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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการลดต้นทุนในการขนส่งไก่แช่แข็งทางรถยนต์โดยรูปแบบ Milk Run
กรณีศึกษาบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาการลดต้นทุนการขนส่ง
สินค้าไก่แช่แข็งทางรถยนต์โดยรูปแบบ Milk Runและปัญหาอุปสรรคของการขนส่งสินค้า             
ไก่แช่แข็ง รวมไปถึงการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต 

 ในการจัดท าโครงการคร้ังนี้ คณะผู้จัดท าได้น าเอาโปรแกรม Microsoft Word        
เข้ามาช่วยในการจัดท ารูปเล่มโครงการให้มีความถูกต้อง เรียบร้อยและเหมาะสม รวมไปถึงน า
โปรแกรม PowerPoint เข้ามาช่วยในการน าเสนอผลงาน นอกจากนี้ยังสามารถตกแต่ง PowerPoint 
ให้สวยงาม เพื่อท าให้งานน าเสนอของคณะผู้จัดท ามีประสิทธิภาพ 

ผลจากการด าเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และผู้จัดท าได้รับ
ประโยชน์จากการศึกษาดูงานในบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด ได้ทราบถึงกระบวนการขนส่งสินค้าไก่แช่
แข็ง ทางรถยนต์และทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งพร้อมทั้งวิธีการแก้ 
ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว ผู้จัดท าสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการ
ประกอบอาชีพในอนาคตเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด และสามารถน าไปต่อยอดเป็นแนวทาง
ในการศึกษาต่อได้ 
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ก าลังใจช่วยเป็นแรงผลักดันในการศึกษาส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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                 บทที ่1 

              บทน า 

             หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นทุกขณะ 
ประกอบกับเศรษฐกิจทั่วโลก อยู่ในสภาพที่ผันผวน ท าให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสูงขึ้น 
ผู้ประกอบการจึงต้องตื่นตัวและพร้อมส าหรับการแข่งขันที่มีอยู่เพื่อหาแนวทางที่จะปรับปรุงพัฒนา
และบริหารงานในกระบวนการต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถจัดการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดการ
ด้านโลจิสติกส์ ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการวางแผนและพัฒนากระบวนการท างานต่าง ๆ 
และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ เช่น ส่งมอบสินค้าและบริการได้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพสินค้า จ านวน เวลาที่ใช้ ตลอดจนการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้า เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ผู้ประกอบการจะต้อง
พิจารณาถึงกลยุทธ์ในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่
ส่งมอบให้กับลูกค้า หรือการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพในการผลิตและบริการด้วยต้นทุนที่ต่ า
กว่าคู่แข่งขันในตลาด อันมุ่งไปสู่การส่งมอบคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ ที่จะ
น ามาซึ่งรายได้และผลก าไรตามเป้าหมายและเติบโตอย่างยังยืน 
 ดังที่กล่าวข้างต้น บริษัท จีเอฟพีที  จ ากัด (มหาชน) ได้มีการขยายขีดความสามารถ
และศักยภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ท าให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่า 
50 ชนิดเพื่อรองรับความต้องการทั้งของตลาดในประเทศและต่างประเทศ เป็นบริษัทแห่งหนึ่งที่
ผลิตอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออกและจัดจ าหน่ายทั่วประเทศ ซึ่งบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 
ได้ใช้กลยุทธ์ในการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าเพื่อให้มีต้นทุนที่ต่ าลง จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่จะท า
ให้กิจการสามารถสร้างผลก าไรได้ 
  ดังที่ว่าการขนส่งมีความส าคัญต่อบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เป็นอย่างมาก
เพราะทางบริษัท ต้องใช้ในการขนส่ง สินค้าไก่แช่แข็ง ถ้าหากไม่มีการขนส่งจะท าให้เกิดความ
เสียหายเป็นอย่างมาก เลยจึงน าเร่ืองในการขนส่งมาช่วยในการขนส่งก็คือการเคลื่อนย้ายคนและ
สิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การขนส่งเราสามารถพิจารณาการขนส่งได้จากหลายมุมมอง โดย
คร่าว ๆ แล้ว เราจะพิจารณาในสามมุมคือ มุมของโครงสร้างพื้นฐาน, ยานพาหนะ เช่น รถยนต์  
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ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการ มีความสนใจที่จะศึกษามาตรการการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ไก่

แช่แข็ง ทางรถยนต์ กรณีศึกษา บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน ) มีความรู้ ความเข้าใจและแนว

ทางการแก้ไขปัญหาที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานและด้านการศึกษาในอนาคต ศึกษาการลด

ต้นทุนในการขนส่งไก่แช่แข็งทางรถยนต์โดยรูปแบบ  Milk Run  บริษัท จีเอฟพีที  จ ากัด  (มหาชน) 

และช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งไก่แช่แข็งเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและ

ประกอบอาชีพในอนาคตเร่ืองของการเดินเที่ยวรถในแต่ละจังหวัดอ่ืน ๆได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งน า

หลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล มาประยุกต์ใช้กับการค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดท า

โครงการเล่มนี้  

 

วัตถุประสงค์ 

 1.เพื่อศึกษาการลดต้นทุนในการขนส่งไก่แช่แข็งทางรถยนต์โดยรูปแบบ Milk Run  

บริษัท จีเอฟพีที  จ ากัด   

2.เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งไก่แช่แข็ง 

3.เพื่อศึกษาการประกอบอาชีพในอนาคตเร่ืองของเส้นทางการเดินเที่ยวรถแต่ละ

จังหวัดได้ 

             4.เพื่อศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้กับการ

ค านวณค่าใช้จ่าย 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

            1.เข้าใจแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าไก่แช่แข็งระบบMilk Run ทาง

รถยนต์ บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

 2.  ทราบถึงการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขนส่ง  มาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ 

 3.สามารถน าไปประกอบอาชีพในอนาคตเร่ืองของเวลาและความตรงต่อหน้าที่การ

ท างาน 

 4.ได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้กับการ

ค านวณค่าใช้จ่าย 
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บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

การศึกษากระบวนการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกให้เหมาะสมกับสินค้าไก่   

แช่แข็งบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ผลิตและแปรรูปไก่ในประเทศไทยและเป็น

หนึ่งในผู้ผลิตชั้นน าด้านผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากล  คณะผู้จัดท า

โครงการจึงได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเร่ืองการศึกษากระบวนการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกให้

เหมาะสมกับสินค้าไก่แช่แข็ง ทางคณะผู้จัดท าได้น ารายละเอียดจากเอกสารประวัติบริษัทและ       

การด าเนินธุรกิจ มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร/ที่น ามาเป็นกรณีศึกษา 

2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงานที่ได้ท าการศึกษา 

3. นโยบาย/วิสัยทัศน์ 

4. ผังองค์กร 

5. แผนที่ 

6. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1. ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร ท่ีน ามาเป็นกรณีศึกษา 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 และ

ด าเนินธุรกิจการผลิตและการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งและไก่แปรรูป ภายใต้เคร่ืองหมาย

ทางการค้าของบริษัทโดยจัดจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ประกอบธุรกิจในด้าน

อุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจร คือ สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ 

สายธุรกิจโรงฟักไข่และเลี้ยงไก่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มไก่เนื้อ สายธุรกิจการช าแหละและ

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่  และบริษัทได้เร่ิมท าการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่         

27 มกราคม พ.ศ.2535โดยมีทุนจดทะเบียน 1000 ล้านบาท มีทุนช าระแล้ว 570 ล้านบาท ต่อมา

บริษัทด าเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในปี 2537 ชื่อว่า บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทมีทุนการจดทะเบียน1,400 ล้าน           

แล้วมีทุนเรียกช าระแล้ว 1,253,821,000 บาท เป็นบริษัทแม่ที่ด าเนินธุรกิจช าแหละไก่สดและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่  ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ชิ้นส่วนไก่สดและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก

และผลพลอยได้จากการช าแหละไก่  ซึ่งจ าหน่ายภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทและของลูกค้า

โดย     จัดจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศในปี 2551 บริษัทมีปริมาณการผลิต รวมเท่ากับ 

123,000 ตัน จากโรงงานเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และบริษัทย่อยประกอบ

ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรโดยขอบเขตของการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

จะครอบคลุมตั้งแต่ สายธุรกิจอาหารสัตว์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่

พ่อแม่พันธุ์ สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ สายธุรกิจช าแหละและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเนื้อไก่ 

สายธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและสายธุรกิจซื้อ -ขายวัตถุดิบในธุรกิจของ

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เป็นลักษณะต่อเน่ืองครบวงจรโดยเร่ิมต้นตั้งแต่การลงทุนในบริษัท 

กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของ

บริษัทผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท KT  คือ อาหารสัตว์บกและอาหารสัตว์น้ า บริษัทจ าหน่ายอาหาร

สัตว์บกโดยเฉพาะอาหารไก่ให้กับบริษัทย่อยตลอดจนผู้เลี้ยงสัตว์ ทั่วไป ส าหรับอาหารสัตว์น้ า 

บริษัท KT จ าหน่ายให้กับผู้เลี้ยงสัตว์น้ าทั่วไป  
                      บริษัท จีเอฟพีที  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
ส านักงานกับ บริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้เป็นที่ตั้ง

อาคารส านักงานใหญ่เป็นระยะเวลา 3 ปี  โดยคิดค่าเช่าตามพื้นที่ที่ใช้สอยมูลค่ารวมของค่าเช่า

ทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเท่ากับ 38,322,000 บาท  บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ได้เช่าอาคารซึ่ง

ตั้งอยู่ที่ถนนบางพลี จ.สมุทรปราการ  จากบริษัท เอ็ม.เค.เอส.คอนโด ทาวน์ จ ากัด  เป็นระยะเวลา     

3 ปี เพื่อท าร้านขายผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 18,600 บาท  บริษัทได้เช่าอาคารซึ่ง

ตั้งอยู่ที่ถนนสุขสวัสดิ์  จ.กรุงเทพมหานคร จากบริษัท ป.เจริญพันธ์อาหารสัตว์ จ ากัด เป็นระยะเวลา 

3 ปี เพื่อท าร้านขายผลิตภัณฑ์จาเนื้อไก่โดยคิดค่าเช่าเดือนละ10,000 บาท บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด 

(มหาชน)ได้เช่าที่ดินจากบริษัท ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส์ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพื่อสร้าง

คอนโดและที่พักอาศัยให้กับพนักงานของบริษัทเช่าโดยเช่าที่ดินจ านวน 16 ไร่ 62 ตารางวา  ซึ่งอยู่ที่

ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ มีก าหนดระยะเวลา 20 ปีนับตั้งแต่วันที่                

1 สิงหาคม 2550 จนถึง 31 กรกฎาคม 2570 มูลค่ารวมของค่าเช่าเท่ากับ 22,377,192.00 บาท โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นแรงจูงใจในการท างานบริษัทย่อย  
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บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จ ากัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท าการเช่าฟาร์มเพื่อท าฟาร์ม

เลี้ยงไก่จากบริษัท ป.เจริญพันธ์จี.พี.ฟาร์ม จ ากัด จ านวนที่  1,000 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี

ก าหนดเวลา 20 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง 30 กันยายน 2566 โดยค่าเช่าเดือนละ 40,000 บาท  

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท าการเช่าฟาร์มเพื่อท าฟาร์มเลี้ยงไก่จากบริษัท  ป.เจริญพันธ์โปรดิ๊วส์  จ ากัด 

จ านวนเน้ือที่ 59ไร่ 79 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีมีก าหนดระยะเวลา 3 ป ี

                           สายธุรกิจอาหารสัตว์ 

รายได้จากการขายในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาขาย
อาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 15 ทั้งนี้เป็นเพราะต้นทุนในการผลิตอาหารสัตว์ที่มีต้นทุน
สูงขึน้ถงึร้อยละ 28.57 จากราคาวตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์มีราคาสูงขึ้นเลยเป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้เกิดการผันผวนของราคาน้ ามันตลาดโลก รายได้อ่ืนในปี 2551 บริษัทมีรายได้เพิ่มมากเร่ือย ๆ  
ท าให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.87 ส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากค่าบรรทุกสินค้าที่เรียกเก็บจากลูกค้าซึ่ง
รายการข้างต้นเป็นรายการที่ได้จากการด าเนินงานตามปกติ นอกจากนี้ยังมีรายได้ที่มาจากการเรียก
เกบ็ค่าธรรมเนยีมในการค้ าประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องและการโอนกลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่าของไก่พ่อแม่พันธุ์และที่ดินที่ไม่ใช้ 

สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพนัธุ์ 

รายได้จากการขาย ในปี 2551 บริษัทย่อยแห่งนี้มีรายได้จากการขายลูกไก่พ่อแม่

พันธุ์เป็นจ านวนเงิน 109 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 49 เนื่องจากในปี 2551 มี

การเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์เพียงอย่างเดียวและมีปริมาณที่สูงขึ้นซึ่งต่างจากในปี 2550 ที่มีรายได้จากการ

ขายคือรายได้จากการขายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารสัตว์และรายได้จากการขายลูกไก่พ่อแม่

พันธุ์ที่มีการเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ยังไม่เต็มก าลังการผลิต รายได้อ่ืนในปี 2551 เท่ากับ 1.99 ล้านบาท 

ส่วนรายได้อื่นในปี 2550 เท่ากับ 3.04 ล้านบาท  ลดลงคิดเป็นร้อยละ 34.75 โดยลดลงเนื่องจากไม่มี

ก าไรจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์  ปลดระวางซึ่งในปี 2550 มีก าไรจากการขายไก่ปู่ย่าพันธุ์ปลดระวาง 

1.8 ล้านบาท  ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติอัตราก าไรขั้นต้นใน

ส่วนของรายได้จากการขายลูกไก่พ่อแม่พันธุ์เพิม่ขึ้นจากร้อยละ 17.11 ในปี 2550  
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                           สายธุรกิจโรงฟักไข่ 

รายได้จากการขาย ในปี 2551 ท าให้บริษัทมีรายได้มาจากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 
27.32 เนื่องจากปริมาณในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ17.25 ทั้งนี้เป็นเพราะบริษัทแม่ที่มีการส่งออกเนื้อ
ไก่เพิ่มขึ้นมากขึ้นจึงส่งผลให้ปริมาณการขายลูกไก่เนื้อเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  รายได้อ่ืนในปี 2551 
บริษัทมีรายได้อ่ืนเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนเงิน 1.48 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11.11 เนื่องจาก
ในปี 2551 มีรายการโอนกลับขาดทุนจากมูลค่าซากไก่พ่อแม่พันธุ์ลดลงซึ่งรายการดังกล่าวเป็น
รายการที่เกิดจากการด าเนินงาน 

