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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ด้วยแนวคิดความร่วมมือในการขนส่ง
สินค้า และความร่วมมือในการบริหารจัดการขนส่งสินค้า งานวิจัยนี้ท าการศึกษาเป็นกรณีศึกษาระหว่างบริษัทผู้ว่า จ้างขนส่ง และบริษัทผู้ให้บริการ
ขนส่งในการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก โดยมีขั้นตอนการท างานวิจัยคือ ศึกษาการด าเนินงานขนส่งสินค้าในปัจจุบัน ศึกษาการวางแผนขนส่งสินค้ า 
ศึกษาการประสานงานในการขนส่งสินค้า และส ารวจขั้นตอนการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพในขนส่งสินค้า วิเคราะห์ปัญหาในการขนส่งสินค้า และ  
การท างานร่วมกัน โดยศึกษาทั้ง 2 บริษัทและน าผลมาวิเคราะห์ร่วมกัน ผลที่ได้รับจากการศึกษาน ามาสร้างรูปแบบความร่วมมือเพ่ือเป็นแนวทางใน    
การเพ่ิมประสิทธิภาพของการขนส่ง ด้านการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และเพ่ิมการใช้ประโยชน์ทรัพยากร แนวคิดความร่วมมือในการขนส่งนี้        
เป็นการพัฒนาการขนส่งสินค้าท่ีมีความย่ังยืนและเป็นการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทที่ท าการค้าร่วมกันให้ดียิ่งขึ้น 
 

ค าส าคัญ: ความร่วมมือในการขนส่ง, ความร่วมมือในการบริหารงานขนส่งสินค้า, การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก 
 

Abstract 
 The objective of this paper is to develop ways to increase the efficiency of truck transportation using transport collaboration and 
collaborative transport management (CTM).  The analysis steps are the studies of: transportation system, transportation planning, transportation 
coordination, surveying of inefficiency steps in transportation, problems in transportation and coordination with both the shippers and the carriers. 
The result of this study will lead to the collaboration model to increase the efficiency in transportation and reduce cost. This collaboration model will 
lead to the development of sustainable cargo delivery and better relationship of the shipper and carrier. 
 

Keywords: collaboration, collaborative transport management (CTM), truck transportation 
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1. ค าน า 
ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้นในด้าน

การค้าและการบริการ ดั้งนั้นการปรับปรุงการด าเนินงานทางด้านธุรกิจ
ในทุกๆด้าน เพ่ือลดต้นทุนในการด าเนินงาน เพ่ิมระดับการให้บริการ  
และเพ่ิมโอกาสทางการขายให้กับธุรกิจเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญ     
การพัฒนาระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพถือเป็นกลไกที่ส าคัญของ
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาการขนส่งในปัจจุบัน
จะเน้นไปที่ขนส่งให้ทันตามเวลาที่ก าหนด (On time) และ การลดเวลาน า
สงสินค้า (Lead time) เป็นตัวที่ชี้วัดประสิทธิภาพในการขนส่งของทั้งผู้
ว่าจ้างขนส่ง (Shipper) และผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) และขณะเดียวกัน
ลูกค้าเองก็สั่งสินค้าบ่อยขึ้น และมีปริมาณสินค้าท่ีสั่งลดลงเพื่อต้องการจะ
ลดต้นทุนในการเก็บสินค้าคงคลัง ท าเกิดการขนส่งแบบเต็มไม่คัน (LTL) 
มากขึ้น ส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) ในการ
บริหารงานมีความยุ่งยากมากขึ้น และท าให้ต้นทุนในการด าเนินงานมาก
ขึ้น การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนการด าเนินงานของผู้ให้บริการขนส่งกระทบ
ต่อต้นทุนผู้ว่าจ้างขนส่งด้วยเช่นกัน ดังนั้นการหาแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพที่มีความเหมาะสม และได้ประโยชน์ร่วมกันในทุกๆฝ่ายจึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็น การท างานในปัจจุบันหลายๆประเทศได้มีการน าแนวคิด
ความร่วมมือ (collaboration) มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
ขนส่งเพราะว่าเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและเป็นการพัฒนาระบบ
ขนส่งอย่างยั่งยืน และในประเทศไทยเริ่มให้ความสนใจกับการน าแนว 
คิดความร่วมมือในการขนส่งสินค้ามาใช้ในการพัฒนาระบบขนส่งด้วย
เช่นกัน แต่การพัฒนาความร่วมมือนั้นยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
อาจเป็นเพราะหลายๆองค์กรในประเทศไทยยังยึดติดกับแนวคิดและ
ขั้นตอนท างานแบบเดิมๆที่ปฏิบัติมาในอดีตมีลักษณะการท างานโดย
ล าพังไม่มีการท างานร่วมกับอ่ืน ท าให้การพัฒนาประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าด้วยแนวคิดความร่วมมือยังไม่ประสบความส าเร็จ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาแนวคิดความร่วมมือในการขนส่งสินค้ามาใช้ให้การ
พัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งในปัจจุบัน การศึกษาที่ผ่านมาในประเทศ
ไทยส่วนใหญ่ เป็นการศึกษาความร่วมมือของผู้ ให้บริการขนส่ง 
(Carrier)[1][3] และงานวิจัยที่ศึกษาความร่วมมือในการขนส่งสินค้าของ
บริษัทผู้ว่าจ้าง (Shipper) [4][5][8][10] ซึ่งผลที่ได้คือกลุ่มความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทผู้ให้บริการขนส่งยังไม่ประสบความส าเร็จอาจเท่าที่ควร
อาจเป็นเพราะโดยพ้ืนฐานของกลุ่มนี้เป็นบริษัทที่เป็นคู่แข่งกัน ส่วนการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทผู้ว่าจ้างนั้นมีประสบความส าเร็จ
บางส่วน เป็นกลุ่มบริษัทผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่ค้ากันส่วนบริษัทที่เป็นคู่แข่งนั้น
ก็ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจศึกษาความ
ร่วมมือระหว่างผู้ว่าจ้าง (Shipper) และผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) เพราะ
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองบริษัทมีลักษณะเป็นคู่ค้าซึ่งมีโอกาสในการ
หาแนวทางพัฒนาความร่วมมือและน าผลที่ได้จาการศึกษาไปใช้ได้จริง

