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ABSTRACT 
 

Feasibility study of multimodal transport operator by trucks and trains case study: 
transportation of consumer products from Laem Chabang to Nong Takai, Udonthani province, 
supports the policy of transforming transport patterns to multimodal transport; under Strategy 2, 
Infrastructure and facilities Development, (draft) Thailand's Strategic Plan for Logistics 
Development, vol. 3 (2017 - 2020).  The purpose is to analyze the strength, weakness, opportunity 
and threat that evaluate the feasibility of the truck and trainable freight business; particularly in 
marketing, technique, management and finance. 

The study indicated that the development of the multimodal transport operator by trucks and 
trains for 1.5% market share of domestic transportation.  This is consistent with the adaptation strategy 
of the small logistics service providers to convert into sub-contractors. The possible business model  
are 1) The transport operator extends the scope of the business and provides rail link services and 
2) the freight forwarding agent, acting as liaison between manufacturers, the transport operator 
logistics providers, and State Railway of Thailand.  The operation required the loading and 
unloading of goods, which could be transported or transported conveniently by using a forklift 
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truck to move between warehouses and trucks. Including the application of information systems to 
support the work and exchange of information within the transport operator and State Railway of 
Thailand as well as the management under the restrictions. Comparing financial and investment 
information of both model with the same payback period (PB) is approximately 4 years 11 months. 
The net present value (NPV) is - 577,137.92 and - 954,796.01 and the return on investment (IRR) 
is 2.12 and 2.03 percent. 
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บทที ่1  
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) เป็นการปฏิรูปเพื่อแกไ้ขปัญหาพื้นฐานท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
การแข่งขนัทางเศรษฐกิจเข้มข้นมากข้ึน สังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกันเป็นสภาพไร้
พรมแดนมากข้ึน การพฒันาเทคโนโลยีส่งผลกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะท่ีปัจจยัพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นขอ้จ ากดัต่อ
การพฒันาเกือบทุกดา้น ดงันั้นจึงเป็นความทา้ทายอย่างมากท่ีประเทศไทยจะตอ้งปรับตวั โดยเร่ง
พฒันาในทุกดา้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั 

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจยัส าคญัในการสนบัสนุนเศรษฐกิจ
และสังคม การกระจายความเจริญ การพฒันาเมืองและพื้นท่ี รวมทั้งการยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ดงันั้นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 จึงมุ่งเนน้การเพิ่มขีดความสามารถและพฒันาคุณภาพการให้บริการ เพื่อ
รองรับการขยายตวัของเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลกั และส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่ม
ในสังคม สนบัสนุนใหเ้กิดความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคและอาเซียนอยา่งเป็นระบบ โดยสร้างโครงข่าย
เช่ือมโยงภายในประเทศท่ีสนบัสนุนการพฒันาพื้นท่ีตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การพฒันา
ระบบการบริหารจดัการและก ากบัดูแลให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินการ สร้างความเป็นธรรมในการเขา้ถึงบริการพื้นฐาน และการคุม้ครองผูบ้ริโภค การพฒันา
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศ และพฒันาผูป้ระกอบการใน
สาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานท่ีมีศกัยภาพเพื่อการแข่งขนัในระดบันานาประเทศ 

เป้าหมายส าคญัของการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ตลอดจนระบบขนส่ง 
เพื่อลดตน้ทุนโลจิสติกส์จากร้อยละ 14 เป็นร้อยละ 12 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ โดยมี
สัดส่วนต้นทุนการขนส่งสินค้าต ่ากว่าร้อยละ 7 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  รวมถึงเพิ่ม
ปริมาณการขนส่งสินคา้ทางรางและทางน ้ าต่อปริมาณการขนส่งสินคา้ทั้งหมดภายในประเทศ เป็น
ร้อยละ 4 และร้อยละ 15 ตามล าดบั ในปี 2564  (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ [สศช.], 2559: 145)  

การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในช่วงท่ีผ่านมามีประสิทธิภาพดีข้ึน เน่ืองมาจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งไดร่้วมด าเนินการขบัเคล่ือนและพฒันาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัภาคธุรกิจให้ความส าคญัและต่ืนตวัในการพฒันาระบบบริหาร
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จดัการโลจิสติกส์ภายในองคก์รมากข้ึน ส่งผลใหต้น้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศ ลดลงจากร้อยละ 17.1 
ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ ในปี 2550 เหลือร้อยละ 14.1 ต่อผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ 
ในปี 2558 ซ่ึงประกอบดว้ยตน้ทุนขนส่งสินคา้ ร้อยละ 7.5 ตน้ทุนการเก็บรักษาสินคา้ ร้อยละ 5.3 
และตน้ทุนการบริหารจดัการ ร้อยละ 1.3 ตามล าดบั (สศช., 2559: 1) 

แนวคิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสินคา้สู่รูปแบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ
ได้รับการบรรจุไวต้ั้งแต่แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 2 
(พ.ศ. 2556 - 2560) แต่ท่ีผ่านมายงัไม่เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากการพฒันา
ระบบขนส่งแต่ละรูปแบบข้ึนอยู่กบัเป้าหมายของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ โดยขาดการวางแผน
เช่ือมโยงอยา่งบูรณาการ ตลอดจนโครงการส าคญั ๆ มีความล่าชา้กวา่ท่ีก าหนดไวใ้นแผนด าเนินงาน 
ซ่ึงคาดวา่หากโครงการต่าง ๆ เสร็จสมบูรณ์จะเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ทางรางและทางน ้ า 
ซ่ึงเช่ือมโยงไปสู่การพฒันาการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบต่อไป 

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ยงัคงสนบัสนุนการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสู่รูปแบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเป็น
กลยทุธ์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยทุธศาสตร์เพื่อ
เช่ือมโยงอนุภูมิภาคและเป็นประตูการคา้ ซ่ึงอยูภ่ายใตย้ทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดตน้ทุนการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพบริการ
ขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ท่ีเช่ือมโยงตลอดเส้นทางโลจิสติกส์ตั้งแต่ตน้ทางจนถึงปลายทาง 
ตลอดจนการประหยดัพลงังาน เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาคธุรกิจ  

การขนส่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นอย่างหน่ึงในการพฒันาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2559: 41-42)  ซ่ึงมีบทบาทส าคญัต่อการผลิตและกระจายสินคา้
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคด้วยตน้ทุนและระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศ ในปี 2558 ยงัคงพึ่งพาการขนส่งทางถนนเป็นหลกั ซ่ึงมีสัดส่วนร้อยละ 80.86 ลดลง
จากปี 2557 (ร้อยละ 81.20) โดยผูป้ระกอบการเร่ิมเปล่ียนมาใช้การขนส่งทางชายฝ่ังมากข้ึน คิดเป็น
ร้อยละ 8.70 เพิ่มข้ึนจากปี 2557 (ร้อยละ 8.15) รองลงมาคือ การขนส่งทางน ้ าภายในประเทศ ร้อยละ 
8.53 การขนส่งทางราง ร้อยละ 1.9 และการขนส่งทางอากาศ ร้อยละ 0.01 ตามล าดบั (สศช., 2559: 4)  

การขนส่งทางถนนมีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนค่อนขา้งนอ้ย เน่ืองจากขอ้จ ากดัของการพฒันา
ของรูปแบบการขนส่งอ่ืน ๆ อาทิ การพฒันาระบบการขนส่งและการบริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถไฟ 
รวมถึงบริการเรือชายฝ่ังท่ียงัไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากนัก การขนส่งทางถนนจึงเป็นวิธีการท่ี
สะดวกท่ีสุด สามารถส่งสินคา้ถึงจุดหมายโดยไม่ตอ้งมีการขนยา้ยเปล่ียนถ่ายพาหนะ มีความรวดเร็ว 
ความยดึหยุน่และควบคุมเวลาไดดี้ สามารถขนส่งสินคา้ไดห้ลายประเภท ก าหนดจ านวนเท่ียววิ่งได้
ตามตอ้งการ ครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการขนส่งไดม้ากกวา่การขนส่งรูปแบบอ่ืน แต่มีตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงกรณีการขนส่งระยะทางไกล รวมถึงโอกาสเกิดอุบติัเหตุค่อนขา้งสูง  
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ขณะท่ีการขนส่งทางรางมีสัดส่วนการใชง้านอยูใ่นปริมาณท่ีต ่าและมีแนวโนม้การใช้งาน
ลดลง เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศพฒันาแลว้ท่ีมีสัดส่วนการขนส่งทางรางอยูร่ะหวา่งร้อยละ 5 ถึง 15 
(สศช., 2556: 17)  สินคา้ท่ีมีการขนส่งทางรางสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ตูค้อนเทนเนอร์ ปิโตรเลียม
เหลว และปูนซีเมนต ์แมว้า่การขนส่งทางรางจะมีตน้ทุนต ่ากวา่การขนส่งรูปแบบอ่ืน และสามารถ
ขนส่งสินคา้ท่ีมีน ้ าหนกัและปริมาณมาก เหมาะกบัการขนส่งระยะทางไกล แต่เน่ืองจากการขนส่ง
ทางรางมีขอ้จ ากดัดา้นเส้นทางการวิ่งท่ีตายตวั ท าให้มีความยดืหยุน่และความคล่องตวัในการขนส่ง
น้อย นอกจากน้ีมกัจะมีความล่าช้ากว่าก าหนดบ่อยคร้ัง แม้จะมีก าหนดเวลาวิ่งตายตวั รวมถึง
คุณภาพการบริการของการขนส่งทางรางค่อนขา้งต ่า 

แมว้า่ภาครัฐจะใหก้ารสนบัสนุนแนวคิดการพฒันารูปแบบการขนส่งหลายรูปแบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนโลจิสติกส์ ซ่ึงถือเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จในการใหบ้ริการลูกคา้และเป็น
ปัจจยัหน่ึงท่ีช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขนัในธุรกิจภาคการขนส่ง แต่การผสมผสานรูปแบบ
การขนส่งในประเทศไทยยงัมีขอ้จ ากดัและไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมมากนกั จึงเป็นท่ีมาของการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ กรณีศึกษา การขนส่งสินคา้
อุปโภคบริโภคบนเส้นทางแหลมฉบงั - หนองตะไก ้จงัหวดัอุดรธานี  
   
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย  

        1. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคามของธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองด้วย
รถบรรทุกและรถไฟ 
 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ 
 
กรอบแนวควำมคิดกำรวจัิย 

การคน้ควา้อิสระน้ีมุ่งศึกษาสถานการณ์ดา้นการขนส่งโดยเฉพาะการขนส่งทางถนนและ
ทางราง การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนรวบรวมความคิดเห็น
จากการประชุมกลุ่มยอ่ยของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม 
(SWOT Analysis) และความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งต่อเน่ืองด้วยรถบรรทุกและรถไฟ โดยใช้
กรณีศึกษา การขนส่งสินคา้อุปโภคบริโภคบนเส้นทางแหลมฉบงั – หนองตะไก ้จงัหวดัอุดรธานี 
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ภำพประกอบที ่1 กรอบแนวความคิดการวิจยั 
 

ขอบเขตของกำรวจัิย 

1. การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุก
และรถไฟ โดยวิเคราะห์องคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ดา้นการตลาด การวิเคราะห์ด้าน
เทคนิค การวเิคราะห์ดา้นการเงิน และการวเิคราะห์ดา้นการจดัการ 

2. ผูว้ิจยัท าการศึกษารูปแบบธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ เฉพาะ
เส้นทางแหลมฉบงั - หนองตะไก ้จงัหวดัอุดรธานี เท่านั้น  

3. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีแตกหกัเสียหายง่าย 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ผลการศึกษาจะเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจพฒันาธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
โดยเฉพาะการขนส่งทางถนนและทางรางในประเทศไทย 

2. เพิ่มโอกาสทางการแข่งขนัส าหรับธุรกิจขนส่งสินคา้ทั้งภายในประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
 
 
 
 
 

  

สถานการณ์การขนส่ง 
- การขนส่งทางถนน 
- การขนส่งทางราง 
- การขนส่งต่อเน่ือง
หลายรูปแบบ 

ผลการประเมิน 
ความเป็นไปไดข้อง
ธุรกิจขนส่งต่อเน่ือง
ดว้ยรถบรรทุก 
และรถไฟ 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลติ 

วเิคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ 
โอกาส และภยัคุกคาม  

วเิคราะห์ความ 
เป็นไปไดข้องธุรกิจ 

ประชุมกลุ่มยอ่ย 
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นิยำมศัพท์   

กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ (Feasibility Study) หมายถึง การวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
รูปแบบธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน 
และดา้นการจดัการ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่จะมีส่วนในการเพิ่มประสิทธิภาพและ ลดตน้ทุนโลจิสติกส์ของ
ประเทศ 

ธุรกจิขนส่งสินค้ำต่อเน่ือง (Multimodal Transport) หมายถึง รูปแบบการขนส่งสินคา้จาก  
ผูส่้งสินคา้ตน้ทางไปสู่ถึงผูรั้บสินคา้ปลายทางภายในประเทศไทยดว้ยวิธีผสมผสานการขนส่งดว้ย
รถบรรทุกและรถไฟ ภายใตส้ัญญาขนส่งเพียงฉบบัเดียว 

สินค้ำอุปโภคบริโภค หมายถึง สินค้าประเภทขนมขบเค้ียว และเคร่ืองด่ืมชูก าลัง ซ่ึงมี
โอกาสแตกหกัเสียหายระหวา่งการขนส่ง 

เส้นทำงแหลมฉบัง - หนองตะไก้ จังหวัดอุดรธำนี หมายถึง เส้นทางท่ีใช้ศึกษาการขนส่ง
สินคา้อุปโภคบริโภคต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ ระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร 

  



บทที ่2 
แนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การคน้ควา้อิสระเร่ือง การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนส่งต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและ

รถไฟ ไดท้  าการศึกษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 

แนวคิดเกีย่วกบัการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 

การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) เป็นรูปแบบการขนส่งหน่ึงท่ี
ไดรั้บความนิยมอย่างรวดเร็วในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา โดยมีรูปแบบการขนส่งมากกว่าหน่ึง
รูปแบบ เช่น การขนส่งทางถนนกบัทางราง การขนส่งทางทะเลกบัทางราง ส่วนมากจะขนถ่ายสินคา้
ดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ เน่ืองจากการยกขนเปล่ียนถ่ายพาหนะมีความสะดวก ในอดีตรูปแบบการขนส่ง
ลกัษณะน้ีถูกน าไปใชก้บัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศเป็นหลกั เน่ืองจากการขนส่งเคล่ือนยา้ย
สินคา้มีระยะทางไกล แต่ปัจจุบนัดว้ยโลกมีการพฒันาเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ี
ทนัสมยั รูปแบบการสั่งซ้ือสินคา้ง่าย สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน รวมถึงการรวมประเทศกนัเป็น
ประชาคมต่าง ๆ ท าใหก้ารไหลของสินคา้ถูกเคล่ือนยา้ยในปริมาณท่ีมากข้ึน รวดเร็วข้ึน และกระจาย
ไปทัว่ทั้งอาเซียน และทัว่โลก 

การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ มีการใชค้  าในภาษาองักฤษหลายค า เช่น Trough Transport, 
Intermodal Transport, Combined Transport, Combined Carriage และ Multimodal Transport แต่มี
รายละเอียดการใชใ้นทางปฏิบติัแตกต่างกนับางประการ ในอดีตนิยมใชค้  าวา่ Combined Transport  
เม่ือมีการร่างอนุสัญญาระหวา่งประเทศของสหประชาชาติวา่ดว้ยการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ
ระหวา่งประเทศ ค.ศ. 1980 (The United Nation Convention on International Multimodal Transport 
of Goods 1980 หรือ MT Convention 1980) ซ่ึงใชค้  าวา่ Multimodal Transport  จึงท าใหนิ้ยมใชค้  าน้ี
มาจนถึงปัจจุบนั  

 
ความหมายของการขนส่งสินค้าต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
พระราชบญัญติัการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ.2548 มาตรา 4 ไดใ้ห้ความหมายของ

การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ หมายความวา่ การรับขนของโดยมีรูปแบบการขนส่งท่ีแตกต่างกนั
ตั้งแต่สองรูปแบบข้ึนไป ภายใตส้ัญญาขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบฉบบัเดียว โดยขนส่งจากสถานท่ี
ซ่ึงผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองได้รับมอบของในประเทศหน่ึงไปยงัสถานท่ีซ่ึงก าหนดให้เป็น
สถานท่ีส่งมอบของในอีกประเทศหน่ึง 
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ธนิต โสรัตน์ (2548) อธิบายวา่ การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเป็นการผสมผสานการขนส่ง
สินคา้จากท่ีใดท่ีหน่ึง หรือจากประเทศใดประเทศหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึงหรืออีกประเทศหน่ึง ซ่ึงเป็น
อาณาบริเวณท่ีเป็นจุดพบสุดทา้ย (Interface Final Point) โดยใช้รูปแบบการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบ
ข้ึนไป ภายใตก้ารบริหารจดัการของผูข้นส่งรายเดียวและมีสัญญาขนส่งฉบบัเดียว โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อลดระยะเวลาของการขนส่ง (Just In Time) ลดตน้ทุน (Reduce Transport Cost) เพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขนั (Core Competitiveness) และความปลอดภยัของสินคา้ (More Cargoes Security)  

อ าพล นววงศ์เสถียรและคณะ (2557) ให้ความหมายของการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
หมายถึง การขนส่งสินคา้ท่ีใชรู้ปแบบการขนส่งตั้งแต่สองหรือมากกวา่สองรูปแบบข้ึนไป เพื่อสร้าง
ทางเลือกและความได้เปรียบในการแข่งขนัให้ผูป้ระกอบการ เหตุผลส าคญัคือการท่ีผูส่้งสินค้า
พยายามคน้หาความไดเ้ปรียบจากการรวมรูปแบบการขนส่งเขา้ดว้ยกนั โดยเนน้ไปท่ีการประหยดั
ตน้ทุนการขนส่ง หลกัการส าคญัของการขนส่งหลายรูปแบบคือ การเช่ือมโยงการขนส่งหลายรูปแบบ
เขา้กบัการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนและระดบัของการบริการท่ีตอบสนองความพึงพอใจสูงสุด
ให้กบัลูกคา้ได ้รูปแบบของการขนส่งโดยการเช่ือมโยงหลายรูปแบบ เกิดข้ึนจากการขนส่งโดยใช้
รถบรรทุกเพื่อขนส่งสินคา้จากจุดตน้ทาง (โรงงาน) ไปสู่สถานีขนส่งเส้นทางหลกั (ทางเรือ ทาง
อากาศ ทางรถไฟ เป็นตน้) เม่ือขนส่งสินคา้ถึงสถานีปลายทางแล้ว จะใช้รถบรรทุกขนส่งไปยงั 
จุดหมายปลายทางเพื่อส่งมอบให้ลูกคา้ต่อไป รูปแบบการขนส่งเช่ือมโยงดงักล่าว เช่น รถบรรทุก-
เรือเทกอง รถบรรทุก-เรือขนส่งสินคา้ รถบรรทุก-เคร่ืองบิน รถบรรทุก-รถไฟ เป็นตน้ 

