
บทความวิจยั 

การเปรียบเทียบบริษทัเรือท่ีไดร้ับผลกระทบจากโควิด19 

 ปพิชญา สรสิทธ์ิ 60690051 ,  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มานะ เชาวรัตน์ 

1.บทคัดย่อ 

การวิจยัเร่ือง “การเปรียบเทียบบริษทัเรือท่ีไดร้ับผลกระทบจากโควิด 19”  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและ

เปรียบเทียบบริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน)และบริษทัซีเอ็มเอ ซีจเีอ็ม (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีไดร้ับผลกระทบจาก      

โรคโควิด 19 ในดา้นปริมาณการขนส่งสินคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายและดา้นนโยบายหรือมาตรการป้องกนัโรคโควดิ 19                   

โดยการวิจยัครั้ งน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพโดยศึกษาวิจยัเอกสาร 

 ผลการวิจยัพบว่าทั้งสองบริษทัมีความเหมือนกนัดา้นค่าใชจ้่ายและปริมาณขนส่งสินคา้ท่ีลดลงทั้งไตรมาสท่ี 2 

และ 3 ปี 2563 เพราะสถานการณ์โควิด 19 ท่ีมีการแพร่ระบาดไปทัว่โลกทาํให้เศรษฐกิจชะงกัและการขนส่งสินคา้          

ทางทะเลมีการชะลอตวั ทาํให้มีตน้ทุนค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้นจากเรือท่ีตอ้งจอดรอเขา้ท่าเรือและค่าใชจ้่ายในการจดัหา                             

ตูค้อนเทนเนอร์ เน่ืองจากทัว่โลกนั้นมีการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ทาํให้มีค่าใชจ้่ายส่วนน้ีมากขึ้น แต่ตน้ทุนนํ้ามนันั้น

ลดลงจากราคานํ้ามนัท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง จากสถานการณ์โควิด 19 ทาํให้ความตอ้งการนํ้ามนัในตลาดโลกลดลง จึงทาํให้

ตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ลดตามอีกดว้ย แต่ช่วงไตรมาสท่ี 4 ภาพรวมทั้งสองบริษทัดีขึ้นมีปริมาณขนส่งสินคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นและ

คาดว่าปี 2564 จะมีปริมาณขนส่งสินคา้มากขึ้น เน่ืองจากมีการคลายมาตรการปิดกั้นต่างๆ แต่การระบาดโควิด 19 ระลอก    

ท่ี 2 ทาํให้ทั้งสองบริษทัยงัมีการเฝ้าระวงัและมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยปัจจุบนับริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) นั้น                

มีมาตรการป้องกนัโควิด 19 ในดา้นบญัชีโดยใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทาง และรวบรวมขอ้มูล

มาวิเคราะห์เพ่ือช่วยในการจดัการขนส่งสินคา้ เช่น สินคา้ชนิดใดใชก้ารขนส่งสินคา้นานอาจจะลดปริมาณสินคา้นั้นให้

นอ้ยลง บริษทัซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จาํกดั มีการให้บริการโดยใชแ้พลตฟอร์ม eBusiness บนหนา้เวบ็ไซตข์องเรา 

My CMA CGM  โดย My CMA CGM เป็นเวบ็ไซตท่ี์เขา้มาช่วยให้ธุรกิจมีความต่อเน่ือง โดยไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางมาบริษทั

เพ่ือทาํธุรกรรมต่างๆ จะเป็นระบบท่ีลูกคา้สามารถใชไ้ด้โดยการเลือกการจดัส่งของลกูคา้และลงนามระบบจะจดัส่งให้

ตวัแทนทางอิเล็กทรอนิกส์  และยงัมีบริการ ‘BUSINESS CONTINUITY PACK’ ซ่ึงเป็นบริการเพ่ือตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคระบาด โดยมุ่งสนบัสนุนความต่อเน่ืองของโซ่อุปทานของลูกคา้ดว้ยความ

