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บทคดัย่อ 

 

        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สระบุร ีเอ็คสเพรส  ประสบปญัหารายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ

พจิารณาถงึสาเหตุของปญัหาโดยขอ้มูลปฐมภูมหิรอืการใช้วธิกีารสมัภาษณ์และขอ้มูลทุตยิภูมิ

หรอืการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนินัน้พบว่าสาเหตุของปญัหาเกดิจาก 2 กรณีนัน้คอื 1. 

จากการไม่มปีระสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัยห์รอืรถบรรทุกนัน้เอง 2. การพึง่พาลูกคา้รายเดยีว
ซึ่งรายได้ของทางห้างฯจะลดลงเมื่อไม่มงีานขนส่งในบางช่วง ฉะนัน้จงึแก้ไขด้วยการเพิม่การ

ขนส่งเที่ยวกลบัและการเพิม่หน่วยธุรกจิใหม่เพื่อท าหน้าหางานขนส่งและลูกค้ารายใหม่ให้กบั

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั สระบุร ีเอค็สเพรส  

 วตัถุประสงค์ เพื่อศกึษากลยุทธ์ในการเตบิโตของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สระบุร ีเอค็สเพรส ใน

แงข่องรายได ้

 จากการศกึษาพบว่า ผลทีไ่ดเ้มื่อวดัดว้ยการวดัแบบสมดุล (Balanced Scorecard : BSC) 

ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2554 ถึง เดอืนมกราคม พ.ศ.2555 พบว่าในด้านการเงนินัน้มี

รายได้เพิม่ขึน้จ านวน 401,600 บาท ในดา้นลูกคา้นัน้มลีูกคา้ใหม่เพิม่ขึน้จ านวน 4 ราย ในดา้น

กระบวนการภายในพบว่ามชีนิดของสนิคา้ทีส่ามารถขนส่งไดเ้พิม่ขึน้จ านวน 3 ชนิด และในดา้น



จ 

 

การเรยีนรูแ้ละการพฒันานัน้พบว่าพนักงานมรีายไดเ้พิม่ขึน้จ านวนรอ้ยละ 58.34 ต่อเทีย่ว จาก

การเพิม่การขนส่งเทีย่วกลบั 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สระบุร ีเอ็คสเพรส ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ.2545  โดยมี

ส านักงานตัง้อยู่ในจงัหวดัสระบุรแีละมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเงนิ 1 ล้านบาท ท าธุรกิจ

ใหบ้รกิารขนส่งสนิคา้ในกบั บรษิทั ซเีมนต์ไทย โลจสิตกิส ์จ ากดั ซึง่ต่อมาเปลีย่นชื่อเป็น บรษิทั 

เอสซจี ีโลจสิตกิส ์แมเนจเมน้ท์ จ ากดั โดยบรษิทัฯดงักล่าวนัน้เป็นหน่วยธุรกจิย่อยของ บรษิทั 

ปนูซเีมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

        ในระยะเริม่แรกนัน้ทางหา้งฯไดร้บัมอบหมายใหข้นส่งปนูซเีมนต์ส าเรจ็รปูชนิดถุงจาก  อ.

แก่งคอย จ.สระบุร ีไปยงัประเทศกมัพูชาโดยผ่านชายแดนทาง อ.อรญัประเทศ จ.สระแก้ว โดย

เริม่ท าการขนส่งดว้ยรถบรรทุกชนิดหวัลาก (Tractor-Trailer) จ านวน 2 คนั  

 ต่อมามกีารเพิ่มจ านวนรถบรรทุกรวมทัง้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆท าให้สถานที่เดิมไม่

เพยีงพอต่อการด าเนินงาน จงึท าการยา้ยไปสถานทีท่ีก่วา้งขวางขึน้ สะดวกต่อการเดนิทาง และ

ไม่อยู่ในเขตชุมชนมากนัก จงึท าการตดัสนิใจยา้ยไปอยู่ที ่ต.ตะกุด จ.สระบุร ีโดยมขีนาดพื้นที่

ของส านกังานและบรเิวณจอดรถบรรทุกจ านวน 12 ไร ่ 

 ในปจัจุบนัทางห้างฯมรีถบรรทุกทัง้หมดจ านวน 25 คนั โดยแบ่งเป็นรถบรรทุกชนิดหวั

ลาก (Tractor-Trailer) 23 คนั และ รถบรรทุกชนิดพ่วง (Trailer) 2 คนั โดยท าการขนส่งสนิค้า

ชนิดต่างๆให้กบับรษิทั เอสซจี ีโลจสิตกิส์ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั และบรษิทัคู่ค้าไปยงัภาคต่างๆ

โดยเน้นไปทีภ่าคกลาง, ภาคตะวนัออก และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทัง้นี้ยงัคงใหค้วามส าคญั

กบัการขนส่งปนูซเีมนตไ์ปยงัประเทศกมัพชูาอยา่งต่อเนื่อง 
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การใหบ้รกิารดา้นการขนส่งใหก้บั บรษิทั เอสซจี ีโลจสิตกิส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั แบ่งออกเป็น 3 

ประเภทใหญ่ๆคอื 

        1.  การขนส่งสนิค้าประเภทปนูซเีมนต์ โดยมปีลายทางอยู่ทีป่ระเทศกมัพูชาซึง่คดิเป็น

รอ้ยละ 80 ของการขนส่งทัง้หมด 

 2.  การขนส่งสนิคา้วสัดุก่อสรา้ง อาทเิช่น กระเบือ้ง ไปยงัภูมภิาคต่างๆโดยเน้นไปทีภ่าค

กลาง, ภาคตะวนัออก และ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ่งคดิเป็นร้อยละ 15 ของการขนส่ง

ทัง้หมด 

 3.  การขนส่งสนิคา้อื่นๆ เช่น น ้าตาลทราย คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของการขนส่งทัง้หมด 

 

โครงสร้ำงผูถ้ือหุ้น 
 
นาย ผนิ เหลอืงสอาด  คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 

นาง สุมาล ีเหลอืงสอาด  คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 

นาย นท ีเหลอืงสอาด  คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 

 

กลุ่มลกูค้ำหลกัและสถำนกำรณ์ทัว่ไป 

ทางหา้งฯไดใ้หบ้รกิารขนส่งสนิคา้ใหก้บั บรษิทั เอสซจี ีโลจสิติกส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เพยีงราย

เดยีวนบัจากก่อตัง้กจิการในปี พ.ศ.2545 ซึง่ไดด้ าเนินต่อเน่ืองจนถงึปจัจบุนั 
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โครงสร้ำงกำรจดักำรองคก์ร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1 โครงสร้ำงกำรจดักำรองคก์ร 

 

 

 

 

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ (นายผนิ เหลอืงสอาด) 

 

ฝา่ยการเงนิ (นางสุมาล ีเหลอืงสอาด) ฝา่ยปฏบิตักิาร (นายนท ีเหลอืงสอาด) 

หวัหน้าฝ่าย

จดัการขนสง่ 

หวัหน้าชา่งใน

สว่นเคร่ืองยนต์

ดีเซล 

หวัหน้าชา่งใน

สว่นเคร่ืองยนต์ 

NGV 
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สภำพกำรแข่งขนัภำยในจงัหวดัสระบรุี 

        สถานการณ์การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมขนส่งโดยใช้รถบรรทุกแบบไม่ประจ าทาง
ภายในจงัหวดัสระบุรมีอียูส่งู โดยมผีูป้ระกอบการภายในจงัหวดัจ านวน 322 ราย (กลุ่มสถติกิาร
ขนส่ง,กองแผนงาน,2553) ซึง่พบว่ามกีารแข่งขนัดา้นราคา ด้านบรกิาร และ การแข่งขนัด้าน
เทคโนโลยอีย่างรุนแรงโดยมรีายละเอยีดของผูป้ระกอบการขนส่งรายใหญ่ภายในจงัหวดัสระบุรี
ดงันี้ 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อรพรรณขนส่ง 

บรษิทั เอกรฐัขนส่ง จ ากดั 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั มนีาทรานสปอรต์ 

บรษิทั โชคด ารงขนส่ง จ ากดั 

บรษิทั สุขสมเกยีรตขินส่ง(2004) จ ากดั 

บรษิทั เสรมิสนิไพบลูย ์จ ากดั 

บรษิทั ธนบุรหียุน่ศลิา จ ากดั 

บรษิทั เอสเจ สถาปตัย ์จ ากดั 

บรษิทั ชยัทรพัยส์ุวรรณ จ ากดั 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.รตันาขนส่ง 

บรษิทั เอสเอม็ซ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 

บรษิทั เค.เอน็.อารก์รุพ๊ จ ากดั 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั กจิเจรญิทรานสปอรต์ 

บรษิทั โชคอนนัต ์จ ากดั 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั บุญญฤทธิข์นส่ง(1999) 

บรษิทั มฑันาขนส่ง จ ากดั 
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บรษิทั รตันมงคลบางปะอนิขนส่ง จ ากดั 

บรษิทั ท๊อปมารนี จ ากดั 

บรษิทั ท.ีพ.ีเอส ทรคั 

บรษิทั นครหลวงเซอรว์สิ จ ากดั 

บรษิทั รตัสถติกรุป๊ จ ากดั  

บรษิทั เหนือบน จ ากดั 

บรษิทั ธารสุวรรณ จ ากดั 

บรษิทั สหเกยีรต(ิ1991) จ ากดั 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั นครสวรรคต์ัง้ประเสรฐิ 

บรษิทั เอม็.เอส.อาร ์โลจสิตกิส ์จ ากดั 

บรษิทั อนนัตกรณ์ จ ากดั 

บรษิทั เอยีเปียงเชยีง จ ากดั 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ประวตัเิอก็ซเ์พรส 

บรษิทั สุมนยาสระบุร ี(2001) ขนส่ง จ ากดั 

บรษิทั บุญถิน่ จ ากดั 

บรษิทั ภานุมาศ จ ากดั 

บรษิทั ดเีคโรด้เน๊ต จ ากดั 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ดวงตะวนั 
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และยงัพบว่ามกีารจดทะเบยีนพ่วง(Trailer) และกึ่งพ่วง(Semi-Trailer) ในปี พ.ศ.2554 จ านวน 

400 พ่วง (กลุ่มสถติกิารขนส่ง,กองแผนงาน,2554) ซึง่หมายความว่ามกีารเพิม่จ านวนรถบรรทุก

ขนส่งสนิคา้ภายในจงัหวดัสระบุรเีพิม่ขึน้ 

 

ปัญหำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

        ปญัหาขององค์กร คอื มรีายได้ลดลงอย่างต่อเน่ือง ดงัตารางที่ 1 เป็นผลมาจากไม่มกีล

ยทุธเ์พื่อเพื่อการเตบิโต อกีทัง้ทีผ่่านมาทางหา้งฯมลีกูคา้เพยีงรายเดยีวนับตัง้แต่ก่อตัง้กจิการมา 

ท าใหเ้กดิการพึง่พาลูกคา้รายเดยีว เป็นผลใหเ้มื่อลูกคา้ไม่มงีานขนส่งสนิค้า รถบรรทุกของทาง

หา้งฯจงึตอ้งจอดเป็นเวลานานซึง่เป็นการใชส้นิทรพัยไ์มเ่กดิประโยชน์เท่าทีค่วร 

 

ข้อมลูจำกงบกำรเงิน 

        งบการเงนิของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สระบุร ีเอค็สเพรส รวบรวมตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 ถงึ พ.ศ. 

2553 ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้,ต้นทุนการบรกิาร,ก าไรขัน้ต้น,ค่าใช้จ่ายในการขายและ

ด าเนินงาน,ก าไรก่อนหกัภาษแีละดอกเบีย้,ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล และ ก าไรสุทธ ิโดนพบว่าทาง

หา้งฯมรีายไดล้ดลงอยา่งต่อเนื่อง 

 

ตำรำงท่ี 1  ขอ้มลูทางการเงนิยอ้นหลงั 5 ปีของหา้งหุน้ส่วนจ ากดั สระบุร ีเอค็สเพรส 

 

 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 

รายได ้ 57.45 58.45 44.85 36.87 35.18 

ตน้ทุนการบรกิาร 50.74 51.35 34.55 26.66 26.17 

ก าไรขัน้ตน้ 6.71 7.1 10.3 10.21 9.01 
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ค่าใชจ้่ายในการขาย

และด าเนินงาน 

3.71 4.87 7.56 7.16 6.05 

ก าไรก่อนหกัภาษแีละ

ดอกเบีย้ 

3 2.23 2.74 3.05 2.96 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 0.90 0.67 0.82 0.91 0.89 

ก าไรสุทธ ิ 2.10 1.56 1.91 2.13 2.72 

                  หน่วย : ลา้นบาท 

 

ควำมส ำคญัและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นภำยในองคก์ร 

        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั สระบุร ีเอ็คสเพรส ได้ท าธุรกิจขนส่งปูนซเีมนต์ชนิดถุงให้กบับรษิัท 

เอสซจี ีโลจสิตกิส์ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั โดยในปี พ.ศ.2551 ถงึ พ.ศ.2553 ทางห้างฯมรีายได้

ลดลงตามล าดบัส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในดา้นการแข่งขนัและพฒันาองคก์ร โดย

ในอดตีนัน้ยงัไม่มกีารจดัท ากลยุทธเ์พื่อการเตบิโต อกีทัง้ภายในจงัหวดัสระบุรยีงัมกีารแข่งขนั

ภายในอุตสาหกรรมด้านการขนส่งสูง จงึท าให้ปจัจุบนัทางห้างฯยงัคงไม่สามารถที่จะเพิม่หรอื

รกัษารายไดใ้หม้คีวามมัน่คงและมกีารเตบิโตทีด่ไีด้ ซึง่หากยงัไม่ไดร้บัการแก้ไขปญัหาดงักล่าว

อาจส่งผลใหร้ายไดล้ดลงจนไมส่ามารถด าเนินกจิการต่อไปได้ 

 

วตัถปุระสงคข์องกำรศึกษำ 

        เพื่อก าหนดกลยทุธใ์นการเพิม่รายไดใ้หก้บั หจก.สระบุร ีเอค็สเพรส 

 

นิยำมค ำศพัทเ์ฉพำะ 

กำรขนส่ง  หมายความว่า การขนคน สตัว ์หรอืสิง่ของ โดยทางบกดว้ยรถ 
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กำรรบัจดักำรขนส่ง หมายความว่า การรบัจา้งรวบรวมคน สตัว์ หรอื สิง่ของ และจดัใหบุ้คคล

อื่นซึง่เป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบการขนส่งท าการขนส่งจากทีแ่ห่งหนึ่งไปยงัทีอ่กีแห่งหนึ่งใน

ความรบัผดิชอบของผูร้บัจดัการขนส่ง 

ผู้ประกอบกำรขนส่ง หมายถึง บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลที่ด าเนินการประกอบการขนส่งด้วย

รถยนต์บรรทุกได้แก่ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก  (พกุิลแก้ว พูลผล , 

2550) 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง หมายถึง ใบอนุญาตที่กรมขนส่งทางบกได้ก าหนดให้

ผูป้ระกอบการขนส่งไมป่ระจ าทางดว้ยรถบรรทุกตอ้งมใีบอนุญาตประกอบการขนส่งดงันี้ 

1) การขออนุญาตประกอบการขนส่ง ผู้ขออนุญาตประกอบการขนส่งต้องมคีุณสมบตัดิงันี้ 1) 

ต้องมสีญัชาติไทย 2) กรณีผู้ขอเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดต้องจดทะเบยีนตามกฎหมายไทย มี

ส านกังานใหญ่อยูใ่นประเทศไทย และเป็นทุนไทยไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้สบิเอด็ 3) กรณีผูข้อเป็น

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัสามญัต้องจดทะเบยีนตามกฎหมายไทย ต้องมสี านักงานใหญ่อยู่ในประเทศ

ไทยและผูเ้ป็นหุน้ส่วนทัง้หมดต้องมสีญัชาตไิทย 4) กรณีผู้ขอเป็นบรษิทัจ ากดัต้องมสี านักงาน

ใหญ่อยู่ในประเทศไทย กรรมการของบรษิทัจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งนึ่งต้องมสีญัชาตไิทย และทุน

บรษิทัไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้สบิเอด็ต้องเป็นของผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นบุคคลธรรมดาและมสีญัชาตไิทย

หรอืตอ้งเป็นของนิตบิุคคลตามกฎหมายไทยหรอืองคก์ารหรอืส่วนราชการไทย 5) กรณีผูข้อเป็น

บรษิทัมหาชนจ ากดัต้องตัง้อยู่ในประเทศไทย กรรมการบรหิารจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมี

สญัชาตไิทยและทุนไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้สบิต้องเป็นของบุคคลธรรมดาและมสีญัชาตไิทย หรอื

เป็นนิตบิุคคลและมคีุณสมบตัติาม ขอ้ 2, 3 และ 4 

 2) เงื่อนไขการอนุญาตประกอบการขนส่ง การอนุญาตประกอบการขนส่งมเีงื่อนไขดงันี้ 1) 

จ านวนรถทีต่้องใชใ้นการประกอบการขนส่ง 2) ลกัษณะ ชนิด และขนาดของรถต้องสอดคลอ้ง

กบัประเภทสนิที่รบัจา้งท าการขนส่ง 3) เครื่องหมายของผู้ประกอบการขนส่งที่ต้องให้ปรากฎ

