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บทคัดย่อ
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้โครงการให้บริการจัดส่งปูนซีเมนต์เพื่อ
ก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีและปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นไปได้ของโครงการ เน้นศึกษาพฤติกรรมการ
ขับขี่ของพนักงานจัดส่ง และมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนให้บริการจัด
ส่งปูนซีเมนต์ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานจัดส่ง 3) ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการขับขี่ 4) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความคาดหวัง 5) เปรียบเทียบความแตกต่างของความคาด
หวังกับพฤติกรรมการขับขี่ และ 6) วิเคราะห์แบบจำลองสถานการณ์การจัดส่ง การศึกษาเป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงจำนวน 360 ชุด วิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติเชิงอนุมาน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า 1)โครงการมีระยะเวลาคืนทุน
3.90 ปี มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 4.4 ล้านบาท 2) พนักงานจัดส่งมีความคาดหวังด้านความเป็นไปได้
ผลลัพธ์และวิธกี ารเชือ่ มโยงผลลัพธ์ในระดับมากทีส่ ดุ 3) ลักษณะทางประชากรศาสตร์มคี วามสัมพันธ์
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กับพฤติกรรมการขับขี่ 4) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อความคาดหวัง
แตกต่างกัน 5) ความคาดหวังที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่แตกต่างกัน 6) กรณี ดีที่สุด
และกรณีฐานของแบบจำลองมีความเป็นไปได้มากกว่าร้อยละ 100
คำสำคัญ: ปัจจัย,ความเป็นไปได้ในการลงทุน ,จัดส่งสินค้า ,เขื่อนไซยะบุรี , ปูนซีเมนต์

Abstract
This study are to study project feasibility and the factor that take effect to project,
focusing on truck driver‘s behavior. The purposes of this study are to study 1) Cement
Transportation feasibility of MIB Holding. 2) Factor effecting to truck driver‘s behavior.
3) Relation between personal and truck driver ‘s behavior. 4) Relation between personal and
truck driver‘s expectation. 5) Relation between driver ‘s expectation and driving behavior.
6) Transportation model. This study is qualitative research by interview management team
and quantitative research by using survey data collected from a questionnaire from MIB
Holding‘s truck driver from purposive sampling method of 360 samples. Analyzing by use
frequency, percentage, mean, standard deviation, Paired Sample T test, LSD and Pearson
correlation at significance level of 0.05. The result show that 1) this project will return in
3.90 years, net present value is 4.4 million baht. 2) Truck driver expected with part of effort
to performance and performance to outcome the most. 3) Truck driver ‘s personal relate
to driving behavior. 4)Truck driver ‘s personal relate to expectation. 5) Truck driver
‘s expectation relate to behavior. 6)Best case and most likely case of transportation model
be probable more than 100 percentages.
Keyword: Factor , Feasibility ,Transportation

