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การลดตนทุนคาขนสงโดยการปรับเปลี่ยนยานพาหนะ
Double rigid trailer for concessionaire customer
สุวรรณญา วิสาละ1 เสาวภา มูลสันเทียะ 2 ธนยศ กุลฑล 3
บทคัดยอ
โครงการนี้เปนโครงการที่เกี่ยวของกับการปรับเปลี่ยนยานพาหนะที่ใชในการขนสงกระจายสินคาไปยังศูนย
ลูกคาตางจังหวัด ของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งทั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อลดตนทุน
ในการกระจายสินคาไปยังศูนยในแตละจังหวัด และ (2) เพื่อลดจํานวนเที่ยวของรถในการขนสง โดยเครื่องมือที่ใชใน
การวิ เคราะห ข อ มู ล จะใช Ms Excel และ Google Sheets เพื่ อ วิ เคราะห ข อ มู ล การสั่ งสิ น ค า รอบเวลารั บ สิ น ค า
ระยะทาง ระยะเวลาในการเดินทาง รวมไปถึงตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไปจากการดําเนินโครงการ
โดยเริ่มจากการศึกษากระบวนการทํางานของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด คลังสินคาลาดกระบัง
และเทพารักษกอน เมื่อมองเห็นแนวทางในการเพิ่มผลประโยชนใหกับบริษัทไดแลวนั้น ก็ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง
Secondary Data และ Primary Data อาทิเชน ขอมูลการสั่งสินคา กระบวนการขนสงสินคา เปนตน เมื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลที่จําเปนตอการวิเคราะหผลแลวนั้น ก็ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดมา และทําการสรุปผลการดําเนินโครงการ
ผลสรุปการดําเนินโครงการ ไดผลสรุปตามวัตถุประสงคที่ตองการ ทั้ง 2 ประการ นั้นคือ ลดตนทุนในการ
ขนสงสินคาไปยังศูนยในแตละจังหวัด และลดจํานวนเที่ยวของรถในการขนสง โดยตนทุนตอปในการขนสงกระจาย
สินคาลดลง 6% และสามารถลดจํานวนเที่ยวรถขนสงลงได 3,324 เที่ยวตอป
คําสําคัญ: ตนทุนการขนสง, การลดตนทุน, ยานพาหนะ

Abstract
The project is to select appropriated vehicle distribution finished goods to DKSH
(Thailand) Limited‘s client at up – country. Therefore, the main objective is firstly reduction of
expense (trip rate) each distribution center or each province and secondly, reduction of trip delivery
as well by MS Excel and Google Sheets supporting and analyzing. Furthermore, majority of analyze
data is being focused on client order data, window time or receive time data, distance data,
travelling time data and also involved expecting cost data when project is lunch.
The beginning of project is learning and educating DKSH internal operation process both
DC (Ladkrabang DC and Teparak KM18 DC). Moreover, clarify objective and result to DKSH business
then collecting secondary data and primary data such order data and distribution process. Finally,
combined all data to support analyze process and conclusion project.
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Eventually, summary of project is related 2 main objectives such reduction of expense
(trip rate) each distribution center or each province and secondly, reduction of trip delivery by
saving cost 6% from 10 wheel fleet and saving 3,324 trips / year
Keywords: Transportation Cost, Cost Reduction, Vehicle
บทนํา
ในปจจุบันคลังที่ใชในการกระจายสินคา ของบริษัท DKSH (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการโลจสติกส
(Third Party Logistics Provider, 3PL) ซึ่งลูกคาในปจจุบันนั้นก็คือ บริษัท ยูนิลีเวอรไทย เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งใชบริการ
ในสวนของการจัดเก็บ จัดการการกระจายสินคาประเภท ไอศกรีมวอลล (WALL’S) โดยใชรถบรรทุก 10 ลอในการ
กระจายสินคาไปยังลูกคาในจังหวัดตางๆ ภายในประเทศ โดยที่ในแตละศูนย (จังหวัด) จะใชรถบรรทุก 10 ลอ 1 คันตอ
