเรียนรู้การจัดการกับสายโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ย่อมจะน ามาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน ต้องยอมรับว่า โซ่อุปทาน ประกอบด้วยการผลิต และ

การกระจายของสินค้าหลากหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งในแง่ของเวลาการจัดส่ง ต้นทุน และ

ความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจัยทั้งหมดล้วนเปลี่ยนแปลงง่าย และท านายได้ยาก การจัดการกับโซ่

อุปทานที่มีประสิทธิภาพ จึงเปรียบเสมือนกับการรักษาสมดุลของสิ่งที่สลับซับซ้อนซึ่งต้องการการ

เตรียมความพร้อมที่ดีเยี่ยม และมีการวางแผนที่เหมาะสมพร้อมรับมือกับข้อมูลในอนาคตที่

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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บทบาทหน้าที่ของการขนส่ง ( Roles of Transport)การขนส่งเป็นส่วนหนึ่งระบบ

กระจายสินค้า ซึ่งถูกก าหนดขึ้นมาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในทุกธุรกิจ ที่

ผ่านมาธรรมชาติในการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยจะใช้แรงงานเป็นหลักจะเน้นการจัดการและ

ควบคุมการท างานของคน เทคโนโลยีมีไว้เพื่อสนับสนุนทั้งในการปฏิบัติการทั่วไปและการจัดการ

ขนส่ง เป็นตัวขับเคลื่อนงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะส่งผลในด้านบวก

มากกว่าด้านลบ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการวางแผนและการจัดการเชิง

ปฏิบัติการ ถ้าเทียบกับส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในหน้าที่การกระจายสินค้า การขนส่งจะเกี่ยวข้องกับ

ต้นทุน และการบริการรองจากกิจกรรมคลังสินค้า ท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความรุนแรง

มากขึ้น ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์การแสวงหาตลาดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีต้นทุนต่ าที่สุดเท่าที่

จะเป็นไปได้รวมไปถึงความสามารถในการจัดส่งสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วย

ระยะ เวลาในการจัดส่งสั้นที่สุดถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ การ

ด าเนนิงานในระดับปฏิบัติการที่ดีมีลักษณะดังนี้ 

 • จัดการการด าเนินงานวันต่อวันอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • ควบคุมงาน และลดต้นทุนให้ต่ าที่สุด 

 • ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสูงสุด 

 • สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 

 • รักษาสภาพการด าเนินงานให้อยู่ภายใต้กฎหมาย 

 • มั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้า 

 • ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 

  จะเห็นได้ว่าการขนส่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างความสะดวก

ทั้งด้านเวลาและสถานที่ส่งผลให้บริษัทที่มี การจัดการการขนส่งที่ดีสามารถสร้างมาตรฐานได้ว่าจะ

มีสินค้าเพียงพอที่จะจัดจ าหน่าย ณ สถานที่และเวลาที่ลูกค้าต้องการซึ่งถือ ได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐาน

ของความสามารถในการแข่งขันของแต่ละบริษัทการที่จะได้มาซึ่งความส าเร็จด้านงานขนส่ง

จ าเป็นต้องเข้าใจถึง การปฏิบัติงานที่ซับซ้อนซึ่งบริษัทจ าเป็นต้องประสานงานในส่วนของการรับ

สินค้าเข้าและการส่งสินค้าออกที่มีความหลากหลาย รวมถึงส่วนของสินค้าก็จะถูกจัดการโดยการ

ขนย้ายไปยังจุดต่างๆซึ่งความเป็นเจ้าของในตัวสินค้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 ปัญหาของการขนส่งจะเห็นได้ว่าการขนส่งช่วยน าความเจริญมาสู่เศรษฐกิจและ

สังคมหลายประการดังที่ได้กล่าวมา อย่างไรก็ตามการขนส่งก็ยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลาย

ประการเช่นกัน ได้แก่ 
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 1. ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันเป็นภาระของประเทศ การสร้างถนนหนทางจ าเป็นต้อง

ใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงมากและยังต้องมีค่าใช้จ่ายในหารบ ารุงดูแลรักษาด้วย 

 2. เกิดการจราจรคับคั่ง ในเมืองใหญ่ๆ ที่มีถนนตัดไปมาหลายสายและมีผู้ใช้เป็น

จ านวนมากก็มักเกิดปัญหาจราจรคับคั่ง และยังก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงอีกด้วย 

 3. เกิดปัญหาด้านมลพิษ การจราจรที่คับคั่ง การจราจรที่คับคั่งก่อให้เกิดปัญหา

มลพิษทางอากาศซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 4. เกิดการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากมีการเดินเที่ยวรถเปล่า 

 5. การแข่งขันกันทางการขนส่ง ก่อให้เกิดผลเสียเนื่องจากผู้ประกอบการขนส่ง

แข่งขันกันลดอัตราค่าระวางซึ่งต้องหาทางชดเชยด้วยการเพิ่มปริมาณรถบรรทุกในแต่ล่ะเที่ยว จึงมี

การบรรทุกเกินพิกัดกันอยู่เสมอซึ่งเป็นผลเสียต่อผู้ประกอบการเอง เพราะท าให้อัตราค่าระวางไม่มี

เสถียรภาพและยังท าให้อายุใช้งานของยานพาหนะสั้นกว่าปกต ิ

 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับประเภทของการขนส่ง 

  ประเภทของการขนส่ง ปัจจุบันการขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการ

มากยิ่งขึ้น มีวิธีการขนส่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลือกหลายวิธี ผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่ง

ให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ซึ่งสามารถจ าแนกการขนส่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 

  1. การขนส่งทางน้ า (Water Transportation) คือ การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็น

ส่วนประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และใน

อนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่า

การขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเล

เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ

แข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและส่งออกสินค้าจึงควรจะศึกษา

และท าความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ดังนี้คือ ผู้ที่

เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล 

  การขนส่งทางน้ า เป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยการใช้แม่น้ า

ล าคลองเป็นเส้นทางล าเลียงสินค้า รวมถึงการขนส่งทางทะเล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศการขนส่งทางน้ านี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่  ขนส่งได้ปริมาณมาก

เป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือกเคร่ืองจักร ยางพารา เป็นต้น ส่วนประกอบ
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ของการขนส่งทางน้ า ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ า และอุปกรณ์การขนส่ง คือ เรือ ได้แก่ เรือโดยสาร 

เรือสินค้าและเรือเฉพาะกิจ เช่น เรือลากจูง เรือประมงฯลฯ ท่าเรือ เส้นทางเดินเรือ 

  ข้อดี 

  1. อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอ่ืน 

  2. ขนส่งได้ปริมาณมาก 

  3. มีความปลอดภัย 

  4. สามารถส่งได้ระยะไกลๆ 

  ข้อเสีย 

  1. มีความล่าช้าในการขนส่งมาก 

  2. ในฤดูน้ าลด น้ าอาจมีน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเพราะเรือเกยตื้นได้ 

  3. ไม่สามารถก าหนดเวลาที่แน่นอนในได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศและภูมิประเทศ 

  2. การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation) จ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  2.1 การขนส่งทางรถไฟ (Railroads) การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทางการล าเลียง

ที่ส าคัญที่สุดของประเทศไทย ด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ 

เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าหนักๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล อัตราค่าบริการไม่แพง การ

ขนส่งทางรถไฟจะมีก าหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทาง  ในระยะเวลาแน่นอน และมีความ

ปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า 

  - รถปิด คือ รถไฟที่ปิดทุกด้าน เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่ายเมื่อถูก

แดดถูกฝน 

  - รถเปิด คือ รถไฟที่ไม่มีหลังคา เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่ไม่เสียหายเมื่อถูก

แดดถูกฝน 

  - รถเฉพาะกิจ คือ รถไฟที่ออกแบบส าหรับใช้เฉพาะงาน เช่น รถบรรทุกน้ ามัน 

รถบรรทุกปูนซีเมนต์ รถบรรทุกน้ ามัน เป็นต้น – เส้นทางรถไฟ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ 

  ข้อดี 

  1. ประหยัด ขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 

  2. รวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 

  3. สะดวก เพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 
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  4. ปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 

  5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 

  ข้อเสีย 

  1. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 

  2. ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางตายตัว 

  3. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่น เพราะมีกฎระเบียบมาก 

  4. ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อย ปริมาณน้อย 

  2.2 การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก (Truck 

Transportation)การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบก ทั้งนี้

ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสร้างถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง  โดยมี

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุกนั้น สามารถ

แก้ปัญหาในด้านการจ าหน่าย สินค้าของพ่อค้าได้เป็นอันมาก เพราะการขนส่งสินค้าสะดวด รวดเร็ว 

สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง ส่วนประกอบของการขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก 

ผู้ประกอบการ อาจเป็นรัฐหรือเอกชนด าเนินงานก็ได้ หรือเป็นการด าเนินงานร่วมกันก็ได้ เช่น 

รถยนต์รับจ้าง อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ รถยนต์ และรถบรรทุก ถนนหรือเส้นทางเดินรถข้อดี

ข้อเสียของการขนส่งทางรถยนต์ 

  ข้อดี 

  1. บริการได้ถึงที่โดยไม่ต้องมีการขนถ่าย 

  2. ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า 

  3. สะดวก รวดเร็ว4. เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง 

  5. เป็นตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมาย ได้โดยตรง 

  ข้อเสีย 

  1. ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 

  2. มีความปลอดภัยต่ า เกิดอุบัติเหตุบ่อย 

  3. ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 

  4. ก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ 

  2.3 การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) การขนส่งทางอากาศมีความส าคัญ

มากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศเพราะท าการขนส่งได้รวดเร็วกว่าการขนส่ง
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ประเภทอ่ืนๆ ไม่เสียเวลาในการขนส่งนาน สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภท

ที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น หรือสินค้าต้องการสั่งจองมาด้วยความรวดเร็วแก่การ

ใช้งาน ถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ าหนักมากและสินค้า

ราคาถูกๆ ไม่รีบร้อนในการขนส่ง ซึ่งการขนส่งประเภทนี้ท าให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้รวดเร็วทั้ง

ในและต่างประเทศ แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าการขนส่งประเภทอ่ืน  ส่วนประกอบของการขนส่งทาง

