โปรดระบุแหล่งทุน
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งบแผ่นดิน

งบรายได้

สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบ ว-1ด
(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2556)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ
อาเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม
(ภาษาอังกฤษ) The development of distribution pattern of the
Agriculture product Budhamonthon District Nakhon
Pathom Province
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย)
(ภาษาอังกฤษ)
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม่
โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีท.ี่ .….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....…..
I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
6.1 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
6.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน.
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องมากที่ สุด โดยโปรดดูรายละเอียด
ในผนวก 3)
- ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
- กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 ยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการด้าน
โลจิสติกส์และการขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
- แผนงานวิจัยที่ 6.6 การวิจัยเกี่ยวกับระบบการจัดส่งและการกระจายสินค้า ที่มี
มาตรฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งผลผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ
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III
IV

ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
- กลุ่มเรื่องวิจัยเร่งด่วน ในข้อที่ 12 ระบบโลจิสติกส์
ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล
- นโยบายรัฐบาลที่จะดาเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี นโยบายการเพิ่มศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อที่ 6.17 เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และการบริหารจัดการภายในองค์กร

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ
คณะนักวิจัย
1. อาจารย์สุริยะ ปั้นทอง
2. อาจารย์ลาไผ่ ตระกูลสันติ

บทบาท
สัดส่วนการทางาน %
หัวหน้าโครงการวิจัย 60 %
ผู้ช่วยวิจัย
40 %

1.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์สุริยะ ปั้นทอง คุณวุฒิ ป.โท
ตาแหน่ง
อาจารย์
หน่วยงานสังกัด
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2160-1186 โทรสาร 0-2160-1184
โทรศัพท์มือถือ 081-376-3583
E-mail
Sun.panthong@gmail.com
บทบาทของหัวหน้าโครงการ คือ รับผิดชอบบริหารโครงการวิจัย ตลอดจนปฏิบัติงานวิจัย
ตั้งแต่เริ่มต้นงานวิจัยจนสาเร็จตามเปูาหมายโครงการ
สัดส่วนการทางานวิจัย ร้อยละ 60
1.2 ผู้ช่วยนักวิจัย อาจารย์ลาไผ่ ตระกูลสันติ
ตาแหน่ง
อาจารย์
หน่วยงานสังกัด
สาขาวิชาการซัพพลายเชนสากล (หลักสูตร นานาชาติ)
วิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา
สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 1 ถนนอูท่ องนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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โทรศัพท์

0 2160 1186 โทรสาร 0 2160 1184
โทรศัพท์มือถือ 085-444-7714
E-mail
dr_lamphai@hotmail.com
บทบาทของผู้ช่วยวิจัย คือ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยของหัวหน้าโครงการในทุกขั้นตอนของการ
ทดลอง ดาเนินการวิจัยภายใต้การดูแลควบคุมโดยหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อการสร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่
สัดส่วนการทางานวิจัย ร้อยละ 40
1.3 ที่ปรึกษาโครงการ
ชื่อ สกุล
อาจารย์คมสัน โสมณวัตร
สังกัด
คณบดี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0 2160 1186 โทรสาร 0 2160 1184
บทบาทของนั ก วิ จั ย ที่ ป รึ ก ษา คื อ ให้ ค าปรึ ก ษาและค าแนะน าในด้ า นข้ อ มู ล พื้ น ที่ ธุ ร กิ จ
ร้านอาหารและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ การประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดในเขตพื้นที่
ต่ า งๆ เพื่ อ การส ารวจและลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เก็ บ ตั ว อย่ า ง ตลอดจนรวมวางแผนการถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ได้สถานประกอบการชุมชนและพื้นที่อื่น ๆ
1.4 หน่วยงานหลัก
สังกัด
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0 2160 1186 โทรสาร 0 2160 1184
1.5 หน่วยงานสนับสนุน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้า ตาบล บางกระสอ อาเภอ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครปฐม หมู่ 1 ตาบลบ่อพลับ อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม 73000
สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการ อาเภอเมืองนครปฐม จั งหวัดนครปฐม
73000
ที่ว่าการอาเภอพุทธมณฑล ศูนย์ราชการ อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
2. ประเภทการวิจัย
การวิจัยประยุกต์
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาการวิจัย
สาขาการจัดการโลจิสติกส์
4. คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
การพัฒนารูปแบบการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
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5. ความสาคัญ และที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
ผักเป็นสินค้าอาหารและเกษตรที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจของไทยที่นาเงินตราเข้า ประเทศปี
ละหลายพันล้านบาท สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกและผู้ ส่งออกของไทยได้เป็นอย่างดี ด้วย
สภาพดินฟูาอากาศของประเทศทาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกผักหลากหลายชนิดและเป็นที่ นิยม
บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปี 2554 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าผักสด แช่เย็น แช่แข็ง โดย
มีปริมาณทั้งหมด 126,069 ตัน คิดเป็นมูลค่า 117.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (กรมส่งเสริมการส่งออก ,2554)
สาหรับประเทศที่นาเข้าที่สาคัญคือ ประเทศญี่ปุน ไต้ หวัน อินโดนิเซีย มาเลเซีย ตลาดผักที่ สาคัญลาดับ
แรก คือ ตลาดในทวีปเอเชียมีมูลค่าการค้ าถึง 101,197 ล้านบาท รองลงไปคือ ตลาดในทวีป ยุโรป มูลค่า
6,219 ประเทศญี่ปุนเป็นตลาดผักที่สาคัญที่สุดของไทย ญี่ปุน นาเข้าผักจากไทยเป็นมูลค่า 5,020 ล๎าน
บาท (กมลเลิศรัตน์และคณะ, 2551) ถึงแม้ว้าสินค้าเกษตรประเภทผักสดจะสามารถสร้างมูลค่ า การ
ส่งออกได้แต่ขณะเดียวกันยังมีข้อด้อยหรือจุดอ่อนอยู่หลายประการที่จาเป็นต้องพัฒนา แต่ มีประเด็นที่
สาคัญที่เป็นจุดอ่อน คือ ขาดการวางแผนใช้ที่ดินเพื่ อการเกษตรอย่างเป็นระบบ เกษตรกรยังขาดความรู้
ความเข้ าใจเกี่ย วกั บการใช้ส ารเคมีเพื่อใช้สาหรับเป็นปุ๋ยบารุงดิน และเพื่อการกาจัดแมลงและวัช พืช
เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในเรื่องความต่ อเนื่องของการผลิตและการตลาดโดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพ
ของ ผลผลิตซึ่งเรื่องคุณภาพของผลผลิตให้เป็นต้องการของตลาดในประเทศและตลาดส่งออกต่ างประเทศ
นอกจากนี้การกาหนดราคายังคงเป็นปัญหาเนื่องจากมีการผันผวนของราคาอยู่ ขาดระบบขนส่งและ
โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกที่มีศักยภาพในการผลิต การตลาด และการ
ส่งออกไปยังต่างประเทศ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีระบบชลประทานที่ดี ทาให้
สามารถทาการเกษตรได้ตลอดทั้งปี มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและอยู่ใกล้ กรุงเทพฯและเป็นพื้นที่ที่ มี
การปลูกพืชผักที่มีคุณภาพดีในด้านของพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง สารพิษและการปนเปื้อน ต่างๆ
มาเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะยังเป็นที่ตั้งของบริษัทที่ดาเนินธุรกิจการส่งออกผักสดหลายบริษัทที่ สาคัญ
ของประเทศไทย จั ง หวั ด นครปฐมมี ก ารผลิ ต ผั ก เพื่ อ การส่ ง ออกหลายหลายชนิ ด ได้ แ ก่ หนอไม้ ฝ รั่ ง
กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดผักอ่ อน พริกและผักใบชนิดอื่นๆ มีบริ ษัทที่เข้ามารับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร
รูปแบบต่างๆ กันเพื่อจัดส่งผลผลิตดังกล่าวไปสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่ างประเทศ ผักเป็นสินค้าที่เป็นของสด
เสื่อมเสียได้ง่ายและมีอายุการเก็บรักษาสั้น หากการจัดเก็บ รักษาไม่ดีพอจะทาให้เกิดความเน่าเสียหรือ
เสื่อมคุณภาพได้ง่ายในระหว่ างการเก็บรักษาดังนั้นสภาวะใน การขนส่งและเก็บรักษาจึงมีความสาคัญต่อ
คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของผักสด แต่ เนื่องจากใน ปัจจุบันเกษตรกรมีการบริหารจัดการหลั งการ
เก็บเกี่ยวและการขนย้ายสินค้าที่ยังไม่ เหมาะสม ขาดการ จัดการในเรื่องการเคลื่อนย้ายผลผลิตจากแหล่ง
เพาะปลูกไปสู่ตลาดหรือโรงงาน ที่มีประสิทธิภาพและ คุณภาพ และขาดระบบการจั ดการคลังสินค้าที่มี
ศักยภาพในการยืดอายุและถนอมผลผลิต เพื่อลดการ สูญเสียและรองรับการผันผวนของราคาและกลไก
ตลาด วัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ โดยเฉพาะปัจจุบันลูกค้าต่างประเทศต้องการให้ โรงงาน
แสดงการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ใน กระบวนการผลิตควบคู่กับระบบการควบคุมคุณภาพการผลิต
ภายในโรงงาน โรงงานหลายโรงงานประสบ ปัญหาการบริหารจัดการไร่ โดยเฉพาะกับกลุ่มเกษตรกรที่ยัง
ไม่เข้าใจและเห็นความสาคัญของการบริหาร จัดการเกษตรที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบการจัดการ ณ แหล่ง
ผลิตหรือแหล่งเพาะปลูก ผู้ที่จะได้รับ ผลกระทบมากที่สุดคือ เกษตรกรที่ต้องดาเนินการจัดการผลผลิตที่มี
คุณภาพเพียงพอที่จะส่งออกโดยตรง และนาส่งโรงงานเพื่อแปรรูปสาหรับการส่งออก ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม
ต้นทุนในการผลิตให้แก่เกษตรกร และ โรงงานเองก็ไม่สามารถชี่ แจงให้เกษตรกรเข้าใจถึงความจาเป็นที่
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ต้องดาเนิ น การในรายละเอี ย ดปลี กย่ อย ต่างๆ เช่ น ในเรื่องการบันทึกเอกสารการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ที่จะสร้างหลักประกันคุณภาพให้ กับ ลูกค้าได้ และในภาคธุรกิจการส่ งออกผลิตผลทางการ
เกษตรยังประสบปัญหาในด้านข้อกฎหมายระหว่ าง ประเทศ ในด้านความไม่มีประสิทธิภาพในด้ านการ
ผลิต การบริหารจัดการระบบขนส่งภายในไร่ การ บริหารจัดการการจัดเก็บผลผลิตภายในไร่ ระบบการ
ขนส่งระหว่างไร่ไปยั งผู้ส่ งออก ดังนั้นภายใต้เปูาหมายที่จะส่งเสริมให้ ประเทศไทยเป็นครัวของโลก
(Kitchen of the World) ต้องมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ตั้งแต่การ ผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ ง การพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว การ
ส่งออก จนถึงผู้บริโภค การพัฒนาเครือข่ายต้องประกอบด้วยผู้ ที่มีส่วนได้เสียจากทุกภาคส่วน สร้างระบบ
การจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ กับระบบ
การผลิตทางการเกษตร ของประเทศไทย ให้มีศักยภาพทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าเกษตร ด้วย
ความสาคัญดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษารูปแบบการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และพัฒนา
รูปแบบการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานและ
ยกระดับศักยภาพในการขนส่งให้ก้าวสู่สากล
6.วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
6.1 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ จังหวัดนครปฐม
6.2 เพื่อการพัฒนารูปแบบการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ จังหวัดนครปฐม
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาไว้ 3 ด้านดังนี้
7.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ศึกษาในโครงการวิจัยนี้ได้แก่พื้นที่การเกษตรใน จังหวัดนครปฐม
7.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาที่จะศึกษาได้ครอบคลุม มีรายการดังต่อไปนี้
7.2.1 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ตอนที่ 1 คาถามทั่วไปเกี่ยวกับการดาเนินงานเกษตรกร
ส่วนที่ 1 ประกอบด้ว ย 1.1 ประเภทผลผลิ ตทางการเกษตร 1.2 รูปแบบการขนส่ งสิ นค้า
การเกษตร 1.3 เส้นทางการขนส่ง 1.4 กลุ่มลูกค้าหลัก และกลุ่มลูกค้ารอง
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปัญหาการการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย 2.1 สภาวะการขนส่งสินค้าทางการเกษตร 2.2 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุ
สินค้าทางการเกษตร 2.3 วิธีการกระจายสินค้า
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์การดาเนินการขนส่งสินค้า
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย 3.1 ระดับการให้บริการ 3.2 เส้นทางการขนส่งสินค้า 3.3 การจัดเก็บ
ผลผลิตทางการเกษตร 3.4 กลุ่มลูกค้าหลั ก 3.5 ปัจจัยที่ผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่ ง 3.6 การสร้าง
เครือข่ายและเลือกรูปแบบการขนส่ง 3.7 ลักษณะกายภาพของสินค้า
ตอนที่ 4 เจตคติในการทางานและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส่วนที่ 4 ประกอบด้วย 3.1 เจตคติในการทางาน 3.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
7.3 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการดาเนินการของโครงการวิจัย ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2558
ถึง 1 กันยายน 2559
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8. ทฤษฏี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
8.1 ทฤษฏี ได้แก่ 1) แนวคิดด้านการจัดการขนส่งและกระจายสินค้า 2) แนวคิดการบริหาร
จัดการขนส่งทางบก 3) แนวคิดด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง 4) แนวคิดด้านการปฏิบัติการการขนส่ง
5) แนวคิดการลาเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ 6) แนวคิดการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 7) แนวคิด
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 8) แนวคิดการบริการการขนส่ง
8.2 กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งการพั ฒ นารู ป แบบการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางการเกษตรของ จั ง หวั ด นครปฐม ใน
โครงการวิจัยครั้งนี้มีแนวทางในการศึกษาโดยใช้ ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และเพื่อการพัฒนารูปแบบการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรของอาเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยวิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research Method ) โดยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดด้านการ
จัดการขนส่งและการกระจายสินค้า แนวคิดการบริหารการจัดการขนส่งทางบก แนวคิดการลาเลียงวัสดุ
และการบรรจุภัณฑ์ แนวคิดโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง แนวคิดด้านการปฏิบัติการการขนส่ง แนวคิดการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ แนวคิดเศรษฐศาสตร์การขนส่ง และแนวคิดการบริการการขนส่ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์รูปแบบการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และเพื่อการพัฒนา
รูปแบบการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของ จังหวัดนครปฐม โดยนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมี รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
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ศึกษารูปแบบ
1. ศึกษารูปแบบการขนส่งสินค้า
2. ลักษณะการดาเนินงาน

