
 

การศึกษาการลดต้นทุนในการขนส่ง 
กรณีศึกษา บริษัท แอลอีดี ไซน์ แอนด์เดคคอร ์จ ากัด 

The Study of Reducing for transtration cost  
Case Study : LED Sign & Décor CO., LTD. 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

นางสาวพัชริดา            โอภาส 
  นางสาวกาญจนา ชุบเลี้ยง 

 

 

 
 
 
 
 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
ปีการศึกษา 2562 



 
การศึกษาการลดต้นทุนการขนส่ง 

กรณีศึกษา บริษัท แอลอีดี ไซน์ แอนด์เดคคอร ์จ ากัด 
The Study of Reducing for transtration cost  
Case Study : LED Sign & Décor CO., LTD. 

 

โดย 1.  นางสาวพัชริดา  โอภาส 

   2.  นางสาวกาญจนา    ชุบเลี้ยง 

............................................................................................................................................................. 

 

  คณะกรรมการอนุมัติให้เอกสารโครงการฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา วิชา
โครงการ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส .) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ (ATC) 
 

 

……………………………………… 

(อาจารย์ละออ อุบลแย้ม) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

 

……………………………………… 

(อาจารย์ยุพิน รอดไผ่ล้อม) 

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 



บทคัดย่อ 

การศึกษาการลดต้นทุนการขนส่ง 

กรณีศึกษา บริษัท แอลอีดี ไซน์ แอนด์เดคคอร ์จ ากัด 
The Study of Reducing for transtration cost  

Case Study LED Sign & Decor 

ผู้จัดท าโครงการ  1.  นางสาวพัชริดา โอภาส 
   2.  นางสาวกาญจนา ชุบเลี้ยง 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  อาจารย์ละออ  อุบลแย้ม 
สาขาวิชา  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  
สถาบัน   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปีการศึกษา 2562 
............................................................................................................................................................. 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษากาลดต้นทุนในการขนส่ง กรณีศึกษา บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคอร์ 
จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการลดต้นทุน ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่ง แล้วน าความรู้ที่
ได้รับไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการศึกษารวมทั้งประกอบอาชีพในอนาคต และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ 
  โปรแกรม Microsoft word คณะผู้จัดท าได้น ามาประยุกต์ใช้ในการพิมพ์งานและ 
โปรแกรม Microsoft word มาใช้ในการท าโครงการให้สมบูรณ์แบบ และยังมีโปรแกรม Power 
point น ามาประยุกต์ใช้ในการท าโครงการนี้ โดยน าโปรแกรม Power point มาจัดท ารูปแบบการ
น าเสนองานเพื่อให้งานออกมาในรูปแบบที่สวยงามและทันสมัยในการน าเสนอและเพื่อให้ออกมา
สมบูรณ์แบบที่สุด 
  จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานในเร่ืองการขนส่งของบริษัทแอลอีดี ไซน์แอนด์ 
เดคคอร์ จ ากัด สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับด้านการเรียนได้ในวิชาการจัดการขนส่ง เร่ืองของการ
ขนส่งสินค้า รถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและการลดต้นทุน มี เร่ืองของการวางแผนการจัดการ
เส้นทางในการขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถน าไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาและการท างานในอนาคตได้อีกด้วย 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
    

  โครงงานฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์จาก 
อาจารย์ละออ อุบลแย้ม ผู้ซึ่งให้ความกรุณามาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและสละเวลาอันมีค่ามาเพื่อให้
ค าแนะน าต่างๆ อย่างเต็มที่รวมทั้งแนวคิดต่างๆเพิ่มเติม เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าพเจ้า รวมถึง
อาจารย์ยุพิน รอดไผ่ล้อม ที่ได้ให้เกียรติเป็นอาจารย์ในการสอนการท าโครงงานและได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้มากมาย ส่งผลให้การท าโครงงานมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
  ขอขอบพระคุณบุคลากรของบริษัทแอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด ที่ให้ความ
ร่วมมือและช่วยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา นอกจากนี้ขอขอบพระคุณความช่วยเหลือ
และก าลังใจจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ให้ค าแนะน าจนท าให้โครงงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
  สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนือ้หาในโครงงานนีจ้ะเป็น ประโยชน์ส าหรับ 
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันการขนส่งมีความส าคัญและมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายประเภท   
ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และยังมี
ความส าคัญต่อการน าวัตถุดิบ การส่งสินค้าที่ผลิตไปยังลูกค้า การจัดการการขนส่ง (Delivery) ให้
ทันต่อความต้องการของลูกค้า และในขณะที่การขนส่งมีระบบการจัดการที่รวดเร็ว เวลาตาม
แผนงานความต้องการของลูกค้า (Just in Time) การจัดการและการท างานร่วมมือกันจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง (Supply chain concept) รวมถึงการรักษาคุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดี ระบบการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการขนส่งต้องมีระบบ ระเบียบ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขนส่งที่
ชัดเจนตลอดจนการสร้างการตระหนักและให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลต่อการจัดการ
การขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจต่อไป 
  ยุทธวิธีในการบริหารต้นทุนให้ลดต่ าลงเพื่อตอบรับนโยบายขององค์กรที่เร่งปรับ
โครงสร้างให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจไทยนั้น เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จ าเป็นและมี
แนวโน้มสูงอย่างต่อเน่ืองไม่สามารถควบคุมให้อยู่ในระดับอัตราเดียวกันได้อย่างชัดเจน เช่น ระบบ
การขนส่งหรือวิธีการจัดส่งสินค้าถึงผู้ซื้อ ซึ่งรวมถึงการให้ความส าคัญในด้านการให้บริการอย่างดี
เยี่ยมเป็นส าคัญจึงจ าเป็นต้องเร่งสร้างระบบการจัดส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัวในการ
ด าเนินการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดภาระในการลงทุนขององค์กรให้อยู่ในระดับต่ า การวิเคราะห์เส้นทาง
การขนส่งการตั้งคลังสินค้าย่อยเพื่อให้สะดวกในการกระจายสินค้าถึงผู้ซื้อ หรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่จัดส่งและผู้ซื้อเป็นต้น ปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้มีผลให้การ
ขับเคลื่อนขององค์กรเป็นไปได้อย่างคล่องตัวควบคุมการบริหารต้นทุนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ สามารถเพิ่มยอดขายได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าเดิมรวมถึงการลดอัตราการเกิดความสูญเสีย 
  ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการจึงได้จัดท าโครงการศึกษาการลดต้นทุนในการขนส่ง 
กรณีศึกษาบริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์เดคคอร์ จ ากัด เพื่อศึกษาวิธีการลดต้นทุนในการขนส่ง
กระบวนการจัดส่งที่เหมาะสมและปลอดภัย การวางแผนการจัดการเส้นทางในการขนส่งของทาง
บริษัท เพื่อให้ผู้ศึกษาหรือผู้สนใจได้รับความรู้จากการศึกษาวิธีการลดต้นทุนในการขนส่ง สามารถ
น าความรู้ไปเผยแพร่และใช้ในการศึกษารวมทั้งประกอบอาชีพในอนาคต  
 
 
 
 



วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อศึกษาการลดต้นทุนในการขนส่ง 
   2.  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า 
   3.  เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการศึกษา รวมทั้งประกอบ
อาชีพในอนาคต 
   4.  เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดท าโครงการ 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1.  ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดต้นทุนในการขนส่ง 
   2.  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
   3.  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ 
   4.  สามารถน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้กับงานได้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บทที ่2  
ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

 
ประวัติความเป็นมาบริษัท 

 บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด เป็นบริษัทน าเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์
หลอดไฟ LED รวมถึงให้บริการการออกแบบด้านแสงสว่างทั้งภายในและภายนอกโดยเร่ิมก่อตั้ง
เมื่อปี ค.ศ.2010 จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์  เดคคอร์ จ ากัด เมื่อวันที่ 01 
เมษายน 2553 ( 9 ปีจนถึงปัจจุบัน ) ในกลุ่มอุตสาหกรรมขายปลีก จุดเร่ิมต้นเร่ิมจากท าป้ายไฟ
จากนั้นก็เร่ิมท าพวกหลอดไฟLED โดยช่วงแรกที่ก่อตั้งบริษัทมีพนักงานแค่ 1 คน ในปัจจุบันมี
พนักงานรวมทั้งสิ้น 24 คน ลักษณะธุรกิจเป็นการขายสินค้าและบริการว่ิงตรงหาลูกค้า 

บริษัทประกอบธุรกิจขายส่งอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่างโดยนักออกแบบแสง

สว่าง (Lighting Designer) ซึ่งจะให้ค าปรึกษาเร่ืองการเลือกใช้หลอดไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน

แต่ละประเภท สามารถเลือกประเภทและจ านวนหลอดที่ใช้ได้อย่างถูกต้อง และสามารถก าหนดค่า

ความสว่างที่เหมาะสมในแต่ละประเภทการใช้งาน ท าให้ผลงานที่ออกมาทั้งถูกต้องและสวยงาม 

และลดปัญหาเร่ืองการติดต้ังที่ผิดวิธีอีกด้วย 

จุดเร่ิมต้นที่ท าให้บริษัทเป็นที่สนใจขนาดน้ีได้เพราะลูกค้ารายแรก บริษัท เดลิควีน  

เร่ิมสนใจให้บริษัทไปติดตั้งป้ายร้านเป็นเจ้าแรกและท าให้เป็นที่ รู้จักต่อๆกันมา ปัจจุบันทางบริษัท

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหลากหลายกลุ่มธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มห้างสรรพสินค้าชั้นน า กลุ่ม

ร้านค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าความงาม กลุ่มธุรกิจเพื่อสุขภาพ กลุ่มอาคารส านักงาน และยังขยายไป

ยังกลุ่มโรงแรมและโรงงานอีกด้วย พร้อมด้วยบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันใจ 

 

ก่อต้ัง                                  : 2010 
ทุนจดทะเบียน                    : 2 ล้านบาท เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105553045893 

ลักษณะของกิจการ             :  บริษทัประกอบธุรกิจขายส่งอุปกรณ์ส าหรับให้แสงสว่าง 

ลูกค้าหลัก                           : ผู้น าเข้าจัดจ าหน่ายในแถบ เกาหลี จีน และไทย 

กรรมการบริหาร                 : คุณมนต์ชัย วัฒนาวิโส 

 



รูปบริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 ด้านหน้าบริษัท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2.2 ด้านหลังบริษัท 
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บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด 
เลขที่ 19 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 61 แยก 1 แขวงประเวศ เขตประเวศ  

กรุงเทพมหานคร10250 
โทรศัพท์ 02-3282230-1 แฟกซ์ 02-3282232 
 
นโยบายของบริษัท    

ทุกคนต่ืนมาแล้วมีความสุขกับการท างาน อยากที่จะท างาน 
จุดแข็งของบริษัท 

Lighting Designer 
ลักษณะการท างาน 
  ในการท าการตลาดนั้นจะต้องมีจุดขายหรือจุดดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 
ลักษณะงานของบริษัทนั้นเป็นไปในรูปแบบของ Ligthing Designer คือการออกแบบไฟต่างๆ ใน
รูปทรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งเป็นการให้บริการไปด้วยมีการบริการหลังการขาย แสดงถึง
ความใส่ใจในทุกรายละเอียดของงานและคุณภาพของสินค้าที่เราจ าหน่ายออกไป 

 

แผนท่ีบริษัท  แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.4 แผนท่ีบริษัท แอลอี ไซน์แอนด์ เดกคอรจ์ ากัด 



กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ปัจจุบันตลาดรวมหลอดไฟในประเทศ มีมูลค่า 20,000 ล้านบาท ในจ านวนนี้มา
จากหลอดไฟและโคมไฟแอลอีดี มีสัดส่วน 20-25% ถือเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด โดยคาด
ว่าในอนาคตจะมีส่วนแบ่งการตลาดถึง 50% ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการของทางบริษัท 
แอลอีดี ไซน์  แอนด์เดคคอร์ จ ากัด มุ่งเน้นที่กลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการหรือที่ เรียกว่า 
Hospitality ที่ประกอบไปด้วยธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้า ภัตตาคาร และร้านอาหาร 
เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในการให้แสงสว่างเพื่อความสวยงามทั้งยัง
ต้องการคุณภาพของแสงไฟที่ให้ค่าของแสงได้ความต้องการ แต่เนื่องจากการใช้งานที่มีความ
ต้องการเปิดไฟอย่างต่อเนื่องและยาวนานท าให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายของค่าไฟฟ้าสูงขึ้นตามประเภท
ของการใช้งาน บริษัทจึงเล็งเห็นว่าหากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จะท าให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจนั้นๆสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า และยังรวมไปถึงภาพลักษณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทแอลอีดี ไซน์ แอนด์เดคคอร์ จ ากัด มีทีมงานและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์
ในการเลือกสรรคุณสมบัติของหลอดประหยัดไฟ แอลอีดี ให้เหมาะสมกับความต้องการและ
ประเภทของธุรกิจ โดยสามารถตรวจสอบการติดตั้งหลอดไฟแบบเดิมของโรงแรม โรงพยาบาล 
ร้านอาหาร และการวัดค่าต่าง ๆ อาทิเช่น ค่าของ ความสว่าง ค่าไฟฟ้าของหลอดไฟที่ใช้งานอยู่  เป็น
ต้น เพื่อที่ทีมงานของบริษัทจะสามารถวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้นได้ว่ากิจการมีความเหมาะสมกับการ
ใช้งานของหลอดไฟประเภท หรือแบรนด์ใด  

บริษัทแอลอีดี ไซน์ แอนด์เดคคอร์ จ ากัด มีทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านการ
ออกแบบแสง และประเภทของหลอดประหยัดไฟแอลอีดี จึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถก าหนด Budget ของการเปลี่ยนหรือ
ติดตั้งหลอดไฟของ กิจการ โดยเราจะออกแบบ และประเมินความเหมาะสมให้สอดคล้อง Budget 
กิจการน้ัน  

ทางบริษัทแอลอีดี ไซน์แอนด์เดคคอร์ จ ากัด มีการรับประกันสินค้าหลอดประหยัด
ไฟแอลอีดีทุกประเภทและทุกจ านวน โดยมีการรับประกันสินค้าอย่างน้อย 2 ปี สามารถให้การ
รับประกันสินค้าสูงสุด 5 ปี (โดยขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งาน) ในการรับประกันตัวสินค้านั้นทาง
บริษัทไม่เพียงแค่รับประกันแต่อายุการใช้งานของหลอดไฟ แต่ยังมีการรับประกันการเปลี่ยนคืน
สินค้าให้กับลูกค้าทันทีหากสินค้านั้นช ารุดเสียหายหรือของไม่เป็นไปตามที่ลูกค้าสั่ง คุณภาพไม่ได้
ตามที่ตกลง ทางบริษัทจะท าการเคลมใหม่ให้กับลูกค้าทันทีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มา
ใช้บริการกับทางบริษัท เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการประหยัดไฟฟ้าและการ
ให้บริการหลังการขาย  

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.5 ภาพกลุ่มลูกค้าของบริษัทแอลอีดี ไซน์แอนด์ เดกคอร์ 



ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

  1. Lighting desing เป็นการออกแบบตกแต่งภายใน ในพื้นที่ที่เหมาะสม เช่น
บ้านพัก คอนโด ฯลฯ 

ภาพท่ี 2.6 ภาพไฟ Lighting desing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.7 ภาพไฟ Lighting desing 



 2. Slim linght box เป็นป้ายไฟกรอบบาง ใช้ส าหรับการท าสื่อโฆษณา หรือจอ

แอลอีดี หรือสามารถใช้ท าเป็นกรอบรูปตกแต่งได้ทั้ง ภายใน และ ภายนอก 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 ภาพไฟ Lighting desing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9 ภาพไฟ Lighting desing 



3. Digital Signage ดิจิตอลไซเนจ เป็นค าผสมมาจากค าศัพท์ 2 ค า คือ  
  - ดิจิตอล (Digital) ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิคส์ ที่ท างานได้
รวดเร็วแม่นย าและมีความถูกต้องสูง 
  - ไซเนจ (Signage) ซึ่งหมายถึงป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ท าประชาสัมพันธ์
สื่อสารข้อความจากผู้ที่ต้องการสื่อสารไปยังบุคคลจ านวนมากเพื่อให้รับรู้ข่าวสารพร้อมๆกัน 
  ดิจิตอลไซเนจ (Digital Signage) จึงหมายถึง สื่อประชาสัมพันธ์ที่ควบคุมการ
ท างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิคส์ ซึ่งรูปแบบการแสดงผลในรูปแบบภาพและเสียงท าให้ 
สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายได้อย่างน่าสนใจ  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10 ภาพไฟ Digital Signage 

  4. Led strip เป็นแถบไฟ เน่ืองจากรูปร่างเหมือนเทป มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน
และยังช่วยประหยัดพลังงานได้อีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.11 ภาพไฟ Led strip 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.12 ภาพไฟ Led strip 

  5. Linear lighting soiution เป็นไฟแบบราง มีลักษณะเป็นรางยาว ตัวโคมไฟนั้น
ถูกออกแบบมาแข็งแรงทนทานต่อสภาวะการใช้งาน สามารถรองรับการใช้งานหนักได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.13 ภาพไฟ Linear lighting soiution 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.14 ภาพไฟ Linear lighting soiution 

    อ้างอิง  
                   https://www.ledsignanddecor.com/led-light 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ledsignanddecor.com/led-light


บทที ่ 3 

แนวคิดและทฤษฏทีี่เกีย่วข้อง 

คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการเก็บข้อมูลการศึกษาการลดต้นทุนการขนส่ง

หลอดไฟ กรณีศึกษา บริษัท แอลอีดี ซึ่งมีทฤษฏีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ความแตกต่างระหว่างระบบขนส่งและระบบขนส่งแบบโลจิสติกส์ 

2. ความแตกต่างระหว่าง LOGISTICS กับ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

3. ทฤษฎีที่เกี่ยวการขนส่ง  

4. การบริหาร OUTSOURCE ด้านขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การบริหารการขนส่ง 

6. โครงสร้างต้นทุนค่าขนส่งรถบรรทุก 

7. ทฤษฎีในการลดต้นทุนในการขนส่ง 

8. ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่ง 

9. นิยามศัพท์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ภาพรวมการขนส่ง 

 



1. ความแตกต่างระหว่างระบบขนส่งและระบบขนส่งแบบโลจิสติกส์ 
ความต่างระหว่าง Transportation และ Logistics Management ระบบขนส่ง

(Transportation) ความหมายจริงๆก็คือ การเคลื่อนที่ของคน, สัตว์ และสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่ง โดยรูปแบบการเดินทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ , รถไฟ, ถนน, น้ า, สายเคเบิล, ท่อ และ
อวกาศ และแบ่งออกไปได้ตามโครงสร้างพื้นฐาน ยานพาหนะ และระบบการจัดการ ระบบการ
ขนส่งนั้นมีความส าคัญตั้งแต่เร่ิมมีการแลกเปลี่ยนสินค้าของมนุษย์ ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่น ามาซึ่ง
อารยธรรมต่างๆของมนุษย์ด้วย และด้วยความล้ าหน้าของอารยธรรมต่างๆ ท าให้จ าเป็นต้องมีการ
จัดการด้านการขนส่งและการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้นด้วย  โลจิสติกส์(Logistics) ในบริบททาง
อุตสาหกรรม คือการผลิตและจ าหน่ายวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ ในสถานที่และปริมาณที่เหมาะสม โดยมี
กระบวนการวางแผนและควบคุมขั้นตอนในการจัดขนส่งและจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเกี่ยวข้องกับข้อมูลจากจุดเร่ิมต้นถึงจุดปลายทางที่ส่งสินค้าให้กับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจกับลูกค้ามากที่สุด โลจิสติกส์นี้เองจะรวมถึงการใช้งานยานพาหนะขาเข้า-ออก องค์กร
ครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้น  

จากความหมายของระบบขนส่งและการจัดการด้านโลจิสติกส์ตาม  จะเห็นข้อ
แตกต่างค่อนข้างชัดเจน ระบบขนส่งเป็นเหมือนตัวขับเคลื่อนพื้นฐานของระบบโลจิสติกส์ แต่
ระบบโลจิสติกส์นั้นเปรียบเสมือนคนขับรถแข่งที่มีทักษะในการควบคุมและใช้ประสิทธิภาพรถได้
อย่างเต็มที่ โดยที่รถแข่งนั้นคือระบบขนส่งนั่นเอง การเปรียบเทียบนี้จะชี้ให้เห็นว่ า ระบบโลจิ
สติกส์จะต้องการการวางแผนเพื่อไปรีดประสิทธิภาพให้กับการขนส่งอีกที แต่ระบบขนส่งนั้นเป็น
แค่ตัวส่งสินค้าหรือบริการจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้มีระบบวางแผนที่ซับซ้อนจะเห็นได้
ชัดว่าระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกัน ระบบขนส่งเป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งใน
ระบบโลจิสติกส์เท่านั้น ระบบโลจิสติกส์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดส่งสินค้าได้
มากกว่าที่ระบบขนส่งก็ท าได้ ซึ่งการจัดการของระบบโลจิสติกส์รวมไปถึง 

