
การศึกษาปัญหาและสาเหตุของการขนส่งพสัดุล่าช้าอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ - 19 
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บทคดัย่อ 

 การศึกษาวิจัยเ ร่ือง “การศึกษาปัญหาและสาเหตุของการขนส่งพัสดุล่าช้าอัน

เน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19” ไดมุ่้งทาํการศึกษาผลกระทบต่าง 

ๆ ท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทาํการศึกษาจากผลกระทบการแพร่ระบาดของ

โรค โควิด-19  การสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต วารสาร และข่าวสารต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง โดยมี

วตัถุประสงคคื์อ 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโค

วิด -19 ต่อธุรกิจขนส่งสินคา้ในดา้นการขนส่งท่ีล่าชา้ 2. การเปรียบเทียบผลกระทบจากสถานการณ์

การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในแต่ละบริษทั ผูว้ิจยัได้นาํผลการศึกษามาวิเคราะห์และหา

สาเหตุของปัญหาพบว่าบริษทัการขนส่งพสัดุไดรั้บผลกระทบหลกัจากสานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ทั้งหมด ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่มกัเป็นปัญหาเดียวกนั คือ การขนส่งพสัดุล่าชา้เป็น

หลกั พนังงานติดเช้ือโควิด ตลอดจนการหยุดบริการชัว่คราวทาํให้ไม่สามารถนาํจ่ายสินคา้ไดใ้น

บางพื้นท่ี 

       จากการศึกษาพบวา่การขนส่งในประเทศภายใตส้ถานการณ์การระบาดของโรคโค

วิด-19 ทาํให้บริษทัขนส่งหลายบริษทัไดรั้บผลกระทบกนัเป็นจาํนวนมาก โดยเฉพาะการขนส่งท่ี

ล่าชา้และไม่สามารถนาํพสัดุจดัส่งไดต้ามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้เน่ืองจากศูนยก์ระจายพสัดุหลกันั้น

หยุดให้บริการชัว่คราว ซ่ึงภายหลงัการเกิดผลกระทบดงักล่าว บริษทัไดป้รับตวัและหาแนวทาง

ป้องกนัปัญหา ตลอดจนการปฏิบติังานตามการประกาศมาตรการการป้องกนัของภาครัฐ ทาํให้

สามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งปลอดภยัมากยิง่ข้ึน ปริมาณผูติ้ดเช้ือภายในบริษทัจึงลดลง 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการขนส่ง  

 การขนส่ง (Transportation) ความหมายโดยรวมหมายถึง การเคล่ือนยา้ยคน (People) 

สินคา้ (Goods) หรือบริการ (Services) จากตาํแหน่งหน่ึงไปยงัอีกตาํแหน่งหน่ึง ในกรณีของการ

เคล่ือนยา้ยคนนั้นจะเป็นเร่ืองของการขนส่งผูโ้ดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ในบริบทของหลกัสูตรการ

จดัการการขนส่งน้ีจะเนน้ท่ีการขนส่งสินคา้หรือบริการเป็นสาํคญั (สมชาย ปฐมศิริ, 2552 

  



เป้าหมายของการจดัการการขนส่ง  

 การจดัการการขนส่งมีเป้าหมายหลกัหลายประการ เช่น  

 1. เพื่อช่วยลดตน้ทุนถือเป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจดัการดา้นโลจิสติกส์ 

 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของบริษทั 

 3. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้   

 4. เพื่อลดระยะเวลา  

 5. เพื่อสร้างรายไดเ้พิ่ม  

 6) เพื่อเพิ่มกาํไร  

 7) เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการทาํงาน  

 แนวคดิความพงึพอใจของลูกค้า 

 งานวิจยัดา้นความพึงพอใจของลูกคา้เร่ิมข้ึนเม่ือตน้ทศวรรษ 1960 และต่อมาในปี 

1980 การศึกษาเร่ืองความพึงพอใจไดเ้ร่ิมมีความสาํคญัและมีการศึกษามากข้ึน โดย Oliver (1981) 

กล่าวถึงความพึงพอใจเป็นขอ้สรุปทางจิตวิทยาท่ีเกิดจากอารมณ์ท่ีมีต่อความคาดหวงัของลูกคา้ท่ีไม่

สอดคลอ้งกบัประสบการณ์ท่ีไดรั้บจริงจากการบริโภค ส่วน Crompton and MacKay (1989) เห็นวา่ 

ความพึงพอใจ เป็นผลลพัธ์ทางจิตวิทยาท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ต่อมา Oliver (1997, 

pp.294-392) ไดช้ี้ใหเ้ห็นความแตกต่างระหวา่งคุณภาพการบริการและความพึงพอใจวา่ คุณภาพเกิด

