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การลดตนทุนคาขนสงโดยการปรับเปลี่ยนยานพาหนะ 

 Double  rigid  trailer  for  concessionaire  customer 
  

สุวรรณญา  วิสาละ1  เสาวภา  มูลสันเทียะ2  ธนยศ  กุลฑล3 

 

บทคัดยอ 

โครงการน้ีเปนโครงการท่ีเก่ียวของกับการปรับเปลี่ยนยานพาหนะท่ีใชในการขนสงกระจายสินคาไปยังศูนย

ลูกคาตางจังหวัด ของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งท้ังน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพ่ือลดตนทุน

ในการกระจายสินคาไปยังศูนยในแตละจังหวัด และ (2) เพ่ือลดจํานวนเท่ียวของรถในการขนสง โดยเครื่องมือท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูลจะใช Ms Excel และ Google Sheets เพ่ือวิเคราะหขอมูลการสั่งสินคา รอบเวลารับสินคา 

ระยะทาง ระยะเวลาในการเดินทาง  รวมไปถึงตนทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากการดําเนินโครงการ 

โดยเริ่มจากการศึกษากระบวนการทํางานของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด คลังสินคาลาดกระบัง 

และเทพารักษกอน เมื่อมองเห็นแนวทางในการเพ่ิมผลประโยชนใหกับบริษัทไดแลวน้ัน ก็ทําการเก็บรวบรวมขอมูลท้ัง 

Secondary Data และ Primary Data อาทิเชน ขอมูลการสั่งสินคา กระบวนการขนสงสินคา เปนตน เมื่อเก็บรวบรวม

ขอมูลท่ีจําเปนตอการวิเคราะหผลแลวน้ัน ก็ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดมา และทําการสรุปผลการดําเนินโครงการ  

ผลสรุปการดําเนินโครงการ ไดผลสรุปตามวัตถุประสงคท่ีตองการ ท้ัง 2 ประการ น้ันคือ ลดตนทุนในการ

ขนสงสินคาไปยังศูนยในแตละจังหวัด และลดจํานวนเท่ียวของรถในการขนสง โดยตนทุนตอปในการขนสงกระจาย

สินคาลดลง 6%  และสามารถลดจํานวนเท่ียวรถขนสงลงได 3,324 เท่ียวตอป 

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 

ในปจจุบันคลังท่ีใชในการกระจายสินคา ของบริษัท DKSH (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูใหบริการโลจสติกส 

(Third Party Logistics Provider, 3PL) ซึ่งลูกคาในปจจุบันน้ันก็คือ บริษัท ยูนิลีเวอรไทย เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งใชบริการ

ในสวนของการจัดเก็บ จัดการการกระจายสินคาประเภท ไอศกรีมวอลล (WALL’S) โดยใชรถบรรทุก 10 ลอในการ

กระจายสินคาไปยังลูกคาในจังหวัดตางๆ ภายในประเทศ โดยท่ีในแตละศูนย (จังหวัด) จะใชรถบรรทุก 10 ลอ 1 คันตอ 

1 ศูนย เพ่ือใหสามารถจัดสงไดตามจํานวนและเวลาท่ีลูกคาตองการ ซึ่งจะกอใหเกิดตนทุนในการขนสงกระจายสินคาท่ี

มากในระดับหน่ึง ดังน้ัน จึงจําเปนตองหาแนวทางในการลดตนทุนดานน้ี และไดผลสรุปวา หากลองปรับเปลี่ยนจาก

เดิมท่ีมีการกระจายสินคาโดยใชรถบรรทุก 10 ลอ เปลี่ยนเปนใชรถบรรทุกพวงแทน เพ่ือใหสามารถลดจํานวนเท่ียวใน

การขนสงลง และเพ่ือใหสามารถลดตนทุนคาขนสงลงไดดวย โดยวิธีการจัดรอบระยะเวลาในการกระจายสินคาใหม 

จับคูศูนยในแตละจังหวัด เพ่ือวิเคราะหวาศูนยใด สามารถใชรถบรรทุกพวงคันเดียวกันได รวมไปถึงการคํานวณตนทุน

ท้ังหมดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป อันเปนผลมาจากการปรับเปลี่ยนยานพาหนะในการกระจายสินคาในครั้งน้ี 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือลดตนทุนในการขนสงกระจายสินคาไปยังศูนยในแตละจังหวัด 

