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 จ านวนรถบรรทุกทีต่้องการใชใ้นการรบัส่งสนิคา้ไม่เพยีงพอ ท าใหเ้กดิการสูญเสยีโอกาส

ในการขายสนิคา้ของบรษิทัฯ และเมือ่วเิคราะหถ์งึสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิปัญหาดงักล่าวพบว่าปัญหา

ส่วนใหญ่เกดิจากการเขา้มารบัสนิคา้ไมส่ม ่าเสมอของผูร้บัจา้งขนส่ง 

 วตัถุประสงค์ของการท าวจิยัฉบบันี้เพื่อเพิม่ยอดขายสนิค้าและท าการเพิม่ประสทิธภิาพ

การใชง้านของรถบรรทุก เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยจึงได้ด าเนินการศึกษาใน  

5 ขัน้ตอนหลกัดงัต่อไปนี้ ข ัน้ตอนแรกการประยกุตใ์ชก้ารแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกต ิเพื่อ

หาจ านวนรถบรรทุกทัง้หมดทีค่วรมใีนการควบคุม ขัน้ตอนทีส่องท าการเปรยีบเทยีบการขนส่ง

ด้วยตนเองกบัการใช้ผู้รบัจ้างขนส่ง แล้วจงึหาจ านวนรถบรรทุกที่เหมาะสมทัง้ส่วนที่เป็นของ

บรษิทัฯและส่วนทีเ่ป็นของผู้รบัจา้งขนส่ง ขัน้ตอนทีส่ามการคดัเลอืกผู้รบัจา้งขนส่ง ท าโดยการ

แบ่งผูร้บัจา้งขนส่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทีห่นึ่งใชก้ารจดัการสรา้งแรงจงูใจ และกลุ่มทีส่องใชก้าร

พิจารณาจากปัจจยั 3 ประการดังนี้ คุณภาพ, การส่งมอบ และการรบัสินค้าและการบรกิาร 

ขัน้ตอนสี่การเพิม่ประสทิธภิาพการใช้งานรถบรรทุกด้วยการสร้างแบบจ าลองการรบัส่งสินค้า 

แลว้จงึท าการจ าลองสถานการณ์เพื่อหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการใชง้านรถบรรทุก
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 
ดว้ยปัจจบุนัธุรกจิดา้นอุตสาหกรรมแร่ยปิซมัมกีารเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง ซึง่การขนส่งแร่

ชนิดนี้จากแหล่งผลติไปส่งมอบใหก้บัลกูคา้ภายในประเทศยงัคงใชก้ารขนส่งดว้ยรถบรรทุกเป็น
หลกั หรอืแมแ้ต่การส่งออกไปยงัต่างประเทศกย็งัจ าเป็นตอ้งใชก้ารขนส่งดว้ยรถบรรทุกไปยงั
ท่าเรอืแลว้จงึขนถ่ายใส่เรอืส่งไปยงัลกูคา้ปลายทางต่างประเทศ ส่งผลใหม้ปีรมิาณการใช้
รถบรรทุกสนิคา้ต่อเดอืนเป็นจ านวนมาก การขนส่งสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ภายในประเทศมปีรมิาณ
การใชต่้อวนัค่อนขา้งคงทีเ่นื่องจากลกูคา้จะแจง้ปรมิาณการใชใ้หท้ราบ หรอือาจแปรผนับา้ง
เลก็น้อยหากเกดิกรณฉุีกเฉินเช่น เครือ่งจกัรทีโ่รงงานของลกูคา้เกดิการช ารดุกจ็ะของดรบัสนิคา้
ชัว่คราว ส่วนการส่งออกมขีอ้จ ากดัดา้นเวลาของการขนส่งในแต่ละครัง้ เนื่องจากหากส่งสนิคา้
ล่าชา้เกนิกว่าวนัทีก่ าหนดจะตอ้งถูกด าเนินการเสยีค่าปรบัต่อวนัทีม่มีลูค่าสงูมาก จงึท าให้
จ าเป็นตอ้งใชร้ถปรมิาณมากเพื่อจดัส่งสนิคา้ใหค้รบตามจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ซึง่ใน
ปี 2559 พบว่าปรมิาณความตอ้งการการใชร้ถบรรทุกมจี านวน 62,181 เทีย่ว แต่มรีถบรรทุกที่
เขา้มารบัสนิคา้จรงิเพยีง 56,902 เทีย่ว ท าใหเ้กดิการสญูเสยีโอกาสในการขายสนิคา้จ านวน 
5,279 เทีย่ว ดงัแผนภูมทิี ่ 1 ทัง้นี้ไดท้ าการเผื่อความแปรปรวนดา้นต่างๆทีเ่กดิขึน้ทัง้ในเรือ่ง
การตลาด สภาพแวดลอ้มภายใน-ภายนอกประเทศ สภาวะอากาศ และดา้นอื่นๆ โดยมคี่าเผื่อ
ความปลอดภยั (Safety Factor) มคี่าเท่ากบั 0.5 และเมือ่น ามาค านวนเป็นปรมิาณสนิคา้ทีเ่สยี
โอกาสในการขายจะมนี ้าหนกัเท่ากบั 79,185 เมตรกิตนั หรอืคดิเป็นมลูค่าเท่ากบั 52,578,840.00 
บาท (ราคาประกาศค่แรย่ปิซมั 1 กนัยายน 2558 เท่ากบั 664.00 บาท/เมตรกิตนั) ซึง่จ านวนเงนิ
ดงักล่าวมมีลูค่าสงูมาก ท าใหบ้รษิทัฯ สญูเสยีรายไดใ้นการประกอบกจิการ อกีทัง้ภาครฐัก็
สญูเสยีรายไดจ้ากภาษใีนการจดัเกบ็ปกต ิ และค่าภาคหลวงจากการขายแรย่ปิซมั ดงันัน้ทาง
ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะเพิม่ยอดขายสนิคา้โดยการบรหิารจดัการรถบรรทุกใหม้จี านวนทีเ่หมาะสม
และท าการเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านของรถบรรทุกใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด
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แผนภูมทิี ่1 แผนภูมแิสดงการเปรยีบเทยีบระหว่างความตอ้งการใชร้ถบรรทุกกบัรถบรรทุกทีเ่ขา้
รบัสนิคา้ปี 2559 

 

