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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจใน อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจ และเพ่ือนําแนวทาง
ในการพัฒนาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าไปทดลองใช้กับผู้ประกอบธุรกิจสําหรับการลดต้นทุน
ของธุรกิจ ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการท่ีมีการขนส่งสินค้า ในอําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ 1) กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการท่ีมีการขนส่งสินค้า จํานวน 30 
กลุ่มตัวอย่าง และ 2) กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการที่นําทฤษฏีการลดต้นทุนการขนส่งไปใช้ จํานวน 2 กลุ่ม
ตัวอย่าง ผลการวิจัยสามารถสรุปลําดับความสําคญัของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้า ได้ดังน้ี 
ปัจจัยที่มีระดับมากท่ีสุด คือ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านลักษณะของเส้นทางในการขนส่ง อยู่
ในระดับมาก (= 3.53) รองลงมา คือ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านลักษณะสินค้าและบริการ
การขนส่ง อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.33) ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านระยะทางและ
ระยะเวลาในการขนส่ง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านอุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ ในการ
ขนส่ง อยู่ในระดับปานกลาง (= 3.00) และปัจจัยที่มีระดับน้อยท่ีสุด คือ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการ
ขนส่ง ในด้านสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศในการขนส่ง อยู่ในระดับน้อย (= 1.72) และได้นํา 3 ทฤษฏีมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา คือ 1) ทฤษฎีการขนส่งรูปแบบมิลค์รัน 2) ทฤษฎีการจัดเส้นทางการเดินรถ และ 
3) ทฤษฎีการขนส่งรูปแบบเต็มคันรถ เม่ือกลุ่มตัวอย่างนําไปใช้พบว่าเกิดประสิทธิภาพเป็นอย่างมากในการ
ดําเนินงาน 
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ABSTRACT 
The study Factors affecting the freight costs Muang, Kamphaeng Phet. The purpose is to study 
the factors affecting the freight costs of the business district in the city of Kamphaeng Phet. 
Guidelines for the development of the factors affecting the freight costs of the business. And 
led to the development of the factors that affect the cost of transportation to go to trial with 
operators to reduce the cost of business. The researchers collected data from enterprises that 
are shipping in Muang Phet, divided into 2 groups: 1) The establishment of a shipment of 30 
samples and 2) the sample locations. entrepreneurs who brought the theory to reduce 
transport costs to the 2 samples. The results of this research can be summarized as follows: 
Factors that affect the transportation cost are the factors that affect the transportation cost  
(= 3.53). The factors that affected the transportation cost were transportation and 
transportation (= 3.33) Factors affecting transport cost, distance and transportation time 
Factors affecting transport cost, equipment and transportation standards were found at a 
moderate level   (= 3.00). In terms of transport environment and terrain. At low levels       
(= 1.72). The theory of transport, milk transport, transportation theory and transportation 
theory. When the sample was used, it was found to be very effective in operation. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 จากสถานการณก์ารแข่งขันทางธุรกิจปัจจุบัน ภาคธุรกิจมีการแข่งขันทางการค้ามากขึ้นทําให้ต้องมีการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินธุรกิจในทุกๆ ด้าน  เพ่ือลดต้นทุนในการดําเนินงาน  และเพ่ิมระดับการ
ให้บริการและโอกาสทางการขายให้แก่ธุรกิจ  โดยการหาเคร่ืองมือและกลยุทธ์ต่างๆ เข้ามาช่วยในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การพยากรณ์ปริมาณยอดขาย การวางแผนการผลิตหรือนําเข้าสินค้ากรณท่ีีเป็นสินค้า
สําเร็จรูป การพัฒนาระบบการจัดจําหน่ายสินค้าเพื่อความได้เปรียบให้กับธุรกิจ  รวมถึงเรื่องของการขนส่งสินค้า
ได้มีวิวัฒนาการหลายอย่างประกอบกับความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการ
ขนส่ง (Duangphastra, 2553) การขนส่งสินค้าเป็นปัจจัยหลักสําคัญสําหรับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ี
จะทําให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางถนนยังเป็นสิ่งจําเป็นและมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการขนส่งระบบอื่นด้วย และแต่ละองค์กรต้องประสบปัญหากับการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีสูง ต้นทุนใน
