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บทคัดย่อ 

 จากการศึกษากระบวนการในการท างานของแผนก Transportation (LOT) เพ่ือหาแนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน โดยกระบวนการท างานหลักของ แผนก LOT คือ ดูแลและบริหารจัดการกระบวนการ
จัดส่งทั้งหมด ทั้งจากซัพพลายเออร์ภายในประเทศ (Local Supplier) และซัพลายเออร์ต่างประเทศ (Oversea 
Supplier) ในการดูบริหารจัดการการขนส่งนี้ มีจุดประสงค์หลักเพ่ือตอบสนองความต้องการของทั้งลูกค้าถายใน
และลูกค้าภายนอกให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการตอบสนองในเรื่อง
ของเวลาการจัดส่งที่ตรงตามก าหนด และ ความถูกต้องในการจัด 

 หลังจากท าการศึกษากระบวนการและพูดคุยถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น ทางผู้วิจัยจึงได้ทราบถึงปัญหาหนึ่งที่
ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าสามารถน ามาต่อยอดใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้ได้นั้นคือ เรื่องของการติดตามสถานะของการจัดส่ง 
ซึ่งปัจจุบันไม่มีการติดตามจึงท าให้มีปัญหาตามมา  

 ผู้วิจัยได้จัดท า LSP Monthly Report ขึ้นมาเพ่ือใช้ในการติดตามสถานการณ์จัดส่งในแต่ละ Shipment 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด และรวมไปถึงการเพ่ิมมาตรฐาน KPI โดยได้น าทฤษฎีเรื่องของ Incoterm, 
Lead time มาช่วยในการท าวิจัยในครั้งนี้   

1. บทน ำ (Introduction) 

 แผนกการขนส่ง (LOT) และ แผนกPhysical logistics (LOM)  มีหน้าที่หลักในการดูแลกระบวนการการ
ขนส่งทั้งหมดเพ่ือให้กระบวนการการขนส่งเป็นไปได้ด้วยดี ตอบสนองความต้องการต้องการทั้งลูกค้าภายใน และ 
ลูกค้าภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทั้งในด้านต้นทุน ด้านความถูกต้อง ด้านเวลา 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการขนส่งวัตถุดิบจากต่างประเทศไม่ว่าจะ
เป็นช่องทางการขนส่งทางเรือ และ การขนส่งทางอากาศ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้วัตถุดิบส่งไม่ทันตามก าหนด อาจส่งผล
กระทบให้ไลน์การผลิตหยุดชะงักเกิดความเสียหายได้ ในปัจจุบันนี้ทางบริษัทไม่มีการเก็บข้อมูลการจัดส่งสินค้าจาก
ทางซัพพลายเออร์จึงท าให้เกิดปัญหาของการรับทราบข้อมูลผิดพลาด ไม่รู้ว่าวัตถุดิบที่จัดส่งมานั้นส่งช้ากว่าก าหนด 
ท าให้พลาดในการจัดการ การเคลมวัตถุดิบเนื่องจากความล่าช้าส่งผลให้ทางบริษัทต้องเป็นผู้แบกรับค่าเสียหายตรง
นี้ไป               
 ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นแนวทางในการท าเ พ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของแผนก LOT ให้ได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดข้อผิดพลาด ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นภายในอนาคตได้ เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมาย
ตามนโยบายขององค์กรที่ก าหนดไว้ 

 



2. ทบทวนวรรณกรรม ( Literature review ) 

 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 2.1.1 ทฤษฎีโลจิสติกส์  

  โดยจะกล่าวถึงประเภทของผู้ให้บริการการขนส่งในแต่ละประเภทว่ามีความแตกต่างอย่างไร มี
รายละเอียดอะไรบ้าง  