บทนำ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศกำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และหลายประเทศกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
(Infrastructure) ทั้งระบบคมนาคมขนส่ง อาทิเช่นในประเทศพม่ามีการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย
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โครงข่ายพลังงาน เช่นในประเทศลาวก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ เขื่อนน้ำงึม เป็นต้น เพื่อ
รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ทำให้อาเซียนเป็นศูนย์รวมของชาติเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มองไปข้างนอก อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติภาพ มั่นคง และเจริญรุ่งเรือง รวมตัว
กันเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาอย่างมีพลวัตและเป็นประชาคมที่เอื้ออาทร
เป็นที่ทราบกันดีว่า สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ไม่มีพรมแดน
เชื่อมต่อกับทะเล ตั้งอยู่ตอนกลางระหว่างคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนเชื่อมต่อกับประเทศไทย
พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน พื้นที่ 3 ใน 4 เป็นป่าไม้ ที่ราบสูง แม่น้ำ และภูเขา รัฐบาลจึงใช้
จุดแข็งในด้านนี้เพื่อพัฒนาเข้าสู่ศูนย์กลางของการขนส่งทางถนน ทั้งนี้ยังมีแนวคิดที่จะปรับปรุง
ประเทศให้เป็นแหล่งพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ เช่น
เขื่อนน้ำงึม 2 ที่มีกำลังการผลิตกระไฟฟ้าได้ 615 เมกะวัต พร้อมทั้งกำลังก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
อีกได้แก่ เขื่อนหงสา กำลังการผลิตไฟฟ้า 1,878 เมกะวัต เขื่อนไซยะบุรี กำลังการผลิตไฟฟ้า
1,285 เมกะวัต
บริษัท ช.การช่าง ได้รับสัมปทานการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีมีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์
ถึงจำนวน 850,000 ตัน ระยะเวลาก่อสร้างเขื่อนประมาณ 5 ปี และได้เซ็นสัญญากับบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวงผู้ผลิตปูนซีเมนต์โดยมีเงื่อนไขให้จัดส่งปูนซีเมนต์ถึงหน้างานก่อสร้างเขื่อน
ในประเทศลาวตามแผนความต้ อ งการใช้ ปู น ซี เ มนต์ ใ นแต่ ล ะเดื อ น ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์
นครหลวงได้เสนอให้บริษัทเอ็มไอบีโฮลดิ้ง จำกัด พิจาณาการให้บริการจัดส่งสินค้าปูนซีเมนต์
ดังกล่าว
ด้วยเหตุทกี่ ล่าวมา ผูศ้ กึ ษามีความต้องการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดของงานให้บริการ
โลจิสติกส์ สำหรับจัดส่งสินค้าปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี โดยมุ่งเน้นศึกษาไปที่
การจัดส่งสินค้าทางบกด้วยรถบรรทุก ความเป็นไปได้ของการลงทุน ปัจจัยด้วนเงินทุน ตลอดจน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และยังมีความต้องการศึกษาประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร
ของบริษัท ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่จะมีผลกระทบกับผลกำไร โดยคาดหวังว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเงินทุน ต้นทุนการดำเนินงาน การบริหารทรัพยากร ให้กับผู้ขนส่ง
รายอื่นๆ ที่จะก้าวเข้าไปให้บริการจัดส่งสินค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป โดยใน
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนให้บริการจัดส่งปูนซีเมนต์ของ
บริษัทเอ็มไอบีโฮลดิ้ง จำกัด 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานจัดส่ง
3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน
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จัดส่ง 4) เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์กบั ความคาดหวังของพนักงาน
จัดส่ง 5) เปรียบเทียบความแตกต่างของความคาดหวังของพนักงานจัดส่งกับพฤติกรรมการขับขี่
ของพนักงานจัดส่ง และ 6) วิเคราะห์แบบจำลองสถานการณ์การจัดส่ง และประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รบั จากการศึกษาครัง้ นีค้ อื 1) ทำให้ทราบความเป็นไปได้การลงทุนให้บริการจัดส่งปูนซีเมนต์
ของบริษัทเอ็มไอบีโฮลดิ้ง จำกัด ในการจัดส่งปูนซีเมนต์ผงก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี 2) นำผล
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานจัดส่งต่อการให้บริการจัดส่งปูนซีเมนต์
ก่ อ สร้ า งเขื่ อ นไซยะบุ รี ไ ปกำหนดกลยุ ท ธิ ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล 3) ทำให้ ท ราบ
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับความคาดหวังของพนักงานจัดส่งในกลุ่ม
บริษัทเอ็มไอบีโฮลดิ้ง จำกัด ต่อการให้บริการจัดส่งปูนซีเมนต์ผงก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี 4) ทำให้
ทราบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานจัดส่ง
ในกลุ่มบริษัทเอ็มไอบีโฮลดิ้ง จำกัด ต่อการให้บริการจัดส่งปูนซีเมนต์ผงก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี
ที่แตกต่างกัน 5) ทำให้ทราบความแตกต่างของความคาดหวังของพนักงานจัดส่งกับพฤติกรรมการ
ขับขี่ของพนักงานจัดส่งในกลุ่มบริษัทเอ็มไอบีโฮลดิ้ง จำกัด ต่อการให้บริการจัดส่งปูนซีเมนต์ผง
ก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีที่แตกต่างกัน 6) นำผลวิเคราะห์แบบจำลองสถานการณ์จากการบริหาร
พนักงานจัดส่งในกลุ่มบริษัทเอ็มไอบีโฮลดิ้ง จำกัด ต่อการให้บริการจัดส่งปูนซีเมนต์ผงก่อสร้าง
เขื่อนไซยะบุรี ไปใช้เป็นต้นแบบให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งรายอื่น ที่มีความสนใจจะให้บริการ
จัดส่งในประเทศลาว
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ค่าขนถ่าย ค่าจัดส่งสินค้า ซึ่งการแบ่งแยกต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรอาจไม่แม่นยำ ตามความ
แตกต่างของ รูปแบบการขนส่งสินค้า และ การจัดสรรต้นทุนของแต่ละที่ ทั้งนี้ยังสามารถแบ่ง
ต้นทุนตามสัดส่วนของการให้บริการที่เกิดขึ้นเป็นต้นทุนขาไป (Forward Haul) และ ต้นทุนเที่ยว
กลับ (Back Haul) ได้อีกด้วย
แนวคิดการวิเคราะห์และประเมินโครงการ
Eugene and Michael (2005) กล่าวว่า ระยะเวลาคืนทุน (Payback) หมายถึงจำนวนปีมี
กระแสเงินสดสะสมได้ครอบคลุมการลงทุนครั้งแรกพอดี
ระยะเวลาคืนทุน = ปีก่อนหน้ากระแสเงินสดรับสะสมครอบคลุมการลงทุน +