วิเคราะห์และสร้างรูปแบบ
ด้านการบริหารจัดการ
- รูปแบบการขนส่ง
- โครงสร้างการขนส่ง
- เส้นทางการขนส่ง
- บรรจุภัณฑ์และการขนถ่าย
ด้านจัดการกลยุทธ์
- การบริการการขนส่ง
- การลดต้นทุนค่าขนส่ง

รูปแบบการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
/กาหนดกลยุทธ์

ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดการวิจัย

ใช้ป ระโยชน์ น ารูป แบบการ
ขนส่ง ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ
ในการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางการ
เกษตร
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9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยครั้ งนี้เพื่อ วิเคราะห์รูปแบบการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และเพื่อการพัฒนา
รูปแบบการขนส่ งสินค้าทางการเกษตรของจังหวัดนครปฐม และนารูปแบบการขนส่งถ่ายทอดไปสู่การ
ปฏิบัติในการบริหารจัดการให้กับเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมเพื่อการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
9.1 จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางด้านตะวันตก ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้าท่าจีน ซึ่งเป็น
พื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 13 องศา 45 ลิปดา 10 พิลิปดาดา เส้นแวงที่ 100
องศา 4 ลิปดา 28 พิลิปดา มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากับ ร้อยละ 0.42
ของประเทศ และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนน
เพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ถนนปิ่นเกล้า – นครชัยศรี) 51 กิโลเมตร
และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อาเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ อาเภอกระทุ่มแบน อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอไทรน้อย อาเภอบางใหญ่ อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี และเขตทวี เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร อาเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอบ้านโปุง อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และ อาเภอ
ท่ามะกา อาเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