เช่ียวชาญของบริษทัฯ 

2. บทนํา 

สถานการณ์โควิด19 มีการระบาดครั้ งแรกในเมืองอู่ฮัน่ ประเทศจีนในเดือนธนัวาคมปี 2562 และโรคโควิด19            

เขา้มาในไทยในช่วงเดือนมกราคม ปี 2563 จนมีการระบาดใหญ่ไปทัว่โลก ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทัว่โลก รัฐบาลได้

ออกมาตรการต่างเพ่ือป้องกนัให้ไม่มีการระบาดเพ่ิมขึ้น จนเดือนมิถุนายนการระบาดไดล้ดลง แต่ไดมี้การระบาดระลอก

ใหม่ในช่วงเดือนธนัวาคมปี 2563 ในการระบาดรอบแรกในไทยโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินคา้ระหว่าง

ประเทศทางเรือ เน่ืองจากมีท่าเรือหลายประเทศท่ีปิดท่าเรือไม่ให้เรือจอดในการขนส่งสินคา้เพ่ือป้องกนัโรคโควดิ 19             

และเส้นทางการเดินเรือหลายเส้นทางหยุดชะงกัจากการควบคุมการแพร่ระบาดของโรครวมทั้งตน้ทุนราคานํ้ามนัท่ีมีความ

ผนัผวน  



 บริษทัเรือหลายแห่งไดร้ับผลกระทบจากโรคโควดิ 19 รวมทั้งบริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นสายการ

เดินเรือท่ีประกอบธุรกิจขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ทางทะเลท่ีมีฐานประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีเครือข่ายการใหบ้ริการ

ท่ีครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงเหนือ เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คาบสมุทรเอเชียใต ้และตะวนัออกกลางและบริษทั

ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จาํกดั เป็นส่วนหน่ึงของ CMA CGM Group ซ่ึงเป็น บริษทัขนส่งทัว่โลกท่ีก่อตั้งขึ้นในเมือง

มาร์แซยป์ระเทศฝรั่งเศส  ให้บริการขนส่งสินคา้ท่ีหลากหลายและขนส่งสินคา้ไปทัว่โลก  ผลกระทบจากโรคโควิด 19              

ทาํให้การขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศทางเรือเกิดการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์รวมทั้งอตัราค่าระวางท่ีเพ่ิมขึ้นจากเดิม  

และการนาํเขา้ส่งออกทางเรือของไทยชะลอตวัและเกิดปัญหาความแออดัในท่าเรือและการตกคา้งของสินคา้ทาํให้มี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิมขึ้น  เม่ือสถานการณ์ในไทยเร่ิมดีขึ้นการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศก็เร่ิมดีขึ้น บริษทัเรือทั้งสองต่างคาดหวงั

ว่าในปี 2564 จะมีการขนส่งท่ีมากขึ้นแต่สถานการณ์โควิด 19 ท่ีระบาดรอบใหม่ในเดือนธนัวาคม 2563  ทาํให้บริษทัตอ้งมี

มาตรการท่ีช่วยป้องกนัโควิด 19 เพ่ือให้ท่ีบริษทัจะสามารถลดค่าใชจ้่ายรวมทั้งเพ่ิมปริมาณการขนส่งสินคา้ให้มากขึ้น 

 วิจยัเร่ืองน้ีจะศึกษาสถานการณ์บริษทัเรือท่ีไดร้ับผลกระทบจากโรคโควิด 19 โดยเปรียบเทียบบริษทั อาร์ ซี แอล 

จาํกดั (มหาชน)และบริษทัซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัเรือท่ีไดร้ับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ทาํให้

เกิดปัญหาดา้นปริมาณการขนส่งสินคา้ ดา้นค่าใชจ้่าย รวมทั้งนโยบายหรือมาตรการป้องกนัโควิด 19 ของทั้งสองบริษทั 

2.1. วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน)และบริษทัซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ี

ไดร้ับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในดา้นปริมาณการขนส่งสินคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายและดา้นนโยบายหรือมาตรการป้องกนัโรค

