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บทคัดย่อ 

      การวิจยัครั9 งนี9 มีวตัถุประสงค ์ เพืBอศึกษากลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจ

ของ บริษทั สุภาษร ทรานสปอร์ต จาํกดั งานวิจยันี9 เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพใชว้ิธีการสัมภาษณ์ระดบัลึกโดย

กลุ่มเป้าหมายทีBใชใ้นการวิจยัครั9 งนี9  ได้แก่ กรรมการผูจ้ดัการและพนกังานรวมทั9งสิ9น 4 คนนอกจากนี9ยงัใช้

วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมของการปฏิบตัิงานจริงจากการศึกษาพบว่า บริษทั สุภาษร ทราน

สปอร์ต จาํกดั มีรูปแบบการดาํเนินธุรกิจแบบแบ่งตามสายงานหลกัคือ มีการแบ่งแยกหนา้ทีBความรับผิดชอบ

ตามแต่ละแผนกเพราะสามารถควบคุมการทาํงานและแก้ไขขอ้ผิดพลาดทีBเกิดจากการทํางานได้ง่ายทาง

ผูป้ระกอบการมีกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจคือให้ความสําคญักบัการให้บริการอย่างมีคุณภาพและครบวงจร

ทางด้านราคาจะพิจารณาจากรูปแบบและเงืBอนไขการให้บริการให้สอดคลอ้งกับคุณภาพของบริการและ

ความตอ้งการของลูกคา้ให้ได้มากทีBสุด และกลยุทธ์ช่องทางการให้บริการมีค่อนขา้งหลายรูปแบบ ทาํให้

ลูกคา้สามารถติดต่อไดส้ะดวกรวดเร็ว เพืBออาํนวยความสะดวกให้แกลูกคา้ให้ไดม้ากทีBสุด มีความเชีBยวชาญ

ในการขนส่งสินคา้ในรูปแบบต่างๆทีBครอบคลุมทัBวประเทศ ทาํให้ลูกคา้ทีBมาใชบ้ริการของบริษทัมัBนใจได้ว่า

จะไม่มีขอ้ผิดพลาดหรือความเสียหายทีBเกิดจากการขนส่งทีBไม่ถูกตอ้ง นอกจากนี9จากการศึกษายงัพบว่า

ผูป้ระกอบการประสบปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจดังนี9  1) ปัญหาเรืBองพนักงานขบัรถขนส่ง

สินค้า 2) ปัญหาเรืBองต้นทุนการขนส่ง 3) ปัญหาความสอดคล้องระหว่างนโยบายและการปฏิบัติงาน                

4) ปัญหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

บทนํา 

      บริษทั สุภาษร ทรานสปอร์ต จาํกัด ประกอบกิจการเกีBยวกบั การขนส่งโดยรถยนต์ประจาํทาง ทั9งการ

ให้บริการขนส่งสินคา้โรงงาน อุตสาหกรรมและขนยา้ยอืBนๆทัBวประเทศ ทั9งรูปแบบ วิBงเทีBยว,รายวนั,ราย

เดือน และพร้อมบริการพนักงานยกสินคา้ รถกระบะบรรทุก,รถบรรทุก 6-10ลอ้,รถบรรทุกแบบมีลิฟท์ฝา

ทา้ย,รถเทรนเลอร์ พร้อมด้วยบริการดา้น กรมศุล สรรพกร การนําเขา้-ออกสินคา้ต่างๆแบบถูกตอ้งรวดเร็ว

กบัดา้นควบคุมดูแลการจดัส่ง,คลงัสินคา้,กระจายสินคา้ไปยงัลูกคา้ มีให้บริการ, และพร้อมบริการตลอด 24 

ชม.รวมถึงเป็นของยุคของเทรนด์ของพ่อคา้แม่คา้ทีBนิยมสัBงของจากจีนทาํให้ความสนใจของผูค้นส่วนใหญ่

ได้หันมาอุปโภคบริโภคทั9งสินคา้จากจีนกันมากขึ9น ทําให้ในปัจจุบันมีผูป้ระกอบการในกลุ่มธุรกิจการ

บริการขนส่งเพิBมมากขึ9น ย่อมส่งผลให้เกิดการแข่งขนัทีBรุนแรงขึ9น ซึB งหากผูบ้ริษทัให้บริการขนส่งสินคา้

ระหว่าง ประเทศทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นในเรืBองของความรวดเร็วในการตอบสนอง



ความ ตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้งตรงตามเวลาและสถานทีBทีBลูกคา้กาํหนดราคา การดาํเนินงานทีBมีตน้ทุนตํBากว่า

คู่แข่งขนัและคุณภาพของการบริการ ย่อมสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ และสร้างความไดเ้ปรียบทาง การ

แข่งขนัให้กับบริษทัขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศอนัส่งผลต่อผลประกอบการและความสามารถในการทาํ