การดําเนินงานที่สูงขึ้นท่ีมีผลมาจากภาวะราคาพลังงานที่สูงขึ้น รวมถึงความต้องการของลูกค้ามีหลากหลาย ไม่มี
ขอบเขต ผู้บริโภคมีอํานาจต่อรองสูงกว่าผู้ผลิตซ่ึงถือได้ว่าตลาดเป็นของผู้บริโภค ทําให้หลายๆ องค์กรหันมาให้
ความสนใจทางด้านโลจิสติกส์มากขึ้น และหาวิธีในการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานเพื่อลดต้นทุนและทํากําไรให้
มากที่สุด (Krainate, 2551) 
 จังหวัดกําแพงเพชรเป็นจังหวัดท่ีมีธุรกจิหลากหลายประเภท และประเภทที่ต้องทําการขนส่งสินค้าให้กับ
ลูกค้าจึงเป็นธุรกจิท่ีมีค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งสินค้าจํานวนมาก ซ่ึงอุตสาหกรรมขนส่ง อยู่ในลําดับท่ี 7 ของ
จังหวัด มีจํานวน 40 ราย (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร) ดังนั้นการท่ีจะประกอบธุรกิจให้เข็มแข็ง
และเติบโตต่อไปได้จําเป็นต้องนําแนวคิด ทฤษฎีในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้านการขนส่งมาใช้ เพ่ือให้ธรุกิจ
สามารถลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าได้จํานวน และสามารถช่วยตอบสนองความต้องการให้ลูกค้า เพ่ิม
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
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สําเร็จรูป การพัฒนาระบบการจัดจําหน่ายสินค้าเพื่อความได้เปรียบให้กับธุรกิจ  รวมถึงเรื่องของการขนส่งสินค้า
ได้มีวิวัฒนาการหลายอย่างประกอบกับความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการ
ขนส่ง (Duangphastra, 2553) การขนส่งสินค้าเป็นปัจจัยหลักสําคัญสําหรับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ี
จะทําให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางถนนยังเป็นสิ่งจําเป็นและมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการขนส่งระบบอื่นด้วย และแต่ละองค์กรต้องประสบปัญหากับการแข่งขันทางธุรกิจท่ีสูง ต้นทุนใน
การดําเนินงานที่สูงขึ้นท่ีมีผลมาจากภาวะราคาพลังงานที่สูงข้ึน รวมถึงความต้องการของลูกค้ามีหลากหลาย ไม่มี
ขอบเขต ผู้บริโภคมีอํานาจต่อรองสูงกว่าผู้ผลิตซ่ึงถือได้ว่าตลาดเป็นของผู้บริโภค ทําให้หลายๆ องค์กรหันมาให้
ความสนใจทางด้านโลจิสติกส์มากขึ้น และหาวิธีในการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานเพื่อลดต้นทุนและทํากําไรให้
มากที่สุด (Krainate, 2551) 
 จังหวัดกําแพงเพชรเป็นจังหวัดท่ีมีธุรกิจหลากหลายประเภท และประเภทที่ต้องทําการขนส่งสินค้าให้กับ
ลูกค้าจึงเป็นธุรกจิท่ีมีค่าใช้จ่ายในด้านการขนส่งสินค้าจํานวนมาก ซ่ึงอุตสาหกรรมขนส่ง อยู่ในลําดับท่ี 7 ของ
จังหวัด มีจํานวน 40 ราย (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกําแพงเพชร) ดังน้ันการท่ีจะประกอบธุรกิจให้เข็มแข็ง
และเติบโตต่อไปได้จําเป็นต้องนําแนวคิด ทฤษฎีในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้านการขนส่งมาใช้ เพ่ือให้ธรุกิจ
สามารถลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าได้จํานวน และสามารถช่วยตอบสนองความต้องการให้ลูกค้า เพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธุรกิจอีกด้วย จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของปัจจัย
ต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการขนส่งของธุรกิจท่ีมีการขนส่งสินค้า เพ่ือเสนอแนะแนวทางต่อผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการขนส่ง
สินค้า และเป็นแนวทางต่อผู้ท่ีสนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจท่ีมีการขนส่งสินค้าต่อไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการด้านการ
ขนส่งใน อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจใน อําเภอเมือง จังหวดักําแพงเพชร จํานวน 30 กลุ่มตัวอย่าง และ 2) 
กลุ่มตัวอย่างในการนําแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งไปใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงจํานวน 2 กลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 
1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า ใน 5 ด้าน ได้แก่ ลักษณะ
ของเส้นทางท่ีใช้ในการขนส่ง, ระยะทางและระยะเวลาของการขนส่ง, อุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ ในการขนส่ง, 
ลักษณะของสินค้าและบริการที่จะทําการขนส่ง และสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศท่ีจะทําการขนส่ง ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ และตอนท่ี 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยที่
มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) ผู้ศึกษาทําบนัทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์แนบไปพร้อมกับหนังสือแนะนําตัวจากสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ถึงธุรกิจ หรือกิจการท่ีมีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า จํานวน 30 ธุรกิจ หรือกิจการ เพ่ือดําเนินการตอบ
แบบสอบถาม 2) ผู้ศึกษาดําเนินการเก็บแบบสอบถามทั้งหมดจากธุรกิจ หรือกิจการท่ีมีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า 