                           สายธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ 

รายได้จากการขายในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มมากเป็นขึ้นร้อยละ 
59.93 เป็นส่วนหน่ึง  เน่ืองจากบริษัทแม่มีการส่งออกเนื้อไก่ในปริมาณที่สูงขึ้นซึ่งในปี 2551 บริษัท
มีปริมาณการขายที่สูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16 ในขณะเดียวกันราคาขายเฉลี่ยในปี 2551 ก็สูงขึ้นรายได้
อ่ืนใน ปี 2551 รายได้อ่ืนเพิ่มขึ้น 11.16 ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการบรรทุกมูลไก่
ให้กับลูกค้านอกจากนี้มีรายได้จากค่าธรรมเนียมในการค้ าประกันวงเงินกู้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่ง
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ 

                           สายธุรกิจช าแหละไก่และแปรรูปเนื้อไก่  
                           รายได้จากการขาย ในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.23 
เน่ืองจากปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 80.79 เนื่องจากประเทศญ่ีปุ่นมีการน าเข้าไก่ปรุงสุกเพิ่ม
มากขึ้นจาก  ปี 2550 ที่ส่งออกจ านวน 548.96 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 53.42 ของการส่งออก
ทั้งหมดเพิ่มขึ้นในปี 2551 เป็นจ านวน 1,675.47 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 63.68 ของการส่งออก
ทั้งหมดในขณะที่การส่งออกสินค้าไปสหภาพยุโรปในปี 2550 เป็นจ านวน 448.60 ล้านบาท  คิด
เป็นร้อยละ 43.66 ของการส่งออกทั้งหมดเพิ่มขึ้นในปี 2551 เป็นจ านวนเงิน 881.22 ล้านบาท  คิด
เป็นร้อยละ 33.49 ของการส่งออกทั้งหมด รายได้อ่ืนในปี 2551 เพิ่มมากขึ้นเป็นจ านวนเงิน 35.36 
ล้านบาทเนื่องจากการที่เงินบาทอ่อนค่าลงในปี 2551 ท าให้บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) มีก าไร
จากอัตราในการแลกเปลี่ยนสูงกว่าในปี 2550 คิดเป็นจ านวน 22.43 ล้านบาท  มีรายได้จากการ
ให้บริการรับฝากสินค้าแก่บริษัทร่วมกับการให้บริการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งรายการดังกล่าวเป็น
รายการที่เกิดจากการด าเนินงานตามปกติของต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร ในปี 
2551 ต้นทุนในการขายเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 45.61 เนื่องจากปริมาณในการขายผลิตภัณฑ์และการ
ส่งสินค้า ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ้นจึงท าให้ส่งผลกระทบในด้านค่าใช้จ่ายใน            
การด าเนินงาน 
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2. รูปภาพป้ายหน้าบริษัท/องค์กร/หน่วยงานท่ีได้ท าการศึกษา 

 

 

ภาพพที่ 2.1 ป้ายบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 
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บริษัท  จี เอฟพีที  จ ากัด  (มหาชน)ได้ รับการรับรองให้ เป็นหน่วยงานที่มี
มาตรฐานสากลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

- หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตอาหารจากส านักงานมาตรฐานการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- มรท.8001-2553 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กระทรวงแรงงาน)  
- อย.(คุณภาพ ปลอดภัย ใส่ใจสังคม) จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
- มาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
- อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ทางบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ยังได้รับการยอมรับการตรวจสอบ
จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 

ปี พ.ศ. 2524 

- ได้ท าการจัดต้ังบริษัทในนาม บริษัท เจอเนอรัลฟูดส์ โพลทรีย์ (ไทย )จ ากัด 

ปี พ.ศ. 2528 

- กลุ่มเครือ ป.สหพันธ์ ได้ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นไว้ทั้งหมด 

ปี พ.ศ. 2530 

- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 77.70 ล้านบาท เป็น 100 ล้นบาท 

ปี พ.ศ. 2532 

- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 420 ล้านบาท ลงทุน 
99.99% ในบริษัทย่อยอีก 2 แห่ง คือ บริษัท ฟาร์มกรุงไทย จ ากัด และ บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม 
จ ากัด 

ปี พ.ศ. 2534 

- บริษัทได้ลงทุนอีก 99.99% ในบริษัทย่อย คือบริษัท จีเอฟ ฟูดส์ จ ากัด   และ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 420 ล้านบาท เป็น 1000 ล้านบาท และได้ซื้อหุ้น 65.00% ในบริษัทอีกแห่ง
หนึ่ง คือ บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด 

ปี พ.ศ. 2535 

- บริษัทได้เร่ิมเข้าร่วมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยมีทุน
จดทะเบียน 1000 ล้านบาท ทุนเรียกช าระแล้ว 570 ล้านบาท 



9 
 

ปี พ.ศ. 2536 
- บริษัทได้ลงทุน 49.00% ในบริษัท แมคคีย์ ฟูดส์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ปี พ.ศ. 2537 
- บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด ได้แปรสภาพจาก บริษัทจ ากัด เป็น บริษัทมหาชน  
ปี พ.ศ. 2541 
- บริษัท กรุงไทย อาหารสัตว์ จ ากัด ได้ท าการเพิกถอนหุ้นสามัญ  
ปี พ.ศ. 2543 
- เพิ่มทุนเรียกช าระจาก 570 ล้านบาท เป็น 626.91 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2545 
- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) ท าให้มีสัดส่วนใหม่

จาก 65.00% เป็น 96.50% 
ปี พ.ศ. 2546 
- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1000 ล้านบาท เป็น 1400 ล้านบาท และเพิ่มทุน

เรียกช าระจาก 626.91 ล้านบาท เป็น 1253.82 ล้านบาท  
ปี พ.ศ. 2551 
- ลงทุน 49.00% ให้กับบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร จ ากัด  
ปี พ.ศ. 2553 
- แปลงค่าหุ้นที่ตราไว้จรากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดย

ทุนจดทะเบียนคงเดิม 1400 ล้านบาท 
ปี พ.ศ. 2554 
- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วน

ใหม่จาก 96.50% เป็น 97.85%  
ปี พ.ศ. 2556 
- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วน

ใหม่จาก 97.85% เป็น 97.86% 
ปี พ.ศ. 2557 
- บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จ ากัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงไทย

อาหาร จ ากัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วน
ใหม่จาก 97.87% เป็น 98.03% 

ปี พ.ศ. 2558 
- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วนใหม่

จาก 98.03% เป็น 98.06% 
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ปี พ.ศ. 2559 

- ได้ซื้อหุ้นของบริษัท กรุงไทยอาหาร จ ากัด (มหาชน) เพิ่มท าให้มีสัดส่วนใหม่
จาก 98.06% เป็น 98.10 % 

ปี พ.ศ. 2560  

- บริษัท จี เอฟ ฟูดส์ จ ากัด ได้ท าการขยายการท าการผลิตไส้กรอกและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปท าให้มีก าลังการผลิตรวมอยู่ที่ 37800 ตัน/ปี บริษัทแมคคีย์ ฟูดส์ จ ากัด ขยายก าลัง
การผลิตโรงงานผลิตอาหารแปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่ด้วยการผลิต 25000 ตัน/ปี  

3. วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) มุ่งเน้นที่จะเป็นผู้น าทางด้านอุตสาหกรรมการ
ผลิตเนื้อไก่แปรรูปแบบครบวงจรเพื่อการส่งออก 

พันธกิจ 
พันธกิจ 7 ประการที่สร้างขึ้นจากรากฐานความใส่ใจ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศด้าน

การผลิตอาหาร โดยมีการก าหนดกลยุทธ์เพื่อการดด าเนินงานให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
1. คุณภาพอาหาร   ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์: คัดสรรวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสู่โรงงานแปรรูป ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าทั้งใน        
และต่างประเทศ 

2. ความปลอดภัยอาหาร   เชื่อมั่นในระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
กลยุทธ์: เต็มเปี่ยมด้วยความเชื่อมั่น ด้วยระบบตรวจสอบย้อนกลับทุกขั้นตอน 
3. นวัตกรรมอาหาร   พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
กลยุทธ์: วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอ พร้อมน าเข้าเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อขยายให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
4. บุคลากรผู้เชี่ยวชาญ   ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 
กลยุทธ์: ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วยงานสู่ความเป็น

ผู้เชี่ยวชาญสร้างความมั่นคง 
5. ความพึงพอใจสูงสุดใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุด

บนพื้นฐานความเป็นธรรม 
กลยุทธ์: ใส่ใจความต้องการของลูกค้า  ควบคู่การน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ

มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของราคาที่เป็นธรรม 
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6. สัมพันธมิตรธุรกิจที่ยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพันธมิตร 
กลยุทธ์: สร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นธรรม บนรากฐานของความไว้วางใจ

เน้นการด าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว 
7. สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตใต้ส านึกที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม 
กลยุทธ์: ปลูกฝังจิตใต้ส านึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรักษา    

ดุลยภาพและประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  อันน าไปสู่ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
8. ผังองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ บริษัท 

คณะกรรมการ สรรหาและ 

พิจารณา ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ บริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ เลขานุการ 

บริษทั 

กรรมการ ผู้จัดการ 

รองกรรมการ ผู้จัดการ 

ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ 

ส่วนงานการตลาด   

 -ฝ่ายขายต่างประเทศ 

 -ฝ่ายขายในประเทศ 

 -ฝ่ายขายและลูกค้าสัมพันธ ์

ส่วนงานจัดซื้อ 

 -ฝ่ายจัดซ้ือไก่เนื้อ 

 -ฝ่ายจัดซ้ือทั่วไป 

 -ฝ่ายจัดซ้ือระวางสินค้า
และขอคนือากร 

ส่วนงานบริหาร  

-ฝ่ายบัญช ี

 -ฝ่ายการเงิน  
-ฝ่ายสารสนเทศ  
-ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

ส่วนงานจัดซื้อ 

 -ฝ่ายผลิตไก่ช าแหละ 
 -ฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร 
 -ฝ่ายคลังสินค้า 
 -ฝ่ายพัสดุ 
 -ฝ่ายแปรรูป 
 -ฝ่ายวางแผน  
 -ฝ่ายประกันคุณภาพ 
 -ฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ผลิตภัณฑ์
อาหาร 
  -ฝ่ายซ่อมบ ารุง 
 -ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องเยน็    
 -ฝ่ายห้องปฏิบตัิการ 
 -ฝ่ายวิจัยและเพิ่ม   
ประสิทธิภาพ 
 -ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  
-ฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร 
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9. แผนท่ีบริษัท 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

209 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ กม.20 ต าบลบางเสาธง   

อ าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1057ภาพท่ี 2.2 แผนที่บริษัท 
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10. ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและส่งออกไก่สดแช่แข็งให้เป็นที่
ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงท าการผลิตน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล ประเภทของอาหารผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไก่
พร้อมทาน ผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

1. ผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง  

 

ภาพท่ี 2.3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 
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ภาพท่ี 2.5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 
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ภาพท่ี 2.7 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.8 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็ง 
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2. ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

ภาพท่ี 2.9 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.10 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 
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ภาพท่ี 2.11 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.12 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 
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ภาพท่ี 2.13 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.14 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 
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ภาพท่ี 2.15 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.16 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป 
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3. ผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

ภาพท่ี 2.17 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

 

ภาพท่ี 2.18 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 
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ภาพท่ี 2.19 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

 

ภาพท่ี 2.20 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 
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ภาพท่ี 2.21 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.22 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 
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ภาพท่ี 2.23 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.24 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปรุงสุกพร้อมทาน 
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1. ผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.25 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.26 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 
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ภาพท่ี 2.27 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.28 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 
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         ภาพท่ี 2.29 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

ภาพท่ี 2.30 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 
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ภาพท่ี 2.31 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 

 

 

 

ภาพท่ี 2.32 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ยากิโทริ 
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บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 

             คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท าโครงการเร่ือง
การศึกษาการลดต้นทุนในการขนส่งทางรถยนต์โดยรูปแบบ  Milk Run กรณีศึกษาบริษัท จีเอฟพีที 
จ ากัด (มหาชน)ได้มีการก าหนดแนวคิดในการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี                                                                                                                              

         1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่ง                                                                                                        
2.  การศึกษาการขนส่งรูปแบบ  Milk Run                                                                                          
3  .การลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า                                                                                                    
4.  ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่ง                                                                                                   
5.  นิยามศัพท์   

1.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการขนส่ง 
         การขนส่งถือได้เป็นอุตสาหกรรมการบริการ(Service Industry)ประเภทหนึ่ง ที่มี

ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของบุคคล หรือเป็นสิ่งที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ เพราะเกี่ยวข้องกับการขนส่งมาตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือ
เคลื่อนย้ายสินค้าจากที่แห่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายตัวเอง สัตว์ หรือสิ่งของต่าง ๆก็ตาม 
จะต้องอาศัยการขนส่งในการเคลื่อนย้ายทั้งสิ้นไม่สามารถจะเคลื่อนตัวเองได้ จากจุดหนึ่งเพื่อส่งไป
ยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ ในขณะที่การน าไปและน ามา คือน าคน-มนุษย์หรือผู้โดยสารที่
สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้ตามเคร่ืองหมาย สากล ไปยังจุดหมายปลายทางได้ การขนส่งที่เราจะ
ศึกษาต่อไปโดยรูปแบบการเดินทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ, รถไฟ, ถนน, น้ า, สายเคเบิล, ท่อ 
และอวกาศ และแบ่งออกไปได้ตามโครงสร้างพื้นฐาน ยานพาหนะ และระบบการจัดการ ระบบการ
ขนส่งนั้นมีความส าคัญตั้งแต่เร่ิมมีการแลกเปลี่ยนสินค้าของมนุษย์การขนส่ง มีความหมายต่อการ
ขายและการจัดจ าหน่ายเป็นอย่างมาก เพราะการขนส่งเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือ
บริการ ท าให้ผู้บริโภคที่อยู่ในสถานการที่ที่การขนส่งเข้าไปถึง ได้มีสินค้าหรือบริการบริโภคตามที่
ตนเองต้องการต้องการ การขนส่งจะช่วยน าสินค้าจากแหล่งผลิต ผ่านมือคนกลางจนกระทั่งถึงมือ
ผู้บริโภคดังนั้นการด าเนินธุรกิจใด ๆ ย่อมอาศัยการขนส่งทั้งสิ้นในท้องถิ่นใดมีการขนส่งดี ถนนดี 
และมียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเพียงพอ ก็ย่อมท าให้การล าเลียงสินค้าจากแหล่งผลิตผ่านมือคน
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กลางจนกระทั่งถึงมือผู้บริโภคดังนั้นการด าเนินธุรกิจใด ๆ ย่อมอาศัยการขนส่งทั้งสิ้น ในท้องถิ่นใด
มีการขนส่งดี ถนนดี และมียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเพียงพอ ก็ย่อมท าให้การล าเลียงสินค้าจาก
แหล่งผลิต ไปสู่ตลาดท าได้สะดวกรวดเร็วเป็นผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นเจริญ การขนส่งจึงมี
บทบาทส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากิจกรรมอื่น ๆ 
                           ความส าคัญของการขนส่ง 
 การขนส่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ที่จ าเป็นอย่างหนึ่งในการพัฒนา
ประเทศ การขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจตลอดจนการพัฒนาประเทศอยู่หลายประการ คือ 
 1. ช่วยให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น ประชาชนสามารถซื้อสินค้าที่
ตนเองไม่สามารถผลิตได้จากท้องถิ่นอ่ืน และผลิตในสิ่งที่ตนเองถนัดแล้วน าไปจัดจ าหน่ายใน
ท้องถิ่น 
 2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ท าให้ความต้องการสินค้ามากขึ้นจึงมีการแบ่ง
งานกันท าผลิตในสิ่งที่ตนถนัดแล้วน ามาแลกเปลี่ยนกัน ท าให้เกิดความช านาญในสิ่งที่ตนถนัด   
 3.ช่วยกระจายความเจริญเติบโต การขนส่งช่วยให้การติดต่อกันสะดวกและ
รวดเร็วขึ้นประชาชนสามารถตั้งถิ่นฐานกระจายไกลออกไปก่อให้เกิดชุมชนใหม่ 
 4. มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม การขนส่งท าให้รู้วัฒนธรรมประเพณีของสังคมอ่ืน
จึงมีการเลียนแบบกันทางสังคม สังคมโดยส่วนรวมจึงเปลี่ยนได้เร็วขึ้น 
 5. ช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้น สามารถส่งข่าวสารถึงกันได้อย่างสะดวก
และรวดเร็วขึ้นเป็นผลเน่ืองมาจากการมีระบบการขนส่งที่ดี 
 6. ช่วยให้มาตรฐานการศึกษาดีขึ้น การขนส่งช่วยกระจายสภาพการศึกษา
กว้างขวางไปในท้องถิ่นต่าง ๆ 
 7. ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การขนส่งท าให้ประเทศต่าง  ๆได้
ติดต่อกันสะดวกยิ่งขึ้น มีการแลกเปลี่ยนด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 8. ความส าคัญด้านอ่ืน ๆ เช่นเพิ่มความมั่นคงให้กับประเทศ การขนส่งช่วยให้
สามารถเข้าถึงประชาชนต่าง ๆการปกครองของรัฐบาลจึงเป็นไปได้ง่าย 
                           ประโยชน์ของการขนส่ง 
 การขนส่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิต เพราะการขนส่งเข้า
มามีส่วนเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวันทั้งโดยตรงและทางอ้อม กล่าวคือ การเดินทางไปมาหา
สู่ซึ่งกันและกันนั้นจะเพื่อจุดประสงค์ใด ๆก็แล้วแต่ ถือว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ส่วนสินค้าและ
บริการต่าง ๆที่เกี่ยวกับเคร่ืองอุปโภคบริโภคนั้นถือว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องโดยอ้อม พอที่จะกล่าวถึง
ประโยชน์ของการขนส่งได้ดังนี้ 
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                                    1.การขนส่งท าให้เกิดปัจจัยสี่ จ าเป็นต้องมีอาหารที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่มและรัก
โรค ซึ่งทั้ง 4 ประการนี้ ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่มนุษย์เราจะขาดเสียมิได้และในการที่เราจะ  อุปโภค
บริโภคปัจจัยเหล่านี้          

  2. การขนส่งท าให้เกิดชุมชนใหม่  ปัจจุบันแหล่งชุมชนใหม่ๆเกิดขึ้นอย่าง
แพร่หลายในทุก ๆเขตที่มีการขนส่งเข้าไปถึงไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางใดก็ตาม เช่นการขนส่งทาง
น้ า  ก็ท าให้เกิดเมืองท่าที่ส าคัญมากขึ้น  การขนส่งทางบกโดยเฉพาะทางรถยนต์(ถนน)ยิ่งท าให้เกิด
ชุมชนต่าง ๆ 

                        3. การขนส่งท าให้เกิดตลาดสินค้าและบริการ ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 
จะต้องมีการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆเพื่อกระจายสินค้าอย่างแพร่หลายไปในที่ต่าง ๆให้มาก
ที่สุด ต้องอาศัยการขนส่งเข้ามาช่วยในการกระจายสินค้าและบริการเหล่านั้นไปสู่ตลาด 
                     4. การขนส่งก่อให้เกิดมูลค่าต่าง ๆ เมื่อมีการขนส่งเกิดขึ้น หรือเมื่อจะมีการขนส่ง 
จะต้องเกิดอรรถประโยชน์ตามมาเสมอ ไม่ว่าจะก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ในด้านใดก็ตาม เช่น 
อรรถประโยชน์ด้านเวลา อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ เป็นต้น 
                       5. การขนส่งท าให้มีการพัฒนาประเทศ ในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ และ
ทัดเทียมกับอารยประเทศ หรือแม้แต่การพัฒนาภายในประเทศให้มีการเป็นอยู่ที่เจริญทัดเทียมกัน
ในทุกหนทุกแห่งก็ตามเป็นผลที่จะเกิดมาจากการขนส่งเช่นเดียวกัน ท าให้มีการพัฒนาประเทศ ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม  
                           วิวัฒนาการของการขนส่ง 
 การขนส่งได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งแต่เดิมนั้นการขนส่งเร่ิมตั้งแต่มนุษย์เรา
อาศัยธรรมชาติ แล้วรู้จักใช้ก าลังสัตว์เป็นยานพาหนะในการเดินทาง รู้จักคิดประดิษฐ์อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือต่าง ๆ เข้ามาช่วยจนถึงปัจจุบันนี้ เราก็มีรูปแบบของการขนส่งหลายอย่างหลายประเภทไม่
ว่าจะเป็นรถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ หรือแม้แต่จรวด เหล่านี้ต่างก็เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาและ
ประดิษฐ์คิดค้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการขนส่ง แบ่งวิวัฒนาการของการขนส่งออกเป็น
ยุคๆดังนี ้
 1. ยุคใช้ก าลังสัตว์เป็นพาหนะ ยุคนี้สามารถบรรทุกสิ่งของได้จ านวนจ ากัด และ
ต้องใช้จ านวนสัตว์มากตามปริมาณของสิ่งของที่ต้องการบรรทุก 
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                                      ภาพที่ 3.1 การ   ใช้สัตว์ลาก และบรรทุกสิ่งของ 

2. ยุควงล้อ ในยุคนี้มนุษย์เรารู้จักประดิษฐ์อุปกรณ์เพื่อใช้ในการขนส่งให้สามารถ
บรรทุกสิ่งของได้ปริมาณมากขึ้น ซึ่งเราจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นวงล้อ แล้วใช้แรงงานสัตว์ต่าง ๆ เช่น 
ช้าง ม้า วัว ควาย ฯลฯลากให้เคลื่อนที่ได้เช่น เกวียน รถม้า เป็นต้น 

                                                                              

                                        ภาพที่ 3.2 ยุควงล้อ การใช้รถหมา และเกวียน 

             3. ยุคเคร่ืองจักรไอน้ า ยุคนี้มนุษย์เรารู้จักประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใช้ในการ
ขนส่ง ทั้งทางบกและทางน้ า คิดเคร่ืองจักรที่ท างานจากไอน้ า โดยน ามาใช้กับการขนส่งทั้งทางบก
และทางน้ า เช่น ใช้กับการขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเรือในยุคที่ท าให้การส่งเสริมมีการพัฒนา
และขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

                                                                                    

  ภาพที่ 3.3ยุคเคร่ืองจักรไอน้ า 
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  4. ยุคมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นยุคที่มนุษย์เราได้คิดประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นมาใช้ แล้ว
น าเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาใช้กับการขนส่ง โดยน ามาใช้กับการขนส่งทางบก ซึ่งเรารู้จักกันดีในรูปของ 
รถราง เป็นรูปแบบของการขนส่งชนิดหนึ่ง ซึ่งยังคงมีใช้กันอยู่ในบางประเทศ การขนส่งยุคนี้ยังท า
ให้อากาศและมลภาวะต่าง ๆไม่เป็นพิษอีกด้วย 

 

ภาพที่ 3.4 ยุคมอเตอร์ไฟฟ้า 

5.ยุคเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน ยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์เรารู้จักคิดเคร่ืองยนต์สันดาป

ภายในขึ้นมาใช้โดยน าเชื้อเพลิงที่เรารู้จักดี คือ น้ ามันหรือแก๊ส มาใช้เป็นประโยชน์เป็นที่นิยมกัน

อย่างแพร่หลาย ทั้งการขนส่งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ เป็นยุคที่กิจการการขนส่งมีความ

เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด การขยายตัวเป็นอย่างรวดเร็ว แต่มีข้อเสียประการหนึ่งที่ส าคัญคือ ท าให้เกิด

อากาศเป็นพิษได้ง่าย ซึ่งเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนี้ 

 

ภาพที่ 3.5 ยุคเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 
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6. ยุคไอพ่นและจรวจ เป็นยุคที่มนุษย์เราแข่งขันกันในรูปของความเร็ว เป็นผลต่อ

เนื่องมาจากยุคเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน โดยมุ่งไปในเร่ืองของการขนส่งทางอากาศเป็นส่วนมาก 

เป็นการพัฒนาในด้านความประหยัดเวลา ตลอดจนการรวดเร็วของการขนส่ง  

 

                             ภาพที่3.6 ยุคไอพ่นและจรวด 

7.  ยุคนิวเคลียร์  เป็นอีกยุคหนึ่งที่มนุษย์ เราน าเอาความเจริญก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามีส่วนช่วยในการขนส่ง โดยน าความรู้และวิวัฒนาการทางด้านเคมี และ

ฟิสิกส์ มาใช้กับการขนส่งแต่เป็นการลงทุนที่สูงมาก 

                                                       

ภาพที่ 3.7ยุคนิวเคลียร์ 

                           ประเภทของการขนส่ง 
               การขนส่งโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ การขนส่งทาง
บก การขนส่งทางน้ าและการขนส่งทางอากาศ ซึ่งแบ่งตามลักษณะเส้นทางหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ
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ขนส่งแล้วเป็น 6 ลักษณะ ได้แก่ การขนส่งทางถนน การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางน้ า การ
ขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางท่อ และการขนส่งลักษณะอื่น ๆ      

การขนส่งทางถนน หรือทางรถยนต์(Road Transportation)                                                                          
                           การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก(Truck 
Transportation) การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบก 
ทั้งนี้ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสร้างถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่าง  ๆ ได้อย่างทั่วถึง 
โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก
สามารถแก้ปัญหาในด้านการจ าหน่ายสินค้าของพ่อค้าได้เป็นอันมา เพราะการขนส่งสินค้าสะดวด 
รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรงส่วนประกอบของการขนส่งทางรถยนต์หรือ
รถบรรทุก 
                    1) ผู้ประกอบการ อาจเป็นรัฐหรือเอกชนด าเนินงานก็ได้ หรือเป็นการด าเนินงาน
ร่วมกันก็ได้ เช่น รถยนต์รับจ้าง 

                     2) อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ รถยนต์ และรถบรรทุก                                                                               

                      3) ถนนหรือเส้นทางเดินรถข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางรถยนต์ 

                        ข้อดี 

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

                        ข้อเสีย 

                        1. ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ                                                              
2. มีความปลอดภัยต่ า เกิดอุบัตเิหต ุ                                                                            
3. ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด                                                                           
4. ก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ 
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                                              ภาพที่ 3.8 การขนขนส่งทางรถยนต์ 

                           การขนส่งทางรถไฟ (Railroad Transportation)                                                                                       

                           การขนส่งทางรถไฟ (Railroads) การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทางการล าเลียงที่
ส าคัญที่สุดของประเทศไทย ด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ 
เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าหนัก ๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล อัตราค่าบริการไม่แพง การ
ขนส่งทางรถไฟจะมีก าหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอนและมีความ
ปลอดภัยจากการเสียหายของสินค้า 

                            ข้อดี 
1. ประหยัด ขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 
2. รวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 
3. สะดวก เพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 
4. ปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 
5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 

                           ข้อเสีย 
1. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 
2. ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทางตายตัว 
3. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่น เพราะมีกฎระเบียบมาก 
4. ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อย ปริมาณน้อย 

ภาพที่ 3.8 การขนขนส่งทางรถยนต์ 
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ภาพที่ 3.9 การขนส่งทางรถไฟ 

                           การขนส่งทางน้ า(Water Transportation)                                                                                                      

                            การขนส่งทางน้ า (Water Transportation) คือ การขนส่งทางน้ า เป็นวิธีการขนส่ง
เก่าแก่มีมาตั้งสมัยโบราณ โดยการใช้แม่น้ าล าคลองเป็นเส้นทางล าเลียงสินค้า รวมถึงการขนส่งทาง
ทะเล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งทางน้ านี้เหมาะสมกับ
สินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย แร่ ข้าวเปลือก 
เคร่ืองจักร ยางพารา เป็นต้นส่วนประกอบของการขนส่งทางน้ า 

                           3.1 ผู้ประกอบการขนส่งทางน้ า                                                                                
3.2 อุปกรณ์การขนส่ง คือ เรือ ได้แก่ เรือโดยสาร เรือสินค้าและเรือเฉพาะกิจ              
3.3 ท่าเรือ                                                                                                                 
3.4 เส้นทางเดินเรือ 

                            สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

                            - เส้นทางเดินเรือภายในประเทศ                                                                               
- เส้นทางเดินเรือชายฝั่งทะเล                                                                                    
- เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ                                                                        

                             ข้อดี                                                                                                                                                       
1. อัตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อเทียบกับการขนส่งทางอ่ืน                                               
2. ขนส่งได้ปริมาณมาก 

https://www.logisticafe.com/tag/water-transportation/
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                           3. มีความปลอดภัย                                                                                                                              
4. สามารถส่งได้ระยะไกล ๆ                                                                                                                                                                                       