องคก์ร และลกัษณะธรุกิจองคก์ร 
 

 บรษิทั ยปิซมั XXX จ ากดั ก่อตัง้ขึน้ในปี 2501 ดว้ยทุนจดทะเบยีนจ านวน 1 ลา้นบาทได้
ขอสมัปทานการท าเหมอืงแรย่ปิซมัและเริม่ด าเนินการเขา้สู่ธุรกจิการท าเหมอืงแร่ยปิซมัตัง้แต่ปี 
2503 เป็นตน้มา ในระยะเริม่แรกเสน้ทางการคมนาคมขนส่งทางถนนจากเหมอืงยปิซมัไปส่งต่อ
ใหล้กูคา้ทีจ่งัหวดัสระบุรยีงัไมม่ ีจงึไดท้ าการผลติแร่ยปิซมัแลว้ขนส่งดว้ยรถบรรทุก 10 ลอ้ ส่งยงั
สถานีรถไฟชุมแสง อ าเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์ ต่อจากนัน้จงึขนถ่ายใส่รถไฟแลว้ส่งไปให้
ลกูคา้ทีจ่งัหวดัสระบุรต่ีอมาไดม้กีารสรา้งถนนเชื่อมต่อกบัถนนสายพหลโยธนิคอืถนนทางหลวง
หมายเลข 11 จงึไดท้ าการเปลีย่นวธิกีารขนส่งใหม ่โดยใชร้ถบรรทุกพ่วง 18 ลอ้ ท าการขนส่งจาก
เหมอืงยปิซมัมุง่ตรงสู่ปลายทางลกูคา้ทีจ่งัหวดัสระบุรเีป็นตน้มา ซึง่ในช่วงแรกทีเ่ริม่ด าเนินการ
ขนส่งดว้ยรถบรรทุก 18 ลอ้ นัน้ ใชก้ารว่าจา้งจากภายนอก 100 % เนื่องจากธุรกจิหลกัของบรษิทั
ฯคอื การผลติ และจ าหน่ายแรย่ปิซมัทัง้ภายในและส่งออกต่างประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 
ปรมิาณการขายแรย่ปิซมัไดเ้พิม่ขึน้อย่างมากจนท าใหเ้กดิการขาดแคลนรถบรรทุกในการขนส่ง
สนิคา้ ทางบรษิทัฯ จงึไดข้ยายธุรกจิทางดา้นขนส่ง โดยไดจ้ดัซือ้รถบรรทุกพ่วง 18 ลอ้ มาใชใ้น
สายงานดา้นขนส่งจ านวน 15 พ่วง เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนรถบรรทุกพ่วงดงักล่าว 
  หลงัจากนัน้เป็นตน้มาธุรกจิดา้นก่อสรา้งของประเทศไทยไมว่่าจะเป็นการลงทุนโครงสรา้ง
พืน้ฐานของภาครฐับาล หรอืแมแ้ต่การเขา้มาด าเนินการสมัปทานดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานของ

ส่วนต่างรถบรรทุก 5,279 เทีย่ว 
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เอกชนมกีารเจรญิเตบิโตขึน้อยา่งต่อเนื่องท าใหธุ้รกจิอุตสาหกรรมซเีมนตม์กีารเจรญิเตบิโตตาม
ดว้ยเช่นกนั ส่งผลใหป้รมิาณการใชแ้ร่ยปิซมัมากขึน้ เนื่องจากแร่ยปิซมัเป็นส่วนประกอบที่
ส าคญัในการใชผ้ลติซเีมนต ์ 

  ปัจจบุนับรษิทัฯมรีถบรรทุกพ่วงของตนเองจ านวน 52 คนั และรถบรรทุกพ่วงทีว่่าจา้งจาก
ภายนอก อกีประมาณ 210 คนั มารว่มทมีวิง่ขนส่งกระจายแร่ยปิซมัใหก้บัลกูคา้ทีอ่ยูใ่นบรเิวณ
พืน้ทีภ่าคกลางของประเทศไทย 

  สนิคา้จะเป็นแร่ยปิซมัทีผ่่านการลดขนาดใหเ้หมาะกบัการน าไปใชข้องลกูคา้ในธุรกจิต่างๆ เช่น 
ปนูซเีมนต ์ยปิซมับอรด์ แผ่นฝ้าเพดาน ปนูพลาสเตอร ์สารปรบัปรงุสภาพดนิ ฯลฯ 

 

 

ภาพที ่1 ภาพแสดงตวัอย่างแรย่ปิซมัทีส่่งใหก้บัลกูคา้ 
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ตลาดขายสินค้า 

 

       ตลาดในปัจจุบนัแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื 

1. ตลาดในประเทศ ซึง่มสีดัส่วนการขายอยูท่ี ่53% ของยอดขาย และยงัสามารถแบ่งย่อย
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมไดอ้กี 5 กลุ่ม คอื 

a. อุตสาหกรรมผลติซเีมนต ์มสีดัส่วนการขายที ่77% 

b. อุตสาหกรรมฝ้าเพดานและแผ่นยปิซมั มสีดัส่วนการขายที ่13% 

c. อุตสาหกรรมอฐิมวลเบา มสีดัส่วนการขายที ่3 % 

d. อุตสากรรมผลติปนูพลาสเตอร ์มสีดัส่วนการขายที ่6% 

e. อุตสาหกรรมเกษตร มสีดัส่วนการขายที ่1% 

2. ตลาดต่างประเทศ มสีดัส่วนในการขาย 47% ของยอดขาย แบ่งยอ่ยเป็นอุตสหกรรมได ้2 
กลุ่ม คอื 

a. อุตสาหกรรมผลติซเีมนต ์มสีดัส่วนการขายที ่87% 

b. อุตสาหกรรมฝ้าเพดานและแผ่นยปิซมั มสีดัส่วนการขายที ่13% 

 

 

แผนภูมทิี ่2 แผนภมูแิสดงสดัส่วนการขายแร่ยปิซมัของตลาดต่างๆ 
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กระบวนการด าเนินงาน 

 

       กระบวนการด าเนินงานเริม่จากฝ่ายการตลาดประสานงานกบัลกูคา้ทัง้ภายในและ
ภายนอกประเทศว่าตอ้งการใชป้รมิาณยปิซมัเท่าไรในเดอืนนัน้ๆ เมือ่ไดม้กีารยนืยนัค าสัง่จาก
ลกูคา้แน่ในปรมิาณทีแ่น่นอนแลว้ ฝ่ายการตลาดกจ็ะท าการแจง้ใหท้างฝ่ายผลติและฝ่ายขนส่ง
ทราบเพื่อท าการผลติท าสต๊อกและจดัเตรยีมรถบรรทุกในการจดัส่งใหล้กูคา้ตามความตอ้งการ
ของลกูคา้แต่ละราย การจดัส่งใหล้กูคา้จะมอียู ่ 2 ลกัษณะคอื ถา้เป็นลกูคา้ในประเทศกจ็ะทยอย
จดัส่งใหต้รงกบัปรมิาณความตอ้งการใชข้องลกูคา้เฉลีย่ในแต่ละวนั แต่ยอดทัง้หมดทีไ่ดแ้จง้มาก็
จะตอ้งใหค้รบภายในสิน้เดอืนนัน้ๆ ลกูคา้ส่วนใหญ่จะตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัสระบุรแีละอยธุยาเป็นหลกั 
และถา้เป็นลกูคา้ต่างประเทศกจ็ะตอ้งเรง่ท าการจดัส่งใหค้รบจ านวนภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
เพยีงช่วงสัน้ๆไมก่ีว่นั สถานทีจ่ดัส่งจะอยูท่ีท่่าเรอืจงัหวดัอยธุยา และท่าเรอืจงัหวดัอ่างทอง แลว้
จะท าขนถ่ายลงเรอื Lighter เพื่อไปส่งต่อใหเ้รอื Vessel ทีเ่กาะสชีงั จงัหวดัชลบุร ีดงัภาพที ่2  