กาํไรของกิจการนั9นให้เติบโตขึ9นไดอ้ย่างมัBนคง 

      ด้วยเหตุผลดังกล่าวขา้งตน้ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจทีBจะศึกษาเรืBองกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของ บริษทั 

สุภาษร ทรานสปอร์ต จาํกดั รวมถึงปัญหาและอุปสรรคทีBเกิดจากการดาํเนินธุรกิจของกรณีศึกษา บริษทั สุภา

ษร ทรานสปอร์ต จาํกัด เพืBอเป็นการศึกษาโครงสร้างของบริษทั รูปแบบการทาํงาน การแก้ปัญหาในการ

ประกอบธุรกิจการให้บริการขนส่งโดยรถยนตป์ระจาํทาง รวมไปถึงเป็นการประเมินผลประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของบริษทั ซึBงผลจากการศึกษาครั9 งนี9จะเป็นขอ้มูลและแนวทางในการศึกษารูปแบบของบริษทั

ขนส่งให้แก่ผูที้Bดาํเนินธุรกิจขนส่งรายอืBนต่อไป  

 

ทบทวนวรรณกรรม  

      ผูว้ิจยัไดท้าํการสืบคน้งานวิจยัทีBเกีBยวขอ้งในเรืBองกลยุทธ์การดาํเนินงานธุรกิจ กรณีศึกษา บริษทั สุภาษร 

ทรานสปอร์ต จํากัด เพืBอเป็นแนวทางการดําเนินงานวิจยัดังนี9  ได้ศึกษาเกีBยวกับบริษัทขนส่งสินคา้ของ

ประเทศอินเดียทีBก่อตั9งขึ9นในปี 1993 ได้เติบโตในด้านผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ผูบ้ริหารของบริษัทมีความ

ห่วงใยเกีBยวกบัปัญหาการจดัการทรัพยากรมนุษยภ์ายในองคก์รทั9งในดา้นการขาดการประเมินคุณภาพการ

สืBอสารภายในองค์กรทีBไม่ได้ประสิทธิภาพการขาดความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะการรักษาพนักงานทีBมี

คุณภาพให้ยงัคงอยู่ภายในองคก์ร วิไลลกัษณ์  มาพิทกัษ ์(อา้งจาก Elbert, 2012) ได้ศึกษาการบริหารจดัการ

ความเสีBยงสําหรับการขนส่งทางอากาศ มีวตัถุประสงคค์ือ ประเมินผลการบริหารจดัการความเสีBยงทีBเป็นไป

ได้สําหรับการขนส่งทางอากาศกบัการพฒันากลยุทธ์การบริหารจดัการความเสีBยง โดยมีกรณีศึกษาคือการ

วดัผลประโยชน์จากการกาํหนดราคาในการทาํสัญญาระยะยาวและป้องกนัความเสีBยงทางการเงินในมุมมอง

ของตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศ ผลจากการศึกษาคือตวัแทนขนส่งสินคา้ทางอากาศสามารถไดก้าํไรจาก

การกําหนดราคาแบบ ยืดหยุ่นในการทําสัญญาระยะยาวเพืBอป้องกันความเสีBยงทางการเงินจากตน้ทุน

เชื9อเพลิงทีB เพิBมสูงขึ9 น วิไลลักษณ์ มาพิทักษ์ (อ้างจาก  Burkovskis, 2008) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการขนส่งสินคา้ของ บริษทัตวัแทนขนส่งสินคา้ทีBช่วยให้ลูกคา้ของบริษทัเลือกทีBจะปฏิเสธการ

บริการทีBไม่จาํเป็นและเน้นถึงความสามารถหลกัของธุรกิจแทน ปัจจุบนันี9 ยงัไม่มีคาํจาํกัดความ บทบาท

หน้าทีBของคาํว่า ตวัแทนขนส่ง สินคา้ระหว่างประเทศ ดังนั9นปัญหาทีBเกิดจากการรวมกระบวนการระหว่าง

ประเทศของบริษทัตวัแทนขนส่งสินคา้คือ ลดประสิทธิภาพของกิจกรรมและทาํให้เกิดปัญหาเพิBมขึ9นในด้าน

การคา้ระหว่างประเทศ ในอนาคตบทบาทของบริษทัตวัแทนขนส่งสินคา้ในห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์จะ

เพิBมขึ9นอีกทั9งลูกคา้ยงัมีความตอ้งการในการบริการโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบ  และทุกบริษทั ต่างประสบ

ปัญหาในเรืBองของค่าใชจ้่ายในการขนส่งระยะเวลาในการขนส่งสินคา้เส้นทางการขนส่งและความปลอดภยั