โควิด 19 

2.2.ขอบเขตการวิจยั 

งานวิจยัเร่ืองน้ีตอ้งการนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัสถานการณ์บริษทัเรือ โดยเปรียบเทียบบริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จาํกดั ท่ีไดร้ับผลกระทบจากโควิด 19 และเปรียบเทียบในดา้นปริมาณ

การขนส่งสินคา้ ดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นนโยบายหรือมาตรการป้องกนัโรคโควิด 19 ของทั้งสองบริษทั โดยใชข้อ้มูลตั้งแต่เดือน

ตุลาคม 2563 - เดือนมกราคม 2564 

3. วิธีการวิจัย 

3.1.ขั้นตอนการศึกษา 

  ในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดมี้การศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง

กบังานวิจยัครั้ งน้ีโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

  3.1.1.สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย  ตั้งแต่การระบาดครั้ งแรกท่ีเกิดขึ้นท่ีประเทศไทยจนถึง

สถานการณ์โควิด 19 ในปัจจุบนัและแนวโนม้ผูติ้ดเช้ือโควิด 19 ช่วงเดอืนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564  

  3.1.2.ผลกระทบสถานการณ์โควดิ 19 ต่อบริษทัเรือ แนวคิดนกัวิชาการสาขาต่างๆท่ีมีมุมมองต่อ

สถานการณ์โควิด 19 ท่ีส่งผลต่อบริษทัเรือ รวมถึงปัญหาและการแกปั้ญหาการขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ในการขนส่งสินคา้

และอตัราค่าระวางเรือท่ีเพ่ิมขึ้นในประเทศไทย และมาตรการหรือนโยบายของท่าเรือแหลมฉบงัในการป้องกนัโควิด 19  



  3.1.3. ขอ้มูลและข่าวสารของบริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) ดา้นปริมาณขนส่งสินคา้ ดา้นค่าใชจ้่าย

และดา้นนโยบายหรือมาตรการป้องกนัโควิด 

  3.1.4 .ขอ้มูลและข่าวสารของบริษทัซีเอ็มเอ ซีจเีอ็ม (ประเทศไทย) จาํกดัดา้นปริมาณขนส่งสินคา้ ดา้น

ค่าใชจ้่ายและดา้นนโยบายหรือมาตรการป้องกนัโควิด 

 เม่ือทาํการศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลทั้งหมดแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดค้น้ควา้มาทบทวน วิเคราะห์และเปรียบเทียบ

ทั้งสองบริษทัคือบริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จาํกดัทั้งสามดา้น คือ ดา้น

ปริมาณขนส่งสินคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายและดา้นนโยบายและมาตรการป้องกนัโควิด 19  

3.2. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใชใ้นการศึกษาวิจยัครั้ งน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารทางวิชาการและขอ้มูลจากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูล

ในการกาํหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัและแน่ใจว่าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมมาเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอในทุกแง่มุม

โดยกระบวนการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดงักล่าว เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแนวทางของกระบวนวิธีการวิจยัเชิง

คุณภาพ  โดยผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหลง่ขอ้มูลท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจยั ผูว้จิยัไดร้วบรวม

ขอ้มูลจากแหล่งอื่นๆ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือท่ีผูว้ิจยัไดค้น้ควา้และรวบรวมเพ่ือให้ไดง้านวิจยัท่ี

สมบูรณ์ 

3.3. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง    ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัครั้ งน้ี ไดแ้ก่บริษทัเรือ 2 บริษทั คือ  

1. บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน)  2. บริษทัซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จาํกดั 

โดยผูว้ิจยัไดก้าํหนดหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกใชป้ระชากรสําหรับมาใช้ในกระบวนการวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ 

อนัมีหลกัเกณฑป์ระการสําคญัในการพิจารณาประชากรดงัต่อไปน้ี 

3.3.1. ประชากรท่ีนาํมาตอ้งเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกบัเรือในการนาํเขา้และส่งออกสินคา้ทาง