                           ข้อเสีย                                                                                                                                                   
1. มีความล่าช้าในการขนส่งมาก                                                                                
2. ในฤดูน้ าลดหรือฤดูร้อน น้ าอาจมีน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง                                 
3. ไม่สามารถก าหนดเวลาที่แน่นอนในการขนส่งได้ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศ  

                                                          ภาพที่ 3.10 การขนส่งทางเรือ                                                      

                              การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation)                                                  

                              การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) การขนส่งทางอากาศมีความส าคัญ

มากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขนส่งระหว่างประเทศเพราะท าการขนส่งได้รวดเร็วกว่าการขนส่ง

ประเภทอ่ืน ๆ ไม่เสียเวลาในการขนส่งนาน สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้า

ประเภทที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น หรือสินค้าต้องการสั่งจองมาด้วยความรวดเร็ว

แก่การใช้งาน ถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสียหายได้ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ าหนักมากและ

สินค้าราคาถูกๆ ไม่รีบร้อนในการขนส่ง ซึ่งการขนส่งประเภทนี้ท าให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้

รวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ แต่ค่าใช้จ่ายแพงกว่าการขนส่งประเภทอ่ืน 

4.1 ผู้ประกอบการ ได้แก่ บริษัทการบิน ให้บริการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าทั้ง
ภายในและระหว่างประเทศ 
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4.2 อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ เคร่ืองบิน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ- เคร่ืองบิน
โดยสาร ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร- เคร่ืองบินบรรทุกสินค้า ให้บริการขนส่งเฉพาะสินค้า เคร่ืองบิน
แบบผสม ให้บริการทั้งผู้โดยสารและสินค้า 

4.3 เส้นทางบิน คือ เส้นทางที่ก าหนดจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง มี 2 ลักษณะ
คือ                      1. เส้นทางในอากาศ 

             2. เส้นทางบนพื้นดิน 
4.4 สถานีในการขนส่งหรือทาอากาศยาน เป็นบริเวณที่ใช้ส าหรับการขึ้นลงของ

เคร่ืองบิน ประกอบด้วย- อาคารสถานี- ทางวิ่งและทางขับ- ลานจอด 
                           ข้อดี 

1. สะดวก รวดเร็วที่สุด 
2. สามารถขนส่งกระจายไปทั่วถึงได้อย่างกว้างขวางทั้งใน ประเทศและระหว่าง

ประเทศ 
3. สามารถขนส่งไปในท้องถิ่นที่การขนส่งประเภทอื่นไปไม่ถึงหรือไปยากล าบาก 
4. เหมาะกับการขนส่งระยะไกล ๆ 
5. เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เสียง่าย จ าเป็นต้องถึงปลายทางรวดเร็ว 
6. ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวัน เพราะเคร่ืองบินขึ้นลงได้รวดเร็ว 

                           ข้อเสีย 
1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอ่ืน 
2. จ ากัดขนาดและน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุกจะมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก

ไม่ได ้
3. บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยานเท่านั้น 
4. การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 
5. การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สูง 
6. มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง 

 
 
 
 
 
 

                                                          

ภาพที่ 3.11 การขนส่งทางอากาศ 
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                           การขนส่งทางท่อ(Pipelines Transportation) 
การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) เป็นการขนส่งสิ่งของประเภท

ของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น น้ าประปา น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการขนส่งทางท่อจะ
แตกต่างกับการขนส่งประเภทอ่ืน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่งไม่ต้องเคลื่อนที่โดยเส้นทางขนส่ง
ทางท่ออาจจะอยู่บนดิน ใต้ดินหรือใต้น้ า ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ประเทศแรกที่ใช้ระบบการขน
สงทางท่อ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ส าหรับขนส่งสินค้าประเภทเชื้อเพลิง ปัจจุบันประเทศไทย
ใช้ระบบการขนส่งทางท่อส าหรับสินค้าประเภทน้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ 
                          ส่วนประกอบของการขนส่งทางท่อ 

5.1 ผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการที่ส าคัญได้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
(ปตท.) 

5.2 อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ ท่อ หรือสายท่อ แบ่งเป็น – ท่อหลัก – ท่อย่อย 
5.3 สถานีในการขนส่ง ได้แก่ สถานีต้นทาง สถานีปลายทาง สถานีแยก สถานีสูบ 

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

                           ข้อเสีย 
1.ใช้ขนส่งได้เฉพาะสินค้าที่เป็นของเหลวหรือก๊าซเท่านั้น 
2. ค่าใช้จ่ายในการลงทุนคร้ังแรกสูง 
3. ตรวจสอบหาจุดบกพร่องท าได้ยาก 
4. ท่อหลักที่ใช้ขนส่งเมื่อวางแล้วเคลื่อนย้ายเปลี่ยนเส้นทางไม่ได้ 
5. ไม่เหมาะกับการขนส่งในภูมิประเทศที่มีแผ่นดินไหวบ่อย 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3.12 การขนส่งทางท่อ 
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                           การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System) 
การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System) การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ 

เป็นการพัฒนาการขนส่งอีกขั้นหนึ่ง โดยการบรรจุสินค้าที่จะขนส่งลงในตู้หรือกล่องเหล็กขนาด
ใหญ่ ที่เรียกว่า คอนเทนเนอร์ แล้วท าการขนส่งโดยรถบรรทุก รถไฟ หรือเคร่ืองบิน ไปยังจุดหมาย
ปลายทางโดยไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้ระหว่างท าการขนส่งเที่ยวนั้นซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ต้อง
สร้างจากเหล็กที่ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถวางไว้กลางแจ้ง ได้โดยปกติจะสร้างให้มี
ลักษณะแข็งแรงมาก เพื่อให้ทนทานต่อการยกขนถ่ายสินค้าและสับเปลี่ยนบรรทุกระหว่าง
รถบรรทุก รถไฟหรือเรือ ในการเคลื่อนย้ายตู้นี้จะใช้ปั้นจั่น ในการขนย้าย และจากคุณสมบัติ
ดังกล่าว ตู้คอนเทนเนอร์ จึงสามารถป้องกันสินค้าช ารุดเสียหายได้เป็นอย่างดี 

 
     ชนิดของตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้สินค้าที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเป็นตู้

สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต ยาว 20,25,40,45 ฟุต ท าจากเหล็กหรืออะลูมิเนียมที่ได้รับการ
ผนึกอย่างดีกันไม่ให้น้ าเข้าในตู้ได้ ใช้ส าหรับบรรทุกสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ชนิด คอื 

      6.1 ตู้แห้งหรือตู้สินค้าทั่วไป เป็นตู้ทึบไม่มีแผ่นฉนวนอยู่ด้านใน ไม่มีเคร่ืองท า
ความเย็นติดตั้งหน้าตู้ ใช้บรรทุกสินค้าแห้งหรือสินค้าทั่วไป 

 

6.2 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แบ่งได้ดังนี้- ตู้ห้องเย็น จะมีเคร่ืองท าความเย็นในตู้ ภายใน
ระบุฉนวนทุกด้าน เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู้ด้านใน นิยมเก็บผักสด ผลไม้- ตู้ฉนวน 
ภายในจะบุฉนวนด้วยโฟมทุกด้านเพื่อป้องกันความร้อนแผ่เข้าตู้ นิยมบรรทุกผัก- ตู้ระบายอากาศ 
เหมือนกับตู้เย็นแต่มีพัดลมแทนเคร่ืองท าความเย็น พัดลมจะดูดก๊าซที่ระเหยออกจากตัวสินค้า 

 

      6.3 ตู้พิ เศษ  ได้แก่ - ตู้ แท็งก์ เกอร์หรือตู้บรรจุของ เหลว - ตู้ เปิดหลังคา - ตู้
แพลตฟอร์ม- ตู้เปิดข้าง- ตู้บรรทุกรถยนต์- ตู้บรรทุกหนังเค็ม- ตู้สูงหรือจัมโบ้ 
                           ประโยชน์ของระบบตู้คอนเทนเนอร์ 

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

https://www.logisticafe.com/tag/container-system/
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                                            ภาพที่ 3.13 การขนส่งระบบตู้คอนเทนเนอร์ 

                              บทบาทหน้าท่ีของการขนส่ง                                                                                                                  

                              การขนส่งเป็นส่วนหนึ่งระบบกระจายสินค้า ซึ่งถูกก าหนดขึ้นมาเพื่อสร้างความ
สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในทุกธุรกิจ ที่ผ่านมาธรรมชาติในการด าเนินธุรกิจในประเทศ
ไทยจะใช้แรงงานเป็นหลักจะเน้นการจัดการและควบคุมการท างานของคน เทคโนโลยีมีไว้เพื่อ
สนับสนุนทั้งในการปฏิบัติการทั่วไปและการจัดการขนส่ง เป็นตัวขับเคลื่อนงานระดับปฏิบัติการ 
ซึ่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะส่งผลในด้านบวกมากกว่าด้านลบ สามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนาการวางแผนและกาจัดการเชิงปฏิบัติการ ถ้าเทียบกับส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในหน้าที่
การกระจายสินค้า การขนส่งจะเกี่ยวข้องกับต้นทุน และการบริการรองจากกิจกรรมคลังสินค้า 
ท่ามกลางกาแข่งขันทางการค้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์การแสวงหา
ตลาดวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีต้นทุนต่ าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รวมไปถึงความสามารถในกาจัดส่ง
สินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยระยะ เวลาในการจัดส่งสั้ นที่สุดถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะผลักดันให้ธุรกิจประสบความส าเร็จได้การด าเนินงานในระดับปฏิบัติการที่ดีดังนี้                                                                                                                                                                     

                           1. จัดการการด าเนินงานวันต่อวันอย่างมีประสิทธิภาพ                                                               
2. ควบคุมงาน และลดต้นทุนให้ต่ าที่สุด                                                                   
3. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสูงสุด                                                                         
4. สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า                                                                 
5. รักษาสภาพการด าเนินงานให้อยู่ภายใต้กฎหมาย                                                      
6. มั่นใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบรรทุกสินค้า 
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             จะเห็นได้ว่าการขนส่งสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างความสะดวก
ทั้งด้านเวลาและสถานที่ส่งผลให้บริษัทที่มี การจัดการการขนส่งที่ดีสามารถสร้างมาตรฐานได้ว่าจะ
มีสินค้าเพียงพอที่จะจัดจ าหน่าย ณ สถานที่และเวลาที่ลูกค้าต้องการซึ่งถือ ได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐาน
ของความสามารถในการแข่งขันของแต่ละบริษัทการที่จะได้มาซึ่งความส าเร็จด้านงานขนส่ง
จ าเป็นต้องเข้าใจถึง การปฏิบัติงานที่ซับซ้อนซึ่งบริษัทจ าเป็นต้องประสานงานในส่วนของการรับ
สินค้าเข้าและการส่งสินค้าออกที่มีความหลากหลาย รวมถึงส่วนของสินค้าก็จะถูกจัดการโดยการ
ขนย้ายไปยังจุดต่างๆซึ่งความเป็นเจ้าของในตัวสินค้าก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย  ในส่วนของประเทศ
ไทยเป็นที่ทราบกันว่าต้นทุนค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจะมีสัดส่วนสูงที่สุดในต้นทุนโลจิสติกส์ 

2.  การศึกษาการขนส่งรูปแบบ Milk Run 

เป็นรูปแบบการจัดการงานขนส่ง ที่มุ่งให้เกิดการขนส่งชิ้นงานในปริมาณน้อยแต่
หลายเที่ยวอย่างคุ้มค่า แนวคิดดังกล่าวเกิดจากระบบส่งนมในสหรัฐอเมริกา ซึ่งไปจอดตามบ้าน
ลูกค้าแต่ละหลัง โดยลูกค้าจะน าขวดนมเปล่ามาวางไว้หน้าบ้านตามจ านวนที่ต้องการ จากนั้นรถ
รับส่งจะท าการเก็บขวดนมเปล่ากลับไปและส่งขวดนมใหม่ให้กับลูกค้าซึ่งจะเป็นเช่นนี้ในทุก ๆ 
เช้าระบบการขนส่งแบบ Milk Run ถูกน ามาใช้เพื่อสนับสนุนระบบการผลิตแบบ Just In Time 
(JIT) ช่วยลดต้นทุนและลดปริมาณสินค้าคงคลัง โดยโรงงานจะจัดรถขนส่งในการวิ่งออกไปรับ
วัสดุจาก Supplier แต่ละรายตามเส้นทางที่จัดไว้ พร้อมทั้งท าการนัดหมายเวลาในการรับวัสดุ เมื่อ
รถขนส่งรับของจาก Supplier ครบทุกรายในเส้นทางที่จัดไว้แล้ว ก็จะเดินทางกลับเข้ามาที่โรงงาน
เพือ่ส่งมอบวัสดุเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป 

                         ประโยชน์ที่ได้รับจาก Milk Run 
                       1. ลดต้นทุนโดยรวมการขนส่ง การที่ Supplier แต่ละรายต้องจัดส่งวัสดุมาให้โรงงาน 
ท าให้ Supplier แต่ละรายต้องจัดหายานพาหนะในการขนส่ง เป็นการเพิ่มต้นทุนการขนส่งเข้าไปใน
สินค้า                                                                                                                                         
                       2. ลดความยุ่งยากในการตรวจรับ การที่ Supplier แต่ละรายต่างก็มาส่งสินค้าให้
โรงงาน ท าให้แผนกรับสินค้า ต้องท าการตรวจรับสินค้าวันละหลายคร้ัง Milk Run จึงช่วยลดปัญหา
นี้ได ้
                         3. ก าหนดช่วงเวลาที่จะได้รับของได้เนื่องจากทางโรงงานเป็นผู้ก าหนดเส้นทางรับ
วัสดุ และช่วงเวลารับวัสดุจาก Supplier จึงท าให้สามารถค านวณเวลา 

4. ลดปัญหาจราจรบริเวณหน้าโรงงานการที่ Supplier แต่ละรายต้องจัดส่งวัสดุมา
ให้โรงงาน ท าให้ทางโรงงานต้องจัดเตรียมที่จอดรถ ยามรักษาการณ์ และอาจเกิดอุบัติเหตุจาก
การจราจรบริเวณโรงงานอีกด้วย 
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การน าแนวความคิด Milk Run ไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จนั้น มี
องค์ประกอบหลัก ๆ อยู่ 3 ประการ คือ        

                                                                                                                                         
1. การจัดเตรียมบุคลากร บุคลากรที่ใช้เพื่อการจัดส่งแบบ Milk Run สามารถแบ่ง

ได้สองส่วน คือ ส่วนวางแผนและส่วนปฏิบัติการ โดยทั้งสองกลุ่มจะมีรูปแบบของงานที่ต่างกัน แต่
ต้องมีการติดต่อสื่อสารถึงกันอยู่เสมอ 