ประจ าทุกคนั 4) เกณฑน์ ้าหนักบรรทุกและวธิกีารบรรทุก 5) ทอ้งทีท่ าการขนส่ง 6) มาตรฐาน

บรกิาร 7) สถานีเกบ็ซ่อมและบ ารงุรกัษา 

รถบรรทุกไม่ประจ ำทำง หมายถึง รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรอืสิ่งของเพื่อสินจ้างโดยไม่

ก าหนดเสน้ทาง 
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รถพ่วง หมายถงึ รถทีไ่ม่มเีครื่องยนต์ส าหรบัใช้ขบัเคลื่อนเอง จงึไม่สามารถเคลื่อนทีไ่ปไดด้ว้ย

ตนเอง ตอ้งมแีรงภาย นอกมาลากจงู เช่น รถหวัลาก,แรงงานจากสตัวเ์ลีย้ง รวมทัง้เครื่องจกัรกล

ภายนอกอื่นๆรถพ่วงทีใ่ชป้ระโยชน์กนัอย่าง กวา้งขวางในปจัจุบนัน้ีใชร้ถหวัลากมาลากจงูใชก้บั

การขนส่งสนิคา้ และวตัถุสิง่ของต่าง ๆ รถพ่วงทีใ่ชก้นัทัว่ ๆ ไป 

รถก่ึงพ่วง หมายถงึ มลีกัษณะคอืรถหวัลากตดิตัง้ จานเทรลเลอร ์(Fifth Wheel) รถกึ่งพ่วงใช้

บรรทุกน ้าหนกั เช่น มกีระบะบรรทุก เป็นตน้ 

ใบอนุญำตขบัข่ี หมายถงึ ใบอนุญาตขบัรถยนตต์ามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ ใบอนุญาตส าหรบั

คนขบัรถตามกฎหมายว่าดว้ยรถจา้ง 

 

แนวทำงกำรศึกษำ 

        1.  การสมัภาษณ์ผู้บรหิารเพื่อเก็บขอ้มูลและน าไปวเิคราะห์สภาพปญัหาในปจัจุบนั 

รวมถงึการหากลยทุธใ์นการเพิม่รายไดใ้หก้บัองคก์ร 

 2.  การวเิคราะหง์บการเงนิ 5 ปียอ้นหลงัเพื่อหาจุดบกพร่องในการด าเนินธุรกจิในปจัจุบนั 

รวมทัง้หากลยทุธใ์นการเพิม่รายได ้

 

ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 

 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบัในระยะสัน้นัน้ คอื การเพิม่รายได้ให้กบัองค์กรเพื่อให้มี

ศกัยภาพในดา้นการแขง่ขนัและสามารถด าเนินกจิการต่อไปได ้

        ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในระยะกลางนัน้ คอื การลดการพึ่งพาจากลูกคา้รายเดยีว 

โดยที่ผ่านมาทางห้างฯมลีูกค้าเพยีงรายเดยีวนั ้นอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในการประกอบ

กจิการไม่ว่าจะเป็นในด้านความไม่มัน่คงในการด าเนินกจิการในกรณีทีถู่กเลกิจา้ง หรอื การหา

รายได้ที่ไม่สม ่าเสมอโดยพบว่ามบีางช่วงเวลาที่รายได้ลดลงตามสภาวะการด าเนินธุรกจิของ

ลกูคา้เอง 
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        ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัในระยะยาวนัน้ คอื การสรา้งความมัน่คงในด้านฐานะทาง

การเงนิ และสามารถขยายกจิการใหเ้ตบิโตต่อไป 



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

        แนวคดิ และ ทฤษฎทีีน่ ำมำเกีย่วขอ้งในกำรก ำหนดกลยทุธเ์พื่อกำรเตบิโตของ หำ้งหุน้ส่วน

จ ำกดั สระบุร ีเอค็สเพรส มดีงันี้ 

1. กำรขนส่งสนิคำ้ดว้ยรถบรรทุก 

2. ทฤษฎแีละแนวคดิเกีย่วกบังำนดำ้นโลจสิตกิส ์

3. แนวคดิกำรวเิครำะหส์ำเหตุดว้ยแผนผงัสำเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

4. แนวคดิระบบวดัผลเชงิดุลยภำพ (Balanced Scorecard) 

5. แนวคดิเกีย่วกบักำรวเิครำะหง์บกำรเงนิ 

6. แนวคดิเกีย่วกบักลยทุธก์ำรเจรญิเตบิโต 

7. แนวคดิเกีย่วกบักำรลดกำรสญูเสยีพลงังำนจำกกำรขนส่งเทีย่วกลบั (Backhaul) 

8. กฎหมำยและระเบยีบขอ้บงัคบักำรขนส่งดว้ยรถบรรทุกในประเทศไทย 

 

การขนส่งด้วยรถบรรทุก ( Motor Carriers)  

        ไชยยศ ไชยมัน่คง และ มยุรพนัธ์ ไชยมัน่คง (2554: 103) ได้อธบิำยว่ำอุตสำหกรรม

ขนส่งดว้ยรถยนต์ (Motor Carrier) มคีวำมส ำคญักบักำรพฒันำเศรษฐกจิของประเทศ รถยนต์มี

ควำมไดเ้ปรยีบในกำรเขำ้ถงึชุมชนและพืน้ที ่ไดด้กีว่ำรปูแบบกำรขนส่งอื่น ขนำดกำรบรรทุกของ

รถยนตป์รมิำณไมม่ำกท ำใหม้คีวำมไดเ้ปรยีบทำงเศรษฐกจิในกำรใหบ้รกิำรระยะทำงสัน้  ขณะที่
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เรอืหรอืรถไฟมคีวำมได้เปรยีบด้ำนต้นทุนเมื่อขนส่งในระยะทำงไกลและขนส่งปรมิำณมำก 

ขอ้จ ำกดักำรให้บรกิำรของเรอืคอืต้องอำศยัแม่น ้ำหรอืชำยฝ ัง่ทะเลและต้องมคีวำมลกึมำกพอที่

เรอืจะเดนิทำงได ้ซึ่งแต่ละประเทศก็มแีม่น ้ำที่สำมำรถเดนิเรอืได้จ ำกดั ดงันัน้พื้นทีท่ี่ไม่มแีม่น ้ำ

เรอืก็เดนิไม่ได้จงึไม่สำมำรถให้บรกิำร ขณะที่รถไฟเดนิทำงไปตำมรำง เครอืข่ำยรถไฟมจี ำกดั 

รถไฟจงึใหบ้รกิำรไดเ้ฉพำะเสน้ทำงทีร่ำงเท่ำนัน้ 

  

ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบรถบรรทุก (Advantages and Disadvantages of Motor 

Carrier) 

        ไชยยศ ไชยมัน่คง และ มยุรพนัธ์ ไชยมัน่คง (2554: 104-106) ได้เปรยีบเทียบข้อ

ไดเ้ปรยีบและเสยีเปรยีบของรถบรรทุกดงันี้ 

 

ข้อได้เปรียบรถบรรทุก (Advantage of Motor Carriers)  

        1.  รวดเรว็: Speed รถบรรทุกจดัเป็นกำรขนส่งทีร่วดเรว็ ควำมรวดเรว็อยู่ทีย่ำนพำหนะที่

สำมำรถเดนิทำงด้วยควำมเรว็สูง รถบรรทุกขนส่งสนิค้ำไม่ไดม้ำก ดงันัน้จงึใช้เวลำน้อยในกำร

รวบรวมสนิคำ้ใหเ้ตม็คนัรถ (Full truck load : FTL) รวมทัง้กำรขนถ่ำยสนิคำ้ขึน้และออกจำกรถ

ใชเ้วลำน้อย ควำมรวดเรว็ในกำรขนส่งช่วยลดวงจรเวลำสัง่ซือ้ (Order Cycle Time) ท ำใหล้ด

สนิคำ้คงคลงั และลดควำมสญูเสยีทีเ่กดิจำกวสัดุเสื่อมสภำพรวมทัง้สนิคำ้หมดสมยัอกีดว้ย 

        2.  เป็นบรกิำรขนส่งจำกทีถ่งึที:่ Door-to-Door Service รถบรรทุกสำมำรถเดนิทำงไป

ตำมถนนใหญ่หรอืเล็กแม้แต่ไม่มถีนน หำกไม่มสีิ่งกีดขวำงหรอืสิ่งที่เป็นอุปสรรคจนเกินขดี

ควำมสำมำรถของรถบรรทุก ดงันัน้รถบรรทุกจงึสำมำรถเดนิทำงไปสถำนที่ต่ำงๆเพื่อบรรทุก

และขนถ่ำยสินค้ำได้ดีกว่ำรูปแบบกำรขนส่งอื่น. บริกำรขนส่งจำกที่ถึงที่หมำยถึง กำรใช้

ยำนพำหนะคนัเดยีวกนับรรทุกสนิค้ำจำกต้นทำงไปถงึปลำยทำง โดยสนิค้ำไม่ต้องเปลีย่นถ่ำย

ยำนพำหนะ ข้อได้เปรยีบรถบรรทุกที่ให้บรกิำรจำกที่ถึงที่ท ำให้ส่งมอบสนิค้ำได้รวดเร็ว ลด

ค่ำใช้จ่ำยขนถ่ำยสนิค้ำซ ้ำซ้อน ลดควำมเสยีหำยและสูญหำยของสนิค้ำระหว่ำงขนถ่ำยเปลี่ยน

ยำนพำหนะอกีดว้ย 
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        3.  เครอืค่ำยครอบคลุม: Extensive Road Network รฐับำลลงทุนสรำ้งถนนเชื่อมโยง

ภมูภิำค จงัหวดั อ ำเภอและหมูบ่ำ้น เครอืขำ่ยทีเ่ชื่อมโยงกนัท ำใหร้ถบรรทุกสำมำรถเขำ้ถงึไดทุ้ก

แห่ง ขณะทีร่ปูแบบกำรขนส่งอื่นมเีครอืข่ำยจ ำกดัจงึใหบ้รกิำรจ ำกดัอยูเ่ฉพำะบำงพืน้ที ่

 4.  ควำมเสยีหำยน้อย: Low Damage กำรขนส่งสนิคำ้ดว้ยรถบรรทุกมคีวำมรวดเรว็ 

สนิคำ้อยู่บนยำนพำหนะระยะเวลำสัน้ ประกอบกบัถนนไดม้ำตรฐำนและยำนพำหนะมรีะบบกนั

สะเทอืนด ีจงึลดควำมเสยีหำยของสนิคำ้ ผูร้บัสนิคำ้ไดร้บัสนิคำ้ในสภำพสมบรูณ์ 

        5.  ท ำใหก้ำรขนส่งสมบูรณ์: Complete Transportation กำรขนส่งรปูแบบอื่นไม่สำมำรถ

ให้บรกิำรสมบูรณ์เช่น รถไฟให้บรกิำรขนส่งแบบสถำนีถึงสถำนี หรอืเรอืให้บรกิำรขนส่งจำก

ท่ำเรอืถงึท่ำเรอื รถบรรทุกเป็นตวัเชื่อมต่อกบัรปูแบบกำรขนส่งอื่นและท ำใหก้ำรขนส่งสมบรูณ์  

 

ข้อเสียเปรียบรถบรรทุก (Disadvantage of Motor Carrier ) 

        1.  ค่ำขนส่งแพง: High Cost รถบรรทุกมตี้นทุนสูงโดยเฉพำะ ต้นทุนน ้ำมนัเชือ้เพลงิ 

น ้ำมนัหล่อลื่น และ ค่ำบ ำรุงรกัษำ ดงันัน้ค่ำระวำงรถบรรทุกจะสูงกว่ำกำรขนส่งรูปแบบอื่น 

ยกเวน้ทำงอำกำศ แต่รถบรรทุกสำมำรถใหบ้รกิำรแบบทีถ่งึที ่จงึลดค่ำใชจ้่ำยกำรขนถ่ำยซ ้ำซอ้น 

และลดเวลำเดนิทำงของสนิค้ำ ท ำให้ลดต้นทุนสนิค้ำคงคลงั ดงันัน้ บรษิทัจะต้องพจิำรณำจุด

แลกระหว่ำงได้เปรยีบกบัเสยีเปรยีบ (Trade-Off) คอืระหว่ำงค่ำระวำงสูงกบัค่ำใชจ้่ำยสนิค้ำคง

คลงัทีล่ดลงเพื่อใชต้ดัสนิใจเลอืกใชร้ปูแบบกำรขนส่ง 

 2.  บรรทุกสนิคำ้ไดน้้อย: Low Capacity ระวำงรถบรรทุกจ ำกดัดว้ยควำมยำว ควำมสูง

และน ้ำหนักบรรทุกตำมกฎหมำย รถบรรทุกจงึบรรทุกสนิค้ำได้น้อยเมื่อเปรยีบเทยีบกบักำร

ขนส่งด้วยรถไฟหรอืเรอื อย่ำงไรก็ตำมปจัจุบนัมกีำรพฒันำรถบรรทุกใหม้คีวำมสำมำรถในกำร

บรรทุกไดม้ำกขึน้ เช่น รถพ่วง 

 3.  อ่อนไหวต่อสภำพอำกำศ: Weather Sensitive ในภำวะมภียัธรรมชำตทิ ำใหถ้นนถูก

ตดัขำดรถบรรทุกวิง่ผ่ำนไมไ่ดม้ผีลใหก้ำรส่งมอบสนิคำ้ล่ำชำ้ได้ 
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การบริการรถบรรทุกรบัจ้าง : For-Hire Motor Carrier 

        ไชยยศ ไชยมัน่คง และ มยุรพนัธ์ ไชยมัน่คง (2554: 106) ได้อธบิำยว่ำผู้รบัจำ้งขนส่ง

สำธำรณะให้บรกิำรกับบุคคลทัว่ไปโดยไม่เลอืกปฏิบตัิและเก็บค่ำบรกิำรในอตัรำที่ก ำหนดผู้

รบัจำ้งขนส่งสำมำรถจ ำแนกไดด้งันี้ 

        1.  ผูป้ระกอบกำรขนส่งรบัจำ้งในทอ้งถิน่ ผูป้ระกอบกำรในทอ้งถิน่ใหบ้รกิำรไปรบัสนิคำ้

จำกผูส้่งของ และส่งมอบสนิคำ้ใหก้บัผูร้บัภำยในเขตกำรคำ้ โดยปกตแิลว้ผูป้ระกอบกำรขนส่งใน

ทอ้งถิน่จะท ำงำนรว่มกนักบัผูจ้ำ้งขนส่งระหว่ำงเมอืง 

 2.  ผูป้ระกอบกำรขนส่งรบัจำ้งระหว่ำงเมอืง สำมำรถแบ่งผูป้ระกอบกำรรบัจำ้งเป็นแบบ

เหมำคนั (Truck Load : TL) และรบัจำ้งแบบไม่เหมำคนั (Less-Than –Truck Load : LTL) 

ผูป้ระกอบกำรรบัจำ้งแบบเหมำคนัรถใหบ้รกิำรกบัผูส้่งของทีส่่งของในปรมิำณขัน้ต ่ำที่ก ำหนดก็

จะไดอ้ตัรำค่ำระวำงแบบเหมำคนัรถ ในกรณีปรมิำณสนิคำ้ไม่ถงึก ำหนดขัน้ต ่ำกจ็ะต้องจ่ำยส่วน

ต่ำง และเมื่อถงึปลำยทำงกส็่งมอบสนิคำ้ใหผู้ร้บัรำยเดยีว ผูป้ระกอบกำร LTL ใหบ้รกิำรกบัผูส้่ง

สนิค้ำรำยย่อยดงันัน้จงึต้องรวบรวมสนิค้ำจำกผู้ส่งหลำยรำย เพื่อให้เต็มคนัรถที่เดนิระหว่ำง

เมอืง (Line Haul) และเมื่อถงึปลำยทำงกจ็ะแยกสนิคำ้ (Break-bulk) เพื่อส่งมอบใหผู้ร้บัหลำย

รำย กำรรวบรวมและกระจำยสนิคำ้เพื่อส่งมอบใหลู้กคำ้จะต้องใชส้ถำนีสนิค้ำ (Terminal) ทีต่้น

ทำงและปลำยทำง ขณะทีผู่ป้ระกอบกำร TL ไมต่อ้งมสีถำนีสนิคำ้ 

 3. ผู้ประกอบกำรขนส่ง LTL แบบใหม่ : Hybrid LTL Carrier ตำมที่กล่ำวมำ

ผูป้ระกอบกำรขนส่ง LTL ใหบ้รกิำรกบัลูกคำ้รำยย่อยและคดิค่ำระวำงในอตัรำสูงกว่ำกำรขนส่ง 

TL ทัง้นี้เพรำะผูป้ระกอบกำร LTL มตีน้ทุนทีส่งู ผูป้ระกอบกำรขนส่ง LTL แบบใหม่ใหบ้รกิำรกบั

ผูส้่งของทีส่่งสนิคำ้ระหว่ำงเมอืงครัง้ละปรมิำณมำก แต่ไม่เตม็คนัรถในอตัรำค่ำระวำง TL (Line-

Haul rates) บวกค่ำหยุดสนิคำ้ (Stop-off) ทุกครัง้ ผูป้ระกอบกำรแบบนี้จะต้องมสีถำนีรวบรวม