 บรรจุภัณฑ์ของสินค้า 
 ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุ 
 เอกสารสั่งซื้อต่างๆ 
 การประกันคุณภาพ 
 การเก็บรักษา 
 ระเบียบการน าเข้าและการส่งออก 
 การเรียกร้องค่าชดเขย ถ้าหากเกิดปัญหาในการขนส่ง 
 การท างานร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ ในการขนส่ง 
 การจัดการของผู้ขายและคู่ค้า 
 การเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการลดค่าใช้จ่าย 



2. ความแตกต่างระหว่าง LOGISTICS กับ SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง กระบวนการวางแผนการด าเนินการเพื่อควบคุม

ประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้า/บริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการ
คลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึง มือ
ผู้บริโภค 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) หมายถึง การจัดการใน
ส่วนของกระบวนการที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้ผลิต (ผู้ให้บริการ) กับผู้ขายปัจจัยผลิต (ซัพพลายเออร์)  

เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต อันน าไปสู่การเพิ่มผลก าไรของกิจการได้ในที่สุด 
โดยกระบวนการนี้จะเร่ิมตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ (Procurement) การผลิต(Manufacturing) การ
จัดเก็บ (Storage) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การจัดจ าหน่าย (Distribution) 
ตลอดจนการขนส่ง (Transportation) ซึ่งมีผลส าคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

บทบาทส าคัญของโลจิสติกส์ (Logistics) ประกอบด้วย 
1. ช่วยให้ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการด้านโลจิสติกส์

และจัดการห่วงโซอุปทาน 
2. ท าให้ธุรกิจปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงเปิดเสรีทางการค้า และสามารถเพิ่ม

กิจกรรมส าคัญ ในการสนับสนุนการขายสินค้าและบริการ 
3. ช่วยเพิ่มอรรถประโยชน์ด้านเวลาและสถานที่ส าหรับลูกค้า เมื่อต้องการบริโภค

หรือน าไปใช้ผลิตด้วยต้นทุนที่ธุรกิจก าหนดไว้ 
4. สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วย

ลดระยะเวลาด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภคและซัพพลาย
เออร์ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. เสริมสร้างอ านาจแข่งขันของธุรกิจเข้าด้วยกันให้เกิดการประสานงานกัน
ต่อเน่ืองในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
  กิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ เช่น งานบริการลูกค้า วางแผนเกี่ยวกับ
ต าแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน คลังสินค้า การพยากรณ์และวางแผนอุปสงค์ จัดซื้อจัดหา จัดการ
สินค้าคงคลังและวัตถุดิบ เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ บรรจุหีบห่อ ด าเนินการตามค าสั่งซื้อ ขนของและ
จัดส่ง จัดการรับคืนสินค้า จัดการช่องทางจัดจ าหน่าย กระจายสินค้า และเก็บสินค้าเข้าคลัง จัด
จราจรและขนส่ง การแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และระบบรักษาความปลอดภัย 

บทบาทของ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
1. ยกระดับความสามารถในการบริหาร เช่น การลดสินค้าคงคลัง การเพิ่มผลิตภาพ 

หรือการลดความสูญเปล่าอย่างไร 



2. ส่งเสริมความเติบโตของธุรกิจ เช่น การเพิ่มโอกาสในการออกสินค้าใหม่เร็วขึ้น 
การเปิดตลาดใหม่ๆการสร้างความพอใจแก่ลูกค้ามากขึ้นอย่างไร 

3. ส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ เช่น การลดต้นทุนธุรกิจ การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน ฯลฯ อย่างไร 

หน้าท่ีหลักของการจัดการ Supply Chain จะมี 3 ส่วนคือ 
1. Material Flow การไหล ของ วัตถุดิบ วัสดุ 
2. Information Flow การไหลของข้อมูลข่าวสาร 
3. Money Flow การไหลของ เงินทุน 
การเชื่อมกันของโซ่อุปทาน เพื่อให้สินค้าจากต้นน้ าไปถึงปลายทางหรือลูกค้า 

ประกอบไปด้วย 
- การจัดหาวัตถุดิบ 
- การผลิตสินค้า/การน าเข้าวัตถุดิบ (ผลิตเพื่อใคร ผลิตอย่างไร ) 
- การจัดเก็บสินค้า (การจัดการคลังสินค้า) 
- การส่งสินค้า/การกระจายสินค้า (วิธีการส่งสินค้า) 
- การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (ความพึงพอใจของลูกค้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.2 การเชื่อมกันของโซ่อุปทานเพื่อให้สินค้าจากต้นน้ าไปถึงปลายทาง 



เป้าหมายพื้นฐานของการจัดการห่วงโซ่อุปทานคือการเติมเต็มความต้องการของ
ลูกค้า โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งรวมไปถึงก าลังในการกระจายสินค้า , วัสดุคงคลังและ
แรงงาน โดยทฤษฎี ห่วงโซ่อุปทานมีความมุ่งหมายที่จะสนองความต้องการของตลาด และใช้วัสดุ
คงคลังให้น้อยที่สุด ส่วนประกอบของการสร้างจุดดุลยภาพของห่วงโซ่อุปทานนั้นหลากหลาย 
ประกอบด้วย การร่วมมือระหว่างบริษัทเพื่อก าจัดคอขวด , การจัดหาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างจุด
สมดุลระหว่างราคาวัสดุต่ าสุดกับการขนส่ง, การน าเทคนิค Just in Time เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อท าให้
เกิดจุดดุลยภาพของการผลิต, รักษาจุดเหมาะสมในการต้ังโรงงานและคลังวัสดุ เพื่อการบริการลูกค้า
, และการใช้การวางต าแหน่ง, การวิเคราะห์เส้นทางการขนส่ง, Dynamic programming, และการ
สร้างดุลยภาพในระบบลอจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝั่งจัดจ่าย 

3. ทฤษฏีการขนส่ง  
1. ความหมายของการขนส่ง ค าว่า “การขนส่ง (Transportation)” ความหมาย

โดยรวมหมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สินค้า (Goods) หรือบริการ (Services) จากต าแหน่ง
หนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง ในกรณีของการเคลื่อนย้ายคนนั้นจะเป็นเร่ืองของการขนส่งผู้โดยสาร
เสียเป็นส่วนใหญ่ ในบริบทของหลักสูตรการจัดการการขนส่งนี้จะเน้นที่การขนส่งสินค้าหรือ
บริการเป็นส าคัญ 

บทบาทหน้าท่ีของการขนส่ง ( Roles of Transport) 
การขนส่งเป็นส่วนหนึ่งระบบกระจายสินค้า ซึ่งถูกก าหนดขึ้นมาเพื่อสร้างความ

สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในทุกธุรกิจ ที่ผ่านมาธรรมชาติในการด าเนินธุรกิจในประเทศ
ไทยจะใช้แรงงานเป็นหลักจะเน้นการจัดการและควบคุมการท างานของคน เทคโนโลยีมีไว้เพื่อ
สนับสนุนทั้งในการปฏิบัติการทั่วไปและการจัดการขนส่ง เป็นตัวขับเคลื่อนงานระดับปฏิบัติการ 
ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะส่งผลในด้านบวกมากกว่าด้านลบ สามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนาการวางแผนและการจัดการเชิงปฏิบัติการ ถ้าเทียบกับส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในหน้าที่
การกระจายสินค้า การขนส่งจะเกี่ยวข้องกับต้นทุน และการบริการรองจากกิจกรรมคลังสินค้า 
ท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์การแสวงหา
ตลาดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีต้นทุนต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมไปถึงความสามารถในการ
จัดส่งสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระยะ เวลาในการจัดส่งสั้นที่สุดถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ 

การด าเนินงานในระดับปฏิบัติการที่ดีมีลักษณะดังนี้ 
• จัดการการด าเนินงานวันต่อวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
• ควบคุมงาน และลดต้นทุนให้ต่ าที่สุด 
• ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสูงสุด 



• สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 
• รักษาสภาพการด าเนินงานให้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
• มั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้า 
• ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว 
จะเห็นได้ว่าการขนส่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างความสะดวก

ทั้งด้านเวลาและสถานที่ส่งผลให้บริษัทที่มี การจัดการการขนส่งที่ดีสามารถสร้างมาตรฐานได้ว่าจะ
มีสินค้าเพียงพอที่จะจัดจ าหน่าย ณ สถานที่และเวลาที่ลูกค้าต้องการซึ่งถือ ได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ของความสามารถในการแข่งขันของแต่ละบริษัทการที่จะได้มาซึ่งความส าเร็จด้านงานขนส่ง
จ าเป็นต้องเข้าใจถึง การปฏิบัติงานที่ซับซ้อนซึ่งบริษัทจ าเป็นต้องประสานงานในส่วนของการรับ
สินค้าเข้าและการส่งสินค้าออกที่มีความหลากหลาย รวมถึงส่วนของสินค้าก็จะถูกจัดการโดยการ
ขนย้ายไปยังจุดต่างๆซึ่งความเป็นเจ้าของในตัวสินค้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

ในส่วนของประเทศไทยเป็นที่ทราบกันว่าต้นทุนค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจะมีสัดส่วนสูง
ที่สุดในต้นทุนโลจิสติกส์ประเทศไทย  

2. เป้าหมายของการจัดการการขนส่ง การจัดการการขนส่งมีเป้าหมายหลักหลาย
ประการดังนี ้

1) เพื่อลดต้นทุน เป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจัดการด้านโลจิสติกส์ทุกกิจกรรม 
รวมทั้งการขนส่งด้วย ผู้ประกอบการมักตั้งเป้าหมายเป็นอันดับแรกว่า เมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดี
จะตอ้งช่วยลดต้นทุนของธุรกิจลงได้ อาจจะเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าแรงงานหรือค่าบ ารุงรักษารถ 
  2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการ
จัดการการขนส่งได้ดีด้วยจ านวนทรัพยากรที่เท่าเดิม ประสิทธิภาพการท างานจะสูงขึ้นเช่น จ านวน
รถกระบะและพนักงานเท่าเดิม แต่ส่งสินค้าให้ลูกค้ามากขึ้น เป็นต้น 
  3) เพื่อสร้างความพึงพอสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมี
การจัดการการขนส่งได้ดีข้อต าหนิติเตียนจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไป ท าให้ลูกค้ามีความ
พอใจในบริการที่ได้รับและยังคงใช้บริการของบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า 
  4) เพื่อลดระยะเวลา บริษัทขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดี
จะสามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์
ของตนก็จะออกสู่ตลาดได้เร็วและแพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขัน 
  5) เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเป็นไปได้เช่นกันว่าบริษัทขนส่งอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเมื่อมี
การจัดการการขนส่งที่ดีจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่
ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลกกับบริการที่รวดเร็วขึ้น พิเศษขึ้นหรือละเอียดถูกต้องมากขึ้น หรือรายได้
จากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้บริการ 



  6) เพื่อเพิ่มก าไร ไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินว่าบริษัทขนส่งลงทุนปรับปรุงระบบการ
จัดการหรือลงทุนในระบบการจัดการใหม่เพื่อต้องการเพิ่มผลก าไรของบริษัท โดยมากจะมองว่า
ก าไรเป็นผลพลอยได้จากการที่การจัดการไปลดต้นทุนลง มุมมองเพื่อหวังเพิ่มก าไรเป็นสิ่งท้าท้าย
ฝีมือผู้บริหารมากกว่า เพราะว่าเป็นการพิจารณาสองทางไปพร้อมๆ กัน คือ สร้างรายได้เพิ่มและลด
ต้นทุน ซึ่งไม่ใช่เร่ืองที่จะท าได้ง่ายๆ ส าหรับบริษัทขนส่งโดยทั่วไป 
  7) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการท างาน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักส าหรับบริษัท
ขนส่งในการลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง แต่ก็มีความส าคัญไม่น้อย บริษัทขนส่ง
หลายแห่งแสดงสถิติของช่วงเวลาต่อเนื่องที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกัน
และพยายามกระตุ้นให้พนักงานช่วยกันรักษาสถิติน้ันให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งกับกิจกรรมโลจิสติกส์อ่ืนๆ  เราทราบกันดีว่า
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยนั้นยังสูงกว่าประเทศอุตสาหกรรมชั้นน าอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา 
ญ่ีปุ่นและยุโรปอยู่มาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.3 กราฟแสดงตัวเลขต้นทุนโลจิสติกส์ต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross 

Domestic Product, GDP) ระหว่างปี พ.ศ. 2543 – 2549 แสดงสถิติต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทยในรูปของอัตราส่วนต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (Gross Domestic Product, GDP) ซึ่งใน
ปัจจุบันจะในราว 20% ของ GDP หากต้องการเจาะลึกลงไปดูว่าต้นทุนดังกล่าวมาจากส่วนใดบ้าง
ในกระบวนการโลจิสติกส์ ก็คงต้องพิจารณากิจกรรมต่างๆ  

กระบวนการโลจิสติกส์ครอบคลุมกิจกรรมหลายด้านและเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายใน
โซ่อุปทาน นับถอยหลังไปที่ผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supplier) ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการ การ
กระจายสินค้าไปจนกระทั่งสินค้าหรือบริการถูกส่งถึงลูกค้าที่ปลายทาง ในกระบวนการโลจิสติกส์
ตามรูปที่ 3.3 สามารถจ าแนกกิจกรรมย่อยออกได้ดังนี้  



 - การบริการลูกค้า 
 - การวางแผนเกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน คลังสินค้า การพยากรณ์ 
 - การวางแผนอุปสงค์ 
 - การจัดซื้อจัดหา 
 - การจัดการสินค้าคงคลัง 
 - การจัดการวัตถุดิบ 
 - การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ 
 - การบรรจุหีบห่อ 
 - การด าเนินการกับค าสั่งซื้อของลูกค้า 
 - การขนของและการจัดส่ง 
 - โลจิสติกส์ย้อนกลับ (อาทิเช่น การจัดการสินค้าส่งคืน) 
 - การจัดการกับช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 - การกระจายสินค้า (Physical Distribution) 
 - คลังสินค้าและการเก็บสินค้าเข้าคลัง 
 - กิจกรรมการแปรรูปเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (Reverse Logistics) 

 
ภาพที่ 3.4 กิจกรรมโลจิสติกส์ (ที่มา: สอท. และ สสว., 2550) 

จะเห็นได้ว่ากระบวนการโลจิสติกส์นั้นมีกิจกรรมด้านการขนส่งและการ
เคลื่อนย้ายอยู่ในหลายส่วน ทั้งทางด้านโลจิสติกส์ฝั่งขาเข้า (Inbound Logistics) ซึ่งน าปัจจัยการผลิต
มาสู่โรงงานผลิตและส่งผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปยังศูนย์กระจายสินค้า ก่อนที่กิจกรรมโลจิสติกส์ขาออก 
(Outbound Logistics) จะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการน าสินค้าออกสู่ตลาดผ่านร้านค้าปลีกทั้งหลายก่อน
จะไปถึงมือผู้บริโภค จึงไม่น่าประหลาดใจว่ามีคนจ านวนไม่น้อยเข้าใจว่าโลจิสติกส์คือการขนส่ง 
คงเป็นเพราะว่าการขนส่งเป็นสิ่งที่ชุมชนและสังคมเห็นบ่อยที่สุดจนชินตา ต่างกับกิจกรรมโลจิสติก์



อ่ืนๆ เช่น การพยากรณ์  การจัดซื้อ การวางแผนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง  การขนส่งไม่
เพียงแต่จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยในกระบวนการโลจิสติกส์ ประมาณว่าต้นทุนการขนส่งนั้น
เป็นต้นทุนจ านวนมากที่สุดในต้นทุนโลจิสติกส์รวมอาจสูงถึง 40% ของกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่น้ ามันเชื้อเพลิงมีราคาแพงมาก ดังนั้นการมีระบบบริหารจัดการการ
ขนส่งที่ดีมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยลดให้บริษัทลดต้นทุนโลจิสติกส์ลงได้มาก 

4. ทางเลือกของการขนส่ง การขนส่งในประเทศไทยมีทางเลือกอยู่ 4 ประการ 
ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.5 ภาพการขนส่งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ 

1) การขนส่งทางบก (Land Transportation) สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบ 
1.1) การขนส่งทางถนน (Road Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีปริมาณ

สูงที่สุดและเป็นรูปแบบการขนส่งหลักที่หล่อเลี้ยงสังคมและชุมชนมาโดยตลอดการขนส่งที่มี
ปริมาณสูงที่สุดและรูปแบบการขนส่งหลักที่หล่อเลี้ยงสังคมและชุมชนมาโดยตลอดการขนส่งทาง
ถนนกระท าได้โดยการใช้รถบรรทุก 4ล้อ 6ล้อ 10ล้อ หรือมากกว่า 10ล้อ เป็นยานพาหะในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า อาจกล่าวได้ว่าสินค้าทุกชนิดสามารถขนส่งได้โดยการขนส่งทางถนน ข้อดีที่
ส าคัญที่สุดของการขนส่งทางถนน ได้แก่ คุณลักษณะที่เรียกว่าบริการถึงที่หรือ Door-to-door 
Service หรือการน าสินค้าไปส่งได้ถึงบ้าน ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากกว่า
รูปแบบการขนส่งอ่ืนๆ ในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงข่ายถนนค่อนข้างดีมากทั้งในเขตเมืองและ
นอกเมืองการขนส่งสินค้าทางถนนสามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกอ าเภอของ 76 จังหวัด ในประเทศไทย 

1.2) การขนส่งทางราง (Rail Transportation) เป็นรูปแบบการเดินทางที่อยู่คู่
สังคมไทยมานับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 สินค้าที่ขนส่งทางรางมักจะเป็นสินค้าที่มีการขนย้ ายคราวละ
มากๆ เช่น ข้าว น้ าตาล ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ก๊าซและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในรอบหลายปีที่ผ่านมา



การขนส่งสินค้าทางรถไฟมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาอีกหลายประการที่ยังรอ
การปรับปรุงแก้ไข ทั้งในส่วนของโครงข่ายที่ไม่ทั่วถึงและการเชื่อมโยงระหว่างรถไฟกับการขนส่ง
วิธีอื่นๆ ยังท าได้ไม่ดีอย่างที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.6 โครงข่ายคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศไทย 
  ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์ “พัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องรูปแบบและการ
จัดการต่อเนื่องระบบโลจิสติกส์เพื่อการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ” ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคม, 2549 

2) การขนส่งทางน้ า (Water Transportation) เป็นการขนส่งที่มีต้นต่อหน่วยต่ าที่สุด
ในบรรดาทางเลือกการขนส่งทั้งหมด ไม่จ าเป็นต้องสร้างเส้นทางขึ้นมา อาศัยเพียงเส้นทางที่มีอยู่
แล้วตามธรรมชาติเป็นส าคัญเช่น คลอง แม่น้ า ทะเล และมหาสมุทร อย่างไรก็ตามการขนส่งทางน้ า
เป็นการขนส่งที่ช้าที่สุด ดังนั้นจึงเหมาะกับสินค้าที่ไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองระยะเวลาส่งมอบสินค้ามักจะ
เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่ าและขนส่งในปริมาณมากๆ เช่น วัสดุก่อสร้างจ าพวกอิฐ  หิน ปูน 
ทราย เป็นต้น การขนส่งทางน้ าอาจแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบตามลักษณะของเส้นทางขนส่ง 
ได้แก่ 

2.1) การขนส่งทางล าน้ า (Inland Water Transportation) หมายถึง การขนส่งทางน้ า
ที่ใช้สายน้ าในแผ่นดินเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า ได้แก่ การขนส่งผ่านคลองและแม่น้ า เส้นทางการ
ขนส่งทางล าน้ าที่ส าคัญของประเทศไทย คือ แม่น้ าโขง เจ้าพระยา ท่าจีน ป่าสัก แม่กลองและบาง
ประกง 



2.2) การขนส่งทางทะเล (Sea and Ocean Transportation) หมายถึง การขนส่งทาง
น้ าที่ผ่านทะเลมหาสมุทร การขนส่งรูปแบบนี้ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการก่อสร้างโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ และจุดเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนนและทางราง ส าหรับ
ประเทศไทยการขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่มีมูลค่ามากที่สุด อาจกล่าวได้ว่า
สินค้าน าเข้าและส่งออกเกือบทั้งหมดของประเทศไทยใช้การขนส่งทางทะเลทั้งสิ้น ณ ปัจจุบันการ
ขนส่งทางทะเลของประเทศไทยเกือบทั้งหมดจะผ่านท่าเรือสองแห่ง ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ 
(คลองเตย) และท่าเรือน้ าลึกแหลมฉบัง จากสถิติการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ปี พ.ศ. 2550 18 
ล้านตันและ 45 ล้านตันผ่านท่าเรือกรุงเทพท่าเรือแหลมฉบังตามล าดับ 

การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้า
ระหว่างประเทศ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้า
ได้คราวละมากๆ และค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ จากรายงานของโครงการ
ศึกษาแผนหลักการพาณิชยนาวี ของคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม 
รายงานฉบับสมบูรณ์ สิงหาคม 2542 ระบุว่า ประเทศไทยพัฒนาประเทศโดยอาศัยการค้าระหว่าง
ประเทศมาโดยตลอด มีการน าเข้าและส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 
80 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็น
การขนส่งทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดโลก ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้าและส่งออก
สินค้าจึงควรจะศึกษาและท าความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ที่ส าคัญเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล ดังนี้คือ 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ได้แก่ 
• เจ้าของเรือ (SHIP OWNER) 
• ผู้เช่าเรือ (SHIP CHARTERER) 
• ตัวแทนสายเดินเรือ และตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

(SHIPPING AGENT & FREIGHTFORWARDER) 
• ผู้ส่งสินค้า (SHIPPER or EXPORTER) 
• ผู้รับตราส่ง (CONSIGNEE) 
• ผู้รับสินค้า (NOTIFY PARTY) 
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง หมายถึง การประกันภัยที่คุ้มครองความสูญเสีย

หรือความเสียหายต่อเรือและทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล และยังขยาย
ขอบเขตความคุ้มครองไปถึงความเสียหายขณะขนส่งสินค้าทางอากาศ ทางบก หรือทางรถไฟ ซึ่ง
ต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเล การประกันภัยสินค้าระหว่างการขนส่งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง



โดยวิธีใดมักจะเรียกรวมกันว่าการประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งการท าประกันภัยขนส่งสินค้า
นั้นจะใช้กรมธรรม์ประกันภัยขนส่งทางทะเลในการรับประกันภัยทั้งสิ้น แม้ว่าสินค้านั้นจะบรรทุก
โดยทางรถยนต์ หรือทางอากาศก็ตาม 

ภัยที่คุ้มครองและเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์ 
1. ภัยทางทะเล (Peril of the sea) ภัยที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์

ล่วงหน้าได้ อาจเกิดจากภาวะผิดปกติของคลื่นลมในทะเลตามธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุจากการ
สัญจรทางทะเล เช่น ภัยจากพายุ, มรสุม, เรือจม, เรือชนกัน, เรือเกยตื้น หรือเรือชนหินโสโครก 

2. อัคคีภัย (Fire) ความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ ภัยระเบิด ฟ้าผ่า หรือเกิดจาก
การลุกไหม้ของปฏิกิริยาเคมีตามธรรมชาติของสินค้า 

3. การทิ้งทะเล (Jettisons) ภัยที่เกิดจากการน าเอาสิ่งของหรือสินค้าในเรือทิ้งลง
ทะเล เพื่อให้เรือเบาลง ช่วยให้เรือพ้นจากภัยทางทะเล และสามารถเดินทางต่อไปยังจุดหมาย
ปลายทางได้โดยปลอดภัย 

4. โจรกรรม (Thieves) ภัยที่เกิดจากการโจรกรรมโดยโจรสลัด ซึ่งมีการกระท า
อย่างรุนแรงด้วยการใช้ก าลัง เพื่อช่วงชิงทรัพย์หรือสินค้าที่ท าการขนส่ง 

5. การกระท าโดยทุจริตของคนเรือ (Barratry) ภัยที่เกิดจากการกระท าโดยมิชอบ
ของคนเรือ มีเจตนากลั่นแกล้งทุจริต ต้ังแต่นายเรือจนถึงลูกเรือในอันที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินหรือสินค้าที่ท าการขนส่งในเรือ ซึ่งการกระท านั้นเจ้าของทรัพย์ต้องไม่มีส่วนรู้เห็นเป็นใจ 

6. ภัยอ่ืนๆ (Other Peril) ภัยที่นอกเหนือจากข้อ 1-5 ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องการ
ความคุ้มครองเพิ่มเติมจะต้องช าระเบี้ยประกันภัยในอัตราที่สูงขึ้น เช่น ต้องการความคุ้มครองภัย
สงครามเพิ่มเติม เป็นต้น 

ภาพที่ 3.7 การขนส่งทางทะเล 



3) การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งที่ไปได้ไกล
ที่สุดและรวดเร็วที่สุด แต่มีต้นทุนต่อหน่วยแพงที่สุด จ าเป็นต้องก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค
จ านวนมหาศาลเพื่อรองรับรูปแบบการขนส่งทางอากาศทั้งระบบ อีกทั้งต้องอาศัยระบบขนส่งสินค้า
ทางถนนเพื่อให้สินค้าไปถึงลูกค้าที่ปลายทางตามพื้นที่ต่างๆ ได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีสนามบินที่
ให้บริการเชิงพาณิชย์ 35 แห่ง จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท 

(3.1) สนามบินระหว่างประเทศ (International Airports) ด าเนินการโดยบริษัทท่า
อากาศยานไทยจ ากัด (มหาชน) จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สวรรณภูมิ เชียงใหม่ 
เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ปริมาณการขนส่งสินค้าของประเทศไทยเกือบทั้งหมด
ผ่านท่าอากาศยานเหล่านี้ 
  (3.2) สนามบินภายในประเทศ (Domestic Airports) เกือบทั้งหมดบริหารโดย
กรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม ยกเว้นสนามบินสุโขทัย สมุย และระนอง ซึ่งบริหาร
โดยบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัดนอกจากนี้ยังมีสนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยองซึ่งเป็นกองทัพเรือ 

4) การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation)  เป็นระบบการขนส่งที่มี
ลักษณะเฉพาะเนื่องจากสินค้าที่ขนส่งต้องอยู่ในรูปของเหลว เป็นการขนส่งทางเดียวจากแหล่งผลิต
ไปยังปลายทาง ไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับสินค้าที่นิยมขนส่งทางท่อ ได้แก่ น้ า น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ในส่วนของน้ ามันนั้น มีให้ผู้บริการขนส่งน้ ามันทางท่ออยู่ 2 ราย 
ได้แก่ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ ากัด และบริษัทขนส่งน้ ามันทางท่อ จ ากัด แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการก็ยังนิยมขนส่งน้ ามันทางถนนมากกว่าเนื่องจากต้นทุนค่าขนส่งต่ ากว่า (เพราะว่าไม่
ต้องลงทุนก่อสร้างท่อ) และมีโครงข่ายทั่วถึงทั้งประเทศ ผิดกับระบบท่อซึ่งกระจุกตัวอยู่ในภาค
ตะวันออกและรอบๆ พื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น 

5. การสร้างโครงข่ายการขนส่ง 
กระบวนการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ส ารวจ และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร

ทางวิชาการ และข้อมูลงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับประสิทธิภาพการอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งสามารถ
สรุปปัจจัยที่ส าคัญต่างๆ ที่จ าเป็นต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ภาพรวมผู้ประกอบการขนส่ง (ทางบก)การ
ขนส่งทางบกสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ตามลักษณะของการด าเนินการ คือ 

ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ หมายถึง ผู้ประกอบการที่ให้บริการขนส่งแก่
สาธารณะชนโดยทั่วไป ทั้งประจ าเส้นทางและไม่ประจ าเส้นทาง 

ผู้ประกอบการขนส่งตามสัญญา หมายถึง ผู้ประกอบการที่ให้บริการรับจ้างขนส่ง
สินค้าแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ โดยมีสัญญาการว่าจ้างระหว่างกันเพื่อให้บริการขนส่ง
อย่างต่อเน่ือง 

ผู้ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล หมายถึง ผู้ประกอบการขนส่งเพื่อกิจการของ
ตนเองเพื่อสินค้าของตนเองโดยใช้พาหนะของตนเอง 



ผู้ รับจัดการขนส่ง  หมายถึง  ผู้ที่ท าหน้าที่ รวบรวมสินค้า  เพื่อส่งมอบให้
ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะหรือผู้ประกอบการขนส่งตามสัญญาต่อไป โดยที่ผู้รับจัดการขนส่ง
จะเป็นผู้รับผิดชอบการขนส่ง 

ผู้ประกอบการสถานที่ขนส่ง หมายถึง ผู้ประกอบการสถานีขนส่งสินค้า ซึ่งเป็น
สถานที่ขนถ่ายสินค้าหรือรวบรวมสินค้าเพื่อท าการขนส่งต่อไป โดยทั่วไปรัฐจะเป็นผู้ด าเนินกิจการ
ของสถานีขนส่งเอง 

ในทางปฏิบัติ รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ด้านการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งทุกรายสามารถใช้งานบนถนน รางรถไฟ ท่าเรือ สนามบินและ
ท่อ ได้ค่อนข้างอิสระและเท่าเทียมกัน ดังนั้นสิ่งที่ท้าทายความสามารถอย่างมากของบริษัทขนส่ง
ทั้งหลาย คือ ท าอย่างไรจึงจะหาประโยชน์จากสาธารณูปโภคฟรีๆ เหล่านี้ให้ได้เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบที่จะสามารถออกแบบและคิดค้นนวัตกรรมด้านการ
ขนส่งให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองได้หรือไม่ ในทางทฤษฎีนั้น มีการคิดค้นรูปแบบการ
สร้างโครงข่ายการขนส่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งมากมาย ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างที่ชัดเจน
สองประการ ได้แก่ การใช้ศูนย์กลางกระจายสินค้า (Distribution Center, DC) และการพัฒนาระบบ
ขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) 
   
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.8 การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตถึงลูกค้าโดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.9 การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตถึงลูกค้าโดยผ่านศูนย์กลางกระจายสินค้า 



  1) ลดเส้นทางการขนส่งจ านวนมากและสลับซับซ้อน ให้เหลือโครงข่ายการขนส่ง
น้อยลงและเรียบง่ายขึ้น ท าให้บริการจัดการเส้นทางง่ายขึ้น เปิดโอกาสให้เกิดการ Consolidate 
สินค้าให้เต็มคันรถบรรทุก ณ ศูนย์กลางเนื่องจากมีค าสั่งซื้อหนาแน่น และช่วยลดต้นทุนการขนส่ง
ในภาพรวม รูปที่ 3.6 และ 3.7 อธิบายประโยชน์ของการมีศูนย์กลางกระจายสินค้า ในกรณีไม่มี
ศูนย์กลางกระจายสินค้า (ดังรูปที่ 3.6) หาผู้ผลิต A,B, และ C ต้องการส่งสินค้าไปถึงลูกค้า 1,2, และ 
3 โดยตรงต้องวิ่งรถทั้งสิ้น 9 เส้นทาง (หรือเท่ากับจ านวนลูกศร) บางคันอาจจะเต็มคันบ้างไม่เต็มคัน
บ้าง ขากลับก็ยังต้องวิ่งรถเที่ยวเปล่ากลับมาโรงงานเป็นระยะทางไกล แต่เมื่อมีศูนย์กระจายสินค้า 
(ดังรูปที่ 3.7) ผู้ผลิต A, B, และ C เพียงแต่วิ่งมาส่งสินค้าที่ศูนย์กลางและให้ศูนย์กลาง Consolidate 
สินค้าลงบรรทุกก่อนส่งต่อไปให้ลูกค้า 1, 2, และ 3 ต่อไป ซึ่งจ านวนเส้นทางที่ใช้น้องลงเหลือเพียง 
6 เส้นทางเท่านั้น และในบางคร้ังยังสามารถจัดให้ลูกค้า 1 , 2, และ 3 อยู่บนเส้นทางเดียวกันได้อีก
ด้วย (จะกล่าวถึงในเร่ืองการจัดเส้นทางการเดินรถต่อไป) ยิ่งจะท าให้จ านวนเส้นทางน้อยและ
ระยะทางสั้นลง ช่วยประหยัดต้นทุนการขนส่งลงได้อย่างเห็นได้ชัด 
  ปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ความส าคัญกับการขนส่งโดยผ่านศูนย์กลาง
กระจายสินค้าอย่าง เช่น Tesco Lotus ให้ Suppliers ส่งสินค้ามาที่ศูนย์กลางกระจายสินค้าของตนที่
ศูนย์วังน้อยจังหวัดอยุธยา หรือศูนย์บางบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อท าการคัด -แยก-จัดเรียง-
บรรจุ-ล าเลียงใส่รถขนส่งวิ่งกระจายส่งไปให้ร้านค้า Suppliers ทั้งหลายในเครือข่ายโดยที่ Tesco 
Lotus เก็บค่าใช้จ่ายในการบริหารศูนย์กลางกระจายสินค้าจาก Suppliers โดยคิดเสียว่าเป็นการ
ประหยัดค่าขนส่งให้กับ Suppliers ที่ไม่ต้องวิ่งรถไปส่งสินค้าให้ร้านค้าในเมืองจ านวนมาก 
Supermarket ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อล้วนแล้วแต่ใช้รูปแบบธุรกิจเดียวกันนี้ในการบริหาร
ศูนย์กระจายสินค้าของตน บริษัทขนส่งซึ่งมีเครือข่ายกว้างขวางปริมาณสินค้าจ านวนมาก ก็สามารถ
น าเอาแนวคิดของศูนย์กลางกระจายสินค้ามาพัฒนาโครงข่ายขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้
เช่นกัน บริษัทขนส่งขนาดใหญ่แห่งหน่ึงก็ได้ใช้หลักการเดียวกันนี้อย่างได้ผลคือแทนที่จะส่งสินค้า
จากกรุงเทพมหานครไปยังแต่ละจังหวัดโดยตรง ซึ่งจะท าให้เกิดการบรรทุกเต็มคันให้หลายเส้นทาง 
(ต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วยสูงขึ้น) ก็ใช้วิธีสร้างศูนย์กลางกระจายสินค้าตามจังหวัดส าคัญๆ ใน
ภูมิภาคให้เป็นจุดกระจายสินค้าอีกทอดหน่ึง ดังแสดงโครงข่ายไว้ในรูปที่ 3.6 

2) การใช้การขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Trasportation) ดังที่ได้อธิบาย
มาแล้วข้างต้นว่ารูปแบบการขนส่งมีหลากหลาย ไม่ได้มีเฉพาะการขนส่งทางถนนโดยรถเท่านั้น
ความจริงที่เกิดขึ้นขณะนี้คือผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยมักจะมีความเชี่ยวชาญการขนส่งแบบใด
แบบหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการขนส่งรูปแบบต่างๆ ร่วมกันได้ แต่ในปัจจุบัน
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการขนส่งหลายรูปแบบมากขึ้น มีการออกพระราชบัญญัติการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ.2548 กระทรวงพาณิชย์เองก็รับเป็นตัวกลางประสานให้เกิดการรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ขนส่ง Shipping และFreight 



Forwarder มาเป็นพันธมิตรกันเพื่อให้สามารถท าธุรกิจได้ครบวงจร โดยมีเป้าหมายระยะยาวว่าจะ
สามารถแข่งขันได้คู่แข่งที่เข้มแข็งจากต่างชาติ ซึ่งเป็นกรณีที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งว่าอนาคตของ
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคต 

รถขนส่งสินค้าและกลยุทธ์การลดต้นทุน 
รถขนส่งสินค้าหลังการเปิดเสรีโลจิสติกส์และบริการ ภายใต้กรอบประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน เร่ิมถูกกล่าวถึงมากขึ้นในช่วงหลายปีมานี้ เหตุผลส าคัญข้อหนึ่งที่ท าให้เกิดความ
ตื่นตัวในเร่ืองดังกล่าวก็ด้วยความเป็นห่วงว่า ธุรกิจไทยจะเสียเปรียบในแง่ของการแข่งขัน เพราะทุก
วันน้ีต้นทุนการขนส่งสินค้าของไทยค่อนข้างสูงแม้ว่าหลายปีที่ผ่านมา เราจะวางเป้าหมายในการลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ให้เหลือ ร้อยละ16 ต่ออัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ แต่ปัจจุบันก็ยังไม่
ประสบผลส าเร็จ ต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยยังคงสูงอยู่และมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเมื่อหันไปดู
ต้นทุนโลจิสติกส์ของชาติอ่ืนเช่นชาติในอาเซียนด้วยกันอย่างประเทศมาเลเซียหรือสิงคโปร์ซึ่ง
ต้นทุนต่ ากว่าไทยกว่าคร่ึง ยิ่งไปกว่านั้นผู้ประกอบการในธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก เลยกลายเป็นเป้าใหญ่ที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นจุดอ่อน หากเปิดเสรี
เต็มที่และปล่อยให้ทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เอสเอ็ม
อีก็ยากจะอยู่รอดดังนั้นการศึกษาวิธีการต่างๆที่จะช่วยลดต้นได้ เช่นลดการใช้เชื้อเพลิงต่อเที่ยว หรือ
การท าให้สามารถบรรทุกต่อเที่ยวได้มากขึ้นโดยใช้พลังงานเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมเ ล็กน้อย  
อย่างเช่นการใช้รถบรรทุกกึ่งพ่วงแบบพิเศษ (B-Double)เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง เพื่อรองรับ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการน าเสนอ นวัตกรรม เพื่อใช้ลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งในภาพรวมของประเทศ เพื่อเข้าไปแข่งขัน กับประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รถบรรทุกแบบB-double ได้มีการพัฒนาขึ้นที่ประเทศออสเตรเลีย และมี
หลากหลายรูปแบบ กว่าที่น ามาทดลองใช้ในประเทศต่างๆ คาดว่า B-double มาจากการที่เรียกรถหัว
ลากว่าเป็นตัว A และเรียกตัวหางหรือตัวกึ่งพ่วงว่าเป็นตัว B เมื่อมีตัวกึ่งพ่วง 2 ตัว จึงเรียกว่า B-
double หากมีตัวกึ่งพ่วงต่อกันเพิ่มเป็น 3 ตัวก็เรียกว่า B-triple ถ้าเพิ่มเป็น 4 ตัวเรียก Double B-
double รถประเภทนี้เรียกกันว่า Road Train บางรัฐในประเทศออสเตรเลียก าหนดให้รถกึ่งพ่วงแบบ
พิเศษนี้ยาวสูงสุดได้ถึง 53.5 เมตร น้าหนักรวมได้สูงสุดถึง 200 ตัน หากสามารถน ารถบรรทุกกึ่ง
พ่วงแบบพิเศษ (B-Double) มาใช้งานได้ จะสามารถลดปัญหาถนนพัง และการบรรทุกเกินพิกัดได้ 
เน่ืองจากในทางเทคนิค รถบรรทุกกึ่งพ่วงแบบพิเศษ (B-Double)มีน้าหนักบรรทุกต่อเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
โดยที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับถนน เหมือนรถบรรทุกสิบล้อ ที่บรรทุกเกินก าหนด เนื่องจาก
น้ าหนักที่กดลงเพลา ถูกเฉลี่ยกระจายออก เนื่องจากรถกึ่งพ่วงแบบพิเศษ (B-Double)มีเพลาที่
เพิ่มขึ้นจึงกระจายน้ าหนักได้ดีกว่าโดยไม่ท าลายถนน กฎหมายได้ก าหนดค่าน้ าหนักรวม เพื่อให้



น้ าหนักที่ถ่ายลงไปที่เพลาแต่ละเพลาของรถมีค่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ น้ าหนักลงเพลาเดี่ยวต้องมี
ค่าไม่เกิน 9.1 ตัน และน้ าหนักลงเพลาคู่ (เพลา 2 เพลาที่อยู่ใกล้กัน) ต้องมีค่าในแต่ละเพลาไม่เกิน 
8.2 ตัน ค่าน้ าหนักลงเพลาเหล่านี้สอดคล้องกับการออกแบบโครงสร้างถนน และเป็นค่าน้ าหนักที่
จะไม่ท าให้เกิดความเสียหาย ทั้งยังลดจ านวนเที่ยวเนื่องจากน้ าหนักและปริมาณบรรทุกที่เพิ่มขึ้น
สามารถบรรทุกได้ สองเท่าของรถบรรทุกสิบล้อ เพราะสามารถลดน้ าหนัก ในส่วนของน้ าหนักตัว
รถเปล่า ได้หนึ่งคัน  

ภาพที่ 3.10 รถบรรทุกแบบB-double 

บริษัทขนส่งสินค้า และผลกระทบจากบริการ 
บริษัทขนส่งสินค้า มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 

และสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะการพัฒนาระบบการขนส่ง ย่อมมีส่วน
ผลกระทบต่อการพัฒนาระบบอ่ืนๆ ของประเทศด้วย การพัฒนาระบบการขนส่งที่ดีย่อมท าให้เกิด
การเคลื่อนย้ายผลผลิตจากภาคชนบทสู่ตัวเมือง ท าให้คนชนบทมีรายได้ดีขึ้นแต่ก็ส่งผลกระทบให้
ประชาชนในชนบทในชนบทเปลี่ยนการด ารงชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะสามารถจัดซื้อ
สิ่งอุปโภค บริโภคจากตัวเมืองได้สะดวกขึ้น การเปลี่ยนระบบการผลิตในชนบท จากการผลิตเพื่อ
บริโภค ไปสู่การผลิตเพื่อขาย ต้องใช้ที่ดิน น้ าและยาฆ่าแมลงมากขึ้นกว่าเดิม ย่อมส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมผลกระทบดังกล่าว ส่วนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากการขนส่งเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ พื้นที่ที่มีการพัฒนาการการขนส่งอย่าง
พอเพียงย่อมทาให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะการสร้างทางรถยนต์ ทางรถไฟ เข้า