สุรทิน ธญัญะผลิน (ม.ป.ป.) อธิบายการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบวา่เป็นรูปแบบการขนส่ง
สินคา้ดว้ยวิธีการผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบ โดยใชรู้ปแบบการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบข้ึนไป 
จากสถานท่ีหน่ึงหรือจากผูส่้งสินคา้ตน้ทางไปสู่สถานหน่ึงหรือต่อเน่ืองไปจนถึงสถานท่ีหรือผูรั้บ
สินคา้ปลายทาง โดยการส่งมอบนั้นอยู่ภายใตค้วามรับผิดชอบของผูป้ระกอบการขนส่งรายเดียว 
หรือภายใตส้ัญญาขนส่งเพียงฉบบัเดียว 

อาจกล่าวไดว้า่ การขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ เป็นวธีิการขนส่งสินคา้แบบเบด็เสร็จ
ท่ีครอบคลุมการขนส่งทุกประเภทโดยผูป้ระกอบการรายเดียวในการตอบสนองความตอ้งการของ
กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์ และลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการ
ในโซ่อุปทาน ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนของคลงัสินคา้ การผลิต และการกระจายสินคา้ 

แนวคิดและเป้าหมายของการขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบมุ่งเน้นไปท่ีการทดแทน
การขนส่งทางถนนหรือทางรถ การขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบจะให้ความส าคญักบัอตัรา
ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถแข่งขนักบัอตัราค่าใชจ่้ายทางถนน ซ่ึงการขนส่งรูปแบบน้ีจะเร่ิมเป็นยอมรับและ
น่าสนใจส าหรับผูใ้ชบ้ริการเม่ือระยะทางในการขนส่งไม่นอ้ยกวา่ 500 กิโลเมตร เน่ืองจากค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจะถูกกว่าการขนส่งทางถนน โดยการขนส่งสินค้าต่อเน่ืองหลายรูปแบบท่ีเกิด
ประสิทธิภาพดา้นตน้ทุน และระยะเวลาในการขนส่งท่ีรวดเร็ว จะตอ้งด าเนินการในลกัษณะท่ีไม่มี
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การเปล่ียนถ่ายสินคา้หรือตูค้อนเทนเนอร์ ซ่ึงการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบจะมุ่งไปท่ีการขนส่ง
ทางรางและทางน ้ าเป็นหลกั เพราะเป็นโหมดท่ีประหยดัท่ีสุด หากจ าเป็นตอ้งใชก้ารขนส่งทางถนน
ก็จะจ ากดัระยะทางท่ีใชใ้หน้อ้ยท่ีสุด ซ่ึงอาจใชเ้พียงระยะสั้น ๆ ท่ีตน้ทางหรือปลายทางในการขนส่ง
สินคา้เท่านั้น  

 

ภาพประกอบที ่2 ลกัษณะการขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
ทีม่า: http://www.freightmaxad.com 
 
  องค์ประกอบทีส่ าคัญของการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  

1. การขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ เป็นรูปแบบการขนส่งสินคา้หรือเคล่ือนยา้ยสินคา้
ท่ีมีลกัษณะการขนส่งหลายรูปแบบมาผสมผสานกนั ภายใตผู้ใ้ห้บริการขนส่งรายเดียว ซ่ึงจะตอ้ง 
รับผดิชอบตั้งแต่สินคา้ตน้ทางไปถึงผูรั้บปลายทาง 

2. การขนส่งสินค้าต่อเน่ืองหลายรูปแบบ มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพด้านต้นทุน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการขนส่งทางถนน โดยการขนส่งประเภทน้ีจะให้ความส าคญัต่อประเภทการขนส่ง
หลกั ไดแ้ก่ การขนส่งทางรถไฟ หรือการขนส่งทางนา้ โดยจ ากดัระยะทางในการขนส่งทางถนนให้
นอ้ยท่ีสุด รวมถึงการใชใ้นระยะทางสั้น ๆ ในช่วงตน้ทางหรือในช่วงการส่งมอบสินคา้ปลายทาง 

3. การขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ เป็นลกัษณะของการขนส่งท่ีเรียกวา่ Door to Door 
Delivery คือ การขนส่งจากประตูจนถึงประตู หรือ การขนส่งจากตน้ทางไปถึงผูรั้บปลายทาง  

 
รูปแบบของการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบทีเ่ป็นทีย่อมรับ  
1. ประเภท Sea-Air เป็นการใชว้ธีิการขนส่งทางทะเลเช่ือมต่อกบัวธีิการขนส่งทางอากาศ  
2. ประเภท Rail / Road / Inland หรือ Waterway-Sea-Rail / Road / Inland  
3. ประเภท Air-Truck เป็นการใชก้ารขนส่งทางรถบรรทุกสนบัสนุนการขนส่งทางอากาศ  
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4. ประเภท Land Bridge เป็นการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบระหวา่งประเทศท่ีใชรู้ปแบบ
การขนส่งทางบกเช่ือมกบัการขนส่งทางทะเลเขา้ดว้ยกนั ในลกัษณะ Sea-Land-Sea โดยนิยมใช้ตู้
สินคา้บรรทุกของขนส่งต่อเน่ืองขา้มทวีป โดยเช่ือมทะเลสองฟากแผน่ดินเขา้ดว้ยกนัลกัษณะคลา้ย
สะพานบก  

5. ประเภท Mini Bridge ซ่ึงการขนส่งลกัษณะน้ีคลา้ยกบั Land Bridge แต่เป็นการเช่ือมการ
ขนส่งแบบ Sea-Land เท่านั้น และโดยมากเป็นการเช่ือมระหวา่งการขนส่งทางทะเลกบัทางรถไฟ  

 

ภาพประกอบที ่3 รูปแบบของการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
ทีม่า: http://www.transit-t.com 
 

ประโยชน์ของการพฒันาการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  
1. การมีผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operators: MTO) 

ตั้งอยูใ่นประเทศไทย จะท าใหค้่าระวางส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศและลดดุลการคา้ของประเทศ  
2. การค านวณเวลาและตน้ทุนขนส่งท าไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากผูป้ระกอบการสามารถควบคุม

การขนส่งทั้งระบบได ้ 
3. การพฒันาการขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ จะช่วยอ านวยความสะดวกทางการคา้

เน่ืองจากขั้นตอนพิธีการศุลกากรจะลดนอ้ยลง และรัฐบาลสามารถใชป้ระโยชน์จากการมีการขนส่ง
สินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  

4. การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบจะก่อให้เกิดการพฒันาความรู้และประสบการณ์ให้กบั
บุคลากร ใหมี้ความรู้ความสามารถมากข้ึน รวมถึงมีการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ มากข้ึน  

5. สามารถใชร้ะบบการขนส่งท่ีมีอยูใ่หเ้กิดประโยชน์สูงสุดไดโ้ดยเฉพาะการขนส่งทางราง  
6. เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่งสินคา้ 
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ผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ือง จะท าหน้าท่ีในการจดัการการขนส่งในลกัษณะการขนส่ง

หลายรูปแบบและต่อเน่ือง โดยรับผดิชอบให้เกิดผลส าเร็จในการขนส่งทุกทอดต่อเน่ืองจากสถานท่ี
ตน้ทางไปยงัจุหมายปลายทางตามสัญญาและตอ้งประกนัต่อผลส าเร็จนั้นดว้ย ซ่ึง พ.ร.บ. การขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ไดใ้หนิ้ยามไวด้งัน้ี 

ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ หมายถึง บุคคลซ่ึงเป็นคู่สัญญาขนส่งต่อเน่ือง
หลายรูปแบบในฐานะตวัการและเป็นผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติัการขนส่งตามสัญญา ไม่วา่การท า
สัญญานั้นจะท าดว้ยตวัเองหรือโดยบุคคลท่ีตนมอบหมาย แต่ไม่รวมถึงบุคคลท่ีกระท าการในฐานะ
ตวัแทนหรือท าการแทนผูต้ราส่งหรือผูข้นส่งท่ีมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการขนส่งดงักล่าว 

ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 
1. ประเภท Vessel-Operating คือมีเรือสินคา้เป็นของตนเอง เป็นกรณีท่ีผูข้นส่งสินคา้ทาง

ทะเลขยายบริการของตนให้บริการการขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบระหวา่งประเทศ โดยจะ
ด าเนินการขนส่งในช่วงการขนส่งทางทะเล และจดัหาหรือให้ผูข้นส่งอ่ืนช่วยขนส่งต่อเน่ืองทอดใด
ทอดหน่ึง เช่น ขนถ่ายจากเรือ บรรทุกต่อโดยรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินสินคา้จนถึงปลายทาง 

2. ประเภท Non Vessel-Operating เป็นผูป้ระกอบการท่ีไม่มีเรือเป็นของตนเอง เป็นกรณีท่ี
ผูป้ระกอบการมิใช่ผูข้นส่งทางทะเล โดยสามารถแยกเป็น 3 ประเภทย่อย คือ 1) ผูข้นส่งทางถนน 
หรือทางราง หรือทางอากาศ หรือไม่มีพาหนะเป็นของตนเอง ขยายบริการเพื่อรองรับการด าเนินการ
ขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองตลอดการขนส่ง 2) ผูรั้บจดัการขนส่ง (Freight Forwarder) เป็นธุรกิจจดัพื้นท่ี
ระหวา่งสินคา้ทางเรือ โดยไม่มีเรือเป็นของตนเอง ขยายบริการในการท าสัญญาขนส่งสินคา้ต่อเน่ือง
หลายรูปแบบระหวา่งประเทศ และ 3) ผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ท่ีจดัตั้งเพื่อด าเนิน
กิจการและใหบ้ริการขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบระหวา่งประเทศ 

ส าหรับประเทศไทย การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเป็นกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัทั้งในระดบัประเทศและระดบัโลก ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นองคค์วามรู้
และการสร้างเครือข่าย โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อน ามาบริหารจดัการโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทานในการเช่ือมโยงโซ่อุปทานท่ีมีความแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงมิไดเ้ช่ือมโยงเฉพาะ
ภายในประเทศ แต่ยงัสามารถขยายสู่การเช่ือมโยงระหวา่งประเทศในฐานะท่ีไทยมีความไดเ้ปรียบ
ทางดา้นภูมิศาสตร์ ในการเป็นศูนยก์ลางการกระจายสินคา้ (Logistics Hub)  

ทั้งน้ี ความส าเร็จของการพฒันาระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบท่ีจะเอ้ือประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ จะตอ้งส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก 
ผูป้ระกอบการขนส่งและผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 
เขา้ใจถึงผลกระทบในการเตรียมตวัปรับองคก์ร โดยภาครัฐตอ้งส่งเสริมพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
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เพื่อให้เกิดรูปแบบการขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขนัในระดบัโลก 
 
การขนส่งทางบกในปัจจุบัน 

 การขนส่งสินคา้ เป็นกิจกรรมทางโลจิสติกส์ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการเคล่ือนยา้ยสินคา้
และบริการจากผูผ้ลิตหรือผูส่้งไปถึงผูรั้บหรือผูต้อ้งการสินคา้และบริการนั้น ๆ และเป็นกลไกท่ีมี
ความจ าเป็นและมีประสิทธิภาพในการกระจายสินคา้และกระจายความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจและ
ความเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ทอ้งถ่ินตามแนวศูนยก์ลางขนส่งในประเทศไทย ตลอดจนเป็นปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อสังคมและโลกาภิวตัน์ ในเชิงการกระตุน้การพาณิชยแ์ละการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ของ
ประเทศ 
 รูปแบบของการขนส่ง แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ การขนส่งทางบก ทางน ้า ทางอากาศ และ
ทางท่อ ซ่ึงภาคการผลิตและคา้จะตอ้งเลือกรูปแบบการขนส่งท่ีเหมาะกบัธุรกิจของตน ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัวตัถุดิบ สินคา้หรือผลิตภณัฑ ์ปริมาณ น ้าหนกั ท าเลท่ีตั้ง ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง เป็นตน้  

การขนส่งสินคา้ภายในประเทศ ในปี 2558 ยงัคงพึ่งพารูปแบบการขนส่งทางถนนเป็นหลกั 
มีสัดส่วนร้อยละ 80.86 ลดลงจากปี 2557 (ร้อยละ 81.20) โดยผูป้ระกอบการเปล่ียนมาใชก้ารขนส่ง
ทางชายฝ่ังมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 8.70 เพิ่มข้ึนจากปี 2557 (ร้อยละ 8.15) รองลงมาคือการขนส่งทางน ้ า
ภายในประเทศ ร้อยละ 8.53 การขนส่งทางราง ร้อยละ 1.9 และการขนส่งทางอากาศ ร้อยละ 0.01 
ตามล าดบั (สศช, 2559) 

 
ตารางที ่1 สัดส่วนการขนส่งสินคา้ภายในประเทศ ปี 2557 - 2558 

รูปแบบการขนส่ง ปี 2557 (ร้อยละ) ปี 2558 (ร้อยละ) 
ทางถนน 81.20 80.86 
ทางน ้าภายในประเทศ 8.75 8.53 
ทางชายฝ่ังทะเล 8.15 8.70 
ทางราง 1.89 1.90 
ทางอากาศ 0.01 0.01 

 
ปริมาณการขนส่งสินคา้ในประเทศไทย ปี 2558 เพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาก 572,695 พนัตนั 

เป็น 596,552 พนัตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 ซ่ึงการขยายตวัดงักล่าวเป็นผลมาจากการขยายตวัของ
การขนส่งสินคา้ทางถนน ซ่ึงมีปริมาณ 482,358 พนัตนั เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 3.7 
สินคา้ท่ีมีการขนส่งทางถนนเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ ออ้ย ดิน หิน ทราย และแร่ธาตุ รองลงมาคือการขนส่ง
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สินคา้ทางชายฝ่ังทะเล มีปริมาณ 51,872 พนัตนั มีอตัราการขยายตวัเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.1 โดยสินคา้ท่ี
มีการขนส่งผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและสินคา้เบด็เตล็ดเพิ่มข้ึน 
 
ตารางที ่2 ปริมาณการขนส่งสินคา้ภายในประเทศ ปี 2555 - 2558 (หน่วย: พนัตนั) 

รูปแบบการขนส่ง ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ทางถนน 458,781 458,828 465,020 482,358 
อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) 3.6 0.0 1.3 3.7 
ทางน า้ภายในประเทศ 47,422 45,413 50,113 50,907 
อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) 1.0 -4.2 10.3 1.6 
ทางชายฝ่ังทะเล 44,263 45,441 46,673 51872 
อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) 7.2 2.7 2.7 11.1 
ทางราง 11,849 11,920 10,829 11,356 
อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) 11.1 0.6 -9.2 4.9 
ทางอากาศ 68 70 60 59 
อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) 7.9 2.9 -14.3 -1.7 

 
การขนส่งสินคา้ทางรางมีปริมาณการขนส่งเพิ่มข้ึนเช่นเดียวกนั โดยเพิ่มจาก 10,829 พนัตนั 

เป็น 11,356 พนัตนั ซ่ึงการขยายตวัของการขนส่งทางรางเป็นผลมาจากโครงการปรับปรุงทางรถไฟ
ท่ีไม่ปลอดภยัต่อการเดินรถตามแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2553 - 2557) ด าเนินการแลว้เสร็จเสร็จ และมีการจดัหาหวัรถจกัรเพิ่มเติม ท าให้
เพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการขนส่งสินคา้ทางรางตามเส้นทางหลกัได ้ ขณะท่ีการขนส่ง
สินคา้ทางอากาศมีแนวโนม้ลดลงตั้งแต่ปี 2555 โดยในปี 2558 มีปริมาณการขนส่ง 59 พนัตนั ลดลง
จาก 60 พนัตนั ในปี 2557  
 
 การขนส่งทางบก  

การขนส่งทางบก จ าแนกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การขนส่งทางรางและการขนส่งทางถนน 
1. การขนส่งทางรางหรือการขนส่งดว้ยรถไฟ ด าเนินงานโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย

การขนส่งทางรางเป็นเส้นทางล าเลียงสินคา้ท่ีส าคญัตั้งแต่อดีต แมปั้จจุบนัการขนส่งทางรางจะมี
สัดส่วนค่อนขา้งต ่า ซ่ึงเหมาะส าหรับการขนส่งสินคา้หนกั ปริมาณมาก และขนส่งระยะทางไกล 
ก าหนดเวลาการวิ่งชัดเจน มีความปลอดภยัจากการเสียหายของสินคา้สูงเม่ือเทียบกบัการขนส่ง
รูปแบบอ่ืน สามารถขนส่งไดทุ้กสภาพดินฟ้าอากาศ  



13 

ขอ้จ ากดัของการขนส่งทางราง คือ ไม่สามารถเขา้ถึงผูรั้บสินคา้ปลายทาง จ าเป็นตอ้งเปล่ียน
ถ่ายพาหนะ มีความยดืหยุน่คล่องตวันอ้ยกวา่การขนส่งรูปแบบอ่ืน เพราะมีเส้นทางการขนส่งชดัเจน 
และมีกฎระเบียบค่อนขา้งมาก ไม่เหมาะกบัการขนส่งสินคา้รายยอ่ย 

2. การขนส่งทางถนนหรือการขนส่งดว้ยรถยนตห์รือรถบรรทุก ถือเป็นหวัใจของการขนส่ง
ภายในประเทศ เน่ืองจากการขยายถนนเช่ือมโยงและครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ จุดเด่น
ของการขนส่งทางถนนคือสามารถส่งสินคา้ถึงมือผูรั้บปลายทางโดยตรง ไม่ตอ้งเปล่ียนถ่ายพาหนะ 
สะดวก รวดเร็ว สามารถขนส่งไดต้ลอดเวลาตามความตอ้งการของลูกคา้ เหมาะกบัการขนส่งระยะ
กลางและระยะสั้น แต่การขนส่งทางถนนมีความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุ ขนส่งสินคา้ไดใ้นปริมาณ
และขนาดจ ากดั มีตน้ทุนการขนส่งค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัการขนส่งทางราง  

 
การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์  
การขนส่งระบบคอนเทนเนอร์ (Container System) เป็นการพฒันาการขนส่งอีกขั้นหน่ึง 