2. เพ่ือลดจํานวนเท่ียวของรถในการขนสง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1. เก็บรวบรวมขอมูล 

1.1 เก็บรวบรวมขอมูลของรอบการสั่ง (วันท่ีสั่ง) และรอบการรับสินคา (เวลาท่ีรับ) 

รอบการสั่ง : เปนการเก็บขอมูลของรอบการสั่งสินคาของลูกคาศูนยตางจังหวัด ซึ่งเปนขอมูลเก่ียวกับวันท่ีสั่ง

สินคา เพ่ือใชในการวิเคราะหวาศูนยใดบาง ท่ีมีวันท่ีสั่งตรงกัน เพ่ือใชในการพิจารณาจับคูศูนยท่ีสามารถใชรถขนสง

รวมกันได ซึ่งในแตละศูนยน้ันจะมีวันสั่งท่ีแตกตางกันไปข้ึนอยูกับปริมาณการขาย หรือความจําเปนในการใชสินคา บาง

ศูนยอาจสั่งอาทิตยละวัน แตบางศูนยก็มีการสั่งใน 1 อาทิตยมากถึง 6 วัน 

รอบการรับ : เปนการเก็บขอมูลของรอบเวลาการรบัสินคาของลูกคาศูนยตางจังหวัด ซึ่งในแตละศูนยจะมีการ

กําหนดกรอบเวลาในการรับสินคาไว ศูนยละ 3 ช่ัวโมง ตัวอยางเชน ศูนยโคราช รับสินคาในชวงเวลา 7.00 นาฬิกา ถึง 

9.00 นาฬิกา เปนตน ซึ่งขอมูลเวลาท่ีรับสินคาน้ัน ก็จะใชในการพิจารณาจับคูศูนยท่ีสามารถใชรถขนสงรวมกันได 

เชนเดียวกันกับขอมูลของรอบการสั่งสินคา 
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 1.2 ขอมูลท่ีอยูของลูกคาศูนยตางจังหวัด 

 ขอมูลท่ีอยูของลูกคาในแตละศูนยท้ัง 94 ศูนยน้ัน จะใชในการคนหาระยะทางในการเดินทางระหวางศูนย

ท่ีจับคูกัน โดยการคนหาระยะทางน้ัน จะใช Google Map ในการคนหา โดยจะใสท่ีอยูของศูนยลงไปในชองคนหาของ 

Google Map ซึ่งขอมูลน้ีไดรับมาจากทีม DKSH Transport  และสามารถดูไดจากเอกสาร Invoice ไดอีกดวยเชนกัน 

 1.3 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนเท่ียวว่ิง 

 การเก็บขอมูลในครั้งน้ี จะเปนขอมูลเก่ียวกับจํานวนเท่ียวว่ิงท่ีใชรถขนสงกระจายสินคารูปแบบเดิม                

(10 ลอ) ในระยะเวลา 1 เดือน เพ่ือใชในการวิเคราะหตนทุน และวิเคราะหจํานวนเท่ียวว่ิงท่ีลดลงดวย เพ่ือท่ีจะตอบ

วัตถุประสงคของโครงการประการท่ี 2 น้ันคือ เพ่ือลดจํานวนเท่ียวของรถในการขนสง 

2. วิเคราะหขอมูล   

จากการท่ีไดเก็บขอมูล เรียบเรียง สืบคน และศึกษาขอมูลตางๆ มาน้ัน ท้ังท่ีเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) ท่ีไดจากการท่ีผูจัดทําโครงการไดเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัตสิหกิจศึกษา และสืบคนจากแหลงขอมูล

ตางๆ รวมกับท่ีเปนขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีดูงานจริง ท้ังกระบวนการขนสงสินคาไปยัง

ศูนยลูกคา รวมถึงกระบวนการทํางานภายในคลังสินคา และการสัมภาษณ จนสามารถนําขอมูลมาใชประกอบการ

พิจารณา วิเคราะหผลสรุปตอไป 

 จากการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมด ตั้งแต ขอมูลของรอบวันสั่งสินคา ขอมูลรอบเวลารับสินคา ไปจนถึง 

ขอมูลท่ีอยูศูนยของลูกคาในแตละจังหวัดแลวน้ัน ก็สามารถนําขอมูลเหลาน้ีมาใชในการพิจารณา วิเคราะห และสรุปผล

ตอไปได โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 ข้ันท่ี 1 วิเคราะหจับคูศูนยท่ีมีความเปนไปไดในการใชรถพวงรวมกัน : โดยจะตองมีวันท่ีสั่งวันเดียวกัน แต

เวลารับสินคาจะตองไมตรงกันหรือไมมีเวลาท่ีทับซอนกัน ตัวอยางเชน  

    - ศูนยโคราช สั่งวันจันทร รับสินคา 7.00 น. ถึง 9.00 น.  

