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บทคัดย่อ (ABSTRACT) 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายน ้ามนัโดยการประยกุตใ์ชร้ะบบ Fuel Management 
for Transportation   มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยั 1. เพื่อศึกษาเรียนรู้กระบวนการท างานการเบิกจ่ายน ้ ามนั 2. เพื่อ
คน้หาสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการเบิกจ่ายน ้ ามนั 3. เพื่อเสนอแนวทางการแกปั้ญหาในการปรับปรุง
กระบวนการและลดความสูญเปล่าของกระบวนการเบิกจ่ายน ้ ามนั 4. เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาในการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายน ้ามนั ผลการศึกษาวิจยั สามารถทราบถึงปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการท างาน คือ การพิมพข์อ้มูลการเบิกจ่ายน ้ ามนัมีความผิดพลาด และจากการสร้างแผนผงั
สายธารแห่งคุณค่า และการลดความสูญเปล่าดว้ยหลกัการ ECRS ตามแนวคิดทฤษฎีระบบลีนในการลดความ
สูญเปล่า ผลท่ีไดค้ือสามารถลดการใชก้ระดาษในการท างาน ลดการท างานท่ีผิดพลาด และสามารถลดขั้นตอน
กระบวนการท างานของการเบิกจ่ายน ้ามนัได ้ท าใหก้ระบวนการเบิกจ่ายน ้ามนัมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
 ซ่ึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเป็นการประยุกต์ใช้ ระบบ Fuel Management for Transportation   และ
จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนระบบ Fuel Management for Transportation เพื่อแกไ้ขปัญหาในการ
ปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายน ้ามนั สามารถสรุปไดว้า่ ในการลงทุนระบบ Fuel Management for Transportation 
ของทั้ง 8 สถานีน ้ ามนั มีระยะเวลาในการคืนทุน เฉล่ียอยู่ท่ี 1 ปี 1เดือนและอีก 22 วนั มูลค่าปัจจุบนัสุทธิสุทธิ 
(NPV) มีค่าเป็นบวก แสดงว่าการลงทุนสร้างผลก าไร อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของการลงทุน มีค่า
มากกว่า   Discount rate   แสดงให้เห็นว่า การลงทุนให้ผลตอบแทนมากกว่าท่ีคาดหวัง และอัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C Ratio) ของการลงทุน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.09 แสดงว่า การลงทุนให้ผลตอบแทน
มากกว่าค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป เม่ือน าผลจากการวิเคราะห์ท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารตดัสินใจลงทุนแลว้ การ
ประยุกต์ใช้ ระบบ Fuel Management for Transportation มีความคุ ้มค่า และเหมาะสมกับการลงทุน1.บทน า 
(INTRODUCTION) 
 จากแนวโนม้ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองของการบริโภคน ้ ามนัเช้ือเพลิงในประเทศ ส่งผลให้ ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจบริการขนส่งน ้ ามัน ต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคา มีความรุนแรงจากจ านวนผูป้ระกอบการท่ีมี 