2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะและขนาดต่าง ๆ กันออกไป 
ความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบการขนส่งแบบ Milk Run ซึ่ง
ถ้าไม่มีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินงานมาตรฐานของการบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้จัดส่งจะท าให้
ประสิทธิภาพในการขนส่งไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ในการขนส่งแบบ Milk Run ได้มีการ
น าเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการสั่งซื้อสินค้าไปยังผู้จัดส่งท าให้ข้อมูลมีความแม่นย า
และรวดเร็วขึ้น ระบบต่าง ๆ เหล่านี้มีการเชื่อมต่อและเกี่ยวข้องกัน เช่น ระบบ EDI (Electronic Data 
Interchange) เพื่อเป็นการส่งถ่ายข้อมูลระหว่างบริษัทผู้ผลิต และ Supplier ในแต่ละราย 

                                             ภาพที่ 3.14 ระบบการขนส่งแบบ Milk 
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                              การน าแนวความคิด Milk Run ไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จมีองค์ประกอบ
หลัก ๆ อยู่ 3 ประการ คือ 

                           1. การจัดเตรียมบุคลากร บุคลากรที่ใช้เพื่อการจัดส่งแบบ Milk Run สามารถแบ่ง
ได้สองส่วน คือ ส่วนวางแผนและส่วนปฏิบัติการ โดยทั้งสองกลุ่มจะมีรูปแบบของงานที่ต่างกัน แต่
ต้องมีการติดต่อสื่อสารถึงกันอยู่เสมอ 

                  2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ก่อนที่จะมีการน าแนวความคิดนี้มาใช้ ผู้จัดส่งแต่ละราย
ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีลักษณะและขนาดต่าง ๆ กันออกไป ความแตกต่างของบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เกิด
ผลกระทบโดยตรงต่อระบบการขนส่งแบบ Milk Run ซึ่งถ้าไม่มีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินงาน
มาตรฐานของการบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้จัดส่งจะท าให้ประสิทธิภาพในการขนส่งไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด 

                            3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ในการขนส่งแบบ Milk Run ได้มีการ
น าเทคโนโลยีและระบบต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการสั่งซื้อสินค้าไปยังผู้จัดส่งท าให้ข้อมูลมีความแม่นย า
และรวดเร็วขึ้น ระบบต่าง ๆ เหล่านี้มีการเชื่อมต่อและเกี่ยวข้องกัน เช่น ระบบ EDI เพื่อเป็นการส่ง
ถ่ายข้อมูลระหว่างบริษัทผู้ผลิต และ Supplier ในแต่ละราย 

 

 

                                                       

ภาพที่ 3.15รูปแบบ Milk Run 
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                             ข้อได้เปรียบของการขนส่งด้วยรถบรรทุก 

                1. การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุกนั้นถือว่าเป็นพื้นฐาน และเป็นหัวใจของ
การเร่ิมต้นการขนส่ง เพราะปัจจุบันถนนหนทางได้ถูกท าให้ดีขึ้นมาก ขยายการเชื่อมต่อตามจังหวัด
ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง 

 
 

 

 

 

 

 

                                                    ภาพที่ 3.15 รถบรรทุกสินค้า 

                           ข้อดี                                                                                                                                                          

1. สะดวกรวดเร็ว 

2. สามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงจุดหมายได้โดยตรง 

3. บริการถึงที่ได้เลยแบบไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้าระหว่างทาง 

4. ขนส่งได้ตลอดเวลาตามความต้องการ 

5. เหมาะสมกับขนส่งระยะสัน้หรือระยะกลาง 

6. ราคาถูกกว่าการขนส่งประเภทอื่น 

                            ข้อเสีย 
1. ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 
2. มีความปลอดภัยต่ าถ้าพาหนะที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน 
3. เวลาการขนส่งอาจคลาดเคลื่อนตามสภาพการจราจรและสภาพอากาศ 
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                           ข้อก ากัดของระบบ Milk Run 

ระบบการขนส่งแบบ Milk Run เลียนแบบมาจากระบบการขนส่งนมในประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยที่ในทุก ๆ เช้าของวัน ฟาร์มนมจะจัดรถรับ–ส่งนมไปจอดรออยู่ที่หน้าบ้านในแต่
ละหลัง ที่มีการน าขวดนมเปล่ามาวางไว้หน้าบ้านตามจ านวนที่ต้องการเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าบ้าน
หลังนี้ต้องการรับนมจ านวนกี่ขวด หลังจากนั้นรถรับ-ส่งนมจะน าขวดนมใหม่มาเปลี่ยนให้กับลูกค้า 
แล้วท าการเก็บขวดนมเปล่ากลับขึ้นรถไปยังฟาร์มนม ซึ่งจะเป็นอย่างนี้ในตอนเช้าของทุก ๆ วัน 

ภาพที่ 3.16 การท างานระบบ Milk Run 

3. การลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า 

                                 ทั้งนี้การลดต้นทุนมีหลากหลายวิธีการ ซึ่งบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่ก็สามารถท าได้

ทั้งนั้น และควรท าคู่ขนานกันไปแบบครบวงจร เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน แต่ใน

ขณะเดียวกันคุณภาพของสินค้าและบริการต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกๆส าหรับวิธีการลด

ต้นทุนต้องท าตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า เร่ิมที่การจัดซื้อวัตถุดิบ ควรจะต่อรองกับคู่ค้าหรือซัพพลาย

เออร์ให้ได้ในราคาที่ต่ ากว่าปกติ แต่อาจจะจ่ายเงินเร็วกว่าก าหนด 2-3 วัน และไม่ควรสต็อกสินค้าไว้

มากเกินไป เพราะจะท าให้เงินไปจมเหตุผลอีกอย่างคือ ปัจจุบันระบบโลจิสติกส์สะดวกสบายขึ้นใน

แง่การผลิตนั้น ควรหมั่นดูแลตรวจสอบเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต์ที่ใช้อยู่ เน้นการบ ารุงรักษาอย่างดี ต้อง

ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ตามระยะเวลาที่ก าหนด และต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบกรณี

เคร่ืองจักรเกิดช ารุดหรือเสียหาย รวมถึงการประหยัดพลังงานที่ต้องใช้ในการผลิต ซึ่งบางช่วงบาง
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เวลาทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯจะคิดในราคาที่ถูกกว่าปกติ และหากเป็นไปได้ควรดูว่าขั้นตอนการ

ผลิตใดบ้างที่สามารถใช้พลังงานทดแทน อย่างเช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว

ควรส ารวจคิดค้นว่าวัสดุต่าง ๆ ที่เหลือจากการผลิตสามารถน ามาแปรรูป หรือไปใช้ประโยชน์อย่าง

อ่ืนได้หรือไม่ หรือคิดค้นท าเป็นสินค้าใหม่ ๆ อย่างเช่น โรงงานตัดเย็บที่มีเศษผ้าที่เหลืออาจน ามาท า

กระเป๋าใบเล็ก พวงกุญแจ หรือเย็บเป็นพรมเช็ดเท้า ฯลฯวิธีการลดต้นทุนอีกอย่าง คือ หันมาจ้าง 

outsource หรือบรรดาฟรีแลนซ์ เพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนที่จะต้องจ่ายเป็นค่าสวัสดิการ

ต่าง ๆ ข้อดี คือ สามารถวัดผลงานได้อย่างชัดเจน อาจเป็นลักษณะเหมาจ่ายหรือจ้างเป็นช่วงเวลา ซึ่ง

ปัจจุบันบริษัทน้อยใหญ่จ านวนมากใช้วิธีการนี้ หรืออาจร่วมมือกับสถาบันการศึกษาน านักศึกษาที่

เรียนในสาขาที่ต้องการมาฝึกงาน โดยอาจจะจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะเป็นค่ารถให้ก็ได้ แต่ส่วน

ใหญ่มักไม่นิยมจ่ายกันเพราะถือว่าเป็นสถานที่ฝึกงานที่ช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้รับประสบการณ์

ตรงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็เป็นวิธีการลดต้นทุนเช่นกัน โดยเฉพาะการสื่อสารในรูปแบบต่าง 

ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนทั้งกับลูกค้าและคนในบริษัทกันเอง ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล

แทนการส่งจดหมายหรือแฟกซ์  รวมทั้งการลดจ านวนสิ่งที่จะต้องพิมพ์เป็นเอกสาร โดยใช้การเก็บ

ในฮาร์ดดิสก์แทน ซึ่งล้วนท าให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายในเร่ืองพวกนี้ได้ อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลา 

ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง บริษัทหรือหน่วยงานบางแห่งก้าวหน้าถึงขั้นให้พนักงานท างานที่

บ้าน หรือเพิ่มเวลาท างานในวันธรรมดาให้มากขึ้นเพื่อจะได้หยุดท างานในวันเสาร์ที่มักท ากันคร่ึง

วัน อันเป็นการประหยัดค่าน้ า ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าสามารถลงมือท าได้

ไม่ยากเย็น ฉะนั้นควรเร่ิมลงมือท าเลย แล้วจะรู้ว่าเงินในมือเพิ่มขึ้นได้ง่ายนิดเดียว 

                               กลยุทธ์ในการลดต้นทุนในการขนส่ง 

                               1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือกโดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่ง
จากน้ ามันดีเซล หรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซล หรือ ก๊าซ CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG นั้นจะประหยัด
กว่าการใช้น้ ามันถึง 60-70% 

                               2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือเป็นวิธีการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบซึ่งเป็นการผสมผสานการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป โดยอยู่ภายใต้สัญญา
หรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว ซึ่งโครงสร้างของระบบขนส่ง สามารถแบ่งตามลักษณะทาง
กายภาพได้ 5 แบบ คือ การขนส่งทางถนนการ ขนส่งทางราง การขนส่งทางน้ า การขนส่งทาง
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อากาศและการขนส่งทางท่อการผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อให้สามารถทันต่อการตอบ
ความต้องการของลูกค้าโดยค านึงถึงต้นทุนการขนส่งของรูปแบบต่าง ๆ ให้ประหยัดที่สุด 

                              3. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า การหาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าตาม
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้านได้โดย
การจัดศูนย์กระจายสินค้าจะช่วยท าให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้เนื่องจากการขนส่งตรงถึง
ลูกค้าในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพักสินค้า ท าให้ส่วนใหญ่ต้องขนส่งเที่ยวเปล่ากลับ หรือ
ขนส่งไม่ เต็มคันรถซึ่งสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้จากการก าหนดศูนย์กระจายสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ มีโครงข่ายกระจายสินค้าท าหน้าที่รวบรวมสินค้าให้เต็มคันรถหรือจัดพาหนะให้
เหมาะสมกับจ านวนและสอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบสินค้า 

            4. กลยุทธ์การขนส่งสินค้า ทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขนส่งด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่า เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้าเสร็จจะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่า
กลับมาส่งผลให้เกิดต้นทุนการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าและผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้ ซึ่ งเป็นส่วน
ส าคัญในการท าให้ต้นทุนประกอบการเพิ่มสูงขึ้น 

             5. กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อมาช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และ
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า (Transportation 
management system; TMS) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
ธุรกิจการขนส่ง ซึ่งคือความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือ 
การบริหารการจัดการด้านขนส่งซึ่งมีหน้าที่ ในการวางแผนการด าเนินงานขนส่งและอีก
องค์ประกอบหนึ่ง คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งหน้าที่ช่วยในการตัดสินใจในเร่ืองการ
บรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆหัวใจหลักของ
การขนส่ง คือการส่งของให้รวดเร็วและเกิดต้นทุนในการขนส่งที่ต่ าที่สุด 

                           กลยุทธ์ในการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ 
1. การขนส่งทางถนน เป็นรูปแบบการขนส่ง ที่นิยมใช้มากที่สุดส าหรับการขนส่ง

ภายในประเทศ 
   2. การขนส่งทางราง มีข้อจ ากัดในด้านสถาน ที่ตั้ง และสถานีบริการ ต้นทุนการ
ขนส่งต่ า และสามารถ บรรทุกสินค้าได้ครั้งละมาก ๆ 
   3. การขนส่งทางน้ า สามารถขนส่งได้คร้ังละ มาก ๆ มีต้นทุนในการขนส่งต่ าที่สุด 
และเป็นการขนส่งหลัก ของการขนส่งระหว่างประเทศ 
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   4. การขนส่งทางอากาศใช้ส าหรับการขนส่ง ระยะทางไกล ๆ และต้องการ
ความเร็วสูง มีต้นทุนการ ขนส่งสูงที่สุด และใช้กับสินค้าที่มีราคาแพง มีน้ าหนัก และปริมาตรน้อย 
                5. การขนส่งทางท่อต้องมีการก าหนดต าแหน่งที่ตั้งสถานที่รับและส่งสินค้าที่
แน่นอน 
4. ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งสินค้า 

    ผู้ให้บริการด้านการขนส่งของไทยส่วนใหญ่เป็น SME และยังขาดขีด
ความสามารถที่จะแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเงินทุน เทคโนโลยีและบุคลากร 
โดยในปี 2009 ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ GDP ของไทยติดลบเฉลี่ยร้อยละ 2-3 ส่งผลต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้บริษัทรับขนส่ง SME หลายแห่งได้มีการปิด
ตัวไปเป็น จ านวนมาก หรือไม่ก็ถูกซื้อกิจการไปโดยชาวต่างชาติโดยจากตัวเลขผู้ประกอบการ       
โลจิสติกส์ของไทย 50 อันดับแรก เป็นบริษัทต่างชาติ จ านวน 26 บริษัท, บริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 10 บริษัท, บริษัทมหาชนจ านวน 10 บริษัท โดยจากข้อมูลของกรมพัฒนาเศรษฐกิจการค้า 
ในปี 2549 กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าคิดเป็นร้อยละ 54 ของจ านวนผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์
ของประเทศ โดยประมาณกันว่า ปี 2009 ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งหมดมีมูลค่าตลาดรวมที่ 
150,000 – 165,000 ล้านบาท โดยที่แนวโนม้การเติบโตของธุรกิจในประเทศไทย ยังไม่มีการบันทึก 
 ไว้แต่จากตัวเลขการขยายตัวของธุรกิจผู้ให้บริการ                   

                           ปัญหาการขนส่ง 

จะเห็นได้ว่าการขนส่งช่วยน าความเจริญมาสู่เศรษฐกิจและสังคมหลายประการ
ดังที่ได้อย่างไรก็ตามการขนส่งก็ยังก่อให้ เกิดปัญหาตามมาหลายประการเช่นกัน ได้แก่  
           1. ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายอันเป็นภาระของประเทศ การสร้างถนนหนทางจ าเป็นต้อง
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูงมากและยังต้องมีค่าใช้จ่ายในหารบ ารุงดูแลรักษาด้วย  
                2. เกิดการจราจรคับคั่ง ในเมืองใหญ่ๆ ที่มีถนนตัดไปมาหลายสายและมีผู้ใช้เป็นจ า 