อากาศ ผู้ประกอบการ ได้แก่ บริษัทการบิน ให้บริการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าทั้งภายในและ

ระหว่างประเทศ อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ เคร่ืองบิน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เส้นทางบิน คือ 

เส้นทางที่ก าหนดจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง มี 2 ลักษณะ คือ เคร่ืองบินโดยสาร ให้บริการ

ขนส่งผู้โดยสาร,เคร่ืองบินบรรทุกสินค้า , ให้บริการขนส่งเฉพาะสินค้า ,เคร่ืองบินแบบผสม

ให้บริการทั้งผู้โดยสารและสินค้าภายในล าเดียวกัน เส้นทางในอากาศ เส้นทางบนพื้นดิน สถานีใน

การขนส่งหรือทาอากาศยาน เป็นบริเวณที่ใช้ส าหรับการขึ้นลงของเคร่ืองบิน ประกอบด้วย อาคาร

สถานี ทางวิ่งและทางขับลานจอด 

  การขนส่งสินค้าทางอากาศมีบทบาทที่ส าคัญต่อการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่าง

ยิ่งและก าลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเร่ือยๆถึงแม้ว่าการขนส่งสินค้าทางอากาศจะมีปริมาณไม่มาก

และมีค่าระวางบรรทุกแพงเมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าทางทะเล แต่การขนส่งสินค้าทางอากาศ

นับวันมีแต่จะเพิ่มความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการขนส่งสินค้าที่มีความสะดวกและรวดเร็ว มี

ตารางการบินที่สม่ าเสมอและตรงเวลา อีกทั้งยังสามารถส่งสินค้าไปได้ทั่วทุกมุมโลก เพราะมี

เที่ยวบินของสายการบินต่างๆ บินไปยังทุกประเทศ สามารถส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางทั้ง

ใกล้และไกลได้ในเวลาอันใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเสียหายของตัวสินค้าใน

ระหว่างขนส่งที่ต่ ามาก 

  ข้อดี 

  1. สะดวก รวดเร็ว ถือเป็นการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วที่สุดกว่าการขนส่งประเภทอ่ืน 

  2. ความแน่นอนของเวลาในการขนส่ง เพราะมีตารางบินที่แน่นอนถ้าไม่เกิดเหตุ

สุดวิสัยร้ายแรงจริง ๆ 

  3. สามารถขนส่งไปได้ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

  4. เหมาะกับการขนส่งระยะไกล ๆ และต้องการความรวดเร็ว 

  5. ปลอดภัยต่อสินค้า เพราะมีมาตรฐานในการขนส่งที่สูงมาก ท าให้ไม่ต้องกังวล

กว่าจะเกิดการเสียหายระหว่างการขนส่ง 

  6. ใน 1 วัน สามารถขนส่งได้หลายเที่ยว 
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  7.  ช่วยลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ เพราะการขนส่งทางอากาศไม่ต้องหีห่อ อะไร

มากมาย 

  ข้อเสีย 

  1. มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการขนส่งประเภทอ่ืน 

  2. มีการจ ากัดขนาดและน้ าหนักของสินค้า 

  3. ต้องอาศัยสถานีขนส่งทางอากาศ ท าให้ขนส่งได้เฉพาะเมืองหรือบริเวณใกล้ ๆ 

สถานีเท่านั้น 

  4. การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ 

  5. กฎข้อบังคับและการท าเร่ืองขนส่งทางอากาศเยอะกว่าการขนส่งประเภทอ่ืน ๆ 

  การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) การขนส่งทางท่อเป็นระบบขนส่งที่มี

ลักษณะเฉพาะ เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลวบริเวณที่ท่อผ่านจะต้องมีความชันไม่

มากเกินไป เพื่อให้ของเหลวที่ไหลผ่านท่อไม่ไหลย้อนกลับและไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับ  สินค้าที่

นิยมขนส่งทางท่อ ได้แก่ น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  และก๊าซธรรมชาติศักยภาพการขนส่ง

สินค้าทางท่อในปัจจุบัน ประเทศไทยมีบริษัทที่ให้บริการท่อส่งน้ ามัน 2 บริษัท และศักยภาพการ

ขนส่งทางท่อของ  2 บริษัท ในปัจจุบัน บริษัทแรก คือ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด 

(THAPPLINE) มีการให้บริการท่อส่งน้ ามัน 5 ช่วง และมีการใช้งานประมาณร้อยละ  32 ของขีด

ความสามารถในการขนส่ง โดยช่วงที่มีการขนส่งมากที่สุด คือ ล าลูกกา -ดอนเมือง  ร้อย

ละ 56 รองลงมาเป็น ล าลูกกาสระบุรี ร้อยละ 30  ท่อน้ ามันช่วงมาบตาพุด - ศรีราชา เพิ่งสร้างเสร็จ

และเปิดใช้งานในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยคาดว่าน่าจะท าให้อัตราการใช้งานของระบบท่อ

โดยรวมสูงขึ้นบ้าง เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อใหม่ที่เชื่อมโยงโรงกลั่นน้ ามันในบริเวณมาบตาพุดและ

ระยองเข้ากับระบบท่อที่มีอยู่เดิม ส่วนท่อน้ ามันช่วงล าลูกกา-สุวรรณภูมินั้น สร้างเสร็จแล้ว และจะ

ใช้เป็นท่อส่งน้ ามันเชื้อเพลิงอากาศยานเพื่อให้บริการแก่สนามบินสุวรรณภูมิที่ คาดว่าจะเปิดใช้ใน

กลางปี พ.ศ. 2549 ส่วนบริษัทที่สอง คือ บริษัท ขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด (FPT) เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2537 มีการให้บริการท่อส่งน้ ามัน 4 ช่วง ในปัจจุบันก็ยังใช้งานต่ ากว่าขีดความสามารถสูงสุด

อยู่มาก โดยในขณะที่ท่อสามารถขนส่งน้ ามันได้ถึงปีละ 9,600 ล้านลิตรต่อปี แต่มีการใช้งานจริงใน

ปัจจุบันเพียง 3,400 ล้านลิตรต่อปี หรือมีอัตราการใช้งานเพียง  36% ซึ่งเป็นอัตราการใช้งานที่

ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ข อ ง ท่ อ  Thappline จึ ง เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ใ น ปั จ จุ บั น ก า ร ข น ส่ ง ท า ง ท่ อ ทั้ ง

ของ THAPPLINE และ FTP มีการใช้ประโยชน์ต่ ากว่าขีดความสามารถในการให้บริการขนส่ง 

ในด้านความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การขนส่งน้ ามันทางท่อจะมีความเหมาะสม
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ที่สุดเทียบกับวิธีการขนส่งแบบอ่ืน ๆ การขนส่งน้ ามันทางท่อจะมีความไวสูงสุดและใช้ระยะเวลา

ในการขนส่งสั้นที่สุด  โดยท่อเพียงท่อเดียวสามารถขนส่งน้ ามันได้หลายประเภททั้ ง น้ ามัน

เบนซิน 95 น้ ามันเบนซิน 91 และน้ ามันดีเซล แต่ข้อเสียของการขนส่งทางท่อคือการมีต้นทุนการ

ก่อสร้างค่อนข้างสูง  

  ข้อดี 

  1. สะดวก รวดเร็วที่สุด 

  2. สามารถขนส่งกระจายไปทั่วถึงได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศ 

  3. สามารถขนส่งไปในท้องถิ่นที่การขนส่งประเภทอื่นไปไม่ถึงหรือไปยากล าบาก 

  4. เหมาะกับการขนส่งระยะไกลๆ 

  5. เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เสียง่าย จ าเป็นต้องถึงปลายทางรวดเร็ว 

  6. ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวัน เพราะเคร่ืองบินขึ้นลงได้รวดเร็ว 

  ข้อเสีย 

  1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอ่ืน 

  2. จ ากัดขนาดและน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุกจะมีขนาดใหญ่น้ าหนักมากไม่ได ้

  3. บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยานเท่านั้น 

  4. การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 

  5. การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สูง 

  6. มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง 

3. ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีใช้ในการขนส่ง 
  นอกเหนือจากการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานระดับสากล ด้วยเคร่ืองมืออุปกรณ์

และโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ช่วย

ให้สามารถจัดการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ การน า เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ เข้ามา

ใช้งาน โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่าง สินค้าควบคุมอุณหภูมิ อย่าง 

สินค้า COOL CHAIN เมื่อต้องท าการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ผู้ส่งสินค้าย่อมมีความเข้มงวด

ในแต่ละขั้นตอนการขนส่งมากขึ้น เพราะหากเกิดการเบี่ยงเบนอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง อาจ

ส่งผลต่อคุณภาพของสินค้า หรือท าให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้าได้ บริษัทหลายแห่งได้คิดค้น

เทคโนโลยีขึ้น เพื่อช่วยให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับสินค้าสามารถวางใจได้ว่า สินค้าจะได้รับการดูแลรักษา

คุณภาพรักษาคุณภาพ มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้คงที่ตลอดการขนส่ง โดยมีทั้งการ
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พัฒนาเทคโนโลยีเดิมให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น รวม

ไปถึงการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมมาก

กว่าเดิม นิตยสาร LM ได้คัดเลือก 7 เทคโนโลยี ที่จะช่วยยกระดับการขนส่ง สินค้า cool chain ของ

คุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

  1. Star Cool CA+ from Maersk Container Industries 

  เทคโนโลยี Star Cool CA+ ระบบควบคุมอุณหภูมิและบรรยากาศภายใน ตู้สินค้า

เย็น ตัวใหม่จาก Maersk Container Industry (MCI) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นจากระบบตู้สินค้า Star 

Cool CA ให้มีความเหมาะสมส าหรับสินค้าผักผลไม้ประเภท low-respiring หรือผักและผลไม้ที่มี

อัตราการหายใจต่ า อาทิ บลูเบอร์ร่ีและลิ้นจี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 Star Cool CA+ from Maersk Container Industries 

  ทั้งนี้ ตู้สินค้าเย็น ส่วนมากที่มีใช้ในท้องตลาด ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับ

สินค้าประเภท high-respiring หรือผักผลไม้ที่มีอัตราการหายใจสูง อาทิ กล้วยหรืออะโวคาโด แต่

