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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาการขนส่งเหล็กเส้นอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยระบบ GPS  กรณีศึกษา บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาการขนส่งเหล็กเส้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ GPS  เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการ

ขนส่งเหล็กเส้นด้วยรถบรรทุก เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ

ในอนาคตและเพื่อให้คณะผู้จัดท าน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัดมาประยุกต์ใช้ใน

การใช้ทรัพยากรกระดาษในการจัดท าโครงการ 

จากการศึกษาที่ได้ไปศึกษาค้นคว้าการขนส่งเหล็กเส้นอย่างมีประสิทธิภาพโดย

ระบบ GPS  ภายในบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ได้มีการขนส่งที่ใช้ระบบ GPS ในการน าทาง

เพื่อขนส่งเหล็กเส้นไปยังสถานที่ปลายทางอย่างปลอดภัยและเพื่อให้มีการจัดส่งเหล็กเส้นที่ดี ทาง

บริษัท ได้จัดอบรมการใช้ระบบ GPS ให่แก่พนักงานทุกๆ 3 เดือน เพื่อให้พนักงานจัดส่งเหล็กเส้น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางคณะผู้จัดท าได้น าเสนอคณะกรรมการด้วยโปรแกรม Power Point และ

รวบรวมรูปเล่มด้วยโปรแกรม Microsoft Word 

ในการศึกษาคร้ังนี้คณะผู้จัดท าได้ความรู้ในเร่ืองการขนส่งเหล็กเส้นอย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยระบบ GPS โดยขนส่งทางรถบรรทุก ของบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด  ได้รับ



 
 

ประโยชน์ทางการพัฒนาการขนส่งเหล็กเส้นโดยใช้ระบบ GPS ในการน าทางและได้รับประโยชน์

เร่ืองการพัฒนาการขนส่งเหล็กเส้นด้วยรถบรรทุก ทั้งนี้คณะผู้จัดท าได้น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ความประหยัดมาปยุกต์ใช้ในการใช้ทรัพยาการกระดาษในการจัดท าโครงการ คณะผู้จัดท าหวังว่า

ข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแก่ผู้ที่ความสนใจที่จะศึกษาในเร่ืองการ

ขนส่งเหล็กเส้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ GPS และน าความรู้ที่ได้ในการศึกษาไว้เป็นข้อมูล

ในการตัดสินใจเร่ืองการขนส่งสินค้าหรือการขนส่งโดยใช้ระบบ GPS ในด้านต่างๆต่อไปทั้งนี้

คณะผู้จัดท ายังได้ท าการเผย่แพร่โดยการเข้าเล่มแล้วน ามาจัดวางที่ห้องสมุดของวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทย์พณิชยการเพื่อให้น้องๆรุ่นต่อไปได้ศึกษาค้นคว้าและน าไปเป็นแนวทางในการจัดท า

โครงการ 
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บทที ่1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล 

  ในปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งที่หลากหลายช่องทางและทาง บริษัท สามชัย

อินฟราเทค จ ากัด ได้ใช้การขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุก ที่มีระบบ GPS มาใช้ในการขนส่งสินค้า 

ดังนั้น การกระจายสินค้า เป็นอีกบทบาทที่มีความส าคัญต่อสายงานโลจิสติกส์ และเป็นสิ่งจ าเป็นต่อ

อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด GPS หรือชื่อเต็มๆ ว่า Global 

positioning System เป็นระบบที่ใช้ในการบอกต าแหน่งของสิ่งต่างๆ โดยระบบ GPS จะใช้

เทคโนโลยีของดาวเทียมที่จะเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาหาจุดพิกัด โดยใช้พิกัดตัวเลขของละติจูด

และลองติจูด จึงท าให้ทราบถึงต าแหน่งที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆ ซึ่งการขนส่งถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องศึกษา

และติดตามข้อมูลอย่างเสมอเพื่อให้องค์กรได้รับผลประโยชน์มากที่สุดและสร้างความเหนือชั้นใน

ตลาดแข่งขันและรวมไปถึงการค้าระหว่างประเทศ (ที่มา:หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง

โครงการพัฒนาหลักสู ตรและการฝึกอบรมโลจิสติกส์และซัพพลายเชนโดยส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเคร่ือข่ายนักวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ในประเทศไทย) 

  พูดถึงการขนส่งด้วยระบบ GPS ทุกคนคงสังเกตเห็นว่า ระบบขนส่งด้วยระบบ 

GPS มีความส าคัญมากกับยุคปัจจุบันเพราะในปัจจุบันนั้นเป็นยุคของเทคโนโลยี การตรวจสอบการ

ขนส่งด้วยระบบ GPS นั้น มีข้อดีต่างๆมากมาย เช่น ระบบน าทาง (Navigation System) ระบบ

ติดตามยานพาหนะ (Automatic Vehicle Location) ระบบส ารวจพื้นที่ (Survey) เป็นต้น  

หลักการและเหตุความส าคัญทั้งหมดของการขนส่งเหล็กเส้น คณะผู้จัดท าจึงได้

เลือกศึกษา เร่ือง การขนส่งเหล็กเส้นโดยใช้ระบบ GPS เพื่อติดตามการขนส่งเหล็กเส้นทาง

รถบรรทุก กรณีศึกษาบริษัท สามชัย อินฟราเทค จ ากัด เพื่อศึกษาการขนส่งเหล็กอย่ างมี

ประสิทธิภาพด้วยระบบ GPS โดยขนส่งทางรถบรรทุก  ศึกษาแนวทางการพัฒนาการขนส่งเหล็ก

โดยรถบรรทุกโดยใช้ระบบ GPS ในการน าทางและเพื่อให้คณะผู้จัดท าน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านความประหยัดมาประยุกต์ใช้ในการใช้ทรัพยากรกระดาษในการจัดท าโครงการ



 
 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาการขนส่งเหล็กเส้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ GPS โดยขนส่ง

ทางรถบรรทุก 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการขนส่งเหล็กเส้นด้วยรถบรรทุกโดยใช้ระบบ 

GPS ในการน าทางของ บริษัท สามชัย อินฟราเทค จ ากัด 

3. เพื่อเป็นแนววทางในการศึกษาและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

4. เพื่อให้คณะผู้จัดท าน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัดมาประยุกต์ใช้

ในการใช้ทรัพยากรกระดาษในการจัดท าโครงการ 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ได้ทราบถึงการขนส่งเหล็กเส้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ GPS โดยขนส่ง

ทางรถบรรทุก 

2. ได้ทราบแนวทางการพัฒนาการขนส่งเหล็กเส้นด้วยรถบรรทุกโดยใช้ระบบ 

GPS ในการน าทางของบริษัท สามชัย อินฟราเทค จ ากัด 

3. ได้ทราบแนวทางการพัฒนาการขนส่งเหล็กเส้นด้วยรถบรรทุกโดยใช้ระบบ  

GPS ในการน าทางของ บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด 

4.คณะผู้จัดท าน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความประหยัด ประยุกต์ใช้ในการใช้

ทรัพยากรกระดาษในการจัดท าโครงการ 

 



บทที ่2 

ประวัติบริษัทและการด าเนินธุรกิจ 

บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด 

บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัดผลิตสินค้าใช้ในงานก่อสร้างเพื่อลดเวลา และค่า

ต้นทุนในการก่อสร้างของลูกค้า สินค้าและบริการของบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด เน้นในการ

ส่งมอบที่ตรงเวลาและได้คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยเพราะเราดูแลลูกค้าเสมือน

ครอบครัว สามชัยอินฟราเทค จ าหน่ายเหล็กโครงสร้างทั้ งเหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กตะแกง

เสริม คอนกรีต ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพราะเราเน้นคุณภาพ และความ

ปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก มีหัวข้อในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1.ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

2.รูปป้ายบริษัท 

3.แผนที ่

4.ผังองค์กร 

5.นโยบาย/วิสัยทัศน์ 

6.ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

1. ประวัติความเป็นมาของบริษัท 

บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2548 และเมื่อปี 2558 ได้เปลี่ยน

จากสามชัยวายเค (Samchai YK) มาเป็น สามชัยอินฟราเทค (Samchai Infratech) ด้วยทุนจด

ทะเบียน 2,100,000 บาท ด้วยจุดประสงค์เพื่อมุ้งเน้นในการดีไซน์ และผลิตสินค้าใช้ในก่อสร้างเพื่อ

ลดเวลา และค้าต้นทุนในการก่อสร้างของลูกค้า สินค้าและบริการของบริษัท สามชัยอินฟราเทค 

จ ากัด เน้นในการส่งมอบที่ตรงเวลาและได้คุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยเพราะเราดูแลลูกค้า

เสมือนครอบครัวบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด จ าหน่ายเหล็กโครงสร้างทั้งเหล็กเส้น เหล็ก

รูปพรรณ เหล็กตะแกรงเสริมคอนกรีต ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เพราะเราเน้น

คุณภาพและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก 



 
 

2.รูปป้ายหน้าบริษัท 

 

ภาพที่ 2.1 หน้าบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด



 
 

3.แผนท่ีบริษัท 

 

ภาพที่ 2.2 แผนที่ไปบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด



 
 

4.ผังองค์กร 

ภาพที่ 2.3 ผังโครงสร้างองค์กร บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.นโยบาย / วิสัยทัศน์ 

ต้นทุนต้องประหยัด คุณภาพต้องพัฒนา 

การส่งมอบตรงต่อเวลา เพื่อลูกค้าพึงพอใจ 

ในด้านความปลอดภัย บริษัทมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มีการซ้อมการ

ดับเพลิงเพื่อป้องกันอัคคีภัยและกล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมระบบจัดเก็บข้อมูลที่มี

คุณภาพนอกจากนั้นยังมีอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วบริเวณโรงงาน 

ในด้านสวัสดิการบริษัทได้จัดให้มีตรวจสุขภาพประจ าปี และจัดอบรมพนักงาน

เพื่อให้เกิดความรู้ และน าไปพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและได้จัดท ากิจกรรมของ

พนักงานให้เกิดความสามัคคีและผูกพันธุ์ต่อองค์กร 

บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศใน

การผลิตสินค้าโดยบริษัทจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานและตรงความ

ต้องการ บริษัทจะส่งมอบสินค้าให้ตรงต่อเวลา จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแก่พนักงานให้มีการพัม

นาฝีมืออย่างต่อเน่ือง และด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6.ผลิตภัณฑ์และภาพประกอบ 

 

ภาพที่ 2.4 โครงหลังคาส าเร็จรูป 

โครงหลังคาส าเร็จรูป (EZY Truss) 

เป็นนวัตกรรมของระบบโครงหลังคากึ่งส าเร็จรูปส าหรับที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะ 
และเป็นที่ยอมรับในประเทศสหรัฐอเมริกามานานแล้ว ปัจจุบันได้รับความนิยมและการยอมรับจาก
โครงการบ้านจัดสรรคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

http://www.samchaiinfratech.com/EASYTRUSS.html


 
 

 

ภาพที่ 2.5 ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต 

ตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีต (Wire Mesh) 

สามชัยอินฟราเทคตะแกรงเหล็กเสริมคอนกรีตผลิตได้มาตรฐานและทันต่อการใช้
งานของลูกค้า ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้คุณภาพที่มั่นใจในการส่งมอบ  

 

 

 

 

http://www.samchaiinfratech.com/WIREMESH.html


 
 

 

ภาพที่ 2.6 เหล็กโครงสร้าง (H-Beam,I-Beam,Wide Flange) 

เหล็กโครงสร้าง (H-Beam,I-Beam,Wide Flange) 

เหล็กที่มองจากหน้าตัดแล้วจะเป็นรูปตัว H ตั้งตะแคงจะใช้ท าเสาคานในงาน

บ้านพักอาศัยหรืองานก่อสร้างขนาดเล็ก (ปีกเหล็กจะยาวและเป็นเส้นตรง) 

 

ภาพที่ 2.7 ลวดผูกเหล็ก 

http://www.samchaiinfratech.com/H-Beam.html


 
 

 

ภาพที่ 2.8เสาเอ็นทับหลังส าเร็จรูป 

เสาเอ็นทับหลังส าเร็จรูป 

ถ้าเปรียบเทียบเสากับคานเป็นกระดูกของบ้าน "เสาเอ็น - ทับหลัง" ก็เปรียบเสมือน
เส้นเอ็นที่ช่วยยึดเกาะประสานระหว่างผนังบ้านกับวงกบประตู -หน้าต่างช่วยป้องกันปัญหาการ
แตกร้าวของผนังการทรุดตัวของก าแพง 

 

 

 

 

http://www.samchaiinfratech.com/AnnealingWire.html


 
 

 

ภาพที่ 2.9 อิฐรับแรง 

อิฐรับแรง ( InnoBlock ) 

อิฐ ( Innoblock ) ผลิตจากคอนกรีตอัดแรง ใช้เคร่ืองจักรในการผลิต ท าให้มั่นใจ
ได้ว่าทุกก้อนได้มาตรฐาน สามารถรับน้ าหนักได้ตามสเปค ทนน้ า ไฟ แผ่นดินไหว และลมพายุ 

  

http://www.samchaiinfratech.com/Innoblock.html


บทที ่3 

แนวคิดและทฤษฏทีี่เกีย่วข้อง 

การจัดท าโครงการ “การศึกษาการขนส่งเหล็กเส้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ 

GPS” กรณีศึกษา บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด มีแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้จัดท าน ามาใช้

เป็นกรอบพื้นฐานในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. บทน าการขนส่ง 

2. ประเภทของการขนส่ง 

3. การด าเนินงานขนส่ง 

4. ต้นทุนและการตั้งราคาขนส่ง 

5. GPS และประโยชน์ในการใช้ GPS 

6. การควบคุมการขนส่งและกฏหมาย 

7. ประสิทธิภาพของการขนส่ง 

8. นิยามศัพท์ 

1. บทน าการขนส่ง 

การขนส่ง ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมการบริการประเภทหนึ่งที่มีความส าคัญอย่าง

ยิ่งต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของบุคคลหรือสิ่งจ าเป็นแก่การปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพราะเกี่ยวข้องกับ

การขนส่งมาตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือการเคลื่อนย้ายสินค้าจากที่แห่งหนึ่ง

ซึ่งอาจจะเป็นการเคลื่อนย้ายตัวคนเอง สัตว์ หรือสิ่งของต่างๆก็ตามจะต้องอาศัยการขนส่งในการ

เคลื่อนย้ายทั้งสิ้น 

การขนส่ง มีความหมายต่อการขายและการจ าหน่ายเป็นอย่างมากเพราะการขนส่ง

เป็นปัจจัยเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการ ท าให้ผู้บริโภคที่อยู่ในสถานที่ที่การขนส่งเข้าไปถึงได้มี

สินค้าหรือบริการบริโภคที่ต้องการขนส่งจะช่วยน าสินค้าจากแหล่งผลิตผ่านมือคนกลางจนกระทั่ง

ถึงมือผู้บริโภค ดังนั้นการด าเนินธุรกิจใดๆ ย่อมอาศัยการขนส่งทั้งสิ้นในท้องถิ่นใดมีการขนส่งที่ดี



 
 

ถนนดี และมียานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเพียงพอ ก็ย่อมท าให้การล าเลียงสินค้าจากแหล่งผลิต

ไปสู่ตลาดท าได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นผลให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นนั้นเจริญการขนส่งจึงมีบทบาท

ส าคัญ ต่อชีวิตมนุษย์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากิจกรรมอื่นๆ 

การขนส่งเป็นวิชาแขนงหนึ่งในวิชาการจัดการโลจิสติกส์ซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญไม่

ยิ่งหย่อนไปกว่ากิจกรรมด้านอ่ืนๆเพราะการขนส่งนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับ

อุตสาหกรรมหรือ กิจกรรมประเภทต่างๆแทบทั้งสิ้น เช่น สินค้าประเภทอุปโภคและบริโภคต่างๆ ที่

พวกเราทุกคนใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันก็จะมีค่าขนส่งรวมอยู่ในราคาสินค้าและบริการนั้นๆ ด้วย ซึ่ง

ถูกรวมไว้ เป็นทอดๆ เร่ิมตั้งแต่จากแหล่งวัตถุดิบไปยังแหล่งผลิตจากแหล่งผลิตไปยังพ่อค้าคนกลาง

จากพ่อค้าคนกลางไปยังพ่อค้าปลีก และจากพ่อค้าปลีกจึงจะถึงมือผู้บริโภคซึ่งในแต่ละทอดของการ

เคลื่อนย้ายสินค้าและบริการเหล่านั้นได้มีการรวมค่าขนส่งเข้าไปเป็นต้นทุนของสินค้าทุกทอดไป

ซึ่งท าให้ต้นทุนทางธุรกิจสูงมากจึงเห็นได้ว่าการขนส่งเป็นกิจกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งแก่

การด ารงชีวิตประจ าวันและควรที่จะศึกษาไว้ 

1.1 ความหมายของการขนส่ง 

การขนส่ง หมายถึง การจัดให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรือ สิ่งของต่างๆด้วย

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการขนส่งจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ตามความประสงค์และเกิด

อรรถประโยชน์ตามที่ต้องการ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการขนส่ง 

การขนส่งนั้น จะต้องประกอบด้วยหลายลักษณะซึ่งมีอยู่ลักษณะหนึ่งที่จะกล่าวถึง

ในที่นี้ก็คือวัตถุประสงค์ในการขนส่งซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ที่ท าการขนส่ งซึ่งเป็น

เหตุผลในการขนส่งสามารถแยกพิจารณาได้ ดังนี้ 

1. เพื่อการสังคม โดยปกติแล้วการคบหาสมาคมและติดต่อสัมพันธ์กันตลอดเวลามี

การพบปะพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่ม

เดียวกันหรืออยู่นอกกลุ่มกันจะต้องมีการติดต่อและไปมาหาสู่กันบ้างไม่มากก็น้อยและเมื่อมีความ

จ าเป็นที่จะต้องติดต่อสัมพันธ์กันเช่นนี้การขนส่งจึงเป็นที่สามารถสนับสนุนและตอบสนอง

วัตถุประสงค์ในเร่ืองนี้ได้อย่างเต็มที่ 

2. เพื่อที่อยู่ อาศัย และการประกอบอาชีพความจ าเป็นที่ต้องมีที่อยู่อาศัยเพื่อใช้

ส าหรับเป็นที่พักผ่อนหลับนอน และพร้อมกันนั้น ต้องมีการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาด ารง



 
 

ชีพซึ่งโดยทั่วไปแล้วสถานที่ที่อยู่อาศัยกับสถานที่ประกอบอาชีพนั้นจะอยู่คนละแห่งจึงจ าเป็นต้อง

อาศัยการขนส่งเข้ามาเป็นสื่อกลางในการเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับที่ท างาน 

3. เพื่อการเมืองและการปกครอง ในการบริหารประเทศนั้นจ าเป็นต้องอาศัยการ

ขนส่งเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากเพราะการปกครองที่ดีนั้นจะต้องมีความสามารถในการปกครองให้

ทั่วถึงทุกหนทุกแห่งและเกิดความเจริญทัดเทียมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

4. เพื่อการศึกษา สภาพสังคมในปัจจุบันมีความจ าเป็นต้องมีการแสวงหาความรู้

ประสบการณ์ สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี

การศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ จึงใช้การขนส่งเข้ามาช่วยในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อ

การศึกษาในบริเวณใกล้เคียง ภายในอ าเภอ จังหวัด ประเทศ หรือแม้แต่การศึกษาในถิ่นไกลๆใน

ต่างประเทศ ต้องอาศัยการขนส่งเข้ามาช่วยทั้งสิ้น 

5. เพื่อการท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจในการพักผ่อนหย่อนใจนั้นอาจจะใช้

วิธีการต่างๆ แตกต่างกันออกไป เช่น อ่านหนังสือชมภาพยนตร์ เล่นกีฬา ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ เป็น

ต้น แต่มีอยู่วิธีหนึ่งที่ มนุษย์เรานิยมกันมากที่สุดคือ การท่องเที่ยวซึ่งการท่องเที่ยวนี้จะมีแหล่งการ

ท่องเที่ยวอยู่มากมายในประเทศและนอกประเทศและโดยทั่วไปจะเป็นตามชายทะเลหรือภูเขา หรือ 

สถานที่ส าคัญตามประวัติศาสตร์และการเมือง ซึ่งอยู่ ณ แหล่งต่างๆ ทั่วโลกดังนั้นการท่องเที่ยวจึง

จ าเป็นต้องอาศัยการขนส่งเดินทางเพื่อไปถึงยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆตามที่ต้องการ 

6. เพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว 

การขนส่งยังมีส่วนสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับสิ่งอ่ืนๆ อีกมากมายโดยเฉพาะทางด้านการประกอบ

ธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วๆไป ต่างก็ต้องอาศัยการขนส่งเข้ามาช่วยทั้งสิ้น เช่น ในการผลิตสินค้า

และการบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคใดๆก็ตามจ าเป็นต้องมีการขนส่งสินค้า และ

บริการน้ันๆเร่ิมตั้งแต่เป็นวัตถุดิบจนผลิตออกมาเป็นสินค้าจนถึงมือผู้บริโภคฉะนั้นจึงพอที่จะกล่าว

ได้ว่าการขนส่ง  จะมีส่วนเกี่ยวข้อและเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการตอบสนอง วัตถุประสงค์

อ่ืนๆได้ตามความต้องการ 

1.3 ประโยชน์ของการขนส่ง 

การขนส่ง ถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ เพราะการขนส่ง

เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตประจ าวันทั้งโดยตรงและโดยอ้อมกล่าวคือการเดินทางไปมา

หาสู่ซึ่งกันและกันนั้นจะเพื่อจุดประสงค์ใดๆก็แล้วแต่ถือว่าเป็นส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงส่วนสินค้า

และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองอุปโภคบริโภคนั้นถือว่า เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอ้อมฉะนั้น

พอที่จะกล่าวถึงประโยชน์ ของการส่งออกมาได้ดังนี้ 



 
 

1. การขนส่งท า ให้เกิดปัจจัยสี่ ในการด ารงชีวิตของมนุษย์เรานั้นจ าเป็นต้องมี

อาหาร ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่ง ทั้ง 4 ประการนี้ ถือเป็นสิ่งจ าเป็นที่มนุษย์เรา

ขาดเสียมิได้และในการที่เราจะอุปโภคบริโภคปัจจัยเหล่านี้เราจะต้องอาศัยการขนส่งในลักษณะ

ต่างๆ เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทั้งที่เป็นวัตถุดิบหรือสินค้าส าเร็จรูป

แล้วก็ตามเพราะเราไม่สามารถที่จะผลิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เองจึงจ าเป็นต้องขนส่งสิ่งต่างๆเหล่านั้น

ออกมาจากแหล่งอื่นดังนั้นการขนส่งจึงก่อให้เกิดปัจจัย 4 ได้ตามความต้องการขั้นพื้นฐานทั่วๆ ไป 

2. การขนส่งท าให้เกิดชุมชนใหม่ในปัจจุบัน แหล่งชุมชนใหม่ๆเกิดขึ้นอย่าง

แพร่หลายในทุกๆเขตที่มีการขนส่งเข้าไปถึงไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางใดก็ตามเช่นการขนส่งทาง

น้ าก็ท าให้เกิดเมืองท่าที่ส าคัญๆ มากขึ้น การขนส่งทางบกโดยเฉพาะทางรถยนต์ (ถนน)ยิ่งท าให้เกิด

ชุมชนต่างๆ กระจายขึ้นเป็นทวีคูณหรือแม้แต่การขนส่งทางรถไฟก็ตามต่างก็ท าให้เกิดชุมชนใหม่ๆ 

ขึ้นแทบทั้งสิ้น 

3. การขนส่งท าให้เกิดสินค้าและบริการโดยการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

จะต้องมีการผลิตสินค้าและบริการต่างๆเพื่อกระจายสินค้าได้อย่างแพร่หลายไปในที่ต่างๆให้มาก

ที่สุดดังนั้นจึงต้องอาศัยการขนส่งเข้ามาช่วยในการกระจายสินค้าและบริการเหล่านั้นไปสู่ตลาด

เพื่อให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างทั่วถึงท าให้ตลาดสินค้าและบริการเกิดขึ้นอยู่ทุกแห่งได้อย่างสะดวกและ

ง่ายดาย 

4. การขนส่งก่อให้เกิดมูลค่าต่างๆ เมื่อมีการขนส่งเกิดขึ้นหรือเมื่อจะมีการขนส่ง

จะต้องเกิดอรรถประโยชน์ตามมาด้วยเสมอไม่ว่าจะก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ในด้านใดก็ตาม เช่น 

อรรถประโยชน์ในด้านเวลาอรรถประโยชน์ด้านสถานที่เป็นต้น อรรถประโยชน์ของสินค้าและ

บริการต่างๆจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของการขนส่งด้วย 

5. การขนส่งท าให้มีการพัฒนาประเทศในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญ

ทัดเทียมกับอารยประเทศ หรือแม้แต่การพัฒนาภายในประเทศให้มีการเป็นอยู่ที่ดีเจริญทัดเทียมกัน

ในทุกหนทุกแห่งก็ตามเป็นผลที่จะเกิดมาจากการขนส่งเช่นเดียวกัน ท าให้มีการพัฒนาประเทศ 

เศรษฐกิจ สังคมการเมืองการปกครองนอกจากที่กล่าวข้างต้นนี้แล้วการขนส่งยังมีประโยชน์อีก

มากมายหลายประการเช่นต้องมีส่วนท าให้เกิดการขยายงาน ท าให้เกิดการแบ่งงาน ท าให้มีการ

กระจายรายได้และอ่ืนๆอีกมากดังนั้น สรุปได้ว่าการขนส่งจะก่อให้เกิด ประโยชน์อย่างมากมาย

มหาศาลโดยตรงและโดยอ้อมต่อมนุษยชาติและมีส่วนสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ ใน

ชีวิตประจ าวันมากขึ้นตลอดเวลา 

 



 
 

1.4 ความส าคัญของการขนส่ง 

การขนส่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นอย่างหนึ่ง ในการพัฒนาประเทศการ

ขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจตลอดจนการพัฒนาประเทศ อยู่หลายประการ คือ 

1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ในสมัยก่อนเมื่อการคมนาคมขนส่งยังไม่

สะดวก ต้องพึ่งพาตนเองโดยปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ท าเคร่ืองนุ่งห่มเองท าให้ไม่มีความช านาญเฉพาะ

อย่างเมื่อมีการขนส่งประชาชนสามารถ ติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้มากขึ้นมีความต้องการสินค้า

มากขึ้น จึงมีการแบ่งงานกัน การผลิตสินค้า ที่แต่ละคนถนัดแล้วน ามาแลกเปลี่ยนกัน ท าให้เกิด

ความช านาญในสิ่งที่ตนถนัด การผลิตก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต้นทุนในการผลิตจะลดลง 

2. ช่วยให้ประชาชน มีมาตรฐาน การครองชีพดีขึ้น ประชาชนสามารถซื้อสินค้าที่

ตนเองไม่สามารถผลิตได้จากท้องถิ่นอ่ืนและผลิตสินค้าที่ตัวเองถนัดและน าไปจ าหน่ายในท้องถิ่น

อ่ืนๆ ดังนั้นทุกท้องถิ่นสามารถที่จะมีสินค้าอุปโภคและบริโภคที่เหมือนกันได้ ตัวอย่างเช่นคนที่

ต่างจังหวัดทางภาคเหนือก็สามารถมีอาหารทะเลบริโภคได้เหมือนกับผู้ที่อยู่ในทะเลหรือคนที่อยู่

จังหวัดอ่ืนมีสินค้าบริโภคเช่นเดียวกับคนกรุงเทพฯ 

3. เพื่อกระจายความเจริญเติบโตของการขนส่งการขนส่งช่วยให้การติดต่อกัน

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นประชาชนสามารถตั้งถิ่นฐานกระจายไกลออกไป ก่อให้เกิดชุมชนใหม่ๆ ขึ้น

เป็นการขยายเมืองออกไปในแง่ของธุรกิจการขนส่งช่วยในการน าสินค้าไปขายสินค้าที่ออกมา

ใหม่ๆก็สามารถกระจายไปขายตามแหล่งที่การขนส่งเข้าถึงความเจริญก็ก้าวทันได้ทุกหนทุกแห่ง 

4. ช่วยในการติดต่อสื่อสารสะดวกขึ้น จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันโลกดูเหมือนจะแคบ

ลงเพราะผู้คนสามารถเดินทางถึงการได้สะดวกขึ้นหรือสามารถส่งของถึงกันได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เป็นผลเนื่องจากมีระบบการขนส่งที่ดี 

5. ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การขนส่ง ช่วยให้ประเทศต่างๆสามารถ

ติดต่อสื่อสารสะดวกยิ่งขึ้น ท าให้มีการแลกเปลี่ยนกันทั้งด้าน เศรษฐกิจและด้านสังคมสร้าง

ความสัมพันธ์กันได้ดียิ่งขึ้น 

6. มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมการขนส่งท าให้มีการรับรู้วัฒนธรรมของสังคมอ่ืน

จึงมีการเรียนแบบการกันทางสังคมสังคมจึงเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และท าให้ผู้คนมองการณ์

ไกลมากยิ่งขึ้น 

7. ช่วยให้มาตรฐานการศึกษาดีขึ้น การขนส่งช่วยให้การกระจายสภาพการศึกษา

กว้างขวางไปในท้องถิ่นต่างๆ ที่การศึกษาขยายไม่ถึงส าหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับที่ไม่มีใน



 
 

ท้องถิ่น ก็สามารถเดินทางไปศึกษายังต่างถิ่นได้ตัวอย่างที่ เห็นได้ชัดตัวอย่างหนึ่งคือ ระบบ

การศึกษา ของมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราชที่กระจายไปทั่วประเทศก็จะเกิดจากระบบการ

ขนส่ง 

8. ความส าคัญทางด้านอ่ืนๆ เช่น เพิ่มความมั่นคงให้กับประเทศกาขนส่งช่วยให้

สามารถเข้าถึงประชาชน ในชุมชนต่างๆได้ง่ายขึ้น การปกครองของรัฐบาลจึงเป็นไปได้ง่ายขึ้น การ

ขนส่งยังช่วยให้การติดต่อสื่อสารสะดวกติดต่อถึงกันและกันได้ง่ายขึ้นท าให้เกิดความเข้าใจกัน เกิด