   - ศูนยมหาสารคาม สั่งวันจันทร รับสินคา 6.00 น. ถึง 8.00 น.  

 จากตัวอยางศูนยท่ียกมาน้ัน จะเห็นไดวา ศูนยโคราชและศูนยมหาสารคาม มีวันสั่งท่ีตรงกัน สามารถจับคูกัน

ได แตเวลาท่ีรับสินคามีชวงเวลาท่ีทับซอนกันอยู จึงไมสามารถจับคูกันได ดังน้ัน ท้ังสองศูนยดังกลาวจึงไมสามารถใชรถ

ขนสงรวมกันได น้ันคือไมสามารถนํามาจับคูกันไดน้ันเอง 

 

ภาพท่ี 1 จับคูศูนยท่ีสามารถใชรถรวมกันได 
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ซึ่งการจับคูครั้งน้ี จะแยกจับคูกันวันตอวัน น้ันคือ ศูนยท่ีรับสินคาวันจันทร ก็จะจับคูดวยกัน สวนศูนยท่ีรับ

สินคาวันอังคารก็จับคูดวยกัน ซึ่งจะจับคูศูนยทุกศูนยท่ีอาจเปนไปไดท้ังหมด ตัวอยางเชน ศูนยดอนเมืองสามารถจับคู

กับศูนยอ่ืนๆ ท่ีสามารถเปนไปไดท้ังหมด 3 ศูนย น้ันคือ ศูนยแพรกษา ศูนยเพชรเกษม และศูนยรังสิต เปนตน 

เน่ืองจากตองการจะทําการคํานวณหาระยะทาง และระยะเวลาในการขนสงกอน จึงตัดสินใจวาศูนยใดจะเหมาะสม

ท่ีสุดตอไป 

และจะแบงสายตาม region ท้ัง 4 region น้ันคือ ศูนยท่ีสั่งวันจันทรของ region ท่ี 1 ก็จะจับคูกับศูนยท่ีสั่ง

วันเดียวกัน และ region เดียวกันดวย 

 ข้ันท่ี 2 คํานวณระยะทางในการเดินทางระหวางศูนยลูกคา : ในการวิเคราะหน้ัน จะเริ่มจากการคํานวณ

ระยะทางจากศูนยท่ี 1 ไปยังศูนยท่ี 2 กอน โดยจะใช Google Map ในการคนหาระยะทาง และจะใชท่ีอยูของลูกคา 

ปอนขอมูลลงในชองคนหาของ Google Map 

 

จากภาพท่ี 2  จะเห็นไดวา ระยะทางท่ีไดจากการคนหาจะมี 3 เสนทาง ดังน้ัน ทางผูจัดทําโครงการจึงใชคา

ของ “คาเฉลี่ย” ของระยะทางท้ัง 3 คา น้ันคือ นําคาท้ังหมดมารวมกัน และหารดวยจํานวนคาท่ีปรากฏ 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 

ข้ันท่ี 3  คํานวณระยะเวลาในการเดินทาง : กําหนดความเร็วของรถบรรทุกพวงอยูท่ี 50 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

เน่ืองจากทางผูจัดทําตองการจะเผื่อเวลาในการขับรถ ดวยเหตุของความแตกตางดานตางๆ อาทิเชน ความชํานาญของ

พนักงานขับรถแตละคน, ชวงระยะเวลา (ชวงเทศกาล วันหยุด วันธรรมดา ฯลฯ), สภาพอากาศในแตละวัน เปนตน ซึ่ง

จะนําขอมูลท่ีไดจากการคํานวณไปใชในการพิจารณาวิเคราะหเลือกคูศูนยท่ีเหมาะสมท่ีสุด หลังจากท่ีมีการจับคูไวกอน

หนาน้ี 

ข้ันท่ี 4  เลือกศูนยท่ีเหมาะสมท่ีสุด : เมื่อคํานวณระยะเวลาในการเดินทางเรียบรอยแลว ก็จะสามารถเลือก

