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บทคัดย่อ 

   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัญหาของการขนส่งแผงวงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาการขนส่งแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อน าความรู้
เทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต เพื่อน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ กรณีศึกษา บริษัท ซัม
มิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด 

จากการที่คณะผู้จัดท าได้ท าการศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการขนส่ง
แผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์คือการศึกษาปัญหาของระบบการขนส่งสินค้าให้การนส่งสินค้านั้น
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือการส่งสินค้าที่ถูกที่ ถูกเวลา และถูกจ านวนให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการ
ลดค่าขนส่งสินค้าและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งคณะผู้จัดท าได้น าเสนอ
คณะกรรมการในรูปแบบ  Power Point  และรวบรวมเป็นรูปเล่มโดยใช้ Microsoft  word 

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาในคร้ังนี้  คณะผู้จัดท าได้ทราบถึงกระบวนการ
ขนส่งแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการท างานต่างๆ ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง
สินค้าในสถานที่ประกอบการจริง โดยสามารถน าความรู้หรือแนวคิดที่ได้จากการศึกษาในคร้ังนี้ไป
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในอนาคตได้ และน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ผ่านทาง 
Face Book  Areerat Oonthong ทางคณะผู้จัดท าได้น าข้อมูลทางด้านการขนส่งมารวบรวมจัดท าเป็น
เล่มโครงงานขึ้นเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลที่มีความสนใจในเร่ืองการขนส่ง ได้น าไป
ศึกษาหรือค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมหรือต่อยอดความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาได้ต่อไป 



  (2) 

กิตติกรรมประกาศ 

   โครงการเล่มนี้ได้ส าเร็จลุล่วงไปได้ โดยได้รับความช่วยเหลือและค าแนะน าเป็น
อย่างดีอย่างยิ่งจาก อาจารย์ละออ  อุบลแย้ม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในคร้ังนี้และคอยเป็นก าลังใจ
ให้ คอยให้ค าแนะน า ปรึกษาที่เอ้ือประโยชน์มาโดยตลอด ท าให้คณะผู้จัดท าโครงการได้รับ
แนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์ในการท าโครงการคร้ังนี้ ท าให้คณะ
ผู้จัดท าโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาเชื่อมโยงจนสามารถท าให้โครงการเป็นผลส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

 ขอขอบคุณบริษัท ซัมมิท อิเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด และขอขอบคุณ คุณกฤษฏา 
หนูเวียง หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ ทีเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและให้ความรู้รวมถึงข้อมูลของบริษัทที่เป็น
ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้ารวมทั้งพนักงานของบริษัททุกคนที่คอยอ านวยความสะดวกในการ
เข้าไปศึกษาดูงานในคร้ังนี้ สุดท้ายนี้คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการเล่มนี้อาจเกิด
ประโยชน์กับผู้สนใจศึกษา การศึกษาและการแก้ไขปัญหาการขนส่งแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขออภัยมา ณ ที่นี้ 
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล  
   ปัจจุบันการขนส่งสินค้านับว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญมากในการด าเนินธุรกิจ เพราะ
ประเทศต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในสภาพที่ผันผวน จึงท า
ให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสูงขึ้นและท าให้ผู้ประกอบการหลายรายมีการเตรียมความพร้อมที่
จะรับมือ เพื่อหาแนวทางที่จะแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา การบริหารงานในกระบวนการขนส่งต่างๆ
ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา สามารถ
จัดการบริหารเวลาในการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการด้านโลจิสติกส์ 
ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการวางแผนและพัฒนากระบวนการท างาน และการประสานงาน
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ เช่น การส่งมอบสินค้าและบริการได้ตรงตามความความต้องการของ
ลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพของสินค้า จ านวนสินค้า เวลาที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ตลอดจนการสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาถึงกลยุทธ์ในการแข่งขัน และการ
เสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการขนส่งและการบริการด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่งขัน อันมุ่งไปสู่
การส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และสินค้าที่ลูกค้า
ได้รับจะต้องได้มาตรฐาน 
  บริษัท ซัมมิทอีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภท
อุตสาหกรรม การผลิตแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการโลจิสติกส์
เพื่อการส่งออกสินค้าที่สามารถจัดการกระบวนการขนส่งสินค้า ตลอดการส่งออกของสินค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันส าหรับการค้าระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศเพื่อให้เกิดศักยภาพในการส่งมอบสินค้า อีกทั้ง บริษัท ซัมมิทอีเล็คโทรนิค คอมโพ
เน้นท์ จ ากัด ยังได้เล็งเห็นถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขในการจัดการกับระบบการขนส่งสินค้าที่
เกิดขึ้น เพื่อที่จะท าให้ลูกค้าพึงพอใจในตัวสินค้า และได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ  
              ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการได้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาและการแก้ไขปัญหาของการ
ขนส่งแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะท าให้การขนส่งสินค้ามีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น กรณีศึกษา บริษัท ซัมมิทอีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด ซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลจากการศึกษา
ให้แก่ผู้ที่สนใจได้อีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัญหาของการขนส่งแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  
2. เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาการขนส่งแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  
3. เพื่อน าความรู้เทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ.

ในอนาคต 
4. เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ใน

การจัดท าโครงการ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงปัญหาของการขนส่งแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  
2. สามารถทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาการขนส่งแผงวงไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  
3. ได้น าความรู้และเทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพ 
4. สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมา

ประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท 
   บริษัทซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้น เป็นบริษัทรับจ้างผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง สามารถผลิตชิ้นส่ วน
อิเล็กทรอนิกส์ตามกระบวนการ ผลิต ต้ังแต่การติดต่อลูกค้า, การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ ในการผลิตท า
เอกสาร BOM, การท าการทดลอง ร่วมกับลูกค้า, การควบคุมการผลิต, การผลิตสินค้า, การประกอบ
วงจรส าเร็จรูป, การบริหารการจัดการ การขนส่งสินค้า, การควบคุณภาพก่อนส่งถึงลูกค้า และการ
ดูแลลูกค้าSEC BuildingManual Insertion  
                          โรงงานของเราก่อตั้ งบนเนื้ อที่  27,000 ตาราง เมตร  ในเขตพื้นที่ จั งหวัด
สมุทรปราการ เรามีไลน์ส าหรับผลิต ในกระบวนการ SMT ทั้งหมด 14 ไลน์การผลิต,กระบวน การ
ประกอบอุปกรณ์โดยพนักงาน 8ไลน์การผลิต กระบวนการ Discrete โดยแบ่งออกเป็น เคร่ืองจักร 
Jumper wire 2 เคร่ือง, Axial 6 เคร่ือง, Radial 9 เคร่ืองเรามีพนักงานทั้งหมด 788 คน ซึ่งเป็น 
พนักงานที่มีความช านาญและทักษะการปฏิบัติงาน ที่ดี รวมถึงเรามีทีมผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ 
ซึ่งสามารถ บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงแต่มีราคาที่ต่ า และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตรง
เวลาตามที่ลูกค้าก าหนด  
  ภายในโรงงานของเรามีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์มากมาย รวมถึงเคร่ืองปร้ินซ์ตะกั่ว 
(Solder Paste Printing M/C) เคร่ืองวางอุปกรณ์อัตโนมัติ (Surface Mount Technology), เคร่ืองอบ
กาว, ตะกั่ว (Reflow,Oven), เคร่ืองตรวจเช็คแผงวงจร (AOI), เคร่ืองตรวจสอบความหนาของตะกั่ว 
(Solder Thickness) , เคร่ืองวัดและ ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ (Quality Assurance Facility), รวมถึง
เคร่ืองมือในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้วัดใน ไลน์การผลิตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
(Calibration Test), เคร่ืองตรวจสอบอุปกรณ์บนแผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (ICT), เคร่ืองตรวจสอบ
ระบบการท างาน (Function Test) ซึ่งในกระบวนการผลิต SMT นั้นสามารถรองรับตามลักษณะของ
ไอซี ดังนี้ คือ SO, SOP, SOJ, TSOP, TSSOP และเทคโนโลยี ส าหรับการวางอุปกรณ์ประเภทชิฟ 
คือ 1005(0402) บริษัทเราเป็นส่วนหนึ่งในการปรับกระบวนการผลิตเพื่อรองรับมาตรฐาน RoHs 

Restriction of Hazardous Substances เป็นข้อก าหนดที่ 2002/95/EC ของสหภาพยุโรป (EU) ว่าด้วย
เ ร่ื อ งของก าร ใช้ ส า รที่ เ ป็ น อันตราย ใน อุปกรณ์ เ ค ร่ื อ ง ใช้ ไฟฟ้ า และ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์
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ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2003 ตามความต้องการของลูกค้าในระยะยาวเราจะพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีที่สุด 
โดยการรักษาคุณภาพในการผลิตและปรับปรุงคุณภาพ อย่างต่อเนื่องและมีนโยบายในการที่จ ะ
พัฒนาและวิจัย เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาและออกแบบ สินค้าใหม่ ๆ ในอนาคต 
ส าหรับที่ตั้งของบริษัทห่างจากสนามบินเพียง 8 กิโลเมตร สามารถเดินทางจาก สนามบินเพียง 15 
นาที มีการขนส่งที่สะดวกรวดเร็ว ส าหรับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อเข้าเยี่ยมชม บริษัทได้ 
SEC ยินดีต้อนรับทุกท่านเกี่ยวกับการผลิต 
  บริษัทซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด หรือ SEC เป็นหนึ่งในบริษัท

มาตรฐานระดับโลก ในการด าเนินธุรกิจประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย และ

ได้รับการส่งเสริมจากส านักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) ในการขอรับสิทธิ

ประโยชน์ในการยกเว้นภาษีอากร ในส่วนของ การน าเข้า วัตถุดิบในการผลิต สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

จากประสบการณ์ในการให้บริการประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 20 ปี ผลิตสินค้าที่มี 

คุณภาพ มีการวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม ส่งสินค้าถูกต้องตามเวลา มีระบบที่มีคุณภาพ สินค้า

ที่ ส่งออกไป จึงมีคุณภาพสูง ส าหรับบริการการผลิตนั้นประกอบด้วย  

     • การผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามการออกแบบของลูกค้า  

             • การประกอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูป  
               • เทคโนโลยีการผลิตประกอบด้วยกระบวนการ SMT, PTH และManual Insertion  
             • มีเคร่ืองตรวจสอบความหนาของตะกั่ว (Solder Thickness test)  
             • การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับรถยนต์  
             • มีระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Lead free RoHs Support)  
  • มีเคร่ืองจักรบัดกรีอัตโนมัติ (Auto soldering system )แบบตะกั่ว และ lead free 
รองรับการผลิต  
              • มีเคร่ืองตรวจสอบการท างานของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตาม ฟังก์ชั่นการท างาน 
(Function test) 
            • มีเคร่ืองตรวจสอบอุปกรณ์บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ICT test) 
            • มีเคร่ืองตรวจสอบอุปกรณ์บนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (AOI Inspection) 
    • การสร้างคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับคุณภาพที่ก าหนด 
  • การมีระดับต้นทุนที่ต่ า ซึ่งแสดงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
    • การมีความสามารถที่จะส่งผลิตภัณฑ์ได้ทันเวลาที่ก าหนดแก่ลูกค้า      
              • การมีความยืดหยุ่นที่จะปรับปริมาณการผลิตให้ เพียงพอกับความต้องการของ
ลูกค้าและ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป  
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ภาพท่ี 2.1 รูปป้ายหน้าบริษัท
ภาพท่ี 2.1 รูปป้ายหน้าบริษัท 
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 ภาพท่ี  2.2โครงสร้างบริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด 
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ด้านการตลาด 

คุณจิราพร 

กรรมการผู้จดัการ 

คุณสมควร 

 

เลขาฯ กรรมการบริษัท 

คุณวิไล 

 
ผู้ช่วยเลขาฯกรรมการบรษิัท 

คุณคนึงนิตย ์
ผู้จัดการโรงงาน 

คุณสนทอง 

ผู้จัดการ
ทั่วไปฝ่าย
ธุรกิจ  EMS 
คุณมานพ 

 

ผู้จัดการ
ทั่วไปฝ่าย
ธุรกิจ  AI 

คุณสนทอง 

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายธุรกิจยาน
ยนต์ AB 

คุณชัยยุทธ 

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายระบบ  

QESH 

คุณสินศิร ิ

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายพัฒนา
ธุรกิจใหม ่
คุณสมชาย 

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายสนับสนุน

1 
คุณเตือนใจ 

ผู้จัดการทั่วไป
ฝ่ายสนับสนุน 

2 
คุณศรีกัญญา 

ผู้จัดการด้าน
วางแผนการ

ผลิต 

คุณรุ่งทิพย์ 

ผู้จัดการด้าน
จัดซื้อ 

คุณสุณิชญา 

ผู้จัดการด้าน
วิศวกร 

คุณไพศาล 

ผู้จัดการด้าน
การผลิต EMS 

คุณวิษณุกรณ์ 

ผู้จัดการแผนก
ผลิต  AI 

คุณชูศักดิ ์

ผู้จัดการแผนก
ผลิต  AB 

คุณวรชาต ิ

ผู้จัดการแผนก
ประกัน
คุณภาพ 

คุณสุรพันธ์ 

ผู้จัดการแผนก
วิจัยและ
พัฒนา 

คุณบัณฑิตย ์

ผู้จัดการแผนก
ทรัพยากรบุคคล
และพัฒนา
บุคลากร 

คุณเตือนใจ 
 ผู้จัดการแผนก

การตลาดใหม ่

คุณสมชาย 
ผู้จัดการแผนก

ธุรการ 

คุณเตือนใจ 

ผู้จัดการแผนก
บัญช ี

คุณศรีกัญญา 

ผู้จัดการแผนก 

น าเข้า-ส่งออก 

คุณณิชานัฐพร 

ผู้จัดการแผนก
ระบบ

สาธารณูปโภค 

คุณสินศิร ิ
 

ผู้จัดการ 

แผนก 

โลจิสติกส์ 
คุณรุ่งณภา 

ผู้จัดการ
แผนก

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คุณมาลัย 
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ที่อยู่ 
99 หมู่ 5 ซอยวัดศรีวารีน้อย ถนนบางนา-ตราด 
ต าบลศีรษะจระเข้ใหญ่ อ าเภอบางเสาธง  
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 
โทร : +662-3371553-67, +662-7405884 
แฟกซ์  :   +662-3371201-2 
อีเมล์ : hrrecruit@summitsec.com

 
 

ภาพท่ี  2.3 แผนท่ีบริษัท 

mailto:hrrecruit@summitsec.com
mailto:hrrecruit@summitsec.com
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นโยบายบริษัท 

  บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ

คุณภาพตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษัท และได้พัฒนาและน าระบบการจัดการมาตรฐานเข้ามาใช้ใน

กระบวนการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพ มาตรฐาน โดย SEC ได้จัดท า

นโยบายคุณภาพของบริษัท ซึ่งได้แก่ Q.C.C.E.S ซึ่งประกอบด้วย 

• คุณภาพ (Quality) : การร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้านคุณภาพ 

• ลูกค้า (Customer) : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

• ความร่วมมือ (Cooperation) : สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

• สิ่งแวดล้อม (Environment) : ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้าน 

• สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย(Safety) :ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐาน 

ประเทศไทยในด้านความปลอดภัยและได้มีการน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาควบคุม เพื่อ

เพิ่มความปลอดภัยให้แก่พนักงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  2.4 แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตใน SEC  PCB  assembly
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ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 

                                                     
ภาพท่ี  2.5  แผงวงจร  Air con               แผงวงจร Inverter,              และแผงวงจรโทรศัพท์ไร้สาย 

 

                                                            

ภาพท่ี  2.6  แผงวงจรรีโมทแอร์                แผงไฟ LED,                       และแผงวงจรเซ็นเซอร์ 

 

                                                  

ภาพท่ี  2.7  แผงวงจร Air con.,  แผงวงจร Air con.,       และแผงวงจร Air con. 

 

                                                       

ภาพท่ี  2.8 แผงวงจรโทรศัพท,์  แผงวงจร Senso,  และแผงวงจรหม้อหุงข้าว 

 

                                             
ภาพท่ี  2.9  แผงจูนเนอร์วิทยุรถยนต์, แผงเครื่องเล่น MP3, และแผงวงจรแคลมป์มิเตอร์ 
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ภาพท่ี  2.10 ผลิตภัณฑ์ท่ีประกอบ ส าเร็จรูปBox build  assembly,Set  assembly 

 

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประกอบในบริษัท 

                                                                               

ภาพท่ี  2.11   รีโมทเครื่องแฟ็ก,                         จูนเนอร์                              และโทรศัพท์ 

 

                                                               

ภาพท่ี 2.12  รีโมทคอนโทรลแอร์,    เครื่องเล่น 2DIN/MP3,               และวิทยุรถยนต์ 1DI 

 

 

 

ภาพท่ี 2.13  แอร์แบบพกพา                และรีโมทติดผนังส าหรับแอร์ 
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กลุ่มลูกค้าของ  SEC   
                         จากประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 20 ปีท าให้เรา

รู้จัก ลูกค้ามากมายและเรามีพันธมิตรในการซื้อวัตถุดิบและออกแบบสินค้า เราท าธุรกิจแบบจริงใจ

เชื่อถือได้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและเป็นลูกค้า เราตลอดไป ณ ปัจจุบันบริษัทก็ยังเดินหน้าพัฒนา

ศักยภาพขององค์กร อย่างสม่ าเสมอจึงท าให้ขณะนี้งานที่เราผลิตส่งให้กับลูกค้านั้นมีคุณภาพและยัง

ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ท าให้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่สนใจร่วมด าเนินธุรกิจร่วมกัน

มีเป็นจ านวนเพิ่มขึ้น 

ภาพท่ี  2.14 กลุม่ลูกค้าของบริษัท 

ภาพท่ี  2.15 กลุ่มบริษัทท่ีร่วมด าเนินธุรกิจ 

                         หลังจากที่เราให้บริการและผลิตสินค้าให้กับลูกค้านั้น ผลจากการที่เราพัฒนา

ศักยภาพการผลิตรวมถึงมีการปรับปรุงคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้รับรางวัลจากลูกค้า 

หลายๆ รางวัล นั่นแสดงถึงความพึงพอใจในการบริการและคุณภาพของสินค้าที่เราผลิต นอกจากนี้

เรายังมีใบรับรองระบบจัดการมาตรฐาน ISO9001, TS16949, ISO14001 ท าให้ระบบการจัดการของ

บริษัทมีคุณภาพเพราะฉะนั้นสินค้าที่เราได้ผลิตออกไปผ่านการตรวจสอบทุกกระบวนการอย่าง

แน่นอนต้ังแต่เร่ิมตน้กระบวนการผลิตจนถึงส่งสินค้าให้กับลูกค้า 
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ภาพท่ี 2.16  รางวัลจากลูกค้า 

 

การผลิตและบริการ 

                          บริษัท SEC เป็นบริษัทที่ด าเนินการทางด้านประกอบอุปกรณ์ลงแผ่นวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ (PCBA), ประกอบแผ่นวงจรลงกล่องส าเร็จรูป โดยทีม วิศวกรที่มีความช านาญ
เฉพาะทางกระบวนการผลิตและด้วยเทคโนโลยี อันทันสมัยและมีการดูแลรักษาสภาพของ
เคร่ืองจักรให้พร้อมใช้งาน อยู่เสมอ ภายใต้การควบคุมกระบวนการผลิตและการให้บริการจัดส่ง 
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ท าให้บริษัทได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า หลาย ๆ รายซึ่งปัจจุบัน ลูกค้ามีทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ เช่น SHARP , DELTA , KYORITSU , PANASONIC , DAIKIN , 
SONY , MACO , FUJITSU ซึ่งเป็นลูกค้าหลักๆ ที่บริษัท SEC ผลิตแผง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้
นอกจากบริษัทจะผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แล้วนั้นยังท าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ด้วยซึ่ง 
ผลิตภัณฑ์ที่ท าอยู่ในปัจจุบันก็ได้แก่ เสาอากาศวิทยุ , วิทยุติดรถยนต์ , หน้าปัดมอเตอร์ไซด์ ส่ง
ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการยานยนต์อย่าง HONDA ,TOYATA , MITSUBISHI เป็นต้น 
                          ประสบการณ์การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์บริษัทมีประสบการณ์ในการผลิต
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 25 ปี ได้รับรางวัลจากลูกค้าต่าง ๆ มากมาย นั่นแสดงถึง ความมี
ประสิทธิภาพและ คุณภาพจากกระบวนการผลิต ทั้งนี้บริษัทยังมีพนักงานและเจ้าหน้าที่  ที่มี
ความสามารถ, มีประสบการณ์ที่สามารถควบคุมปัญหาและร่วมกันแก้ไข ปัญหาให้มีความส าเร็จ
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ลุล่วง, เนื่องจากปัจจุบันมีบริษัทคู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้น มากมายส่งผลให้บริษัทของเรา จ าเป็นต้อง
พัฒนาศักยภาพของบริษัทเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ภายในบริษัท โดยหันมาส่งเสริมกิจกรรม เพื่อสร้างจิตส านักให้กับพนักงาน เช่น กิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิต, กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมสิ่งแวดล้อมและอ่ืนๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้
ความส าคัญในการพัฒนาสังคมไปด้วย เช่น การบริจาคขาเทียม , การบริจาคสิ่งของต่างๆ, การ
บริจาคโลหิต, ซึ่งบริษัท ถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคม ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทมี
ศักยภาพที่จะผลิตสินค้าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ศักยภาพของเคร่ืองจักร , บุคลากร, อุปกรณ์
เคร่ืองมือและผู้เชี่ยวชาญ ในด้านต่างๆ  การส่งงานตรงตามเวลาและการบริการ สิ่งที่กล่าวมา
ทั้งหลาย เหล่านี้ถูกควบคุมด้วยมาตรฐาน และกระบวนการที่ออกแบบไว้อย่างเหมาะสม และบริษัท
จะยังเดินหน้าต่อไป เพื่อก้าวไปสู่ผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ชั้นน าของโลกต่อไปในอนาคตQA 
Main facilityเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์ในแผนก QAบริษัทมีเคร่ืองมือที่
ใช้ในการตรวจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานของ ลูกค้าที่ร้องขอให้มีการตรวจสอบ ทั้งการ
วัดแบบ 2-D และ 3-D ก่อนน า อุปกรณ์ไปใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่น าไปใช้
นั้น มีความถูกต้องตรงตามมาตรฐานของลูกค้า  
                           นอกจากนั้น ยังมีเคร่ืองมือส าหรับ ตรวจสอบการบรรจุสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 

Vibration tester machine เพื่อใช้ตรวจสอบความทนทาน และมาตรฐานการบรรจุสินค้าให้ถูกต้อง

และยังมีเคร่ืองอบส าหรับใช้ในการอบไล่ความชื้น   

 

                            

     

 

                    ISO9001 : 2008          ISO14001: 2004     

 

                

                  ISO/TS16949:2009    

 ภาพท่ี  2.17มาตรฐานรับรองคุณภาพการผลิต 



14 

 

 

  

 