สนิค้ำ (Consolidation Terminals) แต่ไม่ใชส้ถำนีแยกสนิคำ้ (Break-bulk terminals) โดยส่ง

มอบสนิค้ำตรงใหก้บัลูกค้ำแต่ละรำยตำมเส้นทำงทีใ่ห้บรกิำร ผู้ส่งของแมส้่งสนิค้ำไม่เต็มคนัรถ

แต่เสยีค่ำระวำงในอตัรำส่งสนิคำ้เตม็คนัรถ 
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ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบังานด้านโลจิสติกส ์

        ไชยยศ ไชยมัน่คง และ มยุรพนัธ ์ไชยมัน่คง (2550) ไดศ้กึษำและพบว่ำกำรปรบัปรุงและ

พฒันำระบบหรอืกลยุทธต่์ำงๆ ย่อมก่อใหเ้กดิต้นทุนมำกมำยทัง้ทีส่ำมำรถมองเหน็และแยกแยะ

ไดถ้งึทีม่ำของตน้ทุนนัน้ หรอืบำงครัง้อำจจะไม่สำมำรถบอกไดถ้งึทีม่ำของต้นทุนทีช่ดัเจนนัน้ได ้

ดงันัน้หำกผู้บรหิำรในองค์กรสำมำรถที่จะมองเห็นต้นทุนในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพแลว้นัน้ ยอ่มใชเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนัทีส่ ำคญัในยุคปจัจุบนั กำรแข่งขนัใน

เรื่องของเครื่องจกัรที่ทนัสมยั ระบบสำรสนเทศ หรอืแมแ้ต่กลยุทธ์ในกำรจดักำรต่ำงๆ นัน้ใน

ปจัจบุนัทุกองคก์รมคีวำมเท่ำเทยีมกนัในกำรน ำมำใชท้ัง้สิน้ ดงันัน้กำรใหค้วำมส ำคญัในเรื่องของ

ต้นทุน จึงเรียกได้ว่ำเป็นประเด็นส ำคัญที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบกำรควรน ำมำประกอบกำร

พิจำรณำวำงแผนกำรด ำเนินงำนควำมสำมำรถในกำรจดักำรและควบคุมต้นทุนได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพสูงสุดนัน้ ส่งผลให้ผู้บริหำรในองค์กรมองเห็นค่ำใช้จ่ำย หรอืต้นทุนที่เกินควำม

จ ำเป็นต่ำงๆ และหำทำงป้องกนั หรอืแกไ้ขไมใ่หเ้กดิมขีึน้ในกระบวนกำรด ำเนินกำรทำงธุรกจิ    

        ในกำรบรหิำรธุรกจิใหป้ระสบควำมส ำเรจ็ ฝำ่ยบรหิำรจ ำเป็นต้องทรำบต้นทุนทีเ่กดิขึน้จรงิ 

หรือใกล้เคียงกับควำมเป็นจริงมำกที่สุด เพื่อน ำข้อมูลที่ไปใช้ในกำรวำงแผน ควบคุมและ

ตดัสนิใจในปญัหำต่ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรผลติ กำรจ ำหน่ำย และกำรจดัส่งสนิค้ำหรอืบรกิำร 

รวมถงึกำรก ำหนดกลยทุธใ์หเ้หมำะสมทีสุ่ดส ำหรบัธุรกจิเพื่อควำมส ำเรจ็ขององคก์รในระยะยำว 

กำรบรหิำรตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิำพโดยสำมำรถลดต้นทุนหรอืค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่จ ำเป็นใหอ้อกไปจำก

ระบบส่งผลให้ธุรกจิมกี ำไรเพิม่มำกขึ้น อกีทัง้ผู้บรหิำรยงัสำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อได้เปรยีบใน

กำรแข่งขนัทำงด้ำนต้นทุนสบืไป กล่ำวคอืต้นทุนที่ลดต ่ำลงย่อมส่งผลให้ผู้บรหิำรสำมำรถปรบั

โครงสรำ้งรำคำขำยให้ลดลงได้อกีด้วย ซึ่งแน่นอนที่ผู้บรโิภคย่อมเกดิควำมพงึพอใจในระดบัที่

สงูขึน้ถำ้น ำไปเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งทีม่คีุณสมบตัขิองสนิคำ้หรอืบรกิำรทีเ่ท่ำเทยีมหรอืใกลเ้คยีง

กนัเนื่องจำกควำมต้องกำรที่เพิม่มำกขึ้นของลูกค้ำนี้เอง ก่อให้เกดิกจิกรรมในกำรให้บรกิำรที่

หลำกหลำยเพิม่ขึน้ตำม ส่งผลให้กำรวเิครำะหต์้นทุนมคีวำมส ำคญัอย่ำงยิง่ในกำรด ำเนินธุรกจิ

ทุกวนันี้ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กจิกรรมทำงดำ้นโลจสิตกิสท์ีเ่ขำ้มำมบีทบำทมำกขึน้ ในกำรด ำเนิน

ธุรกจิในองคก์รบำงแห่งอำจยงัไมม่กีำรจดัหน่วยงำนหรอืแผนกโลจสิตกิสอ์อกมำอย่ำงชดัเจน แต่

ในควำมเป็นจรงิแล้วกจิกรรมโลจิสตกิส์มอียู่ในทุกองค์กรไม่ว่ำจะเป็นองค์กรขนำดใหญ่ ขนำด

กลำงหรอืแมแ้ต่ขนำดเลก็กต็ำม ควำมเขำ้ใจทีไ่มถู่กตอ้งในกจิกรรมโลจสิตกิส ์จงึอำจท ำใหห้ลำย
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องค์กรมองข้ำมกิจกรรมที่เป็นบ่อเกิดส ำคญัแห่งต้นทุนไปโดยไม่รู้ตัว ส่งผลให้กำรวเิครำะห์

ตน้ทุนทีไ่ดไ้มถู่กตอ้งแมน่ย ำเท่ำทีค่วรจะเป็น 

 

แนวคิดการวิเคราะหส์าเหตดุ้วยแผนผงัสาเหตแุละผล (Cause and Effect Diagram) 

        จฑุำ เทยีนไทย (2548) ไดอ้ธบิำยแผนผงักำ้งปลำหรอืเรยีกเป็นทำงกำรว่ำ แผนผงัสำเหตุ

และผล ( Cause and Effect Diagram) เป็นแผนผงัทีแ่สดงถงึควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงปญัหำ 

(Problem) กบัสำเหตุทัง้หมดทีเ่ป็นไปไดท้ีอ่ำจก่อใหเ้กดิปญัหำนัน้ ( Possible Cause) เรำอำจ

คุน้เคยกบัแผนผงัสำเหตุและผล ในชื่อของ “ผงัก้ำงปลำ ( Fish Bone Diagram)” เนื่องจำก

หน้ำตำแผนภมูมิลีกัษณะคลำ้ยปลำทีเ่หลอืแต่กำ้ง หรอืหลำยๆ คนอำจรูจ้กัในชื่อของแผนผงั อชิิ

กำว่ำ (Ishikawa Diagram) ซึง่ไดร้บักำรพฒันำครัง้แรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 โดย ศำสตรำจำรยค์ำ

โอร ุอชิกิำว่ำ แห่งมหำวทิยำลยัโตเกยีว 

การก าหนดปัจจยับนก้างปลา  เรำสำมำรถที่จะก ำหนดกลุ่มปจัจยัอะไรก็ได้ แต่ต้องมัน่ใจว่ำ

กลุ่มที่เรำก ำหนดไว้เป็นปจัจยันัน้สำมำรถที่จะช่วยให้เรำแยกแยะและก ำหนดสำเหตุต่ำงๆ ได้

อย่ำงเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผลโดยส่วนมำกมกัจะใช้หลกักำร 4M 1E เป็นกลุ่มปจัจยั 

(Factors) เพื่อจะนำ ไปสู่กำรแยกแยะสำเหตุต่ำงๆ ซึง่ 4M 1E นี้มำจำก 

M - Man คนงำน หรอืพนกังำน หรอืบุคลำกร 

M - Machine เครือ่งจกัรหรอือุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก 

M - Material วตัถุดบิหรอือะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ทีใ่ชใ้นกระบวนกำร 

M - Method กระบวนกำรท ำงำน 

E - Environment อำกำศ สถำนที ่ควำมสว่ำง และบรรยำกำศกำรท ำงำน 

        กำรก ำหนดก้ำงปลำจะต้องใช ้4 M 1E เสมอไป เพรำะหำกเรำไม่ไดอ้ยู่ในกระบวนกำร

ผลติแล้ว ปจัจยันำเขำ้ ( input) ในกระบวนกำรก็จะเปลี่ยนไป เช่น ปจัจยักำรน ำเขำ้เป็น 4 P 

ไดแ้ก่ Place, Procedure, People และ Policy หรอืเป็น 4S Surrounding, Supplier, System 

และ Skill กไ็ด ้หรอือำจจะเป็น MILK Management, Information, Leadership, Knowledge ก็
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ได้ นอกจำกนัน้ หำกกลุ่มที่ใช้ก้ำงปลำมปีระสบกำรณ์ในปญัหำที่เกดิขึน้อยู่แล้ว ก็สำมำรถที่จะ

ก ำหนดกลุ่มปจัจยัใหมใ่หเ้หมำะสมกบัปญัหำตัง้แต่แรกเลยกไ็ดเ้ช่นกนั 

การก าหนดหวัข้อปัญหาท่ีหวัปลา  กำรก ำหนดหวัขอ้ปญัหำควรก ำหนดใหช้ดัเจนและมคีวำม

เป็นไปได ้ซึง่หำกเรำก ำหนดประโยคปญัหำนี้ไมช่ดัเจนตัง้แต่แรกแลว้ จะท ำใหเ้รำใชเ้วลำมำกใน

กำรค้นหำ สำเหตุ และจะใช้เวลำนำนในกำรท ำผงัก้ำงปลำกำรก ำหนดปญัหำที่หวัปลำ เช่น 

อตัรำของเสยี อตัรำชัว่โมงกำรท ำงำนของคนที่ไม่มปีระสทิธภิำพอตัรำกำรเกดิอุบตัเิหตุ หรอื

อตัรำต้นทุนต่อสนิคำ้หนึ่งชิน้ เป็นต้น ซึง่จะเหน็ไดว้่ำ ควรก ำหนดหวัขอ้ปญัหำในเชงิลบเทคนิค

กำรระดมควำมคดิเพื่อจะได้ก้ำงปลำที่ละเอยีดสวยงำม คอื กำรถำม ท ำไม ในกำรเขยีนแต่ละ

กำ้งยอ่ยๆ 

 

ภาพท่ี 2 รปูแบบแผนผงักำ้งปลำ 

 

แผนผงักำ้งปลำประกอบดว้ยส่วนต่ำงๆ ดงัต่อไปนี้ และแสดงแผนผงักำ้งปลำ ดงัรปูภำพที ่2 

ส่วนปญัหำหรอืผลลพัธ ์(Problem or Effect) ซึง่จะแสดงอยูท่ีห่วัปลำ 

ส่วนสำเหตุ (Causes) สำมำรถแยกยอ่ยออกได ้ดงันี้ 
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1)  ปจัจยั (Factors) ทีส่่งผลกระทบต่อปญัหำ (หวัปลำ) 

2)  สำเหตุหลกั 

3)  สำเหตุยอ่ย 

ซึง่สำเหตุของปญัหำ จะเขยีนไว้ในก้ำงปลำแต่ละก้ำง ก้ำงย่อยเป็นสำเหตุของก้ำงรอง

และกำ้งรองเป็นสำเหตุของกำ้งหลกั เป็นตน้ 

หลกักำรเบือ้งต้นของแผนภูมกิ้ำงปลำ (Fish Bone Diagram) คอืกำรใส่ชื่อของปญัหำทีต่้องกำร

วเิครำะห ์ลงทำงดำ้นขวำสุดหรอืซำ้ยสุดของแผนภูม ิโดยมเีสน้หลกัตำมแนวยำวของกระดูกสนั

หลงั จำกนัน้ใส่ชื่อของปญัหำย่อย ซึง่เป็นสำเหตุของปญัหำหลกั 3 - 6 หวัขอ้ โดยลำกเป็นเส้น

กำ้งปลำ (Sub-bone) ท ำมมุเฉียงจำกเสน้หลกั เสน้กำ้งปลำแต่ละเสน้ใหใ้ส่ชื่อของสิง่ทีท่ำ ใหเ้กดิ

ปญัหำนัน้ขึ้นมำ ระดบัของปญัหำสำมำรถแบ่งย่อยลงไปได้อีก ถ้ำปญัหำนัน้ยงัมสีำเหตุที่เป็น

องคป์ระกอบย่อยลงไปอกี โดยทัว่ไปมกัจะมกีำรแบ่งระดบัของสำเหตุย่อยลงไปมำกทีสุ่ด 4 – 5 

ระดบั เมือ่มขีอ้มลูในแผนภูมทิีส่มบูรณ์แลว้ จะทำใหม้องเหน็ภำพขององคป์ระกอบทัง้หมด ทีจ่ะ

เป็นสำเหตุของปญัหำทีเ่กดิขึน้ 

 

แนวคิดระบบวดัผลเชิงดลุยภาพ (Balanced Scorecard หรือ BSC) 

        Balanced Scorecard เป็นแนวคดิของ ศำสตรำจำรย์ Robert S. Kaplan แห่ง

มหำวทิยำลยั Harvard และ David P. Norton ในปี 1996 ไดเ้สนอแนวคดิในกำรวดัผลงำนของ

กจิกำรในรปูแบบใหม่ทีจ่ะท ำใหผู้บ้รหิำรระดบัสูงสำมำรถบรหิำรจดักำรกจิกำรไดด้ขีึน้ โดยเขำมี

ควำมเชื่อว่ำ “ถ้ำวดัผลงำนไม่ได้ ก็บรหิำรงำนไม่ได้” และ “เมื่อเรำวดัผลในสิง่ใด สิ่งนัน้ก็บงั

เกดิขึน้ได”้ ดงันัน้กำรวดัผลงำนจงึมคีวำมส ำคญั แนวคดิทีเ่สนอนี้จงึเสนอใหว้ดัผลงำนในเรื่องที่

ส ำคญัและวดัให้ครอบคลุม ในด้ำนที่สมัพนัธ์กนั โดยนอกจำกกำรวดัทำงกำรเงนิที่เป็นผลของ

กำรด ำเนินงำนที่เกิดขึน้แล้ว ควรต้องมกีำรวดัผลด้ำนกระบวนกำรบรหิำรงำนกำรสร้ำงควำม

พอใจให้แก่ลูกค้ำ ตลอดจนกำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรเรียนรู้ให้แก่องค์กำรเพื่อเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและสรำ้งอนำคตใหอ้งค์กำรดว้ย ด้วยแนวคดินี้ผูบ้รหิำรจะสำมำรถ
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ประเมนิศกัยภำพโดยรวมขององคก์ำรและควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและอนำคตขององคก์ำร

นัน้ๆไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

        BSC จงึเป็นกำรวดัผลควำมส ำเรจ็ขององค์กำรส ำหรบัผู้มสี่วนได้เสยีที่ส ำคญัๆของ

องคก์ำร เช่น ผูถ้อืหุน้และลูกคำ้ ซึง่เน้นกำรวดัผลจำกภำยนอก (External Measure) และวดัผล

เพื่อผู้บริหำร พนักงำน และองค์กำรโดยเน้นวัดผลภำยใน (Internal Measure) ในเรื่อง

กระบวนกำรภำยในของธุรกจิ และกำรสรำ้งนวตักรรม และกำรเรยีนรูข้ององคก์ำร 

 โดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 4 ดำ้นคอื 

        1.  ทำงด้ำนกำรเงิน เป็นกำรมุ่งวัดผลประกอบกำรทำงกำรเงิน เพื่อตอบสนอง

ผลประโยชน์ให้แก่เจำ้ของหรอืผูล้งทุนเป็นส ำคญั เช่น ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของกจิกำร 

กำรเจรญิเตบิโตของทรพัยส์นิ ผลก ำไร ยอดขำย สภำพคล่องของกจิกำรหรอืมลูค่ำสุทธขิองผูถ้อื

หุน้ เป็นตน้ 

        2.  ทำงดำ้นมุมมองของลูกคำ้ หรอื ควำมพอใจของลูกคำ้ เป็นกำรวดัผลงำนของกจิกำร

จำกมมุมองของลกูคำ้ คอื ควำมพอใจของลกูคำ้ ควำมสำมำรถในกำรรกัษำลูกคำ้ ควำมสำมำรถ

ในกำรแสวงหำลูกค้ำรำยใหม่ๆ และผลก ำไรจำกลูกคำ้เพื่อที่จะท ำใหก้จิกำรบรรลุตำมวสิยัทศัน์

และภำรกจิทีไ่ดก้ ำหนดไว ้เช่น ตวัสนิคำ้หรอืบรกิำร ท ำใหลู้กคำ้เกดิควำมพอใจแค่ไหน, เวลำที่

ลูกคำ้ไดร้บัสนิคำ้ สะดวก รวดเรว็ เป็นไปตำมระยะเวลำทีเ่หมำะสมหรอืไม่, คุณภำพของสนิค้ำ 