ไปในพื้นที่ท าให้ประชาชนในพื้นที่สามารถน าผลผลิตออกสู่ตลาด และส่งผลให้เกิดรายได้ต้องการ
ขยายผลผลิตมากขึ้น การขนส่งนอกจากน าผลผลิตออกจากหมู่บ้านแล้ว ยังน าสินค้าจากเมืองเข้าสู่
หมู่บ้านอีกด้วย การแลกเปลี่ยนผลผลิตและการสร้างผลผลิตเพิ่มขึ้นดังกล่าวแล้วก่อให้เกิดรายได้ 
การสร้างงาน การลงทุน ผลที่สุดก็เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาการขนส่งทางรถไฟ 
และทางรถบรรทุกทางถนนเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่ง ท าให้ประเทศเกิดการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 

โครงการจัดสร้างโครงข่าย รถขนส่งสินค้า เท่ียวไป–กลับ 
เป้าหมายของเราคือการเป็นผู้น าในธุรกิจบริการด้านขนส่งสินค้าในประเทศไทย 

ให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการตรงตามความต้องการได้มาตรฐาน
ระดับสากล รถขนส่งสินค้าและกลยุทธ์ในการบริหารการขนส่งทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าเป็นการจัดการการขนส่งที่มีเป้าหมายให้เกิด
การใช้ประโยชน์จากยวดยาน เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้าเสร็จ จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่า 
กลับมา ซึ่งท าให้เกิดต้นทุนของการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ ซึ่งต้นทุนที่เกิด
ขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าและผู้ประกอบการต้อง แบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้ ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญในการท าให้ต้นทุนการประกอบการสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการขนส่ง
สินค้าเที่ยวกลับในปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากไม่
ทราบปริมาณความต้องการในการขนส่งสินค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางของสินค้าที่ส าคัญปริมาณ
ความต้องการการขนส่งสินค้าระหว่างต้นทางและปลายทางมักจะมีปริมาณไม่เท่ากัน ดังนั้น การ
จัดท าโครงการจัดสร้างโครงข่ายการขนส่งสินค้า (ไป-กลับ) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากมี
ประโยชน์หลายประการคือ 

1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือ Backhauling 
Management เป็นการจัดการการขนส่งที่มีเป้าหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยานในการ
บรรทุกจากเที่ยวเปล่ากลับ (Backhauling) ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. เป็นการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
สมาคมและสถาบันการศึกษา เ ร่ิมต้นการบูรณาการความร่วมมือให้เกิดการขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการใช้รถขนส่ง และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ ปัจจัยส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งด้วยการ
ลดการวิ่งเที่ยวเปล่าร่วมกัน 

4. เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้วิสาหกิจอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งสินค้า ซึ่ง
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศไ ด้
อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 



สินค้าเท่ียวกลับจะมีอยู่ 4 ประเภทได้แก่ 
1. สินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากสินค้าเที่ยวไป ได้แก่ สินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นความ

ต้องการของลูกค้าในลักษณะที่ต้องการให้ขนชั้นรองสินค้ากลับด้วยเพื่อใช้ในการขนส่งคร้ังต่อไป 
คิดเป็น 100%ของเที่ยวไป โดยจะมีการตกลงราคาที่รวมต้นทุนและก าไรเที่ยวกลับไว้แล้ว (ก าไร
เที่ยวกลับโดยประมาณ 20% เทียบกับราคาขนส่งเที่ยวไป) 

2. สินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากมีสินค้าที่ปลายทางเที่ยวไปให้ขนกลับ เช่นการขนส่ง
ตะกร้าบรรจุผลไม้หรือสินค้าทางการเกษตรกลับมา 

3. สินค้าเทีย่วกลับที่เกิดจากมีสินค้าอยู่ใกล้กับปลายทางเที่ยวไป 
4. สินค้าเที่ยวกลับที่เกิดจากมีสินค้ากลับจากปลายทางเที่ยวไปแต่ให้ไปส่งพื้นที่

ใกล้เคียงต้นทางเที่ยวไป (เลยจากจุดพักรถ) 
การสร้างโครงข่ายเพื่อลดการออกนอกเส้นทางการขนส่ง ให้เหลือโครงข่ายการ

ขนส่งสินค้าน้อยลงและเรียบง่ายขึ้น ท าให้บริหารจัดการเส้นทางง่ายขึ้นเปิดโอกาสให้ บรรทุก
สินค้าให้เต็มคันรถบรรทุก ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง เช่น แทนที่จะส่งสินค้าจากต้นทางไปยังแต่ละ
จังหวัดโดยตรง ซึ่งจะท าให้เกิดการบรรทุกไม่เต็มคันในหลายเส้นทาง(ต้นทุนค่าขนส่งต่อหน่วย
สูงขึ้น) ก็ใช้วิธีสร้างศูนย์กลางกระจายสินค้าตามจุดที่ส าคัญๆ ในพื้นที่ขนส่งประจ าให้เป็นจุด
กระจายสินค้าอีกทอดหนึ่งเป็นต้น ก็จะสามารถลดต้นทุนโดยรวมของผู้ประกอบการ รถรับจ้าง 
หรือ รถขนส่งสินค้า ให้สามารถแข่งขันได้ และประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะถึงมือผู้บริโภคที่จะมี
ต้นทุนที่เกิดจากการขนส่งสินค้าที่ถูกลงด้วยเช่นกัน 

4. การบริหาร OUTSOURCE ด้านขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในสภาวะปัจจุบัน ผู้ประกอบการทุกๆ กิจการต้องพยายามบริหารต้นทุนในการ
ด าเนินงานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อที่กิจการจะได้มีก าไรมากที่สุดและสามารถอยู่รอดได้ใน
สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน อีกทั้งมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น นอกจากต้นทุนทางด้านการผลิตที่
พยายามควบคุมกันอยู่แล้วนั้น ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยเร่ิมให้ความสนใจการลดต้นทุนที่เกี่ยวกับ
ทางด้านโลจิสติกส์มากขึ้น และกลยุทธ์ในการลดต้นทุนก็สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การลดสินค้า
คงคลังให้มีปริมาณน้อยที่สุดโดยใช้กลยุทธ์การจัดซื้อแบบ JIT และปัจจุบันที่ก าลังเป็นที่นิยมกัน
มากขึ้นคือ การ Outsource ด้าน IT และการ Outsource ด้าน Logistics เป็นต้น ซึ่ง ณ ที่นี้ ผู้เขียนจะ
กล่าวถึงการ Outsource ด้าน Logistics ที่เกี่ยวกับการขนส่ง อย่างมีประสิทธิภาพ 
  Outsource หมายถึง การจัดหาจากภายนอก เป็นวิธีการที่องค์กรธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ 
ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งครั้งหนึ่งอาจจะเคยถูกด าเนินการภายในองค์กร มาเป็นการจัดหาจาก
แหล่งภายนอกแทน จะท าให้องค์กรเล็กลงแต่คล่องตัวขึ้น ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ
ลงได้ และสามารถเน้นการด าเนินการเฉพาะแต่กิจกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักซึ่งองค์กรมีความ



ถนัด ท าให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหรือเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
มากขึ้นการจ้างให้คนอื่นท างานแทนมักจะมาจากหลายสาเหตุด้วยกันได้แก่ 

1. เพื่อประหยัดต้นทุน (Cost Savings) โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานที่มี
ความแตกต่างกันระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศก าลังพัฒนา รวมทั้งช่วยปรับโครงสร้าง
ต้นทุน (Cost Restructuring) จากต้นทนุคงที่ไปยังต้นทุนผันแปรมากขึ้น และยังท าให้ต้นทุนผันแปร
สามารถคาดการณ์ได้ง่ายขึ้น 

2. ช่วยให้องค์กรสามารถเน้นกิจกรรมไปยังธุรกิจหลัก (Focus on Core Business) 
ภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรที่มีอยู่ องค์กรสามารถมุ่งท าในสิ่งที่เป็นธุรกิจหลัก และมีข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันได้มากขึ้น 

3. สร้างองค์ความรู้ให้แก่องค์กรมากขึ้น (Knowledge) จากการเข้าหาประสบการณ์ 
ความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาจากแหล่งต่างๆ ได้กว้างขวางขึ้น 

4. การปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด (Contracts) ถ้าการปฏิบัติงานไม่เป็นไป
ตามสัญญา องค์กรสามารถปรับเป็นตัวเงิน และฟ้องร้องทางกฎหมายได้ ซึ่งอาจท าได้ยากใน
กระบวนการท างานภายใน 

5. ได้รับบริการจากผู้ที่มีความช านาญในการด าเนินงาน (Operational Expertise) 
ซึ่งบางคร้ังยากที่จะสร้างขึ้นมาได้เองในระยะเวลาอันสั้นภายในองค์กร โดยเฉพาะทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

6. ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ (Risk Management) ที่ไม่ต้องรับภาระทั้งหมด ถ้าเกิด
การเปลี่ ยนแปลงที่ ไม่ คาดคิด หรือช่วยในเ ร่ืองของการบริหารก าลังการผลิต (Capacity 
Management) ที่มักจะเกิดจากวัฎจักรธุรกิจที่มีช่วงขาขึ้นและขาลง 

7. เป็นตัวกระตุ้นส าหรับการเปลี่ยนแปลง (Catalyst for Change) องค์กรสามารถ
ใช้ข้อตกลงที่ท ากับผู้รับท างานแทนเป็นเคร่ืองมือส าหรับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการท างานที่
ไม่สามารถท าได้โดยล าพัง 

8. สามารถใช้ประโยชน์จากเวลาที่ต่างกัน (Leveraging Time Zones) ใน กรณีของ
ผู้ที่รับท างานแทนอยู่คนละประเทศ ซึ่งช่วยให้การท างานสามารถท าได้ในระยะเวลานานขึ้น 
บางคร้ังอาจนานตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มประสิทธิภาพของทั้งการให้บริการ และการตลาด ที่จัดส่ง
ของได้ทันตามความต้องการของลูกค้า 

ประเภทของ Outsourcing ธุรกิจ Outsourcing สามารถจ าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เป็นกิจกรรม

ด้านโลจิสติกเป็นส่วนใหญ่ เช่น การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการขนส่ง เป็นต้น 
  2. การปฏิบัติการ (Operations) เช่น การวิจัยและพัฒนา การผลิต การตรวจสอบ



คุณภาพ เป็นต้น ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีบริษัทใดท า หากจะท าก็จะเป็นลักษณะของการจ้างที่ปรึกษา 
หรือผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในองค์กรมากกว่าการจ้างองค์กรอ่ืนมาด าเนินการ 

3. การบริหารงานสนับสนุนภายในองค์กร (Business Administration) เช่น งาน
การเงินและบัญชี การพัฒนาบุคลากร การเบิกจ่ายต่างๆ เป็นต้น ในกลุ่มนี้จะมีการ Outsource มาก
ที่สุด 

4. การบริการลูกค้า (Sales, Marketing, and Customer Care) เช่น การขาย ลูกค้า
สัมพันธ์ การตลาด เป็นต้น มักจะอยู่ในรูปของ Call Center หรือ Contact Center 

แต่ที่คนส่วนใหญ่มักจะรับรู้และนิยม Outsource กันคือด้านระบบสารสนเทศ (IT 
Outsourcing) ด้านการตลาด (Market Outsourcing) และด้านบุคลากร (Human Resource 
Outsourcing) 

ด้านระบบสารสนเทศ (IT Outsourcing) หมายถึง การให้หน่วยงานภายนอกเข้ามา
บริหารจัดการและปฎิบัติการด้านสารสนเทศบางส่วน หรือทั้งองค์กร โดยมีระดับการบริการ 
ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ปัจจุบัน IT Outsourcing ครอบคลุมไปทุกส่วน
ของงาน IT เช่น การพัฒนาระบบงานพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์ (E-commerce Application 
Development) การน าระบบมาใช้ในการปฎิบัติงาน (Application Implementation) การโอนย้ายจาก
ระบบงานเดิม (Migration from Legacy System) การเชื่อมโยงกับระบบอินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต 
และระบบงานเดิม (Integration of the Internet, Intranet, Legacy System) การให้บริการระบบรักษา
ความปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security Services) เป็นต้น 

ด้านการตลาด (Market Outsourcing) ผศ.ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้กล่าวไว้ในหัวข้อเร่ือง Outsource Marketing : แนวโน้มใหม่ของกลยุทธ์ว่า “การจัด
จ้างทางด้านกิจกรรมทางการตลาดมีแนวโน้มมาแรงมาก” จากข้อมูลการวิจัยของ Forrester 
Research ได้มีการส ารวจจากผู้บริหารงานด้านการตลาดของกิจการในสหรัฐอเมริกาจ านวน 650 คน 
มีถึงร้อยละ 53 ที่มีนโยบายจะท าการ Outsource กิจกรรมทางการตลาดเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมอีกถึง
คร่ึงหนึ่ง 

การท า Market Outsourcing ควร ก าหนดขอบเขตให้เหมาะสมกับประเภทกิจการ 
โดยในบางกิจกรรมที่มีความส าคัญมากก็ไม่ควรจัดจ้างภายนอก เช่น การก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด การก าหนดโปรแกรมการแข่งขัน การสื่อสารและประสานงานกลยุทธ์การตลาดภายใน
องค์กร หรือการติดต่อสื่อสารกับลูกค้ารายส าคัญเป็นต้น 

ด้านบุคลากร (Human Resource Outsourcing) ปิยวัฒน์ แก้วกัณฑรัตน์ บริษัทไทย 
เอชอาร์เอ็มเอาท์ซอสซิ่ง จ ากัด ได้สรุปรูปแบบของ HR Outsourcing ไว้ 5 แบบด้วยกันคือ 

1. การ Outsource งานเฉพาะด้าน เช่น การท าบัญชีเงินเดือน การสรรหาพนักงาน
เฉพาะต าแหน่งที่หายาก (ยังคงมีเจ้าหน้าที่และผู้จัดการแผนกบุคคลท างานประจ า) 



2. การ Outsource งานธุรการ-บุคคลทั้งหมดให้หน่วยงานภายนอกโดยที่หน่วยงาน
ที่รับ Outsource จะส่งพนักงานเข้ามาท างานดังกล่าวให้เป็นคร้ังๆไป (จะไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ-
บุคคลประจ าฝ่ายบุคคล แต่จะมีเฉพาะผู้จัดการแผนกบุคคล) 

3. การ Outsource งานระดับกลยุทธ์ HR โดยหน่วยงานที่รับ Outsource จะส่ง
ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาจัดท าระบบและประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนด้าน HR เป็นคร้ังๆ ไป (จะ
ไม่มีผู้จัดการแผนกบุคคลประจ าฝ่ายบุคคล แต่จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ประสานงาน) 

4. การ Outsource งานธุรการ-บุคคลทั้งหมดให้หน่วยงานภายนอกโดยที่หน่วยงาน
ที่รับ Outsource จะเข้ามาติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการต่างๆ แบบออนไลน์ภายใน
บริษัทแก่พนักงานได้ เช่น การลง การขอเบิกสวัสดิการต่างๆ (จะไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ-บุคคลประจ า
ฝ่ายบุคคล แต่จะมีเฉพาะผู้จัดการแผนกบุคคล) 

5. การ Outsource งานธุรการ-บุคคลทั้งหมดให้หน่วยงานภายนอกโดยที่หน่วยงาน
รับ Outsource จะเข้ามาติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้บริการต่างๆ แบบออนไลน์ แต่
ระบบคอมพิวเตอร์จะติดตั้งอยู่ที่หน่วยงานให้บริการ Outsource เช่น การลา การขอเบิกสวัสดิการ
ต่างๆ (จะไม่มีเจ้าหน้าที่ธุรการ-บุคคลประจ าฝ่ายบุคคล และจะมีเฉพาะผู้จัดการแผนกบุคคล) 

ขั้นตอนในการด าเนินการเร่ือง Outsource แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 
1. พิจารณาความจ าเป็นและประเด็นในการร่วมมือ 
2. สรรหาความร่วมด าเนินการที่มีศักยภาพ 
3. สร้างความสัมพันธ์ในเชิงเป็นพันธมิตร 
4. ประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน 
แนวคิดของการ Outsource เกิดขึ้นจากเหตุผลหลายประการเช่น การแข่งขัน

ทางด้านธุรกิจและด้านการบริการแก่ลูกค้าที่มีการแข่งขันสูง การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่
มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความล่าช้าในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานและบริหารระบบสารสนเทศ จากสาเหตุดังกล่าวผู้บริหารองค์กรเร่ิมมีการพิจารณาที่
จะมอบหมายภารกิจด้านการบริหารระบบสารสนเทศทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลภายนอกที่มี 
ความรู้ความช านาญและมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าเข้ามาบริหารระบบสารสนเทศขององค์กรนั้นๆโดยอยู่
ภายได้การควบคุมดูแลขององค์กรนั้นๆ ท าให้องค์กรนั้นๆสามารถปรับปรุงจุดมุ่งหมายขององค์กร
นั้นๆให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเหตุผลที่การ Outsource เร่ิม
มามีบทบาทในระบบสารสนเทศปัจจุบันมากขึ้นเนื่องจากองค์กรต่างๆเล็งเห็นประโยชน์ของการ 
Outsource ดังนี ้
  1. สามารถควบคุมงบประมาณได้ง่ายขึ้น เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรเคย
ปฏิบัติได้ มอบหมายให้กับหน่วยงานที่รับ Outsource แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งท าให้องค์กรจัดงบประมาณ
ได้สะดวกขึ้น โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามมา 



  2. สามารถเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันได้ ในการ Outsource นั้น ถ้าเรา
เลือกใช้บริการผู้ที่มีชื่อเสียงในการท ากิจกรรมนั้นๆ ก็จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ท าให้
ลูกค้ามีความเชื่อถือ และสามารถยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจได้ เพิ่มจุดแข็งให้กับองค์กรได้ อีก
ทั้ง องค์กรจะมีเวลาในการทุ่มเทกับกิจกรรมหลักมากขึ้น และมีความคล่องตัวในการบริหารงาน
มากขึ้น เช่น การ Outsource ด้านขนส่ง จากเดิมที่องค์กรด าเนินการเอง ซึ่งต้องรับภาระในเร่ืองการ
ซ่อมการบ ารุงรักษา ค่าแรงหรือแม้กระทั่งต้องมีค่าใช้จ่ายในเร่ืองค่าเสื่อมราคาของรถทุกปี แล้ว
เปลี่ยนมาใช้การ Outsource ก็จะท าให้องค์กรหมดภาระดังกล่าวทั้งหมด 
  3. ลดความเสี่ยง กิจกรรมใดที่องค์กรไม่ถนัดก็ท าการ Outsource ซึ่งก็จะท าให้ลด
ความเสี่ยงในการบริหาร เพราะถ้าหากลงมือปฏิบัติเองก็จะส่งผลให้มีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
หรือมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้ 
  4. สามารถลดต้นทุนในการด าเนินงานด้าน Logistics ได้ เนื่องจากผู้ให้บริการมี
ลูกค้าหลายราย จึงท าให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ต้นทุนต่อหน่วยของผู้
ให้บริการจะต่ ากว่าที่องค์กรผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าปฏิบัติเอง โดยสามารถลดต้นทุนจากการใช้
บริการของผู้ให้บริการ Logistics ประกอบด้วย 
  4.1 การลดต้นทุนรวม (Total Cost Reduction) ซึ่งในการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์
ต้องมีการลงทุนทั้งทางด้านเทคโนโลยี เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีราคาแพง แต่ถ้าเราใช้บริการ
ของผู้ให้บริการ ต้นทุนในส่วนน้ีก็จะเฉลี่ยกับลูกค้าของผู้ให้บริการอีกหลายๆราย 
  4.2 การลดต้นทุนจากการขยายขอบเขต (Economics of Scope) เนื่องจากขอบเขต
งานบางอย่าง ผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าไม่สามารถที่ปฏิบัติเองได้หรือหากปฏิบัติเองก็จะมีต้นทุนที่
สูง แต่ถ้าเราใช้ประโยชน์จากผู้ให้บริการ องค์กรก็จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น  เช่น การจัดส่ง
สินค้าไปยังต่างจังหวัด ซึ่งอยู่ห่างไกลจากองค์กร เมื่อเราใช้บริการของผู้ให้บริการก็จะสามารถส่ง
สินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดได้ เน่ืองจากผู้ให้บริการมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศ 
  4.3 การลดต้นทุนโดยการใช้เครือข่ายร่วมกัน (Network Value) เนื่องจากผู้
ให้บริการบางรายจะมีเครือข่ายที่อยู่ต่างประเทศ และผู้ใช้บริการก็สามารถใช้เครือข่ายของผู้
ให้บริการในการขยายตลาดสู่ตลาดสากลได้ โดยไม่ต้องลงทุนเองในต่างประเทศ 