จากการรับรู้ถึงความเป็นเลิศขององคป์ระกอบต่างๆ โดยใชห้ลกัเหตุผลในการพิจารณา ส่วนความ

พึงพอใจของลูกคา้ตดัสินโดยภาพรวมโดยใชอ้ารมณ์และความตอ้งการของตนเป็นเกณฑใ์นการ

ตดัสินคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจ Cronin and Taylor (1992, pp.55-68) ได้นําเสนอว่า 

ผูจ้ดัการควรให้ความสาํคญักบั ความพึงพอใจโดยรวมของลูกคา้ มากกว่าท่ีจะเนน้กลยทุธ์คุณภาพ

การบริการเพียงอยา่งเดียว 

 บุรธัช โชติช่วง (2548) วิจัยเร่ืองว่าการกระจายสินค้าแบบคลังสินค้าเคล่ือนท่ี 

(Distribution of Mobile Warehouse) จากปัญหาราคานํ้ ามนั ซ่ึงเป็นตน้ทุนหลกัในการขนส่งสินคา้ท่ี

มีราคาสูงเพิ่มมากข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ เป็นเหตุผลใหผู้ว้ิจยัสนใจในการศึกษา

การกระจายสินคา้แบบใหม่ ซ่ึงผูว้ิจยัคน้พบการกระจายสินคา้แบบคลงัสินคา้เคล่ือนท่ีดงักล่าวคือ 

เป็นการกระจายสินคา้แบบคลงัเคล่ือนท่ี โดยปกติในการกระจายสินคา้จากคลงัสินคา้ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่

กบัท่ีไปยงัร้านลูกคา้โดยใชร้ถกระบะในการขน  

 

 

 



ขั้นตอนการศึกษา 

 ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาเร่ืองผลกระทบและการขนส่งพสัดุล่าชา้ของบริษทัขนส่งพสัดุ

จากการระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ในส่วนของปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหว่างการทาํงาน เม่ือทราบ

ขอ้มูลต่าง ๆ จึงทาํการกาํหนดวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัการศึกษาผลกระทบและปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

ต่อมาทาํการรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบดา้นการขนส่งพสัดุล่าช้า โดยเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจากทั้งเอกสารท่ีมีการเรียบเรียงและไดจ้ดบนัทึกไว ้เม่ือทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดเ้พียงพอ

ต่อการศึกษาแลว้จึงทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผล เพื่อให้เขา้ใจถึงสาเหตุของปัญหาท่ี

แทจ้ริงได ้พร้อมทั้งทาํการเปรียบเทียบผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากทั้งสามบริษทัว่ามีผลกระทบอยา่งไร 

เหตุใจจึงไดเ้กิดการขนส่งพสัดุล่าชา้ เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลจึงสรุปผล

การดาํเนินงานและเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาพร้อมทั้งเสนอแนวทางการป้องกนัและดูแลตนเอง

จากโรคโควิด-19  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการดาํเนินการวิจยัของผูว้ิจยั ผูว้ิจยัไดท้าํการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 

โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการเก็บรวบรวมข้อแบบมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) คือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวบรวมขอ้มูลเน้ือหาจากเอกสาร หนงัสือ บทาม งานวิจยั

และเอกสารท่ีมีการเรียบเรียงและบันทึกไวอ้ยู่แล้ว ท่ีได้จากทั้ งภายในและภายนอกองค์กรท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานวิจยั รวมทั้งการสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เพื่อนาํมาใชเ้ป็นแนวทาง

การศึกษาและเป็นแนวทางในการเสนอแนะตลอดจนเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 3.3.1 วิเคราะห์ขอ้มูลการทาํงานของบริษทั เป็นการศึกษาขอ้มูลการทาํงานของบริษทั

ในดา้นการขนส่งพสัดุว่ามีการดาํเนินงานอย่างไร และมีสาเหตุใดท่ีทาํให้เกิดการขนส่งล่าชา้ ซ่ึง

สาเหตุต่าง ๆ ท่ีเกิดนั้นลว้นมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทั้งส้ิน จึงเป็นเหตุใหก้ารทาํงาน

ในหลาย ๆ บริษทัตอ้งหยดุทาํการบริการชัว่คราว หรือถึงขั้นตอ้งปิดตวัลงอยา่งถาวร 

 3.3.2 วิเคราะห์และคน้หาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนของบริษทั เม่ือมีการศึกษาการดาํเนินงาน

