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บทคัดย่อ  

การศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์ในการจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing)  
จากการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาในส่วนการบริหารจัดการในกระบวนการจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอกพบ
ปัญหา 2 ปัญหาคือ ปัญหาด้านกระบวนการจ้างผู้ให้บริการภายนอกล่าช้าจากสาเหตุการคัดเลือกผู้ให้บริการใช้ระยะ
เวลานานเกิน 1 วัน และต้องท ากระบวนการเดิมซ้ าๆ ทุกครั้งที่มีการจ้างผู้ให้บริการภายนอก อีกทั้งยังมีบางขั้นตอน
ที่ยังใช้โทรสารในการสั่งงาน และปัญหาเรื่องอัตราก าลังคนและเครื่องจักรกลไม่เพียงพอรองรับงานที่ไม่ใช่บริการ
หลักขององค์กรหรืองานบริการขนส่งสินค้าน้ าหนักต่ ากว่า 70 ตัน สาเหตุเกิดจากองค์กรต้องจัดสรรทรัพยากรให้
รองรับงานบริการขนส่งสินค้าน้ าหนักมากกว่า 70 ตันขึ้นไป ที่เป็นงานบริการขนส่งหลักขององค์กร  ดังนั้น
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก ก าหนดกลยุทธ์ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจ้างผู้ให้บริการภายนอก และสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับองค์กร เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนของการปรับปรุง
กระบวนการจัดจ้างผู้ให้บริการภายนอก โดยได้น าวิธีการท าสัญญาจ้าง Outsourcing แบบระยะยาว 1 ปี น าระบบ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ ซึ่งส่งผลให้สามารถลดขั้นตอนการท างานลงได้ 3 ขั้นตอน ระยะเวลาในการ
ในกระบวนการจัดจ้างลดลงเหลือ 1 วัน ลดจ านวนพนักงานลงได้ 1 คน และสามารถลดต้นทุนค่าบริการในการขนสง่
ลงได้เนื่องจากการให้บริการแบบเหมาเที่ยวจะมีต้นทุนค่าบริการที่ต่ ากว่าการให้บริการแบบรายเที่ยวซึ่งสามารถลด
ต้นทุนค่าบริการลงได้ 5% ในส่วนของการสร้างกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน จากการศึกษาพบว่างาน
บริการขนส่งสินค้าน้ าหนักต่ ากว่า 70 ตันขององค์กรมีต้นทุนค่าบริการสูงกว่าผู้ให้บริการภายนอก ผู้ศึกษาจึงเสนอ
แนวทางการก าหนดรูปแบบการให้ใหม่โดยเป็นที่ปรึกษาของงานท่ีไม่ใช่บริการหลักขององค์กรโดยคิดค่าบริการครั้ง
ละ 1,500 บาทต่อคน คิดเป็นก าไร 650 บาทต่อคน  
 
ค าส าคัญ: ผู้ให้บริการภายนอก; ตน้ทุน; ขนส่ง; กระบวนการ   
 



 
 

Abstract 
This research studies problems and proposes solutions for transportation sourcing process in a case 
study company.  This study reveals the causes of problems in sourcing process into two issues. 
Firstly, the sourcing process is time-consuming because supplier selection process takes time more 
than one day.  Moreover, the selection process is repeated every time when there is a request for 
transportation outsourcing service.  The process is still based on manual and fax to communicate 
order with suppliers.  The second issue is related to manpower and equipment which are not 
enough to deliver non- core service or transportation for less than 70 tons.  The cause of this 
problem is because the company has to allocate resources for transportation for over than 70 tons 
which is the main service.  Therefore, the objectives of this study are to develop and improve the 
sourcing process of hiring external transportation service providers, and to formulate strategies in 
order to increase competitiveness of the company.  To achieve these objectives, the researchers 
propose solutions by using long- term contract or one year contract, applying information 
technology into sourcing process.  As a result, the process can be reduced in three steps, the 
process time is decreased to one day and human resource can be reduced for one headcount. 
The long term contract can reduce five percentage of transportation cost.  The results show that 
the company’s transportation cost for less than 70 tons is not competitive compared to outsourced 
service provider. The researchers propose allocating resources for transportation more than 70 tons 
and outsource transportation of less than 70 tons to service provider and the company acts as a 
consultant for less than 70 tons and charge 1,500 baht per one consultant or the profit is 650 baht 
per one consultant.    
 