จํานวน 30 ธุรกิจ ด้วยตนเอง 3) แบบสอบถามที่ไปสอบถามยังธุรกิจ หรือ กิจการ จํานวน 30 ฉบับ ได้รับคืนมา
จริง จํานวน 30 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 มาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ และ 4) นําแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ์มาดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 1) ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของ
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ( ) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 3) ข้อมูลข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุน
การขนส่ง  ใช้วิธีสังเคราะห์ข้อความ 
 

 
 
 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินคา้ของผู้ประกอบธุรกิจใน อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจ และ
เพ่ือนําแนวทางในการพัฒนาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าไปทดลองใช้กับผู้ประกอบธุรกิจ
สําหรับการลดต้นทุนของธุรกิจ ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการท่ีมีการขนส่งสินค้า ใน
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงแบ่งผลการวิจยัออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินคา้ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร  
  จากการเก็บข้อมูลของสถานประกอบการจํานวน 30 กลุ่มตวัอย่าง สามารถสรุปได้ดังนี้ ข้อมูลท่ัวไป
เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 73.33 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 26.67 การศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.3 และ ต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.7 ตําแหน่งงานในบริษัท พบว่ากลุ่ม 
ตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในตําแหน่งฝ่ายขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 40 และตําแหน่งผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 60 และ
ระยะเวลาในการทํางาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทางาน 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.7 
และ มีระยะเวลาในการทางาน 11-20 ปีคิดเป็นร้อยละ 23.3 
  ผู้วิจัยสามารถสรุปลําดับความสําคัญของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้า ได้ดังนี้ 
ปัจจัยท่ีมีระดับมากท่ีสุด คือ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านลักษณะของเส้นทางในการขนส่ง    
อยู่ในระดับมาก (= 3.53) 2) รองลงมา คือ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านลักษณะสินค้าและ
บริการการขนส่ง อยู่ในระดับปานกลาง (= 3.33) ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านระยะทางและ
ระยะเวลาในการขนส่ง และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านอุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ ในการ
ขนส่ง อยู่ในระดับปานกลาง (= 3.00) และปัจจัยท่ีมีระดับน้อยท่ีสุด คือ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการ
ขนส่ง ในด้านสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศในการขนส่ง อยู่ในระดับน้อย (= 1.72) 
  แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่ง 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม และสังเกต ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 กลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังหมดไม่มีความรู้ และไม่มีการจัดการทางด้านการขนส่ง 
ซ่ึงเป็นงานที่เก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทําการสรุปแนวคิดในการแก้ไขปัญหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนการขนส่ง ได้ดังนี้ 
   1. กลยุทธ์การปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือการใช้วิธีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
   2. การใช้กลยุทธ์การขนส่งสินค้าถึงท่ีหมายปลายทาง (Door-to-door) ซ่ึงในปัจจุบันประเทศไทยใช้
วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศ  
   3. กลยุทธ์การขนส่งสินค้า ท้ังเที่ยวไปและกลับ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการ
ขนส่ง ทําให้กิจการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องการขนส่งได้สูง และช่วยลดต้นการขนส่งได้อีกด้วย  



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 26  ฉบับที่ 3  กรกฎาคม - กันยายน  2563     ISSN 2408-0845 (Print)  ISSN 2651-1487 (Online)
125

 

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของธุรกิจอีกด้วย จากปัญหาดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นความสําคัญของปัจจัย
ต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนการขนส่งของธุรกิจท่ีมีการขนส่งสินค้า เพ่ือเสนอแนะแนวทางต่อผู้ประกอบการในการลดต้นทุนการขนส่ง
สินค้า และเป็นแนวทางต่อผู้ท่ีสนใจประกอบธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจท่ีมีการขนส่งสินค้าต่อไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
มีขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย ดังน้ี 
 1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการด้านการ
ขนส่งใน อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีมีผลกระทบต่อ
ต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจใน อําเภอเมือง จังหวดักําแพงเพชร จํานวน 30 กลุ่มตัวอย่าง และ 2) 
กลุ่มตัวอย่างในการนําแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งไปใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงจํานวน 2 กลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 
1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า ใน 5 ด้าน ได้แก่ ลักษณะ
ของเส้นทางท่ีใช้ในการขนส่ง, ระยะทางและระยะเวลาของการขนส่ง, อุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ ในการขนส่ง, 
ลักษณะของสินค้าและบริการที่จะทําการขนส่ง และสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศท่ีจะทําการขนส่ง ซ่ึงมี
ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ และตอนท่ี 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยท่ี
มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) ผู้ศึกษาทําบนัทึกข้อความขอ
ความอนุเคราะห์แนบไปพร้อมกับหนังสือแนะนําตัวจากสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ถึงธุรกิจ หรือกิจการท่ีมีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า จํานวน 30 ธุรกิจ หรือกิจการ เพ่ือดําเนินการตอบ
แบบสอบถาม 2) ผู้ศึกษาดําเนินการเก็บแบบสอบถามทั้งหมดจากธุรกิจ หรือกิจการท่ีมีการส่งสินค้าให้กับลูกค้า 
จํานวน 30 ธุรกิจ ด้วยตนเอง 3) แบบสอบถามที่ไปสอบถามยังธุรกิจ หรือ กิจการ จํานวน 30 ฉบับ ได้รับคืนมา
จริง จํานวน 30 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 มาดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ และ 4) นําแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ์มาดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 1) ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับระดับของ
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าเฉลี่ย ( ) และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 3) ข้อมูลข้อเสนอแนะเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุน
การขนส่ง  ใช้วิธีสังเคราะห์ข้อความ 
 

 
 
 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินคา้ของผู้ประกอบธุรกิจใน อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบธุรกิจ และ
เพ่ือนําแนวทางในการพัฒนาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าไปทดลองใช้กับผู้ประกอบธุรกิจ
สําหรับการลดต้นทุนของธุรกิจ ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานประกอบการท่ีมีการขนส่งสินค้า ใน
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงแบ่งผลการวิจยัออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินคา้ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัด
กําแพงเพชร  
  จากการเก็บข้อมูลของสถานประกอบการจํานวน 30 กลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้ดังน้ี ข้อมูลท่ัวไป
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 73.33 และเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 26.67 การศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 63.3 และ ต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.7 ตําแหน่งงานในบริษัท พบว่ากลุ่ม 
ตัวอย่างส่วนใหญ่ อยู่ในตําแหน่งฝ่ายขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 40 และตําแหน่งผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 60 และ
ระยะเวลาในการทํางาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการทางาน 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 76.7 
และ มีระยะเวลาในการทางาน 11-20 ปีคิดเป็นร้อยละ 23.3 
  ผู้วิจัยสามารถสรุปลําดับความสําคัญของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการขนส่งสินค้า ได้ดังน้ี 
ปัจจัยที่มีระดับมากท่ีสุด คือ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านลักษณะของเส้นทางในการขนส่ง    
อยู่ในระดับมาก (= 3.53) 2) รองลงมา คือ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านลักษณะสินค้าและ
บริการการขนส่ง อยู่ในระดับปานกลาง (= 3.33) ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านระยะทางและ
ระยะเวลาในการขนส่ง และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งด้านอุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ ในการ
ขนส่ง อยู่ในระดับปานกลาง (= 3.00) และปัจจัยที่มีระดับน้อยท่ีสุด คือ ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการ
ขนส่ง ในด้านสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศในการขนส่ง อยู่ในระดับน้อย (= 1.72) 
  แนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่ง 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม และสังเกต ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จํานวน 30 กลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างท้ังหมดไม่มีความรู้ และไม่มีการจัดการทางด้านการขนส่ง 
ซ่ึงเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทําการสรุปแนวคิดในการแก้ไขปัญหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อต้นทุนการขนส่ง ได้ดังนี้ 
   1. กลยุทธ์การปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือการใช้วิธีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ  
   2. การใช้กลยุทธ์การขนส่งสินค้าถึงท่ีหมายปลายทาง (Door-to-door) ซ่ึงในปัจจุบันประเทศไทยใช้
วิธีการขนส่งทางถนนมากกว่าร้อยละ 80 ของปริมาณการขนส่งสินค้าโดยรวมของประเทศ  
   3. กลยุทธ์การขนส่งสินค้า ท้ังเที่ยวไปและกลับ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านการ
ขนส่ง ทําให้กิจการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องการขนส่งได้สูง และช่วยลดต้นการขนส่งได้อีกด้วย  
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   4. ทฤษฎีการขนส่งรูปแบบเต็มคันรถ การส่งสินค้าจากโรงงานเต็มคันรถตรงไปให้ลูกค้าแต่ละรายตาม
คําสั่งซ้ือของลูกค้า โดยใช้รถในการส่งสินค้า 1 คัน สินค้าจะไม่ผ่านคลังสินค้าหรือศนูย์กระจายสินค้าและไม่มีการ
เปลี่ยนถ่ายยานพาหนะระหว่างทาง ข้อดีการขนส่งตรง คือ ไม่ต้องใช้คลังสินค้า รวดเร็ว และระยะทางขนส่งสั้น 
   5. ทฤษฎีการจัดเส้นทางการเดินรถ คือ รายการบริหารการขนส่งมีอยู่สิ่งท่ีควรพิจารณา คือ การ
กําหนดเส้นทางท่ีจะใช้ในการขนส่งหรือการกําหนดเส้นทางการขนส่งเพราะจะทําให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสําเร็จ 
   6. ทฤษฎีการขนส่งรูปแบบมิลค์รนั การนําระบบมิลค์รันมาใช้เป็นการกําหนดรูปแบบบริหารการจัดส่ง
โดยผู้ผลิตหลักเอง เพ่ือมุ่งจัดการเรื่องต้นทุนสินค้าคงคลงัและกิจกรรมการผลิต รวมถึงความสามารถการจัดส่ง
ของผู้ส่ง 
   7. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยปรับเปล่ียนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจากน้ํามันดีเซลหรือ
เบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG ซ่ึงการใช้ก๊าซ CNG จะประหยัดกว่าการใช้น้ํามันประมาณ 60-70% 
   8. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า การหาท่ีตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ตามจุดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ี
สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง มีการจัดระบบการขนถ่ายสินค้าการจัดพ้ืนท่ีการเก็บสินค้า 
ระบบการจัดส่งสนิค้า (บาร์โค้ด/สายพานลําเลียง) ระบบบริหารคลังสินค้า มีการจัดประเภทสินค้า ท่ีจัดเก็บการ
บรรจุด้วยหน่วยมาตรฐาน มีอุปกรณ์ไว้สําหรับจัดวางสินค้า 
   9. กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา ช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินคา้ เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่ง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจการขนส่ง สามารถช่วยเพ่ิมความรวดเร็วและทําให้เกิดต้นทุนท่ีประหยัดท่ีสุด 
  ผลการนําแนวทางแก้ไขไปใช้ในการดําเนินกิจการ 
   ผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจสิติกส์ ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ด้านปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่ง ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการประยุกต์ใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหากับกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 2 กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหา สามารถสรุปผลการวิเคราะห์จากกลุ่ม
ตัวอย่างได้ดังนี้ 
   - กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการด้านการขนส่งท่ี 1 
    ผู้วิจัยจึงได้นําแนวทางในการลดต้นทุนทฤษฎีการขนส่งรูปแบบมิลค์รัน มาใช้กับสถานประกอบการ
เพ่ือแก้ไขปัญหา โดยการดําเนินงานจะส่งของให้ลูกค้าภายใน 1 วัน จํานวน 10 ราย ใช้ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง 1,350 
บาท และเม่ือสถานประกอบการได้นําทฤษฎีการขนส่งรูปแบบมิลคร์ันไปใช้ในการดําเนินงานพบว่าการขนส่ง
สินค้าให้กับลูกค้าใน 1 วัน มีลูกค้าจํานวน 10 ราย แต่มีค่านํ้ามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 950 บาทเท่าน้ัน ซ่ึงต่างจาก
ก่อนนําทฤษฎีการขนส่งรูปแบบมิลค์รันมาใช้ในการดําเนินงานถึง 400 บาท ทําให้สามารถสรุปได้ว่าการนํา
ทฤษฏีในการลดต้นมาใช้ในการดําเนินด้านการขนส่งสามารถช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้จริง และยังสามารถ
ช่วยเพ่ิมจํานวนลูกค้าในการขนส่งได้อีกด้วย 
   - กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการด้านการขนส่งท่ี 2 
     ผู้วิจัยได้นําข้อมูลของลูกค้าและจัดเส้นทางการเดินรถ (Routing) ในรูปแบบการขนส่งแบบเต็มคันรถ 