ส่งผลให้ทราบถึงสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตวับริษทั ซ่ึงนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาในลาํดบั

ถดัไป 



 3.3.3 นาํขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ทั้ง 3 บริษทัมาเปรียบเทียบเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา

กระบวนการทาํงาน กระบวนการรับมือของสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ให้มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

 

ผลการวจัิย 

 จากการศึกษาและเปรียบเทียบขอ้มูลดา้นผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์ดงักล่าว 

พบว่าผลกระทบท่ีเป็นสาเหตุหลกัของการขนส่งพสัดุล่าชา้ส่วนใหญ่เกิดจากการหยดุใหบ้ริการของ

ศูนยก์ระจายสินคา้ในบางพื้นท่ี การงดรับฝากสินคา้บางชนิดเป็นการชัว่คราว แต่ปัญหาและสาเหตุท่ี

เกิดข้ึนลว้นมาจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงการหยดุใหบ้ริการของแต่ละบริษทัยอ่ม

มีผลกระทบต่อธุรกิจในหลาย ๆ ดา้นตามมา เช่น ธุรกิจดา้นการขนส่ง Logistics ธุรกิจการคา้ขาย

ออนไลน์ เป็นตน้  

 สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลใหบ้ริษทัขนส่งหลาย ๆ บริษทัไดรั้บผลกระทบเป็นจาํนวน

มาก ไม่เพียงแต่ 3 บริษทัท่ีไดก้ล่าวถึง ส่วนใหญ่ลว้นเป็นการจดัการและการดาํเนินงานท่ีล่าช้า

ในช่วงระยะหน่ึงท่ีมีการแพร่ระบาดของโควิด-19ท่ีรุนแรงกว่าปกติ รวมไปถึงไม่สามารถส่งสินคา้

และพสัดุไปยงัต่างประเทศได ้เน่ืองจากบางประเทศนั้นมีมาตรการปิดประเทศแมแ้ต่การขนส่ง

สินคา้และพสัดุยงัไม่ไดรั้บการยกเวน้ จึงทาํใหมี้พสัดุตกคา้งอยูย่งัประเทศตน้ทางจนสินคา้บางอยา่ง

ไดรั้บความเสียหายจนไม่สามารถทาํการขนส่งต่อไปได ้

 

สรุปผลการศึกษา 

 การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นบัเป็นตวัอยา่งหน่ึงของภยัพิบติัท่ีส่งผลกระทบต่อ

ระบบทางด้านโลจิสติกส์ และยงัส่งผลต่อระบบการจัดเก็บสินคา้ในบางประเภทเน่ืองจากไม่

สามารถนาํสินคา้ไปส่งมอบไดต้ามกาํหนดเวลา ซ่ึงจากผลการศึกษาผลกระทบและปัญหาท่ีเกิดจาก

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลใหต้อ้งหยดุใหบ้ริการชัว่คราวและส่งมอบพสัดุล่าชา้ในพื้นท่ีท่ีมีการ

ระบาดของโรคโควิด-19  และสินคา้บางอย่างไดรั้บความเสียหาย ผูป้ระกอบการและผูใ้ชบ้ริการ

หลายรายไดรั้บผลกระทบกนัเป็นจาํนวนมาก  

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิดส่งผลใหร้ายไดข้องธุรกิจขนส่งสินคา้ก่อนและหลงั

ท่ีมีการระบาดพบว่าจาํนวนรอบการให้บริการลดลงจากเดิม เน่ืองจากสถานการณ์โควิด -19 ทาํให้

ไม่สามารถขนส่งสินคา้ออกนอกประเทศไดแ้ละพื้นท่ีบางแห่งในประเทศได ้ตามมาตรการล็อก

ดาวน์ประเทศ และยงัทาํใหเ้ศรษฐกิจในประเทศชะลอลงเพราะไม่มีนายทุนมาลงทุน 



 ผลกระทบต่อรายไดจ้ากสถานการณ์โควดิ -19 พบว่าผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีรายได้

จากการให้บริการขนส่งสินคา้ออกนอกประเทศและขนส่งสนคา้ภายในประทศ เม่ือไม่สามารถ

ขนส่งสินคา้ออกนอกประเทศหรือสถานท่ีต่าง ๆ ไดต้ามตอ้งการ ก็ตอ้งหางานในประเทศมากข้ึนจึง

