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บทคัดย่อ
งานวิจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการดาเนินงานและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของ
ธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด 19 ในเขตพื้นที่อาเภอชะอา โดยวิธีการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท าง
โทรศัพท์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า
การบริหารงานโดยทั่วไปของห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่งเป็นไปตามแบบแผนที่บริ ษัทได้ วางไว้ อย่ างรัดกุ ม ตั้งแต่
กระบวนการรับสินค้าจากผู้ผลิต ตลอดจนการลาเลียงสินค้าไปส่งผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการ
ส่งสินค้าที่ถูกต้อง 7 ประเภท ในงานโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง ยังมีวิธีการรับมืออย่างดีกับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เนื่องจาก ผลผลิตจากโรงงานของผู้ผลิตลดลง จึงส่งผลให้การ
ขนส่ ง วั ต ถุ ดิ บ น้ อยลง ทางห้ างหุ้ นส่ วนจากั ด เอมกมล ขนส่ ง จึ ง มี ม าตรการรองรับโดยการหางานเสริ มให้ กับพนั กงาน
นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับพนักงาน ยังรวมถึงการเป็นแนวทางช่วยให้ธุรกิจสามารถคงอยู่ได้ในช่วงวิกฤตการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด19
ค าส าคั ญ : กลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น งานการปรั บ ตั ว การอยู่ ร อดทางธุ ร กิ จ ธุ ร กิ จ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ การแพร่ ร ะบาด
โควิด 19
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The Operation and Adaptation Strategies for Survival of
Logistics Business during the COVID-19 Outbreak:
A Case Study of Aim Kamol Transport Limited Partnership
Cha-am District, Phetchaburi Province
Jiraparn Rerkngam1* Kanjanawan Khumla2 Sasiaun Kankaew3 Siriporn Phuakpong4

