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ความคิดเห็นในการใช้วธีิการทางด้านโลจิสติกส์ทีม่ีผลต่อการลดต้นทุนการขนส่ง 
THE OPINIONS OF THE USED IN LOGISTICS THAT EFFECT 

TRANSOPRTATION COSTS 
สริตา  ศิริสมบูรณ์ชยั1  ผศ.พฒัน์  พิสิษฐเกษม2 
------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1. เพื่อศึกษาวิธีการทางดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อการ
ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส าหรับรถบรรทุก 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการ
ทางด้านโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินคา้ในอุตสาหกรรมรถบรรทุก 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการและพนักงานในบริษทัระดับ
ปฏิบติัการข้ึนไปในอุตสาหกรรมรถบรรทุกในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล จากสถาน
ประกอบการในเขตพื้นท่ีปริมณฑลจ านวน 1,041 แห่งและ จงัหวดักรุงเทพมหานครจ านวน 
1,559 แห่ง รวมทั้งส้ิน 2,600 แห่ง กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 350 คน ระเบียบวิธีวิจยัเป็นการวิจยั
เชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยวิเคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติโดยใช้
สถิติทดสอบ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product-moment Correlation 
Coefficient) ซ่ึงประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1. ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ห้ขอ้มูล
ส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็น มีอายุอยูใ่นช่วง 21-30 ปี มากท่ีสุด มีระดบัการศึกษาปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่ามากท่ีสุด กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ ส่วน
ใหญ่มีประสบการการณ์ท างาน 2-5 ปี 2. วธีิการทางดา้นโลจิสติกส์ความสัมพนัธ์กบัการลด
ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ส าหรับรถบรรทุก โดยดา้นท่ีมีค่าความสัมพนัธ์มากท่ีสุด คือ ดา้น
เทคนิคมิลล์รัน (Milk Run) ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการขนส่งสินคา้ทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นระบบ
ทนัเวลาพอดี (Just In Time : JIT) ด้านเทคนิคมิลล์รัน (Milk Run) และด้านการท างาน
ร่วมกนัในโซ่อุปทาน (Supply Chain Collaboration) ยอมรับสมมติฐาน มีความสัมพนัธ์ต่อ
การลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ส าหรับรถบรรทุก อยูใ่นระดบัปานกลาง 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ABSTRACT 
This research has two methods. 1. To study the used of the logistics to reducing 

the cost for truck transportation. 2. To study Comment on the used of the logistics to 
reducing the cost for the trucking industry. Population is mean entrepreneurs and 
employees in operational level and above in the trucking industry. Establishment in the 
metropolitan area of 1,041 and 1,559 of Bangkok. A total of 2,600, there are 350 samples 
methods in survey research by using questionnaire to collect data and analyze 
information by analyzing the frequency, Percentage, Average (Mean), and Standard 
Deviation. Analyzed by statistical methods using statistical tests (Pearson's Product-
moment Correlation Coefficient), which is processed using computer software (SPSS). 

The result showed that the data mostly are male, age between 21-30 years old; 
most have a bachelor's degree, senior staff, and 2-5 years working experience. Second the 
logistics associated with a reduction in freight costs for trucks. The side with the highest 
correlation is technical Milk Run, which was used to transport the 3 aspects of the system 
in time (Just In Time: JIT) techniques Milk Run. and the collaboration in the supply 
chain (Supply Chain Collaboration) accept the hypothesis. Relating to the reduce freight 
costs for trucks. Is moderate 
KEYWORDS : REDUCING THE COST FOR TRANSPORTATION, MILK RUN, 
JUST IN TIME, SUPPLY CHAIN COLLABORATION 
 
บทน า 
 การขนส่งเปรียบเสมือนเป็นหวัใจส าคญัของโลจิสติกส์ เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีมี
ส่วนในการเช่ือมโยงและสนบัสนุนกิจกรรมอ่ืนๆ นอกจากน้ีการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพยงั
ถือ เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องค์กรไดอี้กทางหน่ึงดว้ย ลกัษณะปัญหาท่ีมกัพบอยู่
บ่อยคร้ังท่ีแสดง ถึงการจัดส่งท่ีไม่มีประสิทธิภาพของผู ้ประกอบการธุรกิจทั่วๆไป 
ประกอบดว้ยการจดัส่งท่ีไม่ตรงเวลา ตน้ทุนค่าขนส่งสูงเกินไป ปริมาณรถบรรทุกท่ีใชใ้น
การขนส่งสินคา้สินคา้อาจมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ส่งผล ท าให้การจดัส่ง
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สินคา้ไปยงัลูกคา้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ปัจจุบนัการขนส่งมี
ความส าคญัต่อธุรกิจเกือบทุกประเภทตน้ทุนการขนส่งจึงเป็นตน้ทุนท่ีส าคญัประเทศยงั
พึ่งพาการขนส่งทางถนนเป็นหลกัและมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนค่อนขา้งนอ้ยคือจากร้อย
ละ 83 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 82 ในปี 2554 ประเทศไทยไดมี้การก าหนดเป้าหมายในแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ พ.ศ. 2550-2554 ให้สัดส่วน ตน้ทุนโลจิสติกส์ลด
ลงเหลือร้อยละ 16 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  ในปี  2554 (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการ
บริหารจดัการตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ของประเทศไทยยงัสามารถปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึนไดส่้งผลให้ตน้ทุนโลจิสติกส์ลดลง ซ่ึงหมายถึงก าไรท่ีเพิ่มข้ึนนัน่เอง ดงันั้นการ
บริหารจดัการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ จึงเป็นส่ิงท่ีทุกๆ ธุรกิจควรให้
ความส าคญั และเน่ืองจากถนนมีโครงข่ายและส่ิงอ านวยความสะดวกในปริมาณมากและ
ครอบคลุมทัว่ถึง รวมถึงการให้บริการขนส่งสินคา้ทางถนนมีลกัษณะเป็นแบบการส่งแบบ
ถึงมือผูรั้บ (Door-to-Door) เน่ืองจากโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่งในประเทศ ได้
เอ้ืออ านวยให้สามารถส่งถึงท่ีหมายปลายทางได้ และด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้าน
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบนั ส่งผลให้การท าธุรกิจมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งมาก 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic 
Community : AEC) ในปี 2558 
 การบริหารการจดัการในธุรกิจขนส่งเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน การลดตน้ทุนและการสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ผูป้ระกอบการจึง
ตอ้งเพิ่มศกัยภาพในการขนส่งซ่ึงปัจจยัหลกัคือการจดัส่งท่ีตรงต่อเวลาตามความตอ้งการ
ของลูกคา้มีการวางแผนการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการลดต้นทุนและการปรับปรุง
ระดบับริการ โดยการมุ่งเนน้การบริหารจดัการเฉพาะระบบภายในธุรกิจของตนเพียงอยา่ง
เดียวจึงเป็นส่ิงท่ีไม่เพียงพอ แต่จะตอ้งมีการประสานงานร่วมมือกนัของหน่วยงานต่างๆ
ภายในองคก์ร และระหวา่งองคก์รพนัธมิตรภายในเครือข่าย เพื่อสร้างคุณค่าในผลิตภณัฑ์
และบริการท่ีเป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ใหม้ากยิ่งข้ึนดว้ย มีตน้ทุน ค่าใชจ่้ายและเวลาท่ีต ่าสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้ดงันั้นกลยุทธ์การบริหารโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
จึงจ าเป็นจะตอ้งการร่วมมือกนัของเครือข่ายพนัธมิตรในทุกๆระดบัด้วยนั้นจะสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ อีกทั้งยงัสามารถเพิ่มระดบัการให้บริการ และน าไปสู่
การลดตน้ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 จากปัจจุบนัผูป้ระกอบการธุรกิจต่างๆไดเ้ห็นความส าคญัของผูป้ระกอบการขนส่ง
มากข้ึน เพราะความเช่ือมัน่ท่ีวา่ผูป้ระกอบการขนส่งจะช่วยพฒันาขีดความสามารถคุณภาพ
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และยกระดบัการบริการใหดี้ยิง่ข้ึน เป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและรองรับกบัความ
ตอ้งการของตลาดซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากน้ียงัคาดหวงัว่าจะช่วยลด
ตน้ทุนการขนส่งหรือสามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีพึงพอใจได ้ อีกทั้งยงัเป็นตวัก าหนด
ราคาสินค้าซ่ึงระยะทางมีผลต่อเช้ือเพลิงท่ีใช้ในการขนส่งสินค้าโดยราคาเช้ือเพลิงมี
แนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ หากไม่มีการบริหารการขนส่งท่ีดี จะท าให้เพิ่มตน้ทุนในดา้น
การขนส่งอีกด้วย ดงันั้นหากผูป้ระกอบการขนส่งบริหารงานขนส่งมีการบริหารจดัการ
ตน้ทุนการด าเนินงานท่ีดีจะสามารถท าใหป้ระหยดัตน้ทุนการขนส่งใหมี้ประสิทธิภาพ และ
สร้างความสามารถในการแข่งขนั 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจและเห็นถึงความส าคญัท่ีจะศึกษาถึงวิธีการทางดา้นโล
จิสติกส์ท่ีมีผลต่อการลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ส าหรับรถบรรทุก เพื่อทราบถึงแนวทาง
ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการในการลดตน้ทุนเพื่อน าไปปรับปรุงและพฒันาวิธีการลด
ตน้ทุนต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการท าวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการทางด้านโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า
ส าหรับรถบรรทุก 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัวธีิการทางดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อการลดตน้ทุน
การขนส่งสินคา้ในอุตสาหกรรมรถบรรทุก 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี คือ 
ผูป้ระกอบการและพนกังานในบริษทัระดบัปฏิบติัการข้ึนไปในอุตสาหกรรมรถบรรทุก 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาในส่วนความคิดเห็นท่ีเป็นปัจจยัส่วนบุคคล วิธีการ
ทางดา้นโลจิสติกส์ และ การลดตน้ทุนการขนส่งส าหรับรถบรรทุก ขอบเขตด้านตวัแปร
ศึกษา จะท าการศึกษาวิจยัเฉพาะตวัแปรท่ีส าคญั คือ ตวัแปรอิสระในท่ีน้ีจะประกอบดว้ย
วิธีการทางดา้นโลจิสติกส์ ไดแ้ก่ การท างานร่วมกนัในโซ่อุปทาน, ระบบทนัเวลาพอดี , 
เทคนิคมิลลรั์น และตวัแปรตามในท่ีน้ีคือการลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ส าหรับรถบรรทุก 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์เชิงวชิาการ 
  1.1 ไดศึ้กษาถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการขนส่ง ไดแ้ก่ การท างานร่วมกนัในโซ่
อุปทาน, ระบบทนัเวลาพอดี, เทคนิคมิลล์รัน เพื่อใชเ้ป็นตวัแปรในการลดตน้ทุนการขนส่ง
สินคา้ส าหรับรถบรรทุก 
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  1.2  เพื่อเป็นตวัแปรท่ีไดท้  าการศึกษาในการวิจยัจดัวา่เป็นตวัแปรทางดา้น
วชิาการท่ีทนัสมยัและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อไป 

