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บทคัดย่อ  
งานวิจัยเชิงคุณภาพน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการด าเนินงานและการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของ
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โทรศัพท ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
การบริหารงานโดยทั่วไปของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่งเป็นไปตามแบบแผนที่บริษัทได้วางไว้อย่างรัดกุม ตั้งแต่
กระบวนการรับสินค้าจากผู้ผลิต ตลอดจนการล าเลียงสินค้าไปส่งผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการ
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ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เน่ืองจาก ผลผลิตจากโรงงานของผู้ผลิตลดลง จึงส่งผลให้การ
ขนส่งวัตถุดิบน้อยลง ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง จึงมีมาตรการรองรับโดยการหางานเสริมให้กับพนักงาน 
นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับพนักงาน ยังรวมถึงการเป็นแนวทางช่วยให้ธุรกิจสามารถคงอยู่ได้ในช่วงวิกฤตการณ์
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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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บทน า   

      การจัดการโลจิสติกส์สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท โดยจะมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันไว้ทั้งหมด 

และอาจจะกระทบซ่ึงกันและกัน จึงกล่าวได้ว่า การจัดการโลจิสติกส์ มีความส าคัญในการด าเนินงานในรูปแบบของการ

เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการน าเข้าและการส่งออก มีเป้าหมายเพื่อจัดการโลจิสติกส์

และห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงเพื่อจัดการการผลิตและกระจายสินค้าให้มีคุณภาพและมีความถูกต้องเหมาะสม จะช่วยให้

สามารถลดต้นทุนรวมให้ต่ าลงได้ ซ่ึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นน้ันสามารถส่งผลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (รวิพิมพ์ ฉวีสุข, 2555) 

 ปัจจุบันธุรกิจด้านโลจิสติกส์มีการปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้มีความทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ประเทศไทยจึงได้มี

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

ขนส่ง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561) นอกจากน้ี การพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์ยัง

มีส่วนช่วยผลักดันให้ประเทศมีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น (วันทนา ทาตาล, 2557) ตลาดโลจิสติกส์ของประเทศ

ไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเน่ือง เป็นผลมาจากการที่มีธุรกิจให้บริการการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือธุรกิจเก่ียวกับการขนส่งพัสดุที่

มากขึ้นกว่าในอดีต ซ่ึงมีเพียงไปรษณีย์เป็นผู้ให้บริการ แต่ปัจจุบันมีธุรกิจเก่ียวกับการขนส่งพัสดุให้ผู้บริโภคเลือกใช้บริการได้

อย่างหลากหลาย นอกจากน้ียังรวมถึงธุรกิจที่มีความเก่ียวข้องกับการขนส่งด้วยรถบรรทุกที่มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ (สมาคมสหพันธ์การขนส่งทางบกไทย, 2562) โดยสามารถวัดได้จากจ านวนใบอนุญาตประกอบการ

ขนส่งด้วยรถบรรทุกซึ่งมีจ านวน 386,609 ฉบับ หรือคิดเป็นร้อยละ 87.70 ซ่ึงถือเป็นจ านวนที่สูงที่สุดของใบอนุญาต

ประกอบการขนส่ง ตามข้อมูลสถิติของการจดทะเบียนรถบรรทุก พบว่าในภาพรวมของการจดทะเบียนรถบรรทุกใน  

ประเทศไทยมีจ านวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว (กรมการขนส่งทางบก, 2562)  

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง เป็นหน่ึงในธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ซ่ึงตั้งอยู่ที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี ได้

ให้บริการรถบรรทุก ส าหรับการขนส่งและขนถ่ายสินค้าประเภทหิน ทราย และวัสดุก่อสร้างมานานกว่า 7 ปี และปัจจุบันได้

มีการขยายธุรกิจขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง ตลอดจนรวมถึงอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า และการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ (ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง, 2563)   

 แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ซ่ึงส่งผลกระทบอย่าง

หนักต่อการด าเนินงานด้านระบบโลจิสติกส์ และการขนส่งด้วยรถบรรทุก จากวิกฤตดังกล่าวพบว่า ธุรกิจจ านวนมากปิดตัว

ลง บางธุรกิจจ าเป็นต้องหยุดชะงักการด าเนินกิจการ และบางธุรกิจต้องหาวิธีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด (Thammasat 

Business School, 2563)  ด้วยเหตุน้ี งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์ในการด าเนินงานและการปรับตัวเพื่อ

ความอยู่รอดของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด 19 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอมกมล ขนส่ง ในเขตพื้นที่

อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
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การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง  

1 ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

     1.1 ความหมายและความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

       การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึงกระบวนการการก าหนดทิศทางหรือวิถีทางในการด าเนินงานขององค์กร             

โดยประกอบไปด้วยการคิดวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมถึงข้อมูลส าคัญของ

ธุรกิจในการประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการด าเนินงานและควบคุมการปฎิบัติงานด้านกลยุทธ์ขององค์กรให้

เหมาะสม เพื่อที่จะสร้างความม่ันใจว่า องค์กรจะสามารถด าเนินการต่อไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างราบรื่น แม้ว่า

สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็ตาม ตลอดจนสามารถมีพัฒนาการและสามารถแข่งขันใน

อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จินตนา บุญบงการ และ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์, 2549) 

 การจัดการกลยุทธ์เป็นแนวคิดพื้นฐานที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางขององค์กรให้ชั ดเจน ช่วยให้การ

ด าเนินงานสอดคล้องกับหน้าที่ต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้สมาชิกในองค์กรทราบถึงทิศทางที่ทุกคนจะด าเนินไปอย่างชัดเจน

และช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินงาน เพื่อบริหารทรัพยากรที่ตนมีให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

ได้ผลส าเร็จที่ดีกว่าการบริหารงานตามปกติ และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว นอกจากน้ียังช่วยให้ผู้บริหารได้มองเห็นถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ซ่ึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงหรือคาดการณ์ปัญหาที่

อาจจะเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงปัญหาให้เป็นโอกาส เพื่อที่จะสามารถด าเนินธุรกิจขององค์กรในอนาคตได้ (พิบูล ทีปะปาล, 

2551) 

 จากการศึกษาความหมายและความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์  สรุปได้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็น

กระบวนการที่ใช้ในการก าหนดทิศทางหรือก าหนดแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยจึง

น าผลจากการศึกษาน้ีไปเป็นแนวทางในการสร้างค าถามสัมภาษณ์เก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานของห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง 