จ านวนมากรายและราคาน ้ ามนัท่ีผนัผวน ยากต่อการคาดการณ์ตน้ทุนล่วงหน้าได ้ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจ
บริการขนส่งน ้ ามนัจ าตอ้งมีการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินธุรกิจในทุก ๆ ดา้น เพื่อท่ีจะสามารถลด
ต้นทุนการด าเนินงานและเพิ่มความสามารถในแข่งขันกับผูป้ระกอบการธุรกิจบริการขนส่งน ้ ามันรายอ่ืน 
  บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด ซ่ึงกระบวนการท างานของการเบิกจ่ายน ้ ามัน มีการด าเนินการให้
เจา้หนา้ท่ีเติมน ้ ามนัท่ีประจ าอยู่ท่ีสถานีน ้ ามนัเป็นผูต้รวจเช็คและลงบนัทึกการเติมน ้ ามนัในแต่ละวนั รวมถึงท า
การสรุปยอดการจ่ายน ้ ามนัและท าการวดัถงัน ้ ามนัใตดิ้น และเม่ือปิดยอดจ่ายส้ินวนั ตอ้งท าการรวบรวมใบเบิก
น ้ ามนัใช้ในกิจการ พร้อมตารางการใช้น ้ ามนัประจ าวนั น าส่งให้กับเจ้าหน้าท่ีปฏิบติัการคลงัตรวจสอบและ
บนัทึกขอ้มูล ต่าง ๆ เขา้ระบบโปรแกรมน ้ ามนัเบิกใช้ในกิจการ เพื่อน าเสนอให้ผูจ้ดัการคลงัสาขา ตรวจสอบ
พร้อมลงนามอนุมติั ซ่ึงจากกระบวนการท างานดงัท่ีกล่าวมาแต่ละขั้นตอนในการท างาน มีการใช้เวลานานใน
การบนัทึกขอ้มูลและอาจเกิดความผิดพลาดไดง้่าย เน่ืองจากในแต่ละวนัรถบรรทุกน ้ ามนัท่ีท าการเติมน ้ ามนัมี
จ านวนมากและการกรอกแบบฟอร์มใบเบิกใช้น ้ ามนัในกิจการเป็นการเขียนด้วยมือ ขอ้มูลตวัเลขในการลง
บนัทึกในแบบฟอร์มใบเบิกใชน้ ้ ามนับางอย่างมีความไม่ชดัเจน ท าให้การพิมพข์อ้มูลเขา้ระบบโปรแกรมน ้ ามนั
เบิกใชใ้นกิจการ เพื่อปิดยอดน ้ามนัสามารถเกิดขอ้ผิดพลาดได ้อีกทั้งในการท างานแต่ละวนัมีการใชก้ระดาษจาก
แบบฟอร์มใบเบิกใชน้ ้ามนัในกิจการและเอกสารต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
  จากปัญหาท่ีเกิดขึ้ นจึงท าให้ผู ้วิจัยเห็นถึงความส าคัญในการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของกระบวนการเบิกจ่ายน ้ ามนั เพื่อลดเวลาในการท างานของพนักงาน ลดความ
ผิดพลาดจากการท างาน ลดการใช้กระดาษในการบนัทึกขอ้มูล และลดขั้นตอนการท างานของพนักงานแผนก
ธุรการน ้ามนัเบิกใช ้ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ขึ้น รวมถึงท าการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินเพื่อ
การแกไ้ขปัญหา 
2.ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
  แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า สมชาย ปฐมศิริ (2552) ไดก้ล่าวว่า การขนส่ง (Transportation) 
ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคล่ือนยา้ยคน (People) สินคา้ (Goods) หรือบริการ (Services) จากต าแหน่ง
หน่ึงไปยงัอีกต าแหน่งหน่ึง ในกรณีของการ เคล่ือนยา้ยคนนั้น จะเรียกว่า การขนส่งผูโ้ดยสาร หากเป็นการ
เคล่ือนยา้ยสัตวห์รือส่ิงของ จะเรียกวา่ การขนส่งสินคา้ ส่วนใหญ่ในบริบทของหลกัสูตรการจดัการการขนส่งจะ
เนน้ท่ีการขนส่งสินคา้หรือบริการเป็นส าคญั  

ทฤษฎีเกีย่วกบัแนวความคิดแบบลนี เกียรติขจร โฆมานะสิน (2550: 52) ไดก้ล่าววา่ ระบบการผลิตแบบ
ลีน เป็นเคร่ืองมือในการจดัการ กระบวนการท่ีช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องคก์ร โดยการพิจารณาคุณค่าใน
การด าเนินงานเพื่อมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ มุ่งสร้างคุณค่าในตวัสินคา้และบริการและการจดัความ



สูญเสียท่ีเกิดขึ้นตลอดทั้งกระบวนการอย่างต่อเน่ือง ท าใหส้ามารถลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มผลก าไรและผลลพัธ์ท่ี
ดีทางธุรกิจในท่ีสุด ในขณะเดียวกนัก็ใหค้วามส าคญักบัการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพควบคู่ไปดว้ย  

แผนผังแสดงสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือ แผนผงั อิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) 
(เน่ืองจากถูกคิดคน้โดย ดร.อิชิกาว่า) เป็นแผนผงัท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหาและสาเหตุของปัญหาท่ีมี
ความเป็นไปได ้(Possible Cause) เพื่อหาสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดปัญหานั้น  