ต้นทุนคงเหลือและต้นทุนในปี
กระแสเงินสดรับระหว่างปี

Eugene and Michael (2005) กล่าวว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิถูกกำหนดโดยวิธีการใช้
ส่วนลดกระแสเงินสด โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้
1. คำนวณค่าของกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย ส่วนลดกระแสเงินสดหรือ
ต้นทุนเงินทุนของโครงการ
2. รวมกระแสเงินสดสุทธิ นั่นคือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
3. ถ้ามูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก สามารถลงทุนในโครงการดังกล่าวได้ ในทางกลับกัน
ถ้ามูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นลบไม่สมควรลงทุน	
CF1 + CF2 + … + CFn
NPV = CFr +
			
(1 + r)1		 (1 + r)2		 (1 + r)n
NPV
CF
r
n

คือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ
คือ กระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปี
คือ อัตราคิดลด
คือ อายุของโครงการ
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง
Richard (2012) กล่าวว่า แรงจูงใจจะขึ้นอยู่กับความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับความสามารถ
ของประสิ ท ธิ ภ าพในงาน และ ความปรารถนาในรางวั ล ของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการคิดส่วนบุคคลที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัลดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์กับความพยายาม
ส่วนบุคคล ประสิทธิภาพส่วนบุคคล และความปรารถนาในผลลัพธ์ ความคาดหวังด้านความพยายาม
จะทำให้เกิดประสิทธิภาพหรือวิธีการเชื่อมโยงผลลัพธ์ (EàP Expectancy) หมายถึงการกำหนด
ความพยายามลงไปในงานเพือ่ ทีจ่ ะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจะทำให้ความคาดหวังด้านนีส้ งู
บุคคลต้องมีความสามารถ ประสบการณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ และโอกาสที่จะแสดงประสิทธิภาพ
ความคาดหวังด้านประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือความเป็นไปได้ผลลัพธ์ (PàO Expectancy)
หมายถึงประสิทธิภาพที่ประสบผลสำเจทำให้เกิดผลลัพธ์หรือรางวัล ถ้าความคาดหวังด้านนี้สูง
บุคคลจะมีแรงจูงใจสูงตาม ความคาดหวังด้านคุณค่าผลลัพธ์(Valance) หมายถึงคุณค่าของผลลัพธ์
หรือเสน่ห์ของผลลัพธ์ ถ้าผลลัพธ์ที่ได้มีคุณค่าน้อยแต่ต้องการความพยายามและประสิทธิภาพสูง
จนเกินไป แรงจูงใจจากพนักงานก็จะต่ำ ในขณะเดียวกันถ้าผลลัพธ์มีคุณค่าสูง แรงจูงใจจะสูงขึ้น
ตามไปด้วย
แนวคิดการวิเคราะห์แบบจำลองสถานการณ์
Eugene and Michael (2005) กล่าวว่าการวิเคราะห์แบบจำลองสถานการณ์ใช้วิธีการ
คำนวณความเป็นไปได้ที่ตัวแปรหลักจะมีการเปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าหนึ่ง
ตัวแปร นักการเงินจะเริ่มต้นด้วยกรณีฐานหรือกรณีที่มีโอกาสเกิดสูงที่สุด (Most Likely Case)
สำหรับค่าในแต่ละตัวแปร และหลังจากนั้นจะไปสอบถามฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิศวกร ฝ่ายปฏิบัติ
การหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรณีแย่ที่สุด (Worst Case) เช่น ราคาขายมูลค่าต่ำสุด และ
ต้นทุนมีมูลค่าสูงสุด และกำหนดกรณีดีที่สุด (Best Case) กรณีแย่ที่สุดและกรณีดีที่สุดโดยทั่วไป
มักกำหนดที่ร้อยละ 25 ของโอกาสความเป็นไปได้ สำหรับกรณีฐานจะกำหนดที่ร้อยละ 50 ของ
โอกาสความเป็นไปได้
Barry et. al. (2012) กล่าวว่ามี 2 แนวทางในการจำกัดความของความน่าจะเป็นคือ วิธกี าร
วัตถุประสงค์ (Objective Approach) และ วิธีการอัตนัย (Subjective Approach) วิธีการ
วัตถุประสงค์เป็นการประเมินด้วยวิธีการที่มีตัวอย่างประกอบความน่าจะเป็น โดยมีความสัมพันธ์
กับความถี่ สามารถแสดงได้ดังนี้