 

 

ภาพที ่2 ภาพแสดงกระบวนการด าเนินงาน 
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ภาพที ่3 ภาพแสดงสถานทีล่งสนิคา้ตลาดภายในประเทศ 

 

 
ภาพที ่4 ภาพแสดงสถานทีล่งสนิคา้ตลาดต่างประเทศ 

 

วตัถปุระสงคก์ารศึกษา 
 

งานศกึษาคน้ควา้อสิระในหวัขอ้นี้ มวีตัถุประสงคไ์ดแ้ก่  
1) เพื่อแกไ้ขปัญหาขาดแคลนรถบรรทุก 
2) เพื่อเพิม่ยอดขายสนิคา้ 
3) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านรถบรรทุก 
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ขอบเขตของการศึกษา 

1) ศกึษาเฉพาะกรณกีารขนส่งสนิคา้ชนิดเดยีวแบบเตม็คนัรถ 
2) ศกึษาเฉพาะกรณกีารขนส่งสนิคา้ไปท่าเรอืส าหรบัส่งออกไปตลาดต่างประเทศเท่านัน้ 

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 

แรย่ปิซมั คอื คอืแคลเซยีมซลัเฟตซึง่มนี ้ารวมอยูใ่นโมเลกุลดว้ย สตูรเคมคีอื  
CaSO4.2H2O ประโยชน์คอืใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติซเีมนต ์ปนูปลาสเตอร ์คอนกรตีมวลเบา 
กระดาษ ชอลก์ ฯลฯ 

เรอืโป๊ะ หรอืเรอื Lighter คอื เรอืเหลก็ทอ้งแบน ไมม่เีครื่องยนต ์ใชบ้รรทุกสนิคา้ 

เรอืใหญ่ หรอืเรอื Vessels คอื เรอืเดนิสมทุรรบัส่งสนิคา้ 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 

 1)  ส ารวจงานวจิยัและทฤษฎต่ีางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2)  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3)  ศกึษาสภาพการท างานปัจจบุนั 
4)  วเิคราะหส์าเหตุของปัญหา โดยการน าขอ้มลูต่างๆทีไ่ดร้วบรวมมา มาท าการ

วเิคราะหแ์ละหาความเชื่อมโยงกนัของขอ้มลู 
5)  ก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
6)  ท าการแกไ้ขปัญหา 
7)  สรปุผลการด าเนินการคน้ควา้อสิระและขอ้เสนอแนะ 
8)  จดัท ารปูเล่มสารนิพนธ์ 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

1)  เพิม่ยอดขายสนิคา้โดยการบรหิารจดัการรถบรรทุกใหม้จี านวนทีเ่หมาะสม 

2)  เพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านของรถบรรทุกใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด



บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการศึกษาวเิคราะห์งานค้นคว้าอิสระในครัง้นี้ กรณีศึกษา บรษิัท ยปิซมั XXX จ ากดั 

ผู้ด าเนินการค้นควา้อสิระมวีตัถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนรถบรรทุกอกีทัง้ยงัเป็นการ
เพิ่มยอดขายสินค้าโดยการบรหิารจดัการรถบรรทุกให้มีจ านวนที่เหมาะสมและท าการเพิ่ม
ประสทิธภิาพการใช้งานของรถบรรทุกให้มปีระสทิธภิาพมากที่สุด ผู้ค้นคว้าได้ศกึษา รวบรวม
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการการเพิม่ประสทิธภิาพในการขนส่ง ตามหวัขอ้ดงันี้ 

 
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคดิผูใ้หบ้รกิารภายนอก “ Out source” 

“ Out source” คอื การใหผู้ป้ระกอบการภายนอก รบังานทีม่คีวามส าคญัทีน้่อยกว่าไปท า 

โดยบรษิทัเลอืกทีจ่ะท างานทีม่คีวามส าคญัทีคุ่ม้ค่ากว่าหรอืใหผ้ลตอบแทนสงูสุด 

การจดัการ Supply Chain Management (SCM) เป็นการลดตน้ทุนรวมโดยวธิเีฉลีย่

ตน้ทุนเท่าทีใ่ชจ้รงิ โดยจะด าเนินการท าการลดตน้ทุนคงทีใ่หม้ากทีสุ่ด ซึง่ตน้ทุนส่วนเกนิน้ีจะถูก

ผลกัใหก้บัผูใ้หบ้รกิารภายนอก โดยมหีลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการตดัสนิใจทีจ่ะบรหิารจดัการ

กจิกรรมโลจสิตกิสด์ว้ยตนเองหรอืว่าจา้งบรษิทัภายนอก ดงันี้  

1. การลดตน้ทุนโดยรวม 

2. แบ่งงานใหผู้ท้ีม่ตี้นทุนในการด าเนินงานทีต่ ่ากว่าและท างานไดด้กีว่าไปท า 

3. การลดขอ้จ ากดัต่าง เช่น กฎหมาย และการเมอืงและสงัคม  

4. เพิม่ประสทิธภิาพในการแข่งขนัและท าก าไรไดด้กีว่า  

5. เพื่อทีจ่ะไดน้ าทรพัยากรทีม่อียูไ่ปใชใ้นงานทีม่คีวามส าคญักว่า
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2. แนวคดิแบบจ าลองสถานการณ์ 
ในสภาพการปัจจุบนัอุตสาหกรรมและธุรกจิมคีวามซบัซอ้นของระบบมากขึน้สาเหตุส่วน

ใหญ่มาจากความไม่แน่นอนในหลาย ๆ เรื่องอาทเิช่น การเขา้มาใช้บรกิารของลูกค้า การเสยี
ของเครื่องจกัร ตารางการท างานที่เปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของ
อุตสาหกรรมหรอืธุรกจินัน้ ๆ ได ้โดยการใชต้วัแบบทางคณิตศาสตรใ์นการแกปั้ญหา ดงันัน้การ
สรา้งแบบจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์จงึเป็นทางเลอืกหนึ่งในการศกึษาพฤตกิรรมของ
ระบบเพื่อน าไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา อีกทัง้การสร้างแบบจ าลองยงัสะดวกต่อการ
เปลี่ยนแปลงตวัแบบจ าลอง เพื่อสรา้งแนวทางในการปรบัปรุงระบบให้มปีระสทิธภิาพเพิ่มขึ้น
โดยทีไ่มต่อ้งไปยุง่กบัระบบจรงิ 

1. การใชง้านแบบจ าลองนัน้ควรใชง้านในกรณต่ีอไปนี้ 
2. กรณทีีต่อ้งการปรบัปรงุระบบก่อนทีจ่ะด าเนินการจรงิ 
3. กรณทีีต่อ้งการเพิม่ทางเลอืกใหก้บัระบบ 
4. กรณทีีต่อ้งการเปลีย่นแปลงวธิกีารท างานใหม่ 
5. กรณทีีต่อ้งการออกแบบระบบขึน้มาใหม่ 