แนวคิด Eliminate Combine Rearrange and Simplify (ECRS) เป็นแนวคิดส าหรับก าจัดความสูญ
เปล่าท่ีเกิดขึ้นภายหลงัการวิเคราะห์ดว้ยแผนผงัสาเหตุและผล เพื่อพิจารณาขั้นตอนของงานว่าเหมาะสมหรือไม่ 
โดยการก าจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การจัดใหม่ (Rearrange) และการท าให้ง่าย (Simplify) 
กระบวนการพิจารณาตรวจสอบเหล่าน้ีจะช่วยใหเ้ห็นแนวทางการปรับปรุงการท างาน เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงานทั้งหมดใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด (ลกัขณา ฤกษเ์กษมและคณะ, 2562)   
  แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางการเงิน ฐาปนา ฉ่ินไพศาล (2556: 7) ไดก้ล่าวว่า การวิเคราะห์
ความเป็นไปไดข้องโครงการ เพื่อให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไวน้ั้นจ าเป็นจะตอ้งมีการวิเคราะห์
ความเป็นไปได ้ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 1. การศึกษาดา้นการตลาดหรืออุปสงค ์2. การศึกษาดา้นเทคนิค 3. การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มของโครงการ 4. การศึกษาดา้นเศรษฐกิจ 5. การศึกษาดา้นการเงิน 6. การศึกษาดา้นบริหาร และ
ในแนวทางการวิเคราะห์ของผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์ทางดา้นการเงินเป็นหลกั โดยแบ่ง การวิเคราะห์ทางด้าน
การเงิน ดังน้ี มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) อตัราผลตอบแทนต่อตน้ทุน (B/C 
Ratio) ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
3.วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)  

การศึกษาวิจยัเรียนรู้กระบวนการท างานและปัญหาท่ีเกิดขึ้น มีการด าเนินงานวิจยัโดยการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบถึงประสิทธิภาพของการท างานการเบิกจ่ายน ้ ามันก่อนและหลังการท างานโดยใช้ระบบ Fuel 
Management for Transportation รวมถึงวิ เคราะห์ผลตอบแทนของแนวทางในการแก้ไขปัญหา  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพกระบวนการท างานเบิกจ่ายน ้ ามนัของสถานีน ้ ามนัทั้ง 8 แห่งของ บริษทั พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั 
ผูท้  าการวิจยัไดด้ าเนินการศึกษาตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 
 
 
 
 



4.ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
4.1 กระบวนการท างานการเบิกจ่ายน ้ามนั  
 จากการศึกษาเรียนรู้และการร่วมปฏิบติัหนา้ท่ีในการท างานของส่วนปฏิบติัการขนส่ง แผนกสนบัสนุน
งานจดัส่ง การปฏิบติังานเบิกจ่ายน ้ามนัของ บริษทั พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั สามารถทราบถึงขั้นตอนกระบวนการ
ท างาน ดงัภาพท่ี 4-1 แผนผงัขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่ายน ้ามนั 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
4.2 ค้นหาสภาพปัญหาที่เกดิขึน้ในกระบวนการท างานเบิกจ่ายน ้ามัน  
 - วิเคราะห์ความสูญเปล่าของขั้นตอนจาก แผนภาพสายธารแห่งคุณค่า  
  จากการศึกษากระบวนการท างาน จึงด าเนินงานสร้างแผนภาพสายธารแห่งคุณค่า เพื่อแสดงการ
ท างานและ ช้ีให้เห็นจุดท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่า เป็นแนวทางในการลดเวลารอคอยหรือความสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นใน 
กระบวนการ ดงั ตารางท่ี 4-1 แผนผงัสายธารแห่งคุณค่ากระบวนการเบิกจ่ายน ้ามนั (ก่อนปรับปรุง) 

 

  



4.3 แนวทางการแก้ปัญหาในการปรับปรุงกระบวนการและลดความสูญเปล่าของกระบวนการเบิกจ่ายน ้ามัน 
 จากการด าเนินการศึกษาท าให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการ
วิเคราะห ์ตามหลกัการ ECRS จึงมีการน าระบบ Fuel Management for Transportation เขา้มาช่วยในการแกปั้ญหา 
ด าเนินการเบิกจ่ายน ้ ามนั โดยมีขั้นตอนกระบวนการท างาน ดงัภาพท่ี 4-2 แผนผงัขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่าย
น ้ามนัท่ีมีการน าระบบ Fuel Management for Transportation เขา้มาช่วยในการลดขั้นตอนการท างาน 
 

 
 

จากภาพท่ี 4-2 แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงกระบวนการท างานได ้ซ่ึงหลงัการปรับปรุงกระบวนการ
โดยการประยุกต์ใช้ ระบบ Fuel Management for Transportation สามารถลดขั้นตอนกระบวนการท างานท่ีไม่
จ าเป็นได ้และยงัสามารถท่ีจะลดการใชแ้บบฟอร์มใบเบิกใชน้ ้ามนั และตารางการใชน้ ้ามนัประจ าวนัได ้ รวมถึง
สามารถลดขอ้ผิดพลาดจากการท างานดว้ยระบบ Manual ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจ  ท่ีแสดงได ้
ดงัตารางท่ี 4-2 แผนผงัสายธารแห่งคุณค่ากระบวนการเบิกจ่ายน ้ามนั (หลงัปรับปรุง) 