2.1.2  ทฤษฎี Incoterm                                                                                                          

 ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ (Incoterm)  เป็นข้อก าหนดในการส่งมอบสินค้าหรือเงื่อนไข
การส่งมอบสินค้าโดยก าหนดเป็นมาตรฐานความหมายการค้าที่ใช้ตกลงในการท าสัญญาซื้อขายระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขายที่เป็นสากล ได้รับการดูแลและคุ้มครองโดยสภาหอการค้านานาชาติ( ICC:International Chamber of 
Commerce) ซึ่งยึดติดกับการค้าสหประชาชาติหลัก เพ่ือให้คู่ค้าทั้งผู้ซื้อ และผู้ขายทราบถึงขอบเขตความ
รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่าง ๆ โดยช่วยให้ทั้งสองฝ่ายที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีความ
เข้าใจตรงกัน โดยปัจจุบันได้มีการใช้ Incoterm 2020      

2.1.3  ทฤษฎีการน าเข้าสินค้า  

 เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต โดยจะอธิบายขั้นตอนรายละเอียดต่างๆของขั้นตอนในการน าเข้าสินค้า 

  2.1.4 การขนส่งทางเรือ  

 การขนส่งสินค้าทางทะเล เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญส่วนหนึ่งของ ระบบการค้าระหว่างประเทศ 
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพราะเป็นเพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้คราวละมากๆ และค่าระวางมี
ราคาถูกกว่าการขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ การขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกของไทยเป็นการขนส่งทางทะเลเป็น
ส่วนใหญ่ดังนั้นการขนส่งสินค้าทางทะเลจึงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่ งขันทางการค้าใน
ตลาดโลก 

2.1.5 การขนส่งทางอากาศ 

  การขนส่งสินค้าโดยทางอากาศเป็นการขนส่งที่ก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ประเทศต่าง 
ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันสมัยและเพียงพอกับความต้องการ บริษัทสร้างเครื่องบินมีการสร้าง
เครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ่และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุสินค้าและบรรทุกผู้โดยสารได้มากข้ึน  มี
เครื่องมือในการขนส่งอันทันสมัยครบครัน เพ่ือการขนส่งสินค้าด าเนินไปอย่างสะดวกและรวดเร็วจากผู้ส่งที่เมืองต้น
ทางไปยังเมืองผู้รับปลายทาง  



2.1.6 ทฤษฎี Lead time  

  ใน Productivity Glossary ของสถาบัน  มีการให้ความหมายของ Lead Time ดังนี้คือ  “เวลา
ที่คาดหวังว่ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจะเสร็จสิ้นลง ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมมี Lead Time ตั้งแต่ การสั่ง
วัตถุดิบจากผู้ขายส่งถึงโรงงาน Lead Time จากฝ่ายผลิตถึงจัดส่ง และ Lead Time จากจัดส่งถึงลูกค้า” 

3. วิธีกำรวิจัย 

 3.1.1  เก็บรวบรวมข้อมูลการท างานของแผนก LOT 

 3.1.2 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งปัญหาที่พบคือ ไม่มีการติดตามสถานการณ์จัดส่งของแต่ละ 
 Shipment ท าให้บาง shipment สูญหาย หรือ อาจมีการดีเลย์ท าให้ไลน์การผลิตหยุดชะงักได้ 

 3.1.4 เสนอแนวทางการแก้ปัญหา โดยแนวทางคือการจัดท า LSP monthly report 

 3.1.5 สรุปผลการด าเนินการ 

4. ผลกำรวิจัย 

 หลังจากผู้วิจัยได้ศึกษาและทราบถึงปัญหาของแผนก LOT ที่ไม่ได้มีการติดตามสถานะของการจัดส่ง ท า
ให้เมื่อเกิด shipment delay อาจส่งผลกระทบให้ไลน์การผลิตเกิดหยุดกะทันหันเกิดความเสีย แต่ทาง bosch ไม่
สามารถเคลมค่าความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถสืบหาต้นตอได้ ทางผู้จัดท าจึงได้คิดจัดท า LSP monthly 
report เพ่ือติดตามสถานะในการจัดส่ง โดยขั้นตอนในการท ามีดังนี้ 