Keywords: External service providers; Cost; Transport; Process 
 
1. ที่มาและความส าคัญ  

ฝ่ายขนส่ง รับผิดชอบในการให้บริการงานขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์โรงไฟฟ้าแก่ธุรกิจเครือผลิต
ไฟฟ้า ซึ่งหากมีช่วงเวลาที่สินทรัพย์ว่างจากงานบริการแก่ผู้ใช้บริการภายในเครือธุรกิจการผลิตไฟฟ้าแล้ว ฝ่ายขนส่ง 
ได้ใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการรับงานบริการงานขนส่งแก่ผู้ใช้บริการภายนอก เพื่อเพิ่มรายได้
อีกทางหนึ่ง ประเภทผลิตภณัฑน์ั้นแบ่งผลติภัณฑ์หลกัท้ังหมดเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ งานบริการขนส่งทางบก งาน
บริการขนส่งทางน้ า และงานบริการซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ฝ่ายขนส่งได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถลดต้นทุน 
ดพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน และรองรับงานได้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กรและ
ความส าคัญของปัญหาดังนี ้ 

ประการที่หนึ่งคือ กระบวนการด าเนินการจ้างผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) มีขั้นตอนในการท างาน
มากและเป็นการจ้างท่ีต้องจ้างงานต่อ ท าให้เกิดการใช้เวลาในกระบวนการมาก เกิดการท ากระบวนการซ้ าๆ และยัง
มีบางข้ันตอนท่ียังใช้โทรสารในการสั่งงานอยู่ 



 
 

 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงปริมาณงานขนส่งสินค้าน้ าหนักต่ ากว่า 70 ตัน 

จากข้อมูลปริมาณงานขนส่งสินค้าน้ าหนักต่ ากว่า 70 ตัน ที่ด าเนินการจ้างผู้ ให้บริการภายนอก 
(Outsourcing) มีปริมาณการจ้างในปี 2557 ทั้งสิ้น 137 งาน ท าให้ต้องท ากระบวนการท าซ้ า 137 ครั้ง และในปี 
2558 (ม.ค.-มิ.ย.) มี 79 งาน มีกระบวนการท าซ้ า 79 ครั้ง 

ประการที่สองคือ อัตราก าลังคนและเครื่องจักรกลไม่เพียงพอรองรับงานท่ีไม่ใช่บริการหลักขององค์กรหรือ
งานบริการขนส่งสินค้าน้ าหนักต่ ากว่า 70 ตัน ถึงแม้ว่าจะมีกระบวนการด าเนินการจ้างผู้ให้บริการภายนอก 
(Outsourcing) ให้แก่ลูกค้า แต่พนักงานและเครื่องจักรมีไม่เพียงพอ เพราะพนักงานและเครื่องจักรที่มีต้องไป
ปฏิบัติงานขนส่งหลัก (ขนส่งมากกว่าน้ าหนัก 70 ตันขึ้นไป) และรูปแบบการตั้งงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ
ภาครัฐ คือ ตั้งงบประมาณล่วงหน้า 2 ปี ท าให้งบประมาณที่ขอตั้งไม่เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างโรงไฟฟ้า ท าให้ต้อง
ปฏิเสธงาน และในบางครั้ง ผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) ไม่พร้อมให้บริการ ท าให้เกิดการสูญเสียลูกค้า 
ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงาน อีกทั้งนโยบายการขยายก าลังการผลิตไฟฟ้าของภาครัฐบาล ส่งผลให้ฝ่าย
ขนส่งมีทรัพยากรไม่เพียงพอในการรับงานที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจในเครือการผลิตไฟฟ้าทั้งปัจจุบันและแผนงานอนาคต
ท าให้เสียโอกาสในการสร้างรายได้  

ดังนั้นผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาถึงปัญหาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยการปรับปรุง
กระบวนการจ้างผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) เพื่อลดขั้นตอน เวลาต้นทุน และเสนอการบริการรูปแบบใหม่
เพื่อให้องคก์รสามารถแข่งขันได้และเกิดการพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงต่อไป 
 
2. ทฤษฏีพื้นฐานและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการค้นคว้าเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งนี้  ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาทฤษฎี และความรู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อน ามาวิเคราะห์ และวิจัยในปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ทราบลักษณะของปัญหาอย่างมีหลักการและค้นหา
แนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพให้องค์การสามารถแข่งขันต่อไปได้อย่างยั่งยืน โดยมีเนื้อหาสาระ
ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการใช้ Outsourcing  
ปัจจุบันนั้น ทุกองค์กรต้องการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะนึกถึงใน

การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์การในด้านการลดต้นทุนคือ การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านการขนส่งภายนอก 
(Logistics Outsourcing) ข้อดีจากการจัดจ้าง Outsourcing การที่องค์การมีเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจนขึ้น 
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องค์การสามารถมุ่งความสนใจไปยังบริการหลักได้อย่างเต็มที่  สามารถล าดับความส าคัญของบริการต่างๆ ได้ดีขึ้น 
ควบคุมต้นทุนโดยรวมได้ ขีดความสามารถที่ผู้ให้บริการ Outsourcing มีจะส่งผลให้องค์การมีความสามารถที่เพิ่ม
สูงขึ้นด้วยช่วยให้องค์การทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กแข่งขันได้  

โดยทั่วไป Logistics Outsourcing จะมีอยู่ด้วยกัน 5 ระดับดังนี ้
1. โลจิสติกส์ภายในองค์การ 
2. ผู้จัดหาบริการด้านโลจิสติกส์ (2PL)  
3. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ล าดับที่ 3 (3PL)  
4. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ล าดับที่ 4 (4PL)  
5. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ล าดับที่ 5 (5PL)  

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎี Make or Buy Decision (Ken Platts David Probert) 
กิจการควรท าเอง หรือควรใช้ผู้ให้บริการภายนอก การพิจาณาเพื่อการตัดสินใจในเลือก คือ 

ต้นทุนต่ าท่ีสุด แนวทางการเลือก Make or Buy มักจะมีคนแนะน าให้องค์การเน้นที่สมรรถภาพหรือการบริการหลัก 
(Core Competencies) ของตนเอง แต่กิจกรรมใดจัดอยู่ในกลุ่ม Core Competencies ที่ควรจะด าเนินการเอง 
สามารถวิเคราะห์ได้โดยอาศัย 2 หลัก ได้แก่  

 
1. การพึ่งพา 

1.1 การพึ่งพาก าลังการผลิต  
1.2 การพึ่งพาความรู้  

2. ความเกี่ยวเนื่องกันของผลิตภัณฑ์ 
2.1 ผลิตภณัฑ์ Modular ผลติภณัฑ์เป็นอิสระต่อกัน  
2.2 ผลิตภณัฑ์ Integral มีชิ้นส่วนย่อยที่เกี่ยวข้องกัน  

2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์และการวางแผนอัตราก าลัง (Manpower Planning)  
การก าหนดกรอบอัตราก าลังนั้นจะช่วยท าให้องค์การมีปริมาณพนักงานท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ

ทรัพยากรต่างๆ ขององค์การ หน่วยงานในองค์การบางหน่วยงานก็มีทั้งการขาดอัตราก าลัง และอัตราก าลังที่มาก
เกินไป ดังนั้นประโยชน์ของการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลงัจะช่วยในเรื่อง การพยากรณ์อัตราก าลังให้เหมาะสม
กับงานที่ท า ระยะเวลาที่ด าเนินการ ช่วยในเรื่องการใช้เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการด าเนินงานขององค์การ 
ในด้านต่างๆ ช่วยให้คนในองค์กรเข้าใจในการวางแผนอัตราก าลังคน เพื่อพร้อมส าหรับการเตรียมหามาตรการต่างๆ 
มารองรับ และแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในอนาคต และยังช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับก าลังคนในหน่วยงานต่างๆ 
ในองค์การ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงได้ถึงการวางแผนอัตราก าลังในอนาคตได้อีกด้วย 

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีต้นทุน 
การขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจทั้งในส่วนการจัดหา การผลิต การจัดจ าหน่ายและการขาย 

ดังนั้นต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่ส าคัญอย่างหนึ่ง และจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ
ขององค์การด้วย โครงสร้างต้นทุนมักประกอบด้วย  

1. ต้นทุนคงที ่(Fixed cost)  
2. ต้นทุนผันแปร (Variable cost)  
3. ต้นทุนรวม (Total cost)  



 
 

ต้นทุนการขนส่งขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดราคาค่าขนส่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายการขนส่ง ปริมาณ
หรือน้ าหนักของสิ่งของ ระยะเวลาที่ใช้ ระยะทาง ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย เป็นต้น 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กชนันท์ (กชนันท์ นพพิมาน,2548) ได้ศึกษาผลจากการจัดซื้อพัสดุของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยใช้วิธี