 

 

 



4.4 วิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายน ้ามัน 
 การศึกษาเรียนรู้กระบวนการท างานเบิกจ่ายน ้ามนั มีการน าระบบ Fuel Management for Transportation 
มาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหา จึงประมาณการตน้ทุนและผลตอบแทน เพื่อท าการวิเคราะห์ผลตอบแทน ดงั
ตารางท่ี 4-3 ผลการวิเคราะห์ทางการเงินของระบบ Fuel Management for Transportation ทั้ง 8 สถานีน ้ามนั 

 
5.สรุปผลและข้อเสนอแนะ (CONCLUSION/ RECOMMENDATION) 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 จากการศึกษาเรียนรู้กระบวนการท างานการเบิกจ่ายน ้ ามนั ของบริษทั พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากัด 
สามารถสรุปขั้นตอนกระบวนการเบิกจ่ายน ้ามนัไดด้งัน้ี พนกังานขบัรถบรรทุกมาท าการเติมน ้ามนั พร้อมกบัน า
ใบขอเบิกน ้ ามนัส าหรับพนกังานท่ีเขียนระบุรายละเอียดผูข้อเบิก ทะเบียนรถ เลขเข็มไมล ์มายื่นท่ีพนกังานเติม
น ้ ามนัเบิกใช ้ท าการลงขอ้มูลในตารางการใช้น ้ ามนัประจ าวนั จากนั้นพนกังานเติมน ้ ามนั ท าการเปิดฝาล็อคถงั
น ้ ามนัและเติมน ้ ามนัให้เต็ม เม่ือส้ินวนัจะท าการปิดยอดจ่าย จากนั้นสรุปยอดการจ่ายน ้ ามนัและท าการวดัถงั
น ้ ามนัใตดิ้น เพื่อตรวจเช็คปริมาณน ้ ามนัคงเหลือ จากนั้นรวบรวมเอกสารการเบิกจ่ายน ้ ามนั ส่งให้กบัเจา้หนา้ท่ี
ธุรการน ้ ามนัเบิกใชท่ี้ส านกังาน จากนั้นเจา้หนา้ท่ีธุรการน ้ ามนัเบิกใชจ้ะน าเอกสาร ทั้งหมดท่ีไดรั้บมาน าส่งให้
ผูจ้ดัการคลงั ตรวจสอบพร้อมลงนามอนุมติัการเบิกจ่าย และเจา้หนา้ท่ีธุรการน ้ ามนัเบิกใช้จะด าเนินการบนัทึก
ขอ้มูล ลงใน excel แลว้ อปัโหลดเขา้ระบบ SAP เพื่อท าการตดัยอดน ้ามนั เป็นการเสร็จส้ินกระบวนการ 

5.1.2 การศึกษาปัญหาท่ีเกิดขึ้น สามารถการด าเนินการสร้างแผนผงัสายธารแห่งคุณค่าและการวิเคราะห์
แนวทางการแกไ้ขปัญหา ท าให้ทราบกิจกรรมท่ีไม่จ าเป็นและเกิดความสูญเปล่าทท าการก าจดัออก คือ กิจกรรม
ท่ี 3, 8, 9, และ 11 ส่วนอย่างกิจกรรมท่ีจ าเป็นแต่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ท าการ (Simplify) การปรับปรุงการ
ท างานให้ง่ายและสะดวกขึ้น คือ กิจกรรมท่ี 2 และ 10. ส่วนกิจกรรมท่ี 4 และ 5 พนกังานเติมน ้ ามนัท าการเติม
น ้ามนัใหเ้ตม็ถงั ท าการ พจิารณารวม (Combine) ขั้นตอนการท างาน 
  5.1.3  การด าเนินการประยกุตใ์ชร้ะบบ Fuel Management for Transportation เขา้มาช่วยในการแกปั้ญหา 
สามารถลดขั้นตอนการท างานการเขียนใบขอเบิกจ่ายน ้ ามนั และการพิมพบ์นัทึกขอ้มูลการเบิกจ่ายน ้ ามนัเขา้สู่



ระบบได ้โดยมีขั้นตอนการท างานเบิกจ่ายน ้ามนัท่ีนอ้ยลง สามารถลดขั้นตอนกระบวนการท างานท่ีไม่จ าเป็นได ้
และยงัสามารถท่ีจะลดการใชแ้บบฟอร์มใบเบิกใชน้ ้ ามนั และตารางการใชน้ ้ ามนัประจ าวนั สามารถลดการจา้ง
พนกังานเติมน ้ ามนัเบิกใชม้าประจ าอยู่ท่ีสถานีน ้ ามนั ท าให้กระบวนการท างานสะดวกยิ่งขึ้น และยงัสามารถลด
ขอ้ผิดพลาดในการท างานท่ีเกิดขึ้นได ้ 

