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บทคดัย่อ (ABSTRACT) 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาสาเหตุท่ีท าให้การจดัส่งสินคา้ไม่เป็นไปตามแผนและเสนอแนว

ทางแกไ้ขหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ เน่ืองจากรถส่วนใหญ่มีระยะทางและระยะเวลาท่ีเกินกวา่แผนก าหนด ส่งผลท า

ใหต้น้ทุนในดา้นต่างๆ เพ่ิมข้ึน แนวทางในการด าเนินงานวจิยัโดยการรวบรวมขอ้มูลการจดัส่งสินคา้ของรถแต่ละ

คนัภายใน 1 เดือน และวเิคราะห์ขอ้มูลเหล่านั้นร่วมกบัระบบต่างๆ ของบริษทัเพ่ือหาขอ้สรุปของสาเหตุท่ีส่งผลตอ่

การจดัส่งสินคา้ท่ีไม่เป็นไปตามแผน รวมทั้งหาแนวทางแกไ้ขเพ่ือท าให้การจดัส่งสินคา้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ผลการด าเนินงานพบว่า มี 6 สาเหตุท่ีท าให้การจัดส่งสินคา้ไม่เป็นไปตามแผน คือ การจอดพกันานและบ่อย

เกินไป การจอดส่งสินคา้ให้ลูกคา้เป็นเวลานาน การจอดรอเวลาท่ีจะเขา้ไปส่งลูกคา้ การจอดรถท่ี Plant เป็น

เวลานาน การเพ่ิมจุดส่งระหว่างเท่ียว และการท่ีรถไม่วิ่งตามจุดจอดท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงสาเหตุเหล่าน้ีท าให้ตน้ทุน

เพ่ิมข้ึนได้ ไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนน ้ ามนั ตน้ทุนแรงงาน ตน้ทุนด้านเวลา ผูว้ิจัยได้พิจารณาถึงสาเหตุเพ่ือหาแนว

ทางแกไ้ข อีกทั้งยงัปรึกษากบัผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัการงานในส่วนน้ีเพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได ้คือ ตอ้งมีการพฒันา

โปรแกรมท่ีใชใ้นการวางแผน การเปล่ียนวิธีการค านวณค่าตอบแทนของพนักงานขบัรถ เพ่ิมความเขม้งวดกบั

กฎระเบียบและเพ่ิมการประเมินพนกังาน ยา้ยรถท่ีใชใ้นการขนส่งมาไวท่ี้ท่ีโหลดสินคา้ และสุดทา้ยคือ ให้รถวิ่ง

ตามจุดจดัส่งตามล าดบัท่ีวางแผนไว ้แนวทางเหล่าน้ีจะช่วยท าใหก้ารจดัส่งสินคา้มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

 บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั หรือ บีไอจี (BIG) ร่วมทุนระหว่างผูถื้อหุ้นชาวไทย น าโดย 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบนั บีไอจีไดรั้บการยอมรับในความเป็นผูน้ านวตักรรมก๊าซอุตสาหกรรม

ครบวงจรของประเทศไทย โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในระบบขนส่งทางท่อและทางรถบรรทุกเป็นอนัดบัหน่ึง

ท่ีไดรั้บความเช่ือถือและไวว้างใจจากกลุ่มลูกคา้ชั้นน าในอุตสาหกรรมต่างๆ ดว้ยก าลงัการผลิตก๊าซเหลวท่ีมาก

ท่ีสุด ถงัส ารองก๊าซเหลวท่ีใหญ่ท่ีสุด การบริหารการจดัส่งอนัทนัสมยั มีความปลอดภยัและวางใจได ้ตลอดจน

ทีมงานผูเ้ช่ียวชาญท่ีเขา้ใจในความตอ้งการของลูกค้าอย่างแท้จริง ในด้านการจัดการระบบการขนส่งได้น า

เทคโนโลยีท่ีเป็นระบบเขา้มาใชใ้นการวางแผนเส้นทางการเดินรถและจุดส่งลูกคา้ เรียกว่า Falcon เป็นระบบท่ี 

Planner ใชใ้นการท างาน ซ่ึงระบบจะค านวณและประมวลผลขอ้มูลการจดัส่งสินคา้ทั้งหมด โดยการขนส่งสินคา้

ทางบกของบริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั จะใชร้ะบบน้ีในการวางแผนทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการจดัส่ง

ดว้ยรถสิบลอ้ รถหกลอ้ หรือรถเทรยเ์ลอร์ เป็นต้น การใชโ้ปรแกรมหรือระบบในการวางแผนการจดัส่งสินคา้ท า

ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการท างาน แต่ก็ยงัมีขอ้จ ากดัในบางเร่ือง เช่น ความแม่นย  า หรือขอ้จ ากดั

บางประการท่ีระบบยงัไม่สามารถน ามาวิเคราะห์เป็นเง่ือนไขในการวางแผนได ้จึงท าให้ประสิทธิภาพในการ



จดัส่งลดน้อยลงหรือไม่เป็นตามแผนเม่ือเทียบกบัความเป็นจริง ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาสาเหตุท่ีท าให้การ

ขนส่งไม่เป็นไปตามแผนท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยจะศึกษาในส่วนท่ีเป็นการจดัส่งสินคา้ของรถ Package Gas ของ

บริษทั บางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั ในเร่ืองของสาเหตุท่ีท าให้การจดส่งสินคา้ไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

ศึกษาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือน าไปพฒันาหรือแกไ้ขระบบและส่วนอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 พชัริดา โอภาส และกาญจนา ชุบเล้ียง (2562) ไดศึ้กษาการวางแผนจดัการเส้นทางการขนส่งตลอดจน

สินคา้ถึงมือลูกคา้โดยไม่มีความเสียหายและสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ท่ีไดรั้บการบริการท่ีดีจากทางบริษทั 

โดยการขนส่งทุกคร้ังพนกังานขบัรถตอ้งตรวจเช็คระดบัแอลกอฮอลใ์นร่างกายเพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุระหวา่งการ

ขนส่ง พนักงานทุกคนตอ้งมีใบอนุญาตขบัข่ีและตอ้งมีประสบการณ์รวมถึงช านาญเส้นทาง และทางบริษทัมี

ขั้นตอนการขนส่งและลดตน้ทุนท่ีสามารถสรุปไดด้งัน้ี 1. มีการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการขนส่ง

เร่ืองของการจดัการเสน้ทางการขนส่ง 2. ส ารวจพ้ืนท่ีท่ีจะท าการขนส่งสินคา้ก่อนท าการขนส่งทุกคร้ัง 3. ก่อนการ

ส่งออกจะมีการเช็คสภาพรถและพนักงานขบัรถทุกคร้ัง โดยทั้ง 3 ขั้นตอนน้ีช่วยท าให้ตน้ทุนการขนส่งสินคา้

ลดลง นอกจากน้ีบริษทัยงัมีกลยุทธ์การลดตน้ทุนอ่ืนโดยการใช้รูปแบบการจดัวางแผนเส้นทางโดยจดัสินคา้

เสน้ทางเดียวกนัไปพร้อมกนัในรอบเดียวกนั เพ่ือลดจ านวนเท่ียวในการขนส่งสินคา้ 

 ธวชัชยั ประจ ามูล และ อภิชาติ ชูสร้อย (2551) ไดท้ าการศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง

แก๊สหุงตม้ พบวา่ สาเหตุท่ีท าใหก้ารขนส่งมีความล่าชา้มากท่ีสุด คือ เสน้ทางการขนส่ง การท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพ

การขนส่งให้ดีข้ึนนั้นจ าเป็นตอ้งปรับปรุงเส้นทางการขนส่งด้วยวิธีการเปล่ียนแปลงเส้นทางการขนส่ง ท าให้

ระยะทางและเวลามีค่านอ้ยกวา่เดิมส่งผลท าใหก้ารขนส่งมีประสิทธิภาพมากข้ึนและช่วยลดตน้ทุน 

 ฉมามาศ  ประยงค ์(2555) ไดท้ าการวิจยัเก่ียวกบัการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง โดยกล่าวไวว้า่ ปัจจยั

หลากหลายดา้นมีผลต่อการปฏิบติังาน โดยจ าเป็นตอ้งหาปัจจยัต่างๆ เหล่านั้น และหาวิธีแกไ้ข เช่น การสูญเสีย

โอกาสในการให้บริการ ก็ถือเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้การท างานไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ และการสูญเสีย

โอกาสการให้บริการนั้นเกิดจากหลายๆ อยา่ง ไม่วา่จะเป็นรถไม่เพียงพอ ระยะเวลาการซ่อมหรือการบ ารุงรักษา 

รวมไปถึงการเกิดอุบติัเหตุ ซ่ึงไดมี้การสรุปแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพไวด้งัน้ี การแกไ้ขปัญหารถไม่เพียงพอ

สามารถท าไดโ้ดยการจดัหาพาร์ทเนอร์และการจดัซ้ือรถมาใหบ้ริการเพ่ิม ส่วนการลดการเกิดอุบติัเหตุจะให้มีการ