 
3. แนวคดิตน้ทุนการขนส่ง (Transport Cost) 
 ผูป้ระกอบการ และผูด้ าเนินงานขนส่ง ต่างกพ็จิารณาการใชต้้นทุนใหอ้ย่างมปีระสทิธผิล
เป็นหลักเพื่อให้มีก าไรสูงสุด ขณะเดียวกันพนักงานขับรถก็ต้องพยายาม หาทางสร้าง
ประสทิธภิาพเพื่อลดต้นทุนใหก้บัองคก์ร ต้นทุนด าเนินงานแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซึง่รถจะวิง่หรอืไม่
วิง่กต็ามจะมตีน้ทุนตายตวั (Standing Cost หรอื Fix Cost) และตน้ทุนผนัแปรจะเกดิขึน้ต่อเมื่อ
รถวิง่ (Running Cost หรอื Variable Cost) 
1. ต้นทุนตายตัว  (Fixed or Standing Cost) เ ป็นต้นทุนหรือค่ า ใช้จ่ ายที่ ไม่ มีก าร

เปลีย่นแปลงใด ๆ ตามการขนส่ง ไมว่่าจะท าการขนส่งหรอืไม่ขนส่งกต็าม เช่น เงนิเดอืน/ค่าจา้ง 
ประกนัสงัคม ค่าบ านาญ ประกนัภยัรถยนต ์ใบขบัขีร่ถยนต ์ค่าก่อตัง้ศูนยก์ระจายสนิคา้ ค่าเสื่อม 
ค่าซ่อมบ ารงุ และค่าตดิตัง้อุปกรณ์พเิศษอื่นๆ  

2. ต้นทุนผนัแปร (Running cost หรอื Variable Cost) เป็นต้นทุนหรอืค่าใชจ้่ายทีจ่ะมกีาร
เปลี่ยนแปลงไปตามปรมิาณของการขนส่ง ได้แก่ ค่าล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายคนขบัรถ ค่าน ้ามนั
เชือ้เพลงิ ค่าน ้ามนัเครือ่ง ค่ายาง และค่าบ ารงุและซ่อมแซม  

 
4. ทฤษฏแีผนผงัเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram)  

แผนผังเหตุและผลนี้  บางครัง้เรียกว่า อิชิกาวาไดอะแกรม หรือผังก้างปลา ได้ถูก
น ามาใช้ครัง้แรกที่ประเทศญี่ปุ่ น เมื่อปี ค.ศ. 1948 โดยศาสตราจารย์ คาโอรุ อิชิกาวา แห่ง
มหาวทิยาลยัโตเกยีว  
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 อิชิกาวาไดอะแกรมหรือแผนผังเหตุและผล จะแสดงถึงความสัมพันธ์ของสาเหตุ 

(Cause) ทีท่ าใหคุ้ณภาพเปลีย่นแปลงกบัผลทีเ่กดิ (Effect) ดงัแสดงในภาพที ่5 

 

ภาพที ่5 ภาพแสดงแผนผงัเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

 

 การน าแผนผงัเหตุและผลไปใช ้

1. ใชเ้มือ่ตอ้งการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา 
2. ใชเ้มือ่ตอ้งการท าการศกึษา ท าความเขา้ใจ หรอืท าความรูจ้กักบักระบวนการ

อื่น ๆ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่พนกังานจะรูปั้ญหาเฉพาะในพืน้ทีข่องตนเท่านัน้ แต่เมือ่มี
การ ท าผงักา้งปลาแลว้ จะท าใหเ้ราสามารถรูก้ระบวนการของแผนกอื่นไดง้่ายขึน้ 

3. ใชเ้มือ่ตอ้งการใหเ้ป็นแนวทางใน การระดมสมอง ซึง่จะช่วยใหทุ้กๆ คนให้
ความสนใจในปัญหาของกลุ่มซึง่แสดงไวท้ีห่วัปลา 

 
5. ทฤษฎกีารแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกต ิ(The Normal Probability Distribution) 

การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกต ิ(The Normal Probability Distribution) เป็นการ
แจกแจงทีพ่บมากในธรรมชาต ิ มตีวัวดัพารามเิตอรอ์ยู ่ 2 ตวั คอื ค่าเฉลีย่ (µ) และค่าเบีย่งเบน

มาตราฐาน (δ) ถา้ทัง้ 2 ตวันี้มคี่าเท่ากนั การกระจายจะไดก้ราฟแบบเดยีวกนั 
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แผนภูมทิี ่3 แผนภมูแิสดงโคง้การกระจายตวัแบบปกต ิ(Normal Distribution Curve) 

 

แผนภูมทิี ่3  แกนนอนจะถูกแบ่งออกเป็น 6 ส่วนเท่าๆกนั โดยแต่ละส่วนมขีนาดเท่ากบั 

σ ใหต้รงกลางเป็นค่าเฉลีย่เท่ากบั 0 ดงันัน้ทางซา้ยของค่าเฉลีย่จะมคี่าลบ 3 ส่วน และทางขวา
จะมคี่าบวก 3 ส่วน แกนทีท่ าการแบ่งใหม่นี้เรยีกแกนคะแนนมาตราฐาน, Z (Standard Value, Z) 

และเรยีกแผนภูมนิี้ว่า แผนภมูกิารกระจายแบบปกต ิมพีืน้ทีใ่ตโ้คง้อยูร่ะหว่าง µ ± 3σ = 99.7 % 

เมือ่ค่าเฉลีย่ (µ) และค่าเบีย่งเบนมาตราฐาน (σ) เปลีย่นแปลงไป รปูของแผนภมูจิะเปลีย่นแปลง
ไปดว้ย เราสามารถทีจ่ะหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรสุ่ม (X), ค่าเฉลีย่ (µ), ค่าเบีย่งเบน

มาตราฐาน (σ) และคะแนนมาตราฐาน (Z) ไดด้งันี้ 

                                  
……….2.1 

โดยธรรมชาตคิ่าเบีย่งเบนมาตราฐานของการแจกแจงประชากรจะโตกว่าของตวัอยา่งตาม

สมการต่อไปนี้  

          ……….2.2 

โดยที ่

 σx = คา่เบีย่งเบนมาตราฐาน

√n 

σ 
Z = X-µ 

 

 
σx = σ 
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 σ = ค่าเบีย่งเบนของการแจกแจงของประชากร 

 n = ขนาดตวัอยา่ง 

ดงันัน้จงึท าการจดัสมการใหมจ่ะไดส้มการดงัต่อไปนี้ 

        ……….2.3 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
อรอนงค ์ผิวด า (2556) ไดศ้กึษาการเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงาน กรณศีกึษาบรษิทั วชัระ

โอฬาร เทรดดิง้ จ ากดั ผูศ้กึษาพบว่า การที ่รถของบรษิทัฯ ไมเ่พยีงพอกบัความตอ้งการของ

ลกูคา้ม ี2 วธิกีารในการแก้ปัญหา คอื การจดัซือ้รถบรรทุกเพิม่ และการลดระยะเวลาการซ่อม 