ภาพท่ี  2.18 แผนด าเนินการคุณภาพ 

ระบบการจัดการมาตรฐาน 
                           บริษัท ซัมมิท อีเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด ได้ด าเนินการพัฒนาระบบ
คุณภาพตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษัท และได้พัฒนาและน าระบบการจัดการมาตรฐานเข้ามาใช้ใน
กระบวนการผลิตเพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการผลิต ให้สินค้ามีคุณภาพ มาตรฐาน และน าระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเข้ามาควบคุม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ แก่พนักงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008, ISO14001:2004, ISO/TS16949:2009 
เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัท และได้จัดท านโยบาย คุณภาพของบริษัท ซึ่งได้แก่ 
Q.C.C.E.S ซึ่งประกอบด้วย  
  • คุณภาพ (Quality) : การร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้านคุณภาพ  
  • ลูกค้า (Customer) : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  
  • ความร่วมมือ (Coorperation) : สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ  
  • สิ่งแวดล้อม (Environment) : ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในด้าน
สิ่งแวดล้อม  
              • ความปลอดภัย (Safety) : ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรฐานประเทศไทยในด้าน
ความปลอดภัย 
นอกจากนี้บริษัทได้จัดท านโยบายสิ่งแวดล้อมขั้นมาเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สภาพ แวดล้อม ตามนโยบายบริษัทคือ R.P.R.C ซึ่งประกอบด้วย  
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  • ข้อก าหนด (Requirement) : ปฏิบัตตามข้อก าหนด  
  • มลภาวะ (Pollution) : มุ่งลดมลภาวะ  
  • ทรัพยากร (Resource) : ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
  • อย่างต่อเน่ือง (Continuous) : พัฒนาอย่างต่อเน่ืองได้มาตรฐานการรับรอง ดังนี้  
  • มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (NAC) ได้รับการรับรองแล้ว ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 
2010  
  • มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (UKAS) ได้รับการรับรองแล้ว ตั้งแต่ เดือน
กุมภาพันธ์ 2010  
  • มาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2009 (IATF) ได้รับการรับรองแล้ว ตั้งแต่ เดือน
มีนาคม 2009  
  • มาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ได้รับการรับรองแล้ว ตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2007 
 
 
     ISO 9001:2008 (NAC) Certification           ISO 9001:2008 (NAC) Certification 
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ISO/TS16949 : 2009 (IATF) Certification  ISO14001:2004 (UKAS) Certification 
 

        
 

ภาพท่ี  2.19ใบรับรองมาตรฐานท่ีบริษัทได้รับ 
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บทที ่3 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 
  ในการศึกษาเร่ืองปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการขนส่งแผงวงจรไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษัท ซัมมิทอิเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด มีแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ก าเนิดและพัฒนาการขนส่ง 
2. ประเภทของการขนส่ง 
3. เอกสารในการขนส่ง 
4. การขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
5. ปัญหาและอุปสรรคการขนส่ง 
6. แนวคิดการเตรียมการในการแก้ไขปัญหาที่พบในการขนส่ง 
7. นิยามศัพท์ 

1. ก าเนิดและพัฒนาการขนส่ง 
  การขนส่งมีบทบาทส าคัญต่อการเดินทางมาตั้งแต่สมัยโบราณ การขนส่งผู้โดยสาร
และการขนส่งสินค้า ท าให้การเดินทางรวดเร็วและสะดวกสบายขึ้น การเดินทางในสมัยโบราณใช้
พลังงานจากธรรมชาติ เช่น การใช้แรงลมเพื่อการแล่นเรือใบ นอกจากนี้ก็ใช้แรงงานคนและสัตว์ 
เช่น ชาวไวกิ้ง (Viking) แห่งคาบสมุทร สแกนดิเนเวีย (Scandinavia Peninsular) เดินเรือ 
 โดยใช้แรงงานคนเป็นฝีพาย สามารถเดินทางไปไกลถึงดินแดนชายฝั่งทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน (Mediterranean Sea) ส าหรับทางบก ใช้แรงงานสัตว์ เช่น ม้า วัว ช้าง ฯลฯ ในการ
บรรทุกหรือลากจูงสินค้า นอกจากนี้ยังเป็นพาหนะส าคัญ ส าหรับนักเดินทาง และส่งข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ประเทศจีนในสมัยโบราณ ม้ามีบทบาทส าคัญในการส่งข้อมูลข่าวต่างๆ ประเทศจีนในสมัย
โบราณ ม้ามีบทบาทส าคัญในการส่งข้อมูลข่าวสารภายในประเทศ ถึงแม้ว่าการเดินทางในสมัย
โบราณใช้พลังงานจากธรรมชาติและแรงงานสัตว์ดังกล่าวแล้ว แต่ก็สามารถเดินทางติดต่อกันได้
ระหว่างโลกเก่า ซึ่งหมายถึง ทวีปยุโรป แอฟริกาและเอเชีย 
  การเดินทางสะดวกสบายและรวดเร็วขึ้น เมื่อมนุษย์เร่ิมน าเคร่ืองจักรไอน้ ามาใช้ใน
การเดินเรือประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 18 และน ามาใช้กับหัวรถจักร ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 การ
ประดิษฐ์คิดค้นทั้ง 2 ประการดังกล่าวแล้ว เป็นบ่อเกิดของเรือกลไฟและรถไฟในเวลา 
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ต่อมาในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 การขนส่งทางอากาศก็ได้เร่ิมเกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกและพัฒนา
ก้าวหน้าถึงปัจจุบันการขนส่งความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
น าไปเกี่ยวโยงกับธุรกิจด้านที่พักในแหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรม เพื่อการบริการด้านการ
ท่องเที่ยว และการขายจึงท าให้เกิดการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว 
  รูปแบบการขนส่งที่โบราณที่สุด เร่ิมจากการใช้ขา ต่อมาก็เร่ิมฝึกฝนสัตว์เพื่อใช้
โดยสารหรือบรรทุกสิ่งของ สัตว์ที่เป็นพาหนะส าคัญได้แก่ ม้า อูฐ เกวียน ต่อมาจึงเร่ิมพัฒนารถม้า
ขึ้น ซึ่งนอกจากใช้ในการท าศึก เคลื่อนย้ายก าลังทหารแล้ว ก็เป็นไปเพื่อระบบการส่งข่าวสาร
ระยะไกล เป้าหมายในช่วงแรกเกิดขึ้นเพื่อทางการทหารและค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ต่อมาการ
ขนส่งก็ยิ่งกระจายขยายตัวมากขึ้นเมื่ออาณาจักรโรมันเร่ิมสร้างถนนเชื่อมระหว่างกรุงโรมกับเมือง
ต่างๆในตั้งแต่ 300 ปี ก่อนคริสตกาล แล้วเมื่อราชวงศ์ฮั่นในสมัยพระเจ้าฮั่นอู่ตี้เร่ิมบุกเบิกเส้นทาง
สายไหม การคมนาคมระหว่างโลกสองฝั่งก็เร่ิมขึ้นอย่างเป็นทางการ 
  ม้ายังเป็นพาหนะส าคัญมานานอีกเกือบ 2500 ปี ในที่สุด ก็เกิดการปฏิวัติรูปแบบ
คร้ังใหญ่ เมื่อโทมัส นิวโคเมน นักประดิษฐ์ชาวอังกฤษได้ปรับปรุงเคร่ืองจักรไอน้ าโดยใช้ลูกสูบได้
ส าเร็จ จากนั้น เจมส์ วัตต์ ก็ได้น ามาใช้ ในอุตสาหกรรมทอผ้าและติดตั้งหัวรถจักรและเรือกลไฟ 
ก่อนจะมาถึง จอร์จ สตีเฟนสัน ได้ปรับปรุงและสร้างหัวรถจักรใน ค.ศ.1814 แล้วจึงมีพัฒนาการ
ต่อมา เมื่อโทมัส คุก น ารายการน าเที่ยวทางรถไฟขึ้นเป็นคร้ังแรกในประเทศอังกฤษ ใน ค.ศ.1841 
รถไฟจึงเร่ิมเป็นพาหนะส าคัญที่สุดของโลกตะวันตกมานับแต่นั้น จนกระทั่ง รูดอล์ฟ ดี เซล ได้
ประดิษฐ์เคร่ืองยนต์ดีเซล แล้วน ามาใช้ในการขับเคลื่อนขบวนรถไฟได้ส าเร็จใน ค.ศ.1892 
  ยุโรปและอเมริกาเร่ิมสร้างทางรถไฟเชื่อมระหว่างกันในศตวรรษที่ 18 ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารได้ขยายตัวออกไป รวมถึงพัฒนาการด้านเทคโนโลยีต่างๆด้วย รถไฟข้ามทวีปก็เร่ิม
เกิดขึ้น ไปถึงเอเชีย ออสเตรเลีย และ แอฟริกา กระทั่งหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 รถไฟฟ้าเร่ิมเข้ามา
แทนที่รถไฟพลังงานน้ ามัน ท าให้วิ่งได้เร็วกว่าเดิมมาก น าไปสู่การเปิดรถไฟฟ้าความเร็วสูงขบวน
แรกของโลกในค.ศ.1964 ชินกันเซน ได้เปิดใช้งานเป็นคร้ังแรก จากโตเกียวและโอซาก้า พัฒนาการ
ของรถไฟก็ยังคงมีเร่ือยมาถึงปัจจุบัน 
  ส่วนการเดินทางโดยรถยนต์ คาร์ล เบนซ์ และ กอตต์เลียบ เดมเลอร์ ได้สร้าง
รถยนต์โดยใช้พลังงานน้ ามันเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นผลส าเร็จ ใน ค.ศ.1885 ถือว่าเป็นรถยนต์คันแรก
ของโลก แล้วอุตสาหกรรมยานยนต์ก็รุ่งเรืองขึ้นมาได้โดยผงานของ เฮนรี ฟอร์ด ที่มุ่งผลิตรถยนต์
เพื่อการค้า แล้วจึงแพร่หลายต่อมา เมื่อหลายประเทศหันมาผลิตรถยนต์นั่งของตนเอง แล้วยังโดน
ประยุกต์ใช้ในการทหารด้วย 
การขนส่งทางน  า (Water Transportation) 
  ยากจะบอกได้ว่า ชนชาติใดที่ริเร่ิมขึ้น เพราะทุกอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองล้วนอยู่ใกล้กับ
แหล่งน้ าดังนั้นการเดนิทางชนส่งทางน้ าจึงเกิดขึ้นพร้อมกับชนชาติที่มีความเจริญมาตั้งแต่สมัย
โบราณ 
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 เรือส าเภาจีนถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งในยุคบุกเบิกที่ได้รับการยกย่องมาก บิดาแห่ง
การเดินเรือของจีน เจิ้งเหอ ได้ชื่อว่าเป็นผู้น ากองเรือจีนเดินทางไปหลายประเทศตั้งแต่โคลัมบัสหรือ
แมกเจลแลนยังไม่ได้เดินทางข้ามทวีป ต่อมาระบบการเดินเรือเร่ิมพัฒนามากขึ้น พวกอาหรับเป็น
นักเดินเรือค้าขายที่ส าคัญแถบทะเลอาหรับ และทะเลแดง ในศตวรรษที่ 14 -15 จากนั้นพวกยุโรป
เช่น โปรตุเกส สเปน ฮอลันดา กลายเป็นจ้าวอาณานิคมทางทะเล ก่อนจะเป็นอังกฤษที่สามารถแผ่
ขยายกองทัพเรืออกไปได้ทั่วโลก เป้าหมายช่วงแรกคือเพื่อล่าอาณานิคม และแลกเปลี่ยนสินค้า 
  อังกฤษและอเมริกาถือว่าประสบความส าเร็จมากในการพัฒนาเรือที่ใช้เคร่ืองจักร
ไอน้ า และสร้างเรือรบสมัยใหม่    ในศตวรรษที่ 19 การเดินเรือที่เคยเป็นของทหารหรือภาครัฐ และ
งานส ารวจ เร่ิมมาสู่ด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ใน ค.ศ.1969 อังกฤษจัดสร้างเรือท่องเที่ยว ควีน เอลิ
ซาเบธที่ 2 เป็นเรือท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเวลานั้น 
  ปัจจุบัน เรือเป็นส่วนส าคัญของภาคอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ (Shipping) 
ถึงแม้ว่าผู้คนจะหันไปใช้บริการทางอากาศแทนมากกว่าในการเดินทางท่องเที่ยวข้ามประเทศ แต่
งานเดินเรือก็ยังขาดจากมนุษย์ไม่ได้ เพราะการขนส่งสินค้าจ านวนละมากๆระหว่างประเทศหรือ
ทวีปนั้น เรือถือเป็นพาหนะที่จะขาดไปไม่ได้ 

การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) 
  เดิมถูกพัฒนาขึ้นจากงานออกแบบของ ลีโอนาร์โด ดา วินชี ในศตวรรษที่ 16 แล้ว
สิ่งที่ท าให้แสดงว่าเคร่ืองบินสามารถออกบินแล้วใช้งานได้ก็เร่ิมโดยสองพี่น้องตระกูลไรท์ใน ค.ศ.
1903 เคร่ืองบินล าแรกๆนั้น เกิดขึ้นเพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ในการขนส่งไปรษณีย์ทางอากาศ ต่อมาก็
พัฒนามาสู่อุตสาหกรรมสายการบินข้ามทวีป และก้าวกระโดดจากงานทางทหาร ในระหว่าง
สงครามโลกคร้ังที่ 2 ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการบิน เพื่อใช้ท าสงคราม 
เช่น เรดาร์ เพื่อหาทิศทางเคลื่อนที่ของเคร่ืองบิน หรือไอพ่น เพื่อเพิ่มความเร็ว และอ่ืนๆ 
  ปัจจุบันเคร่ืองบินเป็นพาหนะที่ผู้คนนิยมโดยสารในการเดินทางท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศมากที่สุดในโลก และได้ชื่อว่าปลอดภัย มีอัตราการเสียชีวิตต่ ามากที่สุด 
 การด าเนินการขนส่ง  
 การด าเนินงานขนส่งจะด าเนินงานทั้งการขนส่งขาเข้า (Inbound Transport)  และ
การขนส่งขาออก (Outbound Transport) โดยการขนส่งมีทั้งการขนส่งภายในประเทศและการขนส่ง
ภายนอกประเทศ  ซึ่งจะมีกระบวนการคล้ายกันในทุกวิธี โดยวงจรของการจัดส่ง (Delivery Cycle)  
ต้องพิจารณาความถี่ในการจัดส่งสินค้า เส้นทางจัดส่ง  และขนาดยานพาหนะ  เพื่อให้เกิดต้นทุน
ต่ าสุด ซึ่งขั้นตอนจะเร่ิมจากการออกใบสั่งให้จัดส่งไปยังลูกค้า(Release Orders for Shipment) พิมพ์
ใบหยิบสินค้าและเตรียมสินค้า (Print Pick List and Stage Goods)  การพิมพ์ใบจัดส่ง และ (Bill of 
Lading and Packing List) ออกใบแจ้งหนี้และจัดส่ง  โดยมีการส่งข้อมูลล่วงหน้าผ่านมือถือหรือ
สามารถสรุปกระบวนการขนส่งย่อได้ดังนี้ 
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          1.1 การขนส่งระหว่างประเทศ  จะรวมถึงการขนส่งภายในประเทศ  และการ

ขนส่งระหว่างประเทศในการน าเข้าและส่งออกสินค้า  ก่อนจะจัดส่งจะเร่ิมจากที่ต้องมีการเสนอ

ราคาและยืนยันราคากันก่อน (Pro-forma Invoice) พร้อมเงื่อนไขทางการค้าและธนาคารออกหมาย

รับรองเครดิต (Letter of Credit; L/C) เมื่อได้รับ L/C จะเร่ิมท าการผลิตหรือจัดหา  แล้วท าการจัด

สินค้าลงบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องมีเอกสารก ากับสินค้าในบรรจุภัณฑ์ (Packing List)  เอกสารขอน าเข้า

และส่งออกจากกรมศุลกากร  เอกสารรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าและใบรับรองที่จ าเป็น  และเอก

สารตราส่งสินค้า (Bill of landing)  ซึ่งมีทั้งตราส่งทางน้ า ทางเรือ ทางบก ทางอากาศ  และการ

ขนส่งหลายรูปแบบที่สามารถศึกษาจากต ารา”หลักการน าเข้าและส่งออก (Import and Export 

Principle) ของผู้เขียน  หลังจากนั้นจะท าการเลือกผู้รับขน (Carrier)  และผู้จองระวาง (Freight 

Forwarders) เพื่อด าเนินการแทนในการจัดท าเอกสาร  เลือกยานพาหนะ วิธีการขนส่งเส้นทางขนส่ง 

ภาพท่ี 3.1 ผังการขนส่งระหว่างประเทศ 
  
 1.2 การขนส่งภายในประเทศ  จะเร่ิมจากการรวบรวมค าสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า   
แล้วพิจารณาร่วมกับเกี่ยวกับ  วิธีขนส่งยานพาหนะที่จะขนส่งสินค้า  เลือกเส้นทางและตาราง
ก าหนดเวลาในการจัดส่งเทคนิคในการปฏิบัติ (Cross Dock,Milk Run,Consoildation, etc) จัดเตรียม
สินค้า บรรทุกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จัดเตรียมเอกสาร เลือกผู้ขับยานพาหนะ และการควบคุมการ
ขนส่ง 
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 1. รวบรวมค าสั่งซื้อสินค้า 
 2. เลือกวิธีขนส่ง 
 3. เลือกยานพาหนะ 
 4. เลือดเส้นทางก าหนดเวลา 
 5. การควบคุมการขนส่ง 
 6. จัดเตรียมเอกสาร 
 7. จัดเตรียมสินค้าบรรทุกสินค้า 
 การด าเนินงานขนส่งระหว่างจังหวัด (Trunking Operation) 
 การขนส่งระหว่างจังหวัด  หรือการกระจายสินค้าระยะเร่ิมแรก(PrimaryTransport) 
เกี่ยวกับการกระจายสินค้า ระยะแรก  โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า ซึ่งปกติมีการก าหนดเครือข่ายซึ่ง
จ าเป็นต้องกระจายสินค้า และจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่ร้านของลูกค้า ซึ่งการขนส่งระหว่างเมือง  
แบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 
 1.การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างหน่วยงาน  เช่น  จากโรงงานไปคลังสินค้า จากศูนย์
จ าหน่ายสินค้าไปยังอีกที่หนึ่ง  เช่น  การส่งสินค้าของแอมเวย์  ซึ่งเร่ิมจากคลังสินค้าที่ถนพัฒนาการ
ไปยังศูนย์ย่อยทั่วประเทศ  
 2.การจัดส่งสินค้าเต็มคันรถไปยังลูกค้าในระยะทางที่ไกล เช่น  การใช้รถเทรล
เลอร์ขนสินค้าจากที่ศูนย์กระจายสินค้าจากที่ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยของโลตัส ไปยังแต่ละร้าน
ในแต่ละภาค 
 3.การเคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังสินค้ากลางส าหรับท าการจัดส่ง  ซึ่งความหมาย
รวมถึง  การด าเนินงานกระจายสินค้าในพื้นที่  (Local Distribution)ในประเทศไทยการขนส่งแบบนี้
อาจจะมีการวิ่งระยะทางไกล  เช่น  จากกรุงเทพฯ ไปหนองคาย  ซึ่งจะเปลี่ยนคนขับรถทุกๆ 500 
กิโลเมตร  หรือใช้ระบบจอดตู้พ่วง  หรือเทรลเลอร์ทิ้งไว้ เช่นกรณีขนส่งไปถึงขอนแก่นจะเปลี่ยน 1 
คร้ัง  เพื่อวิ่งต่อไปยังจังหวัดหนองคาย  โดยหลังจากการรถวิ่งถึงขอนแก่นคนขับรถอีกคนหนึ่งจะตี
รถกลับจุดต้นทางคือ กรุงเทพฯทันที  โดยที่บางคร้ังเตรียมสินค้าเพื่อบรรทุกกลับด้วย  การ
ด าเนินการเปลี่ยนคนขับรถเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง บางคร้ังการขนส่ง
แบบนี้จะใช้รถยนต์ขนาดใหญ่  เช่น  รถพ่วงวิ่งไปจุดขนถ่ายหลังจากนั้นจะมีรถยนต์ 10 ล้อ  หรือ
รถยนต์ 6 ล้อ  วิ่งมารับสินค้าต่อไป  ซึ่งนิยมใช้กันมาก  เพื่อให้มีการกระจายสินค้าได้กว้างขวางมาก
ขึ้น แต่ที่นิยมสูงสุดคือการรวมการด าเนินงาน  กับการกระจายสินค้าในพื้นที่ซึ่งเป็นที่รู้ในนามของ
การแวะลงสินค้า  และใช้รถคนอ่ืนส่งสินค้าต่อไป (Drop and Hitch)  ซึ่งจะเกี่ยวกับการที่ต้องมีฐาน
ปฏิบัติการภายนอก  บางทีก็มีสถานที่ปลอดภัยหรือศูนย์จ าหน่ายสินค้าในแต่ละพื้นที่  โดยเร่ิมจาก
รถเทรลเลอร์จะวิ่งบรรทุกสินค้าเต็มเที่ยววิ่งในเวลากลางคืนจากคลังสินค้ากลาง และถอดตู้ทิ้งไว้รอ
ที่ศูนย์กระจายสินค้าท้องถิ่นและหัวลากที่อยู่ในแต่ละพื้นที่จะวิ่งมาและน าเอาตู้น้ี และจัดส่งให้ลูกค้า  
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อีกต่อหนึ่งเพื่อให้วางแผนและจัดองค์กรให้มีการด าเนินการขนส่งระหว่างเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  
ฝ่ายจัดการต้องทุ่มเทและให้ความสนใจ  ในความส าคัญเร่งด่วนในรายละเอียดต่อไปนี้ 
 -  การติดตาม  การควบคุม  และการรับทราบต าแหน่ง เทรลเลอร์ในปัจจุบัน และตู้ 
ถอดออกไว้ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกิจกรรมที่ก าหนดไว้  หรือสอดคล้องกับตาราง
การขนส่งสินค้า 
 -  ในการขนส่งต่อกัน 2 เที่ยวหรือถ่ายโอนสินค้าหรือท างาน 2  กะ  ต้องสร้างความ 
มั่นใจว่าการส่งมอบงานระหว่างกะของเทรลเลอร์ได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  การควบคุม และการออกเอกสารก ากับการส่งสินค้า ต้องมั่นใจว่ามีการผนึก
เอกสาร เพื่อรักษาความปลอดภัย  และได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
 -  ในกรณีควบคุมอุปกรณ์ในการควบคุมการเดินทาง  (Tachograph)  ซึ่งเป็น
แผ่นดิสก์ที่มอบแก่พนักงานขับรถ  หรือระบบอื่น (GPS)  มีการประเมินความระมัดระวังในเส้นทาง  
และการก าหนดเวลาซึ่งพนักงานขับรถต้องสามารถน ามาแสดงเมื่อต้องการ  โดยผู้ที่ต้องการใช้
แผ่นดิสก์เผื่อควบคุมการเดินทาง  คือต ารวจทางหลวง  ตัวแทนการขนส่งทางบก  กระทรวง
คมนาคม  ซึ่งนิยมใช้ในยุโรป   
 - การท างานภายใต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน  เช่น  คนขับรถป่วยกะทันหัน  สภาพดินฟ้า
อากาศ ซึ่งท าให้การส่งมอบสินค้า  หรือเปลี่ยนคันรถเพื่อส่งต่อล่าช้า  และปัญหารถพังเป็นต้น 
 - การสื่อสารกับผู้รับสินค้าหรือศูนย์โอนย้ายสินค้า  เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการ
เปลี่ยนถ่ายอย่างรวดเร็ว  และการส่งสินค้าตามจุดต่างๆท าอย่างรวดเร็วเช่นกัน 
 - ต้องสร้างความมั่นใจว่าน้ าหนักบรรทุกรวมและน้ าหนักบรรทุกต่อเพลาไม่เกิน
กว่าก าหนด  เพราะถ้าเกินจะส่งผลต่อการชั่งน้ าหนักและถูกปรับในที่สุด 
 การด าเนินงานขนส่งในพื นที่ ( Local Transport Operation ) 