การเลือกใช้ผู้ให้บริการด้านขนส่งการเลือกใช้ผู้ให้บริการด้านขนส่ง หากเรา
เลือกใช้ผู้ให้บริการที่ดี และมีแนวความคิดในทิศทางเดียวกันกับองค์กร ก็จะส่งผลดีกับองค์กรเป็น
อย่างยิ่ง และจะมีความสัมพันธ์กันไปในระยะยาว พร้อมทั้งยังเป็นการสร้าง Supply Chain ให้มี
ความแข็งแกร่งมากขึ้นด้วย การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ให้บริการให้เหมาะสมแต่ละธุรกิจไม่
จ าเป็นต้องมีรูปแบบที่เหมือนกัน ต้องมีการปรับเปลี่ยนใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของโครงสร้าง
ธุรกิจวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้ง ทักษะบุคลากร และลักษณะของธุรกิจด้วย แต่สิ่งที่ทุกองค์กร
ควรจะมีแนวทางในการพิจารณาเหมือนกันดังนี ้



1. ควรพิจารณาลักษณะงานที่จะ Outsource ขององค์กร หมายความว่า ต้องดูความ
ต้องการขององค์กรก่อนว่า มีความต้องการที่ใช้บริการผู้ให้บริการด้านขนส่งมากน้อยเพียงใด เช่น
เราต้องการที่จะใช้บริการเพียงขนส่งแค่ภายในประเทศ ก็ไม่จ าเป็นต้องเลือกใช้ผู้ให้บริการที่เป็น
องค์กรที่เป็น Global Network อีกทั้งความใกล้ชิดและรายละเอียดหรือการให้ความส าคัญของผู้
ให้บริการที่มีต่อองค์กรก็จะน้อยลงด้วย ตามทฤษฎีว่าด้วย 20/80 เพราะเราเป็นเพียงลูกค้ารายย่อย
เป็นต้น 

2. เลือกใช้ผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการภายใต้ต้นทุนการจัดการที่ถูกกว่าภายใน
จัดการเองหมายถึง ในการพิจารณาที่จะใช้บริการ Outsource แล้วนั้น จะต้องพยายามบริหารจัดการ
ให้มีต้นทุนที่ถูกกว่าที่องค์กรปฏิบัติเอง ซึ่งก็จะส่งผลให้การด าเนินงานทางด้าน Supply Chain 
ประสบผลส าเร็จในการลดต้นทุนด้วย อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมี Outsource บุคคลภายนอกให้
ปฏิบัติงานแทนเรานั้น ทางองค์กรจะต้องมีการจัดแบ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนในการประสานงาน กับผู้ให้บริการ รวมทั้งมีการอบรมพนักงานขององค์กร
ให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองให้ชัดเจน และปลูกฝันแนวความคิดที่ว่า ผู้ให้บริการเป็น
ส่วนหน่ึงขององค์กรเพื่อที่จะเกิดการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการเป็นอย่างดี 
  หลักการส าคัญการให้บริการ Outsource ด้านขนส่ง ประกอบด้วย 
  1. การควบคุมประสิทธิภาพด้านต้นทุนและผลลัพธ์ของงาน (Cost and Outcome 
Efficincy) ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
  2. เคร่ืองมือชี้วัด (Key Performance Indicator) ควรมีเคร่ืองมือชี้วัด เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือตรวจสอบการท างานของผู้ให้บริการขนส่ง ซึ่งจัดให้มีมาตรฐานในการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ในขั้นตอนต่างๆ ในกิจกรรมการขนส่ง เช่น การรับ-ส่งมอบ วัตถุดิบหรือสินค้าให้กับ
ลูกค้าตามเงื่อนไขและเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ 

3. มีการติดตามงานทางอิเล็คทรอนิกส์ (Just in Time Monitor) เป็นการน าระบบ
การติดตามงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เรียกว่า Electronic Tracking ซึ่งเป็นระบบการติดตามงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์แบบ Tracking Online โดยเชื่อมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ B2B มาใช้ในการ
ติดตามการกระจายสินค้า เช่น GPS Systems ซึ่งสามารถท าให้เรารู้ต าแหน่งของรถขนส่งได้
ตลอดเวลา 
  4. น าระบบโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลข่าวสารกับผู้
ให้บริการ (ERP: Enterprise Resource Planning) ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการรับ-จ่ายสินค้าคงคลังการ
บรรจุหีบห่อ การส่งมอบและการรับสินค้าของลูกค้า ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านโลจิสติกส์
เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ 



  5. มีการประเมินผลอย่างต่อเน่ือง (Parameter Performance Evaluate) เช่น ประเมิน
ทุกๆ 3เดือน พร้อมทั้งต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการรับทราบในการประเมินผล และให้ผู้บริการแจ้ง
แนวทางในการปรับปรุงการท างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
  6. มีการร่วมมือและประสานงานกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับผู้ให้บริการ 
(Chain Collabolate) ถือว่าเป็นหัวใจของการบริการ ซึ่งการจะประสบความส าเร็จในการบริหาร 
Outsource ได้ดีและมีประสิทธิภาพต้องค านึงเสมอว่าผู้ให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของระบบซัพพลาย
เชนขององค์กร 

5. การบริหารการขนส่ง 
  หลายๆท่านมีความเข้าใจว่าโลจิสติกส์คือการขนส่ง ทั้งที่จริงๆแล้วโลจิสติกส์มี
ความหมายที่กว้างกว่าการขนส่งอยู่มาก แต่นั่นก็ไม่ใช่เร่ืองน่าประหลาดใจ เนื่องจากการขนส่งถือ
เป็นกิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ และต้นทุนในการขนส่งก็มักจะเป็นต้นทุนหลักของ
กระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมดโดยอยู่ที่ประมาณ 4 ใน 10 ส่วนของต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งหมด 
นอกจากนี้การขนส่งก็ยังมีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการด้านโลจิสติกส์ เพราะการขนส่งท าให้
เกิดการไหลของสินค้า และทรัพยากรเพื่อการบริการต่างๆในโซ่อุปทาน ดังนั้นการบริหารการ
ขนส่งที่ดีจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
การบริหารการปฏิบัติการขนส่งอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านการจัดส่งที่ท าให้เกิดการบริการลูกค้าที่ดี
ขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น 
  เนื่องจากการขนส่งนั้นเป็นสิ่งเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของโซ่อุปทาน การบริหารการ
ขนส่งจึงมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ของโซ่อุปทานไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการ
ผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการบริการลูกค้า การที่
เราด าเนินการปฏิบัติการขนส่งให้เกิดต้นทุนที่ต่ าที่สุดในด้านการขนส่งนั้น อาจจะส่งผลให้เกิด
ต้นทุนที่สูงขึ้นในส่วนอ่ืน ดังนั้นการตัดสินใจในการด าเนินการปฏิบัติการขนส่งใดๆ ก็ตามจึงต้อง
ค านึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ข้อตัดสินใจต่างๆในการบริหารการ
ขนส่งและให้แนวคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการขนส่งกับการบริหารจัดการส่วนต่างๆ
ของโซ่อุปทาน นอกจากนี้เนื้อหายังครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญอ่ืนๆ เช่น โครงสร้างต้นทุนการ
ขนส่ง การจัดเส้นทางและตารางการขนส่ง การจัดการกองพาหนะ และการขนส่งระหว่างประเทศ
โดยจะมีกรณีตัวอย่าง และกรณีศึกษา รวมทั้งแบบฝึกหัดการค านวณต้นทุนสอดแทรกอยู่ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นแนวทางให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าใจถึงหลักของการบริหารการขนส่ง
และสามารถน าไปเป็นแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งของตนได้
รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย 
  1. ข้อตัดสินใจต่างๆในการบริหารการขนส่ง 



  2. การสร้างโครงข่ายและการเลือกรูปแบบการขนส่ง (Mode Selection) 
  2.1 คุณลักษณะของรูปแบบการขนส่งแต่ละรูปแบบ 
  2.2 ปัจจัยในการปฏิบัติการ 
  2.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของงานจัดส่ง 
  2.4 ข้อจ ากัดด้านต้นทุนและข้อก าหนดในการให้บริการ 
  3. การขนส่งระหว่างประเทศ 
  4. พาหนะและอุปกรณ์ประกอบพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 
  5. ต้นทุนในการขนส่ง 
  5.1 ขนส่งด้วยตัวเอง 
  5.2 ว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่ง 
  6. การจัดเส้นทางและตารางเวลาในการขนส่ง 
  6.1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเส้นทางและตารางเวลาพาหนะ 
  6.2 ข้อมูลที่ใช้ในการจัดเส้นทางและตารางเวลา 
  6.3 ขั้นตอนการจัดเส้นทางและวางแผนตารางเวลาของพาหนะ 
  7. การจัดการกองพาหนะและบุคลากร 
  7.1 ระบบการจัดการกองพาหนะ 
  7.2 บุคลากรในการขนส่ง 
  8. การวัดผลการด าเนินงาน 
  9. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการขนส่ง 
  9.1 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ Optimization 
  9.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการ 
  10. ขนส่งด้วยตนเองหรือจัดจ้างบรษิัทขนส่งภายนอก 
  ที่มา: โครงการภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน SMEs 
Projects ลิขสิทธิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

6. โครงสร้างต้นทุนค่าขนส่ง 
  จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจ มีการชะลอตัวลง ท าให้ปริมาณความต้องการ
ส่วนใหญ่ลดลง และธุรกิจการขนส่ง มีการแข่งขันทางด้านราคากันสูงขึ้น ความผันผวนของราคา
น้ ามันดีเซลซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญของโครงสร้างต้นทุนค่าขนส่ง ของรถบรรทุก หรือคิดเป็น 60-70% 
ของต้นทุนค่าขนส่งโดยรวมนั้น ลูกค้าผู้ใช้บริการ Outsource การขนส่งให้ความส าคัญกับราคา
น้ ามันที่เปลี่ยนแปลงไป เพียงอย่างเดียว แทบไม่มีใครสนใจต้นทุนด้านอ่ืนๆ เลย โครงสร้างต้นทุนที่
น ามาใช้ค านวณค่าขนส่งรถขนส่งทั่วไปมีตัวแปรส าคัญดังนี ้



 1. ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ผันแปรไปตามปริมาณ
การขนส่ง เช่น ค่าเสื่อมราคาของรถบรรทุก ค่าต่อทะเบียนรถ ค่าประกันภัยรถ เงินเดือนพนักงานขับ
รถ หรือพนักงานขนถ่าย (เด็กติดรถ) เป็นต้น โดยต้นทุนทุกชนิดนี้ยังคงต้องจ่าย ไม่ว่าปริมาณงาน
จะเพิ่มขึ้น หรือลดลงหรือไม่ โดยจะขอกล่าวถึงเฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งเป็นผู้ลงทุนซื้อรถ 
แล้วจ้างพนักงานขับรถเท่านั้น และเพื่อให้ชัดเจนจึงขอกล่าวรายละเอียดแยกเป็นแต่ละตัวแปรดังนี้ 

 - ค่าเสื่อม (Depreciation) ของรถบรรทุก ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการคิดอัตราค่าเสื่อม 
แบบเส้นตรง (Straight – line Method) เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย เหมาะส าหรับรถบรรทุกที่มีการ
เสื่อมสภาพไปตามระยะเวลา มากกว่าที่จะเสื่อมสภาพเพราะการใช้งาน และเป็นการเสื่อมสภาพ
ใกล้เคียงกันทุกปี โดยมีสูตรในการค านวณดังนี้  [มูลค่ารถที่ซื้อ – ค่าซากที่จะขายได้] / จ านวนอายุ
การใช้งาน (ปี) ส่วนอายุการใช้งานกี่ปี ไม่ได้มีก าหนดไว้แน่นอนตายตัว ถ้าเป็นรถที่ออกใหม่ป้าย
แดง ส่วนใหญ่ผู้เขียนก็จะก าหนดไว้ประมาณ 5-7 ปี แล้วแต่ระยะเวลาของสัญญาว่าจ้าง หรือความ
เหมาะสม แต่ถ้าเป็นรถเก่าก็จะตัดตัวแปรนี้ออกไปเลย เพื่อช่วยให้ต้นทุนค่าขนส่งโดยรวมต่ าลงและ
สามารถแข่งขันได้ ส่วนค่าซากของรถก็ไม่ได้มีก าหนดตายตัวเช่นกัน ส่วนใหญ่ผู้เขียนจะก าหนดไว้
ประมาณ 40-50% จากมูลค่าเดิมของรถ 

 - ผลตอบแทนของพนักงานขับรถ/พนักงานขนถ่าย  การจ่ายผลตอบแทนให้
พนักงานขับรถ มีการตกลงกันได้หลายรูปแบบเช่น 

 1. จ่ายเป็นเงินเดือน บวกเบี้ยเลี้ยงเป็นรายเที่ยว 
  2. จ่ายเป็นเงินเดือนเหมือนแบบที่ 1 แต่จ่ายเบี้ยเลี้ยงโดยให้เหมาค่าน้ ามันไปด้วย
ซึ่งจะท าการตกลงกันเป็นกรณีไปกรณีบางคร้ังงานที่งานเป็นลักษณะ มีบริการรวมขนถ่ายสินค้าลง
ไปลูกค้าปลายทางด้วย ส่วนใหญ่จะเหมาไปกับพนักงานขับรถ โดยคร่าวๆ ถ้าเฉพาะพนักงานขับรถ
เช่น รถ 6 ล้อ จะมีรายได้รวมเบี้ยเลี้ยงแล้วอยู่ประมาณ 12 ,000 บาท/เดือน ส่วนพนักงานขนถ่ายที่
ส่วนใหญ่จะเป็นภรรยา ลูก บางคร้ังก็เป็นพี่น้อง จะมีรายได้ประมาณ 6 ,000 บาท/เดือน จึงจะ
สามารถอยู่ได้ ไม่เช่นนั้นก็จะลาออก แล้วไปหางานใหม่หรือกลับต่างจังหวัดไปท าไร่ ท านา เลยก็มี
แล้วสบโอกาสค่อยกลับมาหางานใหม่ภายหลัง จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ้ารถ Fleet ไหนที่มี
ปัญหางานน้อย หรือไม่แน่นอน รายได้+เบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับรถก็จะน้อยตามไปด้วย ซึ่ง
ปัจจุบันพบว่าใน Fleet  ที่มีผู้เขียนรับผิดชอบ ก็มีปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถ เนื่องจาก
ปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซา มาตั้งแต่ปี 2551 ส่งผลกระทบข้ามมาถึงปี 2552 ท าให้ปริมาณงานลดลงไป 
บางสินค้าลดลงไปมากถึง 50% 
  - ค่าประกันภัยส าหรับรถบรรทุกนี้ ผู้เขียนขอกล่าวถึงแบบค่าประกันภัยชั้น 1 ของ 
รถ 6 ล้อ ซึ่งกรณีที่เป็นรถของบริษัท ส่วนใหญ่ก็เลือกท าประกันภัยชั้น 1 ไปเลย ถึงแม้เบี้ยประกัน
จะสูงก็ยังอุ่นใจ ส าหรับค่าเบี้ยประกันจะอยู่ประมาณ 40 ,000-50,000 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใน
กรมธรรม์ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเฉพาะใน Fleet รถขนส่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน



ของผู้เขียน และหน่วยงานใกล้เคียง พบปัญหารถบรรทุกถูกขโมยไปแล้วหลายคัน และยังไม่เคยมี
คันไหนที่สามารถติดตามกลับคืนมาได้ ที่น่าแปลกใจก็คือ ถึงแม้จะมีการติด GPS หรือไปจอดรถใน
สถานที่มีกล้องวงจรปิด ก็ยังไม่สามารถช่วยให้ได้รถกลับคืนมาได้ เพียงแต่โชคดีที่ท าประกันรถไว้ 
แต่กว่าจะได้เงินจากบริษัทประกัน ก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ ใช้ระยะเวลานานพอสมควร บางกรณี
ต้องรอเป็นปีเลยก็เคยมี 

 - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายต่างๆข้างต้น เช่น 
  1) ค่าภาษีรถบรรทุก ซึ่งขึ้นอยู่กับกรมทางขนส่งทางบกเป็นผู้ก าหนดค่าธรรมเนียม 
  2) ค่าประกันสินค้า โดยเฉพาะกรณีที่ รับขนงานที่มูลค่าการขนส่งสูงๆ เช่ น 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองส าอาง เป็น ส่วนค่าเบี้ยประกันก็แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์เช่นนี้ ซึ่งไม่ขอ
กล่าวถึง เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก 
  3) ค่าเช่าติดตั้งระบบ GPS ส าหรับ Tracking สถานการณ์ขนส่ง เพื่อเพิ่ม 
Utilization รถบรรทุก หรือไว้ควบคุมพฤติกรรมการใช้รถ และความปลอดภัยในการขับขี่ เป็นต้น 
หลังจากติดตั้งแล้วจะมีค่าเช่ารายเดือนประมาณ 1,200 บาท ซึ่งก็มีหลาย Vender แต่ค่าใช้จ่ายจะไม่
ค่อยแตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่จะเลือกติดตั้งเฉพาะ Fleet ที่ High Safety หรือต้องการ 
TrackinStatus รถเพื่อประโยชน์ในเร่ืองการเพิ่ม Utilization รถบรรทุก 
  4) ค่าติดต้ังอุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ เช่น Tail lift ซึ่งมีมูลค่าติดตั้งประมาณ 50,000 บาท 
ไปจนถึงหลักแสน ขึ้นอยู่กับ Spec และขนาดของอุปกรณ์ ส่วนใหญ่จะใช้กับ Fleet ที่มีบริการรวม
ขนถ่ายสินค้า ที่มีลักษณะขนถ่ายยาก หรือต้องการความปลอดภัยสูง ตัวอย่าง เช่น Fleet สินค้า 
น้ ามันเคร่ือง ซึ่งมีถังประมาณ 50 ลิตร ไปจนถึงขนาด 200 ลิตร เป็นต้น 
  2. ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ผันแปรไปตาม
ปริมาณการขนส่ง หากมีการขนส่งมาก หรือระยะทางไกล ก็จะมีผลท าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ตามไปด้วยเช่นกัน เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าจ้างในการขนถ่ายสินค้า เป็นต้น ดังนั้นจึง
ขอกล่าวรายละเอียดแยกแต่ละตัวแปรดังนี้  
  - ค่าน้ ามันดีเซล อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า ปัจจุบันต้นทุนค่าน้ ามันรถ คิด
เป็น 60-70% ของต้นทุนค่าขนส่งโดยรวม ดังนั้นตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อ
ผู้ประกอบการขนส่ง เพราะว่าการปรับราคาน้ ามันดีเซลขึ้นมาในแต่ละคร้ัง ลูกค้าก็ไม่ได้ปรับอัตรา
ค่าขนส่งขึ้นให้ ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซ้ าร้ายบาง Fleet ถูกชะลอไม่ให้มีการปรับราคาขึ้นให้ด้วย
โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะอ้างว่าเพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขัน และยังด าเนินธุรกิจต่อไปได้ มิเช่นนั้นก็
ต้องเสีย Market Share แล้วในที่สุด ผู้ประกอบการขนส่ง ก็ไม่สามารถอยู่ได้เช่นกัน  
  ปัจจุบันมีพลังงานทดแทนเกิดขึ้นมาใหม่ เช่น NGV (Natural Gas for Vehicle) 
โดยมีปตท.เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียว ซึ่งจากการทดลองพบว่ามีปัญหาเร่ืองสถานีบริการ NGV ที่ยัง



ไม่ครอบคลุมพื้นที่การขนส่ง ท าให้ไม่สะดวก และมีการรอคิวเป็นเวลานาน ประกอบกับช่วงที่ราคา
น้ ามันดีเซลลดลงมา ท าให้จุดคุ้มทุนมีระยะเวลามากขึ้น ท าให้ไม่ค่อยมีผู้ที่สนใจจะติดตั้ง NGV 

LPG (Liquid Petroleum Gas) เป็นอีก 1 ทางเลือกของผู้ประกอบการขนส่ง แต่ที่
ผ่านมายังไม่ได้รับความสนใจ เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ให้การสนับสนุน และราคาก็สูงกว่า NGV 
ประกอบกับช่วงที่ราคาน้ ามันดีเซลลดลง ก็จะท าให้ความน่าสนใจลดลงตามไปด้วย 