Abstract
This quality research aimed to study operation and adaptation strategies for survival
logistics business during the COVID-19 outbreak. The data was collected by an in-depth
telephone interview. The key informant was an executive of Aim Kamol Transport Limited
Partnership in Cha-am District, Phetchaburi Province. This study found that Aim Kamol
Transport Limited Partnership had followed its precisely operational plans that included the
receiving procedure from the manufacturers and the delivery process to its customers. In
addition, it had adopted the 7 correct delivery principles in logistics (7 rights, 7Rs) in its
operation. Furthermore, it had assigned its employees additional jobs that not only to generate
its revenue to maintain its business continuity, but also to enable its employees have a living
wage for sustaining themselves.
Keywords: operation strategies, adaptation, business survival, logistics business, COVID-19 Outbreak
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บทนา
การจัดการโลจิสติกส์สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท โดยจะมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันไว้ทั้งหมด
และอาจจะกระทบซึ่งกันและกัน จึงกล่าวได้ว่า การจัดการโลจิสติกส์ มีความสาคัญในการดาเนินงานในรูปแบบของการ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการนาเข้าและการส่งออก มีเป้าหมายเพื่อจัดการโลจิสติกส์
และห่วงโซ่อุป ทาน รวมถึงเพื่อจัด การการผลิต และกระจายสิ นค้ าให้มีคุณภาพและมี ความถู กต้ องเหมาะสม จะช่วยให้
สามารถลดต้นทุ นรวมให้ต่ าลงได้ ซึ่งกิจกรรมที่ เกิ ดขึ้ นนั้ นสามารถส่ง ผลให้ การดาเนิ นธุร กิ จเป็นไปได้ อย่ างราบรื่ น เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (รวิพิมพ์ ฉวีสุข, 2555)
ปัจจุบันธุรกิจด้านโลจิสติกส์มีการปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้มีความทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ประเทศไทยจึงได้มี
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่ง (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2561) นอกจากนี้ การพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์ยัง
มีส่วนช่วยผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น (วันทนา ทาตาล, 2557) ตลาดโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการที่มีธุรกิจให้บริการการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง พั สดุที่
มากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งมีเพียงไปรษณีย์เป็นผู้ให้บริการ แต่ปัจจุบันมีธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งพัสดุให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการได้
อย่างหลากหลาย นอกจากนี้ยังรวมถึงธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกที่มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับ การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ (สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย, 2562) โดยสามารถวัดได้จากจานวนใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่ ง ด้ วยรถบรรทุกซึ่ ง มี จานวน 386,609 ฉบั บ หรื อคิ ด เป็ นร้ อยละ 87.70 ซึ่ ง ถื อเป็ นจานวนที่ สู ง ที่ สุ ด ของใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่ ง ตามข้ อมู ล สถิ ติ ข องการจดทะเบี ยนรถบรรทุ ก พบว่ าในภาพรวมของการจดทะเบีย นรถบรรทุกใน
ประเทศไทยมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว (กรมการขนส่งทางบก, 2562)
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง เป็นหนึ่งในธุรกิจด้านโลจิ สติกส์ ซึ่งตั้งอยู่ที่อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ได้
ให้บริการรถบรรทุก สาหรับการขนส่งและขนถ่ายสินค้าประเภทหิน ทราย และวัสดุก่อสร้างมานานกว่า 7 ปี และปัจจุบันได้
มีการขยายธุรกิจขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนรวมถึงอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง, 2563)
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ซึ่งส่งผลกระทบอย่าง
หนักต่อการดาเนินงานด้านระบบโลจิสติกส์ และการขนส่งด้วยรถบรรทุก จากวิกฤตดังกล่าวพบว่า ธุรกิจจานวนมากปิด ตัว
ลง บางธุรกิจจาเป็นต้องหยุดชะงักการดาเนินกิจการ และบางธุรกิจต้องหาวิธีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด (Thammasat
Business School, 2563) ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการดาเนินงานและการปรับตัวเพื่อ
ความอยู่รอดของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด 19 ของห้างหุ้นส่วนจากัดเอมกมล ขนส่ง ในเขตพื้นที่
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
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การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
1.1 ความหมายและความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
การจัดการเชิง กลยุท ธ์ หมายถึงกระบวนการการกาหนดทิศทางหรื อวิถีท างในการดาเนิ นงานขององค์ กร
โดยประกอบไปด้วยการคิดวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงข้อมูลสาคัญของ
ธุรกิจในการประกอบการตัด สิ นใจในการวางแผนการด าเนิ นงานและควบคุ ม การปฎิบัติ ง านด้ านกลยุท ธ์ ข ององค์ ก รให้
เหมาะสม เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่า องค์กรจะสามารถดาเนินการต่อไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างราบรื่ น แม้ว่า
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ตลอดจนสามารถมีพัฒนาการและสามารถแข่งขันใน
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จินตนา บุญบงการ และ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์, 2549)
การจั ด การกลยุ ท ธ์ เ ป็ นแนวคิ ด พื้ นฐานที่ ส าคั ญ ในการกาหนดทิ ศ ทางขององค์ กรให้ ชั ดเจน ช่ วยให้ การ
ดาเนินงานสอดคล้องกับหน้าที่ต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สมาชิกในองค์กรทราบถึงทิศทางที่ทุกคนจะดาเนินไปอย่างชัดเจน
และช่วยให้องค์กรสามารถดาเนินงาน เพื่อบริหารทรัพยากรที่ตนมีให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ได้ผลสาเร็จที่ดีกว่าการบริหารงานตามปกติ และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริหารได้มองเห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงหรือคาดการณ์ปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงปัญหาให้เป็นโอกาส เพื่อที่จะสามารถดาเนินธุรกิจขององค์กรในอนาคตได้ (พิบูล ทีปะปาล,
2551)
จากการศึกษาความหมายและความสาคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ สรุปได้ว่า การจัดการเชิงกลยุท ธ์เ ป็น
กระบวนการที่ใช้ในการกาหนดทิศทางหรือกาหนดแนวทางในการดาเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ผู้วิจัยจึง
นาผลจากการศึกษานี้ไปเป็นแนวทางในการสร้างคาถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการดาเนินงานของห้ าง
หุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง
2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโลจิสติกส์
2.1 ความหมายและกระบวนการโลจิสติกส์
โลจิ ส ติ กส์ เ ป็ น กระบวนการในการจั ด การวางแผนจั ด สายงาน และควบคุ มกิ จ กรรมทั้ ง ในส่ วนที่ มี ก าร
เคลื่อนย้าย และไม่มีการเคลื่อนย้าย ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การดาเนินการการควบคุม การไหลเวียน การจัดเก็บ
สินค้า การบริการและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพจากแหล่งกาเนิดของวัตถุดิบ ไปจนถึงจุดที่มีการบริโภคหรือจุดที่ มีการ
ใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้ องการลู กค้ าหรื อผู้ บริโ ภค (เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ, 2555) แต่อย่างไรก็ต าม องค์กรจะต้ อง
คานึงถึงความรวดเร็วของการเคลื่อนย้ายสินค้าและการให้บริการอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด ด้วยการทาความเข้าใจกระบวนการ
ทางานภายใน ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และจุดวิกฤตขององค์กรให้เข้าใจ อธิบายและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นได้อยู่ตลอด โดยการดาเนินกิจการตามหลักสาคัญของ Logistics Flow ได้แก่ 1) การทาให้กิจกรรม
ต่างๆ ในโลจิสติกส์ให้มีค วามต่ อเนื่ องกั น 2) การสร้างความตระหนั กให้เห็ นถึ งความส าคัญ ของการท างานที่ร วดเร็ ว อยู่
ตลอดเวลา และ 3) การสร้างกลยุทธ์เพื่อทาให้การทางานประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ,
2559)
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จากการศึกษาความหมายและความสาคัญของแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโลจิสติ กส์สรุปได้ว่า โลจิสติกส์เป็น