 2 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับโลจิสติกส์ 
         2.1 ความหมายและกระบวนการโลจิสติกส์ 

     โลจิสติกส์เป็นกระบวนการในการจัดการวางแผนจัดสายงาน และควบคุมกิจกรรมทั้งในส่วนที่ มีการ
เคลื่อนย้าย และไม่มีการเคลื่อนย้าย ซ่ึงประกอบด้วย การวางแผน การด าเนินการการควบคุม การไหลเวียน การจัดเก็บ
สินค้า การบริการและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพจากแหล่งก าเนิดของวัตถุดิบไปจนถึงจุดที่มีการบริโภคหรือจุดที่มีการ
ใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าหรือผู้บริโภค (เถกิงศักดิ์  ชัยชาญ, 2555)  แต่อย่างไรก็ตาม องค์กรจะต้อง
ค านึงถึงความรวดเร็วของการเคลื่อนย้ายสินค้าและการให้บริการอย่างราบรื่น ไม่ติดขัด ด้วยการท าความเข้าใจกระบวนการ
ท างานภายใน ศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และจุดวิกฤตขององค์กรให้เข้าใจ อธิบายและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นได้อยู่ตลอด โดยการด าเนินกิจการตามหลักส าคัญของ Logistics Flow ได้แก่ 1) การท าให้กิจกรรม
ต่างๆ ในโลจิสติกส์ให้มีความต่อเน่ืองกัน 2)  การสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญของการท างานที่รวดเร็วอยู่
ตลอดเวลา  และ 3) การสร้างกลยุทธ์เพื่อท าให้การท างานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย (เกียรติพงษ์  อุดมธนะธีระ, 
2559)  
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 จากการศึกษาความหมายและความส าคัญของแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับโลจิสติกส์สรุปได้ว่า โลจิสติกส์เป็น
กระบวนการเชื่อมโยงกิจกรรมการวางแผนจัดการและควบคุมกิจกรรมการขนส่งสินค้าให้เกิดความต่อเน่ือง รวดเร็ว และตรง
ตามเป้าหมาย เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ผู้วิจัยจึงน าผลจากการศึกษาน้ีไปเป็นแนวทางในการสร้างค าถาม
สัมภาษณ์เก่ียวกับกระบวนการโลจิสติกส์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง 
 2.2 ประเภทของการส่งสินค้าที่ถูกต้อง   
 ผู้ประกอบการด้านธุรกิจโลจิสติกส์จะต้องค านึงถึง 7 ประเภทของการส่งสินค้าที่ถูกต้อง (7 Right, 7R) ของ
การให้บริการรับและส่งสินค้า ดังน้ี 1) สินค้าถูกต้อง (Right Product) คือส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติถูกต้อง 2) 
จ านวนถูกต้อง (Right Quantity) คือส่งปริมาณหรือจ านวนของสินค้าตรงตามกับความต้องการของลูกค้า 3) สภาพถูกต้อง 
(Right Conviction) คือส่งสินค้าในสภาพที่ดี 4) ลูกค้าถูกต้อง (Right Customer) คือส่งสินค้าให้ถูกตัวผู้รับสินค้า และ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 5) สถานที่ถูกต้อง (Right Place) คือส่งสินค้าได้ตรงตามสถานที่ลูกค้าต้องการ 6) เวลา
ถูกต้อง (Right Time) คือส่งสินค้าทันเวลาตรงตามเวลาตามก าหนดนัด 7) ต้นทุนที่ถูกต้อง (Right Cost) คือต้นทุนการ
จัดส่งต้องไม่มากจนเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป (เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ, 2559) 
 จากการศึกษาเรื่องประเภทของการส่งสินค้าที่ถูกต้อง สรุปได้ว่าการบริการรับและส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
น้ันต้องค านึงถึงสินค้าถูกต้อง จ านวนถูกต้อง สภาพถูกต้อง ลูกค้าถูกต้อง สถานที่ถูกต้อง เวลาถูกต้อง และต้นทุนที่ถูกต้อง 
ผู้วิจัยจึงน าผลจากการศึกษาน้ีไปเป็นแนวทางในการสร้างค าถามสัมภาษณ์เก่ียวกับการด าเนินงานด้านโลจิสติกสท์ี่เก่ียวข้อง
กับการส่งสินค้าที่ถูกต้องของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง 

3 แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปรับตัว  
    การปรับตัว คือกระบวนการเปิดรับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และมีความกล้าที่จะเผชิญกับความกดดัน ความท้า

ทายที่ต้องใช้สติปัญญาเข้ามาช่วยในการแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งสิ่งที่เกิดจากตนเอง ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อน ามาปรับใช้ในการด าเนินกิจการได้อย่างเหมาะสม จึงจะท าให้สามารถด าเนินกิจการไปได้
อย่างราบรื่น (ชัญญาพัชญ์ เงางาม, 2559) 

จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปรับตัว สรุปได้ว่า การปรับตัว คือเป็นการยอมรับในการเผชิญ

สถานการณ์ และเหตุการณ์ใหม่ๆ ด้วยการน าสติปัญญามาใช้ในการปรับ เปลี่ยนแปลง และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม เพื่อให้กิจการสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ ผู้วิจัยจึงน าผลจากการศึกษาน้ีไปเป็นแนวทางในการสร้างค าถามสัมภาษณ์

เก่ียวกับกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดระหว่างการแพร่ระบาดโควิด 19 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง 

4.แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความอยู่รอดขององค์กร    
 ความอยู่รอดขององค์กร หมายถึงการที่องค์กรสามารถด าเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือตามเป้าหมายที่ได้วาง