โดยตวัของสนิคำ้และกำรใชง้ำนเป็นอยำ่งไร เป็นตน้ 

        3.  ทำงดำ้นกระบวนกำรบรหิำรภำยใน  เนื่องจำกกระบวนกำรบรหิำรหรอืกำรด ำเนินงำน

กจิกำรจะมผีลกระทบต่อควำมพอใจของลูกคำ้และกำรสรำ้งโอกำสในกำรแข่งขนัของกจิกำรใน

อนำคต ผูบ้รหิำรตอ้งศกึษำกระบวนกำรด ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆของกจิกำร และควำมสำมำรถหลกั 

(Core Competencies) ทีจ่ะใช้ในกำรแข่งขนั และกลยุทธก์ำรแข่งขนัทีก่จิกำรจะเลอืกใช้ แล้ว

เลอืกตวัวดัทีเ่หมำะสม เช่น ถ้ำกจิกำรต้องกำรใชก้ลยุทธส์รำ้งควำมแตกต่ำง ตวัวดักอ็ำจจะเป็น

ควำมสำมำรถในกำรพฒันำทำงเทคโนโลยขีองกจิกำร ระยะเวลำกำรส่งมอบ คุณภำพของสนิคำ้

และบริกำร เวลำที่ใช้ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น โดยภำพรวมของกำรวัดผล

ทำงดำ้นกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนอย่ำงเหมำะสมแลว้จะเน้นทีคุ่ณภำพและควำมสม ่ำเสมอ
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ของกระบวนกำร ระยะเวลำที่ใช้กำรส่งมอบงำน ต้นทุน และกำรประสำนพลงัร่วม (Synergy) 

ของทมีงำนและกำรรกัษำสภำพแวดลอ้ม เป็นตน้ 

        4.  ทำงดำ้นกำรมุ่งสรำ้งกำรเรยีนรู ้นวตักรรม และกำรเจรญิเตบิโตใหเ้กดิขึน้แก่องคก์ำร  

เป็นกำรวดัเพื่อดูว่ำกิจกำรจะสำมำรถรกัษำข้อได้เปรยีบในกำรแข่งขนัเพื่อบรรลุภำรกิจของ

องคก์ำรและอยูร่อดในระยะยำวหรอืไม ่ถ้ำกจิกำรใดมกีำรมุ่งสร้ำงนวตักรรมและกำรเรยีนรูใ้หแ้ก่

องคก์ำร องคก์ำรนัน้ย่อมจะเจรญิเตบิโตแขง็แกร่ง และมขีอ้ไดเ้ปรยีบในกำรแข่งขนัจำกรำกฐำน

ที่ส ำคัญคือกำรมุ่งสร้ำงนวัตกรรมต่ำงๆรำกฐำนที่ส ำคัญของมุมมองด้ำนนี้คือ 1)กิจกำรมี

เทคโนโลย ีและระบบข่ำวสำรขอ้มลูทีเ่หมำะสม 2) บุคลำกรมคีวำมสำมำรถ 3) มบีรรยำกำศใน

กำรท ำงำนทีด่ ีเครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัมกัจะเป็นเวลำในกำรพฒันำเทคโนโลยใีหม่ๆ อตัรำกำรปรบัปรุง

กระบวนกำรท ำงำนภำยในองคก์ำร ซึง่งำนต่ำงๆเหล่ำนี้จะเป็นผลผลติของบุคลำกรทีม่คีุณภำพ 

มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ มศีกัยภำพและกำรพฒันำตนเอง มกีำรเรยีนรู ้มทีศันคต ิดงันัน้จงึต้องมี

กำรวดังบประมำณในกำรฝึกอบรมและพฒันำพนกังำน อตัรำกำรขำดงำนและควำมพงึพอใจและ

ทศันคตต่ิำงๆของพนกังำนดว้ย 

 

แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะหง์บการเงิน 

        กำรวเิครำะห์งบกำรเงนิ หมำยถึง กำรค้นหำข้อเท็จจรงิจำกงบกำรเงนิ โดยกำรค้นหำ

ขอ้เทจ็จรงิดงักล่ำวต้องอำศยัเครื่องมอืต่ำง ๆ เช่น กำรวเิครำะหแ์นวตัง้ กำรวเิครำะหแ์นวนอน 

และกำรวเิครำะหอ์ตัรำส่วน เป็นตน้ 

กำรวเิครำะหง์บกำรเงนิสำมำรถวเิครำะหไ์ดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คอื 

1.  กำรน ำงบกำรเงนิงบใดงบหน่ึงมำแปลควำมหมำย 

2.  กำรน ำงบกำรเงนิมำกกว่ำหนึ่งงบมำวเิครำะหร์ว่มกนั 

 

ประโยชน์ของการวิเคราะหง์บการเงิน 

1.  ท ำใหท้รำบเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ทีเ่กดิขึน้ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรวำงแผนหรอืพยำกรณ์อนำคต 
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2.  ท ำใหท้รำบควำมสมัพนัธข์องรำยกำรต่ำง ๆ เพื่อจะไดเ้ขำ้ใจฐำนะกำรเงนิและผลกำรดำเนิน

งำน รวมทัง้สภำพคล่องของกจิกำรไดด้ยีิง่ขึน้ 

3.  ท ำใหท้รำบถงึควำมสำมำรถของผูบ้รหิำร 

4.  ท ำใหท้รำบถงึสถำนกำรณ์ในปจัจบุนัและเป็นเครือ่งมอืในกำรประเมนิกจิกำรในอนำคตได ้

5.  สำมำรถเปรยีบเทยีบงบกำรเงนิกบัอดตี คู่แขง่ และอุตสำหกรรมได้ 

6.  สำมำรถใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรตดัสนิใจส ำหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกำรได ้

 

การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน 

        ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(2545)ไดใ้หค้วำมหมำยอตัรำส่วนกำรวดัควำมสำมำรถ

ในกำรท ำก ำไร (Profitability Ratio) อตัรำผลตอบแทนทีสู่งจะหมำยถงึควำมสำมำรถในกำรท ำ

ก ำไรของกจิกำรมสีงู แยกพจิำรณำไดห้ลำยอตัรำส่วนคอื 

        1.  อตัรำผลตอบแทนขัน้ต้น (Gross Margin) เป็นกำรหำผลตอบแทนภำยหลงัจำกหกั

ตน้ทุนกำรผลติสนิคำ้และบรกิำร ถำ้อตัรำส่วนนี้สูงจะแสดงถงึควำมสำมำรถในกำรหำรำยไดแ้ละ

กำรควบคุมตน้ทุนทีด่ ี

สตูร = (ก ำไรขัน้ตน้ / ยอดขำย) x100 % 

        2.  อตัรำผลตอบแทนจำกกำรด ำเนินงำน (Operating Margin) เป็นผลตอบแทนที่ได้

หลงัจำกกำรหกัค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบรหิำรออกจำกก ำไรขัน้ต้น ดงันัน้ผลต่ำงระหว่ำง

ผลตอบแทนขัน้ต้นกบัผลตอบแทนจำกกำรด ำเนินงำนกค็อืสดัส่วนของค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและ

บรหิำร 

สตูร = (ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน / ยอดขำย) x 100 % 

        3.  อตัรำผลตอบแทนจำกก ำไรสุทธ ิเป็นผลตอบแทนภำยหลงัจำกหกัค่ำใชจ้่ำยทุกอย่ำง

แลว้ 

สตูร = (ก ำไรสุทธ ิ/ ยอดขำย) x 100 % 
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 4.  อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์รวม เป็นกำรวดัประสทิธภิำพกำรท ำก ำไรจำก

สนิทรพัยท์ัง้หมดทีก่จิกำรมอียู่ 

สตูร = (ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน / สนิทรพัยร์วมเฉลีย่ ) x 100 % 

 5.  อตัรำผลตอบแทนจำกส่วนของผูถ้อืหุน้ เป็นกำรหำผลตอบแทนในแง่ของผูถ้อืหุน้ว่ำ

เงนิทีล่งทุนไปใหผ้ลตอบแทนมำกน้อยแค่ไหน 

สตูร = (ก ำไร / ส่วนของเจำ้ของ) x 100 % 

        6.  อตัรำส่วนสนิทรพัยถ์ำวรต่อยอดขำยรวม 

   สตูร = (สนิทรพัยถ์ำวร/ยอดขำย) x 100 % 

 

แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธก์ารเจริญเติบโต 

        สุพำนี สฤษฎ์วำนิช (2553: 133-147) ได้อธบิำยกลยุทธ์เน้นกำรเจรญิเตบิโต (Growth 

Strategy หรอื Expansion Strategy) โดยประกอบไปดว้ย 

 1.  กลยุทธ์ส ำหรบัธุรกิจที่เน้นกำรด ำเนินงำนในอุตสำหกรรมเดียว (One Industry 

Strategy) หรอืกลยุทธท์ีเ่น้นควำมเชีย่วชำญในอุตสำหกรรมเดมิ (Concentration Strategy) กล

ยทุธย์อ่ยๆในกลุ่มนี้ไดแ้ก่ 

 1.1  เจำะตลำดมำกขึน้ (Market Penetration) กลยุทธน์ี้มกัจะใชล้ ำพงัหรอืใชร้่วมกบักล

ยุทธ์อื่นๆด้วย โดยจะท ำกำรโฆษณำและส่งเสรมิกำรขำยให้มำกขึ้น เพื่อสร้ำงควำมต้องกำร

ให้กบัลูกคำ้ให้เพิม่ขึน้หรอืเปิดช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยใหม่ๆเพิม่ขึน้ หรอืเพิม่จ ำนวนพนักงำน

ขำยใหม้ำกขึน้ เพื่อจะไดเ้ขำ้ถงึลูกคำ้ไดด้ขีึน้ และเพิม่กจิกรรมทำงดำ้นประชำสมัพนัธอ์งคก์รให้

มำกขึน้ (Publicity) เพื่อจะไดต้อกย ำ้กำรรบัรูข้องลกูคำ้ใหม้ำกขึน้ 

 1.2  กำรพฒันำผลติภณัฑ์ (Product Development) เป็นกำรพฒันำหรอืปรบัปรุงหรอื

ปรบัเปลีย่นตวัสนิค้ำและ/หรอืเพิม่เตมิประโยชน์ใชส้อยเพื่อดงึดูดใหลู้กค้ำซื้อและใช้สนิค้ำมำก

ขึน้ เช่น กำรปรบัสตูรส่วนผสม กำรปรบัเปลีย่นส ีขนำด รสชำตสินิคำ้ หรอืเพิม่สำยผลติภณัฑใ์ห้

มำกขึน้ 
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 1.3  กำรพฒันำตลำดใหม่ๆ (Market Development) เป็นกำรพยำยำมหำหรอืสรำ้งลูกคำ้

กลุ่มใหม่ๆ หรอืขยำยไปยงัภมูภิำคใหม่ๆ  

 1.4  ขยำยขอบเขตในแนวนอน (Horizontal Integration) เป็นกลยุทธท์ีก่จิกำรจะพยำยำม

ลดจ ำนวนคู่แขง่ลง โดยวธิกีำรซือ้กจิกำรของคู่แขง่ หรอืรวมกจิกำรกบัคู่แขง่ขนั 

 1.5  ขยำยขอบเขตในแนวดิง่ (Vertical Integration) ซึ่งจะเป็นกำรขยำยไปตำม

กระบวนกำรในกำรผลติสนิคำ้และบรกิำร เพื่อใหค้รบวงจรจนกระทัง่ไปสู่มอืของลูกคำ้เพื่อใหเ้ป็น

ธุรกจิทีค่รบวงจร กลยทุธใ์นกลุ่มนี้ไดแ้ก่ 

        1.5.1  ขยำยกจิกำรในลกัษณะถอยไปดำ้นหลงั (Backward Integration) คอื ธุรกจิจะถอย

กลบัไปยงัอุตสำหกรรมตน้ทำง หรอืบำงคนเรยีกว่ำอุตสำหกรรมตน้น ้ำ (Upstream Industry)  

        1.5.2  ขยำยในลกัษณะก้ำวไปขำ้งหน้ำ (Forward Integration) คอืธุรกจิจะขยำยมุ่งไปสู่

อุตสำหกรรมปลำยทำง หรอือำจเรยีกว่ำอุตสำหกรรมปลำยน ้ำ (Downstream Industry)  

 2.  กลยุทธ์ส ำหรบัธุรกิจที่ต้องกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวกบัหลำยอุตสำหกรรม (Multi-

Industry Strategy) หรอืกลยุทธก์ำรขยำยขอบเขตกำรด ำเนินงำน (Diversification Strategy) 

ไปสู่กจิกำรอื่นๆ โดยทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 2 ระดบัคอื  

 2.1  ขยำยกำรด ำเนินงำนไปในธุรกจิทีย่งัมกีำรเกี่ยวพนักบัธุรกจิเดมิ (Concentric หรอื 

Related Diversification Strategy หรอื Horizontal Strategy) โดยกำรเกี่ยวพนักบัธุรกจิเดมิอำจ

เป็นกำรเกีย่วพนัดว้ยกำรผลติ หรอืดำ้นกำรตลำด หรอือื่นๆ กจิกำรจะไดป้ระโยชน์จำกหลกัของ

กำรรวมพลงั (Synergy) จำกสนิค้ำหรอืลูกค้ำหรอืจำกกิจกรรมบำงอย่ำงของธุรกจิที่สำมำรถ

เชื่อมโยงหรอืปฏบิตัริ่วมกนัได ้เรยีกว่ำท ำใหไ้ด ้Economy of Scope เช่น ใชช้่องทำงกำรจดั

จ ำหน่ำยรว่มกนัได ้ใชพ้นกังำนรว่มกนัได ้ใชเ้ทคโนโลยกีำรผลติรว่มกนัได ้เป็นตน้ 

 2.2  ขยำยกำรด ำเนินงำนในธุรกจิที่แตกต่ำงกนั (Conglomerate หรอื Unrelated 

Diversification Strategy) คอืขยำยไปโดยไม่มคีวำมสมัพนัธท์ี่ชดัเจนกบัธุรกจิปจัจุบนั แต่เพื่อ

ช่วยลดหรอืกระจำยควำมเสีย่งในธุรกจิเดมิ แต่ทีจ่รงิแลว้อำจจะเกดิควำมเสี่ยงในธุรกจิใหม่ ถ้ำ

ผูบ้รหิำรไมม่คีวำมช ำนำญ ซึง่ควำมเสีย่งโดยรวมอำจมำกขึน้กว่ำเดมิกเ็ป็นไปได ้
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แนวคิดเก่ียวกบัการลดการสญูเสียพลงังานจากการขนส่งเท่ียวกลบั (Backhaul) 

        ศุภวุฒ ิพุทธวงศ ์(2553) ไดอ้ธบิำยว่ำในปจัจบุนัสนิคำ้ต่ำงๆ แทบทุกชนิดต้นทุนส่วนหน่ึงที่

ส ำคญั คอื ค่ำระวำงในกำรขนส่งสนิค้ำ ซึ่งทุกวนันี้ผู้ประกอบกำรขนส่งพยำยำมที่จะลดต้นทุน

และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรประกอบกำรขนส่ง เพื่อใหผู้้บรโิภคไดส้นิคำ้ที่รำคำถูกลงและเพื่อให้

กจิกำรขนส่งมกี ำไรเพิม่มำกขึน้ วธิหีนึ่งคอื ลดต้นทุนเทีย่วกลบั (Back Haul Cost) หรอืค่ำเสยี

โอกำส กล่ำวคอื ในเทีย่วกลบันัน้รถขนส่ง มกัไมไ่ดบ้รรทุกอะไรกลบัมำเลย ดงันัน้รฐับำลไทยได้

ใหค้วำมส ำคญัและพยำยำมทีจ่ะลดจ ำนวนรถบรรทุกวิง่เทีย่วเปล่ำลง โดยด ำเนินโครงกำร “กำร

ขนส่ง 2 ขำ เทีย่วไปและกลบั”(TWO WAY TRANSPORTATION THAILAND) เพื่อลดกำร

สญูเสยีพลงังำนจำกกำรเดนิรถบรรทุกเทีย่วเปล่ำ ของกรมกำรขนส่งทำงบก โดยมวีตัถุประสงค์

ของโครงกำร ดงันี้ 

 1.  เพื่อให้รถบรรทุกขนส่งสนิค้ำที่เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถขนส่งสนิค้ำในลกัษณะ

เดยีวกันหรอืใกล้เคยีงกนัขนส่งสนิค้ำในเที่ยวขำกลบัได้ และขนส่งสนิค้ำกลบัไปยงัจุดหมำย

ปลำยทำงเดยีวกนัหรอืสถำนทีใ่กลเ้คยีงกนักบัตน้ทำงทีม่ำ 

 2.  เพื่อลดค่ำระวำงใหผู้ใ้ชบ้รกิำรเสยีค่ำขนส่งน้อยลงและประหยดักว่ำ 40-60 เปอรเ์ซน็ต์

ขึน้ไปในแต่ละเทีย่ว 

 3.  เพื่อลดตน้ทุนใหก้บัผูป้ระกอบกำรขนส่งในเทีย่วกลบั ซึง่ช่วยประหยดัพลงังำน และลด

กำรสญูเสยีน ้ำมนัโดยกำรน ำเขำ้และช่วยพฒันำเศรษฐกจิของประเทศ 

กำรขนส่งเทีย่วกลบั คอื กำรรบัสนิคำ้จำกจุดทีจ่ดัส่งสนิคำ้ ตวัอย่ำงเช่น บรษิทัหนึ่งอำจ

ส่งสนิค้ำส ำเรจ็รูปโดยรถบรรทุกแต่ต้องกำรรบัวตัถุดบิจำกแหล่งผลติวตัถุดบิกลบัมำใช้ในกำร

ผลิตสินค้ำด้วย บริษัทสำมำรถใช้รถเที่ยวกลับที่ตีเปล่ำนี้วิ่งไปรบัแทนกำรจดัส่งจำกผู้ผลิต

วตัถุดบิซุปเปอรม์ำเกต็หลำยแห่งใชว้ธิกีำรนี้แลว้ โดยเมือ่รถบรรทุกขนส่งสนิคำ้จำกศูนยก์ระจำย

สนิคำ้มำยงัสโตรเ์สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ บำงครัง้จะเดนิทำงกลบัไปทีแ่หล่งผลติวตัถุดบิและรบัสนิคำ้

น ำไปส่งที่ศูนยก์ระจำยสนิค้ำ ซึ่งบำงครัง้ยงัไม่สำมำรถท ำได้ส ำเรจ็ เนื่องจำกควำมต้องกำรใน

กำรจดัหำสนิคำ้ขำกลบัและรถเทีย่วเปล่ำทีไ่มส่อดคลอ้งกนั 
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กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัการขนส่งด้วยรถบรรทุกในประเทศไทย 

        กฎหมำยเกีย่วกบักำรขนส่งทำงถนนม ี4 ฉบบั คอื พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 

2522 ,พระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. 2522 , พระรำชบญัญตักิำรจรำจรทำงบก พ.ศ. 2522 และ 

พระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. 2535 ดงันี้ 

 1. พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 

2522 มกีำรแก้ไขเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2523 ฉบบัที ่3 พ.ศ. 2530 ฉบบัที ่ 4 พ.ศ. 