สินค้าประเภท low-respiring ต้องการการควบคุมบรรยากาศที่ต่างกัน MCI จึงเล็งเห็นถึง

ความส าคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีควบคุมบรรยากาศภายในตู้สินค้ารุ่นใหม่ขึ้น เพื่อตอบรับกับ

ตลาดของสินค้าประเภทดังกล่าวโดยเฉพาะที่มีการเติบโตมากขึ้น เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพ

ของสินค้า ลดการสุกและการเน่าเสียของสินค้าระหว่างขนส่งสินค้า 

  นอกจากนี้ MCI ยังได้พัฒนาระบบตู้สินค้า Star Cool CA+ ให้สามารถช่วยควบคุม

บรรยากาศและก๊าซภายในตู้ให้เหมาะสม โดยที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและสถานะของตู้สินค้า

ได้โดยตรง โดยไม่จ าเป็นต้องมีการติดตั้งเคร่ืองมือเพื่อติดตามสถานะเพิ่มเติม ทั้งนี้ เทคโนโลยี Star 

http://www.mcicontainers.com/
http://www.mcicontainers.com/
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Cool CA+ ได้รับการพัฒนาขึ้นจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ MCI รวบรวมมาจากระบบ

การท างานของตู้ Star Cool CA ที่มีการใช้งานจริงจ านวน 400,000 ตู้ทั่วโลก โดยนอกจากจะช่วยลด

อัตราการเน่าเสียของผลไม้ ช่วยยืดอายุบนชั้นวางสินค้ายังช่วยลดการสูญเสียของเกษตรกรและ        

ผู้ส่งออกได้อีกด้วย 

  2. ThermoLite™ Solar Panels from ThermoKing 

  เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของการขนส่งสินค้าทั่วไปและสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

แล้ว แน่นอนว่าการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า เพราะต้องมีการใช้พลังงาน

เพื่อรักษาความเย็นภายในตู้สินค้าอยู่เสมอ โดย Thermo King ได้เล็งเห็นถึงข้อก าจัดดังกล่าว และได้

พัฒนาแผงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตั้งบนตู้สินค้าหรือรถเทรลเลอร์ที่ใช้ในการ

ขนส่งสินค้าเย็นขึ้น ภายใต้ชื่อ ThermoLite™ Solar Panels ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมในการใช้

พลังงานทางเลือก ที่มีส่วนช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ThermoLite™ Solar Panels สามารถ

ติดตั้งบนตู้สินค้าหรือรถเทรลเลอร์ เพื่อรับแสงอาทิตย์และผลิตพลังงานสะอาด โดยแผงพลังงาน

ดังกล่าว สามารถใช้งานได้ยาวนาน มีส่วนช่วยลดการสูญเสียพลังงานและเชื้อเพลิง รวมทั้งยังช่วย

ลดการปล่อยสารคาร์บอน ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วย 

ภาพที่ 3.2 ThermoLite™ Solar Panels from ThermoKing 

http://europe.thermoking.com/accessories/unit--solar-panel.php
https://na.thermoking.com/tk-innovation/global/en.html
http://europe.thermoking.com/accessories/unit--solar-panel.php
https://na.thermoking.com/tk-innovation/global/en.html
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  ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือก ThermoLite™ Solar Panels ได้ตามความต้องการที่

แตกต่างกัน โดยมีให้เลือกทั้งหมดสามระดับ ได้แก่ 26W, 36W และ 100W ตามความเหมาะสมกับ

การใช้งาน นอกจากนี้ ThermoLite™ ยังสามารถผลิตพลังงานได้แม้มีแสงแดดน้อย มีความทนทาน

ต่อการใช้งาน กันน้ าและทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรง นอกจากนี้ ThermoLite ยังออกแบบมาให้

ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้เวลาติดตั้งประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งเมื่อติดตั้งเสร็จก็สามารถ

ใช้งานได้ทันที โดยมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ป ี

  3. Koolit Advanced PCM from Cold Chain Technologies 

  อีกหนึ่งวิธีการรักษาความเย็นส าหรับการขนส่งสินค้าในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กคือ 

การบรรจุน้ าแข็งแห้งเทียมหรือเจลรักษาความเย็นในกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งแม้จะสามารถช่วยรักษา

ความเย็น แต่ก็มีความเสี่ยงที่น้ าแข็งแห้งหรือเจลจะกระแทกกับสินค้าและเกิดความเสียหาย ท าให้

สารรักษาความเย็นข้างในร่ัวไหลออกมาCool Chain Technologies ได้เปิดตัวนวัตกรรมเจลรักษา

ความเย็นรูปแบบใหม่ ภายใต้ชื่อ ‘Koolit Advanced PCM Gel’ โดยมีการออกแบบสารรักษาความ

เย็นให้เป็นเนื้อเจล บรรจุในซองพลาสติกที่มีความทนทาน แม้ว่าซองพลาสติกจะเกิดความเสียหาย 

วัสดุก็ยังสามารถรักษาสภาพได้อยู่และไม่เกิดการร่ัวไหลมาท าให้สินค้าเสียหาย ท าให้ผู้ส่งสามารถ

วางใจได้ถึงความปลอดภัย 

 

ภาพที่ 3.3 Koolit Advanced PCM from Cold Chain Technologies 

http://www.coldchaintech.com/koolitpcmgel/
http://www.coldchaintech.com/
http://www.coldchaintech.com/koolitpcmgel/
http://www.coldchaintech.com/
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  นอกจากนี้ยังมีระดับอุณหภูมิให้เลือกหลากหลาย ตามประเภทสินค้าที่ต้องการ 

Koolit® Advanced PCM Gel ได้รับการออกแบบมาให้สามารถพับซ้อนได้ ท าให้มีความยืดหยุ่นใน

การใช้งาน สามารถบรรจุในกล่องสินค้าที่มีขนาดหลากหลาย รวมทั้งสารท าความเย็นยังผลิตจาก

วัสดุที่ปราศจากสารพิษ มีความทนทานต่อการใช้งาน 

  4. Loggers of Temperature Monitoring from Omega 

  เมื่อต้องการท าการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ  แน่นอนว่าสิ่งที่คนมักให้

ความส าคัญสูงสุดคือ ระบบควบคุมอุณหภูมิ แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า อุปกรณ์ท าความเย็นจะ

สามารถท างานได้ปกติและควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ตลอดการขนส่ง แม้จะมีการเตรียมความพร้อม

อย่างไร เราก็ไม่สามารถยืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า อุณหภูมิจะไม่มีการเบี่ยงเบนระหว่างการขนส่ง 

ซึ่งเมื่อไปถึงที่หมาย สินค้าก็อาจได้รับความเสียหายไปแล้ว ท้ายที่สุดก็จะสูญเสียทั้ งสินค้าและ

ค่าใช้จ่าย 

 

 

ภาพที่ 3.4 Loggers of Temperature Monitoring from Omega 

  อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ Omega ได้คิดค้นเพื่อให้ผู้ส่งสินค้าวางใจคือ เคร่ืองบันทึก

อุณหภูมิ เพื่อบันทึกอุณหภูมิและความชื้นภายในตู้สินค้าตลอดการขนส่ง หากเกิดการเบี่ยงเบนหรือ

เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ท าให้ผู้ส่งสามารถทราบได้ทันทีว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบควบคุม

อุณหภูมิสินค้า และสามารถแจ้งข้อมูลได้ว่า เกิดการเบี่ยงเบนอุณหภูมิระหว่างที่สินค้าขนส่งถึงจุด

http://www.omega.com/subsection/temperature-humidity-data-loggers.html%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%20A%20wide%20selection%20of%20temperature%20and%20humidity%20data%20loggers%20including%20models
http://www.omega.com/prodinfo/dataloggers.html
http://www.omega.com/subsection/temperature-humidity-data-loggers.html%20%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%20A%20wide%20selection%20of%20temperature%20and%20humidity%20data%20loggers%20including%20models
http://www.omega.com/prodinfo/dataloggers.html
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ไหน หรืออุณหภูมิเบี่ยงเบนเท่าไหร่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ส่งและผู้รับสินค้าเพื่อน าข้อมูลไป

เตรียมแผนส ารองหรือหาทางแก้ไข และใช้ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันถึงความผิดปกติ เพื่อ

ปรับปรุงและแก้ไขสถานการณ์ต่อได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 Omega 

  นอกจากนี้ เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิของ Omega ยังมีราคาย่อมเยาอีกด้วย โดยปัจจุบัน 

สินค้าบางประเภทที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิอย่างละเอียด อาทิ สินค้าเภสัชภัณฑ์ ก็มีการ

เรียกร้องให้ติดต้ังอุปกรณ์ดังกล่าวเช่นกัน 

  5. Long-term Vaccine Cold Box from Sure Chill 

  ในสินค้าควบคุมอุณหภูมินั้น ถือได้ว่า สินค้าเภสัชภัณฑ์เป็นสินค้าที่มีความส าคัญ

กับชีวิตของผู้บริโภคสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งวัคซีนหรือยารักษาโรคไปยังพื้นที่ห่างไกล 

ซึ่งอีกหนึ่งความท้าทายนอกเหนือจากเส้นทางในการขนส่งแล้ว บางคร้ังผู้ส่งอาจไม่สามารถทราบ

ได้แน่ชัดได้ว่า สถานที่ที่จะท าการขนส่งไปมีแหล่งพลังงานส าหรับชาร์จพลังงานให้กับบรรจุภัณฑ์

ท าความเย็นที่บรรจุสินค้าไปหรือไม่ 

http://www.surechill.com/sectors/global-health/long-term-vaccine-cold-box/
http://www.surechill.com/
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ภาพที่ 3.6 Long-term Vaccine Cold Box from Sure Chill 

Sure Chill ได้ท าการคิดค้นนวัตกรรมกล่องบรรจุวัคซีน ที่สามารถรักษาความเย็นและอุณหภูมิ

ภายในกล่องให้คงที่อยู่เสมอ แม้ไม่ได้ชาร์จพลังงาน โดยเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยให้ขนส่ง

วัคซีนและยารักษาโรคต่างๆ ไปยังพื้นที่ห่างไกล โดยที่ยาไม่เสื่อมสภาพ กล่องเก็บวัคซีน Sure Chill 