- ค่ายางรถบรรทุก ยางรถบรรทุกมีหลายประเภทส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นยางเรเดียล 
ของมิชลิน จ านวนที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทรถ ส าหรับราคายางรถบรรทุก ผู้เขียนขอยกตัวอย่างราคา
ยางรถ 6 ล้อ เป็นยางเรเดียลของมิชลินโดยมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาท/เส้น อายุการใช้งานอยู่
ที่ประมาณ 70,000 กม.  
  - ค่าบ ารุงรักษา (Maintenance) ส าหรับค่าบ ารุงรักษา ค านวณมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ที่เกิดจากการน ารถไปเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง น้ ามัน เบรค น้ ามันpower และ
น้ ามันเกียร์ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันผู้เขียนใช้ข้อมูลในอดีตมาก าหนดต้นทุน  ตัวอย่างเช่นรถ 6 ล้อ 
ปัจจุบันเขียนใช้ Cost ที่ประมาณ 0.50-0.60 บาท/กม. 
  จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น เป็นโครงสร้างต้นทุนค่าขนส่งรถบรรทุก ของ
ผู้ประกอบการขนส่ง กรณีที่ซื้อรถออกมาแล้วจ้างพนักงานขับรถ แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้ว ยัง
มีอีกกลุ่มที่เป็นเจ้าของรถ ที่ซื้อรถออกมาแล้ววิ่งร่วมกับ Sub-contract ของบริษัท ส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มรถปิคอัพ หรือรถ 6 ล้อ ซึ่งเงื่อนไขการว่าจ้างรถประเภทนี้ ทางผู้ประกอบการขนส่งจะท าการ
หักค่าบริการ จ่ายรายได้ค่าขนส่ง ประมาณ 10-15% โดยรถร่วมจะเป็นผู้ออกค่าน้ ามันเอง 

7. กลยุทธ์ในการลดต้นทุนในการขนส่ง 
  ปัจจุบันการขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหา
วัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจ าหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่
ส าคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการ
การขนส่ง ประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้ 
  1. ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าเช่าสถานที่จอดรถ เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น 
  2. ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามปริมาณการให้บริการการขนส่ง เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ ามันหล่อลื่น เป็นต้น 
  3. ต้นทุนรวม (Total cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และ
ต้นทุนผันแปรเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นต้นทุนการบริการขนส่งทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงต้นทุนเที่ยวกลับ 
(Backhauling cost) ด้วย 



  ต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการก าหนดราคาค่าขนส่ง ได้แก่ 
  - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า 
  - ปริมาณหรือน้ าหนักของสินค้า ที่บรรทุก 
  - ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลงรวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนที่ เกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการรอ 
  - ค่าใช่จ่ายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายต้องมีบวกค่าใช้จ่าย 
  - ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางการขนส่ง 

  การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวขององค์กรธุรกิจโดยอาศัยข้อมูลโอกาสและอุปสรรค

ที่ได้จากการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและจุดแข็งจุดอ่อนที่ได้จากการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยผู้บริหารองค์กรจะต้องก าหนดเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับ
องค์กรผู้บริหารต้องพยายามตอบค าถามว่าท าอย่างไรองค์กรจึงจะไปถึงเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ได้
โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรก าหนดเป็นกลยุทธ์ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงระดับที่
แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 ระดับด้วยกัน 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอกถึง
กลยุทธ์โดยรวมและทิศทางในการแข่งขันขององค์กร ว่าองค์กรจะมีการพัฒนาไปในทิศทางใด จะ
ด าเนินงานอย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากรไปยังแต่ละหน่วยงานขององค์กรอย่างไร 

กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดับที่ต่ าลงมา 
โดยจะเป็นกลยุทธ์ที่  มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้ด้วยกันภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit 
(SBU))เดียวกัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจของหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์นี้จะมุ่งการเพิ่มก าไร ( Improving 
Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึ้น บางครั้งจึงเรียกกลยุทธ์ในระดับนี้ว่ากลยุทธ์
การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ า 
(Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และการจ ากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้น
หรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy) 

กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ที่
ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขัน แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้องในหน้าที่(Function)ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้แผนก 
หน่วยงานพัฒนากลยุทธ์ขึ้นมา โดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการด าเนินงานทั่วไป แผนการด้านทรัพยากรบุคคล แผนการ



เงิน เป็นต้น ซึ่ง Michel Robert ได้ระบุปัจจัยที่ควรพิจารณาประกอบการก าหนดกลยุทธ์ที่ส าคัญ 4 
ประการด้วยกันคือ 

1. ระบุแรงขับดัน (Driving Force) ขององค์กร ที่สามารถช่วยให้มีความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับจุดแข็งที่องค์กรมีอยู่ เช่น การที่องค์กรมีเทคโนโลยีที่แตกต่างจาก
องค์กรอ่ืน องค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นตัวน าส าคัญในการด าเนินงานได้ เป็นต้น 

2. สร้างกรอบแนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept) เพื่อแสดงว่าจะใช้แรงขับดัน
นั้นอย่างไร เช่น จะใช้เทคโนโลยีนั้นผลิตสินค้าอะไร จะเจาะจงขายยังภูมิภาคไหน 

3. ระบุความเชี่ยวชาญขององค์กร (Area of Excellence) ที่ต้องการเพื่อน ามาใช้
สนับสนุนกลยุทธ์ เช่น อาจจ าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น หรือการสร้างความ
ช านาญในการขายและบริการแก่พนักงานขาย เป็นต้น 

4. ระบุประเด็นส าคัญ (Critical Issues) ซึ่งเป็นเร่ืองที่มีความส าคัญและจะต้องถูก
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เอ้ือต่อการน ากลยุทธ์ไปด าเนินการ เช่น โครงสร้าง (Structure) 
กระบวนการหรือระบบ (Process or System) ทักษะและความสามารถ (Skills and Competencies) 
ระบบการให้ผลตอบแทน (Compensation) เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีทฤษฎีที่ว่าด้วยกลยุทธ์ที่สามารถน ามาพิจารณาใช้ได้
มากมาย แต่ย่อมไม่มีทฤษฎีหรือแนวทางจัดการใดใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ดังนั้นจึงไม่มีสูตรส าเร็จ
ในการก าหนดกลยุทธ์และสร้างกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ แต่อย่างไรก็ตามในการ
ก าหนดกลยุทธ์นั้น ควรที่จะได้พิจารณาเกณฑ์ดังต่อไปนี้  เช่น เป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอก ที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ในระยะยาว ที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสม และเป็นกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ 

ในส่วนที่เป็นเร่ืองของการประกันภัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนส่งผลให้
เกิดการปรับตัวของราคาน้ ามันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตารางด้านล่าง ซึ่งต้นทุนค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิงมีสัดส่วนมากของต้นทุนการขนส่งทั้งหมด เมื่อราคาน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นท าให้ผู้ประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์ ต้องแบกรับภาระด้านต้นทุน ในด้านการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการ
ด้านโลจิสติกส์จะต้องมีการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและลด
ต้นทุนในการขนส่ง อาทิเช่น 
  1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจาก
น้ ามันดีเซลหรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG จะประหยัดกว่าการใช้
น้ ามันประมาณ 60-70% แต่ในการตัดสินใจติดตั้งระบบ NGV ผู้ประกอบการควรมีการตัดสินใจที่
ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากการติดตั้งระบบ NGV ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง ในการติดตั้ง
ผู้ประกอบการควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ พิจารณาประเภทของเคร่ืองยนต์ พิจารณา
สถานีบริการNGV และเส้นทางในการขนส่ง สุดท้ายคือ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ซึ่ง



พิจารณาถึงองค์ประกอบเหล่านี้ จะท าให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความเป็นไปได้ของการติดตั้งในด้าน
ผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน  
  2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือการใช้วิธีการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการ
ขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซึ่งโครงสร้างของ
ระบบขนส่ง สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้ 5 แบบ คือ 
  1) การขนส่งทางถนน เป็นรูปแบบการขนส่งที่นิยมใช้มากที่สุด ส าหรับการขนส่ง
ภายในประเทศ 
  2) การขนส่งทางราง มีข้อจ ากัดในด้านสถานที่ตั้ง และสถานีบริการ ต้นทุนการ
ขนส่งต่ าและสามารถบรรทุกสินค้า ได้ครั้งละมากๆ 
  3) การขนส่งทางน้ า สามารถขนส่งได้คร้ังละมากๆ มีต้นทุนในการขนส่งต่ าที่สุด
และเป็นการขนส่งหลักของขนส่งระหว่างประเทศ 
  4) การขนส่งทางอากาศใช้ส าหรับการขนส่งระยะไกลๆ และต้องการความรวดเร็ว
สูงที่สุด และใช้กับสินค้าที่มีราคาแพง มีน้ าหนักและปริมาณน้อย 
  5) การขนส่งทางท่อ ต้องมีการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งสถานที่รับและส่งสินค้าที่
แน่นอน 
  ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการ
ขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งในประเทศ ได้
เอ้ืออ านวยให้สามารถขนส่งถึงที่หมายปลายทางได้ (Door-to-door) ในขณะที่การขนส่งทางราง
ยังคงมีข้อจ ากัดอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการผสมผสานรูปแบบการขนส่งเพื่อให้สามารถทันกับการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยค านึงถึงต้นทุนการขนส่งให้ประหยัดที่สุด นอกจากนี้การ
ขนส่งทางรางยังสามารถใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้จึงเหมาะกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบซึ่ง
การขนส่งสินค้า ระยะไกลจะใช้การขนส่งโดยรถไฟ และการใช้ขนส่งโดยรถยนต์เพื่อส่งสินค้า
ระหว่างจุดต้นทางสินค้า กับสถานีต้นทางและระหว่างสถานีปลายทางกับจุดปลายทางสินค้า ส่วน
ระยะใกล้จะใช้การขนส่งทางถนน 
  นอกจากการปรับมาใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อประหยัดต้นทุนการ
ขนส่ง เช่น ทางน้ าซึ่งประหยัดกว่าการขนส่งทางถนน 8-9 เท่า หรือทางรางซึ่งประหยัดกว่าการ
ขนส่งทางถนนโดยประมาณ 3 เท่า การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบยังช่วยในการแก้ปัญหาเร่ืองการ
จารจรติดขัดได้อีกด้วย         
  3. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า การหาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ตามจุด
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้าน มีการ
จัดระบบการขนถ่ายสินค้าการจัดพื้นที่การเก็บรักษา ระบบการจัดส่งสินค้า (บาร์โค้ด/สายพาน



ล าเลียง) ระบบบริหารคลังสินค้า มีการจัดประเภทสินค้า ที่จัดเก็บการบรรจุด้วยหน่วยมาตรฐาน 
(Stock Keeping Units SKU) มีอุปกรณ์จัดวางสินค้า การมีศูนย์กระจายสินค้า จะช่วยท าให้สามารถ
ลดต้นทุนการขนส่งได้เนื่องจากการขนส่งตรงถึงลูกค้า ในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพัก
สินค้า ตามต่างจัดหวัด ที่เป็นศูนย์กลางการขนส่ง ท าให้ส่วนใหญ่ต้องขนส่งรถเที่ยว เปล่ากลับหรือ
ส่งสินค้า ไม่ เต็มคันรถ ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวท าได้ โดยการมีศูนย์กระจายสินค้า ที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีโครงข่ายกระจายสินค้า ท าหน้าที่รวบรวมสินค้า ให้เต็มคันรถหรือจัดพาหนะให้
เหมาะสมกับจ านวนและสอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบสินค้า อีกทั้งยังมีเครือข่ายในการรวบรวม
สินค้า หรือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่ประหยัดพลังพลังงานอีกด้วย 
  
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.11 ภาพแสดงการขนส่งแบบหลายรูปแบบ 

4. กลยุทธ์การขนส่งสินค้า ทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
ด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือ Backhauling management เป็นการจัดการขนส่งที่มีเป้าหมายให้ 
เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยาน (Load utilization) เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้าเสร็จ 
จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่งท าให้เกิดต้นทุนของการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ 
ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-value added cost) และ
ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้ต้นทุนการ
ประกอบการสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการขนส่งเที่ยวกลับ ในปัจจุบันยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากไม่ทราบปริมาณความต้องการในการขนส่ง
สินค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางมักจะมีปริมาณไม่เท่ากัน 

  การบริหารการจัดส่งเที่ยวกลับจะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการบริหาร
ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information flow) ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการจะต้องมีการให้ความร่วมมือ การ
วางแผน การพยากรณ์ความต้องการ รวมถึงการเติมเต็มสินค้า (Collaborative planning forecasting 
and replenishment: CPFR) 
  5. กลยุทธ์การใช่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์
และการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation 



management system: TMS) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนในการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของธุรกิจการขนส่ง ซึ่งก็คือความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS 
คือการบริหารการจัดการด้านขนส่ง (Transportation manager) ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนการ
ด าเนินงานขนส่งและอีกองค์ประกอบหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง (Transportation 
optimizer) มีหน้าที่ช่วยการตัดสินใจในเร่ืองการบรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ 
  การท างานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้า การเลือก
เส้นทางที่ประหยัดที่สุด (Routing) การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ (Utilization)  การจัดตารางเดินรถ 
(Scheduling) การจัดสินค้าขึ้นรถแต่ละคัน (Loading) ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการ
วางแผนค่อนข้างมาก หากต้องการให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ าสุด ดังนั้นระบบวางแผนการจัดส่งสินค้า จึง
เข้ามาช่วยท าให้ผู้วางแผนสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้า ได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลจาก
ระบบติดตามยานพาหนะอัตโนมัติด้วยระบบดาวเทียมบอกต าแหน่ง (Automatic vehicle location 
system: AVLS) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.12 ภาพแสดงการบริหารแบบ TMS เพื่อลดปัญหาการวิ่งรถเที่ยวเปล่า 

TMS จะประกอบด้วยฐานข้อมูลที่ส าคัญ 
  1) เส้นทางการวิ่งรถบรรทุก เช่น แผนที่ GPS จุดจอดพักรถ เส้นทางอันตราย การ
จารจร เป็นต้น 
  2) กองรถบรรทุก เช่น ขนาด ประเภท อัตราการใช้เชื้อเพลิง ระยะทางวิ่งที่
เหมาะสมส าหรับรถแต่ละคัน เป็นต้น 
  3) พนักงานขับรถ เช่น ประเภทใบขับขี่เส้นทางที่ช านาญ เป็นต้น 



  4) ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย เช่น ระเบียบราชการส าหรับสินค้า/รถบางประเภท
เส้นทาง บางเส้นทางการขับรถให้ตรงประเภทใบขับขี่ เป็นต้น 
  5) จุดหลักและสถานที่แวะรับและส่งสินค้า เช่น โรงงานลูกค้า ศูนย์กระจายสินค้า
ของลูกค้า ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่านศุลกากรตามชายแดน เป็นต้น 
  6) ระบบการรับสั่งจากลูกค้า เช่น ประเภทสินค้า จ านวน ต้นทาง-ปลายทาง เวลา
นัดหมายเป็นต้น 
  การเลือกใช้ระบบ TMS ต้องค านึงถึงความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายเวลาในการ
เดินทาง และความปลอดภัยเป็นหลัก ทั้งนี้ต้องพิจารณารวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้และความสามารถในการใช้งานได้จริง ดังนั้น
การเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับงานโลจิสติกส์ (E-logistics) ปัจจัยที่บริษัทควรใช้
ในการพิจารณาในการตัดสินใจลงทุนซอฟแวร์นั้นควรพิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้ 

1. สามารถป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human error) 
2. ท าในสิ่งที่มนุษย์ท าไม่ได้หรือท าได้แต่ใช้เวลาเช่น การประมวลผลข้อมูลต่างๆ 
3. ท าให้งานเร็วขึ้น สะดวกขึ้น และง่ายขึ้น 
4. การเพิ่มมูลค่าและความได้เปรียบทางธุรกิจ จากการใช้ระบบ เพราะจะเพิ่มความ

ถูกต้องของข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการติดตามงาน 
5. ความสามารถการแก้ไขซอฟแวร์ด้วยตนเอง 
6. ความสามารถในการบ ารุงรักษาซอฟแวร์ 
7. ต้นทุนในการเป็นเจ้า ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. ความเข้า กันได้ของซอฟแวร์กับระบบการท างานขององค์กร 
หากผู้ประกอบการสามารถน าระบบการบริหารการจัดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

มาใช้ในกิจกรรมการขนส่งขององค์กร จะท าให้องค์กรของผู้ประกอบกา รสามารถบรรลุ
องค์ประกอบของการขนส่งมอบแบบ 5Rs Delivery ดังนี ้
  1. Right Place: ส่งมอบตรงสถานที่ 
  2. Right Time: ตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการ 
  3. Right Quantity: ตรงตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ 
  4. Right Quality: สินค้าตรงตามคุณภาพที่ตกลง 
  5. Right Cost: การส่งสินค้าตามราคาที่แข่งขัน 
  ถ้าองค์กรของคุณสามารถบรรลุการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery จะท าให้เกิด JIT: 
Just in Time คือ “การส่งมอบแบบทันเวลา ถูกต้อง ถูกสถานที่ ตรงตามความต้องการภายใต้ต้นทุน
ที่แข่งขัน” เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ผู้บริหารต้องตรวจ
ติดตามโดยตลอด คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้า และบริการโดยองค์กรควร



มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (Key performance:KPI) ซึ่ง KPI ที่นิยมใช้วัดประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการขนส่ง ได้แก่ 
  1. On-Time Delive 
  2. Damag 
  3. Demurrage (Delay) 
  4. Assessorial (Evaluation) 
  5. Appointmen 
  6. Freight Bill Accuracy 
  ในการก าหนด KPI สิ่งที่ต้องค านึงถึงคือ ควรจะวัดให้ครบทุกมิติของโลจิสติกส์ 
มิใช่วัดเฉพาะด้านต้นทุนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการก าหนด KPI ที่ดี ต้องคลอบคลุมในเร่ืองต่างๆ 
ดังนี้ Flexibility, Efficiency, Ability และ Responsiveness และส าคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควรลืม คือ ความ
ปลอดภัยในการขนส่ง ที่มา www.thaicostreduction.com 19 พ.ย. 2552 

7. ปัจจัยท่ีมีผลต่อต้นทุนการขนส่ง 
  ความหมายของการขนส่ง ค าว่า “การขนส่ง” เป็นกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจอย่าง
หนึง่ ที่จะจัดให้มีการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ และสิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
ตามความประสงค์เพื่อให้เกิดอรรถประโยชน์ตามต้องการ ในปัจจุบันการขนส่งมีความส าคัญต่อ
ธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขายและการจัดจ าหน่ายใน
หลายธุรกิจต้นทุนจากการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของ
ผลิตภัณฑ์/บริการ นอกเหนือจากนี้การขนส่งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าและบริการ 
ท าให้ผู้บริโภคที่อยู่ในสถานที่ที่การขนส่งเข้าไปถึงได้มีสินค้าหรือบริการบริโภคตามที่ตนต้องการ
เนื่องจากการขนส่งจะช่วยน าสินค้าจากแหล่งผลิตผ่านมือคนกลางจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค ดังนั้น
การด าเนินธุรกิจใดๆ ย่อมอาศัยการขนส่งทั้งสิ้น หากจะพิจารณาจากมุมมองทางเศรษฐกิจ ใน
ท้องถิ่นใดที่มีการขนส่งดีถนนดี และมียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเพียงพอ ก็ย่อมท าให้การ
ล าเลียงสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ตลาดท าได้สะดวกรวดเร็วเป็นผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นเจริญ 
ดังนั้นการขนส่งจึงมีบทบาทส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากิจกรรมอื่น 