นวนมากก็มักเกิดปัญหาจราจรคับคั่ง และยังก่อให้เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิงอีกด้วย 
                    3. เกิดปัญหาด้านมลพิษ การจราจรที่คับคั่งการจราจรที่คับคั่งก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภา 

4. เกิดกาสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากมีการเดินเที่ยวรถเปล่า 

5. การแข่งขันกันทางการขนส่ง ก่อให้เกิดผลเสียเนื่องจากผู้ประกอบการขนส่ง
แข่งขันกันลดอัตราค่าระวางซึ่งต้องหาทางชดเชยด้วยการเพิ่มปริมาณรถบรรทุกในแต่ล่ะเที่ยว จึงมี
การบรรทุกเกินพิกัดกันอยู่เสมอซึ่งเป็นผลเสียต่อผู้ประกอบการเอง เพราะท าให้อัตราค่าระวางไม่มี
เสถียรภาพและยังท าให้อายุใช้งานของยานพาหนะสั้นกว่าปกติ 
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                              ปัญหาและอุปสรรคของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์อย่างแท้จริง 
2. ขาดเงินทุนเพียงพอที่จะเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการภายในบริษัท 

เช่น การลงทุนในระบบ GPS เพื่อควบคุมมาตรฐานในด้านการขนส่ง ซึ่งจะมีจุดคุ้มอยู่ที่สามารถคุม
รายจ่ายไม่ให้ฟุ่มเฟือยไปเร่ือย ๆ หากไม่มีการควบคุมที่ดีพอ                       

3. ภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควรแม้จะมีการออกแผนพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ด้านโลจิสติกส์ขึ้นมาแต่ยังไม่มีผลงานเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์หรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ออกมา
อย่างชัดเจนไม่มีแผนงานไม่มีทั้งงบประมาณในการสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ 

แนวทางแก้ไข 
    1. พัฒนาและสรรหาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารงานด้าน   
โลจิสติกส์อย่างจริงจังและชัดเจนน าความรู้ด้านโลจิสติกส์ที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการอย่ามี  
ประสิทธภาพ 

2. ลดต้นทุนค่าขนส่ง ซึ่งค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจากการใช้รถในการขนส่ง หลักๆได้แก่ 
ค่าเชื้อเพลิง ค่าบ ารุงรักษา ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานด้านโลจิสติกส์ ถ้าใช้งานอย่างถูกต้องจะ
ควบคุมในส่วนนี้ให้เหมาะสมและมีความคุ้มค่ามากขึ้น 

3. วางแผนระยะยาวส าหรับการขนส่ง ซึ่งเมื่อมีความช านาญมากขึ้นก็ควรพัฒนา
ในการบริหารด้านโลจิสติกส์ให้ครบครันขึ้นในทุก ๆ ด้าน ซึ่งถือเป็นการขยายฐานเพื่อวางแผนใน
การรับตลาดที่ใหญ่ขึ้นด้วย 

4. พัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีการค้นหาการบริหารจัดการ
ใหม่ๆที่สามารถลดต้นทุนในการในการขนส่งให้ต่ าลง แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือมาก
ขึ้น ถือเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย 

5.  สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง  (Customer Relationship 
Management) เพราะลูกค้าเก่าก็ยังเป็นฐานที่ส าคัญในด้านธุรกิจ และการตอบสนองที่ดีของลูกค้าเก่า
ก็จะน าให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ภาครัฐต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเงินทุน มี
การก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องให้เห็น
ความส าคัญในการจัดการในงานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ 
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5. นิยามศัพท์ 

ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

1 การขนส่ง Transportation การขนส่ง คือการเคลื่อนย้ายคน
และสิ่งของจากที่หนึ่งไปยังอีกที่
หนึ่ ง  การขนส่งแบ่งออกเป็น
หมวดใหญ่ๆ ทางบก ทางน้ า ทาง
อากาศ การขนส่งได้จากหลาย
มุ ม ม อ ง โ ด ย ค ร่ า ว ๆ แ ล้ ว จ ะ
พิ จ า รณ า ในส ามมุ ม  คื อ  มุ ม
โครงสร้างพื้นฐาน ยานพาหนะ
และการด าเนินการ 

2 การขนส่งทางบก Land Transportation เป็นรูปแบบการขนส่งหลักที่หล่อ
เลี้ยงสังคมและชุนมาตลอด การ
ขนส่งทางถนนกระท าได้โดยการ
ใช้รถบรรทุก 4ล้อ 6 ล้อ10 ล้อ
ห รื อ ม า ก ก ว่ า  10 ล้ อ  เ ป็ น
ยานพาหนะในการเคลื่อนย้าย
สินค้า 

3 การขนส่งทางน้ า Water Transportation เป็นการขนส่งระยะไกลมีเส้นทาง
ขนส่งทางแม่น้ า ทะเล คลองใน
การเดินทาง 

4 การขนส่งทางรถไฟ Railroad Transportation เป็นการขนส่งสินค้าน้ าหนักมาก
ปริมาณมาก กินเนื้อที่มากและ
บรรทุกเป็นระยะไกล ๆ 

5 การขนส่งทางอากาศ Air Transportation เป็นการขนส่งที่ให้ความสามารถ
ขนส่งสินค้าในระยะไกล ๆได้
อย่างรวดเร็ว แต่ก็มีราคาแพงที่สุด
ในการขนส่ง 
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ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

6 การขนส่งทางท่อ Pipeline Transportation การขนส่งทางท่อเป็นระบบที่มี
ลักษณะการขนส่งสินค้าที่อยู่ใน
รูปแบบของของเหลว 

7 การจัดการโลจิสติกส์ Logistics Management กระบวนการการจัดการ การ
เคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัตถุดิบและ
สินค้า 

8 

 

การก าหนดกลยุทธ์การ
ขนส่ง 

Determining Transport 
Strategy 

การให้บริการตามความต้องการ
ลูกค้า 

9 การบริหารงานท่าเรือ Admiration of port ระบบการบริหารท่าเรือนี้มีรัฐบาล
เป็ น เ จ้ า ข อ ง ก า รด า เ นิ น ก า ร
ก่อสร้างและบ ารุงรักษาท่าเรือทุก
ท่าในประเทศโดยมีศูนย์กลาง
บริหารท่าเรืออยู่ที่เมืองและจัดส่ง
ท่าเรือไปตามเมืองต่าง ๆ 

10 การขนของขึ้นลงเรือ Break Bulk การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจาก
ที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 

11 การขนถ่าย Discharge การเตรียมสถานที่และต าแหน่ง
ข อ ง วั ส ดุ โ ด ย เ ป็ น ศ า ส ต ร์ ที่
เกี่ยวข้องกับหารเคลื่อนที่  การ
บรรจุหีบห่อ การเก็บรักษา ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการในการเลือก
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการขยายย้ าย
สินค้า 

12 การบ ารุงรักษา Maintenance เป็นการท างานที่ท าให้สินทรัพย์ 
อุปกรณ์  เค ร่ืองจักร  สามารถ
ท างานได้ตามความประสงค์ 
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ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

13 การส่งแบบเทียบท่า Cross-Dock/Docking การขยายส่งแบบเทียบท่าการ
ขนส่งโดยตรงจากจุดที่รับสินค้า
ไปยังจุดจัดส่งสินค้า โดยข้ามคลัง
จัด เก็บสินค้ าไปวิธีการขนส่ง
เช่นนี้ ใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ ายและ
ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า
อุปโภคบริโภคแบบซื้อง่ายขาย
คล่องและสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย 

14 การรวบรวมสินค้า Consolidation การจัดเก็บสินค้าในปริมาณมาก 
ก า ร จั ด เ ก็ บ ไ ม่ ใ ห้ สิ น ค้ า
เสื่อมสภาพหรือแตกหักเสียหาย 

15 การยกขนสินค้า Cargo Handling Gear การเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนย้าย
วัสดุสินค้าจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด
หนึ่ง 

16 

 

การกระจายสินค้า 

 

Distribution การกระจายสินค้าและการบริหาร
จัดการกระจายสินค้าเป็นการเร่ือง
ของกิจกรรมการเคลื่อนย้ายสินค้า
จากแหล่งผลิตไปสู้แหล่งของ
ผู้บริโภค 

17 การวางแผนการขนส่ง Planning มีวางแผนกระบวนการท างานการ
ขนส่งสินค้า 

18 การบริหารคนขับรถ Driver Management การจัดการบริหารคนขับรถให้มี
ความพร้อมในการท างาน 

19 การประสานงานการ
ขนส่ง 

Co-Ordination การประสานความร่วมมือเป็นกล
ยุทธ์ที่จ าเป็นเพื่อความอยู่รอดของ
กลุ่มผู้ประกอบการ 

20 การโหลดสินค้าเต็ม Full truck load การจัดรวมรวมสินค้าให้เต็มคัน
รถ 
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ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

21 การบริหารเส้นทางการ
ขนส่ง 

Route& Mapping การจัดการวางแผนเส้นทางการ
เดินรถการขนส่งสินค้าในแต่ละ
รอบ 

22 ขนส่งหลายวิธี Intermodal เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าด้วย
วิธีการผสมผสานการขนส่งหลาย
รูปแบบจากสถานที่หนึ่งหรือจาก
ผู้ส่งสินค้าต้นทางไปสู่สถานหนึ่ง
หรือต่อเน่ืองไปจนถึงสถานที่หรือ
ผู้รับสินค้าปลายทาง 

23 เขตการค้าเสรี Free Tread Zone การรวมกลุ่ ม เศรษฐกิ จโดยมี
เป้ าหมายเพื่อลดภาษีศุลกากร
ระหว่ า งกันภาย ในกลุ่ มที่ ท า
ข้อตกลงกันไว้ 

24 ค่าขนส่งแพง High Cost ร ถ บ ร ร ทุ ก ที่ มี ต้ น ทุ น สู ง
โ ด ย เ ฉพ า ะ ต้ น ทุ น ค่ า น้ า มั น
เชื้อเพลิงค่าน้ ามันหล่อลื่นและยัง
ค่าบ ารุงรักษาสินค้า 

25 ความล่าช้า Demurrage การกระท าที่แสดงถึงการไม่ตรง
ต่อเวลา การเลื่อนเวลา การมาสาย 
การใช้เวลามากเกินควรและอาจ
ข ย า ย ค ว า ม ไ ป ถึ ง ก า ร
ผัดวันประกันพรุ่ง เพื่อเลื่อนเวลา
ออกไปเร่ือย ๆ 

26 ค่าขนส่งช าระ
ปลายทาง 

Freight Collect กา รจั ดส่ ง แบบพั สดุ เ ก็ บ เ งิ น
ปลายทาง คือบริการแสนสะดวก 
ที่ลูกค้าไม่ต้องโอนเงินจ านวน
มากมาให้ทางร้านก่อน ทั้งนื้ก็เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ 
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ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

27 ด้านเวลา Time Utility ด้านเวลาการท างานให้ตรงตาม
เป้าหมายและตามวัตถุประสงค์ 

28 ด้านสถานที่ Place Utility ด้านสถานที่ในการที่จะขนสินค้า
ไปส่งตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้ระบุ
ไว้ 

29 ด่านชั่งน้ าหนักขณะรถ
ว่ิง 

Weight in motion ด่านชั่งน้ าหนักที่ติดตั้งอุปกรณ์ชั่ง
น้ าหนักไว้บนพื้นท้องถนน ที
สามารถชั่งน้ าหนักขณะที่รถก าลัง
เคลื่อนที่ได้ 

30 ตู้คอนเทนเนอร์ Container ภาชนะส าหรับบรรจุที่ใช้กับการ
ขนส่งทางเรืออย่างแพร่หลาย มี
หน้าที่เพื่อให้การขนส่งง่ายและมี
ความปลอดภัย 

31 ตู้แบบมีราวแขวน Garments on hangers ตู้แบบมีราวแขวน ตู้คอนเทน
เนอร์แบบมาตรฐานที่มีการ ติดตั้ง
ราวแขวนและตู้เก็บอย่างดี 

32 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ Temperature control 
cabinet 

ตู้ควบคุมอุณหภูมิท าหน้าที่ต่อ   
ฮีตเตอร์หรืออุปกรณ์ความเย็นให้
มีค่าความเย็นที่คงที่ตลอดเวลา 

33 ธุรกิจขนส่ง Logistics Business การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งของจาก
ที่หึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การขนส่ง
แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ดังนี้ ทาง
บก ทางน้ า ทางอากาศ และอื่น ๆ 

34 บรรจุหีบห่อ Packing List ศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุ
สินค้าโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
คุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิต
จนถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย 
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ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

35 บรรทุกสินค้าได้น้อย Low Capacity รถบรรทุ กจ ากั ดด้ วยน้ าหนัก 
ความยาว บรรทุกตามกฎหมาย 
รถจึงบรรทุกสินค้าได้ปริมาณ
น้อย 

36 บริการจัดส่งถึงที่ Home Delivery เ ป็ น ก า ร บ ริ ก า ร ลู ก ค้ า แ บ บ
สะดวกสบายส่งถึงที่ ถันต่อความ
ต้องการของลูกค้า 

37 บริการ ณ ต้นทาง Origin Services บริการ ณ.ต้นทางหรือบริการ
เสริมหรือบริการสนับสนุนต่าง ๆ 
ณ.จุดต้นทางที่ด าเนินการขนส่ง
สินค้าหรือวัตถุดิบ ซึ่งอาจรวมถึง 
การจัดซื้อ การบริหารการสั่งซื้อ 
การด าเนินตามกฎระเบียบส าหรับ
ผู้ค้า การตรวจสอบคุณภาพ การ
บริหารจัดการเอกสาร การดูแล
การบรรทุกสินค้าให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

38 บริการรับเหมาด้านโล
จิสติกส์ 

Contract Logistics เป็นลักษณะของการให้บริการ
จัดการงานส่วนที่ เกี่ ยวข้องกับ    
โลจิสติกส์ โดยงานที่ให้บริการจะ
เป็นกิจกรรมที่มีพันธะผูกพันถึง
ระดับการให้บริการอย่ าง เป็น
กระบวนการ ซึ่งลักษณะงานที่มี
ความซับซ้อนกว่าผู้ ให้บริการ
รับเหมาช่วงต้องใช้ทักษะความ
ช านาญเฉพาะด้านและเทคโนโลยี
ที่มีการครอบคลุมในการท างาน 
ให้มีความเป็นระบบ 
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ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