สามารถรักษาความเย็นภายในกล่องได้นานถึง 35 วัน เพียงบรรจุน้ าแข็งลงในกล่อง รวมทั้งยังไม่

ต้องกังวลอีกด้วยว่า อุณหภูมิจะเย็นมากเกินไปจนท าให้ยาเสื่อมสภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีของ 

Sure Chill สามารถรักษาความเย็นภายในกล่องให้อยู่ระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียสภายในกล่อง Long-

term Vaccine Cold Box มีการแบ่งช่องส าหรับการจัดเก็บวัคซีนและกล่องใส่น้ าแข็ง ภายนอกมีตัว

ล็อคที่ปลอดภัยและแน่นหนา เพื่อป้องกันความร้อนเข้าไปข้างในกล่อง นอกจากนี้ บนกล่องยังมี

หน้าจอแสดงอุณหภูมิอย่างชัดเจน รวมทั้งสามารถใช้งานได้ทันที ไม่จ าเป็นต้องมีการติดตั้ง

อุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ซับซ้อน ซึ่ง Sure Chill ได้ให้การสนับสนุนเพื่อขนส่งวัคซีนและยารักษาโรค

ไปยังประเทศห่างไกลมากกว่า 38 ประเทศแล้ว 

  6. Seafood Analytic CQR from Seafood Analytic 

  แม้จะไม่ใช่สินค้าที่มีอันตรายถึงชีวิตอย่างสินค้าเภสัชภัณฑ์ แต่สินค้าประเภท

อาหารทะเล ก็ถือว่ามีความส าคัญและเป็นสินค้าที่ผู้รับและผู้ส่งมีความกังวล โดยแม้ว่าจะมีการ

http://www.surechill.com/sectors/global-health/long-term-vaccine-cold-box/
http://www.surechill.com/
http://seafoodanalytics.com/
http://seafoodanalytics.com/
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บรรจุและดูแลอย่างดี แต่ค าถามที่มักเกิดขึ้นภายหลังจากสินค้าขนส่งถึงที่หมายแล้วคือ อาหารทะเล

ที่ขนส่งยังคงความสดหรือไม่ 

 

ภาพที่ 3.7 Seafood Analytic CQR from Seafood Analytic 

  เพื่อคลายความกังวลในส่วนนี้ Seafood Analytic ได้เปิดตัวเคร่ืองวัดความสดของ

อาหารทะเล CQR โดยเหมาะส าหรับทั้งผู้ขาย ผู้กระจายสินค้า ร้านค้าปลีก รวมทั้งผู้บริโภค เคร่ือง 

CQR สามารถตรวจสอบคุณภาพของอาหารทะเลได้ทันทีและแม่นย า ซึ่งในอดีต บุคลากรใน

โรงงานหรือผู้บริโภคมักประเมินความสดของอาหารจากสายตาหรือจากการคาดเดา ซึ่งเป็นการ

ตรวจสอบคุณภาพที่ไม่มีความแม่นย า ด้วยเคร่ืองมือ CQR ท าให้เราสามารถตรวจสอบความสดของ

อาหารทะเลได้อย่างถูกต้อง เคร่ืองมือ CQR เป็นอุปกรณ์ที่สามารถพกพาได้ มีหน้าจอแสดงผลที่

เข้าใจง่าย โดยสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หลังจับสัตว์ทะเล การแช่แข็ง

สินค้า หรือจนถึงมือผู้บริโภค โดยเคร่ืองมือจะท าการตรวจวัดเซลล์ที่อยู่ในสปีชีส์ของปลาแต่ละ

ชนิดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา ซึ่งนอกจากจะช่วยวัดความสดของอาหารทะเลแล้ว ยังช่วยให้

ลดความสูญเสียของสินค้า ช่วยบริหารสินค้าคงคลัง ช่วยเป็นตัวประเมินว่าจะรับสินค้าจากผู้ค้าราย

ใด และช่วยในการต้ังราคาสินค้า ตามคุณภาพของสินค้าที่รับมาอีกด้วย 

 

 

http://seafoodanalytics.com/
http://seafoodanalytics.com/
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7. Tuk Tuk with Electrical Freezer from Create Pro 

  หลายท่านอาจประสบปัญหาเมื่อต้องการขนส่ง สินค้าควบคุมอุณหภูมิ แต่มีสินค้า

จ านวนน้อยๆ แถมยังต้องขนส่งในพื้นที่เขตเมืองที่มีการจราจรแออัด แล้วจะเลือกใช้ช่องทางการ

ขนส่งในรูปแบบไหน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการขนส่งมากที่สุดCreate Pro ได้ออกแบบรถ

ขนส่ง สินค้าควบคุมอุณหภูมิ โดยติดตั้งตู้สินค้าขนาดกระทัดรัด บนรถสามล้อหรือรถตุ๊กตุ๊กที่มี

ขนาดเล็ก ช่วยอ านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าในเขตเมืองที่มีพื้นที่แออัดได้ โดยภายใน ตู้

สินค้าเย็น ที่ติดตั้งด้านหลังรถ สามารถแบ่งพื้นที่การจัดเก็บสินค้าตามอุณหภูมิที่แตกต่างกัน โดยมี

ทั้งสินค้าทั่วไป สินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิธรรมดา และสินค้าแช่แข็ง โดยตัวรถมีแบตเตอร่ีในตัว 

สามารถชาร์จพลังงานโดยใช้ไฟบ้าน 220V ใช้เวลาในการชาร์จเพียงสี่ชั่วโมงก็สามารถน าไป

ปฏิบัติงานได้ทันที รถตุ๊กตุ๊กสามารถบรรทุกสินค้าได้สูงสุด 300 กิโลกรัมต่อรถหนึ่งคัน นอกจากนี้ 

ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

ภาพที่ 3.8 Tuk Tuk with Electrical Freezer from Create Pro 
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8. ระบบ GPS 

  ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก เรียกย่อว่า จีพีเอส Global Positioning System : 

GPS) หรือรู้จักในชื่อ นาฟสตาร์ (Navstar) คือระบบดาวเทียมน าร่องโลก (Global Navigation 

Satellite System : GNSS) เพื่อระบุข้อมูลของต าแหน่งและเวลาโดยอาศัยการค านวณจากความถี่

สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากต าแหน่งของดาวเทียมต่างๆ ที่โคจรอยู่รอบโลกท าให้สามารถระบุ

ต าแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลกและในทุกสภาพอากาศ รวมถึงสามารถค านวณ

ความเร็วและทิศทางเพื่อน ามาใช้ร่วมกับแผนที่ในการน าทางได้  จีพีเอสมีแนวคิดในการการพัฒนา

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ติดตามการส่งดาวเทียมสปุตนิกของ

สหภาพโซเวียต และพบปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ของคลื่นวิทยุที่ส่งมาจากดาวเทียม จึงพบว่าหาก

ทราบต าแหน่งที่แน่นอนบนพื้นผิวโลกก็สามารถระบุต าแหน่งของดาวเทียมได้จากการตรวจวัดดอป

เปลอร์ และหากทราบต าแหน่งที่แน่นอนของดาวเทียมก็สามารถระบุต าแหน่งบนพื้นโลกได้ในทาง

กลับกัน 

  กองทัพเรือสหรัฐได้ทดลองระบบน าทางด้วยดาวเทียมระบบแรกคือ ทรานซิส 

(TRANSIT) ในปี ค.ศ. 1960 และดาวเทียมที่ใช้ในจีพีเอส (GPS Block-I) ส่งขึ้นทดลองเป็นคร้ังแรก

เมื่อ ค.ศ. 1978 เพื่อใช้ในทางการทหาร อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1983 หลังจากเหตุการณ์โคเรียนแอร์

ไลน์ เที่ยวบินที่ 007 ของเกาหลีใต้ บินพลัดหลงเข้าไปในน่านฟ้าของสหภาพโซเวียต และถูกยิงตก 

ท าให้ผู้โดยสาร 269 คนเสียชีวิตทั้งหมด โรนัลด์ เรแกน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกาศว่า

เมื่อพัฒนาจีพีเอสเสร็จแล้วจะอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้งานได้ 

 
ภาพที่3.9 ระบบ GPS 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1960
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1978
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1983
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_007
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_007
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2


59 
 

ดาวเทียมของจีพีเอสเป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรระดับกลาง (Medium Earth Orbit: MEO) ที่ระดับ

ความสูงประมาณ 20,000 กิโลเมตร จากพื้นโลก ใช้การยืนยันต าแหน่งโดยอาศัยพิกัดจากดาวเทียม

อย่างน้อย 4 ดวง ดาวเทียมจะโคจรรอบโลกเป็นเวลา 4-8 ชั่วโมงต่อหนึ่งรอบ ที่ความเร็ว 4 

กิโลเมตร/วินาที การโคจรแต่ละรอบนั้นสามารถได้เป็น 6 ระนาบ ระนาบละ 4 ดวง ท ามุม 55 องศา 

โดยทั้งระบบจะต้องมีดาวเทียม 24 ดวง หรือมากกว่า เพื่อให้สามารถยืนยันต าแหน่งได้ครอบคลุม

ทุกจุดบนผิวโลก ปัจจุบัน เป็นดาวเทียม GPS Block-II มีดาวเทียมส ารองประมาณ 4-61 ดวง 

(ที่มา : http://thai.logisticsmanager.com/2017/05/24) 

 

  5 เทคโนโลยี ท่ีจะเปลี่ยนโลกของการขนส่งสู่ยุค IoT4.0 

  จากการใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์ในการผลิตสินค้าในโรงงานและการ

ควบคุมโกดังสินค้า ไปจนถึงการใช้ยานพาหนะไร้คนขับและโดรนในการขนส่ง จึงท าให้ห่วงโซ่

อุปทานในปัจจุบันก าลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ บวกเข้ากับความเป็นไปได้ในด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Blockchain จึงท าให้ห่วงโซ่อุปทานในอนาคตจะด าเนินการได้ด้วยตัวเอง