1 ศูนย เพื่อใหสามารถจัดสงไดตามจํานวนและเวลาที่ลูกคาตองการ ซึ่งจะกอใหเกิดตนทุนในการขนสงกระจายสินคาที่
มากในระดับหนึ่ง ดังนั้น จึงจําเปนตองหาแนวทางในการลดตนทุนดานนี้ และไดผลสรุปวา หากลองปรับเปลี่ยนจาก
เดิมที่มีการกระจายสินคาโดยใชรถบรรทุก 10 ลอ เปลี่ยนเปนใชรถบรรทุกพวงแทน เพื่อใหสามารถลดจํานวนเที่ยวใน
การขนสงลง และเพื่อใหสามารถลดตนทุนคาขนสงลงไดดวย โดยวิธีการจัดรอบระยะเวลาในการกระจายสินคาใหม
จับคูศูนยในแตละจังหวัด เพื่อวิเคราะหวาศูนยใด สามารถใชรถบรรทุกพวงคันเดียวกันได รวมไปถึงการคํานวณตนทุน
ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงไป อันเปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนยานพาหนะในการกระจายสินคาในครั้งนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อลดตนทุนในการขนสงกระจายสินคาไปยังศูนยในแตละจังหวัด
2. เพื่อลดจํานวนเที่ยวของรถในการขนสง
วิธีดําเนินการวิจัย
1. เก็บรวบรวมขอมูล
1.1 เก็บรวบรวมขอมูลของรอบการสั่ง (วันที่สั่ง) และรอบการรับสินคา (เวลาที่รับ)
รอบการสั่ง : เปนการเก็บขอมูลของรอบการสั่งสินคาของลูกคาศูนยตางจังหวัด ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับวันที่สั่ง
สินคา เพื่อใชในการวิเคราะหวาศูนยใดบาง ที่มีวันที่สั่งตรงกัน เพื่อใชในการพิจารณาจับคูศูนยที่สามารถใชรถขนสง
รวมกันได ซึ่งในแตละศูนยนั้นจะมีวันสั่งที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับปริมาณการขาย หรือความจําเปนในการใชสินคา บาง
ศูนยอาจสั่งอาทิตยละวัน แตบางศูนยก็มีการสั่งใน 1 อาทิตยมากถึง 6 วัน
รอบการรับ : เปนการเก็บขอมูลของรอบเวลาการรับสินคาของลูกคาศูนยตา งจังหวัด ซึ่งในแตละศูนยจะมีการ
กําหนดกรอบเวลาในการรับสินคาไว ศูนยละ 3 ชั่วโมง ตัวอยางเชน ศูนยโคราช รับสินคาในชวงเวลา 7.00 นาฬิกา ถึง
9.00 นาฬิกา เปนตน ซึ่งขอมูลเวลาที่รับสินคานั้น ก็จะใชในการพิจารณาจับคูศูนยที่สามารถใชรถขนสงรวมกันได
เชนเดียวกันกับขอมูลของรอบการสั่งสินคา
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1.2 ขอมูลที่อยูของลูกคาศูนยตางจังหวัด
ขอมูลที่อยูของลูกคาในแตละศูนยทั้ง 94 ศูนยนั้น จะใชในการคนหาระยะทางในการเดินทางระหวางศูนย
ที่จับคูกัน โดยการคนหาระยะทางนั้น จะใช Google Map ในการคนหา โดยจะใสที่อยูของศูนยลงไปในชองคนหาของ
Google Map ซึ่งขอมูลนี้ไดรับมาจากทีม DKSH Transport และสามารถดูไดจากเอกสาร Invoice ไดอีกดวยเชนกัน
1.3 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนเที่ยววิ่ง
การเก็บ ขอมูล ในครั้งนี้ จะเปน ขอมูล เกี่ ยวกับจํานวนเที่ยววิ่งที่ ใชรถขนสงกระจายสิน คารูปแบบเดิ ม
(10 ลอ) ในระยะเวลา 1 เดือน เพื่อใชในการวิเคราะหตนทุน และวิเคราะหจํานวนเที่ยววิ่งที่ลดลงดวย เพื่อที่จะตอบ
วัตถุประสงคของโครงการประการที่ 2 นั้นคือ เพื่อลดจํานวนเที่ยวของรถในการขนสง
2. วิเคราะหขอมูล
จากการที่ไดเก็บขอมูล เรียบเรียง สืบคน และศึกษาขอมูลตางๆ มานั้น ทั้งที่เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) ที่ไดจากการที่ผูจัดทําโครงการไดเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัตสิ หกิจศึกษา และสืบคนจากแหลงขอมูล
ตางๆ รวมกับที่เปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ไดจากการลงพื้นที่ดูงานจริง ทั้งกระบวนการขนสงสินคาไปยัง
ศูนยลูกคา รวมถึงกระบวนการทํางานภายในคลังสินคา และการสัมภาษณ จนสามารถนําขอมูลมาใชประกอบการ
พิจารณา วิเคราะหผลสรุปตอไป
จากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด ตั้งแต ขอมูลของรอบวันสั่งสินคา ขอมูลรอบเวลารับสินคา ไปจนถึง
ขอมูลที่อยูศูนยของลูกคาในแตละจังหวัดแลวนั้น ก็สามารถนําขอมูลเหลานี้มาใชในการพิจารณา วิเคราะห และสรุปผล
ตอไปได โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะหจับคูศูนยที่มีความเปนไปไดในการใชรถพวงรวมกัน : โดยจะตองมีวันที่ส่ังวันเดียวกัน แต
เวลารับสินคาจะตองไมตรงกันหรือไมมีเวลาที่ทับซอนกัน ตัวอยางเชน
- ศูนยโคราช สั่งวันจันทร รับสินคา 7.00 น. ถึง 9.00 น.
