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บทคัดย่อ 

  การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางบก ของ
บริษัทฟาอีฟโลจิสติกส์จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการที่ส าคัญในการขนส่ง
สินค้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐานที่มีคุณภาพ
และความปลอดภัยในการขนส่ง 

  จากการศึกษาพบว่า บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด มีกระบวนการขนส่งสินค้าที่มี
คุณภาพรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขนส่งให้มีความปลอดภัยและสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงมาตรฐาน
ยานพาหนะที่มีคุณภาพ เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง ลดความเสี่ยงในการเกิด
อุบัติเหตุการจัดท าโครงการเล่มนี้ได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์Microsoft Word 2010 และโปรแกรม 
Microsoft powerpoint 2010 มาใช้ในการด าเนินงาน 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ได้ไปศึกษากระบวนการท างานในการขนส่งของ 
บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด ท าให้รู้และเข้าใจในกระบวนการทีเ่กี่ยวกับการขนส่งและได้ทราบถึง
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งรวมถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพต่อไปได้ 
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บทที ่1 
บทน า 

หลักการและเหตุผล 

 ในปัจจุบันการจัดการขนส่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในงานโลจิสติกส์  ธุรกิจส่วน
ใหญ่ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จะต้องมีการจัดการขนส่ง ซึ่งเป็นบทบาทที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่า
การจัดการด้านอ่ืนๆ เพราะการขนส่งนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในชีวิตประจ าวันอย่างมิอาจ
หลีกเลี่ยงได้  และระบบการขนส่งนั้นเป็นระบบเดียวที่ท าให้สามารถส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้ การ
ขนส่งสินค้านั้นต้องน าเทคนิควิธีการและกลยุทธ์ต่างๆมาใช้ในการขนส่งเพื่อท าให้การขนส่งสินค้า
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ที่ส าคัญก่อนที่จะมีการจัดการขนส่งที่ดีนั้น ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคใน
การขนส่งอย่างแน่นอน ดังน้ันผู้บริหารจัดการขนส่งควรติดตามตรวจสอบมาตรฐานการขนส่งอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อมุ่งลดปัญหาและอุปสรรคในการจัดการขนส่งสินค้าอย่างสมบูรณ์ 

การขนส่งทางบกเป็นรูปแบบหลักของการขนส่งสินค้าที่อยู่ในระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย มี
การพัฒนาการด้านการขนส่งสินค้าทางบกของประเทศในเชิงโครงสร้างมีความก้าวหน้าเป็นอย่าง
มากซึ่งในการขนส่งทางบกมีถนนเชื่อมโยงและเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ ได้คล่องตัวและสะดวก
ขณะเดียวกันพบว่าข้อจ ากัดของการขนส่งสินค้าทางบกในระบบการขนส่งของโลจิสติกส์อาจมี
ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งได้แก่ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์อย่าง
แท้จริง ขาดเงินทุนเพียงพอที่จะเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการภายในบริษัท เช่น การลงทุน
ในระบบ GPS เพื่อควบคุมมาตรฐานในด้านการขนส่ง หากไม่มีการควบคุมที่ดีพอแม้จะมีการ
ออกแบบแผนพัฒนาเกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกส์ขึ้นมา แต่ยังไม่มีผลงานเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์หรือ
ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างเพียงพอและไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์
ของประเทศอย่างชัดเจนบริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด มีการจัดการระบบการขนส่งสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือมีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับ  โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอะไหล่รถยนต์ 
  คณะผู้จัดท าจึงสนใจเป็นอย่างมากและอยากน าข้อมูลเร่ืองปัญหาและอุปสรรคใน
การขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางบก กรณีศึกษา บริษัทฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด มาศึกษาเพื่อที่จะ
ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งทาง
บกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบการขนส่งทางบกใน
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อนาคตอย่างครบถ้วน โดยความรู้ที่ได้จากการศึกษาคร้ังนี้จะน ามาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับ
ผู้ที่สนใจศึกษาเร่ืองนี้ และสามารถน าไปใช้ในการศึกษางานด้านโลจิสติกส์ และน าไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อศึกษากระบวนการขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางบก  
 2.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางบก 
 3.เพื่อน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาใช้ในการจัดท า 

โครงการ 
 4.เพื่อน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพใน  

อนาคต 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 1.ได้ทราบถึงกระบวนการขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางบก 
 2.ได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางบก 
 3. สามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาใช้ในการ

จัดท าโครงการได ้
 4.สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพใน

อนาคตได้



 

 
 

บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด 
 บริษัทฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการบริการขนส่งสินค้าทุก
ประเภทไปยังลูกค้า   เช่น   ข้าวสาร   อาหารส าเร็จรูป   สินค้าอิเล็กทรอนิกส์  สินค้าเกษตร มีหัวข้อ
ที่จะศึกษาดังนี้ 
 1.ประวัติความเป็นมาของบริษัท 
 2. ป้ายหน้าบริษัท 
 3. นโยบาย 
 4. วิสัยทัศน์ 
 5.แผนที่ 
 6. ผังองค์กร 
 7.ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
 
1.ประวัติความเป็นมา บริษัทฟาอีพโลจิสติกส์ จ ากัด 
 บริษัทฟาอีฟโลจิสติกส์จ ากัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 โดยคุณสันติ  
เฟ็นดี้จากชื่อจดทะเบียนแรกในนาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาอีฟโลจิสติกส์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ให้บริการด้านขนส่งมากกว่า 10 ปี 
จ านวนรถมากกว่า 40 คัน บริษัทฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด มีทุนจดทะเบียน 3,000,000บาททางบริษัท
ให้บริการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งไปสู่ลูกค้าไปยังจุดหมายปลายทาง ธุรกิจจะเน้นส่งสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ชิ้นส่วนอะไหล่เคร่ืองยนต์ อุปกรณ์เคร่ืองมือในงาน
ช่าง อาทิเช่น พัดลม เคร่ืองดูดฝุ่น ไมโครเวฟ โทรทัศน์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ 
อาหารแห้ง เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นต้น  
 
สถานท่ีตั้ง บริษัทฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด 
 - ส านักงานใหญ่เลขที่ 1 ซอยสุภาพงษ์แยก 7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  
 - ส านักงานเลขที่ 382 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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 พ.ศ. 2540 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเพื่อเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค-
บริโภค 
 พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัลดีเด่นจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รับรางวัล
ดีเด่นในด้านการขนส่งทางโลจิสติกส์ 
 พ.ศ. 2543 รับรางวัลอนุญาตเข้าท าการจดทะเบียน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 
2543  
 พ.ศ. 2544 รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการท างานจาก
คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท างาน 
 พ.ศ. 2545 ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งตรวจสอบประเมินโดย 
SGSYarsley International certification Services Limmited. 
 พ.ศ. 2548 ตลาดหลักทรัพย์ก าหนดใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจ านวน 
2,032,000 หน่วย  
 พ.ศ. 2548 รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นสวัสดิการแรงงาน ประจ าปี2548 
 พ.ศ. 2553 รับรางวัล อุตสาหกรรมดีเด่นประจ าปี 2552 ในกลุ่มการจัดการด้าน
พลังงานรับรางวัลผู้ส่งออกสินค้าดีเด่น 
 พ.ศ. 2554 รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลงานยอดเยี่ยมรางวัลผู้ประกอบการ
ธุรกิจดีเด่น สาขารางวัล ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้ายอดเยี่ยมความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 
ประจ าปี 2554 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
 พ.ศ. 2556 Certificate of ESG 100 Company ประเมินและรับรองโดยสถาบัน
ไทยพัฒน์โดยไดรับยกย่องให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีการด าเนินงาน
อย่างยั่งยืน 
2.ป้ายหน้าบริษัท 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 ป้ายหน้าบริษัท 
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3. นโยบาย  
 บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด เรามุ่งเน้นเป็นผู้ให้บริการในด้านรถขนส่งที่
สามารถตอบสนองต่อความการของลูกค้า โดยด าเนินการอย่างซื่อตรงและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆใน
การให้บริการ นอกจากนี้เรายังยึดถือหัวใจของแบรนด์ของเรา เป็นปรัชญาในการด าเนินการของ
บริษัทอย่างยั่งยืน พยายามอยู่เสมอที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการท าให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องมีอนาคตที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครถูกทอดทิ้งไวเบื้องหลังคณะกรรมการบริษัท ฟา
อีฟโลจิสติกส์ จ ากัดได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการ ก ากับดูแล
กิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กิจการมีการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยได้
จัดท าและอนุมัตินโยบายก ากับดูแล 
4. วิสัยทัศน์  
 บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด เรามุ่งเน้นเป็นผู้ให้บริการในด้านรถขนส่งที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยด าเนินการอย่างซื่อตรงและสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆในการให้บริการ 
 พันธกิจของบริษัท 
 มุ่งมันสร้างสรรค์นวัตกรรมการขนส่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและ
อนาคตที่ดีกว่า 
 วัฒนธรรมองค์กร 
 กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง เพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน 
 คุณภาพ 
 น าเสนอผลงานดีเยี่ยม พร้อมมุ่งมั่นปรับปรุงคุณภาพไม่หยุดยั้ง 
 ความร่วมมือ 
 เสริมความแข็งแกรงด้วยพลังของบริษัท เพื่อจุดมุ่งหมายความส าเร็จ 
5. แผนท่ี บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด 
   

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2  แผนที่บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด
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6.ผังองค์กร 
 

 
ภาพท่ี 2.3 แผนผังองค์กรบริษัทฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด 
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด ได้ท าการขนส่ง 
 1. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า Panasonicที่มาพร้อม 6 โปรแกรมการท าอาหารยอดนิยม
อย่าง ข้าวสวย ข้าวกล้อง ข้าวต้ม นึ่ง ซุปโปรแกรมหุงด่วนให้คุณสามารถหุงข้าวสุกได้ภายใน 15 
นาที และระบบอุ่น ได้นาน 5 ชม. มีเคลือบเทฟลอนสีด าช่วยท าให้ข้าวไม่ติดหม้อ และมีตะแกรงนึ่ง
ที่ทนความร้อนสูงได้ถึง 230 องศาเซลเซียส 
 
 

 
 
  
        ภาพท่ี 2.4 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า Panasonic 
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 2. เตารีด SHARP(1,000 วัตต์) รุ่น AM-P333T มั่นใจไปกับคุณภาพจากหนึ่งในผู้
ในการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่าง Sharp ที่สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานใน
การรีดผ้าได้อย่างครบถ้วน มีคุณสมบัติรีดลื่น ทนทานต่อการขูดขีด ท าความสะอาดได้ง่าย และ
ทนทาน จึงช่วยให้งานรีดเสื้อผ้าส าเร็จได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 
ภาพท่ี 2.5 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ เตารีด SHARP 
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 3. เคร่ืองปรับอากาศ Haierประหยัดพลังงานมากขึ้นและประสิทธิภาพที่ทนทาน 

เทคโนโลยี Digital Inverter ใช้แม่เหล็กทรงพลังในการท างานเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น แต่

ใช้พลังงานน้อยกว่ามอเตอร์แบบทั่ว ๆ ไปถึง 40% ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ทนทานอย่างเหลือเชื่อ* ที่มา

พร้อมกับการรับประกันถึง 11 ป ี

 

 
 

 
ภาพท่ี 2.6 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ เคร่ืองปรับอากาศ Haier 
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 4. Notebook Asus X407UA-BV568Tใช้พลังงานจากโปรเซสเซอร์ Intel Pentium 

4417U พร้อมด้วย DDR4 RAM ถึง  4GBแล็ปท็อปอเนกประสงค์นี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการตั้งแต่งาน

คอมพิวเตอร์รายวันไปจนถึงความบันเทิงเป็นแบบพกพาแสนสะดวกและมีน้ าหนักเบาแล็ปท็อปทุก

วันช่วยให้คุณท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพลิดเพลินได้ทุกที่ 

 

 
ภาพท่ี 2.7 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ Notebook Asus X407UA-BV568T 
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 5. พัดลมสไลด์ Hatari SLIDE SMART L1 มีขนาดใบพัด 18 นิ้ว จะมาช่วยปัดเป่า

ความร้อนออกจากคุณ ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่าย สะดวกต่อการใช้งาน เหมาะส าหรับการใช้งานภายใน

บ้าน มาพร้อมกับปุ่มกดปรับระดับที่เคยชิน ตัวพัดลมท ามาจากวัสดุคุณภาพดี มีความแข็งแรง 

ทนทานตอ่การใช้งานที่หนักหน่วงในอากาศร้อนอบอ้าวได้ดี  

 

 
 
 

ภาพท่ี 2.8 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์HATARI พัดลมสไลด์  รุ่น SLIDE 
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 6. ชุดเคร่ืองนอน ToToผ้าปูที่นอนขนาดเตียงคู่ 6 ฟุต 1 ชิ้นปลอกหมอนหนุน 2 ชิ้น

ปลอกหมอนข้าง 1 ชิ้นผ้านวมเย็บติดเตียงคู่ขนาด 90” x 97” 1 ผืน หรือ 6 ฟุต ห่ม 2 คน 

 

 

 

ภาพท่ี 2.9ภาพแสดงผลิตภัณฑ์ชุดเคร่ืองนอน ToTo 
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 7. มาม่าต้มย ากุ้ง เส้นบะหมี่เหนียวนุ่ม แซ่บด้วยซุปต้มย า ถึงเคร่ืองต้มย าแท้ๆ ต้น
ต ารับบะหมี่กึ่งส าเร็จรูปรสต้มย ากุ้งหน่วยบริโภค :  2 – 4 คนขนาด : 550 ก. / แพ็กการเก็บรักษา : 
อุณหภูมิปกติ ควรจัดเก็บในที่แห้ง พ้นแสง 

 

 
 

ภาพท่ี 2.10 ภาพแสดงผลิตภัณฑ์มาม่าต้มย ากุ้ง 
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 8. MOMO พวงมาลัย 13 นิ้วก้านยก 10 cm พวงมาลัยหนังแท้ จับกระชับมือ ไม่ลื่น
แม้มีเหงื่อออกที่มือ ดีไซออกแบบมาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ ยานยนต์การเลี้ยวที่มีความไว
กว่า ไม่หนักเหมือนพวงมาลัยเดิมที่ติดรถก้านที่ยกเพื่อการหมุนแบบคล่องตัวเวลาเลี้ยวสีสันที่ออก
ทางแนวเรซซิ่งเป็นทางเลือกส าหรับพวงมาลัยเดิมๆที่เก่าหนังขาด 

 
ภาพท่ี 2.11ภาพแสดงผลิตภัณฑ์พวงมาลัย  MOMO 13 นิ้ว ก้านยก 10 cm 



 

 
 

บทที ่3 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษาคร้ังนี้  คณะผู้จัดท าโครงการได้ท าการศึกษาข้อมูลในการศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางบก กรณีศึกษา บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด 
ซึ่งมีแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการขนส่ง 
 2. การขนส่งทางถนนหรือทางบก 
 3. การบริหารงานขนส่ง 
 4. กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่ง 
 5. ปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการขนส่ง 
 6. ปัญหาและอุปสรรคทั่วๆไปที่พบในการขนส่ง 
 7. นิยามศัพท์ 
 
1.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการขนส่ง 
 ความหมายของการขนส่ง 
 หมายถึง การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การขนส่งแบ่ง
ออกเป็นหมวดใหญ่ดังนี้ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และ อ่ืนๆ เราสามารถพิจารณาการขนส่งได้จาก
หลายมุมมอง โดยคร่าว ๆ แล้ว เราจะพิจารณาในสามมุมคือ มุมของโครงสร้างพื้นฐานยานพาหนะ
และการด าเนินการ โครงสร้างพื้นฐาน พิจารณาโครงข่ายการขนส่งที่ใช้ เช่น ถนน ทางรถไฟ 
เส้นทางการบิน คลอง หรือ ท่อส่ง รวมไปถึงสถานีการขนส่ง เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ ท่ารถ 
และ ท่าเรือ ในขณะที่ ยานพาหนะ คือสิ่งที่ เคลื่อนที่ไปบนโครงข่ายนั้น เช่น รถยนต์ รถไฟ 
เคร่ืองบิน เรือ ส่วน การด าเนินการ นั้นจะสนใจเกี่ยวกับการควบคุมระบบ เช่น ระบบจราจร ระบบ
ควบคุมการบิน และนโยบาย เช่นวิธีการจัดการเงินของระบบ เช่นการเก็บค่าผ่านทาง หรือการเก็บ
ภาษีน้ ามัน 
 ความหมายของการขนส่ง ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 ค าว่า “ขน” หมายถึง การน าเอาจ านวนมากบรรทุกหรือหาบหามด้วยอาการใดๆ ก็
ตามจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 
                          ค าว่า “ส่ง” หมายถึง การยื่นให้ ยื่นให้ถึงมือ พาไปถึงที 
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 ค าว่า “ขนส่ง” หมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวด้วยขนและส่ง  
 ความหมายของการขนส่งตามพจนานุกรมไทย 
 ค าว่า “ขน” หมายถึง การน าเอาออกมากๆ จากที่หนึ่งไปไว้อีกแห่งหนึ่ง 
 ค าว่า “ส่ง” หมายถึง การยื่นให้ถึงมือ พาไปให้ถึงที่ 
 ค าว่า “ขนส่ง” หมายถึง ธุรกิจต่อเน่ืองด้วยการน าไปและน ามา หรือขนและส่ง 

 ความหมายของการขนส่ง ตามสารานุกรมไทย 
 ค าว่า “การขนส่ง” หมายถึงการเคลื่อนที่ของมนุษย์ สัตว์ สิ่งของ จากที่แห่งหนึ่งไป
ยังอีกแห่งหนึ่งตามความประสงค์ของมนุษย์ 

 ความหมายของการขนส่ง ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2497 ได้บัญญัติ 
 นิยามศัพท์ในมาตรา 4 ว่าการขนส่ง หมายความว่า “การล าเลียงหรือเคลื่อนย้าย

บุคคลหรือสิ่งของด้วยเคร่ืองอุปกรณ์การขนส่งเคร่ืองอุปกรณ์ขนส่งนี้ หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ใน
การขนส่ง รวมทั้งเคร่ืองทุ่นแรงด้วยและในพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ยังได้แบ่งลักษณะของการ
ประกอบการขนส่งออกเป็น “การขนส่งสาธารณะ” หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างโดยไม่
จ ากัดเส้นทาง 

 “การขนส่งประจ าทาง” หมายความว่า การขนส่งเพื่อสินจ้างตามเส้นทางที่ก าหนด 
 “การขนส่งส่วนบุคคล” หมายความว่า การขนส่งเพื่อกิจการค้าของตน 
 “การรับจัดขนส่ง” หมายถึง การรับจ้างรวบรวมบุคคลหรือสิ่งของท าการขนส่ง
จากที่แห่งหนึ่ง ไปอีกที่หนึ่ง 
 ประวัติความเป็นมา 
 การขนส่งเร่ิมมีมาตั้งแต่เร่ิมแรกของมนุษย์สมัยโบราณกาล ซึ่งอารยธรรมต่างๆ
ตอดจนความเจริญของมนุษย์ส่วนใหญ่ก็มาจากการขนส่ง เร่ิมด้วยมนุษย์เรารู้จักบุกป่าฝ่าดง ล่าสัตว์ 
และหาอาหาร เพื่อการด ารงชีพรู้จักการน าอาหารอุปกรณ์ต่างๆติดตัวไปโดยการถือ หิ้ว สะพาย แบก
หรือหาม ต่อมารู้จักการใช้เลื่อน(sledge)ในการขนสัมภาระต่างๆติดตัวรู้จักการน าสัตว์มาเลี้ยงเพื่อ
เป็นอาหารและใช้งาน โดยให้บรรทุกสิ่งของต่างๆ ต่อมารู้จักใช้ให้สัตว์เหล่านั้นลากเลื่อนให้เลื่อน
ไป ต่อมารุ้จักการใช้หินหรือไม้กลมๆ มารองให้สัตว์ลากเลื่อนให้ผ่านไปบนหมอนที่รองไว้เป็น
ทอดๆ จนรู้จักดัดแปลงมาใช้เป็นล้อแทน ซึ่งในระยะแรกเร่ิมนั้นก็มีสภาพง่ายๆเป็นเกวียน(cart)เมื่อ
มีเกวียนเกิดขึ้นถนนหรือเส้นทาง  
  
 วิวัฒนาการขนส่ง 
 การขนส่งได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแต่เดิมนั้นการขนส่งเร่ิมตั้งแต่มนุษย์เรา
อาศัยธรรมชาติ แล้วรู้จักใช้ก าลังสัตว์เป็นยานพาหนะในการเดินทาง รู้จักคิดประดิษฐ์อุปกรณ์และ
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เคร่ืองมือต่างๆเข้าช่วยจนมาถึงปัจจุบันนี้เราก็มีรูปแบบของการขนส่งหลายอย่างประเภทไม่ว่าจะ
เป็นรถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ หรือแม้แต่จรวด เหล่านี้ต่างก็เกิดขึ้นมาจากพัฒนาและประดิษฐ์
คิดค้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการขนส่งนั้นเอง จึงสามารถแบ่งวิวัฒนาการของการขนส่ง
ออกเป็นยุคๆ ได้ดังนี้ 