แบบอัตโนมัติ และสามารถควบคุมจากระยะไกลได้แบบ realtime 

  การท าธุรกรรมที่เชื่อถือได้ในระบบ Blockchain ท าให้เกิดการปฏิวัติกฎระเบียบที่

ต้องปฏิบัติตามในอุตสาหกรรมแบบเดิมๆ และการมีอุปกรณ์ที่สวมใส่ , หุ่นยนต์ และ Machine 

learning ที่ช่วยเร่งให้กระบวนการสามารถปฏิบัติตามค าสั่งซื้อได้เร็วขึ้น นอกจากนี้แพลตฟอร์ม IoT 

ส าหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อกับร้านค้าปลีกกับผู้จัดส่งสินค้าและ

ผู้ขนส่งได้ด้วยคลิกเดียว 

  ห่วงโซ่อุปทานในอนาคตจะด าเนินการได้ด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติ  จัดการง่ายขึ้น 

รวดเร็วและคล่องตัวขึ้น การพัฒนานี้ได้ถูกขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ที่

จะน ามาใช้ในอุตสาหกรรมในอีกไม่เกิน 15 ปีข้างหน้า จากการวิเคราะห์ของ Frost & Sullivan ถึง

อนาคตของโลจิสติกส์ 5 อันดับแรกที่จะเกิดในอุตสาหกรรม โดยการศึกษานี้พิจารณาใน 3 มุมมอง

ส าหรับอุตสาหกรรมคือ เทคโนโลยี, ธุรกิจ และการตลาด ซึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ลอจิสติกส์ภายใน

ปี 2030 ดังนี ้

  เทคโนโลยีที่ 1: การด าเนินการได้เองแบบอัตโนมัติจะเพิ่มประสิทธิภาพแบบก้าว

กระโดด 

 

 

http://thai.logisticsmanager.com/2017/05/24
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  โดรนเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากตั้งแต่ Amazon ประกาศว่าจะใช้โดรนในการส่ง

สินค้า นอกจากเร่ืองโดรนที่ เป็นแนวโน้มที่จะเกิดในอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีการขนส่งด้วย

ยานพาหนะรูปแบบอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นและด าเนินการด้วยตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ ก่อนมีการทดลอง

ใช้โดรน ซึ่งที่จริงแล้วยานพาหนะแรกที่มีการทดลองใช้ให้มีการด าเนินการด้วยตัวเองคือ “รถยก” 

เน่ืองจากการใช้คนขนย้ายท าให้ได้งานช้า ดังนั้นรถยกแบบใหม่ที่เรียกว่า “หุ่นยนต์เคลื่อนที่ได้แบบ

อัตโนมัติ” ไม่เพียงแต่จะมาแก้ปัญหานี้เท่านั้น แต่ยังมีความสามารถประมวลผลข้อมูลการรับและ

จัดส่งสินค้าซึ่งเร็วกว่ามนุษย์ถึง 4 เท่ามีความเป็นไปได้ที่ยานพาหนะส าหรับขนส่งจะสามารถ

ด าเนินการได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ รถบรรทุกไร้คนขับและรถบรรทุกแบบขับเคลื่อนได้เองจะมี

การใช้งานจริงในปี 2030 ส าหรับรถบรรทุกกึ่งอัตโนมัติจะมีอัตราการใช้ 5% ภายในปี 2030 โดย 

Rolls Royce ได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตัวเรือบรรทุกสินค้าที่ด าเนินการได้ด้วยตัวเอง (หรือที่ 

The Economist เรียกว่า “Ghost Ships”) ภายในปี 2030 เป้าหมายส าคัญของเทคโนโลยีที่ด าเนินการ

ได้ด้วยตัวเอง คือการมาแทนที่หรือมาช่วยการท างานของมนุษย์ในการจัดการต่างๆ และยังจะช่วย

ประหยัดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงได้ เช่น การใช้รถบรรทุกไร้คนขับสามารถช่วยประหยัดต้นทุนด้าน

เชื้อเพลิงได้มากถึงร้อยละ 20 

 

ภาพที่ 3.10 การด าเนินการได้เองแบบอัตโนมัติ 
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ในขณะที่เชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งยังคงเป็นเร่ืองที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม

มากที่สุด ด้วยการมีเทคโนโลยีที่สามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเอง ท าให้มีปัจจัยใหม่ๆ ที่มีอิทธิพล

ต่ออุตสาหกรรมเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานคือ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และ

อาจจะเป็น “ข้อมูลที่ดี (Good Data)” ด้วย 

  เทคโนโลยีที่ 2: ข้อมูลจะมาแทนที่เชื้อเพลิงและจะมีอิทธิพลมากที่สุด 

  เมื่อมีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคุณค่าของ

ข้อมูล เช่น Amazon ต้องการจัดส่งสินค้าของคุณแม้แต่ก่อนที่คุณจะรู้ว่าคุณต้องการสินค้านั้น ดังนั้น

รูปแบบปัจจุบันคือ เมื่อ Amazon ได้รับค าสั่งซื้อและส่งสินค้าผ่านทาง UPS โดยได้พยายามอย่าง

หนักเพื่อแข่งขันกับร้านค้าปลีกเพื่อส่งมอบสินค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้าในทันที ด้วย

ความพยายามทั้งหมดทั้งการใช้โดรนและหุ่นยนต์ได้มีการน ามาใช้เพื่อลดเวลาในการจัดส่งและท า

ให้ลูกค้าได้รับสินค้าทันทีที่ต้องการ เมื่อปีที่ผ่านมา Amazon กล่าวว่า มีการใช้โดรนในการจัดส่ง

พัสดุขนาดเล็กโดยตรงจากคลังสินค้าไปยังที่อยู่ของลูกค้าแล้ว 

ภาพที่ 3.11 ข้อมูลจะมาแทนที่เชื้อเพลิงและจะมีอิทธิพลมากที่สุด 

  Amazon มีสิทธิบัตรเกี่ยวกับ “การขนส่งที่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ” 

ประกอบกับยานพาหนะยุคใหม่สามารถท าให้สามารถจัดส่งได้ทันที ซึ่งความเป็นไปได้ที่จะ

กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ “ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งจะมีความส าคัญมากกว่าความสามารถที่

แท้จริงในการขนส่งสินค้าเสียอีกในอนาคตอันใกล้ 
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เทคโนโลยีที่ 3: เทคโนโลยีท าให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์มีสินทรัพย์เป็นศูนย์กลางที่น้อยลง 

  กล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ก าลังกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มีสินทรัพย์

เป็นศูนย์กลางหรือจะมีสินทรัพย์เป็นศูนย์กลางน้อยลง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือการเพิ่มขึ้น

ของกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายใหม่ที่ไม่มีสินทรัพย์ (คือไม่มียานพาหนะหรือโกดังสินค้า) แ ต่

สามารถให้บริการด้านโลจิสติกส์ได้โดยการรวบรวม “ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์” ตัวอย่างเช่น Shyp 

และ Zipments เป็นบริษัทโลจิสติกส์ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เช่น เสนอราคาค่าขนส่งหรือความจุ

ของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งสินค้า แต่พวกเขาไม่มีสินทรัพย์ของตัวเอง ดังนั้น ความสามารถใน

การให้บริการจึงแข่งขันโดยลดต้นทุนโดยเฉลี่ยได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวกับการบ ารุงรักษาสินทรัพย์หรือการจัดการเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสัญญาณดังกล่าว เป็นตัว

บ่งชี้ถึงอนาคตของโลจิสติกส์ที่น่าสนใจที่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และผู้จัดจ าหน่ายทั่วไปในตลาดจะ

มีวิวัฒนาการไปสู่แนวทางที่ให้ค าปรึกษามากขึ้น และกลายเป็นเหมือนผู้จัดการโครงการมากกว่าที่

จะเป็นผู้ขนส่งสินค้าที่แท้จริง  ซึ่งน าไปสู่รูปแบบใหม่ ๆ  เช่นนายหน้าออนไลน์ (E-Brokerage)  

ภาพที่ 3.12 เทคโนโลยีท าให้อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
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  เทคโนโลยีที่ 4: แพลตฟอร์มนายหน้าออนไลน์ (E-Brokerage) 

  การเติบโตของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อจะน าเสนอ

โซลูชั่นใหม่ๆ ส าหรับบริษัทขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ ความแพร่หลายของระบบดิจิทัลใน

รถบรรทุกจะท าให้นายหน้าขนส่งสินค้าแบบดั้งเดิมปรับรูปแบบธุรกิจของตนไปสู่โซลูชั่นประเภท

นายหน้าขนส่งสินค้าบนมือถือแทน แอพลิเคชั่นบนมือถือมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อระบบนายหน้า

ขนส่งที่เรียกว่า “การเปลี่ยนรูปแบบของการขนส่งโดยรถบรรทุก (uberization of trucking)” ซึ่งใน

อนาคตนายหน้าขนส่งสินค้าบนมือถือ คาดว่าจะสามารถพัฒนาซอฟท์แวร์ได้เองโดยมีความร่วมมือ

กับนายหน้าขนส่งสินค้าแบบดั้งเดิมลองนึกว่าถ้ามีแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ถูกใช้เพื่อจัด

คนขับรถรถบรรทุกให้ตรงกับความต้องการของผู้ขนส่งทั้งอัตราจ้าง ระยะทางและตารางขนส่งได้ 

ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการได้โดยอัตโนมัติในหลายขั้นตอนเกี่ยวกับสถานะการจัดส่งสินค้า การค้นหา

สินค้า และการจ่ายเงินคนขับรถ นอกเหนือจากการให้ข้อมูลแบบ realtime ที่ส าคัญเกี่ยวกับการส่ง

มอบที่ถูกต้องแม่นย า ตั้งแต่การรับสินค้าไปจนถึงการจัดส่งสินค้า จากการสูญเสียรายได้มหาศาล 

เนื่องจากการวิ่งรถโดยไม่มีสินค้าอยู่บนรถ และปัญหาบรรทุกเกินความจุ ท าให้ธุรกิจต้องมีการลด

ต้นทุนด้านปฏิบัติการโดยปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง 

โดยอนาคตทุกอย่างจะมุ่งสู่บริการออนไลน์ บริษัทนายหน้าขนส่งสินค้าแบบเดิม ๆ จะหายไป 

ภาพที่ 3.13 แพลตฟอร์มนายหน้าออนไลน์ (E-Brokerage) 
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เมื่อมีผู้เล่นหน้าใหม่เกิดขึ้น ส าหรับอุตสาหกรรมที่มีอายุ 150 ปีที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งการเกิดขึ้น