แล้วประสบความส าเร็จ ร่วมไปถึงสามารถขยายผลไปสู้การพัฒนาความ
ร่วมมือในการขนส่งสินค้ากับองค์กรอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน 

 

1.1 วัตถุประสงค์งานวิจัย 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาความร่วมมือในการส่งสินค้า

ระหว่างผู้ว่าจ้างขนส่ง (Shipper) และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Carrier) 
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือในการขนส่งสินค้าระหว่างผู้
ว่าจ้าง (Shipper) ขนส่งและผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Carrier) โดยการ
ส ารวจขั้นตอนการท างานในการขนส่งสินค้าระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้างขนส่ง 
(Shipper) และบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) ในการท างานจริง  

 

1.2 ขอบเขตงานวิจัย 
ในการด าเนินงานศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการศึกษาบริษัท

กรณีศึกษาในการท างานจริง โดยศึกษาระบบการในการขนส่งสินค้า การ
วางแผนในการขนส่งสินค้า และการติดต่อประสานงานกันระหว่าง
บริษัทผู้ว่าจ้างขนส่ง (Shipper) ที่จ้างผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในการส่ง
สินค้าไปยังลูกค้า และบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Carrier) ที่เป็นผู้
ให้บริการขนส่งหลักกับผู้ว่าจ้างขนส่งที่ศึกษา  ในการด าเนินงานจริง 
บริษัทที่ท าการศึกษาครั้งนี้เป็นบริษัทที่ผู้ผลิตสินค้าส าเร็จรูปที่ว่าจ้าง
บริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้า และผู้ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภค
บริโภคด้วยรถบรรทุกภายในประเทศ บริษัทกรณีศึกษาครั้งนี้มี 2 บริษัท 
คือบริษัทผู้ว่าจ้างขนส่งและบริษัทผู้ให้บริการขนส่งที่ท างานด้วยกันอยู่
ในปัจจุบัน 

ผู้ว่าจ้างขนส่ง (Shipper) หมายถึง บริษัทผู้ว่าจ้างขนส่งหรือ
เจ้าของสินค้าที่ต้องการส่งสินค้า โดยจ้างบริษัทผู้ให้บริการขนส่งเป็นผู้
ขนส่งสินค้าให้ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก  

ผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) หมายถึง บริษัทผู้ให้บริการรับจ้าง
ขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก มีรถบรรทุกในการให้บริการเป็นของตัวเอง 
 

2. ระเบียบวิจัย 
2.1 ทฤษฏีพื้นฐาน 

การท างานร่วมกันในโซ่ อุปทาน  (Supply chain 
Collaborative) เป็นการสร้างบทบาทใหม่ส าหรับการจัดการโซ่อุปทาน 
ความหมายของการท างานร่วมกันในโซ่อุปทาน คือ ตั้งแต่สองบริษัทขึ้น
ไปร่วมกันวางแผนและด าเนินงานร่วมกันเพ่ือความส าเร็จที่ยิ่งมากกว่า
ด าเนินการเองโดยล าพัง การท างานร่วมกันคือ การปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างบริษัทที่มีความอิสระต่อกันแต่บริษัทมีความเกี่ยวข้องกันในการ
ใช้ทรัพยากรและความสามารถร่วมกันเพ่ือการตอบสนองลูกค้าตาม
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เป้าหมายของการท างานร่วมกัน (Collaboration) [9] ระดับความสัมพันธ์
ของการท างานร่วมกัน (Collaboration) เป็นคุณลักษณะที่ประกอบขึ้น
เป็นความสัมพันธ์นั้นมีพ้ืนฐานจากการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร การเปิดเผย
และซื่อสัตย์ต่อกัน ความร่วมมือและการวางแผน การแบ่งปันผลก าไร
และความเสี่ยงร่วมกันและสุดท้ายคือการมีเป้าหมายหรือกลยุทธ์ที่เป็น 
ไปในทิศทางเดียวกัน Kaveh และSamani (2009) ได้แบ่งระดับความ
ร่วมมือออกเป็น แบบผิวเผิน (Open Market Negotiations) ซึ่งเป็น
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกิดขึ้นผ่านตลาดราคาเป็นรากฐานที่ส าคัญใน
การตัดสินใจสั่งซื้อหรือเรียกว่าแบบแขน (Arm’s length) ต่อมาเป็น
ความสัมพันธ์ในระดับการปฏิบัติงานร่วมกัน (Cooperation) จะเป็นการ
จัดซื้อจัดหาจากผู้จัดส่งวัตถุดิบน้อยราย  โดยจะมีสัญญาซื้อขายใน       
ระยะยาว ความสัมพันธ์ระดับนี้จะเป็นลักษณะระหว่างหน่วยงานจัดซื้อ    
ของผู้ว่าจ้างขนส่งกับลูกค้า ความสัมพันธ์ระดับประสานงานร่วมกัน 
(Coordination) เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ระยะเวลายาวในการท า
ด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จเนื่องจากต้องมีการเชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างบริษัท  สุดท้าย
ความสัมพันธ์ระดับการท างานร่วมกัน (Collaboration) เป็นความสัมพันธ์
ในระยะยาวที่มีการ วางแผนร่วมกัน ใช้เทคโนโลยีร่วมกัน เหมือนเป็น
บริษัทเดียวกัน ไม่ซับซ้อนและง่านในการพิจารณา 