จัดท าสัญญาระยะยาวเปรียบเทียบกับการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาปกติครั้งต่อครั้ง พบว่าการจัดซื้อโดยการท า
สัญญาระยะยาวจะช่วยลดขั้นตอนกระบวนจัดซื้อลงได้ จึงท าให้ระยะเวลาในการด าเนินการ และค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการจัดซื้อลดลง อีกทั้งวิลาสิน ี(วิลาสิน ีรัตนะรัต,2549) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารการขนส่งสินค้า เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นท่ีท าให้การขนส่งขาดประสิทธิภาพ ซึ่งพบว่ากลยุทธ์ที่องค์กร
ควรน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพส าหรับการบริหารการขนส่งนั้นคือ การจัดจ้างบริการภายนอก (Outsourcing) เพื่อ
แก้ไขปัญหาความไม่พอเพียงของพาหนะที่ใช้ในการขนส่งซึ่งส่งผลให้เกิดการล่าช้าในการท างาน กระทบต่อความ
ไว้วางใจของผู้ใช้บริการ นอกจากน้ีผู้ท าการค้นคว้ายังพบว่าการน าระบบเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ทมาใช้จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการขนส่งและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ นอกจากน้ัน สรวิศ (สรวิศ รัตนพิไชย,2551) ได้
ศึกษาถึงกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุโดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) หาแนวทาง
การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อเพื่อลดระยะเวลาการด าเนินงาน ใช้แนวคิดการท าสัญญาซื้อขายระยะยาวเพื่อลด
ระยะเวลาในการจัดซื้อ แล้ววัดประสิทธิภาพของกระบวนการจัดซื้อตามแบบการด าเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR 
MODEL) จากการศึกษาพบว่า ถ้าปรับปรุงการคัดเลือกผู้ขายและการตรวจรับพัสดุ โดยใช้การขึ้นทะเบียนผู้ขาย
(Vendor Lists) การท างานคู่ขนาน จะช่วยให้ลดระยะเวลาการจัดซื้อจัดหารวมลง และการน าสัญญาระยะยาวมาใช้
งานนั้นจะช่วยลดระยะเวลาการจัดซื้อจัดหาลงได้เช่นกัน 

นอกจากนั้น จุฑามาศ (จุฑามาศ กาญจนเทียนทิพย์,2554) ได้ศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนการ
ขนส่งส าหรับการจ้างผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ เพื่อท าการวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้าระหว่างการ
ขนส่งที่ด าเนินการเองกับการจ้างผู้ให้บริการภายนอก จากการศึกษาพบว่าต้นทุนการขนส่งที่ด าเนินการเองมีต้นทุน
สูงกว่าการจ้างภายนอกเรื่องจากมีการปรับเพิ่มเงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง และราคาน้ ามันเชื้อเพลิงสูงขึ้น ดังนั้นการเลือก
จ้างภายนอกจึงมีต้นทุนที่ต่ ากว่า ในขณะที่ เจริญชัยและรังสรรค์ (เจริญชัย ขุนจันทร์ และรังสรรค์ เลิศในสัตย์,2557) 
ศึกษาการน าเอาต์ซอร์สมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม หลังจากท าการศึกษาพบว่า การให้บริการของหน่วยงานเกิดความล่าช้า ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่รับบริการได้ ไม่สามารถท าการประเมินวัดผลได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการไม่มีมาตรฐานตั้งแต่การ
รับเรื่องการขอใช้บริการ ดังนั้นการบริหารจัดการ โดยการน าเอาวิธีการเอาต์ซอร์ส มาใช้สามารถช่วยลดต้นทุน 
ค่าใช้จ่าย ลดความเสี่ยงและสามารถประเมินผลได้ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

จากการท าการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการท าวิจัยเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากทั้งแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องนั้นน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการ เช่น การประยุกต์ใช้สัญญาระยะยาว การบริหารต้นทุน ปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เป็นต้น 

 
3. วิธีการ 



 
 

การศึกษาในครั้งนี ้เป็นการศึกษาจากกรณีศึกษาถึงปัญหาและการทบทวนวรรณกรรมทีม่ีวัตถุประสงค์เพื่อ
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน หาสาเหตุ วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาต่างๆ และเสนอแนวทางใน
การน าไปปฏิบัติ จึงมีการก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานศึกษาดังนี ้

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการศึกษากระบวนการขนส่งที่ด าเนินการเองและกระบวนการจ้างผู้ให้
บริการภายนอก (Outsourcing) โดยจากการสังเกตวิธีการท างาน การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วน
เกี่ยวข้อง ตลอดจนท าการเก็บข้อมูลต่างๆ 