ของผู้เล่นหน้าใหม่นี้จะท าให้เกิดความซับซ้อนในเร่ืองข้อก าหนดและกฎหมายใหม่มากขึ้น โดย

อุตสาหกรรมนี้จะมุ่งสู่แนวทางในการลดการใช้กระดาษ เช่น การใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็น

เคร่ืองมือส าหรับขับเคลื่อนกระบวนการอัตโนมัติที่มีความโปร่งใสได้อย่างรวดเร็วแบบ realtime  

  เทคโนโลยีที่ 5: การท าธุรกรรมอัจฉริยะด้วย Blockchain 

  เมื่ออินเตอร์เน็ตท าให้เกิดวิวัฒนาการไปสู่แอพพลิเคชันบนเว็บ , คลาวด์โซลูชั่น, 

SAAS, Blockchain แบบ peer-to-peer ที่มีศักยภาพในการสร้างช่องทางนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับ

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นและน าไปใช้งานด้านโลจิสติกส์ ซึ่งเทคโนโลยี  Blockchain อาจกลายเป็น

ระบบปฏิบัติการใหม่ส าหรับเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานที่รวมการเชื่อมต่อแบบ B2B เข้ากับ

แอพพลิเคชั่นด้วย อย่างเช่น ถ้าคุณเป็นหัวหน้าคลังสินค้าที่รับผิดชอบเร่ืองการไหลเวียนของสินค้า 

อาจมีบางคร้ังที่ซัพพลายเออร์ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ครบถ้วนหรือทันเวลา ท าให้เกิดปัญหาและ

จะต้องไล่เบี้ยหาผู้รับผิดชอบ ซึ่งเทคโนโลยี  Blockchain จะลดการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวได้ เพราะ

จะช่วยให้คุณสามารถเจรจาต่อรองอย่างชาญฉลาดกับซัพพลายเออร์ได้ โดยมีการก าหนดเงื่อนไข

และรูปแบบการท างานระหว่างทั้งสองฝ่ายได้อย่างชัดเจน ในขณะที่ยังสามารถควบคุมข้อมูล

ทั้งหมดเพื่อสร้างข้อมูลที่ส าคัญเกี่ยวกับสถานะสินค้า และเวลาในการจัดส่งอย่างสมบูรณ์  มีการ

คาดการณ์ว่าจะมีใช้  Blockchain มากขึ้นเมื่อเทียบกับเคร่ืองมือการจัดการซัพพลาย เออร์อ่ืนๆ 

เนื่องจากคาดว่าจะสามารถติดตามรายละเอียดได้อย่างถูกต้องตั้งแต่การเร่ิมมีค าสั่งซื้อจนถึงการ

จัดส่ง ท าให้สามารถมองเห็นภาพห่วงโซ่อุปทานได้ทั้งหมดและยังท าให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยความก้าวหน้าของ Blockchain ที่ขยายการใช้งานไปสู่

ห่วงโซ่อุปทานในอนาคตนั้น อีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือเร่ืองความเป็นไปได้ที่ห่วงโซ่

อุปทานจะโปร่งใสขึ้นและมีกระบวนการช าระเงินที่มีนวัตกรรมที่คาดว่าจะสร้างแรงจูงใจใน

รูปแบบใหม่ๆ เช่นระบบนายหน้าขนส่งผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในอนาคต ห่วงโซ่อุ ปทานที่

ด าเนินการได้เองแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว เป็นต้น 
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ภาพที่ 3.13 การท าธุรกรรมอัจฉริยะด้วย Blockchain 

(ที่มา : https://connextconcept.com/2017/) 
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4  .นิยามค าศัพท์   

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 การขนส่ง Transportation การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจาก

ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
2 การขนส่งทางท่อ Pipeline Transportation การขนส่ งที่ มี ลั กษณะ เฉพาะ

เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ใน
รูปของเหลว เป็นการขนส่งทาง
เดียวจากแหล่งผลิตไปยังปลายทาง 
ไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับสินค้าที่
นิ ยมขนส่ งทา งท่ อ  ได้ แก่  น้ า
น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติ 

3 การขนส่งทางถนน Road Transportation การขนส่งที่มีปริมาณสูงที่สุดและ
เป็นรูปแบบการขนส่งหลักที่หล่อ
เลี้ยงสังคมและชุมชนมาโดยตลอด 
การขนส่งทางถนนกระท าได้โดย
การใช้รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 
ล้อ หรือมากกว่า 10 ล้อ เป็น
ยานพาหนะในการเคลื่ อนย้ าย
สินค้า 

4 การขนส่งทางน้ า Water transportation 
 

เป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่มีมาตั้ง
สมัยโบราณโดยการใช้แม่น้ าล า
คลองเป็นเส้นทางล าเลียงสินค้า 
รวมถึงการขนส่งทางทะเลซึ่งส่วน
ส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศการขนส่ง
ทางน้ านี้ เหมาะสมกับสินค้าที่มี
ขนาดใหญ่ขนส่งได้ปริมาณมาก
เป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย 
เ ช่ น  ท ร า ย  แ ร่  ข้ า ว เ ป ลื อ ก
เคร่ืองจักร ยางพารา เป็นต้น 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
5 การขนส่งทางท่อ Pipeline Transportation การขนส่ งที่ มี ลั กษณะ เฉพาะ

เนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ใน
รูปของเหลว เป็นการขนส่งทาง
เดียวจากแหล่งผลิตไปยังปลายทาง 
ไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับสินค้าที่
นิ ยมขนส่ งทา งท่ อ  ได้ แก่  น้ า
น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติ 

6 การขนส่งทางอากาศ Air Transportation การขนส่งที่ไปได้ไกลที่สุดและ
รวดเร็วที่สุด แต่มีต้นทุนต่อหน่วย
แพงที่สุดจ าเป็นต้องก่อโครงสร้าง
สาธารณูปโภคจ านวนมหาศาลเพื่อ
รองรับรูปแบบการขนส่ งทาง
อากาศทั้งระบบ 

7 การจัดซื้อ Purchasing 
 

กระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
ขององค์กรและเป็นกระบวนการที่
เชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ ใน 
Supply Chain และท าหน้าที่ใน
การประสานงานในด้านการไหล
ของข้อมูลระหว่างองค์กรและ
ผู้ ข ายวัตถุ ดิบ  เนื่ องจากการมี
วัตถุดิบพร้อมเป็นปัจจัยด่านแรกที่
ก าหนดความสามารถในการผลิต
สินค้าและการบริการเพื่อน าส่ง
ให้แก่ลูกค้าได้ในเวลาที่ก าหนด 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
8 การจัดระบบขนส่ง Transportation system 

arrangement 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพรถบรรทุก
โดยการปรับปรุง เส้นทางและ
ก า ห น ด เ ว ล า เ พื่ อ ห ลี ก เ ลี่ ย ง
รถบรรทุกเปล่าในการเดินทาง
กลับ การจัดส่งสินค้าในภูมิภาค
เพื่อลดการเดินทางไม่เพียงช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน แต่
ยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม
ในขณะที่ลดต้นทุนการขนส่ ง
ให้กับผู้ส่งสินค้าด้วย ทั้งสองอย่าง
จับมือกันเมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานและ
ม ล พิ ษ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร ะ ห ว่ า ง
กระบวนการจัดส่ง 

9 การกระท าที่ไม่ถูกต้อง
ของผู้เอาประกันภัย 

Willful Misconduct of 
the Assured 

ความ เสี ยหาย อัน เกิดจากการ
กระท าโดยมิชอบของผู้เอาประกัน 

10 กรมธรรม์ประกันภัย Insurance ตราสารที่มีลายมือชื่อของผู้ รับ
ประกันภัยและมีรายการแสดงวัตถุ
ที่ เอาประกันภัย จ านวนเงินเอา
ประกันภัย ชื่อผู้เอาประกันภัย ชื่อ
ผู้รับประกันภัย วันที่สัญญาเร่ิมต้น
และสิ้ นสุ ด  และ อ่ืน  ๆ  ตามที่
กฎหมายบังคับ  

11 การเลือกกฎหมาย Choice of Law เป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งของ
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดี
บุคคล  เพราะจะท าให้ทราบได้
อย่ างแน่นอนว่ ากฎหมายที่ จะ
น ามาใช้บังคับกันนิติกรรมหรือ
สัญญาที่มีลักษณะระหว่างประเทศ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
12 การจัดการวัสดุ Material Management ก า ร จั ด ก า ร วั ส ดุ จึ ง มี ค ว า ม จ า

เป็นมากส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อ
บริหารการผลิตและซับพลายเชน
ในโรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับหลาย
กิจกรรม เช่น กิจกรรมการจัดซื้อ 
การผลิต 

13 การจัดการการจัดจ าหน่าย Distribution Management กระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับ
ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ า ย  สิ ท ธิ ใ น ตั ว
ผลิตภัณฑ์  (และอาจรวมถึงตั ว
ผลิตภัณฑ์) จากผู้ผลิตไปจนถึง
ผู้บริโภค 

14 การก าหนดกลยุทธ์ Strategy Formulation การวางแผน การด าเนินการและ
การควบคุมในแนวทางเชิงกลยุทธ์ 
ซึ่งจะช่วยให้การบริหารเป็นไป
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผล  

15 การปรับปรุงความสารถ
มาในการท าก าไร 

Improving Profitability ความสามารถในการท าก าไรโดย
ใช้  3 อัตราส่วน คือ อัตรา
ผ ล ต อบ แทน ผู้ ถื อ หุ้ น  อั ต ร า
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์และ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น พบว่า อัตราส่วนทางการเงิน
ทั้ ง ส า ม ส า ม า ร ถ ส ะ ท้ อ น
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมได้และสัมพันธ์กับ
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรม 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
16 ขนส่งสินค้า Freight Transportation การเคลื่อนย้ายสินค้าจากที่หนึ่งไป