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2557)
Volume 6 Number 1 (January - June 2014)

วารสาร ธุรกิจปริทัศน์
Business Review

147

Number of Occurrences of event
P(event)
=
			
Total number of trials or outcome
			
P คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
Number of Occurrence of event คือ จำนวนของเหตุการณ์
Total number of trials คือ จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมด
ความน่าจะเป็นสามารถกำหนดด้วยวิธกี ารอัตนัยได้ โดยการใช้ประสบการณ์ การประมาณการ
ของบุคคล โดยการสำรวจสอบถามจากความคิดเห็นเพื่อช่วยในการกำหนดโอกาสความน่าจะเป็น
ที่เกิดขึ้น
แนวคิดการจัดทำตารางเวลาเดินรถของพนักงานจัดส่งสินค้า
Marie et. al. (2010) กล่าวว่า สามารถแบ่งส่วนประกอบของกิจกรรมระหว่างการปฏิบัติ
งานจัดส่งได้ 4 แบบ คือ เวลาขับรถ, เวลาการปฏิบัติงานทั้งหมด (On duty), เวลานอกเหนือจาก
การปฏิบัติงาน (Off-duty) และ เวลานอนหลับพักผ่อน โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อ
ไปนี้
1. เวลาขับรถคือเวลาทั้งหมดที่ใช้ในกิจกรรมการขับขี่ ควบคุมยานพาหนะรวมถึงเวลาที่
จอดรอสัญญาณไฟจราจรด้วย
2. เวลาทำงานทั้งหมดประกอบด้วย เวลาที่ใช้ขับรถ, เวลาที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเอกสาร
การจัดส่ง, เวลาที่ใช้ตรวจสอบสภาพรถ สภาพสินค้า, เวลาที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นสินค้า ลงสินค้า,
เวลาที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง
3. เวลานอกเหนือจากการปฏิบัติงานคือเวลาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน พนักงานจัดส่ง
สามารถมีกิจกรรมได้ตามอิสระ
4. เวลานอนหลับพักผ่อน คือเวลาที่พนักงานจัดส่งได้นอนหลับ
Aswin and Louis (2011) กล่าวว่า ในประเทศแคนนาดา พนักงานจัดส่งสินค้าขับรถ
อย่างต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 13 ชั่วโมง/วัน ตามกฎหมาย และหยุดพักประจำวันต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง
แต่ความจริงแล้วพบว่าพนักงานจัดส่งจะสามารถขับรถต่อเนือ่ งถึง 14 ชัว่ โมงใน 1 วัน ผลการศึกษา
เปิดเผยว่าพนักงานจัดส่งใช้เวลานอนพักประจำวันเพียง 5 ชั่วโมงต่อวัน พนักงานจัดส่งมากกว่า
ครึ่งมีอาการง่วงซึมระหว่างขับรถเป็นระยะเวลาถึง 1-6 นาที
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วิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นไปได้ลงทุน โครงการให้บริการจัดส่งสินค้า
ปู น ซี เ มนต์ เ พื่ อ ก่ อ สร้ า งเขื่ อ นไซยะบุ รี ข องบริ ษั ท เอ็ ม ไอบี โ ฮลดิ้ ง จำกั ด เป็ น การศึ ก ษาโดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ สำหรับวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลปฐมภูมิ
โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารที่เป็นประชากรจำนวน 6 คน ระหว่างวันที่ 17
มกราคม ถึงวันที่ 28 มกราคม 2556 นำผลสัมภาษณ์ของผู้บริหารไปใช้วิจัยเชิงปริมาณ ใช้เทคนิค
การสำรวจด้ ว ยแบบสอบถาม เก็ บ ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งพนั ก งานจั ด ส่ ง ของบริ ษั ท
เอ็มไอบี โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 360 คน ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2556
รวบรวมข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบค่าความสัมพันธ์ χ2,Correlation, t-test ,
F-test และ LSD ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ส่วนข้อมูลทุติยภูมิรวบรวมจาก ตำรา หนังสือ แนวคิด
ทฤษฎี และวิทยานิพนธ์ต่างๆ