การด าเนินงานขนส่งในพื้นที่  หรือการขนส่งระยะที่ 2 (The Secondary Transport)  
เป็นความพยายามที่จะสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่งคร้ังสุดท้าย เพื่อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
ในแต่ละพื้นที่ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการ แนวทาง ทักษะในสภาวะแวดล้อมการแข่งขันในรูปของการ
ให้บริการลูกค้า  มีการประกันการจัดส่งที่แตกต่างกันในเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนื่องจากคุณลักษณะ
สินค้า  และความต้องการของลูกค้าที่ต้องการส่งมอบสินค้า 
 หัวหน้างานขนส่งต้องท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ
ต้องการของระดับการให้บริการภายใต้ข้อจ ากัดของต้นทุน  ต้องเป็นที่ยอมรับของคณะผู้บริหารซึ่ง
เป็นเร่ืองที่ยุ่งยากเน่ืองจากมีปัจจัยอื่นที่ไม่สามารถควบคุมได้มากมาย 
 วัตถุประสงค์สุดท้ายในการวางแผนจัดส่งคือการใช้ทรัพยากร  ได้แก่  คลังสินค้า 
แรงงาน วัสดุ เคร่ืองจักร ยานพาหนะ  ต้องใช้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งที่ส าคัญต้องมีการ
วางแผนรายวัน  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  และสามารถต้องสนองได้อย่าง
รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการและสถานการณ์ 
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 การขนส่งและการพัฒนาด้านต่างๆ 
 1. การขนส่งกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 - การขนส่งท าให้เกิดตลาดมากขึ้น 
 - การขนส่งท าให้เกิดเสถียรภาพด้านเวลา 
 - การขนส่งท าให้เกิดการกระจายรายได้และลดปัญหาการว่างงาน 
 - การขนส่งท าให้เกิดการผลิตขนาดใหญ่ 
 - การขนส่งท าให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น 
 2. การขนส่งกับการพัฒนาด้านสังคมของประเทศ 

- การขนส่งท าให้เกิดความเจริญทัดเทียมกันภายในประเทศ 
- การขนส่งท าให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
- การขนส่งท าให้เกิดการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างชุมชนเป็นไปอย่างสะดวกและ 

รวดเร็ว 
- การขนส่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเป็นอยู่ 
- การขนส่งท าให้มาตรฐานของสังคมดีขึ้น 

 3. การขนส่งกับการพัฒนาด้านการเมืองและการปกครองประเทศ 
 - การขนส่งท าให้การปกครองประเทศเป็นไปด้วยดี 
 - การขนส่งท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 - การขนส่งช่วยสนับสนุนด้านการทหารและการป้องกันประเทศ 
 4. การขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค กิจการสาธารณูปโภคนั้นจะมีลักษณะที่
ส าคัญคือ 
 - มีหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
 - มีผลต่อชีวิตประจ าวันและความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ 
 - มีผลต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ 
2. ประเภทของการขนส่ง  
 ประเภทการขนส่งสินค้า  แบ่งทั้งหมด 5 ประเภท โดยการขนส่งมีความ
เจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น มีวิธีการขนส่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลือกหลายวิธี ผู้
ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ประเภทของการขนส่ง 
สามารถจ าแนกการขนส่งได้ 5 ประเภท ดังนี้ 
 1. การขนส่งทางน  า (Water Transportation) คือ การขนส่งทางน้ า เป็นวิธีการ
ขนส่งเก่าแก่มีมาตั้งสมัยโบราณ โดยการใช้แม่น้ าล าคลองเป็นเส้นทางล าเลียงสินค้ารวมถึงการ
ขนส่งทางทะเล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งทางน้ านี้
เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย 
แร่ ข้าวเปลือก เคร่ืองจักร ยางพารา เป็นต้นส่วนประกอบของการขนส่งทางน้ า 
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 1.1 ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ า 
  1.2 อุปกรณ์การขนส่ง คือ เรือ ได้แก่ เรือโดยสาร เรือสินค้าและเรือเฉพาะกิจ เช่น 
เรือลากจูง เรือประมง ฯลฯ 

1.3 ท่าเรือ  
1.4 เส้นทางเดินเรือ 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
- เส้นทางเดินเรือภายในประเทศ 
- เส้นทางเดินเรือชายฝั่งทะเล 
- เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งทางน้ า มีดังนี้ 

 ข้อดี 
1. อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอ่ืน 
2. ขนส่งได้ปริมาณมาก 
3. มีความปลอดภัย 
4. สามารถส่งได้ระยะไกล ๆ 

 ข้อเสีย 
 1. มีความล่าช้าในการขนส่งมาก 
 2. ในฤดูน้ าลดหรือฤดูร้อน น้ าอาจมีน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง เพราะเรือ 
เกยตื้นได ้
 3. ไม่สามารถก าหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ  และภูมิ 
ประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2 รูปภาพการขนส่งทางน  า 
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 2. การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation) การขนส่งทางบก แบ่ง

ออกเป็น ทางรถไฟ และทางรถยนต์ การเดินทางโดยรถไฟ ปลอดภัย สะดวกสบาย แต่ก็ไม่สามารถ

แวะพักระหว่างทาง หรือออกไปนอกเส้นทางได้ แต่การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถแวะพัก

ตามเส้นทางที่ต้องการได้ ในปัจจุบันมีรถยนต์หลายประเภทบริการรับส่งผู้โดยสาร เช่น รถประจ า

ทาง รถยนต์รับจ้าง (Taxi) รถเช่า การมีรถยนต์หลายประเภท ท าให้การเดินทางสะดวกสบายและ

สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางมากขึ้น จ าแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

  2.1 การขนส่งทางรถไฟ (Railroads)  การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทางการล าเลียง

ที่ส าคัญที่สุดของประเทศไทย ด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ 

เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าหนัก ๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล อัตราค่าบริการไม่แพง การ

ขนส่งทางรถไฟจะมีก าหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอนและมีความ

ปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า 

 2.1 รถปิด คือ รถไฟที่ปิดทุกด้าน เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่ายเมื่อ
ถูกแดดถูกฝน    
  2.2 รถเปิด คือ รถไฟที่ไม่มีหลังคา เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่ไม่เสียหายเมื่อ
ถูกแดด ถูกฝน  
 2.3 รถเฉพาะกิจ คือ รถไฟที่ออกแบบส าหรับใช้เฉพาะงาน  เช่น  รถบรรทุกน้ ามัน 
รถบรรทุกปูนซีเมนต์ รถบรรทุกน้ ามัน เป็นต้น – เส้นทางรถไฟ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศข้อดีข้อเสียของ
การขนส่งทางรถไฟ 
 ข้อดี 

 1. ประหยัด ขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 

 2. รวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 

 3. สะดวก เพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 

 4. ปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 

 5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 

 ข้อเสีย 

 1. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 

 2. ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางตายตัว 

 3. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่น เพราะมีกฎระเบียบมาก 

 4. ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อย ปริมาณน้อย 
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ภาพท่ี 3.3 รูปภาพการขนส่งทางบก 
 3.  การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก (Truck 
Transportation)การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบก ทั้งนี้
ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสร้างถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยมี
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุกนั้นสามารถ
แก้ปัญหาในด้านการจ าหน่ายสินค้าของพ่อค้าได้เป็นอันมาก เพราะการขนส่งสินค้าสะดวก รวดเร็ว 
สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรงส่วนประกอบของการขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก 
 (1) ผู้ประกอบการ อาจเป็นรัฐหรือเอกชนด าเนินงานก็ได้ หรือเป็นการด าเนินงาน
ร่วมกันก็ได้ เช่น รถยนต์รับจ้าง 
 (2) อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ รถยนต์ และรถบรรทุก 
 (3) ถนนหรือเส้นทางเดินรถข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางรถยนต์ 
 ข้อดี 

1. บริการได้ถึงที่โดยไม่ต้องมีการขนถ่าย 
2. ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า 
3. สะดวก รวดเร็ว 
4. เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง 
5. เป็นตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมาย ได้โดยตรง 

 ข้อเสีย 
 1. ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 
 2. มีความปลอดภัยต่ า เกิดอุบัติเหตุบ่อย 
 3. ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 
 4. ก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ 
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  การขนส่งทางอากาศ (Air Tiansportation) การขนส่งทางอากาศมีความส าคัญมาก
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศเพราะท าการขนส่งได้รวดเร็วกว่าการขนส่ง
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 ให้บริการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ 
 -   อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ เคร่ืองบิน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ- เคร่ืองบิน
โดยสาร ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร- เคร่ืองบินบรรทุกสินค้า ให้บริการขนส่งเฉพาะสินค้า เคร่ืองบิน
แบบผสม ให้บริการทั้งผู้โดยสารและสินค้าภายในล าเดียวกัน 
 -   เส้นทางบิน คือ เส้นทางที่ก าหนดจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง มี 2 ลักษณะ 
คือ – เส้นทางในอากาศ- เส้นทางบนพื้นดิน3.4 สถานีในการขนส่งหรือท่าอากาศยาน เป็นบริเวณที่
ใช้ส าหรับการขึ้นลงของเคร่ืองบิน ประกอบด้วย - อาคารสถานี - ทางวิ่งและทางขับ - ลานจอด 
 ข้อดี 

1. สะดวก รวดเร็วที่สุด 
2. สามารถขนส่งกระจายไปทั่วถึงได้อย่างกว้างขวางทั้งใน ประเทศและระหว่าง
ประเทศ 
3. สามารถขนส่งไปในท้องถิ่นที่การขนส่งประเภทอื่นไปไม่ถึงหรือไปยากล าบาก 
4. เหมาะกับการขนส่งระยะไกลๆ 
5. เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เสียง่าย จ าเป็นต้องถึงปลายทางรวดเร็ว 
6. ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวัน เพราะเคร่ืองบินขึ้นลงได้รวดเร็ว 

 ข้อเสีย 
1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอ่ืน 
2. จ ากัดขนาดและน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุกจะมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก 

ไม่ได ้
3. บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยานเท่านั้น 
4. การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 

 5. การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สูง 
 6. มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง 
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ภาพท่ี 3.4 รูปภาพการขนส่งทางรถยนต์ 
 4. การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) เป็นการขนส่งสิ่งของประเภท
ของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น น้ าประปา น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการขนส่งทางท่อจะ
แตกต่างกับการขนส่งประเภทอ่ืน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งไม่ต้องเคลื่อนที่โดยเส้นทางขนส่ง
ทางท่ออาจจะอยู่บนดิน ใต้ดินหรือใต้น้ า ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ประเทศแรกที่ใช้ระบบการ
ขนส่งทางท่อ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ส าหรับขนส่งสินค้าประเภทเชื้อเพลิง ปัจจุบันประเทศ
ไทยใช้ระบบการขนส่งทางท่อส าหรับสินค้าประเภทน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ 
ส่วนประกอบของการขนส่งทางท่อ 

4.1   ผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการที่ส าคัญ ได้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศ 
ไทย (ปตท.) 

4.2   อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ ท่อ หรือสายท่อ แบ่งเป็น ท่อหลัก ท่อย่อย 
4.3   สถานีในการขนส่ง ได้แก่ สถานีต้นทาง สถานีปลายทาง สถานีแยก สถานีสูบ 

ดันข้อดีและข้อเสียของการขนส่งทางท่อ 
    ข้อดี  

1. ประหยัดต้นทุน เวลาในการขนย้ายสินค้า 
2. สามารถขนส่งได้ทุกสภาพภูมิอากาศ 
3. สามารถขนส่งได้ไม่จ ากัดเวลาและปริมาณ 
4. มีความปลอดภัยสูงจากการสูญหายหรือลักขโมย 
5. ก าหนดเวลาการขนส่งได้แน่นอนชัดเจน 
6. ประหยัดค่าแรง เพราะใช้ก าลังคนน้อย 
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 ข้อเสีย 
 1.ใช้ขนส่งได้เฉพาะสินค้าที่เป็นของเหลวหรือก๊าซเท่านั้น 
 2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนคร้ังแรกสูง 

3. ตรวจสอบหาจุดบกพร่องท าได้ยาก 
4. ท่อหลักที่ใช้ขนส่งเมื่อวางแล้วเคลื่อนย้ายเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้ 

 5. ไม่เหมาะกับการขนส่งในภูมิประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อย 

    
   ภาพท่ี 3.5 รูปภาพการขนส่งทางท่อ 
 5. การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System) การขนส่งระบบคอนเทน
เนอร์ เป็นการพัฒนาการขนส่งอีกขั้นหนึ่ง โดยการบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงในตู้หรือกล่องเหล็ก
ขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า คอนเทนเนอร์ แล้วท าการขนส่งโดยรถบรรทุก รถไฟ หรือเคร่ืองบิน ไปยัง
จุดหมายปลายทางโดยไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ระหว่างท าการขนส่งเที่ยวนั้น ซึ่งตู้คอนเทน
เนอร์ต้องสร้างจากเหล็กที่ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถวางไว้กลางแจ้ง ได้โดยปกติจะ
สร้างให้มีลักษณะแข็งแรงมาก เพื่อให้ทนทานต่อการยกขนถ่ายสินค้าและสับเปลี่ยนบรรทุกระหว่าง 
รถบรรทุก รถไฟหรือเรือ ในการเคลื่อนย้ายตู้นี้จะใช้ปั้นจั่น ในการขนย้าย และจากคุณสมบัติ
ดังกล่าว ตู้คอนเทนเนอร์ จึงสามารถป้องกันสินค้าช ารุดเสียหายได้เป็นอย่างดี ชนิดของตู้คอนเทน
เนอร์ตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้สินค้าที่ใช้ในการขนส่งสินค้า เป็นตู้สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต 
ยาว 20,25,40,45 ฟุต ท าจากเหล็กหรืออะลูมิเนียมที่ได้รับการผนึกอย่างดีกันไม่ให้น้ าเข้าในตู้ได้ ใช้
ส าหรับบรรทุกสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ชนิด คือ 
 5.1 ตู้แห้งหรือตู้สินค้าทั่วไป เป็นตู้ทึบไม่มีแผ่นฉนวนอยู่ด้านใน ไม่มีเคร่ืองท า
ความเย็นติดตั้งหน้าตู้ ใช้บรรทุกสินค้าแห้งหรือสินค้าทั่วไป 
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 5.2 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แบ่งได้ดังนี้- ตู้ห้องเย็น จะมีเคร่ืองท าความเย็นในตู้ ภายใน
ระบุฉนวนทุกด้าน เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู้ด้านใน นิยมเก็บผักสด ผลไม้- ตู้ฉนวน 
ภายในจะบุฉนวนด้วยโฟมทุกด้านเพื่อป้องกันความร้อนแผ่เข้าตู้ นิยมบรรทุกผัก - ตู้ระบายอากาศ 
เหมือนกับตู้เย็นแต่มีพัดลมแทนเคร่ืองท าความเย็น พัดลมจะดูดก๊าซอีเทอร์ลีนที่ระเหยออกจากตัว
สินค้า 
 5.3 ตู้พิเศษ ได้แก่ ตู้แท็งก์เกอร์หรือตู้บรรจุของเหลว ตู้เปิดหลังคา ตู้แพลตฟอร์ม ตู้
เปิดข้าง ตู้บรรทุกรถยนต์ ตู้บรรทุกหนังเค็ม ตู้สูงหรือจัมโบ้ประโยชน์ของระบบตู้คอนเทนเนอร์ 

1. ท าให้ขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็ว 
2. ลดความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งและป้องกันการถูกโจรกรรมได้ 
3. ประหยัดค่าใช้จ่าย 
4. สามารถขนส่งได้ปริมาณมาก  
5. การสั่งจองเรือระวางเพื่อขนส่งสินค้าท าได้สะดวก 
6. ตรวจนับสินค้าได้ง่าย 

 

ภาพท่ี 3.6 รูปภาพการขนส่งทางระบบคอนเทนเนอร์ 

3. เอกสารในการขนส่ง 

 1. ใบขอซื้อ (Purchase Requisition) คือ เอกสารที่แผนกคลังสินค้าจัดท าขึ้นเพื่อ

แจ้งว่าสินค้าชนิดใด ประเภทใดของกิจการใกล้จะหมด และต้องการสั่งซื้อเพิ่มปริมาณเท่าไร โดย

จัดท าใบขอซื้อสินค้าส่งไปให้แผนกจัดซื้อด าเนินการต่อ 

 2. ใบสั่งซื้อสินค้า  (Purchase Order) คือเอกสารที่แผนกจัดซื้อสินค้าจัดท าขึ้นหลัง 
จาก ได้รับใบขอซื้อสินค้าจากแผนกคลังสินค้าแล้ว ก็จะด าเนินการคัดเลือกสินค้าจากผู้ขายสินค้า 
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หลายรายเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพและราคาถูก เมื่อตัดสินใจที่จะซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้ารายที่
คัดเลือกแล้ว จึงจัดท าใบสั่งซื้อสินค้าส่งไปให้ผู้ขายสินค้าเพื่อแจ้งให้ผู้ขายสินค้าว่าต้องการสินค้า
ประเภทใด ปริมาณเท่าใด คุณภาพอย่างไร ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวนี้จะแจ้งไว้ในใบสั่งซื้อ 
  3.ใบก ากับสินค้า (Invoice) คือ เอกสารที่ผู้ขายสินค้าจัดท าขึ้นเพื่อส่งไปให้ผู้ซื้อ
พร้อมกับสินค้า 
   4.ใบรับสินค้า (Receive Report) คือ เอกสารที่ผู้ซื้อสินค้าจัดท าขึ้น หลังจากที่ได้รับ
สินค้าจากผู้ขายสินค้า   ผู้ซื้อจะต้องท าการตรวจนับสินค้าคู่กับใบ ก ากับสินค้าที่ผู้ขายสินค้าส่งมาให้
ว่าถูกต้องตรงตามที่สั่งหรือไม่ เมื่อถูกต้องแล้วก็จัดท าใบรับสินค้าส่งไปให้ผู้ขายสินค้า 
   5.ใบส่งสินค้า (Delivery note) คือ เอกสารจากผู้ส่งสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่ง
แสดงสินค้าที่จัดส่งถึงผู้รับ เป็นหลักฐานที่สามารถใช้ยืนยันได้ว่าส่งสินค้าไปแล้ว และใช้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ซึ่งสะดวกต่อการจัดการระบบบัญชีของบริษัท-ห้างร้านต่างๆ 
               6.ใบขอลดหนี้ หรือใบส่งคืน (Debit Note or Debit Memorandum) คือ เอกสารที่ผู้
ซื้อจัดส่งให้ผู้ขาย เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้รับสินค้าแล้วปรากฏว่าสินค้าส่งมาไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ 
หรือสินค้าช ารุด หรือคิดราคามากไป และผู้ซื้อส่งคืนโดยไม่รับสินค้าแลกเปลี่ยน ผู้ขายอาจลดราคา
ให้ส าหรับสินค้าที่ส่งคืน เมื่อผู้ซื้อส่งคืนสินค้าจะออกใบลดหนี้ หรือใบส่งคืน เมื่อผู้ซื้อส่งคืนสินค้า
จากการซื้อเป็นเงินสดจะได้รับเงินสดคืน   แต่ถ้าซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อจะลดยอดเจ้าหนี้การค้า 
 7.ใบหักหนี้ หรือใบรับคืน (Credit Note or Credit Memorandum) คือเอกสารที่
ผู้ขายออกให้ผู้ซื้อ เพื่อแจ้งว่าผู้ขายได้รับคืนสินค้าจากผู้ซื้อ เนื่องจากสินค้าช ารุด หรือส่งไม่ตรงตาม
ใบสั่งซื้อ หรือคิดราคามากไปโดยผู้ขายอาจลดราคาสินค้าให้ผู้ซื้อ ในกรณีที่ผู้ซื้อซื้อสินค้าเป็นเงิน
สดผู้ขายจะส่งเงินสดคืน แต่ถ้าผู้ซื้อ ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อผู้ขายจะลดหนี้ให้กับผู้ซื้อ และผู้ขายจะ
ออกใบลดหน้ี หรือใบรับคืนให้ผู้ซื้อเป็นหลักฐานในการลดหน้ี 
 8.ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) คือ เอกสารที่ผู้ขายออกให้ผู้ซื้อ กรณีขายสินค้าเป็นเงิน
สดหรือรับช าระหนี้จากลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อหรือรับช าระหนี้จากลูกหนี้อ่ืน 
 เอกสารท่ีใช้ในการขนส่งสินค้า   
 1.  เอกสารการขนส่งสินค้าขาออกหลังจากที่ได้กรอกรายการต่างๆ ในใบจอง
ระวางเรือแล้วก็จะยื่นให้กับบริษัทเพื่อจะได้น าเอารายการต่างๆ ในใบจองระวางไปถ่ายทอดลงใน
ใบค าสั่งให้น าสินค้าบรรทุกเรือ เพื่อใช้เป็นเอกสารน าส่งสินค้าเข้ามาบรรจุตู้เพื่อขนสินค้าขึ้น
บรรทุกเรือ เมื่อสินค้าถูกบรรทุกเรียบร้อยแล้ว พนักงานต้นหนเรือก็จะออกใบรับสินค้าขึ้นเรือ 
หลังจากนั้นผู้ส่งออกก็จะน าใบ Mate’s Receipt มายังบริษัทเรือเพื่อขอรับใบตราส่งสินค้า 
 2.  ชนิดของเอกสารที่ใช้ประกอบในการขนส่งสินค้าขาออก 
 2.1 ใบจองระวางเรือ (Shipping Particular or Booking Note) เอกสารน้ี 
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เป็นของบริษัทเรือหรือตัวแทน เพื่อให้ผู้ส่งออกกรอกข้อความต่างๆ เพื่อท าการจองระวางเรือเป็น
การล่วงหน้าก่อนที่จะน าสินค้ามาบรรทุกลงเรือ 
 2.2  ใบก ากับสินค้าหรือบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice) ฝ่ายผู้ขายจะต้อง
จัดท าขึ้นมาเพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า      
 2.3   ใบแสดงรายการบรรจุหีบห่อ ( Packing List )  เอกสารนี้ผู้ขายจะจัดท าขึ้นมา
เพื่อแสดงให้ทราบถึงการบรรจุสินค้าลงไปในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศ เพื่อ
สะดวกในการตรวจสอบสินค้า 
 2.4  ใบสั่งให้น าสินค้าบรรทุกเรือ  ( Shipping Order : S/O )  เอกสารน้ีจะออกโดย 
บริษัทหรือตัวแทนเรือหลังจากที่ได้มีการจองระวางเรือเรียบร้อยแล้ว เพื่อสั่งการให้ต้นหนเรือรับ
สินค้าขึ้นบรรทุกเรือตามรายการ        
 2.5  ใบรับสินค้าขึ้นเรือ  ( Mate’s Receipt )  ต้นหนเรือจะออกเอกสารให้ผู้ส่งออก
เพื่อเปน็หลักฐานรับรองว่าได้รับสินค้าขึ้นเรือแล้ว       
 2.6  ใบบัญชีรายการสินค้าในเรือ (Manifest) บริษัทเรือหรือตัวแทนจะบันทึก
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าที่น าขึ้นบรรทุกบนเรือเพื่อให้ต้นหนเรือน าไปพร้อมกับสินค้า  
 2.7  ใบตราส่งสินค้า (Bill of  Lading : B/L) เอกสารใบนี้จะออกโดยบริษัทเรือ
หรือตัวแทนและมอบให้กับผู้ส่งสินค้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าบริษัทเรือได้รับด าเนินการขนส่งสินค้า
ให้แล้วตามความประสงค์ของผู้ส่งสินค้า       
 2.8  ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Airway Bill) เป็นใบตราส่งที่มีคุณสมบัติเพียงใบ
รับขน (Receipt) และสัญญาขน (Contract) เท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงถึงรายละเอียดของ
สินค้าและรายละเอียดเกี่ยวกับการบิน รวมทั้งใช้แสดงน้ าหนักของสินค้าที่ขน   
 2.9  ใบขนสินค้าขาออกและแบบแสดงรายการค้า (Export Entry) เป็นเอกสารที่
ออกโดยศุลกากรเพื่อให้ผู้ส่งออกใช้กรอกรายการข้อมูลต่างๆ    
 2.10  ใบอนุญาตส่งออก (Export Licence) เอกสารน้ีจะถูกน ามาใช้ก็ต่อเมื่อสินค้าที่
จะส่งออกไปนั้นเป็นสินค้าประเภทต้องขออนุญาตเพื่อส่งออก 
 2.11 ใบรายงานการส่งของออก (ธ.ต.1) ใช้ส าหรับยื่นประกอบใบขนสินค้าขาออก 
 2.12  ใบตราส่งทางรถไฟ (Rail Way Bill) เปน็เอกสารที่ออกโดยการรถไฟ ใช้เป็น
หลักฐานว่าได้รับสินค้าจากผู้ส่งออกเพื่อขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศแล้ว 
 2.13  ใบรับพัสดุภัณฑ์ไปรษณีย์ (Parcel Post Receipt) เอกสารนี้ใช้เป็น “ ใบรับ ” 
ซึ่งออกโดยส านักงานไปรษณีย์ (Post Office) ของประเทศต้นทางที่ส่งสินค้าให้ไว้เป็นหลักฐานว่า
จะจัดส่งหีบห่อสินค้าให้แก่ผู้รับปลายทาง 
  3. ชนิดของเอกสารที่ใช้ประกอบในการขนส่งสินค้าขาเข้า 
  3.1  ใบบัญชีรายการสินค้าในเรือ (Manifest) เอกสารน้ีจะถูกน ามายื่นแก่พนักงาน 
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ศุลกากร โดยต้นหนจะต้องรีบรายงานภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเรือได้เทียบท่าแล้วเพื่อใช้ประกอบ
ร่วมกับเอกสารอ่ืนๆ ในการผ่านพิธีการศุลกากรก่อนที่จะน าสินค้าลงจากเรือ 
 3.2  ใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการค้า ( Import Entry ) เป็นแบบเอกสาร
ของศุลกากรซึ่งผู้น าเข้าต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้สมบูรณ์ เพื่อยื่นผ่ านพิธีการศุลกากรส าหรับ
เป็นหลักฐานการช าระภาษีน าเข้า 
 3.3  ใบรายงานการน าเข้า ( ธ.ต.2 ) เอกสารน้ีออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ใช้
ในกรณีที่มีการน าเข้าสินค้ามูลค่าเกินกว่า 500,000 บาทขึ้นไป 
 3.4  ใบก ากับสินค้า ( Commercial Invoice ) เอกสารนี้จะต้องใช้ประกอบร่วมกับ
เอกสารใบอ่ืนๆ เพื่อตรวจสอบรายการตัวสินค้าน าเข้าบนเรือให้ถูกต้องตรงกับรายการในเอกสาร 
เพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรก่อนจะน าสินค้าจากเรือขึ้นท่าเรือต่อไป 
 3.5  ใบก ากับสินค้าของสถานกงศุล ( Consular Invoice ) จากสถานกงศุลที่ประจ า
อยู่ในประเทศผู้ส่งออก 
 3.6  ใบรายการบรรจุหีบห่อ ( Packing List ) เอกสารนี้จะใช้แนบพร้อมกับเอกสาร
ที่กล่าวอ้างแล้วข้างต้น เพื่อยื่นผ่านพิธีการทางศุลกากร 
 3.7  หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร ( Letter of Guarantee ) 
 3.8  ใบสั่งปล่อยสินค้า ( Delivery Order : D/O ) เป็นเอกสารที่บริษัทเรือได้ออก
ให้กับผู้น าเข้าสินค้า เมื่อผู้น าเข้าได้น าใบ B/L มายื่นแลกเปลี่ยนขอรับใบ D/O ไปเพื่อจะน าเอาใบ 
D/O ไปยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้าให้ปล่อยสินค้าจากคลังท่าเรือมอบให้แก่ผู้น าเข้าหนังสือ
รับรองแหล่งก าเนิดสินค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  1.หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ 
หนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ ผลิตถูกต้อง
ตามกฎว่าด้วยแหล่งก าเนิด สินค้าและตามเงื่อนไขภายใต้ระบบสิทธิพิเศษของประเทศผู้ให้สิทธิ
พิเศษฯ ซึ่งจะได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีน าเข้าของประเทศ ผู้ให้สิทธิพิเศษฯ เช่น form A, 
Form D, form GSTP , Form FTA เป็นต้น 
 2.หนังสือรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร คือ 
หนังสือรับรองฯ ที่ออกให้แก่ผู้ส่งออกเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในหนังสือรับรองฯ มีแหล่งก าเนิด
จากประเทศผู้ออกหนังสือรับรองฯ จริงและใช้เป็นเอกสารประกอบการน าเข้าตามระเบียบการ
น าเข้าของประเทศปลายทาง หรือ ตามเงื่อนไขของผู้น าเข้าเท่านั้นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ในการให้บริการออกใบรับรอง
แหล่งก าเนิดสินค้า ประเภททั่วไป (Certificate of Origin General Form) แก่สมาชิกและ
ผู้ประกอบการทั่วไป เป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุใน
ใบรับรองนั้น มีแหล่งก าเนิดจากประเทศผู้ส่งออกจริงและใช้เป็นเอกสารประกอบการน าเข้าของ 
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ประเทศปลายทางหรือตามเงื่อนไขของผู้น าเข้าเท่านั้นในการส่งออกสินค้า ผู้ส่งออกก็จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งออก
ก าหนดไว้ให้ครบถ้วนเช่นเดียวกับการน าเข้า โดยมีค าแนะน าในการจัดเตรียมเอกสาร และปฏิบัติ
ตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการส่งออกสินค้า ดังนี้ 
  1.ประเภทใบขนสินค้าขาออก  เป็นแบบพิมพ์ที่กรมศุลกากรก าหนดให้ผู้ส่งออก
ต้องยื่นต่อกรมศุลกากรในการส่งออกสินค้า ซึ่งจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการส่งออก 
ดังนี ้
 (1) แบบ กศก.101/1 ใบขนสินค้าขาออก ใช้ส าหรับการส่งออกในกรณี ดังต่อไปนี้ 