2535 ฉบบัที ่5 พ.ศ. 2535 ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2537 ฉบบัที ่8 พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงออกตำม

ควำมในพระรำชบญัญตัิกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 และประกำศกระทรวงคมนำคมและ

กรมกำรขนส่งทำงบก กฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบกนี้เป็นกฎหมำยจดัระเบยีบกำรขนส่งทำง

ถนนที่ครอบคลุมกำรขนส่งผู้โดยสำรและสินค้ำทัง้ที่ร ับจ้ำงและกำรขนส่งส่วนบุคคล

ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ รวมถึงธุรกิจ (Freight Forwarding) รบัจดักำรขนส่ง 

พระรำชบญัญตัทิัง้หมด 10 หมวด ประกอบดว้ย หมวด 1 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรขนส่งทำง

บก หมวด 2 คณะกรรมกำรกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบก หมวด 3 กำรประกอบกำรขนส่ง 

หมวด 4 กำรชดใชค้่ำเสยีหำยทีเ่กดิจำกกำรขนส่ง หมวด 5 กำรรบัจดักำรขนส่ง หมวด 6 รถ 

หมวด 7 ผูป้ระจ ำรถ หมวด 8 ผูโ้ดยสำร หมวด 9 สถำนีขนส่ง หมวด 10 บทก ำหนดโทษ 

 สำระส ำคญัของกฎหมำยว่ำด้วยกำขนส่งทำงบกมจีุดมุ่งหมำยให้กำรขนส่งทำงถนนมี

ประสทิธภิำพ มคีวำมปลอดภยั เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและเป็นธรรมกบัทุกฝ่ำย ซึง่จะเป็นผลดต่ีอ

เศรษฐกจิของประเทศและควำมผำสุกของประชำชน 

 2.  พระรำชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ครอบคลุม รถยนต ์

รถจักรยำนยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนดใน

กฎกระทรวง ส ำหรบัรถยนต์ครอบคลุมถึงรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บรกิำรและรถยนต์ส่วน

บุคคล พระรำชบญัญตัปิระกอบดว้ย หมวด 1 กำรจดทะเบยีนเครื่องหมำยและกำรใชร้ถ หมวด 

2 ภำษปีระจ ำปี หมวด 3 ใบอนุญำตขบัรถ หมวด 4 บทก ำหนดโทษ สำระส ำคญัของกฎหมำยนี้

มจีดุมุง่หมำยใหม้คีวำมปลอดภยักบัประชำชนทัง้ชวีติและทรพัยส์นิ โดยก ำหนดใหร้ถบรรทุกทุก

ประเภทต้องมสีภำพพรอ้มใชง้ำน (Road Worthiness) มอุีปกรณ์ครบถ้วน มกีำรตรวจสภำพรถ

ตำมระยะเวลำทีก่ฎหมำยก ำหนด กำรดดัแปลงหรอืต่อเตมิจำกสภำพเดมิจะต้องไดร้บัอนุญำต ผู้

ขบัรถตอ้งไดร้บัใบอนุญำตขบัรถตำมประเภททีก่ฎหมำยก ำหนดไวอ้ยำ่งใดอย่ำงหนึ่งใน 10 ชนิด 
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และมคีุณสมบตัติำมทีก่ฎหมำยก ำหนด และเพื่อคุม้ครองสทิธขิองเจำ้ของรถ กฎหมำยใหต้้องจด

ทะเบยีนรถและมสี ำเนำภำพถ่ำย ใบคู่มอืจดทะเบยีนรถในขณะขบัรถ นอกจำกนี้เจ้ำของรถมี

หน้ำทีต่อ้งเสยีภำษปีระจ ำปีตำมอตัรำทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 3.  พระรำชบญัญตักิำรจรำจรทำงบก พ.ศ. 2522 พระรำชบญัญตัฉิบบันี้มเีจตนำเพื่อใหม้ี

ควำมปลอดภยัและควำมเป็นระเบยีบกำรเดนิรถซึ่งครอบคลุมกำรใช้ช่องทำงเดนิรถ กำรขบัรถ 

กำรจอดรถ หยดุรถ เครือ่งหมำยจรำจร สญัญำณจรำจร กำรใชค้วำมเรว็และอื่นๆ 

 4.  พระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ใหอ้ ำนำจรฐับำลในกำร

ก่อสรำ้งถนน กำรเวนคนืทีด่นิ กำรขยำยทำงหลวง กำรสงวนทำงหลวง กำรควบคุมดูแลและกำร

บ ำรงุรกัษำตลอดจนกำรควบคุมน ้ำหนกับรรทุกของรถบรรทุกประเภทต่ำงๆ 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

กรณีศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งของบริษทั ABC  (เกวลี หริจนัทรว์งศ์, 

2551)  

        เป็นกำรศึกษำเพื่อวเิครำะห์ประสิทธิภำพแท้จรงิในกำรบรหิำรจดักำรใช้รถขนส่งของ

บรษิทั และศกึษำแนวทำงต่ำงๆในกำรบรหิำรจดักำรเพื่อลดต้นทุน และเพิม่ประสทิธภิำพกำรใช้

รถขนส่ง รวมทัง้พฒันำวธิกีำรลดจดุบกพรอ่ง เพิม่ประสทิธภิำพ ซึง่จะน ำไปสู่กำรสรำ้งมำตรฐำน

ในกำรบรหิำรจดักำรและลดตน้ทุนค่ำขนส่ง 

 ผลกำรศึกษำงำนวจิยันี้พบว่ำเดิมบรษิัทไม่มกีำรวดัควำมสำมำรถในกำรบรรทุกสนิค้ำ 

และรถขนส่งแต่ละคนัถึงแม้จะเป็นรถประเภทเดียวกัน แต่มีควำมสำมำรถในกำรบรรทุกที่

แตกต่ำงกนั เนื่องจำกควำมกว้ำง ยำว สูง แตกต่ำงกนัไปตำมยี่ห้อรถ หรอืกำรปรบัสภำพรถ 

ดงันัน้เพื่อเป็นกำรสรำ้งมำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนของพนักงำน และเพิม่ควำมสำมำรถในกำร

ใชท้รพัยำกรของบรษิทั จงึใหม้กีำรระบุขนำดควำมกวำ้ง ยำว สูง และปรมิำตรของรถขนส่งแต่

ละคนัเพื่อน ำมำใชใ้นกำรสรำ้งมำตรวดักำรบรรทุก 
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 ในกำรทดลองปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรใช้รถขนส่งในกำรบรรทุกสนิคำ้นัน้ บรษิทัได้ท ำ

กำรเลือกเส้นทำงของกำรขนส่งในภำคตะวนัออกมำเป็นภูมิภำคตัวอย่ำงเนื่องจำกภูมภิำค

ดงักล่ำวนัน้มยีอดขำยสูง และมคีวำมถี่ในกำรสัง่ซื้อที่ค่อนข้ำงมำก ทัง้ลูกค้ำรำยใหญ่และรำย

ย่อย อตัรำกำรใชร้ถขนส่งของบรษิทัเน้นไปทีก่ำรใชร้ถ 4 ลอ้เป็นหลกัและมกีำรยดืหยุ่นในดำ้น

เวลำขนส่งสนิคำ้ 

 จำกกำรบรหิำรจดักำรเพื่อรวมออเดอร์ พบว่ำจะสำมำรถลดจ ำนวนเที่ยวในกำรขนส่ง

สนิคำ้ โดยจำกเดมิขนส่งทัง้หมด 327 เทีย่ว สำมำรถปรบัลดลงไดเ้หลอืเพยีง 213 เทีย่วเท่ำนัน้

นอกจำกนี้ยงัลดกำรใช้รถขนส่งขนำดเล็ก และเพิ่มกำรใช้รถขนส่งขนำดใหญ่ โดยสำมำรถ

ประหยดัค่ำใชจ้ำ่ยจำก 826,235 บำท เหลอื 744,516 บำทได ้

 

การศึกษาปัญหาและการก าหนดกลยุทธ์ในการลดต้นทุนในระบบการขนส่ง กรณีศึกษา 

บริษทั สหพฒันาภเูกต็ขนส่ง จ ากดั  (วิทวสั ดลุยพินิจพฒันา , 2549) 

        งำนวจิยัน้ีไดท้ ำกำรศกึษำในเรื่องเกี่ยวกบักำรจดัเสน้ทำงกำรขนส่ง เพื่อลดปญัหำต้นทุน

ค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิในระบบกำรขนส่ง เพื่อวเิครำะหป์ญัหำและผลกระทบทีม่ต่ีอบรษิทัและสำเหตุ

ของปญัหำ และเพื่อก ำหนดกลยทุธใ์นทำงปฏบิตั ิซึง่จะน ำไปสู่แนวทำงแกไ้ขปญัหำทีถู่กต้องและ

มปีระสทิธภิำพ และช่วยท ำใหบ้รษิทัสำมำรถด ำเนินธุรกจิไดอ้ย่ำงยัง่ยนืต่อไปในอนำคต 

 จำกกำรศกึษำพบว่ำ ปญัหำส ำคญัที่ท ำให้ต้นทุนในระบบกำรขนส่งของบรษิทัเพิม่สูงขึน้

คอืปญัหำค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิในระบบกำรขนส่งทีเ่พิม่สูงขึน้ ซึง่มสีำเหตุหลกัมำจำกปจัจยัภำยใน

คอื กำรขำดกำรก ำหนดเสน้ทำงทีเ่ป็นมำตรฐำน และปจัจยัภำยนอกคอื อตัรำค่ำน ้ำมนัเชือ้เพลงิ

ในตลำดโลกที่มแีนวโน้มเพิม่สูงขึน้ ดงันัน้ผู้ศกึษำจงึได้ท ำกำรก ำหนดเส้นทำงกำรขนส่งที่เป็น

มำตรฐำนขึน้ เพื่อเป็นกำรลดระยะทำงในกำรเดนิทำงให้สัน้ลง โดยบรษิทัสำมำรถลดค่ำใชจ้่ำย

ในดำ้นน ้ำมนัเชือ้เพลงิได ้

 

การลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยการปรบัปรุงและบริหารจดัการรถเท่ียวกลบั กรณีศึกษา : 

โรงงานผลิตกระดาษ (ศภุวฒิุ พทุธวงศ,์ 2553) 
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        งำนวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อหำแนวทำงในกำรปรบัปรุงต้นทุนโลจสิติกส์ด้ำนกำรขนส่ง

ของโรงงำนผลติกระดำษ โดยน ำเสนอแนวคดิในกำรปรบัปรุงและบรหิำรจดักำรรถเที่ยวกลบั 

จำกบรษิทักรณศีกึษำไปยงัศูนยก์ระจำยสนิคำ้ส ำหรบัจดัส่งใหก้บักลุ่มลูกคำ้ยงัต่ำงประเทศต่อไป 

โดยเป็นกำรใช้ประโยชน์จำกเที่ยววิง่เปล่ำของรถหวัลำก ซึ่งวิง่กลบัมำจำกศูนยก์ระจำยสนิค้ำ

กลบัเขำ้มำยงับรษิทักรณศีกึษำ ซึง่ส่งผลทำงตรงต่อกำรลดตน้ทุนโลจสิตกิสด์ำ้นกำรขนส่ง 

 ผลกำรศึกษำพบว่ำเมื่อคดิต้นทุนตำมกจิกรรมที่เกิดขึ้นทัง้หมดตำมกำรท ำงำนในระบบ

ใหม่ หลงัจำกกำรปรบัปรุงหำงลำกและบรหิำรจดักำรรถเที่ยวกลบัแล้ว พบว่ำบรษิัทสำมำรถ

ประหยดัค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆที่เกดิขึ้นจำกกจิกรรมกำรด ำเนินงำนโลจสิตกิส์ด้ำนกำรขนส่ง เพื่อท ำ

กำรจดัส่งสนิค้ำจำกบรษิัทไปยงัศูนย์กระจำยสนิค้ำ ซึ่งส่งผลให้บรษิัทสำมำรถลดต้นทุนในปี 

2553 ไดท้ัง้สิ้น 2,466,000 บำท จำกกำรใช้ประโยชน์ของหวัลำกเทีย่วเปล่ำที่กลบัจำกศูนย์

กระจำยสนิคำ้ไดจ้ ำนวน 548 เทีย่ว  

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใช้น ้ามนัเช้ือเพลิงตามทรรศนะของพนักงานขบัรถยนต์

บรรทุกส าหรบัผู้ประกอบการขนส่งปูนซีเมนต์ผงในจงัหวดัสระบุรี (พิกลุแก้ว พูลผล, 

2550) 

        กำรวิจยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมำยเพื่อ 1) เพื่อศึกษำปจัจยัที่มผีลกระทบต่อกำรใช้น ้ำมนั

เชือ้เพลงิตำมทรรศนะของพนักงำนขบัรถยนต์บรรทุกส ำหรบัผู้ประกอบกำรขนส่งปนูซเีมนต์ผง

ในจงัหวดัสระบุร ี2) เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อกำรใชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิตำมทรรศนะ

ของพนักงำนขบัรถยนต์บรรทุกส ำหรบัผู้ประกอบกำรขนส่งปูนซีเมนต์ผงในจงัหวดัสระบุร ี

จ ำแนกตำมเพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ขนำดครอบครวั วุฒกิำรศึกษำ รำยได้ต่อเดอืนในกำร

ขนส่งโดยเฉลีย่ประสบกำรณ์ในกำรขบัขีร่ถยนต์บรรทุก ชนิดของใบอนุญำตขบัขีร่ถยนต์บรรทุก 

กลุ่มตวัอยำ่งทีใ่ชใ้นกำรศกึษำมจี ำนวน 338 คน ซึง่ไดม้ำจำกประชำกรทีเ่ป็นพนักงำนขบรถเพื่อ

จดัส่งสนิคำ้จำกกลุ่มบรษิทัผูป้ระกอบกำรขนส่งปนูซเีมนตผ์งในจงัหวดัสระบุร ี 

ผลกำรวจิยัพบว่ำ ปจัจยัที่มผีลกระทบต่อกำรใช้น ้ำมนัเชื้อเพลงิตำมทรรศนะพนักงำน

ขบัรถยนต์บรรทุกส ำหรบัผู้ประกอบกำรขนส่งปูนซีเมนต์ผงในจงัหวดัสระบุร ีภำพรวมอยู่ใน
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ระดบัปำนกลำง คอื ปจัจยัดำ้นเสน้ทำงในกำรขนส่ง ปจัจยัดำ้นลกัษณะกำรใชย้ำนพำหนะ อยู่ใน

ระดบัมำก ปจัจยัด้ำนควำมปลอดภยัในกำรขนส่ง ปจัจยัด้ำนค่ำใช้จ่ำยของยำนพำหนะ และ

ปจัจยัดำ้นระยะเวลำในกำรขนส่งอยู่ในระดบัปำกกลำง กำรเปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อ

กำรใช้น ้ำมนัเชื้อเพลงิตำมทรรศนะของพนักงำนขบัรถยนต์บรรทุกส ำหรบัผูป้ระกอบกำรขนส่ง

ปนูซเีมนตผ์งในจงัหวดัสระบุร ีโดยจ ำแนกตำม เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ขนำดครอบครวั วุฒิ

ทำงกำรศึกษำ ชนิดของใบอนุญำตขบัขี่รถบรรทุก ไม่แตกต่ำงกนั ส่วนรำยได้ต่อเดอืนในกำร

ขนส่งโดยเฉลี่ยและประสบกำรณ์ในกำรขบัขีร่ถบรรทุกแตกต่ำงกนัอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิี่