ความร่วมมือในการบริหารงานขนส่งสินค้า (Collaborative 
Transportation Management, CTM) หรือ (CTM) ได้ประยุกต์ และ
น าเสนอการท างานรูปแบบใหม่โดยการร่วมมือกันบริหารการจัดส่ง
สินค้า  โดยมีการน าแนวคิดของ CPFR มาใช้ในการบริหารจัดการขนส่ง 
ซึ่งกระบวนการของ CTM ที่คล้ายกับ CPFR  คือกระบวนการประสาน
ความร่วมมือในการวางแผนการพยากรณ์สินค้า และการเติมเต็มสินค้า 
เกิดการร่วมมือกันบริหารการจัดส่งสินค้าท่ีเกี่ยงข้องกับข้อมูล และระบบ
การเคลื่อนไหวที่ผู้ผลิตสินค้า และผู้ซื้อสินค้าร่วมมือกับผู้ให้บริการขนส่ง 
เพื่อการด าเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ [9] โดยการขจัด
กระบวนการท างานที่ไร้ประสิทธิภาพจากระบบการให้บริการขนส่ง
สินค้าคือ การลดเวลารอคอย การรับขนส่งอย่างเต็มประสิทธิภาพของ
ยานพาหนะ การลดการว่ิงเที่ยวเปล่าในขากลับ ลดการเกิดความผิดพลาด
ในการขนส่งที่คาดไม่ถึง การลดความผิดพลาดในการวางบิลและการ
สื่อสารที่ผิดพลาด โดยมุ่งประสานความร่วมมือในความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ซื้อ(ลูกค้า) ผู้ขาย(ผู้ว่าจ้างขนส่ง) ผู้ให้บริการขนส่ง และผู้ให้บริการ    
โลจิสติกส์ภายนอก (3PL) เพ่ือปรับปรุงการบริการประสิทธิภาพ และ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า และกระบวนการจัดส่ง [9][10] 

 

2.2 งานวิจัยท่ีผ่านมา 
แนวทางความร่วมมือในการขนส่งสินค้า มีผู้ให้ความสนใจ

ศึกษากันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เนื่องด้วยความร่วมมือในการ

ขนส่งสินค้าเป็นวิธีการที่พัฒนาประสิทธิภาพของการขนส่งสินค้า       
และเพ่ิมผลประโยชน์ในระยะยาว ในหลายๆงานวิจัยทั้งในต่างประเทศ 
และในประเทศได้มีการแนวคิดหรือวิธีในการพัฒนาความร่วมมือใน   
การขนส่งสินค้า [1][9][10] ซึ่งงานวิจัยนี้ผู้ วิจัยได้สรุปองค์ประกอบ     
ของความร่วมมือต้องประกอบไปด้วยปัจจัยพ้ืนฐานดังแสดงในรูปที่ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 องค์ประกอบพ้ืนฐานของความร่วมมือในการส่งสินค้า 
 

แนวคิดความร่วมมือในการขนส่งสินค้าในประเทศไทยเริ่ม    
มีการให้ความสนใจมากขึ้น งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาปัจจัย ปัญหา        
และความพร้อมในความร่วมมือโดยส ารวจกลุ่มผู้ให้บริการขนส่ง 
(Carrier) ด้วยการสัมภาษณ์ และเก็บแบบสอบถาม ผลการศึกษาปัจจัย    
ที่ส่งผลต่อความร่วมมือคือ การแบ่งผลประโยชน์ การลงทุน และระบบ
การท างานร่วมกัน ส่วนปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ความเชื่อใจ วิธีการ
ด าเนินงาน และบุคลากร [1][3][5] นอกเหนือจากงานวิจัยเชิงส ารวจ       
มีการศึกษาความร่วมมือในการขนส่งสินค้าด้วยการศึกษาเป็นกรณีศึกษา 
[4] เช่น งานวิจัยของ น าพล (2554) เป็นการศึกษารูปแบบการขนส่งแบบ
ความร่วมมือระหว่างเจ้าของสินค้าโดยไม่ผ่านตัวกลาง: กรณีศึกษาความ
ร่วมมือระหว่างบริษัทน้ าตาล และบริษัทค้าปลีกสมัยใหม่ การศึกษาของ
บริษัทน้ าตาลและบริษัทร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ในการศึกษานี้น าแนวคิด
ความร่วมมือมาใช้ในการพัฒนากระบวนการมาตรฐานในการขนส่ง
สินค้าแบบความร่วมมือระหว่างเจ้าของสินค้าอันเป็นเครื่องมือในการ
แก้ปัญหาด้านโซ่อุปทานระหว่างคู่ค้า โดยเก็บข้อมูลจริงจากกระบวนการ
ท างานที่พัฒนาขึ้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ การใช้รถขนส่งของบริษัท
ค้าปลีกที่ขนส่งสินค้าระหว่างศูนย์กระจายสินค้า เพ่ือรับน้ าตาลหลังจาก
ส่งสินค้าท่ีร้านสาขาและน าน้ าตาลกลับไปยังศูนย์กระจายสินค้าแทนการ
ส่ งตรงจากโรงงานผู้ ผลิตน้ าตาลไปยั งร้ านสาขาของผู้ ค้ าปลี ก 
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กระบวนการมาตรฐานส าหรับการขนส่งในรูปแบบความร่วมมือระหว่าง
เจ้าของสินค้าที่พัฒนาขึ้นนั้น ลดเวลาเฉลี่ยของเวลารวมในการเข้ารับ
สินค้าลงเหลือต่ ากว่า 3 ชั่วโมง โดยลดจ านวนรถที่ใช้เวลาเกิน 3 ชั่วโมง
ในการรับสินค้าลง 20% และลดต้นทุนการขนส่ง 65% ซึ่งการขนส่ง
สินค้าระหว่างโรงงานน้ าตาล และศูนย์กระจายสินค้าด้วยรูปแบบความ
ร่วมมือระหว่างเจ้าของสินค้านั้น ท าให้ต้นทุนรวมในการกระจายสินค้า
ผ่านศูนย์กระจายสินค้าอยู่ในระดับที่สามารถบริหารให้เกิดการกระจาย
สินค้าผ่านช่องทางนี้ได้อย่างยั่งยืน 