ศูนยท่ีเหมาะสมท่ีสุดได โดยพิจารณาจากคูท่ีมีระยะหางระหวางศูนยนอยท่ีสุดหรือระยะทางสั้นท่ีสุด และใชระยะเวลา

ในการเดินทางจากศูนยท่ีหน่ึง ไปยังศูนยท่ีสอง เมื่อถึงศูนยท่ีสองแลว เวลาจะตองไมเกินเวลารับสินคาท่ีทางศูนย

ภาพท่ี 2 ตัวอยางการใช Google Map ในการคนหาระยะทาง 
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กําหนด เชน วันจันทรศูนยนิมิตใหมคู กับศูนยฉะเชิงเทรา เมื่อสงศูนยนิมิตใหมแลว ใชเวลาเดินทางไปยังศูนย

ฉะเชิงเทรา จะตองถึงศูนยฉะเชิงเทราภายในเวลารับสินคาท่ีทางศูนยกําหนด น้ันคือ 17.00 น. ถึง 19.00 น. ซึ่งทาง

ผูจัดทําโครงการสามารถเลือกคูศูนยท่ีเหมาะสมกันไดท้ังหมด 45 คู จากเท่ียวรถท้ังหมดท่ีจับคูไว 

ข้ันท่ี 5  การคํานวณตนทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไป : ตองคํานวณตนทุนจากการใชรูปแบบการขนสงแบบเดิม และ

แบบใหม เพ่ือนํามาทําการเปรียบเทียบตนทุนท่ีแตกตางกัน 

โดยเริ่มจากนําขอมูลจํานวนเท่ียวรถใน 1 เดือน ของแตละศูนยท่ีจับคูกันมาคํานวณ กลาวคือ ใน 1 เดือน 

ศูนยดอนเมืองมี 5 เท่ียว สวนศูนยรังสิตมี 6 เท่ียว ดังน้ัน จะมีสวนตางกันอยู 1 เท่ียว ทําใหสามารถใชรถรวมกันได

เพียง 5 เท่ียวเทาน้ัน สวนอีก 1 เท่ียวของศูนยรังสิตจะตองใชการว่ิงแบบเดิม ดังน้ัน จํานวนเท่ียวรถจึงสามารถลดไปได 

5 เท่ียว 

 

ตนทุนในการขนสงรูปแบบเดิมจะคํานวณจากจํานวนเท่ียวรถท้ังหมดท่ีว่ิง สวนตนทุนในการขนสงรูปแบบใหม

จะคํานวณจากจํานวนเท่ียวรถท่ีใชรถบรรทุกพวง รวมกับเท่ียวรถท่ีเปนเศษ ตัวอยางเชน คูศูนยดอนเมืองกับศูนยรังสิต 

มีจํานวนเท่ียวรถบรรทุกพวง 5 เท่ียว รวมกับเท่ียวเศษอีก 1 เท่ียว  ดังภาพท่ี 3 

ในสวนของการคํานวณตนทุนคาขนสงท่ีใชรถบรรทุกพวงน้ัน จะคํานวณจากจํานวนเท่ียวท่ีสามารถใชรถพวง

รวมกันได รวมกับจํานวนเท่ียวท่ีเปนเศษ (ไมสามารถใชรถพวงรวมกันได) จะตองเริ่มจากคํานวณจํานวนเท่ียวว่ิงท่ีขนสง

คูกัน  

(เท่ียวท่ีจับคู × ตนทุนเท่ียวรถพวง) และรวมกับตนทุนเท่ียวท่ีเปนเศษ (เท่ียวเศษ × ตนทุนคาเท่ียวของศูนยท่ี

เปนเท่ียวเศษ) ซึ่งการกําหนดอัตราคาขนสงในแตละศูนยน้ัน จะข้ึนอยูกับบริษัทขนสง (บริษัท ศิชาขนสง จํากัด) 

ตัวอยางเชน 

- ศูนยดอนเมือง จับคูกับ ศูนยรังสิต : มีจํานวนเท่ียวคูกัน 5 เท่ียว และเท่ียวเศษ 1 เท่ียว, อัตราคาขนสงเท่ียว

คูกัน 10,141 บาท และเท่ียวเศษ 5,687 บาท (คิดจากคาเท่ียวของศูนยรังสิต เพราะเศษ 1 เท่ียวน้ีเปนเศษของศูนย