ต้นทุนของการขนส่ง (Cost of Transportation) 
  ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสามารถจ าแนกออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะ
ของกิจกรรมที่เกิดส่งผลให้เกิดต้นทุน ดังนี้ 
  1. ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใด
ตามการผลิต ไม่ว่าจะท าการผลิตหรือไม่ผลิตก็ตาม ต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นเป็นจ านวนที่คงที่ ต้นทุนนี้
ถึงแม้จะมีการผลิตเป็นจ านวนที่คงที่ ต้นทุนนี้ถึงแม้จะมีการผลิตเป็นจ านวนมากหรือจ านวนน้อย

http://www.thaicostreduction.com/


เพียงใด ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลา เช่น ค่าเช่า ที่ดินอาคาร ค่าประกันภัย ค่า
ทะเบียนยานพาหนะ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนประจ า ค่าใบอนุญาตเช่าสถานที่ เป็นต้น ในบางคร้ัง
ต้นทุนประเภทนี้อาจเรียกชื่อได้อย่างอ่ืนอีก เช่น Constant Cost หรือ Overhead Cost ต้นทุนชนิดนี้ 
แม้จะให้บริการมากน้อยเพียงใดหรือไม่ได้ให้บริการเลยก็ต้องเสียเป็นจ านวนเท่ากัน เป็นต้น 
  2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามปริมาณของการผลิต อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนได้อีก คือต้นทุนการด าเนินงาน (Operation 
Cost) ถ้าให้บริการขนส่งมากต้นทุนชนิดนี้ก็มากด้วย ถ้าผลิตบริการขนส่งน้อยต้นทุนขนส่งก็น้อย 
ถ้าไม่ได้ให้บริการเลยก็ไม่ต้องจ่ายต้นทุนนี้เลย ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม 
ค่าน้ ามันหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น 
  3. ต้นทุนรวม (Totel Cost หรือ Joint Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆโดยรวม
เอาต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรมารวมกัน ถือเป็นต้นทุนของการบริการทั้งหมด ในการขนส่งถือ
ว่าเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส าหรับการขนส่งสินค้า โดยไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าต้นทุน
ของการขนส่งสินค้าหรือบริการแต่ละอย่างแต่ละประเภทนั้นเป็นเท่าใด เช่น การขนส่งทางรถไฟ 
โดยรถขบวนหนึ่งอาจมีทั้งผู้โดยสารสินค้าและบริการอยู่ในขบวนเดียวกัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็น
ต้นทุนร่วมกัน เพราะไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าเป็นต้นทุนในการขนส่งผู้โดยสารหรือเป็นต้นทุน
ส าหรับการขนส่งสินค้าและบริการ เป็นต้น ดังนั้นต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขนส่งเที่ยวนั้นก็ควรจะ
แบ่งสรรไปยังสินค้าแต่ละชนิดที่ขนส่งในเที่ยวนั้น การที่ต้องแบ่งสรรต้นทุนเช่นนี้ก็จะเป็น
ประโยชน์แก่ธุรกิจเพื่อจะได้ทราบว่าสินค้าแต่ละประเภทที่ด าเนินการอยู่นั้นมีต้นทุนและให้ก าไร
เพียงใด ต้นทุนร่วมที่สามารถแยกแยะได้ชัดเจน เช่น ค่าน้ ามันซึ่งอาจคิดเฉลี่ยค่าน้ ามันแต่ละเที่ยวไป
ตามน้ าหนักบรรทุกสินค้า เป็นต้น 
  4. ต้นทุนเที่ยวกลับ (Back Haul Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รวมเอา
ลักษณะของค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) เข้าไปด้วยถือเป็นค่าชดเชยที่ต้องท าให้เสียโอกาสขึ้น
ในกรณีของการขนส่งหมายถึง การที่ต้องบรรทุกผู้โดยสาร สินค้าหรือบริการ ไปยังจุดหมาย
ปลายทางแล้ว ในเที่ยวกลับนั้น ไม่ได้บรรทุกอะไรกลับมาเลย กรณีนี้มีการคิดถึงต้นทุนเที่ยวกลับ
รวมไว้ในการคิดต้นทุนค่าบริการขนส่งด้วยซึ่งในบางคร้ังลักษณะเท่านั้นถือว่าเป็นการสูญเปล่าได้
เกิดขึ้นและถือเป็นการขนส่งที่ไม่ท าให้เกิดการประหยัดอีกด้วย ผู้ประกอบการขนส่งต้องค านึงถึง
ต้นทุนเที่ยวกลับด้วย หรือในกรณีธุรกิจที่มีรถบรรทุกสินค้าเองก็ควรค านึงถึงต้นทุนนี้ด้วยเช่นกัน 
ต้นทุนของการขนส่งจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  - ลักษณะของเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง 
  - ระยะทางและระยะเวลาของการขนส่ง 
  - อุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆในการขนส่ง 
  - ลักษณะของสินค้าและบริการที่จะท าการขนส่ง 



  - สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศที่จะท าการขนส่ง 
  การจัดการขนส่งปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ (Transportation Management: Economic 
Factors) Donald J. Bowersox และ David J. Closs ได้กล่าวถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อเศรษฐศาสตร์การ
ขนส่งได้แก่ ระยะทาง ปริมาณ ความหนาแน่น การจัดเก็บ การจัดการ ความรับผิดชอบและ
การตลาด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องดังนี้ 
  ระยะทาง (Distance) ระยะทางเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนการขนส่ง เนื่องจาก
มีความเกี่ยวข้องกับต้นทุนผันแปร คือ ค่าแรง เชื้อเพลิงและการบ ารุงรักษา แสดงความสัมพันธ์ที่
ส าคัญอยู่ 2 ประการ  
  ประการแรกคือ ต้นทุนของการรับและส่งสินค้าที่ไม่ค านึงถึงระยะทาง  
  ประการที่สองคือ เส้นทางต้นทุนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงตามระยะทาง เรียกว่า 
tapering principle เป็นผลจากการเคลื่อนย้ายระยะไกลขึ้นซึ่งมีแนวโน้มท าให้เปอร์เซ็นต์การวิ่ง
ระหว่างเมืองจะมีมากกว่าในเมือง การว่ิงระหว่างเมืองจะถูกกว่าเนื่องจากระยะทางวิ่งที่มากกว่าโดย
ใช้เชื้อเพลิงและค่าแรงที่เหมือนกันและผลจากอัตราการวิ่งที่สูงกว่าและเป็นเพราะความถี่ของการ
หยุดรถในเมืองที่ท าให้ต้นทุนการรับและส่งสินค้าสูง 
  จ านวน (Volume) แสดงให้เห็นถึงต้นทุนการขนส่งต่อน้ าหนักสินค้าลดลงเมื่อ
ปริมาณสินค้ามีจ านวนเพิ่มขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะต้นทุนคงที่ของการรับและส่งสินค้าและการจัดการ
ต่างๆได้ถูกเฉลี่ยลงไปตามจ านวนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์นี้จะถูกจ ากัดด้วยความสามารถใน
การบรรทุกของยานพาหนะ เช่นเมื่อยานพาหนะคันที่หนึ่งเต็ม ก็จะต้องใช้คันที่สองบรรทุกส่วนที่
เหลือ ดังนั้นปริมาณสินค้าน้อยก็ควรที่จะท าการรวบรวมสินค้าให้มีมากพอเพื่อความได้เปรียบตาม
หลักของเศรษฐศาสตร์ 

ภาพที่ 3.13 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของสินค้าและต้นทุนการขนส่ง 



  ความหนาแน่น (Density) ปัจจัยที่สามคือความหนาแน่นของสินค้า ซึ่งพิจารณาถึง
น้ าหนักและพื้นที่ด้วย โดยทั่วไปจะคิดค่าขนส่งตามน้ าหนัก เช่น ต่อตัน เป็นต้น ยานพาหนะบรรทุก
จะถูกจ ากัดด้วยพื้นที่มากกว่าน้ าหนักบรรทุก ถ้าบรรทุกเต็มแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบรรทุกเพิ่มแม้ว่า
สินค้านั้นจะเบาก็ตาม ค่าแรง คนขับและค่าเชื้อเพลิงไม่ได้มีผลจากน้ าหนักบรรทุก ความหนาแน่น
ของสินค้าเพิ่มขึ้นก็จะท าให้ต้นทุนคงที่ถูกแบ่งไปตามน้ าหนักที่เพิ่มเป็นผลให้ต้นทุนค่าขนส่งต่อ
น้ าหนักน้อยลงด้วย จากภาพที่  3.13 ต้นทุนค่าขนส่งต่อน้ าหนักลดลง แม้ว่าความหนาแน่นจะ
เพิ่มขึ้น  
  โดยทั่วไปผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์พยายามที่จะเพิ่มความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์
เพื่อที่จะบรรทุกได้มากขึ้น การเพิ่มความหนาแน่นให้บรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะบรรจุสินค้าได้มากขึ้น
ตัวอย่างเช่น ของเหลว เบียร์ โซดา สามารถบรรทุกได้เพียงคร่ึงเดียวเนื่องจากน้ าหนักบรรทุกเต็ม
หรือน้ าหนักถึงก่อนปริมาณที่ท าการบรรทุกได้อย่างไรก็ตามความพยายามที่จะเพิ่มความหนาแน่น
ของผลิตภัณฑ์จะเป็นผลให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงการจัดเก็บ (Stowability) หมายถึงขนาดของ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลต่อยานพาหนะที่จะบรรทุก ขนาดและรูปทรงที่ผิดแผก เช่นเดียวกับน้ าหนักที่เกิน
หรือความยาวที่เกิน จะท าให้การจัดเก็บได้ไม่ดีและสิ้นเปลืองเนื้อที่บรรทุก แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะมี
ความหนาแน่นเท่ากันแต่การจัดเก็บก็จะแตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงมาตรฐานจะจัดเก็บได้ง่าย
กว่ารูปทรงที่ผิดแผกออกไป ตัวอย่างเช่น แท่งเหล็กและคันเบ็ด มีความหนาแน่นเท่ากัน แต่คันเบ็ด
จัดเก็บยากกว่าเพราะความยาวและรูปทรง การจัดเก็บมีผลต่อขนาดของการจัดส่ง บางคร้ัง
ผลิตภัณฑ์จ านวนมากสามารถจัดเก็บเป็นกลุ่มได้ มิฉะนั้นก็จะยากต่อการจัดเก็บมากกว่ากระป๋องที่
ถูกอัดให้แบน 
  การจัดการ (Handling) อุปกรณ์พิเศษในการจัดการสินค้าช่วยในการขนย้ายสินค้า
ขึ้นลงรถบรรทุกหรือเรียกเรือรวมถึงลักษณะของภาชนะบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่อง เชือกผูก ซึ่งมีผลต่อ
ต้นทุนของการจัดการ 
  ความรับผิดชอบ (Liability) ผลิตภัณฑ์ที่จะถูกความกระทบกระเทือนได้ง่าย การ
เน่าเปื่อย การถูกขโมย ระเบิด ผู้รับขนส่งควรจะท าประกันสินค้า และผู้ส่งออกสามารถลดความ
เสี่ยงและค่าขนส่งได้โดยการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้สามารถป้องกันหรือลดการสูญหายหรือ
เสียหาย 
  ปัจจัยด้านการตลาด (Market Factors) ช่องทางขนส่งหมายถึงการเคลื่อนย้ายจาก
จุดเร่ิมต้นไปยังจุดปลายทาง รถส่งสินค้าและพนักงานจะต้องกลับมายังจุดเร่ิมต้นจึงควรจะท าการ
บรรทุกสินค้าขากลับ (backhual) มิเช่นนั้นก็จะต้องตีรถเปล่ากลับ (deadhead) กรณีของ deadhead 
แรงงานเชื้อเพลิงและต้นทุนของการบ ารุงรักษาจะต้องคิดขากลับรวมด้วย ดังนั้นควรที่จะท าการ
บรรทุกสินค้าทั้งไปและกลับให้เกิดความสมดุลอย่างไรก็ตามมันแทบจะเป็นไปได้น้อยมากที่จะท า
ให้ความต้องการเท่ากันในส่วนของโรงงานผลิตและสถานที่ตั้งของผู้บริโภค 



  จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าต้นทุนในการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัย
ดังนั้นหากองค์กรจะท าการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าองค์กรจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายด้าน
ประกอบกัน เพื่อให้สามารถลดต้นทุนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. นิยามศัพท์ 

ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
1 
 

การกระจายสินค้า Physical 
Distribution 

ช่องทางการตลาดที่มีองค์กรเกี่ยวข้อง
กันหลายองค์กรในกระบวนการผลิต
สินค้าบริการแก่ผู้ใช้และผู้บริโภค 

2 การขนส่ง Transportation การเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของจากที่
หนึ่ ง ไปยั ง อี กที่ หนึ่ ง  ถ้ า เ ป็ นก า ร
เคลื่อนย้ายบุคคลเรียกว่าการขนส่ง
ผู้โดยสาร หากเป็นการเคลื่อนย้ายสัตว์
หรือสิ่งของต่าง ๆ เรียกว่า การขนส่ง
สินค้า 

3 การขนส่งโดยไม่ผ่านผู้ค้าส่ง Drop shipment การขนส่งสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตไป
ยังผู้ค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านผู้ค้าส่ง 

4 การขนส่ งต่ อ เนื่ อ งหลาย
รูปแบบ 

Multimodal 
Transport Operator 

บุคคลใดซึ่ งตนเองหรือตัวแทนท า
สัญญารับขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
กับผู้ส่งหรือเจ้าของสินค้า โดยผู้ รับ
ประกอบการขนส่งฯ เป็นคู่สัญญาท า
สัญญากับผู้ส่ง 

5 
 

การขนส่งทางถนน Road Transportation เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีปริมาณสูง
ที่สุดและเป็นรูปแบบการขนส่งหลัก 
การขนส่งทางถนนกระท าได้โดยการ
ใช้ รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ หรือ
มากกว่า 10 ล้อ เป็นยานพาหนะในการ
เคลื่อนย้ายสินค้า  

6 
 

การขนส่งทางท่อ Pipeline 
Transportation 

เป็นการขนส่งสิ่งของประเภทของเหลว
และก๊าซผ่านสายท่อ 

7 
 

การขนส่งทางทะเล Sea and Ocean 
Transportation 

การขนส่ งทางน้ าที่ ผ่ านทะ เลและ
มหาสมุทร  



ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
8 
 

การขนส่งทางน้ า Water 
Transportation 

เป็นวิธีการขนส่งเก่าแก่มีมาตั้งสมัย
โบราณโดยการใช้แม่น้ าล าคลองเป็น
เส้นทางล าเลียงสินค้า รวมถึงการขนส่ง
ทางทะเลซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการขนส่ง
ทางน้ านี้เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาด
ใหญ่ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่
ยากแก่การเสียหาย  เช่น ทราย  แ ร่ 
ข้าวเปลือกเคร่ืองจักร ยางพารา เป็นต้น
ส่วนประกอบของการขนส่งทางน้ า 

9 การขนส่งทางบก Land Transportation ทางรถไฟ  และ  ทางรถยนต์  ก าร
เ ดิ น ท า ง โ ด ย ร ถ ไ ฟ  ป ล อ ก ภั ย
สะดวกสบาย แต่ก็ไม่สามารถแวะพัก
ระหว่างทาง หรือออกไปนอกเส้นทาง
ได้ แต่การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
สามารถแวะพักตามเส้นทางที่ต้องการ
ได้ ในปัจจุบันมีรถยนต์หลายประเภท
บริการรับส่งผู้โดยสาร เช่น รถประจ า
ทาง รถยนต์รับจ้าง(Taxi) รถเช่า การมี
รถยนต์หลายประ เภท  ท า ให้ ก าร
เดินทางสะดวกสบายและสอดคล้องกับ
ความต้องการในการเดินทางมากขึ้น 

10 การขนส่งทางราง Rail Transportation 
รูปแบบการเดินทางที่อยู่คู่สังคมไทยมา
นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สินค้าที่ขนส่ง
ทางรางมักเป็นสินค้าที่มีการขนย้าย
คราวละมากๆ  เช่ น  ข้ า ว  น้ า ต าล 
ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ก๊าซ 



ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
11 การขนส่งทางล าน้ า Inland Water 

Transportation 
การขนส่งทางน้ าที่ใช้สายน้ าในแผ่นดิน
เป็นเส้นทางขนส่งสินค้า 

12 
 

การขนส่งทางอากาศ Air Transportation การขนส่งสินค้าทางอากาศ 

13 การขนส่งแบบเต็มคันรถ Full-truck-load 
(FTL) 

การขนส่งสินค้าที่ใช้พื้นที่เต็มคันรถได้
ทั่วโลกและในทุกสภาพอากาศ  

14 
 

การขนส่งหลายวิธี Intermodel การขนส่งสินค้าโดยใช้วิธีการหลาย
ทางผสมผสานกันโดยส่วนใหญ่มักจะ
เป็นการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถไฟ 

15 
 

การเคลื่อนย้ายคน People การเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสิ่งของจากที่
หนึ่ ง ไปยั ง อี กที่ หนึ่ ง  ถ้ า เป็ นก า ร
เคลื่อนย้ายบุคคล เรียกว่า การขนส่ง
ผู้โดยสาร 

16 
 

การจัดเส้นทางการเดินรถ Vehicle Routing การจัดเส้นทางการเดินรถเป็นปัญหา
ประจ าของบริษัทในแต่ละวันจะมี
ลูกค้าจ านวนหนึ่งมากบ้างน้อยบ้าง
ต้องการให้เราน าสินค้าไปส่งให้ 

17 การจัดหาจากแหล่งภายนอก outsourcing การพัฒนารูปแบบเดิมๆของการจัดการ
ธุรกิจ  โดยการจ้างหน่วยงาน หรือ 
บริษัทภายนอกมาท างานร่วมกัน 

18 
 

การด าเนินการแบบพอดีเวลา Just-in-Time 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึง การขนส่ง ซึ่ง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จทันเวลาตาม
ก าหนดการในการผลิตหรือก าหนดการ
ในการขนส่งให้แก่ลูกค้าพอดี 

19 
 

การบริหารการจัดการการ
ขนส่ง 

International 
Airports 

การบริหารจัดการผู้ให้บริการขนส่ง
บุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่ง
สินค้าจะด าเนินไปอย่างรวดเร็ว ถึงที่
หมายโดยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  



ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
20 

 
การบ ารุงรักษา Maintenance กิจกรรมใดๆก็ตามที่กระท าขึ้น เพื่อท า

ให้อุปกรณ์ของตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร์
อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที มีการ
ทดสอบ การวัด การปรับปรุงและ
ซ่อมแซมอยู่เสมอ ถ้าใช้กับแฟ้มข้อมูล 
ก็หมายถึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
แฟ้มนั้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ล้าสมัย 

21 
 

การแบ่งพื้นที่การบริการ Service Zoning การให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่าง
ประหยัดที่สุด สิ่งที่ต้องท า คือ การใช้
รถขนส่งจ านวนน้อยที่สุด แต่ส่งสินค้า
ให้ลูกค้าได้ครบถ้วนทุกราย รถขนส่ง
แต่ละคันจึงควรวิ่งไปส่งสินค้าให้แก่ 
ลูกค้าจ านวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้ในแต่ละวัน 

22 การประกอบสินค้า Kiting การประกอบขึ้นส่วนสินค้าเพื่อได้เป็น
สินค้าเพื่อผู้บริโภคเพียงชิ้นเดียว 

23 
 

การวางแผน Planning การวางแผน หมายถึง กระบวนการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ ส าหรับช่วงเวลา
ข้างหน้า และก าหนดสิ่งที่จะกระท า 

24 การไหลของวัสดุแบบดึง Pull Method of 
Material Flow 

วิธีการที่ใช้ความต้องการของลูกค้าเป็น
เคร่ืองก าหนดปริมาณการผลิต และการ
ใช้ วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง ลู ก ค้ า ในที่ นี้ ไ ม่ ไ ด้
หมายถึงเฉพาะลูกค้าผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น 
แต่ยังหมายรวมถึงบุคลากรในส่วนงาน
อ่ืนที่ต้ องการงานระหว่ างท าห รือ
วัตถุดิบ เพื่อท าการผลิตต่อเนื่องโดยวิธี
ดึงเป็นวิธีการควบคุมวัสดุคงคลังและ
การผลิต ณ สถานีท างานที่ท าการผลิต 



ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
25 ค่าเสื่อมราคา Depreciation ค่าใช้จ่ายที่ตัดจากมูลค่าของสินทรัพย์ 

ที่กิจการใช้ประโยชน์ประจ างวดทั้งนี้
เ พ ร า ะสิ นท รัพย์ ป ร ะ เ ภทอ าค า ร 
อุปกรณ์  เ ค ร่ืองจั กร  รถยนต์  เป็น
สินทรัพย์ที่มีไว้ใช้งานเป็นระยะเวลา
ยาวนานและมักจะมีมูลค่าสูง จึงมีการ
ประมาณประโยชน์จากสินทรัพย์
เหล่านี้เฉลี่ยเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละงวด 

26 เคร่ืองมือชี้วัด Key Performance   เคร่ืองมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานหรือ
ประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ 
ขององค์กร ซึ่งสามารถแสดงผลของ
การวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิง
ประมาณเพื่อสะท้อน ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
องค์กรหรือหน่วยงานภายในองค์กร 

27 
 
 

ใช้บริการภายนอก Outsource การแบ่ ง ง านที่ ท า ออก เป็นส่ วนๆ 
บางส่วนจ้างคนภายนอกท าให้ โดยไม่
มีผลต่องานภายใน  

28 ซัพพลายเออร์ Supplier คนหรือองค์กรที่ จั ดหาสินค้ าและ
บริการให้กับธุรกิจอื่น  

29 
 

ต้นทุนคงที่ Fixed Costs ต้นทุนที่มีค่าไม่เพิ่มไม่ลดลงตาม
ปริมาณการผลิตต้นทุนคงที่ หรือ
ต้นทุนที่จะไม่แปรผันตามปริมาณการ
ผลิต ไม่ว่าผู้ผลิตจะผลิตสินค้ามากแค่
ไหนไม่ว่าจะผลิตสินค้ากี่หน่วยหรือ
แม้แต่ไม่ผลิตก็ยังคงจ่ายต้นทุนคงที่
ต่อไปเร่ือยๆ 



ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 

30 ต้นทุนเที่ยวกลับ Back Haul Cost เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รวมเอา
ลักษณะของค่าเสียโอกาส การขนส่ง
สินค้าหรือบริการ ไปส่งยังจุดหมาย
ปลายทางแล้ว ในเที่ยวกลับนั้นไม่ได้
บรรทุกอะไรกลับมาเลย ถือว่าการสูญ
เปล่าได้เกิดขึ้นและถือเป็นการขนส่งที่
ไม่ท าให้เกิดการประหยัด  

31 
 

ต้นทุนแปรผัน Variable Cost ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
การผลิต กล่าวคือ เมื่อระดับกิจกรรม
เพิ่มขึ้น Variable Cost ก็จะเพิ่มสูงขึ้น 
และน้อยลงเมื่อระดับกิจกรรมลดลง 
(ผลิตมาก ต้นทุนมาก ผลิตน้อย ต้นทุน
ก็น้อย) ซึ่งแตกต่างจาก Fixed Cost ที่
ไม่แปรผันไปตามการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณการผลิต 