 

3. วิธีด าเนินงานวิจัย 
3.1 บริษัทกรณีศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้เข้าไปศึกษาระบบการขนส่งสินค้าของ
บริษัทผู้ว่าจ้างขนส่ง (Shipper) และบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) 
เป็นการศึกษาการด าเนินงานงาน การวางแผนการขนส่ง  และการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ในการศึกษาการท างานของทั้ง 2 บริษัทเกี่ยวกับ
งานด้านการขนส่งสินค้ามีระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม 
2555 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 พ้ืนที่ตั้งของบริษัททั้ง 2 อยู่ที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  

 

3.2 วิธีเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยนี้มีการเก็บข้อมูล

โดยศึกษาภายในบริษัทผู้ว่าจ้างขนส่ง (shipper) และ บริษัทผู้ให้บริการ
ขนส่ง (carrier) ที่ส่งสินค้าให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างขนส่งกรณีศึกษา  โดย
ศึกษาการท างานจริง ในงานวิจัยนี้ใช้วิธีการสังเกต ขั้นตอนการท างาน
การวางแผน การประสานงานระหว่างผู้ว่าจ้างขนส่งและผู้ให้บริการ
ขนส่งในระบบการขนส่งสินค้าที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ[9] และใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้จัดการที่ดูแลหน่วยงานขนส่งภายในทั้ง 2 บริษัท 
ร่วมทั้งสัมภาษณ์ผู้ท างานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าของ
บริษัทผู้ว่าจ้างขนส่งและบริษัทผู้ให้บริการขนส่งถึงปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นในการท างานขนส่งสินค้า และความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือ
ในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน  

บริษัทผู้ว่าจ้างขนส่ง (Shipper) ที่เป็นกรณีศึกษาครั้งนี้เป็น
บริษัทผู้ผลิตสินค้าส าเร็จรูปประเภทสินค้าอุปโภคบริโภค ไม่มีรถขนส่ง
สินค้าเป็นของตัวเอง ใช้บริการบริษัทผู้ให้บริการขนส่งในการส่งสินค้า
ไปยังลูกค้าในพ้ืนที่ต่างๆทั่วประเทศ ปัจจุบันมีบริษัทผู้ให้บริการหลักที่
ใช้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศใช้บริการบริษัทขนส่งสินค้าและที่มี
เจ้าของเป็นคนไทย 5 บริษัทหลัก และรายย่อยอีก 5 บริษัท การคิดค่า
ขนส่งสินค้าบริษัทผู้ว่าจ้างขนส่งจ่ายค่าขนส่งเป็นหีบตามชนิดและขนาด
ของสินค้าของสินค้าซึ่งมีมากกว่า 300 ประเภทสินค้า มีลูกค้ามากกว่า 

1000 รายทั่วประเทศ ต้นทุนค้าขนส่งมีมูลค่าประมาณ 5.1 ล้านบาทต่อ
เดือน 

บริษัทผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) ที่เป็นกรณีศึกษาครั้งนี้เป็น
บริษัทผู้ให้บริการขนส่งหลักของบริษัทผู้ว่าจ้างกรณีศึกษาในครั้งนี้ 
ให้บริการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถบรรทุกให้บริการขนส่งทั้ง
ประเทศ มีรูปแบบการขนส่งแบบส่งเต็มคัน (Truck load, TL)  และไม่
เต็มคัน (Less than truck load, LTL) โดยปริมาณขนส่งแบบให้กับบริษัท
กรณีศึกษาจะเป็นแบบไม่เต็มคันจะอยู่ที่ทั้งหมดบ้างครั้งเท่านั้นที่มีการ
ขนส่งแบบเต็มคัน พ้ืนที่ให้บริการขนส่งกับผู้ว่าจ้างกรณีศึกษาครั้งนี้คือ 
กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 
สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ลบบุรี สมุทรสาคร สิงห์บุรี เพชรบูรณ์ 
นครสวรรค์ มีรถบรรทุกให้บริการ 28 คัน เป็นรถ 4 ล้อ 8 คัน, รถ 6 ล้อ 16 
คัน, รถ 10 ล้อ 4 คัน ปริมาณสินค้าที่ส่งให้กับบริษัทผู้ว่าจ้างคิดเป็นร้อย
ละ 13.78% ของลูกค้าที่ใช้บริการทั้งหมดเป็นผู้ให้บริการที่มีส่วนแบ่ง    
ในการขนส่งอันดับที่ 3 ค้าจ้างส่งสินค้าในการส่งสินค้าประมาน 700,000 
บาท  

 

3.3 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการพัฒนาความร่วมมือในการขนส่งสินค้าระหว่างผู้ว่า  

จ้างขนส่ง (Shipper) และผู้ให้บริการในการขนส่งสินค้า  (Carrier)       
จากการเข้าไปศึกษาในบริษัทกรณีศึกษาระหว่างผู้ว่าจ้างขนส่ง  (Shipper) 
และผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจะส ารวจ
ระดับความส าพันธ์ในการท างานร่วมกันระหว่างทั้ง 2 องค์กร มุมมอง   
ในการพัฒนาความร่วมมือ หลังจากนั้นส ารวจและวิเคราะห์ขั้นตอน      
ในการขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ[9] และวิเคราะห์ปัญหาในขนส่งสินค้า 
ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาผู้วิจัยได้เทคนิคผังรากไม้หรือผัง
ต้นไม้ (Tree Diagram) [6] ประเภทการวิเคราะห์แบบ Why-Why Tree 
ร่วมกับแผนผังแสดงกระบวนการท างานระหว่างบริษัทผู้ ว่าจ้าง          
และบริษัทผู้ให้บริการขนส่งที่แสดงในรูปที่ 2 เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์      
หาสาเหตุของปัญหาที่พบให้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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รูปที่ 2 แผนผังแสดงกระบวนการท างานในปัจจุบันระหว่างบริษัทผู้
ว่าจ้างและบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง 