การจดัซ้ือรถบรรทุกเพ่ิม 

1. จดัซือ้รถบรรทุกเพิม่จ านวน 6 คนั ใชเ้งนิลงทุนทัง้สิน้ 269,316,391 บาท ท าให้

ในช่วงระยะเวลา 10 ปี บรษิทัฯจะมผีลตอบแทนสุทธเิพิม่ขึน้รวม 182,414,433.10 บาท 

โดยม ี  NPV เท่ากบั 160,967,213.76 บาท PB ของโครงการเท่ากบั 1.1011 ปี และ IRR 

ของโครงการเท่ากบัรอ้ยละ 57 

2. จดัซือ้รถบรรทุกเพิม่จ านวน 8 คนั ตอ้งใชเ้งนิลงทุนทัง้สิน้ 358,919,555 บาท ท า

ใหใ้นช่วงระยะเวลา 10 ปี บรษิทัฯจะมผีลตอบแทนสุทธเิพิม่ขึน้รวม 243,388,210.80 บาท 

โดยม ี  NPV เท่ากบั 214,779,957.95 บาท PB ของโครงการเท่ากบั 1.1019 ปี และ IRR 

ของโครงการเท่ากบัรอ้ยละ 76 

ทัง้ 2 วธิกีารแสดงใหเ้หน็ว่า โครงการการซือ้รถบรรทุกเพิม่เป็นโครงการทีเ่หมาะสม

แก่การลงทุนเน่ืองจาก NPV มากกว่าศูนย ์ IRR ของโครงการมากกว่าอตัราคดิลด (อตัรา

คดิลดรอ้ยละ 9) และม ีPB น้อยกว่าอายุโครงการ (10 ปี) 

 

 

σ/√n 
Z = X-µ 
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ระยะเวลาการซ่อม 

ม ี3 วธิกีารในการแก้ปัญหา 

1. จดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานดา้นซ่อมบ ารงุเพื่อเป็นแนวทางใหช้่างซ่อมบ ารงุใชเ้ป็น

แนวทางในการปฏบิตังิานดา้นซ่อมบ ารงุใหม้รีะเบยีบ และมปีระสทิธภิาพ เพื่อลด

ระยะเวลาในการซ่อมบ ารงุ และเพิม่คุณภาพในการซ่อมบ ารงุใหม้มีาตรฐาน 

2. การจดัท ารายงานการตรวจสอบบ ารงุรกัษาเครือ่งจกัรประจ าวนั เพื่อใชใ้นการ

บนัทกึประวตัขิองสภาพรถบรรทุกก่อนการใชง้าน, ลดอตัราการช ารดุของรถบรรทุก

ระหว่างทางได,้ ท าใหต้น้ทุนในซ่อมบ ารุงต ่าและท าใหม้แีผนการท างานทีช่ดัเจน 

3. จดัท ารายการแยกประเภทงานตามลกัษณะการซ่อมบ ารงุ เพื่อใหส้ามารถ

ประเมนิระยะเวลาการซ่อมแซม และง่ายต่อการบรหิารจดัการหารถมาวิง่ทดแทน 

 

ฉมามาศ ประยงค ์ (2555) ไดศ้กึษาการปรบัปรุงเพิม่ประสทิธภิาพการขนส่งละกระจายสนิคา้ 
กรณศีกึษา บรษิทั ซ-ีโปร โลจสีตกิส ์แอนด ์ดสิทรบิวิชัน่ จ ากดั ผูศ้กึษาพบว่า วธิกีารแกไ้ขปัญหา
รถของบรษิทัทีไ่มเ่พยีงพอม ี3 วธิกีารหลกัคอื การจดัหารถเพิม่ การลดการเกดิอุบตัเิหตุ และการ
ลดระยะเวลาซ่อม 

การจดัหารถเพ่ิม 

1. จดัหาคู่คา้ทีม่กีารบรกิารทีใ่กลเ้คยีงกนัมารว่มใหบ้รกิาร ในช่วงระยะเวลา 10 ปี 
บรษิทัฯจะมรีายไดร้วมเพิม่ขึน้ทัง้สิน้ 119,128,395 บาท ม ีNPV เท่ากบั 73,840,328 บาท 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.52 ของมลูค่าค่าเสยีโอกาสทัง้หมด  

2. จดัซือ้รถมาใหบ้รกิารเพิม่จ านวน 70 คนั ใชเ้งนิลงทุนทัง้สิน้ 148,900,000 บาท 
ในช่วงระยะเวลา 10 ปี บรษิทัฯ จะมผีลตอบแทนสุทธเิพิม่ขึน้รวม 263,142,457 บาท หรอื
คดิเป็นรอ้ยละ 27.65 ของมลูค่าค่าเสยีโอกาสทัง้หมด โดยพบว่า NPV เท่ากบั 
103,070,562 บาท PB เท่ากบั 5.02 ปี  

การเกิดอบุติัเหต ุ 

ม ี2 วธิกีารในการแก้ปัญหา 

1.  สรา้งจดุพกัรถจ านวน 8 จดุทัว่ประเทศ  
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2.  สรา้งจติส านึกในการช่วยกนัลดอุบตัเิหตุ ท าใหใ้นช่วงระยะเวลา 10 ปี บรษิทัฯ 
จะมผีลตอบแทนสุทธเิพิม่ขึน้รวม 36,711,314 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.86 ของมลูค่าค่า
เสยีโอกาสทัง้หมด ม ีNPV เท่ากบั 18,570,534 บาท PB เท่ากบั 4.63 ปี และ IRR ของ
โครงการเท่ากบัรอ้ยละ 47.59  

ระยะเวลาการซ่อม  

1. จดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานดา้นซ่อมบ ารงุเพื่อเป็นแนวทางใหช้่างซ่อมบ ารงุใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏบิตังิานดา้นซ่อมบ ารงุใหม้รีะเบยีบ และมปีระสทิธภิาพ เพื่อลด
ระยะเวลาในการซ่อมบ ารงุ และเพิม่คุณภาพในการซ่อมบ ารงุใหม้มีาตรฐาน 

2. ใชด้ชันีวดัผลการปฏบิตังิาน (KPI) เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานของพนกังานเป็นตาม
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบรษิทัฯ อกีทัง้เพื่อใหก้ารท างานของพนกังานมี
ประสทิธภิาพและเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด ท าใหใ้นช่วงระยะเวลา 10 ปี บรษิทัฯ จะ
มผีลตอบแทนสุทธเิพิม่ขึน้รวม 25,087565 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.64 ของมลูค่าค่าเสยี
โอกาสทัง้หมด ม ีNPV เท่ากบั 17,046,892 บาท PB เท่ากบั 0.29 

 