โดยการบรรจุสินคา้ท่ีจะขนส่งลงในตูค้อนเทนเนอร์ และท าการขนส่งโดยรถบรรทุก รถไฟ เรือ 
หรือเคร่ืองบิน ไปยงัจุดหมายปลายทางโดยไม่มีการขนถ่ายสินคา้ออกจากตูค้อนเทนเนอร์ระหว่าง
ท าการขนส่งเท่ียวนั้น ๆ ซ่ึงตูค้อนเทนเนอร์สร้างจากเหล็กท่ีทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศ สามารถ
วางไวก้ลางแจง้ได ้โดยปกติตูค้อนเทนเนอร์จะถูกสร้างใหมี้ลกัษณะแขง็แรงมาก เพื่อใหท้นทานต่อ
การยกขนถ่ายสินคา้และสับเปล่ียนการบรรทุกระหว่างรถบรรทุก รถไฟ เรือ หรือเคร่ืองบิน ซ่ึงใช้
ป่ันจัน่ในการขนยา้ย จากคุณสมบติัดงักล่าวตูค้อนเทนเนอร์จึงสามารถป้องกนัสินคา้ช ารุดเสียหาย
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ตูค้อนเทนเนอร์หรือตูบ้รรทุกสินคา้ในการขนส่ง เป็นตูส่ี้เหล่ียมผนืผา้ กวา้ง 8 ฟุต สูง 8 ฟุต 
ยาว 20, 25, 40, หรือ 45 ฟุต ท าจากเหล็กหรืออะลูมิเนียมท่ีไดรั้บการผนึกอยา่งดีเพื่อกนัไม่ใหน้ ้ าเขา้ตู ้
ใชส้ าหรับบรรทุกสินคา้ ซ่ึงสามารถแบ่งได ้3 ชนิด คือ  

1) ตูแ้ห้งหรือตูสิ้นคา้ทัว่ไป เป็นตูทึ้บไม่มีแผน่ฉนวนกนัความร้อน ไม่มีเคร่ืองท าความเยน็ 
ใชบ้รรทุกสินคา้แหง้และสินคา้ทัว่ไป 

2) ตูค้วบคุมอุณหภูมิ แบ่งเป็น ตูห้อ้งเยน็ จะมีเคร่ืองท าความเยน็ในตู ้บุฉนวนกนัความร้อน
ภายในตูทุ้กดา้น เพื่อป้องกนัความร้อนจากภายนอก นิยมบรรทุกผกัผลไม ้ตูฉ้นวน ภายในจะบุโฟม 
ทุกดา้น เพื่อเป็นฉนวนป้องกนัความร้อนจากภายนอก นิยมบรรทุกผกั และตูร้ะบายอากาศ คลา้ย
ตูเ้ยน็แต่มีพดัลมแทนเคร่ืองท าความเยน็ พดัลมจะดูดก๊าซอีเทอร์ลีนท่ีระเหยออกจากตูสิ้นคา้ 

3) ตูพ้ิเศษ ไดแ้ก่ ตูบ้รรจุของเหลว (Tanker) ตูเ้ปิดหลงัคา ตูแ้พลตฟอร์ม ตูเ้ปิดขา้ง ตูบ้รรทุก
รถยนต ์ตูบ้รรทุกหนงัเค็ม ตูสู้งหรือตูจ้มัโบ้ 
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ประโยชน์ของระบบตูค้อนเทนเนอร์ คือ ท าให้ขนถ่ายสินคา้ไดร้วดเร็ว ลดความเสียหาย
ของสินคา้ท่ีขนส่งและป้องกนัการถูกโจรกรรม ประหยดัค่าใช้จ่าย สามารถขนส่งไดป้ริมาณมาก 
การสั่งจองระวางเพื่อขนส่งสินคา้ท าไดส้ะดวก และตรวจนบัสินคา้ไดง่้าย 

การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบจึงใช้การขนส่งระบบตูค้อนเทนเนอร์ เพื่อให้การขนส่ง
สินคา้มีความปลอดภยั สะดวกต่อการยกขนและเคล่ือนยา้ยโดยไม่สัมผสัสินคา้ระหวา่งการเปล่ียน
ถ่ายพาหนะขนส่ง ตลอดจนเกิดความสะดวกและรวดเร็ว 

 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  

การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Project Feasibility Studies) เป็นการวิเคราะห์และ
ประเมินความเหมาะสมในการด าเนินงานโครงการ แสดงถึงเหตุผลท่ีจะสนบัสนุนว่าโครงการนั้น
สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้จริงและให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน โดยพิจารณา
องคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ การตลาด  เทคนิค การเงิน และการจดัการ ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ดา้นการตลาด (Market Analysis) เป็นการศึกษาดา้นตลาดหรืออุปสงคข์อง
ผลผลิตของโครงการซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการลงทุนของภาคเอกชน การศึกษา
เก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการสินคา้ท่ีโครงการจะผลิตข้ึนมามากน้อยเพียงใดทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการสินคา้นั้นและแนวโนม้การขยายความตอ้งการ
ในอนาคต นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาถึงสภาพการแข่งขนัในตลาดดว้ยวา่เป็นอยา่งไร สัดส่วนตลาด
ของผูผ้ลิตแต่ละรายเป็นอยา่งไร 

2. การวิเคราะห์ดา้นเทคนิค (Technical Analysis) เป็นการศึกษาดา้นเทคนิคการผลิตหรือ
วิศวกรรมเพื่อประเมินหาเทคนิคท่ีดีแต่ประหยดั และเหมาะสมกบัการใช้งาน รวมทั้งการศึกษา
ประมาณวตัถุดิบท่ีเพียงพอ แหล่งวตัถุดิบท่ีเหมาะสม กระบวนการผลิต ตลอดจนการขนยา้ยและ
การเก็บรักษาสินคา้ท่ีดีท่ีสุด นอกจากน้ียงัควรประเมินดา้นวิศวกรรม เช่น ท าเลท่ีตั้งของโรงงาน 
แผนผงัโรงงาน การจดัสถานท่ีท างาน การวางเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ และการจดัก าลงัการผลิต 
รวมทั้งศึกษาถึงต้นทุนการผลิตต่อหน่วย เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้านการเงินในส่วน
ค่าใชจ่้ายของโครงการและเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดราคาขายในดา้นตลาดดว้ย 

3. การวิเคราะห์ดา้นการจดัการ (Management analysis) เป็นการศึกษาว่าโครงการควรจดั 
รูปแบบองคก์ารและการบริหารงานของโครงการเป็นอยา่งไรจึงจะเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนตั้งแต่เร่ิมตน้และระยะด าเนินงาน ตลอดจนการวาง
ระบบการบริหารและควบคุมใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีสุด การจดัการเป็นการผสมผสานทรัพยากรท่ีมี
จ ากดัอยา่งประหยดั และมีประสิทธิภาพเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  
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4. การวิเคราะห์ดา้นการเงิน (Financial Analysis) เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายของ
โครงการหรือตน้ทุนของโครงการวา่ควรจะเป็นเท่าไรทั้งท่ีจ่ายไปแลว้และท่ีประมาณการไว ้รวมถึง
การวางแผนในส่วนท่ีเก่ียวกบังบการเงินต่าง ๆ ในระยะการด าเนินงานตามโครงการ เช่น งบก าไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด งบดุล เป็นตน้ นอกจากน้ียงัตอ้งมีการศึกษาวิเคราะห์ผลตอบแทนของ
โครงการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่โครงการเอกชนท่ีผลก าไรทางการเงินเป็นเร่ืองส าคญั และควรประเมิน
ว่าโครงการมีผลตอบแทนเพียงพอในการช าระหน้ีคืน โดยเฉพาะโครงการท่ีต้องขอกู้เงินจาก
สถาบนัการเงิน 

การศึกษาด้านการเงินจะใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจลงทุนของผูมี้อ านาจตดัสินใจว่า
โครงการมีอตัราผลตอบแทนในการลงทุนแค่ไหน และมีประโยชน์ในการเสนอโครงการเพื่อขอกู้
เงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ ด้วย การศึกษาด้านการเงินจะตอ้งอาศยัขอ้มูล และผลจากการศึกษา
วเิคราะห์ท่ีไดจ้ากการตลาดและเทคนิคประกอบกนั ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเจา้ของโครงการ 

การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ เป็นเพียงขั้นตอนแรกในระยะก่อนการลงทุนของ
วงจรพฒันาโครงการ (Project Development Cycle) เป็นวงจรท่ีบอกขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 
ภายใตโ้ครงการเป็นล าดบัขั้น ตั้งแต่กระบวนการวางแผนโครงการจนกระทัง่เร่ิมด าเนินการผลิต 

กรณีโครงการของภาคเอกชนท่ีเน้นก าไรสูงสุด ก็จะให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์
โครงการทางดา้นการเงิน ทางดา้นการตลาด เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจก่อนท่ีจะลงทุนใน
โครงการต่าง ๆ โดยทัว่ไปมกัเร่ิมจากการวเิคราะห์โครงการทางดา้นอุปสงคห์รือตลาด เพื่อใหแ้น่ใจ
ไดว้า่สินคา้หรือบริการท่ีโครงการจะผลิตข้ึนมานั้นเป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากนอ้ยแค่ไหนเพื่อจะ
ไดก้ าหนดขนาดการผลิตท่ีเหมาะสม และหากเป็นโครงการใหม่ท่ียงัไม่เคยผลิตมาก่อนก็จ  าเป็นตอ้ง
วเิคราะห์โครงการทางดา้นเทคนิค เพื่อเลือกหารูปแบบเทคนิคการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพในการผลิต
ตามท่ีตอ้งการซ่ึงจะก าหนดเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ วสัดุ และวตัถุดิบต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้น
การผลิตโดยใชต้น้ทุนการผลิตท่ีต ่า ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค์ของโครงการและน าขอ้มูลท่ีไดม้า
ประมาณการตน้ทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโครงการ จากนั้นก็จะน ามาวิเคราะห์โครงการทางด้าน
การเงินเพื่อประมาณการผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บวา่คุม้ค่าต่อการลงทุนมากนอ้ยแค่ไหน 

หากเป็นโครงการขนาดใหญ่มีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบกบัคนจ านวนมากหรือชุมชน 
สังคมและส่ิงแวดลอ้มก็จ  าเป็นตอ้งวิเคราะห์โครงการดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้มเพื่อให้มัน่ใจว่าจะ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบกบัชุมชน วิถีการด าเนินชีวิต สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจจะมีผล
ท าให้โครงการไม่สามารถด าเนินไปได ้ดงันั้นก่อนตดัสินใจลงทุนโครงการใดโดยเฉพาะโครงการ
ใหญ่ท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนมหาศาลจ าเป็นตอ้งศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการในหลาย ๆ ดา้น แต่
ส าหรับโครงการขนาดเล็กอาจจะท าให้เสียค่าใชจ่้ายมากเกินไปและเสียเวลาไม่คุม้ค่าในการลงทุน 
ดงันั้นการศึกษาความเป็นไปไดห้รือการวิเคราะห์โครงการ จึงควรพิจารณาตามความเหมาะสมและ
วตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการ 
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การวเิคราะห์ด้านการตลาด  
การวเิคราะห์โครงการดา้นการตลาด มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
1. เพื่อวเิคราะห์หาความตอ้งการสินคา้และบริการของตลาด ท าใหส้ามารถก าหนดลกัษณะ 

รูปแบบและคุณภาพของสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัอุปสงคข์องตลาด และประมาณการปริมาณการผลิต
หรือก าหนดขนาดการผลิตให้เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าเม่ือโครงการลงทุนผลิตไปแล้วเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาด ซ่ึงจะมีผลต่อความเป็นไปไดข้องโครงการ 

2. เพื่อประมาณการหรือคาดคะเนความตอ้งการสินคา้และแนวโน้มในอนาคต หากการ
ประมาณการคลาดเคล่ือนก็จะมีผลท าให้การวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคและการเงิน
คลาดเคล่ือนไปดว้ย 

3. เพื่อคาดคะเนหรือประมาณการอุปทานของสินคา้ โดยจะพิจารณาอุปทานของตลาดและ
ประมาณการอุปทานและแนวโนม้ในอนาคต เม่ือประมาณการอุปสงคแ์ละอุปทานของตลาดไดแ้ลว้
ก็จะน ามาเปรียบเทียบกนัและศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโดยเปรียบเทียบอุปสงค์และ
อุปทานของสินคา้ท่ีโครงการก าลงัจะผลิต หากประมาณการว่าอุปสงค์ของสินคา้และบริการหรือ
ผลผลิตของโครงการมีมากกวา่อุปทานท่ีมีอยูใ่นตลาด โครงการนั้นก็มีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน
หรือมัน่ใจไดว้่าผลิตสินคา้และบริการออกมาแลว้จะตรงตามความตอ้งการของตลาดและสามารถ
จ าหน่ายได ้

4. เพื่อพิจารณาขีดความสามารถในการแข่งขนัและส่วนแบ่งของตลาดแนวโน้มอุปสงค์
ของสินคา้และบริการของโครงการและขีดความสามารถในการแข่งขนัทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศวา่มีแนวโน้มจะเพิ่มข้ึนมากน้อยแค่ไหนสภาพคู่แข่งในตลาดเป็นอยา่งไร มีโอกาสใน
การท าก าไรไดม้ากนอ้ยแค่ไหน 

การวิเคราะห์โครงการด้านการตลาดจึงมีความจ าเป็นส าหรับโครงการของภาคเอกชน
โดยเฉพาะโครงการใหม่ ๆ ท่ียงัไม่เคยผลิตมาก่อนซ่ึงยงัไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบัแนวโนม้ความตอ้งการ
ของตลาด การวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือการตลาดจึงท าให้มัน่ใจได้ว่าผลผลิตของ
โครงการเม่ือผลิตออกมาแล้วสามารถจ าหน่ายได้มีปริมาณการผลิตท่ีสอดคล้องกบัอุปสงค์ของ
ตลาด ซ่ึงท าให้สามารถท าก าไรหรือได้รับผลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน ขณะท่ีโครงการของ
ภาครัฐส่วนใหญ่มีเป้าหมายเพื่อบริการสังคมก็จะท าให้มัน่ใจไดว้า่การลงทุนในโครงการจะสามารถ
บริการประชาชนไดท้ัว่ถึง ตรงตามความตอ้งการของสังคม หรือจ าเป็นและมีประโยชน์อยา่งแทจ้ริง
กบัประชาชนส่วนใหญ่ซ่ึงมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน 
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ปัจจยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ดา้นการตลาด 
1. ผลผลิตของโครงการหรือสินค้าหรือบริการของโครงการ จะวิเคราะห์ผลผลิตของ

โครงการหรือสินคา้หรือบริการว่าโครงการผลิตสินค้าหรือบริการอะไร มีลกัษณะรูปแบบและ
คุณภาพอย่างไรและเป็นสินคา้หรือบริการท่ีซ้ือขายกนัอยู่ในตลาดหรือไม่ ผลผลิตของโครงการ
สอดคลอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายผูไ้ดรั้บประโยชน์ของโครงการอยา่งไร 

2. ปริมาณสินค้าหรือบริการของโครงการ จะพิจารณาปริมาณสินค้าหรือบริการของ
โครงการทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานและน ามาเปรียบเทียบ หากอุปสงค์ของสินคา้หรือบริการท่ี
โครงการจะผลิตมีมากกว่าอุปทาน แสดงให้เห็นว่าโครงการมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ทั้งน้ี 
การพิจารณาทางดา้นอุปสงคจ์ะรวบรวมขอ้มูลปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการทั้งในอดีต
และปัจจุบนั รวมทั้งประมาณการแนวโนม้อุปสงคใ์นอนาคต 

3. ราคาสินคา้หรือบริการของโครงการ พิจารณาราคาของสินคา้หรือบริการของโครงการ
ทั้ งในอดีตปัจจุบันและราคาในอนาคตว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร ข้ึนอยู่กับสภาพการแข่งขนั 
โครงสร้างตลาดของสินคา้หรือบริการท่ีโครงการผลิตออกมา รวมทั้งเป็นไปตามวตัถุประสงคข์อง
โครงการวา่เป็นอยา่งไร 

4. ปัจจยัการผลิตและวตัถุดิบ พิจารณาปัจจยัการผลิตหรือวตัถุดิบท่ีตอ้งใชใ้นการผลิตสินคา้
หรือบริการของโครงการ ทั้ งด้านปริมาณและราคาว่ามีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงไปอย่างไร 
โครงสร้างตลาดวตัถุดิบท่ีใช้เป็นอย่างไร แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบท่ีส าคญัจ าเป็นต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศหรือไม่ การหาวตัถุดิบอ่ืนทดแทนเป็นไปไดห้รือไม่อย่างไร หากราคาปัจจยัการผลิต
เปล่ียนแปลงสูงข้ึนมากก็จะมีผลกระทบต่อตน้ทุนการผลิตซ่ึงมีผลต่อความเป็นไปไดข้องโครงการ 

5. แผนการจดัจ าหน่ายและการจดัการทางดา้นการตลาด พิจารณาแผนการจดัจ าหน่ายและ
การจดัการทางการตลาดของโครงการวา่เป็นอยา่งไร วางแผนการจดัการทางการตลาดท่ีน่าเช่ือถือ
อยา่งไร วางแผนแนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไร ประมาณการส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอย่างไร
และแนวโนม้ในอนาคต มีช่องทางการจดัจ าหน่ายมากนอ้ยแค่ไหน วิธีการจดัจ าหน่ายเป็นอย่างไร
และตอ้งใชต้น้ทุนในการจดัจ าหน่ายและประชาสัมพนัธ์มากนอ้ยแค่ไหน รวมถึงการพิจารณาท่ีตั้ง
โครงการและสถานท่ีจดัจ าหน่ายเหมาะสมหรือไม่ซ่ึงจะมีผลต่อต้นทุนค่าขนส่งและค่าใช้จ่าย
ทางการตลาดของโครงการ 

ดงันั้นการวเิคราะห์โครงการทางดา้นอุปสงคห์รือการตลาดเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง
ท่ีจะพิจารณาความเป็นไปไดข้องโครงการวา่จะสามารถบรรลุไดต้ามวตัถุประสงคห์รือเพื่อให้มัน่ใจ
วา่เม่ือผลิตสินคา้หรือบริการออกมาแลว้จะเป็นท่ีตอ้งการของตลาดหรือมีตลาดรองรับซ่ึงแสดงว่า
โครงการจะมีรายไดห้รือมีผลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน 
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การวเิคราะห์ด้านเทคนิค 
หลงัจากวิเคราะห์โครงการดา้นการตลาดท าให้ทราบขนาดการผลิต ปริมาณความตอ้งการ