แผนการด าเนินงานต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จระยะยาว และเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันทางการค้า ที่จะท าให้
สามารถยืนอยู่บนเวทีการแข่งขันทางค้าอย่างยั่งยืน อีกทั้งส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (นริศ เพ็ญโภไคย และ นุจรี 
ภาคาสัตย,์ 2561) ซ่ึงการอยู่รอดขององค์กรจะต้องประกอบไปด้วย 1) ความสามารถในการน าพาธุรกิจให้อยู่รอดได้อย่างมี
ประสิทธิผล 2) ความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 3) ความได้เปรียบทางการแข่งขัน 4) ความสามารถ
ในการท าก าไรและการมียอดขายเพิ่มขึ้นโดยรวมในระยะยาว 5) อายุขององค์กรที่ยาวนาน  6) ขนาดขององค์กร และการ
เป็นสถานประกอบการที่ได้รับการยอมรับ 7) การจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นระบบ  และ 8) การเติบโตก้าวหน้าขององค์กร 
(วรัญญา เยาวรัตน์ ลี, ภัทรี ฟรีสตัด และ ศักดิ์ชาย จันทร์เรือง, 2560) 
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จากการศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความอยู่รอดขององค์กรสรุปได้ว่า การที่องค์กรจะสามารถด าเนิน
ธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และอยู่รอดในสถานกาณ์ต่างๆ ได้น้ัน องค์กรน้ันจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการและ
การปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน สามารถสร้างก าไรและยอดขายเพิ่มขึ้นระยะยาว อีกทั้งมี
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจที่ยาวนาน รวมถึงขนาดและชื่อเสียงขององค์กร ตลอดจนมีระบบการจัดสรรทรัพยากรที่
ชัดเจน รวมทั้งมีการขยายตัวขององค์กร ผู้วิจัยจึงน าผลจากการศึกษาน้ีไปเป็นแนวทางในการสร้างค าถามสัมภาษณ์เก่ียวกับ
ความอยู่รอดระหว่างการแพร่ระบาดโควิด 19 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง 
 5 ผลกระทบของโควิดที่มีต่อประเทศไทย 
         การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ส่งผลกระทบต่อประเทศที่ก าลังพัฒนาอย่างมาก และท าให้เกิด
ปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจขยายไปทั่วโลก จากผลส ารวจความคิดเห็น พบว่าคนไทย 81% ได้รับผล 
กระทบด้านการเงิน (BBC News, 2563) 
        การประเมินผลกระทบของโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ว่าจะท าให้เศรษฐกิจโลกหดตัว 3.2% และเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ลดลงราว 2.1-5.4% จากสถานการณ์ปกติ หากมีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ 2 เดือน โดยประเทศไทยจะได้รับผล 
กระทบมากที่สุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน จากการที่นักท่องเที่ยวคาดว่าจะลดลง 60% จากปีที่แล้ว การขาดตอน
ของห่วงโซ่การผลิตทั้งในและต่างประเทศ ท าให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีน้ีอาจหดตัว 5.4% จากกรณีที่ไม่มีโรค
ระบาด จากเดิมผลผลิตมวลรวมภายในประเทศที่คาดการณ์ไว้ว่าจะหดตัว 0.8% เป็นหดตัวถึง 5.0% ซ่ึงเป็นระดับต่ าสุด
ตั้งแต่วิกฤตต้มย ากุ้งในป ี1998 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของโควิด-19 มากกว่าที่
เคยประเมินไว้ (วิจัยกรุงศรี, 2563)  

จากการศึกษาผลกระทบของโควิดที่มีต่อประเทศไทยสรุปได้ว่า ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19) ส่งผลให้เกิดปัญหาใน
เรื่องของความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจขยายไปทั่วโลกและส่งผลให้เศรษฐกิจโลก รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศไทยลดลง 
กล่าวคือ การด าเนินธุรกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19 อย่างร้ายแรง  ผู้วิจัยจึงน าผลจากการศึกษาน้ีไปเป็น
แนวทางในการสร้างค าถามสัมภาษณ์เก่ียวกับการรับมือจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด 19 ต่อการด าเนินธุรกิจของ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง  
ระเบียบวิธีการวิจัย   
   1 พื้นที่ที่ศึกษา และ ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
   1.1 พื้นที่ที่ศึกษา: การวิจัยครั้งน้ีได้เลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selective) โดยเลือกศึกษาห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอมกมล ขนส่ง ตั้งอยู่ที่ 80/2 หมู่ที่ 6 ไร่ใหม่พัฒนา ในเขตพื้นที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 76120  
      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านรถบรรทุก ส าหรับการขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ประเภทหิน  ทราย และวัสดุก่อสร้างมานานกว่า 7 ปี โดยมีการด าเนินงานที่เริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจครอบครัว ซ่ึงก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2556 หลังจากได้มีการเติบโตและขยายธุรกิจขนส่งสินค้าออกไปยังสถานที่ต่างๆ ท าให้เป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่  
ตลอดจนรวมถึงอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงท าให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอมกมล ขนส่ง มีนโยบายในการเพิ่มแหล่ง
วัตถุดิบเพื่อก่อให้เกิดการประหยัดเวลาในการขนส่ง และก่อให้เกิดการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
  1.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์ครั้งน้ี คือ คุณสิรินันทน์ เอมกมล ผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอมกมล ขนส่ง ใน
เขตพื้นที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี  
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2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
      2.1 การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ลักษณะของค าถามจะมีลักษณะแบบปลายเปิด (Open-ended 
Question) เพื่อให้อิสระกับผู้ตอบค าถามได้แสดงความคิดเห็น และเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุมมากที่สุด 
   2.2 การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้มีการพัฒนาแบบสัมภาษณ์มาจากการศึกษา การทบทวนวรรณกรรม 
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และจากเว็บไซต์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง และน าเสนอข้อค าถามสัมภาษณ์ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพื่อขอค าแนะน า และปรับแก้ จากน้ันน าเสนอแบบสัมภาษณ์ที่ปรับแก้แล้วต่ออาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  3 
ท่าน เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จาก
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการตลาด และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
   2.3 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ ได้แก่ สมุดจดบันทึก ปากกา และโทรศัพท์มือถือ 
 3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  3.1 น าข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกจากผู้ให้ข้อมูลมาถอดเทปแบบถอดข้อความค าต่อค า  
(Verbatim) แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปการบันทึกเสียงจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มาจัดให้
เป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่เดียวกันตามประเด็นส าคัญและตีความข้อมูลที่ได้ 
  3.2 น าข้อมูลที่ได้จากการตีความที่มีลักษณะประโยคหรือความหมายใกล้เคียงกัน ไปวิเคราะห์ข้อมูลหรือแนวคิดเพื่อ
ท าการหาข้อสรุปงานวิจัย 
 4 การตรวจสอบความเชื่อม่ันของข้อมูล 
      เน่ืองจาก สถานการณ์การแพร่กระจายโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันไม่แน่นอน ซ่ึงอาจท าให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอม
กมล ขนส่ง มีการปรับใช้กลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อการอยู่รอดของธุรกิจ ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการตรวจสอบความ
เชื่อมั่นของข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบการตรวจสอบแบบสามเส้า (Data Triangulation)  โดยขออนุญาตสัมภาษณ์คุณสิริ
นันทน ์ เอมกมล ซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในงานวิจัยในครั้งน้ี ทั้งหมด 3 ครั้ง และการสัมภาษณ์แต่ละครั้งมีระยะเวลาห่างกัน
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ให้ข้อมูลเป็นหลัก หลังจากสัมภาษณ์ทั้ง  3 ครั้ง ผู้วิจัยได้น าข้อมูล
ทั้งหมดมาเปรียบเทียบ พบว่า ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ทั้ง 3 ครั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 
ผลการวิจัยและอภิปราย   
   ผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง พบว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง มี
รูปแบบการด าเนินงานแบบวันต่อวัน ไม่มีการจัดเก็บสินค้า สถานที่หลักที่ห้างหุ้นส่วนฯ ท าการส่งสินค้ามี 3 แห่ง คือ บริษัท
ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC) ตั้งอยู่ที่อ าเภอหัวหินและอ าเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริษัท 
ORC ต าบลห้วยทรายใต้ อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี และผลการวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษาตามวัตถุประสงค์ มีดังต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษากลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด 19 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอมกมล ขนส่ง ในเขตพื้นที่อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ ใช้กลยุทธ์ในการก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงาน นอกจากน้ียังใช้การส่งสินค้าตามแนวคิดการส่งสินค้าที่ถูกต้อง 7 ประเภทในงาน Logistics ดังต่อไปน้ี  
  1.1.  สินค้าถูกต้อง (Right Product)  
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    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง มีการวางแผนการเดินรถในแต่ละวันโดยอ้างอิงจากรายงานสรุปผลการสั่ง