นํ้าและเป็นบริษทัไดร้ับการยอมรบัในการดาํเนินการประกอบธุรกิจดา้นน้ี 

3.3.2. ประชากรท่ีนาํมาตอ้งเป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ ท่ีท่าเรือแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี  

3.3.3.ประชากรท่ีนาํมาตอ้งเป็นบริษทัเรือท่ีไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด  19 

3.4. วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 การวิเคราะหข์อ้มูลไดมี้การทบทวนขอ้มูลท่ีไดค้น้ควา้และศึกษา โดยผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลจาก

แหล่งขอ้มูลอื่นๆดว้ย เพ่ือตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดม้าทั้งหมดว่ามีความน่าเช่ือถือหรือไม่ เพ่ือความถูกตอ้งของขอ้มูล  

3.4.1.นาํขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได ้มาเรียบเรียงให้เป็นระบบระเบียบหรือจดักลุ่มพร้อมวิเคราะห์ต่อไป   

3.4.2. นาํขอ้มูลท่ีคน้ควา้และศึกษาของทั้งสองบริษทั มาเปรียบเทียบความเหมือนกนัหรือแตกต่างกนั          

ในดา้นปริมาณขนส่งสินคา้ ดา้นค่าใชจ้่ายและดา้นนโยบายหรือมาตรการป้องกนัโควิด 19 เพ่ือให้เห็นถึง

ความสําคญัของประเด็นท่ีศึกษา  

3.4.3.วิเคราะห์และสรุปขอ้มูลท่ีศึกษาคน้ควา้ทั้งหมด เพ่ือสามารถตอบปัญหาการวิจยัได ้

 



4.ผลการวิจัย 

4.1.การเปรียบเทียบดา้นปริมาณขนส่งสินคา้บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัซีเอ็มเอ ซีจเีอ็ม 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

ในไตรมาส 2/63 ทั้งสองบริษทัมีปริมาณขนส่งสินคา้ท่ีลดลงเน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19  แต่ในไตรมาส 3/63 

สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยเร่ิมดีขึ้นทาํให้ปริมาณขนส่งสินคา้ทั้งสองบริษทัเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสท่ีสอง ในช่วง         

ไตรมาส 4/63 บริษทัซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จาํกดั คาดว่าปริมาณตูเ้ดือนมกราคมเพ่ิมขึ้น 600,000 TEU เน่ืองจาก 

การเพ่ิมขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัว่โลกหลงัจากการผ่อนคลายมาตรการปิดกั้นต่างๆและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล

ตามปกติในกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับช่วงการบริโภคสูงสุดในเดือนกนัยายนและคริสตม์าสใน

ประเทศตะวนัตก  ในไตรมาส 4/2563บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) มองว่าปริมาณการใชตู้ค้อนเทนเนอร์จะสูงกว่า

ไตรมาส 3/2563 ปัจจยัหลกัๆ เป็นผลจากการปรับกลยุทธ์ใหม่ของบริษทัหลงัจากท่ีในช่วงท่ีผ่านมาเกิดปัญหาขาดแคลน      

ตูค้อนเทนเนอร์ ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใช ้โดยบริษทัจะใชข้อ้มูลท่ีอยู่ในระบบเลือกสินคา้ท่ีมีการจดัส่งอยา่งรวดเร็ว

เพ่ิมขึ้นทดแทนสินคา้ท่ีใชร้ะยะเวลานานในการจดัส่ง รวมถึงเจรจากบัซับคอนแทรคเพ่ือให้หาตูม้าเพ่ิม 

4.2.การเปรียบเทียบดา้นค่าใชจ้่ายบริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

ในไตรมาส 2/63 ทั้งสองบริษทั มีรายไดแ้ละกาํไรนอ้ยกว่าปี2562 ในช่วงไตรมาสเดียวกนั ในช่วงไตรมาส 3/63  

ถึงแมป้ริมาณการขนส่งสินคา้ของทั้งสองบริษทัจะเพ่ิมขึ้น แต่รายไดย้งันอ้ยกว่าปี 2562 โดยทั้งสองบริษทัมีการดาํเนินงาน