รูปที่ 1 ที่ตั้งและอาณาเขต จังหวัดนครปฐม
9.1.1 สภาพภูมิประเทศ
จังหวัดนครปฐมโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบถึงค่อนข้างราบเรียบ ไม่มีภูเขาและปุาไม้ ระดับความ
แตกต่างของความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง 2–10 เมตร เหนือระดับน้าทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
ลาดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และตะวันตกสู่ตะวันออกมีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ พื้นที่ทาง
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ตอนเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ดอน ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางของจังหวัดเป็นที่ราบ
ลุ่ม มีที่ดอนกระจายเป็นแห่งๆ และมีแหล่งน้ากระจาย สาหรับพื้นที่ด้านตะวันออกและด้านใต้เป็นที่ราบ
ลุ่มริมฝั่งแม่น้าท่าจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยที่ขุดขึ้นเพื่อการเกษตรและคมนา
อยู่มาก พื้นที่สูงจากระดับน้าทะเล 2–4 เมตร
9.1.2 สภาพภูมิอากาศ
จากสถิติข้อมูลปริมาณน้าฝนของจังหวัดนครปฐม โดยใช้ข้อมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม
ย้อนหลัง 5 ปี (2552–2556) ปริมาณน้าฝนจะอยู่ในช่วง 1,100–1,200 มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุดปี 2554
วัดได้ 1,295.5 มิลลิเมตร จานวนวันที่ฝนตก 111 วัน ส่วนฝนตกน้อยที่สุดในปี 2556 วัดได้ 957.4
มิลลิเมตร จานวนวันที่ฝนตก 134 วัน จากสถิติข้อมูลอุณหภูมิของจังหวัดนครปฐม โดยใช้ข้อมูลของสถานี
อุตุนิยมวิทยานครปฐม เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (2552 – 2556) ปรากฏว่าอุณหภูมิโดยทั่วไปอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ สาหรับอุณหภูมิสูงที่สุด วัดได้ 40.2 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และ
อุณหภูมิต่าที่สุด วัดได้ 10.3 องศาเซลเซียส เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 ปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม จากข้อมูลฝนของสถานีฝนอาเภอต่างๆ และสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐมย้อนหลัง 5 ปี (2552 –
2556) ทาให้ทราบว่า ปริมาณน้าฝนจะอยู่ในช่วง 500-1,650 มิลลิเมตร โดยพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุด ได้แก่
พื้นที่อาเภอดอนตูม เมื่อปี 2554 วัดได้ 1,641.3 มิลลิเมตร จานวนวันที่ฝนตก 91 วัน ส่วนพื้นที่ที่มีฝนตก
น้อยที่สุด ได้แก่ อาเภอบางเลน เมื่อปี 2556 วัดได้ 269.4 มิลลิเมตร จานวนวันที่ฝนตก 27 วัน
9.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า
9.3.1 ความหมายของการขนส่ง
การขนส่ง หมายถึง การเคลื่อนย้ายคน (People) สินค้า (Goods) หรือบริการ (Services) จาก
ตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่ง ในกรณีของการเคลื่อนย้ายคนนั้นจะเป็ นเรื่องของการขนส่งผู้โดยสาร
เป็นส่วนใหญ่ ในบริบทของการจัดการการขนส่งจะเน้นที่การขนส่งสินค้าหรือบริการเป็นสาคัญ
9.3.2 เปูาหมายหลักของการจัดการขนส่ง
1) เพื่อลดต้นทุน ถือเป็นเปูาหมายยอดนิยมของการจัดการด้านโลจิสติกส์ทุกกิจกรรม รวมทั้งการ
ขนส่งด้วย ผู้ประกอบการมักจะตั้งเปูาหมายเป็นอันดับแรกว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีจะต้องช่วยลด
ต้นทุนของธุรกิจลงได้ โดยอาจจะเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน หรือค่าบารุงรักษารถบรรทุก
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน บริษัทขนส่งอาจตั้งเปูาหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดี
ด้วยจานวนทรัพยากรที่เท่าเดิม ประสิทธิภาพการทางานจะสูงขึ้น เช่น จานวนรถบรรทุกและพนักงานเท่า
เดิม
3) เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า บริษัทขนส่งอาจตั้งเปูาหมายว่าเมื่อจัดการการขนส่งได้ดี
ข้อตาหนิติเตียนจากลูกค้าจะลดน้อยลงจนหมดสิ้นไป ทาให้ลูกค้ามีความพอใจในบริการที่ได้รับและยังคง
ใช้บริการของบริษัทต่อไปในภายภาคหน้า
4) เพื่อลดระยะเวลา บริษัทขนส่งอาจตั้งเปูาหมายว่าเมื่อมีการจัดการการขนส่งที่ดีจะสามารถส่งมอบ
สินค้าให้แก่ลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวดเร็วกว่าคู่แข่ง ผลิตภัณฑ์ของตนก็จะออกสู่ตลาดได้
เร็วและแพร่หลายมากกว่าคู่แข่งขัน
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5) เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม เป็นไปได้เช่นกันว่าบริษัทขนส่งอาจจะตั้งเปูาหมายว่าเมื่อมีการจัดการการ
ขนส่งที่ดีจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะเป็นจากกลุ่มลูกค้าเดิมที่ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อแลก
กับบริการที่รวดเร็วขึ้น พิเศษขึ้นหรือละเอียดถูกต้องมากขึ้น หรือรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามาใช้
บริการ
6) เพือ่ เพิ่มกาไร ไม่บ่อยนักที่เราจะได้ยินว่าบริษัทขนส่งลงทุนปรับปรุงระบบการจัดการหรือลงทุน
ในระบบการจัดการใหม่เพื่อต้องการเพิ่มผลกาไรของบริษัท โดยมากจะมองว่ากาไรเป็นผลพลอยได้จาก
การที่การจัดการไปลดต้นทุนลง มุมมองเพื่อหวังเพิ่มกาไรเป็นสิ่งท้าทายฝีมือผู้บริหารมากกว่า เพราะว่า
เป็นการพิจารณาสองทางไปพร้อมๆ กัน คือ สร้างรายได้เพิ่มและลดต้นทุน ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทาได้ง่ายๆ
สาหรับบริษัทขนส่งโดยทั่วไป
7) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทางาน อาจจะไม่ใช่เปูาหมายหลักสาหรับบริษัทขนส่งในการลงทุน
ปรับปรุงระบบการจัดการการขนส่ง แต่ก็มีความสาคัญไม่น้อย บริษัทขนส่งหลายแห่งแสดงสถิติของ
ช่วงเวลาต่อเนื่องที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกันและพยายามกระตุ้นให้พนักงาน
ช่วยกันรักษาสถิตินั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
9.3.3 ทางเลือกการขนส่ง
การขนส่งในประเทศไทยมีทางเลือกอยู่ 4 ประการ ประกอบด้วย
1) การขนส่งทางบก (Land Transportation) สามารถแบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1.1) การขนส่งทางถนน (Road Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งที่มีปริมาณสูงที่สุดและเป็น
รูปแบบการขนส่งหลักที่หล่อเลี้ยงสังคมและชุมชนมาโดยตลอด การขนส่งทางถนนกระทาได้โดยการใช้
รถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ หรือมากกว่า 10 ล้อ เป็นยานพาหนะในการเคลื่อนย้ายสินค้า อาจกล่าวได้
ว่าสินค้าทุกชนิดสามารถขนส่งได้โดยการขนส่งทางถนน ข้อดีที่สาคัญที่สุดของการขนส่งทางถนน ได้แก่
คุณลักษณะที่เรียกว่าบริการถึงที่หรือ Door-to-door Service หรือการนาสินค้าไปส่งได้ถึงบ้าน ทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภคได้รับความสะดวกสบายมากกว่ารูปแบบการขนส่งอื่นๆ ในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงข่าย
ถนนค่อนข้างดีมากทั้งในเขตเมืองและนอกเมืองการขนส่งสินค้าทางถนนสามารถเข้าถึงได้ทั่วทุกอาเภอของ
76 จังหวัดในประเทศไทย
1.2) การขนส่งทางราง (Rail Transportation) เป็นรูปแบบการเดินทางที่อยู่คู่สังคมไทยมา
นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สินค้าที่ขนส่งทางรางมักจะเป็นสินค้าที่มีการขนย้ายคราวละมากๆ เช่น ข้าว
น้าตาล ปูนซีเมนต์ ถ่านหิน ก๊าซและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในรอบหลายปีที่ผ่านมาการขนส่งสินค้าทาง
รถไฟมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาอีกหลายประการที่ยังรอการปรับปรุงแก้ไข ทั้งในส่วน
ของโครงข่ายที่ไม่ทั่วถึงและการเชื่อมโยงระหว่างรถไฟกับการขนส่งวิธีอื่นๆ ยังทาได้ไม่ดีอย่างที่
ผู้ประกอบการขนส่งต้องการ รูปที่ 3 แสดงเครือข่ายการขนส่งทางรถไฟของประเทศไทย ซึ่งมีความยาว
ทั้งสิ้น 4,180 กิโลเมตร เส้นทางวิ่งผ่าน 46 จังหวัด
2) การขนส่งทางน้า (Water Transportation) เป็นการขนส่งที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่าที่สุดในบรรดา
ทางเลือกการขนส่งทั้งหมด ไม่จาเป็นต้องสร้างเส้นทางขึ้นมา อาศัยเพียงเส้นทางที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ
เป็นสาคัญเช่น คลอง แม่น้า ทะเล และมหาสมุทร อย่างไรก็ตามการขนส่งทางน้าเป็นการขนส่งที่ช้าที่สุด
ดังนั้นจึงเหมาะกับสินค้าที่ไม่มีข้อจากัดเรื่องระยะเวลาส่งมอบสินค้า มักจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่อหน่วยต่า
และขนส่งในปริมาณมากๆ เช่น วัสดุก่อสร้างจาพวกอิฐ หิน ปูน ทราย เป็นต้น การขนส่งทางน้าอาจ
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แบ่งย่อยออกเป็น 2 รูปแบบตามลักษณะของเส้นทางขนส่ง ได้แก่
2.1) การขนส่งทางลาน้า (Inland Water Transportation) หมายถึง การขนส่งทางน้าที่ใช้
สายน้าในแผ่นดินเป็นเส้นทางขนส่งสินค้า ได้แก่ การขนส่งผ่านคลองและแม่น้า เส้นทางการขนส่งทางลา
น้าที่สาคัญของประเทศไทย คือ แม่น้าโขง เจ้าพระยา ท่าจีน ปุาสัก แม่กลองและบางปะกง
2.2) การขนส่งทางทะเล (Sea and Ocean Transportation) หมายถึง การขนส่งทางน้าที่ผ่าน
ทะเลและมหาสมุทร การขนส่งรูปแบบนี้ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เช่น ท่าเรือ และจุดเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนนและทางราง สาหรับประเทศไทยการขนส่งทาง
ทะเลเป็นการขนส่งระหว่างประเทศที่มีมูลค่ามากที่สุด อาจกล่าวได้ว่าสินค้านาเข้าและส่งออกเกือบ
ทั้งหมดของประเทศไทยใช้การขนส่งทางทะเลทั้งสิ้น ณ ปัจจุบันการขนส่งทางทะเลของประเทศไทยเกือบ
ทั้งหมดจะผ่านท่าเรือสองแห่ง ได้แก่ ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) และท่าเรือน้าลึกแหลมฉบัง จากสถิติของ
การท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ปี พ.ศ. 2550 มีสินค้าประมาณ 18 ล้านตันและ 45 ล้านตันผ่านท่าเรือ
กรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบังตามลาดับ
3) การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งที่ไปได้ไกลที่สุดและรวดเร็ว
ที่สุด แต่มีต้นทุนต่อหน่วยแพงที่สุด จาเป็นต้องก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคจานวนมหาศาลเพื่อ
รองรับรูปแบบการขนส่งทางอากาศทั้งระบบ อีกทั้งต้องอาศัยระบบขนส่งสินค้าทางถนนเพื่อให้สินค้าไปถึง
ลูกค้าที่ปลายทางตามพื้นที่ต่างๆ ได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีสนามบินที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ 35 แห่ง
จาแนกออกเป็น
3.1) สนามบินระหว่างประเทศ (International Airports) ดาเนินการโดยบริษัทท่าอากาศยาน
ไทยจากัด (มหาชน) จานวน 6 แห่ง ได้แก่ สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และ
หาดใหญ่จังหวัดสงขลา ปริมาณการขนส่งสินค้าของประเทศไทยเกือบทั้งหมดผ่านท่าอากาศยานเหล่านี้
3.2) สนามบินภายในประเทศ (Domestic Airports) เกือบทั้งหมดบริหารโดยกรมการขนส่งทาง
อากาศ กระทรวงคมนาคม ยกเว้นสนามบินสุโขทัย สมุยและระนอง ซึ่งบริหารโดยบริษัท การบินกรุงเทพ
จากัดนอกจากนี้ยังมีสนามบินอู่ตะเภา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นของกองทัพเรือ
9.3.4 การสร้างโครงข่ายการขนส่ง
ในทางปฏิบัติ รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านการขนส่ง
ผู้ประกอบการขนส่งทุกรายสามารถใช้งานงถนน รางรถไฟ ท่าเรือ สนามบินและท่อ ได้ค่อนข้างอิสระและ
เท่าเทียมกัน ดังนั้นสิ่งที่ท้าทายความสามารถอย่างมากของบริษัทขนส่งทั้งหลาย คือ ทาอย่างไรจึงจะหา
ประโยชน์จากสาธารณูปโภคฟรีๆ เหล่านี้ให้ได้เหนือกว่าคู่แข่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้ประกอบการที่จะสามารถออกแบบและคิดค้นนวัตกรรมด้านการขนส่งให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
ตนเองได้หรือไม่ ในทางทฤษฎีนั้น มีการคิดค้นรูปแบบการสร้างโครงข่ายการขนส่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส่งมากมาย ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างที่ชัดเจนสองประการได้แก่ การใช้ศูนย์กลางกระจายสินค้า
(Distribution Center, DC) และการพัฒนาระบบขนส่งหลายรูปแบบ(Multimodal Transportation)
1) การใช้ศูนย์กลางกระจายสินค้า (Distribution Center, DC) เป็นการสร้างโครงข่ายที่คิดขึ้น
เพื่อ ลดเส้นทางการขนส่งจานวนมากและสลับซับซ้อน ให้เหลือโครงข่ายการขนส่งน้อยลงและเรียบง่ายขึ้น
ทาให้บริหารจัดการเส้นทางง่ายขึ้น เปิดโอกาสให้เกิดการ Consolidate สินค้าให้เต็มคันรถบรรทุก ณ
ศูนย์กลางเนื่องจากมีคาสั่งซื้อหนาแน่น และช่วยลดต้นทุนการขนส่งในภาพรวม รูปที่ 2 และ 3 อธิบาย
ประโยชน์ของการมีศูนย์กลางการกระจายสินค้า ในกรณีไม่มีศูนย์กลางกระจายสินค้า (ดังรูปที่ 2) หาก
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ผู้ผลิต A, B, และ C ต้องการส่งสินค้าไปถึงลูกค้า 1, 2, และ 3 โดยตรงต้องวิ่งรถทั้งสิ้น 9 เส้นทาง (หรือ
เท่ากับจานวนลูกศร) บางคันอาจจะเต็มคันบ้างไม่เต็มคันบ้าง ขากลับก็ยังต้องวิ่งรถเที่ยวเปล่ากลับมา
โรงงานเป็นระยะทางไกล แต่เมื่อมีศูนย์กลางกระจายสินค้า (ดังรูปที่ 6) ผู้ผลิต A, B, และ C เพียงแต่วิ่งมา
ส่งสินค้าที่ศูนย์กลางและให้ศูนย์กลาง Consolidate สินค้าลงรถบรรทุกก่อนส่งต่อไปให้ลูกค้า 1, 2, และ
3 ต่อไป ซึ่งจานวนเส้นทางที่ใช้น้อยลงเหลือเพียง 6 เส้นทางเท่านั้น และในบางครั้งยังสามารถจัดให้ลูกค้า
1, 2, และ 3 อยู่บนเส้นทางเดียวกันได้อีกด้วย ยิ่งจะทาให้จานวนเส้นทางน้อยและระยะทางสั้นลง ช่วย
ประหยัดต้นทุนการขนส่งลงได้อย่างเห็นได้ชัด