รังสิต) ดังน้ัน ตนทุนคาขนสงจะเทากับ (10,141 × 5) + (5,687 × 1)  =  56,391 บาท 

ภาพท่ี 3 จํานวนเท่ียวว่ิงท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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- ศูนยธนบุรี จับคูกับ ศูนยเพชรเกษม : มีจํานวนเท่ียวคูกัน 4 เท่ียว และเท่ียวเศษ 2 เท่ียว, อัตราคาขนสง

เท่ียวคูกัน  11,438 บาท และเท่ียวเศษ  6,431 บาท (คิดจากคาเท่ียวของศูนยธนบุรี เพราะเศษ 2 เท่ียวน้ีเปนเศษของ

ศูนยธนบุรี) ดังน้ัน ตนทุนคาขนสงจะเทากับ (11,438 × 4) + (6,431 × 2) ＝ 55,411 บาท 

 

3. ทดสอบเสนทางและระยะเวลาขนสง 

เพ่ือใหแนใจวาคูของศูนยท่ีทําการจับคูไวกอนหนาน้ีน้ัน สามารถใชรถรวมกันไดจริง จึงจําเปนตองมีการ

ทดสอบปฏิบัติงานจริง โดยการทดลองขนสงสินคาไปยังศูนยท่ีจับคูไว ซึ่งเมื่อสงสินคาท่ีศูนยท่ี 1 แลวน้ัน จะตองใชเวลา

เดินทางไปยังศูนยท่ี 2 ไดทันเวลาตามท่ีลูกคาไดกําหนดชวงระยะเวลารับสินคาไว อาทิเชน วันจันทรศูนยนิมิตใหมคูกับ

ศูนยฉะเชิงเทรา เมื่อสงศูนยนิมิตใหมแลว ใชเวลาเดินทางไปยงัศูนยฉะเชิงเทรา จะตองถึงศูนยฉะเชิงเทราภายในเวลา

รับสินคาท่ีทางศูนยฉะเชิงเทรากําหนด น้ันคือ 17.00 นาฬิกา ถึง 19.00 นาฬิกา เปนตน 

 

ผลการวิจัย 

ลดตนทุนคาขนสงในการกระจายสินคา 

ผลจากการดําเนินโครงการทําใหตนทุนตอปในการขนสงกระจายสินคาลดลง 6% น้ันคือ จากเดิมท่ีใช

รถบรรทุก 10 ลอในการขนสง มีตนทุนคาขนสงตอเดือนอยู ท่ี   10,501,203 บาท และมีตนทุนตอป ท้ังสิ้น 

126,014,436 บาท และเมื่อภายหลังดําเนินโครงการตนทุนตอเดือนเปลี่ยนไปเปน 9,914,876 บาท  และมีตนทุนตอป

เปน  118,978,515 บาท ซึ่งตนทุนตอเดือนไดลดลงถึง 586,327 บาท และตนทุนตอปลดลงได  7,035,921 บาท                              

ดังภาพท่ี 5 

ภาพที่ 4 คาํนวณต้นทนุค่าขนส่ง 
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ลดจํานวนเท่ียวของรถในการขนสง 

จากภาพท่ี 5 แสดงใหเห็นวา การขนสงแบบเดิมมีจํานวนเท่ียวว่ิงตอเดือนอยูท่ี 693 เท่ียว และจํานวนเท่ียว

ว่ิงตอปท้ังสิ้น 8,316 เท่ียว และเมื่อใชการขนสงรูปแบบใหม ทําใหมีเท่ียวลดลงเหลือ 416 เท่ียวตอเดือน และ  4,992 

เท่ียวตอป  ซึ่งสามารถลดลงได 277 เท่ียวตอเดือน และ  3,324 เท่ียวตอป น้ันเอง 

ดังน้ัน การดําเนินโครงการในครั้งน้ี ท่ีมีการปรับเปลี่ยนยานพาหนะท่ีใชในการขนสงกระจายสินคาไปยังลูกคา

ศูนยตางจังหวัดน้ัน สามารถตอบวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว ไดสําเร็จ  ซึ่งสามารถตอบวัตถุประสงคไดท้ัง 2 ประการ น้ันคือ 

ลดตนทุนในการกระจายสินคาไปยังศูนยในแตละจังหวัด และลดจํานวนเท่ียวของรถในการขนสง ดังท่ีกลาวไวในขางตน 