3.2 การศึกษาสภาพการท างานในปัจจุบัน จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการด าเนินงานที่องค์กรด าเนินการ
ขนส่งมีดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงกระบวนการด าเนินการขนส่ง 
 
3.3  วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ท าการวิเคราะห์สาเหตุปัญหาของกระบวนการจ้างผู้ให้บริการภายนอก 

(Outsourcing) ขนส่ง พบว่าสาเหตุเกิดจากขั้นตอนในกระบวนการที่ต้องด าเนินการท าเรื่องการจ้างทุกครั้งที่มีการ
ด าเนินการจ้าง มีพนักงานไม่เพียงพอ ท าให้ลูกค้าขาดความเช่ือมั่นในการขอใช้บริการ ในส่วนของเรื่องทรัพยากร
ด้านคนและเครื่องจักรไม่เพียงพอ เนื่องจากพนักงานขับใกล้เกษียณอายุและต้องน าทรัพยากรที่มีไปท างานขนส่ง
หลักแทน 

3.4  ระบุแนวทางการแก้ไขปัญหา  
3.4.1 ปรับปรุงกระบวนการจ้างผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) เพื่อลดกระบวนการซ้ าๆ 

ในการท างาน และลดเวลาในกระบวนการจ้าง 
3.4.2 ศึกษารูปแบบการให้บริการหรือธุรกิจใหม่ โดยการเป็นผู้ควบคุมแทนการขนส่งแทนการ

รับงานขนส่งสินค้าน้ าหนักต่ ากว่า 70 ตันเอง เพื่อรองรับแผนงานการขยายก าลังไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
3.5  การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพื่อหาแนวทางการแก้ไขพร้อมสรุปผลการด าเนินงาน 
 

4. ผลของการวิจัย 
 จากการรวบรวมข้อมลูผลของการวิจัยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้ังนี้ 

เจ้าหน้าท่ีรับใบค าขอใช้บริการงานขนส่ง 

ตรวจสอบข้อมูลการขอใช้บริการขนส่งต้นทาง-

ปลายทาง 

เร่ิมต้น 

จัดเตรียมเครื่องจักรให้เหมาะสมกับงาน 

ด าเนินการขนส่ง 

ส่งมอบสินค้า 

ด าเนินการจัดจ้าง Outsourcing 

ด าเนินการขนส่ง โดย Outsourcing 

ส่งมอบสินค้า 

ด าเนนิการขนส่งเอง 
 

ด าเนนิการจ้าง Outsourcing 
ในการขนส่ง 
 



 
 

4.1 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการในท ากระบวนการจ้างผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) ลด
จ านวนพนักงานในกระบวนการ รวมถึงการลดต้นทุนค่าบริการการขนส่ง โดยการน าแนวคิดวิธีการท าสัญญาการจ้าง 
Outsourcing แบบสัญญาระยะยาวมาประยุกต์ใช้ ซึง่จากรูปที ่1 น ามาวิเคราะห์เพื่อหาขั้นตอนของกระบวนการจ้าง
ผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) เวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนและจ านวนพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นข้อมูลที่เก็บ
ในป ี2557 มีการจ้าง Outsourcing ในการขนส่งจ านวน 137 งาน เวลาที่ใช้ 200,705 นาที และจากข้อมูลเก็บในปี 
2558 มีการจ้าง Outsourcing ในการขนส่ง (ม.ค.-มิ.ย.) จ านวน 79 งาน เวลาที่ใช้ 115,735 นาที ซึ่งใช้เวลา 1,465 
นาทีหรือคิดเป็น 3 วันต่อ 1 งานจ้างและใช้พนักงาน 2 คนในกระบวนการ  

การปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยใช้สัญญาระยะยาว 1 ปี พบว่าสามารถลดขั้นตอนการท างานลงได้ 3 ขั้นตอน 
(จาก 1 ขั้นตอน เหลือ 7 ขั้นตอน) ระยะเวลาในกระบวนการจัดจ้างผู้ศึกษาได้น าระบบเทคโนโลยีด้านระบบ Online 
ปรับปรุงกระบวนการท างานควบคุมกับแนวคิดสัญญาระยะยาวด้วยส่งผลให้สามารถช่วยลดระยะเวลาลดลงได้ 2 วัน 
(จาก 3 วัน เหลือ 1 วัน) ลดจ านวนพนักงานลงได้ 1 คน (จาก 2 คน เหลือ 1 คน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงกระบวนการจ้าง  
Outsourcing ก่อนปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 แสดงกระบวนการจ้าง 
Outsourcing หลังปรบัปรุง 