ยังอีกที่หนึ่ง 
17 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการ

ขนส่ง 
Transit Clauses ผู้ ขั บ ขี่ ต้ อ ง ขั บ ร ถ ด้ ว ย อั ต ร า

ค ว า ม เ ร็ ว ต า ม ที่ ก า ห น ด ใ น
กฎกระทรวงหรือตามเคร่ืองหมาย
จ ร า จ รที่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง ไ ว้ ใ นท า ง
เคร่ืองหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ตาม
ว ร ร คหนึ่ ง  จ ะ ก า หนด อั ต ร า
ความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต่ าก็ได้ แต่
ต้ อ ง ไม่ เ กิ น อั ต ร าค ว าม เ ร็ ว ที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

18 ค่าประกันภัยค่าขนส่ง Cost,Insurance,Freight การป้องกันความ รับผิดของผู้
ขนส่ง หรือความเสี่ยงภัยอันอาจมี
ขึ้นแก่ตัวสินค้าโดยผู้ซื้อหรือผู้ขาย
สินค้าซึ่ง จากขึ้นอยู่ว่ากรรมสิทธิ์
และความเสี่ยงในตัวสินค้าตกอยู่
แก่ฝ่ายใด อันจะต้องพิจารณาจาก
สัญญาการซื้อขายโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในการซื้อขายระหว่าง ประเทศ 

19 ความล้าช้า Delay เนื่องจากผู้ร่วมงานมีความคิดเห็น
ที่ไม่ตรงกัน จึงท าให้ เกิดความ
ล่าช้าในการท างาน 

20 ครอบคลุมความเสี่ยง
ทั้งหมด 

All Risk Cover โอกาสที่จะ เกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การร่ัวไหล ความ
สูญเปล่า หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ที่ท าให้งานไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด หรือ ความ
เสี่ยง คือ ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น
และมีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ 
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ล า
ดับ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

21 ความไม่
สมบูรณ์และ
ความไม่พร้อม 

Unseaworthiness and 
unfitness 

ความเสียหายเมื่อในเรือซึ่งไม่พร้อมออกทะเล
ไปบรรทุกสินค้า ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เอา
ประกันมีส่วนรู้เห็นด้วย 

22 เจ้าของเรือ Ship owner บุคคลซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเรือหรือใน
กรณีที่ไม่มีการจดทะเบียนก็ให้หมายถึงบุคคล
ซึ่งเป็นเจ้าของเรือตามความเป็นจริง ในกรณีที่
รัฐถือกรรมสิทธิ์และด าเนินการโดยบริษัทที่ได้
จดทะเบียนในรัฐนั้นในฐานะเป็นผู้ประกอบ
กิจการเดินเรือ ค าว่า  “เจ้าของเรือ” ให้
หมายความถึงบริษัทดังกล่าว 

23 ใบเบิก Bill of Lading เอกสารที่แสดงรายละเอียดของวัสดุที่พนักงาน
เป็นผู้เบิก โดยลงชื่อ ผู้สั่งจ่าย ผู้รับของ ผู้จ่าย
ของ. เลขที่ วันเดือนปี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ขอ
เบิกวัสดุเพื่อ จ านวน รายการ ฯลฯ  

24 ใบแจ้งหน้ี Invoice เอกสารที่ออกโดยบริษัทผู้ ขายสินค้าหรือ
ให้บริการ แจ้งหนี้ให้กับผู้ซื้อสินค้าที่ยังไม่
ช าระเงิน หรือแจ้งในวันครบก าหนดการช าระ
เงิน ประกอบด้วยข้อมูลส าคัญ 

25 บรรจุหีบห่อ Packing List การบรรจุภัณฑ์,พัสดุ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
26 นโยบายสินค้า Cargo policy เ ป็ น กล ยุ ท ธ์ ที่ เ ลื อ กส รรแล้ ว

น า ไปสู่ ก า รแก้ ปั ญหา  ดั งนั้ น
น โ ยบ า ย เ ป รี ย บ เ สมื อนแน ว
ทางการแก้ปัญหา การก าหนด
นโยบายจึงเป็นความพยายามของ
องค์กรเพื่อน าไปสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาและตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคคลในองค์กร 

27 ประสิทธิภาพของการ
ขนส่ง 

Efficiency of 
transportation 

การจัดสรรและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพในการปฏิบัติงานส าหรับ
ให้บริการแก่ลูกค้าทุกระดับรวมถึง
การจัดหายานพาหนะขนส่งที่
ทันสมัย 

28 ความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยบังเอิญหรือไม่ได้
คาดหมาย 

Fortuitous or Unexpected ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 

29 พระราชบัญญัติการ
ประกันภัยทางทะเล 

Marine Insurance Act เป็นกฎหมายประกันภัยทางทะเลที่
ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก
ฉบับหนึ่ง หลายประเทศได้น าไป
เป็นกฎหมายต้นแบบของกฎหมาย
ประกันภัยทางทะเลของตน 

30 ยุทธ์ศาสตร์ด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ 

Transport and Logistics 
Strategy 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ด้านต่างๆ อย่างมากมาย ไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาการขนส่งทางน้ า 
การขนส่งทางถนน การขนส่งทาง
อากาศ หรือการขนส่งทางราง เช่น 
การเพิ่มและความปลอดภัยของ
การขนส่งสินค้าสู่ประตูการค้า
หลัก 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
31 ระเบียบการจัดส่ง Institute Cargo Clauses การประกันภัยสินค้าซึ่งคุ้มครอง

ความเสี่ยงภัยทั้งหมดทุกประเภท 
ที่จะก่อให้เกิดความสูญเสียหรือ
ความเสียหายให้กับวัตถุที่ เอา
ประกัน เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้น 

32 รถไฟ Railroads รถที่พ่วงกันเป็นขบวนยาวโดยมี
หัวรถจักรลากให้ 

33 รถยนต์ Car ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่
ด้วยพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
และถ่ายทอดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ 
ผู้ โดยสาร  ห รือสิ่ งของ  ไปยั ง
จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง 
ปัจจุบัน  รถยนต์โดยส่วนมาก
ได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อน
ในทางวิศวกรรม และหลากหลาย
ประเภท ตามความเหมาะสมของ
การใช้งาน หรือใช้ส าหรับงาน
เฉพาะกิจ 

34 รถบรรทุก Truck รถที่ ใช้บรรทุกสิ่งของ มีหลาย
ขนาด ซึ่งปรกติมีขนาด ก าลัง และ
สัณฐานมาก โดยเฉพาะบรรดาที่
ใช้เพื่อการค้า ทั้งอาจประกอบด้วย
อุปกรณ์พิเศษด้วย เช่น รถประจัญ
เพลิง และรถโม่คอนกรีต ปัจจุบัน 
รถบรรทุกส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วย
พลังงานแก๊สโซลีนหรือดีเซล 

35 เวลาในการขนส่ง Time-in-Transit การประเมินเวลาในการจัดเตรียม
สินค้าเพื่อจัดส่งและการขนส่ง
สินค้ามาจากคลังสินค้าของเรา 
สินค้าในการ 

https://th.wikipedia.org/wiki/Gasoline
https://th.wikipedia.org/wiki/Diesel
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
36 ความเสียหายที่เกิดกับ

ส่วนรวม 
General Average 
Sacrifice 

การถูกสละไปอันถือได้ว่าเป็นการ
สูญเสียเพื่อส่วนรวม 

37 สูญเสียทั้งหมด Total Loss ข้อเท็จจริงนั้นหากรถคันที่ เอา
ประกันไม่หักหลบจะต้องเกิดการ
ชนประสานงานซึ่งสินค้าจะต้อง
ได้รับความเสียหายซึ่งอาจถึงขณะ
สิ้นเชิง 

38 สาเหตุใกล้เคียง Proximate Cause ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ป ร ะ กั น ภั ย ก า ร ข น ส่ ง
ภายในประเทศนั้นจะต้องเป็น
ความ เสี ยหา ยที่ เ กิ ด จ ากภั ยที่
คุ้มครองโดยตรง 

40 ห่วงโซ่อุปทาน Supply chain การใช้ระบบของหน่วยงาน คน 
เทคโนโลยีกิจกรรมข้อมูลข่าวสาร 
และทรัพยากร มาประยุกต์ เข้ า
ด้วยกัน   

41 อรรถประโยชน์ด้านเวลา Time Utility เ ป็ นก ารส ร้ า งประโยชน์ท า ง
เศรษฐกิ จห รือความพอใจอัน
เน่ืองจากการแปรรูปปัจจัยการผลิต
หรือ สินค้าและบริการให้มีอายุ
การใช้งาน นานขึ้น หรือให้ทันกับ
ความต้องการใช้ของผู้บริโภค 

42 อรรถประโยชน์ด้าน
สถานที่ 

Place Utility เ ป็ นก ารส ร้ า งประโยชน์ท า ง
เศรษฐกิ จห รือความพอใจอัน
เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้า 
หรือปัจจัยการผลิตต่างๆจากที่หนึ่ง
ไปยังอีก ที่หนึ่ง เพื่อบ าบัดความ
ต้องการให้ผู้บริโภคมากขึ้นอย่าง
ทั่วถึง 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
43 ออเดอร์ลูกค้า Customer Order ค าสั่งซื้อจากลูกค้า ที่สั่งซื้อสินค้า 
44 อุปกรณ์เคลื่อนย้าย Moving Floors เป็นอุปกณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้าย

สินค้า 
45 อุปกรณ์ยกสินค้าท้ายรถ Tail Lift  Loaders อุปกรณ์ยกสินค้าด้านหลัง 
46 อุปกรณ์กันล้อเสื่อม Wheel Chocks อุปกรณ์กันล้อเสื่อมของรถยนต์ 

และรถบรรทุก 
47 อ านวยความสะดวก Conventional Tail Lifts การอ านวยความสะดวกในการ

ท างาน 
48 องค์ประกอบ element 

 
สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบเป็นสิ่ง
ใหญ่, ส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็น
เคร่ืองประกอบท าให้เกิดเป็นรูป
ขึ้นใหม่โดยเฉพาะ, ส่วนประกอบ
ก็เรียก 

49 อากาศยาน aircraft 
 

ยานหรือเคร่ืองที่เคลื่อนที่ไปได้ใน
อากาศด้วยปฏิกิริยาแห่งอากาศ
หรือแรงทางอากาศพลศาสตร์  