ระดบั 0.05 



บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

        ในการศกึษาการเพิม่รายได้ของ หจก.สระบุร ีเอค็สเพรส  นัน้ต้องวเิคราะหข์อ้มลูทัง้ปฐม

ภูมแิละทุตยิภูม ิซึ่งในขอ้มูลด้านปฐมภูมนิัน้ใช้วธิสีมัภาษณ์ผู้บรหิาร โดยในครัง้นี้ได้สมัภาษณ์

คุณ ผนิ เหลอืงสอาด และ คุณสุมาล ีเหลอืงสอาด ในส่วนทุตยิภูมนิัน้ได้น าขอ้มูลดา้นต่างๆมา

วเิคราะหด์งันี้ 

 1.  การวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิ (Financial Ratio) 

 2.  การวเิคราะหส์าเหตุดว้ยแผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

 3.  ระบบวดัผลเชงิดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 

การวิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิู 

ผลการสมัภาษณ์คณุ สมุาลี เหลืองสอาด  

 ในการสมัภาษณ์คุณ สุมาล ีเหลอืงสอาด นัน้ได้รบัความคดิเห็นว่าการเพิม่รายได้ให้กบั

ทางห้างฯจ าเป็นต้องมีงานขนส่งให้มากกว่าในปจัจุบัน เพราะทางห้างฯไม่มีงานขนส่งอื่น

นอกจากของบรษิทั เอสซจี ีโลจสิตกิส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เพราะถ้าสามารถมงีานขนส่งอื่นเขา้

มาเพิม่เตมิกจ็ะสามารถเพิม่รายไดใ้หก้บัทางหา้งฯ และยงัให้ความเหน็ว่าการบรหิารการขนส่ง

ของทางห้างฯยงัไม่มปีระสทิธภิาพในด้านการเพิ่มรายได้ต่อเที่ยวเพราะค่าบรรทุกนัน้ได้ถูก
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ก าหนดโดยลูกคา้ ดงันัน้ถ้าหากต้องการเพิม่รายไดน้ัน้ จ าเป็นต้องเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร

ค่าบรรทุกให้มากกว่าในปจัจุบนัโดยเน้นที่รายได้ที่ได้จากการรบัจ้างบรรทุกสนิค้าต่อเที่ยวให้

มากขึน้ ซึง่จากประสบการณ์ทีผ่่านมานัน้ทางหา้งฯมอี านาจการต่อรองค่าบรรทุกกบับรษิทั เอส

ซจี ีโลจสิตกิส์ แมเนจเมน้ท์ จ ากดั  น้อยมากเพราะมกีารแขง็ขนัด้านการขนส่งภายในจงัหวดั

สระบุรสีงู ท าใหท้างหา้งฯไมส่ามารถขึน้ค่าบรรทุกไดม้ากนกั 

 

ผลการสมัภาษณ์คณุ ผิน เหลืองสอาด 

 ในการสมัภาษณ์คุณผนิ เหลอืงสอาด ไดใ้หค้วามเหน็ว่าทีพ่ามานัน้ทางหา้งฯไดใ้หบ้รกิาร

ขนส่งสนิค้าให้กบับรษิทั เอสซจี ีโลจสิตกิส์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั เพยีงรายเดยีวเท่านัน้เนื่องที่

ผ่านมามงีานอย่างต่อเนื่อง แต่สภาวะเศรษฐกจิที่เปลี่ยนไปท าให้งานด้านการขนส่งลดน้อยลง 

จงึเป็นว่าควรจะหางานดา้นการขนส่งเพิม่จากภายนอกโดยลดการพึง่พาจากบรษิทั เอสซจี ีโลจิ

สตกิส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั เพยีงรายเดยีว เพื่อใหม้รีายไดท้ีเ่พิม่ขึน้และต่อเนื่อง เพราะการพึง่พา

ลูกคา้เพยีงรายเดยีวอาจท าใหเ้กดิความไม่แน่นอนต่อความมัน่คงในการท าธุรกจิในอนาคต แต่

ทัง้นี้นัน้จ าเป็นต้องรกัษาความสมัพนัธ์ที่ดีต่อบรษิัท เอสซีจ ีโลจสิติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด

เพื่อให้เกดิความพงึพอใจในการให้บรกิารอย่างต่อเนื่อง จากที่ผ่านมานัน้ทางห้างฯได้ลงทุนใน

การดดัแปลงเครื่องยนต์จากทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิน ้ามนัดเีซลเป็นเครื่องยนต์แบบ NGV (Natural Gas 

Vehicle) นัน้ท าให้ต้นทุนการขนส่งลดลง ซึ่งในอนาคตหากจ าเป็นที่ต้องมกีารเพิ่มจ านวน

รถบรรทุก กค็วรใชเ้ครือ่งยนตแ์บบ NGV อกีดว้ย 

 เมือ่ถามถงึการเพิม่จ านวนรถบรรทุก คุณผนิ เหลอืงสอาด ใหค้วามเหน็ว่าการเพิม่จ านวน

รถบรรทุกนัน้มคีวามส าคญัเพราะเป็นการเพิม่รายได้ทางตรงให้กบัทางห้างฯ ซึ่งจะท าให้การ

บรกิารใหก้บัลกูคา้มปีระสทิธภิาพมากขึน้เพราะทีผ่่านมานัน้รถบรรทุกของทางหา้งฯไม่เพียงพอ

ต่อความตอ้งการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วงฤดหูนาว และ ฤดูรอ้น เพราะสนิคา้ส่วนใหญ่ของลูกคา้

นัน้เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์และวสัดุก่อสร้าง ซึ่งมีความต้องการสูงในช่วงเวลา

ดงักล่าว 

 

 



32 

 

สรปุสาเหตปัุญหาจากข้อมลูปฐมภมิู 

 1.  ความไมม่ปีระสทิธภิาพในการเพิม่รายไดต่้อเทีย่ว โดยไดร้บัความคดิเหน็ว่าทางหา้งฯ

ไมส่ามารถต่อรองค่าบรรทุกสนิคา้ไดม้ากนกัเพราะมกีารแขง็ขนัในธุรกจิสงู 

 2.  พึง่พาลูกค้ารายเดยีวซึง่เมื่อไม่มงีานขนส่งจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องซึง่มาจากสภาพ

เศรษฐกจิและปญัหาชายแดนไทย-กมัพชูา ท าใหร้ายไดจ้ากการขนส่งหลกัลดลง 

 

การวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิู 

 เนื่องจากงานวจิยันี้มุ่งเน้นการเพิม่รายได้ให้กบั หจก.สระบุร ีเอ็คสเพรส ฉะนัน้จงึเน้น

วเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิในส่วนความสามารถในการท าไรอนัประกอบไปดว้ย  

1. อตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) 

2. อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (Operating Profit Margin) 

3. อตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) 

4. อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยท์ัง้หมด (Return on Assets : ROA) 

5. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity : ROE) 

6. อตัราส่วนสนิทรพัยถ์าวรต่อยอดขายรวม (Net fixed asset per sale) 

ซึง่ผลการวเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิของ หจก.สระบุร ีเอค็สเพรส ยอ้นหลงั 5 ปีนัน้สามารถ

แสดงไดด้งัตารางดา้นล่างดงันี้ 
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ความสามารถในการท าก าไร (Profitability Analysis) 

ตาราง 2 อตัราส่วนทางการเงนิ 

 2549 2550 2551 2552 2553 

อตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit 

Margin) 

11.68% 12.15% 22.97% 27.69% 25.61% 

อัตราก าไรจากการด า เนินงาน 

(Operating Profit Margin) 

5.22% 3.82% 6.11% 8.27% 8.41% 

อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit 

Margin) 

3.66% 2.67% 4.28% 5.79% 5.89% 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

ทัง้หมด (Return on Assets :ROA) 

17.37% 11.25% 10.71% 11.95% 10.71% 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือ

หุน้ (Return on Equity : ROE) 

23.31% 14.80% 15.23% 14.28% 11.65% 

อัต ร า ส่ ว น สิน ท รัพ ย์ ถ า ว ร ต่ อ

ยอดขายรวม (Net fixed asset per 

sale) 

11.23% 16.10% 26.67% 40.01% 52.02% 

 

ผลการวเิคราะหพ์บว่าอตัราก าไรขัน้ต้น (Gross Profit Margin),อตัราก าไรจากการด าเนินงาน 

(Operating Profit Margin) และอตัราก าไรสุทธ ิ(Net Profit Margin) มสีดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้ทุกปีอนั

เนื่องมาจากทางห้างฯไดล้งทุนตดิตัง้เครื่องยนต์ NGV แทนเครื่องยนต์แบบดเีซล ท าใหต้้นทุน

การบรกิารลดลง เป็นผลใหก้ าไรขัน้ตน้,ก าไรจากการด าเนินงาน และก าไรสุทธดิขีึน้ตามล าดบั 
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        อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ (Return on Assets : ROA) มสีดัส่วนที่ลดลงอนั

เนื่องมาจากการเพิม่จ านวนรถบรรทุกและอุปกรณ์ในการประกอบกจิการบวกกบัรายได้รวมที่

ลดลง ท าใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยล์ดลงตามล าดบั 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (Return on Equity : ROE) มสีดัส่วนทีล่ดลงแต่

เมื่อวเิคราะหง์บต่างๆแลว้พบว่าในส่วนของผูถ้อืหุน้ (Equity) เพิม่ขึน้อนัเนื่องมาจากก าไรสะสม

ที่เพิม่ขึน้นัน้เอง และยงัพบอกีว่าถงึแมร้ายได้จะลดลงแต่ยงัรกัษาก าไรสุทธไิด้ด ีอนัเป็นผลมา

จากการเปลีย่นเครือ่งยนตเ์ป็นแบบ NGV ท าใหม้กี าไรทีเ่พิม่ขึน้ถงึแมร้ายไดจ้ะลดลงกต็าม 

 อตัราส่วนสนิทรพัยถ์าวรต่อยอดขายรวม (Net fixed asset per sale) มสีดัส่วนทีเ่พิม่ขึน้

อนัเน่ืองมาจากอุปกรณ์ส าหรบัเชือ้เพลงิ NGV เพิม่มากขึน้ 

 

สรปุสาเหตขุองปัญหาจากการวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงิน 

        พบว่าการใช้สินทรัพย์ของทางห้างฯยังไม่มีประสิทธิภาพพอ โดยดูได้จากอัตรา

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์(Return on Assets : ROA) ทีล่ดลงและอตัราส่วนสนิทรพัยถ์าวรต่อ

ยอดขายรวม (Net fixed asset per sale) ทีเ่พิม่ขึน้ซึง่สนิทรพัยน์ัน้ส่วนใหญ่กค็อืรถบรรทุกและ

อุปกรณ์ NGVนัน้เอง ฉะนัน้ทางออกในการแก้ปญัหาคือการใช้สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นให้เกิด

ประโยชน์สงูสุดเพื่อใหร้ายไดร้วมเพิม่ขึน้มากกว่าในอดตี 

 

ผลการศึกษา 

        พบว่าสาเหตุของปญัหาที่ได้จากการสมัภาษณ์และการวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงนิ

สามารถสรปุได ้2 ประเดน็ดงันี้ 

 1.  ความไมม่ปีระสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัยห์รอืรถบรรทุกเพื่อใหเ้กดิรายไดต่้อเทีย่วให้

มากขึน้ โดยพบว่าอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยม์สีดัส่วนทีล่ดลงทุกปี 

 2.  การพึง่พาลกูคา้เพยีงรายเดยีวอาจท าใหร้ายไดล้ดลงตามผลประกอบการของลกูคา้ 
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การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect 

Diagram) 

 

สาเหตุของปญัหาอนัเน่ืองมาจากการความไม่มปีระสทิธภิาพของการใช้สนิทรพัย์ เพื่อให้เกิด

รายไดท้ีเ่พิม่มากขึน้สามารถแสดงโดยใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

ไดด้งันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปู 3 แผนผงัสาเหตุและผลของปญัหาอนัเน่ืองมาจากการความไม่มปีระสทิธภิาพของการใช้

สนิทรพัย ์

  

จากแผนผงัสาเหตุและผลของปญัหาความไม่มปีระสิทธภิาพการใช้สินทรพัย์พบว่าสาเหตุที่

ส าคญัคอืไมม่กีารขนส่งสนิคา้เทีย่วกลบั ซึง่ทีผ่่านมาท าใหเ้กดิการสูญเปล่าดา้นเชือ้เพลงิและไม่

ก่อใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้ ส่วนในดา้นสาเหตุดา้นอื่นนัน้ทางหา้งฯสามารถหลกีเลีย่งและควบคุมได้

ดงันี้ 

ความไม่มีประสทิธิภาพ

ของการใช้สนิทรัพย์เพ่ือ

ก่อให้เกิดรายได้ 

    Man 
Management 

Environment Machine 

ไม่สามารถบริหารเวลาใน

การขนสง่ท าให้เกิดความ

ลา่ช้า 

ไม่มีการขนสง่เท่ียวกลบั 

จงึท าให้เกิดการขนสง่

แบบสญูเปลา่ 

รถบรรทกุไม่อยูใ่น

สภาพพร้อมใช้งาน 

ไม่สามารถขึน้

คา่บรรทกุได้ 

ไม่มีปัม้ NGV ท่ี

เพียงพอ 
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 1.  สาเหตุทีเ่กดิจากการไมส่ามารถขึน้ค่าบรรทุกไดน้ัน้ ทางหา้งฯสามารถหลกีเหลีย่งโดย

ปฏเิสธการรบังานทีไ่มคุ่ม้กบัตน้ทุนออกไป 

 2.  สาเหตุจากรถบรรทุกไม่อยู่ในสภาพใชง้าน ทางหา้งฯสามารถลดความเสีย่งโดยการ

ว่าจา้งช่างซ่อมจากภายนอกเพิม่เตมิในกรณทีีม่งีานซ่อมเรง่ด่วน 

 3.  สาเหตุจากไม่มสีถานีเตมิก๊าซ NGV ทีเ่พยีงพอ ทางหา้งฯสามารถใชว้ธิกีารปฏิเสธ

การรบังานในกรณีที่ปลายทางไม่มสีถานีเติม NGV โดยเลอืกรบังานในจงัหวดัที่ม ีNGV 

เพยีงพอเท่านัน้ 

 4.  สาเหตุจากพนกังานขบัรถไม่สามารถบรหิารเวลาในการขนส่งใหท้นั ซึง่จะส่งผลใหร้บั

งานได้น้อยลงนัน้เป็นความเสี่ยงที่สามารถรบัได้แต่ต้องพจิารณาเป็นกรณี  ซึ่งถ้าพนักงานคน

ไหนไมม่ปีระสทิธใินการบรหิารเวลาเพยีงพอ ทางหา้งฯอาจหาพนกังานคนอื่นมาขบัแทน 

 ดงันัน้โดยสรุปจากสาเหตุปญัหาความไม่มปีระสทิธภิาพในการใชส้นิทรพัยเ์พื่อก่อใหเ้กดิ

รายไดน้ัน้ควรหาทางแก้ปญัหาดว้ยการเพิม่การขนส่งสนิคา้เทีย่วกลบั ซึง่จะสามารถเพิม่รายได้

ใหก้บัทางหา้งฯและเป็นการลดการสญูเปล่าของการใชเ้ชือ้เพลงิอกีดว้ย 

 โดยปกตนิัน้ทางหา้งฯขนส่งสนิคา้ไปยงัชายแดนประเทศกมัพูชาโดยผ่านจงัหวดัสระแก้ว

คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของการขนส่งทัง้หมด ดงันัน้วธิกีารแก้ปญัหาความไม่มปีระสทิธภิาพในการ

ใช้สนิทรพัยค์วรเริม่จากการหาสนิค้าเที่ยวกลบัจากชายแดนประเทศกมัพูชาเขา้มายงัประเทศ

ไทย ซึง่จะท าใหเ้พิม่รายไดต่้อเทีย่วได ้

 

แนวทางการแก้ปัญหาและการปฏิบติัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สินทรพัยข์อง หจก.