32 ต้นทุนรวม Total cost เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ รวมเอา
ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเข้าไว้
ด้วยกัน ไม่สามารถจะแยกออกได้ว่า
ต้นทุนของการขนส่ งสินค้ า  ห รือ
บริการแต่ละอย่าง แต่ละประเภทนั้น
เป็นเท่าใด เช่น การขนส่งทางรถไฟ 

33 
 

ตัวแทนออกของ หรือ ชิปปิ้ง Shipping ผู้ท าหน้าที่พิธีการเอกสารผ่านธนาคาร 
พิธีการศุลกากรและบริษัทเรือเดินทะเล 
บริษัทขนส่งทางเค ร่ืองบิน เพื่อน า
สินค้าน าเข้า-ส่งออกไปต่างประเทศ
รวมถึงการจัดหารับสินค้าจากโกดัง
ลูกค้า  



ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
34 

 
เทคโนโลยี Technology การน าเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เข้ามา

ใช้ เพื่อสนับสนุนให้ความพยายาม
ป รั บ เ ป ลี่ ย น ด้ า น ค น แ ล ะ ด้ า น
กระบวนการเกิดผลสัมฤทธิ์  

35 

 

บรรทุกสินค้าขากลับ Backhaul เป็นปัจจัยหนึ่ งที่ เพิ่มต้นทุนในการ
ขนส่งด้านเวลาและการจัดการ รวมทั้ง
เสียโอกาสในการขนส่ง  ขจัดปัญหารถ 

36 
 

บริการ Services เป็นกระบวนการที่กระท าโดยบุคคล
ธรรมดาหรือกระท าโดยเพื่อก่อให้เกิด
อรรถประโยชน์หรือคุณค่าแก่ลูกค้าที่
อาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล องค์กรธุรกิจ ตามที่ต้องการ 

37 
 

บริการจัดส่งถึงที่ Home delivery บริการขนส่งถึงยังสถานที่ที่ลูกค้าเลือก 
(รวมถึงส านักงาน) บริการดังกล่าวถือ
เป็นการด าเนินการตามการสั่งซื้ออย่าง
หนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วการขายผ่านทาง
ระบบอีคอมเมิร์ซมักจะให้บริการจัดส่ง
ถึงที่ 

38 
 

บริการถึงที่ Door-to-door 
Service 

การน าสินค้าไปส่งถึงบ้าน ทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบาย
มากกว่ารูปแบบการขนส่งอ่ืนๆ  

39 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ Logistics Service 
Provider 

ผู้ ให้บ ริการภายนอกเป็นกลุ่มของ
บุคคลหรือผู้ประกอบการภายนอกมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานหนึ่ง
งานใด มีความสามารถเข้ารับบทบาท
ก า ร ท า ง า น นั้ น ไ ด้ ดี ก ว่ า อ ง ค์ ก ร
ด าเนินการด้วยตนเองภายใต้สัญญาเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับค่าธรรมเนียม 



ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
40 ระบบการจัดการการขนส่ง Transportation 

Management 
System 

ระบบที่ จะช่ วยให้บ ริษัทได้มี ก าร
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เชื่อถือได้  และค่าใช้จ่ ายได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ในการขนส่งสินค้า การ
ขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง 
TMS ครอบคลุมโซลูชั่นส าหรับการ
ย้ า ยการขนส่ งสินค้ า ในทุกโหมด 
กระบวนการ TMS รวมถึงการขนส่ง
สินค้ าขนส่งขา เข้ าห รือขาออกใน
ประเทศหรือต่างประเทศและการใช้
สินทรัพย์และบุคคลากรของบริษัท ที่
ขนส่งเอง  หรือแม้กระทั่งใช้บริการผู้
ให้บริการขนส่งภายนอก  สามารถ
บริหารจัดการได้โดย TMS สามารถ
บริการได้ตั้งแต่พัสดุหรือจะเป็นกลุ่ม
สิ น ค้ า โ ภคภั ณฑ์ ขน าด ให ญ่ แ ล ะ
สามารถใช้งานร่วมกับ ระบบ บาร์โค้ด 

41 ระบบระบุต าแหน่งบนพื้น
โลก 

Global Positioning 
System 

ระบบดาวเทียมน าร่องโลก  เพื่อระบุ
ข้อมูลของต าแหน่งและเวลาโดยอาศัย
การค านวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกา
ที่ส่งมาจากต าแหน่งของดาวเทียมต่างๆ 
ที่โคจรอยู่รอบโลกท าให้สามารถระบุ
ต าแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณ
ได้ทั่วโลกและในทุกสภาพอากาศ 
รวมถึงสามารถค านวณความเร็วและ
ทิศทางเพื่อน ามาใช้ร่วมกับแผนที่ใน
การน าทางได้ 



ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
42 

 
ระยะทาง Distance ตัวเลขที่อธิบายว่า วัตถุแต่ละอย่างอยู่

ห่างกันเท่าไรในช่วงเวลาหนึ่ง ในทาง
ฟิสิกส์ ระยะทางอาจหมายถึงความยาว
ทางกายภาพ ระยะ เวลา  ห รือการ
ประมาณค่าบนสิ่งที่พิจารณาสองอย่าง 
ส่วนทางคณิตศาสตร์จะพิจารณาอย่าง
เฉพาะเจาะจงมากกว่า โดยทั่วไปแล้ว 
"ระยะทางจาก A ไป B" มีความหมาย
เหมือนกับ "ระยะทางระหว่าง A กับ 
B" 

43 
 

โลจิสติกส์ หรือ ลอจิ
สติกส์ทคโนโลยี 

Logistics เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า 
ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอ่ืนจากจุด
ต้นทางไปยั งจุดบริโภคตามความ
ต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้อง
กับการผสมผสานของข้อมูล การขนส่ง
การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการ
วัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ  โลจิสติกส์
เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่
เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของ
เวลาและสถานที่ 

44 โลจิสติกส์ขาเข้า Inbound Logistics 
การจัดหา การจัดเก็บ และการส่ง มอบ
วัตถุดิบและชิ้นส่วนไปยังกระบวนการ
ผลิตในโรงงานหรือธุรกิจต่างๆ โลจิ
สติกส์ขาเข้าเป็นที่มุ่งเน้นในเร่ืองของ
การจัดซื้อจัดหา การก าหนดตารางไหล
เข้าของวัตถุดิบ เคร่ืองมือ และสินค้า
ขั้นสุดท้ายจากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบไปยัง
ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า ร้านค้าปลีก 



ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 
45 โลจิสติกส์ขาออก Outbound Logistics กิจกรรมในการรวบรวม จัดเก็บ และ

กระจายสินค้าขั้นสุดท้าย รวมถึงการ
ไหลของสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องจาก
โรงงานผู้ผลิตไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย
หรือผู้บริโภค ซึ่งคลอบคลุมถึงกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเลือกวิธีการขนส่ง การ
จัดการการขนส่ง เป็นต้น 

46 โลจิสติกส์ย้อนกลับ Reverse Logistics เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโซ่อุปทาน 
ซึ่ ง โ ล จิ ส ติ ก ส์ ย้ อ น ก ลั บ นั้ น คื อ
กระบวนการในการน าสินค้าที่ด้อย
คุณภาพ หรือผ่านการใช้งานแล้วจาก
ผู้บริโภค กลับคืนสู่ผู้ผลิตโดยอาศัย
ระบบการจัดการอย่างเป็นระบบ 

47 ศูนย์กลางกระจายสินค้า Distribution Center, 
DC 

เป็นการสร้างโครงข่ายที่คิดขึ้นเพื่อลด
เส้นทางการขนส่งจ านวนมากและ
สลับซับซ้อน ให้เหลือโครงข่ายการ
ขนส่งน้อยลงและเรียบง่ายขึ้น  

48 สนามบินภายในประเทศ Domestic Airports เกือบทั้งหมดบริหารโดยกรมการขนส่ง
ทางอากาศ กระทรวงคมนาคม ยกเว้น
สนามบินสุโขทัย สมุยและระนอง ซึ่ง
บริหารโดยบริษัท การบินกรุงเทพ 
จ ากัดนอกนี้ยั งมีสนามบินอู่ตะเภา 
จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นของกองทัพเรือ 

49 สนามบินระหว่างประเทศ International 
Airports 

ด าเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยาน
ไทยจ ากัด (มหาชน) จ านวน 6 แห่ง 
ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ 
เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดับ ค าศัพท์ภาษาไทย ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าอธิบาย 

51 หน้าที่การให้บริการลูกค้า Freight Forwarder ผู้ท าหน้าที่แทนผู้น าเข้าและส่งออก
สินค้าในเร่ืองต่างๆ อาทิเช่น การขนส่ง 
การจองระวางเรือ การแพ็คสินค้า การ
ด าเนินพิธีการศุลกากรทั้งขาเข้าและขา
ออก เป็นต้น 

52 ห่วงโซอุปทาน Supply Chain กระบวนการต่างๆ ที่ท าให้เกิดสินค้า
ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการจัดซื้อ 
การผลิต   การจัด เก็บ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ   การจัดจ าหน่าย และการ
ขนส่ง ตั้งแต่ก่อนและหลังการผลิต
สินค้าจนไปถึงมือผู้บริโภค 



บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

  จากการที่ได้เข้าไปท าการศึกษาดูงานการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ของบริษัท 
แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด บริษัทประกอบธุรกิจประเภทการส่งสินค้าและการจัดเก็บสินค้า
ในคลังเป็นหลัก การขนส่งภายในบริษัทจะใช้รถยนต์ 4 ล้อ และใช้ขนส่งของเอกชนเข้าร่วมด้วยใน
กรณีที่ต้องส่งสินค้าให้ลูกค้าแบบเร่งด่วน ซึ่งมีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. กลยุทธ์การลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า 
  บริษัทใช้รูปแบบการจัดวางแผนเส้นทางในการขนส่งสินค้าโดยจัดสินค้าใน
เส้นทางเดียวกันไปพร้อมกับเที่ยวขนส่งนั้นในรอบเดียวกัน เพื่อลดจ านวนเที่ยวการขนส่งสินค้า 
การวางแผนจัดการเส้นทางการขนส่งเช่นนี้มีผลท าให้ต้นทุนในการขนส่งต่ าลงได้ เช่น การลด
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถและค่าสึกหรอของยางรถ โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังน้ี 
  1.1 เช็ครายการสินค้าที่พร้อมส่งว่ามีไปส่งที่ใดบ้าง สินค้าของลูกค้ารายไหนไป
เส้นทางเดียวกันจะจัดเรียงไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการวางแผนจัดเส้นทางในการขนส่ง 
  1.2 น ารายชื่อบริษัทลูกค้ามาจดเรียงขึ้นบนกระดาน ระบุวันเดือนปีที่ส่ง เพื่อท าการ
วางแผนเส้นทางในการขนส่ง   
   
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 กระดานการวางแผนเส้นทางในการขนส่งสินค้า 
   
 
 
 



  1.3 แบ่งเขตการขนส่งโดยแยกเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลไว้คนละส่วน และแยก
ส่วนที่ต้องส่งให้กับบริษัทขนส่งเอกชนไว้อีกส่วน 
  1.4 ส่งแผนการจัดส่งสินค้าและรายละเอียดในการจัดส่งสินค้าให้กับพนักงานส่ง
สินค้าทางไลน์ และแจ้งรายละเอียดกับบริษัทขนส่งเอกชนให้เข้ามารับสินค้าไปจัดส่ง 

การขนส่งทางรถขนส่งสินค้า 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 รถกระบะขนส่งสินค้า บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด 

  - รูปแบบในการขนส่งของบริษัทแอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด ส่วนใหญ่จะ
เป็นการขนส่งทางบกโดยการใช้รถกระบะ 4 ล้อ ขนสินค้าประเภทหลอดไฟและป้ายไฟที่ลูกค้าสั่ง
ไปส่งลูกค้าถึงปลายทางที่ลูกค้าระบุ กระบวนการขนส่งมีดังนี้ 
   - ทางคลังสินค้าจะจ่ายสินค้าตามเส้นทางที่รถวิ่งให้กับพนักงานขนส่ง เข้ามารับ
สินค้าไปส่งยังสถานที่ต่างๆ ที่ลูกค้าระบุ        



  - พนักงานตรวจสอบรายการสินค้า สถานที่จัดส่ง เส้นทางในการเดินรถ สภาพ
การจราจรเพื่อป้องกันการขนส่งที่ล่าช้า และออกส่งสินค้าตามสถานที่ต่างๆ ที่ทางบริษัทได้วางแผน
เส้นทางไว้ให้ 

- ในกรณีที่พนักงานขนส่งไม่สามารถเข้าไปส่งสินค้าได้ตามวันและเวลาที่ลูกค้า
ระบุ พนักงานขนส่งจะต้องแจ้งเร่ืองประสานงานกลับมาที่บริษัททันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
ด าเนินการท าการติดต่อแจ้งลูกค้าว่าจะท าการส่งสินค้าให้ในวันถัดไป 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.3 การจัดวางสินค้าบนรถกระบะเพื่อน าส่งสินค้าให้ลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 รถบรรทุกหลอดไฟและป้ายไฟน าส่งให้ลูกค้า 



2. ปัญหาและอุปสรรคในการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า 
  2.1 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์ 

2.2 การลงทุนในระบบ GPS เพื่อควบคุมมาตรฐานในด้านการขนส่ง ซึ่งจะมีจุดคุ้ม   
อยู่ที่สามารถคุมรายจ่ายไม่ให้ฟุ่มเฟือยไปเร่ือยๆ หากไม่มีการควบคุมที่ดีพอ 

2.3 ค่าน้ ามันผันแปร  
2.4 การจราจรติดขัด 
2.5 พนักงานขับรถไม่มีความช านาญในเส้นทางมากพอ 
2.6  ค่าซ่อมบ ารุง 

3. น าความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการศึกษา รวมทั้งประกอบอาชีพในอนาคต 
  ด้านการศึกษา 
  จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานในเร่ืองการขนส่งของบริษัทแอลอีดี ไซน์แอนด์ 
เดคคอร์ จ ากัด สามารถน าไปประยุกต์กับด้านการเรียนได้ในวิชาการจัดการขนส่งเร่ืองของการ
ขนส่งสินค้า รถที่ใช้ในการขนส่งสินค้าและการลดต้นทุน มีเร่ืองของการวางแผนการจัดการ
เส้นทางในการขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถน าไปศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติม
ความรู้ความสามารถของนักศึกษาได้ 
  ด้านการประกอบอาชีพ 
  สามารถน าไปประกอบอาชีพได้ค่อนข้างหลากหลาย และสามารถต่อยอดจากด้าน
การเรียนมาประกอบอาชีพในอนาคต เช่น ธุรกิจส่วนตัว นักวิจัย การค้าขาย หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง และอาจารย์ในสาขาโลจิสติกส์ เป็นต้น 

4. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าโครงการ 
  โดยการค านึงถึงหลักเหตุและผลที่สมควรในการท าโครงการแต่ละขั้นตอน เช่น 
ในการจัดท าโครงการสามารถเสนอความคิดเห็นได้ เพื่อจะได้มีความหลากหลายด้านความคิดเข้ามา
ช่วยในการตัดสินใจจัดท าโครงการ เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 



บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
สรุป 
   จากการที่เข้าไปดูงานในบริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด ใน
การศึกษาการลดต้นทุนการขนส่ง ท าให้ทราบถึงกระบวนการจัดส่งที่เหมาะสมและปลอดภัย การ
วางแผนจัดการเส้นทางในการขนส่งตลอดจนสินค้านั้นถึงมือลูกค้าโดยไม่มีความเสียหายและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่ได้รับการบริการที่ดีจากทางบริษัท โดยการขนส่งทุกคร้ังพนักงานขับ
รถต้องตรวจเช็คระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง พนักงานทุก
คนต้องมีใบอนุญาตขับขี่และต้องเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในการขนส่งสินค้าและช านาญ
เส้นทาง เพื่อป้องกันการขนส่งที่ล่าช้าและก่อนการส่งทุกคร้ังต้องเช็คสภาพของรถทุกคัน ซึ่งใน
กรณีศึกษาจะเห็นได้ว่าทางบริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด มีขั้นตอนการขนส่งและการ
ลดต้นทุนสามารถสรุปได้ดังนี ้
  1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการขนส่งเร่ืองของการจัดการ
เส้นทางการขนส่งสินค้า การตรวจเช็คจราจรและการน าทาง  
  2. ทุกคร้ังที่มีการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่ใช้บริการ จะมีการส ารวจพื้นที่ที่จะท า
การขนส่งสินค้าก่อนทุกคร้ัง เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเดินทางย้อนไปมา ท าให้ช่วยประหยัดค่า
น้ ามันและเวลาในการขนส่ง มีการวางแผนก่อนออกส่งสินค้าทุกคร้ัง 
  3. ก่อนการออกส่งของทางบริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด มีการเช็ค
สภาพรถก่อนออกเดินทางทุกคร้ัง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งตัวบุคคลผู้ขับ
ยานพาหนะให้ใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดความประมาท พนักงานขนส่งต้องมีความ
พรอ้มก่อนการเดินทางไปส่งสินค้า  

ข้อเสนอแนะ 
  จากการที่ได้เข้าไปศึกษาดูงานที่บริษัท แอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด โดยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อในทางบริษัทน าไปพิจารณาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขต่อไปนี้ 
 
 
 
 



 

ภาพที่ 5.1 ภาพแสดงการจราจรติดขัด  

  2. ทางบริษัทแอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด ควรมีรถจอดส ารองหรือมี
เครือข่ายกับบริษัทให้บริการขนส่งอ่ืนๆเผื่อไว้ในยามฉุกเฉินเมื่อรถที่ออกส่งสินค้ามีปัญหา รถที่
ส ารองไว้ก็สามารถออกไปส่งสินค้าตามเวลาที่ลูกค้าก าหนดได้  
  3. ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีจราจรติดขัด และศึกษาเส้นทางอื่นในการขนส่งสินค้า  
เพื่อขนส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลา 
  4. ควรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านของความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารงานด้านการขนส่งภายในบริษัท ต้องพยายามสร้างความสมดุลของประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยใช้หลักความมีเหตุผลผสมผสานกันไป 
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ภาพผนวก ก 

ใบบันทึกการปฏิบัติงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
ภาพบรรยากาศในการศึกษาดูงานภายในบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพท่ี1 ฟังบรรยายประวัติบริษัทโดยผู้บริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี2 ผู้บริหารพาดูคลังเก็บสินค้า 



 
ภาพท่ี3 ภาพภายในโรงผลิตป้ายไฟของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี4 การผลิตป้ายไฟ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี5 ป้ายไฟที่เสร็จแล้วรอส่งไปให้ลูกค้า 

 

 ภาพท่ี6 หลอดไฟเตรียมกระจายส่งให้ลูกค้า 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี7 ภาพคณะผู้จัดท าและผู้บริหารในคลังเก็บสินค้าบริษัทแอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี8 ภาพคณะผู้จัดท าและผู้บริหารหน้าบริษัทแอลอีดี ไซน์แอนด์ เดคคอร์  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ผังโมเดลและขั้นตอนการจัดท าโมเดล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพที่1 การวัดกระดานส าหรับการวางโครงสร้าง 

 

ภาพที่2 การเร่ิมวางโครงสร้างโรงงาน 

 



 

ภาพที่ 3 การใส่โครงสร้างพื้นถนน 

 

ภาพที่ 4 ตกแต่งจัดความเรียบร้อย ของโมเดล 

 



 

ภาพที่ 5 ใส่รายละเอียดของแต่ละห้องในผังโมเดล 

 

ภาพที่ 6 ภาพโมเดลเสร็จสมบูรณ์ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
งบประมาณจัดท าโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบประมาณในการจัดท าโครงการ 
ค่ารูปเล่มโครงการ 

ล าดับที่ รายการ ราคา (บาท) 
1 ค่าปริ้นงาน  / ถ่ายเอกสาร 1650 
2 ค่าเข้าเล่มโครงการ 200 
3 ค่าเดินทางศึกษาดูงาน 240 

 รวมค่ารูปเล่มโครงการ 2090 
 

 

ค่าจัดท าโมเดล 

ล าดับที่ รายการ ราคา (บาท) 

1 กาวสองหน้า 10 
2 กระดาษชานอ้อย 57 
3 กาวลาเท็กซ์ 30 
4 กระดาษโปสเตอร์ 12 
5 แผ่นอะคริลิค 63 
6 โมเดลเคนท่าเรือ 55 
7 กาวร้อน 30 
8 สีอะคริลิค 78 
9 ปืนยิงกาว 30 
10 รถโมเดล 55 
11 สติ๊กเกอร์แผ่นสี 13 
12 หญ้าเทียม 85 
13 ไม้กระดาน 80x80 25 

 รวมค่าใช้จ่าย 543 
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