เปรมชีวิน ไตรทิพย์ (2554) ได้ศึกษาการศึกษาการเดินรถไฟฟ้าใต้ดิน สายเฉลิมรชัมงคล 
ในช่วงเวลาเร่งด่วน ดว้ยแบบจ าลองทางคอมพวิเตอร ์ผูศ้กึษาพบว่า ช่วงชัว่โมงเร่งด่วน ตัง้แต่
เวลา 07 : 00 – 09 : 00 น. ของการจ าลองสถานการณ์ที่ 7 ใช้รถไฟฟ้าจ านวน 18   ขบวน มี
ความเรว็เฉลี่ยที่ 72 กิโลเมตรต่อชัว่โมง สามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากที่สุด คดิเป็นร้อยละ 
94.3 แต่จะต้องใชพ้ลงังานในการขนส่งมากขึน้ซึง่มากกว่าระบบจรงิคดิเป็นรอ้ยละ 36.76 แต่ถ้า
พจิารณาความสามารถในการขนส่งผูโ้ดยสาร จ านวนรถใชง้านทีล่ดลง และพลงังานทีใ่ชใ้นการ
ขนส่งที่ลดลง จะพบว่าการจ าลองสถาณการณ์ที่ 3 นัน้สามารถที่จะลดจ านวนรถไฟฟ้าลงได้ 1 
ขบวน และยงัสามารถขนส่งผู้โดยสารได้น้อยกว่าระบบเดมิเพยีงรอ้ยละ 0.03 โดยมคีวามเรว็
เฉลีย่ที ่40 กโิลเมตรต่อชัว่โมง และระยะเวลาห่างระหว่างขบวนที ่3.2 นาท ี 

 

อลิษา เช้ือสิงห์ , พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา (2554) ได้ศึกษาการตัดสินใจในการเลือก 
Outsource เพื่อการเลือกลงทุนและท าการเปรียบเทียบการใช้ขนส่งของบริษัทกับบริษัท 
Outsource ของบริษัท M & M Co., Ltd. ผู้ศึกษาได้ท าการประเมิณ Outsource ที่ใช้ในการ
ขนส่งทัง้ 3 บรษิทั  ทัง้นี้เนื่องจากในอดตีทีผ่่านมายงัไม่มกีารท าการประเมณิ Outsource อย่าง
เป็นระบบท าให้เกิดปัญหาต่างๆทัง้ในเรื่องของค่าปรบัต่างๆที่เกิดจากการด าเนินงาน ความ
ล่าชา้ในการส่งสนิคา้ ซึง่จากผลการศกึษาโดยการน าปัจจยัของราคาและคุณภาพของการบรกิาร
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มาใชใ้นการประเมณิพบว่า บรษิทั Outsource ทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสุด คอืบรษิทั CC Transport 
& Service ดังนัน้ถ้าหากบริษัทเลือกที่จะจัดจ้าง  Outsource ให้ด าเนินงานต่อไปควรเลือก
พิจารณา บริษัท  CC Transport & Service เ ป็นล าดับแรก ส่ วนบริษัท  Outsource ที่มี
ประสทิธภิาพต ่าคอืบรษิัท AA ขนส่ง จ ากดั ดงันัน้หากบรษิัทเลอืกที่จะด าเนินการขนส่งเอง 
บรษิทั AA ขนส่งจะถูกพจิารณาในการคดัออกเป็นล าดบัแรก และเมื่อท าเปรยีบเทยีบการขนส่ง
ดว้ยตนเองของบรษิทัฯ กบัการใชบ้รษิทั Outsource โดยน าทฤษฎ ีMake or Buy Decisions มา
ช่วยในการตดัสนิใจ พบว่าทีป่รมิาณงานทีม่ากกว่า 4,433 กโิลเมตร ส าหรบัรถ 6 ลอ้ 6 ตนั และ
มากกว่า 3,673 กิโลเมตร ส าหรบัรถ 6 ล้อ 10 ตัน บริษัทฯสามารถลงทุนซื้อรถบรรทุกมา
ด าเนินการได ้

 

ทิพวรรณ เอ้ือใหม่สกุล (2553) ได้ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า 
กรณีศกึษา ธนาคาร A สาขา AAA ผูศ้กึษาพบว่า แนวทางเลอืกในการแก้ไขปัญหาทีด่ทีี่สุดคอื
การจดัแถวการใหบ้รกิารใหมโ่ดยแบ่งเป็น 3 แถวในการใหบ้รกิารคอื  

1. ลกูคา้ท ารายการ 1 – 2 รายการ เน้นใหบ้รกิารเรว็ 
2. ลกูคา้ท ารายการไมเ่กนิ 5 รายการ  
3. ลกูคา้บรษิทั  

พรอ้มกนันี้ยงัไดป้รบัเวลาการหยุดพกัของพนักงานแต่ละเคาทเ์ตอรซ์ึง่แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา 
คอื 

1. ช่วงเวลา 10 : 00 – 10 : 40 น. พกัเคาทเ์ตอร ์1, 4 และ 7 
2. ช่วงเวลา 10 : 41 – 11 : 20 น. พกัเคาทเ์ตอร ์5 และ 6 
3. ช่วงเวลา 14 : 00 – 14 : 40 น. พกัเคาทเ์ตอร ์6 และ 9 
4. ช่วงเวลา 14 : 41 – 15 : 20 น. พกัเคาทเ์ตอร ์3 และ 8 

โดยสามารถรบัลูกค้าเพิม่ได้ 4.36% และในช่วงพคีคอืช่วงเวลา 12 : 00 – 12 : 40 น. ของต้น
เดอืนจะท าการหลกีเลีย่งการพกัช่วงเวลาดงักล่าว



 
 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจยั 

 
จากการทีผู่ด้ าเนินการคน้ควา้อสิระไดท้ าการศกึษาปัญหาและการทบทวนวรรณกรรม 

ทางผูด้ าเนินการคน้ควา้อสิระมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะเพิม่ยอดขายสนิคา้โดยการบรหิารจดัการรถ   
บรรทุกใหม้จี านวนทีเ่หมาะสมและท าการเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านของรถบรรทุกใหม้ี
ประสทิธภิาพมากทีสุ่ด จงึมกีารก าหนดขัน้ตอนในการด าเนินงาน แต่ละขัน้ดงันี้ 

1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหส์าเหตุของปัญหา  
2. การก าหนดขอบเขตงานคน้ควา้อสิระ 
3. ก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

4. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานคน้ควา้อสิระ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลูและวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหา 
 

เป็นการน าขอ้มลูต่างๆทีไ่ดร้วบรวมมา มาท าการวเิคราะหแ์ละหาความเชื่อมโยงกนัของ
ขอ้มลู  

1. รถบรรทุกบรษิทัฯ มทีัง้สิน้ 52 คนั สามารถท าใหใ้ชง้านไดส้งูสุดอยูท่ี ่52 คนั/วนั ต ่าสุด

อยูท่ี ่34 คนั/วนั ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่50 คนั/วนั การใชง้านวิง่วนัละ 1 รอบต่อคนั ตอ้งหยดุซ่อมบ ารงุ 1 