ที่มา: การส ารวจจากการด าเนินงานของบริษัทกรณีศึกษา 
 

4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
งานวิจัยนี้ศึกษาการท างานจริงในการขนส่งสินค้าระหว่าง

บริษัทผู้ว่าจ้าง (Shipper) และบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Carrier) 
เป็นระยะเวลา 1 เดือนต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม 2555 ถึง 3 กุมภาพันธ์ บริษัท
ผู้ ว่าจ้างได้ส่งสินค้าโดยจ้างบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจ านวน         
234 รายการ นับเป็นจ านวนเที่ยวได้ 91 เที่ยว ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
ออกเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง 2 บริษัท และวิเคราะห์
การท างานระหว่างทั้ง 2 บริษัทที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ 

 

4.1 ผลการส ารวจข้อมูลความสัมพันธ์และมุมมองในการ
ท างานร่วมกัน 

ในการศึกษาการท างานระหว่างผู้ ว่าจ้างขนส่ง (Shipper)     
และผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) ทั้ง 2 บริษัทมีความสัมพันธ์ในการท างาน
เป็นพันธมิตรกัน (Partnership) มีระดับการท างาน Cooperation คือเป็น
ระดับการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยพิจารณาจาก 

1. การท างานและการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกัน   
2. มีท าสัญญาในการท างานขนส่งสินค้าระหว่างกันระยะยาว   
3. ติดต่อสือ่สารระหว่างกันโดยใช้โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail  
4. มีการประชุมผลการด าเนินงานกันปีละ 1 ครั้ง และทุกครั้งที่เกิด   
    ปัญหาในการด าเนินงาน 

จากการสัมภาษณ์ผู้จัดการที่ดูแลการขนส่งสินค้าของบริษัทผู้
ว่าจ้าง และผู้ให้บริการขนส่งพบว่าทั้งสองบริษัทยังขาดปัจจัยหลายๆอย่าง
ที่ควรมีในการท างานร่วมกัน ซึ่งเป็นปัจจัยเหล่านี้มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาความร่วมมือแสดงในตารางที่ 1 ในการท างานระหว่างทั้ง 2 บริษัท
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ตามองค์ประกอบความร่วมมือที่รวบรวมจากงานวิจัยที่
ผ่านมาและสรุปไว้ในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 มุมมองในการท างานร่วมกันระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้าง (Shipper) 
และบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง (Carrier) กรณีศึกษา 
 

การท างานร่วมกัน 
มุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือ 

Shipper Carrier 

ความสนใจใน
แนวคิดความ
ร่วมมือ 

ไม่ได้ให้ความส าคัญกับความ
ร่ ว ม มื อ เ พ ร า ะ ไ ม่ เ ห็ น
ผลประโยชน์ท่ีตนเองได้รับ 
แ ต่ ให้ ความส า คัญกั บก า ร
พัฒนาความร่วมมือกับลูกค้า
หรือผู้จัดส่งวัตถุดิบ 

ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ กั บ
แนวคิดความร่วมมือ
ในการพัฒนาควา ม
ร่ ว ม มื อ  แ ต่ ข า ด
แนวทางท่ีขัดเจนและ
บุคลากร 

ความไว้ใจ และเปิด
ใจ 

ไม่ เชื่อใจผู้ให้บริการขนส่ง 
กลัวน าข้อมูลไปเปิดเผยให้
บริษัทอื่น 

พร้อมให้ความร่วมมือ
กับผู้ว่าจ้าง 

บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

มี บุ ค ล า ก ร พ ร้ อ ม ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรไม่พร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

การแลกเปลี่ยน

ข้อมูล 

ท้ัง 2 บริษัทไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการ มีเพียงการแจ้งปริมาณสินค้าท่ีต้อง
ส่งต่อวันเท่านั้น และแจ้งปัญหาในการด าเนินงาน 

การวางแผนและ

ตัดสินใจร่วมกัน 

ท้ัง 2 บริษัทไม่มีการก าหนดแนวทางการท างาน การ
วางแผนการท างาน หรือ รวมกันตัดสินใจด าเนินงาน
กิจกรรมต่างๆในการขนส่งร่วมกัน 

ใช้ทรัพยากรและ

เทคโนโลยีร่วมกัน 

ท้ัง 2 บริษัทมีใช้สถานท่ีร่วมกันคือ บริษัทผู้ให้บริการใช้
พื้นท่ีในบริษัทผู้ว่าจ้างเป็นส านักงานในการบริหารงานส่ง
สินค้าเพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร 

ที่มา: การสัมภาษณ์บริษัทกรณีศึกษา 
 

จากการศึกษาบริษัทกรณีศึกษาทั้ง 2 บริษัท ถึงแม้จะมีการ
ท างานที่มีความใกล้ชิดกันมาก แต่ระดับความสัมพันธ์ของทั้ง  2 บริษัท
ไม่ได้อยู่ในระดับของการท างาน ซึ่งจากการส ารวจการด าเนินงานของ
บริษัทกรณีศึกษาทั้ง 2 บริษัทผู้วิจัยได้พบการท างานของทั้ง 2 บริษัทที่ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานส่งตามมา และส่งผล
ต่อต้นทุนในการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น ความยุ่งยากในการบริหารจัดการ 
และระดับการให้บริการที่ลดลง ในการลดหรือก าจัดการท างานที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเหล่านี้สามารถท าได้โดยการพัฒนาความร่วมมือของทั้ง     
2 บริษัทให้อยู่ในระดับของการท างานร่วมกัน (collaboration) [9][10] 