ความสามัคคีในชาติได้ นอกจากนี้แล้วการขนส่งยังช่วยในการปกป้องประเทศด้วย การขนส่งมี

ความจ าเป็นต่อกิจกรรมทางทหารมากเพราะด้วยการเคลื่อนย้ายก าลังทหารตลอดจน อาวุธต่างๆ 

ต้องอาศัยการขนส่งเป็นหลัก 

1.5 กระบวนการขนส่ง 

กระบวนการขนส่ง คือ การเคลื่อนย้าย คนและสิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

การขนส่งแบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆดังนี้ ทางบก ทางน้ า ทางอากาศ และอ่ืนๆ เราสามารถพิจารณา

การขนส่งได้จากหลายมุมมอง โดยส่วนใหญ่เราจะพิจารณาในสามมุมคือ มุมของโครงสร้างพื้นฐาน

ยานพาหนะและการด าเนินการ โครงสร้างพื้นฐานพิจารณาโครงข่ายการขนส่งที่ใช้ เช่น ถนนทาง

รถไฟ เส้นทางการบิน คลอง หรือ ท่อส่ง รวมไปถึงสถานีการขนส่งเช่น ท่าอากาศยานสถานีรถไฟ 

ท่ารถ และท่าเรือ ในขณะที่ยานพาหนะคือสิ่งที่เคลื่อนที่ไปโครงข่ายนั้นเช่นรถยนต์รถไฟเคร่ืองบิน 

เรือ ส่วนการด าเนินการนั้นจะสนใจเกี่ยวกับการควบคุมระบบ เช่นระบบการจราจร ระบบควบคุม

การบิน และนโยบาย เช่น วิธีการจัดการการเงินของระบบ เช่นการเก็บค่าผ่านทาง หรือการเก็บค่า

ภาษีน้ ามัน เป็นต้น 

2. ประเภทของการขนส่ง 

ความหมายของการขนส่ง 

ค าว่า “การขนส่ง (Transportation)” ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคลื่อนย้าย

คน (People) สินคัา (Goods) หรือบริการ (Services) จากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง ใน

กรณีของการเคลื่อนย้ายคน นั้นจะเป็นเร่ืองของการขนส่งผู้โดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ในบริบทของ

หลักสูตรการจัดการการขนส่งนี้จะเน้นที่ การขนส่งสินค้าหรือบริการเป็นส าคัญ 

ต้นทุนของการขนส่ง (Cost of Transportation) 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสามารถจ าแนกออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะ
ของกิจกรรมที่ เกิดส่งผลให้เกิดต้นทุน ดังนี้ 



 
 

- ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ตามการผลิต ไม่ว่าจะท าการผลิตหรือไม่ผลิตก็ตาม ต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นเป็นจ านวนที่คงที่ ต้นทุนนี้
ถึงแม้จะมีการผลิตเป็นจ านวนมากหรือจ านวนน้อยเพียงใด ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิมอยู่
ตลอดเวลา เช่น ค่าเช่า ที่ดิน อาคาร ค่าประกันภัย ค่าทะเบียนยานพาหนะ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือน
ประจ า ค่าใบอนุญาตเช่าสถานที่ เป็นต้น ในบางคร้ังต้นทุนประเภทน้ีอาจเรียกชื่อได้อย่างอ่ืนอีก เช่น 
Constant Cost หรือ Overhead Cost ต้นทุนชนิดนี้แม้จะให้บริการมากน้อยเพียงใดหรือไม่ได้
ให้บริการเลย ก็ต้องเสียเป็นจ านวนเท่ากัน เป็นต้น 

- ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่จะมีการเปลี่ยนแปลง
ไปตามปริมาณของการผลิต อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนได้อีก คือต้นทุนด าเนินงาน (Operation Cost) 
ถ้าให้บริการขนส่งมากต้นทุนชนิดนี้ก็มากด้วย ถ้าผลิตบริการขนส่งน้อยต้นทุนนี้ก็น้อย ถ้าไม่ได้
ให้บริการเลยก็ไม่ต้องจ่ายต้นทุนนี้เลย ต้นทุนผันแปร ได้แก่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่า
น้ ามันหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น 

- ต้นทุนรวม (Total Cost หรือ Joint Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรวม
เอาต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรมารวมกัน ถือเป็นต้นทุนของการบริการทั้งหมด ในการขนส่งถือ
ว่าเป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส าหรับการขนส่งสินค้า โดยไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าต้นทุน
ของการขนส่งสินค้าหรือบริการแต่ละอย่างแต่ละประเภทนั้นเป็นเท่าใด เช่น การขนส่งทางรถไฟ 
โดยรถขบวนหนึ่งอาจมีทั้งผู้โดยสาร สินค้าและบริการอยู่ในขบวนเดียวกัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะ
เป็นต้นทุนร่วมกัน เพราะไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าเป็นต้นทุนในการขนส่งผู้โดยสาร หรือเป็น
ต้นทุนส าหรับการขนส่งสินค้าและบริการ เป็นต้น ดังนั้นต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขนส่งเที่ยวนั้น ก็
ควรจะแบ่งสรรไปยังสินค้าแต่ละชนิดที่ขนส่งในเที่ยวนั้น การที่ต้องแบ่งสรรต้นทุนเช่นนี้ก็จะเป็น
ประโยชน์แก่ธุรกิจ เพื่อจะได้ทราบว่าสินค้าแต่ละประเภทที่ด าเนินการอยู่นั้นมีต้นทุนและให้ก าไร
เพียงใด ต้นทุนร่วมที่สามารถแยกแยะได้ชัดเจน เช่น ค่าน้ ามันซึ่งอาจคิดเฉลี่ยค่าน้ ามันแต่ละเที่ยวไป
ตามน้ าหนักบรรทุกสินค้า เป็นต้น 

- ต้นทุนเที่ยวกลับ (Back Haul Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รวมเอาลักษณะ
ของค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) เข้าไปด้วย ถือเป็นค่าชดเชยที่ต้องท าให้เสียโอกาสขึ้น ใน
กรณีของการขนส่งหมายถึง การที่ต้องบรรทุกผู้โดยสาร สินค้าหรือบริการ ไปส่งยังจุดหมาย
ปลายทางแล้ว ในเที่ยวกลับนั้นไม่ได้บรรทุกอะไรกลับมาเลย กรณีนี้จึงต้องมีการคิดถึงต้นทุนเที่ยว
กลับรวมไว้ในการคิดต้นทุนค่าบริการขนส่งด้วย ซึ่งในบางคร้ังลักษณะเช่นนี้ ถือว่าการสูญเปล่าได้
เกิดขึ้นและถือเป็นการขนส่งที่ไม่ท าให้เกิดการประหยัดอีกด้วย ผู้ประกอบการขนส่งต้องค านึงถึง
ต้นทุนเที่ยวกลับด้วย หรือในกรณีของธุรกิจที่มีรถบรรทุกสินค้าเองก็ควรค านึงถึงต้นทุนนี้ด้วย
เช่นกัน 
 
 



 
 

1. ประเภทของการขนส่ง 
1. การขนส่งทางน้ า (Water Transportation) คือ การขนส่งทางน้ า เป็นวิธีการ

ขนส่งเก่าแก่มีมาตั้งสมัยโบราณ โดยการใช้แม่น้ าล าคลองเป็นเส้นทางล าเลียงสินค้า รวมถึงการ
ขนส่งทาทะเล ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ส าหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งทางน้ านี้
เหมาะสมกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ขนส่งได้ปริมาณมากเป็นสินค้าที่ยากแก่การเสียหาย เช่น ทราย 
แร่ ข้าวเปลือก เคร่ืองจักร ยางพารา เป็นต้น 

สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1. เส้นทางเดินเรือภายในประเทศ 
2. เส้นทางเดินเรือชายฝั่งประเทศ 
3. เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศ 
ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งทางน้ า มีดังนี้ 

ข้อดี 

1. อัตตราค่าขนส่งถูกกว่าเมื่อทียบกับการขนส่งทางอ่ืน 

2. ขนส่งได้ปริมาณมาก 

3. มีความปลอดภัย 

4. สามารถส่งได้ระยะไกลๆ 

ข้อเสีย 

1. มีความล่าช้าในการขนส่ง 

2. ในฤดูน้ าลดหรือฤดูร้อน น้ าอาจมีน้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเพราะเรือ

เกยตื้นได้ 

การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation) 

จ าแนกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 

การขนส่งทางรถไฟ (Railroads) 

การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทางการล าเลียงที่ส าคัญที่สุดของประเทศไทย

ด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่ารัฐวิสาหกิจ เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้า

หนักๆ ปริมาณมากและในระยะทางใกล อัตราค่าบริการไม่แพง การขนส่งทางรถไฟจะมี

ก าหนดเวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอน และมีความปลอดภัยจากการ

เสียหายของสินค้า 

2.1.1 รถปิด คือ รถไฟที่ปิดทุกด้าน เหมาะส าหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่าย

เมือ่ถูกแดดถูกฝน 



 
 

2.1.2 รถเปิด คือรถที่ไม่มีหลังคาเหมาะส าหรับการขนสินค้าที่ไม่เสียหายเมื่อถูก

แดดถูกฝน 

2.1.3 รถเฉพาะกิจคือรถไฟที่ออกแบบส าหรับใช้เฉพาะงานเช่นรถบรรทุกน้ ามัน

รถบรรทุกปูนซีเมนต์รถบรรทุกน้ ามันเป็นต้นเส้นทางรถไฟซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ 

ข้อดี 

1. ประหยัดขนส่ง อยากขนส่งสินค้าได้จ านวนมากหลายชนิด 

2. รวดเร็วสามารถขนส่งสินค้าได้ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการ 

3. สะดวกเพราะมีตู้หลายชนิดให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า 

4. ปลอดภัยสูงเมื่อเทียบกับเส้นทางอ่ืน 

5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ 

ข้อเสีย 

1. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้องการขนถ่ายได้ 

2. ความยืดหยุ่นมีน้อยเพราะมีเส้นทางตายตัว 

3. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่งแบบอื่นเพราะมีกฎระเบียบมาก 

4. ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อยปริมาณน้อย 

การขนส่งทางรถยนต์  (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก (Truck 

Transportation) 

การขนส่งทางรถยนต์หรือรถบรรทุกถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบกทางนี้ใน

ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสร้างถนนขยายถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆได้อย่างทั่วถึงโดยมี

กรุงเทพฯเป็นศูนย์กลางขนส่งซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุกนั้นสามารถแก้ปัญหาใน

ด้านการจ าหน่ายสินค้าของพ่อค้าได้เป็นอันมากเพราะการขนส่งสินค้าสะดวกรวดเร็วสามารถส่ง

สินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง 

ถนนหรือเส้นทางเดินรถข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางรถยนต์ 

ข้อดี 

1. บริการได้ถึงที่โดยไม่ต้องมีการขนถ่าย 

2. ขนสินค้าได้ตลอดเวลาตามความต้องการของลูกค้า 

3. สะดวกรวดเร็ว 

4. เหมาะกับการขนส่งระยะสั้นและระยะกลาง 

5. เป็นตัวเชื่อมในการขนส่งแบบอื่นที่ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้โดยตรง 

 



 
 

ข้อเสีย 

1. ค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถไฟ 

2. มีความปลอดภัยต่ าเกิดอุบัติเหตุบ่อย 

3. ขนส่งสินค้าได้ปริมาณและขนาดจ ากัด 

4. ก าหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและดินฟ้าอากาศ 

การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) 

การขนส่งทางอากาศมีความส าคัญมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการขนส่งระหว่าง 

ประเทศเพราะท าการขนส่งได้รวดเร็วกว่าการขนส่งประเภทอ่ืนๆ ไม่เสียเวลาในการขนส่ ง

นาน สะดวกและปลอดภัย เหมาะกับการขนส่งสินค้าประเภทที่สูญเสียง่าย เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ 

เป็นต้น หรือสินค้าต้องการสั่งจองมาด้วยความรวดเร็วแก่การใช้งาน ถ้าล่าช้าอาจเกิดความเสียหาย

ได้ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ าหนักมากและสินค้าราคาถูกๆ ไม่รีบร้อนในการขนส่ง ซึ่ง

การขนส่งประเภทนี้ท าให้ธุรกิจสามารถขยายตัวได้รวดเร็จทั้งในและต่างประเทศ แต่ค่าใช้จ่ายแพง 

กว่าการขนส่งประเภทอ่ืน 

อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ เคร่ืองบิน แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

1. เส้นทางบิน คือ เส้นทางที่ก าหนดจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง มี 2 ลักษณะ 

คือ 

- เคร่ืองบินโดยสาร ให้บริการขนส่งผู้โดยสาร 

- เคร่ืองบินบรรทุกสินค้า, ให้บริการขนส่งเฉพาะสินค้า 

- เคร่ืองบินแบบผสม, ให้บริการทั้งผู้โดยสารและสินค้าภายในล าเดียวกัน 

2. เส้นทางในอากาศ 

3. เส้นทางบนพื้นดิน 

ข้อดี 

1. สะดวก รวดเร็วที่สุด 

2. สามารถขนส่งกระจายไปทั่วถึงได้อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศ 

3. สามารถขนส่งไปในท้องถิ่นที่การขนส่งประเภทอื่นไปไม่ถึงหรือไปยากล าบาก 

4. เหมาะกับการขนส่งระยะไกลๆ 

5. เหมาะกับการขนส่งสินค้าที่เสียง่าย จ าเป็นต้องถึงปลายทางรวดเร็ว 

6. ขนส่งได้หลายเที่ยวในแต่ละวัน เพราะเคร่ืองบินขึ้นลงได้รวดเร็ว 

ข้อเสีย 

1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงกว่าประเภทอ่ืน 



 
 

2. จ ากัดขนาดและน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุกจะมีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก

ไม่ได ้

3. บริการขนส่งได้เฉพาะเมืองที่มีท่าอากาศยานเท่านั้น 

4. การขนส่งขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ 

5. การลงทุนและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สูง 

6. มีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง 

การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) 

เป็นการขนส่งสิ่งของประเภทของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ เช่น น้ าประปา น้ ามัน 
ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งการขนส่งทางท่อจะแตกต่างกับการขนส่งประเภทอ่ืน คือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การขนส่งไม่ต้องเคลื่อนที่โดยเส้นทางขนส่งทางท่ออาจจะอยู่บนดิน ใต้ดินหรือใต้น้ า ขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิอากาศ ประเทศแรกที่ใช้ระบบการขนสงทางท่อ คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้ส าหรับ
ขนส่งสินค้าประเภทเชื้อเพลิง ปัจจุบันประเทศไทยใช้ระบบการขนส่งทางท่อส าหรับสินค้าประเภท
น้ ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ 

ส่วนประกอบของการขนส่งทางท่อ 

1. ผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการที่ส าคัญ ได้แก่ การปิโตรเลียมแห่งประเทศ

ไทย (ปตท.) 

2. อุปกรณ์ในการขนส่ง ได้แก่ ท่อ หรือสายท่อ แบ่งเป็น – ท่อหลัก – ท่อย่อย 

3. สถานีในการขนส่ง ได้แก่ สถานีต้นทาง สถานีปลายทาง สถานีแยก สถานีสูบ

ดัน 

ข้อดีและข้อเสียของการขนส่งทางท่อ 

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 

การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System) 

การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ เป็นการพัฒนาการขนส่งอีกขั้นหนึ่ง โดยการบรรจุ

สินค้าที่จะขนส่งลงในตู้หรือกล่องเหล็กขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า คอนเทนเนอร์ แล้วท าการขนส่งโดย

รถบรรทุก รถไฟ หรือเคร่ืองบิน ไปยังจุดหมายปลายทางโดยไม่มีการขนถ่ายสินค้าออกจากตู้

ระหว่างท าการขนส่งเที่ยวนั้นซึ่งตู้คอนเทนเนอร์ต้องสร้างจากเหล็กที่ทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ 

สามารถวางไว้กลางแจ้ง ได้โดยปกติจะสร้างให้มีลักษณะแข็งแรงมาก เพื่อให้ทนทานต่อการยกขน

ถ่ายสินค้าและสับเปลี่ยนบรรทุกระหว่างรถบรรทุก รถไฟหรือเรือ ในการเคลื่อนย้ายตู้นี้จะใช้ปั้นจั่น 

ในการขนย้าย และจากคุณสมบัติดังกล่าว ตู้คอนเทนเนอร์ จึงสามารถป้องกันสินค้าช ารุดเสียหายได้

เป็นอย่างดี 

ชนิดของตู้คอนเทนเนอร์ตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้สินค้าที่ใช้ในการขนส่งสินค้า  เป็น

ตู้สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต ยาว 20,25,40,45 ฟุต ท าจากเหล็กหรืออะลูมิเนียมที่ได้รับการ

ผนึกอย่างดีกันไม่ให้น้ าเข้าในตู้ได้ ใช้ส าหรับบรรทุกสินค้า ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 ชนิด คือ 

1. ตู้แห้งหรือตู้สินค้าทั่วไป เป็นตู้ทึบไม่มีแผ่นฉนวนอยู่ด้านใน ไม่มีเคร่ืองท า

ความเย็นติดตั้งหน้าตู้ ใช้บรรทุกสินค้าแห้งหรือสินค้าทั่วไป 

2. ตู้ควบคุมอุณหภูมิ แบ่งได้ดังนี้- ตู้ห้องเย็น จะมีเคร่ืองท าความเย็นในตู้ ภายใน

ระบุฉนวนทุกด้าน เพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู้ด้านใน นิยมเก็บผักสด ผลไม้ - ตู้ฉนวน 

ภายในจะบุฉนวนด้วยโฟมทุกด้านเพื่ออป้องกันความร้อนแผ่เข้าตู้ นิยมบรรทุกผัก - ตู้ระบายอากาศ 

เหมือนกับตู้เย็นแต่มีพัดลมมแทนเคร่ืองท าความเย็น พัดลมจะดูดก๊าซอีเทอร์ลีนที่ระเหยออกจากตัว

สินค้า 

3. ตู้พิเศษ ได้แก่- ตู้แท็งก์เกอร์หรือตู้บรรจุของเหลว- ตู้เปิดหลังคา- ตู้แพลตฟอร์ม- 

ตู้เปิดข้าง- ตู้บรรทุกรถยนต์- ตู้บรรทุกหนังเค็ม- ตู้สูงหรือจัมโบ้ประโยชน์ของระบบตู้คอนเทนเนอร์ 

ประโยชน์ของระบบตู้คอนเทนเนอร์ 

1. ท าให้ขนถ่ายสินค้าได้รวดเร็ว 

2. ลดความเสียหายของสินค้าที่ขนส่งและป้องกันการถูกโจรกรรมได้  

3. ประหยัดค่าใช้จ่าย 

4. สามารถขนส่งได้ปริมาณมาก 

5. การสั่งจองเรือระวางเพื่อขนส่งสินค้าท าได้อย่างสะดวก  

6. ตรวจนับสินค้าได้ง่าย 

ประเภทของตู้สินค้า 

https://www.logisticafe.com/tag/container-system/


 
 

1. Dry Cargoes เป็นตู้ที่ใส่สินค้าทั่วไปที่มีการบรรจุหีบห่อหรือภาชนะต้องเป็น

สินค้าที่ไม่ต้องการรักษาอุณหภูมิ โดยสินค้าที่เข้าตู้แล้วจะต้องมีการจัดท าที่กั้นไม่ให้มีสินค้าเลื่อน

หรือขยับ ซึ่งอาจจะใช้ถุงกระดาษที่มีการเป่าลม ที่เรียกว่า Balloon Bags มาวางอัดไว้ในช่องว่างของ

สินค้ากับตัวตู้ หรืออาจใช้ไม้มาปิดกั้นเป็นผนังหน้าตู้ ที่เรียกว่า Wooden Partition หากใช้เป็นเชือก

ไนลอนรัดหน้าตู้ ก็จะเรียกว่า Lashing 

2. Refrigerator Cargoes เป็นตู้สินค้าประเภทที่มีเคร่ืองปรับอากาศ มีการปรับ

อุณหภูมิในตู้ ซึ่งท าตามมาตรฐานต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียส โดย

เคร่ืองท าความเย็นนี้อาจจะติดอยู่กับตัวตู้หรือมีปลั๊กใช้กระแสไฟฟ้าเสียบจากนอกตู้ โดยจะต้องมีที่

วัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของอุณหภูมิของตู้สินค้า 

3. Garment Container เป็นตู้สินค้าที่ออกแบบส าหรับใช้ในการบรรจุสินค้าที่เป็น

เสื้อผ้า โดยมีราวส าหรับแขวนเสื้อ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้กับสินค้าที่เป็น Fashion ซึ่งไม่ต้องการที่จะ

มีการพับหรือบรรจุใน Packing ซึ่งจะมีผลท าให้เสื้อผ้ามีการยับหรือไม่สวยงาม 

4. Open Top เป็นตู้ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น 40 ฟุต โดยจะออกแบบมาไม่ให้มี

หลังคา ส าหรับใช้ในการวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เคร่ืองจักร ซึ่งไม่สามารถขนย้ายผ่านประตูตู้ได้ 

จึงต้องขนย้ายโดยการยกส่วนบนของตู้แทน 

5. Flat-rack เป็นพื้นราบมีขนาดกว้างและยาว ตาม Size ของ Container มาตรฐาน 
โดยจะเป็นตู้คล้ายกับ Container ที่มีแต่พื้น Platform ส าหรับใส่สินค้าที่มีลักษณะเป็นพิเศษ เช่น 
เคร่ืองจักร , แท่งหิน , ประติมากรรม , รถแทรกเตอร์ ซึ่งสินค้าเหล่านี้ อาจจะขนส่งด้วยเรือที่เป็น 
Conventional Ship แต่หากเมื่อขนส่งด้วยเรือระบบ Container แล้วก็จะต้องมาวางใน Flat rack 
เพื่อให้สามารถจัดเรียงกองในรูปแบบที่เป็น Slot ซึ่งเป็นลักษณะของเรือที่เป็น Container 
เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (Container Vessel) 

เป็นเรือที่ออกแบบมาส าหรับใช้ในการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะ เรือสินค้าแต่ละ

ล าจะมีที่ยกตู้ที่เรียกว่า Quay Cranes ประมาณ 1-4 ตัว โดย Crane แต่ละตัวจะล าเลียงตู้ ซึ่งวางอยู่

ตามความลึกของเรือ ซึ่งจะมีการเรียงกันเป็น Column โดยปัจจุบันเรือจะบรรทุกโดยเฉลี่ยจะเป็น

ประมาณ 2,700 TEU แต่เรือที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ในชั้นที่เรียกว่า SX Class หรือที่เรียกว่า Super Post 

Panamaxx ซึ่งจะมีความยาวโดยเฉลี่ย 320x330 เมตร กินน้ าลึกประมาณ 13-14 เมตร มีความกว้าง

วางคอนเทนเนอร์ได้ 20-22 แถว ซึ่งสามารถบรรทุกตู้สินค้าได้สูงสุดถึง 8,000 TEU ซึ่งในอนาคตนี้

ก าลังมีการต่อเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปซึ่งอยู่ในชั้น Malaccamax ซึ่งสามารถขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์

ได้ 18,000 TEU ซึ่งขนาดเรือที่ใหญ่ขึ้นมากนี้จะมีผลท าให้ต้นทุนโดยรวมจะลดลง เนื่องจากต้นทุน

แปรผันที่เรียกว่า Variable Cost ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ ามันหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับแรงงาน แต่อย่างไรก็ดี 

จะต้องมีการบริหารการจัดการในการที่จะหาสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

ประเภทของท่าเรือ สามารถแบ่งออกตามลักษณะได้เป็น 

1. Transhipment Port เป็นท่าเรือแบบถ่ายล า เป็นศูนย์รวมในการเก็บและกระจาย 

ตู้คอนเทน-เนอร์ คือ ท าหน้าที่เป็น Consolidation Port คือเป็นท่าที่ใช้ในการรวมตู้สินค้าจากบริเวณ

ใกล้เคียง โดยตู้สินค้าจะมีการน ามาบรรทุกเรือประเภทที่เรียกว่า Feeder Vessel เพื่อรอการขนถ่าย

ไปยังเรือ ที่เรียกว่า Direct Vessel หรือ Master Vessel เพื่อจะได้น าสินค้าไปส่งมอบตามจุดหมาย

ปลายทาง ซึ่งท่าเรือประเภทนี้อาจ ได้แก่ ท่าเรือสิงคโปร์ , ท่าเรือกรัง ,ท่าเรือรอทเทอดัมส์ ฯลฯ ซึ่ง

ท่าเรือประเภทนี้จะต้องมีการบริหารจัดการในการลดเวลาในท่าเรือที่เรียกว่า Time In port หรือ 

Waiting Time คือ เวลาที่เรือคอยท่าน้อยที่สุด จึงจ าเป็นต้องมีพื้นที่ในท่าเรือ (Terminal Area) ให้

สามารถจัดเรียงกองคอนเทนเนอร์ได้เป็นจ านวนมากและต้องอาศัยเทคโนโลยี รวมถึงจะต้องมีคลัง

น้ ามัน อู่ซ่อมเรือ และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่จะท าให้ไม่เกิดสภาพแออัดเนื่องจากท่าเรือ

ประเภทนี้ก็จะต้องมีการแข่งขัน เช่น ท่าเรือสิงคโปร์ กับท่า PTP ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐยะโฮบารูห์ตอนใต้สุด

ของมาเลเซียตรงข้ามกับเกาะสิงคโปร์ เป็นต้น 

ปัจจัยเพื่อใช้ในการแข่งขันในท่าเรือด้วยกัน 

(1) throughput Capacity เป็นความสามารถที่เหนือกว่าในการให้บริการ ไม่ว่าจะ

เป็นขนาดของพื้นที่อัตราการใช้ท่า , เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการท างานและความเหมาะสมทาง

ภูมิศาสตร์ 

(2) Time In Port จะมีระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายตู้ ซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันใน

การจับเวลาว่าแต่ละตู้จะใช้เวลาในการขนถ่ายกี่นาที ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้สายการเดินเรือ

น าเรือเข้ามาเทียบท่าเน่ืองจากจะมีผลต่อต้นทุนของเรือโดยตรง 

2. Original Destination Port หรืออาจเรียกว่าท่าเรือต้นทาง ปลายทาง หรือท่าเรือ

ต้นแบบ เป็นท่าเรือที่ใช้ในการรับสินค้าหรือขนถ่ายสินค้าโดยตรง โดยท่าเรือประเภทนี้ประกอบไป

ด้วย ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า Distribute Center และจะต้องเชื่อมต่อไปยังศูนย์ สินค้า

ต่อเนื่องไปยังจุดหมายปลายทาง ซึ่งในเงื่อนไขของ Incoterms ในหลายๆเงื่อนไขก็ได้ครอบคลุม

หรือการขนส่งสินค้าจนถึง Original Port เช่น ท่านิวยอร์ก , ท่าเรือ โตเกียว หรือท่าเรือแหลมฉบัง

ของประเทศไทย เป็นต้น ท่าเรือเหล่านี้จะเป็นท่าทีเป็นจุดหมายปลายทางของการขนส่ง เพื่อขนถ่าย

สินค้าเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ Interland ส าหรับ Transit Port จะเป็นท่าเรือที่ตู้คอนเทนเนอร์ สินค้า

จะมาวางพักเพื่อรอเปลี่ยนเรือล าใหม่ เพื่อที่จะขนส่งไป Original Port เช่น ท่าเรือ Singapore , ท่าเรือ

ฮ่องกง เป็นต้น 

3. Inland Container Depot (ICD) ลานวางตู้หรือท่าเรือในแผ่นดิน (ไม่ติดน้ า) เป็น

สถานีในการเป็นศูนย์ (HUB) ในการรับตู้สินค้าเพื่อขนส่งไปท่าเรือ (Port) หรือรับตู้สินค้าจากท่าเรือ



 
 

เข้ามาเก็บก่อนที่จะส่งต่อไปให้สถานที่รับมอบ สินค้า (Origin Point) ซึ่งปัจจุบันสถานะของICD จึง

ท าหน้าที่คล้ายกับท่าเรือในแผ่นดิน และมีบทบาทอย่างมากต่อกิจกรรมลอจิสติกส์ระหว่างประเทศ 

วิธีการขนย้ายคอนเทนเนอร์ในท่าเรือ 

การขนย้ายสินค้าในท่าเรือจัดเป็นเทคโนโลยีที่ต้องการการบริหารจัดการเนื่องจาก

แต่ละท่าจะแข่งขันกันเป็นนาทีในการยกสินค้าขึ้นและลง ซึ่งในปัจจุบันระบบการจัดการท่าเรือที่

เรียกว่า Port Automation จะท าหน้าที่ในการจัดการท่าเรือในระบบที่ใช้ Computer และหุ่นยนต์ใน

การ ขนย้ายคอนเทนเนอร์หน้าท่า มีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. Stacking Lanes เป็นการจัดย้ายสินค้าไปวางเรียงกอง ซึ่งจะมีการวางเป็นชั้นที่

เรียกว่า Stack ซึ่งโดยปกติจะมีการวางเรียงคอนเทนเนอร์ไว้ 4-5 ชั้น โดยมีความกว้างของช่องทางที่

เรียกว่า Gantry Crane เป็นเคร่ืองมือในการขนย้าย ซึ่งปัจจุบันในหลายท่าได้น าระบบ Computer 

Right เข้ามาก าหนด Location ในการวางตู้ โดยมีหอ Control Room ใช้ในการควบคุมการท างาน 

2. การเคลื่อนย้ายคอนเทนเนอร์ไปไว้หน้าท่า ซึ่งอาจจะใช้ตัว Gantry Crane หรือ

อาจอาศัยรถยกที่เรียกว่า Top ท าหน้าที่ในการเคลื่อนย้าย 

3. การ Slot Stacking เป็นการยกตู้สินค้าที่วางอยู่บริเวณหน้าท่า Quay ขึ้นไปวางไว้

บนเรือ โดยมี Quay Crane คือ Crane ที่อยู่หน้าท่าท าหน้าที่ในการขนย้ายไทยจะมีท่าเรือหลักที่

ส าคัญ คือ ท่าเรือกรุงเทพฯ ซึ่งจะมีตู้เข้า-ออกประมาณเกือบ 1 ล้านตู้ต่อปี และท่าเรือแหลมฉบังจะมี 