สระบรุี เอค็สเพรส 

        ดงันัน้ทางห้างฯจงึเริม่จากการพยายามเพิม่รายได้ในเส้นทางปจัจุบนัก่อนโดยในเดอืน

ตุลาคม พ.ศ.2554 ทางห้างฯได้ติดต่อบรษิัท เอสซจี ีโลจสิติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ากดั  เพื่อ

สอบถามในความเป็นไปได้ต่อการขนส่งสนิค้าเที่ยวกลบัจากชายแดนประเทศกมัพูชาซึ่งได้

ค าตอบว่ามสีนิค้าประเภทกระดาษใช้แล้วอดัแท่งซึ่งสามารถขนส่งจากชายแดนกมัพูชามายงั
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โรงงานผลติกระดาษในประเทศไทยซึ่งตัง้อยู่ในจงัหวดัปราจนีบุร ีดงันัน้ทางห้างฯจงึแจง้ความ

ประสงคใ์นการขนส่งสนิคา้เทีย่วกลบัตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.2554  

 

รายละเอียดของการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สินทรพัยโ์ดยการเพ่ิมการขนส่งเท่ียวกลบั 

ขนส่งสนิคา้ขาไป 

สถานทีร่บัสนิคา้ : โรงงานปนูซเีมนตไ์ทย จ.สระบุร ี

สนิคา้ : ปนูซเีมนต ์

น ้าหนกับรรทุก : 32 ตนั 

สถานทีส่่งสนิคา้ : ชายแดนประเทศกมัพชูา 

ระยะทาง : 240 กโิลเมตร 

 

ขนส่งสนิคา้ขากลบั 

สถานทีร่บัสนิคา้ : โกดงับรษิทั เอสซจี ีโลจสิตกิส ์แมเนจเมน้ท ์จ ากดั ชายแดนประเทศกมัพชูา 

สนิคา้ : กระดาษใชแ้ลว้อดัแท่ง 

น ้าหนกับรรทุก : 30 ตนั 

สถานทีส่่งสนิคา้ : โรงงานผลติกระดาษ จงัหวดัปราจนีบุร ี

ระยะทาง : 80 กโิลเมตร 
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การเปรียบเทียบก่อนและหลงัการเพ่ิมการขนส่งเท่ียวกลบั 

ก่อนการเพิม่การขนส่งเทีย่วกลบั 

รายไดจ้ากค่าบรรทุก = 8,832 บาท/เทีย่ว 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร = 4,000 บาท/เทีย่ว 

ก าไรขัน้ตน้ = 4,832 บาท/เทีย่ว 

หลงัการเพิม่การขนส่งเทีย่วกลบั 

รายไดจ้ากค่าบรรทุกรวม = 12,882 บาท/เทีย่ว 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร = 5,400 บาท/เทีย่ว 

ก าไรขัน้ตน้ = 7,482 บาท/เทีย่ว 

 จะเหน็ไดว้่าผลการเพิม่การขนส่งเทีย่วกลบันัน้สามารถเพิม่รายได้เป็นจ านวนเงนิ 12,882 

– 8,832 = 4,050 บาท/เทีย่วหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45.86 และมกี าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้เป็นจ านวนเงนิ 

7,482 – 4,832 = 2,650 บาท/เทีย่ว หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 54.84 ของการขนส่งแบบเดมิ 

 

ตาราง 3 ขอ้มูลการขนส่งเที่ยวกลบัตัง้แต่เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 ถงึ มกราคม พ.ศ. 

2555 

เดอืน จ านวน(เทีย่ว) จ านวนรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้(บาท) 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 11 44,550 

ธนัวาคม พ.ศ. 2554 6 24,300 

มกราคม พ.ศ. 2555 3 12,150 

รวม 20 81,000 
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จากผลการเพิม่การขนส่งเที่ยวกลบัตัง้แต่เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 ถงึ มกราคม พ.ศ. 

2555 พบว่ามรีายได้เพิม่ขึน้จ านวน 81,000 บาท และมกี าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้เป็นจ านวนเงนิ 

2,650 * 20 = 53,000 บาท 

การศึกษาสาเหตุของปญัหาอันเน่ืองมาจากการพึ่งพาลูกค้ารายเดียวโดยวิธีการ

วเิคราะหด์ว้ยแผนผงัสาเหตุและผล(Cause and Effect Diagram) เพื่อใหส้ามารถเพิม่รายได้ใน

กรณทีีล่กูคา้รายเดมิมงีานขนส่งลดลงในบางช่วงและลดความเสีย่งจากการพึง่พาลูกคา้เพยีงราย

เดยีว 

จากแผนผงัสาเหตุและผลของปญัหาการพึ่งพาลูกค้าเพยีงรายเดยีวที่แสดงไว้ด้านล่าง

พบว่าสาเหตุที่ส าคญันัน้เกดิจากการไม่หาลูกค้าใหม่ๆเพิม่เติม และการขาดความคล่องตวัใน

การเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิารดา้นการขนส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แผนผงัสาเหตุและผลของปญัหาอนัเน่ืองมาจากการพึง่พาลกูคา้รายเดยีว 

พึง่พาลกูค้าเพียงราย

เดียวท าให้รายได้ลดลง

ตามยอดขายของลกูค้า 

    Man 

Management 

Environment Machine 

ไม่มีความช านาญ

ในการขนสง่สนิค้า

ชนิดอ่ืน 

ไม่หาลกูค้ารายใหม ่

รถบรรทกุไม่

พร้อมรับงาน

บรรทกุชนิดอื่น 

ขาดความคลอ่งตวัใน

การเพิ่มช่องทางการ

ให้บริการด้านการขนสง่ 

ไมมี่ปัม้ NGV ที่

เพียงพอที่

ปลายทางนัน้ๆ 
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ส่วนปญัหาอื่นสามารถแกไ้ขและหลกีเลีย่งไดด้งัน้ี 

        1.  ปญัหารถบรรทุกไมพ่รอ้มรบังานประเภทอื่น เน่ืองจากในบางประเภทสนิคา้เช่นสนิคา้

ประเภทเทกอง รถบรรทุกของทางห้างฯก็ไม่สามารถให้บรกิารการขนส่งได้ ปญัหาน้ีสามารถ

แกไ้ขโดยการเลอืกรบังานใหใ้กลเ้คยีงกบังานบรรทุกสนิคา้เดมิเช่น ขา้วสารประเภทถุง เป็นตน้ 

 2.  ปญัหาทีเ่กดิจากการขาดความช านาญในการขนส่งสนิคา้ประเภทอื่นของพนักงานขบั

รถ ปญัหาน้ีสามารถแก้ไขโดยการขอค าปรกึษาจากลูกคา้ถงึวธิกีารบรรทุกสนิคา้นัน้ๆและน ามา

ปฏบิตัขิณะขนส่งสนิคา้ 

  3.  ปญัหาทีเ่กดิจากการขาดแคลนสถานีจ่ายก๊าซ NGV ทีป่ลายทางนัน้สามารถหลกีเลีย่ง

โดยการปฏเิสธงานขนส่งนัน้ 

 

ดงันัน้ปญัหาการพึง่พาลกูคา้รายเดยีวนัน้ทางหา้งฯควรใชก้ลยุทธก์ารขยายการด าเนินงานไปใน

ธุรกจิที่ยงัมกีารเกี่ยวพนักบัธุรกจิเดมิ (Related Diversification Strategy หรอื Horizontal 

Strategy) เพื่อขยายขอบเขตการรบัจา้งขนส่งไปยงัลูกคา้หรอือุตสาหกรรมอื่นโดยไม่กระทบกบั

ความพงึพอใจและความน่าเชื่อถอืกบัลกูคา้รายเดมิ 

  

แนวทางการแก้ปัญหาการพ่ึงพาลูกค้ารายเดียว 

        ในช่วงเริม่ตน้นัน้ทางหา้งฯไดข้นส่งสนิคา้ใหก้บัลูกคา้เพยีงรายเดยีวและเป็นลูกคา้ทีม่กีาร

ว่าจ้างขนส่งในปรมิาณที่สูงและต่อเนื่องมาตลอด ดงันัน้ถ้าหากต้องด าเนินกลยุทธ์ Related 

Diversification นัน้ควรมกีารจดัตัง้หน่วยธุรกจิย่อย(Strategic Business Unit : SBU) เพื่อ

วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี้ 

 1.  เพิม่ช่องทางการใหบ้รกิารดา้นการขนส่งใหก้บัทางหา้งฯในกรณีทีลู่กคา้รายเดมิมงีาน

ขนส่งน้อยลงในบางช่วง 

 2.  สามารถรกัษาความพงึพอใจและความเชื่อมัน่ใหก้บัลูกค้ารายเดมิโดยทีย่งัสามารถ

ใหบ้รกิารลกูคา้รายใหมไ่ดใ้นเวลาเดยีวกนั 
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รปูแบบการด าเนินงาน 

 ด าเนินกลยทุธโ์ดยจดัตัง้บรษิทัใหมข่ึน้มาเพื่อเป็นหน่วยธุรกจิย่อย (SBU) ใหก้บัทางหา้งฯ

ดงัแสดงดงัภาพดา้นล่าง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยธุรกจิใหมก่บั หจก.สระบุร ีเอค็สเพรส 

 

หน้าท่ีของหน่วยธรุกิจย่อยมีดงัต่อไปน้ี 

 1.  จดัหางานขนส่งสนิคา้จากลูกคา้หรอือุตสาหกรรมใหม่ๆโดยด าเนินงานในนามหน่วย

ธุรกจิใหมแ่ต่ใชร้ถบรรทุกของทางหา้งฯในรปูแบบการว่าจา้งช่วง 

 2.  จดัหารถบรรทุกจากภายนอก (Outsourcing) โดยท าขอ้ตกลงกบัผู้ประกอบการ

รถบรรทุกรายอื่นในกรณทีีร่ถบรรทุกทางของหา้งฯไมส่ามารถขนส่งสนิคา้นัน้ๆไดเ้ช่น รถบรรทุก

ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ หรอื สภาพไมพ่รอ้มใชง้าน เป็นตน้ 

 

ข้อดีของการเพ่ิมหน่วยธรุกิจย่อยเพ่ือลดการพ่ึงพาลูกค้ารายเดียว 

 1.  เพิม่ช่องทางการใหบ้รกิารดา้นขนส่งสนิคา้ใหก้บัทางหา้งฯ โดยรบังานขนส่งในนาม

หน่วยธุรกจิใหมแ่ต่ใชร้ถบรรทุกของทางหา้งฯ 

 2.  สามารถลดต้นทุนดา้นบรหิารจดัการและการขาย โดยหน่วยธุรกจิใหม่และทางหา้งฯ

สามารถใชท้รพัยากรรว่มกนัจงึท าใหไ้มต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ยซ ้าซอ้น 

 3.  สามารถลดภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล โดยสามารถกระจายก าไรสุทธไิด ้

หจก.สระบรีุ 

เอ็คสเพรส 

หนว่ยธุรกิจ

ยอ่ย (SBU) 
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 4.  เพิม่ความคล่องตวัในการด าเนินงานเพราะหน่วยธุรกจิใหม่มหีน้าทีจ่ดัหางานขนส่ง

ใหก้บัทางหา้งฯเพยีงอยา่งเดยีว จงึไมต่อ้งกงัวลกบังานอื่นทีไ่มเ่กีย่วข้อง 

 

ข้อเสียของการเพ่ิมหน่วยธรุกิจย่อยเพ่ือลดการพ่ึงพาลกูค้ารายเดียว 

 1.  ยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลาย ตอ้งอาศยัระยะเวลาในการสรา้งตราสนิคา้ (Brand) 

 2.  ลกูคา้รายใหมบ่างรายอาจไมพ่อใจเนื่องจากยงัไม่มรีถบรรทุกเป็นของตวัเอง 

 

แนวทางการปฏิบติัเพ่ือลดการพ่ึงพาลูกค้ารายเดียวของ หจก.สระบรุี เอค็สเพรส 

 ทางห้างฯได้ใช้กลยุทธ์ขยายการด าเนินงานไปในธุรกิจที่ยงัมกีารเกี่ยวพนักบัธุรกิจเดมิ 

(Concentric หรอื Related Diversification Strategy หรอื Horizontal Strategy) โดยการก่อตัง้

บรษิัท เอสเอ็มพี โลจสิติกส์ จ ากัด (SMP logistics Co.,Ltd) และเริม่ปฏบิตัิงานตัง้แต่ 

พฤศจกิายน พ.ศ.2554 เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยธุรกจิใหม่ใหก้บัทางหา้งฯโดยมีทุนจดทะเบยีน

จ านวน 1,000,000 บาท  

 บรษิทั เอสเอม็พ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั เริม่งานขนส่งสนิคา้นอกเหนือจากลูกคา้รายเดมิโดยใช้

รถบรรทุกของทางห้างฯซึ่งเป็นการท าการตลาดแบบการพัฒนาตลาดใหม่ๆ (Market 

Development) ซึง่การสื่อสารและหาลกูคา้นัน้ใชก้ารขายโดยใชบุ้คคลขายตรง ซึง่ท าใหร้ายได้ให้

ทางห้างฯเพิ่มขึ้นตัง้แต่เดือนพฤศจกิายน พ.ศ. 2554  ถึงเดอืน มกราคม พ.ศ. 2555 ดงั

รายละเอยีดต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4 รายไดท้ีเ่กดิจากบรษิทั เอสเอม็พ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั 

เดอืน รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ (บาท) 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 87,600 

ธนัวาคม พ.ศ. 2554 112,300 

มกราคม พ.ศ. 2555 120,700 

 

รวมรายได้หลงัการก่อตัง้ บรษิัท เอสเอ็มพ ีโลจสิติกส์ จ ากดั เพื่อท าให้รายได้ของทางห้างฯ

เพิม่ขึ้นตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2554  ถึงเดอืน มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นจ านวนเงนิ 

87,600+112,300+120,700 = 320,600 บาท 

 

การวดัผลโดยใช้แนวคิดของการวดัแบบสมดลุ (Balanced Scorecard : BSC) 

  

ระบบการวดัผลโดยใชแ้นวคดิการวดัแบบสมดุลเป็นการวเิคราะหจ์ากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารและ

การวเิคราะหจ์ากอตัราส่วนทางการเงนิ โดยศกึษายุทธศาสตรใ์นการด าเนินธุรกจิทัง้ 4 ดา้นตาม

แนวคดิ BSC นัน้คอื ด้านการเงนิ,ด้านลูกค้า,ด้านกระบวนการบรหิารงานภายใน และ การ

เรยีนรู ้นวตักรรม และการเจรญิเตบิโต 

 เริม่ด้วยการให้ BSC เพิม่ประสิทธิภาพในการใช้สินทรพัย์และลดการพึ่งพาลูกค้าราย

เดยีวโดยก าหนดมมุมอง (Perspectives) ในดา้นต่างๆพรอ้มกบัก าหนดวตัถุประสงค์,เป้าหมาย,

มาตรกาหรอืดชันีชีว้ดัทีเ่หมาะสมดงันี้ 
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มมุมอง

(Perspective)
ดา้นการเงนิ ดา้นลกูคา้ ดา้นกระบวนการภายใน

ดา้นการเรยีนรูแ้ละการ

พัฒนา

เป้าหมายเชงิกล

ยุทธ ์(Strategic

 Aims)

รายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้ การเพิม่ขึน้ของจ านวนลกูคา้ รับงานขนสง่ไดห้ลากหลาย
พนักงานมผีลผลติในการ

รับขนสง่สนิคา้ไดม้ากขึน้

ปัจจัยแหง่

ความส าเร็จ 

(Critical Success 

Factors)

ใชส้นิทรัพยใ์หเ้กดิ

ประโยชนส์งูสดุ

สามารถสง่สนิคา้ตาม

ก าหนดระยะเวลาและ

แขง่ขนัดา้นราคาได ้

มกีารบรหิารทีค่ลอ่งตวัและ

มรีะบบการจัดการทีด่ี

สามารถเตรยีมรถบรรทุก

และอปุกรณ์ใหพ้รอ้มใช ้

งานไดต้ลอดเวลา

ดชันชีีว้ดัการ

ด าเนนิงาน ( Key

 Performance 

Indicators)

จ านวนรายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้ จ านวนลกูคา้ทีเ่พิม่ข ึน้ จ านวนชนดิของงานขนสง่
อัตรารายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้ของ

พนักงานขบัรถ

แผนปฎบัิตงิาน

เพิม่การขนสง่เทีย่วกลบั + 

เพิม่หน่วยธรุกจิเพื่อลดการ

พึง่พาลกูคา้รายเดยีว

 เพิม่หน่วยธรุกจิเพื่อลด

การพึง่พาลกูคา้รายเดยีว

เพิม่การขนสง่เทีย่วกลบั + 

เพิม่หน่วยธรุกจิเพื่อลดการ

พึง่พาลกูคา้รายเดยีว

เพิม่การขนสง่เทีย่วกลบั

 

ภาพท่ี 6 วดัผลโดยใชแ้นวคดิของการวดัแบบสมดุล 

 

ความสมัพนัธข์องเหตุและผลของวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธท์ีใ่ชร้วมทัง้ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ของ

มมุมองต่างๆสามารถแสดงไดโ้ดยแผนทีก่ลยทุธ ์(Strategy Map) ดงัต่อไปนี้ 
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ดา้นการเงนิ 

 

 

 

ดา้นลกูคา้ 

 

 

 

ดา้นกระบวนการภายใน 

 

 

 

ดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แผนทีก่ลยทุธ ์

 

 

สร้างรายได้เพิ่ม 

การจดัสง่สนิค้าได้ตรง

เวลา 

ราคาที่แขง่ขนัได้ 

กระบวนการเตรียม

อปุกรณ์เพื่อให้เหมาะกบั

การขนสง่นัน้ฯ 

บริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์จาก

สนิทรัพย์ได้เต็มที ่

ทกัษะการเตรียมอปุกรณ์

ก่อนขนสง่สงูขึน้ 

การเตรียมความพร้อม

รถบรรทกุสงูขึน้ 

จ านวนลกูค้าเพิ่มขึน้ 
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ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPI) 

 

ดา้นการเงนิ 

 KPI ทีใ่ชค้อื จ านวนรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของ หจก.สระบุร ีเอค็สเพรส พบว่ามรีายไดเ้พิม่ขึน้

ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2554 ถงึเดอืน มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นจ านวนเงนิ 81,000 + 

320,600 = 401,600 บาท 

 

ดา้นลกูคา้ 

 KPI ที่ใช้คอื จ านวนลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้จากการเพิ่มหน่วยธุรกจิเพื่อลดการพึง่พาลูกค้าราย

เดยีวนัน้มรีายละเอยีดเกีย่วกบัลกูคา้ใหมด่งันี้ 

 1.  โครงการฝึกรว่มผสม COBRA GOLD 

 2.  บรษิทั ปทุมไรซม์ลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

 3.  บรษิทั HERBA BANGKOK S.L. จ ากดั 

 4.  บรษิทั SEKISUI จ ากดั 

ฉะนัน้ลกูคา้รายใหมท่ีเ่พิม่ขึน้ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2554 ถงึเดอืน มกราคม พ.ศ. 2555 

มจี านวน 4 ราย 

 

ดา้นกระบวนการภายใน 

 KPI ที่ใช้คอื จ านวนชนิดของงานขนส่งจากการเพิม่การขนส่งเที่ยวกลบัและการเพิม่

หน่วยธุรกจิเพื่อลดการพึง่พาลกูคา้รายเดยีวนัน้มรีายละเอยีดดงันี้ 

ชนิดที ่1 คอื อุปกรณ์ทางทหาร ของโครงการฝึกรว่มผสม COBRA GOLD 
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ชนิดที ่2 คอื ขา้วหอมมะล ิ100% เพื่อการส่งออก ของบรษิทั ปทุมไรซม์ลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

และบรษิทั HERBA BANGKOK S.L. จ ากดั 

ชนิดที ่3 คอื บา้นส าเรจ็รปู ของบรษิทั SEKISUI จ ากดั 

ฉะนัน้จ านวนชนิดของงานขนส่งตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2554 ถึงเดอืน มกราคม พ.ศ. 