ทาํใหผู้ป้ระกอบการมีการแยง่งาน รายไดต่้อเท่ียวกล็ดลงจากเดิม  

 การระบาดท่ีรุนแรงข้ึนเร่ือย ๆ จนทาํใหปั้จจุบนัมีพนกังานขนส่งสินคา้และพสัดุหลาย

บริษทั หลายพื้นท่ีติดเช้ือโควิด-19  รวมถึงการขยายมาตรการลอ็กดาวน์ออกไปอีกอยา่งนอ้ย 14 วนั 

อาจส่งผลให้ศูนยก์ระจายพสัดุท่ีสาํคญัในบางพื้นท่ี รวมถึงสาขารับ-ส่งพสัดุบางแห่งอาจจะไดรั้บ

ผลกระทบทาํให้ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการขนส่งพสัดุไปยงัพื้นท่ีปลายทางนานข้ึนกว่าช่วงปกติ ซ่ึง

ส่งผลให้ธุรกิจขนส่งพสัดุไดรั้บผลกระทบและทาํใหก้ารจดัส่งสินคา้ติดขดัชัว่คราว อีกทั้งยงัมีการ

แข่งขนัของธุรกิจท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในดา้นราคาขนส่ง ก็อาจทาํให้ภาพรวมธุรกิจคาดว่าในปีน้ี

รายไดจ้ะยงัเติบโต แต่กต็อ้งเผชิญกบัความยากลาํบากในการทาํธุรกิจ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 - มีการติดตั้งเคร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิทุกท่ีสาขาท่ีให้บริการ และเพิ่มความถ่ีในการทาํ

ความสะอาดทุก 20 นาที รวมถึงร้านท่ีอยู่ในเครือข่ายของบริษัทดังกล่าวทั่วประเทศทุกแห่ง 

โดยเฉพาะจุดท่ีใหบ้ริการลูกคา้ อาทิ มือจบัประตู จุดกดบตัรคิว เกา้อ้ี เคาน์เตอร์ใหบ้ริการ เป็นตน้ 

 - ดาํเนินงานตามมาตรการเวน้ระยะห่าง หรือ Social Distancing โดยเฉพาะในจุดนัง่

พกัและพื้นท่ีเพื่อรอการใหบ้ริการ 

 - บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการ เน้นย ํ้ าให้เจ้าหน้าท่ีสวมใส่หน้ากากอนามยั

ตลอดเวลา ลา้งมือทุกคร้ังหลงัมีการสมัผสักบัจดหมาย พสัดุ และการออกไปปฏิบติังานนอกพื้นท่ี 

 - สาํหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานในพื้นท่ีท่ีมีการระบาด บริษทัควรแจกหนา้กากอนามยั  

เจลแอลกอฮอลล์า้งมือ เพื่อความสะอาด และปลอดภยั 

 - ทุกบริษทัควรมีการกาํชบัให้เจา้หนา้ท่ีทุกคนในสถานประกอบการทุกพื้นท่ีคอยเฝ้า

ระวงัและสังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย หากมีอาการใดอาการหน่ึงใหรี้บพบแพทยแ์ละรายงาน

อาการตามความเป็นจริงโดยไม่มีการปกปิดทนัที 

 - พ่นนํ้ ายาฆ่าเช้ือโรคลงบนส่ิงของ ของฝาก สินคา้ท่ีส่งผ่านทางบริษทัขนส่งพสัดุขา

เขา้ท่ีมาจากพื้นท่ีเส่ียงและต่างประเทศทุกช้ิน 

 - บริการฝากส่งส่ิงของนอกสถานท่ี (Pick up service) ซ่ึงเป็นบริการรับ – ส่งส่ิงของ

และพสัดุในประเทศแบบไม่จาํกดัจาํนวนช้ิน ณ ท่ีอยู่ของลูกคา้ ผ่านพนักงาส่งพสัดุในพื้นท่ีและ



รถยนต์ท่ีให้บริการรับฝากส่ิงของ ท่ีมีสัญลกัษณ์ Pick Up Service เพื่ออาํนวยความสะดวกและ

สนบัสนุนการอยูบ่า้นลดการแพร่เช้ือ 

 - สําหรับผูใ้ชบ้ริการท่ีไม่ตอ้งการลงนามรับส่ิงของ สามารถแจง้ให้แจง้พนักงานส่ง

พสัดุ บนัทึกช่ือ-นามสกลุ แทนการลงนามได ้เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 

 - ควรวางแผนรับมือต่อสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น แผนการขาย แผนการ

ขนส่ง แผนการรับมือ ตลอดจนการมองวิกฤตใหเ้ป็นโอกาสวา่ดาํเนินงานอยา่งไรจึงสามารถอยูร่อก

บนยคุโควิดได ้
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