39 บัญชีสินค้า Inventory การจัดท าบัญชี เกี่ ยวกับสินค้ า
ผู้จัดท าบัญชีจะต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมในการเลือกวิธีการ
บันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าของ
กิจการให้สอดคล้องกับตัวสินค้า
ห รือวั ตถุ ดิบที่ กิ จการมี อยู่ ใน
ครอบครอง คือระบบบัญชีสินค้า
แบบต่อเน่ือง 

40 ใบเสร็จรับเงิน Receipt เป็นเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้เพื่อ
เป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับเงิน
เป็นการถูกต้องแล้ว  การออก
เอกสารดังกล่ าวบางกรณีอาจ
ออกเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็
ได้ 

41 ใบส่งสินค้า Delivery note ใบส่งสินค้า เป็นเอกสารที่ผู้ส่า
(ผู้ขาย)ใช้เป็นหลักฐานในการส่ง
มอบสินค้า รายละเอียดภายในใบ
ส่งสินค้าก็จะเป็นชนิดของสินค้า 
จ านวนของสินค้า ลักษณะของ
สินค้าที่ถูกส่งมอบ เอกสารใบส่ง
ของมีความส าคัญมากเมื่อเกิด
เหตุการณ์หรือข้อพิพาทระหว่างผู้
ส่งของ 

42 ใบสั่งซื้อ Purchase order เป็นเอกสารข้อตกลงหรือสัญญา
ในเชิงพาณิชย์  ที่ออกโดยผู้ซื้อ
พัสดุสินค้าหรือบริการจากผู้ขาย
โดยระบุชนิดจ านวนและราคา
เงื่อนไข 
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ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

43 ใบแจ้งราคาสินค้า Invoice เอกสารที่แสดงรายการสินค้าที่
ผู้ขายจัดส่งให้กับผู้ซื้อ และให้
ผู้ส่งสินค้าและผู้รับสินค้าลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

44 ใบตราส่งสินค้าทาง
อากาศ 

Air waybill เป็น เอกสารส าคัญในการ
ขนส่งทางอากาศ ซึ่งจัดโดยผู้
สินค้าหรือตัวแทนผู้ส่งสินค้า
ถือเป็นสัญญาระหว่างผู้ส่งและ
สายการบิน เพื่อรับขนสินค้า
ไปยังจุดหมายปลายทาง 

45 ประสิทธิภาพในการ
ขนส่ง 

Efficiency of Transportation การพัฒนาการขนส่งนั่นมุ้งที่
จ ะ พั ฒน า ใ ห้ ก า ร ขนส่ ง มี
คุ ณ ภ า พม า ต ร ฐ า น แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

46 รถฟอร์คลิฟท์ Forklift เป็นรถที่ใช้ส าหรับยกและขน
ย้ายสินค้าของ ในปัจจุบันรถ
ยกถือเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างหนึ่ง
ที่ใช้ในดรงงานอุตสาหกรรม
และคลังสินค้า เป็นการช่วยลด
เวลาในการท างาน ทุ่นแรงยก
และการเคลื่อนย้าย ลดการ
บาดเจ็บจากการยกด้วย 

47 รถยกตู้สินค้า Special Forklift เป็น เค ร่ืองจักรพาณิชย์ ที่ มี
ขนาดใหญ่ พบมากในท่าเรือ
หรือแหล่งโรงงานอุสาหกรรม
ที่มีการขนย้ายสินค้าในตู้คอน
เทนเนอร์เป็นจ านวนที่ละมาก  
สะดวกในการท างาน 
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48 รถบรรทุก Truck รถที่ใช้บรรทุกสิ่งของ มีหลาย
ขนาด ซึ่งปกติมีขนาด ก าลัง 
และสัณฐานมาก โดยเฉพาะ
บรรดาที่ใช้เพื่อการค้า ทั้งอาจ
ประกอบด้วยอุปกรณ์พิเศษด้วย 
เช่น รถประจญเพลิง และรถโม่ 
คอนกรีต ปัจจุบัน รถบรรทุก
ส่ ว น ใ ห ญ่ ขั บ เ ค ลื่ อ น ด้ ว ย
พลังงานแกโซลีน หรือดีเซล 

49 รถประจ าทาง Bus รถบรรทุกคนผู้โดยสารที่มีการ
ขั บ ไป  ต ามท างที่ ไ ด้ มี ก า ร
ก าหนดไว้  และเรียก เก็บค่ า
โดยสาร เป็นรายบุกคลตาม
อัตราที่วางไว้เป็นระยะทางไกล
ใกล้ตามที่มีการก าหนด 

50 ระบบการจัดการขนส่ง Transportation Management 
System 

การบริหารจัดการระบบขนส่ง
ของธุรกิจ ช่วยการระบบงาน 
การวางแผน การควบคุมรถและ
พนักงาน รายงานต าแหน่งของ
รถขนส่งด้วยโปรแกรม ท าให้มี
การท างานที่รวดเร็วประหยัด
ต้นทุนในการท างาน 

51 ระบบบริหารซัพพลาย
เชน 

Control Tower กระบวนการต่าง ๆที่ท าให้เกิด
สิ นค้ า ขึ้ น ม า  ไม่ ว่ า จ ะ เป็ น
กระบวนการจัดซื้อ การผลิต 
ก า ร จั ด เ ก็ บ  เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ การจัดจ าหน่าย 
และการขนส่ง ตั้งแต่ก่อนและ
หลังการผลิตสินค้าจนไปถึงมือ
ผู้บริโภค 
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52 ระบบ EDI Electronic Data Interchangee 
(EDI) 

การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจ
ระหว่ างบริษัทคู่ ค้ าในรูปแบบ
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล จ า ก เ ค ร่ื อ ง
คอมพิว เตอร์ เค ร่ืองหนึ่ งไปยั ง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์อีกเคร่ืองหนึ่ง 
โดยระบบ EDI 

53 ร ะ บ บ จั ด เ ก็ บ โ ด ย
ก า ห น ด ต า แ ห น่ ง
ตายตัว 

Fixed Location  การจัดเก็บแบบนี้ เหมาะส าหรับ
คลังสินค้ าขนาดเล็ก  มีจ านวน
พนักงานที่ปฏิบัติงานไม่มากและมี
จ านวนสินค้าหรือจ านวน SKU ที่
จั ด เก็บน้อย  ก ารจัด เก็บสินค้ า
ลักษณะนี้จะมีข้อจ ากัดโดยหากเกิด
กรณีที่สินค้านั้นมีการสั่งซื้อเข้ามา
ทีละมาก ๆจนเกินจ านวน location 
ที่ก าหนดไว้ของสินค้ าชนิดนั้น
หรือในกรณีที่สินค้าชนิดนั้นมีการ
สั่งซื้อเข้ามาน้อยในช่วงเวลานั้น 
จะท า ให้ เ กิ ดพื้ นที่ ที่ เ ต รี ยมไว้
ส าหรับสินค้าชนิดนั้นว่าง ซึ่งไม่
เป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ใน
การจัดเก็บที่ดี 

54 ระบบการจัดเก็บแบบ
ผสม 

Combination System จัดเก็บที่ผสมผสานหลักการของ
รูปแบบการจัดเก็บในข้างต้น โดย
ต าแหน่งในการจัดเก็บนั้นจะมีการ
พิจารณาจากเงื่อนไขหรือข้อจ ากัด
ของสินค้า ชนิดนั้น ๆ เช่น หาก
คลังสินค้านั้นมีสินค้าที่เป็นวัตถุ 
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55 ระบบบาร์โค้ด Barcode system ระบบสัญลักษณ์ หรือ เคร่ืองหมาย
ประจ าตัว สินค้าซึ่งเป็นเลขรหัส
โดยทั่วไปจะเป็นภาษาสากลที่ใช้
เพื่อสื่อหรือบ่งบอกถึง ประเทศ
ผู้ ผลิต -บริษัทที่ ผลิ ต -ชนิดของ
สินค้า-ราคาสินค้าเพื่อให้เกิดความ
ส ะ ด ว ก แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต  แ ล ะ
ผู้ประกอบการในการตรวจสอบ
สินค้าตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต, การ
เก็บสินค้า, การจัดจ าหน่าย การ
ก าหนดนโยบายการตลาด รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าซึ่ง
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ห ยั ด เ ว ล า แ ล ะ
ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่
ต้ อ ง จ้ า ง แ ร ง ง า น เพิ่ ม ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงป้ายราคาและลดการ
จ่ายค่าจ้างแรงงานเพิ่มอีก 
 
 

56 ระบบจัดการข้อมูล Data management system เป็นกลุ่มโปรแกรมที่ท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางในระบบติดต่อระหว่าง
ผู้ใช้กับฐานข้อมูล เพื่อจัดการและ
ควบคุมความถูกต้อง ความซ้ าซ้อน 
และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
ต่าง ๆ ภายในฐานข้อมูล   
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57 ระบบการจัดเก็บโดย
จัดเรียงตามรหัสสินค้า 

Part Number System การเก็บแบบใช้รหัสสินค้า นั้นจะมี
ล าดับการจั ด เก็ บ เ รี ย งกัน เช่ น 
รหัสสินค้าหมายเลข A123 นั้นจะ
ถูกจัดเก็บก่อนรหัสสินค้าหมายเลข 
B123 เป็นต้น ซึ่งการจัดเก็บแบบนี้
จ ะ เหม า ะกั บบ ริษั ทที่ มี ค ว า ม
ต้องการส่งเข้า และน าออกของ
รหัสสินค้าที่มีจ านวนคงที่เน่ืองจาก
มีการก าหนดต าแหน่งการจัดเก็บ 
ไว้ แล้ ว  ในการจัด เก็บแบบใช้
รหัสสินค้านี้  
 

58 รหัสของสินค้า Product code ระบบงานขายปลีกที่ผมเคยท ามา 
มันจะตั้งรหัส (Stock Keeping 
Unit : SKU) เป็นตัวเลขไล่ไปเร่ือย 
ๆ แต่มี check digit ด้วย EAN-
วิธีการค านวณหาได้จาก (Internet) 
โดยสินค้าตัวที่ 1 จะมี SKU เป็น 
17, ตัวที่ 2 SKU เป็น 24 ไปเร่ือย ๆ  
ซึ่ง เรียกว่า Short SKUแล้วก็
ก าหนดรหัสของหมวดหมู่สินค้า 
 
 

59 โลจิสติกส์ Logistics เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้า 
ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอ่ืนจาก
จุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตาม
ความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์ 
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60 วัตถุดิบ Material สิ่งตามธรรมชาติที่จะน ามาผลิต
เป็นสินค้าหรือสิ่งของต่าง ๆ ที่
โรงงานน ามาประกอบเป็นวัตถุ
ส าเร็จรูป เช่น ฝ้ายเป็นวัตถุดิบที่
โรงง านจะ เอามาท าด้ ายและ
เสื้อผ้า 

61 ศูนย์กระจายสินค้า Campus ปัจจัยที่ท าให้มีการเคลื่อนย้าย
สินค้าไปสู่ผู้บริโภคหรือลูกค้าได้
อย่างทันเวลาและมีต้นทุนที่ต่ า ซึ่ง
เป็นหัวใจของ logistics จึงต้องท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับ DC ในฐานะ
กลไกท าให้ logistics สามารถ
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ที่มา"ศูนย์กระจายสินค้า หรือ 
DC คือ กระบวนการในการท า
หน้าที่ทั้งในฐานะเป็นคลังสินค้า 
(warehouse)  แ ล ะ เ ป็ น ห น่ ว ย
เ ชื่ อ ม โ ย ง ร ะ ห ว่ า ง ผู้ ผ ลิ ต 
(manufacturer)  กั บ ผู้ ข า ย ปลี ก 
( retailers)  จะ เป็นผู้ ให้ บ ริก า ร
ทางด้ านโลจิสติ กส์  ( logistics 
provider)  ใ นด้ า น ก า ร จั ด เ ก็ บ
สินค้าและการจัดการขนส่งสินค้า
ส าเร็จรูป (finished goods) 

62 สินค้าหมุนเวียน Remewable product เป็นการส ารองสินค้า เพื่อให้มี
ป ริ ม าณที่ เ พี ย ง พ อต่ อ ค ว า ม
ต้องการทั้งเพื่อการผลิตและเพื่อ
การส่งมอบให้กับลูกค้า  
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63 สินค้าหมดอายุ End of life วันที่ซึ่งก าหนดแน่นอนส าหรับชุด
ผลิตภัณฑ์แต่ละชุด ที่เก็บรักษาอย่า 
ดีในสภาวะที่ก าหนดบนฉลาก
อาหารที่ยังไม่เปิดใช้ 

64 สินค้าเสียหาย Damaged Goods ความศูนย์ที่เกิดขึ้นกับสินค้าที่เอา
ประกันภั ยจากภั ยที่ กรมธรรม์
คุ้มครอง เช่น สินค้าถูกขโมยไป 
หรือสูญหายไประหว่างการขนส่ง 

65 สินค้าคงคลังส ารอง Reserve Inventory เ ป็ น ก า ร ส า ร อ ง สิ น ค้ า ซึ่ ง มี
ระยะเวลาในการส่งมอบ( Lead 
Time)  เช่นสินค้ า  ซึ่ งต้องมีการ
น าเข้าจากต่างประเทศ 

66 สินค้าระหว่างการ
ขนส่ง 

In – Transit การบริการที่ผู้ รับจัดการขนส่ง
สิ นค้ า ระหว่ า งประ เทศ เสนอ
ให้บริการแก่เจ้าของสินค้ามีตั้งแต่
การจัดการเกี่ยว กับเส้นทางการส่ง
สินค้าและงานพื้นๆ เช่น การจอง
ระวางเรือให้แก่เจ้าของสินค้า หรือ
กาด า เนินการพิธี ก ารศุลกากร 
จนถึงการให้บริการบรรจุภัณฑ์
รวมถึงการจัดการทางด้านการ
ขนส่งครบวงจรและกระบวนการ
จ าแนกแจกจ่ายสินค้าไปยังที่ต่าง ๆ 
 

67 สินค้าที่อยู่ระหว่าง
กระบวนการผลิต 

Product under process สินค้ า ที่ อ ยู่ ก ร ะบวนก า รผลิ ต
ก า ห น ด โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง
กระบวนการผลิต  
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68 สินค้าคงคลัง Inventory เป็นสิ่ งที่ จ า เป็ นส าห รับธุ รกิ จ 
เพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
รายการหนึ่งซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพื่อให้
การผลิตหรือการขาย สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างราบร่ืน การมี
สินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็น
ปัญหากับธุรกิจ ทั้งในเร่ืองต้นทุน
ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า ที่ สู ง  สิ น ค้ า
เสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูก
ขโมย หรือสูญหาย นอกจากนี้ยัง
ท าให้สูญเสียโอกาสในการน าเงิน
ที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังนี้ไปหา
ประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ 