 
ในส่วนของด้านต้นทุนค่าบริการในการขนส่งสามารถลดลงได้เนื่องจากการให้บริการแบบเหมาเที่ยวจะมี

ต้นทุนค่าบริการที่ต่ ากว่าการให้บริการแบบรายเที่ยวซึ่งสามารถลดต้นทุนค่าบริการลงได้  5% ดังตารางที่ 1 และ 
ตารางที่ 2 รวมทั้งยังสามารถขนส่งได้จ านวนเที่ยวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 5% โดยในปี 2557 จ านวนงานขนส่ง 
137 งาน ซึ่งคาดว่าปริมาณงาณเพิ่มขึ้นเป็น 144 งานหากใช้สัญญาระยะยาว 

 
ตารางที่ 1 : แสดงต้นทุนต่อระยะทาง (บาท/กม.) แบบให้บริการรายเที่ยว 



 
 

รายการ ด าเนินการขนส่งเอง บ.A บ.B ราคากลางเฉล่ีย  
รถ 6 ลอ้/รถ10 ลอ้ 8.3 7.3 8.1 7.7 
รถติดเครน/รถเครน 26.1 21.6 25.8 23.7 
รถเทรลเลอร์ 27.0 26.8 28 27.4 

 
ตารางที่ 2 : แสดงต้นทุนต่อระยะทาง (บาท/กม.) แบบให้บริการเหมาเที่ยว 

รายการ ด าเนินการขนส่งเอง บ.A บ.B ราคากลางเฉล่ีย 
รถ 6 ลอ้/รถ10 ลอ้ 8.0 7.0 7.6 7.3 
รถติดเครน/รถเครน 25.1 20.0 22.1 21.5 
รถเทรลเลอร์ 25.0 25.5 26.5 26.0 

*การให้บริการแบบเหมาเที่ยวท่ีด าเนินการขนส่งเองคิดจากต้นทุนบวกก าไรที่ต้องการ 10% 

 
4.2 การสร้างธุรกิจและประสิทธิภาพ เพิ่มหลังการปรับปรุง 
การท าธุรกิจแบบ Make or Buy Decision 
เนื่องจากในปัจจุบันได้มีงานขนส่งเข้ามาเป็นจ านวนมากท าให้ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรเพื่อรองรับงานที่

เข้ามานั้นได้ จึงได้เกิดแนวคิดกลยุทธ์การเลือกที่จะท าเองหรือเป็นที่ปรึกษา Make or Buy Decision ส าหรับงาน
ขนส่งที่น้ าหนักต่ ากว่า 70 ตัน เพื่อจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่เข้ารองรับงานหลักของหน่วยงาน ลดเวลาในการรอคอย
และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ วัตถุประสงค์เพื่อ 

1.  เพิ่มประสิทธิภาพในการรับงานขนส่ง 
2.  เพื่อลดโอกาสในส่วนของการสูญเสียโอกาสในการรับงาน 
3.  สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กรซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 
ตารางที่ 3 : การวิเคราะห์ SWOT เพื่อช่วยในการตัดสินใจการเลือกท าธุรกิจแบบ Make or Buy Decision 

จุดแข็ง 
- บุคคลากรมีความช านาญในงานเฉพาะด้าน  
- มีความน่าเช่ือถือในการให้บริการ 

จุดอ่อน 
- บุคลากรมีอายุเฉลี่ยสูง และมีปัญหาเรื่องสุขภาพ 

โอกาส 
- นโยบายรัฐบาลยังสนับสนุนให้ กฟผ. เร่งปรับปรุง
และก่อสร้างระบบส่งกระแสไฟฟ้า ท าให้ปริมาณงาน
ขนส่งและงานซ่อมบ ารุงรักษา มีแนวโน้มสูงขึ้น 
- จากยุทธศาสตร์ กฟผ. ขยายธุรกจิด้านพลังงาน
เพิ่มขึ้นท าให้ฝ่ายขนส่งมีโอกาสขยายงานขนส่งได้ใน
อนาคต 

อุปสรรค 
- อัตราค่าบริการไม่สามารถก าหนดราคาแข่งขันกับ
บริษัทภายนอกได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานภาครัฐ 

 



 
 

 
ตารางที่ 4 : แสดงค่าใช้จ่ายการให้บริการงานขนส่งน้ าหนักต่ ากว่า 70 ตัน เปรียบเทียบด าเนินการเองกับจ้าง 
Outsourcing 