วนั  

สาเหตุทีร่ถบรรทุกไมส่ามารถใชง้านไดเ้นื่องจาก 

1. เกดิ Breakdown 

2. เกดิอุบตัเิหตุตอ้งเขา้อู่ซ่อม 3 ครัง้  

3. ตดิสถานทีล่งสนิคา้ปลายทาง 5 ครัง้ ดงัตารางที ่1
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ตารางที ่1 ตารางแสดงจ านวนรถบรรทุกบรษิทัฯ ทีเ่ขา้มารบัสนิคา้ในแต่ละวนัของปี 2559 

 

 

2. รถบรรทุก Out Source ทีเ่ขา้มารบัสนิคา้สงูสุดอยูท่ี ่201 คนั/วนั ต ่าสุดอยูท่ี ่15 คนั/วนั 

ค่าเฉลีย่อยูท่ี ่112 คนั/วนั การใชง้านวิง่วนัละ 1 รอบต่อคนั ดงัตารางที ่2 

 

ตารางที ่2 ตารางแสดงจ านวนรถบรรทุก Out Source ทีเ่ขา้มารบัสนิคา้ในแต่ละวนัของปี 2559 

 

จ านวน Out Source ทีท่ าสญัญาว่าจา้งมทีัง้หมด 40 ราย มจี านวนรถบรรทุกทีเ่ขา้ท า

สญัญาว่าจา้งทัง้สิน้  180 คนั ดงัตารางที ่3 และ Out source ทีม่รีถบรรทุกในครอบครองมากกว่า 
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10 คนั มจี านวน 6 ราย ดงัแผนภูมทิี ่ 4 และส่วนใหญ่จะเลอืกวิง่ในเสน้ทางทีใ่กลก้บัสถานที่ๆ

สามารถรบังานอื่นได ้ และสดัส่วนกลุ่มรถบรรทุกทีเ่ขา้มารว่มรบัส่งสนิคา้มทีัง้หมดประมาณ 210 

คนั ดงัแผนภูมทิี ่5 แบ่งไดด้งันี้ 

1. รถบรรทุกบุคคลธรรมดาทีท่ าสญัญาว่าจา้ง 55 คนั คดิเป็น 26% 

2. รถบรรทุกนิตบิุคคลทีท่ าสญัญาว่าจา้ง 125 คนั คดิเป็น 60% 

3. รถบรรทุกทีไ่มไ่ดท้ าสญัญาว่าจา้ง 30 คนั คดิเป็น 14% 

สาเหตุทีร่ถบรรทุก Out source ไมเ่ขา้รบัสนิคา้เนื่องจากดงันี้  

1. วิง่รบัขนส่งสนิคา้ชนิดอื่น 

2. มกีารสัง่หยดุรถเนื่องจากงานส่งออกไมม่ ี

3. มกีารสัง่หยดุรถเนื่องจากลกูคา้ภายในมกีารปรบัลดปรมิาณการรบัสนิคา้เขา้โรงงาน  

4. เกดิ Breakdown เกดิ 

5. อุบตัเิหตุเขา้อู่ซ่อม  

 

ตารางที ่3 ตารางแสดงจ านวนผูป้ระกอบการทีท่ าสญัญาว่าจา้งและจ านวนรถแต่ละรายทีม่ ี 
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แผนภูมทิี ่4 แผนภมูแิสดงการแยกกลุ่ม Out Source ทีม่จี านวนรถบรรทุกในครอบครอง 

 

 

แผนภูมทิี ่5 แผนภมูแิสดงแสดงสดัส่วนรถบรรทุก Out Source 

 

3. ตลาดภายในประเทศ พบว่าในแต่ละเดอืนค่อนขา้งมคีวามสม ่าเสมอ โดยทีช่่วงก่อนหยดุ

เทศกาลประมาณ 1 เดอืน และหลงัหยดุอกีประมาณ ครึง่เดอืนจะมปีรมิาณการใชร้ถบรรทุกเพิม่

มากกว่าปกต ิเนื่องจากตอ้งท าสต๊อก ดงัตารางที ่4 พบว่ามคีวามตอ้งการใชร้ถบรรทุกสงูสุดอยู่

ที ่192 คนั ต ่าสุดอยูท่ี ่77 คนั และมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่113 คนั 
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ตารางที ่4 ตารางแสดงปรมิาณความตอ้งการใชร้ถบรรทุกตลาดภายในประเทศในแต่ละวนั 

 

 

4. ตลาดต่างประเทศ พบว่าปรมิาณการใชร้ถต่อวนัอยูท่ี ่60-80 คนั/วนั ซึง่มบีางครัง้ใชส้งู

ถงึ 120-130 คนั เนื่องจากมกีารรบังาน 2 shipment พรอ้มกนั ความต่อเนื่องของแต่ละ 

shipment ห่างกนันาน ตลาดภายนอกประเทศมผีลต่อการจดัการรถบรรทุก เนื่องจากช่วงทีไ่ม่มี

การส่งออก ปรมิาณความต้องการใชร้ถบรรทุกกบัจ านวนรถบรรทุกทีเ่ขา้มารบัสนิคา้จะมคีวาม

แตกต่างกนัไม่มาก ในรอบปี 2559 จ านวนวนัทีไ่ม่มกีารส่งออกอยูท่ี ่105 วนั คดิเป็น 29.91% 

ของจ านวนวนัท างานทัง้ปีดงัตารางที ่5  

 

ตารางที ่5 ตารางแสดงปรมิาณความตอ้งการใชร้ถบรรทุกส าหรบัตลาดส่งออกในแต่ละวนั 
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5. น าขอ้มลูตัง้แต่ขอ้ 1 – 4 มาท าการเชื่อมโยงกนัพบว่ามจี านวนวนัทีร่ถบรรทุกเขา้มารบั

สนิคา้ไมต่รงตามความตอ้งการถงึ 247 วนั คดิเป็น 67.67% ดงัตารางที ่ 6 และเมือ่ท าการ

วเิคราะหส์าเหตุดว้ยแผนผงัเหตุและผล ดงัภาพที ่6 พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกดิความไมส่ม ่าเสมอ

ของรถบรรทุก Out Source ทีเ่ขา้มารบัสนิคา้โดยเมือ่น าขอ้มลูค่าเฉลีย่ของรถบรรทุก Out 

Source ทีเ่ขา้มารบัสนิคา้จะอยูท่ี ่112 คนั จากจ านวนรถบรรทุก Out Source ทีม่อียู ่210 คนั คดิ

เป็น 53.33% และเมือ่พจิารณารายละเอยีดพบว่ามจี านวน Out Source ทีท่ าสญัญาว่าจา้งถงึ 40 

ราย ท าใหย้ากต่อการควบคุมงาน อกีทัง้มกีารน ารถบรรทุกทีไ่มไ่ดท้ าสญัญาว่าจา้งมารว่มงานซึง่

จะสุ่มเสีย่งต่อการทิง้งานของรถบรรทุกหากมกีารว่าจา้งทีม่รีาคาดกีว่า 

 

ตารางที ่6 ตารางแสดงผลต่างระหว่างความตอ้งการใชร้ถบรรทุกกบัปรมิาณรถบรรทุกทีเ่ขา้มา
รบัสนิคา้ 
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ภาพที ่6 ภาพแสดงการวเิคราะหปั์ญหาดว้ยแผนผงัเหตุและผล 