 1. ยุคใช้ก าลังสัตว์เป็นพาหนะ  

 2. ยุคล้อ 

 3. ยุคเคร่ืองจักรไอน้ า 

 4. ยุคมอเตอร์ไฟฟ้า  

 5. ยุคเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 

 6. ยุคไอพ่นและจรวด 

 7. ยุคนิวเคลียร์ 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 วิวัฒนาการขนส่ง 

 1.ยุคใช้ก าลังสัตว์เป็นพาหนะ ยุคนี้สามารถบรรทุกสิ่งของได้จ านวนจ ากัด และ
ต้องใช้จ านวนสัตว์ มากตามปริมาณของสิ่งของที่ต้องการบรรทุก 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 การใช้สัตว์ลากและบรรทุกสิ่งของ 
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 2.ยุควงล้อ ในยุคนี้มนุษย์เรารู้จักประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้ในการขนส่งให้สามารถ
บรรทุกสิ่งของ ได้ปริมาณมากขึ้น ซึ่งเราจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นวงล้อ แล้วใช้แรงสัตว์ต่างๆ เช่น 
ช้าง ม้า วัว ควาย ฯลฯ ลากให้เคลื่อนที่ได้ เช่น เกวียน รถม้า เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 ยุควงล้อการใช้รถม้าและเกวียน 

  

 3.ยุคเคร่ืองจักรไอน้ า ยุคนี้มนุษย์เรารู้จักประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ในการ
ขนส่ง ทั้งทางบก และทางน้ าเช่น คิดเคร่ืองจักรที่ท างานจากไอน้ า โดยน ามาใช้กับการขนส่งทั้งทาง
บกและทางน้ า เช่น ใช้กับการ ขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือ ในยุคที่ท าให้การส่งเสริมมีการ
พัฒนาและขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4 ยุคเคร่ืองจักรไอน้ าการใช้หัวรถจักร 
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 4.ยุคมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นยุคที่มนุษย์เราได้คิดประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นมาใช้ แล้ว
น าเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้กับการขนส่ง โดยน ามาใช้กับการขนส่งทางบก ซึ่งเรารู้จักกันในรูปร่าง
ของ “รถราง” เป็นรูปแบบของการขนส่งชนิดหนึ่ง ซึ่งยังมีใช้กันอยู่ในบางประเทศ การขนส่งยุคนี้
ยังท าให้อากาศและมลภาวะต่างๆ ไม่เป็นพิษอีกด้วย 

 

 
ภาพท่ี 3.5 ยุคมอเตอร์ไฟฟ้า 

 5.ยุคไอพ่นและจรวด เป็นยุคที่มนุษย์เราแข่งขันกันในรูปของความเร็ว เป็นผลต่อ
เน่ืองมาจากยุค เคร่ืองยนต์สันดาปภายใน โดยมุ่งไปในเร่ืองของการขนส่งทางอากาศเป็นส่วนมาก 
เป็นการพัฒนาในด้าน ความประหยัดเวลา ตลอดจนการรวดเร็วของการขนส่ง 

 

ภาพท่ี 3.6 ยุคไอพ่นและจรวด 
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 6.ยุคนิวเคลียร์ เป็นอีกยุคหนึ่งที่มนุษย์เราน าเอาความเจริญก้าวทางวิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ เข้ามา มีส่วนช่วยในการขนส่ง โดยน าเอาความรู้และวิวัฒนาการทางด้านเคมี และฟิสิกส์ 
มาใช้กับการขนส่ง แต่เป็นการลงทุนที่สูงมาก ดังนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของการทดลองและ
ค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และพัฒนาด้านต่างๆ 

 
ภาพท่ี 3.7 ยุคนิวเคลียร์ ยานอวกาศ และเรือด าน้ า 

 การขนส่งโดยท่ัวไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ การขนส่งทาง
บก การขนส่งทางน้ า และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งแบ่งตามลักษณะของเส้นทางหรืออุปกรณ์ที่ใช้ใน
การขนส่งแล้วเป็น 6 ลักษณะได้แก่ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางน้ า การ
ขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางท่อ และการขนส่งลักษณะอ่ืนๆ โดยส่วนประกอบของการขนส่ง
ทางถนน ส่วนประกอบที่ส าคัญของการขนส่งทางถนนมี  4 ส่วนคือ เส้นทางในการขนส่งและ
สัมปทาน อุปกรณ์ในการขนส่ง สถานีการขนส่ง ผู้ประกอบการหรือผู้ด าเนินการขนส่ง โดยมี
รายละเอียดของส่วนประกอบของการขนส่งในแต่ละประเภทของการขนส่ง  5 ประเภท ดัง
รายละเอียด ต่อไปนี้ 
 1. การขนส่งรถยนต์ 
 2. การขนส่งทางรถไฟ 
 3. การขนส่งทางเรือ 
 4. การขนส่งทางเคร่ืองบิน 
 5. การขนส่งทางท่อ  
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ภาพท่ี 3.8 การขนส่งทางถนน หรือทางรถยนต์ 

 การขนส่งทางถนน หรือทางรถยนต์ (Road Tarnsportation)เป็นการขนส่งที่นิยม
ใช้กันมากที่สุดในการขนส่งภายในประเทศ เป็นวิธีการขนส่งที่สะดวกที่สุดเพราะสามารถส่งถึง
จุดหมายได้โดยไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าจากการเปลี่ยนพาหนะมีความยืดหยุ่นในด้านเวลาได้ดี 
สามารถขนส่งสินค้าได้หลายประเภทตั้งแต่ปริมาณน้อยไปจนถึงปริมาณมาก การขนส่งทางถนน
เร่ิมมีมาตั้งแต่แรกเร่ิมของมนุษย์สมัยโบราณกาล ซึงอารยธรรมต่างๆ ตลอดจนความเจริญของ
มนุษย์ส่วนใหญ่ก็มาจากการขนส่ง เร่ิมด้วยมนุษย์เรารู้จักบุกป่าผาดฆ่าสัตว์และหาอาหารเพื่อการ
ด ารงชีพ รู้จักการน าอาหารอุปกรณ์ต่างๆติดตัวไปด้วยโดยการถือ หิ้ว สะพาย แบกหรือหาม ต่อมา
รู้จักการใช้เลื่อน ในการสัมพาระต่างๆรู้จักน าเอาสัตว์มาเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารและใช้งานโดยให้
บรรทุกสิ่งของต่างๆ ต่อมารู้จักใช้สัตว์เลี้ยงเหล่านั้นลากเลื่อนให้เลื่อนไป ต่อมารู้จักใช้หินหรือไม้
กลมๆมารองให้สัตว์ลากเลื่อนให้ผ่านไปบนหมอนที่รองไว้เป็นทอดๆจนรู้จักดัดแปลงมาใช้ล้อแทน 
ซึ่งในระยะแรกเร่ิมนั้นก็มีสภาพง่ายๆเป็นเกวียน เมื่อมีเกวียนเกิดขึ้นถนนหรือเส้นทางส าหรับให้
เกวียนหรือล้อลื่นต่างๆสามารถวิ่งผ่านไปได้ เป็นวิวัฒนาการเร่ิมแรกของการขนส่งทางถนน ต่อมา
มีการคิดประดิษฐ์ เคร่ืองจักรไอน้ าขึ้น (โดยเจมส์ วัตต์ ค.ศ.1776) นายนิโคลาสคโยต์ ได้น าเอา
เคร่ืองจักรไอน้ ามาประกอบเป็นรถยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยพลังของไอน้ า ต่อมามีผู้คิดและ
ประดิษฐ์เคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้น ก็ได้ถูกน ามาใช้ดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการ
ขนส่ง ต่อมามีการคิดค้นประดิษฐ์เคร่ืองจักรกลที่ใช้น้ ามันขึ้น(ระหว่างปลายทศวรรษที่19) จึงเกิด
เคร่ืองยนต์สันดาปภายในและถูกน ามาใช้แทนรถยนต์ที่ใช้เคร่ืองจักรไอน้ า ท าให้รถยนต์ที่เคลื่อนที่
ด้วยรถยนต์ สันดาปภายในแพร่หลายและนิยมใช้มาถึงปัจุบัน 
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ภาพท่ี 3.9การขนส่งทางรถไฟ 

 การขนส่งทางรถไฟ (Railroad Transportation)การขนส่งทางรถไฟเป็นวิธีการ
หนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของและบุคคลได้ไกลด้วยต้นทุนการขนส่งต่ า และมีความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุสูงกว่าการขนส่งประเภทอ่ืนการขนส่งทางรถไฟเร่ิมมีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณ 
เกิดขึ้นหลังจากยุคที่มนุษย์เรารู้จักใช้วงล้อเข้ามาช่วยในการขนส่งในระยะเร่ิมแรก ใช้แรงสัตว์ เช่น
ม้า วัว ควาย ช้าง ลา เป็นต้น ลากให้เคลื่อนที่ไปตามรางที่ก าหนดไว้ โดยวงล้อนั้นท าด้วยไม้ ต่อมามี
วิวัฒนาการมาเร่ือยๆรู้จักใช้เหล็กแทนไม้ และมีการน าเอาเคร่ืองจักรไอน้ ามาใช้แทนก าลังสัตว์ การ
ขนส่งทางรถไฟนี้เป็นการขนส่งประเภทที่ถือว่าเป็นประเภทบุกเบิกของการขนส่งเกือบทุกๆ
ประเทศก่อนที่การขนส่งประเภทอ่ืนๆ จะเจริญประเทศอังกฤษเป็นประเทศแรกที่มีการขนส่งทาง
รถไฟเกิดขึ้น ต่อมาได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ ทั้งยุโรป อเมริกา และทั่วโลก  การขนส่งทาง
ระบบรางหรือ การขนส่งทางรถไฟเป็นรูปแบบการขนส่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 
(ย้อนไปตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยถือก าเนิดขึ้นเป็นคร้ังแรกในปี
พ.ศ.2429 เส้นทางจากกรุงเทพฯ ถึงสมุทรปราการ ระยะทาง 21 กิโลเมตร ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
พ.ศ.2439 จึงได้มีพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างกรุงเทพฯ - อยุธยา ระยะทาง 71 กิโลเมตร และได้
ถือเอาวันนั้นเป็น “วันสถาปนากิจการรถไฟหลวง” อย่างเป็นทางการ การขนส่งทางรถไฟ ท าให้
สามารถขนส่งสินค้าได้ครั้งละจ านวนมากจึงท าให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่อหน่วยต่ ากว่าการขนส่ง
ในรูปแบบอ่ืน อีกทั้งก่อให้เกิดมลภาวะน้อยกว่าทางถนนด้วย สินค้าที่นิยมขนส่งจึงมักเป็นสินค้าที่มี
มูลค่าต่ าและน้ าหนักมากๆ เช่น ปูนซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เป็นต้น ส่วนข้อเสียของการขนส่ง
ทางรถไฟ คือ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน บรรจุภัณฑ์ของสินค้าจะต้องสามารถทนต่อแรง
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กระแทกสูงได้ เพราะต้องมีการขนถ่ายซ้ า จากสถานีรถไฟไปยังสถานที่ปลายทาง และเหนือสิ่งอ่ืน
ได้ ข้อจ ากัดทางด้านรางรถไฟ (เส้นทางที่มีอยู่จ ากัด)  ท าให้การขนส่งทางรถไฟมีความน่าเชื่อถือ
น้อยกว่าการขนส่งแบบอ่ืน เนื่องจากจะต้องให้ความส าคัญกับการโดยสารก่อนการขนส่งสินค้า
นั่นเอง 

 

ภาพท่ี 3.10 การขนส่งทางน้ า 

 การขนส่งทางน้ า(Water Transportation)เป็นวิธีการขนส่งที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ า
ที่สุด  มักใช้สินค้าที่ราคาต่อหน่วยไม่สูง มีปริมาณและน้ าหนักมากเช่น ไม้ซุง ข้าว ทราย เรือบรรทุก
สินค้ามักมีระวางความจุสูงบรรทุกของได้มาก เหมาะกับการขนส่งระยะไกลแต่มีข้อจ ากัดหลาย
ประการ คือ ค่อนข้างล่าช้า มีเส้นทางขนส่งที่จ ากัด เป็นคลอง ทะเล แม่น้ า ที่เป็นแหล่งน้ าเท่ านั้น 
อย่างไรก็ดีการขนส่งโดยเรือเป็นวิธีที่นิยมใช้แพร่หลายที่สุดในการค้าระหว่างประเทศ   การขนส่ง
ทางน้ า เร่ิมตั้งแต่มนุษย์เราเร่ิมว่ายน้ าข้ามล าธาร ต่อมารู้จักการใช้แพและขอนไม้เป็นอุปกรณ์ในการ
ขนส่งทางน้ า หลังจากนั้นรู้จักการขุดต้นไม้ให้เป็นเรือเพื่อใช้ในการขนส่งคนและสิ่งของต่างๆข้าม
ล าธารหรือล่องไปตามล าน้ า เมื่อมีการคิดประดิษฐ์เคร่ืองจักรไอน้ าขึ้นก็ถูกดัดแปลงมาใช้เป็นเรือที่
เคลื่อนย้ายด้วยพลังไอน้ า หรือเคร่ืองจักรแทนก าลังลมหรือพาย นอกจากนั้นยังรู้จักการน าเอ าวัสดุ
อ่ืน เช่น เหล็กมาใช้ต่อเรือแทนไม้ วิวัฒนาการของการขนส่งทางน้ าได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มี
การปรับปรุงสมรรถภาพต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพด้านเวลา ความปลอดภัย และความ
สะดวกสบาย โดยใช้พลังงานรูปต่างๆในการขับเคลื่อน การเดินเรือสมัยก่อนใช้การสังเกตจาก
ทิวทัศน์ของฝั่งทะเลเป็นเคร่ืองหมายในการเดินทางและในเวลากลางคืนใช้ลักษณะของดวงดาวบน
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ท้องฟ้าเป็นเคร่ืองหมายในการสังเกต แต่ในปัจจุบันได้มีการคิดประดิษฐ์เข็มทิศขึ้นมาใช้ส าหรับการ
เดินเรือ หาระยะทางที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการค านวณหาทิศทางที่แม่นย า
มากขึ้นต่อไป                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.11 การขนส่งทางอากาศ 

 การขนส่งทางอากาศการขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งที่ให้ความรวดเร็วกว่าการ
ขนส่งประเภทอ่ืนๆ และสามารถขนส่งสินค้าในระยะทางไกลๆได้อย่างรวดเร็วเป็นวิธีการที่รวดเร็ว
ที่สุด แต่ก็มีราคาแพงที่สุดจึงนิยมใช้กับการขนส่งที่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลา เช่น การสั่งซื้ออะไหล่
ด่วนพิเศษ การขนส่งผัก ผลไม้และดอกไม้ระหว่างประเทศ การขนส่งไปรษณียภัณฑ์ด่วน 
เช่น  Fedex,UPS, DHL ค่าขนส่งต่อหน่วยของน้ าหนักที่ค่อนค้างสูง ท าให้การขนส่งทางอากาศใช้
กับสินค้าที่มีน้ าหนักเบา การขนส่งทางอากาศจะมีก าหนดเวลาตามเที่ยวบินพาณิชย์เพราะสินค้าที่
บรรทุกทางเคร่ืองบิน (Air cargo) จะเป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองบินพาณิชย์ด้วย จึงท าให้เวลาขนส่ง มี
ความแน่นอนสูง วิวัฒนาการของการขนส่งทางอากาศ เร่ิมจากเคร่ืองร่อน บอลลูน เรือเหาะ และใน
ปัจจุบันใช้เคร่ืองบินการรับขนสาธารณะโดยอากาศยาน ซึ่งคนโดยสาร สัมภาระ สินค้า และ
ไปรษณียภัณท์ ที่แยกกันหรือรวมกัน โดยมีค่าตอบแทนหรือค่าจ้างการขนส่งทางอากาศ เป็นการ
ขนส่งที่สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีอ่ืน แต่ต้องใช้จ่ายค่าเชื้อเพลิงสูง เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่
มีราคาแพงและจ าเป็นที่ตลาดมีความต้องการสูง มีน้ าหนักไม่มากเกินไป ปัจจุบันเกือบทุกประเทศ
ในโลก มีสายการบินพาณิชย์ของตนเอง เพื่อใช้ขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าภายในประเทศ 
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 ประเภทของการขนส่ง สามารถจ าแนกการขนส่งได้ 5 ประเภทดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.12 การขนส่งทางน้ า 

 การขนส่งทางน้ า (Water Transportation) คือ การขนส่งทางน้ า เป็นวิธีการ

ขนส่งเก่าแก่มีมาตั้งสมัยโบราณ โดยการใช้แม่น้ าล าคลองเป็นเส้นทางล าเลียงสินค้า รวมถึงการ

ขนส่งทางทะเล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งทางน้ านี้

เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย 

แร่ ข้าวเปลือก เคร่ืองจักร ยางพารา เป็นต้นส่วนประกอบของการขนส่งทางน้ า 

 1.1 ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ า 
 1.2 อุปกรณ์การขนส่ง คือ เรือ ได้แก่ เรือโดยสาร เรือสินค้าและเรือเฉพาะกิจ  
 1.3ท่าเรือ 
 1.4 เส้นทางเดินเรือ 
 ข้อดี 

 1. อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอ่ืน 
 2. ขนส่งได้ปริมาณมากมีความปลอดภัย 

 4. สามารถส่งได้ระยะไกล ๆ 
 ข้อเสีย 
 1. ในฤดูร้อน น้ าอาจมีน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง เพราะเรือเกยตื้นได้ 
 2. การขนส่งขึ้นอยู่กับพยากรณ์อากาศ 
 3. ใช้เวลาขนส่งนานไม่เหมาะกับสินค้าบางประเภท 
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 การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation) จ าแนก 2ประเภท ได้แก่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี3.13การขนส่งทางรถไฟ 
 การขนส่งทางรถไฟ (Railroads) การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทางการล าเลียงที่
ส าคัญที่สุดของประเทศไทย ด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ 
เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าหนัก ๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล อัตราค่าบริการไม่แพง การ
ขนส่งทางรถไฟจะมีก าหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอนและมีความ
ปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า 
 รถปิด คือ รถไฟท่ีปิดทุกด้าน เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่ายเมื่อถูก
แดดถูกฝน2.2 รถเปิด คือ รถไฟที่ไม่มีหลังคา เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่ไม่เสียหายเมื่อถูก
แดด ถูกฝน 
 รถเฉพาะกิจ คือ รถไฟที่ออกแบบส าหรับใช้เฉพาะงาน เช่น รถบรรทุกน้ ามัน 
รถบรรทุกปูนซีเมนต์ รถบรรทุกน้ ามัน เป็นต้น – เส้นทางรถไฟ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศข้อดีข้อเสียของ
การขนส่งทางรถไฟ 
 ข้อดี 
 1. ประหยัด ขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 
 2. รวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 
 3. สะดวก เพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 
 4. ปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 
 ข้อเสีย 
 1. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 
 2. ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางตายตัว 
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ภาพท่ี 3.14 การขนส่งทางรถยนต์ 
 
 การขนส่งทางรถยนต์  (Motor Transportation)  หรือรถบรรทุก (Truck 
Transportation)การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบก ทั้งนี้
ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสร้างถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงโดยมี
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุกสามารถ
แก้ปัญหาในด้านการจ าหน่ายสินค้าของพ่อค้าได้เป็นอันมา เพราะการขนส่งสินค้าสะดวก รวดเร็ว 
สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรงส่วนประกอบของการขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก 
 1. ผู้ประกอบการ อาจเป็นรัฐหรือเอกชนด าเนินงานก็ได้ หรือเป็นการด าเนินงาน
ร่วมกันก็ได้ เช่น รถยนต์รับจ้าง  
 2.อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ รถยนต์ และรถบรรทุก 
 3.ถนนหรือเส้นทางเดินรถข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางรถยนต์ 
 ข้อดี 
 1. สามารถให้บริการถึงบ้านได้ เป็นข้อได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัด การขนส่งด้วย
วิธีการอ่ืน เช่น รถไฟ หรือเคร่ืองบิน ก็ยังต้องอาศัยรถยนต์อีกทอดนึง 
 2. ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า 
 3. สะดวก รวดเร็ว 
 ข้อเสีย 