ผลการวิจัยและอภิปราย
ผลการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ความเป็นไปได้การลงทุนให้บริการจัดส่งปูนซีเมนต์
ของบริษัทเอ็มไอบี โฮลดิ้ง จำกัด โครงการก่อสร้างเขื่อนไชยบุรี โดยนำผลจากการสัมภาษณ์
ในด้านเงินลงทุน ต้นทุนรวม และรายได้รวมมาคำนวณกระแสเงินสดสุทธิ พบว่าโครงการมีระยะ
เวลาในการคืนทุน 3.90 ปี คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ได้ 4,441,206 บาท และ อัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ได้ร้อยละ 32.13
ผลการศึกษาด้วยวิธีวิจัยเชิงปริมาณพบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบ
สอบถาม จำแนกตามอายุ เป็นกลุ่มอายุ 41-50 ปี มากที่สุด จำแนกตามอายุงานพบว่า กลุ่มอายุ
งานมากกว่า 6 ปีขึ้นไปมากที่สุด จำแนกตามสถานภาพพบว่าสถานภาพสมรสมากที่สุด จำนวน
ตามรายได้พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งมีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน เป็นสัดส่วนมากที่สุด
ผลการศึกษาความคาดหวังของพนักงานจัดส่งต่อการให้บริการจัดส่งปูนซีเมนต์ก่อสร้าง
เขื่อนไชยบุรี พบว่าด้านความเป็นไปได้ผลลัพธ์ มีความคาดหวังเรื่องการสามารถดูแลรักษา
เอกสารการจัดส่ง และดูแลรักษาสินค้าในระดับมากที่สุด ด้านวิธีการเชื่อมโยงผลลัพธ์มีความ
คาดหวังในหัวข้อการจัดทำประกันภัยรถบรรทุกและประกันภัยสินค้า การปฏิบัติงานด้วยรถใหม่
อายุไม่เกิน 3 ปี, การจัดจุดพักรถที่เหมาะสม และ การอบรมทักษะการจัดส่งปูนซีเมนต์ในระดับ
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มากที่สุด ด้านคุณค่าผลลัพธ์มีความคาดหวังในหัวข้อความมั่นคงของงานและสังคมในระดับมาก
ที่สุด
ผลการศึกษาพฤติกรรมการขับขีข่ องพนักงานจัดส่ง พบว่า สำหรับเส้นทางภายในประเทศ
ผู้ตอบแบบสอบถามครึ่งหนึ่งประมาณการพักผ่อนไว้น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/เที่ยว และค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดมีประมาณการเวลาขับรถโดยเฉลี่ยต่อวันที่มากกว่า 14 ชั่วโมง/วัน ส่วนเส้นทางภายนอก
ประเทศ ผู้สอบแบบสอบถามเกินครึ่งประมาณการเวลาพักไว้ไม่เกิน 10 ชั่วโมง/เที่ยว และ
ประมาณการเวลาขับรถในประเทศลาว 8 ชั่วโมง/วัน มากที่สุด
ผลการทดสอบสมมุติฐานตามตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1
ยอมรับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิเป็นบวก สมมุติฐานที่ 2 สมมุติฐานที่ 3 และ
สมมุติฐานที่ 4 ยอมรับสมมุติฐานทุกข้อที่ตั้งไว้ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05
จากผลการศึกษามีประเด็นที่ควรนำมาอภิปรายผล คือสมมุติฐานที่ 2 สอดคล้องกับ
สมมุติฐานที่ว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน
จัดส่งในด้านอายุ หาขนาดความสัมพันธ์ด้วยค่าสถิติ Correlation พบว่า มีความสัมพันธ์เท่ากับ
0.395 ในการขับขี่ภายในประเทศ และ 0.565 สำหรับเวลาพักผ่อนต่อรอบวิ่งงานภายนอกประเทศ
จึงมีความสัมพันธ์ระดับปานกลางถึงมาก พบว่าเส้นทางภายในประเทศพบกลุ่มอายุ 21-50 ปี ที่
สามารถขับรถได้มากกว่า 14 ชั่วโมง/วัน ใช้เวลาพักผ่อนเทียบเท่ากับกลุ่มอายุอื่น และเส้นทางใน
ต่างประเทศพบว่ากลุ่มอายุต่ำกว่า 21 ปี จะขับรถได้นานกว่ากลุ่มอื่น แต่ใช้เวลาพักผ่อนมากกว่า
กลุ่มอื่น เช่นกัน ดังนั้นการวิจัยเพิ่มเติมจึงควรศึกษาพฤติกรรมการขับขี่เมื่อมีการลงทุนไปแล้ว คือ
ศึกษาความเสีย่ งต่อปัจจัยด้านเวลาทำงานของพนักงานจัดส่ง เช่น ความง่วงซึมระหว่างขับรถ เป็นต้น
ตามแนวคิดเรื่องการจัดทำตารางเวลาเดินรถหรือพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานจัดส่ง
สมมุตฐิ านที่ 4 สอดคล้องกับสมมุตฐิ านทีว่ า่ ความคาดหวัง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การขั บ ขี่ ข องพนั ก งานจั ด ส่ ง โดยจากผลการวิ จั ย จะพบว่ า พนั ก งานจั ด ส่ ง ความคาดหวั ง ด้ า น
ความพยายามจะทำให้เกิดประสิทธิภาพหรือวิธีการเชื่อมโยงผลลัพธ์ และความคาดหวังด้าน
ประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลลัพธ์หรือความเป็นไปได้ผลลัพธ์ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะ
เส้นทางการจัดส่งถูกแบ่งเป็นเส้นทางภายในประเทศที่พนักงานจัดส่งคุ้นเคย และเส้นทางภายนอก
ประเทศที่มีภูมิประเทศไม่แตกต่างมาก สอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังที่ว่าการกำหนดความ
พยายามลงไปในงานจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลลัพธ์
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ตารางที่ 1 สรุปการทดสอบสมมุติฐาน
สมมุติฐาน