นํามาทําเป็นแผนท่ีหรือเส้นทางแสดงการขนส่งสินค้า การเปรียบเทียบการดําเนินด้านการขนส่งของสถาน
ประกอบการ พบว่าการดําเนินงานแบบเดิมใช้รถจํานวน 3 คัน ในการดําเนินการขนส่งสินค้า มีระยะทาง 734.4 
กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเท่ากบั 12 ชั่วโมง 30 นาที ซ่ึงในขณะเดียวกันเม่ือนําทฤษฏีการลด
ต้นทุนการขนส่งสินค้าแบบเต็มคันรถมาใช้ในการดําเนินงาน พบว่า จํานวนรถที่ใช้ในการขนส่งสินคา้มีจํานวน    

 

2 คัน มีระยะทางในการขนส่ง 145 กิโลเมตร และใช้เวลาในการขนส่งเพียง 2 ชั่วโมง 30 นาที ซ่ึงสามารถลด
ต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้กับสถานประกอบการเป็นจํานวนมาก 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพ 1 แสดงเส้นทางแบบเดิมและแบบใหม่ 
 

  จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นเส้นทางแบบเดิม (1) และการนําทฤษฏีการจัดการเส้นทาง และทฤษฏีเต็มคัน
รถมาใช้ (2) เม่ือนําการดําเนินการด้านการขนส่งมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่า เม่ือทฤษฏีมาใช้ในการ
ดําเนินงานจะสามารถรถระยะทางได้อย่างชัดเจน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการศึกษาปจัจัยท่ีมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ทําให้ผู้วิจัย
สามารถสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาและนําแนวทางการแก้ไขปัญหาไปใช้ในการดําเนินงานของสถาน
ประกอบการจํานวน 2 กลุ่มอย่าง ซ่ึงได้ประสิทธิภาพจากการนําไปใช้ได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 1) ทฤษฎีการขนส่ง
รูปแบบมิลค์รัน การนําระบบมิลค์รันมาใช้เป็นการกําหนดรูปแบบบริหารการจัดส่งโดยผู้ผลิตหลักเอง เพ่ือมุ่ง
จัดการเร่ืองต้นทุนสินค้าคงคลังและกิจกรรมการผลิต รวมถึงความสามารถการจัดส่งของผู้ส่งมอบ โดยการ
จัดระบบมิลค์รันให้มีประสิทธิภาพจะต้องจัดตารางเวลาและเส้นทางให้รถบรรทุกวิ่งรับสินค้าแบบวงแหวน แล้ว
จัดลําดับว่ารถบรรทุกจะไปรับสินค้าจากผู้สง่มอบรายใดก่อน แต่การจัดตารางเวลาและเส้นทางเดินรถแบบที่ว่านี้
จะทําให้เกิดการทํางานได้อย่างยืดหยุ่น 2) ทฤษฎีการจัดเส้นทางการเดินรถ คือ รายการบริหารการขนส่งมีอยู่สิ่ง
ท่ีควรพิจารณา คือ การกําหนดเส้นทางท่ีจะใช้ในการขนส่งหรือการกําหนดเส้นทางการขนส่งเพราะจะทําให้การ
ขนส่งมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามตรงการซ่ึงหลักการหรือเทคนิคในการกําหนดเส้นทาง นอกจาก
การเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งโดยการประหยัดจากขนาดยานพาหนะในระยะทางท่ีไกล และหลักการเข้าถึง
สถานท่ีของลูกค้า โดยใช้ยานพาหนะขนาดเล็กและยังคํานึงถึงการหาสินค้ามาเที่ยวกับหรือการขนส่ง 2 ทิศทาง 
เพ่ือไม่ให้เกิดการสูญเปล่าด้านพลังงาน ทําให้ลดต้นทุนการขนส่งด้วย และ 3) ทฤษฎีการขนส่งรูปแบบเต็มคันรถ 
การส่งสินค้าจากโรงงานเต็มคันรถตรงไปให้ลูกค้าแต่ละรายตามคําสั่งซ้ือของลูกค้า โดยใช้รถในการส่งสินค้า 1 
คัน สินค้าจะไม่ผา่นคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าและไม่มีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะระหว่างทาง ข้อดีการ
ขนส่งตรง คือ ไม่ต้องใช้คลังสินค้า รวดเร็ว และระยะทางขนส่งส้ัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Madsakun, 
2552) ศึกษาเรื่องการลดต้นทุนระบบการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท มัลคา-อามิท (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือ
ศึกษาปัญหาท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเส้นทางในการรับ-ส่งสินค้า และลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ซ่ึงปัจจัยท่ีทํา
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   4. ทฤษฎีการขนส่งรูปแบบเต็มคันรถ การส่งสินค้าจากโรงงานเต็มคันรถตรงไปให้ลูกค้าแต่ละรายตาม
คําสั่งซ้ือของลูกค้า โดยใช้รถในการส่งสินค้า 1 คัน สินค้าจะไม่ผ่านคลังสินค้าหรือศนูย์กระจายสินค้าและไม่มีการ
เปลี่ยนถ่ายยานพาหนะระหว่างทาง ข้อดีการขนส่งตรง คือ ไม่ต้องใช้คลังสินค้า รวดเร็ว และระยะทางขนส่งสั้น 
   5. ทฤษฎีการจัดเส้นทางการเดินรถ คือ รายการบริหารการขนส่งมีอยู่สิ่งท่ีควรพิจารณา คือ การ
กําหนดเส้นทางท่ีจะใช้ในการขนส่งหรือการกําหนดเส้นทางการขนส่งเพราะจะทําให้การขนส่งมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสําเร็จ 
   6. ทฤษฎีการขนส่งรูปแบบมิลค์รนั การนําระบบมิลค์รันมาใช้เป็นการกําหนดรูปแบบบริหารการจัดส่ง
โดยผู้ผลิตหลักเอง เพ่ือมุ่งจัดการเร่ืองต้นทุนสินค้าคงคลังและกิจกรรมการผลิต รวมถึงความสามารถการจัดส่ง
ของผู้ส่ง 
   7. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยปรับเปล่ียนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจากน้ํามันดีเซลหรือ
เบนซิน เป็นไบโอดีเซลหรือก๊าซ CNG ซ่ึงการใช้ก๊าซ CNG จะประหยัดกว่าการใช้น้ํามันประมาณ 60-70% 
   8. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า การหาท่ีตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ตามจุดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ท่ี
สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง มีการจัดระบบการขนถ่ายสินค้าการจัดพ้ืนท่ีการเก็บสินค้า 
ระบบการจัดส่งสนิค้า (บาร์โค้ด/สายพานลําเลียง) ระบบบริหารคลังสินค้า มีการจัดประเภทสินค้า ท่ีจัดเก็บการ
บรรจุด้วยหน่วยมาตรฐาน มีอุปกรณ์ไว้สําหรับจัดวางสินค้า 
   9. กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา ช่วยในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินคา้ เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการขนส่ง 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจการขนส่ง สามารถช่วยเพ่ิมความรวดเร็วและทําให้เกิดต้นทุนท่ีประหยัดท่ีสุด 
  ผลการนําแนวทางแก้ไขไปใช้ในการดําเนินกิจการ 
   ผู้วิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านโลจสิติกส์ ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ด้านปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่ง ซ่ึงผู้วิจัยได้ทําการประยุกต์ใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหากับกลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 2 กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหา สามารถสรุปผลการวิเคราะห์จากกลุ่ม
ตัวอย่างได้ดังน้ี 
   - กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการด้านการขนส่งท่ี 1 
    ผู้วิจัยจึงได้นําแนวทางในการลดต้นทุนทฤษฎีการขนส่งรูปแบบมิลค์รัน มาใช้กับสถานประกอบการ
เพ่ือแก้ไขปัญหา โดยการดําเนินงานจะส่งของให้ลูกค้าภายใน 1 วัน จํานวน 10 ราย ใช้ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 1,350 
บาท และเม่ือสถานประกอบการได้นําทฤษฎีการขนส่งรูปแบบมิลคร์ันไปใช้ในการดําเนินงานพบว่าการขนส่ง
สินค้าให้กับลูกค้าใน 1 วัน มีลูกค้าจํานวน 10 ราย แต่มีค่านํ้ามันเชื้อเพลิงเท่ากับ 950 บาทเท่านั้น ซ่ึงต่างจาก
ก่อนนําทฤษฎีการขนส่งรูปแบบมิลค์รันมาใช้ในการดําเนินงานถึง 400 บาท ทําให้สามารถสรุปได้ว่าการนํา
ทฤษฏีในการลดต้นมาใช้ในการดําเนินด้านการขนส่งสามารถช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้จริง และยังสามารถ
ช่วยเพ่ิมจํานวนลูกค้าในการขนส่งได้อีกด้วย 
   - กลุ่มตัวอย่างสถานประกอบการด้านการขนส่งท่ี 2 
     ผู้วิจัยได้นําข้อมูลของลูกค้าและจัดเส้นทางการเดินรถ (Routing) ในรูปแบบการขนส่งแบบเต็มคันรถ 
นํามาทําเป็นแผนท่ีหรือเส้นทางแสดงการขนส่งสินค้า การเปรียบเทียบการดําเนินด้านการขนส่งของสถาน
ประกอบการ พบว่าการดําเนินงานแบบเดิมใช้รถจํานวน 3 คัน ในการดําเนินการขนส่งสินค้า มีระยะทาง 734.4 
กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเท่ากบั 12 ชั่วโมง 30 นาที ซ่ึงในขณะเดียวกันเม่ือนําทฤษฏีการลด
ต้นทุนการขนส่งสินค้าแบบเต็มคันรถมาใช้ในการดําเนินงาน พบว่า จํานวนรถที่ใช้ในการขนส่งสินคา้มีจํานวน    

 

2 คัน มีระยะทางในการขนส่ง 145 กิโลเมตร และใช้เวลาในการขนส่งเพียง 2 ชั่วโมง 30 นาที ซ่ึงสามารถลด
ต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้กับสถานประกอบการเป็นจํานวนมาก 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ภาพ 1 แสดงเส้นทางแบบเดิมและแบบใหม่ 
 

  จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นเส้นทางแบบเดิม (1) และการนําทฤษฏีการจัดการเส้นทาง และทฤษฏีเต็มคัน
รถมาใช้ (2) เม่ือนําการดําเนินการด้านการขนส่งมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ว่า เม่ือทฤษฏีมาใช้ในการ
ดําเนินงานจะสามารถรถระยะทางได้อย่างชัดเจน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการศึกษาปจัจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ทําให้ผู้วิจัย
สามารถสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาและนําแนวทางการแก้ไขปัญหาไปใช้ในการดําเนินงานของสถาน
ประกอบการจํานวน 2 กลุ่มอย่าง ซ่ึงได้ประสิทธิภาพจากการนําไปใช้ได้เป็นอย่างดี ดังน้ี 1) ทฤษฎีการขนส่ง
รูปแบบมิลค์รัน การนําระบบมิลค์รันมาใช้เป็นการกําหนดรูปแบบบริหารการจัดส่งโดยผู้ผลิตหลักเอง เพ่ือมุ่ง
จัดการเรื่องต้นทุนสินค้าคงคลังและกิจกรรมการผลิต รวมถึงความสามารถการจัดส่งของผู้ส่งมอบ โดยการ
จัดระบบมิลค์รันให้มีประสิทธิภาพจะต้องจัดตารางเวลาและเส้นทางให้รถบรรทุกวิ่งรับสนิค้าแบบวงแหวน แล้ว
จัดลําดับว่ารถบรรทุกจะไปรับสินค้าจากผู้สง่มอบรายใดก่อน แต่การจัดตารางเวลาและเส้นทางเดินรถแบบที่ว่านี้
จะทําให้เกิดการทํางานได้อย่างยืดหยุ่น 2) ทฤษฎีการจัดเส้นทางการเดินรถ คือ รายการบริหารการขนส่งมีอยู่สิ่ง
ท่ีควรพิจารณา คือ การกําหนดเส้นทางท่ีจะใช้ในการขนส่งหรือการกําหนดเส้นทางการขนส่งเพราะจะทําให้การ
ขนส่งมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามตรงการซ่ึงหลักการหรือเทคนิคในการกําหนดเส้นทาง นอกจาก
การเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งโดยการประหยัดจากขนาดยานพาหนะในระยะทางท่ีไกล และหลักการเข้าถึง
สถานท่ีของลูกค้า โดยใช้ยานพาหนะขนาดเล็กและยังคํานึงถึงการหาสินค้ามาเท่ียวกับหรือการขนส่ง 2 ทิศทาง 