จองจากทางโรงงาน หลังจากน้ันทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง จะท าการส่งของตามที่ลูกค้าต้องการ โดยจะมีการ

ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งออกทุกครั้งว่า สินค้าน้ันถูกต้องตามที่ลูกค้าก าหนดหรือไม่ หากสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของ

ลูกค้า ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ จะแจ้งกับลูกค้าโดยตรง และท าการเปลี่ยนแหล่งรับวัตถุดิบใหม่ นอกจากน้ี ทางห้างหุ้นส่วน

จ ากัดฯ จะท าการสั่งซ้ือจากแหล่งรับวัตถุดิบ 2 แห่ง คือ โรงโม่สยามปราณ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรง

โม่ศิลาทอง ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการท าเป็นเครดิต และมีการตรวจสอบความถูกต้อง

ของการส่งสินค้าเป็นรายเดือน  

1.2.  จ านวนถูกต้อง (Right Quantity) 

        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง จะมีการเดินรถขนส่งสินค้าประมาณ 15 รอบต่อวัน น้ าหนักของสินค้าใน

แต่ละครั้งอยู่ที่ประมาณ 30 ตัน/พ่วง ลดลงจากเดิมที่เคยขนส่งได้อยู่ที่ประมาณ 50 ตัน/พ่วง เน่ืองจาก ปัจจุบันมีกฎหหมาย

ออกมาบังคับใช้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ จึงต้องมีการตรวจสอบน้ าหนักของสินค้า โดยรถทุกคันจะต้องผ่านการชั่งก่อนที่จะ

ออกไปส่งสินค้า นอกจากน้ี ยังมีการจดบันทึกจ านวนครั้งของการจัดส่งสินค้าให้แต่ละโรงงานร่วมกับการบันทึกผ่านระบบ 

GPS ที่ติดตั้งบนรถที่ใช้ในการขนส่งทุกคัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนครั้งของการขนส่งในแต่ละวัน ซ่ึงการส่ง

สินค้าจะมีราคาเที่ยวละ 200 - 300 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางที่ขนส่ง และรายได้ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ จะเกิดขึ้น ณ ส่วนน้ี 

หมายความว่า ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ ท าการส่งหินเข้าโรงงาน “แต่หากทางโรงงานไม่น าไปผลิตต่อทางห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ 

ก็จะไม่ได้รับรายได้” ดังน้ัน ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ สามารถตรวจสอบการท างานของโรงงานได้จาก สรุปรายงานผลการ

ผลิตในแต่ละวันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จ ากัด (CPAC)  

1.3 สภาพถูกต้อง (Right Conviction) 
              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง มีวิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าที่ลูกค้าได้รับ ด้วยการตรวจสอบ
จากการสอบถามพนักงานก่อนท าการขนส่งว่า “สินค้าที่จะท าการขนส่งวันน้ีมีสภาพเป็นอย่างไร” หากไม่เป็นไปตามที่ลูกค้า
ต้องการ ก็จะมีการแจ้งกับทางโรงงานก่อนท าการขนส่งสินค้า และเมื่อสินค้าถึงมือลูกค้า ก็จะให้ลูกค้าท าการตรวจสอบ
สินค้าอีกครั้งก่อนเซ็นรับสินค้า และห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ จะท าการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแบบรายเดือนจากรายงาน
ของพนักกงาน เมื่อท าการขนส่งสิ้นสุด กิจการได้รับใบส่งสินค้าที่มีการเซ็นรับจากทางโรงงานเป็นเครื่องยืนยันว่าทาง ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดฯ มีการส่งสินค้าให้กับลูกค้าจริง และเป็นไปตามค าสั่งซื้อของลูกค้าที่ก าหนดไว้ หากกรณีเกิดข้อผิดพลาด
ระหว่างการขนส่งที่จะท าให้สินค้าเกิดความเสียหาย เช่น เกิดฝนตกขณะขนส่งทราย จะท าให้ลักษณะของทรายเปลี่ยนไป 
ซึ่งส่งผลให้น าทรายลงจากรถได้ยาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง มีแนวทางการแก้ไข คือ จะมีการคาดเดาถึงสภาพ
อากาศก่อนออกเดินทางขนส่ง ถ้ามีฝนตกจะท าการคุมผ้าเต๊นท์ก่อนออกเดินทางขนส่ง เพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย 

1.4 ลูกค้าถูกต้อง (Right Customer) 

        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนสง่ จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้าที่รับสินค้าทุกครั้ง ก่อนท าการส่ง 

ครั้งใหม ่อาจจะเป็นการตรวจสอบ ผ่าน GPS ของรถเพื่อทราบถึงต าแหน่งที่พนักงานน าสินค้าไปส่ง หากเกิดกรณีที่พนักงาน

น าสินค้าไปส่งผิดต าแหน่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ จะให้น ารถคันใหม่ไปส่งยังโรงงานที่ถูกต้อง “โดยใช้วิธีเหมือนกับการว่ิง

สลับกันไป” นอกจากน้ี ทางห้างหุ้นส่วนฯ ให้อิสระกับการท างานของพนักงานอย่างเต็มที่  เน่ืองจากพนักงานจะเป็น