–  การส่งออกสินค้าทั่วไป 
–  การส่งออกของส่วนบุคคลและเอกสิทธิ์ 
–  การส่งออกสินค้าประเภทส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
–  การส่งออกสินค้าจากคลังสินค้าทัณฑ์บน 
–  การส่งออกสินค้าที่ขอชดเชยค่าภาษีอากร 
–  การส่งออกสินค้าที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
–  การส่งออกสินค้าที่ต้องการใบสุทธิน ากลับ 
–  การส่งสินค้ากลับออกไป (RE-EXPORT) 

 (2) แบบ กศก.103 ค าร้องขอผ่อนผันรับของ/ส่งของออกไปก่อน ใช้ส าหรับการขอ  
ส่งสินค้าออกไปก่อนปฏิบัติพิธีการใบขนสินค้าขาออกในลักษณะที่กรมศุลกากรก าหนดไว้ ใน
ประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2544 
 (3) แบบ A.T.A. Carnet ใบขนสินค้าส าหรับน าของเข้าหรือส่งของออกชั่วคราวใช้ 
ส าหรับพิธีการส่งของออกชั่วคราวในลักษณะที่ก าหนดในอนุสัญญา    
 (4) ใบขนสินค้าพิเศษส าหรับรถยนต์และจักรยานยนต์น าเข้าหรือส่งออกชั่วคราว
ใช้ส าหรับการส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ชั่วคราว 
 2. เอกสารที่ผู้ส่งออกควรจัดเตรียมในการส่งออกสินค้า 
 (1)  ใบขนสินค้าขาออก ประกอบด้วยต้นฉบับและส าเนา 1 ฉบับ 
 (2)  บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 2 ฉบับ 
 (3)  แบบธุรกิจต่างประเทศ ( Foreign Transaction Form ) : ธต. 1 จ านวน 2 ฉบับ 
กรณีสินค้าส่งออกมีราคา FOB เกิน 500,000 บาท 
 (4)  ใบอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนใดส าหรับสินค้าควบคุมการส่งออก 
 (5)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 3.ขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการส่งออกสินค้า 
 (1)  ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขนสินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้า 
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 (Invoice) ทุกรายการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ส่งออกหรือตัวแทนมายังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร โดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ 
 (2)  เมื่อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรตรวจสอบข้อมูลในใบขนสินค้าขา
ออกส่งมาถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะออกเลขที่ใบขนสินค้าขาออกและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆที่กรม
ศุลกากรก าหนดไว้ เพื่อจัดกลุ่มใบขนสินค้าขาออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้และแจ้งกลับไปยังผู้
ส่งออกหรือตัวแทน เพื่อจัดพิมพ์ใบขนสินค้า 
 –  ใบขนสินค้าขาออกที่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Red Line) ส าหรับใบขนสินค้า
ประเภทนี้ ผู้ส่งออกหรือตัวแทนต้องน าใบขนสินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมินอากรของท่าที่
ผ่านพิธีการ 
 –  ใบขนสินค้าขาออกที่ไม่ต้องตรวจสอบพิธีการ (Green Line) ส าหรับใบขน
สินค้าขาออกประเภทนี้ ผู้ส่งออกสามารถช าระค่าอากร (ถ้ามี) และด าเนินการน าสินค้าไปตรวจ
ปล่อยเพื่อส่งออกได้เลยโดยไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่ประเมินอากร 
 4. ข้อควรทราบเพิ่มเติมในการส่งออกสินค้า 
 (1) ถ้าสินค้าที่ส่งออกเป็นสินค้าที่ผู้ส่งออกประสงค์จะน ากลับเข้ามาในประเทศ
ไทยอีกภายในหนึ่งปีโดยขอยกเว้นอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขน 
สินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับเพื่อใช้เป็นหลักฐานที่เรียกว่า “ใบสุทธิน ากลับ” เพื่อเป็นหลักฐานในการ
น าสินค้ากลับเข้ามา 
 (2)   การส่งน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์น้ ามันที่ผลิตในราชอาณาจักรไปจ าหน่ายยัง
ต่างประเทศและผู้ส่งออกต้องการขอคืนภาษีน้ ามันของกรมสรรพสามิต ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้า
ขาออกอีกหนึ่งฉบับและเขียนหรือประทับตรายางมีข้อความว่า “ ขอคืนภาษีน้ ามันหรือผลิตภัณฑ์
น้ ามัน ” ไว้ตอนบนใบขนสินค้าขาออกและคู่ฉบับ 
 (3)   ส าหรับท่ากรุงเทพ การส่งสินค้า Re-Export ไปยังประเทศ สปป.ลาวและ
ประสงค์จะขอคืนอากรขาเข้า ให้เพิ่มคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับแนบติดกับต้นฉบับใบ
ขนสินค้าขาออกด้วย 
 (4)   การส่งออกที่ผู้ส่งออกประสงค์จะได้เอกสารส่งออกจากกรมศุลกากรเพื่อ
ขอรับเงินชดเชยอากร จะต้องยื่นคู่ฉบับใบขนสินค้าขาออกอีกหนึ่งฉบับ ซึ่งมีลักษณะพิเศษคือมีสีน้ า
เงินที่มุมทั้ง 4 มุม 
 (5)   สินค้าส่งออกที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ จะต้องยื่นใบแนบใบขนสินค้ า
ขาออก เพื่อขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ 
 (6)   สถานที่ส าหรับตรวจสินค้าขาออก มีดังนี้ 
 - ท่าศุลกาสถาน (ท่ากองตรวจสินค้าขาออกเดิม) หรือ ณ ท าเนียบท่าเรือที่ได้รับ
อนุมัติส าหรับการน าเข้า – ส่งออก 
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 - งานตรวจคอนเทนเนอร์และสถานีตรวจสอบขาออก (Main Gate) ฝ่ายตรวจ
สินค้าที่ 2 ภายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ 
- สถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ เพื่อการส่ง ออก (สตส. LCY.) 
 - ส าหรับข้าว แร่ ยาง ณ โรงเก็บข้าว โรงสีข้าว โรงเก็บแร่ โรงเก็บ ยาง อันได้รับ
อนุมัติตามมาตรา 7(4) แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากรพ.ศ. 2469 
 - โรงพักสินค้าส าหรับตรวจของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ ขนส่งโดยระบบ
คอนเทนเนอร์ นอกเขตท่าท าเนียบท่าเรือ (รพท. หรือ I.C.D./INLAND CONTAINER DEPOT) 
 - ท าเนียบท่าเรือเอกชน 
 - เขตอุตสาหกรรมส่งออกต่าง ๆ 
 - โรงงานหรือสถานประกอบการของผู้ส่งออก 
 - ด่านศุลกากรภูมิภาคต่าง ๆ 
4. การขนส่งในงานโลจิสติกส์ 
 ค าว่าโลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (logistics) คือระบบการจัดการการส่งสินค้า 
ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอ่ืนต่างๆ ทุกอย่างที่มีการขนส่ง หรือเคลื่อนย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุด
บริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง 
การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ โลจิสติกส์เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่
อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ สรุปง่ายๆก็คือ ทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับ
การขนส่ง จะเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ทั้งหมด เป้าหมายของโลจิสติกส์ นั้นเพื่อ ให้ลดค่าใช้จ่าย ลด
ระยะเวลาในการขนส่ง ลดปัญหาต่างๆ ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น โดยใช้ต้นทุนน้อยที่สุด คร้ังแรก ค า
ว่าโลจิสติกส์นั้นเกิดขึ้นจากวงการทหาร ที่ต้องมีการล าเลียงเสบียง อาวุธยุทธโธปกรณ์ ต่างๆ 
รวมถึง ก าลังพล เพื่อสนับสนุนการรบ หรือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ง อาจมีการจัดเก็บระยะเวลานานหรือระยะเวลาชั่วคราว เช่น เอกสาร สินค้าส าเร็จรูป 
วัตถุดิบ และอ่ืน ๆ จึงก่อให้เกิดการโลจิสติกส์ขึ้น แต่ไม่แน่ชัด ว่าเร่ิมต้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหน แต่
คร่าวๆ ประมาณช่วงสงครามโลกคร้ังที่สองการวัดประสิทธิภาพที่เกิดจากการด าเนินการใน
กิจกรรมโลจิสติกส์ 
 - ต้นทุนที่ใช้ในกิจกรรมโลจิสติกส์ 
 - การตอบสนองอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น อัตราการหมุนเวียนสินค้า รอบเวลาใน
การจัดส่งสินค้า เป็นต้น 
 - ความพึงพอใจของลูกค้า 
 - ความพึงพอใจของทีมงาน 
กิจกรรมที่ส าคัญของโลจิสติกส์ 
   1.Order management/Customer service คือ การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และ
การบริการลูกค้า 
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 2. Packaging คือ การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า 
 3. Material handling คือ การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า 
 4.Transportations/Mode of transportations (Domestic & International) คือ การ
ขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
 5.Warehouse management (Layout, locations, control technology/equipment, 
facility) คือ การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า 
 6. Inventory control systems (Qty)/ material management คือ ระบบในการ
บริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. Supplier management/material management คือ การบริหารจัดการผู้ผลิต
วัตถุดิบให้เรา(Supplier) เพื่อให้ได้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ เพียงพอต่อความต้องการในเวลาที่
เหมาะสม 
 8. Distribution center/distribution hub คือ การก าหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจาย
สินค้า เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง 
 9. Manufacturing/production control คือ ระบบควบคุมการผลิตการแข่งขัน
ทางด้านธุรกิจ 
 ในยุคปัจจุบันน้ี เรียกได้ว่าแข่งขันกันสุดฤทธิ์ เน่ืองจากว่ามีผู้ประกอบการท าธุรกิจ
กันมากขึ้น อีกทั้งมีธุรกิจหลายประเภทที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ท าให้การแข่งขันกันสูงขึ้น  หาก
ว่าธุรกิจไหนที่มีระบบการขนส่ง หรือโลจิสติกส์ที่ดี จะท าให้ได้เปรียบคู่แข่งอย่างมาก โดยเฉพาะ
การท าธุรกิจออนไลน์ ที่จะต้องมีการขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับปลายทางนั่นเอง และวันนี้เราจะมา
บอกถึงประโยชน์ของโลจิสติกส์ว่าดีอย่างไรในการท าธุรกิจในยุค 4.0 นี้  
  “โลจิสติกส์” ได้สร้างปรากฏการณ์และมีบทบาทต่อธุรกิจอย่างมากมาย ในฐานะ
ที่โลจิสติกส์ช่วยสนับสนุน การสร้างคุณค่า(Value Creation) ให้กับบริษัท และช่วยในการปรับปรุง
ความสามารถในการสร้างผลก าไร (Profitability) แต่มุมมองโลจิสติกส์ไม่แค่การขนส่งหรือการ 
จัดการคลังสินค้าอีกต่อไป โดยขอบเขตของแนวคิด ได้ขยายผลออกไปทั่วทั้งวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) ดูได้จากค านิยามของ Council of Logistics Management (CLM) ที่
กล่าวไว้ว่า “ โลจิสติกส์ ” คือ “ ส่วนหน่ึงของกระบวนการโซ่อุปทาน โดยท าการวางแผนเพื่อน าไป
ปฏิบัติ และท าการควบคุมการไหลเวียนของสินค้าการบริการและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากจุดเร่ิมต้นไปจนถึงจุดที่มีการบริโภคเพื่อที่จะบรรลุถึงความ
ต้องการของลูกค้า ” ค านิยามนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่จากค านิยามดั้งเดิมของ CLM ในปี ค.ศ.1986 
โดยมีการขยายความให้กว้างขึ้นโดยก าหนดว่า โลจิสติกส์ เป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทาน ในปีค.ศ.
1988 และ “โลจิสติกส์” หรือการส่งก าลังบ ารุง มีการใช้สลับไปมาในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม
อยู่ตลอดมา โดยมีอีกนิยามหนึ่งที่ใช้โดย Institute of Logistics and Transport ว่า “ โลจิสติกส์ ” คือ 
“ การวางต าแหน่งของทรัพยากรอย่างมีความสัมพันธ์กับเวลา หรือการจัดการกลยุทธ์ของโซ่อุปทาน
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โดยรวม” และ “โซ่อุปทาน” คือ “อนุกรมของเหตุการณ์ที่มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า ซึ่งจะรวมเอา การจัดหา การผลิต การกระจายสินค้า และการก าจัดทิ้ง รวมถึงกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่ง การจัดเก็บ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ”การท างานตามหน้าที่การท างาน 
(Functional Activities) มุมมองของ “โซ่อุปทาน” ตามกิจกรรมหน้าที่การท างาน คือ อนุกรมของ
กิจกรรมธุรกิจที่ด าเนิน 
  ระบบ “ โลจิสติกส์ ” เป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการ
แข่งขันทางการค้าการลงทุนของประเทศ เพราะ “โลจิสติกส์” ถือเป็นต้นทุนส าคัญของ
ผู้ประกอบการ ทั้งที่อยู่ในภาคเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบ “โลจิ
สติกส์” ของไทย ยังอยู่ในขั้นเร่ิมต้น คือ เน้นการจัดส่งสินค้า จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคเป็นหลัก 
ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่าง ออสเตรเลีย สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา อยู่ในขั้นก้าวหน้า 
คือ การบูรณาการระบบ “โลจิสติกส์ ” ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนกระทั่งผลิตสินค้าแล้วเสร็จ และ
ส่งมอบไปสู่ผู้บริโภคด้วยเหตุนี้ จึงพบว่า ต้นทุน “ โลจิสติกส์ ” ของไทยยังสูงอยู่ เมื่อเทียบกับ
ประเทศคู่ค้าอ่ืนๆ โดยเฉพาะ เมื่อเทียบกับสิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนเหมือนกัน 
ก็ยังมีการพัฒนา “ โลจิสติกส์ ” ก้าวหน้ากว่าส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒน าระบบ “ โลจิสติกส์ ” ของประเทศไทยเป็นคร้ังแรก เมื่อ
พฤษภาคม 2548 ต่อมา ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติมและคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความ
เห็นชอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (2550 -2554) เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2552 ที่ก าหนดให้ประเทศไทยมีระบบ “โลจิสติกส์” ที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน 
การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ และการค้าของภูมิภาคอินโดจีน โดยมุ่งลดต้นทุน “ โลจิสติกส์ ” (Cost 
Efficiency) เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
(Responsiveness) และเพิ่มความปลอดภัย และความเชื่อถือในกระบวนการน าส่งสินค้าและบริการ 
(Reliability and Security) รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ จากอุตสาหกรรม “โลจิสติกส์” 
และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ดังนี้   
   (1) การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ “โลจิสติกส์” ในภาคการผลิตการจัดท า
เน้ือหาองค์ความรู ้SMEs ภายใต้งานพัฒนาศูนย์ข้อมูล SMEs Knowledge Center ปี 2557 
  (2) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งและ “ โลจิสติกส์ ” 
  (3) การพัฒนาธุรกิจ “โลจิสติกส์ ” 
  (4) การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า 
  (5) การพัฒนาข้อมูลและก าลังคนด้าน “ โลจิสติกส์ ” ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ได้จัดแบ่งโครงสร้างของบริการ “ โลจิสติกส์ ” 
ไทย ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
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  1. การขนส่งสินค้า ครอบคลุมงานทางโลจิสติกส์ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้าน
การขนส่งสินค้าทั้งภายในและส่งออกนอกประเทศ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางถนน รถไฟ ทะเล และ
อากาศ 
  2. การจัดเก็บสินค้า ดูแล และบริหารคลังสินค้าและการให้บริการติดสลากสินค้า
หรือบริการด้านบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการกระจายสินค้า 
  3. บริการด้านพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน “ โลจิสติกส์ ” ครอบคลุมงานพิธีการ
ศุลกากร 
  4. บริการงาน “โลจิสติกส์” ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเสริม 
  5. บริการพัสดุและไปรษณียภัณฑ์ 
   
  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโลจิสติกส์ 
  โลจิสติกส์มีจุดเร่ิมต้นมาจากการขนส่งสินค้าทางทหารเพื่อสนับสนุนการรบหรือ
กิจกรรมทางทหารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นก าลังทหาร เสบียง อาวุธ เอกสาร เป็นต้น หากการขนส่งใช้
ต้นทุนลดลง ใช้เวลาลดลง ทุกฝ่ายพึงพอใจ ก็จะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโลจิสติกส์ก็
คือการลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง และลดปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้โดยใช้ต้นทุน
น้อยที่สุดนั่นเอง โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญคือการจัดการโลจิสติกส์ รับส่งสินค้าและบริการลูกค้า 

- คัดเลือกบรรจุภัณฑ์ส าหรับใช้บรรจุสินค้า 
- การขนถ่ายสินค้าในคลังสินค้าหรือในโรงงาน 
- การจัดส่งสินค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
- จัดการคลังสินค้าทั้งหมด และควบคุมคุณภาพการบริหารคลังสินค้า 
- บริหารจัดการ Supplier 
- ก าหนดศูนย์กระจายสินค้า เพื่อการกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง 
- ควบคุมการผลิต 

  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
  การพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน ส าหรับ 
SME’s จะสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องมีการพัฒนาบุคลากร กระบวนการโลจิสติกส์ ที่สามารถ
พัฒนาขีดความสามารถได้ ซึ่งการเป็นผู้ประกอบการที่ดีในโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า 
นอกจากจะพิจารณาเทคโนโลยีในปัจจุบันยังต้องมองเทคโนโลยีอนาคต โดยในโลจิสติกส์ มี
กิจกรรมหลักที่ต้นทุนรวมเกินร้อยละ80คือการขนส่งและคลังสินค้า ซึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านโลจิสติกส์ จะต้องครอบคลุมไปด้วย 

- การพัฒนาเทคโนโลยีในการขนส่ง 
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ 
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- การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดเก็บ 
- การพัฒนาเทคโนโลยีการเคลื่อนย้าย 
- การพัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ 

   ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่ช่วยท าให้ระบบเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ช่วยสนับสนุน
การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในการขนส่งหลายประการ ซึ่งในการขนส่ง มีปัจจัยส าคัญใน
การพิจารณาเลือกวิธีการขนส่ง คือความเร็ว ความน่าเชื่อถือ และต้นทุน ที่ต้องมีการทบทวน ก่อน
ตัดสินใจ ซึ่งปัจจุบันมีการขนส่งหลายวิธีคือ 

1.ทางถนน (Road) 
2.ทางรถไฟ (Rail) 

   3.ทางแม่น้ า(Inland Water Way) 
   4.ทางทะเล (Sea) 

5.ทางอากาศ (Air ) 
6.ทางเส้นท่อ (Pipe Line) 