ตู้เข้าและออกประมาณ 2.9-3.0 ล้าน TEU นอกจากนี้ยังมี ท่าเรือมาบตาพุด , ท่าเรือน้ าลึกสงขลา , 

ท่าเรือสตูล ซึ่งประเทศไทยเองก็คงจะต้องแข่งขันกับหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือฮ่องกง 

ซึ่งจะมีตู้เข้า-ออก ปีละประมาณ 17.04 ล้าน TEU 

ชนิดหรือขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ 

การขนส่งสินค้าด้วย Container Vessel นั้น สินค้าจะต้องบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 

หากผู้ขายเป็นผู้บรรจุ ก็จะเรียกว่า Term CY คือ Consignee Load and Count หากบริษัทเรือเป็นผู้

บรรจุตู้สินค้าในท่าเรือหรือใน ICD (Inland Container Depot) ซึ่งตัวแทนบริษัทเรือเป็นเจ้าของ

สถานที่ ก็จะเรียกลักษณะการขนส่งแบบนี้ว่า CFS (Container Freight Station) โดยสินค้าที่จะเป็น 

Term CY ได้นั้น จะต้องเป็นสินค้าประเภทเต็มตู้ที่เรียกว่า FCL (Full Container Load) ส่วนใน 

Term CFS ก็สามารถเป็นได้ทั้งที่เป็น FCL และ การบรรจุแบบรวมตู้ (Consolidated) คือ สินค้าน้อย

กว่า 1 ตู้ ซึ่งเรียกว่า LCL (Less Container Load) โดย Containers ที่ใช้ในการบรรจุนี้ส่วนใหญ่ จะมี

ขนาดดังนี ้

1) ขนาด 20 ฟุต เป็นตู้ที่มี Outside Dimension คือ ยาว 19.10 ฟุต และกว้าง 8.0 

ฟุต สูง 8.6 ฟุต โดยมีน้ าหนักบรรจุตู้ได้สูงสุดประมาณ 32-33.5 CUM (คิวบิกเมตร) และน้ าหนัก

บรรจุตู้ได้ไม่เกิน 21.7 ตัน 



 
 

  2) ตู้ขนาด 40 ฟุต จะมีความยาว 40 ฟุต กว้าง 8 ฟุต สูง 9.6 ฟุต (Hicute) โดย

สามารถบรรจุ สินค้าได้ 76.40 – 76.88 CUM และบรรจุสินค้าน้ าหนักสูงสุดได้ 27.4 M/T ซึ่งจะเป็น 

น้ าหนักส าหรับสินค้าประเภท Dry Cargoes 

การขนส่งสินค้าด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ ได้รับการยอมรับเป็นรูปแบบการขนส่ง

มาตรฐาน โดยคิดเป็น สัดส่วนประมาณถึง 95% ของการขนส่งสินค้าทางทะเล โดยผู้ประกอบการ

ขนส่งด้วยระบบตู้คอนเทนเนอร์ จะมีเพียงไม่มากรายเมื่อเทียบกับปริมาณของการขนส่ง โดยผู้

ให้บริการสายการเดินเรือ ซึ่งเรียกว่า Carrier จะมีการรวมตัวกันเป็นชมรม (Conference) ซึ่งจะมี

บทบาทต่อการก าหนดค่าขนส่งสินค้า และค่าบริการในอัตราที่บางคร้ังมีลักษณะกึ่งผูกขาด โดย

ชมรม 

สายการเดินเรือที่ส าคัญของโลกอาจประกอบด้วย 

1) Far Eastern Freight Conference (FEFC) ซึ่งจะเป็นบริการรับขนสินค้าจาก

เอเซียไปยุโรป โดยเน้นที่สินค้าที่ไปทางทะเล เมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งจัดว่าเป็นอาณาบริเวณซึ่งมีการ

ขยายตัวประมาณ 24% และสินค้าที่ไปทางรัสเซียด้านตะวันออก St.Petersburg 

2) Asia / West Coast South America จะเป็นการเดินเรือในด้านตะวันตกของเอซีย 

จนไปถึงทวีปอเมริกาใต้ 

3) Informal Rate Agreement (IRA) ชมรมนี้จะครอบคลุมธุรกิจจากเอเชียไกล ไป

ถึงเอเชียภาคตะวันออกกลาง ครอบคลุมไปถึงเกาหลี , จีน, ฮ่องกง, ใต้หวัน, เวียดนาม, ไทย, 

ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 

4) Trans Pacific ครอบคลุมอาณาบริเวณริมมาหสมุทรแปซิฟิก ออสเตรเลีย , 

นิวซีแลนด ์อเมริกา West Coast 

การขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ MTO หมายถึง บุคคลใด ซึ่งตนเองหรือตัวแทน

ท า สัญญารับขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบกับผู้ส่งหรือเจ้าของสินค้า โดยผู้ รับประกอบการขนส่งฯ 

เป็นคู่สัญญาท าสัญญากับผู้ส่งหรือ ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบกับผู้ส่งหรือเจ้าของสินค้า โดยผู้รับ

ประกอบการขนส่งฯ เป็นคู่สัญญาท าสัญญากับผู้ส่งหรือเจ้าของ สินค้าและเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง

ในการปฏิบัติตามสัญญานั้น รวมทั้งต่อความสูญหายและเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นระหว่าง การ

ขนส่ง 

องค์ประกอบของการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ MTO 

1. เป็นรูปแบบการขนส่งสินค้า หรือเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีลักษณะการขนส่งหลาย

รูปแบบมาผสมผสานกัน ภายใต้ผู้ให้บริการขนส่งรายเดียว ซึ่งจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่สินค้าต้นทาง

ไปถึงผู้รับปลายทาง 

https://www.logisticafe.com/tag/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a3/
https://www.logisticafe.com/tag/mto/


 
 

2. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุน เมื่อ

เปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนน โดยการขนส่งประเภทนี้จะให้ความส าคัญต่อประเภทการขนส่ง

หลัก ได้แก่ การขนส่งทางรถไฟ หรือการขนส่งทางน้ า โดยจ ากัดระยะทางในการขนส่งทางถนนให้

น้อยที่สุด รวมถึงการใช้ในระยะทางสั้นๆในช่วงต้นทางหรือในช่วงการส่งมอบสินค้าปลายทาง 

3. จะเป็นลักษณะของการขนส่ง ที่เรียกว่า Door to Door Delivery คือ การขนส่ง

จากประตูจนถึงประตู หรือ การขนส่งจากต้นทางไปถึงผู้รับปลายทาง 

ผู้ประกอบการขนส่งหลายรูปแบบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ 
ผู้ประกอบการขนส่งหลายรูปแบบที่มีเรือเป็นของตนเอง จะขยายการให้บริการ

ขนส่งบนบก และ/หรือทางอากาศด้วย ผู้ประกอบการขนส่งแบบนี้ จะด าเนินกิจการโดยการท า
สัญญาร่วมด าเนินงานกับผู้ประกอบการขนส่งระบบอ่ืนๆ ผู้ประกอบการขนส่งหลายรูปแบบที่ไม่มี
เรือเป็นของตนเองได้แก่ 

1. ผู้ประกอบการขนส่งทางถนน หรือทางรถไฟ หรือทางน้ า (ภายในประเทศ) ที่

ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือด าเนินกิจการ เดินเรือเอง แต่เป็นผู้จัดบริการให้โดยการท าสัญญาร่วม

ด าเนินการกับทางอากาศหรือทางทะเลระหว่างประเทศ 

2. ผู้รับจัดการขนส่ง ด าเนินการเป็นผู้รับขนส่งสินค้าและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 

3. บริษัทอื่น ๆ ที่ได้รับส่งเสริมเป็นพิเศษให้เป็นผู้จัดบริการขนส่งหลายรูปแบบ 

สาระส าคัญของการเป็นขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ คือ 

1. การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ต้องเป็นการขนส่งสินค้าที่ใช้การขนส่งตั้งแต่

สองรูปแบบขึ้นไป และจะเป็นการขนส่งต่อเนื่องระหว่างการขนส่งทางบกกับการขนส่งทางทะเล

หรืออาจเป็นการขนส่งทางทะเลกับการขนส่งทางอากาศ 

2. เป็นการขนส่งทั้งในประเทศและหรือระหว่างประเทศ การขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบอาจถูกน ามาใช้กับการขนส่งของทั้งการขนส่งภายในประเทศ  (Domestic multimodal 

transport) และการขนส่งของระหว่างประเทศ (International multimodal transport) แต่โดยทั่วไป

แล้ว การขนส่งของที่จ าเป็นต้องใช้รูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่สองรูปแบบขึ้นไปขนส่ง

ของต่อเนื่องกันไป มักเป็นการขนส่งที่มีระยะทางไกล ๆ จึงนิยมน าเอาการขนส่งต่อเนื่องดังกล่าว

ไปใช้กับการขนส่งของระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

3. เป็นการขนส่งของตามสัญญาฉบับเดียว ในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

ระหว่างประเทศนี้  ผู้ส่งของกับผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพียงผู้ เดียวเป็น

ผู้รับผิดชอบโดยจะออกเอกสารการขนส่งฉบับเดียวส าหรับการขนส่งของ และมีการคิดอัตราค่า

https://www.logisticafe.com/tag/door-to-door-delivery/
https://www.logisticafe.com/tag/multimodal-transport/
https://www.logisticafe.com/tag/multimodal-transport/
https://www.logisticafe.com/tag/multimodal-transport/


 
 

ขนส่งเดียวตลอดเส้นทาง (Single rate) ตลอดจน ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจะเป็น

ผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการขนส่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 

3. การด าเนินงานขนส่ง 

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานขนส่ง 

1. เข้าใจภาพรวมการด าเนินงานขนส่ง 

2. เข้าใจการด าเนินงานขนส่งระหว่างจังหวัด 

3. เข้าใจการด าเนินงานขนส่งในพื้นที่ 

4. เขา้ใจระบบถอดเทรลเลอร์เพื่อลงและขึ้นสินค้า 

5. เข้าใจการด าเนินงานในสถานีขนถ่ายสินค้า 

1.ภาพรวมการด าเนินงานขนส่ง 
การด าเนินงานขนส่งจะด าเนินงานทั้งการขนส่งขาเข้า (Inbound Transport)  และ

การขนส่งขาออก (Outbound Transport)  โดยการขนส่งมีทั้งการชนส่งภายในประเทศและการ
ขนส่งภายนอประเทศ  ซึ่งจะมีกระบวนการคล้ายกันในทุกวิธี  โดยวงจรของการจัดส่ง (Delivery 
Cycle)  ต้องพิจารณาความถี่ในการจัดส่งสินค้า  เส้นทางจัดส่ง  และขนาดยานพาหนะ  เพื่อให้เกิด
ต้นทุนต่ าสุด  ซึ่งขั้นตอนจะเร่ิมจากการออกใบสั่งให้จัดส่งไปยังลูกค้า (Release Orders for 
Shipment)  พิมพ์ใบหยิบสินค้าและเตรียมสินค้า (Print Pick List and Stage Goods)  การพิมพ์ใบ
จัดส่ง และ (Bill of Lading and Packing List) ออกใบแจ้งหนี้และจัดส่ง  โดยมีการส่งข้อมูลล่วงหน้า
ผ่านมือถือหรือสามารถสรุปกระ 
บวนการระหว่างประเทศได้ดังนี้ 

1.1 การขนส่งระหว่างประเทศ  จะรวมถึงการขนส่งภายในประเทศ  และการ
ขนส่งระหว่างประเทศในการน าเข้าและส่งออกสินค้า   ก่อนจะจัดส่งจะเร่ิมจากที่ต้องมีการเสนอ
ราคาและยืนยันราคากันก่อน (Pro-forma Invoice) พร้อมเงื่อนไขทางการค้าและธนาคารออก
จดหมายรับรองเครดิต (Letter of Credit; L/C) เมื่อได้รับ L/C จะเร่ิมท าการผลิตหรือจัดหา  แล้วท า
การจัดสินค้าลงบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องมีเอกสารก ากับสินค้าในบรรจุภัณฑ์ (Packing List)  เอกสารขอ
น าเข้าและส่งออกจากกรมศุลกากร  เอกสารรับรองแหล่งก าเนิดสินค้าและใบรับรองที่จ าเป็น   และ
เอกสารตราส่งสินค้า (Bill of landing)  ซึ่งมีทั้งตราส่งทางน้ า ทางเรือ ทางบก ทางอากาศ   และการ
ขนส่งหลายรูปแบบที่สามารถศึกษาจากต ารา”หลักการน าเข้าและส่งออก (Import and Export 
Principle) ของผู้เขียน  หลังจากนั้นจะท าการเลือกผู้รับขน (Carrier)  และผู้จองระวาง (Freight 
Forwarders) เพื่อด าเนินการแทนในการจัดท าเอกสาร  เลือกยานพาหนะ  วิธีการขนส่งเส้นทาง
ขนส่ง 

1.2 การขนส่งภายในประเทศ จะเร่ิมจากการรวบรวมค าสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า แล้ว

พิจารณาร่วมกับเกี่ยวกับ วิธีขนส่งยานพาหนะที่จะขนส่งสินค้า เลือกเส้นทางและตารางก าหนดเวลา

https://www.logisticafe.com/tag/single-rate/


 
 

ในการจัดส่งเทคนิคในการปฏิบัติ (Cross Dock Milk Run Consoildation etc) จัดเตรียม

สินค้า บรรทุกสินค้าขึ้นยานพาหนะ จัดเตรียมเอกสาร เลือกผู้ขับยานพาหนะ และการควบคุมการ

ขนส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 ผังขนส่งระหว่างประเทศ 

2. การด าเนินงานขนส่งระหว่างจังหวัด (Trunking Operation) 
การขนส่งระหว่างจังหวัด   หรือการกระจายสินค้าระยะเร่ิมแรก (Primary 

Transport)เกี่ยวเกี่ยวกับการกระจายสินค้า  ระยะแรก โดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า  ซึ่งปกติมีการ
ก าหนดเครือข่ายซึ่งจ าเป็นต้องกระจายสินค้าและจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าที่ร้านของลูกค้าซึ่งการขนส่ง
ระหว่างเมือง  แบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

1. การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างหน่วยงาน เช่น จากโรงงานไปคลังสินค้า จากศูนย์
จ าหน่ายสินค้าไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น การส่งเสริมการค้าของแอมเวย์ ซึ่งเร่ิมจากคลังสินค้าที่ถนน 
พัฒนาการไปยังศูนย์ย่อยทั่วประเทศ 

2. การจัดส่งสินค้าเต็มคันรถไปยังลูกค้าในระยะทางที่ไกล  เช่น การใช้รถเทรล
เลอร์ขนสินค้าจากที่ศูนย์กระจายสินค้าจากที่ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อยของโลตัส  ไปยังแต่ละร้าน
ในแต่ละภาค 

3. การเคลื่อนย้ายสินค้าจากคลังสินค้ากลางส าหรับท าการจัดส่ง ซึ่งความหมาย
รวมถึงการด าเนินงานกระจายสินค้าในพื้นที่ (Local Distribution) 

ลักษณะตามปกติของการด าเนินงานแบบนี้ ทักษะของการใช้เส้นทางถือว่าไม่เป็น
ประเด็นหลักที่น ามาพิจารณา   แต่ให้ความสนใจในการใช้ประโยชน์จากยานพาหนะให้มาก
ที่สุด  คือตลอด 24 ชั่วโมง  ครบทั้ง 7 วัน  หรือท างานตลอด 365 วัน การขนส่งแบบนี้จะส่งสินค้า



 
 

ตรงไปยังลูกค้า  สามารถคาดการณ์ต้นทุนง่าย  แต่อย่างไรก็ดีต้นทุนขากลับในการขนส่งมีผลต่อต้น
ทุมาก  ฉะนั้นการขนส่งต้องบรรทุกสินค้าในขากลับด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเปล่าของธุรกิจ
รถยนต์อาจวิ่งตลอดเส้นทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง  และวิ่งกลับ  ปกติการด าเนินการขนส่ง
ระหว่างเมืองจะสร้างโอกาสทางธุรกิจ  โดยการใช้รถพ่วง (Double Shifting of Tractor Units) ส่วน
เวลาในการเดินรถในเส้นทาระยะไกล  ส่วนมากจะนิยมวิ่งในเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงรถติดการ
ก าหนดการจราจรของยานยนต์ที่ปล่อยออก  เพื่อท าให้สามารถคาดการณ์เวลาที่จะส่งสินค้าแก่ลูกค้า
ได้ถูกต้อง  ปกติกิจกรรมการขนส่งระหว่างเมืองจะนิยมใช้พนักงานขับรถร่วมกัน  ระหว่างรถพ่วง 

ในประเทศไทยการขนส่งแบบนี้อาจจะมีการวิ่งระยะทางใกล เช่น จากกรุงเทพฯ
ไปหนองคายซึ่งจะเปลี่ยนคนขับรถทุกๆ 500 กิโลเมตร  หรือใช้ระบบจอดตู้พ่วง  หรือเทรลเลอร์ทิ้ง
ไว้  เช่น  กรณีขนส่งไปถึงขอนแก่นจะเปลี่ยน 1 คร้ัง  เพื่อวิ่งต่อไปยังจังหวัดหนองคาย  โดยหลังจาก
การรถวิ่งถึงขอนแก่นคนขับรถอีกคนหนึ่งจะตีรถกลับจุดต้นทางคือ กรุงเทพฯทันที  โดยที่บางคร้ัง
เตรียมสินค้าเพื่อบรรทุกกลับด้วย  การด าเนินการเปลี่ยนคนขับรถเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใน
ระหว่างการเดินทางบางคร้ังการขนส่งแบบนี้จะใช้รถยนต์ขนาดใหญ่   เช่น  รถพ่วงวิ่งไปจุดขนถ่าย
หลังจากนั้นจะมีรถยนต์ 10 ล้อ  หรือรถยนต์ 6 ล้อ  วิ่งมารับสินค้าต่อไป  ซึ่งนิยมใช้กันมาก  เพื่อให้
มีการกระจายสินค้าได้กว้างขวางมากขึ้น 

 แต่ที่นิยมสูงสุดคือการรวมการด าเนินงาน  กับการกระจายสินค้าในพื้นที่ซึ่งเป็นที่
รู้ในนามของการแวะลงสินค้า  และใช้รถคนอ่ืนส่งสินค้าต่อไป (Drop and Hitch)  ซึ่งจะเกี่ยวกับ
การที่ต้องมีฐานปฏิบัติการภายนอก  บางทีก็มีสถานที่ปลอดภัยหรือศูนย์จ าหน่ายสินค้าในแต่ละ
พื้นที่  โดยเร่ิมจากรถเทรลเลอร์จะวิ่งบรรทุกสินค้าเต็มเที่ยววิ่งในเวลากลางคืน   จากคลังสินค้า
กลาง  และถอดตู้ทิ้งไว้รอที่ศูนย์กระจายสินค้าท้องถิ่นและหัวลากที่อยู่ในแต่ละพื้นที่จะวิ่งมาและ
น าเอาตู้นี้  และจัดส่งให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่งเพื่อให้วางแผนและจัดองค์กร   ให้มีการด าเนินการขนส่ง
ระหว่างเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ  ฝ่ายจัดการต้องทุ่มเทและให้ความสนใจ  ในความส าคัญเร่งด่วน
ในรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การติดตาม การควบคุม และการรับทราบต าแหน่งเทรลเลอร์ในปัจจุบัน และตู้
ถอดออกไว้ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกิจกรรมที่ก าหนดไว  หรือสอดคล้องกับตาราง
การขนส่งสินค้า 

2. ในการขนส่งต่อกัน 2 เที่ยวหรือถ่ายโอนสินค้าหรือท างาน 2 กะ ต้องสร้างความ
มั่นใจว่าการส่งมอบงานระหว่างกะของเทรลเลอร์ได้ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การควบคุม และการออกเอกสารก ากับการส่งสินค้า  ต้องมั่นใจว่ามีการผนึก
เอกสารเพื่อรักษาความปลอดภัย และได้มีการด าเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

4. ในกรณีควบคุมอุปกรณ์ในการควบคุมการเดินทาง (Tachograph) ซึ่งเป็น
แผ่นดิสก์ที่มอบแก่พนักงานขับรถ หรือระบบอื่น (GPS) มีการประเมินความระมัดระวังในเส้นทาง  



 
 

และการก าหนดเวลาซึ่งพนักงานขับรถต้องาสมารถน ามาแสดงเมื่อต้องการ  โดยผู้
ที่ต้องการใช้แผ่นดิสก์เผื่อควบคุมการเดินทาง คือต ารวจทางหลวง ตัวแทนการขนส่งทางบก 
กระทรวงคมนาคม ซึ่งนิยมใช้ในยุโรป   

5. การท างานภายใต้เหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น คนขับรถป่วยกะทันหัน สภาพดินฟ้า
อากาศ ซึ่งท าให้การส่งมอบสินค้า หรือเปลี่ยนคันรถเพื่อส่งต่อล่าช้า และปัญหารถพังเป็นต้น 

6. การสื่อสารกับผู้รับสินค้าหรือศูนย์โอนย้ายสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการ
เปลี่ยนถ่ายอย่างรวดเร็ว และการส่งสินค้าตามจุดต่างๆท าอย่างรวดเร็วเช่นกัน 

7. ต้องสร้างความมั่นใจว่าน้ าหนักบรรทุกรวมและน้ าหนักบรรทุกต่อเพลาไม่เกิน
กว่าก าหนด เพราะถ้าเกินจะส่งผลต่อการชั่งน้ าหนักและถูกปรับในที่สุด 

3. การด าเนินงานขนส่งในพื้นที่ (Local Transport Operation) 
3.1 การด าเนินงานขนส่งในพื้นที่  (The Secondary  Transport)  เป็นความพยายาม

ที่จะสร้างประสิทธิภาพสูงสุดในการขนส่งคร้ังสุดท้าย เพื่อส่งมอบสิ้นค้าให้ลูกค้าในแต่ละพื้นที่   ที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการ  แนวทาง  ทักษะในสภาวะแวดล้อมการแข่งขันในรูปของการให้บริการลูกค้า  มี
การประกันการจัดส่งที่แตกต่างกันในเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนื่องจากคุณลักษณะสินค้า   และความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการส่งมอบสินค้า หัวหน้างานขนส่งต้องท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความต้องการของระดับการให้บริการภายใต้ข้อจ ากัดของต้นทุน   ต้องเป็นที่ยอมรับ
ของคณะผู้บริหารซึ่งเป็นเร่ืองที่ยุ่งยากเนื่องจากมีปัจจัยอ่ืนที่ไม่สามารถควบคุมได้มากมาย  
วัตถุประสงค์สุดท้ายในการวางแผนจัดส่งคือการใช้ทรัพยากร   ได้แก่  คลังสินค้า แรงงาน วัสดุ 
เคร่ืองจักรยานพาหนะ   ต้องใช้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุด   ซึ่งที่ส าคัญต้องมีการวางแผน
รายวัน  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า  และสามารถต้องสนองได้อย่างรวดเร็ว
ต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการและสถานการณ์  

ปัจจัยที่มีผลต่อการขนส่งในพื้นที่ (Factor which Affect local Delivery) ปัจจัยที่
ต้องค านึงได้แก่ 

1. ธรรมชาติและขนาดของผลิตบรรจุภัณฑ์และการบรรทุก (Nature and size of 
Product and Load) 

- มีสินค้าเมื่อไร และชั่วโมงการท างานมากน้อยเพียงใด 
- ความต้องการในการยกขน เคลื่อนย้าย และเป็นสินค้าอันตรายหรือไม่ 
- มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ 
- ปริมาณสินค้าในการแวะส่งเฉลี่ย ต่ าสุด สูงสุด 
- น้ าหนัก ปริมาตร มูลค่า และการแตกหักของสินค้า 
- การใช้พาเลท กล่อง และสิ่งห่อหุ้มสินค้า 



 
 

2. ท าเลที่ตั้งธรรมชาติของลูกค้า (The location and Nature of Customer) 
- เป็นพื้นที่นอกเมือง พื้นที่ในเขตชุมชน หรือใจกลางเมือง 

- มีข้อจ ากัดในการเข้าไปในพื้นที่ เช่น พื้นที่ต้องห้าม พื้นที่ก าหนดปิดชั่วคราวปิด 

เร็วกว่าก าหนด 

- ก าหนดชั่วโมงท างาน 
3. ความหนาแน่นของจุดที่หยุดแวะส่งสินค้า (Drop density) 
- อุปกรณ์อ านวยประโยชน์ของลูกค้า การมีพนักงาน และระดับความร่วมมือเชิง

ปฏิบัติการ 
- เวลาในการขับรถเฉลี่ย และเวลาที่วิ่งกลับมายังจุดเร่ิมต้น 
4. ชนิดของยานพาหนะ (Type of Vehicle) 

- การน าสินค้าเข้าบรรทุกทางด้านหลังหรือด้านข้าง 

- อุปกรณ์ เช่น มีอุปกรณ์ยกสินค้าทางด้านหลังของรถ หลังคาแบบเคลื่อนย้ายได้ 

- ขนาดยานพาหนะ เป็นแบบยึดติดตายตัวหรือแยกส่วน 

- การมียานพาหนะที่เพียงพอ 

5. ลักษณะของการจัดส่งที่ต้องการ (Style of Delivery required) 

- ระดับการให้บริการลูกค้าที่ได้ให้ค ามั่นสัญญา 

- การด าเนินเงินเป็นการให้บริการลูกค้าทั่วไป ตามปกติ หรือลูกค้าภายในองค์กร 

- ความต้องการระยะเวลาในการจัดส่ง 

- การทุ่มเทเอาใจใส่ต่อลูกค้า 

4. ระบบถอดเทรลเลอร์เพื่อลงและขึ้นสินค้า (Demountable System) 

4.1 หลักการทอดเทรลเลอร์เพื่อลงและขึ้นสินค้า (Demountable System) การรอลง
สินค้า การลงสินค้าส าหรับรถเทรลเลอร์ หรือรถกึ่งพ่วง บ้างครั้งต้องรอมากกว่า  1 วันในการจัดการ
ขนส่ง จึงหาทางลดเวลานี้ลง โดยถอดหัวลาก (Traclor) ออกเพื่อเอาตัวรถกึ่งพ่วงจอดไว้ และ
น าไปใช้กับรถกึ่งพ่วงคันอ่ืนโดยหลักการนี้ใช้เวลาเพียง 5 นาที หลักการคือหลังจากรถยนต์ถึง
ปลายทาง ก็จะปลดล็อคตู้ออกจากหัวลาก ระบบยกตู้ขึ้น และปรับขาตั้งตู้ให้ได้ระดับความสูงที่
ต้องการ รถหัวลากเลื่อนตัวออก อิสระที่จะไปน าตู้เทรลเลอร์อ่ืนเพื่อการขนส่งกลับต้นทาง โดยจาก
รูปที่ 6.7 ถ้าเปรียบเทียบการบรรทุกแบบเก่า และแบบนี้สรุปได้ดังนี้ 



 
 

1. ในอดีตก่อนหน้านี้ ตัวรถกึ่งพ่วงแบบจะประกอบเข้ากับหัวลากแบบตายตัว และ
คนขับรถเร่ิมด าเดินการจัดส่งตรงไปยังลุกค้า ซึ้งต้องรอรถขึ้นและลงสินค้า และเสียเวลาทั้งคนขับ 
และ หัวลาก 

2. ในทางกลับกัน ถ้าขณะคนขับรถก าลังท าการจัดส่งสินค้า มีทางเลือกอ่ืนที่ดี
กว่าเดิม คือสามารถตั้งตัวรถกึ่งพ่วงได้โดยอิสระเพื่อให้ท าการบรรทุกสินค้าล่วงหน้า ก่อนหัวลาก
จะมาถึง และสวมสลับเพื่อลากออกไปส่งลูกค้าต่อไป 

3. หลังจากการว่ิงส่งสินค้าแล้วเสร็จ คนขับรถจะกลับไปที่คลังส่งสินค้า 
4. คนขับรถจะถอยตัวรถกึ่งพ่วงที่เป็นตู้เปล่าออก และน าหัวลากไปสวมเข้ากับรถ

กึงพ่วงที่ได้ท าการบรรทุกสินค้าไว้ล่วงหน้าแล้ว 
5. คนขับรถก็พร้อมที่จะออกรถในเที่ยวต่อไป 
4.2 ประโยชน์ของการถอดเทรลเลอร์เพื่อลงสินค้าและขึ้นสินค้า  ระบบนี้มี

ประโยชน์ ดังนี ้
1. สามารถหมุนเวียนหัวลาก ได้หลายเที่ยว ท าให้เพิ่มผลิตภาพของพนักงานขับรถ 

รถยนต์เพราะพนักงานขับรถ และรถยนต์ไม่ต้องจอดแช่ให้เสียเวลา 
2. ใช้คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานคลังสินค้าเล็กลง ขนาดของคลังสินค้า

ก็เล็กลงเน่ืองจากความสามารถในการบรรทุกล่วงหน้า ในระหว่างที่รอรถวิ่งกลับ ลดภาระเร่งรีบใน
การขึ้นลงสินค้า สามารถใช้ประโยชน์จากหัวลากได้สูงสุด ไม่จ าเป็นต้องจ่ายล่วงเวลา และการ
ท างาน 2 กะ 

3. สามารถใช้ตัวเทรลเลอร์ ได้หลายรูปแบบคัสซี เช่น แบบพื้นราบ ตู้ ถัง โดย
ง่ายดาย 

4. ไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าเช่าพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มเติม ลดความซับซ้อมในการขน
สินค้า 

5. สามารถขยายเพื่อก าจัดคลังสินค้าในภูมิภาค สินค้าคงคลัง ลดภาระในการมัด
สินค้าที่ซ้ าซ้อน 

6. ลดงานในหน้าที่ที่ซับซ้อน สามารถใช้หัวลากได้ดีกว่า 3-4 เท่า 
7. ง่ายในการใช้งาน ท าให้การใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล คนขับสามารถควบคุม

ได้ 
8. ปลอดภัย ในการไม่รีบร้อน พนักงานได้พักผ่อน ท าให้ลดอุบัติเหตุ 
5. การด าเนินงานในสถานีขนถ่ายสินค้า (Transhipment operations) 
การใช้สถานีขนถ่ายสินค้านอกเมือง เพื่อให้แน้ใจว่าการด าเนินการขนส่งมีการ