ผู้รายงานกับผู้ประกอบการอยู่เสมอ เพราะทราบว่าแต่ละโรงงานน้ันมีสินค้าหรือขาดสินค้า เม่ือไปถึงสถานที่จัดส่ง อีกหน่ึง
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สิ่งที่ท าให้ลูกค้าเลือกใช้งานห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง คือความใส่ใจของผู้บริหารที่ท าการลงพื้นที่ไปตรวจสอบการ

ท างานที่หน้างาน และพูดคุยกับลูกค้าด้วยตนเองอยู่บ่อยครั้ง และยังคอยช่วยควบคุมงานขนส่งให้ลูกค้าสามารถท างานได้

อย่างต่อเน่ือง และเกิดความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นส่วนช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมีความคุ้นเคยกับลูกค้าหรือผู้

คุมงาน นอกจากน้ียังสามารถช่วยลดความผิดพลาดในการขนส่งสินค้าได้ 

 

    1.5 สถานที่ถูกต้อง (Right Place) 

        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง มีเกณฑ์การเลือกรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้า โดยศึกษาประวัติและ

ประสบการณ์การขับรถ ดังน้ัน พนักงานขับรถขนส่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ หรือเป็นผู้ที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญ

ในเรื่องของเส้นทาง นอกจากน้ียังทางห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ ยังได้มีการตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องของสถานที่และ

ระยะทางที่จะน าสินค้าไปส่งจากแอพพลิเคชั่นอันดามัน แทร็คก้ิง ที่ติดตั้งไว้กับรถและเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือที่

สามารถตรวจสอบและดูย้อนหลังได ้  อีกทั้งมีการมอบหมายให้พนักงานท าการขนส่งสินค้าในลักษณะกระจายกันไป เพื่อให้

เกิดความเท่าเทียมกัน ในกรณีที่จ านวนรถไม่เพียงพอต่อการขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ จะท าการจ้างรถจากภายนอกที่

ท างานในลักษณะใกล้เคียงกันมาช่วยขนส่ง เพื่อให้ทันเวลาตามที่ลูกค้าก าหนด 

    1.6 เวลาถูกต้อง (Right Time) 

        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง เน้นการท างานที่รวดเร็วแข่งกับเวลา หากลูกค้าต้องการใช้สินค้าจ านวน

มากหรือต้องการสินค้าเร่งด่วน ทางห้างหุ้นส่วนฯ จะมีการจัดการระบบการเดินรถเพื่อขนส่งสินค้า คือ ในการเริ่มงาน

พนักงานจะน ารถเข้ามาเพื่อรอรับสินค้า ณ แหล่งวัตถุดิบ และเม่ือรถคันแรกได้รับสินค้าแล้ว จะรีบท าการขนส่งสินค้าให้กับ

ลูกค้าอย่างทันท่วงท ี และมีการจัดตารางการว่ิงรถแบบกระจายสลับกันไป เพื่อให้การขนส่งเกิดความต่อเน่ือง แต่หากกรณีที่

รถเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง ซ่ึงจะท าให้การส่งสินค้าเกิดความล่าช้า ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ จะท าการแจ้งไปยังผู้ส่ัง

สินค้าก่อน แล้วจึงน ารถคันใหม่ไปส่งสินค้าแทน ซ่ึงทางห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ มีจ านวนรถเพียงพอที่จะขนส่งสินค้า คือ มีรถ

พ่วง 5 คัน รถโม่ 3 คัน แบ็คโฮ 1 คัน รถไถ 1 คัน และมีพนักงานขับรถ จ านวนประมาณ 15 คน  

    1.7 ต้นทุนถูกต้อง (Right Cost) 

        ต้นทุนหลักของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง คือ ค่าวัตถุดิบ ได้แก่ หินประมาณ 100,000 บาทต่อวัน 

และทรายประมาณ 60,000 บาทต่อวัน  ค่าแรงงานประมาณเดือนละ 20,000 - 29,000 บาท ค่าน้ ามัน ประมาณ 25,000 

บาทต่อวัน บางครั้งจ าเป็นต้องจ้างรถจากภายนอก จึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วนของรถร่วม นอกจากน้ียังมีต้นทุนค่า

เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประกอบการท างาน เช่น เเท็บเล็ต ใช้ในการคีย์ข้อมูลเข้าระบบและตรวจสอบความถูกต้องของ

สถานที ่เป็นต้น 

2. ผลการศึกษากลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด 19            
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัดเอมกมล ขนส่ง พบว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง ใช้กลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อเปิดรับ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม ่ และมีความกล้าที่จะเผชิญเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น นอกจากน้ียังใช้การส่งสินค้าตามแนวคิดการ
ส่งสินค้าที่ถูกต้อง 7 ประเภทในงาน Logistics ดังต่อไปน้ี 
   2.1 สินค้าถูกต้อง (Right Product) 
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  ปริมาณงานของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่งมีจ านวนลดลงประมาณ 50 %  ถือเป็นการได้รับผลกระทบ
ทางอ้อมจากการที่โรงงานมียอดผลิตที่ลดน้อยลง ส่งผลให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ สามารถส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานได้น้อยลง
ตามล าดับ จากที่สามารถส่งสินค้าได้วันละ 15 รอบต่อวัน ลดเหลือเพียง 9 - 10 รอบต่อวัน แต่ยังคงมีการด าเนินงานตาม
ค าสั่งซื้อของลูกค้า และมีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของการส่งสินค้าตามปกติ แต่ไม่มีการจัดเก็บวัตถุดิบ 

2.2 จ านวนถูกต้อง (Right Quantity) 
              จ านวนการสั่งจองสินค้ามียอดลดน้อยลง ส่งผลให้การตรวจสอบจ านวนสินค้า และจ านวนการขนส่งในแต่ละ

รอบได้ละเอียดมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถึงแม้จ านวนงานลดลง แต่พนักงานยังคงได้รับค่าตอบแทนตามปกติ เเต่

ในส่วนของรายได้เสริมจะลดลง ส่งผลให้พนักงานมีจ านวนรอบในการส่งสินค้าลดน้อยลงด้วย จากเดิมที่เคยขนส่งได้มาก

ที่สุดประมาณคนละ 120 รอบต่อเดือน และน้อยที่สุดประมาณ 70-80 รอบต่อเดือน เม่ือรอบของการขนส่งน้อยลง 