   อนึ่ง การพิจาณาในการเลือกวิธีการขนส่งแบบใด ขึ้นกับปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
โดยในประเทศไทยนิยมการขนส่งทางถนน ซึ่งมีอัตราส่วนสูงเกินร้อยละ 90 ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่ช่วย
ให้การบรรทุก และยกสินค้าขึ้นรถยนต์ได้อย่างรวดเร็ว จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่ดีและส่งผลต่อการลด
เวลาในการขึ้นและลงสินค้า ลดภาระด้านแรงงาน โดยเฉพาะความล้ าหน้าทางเทคโนโลยีของ
อุปกรณ์ยกสินค้า ที่เป็นเคร่ืองจักรกล โดยอุปกรณ์ในปัจจุบัน มีดังนี้ 
  อุปกรณ์ยกสินค้าที่เป็นพาเลท (Pallet Handling Equipments) คือการใช้รถฟอร์
คลิฟท์ซึ่งมีหลายประเภท ในการยก และมีประเภทที่ใช้แรงงานคน (Pallet Hand Jack) หรือบ้านเรา
เรียกว่า ตะเข้ลากสินค้าใช้ลากสินค้าบริเวณท่าขึ้นลงสินค้า 
  สะพานพาด (Dock Plate/Ramp/Board) ในปัจจุบันระบบสะพานพาด จะผลิตโดย 
ใช้อลูมินียมหรือ เหล็ก หรือ ไฟเบอร์กลาส ซึ่งอลูมิเนียมจะมีน้ าหนักเบา โดยสามารถควบคุม
ร่วมกับระบบไฮดรอลิค หรือ ยกด้วยคนได้ 
  อุปกรณ์ท่าขึ้นลงสินค้า และลิฟท์(Lift and Dock Leveler Devices) การยกพาเลท
กล่องที่รวดเร็วจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วย โดยช่วยยกในระดับที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยมี
อุปกรณ์ดังนี ้
  อุปกรณ์ลิฟท์กรรไกร (Lift Devices) การยกสินค้าสามารถยกโดยโต๊ะลิฟท์ ซึ่งมี
หลายรูปแบบ คือ แบบแรงส่งจากสปริง ถุงลมนิวมาติก แบบไฮดรอลิกไฟฟ้า และแบบนิวมาติก
ไฟฟ้า 
  อุปกรณ์ท่าขึ้นลงสินค้า (Dock Leveler Devices) เป็นระบบที่สามารถให้ผลงานดี 
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กว่าการยกด้วยมือ สามารถยกระดับมาอยู่ในระดับเดียวกับระดับพื้นรถยนต์ได้ โดยควบคุมได้ใน
ต าแหน่งที่แม่นย าสามารถใช้งานได้ทุกด้าน ซึ่งมีหลายลักษณะ ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า มีราคาตั้งแต่ 
0.20-0.50 ล้านบาท 
  อุปกรณ์ยกสินค้าที่เป็นพาเลทอัตโนมัติ ( Pallet Loading Automated Equipment )  
เป็นระบบที่ต้องใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อจัดระเบียบพาเลท หมุนทิศพาเลท และ
ส่งพาเลทเพื่อจัดส่งให้ลูกค้านอกจากนี้ ยังมีระบบโต๊ะหมุนพาเลท (Pallet Disc Turntable) เพื่อหมุน
พาเลทในขณะที่ยกสินค้าขึ้นและลง ท าให้สามารถปรับทิศทางได้สอดคล้องกับทิศทางการจัดส่ง 
และในปัจจุบันยังนิยมใช้ชั้นวางสินค้าแบบอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก (Live Storage Rack) มา
ประกอบในการขนส่ง 
  ประตูและม่านช่องขึ้นลงสินค้า (Dock Seals and Shelters) พัฒนาเพื่อความ
ปลอดภัย และประหยัดพลังงานสูงสุด ป้องกันการแตกหักเสียหายของสินค้าในทางการค้า เพิ่ม
ประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้า มีความปลอดภัยในการท างาน และคนภายนอกเข้าไม่ได้ท าให้
มีความปลอดภัย 
  ม่านช่องขึ้นลงสินค้า (Dock Seals) จะท าด้วยไวนิลเสริมด้วยไนลอน ทนต่อการ
ฉีกขาด ส่วนประตูช่องขึ้นลงสินค้าแบบผสม (Dock Combination Shelters) จะสร้างเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มความสามารถในการกันอุณหภูมิออกจากห้อง ซึ่งท าด้วยผนังหนาบุภายใน
ด้วยโฟมความหนาแน่นสูง (Wolmanizedlumber) ผสมกับไวนิลเสริมด้วยไนลอนในบางส่วน 
  สายพานล าเลียงแบบยื่นเข้าไปในตู้(Powered Extendible Conveyor) ระบบนี้เป็น
ระบบที่ใช้ส าหรับยื่นเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์ โดยคนหรือรถฟอร์คลิฟท์ไม่จ าเป็นต้องเดินทาง
หลายเที่ยว 
 
5. ปัญหาและอุปสรรคการขนส่ง 
  ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเราต่างได้รับรู้ถึงนโยบายของภาครัฐในการผลักดัน
ประเทศไทยสู่การเป็น“ศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียนและเอเซีย” ยุคนี้จึงถือเป็นยุค
ทองของค าว่า “Hub” อย่างแท้จริงเพราะไม่ว่าหันไปทางไหนก็มักมีค าว่า “Hub” พ่วงท้ายมาด้วย
เสมอ แต่น้อยคนนักที่จะเข้าใจถึงนโยบายและความเป็นไปได้ของการเป็น Hub Logistics ของไทย
ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดและมีอุปสรรคส าคัญอะไรที่ท าให้ความฝันดังกล่าวอาจไปไม่ถึงดวงดาว
อย่างที่ใครหลายคนคาดหวัง 
  ด้วยแรงผลักดันจากกระแสโลกาภิวัฒน์และการแข่งขันด้านการค้าระหว่าง
ประเทศที่มีความซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น ท าให้ไทยต้องเร่งสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพื่อเอาชนะคู่แข่งการค้าที่นับวันจะพัฒนาและไล่หลังเรามาทุกที 
  เนื่องจากไทยต้องพึ่งพิงภาคการส่งออกเป็นหลักในการขับเคลื่อนประเทศ 
โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนที่ไทยมีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุด (23% เทียบกับการส่งออกทั้ง
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ประเทศ) และรัฐบาลได้เล็งเห็นความส าคัญในการเป็นผู้น าในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจและการ
ขนส่งในภูมิภาคนี้ จึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยเพื่อ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและก้าวสู่การเป็น Hub Logistics อย่างสมบูรณ์แบบปัจจัยที่ 
ท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียนและเอเซียได้นั้น ต้อง
ประกอบด้วยหลายส่วนโดยมีการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์
ทั้งหมดไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปการ การ
จัดการกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เอ้ืออ านวยต่อการส่งเสริมธุรกรรมทางการค้า รวมถึงการ
เชื่อมโยงระบบขนส่งทั้งทางบก-ทางน้ า-ทางอากาศ ซึ่งศูนย์กลางโลจิสติกส์เป็นผลสืบเนื่องจากการ
สร้างประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์ให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดกระบวนการสร้างงานหรือกระบวนการ
เพิ่มคุณค่า 
   ปัจจุบันประเทศไทยได้ด าเนินการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งการขนส่งทาง
บก-ทางน้ า-ทางอากาศ การท าข้อตกลงเขตการค้าเสรีเพื่อเปิดประตูการค้า และปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านการค้าต่างๆ แม้ที่ผ่านมาอาจล่าช้ากว่าเป้าหมายที่วางไว้เนื่องจากผลกระทบจาก
หลายๆ ด้าน แต่ประเด็นส าคัญที่ท าให้ประเทศไทยอาจต้องฝันค้าง หรือได้แต่ฝันนั้น มีสาเหตุมา
จากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่คอยขัดขวางการพัฒนา ดังนี้ 
   ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศเพื่อการเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งสินค้าของภูมิภาค 
  1. ปัญหาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
การค้า 
   - ท่าเรือหลักของไทยไม่ได้อยู่บนเส้นทางเดินเรือหลักของโลก เป็นเพียงท่ าเรือ
ปลายทางที่เรือและสายเรือที่เป็นเรือ Feeder วิ่งเข้ามาเพื่อรับสินค้าแล้วไปเปลี่ยนถ่ายที่ท่าเรือ
สิงคโปร์ซึ่งอยู่บนเส้นทางการค้าหลัก (สายเรือต้องใช้เวลา 2-3 วันในการเดินทาง) อีกทอดหนึ่ง เป็น
การเพิ่มภาระต้นทุนการขนส่งสินค้า บวกกับปริมาณสินค้าผ่านท่าของไทยยังน้อยเมื่อเปรียบเทียบ
กับท่าเรือของประเทศอ่ืนในภูมิภาค จึงเกิดข้อจ ากัดในเร่ืองของประสิทธิภาพของช่องทางการค้า 
(Trade Lanes) ส่งผลโดยตรงต่อการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า 
   - ท่าอากาศยานถือว่ามีศักยภาพที่สูงกว่าการขนส่งในโหมดอ่ืนๆ เนื่องจาก
ได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์และมีการผลักดันให้สุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศที่
ชัดเจน แต่ยังมีอุปสรรคส าคัญในเร่ืองของขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี การสร้างเครือข่ายทาง
การค้า การพัฒนากฎหมาย ตลอดจนโซ่อุปทานของโลจิสติกส์ประกอบกับสายการบินแห่งชาติของ
ไทยมีเพียงรายเดียว คือ การบินไทย ซึ่งใช้ใต้ท้องเคร่ืองบินเก็บสินค้าเพราะไม่มีเคร่ืองบินส าหรับ 
Flighter Cargoes โดยเฉพาะเป็นข้อเสียเปรียบของไทยที่มีผลต่อการเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทาง
อากาศอย่างมาก 
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   - ถนนและระบบราง การขนส่งสินค้ายังไร้ประสิทธิภาพและไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของระบบรางและสถานี
เพื่อรองรับสินค้าไม่เพียงพอ ขาดศูนย์กระจายสินค้าในพื้นที่ส าคัญ อีกทั้งยังเกิดปัญหาคอขวดของ
โครงข่ายถนน และกว่า 90% ของการขนส่งสินค้า ถูกขนส่งโดยรถบรรทุกและรถหัวลากซึ่งใช้ทาง
ร่วมกับรถโดยสารบุคคลท า ให้มีปัญหาการจราจรติดขัด ประกอบกับโครงข่ายเส้นทางรถไฟที่
เชื่อมโยงพื้นที่แหล่งผลิตเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังไม่เพียงพอ ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการขนส่ง
สินค้าเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบังปัญหาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า 
   - ปัญหาสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า จากผลการส ารวจของธนาคารโลกใน
รายงาน Doing Business 2009 ที่บ่งชี้ถึงค่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพเร่ืองการอ านวยความสะดวกด้าน
การค้าของไทย เช่น จ านวนเอกสารที่ใช้ในการน าเข้า-ส่งออก ระยะเวลาในการน าเข้า-ส่งออก และ
ต้นทุนในการน าเข้า-ส่งออก โดยเฉลี่ยแล้วพบว่า ประสิทธิภาพของไทยยังอยู่ในระดับต่ าเมื่อเทียบ
กับกลุ่มประเทศในเอเซีย โดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์ เนื่องจากมีขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก 
   - แม้ประเทศไทยจะมีการลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง ไม่
ว่าจะเป็นท่าเรือ ท่าอากาศยาน ถนนและระบบราง แต่กลับไม่มีการเชื่อมโยงระบบในแต่ละโหมด
การขนส่งสินค้า ขาดระบบเครือข่ายและระบบจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ ทั้งในส่วนของการ
เคลื่อนย้าย จัดเก็บ รวบรวม กระจาย และขนส่งถ่ายล าสินค้าทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค 
ซึ่งส่งผลต่อขีดความสามารถในการรองรับและสนับสนุนบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย 
   - ปัญหาด้านนโยบายภาครัฐ นโยบายขายฝันของรัฐเร่ิมส่อแววกลายเป็นฝันร้าย 
ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการสร้างและก าหนดนโยบายของภาครัฐโดยที่ไม่มีพื้นฐานหรือการเตรียม
ความพร้อมในแต่ละด้าน โดยมากขอเพียงแค่ให้มีนโยบายออกมาก่อนแล้วจึงค่อยมาขยายผล
ตามหลัง เช่น การเปิดเสรีการค้าที่สร้างผลกระทบโดยตรงต่อทุกภาคส่วน บวกกับนโยบายขาด
การบูรณาการทั้งในส่วนยุทธศาสตร์และการด าเนินงานในแต่ละหน่วยงานท าให้มีความซ้ าซ้อน 
ล่าช้า และขาดความต่อเนื่อง เมื่อมีการเลือกตั้งใหม่นโยบายก็จะถูกก าหนดขึ้นใหม่ทุกคร้ังหรือต้อง
ชะลอโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนหรือผลักดันการเป็น Hub Logistics ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง
เชื่องช้า และที่ร้ายไปกว่านั้นคือการศึกษาหรืองานวิจัยที่ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนด้านโลจิสติกส์กลับ
ไม่มีการน าไปใช้งานหรือไม่สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับภาคปฏิบัติของจริง ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
ล้วนมีผลในการฉุดร้ังและขัดขวางการพัฒนาเป็นอย่างมาก 
  3. ปัญหาด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ พิธีการ ขั้นตอนต่างๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐสร้างภาระและต้นทุนให้กับธุรกิจอย่างมาก ในการเป็น Hub Logistics นั้น เร่ือง
ของกฎหมายเป็นสิ่งที่ภาครัฐต้องเจรจากับรัฐบาลของประเทศสมาชิกในอาเซียนเพื่อผ่อนปรน
กฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น พิธีการศุลกากรในการขนส่งสินค้าเพื่อเอ้ืออ านวยต่อการขนส่งระหว่างประเทศ
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ภายในภูมิภาคอาเซียน แต่ปัจจุบันการเจรจายังไม่มีความคืบหน้าเท่าใด แม้บางส่วนจะมีการการ
เจรจาไปบ้างแล้ว แต่ก็พบว่าข้อตกลงที่ไทยท าร่วมกับต่างประเทศส่วนใหญ่เรามั กจะเป็นฝ่าย
เสียเปรียบอยู่เสมอไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม 
  4. ปัญหาการพัฒนาก าลังคนด้านโลจิสติกส์ การขาดแคลนก าลังคนด้านโลจิสติกส์
ที่มีความรู้และความสามารถทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับวางแผน โดยคนส่วนใหญ่มองว่า
แรงงานในตลาดนี้เป็นแรงงานที่ไร้ทักษะ เช่น พนักงานขับรถหัวลาก พนักงานขับรถบรรทุก 
พนักงานคลังสินค้า ซึ่งเป็นมุมมองที่ผิดเพราะโลจิสติกส์มิใช่กิจกรรมการขนส่งเพียงอย่างเดียวอย่าง
ที่หลายคนเข้าใจ หากเราต้องการเป็น Hub Logistics สิ่งส าคัญคือการสร้าง Value Added ใน
กิจกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะและความรู้ด้านโลจิสติกส์โดยเฉพาะอีกทั้งยัง
ไม่มีการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือที่ 
ส าคัญในการก าหนดความก้าวหน้าและสร้างแรงจูงใจแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ และต้องไม่ลืม
ว่า Key Success Factors ในการเป็น Hub Logistics นั้นไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่ทันสมัย 
เพราะสิ่งเหล่านี้ใครมีเงินก็สามารถท าได้ แต่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นต้องใช้เวลาในการ
พัฒนาและวางรากฐานค่อนข้างนานไม่ใช่ท ากันเพียงข้ามคืน 
   5. ปัญหาด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers: LSPs) ผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอเนื่องจาก LSPs ของไทยส่วนใหญ่มีขนาด
เล็ก มีความสามารถในการแข่งขันต่ าและมักอยู่ในงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มต่ า โดยส่วนใหญ่เป็นผู้
ให้บริการด้านขนส่ง ในขณะที่ศักยภาพ LSPs ของไทยยังอ่อนแอแต่กลับต้องเผชิญการแข่งขันอย่าง
รุนแรงจากบริษัทข้ามชาติจากการเปิดเสรีภาคบริการอีกทั้งแนวโน้มการขยายกิจการของ LSPs อาจ
ท าได้ยากเนื่องจากผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ ยังไม่ให้ความส าคัญต่อการลดต้นทุนและสร้าง
มูลค่าเพิ่มในการด าเนินงานโดยจ้าง LSPs การที่ไทยจะเป็น Hub Logistics นั้น จ าเป็นต้องอาศัย 
LSPs เป็นตัวขับเคลื่อนหลักแต่ภาครัฐกลับละเลยและประเมินความส าคัญของ LSPs ที่ต่ าเกินไป 
   6. ปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปสรรคส าคัญคือขาดการเชื่อมโยง
เครือข่ายการท าธุรกรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางธุรกิจข้ามกันระหว่าง
องค์กร (B2B) ระหว่างองค์กรกับหน่วยงานรัฐ (B2G) และระหว่างหน่วยงานรัฐ (G2G) ท าให้การ
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างข้อมูลภายในประเทศไปสู่การเชื่อมระหว่างประเทศยังคงไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร แม้ในส่วนของภาครัฐได้มีการน า ระบบ EDI (Electronics Data 
Interchange) เข้ามาใช้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพัฒนาไปสู่ระบบ Single Window Entry แต่ด้วย
การท างานแบบต่างคนต่างท า ระบบดังกล่าวจึงยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรเช่นกัน อีกทั้ง
ปัญหาในเร่ืองการจัดเก็บข้อมูลด้านโลจิสติกส์ในระดับมหภาคและระดับจุลภาคยังไม่มีฐานข้อมูลที่
ดีพอ ระบบเทคโนโลยีนับเป็นสิ่งจ าเป็นที่รัฐและภาคเอกชนควรต้องเร่งเสริมสร้างและน ามา
ประยุกต์ใช้อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็น Barcode RFID GPS WMS TMSเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
แข่งขันและรองรับการเป็น Hub Logistics ของประเทศ 
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   7. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ ก่อนอ่ืนต้องยอมรับว่าบ้านเรานั้นยังมีทักษะการ
ท าการตลาดได้ไม่ดีเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน เช่น มาเลเซีย เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์ ขาดกล
ยุทธ์ด้านการตลาด ขาดนักการตลาดที่มีฝีมือในการวางกลยุทธ์หรือการสร้างแบรนด์ระดับประเทศ 
หรือแม้กระทั่งบทบาทของไทยในเวทีส าคัญๆยังไม่ฉายแววหรือน่าจับตามองเท่าที่ควร อย่าลืมว่า
ไทยมีเป้าหมายที่จะเป็น Hub Logistics แต่จะเป็นได้อย่างไรในเมื่อเรายังไม่เป็นที่สนใจของต่างชาติ 
รัฐบาลต้องก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดเพื่อดึงดูดความสนใจในการเข้ามาใช้บริการหรือสร้าง
แรงจูงใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศ อุปสรรคส าคัญอีกประการคือการบริหารงานของระบบ
ราชการที่เชื่องช้า ล้าหลัง หรือไม่โปร่งใส ควรปรับเปลี่ยนการท างานให้กระชับ รวดเร็ว ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน และสร้างความน่าเชื่อถือในเร่ืองของความโปร่งใส เป็นสิ่งที่รัฐ
ต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ 
   8. ปัญหาการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในเวทีสัมมนา อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความเห็นจนถึงเวทีส าคัญในการก าหนดนโยบายต่างๆ พบว่าในส่วนของภาคเอกชนกลุ่มที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนด นโยบายมักจะเป็นกลุ่มคนเดิมๆ เช่น กลุ่มบริษัท Freight Forwarder หรือ
กลุ่มบริษัท Shipping แต่กลุ่มที่มีส่วนได้เสียหรือได้รับผลกระทบโดยตรงต่อมาตรการต่างๆ กลับ
ไม่ได้มีบทบาทในเวทีเหล่านี้เท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเจ้าของสินค้า กลุ่มบริษัท Third Party 
Logistics Provider (3PLs) ท าให้นโยบายต่างๆ ไม่ได้สะท้อนหรือตอบสนองต่อความต้องการใน
การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านโลจิสติก์อย่างแท้จริง 
   อุปสรรคเหล่านี้ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกจุดและมีการทุ่มทรัพยากรเข้าไป
ในที่ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จึงนับเป็นความสูญเสียอย่างมหาศาล ประกอบกับกลุ่มคนเดิมๆ 
เหล่านี้ยังคงยึดติดกับแนวคิดที่ล้าหลัง ไม่มีการสร้างสรรค์กลยุทธ์ใหม่เพื่อตอบสนองเป้าหมาย อีก
ทั้งต่างปกป้องผลประโยชน์ที่ตนได้รับต่อหน่วยงานรัฐต่างๆ การเอ้ือประโยชน์ในกลุ่มพรรคพวก
ตนเอง ปัจจัยเหล่านี้ย่อมเป็นตัวเหนี่ยวร้ังการพัฒนาที่ส าคัญ 
   จากการให้สัมภาษณ์ของ คุณอดิสรณ์ อโนทัยสินทวี รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบาย
และแผนการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้กล่าวแสดงทัศนะต่อประเด็นดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาใน
ประเด็นของอุปสรรคส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็น Hub Logistics ในภูมิภาค
อาเซียนว่า เนื่องจากผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายหรือผู้บริหารระดับประเทศไม่มีความรู้ความ
เข้าในเร่ืองของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน แม้แต่สภาพัฒน์ฯ เองที่มีหน้าที่ก าหนดนโยบายหลัก ก็
ยังมีจุดยืนในเร่ืองของการเป็น Hub Logistics โดยมุ่งให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งและขนถ่าย
สินค้า แต่กลับมองข้ามในเร่ืองของการเป็นศูนย์กระจายสินค้าของภูมิภาค เพราะศูนย์กลางการ
ขนส่งและขนถ่ายสินค้าจะไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจมากนัก แต่หากก าหนดจุดยืนให้เป็น
ศูนย์กระจายสินค้าเหมือนสิงคโปร์หรือฮ่องกง จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมโลจิสติกส์ได้
มากกว่ายกตัวอย่าง เช่น เดิมทีสหรัฐต้องส่งออกกล้องถ่ายรูปจ านวน 1 หมื่นกล่องมายังแถบเอเชีย
โดยบรรจุในตู้สินค้า 10 ตู้ แล้วมากระจายสินค้าส่งไปแต่ละประเทศที่ท่าเรือสิงคโปร์แต่หากเราเป็น
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ศูนย์กระจายสินค้า สหรัฐสามารถน าตู้สินค้ามาเทียบท่าที่ประเทศไทยด้วยจ านวนกล้องถ่ายรูป 1.5-
2 หมื่นชิ้น โดยบรรจุในตู้สินค้า 10 ตู้เท่าเดิม เน่ืองจากพื้นที่ในการวางเพิ่มขึ้นเพราะสินค้าที่ส่งมาจะ
มีแต่ตัวสินค้าเท่านั้น แล้วมา Repackaging ใหม่ที่บ้านเราโดยการ บรรจุกล่องใหม่ การท าคู่มือ 
Manual และกิจกรรมเพิ่มมูลค่าอ่ืนๆ โดยที่สินค้าจะถูกแยกส่งต่อไปยังประเทศต่างๆในทันทีหาก
เป็นเช่นนี้ประเทศไทยจะสร้างรายได้มากกว่าการขนถ่ายแบบปกติ ซึ่ง เรียกวิธีนี้ว่ า LCL 
Transshipment เมื่อพูดถึง Hub Logistics คนส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructures) ทั้งท่าเรือ ท่าอากาศยาน ถนนหรือระบบราง แต่เร่ืองของแนวความคิด (Concept) 
ในการพัฒนากลับไม่มีภาพที่ชัดเจน และขาดการเชื่อมโยงนโยบายในแต่ละส่วน ต่างคนต่างท าโดย
ไม่มีการประสานงานระหว่างกัน อีกประเด็นคือเร่ืองของการท าตลาด เน่ืองจากท่าเรือไทยไม่ได้อยู่ 
บนเส้นทางเดินเรือหลัก ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการไปเทียบท่าที่สิงคโปร์และฮ่องกง เพื่อจูงใจให้สาย
เรือต่างๆเข้ามาใช้บริการ รัฐบาลต้องท าการตลาดจูงใจด้วยการเปิด Free Zone ในบริเวณพื้นที่ท่าเรือ
ให้เพิ่มขึ้นหรือการอ านวยความสะดวก เคร่ืองมือที่ใช้ต้องทันสมัย หากสามารถท าได้ความฝันที่เรา
จะก้าวสู่การเป็น Hub Logistics ก็สามารถกระท าได้ 
   เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า การที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งสินค้าในภูมิภาคอาเซียนและเอเซียได้นั้นยังคงต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคส าคัญใน
ด้านต่างๆ ตามที่ปรากฏข้างต้น แต่บางส่วนของการพัฒนาก็ได้มีความคืบหน้าไปมากปัจจัยส าคัญที่
จะท าให้การพัฒนาครั้งน้ีประสบความส าเร็จต้องประกอบด้วยบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การท างานบนพื้นฐานของความร่วมมือ และการก าหนดนโยบายโดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก หากเป็นเช่นนี้แล้วคาดได้ว่าการพัฒนาของไทยจะ
ก้าวไกลไปสู่ระดับสากลได้ในไม่ช้าอย่างแน่นอน 
 