ในการขนส่งซึB งเป็นปัญหาทีBเกิดขึ9นในปัจจุบนัจะคิดหาวิธีอย่างไรเพืBอพฒันาในเรืBองของเวลาในการขนส่ง

เส้นทางการขนส่งและความปลอดภยัในการขนส่งประหยดัค่าใชจ้่ายพฒันาความปลอดภยัในการขนส่งด้วย

เพืBอให้ทนัต่อยุคสมยัทีBภาวะของเศรษฐกิจทีBมีการแข่งขนักันอย่างรุนแรงอีกทั9งยงัมีอุปสรรคม์ากมายหลาย

อย่างไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งขนัในปัจจุบนัและอนาคตจึงเล็งเห็นความสําคญัดา้นการขนส่งสินคา้เป็นอย่างมาก

โดยแต่ละ บริษทั มีการตดัสินใจเลือกทีBจะใช้ขนส่งสินคา้ทีBแตกต่างกนัและคาํนึงถึงความสําคญัของปัจจยั

ต่างๆเช่นความพึงพอใจการให้บริการคุณภาพการบริการทีBเขา้มาเกีBยวขอ้งเพืBอตดัสินใจเลือกการใชบ้ริการรถ

ขนส่งนั9นแตกต่างกนัออกไปดว้ยเช่นกนั (คาํนาย อภิปรัชญากุล, 2550) อย่างไรก็ตามมีผูป้ระกอบการ 

โลจิสตกิส์และขนส่งสินคา้ตอ้งเลิกกิจการไปในสภาวะเศรษฐกิจทีBมีความผนัแปรค่อนขา้งสูงและภาวการณ์

แข่งขนัทีBมีความรุนแรงขึ9นเรืBอย ๆ ธุรกิจขนส่งสินคา้เอกชนโดยรถบรรทุกจะสามารถอยู่รอดและทาํกาํไรได้

จาํเป็นตอ้งศึกษาเพืBอให้ทราบถึงปัจจยัทีBมีผลต่อลูกคา้เป้าหมายในการเลือกใช้บริการเพืBอก่อให้เกิดการใช้

บริการอย่างต่อเนืBอง (ประชด ไกรเนตรและบุญเลิศ จิตตั9งวฒันา, 2548) 

      จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีBเกีBยวข้อง ผูว้ิจัยได้ประยุกต์แนวความคิด ทรรศนะต่างๆ ของ

นักวิชาการทีBเกีBยวขอ้งกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึB งเป็นผลต่อการศึกษาวิจยัเรืBองรูปแบบและกล

ยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจกรณีศึกษา บริษทั สุภาษร ทรานสปอร์ต จาํกัด ซึB งประกอบไปด้วยกลยุทธ์ทีBใชใ้น

การประกอบกิจการในดา้นต่างๆ  

 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

      การวิจยัครั9 งนี9 เป็นการศึกษา กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ บริษทั สุภาษร ทรานสปอร์ต จาํกดั ซึBงเป็นการ

วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยอาศยัวิธีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) วิธีนี9 เป็นวิธีทีBให้

บุคคลอธิบายเรืBองราวและเหตุการณ์ต่างๆ ทีBตนเองไดป้ระสบพบเจอมา โดยทีBจะมีฐานความคิดว่ามนุษยจ์ะรู้

ดีในสิBงทีBตนเองประสบมาผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีปรากฏการณ์วิทยาในการวิจยัเนืBองจากในการเก็บขอ้มูลนั9นต้อง

อาศยัขอ้มูลจากประสบการณ์ของผูป้ระกอบการและพนกังาน นอกจากนี9ยงัศึกษาจากหนงัสือเอกสารขอ้มูล

ทางวิชาการเพืBอให้ไดข้อ้มูลทีBเป็นประโยชนต์่อการวิเคราะห์ให้ไดม้ากทีBสุดโดยมีวิธีการดาํเนินการวิจยัโดย

แบ่งขั9นตอนดังนี9 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีBเกีBยวข้องเพืBอเป็นแนวทางในการศึกษาจากนั9นสร้าง

เครืBองมือทีBใชใ้นการวิจยัเพืBอนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และ

สรุปผลขอ้มูลสุดทา้ยเป็นการสรุปผลการศึกษาของงานวิจยัและขอ้เสนอแนะ 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรืBอง กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของ บริษทั สุภาษร ทรานสปอร์ต เป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) วิธีวิทยาการศึกษาปรากฎการณ์ (Phenomenology) ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

(Participant Observation) ของผูท้ําวิจยัและการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth lnterview) กับผูใ้ห้ข้อมูลหลกั



โดยมีแนวคาํถามการวิจยัทีBมีรายละเอียดของคาํถามเกีBยวกับการดาํเนินธุรกิจของ บริษัท สุภาษร ทราน