รูปที่ 2 การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตถึงลูกค้าโดยตรง

รูปที่ 3 การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตถึงลูกค้าโดยผ่านศูนย์กลางกระจายสินค้า
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ความสาคัญกับการขนส่งโดยผ่านศูนย์กลางกระจายสินค้าอย่าง
เช่น Tesco Lotus ให้ Suppliers ส่งสินค้ามาที่ศูนย์กลางกระจายสินค้าของตนที่ศูนย์วังน้อย จังหวัด
อยุธยา หรือศูนย์บางบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทาการคัด-แยก-จัดเรียง-บรรจุ-ลาเลียงใส่รถขนส่งวิ่ง
กระจายส่งไปให้ร้านค้า (Stores) ทั้งหลายในเครือข่าย โดยที่ Tesco Lotus เก็บค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ศูนย์กลางกระจายสินค้าจาก Suppliers โดยคิดเสียว่าเป็นการประหยัดค่าขนส่งให้กับ Suppliers ที่ไม่
ต้องวิ่งรถไปส่งสินค้าให้ร้านค้าในเมืองจานวนมาก Supermarket ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อล้วน
แล้วแต่ใช้รูปแบบธุรกิจเดียวกันนี้ในการบริหารศูนย์กลางกระจายสินค้าของตน
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2) การใช้การขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) รูปแบบการขนส่งมี
หลากหลาย ไม่ได้มีเฉพาะการขนส่งทางถนนโดยรถเท่านั้น ความจริงที่เกิดขึ้นขณะนี้คือผู้ประกอบการ โล
จิสติกส์ไทยมักจะมีความเชี่ยวชาญการขนส่งแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการขนส่ง
รูปแบบต่างๆ ร่วมกันได้ แต่ในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการขนส่งหลายรูปแบบมากขึ้น มีการ
ออกพระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 กระทรวงพาณิชย์เองก็รับเป็นตัวกลาง
ประสานให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น ขนส่ง
Shipping และ Freight Forwarder มาเป็นพันธมิตรกันเพื่อให้สามารถทาธุรกิจได้ครบวงจร โดยมี
เปูาหมายระยะยาวว่าจะสามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งที่เข้มแข็งจากต่างชาติ ซึ่งเป็นกรณีที่น่าศึกษาเป็นอย่าง
ยิ่งว่าอนาคตของธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ไทยจะเป็นอย่างไรในอนาคต
9.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการขนส่งทางบก
การจัดเส้นทางและตารางเวลาพาหนะเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน โดยเกิดจากหลายสาเหตุคือ
ประการแรก มีปัจ จัยที่มีผลกระทบหลายอย่าง ประการที่ สองคือ มีรายละเอียดหลายแง่มุมที่ต้อง
พิจารณา และข้อสุดท้ายคือ มีวิธีและตรรกะหลายแบบท ที่สามารถนามาใช้หาผลลัพธ์ได้และวิธีที่ให้
คาตอบที่ดี มักจะต้องอาศัยการคานวณอย่างมากมาย ซึ่งการจัดเส้นทางและตารางเวลาในการขนส่งนั้นจะ
มีหลักการที่เหมือนกันทั้งในกรณีที่ที่ ขนส่งสินค้าสาเร็จรูปสู่ลูกค้า การขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน หรือการที่
จะเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่าง คลังสินค้า เพียงแต่เราจะเปลี่ยนจากจุดส่งสินค้าในกรณีของการขนส่งสินค้า
สาเร็จรูปสู่ลูกค้า เป็นจุดรับ สินค้าในกรณีของการขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน เป็นต้น
9.5 แนวคิดเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
การขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยใช้การขนส่งทางถนนเป็นหลัก เนื่องจาการขนส่งทางถนนเป็น
รูปแบบการขนส่งที่สามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่ได้ดีกว่าทุกรูปแบบการขนส่ง ไม่มีรางรถไฟและท่าเรืออยู่
ทุกสถานที่รับ-ส่งสินค้า
ดังนั้นแม้ว่าจะใช้รูปแบบการขนส่งสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่การขนส่งทางถนนก็ต้อง
เชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนนเพื่อให้การขนส่งสินค้าบรรลุตามความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างสมบูรณ์
สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศของประเทศไทยแสดงดังแผนภาพ

รูปที่ 4 สัดส่วนการขนส่งสินค้าภายในประเทศไทย
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จากแผนภาพจะเห็นได้ว่าประเทศไทยใช้การขนส่งสินค้าทางถนนมากถึงร้อยละ 85.27 ในขณะที่
ขนส่งสินค้าทางรถไฟ ลาน้า ชายฝั่ง และอากาศ เพียงร้อยละ 2.19 6.32 6.22 และ 0.11 ตามลาดับ
สัดส่วนการขนส่งสินค้าตามรูปแบบการขนส่งต่างๆไม่มีความสมดุลของการขนส่ง
และเมื่อพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานแต่ละรูปแบบการขนส่งจะพบว่ารูปแบบการขนส่งทางน้าเป็นรูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพจากการใช้พลังงานดีที่สุด รองลงมาเป็นรูปแบบการขนส่งทางราง แต่รูปแบบการขนส่งทาง
บกเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพด้อยกว่าสองรูปแบบข้างต้น ดังแสดงในแผนภาพ

รูปที่ 5 ประสิทธิภาพของพลังงานในการขนส่ง
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เป็นการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสินค้า ด้วยบรรจุภัณฑ์เดิมโดย
ปราศจากการขนถ่ายสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยมีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันตั้งแต่สองรูปแบบขึ้น
ไปหรืออธิบายได้ตามภาพ