 1. ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 
 2. มีความปลอดภัยต่ า เกิดอุบัติเหตุบ่อย 
 3. ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 
 4. ก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ 
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ภาพท่ี 3.15 การขนส่งทางอากาศ 
 การขนส่งทางอากาศ (Air Tiansportation) การขนส่งทางอากาศมีความส าคัญ
มากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศเพราะท าการขนส่งได้รวดเร็วกว่าการขนส่ง
ประเภทอ่ืนๆ ไม่เสียเวลาในการขนส่งนาน สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภท
ที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น หรือสินค้าต้องการสั่งจองมาด้วยความรวดเร็วแก่การ
ใช้งาน ถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ าหนักมากและสินค้า
ราคาถูกๆ ไม่รีบร้อนในการขนส่ง ซึ่งการขนส่งประเภทนี้ท าให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้รวดเร็วทั้ง
ในและต่างประเทศ แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าการขนส่งประเภทอ่ืนส่วนประกอบของการขนส่งทาง
อากาศ 
 ข้อดี 
 1. สะดวก รวดเร็วที่สุด 
 2. สามารถขนส่งกระจายไปทั่วถึงได้อย่างกว้างขวางทั้งใน ประเทศและระหว่าง
ประเทศ 
 3. สามารถขนส่งไปในท้องถิ่นที่การขนส่งประเภทอื่นไปไม่ถึงหรือไปยากล าบาก 
 4. เหมาะกับการขนส่งระยะไกลๆ 
 5. เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เสียง่าย จ าเป็นต้องถึงปลายทางรวดเร็ว 
 6. ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวัน เพราะเคร่ืองบินขึ้นลงได้รวดเร็ว 
 ข้อเสีย 
 1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอ่ืน 
 2. จ ากัดขนาดและน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุกจะมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก
ไม่ได ้
 3. บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยานเท่านั้น 
 4. การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
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ภาพท่ี 3.16 การขนส่งทางท่อ 
 การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) เป็นการขนส่งสิ่งของประเภท
ของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น น้ าประปา น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการขนส่งทางท่อจะ
แตกต่างกับการขนส่งประเภทอ่ืน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งไม่ต้องเคลื่อนที่ โดยเส้นทางขนส่ง
ทางท่ออาจจะอยู่บนดิน ใต้ดินหรือใต้น้ าขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ประเทศแรกที่ใช้ระบบการขน
สงทางท่อ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ส าหรับขนส่งสินค้าประเภทเชื้อเพลิง ปัจจุบันประเทศไทย
ใช้ระบบการขนส่งทางท่อส าหรับสินค้าประเภทน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ 
 ส่วนประกอบของการขนส่งทางท่อ 
 1.ผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการที่ส าคัญ ได้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
(ปตท.) 
 2. อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ ท่อ หรือสายท่อ แบ่งเป็น ท่อหลัก ท่อย่อย 
 3.สถานีในการขนส่ง ได้แก่ สถานีต้นทาง สถานีปลายทาง สถานีแยก สถานีสูบดัน
ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งทางท่อ 
 
 ข้อดี 
 1. ประหยัดต้นทุน เวลาในการขนย้ายสินค้า 
 2. สามารถขนส่งได้ทุกสภาพภูมิอากาศ 
 3. สามารถขนส่งได้ไม่จ ากัดเวลาและปริมาณ 
 4. มีความปลอดภัยสูงจากการสูญหายหรือลักขโมย 
 5. ก าหนดเวลาการขนส่งได้แน่นอนชัดเจน 
 6. ประหยัดค่าแรง เพราะใช้ก าลังคนน้อย 
 ข้อเสีย 
 1. ใช้ขนส่งได้เฉพาะสินค้าที่เป็นของเหลวหรือก๊าซเท่านั้น 
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 2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนคร้ังแรกสูง 
 3. ตรวจสอบหาจุดบกพร่องท าได้ยาก 

 
ภาพท่ี 3.17 การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ 

  
 การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System) การขนส่งระบบคอนเทน
เนอร์ เป็นการพัฒนาการขนส่งอีกขั้นหนึ่ง โดยการบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงในตู้หรือกล่องเหล็ก
ขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า คอนเทนเนอร์ แล้วท าการขนส่งโดยรถบรรทุก รถไฟ หรือเคร่ืองบิน ไปยัง
จุดหมายปลายทางโดยไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ระหว่างท าการขนส่งเที่ยวนั้น 
 ซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ต้องสร้างจากเหล็กที่ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถวาง
ไว้กลางแจ้งได้โดยปกติจะสร้างให้มีลักษณะแข็งแรงมาก เพื่อให้ทนทานต่อการยกขนถ่ายสินค้า
และสับเปลี่ยนบรรทุกระหว่างรถบรรทุก รถไฟหรือเรือ ในการเคลื่อนย้ายตู้นี้จะใช้ปั้นจั่นในการขน
ย้าย และจากคุณสมบัติดังกล่าว ตู้คอนเทนเนอร์ จึงสามารถป้องกันสินค้าช ารุดเสียหายได้เป็นอย่าง 

 ตู้พิเศษ ได้แก่    ตู้แท็งก์เกอร์หรือตู้บรรจุของเหลวตู้เปิดหลังคา ตู้แพลตฟอร์ม ตู้
เปิดข้าง ตู้บรรทุกรถยนต์ ตู้บรรทุกหนังเค็มตู้สูงหรือจัมโบ้ประโยชน์ของระบบตู้คอนเทนเนอร์ 

 1. ท าให้ขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็ว 
 2. ลดความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งและป้องกันการถูกโจรกรรมได้ 
 3. ประหยัดค่าใช้จ่าย 
 4. สามารถขนส่งได้ปริมาณมาก 
 5. การสั่งจองเรือระวางเพื่อขนส่งสินค้าท าได้สะดวก 
 6. ตรวจนับสินค้าได้ง่าย 
  
 วัตถุประสงค์ของการขนส่งสามารถแบ่งออกเป็น 6 ข้อ ดังนี้ 
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 1. เพื่อการสังคม  ตามธรรมชาติของสังคมมนุษย์  คือ มนุษย์จะต้องมีการ
ติดต่อสื่อสาร มีการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ต่อบุคคลในสังคมอ่ืนๆ ย่อมมีการเดินทางไปมา
หาสู่กันบ้างไม่มากก็น้อย จากความต้องการตรงนี้นี่เอง การขนส่งจึงกลายมาเป็นสิ่งจ าเป็นของชีวิต
มนุษย์ 

 2.เพื่อท่ีอยู่อาศัยและอาชีพ มนุษย์ในปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อ
หารายได้ และสถานที่ท างาน กับบ้านที่อยู่อาศัย มีระยะทางไกลกันไม่สามารถเดินไปได้ 
เพราะฉะนั้นการขนส่งจึงเป็นสิ่งเชื่อมในการท างานของมนุษย์อีกปัจจัยหนึ่งท าให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการขนส่ง 

 3.เพื่อการปกครอง ในการบริหารประเทศนั้น การขนส่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการปกครองที่ดี จ าเป็นจะต้องมีความสามารถในการปกครองให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งการส่งความช่วยเหลือเข้าไปยังถิ่นทุรกันดารต่างๆ ล้วนแต่ต้องอาศัย
การขนส่งทั้งสิ้น 

 4.เพื่อการศึกษาหาความรู้ มนุษย์จ าเป็นจะต้องมีความรู้ เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
อยู่เสมอ เพื่อน ามาพัฒนาตัวเองเพราะฉะนั้น การขนส่งก็เข้ามาช่วยในการศึกษาหาความรู้ของ
มนุษย์เช่นเดียวกัน เช่น การเดินทางไปห้องสมุดที่อยู่ไกลบ้าน ,การเดินทางไปศึกษาร่ าเรียน
ต่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการศึกษาหาความรู้ จึงจ าเป็นต้องหาความรู้ด้านการขนส่ง ท าให้
ได้รับความสะดวกในการด าเนินงาน 

 5.เพื่อพักผ่อน การผักผ่อนก็เป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิตเพราะมันสามารถช่วยเติมพลัง
ในการท างาน การเรียนให้กับมนุษย์ และยังช่วยท าให้เกิดแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่อีกด้วย ส่วน 1 
ในวิธีการพักผ่อนที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆนั่นก็คือ ‘ การท่องเที่ยว’โดยการท่องเที่ยวนี้ก็
สามารถไปได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แน่นอนว่าก็ต้องมีการใช้การขนส่งเข้ามาเป็นปัจจัย
ส าคัญ 

 6.เพื่อการท าธุรกิจ การขนส่งนอกจากจะมีการเกี่ยวพันธ์กับมนุษย์อย่างแนบแน่น
แล้ว การขนส่งก็ยังมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับสิ่งอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะเพื่อการท าธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมทั่วๆไป ธุรกิจทั้งหลายไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนต้องอาศัยการขนส่งซึ่งเป็นปัจจัย
หลักเข้ามาประกอบด้วยทั้งสิ้น ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ ในการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าชนิดใดก็ตาม ขั้นตอนการขนส่งสินค้าเข้ามามีบทบาท ตั้งแต่
ตอนยังเป็นวัตถุดิบจนผลิตออกมาเป็นสินค้า แล้วน าสินค้านั้นไปส่งจนถึงมือผู้บริโภคได้โดยง่าย 
เพียงเท่านี้คุณก็เห็นแล้วว่าจ าเป็นต้องมีการขนส่งเกือบทุกขั้นตอน เพราะฉะนั้น การขนส่งล้วนมี
ส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อใช้ในการตอบสนองของวัตถุประสงค์ด้านต่างๆ ตาม
ความต้องการ 
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 ประโยชน์ของการขนส่ง 
 ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิต เพราะการขนส่งจะเข้ามามีส่วน 
เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม กล่าวคือ การเดินทางไปมาหาสู่ซึ่งกัน
และกันนั้น จะเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ก็แล้วแต่ ถือว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ส่วนสินค้าและบริการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับเคร่ืองอุปโภคบริโภคนั้นถือว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องโดยอ้อม ฉะนั้นพอที่จะกล่าวถึง
ประโยชน์ของการขนส่ง ออกมาเป็นข้อๆ ได้ดังต่อไปนี ้
 1.การขนส่งท าให้เกิดปัจจัยสี่ ในการด ารงชีวิตปัจจุบันของมนุษย์เรานั้นจ าเป็นต้อง
มีอาหาร ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งทั้ง 4 ประการนี้ ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่มนุษย์เรา
จะขาดเสียมิได้ และในการที่เราจะอุปโภคบริโภคปัจจัยเหล่านี้ เราจะต้องอาศัยการขนส่งในลักษณะ
ต่างๆ เข้ามาช่วยไม่ว่า จะเป็นการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบ หรือสินค้าส าเร็จรูป
แล้วก็ตาม เพราะเราไม่สามารถ ที่จะผลิตสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เอง จึงจ าเป็นต้องขนสิ่งต่างๆ เหล่านั้น
มาจากแหล่งอื่นๆ ดังนั้นการขนส่งจึงก่อให้เกิด ปัจจัย 4 ได้ตามความต้องการขั้นพื้นฐานทั่วๆไป 
 2. การขนส่งท าให้เกิดชุมชนใหม่  ในปัจจุบันนี้แหล่งชุมชนใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่าง
แพร่หลายในทุกๆ เขตที่มีการขนส่งเข้าไปถึง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางใดก็ตาม เช่น การขนส่ง
ทางน้ า ก็ท าให้เกิดเมืองท่า ที่ส าคัญๆ มากขึ้น การขนส่งทางบกโดยเฉพาะทางรถยนต์ (ถนน) ยิ่งท า
ให้เกิดชุมชนต่างๆ กระจายมาก เป็นทวีคูณ หรือแม้แต่การขนส่งทางรถไฟก็ตาม ต่างก็ท าให้เกิด
ชุมชนใหม่ๆ ขึ้นแทบทั้งสิ้น 
 3.การขนส่งท าให้เกิดตลาดสินค้าและบริการในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
จะต้องมีการ ผลิตสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อกระจายสินค้าอย่างแพร่หลายไปในที่ต่างๆ ให้มาก
ที่สุด ดังนั้นจึงต้องอาศัยการขนส่งเข้ามาช่วยในการกระจายสินค้าและบริการเหล่านั้นไปสู่ตลาด 
เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึงท าให้ตลาดสินค้าและบริการเกิดขึ้นอยู่ทุกแห่งได้อย่างสะดวกและ
ง่ายดาย 
  4.การขนส่งก่อให้เกิดมูลค่าต่างๆ เมื่อมีการขนส่งเกิดขึ้น หรือเมื่อจะมีการขนส่ง 
จะต้องเกิดอรรถประโยชน์ตามมาด้วยเสมอ ไม่ว่าจะก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ในด้านใดก็ตาม เช่น 
อรรถประโยชน์ ด้านเวลา อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ เป็นต้น อรรถประโยชน์ของสินค้าและ
บริการต่างๆ จะเกิดขึ้นได้มากน้อย แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของการขนส่งด้วย 
 5.การขนส่งท าให้มีการพัฒนาประเทศ ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ และ
ทัดเทียม กับอารยประเทศ หรือแม้แต่การพัฒนาภายในประเทศให้มีการเป็นอยู่ที่เจริญทัดเทียมกัน
ในทุกหนทุกแห่งก็ตาม เป็นผลที่จะเกิดมาจากการขนส่งเช่นเดียวกัน ท าให้มีการพัฒนาประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว การขนส่งยังมี
ประโยชน์อีกมากมายหลายประการ เช่น การขนส่ง มีส่วนท าให้เกิดการขยายงาน ท าให้เกิดการแบ่ง 
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อย่างมากมายมหาศาลทั้งประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมต่อ มนุษยชาติ และมีส่วนสัมพันธ์กับชีวิต
และความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันมากขึ้นตลอดเวลา 
 ความส าคัญของการขนส่ง 

 การขนส่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่จ าเป็นอย่างหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศ การขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจตลอดจนการพัฒนาประเทศอยู่หลายประการ คือ 

 1.ช่วยให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น  ประชาชนสามารถซื้อสินค้าที่
ตนเอง ไม่สามารถผลิตได้จากท้องถิ่นอ่ืน และผลิตในสิ่งที่ตนถนัดแล้วน าไปจัดจ าหน่ายในท้องถิ่น
อ่ืน ดังนั้นทุกท้องถิ่น สามารถ ที่จะมีสินค้าอุปโภคบริโภคที่เหมือนกันได้ ตัวอย่างเช่น คนที่อยู่
จังหวัดทางภาคเหนือก็สามารถ มีอาหารทะเลบริโภคได้เหมือนกับผู้ที่อยู่ในจังหวัดใกล้ทะเลหรือ
คนที่อยู่ในต่างจังหวัดสามารถมีสินค้าบริโภค เช่นเดียวกับคนกรุงเทพฯ 

 2.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  ในสมัยก่อนเมื่อการคมนาคมขนส่งยังไม่
สะดวก ต้องพึ่งตนเองโดยปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ท าเคร่ืองนุ่งห่ม ท าให้ไม่มีความช านาญเฉพาะอย่าง 
เมื่อมีการขนส่งประชาชนสามารถติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ ท าให้มีความต้องการสินค้ามากขึ้น 
จึงมีการแบ่งงานกันท าผลิตในสิ่งที่ตนถนัดแล้วน ามาแลกเปลี่ยนกัน ท าให้เกิดความช านาญในสิ่งที่
ตนถนัด (Specialization) การผลิต ก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อเกิดความช านาญงานขึ้น
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตจะลดลง  

 3.ช่วยกระจายความเจริญเติบโต  การขนส่งช่วยให้การติดต่อกันสะดวกและ
รวดเร็ว ประชาชนสามารถตั้งถิ่นฐานกระจายไกลออกไปก่อให้เกิดชุนชนใหม่ๆ ขึ้นเป็นการขยาย
เมืองออกในแง่ของธุรกิจ การขนส่งช่วยให้มีการน าสินค้าไปขาย สินค้าที่ออกมาใหม่ๆ ก็สามารถ
กระจายไป ตามแหล่งที่การขนส่งเข้าถึงความเจริญก็ก้าวทันได้ทุกหนแห่ง 

 4.มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม การขนส่งท าให้มีการรับรู้วัฒนธรรมประเพณีของ
สังคมอ่ืน จึงมีการเลียนแบบกันทางสังคม สังคมโดยส่วนรวมจึงเปลี่ยนได้เร็วขึ้นและท าให้ผู้คนมี
สายตากว้างไกลขึ้น 

 5.ช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันโลกดูเหมือนจะแคบ
ลงเพราะ ผู้คนสามารถเดินทางถึงกันได้เกือบทั่วโลก หรือสามารถส่งข่าวสารถึงกันได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วขึ้น ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากการมีระบบการขนส่งที่ดี 

 6.ช่วยให้มาตรฐานการศึกษาดีขึ้น การขนส่งช่วยให้การกระจายสภาพการศึกษา
กว้างขวาง ไปในท้องถิ่นต่างๆ ที่การศึกษาขยายไม่ถึง ส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับที่ไม่มีใน
ท้องถิ่นก็สามารถเดินทาง ไปศึกษายังต่างถิ่นได้ หรือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดตัวอย่างหนึ่งคือระบบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่กระจายไปทั่วประเทศก็เกิดจากระบบการขนส่ง 
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 7.ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  การขนส่งช่วยให้ประเทศต่างๆ ได้
ติดต่อกันสะดวก ยิ่งขึ้น ท าให้มีการแลกเปลี่ยนกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สร้างความสัมพันธ์
กันได้ดียิ่งขึ้น 

 8.ความส าคัญด้านอื่นๆ เช่น เพิ่มความมั่นคงให้กับประเทศ การขนส่งช่วยให้
สามารถเข้าถึงประชาชนในชุมชนต่างๆ การปกครองของรัฐบาลจึงเป็นไปได้ง่ายขึ้น การขนส่งยัง
ช่วยให้สะดวกในการติดต่อถึงกันและกันท าให้เกิดความเข้าใจกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในชาติได้ 
นอกจากนี้แล้วการขนส่งยังช่วย ในด้านการป้องกันประเทศด้วย การขนส่งมีความจ าเป็นต่อ
กิจกรรมทางทหารมาก เพราะในการเคลื่อนย้าย ก าลังทหาร ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ต้อง
อาศัยการขนส่งเป็นหลัก 

 การขนส่งกับการพัฒนาด้านต่างๆ 

 ในที่นี้จะกล่าวถึงการขนส่งกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่ง
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ออกได้เป็น 3 ด้าน ดังนี ้

 การขนส่งกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศ การขนส่งมีผลต่อการพัฒนา
ด้าน เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งจะมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในเร่ืองต่ างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 1.การขนส่งท าให้เกิดการตลาดมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลท าให้สินค้าและบริการ 
กระจายและมีการ ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าการขนส่งจะไปถึงที่ใด ตลาดสินค้า
และบริการก็จะขยาย และกว้างขวางออกไปเร่ือยๆ 

 2.การขนส่งท าให้เกิดเสถียรภาพด้านเวลา (Price Stabilization and Equalization) 
เพราะการ ขนส่งจะเป็นสื่อน าสินค้าและบริการให้กระจายออกไปยังตลาดต่างๆทั่วทุกจุดทั่วภาค
และทันต่อเวลาที่ต้องการ โดยราคาของสินค้าและบริการนั้นจะมีราคาที่ใกล้เคียงหรือเท่ากันกับ
ราคาในแหล่งก าเนิดอีกด้วย 

 3.การขนส่งท าให้เกิดการกระจายรายได้และลดปัญหาการว่างงาน เพราะการ
ขนส่งจะช่วยในเคลื่อนย้ายแรงงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนช่วยลด
ปัญหาเกี่ยวกับแรงงานมีน้อยหรือไม่เพียงพอ และท าให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

 4.การขนส่งท าให้เกิดการผลิตขนาดใหญ่ (Large-Scale Production) เมื่อการขนส่ง 
เป็นส่วนช่วยขยายตลาดแล้ว เมื่อมีการผลิตสินค้าและบริการขึ้นก็สามารถที่จะส่งไปขายในที่ต่างๆ
ได้มากขึ้น ท าให้มีอุปสงค์ในสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้เกิดการผลิตขนาดใหญ่เพื่อ
สนองความต้องการในสินค้าและบริการประเภทนั้นๆ ด้วย 

 5. การขนส่งท าให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์สูงขึ้น ในที่นี้หมายถึงว่าท าให้มูลค่า 



35 

 

 
 

ของที่ดินมีราคามากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมื่อการขนส่งไปถึงจุดใดแหล่งใด ก็จะท าให้ความเจริญไปสู่
จุดนั้นๆด้วย ท าให้เกิดความต้องการในบริเวณนั้นๆ จึงเป็นสาเหตุให้มูลค่าของที่ดินบริเวณนั้น
สูงขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ การขนส่งก็ยังช่วยท าให้เกิดการแข่งขัน (Competition) ในเร่ืองของการ
ประกอบธุรกิจการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการประกอบกิจการด้านการขนส่ง
ด้วย 

 การขนส่งกับการพัฒนาด้านสังคมของประเทศ การขนส่งมีผลต่อการพัฒนาการ
ทางสังคม ของประเทศเช่นเดียวกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งพอที่จะกล่าวถึงการพัฒนาทาง
สังคมได้ดังนี้ 

 1. การขนส่งท าให้เกิดความเจริญทัดเทียมกันภายในประเทศ กล่าวคือเมื่อการ
ขนส่งไปถึงจุดมุ่งหมายจุดนั้นๆ ด้วยมีการแลกเปลี่ยนชื่อสินค้าและบริการต่างๆมากมายหลายชนิด 
ซึ่งจะเป็นผลท าให้เกิดความเจริญในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย 