- ศูนยมหาสารคาม สั่งวันจันทร รับสินคา 6.00 น. ถึง 8.00 น.
จากตัวอยางศูนยที่ยกมานั้น จะเห็นไดวา ศูนยโคราชและศูนยมหาสารคาม มีวันสั่งที่ตรงกัน สามารถจับคูกัน
ได แตเวลาที่รับสินคามีชวงเวลาที่ทับซอนกันอยู จึงไมสามารถจับคูกันได ดังนั้น ทั้งสองศูนยดังกลาวจึงไมสามารถใชรถ
ขนสงรวมกันได นั้นคือไมสามารถนํามาจับคูกันไดนั้นเอง

ภาพที่ 1 จับคูศูนยที่สามารถใชรถรวมกันได
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ซึ่งการจับคูครั้งนี้ จะแยกจับคูกันวันตอวัน นั้นคือ ศูนยท่ีรับสินคาวันจันทร ก็จะจับคูดวยกัน สวนศูนยที่รับ
สินคาวันอังคารก็จับคูดวยกัน ซึ่งจะจับคูศูนยทุกศูนยที่อาจเปนไปไดทั้งหมด ตัวอยางเชน ศูนยดอนเมืองสามารถจับคู
กับ ศู น ยอื่ น ๆ ที่ ส ามารถเป น ไปได ทั้ งหมด 3 ศู น ย นั้ น คื อ ศู น ย แ พรกษา ศู น ย เพชรเกษม และศู น ย รังสิ ต เป น ต น
เนื่องจากตองการจะทําการคํานวณหาระยะทาง และระยะเวลาในการขนสงกอน จึงตัดสินใจวาศูนยใดจะเหมาะสม
ที่สุดตอไป
และจะแบงสายตาม region ทั้ง 4 region นั้นคือ ศูนยที่สั่งวันจันทรของ region ที่ 1 ก็จะจับคูกับศูนยที่สั่ง
วันเดียวกัน และ region เดียวกันดวย
ขั้นที่ 2 คํานวณระยะทางในการเดินทางระหวางศูนยลูกคา : ในการวิเคราะหนั้น จะเริ่มจากการคํานวณ
ระยะทางจากศูนยที่ 1 ไปยังศูนยที่ 2 กอน โดยจะใช Google Map ในการคนหาระยะทาง และจะใชที่อยูของลูกคา
ปอนขอมูลลงในชองคนหาของ Google Map

ภาพที่ 2 ตัวอยางการใช Google Map ในการคนหาระยะทาง
จากภาพที่ 2 จะเห็นไดวา ระยะทางที่ไดจากการคนหาจะมี 3 เสนทาง ดังนั้น ทางผูจัดทําโครงการจึงใชคา
ของ “คาเฉลี่ย” ของระยะทางทั้ง 3 คา นั้นคือ นําคาทั้งหมดมารวมกัน และหารดวยจํานวนคาที่ปรากฏ ตัวอยางเชน
- จากภาพปรากฏ 3 คา ไดแก 56.8 , 49.3 และ 53.2 คาเฉลี่ยจึงเทากับ (56.8 + 49.3 + 53.2) หารดวย 3
- หากผลการคนหาปรากฏ 2 คา เชน 50 และ 60 คาเฉลี่ย ก็จะเทากับ (50 + 60) หารดวย 2
ขั้นที่ 3 คํานวณระยะเวลาในการเดินทาง : กําหนดความเร็วของรถบรรทุกพวงอยูที่ 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง
เนื่องจากทางผูจัดทําตองการจะเผื่อเวลาในการขับรถ ดวยเหตุของความแตกตางดานตางๆ อาทิเชน ความชํานาญของ
พนักงานขับรถแตละคน, ชวงระยะเวลา (ชวงเทศกาล วันหยุด วันธรรมดา ฯลฯ), สภาพอากาศในแตละวัน เปนตน ซึ่ง
จะนําขอมูลที่ไดจากการคํานวณไปใชในการพิจารณาวิเคราะหเลือกคูศูนยที่เหมาะสมที่สุด หลังจากที่มีการจับคูไวกอน
หนานี้
ขั้นที่ 4 เลือกศูนยที่เหมาะสมที่สุด : เมื่อคํานวณระยะเวลาในการเดินทางเรียบรอยแลว ก็จะสามารถเลือก
ศูนยที่เหมาะสมที่สุดได โดยพิจารณาจากคูที่มีระยะหางระหวางศูนยนอยที่สุดหรือระยะทางสั้นที่สุด และใชระยะเวลา
ในการเดินทางจากศูนยที่ห นึ่ง ไปยังศูนยที่ สอง เมื่อถึงศูน ยที่ สองแลว เวลาจะตองไมเกินเวลารับสินคาที่ทางศูน ย