เงินเดือนส่วนต่างจึงลดลง ท าให้ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง จ าเป็นต้องหางานเพิ่มให้กับพนักงาน ด้วยการท างาน

ร่วมกับกิจการอ่ืนๆ ในรูปแบบของการเป็นรถร่วม ซ่ึงหมายถึง การให้บริการรถส่งสินค้ากับกิจการอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

สร้างงานให้กับพนักงาน และเป็นการสร้างเสริมรายได้เข้ามาทดแทนให้กับกิจการ 

    2.3 สภาพถูกต้อง (Right Conviction) 

                 เม่ือเกิดการท างานร่วมกับกิจการอ่ืน ท าให้บทบาทของห้างหุ้นส่วน เอมกมลขนส่ง จ ากัด ลดลงจากเดิม ซ่ึง

เคยท าหน้าที่ควบคุมการท างานและการขนส่ง กลายเป็นเพียงผู้ประสานงาน เน่ืองจากพนักงานของห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ จะ

ท างานภายใต้การดูแลและการควบคุมงานของผู้ประกอบการกิจการน้ันๆ ซ่ึงช่วยลดขั้นตอนต่างๆ ในการท างานของห้าง

หุ้นส่วนจ ากัดฯ และอีกทั้งยังช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานอีกด้วย  

    2.4 ลูกค้าถูกต้อง (Right Customer) 

        จากเดิมรายได้หลักของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง เกิดจาก 3 โรงงานหลัก แต่เม่ือเกิดการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด 19 ท าให้จ านวนงานลดน้อยลง และถึงแม้ว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ หางานเสริมให้กับพนักงาน โดยการ

ร่วมงานกับกิจการอ่ืนๆ ในรูปแบบของการเป็นรถร่วม ปริมาณงานจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซ่ึงปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่

เพียง 10 - 20 รอบต่อวันเท่าน้ัน แต่อย่างไรก็ตาม ทุกครั้งที่มีการบริการส่งสินค้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ ก็ยังคงใช้ระบบการ

ตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้าที่รับสินค้าทุกครั้ง     

2.5 สถานที่ถูกต้อง (Right Place) 

                 เม่ือห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง มีการด าเนินงานร่วมกับกิจการอ่ืน โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ มีหน้าที่

ก าหนดการท างานต่างๆ พร้อมทั้งแจ้งจ านวนของปริมาณรถที่ต้องการให้ขนส่งสินค้าไปลง ณ สถานที่เป้าหมาย และท าการ

ตรวจสอบความถูกต้องของการท างานทั้งหมด และมีหน้าที่จัดหางานและก าลังคน พร้อมทั้งประสานงานให้เพียงพอต่อ

ความต้องการของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ให้กระทบกับงานของห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ และหากเกิดความเสียหายใดๆ 

กิจการร่วมน้ันๆ จะต้องเป็นผู้แจ้งต่อห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ โดยตรง 

2.6 เวลาถูกต้อง (Right Time) 

     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง มีการบริหารจัดการเรื่องของเวลาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และรูปแบบการ

ท างานค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่าการที่ท างานร่วมกับกิจการอ่ืน โดยรวมแล้วกระบวนการท างานของห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ 
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ยังคงเหมือนเดิม ถึงแม้จะมีการรับงานจากภายนอก แต่ยังคงมีกระบวนการท างานที่เหมือนกับห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ 

ด าเนินงานเอง เพียงแต่ปัญหาความขัดแย้งในการท างานลดลง  

2.7 ต้นทุนถูกต้อง (Right Cost) 

     เน่ืองจากปริมาณงานการขนส่งสินค้าของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง ลดลง เพราะใช้รถร่วมกิจการท า

การขนส่ง จึงส่งผลให้ต้นทุนประเภทค่าวัตถุดิบและค่าน้ ามันลดลง ซ่ึงลดลงประมาณ 300,000 บาท  

จากการวิจัยยังพบว่า ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง จะมีแผนด าเนินงานตามแผนเดิมที่วางไว้ คือเริ่ม

ตั้งแต่ ทางโรงงานจะท าการสรุปยอดการสั่งจองของวันพรุ่งน้ีเเบบวันต่อวัน และมีการสอบถามว่า “ขณะน้ีทางโรงงานมี

สินค้าคงคลังเหลืออยู่เท่าไหร ่ แล้วจึงท าการสั่งจอง ในวันต่อมาพนักงานจะท าการกระจายและจัดล าดับการส่งสินค้าในแต่

ละที่” หากมีงานจ านวนมาก ข้อเสีย คือจะมีการถ่ายโอนสินค้าขึ้นรถเป็นเวลานานสามารถท าการขนส่งได้ในเวลาประมาณ 

9.00 – 10.00 น. และจะท าการขนส่งสินค้าตามล าดับ ณ โรงงานที่ก าหนดไว้ หลังจากน้ัน พนักงานจะสามารถจัดการวาง

แผนการขนส่งได้ด้วยตนเอง โดยการสังเกตขณะส่งสินค้าว่า โรงงานใดต้องการสินค้าบ้าง ก็จะน าสินค้าไปส่ง เพื่อไม่ให้งาน

เกิดการหยุดชะงัก นอกจากน้ี พนักงานจะมีการจัดระเบียบการท างานเอง โดยที่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ มีหน้าที่คอยควบคุมการ

ท างานในภาพรวม เน่ืองจากห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ มีความเชื่อม่ันในความสามารถของพนักงาน และท าให้พนักงานเกิดการ

ท างานอย่างอิสระ แต่ยังอยู่ภายใต้กฎการท างานของห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ  

จากผลการวิจัยที่ผู้วิจัยศึกษาตามวัตถุประสงค ์สรุปได้ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1   สรุปผลการค้นพบการศึกษากลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจและกลยุทธ์ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง 

การส่งสนิค้าที่ถกูต้อง  
(7R) 

กลยุทธก์ารด าเนินงาน 
(ก่อนเกดิโควดิ 19) 

กลยุทธก์ารด าเนินงาน 
(ระหว่างเกดิโควดิ 19) 

สรุปผลการค้นพบ 
กลยุทธก์ารปรบัตัว 

1. สินคา้ถกูตอ้ง 
(Right Product)  

 

-มีการด าเนินงานตามค าสัง่ซ้ือของ
ลูกค้า โดยอ้างอิงจากผลการสั่งจอง
จากทางโรงงานแบบวันต่อวัน  

-ใช้วิธีการด าเนินงานตามค าสั่งซ้ือ
ของลูกค้าตามระบบที่เคยใช้  
-ไม่มีการจัดเก็บวัตถุดิบ 