2. ประโยชน์ต่อธุรกิจและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  2.1 สะทอ้นถึงปัญหาด้านตน้ทุนการขนส่ง และเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใน
การตดัสินใจเพื่อปรับปรุงและพฒันาระบบการขนส่งเพื่อลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้โดย
รถบรรทุก 
  2.2 เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดดี้ยิง่ข้ึน 
  2.3 เพื่อใหส้ามารถลดตน้ทุนการจดัส่งสินคา้โดยรถบรรทุกลงได ้
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานงานวจัิย 
 

วธีิการทางดา้นโลจิสติกส์มีความสัมพนัธ์กบัการลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ส าหรับ
รถบรรทุก 
นิยามศัพท์ 
 1. การขนส่ง คือ การเคล่ือนยา้ยบุคคล สัตวห์รือส่ิงของต่างๆดว้ยเคร่ืองมือในการ
ขนส่งจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง ด้วยกระบวนการจดัส่งตรงเวลา รูปแบบการจดัส่งท่ี
เหมาะสม มีตน้ทุนในการขนส่งต ่า ตามความประสงคแ์ละเกิดอรรถประโยชน์ตามตอ้งการ 
 2. การท างานร่วมกนัในโซ่อุปทาน คือการจดัการความสัมพนัธ์ของลูกคา้ในโซ่
อุปทานซ่ึงจะน าไปสู่การสร้างเคร่ืองมือวดัประสิทธิภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ไดแ้ก่ 
พนัธมิตรในเครือข่ายโซ่อุปทานจะมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัลูกคา้และสามารถ
มองเห็นภาพรวมการท างานของระบบเครือข่าย  
 3. ระบบทนัเวลาพอดี  คือ ระบบการส่งมอบ วตัถุดิบ สินคา้ หรือบริการ มาถึงผูใ้ช้
ในเวลาท่ีตอ้งการ และจ านวนท่ีตอ้งการใชเ้ท่านั้นโดยใชค้วามตอ้งการของลูกคา้เป็นเคร่ือง
ก าหนด  เพื่อเป็นการลดตน้ทุนจากขั้นตอนด าเนินงานท่ีไม่จ  าเป็นออกไป 

ตวัแปรอิสระ 

วธีิการทางดา้นโลจิสติกส์ 

- การท างานร่วมกนัในโซ่อุปทาน  

- ระบบทนัเวลาพอดี  

- เทคนิคมิลลรั์น 

การลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ส าหรับ
รถบรรทุก 

ตวัแปรตาม 
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 4. เทคนิคมิลล์รัน คือ การจดัส่งรูปแบบหน่ึงท่ีช่วยปรับปรุงระบบการจดัการดา้น
การขนส่ง โดยระบบมิลล์รันเป็นเทคนิคหน่ึงท่ีมาช่วยสนบัสนุนระบบทนัเวลาพอดี(Just-
in-Time : JIT)เพื่อช่วยลดตน้ทุนรวมของการขนส่งสินคา้ 
 5. ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ คือ ตน้ทุนรวมของการประกอบการขนส่งสินคา้ โดย
ครอบคลุมถึงค่าเส่ือมราคารถบรรทุก ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน ดา้นเช้ือเพลิงในการ
ขบัเคล่ือนรถบรรทุก ดา้นวสัดุส้ินเปลือง เช่น ค่ายางรถยนต ์ค่าซ่อมบ ารุง เป็นตน้ 
การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
มาเป็นกรอบในการศึกษาตามล าดบัต่อไปน้ี 
แนวความคิดเกีย่วกบัระบบทนัเวลาพอดี (Just In Time: JIT) 
  ระบบทนัเวลาพอดี (Just in Time) เป็นแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัระบบการผลิตของ
ญ่ีปุ่น โดยถูกน าไปพฒันาโดยบริษทั Toyota ซ่ึงได้รับความสนใจและเป็นท่ียอมรับจาก
ผูป้ระกอบการทัว่โลก  ระบบทนัเวลาพอดีโดยในท่ีน้ีคือ การน าระบบทนัเวลาพอดีมาใชใ้น
เร่ืองของการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ โดยบริษทัจะน าระบบทนัเวลาพอดีเขา้ไปประยุกตใ์ช้
กบัระบบในการท างานท่ีเป็นอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพท่ีดียิง่ข้ึน ซ่ึงระบบการท างานแบบระบบ
ทนัเวลาพอดีจะมุ่งเนน้ในการขจดัความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนจากการท างาน เพื่อส่งมอบสินคา้
ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการและทนัเวลา หรืออาจกล่าวไดอี้กนยัหน่ึงวา่ ความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนนั้น
เป็นตวัการท่ีท าใหร้ะยะเวลาในการท างานยาวนานข้ึนและควรมีเทคนิคในการท างานต่างๆ
ท่ีสามารถน ามาขจดัความสูญเปล่านั้นออกไปได ้ดงันั้นบริษทัควรให้ความส าคญัในเร่ือง
ของการขจดัความสูญเปล่า การปรับปรุงในส่วนของการใช้พนกังานหรือเคร่ืองจกัรท่ีมาก
เกินไป และ การปรับปรุงความไม่สม ่าเสมอในการท างานท าให้ระบบการด าเนินงานแบบ
ความสามารถในการตอบสนองตามสภาพของตลาดและกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่าง
ทันท่วงที โดยการด า เ นินงานควรพิจารณาถึงลักษณะของการท างานดังต่อไปน้ี 
 1. การด าเนินงานนั้นเป็นการเพิ่มความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ โดยเป็นการ
เน้นถึงการด าเนินงานในการเคล่ือนย้ายแบบทันเวลาพอดีและการขนส่งสินค้าท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนั 
 2. การด าเนินงานนั้นเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในทางธุรกิจ โดยมีเป้าหมายคือการลด
ตน้ทุน ดว้ยวธีิการกระจายความเส่ียงในเร่ืองของค่าใชจ่้ายในการท างานไปยงับุคคลท่ีสาม 
เพื่อเพิ่มความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางดา้นธุรกิจ 
 3. การด าเนินงานนั้นตอ้งมีการเช่ือมโยงกนัแบบบูรณาการและมีการส่ือสารขอ้มูล
กนัอยา่งทัว่ถึงทั้งภายในและภายนอกบริษทั เพื่อการไดรั้บข่าวสารร่วมกนั โดยมีเป้าหมาย
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เพื่อความพึงพอใจของลูกคา้เป็นท่ีตั้ง ดงันั้นเพื่อเป็นการตอบสนองกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้อยา่งทนัท่วงที จึงเป็นสาเหตุท่ีท าให้บริษทัท่ีท าหนา้ท่ีในการจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ 
จ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงและพฒันารูปแบบการขนส่งของตวัเอง เช่น การพฒันาเพื่อลด
เวลาในการขนส่ง เพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย หรือเพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการขนส่งมาก
ยิง่ข้ึน ซ่ึงการขนส่งแบบระบบทนัเวลาพอดีก็ถือเป็นอีกทางเลือกหน่ึงในการพฒันารูปแบบ
การขนส่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหม้ากยิง่ข้ึน (วทิยา สุหฤทด ารง ,2549) 
เป้าหมายของระบบทนัเวลาพอดี (Just In Time : JIT) คือการพฒันามุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดย
มุ่งเน้นการขจดัความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้หมดไป มีปรัชญา แนวคิดและวิธี
ปฏิบติังานมากมายท่ีถูกน ามาใชเ้พื่อให้บรรลุเป้าหมายของระบบทนัเวลาพอดี ซ่ึงสามารถ
สรุปเป็นประเด็นส าคญัดงัน้ี 
 1. การขจดัความสูญเปล่า ซ่ึงหมายถึง การใดๆท่ีไม่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบับริการ
จะตอ้งถูกขจดัใหห้มดไป 
 2. เป้าหมายของระบบทนัเวลาพอดีคือ การเดินทางท่ีไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่
เป็นการเดินทางท่ีไม่เคยส้ินสุดและใหผ้ลตอบแทนในแต่ละระยะกา้วท่ีเดินทาง 
 3. พสัดุคงคลงั คือ ความสูญเสีย การมีพสัดุคงคลงัท าให้เกิดปัญหาต่างๆท่ีควร
ไดรั้บการแกไ้ขถูกปกปิดไว ้ความสูญเสียน้ีตอ้งถูกขจดัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
 4. ลูกคา้ คือ ค าจ  ากดัความของคุณภาพ บรรทดัฐานของลูกคา้ท่ีประเมินค่าของการ
ส่งมอบ  
 5. ความยืดหยุ่นในการให้บริการส่งมอบซ่ึงครอบคลุมถึง ความรวดเร็วในการ
เปล่ียนแปลงการออกแบบและการเปล่ียนแปลงดา้นการใหบ้ริการส่งมอบสินคา้ 
 6. ให้ความเคารพและสนับสนุนซ่ึงกนัและกนับนพื้นฐานของความจริงใจและ
ความเช่ือใจ ไม่วา่จะเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งองคก์ร พนกังานองคก์ร ผูส่้งมอบ และ
ลูกคา้ 
 7. การท างานเป็นทีมเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อการบรรลุขีดความสามารถใน
การส่งมอบ ซ่ึง ผูบ้ริหาร ฝ่ายสนบัสนุน และฝ่ายปฏิบติัการ จะตอ้งเขา้มามีส่วนร่วม 
 8. พนักงานผู ้ซ่ึงเป็นผู ้ปฏิบัติงาน มักจะเป็นแหล่งท่ีให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการท างานไดดี้ท่ีสุด 