2555 มจี านวน 3 ชนิด 

 

ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

 KPI ที่ใช้คอื อตัรารายได้ที่เพิม่ขึ้นของพนักงานจากการเพิม่การขนส่งเที่ยวกลบัมี

รายละเอยีดดงันี้ 

รายไดป้กตขิองพนกังานขบัรถ = 1,200 บาท/เทีย่ว 

รายไดท้ีห่ลงัจากมกีารขนส่งเทีย่วกลบั = 1,900 บาท/เทีย่ว 

ฉะนัน้พนกังานขบัรถมรีายไดเ้พิม่ขึน้จ านวน 700 บาท/เทีย่วหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 58.34 

 

สรปุตวัชีว้ดัการด าเนินงาน (KPI) ของการวดัผลโดยใชแ้นวคดิของการวดัแบบสมดุล (Balanced 

Scorecard : BSC) แสดงโดยตารางดงัต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 



48 

 

ตารางท่ี 5 สรปุตวัชีว้ดัการด าเนินงานของการวดัผลโดยใชแ้นวคดิของการวดัแบบสมดุล 

มมุมอง เป้าหมาย ปัจจยัแห่ง

ความส าเรจ็ 

ตวัช้ีวดั 

(KPI) 

แผนริเร่ิม 

(Initiatives) 

สถานการณ์

ปัจจบุนั 

ดา้นการเงนิ รายไดท้ี่

เพิม่ขึน้ 

ใชส้นิทรพัยใ์ห้

เกดิประโยชน์

สงูสุด 

จ านวน

รายไดท้ี่

เพิม่ขึน้ 

เพิม่การขนส่ง

เทีย่วกลบั + เพิม่

หน่วยธุรกจิเพื่อ

ลดการพึง่พา

ลกูคา้รายเดยีว 

รายไดเ้พิม่ขึน้ 

401,600 บาท 

ดา้นลกูคา้ การเพิม่ขึน้

ของจ านวน

ลกูคา้ 

สามารถส่ง

สนิคา้ตาม

ก าหนด

ระยะเวลาและ

แขง่ขนัดา้น

ราคาได ้

จ านวน

ลกูคา้ที่

เพิม่ขึน้ 

เพิม่หน่วยธุรกจิ

เพื่อลดการพึง่พา

ลกูคา้รายเดยีว 

มลีกูคา้เพิม่ขึน้

จ านวน 4 ราย 

ดา้น

กระบวนการ

ภายใน 

รบังานขนส่ง

ได้

หลากหลาย 

มกีารบรหิารที่

คล่องตวัและมี

ระบบการ

จดัการทีด่ ี

จ านวน

ชนิดของ

งานขนส่ง 

เพิม่การขนส่ง

เทีย่วกลบั + เพิม่

หน่วยธุรกจิเพื่อ

ลดการพึง่พา

ลกูคา้รายเดยีว 

มชีนิดของสนิคา้ที่

ขนส่งเพิม่ขึน้

จ านวน 3 ชนิด 

ดา้นการ

เรยีนรูแ้ละ

การพฒันา 

พนกังานมี

ผลผลติใน

การรบัขนส่ง

สนิคา้ไดม้าก

ขึน้ 

สามารถเตรยีม

รถบรรทุกและ

อุปกรณ์ให้

พรอ้มใชง้าน

ไดต้ลอดเวลา 

อตัรา

รายไดท้ี่

เพิม่ขึน้

ของ

พนกังาน

ขบัรถ 

เพิม่การขนส่ง

เทีย่วกลบั 

พนกังานขบัรถมี

รายไดเ้พิม่ขึน้

จ านวน 700 

บาท/เทีย่วหรอืคดิ

เป็นรอ้ยละ 58.34 

 



บทท่ี 4 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษา “การศึกษากลยุทธ์เพื่อการเติบโตในธุรกิจขนส่งของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

สระบุร ีเอค็สเพรส” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดกลยุทธใ์นการเพิม่รายไดใ้หก้บั หา้งหุน้ส่วน

จ ากดั สระบุร ีเอ็คสเพรส นัน้ท าใหท้างห้างฯมคีวามสามารถในการเพิม่รายได้ต่อไปในอนาคต

และช่วยใหล้ดการพึง่พาจากลกูคา้รายเดยีว 

 

สรปุผลการศึกษา 

 จากการวิเคราะห์สาเหตุของปญัหารายได้ลดลงด้วยการวิธีการสัมภาษณ์และการ

วเิคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงนิแลว้นัน้พบว่าสาเหตุของปญัหาคอื 1.ความไม่มปีระสทิธภิาพใน

การใชส้นิทรพัยห์รอืรถบรรทุกเพื่อใหเ้กดิรายไดต่้อเทีย่วใหม้ากขึน้ โดยพบว่าอตัราผลตอบแทน

ต่อสนิทรพัยม์สีดัส่วนที่ลดลงทุกปี 2.การพึ่งพาลูกค้าเพยีงรายเดยีวอาจท าให้รายได้ลดลงตาม

ผลประกอบการของลกูคา้ 

ดงันัน้แนวทางในการแก้ไขสาเหตุปญัหาอนัเนื่องมาจากความไม่มปีระสทิธภิาพในการ

ใชส้นิทรพัยน์ัน้สามารถหาแนวทางไดโ้ดยสงัเกตจากการใชแ้ผนผงัสาเหตุและผล (Cause and 

Effect Diagram) ซึง่ผลทีไ่ดน้ัน้คอืการไม่มกีารขนส่งเทีย่วกลบั ดงันัน้การแก้ไขท าโดยวธิเีพิม่

การขนส่งเที่ยวกลบัโดยใช้เส้นทางหลกัในการขนส่งให้กบัลูกค้าหรอืบรษิทั เอสซจี ีโลจสิตกิส ์

แมเนจเมน้ท์ จ ากดั นัน้คอืเส้นทางจากจงัหวดัสระบุรไีปยงัชายแดนประเทศกมัพูชา ซึง่สนิคา้ที่

ขนส่งกลบันัน้คอืกระดาษอดัแท่ง โดยขนส่งจากชายแดนประเทศกมัพูชามายงัจงัหวดัปราจนีบุรี

รวมระยะทางประมาณ 80 กโิลเมตร ซึง่ผลทีไ่ดโ้ดยการเกบ็ขอ้มลูเป็นเวลา 3 เดอืนตัง้แต่เดอืน

พฤศจกิายน พ.ศ.2554 ถงึ เดอืนมกราคม พ.ศ.2555 นัน้พบว่าสามารถขนส่งสนิคา้เทีย่วกลบัได้

ทัง้สิน้ 20 เทีย่ว โดยแต่ละเทีย่วมรีายไดเ้พิม่ขึน้เป็นจ านวนเงนิ 4,050 บาทต่อเทีย่วหรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 45.86 และมกี าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้เป็นจ านวนเงนิ 7,482 – 4,832 = 2,650 บาท/เทีย่ว หรอื
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คดิเป็นรอ้ยละ 54.84 ของการขนส่งแบบเดมิ และรายได้รวมที่เพิม่ขึน้ตลอด 3 เดอืนคดิเป็น

จ านวนเงนิ 81,000 บาท และมกี าไรขัน้ตน้เป็นจ านวนเงนิรวมไดท้ัง้หมด 53,000 บาท 

ส่วนแนวทางในการแกไ้ขสาเหตุของปญัหาอนัเน่ืองมาจากการพึง่พาลูกคา้รายเดยีวโดย

วธิกีารวเิคราะหด์้วยแผนผงัสาเหตุและผล(Cause and Effect Diagram) เพื่อใหส้ามารถเพิม่

รายได้ พบว่าสาเหตุที่ส าคญันัน้เกิดจากการไม่หาลูกค้าใหม่ๆเพิ่มเติม และ การขาดความ

คล่องตวัในการเพิม่ช่องทางการให้บรกิารด้านการขนส่ง ดงันัน้แนวทางการแก้ไขเริม่จากการ

จดัตัง้หน่วยธุรกจิย่อย(Strategy Business Unit : SBU) เพื่อวตัถุประสงคด์งันี้ 1.เพิม่ช่อง

ทางการใหบ้รกิารดา้นการขนส่งใหก้บัทางหา้งฯในกรณทีีล่กูคา้รายเดมิมงีานขนส่งน้อยลงในบาง

ช่วง 2. สามารถรกัษาความพึงพอใจและความเชื่อมัน่ให้กบัลูกค้ารายเดิมโดยที่ยงัสามารถ

ให้บรกิารลูกค้ารายใหม่ได้ในเวลาเดียวกนั โดยหน่วยธุรกจิใหม่ที่ก่อตัง้ควรมหีน้าที่ดงันี้คอื 1.

จดัหางานขนส่งสนิค้าจากลูกค้าหรอือุตสาหกรรมใหม่ๆโดยด าเนินงานในนามหน่วยธุรกจิใหม่

แต่ใชร้ถบรรทุกของทางหา้งฯในรปูแบบการว่าจา้งช่วง 2. จัด ห า ร ถ บ ร ร ทุ ก จ า ก ภ ายนอ ก

(Outsourcing) ในกรณีทีร่ถบรรทุกทางของหา้งฯไม่สามารถขนส่งสนิคา้นัน้ๆไดเ้ช่น รถบรรทุก

ไม่เพยีงพอต่อความต้องการ หรอื สภาพไม่พร้อมใช้งาน เป็นต้น ดงันัน้ทางห้างฯจงึเริม่แนว

ทางการปฏบิตัดิว้ยการก่อตัง้บรษิทั เอสเอม็พ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั (SMP logistics Co.,Ltd) เพื่อ

ท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรกิจใหม่ให้กบัทางห้างฯ ซึ่งในช่วงแรกนัน้สามารถรบังานขนส่งภายใน

ระยะเวลา 3 เดอืนหรอืตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2554 ถงึเดอืน มกราคม พ.ศ. 2555 เป็น

จ านวนเงนิรวม 320,600 บาท และเมื่อสรุปแนวทางการแก้ไขปญัหาทัง้ 2 วธิแีลว้นัน้สามารถ

เพิม่ยอดขายเป็นจ านวนเงนิไดท้ัง้สิน้ 401,600 บาท  
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แผนภมิูท่ี 1 แสดงรายไดข้องการเพิม่การขนส่งเทีย่วกลบัและการเพิม่หน่วยธุรกจิใหม่ 

 

อภิปรายผล 

 การวดัผลโดยใชแ้นวคดิของการวดัแบบสมดุล (Balanced Scorecard : BSC) โดยมดีชันี

ชวีดัการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) โดยใช้จ านวนรายได้ทีเ่พิม่ขึน้ของด้าน

การเงนิพบว่าทางห้างฯมรีายได้เพิม่ขึน้จากแนวทางการแก้ไขทัง้ 2 เป็นจ านวนเงนิได้ทัง้สิ้น 

401,600 บาท ในดา้นลกูคา้นัน้ KPI ทีใ่ชค้อื จ านวนลูกคา้ทีเ่พิม่ขึน้จากการเพิม่หน่วยธุรกจิเพื่อ

ลดการพึง่พาลูกคา้รายเดยีวนัน้พบว่ามลีูกคา้เพิม่ขึน้ 4 ราย ในดา้นกระบวนการภายใน KPI ที่

ใชค้อื จ านวนชนิดของงานขนส่งจากการเพิม่การขนส่งเทีย่วกลบัและการเพิม่หน่วยธุรกจิเพื่อลด

การพึง่พาลกูคา้รายเดยีวนัน้พบว่ามชีนิดของสนิคา้ทีข่นส่งเพิม่ขึน้ 3 ชนิด และในดา้นการเรยีนรู้

และการพฒันา KPI ทีใ่ชค้อื อตัรารายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ของพนักงานจากการเพิม่การขนส่งเทีย่วกลบั

พบว่าพนักงานมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการขนส่งเทีย่วกลบัจ านวน 700 บาท/เทีย่วหรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 58.34 

จ ำนวนเงิน(บำท) 

เดือน 
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ข้อจ ากดัของการศึกษา 

        จากการศกึษากลยุทธ์เพื่อการเตบิโตในธุรกจิขนส่งของห้างหุ้นส่วนจ ากดั สระบุรี เอ็คส

เพรสนัน้ ไดส้รุปแนวทางไว ้2 แนวทางซึง่ทัง้ 2 แนวทางมขีอ้จ ากดัในการศกึษาดงันี้ ดา้นการ

เพิม่การขนส่งเทีย่วกลบันัน้ขอ้จ ากดัคอื 1. มกีารเพิม่การขนส่งเทีย่วกลบัเพยีงเสน้ทางเดยีวนัน้

คอืจากจงัหวดัสระบุรไีปชายแดนประเทศกมัพูชาซึง่เป็นเสน้ทางหลกัในการขนส่งของทางหา้งฯ

หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80 แต่ในการศกึษาครัง้นี้ยงัไม่ไดศ้กึษาการขนส่งเทีย่วกลบัในส่วนทีเ่หลอื 2. 

ยงัไม่มกีารศึกษาสนิค้าประเภทอื่นในการขนส่งเที่ยวกลบัซึ่งจ าเป็นต้องมกีารเจรจากบัลูกค้า

เพิม่เตมิ 

        ดา้นการเพิม่หน่วยธุรกจิเพื่อลดการพึ่งพาลูกค้ารายเดยีวมขีอ้จ ากดัคอื 1. มพีนักงานใน

หน่วยธุรกจิหรอืบรษิทั เอสเอม็พ ีโลจสิตกิส ์จ ากดั ยงัไม่เพยีงพอท าใหไ้ม่สามารถหางานขนส่ง

ไดเ้พิม่ขึน้เนื่องจากมพีนักงานตดิต่อลูกคา้จ ากดั 2. ในบางช่วงมรีถบรรทุกไม่เพยีงพอต่อความ

ตอ้งการท าใหไ้มส่ามารถรบังานขนส่งไดเ้พิม่ 

        นอกจากนี้การบนัทกึรายได้ที่เกดิจากแนวทางทัง้ 2 เกดิตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ.

2554 ถงึ เดอืนมกราคม พ.ศ. 2555 ซึง่เป็นช่วงหลงัทีเ่กดิอุทกภยัครัง้ใหญ่ทัง้ในประเทศไทย

และประเทศกมัพชูาท าใหป้รมิาณการขนส่งยงัไมส่ะทอ้นปรมิาณทีแ่ทจ้รงิได้ 

 

ข้อเสนอแนะของการศึกษา 

 1.  ควรศกึษาการขนส่งเทีย่วกลบัในเสน้ทางอื่นๆเพื่อเพิม่รายได ้

 2.  ควรศกึษาการขนส่งเทีย่วกลบัในสนิคา้ประเภทอื่นๆนอกเหนือจากกระดาษอดัแท่ง 

 3.  ควรเพิม่พนักงานตดิต่อลูกค้าในหน่วยธุรกจิใหม่หรอืบรษิทั เอสเอ็มพ ีโลจสิตกิส ์

จ ากดัเพื่อท าหน้าที่ติดต่อลูกค้าและจดัหางานขนส่งซึ่งอาจเป็นพนักงานประจ าหรอืพนักงาน

อสิระ (Freelance) 

 4.  เมือ่ปรมิาณการขนส่งเพิม่ขึน้ในอนาคต ควรพจิารณาในการเพิม่จ านวนรถบรรทุกเพื่อ

รองรบัความตอ้งการทีส่งูขึน้ตาม 
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 5.  ท าการประชาสมัพนัธ์ บริษัท เอสเอ็มพี โลจสิติกส์ จ ากัด ให้เป็นที่รู้จกัใน

กลุ่มเป้าหมายใหส้งูขึน้เพื่อเพิม่การรบัรูต้ราสนิคา้ (Brand Awareness) 

 6.  ส ารวจความพงึพอใจในการใหบ้รกิารกบัลูกคา้เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งและ

การใหบ้รกิาร 
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