ด าเนินงานโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ฐานการจัดส่งนอกเมือง ซึ้งส่วนมากเพื่อรวมสินค้าให้เต็ม
เที่ยวเพื่อการจัดส่งคร้ังสุดท้ายไปยังลูกค้า สถานีนี้มีลักษณะคล้ายสถานีขนถ่ายสินค้าชานเมืองใน



 
 

ปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ที่ร่มเกล้าคลองหลวง และพุทธมณฑล แต่ขนาดเล็กกว่า ซึ่งเป็นคลังสินค้าใน
ท้องถิ่น หรือเป็นพื้นที่ว่างที่ปลอดภัยสถานีขนสินค้าสามารถแก้ไขปัญหาที่ท้าทายในปัจจุบัน ซึ่งมี
ดังนี ้

1. การยกขนสินค้า (Handling) ปกติจะดีที่สุดถ้าการบรรจุสินค้าในกล่อง พาเลท 
นอกจากนั้นควรมีการห่อด้วยพลาสติกอีกรอบหนึ่ง การที่สินค้าไม่มีการบรรจุหีบหอที่ดี  สามารถ
เป็นสาเหตุปัญหาในการยกขน และการแตกหักเสียหาย 

2. การควบคุมงานกระดาษ (Paperwork) ต้องรวมถึงใบรับฝากเพิ่มเติมส าหรับ
สถานีขนถ่ายสินค้า หรืออีกในหน่ึงผู้รับฝากยืนยันการรับสินค้าที่น าเข้าสู่คลังสินค้าระหว่างทาง 

3. รักษาเวลา (Time) สถานีขนถ่ายสินค้าสามารถใช้เป็นที่ประกอบสินค้า กรณีที่มี
การบรรทุกสินค้าน้อย ท าให้สามารถใช้พื้นที่ได้หลายวัตถุประสงค์มากขึ้น และพนักงานไม่ว่างงาน 

4. สามารถรวมสินค้าให้เต็มเที่ยวดังนั้นท าให้ล าดับการขึ้นลงสินค้ามีประสิทธิภาพ 

5. การจัดการ และมีคนขับรถในแต่ละวัน การจัดส่งคร้ังสุดท้ายต้องระมัดระวังใน
การตรวจเช็คและการกออกก าหนดการ เพื่อท าให้เพิ่มก าลังความสามารถในการบรรทุกและอยู่ ใน
เวลาที่ได้จัดสรร 

(Planning the Operations) การวางแผนการด าเนินงานมีการพิจารณาในเร่ือง
ต่อไปนี้ 

1. การก าหนดพื้นที่สถานีขนถ่ายสินค้า ตั้งขึ้นเพื่อการรวบรวมสินค้าที่ได้พิจารณา
จากปัญหาการจราจร ให้การจัดส่งสินค้าคร้ังสุดท้ายมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

2. การพัฒนาสถานีนอกเมือง เพื่อให้สามารถขนส่งระหว่างเมืองได้ตลอดทั้งคืน 
และใกล้กับลูกค้ามากขึ้น ใช้ระบบการแวะส่งและอาศัยรถในพื้นที่เพื่อขนส่งสินค้าต่อได้ หรือใช้
ระบบถอดตู่ออกจากหัวลากตามที่ได้กล่าวมาแล้วก็ได้ 

3. การสร้างโอกาสเพื่อใช้รถยนต์ทั้ง 2 กะ และลดต้นทุนคงที่ส าหรับการ
ด าเนินการขนส่ง 

4. ตัดสินใจเลือกยานพาหนะที่เหมาะสม ซึ้งอาจจะรวมทั้งรถเทรลเลอร์ กึ่งพ่วง 
หรือรถพ่วงในกรณีที่ขนส่งระยะไกลเพื่อให้บรรทุกในปริมาณที่มากขึ้น และใช้รถปิคอัพ 
รถบรรทุกสี่ล้อ ในเส้นทางที่แวะส่งสินค้าขนาดเล็ก และการจราจรคับคั่ง 

5. ถ้าฐานลูกค้าเกี่ยวข้องกับการจัดส่งในที่อยู่ส่วนบุคคล จ าเป็นต้องพัฒนา
ระบบสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ และพนักงาน 



 
 

6. หมั่นใจว่าการสื่อสารของลูกค้า และการบริการมีความถูกต้องอย่างสมบูรณ์ ซึ้ง
ต้องหมายถึงความหมั่นใจว่าลูกค้าได้จองการจัดส่งในระบบ และการจัดส่งไม่ล่าช้า 

7. ความสัมพันธ์ในด้านแรงงานว่าสอดคล้องกับความต้องการทางด้านธุรกิจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขับรถ มีความสัมพันธ์กับความปลอดภัย และการขึ้นลง
สินค้าต้องมีความชัดเจน ผลกระทบจากข้อห้าม และสิ่งกีดขวาง หรือการปฏิบัติการท างานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพต้องได้รับการบ่งชี้พยายามลดลง และน าออกจากระบบ 

8. บทบาดของผู้รับเหมาภายนอก (The Third Party Conteactors) ในการ
ด าเนินงานซึ่งมีความต้องการที่เหมาสมในการบูรณาการเข้าสู่แผนการจัดการขนส่ง  สร้างโอกาส
ส าหรับการใช้ประโยชน์ในเที่ยวรถเปล่า ซึ่งสามารถรวบรวมสินค้าที่สถานีนี้จากฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ต้อง
ไม่กระทบต่อการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีอยู่ 

การบริหารงานขนส่ง(Transport Management) 
วัตถุประสงค์ของการบริหารงานขนส่ง 
กิจการขนส่งก็เหมือนธุรกิจโดยทั่ว ๆ ไป จะต้องมีการบริหารงานให้ด าเนินงานไป

ด้วยดีมี ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงหัวข้อที่น่าสนใจกับการบริหารงานด้าน
การขนส่งดังนี้ 
  1. วัตถุประสงค์ของการบริหารการขนส่ง 

  2. หน้าที่ของผู้บริหารงานการขนส่ง 

  3. หน่วงงานหลังทางด้านการขนส่ง 

  4. การวางแผนการขนส่ง 

  5. การควบคุมการขนส่ง 

  6. การประสานงานการขนส่ง 

  7. เทคนิคในการก าหนดเส้นทางการขนส่ง 

ในการบริหารงานการขนส่งให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือบรรลุผลส าเร็จได้นั้นต้อง

มีการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้ด าเนินงานไปตามนโยบายที่ตั้ง

ไว้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ในการบริหารงานการขนส่งที่ส าคัญมีอยู่ 3 ประเภทดังนี ้

1. ท าให้เกิดระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ 

2. ท าให้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ได้มาตรฐานและใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเต็มความสามารถ 

3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่างๆ และลดต้นทุนในการด าเนินงานให้น้อยที่สุดจะพิจารณา
ได้ว่า วัตถุประสงค์ในการบริหารงานขนส่งก็เพื่อที่จะพยายามท าให้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ขนส่งต่างๆ ถูกใช้งานอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะท าให้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยอาศัยระบบการบริหารและควบคุม ตลอดจนการวางแผนที่ดีน้ันเอง 



 
 

2. หน้าที่ของผู้บริหารงานขนส่ง 
ผู้บริหารด้านการขนส่ง จะต้องมีหน้าที่หรือความรับผิดชอบ (Responsibility) ใน

หน้าที่ต่างๆดังต่อไปนี้ 

1. จัดการและจัดหาอุปกรณ์การขนส่ง ผู้บริหารการขนส่งจะต้องพยายามจัด
อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อน ามาใช้ในการขนส่งและพยายามบริหารการขนส่งทั้งงานทั่วไปและ
งานด้านการขนส่งโดยตรงให้มีระเบียบและมีมาตรฐาน 

2. ควบคุมดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง ความรับผิดชอบข้อนี้ต่อเนื่องจากข้อแรก
กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารจัดหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการขนส่งมาแล้ว จะต้องพยายามควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์ ตลอดจนการดูแล รักษาและซ่อมแซมบ ารุงอยู่เสมอ เพื่อให้เคร่ืองจักรอุปกรณ์นั้นๆ มีอายุ
การใช้งานให้นานที่สุด ในเร่ืองการซ่อมบ ารุง (Maintenance) นี้มีอยู่ลักษณ์หนึ่งที่จ าเป็นต้อง
ค านึงถึง คือค าว่า “Preventive Maintenance” เป็นการซ่อมบ ารุงก่อนที่เคร่ืองจักรอุปกรณ์และเสีย
หรือช ารุด หรือการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน โดยเมืออายุการใช้งานใกล้จะหมดอายุต้องรับด าเนินการ
บ ารุงรักษาและซ่อมให้ทันท่วงที โดยเฉพาะส าหรับการขนส่งทางอากาศต้องให้ความส าคัญในการ
ซ่อมบ ารุงลักษณ์นี้ให้มาก 

3. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนและทดแทนอุปกรณ์การขนส่ง ผู้บริหารการ
ขนส่งจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเคร่ืองจักรอุปกรณ์ด้านการขนส่ง เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนหรือการทดแทนอุปกรณ์ในการขนส่ง ซึ่งอาจจะเป็นการพิจารณาโยกย้าย เคลื่อนย้าย การ
หาอุปกรณ์อ่ืนมาทดแทน ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยดี ไม่ต้องหยุดชะงักและทันต่อเวลา 

4. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์การขนส่ง ผู้บริหารการขนส่งจะต้องให้
ค าแนะน าและช่วยตัดสินใจในการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการขนส่ง โดยต้องให้ค าแนะน าในเร่ือง
ที่เกี่ยวกับความสามารถประสิทธิภาพ และรู้จัดเปรียบเทียวอุปกรณ์ต่างๆ ว่าควรจะตัดสินใจซื้อ
อุปกรณ์ชิ้นได 

5.ควบคุมเร่ืองเชื่อเพลิง เป็นเร่ืองที่ส าคัญและเป็นปัญหามากส าหรับผู้ที่ท าหน้าที่
ในการบริหารงานการขนส่ง ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีการควบคุมการใช้น ามันเชื้อเพลิงให้รัดกุมให้
มากที่สุด เพราะถ้ามีการควบคุมไม่ดีพอแล้ว จะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงมากและเป็นสาเหตุ
ท าให้กิจการประสบผลขาดทุนได้ 

6. การจัดการทั่วไป นอกจากผู้บริหารการขนส่งจะต้องบริหารและควบคุมงานที่
เกี่ยวข้องกับการขนส่งโดยตรงแล้ว จ าเป็นจะต้องท าหน้าที่บริหารงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เช่น 



 
 

การจัดการเร่ืองก าลังคน การควบคุมพนักงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง 
เป็นต้น 

3. หน่วยงานหลักทางด้านการขนส่ง       
ในการจัดการด้านการขนส่ง มีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน ควบคุม

การจราจรและจัดการด้านการเงิน 
หน่วยงานหลักทางด้านการขนส่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 หน่วยงานโดยหน่วยงาน

เหล้านี้มีภารกิจที่ส าคัญดังนี้ 
3.1 หน่วยงานทางด้านการด าเนินงาน ( Operation ) เป็นหน่วยงานของฝ่าย

ปฏิบัติการท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
ก. งานด้านการด าเนินงาน  ( Operation ) 
ข. งานด้านการให้บริการ  ( Services ) 
ค. งานดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง  ( Maintenance ) 
3.2 หน่วยงานด้านจราจร ( Traffic ) เป็นหน่วยงานของฝ่ายขายท าหน้าที่

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ 
ก. งานด้านการตลาด ( Marketing ) 
ข.งานด้านการขาย 
ค. งานก าหนดตารางการส่งมอบ ( Scheduling ) 
3.3 หน่วยงานด้านบัญชี ( Accounting  ) เป็นหน่วยงานของฝ่ายการเงิน ท าหน้าที่

รับผิดชอบด้านการเงิน ( Financial ) การบัญชี รายรับรายจ่าย 
4. 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 
เราจะพิจารณาได้ว่าในการวางแผนการขนส่ง มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวมข้อมูล 



 
 

3.ตีความและแปลความข้อมูลหลังจากที่ท าการวิเคราะห์แล้ว หลังจากนั้นก็ท าการ
วางแผนโดยอาศัยข้อมูลที่ได้แปลความหมายออกมาแล้ว 

4. ด าเนินการไปตามแผนที่วางไว้ 
5. ประเมินผลและตรวจสอบ 
6. แก้ไขและปรับปรุง 
7. ด าเนินการ 
5. การตัดสินใจเลือกวิธีการขนส่ง 
ผู้บริหารที่คุ้นเคยกับการบริหารการขนส่งจะพบว่างานที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ขนส่งเป็นงานที่หนัก นอกจากนี้ในธุรกิจบางประเภทต้นทุนในการขนส่งจะเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วน
พอๆ กับต้นทุนในการผลิตเลยทีเดียว ดังนั้นการบริหารการขนส่งเป็นงานที่ซับซ้อนมากงานหนึ่ง 
ความจริงแล้วผู้ที่จะตัดสินใจควรจะเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความสามารถจริงๆ เพื่อว่าจะบริหาร
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ปรากฏว่างานการตัดสินใจด้านการขนส่งมักจะตกเป็นหน้าที่ของ
ผู้บริหารระดับรอง ท าให้ผลที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในการตัดสินใจในการขนส่งมีปัจจัย
ต่างๆ ที่เราต้องครอบคลุมถึง สิ่งที่เราค านึงถึงในการตัดสินใจซื้อบริการขนส่งมี 2 ประการ คือ 
ประเภทของการขนส่ง และการก าหนดค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการขนส่ง 

5.1 การตัดสินใจเลือกประเภทการขนส่ง  วิธีการขนส่งโดยทั่วๆ ไปมี 7 ประเภท
คือ งานถนน ทางรางน้ า อากาศ ท่อ ตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่งหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละประเภทก็
มีลักษณะเฉพาะตัว การขนส่งทางน้ าและทางท่อเป็นการขนส่งที่ถูกที่สุด แต่ในการขนส่งแต่ละคร้ัง
ต้องส่งเป็นจ านวนมากราคาจึงจะถูก ทางรถไฟสามารถขนส่งได้เป็นตู้ๆ และต้องเดินในเส้นทางที่
ก าหนดไว้ คือต้องมีรางรถไฟไปถึง ส่วนการขนส่งทางรถยนต์เป็นการขนส่งที่ปรับตัวได้ดีที่สุด ใน
การที่จะตัดสินใจเลือกประเภทของการขนส่งว่าประเภทใดจะเหมาะสมนั้น ต้องค านึงถึง 

ปัจจัยหลายประการดังต่อไปนี้ 
1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ( Product Characteristic ) 
1.1 ความคงทนของผลิตภัณฑ์ ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียง่าย เช่น ผักสด ผลไม้สด 

เนื้อสัตว์ ก็ต้องอาศัยการขนส่งที่รวดเร็ว เช่น รถยนต์หรือเคร่ืองบิน หรือประเภทของการขนส่งที่
สามารถอ านวยตู้เย็นหรือห้องเย็นเพื่อจัดเก็บสินค้าได้ เช่น เรือที่มีห้องเย็นหรือรถยนต์ที่มีห้องเย็น 

1.2 น้ าหนักละขนาดของผลิตภัณฑ์ เช่น การขนส่งซีเมนต์ เสาเข็มซึ่งมีน้ าหนักมาก
มักจะใช้การขนส่งทางรถบรรทุกหรือรถไฟโดยท าตู้พิเศษ หรือมีรถบรรทุกเฉพาะ 

2. ความกว้างขวางที่บริการด้านการขนส่งไปถึง ( Availability of Services ) เรา
ต้องทราบว่าสถานที่ที่เราต้องการส่งสินค้าไปถึงนั้นมีประเภทการขนส่งชนิดใดส่งไปถึงบ้าง เช่น มี
ถนนเข้าถึงหรือไม่ มีทางรถไฟไปถึงหรือไม่ มีสนามบินหรือไม่ เป็นสถานที่มีแม่น้ าล าคลองหรือไม่ 
หรือถ้าหากเป็นเมืองท่าก็ต้องทราบว่าเป็นท่าเร่ือที่น้ าลึกหรือไม่ เรือขนสินค้าชนิดใดที่สามารถ
เข้าถึงได้บ้าง 



 
 

3. ความไว้ใจได้ของบริการการขนส่ง ( Dependability of Services ) บริการการ
ขนส่งที่เราจะเลือกควรจะเป็นที่ไว้ใจได้ทั้งในด้านความตรงต่อเวลา การรักษาเวลาเข้าออก การดูแล
สินค้า 

4. ความรวดเร็วในการขนส่ง ( Speed ) เราต้องการให้สินค้าไปถึงจุดหมาย
ปลายทางอย่างรวดเร็วแค่ไหน สินค้าที่จ าเป็นต้องใช้อย่างเร่งด่วนก็จ าเป็นต้องใช้ประเภทของการ
ขนส่งที่รวดเร็ว เช่น เคร่ืองบินหรือรถยนต์ 

5. ความถี่ในการใช้ ( Frequency of Services ) ต้องค านึงถึงว่าบริการการขนส่งที่
เราต้องการใช้นั้นต้องการใช้บ่อยคร้ังเพียงใด หากต้องการใช้บ่อยการขนส่งทางรถยนต์จะยืดหยุ่น
ได้มากกว่าเพราะไม่ต้องมีเวลาเข้าออกจ ากัดเหมือนรถไฟหรือเคร่ืองบิน 

6. ลักษณะที่ต้องดูแลพิเศษ ( Operational Capabilities ) บริการขนส่งที่เราต้องการ
สิ่งอ านวยความสะดวกใดๆ เป็นพิเศษหรือไม่ เช่น ตู้แช่แข็ง หรือการดูแลรักษาอุณหภูมิ ซึ่งอ านวย
ความสะดวกเหล่านี้ เราต้องพิจารณาว่าประเภทการขนส่งที่เราจะเลือกมีบริการให้หรือไม่ 

7. กฎ ระเบียบต่างๆ ( Regulation )  ควรต้องศึกษากฎ ระเบียบต่างๆ  ของทาง
ราชการ ตัวอย่าง เช่น นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 รถกึ่งพล่วง 3 เพลา น้ าหนักลงเพลา รวมทั้งขบวน
ได้ 50.5 ตันเท่านั้น และนับตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 รถพ่วง 2 เพลาและ 3 เพลา น้ าหนักลงเพลา 
รวมทั้งขบวนได้ 50.5 ตันเท่านั้น 

5.2 การตัดสินใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใดนั้น มีตัวก าหนดหลายประการดังต่อไปนี้ 

1. อัตราค่าระวางขนส่ง ( Transportation Rate ) เมื่อเราได้ทราบประเภทของการ
ขนส่งแล้วว่าจะขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ เคร่ืองบิน หรือทางเรือ เราต้องศึกษาอัตราค่าระวางขนส่ ง
ของแต่ละประเภทว่าคิดอัตราค่าระวางตามน้ าหนักสินค้า ตามมูลค่า ตามปริมาตร หรือคิดเหมา 

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนถ่ายสินค้า ( Loading –Unloading ) การขนส่งบาง
ประเภทต้องเสียค่าขนถ่ายสินค้าเป็นพิเศษ เช่น การขนส่งทางน้ า เมื่อถึงท่าเรือต้องเสียค่าขนถ่าย
สินค้า ค่าเก็บรักษาสินค้าไว้ในโรงเก็บสินค้า และยังต้องอาศัยการขนส่งประเภทอ่ืน เช่น รถยนต์ 
หรือรถไฟ ไปถึงจุดหมายปลายทางดังนั้นค่าขนถ่ายสินค้าจึงต้องน ามาพิจารณาด้วย นอกจากนี้การ
ขนส่งบางประเภทที่ธุรกิจต้องการการขนส่งเป็นพิเศษต้องค านึงถึงอุปกรณ์การขนถ่ายสินค้าที่ต้อง
ใช้เป็นพิเศษด้วย อาทิเช่น ปั้นจั่น รถยก 

3. การบรรจุภัณฑ์ ( Packaging ) สินค้าบางประเภทต้องมีการบรรจุภัณฑ์ เช่น การ
ขนส่งทางรถไฟ มีการระบุไว้ว่าควรมัดแน่นหนาขนาดไหน หรือการขนส่งด้วยเรือคอนเทนเนอร์ 
สินค้าต้องบรรจุไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ก่อน ดังนั้นจึงต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายส่วนน้ีด้วย 

4. ความไม่แน่นอนของการบริการขนส่ง  (Transportation Services Un-
Consistency ) ในบางคร้ังเราต้องเตรียมตัวรับกับภาวะความไม่แน่นอนในการขนส่ง เช่น อาจมาถึง
ไม่ทันตามก าหนดต้องมีการสั่งสินค้าเก็บในคลังสินค้าเกินไว้ จึงต้องค านึงถึงค่าใช้จ่ายในการดูแล



 
 

รักษาสินค้าเหล่านี้ไว้ด้วย นอกจากนี้ในบางกรณีที่มีการตกลงท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรแต่
สินค้ามาถึงไม่ทันตามก าหนดเวลา ก็อาจจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายได้ 

5. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ( Miscellaneous ) ในบางประเทศ เช่น ประเทศด้อยพัฒนา อาจมี
ค่าใช้จ่ายบางชนิดที่ต้องค านึงถึงด้วยได้แก่ ค่าอ านวยความสะดวก ค่าสินน้ าใจผู้ที่ให้ความสะดวก
เล็กๆ น้อยๆ เป็นต้น 

นอกจากการตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกประเภทการขนส่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เหล่านี้แล้วการตัดสินใจเกี่ยวกับการขนส่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การตัดสินใจว่าต้องการมี
ส่วนควบคุมในการขนส่งเพียงใด กิจการบางแห่งที่การขนส่งมีส่วนส าคัญต่อกิจการมาก และเป็น
กิจการที่ต้องมีการขนส่งเป็นพิเศษก็อาจจะท าการขนส่งเอง เช่น การขนส่งสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์
หนึ่งต าบล ก็จะมีรถขนส่งเฉพาะด าเนินการขนส่งเองในแหล่งที่ไม่ไกลจากแหล่งผลิตนัก แต่การที่
จะตัดสินใจว่าจะต้องการขนส่งเองหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะนั้น ก็ต้องค านึงถึงหลายปัจจัย
เช่นกัน อาทิเช่น ทรัพยากรที่มีอยู่ว่ามีเงินเพียงพอที่จะซื้อรถบรรทุกหรือไม่ เป็นต้น นอกจากนี้ก็
แล้วแต่นโยบายของกิจการว่าต้องการความอิสระในการขนส่งหรือไม่ 

6. การควบคุมการขนส่งภายในองค์กร 
เมื่อได้มีการวางแผนการขนส่งเรียบร้อยแล้ว เราจะต้องมีการควบคุมให้เป็นไป

ตามแผนหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมดังต่อไปนี้ 
1. ควบคุมเพื่อป้องกันการซ้ าซ้อนกันมาดกเกินไป 
2. ควบคุมให้เกิดการใช้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 
3. ช่วยลดต้นทุนการผลิตการขนส่ง 
4. สนับสนุนให้มีการผลิตขนาดใหญ่ 
ในการบริหารการขนส่ง ถ้าไม่มีการควบคุมที่ดีแล้ว  อาจจะมีการแข่งขันหรือการ

ปฏิบัติงานที่ซับซ้อนกันเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลเสีย และถ้ามีการซ้ าซ้อนกันมากเท่าไหร่ก็จะท าให้เกิดผล
เสียมากเท่านั้น แต่ในบางกรณีถ้าไม่มีการซ้ าซ้อนกันเลย อาจจะเกิดลักษณะการผูกขาดและไม่มีข้อ
เปรียบเทียบก็จะเกิดผลเสียเช่นกัน นอกจากนี้ต้องควบคุมให้สามารถใช้ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ให้ใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ เพราะถ้าการใช้ท รัพยากรในการขนส่ง
สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่แล้วจะช่วยท าให้สามารถลดต้นทุนได้อีก 

7. การควบคุมการขนส่งจากภาครัฐ 
7.1 วัตถุประสงค์ในการควบคุม   ในสมัยก่อนจ านวนประชากรมีน้อย ชุมชนต่าง 

 ก็มีขนาดเล็กปัญหาในการควบคุมหรือก าหนดให้แต่ละชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก็มีเล็กน้อย 
ต่อมาชุมชนต่างๆ ได้ขยายตัวเติบโตมากขึ้น ปัญหาในด้านสังคมและการรักษาให้สมาชิกชุมชน
นั้นๆ อยู่กันด้วยความสงบสุขก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว สมาชิกของชุมชนจึงต้องก าหนดระเบียบและ
วินัยของชุมชนของตอนขึ้น เมื่อแกไขเป็นกฎหมายของประเทศนั้นๆไป   ในด้านการขนส่งก็
เช่นเดียวกัน เมื่อสังคมขยายตัวใหญ่ขึ้น บทบัญญัติและกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมก็จ าเป็นต้องมี



 
 

มากขึ้น การควบคุมโดยกฎหมายนี้ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในทางที่สังคมส่วนร่วมได้ประโยชน์
มากที่สุด และให้สมาชิกในสังคมนั้นๆ ได้รับความเป็นธรรม โดยต้องยอมเสียสละประโยชน์ส่วน
บุคคลไปบ้าง ประโยชน์ส่วนใหญ่ที่สมาชิกของสังคมจะได้รับจากกฎหมายเหล่านี้คือ 

1.  ความปลอดภัยในการขนส่ง 
2. ความเป็นธรรมในกรณีมีการขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ 
3. ความสะดวกสบายตามสมควรแกสภาพของสังคมในช่วงเวลาการขนส่ง 
ในประเทศไทย รัฐได้ก าหนดองค์ประกอบของการควบคุมการขนส่งในรูปแบบ

ของกฎหมายพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบค าสั่งต่างๆ แล้วแต่กรณี กฎหมายที่ใช้
ควบคุมการขนส่งของประเทศไทยที่ยังบังคับใช้อยู่มีดังนี้ 

1. ความรบัผิดชอบของการขนส่งโดยทั่วไปควบคุมโดยประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ 5 ลักษณะ 8 ตั้งแต่มาตรา 608 ถึง 639 

2. การขนส่งทางถนนควบคุมโดย พรบ. ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พรบ. จราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 และ พรบ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 

3. การขนส่งทางรถไฟควบคุมโดย พรบ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 
และ พรบ. จัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 

4. การขนส่งทางน้ าควบคุมโดย พรบ. การเดินเรือในน่านน้ าโดย พ.ศ. 2456 
5. การขนส่งทางอากาศควบคุมโดย พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ 2497 
6. การขนส่งทางท่อ ขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะ เพราะ เป็นการ

ขนส่งประเภทใหม่ล่าสุดของประเทศไทย 
7.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ควบคุมการขนส่ง 

ดังกล่าวข้างต้นซึ่งสามารถศึกษาได้โดยละเอียดใน กฎหมายการขนส่ง (Transport Low) ของผู้เขียน 
ยังมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหลายหน่วยงาน หน่วยงานเหล่านี้ จะขึ้นอยู่กับกระ
ทคมนาคมหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับงานขนส่งมีดังนี้ 

1. บริษัท โรงแรมท่าอากาศสุวรรณภูมิ จ ากัด 
2. บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จ ากัด 

4. ต้นทุนและการตั้งราคาขนส่ง  

ก่อนที่เราจะพิจารณากันถึงเร่ืองของค้นทุนในการขนส่ง เรามาพิจารณากันถึง

แนวความคิดในเร่ืองต้นทุน (Cost Concepts) กันก่อน เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้น จึงน าเอา

ลักษณะของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งพอที่จะกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

1. ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ผันแปรไปตามปริมาณ

การขนส่ง เช่น ค่าเสื่อมราคาของรถบรรทุก , ค่าต่อทะเบียนรถ , ค่าประกันภัยรถ , เงินเดือน

พนักงานขับรถ หรือพนักงานขนถ่าย (เด็กติดรถ) เป็นต้น โดยต้นทุนชนิดนี้ยังคงต้องจ่าย ไม่ว่า



 
 

ปริมาณงานจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงหรือไม่ โดยจะขอกล่าวถึงเฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งเป็นผู้

ลงทุนซื้อรถแล้วจ้างพนักงานขับรถเท่านั้น และเพื่อให้ชัดเจนจึงขอกล่าวรายละเอียดแยกเป็นแต่ละ

ตัวแปร ดังนี ้

- ค่าเสื่อมราคา (Depreciation) ของรถบรรทุก 

ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการคิดอัตราค่าเสื่อมแบบเส้นตรง (Straight – line Method) 

เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย เหมาะส าหรับรถบรรทุกที่มีกี่เสื่อมสภาพไปตามระยะเวลา มากกว่าที่จะ

เสื่อมสภาพเพราะการใช้งาน และเป็นการเสื่อมสภาพใกล้เคียงกันทุกปี โดยมีสูตรในการค านวณ 

ดังนี้[มูลค่ารถที่ซื้อ – ค่าซากที่จะขายได้] / จ านวนอายุการใช้งาน (ปี) 

ส่วนอายุการใช้งานกี่ปี ไม่ได้มีก าหนดไว้แน่นอนตายตัว ถ้าเป็นรถที่ออกใหม่ป้าย

แดง ส่วนใหญ่ผู้เขียนก็จะก าหนดไว้ประมาณ 5-7 ปี แล้วแต่ระยะเวลาของสัญญาว่าจ้าง หรือความ

เหมาะสม แต่ถ้าเป็นรถเก่าก็จะตัดตัวแปรนี้ออกไปเลย เพื่อช่วยให้ต้นทุนค่าขนส่งโดยรวมต่ าลง 

และสามารถแข่งขันได้ ส่วนค้าซากของรถก็ไม่ได้มีก าหนดตายตัวเช่นกัน ส่วนใหญ่ผู้เขียนจะ

ก าหนดไว้ประมาณ 40-50% จากมูลค่าเดิมของรถ 

  - ผลตอบแทนของพนักงานขับรถ/ พนักงานขนถ่าย การจ่ายผลตอบแทนให้

พนักงานขับรถ มีการตกลงไว้หลายรูปแบบเช่น 

  1. จ่ายเป็นเงินเดือน บวกเบี้ยเลี้ยงเป็นรายเที่ยว 

  2. จ่ายเป็นเงินเดือนเหมือนแบบที่ 1 แต่จ่ายเบี้ยเลี้ยงโดยให้เหมาค่าน้ ามันไปด้วย

ซึ่งจะท าการตกลงกันเป็นกรณีไป 

  กรณีบางคร้ังที่งานเป็นลักษณะ มีบริการรวมจนถ่ายสินค้าลงให้ลูกค้าปลายทาง

ด้วย ส่วนใหญ่จะเหมาไปกับพนักงานขับรถโดยคร่าวๆ ถ้าเฉพาะพนักงานขับรถ เช่น รถ 6 ล้อ จะมี