การจดัการดา้นค่าใชจ้่ายท่ีดีทาํให้มีค่าใชจ้่ายท่ีลดลง  บริษทัซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จาํกดั ค่าใชจ้่ายไตรมาส 3/63        

มีค่าใชจ้่ายการดาํเนินงานทั้งหมด 18,400 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงนอ้ยกว่าช่วงเวลาเดียวกนัในปี 2562  และในปี2564 บริษทั

ไดน้าํความเช่ียวชาญดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์มาใช้แกไ้ขปัญหาควบคู่ไปกบัการพฒันาผลกาํไร ดว้ยการปรบัปรุงพ้ืนท่ี

ระวางสินคา้อย่างสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และควบคุมการใชจ้่ายให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง บริษทั อาร์ ซี แอล 

จาํกดั (มหาชน) ตน้ทุนทางการเงินลดลงจากการจดัการดา้นการขนส่งสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ ผนวกกบัราคานํ้ามนัเช้ือเพลิง

โดยเฉลี่ยลดลง ขณะเดียวกนั ตน้ทุนการขนส่งตูสิ้นคา้ยงัลดลงตามราคานํ้ามนั และในปี2564 บริษทัยงัติดตามสถานการณ์

โควิด 19 เพ่ือวางแผนในการดาํเนินการบริหารตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่างๆอย่างต่อเน่ือง 

4.3.การเปรียบเทียบดา้นโยบายและมาตรการป้องกนัโควิด 19 บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) กบับริษทัซีเอ็ม

เอ ซีจเีอ็ม (ประเทศไทย) จาํกดั 

ทั้งสองบริษทัไดมี้มาตรการและนโยบายท่ีป้องกนัโควดิ 19 ท่ีตอบสนองต่อลูกคา้ในดา้นบริการเพ่ือให้ลูกคา้พึง

พอใจและเป็นมาตรการท่ีช่วยลดค่าใชจ้่ายของบริษทั บริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะ

ติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของ

สินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ และบริษทัไดว้างกลยุทธ์การนาํขอ้มูล (DATA)         

ท่ีมีอยู่ในฐานขอ้มูลมาพิจารณาเลือกสินคา้เพ่ือรองรบักบัความตอ้งการใชตู้ค้อนเทนเนอร์ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  บริษทัซีเอ็มเอ ซีจเีอ็ม 

(ประเทศไทย) จาํกดั ทางบริษทัใชแ้พลตฟอร์ม eBusiness บนหนา้เวบ็ไซตข์องเรา My CMA CGM เพ่ือทาํธุรกรรมต่างๆ 

ในสถานการณ์โควิด 19 เพ่ือรักษาระยะห่างและเพ่ือความสะดวกสบายและปลอดภยัของท่าน รวมทั้งเปิดตวับริการ 



‘BUSINESS CONTINUITY PACK’ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคระบาด          

โดยมุ่งสนบัสนุนความต่อเน่ืองของโซ่อุปทานของลูกคา้ดว้ยความเช่ียวชาญของบริษทัฯ 

5.อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการวิจยัและวเิคราะห์เร่ืองการเปรียบเทียบบริษทัเรือท่ีไดร้ับผลกระทบจากโควิด 19   พบว่าทั้งสองบริษทัมี

ความเหมือนกนัดา้นค่าใชจ้่ายและปริมาณขนส่งสินคา้ท่ีลดลงทั้งไตรมาสท่ี 2 และ 3 ปี 2563 เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 

ท่ีมีการแพร่ระบาดไปทัว่โลกทาํให้เศรษฐกิจชะงกัและการขนส่งสินคา้ทางทะเลมีการชะลอตวั ทาํให้มีตน้ทุนค่าใชจ้่าย

เพ่ิมขึ้นจากเรือท่ีตอ้งจอดรอเขา้ท่าเรือและค่าใชจ้่ายในการจดัหาตูค้อนเทนเนอร์ เน่ืองจากทัว่โลกนั้นมีการขาดแคลนตูค้อน