 2.การขนส่งท าให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จะเห็นได้ว่าเมื่อการคมนาคมไป
ถึงจุดใดก็จะท าให้เกิดขึ้น ณ จุดนั้นซึ่งปัจจุบันนี้มีหมู่บ้านเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามชานเมือง 
จึงเป็นผลท าให้เมืองขยายตัวออกไปอย่างรวดเร็ว 

 3.การขนส่งท าให้เกิดการติดต่อไปมาหาสู่ระหว่างชุมเป็นไปอย่างสะดวกและ
รวดเร็ว การขนส่งจะช่วยท าให้การติดต่อสือระหว่างชุมชนต่างๆ ไปอย่างราบร่ืน สะดวก ไม่ว่าจะ
เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนกับชุมชน ระหว่างเมือง หรือระหว่างจังหวัด ตลอดจนการ
ติดต่อระหว่างประเทศต่างก็จ าเป็นต้อง อาศัยการขนส่งทั้งสิ้น 

 4.การขนส่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเป็นอยู่  โดยจะมี
อิทธิพลต่อสภาพความเป็นอยู่ของสังคมที่การขนส่งเข้าไปถึง ท าให้เกิดการเลียนแบบของสังคมขึ้น
และจะมีผลต่อสภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพด้วย 

 5.การขนส่งท าให้มาตรฐานของสังคมดีขึ้น จะมีผลท าให้มาตรฐานต่างๆของสังคม
ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการครองชีพความเป็นอยู่ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาทุกๆอย่างจะดีขึ้น
ตามไปด้วย 

 การขนส่งกับการพัฒนาด้านการเมืองและการปกครองประเทศ มีการพัฒนาดังนี ้

1.การขนส่งท าให้การปกครองประเทศเป็นไปด้วยดี เพราะการขนส่งสามารถท าให้การติดต่อ ไปใน
จุดต่างๆทั่วประเทศเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วท าได้ง่ายและถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

 2.การขนส่งท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การขนส่งท าให้ประเทศต่างๆ
สามารถเดินทางติดต่อไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็วมีการแลกเปลี่ยนทั้งทางด้านการค้นคว้าทางการ
ทูตและการทหาร 
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 3.การขนส่งช่วยสนับสนุนด้านการทหารและการป้องกันประเทศ การขนส่งจะ
ช่วยในการเลือกท าเลที่ตั้งให้กระจายออกไปทั่วประเทศ ช่วยในการขนส่งยุทธปัจจัยต่างๆ ช่วยใน
การขนส่งเสบียงอาหาร ส่งก าลังบ ารุงต่างๆอันเป็นผลต่อการระวังป้องกันประเทศตลอดจนเป็นผล
ต่อเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองด้วยนอกจากนี้การขนส่งยังจะช่วยในการปราบปราม
อาชญากรรมต่างๆ ท าให้ประชาชนในชาติมีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยสร้างความ
ภูมิใจแก่ประชาชนเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของบ้านเมืองและเป็นเคร่ืองมือของนักการเมืองด้วยเป็น
การสนับสนุนการขนส่ง 

 การขนส่งและกิจการสาธารณูปโภคการขนส่งถือได้ว่าเป็นกิจการสาธารณูปโภคที่
ส าคัญประเภทหนึ่ง ซึ่งค าว่ากิจการสาธารณูปโภค (Public utility) นั้นหมายถึง กิจการที่มีหน้าที่ใน
การผลิตสินค้าหรือบริการ ในส่วนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตและการด ารงชีพของ
ประชาชนส่วนใหญ่ เช่น กิจการด้านการประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ โทรคมนาคม รวมทั้งการขนส่ง 
กิจการสาธารณูปโภคน้ันจะมีลักษณะที่ส าคัญ คือ 

 1. มีหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

 2. มีผลต่อชีวิตประจ าวันและความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ 

 3.มีผลต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ 

เมื่อเป็นดังนี้กิจการที่เป็นสาธารณูปโภคที่ส าคัญ รัฐบาลจึงต้องยื่นมือเข้ามามีบทบาท ทั้งในด้าน 
การควบคุม การช่วยเหลือ การด าเนินงาน ตลอดจนการอุดหนุนต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้กิจการ
สาธารณูปโภค ด าเนินงานได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องตลอดเวลานั้น จึงเห็นได้ว่ารัฐจึงเข้าไปท า
หน้าที่ในการ ควบคุมกิจการต่างๆ โดยเป็นผู้ด าเนินกิจการเสียเอง 

 ความจ าเป็นท่ีรัฐต้องควบคุมกิจการสาธารณูปโภค  เมื่อกิจการสาธารณูปโภคเป็น
สิ่งจ าเป็น แก่การด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน รัฐจ าเป็นต้องเข้ามามีบทบาทในการควบคุม
กิจการสาธารณูปโภค ทั้งนี้โดยมีเหตุผลในการควบคุมดังนี้ 

 1.เพื่อควบคุมให้มีการบริการที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับปริมาณความ
ต้องการของ ประชาชน 

 2.เพื่อควบคุมการด าเนินงาน กล่าวคือ ถ้าไม่มีการควบคุมอาจจะท าให้เกิดการ
สูญเสียทาง เศรษฐกิจ (Economic Waste) โดยอาจจะมีการให้บริการที่ซ้ าซ้อนและแข่งขันกันมาก 

เกินความจ าเป็น (Duplication Services) จนอาจจะเกิดการแข่งขันในลักษณะแบบเอาเป็นเอาตายกัน 
ที่เราเรียกว่า Cut - Throat competition ได้ ซึ่งจะท าให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี 

 3. เพื่อคุมในเร่ืองการก าหนดอัตราค่าบริการ (Rate of Services) ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมชาติทละยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายด้วย 
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 วัตถุประสงค์ในการท่ีเข้ามาจัดระเบียบของภาครัฐบาล  เมื่อรัฐมีความจ าเป็นต้อง
เข้ามา ควบคุมกิจการสาธารณูปโภคแล้ว จะพิจารณาได้ว่ามีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการที่เข้า
มาจัดระเบียบเพื่อ 

 1. ช่วยป้องกันการเอารัดเอาเปรียบและป้องกันการผูกขาดจนเกิดความจ าเป็น 

 2. เพือ่ให้มีการบริการที่เพียงพอสม่เสมอและมีประสิทธิภาพ  

 3. ให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึงเสมอภาค 

 4. ให้เกิดความปลอดภัยในการด าเนินงาน 

 5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมชนิดใหม่ๆ 

 ฉะนั้นในการที่รัฐเข้ามาควบคุมกิจการสาธารณูปโภค รัฐจึงจ าเป็นต้องให้ความ
คุ้มครองและช่วยเหลือกิจการเหล่านี้ให้สามารถด าเนินงานไปได้ดีและมีประสิทธิภาพโดยจะใช้
วิธีการก าหนดสัมปทาน (Franchise) ซึ่งจะช่วยท าให้เกิดประโยชน์ต่างๆ เช่น 

 1. ช่วยป้องกันการแข่งขันอย่างรุนแรงหรือเกินขอบเขต 

 2. ช่วยป้องกันการหาก าไรเกินควร  

 3. ท าให้เกิดประหยัดในการบริการ  

 4. ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ านวนจ ากัดและลดการใช้อย่างฟุ่มเฟือย 

 สิทธิและหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับสัมปทาน  รัฐเป็นผู้มอบสัมปทานให้เอกชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ) เป็นผู้ด าเนินงานโดยมีรัฐเป็นผู้ควบคุมดูแลและเป็นผู้ออก
กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้เป็น ไปตามจุดประสงค์และนโยบายต่อไป กิจการสาธาณูปโภค
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะผูกขาด (Monopoly) หรือ กึ่งผูกขาด (Oligopoly) และด าเนินงานตาม
สัมปทานที่ได้รับมอบหมายมาจากรัฐโดยจะมีสิทธิและหน้าที่ ตามกฎหมาย มาจากรัฐโดยจะมีสิทธิ
และหน้าที่ตามกฏข้อคับต่างๆ ตามที่รัฐได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิทธิและหน้าที่ของ ผู้ที่ได้รับสัมปทานมี
ดังนี ้

 สิทธิ (Rights) ผู้ที่ได้รับสัมปทานให้ด าเนินกิจการสาธารณูปโภค มีสิทธิที่ส าคัญ
ได้แก่ 

 1.ได้รับความคุ้มครองจากรัฐ รวมทั้งการช่วยเหลือและอุดหนุนในบางกรณี  

 2.ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราที่ เหมาะสมซึ่งจะอยู่ในรูปของ
ค่าบริการ  

 3. ได้รับสิทธิที่จะด าเนินการภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตามที่รัฐได้ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจน 
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 หน้าท่ี (Duties) ผู้ที่ได้รับสัมปทานให้ประกอบกิจการสาธารณูปโภค มีหน้าที่
ส าคัญดังนี้ คือ 
 1.มีหน้าที่บริการแก่ผู้ ใช้บริการอย่ างเสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
(Discriminate) โดยใครมาก่อนย่อมได้รับบริการก่อน 
 2.มีหน้าที่ให้บริการอย่างเพียงพอ และปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ - มีหน้าที่ให้บริการ
อย่างสม่ าเสมอ โดยจะหยุดให้บริการไม่ได้ 
 วัฏจักรชีวิตของการขนส่ง 
 การขนส่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสิ่งต่างๆโดยทั่วไปที่จะต้องมีจุดเร่ิมต้น จุดที่
เจริญเติบโต จุดอ่ิมตัว ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะต้องมีการเกิด แก่ เจ็บ และตายในที่สุด ซึ่งเราเรียกว่า วัฏ
จักร(Circle)กล่าาวคือ จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนและมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา วัฏจักรชีวิต
ของการขนส่ง ก็มีลักษณะคล้ายกับวัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิต ซึ่งแต่ละช่วงเวลาหรือแต่ละขั้นตอน
ของวัฏจักรสิ่งมีชีวิตของการขนส่งนั้นจะขึ้นอยู่กับการขนส่งมีลักษณะเช่นเดียวกันกับสิ่งต่างๆ
โดยทั่วไปที่จะต้องมีจุดเร่ิมต้น จุดที่เจริญเติบโตและจุดอ่ิมตัว ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะต้องมีการเกิดแก่ 
เจ็บและตายในที่สุด ซึ่งเราเรียกว่า วัฎจักรกล่าวคือ จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยน และมีการ
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา วัฎจักรชีวิตของการขนส่งก็มีลักษณะคล้ายกับวัฏจักรชีวิตของสิ่งมีชีวิต 
ซึ่งแต่หละช่วงเวลาหรือแต่ละขั้นตอนของวัฏจักรสิ่งมีชีวิตของการขนส่งนั้นจะขึ้นอยู่กับ 
เทคโนโลยีต่างๆ รูปแบบใหม่ๆของการขนส่ง การพัฒนาการขนส่ง                
 การขนส่งแบ่งวัฏจักรชีวิตของการขนส่ง แบ่งออกได้ เป็น 5 ขั้น คือ 
 1. ขั้นทดลอง (Experiment) 
 2. ขั้นเร่ิมขยายตัว (Early Extension)  
 3. ขันขยายตัวอย่างรวดเร็ว (Rapid Extension) 
 4.ขั้นเจริญเต็มที่ (Maturity) 
 5. ขั้นเสื่อมโทรม (Decadence) 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี3.18วัฏจักรชีวิตของการขนส่ง 
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 1.ขั้นทดลอง ซึ่งเป็นขั้นที่อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ จะอยู่ในระหว่าง
การทดลอง ยังมีสภาพ ไม่เรียบร้อยหรือสมบูรณ์เท่าที่ควร คุณภาพในการขนส่งยังไม่มี โดยจะขาด
ความปลอดภัยและยังไม่มี ประสิทธิภาพในการขนส่ง ต้นทุนของการขนส่งในชั้นนี้จะสูงมาก และ
ยังต้องมีการลงทุนอีกมากมาย ซึ่งพอจะ สรุปถึงลักษณะในชั้นทดลองได้ดังนี้ 

 1. จะเร่ิมใช้เคร่ืองมือที่หยาบๆ และมีขนาดเล็ก  
 2. ความสมบูรณ์ทางด้านเทคนิดต่างๆ ยังไม่มาก 
 3. ความปลอดภัยน้อย  
 4. ประสิทธิภาพของการขนส่ง 

 5. ค่าขนส่งจะสูง  
 6. จ านวนเงินทุนและการลงทุนจะมีน้อย 
 7. ให้บริการเฉพาะวงจ ากัดเท่านั้น 
 8. การด าเนินงานยังเล็ก 

  
 2.ขั้นเร่ิมขยายตัว เมื่อมีการทดลองหรือผ่านขันการทด การพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
อุปกรณ์ในการขนส่งให้ดีขึ้น คุณภาพและ จะมีการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่สมบูรณ์ให้เรียบร้อย
ดีขึ้น การโดยรายเท่านั้นก าไรที่ได้ ก้าวหน้าทางเทคนิคมากขึ้น มีการลงทุนและเร่ิมมีการแข่งขันกัน 
แต่ยังเป็นเพียง ยังน้อยอยู่ ดังนั้นจะสรุปถึงลักษณะของขั้นเร่ิมขยายตัวได้ดังนี้ 
 1. ผู้ใช้บริการยอมรับมากขึ้น  
 2. มีการลงทุนเพิ่มขึ้น 

 3. การด าเนินกิจการเร่ิมใหญ่ขึ้น  
 4. มีการกระจายและขยายตัวมากขึ้น 
 5. มีการปรับปรุงเทคโนโลยีต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

 6. จะได้รับความสนใจและช่วยเหลือจากรัฐตามสมควร 

 3.ขั้นขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขั้นนี้จะมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทุกด้านอย่าง
รวดเร็ว มีการ ลงทุนเพิ่มมากขึ้นอีก จนกลายเป็นกิจการที่มีขนาดใหญ่ มีการแข่งขันกันอย่าง
แพร่หลายในทุกๆ ด้าน อย่างรวดเร็ว และมีผลก าไรสูง คุณภาพและประสิทธิภาพอยู่ในขั้นที่ดี มี
ความนิยมสูง สรุปลักษณะของขัน ขยายตัวอย่างรวดเร็วได้ดังนี ้

 1. การด าเนินงานมีระบบมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว กิจการใหญ่ขึ้น 
 2. มีการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น ผลตอบแทนสูง  
 3. มีการแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้น เร่ิมรุนแรง 

 4. รัฐเร่ิมออกข้อก าหนดต่างๆ เพื่อควบคุม 
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 4.ขั้นเจริญเต็มท่ี ในขั้นนี้อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทุกอย่าง จะมีความเจริญอย่าง
เต็มที่ จะมีมากที่สุด จนต้องมีการรวมตัวกัน การขยายตัวมีอัตราที่น้อยลงตลอดจนมีกฎระเบียบและ
ขอบก ที่จะคอยควบคุมมากขึ้น ในขั้นนี้คุณภาพและประสิทธิภาพของการขนส่ งจะมีมากที่สุด 
พอที่จะสรุปลักษณะของขั้นอ่ิมตัวได้ดังต่อไปนี้ 

 1. การขยายตัวมีอัตราต่ าลง  

 2. มีการประสานงานและร่วมมือกัน 

 3. ข้อบังคับระเบียบของทางราชการจะมีมากขึ้น 

 4. ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีต่างๆ จะสมบูรณ์ที่สุด 

 5.ขั้นซบเซาหรือขั้นเสื่อมโทรม เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่
แล้ว ก็จะมีการ เสื่อมสลายลงเช่นเดียวกับการขนส่งก็จะมีลักษณะเช่นนี้เหมือนกัน กล่าวคือ เมื่อมี
ความนิยมสูงก็จะมีโอกาส 

ที่จะนิยมลดน้อยลง ทั้งนี้เพราะมีรูปแบบของการขนส่งชนิดใหม่ๆ เกิดขึ้น ความส าคัญของรูป
แบบเดมิก็ลดลง ผู้ใช้บริการก็จะหันไปใช้รูปแบบการขนส่งชนิดใหม่ ในขั้นนี้จะมีก าไรน้อย ต้นทุน
ในการด าเนินงานก็จะสูงขึ้น และความนิยมจะลดลงเร่ืองๆ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะของขั้นซบเซา
ได้ดังนี ้

 1. เร่ิมเสียลูกค้า (Lost on Traffic) ให้กับการขนส่งชนิดใหม่  

 2. การด าเนินงานโดยทั่วๆไปจะมีก าไรน้อยมาก  

 3. ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เร่ิมผ่อนคลายลง  

 4. ผู้ด าเนินงานพยายามหาวิธีการเพื่อให้กิจการอยู่รอด 

 5.อุปกรณ์ต่างๆเร่ิมลดน้อยถอยลง 

 วัฏจักรชีวิตของการขนส่งที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จะเร่ิมตั้งแต่ขั้นทดลอง ขั้นเร่ิม
ขยายตัวขึ้น ขยายตัว อย่างรวดเร็ว ขั้นอ่ิมตัวและก็มาหยุดลงที่ขั้นซบเซา โดยเมื่อมาถึงขั้นซบเซา
แล้วก็จะย้อนกลับไปยังจุดเร่ิมต้น คือ ขั้นทดลองใหม่ มีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่เช่นนี้เร่ือยไป
ตามค ากล่าวที่ว่า การขนส่งที่มีความรวดเร็วสูง จะไล่ให้การขนส่งที่ความรวดเร็วหายออกไปจาก
ตลาดนั้นเอง 

 ขอบเขตและหน้าท่ีของการขนส่ง 

 การขนส่งเราถือว่าเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ จากจุดหนึ่งไปยังอีกและถือเป็น
การด าเนินงาน ชนิดหนึ่งที่ท าหน้าที่ให้บริการตามความต้องการของมนุษย์ โดยไม่สามารถเห็นเป็น
รูปของสินค้าได้แต่จะอยู่ในรูปของการบริการ ซึ่งไม่มีตัวตนตาก็สามารถสัมผัสได้ซึ่งถ้าเราพิจารณา 
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กันในลักษณะของการด าเนินงาน และการบริโภค แล้วเราก็สามารถที่จะกล่าวได้ว่าในแง่ของการ
ผลิต การขนส่งจะท าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายปัจจัยที่ใช้ในการผลิตต่างๆ เช่น วัตถุดิบ วัสดุ และ
อุปกรณ์ในการผลิต เป็นต้น โดยจะขนส่งมาเพื่อท าการผลิตเป็นสินค้าและบริการต่อไปส่วนในแง่
ของการบริโภคนั้น การขนส่งจะมีหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายผลผลิตที่ส าเร็จออกมาเป็นสินค้า และ
การบริการไปสู่ตลาด ให้ถึงมือผู้บริโภคได้อย่างทันเวลาและความต้องการในทุกสถานที่ 

ดังนั้นถ้าพิจารณากันถึงหน้าที่ของการขนส่งที่มีต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์แล้ว สามารถ 
พิจารณาได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

 1. หน้าที่โดยตรง ในลักษณะนี้หมายถึง การขนส่งจะมีหน้าที่ในการขนส่งตัว
บุคคลจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หน่ึงกล่าวคือ เป็นการขนส่งผู้โดยสาร 

 2. หน้าที่โดยอ้อม ในลักษณะนี้การขนส่งจะมีหน้าที่ในการขนส่งสินค้าและ
บริการต่างๆ ทั้งที่ สินค้าส าเร็จรูปหรือวัตถุดิบ จากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงาน หรือจากโรงงานไป
ยังตลาด ถ้าเราพิจารณาในทาง เศรษฐกิจแล้ว การขนส่งจะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 1. มีหน้าที่ในการน าทรัพยากรจากแหล่งวัตถุดิบไปยังโรงงานผลิต และตลาด
จนถึงมือผู้บริโภค  
 2. ท าให้เกิดอรรถประโยชน์ต่างๆ เช่น ด้านเวลาและสถานที่ (Creator of time and 
places) 
 3. เป็นตัวเชื่อมช่องว่าง (Bridging the Gap) จากที่หนึ่งกับอีกที่หนึ่ง  
 สรุปได้ว่าการขนส่งจะท าหน้าที่เป็นสื่อกลาง หรือตัวเชื่อมโยงในการติดต่อกัน
ระหว่างสองท าเลที่ตั้งและระหว่างการผลิตกับการบริโภคให้เกิดการประสานกันได้ด้วยดี ทั้งนี้
เพื่อที่จะท าหน้าที่ตอบสนอง ความต้องการ ของมนุษย์ในด้านต่างๆ นั่นเอง 

 

2. การขนส่งทางถนนหรือทางบก 

 การวางยุทธศาสตร์และก าหนดกลยุทธ์ของกรมการขนส่งทางถนน 
 จะพิจาร การวิเคราะห์ สถานะของหน่วยงาน เพื่อมาก าหนดเป็นกลยุทธ์และแนว
ทางการด าเนินงานที่ เชื่อมโยง สอดคล้องกัน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนา ส่งเสริม และก ากับดูแลระบบการขนส่งทางถนน สิทธิ
ภาพและสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมีกลยุทธ์คือ 
 1. พัฒนาและควบคุมมาตรฐานการให้บริการขนส่งผู้โดยสารทางถนนส่งเสริมการ 
ใช้บริการรถ สาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้รับบริการ 
 2. พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการให้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเพื่อการ 
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 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ทั้งนี้ มีตัวชี้วัด คือ 
 2.1 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการระบบขนส่งด้วยรถโดยสาร 
 สาธารณะ 
 2.2 ระดับความส าเร็จในการก าหนดระบบและส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการ 
ขนส่งด้วยรถบรรทุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี3.19 รถบรรทุก 
 
 ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนา ส่งเสริม และก ากับดูแลการขนส่งทางถนนให้มีความ 
ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์ คือ การเสริมสร้างระบบความปลอดภัยในการ 
ขนส่งทางถนนรวมถึงการใช้รถให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ มีตัวชี้วัด คือ จ านวนรถโดยสาร 
ขนาดใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาการบริหารงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศ โดยมีกล 
ยุทธ์ คือ การพัฒนา งานด้านบริการประชาชน ทั้งนี้ มีตัวชี้วัด คือ ร้อยละความพึงพอใจ และความ 
เชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการด้านทะเบียนรถ และใบอนุญาตขับรถการขนส่งทางบก แบ่ง
ออกเป็น ทางรถไฟ และทางรถยนต์ การเดินทางโดยรถไฟ ปลอกภัย สะดวกสบาย แต่ก็ไม่สามารถ
แวะพักระหว่างทาง หรือออกไปนอกเส้นทางได้ แต่การ เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวสามารถแวะพัก
ตามเส้นทางที่ต้องการได้ ในปัจจุบันมีรถยนต์หลาย ประเภทบริการรับส่งผู้โดยสาร เช่น รถประจ า
ทาง รถยนต์รับจ้าง(Taxi) รถเช่า การมีรถยนต์หลาย ประเภท ท าให้การเดินทางสะดวกสบายและ
สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางมากขึ้นการขนส่งสินค้าทางบกหรือทางถนน คือ 

 1. รถยนต์ 
 2. รถบรรทุก 
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 การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุก 
 การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบก
ทั้งนี้ในปัจจุบันได้มีถนนเพิ่มมากขึ้น ขยายถนนเชื่อมโยง ระหว่างจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงโดยมี
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่งซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุกนั้นสามารถ
แก้ปัญหาในด้านการจ าหน่ายสินค้าเพราะการขนส่งสินค้า สะดวกรวดเร็วสามารถส่งสินค้าไปถึงผู้
ใช้ได้โดยตรง 

 ข้อดี 
 1. สะดวกรวดเร็ว  
 2. เป็นตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้โดยตรง  
 3. บริการได้ถึงที่โดยไม่ต้องมีการขนถ่าย 
 4.ขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า  
 5. เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง  
  
 ข้อเสีย  
 1. ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 
 2. มีความปลอดภัยต่ า เกิดอุบัติเหตุบ่อย  
 3. ก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ  
 4. ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 
  

 การขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก 

 การขนส่งด้วยรถยนต์ พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 
รถยนต์มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเคร่ืองยนต์อย่างต่อเนื่อง เคร่ืองยนต์มีก าลังมากขึ้นท าให้บรรทุก
ได้มากขึ้น และมีความเร็วขึ้น รวมทั้งเคร่ืองยนต์และอุปกรณ์มีความเชื่อถือได้อีกด้วย 

 ข้อได้เปรียบรถบรรทุก  

 1. รวดเร็ว speed รถบรรทุกจัดเป็นบริการขนส่งที่รวดเร็ว ความรวดเร็วอยู่ที่
ยานพาหนะที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูง รถบรรทุกขนสินค้าไม่ได้มาก ดังนั้น จึงใช้เวลาน้อย
ในการรวบรวมสินค้าให้เต็มคันรถ (Full truck load : FTL) รวมทั้งการขนถ่ายสินค้าขึ้นรถและออก
จากรถใช้เวลาน้อย ความรวดเร็วการขนส่งช่วยลดวงจรเวลาสั่งซื้อ (Oder cycle time) ท าให้ลด
สินค้าคงคลังและลดความสูญเสียที่เกิดจากวัสดุเสื่อมสภาพ รวมถึงสินค้าหมด และสินค้าที่ทันสมัย
อีกด้วย 
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 2. เป็นบริการขนส่งจากที่ถึงที่ Door-to-Door Service รถบรรทุกสามารถเดินทาง
ไปตามถนนใหญ่ เรือเล็กหรือแม้แต่ไม่มีถนน หากไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคจนเกินขีด
ความสามารถของรถบรรทุก ดังนั้น รถบรรทุกจึงสามารถเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ เพื่อบรรทุกและ 
สินค้าได้ดีกว่ารูปแบบ การขนส่งอ่ืน บริการขนส่งแบบจากที่ถึงที่ หมายถึงการใช้ยานพาหนะคัน
เดียวกันบรรทุกสินค้าจากต้นทางไปถึงปลายทางโดยสินค้าไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ 
รถบรรทุกเมื่อบรรทุกสินค้าจากต้นทางจะเดินทางตรงไปยังปลายทาง โดยสินค้าไม่ เปลี่ยนถ่าย
ยานพาหนะ เช่นบรรทุกสินค้าจากโรงงานในกรุงเทพฯ ไปให้ลูกค้าที่เชียงใหม่ได้ โดยตรงการ
ขนส่งรูปแบบอ่ืน จะต้องมีการการขนถ่ายเปลี่ยนยานพาหนะ เช่น ขนส่งสินค้าจากโรงงานใน
กรุงเทพฯ ไปยังร้านค้าที่เชียงใหม่ด้วยรถไฟ บริษัทต้องขนสินค้าจากโรงงานด้วยรถบรรทุกไปขึ้น
รถไฟ เมื่อรถไฟถึงเชียงใหม่ก็จะต้องขนถ่ายสินค้าออกจากรถไฟไปขึ้นรถบรรทุก เพื่อไปยัง
ปลายทางที่ต้องการเมื่อไปถึงปลายทางที่ต้องการแล้ว ก็ท าการขนถ่ายสินค้าออกจากรถบรรทุก ไป
เก็บไว้ที่คลังสินค้าปลายทาง 

 3. เครือข่ายครอบคลุม Extensive Road Network รัฐบาลลงทุนสร้างถนนเชื่อมโยง
ภูมิภาค จังหวัด อ าเภอและหมู่บ้าน เครือข่ายถนนที่เชื่อมโยงกันท าให้รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้
ทุกแห่ง ขณะที่รูปแบบการขนส่งอื่นมีเครือข่ายจ ากัด จึงให้บริการจ ากัดอยู่บางพื้นที่ 

 4. การแข่งขันสูง High Competition ตลาดรถบรรทุกมีการแข่งขันมากหรือน้อย 
ขึ้นอยู่กับนโยบาย ของแต่ละประเทศ ประเทศที่มีนโยบายให้ผู้ประกอบการมากราย และอนุญาตให้ 
มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การ แข่งขันจะมีมาก ประเทศที่มีการควบคุมจ านวนผู้ประกอบการ และ 
หรือไม่อนุญาตให้มีรถบรรทุกส่วนบุคคล การแข่งขันก็จะมีน้อย ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่ มี 
นโยบายผ่อนคลายกฎระเบียบ (deregulation) การขนส่ง ทา ให้มีการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันมีผลต่อ 
อัตราค่าขนส่งและคุณภาพบริการ 

 5. ความเสียหายน้อย Low Damage การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกมีความรวดเร็ว 
สินค้าอยู่บน ยานพาหนะระยะเวลาสั้น ประกอบกับถนนได้มาตรฐาน และยานพาหนะมีระบบกัน 
สะเทือนดี จึงลดความ เสียหายสินค้า ผู้รับสินค้าได้รับสินค้าในสภาพสมบูรณ์ซึ่งช่วยลดสินค้าคง 
คลัง  

 6. บรรทุกสินค้าปริมาณไม่มาก Small Carrying รถบรรทุกขนสินค้าได้น้อย เมื่อ 
เปรียบเทียบกับ รูปแบบการขนส่งอ่ืน รวมทั้ง ขนถ่ายใช้เวลาน้อย สินค้าจึง ถึงผู้รับเร็ว ลดปริมาณ
สินค้าคงคลังของลูกค้า และเพิ่มระดับการ บริการลูกค้า 
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 7. สามารถสนองความต้องการของลูกค้าMeeting Customer Requirements 
ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกมีจ านวนมาก และส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยท าให้
สามารถดูแลลูกค้าแต่ละรายได้มาก ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ยังคงให้บริการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอย่างมั่นคง และผู้ส่งของก็ยังคาดหวังจากผู้ประกอบการ ที่จะให้การ
ตอบสนองความต้องการดียิ่งขึ้น 

 8. ท าให้การขนส่งสมบูรณ์ Complete Transportation การขนส่งรูปแบบอ่ืนไม่
สามารถ ให้บริการสมบูรณ์ เช่น รถไฟให้บริการขนส่งแบบสถานีถึงสถานี หรือเรือให้บริการขนส่ง
แบบจากท่าเรือถึงท่าเรือ รถบรรทุกเป็นตัวเชื่อมต่อกับรูปแบบการขนส่งอ่ืน และท าให้การขนส่ง
สมบูรณ์ จึงกล่าวได้ว่ารถบรรทุกเป็นตัวปประสานงานสากล 

 ข้อก าหนดรถบรรทุกและการขนสินค้า 

 ตามกฎหมายการขนส่ง ก าหนดอุปกรณ์ขนส่งและน้ าหนักรถบรรทุก ดังนี้ลักษณะ
รถที่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าแบ่งเป็น 9 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. รถกระบะบรรทุก ครอบคลุมรถบรรทุก มีหรือไม่มีคอก หรือไม่มีอุปกรณ์ยก 
หรือเทของ มีหลังคา หรือไม่มีหลังคาก็ได้ 
 2. รถตู้บรรทุก ครอบคลุมถึงรถตู้ทึบ มีบานประตูปิดเปิดประตูส าหรับถ่าย 
ด้านข้างหรือด้านท้ายก็ได้ 
 3. รถบรรทุกของเหลว มีถังส าหรับบรรทุกของเหลว 
 4. รถบรรทุกวัสดุอันตราย ครอบคลุมน้ ามันเชื้อเพลิง ก๊าซเหลว สารเคมี วัตถุ 
ระเบิด และอ่ืน ๆ 
 5. รถบรรทุกเฉพาะกิจ ครอบคลุมรถบรรทุกเคร่ืองดื่ม ขยะมูลฝอย รถผสมซีเมนต์ 
และอ่ืน ๆ 
 6. รถพ่วง ครอบคลุมถึงรถพ่วงที่น้ าหนักรถรวมน้ าหนักรถบรรทุกทั้งหมด ลงบน 
เพลาล้อตัวเอง และ ต้องใช้รถอื่นลากจูง 
 7. รถกึ่งพ่วง ครอบคลุมรถพ่วงที่น้ าหนักรถรวมน้ าหนักรถบรรทุกบางส่วน เฉลี่ย 
เพลาล้อตัวเองและต้องใช้รถอื่นลากจูง 
 8. รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว เป็นรถกึ่งพ่วงโครงโลหะที่สามารถปรับความยาว
ช่วงล้อระหว่างรถลากจูง 
 9. รถลากจูง เป็นรถส าหรับลากจูงรถพ่วง รถกึ่งพ่วงบรรทุกวัสดุยาว 
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 ข้อมูลทางเทคนิคที่ควบคุมได้ 
 ข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นส่วนที่สามารถควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่ถูกต้องและ
เหมาะสมได้ โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ได้แก่ น้ าหนักบรรทุกและความสูงการขับเคลื่อน
จ านวนยางและเพลาแรงต้านอากาศน้ าหนักบรรทุกและความสูงที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มน้ าหนักบรรทุก
จากน้ าหนักบรรทุกปกติจะท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0 .05-0.06ลิตร/กม. ทุก ๆ 10 ตัน 
ในขณะที่ความสูงเกิน 3.6 เมตร จะท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.01ลิตร/กม. ในทุก ๆ ความสูง 

 การเลือกรถบรรทุกให้เหมาะสมในการเลือกใช้รถบรรทุกให้เหมาะสมกับน้าหนัก
บรรทุกผู้ประกอบการรถบรรทุก รเลือกใช้กาลังปริมาณ 10 - 12แรงม้า/ตัน ยกตัวอย่าง เช่น 

 1. ถ้าต้องการน้ าหนักบรรทุกรวม12 ตัน ควรใช้รถขนาด 10*12 = 120 แรงม้า ถึง 

12*12 = 144แรงม้า 

 2. ถ้าต้องการน้ าหนักบรรทุกรวม 21 ตัน ควรใช้รถขนาด 10*21 = 210 แรงม้า ถึง 
421 = 25 2แรงม้า การเลือกใช้รถพ่วงและรถลากจูงให้ เหมาะสมกับน้าหนักบรรทุกส าหรับรถพ่วง
และรถลากจูงควรเลือกใช้กาลังประมาณ 8-10แรงม้า/ตัน ยกตัวอย่าง เช่น ถ้าต้องการ น้ าหนัก
บรรทุกรวม 37.4 ตัน ควรใช้รถขนาด 8*37.4 = 299 

 แรงม้า ถึง 10*37.4 = 374แรงม้า จะเห็นได้วาการเลือกใช้ก าลังของ เคร่ืองยนต์ที่
สูงมิได้ท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงมากกว่าเคร่ืองยนต์ที่มีก าลังต่ าเสมอไป แต่สิ่ง ส าคัญที่ควร 
พิจารณาในการเลือกใช้รถนั้นควรจะต้องพิจารณากาลังของเคร่ืองยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 1. จ านวนยางและยางเพลาเพิ่มขึ้น 4 เส้น จะท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เพิ่มขึ้น 
(9,05 ลิตร/กม 

 2. เพลาเพิ่มขึ้น 1 เพลา จะท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.01ลิตร/กม. 

 3. การขนานกันของเพลาคู่ท้าย เพลาคู่ท้ายที่ไม่ขนานกันนั้นส่งผลท าให้การ
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.01ลิตร/กม. 

 4. แรงดันลมยาง แรงดันลมยางที่น้อยเกินไปจะท าให้หน้ายางสัมผัสผิว ถนนมาก
เกินไป ซึ่งจะเพิ่มแรงต้านทานการหมุนของล้อ ท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น แรงดันลม
ยางที่ต่ ากว่าปกติ 0.81 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงขึ้น 0.01ลิตร/กม. 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงต้านทานการหมุนและแรงดันลมยาง เมื่อแรงดันลมยาง
ลดลงจากต าแหน่งที่เหมาะสมจะท าให้แรงต้านทานการหนุนเพิ่มขึ้น - แรงต้านอากาศ แรงต้านของ 
อากาศ แรงต้านของอากาศจะต้านการเคลื่อนที่ของรถท าให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.20 
ลิตร/กม. แต่เราสามารถที่จะลดแรงต้านของอากาศให้ต่ าลงได้โดยติดตั้งอุปกรณ์ดักลม 

 การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ ภายในเคร่ืองยนต์มีระบบต่าง ๆ ที่ต้องบ ารุงรักษา
มากมาย อาทิเช่น ระบบเชื้อเพลิง ระบบบรรจุอากาศ ระบบหล่อเย็น ระบบหล่อลื่น การปล่อยให้
เคร่ืองยนต์อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.19 ลิตร/กม. 

 ภาวะแวดล้อมภายนอก 
 1. สภาวะแวดล้อมภายนอกประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
ชน 111งลาดชัน และสภาพการจราจรเป็นต้น 
 2. การขึ้นทางลาดชัน ท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 0.03 ลิตร 
 3. สภาพการจราจรที่ติดขัดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง
เพิ่มขึ้น 
 4. แม้สภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็ตามแต่ก็ 
สามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อหลักเลี้ยงสภาวะที่ท าให้สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 

3.การบริหารงานขนส่ง 
 วัตถุประสงค์ของการบริหารงานขนส่ง 

 กิจการขนส่งก็เหมือนกับกิจการธุรกิจโดยทั่วๆ ไป จะต้องมีการบริหารงานให้

ด าเนินงานไปด้วยดี มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน  ซึ่งในบทนี้จะขอกล่าวถึงหัวข้อที่น่าสนใจส าหรับ

การบริหารงานด้านการขนส่ง ดังนี้ 

 1. หน้าที่ของผู้บริหารงานการขนส่ง 
 2. หน่วยงานหลักทางด้านการขนส่ง 
 3. การวางแผนการขนส่ง 
 4. การประสานงานการขนส่ง 
 5. การควบคุมการขนส่ง 
 เทคนิคในการก าหนดเส้นทางการขนส่ง 
 ในการบริหารงานการขนส่งให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือบรรลุผลส าเร็จได้นั้น
จะต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้ด าเนินไปตามนโยบาย
ที่ตั้งไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ววัถุประสงค์ในการบริหารงานการขนส่งที่ส าคัญมีอยู่ 3 ประการ ดังนี้ 
 1. ท าให้เกิดระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
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 2.ให้อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ได้มาตรฐานและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เต็ม ความสามารถ 
 3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ และลดต้นทุนในการด าเนินงานให้น้อยที่สุด 
 จะพิจารณาได้ว่า วัตถุประสงค์ในการบริหารงานขนส่ง ก็เพื่อที่จะพยายามท าให้

เคร่ืองมือและ อุปกรณ์ในการขนส่งต่างๆ ถูกใช้งานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะ

ท าให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  โดยอาศัยระบบการบริหารและควบคุม  ตลอดจนการ

วางแผนที่ดีน้ันเอง 

 หน้าท่ีของผู้บริหารงานขนส่ง 
 บุคคลผู้ บ ริหารด้ านการขนส่ ง  จะต้องมีหน้ าที่ ห รือมีความ รับผิดชอบ 
(Responsibility) ในหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ เช่น 
 1. จัดการและจัดหาอุปกรณ์การขนส่ง ผู้บริหารการขนส่ง จะต้องพยายามจัดหา

อุปกรณ์ที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อน ามาใช้ในการขนส่งและพยายามบริหารงานการขนส่งทั้งงานทั่วไป 

 ด้านงานการขนส่ง โดยตรงให้มีระเบียบและมีมาตรฐาน 

 2. ควบคุมดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง ความรับผิดชอบข้อนี้ต่อเนื่องจากข้อแรก

กล่าวคือ เมื่อผู้บริหาร จัดหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการขนส่งมาแล้ว จะต้องพยายามควบคุมการใช้งาน

อุปกรณ์ ตลอดจนการดูแล รักษา และซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ เพื่อให้เคร่ืองจักรอุปกรณ์นั้นๆ มีอายุการ

ใช้งานให้นานที่สุด ในเร่ืองการซ่อมบ ารุง (Maintenance) นี้มีอยู่ลักษณะหนึ่งที่จ าเป็นต้องค านึงถึง 

คือค าว่า "Preventive Maintenance" เป็นการของ บ ารุงก่อนที่เคร่ืองจักรอุปกรณ์จะเสียหรือช ารุด 

โดยเมื่ออายุการใช้งานใกล้จะหมดอาย ต้องรีบด าเนินการและซ่อมให้ทันท่วงที โดยเฉพาะส าหรับ

การขนส่งทางอากาศต้องให้ความส าคัญในการซ่อมบ ารุงลักษณะนี้ให้มาก 

 3. ให้ค าแนะน าความรู้เกี่ยวกับการสับเปลี่ยนและทดแทนอุปกรณ์การขนส่ง 

ผู้บริหารการขนส่งจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองจักร อุปกรณ์ในการขนส่ง เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า

เกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือทดแทนอุปกรณ์ ในการขนส่ง ซึ่งอาจจะเป็นการพิจารณาโยกย้าย 

เคลื่อนย้าย การหาอุปกรณ์อ่ืนมาทดแทน ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี ไม่ต้องหยุดชะงัก

และทันต่อเวลา  

 4. ให้ค าแนะน าเร่ืองการจัดซื้ออุปกรณ์การขนส่ง ผู้บริหารการขนส่งจะต้องให้

ค าแนะน าและช่วยตัดสินใจในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการขนส่ง  โดยต้องให้ค าแนะน าในเร่ือง
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ที่เกี่ยวกับความสามารถ ประสิทธิภาพและรู้จักเปรียบเทียบอุปกรณ์ต่างๆ  ที่เหมาะสมก่อนจะ

ตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ 

 5. ควบคุมเร่ืองเชื้อเพลิง  เป็นเร่ืองที่ส าคัญและเป็นปัญหามากส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่

ในการบริหาร งานการขนส่ง  ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีการควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงให้รัดกุมให้

มากที่สุด  เพราะถ้ามีการ ควบคุมไม่ดีพอแล้ว  จะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงสูงและเป็นสาเหตุ

ให้กิจการประสบผลขาดทุนได้ 

 6. การจัดการทั่วไป  นอกจากผู้บริหารการขนส่งจะต้องบริหารและควบคุมงานที่

เกี่ยวข้องกับการขนส่งโดยตรงแล้วจ าเป็นจะต้องท าหน้าที่บริหารงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องอีกด้วยการ