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กํ า หนด เช น วั น จั น ทร ศู น ย นิ มิ ต ใหม คู กั บ ศู น ย ฉ ะเชิ งเทรา เมื่ อ ส งศู น ย นิ มิ ต ใหม แ ล ว ใช เวลาเดิ น ทางไปยั ง ศู น ย
ฉะเชิงเทรา จะตองถึงศูนยฉะเชิงเทราภายในเวลารับสินคาที่ทางศูนยกําหนด นั้นคือ 17.00 น. ถึง 19.00 น. ซึ่งทาง
ผูจัดทําโครงการสามารถเลือกคูศูนยที่เหมาะสมกันไดทั้งหมด 45 คู จากเที่ยวรถทั้งหมดที่จับคูไว
ขั้นที่ 5 การคํานวณตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไป : ตองคํานวณตนทุนจากการใชรูปแบบการขนสงแบบเดิม และ
แบบใหม เพื่อนํามาทําการเปรียบเทียบตนทุนที่แตกตางกัน
โดยเริ่มจากนําขอมูลจํานวนเที่ยวรถใน 1 เดือน ของแตละศูนยที่จับคูกันมาคํานวณ กลาวคือ ใน 1 เดือน
ศูนยดอนเมืองมี 5 เที่ยว สวนศูนยรังสิตมี 6 เที่ยว ดังนั้น จะมีสวนตางกันอยู 1 เที่ยว ทําใหสามารถใชรถรวมกันได
เพียง 5 เที่ยวเทานั้น สวนอีก 1 เที่ยวของศูนยรังสิตจะตองใชการวิ่งแบบเดิม ดังนั้น จํานวนเที่ยวรถจึงสามารถลดไปได
5 เที่ยว

ภาพที่ 3 จํานวนเที่ยววิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป
ตนทุนในการขนสงรูปแบบเดิมจะคํานวณจากจํานวนเที่ยวรถทั้งหมดที่วิ่ง สวนตนทุนในการขนสงรูปแบบใหม
จะคํานวณจากจํานวนเที่ยวรถที่ใชรถบรรทุกพวง รวมกับเที่ยวรถที่เปนเศษ ตัวอยางเชน คูศูนยดอนเมืองกับศูนยรังสิต
มีจํานวนเที่ยวรถบรรทุกพวง 5 เที่ยว รวมกับเที่ยวเศษอีก 1 เที่ยว ดังภาพที่ 3
ในสวนของการคํานวณตนทุนคาขนสงที่ใชรถบรรทุกพวงนั้น จะคํานวณจากจํานวนเที่ยวที่สามารถใชรถพวง
รวมกันได รวมกับจํานวนเที่ยวที่เปนเศษ (ไมสามารถใชรถพวงรวมกันได) จะตองเริ่มจากคํานวณจํานวนเที่ยววิ่งที่ขนสง
คูกัน
(เที่ยวที่จับคู × ตนทุนเที่ยวรถพวง) และรวมกับตนทุนเที่ยวที่เปนเศษ (เที่ยวเศษ × ตนทุนคาเที่ยวของศูนยที่
เป นเที่ยวเศษ) ซึ่งการกําหนดอัตราคาขนสงในแตละศูน ยนั้น จะขึ้นอยูกั บบริษั ทขนสง (บริษัท ศิชาขนสง จํ ากัด )
ตัวอยางเชน
- ศูนยดอนเมือง จับคูกับ ศูนยรังสิต : มีจํานวนเที่ยวคูกัน 5 เที่ยว และเที่ยวเศษ 1 เที่ยว, อัตราคาขนสงเที่ยว
คูกัน 10,141 บาท และเที่ยวเศษ 5,687 บาท (คิดจากคาเที่ยวของศูนยรังสิต เพราะเศษ 1 เที่ยวนี้เปนเศษของศูนย
รังสิต) ดังนั้น ตนทุนคาขนสงจะเทากับ (10,141 × 5) + (5,687 × 1) = 56,391 บาท
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- ศูนยธนบุรี จับคูกับ ศูนยเพชรเกษม : มีจํานวนเที่ยวคูกัน 4 เที่ยว และเที่ยวเศษ 2 เที่ยว, อัตราคาขนสง
เที่ยวคูกัน 11,438 บาท และเที่ยวเศษ 6,431 บาท (คิดจากคาเที่ยวของศูนยธนบุรี เพราะเศษ 2 เที่ยวนี้เปนเศษของ
ศูนยธนบุรี) ดังนั้น ตนทุนคาขนสงจะเทากับ (11,438 × 4) + (6,431 × 2) ＝ 55,411 บาท