รายได้รวมเบี้ยเลี้ยงแล้วอยู่ประมาณ 12 ,000 บาท/เดือน ส่วนพนักงานขนถ่ายที่ส่วนใหญ่จะเป็น

ภรรยา ลูก บางคร้ังก็เป็นพี่น้อง จะมีรายได้ประมาณ 6 ,000 บาท/เดือน จึงจะสามารถอยู่ได้ 

ไม่เช่นนั้นก็จะลาออก แล้วไปหางานใหม่หรือกลับต่างจังหวัดไปท าไร่ ท านา เลยก็มี แล้วสบโอกาส

ค่อยกลับมามาหางานใหม่ภายหลัง 

  จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ถ้ารถ Fleet ไหนที่มีปัญหางานน้อย หรือไม่แน่นอน

รายได้+เบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับรถก็จะน้อยตามไปด้วย ซึ่งปัจจุบันพบว่า Fleet ที่ผู้เขียนรับผิดชอบ 

ก็มีปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจซบเซา มาตั้งแต่ปี 2551 ส่งผล

กระทบข้ามมาถึงปี 2552 ท าให้ปริมาณงานลดลงไปมากถึง 50% 

- ค่าประกันภัยส าหรับรถบรรทุก 

ส าหรับค่าประกันภัยส าหรับรถบรรทุกนี้ ผู้เขียนขอกล่าวถึงแบบค่าประกันภัยชั้น 

1 ของรถ 6 ล้อ ซึ่งกรณีที่เป็นรถของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ก็เลือกท าประกันภัยชั้น 1 ไปเลย ถึงแม่ค้าเบี้ย



 
 

ประกันจะสูงก็ยังอุ่นใจ ส าหรับค่าเบี้ยประกันจะอยู่ประมาณ 40,000 – 50,000 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับ

เงื่อนไขในกรมธรรม์ 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเฉพาะใน Fleet รถขนส่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยงานของผู้เขียน และหน่วยงานใกล้เคียง พบปัญหารถบรรทุกถูกขโมยไปแล้วหลายคันและยัง

ไม่เคยมีคันไหนเลยที่สามารถติดตามกลับคืนมาได้ ที่น่าแปลกใจก็คือ ถึงแม้จะมีการติด GPS หรือ

ไปจอดรถในสถานที่มีกล้องวงจรปิด ก็ยังไม่สามารถช่วยให้ได้รถคืนกลับมาได้ เพียงแต่โชคดีที่ท า

ประกันภัยรถไว้ แต่กว่าจะได้เงินจากบริษัทประกันฯ ก็ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ ใช้ระยะเวลานาน

พอสมควร บางกรณีต้องรอเป็นปีเลยก็มี  

- ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ข้างต้นแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆอีก 

เช่น 

1. ค่าภาษีรถบรรทุก ซึ่งขึ้นอยู่กับทางกรมขนส่งทางบกเป็นผู้ก าหนดค่าธรรมเนียม 

2. ค่าประกันภัยสินค้า โดยเฉพาะกรณีที่รับขนงานที่มีมูลค่าการขนนส่งสูงๆ เช่น 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองส าอาง เป็นต้น ส่วนค่าเบี้ยประกันก็แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์เช่นกัน ซึ่งไม่

ขอกล่าวถึง เนื่องจากมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก 

3. ค่าเช่าติดตั้งระบบ GPS ส าหรับ Tracking สถานการณ์ขนส่ง เพื่อเพิ่ม 

Utilization รถบรรทุก หรือไว้ควบคุมพฤติกรรมการใช้รถ และความปลอดภัยในการขับขี่ เป็นต้น 

หลังจากติดตั้งแล้วจะมีค่าเช่ารายเดือนประมาณ 1 ,200 บาท ซึ่งก็มีหลาย Vender แต่ค่าใช้จ่ายจะไม่

ค่อยแตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่จะเลือกติดตั้งเฉพาะ Fleet ที่ High Safety หรือต้องการ Tracking 

Status รถเพื่อประโยชน์ในเร่ืองการเพิ่ม Utilization รถบรรทุก 

4. ค่าติดต้ังอุปกรณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น Tail lift ซึ่งมีมูลค่าติดตั้งประมาณ 50,000 บาท

ไปจนถึงหลักแสน ขึ้นอยู่กับ Speck และขนาดของ อุปกรณ์ ส่วนใหญ่ จะใช้กับ Fleet ที่มีการ

บริการรวมขนถ่ายสินค้า หรือต้องการความปลอดภัยสูง ตัวอย่างเช่น Fleet สินค้าน้ ามันเคร่ือง ซึ่งมี

ถังประมาณ 50 ลิตร ไปจนถึงขนาด 200 ลิตรเป็นต้น 

2. ต้นทุนผันแปร(Variable Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผันแปรไปตาม

ปริมาณการขนส่งหากมีการขนส่งมากหรือระยะทางไกล ก็จะมีผลท าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น หรือลดลง

ตามไปด้วยเช่นกัน เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าจ้างในการขนถ่ายสินค้า เป็นต้น ดังนั้น 

จึงขอกล่าวรายละเอียดแต่ละตัวแปรดังนี้ 

- ค่าน้ ามันดีเซล 

อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่า ปัจจุบัน ต้นทุนค่าน้ ามันรถ คิดเป็น 60 -70 

เปอร์เซ็นต์ ของต้นทุนค่าขนส่ง โดยรวม ดังนั้น ตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

ผู้ประกอบการขนส่งเพราะว่าการปรับราคาน้ ามันดีเซลขึ้นมาในแต่ละคร้ังลูกค้าก็ไม่ได้ปรับอัตราค่า



 
 

ขนส่งขึ้นให้ ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ซ้ ารายบาง Fleet ถูกชะลอไม่ให้มีการปรับราคาขึ้นให้ ด้วยซ้ า

ไปโดยลูกค้าส่วนใหญ่จะอ้างว่าเพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและยังด าเนินธุรกิจต่อไปได้ มิเช่นนั้นก็

จะต้องเสีย  Market Share แล้วในที่สุดผู้ประกอบการขนส่ง ก็ไม่สามารถอยู่ได้เช่นกัน ส าหรับ

สมมติฐานในการค านวณต้นทุนน้ ามันที่ผู้เขียนใช้มีดังนี้ 

                           ( คิดรวมทั้งรถหนักและรถเปล่า ) 

1. รถปิคอัพใช้อัตราเชื้อเพลิง 10 กม./ลิตร  

2. รถ 6 ล้อใช้อัตราเชื้อเพลิง 5-6 กม./ลิตร  

3. รถ 18 ล้อใช้อัตราเชื้อเพลิง 2.5 -3.5 กม./ลิตร ขึ้นอยู่กับสภาพรถและแรงม้า 

  ซึ่งหลังจากได้สมมติฐานการใช้เชื้อเพลิงแล้วก็น าไปหารระยะทางที่วิ่งจริงก็จะได้

ปริมาณน้ ามันดีเซลที่ใช้เสร็จแล้วจึงจะน าไปคูณกับ ราคาน้ ามันดีเซลที่ก าหนด ซึ่งปกติใน Fleet ที่

ผู้เขียนใช้คือยึดตามราคาน้ ามันดีเซล B2 ของบริษัท ปตท.ในเขตนครหลวง โดยก าหนดทุกวันที่ 1 

ของแต่ละเดือนเป็นเกณฑ์โดยมีสูตรค านวณดังนี้ 

  [ระยะทางที่วิ่ง (รวมทั้งไปและกลับxราคาน้ ามันดีเซล] / อัตราการใช้เชื้อเพลิง ณ 

วันที่ 1 ของเดือน   

ปัจจุบันมีพลังงานทดแทนเกิดขึ้นมาใหม่เช่น  

  1. NGV (Natural Gas for Vehicle) โดยมี ปตท. เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียว ซึ่งจาก

การทดลองพบว่า สถานีบริการ NGV ที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การขนส่งท าให้ไม่สะดวกและมีการ

รอคิวเป็นเวลานาน ประกอบกับช่วงที่ราคาน้ ามันดีเซลลดลงมา ท าให้จุดคุ้มทุนมีระยะเวลามากขึ้น

ท าให้ไม่ค่อยมีผู้สนใจจะติดตั้ง NGV 

2. LPG (Liquid Petroleum Gass) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ประกอบการขนส่ง

แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้รับความสนใจเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ให้การสนับสนุน และราคาก็สูงกว่า NGV

ประกอบกับช่วงที่ราคาน้ ามันดีเซลลดลง ก็จะท าให้ความน่าสนใจลดลงตามไปด้วย 

- ค่ายางรถบรรทุก 

ยางรถบรรทุกมีหลายประเภทซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นยางเรเดียลของมิชลิน  จ านวนที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับ

ประเภทรถ ส าหรับราคายางรถบรรทุกผู้เขียนขอยกตัวอย่างราคายางรถ 6 ล้อ เป็นยางมิชลินโดยมี

ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาทต่อเส้น อายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 70,000 กิโลเมตรมีสูตร

ค านวณอายุการใช้งานของยาง (กม.) / [ จ านวนการใช้ยาง(เส้น) x ราคายาง(บาท/เส้น)] 

- ค่าบ ารุงรักษา (Maintenance) 

ส าหรับค่าบ ารุงรักษา ค านวณมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการน ารถไปเปลี่ยน

ถ่ายน้ ามันเคร่ือง, ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง, น้ ามันเบรค, น้ ามันpower และน้ ามันเกียร์ เป็นต้น ซึ่ง



 
 

ปัจจุบันผู้เขียนใช้ข้อมูลในอดีตมาก าหนดต้นทุน ตัวอย่างเช่นรถ 6 ล้อ ปัจจุบันผู้เขียนใช้ Cost ที่

ประมาณ 0.50 - 0.60 บาท/กิโลเมตร 

การก าหนดอัตราค่าบริการขนส่งส่วนใหญ่จะใช้ต้นทุนในการขนส่งเป็นรากฐาน

ในการก าหนดอัตราค่าบริการขึ้นมานั้น จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ ด้วยเช่น รายได้

รายจ่าย ความสม่ าเสมอ มาตรฐานและประสิทธิภาพของการขนส่งควบคู่กันไปด้วย ซึ่งอัตรา

ค่าบริการขนส่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ อัตราค่าโดยสาร อัตราค่าระวาง ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. อัตราค่าโดยสาร เป็นการก าหนดค่าบริการขนส่งบุคคลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่

หนึ่งตามลักษณะและประเภทของการขนส่งประเภทของสินค้า หรือบริการก าหนดอัตราค่าระวาง

สินค้าหรือบริการอาจพิจารณาจากสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ 

- ก าหนดระยะทางที่เดินทาง 

- ก าหนดปริมาณของสินค้าและบริการ 

- ก าหนดตามน้ าหนักของสินค้าหรือบริการ 

- ก าหนดตามความยากง่ายของการขนส่ง 

- การก าหนดอัตราค่าบริการการขนส่ง 

                           ในการก าหนดอัตราค่าบริการการขนส่งนั้น แยกพิจารณาได้ว่า ผู้ใช้บริการต้องการ

ที่จะให้อัตราค่าบริการขนส่งที่ต่ าที่สุด ส่วนผู้ให้บริการต้องการที่จะให้อัตราค่าบริการขนส่งที่สูง

ที่สุด ซึ่งพิจารณาได้ว่าทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จะมีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้าม 

ดังนั้นเราจึงจ าเป็นต้องหาอัตราค่าบริการที่ดีที่สุด ที่จะท าให้ทางผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถ

อยู่ร่วมกันได้  

ปัจจัยในการก าหนดอัตราค่าบริการขนส่ง 

ในการก าหนดอัตราค่าบริการขนส่งมีปัจจัยที่ส าคัญ 3 ปัจจัย คือ อุปสงค์ของ

อุปทานของการขนส่งต้นทุนของการขนส่ง และการควบคุมอัตราค่าบริการการขนส่ง 

  อุปสงค์และอุปทานของการขนส่ง ได้กล่าวถึงลักษณะของอุปสงค์และอุปทาน

มาแล้วในส่วนของโครงสร้างทางเศรษฐกิจของการขนส่ง โดยพอที่จะทราบถึงลักษณะโดยทั่วๆ ไป

ของอุปสงค์และอุปทานแล้ว ดังนั้นในที่นี้จะพิจารณาถึงความสัมพันธ์  

5. GPS และประโยชน์ในการใช้GPS 

GPS (Global Positioning System) คือ ระบบระบุต าแหน่งบนพื้นโลก ซึ่งท างาน

ร่วมกับดาวเทียมบอกต าแหน่งทั้งหมด 24 ดวง ดาวเทียมGPS เป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรระดับกลาง 

(Medium Earth Orbit) ที่ระดับความสูงประมาณ 20,200 กิโลเมตร จากพื้นผิวโลก โดยที่แนวคิดใน

การพัฒนาระบบGPS เร่ิมต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1957 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา แล้วในปี 

ค.ศ. 1960 ก็เร่ิมทดสอบใช้งานกันจริง ๆในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา แต่สาเหตุที่ท าให้เรามี GPS ใช้



 
 

กันอย่างแพร่หลายจนถึงทุกวันนี้เกิดจากเหตุการณ์ในปี ค.ศ. 1983 ที่เคร่ืองบินโคเรียนแอร์ไลน์ 

เที่ยวบินที่ 007 ของเกาหลีใต้ บินพลัดหลงเข้าไปในน่านฟ้าของสหภาพโซเวียต และถูกยิงตก 

ผู้โดยสาร 269 คนเสียชีวิตทั้งหมด ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนได้ประกาศว่า เมื่อพัฒนาระบบจีพี

เอสแล้วเสร็จ จะอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้งานได้ ท าให้ GPS ได้ถูกพัฒนาในเชิงพาณิชย์

นอกจากที่จะใช้ในการทหารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 

ซึ่งระบบ GPS จะท างานควบคู่กับดาวเทียม GPS เพื่อระบุต าแหน่งบนพื้นผิวโลก 

โดยตัวเคร่ืองรับสัญญาณ GPS จะต้องประมวลผลความแตกต่างของเวลาในการรับสัญญาณเทียบ

กับเวลาจริง โดยสามารถที่จะระบุต าแหน่งบนผิวโลกได้อย่างชัดเจน    

GPS มีกี่ประเภท อะไรบ้าง 

GPS ที่เราใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ GPS Navigator 

(อุปกรณ์และระบบน าทาง) และ GPS Tracking System (อุปกรณ์และระบบติดตามรถ ยานพาหะนะ

หรือสัตว์เลี้ยง) 

 – GPS Navigator (อุปกรณ์และระบบน าทาง) เป็น GPS ที่เราใช้งานในรถยนต์

ทั่วไปที่บอกแผนที่การเดินทางด้วยการป้อนข้อมูลของเป้าหมายลงไปเคร่ืองน าทาง GPS 

– GPS Tracking System (อุปกรณ์และระบบติดตามรถ ยาพาหะนะหรือสัตว์เลี้ยง) 

ซึ่งเป็น GPS ที่สามารถติดตามการเดินทาง และบอกพิกัดและต าแหน่งของ เคร่ือง GPS ได้ด้วย โดย

เราสามารถแบ่งเป็นออกได้อีก 2 แบบด้วยกันคือ อุปกรณ์ติดตามรถแบบ Offline สามารถตรวจสอบ

ประวัติการเดินทางได้ แต่ไม่สามารถตรวจสอบต าแหน่งที่อยู่ของเคร่ือง GPS ได้ และแบบที่สอง

อุปกรณ์ติดตามรถแบบกึ่ง Offline ซึ่งจะท างานร่วมกับมือถือเราสามารถที่จะดูประวัติการเดินทาง

พร้อมทั้งต าแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ GPS นั้นๆได้อีกด้วย 

การท างานของระบบน าทาง GPS 

ก่อนอ่ืนผู้ใช้จะต้องมีเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมหรือมีอุปกรณ์น าทาง เมื่อผู้ใช้น า

เคร่ืองไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงต าแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ 

แผนที่ส าหรับน าทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการก าหนดทิศทางการจราจร เช่น การจราจรแบบชิด

ซ้ายหรือชิดขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว จุดส าคัญต่างๆ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ฝังไว้ในข้อมูล

แผนที่ที่ได้ ท าการส ารวจและตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการก าหนดค่าเอาไว้ด้วยเช่นกัน

เพื่อให้ตัวโปรแกรมท าการเลือกการเชื่อมต่อของ เส้นทางจนถึงจุดหมายที่ได้เลือกไว้เสียงน าทางก็

จะท างานสอดคล้องกับการเลือกเส้นทาง เช่นถ้าโปรแกรมเลือกเส้นทางที่จะต้องไปทางขวาก็จะ

ก าหนดให้มีการแสดงเสียง เตือนให้เลี้ยวขวา โดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีการก าหนดเตือนไว้

ล่วงหน้าว่าจะเตือนก่อนจุดเลี้ยวเท่าใด ส่วนการแสดงทิศทางก็จะมีการบอก ไว้ล่วงหน้าเช่นกัน

แล้วแต่ว่าจะก าหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด บางโปรแกรมก็ก าหนดไว้จุดเดียว บางโปรแกรมก าหนดไว้



 
 

สองจุด หรือบางโปรแกรม ก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามความต้องการของผู้ใช้ การค านวณ

เส้นทางนี้จะถูกค านวณให้เสร็จตั่งแต่แรก และตัวโปรแกรมจะแสดงผลทั้งภาพและเสียงตาม

ต าแหน่งจริงที่อยู่ ณ.จุดนั้นๆ หากมี การเดินทางออกนอกเส้นทางที่ได้ก าหนดไว้ เคร่ืองจะท าการ

เตือนให้ผู้ใช้ทราบและจะค านวณให้พยายามกลับสู่เส้นทางที่ได้วางแผนไว้ก่อน หากการออกนอก

เส้นทางนั้นอยู่เกินกว่าค่าที่ก าหนดไว้ก็จะมีการค านวณเส้นทางให้ใหม่เองอัตโนมัติ เมื่อเคร่ือง

ค านวณเส้นทางให้ผู้ใช้สามารถดูเส้นทางสรุปได้ล่วงหน้า หรือแสดงการจ าลองเส้นทางก็ได้ 

โปรแกรมน าทางบางโปรแกรมมีความ สามารถก าหนดจุดแวะได้หลายจุดท าให้ผู้ใช้สามารถ

ก าหนดให้การน าทางสอดคล้องกับการเดินทางมากที่สุด หรืออาจใช้ในการหลอกเคร่ือง เพื่อให้น า

ทางไปยังเส้นทางที่ต้องการแทนที่เส้นทางที่เคร่ืองค านวณได้ บางโปรแกรมก็มีทางเลือกให้

หลีกเลี่ยงแบบต่างๆเช่น เลี่ยงทางผ่านเมือง เลี่ยงทางด่วน เลี่ยงทางกลับรถ เป็นต้น 

ประโยชน์ของ GPS 

ประโยชน์ของ GPS นั้นมีมากมาย แต่ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ 

- การประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

- สามารถวางแผนการเดินทางหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ไม่สะดวก  

- ค านวณค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย 

- การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายหมุดดาวเทียม 

- การก าหนดจุดเพื่อบรรเทาสาธารณะภัย 

- การวางผังส าหรับการจัดส่งสินค้า  

การน าไปใช้ประโยชน์ในขบวนการ ยุติธรรม เช่นการติดตามบุคคลในด้านธุรกิจ

ขนส่ง ระบบน าทาง GPS สามารถท าให้ผู้ประกอบการตรวจสอบการเดินทางของรถขนส่งสินค้าได้

อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้นโดยส่วนมากแล้วเทคโนโลยี GPS เป็นเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน

โทรศัพท์มือถือแล้ว ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบน าทาง GPS ได้ง่ายมากขึ้น แต่การน าไปใช้ก็

ขึ้นอยู่กับความสามารถของซอฟแวร์และระบบ GPS ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆด้วยว่าจะมี

ประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหน 

6. การควบคุมการขนส่งและกฎหมาย 
การควบคุมการขนส่งในสมัยก่อนจ านวนประชากร มีน้อยชุมชนต่างๆ ก็มีขนาด

เล็กปัญหาในการควบคุมหรือก าหนดให้แต่ละชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขก็มีน้อยต่อมาชุมชน
ต่างๆได้ขยายเติบโตมากขึ้นปัญหาในด้านสังคม และการรักษาให้สมาชิกชุมชนนั้นๆ อยู่ด้วยความ
สงบสุขก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว สมาชิกชุมชนจึงต้องมีก าหนด ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ถือ
ปฏิบัติกันอยู่ก็ถูกยกมาปรับปรุงแก้ไขเป็นกฎหมายของประเทศนั้นๆไป 



 
 

  ในด้านการขนส่งก็เช่นเดียวกัน เมื่อสังคมขยายตัวใหญ่ขึ้นบทบัญญัติและกฎหมาย
ที่ใช้ในการควบคุม ก็จ าเป็นต้องมีมากขึ้นการควบคุมโดยกฎหมายนี้ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปในทาง
ที่สังคมส่วนรวมได้รับประโยชน์มากที่สุดและให้สมาชิกสังคม  ได้รับความเป็นธรรมโดยต้องยอม
เสียสละประโยชน์ส่วนบุคคลไปบ้างส่วนใหญ่ที่สมาชิกของสังคมจะได้รับจากกฎหมายตอนนี้คือ  
                           1. ความปลอดภัยในการขนส่ง 
                           2. ความเป็นธรรมในกรณีเกิดการขัดแย้งระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ  
                           3. ความสะดวกสบายตามสมควรแก่สภาพของสังคมในช่วงเวลาที่มีการขนส่ง 
  นอกจากนั้นการควบคุมการขนส่งยังมีประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากการท าการให้
เกิดระเบียบในด้านการขนส่งอีกหลายประการดังนี้ 
  1. ลดต้นทุนการด าเนินงาน (Economies of scale) ควบคุมการขนส่งจะเป็นผลให้
ธุรกิจการขนส่ง รวมตัวกันเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ ซึ่งทางเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าต้นทุนต่อหน่วย
ของการด าเนินงานขนาดใหญ่ย่อมต่ ากว่าต้นทุนต่อหน่วยของการด าเนินงานขนาดเล็ก 
  2. ความมั่นคงในการลงทุน (Fixed and nonliquid investment) อุตสาหกรรมการ
ขนส่งต้องการลงทุนคงที่สูงและยังต้องลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ อีกหลายอย่าง 
ผู้ประกอบการที่สามารถจัดหาเงินทุนดังกล่าวได้ต้องมีขนาดใหญ่และมีฐานะมั่นคงมากเพื่อให้เกิด
ความมั่นคงนี้รัฐจึงต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง 
  3. ขจัดปัญหาการไม่ใช้เต็มก าลังความสามารถ (The problem of unused capacity)  
อุปสงค์ของการขนส่งเป็นฤดูกาลหรือเป็นช่วงช่วงของเวลาจึงเป็นปัญหาส าคัญของผู้ประกอบการ
ขนส่ง ที่จะจัดอุปทานการขนส่งให้สมดุลกับอุปสงค์การขนส่งทุกโอกาสได้ การที่จะท าได้ต้องมี
ทุนมหาศาล การที่รัฐเข้าควบคุมก็เท่ากับสนับสนุนการด าเนินงานขนาดใหญ่ที่มียวดยานพาหนะ
มากเพื่อให้สามารถเวียนยวดยานพาหนะของตนไปตามที่ต่างๆให้เพียงพอกับความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มและเป็นการแก้ปัญหาก าลังด าเนินงานที่เหลืออยู่ได้อีกด้วย 
  4. เลือกผู้ประกอบการที่ช านาญประสิทธิภาพของการขนส่งส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้ประกอบการการขนส่งการที่รัฐเข้าไปควบคุมก็เท่ากับท าให้ผู้ประกอบการรู้สึก
มั่นคงในอาชีพ เมื่อมีความมั่นคงในอาชีพแล้วผู้ประกอบการยอมอุทิศก าลังสติปัญญาอย่างเต็มที่
เพื่อด าเนินงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลดีทั้งต่ออุตสาหกรรมขนส่งเองและเศรษฐกิจส่วนรวม
ด้วย 
  จะเห็นว่าการที่รัฐควบคุมการขนส่งย่อมก่อให้ เกิดผลดีในด้านต่างๆ ทั้งต่อ
ผู้ประกอบการ การประกอบอาชีพให้มั่นคงและต่อผู้ใช้บริการในด้านของการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น
รัฐจะเข้าคุ้มครองเพื่อให้ประกอบการด าเนินงานตามคุณลักษณะที่ประชาชนผู้ใช้บริการต้องการ
และไม่ให้ประกอบการเอาเปรียบผู้ใช้บริการในเร่ืองอัตราค่าบริการ ในเมื่อรัฐได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการควบคุม การขนส่งสินค้าเช่นนี้ ผู้ที่คิดจะด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจึงควรต้องศึกษา
องค์ประกอบต่างๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่จะบริหารงานด้านนี้ให้สอดคล้องกับหมายต่างๆ เมื่อ



 
 

ได้ด าเนินกิจการถูกต้องตามอ านาจควบคุมของรัฐไว้แล้ว ผู้บริหารงานด้านการขนส่งก็จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และยังจะได้ใช้ประโยชน์จากการขนส่งในลักษณะประหยัดและคุ้มค่าที่สุด 
   พระราชบัญญัติขนส่งทางบก 

1. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ. ศ. 2522  
  2. บัญชีอัตราภาษีรถตามมาตรา 85 
  3. อัตราค่าธรรมเนียม  
  4. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2523 
  5. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก( ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2530 
  6. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก( ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2535 
  7. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2535 
  8. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก(ฉบับที่ 6) พ. ศ. 2537 
  9. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2537 
  10. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก( ฉบับที่ 8)พ. ศ. 2542 
  11. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก(ฉบับที่ 9) พ. ศ. 2542  
  12. พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก(ฉบับที่ 10) พ. ศ. 2546 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายทางการขนส่ง 
1. ระบบและกฎหมายของไทยและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบการควบคุมก ากับ 

ดูแลการประกอบกิจการรถโดยสารประจ าทางโดยทั่วไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระบบ ได้แก่ 
ระบบการควบคุมก ากับดูแลโดยรัฐบาลกลางหรือ หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลางและระบบการ 
ควบคุมก ากับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐบาลใน ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นโดยรัฐบาล
กลางเป็น เพียงผู้ก าหนดนโยบายให้การสนับสนุน แนะน า ระบบที่ใช้ในการควบคุมก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการรถโดยสารของไทยในปัจจุบัน ได้แก่ระบบการควบคุมก ากับโดยรัฐบาลกลางหรือ
หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุมก ากับดูแลภายใต้กฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุม
ก ากับดูแลอาทิเช่น พระราชบัญญัติการ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี 126 ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 
กันยายน - ธันวาคม 2555 ขนส่งทางบก พ. ศ. 2522 ซึ่งใช้ ควบคุมก ากับดูแลผู้ประกอบการขนส่งมา
เป็นเวลานาน ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายฉบับ ได้แก่พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก    
( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2523 พระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
พ. ศ. 2529พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ( ฉบับที่3) พ. ศ. 2530 พระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก (ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2535 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก (พ.ศ. 2537) พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก( ฉบับที่  7) พ. ศ. 2537 
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 8) พ. ศ. 2542 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ( ฉบับที่ 
9) พ. ศ. 2542 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก ( ฉบับที่  10) พ. ศ. 2546 และนอกจาก
พระราชบัญญัติการขนส่ง ทางบก ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุมก ากับดูแล แล้วยังมี



 
 

กฎหมายฉบับอ่ืน ๆ อีกหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติรถยนต์ พ. ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 รวมทั้งกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ 

วัตถุประสงค์หลัก ของพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่ใช้ควบคุม
ก ากับดูแลประกอบกิจการรถโดยสารประจ าทางของผู้ที่ประกอบการขนส่ง ล้วนมีเจตนารมณ์ใน
การควบคุมก ากับดูแลผู้ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งทางบกและรถโดยสารประจ าทางให้
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่ได้ก าหนดไว้ เกี่ ยวกับการขนส่งทางบก
ควบคุมการจัดการด้านการขนส่ง ด้านมาตรฐานในการให้บริการ ของผู้ประกอบการขนส่ง 
พนักงานผู้ประจ ารถ มาตรฐานของรถที่ใช้ในการขนส่ง มาตรฐานของความปลอดภัยของรถที่ใช้ใน
การขนส่ง มาตรฐานของผู้ประกอบการขนส่งที่ประกอบกิจการขนส่งทางภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศตลอดจนจัดระเบียบเกี่ยวกับการขนส่งให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้ง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งให้การคุ้มครองผู้ใช้รถถนน เกี่ยวกับการขนส่งทางบก
ให้มีสวัสดิ์ภาพที่ดี มีความปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนและการใช้บริการรถ
โดยสารประจ าทาง แต่พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไม่ได้ควบคุมรถที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร รถยนต์ตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ. ศ. 2522 รวมทั้งผู้ที่
ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ. ศ. 2522 ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนั้นผู้
ที่ประกอบกิจการขนส่งประจ าทาง จึงจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายกฎระเบียบที่ได้วาง
ไว้หากไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ ได้ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป นอกจากนี้ จาก
การศึกษาวิจัยของขจรศักดิ์ จันทร์พาณิชย์ (2551) พบว่า 