รูปที่ 6 รูปแบบการขนส่งแบบต่อเนื่อง
ภูมิประเทศของไทยสามารถนาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมาใช้ในการขนส่งสินค้าได้ โดยต้อง
วางแนวทางของการขนส่งสินค้าในแต่ละภาคให้ชัดเจน อาทิเช่น ภาคเหนือและภาคอีสานควรเป็นการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างทางถนนและทางราง ในขณะที่ภาคใต้ซึ่งมีทรัพยากรน้า(อ่าวไทย)ที่
พร้อมควรจะเป็นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างทางถนนและทางน้า แต่การจะนาการขนส่ง
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ต่อเนื่องหลายรูปแบบมาใช้ขนส่งสินค้าภายในประเทศไทยนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการในสิ่ง
ต่างๆดังนี้
1.สถานที่ต้นทางและปลายทาง (Terminal) ต้องสร้างสถานีรถไฟและท่าเรือทั้งต้นทางและ
ปลายทาง ให้มีความพร้อมที่จะรับปริมาณสินค้าขนส่ง และต้องเชื่อมโยงกับการขนส่งทางถนนได้อย่าง
ราบรื่น ไม่มีข้อจากัดในการเชื่อมโยง รวมถึงต้องสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการขนถ่ายเปลี่ยนรูปแบบ
การขนส่งให้พร้อม
2. ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ต้องได้รับการวางตาแหน่งที่ตั้งและถูกออกแบบให้เข้ากับ
ลักษณะของสินค้าและรูปแบบการขนส่ง
3. พาหนะในการขนส่ง ทั้งรถไฟและเรือขนส่งสินค้า ต้องได้รับการผลักดันให้มีจานวนเพียงพอกับ
ปริมาณการขนส่งในแต่ละพื้นที่ และต้องสร้างพาหนะในการขนส่งที่สอดรับการประเภทสินค้าในแต่ละ
พื้นที่
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากและ
หลากหลายตั้งแต่สินค้าออกจากแหล่งผลิต(หรือคลังสินค้าต้นทาง) จนกระทั่งสินค้าถึงปลายทาง ดังนั้น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องถูกนามาใช้ในการปฏิบัติการตลอดทุกกิจกรรม เพื่อให้สามารถประเมิน
และติดตามการเคลื่อนย้ายสินค้าได้ตลอดเวลา
5. เส้นทางการขนส่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางรถไฟต้องได้รับการพัฒนาให้พร้อมใช้งาน และความลึก
ของร่องน้าต้องได้รับการขุดลอกให้เหมาะกับปริมาณการขนส่งสินค้า ที่สาคัญต้องสร้างความไว้วางใจใน
การใช้บริการให้เกิดขึ้นให้ได้
6. ค่าภาระการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบขนส่ง ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้
สามารถเกิดแรงจูงใจสาหรับผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ
7. การให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) การให้บริการขนส่งสินค้าด้วยการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจานวนมาก ดังนั้น ผู้ใช้บริการไม่ควรอย่างยิ่งที่จะต้องติดต่อ
กับหลายจุดเพื่อให้เกิดการบริการขึ้น แต่ควรจะมีผู้ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเกิดขึ้นโดยเป็นผู้ประสานงาน
กับทุกส่วนกิจกรรมตลอดการเคลื่อนย้ายสินค้า และผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับผู้ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ
นี้แล้วสามารถได้รับการสนองตอบความต้องการที่ครบถ้วน
9.6 แนวคิดเกี่ยวกับการลาเลียงวัสดุและบรรจุภัณฑ์
9.6.1ลักษณะธรรมชาติของสินค้าทางการเกษตร
ลักษณะเฉพาะของสินค้าทางการเกษตร เช่น รูปร่าง ขนาด มีผลกับการเน่าเสียในระหว่างการ
ขนส่ง เช่น ขนาดของผลิตผล ถ้าผลิตผลขนาดใหญ่จะต้องการบรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงกว่าผลิตผลขนาดเล็ก
นอกจากนี้ผลิตผลที่มีน้าหนักมากควรใช้ความพิถีพิถันในการจัดวางเพื่อไม่ให้น้าหนักของตัวผลิตผลเองทา
ให้ผลิตผลบอบช้า เพราะฉะนั้นการเลือกบรรจุภัณฑ์จึงต้องคานึงถึง ขนาดและรูปร่างของผลิตผล และอีก
ปัจจัยที่ต้องคานึงถึงด้วยคือการจัดวางที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการบรรจุและง่ายต่อการขนส่ง การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสรีรวิทยามีผลกับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ เช่น หน่อไม้ฝรั่งซึ่งภายหลังการเก็บเกี่ยวจะมีการ
เจริญเติบโตอีก ดังนั้นการเลือกบรรจุภัณฑ์จึงต้องเผื่อพื้นที่สาหรับการเจริญเติบโตด้วย สาหรับผลิตผลที่มี
ผิวบางยังต้องระวังการเกิดบาดแผลจากตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เองด้วย เช่น การบรรจุในเข่งไม้ไผ่อาจต้องมี
ใบตองหรือกระดาษบุที่ผนังก่อนบรรจุเพื่อปูองกันการเกิดบาดแผล
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9.6.2ความต้องการให้ความเย็น
เนื่องจากการลดอุณหภูมิเป็นปัจจัยสาคัญในการรักษาคุณภาพของสินค้าทางการเกษตรในระหว่าง
การขนส่ง ซึ่งการทาความเย็นก็มีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการใช้น้าแข็ง การใช้อากาศเย็น แต่ทั้งนี้ในการทา
ความเย็นให้มีประสิทธิภาพดีต้องอาศัยบรรจุภัณฑ์ที่เอื้ออานวยต่อการทาความเย็นด้วย เช่น ในการทา
ความเย็นโดยผ่านตัวกลางอากาศนั้น บรรจุภัณฑ์ที่ใช้จะต้องมีลักษณะเอื้ออานวยต่อการผ่านของอากาศ
อย่างทั่วถึง โดยต้องมีการเจาะรูรอบๆบรรจุภัณฑ์อย่างเพียงพอที่จะทาให้ผลิตภัณฑ์ได้รับอากาศเย็นอย่าง
ทั่วถึง ความต้องการในการปกปูองจากการสูญเสียน้า
ผักส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบเป็นน้าและเกิดการสูญเสียน้าได้ง่าย ซึ่งการสูญเสียน้ามากอาจทาให้ผัก
เหี่ยวได้ ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ต้องมีส่วนช่วยรักษาน้าให้ด้วย ซึ่งจะเห็นว่ามีความขัดแย้งกับความต้องการการ
ทาให้เย็นของผลิตผล เพราะฉะนั้นในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะต้องคานึงถึงปัจจัยทั้งสองควบคู่กันไป
ด้วย การจัดให้มีความพอดีไม่ใช่เรื่องง่ายจึงอาจใช้วิธีการอื่นๆช่วยด้วยเช่น การเคลือบผิวผลิตผล หรือการ
เคลือบด้วยพลาสติก ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม ในส่วนของผักบางชนิด เช่น หอม กระเทียม มีการเก็บ
รักษาที่แตกต่างไป คือต้องการเก็บรักษาในที่ที่มีความชื้นต่า เพราะฉะนั้นจะต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
สามารถถ่ายเทความชื้นได้ดี
9.6.3 ชนิดบรรจุภัณฑ์สาหรับผักที่ใช้ในการขนส่ง
1. เข่งไม้
เข่งไม้ไผ่เป็นบรรจุภัณฑ์พื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายภายในประเทศเนื่องจาก ราคาถูก
หาซื้อได้ง่าย เข่งสามารถบรรจุผลิตผลทางการเกษตรได้ทุกชนิด กันน้า และช่วยระบายอากาศได้ มี
รูปทรงหลายแบบเช่น แบบปากกว้าง หรือแบบสอบเรียวลง เข่ง มีข้อเสียคือ มีโครงสร้างไม่แข็งแรง ทา
ให้ผลิตผลได้รับการกระทบกระเทือนง่าย นอกจากนี้เข่งยังอาจทาลายผิวของผัก โดยเฉพาะ ผัก ที่มีผิว
บาง การจัดเรียงเพื่อการขนส่งทาได้ยาก
2. กล่องกระดาษลูกฟูก
ปัจจุบันกล่องกระดาษลูกฟูกเป็นภาชนะที่นิยมใช้บรรจุผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึ้น แบบที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลาย คือ แบบฝากล่องสวมทับตัวกล่องและแบบธรรมดา ขนาด ความจุและความแข็งแรง
แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัสดุและโครงสร้างที่ใช้ กล่องกระดาษลูกฟูกมีข้อดี คือ มีผิวเรียบไม่ทาความ
เสียหายกับผลิตผล ช่วยปูองกันการกระแทก อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยสามารถนากลับมาเข้า
กระบวนการผลิตใหม่ได้ แต่ข้อเสียของกล่องกระดาษลูกฟูกคือ ไม่ทนน้า ต้องใช้ความระมัดระวังเรื่อง
ความชื้น การระบายอากาศระบายได้เฉพาะบริเวณที่มีการเจาะรู การใช้กล่องกระดาษลูกฟูกอาจมีการ
ประยุกต์ ใช้แผ่นกระดาษลูกฟูกในรูปแบบของการขัดเป็นไส้กล่อง เพื่อปูองกันการสัมผัสโดยตรงของ
ผัก ช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวกล่องลูกฟูก และช่วยปูองกันความเสียหายจากการกระแทกได้อีก
ด้วย
3. ภาชนะพลาสติกแบบคงรูป
พลาสติกเข้ามามีบทบาทกับบรรจุภัณฑ์ผักมากขึ้นเนื่องจาก คุณสมบัติที่ดีของพลาสติกคือ ความ
แข็งแรง ทนทาน วางซ้อนได้ดี ทนต่อความชื้นและเปียกน้าได้ ผิวภายในเรียบไม่ทาลายผลิตผล ทา
ความสะอาดง่าย สามารถนากลับมาใช้ได้ใหม่ แต่พลาสติกมีราคาค่อนข้างสูงจึงเหมาะสมกับการใช้เป็น
บรรจุภัณฑ์หมุนเวียน วัสดุผลิตมาจาก polyethylene นอกจากนี้ยังมีจาพวกที่มีลักษณะเป็นโฟม ทาจาก
polystyrene ซึ่งมีลักษณะเป็นรูพรุนเหมาะสาหรับใช้เป็นวัสดุกันกระแทก
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4. ภาชนะไม้
ไม้ที่นามาใช้ผลิตเป็นภาชนะควรเป็นไม้ที่มีราคาถูก วัสดุหาง่าย และสะดวกต่อการใช้งาน
ตัวอย่างของไม้ที่มีการใช้ได้แก่ ไม้ยาง ไม้เนื้ออ่อน ไม้อัด ข้อดีของภาชนะไม้คือ มีความแข็งแรง
ทนทานต่อการวางซ้อน สามารถออกแบบให้อากาศถ่ายเทได้ตามต้องการ ทนต่อความชื้นและเปียกน้าได้
แต่ต้องระวังการเกิดเชื้อรา สามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ส่วนข้อเสียของภาชนะไม้คือ ผิวภายในแข็งและ
หยาบอาจทาความเสียหายต่อผักได้ การขึ้นรูป การเก็บรักษา การขนย้าย และการพิมพ์ข้อความทาได้
ยาก ภาชนะไม้ที่นามาใช้ควรมีความชื้นไม่เกิน ร้อยละ 20 และปราศจากเชื้อรา หากใช้การอบน้ายาต้อง
สะอาดและไม่มีสารเคมีตกค้าง หากอยู่ในสภาพไม่ดีไม่ควรนากลับมาใช้อีก
5. โฟม
ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทหนึ่ง ที่ผ่านปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆ โดยพลาสติกที่นิยมนามาใช้ใน
การผลิตโฟมมีหลายชนิดที่นิยมที่สุด คือ PS ซึ่งจะเรียกว่า Polystyrene ที่ขยายตัวแล้ว expanded
polystyrene หรือ เรียกย่อๆ ว่า EPS เนื่องจากโฟมมีคุณสมบัติเด่นเหนือวัสดุอื่นตรงที่มีความหนาแน่น
ต่า มีความยืดหยุ่นปูองกันการซึมผ่านของไอน้าได้ดี อีกทั้งขึ้นรูปให้เป็นรูปทรง ต่างๆ ได้ง่าย ซึ่งใช้เงินทุน
ไม่สูงมากนัก ดังนั้นบรรจุภัณฑ์ชนิดโฟมจึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน สาหรับโฟมที่นิยมใช้
กับผัก คือ โฟมชนิดถาดแบน ซึ่งเวลาใช้จะมีการห่อรัดด้วยฟิล์มยืดใสที่ทามาจาก Polyvinylchloride
หรือเรียกย่อ ๆ ว่า PVC เพื่อปูองกันฝุุนละออง และช่วยเก็บรักษาความสดไว้ในระยะเวลาสั้นๆ โฟมถือ
เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการอานวยความสะดวกในการขายปลีกมากกว่าประโยชน์ด้านการขนส่งหรือการ
ปูองกันการกระทบกระเทือน
6. ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป (Moulded Pulp Containers)
เยื่อกระดาษขึ้นรูป หมายถึงวัสดุหรือภาชนะบรรจุสามมิติที่ทาจากการขึ้นรูปของเยื่อกระดาษให้
เป็นรูปร่างตามต้องการ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเศษกระดาษเหลือใช้ที่มีเยื่อบริสุทธิ์ผสมอยู่บ้าง สาหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารส่วนใหญ่จะใช้กระดาษที่มีคุณภาพสูง และไม่เปื้อนหมึกพิมพ์ เช่น กระดาษที่ได้จากการ
ตัดขอบกระดาษของโรงงานผลิตกระดาษ เป็นต้น เยื่อกระดาษขึ้นรูป มักจะนามาใช้เป็นวัสดุกัน
กระแทก วัสดุช่วยบรรจุหรือภาชนะบรรจุสินค้าที่บอบบาง แตกหักง่าย เพื่อช่วยในการขนส่ง
บรรจุภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการบรรจุสาหรับผักเท่านั้น แต่ยังมีบรรจุภัณฑ์อีก
มากมายที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ โดยการเลือกใช้ต้องพิจารณาถึงลักษณะของผักแต่ละ
ชนิด ลักษณะการขนส่ง และกฎระเบียบของแต่ละประเทศในกรณีที่ต้องมีการส่งออก ทั้งนี้บรรจุภัณฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์ประเภทผักถือเป็นเรื่องสาคัญที่จะส่งผลกระทบโดยตรงกับอายุของผลิตภัณฑ์ จึงต้องมี
การพิถีพิถันเลือกใช้มากกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ๆ เพื่อให้ผักมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานและมีคุณภาพ
ก่อนจะส่งถึงมือผู้บริโภค
การตัดสินใจบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งนั้น ย่อมมีปัจจัยต่างๆที่ผู้บริโภค ใช้
ประกอบการพิจารณา แล้วจึงตัดสินใจเลือกบริโภค ซึ่งปัจจัยดังกล่าวก็คือ ส่วนประสมทาง การตลาด
(Marketing mix) ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
9.6.4 ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์และบริการ หมายถึงสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อ
ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้ าให้ พึ งพอใจในผลิ ตภั ณ ฑ์ที่ เสนอขาย อาจจะมี ห รื อไม่ มีตั ว ตนก็ ไ ด้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จึ ง ประกอบด้ ว ย สิ น ค้ า บริ ก าร ความคิ ด สถานที่ องค์ ก ร หรื อ บุ ค คล ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งมี
อรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้การกาหนดกลยุทธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ต้องค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
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1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) หรือความแตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive Differentiation)
2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product Component) เช่นประโยชน์
พื้นฐาน คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ตราสินค้าและอื่นๆ
3. การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของ บริษัทเพื่อแสดงต าแหน่งที่แตกต่างและมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้าเปูาหมาย
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์(Product Positioning) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะใหม่และ
ปรับปรุง ให้ดีขึ้น (New and Improved) ซึ่งต้องคานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความ ต้องการ
ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
9.7 แนวคิดเกี่ยวกับเศรฐศาสตร์การขนส่ง
Donald J. Bowersox และ David J. Closs ได้กล่าวถึงปัจจัยหลักที่มีผลต่อเศรษฐศาสตร์การ
ขนส่งได้แก่ ระยะทาง ปริมาณ ความหนาแน่น การจัดเก็บ การจัดการ ความรับผิดชอบ และการตลาด ซึ่ง
มีความเกี่ยวข้องกันดังนี้
9.7.1 ระยะทาง (Distance) ระยะทางเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนการขนส่ง เนื่องจากมี
ความเกี่ยวข้อง กับต้นทุนผันแปร คือ ค่าแรง เชื้อเพลิงและการบารุงรักษา จากภาพที่ 1 แสดง
ความสัมพันธ์ที่สาคัญอยู่ 2 ประการ ประการแรกคือ ต้นทุนของการรับและส่งสินค้าที่ไม่คานึงถึงระยะทาง
ประการที่สองคือ เส้นต้นทุนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงตามระยะทาง เรียกว่า tapering principle เป็นผล
จากการเคลื่อนย้ายระยะไกลขึ้นซึ่งมีแนวโน้มทาให้เปอร์เซ็นต์การวิ่งระหว่างเมืองจะมีมากกว่าในเมือง การ
วิ่งระหว่างเมืองจะถูกกว่าเนื่องจากระยะทางวิ่งที่มากกว่าโดยใช้เชื้อเพลิงและค่าแรงที่เหมือนกันและผล
จากอัตราวิ่งที่สูงกว่า และเป็นเพราะความถี่ของการหยุดรถในเมืองที่ทาให้ต้นทุนการรับและส่งสินค้าสูง
9.7.2 จานวน (Volume) จากรูปที่ 6 แสดงให้เห็นถึงต้นทุนการขนส่งต่อน้าหนักสินค้าลดลง
เมื่อปริมาณสินค้ามีจานวนเพิ่มขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะต้นทุนคงที่ของการรับและส่งสินค้าและการค่าการ
จัดการต่างๆได้ถูกเฉลี่ยลงไปตามจานวนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์นี้จะถูกจากัดด้วยความสามารถใน
การบรรทุกของยานพาหนะ เช่นเมื่อยานพาหนะคันที่หนึ่งเต็ม ก็จะต้องใช้คันที่สองบรรทุกส่วนที่เหลือ
ดังนั้นถ้าปริมาณสินค้าน้อยก็ควรที่จะทาการรวบรวมสินค้าให้มีมากพอเพื่อ ความได้เปรียบตามหลักของ
เศรษฐศาสตร์

รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางและต้นทุนการขนส่ง
บรรทุกและต้นทุนการขนส่ง

รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างน้าหนัก

103

9.7.3 ความหนาแน่น (Density) ปัจจัยที่สามคือความหนาแน่นของสินค้า ซึ่งต้องพิจารณาถึง
น้าหนักและพื้นที่ด้วย โดยทั่วไปจะคิดค่าขนส่งตามน้าหนัก เช่น ต่อตัน เป็นต้น ยานพาหนะบรรทุกจะถูก
จากัดด้วยพื้นที่มากกว่าน้าหนักบรรทุก ถ้าบรรทุกเต็มแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบรรทุกเพิ่มแม้ว่าสินค้านั้นจะ
เบาก็ตาม ค่าแรง คนขับและค่าเชื้อเพลิงไม่ได้มีผลจากน้าหนักบรรทุก ความหนาแน่นของสินค้าเพิ่มขึ้นก็
จะทาให้ต้นทุนคงที่ถูกแบ่งไปตามน้าหนักที่เพิ่ม เป็นผลให้ต้นทุนค่าขนส่งต่อน้าหนักน้อยลงด้วย จากภาพ
ที่ 3 ต้นทุนค่าขนส่งต่อน้าหนักลดลง แม้ว่าความหนาแน่นจะเพิ่มขึ้น