ภาพที่ 4 คํานวณต้ นทุนค่ าขนส่ ง

3. ทดสอบเสนทางและระยะเวลาขนสง
เพื่อใหแนใจวาคูของศูนยที่ทําการจับคูไวกอนหนานี้นั้น สามารถใชรถรวมกันไดจริง จึงจําเปนตองมีการ
ทดสอบปฏิบัติงานจริง โดยการทดลองขนสงสินคาไปยังศูนยที่จับคูไว ซึ่งเมื่อสงสินคาที่ศูนยที่ 1 แลวนั้น จะตองใชเวลา
เดินทางไปยังศูนยที่ 2 ไดทันเวลาตามที่ลูกคาไดกําหนดชวงระยะเวลารับสินคาไว อาทิเชน วันจันทรศูนยนิมิตใหมคูกับ
ศูนยฉะเชิงเทรา เมื่อสงศูนยนิมิตใหมแลว ใชเวลาเดินทางไปยังศูนยฉะเชิงเทรา จะตองถึงศูนยฉะเชิงเทราภายในเวลา
รับสินคาที่ทางศูนยฉะเชิงเทรากําหนด นั้นคือ 17.00 นาฬิกา ถึง 19.00 นาฬิกา เปนตน
ผลการวิจัย
ลดตนทุนคาขนสงในการกระจายสินคา
ผลจากการดําเนิ น โครงการทํ าให ตน ทุ น ต อ ป ในการขนส งกระจายสิน ค าลดลง 6% นั้ น คื อ จากเดิม ที่ ใช
รถบรรทุ ก 10 ล อ ในการขนส ง มี ต น ทุ น ค า ขนส ง ต อ เดื อ นอยู ที่ 10,501,203 บาท และมี ต น ทุ น ต อ ป ทั้ ง สิ้ น
126,014,436 บาท และเมื่อภายหลังดําเนินโครงการตนทุนตอเดือนเปลี่ยนไปเปน 9,914,876 บาท และมีตนทุนตอป
เปน 118,978,515 บาท ซึ่งตนทุนตอเดือนไดลดลงถึง 586,327 บาท และตนทุนตอปลดลงได 7,035,921 บาท
ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 สรุปผลตนทุนกอนและหลังการดําเนินโครงการ
ลดจํานวนเที่ยวของรถในการขนสง
จากภาพที่ 5 แสดงใหเห็นวา การขนสงแบบเดิมมีจํานวนเที่ยววิ่งตอเดือนอยูที่ 693 เที่ยว และจํานวนเที่ยว
วิ่งตอปทั้งสิ้น 8,316 เที่ยว และเมื่อใชการขนสงรูปแบบใหม ทําใหมีเที่ยวลดลงเหลือ 416 เที่ยวตอเดือน และ 4,992
เที่ยวตอป ซึ่งสามารถลดลงได 277 เที่ยวตอเดือน และ 3,324 เที่ยวตอป นั้นเอง
ดังนั้น การดําเนินโครงการในครั้งนี้ ที่มีการปรับเปลี่ยนยานพาหนะที่ใชในการขนสงกระจายสินคาไปยังลูกคา
ศูนยตางจังหวัดนั้น สามารถตอบวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ไดสําเร็จ ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงคไดทั้ง 2 ประการ นั้นคือ
ลดตนทุนในการกระจายสินคาไปยังศูนยในแตละจังหวัด และลดจํานวนเที่ยวของรถในการขนสง ดังที่กลาวไวในขางตน
หมายเหตุ ตนทุนในสวนของการปรับเปลี่ยนยานพาหนะจากรถบรรทุก 10 ลอเปลี่ยนเปนรถบรรทุกพวง
สําหรับโครงการนี้นั้น จะอยูในความรับผิดชอบของบริษัท ศิชาขนสง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทภายนอกที่เขามาทําหนาที่
รับผิดชอบในสวนของการจัดสงสินคา (Outsource)
ดังนั้น ตนทุนในสวนนี้จึงไมถูกนํามาวิเคราะหสรุปผลสําหรับโครงการนี้ เนื่องจากตนทุนสวนนี้ไมใชความ
รับ ผิ ด ชอบของบริ ษั ท ดี เคเอสเอช (ประเทศไทย) จํ า กั ด และไม มี ผ ลต อ โครงการ “Double rigid trailer for
concessionaire customer” นี้
อภิปรายผล