กระบวนการเชื่อมโยงกิจกรรมการวางแผนจัดการและควบคุมกิจกรรมการขนส่งสินค้าให้เกิดความต่อเนื่อง รวดเร็ว และตรง
ตามเป้าหมาย เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ผู้วิจัยจึงนาผลจากการศึกษานี้ไปเป็นแนวทางในการสร้างค าถาม
สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระบวนการโลจิสติกส์ของห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง
2.2 ประเภทของการส่งสินค้าที่ถูกต้อง
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องคานึงถึง 7 ประเภทของการส่งสินค้าที่ถูกต้อง (7 Right, 7R) ของ
การให้บริการรับและส่งสินค้า ดังนี้ 1) สินค้าถูกต้อง (Right Product) คือส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติถูกต้อง 2)
จานวนถูกต้อง (Right Quantity) คือส่งปริมาณหรือจานวนของสินค้าตรงตามกับความต้องการของลูกค้า 3) สภาพถูกต้อง
(Right Conviction) คือส่งสินค้ าในสภาพที่ ดี 4) ลูกค้าถูกต้ อง (Right Customer) คือส่งสินค้าให้ ถู กตั วผู้ รับ สิ นค้ า และ
ให้บริการอย่างมีประสิท ธิภ าพ 5) สถานที่ถูกต้อง (Right Place) คือส่งสินค้าได้ตรงตามสถานที่ ลู กค้ าต้ องการ 6) เวลา
ถูกต้อง (Right Time) คือส่งสินค้าทันเวลาตรงตามเวลาตามกาหนดนัด 7) ต้นทุนที่ถูกต้อง (Right Cost) คือต้นทุน การ
จัดส่งต้องไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2559)
จากการศึกษาเรื่องประเภทของการส่งสินค้าที่ถูกต้อง สรุปได้ว่าการบริการรับและส่งสินค้าให้มีประสิท ธิภ าพ
นั้นต้องคานึงถึงสินค้าถูกต้อง จานวนถูกต้อง สภาพถูกต้อง ลูกค้าถูกต้อง สถานที่ถูกต้อง เวลาถูกต้อง และต้นทุนที่ถู กต้ อง
ผู้วิจัยจึงนาผลจากการศึกษานี้ไปเป็นแนวทางในการสร้างคาถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ย วข้ อง
กับการส่งสินค้าที่ถูกต้องของห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง
3 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัว
การปรับตัว คือกระบวนการเปิดรับประสบการณ์ที่ แปลกใหม่ และมีความกล้าที่จะเผชิญ กับความกดดัน ความท้า
ทายที่ต้องใช้สติปัญญาเข้ามาช่วยในการแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งสิ่งที่เกิดจากตนเอง ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนามาปรับใช้ในการดาเนินกิจการได้อย่างเหมาะสม จึงจะทาให้สามารถดาเนินกิจการไปได้
อย่างราบรื่น (ชัญญาพัชญ์ เงางาม, 2559)
จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับตัว สรุปได้ว่า การปรับตัว คือเป็นการยอมรับในการเผชิญ
สถานการณ์ และเหตุการณ์ใหม่ๆ ด้วยการนาสติปั ญญามาใช้ใ นการปรับ เปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้กิจการสามารถดารงอยู่ต่อไปได้ ผู้วิจัยจึงนาผลจากการศึกษานี้ไปเป็นแนวทางในการสร้างคาถามสัมภาษณ์
เกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดระหว่างการแพร่ระบาดโควิด 19 ของห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง
4.แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความอยู่รอดขององค์กร
ความอยู่รอดขององค์กร หมายถึงการที่องค์กรสามารถดาเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมายที่ได้ วาง
แผนการดาเนินงานต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จระยะยาว และเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการค้า ที่จะทาให้
สามารถยืนอยู่บนเวทีการแข่งขันทางค้าอย่างยั่งยืน อีกทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (นริศ เพ็ญโภไคย และ นุจรี
ภาคาสัตย์, 2561) ซึ่งการอยู่รอดขององค์กรจะต้องประกอบไปด้วย 1) ความสามารถในการนาพาธุรกิจให้อยู่รอดได้อย่างมี
ประสิทธิผล 2) ความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 3) ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 4) ความสามารถ
ในการทากาไรและการมียอดขายเพิ่มขึ้นโดยรวมในระยะยาว 5) อายุขององค์กรที่ยาวนาน 6) ขนาดขององค์กร และการ
เป็นสถานประกอบการที่ได้รับการยอมรับ 7) การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ และ 8) การเติบโตก้าวหน้าขององค์กร
(วรัญญา เยาวรัตน์ ลี, ภัทรี ฟรีสตัด และ ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง, 2560)
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จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความอยู่รอดขององค์กรสรุปได้ว่า การที่องค์กรจะสามารถดาเนิน
ธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และอยู่รอดในสถานกาณ์ต่างๆ ได้นั้น องค์กรนั้นจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการและ
การปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถสร้างกาไรและยอดขายเพิ่มขึ้นระยะยาว อีกทั้งมี
ประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจที่ยาวนาน รวมถึงขนาดและชื่อเสียงขององค์กร ตลอดจนมีระบบการจัดสรรทรัพยากรที่
ชัดเจน รวมทั้งมีการขยายตัวขององค์กร ผู้วิจัยจึงนาผลจากการศึกษานี้ไปเป็นแนวทางในการสร้างคาถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ความอยู่รอดระหว่างการแพร่ระบาดโควิด 19 ของห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง
5 ผลกระทบของโควิดที่มีต่อประเทศไทย
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ส่งผลกระทบต่อประเทศที่กาลังพัฒนาอย่างมาก และทาให้เกิด
ปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจขยายไปทั่วโลก จากผลสารวจความคิดเห็น พบว่าคนไทย 81% ได้รับผล
กระทบด้านการเงิน (BBC News, 2563)
การประเมินผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ว่าจะทาให้เศรษฐกิจโลกหดตัว 3.2% และเศรษฐกิจอาเซีย นจะ
ลดลงราว 2.1-5.4% จากสถานการณ์ปกติ หากมีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ 2 เดือน โดยประเทศไทยจะได้รับผล
กระทบมากที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน จากการที่นักท่องเที่ยวคาดว่าจะลดลง 60% จากปีที่แล้ว การขาดตอน
ของห่วงโซ่การผลิตทั้งในและต่างประเทศ ทาให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจหดตัว 5.4% จากกรณีที่ไม่มีโ รค
ระบาด จากเดิมผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่คาดการณ์ไว้ว่าจะหดตัว 0.8% เป็นหดตัวถึง 5.0% ซึ่งเป็นระดับต่าสุด
ตั้งแต่วิกฤตต้มยากุ้งในปี 1998 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 มากกว่าที่
เคยประเมินไว้ (วิจัยกรุงศรี, 2563)
จากการศึกษาผลกระทบของโควิดที่มีต่อประเทศไทยสรุปได้ว่า ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ส่งผลให้เกิดปัญหาใน
เรื่องของความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจขยายไปทั่วโลกและส่งผลให้เศรษฐกิจโลก รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศไทยลดลง
กล่าวคือ การดาเนินธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างร้ายแรง ผู้วิจัยจึงนาผลจากการศึกษานี้ไปเป็น
แนวทางในการสร้างคาถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับมือจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19 ต่อการดาเนินธุรกิจของ
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง
ระเบียบวิธีการวิจัย
1 พื้นที่ที่ศึกษา และ ผู้ให้ข้อมูลหลัก
1.1 พื้นที่ที่ศึกษา: การวิจัยครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selective) โดยเลือกศึกษาห้างหุ้นส่วน
จากัด เอมกมล ขนส่ง ตั้งอยู่ที่ 80/2 หมู่ที่ 6 ไร่ใหม่พัฒนา ในเขตพื้นที่อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี 76120
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านรถบรรทุก สาหรับการขนส่งและขนถ่ายสิ นค้ า
ประเภทหิน ทราย และวัสดุก่อสร้างมานานกว่า 7 ปี โดยมีการดาเนินงานที่เริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจครอบครัว ซึ่งก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2556 หลังจากได้มีการเติบโตและขยายธุรกิจขนส่งสินค้าออกไปยังสถานที่ต่างๆ ทาให้เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่
ตลอดจนรวมถึงอาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งทาให้ห้างหุ้นส่วนจากัดเอมกมล ขนส่ง มีนโยบายในการเพิ่มแหล่ง
วัตถุดิบเพื่อก่อให้เกิดการประหยัดเวลาในการขนส่ง และก่อให้เกิดการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ คือ คุณสิรินันทน์ เอมกมล ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจากัดเอมกมล ขนส่ง ใน
เขตพื้นที่อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
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2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
2.1 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท างโทรศัพท์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบ
สั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ าง (Structured Interview) ลั กษณะของค าถามจะมี ลั ก ษณะแบบปลายเปิ ด (Open-ended