ประเภทรถ 
จ านวนเท่ียวจา้ง 

outsourcing ปี 2557 
ค่าจา้ง outsourcing 
ปี 2557 (บาท) 

ค่าใชจ่้ายด าเนินการเอง 
จากการค านวณ (บาท) 

ผลต่าง 
(บาท) 

รถเครน 63 1,581,651.00 2,211,250.00  629,599.00  
รถเทรลเลอร์  4 99,000.00  158,300.00  59,300.00  

รถ 6 ลอ้/รถ10 ลอ้  70 1,761,560.00 1,430,050.00  (331,510.00) 
 รวม  137 3,442,211.00 3,799,600.00  357,389.00  

 
ซึ่งจากการวิเคราะห์ SWOT และการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ท าให้เห็นถึงกลยุทธ์ที่สามารถ

ช่วยตัดสินใจท าธุรกิจการให้บริการด้าน Outsourcing ส าหรับงานขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 70 ตัน โดย
หน่วยงานจะเป็นผู้ควบคุมและจัดจ้าง Outsourcing ให้แก่ลูกค้า อันเนื่องจากค่าบริการของ Outsourcing นั้นต่ า
กว่าที่หน่วยงานด าเนินการขนส่งเอง อักทั้งจุดอ่อนที่ท าการวิเคราะห์มานั้นส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถรองรับงาน
ได้อย่างเต็มที่และอุปสรรคก็ส่งผลให้ค่าบริการของหน่วยงานสูงกว่าบริษัท Outsourcing แต่ทั้งนี้จุดแข็งและโอกาส
นั้นสามารถท่ีมีจะมาสนับสนุนงานขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 70 ตัน ที่เป็นงานหลักขององค์กรได้ 

ผู้ศึกษาจึงเสนอแนวทางการก าหนดรูปแบบการให้ใหม่โดยเป็นที่ปรึกษาของงานที่ไม่ใช่บริการหลักของ
องค์กรหรืองานขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 70 ตัน ซึ่งใน 1 งานบริการนั้นใช้พนักงานโฟร์แมน 1 คน โดย
คิดค่าบริการครั้งละ 1,500 บาทต่อคน คิดเป็นก าไร 650 บาทต่อคน  

 
ตารางที่ 5 : แสดงการวิเคราะห์ต้นทุนเบื้องต้นเปรียบเทียบค่าบริการงานบริการที่ปรึกษา 

รายการ ค่าบริการ (บาท) ตน้ทุน (บาท) 
ค่าโฟร์แมน 1,000.00 550.00 
ค่าด าเนินงาน 500.00 300.00 

 รวม  1,500 850.00 
 
5. สรุปและบทวิจารณ์ 

จากการศึกษาปัญหาและก าหนดแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของฝ่ายขนส่ง ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ขนส่งพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ จากการศึกษาปัญหาและก าหนดกลยุทธ์เพื่อการเพิ่มเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ฝ่ายขนส่ง ได้ท าหน้าท่ีขนส่งขนส่งพัสดุอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่และน้ าหนักมากเฉลี่ยต่อปีมีการ
ขนส่งประมาณ 100-150 เที่ยวต่อปี ซึ่ง จากการที่ได้ลงไปส ารวจกระบวนการ พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือปัญหาการ
ท างานที่ซ้ าซ้อนสาเหตุมาจากต้องท าการจ้างงานเป็นครั้งต่อครั้ง พนักงานไม่เพียงพอ และการมีงานเร่งด่วนเข้ามา
ท าให้พนักงานไม่สามารถท างานได้ไม่ส าเร็จตามเป้าหมาย  



 
 

จากผลการศึกษาพบว่า การที่ใช้รูปแบบการจ้างแบบระยะยาว ส่งผลให้การกระบวนการจ้างลดขั้นตอนลง
จาก 10 ขั้นตอน เหลือ 7 ขั้นตอน ลดเวลาลงได้จากเดิม 3 วัน เหลือ 1 วัน และสามารถลดพนักงานในกระบวนการ
ลงได้จาก 2 คน เหลือ 1 คน ซึ่งช่วยให้องค์การเกิดประโยชน์ดังน้ี 

1. สามารถยกระดับการด าเนินงาน ลดความเสี่ยงในการจัดหาพาหนะส าหรับขนส่งพัสดุภัณฑ์อุปกรณ์  
ไฟฟ้าต่างๆ เนื่องจากสามารถแจ้งให้ผู้ให้บริการภายนอกท่ีเป็นคู่สัญญาให้ตกลงรับงานได้ภายใน 1 วัน จากเดิมที่ต้อง
รอการตอบกลับประมาณ 1 สัปดาห์ 