จากการดําเนินงานโครงการศึกษาการปรับเปลี่ยนยานพาหนะที่ใชในการขนสงกระจายสินคาไปยังลูกคาศูนย
ในแตละจังหวัดทั้งหมด 94 ศูนย ในรอบการสง 6 วัน คือ วันจันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร และวันเสาร ของคลัง
เทพารักษ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดดําเนินการปรับเปลี่ยนยานพาหนะที่ใชขนสง จากเดิมที่ใช
รถบรรทุก 10 ลอ เปลี่ยนมาปนใชรถบรรทุกพวงแทน
โดยการเลือกจับ คูศูนยลูกคาที่เหมาะสมที่ สุด ผานขอจํากัดดานตางๆ อาทิเชน รอบระยะเวลารับสินค า
ระยะทางระหวางศูนย เปนตน ไดผลสรุปวา สามารถจับคูศูนยลูกคาได 45 คู จากทั้งหมด ซึ่งหลังจากการคํานวณ
ตนทุนกอนและหลังการดําเนินโครงการแลวนั้น พบวาตนทุนตอปของตนทุนคาขนสง ลดลง 6% จากตนทุนทั้งหมด
และสามารถลดจํานวนเที่ยวรถขนสงลงได 3,324 เที่ยวตอปอีกดวย
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
(1) การคํานวณตนทุนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปริมาณความตองการสินคา (Demand) มีการ
เปลี่ยนไดตลอดเวลา
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรลองจับคูศูนยขาม region เพือ่ อาจจะลดตนทุนคาขนสงลงไดอกี
(2) ควรลองใชวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากการใช Google Map ในการวัดระยะทางระหวางศูนย เพื่อใหได
ระยะทางที่แมนยํายิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
โครงการ “Double rigid trailer for concessionaire customer” สามารถสําเร็จลุลวงได ดวยความ
กรุณาของ อาจารยธนยศ กุลฑล และคณาจารยสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน คณะวิทยาศาสตรและ
ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีทุกทาน ที่ใหความอนุเคราะหใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แนะขั้นตอน
และวิธีการจัดทําโครงการ รวมทั้งการตรวจสอบ แกไข รายงานโครงการฉบับนี้ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น คณะผูจัดทําจึง
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทาง ใหคําปรึกษาในทุกๆ ดาน รวมทั้งมอบ
ความรัก ความหวงใย และกําลังใจที่ดีเสมอมา อีกทั้งยังสนับสนุนทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียน และการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา จนกระทั่งประสบความสําเร็จไปไดดวยดี
สุดทายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด คลังกระจายสินคาลาดกระบัง และ
เทพารักษ ที่ให ความอนุเคราะหเอื้อ เฟ อสถานที่ ในการฝกปฏิ บัติ สหกิ จศึกษา และสนั บสนุน การดําเนิ นงานตางๆ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จ คณะผูจัดทําจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
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