69 สินค้าที่เข้ากันได้ Compatible products สินค้าที่เก็บไว้ใกล้กันควรมีความ
กลมกลืนกันหรือไม่มีข้อห้ามใน
การเก็บด้วยกัน เช่น ที่เก็บสารท า
ความอุ่นแก่ร่างกาย ไม่ควรอยู่ใกล้
กับที่เก็บขนมขบเคี้ยว เพราะท าให้
หยิบผิดได้  ส่งผลต่อชีวิต ทั้ งนี้
เป็นไปตาม 
 

70 สินค้าที่ใช้ประกอบกัน Product used together สินค้าที่มีการสั่งควบคู่กันควรเก็บ
ไว้ใกล้กัน  เช่น ตู้คอมพิว เตอร์ 
จอคอมพิวเตอร์  

 
71 สินค้ าที่ ได้ รับความ

นิยม 
Popular products พิจารณาจากอัตราการหมุนเวียน

ของสินค้าคงคลัง  

 



66 
 

ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

72 ห้องเย็น Cold storage room สถานที่ที่มีไว้เก็บรักษาอาหารให้
อยู่ที่อุณหภูมิต่ า แต่ต้องไม่ต่ าถึง
ขั้นจุด เยือกแข็งของอาหารนั้น 
โดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ -18  C 
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทอาหาร
ที่เก็บรักษาด้วย อุณหภูมิของห้อง
เย็นที่ใช้ก็จะต่างกันไป 

73 หมายเลขก ากับสินค้า Serial number เอกสารที่แสดงรายการสินค้าที่
ผู้ขายจัดส่งให้กับผู้ซื้อ และให้ผู้ส่ง
สินค้าและผู้รับสินค้าลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานใบก ากับสินค้า 

74 อัตราค่าบริการขนส่ง
ขั้นต่ า 

Minimum Rate เป็นการก าหมดค่าบริการขนส่งที่
ต่ าที่สุดโดยห้ามผู้ประกอบการ
เรียกเก็บค่าบริการขนส่งต่ ากว่ า
อัตราที่ก าหมดแต่สามารถเรียกเก็บ
ในออัตราบริการที่สูงกว่าขั้นต่ าได้ 

75 อัตราค่าบริการขนส่ง
ขั้นสูง 

Maximum Rate เป็นการก าหมดค่าบริการขนส่งที่
สูงโดยห้ามผู้ประกอบการเรียก
ค่าบริการการขนส่งสูงกว่าอัตราที่
ก าหมดแต่สามารถเรียกเก็บใน
อัตราบริการที่สูงสุดหรือต่ ากว่านั้น
ได้ 

 
76 อัตราค่ าบ ริก ารการ

ขนส่ ง ที่ ก า ห ม ด ไ ว้
แน่นอนตายตัว 

Precise Rate เป็นการก าหนดอัตราค่าบริการการ
ขนส่งที่ถูกระบุไว้อย่างแน่นอน 
เด่นชัด ตายตัว เลยว่าสามารถที่จะ
เรียกเก็บอัตราค่าบริการได้ 
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ล าดับ
ท่ี 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย 

77 อุปสงค์ Demand ความต้องการซื้อสินค้าและบริการ 

 
78 อุปกรณ์ในการขนส่ง Equipment อุปกรณ์ที่ใช้อ านวยความสะดวก

ในการขนส่ง ในที่ นี้หมายถึง
อุปกรณ์ขึ้นสินค้า ต่าง ๆ 
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บทที ่4 

การวิเคราะหส์ภาพปัญหา 

    การวิเคราะห์สภาพปัญหาการขนส่ง ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) คณะ

ผู้จัดท าได้เข้าไปศึกษาดูงาน บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) เพื่อศึกษากระบวนการขั้นตอนในการ

ขนส่งสินค้า ณ.วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562  โดยวิทยากรเป็นผู้ให้ข้อมูลในส่วนต่างๆ เช่น การตอน

การรับสินค้า กระบวนการผลิต คลังสินค้า และขั้นตอนการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ 

1. วิธีการควบคุมการลดต้นทุนการขนส่งทางรถยนต์โดยรูปแบบ Milk Run ของบริษัท จีเอฟพีที 

จ ากัด (มหาชน) 

              วิธีในการลดต้นทุนในการขนส่งของบริษัท  
                           1.ในการขนส่งสินค้าหนึ่งเส้นทางจะมีแค่รอบเดียว  
                           2. ตรวจสอบจ านวนของสินค้าที่จะไปส่งให้เหมาะสมกับรถที่จะไปส่งสินค้า 
  3. รถในการขนส่งเปลี่ยนจากระบบน้ ามันมาเป็นระบบแก๊สแทน 
 
                วิธีการควบคุมการขนส่งทางรถยนต์โดยรูปแบบ Milk Run 
  1. ต้องมีการตรวจสอบอุณหภูมิตู้รถ ก่อนทุกครั้งก่อนท าการจัดส่ง 
  2. สินค้าจะต้องมีการชั่งน้ าหนักก่อนทุกคร้ัง เพื่อให้มีน้ าหนักพอดีในแต่ละรอบ
ขนส่ง 
  3. เวลาที่ใช้ในการขนส่งจะต้องเป็นไปตามข้อตกลงกับลูกค้า 
 
2.ปัญหาอุปสรรคของกระบวนการขนส่งสินค้าทางรถยนต์ของระบบ Milk Run ของบริษัท จีเอฟพี
ที จ ากัด (มหาชน) 

               ปัญหาและอุปสรรคการขนส่งทางรถยนต์โดยรูปแบบ  Milk Run 
1. รถติดขนาดไปส่งสินค้า อาจท าให้เกินเวลาที่ได้ตกลงกับลูกค้า 
2. อากาศส่งผลต่ออุณหภูมิในตู้ อาจท าให้สินค้าเน่าเสียได้ 

 3. การขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่ก าหนด อาจเป็นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การเฉี่ยวชน 
และสินค้าที่บรรทุกเสียหาย 
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                           แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  1. การเปลี่ยนเส้นทางในการขนส่งสินค้า ไปในเส้นทางลัด เพื่อส่งสินค้าให้แก่
ลูกค้าตรงตามเวลาที่ก าหนด 
  2. ต้องรอให้อุณหภูมิตู้คงที่อยู่ที่ –20 องศา ก่อนน าสินค้าออกไปจากโรงงานได้ 
  3. จัดอบรมให้แก่พนักงานในเร่ืองข้อก าหนดต่าง ๆ ของการขนส่งสินค้าเพื่อช่วย
ลดการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาที่ท าให้สินค้าเสียหายระหว่างขนส่ง 
 
3. น าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในอนาคต 

 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาดูงาน มาประยุกต์ใช้ในการเรียนในแต่ละ
รายวิชาได้ เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่ๆในการศึกษา อีกทั้งยังน าความรู้ต่างๆไปต่อยอดในการศึกษา
ระดับสูงๆได้อีก และยังรู้วิธีการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ขั้นตอนและกระบวนการขนส่งว่ามี
การท างานแบบใดและจะได้น าความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพในการท างานในอนาคตได้ และเข้าใจ
ในการท างานมากยิ่งขึ้น 

4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 คณะผู้จัดท าได้น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในเร่ืองการจัดท าโครงการ ยึดหลักความ
พอประมาณ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มาเกินไป ความมีเหตุผล มาปรับใช้ในการท า
โครงการ การค านวณค่าใช้จ่ายการปลิ้นงานการถ่ายเอกสารการจัดท ารูปเล่มให้มีความเหมาะสม
ความพอประมาณไม่ฟุ่มเฟือยค่าใช่จ่าย เพื่อให้ได้ผลงานที่มีความประหยัดตรงตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ 

 

 

 

 

 

 

  ภาพที่ 4.1 หน้างานของการขนส่ง 
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     บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การขนส่งทางรถยนต์ได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะสามรถส่งสินค้าไปถึง

จุดหมายปลายทางโดยที่ไม่ต้องมีการขนถ่ายสินค้า เป็นการขนส่งที่สะดวกและมีความรวดเร็ว การ

ขนส่งสินค้าทางรถยนต์มีทั้งรถ 4ล้อ 6ล้อ 10ล้อ และสามารถส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท

ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่ถ้ามีการขนสินค้าระยะทางที่ไกลมากเกินไป อาจจะมีการเสียต้นทุนในการ

ขนส่งมากยิ่งขึ้น 

 จากการที่เข้าไปศึกษาดูงานเร่ืองของการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทางรถยนต์ 

ของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ท าให้ได้ทราบว่าการลดต้นทุนนั้นเป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง

ที่มีผลส าคัญต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก หากธุรกิจขนส่งใดมีขั้นตอนและกระบวนการขนส่งการลด

ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ธุรกิจการขนส่งนั้นมีการเจริญก้าวหน้ามากขึ้น 

  

 ซึ่งในกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่าบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) การลดต้นทุนทาง

รถยนต์โดยระบบ Milk Run  ดังนี ้

1. การลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าไก่แช่แข็งทางรถยนต์โดยรูปแบบ Milk Run ของบริษัท จีเอฟพี

ที จ ากัด (มหาชน) 

 1.1 การลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าไก่แช่แข็งของบริษัท จีเอฟพีที จ ากัด 

(มหาชน) การขนส่งที่มีประสิทธิภาพต้องมีการขนส่งสินค้าที่มีต้นต่ าที่สุดและมีการขนส่งสินค้าใน

เวลาที่เหมาะสมและทันเวลาที่ตกลงกับลูกค้าไว้เพื่อให้ได้ประสิทธิในการท างาน  

 1.2 การลดต้นทุนด้วยรูปแบบ Milk Run ถูกน ามาใช้เพื่อสนับสนุนระบบการ

ขนส่งสินค้าแบบลดต้นทุนและลดปริมาณค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าในการขนส่งหลายๆ รอบ

อาจท าให้เกิดค่าใช้จ่ายจ านวนมากทางบริษัทจึงจัดระบบ Milk Run ขึ้นมาเพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่าย

ในการขนส่ง 
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ในแต่ละคร้ัง มีการขนส่งสินค้าออกที่เดียวแต่ไปส่งหลายๆที่ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างวิ่งส่ง

เส้นทางเดียวและจึงกลับเข้ามาที่บริษัท 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งไก่แช่แข็ง  

 1. การจราจรติดขัด อาจท าให้การขนส่งล่าช้ากว่าที่ได้ตกลงกับลูกค้าไว้ 

 2. พนังงานขับรถยังไม่มีความช านานในเส้นทางมากพอและมักจะเกิดอุบัติเหตุ

ระหว่างการขนส่งสินค้าบ่อยครั้ง จึงท าให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ตามเวลาที่ก าหมด 

 3. อุณหภูมิความร้อนอาจท าให้เกิดความเสียหายของสินค้าได้ 

3. การประกอบอาชีพในอนาคตเร่ืองของเส้นทางการเดินเท่ียวรถแต่ละจังหวัด 

 ได้รู้จักเส้นทางการเดินรถในเวลาการขนส่งเราอาจจะใช้เส้นทางที่ประหยัดต้นทุน

มากที่สุดและประหยัดค่าใช่จ่ายต่อการเดินทาง ในแต่ล่ะคร้ัง 

4. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผลมาประยุกต์ใช้กับการค านวณ 

  คณะผู้จัดท าได้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมี เหตุมีผลมา
ประยุกต์ใช้ในโครงการ ด้านการค านวณค่าใช้จ่ายในการท าโครง ให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า
ที่สุด เช่นมีการตรวจสอบงานก่อนที่จะน าไปปลิ้น เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดที่หลัง 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. เพื่อความปลอดภัยบริษัทจีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ควรจัดอบรมพนักงานให้มี
ความรู้ในด้านการใช้เส้นทางในการขนส่งสินค้า 
  2. บริษัทจีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ควรวางแผนเส้นทางการจัดส่งสินค้าก่อนการ
จัดส่งเพื่อลดระยะเวลาขนส่งถึงลูกค้าล่าช้าเกินกว่าก าหนด 
  3. บริษัทจีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) ควรมีการตรวจสอบความพร้อมของพนักงาน
ขับรถทุกคร้ังก่อนออกส่งสินค้า 
 
ข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ 

1. PowerPoint เน้ือหาไม่ชัดเจน คือ 
- เน้ือหาที่น าเสนอยังไม่ได้วิเคราะห์ 
- การน าเสนอเป็นแบบบทความท าให้นักศึกษามายืนอ่านให้ฟัง 

2. ความพร้อม คือ 
         - นักศึกษาไม่ได้เตรียมตัวด้านความพร้อมนักศึกษามายืนอ่าน 
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ท าการจัดซื้ออุปกรณ์ในการท าโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าการตัดกระดานแข็ง ขนาด 80*80 
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วัดขนาดและแบ่งส่วนต่างๆ ของโมเดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าอุปกรณ์ในการท าโมเดล 
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ท าการทาสีอุปกรณ์ 
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ติดชิ้นส่วนโมเดลเข้ากับฐาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท าการเก็บรายละเอียดของโมเดล 
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โมเดลเสร็จสมบูรณ์แบบปิด 
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โมเดลเสร็จสมบูรณ์แบบเปิด
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ภาคผนวก ง 

งบประมาณในการด าเนินงาน 
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งบประมาณการจัดท าโครงการ 

งบประมาณจัดท ารูปเล่มรายงาน 
ค่าปริ้นเอกสาร         750 บาท 
 รวม        750 บาท 
งบประมาณการจัดท าโครงการ 
อุปกรณ์ท าโมเดล        1,605 บาท 
 รวม        1,605 บาท 
รวมงบประมาณในการจัดท าโครงการทั้งหมด 2,355 บาท 
 
ล าดับ รายการ ราคา (บาท) 

1 ไม้กระดาน ขนาด 80X80 280 
2 กระดาษชานอ้อย 25 
3 กระดาษลูกฟูก 105 
4 กระดาษแข็ง 40 
5 กระดาษสี 35 
6 กาว TOA 25 
7 กาวตราช้าง 200 
8 สีโปสเตอร์ 45 
9 รถของเล่น 300 

10 ไม้ส าหรับท าอุปกรณ์กระกอบฉาก 230 
11 กรรไกร 40 
12 เทปกาวสองหน้า 20 
13 ดินสอ 5 
14 พู่กัน 25 
15 ต้นไม้เทียม 150 
16 หญ้าเทียม 80 

 รวม 1,605 
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