Question) เพื่อให้อิสระกับผู้ตอบคาถามได้แสดงความคิดเห็น และเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด
2.2 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้มีการพัฒนาแบบสัมภาษณ์มาจากการศึกษา การทบทวนวรรณกรรม
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากเว็บไซต์ของห้างหุ้น ส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง และนาเสนอข้อคาถามสัมภาษณ์ ต่ อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพื่อขอคาแนะนา และปรับแก้ จากนั้นนาเสนอแบบสัมภาษณ์ที่ปรับแก้แล้วต่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 3
ท่ าน เพื่ อตรวจสอบความเหมาะสมของคาถามที่ใ ช้ ในการสัมภาษณ์ อาจารย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ าน ได้ แ ก่ อาจารย์ จาก
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการตลาด และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ได้แก่ สมุดจดบันทึก ปากกา และโทรศัพท์มือถือ
3 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสั ม ภาษณ์ แ ละการจดบั น ทึ ก จากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล มาถอดเทปแบบถอดข้ อ ความค าต่ อค า
(Verbatim) แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปการบันทึกเสียงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มาจัดให้
เป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่เดียวกันตามประเด็นสาคัญและตีความข้อมูลที่ได้
3.2 นาข้อมูลที่ได้จากการตีความที่มีลักษณะประโยคหรือความหมายใกล้เคียงกัน ไปวิเคราะห์ข้อมูลหรือแนวคิ ดเพื่อ
ทาการหาข้อสรุปงานวิจัย
4 การตรวจสอบความเชื่อมั่นของข้อมูล
เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่กระจายโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่แน่นอน ซึ่งอาจทาให้ห้างหุ้นส่วนจากัดเอม
กมล ขนส่ง มีการปรับใช้กลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่ อการอยู่รอดของธุร กิจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการตรวจสอบความ
เชื่อมั่นของข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบการตรวจสอบแบบสามเส้า (Data Triangulation) โดยขออนุญาตสัมภาษณ์คุณสิริ
นันทน์ เอมกมล ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยในครั้งนี้ ทั้งหมด 3 ครั้ง และการสัมภาษณ์แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่ างกัน
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก หลังจากสัมภาษณ์ทั้ง 3 ครั้ง ผู้วิจัยได้นาข้อมูล
ทั้งหมดมาเปรียบเทียบ พบว่า ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้ง 3 ครั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผลการวิจัยและอภิปราย
ผลการวิจัย
จากการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานของห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง พบว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง มี
รูปแบบการดาเนินงานแบบวันต่อวัน ไม่มีการจัดเก็บสินค้า สถานที่หลักที่ห้างหุ้นส่วนฯ ทาการส่งสินค้ามี 3 แห่ง คือ บริษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จากัด (CPAC) ตั้งอยู่ที่อาเภอหัวหินและอาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริษัท
ORC ตาบลห้วยทรายใต้ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี และผลการวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษาตามวัตถุประสงค์ มีดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษากลยุทธ์การดาเนินงานของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด 19 ของห้างหุ้นส่วนจากัด
เอมกมล ขนส่ง ในเขตพื้นที่อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ห้างหุ้นส่วนจากัดฯ ใช้กลยุทธ์ในการกาหนดทิศทางในการ
ดาเนินงาน นอกจากนี้ยังใช้การส่งสินค้าตามแนวคิดการส่งสินค้าที่ถูกต้อง 7 ประเภทในงาน Logistics ดังต่อไปนี้
1.1. สินค้าถูกต้อง (Right Product)
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ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง มีการวางแผนการเดินรถในแต่ละวันโดยอ้างอิงจากรายงานสรุปผลการสั่ง
จองจากทางโรงงาน หลังจากนั้นทางห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง จะทาการส่งของตามที่ลูกค้าต้องการ โดยจะมีการ
ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออกทุกครั้งว่า สินค้านั้นถูกต้องตามที่ลูกค้ากาหนดหรือไม่ หากสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า ทางห้างหุ้นส่วนจากัดฯ จะแจ้งกับลูกค้าโดยตรง และทาการเปลี่ยนแหล่งรับวัตถุดิบใหม่ นอกจากนี้ ทางห้างหุ้นส่วน
จากัดฯ จะทาการสั่งซื้อจากแหล่งรับวัตถุดิบ 2 แห่ง คือ โรงโม่สยามปราณ อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรง
โม่ศิลาทอง ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการทาเป็นเครดิต และมีการตรวจสอบความถูกต้ อง
ของการส่งสินค้าเป็นรายเดือน
1.2. จานวนถูกต้อง (Right Quantity)
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง จะมีการเดินรถขนส่งสินค้าประมาณ 15 รอบต่อวัน น้าหนักของสินค้าใน
แต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ 30 ตัน/พ่วง ลดลงจากเดิมที่เคยขนส่งได้อยู่ที่ประมาณ 50 ตัน/พ่วง เนื่องจาก ปัจจุบันมีกฎหหมาย
ออกมาบังคับใช้ ห้างหุ้นส่วนจากัดฯ จึงต้องมีการตรวจสอบน้าหนั กของสิ นค้า โดยรถทุกคันจะต้องผ่านการชั่งก่อนที่ จะ
ออกไปส่งสินค้า นอกจากนี้ ยังมีการจดบันทึกจานวนครั้งของการจัดส่งสินค้าให้แต่ละโรงงานร่วมกับการบันทึกผ่านระบบ
GPS ที่ติดตั้งบนรถที่ใช้ในการขนส่งทุกคัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจานวนครั้งของการขนส่งในแต่ละวัน ซึ่งการส่ง
สินค้าจะมีราคาเที่ยวละ 200 - 300 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ขนส่ง และรายได้ของห้างหุ้นส่วนจากัดฯ จะเกิดขึ้น ณ ส่วนนี้
หมายความว่า ทางห้างหุ้นส่วนจากัดฯ ทาการส่งหินเข้าโรงงาน “แต่หากทางโรงงานไม่นาไปผลิตต่อทางห้างหุ้นส่วนจากัดฯ
ก็จะไม่ได้รับรายได้” ดังนั้น ทางห้างหุ้นส่วนจากัดฯ สามารถตรวจสอบการทางานของโรงงานได้จาก สรุปรายงานผลการ
ผลิตในแต่ละวันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จากัด (CPAC)
1.3 สภาพถูกต้อง (Right Conviction)
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง มีวิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าที่ลูกค้าได้รับ ด้วยการตรวจสอบ
จากการสอบถามพนักงานก่อนทาการขนส่งว่า “สินค้าที่จะทาการขนส่งวันนี้มีสภาพเป็นอย่างไร” หากไม่เป็นไปตามที่ลูกค้า
ต้องการ ก็จะมีการแจ้งกับทางโรงงานก่อนทาการขนส่ งสินค้ า และเมื่อสินค้าถึงมือลูกค้า ก็จะให้ลูกค้าทาการตรวจสอบ
สินค้าอีกครั้งก่อนเซ็นรับสินค้า และห้างหุ้นส่วนจากัดฯ จะทาการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแบบรายเดือนจากรายงาน
ของพนักกงาน เมื่อทาการขนส่งสิ้นสุด กิจการได้รับใบส่งสินค้าที่มีการเซ็นรับจากทางโรงงานเป็น เครื่องยืนยันว่าทาง ห้าง
หุ้นส่วนจากัดฯ มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้ าจริง และเป็นไปตามคาสั่งซื้อของลู กค้าที่ กาหนดไว้ หากกรณีเกิดข้อผิด พลาด
ระหว่างการขนส่งที่จะทาให้สินค้าเกิดความเสียหาย เช่น เกิดฝนตกขณะขนส่งทราย จะทาให้ลักษณะของทรายเปลี่ยนไป
ซึ่งส่งผลให้นาทรายลงจากรถได้ยาก ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง มีแนวทางการแก้ไข คือ จะมีการคาดเดาถึงสภาพ
อากาศก่อนออกเดินทางขนส่ง ถ้ามีฝนตกจะทาการคุมผ้าเต๊นท์ก่อนออกเดินทางขนส่ง เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย
1.4 ลูกค้าถูกต้อง (Right Customer)
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้าที่รับสินค้าทุกครั้ง ก่อนทาการส่ง
ครั้งใหม่ อาจจะเป็นการตรวจสอบ ผ่าน GPS ของรถเพื่อทราบถึงตาแหน่งที่พนักงานนาสินค้าไปส่ง หากเกิดกรณีที่พนักงาน
นาสินค้าไปส่งผิดตาแหน่ ง ห้างหุ้นส่วนจากัดฯ จะให้นารถคันใหม่ไปส่งยังโรงงานที่ถูกต้ อง “โดยใช้วิธีเหมือนกับ การวิ่ ง
สลั บ กั นไป” นอกจากนี้ ทางห้ างหุ้ นส่ วนฯ ให้ อิส ระกั บ การท างานของพนั กงานอย่ างเต็ มที่ เนื่ องจากพนั กงานจะเป็ น
ผู้รายงานกับผู้ประกอบการอยู่เสมอ เพราะทราบว่าแต่ละโรงงานนั้นมีสินค้าหรือขาดสินค้า เมื่อไปถึงสถานที่จัดส่ง อีกหนึ่ง
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สิ่งที่ทาให้ลูกค้าเลือกใช้งานห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง คือความใส่ใจของผู้บริหารที่ทาการลงพื้นที่ไปตรวจสอบการ
ทางานที่หน้างาน และพูดคุยกับลูกค้าด้วยตนเองอยู่บ่อยครั้ง และยังคอยช่วยควบคุมงานขนส่งให้ลูกค้าสามารถทางานได้
อย่างต่อเนื่อง และเกิดความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมีความคุ้นเคยกับลูกค้าหรื อผู้
คุมงาน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดความผิดพลาดในการขนส่งสินค้าได้