สปอร์ต จํากัด ซึB งคาํถามประกอบด้วยประเด็นทางด้าน ประวตัิความเป็นมาทางธุรกิจการดาํเนินธุรกิจ         

กลยุทธ์ทีBทาํให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินธุรกิจพร้อมทั9งวิธีการ

แกปั้ญหาซึBงการสัมภาษณ์เพืBอนาํเสนอขอ้มูลในการศึกษาแบ่งเป็น 4 ตอนดงันี9  

ตอนทีB 1 การดาํเนินธุรกิจของ บริษทั สุภาษร ทรานสปอร์ต จาํกดั  

บริษทั สุภาษร ทรานสปอร์ต จาํกัด มีวตัถุประสงคก์ารดาํเนินกิจการ เพืBอให้บริการขนส่ง ทีBตั9งขึ9น

เมืBอวนัทีB 21 สิงหาคม 2558 เป็นเวลากว่า 6 ปี เปิดให้บริการทุกวนั ทีBให้บริการเกีBยวกบั การขนส่งโดยรถยนต์

ประจาํทาง ทั9งการให้บริการขนส่งสินคา้โรงงาน อุตสาหกรรมและขนยา้ยอืBนๆทัBวประเทศทุกรูปแบบ ทั9ง

รูปแบบ วิBงเทีBยว,รายวนั,รายเดือน และพร้อมบริการพนกังานยกสินคา้ รถกระบะบรรทุก,รถบรรทุก 6-10ลอ้,

รถบรรทุกแบบมีลิฟท์ฝาทา้ย,รถเทรนเลอร์ พร้อมด้วยบริการด้านกรมศุล สรรพกร การนําเขา้-ออกสินคา้

ต่างๆแบบถูกตอ้งรวดเร็วกบัดา้นควบคุมดูแลการจดัส่ง,คลงัสินคา้,กระจายสินคา้ไปยงัลูกคา้ มีให้บริการ, 

และพร้อมบริการตลอด 24 ชม ทัBวทุกภูมิภาค ทั9งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้

ซึBงบริษทั สุภาษร ทรานสปอร์ต จาํกดั ดาํเนินกิจการมากกวา่ 6 ปี ทีBมีบริการครบวงจร สะดวก รวดเร็ว และมี

ความเป็นมืออาชีพ มีให้ค ําแนะนําตลอดการดําเนินงานตั9 งแต่ต้น จนจบการทํางาน และมีราคาทีB

สมเหตุสมผลทาํให้มีลูกคา้มาใชบ้ริการทีBบริษทัอยู่ตลอด ทั9งลูกคา้เก่าทีBใชบ้ริการอยู่แลว้ และลูกคา้ใหม่ทีBเขา้

มาใชบ้ริการใหม่ ทาํให้บริษทัเติบโตอย่างต่อเนืBอง และมัBนคง 

ตอนทีB 2 รูปแบบการดาํเนินธุรกิจของ บริษทั สุภาษร ทรานสปอร์ต จาํกดั  

1. ฝ่ายบริหารหรือผูจ้ดัการมีหน้าทีBเกีBยวกบัการกาํหนดนโยบายในการบริการการติดต่อเพืBอการซื9อ

ขายและการเจรจาเกีBยวกบัการบริการขนส่งสินคา้ และการพิจารณารับพนกังานขา้ทาํงานและการพิจารณา

เกีBยวกบัค่าใชจ้่ายทีBหมดของบริษทั  

2.ฝ่ายขายและการตลาดมีหน้าทีBติดต่อกบัลูกคา้ทางทีBมาติดต่อโดยตรงทางบริษทัและให้คาํแนะนาํ

เกีBยวกบัการบริการขนส่งภายในของบริษทัทั9งหมด การทาํสืBอโฆษณาบริการขนส่งสินคา้ภายในประเทศทัBว

ทุกภูมิภาค ทั9งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้เพืBอทาํการสร้างการรับรู้ของลูกคา้

ผ่านช่องออนไลน ์และกระตุน้ให้เกิดการใช้บริการในช่องทางต่างๆ รวมทั9งการสร้างความไวว้างใจให้กบั

ลูกคา้ทีBเขา้มาใชบ้ริการของบริษทั  

3. ฝ่ายเอกสารมีหนา้ทีBจดัทาํเอกสารและเก็บรวบรวมรายละเอียดทั9งหมดของ บริษทั เช่น ใบกาํกบั

ภาษีต่าง ๆ ทีBตอ้งส่งทุกปี บญัชีทุกรูปแบบจดัทาํเอกสารเกีBยวกบัภาษปีระเภทตา่ง ๆ  ของ บริษทั จดบนัทึกเป็น

รายงานในทีBประชุม เป็นตน้  

4. ฝ่ายแอดมินมีหนา้ทีBหลกัคือการให้บริการในการตอบขอ้ความลูกคา้ทางออนไลน์ผ่านโซเชียรตา่ง 