ผลการทดสอบสมมุติฐาน

สมมุติฐานที่ 1 ความเป็นไปได้การลงทุนให้บริการ
จัดส่งปูนซีเมนต์ของบริษัทเอ็มไอบีโฮลดิ้ง จำกัด
โครงการก่อสร้างเขื่อน ไซยะบุรีจะมีมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิเป็นบวก

สอดคล้องกับสมมุติฐานเพราะคำนวณมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิเป็นบวก หมายถึงโครงการลงทุน
มีกระแสเงินสดรับมากกว่ากระแสเงินสดจ่าย
และคำนวณกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

สมมุติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงาน
จัดส่ง

สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การขับขี่ของพนักงานจัดส่ง

สมมุติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อความคาดหวังของพนักงาน
จัดส่งแตกต่างกัน

สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ความคาดหวังของพนักงานจัดส่งแตกต่างกัน

สมมุติฐานที่ 4 ความคาดหวังของพนักงานจัดส่งที่
แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่แตกต่างกัน

สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ว่าความคาดหวัง
ของพนักงานจัดส่งที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการขับขี่ต่างกัน

ผลการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์ตามตารางที่ 2 สรุปได้วา่ ผูบ้ ริหารได้กำหนดความสามารถ
ในการจัดส่งภายในประเทศเผื่อไว้ที่ร้อยละ 105 คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิเมื่อสิ้นสุดโครงการได้
4.44 ล้านบาท สำหรับกรณีดที สี่ ดุ กับกรณีฐานจากแบบสอบถามพบว่ามีความสามารถในการจัดส่ง
ภายในประเทศได้สูงกว่าผลการสัมภาษณ์ โดยจะมีความสามารถจัดส่งภายในประเทศได้สูงถึง
ร้อยละ 180 และ 148 ตามลำดับ ส่วนความสามารถในการจัดส่งภายนอกประเทศผู้บริหารได้
กำหนดไว้ที่ร้อยละ 102 จากผลของแบบจำลองสถานการณ์พบว่ากรณีดีที่สุด กับกรณีฐานยังมี
ความสามารถในการจัดส่งภายนอกประเทศที่ร้อยละ 145 และร้อยละ 100 โดยกรณีฐานจะน้อย
กว่าผลสัมภาษณ์ผู้บริหารเพียงร้อยละ 2 แต่สำหรับกรณีแย่ที่สุดความในการจัดส่งภายในประเทศ
จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 71 และความสามารถจัดส่งภายนอกประเทศเหลือร้อยละ 50 เท่านั้น
ดังนั้นดังนั้นประเด็นที่ควรอภิปรายคือผู้บริหารควรลดจำนวนเงินลงทุนภายในประเทศลงตาม
แนวคิดต้นทุนการขนส่ง เพื่อให้ผลตอบแทนของโครงการสูงขึ้น อย่างไรก็ดีถ้าอ้างถึงแบบจำลอง
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สถานการณ์กรณีแย่สุดผลตอบแทนของโครงการจะลดลงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง 2.22 ล้านบาท
ดังนั้นผู้บริหารต้องพุ่งเป้าลดปัจจัยเสี่ยงของการจัดสรรทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ ใน
เส้นทางภายนอกประเทศเป็นพิเศษ
ตารางที่ 2 แบบจำลองสถานการณ์
แบบจำลองสถานการณ์จากแบบสอบถาม
รายละเอียด