จัดการเร่ืองก าลังคนการควบคุมพนักงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขนส่งนี้เป็นต้น  

 งานหลักทางด้านการขนส่ง 

 ในการจัดการด้านการขนส่ง เป็นการด าเนินงานอย่างหนึ่งที่เป็นเชิงสร้างมูลค่าจาก
ท าเลที่ตั้ง (Locational) มีงานหลักที่สามารถแสดงได้ดังรูปที่  
 

 

 

 

ภาพท่ี 3.20 งานหลักทางด้านการขนส่ง 

 จากรูปดังกล่าวจะพิจารณาได้ว่า  หน่วยงานหลักทางด้านการขนส่งสามารถแบ่ง
ได้เป็น  3 ฝ่าย ดังนี้  
 1. ฝ่ายด าเนินงาน (Operation) เป็นฝ่ายปฏิบัติการท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ดังนี ้
 ก. งานด้านการผลิต (Productions)  
 ข. งานด้านการให้บริการ (Services) 
 ค. งานดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง (Maintenance) 

 2. ฝ่ายควบคุมการจราจร (Traffic)เป็นฝ่ายขายท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ดังนี ้

การขนส่ง 

การบัญช ีการด าเนินงาน กาการจราจร 
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 ก. งานด้านการตลาด (Marketing) 
 ข. งานด้านการขาย (Seling) 
 3. ฝ่ายบัญชี (Accounting) ท าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิน (Finance) การบัญชี 

รายรับ รายจ่าย ของการด าเนินงาน 

 การวางแผนการขนส่ง 

 การบริหารงานด้านการขนส่ง  มีลักษณะที่ส าคัญอยู่  3  ประการ คือ 

 1. การวางแผนการขนส่ง (Planning)  
 2. การควบคุมการขนส่ง (Control) 
 3. การประสานงานการขนส่ง (Co-ordination) 
ในการวางแผนด้านการขนส่ง มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1.เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  
 2. ใช้ควบคุมการปฏิบัติงานให้ง่ายและเป็นขั้นเป็นตอน 
 3. ควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 4. ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย 
 ขั้นตอนในการวางแผนการขนส่ง สามารถแสดงได้ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.21   ขั้นตอนในการวางแผนการขนส่ง 

จากภาพดังกล่าวนี้  เราจะพิจารณาได้ว่าในการวางแผนการขนส่ง  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1.ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2.วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาแล้ว 
 3.ตีความและแปลความข้อมูลหลังจากที่ท าการวิเคราะห์แล้ว ท าการวางแผน 

วิเคราะห์ 

วางแผน 

ด าเนินการ แก้ไขปรับปรุง 

ประเมินผล 
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 โดยอาศัยข้อมูลที่แปลความหมายออกมาแล้ว 
 4. ด าเนินการไปตามแผนที่ได้วางไว้  
 5. ประเมินผลและตรวจสอบ  

 6. แก้ไขปรับปรุง  

 7. ด าเนนิการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

  การควบคุมการขนส่ง 

 เมื่อได้มีการวางแผนการขนส่งเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องมีการควบคุมให้เป็นไป

ตามแผนหรือ วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยมีวัตถุประสงค์ ในการควบคุมดังต่อไปนี้ 

 1. ควบคุมเพื่อป้องกันการซ้ าซ้อนกันของงานมากเกินไป 

 2. ควบคุมให้เกิดการใช้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่  

 3. ช่วยลดต้นทุนในการด าเนินงานขนส่ง 

 4. สนับสนุนให้มีการด าเนินงานขนาดใหญ่ 

 ในการบริหารการขนส่งถ้าไม่มีการควบคุมที่ดีแล้ว อาจจะมีการแข่งขันหรือการ

ปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนกัน เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นผลเสีย และถ้ามีการซ้ าซ้อนกันมากเท่าไรก็จะท าให้เกิดผล

เสียหายมากเท่านั้น  แต่ในบาง กรณีถ้าไม่มีการซ้ าซ้อนกันเลย อาจจะเกิดลักษณะผูกขาดและไม่มี

ข้อเปรียบเทียบก็อาจจะเกิดผลเสีย ได้เช่นกัน  นอกจากนี้จะต้องควบคุมให้สามารถใช้ประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ได้อย่าง เต็มความสามารถ เพราะถ้าสามารถใช้งานได้อย่าง

เต็มที่แล้ว จะช่วยท าให้สามารถลดต้นทุนได้ 

 การประสานงานการขนส่ง 

 ในการประสานงานการขนส่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 1. ป้องกันการแข่งขัน  

 2. ท าให้เกิดความยุติธรรม 

 3. เกิดความร่วมมือกันระหว่างการขนส่งแต่ละประเภท 

 4. ท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

 เมื่อมี การวางแผนและควบคุม (Planning and Controlling) ในการขนส่งเรียบร้อย

แล้ว เราก็จ าเป็นจะต้องมีการ ประสานงานการขนส่ง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี  มีการ

ประสานงานกันเป็นอย่างดี  เช่น การขนส่งบางอย่างไม่สามารถที่จะไปได้ทุกสถานที่  ก็จ าเป็นต้อง

อาศัยการขนส่งประเภทอ่ืนมาช่วย  เช่นน้ี แสดงให้เห็นว่าจ าเป็นจะต้องมีการประสานงานการขนส่ง 
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ในทุก ๆ ประเภท อยู่ในบางกรณีการขนส่งที่เคยใช้บริการอยู่ไม่สามารถจะใช้ได้เพราะมีเหตุจ าเป็น 

ก็จ าเป็นต้องหันไปใช้การขนส่งประเภทอ่ืนเข้ามาแทน เป็นต้น 

 เทคนิคในการท าหนดเส้นทางขนส่ง 

 ในการบริหารงนการขนส่งมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาก็คือการก าหนดเส้นทางที่

จะใช้ในการขนส่งหรือการก าหนดเส้นทางขนส่ง (Routing) เพราะจะท าให้การขนส่งมี

ประสิทธิภาพและและประสบผลส าเร็จตาม ต้องการ ซึ่งหลักหรือเทคนิคในการก าหนดเส้นทางอาจ

พิจารณาได้จาก 

 1. ก าหนดตามเส้นทางที่กฎหมายก าหนด 
 2. ก าหนดขึ้นตามนโยบาย  
 3. ก าหนดตามแหล่งชุมชน  
 4. ก าหนดขึ้นเพื่อความสะดวก 
 การก าหนดเส้นทางขึ้นมานี้ขึ้นอยู่กับว่า  ผู้บริหารหรือผู้ก าหนดมีนโยบายเช่นไร  
อาจจะก าหนดขึ้น ตามกฎหมาย โดยรับสัมปทานการขนส่งมาจากรัฐ  หรืออาจจะก าหนดขึ้นตาม
แหล่งชุมชน  โดยท าการขนส่ง ให้ผ่านแหล่งชุมชนต่างๆ หรืออาจจะก าหนดขึ้นเพื่อความสะดวกก็
ได้ในการด าเนินงานขนส่งที่ผ่านมาจะค านึงถึงเส้นทางไม่มากนัก โดยลักษณะการจัดเส้นทางจาก 
คลังสินค้ากลางไปยังคลังสินค้าย่อย และมีการปรับปรุงโดยการจัดการขนส่งได้ การวิ่งขนส่ง 
รวบรวมสินค้าจากคลังสินค้าย่อย จนเต็มเที่ยว หรือรถยนต์คันเดียววิ่งทะยอยแวะส่งสินค้า ที่นิยม
เรียกว่า Milk Run หรือ Load Consolidation  
 
4. กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่ง 

 ปัจจุบันการขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหา
วัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจ าหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่
ส าคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการ
ขนส่ง ประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้ 
 1.ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าเช่าสถานที่จอดรถ เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น 
 2.ต้นทุนผันแปร (Variable cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อ 
ปริมาณการให้บริการการขนส่ง เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ ามันหล่อลื่น เป็นต้น 
 3. ต้นทุนรวม (Total cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และ
ต้นทุนผันแปรเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นต้นทุนการบริการขนส่งทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงต้นทุนเที่ยวกลับ 
(Backhauling cost) ด้วย 
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 1. ต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดราคาค่าขนส่ง ได้แก่ 
 2. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า 
 3. ปริมาณหรือน้ าหนักของสินค้า ที่บรรทุก 
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลงรวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการรอ 
 5. ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายจึงจ าเป็นต้องมีการบวก
ค่าใช้จ่าย 

 ในส่วนที่เป็นเร่ืองของการประกันภัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนส่งผลให้
เกิดการปรับตัวของราคาน ้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังตารางด้านล่าง ซึ่งต้นทุนค่าน ้ามัน
เชื้อเพลิงมีสัดส่วนมากของต้นทุนการขนส่งทั้งหมด 

 เมื่อราคาน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นท าให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ ต้องแบกรับภาระ
ด้านต้นทุน ในด้านการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์จะต้องมีการ
วางแผนก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง และลดต้นทุนในการขนส่ง อาทิ
เช่น 

 1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจาก
น้ ามันดีเซลหรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG จะประหยัดกว่าการใช้
น้ ามันประมาณ 60-70% แต่ในการตัดสินใจติดตั้งระบบ NGV ผู้ประกอบการควรมีการตัดสินใจที่
ละเอียดถี่ถ้วน เนื่องจากการติดตั้งระบบ NGV ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง ในการติดตั้ง
ผู้ประกอบการควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ คือ พิจารณาประเภทของเคร่ืองยนต์ พิจารณา
สถานีบริการ NGV และเส้นทางในการขนส่ง สุดท้ายคือ การพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน ซึ่ง
การพิจารณาถึงองค์ประกอบเหล่านี้ จะท าให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความเป็นไปได้ของการติดตั้งใน
ด้านผลตอบแทนการลงทุน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

 2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่  หรือการใช้วิธีการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal transportation) ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการ
ขนส่งแต่2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียวซึ่งโครงสร้างของการ
ขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซึ่งโครงสร้างของ
ระบบขนส่ง สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้ 5 แบบ คือ 

 1. การขนส่งทางถนน เป็นรูปแบบการขนส่งที่นิยมใช้มากที่สุด ส าหรับการขนส่ง
ภายในประเทศ 
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 2. การขนส่งทางราง มีข้อจ ากัดในด้านสถานที่ตั้ง และสถานีบริการ ต้นทุนการ
ขนส่งต่ า และสามารถบรรทุกสินค้า ได้ครั้งละมากๆ 
 3. การขนส่งทางน้ า สามารถขนส่งได้คร้ังละมากๆ มีต้นทุนในการขนส่งต่ าที่สุด 
และเป็นการขนส่งหลักของการขนส่งระหว่างประเทศ 
 4. การขนส่งทางอากาศ ใช้ส าหรับการขนส่งระยะทางไกลๆ และต้องการความเร็ว
สูง มีต้นทุนการขนส่งสูงที่สุด และใช้กับสินค้าที่มีราคาแพง มีน้ าหนักและปริมาตรน้อย 
 5. การขนส่งทางท่อ ต้องมีการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งสถานที่รับและส่งสินค้าที่
แน่นอน 
 ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการ
ขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งในประเทศ ได้
เอ้ืออ านวยให้สามารถขนส่งถึงที่หมายปลายทางได้ (Door-to-door) ในขณะที่การขนส่งทางราง
ยังคงมีข้อจ ากัดอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการผสมผสานรูปแบบการขนส่งเพื่อให้สามารถทันกับการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยค านึงถึงต้นทุนการขนส่งให้ประหยัดที่สุด นอกจากนี้การ
ขนส่งทางรางยังสามารถใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้จึงเหมาะกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
ซึ่งการขนส่งสินค้า ระยะไกลจะใช้การขนส่งโดยรถไฟ และใช้การขนส่งโดยรถยนต์เพื่อส่งสินค้า
ระหว่างจุดต้นทางสินค้า กับสถานีต้นทางและระหว่างสถานีปลายทางกับจุดปลายทางสินค้า ส่วน
ระยะใกล้จะใช้การขนส่งทางถนน 

 นอกจากการปรับมาใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อประหยัดต้นทุนการ
ขนส่ง เช่น ทางน้ าซึ่งประหยัดกว่าการขนส่งทางถนน 8-9 เท่า หรือทางรางซึ่งประหยัดกว่าการ
ขนส่งทางถนนโดยประมาณ 3 เท่า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบยังช่วยในการแก้ปัญหาเร่ือง
การจราจรติดขัดได้อีกด้วย 
 3. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า การหาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ตามจุด
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้าน มีการ
จัดระบบการขนถ่ายสินคาการจัดพื้นที่การเก็บสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้า (บาร์โค้ด /สายพาน
ล าเลียง) ระบบบริหารคลังสินค้า มีการจัดประเภทสินค้า ที่จัดเก็บการบรรจุด้วยหน่วยมาตรฐาน 
(Stock Keeping Units: SKU) มีอุปกรณ์จัดวางสินค้า 

 การมีศูนย์กระจายสินค้า จะช่วยท าให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้เนื่องจากการ
ขนส่งตรงถึงลูกค้า ในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพักสินค้า ตามต่างจังหวัด ที่เป็นศูนย์กลาง
การขนส่ง ท าให้ส่วนใหญ่ต้องขนส่งรถเที่ยวเปล่ากลับหรือส่งสินค้า ไม่เต็มคันรถ ซึ่งการแก้ปัญหา
ดังกล่าวท าได้ โดยการมีศูนย์กระจายสินค้า ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีโครงข่ายกระจายสินค้า ท าหน้า ที่
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รวบรวมสินค้า ให้เต็มคันรถหรือจัดพาหนะให้เหมาะสมกับจ านวน และสอดคล้องกับสถานที่ส่ง
มอบสินค้า อีกทั้งยังมีเครือข่ายในการรวบรวมสินค้า หรือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่
ประหยัดพลังงานอีกด้วย 
 4. กลยุทธ์การขนส่งสินค้าท้ังเท่ียวไปและกลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง
ด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือ Backhauling managementเป็นการจัดการการขนส่งที่มีเป้าหมาย
ให้ เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยาน (Load ut il izat ion)เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้า 
เสร็จ จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ซึ่งท าให้เกิดต้น ทุนของการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่า
ประโยชน์ ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-value added cost)และ
ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้ต้นทุนการ
ประกอบการสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการขนส่งเที่ยวกลับ ในปัจจุบันยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากไม่ทราบปริมาณความต้องการในการขนส่ง

สินค้า รวมถึงจุดหมายปลายทางของสินค้าที่ส าคัญปริมาณความต้องการการขนส่งสินค้าระหว่าง
ทางและปลายทางมักจะมีปรมิาณไม่เท่ากัน 

 การบริหารการจัดส่งเที่ยวกลับจะประสบความส าเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการบริหาร
ด้านข้อมูลข่าวสาร (Information flow) ซึ่งกลุ่มผู้ประกอบการจะต้องมีการให้ความร่วมมือ การ
วางแผน การพยากรณ์ความต้องการ รวมถึงการเติมเต็มสินค้า (Collaborative planning forecasting- 
and replenishment: CPFR) 

 5. กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
และการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation 
management system; TMS) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ธุรกิจการขนส่ง ซึ่งก็คือ ความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือ 
การบริหารการจัดการด้านขนส่ง (Transportation manager) ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนการ
ด าเนินงานขนส่งและอีกองค์ประกอบหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง (Transportation 
optimizer) มีหน้าที่ช่วยการตัดสินใจในเร่ืองการบรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ 
 การท างานของระบบTMSจะครอบคลุมตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้าการเลือก
เส้นทางที่ประหยัดที่สุด (Routing) การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ (Utilization) การจัดตารางเดินรถ 
(Scheduling) การจัดสินค้า ขึ้นรถแต่ละคัน (Loading) ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการ
วางแผนค่อนข้างมาก หากต้องการให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ าสุด ดังนั้นระบบวางแผนการจัดส่งสินค้า จึง
เข้า มาช่วยท าให้ผู้วางแผนสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้า ได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลจาก
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ระบบติดตามยานพาหนะอัตโนมัติด้วยระบบดาวเทียมบอกต าแหน่ง (Automatic vehicle location 
system; AVSและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 การเลือกใช้ระบบ TMS ต้องค านึงถึงความสามารถในการลดค่าใช้จ่าย เวลาในการ
เดินทาง และความปลอดภัยเป็นหลัก ทั้งนี้ต้องพิจารณารวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้และความสามารถในการใช้งานได้จริง ดังนั้น
การเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับงานโลจิสติกส์ (E-logistics) ปัจจัยที่บริษัทควรใช้
ในการพิจารณาในการตัดสินใจลงทุนซอฟแวร์นั้นควรพิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 1. สามารถป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human error) 
 2. ท าในสิ่งที่มนุษย์ท าไม่ได้หรือท าได้แต่ใช้เวลานานมาก เช่น การประมวลผล
ข้อมูลต่าง ๆ  
 3. ท าให้งานเร็วขึ้น สะดวกขึ้นและง่ายขึ้น  
 4. การเพิ่มมูลค่าและความได้เปรียบทางธุรกิจ จากการใช้ระบบ เพราะจะเพิ่มความ 
ถูกต้องของข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการติดตามงาน 
 5. ความสามารการแก้ไขซอฟแวร์ด้วยตนเอง 
 6. ความสามารถในการบ ารุงรักษาซอฟแวร์ 
 7. ต้นทุนในการเป็นเจ้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 8. ความเข้ากันได้ของซอฟแวร์กับระบบการท างานขององค์กร 
 
 หากผู้ประกอบการสามารถน าระบบการบริหารการจัดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
มาใช้ในกิจกรรมการขนส่งขององค์กร จะท าให้องค์กรของผู้ประกอบการณ์สามารถบรรลุ
องค์ประกอบของการส่งมอบแบบ 5 Rs Delivery ดังนี ้
 1. Right Place ส่งมอบตรงสถานที่ 
 2. Right Time ตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการ 
 3. Right Quantity ตรงตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ 
 4. Right Quality สินค้าตรงตามคุณภาพที่ตกลง 
 5. Right Cost การส่งสินค้าตามราคาที่แข่งขัน 

 
 ถ้าองค์กรของคุณสามรถบรรลุการส่งมอบแบบ 5 RsDeliveryจะท าให้เกิด Just in 
Time คือ การส่งมอบแบบทันเวลา ถูกต้อง ถูกสถานที่ ตรงตามความต้องการภายใต้ต้นทุนที่แข่งขัน
เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ผู้บริหารต้องตรวจติดตามโดย
ตลอดคือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้าและบริการ โดยองค์กรควรก าหนด 
ดัชนวีัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่ง KPI ที่นิยมใช้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง ได้แก่ 
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1. OntimeDeliveries 
2. Damage 
3. Demurrage 
4. Assessorial 
5. Appointments 
6. Freight bill accuracy 

 ในการก าหนด KPI สิ่งที่ต้องค านึงถึงเสมอคือ ควรจะวัดให้ครบทุกมิติของโลจิ
สติกส์ มิใช่วัดเฉพาะด้านต้นทุนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการก าหนด KPI ที่ดี ต้องครอบคลุมในเร่ือง
ต่างๆ ดังนี้ Flexibility, Efficiency, Ability และ Responsiveness และที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควรลืม 
คือ ความปลอดภัยในการขนส่ง 

5. ปัจจัยท่ีส าคัญส าหรับการขนส่ง  

 ปัจจัยที่ส าคัญส าหรับการขนส่งในการประกอบกิจการทางด้านขนส่งนั้น มี
องค์ประกอบ (Factors) หรือปัจจัยที่ส าคัญ คือ เส้นทาง (Ways or Route) รถยนต์ (Vehicle) อุปกรณ์ 
(Equipment) สถานี (Terminal) และยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะต้องพิจารณาอีก เช่น ผู้ประกอบการ 
(Operator or Carrier) กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ (Regulations) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. เส้นทางในการขนส่ง (Way, Route)เส้นทางในการขนส่ง หมายถึง ถนน แม่น้ า 
ทะเล ทางรถไฟ และอากาศ เป็นต้น ซึ่งจะมีเส้นทางที่ใช้เดินทางเพื่อการขนส่ง ซึ่งอาจจะเป็น
เส้นทางที่สามารถมองเห็นได้ เช่น เส้นทางบนอากาศ หรือในทะเลมหาสมุทร เป็นต้น นอกจากนี้
เส้นทางในการขนส่ง อาจจะเป็นเส้นทางที่มีการ ใช้อยู่เป็นประจ า หรือเป็นคร้ังคราว หรืออาจจะ
เป็นเส้นทางที่ถูกก าหนดขึ้นตามความต้องการก็ได้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.22 รางรถไฟและถนน 
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ภาพท่ี 3.23 แผนที่ทางรถไฟ 