ดงันั้น ระบบทนัเวลาพอดี (Just In Time : JIT) จึงถือเป็นหวัใจส าคญัอยา่งหน่ึง
ของระบบการขนส่งสินคา้และโลจิสติกส์ ระบบทนัเวลาพอดีหากมองในแง่มุมของการ
ขนส่ง จะต้องเป็นการขนส่งให้ทันตามเวลาท่ีก าหนด โดยมีเง่ือนไขในการขนส่ง 4 
ประการ ดงัน้ี 
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1. ส่งสินคา้ไดท้นัเวลา (Right Time) คือ ไม่ไปส่งสินคา้ก่อนเวลาท่ีลูกคา้ก าหนด 
และไม่ไปส่งหลงัเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

2. ส่งสินค้าได้ถูกต้อง (Right Goods) คือ การขนส่งสินค้าท่ีตรงกับส่ิงท่ีลูกค้า
ตอ้งการ 

3. สินคา้มีจ านวนถูกตอ้ง (Right Quantity) คือ การขนส่งสินคา้ไดต้รงตามจ านวน
ท่ีลูกคา้ตอ้งการ ไม่มีจ  านวนท่ีเกินหรือขาด 

4. ส่งสินคา้ไดถู้กสถานท่ี (Right Place) คือ การขนส่งสินคา้ไปยงัสถานท่ีท่ีลูกคา้
ตอ้งการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

หากตอ้งการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากบริษทัไปยงัลูกคา้ในรูปแบบของระบบทนัเวลา
พอดี (Just in Time) ตอ้งมีการจดัการท่ีครอบคลุมตั้งแต่แหล่งวตัถุดิบไปจนถึงแหล่งของ
ผู ้บริโภค ดังนั้ นการจัดการในส่วนของกระบวนการเคล่ือนย้ายและขนส่งสินจึงมี
ความส าคญัต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัได ้โดยการขนส่งสินคา้
ควรมีการด าเนินงานแบบท่ีเรียกวา่การขนส่งแบบบูรณาการ (Integration Logistics) จะเป็น
รูปแบบท่ีมีกระบวนการในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ท่ีเป็นองค์รวมในการจดัการวตัถุดิบ และ
สินคา้ จากแหล่งวตัถุดิบไปถึงผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อในลกัษณะแบบ Just In Time โดยแต่ละ
กิจกรรมจะมีปฏิสัมพนัธ์เชิงระบบในการสอดประสานกัน โดยอาศัยข้อมูลข่าวสาร 
(Information Flow) การคาดคะเนความตอ้งการของลูกคา้ (Demand Predictive) และการ
ลดตน้ทุนท่ีเกิดจากการลงทุนในทรัพยสิ์น (Fixed Asset) และใน Stockสินคา้ โดยการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในตัวสินค้าและบริการ ซ่ึงจะท าให้มีต้นทุนรวมท่ีดีกว่า 
ก่อให้เกิดมีความได้เปรียบในการแข่งขนั โดยเน้นความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ืองในการ
ยกระดบัคุณภาพสินคา้ใหสู้งข้ึน และลดของเสียจากการผลิตใหน้อ้ยลง สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของตลาดได้เร็วพนกังานทุกคนมีส่วนรวมท่ีจะตอ้งช่วยกนัแกปั้ญหาเม่ือมี
ปัญหาเกิดข้ึนในการผลิตเพื่อไมใ่ห้การผลิตหยุดชะงกัเป็นเวลานาน ถือเป็นแนวทางปฏิบติั
ของการบริหารจดัการท่ีมีความส าคญัต่อการวดัความส าเร็จของกลยุทธ์การผลิตอีกวิธีหน่ึง
ของการบริหารตน้ทุนในยคุโลกาภิวตัน์ (สุวรรณ หวงัเจริญสุข, 2557)  
 สรุปได้ว่า ในงานวิจยัเล่มน้ีไดเ้ลือกแนวความคิดเก่ียวกบัระบบทนัเวลาพอดี (Just 
In Time : JIT) มาเป็นตวัแปรอา้งอิงในการศึกษางานวิจยั เน่ืองจาก ระบบทนัเวลาพอดี 
(Just In Time : JIT) เป็นหวัใจท่ีส าคญัของระบบการขนส่งสินคา้ซ่ึงระบบทนัเวลาพอดีนั้น
สามารถตอบสนองการให้บริการขนส่งสินคา้ไดเ้ป็นอย่างดี มุ่งเน้นในการขจดัความสูญ
เปล่าท่ีเกิดข้ึนจากการท างานเพื่อให้เกิดการขนส่งสินคา้ได้ทนัเวลา ถูกตอ้งตรงกบัส่ิงท่ี
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ลูกคา้ตอ้งการขนส่งสินคา้ไดต้รงตามจ านวนท่ีลูกคา้ตอ้งการไม่มีจ  านวนท่ีเกินหรือขาดและ
ส่งสินคา้ไดถู้กสถานท่ีตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
ทฤษฎเีทคนิคมิลล์รัน (Milk Run) 
 มุ่งให้เกิดการขนส่งช้ินงานในปริมาณน้อยแต่หลายเท่ียวอย่างคุ้มค่า แนวคิด
ดงักล่าว คือ การก าหนดให้รถบรรทุกวิ่งรับสินคา้จากผูส่้งมอบแลว้น ามาส่งให้กบัโรงงาน
ตรงเวลาภายในวนัเดียวกนั รถบรรทุกจะถูกก าหนดให้ไปรับช้ินส่วนจากผูส่้งมอบทุกราย
และจดัส่งมาท่ีโรงงานได้มากกว่าวนัละเท่ียว ซ่ึงเทคนิคมิลล์รันนั้นเป็นปัจจยัสนับสนุน
ความส าเร็จระบบการจัดส่งสินค้าแบบทันเวลาพอดี ดังนั้ นการจัดระบบท าให้เกิด
ประสิทธิภาพจะตอ้งจดัตารางเวลาและจดัล าดบัวา่รถบรรทุกจะไปรับสินคา้จากผูส่้งมอบ
รายใดก่อน การจดัตารางเวลา และเส้นทางเดินรถแบบท่ีว่าน้ีจะท าให้เกิดการท างานได้
อย่างยืดหยุ่น ดังเช่น เม่ือรถบรรทุกท่ีวิ่งรับสินค้าตามเส้นทางวงในเกิดเหตุขดัข้อง ก็
สามารถใหร้ถบรรทุกท่ีวิง่อยูว่งนอกเขา้มารับสินคา้แทนได ้โดยทัว่ไปหลกัการน้ีใชไ้ดดี้กบั
ผูส่้งมอบระดบัในพื้นท่ี แต่แท้จริงแล้วเส้นทางวิ่งรถยนต์ในพื้นท่ี สามารถรวมผูจ้ดัส่ง
ช้ินส่วนซ่ึงเป็นผูดู้แลคลงัสินคา้ในพื้นท่ีไวด้ว้ยกนั กลุ่มผูจ้ดัส่งช้ินส่วนท่ีอยู่ต่างถ่ินและ
สามารถใชบ้ริการเส้นทางลกัษณะน้ีไดเ้ช่นกนั จะเกิดจากความร่วมมือกบัผูผ้ลิตช้ินส่วนกบั
ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ ซ่ึงส่งรถบรรทุกไปรับของจากโรงงานผลิตช้ินส่วนตามพื้นท่ีโซน
ต่างๆ ท าให้ประหยดัค่าใช้จ่ายมากกว่าท่ีผูผ้ลิตช้ินส่วนแต่ละรายจดัส่งเองส่งผลให้ลด
ปัญหาการจราจรท่ีติดขดัภายในโรงงานลง สามารถลดพื้นท่ีสต็อกวตัถุดิบเน่ืองจากระบบ
ท าให้สามารถรับวตัถุดิบไดห้ลากหลายดว้ยปริมาณต่อหน่วยสินคา้น้อยลง (ผศ.ดร.ชุติระ 
ระบอบ,2556) 
 การน าแนวคิดมิลล์รันไปปฎิบติัให้ประสบความส าเร็จนั้น มีองคป์ระกอบหลกัๆ
อยู ่3 ประการคือ 
 1. การจดัเตรียมบุคลากร 
 บุคลากรท่ีใช้เพื่อการจดัส่งแบบมิลล์รัน สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ ส่วนการ
วางแผนและส่วนปฏิบติัการ โดยทั้งสองกลุ่มจะมีรูปแบบของงานท่ีต่างกนั แต่ตอ้งมีการ
ติดต่อส่ือสารถึงกนัอยูเ่สมอ 
 2. การออกแบบบรรจุภณัฑ ์
 ก่อนท่ีจะมีการน าแนวคิดน้ีมาใช้ผูจ้ดัส่งแต่ละรายใช้บรรจุภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะและ
ขนาดแตกต่างกนัออกไป ความแตกต่างของบรรจุภณัฑ์เหล่าน้ีเกิดผลกระทบโดยตรงต่อ
ระบบการขนส่งแบบมิลลรั์น ซ่ึงถา้ไม่มีระเบียบปฎิบติัในการด าเนินงานมาตรฐานของการ
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บรรจุภณัฑ์ของกลุ่มผูจ้ดัส่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการขนส่งท่ีไม่เป็นไปตามท่ี
ก าหนด 
 3. การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละอุปกรณ์ 