โดยภาพรวมแล้ว ผู้โดยสารสาธารณะมีความตระหนักต่อความปลอดภัยต่อการ
เดินทางอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะความตระหนักในเร่ืองของพฤติกรรมของพนักงานขับรถ
การเข้มงวดตรวจสอบ ของพนักงานขับรถ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ การเมาสุรา การ
ขับขี่ไม่ปลอดภัยการ บรรทุกคนเกินก าหนด การตรวจสอบสภาพรถ และการให้บริการของ
พนักงานบนรถ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ผู้โดยสารให้ความส าคัญ และจากการศึกษาวิจัยของภัควิภา ศักดิ์ศรี
พบว่า การปรับตัวของพนักงานขับรถโดยสารประจ าทางสู่ความเป็นเลิศ หรือได้รับการยกย่องจาก
สังคม การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สามารถที่จะช่วยลดการ
เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรค านึงถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานขับรถ และให้
ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงานขับรถให้มาก ด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ขับรถให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเช่น การให้สวัสดิการที่ดี มีเงินเดือนที่เหมาะสม ตลอดจนให้มีการยกย่อง
ชมเชย เมื่อพนักงานขับรถโดยไม่ประสบอุบัติเหตุ อาจมีการให้รางวัล หรือให้เกียรติบัตร เพื่อเป็น
การยกย่องชมเชยในการที่มีคุณภาพที่ดีในการขับรถ และควรให้สวัสดิการที่ดีกับครอบครัวของ
พนักงานขับรถโดยสารประจ าทางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น ช่วยเหลือเร่ืองการศึกษาบุตร หรือ ให้



 
 

ความช่วยเหลือ ในด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บป่วย ทั้งพนักงานขับรถและครอบครัว 
ซึ่งถ้าผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติได้ก็สามารถที่จะช่วยลดอุบัติเหตุได้แน่นอน 

2. ระบบและกฎหมายในต่างประเทศ เมื่อได้มีการกล่าวถึงระบบและกฎหมายที่ใช้

ในการควบคุม ก ากับดูแลการประกอบกิจการรถโดยสารประจ าทางของไทยแล้ว เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจอย่างลึกซึ้งจึงควรท าการศึกษาถึง ระบบและกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมก ากับดูแลการ

ประกอบกิจการรถโดยสารประจ าทางใน ต่างประเทศ อาทิเช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศไอร์แลนด์

เหนือ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสวีเดน และประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น ทั้งนี้

เพื่อให้เห็นมุมมองที่แตกต่างที่ จะใช้ในการเปรียบเทียบและสามารถที่จะน ามาพัฒนาปรับปรุง

แก้ไข ระบบการควบคุมก ากับดูแลการประกอบกิจการรถโดยสารประจ าทางของไทยให้มี

ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมายิ่งขึ้น ต่อไป โดยผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงสาระส าคัญโดยสังเขป ดังนี้ 

ประเทศอังกฤษถือเป็นต้นแบบของการเปิดเสรีระบบการขนส่งส าหรับประเทศต่าง ๆ ระบบการ

เดินรถโดยสารในประเทศอังกฤษแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การเดินรถโดยสารระหว่างเมือง

และการเดินรถโดยสารในเมือง โดยก่อนปี ค.ศ.1980 ระบบการเดินรถโดยสารระหว่างเมืองมีบริษัท 

National Express เป็นผู้ประกอบการหลัก ภายหลังจากรัฐได้ท าการยกเลิกข้อก าหนดต่าง ๆ และเปิด

เสรีในการประกอบธุรกิจเดินรถโดยสารระหว่างเมือง ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจ

เลือกเส้นทางและความถี่ในการเดินรถ รวมทั้งก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเอง ซึ่งจากการเปิดเสรีใน

การเดินรถโดยสารระหว่างเมืองท าให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ เข้าสู่ตลาดมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม 

มีผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่กี่รายเท่านั้นที่ครอบครอง การประกอบกิจการเดินรถโดยสารระหว่า ง

เมือง โดยผู้ประกอบการรายย่อยที่สามารถเข้ามาด าเนินกิจการได้มีเพียงประมาณร้อยละ 5 ของ

ระยะทางประกอบการทั้งหมด เนื่องจากผู้ประกอบการรายเดิมมาจะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

สามารถก าหนดราคาค่าโดยสารได้ต่ ากว่า มีคุณภาพของการให้บริการดีกว่า ทั้งเครือข่ายข่าวสาร

และช่องทางการจ าหน่ายตั๋ว รวมทั้งการเข้าถึงสถานีได้ดีกว่าผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งภาครัฐเองก็

ตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้จัดตั้งหน่วยงาน Office of Fair Trading ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ

กระทรวงพาณิชย์เพื่อตรวจสอบและป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม รวมทั้งมีระบบวิธีการ

ประมูลแข่งขันโดยเสรี ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเสนอขอใบอนุญาตประกอบการในเส้นทางที่เห็น

ว่ามีผลก าไรและเส้นทางใหม่ ๆ ก าหนดอัตราค่าโดยสารตารางการเดินรถ การปรับปรุงเส้นทางการ

เพิ่มเที่ยวบริการ หรือการยกเลิกเส้นทางบางเส้นทาง มาพร้อมกับการประมูลได้ด้วย ประเทศ

ไอร์แลนด์เหนือมีระบบการควบคุมการด าเนินกิจการรถโดยสารประจ าทาง ที่มีลักษณะคล้ายกับ

ระบบการดูแลการประกอบกิจการรถโดยสารประจ าทางของไทย โดยที่ไอร์แลนด์เหนือจะด าเนิน

กิจการควบคุมก ากับดูแลยังเป็นของรัฐโดยมาตรการในควบคุมดูแลก ากับดูแล ผู้ที่ประกอบกิจการ

รถโดยสารประจ าทางจะต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลโดยจะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบ



 
 

กิจการเรียกว่า “O” License และภายใต้ของระบบ “O” License ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนไว้

กับหน่วยงาน Vchicle and Operation Service Agency  (VOSA) หรือหน่วยงานบริการยานพาหนะ

และผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับอนุญาตให้มีรถจ านวนหนึ่งเก็บไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ

ตามที่ระบุไว้ซึ่งอาจจะเป็นชื่อบริษัท ชื่อการค้า ก็ได้โดยผู้ประกอบการจะต้องมีศูนย์ปฏิบัติการ 

ตนเอง “อยู่ในพื้นที่การจราจรแห่งชาติ”  ( National Traffic Areas ) แห่งใดแห่งหนึ่งที่มีอยู่ทั้งหมด 

8 แห่งและผู้ประกอบการจะต้องมี “O” License ในศูนย์ปฏิบัติการในแต่ละแห่งด้วย และหากพบ

ผู้ประกอบการรายใด ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับใด ๆ ผู้ประกอบการรายนั้นอาจถูก

ลดจ านวนรถที่ได้รับ อนุญาตไว้ใน “O” License จะเห็นได้ว่า ประเทศไอร์แลนด์เหนือมีลักษณะ

การควบคุมก ากับดูแลคล้ายระบบการควบคุมก ากับดูแลการประกอบกิจการรถโดยสารของประเทศ

ไทยที่มีระบบการควบคุมก ากับดูแลโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง 

7. ประสิทธิภาพของการขนส่ง 

                      ในสภาวะปัจจุบัน ผู้ประกอบการทุกๆ กิจการต้องพยายามบริหารต้นทุนในการ

ด าเนินงานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อที่กิจการจะได้มีก าไรมากที่สุดและสามารถอยู่รอดได้ใน

สภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน อีกทั้งมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น นอกจากต้นทุนทางด้านการผลิตที่

พยายามควบคุมกันอยู่แล้วนั้น ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยเร่ิมให้ความสนใจการลดต้นทุนที่เกี่ยวกับ

ทางด้านโลจิสติกส์มากขึ้น และกลยุทธ์ในการลดต้นทุนก็สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การลดสินค้า

คงคลังให้มีปริมาณน้อยที่สุดโดยใช้กลยุทธ์การจัดซื้อแบบ JIT และปัจจุบันที่ก าลังเป้นที่นิยมมาก

ขึ้นคือการ Outsource ด้าน IT และการ Outsource ด้าน Logistics เป็นต้น ซึ่ง ณ ที่นี้ ผู้เขียนจะ

กล่าวถึงการ Outsource ด้าน Logistics ที่เกี่ยวกับการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ 

                      Outsourcing หมายถึง การจัดหาจากภายนอก เป็นวิธีการที่องค์กรธุรกิจจัดหา

วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆซึ่งคร้ังหนึ่งอาจจะเคยถูกด าเนินการภายในองค์กรมาเป็นการ

จัดหาจากแหล่งภายนอกแทน จะท าให้องค์กรเล็กลงแต่คล่องตัวขึ้น ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายใน

ด้านต่างๆ ลงได้ และสามารถเน้นการด าเนินการเฉพาะแต่กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักซึ่งองค์กรมี

ความถนัดท าให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหรือเพิ่มขีดความสามารถทางการ

แข่งขันมากขึ้น 

ประโยชน์ของการ Outsourcing 

                            1. สามารถควบคุมงบประมาณได้ง่ายขึ้น เนื่องจากกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรเคย

ปฏิบัติได้มอบหมายให้กับหน่วยงานที่รับ Outsource แบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งท าให้องค์กรจัดงบประมาณ

ได้สะดวกขึ้น 

  2. สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในการ Outsource นั้น ถ้าเรา

เลือกใช้ 



 
 

บริการผู้ที่มีชื่อเสียงในการท ากิจกรรมนั้นๆ ก็จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ท าให้ลูกค้ามี

ความเชื่อถือและสามารถยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจได้ เพิ่มจุดแข็งให้กับองค์กรได้ อีกทั้งองค์กร

จะมีเวลาในการทุ่มเทกับกิจกรรมหลักมากขึ้น และมีความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น เช่น 

การ Outsource ด้านขนส่ง จากเดิมที่องค์กรด าเนินการเอง ซึ่งต้องรับภาระในเร่ืองการซ่อม การ

บ ารุงรักษา ค่าแรง หรือแม้กระทั้งต้องมีค่าใช้จ่ายในเร่ืองค่าเสื่อมราคาของรถทุกปี แล้วเปลี่ยนมาใช้

การ Outsource ก็จะท าให้องค์กรหมดภาระดังกล่าวได้ 

                           3. ลดความเสี่ยง กิจกรรมใดที่องค์กรไม่ถนัดก็ท า Outsource ซึ่งจะท าให้ลดความ

เสี่ยงในการบริหารเพราะถ้าหากลงมือปฏิบัติเองก็จะส่งผลให้มีความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือมี

ความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้ 

                           4. สามารถลดต้นทุนในการด าเนินงานด้าน Logistics ได้ เนื่องจากผู้ให้บริการมี

ลูกค้าหลายราย จึงท าให้ผู้ให้บริการสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ต้นทุนต่อหน่วยของผู้

ให้บริการจะต่ ากว่าที่องค์กรผู้ผลิตหรือเจ้าของสินค้าปฏิบัติเอง โดยสามารถลดต้นทุนจากการใช้

บริการของผู้ให้บริการ Logistics ประกอบด้วย 

                      4.1 การลดต้นทุนรวม (Total Cost Reduction) ซึ่งในการปฏิบัติงานด้าน Logistics 

ต้องมีการลงทุนทั้งทางด้าน Technology เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีราคาแพง แต่ถ้าเราใช้

บริการของผู้ให้บริการต้นทุนในส่วนน้ีก็จะเฉลี่ยกับลูกค้าของผู้ให้บริการอีกหลายราย 

                      4.2 การลดต้นทุนการขยายขอบเขตงาน (Economics of Scope) เนื่องจาดขอบเขต

งานบางอย่าง ผู้ผลิตหรือเจ้าขิงสินค้าไม่สามารถที่ปฏิบัติเองได้หรือหากปฏิบัติเองก็จะมีต้นทุนที่สูง 

แต่ถ้าเราใช้ประโยชน์จากผู้ให้บริการ องค์กรก็จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น เช่น การจัดส่ง

สินค้าไปยังต่างจังหวัด เมื่อเราใช้บริการของผู้ให้บริการก็จะสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่

ต่างจังหวัด 

                     4.3 การลดต้นทุนโดยการใช้เครือข่ายร่วมกัน (Network value) เนื่องจากผู้

ให้บริการบางรายมีเครือข่ายอยู่ต่างประเทศ และผู้ใช้บริการก็สามารถใช้เครือข่ายของผู้ให้บริการใน

การขยายตลาดสู่ตลาดสากลได้ โดยไม่ต้องลงทุนเองในต่างประเทศ 

                       การขนส่งสินค้าเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ที่เป็นรู้จักกันและมีบทบาทมาก ถึงกับมี

การเข้าใจผิดว่า การจัดการโลจิสติกส์ก็คือการจัดการระบบขนส่ง ซึ่งความเป็นจริงแล้ว การขนส่ง

เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งของโลจิสติกส์เท่านั้น ภารกิจส าคัญของกิจกรรมการขนส่งจะเกี่ยวข้องกับ

การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้า พัสดุ สิ่งของและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อให้มีการรับ-ส่งมอบ

สินค้าและบริการให้แต่ละหน่วยงานในโซ่อุปทานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ในที่นี้ข้อกล่าวถึง

เฉพาะในส่วนของการขนส่งภายนอกองค์กรเท่านั้น ซึ่งจากความส าคัญดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่

องค์กรต้องให้ความส าคัญกับระบบการจัดการขนส่ง เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศจนก่อให้เกิด



 
 

มูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ทั้งนี้การบริหารจัดการการขนส่งสิ่งที่ส าคัญคือการเข้าใจธุรกิจที่องค์กร

ด าเนินการอยู่และการพิจารณาต้นทุนในการขนส่ง ส าหรับการพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกลักษณะ

การขนส่ง สามารถแบ่งออกเป็นสองกรณี คือ การขนส่งด้วยตัวเอง หรือการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่ง

การที่องค์กรจะเลือกกรณีใดนั้นจะต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย

ในหัวข้อ เป้าหมายหลักขององค์กร วิเคราะห์กิจกรรมและต้นทุนการขนส่งโดยละเอียดดังต่อไปนี้ 

                      เป้าหมายหลักขององค์กร พิจารณากิจกรรมเร่ืองหลักๆขององค์กรรวมถึงความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ส าคัญที่สุดขององค์กร เพื่อด าเนินการไปสู่เป้าหมายและมุ่งเน้นก าลัง

ความสามารถต่างๆ ถ่ายในองค์กรเมื่อเราทราบว่างานหลักขององค์กรคืออะไรเราต้องปฏิบัติและ

พัฒนาสิ่งที่องค์กรมีความช านาญให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจึงสมควรที่จะด าเนินการด้วยตนเอง ดังนั้น

กิจกรรมของโลจิสติกส์ที่ไม่ได้เป็นส่วนของงานหลักก็สามารถเลือกปฏิบัติด้วยตัวเองและว่าจ้าง

ผู้ให้บริการก็ได้ เช่น บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จ ากัด เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ กิจกรรมหลักจะ

เน้นเร่ืองการผลิต ดังนั้นกิจกรรมขนส่งสินค้าก็สามารถว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งก็ได้ 

                     วิเคราะห์กิจกรรมพิจารณากิจกรรมเร่ืองหลักๆ ขององค์กรรวมถึงการได้เปรียบ

ทางการแข่งขันที่ส าคัญที่สุดขององค์กร เพื่อด าเนินการไปสู่เป้าหมายและมุ่งเน้นก าลังความสามารถ

ต่างๆ ถ่ายในองค์กรเมื่อเราทราบว่างานหลักขององค์กรคืออะไรเราต้องปฏิบัติและพัฒนาสิ่งที่

องค์กรมีความช านาญให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจึงสมควรที่จะด าเนินการด้วยตนเอง ดังนั้นกิจกรรม

ของโลจิสติกส์ที่ไม่ได้เป็นส่วนของงานหลักก็สามารถเลือกปฏิบัติด้วยตัวเองและว่าจ้างผู้ให้บริการ

ก็ได้ เช่น บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย จ ากัด เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ กิจกรรมหลักจะเน้นเร่ืองการ

ผลิต ดังนั้นกิจกรรมขนส่งสินค้าก็สามารถว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งก็ได้ 

เหตุผลที่องคก์รควรตัดสินใจใช้ผู้ให้บริการขนส่ง 

                      1) ควบคุมบริหารจัดการต้นทุนได้ง่าย เนื่องจากผู้ว่าจ้างสามารถรู้ต้นทุนที่ชัดเจน

ว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ นอกจากนี้ยังไม่มีต้นทุนแฝงที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมเนื่องจาก

ผู้ให้บริการขนส่งจะเป็นผู้ด าเนินการให้ทั้งหมด โดยเฉพาะงานด้าน IT เป็นงานที่ต้องอาศัยผู้ที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อมาวางระบบและพัฒนาระบบให้ 

                      2) การพยากรณ์ความต้องการของตลาดล่วงหน้า (Market Demand Forecasting) 

เน่ืองจากผู้ให้บริการขนส่งมีลูกค้าหลากหลายท าให้ทราบความเคลื่อนไหวของตลาดได้ดีกว่า ส่งผล

ให้สามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ในการคาดคะเนความต้องการได้แม่นย ามากกว่า 

                      3) การกระจายต้นทุน (Cost Sharing) เป็นการลดต้นทุนรวมขององค์กรเพราะมี

การใช้อรรถประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากมีการใช้งานร่วมกับผู้ใช้บริการรายอ่ืน 

                     4) การเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่ง (Transport Efficiency) เนื่องจากมี

เครือข่ายโซ่อุปทานของผู้ให้บริการขนส่งส่งผลให้สามารถจัดการขนส่งเที่ยวเปล่าได้ดีกว่า 



 
 

                     5) สภาพคล่องทางการเงิน (Working Capital Flow) องค์กรสามารถลดเงินลงทุน

ส่งผลท าให้มีเงินสดในมือที่สามารถน าไปใช้ในกิจกรรมที่จ าเป็นมากกว่า 

                     6) ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist Value) เมื่อองค์กรได้รับการบริการจากผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน โดยตรงมักจะมีการบริการ และท างานได้ดีกว่าเพราะผู้ให้บริการจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่

เสมอเพื่อแข่งขันกับผู้ให้บริการรายอ่ืน ท าให้งานออกมามีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดให้แก่ลูกค้าขององค์กร 

                     7) การให้บริการมีความยืดหยุ่น (Services Flexibility) สามารถปรับเปลี่ยนการ

ให้บริการตามความต้องการได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพได้ซึ่งหากองค์กรท าเองต้องใช้เวลามากกว่าในการปรับปรุงงาน 

                     8) ประโยชน์เชิงเวลา (Time Interest) การว่าจ้างผู้ให้บริการท าให้องค์กรสามารถ

ให้เวลาบริหารจัดการงานที่ส าคัญมากกว่านอกจากนั้นยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวให้

องค์กรอีกด้วย 

9) การผนึกก าลังทางธุรกิจ (Business Synergies) เกิดความร่วมมือใน supply chain   

เดียวกันซึ่ง เป็นการด าเนินธุรกิจแบบบูรณาการซึ่งส่งผลให้คู่แข่งไม่มีช่องว่างที่จะเข้ามาแข่งขันกับ

องค์กรเราได้ 

                    10) การสนองตอบต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า (Multiple Needs 

Responsiveness) ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองต่อการบริการในรูปแบบต่างๆ ของผู้ว่าจ้างและ

ลูกค้าได้มากกว่า เช่น การกระจายสินค้าแบบอัตโนมัติและการส่งมอบสินค้าแบบทันเวลา  Just in 

time  ในกระบวนการผลิตแบบลีน 

ความเสี่ยงที่เกิดจากการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่ง 

                    1) ความเสียหายจากการจัดจ้าง ความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า ต้องมี

การควบคุมกระบวนการที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด 

ซึ่งความส าเร็จหรือความล้มเหลวอยู่ที่สิ่งที่ลูกค้าสัมผัสได้  

                     2) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลความลับต้องแน่ใจว่าผู้ให้บริการด าเนินการด้าน

การรักษาความลับของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม บริษัทต้องมีการก าหนดมาตรการควบคุมและ

ตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 

                     3) คุณภาพในการจัดจ้าง บริษัทต้องรอบคอบและเฉพาะเจาะจงเพื่อก าหนด

ข้อตกลงร่วมกันกับผู้ให้บริการถึงคุณภาพการให้บริการตามที่บริษัทคาดหวัง 

                     4) การเสียความควบคุมการสูญเสียการควบคุมในสิ่งที่เคยควบคุมได้ไม่มากก็น้อย 

เช่น ถ้าเราเคยไปคลุกคลีสั่งงานกับพนักงานเอง แต่เมื่อว่าจ้างผู้ให้บริการแล้วก็ท าเหมือนเดิมไม่ได้



 
 

อาจเป็นความเสี่ยงต่อการสูญเสียความรู้ความสามารถด้านนั้นไป และอาจน ากลับมาท าเองไม่ง่าย

เหมือนเดิม 

                    5) การเจริญเติบโต ผู้ ให้บริการต้องมีความพร้อมที่จะสนองตอบต่อการ

เจริญเติบโตรวมถึงความต้องการที่มากขึ้นของบริษัท ดังนั้นบริษัทต้องมีการประเมินความสามารถ

ของผู้ให้บริการเพื่อรับมือกับเร่ืองดังกล่าว 

                    6) ก าหนดเวลา ผู้ให้บริการไม่สามารถรับมือกับก าหนดเวลา ไม่ทราบ หรือไม่

สนใจ นั่นหมายความว่าเราก าลังประสบปัญหาแล้ว ดังนั้นบริษัทต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการมีความ

ตระหนักและเห็นความส าคัญเร่งด่วนอย่างไร                     

7) การขยายขอบเขตของงานออกไปจากที่ก าหนดไว้ เมื่อบริษัทตกลงกับผู้ให้

บริการแล้วแต่ขอบเขตที่ตกลงไว้ไม่ครอบคลุมการปฏิบัติการทุกกรณีบริษัทต้องมีกลไกการปรับ

ขอบเขตงาน 

                    8) ความเสี่ยงของการเข้ากันไม่ได้ขององค์กร บางครั้งอาจเกิดปัญหาความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรมระหว่างองค์กรกับผู้ให้บริการขนส่ง สิ่งส าคัญคือการพยายามท าความเข้าใจและหา

หนทางในการจัดการโดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 

                     9) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเร่ืองของคน การว่าจ้างผู้ให้บริการอาจส่งผลต่อขวัญ

ก าลังใจของพนักงานและบางคร้ังอาจเกิดการต่อต้าน ดังนั้นก่อนการปรับเปลี่ยนต้องมีการ

เตรียมการอย่างรอบคอบ โดยอาศัยการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน 

สรุปแล้วในการพิจารณาว่าองค์กรควรจะด าเนินการขนส่งด้วยตัวเองหรือว่าจ้างผู้

ให้บริการขนส่งต้องท าการวิเคราะห์เป้าหมายหลักขององค์กรถ้าไม่ใช่กิจกรรมหลักขององค์กรก็มา

พิจารณาต่อว่ากิจกรรมขนส่งเป็นเร่ืองที่องค์กรมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่าผู้ให้บริการหรือไม่ 

ถ้าไม่ก็ท าการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งด้วยตัวเองเทียบกับต้นทุนการว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่ง

ตามล าดับโดยน าข้อมูลเหตุผลที่องค์กรควรตัดสินใจใช้ผู้ใช้บริการขนส่งและความเสี่ยงที่เกิดจาก

การว่าจ้างผู้ให้บริการขนส่งมาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจแต่มีหลายองค์กรมุ่งเน้น

เร่ืองต้นทุนการขนส่งในการพิจารณาตัดสินใจเลือกว่าจะท าการขนส่งด้วยตนเองหรือว่าจ้างผู้

ให้บริการขนส่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งจากที่กล่าวมาจะเห็นว่าการพิจารณาเร่ืองต้นทุนการขนส่งเป็น

เพียงส่วนหน่ึงในการวิเคราะห์เท่านั้น 

การเลือกใช้ผู้ให้บริการด้านขนส่ง 

                     การเลือกใช้ผู้ ให้บริการด้านขนส่ง  หากเราเลือกใช้ผู้ ให้บริการที่ดีและมี

แนวความคิดในทิศทางเดียวกันกับองค์กร ก็จะส่งผลดีกับองค์กรเป็นอย่างยิ่งและอาจจะมี

ความสัมพันธ์กันไปในระยะยาว พร้อมทั้งยังเป็นการสร้าง Supply chain  ให้มีความแข็งแกร่งมาก

ขึ้นด้วย การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ให้บริการให้เหมาะสมแต่ละธุรกิจไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบที่



 
 

เหมือนกัน ต้องมีการปรับเปลี่ยนใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของโครงสร้างธุรกิจ วัฒนธรรมของ

องค์กร รวมทั้งทักษะบุคลากรและลักษณะของธุรกิจด้วย แต่สิ่งที่ทุกองค์กรควรจะมีแนวทางในการ

พิจารณาเหมือนกัน ดังนี้ 

                           1)  ควรพิจารณาลักษณะงานที่จะ Outsource ขององค์กร หมายความว่าต้องดูความ

ต้องการขององค์กรก่อนว่ามีความต้องการที่จะใช้บริการผู้ให้บริการด้านขนส่งมากน้อยเพียงใด เช่น 

เราต้องการที่จะใช้บริการเพียงขนส่งแค่ภายในประเทศก็ไม่จ าเป็นต้องเลือกใช้ผู้ให้บริการที่เป็น

องค์กรที่เป็น Global Network อีกทั้งความใกล้ชิดและรายละเอียดหรือการให้ความส าคัญของผู้

ให้บริการที่มีต่อองค์กรก็จะน้อยลงด้วย ตามทฤษฎีที่ว่าด้วย 20/80 เพราะเราเป็นเพียงลูกค้ารายย่อย

เป็นต้น 

                           2)  เลือกใช้ผู้ให้บริการที่สามารถให้บริการภายใต้ต้นทุนการจัดการที่ถูกกว่า

ภายในจัดการเอง หมายถึงในการพิจารณาที่จะใช้บริการ Outsource แล้วนั้น จะต้องพยายามบริหาร

จัดการให้มีต้นทุนที่ถูกกว่าที่องกรปฏิบัติเองซึ่งก็จะส่งผลให้การด าเนินงานทางด้าน supply chain 

ประสบผลส าเร็จในการลดต้นทุนด้วย 

                     อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมีการ Outsource บุคคลภายนอกให้ปฏิบัติงานแทนเรานั้น

ทางองค์กรจะต้องมีการจัดแบ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการสับสน

ในการประสานงานกับผู้ให้บริการ รวมทั้งมีการอบรมพนักงานขององค์กรให้เข้าใจถึงบทบาทและ

หน้าที่ของตนเองให้ชัดเจนและปลูกฝังแนวความคิดที่ว่า ผู้ให้บริการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

เพื่อที่จะเกิดการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ให้บริการเป็นอย่างดี 

หลักการส าคัญในการบริหาร Outsource ด้านขนส่ง ประกอบด้วย  

การควบคุมประสิทธิภาพด้านต้นทุนและผลลัพธ์ของงาน (Cost and Outcome 

Efficiency) ต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

                     1) เคร่ืองมือชี้วัด (Key Performance Indicator) ควรมีเคร่ืองมือชี้วัดเพื่อใช้เป็น

เคร่ืองมือตรวจสอบการท างานของผู้ให้บริการขนส่งซึ่งจัดให้มีมาตรฐานในการตรวจสอบการ

ด าเนินงานในขั้นตอน 

                     2) มีการติดตามงานทางอิเล็กทรอนิกส์ ( just in time monitor ) เป็นการน าระบบ

การติดตามงานทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า  Electronic tracking ซึ่งเป็นระบบติดตามงานทาง

อิเล็กทรอนิกส์แบบ  taking online  โดยเชื่อมข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ B2B  มาใช้ในการติดตาม

การกระจายสินค้า เช่น  GPS system ซึ่งสามารถท าให้เรารู้ต าแหน่งของรถขนส่งได้ตลอดเวลา 

                     3) น าระบบโปรแกรมประยุกต์ต่างๆเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลข่าวสารกับผู้

ให้บริการ (ERP: Enterprise resource planning) ส่วนที่เกี่ยวกับการรับ - จ่ายสินค้าคงคลัง การบรรจุ



 
 

หีบห่อ การส่งมอบและการรับสินค้าของลูกค้า ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้านโลจิสติกส์เพื่อให้

ลูกค้ามีความพึงพอใจ 

  4) มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Parameter  performance  Evaluate) เช่น 

ประมาณทุกๆ 3 เดือนพร้อมทั้งต้องแจ้งให้ผู้ให้บริการรับทราบในการประเมินผลและให้ผู้บริการ

แจ้งแนวทางในการปรับปรุงการท างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

                     5) มีการร่วมมือและประสานงานการในฐานะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับผู้ให้บริการ 

(Chain Collabolate) ถือว่าเป็นหัวใจของการบริหาร ซึ่งการจะประสบความส าเร็จในการบริหาร 

Outsource ได้ดีและมีประสิทธิภาพนั้นต้องค านึงเสมอว่าผู้ให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของระบบ supply 

chain ขององค์กร 

การก าหนดกลยุทธ์การขนส่ง                

                     ปัจจุบันการขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งในส่วนการจัดหา

วัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจ าหน่ายในหลายๆธุรกิจ ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่

ส าคัญ และกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริก าร เ ร่ืองโครงสร้างต้นทุนของ

ผู้ประกอบการขนส่ง ประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้ 

                     1)  ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตาม

ปริมาณการขนส่ง เช่น ค่าเช่าสถานที่จอดรถ เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น 

                      2)  ต้นทุนผันแปร ( Variable cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตามปริมาณให้บริการการขนส่ง เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ ามันหล่อลื่นเป็นต้น 

                      3)  ต้นทุนรวม (Total cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และ

ต้นทุนผันแปรเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นต้นทุนการบริการขนส่งทั้งหมดทั้งนี้รวมถึงต้นทุนเที่ยวกลับ  

black hauling cost ด้วย 

                    ต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการราคาขนส่ง ได้แก่ 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า 

- ปริมาณหรือน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุก 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลงรวมถึงค่าใช้จ่าย 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางในการขนส่ง 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลงรวมถึงค่าใช้จ่าย 

- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อความเสียหายจึงจ าเป็นต้องมีการบวก 

ค่าใช้จ่าย 

-  ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางในการขนส่ง 



 
 

                    ในส่วนที่เป็นเร่ืองของการประกันภัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนส่งผลให้

เกิดการปรับตัวของราคาน้ ามันที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนมาก

ของต้นทุนการขนส่งทั้งหมด 

                     เมื่อราคาน้ ามันเพิ่มสูงขึ้นท าให้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ต้องแบกรับภาระ

ด้านต้นทุนในด้านการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์จะต้องมีการ

วางแผนก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและลดต้นทุนในการขนส่ง เช่น 