-มีการด าเนินงานตามค าสัง่ซ้ือของ
ลูกค้า โดยอ้างอิงจากผลการสั่งจอง
จากทางโรงงานแบบวันต่อวัน และ
ไม่มีการจัดเก็บวัตถุดิบ  

2. จ านวนถกูตอ้ง  
(Right Quantity) 

-มีการตรวจสอบจ านวนสินค้าโดยที่
รถทุกคันจะต้องผ่านตาชั่งก่อนออก
ส่งสินค้า 
-มีการตรวจสอบจ านวนรอบการส่ง
สินค้าโดยติดตั้ง GPS บนรถที่ใช้ใน
การขนส่ง เพ่ือให้ทราบจ านวนรอบ
ในการขนส่งสินค้าในแต่ละวัน 

-ใช้ระบบการตรวจสอบจ านวน
สินค้าตามระบบที่เคยใช ้
-มีการตรวจสอบจ านวนการขนส่ง
สินค้าในแต่ละรอบละเอียดมากขึ้น 
เนื่องจากจ านวนงานที่ลดลง 
 

-มีการตรวจสอบจ านวนสินค้าโดยที่
รถทุกคันจะต้องผ่านตาชั่งก่อนที่จะ
ออกไปส่งสินค้าทุกครั้ง และมีการ
ใช ้GPS ตรวจสอบจ านวนรอบใน
การขนส่งสินค้าในแต่ละวันได้อย่าง
ละเอียด 

 

3. สภาพถูกต้อง  
(Right Conviction) 

-มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
สินค้าที่ลูกค้าได้รับ ด้วยการ
สอบถามจากพนักงาน 
-ลูกค้าสามารถตรวจสอบสินค้าก่อน
แล้วจึงเซ็นรับสินค้า 

-มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
สินค้าที่ลูกค้าได้รับ โดยพนักงานน า
ใบรับสินค้าที่มีการเซ็นรับสินค้าจาก
ลูกค้ามาส่งให้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอมกมล ขนส่ง 

-มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
สินค้าที่ลูกค้าได้รับจากการ
สอบถามจากพนักงานและเอกสาร
ที่ได้รับการเซ็นจากลูกค้าว่าสินค้าที่
ได้รับอยู่ในสภาพที่ถูกต้อง 
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4. ลูกค้าถกูตอ้ง
(Right  Customer) 

-มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ลูกค้าที่รับสินค้าทุกครัง้ก่อนท าการ
ส่ง โดยตรวจสอบ ผ่าน GPS ของ
รถเพ่ือทราบถึงต าแหน่งที่พนักงาน
ที่น าสินค้าไปส่ง 

-ใช้ระบบการตรวจสอบความ
ถูกต้องของลูกค้าที่รับสินค้าทุกครั้ง
ก่อนท าการส่งตามปกต ิ
-มีการหาลูกค้าอ่ืนหรืองานเสริม
ให้กับพนักงาน โดยการร่วมงานกับ
กิจการอ่ืนในรูปแบบของการเป็นรถ
ร่วม 

-มีการตรวจสอบความถูกต้องของ
ลูกค้าที่รับสินค้า โดยตรวจสอบ 
ผ่าน GPS ของรถเพ่ือทราบถึง
ต าแหน่งที่พนักงานที่น าสินค้าไป 
และมีการหางานเสริมให้กับ
พนักงานด้วยการเป็นรถร่วมกับ
กิจการอ่ืน 

ตารางที่ 1   (ต่อ) 
การส่งสนิค้าที่ถกูต้อง  

(7R) 
กลยุทธก์ารด าเนินงาน 
(ก่อนเกดิโควดิ 19) 

กลยุทธก์ารด าเนินงาน 
(ระหว่างเกดิโควดิ 19) 

สรุปผลการค้นพบ 
กลยุทธก์ารปรบัตัว 

5. สถานทีถู่กต้อง 
(Right  Place) 

-มีการใช้ GPS เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของสถานที่ในการขนส่ง
สินค้า 
-มีการใช้ แอพพลิเคชั่นอันดามัน 
แทร็คก้ิง ตรวจสอบความถูกต้อง
ของสถานที่ที่จะน าสินค้าไปส่ง 

-ใชร้ะบบการตรวจสอบความ
ถูกต้องของสถานทีท่ี่จะน าสินค้าไป
ส่งจาก GPS และ แอพพลิเคชั่น 
อันดามัน แทร็คก้ิง  

-มีการใช้ GPS และ แอพพลิเคชั่น
อันดามัน แทร็คก้ิง ในการน าทาง
และระบุต าแหน่ง เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของสถานที่ในการ
ขนส่งสินค้า 

6. เวลาถูกต้อง  
(Right Time) 

-เน้นการท างานที่รวดเร็ว 
โดยมีการจัดตารางการวิ่งรถแบบ
กระจายสลับกันไปเพ่ือให้การขนส่ง
เกิดความต่อเนื่อง 

-เมื่องานลดลง ท าให้กิจการมีการ
บริหารจัดการเรื่องของเวลาที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  และลด
ปัญหาการด าเนินงาน 
 

-เน้นการท างานที่รวดเร็วแขง่กับ
เวลามีการจัดตารางการวิง่รถอย่าง
มีประิทธิภาพเพ่ือให้การขนส่งมี
ความต่อเนื่อง และลดปัญหาการ
ด าเนินงาน 

7. ต้นทนุถกูตอ้ง  
(Right Cost) 

-ต้นทุนหลักของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอมกมล ขนส่ง คือ  หิน ทราย และ
ค่าแรงงาน บางครั้งจ าเป็นต้องจ้าง
รถจากภายนอกท าให้เกิดค่าใช้จ่าย
ในส่วนของรถร่วม และต้นทุนค่า
เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการ 
ท างาน 

-ต้นทุนในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ค่า
วัตถุดิบ คา่น้ ามันเชือ้เพลิงลดลง 
 

-ต้นทุนหลักของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอมกมล ขนส่ง คือ ค่าวัตถุดิบ หิน 
ทราย  รวมถึงต้นทุนเครื่องมือ 
อิเล็กทรอนิกส์ บางครั้งต้องจ้างรถ
ร่วมจากภายนอก ซ่ึงต้นทุนในการ
ด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ปริมาณรายได้ของกิจการที่ลดลง 

 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษากลยุทธ์การปรับตัวและการอยู่รอดของธุรกิจด้านโลจิสติกส์ระหว่างการแพร่ระบาด

โควิด 19:  กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี สามารถน ามาอภิปรายผลได้