ๆ ทั9งทาง Facebook Line Instagram และผ่านทาง websiteของบริษทั โดยทีBจะให้ทั9งขอ้มูลและคาํแนะนํา

เกีBยวกับบริการขนส่งสินคา้รูปแบบต่างๆของบริษทั และราคาทีBลูกคา้จะไดท้ราบคราวๆของการใช้บริการ

และหนา้ทีBรองลงมาคือทาํการประสานงานให้กบัพนกังานเมืBอมีสินคา้มาจากลูกคา้ทีBมาเขา้ใชบ้ริการกับทาง



บริษทั เพืBอให้พนักงานขบัรถนาํสินคา้ไปส่งยงัปลายทางทีBลูกคา้ตอ้งการ และแอดมินจะช่วยซัพพอร์ทฝ่าย

ให้บริการหนา้บริษทั กรณีทีBมีลูกคา้ทีBมาใชบ้ริการหนา้บริษทัจาํนวนมาก กรณีมีงานขนสินคา้เขา้มามาก 

5.ฝ่ายพนักงานขบัรถ  มีหน้าทีBรับงานและเอกสารขอ้มูกการขนส่งจากแอดมิน นําสินคา้ไปส่งยงั

ปลายทางทีBลูกคา้ทีBทาํการนดัหมายไว ้วนั เวลา สถานทีB ไม่ว่าจะเป็นรายเทีBยว,รายวนั,รายเดือน แลว้แต่ตกลง

กนัไว ้ซึBงค่าจา้งจะเป็นไปตามทีBตกลงกนัไว ้

ขัCนตอนการใช้บริการ รถรับจ้างขนของ และ การขนส่งสินค้า 

บริษัทจะทําการตกลงอัตราราคาค่าบริการ รถขนของรับจ้าง หลังจากทีBแจ้งต้นทาง ปลายทาง 

สิBงของทีBจะขนยา้ย วนัเวลา ของลูกคา้แต่ละคน 

1. จ่ายค่ามดัจาํค่าจ้างสําหรับการขนสินคา้ก่อน 30% ของราคาทีBตกลงกันหรือชาํระเงินปลายทาง

ทั9งหมด ตามแต่จะตกลงกนั กรณีลูกคา้เก่าทีBเคยรับขนสินคา้กนัมาจะเก็บปลายทางไดท้นัที 

2. ทาํการเก็บค่าบริการขนส่งสินคา้ ในส่วนทีBเหลือ หลงัจากนาํสินคา้ขึ9นมาบน รถรับจา้ง เสร็จทีBตน้

ทาง หรือเก็บค่าบริการหลงัจากไปส่งทีBปลายทางแลว้ แลว้แต่ทีBตกลงกนั 

และก่อนทีBจะใชบ้ริการขนส่งสินคา้จากบริษทั ทาํการขนยา้ยสิBงของใดๆ ถา้ลูกคา้มีคาํถามหรืออยาก

ขอคาํแนะนาํทั9งเรืBองปริมาณสิBงของทีBตอ้งการขนยา้ย หรือเรืBองราคาค่าใชจ้่ายในการขนยา้ยสิBงของ คุณลูกคา้

สามารถโทรมารับคาํปรึกษาเกีBยวกบับริการขนส่งสินคา้ และประเมินราคาก่อนขนยา้ย รวมถึงการตรวจสอบ

เรืBองอตัราค่าใชจ้่ายให้ชดัเจนตามทีBบริษทัไดแ้จง้ไวเ้บืBองตน้ 

ตอนทีB 3 กลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั สุภาษร ทรานสปอร์ต จาํกดั  

1. กลยุทธ์การกาํหนดดา้นราคาทีBเหมาะสมคู่และมีความคุม้ค่าต่อการใช ้ราคาทีBว่าหมายถึงราคามนั

คุ ้มค่าแก่การใช้บริการ ไม่ได้มองว่าบริการมันแพงหรือราคาสูงทําให้ไม่อยากใช้บริการ แต่พอมาดูว่า

คุณภาพมนัดีมนัคุม้ค่าแลว้มนัทาํให้รู้สึกว่าบริการของบริษทัไม่ไดแ้พงขนาดนั9น และตอ้งมีมาตราฐานต่อ

การใชบ้ริการของบริษทัอีกดว้ย 

2. กลยุทธ์ด้านช่องทางการให้บริการค่อนขา้งไดเ้ปรียบคือมีทั9ง Website มีทั9ง Instagram มีทั9ง Line 

Official Account มีทั9 ง Facebook Fan page โดยมีแอดมินตอบข้อความตลอดเวลาแล้วก็มีให้บริการทาง

บริษทัโดยตรง คือ บริษทัเราพยายามทั9งหาช่องทางการให้บริการทีBมีความหลากหลายเพืBอให้คนรู้จักทั9ง