จดัจุดพกัรถจ านวน 8 จุดทัว่ประเทศ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน และสุดทา้ยเร่ืองของระยะเวลาการ

ซ่อม ควรจะมีการสร้างคู่มือการปฏิบัติด้านการซ่อมบ ารุงให้เป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดและมีการวดัผลการ

ปฏิบติังานของฝ่ายซ่อมบ ารุงดว้ย  ผลจากการปรับปรุงพบวา่บริษทัมีผลตอบแทนสุทธิเพ่ิมข้ึน 2 % ของมูลค่าท่ี

เสียโอกาสทั้งหมด 

 

 

 



3. วธีิการวจิยั (RESEARCH METHODOLOGY) 

 ในขั้นตอนการศึกษา ผูว้ิจัยมีวิธีการ ดังน้ี 1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็น

แนวทางในการวิจยัตามกรอบแนวคิดให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์จากงานวิจยัท่ีมีรูปแบบคลา้ยคลึงกันและ

เวบ็ไซตต์่างๆ 2) ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัส่งสินคา้ของรถ Package Gas บริษทับางกอกอินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั 

3) ศึกษาระบบท่ีใชใ้นการวางแผนการจดัส่งสินคา้ของรถ Package Gas รวมถึงการท างานของ Planner 4) เก็บ

ขอ้มูลการจดัส่งสินคา้ของรถ Package Gas ยอ้นหลงั 1 เดือน 5) วเิคราะห์ขอ้มูลการจดัส่งสินคา้ท่ีจดัเก็บมาเพ่ือหา

สาเหตุของปัญหา 6) สรุปผลดว้ยโปรแกรม Excel ออกมาในรูปแบบของแผนภูมิ 7) อนุมานวธีิแกไ้ขหรือแนวทาง

ท่ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัส่ง พิจารณาจากสาเหตุปัญหาท่ีเกิดข้ึน ส่วนของการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใช้

รูปแบบการเก็บขอ้มูลจากเอกสาร โดยเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟลข์อ้มูล ซ่ึงจะเก็บขอ้มูลการจดัส่งสินคา้

ยอ้นหลงัเป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ รถ Package Gas ท่ีไปจดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้ในแต่ละวนั แบ่ง

การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือหาสาเหตุของปัญหาท่ีท าให้รถไม่วิ่งตาม

แผน (ระยะทางรถวิ่งเกินติดลบ 5% และเวลาการจดัส่งทุกลูกคา้รวมกนัเกิน 2 ชัว่โมง จากท่ีวางแผนไว)้  ส่วนท่ี 2 

วเิคราะห์จากสาเหตุและอนุมานแนวทางการแกไ้ขหรือแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัส่งสินคา้ 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของรถจ านวนทั้งหมด 308 คนั สรุปสาเหตุท่ีท าใหก้ารจดัส่งสินคา้ไม่เป็นไป
ตามแผนได ้6 สาเหตุ ดงัน้ี 

สาเหตุ จ านวนคร้ัง

จอดพกั 66

จอดรอเขา้ลูกคา้ 57

จอดท่ี Plant นาน 59

จอดส่งสินคา้นาน 118

เพ่ิมจุดส่ง 16

รถไม่ว่ิงตามแผน 108

รวม 424  
 

 แผนภูมิสรุปสาเหตุท่ีท าใหก้ารจดัส่งไม่เป็นไปตามแผน ในรูปแบบเทียบเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากรถทั้งหมด 
308 คนั 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 สาเหตุท่ีมีจ านวนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การจอดส่งสินคา้นาน คิดเป็น 28% รองลงมา คือ รถไม่วิ่งตามแผน

หรือจุด Stop 25% จอดพกั 16% จอดท่ี Plant ของบริษทั 14% จอดรอเพ่ือเขา้ไปส่งของใหลู้กคา้ 13% และการเพ่ิม

จุดส่ง 4% ตามล าดบั จากสาเหตุสามารถน ามาสู่การแกไ้ขปัญหาได ้เพ่ือให้รถวิ่งไดต้รงตามแผนมากท่ีสุด การ

จดัส่งสินคา้ตรงตามแผนส่งผลท าให้ประหยดัทั้งเวลา ระยะทาง อีกทั้งดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ค่าตอบแทน ตน้ทุนค่า

น ้ ามัน เป็นต้น แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ มีดังน้ี 1. การพฒันาโปรแกรมท่ีใช้ในการวางแผน เน่ืองจาก

โปรแกรมท่ีใชว้างแผนการจดัส่งสินคา้ยงัมีความผิดพลาดและรองรับขอ้จ ากดับางอย่างไม่ได ้2. เปล่ียนแปลง