สินคา้หรือบริการและวางแผนการผลิตรูปแบบ ลกัษณะ คุณภาพของสินคา้ และแนวโนม้การผลิต 
ขนาดการผลิตในอนาคต ซ่ึงการตัดสินใจว่าต้องใช้เทคนิคการผลิตอย่างไร ต้องใช้เคร่ืองมือ 
เคร่ืองจกัร อุปกรณ์การผลิตปัจจยัการผลิตอย่างไรให้เหมาะสม จึงจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์โครงการ
ทางดา้นเทคนิคซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยัผูช้  านาญทางดา้นเทคนิคเฉพาะด้าน ในการวิเคราะห์รูปแบบ
กระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์การผลิตและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 

1. เพื่อเลือกรูปแบบของเทคนิคการผลิตท่ีเหมาะสม ทางเลือกดา้นเทคนิคมีหลายรูปแบบ 
ทั้งกระบวนการผลิต ขั้นตอนการผลิต เคร่ืองมือและอุปกรณ์การผลิต ขนาดการผลิต การใชว้ตัถุดิบ 
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตซ่ึงจะมีผลต่อตน้ทุนการผลิต ดงันั้นจึงตอ้งเปรียบเทียบทางเลือกของ
เทคนิคการผลิตว่าทางเลือกใดเหมาะสมท่ีสุดท่ีใช้ตน้ทุนการผลิตน้อยท่ีสุดหรือเป็นทางเลือกท่ีใช้
ทรัพยากรของโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการประมาณการตน้ทุนการผลิตของโครงการ เม่ือเลือกเทคนิคการผลิต
ท่ีเหมาะสมท่ีท าใหป้ระหยดัวตัถุดิบหรือปัจจยัการผลิต รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยกีารผลิต เคร่ืองมือ
เคร่ืองจกัรอุปกรณ์การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและมีก าลงัการผลิตท่ีเหมาะสม สามารถผลิตสินคา้ได้
ตามปริมาณและคุณภาพท่ีตอ้งการตามวตัถุประสงคข์องโครงการก็จะสามารถประมาณการตน้ทุน
การผลิตได้อย่างถูกตอ้งซ่ึงการวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
โครงการลงทุนท่ีผลิตสินคา้หรือบริการใหม่ๆซ่ึงยงัไม่ทราบกระบวนการผลิตท่ีจะตอ้งเลือกขนาด
การผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมรวมทั้งการเลือกปัจจยัการผลิต วตัถุดิบท่ีใชใ้น
การผลิตวา่ควรจะใชว้ตัถุดิบประเภทใด สัดส่วนเท่าไรเพื่อจะไดผ้ลผลิตตามความตอ้งการของตลาด 
หรืออุปสงคข์องตลาดซ่ึงจะไดข้อ้มูลมาจากการวเิคราะห์โครงการทางดา้นอุปสงคห์รือการตลาด 

3. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมทางเทคนิค ระบบการบ ารุงรักษาและการวางแผนดา้นเทคนิค
ในอนาคตโครงการท่ีก าลงัพิจารณาควรมีความยืดหยุน่ในการปรับเปล่ียนเทคนิคการผลิตอย่างไร
หากมีการเปล่ียนแปลงในอนาคตและมีระบบการบ ารุงรักษาหรือไม่อยา่งไร ซ่ึงจะบ่งช้ีวา่โครงการ
จะสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตไดอ้ยา่งไร 

4. เพื่อน าผลการวเิคราะห์โครงการดา้นเทคนิคไปใชใ้นการวเิคราะห์โครงการดา้นอ่ืน ๆ 
การวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิคมีความสัมพนัธ์กับการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ 

การเงิน และส่ิงแวดลอ้ม เช่น การเลือกเทคนิคการผลิตท่ีใชเ้คร่ืองจกัร อุปกรณ์การผลิต เทคโนโลยี
การผลิตและปัจจยัการผลิต วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตท าใหส้ามารถน ามาประมาณการตน้ทุนการผลิต
ของโครงการและประมาณการก าลงัการผลิตซ่ึงจะน ามาใช้ในการวิเคราะห์โครงการดา้นการเงิน
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และเศรษฐศาสตร์ นอกจากนั้นยงัสามารถน ามาพิจารณาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือท าลายระบบ
นิเวศน์ และการใชท้รัพยากรธรรมชาติมากนอ้ยแค่ไหนอยา่งไร 

ดงันั้นความถูกตอ้งแม่นย  าของการวิเคราะห์โครงการดา้นเทคนิคมีผลต่อความถูกตอ้งใน
การวิเคราะห์โครงการทางดา้นอ่ืน ๆ ต่อไป เช่น หากประมาณการใชปั้จจยัการผลิตหรือวตัถุดิบใน
การผลิตผิดพลาดนอ้ยเกินไปก็จะท าให้ประมาณตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่ความเป็นจริงอาจมีผลท าให้
ตั้งราคาขายนอ้ยเกินไปหรือมีผลก าไรนอ้ยกวา่ท่ีคาดการณ์ไวไ้ดซ่ึ้งจะมีผลต่อการวเิคราะห์โครงการ
ทางดา้นการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ในการค านวณหาผลตอบแทนและตน้ทุนของโครงการ 

 
ปัจจยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ทางดา้นเทคนิค 
1. กระบวนการผลิตจะมีหลายรูปแบบโดยจะเปรียบเทียบรูปแบบทางเลือกท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดท่ีท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโครงการโดยท่ีเสียตน้ทุนการผลิตต ่าท่ีสุด 
2. ขนาดการผลิตหรือขีดความสามารถการผลิต ข้ึนอยูก่บัเงินทุน ตน้ทุนการผลิตและก าลงั

เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรท่ีเลือกให้สอดคลอ้งเหมาะสมกนั รวมทั้งการมีแหล่งวตัถุดิบท่ีเพียงพอทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคตซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัการวิเคราะห์
โครงการทางดา้นอุปสงคห์รือการตลาดวา่มีการวางแผนขนาดก าลงัการผลิตมากนอ้ยแค่ไหน 

3. สถานท่ี ท าเล ท่ีตั้งโครงการ การเลือกสถานท่ีตั้งแตกต่างกนัไป ซ่ึงส่วนใหญ่สถานท่ีตั้ง
จะเก่ียวขอ้งกบัค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ควรเลือกสถานท่ีตั้งท่ีท าให้โครงการเกิดค่าใช้จ่ายต ่าท่ีสุด 
ทั้งน้ีจะตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมความสะดวกและค่าขนส่งของปัจจยัการผลิต ผลผลิตหรือสินคา้ 
แหล่งก าลงัแรงงาน และปัจจยัทางดา้นตลาด รวมทั้งกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และคุณภาพ
ของส่ิงแวดลอ้ม ไม่มีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม ความเป็นอยูข่องชุมชนสังคม 

4. ช่วงระยะเวลาการลงทุน การเลือกช่วงเวลาในการลงทุนโครงการให้เหมาะสม บางคร้ัง
ลงทุนช้าหรือเร็วเกินไปก็จะมีผลเสียกบัโครงการได้จึงตอ้งเลือกจงัหวะช่วงเวลาท่ีสอดคล้องกบั
ความตอ้งการของอุปสงคห์รือตลาด ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาเลือกเวลาของการเร่ิมโครงการวา่สมควร
จะลงทุนในช่วงใด เช่น โครงการมีแผนจะผลิตเส้ือกนัหนาวก็ควรจะเร่ิมลงทุนก่อนฤดูหนาว เพื่อจะ
สามารถผลิตใหท้นัและจดัจ าหน่ายผลผลิตไดใ้นช่วงฤดูหนาวพอดี 

ดงันั้นการวิเคราะห์โครงการด้านเทคนิคจะเป็นเคร่ืองช่วยพิจารณาความเป็นไปไดข้อง
โครงการวา่เป็นโครงการท่ีมีเทคนิคการผลิตและกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม มีความเป็นไปไดใ้น
การปฏิบติัจริงและท าให้สามารถประมาณการตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ในกระบวนการ
ผลิต ก าลงัการผลิต ทั้งน้ีหลงัจากท่ีไดข้อ้มูลจากการวิเคราะห์โครงการดา้นอุปสงค์หรือการตลาด
แลว้ท าใหส้ามารถตดัสินใจเลือกวา่ควรใชเ้ทคนิคการผลิตอยา่งไรใหมี้ก าลงัการผลิตท่ีสอดคลอ้งกบั
ปริมาณอุปสงค์หรือความตอ้งการของลูกคา้รวมทั้งแนวทางในการขยายการผลิตส าหรับรองรับ
แนวโนม้ความตอ้งการสินคา้ในอนาคต 
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การวเิคราะห์ด้านการจัดการ 
การวเิคราะห์ดา้นการจดัการ มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. เพื่อศึกษาโครงสร้างขององค์กร การจดัรูปองค์กรว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไร 

เน่ืองจากรูปแบบโครงสร้างขององคก์รจะมีผลต่อการด าเนินงานโครงการ กล่าวคือหากโครงสร้าง
ขององค์กรมีความซับซ้อนขั้นตอนมากเกินไปอาจมีผลท าให้การบริหารโครงการล่าช้าและไม่
เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว ้หรือรูปแบบโครงสร้างขององค์กรไม่รัดกุมอาจท าให้การบริหาร
จดัการโครงการเกิดการผดิพลาดไดง่้ายหรือเกิดความขดัแยง้กนัภายในองคก์ร 

2. เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจดัการและการวางแผนของผูด้  าเนินโครงการ โครงการ
มีการจดัการท่ีเหมาะสมหรือไม่ มีการวางแผนอยา่งไรและมีหลกัการบริหารโครงการ การอ านวยการ
และการวางระบบการควบคุมติดตามประเมินผลเหมาะสมหรือไม่ 

3. เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและพอเพียงของผูบ้ริหารโครงการและบุคลากร ท าใหแ้น่ใจ
ไดว้า่มีการบริหารจดัการ มีผูบ้ริหาร ผูร่้วมโครงการ บุคลากรหรือการจดัทีมท างานท่ีเหมาะสมไม่
มากหรือน้อยเกินไปหรือมีการจดัสรรบุคลากรอย่างพอเพียงและเหมาะสม รวมทั้งการวางแผน
บริหารงานบุคคล การก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและทีมงานโครงการและก าหนด
เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าใชจ่้ายส าหรับบริหารงานบุคคล 

4. เพื่อพิจารณาโอกาสในการไดรั้บความช่วยเหลือหรือการสนบัสนุนทางดา้นต่าง ๆ เช่น 
ดา้นการเงิน เทคโนโลยี การสนบัสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐบาล เอกชน หรือชุมชน รวมทั้ง
องค์กรต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ีการได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ท าใหก้ารด าเนินงานของโครงการสามารถส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีมากกวา่โครงการ
ท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุน 

 
ปัจจยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ทางดา้นบริหารจดัการ 
1. โครงสร้างขององคก์ร การวิเคราะห์โครงการทางดา้นบริหารจดัการจะศึกษาโครงสร้าง

ขององคก์ร หรือการจดัสายงานของโครงการวา่มีลกัษณะอยา่งไรมีสายงานบงัคบับญัชาท่ีซับซ้อน
จนท าให้งานล่าชา้หรือไม่ และรูปแบบการจดัองคก์ารเป็นอยา่งไร เน่ืองจากลกัษณะโครงสร้างของ
องคก์รบางคร้ังจะเป็นอุปสรรคในการบริหารจดัการซ่ึงจะมีผลท าให้โครงการยากในการบรรลุตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้

2. การบริหารจดัการและการจดัสรรบุคลากร พิจารณาทกัษะความรู้ความช านาญของ
ผูบ้ริหารโครงการและผูร่้วมโครงการ ว่ามีความเหมาะสมและมีการจดัสรรจ านวนบุคลากรอย่าง
เพียงพอหรือไม่ รวมทั้งความร่วมมือกนัในการท างาน การก าหนดอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
เงินเดือนหรือค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบับุคคลว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรและ
วเิคราะห์ศกัยภาพขององคก์ารวา่เป็นอยา่งไร เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั  
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3. ระบบบริหารและควบคุม พิจารณาว่าโครงการมีระบบบริหารงานและควบคุมติดตาม
หรือไม่อยา่งไร มีการวางแผนการติดตามและประเมินผลอยา่งเหมาะสมหรือไม่อย่างไร มีการวาง
ระบบสารสนเทศ ระบบการส่ือสารและอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบอยา่งไร แนวทางการจดัการ
โครงการทางดา้นต่าง ๆ เนน้ท่ีการจดัการในเชิงคุณภาพ การจดัการทางการเงินและการบริหารเวลา
หรือไม่อย่างไร ซ่ึงกระบวนการบริหาร การติดตาม และการประเมินผลโครงการจะมีส่วนท าให้
โครงการสามารถบรรลุผลไดต้ามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนด 

4. นโยบายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ พิจารณาว่าในการบริหารโครงการมีระเบียบ
กฎเกณฑ์หรือขอ้บงัคบัอยา่งไร ซ่ึงบางคร้ังนโยบายหรือระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีโครงการจะตอ้งปฏิบติั
ตามอาจเป็นอุปสรรคในการด าเนินโครงการได ้เช่น บางโครงการจะมีกฎหมายควบคุมตอ้งได้รับ
ใบอนุญาตจากภาครัฐบาลหรือหน่วยงานในระดบัการเมืองทอ้งถ่ินก่อนด าเนินการหรือโครงการท่ีมี
ผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มก็จ  าเป็นตอ้งไดรั้บใบอนุญาตและตอ้งท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
และตอ้งไดรั้บการอนุมติัโครงการก่อนจึงจะสามารถด าเนินโครงการได ้หรือบางโครงการมีนโยบาย
ท่ีจะตอ้งด าเนินโครงการอยู่แลว้ซ่ึงจะเลือกโครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีใช้เงินลงทุนหรือมีต้นทุน
นอ้ยท่ีสุด 

5. หน่วยงานสนบัสนุนและช่วยเหลือโครงการ พิจารณาโครงการวา่มีผูส้นบัสนุนโครงการ
หรือไดรั้บความช่วยเหลือจากภาครัฐ การเมืองทอ้งถ่ิน หน่วยงานใดบา้งหรือไดรั้บการสนบัสนุน
จากหน่วยงานภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศหรือไม่อย่างไร บางโครงการอาจมีนโยบาย
จ าเป็นท่ีตอ้งมีโครงการอยูแ่ลว้ โครงการนั้นยอมไดรั้บการสนบัสนุนและความช่วยเหลือดา้นต่าง ๆ 
จากหน่วยงานตน้สังกดัเพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์หากบางโครงการมีผลกระทบกบักลุ่มผูเ้สีย
ผลประโยชน์หรือหน่วยงานระดบัการเมืองทอ้งถ่ินก็อาจเป็นอุปสรรคในการด าเนินโครงการหรือ
ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้าไดจึ้งตอ้งมีมาตรการหรือแนวทางแกไ้ขเพื่อให้การบริหารจดัการ
ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 
การวเิคราะห์ด้านการเงินและการลงทุน 
การวเิคราะห์ดา้นการเงินและการลงทุน มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. เพื่อประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนของโครงการ โดยเปรียบเทียบระหวา่งผลตอบแทน

หรือรายไดท่ี้เกิดจากโครงการกบัตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายของโครงการในรูปของตวัเงินและประเมิน
ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการหรือความสามารถท าก าไรของโครงการวา่เป็นไปไดห้รือไม่ 
ผูล้งทุนหรือผูถื้อหุ้นจะไดผ้ลตอบแทนหรือก าไรมากน้อยเพียงใด ลงทุนแลว้จะใชเ้วลาคืนทุนนาน
แค่ไหน รวมทั้งประมาณการแนวโน้มในอนาคตว่าจะสามารถท าก าไรได้อย่างไร การด าเนิน
โครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์และคุม้ค่าต่อการลงทุนมากนอ้ยแค่ไหนซ่ึงการวิเคราะห์โครงการ
ทางดา้นการเงินจะเนน้ท่ีตวัเงินโดยคิดมูลค่าตามราคาตลาด 
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2. เพื่อวเิคราะห์สถานะทางการเงินของโครงการและแหล่งท่ีมาของเงินทุน จะประมาณการ
งบการเงินของโครงการ ท าให้ทราบสถานะทางการเงินของโครงการ ความสามารถในการท าก าไร
ของโครงการ รวมทั้งสภาพคล่อง แหล่งท่ีมาของเงินทุน ความสามารถในการกูย้มืและช าระคืนเงินกู ้
ซ่ึงผลการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของโครงการจะเป็นเคร่ืองช่วยในการตดัสินใจในการปล่อย
เงินกูห้รือการร่วมลงทุนของสถาบนัการเงินและนกัลงทุน ท าใหม้ัน่ใจวา่โครงการมีความเป็นไปได้
ในการลงทุนสามารถด าเนินงานได้ตามวตัถุประสงค์โดยไม่มีปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน
และมีแหล่งเงินทุนสนบัสนุนเพียงพอ 

3. เพื่อพิจารณาการจดัการทางการเงินของโครงการวา่เหมาะสมหรือไม่อยา่งไร แหล่งท่ีมา
ของเงินทุน การบริหารและการควบคุมการด าเนินงานทางการเงินอย่างเป็นระบบหรือไม่อยา่งไร 
ทั้งน้ีเพื่อไม่ให้โครงการประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและเพื่อให้แน่ใจไดว้า่โครงการ
จะสามารถด าเนินไปไดต้ามวตัถุประสงคโ์ดยไม่มีปัญหาทางดา้นการเงิน 

4. เพื่อประเมินความคุม้ค่าในการลงทุนของโครงการ การใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ท าให้แน่ใจไดว้า่โครงการท่ีลงทุนไปนั้นคุม้ค่ากบัการใชท้รัพยากรหรือปัจจยัการผลิต โดยค านึงถึง
ตน้ทุนภายนอก ตน้ทุนค่าเสียโอกาส มองในแง่ส่วนรวม สังคมหรือระดบัประเทศ การวิเคราะห์
โครงการด้านเศรษฐศาสตร์จะเน้นท่ีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซ่ึงการประเมินผลตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์เปรียบเทียบกบัตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายของโครงการจะแตกต่างจากการวิเคราะห์โครงการ
ดา้นการเงิน ทั้งน้ีการวเิคราะห์โครงการทางดา้นเศรษฐศาสตร์จะศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ
เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนท่ีสังคมจะไดรั้บจะคุม้ค่าต่อการลงทุนจากการใช้
ทรัพยากรหรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนโดยจะประเมินมูลค่าออกมาเป็นตวัเงินซ่ึงจะเนน้ท่ีผลประโยชน์ของ
สังคมเป็นหลกั 

5. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการวา่มีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสวสัดิการของ
สังคม จะพิจารณาผลกระทบภายนอกท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งทางบวกและทางลบ และให้แน่ใจวา่การลงทุน
ในโครงการจะคุม้ค่าในการลงทุนและการลงทุนในโครงการมีส่วนช่วยพฒันาเศรษฐกิจหรือพฒันา
ประเทศ ท าให้เพิ่มสวสัดิการของสังคมส่วนรวมมากข้ึน ซ่ึงจะเนน้ผลประโยชน์ของประชาชนใน
ระดบัประเทศ 

 
ปัจจยัท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ทางดา้นการเงินและการลงทุน 
1. การประมาณการหรือการคาดคะเนงบการเงินของโครงการ จะพิจารณาจากการประมาณ

การงบกระแสเงินสด การเคล่ือนไหวของกระแสเงินสดเขา้และเงินสดออกของโครงการซ่ึงจะท าให้
วิเคราะห์ไดว้า่โครงการมีรายไดห้รือเงินสดไหลเขา้มาในช่วงใดและตอ้งมีรายจ่ายหรือเงินสดไหล
ออกซ่ึง จ าเป็นตอ้งใช้เงินทุนหรือตอ้งกูย้ืมเงินในช่วงเวลาใดมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะได้วางแผน
จดัหาเงินทุนไดท้นั ท าให้การด าเนินงานของโครงการไม่ตอ้งหยุดชะงกัหรือไม่มีปัญหาทางด้าน
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การเงินและสามารถประมาณการไดว้า่โครงการจะสามารถช าระคืนเงินกูไ้ดเ้ม่ือไหร่และมีก าไรหรือ
คุม้ทุนในช่วงเวลาใด 

2. การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน หลงัจากเร่ิมด าเนินโครงการไปแลว้จะประมาณการ
งบการเงินและน าข้อมูลจากงบการเงินต่าง ๆ มาค านวณหาอัตราส่วนทางการเงินเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์โครงการดา้นการเงินเพื่อช้ีถึงฐานะทางการเงินของโครงการ ความสามารถ
ท าก าไรของโครงการ รวมทั้งสภาพคล่องของโครงการ ความสามารถช าระหน้ีและการจ่ายเงินปันผล
ซ่ึงอตัราส่วนทางการเงินโดยทัว่ไป เช่น อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อยอดขาย (Net profit margin on sales) 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยท์ั้งหมด (Return on total assets) ซ่ึงแสดงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน
หรือความสามารถในการลงทุนของโครงการวา่มีประสิทธิภาพอยา่งไร 

3. การวิเคราะห์แหล่งเงินทุนของโครงการ พิจารณาถึงแหล่งท่ีมาของเงินทุนของโครงการ
เน่ืองจากการจดัหาแหล่งเงินทุนแต่ละวิธีจะมีตน้ทุนค่าใชจ้่ายหรือดอกเบ้ียจ่าย รวมทั้งเงื่อนไขท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงมีผลกระทบกบัก าไรหรือผลตอบแทนของโครงการและหากเป็นโครงการลงทุนของ
ภาครัฐท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมหาศาลซ่ึงจ าเป็นตอ้งจดัหาแหล่งเงินทุนจากงบประมาณแผน่ดิน
หรือแหล่งเงินกูจ้ากภายในและต่างประเทศ โดยตอ้งวิเคราะห์ดา้นเศรษฐศาสตร์เน่ืองจากอาจจะมี
ผลกระทบกบัปริมาณเงินในระบบ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน หรือดุลการช าระเงิน ซ่ึงเป็น
ผลกระทบในระดบัประเทศ 

4. การวิเคราะห์ความเส่ียงและความไม่แน่นอนของโครงการ เน่ืองจากการลงทุนของ
โครงการมีความไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัปัจจยัภายในและภายนอกโครงการซ่ึงไม่สามารถควบคุมได ้
ดงันั้นการประมาณการงบการเงินอาจมีการคาดเคล่ือนได้ จึงจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ความเส่ียงของ
โครงการเพื่อช่วยในการตดัสินใจในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเกิดความไม่แน่นอน เช่น การ
วเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) การวเิคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) 

สรุปจากการวเิคราะห์โครงการหรือการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการทางดา้นต่าง ๆ
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น เน่ืองจากแต่ละโครงการมีความหลากหลาย มีลกัษณะ ขนาด วตัถุประสงค์
ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือทางวิเคราะห์โครงการอาจเน้น
ทางดา้นใดดา้นหน่ึงตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ไม่วา่จะเป็นโครงการของภาครัฐหรือ
เอกชนจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์โครงการทางดา้นการเงินและเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้แน่ใจไดว้า่โครงการ
มีความเหมาะสมและคุม้ค่าต่อการลงทุน ส าหรับโครงการของภาครัฐบาลท่ีเนน้ทางดา้นสวสัดิการ
ของประชาชน จ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัการวิเคราะห์โครงการทางดา้นเศรษฐศาสตร์มากกว่า
ทางดา้นการเงิน เน่ืองจากบางโครงการเป็นส่ิงจ าเป็นตอ้งลงทุนอยูแ่ลว้ถึงแมว้า่จะไม่สามารถไดรั้บ
ผลตอบแทนในรูปของตวัเงินไดคุ้ม้ค่าแต่จะเลือกลงทุนในโครงการท่ีใช้ตน้ทุนน้อยกวา่ในขณะท่ี
ไดรั้บผลประโยชน์เท่ากนั หากเป็นโครงการใหม่ท่ีไม่เคยท ามาก่อนก็จ  าเป็นตอ้งวิเคราะห์โครงการ
ดา้นอุปสงคห์รือการตลาดและดา้นเทคนิคดว้ย เพื่อจะไดท้ราบถึงอุปสงคข์องตลาด ปริมาณการผลิต 
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เทคนิคการผลิต ปัจจยัการผลิต เพื่อท่ีจะสามารถประมาณการตน้ทุนการผลิตและเลือกกระบวนการ
ผลิตท่ีเหมาะสม เน่ืองจากไม่เคยท าการผลิตมาก่อนและน าข้อมูลการวิเคราะห์โครงการด้าน
การตลาดและดา้นเทคนิคมาวิเคราะห์โครงการดา้นการเงินและเศรษฐศาสตร์ ส าหรับโครงการท่ีมี
ขนาดใหญ่จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ปัจจยัทางสังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้ม เพราะมีแนวโน้มท่ีจะ
ส่งผลกระทบกับสังคมและส่ิงแวดล้อม วิถีการด าเนินชีวิตของชุมชน เก่ียวข้องกับกลุ่มผูเ้สีย
ผลประโยชน์และกลุ่มผูไ้ดรั้บประโยชน์หรือกลุ่มการเมืองทอ้งถ่ิน และตอ้งศึกษาระเบียบกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัในแต่ละพื้นท่ี จึงจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม นอกจากนั้นโครงการขนาดใหญ่จ าเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์โครงการด้านการจดัการ
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูบ้ริหารโครงการและองคก์รจะสามารถด าเนินโครงการไดส้ าเร็จลุล่วง เน่ืองจาก
การด าเนินโครงการจะต้องประสบกบัความเส่ียง ความไม่แน่นอนและมีข้อจ ากัดทางด้านเวลา 
งบประมาณและคุณภาพตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ดงันั้นจึงตอ้งมีการวิเคราะห์โครงการหรือการศึกษา
ความเป็นไปไดข้องโครงการทางดา้นต่าง ๆ เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าโครงการท่ีเลือกมีความเหมาะสม
คุม้ค่าต่อการลงทุนและสามารถด าเนินการไดจ้ริงตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

Jiang Bo (2010) ศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจขนส่งต่อเน่ืองร่วมกนัระหว่างรถบรรทุกและรถไฟ
บนพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ พบว่า แนวโน้มการเติบโตของการขนส่งสินค้าเกิดจากการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ โดยแผนการปรับเปล่ียนและการส่งเสริมดา้นโลจิสติกส์ไดมี้การก าหนดว่า
ควรส่งเสริมการเช่ือมโยงระบบการขนส่งท่ีแตกต่างกนัและการประสานงานเก่ียวกบัโครงสร้าง
พื้นฐานดา้นโลจิสติกส์ โดยตระหนกัถึง "non-stop express" ในระบบการขนส่งท่ีแตกต่างกนั และ
การเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง การขนส่งต่อเน่ืองร่วมกนัระหวา่งรถบรรทุกและรถไฟเป็นรูปแบบ
ส าคญัของการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบภายในประเทศ ดงันั้นจึงศึกษาทฤษฎีและวิธีการของ
ธุรกิจขนส่งต่อเน่ืองร่วมกนัระหวา่งรถบรรทุกและรถไฟตามแนวทางการพฒันาดา้นโลจิสติกส์และ
การขนส่งต่อเน่ืองทั้งภายในและระหวา่งประเทศ ตลอดจนวเิคราะห์รูปแบบการขนส่งทางถนนและ
ทางรางของประเทศ น าเสนอรูปแบบธุรกิจขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบและวิเคราะห์ตน้ทุนซ่ึงเป็น
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการเลือกใชบ้ริการของลูกคา้ 

วรพจน์ มีถาม (2554) ศึกษาเร่ืองการออกแบบระบบการตดัสินใจเลือกเส้นทางขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบระหวา่งไทยกบัเวยีนนาม โดยพิจารณาปัจจยัเชิงปริมาณดา้นงบประมาณและ
เวลา รวมถึงปัจจยัเชิงคุณภาพดา้นความเส่ียงของเส้นทางการขนส่ง เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่ 1) รูปแบบ
การคิดตน้ทุนการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Cost Model) เพื่อค านวณหา
ตน้ทุนและเวลาขนส่งเส้นทางต่าง ๆ ส าหรับเป็นขอ้มูลในฐานขอ้มูลระบบตดัสินใจ 2) กระบวนการ
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ตดัสินใจชั้นเชิงวเิคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณจากการหาน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑต์ดัสินใจ 3) โปรแกรมเป้าหมายแบบศูนยห์น่ึง 
(Zero-One Goal Programming: ZOGP) เพื่อค านวณหาเส้นทางการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ
ที่เหมาะสมตามความตอ้งการที่ผูต้ดัสินใจเป็นผูก้  าหนด โดยใชค้่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์
การตดัสินใจตามวิธี AHP เป็นน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์การตดัสินใจในสมการเป้าหมายของ
โปรแกรม ZOGP แลว้น าไปทดสอบระบบการตดัสินใจเลือกเส้นทางขนส่งสินคา้ 1 ตูค้อนเทนเนอร์ 
ขนาด 20 ฟุต จากตน้ทางท่ีกรุงเทพมหานครไปยงันครดานัง ประเทศเวียดนาม โดยผูต้ดัสินใจ
ก าหนดงบประมาณการขนส่ง 1,000 เหรียญสหรัฐ ระยะเวลา 10 วนั ระดบัความเส่ียงของเส้นทาง
ไม่ต ่ากวา่ 3 และใหน้ ้าหนกัความส าคญัทั้ง 3 เกณฑ ์ผลท่ีไดจ้ากการค านวณพบวา่เส้นทางการขนส่ง
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัขอ้ก าหนดน้ี คือ ขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกจากโรงงานไป
ท่าเรือกรุงเทพ ต่อดว้ยการขนส่งทางทะเลไปยงัท่าเรือในนครโฮจิมินห์ และขนส่งดว้ยรถไฟต่อไป
นครดานงั ค่าใชจ่้ายรวมทั้งส้ิน 790 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงต ่ากวา่การขนส่งดว้ยรถบรรทุกเพียงอยา่งเดียว 
ประมาณ 580 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 42.33 แต่ใชร้ะยะเวลาการขนส่งมากกวา่เดิม 3 วนั คิดเป็น
ร้อยละ 50 แต่ไม่เกินขอ้ก าหนดดา้นเวลาท่ีตั้งไว ้ 

Su Ming (2011) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจในการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบโดยใช้ทฤษฎี 
Transportation Rationalization พบว่า การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเป็นวิธีการขนส่งท่ีทนัสมยั 
โดยรวมขอ้ดีของรูปแบบการขนส่งต่าง ๆ และบูรณาการการใชท้รัพยากร ซ่ึงเป็นลกัษณะการใชง้าน
ท่ีมีประสิทธิภาพและตน้ทุนต ่า จึงเป็นวิธีการท่ีส าคญัในการขนส่งส าหรับการคา้ระหว่างประเทศ 
ปัญหาหลักของผูป้ระกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ คือ การออกแบบวิธีการ การจบัคู่
รูปแบบการขนส่ง และการเลือกเส้นทางท่ีเหมาะสม เพราะไม่เพียงแต่จะเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั
ทางการตลาด แต่ยงัเก่ียวขอ้งกบัระดบัการพฒันาของการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ดงันั้นจึง
น าเสนอกรณีศึกษาการตดัสินใจเลือกการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบจากเมืองฉางชา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนไปยงันครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยใชเ้กณฑก์ารตดัสินใจตามวธีิ AHP ในการเลือก
การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ จ านวน 6 รูปแบบ 

รุ่งนภา เดชพรหมสี (2555) ศึกษาความพร้อมของธุรกิจให้บริการขนส่งดว้ยรถบรรทุกเม่ือ
เปิดเสรี AEC ในปี 2558 มีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินความพร้อมต่อการเปิดเสรี AEC ของผูใ้หบ้ริการ
ขนส่งดว้ยรถบรรทุก รวมถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนและแนวทางการด าเนินการดา้นโลจิสติกส์
ส าหรับรองรับการเปิดเสรี AEC ต่อไปในอนาคต โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) 
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงในการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่งดว้ยรถบรรทุกอยา่งต ่า 5 ปี 
ซ่ึงการศึกษาพบวา่ การสนบัสนุนของภาครัฐเขา้ถึงผูใ้หบ้ริการขนส่งดว้ยรถบรรทุกรายใหญ่เท่านั้น 
ท าให้การเตรียมความพร้อมของภาครัฐและผูใ้ห้บริการขนส่งดว้ยรถบรรทุกรายใหญ่เม่ือเปิดเสรี 
AEC เป็นไปในทิศทางเดียวกนั แต่การสนบัสนุนของภาครัฐยงัไม่สามารถเขา้ถึงผูใ้ห้บริการขนส่ง
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ดว้ยรถบรรทุกรายกลางและรายยอ่ย ท าให้ยงัมีความสับสนและยงัไม่มีการเตรียมความพร้อมเม่ือ
เปิดเสรี AEC ไปในทิศทางเดียวกนักบัภาครัฐ 

นพนันต์ เมืองเหนือ (2556) ศึกษาเร่ืองประเทศไทยกบัการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ  
พบวา่ การที่ประเทศไทยจะประสบความส าเร็จและเป็นผูน้ าดา้นการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
ทั้งทางราง ทางถนน  ทางน ้ า และทางอากาศ ในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเอ้ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยนั้น หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนส่งเสริมผูป้ระกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรม 
ผูน้ าเขา้ ผูส่้งออก ผูใ้ห้บริการขนส่งโดยเฉพาะผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ให้เขา้ใจ
ถึงผลกระทบและการเตรียมตวัในเร่ืองการปรับตวัขององคก์ร รวมถึงการออกกฎระเบียบ ข้อบงัคบั
ให้สอดคลอ้งและรองรับ พรบ. ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ตลอดจนการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบอยา่งเป็นรูปธรรม 

ธนภณ เจียรณัย (2558) ศึกษากลยุทธ์การปรับตวัของท่าเรือเชียงของจากการมีเส้นทาง
ขนส่งสินคา้ผ่านสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 4 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบ
ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนกบัท่าเรือเชียงของจากการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งท่ี 4 รวมถึง
จดัท าขอ้เสนอแนะแนวทางการก าหนดบทบาทและการปรับตวัของท่าเรือเชียงของในอนาคตให้แก่
การท่าเรือแห่งประเทศไทย การวิเคราะห์ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของขอ้มูลทางสถิติและอนุกรมเวลา 
การส ารวจสถานการณ์การคา้ กิจการการขนส่งในพื้นท่ีศึกษา การสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุม
กลุ่มผู ้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องจากทุกภาคส่วนทั้ งภายในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 73 ราย 
การศึกษาพบว่าในอนาคตท่าเรือเชียงของอาจจ าเป็นตอ้งลดบทบาทดา้นการสนบัสนุนการขนส่ง
สินคา้ระหวา่งประเทศลง อยา่งไรก็ดี การท่าเรือแห่งประเทศไทยยงัมีกิจกรรมที่มีศกัยภาพและ
ควรได้รับการสนับสนุนให้มีการด าเนินการทดแทนกิจกรรมดั้ งเดิมของท่าเรือเชียงของ เพื่อ
สนับสนุนการเช่ือมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือแหลมฉบงัและกิจกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งท่ี 4 อาทิ การพฒันาท่าเรือบก หรือ Inland container 
depot (ICD) หรือ ส่ิงอ านวยความสะดวกการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 

กุลบัณฑิต แสงดี สภาวดี สายสนิท และปิยรัตน์ แต่เจริญ (2559) ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การจดัตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่ กรณีศึกษา บริษทั PR สาขากรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งคลงัสินคา้ ส าหรับน าไปใชใ้นการตดัสินใจลงทุนจดัตั้งคลงัสินคา้
แห่งใหม่ โดยท าการศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นเทคนิคและการเงิน ดา้นเทคนิคเลือกใช้
วธีิการหาศูนยก์ลางของการขนส่ง เพื่อหาท าเลท่ีตั้งท่ีเป็นศูนยก์ลางของการกระจายสินคา้ท่ีสามารถ
ประหยดัตน้ทุนค่าขนส่งรวมไดม้ากท่ีสุด พบวา่ ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่อยูท่ี่ละติจูด 13.8009  
ลองติจูด 100.582 คือพื้นท่ีโซนถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
คณะวจิยัจึงสร้างรูปแบบจ าลองเพื่อแสดงความเหมาะสมในการเลือกใชง้านคลงัสินคา้แห่งใหม่และ
แห่งเดิม โดยการทดลองเปรียบเทียบระยะทางและเวลาการขนส่งระหวา่งท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้เดิม
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และคลังสินค้าใหม่ถึงแหล่งลูกค้า 2 กรณี โดยรูปแบบจ าลองในกรณีท่ี 2  คือ เลือกด าเนินการ
คลงัสินคา้ท าเลเดิมและใหม่ร่วมกนั สามารถลดระยะเวลาในการขนส่งลงไดเ้ฉล่ีย 31 นาที ตน้ทุน
น ้ ามนัเช้ือเพลิงลดลง 198.4 บาทต่อวนั หรือ 5,158.40 บาทต่อเดือน ส าหรับการวิเคราะห์ดา้นการเงิน
โดยใช้หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจเพื่อการลงทุน ไดแ้ก่ ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(NPV) และอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (IRR) พบวา่ โครงการลงทุนจดัตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่แถบ
ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ใชเ้งินลงทุน 63,790,000 บาท 
มีระยะเวลาคืนทุน (PB) อยู่ท่ี 23 ปี 346 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั - 41,550,000 บาท 
และอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง (IRR) เท่ากบัร้อยละ 2  ผลการวเิคราะห์ดา้นการเงินทั้ง 3 วธีิ เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนัคือ ไม่สมควรลงทุน เน่ืองจากบริษทัไม่เนน้การท าก าไร แต่มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร
ทางภาคเหนือให้มีตลาดในการขายผลผลิตไดม้ากกว่า จึงมีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อปีน้อย รวมทั้งยงัมี
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการจ านวนมาก จึงไม่คุม้ค่าหากตอ้งลงทุนเป็นจ านวนมาก 



บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
การคน้ควา้อิสระน้ีมุ่งศึกษาสถานการณ์ดา้นการขนส่งโดยเฉพาะการขนส่งทางถนนและ

ทางราง การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และรวบรวมความคิดเห็น
จากการประชุมกลุ่มยอ่ยของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม 
(SWOT Analysis) และความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนส่งต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ กรณีศึกษา 
การขนส่งสินคา้อุปโภคบริโภคบนเส้นทางแหลมฉบงั - หนองตะไก ้จงัหวดัอุดรธานี ซ่ึงมีขั้นตอน
การด าเนินงานวจิยั ดงัภาพประกอบท่ี 4 

 

ภำพประกอบที ่4 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 
 

ศึกษาระบบการขนส่งในประเทศไทย 

 ประชุมกลุ่มยอ่ย 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

วเิคราะห์สถานการณ์การขนส่ง 
ต่อเน่ืองในประเทศไทย  

วเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องธุรกิจ

ขนส่งต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ 

 

- วศิวกรรมและเทคโนโลยี 
- การบริหารจดัการและปฏิบติังาน 

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม
ของธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ือง 
ดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ 

 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพฒันา 
ธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ือง 
ดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ 

รวบรวมและทบทวนวรรณกรรม 
ขอ้มูลจากต ารา รายงานการศึกษา 

ผลการวจิยัต่าง ๆ 
 

สรุปผลการวจิยั 
ประเมินความเป็นไปไดข้องธุรกิจ

ขนส่งต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ 
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ศึกษำระบบกำรขนส่งในประเทศไทย 

การศึกษาระบบการขนส่งในประเทศไทย เป็นการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้
ภายในประเทศ โดยมุ่งศึกษาการขนส่งทางถนนและทางรางเป็นส าคญั พิจารณาความเช่ือมโยงและ
การผสมผสานการขนส่งทั้งสองรูปแบบอย่างบูรณาการเพื่อพฒันาสู่รูปแบบการขนส่งต่อเน่ือง
หลายรูปแบบ  
 
ประชุมกลุ่มย่อย 

  การประชุมกลุ่มยอ่ย เป็นการรวบรวมความคิดเห็นของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในธุรกิจขนส่ง
สินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ เก่ียวกบัการพฒันาธุรกิจและความร่วมมือระหวา่งการรถไฟ
แห่งประเทศไทย และผูป้ระกอบการขนส่งดว้ยรถบรรทุก ซ่ึงเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งสินคา้
และโลจิสติกส์ไทย 
 
วเิครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และภัยคุกคำม 

  การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม หรือ SWOT Analysis เป็นการประเมิน 
สถานการณ์จากสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจขนส่งต่อเน่ือง
ดว้ยรถบรรทุกและรถไฟในประเทศไทย  
 
วเิครำะห์ควำมเป็นไปได้ของธุรกจิขนส่งต่อเน่ืองด้วยรถบรรทุกและรถไฟ 

การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนส่งต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ โดยพิจารณา
องคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. การวเิคราะห์ดา้นการตลาด เป็นการศึกษาความตอ้งการของตลาดในการใชบ้ริการขนส่ง
สินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการ แนวโนม้การเติบโตของ
ธุรกิจขนส่งต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกละรถไฟ รวมถึงสัดส่วนทางการตลาดของธุรกิจขนส่ง  

2. การวเิคราะห์ดา้นเทคนิค เป็นการศึกษาเพื่อประเมินหาอุปกรณ์และเทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน ได้แก่ รูปแบบอุปกรณ์ขนยา้ยสินคา้ท่ีเหมาะสมต่อการขนยา้ยสินคา้
กลุ่มเป้าหมาย และเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการส่ือสารและเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งรถบรรทุก
และรถไฟ เพื่อใหเ้กิดการเช่ือมต่อกนัไดอ้ยา่งอตัโนมติั  

3. การวิเคราะห์ดา้นการจดัการ เป็นการศึกษาเพื่อจดัรูปแบบและการบริหารจดัการธุรกิจ
ขนส่งต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ ตลอดจนแนวทางการปฏิบติังานและการจดัการทรัพยากร
อยา่งเหมาะสมเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปไดอ้ยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพท่ีสุด   
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4. การวิเคราะห์ด้านการเงิน เป็นการประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของธุรกิจ
ขนส่งต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ และประเมินความเป็นไปไดโ้ดยใชห้ลกัเกณฑ์การตดัสินใจ
เพื่อการลงทุน ไดแ้ก่ ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทน
การลงทุน (IRR) 

1) การประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงาน 
และค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  

2) การประเมินความเป็นไปไดโ้ดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อการลงทุน ไดแ้ก่  
2.1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) สูตรท่ีใชใ้นการค านวณ 

 
ระยะเวลาคืนทุน =              เงินลงทุนเร่ิมแรก  
        เงินสดเขา้สุทธิต่อปีหลงัภาษี 

 
2.2) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) สูตรท่ีใชใ้นการค านวณ  

𝑁𝑃𝑉 = (∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

)  −  𝐼  

  ก าหนดให้ 
   𝑁𝑃𝑉  =    มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
   𝐼  =    เงินลงทุนเร่ิมแรก 
   𝐶𝑡  = กระแสเงินสดไดรั้บสุทธิในแต่ละงวด 
   𝑡  = ปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี n  
   𝑛  = จ านวนงวดดอกเบ้ีย / จ  านวนปี  
   𝑟  = อตัราดอกเบ้ีย / อตัราผลตอบแทน   

 
2.3) อตัราผลตอบแทนการลงทุน (Internal Rate of Return) สูตรท่ีใชใ้นการค านวณ 

𝐼 −  (∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

) =  0 

ก าหนดให้ 
   𝐼 =    เงินลงทุนเร่ิมแรก 
   𝐶𝑡  =    กระแสเงินสดไดสุ้ทธิในแต่ละงวด 
   𝑡  = ปีท่ี 1 ถึง ปีท่ี n  
   𝑛  = จ านวนงวดดอกเบ้ีย / จ  านวนปี  
   𝑟  = อตัราดอกเบ้ีย / อตัราผลตอบแทน 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภยัคุกคาม และ

ความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ กรณีศึกษา การขนส่งสินคา้
อุปโภคบริโภคบนเส้นทางแหลมฉบงั – หนองตะไก ้จงัหวดัอุดรธานี มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ผลการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 

การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและภยัคุกคาม หรือ SWOT Analysis เป็นการประเมิน 
สถานการณ์จากสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจขนส่งต่อเน่ือง
ดว้ยรถบรรทุกและรถไฟในประเทศไทย  

 
ตารางที ่3 การวเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนของธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ความเป็นมืออาชีพของธุรกิจขนส่ง การ
รวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้
เกิดการปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐาน
การขนส่งให้สอดคล้องกนั เพื่อลดตน้ทุน
และข้อจ ากัดในการเคล่ือนยา้ยสินคา้และ
บริการ 
2. ความสามารถในการพฒันาธุรกิจตาม
แบบอยา่งของธุรกิจท่ีเป็นผูน้ าในตลาด การ
ลงทุนของผูใ้ห้บริการขนส่งขา้มชาติ ท าให้
เกิดการถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยี
แก่ธุรกิจในประเทศไทย และท าให้เกิดการ
พฒันารูปแบบธุรกิจ  
3. ความสามารถในการสร้างเครือข่ายตาม
เส้นทางยุทธศาสตร์และการเช่ือมโยงสู่
ประเทศเพื่อนบา้น การสร้างความร่วมมือ
ดา้นการคา้ การบริการ และการลงทุน  

1. ธุรกิจขนส่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม ท าใหค้วามสามารถใน
การให้บริการแบบครบวงจรค่อนขา้งจ ากดั 
และไม่สามารถรองรับความต้องการของ
ภาคการขนส่งซ่ึงมีขอบเขตท่ีกวา้งข้ึนได้
อยา่งเหมาะสม 
2. ทรัพยากรบุคคลจ ากดัอยู่ในวงแคบ การ
พฒันาองค์ความรู้และความสามารถของ
บุคลากรด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ใน
การประยกุตใ์ชส้หวทิยาการสาขาต่าง ๆ ทั้ง
ทฤษฎีและปฏิบติัให้สอดคล้องสนองตอบ
ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของภาค
ธุรกิจค่อนขา้งจ ากดั 
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ตารางที ่4 การวเิคราะห์โอกาสและภยัคุกคามของธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ 

โอกาส ภัยคุกคาม 
1. การสนับสนุนการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การขนส่งสู่การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
เพื่อลดตน้ทุนการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพ
บริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ท่ี
เช่ือมโยงตลอดทั้งตน้ทางถึงปลายทาง โดย
พฒันาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็น
โครงข่ายขนส่งสินค้าหลักของประเทศ 
ก่อสร้างรถไฟทางคู่บนเส้นทางการขนส่งท่ี
หนาแน่น เช่ือมโยงการขนส่งสินคา้ระบบ
รถไฟ (Feeder Line) จากพื้นท่ี เศรษฐกิจ
ด่านชายแดนส าคญัและเขตอุตสาหกรรม
เขา้กบัโครงข่ายรถไฟหลกัของประเทศ การ
จดัหาหวัรถจกัรและแคร่บรรทุกให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ รวมถึงการเพิ่มบทบาท
ภาคเอกชนใหมี้ส่วนร่วมในการใหบ้ริการท่ี
หลากหลายมากข้ึน 
2. การ เ ร่งพัฒนาระบบ National Single 
Window (NSW) ให้สมบูรณ์  โดยจัดตั้ ง
หน่วยงานจดัการส่วนกลาง ท าหนา้ท่ีพฒันา 
บริหารจัดการ และดูแลระบบส่วนกลาง 
การเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างภาครัฐ (G2G) 
และระหว่างภาครัฐและเอกชน (G2B) 
สามารถ เ ช่ือมโยง เค รือข่ ายข้อ มูลใน
ก ระบวนก า ร โล จิ ส ติ ก ส์ ด้ ว ย ร ะ บบ
อิเล็กทรอนิกส์ในลกัษณะเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงระบบ 
ASEAN Single Window (ASW) ได้อย่ า ง
สมบูรณ์ 

1. การแข่งขนัของธุรกิจขนส่งท่ีรุนแรงข้ึน 
ภายใตก้ารเปิดเสรีทางการคา้ การใหบ้ริการ 
โลจิสติกส์ได้เปิดเสรีให้ต่างชาติถือหุ้นได้
ถึงร้อยละ 70 ส่งผลใหผู้ใ้หบ้ริการโลจิสติกส์
จากต่างประเทศเขา้มาแข่งขนัมากข้ึน ทั้งน้ี
อาเซียนเป็นเป้าหมายการลงทุนของบรรษทั 
โลจิสติกส์ขา้มชาติ ซ่ึงมกัเขา้มาในรูปแบบ 
การร่วมทุนกบับริษทัท้องถ่ิน ท าให้ธุรกิจ
ขนส่งจะมีแนวโนม้การแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน 
2. การเติบโตของบริการส่งเอกสารและ
พสัดุ เป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยเฉพาะการ
พฒันา ASEAN Broadband Corridor ท าให้
มีจ  านวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตมากข้ึน และท า
ให้ เ กิดการขยายตัวของธุรกิจพาณิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์ในอาเซียน โดยเฉพาะ
ธุรกรรมระหว่างผูผ้ลิตกบัผูบ้ริโภค (B2C) 
และผูบ้ริโภคกับผูบ้ริโภค (C2C) จ  านวน
ประชากรในเขตเมืองท่ีเพิ่มข้ึน ท าใหต้น้ทุน
การเดินทางไปซ้ือสินคา้มีตน้ทุนสูงข้ึนจาก
การจราจรท่ีติดขดั และการเพิ่มข้ึนของคน
รุ่นใหม่ท่ีคุน้เคยกบัการซ้ือสินคา้ผา่นระบบ
ออนไลน์  
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ตารางที ่4 (ต่อ) 

โอกาส ภัยคุกคาม 
3. แนวโน้มการขยายตวัของตลาดภาคการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ในอาเซียน ซ่ึงเป็นผล
มาจากการขยายตัวของการบริโภคใน
อาเซียน แนวโน้มการขยายตัวของภาค
เศรษฐกิจและการค้าในภูมิภาคอาเซียน 
เ น่ืองจากการเ ปิดเส รีทางการค้า  และ
โครงสร้างการผลิตมีลกัษณะเป็นเครือข่าย
การผลิตขา้มประเทศ เป็นตน้  
4. ความตอ้งการมีความหลากหลายและเป็น
ตลาดเฉพาะมากข้ึน เพราะความหลากหลาย
ของประชาชนทั้งในประเทศและภูมิภาค
อา เ ซียน ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ท่ี
แตกต่างกัน และการเพิ่มข้ึนของชนชั้ น
กลางและประชากรรุ่นใหม่จะท าให้เกิด
ความตอ้งการรูปแบบใหม่ ๆ ส่งผลให้เกิด
แนวคิดและความหลากหลายในการให้ 
บริการดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์มากข้ึน 

 

 
ผลการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกจิ 

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองด้วยรถบรรทุกและรถไฟ โดย
วเิคราะห์องคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน  

 
การวเิคราะห์ด้านการตลาด  
การวิเคราะห์ดา้นการตลาด เป็นการศึกษาความตอ้งการของตลาดในการใช้บริการขนส่ง

สินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ แนวโนม้การเติบโตของธุรกิจขนส่งต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุก
ละรถไฟ รวมถึงสัดส่วนทางการตลาดของธุรกิจขนส่ง  

การขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ การท่องเท่ียว
ท่ีค่อย ๆ ฟ้ืนตวั รวมถึงการส่งออกเร่ิมปรับตวัดีข้ึน ส่งผลใหธุ้รกิจขนส่งและโลจิสติกส์ซ่ึงเป็นธุรกิจ
สนบัสนุนในทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มการเติบโตเช่นกนั โดยเฉพาะการขนส่งทางบก 
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คาดวา่ปี พ.ศ. 2560 จะมีมูลค่า 143,600 - 146,800 ลา้นบาท ขยายตวัร้อยละ 4.3 - 6.6 จากปี พ.ศ. 2559 
โดยมีแนวโนม้เติบโตตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัทั้งจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชน 
สินคา้ท่ีมีแนวโนม้การขนส่งเพิ่มข้ึน ไดแ้ก่ สินคา้วสัดุก่อสร้าง สินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูป   

สภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อตลาดสินคา้อุปโภคบริโภคโดยตรง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นตน้มา 
ตลาดสินคา้อุปโภคบริโภคมีแนวโนม้เติบโตลดลง โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2559 ท่ีเติบโตต ่าท่ีสุดอยูท่ี่
ร้อยละ 1.7 เท่านั้น อยา่งไรก็ตามในปี พ.ศ. 2560 คาดวา่ตลาดสินคา้อุปโภคบริโภคจะมีการเติบโต
ข้ึนร้อยละ 2 - 3 ตามทิศทางการเติบโตของเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นโอกาสของธุรกิจขนส่งสินคา้เช่นกนั  

สถานการณ์การแข่งขนัของธุรกิจขนส่งสินคา้มีความเขม้ขน้เป็นอย่างมาก เน่ืองมาจาก
รูปแบบการด าเนินธุรกิจมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครบวงจร สถานการณ์ดงักล่าวสืบเน่ืองมาจากผูป้ระกอบการขนส่งราย
ใหญ่จากต่างประเทศเขา้สู่ตลาดในประเทศไทย อยา่งไรก็ตามผูป้ระกอบการไทยก็มีการปรับตวัเพื่อ
การแข่งขนั โดยเฉพาะผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ซ่ึงยงัความรักษาความสามารถในการการแข่งขนั 
ขณะท่ีผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ในธุรกิจขนส่ง ไดมี้
ความพยายามปรับตวัเพื่อผนัไปเป็นผูใ้ห้บริการรับช่วงขนส่ง (Sub-contractors) ใหก้บัผูป้ระกอบการ
ขนาดใหญ่ เน่ืองจากขอ้จ ากดัดา้นเงินทุน การปรับตวัดงักล่าวส่งผลให้ระดบัความร่วมมือทางธุรกิจ
สูงข้ึน เป็นการสร้างพนัธมิตรในการขนส่งและจดัการสินคา้ร่วมกนัตามความช านาญซ่ึงจะท าให้
เกิดความคุม้ค่ามากกวา่ 

การปรับตวัของตวัของธุรกิจขนส่งดงักล่าว เอ้ือต่อการปรับเปล่ียนสู่ธุรกิจขนส่งสินค้า
ต่อเน่ืองหลายรูปแบบท่ีตอ้งการพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีมีความช านาญในแต่ละพื้นท่ีและความต่อเน่ือง
ในการส่งมอบสินคา้ อย่างไรก็ตามความร่วมมือดงักล่าวอยู่ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นการเช่ือมโยงและ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั ซ่ึงมีความไวว้างใจและความร่วมมือท่ีดี การพฒันาธุรกิจขนส่งสินคา้
ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ย
ตน้ทุนท่ีเหมาะสม มีเป้าหมายการแบ่งส่วนตลาดร้อยละ 1.5 ของการขนส่งภายในประเทศทั้งหมด 

 

ภาพประกอบที ่5 เป้าหมายส่วนแบ่งทางการตลาด 
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การวเิคราะห์ด้านเทคนิค  
การวิเคราะห์ดา้นเทคนิคเป็นการศึกษาเพื่อประเมินหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน ไดแ้ก่ รูปแบบของอุปกรณ์ขนยา้ยสินคา้ท่ีเหมาะสมต่อการขนยา้ยสินคา้
กลุ่มเป้าหมาย และเทคโนโลยสีารสนเทศ ส าหรับการส่ือสารและเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งรถบรรทุก
และรถไฟ เพื่อใหเ้กิดการเช่ือมต่อกนัไดอ้ยา่งอตัโนมติั  