บริการขนส่งสินคา้ของบริษทั และบริษทัของเราและพยายามโปรโมทให้ทัBวถึงเพืBอให้ลูกคา้เขา้ถึงเราได้ง่าย

อีกดว้ย ให้สมเป็นโลกยุคใหม่ 

3.กลยุทธ์การสร้างบริการทีBมีคุณภาพ มีความน่าเชืBอถือ ตรงต่อเวลามากทีBสุด บริษทัรับขนสินคา้

หลายประเภท เช่น ขนส่งสินคา้ทางการเกษตร สินคา้โรงงาน ผลิตภณัฑ์อุปโภคบริโภค เนืBองจากธุรกิจ

ขนส่งในยุคปัจุบนันี9 ผูกกบับริการซื9อสินคา้หรือบริการออนไลน์มากขึ9น บริการขนส่งตอ้งมาพร้อมบริการทีB

ให้ความสะดวกและรวดเร็ว ยิBงบริการขนส่งภายในวนัเดียวได้ ยิBงตอบโจทย์และได้รับความนิยมจาก

ผูบ้ริโภคมากกว่า รวมทั9งสร้างมาตรฐานการขนส่งคุณภาพ ไม่ทาํให้เกิดความเสียหายแก่สิBงของหรือสินคา้

ตลอดจนนาํไปส่งถึงมือผูบ้ริโภคปลายทาง นอกจากนี9ในแง่การสร้างแบรนด์และทาํการตลาด การมีจุดแข็งทีB



ไม่เหมือนใครขึ9นมาขายหรือให้บริการจึงเป็นสิBงทีBบริษทัไดท้าํ เพราะจะช่วยให้แบรนด์น่าจดจาํและเป็นทีB

ตอ้งการในการเรียกใชบ้ริการต่อไป 

  4.กลยุทธ์ความเชีBยวชาญในการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ เนืBองจากบางบริษทั มีความถนดัใน

เรืBองของการส่งสินคา้ประเภท การขนส่งโดยรถยนต์ประจําทาง ทั9งการให้บริการขนส่งสินค้าโรงงาน 

อุตสาหกรรมและขนยา้ยอืBนๆทัBวประเทศ และพร้อมบริการพนกังานยกสินคา้ รถกระบะบรรทุก,รถบรรทุก 

6-10ลอ้,รถบรรทุกแบบมีลิฟทฝ์าทา้ย,รถเทรนเลอร์ พร้อมดว้ยบริการดา้น กรมศุล สรรพกร การนาํเขา้-ออก

สินค้าต่างๆแบบถูกต้องรวดเร็วกับด้านควบคุมดูแลการจัดส่ง,คลังสินค้า,กระจายสินค้าไปยงัลูกค้า มี

ให้บริการ, และพร้อมบริการตลอด 24 ชม ลูกคา้จึงสามารถมัBนใจไดว้่าจะไม่มีขอ้ผิดพลาดหรือความเสียหาย

ของสินคา้ทีBเกิดจาก การจดัการขนส่งสินคา้ทีBไม่ถูกตอ้ง เพราะบริษทัมีความชาํนาญในการทาํงานมากกว่า 6 

ปีจึงมัBนใจไดว้่าจะไดร้ับความคุม้ค่ากบัการมาเลือกใชบ้ริการกบัทางบริษทัของเรา 

ตอนทีB 4 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

สุภาษร ทรานสปอร์ต จาํกดั 

1.ปัญหาเรืBองพนกังานขบัรถขนส่งสินคา้ เป็นปัญหาทีBจะตอ้งโฟกสัเป็นลาํดบัแรก เนืBองจากคุณภาพ

ของพนกังานขบัรถเป็นสิBงทีBตอ้งเขม้งวดตั9งแต่ตน้ เริBมตั9งแต่การคดัเลือกควรมีการสอบสัมภาษณ์ ความรู้เรืBอง

รถ กฎจราจร ซึBงผูป้ระกอบการยงัไม่ค่อยใส่ใจมากนกั ควรมีการตรวจร่างกาย และการทดสอบขบัรถรวมถึง

การควบคุมดูแลและการตรวจวดัผล ควรมีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรซึB งเป็นเรืBองทีBสําคญัมาก ควร

แต่งตั9งและมอบหมายผูที้BรับผิดชอบเรืBองการอบรมพนักงาน จดัทาํคู่มือมาตรฐานในการปฏิบตัิงานการ

ปลูกฝังทศันคติ และจิตสํานึกในเรืBองของความปลอดภยับนท้องถนน และลดเวลาด้วยการใช้เส้นทางทีB

รวดเร็วเพืBอลดตน้ทุนการขนส่งให้กบับริษทั  
  2.ปัญหาเรืBองตน้ทุนการขนส่ง เป็นปัญหาทีBจะช่วยสร้างกาํไรให้กบับริษทัไดอ้ย่างมาก จึงจาํเป็นทีB