 2. รถยนต์ในการขนส่ง (Vehicle)อุปกรณ์ในการขนส่งในที่นี้หมายถึง รถยนต์ 
รถไฟ เรือ เคร่ืองบิน เส้นท่อ และอ่ืนๆ ในการขนส่งนี้ ก็อาจแบ่งออกเป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย
และอ านวยความสะดวก ให้กับผู้โดยสารและอุปกรณ์เพื่อการส่งสินค้าและบริการ หรืออาจจะเป็น
อุปกรณ์เพื่อการขนส่งสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เฉพาะก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.24รถยนต์ในการขนส่ง 
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 3. อุปกรณ์ในการขนส่ง (Equipment)อุปกรณ์ที่ใช้อ านวยสะดวกในการขนส่ง ใน
ที่นี้ หมายถึง รถยก อุปกรณ์ ขึ้นสินค้า เป็นต้น อาจแบ่งออกเป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย และยก
ขนสินค้า ซึ่งสามารถศึกษาได้โดยละเอียดจากต าราการจัดการคลังสินค้าของผู้เขียน 

 
ภาพท่ี 3.25อุปกรณ์ในการขนส่ง 

 4. สถานีในการขนส่ง (Terminal)เป็นสถานที่ซึ่งใช้เป็นจุดส าหรับหยุดรับส่ง
ผู้โดยสาร หรือสินค้า และบริการส าหรับการขนส่งแต่ละประเภท ซึ่งอาจจะเป็นสถานีต้นทางหรือ
ระหว่างเส้นทางก็ได้ การเรียกชื่อสถานีในการขนส่งนี้ ก็มีการเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่นท่า
อากาศยาน ใช้ส าหรับการขนส่งทางอากาศ ท่าเรือใช้ส าหรับการขนส่งทางน้ า  สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร และสถานีขนส่งสินค้าใช้ส าหรับการการขนส่งทางบก เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.26สถานีรถยนต์โดยสาร 
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ภาพท่ี 3.27สนามบิน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.28สถานีรถไฟ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.29 ท่าเรือ 
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 ปัจจัยหรือองค์ประกอบทั้ง 4 ประการ ที่กล่าวข้างต้นนี้ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ส าหรับการขนส่ง ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีและจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เลย เช่น ถ้ามีเส้นทางและมี
สถานีในการขนส่ง แต่ขาดอุปกรณ์ ในการขนส่ง ก็ไม่สามารถที่จะด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้หรือมี
สถานีส าหรับการขนส่ง และอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อม แต่ขาดเส้นทางส าหรับการขนส่ง ก็ไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้เช่นกัน ดังนั้นปัจจัยทั้ง 4 ประการนี้ คือ เส้นทาง รถยนต์ 
อุปกรณ์ และสถานีในการขนส่ง จึงเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าจ าเป็นและเป็นปัจจัย ที่ส าคัญส าหรับการ
ขนส่งซึ่งจะขาดไม่ได้เลย  

 นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่ต้องน ามาพิจารณาอีก เช่น กฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 
ผู้ประกอบการขนส่ง และการจัดการกิจการขนส่ง เป็นต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ เราจะต้องน ามาพิจารณา 
และถือว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประกอบกิจการด้านการขนส่งด้วย 

6. ปัญหาและอุปสรรคท่ัวๆไปท่ีพบในการขนส่ง 
 การท าธุรกิจในปัจจุบันต้นทุนในการขนส่งสินค้าเป็นต้นทุนที่มีส่วนส าคัญต่อ
ราคาสินค้าเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงมีราคาสูงขึ้นทุกวัน ดังนั้นการบริหารจัดการด้านการ
ขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพนอกจากจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการ
ลดต้นทุนทางธุรกิจได้อีกด้วย แต่การบริหารการขนส่งสินค้าในความเป็นจริงท าได้ค่อนข้างยาก 
เน่ืองจากเราไม่สามารถติดตามรถทุกคันที่เดินทางออกอกบริษัทได้ตลอดเวลา ท าให้พนักงานขนส่ง
สินค้าสามารถอ้างเหตุผล ในการหลีกเลี่ยงกฎระเบียบที่วางไว้ได้ตลอดเวลาดังนั้นการบริหารจัดการ
ด้านการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพนอกจากจะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่ง
ปัญหาใหญ่ๆที่พบในงานส่วนนี้ได้แก่ 

 1. การขับรถไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์หรือเวลาท างาน ซึ่งนอกจากสิ้นเปลือง
น้ ามันเชื้อเพลิงมากกว่าปกติแล้ว อาจเกิดการทุจริตขโมยสินค้าหรือขโมยน้ ามันได้ 

 2. การขับรถที่เร็วเกินกว่าปกติ สามารถท าให้เกิดอุบัติเหตุ และสินค้าที่บรรทุก
เสียหาย 

 3. การขนส่งสินค้าล่าช้ากว่าก าหนดโดยไม่สามารถทราบสาเหตุที่แท้จริง การ 
ตรวจสอบต าแหน่งของยานพาหนะ ต้องโทร สอบถามพนักงานขับรถซึ่งข้อมูลที่ได้มามีความ 
น่าเชื่อถือ 

 4. พนักงานน ารถไปใช้นอกเวลาโดยไม่ทราบสาเหตุ นอกจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมบ ารุง เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาที่ด้านอ่ืนๆ เช่นเมาแล้วขับ 
 5.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์อย่างแท้จริงแบ่งย่อยได้ 4 
รูปแบบดังนี้ 
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 1.ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งแบบมีกรอบเวลา (Vehicle Routing Problem with 
Time Windows: VRPTW) ปัญหาชนิดนั้นเป็นปัญหาการขนส่งสินค้าที่ก าหนดเงื่อนไขด้านเวลาใน
การส่งมอบสินค้าลักษณะของปัญหาคือมีคลังสินค้า 1 แห่ง มีรถบรรทุกขนส่งสินค้าเต็มคัน ซึ่งเป็น
รถแบบเดียวกัน ขนาดบรรทุกเท่ากัน บรรทุกสินค้าไม่เกินความสามารถของรถ ออกเดินทางไปส่ง
สินค้าให้ลูกค้าแต่ละแห่งซึ่งแต่ละแห่งใช้เวลาไม่เท่ากัน เวลาที่รถบรรทุกแต่ละคันใช้ต้องไม่เกิน
เวลาที่อนุญาต จะเดินทางไปถึงลูกค้าเร็วหรือช้ากว่าก าหนดไม่ได้ 
 2.ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งแบบระบุน้ าหนักและข้อจ ากัดของระยะทาง 
(Capacitated and Distance-Constrained VRP: DCVRP) เป็นปัญหาการเดนทางขนส่งสินค้าให้ได้
ปริมาณตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายด้วยรถบรรทุกจ านวนเต็มคัน โดยก าหนดให้
รถบรรทุกทุกคันมีความสามารถในการบรรทุกเท่ากัน ลูกค้าจะรับสินค้าจากรถบรรทุกได้เพียงคัน
เดียว โดยเส้นทางที่ใช้ต้องเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดและผ่านลูกค้าครบทุกราย  
 3. ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งแบบการขนส่งเที่ยวกลับ (Vehicle Routing 
Problem with Backhual: VRPB)เป็นปัญหาการส่งของให้ลูกค้าระยะไกลที่ใช้เวลาเดินทางเป็น
เวลานานและต้องวิ่งกลับด้วยการบรรทุกเที่ยวเปล่าข้อจ ากัดที่ส าคัญระหว่างลูกค้าขาไปและลูกค้าขา
กลับคือเส้นทางที่ต้องจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าขาไปก่อนลูกค้าขากลับ ปริมาณความต้องการของ
ลูกค้าอาจเป็นการส่งมอบสินค้าหรือเก็บคืนสินค้า เส้นทางที่ใช้ต้องผ่านลูกค้าครบทุกรายการ
บรรทุกสินค้าต้องไม่เกินความสามารถในการรับน้ าหนักของรถบรรทุกโดยไม่สามารถแยกสินค้า
หรือทยอยบรรทุกได้ เส้นทางที่ใช้เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด ถ้ามีการส่งสินค้าต้องท าการส่งสินค้าก่อน 
 4.ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าแบบขนส่งเที่ยวกลับโดยมีข้อจ ากัดของ 
เวลา (Vehicel Routing Problem with Backhaul and Time Windows: VRPBTW) แนวทางแก้ปัญหา
จากปัญหาดังกล่าว จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการจัดท าระบบจัดเส้นทางการเดินรถและค านวณ 
การบรรจุสินค้าส าหรับรถบรรทุก4 ล้อจากโปรแกรมส าเร็จรูปไมโครซอฟเอ็กซ์เซลล์ 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 1. เก็บรวบรวมความรู้และประสบการณ์การใช้ เส้นทางเดินเพื่อการขนส่งสินค้า
ของพนักงานขับรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขนาดบรรจุภัณฑ์และน้ าหนักของสินค้า
แต่ละตัว พื้นที่บรรทุกสินค้าในรถแต่ละคัน และน้ าหนักรวมในการบรรทุกสินค้า 
 2.สร้างแบบจ าลองในการจัดสินค้า 
 3. สร้างแบบจ าลองการแก้ปัญหาการใช้เส้นทางของพนักงานขับรถขนส่งสินค้า  
 4.ขาดเงินทุนเพียงพอที่จะเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการภายในบริษัท 
เช่น การลงทุนในระบบ GPS เพื่อควบคุมมาตรฐานในด้านการขนส่ง ซึ่งจะมีจุดคุ้มอยู่ที่สามารถคุม
รายจ่ายไม่ให้ฟุ่มเฟือยไปเร่ือยๆ หากไม่มีการควบคุมที่ดีพอ 

 5. ไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการเช่นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
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จริงในการขนส่งสินค้าระยะเวลาเดินทางที่ควรจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น
หากเรามีเคร่ืองมือที่สามารถบอกรายละเอียดการเดินทางได้เสมือนเราได้เดินทางไปกับรถด้วย
ตนเองแล้ว การควบคุม การขนส่งสินค้าก็ไม่ใช่ เร่ืองยากอีกต่อไป ปัญหาการขนส่งสินค้าเหล่านั้น 
อกจากจะควบคุมได้แล้ว เรายังจะพบว่าเราสามารถเพิ่มเที่ยวในการขนส่งสินค้าได้ จากเวลาที่
สูญเสียไปจากการควบคุมไม่ได้ สามารถลดค่าเชื้อเพลิงลงจากการที่พนักงานปฏิบัติตาม กฎระเบียบ
ที่วางไว้ เช่น ลดการขับรถเร็วการจอดรถไม่ดับเคร่ือง และการออกนอกเส้นทางการจัดการ 

 6. การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการจัดการเส้นทางการขนส่ง ระบบ GPS 
Tracking เป็นการระบุต าแหน่งของวัตถุผ่านระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning 
System: GPS) ซึ่งใช้เพื่อติดตามและระบุต าแหน่งของวัตถุนั้นๆจากระยะไกล โดยเทคโนโลยี GPS 
tracking นี้สามารระบุได้ครอบคลุมถึงพิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูดลองจิจูดความเร็วบนภาคพื้น ทิศทาง
และเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆ ที่เราติดตามอยู่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.30 ระบบ GPS Tracking 

 

 

 

 

 

https://www.prosoftgps.com/Article/Detail/72143
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นิยามศัพท์ 

ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
1 การกระจายสินค้า 

 
Distribution การกระจายสินค้าและการบริหาร

จัดการกระจายสินค้าเป็นเร่ืองของ
กิจกรรมการเคลื่อนย้าย สินค้าจาก
แหล่งผลิตไปสู่แหล่งของผู้บริโภค
อุปโภค หรือที่เราเรียกว่า “ลูกค้าคน
สุดท้าย” ในประมาณที่ต้องการ ใน
จ านวนที่ถูกต้อง และในความเร็วที่
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้ า โ ด ย ผ่ า น
กระบวนก า รต่ า ง  ๆ  ขอ งก า ร
กระจายสินค้า 
 

2 การขนส่ง  Transportation หมายถึง การเคลื่อนย้ายคน สินคัา
หรือบริการจากต าแหน่งหนึ่งไปยัง
อีกต าแหน่งหนึ่ง และการขนส่ง
ผลิตผลในประเทศไทยส่วนมาก
ยังคงใช้ระบบการขนส่งด้วยรถ
ธรรมดา และมีการขนส่งด้วยรถ
ห้องเย็น ซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิ
ได้ตามต้องการ  
 

3 การขนถ่ายสินค้า Discharge การจัดเตรียมสถานที่ท างานให้มี
ต าแหน่งประจ าของวัสดุแต่ละชนิด 
และการจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับ
เคลื่ อนย้ ายวัสดุ  เพื่อน าไปผ่าน
กระบวนการ ซึ่งการที่จะท าให้เกิด
สิ่ง เหล่านี้  ต้องอาศัยทักษะและ
ความรู้ในการสรรหาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ ในการขนถ่ ายวัสดุ ให้
เหมาะสมกับงาน 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
4 การขนส่งทางถนน

หรือรถยนต์ 
Road Transportation การขนส่งทางรถยนต์หรือทาง

รถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของการ
ขนส่ งทางบก  ทั้ งนี้ ในปั จจุบัน
รัฐบาลได้มีการสร้างถนน ขยาย
ถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆ 
ไ ด้ อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง  โ ด ย มี
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการ
ขนส่ง ซึ่งการขนส่งทางรถยนต์
หรือทางรถบรรทุกนั้น สามารถ
แก้ปัญหาในด้ านการจ าหน่ า ย 
สินค้าของพ่อค้าได้ เป็นอันมาก  
เพราะการขนส่งสินค้ าสะดวด 
รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้
ใช้ได้โดยตรง 

5 การขนส่งทางรถไฟ RailroadTransporta 
tion 

การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทาง
ก ารล า เ ลี ย งที่ ส า คัญที่ สุ ดของ
ประเทศไทย ด าเนินงานโดยการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่า
เป็นรัฐวิสาหกิจ เหมาะส าหรับการ
ขนส่งสินค้าหนักๆ ปริมาณมาก
แล ะ ใน ร ะ ย ะ ท า ง ไ ก ล  อั ต ร า
ค่าบริการไม่แพง การขนส่งทาง
รถไฟจะมีก าหนดเวลาออกและถึง
จุดหมายปลายทางในระยะเวลา
แน่นอน และมีความปลอดภัยจาก
การเสียหายของสินค้า 

 
6 การขนส่งทางเรือ Boat Transportation การขนส่งทางน้ า เป็นวิธีการขนส่ง

เก่าแก่มีมาตั้งสมัยโบราณ โดยการ
ใช้แม่น้ าล าคลองเป็นเส้นทาง 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
7 การขนส่งทางอากาศ Air transportation การล าเลียงคน สัตว์ และสิ่งของ

จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยใช้
ยานพาหนะที่ เคลื่อนที่ในอากาศ 
รวมถึงการเดินทางของมนุษย์โดย
ทางอากาศ 
 
 

8 การขนส่งทางท่อ Pipelinetransporta 
tion 

เ ป็ น ร ะ บ บ ข น ส่ ง ที่ มี
ลักษณะเฉพาะ  เนื่องจากสินค้าที่
ขนส่ งต้ อ งอยู่ ใ น รูปของ เหลว
บริเวณที่ท่อผ่านจะต้องมีความชัน
ไม่มากเกินไป เพื่อให้ของเหลวที่
ไหลผ่านท่อไม่ไหลย้อนกลับและ
ไม่มีการขนส่งเที่ยวกลับ  สินค้าที่
นิยมขนส่งทางท่อ ได้แก่ น้ ามันดิบ 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และก๊าซ
ธรรมชาติ 

 
9 การขนส่งทางบกถึง

ท่าขนส่ง 
Line haul การขนส่งทางบก โดยทางรถหรือ

ทางรถไฟ การขนส่งจากท่าส่ง
สินค้าต้นทางไปยังท่า รับสินค้า
ปลายทาง 

 
10 การขนส่งหลายทาง Multi-modal การขนส่งสินค้าที่ใช้วิธีการขนส่ง

อย่างน้อยสองวิธีขึ้นไป 

 

 
11 การขนส่งโดยไม่

ผ่านผู้ค้าส่ง 
Drop shipment การขนส่งสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต

ไปยังผู้ค้าหรือผู้บริโภคโดยไม่ผ่าน 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
12 การขนส่งแบบเต็ม

คันรถ 
Full-truck-load การขนส่งสินค้าที่ใช้พื้นที่เต็มคัน

รถ 
13 การขนส่งแบบเทียบ

ท่า 
Cross-dock-docking การขนส่งสินค้าโดยตรงจากจุดที่

รับสินค้าไปยังจุดจัดส่งสินค้า โดย
ข้ามคลังจัดเก็บสินค้าไป วิธีการ
ขนส่งเช่นนี้ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายและ
ระยะ เวลาในการขนส่ งสินค้ า
อุปโภคบริโภคแบบซื้อง่ ายขาย
คล่องและสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย 

 
14 การขนส่งแบบไม่

ผ่านคลังสินค้า 
Merge in transit โ ค ร ง ส ร้ า ง ด้ า น โ ล จิ ส ติ ก ส์ ที่

ด าเนินการขนส่งสินค้าที่ได้มีการ
รวบรวมและบรรจุหีบห่อแล้ว โดย
ไม่ผ่ านคลังกระจายสินค้า  จาก
ผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์มากกว่า
หนึ่งรายไปยังผู้บริโภค 

15 การขนแบบไม่เต็มตู้ Less than container 
load 

การขนส่งสินค้าที่ใช้พื้นที่ไม่เต็มตู้ 

16 การขนสินค้าแบบ
เต็มตู้ 

Full container load การขนส่งสินค้าที่ใช้พื้นที่เต็มตู ้

17 การบรรทุกแบบไม่
เต็มคันรถ 

Less than truck load สินค้าที่มีปริมาณไม่มาก บรรทุกไม่
เต็มคันรถมาตรฐาน 

18 การบรรทุกสินค้า
แบบย้ายตู้ 

Transload การย้ายสินค้าจากตู้คอนเทนเนอร์ 
บรรทุกสินค้าขนาด 40 ฟุต ไป
บรรทุกในตู้ขนาด 23 ฟุต ที่ส่งโดย
รถบรรทุก เพื่ อลดค่ า ใช้ จ่ ายต่อ
หน่วย 

19 การปล่อยสินค้า Dis patch การล าเลียงตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นบน
พาหนะขนส่งหรือจ านวนเงินที่จ่าย
ให้กับผู้ขนส่งเพื่อจ้างให้ขนส่ง 
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ล าดับที ่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 
20 การพัฒนาการขนส่ง Transportation 

Development 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นมาแล้ว
ก็จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข 
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเร่ือย ๆ การขนส่งก็เช่นกัน 

21 การรับสินค้าจาก
กลางทาง 

Kerbside การขนส่งไปยัง และ/หรือการรับ
สินค้าที่จะขนส่งจากกลางทาง 

22 การยกขนสินค้า Cargo handling gear การขนถ่ายสินค้าจากที่หนึ่งไปยัง
อีกที่หนึ่ง 

23 ค่าขนส่งถูกช าระต้น
ทาง 

Freight prepaid การช าระค่าขนส่งก่อนน าไปส่ง
สินค้าปลายทาง 

24 ค่าขนส่งช าระ
ปลายทาง 

Freight Collect การช าระค่าขนส่งเมื่อถึงปลายทาง 

25 ควบคุม Control  การตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าได้
มีการด า เนินการตามแผนที่ ได้
ก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อท าการหา
จุดบกพร่องและจุดอ่อนของผลการ
ปฏิบัติงานแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
เพื่อที่จะให้ผลการปฏิบัติงานนั้นได้
ด าเนินไปตามแผนและมาตรฐานที่
ได้ก าหนดไว ้

26 ต้นทุนของการขนส่ง CostsfoTransportation ต้นทุนนี้จะน ามาพิจารณากันถึง
เ ร่ืองการก าหนดอัตราค่าบริการ 
การขนส่ง ต้นทุนของการขนส่งจะ
ขึ้นอยู่กับลักษณะและประเภทของ
การขนส่ง 
 

27 ต้นทุนคงที่ Fixed cost  เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง 
ไม่ว่ าจะได้มีการผลิตสินค้าเอง
หรือไม่ โดยต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นเดิม 
ไม่ได้มีการผันแปร 
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28 ต้นทุนเที่ยวกลับ Back haul cost เป็นต้นทุนประเภทที่ได้มีการรวม
เอาค่าเสียโอกาส เข้าไปด้วย เช่น 
การไปส่งสินค้าที่สถานที่เป้าหมาย
แล้ว แต่ว่าขากลับนั้นกลับไม่ได้ขน
อะไรที่ก่อให้เกิดรายได้กลับมาด้วย 
ส่วนนี้เองที่ถือเป็นการสูญเปล่าที่
เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นแล้วในการ
ขนส่งแต่ละคร้ังก็จ าเป็นต้องค านึง
ต้นทุนเที่ยวกลับด้วย ซึ่งบางทีนั้น
มูลค่าก็ไม่ต่างจากเที่ยวขาไปในส่ง
สินค้าเช่นกัน 

 
29 ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ Pospal bill การเรียกเก็บและช าระเงินค่าสินค้า

ซึ่งเอกสารที่ต้องเรียกเก็บเงินจากผู้ 
ซื้อนั้นก าหนดได้จากเอกสารที่
สั่งซื้อเป็นเอกสารที่จ าเป็น 

30 ธุรกิจขนส่ง Logistics business เป็นธุรกิจที่ให้บริการด าเนินการ
ขนส่ง โดยมีการแบ่งตามลักษณะ
สินค้าที่ท าการขนส่งไม่ว่าจะเป็น 
การขนส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค 
ผลิ ตผลทางการ เกษตร สินค้ า
อุตสาหกรรม วัตถุอันตราย สินค้า
เ ฉ พ า ะ  ซึ่ ง มี ก า ร ค ร อ บ ค ลุ ม
ให้บริการขนส่งไปตามจุดหมาย
ปลายทางต่างๆ 

 
31 บรรทุกสินค้าได้น้อย Low capacity พื้นที่ในรถขนส่งสินค้ามีเนื้อที่น้อย

จึงท าให้บรรทุกสินค้าได้น้อย 
32 บริการขนส่งจากที่

ถึงที่ 
Door so door service บริการขนส่งสินค้าถึงยังสถานที

ลูกค้าเลือกไปยังปลายทาง 
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33 บริการจัดส่งถึงที่ Home delivery บริการขนส่งสินค้าถึงยังสถานที

ลูกค้าเลือกบริการดังกล่าวถือเป็น
การด าเนินการตามการสั่งซื้ออย่าง
หนึ่ง 

34 ใบส่งสินค้า Delivery note เป็น เอกสารแจ้งรายการขนส่ง
สินค้า 

35 ผู้ให้บริการขนส่ง
ระหว่างประเทศ 

Freight for warder  บ ริษั ทซึ่ ง ให้ บ ริ ก า ร รับสิ นค้ า 
รวบรวมสินค้า ขนส่ง และกระจาย
สินค้าไปยังต่างประเทศ โดยปกติ
แล้ว  ผู้ ให้บริการขนส่งระหว่าง
ประเทศมักจะให้บริการด้านพิธีการ
ศุลกากร จัดเตรียมเอกสาร และ
ด าเนินการขนส่ง จัดเก็บสินค้า และ
จัดส่งสินค้าด้วย 

 
36 ยานพาหนะส่วนตัว Private carrier วั ตถุ ห รื อสิ่ ง ป ระดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ม่ ใ ช่

สิ่ งมีชีวิตซึ่งสามารถเคลื่อนย้าย
ขนส่งไปได้ ยานพาหนะส่วนใหญ่
สร้างขึ้นโดยมนุษย์ 

37 มิลค์รัน 
 

Milk run หนึ่ ง ใน เทคนิคที่ น า มา ใช้ เพื่ อ
สนับสนุนระบบการผลิตแบบ just-
in-time เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมของ
การขนส่งและ ลดปริมาณสินค้าคง
คลัง 

38 เรือขุด Dredger  เรือชนิดที่ท าด้วยไม้ซุงทั้งต้นหรือ
ทั้งท่อน ขุดด้านบนให้เป็นรางแล้ว
เบิกปากออกให้กว้าง ถากหัวและ
ท้ายเรือให้ เรียวเชิดขึ้นตามส่วน 
เช่น เรือมาด เรือชะล่า เรือพายม้า. 