1.5 สถานที่ถูกต้อง (Right Place)
ห้างหุ้นส่วนจากั ด เอมกมล ขนส่ง มีเกณฑ์การเลือกรับ พนั กงานขับรถขนส่ง สิ นค้า โดยศึกษาประวั ติ แ ละ
ประสบการณ์การขับรถ ดังนั้น พนักงานขับรถขนส่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ หรือเป็นผู้ที่มีความชานาญและเชี่ยวชาญ
ในเรื่องของเส้นทาง นอกจากนี้ยังทางห้างหุ้นส่วนจากัด ฯ ยังได้มีการตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของสถานที่และ
ระยะทางที่จะนาสินค้ าไปส่ง จากแอพพลิ เคชั่ นอันดามัน แทร็คกิ้ง ที่ติดตั้งไว้กับรถและเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพ ท์มื อถื อที่
สามารถตรวจสอบและดูย้อนหลังได้ อีกทั้งมีการมอบหมายให้พนักงานทาการขนส่งสินค้าในลักษณะกระจายกันไป เพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมกัน ในกรณีที่จานวนรถไม่เพียงพอต่ อการขนส่ ง ห้างหุ้นส่วนจากัด ฯ จะทาการจ้างรถจากภายนอกที่
ทางานในลักษณะใกล้เคียงกันมาช่วยขนส่ง เพื่อให้ทันเวลาตามที่ลูกค้ากาหนด
1.6 เวลาถูกต้อง (Right Time)
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง เน้นการทางานที่รวดเร็วแข่งกับเวลา หากลูกค้าต้องการใช้สินค้าจานวน
มากหรือต้องการสิ นค้ าเร่ง ด่วน ทางห้างหุ้นส่วนฯ จะมีการจัดการระบบการเดิ นรถเพื่ อขนส่ง สิ นค้า คือ ในการเริ่ มงาน
พนักงานจะนารถเข้ามาเพื่อรอรับสินค้า ณ แหล่งวัตถุดิบ และเมื่อรถคันแรกได้รับสินค้าแล้ว จะรีบทาการขนส่งสินค้าให้ กับ
ลูกค้าอย่างทันท่วงที และมีการจัดตารางการวิ่งรถแบบกระจายสลับกันไป เพื่อให้การขนส่งเกิดความต่อเนื่อง แต่หากกรณีที่
รถเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง ซึ่งจะทาให้การส่งสินค้าเกิดความล่าช้า ทางห้างหุ้นส่วนจากัดฯ จะทาการแจ้งไปยังผู้สั่ง
สินค้าก่อน แล้วจึงนารถคันใหม่ไปส่งสินค้าแทน ซึ่งทางห้างหุ้นส่วนจากัดฯ มีจานวนรถเพียงพอที่จะขนส่งสินค้า คือ มีรถ
พ่วง 5 คัน รถโม่ 3 คัน แบ็คโฮ 1 คัน รถไถ 1 คัน และมีพนักงานขับรถ จานวนประมาณ 15 คน
1.7 ต้นทุนถูกต้อง (Right Cost)
ต้นทุนหลักของห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง คือ ค่าวัตถุดิบ ได้แก่ หินประมาณ 100,000 บาทต่อวั น
และทรายประมาณ 60,000 บาทต่อวัน ค่าแรงงานประมาณเดือนละ 20,000 - 29,000 บาท ค่าน้ามัน ประมาณ 25,000
บาทต่ อวั น บางครั้ ง จาเป็ นต้องจ้ างรถจากภายนอก จึ ง ท าให้ เ กิ ด ค่ าใช้ จ่ายในส่ วนของรถร่วม นอกจากนี้ ยั ง มี ต้ นทุ นค่า
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประกอบการทางาน เช่น เเท็บเล็ต ใช้ในการคีย์ข้อมูลเข้าระบบและตรวจสอบความถูกต้องของ
สถานที่ เป็นต้น
2. ผลการศึ กษากลยุ ท ธ์ ใ นการปรั บตั วเพื่ อความอยู่ร อดของธุ ร กิ จด้านโลจิ ส ติกส์ ระหว่ างการแพร่ร ะบาดโควิ ด 19
ของห้ างหุ้ นส่ วนจากั ด เอมกมล ขนส่ ง พบว่ า ห้ างหุ้ นส่ วนจากั ด เอมกมล ขนส่ ง ใช้ กลยุ ท ธ์ ใ นการปรั บ ตั วเพื่ อเปิ ด รั บ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และมีความกล้าที่จะเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังใช้การส่งสินค้าตามแนวคิด การ
ส่งสินค้าที่ถูกต้อง 7 ประเภทในงาน Logistics ดังต่อไปนี้
2.1 สินค้าถูกต้อง (Right Product)
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ปริมาณงานของห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่งมีจานวนลดลงประมาณ 50 % ถือเป็นการได้รับผลกระทบ
ทางอ้อมจากการที่โรงงานมีย อดผลิตที่ ลดน้อยลง ส่งผลให้ห้างหุ้นส่วนจากัด ฯ สามารถส่งวัตถุดิ บเข้ าโรงงานได้น้ อยลง
ตามลาดับ จากที่สามารถส่งสินค้าได้วันละ 15 รอบต่อวัน ลดเหลือเพียง 9 - 10 รอบต่อวัน แต่ยังคงมีการดาเนินงานตาม
คาสั่งซื้อของลูกค้า และมีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของการส่งสินค้าตามปกติ แต่ไม่มีการจัดเก็บวัตถุดิบ
2.2 จานวนถูกต้อง (Right Quantity)
จานวนการสั่งจองสินค้ามียอดลดน้อยลง ส่งผลให้การตรวจสอบจานวนสินค้า และจานวนการขนส่งในแต่ละ
รอบได้ละเอียดมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถึงแม้จานวนงานลดลง แต่พนักงานยังคงได้รับค่าตอบแทนตามปกติ เเต่
ในส่วนของรายได้เสริมจะลดลง ส่งผลให้พนักงานมีจานวนรอบในการส่งสินค้าลดน้อยลงด้วย จากเดิมที่เคยขนส่งได้มาก
ที่ สุ ด ประมาณคนละ 120 รอบต่ อเดื อน และน้ อยที่ สุ ด ประมาณ 70-80 รอบต่ อเดื อน เมื่ อรอบของการขนส่ ง น้ อยลง
เงินเดือนส่วนต่างจึงลดลง ทาให้ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง จาเป็นต้องหางานเพิ่มให้กับพนักงาน ด้วยการทางาน
ร่วมกับกิจการอื่นๆ ในรูปแบบของการเป็นรถร่วม ซึ่งหมายถึง การให้บริการรถส่งสินค้ากับกิจการอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เ พื่อ
สร้างงานให้กับพนักงาน และเป็นการสร้างเสริมรายได้เข้ามาทดแทนให้กับกิจการ
2.3 สภาพถูกต้อง (Right Conviction)
เมื่อเกิดการทางานร่วมกับกิจการอื่น ทาให้บทบาทของห้างหุ้นส่วน เอมกมลขนส่ง จากัด ลดลงจากเดิม ซึ่ง
เคยทาหน้าที่ควบคุมการทางานและการขนส่ง กลายเป็นเพียงผู้ประสานงาน เนื่องจากพนักงานของห้างหุ้นส่วนจากัด ฯ จะ
ทางานภายใต้การดูแลและการควบคุมงานของผู้ประกอบการกิจการนั้นๆ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนต่างๆ ในการทางานของห้าง
หุ้นส่วนจากัดฯ และอีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย
2.4 ลูกค้าถูกต้อง (Right Customer)
จากเดิมรายได้หลักของห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง เกิดจาก 3 โรงงานหลัก แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด 19 ทาให้จานวนงานลดน้ อยลง และถึงแม้ว่า ห้างหุ้นส่วนจากั ดฯ หางานเสริมให้ กับ พนั กงาน โดยการ
ร่วมงานกับกิจการอื่นๆ ในรูปแบบของการเป็นรถร่วม ปริมาณงานจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่
เพียง 10 - 20 รอบต่อวันเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่มีการบริการส่งสินค้า ห้างหุ้นส่วนจากัด ฯ ก็ยังคงใช้ระบบการ
ตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้าที่รับสินค้าทุกครั้ง
2.5 สถานที่ถูกต้อง (Right Place)
เมื่อห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง มีการดาเนินงานร่วมกับกิจการอื่น โดยห้างหุ้นส่วนจากัดฯ มีหน้าที่
กาหนดการทางานต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งจานวนของปริมาณรถที่ต้องการให้ขนส่งสินค้าไปลง ณ สถานที่เป้าหมาย และทาการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการทางานทั้งหมด และมีหน้าที่จัดหางานและกาลังคน พร้อมทั้งประสานงานให้เพียงพอต่ อ
ความต้องการของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้ น โดยไม่ให้กระทบกับงานของห้างหุ้นส่วนจากัดฯ และหากเกิดความเสียหายใดๆ
กิจการร่วมนั้นๆ จะต้องเป็นผู้แจ้งต่อห้างหุ้นส่วนจากัดฯ โดยตรง
2.6 เวลาถูกต้อง (Right Time)
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง มีการบริหารจัดการเรื่องของเวลาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรูปแบบการ
ทางานค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่ าการที่ท างานร่วมกับกิ จการอื่น โดยรวมแล้วกระบวนการทางานของห้างหุ้นส่ วนจากั ด ฯ
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ยั ง คงเหมื อนเดิ ม ถึ ง แม้ จะมี การรั บ งานจากภายนอก แต่ ยั ง คงมี กระบวนการท างานที่ เ หมื อนกั บ ห้ า งหุ้ นส่ วนจ ากั ด ฯ
ดาเนินงานเอง เพียงแต่ปัญหาความขัดแย้งในการทางานลดลง
2.7 ต้นทุนถูกต้อง (Right Cost)
เนื่องจากปริมาณงานการขนส่งสินค้าของห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง ลดลง เพราะใช้รถร่วมกิจการทา
การขนส่ง จึงส่งผลให้ต้นทุนประเภทค่าวัตถุดิบและค่าน้ามันลดลง ซึ่งลดลงประมาณ 300,000 บาท
จากการวิจัยยังพบว่า ทางห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง จะมีแผนดาเนินงานตามแผนเดิ มที่วางไว้ คือเริ่ม
ตั้งแต่ ทางโรงงานจะทาการสรุปยอดการสั่งจองของวันพรุ่งนี้เเบบวันต่อวัน และมีการสอบถามว่า “ขณะนี้ทางโรงงานมี
สินค้าคงคลังเหลืออยู่เท่าไหร่ แล้วจึงทาการสั่งจอง ในวันต่อมาพนักงานจะทาการกระจายและจัดลาดับการส่งสินค้าในแต่
ละที่” หากมีงานจานวนมาก ข้อเสีย คือจะมีการถ่ายโอนสินค้าขึ้นรถเป็นเวลานานสามารถทาการขนส่ งได้ในเวลาประมาณ
9.00 – 10.00 น. และจะทาการขนส่งสินค้าตามลาดับ ณ โรงงานที่กาหนดไว้ หลังจากนั้น พนักงานจะสามารถจัดการวาง
แผนการขนส่งได้ด้วยตนเอง โดยการสังเกตขณะส่งสินค้าว่า โรงงานใดต้องการสินค้าบ้าง ก็จะนาสินค้าไปส่ง เพื่อไม่ให้งาน
เกิดการหยุดชะงัก นอกจากนี้ พนักงานจะมีการจัดระเบียบการทางานเอง โดยที่ห้างหุ้นส่วนจากัดฯ มีหน้าที่คอยควบคุมการ
ทางานในภาพรวม เนื่องจากห้างหุ้นส่วนจากัดฯ มีความเชื่อมั่นในความสามารถของพนักงาน และทาให้พนักงานเกิดการ
ทางานอย่างอิสระ แต่ยังอยู่ภายใต้กฎการทางานของห้างหุ้นส่วนจากัดฯ
จากผลการวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษาตามวัตถุประสงค์ สรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุปผลการค้นพบการศึกษากลยุทธ์การดาเนินงานของธุรกิจและกลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
ของห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง
การส่งสินค้าที่ถกู ต้อง
กลยุทธ์การดาเนินงาน
(7R)
(ก่อนเกิดโควิด 19)
1. สินค้าถูกต้อง
-มีการดาเนินงานตามคาสัง่ ซื้อของ
(Right Product)
ลูกค้า โดยอ้างอิงจากผลการสั่งจอง
จากทางโรงงานแบบวันต่อวัน
2. จานวนถูกต้อง
(Right Quantity)