  

4.2 ผลการส ารวจข้อมูลการด าเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพใน
บริษัทกรณีศึกษา 

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการท างานจริงในการขนส่งสินค้าระหว่าง
บริษัทผู้ว่าจ้าง ซึ่งระดับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 บริษัทอยู่ในระดับ 
cooperation ยังไม่ถึงกับการท างานร่วมกัน ส่งผลให้ทั้ง 2 บริษัทมีการ
ท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพในการขนส่ง[9] ได้แก่ ความล่าช้าในการ
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ด าเนินงานของทั้ง 2 บริษัท การใช้ทรัพยากรที่ไม่มีเต็มประสิทธิภาพ   
และความผิดพลาดในการติดต่อสื่ อสาร  ท าให้ เกิดปัญหาในการ
ด าเนินงาน เช่น ส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด ความผิดพลาดในส่ง
สินค้า ความยุ่งยากในการบริหารงานขนส่ง ท าให้ทั้ง 2 บริษัทมีต้นทุนใน
การด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น ระดับการให้บริการลดลง และใช้ทรัพยากรไม่
เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการท างานเหล่านี้เกิดขึ้นจากหลายๆสาเหตุในการ
ด าเนินงาน 

 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ วิจัยได้น าการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาด้วยเทคนิคผังรากไม้หรือผังต้นไม้ (Tree Diagram) มาช่วยในการ
วิเคราะห์หาสาเหตุของการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพ่ือที่จะหา
แนวทางในการลดหรือก าจัดการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นใน
การด าเนินงานด้วยแนวคิดความร่วมมือในการด าเนินงานให้มีความ
เหมาะสมกับทั้ง 2 องค์กรแสดงไว้ในรูปที่ 3 
 

 
 

                 
           

                 
                

                   
             

                  
       

                     
             

                    
                      

                      
               
            

                      
              

                   
            

                  
                

                   
      

                      
                          

                 
                  

                   
    

                    

                               
                      

                   

                      
                          

                        
            

                          

                        
                    

              

                  

                      

 
รูปที่ 3 แผนผังสาเหตุของปัญหาการขนส่งสินค้าท่ีไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดวิเคราะห์แบบ Why-Why Tree 

ที่มา: บริษัทกรณีศึกษา 
 

การท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้า
ระหว่างทั้ง 2 บริษัทจากการวิเคราะห์ด้วยแผนภาพต้นไม้สรุปได้ดังนี้ 

 
1. ความล่าช้าในการด าเนินงาน 

- บริษัทผู้ว่าจ้างขนส่งขึ้นสินค้าช้า 12 เที่ยว คิดเป็น 13.18 % 
ของจ านวนเที่ยวทั้งหมด เกิดจาก ไม่มีการจัดตารางในการขึ้นสินค้าที่
ชัดเจน รถบรรทุกเข้ามารับสินค้าพร้อมกันหลายๆรายท าให้ต้องรอคิวใน
การขึ้นสินค้า ขาดการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีเครื่องมือช่วย
ในการตรวจนับสินค้า ส่งผลต่อ ส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนด เพ่ิม
ค้าใช้จ่ายในจ้างคนงานขนถ่ายสินค้า ความผิดพลาดในการด าเนินงาน 
และความยุ่งยากในการบริหารงาน  

- บริษัทผู้ให้บริการขนส่งเข้ามารับสินค้าช้า 10 เที่ยว คิดเป็น 
10.2 %ของจ านวนเที่ยวทั้งหมด เกิดจาก ผู้ให้บริการขนส่งรอร่วมสินค้า
ในการส่ ง  สินค้ าที่ ส่ งมีน้อย เกินไปไม่คุ้ มค้ าส่ ง  ขาดการติดต่อ
ประสานงาน ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส าคัญท าให้ไม่สามารถ
จัดเตรียมรถให้พร้อมในการให้บริการ หรือจัดรถบรรทุกไม่เหมาะสมกับ
งาน ส่งผลต่อ การส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดระดับการให้บริการ
ลดลง และต้นทุนในการบริหารจัดการเพ่ิมขึ้นในการจัดเตรียมสินค้ารอ
ส่ง 

- บริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าใช้เวลาในการขนส่งสินค้า
นาน เกิดจาก บริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้ารับสินค้าแล้วไปเก็บไว้ที่ศูนย์
กระจายสินค้าเพ่ือรอรวมกับสินค้ารายอ่ืน หรือ ส่งสินค้าในหลายพ้ืนที่ใน



5
st
 ATRANS SYMPOSIUM 

STUDENT CHAPTER SESSION 

AUGUST24-25, 2012 BANGKOK THAILAND 

 

   

 

 

237 Transportation for a better life: 

preparing for asean intregration 

เที่ยวเดียว ขาดการวางแผนการขนส่งสินค้าร่วมกัน ขาดการประสานงาน
เวลาในการเข้าไปส่งสินค้าต้องรอคิวลงสินค้านาน ส่งผลให้ ส่งสินค้าไม่
ตรงตามเวลาที่ก าหนด 4 รายการจาก 8 รายการที่ส่งสินค้าไม่ตรงตามเวลา
ที่ก าหนด  