ในการขนส่งแบบมิลล์รัน ไดมี้การน าเทคโนโลยีและระบบต่างๆ เขา้มาใชใ้นการ
สั่งซ้ือสินคา้ไปยงัผูจ้ดัส่งท าให้ขอ้มูลมีความแม่นย  าและรวดเร็วข้ึน ระบบต่างๆเหล่าน้ีมี
การเช่ือมต่อและเก่ียวข้องกัน เช่น ระบบEDI (Electronic Data Interchange) หรือระบบ 
Intranet เพื่อเป็นการส่งถ่ายขอ้มูลระหวา่งบริษทัผูผ้ลิต และผูจ้ดัหาวตัถุดิบในแต่ละราย  
เทคมิลล์รัน (Milk Run Delivery System) นั้นจะตอ้งยึดหลกัทางดา้นการเคล่ือนยา้ยหรือ
จดัส่ง (Logistics)โดยมีหวัขอ้หลกั ดงัน้ี 

- รูปแบบการจัดส่งจะต้องเป็นลักษณะวงรอบ สามารถหมุนเวียนได้ (Cyclic 
Rotation) 

- ในการส่งช้ินส่วน (Supply Part)จะตอ้งสั้ นมาก แม่นย  ากบัการผลิตท่ีแทจ้ริง 
(Short Lead-Time) 

- มีขีดความสามารถสูงในรถบรรทุก (High Loading Efficiency) 
- สามารถยดืหยุน่ในรูปแบบการจดัส่งได ้(Flexible to Change)  

ข้อดีของระบบมิลล์รัน 
 ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ(Supplier) แต่ละรายสามารถส่งวตัถุดิบ-สินคา้ของตนเขา้ไปท่ี
โรงงานผลิต (Manufacturer) โดยไม่ตอ้งพึ่งพาการกระจายสินคา้โดยรวมไปกบัช้ินส่วน
อ่ืนๆ ท าให้โรงงานผลิตมีความมัน่ใจว่าได้สินคา้ตามจ านวน และเวลาท่ีก าหนด เพราะ
โรงงานผลิตเป็นผูค้วบคุมการขนส่งเอง (ค านาย อภิปรัชญา, 2556) 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากเทคนิคมิลล์รัน 
 จากการด า เนินการเทคนิคมิลล์รันน้ีก่อให้เ กิดประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจ
อุตสาหกรรมดงัต่อไปน้ี 

1. ลดการจราจรท่ีติดขดัในโรงงานลง เน่ืองจากมีผูจ้ดัหาวตัถุดิบ(Supplier) จ านวน
มากซ่ึงเดิมผูจ้ดัหาวตัถุดิบทุกรายจะตอ้งมาส่งวตัถุดิบให้ท่ีโรงงานเอง ท าให้การจราจร
ติดขดัมากในโรงงาน โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีผูจ้ดัหาวตัถุดิบมาพร้อมกนั 

2. ลดพื้นท่ีในการเก็บวตัถุดิบลง เน่ืองจากไม่ตอ้งท าการสต๊อกวตัถุดิบไว ้จากเดิม
ซ่ึงผูจ้ดัหาวตัถุดิบท่ีมาส่งแต่ละรายจะตอ้งส่งในปริมาณมากในแต่ละคร้ัง ท าให้ตอ้งมีการ
สร้างคลงัสินคา้เพื่อเก็บวตัถุดิบ แต่จากการน าเอาระบบมิลล์รันมาใช้ ท าให้สามารถรับ
วตัถุดิบได้หลากหลายชนิด แต่ปริมาณต่อหน่วยสินค้าต ่า จึงไม่จ  าเป็นต้องเก็บสต็อก
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วตัถุดิบ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการท าให้ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just In Time) ใน
การบรรลุผลส าเร็จดว้ย 

3. ควบคุมการน าเขา้วตัถุดิบไดต้รงตามเวลาและจ านวนท่ีตอ้งการ ท าให้ลดตน้ทุน
ลงอย่างเห็นได้ชัด สามารถต่อรองลดราคาวตัถุดิบลง เน่ืองจากไปรับวตัถุดิบเอง และ
สนบัสนุนระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีไดดี้ยิ่งข้ึน และคุม้ค่าเน่ืองจากไปรับวตัถุดิบได้
หลากหลายชนิดในแต่ละคร้ัง เกิดการประหยดัเน่ืองจากขนาด(Economy of Scale)สามารถ
รับวตัถุดิบไดว้นัละหลายรอบ 

4. เป็นการลดสินคา้คงคลงั (Inventory Stock) ของบริษทัผูผ้ลิตและบริษทัจดัหา
วตัถุดิบ 

5. ท าให้ตน้ทุนดา้นการจดัส่งวตัถุดิบลดลง ซ่ึงเป็นผลดีต่อทั้งผูซ้ื้อวตัถุดิบ และ
ผูข้ายวตัถุดิบ 

6. การเขา้ส่งของช้ินส่วนเป็นลกัษณะท่ีดีมีความสม ่าเสมอ การเขา้มาของวตัถุดิบ
ท าให้สามารถก าหนดเวลาได้ ซ่ึงจะท าให้จุดรับสินคา้สามารถแบ่งปริมาณงานได้อย่าง
เพียงพอ และเหมาะสมกบัวตัถุดิบท่ีเขา้มา 

7. โดยรวมสามารถช่วยลดจ านวนรถท่ีมาส่งช้ินส่วนให้น้อยลงเป็นผลท าให้ก๊าซ
คาร์บอนไดออก ไซด์ท่ีปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศลดลงตามไปดว้ย ซ่ึงเป็นการลดมลพิษ
ทางอากาศ และเป็นการช่วยลดปัญหาโลกร้อนลงได ้

8. ลดการน าเขา้น ้ามนัเช้ือเพลิงเน่ืองจากจ านวนรถท่ีจะใชใ้นการรับส่งวตัถุดิบ 
9. ระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ เพราะจ านวนรถท่ีใชล้ดลง ขนาด เส้นทางการ

ขนส่งมีความเหมาะสม (สนัน่ เสรีเชาว,์ 2551) 
สรุปได้ว่า ในงานวิจยัเล่มน้ีไดเ้ลือกทฤษฎีเทคนิคมิลล์รัน (Milk Run) มาเป็นตวั

แปรอา้งอิงในการศึกษางานวจิยัเน่ืองจากเทคนิคมิลลรั์นความยืดหยุน่ในการขนส่งสินคา้ มี
การวางแผนเส้นทางการขนส่งท่ีให้เหมาะสม เพื่อก าหนดตารางเวลาการเดินรถซ่ึงเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการขนส่งสินคา้ ลดขั้นตอนท่ีซบัซ้อนยุง่ยาก และเทคนิค
มิลลรั์นยงัเป็นปัจจยัท่ีสนบัสนุนความส าเร็จระบบการจดัส่งสินคา้แบบทนัเวลาพอดีอีกดว้ย 
ทฤษฏีการท างานร่วมกนัในโซ่อุปทาน (Supply Chain Collaboration) 

การท างานร่วมกนัในโซ่อุปทาน (Supply Chain Collaboration) หรือการจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัคู่คา้ในโซ่อุปทาน เป็นการสร้างบทบาทใหม่ส าหรับการจดัการโซ่อุปทาน
ความหมายของการท างานร่วมกนัในโซ่อุปทาน คือ ตั้งแต่สองบริษทัข้ึนไปร่วมกนัวางแผน
และด าเนินงานร่วมกนัเพื่อความส าเร็จท่ียิ่งมากกว่าด าเนินการเองโดยล าพงั การท างาน
ร่วมกันคือ การปฏิบติังานร่วมกันระหว่างบริษทัท่ีมีความอิสระต่อกนัแต่บริษทัมีความ
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เก่ียวขอ้งกนัในการใช้ทรัพยากรและความสามารถร่วมกนัเพื่อการตอบสนองลูกคา้ตาม
เป้าหมายของการท างานร่วมกัน (Collaboration) ระดับความสัมพันธ์ของการท างาน
ร่วมกนั(Collaboration) เป็นลกัษณะท่ีประกอบข้ึนเป็นความสัมพนัธ์นั้นมีพื้นฐานจากการ
แบ่งปันขอ้มูลข่าวสาร การเปิดเผยและซ่ือสัตยต่์อกนั ความร่วมมือและการวางแผน การ
แบ่งปันผลก าไรและความเส่ียงร่วมกนัและสุดทา้ยคือการมีเป้าหมายหรือกลยุทธ์ท่ีเป็นไป
ในทิศทางเดียวกนั 
 ความร่วมมือในการบริหารงานขนส่งสินค้า  (Collaboration Transportation 
Management) หรือ (CTM) ได้ประยุกต์ และน าเสนอการท างานรูปแบบใหม่โดยการ
ร่วมมือกันบริหารการจัดส่งสินค้า คือกระบวนการประสานความร่วมมือในการวาง
แผนการพยากรณ์สินคา้ และการเติมเต็มสินคา้เกิดการร่วมมือกนับริหารการจดัส่งสินคา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล และระบบการเคล่ือนไหวท่ีผูผ้ลิตสินคา้ และผูซ้ื้อสินคา้ร่วมมือกบัผู ้
ให้บริการเพื่อการด าเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการขจัด
กระบวนการท างานท่ีไร้ประสิทธิภาพจากระบบการให้บริการขนส่งสินคา้คือ การลดเวลา
รอคอย การรับขนส่งอยา่งเต็มประสิทธิภาพของยานพาหนะ การลดการวิ่งเท่ียวเปล่าในขา
กลบั ลดการเกิดความผิดพลาดในการขนส่งท่ีคาดไม่ถึง การลดความผิดพลาดในการวาง
บิลและการส่ือสารท่ีผดิพลาด โดยมุ่งประสานความร่วมมือในความสัมพนัธ์ระหวา่ง ลูกคา้ 
ผูว้า่จา้งขนส่ง ผูใ้หบ้ริการขนส่ง และผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ภายนอก   

ในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานส่ิงส าคญัท่ีถือวา่เป็นจุดเร่ิมตน้และส้ินสุด
ของความสัมพนัธ์ก็คือ ลูกคา้  หากธุรกิจไม่มีลูกคา้ก็ไม่สามารถเกิดข้ึนหรือด าเนินการ
ต่อไปได้ สินค้าและบริการท่ีผลิตข้ึนนั้นจะเกิดความต้องการของลูกค้า และบริการจะ
มุ่งเนน้เพื่อตอบสนองลูกคา้เป็นส าคญัเร่ิมตั้งแต่การส ารวจความตอ้งการของลูกคา้  การส่ง
มอบหรือจดัส่งสินคา้จะตอ้งมีความถูกตอ้งรวดเร็วเพื่อให้ลูกคา้พึงพอใจ ความตอ้งการของ
ลูกคา้เป็นแรงผลกัดนัใหโ้ซ่อุปทานเกิดความเคล่ือนไหว ตลอดจนมีการศึกษาถึงการจดัการ
โซ่อุปสงค์ (Demand Chain) ซ่ึงเป็นการศึกษาทางด้านของลูกค้ามิใช่ด้านของผูจ้ ัดหา
เหมือนเช่นโซ่อุปทานประเด็นส าคัญในท่ีน้ีก็คือ ศึกษาและท าความเข้าใจว่าลูกค้ามี
ความสัมพนัธ์กบักระบวนการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอยา่งไรหรือในรูปแบบใด จดัการ
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในโซ่อุปทานดว้ยวิธีใดจึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามท่ีลูกคา้ตอ้งการมากท่ีสุด โดยมีปัจจยัท่ีเป็นตวัช้ีวดัได้แก่ การ
ตอบสนองท่ีรวดเร็ว ความถูกตอ้ง การตรงต่อเวลาประสิทธิภาพในดา้นการให้บริการท่ี
ลูกคา้พึงพอใจควบคู่กบัการไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงประเด็นส าคญัก็คือ (ชุติระ ระบอบ
, 2556) 
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การจดัการห่วงโซ่อุปทานเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับูรณาการ (Integration) และ
การจดัการในองคก์ร โดยไดมี้การน าห่วงโซ่อุปทาน กิจกรรมต่างๆในห่วงโซ่อุปทาน และ
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมความสัมพนัธ์และความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
กระบวนการทางธุรกรรมท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มในสินคา้และบริการน ามาซ่ึงความสามารถใน
การแข่งขันได้อย่างยงัยืนปฏิสัมพนัธ์ของการจดัการกระบวนการต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ
อุปทานของสินคา้และบริการ โดยการปฏิสัมพนัธ์จะมีลกัษณะเชิงบูรณาการโดยมีเป้าหมาย
ในการท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มและสนองตอบต่อความตอ้งการของตลาด การผลิต การกระจาย
และการส่งมอบสินค้าและยงัรวมถึงการส่ือสารสนเทศของข้อมูลและข่าวสารโดยมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะลดต้นทุนรวมของธุรกิจและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขัน รวมถึง
กระบวนการเคล่ือนยา้ยสินค้าจนถึงมือผูต้้องการสินค้า ทั้ งน้ี กระบวนการต่างๆ จะมี
ปฏิสัมพนัธ์ในลกัษณะของบูรณาการ ทั้งน้ี ภารกิจส าคญัของการจดัการห่วงโซ่อุปทานนั้น
คือการมุ่งให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด โดยเน้นในเร่ืองประสิทธิผลเชิงต้นทุน
ผลตอบแทนทางธุรกิจ และยงัรวมไปถึงการประสานและร่วมมือกนัระหวา่งสมาชิกในห่วง
โซ่อุปทานซ่ึงประกอบไปดว้ยซพัพลายเออร์ลูกคา้หรือผูใ้ห้บริการล าดบัต่างๆสาระส าคญั
คือการจดัการห่วงโซ่อุปทานเป็นการจดัการในเร่ืองของการจดัหาและความตอ้งการภายใต้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัต่างๆโดยความหมายของการจดัการห่วงโซ่อุปทานโดยรวมจะ
เป็นการจดัการโดยเนน้ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในห่วงโซ่อุปทานซ่ึงมีเป้าหมายท่ีเด่นชดั
ในเร่ืองของการลดตน้ทุน (ค านาย อภิปรัชญาสกุล,2556) 

การจดัการห่วงโซ่อุปทานมีเป้าหมายเพื่อลดความไม่แน่นอนและความเส่ียงโดย
ให้มีระดบัสินคา้คงเหลือท่ีมีผลในทางบวกมีการบริหารวงรอบ (Cycle time) การบริหาร
กระบวนการและการบริการท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับลูกคา้หรือผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย (End 
Customer Service) ซ่ึงการจดัการห่วงโซ่อุปทานนั้นมีความส าคญัต่อองคก์รต่างๆซ่ึงสาเหตุ
ท่ีต้องมีการศึกษาและประยุกต์ใช้หลักการของการจดัการห่วงโซ่อุปทานเข้าไปไวใ้น
หน่วยงานเน่ืองจาก องค์กรใดท่ีมีการด าเนินงานหรือเช่ือมโยงติดต่อกบัหน่วยงานท่ีท า
ธุรกิจกบัคู่คา้ซ่ึงจะตอ้งมีปัญหาเกิดข้ึนไม่มากก็น้อย ดงันั้นการจดัการห่วงโซ่อุปทานจึง
มุ่งเน้นในการแกปั้ญหาในดา้นต่างๆ ประสิทธิภาพของระบบห่วงโซ่อุปทานจะช่วยสร้าง
คุณค่าให้แก่ผลิตภณัฑ์จากการจดัการห่วงโซ่อุปทานและสามารถท่ีจะสนับสนุนในดา้น
ราคาและดา้นปริมาณของอาหารเพื่อการส่งออก  

การศึกษาการจดัการทั้งโลจิสติกส์และโซ่อุปทานน าไปสู่ขอ้สรุปท่ีวา่การจดัการโล
จิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นการจดัการแบบบูรณาการโดยเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ไม่วา่
จะเป็นการจดัซ้ือ การผลิต การจดัส่ง ฯลฯ โดยเป็นการประสานงานกนัระหว่างสมาชิก
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ภายในโซ่อุปทานตั้งแต่ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบไปจนถึงผูบ้ริโภค ภายใตเ้ป้าหมายของการลดตน้ทุน
ของระบบการเพิ่มระดับการให้บริการน าไปสู่ประสิทธิภาพและการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ (ทวศีกัด์ิ เทพพิทกัษ,์ 2550)  

สรุปได้ว่า ในงานวิจัยเล่มน้ีได้เลือกทฤษฎีการท างานร่วมกันในโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Collaboration) มาเป็นตัวแปรอ้างอิงในการศึกษางานวิจัยเน่ืองจากใน
ลกัษณะของการท างานร่วมกนัในระบบโซ่อุปทานนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
ในกระบวนการท างานของธุรกิจเพื่อตอบสนองความพึ่งพอใจของลูกคา้ควบคู่ไปกบัการ
ไดรั้บการบริการท่ีมีคุณภาพ และลดหรือควบคุมตน้ทุนใหต้ ่าท่ีสุด 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วทิวสั รุ่งเรืองผล (2549) การศึกษาปัญหาและการก าหนดกลยุทธ์ในการลดตน้ทุน
ในระบบการขนส่ง กรณีศึกษา บริษทั สหพฒันาภูเก็ตขนส่ง จ ากดั ไดท้  าการศึกษาในเร่ือง
เก่ียวกับการจดัเส้นทางการขนส่ง เพื่อลดปัญหาต้นทุนค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงในระบบการ
ขนส่งวตัถุประสงค์ในการท าการศึกษา เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีมีต่อ
บริษทัเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในทางปฏิบติั ซ่ึงจะ
น าไปสู่แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ และช่วยท าให้บริษทัสามารถ
ด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาส าคญัท่ีท าให้ตน้ทุน
ในระบบการขนส่งของบริษทัเพิ่มสูงข้ึน คือ ปัญหาค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงในระบบการขนส่งท่ี
เพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัภายใน คือ การขาดการก าหนดเส้นทางท่ีเป็น โดย
แนวทางในการน าไปปฏิบติัจะใช้กลยุทธ์การท างานเป็นทีมและการสร้างแรงจูงใจเขา้มา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดว้ย 

สุภาถนุช  สุชาตวุฒิ (2556) การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์
ขั้นตอน และค่าใชจ่้ายในกระบวนการขนส่งสินคา้ของบริษทั และท าการปรับปรุงระบบ
การขนส่งสินคา้ของบริษทัไปยงัลูกคา้  และตวัแทนจ าหน่าย โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การลด
ต้นทุนทางด้านการขนส่ง และการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างานในแต่ละ
ขั้นตอน เพื่อเป็นการพฒันาระบบงานของบริษทั อีกทั้งยงัสามารถท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งข้ึน ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่าบริษทัสามารถลด
ตน้ทุนทางโลจิสติกส์ของการจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้และตวัแทนจ าหน่ายในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลตลอดช่วง 3 เดือนของการทดลองระบบ บริษทัสามารถลดระยะเวลาการรอ
คอยสินคา้ของลูกคา้ และตวัแทนจ าหน่ายลงไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ท่ีมีการปรับปรุง ปรับ
ลดกระบวนการจดัส่งสินคา้ท าให้ใชเ้วลาในการจดัส่งสินคา้ ซ่ึงเป็นการเพิ่มความพึงพอใจ
ในการบริการลูกคา้ใหก้บัลูกคา้มากข้ึนอีกทางหน่ึงอีกดว้ย 
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น าพล ลาวลัยะวฒัน์ (2554) เป็นการศึกษารูปแบบการขนส่งแบบความร่วมมือ
ระหวา่งเจา้ของสินคา้โดยไม่ผา่นตวักลาง : กรณีศึกษาความร่วมมือระหวา่งบริษทัน ้ าตาล 
และบริษทัคา้ปลีกสมยัใหม่ การศึกษาของบริษทัน ้ าตาลและบริษทัร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ 
ในการศึกษาน้ีน าแนวคิดความร่วมมือมาใช้ในการพฒันากระบวนการมาตรฐานในการ
ขนส่งสินคา้แบบความร่วมมือระหวา่งเจา้ของสินคา้อนัเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาดา้น
โซ่อุปทานระหว่างคู่คา้ กระบวนการมาตรฐานส าหรับการขนส่งในรูปแบบความร่วมมือ
ระหวา่งเจา้ของสินคา้ท่ีพฒันาข้ึนนั้นลดเวลาเฉล่ียของเวลารวมในการเขา้รับสินคา้ลงเหลือ
ต ่ากวา่ 3 ชัว่โมงโดยลดจ านวนรถท่ีใชเ้วลาเกิน3 ชัว่โมงในการรับสินคา้ลง 20 % และลด
ตน้ทุนการขนส่ง 65 % ซ่ึงการขนส่งสินคา้ระหวา่งโรงงานน ้ าตาลและศูนยก์ระจายสินคา้
ดว้ยรูปแบบความร่วมมือระหวา่งเจา้ของสินคา้นั้นท าให้ตน้ทุนรวมในการกระจายสินคา้
ผา่นศูนยก์ระจายสินคา้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถบริหารให้เกิดการกระจายสินคา้ผา่นช่องทาง
น้ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