2. สามารถสร้างโอกาสการรับงานขนส่งทั้งปัจจุบันและอนาคตให้กับองค์การได้เนื่องจากงานบริการหลัก
ขององค์การคืองานขนส่งอุปกรณ์น้ าหนัก 70 ตันขึ้นไป และพนักงานที่มีไม่เพียงพอต่องานที่มีอยู่ เมื่อมีการใช้ผู้รับ
จ้างภายนอในการการขนส่งท าให้ลดการปฏิเสธงานจากลูกค้าได้ ซึ่งหากใช้สัญญาระยะยาวนี้การปฏิเสธงานควรไม่
เกิน 10% ของงานท้ังหมด เพื่อให้ลูกค้าไม่ขาดความเช่ือมั่นในองค์การ 

ในส่วนของการการสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่หน่วยงานนั้น หน่วยงานสามารถเพิ่มทางเลือกให้แก่
องค์การได้โดยเลือกที่จะด าเนินการขนส่งเองในส่วนของธุรกิจหลักคือ การขนส่งพัสดุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มี
น้ าหนัก 70 ตันขึ้นไป และด าเนินการจ้างผู้ให้บริการภายนอกส าหรับงานขนส่งพัสดุภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มี
น้ าหนักต่ ากว่า 70 ตัน เป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่หน่วยงานด้วย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งน้ี การศึกษาครั้งน้ีเป็นเพียงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาจากปัญหาจริง ซึ่ง
เป็นเพียงทางเลือกเพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งการศึกษาที่ได้ผลดีนั้นควร
ท าการศึกษาทั้งระบบครอบคลุมไปทั้งระบบ เนื่องจากแนวคิดที่ส าคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานนั้น  
คือการประสานความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น และเกิดการบริหารจัดการแบบเต็ม
ระบบ และการใช้งานควรน าระบบท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยการวิจัยครั้งนี้มีข้อแนะน าดังน้ี 

• ด้านการคัดเลือกให้บริการภายนอก (Outsourcing) หน่วยงานต้องมีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็น
มาตรฐานมีการก าหนดขั้นตอนท่ีชัดเจนว่า จะเลือกผู้ให้บริการกี่ราย ต้นทุนผู้ให้บริการต้องได้ราคาที่
ต่ ากว่าหน่วยงานด าเนินการเอง เป็นต้น 

• ด้านการบริหารผู้ ให้บริการภายนอก (Outsourcing) องค์กรต้องมีการจัดท าเกณฑ์ประเมิน 
Outsourcing เพื่อให้เกิดการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

• ด้านการพัฒนาร่วมกับผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) ไม่ว่าจะในเรื่องของการติดตามรถขนส่ง 
การพัฒนาและอบรมพนักงานขับให้ผ่านเกณฑ์ที่องค์การก าหนด เป็นต้น  

 
 

ข้อเสนอส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
ข้อเสนอส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษาพบว่าการศึกษาแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันฝ่ายขนส่ง มีความจ ากัดในด้านระยะเวลา จึงยังไม่ได้จัดเส้นทางที่เหมาะสมให้แก่แต่ละพื้นท่ีการขนส่ง เพื่อใช้
ประกอบการขนส่งให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก และการเสนอทางเลือกธุรกิจใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขนส่งอุปกรณ์
โรงไฟฟ้า ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าศึกษาในประเด็น ดังต่อไปนี้ 



 
 

• การจัดเก็บข้อมูลเส้นทางการขนส่งโดยแบ่งเป็นพื้นที่ โดยดูจากข้อมูลที่หน่วยงานได้ท าการขนส่งใน
อดีต พร้อมทั้งสร้างระบบฐานข้อมูลเส้นทางการขนส่งให้เป็นมาตรฐาน เพื่อสามารถเรียกใช้เส้นทาง
จากฐานข้อมูลที่มีอยู่ได้ 

• การน าระบบ Milk Run มาช่วยวิเคราะห์การสร้างธุรกิจใหม่ เช่น การขนส่งอุปกรณ์ส าหรับการ
ประชุมพวกโต๊ะ เก้าอี้ จากเขื่อน A ไปเขื่อน B ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน อาจใช้เขื่อน A เป็น HUB 
ในการขนส่ง เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าต้องท าการเอง ท้ังนี้หน่วยงานได้ท า CRM แล้วพบว่า
ลูกค้าอยากให้มีบริการนี้เกิดขึ้น 
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