วิธีการค านวณค่าตอบแทนของพนกังานขบัรถ เดิมมีการค านวณค่าตอบแทนดว้ยการคิดจากระยะจริงท่ีพนกังาน

ขบัรถวิ่งได ้และหากเกินเวลาจะไดเ้งินเพ่ิม ซ่ึงท าให้ระยะทางและเวลาการท างานมีผลต่อพนกังาน 3. เขม้งวดกบั

กฎระเบียบ และเพ่ิมการประเมินพนกังาน 4. ยา้ยรถมา Plant ท่ีมีการโหลดสินคา้ เพราะรถจะถูกจอดไวท่ี้ลานเก็บ

รถท่ี Plant อีกท่ี แต่การโหลดสินคา้ส่วนมากอยู่อีกท่ีหน่ึงท าให้เสียเวลาและมีระยะทางเพ่ิมข้ึน 5. รถตอ้งวิ่งตาม

แผนการจดัส่ง เพราะรถท่ีไม่วิง่ตามแผนส่วนมากมีระยะทางท่ีเพ่ิมข้ึน 

5. อภิปรายและสรุปผลการวจิยั (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 วตัถุประสงคข์องการวจิยั 1. เพ่ือศึกษาหาสาเหตุที่ท าให้การจัดส่งสินค้าของรถ Package Gas ไม่เป็นไป

ตามแผน พบวา่ สาเหตุท่ีท าใหก้ารจดัส่งสินคา้ไม่เป็นไปตามแผนมีทั้งหมด 6 สาเหตุ ไดแ้ก่ จอดส่งสินคา้นาน ซ่ึง

เป็นสาเหตุท่ีเกิดข้ึนบ่อยท่ีสุด รองลงมา คือ รถไม่วิ่งตามแผน จอดพกับ่อยหรือนาน จอดรอเพ่ือเขา้ส่งสินคา้ให้

ลูกคา้ จอดท่ี Plant นาน และการเพ่ิมจุดส่ง ตามล าดบั 2. เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขหรือพัฒนาการจัดส่งสินค้า

ของรถให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ผูว้ิจยัไดอ้นุมานข้ึนหลงัจากวิเคราะห์ขอ้มูลไดท้ั้งหมด 5 แนวทาง คือ การ

พฒันาโปรแกรมท่ีใชว้างแผนการจดัส่ง ซ่ึงถือวา่เป็นแนวทางท่ีควรปรับปรุงมากท่ีสุด, การเปล่ียนวิธีการค านวณ

ค่าตอบแทนของพนกังานขบัรถ, มีความเขม้งวดกบักฎระเบียบ, และเพ่ิมการประเมินพนกังาน, ยา้ยรถไปท่ีท่ีมีการ

โหลดสินคา้ และจดัใหร้ถวิง่ตามแผนท่ีไดว้างไว ้ซ่ึงแนวทางเหล่าน้ีเป็นแนวทางท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาได ้โดย

ไดรั้บการแสดงความคิดเห็นจาก Planner ร่วมดว้ย หากมีการปรับปรุงตามแนวทางท่ีกล่าวมา อาจจะท าให้การ

จดัส่งสินคา้ของรถ Package Gas มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัท าใหป้ระหยดัตน้ทุนในดา้นต่างๆ เช่น ค่าแรง 

ค่าน ้ ามนั และประหยดัเวลา เป็นตน้ ภายหลงัจากการด าเนินการแกไ้ขปัญหาแลว้สามารถน าขอ้มูลไปเปรียบเทียบ

เพ่ือหาขอ้สรุปสุดทา้ยวา่การจดัส่งสินคา้มีประสิทธิภาพมากข้ึนหรือไม่ นอกจากน้ีการวิจยัในรูปแบบน้ีสามารถ



ใชไ้ดใ้นการจดัส่งสินคา้อีกรูปแบบหน่ึงของบริษทั คือ การจดัส่งแบบ Liquid Bulk ไดด้ว้ย ในดา้นของขอ้มูลมี

บางกรณีท่ีระบบของบริษทัไม่มีขอ้มูลของลูกคา้บางรายเน่ืองจากไม่ไดมี้การเพ่ิมลงไป เพราะฉะนั้นควรมีการ

อพัเดตตลอดเวลาเพ่ือท าใหก้ารท างานง่ายข้ึน เช่น การเพ่ิม Geofence การตั้งเวลาใหส้ามารถบนัทึกขอ้มูลการจอด

ของรถใน GPS และใหพ้นกังานขบัรถเช็คอินต าแหน่งต่างๆ ใหต้รงตามจริงมากยิง่ข้ึน เป็นตน้  