5.1.4 ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนในการลงทุนระบบ Fuel Management for Transportation เพื่อแกไ้ข
ปัญหาในการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายน ้ ามนั สามารถสรุปไดว้่า ในการลงทุนระบบ Fuel Management for 
Transportation ของทั้ง 8 สถานีน ้ามนั มีระยะเวลาในการคืนทุน เฉล่ียอยูท่ี่ 1 ปี 1เดือนและอีก 22 วนั (NPV) ของ
การลงทุน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 652,096.17 บาท ซ่ึงค่า NPV มีค่าเป็นบวก แสดงวา่การลงทุนสร้างผลก าไร (IRR) ของ
การลงทุน มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 81.37% โดย IRR มีค่ามากกว่า   Discount rate   แสดงว่า การลงทุนให้ผลตอบแทน
มากกวา่ท่ีคาดหวงั เห็นควรท าการลงทุน และ (B/C Ratio) ของการลงทุน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 2.09 แสดงวา่ การลงทุน
ใหผ้ลตอบแทนมากกวา่ค่าใชจ่้ายท่ีเสียไป เห็นควรท าการลงทุน  
5.2 ข้อเสนอแนะ  
 5.2.1 การศึกษางานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
ให้แก่บริษทั ในการประกอบการตดัสินใจลงทุนเพื่อแกปั้ญปัญหาในการด าเนินงาน บริษทัควรท าการหาขอ้มูล
เพิ่มเติมในการตดัสินใจลงทุน 
 5.2.2 หากมีการปรับปรุงกระบวนการท างาน ควรมีการก าหนดแนวทางการท างานใหม่ให้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อจดัท าเป็นคู่มือการท างานใหแ้ก่พนกังาน 
 5.2.3 การด าเนินงานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของงานการเบิกจ่ายน ้ ามนั
เท่านั้น หากมีการด าเนินการปรับปรุงการท างานส่วนงานอ่ืน ๆ ควรมีการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติม 
 5.2.4 การลงทุนใหส่้งผลดี ควรมีการควบคุมตน้ทุนตั้งแต่ตน้ทุนเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น เพื่อป้องกนัตน้ทุนการ
ด าเนินงานมากจนเกินความจ าเป็น 
6.กติติกรรมประกาศ 
  การศึกษาวิจัยเร่ืองกระบวนการเบิกจ่ายน ้ ามัน โดยการประยุกต์ใช้ระบบ Fuel Management for 
Transportation ของ บริษทั พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั ฉบบัน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บความกรุณาอย่างสูง
จากผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิยะวฒัน์  ชนินทร์ตระกูล ท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค  าแนะน าและสบนัสนุนการ
ด าเนินงานวิจยัเป็นอย่างดี รวมถึงช่วยตรวจสอบความบกพร่องต่าง ๆในงานวิจยัและช้ีแนะแนวทางแกไ้ขปั้ญหา
ใหง้านวิจยัฉบบัน้ีมีความเรียบร้อย สมบูรณ์มากยิง่ขึ้น นอกจากน้ีบุคคลท่ีส าคญัอีกสองท่านไดแ้ก่ คุณมาโนช รุ่ง
รัตนไชย (ผูอ้  านวยการฝ่ายโลจิสติกส์) และ คุณนิอร  หิรัญวร (ผูจ้ดัการแผนกปฏิบติัการขนส่งอาวุโส) ท่ีเป็นผู ้



ช่วยเหลือและคอยให้ค  าปรึกษาในการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณและซาบซ้ึงในความ
ช่วยเหลือท่ีท าใหง้านวิจยัฉบบัน้ีมีความสมบูรณ์ 
 ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณบริษทั พีทีจี โลจิสติกส์ จ ากดั ท่ีให้โอกาสเขา้ไปศึกษา เรียนรู้งานภายในบริษทั
จนเกิดแนวคิดในการจดัท างานวิจยัฉบบัน้ีขึ้น รวมถึงขอขอบคุณพี่ ๆ ทุกฝ่าย ทุกส่วนงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 
ส าหรับความอนุเคราะห์ในการให้ค  าปรึกษา ให้การสัมภาษณ์ และให้ความร่วมมือ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัส าหรับ
การด าเนินงานวิจยัฉบบัน้ี เป็นผลใหง้านวิจยัของผูศึ้กษาสามารถส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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