                    1) กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจาก

น้ ามันดีเซลหรือเบนซินเป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG  ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG จะประหยัดกว่าการใช้

น้ ามันประมาณ 60-70% แต่ในการตัดสินใจติดตั้งระบบ NGV ผู้ประกอบการควรมีการตัดสินใจที่

ละเอียดถี่ถ้วนเนื่องจากการติดตั้งระบบ NGV ใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงในการติดตั้ง

ผู้ประกอบการควรพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ พิจารณาประเภทของรถยนต์ พิจารณา

สถานีบริการ NGV และเส้นทางในการขนส่ง สุดท้ายคือการพิจารณาผลตอบแทนการลงทุนซึ่งการ

พิจารณาถึงองค์ประกอบเหล่านี้ จะท าให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความเป็นไปได้ของการติดตั้งในด้าน

ผลการตอบแทนการลงทุน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

                     2) กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือการใช้วิธีการขนส่ง

ต่อเนื่องหลายรูปแบบ Multimodal transportation ซึ่งเป็นวิธีการขนส่งที่ผสมผสานระหว่างการ

ขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไปภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบการขนส่งรายเดียว  

                     ปัจจุบันประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการ

ขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งในประเทศได้เลือก

อ านวยให้สามารถขนส่งถึงที่หมายปลายทางได้  door to door  ในขณะที่การขนส่งทางรางยังคงมี

ข้อจ ากัดอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีการผสมผสานรูปแบบการขนส่งเพื่อให้สามารถทันกับการตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า โดยค านึงถึงต้นทุนการขนส่งให้ประหยัดที่สุด นอกจากนี้การขนส่งทางราง

ยังสามารถใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้จึงเหมาะกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งการขนส่ง

สินค้าระยะไกลจะใช้การขนส่งโดยรถไฟและใช้การขนส่งโดยรถยนต์เพื่อส่งสินค้าระหว่างจุดต้น

ทางสินค้ากับสถานีต้นทางและระหว่างสถานีปลายทางกับจุดปลายทางสินค้า ส่วนระยะใกล้จะใช้

การขนส่งทางถนน 

                     นอกจากนี้การตัดมาใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อประหยัดต้นทุนการ

ขนส่ง เส้น ทางน้ าซึ่งประหยัดกว่าการขนส่งทางถนน 8-9 เท่า หรือทางร้านซึ่งประหยัดกว่าการ

ขนส่งทางถนนโดยประมาณ 3 เท่า การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างช่วยในการแก้ปัญหาเร่ือง

การจราจรติดขัดได้อีกด้วย 



 
 

                     3) กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า การหาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าตามจุด

ยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพื่อนบ้าน มีการ

จัดระบบการขนถ่ายสินค้าการจัดพื้นที่การเก็บสินค้า ระบบการจัดส่งสินค้า (บาร์โค้ด/สายพาน

ล าเลียง) ระบบบริหารคลังสินค้ามีการจัดประเภทสินค้าที่จัดเก็บการบรรจุด้วยหน่วยมาตรฐาน  

(Stock keeping Units: SKU) มีอุปกรณ์จัดวางสินค้า 

                     การมีศูนย์กระจายสินค้า จะช่วยท าให้สามารถลดต้นทุนการขนส่งได้เนื่องจากการ

ขนส่งตรงถึงลูกค้าในต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพักสินค้าตามต่างจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการ

ขนส่ง ท าให้ส่วนใหญ่ต้องขนส่งรถเที่ยวเปล่ากลับหรือส่งสินค้าไม่เต็มคันรถ ซึ่งการแก้ปัญหา

ดังกล่าวท าได้โดยการมีศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีโครงข่ายกระจายสินค้าท าหน้าที่

รวบรวมสินค้าให้เต็มคันรถหรือจัดพาหนะให้เหมาะสมกับจ านวนและสอดคล้องกับสถานที่มอบ

สินค้าอีกทั้งยังมีเครือข่ายในการรวบรวมสินค้า หรือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่รูปแบบที่

ประหยัดพลังงานอีกด้วย 

                     4) กลยุทธ์การขนส่งสินค้าทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

ด้วยการลดการวิ่งเที่ยวเปล่าหรือ black hauling Management  เป็นการจัดการการขนส่งที่มีเป้าหมาย

ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากยวดยาน (Load utilication) เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้าเสร็จ

จะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมาซึ่งท าให้เกิดต้นทุนของการประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ 

ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นมานี้นับเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า (Non-Value added cost) และ

ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้  ซึ่ งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้ต้นทุนการ

ประกอบการสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามการบริหารการขนส่งเที่ยวกลับในปัจจุบันยังไม่สามารถ

ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากไม่ทราบปริมาณความต้องการในการขนส่ง

สินค้ารวมถึงจุดหมายปลายทางของสินค้า ที่ส าคัญปริมาณความต้องการการขนส่งสินค้าระหว่าง

ต้นทางและปลายทางมักจะมีปริมาณไม่เท่ากัน 

                     การบริหารการจัดส่งเที่ยวกลับจะประสบความส าเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับการบริหาร

ด้านข้อมูลข่าวสาร ( information flow) กลุ่มผู้ประกอบการจะต้องมีการให้ความร่วมมือการวางแผน 

การพยากรณ์ความต้องการ รวมถึงการเติมเต็มสินค้า (Collaborative planning forecasting and 

replenishment: CPFR)  

                      5) กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์

และการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า ( transportation 

management system: TMS) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

ธุรกิจการขนส่งซึ่งก็คือ ความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือ

การบริหารการจัดการด้านขนส่ง  transportation manager  ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนการด าเนินงาน



 
 

ขนส่งและอีกองค์ประกอบหนึ่งคือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง  transportation optimizer มี

หน้าที่ช่วยการตัดสินใจในเร่ืองการบรรทุกสินค้า และการจัดวางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ 

                     การท างานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้า การเลือก

เส้นทางที่ประหยัดที่สุด (Routing) การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ (Utilization) การจัดตารางเดินรถ 

(Scheduling) การจัดสินค้าขึ้นรถแต่ละคัน (Loading) ล้วนแล้วแต่เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการ

วางแผนค่อนข้างมากหากต้องการให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ าสุดดังนั้นระบบวางแผนการจัดส่งสินค้าจึง

เข้ามาช่วยท าให้ผู้วางแผนสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลจาก

ระบบติดตามยานพาหนะอัตโนมัติด้วยระบบดาวเทียมบอกต าแหน่ง ( automatic vehicle  location 

system: AVLS ) และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

TMS จะประกอบด้วยฐานข้อมูลที่ส าคัญ เช่น 

                     1. เส้นทางการวิ่งรถบรรทุก เช่น แผนที่ GPS จุดจอดพักรถ ทางอันตราย 

การจราจรเป็นต้น 

                     2. กองรถบรรทุก เช่น ขนาด ประเภท อัตราการใช้เชื้อเพลิง ระยะทางวิ่งที่

เหมาะสม ส าหรับรถแต่ละคันแต่ละประเภทเป็นต้น 

                     3. พนักงานขับรถ เช่น ประเภทใบขับขี่เส้นทางที่ช านาญ ช่วงเวลาที่ท างานได้

อัตราค่าจ้างเป็นต้น 

                     4. ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย เช่น ระเบียบราชการส าหรับสินค้า/รถบางประเภท

เส้นทางบางเส้นทางการขับรถให้ตรงประเภทใบขับขี่เป็นต้น 

                     5. จุดหลักและสถานที่และรับและส่งสินค้า เช่น โรงงานลูกค้า ศูนย์กระจายสินค้า

ของลูกค้า ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ด่านศุลกากรตามชายแดนเป็นต้น 

                      6. ระบบการรับค าสั่งจากลูกค้า เช่น ประเภทสินค้า จ านวน ต้นทาง-ปลายทางเวลา

นัดหมายเป็นต้น 

                      การเลือกใช้ระบบ TMS ต้องค านึงถึงความสามารถในการลดค่าใช้จ่ายเวลาในการ

เดินทางและความปลอดภัยเป็นหลัก ทั้งนี้ต้องพิจารณารวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังระบบงาน

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้และความสามารถในการใช้งานได้จริง ดังนั้น

การเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานโลจิสติกส์ (E-logistics) ปัจจัยที่บริษัทควรใช้

ในการพิจารณาในการตัดสินใจลงทุนซอฟต์แวร์นั้นควรพิจารณาตามหัวข้อต่อไปนี้ 

                     1. สามารถป้องกันหรือลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ 

                     2. ท าในสิ่งที่มนุษย์ท าไม่ได้หรือท าได้แต่ใช้เวลานานมาก เช่น การประมวลผล

ข้อมูลต่างๆ 



 
 

                     3. ท าให้งานเร็วขึ้น สะดวกขึ้น และง่ายขึ้น 

                     4. การเพิ่มมูลค่าความได้เปรียบทางธุรกิจ จากการใช้ระบบเพราะจะเพิ่มความ

ถูกต้องของข้อมูลและเพิ่มความรวดเร็วในการติดตามงาน 

                     5. ความสามารถการแก้ไขซอฟแวร์ด้วยตนเอง 

                     6. ความสามารถในการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ 

                     7. ต้นทุนในการเป็นเจ้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                    8. ความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์กับระบบการท างานขององค์กร 

                     ผู้ประกอบการสามารถน าระบบการบริหารการจัดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมา

ใช้ในกิจกรรมการขนส่งขององค์กรจะท าให้องค์กรของผู้ประกอบการสามารถบรรลุองค์ประกอบ

ของการส่งมอบแบบ 5rs Delivery ดังนี ้

                     1. Right place: ส่งมอบตรงสถานที่ 

                     2. Right time: ตรงเวลาที่ลูกค้าต้องการ 

                     3. Right  Quantity: ตรงตามปริมาณที่ลูกค้าต้องการ 

                     4. Right Quality: สินค้าต้องตามคุณภาพที่ตกลง 

                     5. Right Cost: การส่งสินค้าตามราคาที่แข่งขัน 

                 องค์กรของคุณสามารถบรรลุการส่งมอบแบบ 5Rs Delivery จะท าให้เกิด  just in 

time: JIT  คือ “การส่งมอบแบบทันเวลา ถูกต้อง  ตรงตามความต้องการภายใต้ต้นทุนที่แข่งขัน” 

เพื่อให้องค์กรมีการพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ผู้บริหารต้องตรวจติดตามโดย

ละเอียด คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการจัดส่งสินค้าและบริการ โดยองค์กรควรมีการ

ก าหนดดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน(Key performance indicator: KPI) ซึ่ง KPI ที่นิยมใช้วัด

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการขนส่ง ได้แก่  

                      1. On - Time Deliveries 

                      2. Damage 

                      3. Demurrage (Delay) 

                      4. Assessorial (Evaluation) 

                      5. Appointments 

                      6. Freight Bill Accuracy 

                      ในการก าหนด KPI สิ่งที่ต้องค านึงถึงเสมอคือ ควรจะวัดให้ครบทุกมิติของโลจิ

สติกส์มิใช่วัดเฉพาะด้านต้นทุนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการก าหนด KPI ที่ดีต้องครอบคลุมในเร่ือง

ต่างๆ ดังนี้ Flexibility, Efficiency, Ability และ Responsiveness และที่ส าคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควรลืม 

คือ ความปลอดภัยในการขนส่ง 



 
 

5.ต้นทุนของการขนส่ง 

ก่อนที่เราจะพิจารณาการถึงเร่ืองของต้นทุนในการขนส่งเรามาพิจารณากันถึง

แนวความคิดในเร่ืองต้นทุน ( Cost concepts) การก่อนเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นจึงน าเอา

ลักษณะของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งพอที่จะกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

                      1) ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs) หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ผ่านแต่ไปตามปริมาณ

การขนส่ง เช่น ค่าเสื่อมราคาของรถบรรทุก ค่าต่อทะเบียนรถ ค่าประกันภัยรถเงินเดือนพนักงานขับ

รถหรือพนักงานขนถ่าย (เด็กติดรถ) เป็นต้น โดยต้นทุนชนิดนี้ยังคงต้องจ่ายไม่ว่าปริมาณงานจะ

เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่ โดยจะบอกกล่าวถึงเฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการขนส่งเป็นผู้ลงทุนซื้อรถ

แล้วจ้างพนักงานขับรถเท่านั้นและเพื่อให้ชัดเจนจึงขอกล่าวรายละเอียดแยกเป็นแต่ละตัวแปรดังนี้ 

- ค่าเสื่อมราคาของรถบรรทุก 

ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการคิดอัตราค่าเสื่อมแบบเส้นตรง (Straight - line Method) 

เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่ายเหมาะส าหรับรถบรรทุกที่มีการเสื่อมสภาพไปตามระยะเวลามากกว่าที่จะ

เสื่อมสภาพเพราะการใช้งาน และเป็นการเสริมสภาพใกล้เคียงกันทุกปี โดยมีสูตรในการค านวณ

ดังนี้ [มูลค่ารถที่ซื้อ ข ค่าซาที่จะขายได้] / จ านวนอายุการใช้งาน (ปี) 

                     ส่วนอายุการใช้งานกี่ปีไม่ได้มีก าหนดไว้แน่นอนตายตัว ถ้าเป็นรถที่ออกใหม่ป้าย

แดงส่วนใหญ่ผู้เขียนก็จะก าหนดไว้ประมาณ  5- 7 ปี แล้วแต่ระยะเวลาของสัญญาว่าจ้างหรือความ

เหมาะสม แต่ถ้าเป็นรถเก่าก็จะตัดตัวแปรนี้ออกไปเลยเพื่อช่วยให้ต้นทุนค่าขนส่งโดยรวมต่ าลง และ

สามารถแข่งขันได้ ส่วนค่าซากของรถก็ไม่ได้มีก าหนดตายตัวเช่นกัน ส่วนใหญ่ผู้เขียนจากก าหนด

ไว้ประมาณ 40-50% จากมูลค่าเดิมของรถ 

- ผลตอบแทนของพนักงานขับรถ/พนักงานขนถ่าย  

การจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานขับรถมีการตกลงกันได้หลายรูปแบบเช่น 

                           1) จ่ายเป็นเงินเดือน ดอกเบี้ยเลี้ยงเป็นรายเที่ยว 

                           2) จ่ายเป็นเงินเดือนเหมือนแบบที่ 1 แต่จ่ายเบี้ยเลี้ยงโดยให้เหมาค่าน้ ามันไปด้วย

ซึ่งจะท าการตกลงกันเป็นกรณีไป 

                     กรณีบางครั้งที่งานเป็นลักษณะมีการบริการร่วมขนถ่ายสินค้าลงให้ลูกค้าปลายทาง

ด้วย ส่วนใหญ่จะเหมาไปกับพนักงานขับรถโดยคร่าวๆ ถ้าเฉพาะพนักงานขับรถเช่นรถหกล้อจะมี

รายได้รวมเบี้ยเลี้ยงแล้ว อยู่ประมาณ 1,200 บาท/เดือน ส่วนพนักงานคนไทยที่ส่วนใหญ่จะเป็น

ภรรยา ลูก บางครั้งก็เป็นที่น้อง จะมีรายได้ประมาณ 6,000 บาท/เดือน จึงจะสามารถอยู่ได้ไม่เช่นนั้น

ก็ลาออกแล้วไปหางานใหม่หรือกลับต่างจังหวัดไปท าไร่ ท านาย เลยก็มีแล้วสบโอกาสค่อยกลับมา

หางานใหม่ภายหลัง 



 
 

                     จากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้ารถ  fleet  ไหนที่มีปัญหางานน้อยหรือไม่แน่นอน

รายได้+ เบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับรถก็จะน้อยตามไปด้วย ซึ่งปัจจุบันพบว่าใน Fleet ที่ผู้เขียน

รับผิดชอบก็มีปัญหาการขาดแคลนพนักงานขับรถ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่ซบเซามาตั้งแต่ปี 

2551 ส่งผลกระทบข้ามมาถึงปี 2552 ท าให้ปริมาณงานลดลงไปบางสินค้าลดลงไปมากถึง 50% 

- ค่าประกันภัยส าหรับรถบรรทุก 

ส าหรับค่าประกันภัยรถบรรทุกนี้ ผู้เขียนขอกล่าวถึงแบบค่าประกันภัยชั้น 1 ของ

รถ 6 ล้อซึ่งกรณีที่เป็นรถของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ก็เลือกท าประกันชั้น 1 ไปเลย ถึงแม้ค่าเบี้ยประกัน

จะยังสูงก็ยังอุ่นใจ ส าหรับค่าเบี้ยประกันจะอยู่ประมาณ 40000 - 50,000 บาท/ปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใน

กรมธรรม์ 

                     ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเฉพาะใน Fleet รถขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

หน่วยงานของผู้เขียนและหน่วยงานใกล้เคียงพบปัญหารถบรรทุกถูกขโมยไปแล้วหลายคัน และยัง

ไม่เคยมีคันไหนเลยที่สามารถติดตามกับคืนมาได้ ที่น่าแปลกใจก็คือถึงแม้จะมีการติด GPS หรือไป

จอดรถในสถานที่มีกล้องวงจรปิด ก็ยังไม่สามารถช่วยให้ได้รถกลับคืนมาได้ เพียงแต่โชคดีที่ท า

ประกันภัยรถไว้ แต่กว่าจะได้เงินจากบริษัทประกันฯ ก็ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆ ใช้ระยะเวลานาน

พอสมควรบางกรณีต้องรอเป็นปีเลยก็เคยมี 

- ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายต่างๆข้างต้นแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆอีก 

เช่น 

                     1. ค่าภาษีรถบรรทุก ซึ่งขึ้นอยู่กับทางกรมขนส่งทางบกเป็นผู้ก าหนดค่าธรรมเนียม 

                      2. ค่าประกันภัยสินค้า โดยเฉพาะกรณีที่รับคนงานที่มูลค่าการขนส่งสูงๆ เช่น 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองส าอาง เป็นต้น ส่วนค่าเบี้ยประกันก็แล้วแต่เนื่องขายในกรมฯเช่นกัน ซึ่งไม่ขอ

กล่าวถึงเน่ืองจากมีรายละเอียดปลีกย่อยค่อนข้างมาก  

                      3. ค่าเช่าติดตั้งระบบ GPS ส าหรับ tracking  สถานะการขนส่งเพื่อเพิ่ม Utilization 

รถบรรทุกหรือไว้ควบคุมพฤติกรรมการใช้รถและความปลอดภัยในการขับขี่ เป็นต้น หลังจากติดตั้ง

แล้วจะมีค่าเช่ารายเดือนประมาณ 1,200 บาท ซึ่งก็มีหลาย Vendor แต่ค่าใช้จ่ายจะไม่ค่อยแตกต่างกัน

มากนะ ส่วนใหญ่จะเลือกติดตั้งเฉพาะ Fleet ที่  Hight safety หรือต้องการ tracking status  รถเพื่อ

ประโยชน์ในเร่ืองการเพิ่ม Utikization รถบรรทุก 

                     4. ค่าติดตั้งอุปกรณ์พิเศษอ่ืนๆ เช่น Tail  lift ซึ่งมีมูลค่าติดตั้งประมาณ 5,000 บาท

ไปจนถึงหลักแสนขึ้นอยู่กับ spec และขนาดของอุปกรณ์ ส่วนใหญ่จะใช้กับ Fleet ที่มีบริการรวม

ขนถ่ายสินค้าที่มีลักษณะคนถ่ายยากหรือต้องการความปลอดภัยสูง ตัวอย่างเช่น Fleet สินค้า

น้ ามันเคร่ืองซึ่งมีถังประมาณ 50 ลิตรไปจนถึงขนาด 200 ลิตรเป็นต้น  



 
 

                     2) ต้นทุนผันแปร ( variable costs) หมายถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่ผันแปรไปตาม

ปริมาณการขนส่ง หากมีการขนส่งมากหรือระยะทางไกล ก็จะมีผลท าให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ตามไปด้วยเช่นกัน เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าจ้างในการขนถ่ายสินค้า  เป็นต้น ดังนั้น

จึงขอกล่าวรายละเอียดแยกแต่ละตัวแปรดังนี ้

- ค่าน้ ามันดีเซล 

                     อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าปัจจุบันต้นทุนค่าน้ ามันคิดเป็น 60-70%  ของ

ต้นทุนค่าขนส่งโดยรวม ดังนั้นตัวแปรนี้เป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการขนส่ง 

เพราะว่าการปรับราคาน้ ามันดีเซลขึ้นมาในแต่ละคร้ัง ลูกค้าก็ไม่ได้ปรับอัตราค่าขนส่งขึ้นให้ ตาม

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซ้ าร้ายบาง Fleet ถูกชะลอไม่ให้มีการปรับราคาขึ้นให้ด้วยซ้ าไป โดยลูกค้าส่วน

ใหญ่จะอ้างว่าเพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขัน และยังด าเนินธุรกิจต่อไปได้ มิเช่นนั้นก็ต้องเสีย market 

share  แล้วในที่สุดผู้ประกอบการขนส่ง ก็ไม่สามารถอยู่ได้เช่นกัน ส าหรับสมมติฐานในการค านวณ

ต้นทุนน้ ามัน ที่ผู้เขียนใช้มีดังนี้ 

(คิดร่วมทั้งรถหนักและรถเปล่า) 

                           1) รถปิคอัพใช้อัตราเชื้อเพลิง 10 กม./ลิตร  

                           2) รถ 6 ล้อใช้อัตราเชื้อเพลิง 5-6 กม./ลิตร  

                           3) รถ 18 ล้อใช้อัตราเชื้อเพลิง 2.5-3.5 กม./ลิตร ขึ้นอยู่กับสภาพรถและแรงม้าเป็น

ต้น ซึ่งหลังจากได้สมมติฐานการใช้เชื้อเพลิงแล้วก็น าไปหาระยะทางที่วิ่งจริง ก็จะได้ปริมาณน้ ามัน

ดีเซลที่ใช้ เสร็จแล้วจึงจะน าไปคูณกับราคาน้ ามันดีเซลที่ก าหนด ซึ่งปกติใน Fleet ที่ผู้เขียนใช้คือยืด

ตามราคาน้ ามันดีเซล B2  ของบริษัท ปตท. ในเขตนครหลวง โดยก าหนดทุกวันที่ 1 ของแต่ละเดือน

เป็นเกณฑ์ โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ 

[ระยะทางที่วิ่ง (รวมทั้งไปและกลับxราคาน้ ามันดีเซล] / อัตราการใช้เชื้อเพลิง ณ 

วันที่ 1 ของเดือน ปัจจุบันมีพลังงานทดแทนเปิดขึ้นมาใหม่ เช่น 

                     1) NGV โดยมี ปตท. เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียว ซึ่งจากการทดลองพบว่ามีปัญหา

เร่ืองสถานีบริการ NGV ที่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การขนส่ง ท าให้ไม่สะดวกและมีการรอคิวเป็น

เวลานาน ประกอบกับช่วงที่ราคาน้ ามันดีเซลลดลงมา ท าให้จุดคุ้มทุนมีระยะเวลามากขึ้นท าให้ไม่

ค่อยมีผู้ที่สนใจจะติดตั้ง NGV  

                     2) LPG เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ประกอบการขนส่ง แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้รับ

ความสนใจเนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ให้การสนับสนุน และราคาก็สูงกว่า NGV ประกอบกับช่วงที่ราคา

น้ ามันดีเซลลดลง ก็จะท าให้ความน่าสนใจลดลงตามไปด้วย 

 

 



 
 

- ค่ายางรถบรรทุก 

                      ยางรถบรรทุกมีหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เป็นยาง radial อย่างมิชลิน จ านวนที่

ใช้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทรถ ส าหรับราคายางรถบรรทุกผู้เขียนขอยกตัวอย่างราคายางรถ 6 ล้อเป็นยาง

เลเดียลของมิชลินโดยมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 8,000 บาท/เส้น อายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 70,000 

กม. มีสูตรค านวณอายุการใช้งานของยาง (กม.) / [จ านวนการใช้ยาง(เส้น) x ราคายาง (บาท/เส้น)] 

- ค่าบ ารุงรักษา 

                     ส าหรับค่าบ ารุงรักษา ค านวณมาจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการน าเอารถไป

เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเคร่ือง ไส้กรองน้ ามันเคร่ือง น้ ามันเบรค น้ ามันพาวเวอร์ และน้ ามันเกียร์เป็นต้น 

ซึ่งปัจจุบันผู้เขียนใช้ข้อมูลในอดีตมาก าหนดต้นทุน ตัวอย่างเช่นรถ 6 ล้อ ปัจจุบันผู้เขียนใช้ Cost ที่

ประมาณ  0.50-0.60 บาท/กม. 

                     การก าหนดอัตราค่าบริการขนส่งนั้น ส่วนใหญ่จะใช้ต้นทุนในการขนส่งเป็น

รากฐานในการก าหนดอัตราค่าบริการขึ้นมานั้น จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ ด้วยเช่น

รายได้ รายจ่ายความสม่ าเสมอ มาตรฐาน และประสิทธิภาพของการขนส่งควบคู่กันไปด้วย ซึ่งอัตรา

ค่าบริการขนส่งมีอยู่ 2 ประเภท คือ อัตราค่าโดยสาร อัตราค่าระวาง ซึ่งรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                     1. อัตราค่าโดยสาร เป็นการก าหนดค่าบริการขนส่งบุคคล จากที่หนึ่งไปยังอีกที่

หนึ่งตามลักษณะและประเภทของการขนส่ง ประเภทของสินค้าหรือบริการก าหนดอัตราค่าระวาง

สินค้าหรือบริการ อาจพิจารณาจากสิ่งต่างๆต่อไปนี้ 

- ก าหนดระยะทางที่เดินทาง 

- ก าหนดตามปริมาณของสินค้าและบริการ 

- ก าหนดตามน้ าหนักของสินค้าหรือบริการ 

- ก าหนดตามความยากง่ายของการขนส่ง 

                     ในการก าหนดอัตราค่าบริการขนส่งนั้น แยกพิจารณาได้ว่าผู้ใช้บริการต้องการที่จะ

ให้อัตราค่าบริการขนส่งที่ต่ าที่สุดส่วนผู้ให้บริการต้องการที่จะให้อัตราค่าบริการขนส่งที่สูงที่สุด 

ซึ่งพิจารณาได้ว่าทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จะมีความสัมพันธ์กันในทางตรงกันข้าม ดังนั้นเรา

จึงจ าเป็นต้องหาอัตราค่าบริการที่ดีที่สุด ที่จะท าให้ทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการสามารถอยู่ร่วมกัน

ได้ 

 

 

 

 

 



 
 

นิยามศัพท์ 

ล าดับ ศัพท์ภาษาไทย ศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบาย 
1 การขนส่ง Transportation 

 
การเคลื่อนย้ายคน (People) สินคัา 
(Goods) หรือบริการ (Services) จาก
ต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่ง 
ในกรณีของการเคลื่อนย้ายคน นั้นจะ
เป็นเร่ืองของการขนส่งผู้โดยสารเสีย
เ ป็ น ส่ ว น ใ ห ญ่  ใ น บ ริ บ ท ข อ ง
หลักสูตรการจัดการการขนส่งนี้จะ
เน้นที่ การขนส่งสินค้าหรือบริการ
เป็นส าคัญ 

2 ต้นทุนคงที่ Fixed cost 
 

ต้นทุนห รือค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไม่ มี ก าร
เ ป ลี่ ย น แป ล ง ต า มป ริ ม าณก า ร
ขนส่ง ไม่ว่าจะท าการผลิตหรือไม่
ผลิตก็ตาม  ต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นเป็น
จ านวนที่คงที่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในอัตราเท่าเดิม  เช่นค่าเช่า ที่ดิน 
อาคาร ค่าประกันภัย ค่าทะเบียน
ยานพาหนะ เงินเดือนประจ า  ค่า
ใบอนุญาตเช่าสถานที่ เป็นต้น 

3 ต้นทุนรวม Total cost 
 

ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุน
คงที่และต้นทุนผันแปรเข้าไว้ด้วยกัน 
ไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าต้นทุน
ของการขนส่งสินค้า หรือบริการแต่
ละอย่าง แต่ละประเภทนั้นเป็นเท่าใด 

4 ต้นทุนผันแปร Variable coat 
 

ต้นทุนหรือ  ค่าใช้จ่ายที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ตามปริมาณการบริการ
ขนส่งมากต้นทุนชนิดนี้ก็มากด้วย 
เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่า
น้ ามันหล่อลื่น เป็นต้น 

5 การขนส่งทางท่อ 
 

Pipeline Transportation 
 

เ ป็ นก า รขนส่ งสิ่ ง ขอ งประ เ ภ ท
ของเหลวและก๊าซผ่านสายท่อ  

ล าดับ ศัพท์ภาษาไทย ศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบาย 



 
 

6 ต้นทุนเที่ยวกลับ 
 

Back Haul Cost 
 

ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รวมเอา
ลักษณะของค่าเสียโอกาส 
(Opportunity Cost) การขนส่งสินค้
หรือบริการ ไปส่งยังจุดหมาย
ปลายทางแล้ว ในเที่ยวกลับนั้นไม่ได้
บรรทุกอะไรกลับมาเลย ถือว่าการ
สูญเปล่าได้เกิดขึ้นและถือเป็นการ
ขนส่งที่ไม่ท าให้เกิดการ
ประหยัด ต้องค านึงถึงต้นทุนเที่ยว
กลับ 

7 ท่าเรือแบบถ่ายล า  
 

Transhipment Port  
 

เป็นศูนย์รวมในการเก็บและกระจาย
ตู้คอนเทน-เนอร์ คือ ท าหน้าที่เป็น 
Consolidation Port  

8 ลานวางตู้หรือท่าเรือ
ในแผ่นดิน  
 

 Inland Container 
Depot  
 

 เป็นสถานีในการเป็นศูนย์ (HUB) 
ในการรับตู้สินค้าเพื่อขนส่งไปท่าเรือ 
(Port) หรือรับตู้สินค้าจากท่าเรือเข้า
มาเก็บก่อนที่จะส่งต่อไปให้สถานที่
รับมอบ สินค้า 

9 การขนส่งหลาย
รูปแบบ  
 

Multimodal Transport 
 

บุคคลใด ซึ่งตนเองหรือตัวแทนท า 
สัญญารับขนส่งต่อเน่ืองหลาย
รูปแบบกับผู้ส่งหรือเจ้าของสินค้า 