สัมภาษณ์ผู้บริหาร กรณีดีที่สุด

 

กรณีฐาน

กรณีแย่ที่สุด

หน่วย

ความสามารถการให้บริการภายในประเทศ
เวลาขับรถโดยเฉลี่ยต่อวัน

8.2

14

11.5

5.5

ชั่วโมง/วัน

ความสามารถจัดส่งภายในประเทศ

105

180

148

71

ร้อยละ

เวลาขับรถโดยเฉลี่ยต่อวัน

10.2

14.5

10

5

ชั่วโมง/วัน

ความสามารถจัดส่งภายนอกประเทศ

102

145

100

50

ร้อยละ

มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)

4.44

4.44

4.44

2.22

ล้านบาท

ความสามารถการให้บริการภายนอกประเทศ

 

สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาในส่วนที่ 1 สรุปได้ว่า 1)โครงการก่อสร้างเขื่อนไชยบุรี คำนวณแล้วพบว่า
มีระยะเวลาในการคืนทุน 3.90 ปี คำนวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ได้ 4,441,206 บาท และ
อัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ได้ร้อยละ 32.13 ผลการศึกษาในส่วนที่ 2 สรุปได้ว่า
1) ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ 41-50 ปี มีอายุงานมากกว่า 6 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรส และมี
รายได้ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน 2) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคาดหวังด้านความเป็นไปได้
ผลลัพธ์และวิธีการเชื่อมโยงผลลัพธ์ในระดับมากที่สุด คาดหวังด้านคุณค่าผลลัพธ์ในระดับมาก
3) ผู้ตอบแบบสอบถามขับรถได้มากกว่า 14 ชั่วโมง/วัน สำหรับเส้นทางภายในประเทศ และ
8 ชั่ ว โมง/วั น สำหรั บ เส้ น ทางภายนอกประเทศ ส่ ว นที่ 3 สรุ ป ได้ ว่ า 1) ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานจัดส่งโดย อายุ อายุงาน
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานจัดส่งมากที่สุด ส่วนระดับ
การศึ ก ษาและสถานภาพส่ ง ผลในระดั บ รองลงมา ส่ ว นที่ 4 สรุ ป ได้ ว่ า 1) ลั ก ษณะทาง
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ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความคาดหวังของพนักงานจัดส่งแตกต่างกัน โดยอายุ
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนส่งผลต่อความคาดหวังของพนักงานจัดส่งมากทีส่ ดุ อายุงาน
และ สถานภาพส่งผลต่อความคาดหวังในลำดับรองลงมา ส่วนที่ 5 สรุปได้ว่า 1) ความคาดหวัง
ของพนักงานจัดส่งที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่แตกต่างกัน ทั้งความคาดหวังทั้งด้าน
ความเป็นไปได้ผลลัพธ์ วิธีการเชื่อมโยงผลลัพธ์ และ คุณค่าผลลัพธ์มีผลต่อพฤติกรรมการขับขี่
ของพนักงานจัดส่ง โดยเฉพาะด้านความเป็นไปได้ผลลัพธ์และวิธีการเชื่อมโยงผลลัพธ์มีผลมาก
ทีส่ ดุ ส่วนด้านคุณค่าผลลัพธ์มผี ลในระดับมาก ส่วนที่ 6 สรุปได้วา่ 1) โครงการมีโอกาสดำเนินการ
เป้าประสงค์ได้สงู เนือ่ งจากผลการวิจยั เชิงปริมาณพบว่า กรณีดที สี่ ดุ และกรณีฐานจะมีความสามารถ
ในการจัดส่งทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