เพ่ือไม่ให้เกิดการสูญเปล่าด้านพลังงาน ทําให้ลดต้นทุนการขนส่งด้วย และ 3) ทฤษฎีการขนส่งรูปแบบเต็มคันรถ 
การส่งสินค้าจากโรงงานเต็มคันรถตรงไปให้ลูกค้าแต่ละรายตามคําสั่งซ้ือของลูกค้า โดยใช้รถในการส่งสินค้า 1 
คัน สินค้าจะไม่ผา่นคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าและไม่มีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะระหว่างทาง ข้อดีการ
ขนส่งตรง คือ ไม่ต้องใช้คลังสินค้า รวดเร็ว และระยะทางขนส่งส้ัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Madsakun, 
2552) ศกึษาเรื่องการลดต้นทุนระบบการขนส่งสินค้า กรณีศึกษา บริษัท มัลคา-อามิท (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือ
ศึกษาปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเส้นทางในการรับ-ส่งสินค้า และลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ซ่ึงปัจจัยท่ีทํา
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ให้เกิดปัญหาด้านค่าใช้จ่าย และต้นทุนท่ีสูง คือ การจัดการเส้นทางและพื้นท่ีในการรับ-ส่งสินคา้ โดยทําการ
เปรียบเทียบก่อน-หลังในการปรับปรุง พบว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนในการขนส่งสินค้าได้ จากเดิมค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย 379,000 บาทต่อเดือน เหลือเพียง 346,500 บาทต่อเดือน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. สถานประกอบการการขนส่งควรศึกษาลักษณะสินค้าของกิจการก่อนท่ีจะทําการวางแผนรูปแบบใน
การขนส่งสินค้าของกิจการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและรูปแบบในการขนส่งสินค้า 
  2. สถานประกอบการการขนส่งควรศึกษาเส้นทางในการขนส่งก่อนการดําเนินการขนส่ง เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งสินค้า และจะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนในการขนส่งสินค้า 
  3. สถานประกอบการการขนส่งควรศึกษาลักษณะรูปแบบที่ใช้ในการขนส่งท่ีเหมาะสมกับสินค้าและ
บริการในการดําเนินการขนส่งสินค้า 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาถึงขั้นตอนการดําเนินที่จะส่งผลต่อต้นทุนในการขนส่ง เพ่ือช่วยลดข้ันตอนการ
ดําเนินงาน และลดต้นทุนการขนส่ง 
  2. ควรมีการศึกษาการลดต้นทุนเพ่ิมขึ้นอีก ไม่จําเป็นต้องเฉพาะต้นทุนการขนส่ง 
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การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับปัจจยัคุณภาพชีวิตในการทํางานท่ีมีต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจําพิเศษ กรุงเทพมหานคร และเพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจําพิเศษ กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ประสบการณ์การทํางาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนปัจจัยคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน ได้แก่ ด้านสภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัย และการส่งเสริมคุณภาพ ด้านโอกาสก้าวหน้าและ
ความม่ันคงในการทํางาน ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง และด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและ
ยุติธรรม  ความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพของงาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการ
งาน ด้านปริมาณงานท่ีได้รับ ด้านข้ันตอนในการทํางาน และด้านความรับผิดชอบในการทํางาน ประชากรท่ีใชใ้น
การศึกษา คือ เจ้าพนักงานราชทณัฑ์ เรือนจําพิเศษ กรุงเทพมหานคร จํานวน 174 คน เครื่องมือท่ีใช้ใน
การศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากมีอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 41.12 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ร้อยละ 48.60 มีระดับตําแหน่งชํานาญการ ร้อยละ 30.23 มีประสบการณ์ทํางาน 5-10 ปี ร้อยละ 
28.97 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-25,000 บาท ร้อยละ 29.91 ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทํางานของเจ้า
พนักงานราชทัณฑ์ เรือนจําพิเศษ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านท่ีมีคุณภาพชีวิตการทํางาน อันดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของตนเอง รองลงมา 
คือ ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในการทํางาน และอันดับสุดท้าย 
คือ ด้านสภาพการทํางานท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยและการส่งเสริมคุณภาพ ตามลําดับ และความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เรือนจาํพิเศษ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ
จําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ีลําดับท่ีหนึ่ง คือ ด้านข้ันตอนในการ
ทํางาน รองลงมา คือ ด้านประสิทธิภาพในการทํางาน ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ด้านปริมาณงานที่
ได้รับ และน้อยท่ีสุด คือ ด้านความรับผิดชอบในการทํางาน ตามลําดับ 
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