บริษทัจะตอ้งควบคุมเรืBองตน้ทุนให้ได ้เนืBองจากตน้ทุนทางโลจิสติกส์ส่วนใหญ่จะเป็นตน้ทุนทางขนส่งเป็น

หลัก ตัวอย่างเช่น ต้นทุนรถวิBง (Running Cost) เป็นต้นทุนของการขนส่งทีBเกิดจากค่านํ9 ามันเชื9อเพลิงมี

อัตราส่วนค่อนข้างสูงเมืBอเทียบกับค่าใช้จ่ายในด้านอืBน ซึB งถ้าทราบถึงสาเหตุของการสิ9นเปลืองนํ9 ามัน

เชื9อเพลิงเหล่านั9น ก็จะสามารถวางมาตรการสําหรับการประหยดัค่าใชจ้่ายลงไดอ้ย่างมาก เช่นกนัปัจจยัทีBเป็น

ตน้ทุนของการสิ9นเปลืองนํ9 ามนัเชื9อเพลิงของรถบรรทุกสามารถจาํแนกออกเป็น 4 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัด้าน

เทคนิค ปัจจยัดา้นการบาํรุงรักษาเครืBองยนต ์ ปัจจยัดา้นสภาวะแวดลอ้มภายนอก เช่น จราจรติดขดั ทางลาด

ชัน และปัจจยัด้านการขบัขีB ควรปลูกฝังพนักงานขบัรถให้ใช้นํ9 ามนัเชื9อเพลิงอย่างประหยดั จึงจะช่วยลด

ตน้ทุนให้กบับริษทัไดอ้ย่างมาก 

3.ปัญหาเรืBองความสอดคลอ้งระหว่างนโยบายและการปฏิบตัิงาน บริษทัจะมีการประชุมกันทุก ๆ  

สัปดาห์เพืBอระดมปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหารวมถึงตั9งกฎเกณฑ์หรือนโยบายต่าง ๆ เพืBอให้

สอดคลอ้งกับการทํางานของพนักงาน แต่ปัญหาคือการทีBพนักงานทาํงานหรือปฏิบตัิงานไม่ได้ตรงตาม

เป้าหมายหรือแผนตามทีBบริษทัไดว้างไว ้ทั9งนี9ด้วยระบบเทรนนิBงของ บริษทัยงัไม่แข็งแรงมากพอจึงทาํให้ 



บริษทัตอ้งกระตุน้ส่วนนี9 ให้มากขึ9นทางบริษทัจะกระตุน้พนักงานให้มีส่วนร่วมในการประชุมมากยิBงขึ9น

อย่างเช่น มีกิจกรรมเล็ก ๆ ให้ทาํร่วมกันในทีBประชุมเพืBอกระตุน้พนักงานงานให้อยากมีส่วนร่วมในการ

ประชุมอาจจะมีการตั9งคาํถามออกความคิดเห็นซึB งกนัและกันทั9งนี9ก็เพืBอทีBจะทาํให้พนักงานเขา้ใจหลกัการ

ทาํงานในหน้าทีBของตนเองและเพืBอทีBจะบรรลุตามเป้าหมายตามทีBบริษทัคาดหวงัไว ้เพืBอเพิBมศกัยภาพของ

พนกังานภายในบริษทัให้ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพตามความคาดหวงัของบริษทั 

  4.ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปสรรคสําคัญคือ ขาดการเชืBอมโยงเครือข่ายของการทาํ

ธุรกรรมระหว่างองคก์รดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทาํให้การติดต่อสืBอสารแลกเปลีBยนขอ้มูลระหว่างองคก์ร

ยงัคงไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีBควร อีกทั9งปัญหาเรืBองการจดัเก็บขอ้มูลการขนส่ง จึงจาํเป็นทีBจะตอ้งให้ขอ้มูล

แก่พนักงานในองค์กร เพืBอให้การสืBอสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากทีBสุด และควรนํานวตักรรมลํ9า

สมยัทีBผสมผสานแนวคิดการระบุพิกดัผ่านดาวเทียม GPS เขา้กบัฟังก์ชนัการทาํงานผ่านเทคโนโลยี เครือข่าย

สืBอสารไร้สาย ทีBจะช่วยให้สามารถควบคุม และติดตามทุกความเคลืBอนไหวของยานพาหนะจากทุกจุดใน

ประเทศ ผ่านจอภาพ พร้อมทาํการรายงานสภาวะของยานพาหนะนั9นๆได้ดีขึ9น ควรจดัอบรมพนักงานใน

องค์กร เพืBอทีBจะใช้ทรัพยากรในบริษทัให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ่มค่าต่อการใช้มากทีBสุด จะทาํให้การ