3. สภาพถูกต้อง
(Right Conviction)

กลยุทธ์การดาเนินงาน
สรุปผลการค้นพบ
(ระหว่างเกิดโควิด 19)
กลยุทธ์การปรับตัว
-ใช้วิธีการดาเนินงานตามคาสั่งซื้อ -มีการดาเนินงานตามคาสัง่ ซื้อของ
ของลูกค้าตามระบบที่เคยใช้
ลูกค้า โดยอ้างอิงจากผลการสั่งจอง
-ไม่มีการจัดเก็บวัตถุดิบ
จากทางโรงงานแบบวันต่อวัน และ
ไม่มีการจัดเก็บวัตถุดิบ
-มีการตรวจสอบจานวนสินค้าโดยที่ -ใช้ระบบการตรวจสอบจานวน
-มีการตรวจสอบจานวนสินค้าโดยที่
รถทุกคันจะต้องผ่านตาชั่งก่อนออก สินค้าตามระบบที่เคยใช้
รถทุกคันจะต้องผ่านตาชั่งก่อนที่จะ
ส่งสินค้า
-มีการตรวจสอบจานวนการขนส่ง ออกไปส่งสินค้าทุกครั้ง และมีการ
-มีการตรวจสอบจานวนรอบการส่ง สินค้าในแต่ละรอบละเอียดมากขึ้น ใช้ GPS ตรวจสอบจานวนรอบใน
สินค้าโดยติดตั้ง GPS บนรถที่ใช้ใน เนื่องจากจานวนงานที่ลดลง
การขนส่งสินค้าในแต่ละวันได้อย่าง
การขนส่ง เพื่อให้ทราบจานวนรอบ
ละเอียด
ในการขนส่งสินค้าในแต่ละวัน
-มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ -มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ -มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
สินค้าที่ลูกค้าได้รับ ด้วยการ
สินค้าที่ลูกค้าได้รับ โดยพนักงานนา สินค้าที่ลูกค้าได้รับจากการ
สอบถามจากพนักงาน
ใบรับสินค้าที่มีการเซ็นรับสินค้าจาก สอบถามจากพนักงานและเอกสาร
-ลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าก่อน ลูกค้ามาส่งให้กับห้างหุ้นส่วนจากัด ที่ได้รับการเซ็นจากลูกค้าว่าสินค้าที่
แล้วจึงเซ็นรับสินค้า
เอมกมล ขนส่ง
ได้รับอยู่ในสภาพที่ถูกต้อง
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4. ลูกค้าถูกต้อง
(Right Customer)

-มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ลูกค้าที่รับสินค้าทุกครัง้ ก่อนทาการ
ส่ง โดยตรวจสอบ ผ่าน GPS ของ
รถเพื่อทราบถึงตาแหน่งที่พนักงาน
ที่นาสินค้าไปส่ง

-ใช้ระบบการตรวจสอบความ
ถูกต้องของลูกค้าที่รับสินค้าทุกครั้ง
ก่อนทาการส่งตามปกติ
-มีการหาลูกค้าอื่นหรืองานเสริม
ให้กับพนักงาน โดยการร่วมงานกับ
กิจการอื่นในรูปแบบของการเป็นรถ
ร่วม

-มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ลูกค้าที่รับสินค้า โดยตรวจสอบ
ผ่าน GPS ของรถเพื่อทราบถึง
ตาแหน่งที่พนักงานที่นาสินค้าไป
และมีการหางานเสริมให้กับ
พนักงานด้วยการเป็นรถร่วมกับ
กิจการอื่น

การส่งสินค้าที่ถกู ต้อง
กลยุทธ์การดาเนินงาน
(7R)
(ก่อนเกิดโควิด 19)
5. สถานทีถ่ ูกต้อง
-มีการใช้ GPS เพื่อตรวจสอบความ
(Right Place)
ถูกต้องของสถานที่ในการขนส่ง
สินค้า
-มีการใช้ แอพพลิเคชั่นอันดามัน
แทร็คกิ้ง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของสถานที่ที่จะนาสินค้าไปส่ง
6. เวลาถูกต้อง
-เน้นการทางานที่รวดเร็ว
(Right Time)
โดยมีการจัดตารางการวิ่งรถแบบ
กระจายสลับกันไปเพื่อให้การขนส่ง
เกิดความต่อเนื่อง

กลยุทธ์การดาเนินงาน
(ระหว่างเกิดโควิด 19)
-ใช้ระบบการตรวจสอบความ
ถูกต้องของสถานทีท่ ี่จะนาสินค้าไป
ส่งจาก GPS และ แอพพลิเคชั่น
อันดามัน แทร็คกิ้ง

สรุปผลการค้นพบ
กลยุทธ์การปรับตัว
-มีการใช้ GPS และ แอพพลิเคชั่น
อันดามัน แทร็คกิ้ง ในการนาทาง
และระบุตาแหน่ง เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของสถานที่ในการ
ขนส่งสินค้า

-เมื่องานลดลง ทาให้กิจการมีการ
บริหารจัดการเรื่องของเวลาที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และลด
ปัญหาการดาเนินงาน

-เน้นการทางานที่รวดเร็วแข่งกับ
เวลามีการจัดตารางการวิง่ รถอย่าง
มีประิทธิภาพเพื่อให้การขนส่งมี
ความต่อเนื่อง และลดปัญหาการ
ดาเนินงาน
-ต้นทุนหลักของห้างหุ้นส่วนจากัด
เอมกมล ขนส่ง คือ ค่าวัตถุดิบ หิน
ทราย รวมถึงต้นทุนเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ บางครั้งต้องจ้างรถ
ร่วมจากภายนอก ซึ่งต้นทุนในการ
ดาเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณรายได้ของกิจการที่ลดลง

ตารางที่ 1 (ต่อ)

7. ต้นทุนถูกต้อง
(Right Cost)

-ต้นทุนหลักของห้างหุ้นส่วนจากัด -ต้นทุนในการดาเนินงาน ได้แก่ ค่า
เอมกมล ขนส่ง คือ หิน ทราย และ วัตถุดิบ ค่าน้ามันเชือ้ เพลิงลดลง
ค่าแรงงาน บางครั้งจาเป็นต้องจ้าง
รถจากภายนอกทาให้เกิดค่าใช้จ่าย
ในส่วนของรถร่วม และต้นทุนค่า
เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ
ทางาน

การอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษากลยุทธ์การปรับตัวและการอยู่รอดของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ระหว่างการแพร่ระบาด
โควิ ด 19: กรณี ศึ กษา ห้ างหุ้ นส่ วนจากั ด เอมกมล ขนส่ ง อาเภอชะอา จั ง หวั ด เพชรบุ รี สามารถนามาอภิ ป รายผลได้
ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษากลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง สามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้ ห้าง
หุ้นส่วนจากัดฯ ใช้รูปแบบของการทางานแบบวันต่อวัน ไม่มีการจัดเก็บสินค้า โดยเริ่มต้นจากทางโรงงานจะทาการสรุป ยอด
การสั่งจองเเบบวันต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการดาเนินงานแบบกลยุทธ์การกาหนดทิศทางของจินตนา บุญบง
การ และ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ (2549) ในการตัดสินใจในการวางแผนการดาเนินงานและควบคุมการปฎิบัติงานด้านกลยุ ทธ์
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ขององค์กรให้มีความเหมาะสม จากนั้นพนักงานจะทาการกระจายจากแหล่งรับวัตถุดิบอยู่ 2 แห่งคือ โรงโม่สยามปราณ
อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงโม่ศิลาทอง ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ
จัดลาดับการส่งสินค้า จะทาให้เกิดความรวดเร็วในการขนส่งและสามารถขนส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการไหลทางโลจิสติกส์ของเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2559) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วง
จิตร ภูพวก และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2557) ที่พบว่า สถานที่ตั้งในการกระจายสินค้าที่มีอย่างทั่วถึง จะสามารถช่วยให้
การจัดส่งสินค้าตรงเวลาทันกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดการทางานของแต่ละวัน ห้างหุ้นส่วนจากัดฯ
จะมีการสรุปเป็นรายวัน และตรวจสอบเป็นรายเดือนอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง อีกทั้งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้การ
ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากที่สุด โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ในการขนส่งสินค้าด้วยการใช้ GPS
ในการนาทางและระบุตาแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการส่งสินค้าที่ถูกต้อง 7 ประเภทในงาน Logistics ของ เกียรติพงษ์
อุดมธนะธีระ (2559) และผลการวิจัยของ เศรษฐภูมิ เถาชารี (2558) ที่พบว่า GPS (Global Positioning System) เป็น
เทคโนโลยีที่นามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ โลจิสติกส์ภายในองค์กรธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผลการศึกษากลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของห้างหุ้นส่ วนจากัด เอมกมล ขนส่ง จากผลกระทบจาก
ของการ แพร่ระบาด โควิด 19 สามารถนามาอภิปรายได้ดังนี้ ห้างหุ้นส่วนจากัดฯ ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากทางโรงงานที่
มีผลผลิตลดลง ทาให้การขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานได้น้อยลง ส่งผลให้การทางานเกิดการหยุดชะงัก และรายได้ของพนักงานที่
ลดน้อยลง แต่ในขณะเดียวกั นต้ นทุ นที่เ กิด จากการด าเนิ นงานก็เ ปลี่ย นแปลงตามปริมาณรายได้ ข องกิ จการที่ ลดลง ซึ่ง
สอดคล้องแนวคิดกระบวนการด้านโลจิสติกส์ ของ เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ และผลการวิจัยของ วิศรุต สุวรรณประเสริฐ (2563)
ที่ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มแรงงานที่มีรายได้น้อยเสียรายได้จากการทางานน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มแรงงานที่มีรายได้สูง ดังนั้น พนักงาน
เหล่านั้นจึงเผชิญกับความลาบาก แต่ทางห้างหุ้นส่วนจากัดฯ ได้หาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องรายได้ที่ลดลงของพนักงาน โดย
จัดหางานจากภายนอกให้กับพนักงาน นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับพนักงานแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกาลังใจ
ให้กับพนักงานอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีความอยู่รอดขององค์กรของ นริศ เพ็ญโภไคย และ นุจรี
ภาคาสัตย์ (2561) ที่กล่าวว่า องค์กรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถ
ดาเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และอยู่รอดในสถานกาณ์ต่างๆ ได้
สรุปและอภิปราย
ห้างหุ้นส่วนจากัด เอมกมล ขนส่ง มีกลยุทธ์ในการดาเนินงานแบบวันต่อวัน ไม่มีการจัดเก็บสินค้า ทาให้การส่งสิ นค้า
จึงมีกระบวนการเริ่มตั้งแต่การนาเข้าสินค้า จนถึงการส่งสินค้าออกภายในวันเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการนาเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยอานวยความสะดวกเรื่องของการเดินทาง และตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ในการขนส่งสินค้า อีกทั้งกระบวนการ
ขนส่งในทุกขั้นตอนจะผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการส่งสินค้าที่ถูกต้อง 7 ประเภทในงานโลจิสติกส์ (7 Right,
7R) ทาให้เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตราฐาน และเกิดความรวดเร็วในการขนส่ ง นอกจากนี้ ทางห้างหุ้นส่วน
จากัดฯ มีรถเพียงพอสาหรับขนส่งสินค้าและมีมาตรการจัดการตารางการเดินรถในรูปแบบของการกระจาย จึงทาให้สามารถ
ขนส่งสินค้าได้ทันเวลา เป็นการช่วยสร้างเสริมความพึงพอใจให้กับลูกค้า ถึงแม้ห้างหุ้นส่วนจากัดฯ ได้รับผลกระทบทางอ้อม
จากทางโรงงานในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่ส่งผลให้การทางานเกิดการหยุดชะงัก ก็ตาม
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แต่ทางห้างหุ้นส่วนจากัดฯ ได้มองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ โดยมีการเพิ่มรูปแบบการทางานในลักษณะของการเป็น
รถร่วม คือการดาเนินงานเดินรถร่วมกับบริษัทหรือองค์การอื่น เพื่อเป็นสร้างเสริมรายได้เข้ามาทดแทน
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
1. สาหรับห้างหุ้นส่วน เอมกมล ขนส่ง จากัดและผู้ประกอบการโลจิสติกส์อื่นๆ เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 ควรมีรูปแบบของเทคโนโลยีที่หลากหลายเข้ามาช่วยในการดาเนินงาน เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทั นสมัย
มากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลและความสะดวกรวดเร็ ว นอกจากนี้ยังช่วยให้ง่ ายต่อการตรวจสอบความถู กต้ องของ
กระบวนการทางานอย่างเต็มรูปแบบ
2. สาหรับนักวิจัยเพื่อการศึกษาและทาการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของกิจการที่มีผลกระทบต่ อการ
ดาเนินธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อนาไปวิเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
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