1) อุปกรณ์ขนถ่ายท่ีเหมาะสมต่อการขนยา้ยสินค้าในกลุ่มเป้าหมายด้วยรถบรรทุกและ
รถไฟ ประกอบดว้ย ตูค้อนเทนเนอร์ แคร่รองรับตูสิ้นคา้ รถโฟลค์ลิฟท ์ รถหวัลากและหางลาก และ
อุปกรณ์บรรจุสินคา้และวางซ้อน (Racking) ท่ีเหมาะสมต่อการขนยา้ยสินคา้ระหวา่งการขนส่งดว้ย
รถบรรทุกและรถไฟ  

ผลการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผูป้ระกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกท่ีเป็นสมาชิกของ
สมาคมขนส่งสินคา้และโลจิสติกส์ไทย พบวา่ ศูนยก์ระจายสินคา้พุทธมณฑล ใชแ้ท่นรองรับสินคา้
หรือพาเลท(Pallet) ขนาดมาตรฐาน 1.0 x 1.2 เมตร เป็นอุปกรณ์ขนถ่ายระหวา่งโหมด สินคา้ท่ีขนส่ง
มีน ้ าหนักสูงสุด 1.2 ต่อพาเลท สินค้าส่วนใหญ่เป็นของอุปโภคบริโภค เช่น เคร่ืองด่ืมกระป๋อง 
เคร่ืองด่ืมชูก าลงั ขนมกรุบกรอบ ยาสีฟัน เป็นตน้ โดยมีการพิจารณารูปแบบการจดัเรียง ความสูง
และมิติโดยทัว่ไป ขนส่งดว้ยรถบรรทุกคอกหรือรถบรรทุกตูค้อนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต โดยใช้
โฟรคลิฟทใ์นการขนยา้ยระหวา่งคลงัสินคา้กบัรถบรรทุก  

การขนส่งมีสินคา้ท่ีค่อนขา้งหลากหลาย ท าให้รูปแบบและมิติของการจดัเรียงยงัไม่เป็น
มาตรฐาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์ขนถ่าย  ขณะเดียวกนัการขนถ่าย
ระหวา่งโหมด และการขนส่งดว้ยรถบรรทุกไม่มีการป้องกนัท่ีดีท าให้มีโอกาสท่ีสินคา้จะเกิดความ
เสียหาย เช่น ตกหล่น หรือยบุตวัอนัเน่ืองมาจากการซอ้นสูงเกินความสามารถของบรรจุภณัฑ ์

ดงันั้นอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ส าหรับขนส่งสินคา้ต่อด้วยรถบรรทุกและรถไฟ ควรยกขน
หรือขนถ่ายสะดวก คุม้ค่าในการขนส่งแต่ละเท่ียว สามารถใชใ้ชไ้ดท้ั้งในกรณีสินคา้มีพาเลทและไม่
มีพาเลท  สามารถปรับใชไ้ดก้บัพาเลทขนาดมาตรฐานอยา่งนอ้ย 2 ขนาด 1*1 กบั 1*1.2 ปรับระดบั
ความสูงไดต้ามขนาดกล่องสินคา้ โดยสูงสุดไม่เกินขอบบนของตูค้อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต และ 
รับน ้าหนกัไดต่้อหน่ึงพาเลท ไดถึ้ง 1.2 ตนั 

นอกจากน้ีแรงสั่นสะเทือนเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัส่งผลต่อการคงสภาวะของสินคา้ระหวา่ง
การขนส่ง การจดัเรียง และการเปล่ียนโหมด นอกเหนือจากปัจจยัดา้นรูปแบบการจดัเรียงและภาระ
ท่ีกระท าต่ออุปกรณ์ขนถ่าย ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูลแรงสั่นสะเทือนใช้อุปกรณ์ท่ีเรียกว่า Vibration data 
logger ยี่ห้อ EXTECH รุ่น VB300  จากการติดตั้งอุปกรณ์ไปตูค้อนเทนเนอร์ท่ีบรรทุกต่อเน่ืองด้วย
รถบรรทุกและรถไฟ 
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ภาพประกอบที ่6 อุปกรณ์ Vibration data logger ยีห่อ้ EXTECH รุ่น VB300 
 

 

ภาพประกอบที ่7 ตวัอยา่งขอ้มูลแรงสั่นสะเทือน 
 

อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ส าหรับขนส่งสินคา้ต่อดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ อยู่บนพื้นฐานของ
ข้อจ ากัดของการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ด้านมิติภายในตู้คอนเทนเนอร์ และมาตรฐานของ
อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ โดยมีเป้าหมายให้สามารถใช้ประสิทธิภาพของความจุให้ถึงร้อยละ 80 จึง
พิจารณาเลือกอุปกรณ์ขนถ่ายชนิดพบัเก็บและวางซอ้น (Mesh pallet) ให้มีขนาดเทียบเท่ากบัพาเลท 
1.0 x 1.2 เมตร 

 

ภาพประกอบที ่8 แนวคิดมิติและการใชง้านอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ 
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ตารางที ่5 ขนาดของอุปกรณ์ขนถ่ายชนิดพบัเก็บและวางซอ้น (Mesh pallet)  

ขนาด  
Mesh Pallet 

(cm) 

ขนาด 
เม่ือวางซ้อน 

(cm) 

จ านวน 
Mesh Pallet 
ต่อตู้ 20 ฟุต 

ระยะว่าง (cm) ประสิทธิภาพ 
การใช้งาน 

ตู้คอนเทนเนอร์ ด้านบน ด้านข้าง ด้านยาว 

100*120*110 100*120*210 20 17 33 109 80.89% 
100*120*115 100*120*220 20 7 33 109 84.74% 
100*100*110 100*100*210 20 17 33 89 67.41% 
100*100*115 100*100*220 20 7 33 89 70.62% 
100*110*110 100*110*210 20 17 33 39 74.15% 
100*110*115 100*110*220 20 7 33 39 77.68% 
110*110*110 110*110*210 20 17 13 39 81.57% 
110*110*115 110*110*220 20 7 13 39 85.45% 

หมายเหตุ 
- ขนาดภายในตูค้อนเทนเนอร์ กวา้ง 233 x ยาว 589 x สูง 227 เซนติเมตร (หกัระยะคาน

และเสาขา้ง) 
- ขนาด Mesh pallet กวา้ง 100 x ยาว 120 x สูง 115 เซนติเมตร  
- ขนาด Mesh pallet เม่ือวางซอ้น กวา้ง 100 x ยาว 120 x สูง 220 เซนติเมตร 
- ระยะวาง Mesh pallet ซ้อน 10 เซนติเมตร โดยเสาดา้นบนของ Mesh pallet ตวัล่าง จะ

สวมเขา้กบัฐานของ Mesh pallet ตวับน 
- เผื่อระยะของการยกโดยใช้โฟล์คลิฟท์ ดงันั้นถ้ามีระยะมากกว่า 5 โฟล์คลิฟท์ ถือว่า

สามารถส่ง Mesh pallet เขา้สู่ตูค้อนเทนเนอร์ได ้

 

ภาพประกอบที ่9 แนวคิดการจดัวางการจดัเรียง Mesh pallet ในตูค้อนเทนเนอร์ (Top view) 
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2) เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการพฒันามาตรฐานนิยามขอ้มูลเพื่อการแลกเปล่ียนขอ้มูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบระหวา่งรถบรรทุกและรถไฟ เพื่อให้เกิด
การเช่ือมต่อกนัไดอ้ยา่งอตัโนมติั ซ่ึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากการรถไฟแห่งประเทศไทย 
อยา่งเป็นรูปธรรม 

ผลการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับผูป้ระกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกท่ีเป็นสมาชิกของ
สมาคมขนส่งสินคา้และโลจิสติกส์ไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจุบนัการขนส่ง
ดว้ยรถบรรทุกมีการพฒันาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการท างาน
และการแลกเปล่ียนข้อมูลกันภายในกลุ่มผูใ้ห้บริการขนส่ง และมีการพฒันาฐานข้อมูลไวซ่ึ้ง
สอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการจองระวางรถไฟเพื่อขนส่งสินคา้ โดยมีรายละเอียดการไหลของ
งานและเอกสารดงัน้ี 

ผู ้เ ก่ียวข้องกับกระบวนการไหลของงานและเอกสารการขนส่ง ได้แก่ 1) ลูกค้าหรือ
ผูใ้ชบ้ริการขนส่งหรือผูส่้งของ 2) สถานีตน้ทางหรือสถานท่ีน าสินคา้ข้ึนรถบรรทุก 3) ผูข้นส่งสินคา้ 
หรือผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ 4) สถานีปลายทางหรือสถานท่ีน าสินคา้ลงจากรถบรรทุก และ 5) ผูรั้บ
สินคา้หรือผูซ้ื้อสินคา้ท่ีท าการขนส่ง โดยลูกคา้น าสินคา้มาส่งท่ีสถานีรับสินคา้ท่ีตน้ทางขนส่งออก
เอกสารใบส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้และเป็นหลกัฐานการรับสินคา้ท่ีรวมถึงความรับผิดชอบต่อสินคา้ 
ในกรณีท่ีสินคา้เสียหายหรือสูญหาย ขนส่งท าเอกสารใบคุมรายการสินคา้ตามทะเบียนรถ (Truck 
Manifest) น าสินคา้ส่งลูกคา้ผูรั้บท่ีระบุในเอกสารส่งสินคา้พร้อมลายเซ็นผูรั้บ  

 

 

ภาพประกอบที ่10 การไหลของเอกสารการขนส่งดว้ยรถบรรทุก 
 

การรับสินค้าและเปิดบิลรับสินค้า ผูข้นส่งสินคา้มีรับสินคา้หลายชนิด ประกอบดว้ย 
 1) สินคา้เบ็ดเตล็ด เป็นสินคา้ท่ีลูกคา้มาส่งท่ีหน้าร้าน เป็นส่วนท่ีป้อนขอ้มูลของรายการ
สินคา้ (ของยอ่ย) ท่ีรับจากลูกคา้ เม่ือลูกคา้ขบัรถมาถึงท่ีศูนยก์ระจายสินคา้ของผูข้นส่งสินคา้ จะท า
การลงสินคา้ท่ีหนา้ลาน จากนั้นออกบิลรับสินคา้ใหก้บัทางลูกคา้ เพื่อยนืยนัวา่มีการรับสินคา้จริง  

2) สินคา้ปริมาณมาก เป็นสินคา้ท่ีผูข้นส่งสินคา้ติดต่อผูส่้งสินคา้โดยตรง สินคา้เหล่าน้ีมกัมี
การตามใบก ากบัสินคา้ (Invoice) ท่ีลูกคา้ไดมี้การลงนามรับสินคา้ เพื่อส่งกลบัใหผู้ส่้งสินคา้  
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3) สินคา้เหมาคนั เป็นการขนส่งลกัษณะบรรทุกเต็มคนัหรือบรรทุกเฉพาะของผูส่้งสินคา้
โดยตรง เม่ือไดรั้บสินคา้ผูข้นส่งจะออกบิลรับสินคา้ ซ่ึงมีส าเนา 3 ใบ คือ ตน้ฉบบัมอบให้ผูส่้งไว้
เป็นหลักฐาน ใบท่ีสองใช้ส าหรับการส่งสินค้าให้ผูรั้บ ใบท่ีสามใช้ส าหรับการเก็บเงิน บิลรับ
สินคา้ออกด้วยการพิมพ์เขา้ระบบฐานขอ้มูลโดยพนักงานหรือได้รับขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์เป็น
อิเล็กทรอนิกส์แลว้น าเขา้ (import) ฐานขอ้มูล ในกรณีท่ีตอ้งมีการติดตามใบก ากบัสินคา้มาคืนผูส่้ง 
และตอ้งมีขอ้มูลใบก ากบัสินคา้ระบุไวใ้นบิลรับของดว้ย 

การเปิดเที่ยวรถ ก่อนท่ีจะน าสินคา้ข้ึนรถบรรทุกจะตอ้งมีการเปิดเท่ียวรถ จุดประสงคข์อง
การออกเท่ียวรถเพื่อใชเ้ป็นจุดอา้งอิง เป็นตน้ว่ารายการใบยาว (Truck Manifest) ท่ีแสดงสินคา้ท่ีมี
อยูใ่นเท่ียวรถนั้น ๆ หรือวา่ใชใ้นการปรับปรุงขอ้มูล (Update) วา่สินคา้ถึงปลายทางแลว้ 

การน าสินค้าขึ้นรถบรรทุกเที่ยวที่เปิดไว้ จากรายการบิลสินคา้ท่ีเปิดไว ้สินคา้จะถูกเลือก
เพื่อน าข้ึนรถบรรทุก โดยพิจารณาตามรายการสินคา้ในบิลรับสินคา้จนรถบรรทุกเต็ม หรือปริมาตร 
(CBM) ของสินค้า โดยจดัท าเท่ียววิ่งชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์เพื่อจัดปริมาณสินค้าให้พอดีกับ
ปริมาตรของรถบรรทุก  

การท ารายการใบยาว เพื่อก ากบัสินคา้ในเท่ียวรถหน่ึง ๆ รายละเอียดในรายการน้ีคือเลขท่ี
บิลท่ีสินคา้ไดรั้บการน าข้ึนรถบรรทุก 

การปิดเทีย่วรถ หลงัจากท่ีท ารายการใบยาวแลว้ จะปิดเท่ียวรถเพื่อไม่สามารถเพิ่มสินคา้ได้
อีกและค านวณค่าเดินทาง 

การค านวณค่าเดินทาง หลงัจากเท่ียวรถถูกปิดแลว้ ในระบบออกค่าเดินทางจะระบุปริมาณ
น ้ามนัท่ีอนุญาตใหใ้ช ้ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ค่าเบ้ียเล้ียง 

การยืนยันส่งถึงสาขา เม่ือรถบรรทุกไปถึงปลายทาง ปลายทางจะปรับปรุงขอ้มูล (Update) 
เท่ียวรถนั้น ๆ เปล่ียนสถานะเป็น “ของถึงปลายทาง” สินคา้ทุกช้ินท่ีอยู่ในใบยาว จะถือว่าไปถึง
ปลายทาง ในกรณีท่ีสินค้าในบิลรับสินค้าไปถึงปลายทางไม่ครบถ้วน จะต้องมีการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัมาท่ีตน้ทางเพื่อคน้หาสินคา้ท่ีขาดตกหล่น 

การส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เม่ือลูกคา้ไดรั้บสินคา้แลว้ จะลงนามรับในส าเนาบิลค่าขนส่งใบท่ี 
2 หรือใบก ากบัสินคา้ (Invoice) จากผูส่้งสินคา้ หลงัจากนั้นจะปรับปรุงขอ้มูล (Update) สถานะบิล
เป็น “สินคา้น าส่งลูกคา้” ในบางกรณี ผูส่้งสินคา้จะมีการก าหนดว่าสินคา้ตอ้งถึงผูรั้บภายในก่ีวนั 
การปรับปรุงขอ้มูล (Update) สถานะบิลจะช่วยใหส้ามารถติดตามประสิทธิภาพการท างาน 

การติดตามใบก ากับสินค้า เพื่อส่งกลบัให้ผูส่้งสินคา้ สินคา้บางรายการ เช่น สินคา้เคร่ือง
ไฟฟ้า ตอ้งติดตามใบก ากบัสินคา้ท่ีลูกคา้ไดล้งนามรับสินคา้เพื่อส่งคืนให้ผูส่้งสินคา้ โดยปกติผูส่้ง
จะระบุวา่ ตอ้งส่งใบก ากบัสินคา้กลบัภายในก่ีวนั 
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การยืนยนัการเกบ็เงินและจ านวนเงิน สินคา้ท่ีมีการเก็บเงินปลายทาง หลงัจากท่ีสินคา้ไดถึ้ง
ผูรั้บแลว้ จะประเมินราคาค่าขนส่ง และเก็บจากผูรั้บ หลงัจากนั้นแลว้ จะปรับปรุงขอ้มูล (Update) 
ค่าขนส่งท่ีเก็บได ้และ สถานะเป็นใบก ากบัสินคา้ 

การรายงานของตกค้างที่ต้นทางและที่สาขา สินค้าถึงสาขาปลายทางแต่ยงัไม่ถึงลูกคา้ 
รายงานน้ีเป็นรายงานท่ีช่วยใหท้  างานไดมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ท าใหรู้้ปริมาณสินคา้ท่ีตกคา้ง 

การขนส่งเที่ยวกลับ (Backhauling) กระบวนการและระบบการส่งสินคา้ขากลบั จะเหมือน
กระบวนการของการส่งสินคา้ขาข้ึนทุกประการ โดยจะมีลกัษณะเป็นการส่งสินคา้เหมาคนั 

การพฒันามาตรฐานนิยามขอ้มูลส าหรับการแลกเปล่ียนทางอิเล็กทรอนิกส์ของการขนส่ง
ต่อเน่ืองด้วยรถบรรทุกและรถไฟ โดยการน าข้อมูลท่ีใช้ในการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถไฟ
ก าหนดนิยามและการใช้งานขอ้มูล และเทียบองค์ประกอบขอ้มูลกบัมาตรฐานสากล The United 
Nations Economic Commission for Europe (UNECE) เ ช่น  ศึกษา  UN/EDIFACT (The United 
Nations Rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) 
UN/TDED (The United Nations Trade Data Elements Directory) และ UN/LOCODE (The United 
Nations Code for Trade and Transport Locations) ซ่ึงเก่ียวกับองค์ประกอบข้อมูลเพื่อสนับสนุน
กระบวนการขนส่งสินคา้และการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นแนวทางการก าหนด
นิยามของข้อมูลท่ีจะใช้แลกเปล่ียนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการสนับสนุนการขนส่งสินค้า
ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ ตลอดจนการต่อยอดพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการแลกเปล่ียน
ขอ้มูล (Exchange Data) ต่อไปในอนาคต 
 

การวเิคราะห์ด้านการจัดการ  
การวิเคราะห์ด้านการจดัการ เป็นการศึกษาเพื่อจดัรูปแบบและการบริหารจดัการธุรกิจ

ขนส่งต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ ตลอดจนแนวทางการปฏิบติังานและการจดัการทรัพยากร
อยา่งเหมาะสมเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปไดอ้ยา่งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพท่ีสุด     

ขอ้จ ากดัในการบริหารจดัการคือ การขนส่งสินคา้ดว้ยรถไฟอยู่ภายใตก้ารบริหารจดัการ
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นหน่วยงานรัฐวสิาหกิจ ดงันั้นความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนส่ง
สินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ จึงจ ากดัเพียงการซ้ือเหมาระวางเพื่อบรรทุกและขนส่งสินคา้  
วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการบรรทุกตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ด้วยรถไฟเป็นไปตามระเบียบการจดั
เดินขบวนรถโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย รูปแบบการใหบ้ริการหรือการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 