 

 เมื่อได้กราฟสรุปก็จะท าการน าเสนอให้แก่ HoD ได้ดูถึงผลสรุปรายเดือน โดยจะแยกออกเป็นราย LSP 

และ แบ่งออกเป็น 2 ช่องทางการขนส่งได้แก่  



- ทางเรือ : รูปแบบการให้บริการจะมีด้วยกัน 3 รูปแบบคือ  

 1. LCL   2. FCL  

 3. BCO  

- ทางอากาศ : รูปแบบการให้บริการจะมี 3 รูปแบบคือ  

 1. Standard 2.Fast 

 3. Emergency 

 

 

หลังจากนั้นจะท าการสรุป shipment ที่ล่าช้าและส่งให้กับทาง LSP เพ่ือเรียกร้องการเคลมค่าเสียหาย โดย

ออกเป็น external letter 

 



 5. อภิปรำยและสรุปผลวิจัย ( Disscussion/Conclusion ) 

 จากการศึกษากระบวนการในการท างานของแผนก Transportation (LOT) และท าการจัดท า LSP 

monthly report ทางผู้วิจัยได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ 

ปัญหาที่พบและข้อ

ควรปรับปรุง 
ก่อนท า LSP monthly report หลังท า LSP monthly report 

1. Shipment สูญ

หายไม่สามารถ

ติดตามสถานะได้ 

Planner ไม่สามารถ tracking 

shipment ได้เนื่องจากไม่ทราบถึง

รายละเอียดส าคัญของ shipment เช่น 

invoice no. , Flight ,Vessel และ ATD 

Planner ทราบข้อมูล 

shipment ท าให้สามารถติดต่อ

ทวงถามกับทาง LSP ได้  

2. เกิดความเสียหาย 

ไลน์การผลิตหยุด

กะทันหัน ส่งผลให้

ทาง BOSCH เกิด

ขัดข้องในการจ่าย

งานให้ลูกค้า  

ไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายได้ 

เนื่องจากไม่มีการติดตามสถานะของการ

ขนส่ง ท าให้ไม่มีหลักฐานอ้างอิงในการ

เรียกร้องค่าเสียหาย ท าให้ BOSCH ต้อง

รับผิดชอบค่าเสียหายเพียงผู้เดียว  

สามารถเคลมค่าความเสียหาย

จากทาง LSP เนื่องจากความ

ล่าช้าในการจัดส่งได้อย่างน้อยที่ 

3% ของสินค้าที่จัดส่งล้าช้า

ทั้งหมด 

3. ปรับปรุงมาตรฐาน 

KPI 

LOG cost ในปัจจุบันอยู่ที่ 5.1% ของ 

RBTA/Y cost 

สามารถลด LOG cost ได้อย่าง

น้อย 0.001%  

inbound logistics cost ในปัจจุบันอยู่ที่ 

1.3% ของ LOG cost 

สามารถลด inbound logistics 

cost ได้อย่างน้อย 0.001% 
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 รายงานปฏิบัติติสหกิจศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างยิ่ง
จากอาจารย์ ผรณกษม อินทรทัต ที่คอยให้ค าปรึกษา และแนะน าแนวทางที่ถูกต้อง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วย
ความละเอียดถี่ถ้วน 
 ขอขอบพระคุณบริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ได้มอบโอกาสให้
ข้าพเจ้าได้เข้ารับการปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 
ท าให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ และได้รับประสบการณ์ท่ีไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน การปฏิบัติสหกิจครั้งนี้จะไม่
สามารถลุล่วงได้ถ้าหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากคุณชัชวาล พรประเสริฐทิพย์ และขอขอบคุณพ่ีๆแผนก LOM 
และพ่ีคนอ่ืนๆในแผนก LOG ที่ให้การช่วยเหลือ และดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
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