10 ต้นทุนของการขนส่ง Cost of Transportation ต้นทุนที่เกิดจากการขนส่ง สามารถ
จ าแนกออกเป็นปลายประเภทตาม
ลักษณะของกิจกรรม 

11 รถกล่อง Box car รถขนส่งที่ปิดมิดชิด 
12 ค่าเสียโอกาส Opportunity Cost เป็นค่าชดเชยที่ต้องท าให้เสียโอกาส

ขึ้น 
13 ระยะทาง Distance ระยะทางเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ต้นทุนการขนส่ง 
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14 การขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ 

Freight Forwarders 
 

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศใน
ปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญ
ส าห รับการค้ าระหว่ างประ เทศ 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่ท าให้สินค้ามี
การเคลื่อนย้ายจากประเทศผู้ขายไป
ยังประเทศผู้ซื้อ 

15 บริการส่งถึงบ้าน Door to Door Delivery การขนส่งจากประตูจนถึงประตู หรือ 
การขนส่งจากต้นทางไปถึงผู้ รับ
ปลายทาง 

16 การขนส่งทางทะเล Sea Transportation 
 

สินค้ าที่ ขนส่ งทางทะ เลมี ความ
หลากหลายทางลักษณะทั้งในส่วน
ของรูปร่าง ขนาด ปริมาตร และ
น้ าหนัก ท าให้เกิดรูปแบบการขนส่ง
ที่แตกต่างกันทั้งในส่วนของตัวเรือ
และการขนถ่านสินค้า โดยสามารถ
จ าแนกได้ 3 กลุ่ม 

17 สินค้าทั่วไป General Cargo สินค้าโดยส่วนมากจะมีการจัดการ
หีบห่อสินค้าที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ขนาดและน้ าหนั กของสินค้ า ที่
หลากหลาย ตั้งแต่การบรรจุใส่กล่อง
กระดาษ ลังไม้  กระสอบ การวาง
สินค้าบนพาเลท ม้วนเหล็ก ไม้ซุง 
รถยนต์  ซึ่ งการขนส่งในลักษณะ
ดังกล่าวจะถูกเรียกว่า “สินค้าทั่วไป” 

18 ธุรกิจเรือประจ า
เส้นทาง 

Liners รูปแบบการให้บริการขนส่งสินค้า
ทางทะเลที่มีเส้นทางในการเดินเรือ
และก าหนดการเทียบท่าเรือแต่ละ
แห่ งที่ แน่ น อน เหมื อน เ ช่ นก า ร
ให้บริการประจ าทาง 
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19 สินค้าเทกอง Bulk สินค้าบางประเภทที่มีการซื้อขายและ
ขนส่งเป็นปริมาณมากๆ ต่อคร้ัง อาทิ 
สินค้า เกษตรประเภทพืชไร่  ข้ าว 
สินค้าอุตสหกรรมอย่างเช่น ถ่านหิน 
สินแร่ น้ ามันดิบ น้ ามันส าเร็จรูป เคมี 
และก๊าซเหลว เป็นต้น และเนื่องจาก
สินค้าเหล่านี้มีมูลค่าต่อหน่วยต่ าท า
ให้ผู้ส่งสินค้านิยมขนส่งในลักษณะ
สินค้าเทกองและใช้ เรือสินค้าที่มี
ขนาดใหญ่ท าการขนส่ง เพื่อให้มี
ต้นทุนต่อหน่วยต่ าที่สุด 

20 เรือจร Tramp ซึ่งเป็นธุรกิจการรับจ้างเหมาล า ซึ่ง
ลักษณะการให้บริการแบบเรือจรนั้น 
เ รือขนส่ งสินค้ าจะวิ่ ง ให้บ ริการ
ระหว่างท่าเรือต้นทางปลายทางตาม
ค าสั่งของผู้เช่าเรือ 

21 ระบบน าทาง Navigation System การใช้ข้อมูลจีพีเอสและส่วนอ่ืนๆ
นั้น  ขึ้นอยู่ กับความซับซ้อนของ
ซอฟแวร์ที่ติดตั้ง  โดยอุปกรณ์รับ
สัญญาณจีพี เอสที่ใช้ เป็นระบบน า
ทางในรถยนต์อาจใช้ในบริบทต่างๆ 

22 การให้บริการ
เที่ยวบินประจ า
เส้นทาง 

Airline บริการขนส่งทางอากาศที่เกิดขึ้นจาก
ความต้องการบริการเดินทางระหว่าง
ประ เทศที่ สะดวก  รวด เ ร็ว  ของ
ผู้โดยสาร และมีการจัดเตรียมพื้นที่
ของอากาศยานส าหรับการขนส่ง
สัมภาระของผู้โดยสาร 
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ล าดับ ศัพท์ภาษาไทย ศัพทภ์าษาอังกฤษ อธิบาย 
23 ตู้คอนเทนเนอร์ Container Box ส าหรับบรรจุสินค้ามีขนาดที่ เป็น

มาตรฐานส่งผลให้การขนถ่ายสินค้า
ขึ้นลง เ รือสามารถท าได้สะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

24 ระบบติดตาม
ยานพาหนะ 

Auto Vehicle Location  เป็นเคร่ืองมือที่ ใช้ในงานติดตาม
สินค้าและบริการด้านธุรกิจเป็นหลัก 
สามารถค้นหาและระบุต าแหน่งได้
จากระยะไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

25 อุตสาหกรรม Industry เป็นค าจ ากัดความที่ใช้กับกิจกรรมที่
ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อที่จะผลิต
สิ่งของ หรือ ขัดให้มีบริการ เช่น 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ ในยุควิกตอเรีย 
นัประวัติศาสตร์เรียกช่วงเวลานั้นว่า 
การปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยมรการ
ผลิตเคร่ืองทุ่นแรงต่างๆ มากมาย 
และท าให้ อุตสาหกรรมเจริญรุดหน้า
อย่ างรวดเร็วและมีระเบียบ เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 

26 การกระจายสินค้า
แบบรายเดียว 

Exclusive Distribution การกระจายสินค้ า แบบผู ด ข าด
โครงการจ ากัดการกระจายสินค้าแก่
คนกลางรายเดียวในประเทศ 

27 ช่องทางเชืงแข่งขัน Competitive Channels ขายสินค้าเหมือนกัน จากช่องทางที่
แตกต่างกันและมีการแข่งขันกัน เช่น 
ร้านขายยา สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 

28 การกระจายสินค้า
แบบเข้มข้น 

Intensive Distribution เป็นรูปอบบการกระจายสินค้าจาก
หลายร้านเท่ าที่ จะท าได้ เพื่ อที่ ที่
สะดวกที่สุด 

29 จ านวน Volume ต้นทุนการขนส่งต่อน้ าหนักสินค้า
ลดลงเมื่อปริมาณสินค้ามีจ านวน
เพิ่มขึ้น 



 
 

ล าดับ ศัพทภ์าษาไทย ศัพทภ์าษาอังกฤษ อธิบาย 

30 กระบวนการหลังการ
ขาย 

Aftermarket กิ จกรรมที่ ด า เ นิ นก ารภายหลั ง
กระบวนการขาย เช่น การจัดส่ง
อะไหล่ทดแทนหรืออะไหล่บริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรม
รถยนต์ 

31 การจัดเก็บ Stowability ขนาดของผลิตภัณฑ์ซึ่ งมี ผลต่ อ
ยานพาหนะที่จะบรรทุก ขนาดและ
รูปทรงที่ผิดแผก 

32 ความหนาแน่น Density ความหนาแน่นของสินค้า ซึ่งต้อง
พิจารณาถึงน้ าหนักและพื้นที่ด้วย 
โด ยทั่ ว ไ ป จะ คิ ด ค่ า ขนส่ ง ต า ม
น้ า ห นั ก  เ ช่ น  ต่ อ ตั น  เ ป็ น ต้ น 
ยานพาหนะบรรทุกจะถูกจ ากัดด้วย
พื้นที่มากกว่าน้ าหนักบรรทุก 

33 ระบบบริหารซัพ
พลายเชน 

Control Tower กลุ่มบริการด้านข้อมูลซึ่งใช้ในการ
บริหารจัดการกิจกรรมด้านซัพพลาย
เชน แทนลูกค้าหรือซัพพลายเออร์ 
เรียกอีกอย่างว่า Logistics Control 

34. ธุรกิจ Business การท ากิจกรรมของกลุ่มบุคคล หรือ
บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการจ าหน่าย 
การผลิต และการบริการ และการ
ขนส่งต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในการท า
การค้ าขสย  โดยมีจุดมุ่ งหมายที่
ต้องการได้รับผลตอบแทน หรือผล
ก าไรจากการด าเนินกิจกรรมนั้น
อย่างเป็นระบบ มีระเบียบตามเกณฑ์
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน หรือ ผู้บริโภค 



 
 

 

 

 

ล าดับ ศัพท์ภาษาไทย ศัพทภ์าษาอังกฤษ อธิบาย 
35. นโยบาย Policy ข้อความที่ให้แนวทางส าหรับการ

พัฒนาและการด า เนิ น ง านของ
หน่วยงานหรือแผนงาน ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ถึง
หลักการพื้นฐานหรือความเชื่อถือ
ของผู้รับผิดชอบส าหรับหน่ายงาน
หรือแผนงานน้ันๆ 

36. ประสิทธิภาพ Efficiency การใช้ทรัพยากรในการด าเนินการ
ใดๆ  ก็ ต าม โดยมี สิ่ ง มุ่ ง ห วั ง ถึ ง
ผลส าเร็จ และผลส าเร็จนั้นได้มาโดย
การใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและการ
ด าเนินการเป็นไปอย่างประหยัด ไม่
ว่ า จะ เป็นระยะ เวลา  ท รัพยากร 
แรงงาน รวมทั้งสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ใน
การด าเนินการนั้นๆ ให้เป็นผลส าเร็จ 
และถูกต้อง 

37. ภาษีรถบรรทุก Duty trucks 
 

เป็นกฎหมายที่บังคับให้รถทุกคันจด
ทะเบียนกับการขนส่งทางบกต้องมี
และต้องท าไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็น
หลักประกันในการเกิดอุบัติเหตุ 

38 ใบขนสินค้าขาออกที่
ต้องตรวจสอบพิธีการ 

Red Line ส าหรับใบขนสินค้าประเภทนี้  ผู้
ส่งออกหรือตัวแทนต้องการน าใบขน
สินค้าไปติดต่อกับหน่วยงานประเมิน
อากรของท่าที่ผ่านพิธีกร 

39 ใบขนสินค้าขาออกที่
ไม่ต้องตรวจสอบพิธี
การ 

Green Line ส าหรับใบขนสินค้าขาออกประเภทนี้ 
ผู้ส่งออกสามารถช าระค่าอากร(ถ้ามี) 
และด าเนินการน าสินค้าไปตรวจ
ปล่อยเพื่อส่งออกได้เลยโดยไม่ต้อง
ไปพบเจ้าหน้าที่ประเมินอากร 



 
 

ล าดับ ศัพท์ภาษาไทย ศัพทภ์าษาอังกฤษ อธิบาย 
40 สถานีตรวจสอบขา

ออก 
Main Gate งานตรวจคอนเทนเนอร์และสถานี

ตรวจสอบขาออกฝ่ายตรวจสินค้าที่ 2 
ภายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ 

41 บัญชีราคาสินค้า Invoice ผู้ส่งออกหรือตัวแทนส่งข้อมูลใบขน
สินค้าขาออกและบัญชีราคาสินค้าทุก
รายการจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้
ส่ งออกหรือตัวแทนมายั ง เค ร่ือง
คอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร 

42 สินค้าในรายงานการ
ขายสินค้า 

All-In-I ปรับปรุงข้อผิดพลาด ยอดรับคืนเป็น
จ านวนเงินไม่ถูกต้อง ส าหรับรายงาน
ยอดรับคืนตามประเภทสินค้า ใน
รายงานการขายสินค้า 

43 ระบบปฎิบัติการ
วินโดว์ 

Windows Application การออกแบบงบการเงินจ าลอง ได้แก่ 
งบก าไร ขาดทุน งบดุล  และงบ
กระแสเงินสดได้ด้วยโปรแกรม
ระบบปฎิบัติการวินโดว์ 

44 โปรแกรมนี้ไม่มีใน
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม 

Vat ไม่มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีซื้อ
หรือภาษีขายจึงเหมาะกับกิจการที่
ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

45 ผู้ให้บริการขนส่ง
ระหว่างประเทศ 

Freight Forwarder ผู้ท าหน้าที่แทนผู้น าเข้าและส่งออก
สินค้าในเร่ืองต่างๆ อาทิเช่น การ
ขนส่ง ด าเนินพิธีการศุลกากรทั้งขา
เข้าและขาออก เป็นต้น 

46 คุญลักษณ์/เครือง
หมาย/ป้ายก ากับ
สินค้า 

Shipping Marks 
 

การจ่ าหน้ า กล่ อ งพั สดุ  แต่ ก็ จ ะ
ละเอียดกว่าพอสมควร เพราะชิปปิ้ง
มาร์กที่ดีควรจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับ
การบรรจุและรายละเอียดเพิ่มเติมอีก
เล็กน้อย เพื่อให้จ าแนกได้ว่าสินค้า
นั้นเป็นของใคร เพื่อให้ง่ายต่อการ
ท างานและการตรวจสอบ 

 

 



 
 

ล าดับ ศัพท์ภาษาไทย ศัพทภ์าษาอังกฤษ อธิบาย 
47 การเปลี่ยนแปลงหรือ

การแก้ไข 
Amendments การยืนยันรายละเ อียดเอกสารที่

ถูกต้องกับสายเรือ 
48 เอกสารการขนส่ง

หลายรูปแบบ 
 

Multimodal Transport 
Document 

เป็นเอกสารที่ผู้รับขนส่งออกให้แทน
ใบตราส่งสินค้าทางเรือ ในกรณีที่
สินค้าที่ รับขนส่งนั้นมีการขนส่ง
หลายทอด เช่นขนจากโรงงานต้น
ทางด้วยรถยนต์ไปต่อเรือเดินสมุทร
แล้วขนส่งโดยทางรถไฟที่ปลายทาง
อี ก ท อ ดหนึ่ ง จ า ก นั้ น จึ ง น า ขึ้ น
รถบรรทุกไปส่งยังสถานที่ปลายทาง 
เป็นต้น 

49 การวัด / เพิ่มน้ าหนัก 
 

Measurement / Gross 
Weight 

ขนาดของหีบห่อและน้ าหนักรวม
บรรจุภัณฑ์ของสินค้า ส าแดงเฉพาะ
ยอดรวมเท่านั้น 

50 การขนส่ง
ภายในประเทศ 

Inland Transit การขนส่งภายในประเทศ  จะเป็นการ
ขนส่งเพื่อน าสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ที่
เมืองท่าต้นทาง หรือการรับส่งสินค้า
จากเรือใหญ่ที่เมืองท่าปลายทางก็ได้ 

51 ตัวแทนขนสินค้าทาง
อากาศ 

Iata Cargo Agent ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศที่
ได้ รับการรับรองจากสมาคมการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศ 

52 สถานีตู้สินค้า ICD I.C.D. (Inland 
container depot) 

คือสถานีตู้สินค้าICD ที่มีพิธีการ
ศุลกากรทั้งสินค้าขาเข้าและสินค้าขา
ออก เรียกว่า โรงพักสินค้าเพื่อตรวจ
ปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขา
ออกที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์นอก
เขตท าเนียบท่าเรือ (รพท.)ICD ที่มี
พิธีการศุลกากรเฉพาะสินค้าขาออก 
เรียกว่าสถานีตรวจและบรรจุสินค้าที่
เข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก 
(สตส.) 

 



 
 

ล าดับ ศัพท์ภาษาไทย ศัพทภ์าษาอังกฤษ อธิบาย 
53 ระบบตรวจสอบสื่อ

สัญญาณ 
Transmission 
Surveillance System 

ตรวจจับและตรวจสอบเหตุเสียต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในระบบสื่อสัญญาณ ซึ่งท า
หน้ าที่ รับ /ส่ งสัญญาณโทรศัพท์
ระหว่างชุมสายต่างๆ 

54 ระบบแบบกระจาย Distributed System ระบบการขายจะแยกออกจากแบ็
กออฟฟิศของร้านค้า 

55 การไหลของข้อมูล Data Flow Diagram กา รไหลของข้ อมู ล ในระบบที่
ประกอบด้ ว ยแหล่ งข้ อมู ล  ก า ร
เคลื่อนที่ของข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล และเก็บข้อมูลในระบบ โดย
น ามาผสมผสานกันเข้า 

56 การเปลี่ยนถ่ายสินค้า Transshipment การรองรับสินค้าเปลี่ยนถ่ายลา โดย
เชื่อมโยงการขนส่งสินค้ากับภูมิภาค
ส าคัญอ่ืนๆ ทั่วโลก 

57 แบบคาบเวลาเดียว Single period วางแผนคร้ังเดียวและด าเนินการ
เช่นเดียวกันในทุกคาบเวลา 

58 แบบไม่มีข้อจ ากัด
ด้านเวลา 

No time windows งานวิจัยจะไม่ค านึงถึงข้อจ ากัดด้าน
เวลาต่างๆ โดยจะท าการจัดเฉพาะ 

59 จ ากลุ่มตามข้อจ ากัด
ด้านเวลา 

Time windows เป็นข้อจ ากัดที่มีความส าคัญกับการ
จัดเส้นทางเนื่องจากบางคร้ังเวลา
ให้บริการลูกค้า  หรือเวลาในการ
เดินทางจะมีผลต่อเส้นทางที่ได้จาก
การจัดด้วยวิธีต่างๆ 

60 ปัญหาการจัดเส้นทาง
ขนส่ง 

Vehicle routing 
problems 

เป็นปัญหาที่ มี ลั กษณะคล้ า ยกับ
ปัญหาท า เลที่ตั้ งที่ เหมาะสมและ
ปัญหาอ่ืนๆ 

61 วิธีการแม่นตรง Exact method วิธีการการนี้จะใช้พื้นฐานจากการ
โปรแกรมเชิงเส้นตรง การโปรแกรม
จ านวนเต็ม หรือวิธีการอ่ืนที่ท าให้ได้
ค่าดีที่สุด 

 

 



 
 

ล าดับ ศัพท์ภาษาไทย ศัพทภ์าษาอังกฤษ อธิบาย 
62 ศูนย์กระจายสินค้าท า

การส่งต่อไปยังสาขา
ได้ทันที 

Hub and Spoke ผู้ ผลิตจะต้องส่ งสินค้ ามาที่ ศูนย์
กระจายสินค้ าตามวันที่ ก าหนด
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการกระจาย
สินค้าที่ได้วางไว้ ท าให้ไม่ต้อง Stock 
สินค้าไว้ 

63 การคาดการณ์ใน
งบประมาณ 

Aventura การจัดการสินทรัพย์มีความเข้าใจ
ลูกค้าของเราในการด าเนินงานของ
พวกเขาให้หน่วยสืบราชการลับ
ส าหรับโลจิสติกส์ การขนส่งและการ
จัดส่ง 

64 คลังสินค้าส่งผ่าน Cross Docking ส าหรับคู่ค้าที่มีศักยภาพสูงในการ
บริหารสต็อกของตัวเอง สามารถส่ง
สินคา้ได้ตามก าหนด 

65 รายงานแบบตาราง
สรุปยอดขาย 

Pivot Grid ปรับปรุงโดยเพิ่มตารางสรุปยอดขาย
ตามประเภทสินค้าโดยผู้ใช้สามารถ
จัดการข้อมูลที่ต้องการแสดง 

66 การจัดจ าหน่าย Distribution การจ าหน่าย การจัดเก็บสินค้าและ
บริการให้กับลูกค้า ผู้ประกอบการ
ต้องอาศัยความเข้าใจและค านึงถึง
เร่ืองพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ที่ส าคัญที่สุด 

67 ระบบที่ใช้ในการ
บริหาร 

Product Controlling 
System 

หน้าที่จัดล าดับคิวและบริหารพื้นที่
ใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยระบบการสื่อสารทั้งหมด 

68 ใบตราสินค้า COMBINED 
TRANSPORT BILL 
OF LADING 

ส าหรับการขนส่งหลายวิธีซึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบของบริษัทเรือ เช่น
ขนส่งโดยเรือแล้วไปต่อรถไฟจนถึง
ปลายทาง 

 

 

 

 



 
 

ล าดับ ศัพท์ภาษาไทย ศัพทภ์าษาอังกฤษ อธิบาย 
69 ใบตราสินค้าทางเรือ Bill of Lading (B/L) หรือที่เรียกกันว่า “ใบตราส่งสินค้า” 

เป็นเอกสารส าคัญที่ใช้แทนหลักฐาน
ก า ร ข น ส่ ง สิ น ค้ า โ ด ย ผู้ ข น ส่ ง 
(Carrier) เป็นผู้ออกเอกสารให้กับผู้
ส่งสินค้า (Consignor) โดย Bill of 
Lading มีเนื้อหาระบุชัดเจนว่าสินค้า
คืออะไร จ านวนเท่าไร และสถานที่
ปลายทางคือที่ไหน 

70 ใบตราสินค้าทาง
อากาศ 

Air Waybill มี เพื่อใช้แทนหลักฐานการน าเข้ า
ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ โดย
ในเอกสารจะระบุรายละเ อียดที่
ส าคัญดังต่อไปนี้  ชื่อสายการบิน 
(Airlines) หรือ ชื่อเฟรทฟอร์เวิร์ด
เดอร์ (Freight Forwarder) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

          

 

 

 

 



บทที ่4 

การวิเคราะห์สภาพปัญหา 

การวิเคราะห์สภาพปัญหาของการขนส่ง 

จากการที่ได้เข้าไปศึกษาการขนส่งเหล็กเส้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ GPS 

กรณีศึกษา บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด มีการขนส่งโดยรถบรรทุกโดยใช้ระบบ GPS ในการ

ขนส่งสินค้าประเภทเหล็กเส้น ทั้งนี้ได้วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้  

1. การขนส่งเหล็กเส้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ GPS โดยขนส่งทาง

รถบรรทุก 

2. การพัฒนาการขนส่งเหล็กเส้นด้วยรถบรรทุกโดยระบบ GPS ในการน าทาง 

3. การน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

4. การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัดมาประยุกต์ ใช้ในการใช้

ทรัพยากรกระดาษในการจัดท าโครงการ 

1. การขนส่งเหล็กเส้นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ GPS โดยขนส่งทางรถบรรทุก 

เนื่องจากระบบ GPS เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพทางบริษัท สามชัยอินฟราเทค 

จ ากัด จึงเลือกใช้ระบบนี้ในการน าทางหรือเช็คการเคลื่อนไหวของรถบรรทุก จึงท าให้สะดวกต่อ

การติดตามสถานะการขนส่งเหล็ก จากที่นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาบริษัท ได้พบกับปัญหาที่เกี่ยวกับ

ระบบ GPS คือ พนักงานไม่มีความรู้ด้านน้ีโดยตรง ส่วนมากจะใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่อสารกับ

ปลายทางเสมอ ซึ่งท าให้บางคร้ังเกิดการขนส่งผิดพลาด และท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและ

ลูกค้า 

2. การพัฒนาการขนส่งเหล็กเส้นด้วยรถบรรทุกโดยระบบ GPS ในการน าทาง 

ทางบริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด ได้น าระบบ GPS เข้ามาใช้และติดตั้งกับ

รถบรรทุกเพียงหนึ่งคัน จึงท าให้บริษัทยังขาดการติดตามรถบรรทุกคันอ่ืนๆที่ไม่ได้ติดตั้งระบบ 

GPS และท าให้การขนส่งยังขาดประสิทธิภาพ อาจท าให้เกิดผลเสียต่อการส่งเหล็กเส้น 



 
 

3. การน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต 

การขนส่งในปัจจุบันมีการน าระบบ GPS เข้ามาใช้กันอย่างหลากหลาย หากมี

ธุรกิจเป็นของตนเอง ก็สามารถน าเอาระบบนี้ มาติดตั้งใช้กับรถบรรทุก เพื่อเช็คสถานะการขนส่ง

ในแต่ละจุด และยังสามารถเปิดระบบ GPS ผ่านสมาร์ทโฟน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคต่างๆ เพื่อช่วย

ให้การเดินทางสะดวกขึ้นอย่างมาก และยังบอกเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น การจราจรติดขัด เป็น

ต้น  

4. การน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัดมาประยุกต์ใช้ในการใช้ทรัพยากรกระดาษใน

การจัดท าโครงการ 

การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในด้านการประหยัดกระดาษ ได้

น ากระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วน ากลับมาใช้ไหม่ โดยวิธีการน ากระดาษที่ใช้เพียงด้านเดียวมาปร๊ินงาน

ซ้ า เนื่องด้วยเป็นการส่งงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจ จึงสามารถน ากระดาษที่ใช้แล้วกลับมาใช้

ไหม่ได ้

 

 



บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 

จากการศึกษาการขนส่ง เหล็ก เส้นอย่ างมีประสิทธิภาพโดยระบบ GPS  

กรณีศึกษา บริษัท สามชัยอินฟราเทค จ ากัด จากที่ได้เข้าไปศึกษาส ารวจบริษัท โดยภาพรวมยังไม่

พบปัญหาที่มีมาก ไม่ว่าจะเป็นปํญหาที่เกิดขึ้นภายในบริษัท เมื่อผู้ประกอบการค้นพบปัญหาที่

เกิดขึ้น ก็จะมีแนวทางในการแก้ปัญหาให้เกิดการขนส่งทางรถบรรทุกอย่างมีประสิทธิภาพโดยท า

การวิเคราะห์ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากภายในบริษัทที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เช่น 

ปัญหาการจราจร สภาพอากาศ ปัญหาการขนส่ง และปัญหาเทคโนโลยีต่างๆ นอกจากนี้แหล่งที่

เป็นจุดหมายปลายทางก็ยังมีหลายแห่งซึ่งอยู่ในสถานที่ต่างๆเป็นรูปแบบการขนส่งสินค้าด้วย

วิธีการผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบจากสถานที่หนุ่งไปยังสถานที่หนึ่งโดยการส่งมอบนั้นอยู่

ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการขนส่งรายเดียวหรือภายใต้สัญญาขนส่งฉบับเดียว เป็น

ลักษณะของการขนส่งซึ่งเหมาะส าหรับการขนส่งในระดับภูมิภาคและการขนส่งระหว่างประเทศ

โดยการผสมผสานการขนส่งเหล็กเส้นโดยใช้รูปแบบการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง 

การขนส่งสินค้าทางรถบรรทุกยังเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมและเหมาะที่สุดส าหรับการ

ขนส่งภายในประเทศ เนื่องจากมีการยืดหยุ่นค่อนข้างสูง ทั้งในด้านการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะและ

ควบคุมเวลา การควบคุมปริมาณสินค้าจะท าให้การขนส่งแต่ละเที่ยว โดยปัจจุบันผู้ประกอบการ

สามารถเลือกที่จะจัดทีมส่งสินค้าของตนเอง 

ซึ่งกรณีศึกษาจะเห็นได้ว่า บริษัท สามชัย อินฟราเทค จ ากัด มีระบบการขนส่งที่มี

ประสิทธิภาพ 

1. กระบวนการขนส่งเหล็กเส้นโดยรถบรรทุก ซึ่งในการขนส่งเหล็กเส้นโดย

รถบรรทุกในแต่ละคร้ังได้มีการจัดการด้านเอกสารตรวจสอบกับบริษัทเครือข่ายและลูกค้าทั้งเร่ือง

ด้านเอกสาร อาทิ ใบตราส่งสินค้า ใบสั่งซื้อต่างๆ รวมถึงการใช้ระบบ GPS เป็นอย่างดี



 
 

2. ประสิทธิภาพและความส าคัญในกระบวนการขนส่งเหล็กเส้นโดยรถบรรทุก

ซึ่งในการขนส่งได้มีการน าเอาระบบ GPS ติดตามกับรถบรรทุกสินค้า เพื่อให้ทางบริษัทตรวจสอบ

ได้ว่ารถบรรทุกสินค้านั้นอยู่ที่ใดและอีกกี่นาทีสินค้าจะไปส่งถึงปลายทาง  

3. แนวทางพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าทางรถบรรทุก และท าให้ได้ทราบถึงการ

น ามาประยุกต์ใช้ในอนาคต หรือเป็นแนวทางในการศึกษาการท าธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับการขนส่ง

โดยใช้รถบรรทุกด้วยระบบ GPS และได้น าระบบ GPS มาใช้กับธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจด าเนินการไป

อย่างมีประสิทธิภาพต่อบริษัทและลูกค้า 

4. หลักเศรษฐกิจพอเพียงด้านความประหยัดมาประยุกต์ใช้ในบริษัทในอนาคตได้ 

ท าให้การประกอบอาชีพในอนาคตมุ่งเน้นในเร่ืองความประหยัดเพื่อเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับ

สภาพสังคมของประเทศชาติและยังสามารถน าความรู้ด้านนี้มาใช้ในการท างานในอนาคตอาทิเช่น 

การน ากระดาษมารีไซเคิลหรือน ามาใช้ซ้ า เพื่อให้เกิดความพอเพียงและความประหยัดต่อบริษัทได้ 

ข้อเสนอแนะ 

                            1. ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการใช้รถบรรทุกจ านวนมากเพื่อที่เราจะได้ขนส่งได้

ตรงตามความต้องการและป้องกันการรถเสียระหว่างทาง 

                            2. มีการก าหนดเวลาไว้ล่วงหน้า และตรวจสอบสภาพ ดินฟ้าอากาศ เพื่อที่จะ

สะดวกต่อการเดินทางในการขนส่ง โดยไม่เสียเวลาเปล่า 

                            3. บริษัทควรมีการตรวจเช็คสภาพภูมิอากาสทุกคร้ังก่อนด าเนินการขนส่งสินค้า

เพื่อความปลอดภัยของสินค้าและพนักงานขับรถ 

4. บริษัทควรมีการตรวจเช็คสภาพและวิธีการใช้ GPS ในรถบรรทุกก่อนท าการ

ขนส่งสินค้าและควรมีการตรวจเช็คร่างกายของพนักงานขับรถบรรทุก เพื่อความปลอดัยในการ

ขนส่งสินค้า 

ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ 

  1. หัวข้อหลัก  

  2. หัวข้อรอง 

  3. เน้ือหาสรุป 

4. เน้ือหาประกอบบางส่วนที่ไม่มี 
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