39 เรือบรรทุกดิบ Dump barge เรือบรรทุกสินค้าดิบ 
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40 เรือบรรทุกสินค้า

ขนาดเล็ก 
Cargo boat เรือขนส่งสินค้าขนาดเล็ก ที่บรรทุก

สินค้าได้ไม่เยอะมาก 
41 เรือท้องแบน Barge  คืออุปกรณ์ลอยน้ าชนิดหนึ่งซึ่งมี

ประสิทธิภาพในการลอยด้วยตัวเอง
ในน้ าหนักถ่วงที่หนักมาก เ รือ
ท้องแบนคือเรือประเภทหนึ่งที่มี
พื้นเรือค่อนข้างแบนโดยอาศัยทุ่น
ในการลอยน้ า และอาจถูกใช้เป็น
เรือ แพ เรือบรรทุก ท่า เ รือ เ รือ
อ า ก า ศ  เ รื อ โ ฮ เ ว อ ร์ ค ร า ฟ ต์ 
เคร่ืองบินลอยน้ าหรือเคร่ืองบิน
ทะเล เรือท้องแบนอาจจะใช้งาน
ร่วมกับชานชาลา การสร้างแพ การ
พยุงแพที่มีโครงสร้างเป็นบ้านเรือ 

42 เรือรักษาทุ่นและให้
สัญญาณ 

Buoy tender เป็นทุ่นเคร่ืองหมายที่ใช้ส าหรับ
บอกให้รู้ว่าทิศทางในการเดินเรือ
ด้านใดเป็นด้านที่ปลอดภัยต่อการ
เดินเรือและสามารถจะแล่นผ่านสิ่ง
อันตรายนั้น ๆ ได้ โดยเสี้ยวทั้งสี่
ของทุ่นเคร่ืองหมายแจ้งสิ่งอันตราย
ที่วางไว้ในทิศทั้งสี่ 

43 รางเลื่อนของขนาด
ใหญ่ 

Dolly  เป็นรางเลื่ อนสินค้ าขนาดใหญ่ 
สามารถเลื่อนสินค้าได้มาก 

44 ระวาง Freight  ที่ว่างส าหรับบรรทุกของในเรือเป็น
ต้น เช่น เสียค่าระวาง. 

45 ระบบบาร์โค้ด Barcode system การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
บาร์โค้ด มาประยุกต์ใช้งานใน
กระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจ
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

46 รถยก Forklift truck รถโฟล์คลิฟท์ ใช้ยกขนสินค้าใน
คลังสินค้า 
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47 รวบรวมสินค้า Consolidation การรวบรวมสินค้ า ตั้ ง แต่ สอง

ร า ย ก า ร ขึ้ น ไ ป เ พื่ อ ป ร ะ ห ยั ด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  
 

48 วัตถุดิบ Material  ของที่ซื้อมาเพื่อใช้เป็นส่วนผสม
หรือส่วนประกอบอันส าคัญในการ
ผลิตสินค้าส าเร็จรูป 
 

49 สินค้าคงคลัง Inventory สินทรัพย์ที่มีตัวตนที่มีไว้เพื่อขาย
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปกติของกิจการ หรืออยู่ในระหว่าง
กระบวนการผลิตเพื่อแปรสภาพ
เป็นสินค้าส าเร็จรูปเพื่อขาย หรืออยู่
ในรูปของวัตถุดิบหรือวัสดุที่มีไว้
เพื่ อ ใช้ ในก ารผลิ ตสิ นค้ าห รือ
บริการเพื่อขาย  

50 สินค้าหมุนเวียน Remewable product การแสดงถึงความสามารถในการ
บริหารจัดการเงินทุนที่ธุรกิจได้ใช้
ไปกับสินค้า หรือสินค้าหมุนเวียน
ระหว่างการซื้อเข้าและน าออก 

51 สินค้าที่ได้รับความ
นิยม 

Popular product เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม เป็นที่
แพร่หลาย เป็นที่ชื่นชอบ ส าหรับผู้
ซื้อ 
 

52 สถานีในการขนส่ง Terminal เป็นบริเวณที่ ใช้ส าหรับขนถ่าย
สิ่ ง ข อ ง ที่ ต้ อ ง ก า ร ข น ส่ ง ล ง
ยานพาหนะ ที่บริเวณดังกล่าวยัง
เป็นที่ ใช้ส าหรับบริการเปลี่ ยน
รูปแบบการเดินทาง โดยทั่วไป
สถานีจะอยู่ที่ จุด เ ร่ิมต้นและจุด
ปลายทางของการขนส่ง 
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53 เส้นทางในการขนส่ง Way route  เส้นทางในการขนส่งสินค้าให้ไป

ถึงที่หมายอย่างถูกต้อง 
54 หมายเลขก ากับ

สินค้า 
Serial number เ ป็ นหมาย เลขก า กั บสิ นค้ า ใน

เอกสารใบก ากับภาษี 
55 อุปกรณ์ในการขนส่ง Equipment อุปกรณ์ที่ใช้อ านวยความสะดวกใน

การขนส่ง ในที่นี้หมายถึงรถยก
อุปกรณ์ขึ้นสินค้า เป็นต้น 

56 อัตราค่าบริการ
ขนส่งขั้นสูง 

Maximum rate เป็นการก าหนดอัตราค่าบริการ
เอาไว้โดยห้ามผู้ประกอบการเรียก
เก็บในอีตราค่าบริการขนส่งที่ต่ า
กว่าอัตราที่ก าหนด 

57 อัตราค่าบริการ
ขนส่งที่ก าหนดไว้
แบบแน่นอนตายตัว 

Precuse rate เป็นการก าหนดอัตราค่าบริการ
ขนส่งที่ถูกระบุไว้อย่างแน่นอน
เด่นชัดลายตัว 

58 อัตราค่าบริการแบบ
กลุ่ม 

Group rate เป็นการคิดอัตราค่าบริการขนส่ง
แบบกลุ่ม 

59 อัตราค่าบริการแบบ
ลดลง 

Tapering rate system ค่าบริการแบบนี้ระยะทางยิ่งไกล
มากขึ้น อัตราค่าบริการก็จะลดลง 

60 อัตราค่าระวางแบบ
แข่งขัน 

Competitve rate เป็นการคิดราคาอัตราค่าบริการ
แบบที่ส่งเริมหรือสนับสนุนกิจการ 
 

 

 

 

 



 

 
 

บทที ่4 
การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

 จากการที่ได้เข้าท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ทางบก กรณีศึกษา บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด  ซึ่งได้ก่อตั้งคร้ังแรกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549 
โดยคุณสันติ เฟ็นดี้ จากชื่อจดทะเบียนแรกในนาม ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟาอีฟโลจิสติกส์ ปัจจุบัน
เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 ให้บริการด้านขนส่ง
มากกว่า 10 ปี จ านวนรถมากกว่า 40 คัน บริษัท ฟาอีฟ มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท เป็นผู้ขนส่ง
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทั่วไป ส าหรับส่งมอบให้แก่โรงงานทั่ว
ประเทศ บริษัทได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทขนส่งที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ คณะผู้จัดท าได้
ศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. กระบวนการขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางบก 
 1. ลูกค้าติดต่อสั่งสินค้าอิเล็กทรินิกส์จากบริษัทชิปปิ้ง 

 2. บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด รับงานต่อจากบริษัทชิปปิ้ง 
 3. บริษัทชิปปิ้งจะมาติดต่อจองรถขนส่งของบริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์จ ากัด 
 4. พนักงานขนส่งท าการจัดเตรียมรถ ตรวจเช็คสภาพรถและอุปกรณ์ 

 5. พนักงานฝ่ายขายท าการติดต่อแผนกขนส่ง เพื่อจัดเตรียมรถตามแผนงาน หรือ
ก าหนด วัน เวลา สถานที่  ที่บริษัทชิปปิ้งตกลงกับลูกค้า 
 6. บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด ท าเอกสารใบส่งสินค้า ใบรับสินค้า พิธีการขนส่ง
สินค้า 
 7. รับสินค้าที่ท่าเรือและน าสินค้ามาที่จัดเก็บที่บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ เพื่อท าการ
คัดแยกสินค้าและรอการเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นรถไปส่งลูกค้า เพื่อท าการโหลดสินค้าโดยใช้อุปกรณ์ 
Forklift ในการน าสินค้าขึ้นรถ โดยหลักการจัดเรียงสินค้าน้ าหนักมากอยู่ด้านในสุด สินค้าน้ าหนัก
น้อยอยู่ด้านนอกเฉพาะส่งสินค้าที่เดียวกัน ในกรณีที่ส่งสินค้าคนละที่ น าสินค้าที่ถึงก่อนไว้ด้านนอก 
สินค้าที่ถึงทีหลังไว้ด้านใน และมีการตรวจเช็คสินค้าเมื่อจัดเรียงเรียบร้อยแล้วก่อนน าส่ง 
 8. น าใบส่งสินค้าและใบรับสินค้าให้พนักงานจัดส่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อ
บริษัทลูกค้า ที่อยู่ลูกค้า เบอร์ติดต่อลูกค้า ชื่อสินค้า ชื่อพนักงานจัดส่ง ช่องลูกค้าตอบรับหรือเซ็นต์รับ 
วันทีม่ารับสินค้า 
 9. แผนกขนส่งท าการตรวจสอบเส้นทางและวางแผนเลือกเส้นทางขนส่งที่ดีที่สุด 
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 10. พนักงานจัดส่งท าการขับรถไปส่งสินค้าตามใบส่งสินค้า 

 11. เมื่อถึงจุดหมายปลายทางพนักงานจัดส่งสินค้าท าการยกสินค้าน าสินค้าออกน า

ใบขนส่งสินค้าให้ลูกค้าเซ็นรับทราบ และตรวจเช็คสินค้า 

 12.ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วต้องน าตู้เปล่าไปคืนที่ลานตู้เปล่าด้วย 
 13. พนักงานขับรถกลับบริษัทและน าใบส่งสินค้ากลับมาที่แผนกขนส่ง เพื่อเป็น
หลักฐานว่าลูกค้าได้รับสินค้าและแผนกขนส่งได้ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว 
 14.พนักงานโทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าว่าได้รับสินค้าถูกต้อง ตรง
ตามวัน เวลา และสินค้าเสียหายหรือไม่ 
 15.บริษัทจัดการค่าใช้จ่ายกับบริษัทชิปปิ้งที่ก าหนดงานมา แล้วบริษัทชิปปิ้งจัดการ
ค่าใช้จ่ายกับลูกค้าอีกคร้ัง 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

ภาพท่ี 4.1 รถที่ก าลังออกส่งสินค้า 
 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางบก 
 2.1 ปัญหาการขับรถไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์หรือเวลาท างานซึ่งนอกจาก
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงมากกว่าปกติแล้ว อาจเกิดการทุจริตขโมยสินค้าหรือขโมยน้ ามันได้ 
 2.2 พนักงานน ารถไปใช้นอกเวลาโดยไม่ทราบสาเหตุ นอกจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมบ ารุง เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาที่ด้านอ่ืนๆ เช่นเมาแล้วขับ 
 2.3 การขับรถที่เร็วเกินกว่าปกติ สามารถท าให้เกิดอุบัติเหตุ และสินค้าที่บรรทุก
เสียหาย 
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 2.4 การขนส่งสินค้าล่าช้ากว่าที่ก าหนดโดยไม่สามารถทราบสาเหตุที่แท้จริงได้ 
2.5 ปัญหาจราจรติดขัดในกรุงเทพหรือเขตปริมณฑลท าให้ได้รับผลกระทบมาก  

3. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณมาใช้ในการจัดท าโครงการ 
 3.1 เอกสารของโครงการในแต่ละบทต้องตรวจสอบให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด 
เพื่อที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการปร้ินท์เอกสารในแต่ละคร้ังได้ 
 3.2 การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดูงานที่บริษัท โดยเดินทางด้วยรถยนต์
คันเดียวกัน ซึ่งท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ 
 3.3 น าวัสดุเหลือใช้มาท าโมเดล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการท า
โครงการ 

4. น าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต         
 ด้านการศึกษา     

 จากการที่ได้เข้าท าการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ทางบก กรณีศึกษา บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด  ท าให้ทราบถึงขั้นตอนการขนส่งตั้งแต่ขั้นตอน
แรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย และบรรจุภัณฑ์ในการขนส่ง อีกทั้งยังได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของ
แต่ละขั้นตอน จึงท าให้นักศึกษาสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิชาการขนส่ง และ
สามารถน าไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาเร่ืองนี้ได้อีกด้วย 
 ด้านการประกอบอาชีพ 

 สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าไปศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขนส่ง
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางบก กรณีศึกษาบริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด มาประยุกต์ใช้ในการท างาน
ได้จริง เนื่องจากขั้นตอนการขนส่งสินค้ามีหลายขั้นตอนและมีความละเอียด จึงอาจเกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการขนส่งสินค้า จึงน าความรู้ที่ได้เข้าไปศึกษาจากบริษัท น ามาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต ให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น  

 
 
 

 

 

 



 

 
 

บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุป 

  จากการที่คณะผู้จัดท าโครงการได้เข้าไปศึกษาดูงานในเร่ืองการศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคในการขนส่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางบก ของบริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด การขนส่งมี

ความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ท าให้เกิดการค้าทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค บริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ 

จ ากัด ได้น าเทคนิคกลยุทธ์ขั้นตอนต่างๆมาประยุกต์ใช้ในบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัญหา

การขับรถไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์หรือเวลาท างานซึ่งนอกจากสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง

มากกว่าปกติแล้ว อาจเกิดการทุจริตขโมยสินค้าหรือขโมยน้ ามันได้พนักงานน ารถไปใช้นอกเวลา

โดยไม่ทราบสาเหตุ นอกจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าซ่อมบ ารุง เสี่ยงต่อการเกิด

ปัญหาที่ด้านอ่ืนๆ เช่นเมาแล้วขับการขับรถที่เร็วเกินกว่าปกติ สามารถท าให้เกิดอุบัติเหตุ และสินค้า

ที่บรรทุกเสียหายการขนส่งสินค้าล่าช้ากว่าก าหนดโดยไม่สามารถทราบสาเหตุที่แท้จริงปัญหา

การจราจรติดขัดในกรุงเทพ หรือเขตปริมณฑลท าให้ได้รับผลกระทบในเร่ืองเวลาที่เสียไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 คณะผู้จัดท ามีข้อเสนอแนะเพื่อให้ทางบริษัท ฟาอีฟโลจิสติกส์ จ ากัด น าไป

พิจารณาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังนี ้

 1. ควรน าเทคโนโลยีหรือโปรแกรมส าเร็จรูปเข้ามาช่วยในการจัดเส้นทางการ
ขนส่งเช่น โปรแกรม GPS Tracking ติดตามรถขนส่งสินค้า 
 2. ควรอบรมพนักงานขับรถก่อนการออกรถขนส่งสินค้า 
 3. ควรท าการโทรศัพท์สอบถามการด าเนินงานของพนักงานขับรถซึ่งข้อมูลที่ได้มี
ความน่าเชื่อถือ 
 4. ควรพัฒนาและสรรหาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารงาน
ด้านโลจิสติกส์อย่างจริงจังและชัดเจน 
 



 

 
 

5. หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีจราจรหนาแน่นหรือติดขัด และศึกษาเส้นทางอ่ืนในการขนส่งสินค้า 
เพื่อที่จะท าให้ขนส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ตรงตามเวลา 
 
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 1. เพิ่มเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการขนส่ง 
 2. แก้ไขย่อหน้า ตรวจสอบรูปเล่ม 
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ขั้นตอนการท าโมเดล 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ตัดโครงสร้าง ผนังบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ประกอบโครงสร้าง บริษัท 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ตัดแต่งพื้นที่ ถนน ชุมชน บริษัท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ตกแต่งภายในบริษัท  

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 ติดตั้งบริษัท กรมศุลกากร คลังสินค้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ประกอบหลังคา คลังสินค้า บริษัทและตกแต่งโดยรวม 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
งบประมาณการจัดท าโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

งบประมาณการจัดท าโครงการ 
งบประมาณการจัดท ารูปเล่มรายงาน 
กระดาษ A4 1รีม  120 บาท 
หมึกสีและขาวด า  400  บาท 
ค่าเข้ารูปเล่ม  200  บาท 

รวม 720  บาท 
งบประมาณการจัดท าโมเดล 
อุปกรณ์เคร่ืองท าโมเดล                                                  790บาท 
ของตกแต่งโมเดล  439 บาท 
 รวม 1,229 บาท 
รวมงบประมาณในการจัดท าโครงการทั้งหมด 790 + 439 = 1,229 บาท 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ รายการ ราคา (บาท) 
1 กระดาษชานอ้อย 70 
2 กระดาษลูกฟูก 60 
3 ไม้กระดานหนา 250 
4 กาวร้อน 200 
5 สติ๊กเกอร์แผ่นสี 40 
6 กาวแท่ง 20 
7 ต้นไม้จ าลอง 100 
8 แท่งไม้ 40 
9 กระดาษสี 60 

10 กาวUHU 50 
11 แผ่นหญ้าเทียม 150 
12 รถโฟคลิฟท์ 60 
13 รถเทนเลอร์ 80 
14 รถยนต์ 49 

 รวม 1,229 



 

 

 
 

ประวัติคณะผู้จัดท า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
                ชื่อ:  นางสาว พันธิสา จันทพันธ์  
                เกิดเมื่อ: วันที ่6 พฤศจิกายน 2542 
                บ้านเลขท่ี: 10/275 ม.3ซอย ด่านส าโรง 29 

ต าบล ส าโรงเหนือ  อ าเภอ เมืองสมุทรปราการ    
จังหวัดสมุทรปราการ  10270 
หมายเลขโทรศัพท์: 0839166402 
 อีเมล : PUENPANTISA06@GMAIL.COM 

 

 

 
ชื่อ  :  นางสาว ธมนวรรณ เทียนทอง 
เกิดเมื่อ : วันที่ 14  มีนาคม 2543 
บ้านเลขท่ี : 175/24  ม.20  ถ.เทพารักษ์  
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  10540 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0902517076 
อีเมล : Aern090251@gmail.com 