6. แนวทางการเตรียมการในการแก้ไขปัญหาท่ีพบในการขนส่ง 
   1. การบรรลุเป้าหมายทางการเงิน (Achieving Financial Performance)ผล
ประกอบการทางการเงินคงเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สุด ส าหรับกิจการที่แสวงหาผลก าไรจากการ
ประกอบธุรกิจ เพราะผู้ถือหุ้นต้องการผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน และการบรรลุเป้าหมายทาง
การเงินก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้กิจการอยู่รอดและเติบโตได้ระยะยาว กิจการที่ประสบ
ความส าเร็จ มักสามารถท าก าไรได้อย่างต่อเนื่องนั่นคือ สามารถสร้างรายได้ให้สูงขึ้น และควบคุม
ค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับที่ต่ าที่สุด โดยยังคงสามารถผลิตสินค้าและบริการที่ลูกค้าพอใจได้ฉะนั้น 
กิจการควรจะเพิ่มรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มผลิตภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้มี
ความสามารถในการท าก าไรดีขึ้น การวัดความส าเร็จทางการเงินที่เป็นภาพรวมของกิจจะการจึงมี
ดัชนีหลายตัวเช่น 
   1.1 อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) 
  1.2 ก าไรต่อหุ้น (KPS-Earnings Per Share) 
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  1.3 ผลตอบแทนของก าไรต่อสินทรัพย์รวม (ROA-Return on Equity) 
  1.4 ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE-Return on Equity) 
   1.5 ก าไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVA Economic Value Added) 
   1.6 มูลค่าของกิจการ (Corporate Value) ซึ่งสะท้อนอยู่ในราคาหุ้น 
  ตัวเลขดัชนีชี้วัดต่าง ๆ ดังกล่าวจ านวนเท่าไหร่จึงจะเรียกว่าประสบความส าเร็จ 
ขึ้นอยู่กับประเภทของอุตสาหกรรม และลักษณะการประกอบธุรกิจ ฉะนั้นกิจการควรจะทราบว่า
เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันควรจะก าหนดเป้าหมายทางการเงินอย่างไร ข้อส าคัญคือ
กิจการควรจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การวางแผนกและ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง และกิจการควรจะมีระบบการวัดผลที่ดี เพื่อบ่งชี้จุดแข็งจุดอ่อนในการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆและควบคุมให้กิจการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ นอกจากนั้นการวัด
ความส าเร็จควรเปรียบเทียบกับกิจการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเรียนรู้ข้อมูลของคู่แข่ง หรือ
ธุรกิจที่คล้ายคลึงกันจะท าให้กิจการมีเป้าหมายในระยะยาวที่ชัดเจนว่าความส าเร็จที่ต้องการจะ
บรรลุคืออะไรและถ้าต้องการจะรักษาสถานภาพ การแข่งขันไว้ให้ได้ กิจการควรจะมีจุดเด่นที่
เหนือกว่าในด้านใดบ้าง 
   2. การสนองตอบความต้องการของลูกค้า (Meeting Customer Needs)ก าไรของ
กิจการจะสูงหรือต่ าขึ้นอยู่กับว่ากิจการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพียงใดใน
ระยะยาวความพึงพอใจของลูกค้า จึงเป็นปัจจัยชี้วัดที่ส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของกิจการ ดังนั้น
แทนที่จะคิดถึงก าไรก่อน กิจการควรคิดถึงลูกค้าก่อน เพราะลูกค้าน ามาซึ่งผลก าไร กิจการที่มุ่งค้า
ก าไรเกินควรโดยที่ไม่ได้ค านึงความต้องการของลูกค้า ในที่สุดลูกค้าก็จะหนีหายไปหาคู่แข่งกัน
หมด กิจการก็จะอยู่ไม่ได้ กิจการมีอัตราการเติบโตสูงจึงมักมีลักษณะเด่น ในการให้ความส าคัญกับ
ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ การวัดความพึงพอใจของลูกค้า ไม่สามารถท าได้ชัดเจนเหมือนตัวเลข ทาง
การเงินเพราะไม่มีมาตรฐานที่แน่นอน เราจะทราบได้อย่างไรว่า ลูกค้าอาจพอใจหรือไม่พอใจ 
แน่นอนเราต้องไม่รอจนกระทั่งปลากฎผลว่ายอดขายตกเพราะลูกค้าหนีหาย กิจการควรเฝ้าดูปัจจัย
ส าคัญ ๆ สองด้านนั่นคือ ความอ่อนไหวของลูกค้าและการบริการ (Customer Sensitivity and 
Service)และความถูกกาลเวลา (Timeliness)ความอ่อนไหวของลูกค้า คือการตระหนักถึงความ
ปรารถนาของลูกค้า และการคาด การณ์เกี่ยวกับการที่ลูกค้าอยากเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า การ
ตระหนักถึงความอ่อนไหวนี้จะน าไปสู่การบริหาร ที่ลูกค้าพึงพอใจเพราะได้รับในสิ่งที่ต้องการและ
ชอบมากกว่าการด าเนินการเช่นนี้เป็นการบริหารในเชิงรุกแทนที่จะรอจนกระทั่งลูกค้าเรียกร้อง 
หรือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นองค์กรขนาดใหญ่มักจะมีหน่วยงานที่ท าการวิจัย ด้านการตลาด และมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดี และช่วยในการ
คาดการณ์ล่วงหน้า เกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการของลูกค้าที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป กิจการต้องตระ 
หนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาและปรับ ปรุงคุณภาพการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้า
ย่อมคาดหวังจะได้รับในสิ่งที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปวิธีการวัดว่ากิจการได้ตอบสนองต่อความต้องการของ
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ลูกค้าได้ดีเพียงไร วิธีหนึ่งคือGap Analysis ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า โดย
เปรียบเทียบสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากสินค้า หรือบริการของกิจการกับความคาดหวังของลูกค้าที่แท้จริง
การวัดประสิทธิภาพด้านความรวดเร็วและระยะเวลาลาในการให้บริการ ก็เป็นสิ่งที่มีผลต่อความพึง
พอใจของลูกค้าเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ซึ่งการใช้เทคโนโลยียุคใหม่จะท าให้เป้าหมายเร่ืองนี้
บรรลุผลได้ง่ายขึ้น สิ่งที่ควรระวังคือ ไม่ควรมุ่งด้านความรวดเร็วอย่างเดี ยว เพราะอาจจะท าให้
คุณภาพเสียไป การวัดผลควรจะก าหนดทั้งระยะเวลาต้นทุน และคุณภาพที่สมดุลกันส าหรับแต่ละ
กิจกรรม 
   3. การสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ (Building Quality Products and 
Services)ภายใต้ภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง คุณภาพสินค้าและบริการทวีความส าคัญขึ้ นเร่ือย ๆ 
เพราะลูกค้ามีความคาดหวังสูงและมีทางเลือกมากมาย การบริหารคุณภาพ (Quality Management)
จึงเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ กิจการที่ประสบความส าเร็จต้องหมั่นปรับปรุงคุณภาพในทุกขั้นตอน ของ
กระบวนการผลิตและบริการอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าและเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะท าให้ยอดขายสูงขึ้นแล้ว ยังท าให้
ต้นทุนต่ าลงด้วยตัวชี้วัดด้านคุณภาพส าคัญมี 7 ด้าน คือ 

3.1 ลักษณะการใช้งาน (Performance) 
3.2 ลักษณะพิเศษ (Feature) 
3.3 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
3.4 ความทนทาน (Durability) 
3.5 การสนองตอบ (Response) 
3.6 ความสวยงาม (Aesthetics)และ 
3.7 ชื่อเสียง (Reputation) 

   4. การส่งเสริมนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ (Encouraging Innovation 
andCreativity) ในโลกธุรกิจการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้น ลูกค้ามีรสนิยมและความชอบใน
สินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา คู่แข่งก็พยายามแสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพื่อจะแย่งส่วน
แบ่งตลาดไปให้ได้มากที่สุดภายในองค์กร และพนักงาน ก็ต้องหมั่นหาวิธีการท างานใหม่ ๆ ที่ท า
ให้ผลิตภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ ถูกพัฒนาขึ้นมาตลอดเวลา ฉะนั้นหนทาง
เดียวที่ธุรกิจจะคงอยู่ได้และแข่งขันได้คือ ต้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์ คิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ ๆและมีความพร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเอง องค์กรที่ประสบความส าเร็จ จึงควรมี
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมแนวทางบริหารงานดังกล่าวเพื่อไมให้ธุรกิจเข้าสู่วงจรถดถอยผู้บริหาร
ควรจะคิดถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ถึงแม้ว่าธุรกิจจะยังคงดูดีอยู่ก็ตามเพราะความคิดสร้างสรรค์
น าไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ การวัดผลว่ากิจการประสบความส าเร็จในด้านนี้เพียงไรเป็นสิ่งที่ยาก 
ฉะนั้นต้องวัดที่ผลลัพธ์ เช่น จ านวนของสินค้าหรือบริการใหม่ที่ออกสู่ตลาดยอดขายหรือก าไรที่
เพิ่มขึ้นจากกลยุทธ์ใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการด าเนินงานที่น าไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
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เป็นต้น นอกจากนี้ความร่วมมือและความกระตือรือร้นของพนักงานในการพยายามเสนอความคิด
สร้างสรรค์ที่ดีก็เป็นตัววัดได้เช่นกัน 
   5. ได้รับความผูกพันจากพนักงาน (Gaining Employee Commitment) ประสบ
ความส าเร็จจะประกอบด้วยพนักงานที่รักงานที่ตนเองท า มีความภาคภูมิใจและมีความรู้สึกผูกพัน
กับงานและองค์กร ท างานด้วยความทุ่มเท และห่วงใย มีแรงจูงใจที่จะท างานออกมาให้ได้ดีที่สุดวิธี
หนึ่งที่สร้างความผูกพันกับงานที่ท าคือการส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสใช้ความสามารถได้เต็มที่ 
หรือมีรูปแบบหรือมีโครงการที่ท าให้พนักงานมีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจให้โอกาส
พนักงานที่เติบโตโดยสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและการศึกษาต่อเนื่องให้รางวัลหรือผลตอบแทน
ที่จูงใจและสร้างสรรค์ หรือให้อ านาจในการท างานและตัดสินใจแทนหัวหน้ามอบหมายให้มีความ
รับผิดชอบมากขึ้น (Empowerment) การวัดความส าเร็จในด้านนี้อาจจะท าได้โดยการประเมินในผล
การปฏิบัติงาน (Performance-Appraisal) เพื่อดูว่าพนักงานท างานได้ตามที่คาดหวังได้ดีเพียงใด การ
วัดเพื่อใช้ประโยชน์เต็มที่จากก าลังผลที่มี (Workforce Utilization) ซึ่งสามารถวัดได้จากการสังเกต
พฤติกรรมของพนักงาน และวัดจ านวนผลผลิตต่อหัว (Productivity)รวมทั้งเปรียบเทียบกับฝ่ายอ่ืน
หรือองค์กรอ่ืน การมีก าลังพลมากไปหรือน้อยเกินไปล้วนก่อให้เกิดผลเสียต่อการด าเนินงาน เช่น 
ถ้าหากใช้จ านวนพนักงานน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณงานแม้ว่าจะมีผลิตผลต่อหัวสูงแต่การ
ท างานเกินก าลังเป็นระยะเวลานาน พนักงานจะเกิดความเหนื่อยล้าและประสิทธิภาพถดถอยอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้พนักงานจะมีความพอใจต่องานน้อยลง  
   นอกจากนี้กิจการต้องพิจารณาจัดคนให้เหมาะสมกับงาน ซึ่งจะท าให้พนักงานแต่
ละคนท างาน ได้เต็มความสามารถและเกิดความทุ่มเทเพราะสนุกกับงานรวมทั้งการดูอัตราการ
หมุนเวียนของพนักงาน (Turnover) หรือจ านวนขาดลา ในการท างาน (Absenteeism)ก็เป็นดัชนีที่
แสดงถึงความผูกพันและรับผิดชอบต่อการงานได้ค่อนข้างชัดเจนจากทฤษฎีเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพ สรูปได้ว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Key Performance Indicators: KPIs) หรือดัชนีชี้วัด
สมรรถนะการท างาน คือ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดหรือประเมินว่าผลการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ 
ขององค์กรเป็นอย่างไร ซึ่งการก าหนดตัวชี้วัดนั้นมีวิธีการหลายวิธีตัว ชี้วัดประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่
ต้องมาควบคู่กับระบบการประเมินผลเพราะตัววัดจะบอกได้ว่าสิ่งที่เราวัดนั้นมีสะถานะเช่นใด 
จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ประเมินที่จะต้องน าผลที่วัดได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ว่าสถานะเช่นนั้นดี 
หรือไม่ดี และให้ค าแนะน าหรือก าหนดสิ่งที่จะปฏิบัติต่อไป แนวคิดที่ส าคัญอีกประการหนึ่ ง คือ 
การวัดผลเรามักจะวัดเฉพาะในสิ่งที่ส าคัญ ในการวัดเร่ืองที่ส าคัญมากหรือมีความซับซ้อนมาก ๆ 
จ าเป็นต้องสร้างตัววัดขึ้นมามาก แต่ถ้าเป็นเร่ืองเล็กน้อย ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย ตัวชี้วัดจะลดลงไป
ตามส่วน นั่นคือที่มาของค าว่า Key PerformanceIndicators: KPIs เพื่อเป็นการแสดงว่าจะวัดและ
ประเมินเฉพาะสิ่งที่มีความส าคัญเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่มีความส าคัญที่สุดต่อองค์กรคือสิ่งที่สัมพันธ์กับกล
ยุทธ์ขององค์กรนั่นเองการท าธุรกิจในปัจจุบัน ต้นทุนในการขนส่งสินค้าเป็นต้นทุนที่มีส่วนส าคัญ
ต่อราคาสินค้าเน่ืองจากค่าใช้จ่ายด้าน เชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้นทุกวัน ดังนั้น การบริหารจัดการด้านการ
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ขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพนอกจากจะเป็นการสร้างความพึง พอใจให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการ
ลดต้นทุนทางธุรกิจได้อีกด้วย  
   แต่การบริหารการขนส่งสินค้าในความเป็นจริงท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเราไม่
สามารถติดตามรถทุกคันที่เดินทางออกนอกบริษัทได้ตลอดเวลา ท าให้พนักงานขนส่งสินค้า
สามารถอ้างเหตุผล ในการหลีกเลี่ยงกฎระเบียบที่วางไว้ได้ตลอดเวลา ซึ่งปัญหาใหญ่ ๆ ที่พบในงาน
ส่วนน้ีได้แก่  
   1. การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่ก าหนดไว้จนเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
และสินค้าที่บรรทุกเสียหาย  
   2. พฤติกรรมการใช้รถที่ไม่เหมาะสม เช่น การจอดรถไม่ดับเคร่ืองเนื่องจากการติด
เคร่ืองเพื่อเปิดแอร์นอนในรถ เป็นเหตุให้ สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ  
   3. การน ารถออกไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ (การออกนอกเส้นทาง) ซึ่งนอกจาก
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ แล้วใน หลายกรณี เกิดการทุจริต ขโมยสินค้า,ขโมยน้ ามัน  
   4. การขนส่งสินค้าล่าช้ากว่าก าหนดโดยไม่สามารถทราบสาเหตุที่แท้จริง การ
ตรวจสอบต าแหน่งของยานพาหนะ ต้องโทรสอบถามพนักงานขับรถซึ่งข้อมูลที่ได้มามีความ
น่าเชื่อถือต ่า  
   5. พนักงานน ารถไปใช้นอกเวลางานตรวจสอบไม่ได้ นอกจากเร่ืองค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้น จากการซ่อมบ ารุงแล้ว ยังอาจเสี่ยงต่อ ปัญหาด้านอ่ืน ๆ เช่นอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับ หรือ
การขนส่งสินค้าผิดกฎหมายเป็นต้น  
   6. ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการ เช่น ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น จริงในการขนส่งสินค้า, ระยะเวลา เดินทางที่ควรจะเป็น, เส้นทางที่ดีที่สุดในการจัดส่ง
สินค้า เป็นต้น หากเรามีเคร่ืองมือที่สามารถบอกรายละเอียดการเดินทางได้เสมือนเราได้เดินทางไป
กับรถด้วยตนเองแล้ว การควบคุม การขนส่งสินค้าก็ไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป ปัญหาการขนส่งสินค้า
เหล่านี้นอกจากจะควบคุมได้แล้ว เรายังจะพบว่าเราสามารถเพิ่ม เที่ยวในการขนส่งสินค้าได้จาก
เวลาที่สูญเสียไปจากการควบคุมไม่ได้ สามารถลดค่าเชื้อ เพลิงลงจากการที่พนักงานปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบที่วางไว้ เช่น ลดการขับรถเร็ว, การจอดรถไม่ดับเคร่ือง, และการออกนอกเส้นทาง ระบบ 
 ERP หรือ Enterprise Resource Planning 
   ในองค์กรหนึ่งๆ จะมีหน่วยงานภายในที่เป็นพื้นฐาน ได้แก่  แผนก/ฝ่ายการเงิน 
แผนก/ฝ่ายบัญชี แผนก/ฝ่ายบุคคล แผนก/ฝ่ายพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น นอกจากนั้นบาง
องค์กรยังประกอบด้วย แผนก/ฝ่ายขาย แผนก/ฝ่ายการผลิต แผนก/ฝ่ายควบคุมสินค้า ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานจะมีกระบวนการท างานที่ท าให้เกิดข้อมูลต่างๆ มากมาย ซึ่งข้อมูลจะมีการส่งต่อจาก
หน่วยงานหนึ่งไปยังหน่วยงานหนึ่ง หรืออาจจบในหน่วยงานนั้น ๆ  ดังนั้นในองค์กรจะมีข้อมูล
มากมายที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันโดยเกิดจากหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงานเสมอ จากที่
กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการของข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
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กระบวนการท างานที่ชัดเจน และ/หรือควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อให้ไม่เกิดข้อมูลที่ซ้ าซ้อน ดังนั้น
จึงท าให้เกิด ระบบ Enterprise Resource Planning หรือ ERP  ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่น ามาใช้ในการ
บริหารธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์สูงสุด
ของทรัพยากร (ข้อมูล) ที่มีอยู่ 
   ระบบ ERP คือระบบสารสนเทศเพื่อการบรูณาการข้อมูล และกระบวนการท างาน
ภายในองค์กร เช่น การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี การเงินและการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ให้มีการท างานร่วมกัน และไม่ท างานซ้ าซ้อน พร้อมสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงาน
ต่างๆ ได้ทันที ท าให้สามารถตัดสินใจด าเนินธุรกิจ หรือแก้ปัญหาภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.7  ERP Structure 