เทนเนอร์ทาํให้มีค่าใชจ้่ายส่วนน้ีมากขึ้น จากการท่ีเศรษฐกิจชะงกัทาํให้มีปริมาณการขนส่งสินคา้ท่ีลดลงอีกดว้ย แต่ตน้ทุน

นํ้ามนันั้นลดลงจากราคานํ้ามนัท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง จากสถานการณ์โควิด 19 ทาํให้ความตอ้งการนํ้ามนัในตลาดโลกลดลง 

จึงทาํให้ตน้ทุนในการขนส่งสินคา้ลดตามอีกดว้ย แต่ช่วงไตรมาสท่ี 4 ภาพรวมทั้งสองบริษทัดีขึ้นมีปริมาณขนส่งสินคา้ท่ี

เพ่ิมขึ้นและคาดว่าปี 2564 จะมีปริมาณขนส่งสินคา้มากขึ้น เน่ืองจากมีการคลายมาตรการปิดกั้นต่างๆและการเปลี่ยนแปลง

ตามฤดูกาลตามปกติในกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับช่วงการบริโภคสูงสุด แต่การระบาดโควิด 19 

ระลอกท่ี 2 ทาํให้ทั้งสองบริษทัยงัมีการเฝ้าระวงัและมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยปัจจุบนับริษทั อาร์ ซี แอล จาํกดั 

(มหาชน) นั้นมีมาตรการป้องกนัโควิด 19 ในดา้นบญัชีโดยใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวสําหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชี  

ดงัน้ี มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์และรวบรวมขอ้มูลมาวิเคราะห์เพ่ือช่วยในการจดัการ

ขนส่งสินคา้ เช่น สินคา้ชนิดใดใชก้ารขนส่งสินคา้นานอาจจะลดปริมาณสินคา้นั้นให้นอ้ยลง บริษทัซีเอ็มเอ ซีจเีอ็ม 

(ประเทศไทย) จาํกดั มีการให้บริการโดยใชแ้พลตฟอร์ม eBusiness บนหนา้เวบ็ไซตข์องเรา My CMA CGM  โดย My 

CMA CGM เป็นเวบ็ไซตท่ี์เขา้มาช่วยให้ธุรกิจมีความต่อเน่ือง โดยไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางมาในบริษทัเพ่ือทาํธุรกรรมต่างๆ 

จะเป็นระบบท่ีลูกคา้สามารถใชไ้ดโ้ดยการเลือกการจดัส่งของลูกคา้และลงนามระบบจะจดัส่งให้ตวัแทนทางอเิลก็ทรอนิกส์  

และยงัมีบริการ ‘BUSINESS CONTINUITY PACK’ ซ่ึงเป็นบริการเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในช่วงการแพร่

ระบาดของโรคระบาด โดยมุ่งสนบัสนุนความต่อเน่ืองของโซ่อุปทานของลูกคา้ดว้ยความเช่ียวชาญของบริษทัฯ 

 จากการวิจยัพบว่าผลดีของผลกระทบโควิด 19  คือมีตน้ทุนราคานํ้ามนัท่ีลดลง เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ 19 ทาํ

ให้ความตอ้งการนํ้ามนัดิบลดลง ราคานํ้ามนัจึงลดและทาํให้ตน้ทุนขนส่งสินคา้ลดลงอีกดว้ย และพบว่าทั้งสองบริษทัมีการ

วางแผนและกลยุทธ์ในการรับมือโควิด 19 ไดมี้ประสิทธิภาพและรวดเร็วเพ่ือตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดท้นัที โดย

การให้บริการลูกคา้ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัเพ่ือความสะดวกสบายของลูกคา้  ผลเสียของผลกระทบโควิด 19 คือมีตน้ทุน

ค่าใชจ้่ายจดัหาตูค้อนเทนเนอร์เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมีภาวะขาดแคลนตูค้อนเทนเนอร์ทัว่โลกจากการขนส่งสินคา้ทาํให้ตูไ้ปคา้ง