รูปที่ 8 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของสินค้าและต้นทุนการขนส่ง
โดยทั่วไปการพยายามที่จะเพิ่มความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะบรรทุกได้มากขึ้น การเพิ่ม
ความหนาแน่นให้บรรจุภัณฑ์เพื่อที่จะบรรจุสินค้าได้มากขึ้นตัวอย่างเช่น ของเหลว เบียร์ โซดา สามารถ
บรรทุกได้เพียงครึ่งเดียวเนื่องจากน้าหนักบรรทุกเต็มหรือน้าหนักถึงก่อนปริมาณที่ทาการบรรทุกได้อย่างไร
ก็ตามความพยายามที่จะเพิ่มความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์จะเป็นผลให้ต้นทุนค่าขนส่งลดลงการจัดเก็บ
(Stowability) หมายถึงขนาดของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลต่อยานพาหนะที่จะบรรทุก ขนาดและรูปทรงที่ผิดแผก
เช่นเดียวกับน้าหนักที่เกินหรือความยาวที่เกิน จะทาให้การจัดเก็บได้ไม่ดีและสิ้นเปลืองเนื้อที่บรรทุก แม้ว่า
ผลิตภัณฑ์จะมีความหนาแน่นเท่ากันแต่การจัดเก็บก็จะแตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ที่รูปทรงมาตรฐานจะจัดเก็บ
ได้ง่ายกว่ารูปทรงที่ผิดแผกออกไป ตัวอย่างเช่น แท่งเหล็กและคันเบ็ด มีความหนาแน่นเท่ากัน แต่คันเบ็ด
จัดเก็บยากกว่าเพราะความยาวและรูปทรง การ จัดเก็บมีผลต่อขนาดของการจัดส่ง บางครั้งผลิตภัณฑ์
จานวนมากสามารถจัดเก็บเป็นกลุ่มได้ มิฉะนั้นก็จะยากต่อการจัดเก็บ ตัวอย่างเช่น รถบรรทุกขนกระป๋อง
ที่ไม่ใช้แล้วถ้าบรรทุกเป็นกระป๋องเดี่ยวทาให้ยากแก่การจัดเก็บมากกว่ากระป๋องที่ถูกอัดให้แบน
9.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธนิต โสรัตน์ (2550) ให้ความหมายของการจัดการโซ่อุปทาน ว่าเป็นกระบวนการในการบูรณา
การเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่าง คู่ค้า (Suppliers) และลูกค้าตั้งแต่ต้นน้า
ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดของสินค้า -วัตถุดิบ (Origin Upstream) จนสินค้าและหรือวัตถุดิบนั้นได้มีการ
เคลื่อนย้าย จัดเก็บและส่งมอบในแต่ล ะช่วงของโซ่อุปทานจนสินค้าได้ส่ งมอบไปจนถึงผู้รับคนสุ ดท้าย
(Customers Downstream) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในเชิงต้นทุนและระยะเวลาใน
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คานาย อุภิปรัชญาสกุล (2549) ได้ให้ความหมายของการจัดการโซ่อุปทาน ว่าหมายถึง กระบวน
การบูรณาการ ประสานงาน และควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังทั้งวัตถุดิบ และสินค้าสาเร็จรูป และ
สารสนเทศที่เกี่ยวข๎องในกระบวนการจากผู้ขายวัตถุดิบผ่านบริษัทไปยังผู้บริโภค เพื่อให้ เป็นไปตามความ
ต้องการของผู้บริโภค
สาธิต พะเนียงทอง (2548) ได้ให้คานิยามโซ่อุปทานว่า โซ่อุปทานหนึ่งๆประกอบด้วยวิธีการ
จัดการต่างๆที่มุ่งหวังให้องค์กรต่างๆของโซ่อุปทานทางานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรเหลานี้ ได๎
แก่ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย ๎บริ
ผู หารคลังสินค้า ผู้ให้ บริการขนส่งสินค้า และผู้ค้าปลีก เพื่อ
ผลิตและกระจายสินค้าถูกต้องตามปริมาณ สถานที่ และเวลา ด้วยเปูาหมายในการสร้างความพึงพอใจ
ต่ออความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุนที่ต่าที่สุด
The Council of Logistics Management (1986) ให้คาจากัดความ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ในแง่มุมที่มีความสัมพันธ์กับ Logistics ว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน คือ การมอง Logistics จาก
ภายนอกองค์กร โดยรวมเอาลูกค้าและผู้ส่งมอบเข้าไปด้วย Stevens (1989) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
คือ การเชื่อมต่อของกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านการวางแผน การประสานงานและการควบคุมวัตถุดิบ ชิ้นส่วน
และ สินค้าจากผู้ส่งมอบไปยังลูกค้า โดยมุ่งเน้นการไหลของสององค์ประกอบ คือ วัตถุดิบและข้อมูล ทั้งนี้
ค าจ ากั ด กั ด ความที่ ค ล้ า ยกั น ส่ ว นใหญ่ ที่ พ บ เช่ น Jones
และ Riley
(1984),Houlihan
(1985),Steven(1989),Scott และ Westbrook (1991) ,Lee และ Billington (1993) และ Lamming
(1996) กล่าวว่า การจัดการหวงโซ่อุปทาน คือ การจัดการระบบที่ประกอบไปด้วย ผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต ผู้
กระจายสินค้า ร้านค้า และลูกค้า ที่มีวัตถุดิบไหลผ่านจากผู้ส่งมอบ ณ ต้นทาง ไปยังลูกค้า ณ ปลายทาง
ในขณะเดียวกันจะมีการไหลของข้อมูลไปกลับได้ทั้ง 2 ทาง และใน ปี 1998 The Global Supply
Chain Forum ได้ให้คานิยามของการจัดการห่วงโซ่อุปทานว่า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน คือ
การ รวมเอากระบวนการทางธุรกิจที่สาคัญนับตั้งแต่ผู้บริโภคจนถึงผู้ส่งมอบลาดับแรกที่มีส่วนร่วมในการ
จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและหุ้นส่วนทาง
ธุรกิจได้
Chopra, Meindl (2002 อ้างถึงใน ประสงค์ ประณีตพลกรัง และคณะ, 2547) โซ่อุปทาน
ประกอบไปด้วยขั้นตนทุกๆขั้นตอนที่เกี่ยวข๎องทั้งทางตรงและทางอ้อมในการตอบสนองต่อความ ต้องการ
ลูกค้าไม่เพียงแต่เฉพาะในส่วนของผู้ผลิตและผู้ขายปัจจัย การผลิตเท่านั้น แต่จะรวมถึงส่วน ของผู้ขนส่ง
คลังสินค้า ผู้จัดจาหน่าย และลูกค้าอีกด้วย
กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ (2546) การจัดการโซ่อุปทาน หมายถึง การบูรณาการ
ของกระบวนการทางธุรกิจที่เริ่มต้นจากผู๎บริโภคขั้นสุดท้ายไปจนกระทั่งถึง ๎จั
ผู ดจาหน่ายขั้นแรกสุดที่ทา
หน้าทีจ่ ัดหาสินค้า บริการ สารสนเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้บริโภค
วิทยา สุหฤทด ารง (2545) การจัดการโซ่อุปทาน หมายถึง การจัดการของการไหลต่ างๆที่
เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนต่างๆในโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดความสามารถในการสร้าง ผลกาไรของทั้งโซ่อุปทาน
ให้มากที่สุด
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10. เอกสารอ้างอิงของการวิจัย
Bowersox D., Closs D., and Cooper B., Supply Chain Logistics Management,
McGraw-Hill, Singapore, 2007.
Yun W., Multimodal Transport, Straits Time Press, Singapore, 2012.
Mentzer J., Myers M., and Stank T., Global Supply Chain Management, Sage
Publicatons, London, 2007.
11. ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ เช่น
การวิจัยในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้
11.1 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนารูปแบบการขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร
2. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพขนส่งสินค้าทางการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภค
3. สามารถเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของเกษตรกรในพื้นที่ จังหวัดนครปฐม
4. สร้างรายได้เพิ่มอย่างมั่นคงและยั่งยืนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดนครปฐม
11.2 หน่วยงานที่จะนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
2. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
3. สานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4. องค์การบริหารจังหวัดนครปฐม
5. เกษตรกรผู้เพาะปลูกสินค้าทางการเกษตรในจังหวัดนครปฐม
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
12.1 นาผลการวิจัยมาจัดทาเอกสารประกอบการเผยแพร่ให้กลุ่มเปูาหมาย คือกลุ่มเกษตรกรเพื่อ
นาไปเผยแพร่ ยังสานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดนครปฐม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
12.2 จัดประชุมสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยสู่กลุ่มเปูาหมาย คือ เกษตรกรจังหวัดนครปฐม และ
กลุม่ บุคคลหรือองค์กรที่สนใจในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
13. วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยรูปแบบการขนส่งสินค้า ทางการเกษตร จังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนา
รูป แบบการขนส่ งสิ น ค้าทางการเกษตร
ผู้ วิจัย เลื อกใช้วิ ธีการวิจัยโดยวิธีการศึกษาเชิง คุณภาพ
(Qualitative Research Method )
วิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
13.1 การศึกษาข้อมูลและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัยจากเอกสาร และงานวิจั ยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรเพื่อนาข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย และพัฒนาเพื่อนามาอภิปรายผล
13.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในที่นี้ได้แก่ ศึกษาในกลุ่ม เกษตรกรที่อาศัยอยู่ในอาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มเกษตรกรที่ดาเนินรูปแบบการขนส่งเอง
ผู้วิจัยได้ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
13.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดทาข้อมูลการวิจัยโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview)
โดยแบ่งเครื่องมือออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 คาถามทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกร
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วย
1.1 ประเภทผลผลิตทางการเกษตร
1.2 รูปแบบการขนส่งสินค้าการเกษตร
1.3 เส้นทางการขนส่ง
1.4 กลุ่มลูกค้าหลัก และกลุ่มลูกค้ารอง
ตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับปัญหาการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วย
2.1 สภาวะการขนส่งสินค้าทางการเกษตร
2.2 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้าทางการเกษตร
2.3 วิธีการกระจายสินค้า
2.4 ผลผลิตทางการเกษตร
ตอนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับการกาหนดกลยุทธ์การดาเนินการการขนส่งสินค้า
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วย
3.1 ระดับการให้บริการ
3.2 เส้นทางการขนส่งสินค้า
3.3 การจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตร
3.4 กลุ่มลูกค้าหลัก
3.5 ปัจจัยที่ผลต่อการเลือกรูปแบบการขนส่ง
3.6 การสร้างเครือข่ายและเลือกรูปแบบการขนส่ง
3.7 ลักษณะกายภาพของสินค้า
ตอนที่ 4 เจตคติในการทางานและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ส่วนที่ 4 ประกอบด้วย
4.1 เจตคติในการทางาน
4.2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
13.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย แบ่งตามเครื่องมือที่ใช้โดยแบ่งดังนี้
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13.4.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยเครื่องมือตอนที่ 1 ตอนที่ 2
และตอนที่ 3 ที่เป็นสัมภาษณ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสาหรับรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน 8 ดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ จากเอกสารตารางานวิจัยเกี่ยวกับการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร และจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ กาหนดขอบข่ายและ
ประเด็นที่จะถาม
2) จัดทาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) แบบสัมภาษณ์ลักษณะนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เคร่งครัด
ในการตั้งคาถาม แต่ผู้วิจัยจะมีการตั้งคาถามหลักเอาไว้ แต่ในสัมภาษณ์จะไม่เรียงคาถาม หรือในบางครั้งก็
ถามนอกเหนื อจากคาถามที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กั บสภาพการณ์ระหว่างการสั มภาษณ์ แต่ก็จะไม่เกิ น
ขอบเขตความต้องการในการศึกษาวิจัย โดยแบบสัมภาษณ์นี้ผู้วิจัยได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการ
ลงพื้นที่ในครั้งแรกแล้วนามาประมวลเพื่อตั้งเป็นคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจะ
มีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
3) ตรวจวินิจฉัยพิจารณาและมีบางข้อนามาปรับปรุงแก้ไข
4) นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณา จานวน 3 คน เพื่อ
ตรวจสอบเนื้อหาตลอดจนความเหมาะสมด้านอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจแบบสอบถามแล้วเห็นสมควรที่
จะปรับปรุงเพิ่มเติมในบางเรื่องจึงนาไปแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แบบสัมภาษณ์มีความ
ชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5) นาแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ออกไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 10 คน
6) นาแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กลับมาตรวจสอบข้อมูล โดยการตรวจสอบสามเส้าด้าน
ข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มานั้นว่าถูกต้องหรือไม่ โดยแหล่งที่พิจารณาใน
การตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งข้อมูล เวลาสถานที่ และแหล่งบุคคลที่มีความแตกต่างกัน แต่ได้ข้อมูลที่ตรงกัน
7) นาแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะสรุปอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนจะนาแบบสอบถามไปใช้จริง
8) จั ดทาแบบสั มภาษณ์ ฉบับสมบูรณ์ไปจัดทาส าเนาเพื่อทาการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง
13.5. การเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาครั้งนี้
ได้แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
13.5.1 การศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การขนส่งสินค้าทางการเกษตร โดยใช้
แหล่งข้อมูล เช่น วารสาร เอกสาร ตารา และงานวิจัย
13.5.2 มีการประชุมวางแผนผู้ช่วยวิจัย 1 คน ก่อนการลงพื้นที่ต้องมีการพูดคุยและตกลง
กันถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์อย่างละเอียดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสัมภาษณ์ในแบบเดียวกัน ร่วมอานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิจัย
13.5.3 จากการแบบสัมภาษณ์ที่ได้สร้างขึ้นและตรวจสอบ แล้วนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การวิเคราะห์ทางสถิติ
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13.5.4 ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล แต่ล ะวัน จะมีการตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์
13.5.5 น าผลสรุ ป จั ด ทาคู่ มือและรูปเล่ ม เผยแพร่ การพั ฒ นารูป แบบการขนส่ งสิ นค้ า
ทางการเกษตร โดยนารูปแบบที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกร
13.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็น การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบ
สัมภาษณ์ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา แล้วนามาเขียนเป็ นความเรียงเพื่อนาเสนอ มีรายละเอียดใน
การดาเนินการวิจัยดังนี้
13.6.1 นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ซึ่งการตรวจสอบ
ข้อมูลใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ดังนี้
1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่
ได้มานั้นว่าถูกต้องหรื อไม่ โดยแหล่งที่พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งข้อมูล เวลา สถานที่ และ
แหล่งบุคคลที่มีความแตกต่างกัน แต่ได้ข้อมูลที่ตรงกัน
2) การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ
ทาการเก็บรวมรวมข้อมูลหลายวิธี ทั้งจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์ เป็นต้น
13.6.2 ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเปูาหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ละ
ครั้ ง ที่ ด าเนิ น การเสร็ จ จะต้ อ งมาประชุ ม สรุ ป รายละเอี ย ดข้ อ มู ล ต่ างๆที่ เ กิ ด ขึ้ น แต่ ล ะครั้ ง ทั้ ง จากเทป
บันทึกเสียง การจดบันทึกในการสัมภาษณ์ การจดบันทึกบรรยากาศทั่วไป เมื่อข้อมูลมีความถูกต้องแล้ว
จากนั้นผู้วิจัยจาแนกข้อมูลออกเป็นประเภทหรือแบ่งไปตามหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในวิจัย
13.6.3 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
นามาทาการวิเคราะห์ สรุปผล และอภิปรายผล โดยจับหลักประเด็นหลักของเรื่อง (Traits) และจาแนก
เหตุการณ์หลักด้วยการแยกประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจากนั้นนาเสนอรายงานแบบ
พรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description)
14. ระยะเวลาทาการวิจัยและแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัยเรื่องนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 เดือน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยได้กาหนดแผนการดาเนินการวิจัยอย่างละเอียดดังนี้
14.1 แผนการดาเนินการวิจัย
แ ผ น ก า ร ปี 2558
ปี 2559
ด า เ นิ น ง า น / ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ พ.ค. มิ.ย.
กิจกรรม
1. ศึก ษาค้ น คว้ า
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เอกสาร ทบทวน
วรรณกรรม
2. วางแผนการ
วิจัย
3 . ส ร้ า ง แ ล ะ
ทดสอบคุ ณ ภาพ
เครื่องมือ
4 . เ ก็ บ ข้ อ มู ล
ภาคสนาม
5. วิเคราะห์และ
ประมวลผล
6. เขีย นรายงาน
การวิจัย
7 . เ ผ ย แ พ ร่
ผ ล ง า น วิ จั ย สู่
กลุ่มเปูาหมาย