ข้อเสนอแนะ
บริษัทเอ็มไอบีโฮลดิ้ง จำกัด มีความจำเป็นต้องลงทุนรถบรรทุกหัวลาก และหางลาก
ปูนซีเมนต์เพื่อให้บริการจัดส่งปูนซีเมนต์ก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี กำหนดแผนการบริหารทรัพยากร
รถบรรทุกโดยวางรูปแบบขนส่งเป็นศูนย์กระจายสินค้าเป็นจุดผ่านด้วยจุดฮับ กำหนดกลุ่มรถเป็น
2 กลุม่ คือ กลุม่ รถภายในประเทศ และกลุม่ รถภายนอกประเทศ เพือ่ บริหารทรัพยากรจุดฮับ พนักงาน
จัดส่ง และรถบรรทุกให้เกิดประโยชน์สูงสุด จากปัจจัยหลายด้านที่มีผลกระทบต่อการบริหาร
ประสิทธิภาพของโครงการให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ โดยเฉพาะปัจจัยที่เกิดจากการบริหารงาน
บุคคล โดยเฉพาะพนักงานจัดส่งผู้ปฏิบัติงาน การศึกษาความคาดหวังของพนักงานจัดส่ง และ
พฤติ ก รรมการขั บ ขี่ ข องพนั ก งานจั ด ส่ ง เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า ง และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ข นส่ ง ของ
ประเทศไทยที่มีความสนใจจะเข้าไปให้บริการจัดส่งสินค้าในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับทะเล
ทำให้การขนส่งทางบกไปประเทศลาวมีความสำคัญมากที่สุด
จากผลการศึกษาครัง้ นีท้ ำให้ทราบถึงความเป็นไปได้ลงทุนให้บริการจัดส่งสินค้าปูนซีเมนต์
เพื่ อ ก่ อ สร้ า งเขื่ อ นไซยะบุ รี ข องบริ ษั ท เอ็ ม ไอบี โ ฮลดิ้ ง จำกั ด ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์
ความคาดหวัง และพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานจัดส่ง โดยผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 1) บริษัท
เอ็มไอบีโฮลดิ้ง จำกัด ควรมีการจัดอบรมพนักงาน หรือประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยในการ
ขับรถ ทั้งด้านเวลาพักและเวลาขับรถ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย 2) สำหรับเส้นทางใน
ประเทศควรใช้พนักงานจัดส่งอายุระหว่าง 41-50 ปี ส่วนเส้นทางภายนอกประเทศใช้พนักงานจัด
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ส่งอายุระหว่าง 21-30 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ และลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ
เนื่องจากทำงานหนักมากเกินไป 3) พนักงานจัดส่งมีความคาดหวังด้านความเป็นไปได้ผลลัพธ์
ในระดับมากที่สุด หมายความว่าพนักงานจัดส่งเชื่อว่าจะสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดได้ ผู้บริหารต้องคำนึงด้านวิธีการเชื่อมโยงผลลัพธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านสภาพรถบรรทุก
ที่ใช้ การจัดให้มีจุดพักที่เหมาะสม การจัดทำประกันภัยรถบรรทุกและประกันสินค้าคุ้มครอง
ทั้ ง ในประเทศและภายนอกประเทศ ตลอดจนการจั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรม 4) ผู้ บ ริ ห ารควร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พนักงานจัดส่งเห็นเสน่ห์ของคุณค่าจากโครงการ โดยเฉพาะด้านรายได้
รวมของพนักงานจัดส่ง ด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้านความภาคภูมิใจจากการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว และ ประโยชน์ของการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี
fffffffff
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