ทาํงานขององคก์รมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว คุม้ค่า และถูกตอ้ง 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

จากการดาํเนินการวิจยัในครั9 งนี9พบว่าการดาํเนินธุรกิจของ บริษทั สุภาษร ทรานสปอร์ต จาํกดั เป็น

ธุรกิจขนาดเล็กทีBมีการบริหารแบบแบ่งตามสายงานหลกัผูบ้ริหารและพนักงานมีความรู้ความสามารถและ

ประสบการณ์ทางด้านการดาํเนินงานของบริษทั เป็นอย่างดีนอกจากนี9ยงัเป็นบริษทัทีBเป็นบริษทัขนส่งโดย

รถยนต์ประจาํทาง ทั9งการให้บริการขนส่งสินคา้โรงงานอุตสาหกรรมและขนยา้ยอืBนๆทัBวประเทศ ทีBมีการ

ให้บริการอย่างครบวงจรตั9งแต่ตน้จนจบการดาํเนินงาน ทาํงานตลอด 24 ชัBวโมง สะดวก รวดเร็ว ไวใ้จได้ 

และทีBสําคญัราคาสมเหตุสมผล มีประสบการณ์มากกว่า 6 ปี ทีBอยู่ในภาคตะวนัออก มีกลยุทธ์การดาํเนิน

กิจการทีBชัดเจน และตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากทีBสุด จึงส่งผลต่อผลประกอบการและ

ความสามารถในการทาํกาํไรของกิจการนั9นให้เติบโตขึ9นไดอ้ย่างมัBนคง ทีBมีความเชีBยวชาญในการขนส่ง

สินค้าอย่างเป็นมืออาชีพ ทาํให้บริษทัดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างราบรืBน 

ส่วนขอ้เสนอแนะนั9นจากผลการศึกษาปัญหาภายในเช่นพนักงานทาํงานไม่บรรลุตามเป้าหมาย

พนักงานปฏิบตัิงานไม่ความสอดคลอ้งระหว่างนโยบายบริษทั และการใช้ทรัพยากรของบริษทัยงัไม่บรรลุ

เป้าหมายอย่างทีBควร ดงันั9นทางบริษทัควรจะมีการประชุมหรือรายงานผลการทาํงานของพนกังานในบริษทั

เป็นประจาํทุกสัปดาห์เพืBอเป็นการติดตามผลงานและจะไดท้ราบถึงส่วนทีBบกพร่องนอกจากนั9นเมืBอพนกังาน

พบความผิดพลาดหรือเกิดปัญหาในระหว่างการปฏิบตัิงานควรแจง้ฝ่ายบริหารหรือผูจ้ดัการในทนัทีเพืBอทีBจะ

ไดห้าทางแกไ้ขปัญหาทีBเกิดขึ9นไดท้นัเวลาและจากผลการศึกษาปัญหาภายนอกทีBไม่สามารถควบคุมได ้ เช่น



ภาวะเศรษฐกิจโรคระบาดของไวรัสโควดิ 19 ทีBเกิดขึ9นในปัจจุบนั ปัญหาการเมือง และปัญหาการปิดประเทศ

สัBงล็อคดาวน์ในปัจจุบนั เป็นตน้ผูบ้ริหารจึงควรติดตามข่าวสารเพืBอทีBจะวางแผนและเตรียมตวัให้พร้อมกบั

การเปลีBยนแปลงต่าง ๆ ทีBอาจจะเกิดขึ9นไวล่้วงหนา้  เพืBอจะไดร้ับมือกบัปัญหาทีBจะตามมาไดใ้นอนาคต 

 

กิตติกรรมประกาศ 

การปฏิบตัิสหกิจศึกษาครั9 งนี9 สําเร็จลงได้ดว้ยความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างยิBงจากอาจารย์

รณกฤต เศรษฐดาลี อาจารยที์BปรึกษารายงานสหกิจศึกษาทีBให้คาํปรึกษาแนะนําแนวทางทีBถูกต้องตลอด

ระยะเวลาการจดัทาํรายงานตลอดจนแก้ไขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ด้วยความละเอียดถีBถว้นและเอาใจใส่ด้วยดี

เสมอมาผูจ้ดัทาํรู้สึกซาบซึ9งในความกรุณาและเสียสละเวลาของท่านเป็นอย่างยิBงจึงกราบขอบพระคุณไว ้ณ 

โอกาสนี9  

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ทีBมีคุณค่าอย่างยิBงแก่

ผูจ้ดัทาํและขอขอบพระคุณพ่อแม่ครอบครัวและเพืBอน ๆ ทีBได้ให้ความช่วยเหลือและให้กาํลงัใจด้วยดีจน

รายงานสหกิจศึกษานี9 สําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีขอขอบพระคุณจากใจจริง 
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