14.2 แผนปฏิบัติการวิจัย
แ ผ น ก า ร ปี 2558
ปี 2559
ด า เ นิ น ง า น / ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ พ.ค. มิ.ย.
กิจกรรม
1 . ป ร ะ ชุ ม ที ม
นักวิจัย
2. ส่ ง ข้ อ เสนอ
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย
(Proposal)
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3. รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง
ที่ 1
3.1 ทบทวน
วรรณกรรม ศึกษา
เอกสารตารา
วิ ช า ก า ร ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
งานวิจัย
4.
รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง
ที่ 2
4.1 ออกแบบ/
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ
แบบสอบถาม ,
สัมภาษณ์
4.2 ลงพื้ น ที่ เ พื่ อ
เก็บรวบรวมข้อมูล
5.
รายงาน
ความก้าวหน้าครั้ง
ที่ 3
5.1 วิเคราะห์
ข้ อ มู ล
ประมวลผลข้อมูล
และสรุปผลข้อมูล
เชิงคุณภาพ
5.2 นาผลการวิจัย
เบื้องต้นตรวจสอบ
ความถู ก ต้ อ งกั บ
ชุมชน
5.3 สรุปผลและ
แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
ผลการวิจัย
6.
จัดทาราย
งานวิ จั ย (ฉบั บ
ร่าง)

111

7 . ป ร ะ ชุ ม ที ม
นักวิจัย
8.
จัดทาราย
ง า น วิ จั ย ฉ บั บ
สมบู ร ณ์ แ ละส่ ง
ร า ย ง า น
ผลการวิ จั ย ฉบั บ
สมบูรณ์
9 . เ ผ ย แ พ ร่
ผ ล ง า น วิ จั ย สู่
กลุ่มเปูาหมาย
15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย
16.งบประมาณของโครงการวิจัย
รายการ

จานวนเงิน

1. งบบุคลากร
- ค่าตอบแทนนิสิต ป.ตรี ช่วยงานวิจัย 200 บาท ต่อวัน x 2 คน x 10 วัน

4,000

2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนนักวิจัย
2.1.2 ค่าใช้สอย เช่น
1) ค่ายานพาหนะ
2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
4) ค่าจ้างเก็บข้อมูล
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
6) ค่ารับรองและพิธีการ
7) ค่าเงินประกันสังคม
8) ค่าใช้สอยอื่น ๆ
2.1.3 ค่าวัสดุ เช่น
1) วัสดุสานักงาน
2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000
2,000
1,000
1,000
100
-
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3) วัสดุไฟฟูาและวิทยุ
4) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
5) วัสดุหนังสือ วารสารและตารา
6) วัสดุคอมพิวเตอร์
7) วัสดุอื่น ๆ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น
ค่าโทรศัพท์
ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม
3. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณที่เสนอขอ
หมายเหตุ ขอถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

500
400
400
300
100
200
20,000

17. ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
 ความสาเร็จระดับเบื้องต้น (P)
1. ทราบถึ ง รู ป แบบใหม่ ใ นการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางเกษตร อ าเภอพุ ท ธมณฑล จั ง หวั ด
นครปฐม
 ความสาเร็จตามเป้าประสงค์ (G)
1. ได้แนวทางในการพัฒนารูปแบบการขนส่งเพื่อยกระดับศักยภาพในการดาเนินงาน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร อีกทั้งเพิ่มรายได้ให้แก้ผู้ที่ดาเนิน
ธุรกิจการขนส่งสินค้า ในชุมชนพื้นที่อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
18. โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีที่ 2 ขึ้นไป
19. คาชี้แจงอื่น ๆ

-

-

20. ลงลายมือชื่อ
.....................................................
(อาจารย์สุริยะ ปั้นทอง)
หัวหน้าโครงการฯ
12 มิถุนายน 2558
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ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. เลขประจาตัวบัตรประชาชน
3. ตาแหน่งปัจจุบัน
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาคาร 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-160-1185
โทรสาร
02-160-1330
มือถือ
085-5163939
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ booby_s@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