สุทธิพนัธ์ พรมมา, มาโนช โลหเตปานนท ์(2555) ในการศึกษาการท างานระหวา่ง
ผูว้่าจา้งขนส่ง (Shipper)และผูใ้ห้บริการขนส่ง(Carrier) ทั้ง 2 บริษทัมีความสัมพนัธ์เป็น
พนัธมิตรกนั (Partnership) มีระดบัการท างาน Cooperation คือเป็นระดบัการปฏิบติังาน
ร่วมกนั โดยพิจารณาจากการท างานและการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกนั  ,มีการท าสัญญาใน
การท างานขนส่งสินคา้ระหว่างกนัระยะยาว ,ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัโดยใช้โทรศพัท์ มี
การประชุมผลการด าเนินงานกนัปีละ 1 คร้ัง และทุกคร้ังท่ีเกิดปัญหาในการด าเนินงาน ซ่ึง
จากการส ารวจการด าเนินงานบริษทักรณีศึกษาทั้ง 2 บริษทัผูว้ิจยัไดพ้บการท างานของทั้ง 2 
บริษทั มีความยุง่ยากในการบริหารจดัการและระดบัการให้บริการท่ีลดลง ในการลดหรือ
ก าจดัการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพเหล่าน้ีสามารถท าไดโ้ดยการพฒันาความร่วมมือของ
ทั้ง 2 บริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัของการท างานร่วมกนั (Collaboration) 

สุนทรี เจริญสุข (2555) ศึกษารูปแบบและลกัษณะการด าเนินการของบริษทั วี-
เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ  ากดั และวิเคราห์การจดัการกิจกรรม โลจิสติกส์ท่ีสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัของบริษทั ว-ีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ  ากดั เพื่อศึกษาแนวทางการก าหนดรูปแบบ
การจัดการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยเชิงกลยุทธ์ท่ีท าให้
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นตน้ทุน ในเร่ืองการส่งมอบสินคา้ในสภาพท่ีสมบูรณ์และส่ง 
ณ สถานท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการอยา่งถูกตอ้ง มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด ร้อยละ 34.8 พบวา่ บริษทั 
วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีกิจกรรมการขนส่ง ท่ีมีการตรวจเช็คความถูกตอ้งสินคา้ก่อน
น าส่ง ปัจจยัเชิงกลยุทธ์ท่ีท าให้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นการตอบสนองอย่างรวดเร็ว 
ในเร่ืองการตอบสนองอยา่งรวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ของบริษทั มีความเห็นดว้ยมาก
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ท่ีสุด ร้อยละ 37.0 พบว่า บริษทั วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีกิจกรรมการบรรจุภณัฑ์จะ
ตรวจเช็คอุปกรณ์ และเคร่ืองมือก่อนน าไปใชง้าน เพื่อลดความล่าชา้ในการด าเนินงาน และ
มีกิจกรรมการจดัการวตัถุดิบ ท่ีมีการจดัการดูแลความสะอาดก่อนจดัส่ง เพื่อลดความ
เสียหายหรือ สูญหายสินคา้ และมีการตรวจเช็คสภาพสินคา้ลูกคา้ทุกสัปดาห์ และมีการ
เช็คสต๊อกทุกเดือน ในเร่ืองการส่งมอบสินค้าเวลาท่ีลูกคา้ต้องการ หรือกรณีเร่งด่วน มี
ความเห็นด้วยมากท่ีสุด ร้อยละ 35.9 พบว่า บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ  ากัด มีกิจ
กรรมการบริหารสินค้า สามารถจ่ายสินค้าได้ตรงเวลาท่ีก าหนดไว ้ในเร่ืองการจดัการ
กิจกรรมโลจิสติกส์อยา่งมีประสิทธิภาพท าให้บริษทัสามารถตอบสนองอยา่งรวดเร็ว ส่วน
แนวทางการก าหนดการจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ พบว่าการให้บริการกบัลูกคา้
ต้องท าให้ลูกค้าพอใจมากท่ีสุดอย่างมีประสิทธิภาพจากความพึงพอใจของลูกค้า โดย 
บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ  ากัด มีการจัดระบบ Customer Relationship Management 
(CRM) เพื่อเป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธ์ในการติดตามปัญหา 

ฐิติมา จ านงค์ผล (2550) การศึกษาเร่ือง การประยุกต์การน าเข้าวตัถุดิบแบบ
ทนัเวลาพอดีของอุตสาหกรรมบรรจุช้ินส่วนรถยนตส่์งออก โดยเนน้ศึกษาและประยุกตใ์ช้
ระบบทนัเวลาพอดีเพื่อลดปริมาณสินคา้คงคลงั ลดตน้ทุนจม จากการศึกษาพบว่ามีความ
สูญเปล่าในการจดัเก็บวตัถุดิบมาเกินความจ าเป็น การท างานซ ้ าซ้อน การไหลของงาน
ไม่ไดป้ระสิทธิภาพ ขอ้มูลการสั่งซ้ือวตัถุดิบล่าช้าไม่แม่นย  า และขั้นตอนการท างานท่ีไม่
จ  าเป็น การแกไ้ขปรับปรุงท าไดโ้ดยการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีเพื่อ
ปรับปรุงแกไ้ขการท างานท่ีซบัซอ้น และการไหลของงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  

อรชุมา หนูน้อย (2554) การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัการบริหาร
ทัว่ไปและปัจจยัการจดัการเพื่อประสิทธิภาพการขนส่งของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งโดย
รถบรรทุก ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัการบริหารทัว่ไปของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งโดย
ภาพรวมมีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ผูป้ระกอบการให้ความส าคญักับปัจจยัด้านการ
ควบคุมและดา้นการจดัการองค์การสูงกวา่ปัจจยัดา้นการวางแผนและดา้นการจูงใจ  และ 
ปัจจยัการจดัการเพื่อประสิทธิภาพการขนส่งของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่ง  โดยภาพรวมมี
ความส าคญัอยู่ในระดบัมากผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นความรวดเร็วและ
ปัจจยัดา้นความปลอดภยัสูงกว่าปัจจยัดา้นการประหยดั  ดา้นความแน่นอนเช่ือถือไดต้รง
ต่อเวลา  และดา้นความสะดวกสบาย 
วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นในการใชว้ิธีการทางดา้นโลจิสติกส์ท่ี
มีผลต่อการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส าหรับรถบรรทุกเป็นการวิจัย เ ชิงส ารวจ 
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(Exploratory Research) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเก่ียวกบัวิธีการทางดา้นโลจิสติกส์ท่ีมี
ผลต่อการลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ส าหรับรถบรรทุก 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการและพนกังานในบริษทั
ระดบัปฏิบติัการข้ึนไปในอุตสาหกรรมรถบรรทุก จากสถานประกอบการในเขตพื้นท่ี
ปริมณฑลจ านวน 1,041 แห่งและ จงัหวดักรุงเทพมหานครจ านวน 1,559 แห่ง รวมทั้งส้ิน 
2,600 แห่ง (กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557)โดย
ค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร ทาโร่ ยามาเน่ (Taro  Yamane,1973) ระดบัความเช่ือมัน่ 
95% หรือค่าความคลาดเคล่ือน 0.05 จากการค านวณได้ขนาดตวัอย่าง 347 ตวัอย่าง แต่
เพื่อให้ได้จ  านวนของกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมในการเก็บขอ้มูลจริงจึงเก็บจ านวน 350 
ตวัอยา่ง 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัศึกษาความคิดเห็นในการ
ใชว้ธีิการทางดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีผลต่อการลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ส าหรับรถบรรทุก โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น Check List
วเิคราะห์ดว้ยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)   
 ส่วนท่ี 2 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิธีการทางดา้นโลจิสติกส์ประกอบดว้ย วิธีการ
ทางดา้นโลจิสติกส์รวม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ระบบทนัเวลาพอดี (Just In Time : JIT), เทคนิคมิลล์
รัน(Milk Run),  การท างานร่วมกันในโซ่ อุปทาน (Supply Chain Collaboration)ซ่ึ ง
แบบสอบถามเป็นลกัษณะ Likert Scale แบ่งระดบัความคิดเห็นในการใชว้ิธีการทางดา้นโล
จิสติกส์ ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิ่งใน เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่ค่อยเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
วเิคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัการลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้ส าหรับรถบรรทุก ซ่ึง
แบบสอบถามเป็นลกัษณะ Likert Scale แบ่งระดบัความคิดเห็นในการลดตน้ทุนการขนส่ง
สินค้าส าหรับรถบรรทุกวิเคราะห์ด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามปลายเปิดให้ผูต้อบสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือ
ขอ้เสนอแนะ 

 
 



460 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 52.3  
มีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 43.4 ระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 68.9  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี
ระดบัปฏิบติัการ คิดเป็นร้อยละ 53.7 ส่วนใหญ่มีประสบการการณ์ท างาน 2-5 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 29.1 
 2. ผลการวเิคราะห์ระดับความคิดเห็นในการใช้วธีิการทางด้านโลจิสติกส์  
 ระบบทนัเวลาพอดี (Just In Time : JIT) 

  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัในการเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ ใน
ระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.38 โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการขนส่ง  เ ช่น  ระบบการบริหารจัดการการขนส่งสินค้า 
(Transportation Management System : TMS) เป็นตน้ ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.52  

 ด้านเทคนิคมิลล์รัน (Milk Run) 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัในการเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการขนส่ง

สินคา้ ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
รถบรรทุกท่ีใช้ในการขนส่งสินคา้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49  