 
2. การใช้ทรัพยากรไม่มีเต็มประสิทธิภาพ  

- รถบรรทุกสินค้าไม่เต็มคันของรถบรรทุกมีจ านวน 18 เที่ยว 
คิดเป็น 19.78% ของจ านวนเที่ยวทั้งหมดผู้วิจัยคิดจากปริมาณสินค้าที่
บรรทุกต่ ากว่า 80% ของความสามารถในการให้บริการของรถบรรทุก 
และไม่มีสินค้าในเที่ยวกลับ 100 % เกิดจาก การได้รับปริมาณสินค้าที่ไม่
แน่นอนในแต่ละวันไม่สามารถประมาณการการใช้รถหรือเตรียมความ
พร้อมในการใช้รถให้เหมาะสมกับงานได้  ความผิดพลาดในการติดต่อ
ประสานงาน ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินงาน  ส่งผลต่อ ส่งสินค้าไม่ตรงเวลาที่ก าหนดเนื่องจากเข้าไปรับ
สินค้าช้า ใช้ทรัพยากรได้ไม่เต็มประสิทธิภาพของบริษัทผู้ให้บริการ และ
ส่งผลทางอ้อมต่อต้นทุนค้าขนส่งที่เพ่ิมขึ้นจากการขอขึ้นราคาค้าขนส่ง
ของบริษัทผู้ให้บริการ  
3. ความผิดพลาดการติดต่อประสานงาน  

- ความผิดพลาดในการสื่อสารงานด้านเอกสาร การส่งหรือรับ
ข้อมูลค าสั่งส่งสินค้าผิดพลาดไม่ครบถ้วน การจดบันทึกที่ผิดพลาด ความ
สะเพร่า/หลงลืมของพนักงาน การให้หรือรับข้อมูลไม่ชัดเจน เกิดจาก 
ขาดเครื่องมือที่เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กร ขาดรูปแบบมาตรฐานใน
การด าเนินงาน เช่น การจดบันทึกที่มีแบบฟอร์มเดียวกัน ในปัจจุบันโดย
การติดต่อสื่อสารผ่านทางเอกสารที่จดด้วยลายมือ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือ 
การตะโกนบอกเนื่องจากส าหนักงานบริษัทผู้ให้บริการกรณีศึกษาต้องอยู่
ใกล้กับฝ่ายจัดส่งของบริษัทผู้ว่าจ้าง ส่งผลต่อ ความยุ่งยากการติดตามและ
ตรวจสอบสินค้าระดับการให้บริการลดลง ความลาช้าในการด าเนินงาน   

- ความผิดพลาดในการติดต่อสื่อสารด้านการท างานและเวลา 
ไม่มีการก าหนดเวลาที่แน่นอนหรือตารางการเข้ามารับสินค้าที่ชัดเจนมี
เพียงก าหนดวันในการเข้ามารับสินค้าบริษัทผู้ให้บริการขนส่งส่วนใหญ่
เข้ามารับสินค้าในช่วงเย็นซึ่งท าให้เกิดปัญหาการรอคิวขึ้นสินค้า ไม่มีการ
แสดงข้อมูลต าแหน่งรถบรรทุกที่เข้ามารับสินค้า ส่งผลให้ ปัญหาการรอ
คิวขึ้นสินค้านาน ความล่าช้าในการขึ้นสินค้า ต้นทุนการจัดเตรียมสินค้า
และการจ้างพนักงานขนถ่ายเพ่ิมขึ้น 

จากผลการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยแผนผังรากไม้หรือ
ผังต้นไม้ (Tree Diagram) [6] ยืนยันให้เห็นว่าสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่
นั้นเกิดจากการทั้ง 2 บริษัทการท างานร่วมกันในการขนส่งสินค้า จาก
การศึกษางานวิจัยที่ผ่ านมา  [9][10] การน าแนวคิดความร่วมมือ 
(collaboration) และความร่วมมือในการบริหารงานขนส่งสินค้า 
(collaborative transport management (CTM)) มาใช้ในการด าเนินงาน 

สามารถลดหรือก าจัดการท างานที่ ไม่มีประสิ ทธิภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยทั้ง 2 บริษัทต้องพัฒนาความร่วมมือในการท างาน
ระหว่างกันให้มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นถึงระดับการท างาน
ร่วมกัน (Collaboration)  

 

5. สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาการท างานบริษัทผู้ว่าจ้าง(Shipper) และ บริษัทผู้

ให้บริการขนส่ง (Carrier) กรณีศึกษา ทั้ง 2 บริษัทมีแนวโน้มที่จะสามารถ
พัฒน าร ะดั บ ค ว าม ร่ ว มมื อ จ าก ร ะดั บ  Cooperation ไปสู่ ร ะ ดั บ 
Collaboration (ความร่วมมือในการท างาน) เนื่องจากทั้ง 2 บริษัทให้ความ
สนใจในการน าแนวคิดความร่วมมือมาใช้ในการพัฒนากระบวนการ
ขนส่งสินค้าถึงแม้ว่าบริษัทผู้ว่าจ้างจะไม่ได้ให้ความส าคัญมากกับการ
พัฒนาความร่วมมือกับบริษัทผู้บริการขนส่งแต่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่
ดีของการพัฒนาความร่วมมือ จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคผังรากไม้หรือ
ผังต้นไม้ (Tree Diagram) การท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในการ
ด าเนินงานขนส่งนั้นมาจากทั้ง 2 บริษัทขาดความร่วมมือในการ
ด าเนินงาน ทั้ง 2 ฝ่ายยังท างานโดยแยกกันบริหารจัดการและให้
ความส าคัญกับงานของตอนเองเป็นหลัก การศึกษาองค์ประกอบของ
ความร่วมมือในการท างานของทั้ง 2 บริษัทกรณีศึกษาพบว่าที่ยังขาด    
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน บุคลากรในการ
ด าเนินงาน แนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจน และแบ่งปันความเสี่ยง
และผลประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลต่อต้นทุนโดยรวมเพ่ิมขึ้น ระดับการ
ให้บริการลดลง และความยุ่งยากในการบริหารงานในกิจกรรมต่างๆใน
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้างและบริษัทผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้ากรณีศึกษา ผู้วิจัยเสนอแนวทางในการการด าเนินการเริ่มจาก
โดยผู้วิจัยอ้างอิงมาจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา ให้มีความเหมาะสม  
กับในบริษัทกรณีศึกษา 