50 อุณหภูมิ temperature การวัดค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์
ซึ่ง เกิดขึ้นจากอะตอมแต่ละตัว 
หรือแต่ละโมเลกุลของสสาร เมื่อ
เราใส่พลังงานความร้อนให้กับ
สสาร อะตอมของมันจะเคลื่อนที่
เร็วขึ้น ท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น แต่
เมื่ อ เราลดพลั งงานความ ร้อน 
อะตอมของสสารจะเคลื่อนที่ช้าลง 
ท าให้อุณหภูมิลดต่ าลง  
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ภาพที่ 4.1 การจัดผลิตภัณฑ์ใส่รถกระบะตู้ทึบเพื่อน าไปส่ง 
 

บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

  จากการที่ได้ไปเยี่ยมชม บริษัท กรีนสปอต จ ากัด เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 

ซึ่งเป็นผู้ผลิต และจ าหน่ายนมถั่วเหลืองไวตามิ้ลค์ วีซอย เคร่ืองดื่มกรีนสปอต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี

ชื่อเสียงในตลาดมาเป็นเวลายาวนานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเร่ืองการศึกษากระบวนการ

จัดส่งสินค้าไวตามิ้ลค์ในประเทศ โดยวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. กระบวนการจัดส่งสินค้าเครื่องดื่มไวตามิ้ลค์ทางรถกระบะตู้ทึบที่ปลอดภัยของบริษัท กรีนสปอต 

จ ากัด 

  1. รับออเดอร์จากลูกค้า 
  2. ต้นทาง และปลายทางของการขนส่ง 
  3.  เลือกขนาดของรถที่ท าการจัดส่ง เช่น สินค้าตามร้านโมเดิร์นเทรดต่างๆควรใช้
รถกระบะตู้ทึบ 
  4. สินค้าที่อยู่ละแวกเดียวกันสามารถใส่รถคันเดียวกันได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งที่มากขึ้น 
  5.  จัดเคร่ืองดื่มเข้าในรถกระบะตู้ทึบ 
  6. ส่งสินค้าไปยังร้านค้าที่สั่งสินค้าไว้
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ภาพ ที่ 4.2 ผลิตภัณฑ์ที่จัดเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะออกไปส่งตามร้านต่างๆในประเทศ 

2. เทคโนโลยีท่ีใช้ในการขนส่งเครื่องดื่มไวตามิ้ลค์ ของบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

  2.1 ทางบริษัท ดีเอชแอลได้ใช้ระบบ GPS ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

กรีนสปอต จ ากัด 

  2.2 บริษัท กรีนสปอต จ ากัด ได้ใช้ระบบ SAP ในการท างานร่วมกับ บริษัท ดีเอช

แอล เพื่อเป็นการส่งหรือประสานข้อมูลการขนส่งจ านวนสินค้าไปยังร้านค้าโมเดิร์นเทรดต่างๆใน

กรุงเทพมหานคร 

3. ปัญหาและอุปสรรคระหว่างการขนส่งผลิตภัณฑ์ไวตามิ้ลค์ ของบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

  3.1 ปัญหาจากการจราจรติดขัดบนท้องถนนของพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

  3.2 ปัญหาในระหว่างการขนส่งที่มีผลกระทบท าให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มภายในรถ

เกิดความเสียหาย เช่น ลังหรือกล่องนมเกิดการยุบที่ข้างกล่องและมุมกล่อง  จะท าให้มีการเอา

ผลิตภัณฑ์กลับคืนมายังบริษัท 

  แนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลกระทบในการขนส่งผลิตภัณฑ์ไวตามิ้ ลค์ ของบริษัท 

กรีนสปอต จ ากัด 

  3.1 ตรวจเช็คการเดินทางบนท้องถนน ในเวลาที่ต้องออกเดินทางไปส่งสินค้า หรือ

มาขนผลิตภัณฑ์ใส่รถขนส่งก่อน เพื่อ เซฟเวลาในการส่งสิน ค้า  ไปยัง ร้านค้าต่างๆ ใน

กรุงเทพมหานคร 

  3.2 จากการที่น าผลิตภัณฑ์กลับมาเนื่องจากสินค้าเกิดการช ารุดเสียหายระหว่างการ

ขนส่ง เช่น กล่องนมบุบในระหว่างการขนส่ง ฝาเกลียวขวดแก้วปิดไม่สนิท ทางบริษัทต้องน าของ

กลับมาท าลายและส่งสินค้าที่ขาดให้กับลูกค้าคืน หรือลดการจ่ายเงินของลูกค้า 
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4. การน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 ด้านการศึกษา 

  สามารถน าความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานจริงมาเป็นส่วนประกอบในการเรียน

แต่ละรายวิชาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองให้มากที่สุด และยังสามารถน ามาต่อยอดความรู้ในเร่ือง

ของการเรียนในรายวิชาการวิจัยในงานโลจิสติกส์ 

 ด้านการประกอบอาชีพ 

  สามารถน าไปสอบการวัดผลวิชาชีพกับการน ามาประกอบอาชีพในอนาคต และ

เป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 

5. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีเหตุผลมาปรับใช้ในการจัดท าโครงการ 

  การพิจารณาการใช้จ่ายในการปฏิบัติท าโครงการให้ดี โดยเร่ิมจากการวางแผนการ

ท างาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของฟุ่มเฟือย การมีเหตุผลในการใช้จ่ายโดยการค านึงถึงค่าใช้จ่าย

ของกลุ่ม และการมีสติทุกคร้ังในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดและเสีย

ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม 
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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

  เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะผู้จัดท าโครงการได้เข้าไปศึกษาดูงาน บริษัท

กรีนสปอต จ ากัด ซึ่งคณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษากระบวนการจัดส่งสินค้าเคร่ืองดื่มไวตามิ้ลค์ใน

ประเทศของบริษัทกรณีศึกษาดังกล่าวโดยมีบทสรุปและข้อเสนอแนะดังนี ้

สรุป 

  1. บริษัท กรีนสปอต จ ากัด ได้มีการร่วมมือกับบริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน  

(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและตรงเวลาใน

สภาพที่สมบูรณ์  

  ภาพที่ 5.1 การร่วมมือของบริษัท กรีนสปอต  กับ บริษัท ดีเอชแอล 
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 2. ทางบริษัท กรีนสปอต ได้น าระบบ GPS และ SAP มาท างานร่วมกับบริษัท  ดีเอชแอล 

เพื่อสะดวกแก่การส่งข้อมูลให้แก่กัน 

  3. ปัญหาจากการจราจรติดขัดบนท้องถนน และปัญหาจากการเอาผลิตภัณฑ์

คืนกลับมายังบริษัท 

  4. การน าความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงานจริงมาเป็นส่วนประกอบในการเรียน

แต่ละรายวิชาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองให้มากที่สุด 

  5. การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการมีเหตุผลมาปรับใช้ในการท าโครงการ

และค านึงถึงความพอประมาณในการท าโมเดล 

ข้อเสนอแนะ 

  1. บริษัทควรก าหนดเวลาการขนส่งอย่างเป็นระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด

สามารถท าให้การขนส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  2. บริษัทควรเซฟความปลอดภัยในการขนส่งบนรถกระบะตู้ทึบมากขึ้น จะท าให้

การน าผลิตภัณฑ์กลับมาที่บริษัทน้อยลง 

  3. บริษัทควรน าเอาระบบเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีอยู่มากมายมาใช้ในการ

ประสานงานระหว่างการขนส่ง เพื่อที่จะท าให้การขนส่งรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

  4. น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านการมีเหตุผลมาปรับใช้ในการท าโครงการ โดย

ค านึงถึงความพอเพียงที่จะต้องด าเนินไปอย่างมีเหตุผล การตัดสินใจในเร่ืองของการท างานโดยจะมี

การวางแผนท างานตามขั้นตอน การค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการด า เนินโครงการ การใช้สติปัญญาใน

การปฏิบัติงานและการออกความคิดเห็นในการท าโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

 1. ผู้เชี่ยวชาญแนะน าการแก้ไขการขนส่งในช่วงเวลาเร่งรีบ 

 2. การจัดท าเพาว์เวอร์พ้อยให้ถูกรูปแบบ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
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ภาคผนวก ข 

ใบขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 

บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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ภาคผนวก ค 

  ภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานภายใน  

บริษัท กรีนสปอต จ ากัด 
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ภาพการศึกษาดูงานท่ีบริษัท กรีนสปอต จ ากัด 

1. 1  

มอบกระเช้าให้กับหัวหน้าฝ่ายโลจิสติกส์ของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภายในบริษัท 
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1.3  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  เจ้าหน้าที่ได้พาชมภายในคลังสินค้า 
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1.5  ภาพภายในคลังสินค้าของบริษัท 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.6  เจ้าหน้าที่สาธิตการแพ็คกล่องนมใส่ในลัง 
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1.7  เจ้าหน้าที่อธิบายการจัดเก็บสินค้าภายในคลัง 

 

 

  

 

 

 

 

 

1.8  สินค้าที่ผ่านทุกกระบวนขั้นตอนการผลิตพร้อมจัดส่ง 
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1.9  ลังกระดาษที่ใช้ในการแพ็คขวดนมและกล่องยูเอชที 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.10 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต     
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1.11 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนมถั่วเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12 ถ่ายรูปกับวิทยากร 
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ภาคผนวก  ง 

ขั้นตอนการท าโมเดล 
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ภาพการท าโมเดล 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ผังโมเดล 
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ร่างโครงสร้างโมเดลด้วยโปรแกรม Sket up 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

เร่ิมท าโครงสร้างในส่วนของ โรงเก็บวัตถุดิบ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าคลังสินค้าเก็บนมถั่วเหลืองและป้อมยาม 
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ท าในส่วนที่นมถั่วเหลืองถูกจัดส่งไปผู้บริโภค 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ท่าเรือและกรมศุลกากร 

 

 

 



(96) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าในส่วนคลังสินค้า 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

โมเดลที่เสร็จสมบูรณ์และท าการจัดท าโมเดลให้เคลื่อนไหว 
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ภาคผนวก จ  

งบประมาณการท าโมเดล 
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งบประมาณท่ีใช้ไปในการท าโครงงาน 

ล าดับ รายการ 
ราคา 
(บาท) 

1 ค่าเอกสาร 530 
2 ค่าหมึกปริ้นเตอร์ 460 
3 ค่าของที่ระลึก 550 

รวม 1,540 
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ประวัติผู้จัดท า 
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