6. กติตกิรรมประกาศ  

 งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก ดร. เสาวนิตย ์เลขวตั อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีกรุณาให้

ค  าปรึกษาเก่ียวกบัแนวทางในการด าเนินงานวิจยั และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกตอ้ง

ของงานวจิยัดว้ยความละเอียดถ่ีถว้น ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณบริษทั บางกอก

อินดสัเทรียลแก๊ส จ ากดั ท่ีเปิดโอกาสให้ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปเรียนรู้งานในส่วนต่างๆ ขอบคุณทีมแผนกจดัส่ง และ

แผนกกระจายสินคา้ ท่ีคอยใหค้วามรู้ ค  าปรึกษา อีกทั้งความช่วยเหลือต่างๆ จนการฝึกสหกิจเสร็จสมบูรณ์ คุณค่าท่ี

ไดรั้บจากรายงานฝึกสหกิจฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทิตา แด่ ครอบครัว บูรพาจารย ์ญาติสนิทมิตร

สหาย และผูมี้พระคุณทุกท่านทีท าใหผู้ว้จิยัประสบความส าเร็จในการศึกษา 

7. เอกสารอ้างองิ 

พชรรร เศรษฐยานนท์ . (2554). การจัดการโลจิสติกส์ ท่ี ส่งผลประกอบการของร้านดอกไม้ในเขต

 กรุงเทพมหานคร. วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ,  กรุงเทพมหานคร 

วงศกร ขจรเดชไพศาลกุล. (2559). การเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง กรณีศึกษาโรงงานน ้ าแข็ง ABC จงัหวดั

 น่าน. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิตกลุ่มวิชาการจดัการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย, 

 กรุงเทพมหานคร 

ฉมามาศ ประยงค.์ (2555). การปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งและกระจายสินคา้ กรณีศึกษา  บริษัท ซี-โปร

 โลจิสติกส์ แอนด์ ดิสทริ จ ากดั. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย, กรุงเทพมหานคร 

ปติ ปัทมนาวิน. (2561). การจ าลองสถานการณ์การเลือกท่ีตั้ งศูนย์กระจายน ้ ามันของบริษัทน ้ ามันตัวอย่าง. 

 วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการและการจดัการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร , 

 นครปฐม 

พชัริดา โอภาส และ กาญจนา ชุบเล้ียง. (2562). การศึกษาการลดตน้ทุนในการขนส่ง กรณีศึกษา บริษทั แอลอีดี 

 ไซน์ แอนดเ์ดคคอร์ จ ากดั. วทิยานิพนธ์ปริญญาบณัฑิต สาขาวชิาการ จั ด ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส์  วิ ท ย า ลั ย

 เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ, กรุงเทพมหานคร 

ธวชัชัย ประจ ามูล และ อภิชาต ชูสร้อย . (2551). การศึกษาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งแก๊สหุงตม้ 

 กรณีศึกษา ร้านจ าหน่ายแก๊สหุงตม้มหาชยั 1987. วทิยานิพนธ์ปริญญาวทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิาการ

 จดัการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี, อุดรธานี 

 



ศิลป์ชยั อุ่นอรุณ. (2554). การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคุณภาพการใหบ้ริการ การปฏิบติังานเพื่อก าจดัความสูญ

 เปล่าและประสิทธิภาพการขนส่งทางบก กรณีศึกษา บริษัท เอ็น เอ็ม แอล จ ากัด . วิทยานิพนธ์

 ปริญญาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัย

 ธุรกิจบณัฑิตย,์ กรุงเทพมหานคร 

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ . การจัดการโลจิสติกส์(ออนไลน์). สืบค้นเม่ือ 5 มกราคม 2564, จากเว็บไซต์: 

 https://www.iok2u.com/index.php/article/logistics-supply-chain/1093-logistics-management-2    

Bigth.com. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ ากัด(ออนไลน์). สืบค้นเม่ือ 5 มกราคม 2564, จากเว็บไซต์: 

 https://www.bigth.com/th/company/overview 

Prosoft GPS. Logistics Management เพ่ือประโยชน์สูงสุดของการขนส่ง(ออนไลน์). สืบคน้เม่ือ 

 5 มกราคม 2564, จากเวบ็ไซต:์ https://www.prosoftgps.com/Article/Detail/70852 

Tiger. การจดัการโลจิสติกส์ คืออะไรนะ?(ออนไลน์). สืบคน้เม่ือ 5 มกราคม 2564, จากเวบ็ไซต:์  

 https://thaiwinner.com/logistics-management/ 

 