ท่ีแถบทวีปยุโรปเป็นจาํนวนมากทาํให้มีการหมุนเวียนการใชตู้ค้อนเทนเนอร์ไม่ทนั และทั้งสองบริษทัยงัมีปริมาณขนส่ง

สินคา้ท่ีลดลงทาํให้รายไดบ้ริษทัลดลงจากปี 2562 อีกดว้ย เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 ทาํให้เศรษฐกิจชะลอตวั 

 สําหรับแนวทางกลยุทธ์การให้บริการท่ีทั้งสองบริษทัควรดาํเนินการในอนาคต ควรจะรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั

ปริมาณการขนส่งสินคา้ในช่วงท่ีเกิดสถานการณ์โควิด 19 เพ่ือดูแนวโนม้ทิศทางการขนส่งสินคา้ทางทะเลและนาํมา

ประเมินในการจดัหาตูค้อนเทนเนอร์ให้เพียงพอแก่ความตอ้งการของลูกคา้ และควรมีการจดัเส้นทางเดินเรือเพ่ิมขึ้นใน

เส้นทางท่ีมีการขนส่งสินคา้บ่อยครั้ งและลดเส้นทางท่ีมีสินคา้ขนส่งไปปริมาณนอ้ยเพ่ือนาํตูค้อนเทนเนอร์มาจดัส่งให้แก่



สินคา้ท่ีมีความตอ้งการในการจดัส่งมากกว่า รวมทั้งจดัเส้นทางไปยงัประเทศท่ีสถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น และมีความ

ตอ้งการของลูกคา้ในการขนส่งสินคา้ไปยงัประเทศนั้นๆ และทั้งสองบริษทัควรมีการวางแผนงานต่างๆเป็นสัดส่วนเพ่ือลด

ผลกระทบโควิด 19 ในงานทุกส่วน โดยใชป้ระโยชน์จากดิจิทลัดว้ยการพฒันาระบบการให้บริการทางเวบ็ไซตอ์อนไลน์

ของบริษทัให้มีระบบการให้บริการท่ีหลายหลากโดยลูกคา้ไม่จาํเป็นตอ้งเดินทางไปบริษทัและสามารถส่งขอ้มูลไปยงัแผนก

ต่างๆไดท้ัว่ถึง เพ่ือความสะดวกสบาย รวดเร็ว และความปลอดภยัโควิด 19 ต่อลูกคา้ 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจยัเล่มน้ีสําเร็จลลุ่วงไปไดด้ี เน่ืองจากไดร้ับความช่วยเหลอืแนะนาํอย่างดียิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารยด์ร.มานะ 

เชาวรัตน์ อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํ ให้ขอ้คิดเห็นและช่วยแกปั้ญหาต่าง ๆในการทาํวิจยั

ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆดว้ยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งจนงานวิจยัเล่มน้ีเสร็จสมบูรณ์  ผูว้ิจยัตระหนกัถึง

ความตั้งใจและความทุ่มเทของอาจารย ์ผูว้ิจยัจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

 อน่ึง ผูว้ิจยัหวงัว่า งานวิจยัฉบบัน้ีจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย และขอขอบคุณแด่บิดา มารดา และผูมี้พระคุณทุกท่าน

ซ่ึงเปิดโอกาสให้ไดร้ับการศึกษาเลา่เรียน ให้กาํลงัใจผูว้ิจยัเสมอมาจนสําเร็จการศึกษา สําหรับขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีอาจจะ

เกิดขึ้นนั้น ผูว้ิจยัขอนอ้มรับผิดเพียงผูเ้ดียว และยินดีท่ีจะรับฟังคาํแนะนาํจากทุกท่านท่ีไดเ้ขา้มาศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์ใน

การพฒันางานวิจยัต่อไป 

             ปพิชญา  สรสิทธ์ิ 

     มหาวิทยาลยับูรพา 

พ.ศ. 2564 
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