หมายเหตุ ตนทุนในสวนของการปรับเปลี่ยนยานพาหนะจากรถบรรทุก 10 ลอเปลี่ยนเปนรถบรรทุกพวง 

สําหรับโครงการน้ีน้ัน จะอยูในความรับผิดชอบของบริษัท ศิชาขนสง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทภายนอกท่ีเขามาทําหนาท่ี

รับผิดชอบในสวนของการจัดสงสินคา (Outsource)  

ดังน้ัน ตนทุนในสวนน้ีจึงไมถูกนํามาวิเคราะหสรุปผลสําหรับโครงการน้ี เน่ืองจากตนทุนสวนน้ีไมใชความ

รับผิดชอบของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด และไมมีผลตอโครงการ “Double  rigid  trailer  for  

concessionaire  customer” น้ี 

 

อภิปรายผล 

จากการดําเนินงานโครงการศึกษาการปรับเปลี่ยนยานพาหนะท่ีใชในการขนสงกระจายสินคาไปยังลูกคาศูนย

ในแตละจังหวัดท้ังหมด 94 ศูนย ในรอบการสง 6 วัน คือ วันจันทร อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร และวันเสาร ของคลัง

เทพารักษ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งไดดําเนินการปรับเปลี่ยนยานพาหนะท่ีใชขนสง จากเดิมท่ีใช

รถบรรทุก 10 ลอ เปลี่ยนมาปนใชรถบรรทุกพวงแทน  

โดยการเลือกจับคูศูนยลูกคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด ผานขอจํากัดดานตางๆ อาทิเชน รอบระยะเวลารับสินคา  

ระยะทางระหวางศูนย เปนตน ไดผลสรุปวา สามารถจับคูศูนยลูกคาได 45 คู จากท้ังหมด ซึ่งหลังจากการคํานวณ

ตนทุนกอนและหลังการดําเนินโครงการแลวน้ัน พบวาตนทุนตอปของตนทุนคาขนสง ลดลง 6% จากตนทุนท้ังหมด 

และสามารถลดจํานวนเท่ียวรถขนสงลงได  3,324 เท่ียวตอปอีกดวย 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

(1) การคํานวณตนทุนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากปริมาณความตองการสินคา (Demand) มีการ

เปลี่ยนไดตลอดเวลา 

 

ภาพท่ี 5 สรุปผลตนทุนกอนและหลังการดําเนินโครงการ 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

(1) ควรลองจับคูศูนยขาม region เพ่ืออาจจะลดตนทุนคาขนสงลงไดอีก 

(2) ควรลองใชวิธีการอ่ืนๆ นอกเหนือจากการใช Google Map ในการวัดระยะทางระหวางศูนย เพ่ือใหได

ระยะทางท่ีแมนยาํยิ่งข้ึน  

 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงการ “Double  rigid  trailer  for  concessionaire  customer” สามารถสําเร็จลุลวงได ดวยความ

กรุณาของ อาจารยธนยศ กุลฑล และคณาจารยสาขาการจัดการโลจิสติกสและการคาชายแดน คณะวิทยาศาสตรและ

ศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรีทุกทาน ท่ีใหความอนุเคราะหใหคําปรึกษา แนะนํา ช้ีแนะข้ันตอน

และวิธีการจัดทําโครงการ รวมท้ังการตรวจสอบ แกไข รายงานโครงการฉบับน้ีใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน คณะผูจัดทําจึง

ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

  ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ท่ีใหคําแนะนํา ช้ีแนะแนวทาง ใหคําปรึกษาในทุกๆ ดาน รวมท้ังมอบ

ความรัก ความหวงใย และกําลังใจท่ีดีเสมอมา อีกท้ังยังสนับสนุนทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียน และการปฏิบัติสหกิจ

ศึกษา จนกระท่ังประสบความสําเร็จไปไดดวยดี 

  สุดทายน้ี ขอกราบขอบพระคุณบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด คลังกระจายสินคาลาดกระบัง และ

เทพารักษ ท่ีใหความอนุเคราะหเอ้ือเฟอสถานท่ีในการฝกปฏิบัติสหกิจศึกษา และสนับสนุนการดําเนินงานตางๆ 

เก่ียวกับการปฏิบัติงานจนประสบผลสําเร็จ คณะผูจัดทําจึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
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