  โครงสร้างของ ERP แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ 
   Material Resource Planning (MRP) หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
จัดท าแผนความต้องการวัสดุ โดยมีองค์ประกอบของข้อมูลน าเข้าที่ส าคัญ 3 รายการคือ ตารางการ
ผลิตหลัก แฟ้มข้อมูลบัญชีรายการวัสดุ (Bill of Material File) และ แฟ้มข้อมูลสถานะคงคลัง 
(Inventory Status File ) Customer Resource Management (CRM) หมายถึง ระบบสารสนเทศเพื่อ
บริหารความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้า เพื่อให้เป็นความสัมพันธ์ระยะยาว โดยระบบนี้จะ
ศึกษาพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า ความสนใจ ความต้องการ เพื่อให้องค์กรน าข้อมูลเหล่านั้นมา
วิเคราะห์และน าสินค้าเสนอต่อลูกค้าให้ใกล้เคียงกับที่ลูกค้าสนใจ และการบริการหลังการขายแก่
ลูกค้า ลดการสูญเสียลูกค้า ลดต้นทุนการตลาด เพิ่มรายได้จากการที่ลูกค้าซื้อและแนะน าให้คนรู้จัก
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ซื้อสินค้าขององค์กร Finance Resource Management (FRM) หมายถึง ระบบสารสนเทศที่เน้น
ให้บริการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี  โดยอิงตามกฎระเบียบและข้อบังคับตามที่ประเทศนั้นๆ 
ก าหนด FRM ถือเป็นส่วนประกอบหลักของโครงสร้าง ERP ทั้งหมด โดยผลลัพธ์จากการ
ประมวลผลของ FRM มักจะออกมาในรูปแบบรายงาน ทั้งรายงานส าหรับระดับปฏิบัติการ รายงาน 
ส าหรับผู้บริหาร และรายงานส าหรับหน่วยงานภายนอก เช่น กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร เป็นต้น 
Human Resource Management (HRM) หมายถึงระบบสารสนเทศเพื่อการบริการงานทางบุคคล จัด
ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของพนักงานในองค์กร ข้อมูลพื้นฐานของโครงสร้างองค์กร การ
ประมวลผลเกี่ยวกับเงินเดือน เป็นต้น Supply Chain Management (SCM) หมายถึง ระบบ
สารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการไหลของวัสดุ สินค้าตลอดจนข้อมูลและธุรกรรมต่างๆ ผ่าน
องค์กรที่เป็นผู้ส่งมอบ ผู้จัดจ าหน่าย ไปจนถึงลูกค้า โดยที่องค์กรต่างๆ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
  คุณสมบัติของ ERP ท่ีส าคัญ คือ 
   ควรมีความยืดหยุ่น (Flexible) ควรมีความยืดหยุ่น รองรับองค์กร หากมีการ
ปรับเปลี่ยนในอนาคตได้ อีกทั้งการเก็บข้อมูลควรใช้ฐานข้อมูลกลางเดียวกัน เพื่อให้สามารถบูรณา
การข้อมูลได้โมดูลควรอิสระจากกัน (Modular) ประกอบด้วยหลายฟังก์ชันการท างาน หรือหลาย
โมดูลดังนั้นควรมีการท างานที่ แตกต่างกันอย่างชัดเจน และอิสระต่อกัน เพื่อป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงจะได้ไม่กระทบกับโมดูลอ่ืนๆ และต้องรองรับการท างานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม 
(Platform) ครอบคลุม (Comprehensive) สามารถรองรับการท างานได้หลากหลายฟังก์ชัน เนื่องจาก
แต่ละองค์กรมีลักษณะการท างานที่แตกต่างกัน ดังนั้นต้องหลากหลายและครอบคลุมนอกเหนือจาก
องค์กร (Beyond the Company) สามารถเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ขององค์กรได้ ไม่จ ากัด
เพียง ERP เท่านั้น Belong to the Best Business Practices มีกระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐาน โดย
น ากิจกรรมหรือกระบวนการท างานที่จัดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่องค์กรพึ่งมีไว้ในระบบ หากแต่องค์กร
สามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมกับองค์กรน้ันๆ 
  ปัญหาและอุปสรรคของผู้ให้บริการด้านการขนส่ง (3PL) 
   ผู้ให้บริการด้านการขนส่งของไทยส่วนใหญ่เป็น SME และยังขาดขีด
ความสามารถที่จะแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเงินทุน เทคโนโลยีและบุคลากร 
โดยในปี 2009 ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ GDP ของไทยติดลบเฉลี่ยร้อยละ 2-3 ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้บริษัทรับขนส่ง SME หลายแห่งได้มีการปิด
ตัวไปเป็น จ านวนมาก หรือไม่ก็ถูกซื้อกิจการไปโดยชาวต่างชาติ โดยจากตัวเลขผู้ประกอบการโลจิ
สติกส์ของไทย 50 อันดับแรก เป็นบริษัทต่างชาติ จ านวน 26 บริษัท, บริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 10 บริษัท, บริษัทมหาชนจ านวน 10 บริษัท  
   โดยจากข้อมูลของกรมพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ในปี 2549 กลุ่มธุรกิจการขนส่ง
สินค้าคิดเป็นร้อยละ 54 ของจ านวนผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของประเทศ โดยประมาณกันว่า 
ปี 2009 ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งหมดมีมูลค่าตลาดรวมที่ 150,000 – 165,000 ล้านบาท โดยที่
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แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย ยังไม่มีการบันทึกไว้ แต่จากตัวเลขการ
ขยายตัวของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ภายในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก มีการเติบโตเฉลี่ยที่ ร้อยละ 
12-15 
  ปัญหาและอุปสรรคของบริษัทรับจ้างขนส่ง 
   1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์อย่างแท้จริง 
  2) ขาดเงินทุนที่เพียงพอในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนในระบบ Software อย่าง TMS (Transportation 
Management System), GPS เป็นต้น รวมไปถึงประสิทธิภาพการด าเนินการที่ไม่สามารถแข่งขันกับ
บริษัทต่างชาติได้ เน่ืองจากต้นทุนที่สูงและผลงานสู่บริษัทต่างชาติไม่ได้ ท าให้บริษัทต้องปิดกิจการ
ไปในที่สุด 
  3) ภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร ถึงแม้จะมีการออกเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และมีการตั้งคณะกรรมการโลจิ
สติกส์แห่งชาติ หรือกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 
(กบส.) อีกทั้งยังมีการจัดตั้งส านักงานโลจิสติกส์การค้าของกรมการส่งเสริมการส่งออกเมื่อ
ประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางด้านโลจิสติกส์และผู้
ให้บริการด้านโลจิสติกส์ออกมาอย่างชัดเจน ไม่มีแผนงาน ไม่มีทั้งงบประมาณในการสนับสนุน
งานด้านโลจิสติกส์ของประเทศอย่างจริงจัง 
  แนวทางแก้ไข 
   1) ต้องพัฒนาและสรรหาบุคลากรที่เข้าใจในเร่ืองการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 
อย่างจริงจัง มาร่วมในการด าเนินงาน เพื่อน าองค์ความรู้ที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) การลดต้นทุนค่าขนส่ง (Running Cost) ซึ่งประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทาง
ถนนมากที่สุด (89% ของปริมาณขนส่งโดยรวมของประเทศ) ค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจากการใช้รถ ได้แก่ 
ค่าเชื้อเพลิง ค่าบ ารุงรักษา ค่ายาง โดยแสดงให้เห็นดังรูป จะเห็นว่าต้นทุนน้ ามันเชื้อเพลิงสูงที่สุด 
  การเเก้ไขปัญหาการขนส่ง  
   1. การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านสินค้าคงคลังให้มากที่สุด โดยจะท าการส่งของที่
จ าเป็น ส่งในเวลาที่จ าเป็น และส่งในปริมาณที่จ าเป็นเท่านั้น กรณีที่เป็นการขนส่งของที่มี ขนาดเล็ก 
มีหลากหลายประเภท และต้องส่งบ่อยคร้ังนั้น ชิ้นงาน วัสดุหรือสินค้าจะถูกส่งไปในเวลาที่จ าเป็น
และในปริมาณที่จ าเป็นเท่านั้น ไปยังสายการผลิตของโรงงานหรือที่ร้านค้าปลีก ซึ่งท าให้สามารถ
ควบคุมสินค้าคงคลังที่มากเกินไปในโรงงานได้ 
  - ชิ้นงานหรือสินค้าจะถูกส่งไปยังสายการผลิตหรือที่ร้านค้าในเวลาที่จ าเป็น ท าให้
สามารถลดการสูญเสียเวลาหรือการสูญเสียโอกาสในการผลิตหรือการขาย และยังสามารถเพิ่ม
ผลผลิตและเพิ่มยอดขายได้ 
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   - เพิ่มประสิทธิภาพในด้านสินค้าคงคลังของโรงงานหรือร้านค้าให้มากที่สุด ท าให้
พื้นที่ที่ใช้ส าหรับสินค้าคงคลัง ลดงานบริหารจัดการและต้นทุนได้ 
   - สามารถน าพื้นที่หรือจ านวนพนักงานที่ลดลง ไปเพิ่มงานในการผลิตหรือการขาย
ได้ เป็นการเพิ่มผลผลิตหรือยอดขายให้มากขึ้น 
   2. ส่งมอบสินค้าที่สามารถพร้อมใช้ได้ทันทีโดยท าการตรวจสอบและแยกประเภท
สินค้าตามผังการท างานของโลจิสติกส์ งานที่จ าเป็นที่ต้องท าก่อน การผลิตหรือการขาย เช่น การ
เปิดกล่องบรรจุภัณฑ์ การตรวจรับสินค้า การแยกประเภทสินค้านั้น ท่านไม่ต้องท าที่คลังสินค้าหรือ
โรงงานหรือที่ร้านค้าของท่าน ทางกลุ่มยามาโตะจะด าเนินงานดังกล่าวตามผังการท างานของโลจิ
สติกส์ และท าการส่งมอบสินค้าที่สามารถพร้อมใช้ได้ทันทีไปถึงที่โรงงานหรือที่ร้านค้า 
   - ความจ าเป็นของคลังสินค้า ของบริษัทหรืองานบริหารจัดการคลังสินค้าของ
บริษัทจะหมดไป ท าให้สามารถลดต้นทุนด้านค่าบ ารุงรักษาหรือค่าบริหารจัดการลงได้ 
  - สามารถลดพื้นที่ที่ใช้ส าหรับแยกประเภทสินค้าที่โรงงานหรือที่ร้านค้า ลด
ระยะเวลาการส่งมอบ ลดงานที่ต้องรับผิดชอบ และลดต้นทุนได้ 
   - พื้นที่ ระยะเวลาการส่งมอบ เวลาในการท างานที่ลดลงไปได้นั้น สามารถน ามา
เพิ่มผลผลิตหรือยอดขายได้โดยเปลี่ยนเป็นงานด้านการผลิตหรือการขาย แทน 
   3. แจ้งข้อมูลให้ทราบล่วงหน้าว่า ของจะถึงเมื่อไร จะส่งจ านวนเท่าไรถึงแม้จะเป็น
ของขนาดเล็กที่มี จ านวนมาก เราจะรีบด าเนินการไปรับของจากซัพพลายเออร์หรือผู้จัดจ าหน่าย 
และด าเนินการขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่รับมอบสินค้าทันที เราจะท าการแจ้งข้อมูลให้ทราบ
ล่วงหน้าว่า จะส่งมอบเมื่อไร ส่งมอบจ านวนเท่าไร 
   - เพราะว่าไม่ต้องรอชิ้นงานหรือสินค้าให้มาครบตามจ านวนที่ก าหนด ท าให้
สามารถลดระยะเวลาการส่งมอบด้านโลจิสติกส์ได้ 
   - เพราะว่าได้รับแจ้งข้อมูลล่วงหน้าว่า มีของอะไร เมื่อไร จ านวนเท่าไร ที่จะส่งมา 
ท าให้สามารถวางแผนการผลิตหรือแผนการขายได้ล่วงหน้า ท าให้สามารถด าเนินการเตรียมงาน
กระบวนการท างานถัดไป และลดระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและการขายได้การน าเสนอการแก้ไข
ปัญหาด้านการจัดหาและการส่งมอบสินค้าในภูมิภาคเอเชียจากการแก้ไขปัญหาด้านการจัดหา และ
การส่งมอบสินค้าของกลุ่มยามาโตะให้กับธุรกิจการผลิตและธุรกิจขายปลีกของ ประเทศญ่ีปุ่น ต่อ
จากนี้ กลุ่มยามาโตะขอน าเสนอการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับภูมิภาคเอเชียการบริหารต้นทุนค่า
ขนส่งต้องควบคุมค่าใช้จ่าย 3 รายการนี้ โดยต้องดูความเหมาะสมในการบริหารจัดการให้สมดุล 
ได้แก่ 
  - ค่าเชื้อเพลิง : ขับอย่างไรให้ใช้น้ ามันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขับรถเร็วเกิน
จ าเป็น 
  - ค่าซ่อมบ ารุง : ควบคุมได้ถ้ามีการดูแลอย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอ ตรวจเช็คตาม
ระยะ ทางทีก าหนด 
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  - ค่ายาง : ตรวจสอบและดูแลอย่างสม่ าเสมอ ทั้งสภาพของยางรถและลมยางที่
บรรจุส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือ พนักงานขับรถต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง สร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการอบรมเพิ่มความรู้ รวมไปถึงทักษะในการขับรถอย่างประหยัด
และปลอดภัยโดยการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นนี้จะต้องมีการเก็บข้อมูล และตรวจสอบวัดผลด้วย 
    3) ควรเพิ่มการลงทุนทางด้าน IT เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นยกตัวอย่างเช่น TMS (Transportation Management System) เป็นการจัดเส้นทางเดินรถ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง C-Move เป็นระบบการขนส่งที่คิดค้นโดย บริษัท ดี เอ็กซ์ อิน
โนเวชั่น จ ากัด ของคนไทย ซึ่งเป็นระบบการบริหารการจัดสรรงานขนส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้าและผู้
ให้บริการส่งสินค้า GPS (Global Positioning System) เป็นระบบที่ก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกด้วย
ดาวเทียม โดยน ามารวมกับเทคโนโลยีของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เพื่อบอกถึงข้อมูลการเดินทางต่าง ๆ 
สามารถใช้ติดตามสถานะของการขนส่งได้     
   4) ต้องมีการวางแผนระยะยาว ส าหรับบริษัทขนส่งทั่วไป เมื่อมีความเชี่ยวชาญใน
การบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น ควรพัฒนาขึ้นมาเป็น 3PL (Third-Party Provider Logistics) เต็ม
รูปแบบเพื่อเป็นบริษัทที่รับบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อย่างครบวงจร เป็นการขยายตลาดได้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
   5) พัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยน แปลงอยู่เสมอ โดยการปรับกลยุทธ์ มีการ
วาง แผนทางการตลาด ค้นหาวิธีการบริหารจัดการใหม่ ๆ ที่สามารถท าให้ต้นทุนการขนส่งมีค่า
โดยรวมต่ าที่สุดหรือท าสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างต่อเน่ือง 
   6) สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Customer Relationship 
Management) โดยการสร้างความร่วมมือที่จะน าไปสู่การตอบสนองต่อเป้าหมายของแต่ละฝ่ายอย่าง
ชัดเจน 
   7) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้าน
เงินทุน โดยมีการก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เห็นความส าคัญและความเข้าใจในการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนส าหรับผู้ประกอบการ 3PL ได้ดียิ่งขึ้น 
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นิยามศัพท์ 
 

ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 การขนส่ง transportation คือการเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของ

จากที่หนึ่ งไปยัง อีกที่หนึ่ ง  การ
ขนส่งแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ดังนี้ 
ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และ อ่ืน 
ๆ 

2 การขนส่งทางน้ า Water Transportation เป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่มีมาตั้งสมัย
โบราณโดยการใช้แม่น้ าล าคลอง
เป็นเส้นทางล าเลียงสินค้า รวมถึง
การขนส่งทางทะเลซึ่งส่วนใหญ่ใช้
ส าหรับการขนส่งสินค้าระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ ก า ร ขนส่ ง ท า ง น้ า นี้
เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่
ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่
ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ 
ข้าวเปลือกเคร่ืองจักร ยางพารา 
เป็นต้น 

3 การขนส่งทางท่อ Pipeline Transportation การขนส่งทางท่อเป็นระบบขนส่งที่
มีลักษณะเฉพาะ เนื่องจากสินค้าที่
ขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลวบริเวณ
ที่ท่อผ่านจะต้องมีความชันไม่มาก
เกินไป เพื่อให้ของเหลวที่ไหลผ่าน
ท่อไม่ไหลย้อนกลับและไม่มีการ
ขนส่งเที่ยวกลับสินค้าที่นิยมขนส่ง
ทางท่อ ได้แก่ น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ 

4 การขนส่งทางอากาศ Air Transport   การขนส่งทางอากาศ" หมายถึง การ
ล าเลียงคน สัตว์ และสิ่งของจากที่
ห นึ่ ง ไ ป ยั ง อี ก ที่ ห นึ่ ง โ ด ย ใ ช้
ยานพาหนะที่เคลื่อนที่ในอากาศ  
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

   รวมถึงการเดินทางของมนุษย์โดย

ทางอากาศ ยานพาหนะที่ใช้ในการ

ขนส่ ง  คื อ  เ ค ร่ื อ งบิ น  ส า ห รั บ

ยานพาหนะที่สามารถเคลื่อนที่ใน

อากาศได้มีหลายชนิด ได้แก่ เคร่ือง

ร่อน บอลลูน ยานอวกาศ และจรวด 

เป็นต้น 

5 การขนส่งทางรถยนต์ Motor Transportation การขนส่ งทางรถยนต์ห รือทาง

รถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของการ

ขนส่งทางบก ทั้งนี้ในปัจจุบันรัฐบาล

ได้มี ก า รส ร้ า งถนน  ขยายถนน

เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆ ได้

อย่างทั่วถึง โดยมกรุงเทพมหานคร

เป็นศูนย์กลางการขนส่ง  ซึ่งการ

ขนส่งทางรถยนต์หรือทารถบรรทุก

นั้นสามารถแก้ปัญหาในด้านการ

จ าหน่ายสินค้าของพ่อค้าได้เป็นอัน

มาก เพราะการขนส่งสินค้าสะดวก 

รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้

ใช้ได้โดยตรงส่วนประกอบของการ

ขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก 

6 การขนส่งทางบก Road or Motor 

Transportation 

การขนส่งทางบก แบ่งออกเป็น ทาง

รถไฟ และทางรถยนต์ การเดินทาง

โดยรถไฟ ปลอดภัย สะดวกสบาย 

แต่ก็ไม่สามารถแวะพักระหว่างทาง 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

   หรือออกไปนอกเส้นทางได้ แต่การ

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถ

แวะพักตามเส้นทางที่ต้องการได้ ใน

ปัจจุบันมีรถยนต์หลายประเภท

บริการรับส่งผู้ โดยสาร เช่น  รถ

ประจ าทาง รถยนต์รับจ้าง (Taxi) รถ

เช่า การมีรถยนต์หลายประเภท ท า

ให้การเดินทางสะดวกสบายและ

สอดคล้องกับความต้องการในการ

เดินทางมากขึ้น 
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การกระจายสินค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physical Distribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นการ เ ร่ืองของกิ จกรรมการ
เคลื่อนย้ายสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่
แหล่งของผู้บริโภค อุปโภค หรือที่
เราเรียกว่า “ลูกค้าคนสุดท้าย” ใน
ประมาณที่ต้องการ ในจ านวนที่
ถูกต้อง และในความเร็วที่ต้องการ
ของลูกค้าโดยผ่านกระบวนการต่าง 
ๆ ของการกระจายสินค้า ไม่ว่าจะ
เป็น ท าเลที่ตั้งคลังสินค้าและการ
คลังสินค้า (Inventory Location and 
Warehousing) การจัดการวัสดุ 
(Material Handing) การควบคุม
สินค้าคงเหลือ (Inventory Control) 
และกิจกรรมหรือกระบวนการอ่ืน ๆ  
โดยน าหลักในการบริหารจัดการมา
ใช้ในกระบวนการกระจายสินค้า
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

8 การขนส่ง 
ระบบคอนเทนเนอร์ 

Container System การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ เป็น

การพัฒนาการขนส่งอีกขั้นหนึ่ง โดย

การบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงในตู้

หรือกล่องเหล็กขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า 

คอนเทนเนอร์ แล้วท าการขนส่งโดย

รถบรรทุก รถไฟ หรือเคร่ืองบิน ไป

ยังจุดหมายปลายทางโดยไม่มีการ

ขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ 
9 การขนส่งระหว่าง

ประเทศ 
International Logistics 

Services 
การวางแผน ควบคุมกระบวนการ

ท างานที่ เกี่ ยวข้องกับระบบการ

จัดส่งสินค้าจากประเทศหนึ่งไปยัง

ประเทศหนึ่งตามความต้องการหรือ

ข้อตกลงของคู่ค้า และการส่งสินค้า

จะต้ องอยู่ ภ าย ใต้ ข้ อบั งคับและ

กฎหมายที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา

การค้า ซึ่งระบบโลจิสติกส์ระหว่าง

ประเทศนับว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ

มาก เพราะ เป็นกิจกรรมที่ส ร้าง

รายได้ ผลก าไร และช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจ ให้ GDP ภายในประเทศ

เพิ่มสูงขึ้น 

10 การขนส่ง

ภายในประเทศ 

 

Domestic Logistics 

Services 

 

การควบคุมและจัดการในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายหรือการ
ส่ ง สิ น ค้ า ภ า ย ในประ เ ท ศ ให้ มี
ประสิทธิภาพโดยโลจิสติกส์ 
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   ภายในประเทศจะมีตัวเลือกในการ

ขนส่งที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 

การขนส่งทางบก, ทางน้ า, และทาง

อากาศ ซึ่งการขนส่งที่นิยมใช้มาก

ที่สุดคือการขนส่งทางบก เนื่องจาก

การขนส่งทางบกเป็นรูปแบบการ

ขนส่งที่สามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่ 

ใ ช้ ต้ น ทุ น ใ น ก า ร ข น ส่ ง น้ อ ย 

สะดวกสบาย และใช้เวลาในการส่ง

ที่รวดเร็ว 

11 การขนถ่ายวัสดุ 

 

 

 

Material Handling การจัดเตรียมสถานที่และต าแหน่ง

ของวัสดุ โดยเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

กับการเคลื่อนที่  การบรรจุหีบห่อ 

การเก็บรักษา ซึ่งต้องอาศัยวิธีการใน

การเลือกเคร่ืองมือและอุปกรณ์ เพื่อ

อ านวยความสะดวกในการขนย้าย

วัตถุดิบเข้ามาในสายการผลิต ให้

เหมาะสมกับลักษณะงานจนเป็น

สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูป 

12 การควบคุมการผลิต production control   กระบวนการควบคุมก ากับดูแลการ

ปฏิบั ติ ก า รผลิ ต ให้ เ ป็ นไปตาม

แผนการ และก าหนดการผลิตเป็น

กิจกรรมที่สามารถก ากับดูแลได้

ตั้งแต่ระบบปัจจัยป้อน (Input) เข้า

มาแล้วสู่กระบวนการผลิต 
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13 การน าเข้า 

 

Import  

 

ก า ร น า เ ข้ า สิ น ค้ า เ ข้ า ม า จ า ก

ต่างประเทศ โดยสินค้าที่น าเข้ามัก

เ ป็ น สิ น ค้ า ที่ ไ ม่ มี ห รื อ ผ ลิ ต ใ น

ประเทศไม่ได้  เช่น ยารักษาโรค 

เคร่ืองจักรต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม

การผลิต สินค้าเกษตรบางชนิด เป็น

ต้น 

14 การส่งออก Export การจัดส่งสินค้าและบริการจากต้น

ทางสู่ปลายทางในทางบก ทางน้ า

หรือทางอากาศ โดยผู้ส่งสินค้าหรือ

บริการออกเรียกว่า "ผู้ส่งออก" ส่วน

ในทางการค้าระหว่างประเทศ การ

ส่งออกหมายถึง การขายสินค้าและ

บริการในประเทศไปสู่ตลาดอ่ืน 

(ตลาดสากล) 

15  คมนาคม  Communication  สิ่งที่จะช่วยให้การอพยพผู้คนง่ายคือ

มีการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว 

16 คลังสินค้า Warehouse คือสถานที่ส าหรับวาง จัดเก็บ พัก 

กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อ

เรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจาย

สินค้า, ศูนย์จ าหน่ายสินค้า และ

โกดัง ส่วนจะเรียกว่าอะไรอะไร ก็

ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันของคลังสินค้าแต่

ละประเภท คลังสินค้าที่รับคลัง 
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   สินค้าแต่ละประเภท คลังสินค้าที่รับ 

สินค้า เข้ ามาท าการคัดแยก แล้ว

กระจายออกไป เรียกว่า ศูนย์กระจาย

สินค้า 

17 เครน Crane ปั้นจั่นยกตู้สินค้า 

18 คอนเทนเนอร์ 

 

Container 

 

ตู้โละขนาดใหญ่ที่ปิดมิดชิด และ

สามารถน าไปใช้ใหม่ได้ ใช้เพื่อการ

ขนส่งทางทะเลและทางรถไฟ 

19 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ temperature controller 
cabinet 

ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ เป็นตู้ไฟฟ้าที่
เป็นตู้ที่วัสดุท าจากโลหะเคลือบสี
หรือพลาสติกก็ได้ , temperature 
ตู้ควบคุมอุณหภูมิภายในมีอุปกรณ์
ไฟฟ้า เช่น เซอร์กิตเบรกเกอร์ ฟิวส์ 
รางไฟฟ้า โซลิดสเตทรีเลย์  แมก
เนติก เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิ เคร่ือง
ควบคุมความชื้น สวิท ปุ่มกดต่างๆ 
เป็นต้น 

20 ตู้แห้งหรือสินค้าทั่วไป Dry and General 

Cargo Container 

เป็นตู้แบบทั่วไปและใช้มากที่สุด ไม่

มีแผ่นฉนวนอยู่ภายใน ไม่มีเคร่ือง

ท าความเย็นติดตั้งหน้าตู้ ใช้บรรทุก

สินค้าแห้งหรือสินค้าทั่วไป ที่ไม่มี

ปัญหาต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ

ภายในตู ้

21 ท่าเรือ 

 

Port 

 

 

อาณาบริเวณพื้นที่ส าหรับให้เรือเข้า

จอดเทียบท่า มีการทอดสมอเรือ มี

อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
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   ต่ า ง  ๆ  ในการด า เนินกิ จกรรม 

ระหว่างเรือกับชายฝั่ง เช่น การขน

ถ่ายสินค้าจากเรือขึ้นสู่ฝั่ง หรือจาก

เรือลงเรือ หรืออาจกล่าวอย่างสั้น ๆ 

ว่า ท่าเรือ คือ อาณาบริเวณพื้นที่ที่มี

การติดต่อกันระหว่างเรือกับชายฝั่ง 

22 ใบสั่งซื้อสินค้า   Purchase Order 
คือเอกสารที่แผนกจัดซื้อสินค้าจัดท า

ขึ้นหลังจาก ได้รับใบขอซื้อสินค้า

จ ากแผนกคลั งสินค้ า แล้ ว  ก็ จ ะ

ด าเนินการคัดเลือกสินค้าจากผู้ขาย 

สินค้าหลายรายเพื่อให้ได้สินค้าที่ดีมี

คุณภาพและราคาถูก เมื่อตัดสินใจที่

จะซื้อสินค้าจากผู้ขายสินค้ารายที่

คัดเลือกแล้ว จึงจัดท าใบสั่งซื้อสินค้า

ส่งไปให้ผู้ขายสินค้า เพื่อแจ้งให้

ผู้ขายสินค้าว่าต้องการสินค้าประเภท

ใด ปริมาณเท่าใด คุณภาพอย่างไร 

ราคาเท่าไรซึ่งรายละเอียดดังกล่าวนี้

จะแจ้งไว้ในใบสั่งซื้อ 

23 ใบแจ้งหน้ี 

 

Invoice 

 

คือ เอกสารที่ผู้ขายสินค้าจัดท าขึ้น

เพือ่ส่งไปให้ผู้ซื้อพร้อมกับสินค้า 

24 ใบรับสินค้า Receive Report คือ เอกสารที่ผู้ซื้อสินค้าจัดท าขึ้น 

หลังจากที่ได้ รับสินค้าจากผู้ขาย

สินค้า   ผู้ซื้อจะต้องท าการตรวจนับ 
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   สินค้าคู่กับใบ ก ากับสินค้าทีผู่้ขาย