1) ผูใ้ห้บริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขยายขอบข่ายธุรกิจและการให้บริการ โดย
เช่ือมโยงการใหบ้ริการขนส่งดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ ภายใตส้ัญญาความรับผดิชอบเดียวกนั มุ่งให้
เกิดประสิทธิภาพการขนส่งและการลดตน้ทุน โดยเช่ือมโยงการขนส่งตั้งแต่ตน้ทาง การขนถ่าย
ระหวา่งรถบรรทุกและรถไฟ จนการขนส่งเพื่อส่งมอบสินคา้ปลายทาง  
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ภาพประกอบที ่11 แนวคิดการบริหารจดัการธุรกิจโดยผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุก 
 

2) ผูแ้ทนรับจดัการขนส่งสินคา้ (Freight Forwarder) ท าหน้าท่ีเป็นตวักลางระหว่างผูส่้ง
สินคา้ ผูใ้ห้บริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก และการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการบริหารจดัการและ
ติดต่อประสานระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งในการขนส่ง เพื่อให้เกิดการไหลของสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
การด าเนินธุรกิจรูปแบบน้ีอาจเกิดจากการร่วมมือในเครือข่ายผูใ้ห้บริการขนส่ง และ/หรือผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง อาทิ สมาคมขนส่งสินคา้และโลจิสติกส์ไทย 

 

ภาพประกอบที ่12 แนวคิดการบริหารจดัการธุรกิจโดยผูแ้ทนรับจดัการขนส่งสินคา้ 
 
  
 
 
 

รวบรวม

ค าสัง่ซ้ือ 

สถานีขนถ่ายตน้ทาง (เช่าสถานท่ี) สถานีขนถ่ายปลายทาง (เช่าสถานท่ี) 

ผูป้ระกอบการ ส่งมอบ

สินคา้ 

ผูใ้ห้บริการขนส่ง 

รับสินคา้ 

สถานีขนถ่ายตน้ทาง (เช่าสถานท่ี) สถานีขนถ่ายปลายทาง (เช่าสถานท่ี) 

ผูแ้ทนรับจดัการ

ขนส่งสินคา้ 
ผูใ้ห้บริการขนส่ง 

ส่งมอบสินคา้ 

รวบรวมค าสัง่ซ้ือ และ
ซ้ือขายค่าระวางรถไฟ 



42 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
แนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบติังานขนส่งสินคา้อุปโภคบริโภค บนเส้นทางแหลมฉบงั - 

หนองตะไก ้จงัหวดัอุดรธานี เร่ิมจากการรวบรวมค าสั่งซ้ือหรือรายการขนส่งสินคา้ เพื่อค านวณ
ขนาดบรรจุและท าการจองระวางและเท่ียวรถไฟในการขนส่ง จากนั้นจึงนัดหมายรับสินคา้เพื่อ
น าไปบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ณ สถานีแหลมฉบงั และขนส่งด้วยรถไฟไปยงัสถานีหนองตะไก้ 
จงัหวดัอุดรธานี โดยมีรถบรรทุกรอขนถ่ายสินคา้เพื่อกระจายสินคา้สู่ลูกคา้ปลายทาง ทั้งน้ีสินคา้จะ
ถูกขนยา้ยโดยใชอุ้ปกรณ์ขนถ่ายชนิดพบัเก็บและวางซ้อน (Mesh pallet) ซ่ึงเป็นทั้งอุปกรณ์ส าหรับ
ขนยา้ยสินคา้ในแต่ละจุด และป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดจากการกดทบัและแรงสันสะเทือนระหวา่ง
การขนส่งตลอดเส้นทางจากตน้ทางจนถึงปลายทาง 

 

ภาพประกอบที ่13 ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
 

การวเิคราะห์ด้านการเงิน 
การวิเคราะห์ดา้นการเงิน เป็นการประมาณการค่าใชจ่้ายในการด าเนินการของธุรกิจขนส่ง

ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ และประเมินความเป็นไปได้โดยใช้หลกัเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อ
การลงทุน ไดแ้ก่ ระยะเวลาคืนทุน (PB) มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) และอตัราผลตอบแทนการลงทุน 
(IRR) 

นอกจากน้ียงัเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินและการลงทุนของการด าเนินธุรกิจขนส่ง
ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ โดยผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกท่ีขยายขอบข่ายธุรกิจ
และการใหบ้ริการ กบั ผูแ้ทนรับจดัการขนส่งสินคา้  

 
 

 

 

รวบรวมรายการ
ส่งสินคา้ 

จองระวาง 
รับสินคา้ดว้ย

รถบรรทุก 

บรรจุตูค้อนเทนเนอร์ 

ณ สถานีตน้ทาง 

ขนยา้ยสินคา้ดว้ย

รถบรรทุก 

บรรทุกดว้ยรถไฟ 

ไปสถานีปลายทาง 
กระจายสินคา้ 



43 

ตารางที ่6 เปรียบเทียบงบประมาณการลงทุน 

รายการ 
ผูใ้หบ้ริการขนส่ง

สินคา้ดว้ยรถบรรทุก 
ผูแ้ทนรับจดัการ
ขนส่งสินคา้ 

ค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งบริษทั - 15,000 

ค่าเช่าล่วงหนา้ - 90,000 

ค่ามดัจ าสาธารณูปโภค - 5,000 

ค่าปรับปรุงพื้นท่ีส านกังาน - 50,000 

ค่าเฟอร์นิเจอร์ - 50,000 

ค่าอุปกรณ์ส านกังาน - 50,000 

ค่าอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ 1,500,000 1,500,000 

ค่าเทคโนโลยสีารสนเทศ 300,000 300,000 

ค่าประกนัภยั - 20,000 

ค่าจดัท าบญัชี - 5,000 

เงินทุนหมุนเวยีน - 900,000 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ - 15,000 

รวมเงินลงทุนทั้งส้ิน 1,800,000 3,000,000 
 
ตารางที ่7 ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจโดยผูใ้หบ้ริการขนส่งสินคา้ดว้ย 
รถบรรทุก 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
รายได ้ 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,420,000 

ค่าใชจ่้ายผนัแปร 210,000 280,000 350,000 420,000 497,000 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 60,000 80,000 100,000 120,000 142,000 

ก าไร/ขาดทุน 330,000 440,000 550,000 660,000 781,000 

หกัภาษี 99,000 132,000 165,000 198,000 234,300 

ก าไรสุทธิ 231,000 308,000 385,000 462,000 546,700 
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ตารางที ่8 ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจโดยผูแ้ทนรับจดัการขนส่งสินคา้ 

รายการ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
รายได ้ 2,400,000 3,000,000 3,600,000 4,335,000 5,000,000 

ค่าใชจ่้ายผนัแปร 840,000 1,050,000 1,260,000 1,517,250 1,750,000 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 960,000 1,200,000 1,440,000 1,734,000 2,000,000 

ก าไร/ขาดทุน 600,000 750,000 900,000 1,083,750 1,250,000 

หกัภาษี 180,000 225,000 270,000 325,125 375,000 

ก าไรสุทธิ 420,000 525,000 630,000 758,625 875,000 

 
ตารางที ่9 ประเมินความเป็นไปไดโ้ดยใชห้ลกัเกณฑก์ารตดัสินใจเพื่อการลงทุน   

รายการ 
ผูใ้หบ้ริการขนส่ง

สินคา้ดว้ยรถบรรทุก 
ผูแ้ทนรับจดัการ
ขนส่งสินคา้ 

ระยะเวลาคืนทุน  4 ปี 11 เดือน 11 วนั 4 ปี 11 เดือน 15 วนั 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ - 577,137.92 - 954,796.01 

อตัราผลตอบแทนการลงทุน 2.12% 2.03% 

 
 
 



บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวจัิย  

ผลการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ 
กรณีศึกษา: การขนส่งสินคา้อุปโภคบริโภคบนเส้นทางแหลมฉบงั-หนองตะไก ้จงัหวดัอุดรธานี 
ใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการ และดา้นการเงิน พบวา่ 

ความเป็นไปได้ดา้นการตลาด พบว่า การพฒันาธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุก
และรถไฟ โดยตั้งเป้าหมายการแบ่งส่วนตลาดร้อยละ 1.5 ของการขนส่งภายในประเทศทั้งหมด เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งมีประสิทธิภาพดว้ยตน้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงเป็นไปตามทิศทาง 
การปรับตวัของผูใ้ห้บริการขนส่งรายยอ่ยในการผนัไปเป็นผูใ้ห้บริการรับช่วงขนส่ง (Sub-contractors) 
ของผูใ้ห้บริการขนส่งรายใหญ่ โดยการปรับตวัดงักล่าวเป็นการสร้างพนัธมิตรในการขนส่งและ
จดัการสินคา้ร่วมกนัตามความช านาญ และเพื่อให้สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดท่ีมีการขยายตวัตาม
แนวโนม้การเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค พบว่า การขนส่งสินค้าต่อเน่ืองด้วยรถบรรทุกและรถไฟ
จ าเป็นตอ้งใช้อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้ ส่วนใหญ่เป็นสินคา้อุปโภคบริโภค เช่น เคร่ืองด่ืมกระป๋อง 
เคร่ืองด่ืมชูก าลงั ขนมกรุบกรอบ ยาสีฟัน มีโอกาสท่ีสินคา้จะเกิดความเสียหาย เช่น ตกหล่น หรือ
ยุบตวัอนัเน่ืองมาจากการซ้อนสูงเกินความสามารถของบรรจุภณัฑ์ อยูบ่นพื้นฐานของขอ้จ ากดั
ของการขนส่งด้วยตูค้อนเทนเนอร์ โดยสูงไม่เกินขอบบนของตูค้อนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต และ
มาตรฐานของอุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้อุปกรณ์ขนถ่ายสินคา้  โดยมีเป้าหมายใหส้ามารถใชป้ระสิทธิภาพ
ของความจุใหถึ้งร้อยละ 80 จึงพิจารณาเลือกอุปกรณ์ขนถ่ายชนิดพบัเก็บและวางซ้อน (Mesh pallet) 
ให้มีขนาดเทียบเท่ากบัพาเลท 1.0 x 1.2 เมตร สามารถยกขนหรือขนถ่ายสะดวก คุม้ค่าในการขนส่ง
แต่ละเท่ียว สามารถใช้ไดท้ั้งในกรณีสินคา้มีพาเลทและไม่มีพาเลท  สามารถปรับใช้ไดก้บัพาเลท
ขนาดมาตรฐานอยา่งนอ้ย 2 ขนาด 1*1 กบั 1*1.2 ปรับระดบัความสูงไดต้ามขนาดกล่องสินคา้ และ 
รับน ้ าหนกัไดต่้อหน่ึงพาเลทไดถึ้ง 1.2 ตนั สามารถขนยา้ยโดยใชโ้ฟลค์ลิฟทใ์นการขนยา้ยระหวา่ง
คลังสินค้ากับรถบรรทุก การขนส่งสินค้า ท าให้การออกแบบอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงปัจจยัน้ีดว้ยเช่น  

ปัจจุบันการขนส่งด้วยรถบรรทุกมีการพฒันาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
สนบัสนุนการท างานและการแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัภายในกลุ่มผูใ้ห้บริการขนส่ง และมีการพฒันา
ฐานขอ้มูลไวซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการจองระวางรถไฟเพื่อขนส่งสินคา้ โดยการน า
ขอ้มูลท่ีใช้ในการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถไฟก าหนดนิยามและการใช้งานขอ้มูล และเทียบ
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องค์ประกอบข้อมูลกับมาตรฐานสากล  The United Nations Economic Commission for Europe 
(UNECE) โดยศึกษา UN/EDIFACT, UN/TDED  และ UN/LOCODE  ซ่ึงเก่ียวกับองค์ประกอบ
ขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนกระบวนการขนส่งสินคา้และการแลกเปล่ียนขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็น
แนวทางการก าหนดนิยามของขอ้มูลท่ีจะใชแ้ลกเปล่ียนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการสนบัสนุน
การขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ  

ความเป็นไปได้ด้านการจดัการและปฏิบติัการ มีข้อจ ากัดด้านการบริหารจดัการขนส่ง
สินคา้ดว้ยรถไฟ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารบริหารจดัการของการรถไฟแห่งประเทศไทย ท าให้ธุรกิจขนส่ง
สินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟจ ากดัเพียงการซ้ือเหมาระวางเพื่อบรรทุกและขนส่งสินคา้
ดว้ยระบบตูค้อนเทนเนอร์เป็นไปตามระเบียบการจดัเดินขบวนรถของการรถไฟแห่งประเทศไทย 
โดยรูปแบบท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการไดแ้ก่ 1) ผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้
ดว้ยรถบรรทุกขยายขอบข่ายธุรกิจและการให้บริการในการเช่ือมโยงการขนส่งดว้ยรถไฟ ภายใต้
สัญญาความรับผิดชอบเดียวกนั และ 2) ผูแ้ทนรับจดัการขนส่งสินคา้ (Freight Forwarder) โดยท า
หน้าท่ีเป็นตวักลางประสานงานระหว่างผูเ้ก่ียวข้องทั้งในภาคการผลิต ผูใ้ห้บริการขนส่งด้วย
รถบรรทุก และการรถไฟแห่งประเทศ โดยการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการ
เช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งกนั เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและแม่นย  า 

การปฏิบติัการขนส่งต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ เร่ิมจากการรวบรวมค าสั่งซ้ือหรือ
รายการขนส่งสินคา้ เพื่อค านวณขนาดบรรจุและท าการจองระวางและเท่ียวรถไฟในการขนส่ง 
จากนั้นจึงนดัหมายรับสินคา้เพื่อน าไปบรรจุตูค้อนเทนเนอร์ ณ สถานีแหลมฉบงั และขนส่งด้วย
รถไฟไปยงัสถานีหนองตะไก ้จงัหวดัอุดรธานี โดยมีรถบรรทุกรอขนถ่ายสินคา้เพื่อกระจายสินคา้สู่
ลูกคา้ปลายทาง การขนถ่ายสินคา้จากตน้ทางจนถึงปลายทางโดยใชอุ้ปกรณ์ขนถ่ายชนิดพบัเก็บและ
วางซอ้น (Mesh pallet) ตลอดเส้นทางการขนส่ง  

ความเป็นไปไดด้า้นการเงิน โดยการเปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงินและการลงทุนของธุรกิจ
ขนส่งต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ โดยผูใ้ห้บริการขนส่งสินคา้ดว้ยรถบรรทุกท่ีขยายขอบข่าย
ธุรกิจและการให้บริการ กบั ผูแ้ทนรับจดัการขนส่งสินคา้ พบวา่การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการลงทุน
ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยมูลค่ารวมถึง 1,800,000 บาท เม่ือประเมินความคุม้ค่า
โดยใช้หลกัเกณฑ์การตดัสินใจเพื่อการลงทุน พบว่า ทั้ง 2 รูปแบบธุรกิจมีระยะเวลาคืนทุน (PB) 
ใกลเ้คียงกนัอยูท่ี่ประมาณ 4 ปี 11 เดือน มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีมูลค่าเท่ากบั - 577,137.92 และ 
- 954,796.01 และอตัราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) อยูท่ี่ร้อยละ 2.12 และ 2.03  
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อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจขนส่งสินค้าต่อเน่ืองด้วยรถบรรทุกและรถไฟ 
กรณีศึกษา: การขนส่งสินคา้อุปโภคบริโภคบนเส้นทางแหลมฉบงั-หนองตะไก ้จงัหวดัอุดรธานี จะ
เป็นแนวทางการพฒันาธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ ซ่ึงภาคเอกชนเล็งเห็นโอกาสและ
ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ จึงร่วมกันจดัตั้ งบริษทัเพื่อด าเนินธุรกิจขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
รวมถึงตน้แบบอุปกรณ์ขนถ่าย การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ 
ตลอดจนรูปแบบการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ร่าง) แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์
ของประเทศไทย ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สนบัสนุนการเปล่ียนรูปแบบการขนส่งสู่รูปแบบการ
ขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ และ Su Ming (2011) พบวา่การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบเป็นวิธีการ
ขนส่งท่ีทนัสมยั โดยรวมขอ้ดีของรูปแบบการขนส่งต่าง ๆ และการบูรณาการการใชท้รัพยากร ซ่ึง
เป็นลกัษณะการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพและตน้ทุนต ่า  

นอกจากน้ียงัสอดรับกบัโครงการจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ทางรางภายในนิคมอุตสาหกรรม
อุดรธานี ต าบลโนนสูง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี นิคมแห่งแรกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เช่ือมโยงกบัสถานีรถไฟหนองตะไก ้มีระยะทาง 1.8 กิโลเมตร ห่างจากถนนมิตรภาพเพียง 2 กิโลเมตร 
มีแผนการลงทุนวางรางเช่ือมเขา้มาในนิคม และวางแผนท่ีจะพฒันาเต็มรูปแบบในพื้นท่ี 400 ไร่ 
พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก ไม่วา่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนขนานทางรถไฟกวา้ง 6 เมตร 
ลานคอนกรีตตั้งตูค้อนเทนเนอร์และทางเดินรถ โกดงัขนถ่ายสินคา้ส าหรับยกขนตูสิ้นคา้และลาน
จอดรถบรรทุก  คาดวา่จะแลว้เสร็จปลายปี 2561  

อย่างไรก็ตามการพฒันาธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองด้วยรถบรรทุกและรถไฟ จ าเป็นต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การไหลของสินค้าและข้อมูลใน
กระบวนการโลจิสติกส์เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้งและแม่นย  า ตลอดจนการลงทุนอย่าง
เหมาะสมเพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าและความย ัง่ยนืของธุรกิจอยา่งแทจ้ริง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ผลการศึกษาจะเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนนโยบายตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) อยา่งเป็นรูปธรรม  

2) ผลการศึกษาน าไปสู่การศึกษาปริมาณการใช้เช้ือเพลิงท่ีเกิดการใช้ในการขนส่งด้วย
รถบรรทุกจากการลดระยะทางการขนส่ง และการลดปัญหาการปล่อยมลภาวะทางอากาศ  

3) ผลการศึกษาสามารถน าไปพฒันาอุปกรณ์ขนถ่าย ต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างชัดเจน 
ตลอดจนการพฒันารูปแบบธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขนั  
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4) ผลการศึกษาน าไปสู่การเสริมสร้างนวตักรรมและเทคโนโลยี และองคค์วามรู้ใหม่ท่ีจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาธุรกิจขนส่งสินคา้ต่อเน่ืองดว้ยรถบรรทุกและรถไฟ    
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