ดังต่อไปนี ้

1. ผลการศึกษากลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง สามารถน ามาอภิปรายได้ดังน้ี ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัดฯ ใช้รูปแบบของการท างานแบบวันต่อวัน ไม่มีการจัดเก็บสินค้า โดยเริ่มต้นจากทางโรงงานจะท าการสรุปยอด

การสั่งจองเเบบวันต่อวัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการด าเนินงานแบบกลยุทธ์การก าหนดทิศทางของจินตนา บุญบง

การ และ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันท์ (2549) ในการตัดสินใจในการวางแผนการด าเนินงานและควบคุมการปฎิบัติงานด้านกลยุทธ์
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ขององค์กรให้มีความเหมาะสม จากน้ันพนักงานจะท าการกระจายจากแหล่งรับวัตถุดิบอยู่  2 แห่งคือ โรงโม่สยามปราณ 

อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงโม่ศิลาทอง ต าบลหนองพลับ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ

จัดล าดับการส่งสินค้า จะท าให้เกิดความรวดเร็วในการขนส่งและสามารถขนส่งสินค้าได้ตามเวลาที่ก าหนด ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการไหลทางโลจิสติกส์ของเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (2559) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วง

จิตร ภูพวก และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2557) ที่พบว่า  สถานที่ตั้งในการกระจายสินค้าที่มีอย่างทั่วถึง จะสามารถช่วยให้

การจัดส่งสินค้าตรงเวลาทันกับความต้องการของลูกค้า นอกจากน้ี เม่ือสิ้นสุดการท างานของแต่ละวัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ 

จะมีการสรุปเป็นรายวัน และตรวจสอบเป็นรายเดือนอีกครั้ง เพื่อความถูกต้อง  อีกทั้งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้การ

ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากที่สุด โดยมีการตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ในการขนส่งสินค้าด้วยการใช้  GPS 

ในการน าทางและระบุต าแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการส่งสินค้าที่ถูกต้อง 7 ประเภทในงาน Logistics ของ เกียรติพงษ์ 

อุดมธนะธีระ (2559) และผลการวิจัยของ เศรษฐภูมิ เถาชารี (2558) ที่พบว่า GPS (Global Positioning System) เป็น

เทคโนโลยทีี่น ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ โลจิสติกส์ภายในองค์กรธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ผลการศึกษากลยุทธ์การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง จากผลกระทบจาก

ของการ แพร่ระบาด โควิด 19 สามารถน ามาอภิปรายได้ดังน้ี ห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากทางโรงงานที่

มีผลผลิตลดลง ท าให้การขนส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานได้น้อยลง ส่งผลให้การท างานเกิดการหยุดชะงัก และรายได้ของพนักงานที่

ลดน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันต้นทุนที่เกิดจากการด าเนินงานก็เปลี่ยนแปลงตามปริมาณรายได้ของกิจการที่ลดลง  ซ่ึง

สอดคล้องแนวคิดกระบวนการด้านโลจิสติกส ์ ของ เถกิงศักดิ์  ชัยชาญ และผลการวิจัยของ วิศรุต สุวรรณประเสริฐ (2563) 

ที่ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มแรงงานที่มีรายได้น้อยเสียรายได้จากการท างานน้อยเม่ือเทียบกับกลุ่มแรงงานที่มีรายได้สูง ดังน้ัน พนักงาน

เหล่าน้ันจึงเผชิญกับความล าบาก แต่ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ ได้หาแนวทางแก้ปัญหาเรื่องรายได้ที่ลดลงของพนักงาน โดย

จัดหางานจากภายนอกให้กับพนักงาน นอกจากจะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับพนักงานแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ

ให้กับพนักงานอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดเก่ียวกับทฤษฎีความอยู่รอดขององค์กรของ นริศ เพ็ญโภไคย และ นุจรี 

ภาคาสัตย ์(2561) ที่กล่าวว่า องค์กรที่มีความสามารถในการบริหารจัดการและการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถ

ด าเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และอยู่รอดในสถานกาณ์ต่าง  ๆ ได้ 

 

 สรุปและอภิปราย 
       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอมกมล ขนส่ง มีกลยุทธ์ในการด าเนินงานแบบวันต่อวัน ไม่มีการจัดเก็บสินค้า ท าให้การส่งสินค้า
จึงมีกระบวนการเริ่มตั้งแต่การน าเข้าสินค้า จนถึงการส่งสินค้าออกภายในวันเดียวกัน นอกจากน้ียังมีการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยอ านวยความสะดวกเรื่องของการเดินทาง และตรวจสอบความถูกต้องของสถานที่ในการขนส่งสินค้า อีกทั้งกระบวนการ
ขนส่งในทุกขั้นตอนจะผ่านการตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการส่งสินค้าที่ถูกต้อง 7 ประเภทในงานโลจิสติกส์ (7 Right, 
7R) ท าให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตราฐาน และเกิดความรวดเร็วในการขนส่ง นอกจากน้ี ทางห้างหุ้นส่วน
จ ากัดฯ มีรถเพียงพอส าหรับขนส่งสินค้าและมีมาตรการจัดการตารางการเดินรถในรูปแบบของการกระจาย จึงท าให้สามารถ
ขนส่งสินค้าได้ทันเวลา เป็นการช่วยสร้างเสริมความพึงพอใจให้กับลูกค้า ถึงแมห้้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ ได้รับผลกระทบทางอ้อม
จากทางโรงงานในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่ส่งผลให้การท างานเกิดการหยุดชะงักก็ตาม 
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แต่ทางห้างหุ้นส่วนจ ากัดฯ ได้มองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ี โดยมีการเพิ่มรูปแบบการท างานในลักษณะของการเป็น
รถร่วม คือการด าเนินงานเดินรถร่วมกับบริษัทหรือองค์การอ่ืน เพื่อเป็นสร้างเสริมรายได้เข้ามาทดแทน 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

1. ส าหรับห้างหุ้นส่วน เอมกมล ขนส่ง จ ากัดและผู้ประกอบการโลจิสติกส์อ่ืนๆ เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 

    1.1 ควรมีรูปแบบของเทคโนโลยีที่หลากหลายเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัย

มากขึ้น เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลและความสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ียังช่วยให้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องของ

กระบวนการท างานอย่างเต็มรูปแบบ 

2. ส าหรับนักวิจัยเพื่อการศึกษาและท าการวิจัยครั้งต่อไป 

   2.1 ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของกิจการที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกิจโลจิสติกส ์เพื่อน าไปวิเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 
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