สินค้าส่งมาให้ว่าถูกต้องตรงตามที่

สั่งหรือไม่ เมื่อถูกต้องแล้วก็จัดท าใบ

รับสินค้าส่งไปให้ผู้ขายสินค้า 

25 ใบส่งสินค้า Delivery note คือ เอกสารจากผู้ส่งสินค้าที่ถูกต้อง

ตามกฎหมาย ซึ่งแสดงสินค้าที่จัดส่ง

ถึงผู้รับ เป็นหลักฐานที่สามารถใช้

ยืนยันได้ว่าส่งสินค้าไปแล้ว และใช้

ตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งสะดวก

ต่ อก ารจั ด ก า รระบบบัญชี ขอ ง

บริษัท-ห้างร้านต่างๆ 

26 ใบเสร็จรับเงิน  Receipt คือ เอกสารที่ผู้ขายออกให้ผู้ซื้อ กรณี

ขายสินค้าเป็นเงินสดหรือรับช าระ

หนี้จากลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ

ห รือ รับช า ระหนี้ จ ากลูกหนี้ อ่ืน

เอกสารที่ใช้ในการขนส่งสินค้า 

27 ใบขอลดหนี้  

หรือใบส่งคืน 

Debit Note or Debit 

Memorandum 

คือ เอกสารที่ผู้ซื้อจัดส่งให้ผู้ขาย เพื่อ

แจ้งให้ทราบว่าได้ รับสินค้าแล้ว

ปรากฏว่าสินค้าส่งมาไม่ตรงตาม

ใบสั่งซื้อ หรือสินค้าช ารุด หรือคิด

ราคามากไป และผู้ซื้อส่งคืนโดยไม่

รับสินค้าแลกเปลี่ยน ผู้ขายอาจลด

ราคาให้ส าหรับสินค้าที่ส่งคืน เมื่อผู้

ซื้อส่งคืนสินค้าจะออกใบลดหนี้ 

หรือใบส่งคืน เมื่อผู้ซื้อส่งคืนสินค้า 
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   จากการซื้อเป็นเงินสดจะได้รับเงิน
สดคืน   แต่ถ้าซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ
จะลดยอดเจ้าหนี้การค้า 

28 ใบหักหนี้ หรือ 
ใบรับคืน 

 

Credit Note or 
Credit Memorandum 

คือเอกสารที่ผู้ขายออกให้ผู้ซื้อ เพื่อ

แจ้งว่าผู้ขายได้รับคืนสินค้าจากผู้ซื้อ 

เนื่องจากสินค้าช ารุด หรือส่งไม่ตรง

ตามใบสั่งซื้อ หรือคิดราคามากไป

โดยผู้ขายอาจลดราคาสินค้าให้ผู้ซื้อ 

ในกรณีที่ผู้ซื้อซื้อสินค้าเป็นเงินสด 

ผู้ขายจะส่งเงินสดคืน แต่ถ้าผู้ซื้อ ซื้อ

สินค้าเป็นเงินเชื่อผู้ขายจะลดหนี้

ให้กับผู้ซื้อ และผู้ขายจะออกใบลด

หนี้  ห รือ ใบ รับคืน ให้ ผู้ ซื้ อ เป็ น

หลักฐานในการลดหนี้ 

29 ใบตราส่งสินค้า 

 

 

Bill of Lading (B/L) 

 

เ ป็ น เ อ ก ส า ร ส า คั ญ ที่ ใ ช้ แ ท น

หลักฐานการขนส่งสินค้ าโดยผู้

ขนส่ง (Carrier) เป็นผู้ออกเอกสาร

ให้กับผู้ส่งสินค้า (Consignor) โดย 

Bill of Lading มีเนื้อหาระบุชัดเจน

ว่าสินค้าคืออะไร จ านวนเท่าไร และ

สถานที่ปลายทางคือที่ไหน โดย

เอกสารนี้จะต้องมีการลงลายมือชื่อ

โดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของผู้

ขนส่ง ผู้ส่งสินค้า และผู้รับสินค้า 

30 ใบก ากับสินค้า 

หรือบัญชีราคา 

Commercial Invoice ฝ่ายผู้ขายจะต้องจัดท าขึ้นมาเพื่อ

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า 
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31 ใบแสดงรายการ 
บรรจุหีบห่อ 

Packing List เอกสารนี้ผู้ขายจะจัดท าขึ้นมาเพื่อ

แสดงให้ทราบถึงการบรรจุสินค้าลง

ไปในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่ง

ระหว่างประเทศ เพื่อสะดวกในการ

ตรวจสอบสินค้า 

32 ใบบัญชีรายการ 
สินค้าในเรือ 

Manifest บริษัทเ รือหรือตัวแทนจะบันทึก

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าที่น า

ขึ้นบรรทุกบนเรือเพื่อให้ต้นหนเรือ

น าไปพร้อมกับสินค้า 

33 ใบอนุญาตส่งออก Export Licence เอกสารนี้จะถูกน ามาใช้ก็ต่อเมื่อ

สินค้าที่จะส่งออกไปนั้นเป็นสินค้า

ประเภทต้องขออนุญาตเพื่อส่งออก 

34 ใบตราส่งทางรถไฟ Rail Way Bill เป็นเอกสารที่ออกโดยการรถไฟ ใช้

เป็นหลักฐานว่าได้รับสินค้าจากผู้

ส่งออกเพื่อขนส่งไปยังจุดหมาย

ปลายทางในต่างประเทศแล้ว 

35 ใบก ากับสินค้า Commercial Invoice เอกสารนี้จะต้องใช้ประกอบร่วมกับ

เอกสารใบอ่ืนๆ เพื่ อตรวจสอบ

รายการตัวสินค้าน าเข้าบนเรือให้

ถูกต้องตรงกับรายการในเอกสาร 

เพื่อการผ่านพิธีการศุลกากรก่อนจะ

น าสินค้าจากเรือขึ้นท่าเรือต่อไป 

36 ใบก ากับสินค้าของ

สถานกงศุล 

 Consular Invoice จากสถานกงศุลที่ ประจ าอยู่ ใน

ประเทศผู้ส่งออก 
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37 บัญชีราคาสินค้า Invoice เป็นใบแจ้งหนี้หรือใบก ากับสินค้าที่

ผู้ขายซึ่งเป็นผู้ส่งออกในต่างประเทศ

ส่งให้ผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศเพื่อการ

เ รียก เก็บค่ าขายสินค้ าห รือ เป็น

เอกสารก ากับสินค้า 

38 ใบสั่งปล่อยสินค้า ( Delivery Order ) : 

D/O 

เป็น เอกสารที่บ ริษัท เ รือได้ออก

ให้กับผู้น าเข้าสินค้า เมื่อผู้น าเข้าได้

น าใบ B/L มายื่นแลกเปลี่ยนขอรับ

ใบ D/O ไปเพื่อจะน าเอาใบ D/O ไป

ยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่คลังสินค้าให้

ปล่อยสินค้าจากคลังท่า เ รือมอบ

ให้ แ ก่ ผู้ น า เ ข้ า หนั ง สื อ รั บ รอ ง

แหล่งก าเนิดสินค้า 

39 บริการพิธีการศุลกากร Customs broking บริการดูแลด้านพิธีการในการน าเข้า

และส่งออกสินค้าแทนผู้น าเข้าหรือ

ส่งออก 

40 บรรจุภัณฑ์ Packaging บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ 
หมายถึงศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการ
บรรจุสินค้าโดยใช้ เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจาก
ผู้ผลิตจนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย
ด้วยต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

41 ใบขอซื้อ Purchase 
Requisition:( PR ) 

เอกสารที่ ใช้บริหารการควบคุม

ภายในของบริษัทเกี่ยวกับการจัดซื้อ 

ปกติแล้วหน้าที่การจัดซื้อ หรือการ

ออกใบสั่งซื้อ จะเป็นหน้าที่ของฝ่าย

จัดซื้อ หรือแผนกจัดซื้อ ส่วนฝ่าย

อ่ืนๆ หรือแผนกอ่ืนๆ หากต้องการ

จัดซื้อ ตัวอย่างเช่น ซื้อคอมพิวเตอร์ 

เพื่อใช้ในส านักงานส าหรับแผนก 

หรือซื้อโต๊ะ ตู้ หรืออุปกรณ์ต่างๆใน

ออฟฟิศ เป็นต้น 

42 การขนส่งสินค้าทาง
อากาศ 

AIR FREIGHT การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็น
การขนส่งที่ก าลังได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย ประเทศต่าง ๆ มีการ 
พัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัย
และเพียงพอกับความต้องการ บริษัท
สร้างเคร่ืองบินมีการสร้างเคร่ืองบิน 
ซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพใน
การบินสูง สามารถบรรจุสินค้าและ
บรรทุ กผู้ โดยสารได้ม ากขึ้ น  มี
เคร่ืองมือในการขนส่งอันทันสมัย
ครบค รัน  เพื่ อก ารขนส่ งสินค้ า
ด าเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
จากผู้ส่งที่ เมืองต้นทางไปยังเมือง
ผู้รับปลายทาง 

43 ยานพาหนะ Vehicles วั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่

สิ่ งมีชีวิตซึ่ งสามารถเคลื่ อนย้ าย

ขนส่งไปได้ ยานพาหนะส่วนใหญ่ 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

   สร้างขึ้นโดยมนุษย์ อาทิ จักรยาน 
รถยนต์ จักรยานยนต์ รถไฟ เรือ และ
เคร่ืองบิน เป็นต้น หรือไม่ได้สร้าง
ขึ้นโดยมนุษย์ 

44 รถบรรทุก Truck รถที่ใช้บรรทุกสิ่งของ มีหลายขนาด 
ซึ่งปรกติมีขนาด ก าลัง และสัณฐาน
มาก โดยเฉพาะบรรดาที่ ใช้ เพื่ อ
การค้า ทั้งอาจประกอบด้วยอุปกรณ์
พิเศษด้วย เช่น รถประจญเพลิง  

45 รถยก Forklift  รถยก เป็นรถที่ใช้ส าหรับยกและขน

ย้ายสิ่งของ ในปัจจุบันรถยกถือเป็น

สิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม และคลังสินค้าเป็น

การช่วยลดเวลาการท างาน ทุ่นแรง

ยกและการ เคลื่ อนย้ า ย  ลดการ

บาดเจ็บจากการยกของหนัก และลด

การจ้างมนุษย์ โดยทั่วไปของรถยก 

จ ะ มี แ ท่ ง เ ห ล็ ก ยื่ น อ อกม า จ า ก

โครงสร้างหลักของตัวรถเรียกว่า 

“ง า ”เ พื่ อ ใช้ ส าห รับว า งและยก

สิ่งของ เพื่อท าการเคลื่อนย้ายโดย

อาศัยกลไกการท างานในรูปแบบ 

46 เรือ Ship ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน ้า 

มักท าด้วยวิธีขุดไม้ทั้งต้นหรือน า

กระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มา

ประกอบกันเข้า 
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ล าดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

47 ลูกเรือ Crew คนประจ าอยู่ในเรือโดยสารหรือ
เรือประมงเป็นต้นยกเว้นชั้นหัวหน้า
เช่นกัปตันหรือนายท้าย 

48 โลด Load บรรทุก ( สินค้า ) 

49 โลจิสติกส์ 

 

Logistics 

 

โ ล จิ ส ติ ก ส์  ห รื อ  ล อ จิ ส ติ ก ส์ 

(อังกฤษ: logistics) เป็นระบบการ

จัดการการส่งสินค้า  ข้อมูล  และ

ทรัพยากรอย่างอ่ืนจากจุดต้นทางไป

ยังจุดบริโภคตามความต้องการของ

ลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการ

ผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง 

การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการ

วัตถุดิบ การบรรจ ุ

50 ส านักงานศุลกากร Customs house เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัด
กระทรวงการคลัง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 
กรกฎาคม พ.ศ. 2417 ในสมัยรัชกาล
ที่  5 โดยมี ชื่ อ ว่ า  " หอ รัษฎ าก ร
พิพัฒน์" มีหน้าที่เก็บภาษีอากรขาเข้า
และขาออกเป็นรายได้ของรัฐ 

https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2417
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_5
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บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

  จากที่ได้เข้าไปศึกษา กรณีศึกษา บริษัท ซัมมิท อิเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562 มีการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี้  
1. ปัญหาของการขนส่งแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

1.1การส่งสินค้าผิดรุ่น ซึ่งเกิดจากการที่ตรวจเช็คชื่อและตัวสินค้าที่ไม่แน่ชัด และ

ไม่รอบคอบ จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการส่งสินค้าที่ผิดไปให้แก่ลูกค้า ซึ่งอาจท าให้ลูกค้าไม่

พอใจ และท าให้การส่งสินค้าเกิดความล่าช้า 

  1.2 การส่งสินค้าผิดจ านวนเกิดจากการนับจ านวนสินค้าที่ผิดพลาด ท าให้สินค้าที่

ไปถึงลูกค้าแล้วเกิดปัญหาขึ้น เนื่องจากสินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงตาม Order ที่สั่งไว้ ท าให้ทาง

บริษัทต้องรับผิดชอบโดยการส่งสินค้าตามจ านวนที่ขาดไปให้ลูกค้า ซึ่งท าให้ค่าขนส่งสินค้าเพิ่ม

มากขึ้น 

  1.3 เนื่องจากบริษัทมีกระบวนการผลิตสินค้าตาม Order ที่ได้รับจากลูกค้า จึงไม่มี

การผลิตเก็บไว้ในสต๊อก ในบางคร้ังท าให้ส่งสินค้าไม่ทันก าหนด เนื่องจาก Supplier ท าการจัดส่ง

วัตถุดิบมาไม่ทันตามก าหนด จึงท าให้ผลิตสินค้าได้ไม่ทันตามความต้องการ  

  1.4 การส่งสินค้าที่เรทเกินเวลา หรือส่งสินค้าได้ไม่ตรงตามเวลาทีก าหนด 

เน่ืองจากสภาพปัญหาทางด้านเส้นทางการขนส่ง เช่น รถติด สภาพอากาศ 

1.5 เน่ืองจากปัญหาภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ และไม่สามารถแก้ไขได้

ทันท่วงที 

2. วิธีการแก้ไขปัญหาการขนส่งแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 คือ การน าระบบ ERP มาใช้ และมีระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการท างานโดย

การสแกนบาร์โค้ด ระบบจะท าการบันทึกและพนักงานผู้ที่ดูและจะมาตรวจเช็คว่าได้สแกนบาร์โค้ด

ครบตามจ านวนแล้วหรือไม่ เมื่อครบแล้วจะท าการปร้ินเอกสาร และทางผู้ดูแลจะท าการตรวจเช็ค

อีกครั้งเพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อย และจะมีหน้าจอมอนิเตอร์ที่แสดงตารางการขนส่งสินค้า โดยจะ

แสดง ชื่อคนขับรถ ป้ายทะเบียนรถ รอบเวลาที่ส่งสินค้า และสินค้าที่จะขนส่งในแต่ละวันเพื่อให้



72 

 

คนขับรถได้ตรวจเช็คความถูกต้องของสินค้าว่าถูกต้องหรือไม่เป็นการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดความ 

ผิดพลาด  และยังช่วยลดค่าขนส่งสินค้า หากไม่มีการขนส่งสินค้าผิดเที่ยวและผิดจ านวน 

   ภาพที่ 4.1 หน้าจอมอนิเตอร์แสดงตารางการส่งสินค้าในแต่ละวัน 

  2.2 การทยอยส่งสินค้าให้กับลูกค้าทีละรอบ เนื่องจากการผลิตสินค้าไม่ทันเวลา จึง
ขอส่งสินค้าให้กับลูกค้าทีละคร้ัง จนกว่าจะครบตามจ านวนที่ลูกค้าสั่ง แม้จะต้องเสียค่าขนส่งมาก
ขึ้น แต่เป็นวิธีการรักษาลูกค้าอย่างหนึ่ง 

 2.3  เนื่องจากปัญหาภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ และไม่สามารถแก้ไข
ได้ทันท่วงที 

 2.4  การจัดเตรียมสินค้าก่อนเวลาขนส่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผื่อ
เวลาสภาพการจราจรติดขัด ซึ่งเป็นเหตุที่ท าให้ส่งสินค้าไม่ทันตามที่เวลาก าหนด 
3. น าความรู้เทคนิควิธีการมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

  3.1 ผู้ศึกษาได้รับความรู้และได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง  ที่
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพภายในอนาคต  

3.2 ข้อมูลในการศึกษานี้สามารถน ามาเพิ่มทักษะในการท างานของผู้ศึกษาได้ใน

การประกอบอาชีพในอนาคต 
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4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ 

   ผู้ศึกษาได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านความรู้และความพอประมาณ

มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ โดยการน าความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในใช้โปรแกรม 

Word ในการจัดท าเล่มโครงการ และการน ากระดาษ Reuse ที่ใช้แล้วจากการส่งงานที่ผิด น ากลับมา

ใช้อีกครั้งในการจดบันทึกข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท าโครงการ 



 
 
 

 

บทที ่5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

การศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการขนส่งแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 

กรณีศึกษา บริษัท ซัมมิท อิเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด บริษัทผลิตและส่งออกสินค้าประเภท

อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นับได้ว่าเป็นบริษัทผลิตและส่งออกอันดับต้น และเป็นที่รู้จักอย่าง

กว้างขวางภายในประเทศและต่างประเทศ สินค้ามีคุณภาพ ความทันสมัย และมีความรวดเร็วในการ

ขนส่ง โดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักซึ่งถือเป็นสิ่งส าคัญที่บริษัทได้ยึดถือมาโดยตลอดในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยปัญหาในการขนส่งแผงวงจรแผงวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นั้นคือ  

   1.  การส่งสินค้าผิดรุ่น ซึ่งเกิดจากการที่ตรวจเช็คชื่อและตัวสินค้าที่ไม่แน่ชัด และ
ไม่รอบคอบ จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการส่งสินค้าที่ผิดไปให้แก่ลูกค้า ซึ่งอาจท าให้ลูกค้าไม่
พอใจ และท าให้การส่งสินค้าเกิดความล่าช้า 

2.  การส่งสินค้าผิดจ านวนเกิดจากการนับจ านวนสินค้าที่ผิดพลาด ท าให้สินค้าที่
ไปถึงลูกค้าแล้วเกิดปัญหาขึ้น เนื่องจากสินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงตาม Order ที่สั่งไว้ ท าให้ทาง
บริษัทต้องรับผิดชอบโดยการส่งสินค้าตามจ านวนที่ขาดไปให้ลูกค้า ซึ่งท าให้ค่าขนส่งสินค้าเพิ่ม
มากขึ้น 

3.  เนื่องจากบริษัทมีกระบวนการผลิตสินค้าตาม Order ที่ได้รับจากลูกค้า จึงไม่มี
การผลิตเก็บไว้ในสต๊อก ในบางคร้ังท าให้ส่งสินค้าไม่ทันก าหนด เนื่องจาก Supplier ท าการจัดส่ง
วัตถุดิบมาไม่ทันตามก าหนด จึงท าให้ผลิตสินค้าได้ไม่ทันตามความต้องการ  

4.  การส่งสินค้าที่เรทเกินเวลา หรือส่งสินค้าได้ไม่ตรงตามเวลาทีก าหนด เนื่องจาก
สภาพปัญหาทางด้านเส้นทางการขนส่ง เช่น รถติด สภาพอากาศ 

5.  เน่ืองจากปัญหาภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ และไม่สามารถแก้ไขได้ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในกรณีที่เกิดปัญหาการส่งสินค้าล่าช้า ทางบริษัทควรท าการติดต่อไปยังลูกค้า 
เพื่อชี้แจงให้ลูกค้าได้รับทราบถึงปัญหาในการส่งสินค้าที่ไม่ทันตามก าหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
มั่นใจได้ว่าจะได้รับการจัดส่งสินค้าได้ตรงตามความต้องการ 
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  2.  ในกรณีที่มีการส่งสินค้าผิดรุ่นและผิดจ านวน ควรเพิ่มมาตรการให้พนักงานใส่
ใจในรายละเอียด ความรอบคอบในการท างานให้มากขึ้น 
   3. ควรระมัดระวังในการขนถ่ายสินค้า และควรเช็คสภาพกล่องบรรจุสินค้า  เพื่อ
ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่สินค้า หรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุด  
   4. ควรเพิ่มการตรวจเช็คสินค้าให้แน่ชัดก่อนการขนย้ายสินค้าก่อนที่จะน าไปส่ง
ให้กับลูกค้า  
   5. กรณีภัยจากธรรมชาติทางบริษัทควรท าการประกันภัยอุบัติเหตุ หากมีการเกิด
อุบัติเหตุเกิดขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางบริษัท 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
  มีการเสนอแนะในเร่ืองของการเพิ่มเนื้อหาในบทที่สามระบบ  EPR และเพิ่มการ
วิเคราะหส์ภาพปัญหาในเน้ือหาของบทที่ห้า 

1. เพิ่มระบบ ERP ในบทที่ 3 
2. บทที่ 5 เพิ่มการวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก 
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      ภาคผนวก (ก) 
ใบบันทึกการปฏิบัตงิานโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



76 
 
 

 

 
 

77 



76 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก (ข) 

ภาพการศึกษาดูงาน บริษัท ซัมมิท อิเล็คโทรนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด   
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ภาพหน้าบริษัท ซัมมิท อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเน้นท์ จ ากัด 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพถ่ายหน้าป้ายบริษัทก่อนเข้าไปศึกษา 
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ภาพการฟังบรรยาย 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 ภาพการดูงานในส่วนการน าสินค้าเข้า 
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ภาพการศึกษาการตรวจเช็คสภาพสินค้าก่อนน าไปผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรจุภัณฑ์ในการใส่สินค้าเพื่อรอการส่งออก 
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ถ่ายภาพร่วมกับผู้จัดการ และพี่ๆพนักงาน 
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ภาคผนวก (ค) 
ผังและขั้นตอนการท าโมเดล 
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ภาพการออกแบบผังโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการร่างโมเดลแบบดินสอ 
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ภาพผังโมเดลแบบ 2 มิติ 

 

อุปกรณ์ในการท าโมเดล 

84 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการวัดขนาดพื นที่เพื่อแบ่งส่วนแต่ละพื นที่ 

 

การเร่ิมลงอุปกรณ์ต่างๆลงในผัง 
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ความคืบหน้าของผังโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ภาพโมเดลท่ีส าเร็จแล้ว  
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     ภาคผนวก (ง)  
งบประมาณในการจัดท าโครงการ  
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  งบประมาณในการจัดท าโครงการ 

ล าดับ รายการ ราคา/บาท 
1 ไม้ฐานโมเดล 150 
2 รถ เรือของเล่น 260 
3 ต้นไม้ประดิษฐ์  หญ้าเทียม 300 
4 ปืนกาว  กาว 260 
5 เทปใส  65 
6 กระดาษสี 90 
7 ปากกาเคมี 80 
8 ไม้ไอติม 100 
9 การดาษใส 15 
10 กรรไกร คัดเตอร์ 125 
11 ไม้อัด 300 

    12 กล่องกระดาษลูกฟูก 50 
    13 ค่าปริ้นงาน 1900 
 รวม             3,695    บาท 
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                                   ประวัติคณะผู้จัดท า                          

ชื่อ : นางสาวสอ้ิง  ดอนเรือนไพร                

เกิดเมื่อ : วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2542 

             บ้านเลขท่ี  : 14  ซอยวัดไชมงคล 

             ต าบลปากน้ า อ าเภอเมือง    

จังหวัด   สมุทรปราการ 

              หมายเลขโทรศัพท์ : 091- 047 - 2069  

             อีเมล์ : Eingsato@gmail.com                   

 

 

 ชื่อ : นางสาวอารีรัตน์ อ้นทอง                 

 เกิดเมื่อ : วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 

บ้านเลขท่ี  : 15/8 หมู่ 5 ซ.มหาวงษ์   

 ต าบลส าโรง     อ าเภอพระประแดง    

 จังหวัดสมุทรปราการ 

 หมายเลขโทรศัพท์ : 0960695862 

 อีเมล์ : Arituan@gmail.com 
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ใบพิสูจน์อัขราวิสุทธิ ์  
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