1. สร้างมุมมองให้บริษัทผู้ว่าจ้างและบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง
มีความสนใจในการพัฒนาความร่วมมือ ร่วมทั้งผู้บริหารให้ความสนใจ
การพัฒนาความร่วมมืออย่างจริงจัง ผู้วิจัยได้แสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 การที่
ทั้ง 2 ขาดความร่วมมือในการด าเนินงานนั้นส่งผลให้ทั้งสองบริษัทเกิด
การท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งจะท าให้มีต้นทุนในการด าเนินงาน
เพิ่มขึ้น และระดับในการให้บริการลดลง ซึ่งแนวคิดความร่วมมือในการ
ขนส่งนั้นสามารถลดหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นการพัฒนาระบบ
ขนส่งสินค้าในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยมีการประชุมกันระหว่าง
กันมากขึ้นมีการร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
ใช้ในการบริหารจัดการ ก าหนดตารางในการเข้ามารับสินค้าและขึ้น
สินค้าให้มีความเหมาะสมเพ่ือที่จะได้ไม่เกิดการรอขึ้นสินค้า จัดรายการ
ขนส่งสินค้าและปรับเปลี่ยนเวลาน าส่งสินค้าให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละ
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รายเพ่ือลดการใช้เวลาในการขนส่งสินค้านานเกินไป บริษัทผู้ว่าจ้าง
ขนส่งให้ข้อมูลการพยากรณ์ยอดขายในแต่ละเดือนหรือรายสัปดาห์ให้กับ
บริษัทผู้ให้บริการขนส่งเพ่ือที่บริษัทผู้ให้บริการขนส่งจะได้เตรียมความ
พร้อมในการจัดรถบรรทุกสินค้ า  บริษัทผู้ ให้บริการขนส่งแจ้ ง
ความสามารถในการให้บริการกับบริษัทผู้ว่าจ้างเพ่ือจัดเตรียมงานในการ
ขนส่งสินค้าและรับงานให้มีความเหมาะสมกับความพร้อมในการ
ให้บริการของบริษัทผู้ให้บริการเพ่ิมการใช้ประสิทธิภาพรถบรรทุกและ
ลดการเข้ามารับสินค้าช้าของบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง ร่วมกันลงทุนใน
ด้านเทคโนโลยีในการติดต่อประสานงานให้มีประสิทธิภาพเชื่อโยง
เทคโนโลยีระหว่างกันเพ่ือลดความผิดพลาดในการด าเนินงาน มีการแจ้ง
เรื่องส าคัญต่างๆในการด าเนินงานระหว่างกันเพ่ือร่วมกันวางแผนการ
ด าเนินงานการส่งสินค้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันซึ่งขั้นที่ 2 นี้ท า
ให้ทั้ง 2 บริษัทลดหรือก าจัดการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานที่แสดงในภาพที่ 3  ทั้งนี้ต้องมีการก าหนดข้อบังคับในการ
ด าเนินงานที่มีความชัดเจน และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละองค์กร 

3. มีการวัดผลการด าเนินงานร่วมกันและประเมินผลการ
ด าเนินงานหลังการมีการพัฒนาความร่วมมือ เพ่ือก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานต่อถ้าผลการด าเนินงานเป็นที่น่าพอใจ เช่น เพ่ิมการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีให้มีความทันสมัย ขยายผลไปสู่ความร่วมมือกับองค์กรอ่ืนๆ 
หรือ ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานถ้าผลการด าเนินงานยังไม่ดีเท่าที่ควร 
หรือ ยุดติการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันถ้าเห็นว่าร่วมมือกันแล้วไม่
เกิดผลประโยชน์ ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างกันจ าเป็นต่อให้ความเชื่อใจ
ระหว่างกันและเปิดใจรักษาความลับของบริษัทพันธมิตร 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเพียง 2 บริษัทที่ท างาน

ร่วมกันซึ่งยังไม่ครอบคลุมการท างานของบริษัทผู้ว่าจ้างขนส่งและผู้ให้
บริการขนส่งสินค้าทั้งหมด ไม่สามารถสรุปได้ว่าการท างานร่วมกัน
ระหว่างผู้ว่าจ้างขนส่งและผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ในบริษัทอ่ืนๆมี
ลักษณะเหมือนกันกับบริษัทกรณีศึกษา บทความนี้แสดงให้เห็นเพียง
ตัวอย่างการท างานระหว่างผู้ว่าจ้างขนส่ง (Shipper) และ ผู้ให้บริการ
ขนส่ง (Carrier) กรณีศึกษาเท่านั้นเพ่ือเป็นตัวอย่างในการพัฒนาความ
ร่วมมือในการขนส่งสินค้าด้วยแนวคิดความร่วมมือการการท างาน 
(collaboration) 

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้างและบริษัทผู้
ให้บริการขนส่งสินค้ า  เ พ่ือใช้แก้ไขปรับปรุงการท างานที่ ไม่มี
ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในการขนส่งสินค้า ยังไม่บางขั้นตอนต้องอาศัย
องค์กรอ่ืนให้ความร่วมมือถึงถึงจะส าเร็จได้ ซึ่งเห็นได้ว่าการพัฒนาความ
ร่วมมือเพียง 2 องค์กรยังไม่ครอบคลุมการด าเนินงานขนส่งสินค้าทั้ง
ระบบ ดังนั้นการน าแนวคิดความร่วมมือในการขนส่งสินค้ามาใช้พัฒนา

ระบบขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต้องมีการพัฒนา
ความร่วมมือทุกองค์กรในโซ่อุปทาน (supply chain)  
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