ด้านการท างานร่วมกนัในโซ่อุปทาน (Supply Chain Collaboration)  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัในการเลือกใช้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการขนส่ง

สินคา้ ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.29 โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีอาจเกิดระหว่างขนส่งสินค้าโดยตกลงกับคู่ค้าไว้
ล่วงหน้าและมีการก าหนดมาตรฐานการท างานของพนกังาน ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.39  
 3. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นในการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส าหรับ
รถบรรทุก 
  ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นในการลด
ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ส าหรับรถบรรทุก ในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.35   
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โดยรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ มีเส้นทางการขนส่งท่ีเหมาะสมกบัตน้ทุน ในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 
อภิปรายผล 
  การวิจยัเร่ือง ผูว้ิจยัอภิปรายผลการวิจยัในประเด็นท่ีน่าสนใจ ผลการวิจยัพบว่า 
วิธีการทางด้านโลจิสติกส์มีความสัมพันธ์กับการลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส าหรับ
รถบรรทุก โดยเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าความสัมพนัธ์มากท่ีสุด ดงัน้ี 

1. ดา้นเทคนิคมิลลรั์น (Milk Run) 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่ามีความสัมพนัธ์กับการลดต้นทุนการขนส่ง

สินคา้ส าหรับรถบรรทุกในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยั วิทวสั รุ่งเรืองผล
(2549) การศึกษาปัญหาและการก าหนดกลยุทธ์ในการลดตน้ทุนในระบบการขนส่ง ได้
ท าการศึกษาในเร่ืองเก่ียวกับการจัดเส้นทางการขนส่ง เพื่อลดปัญหาต้นทุนค่าน ้ ามัน
เช้ือเพลิงในระบบการขนส่งวตัถุประสงค์ในการท าการศึกษา เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา
และผลกระทบท่ีมีต่อบริษทัเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และเพื่อก าหนดกลยุทธ์
ในทางปฏิบติั ซ่ึงจะน าไปสู่แนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ และช่วยท า
ให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างย ัง่ยืนต่อไปในอนาคต จากการศึกษาพบว่า ปัญหา
ส าคญัท่ีท าให้ตน้ทุนในระบบการขนส่งของบริษทัเพิ่มสูงข้ึน คือ ปัญหาค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง
ในระบบการขนส่งท่ีเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยภายใน คือ การขาดการ
ก าหนดเส้นทางท่ีเป็น โดยแนวทางในการน าไปปฏิบติัจะใชก้ลยุทธ์การท างานเป็นทีมและ
การสร้างแรงจูงใจเขา้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพดว้ย และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั สุภาถนุช  
สุชาตวุฒิ (2556) ผลจากการศึกษาวิจยัพบว่าบริษทัสามารถลดตน้ทุนทางโลจิสติกส์ของ
การจดัส่งสินคา้ให้ลูกคา้และตวัแทนจ าหน่าย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลตลอดช่วง 3 
เดือนของการทดลองระบบ บริษทัสามารถลดระยะเวลาการรอคอยสินคา้ของลูกคา้  และ
ตวัแทนจ าหน่ายลงไดจ้ากการจดัส่งสินคา้ท่ีมีการปรับปรุงปรับลดกระบวนการจดัส่งสินคา้
ท าให้ใช้เวลาในการจดัส่งสินคา้ ซ่ึงเป็นการเพิ่มความพึงพอใจในการบริการลูกคา้ให้กบั
ลูกคา้มากข้ึนอีกทางหน่ึงอีกดว้ย 

2. ดา้นการท างานร่วมกนัในโซ่อุปทาน (Supply Chain Collaboration)  
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัการลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้
ส าหรับรถบรรทุกในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั น าพล ลาวลัยะวฒัน์  (2554) 
เป็นการศึกษารูปแบบการขนส่งแบบความร่วมมือระหว่างเจ้าของสินค้าโดยไม่ผ่าน
ตัวกลาง : กรณีศึกษาความร่วมมือระหว่างบริษัทน ้ าตาลและบริษัทค้าปลีกสมัยใหม่ 
การศึกษาของบริษทัน ้ าตาลและบริษทัร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ ในการศึกษาน้ีน าแนวคิด
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ความร่วมมือมาใช้ในการพฒันากระบวนการมาตรฐานในการขนส่งสินค้าแบบความ
ร่วมมือระหวา่งเจา้ของสินคา้อนัเป็นเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาดา้นโซ่อุปทานระหวา่งคู่คา้ 
กระบวนการมาตรฐานส าหรับการขนส่งในรูปแบบความร่วมมือระหว่างเจา้ของสินคา้ท่ี
พฒันาข้ึนนั้นลดเวลาเฉล่ียของเวลารวมในการเขา้รับสินคา้ลงเหลือต ่ากวา่ 3 ชัว่โมงโดยลด
ในการรับสินคา้ลง 20% และลดตน้ทุนการขนส่ง 65% ซ่ึงการขนส่งสินคา้ระหวา่งโรงงาน
น ้ าตาลและศูนยก์ระจายสินคา้ด้วยรูปแบบความร่วมมือระหว่างเจา้ของสินคา้นั้นท าให้
ตน้ทุนรวมในการกระจายสินคา้ผา่นศูนยก์ระจายสินคา้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถบริหารให้เกิด
การกระจายสินคา้ผา่นช่องทางน้ีไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั สุทธิพนัธ์ พรม
มา, มาโนช โลหเตปานนท ์(2555) ในการศึกษาการท างานระหวา่งผูว้า่จา้งขนส่ง (Shipper) 
และผูใ้หบ้ริการขนส่ง (Carrier) ทั้ง 2 บริษทัมีความสัมพนัธ์เป็นพนัธมิตรกนั (Partnership) 
มีระดบัการท างาน Cooperation คือเป็นระดบัการปฏิบติังานร่วมกนั โดยพิจารณาจากการ
ท างานและการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกัน, มีการท าสัญญาในการท างานขนส่งสินค้า
ระหว่างกันระยะยาว, ติดต่อส่ือสารระหว่างกันโดยใช้โทรศพัท์ มีการประชุมผลการ
ด าเนินงานกนัปีละ 1 คร้ัง และทุกคร้ังท่ีเกิดปัญหาในการด าเนินงาน ซ่ึงจากการส ารวจการ
ด าเนินงานบริษทักรณีศึกษาทั้ง 2 บริษทัผูว้ิจยัได้พบการท างานของทั้ง 2 บริษทั มีความ
ยุง่ยากในการบริหารจดัการและระดบัการใหบ้ริการท่ีลดลง ในการลดหรือก าจดัการท างาน
ท่ีไม่มีประสิทธิภาพเหล่าน้ีสามารถท าไดโ้ดยการพฒันาความร่วมมือของทั้ง 2 บริษทัให้อยู่
ในระดบัของการท างานร่วมกนั (Collaboration) และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั สุนทรี  เจริญ
สุข (2555) ศึกษารูปแบบและลกัษณะการด าเนินการของบริษทั วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ  ากดั 
และวิเคราะห์การจดัการกิจกรรม โลจิสติกส์ท่ีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัเพื่อ
ศึกษาแนวทางการก าหนดรูปแบบการจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษา
พบวา่แนวทางการก าหนดการจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ พบวา่การให้บริการกบั
ลูกคา้ตอ้งท าใหลู้กคา้พอใจมากท่ีสุดอยา่งมีประสิทธิภาพจากความพึงพอใจของลูกคา้ โดย 
บริษทั วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีการจดัระบบ Customer Relationship Management 
(CRM) เพื่อเป็นตวัเช่ือมความสัมพนัธ์ในการติดตามปัญหา 
 3. ดา้นระบบทนัเวลาพอดี (Just In Time : JIT ) 
 จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัการลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้
ส าหรับรถบรรทุกในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัฐิติมา จ านงผล (2550) 
การศึกษาเร่ือง การประยุกต์การน าเขา้วตัถุดิบแบบทนัเวลาพอดีของอุตสาหกรรมบรรจุ
ช้ินส่วนรถยนต์ส่งออก โดยเน้นศึกษาและประยุกต์ใช้ระบบทนัเวลาพอดีเพื่อลดปริมาณ
สินคา้คงคลงั ลดตน้ทุนจม จากการศึกษาพบวา่มีความสูญเปล่าในการจดัเก็บวตัถุดิบมาเกิน
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ความจ าเป็น การท างานซ ้ าซ้อน การไหลของงานไม่ได้ประสิทธิภาพ ขอ้มูลการสั่งซ้ือ
วตัถุดิบล่าช้าไม่แม่นย  า และขั้นตอนการท างานท่ีไม่จ  าเป็น การแกไ้ขปรับปรุงท าไดโ้ดย
การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดีเพื่อปรับปรุงแกไ้ขการท างานท่ีซับซ้อน 
และการไหลของงานท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยั สุนทรี เจริญสุข 
(2555) ศึกษารูปแบบและลกัษณะการด าเนินการของบริษทั วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ  ากดั และวิ
เคราห์การจดัการกิจกรรม โลจิสติกส์ท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของบริษทั วี-
เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ  ากดั เพื่อศึกษาแนวทางการก าหนดรูปแบบการจดัการโลจิสติกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัเชิงกลยุทธ์ท่ีท าให้ได้เปรียบทางการแข่งขนัดา้น
ตน้ทุน ในเร่ืองการส่งมอบสินคา้ในสภาพท่ีสมบูรณ์และส่ง ณ สถานท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการ
อยา่งถูกตอ้ง มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด ร้อยละ 34.8 พบวา่ บริษทั ว-ีเซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ  ากดั 
มีกิจกรรมการขนส่งท่ีมีการตรวจเช็คความถูกตอ้งสินค้าก่อนน าส่ง ปัจจยัเชิงกลยุทธ์ท่ีท า
ให้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดา้นการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ในเร่ืองการตอบสนองอย่าง
รวดเร็วในการให้บริการลูกคา้ของบริษทั มีความเห็นด้วยมากท่ีสุด ร้อยละ 37.0 พบว่า 
บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ  ากัด มีกิจกรรมการบรรจุภัณฑ์จะตรวจเช็คอุปกรณ์ และ
เคร่ืองมือก่อนน าไปใชง้าน เพื่อลดความล่าชา้ในการด าเนินงาน และมีกิจกรรมการจดัการ
วตัถุดิบ ท่ีมีการจดัการดูแลความสะอาดก่อนจดัส่ง เพื่อลดความเสียหายหรือ สูญหายสินคา้ 
และมีการตรวจเช็คสภาพสินคา้ทุกสัปดาห์ และมีการเช็คสต๊อกทุกเดือน ในเร่ืองการส่ง
มอบสินคา้เวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ หรือกรณีเร่งด่วน มีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด ร้อยละ 35.9 
พบว่า บริษทั วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ  ากดั มีกิจกรรมการบริหารสินคา้ สามารถจ่ายสินคา้ได้
ตรงเวลาท่ีก าหนดไว ้ในเร่ืองการจดัการกิจกรรมโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพท าให้
บริษทัสามารถตอบสนองอย่างรวดเร็ว และยงัสอดคล้องกับงานวิจยั อรชุมา  หนูน้อย 
(2554) การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัการบริหารทัว่ไปและปัจจยัการจดัการ
เพื่อประสิทธิภาพการขนส่งของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งโดยรถบรรทุก ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจยัการจดัการเพื่อประสิทธิภาพการขนส่งของผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่ง โดย
ภาพรวมมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากผูป้ระกอบการให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านความ
รวดเร็วและปัจจยัด้านความปลอดภยัสูงกว่าปัจจยัด้านการประหยดั  ด้านความแน่นอน
เช่ือถือไดต้รงต่อเวลา  และดา้นความสะดวกสบาย 
ข้อเสนอแนะ 

จากการสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุกควรมีการปรับปรุงดา้น การควบคุมในเร่ืองตน้ทุนการขนส่ง
สินคา้ร่วมกบัคู่คา้ เช่น สร้างพนัธมิตรคู่คา้ในดา้นต่างๆ เพื่อเพิ่มปัจจยัในการควบคุมตน้ทุน
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ของการขนส่งสินคา้ให้ผูป้ระกอบการสามารถลดตน้ทุนท่ีไม่จ  าเป็น และเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในดา้นตน้ทุน 
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษากระบวนการจดัการการด าเนินงานขนส่ง เพื่อให้สามารถแกปั้ญหาการ
ด าเนินงานของธุรกิจขนส่ง ใหมี้การพฒันาศกัยภาพในวธีิการทางดา้นโลจิสติกส์กบัการลด
ตน้ทุนการขนส่งสินคา้ส าหรับรถบรรทุกรองรับการแข่งขนัท่ีก าลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนั และ
ควรน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการลดตน้ทุนการขนส่งสินคา้และเพื่อเพิ่มความสามารถของการ
ให้บริการเพื่อเป็นตวัเช่ือมโยงการขบัเคล่ือนในการพฒันาท างานร่วมกนัให้ระบบขนส่ง
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและส่งผลถึงการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต  
ข้อเสนอแนะเพิม่เติมจากผู้ตอบแบบสอบถามมีดังต่อไปนี ้
 1. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการขนส่งเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นท่ีจะช่วยให้
ผู ้ประกอบการสามารถมีก าไรในการท าธุรกิจและสามารถช่วยลดต้นทุนได้ และ
ผูป้ระกอบการควรจะมีการวางแผนท่ีแม่นย  าในการขนส่งสินคา้ทุกคร้ัง  
 2. มีการติดเคร่ือง GPS ติดตามขนส่งสินค้าเพื่อความปลอดภยัในระหว่างการ
ขนส่งสินคา้ 
 3. อุปสรรคส าคญัอีกประการ คือ สภาพแวดลอ้มในการขนส่ง ไดแ้ก่ สภาพถนนท่ี
ช ารุด ท าใหก้ะเวลาในการขนส่งท่ีผดิพลาดได ้และภูมิอากาศ น ้าท่วม มรสุม 
 4. เป็นส่ิงท่ีดีในการลดค่าใชจ่้ายประหยดัเวลาติดตามงานไดร้วดเร็ว 
 5. ปัจจยัดา้นราคาน ้ามนัมีผลต่อการใหบ้ริการในธุรกิจขนส่งสินคา้ 
บรรณานุกรม 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย .์“ขอ้มูลสถิติการจดทะเบียนประกอบการการ
 ขนส่งสินคา้และจดัเก็บ”. เขา้ถึงไดจ้าก :  
 http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=492&filename=index,2557 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา.การใช้ SPSS for Windowsในการวิเคราะห์ข้อมูล.พิมพ์คร้ังท่ี20.
 กรุงเทพฯ : ธรรมสาร,2555. 
โกศล ดีศีลธรรม.เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในโลกธุรกิจยุคใหม่ .
 กรุงเทพฯ : อินฟอร์มีเดีย บุคส์,2547. 
ค านาย อภิปรัชญาสกุล.การจัดการขนส่ง(transport management).พิมพค์ร้ังท่ี1.นนทบุรี : 
 ซี.วาย.เซซ.เทิม. พร้ินต้ิง,2550. 
ค านาย อภิปรัชญาสกุล.การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า.พิมพค์ร้ังท่ี1.กรุงเทพฯ 
 :โฟกสัมีเดีย แอนด ์พบัลิชช่ิง,2556. 

http://www.dbd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=492&filename=index
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จตุัรงค์ เพลินหัด. “การศึกษาแนวทางในการลดตน้ทุนและการประเมินประสิทธิภาพใน
 การขนส่งสินคา้”.วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต,สาขาวิชาการจดัการขนส่ง
 และโลจิสติกส์ บณัฑิตวทิยาลยั,มหาวทิยาลยับูรพา,2550. 
ชุติระ ระบอบ.การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน.พิมพค์ร้ังท่ี2.สมุทรปราการ:โครงการ 

ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ,2556. 
ไชยยศ ไชยมัน่คง,และมยขุพนัธ์ุ ไชยมัง่คง.กลยทุธ์โลจิสติกส์และซัพพลายเชนเพ่ือแข่งขัน
 ในตลาดโลก.พิมพค์ร้ังท่ี1.นนทบุรี:ซี.วาย.เซซเทิม พร้ินต้ิง,2550. 
ฐิติมา จ  านงผล.“การประยกุตก์ารน าเขา้วตัถุดิบแบบทนัเวลาพอดีของอุตสาหกรรมช้ินส่วน 

ส่งออก”.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต,สาขาวิชาการจดัการการขนส่ง
และโลจิสติกส์,มหาวทิยาลยับูรพา,2550. 

ฐากร โศภาวชิรากานต.์“แนวทางการปรับปรุงการใหบ้ริการขนส่งขนาดใหญ่ ณ ท่ีท าการ 
ไปรษณีย์ เขตจตุจกัร”.รายงานการวิจัยในวิชาการศึกษาด้วยตนเอง,หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ,มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต,2555. 

เตชินี บุญรัตน์,และระวิวรรณ จึงวชักุล. “การวิเคราะห์ตน้ทุนในกระบวนการขนส่งสินคา้
 และแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพขนส่ง : กรณีศึกษา บริษทั ดีเอชแอล เซ็ก
 เ ซ ล ซั บ พ ล า ย เ ช น  ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ”วิ ท ย า ลั ย น วัต ก ร ร ม อุ ด ม ศึ ก ษ า ,
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2550. 
ทวศีกัด์ิ เทพพิทกัษ.์การจัดการลอจิสติกส์.พิมพค์ร้ังท่ี1.กรุงเทพฯ:ธรรกมลการพิมพ,์2550. 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ.การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS. กรุงเทพฯ: วี.อินเตอร์ 
 พร๊ินท,์2548 
น าพล ลาวลัยะวฒัน์. “รูปแบบความร่วมมือดา้นการขนส่งระหวา่งเจา้ของสินคา้โดยไม่ผา่น 

ตวักลาง”.วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต,ภาควิชาสาขาการจดัการโลจิสติกส์ , 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554. 

นิมิต ศิ ริวาร.“ปัจจัย ท่ีมี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของ
 ผูป้ระกอบการขนส่งสินคา้โดยรถบรรทุก เส้นทางการขนส่งภาคกลางและภาค
 ตะวนัออก.” วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต,สาขาบริหารธุรกิจ บณัฑิต
 วทิยาลยั,มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรีอยธุยา, 2553. 
พฒัน์ พิสิษฐเกษม.การจัดการการกระจายสินค้า.พิมพค์ร้ังท่ี4.ปทุมธานี:มหาวิทยาลยัรังสิต 
 ,2553. 
ภัทรกร ทองแย้ม.“การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ผูใ้ห้บริการขนส่งของกลุ่ม
 อุตสาหกรรมช้ินส่วนและยานยนต์ เขตอุตสาหกรรมภาคตะวนัออก.” ปริญญา
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 อุตสาหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต คณะเทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม,มหาวิยา
 ลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ,2550. 
ลิปตา ถนอมทรัพย์.“การพฒันาตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการขนส่งของผูป้ระกอบการใน
 อุตสาหกรรมเหล็ก”,วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,
 มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร,2551. 
วทิยา สุหฤทด ารง.The Toyota Way. กรุงเทพฯ: ส. เอเชียเพลส (1989) ,2549. 
วิทวสั ดุลพินิจพฒันา. “การศึกษาปัญหาและการก าหนดกลยุทธ์ในการลดตน้ทุนในระบบ
 การขนส่ง : กรณีศึกษา บริษทั สหพฒันาภูเก็ตขนส่ง จ ากดั.”รายงานวิจยัในวิชา
 การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง,หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการโล
 จิสติกส์ บณัฑิตวทิยาลยั,มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, 2549. 
วิษารัช สัญญาลกัษณ์ฤๅชยั. “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกผูป้ระกอบการขนส่งใน
 อุตสาหกรรมประกอบรถยนต์”. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์. 31 (ตุลาคม-ธนัวาคม 
 2552) : 1-13 
ศุภลกัษณ์ ใจสูง,ดร.อดิศกัด์ิ ธีรานุพฒันา. “การคดัเลือกผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์อของบริษทั 
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วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 
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