 

ขอบเขตงานวิจยั 
 

ผูด้ าเนินการคน้ควา้อสิระไดก้ าหนดขอบเขตงานคน้ควา้อสิระ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องงานคน้ควา้อสิระครัง้นี้ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. ท าการศกึษาขอ้มลูการเขา้รบัสนิคา้ในอดตียอ้นหลงัเพยีง 1 ปี เท่านัน้  

2. การเกบ็ขอ้มลูเพิม่เตมิจะใชข้อ้มลูในช่วงเดอืนมกราคม 2560 ถงึ เดอืนมนีาคม 2560 
เท่านัน้ 

3. การศกึษาเวลาในการปฎบิตังิาน และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะตลาดต่างประเทศเท่านัน้ 
 

ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 

1. การหาปรมิาณรถบรรทุกทัง้หมดทีค่วรมไีวใ้นการควบคุม 
2. ท าการเปรยีบเทยีบการขนส่งดว้ยตนเองกบัการใชร้ถบรรทุก Outsource แลว้จงึหา

จ านวนรถบรรทุกทีเ่หมาะสมทัง้ส่วนทีเ่ป็นรถบรรทุกบรษิทัฯและส่วนทีเ่ป็นรถบรรทุก 
Out Source 

3. การคดัเลอืกรถบรรทุก Out Source โดยพจิารณาจากปัจจยั 3 ประการดงันี้ คุณภาพ, 
การส่งมอบ และการรบัสนิคา้และการบรกิาร 

4. การเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านรถบรรทุกดว้ยการสรา้งแบบจ าลองการรบัส่งสนิคา้ 
แลว้จงึท าการจ าลองสถานการณ์เพื่อหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการใชง้านรถบรรทุก 
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5. ด าเนินการเปรยีบเทยีบตน้ทุนและก าไร จากทางเลอืกการลงทุนซือ้รถบรรทุก กบัการ
เพิม่ค่าขนส่งเพื่อสรา้งแรงจงูใจ 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานค้นคว้าอิสระ 

 
1. โปรแกรม Microsoft Excel ใชใ้นการบนัทกึค่าต่างๆใหง้่ายต่อการวเิคราะห ์และใช้

ค านวนหาผลรบัทางคณติศาสตร ์
2. โปรแกรม Input Analyzer ใชใ้นการทดสอบค่าการกระจายตวัของชุดขอ้มลู เพื่อหา

ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตราฐาน และใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูรบัเขา้ทีม่คีวามส าคญั
กบัแบบจ าลอง 

โปรแกรม Arena เป็นโปรแกรมส าหรับสร้างตัวแบบจ าลอง และด าเนินการทดลองสร้าง
สถานการณ์ตามแนวทางทีเ่ราสนใจทีจ่ะด าเนินการทดสอบ



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 
ส าหรบัรายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระ โดยมแีนวคดิมแีนวคดิทีจ่ะเพิม่ยอดขายสนิคา้

โดยการบรหิารจดัการรถบรรทุกใหม้จี านวนทีเ่หมาะสมและท าการเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้าน
ของรถบรรทุกใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด ซึง่ในบทที ่ 3 ผูศ้กึษาคน้ควา้อสิระไดด้ าเนินเกบ็
รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหส์าเหตุของปัญหา, ก าหนดขอบเขตงานคน้ควา้อสิระ, ก าหนด
แนวทางในการแกไ้ขปัญหา และก าหนดเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นงานคน้ควา้อสิระไปแลว้นัน้ 

โดยปัญหาทีส่ าคญัทีส่่งผลใหไ้มส่ามารถเพิม่ยอดขายคอืจ านวนรถทีไ่ดจ้ดัหามา เพื่อเขา้
รบัสนิคา้ไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ ซึง่เกดิจากการที ่Out Source ทีไ่ดท้ าการลงทะเบยีนไวไ้ม่
น ารถมาเขา้รบัสนิคา้เมือ่มกีารตดิต่อใหเ้ขา้มารบัโดยอ้างสาเหตุ หรอืขอ้อา้งหลายๆประการ 
ดงันัน้ทางผูศ้กึษาคน้ควา้อสิระจงึไดท้ าการหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงัต่อไปนี้ 

1. การหาปรมิาณรถบรรทุกทัง้หมดทีค่วรมไีวใ้นการควบคุม 
2. ท าการเปรยีบเทยีบการขนส่งดว้ยตนเองกบัการใชร้ถบรรทุก Outsource แลว้จงึหา

จ านวนรถบรรทุกทีเ่หมาะสมทัง้ส่วนทีเ่ป็นรถบรรทุกบรษิทัฯและส่วนทีเ่ป็นรถบรรทุก 
Out Source 

3. การคดัเลอืกรถบรรทุก Out Source ท าโดยการแบ่งรถบรรทุกออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที ่ 
หนึ่งใชก้ารจดัการสรา้งแรงจงูใจ และกลุ่มทีส่องใชก้ารพจิารณาจากปัจจยั 3 ประการ
ดงันี้ คุณภาพ, การส่งมอบ และการรบัสนิคา้และการบรกิาร 

4. การเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านรถบรรทุกดว้ยการสรา้งแบบจ าลองการรบัส่งสนิคา้ 
แลว้จงึท าการจ าลองสถานการณ์เพื่อหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการใชง้านรถบรรทุก 

5. ด าเนินการเปรยีบเทยีบตน้ทุน และก าไร จาก 2 ทางเลอืก คอื ซือ้รถเพิม่ และOut 
Source Management  
 

ดงันัน้ในบทนี้ ทางผูศ้กึษาคน้ควา้อสิระจงึไดจ้ดัท า การด าเนินการแกไ้ขปัญหาและการ
ประเมนิผลการคน้ควา้อสิระ
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1 การด าเนินการแก้ไขปัญหา และการประเมินผล: การหาปรมิาณรถบรรทุกทัง้หมด
ทีค่วรมไีวใ้นการควบคุม 

การหาปรมิาณรถบรรทุกทัง้หมดทีค่วรมไีวใ้นการควบคุม เป็นการหาปรมิาณรถบรรทุก
ทัง้หมดทีค่วรม ี เพราะถ้ามมีากไปกจ็ะท าใหบ้รหิารจดัการไดล้ าบากเมือ่ปรมิาณความตอ้งการใช้
รถบรรทุกลดลง หรอืถา้น้อยไปกจ็ะเกดิการสญูเสยีโอกาสในการขายสนิคา้ 

1.1) รายละเอยีดการด าเนินการแกไ้ข: 
น าขอ้มลูความตอ้งการใชร้ถบรรทุกส าหรบัตลาดภายในประเทศตลอดทัง้ปี เขา้

ประมวลผลขอ้มลูทางสถติดิว้ยโปรแกรม Input Analyzer แลว้จงึอ่านค่าปรมิาณความตอ้งการใช้

รถบรรทุกส าหรบัตลาดภายในประเทศ ดงัภาพที ่7 มจี านวนขอ้มลูทัง้สิน้ 353 วนั ค่าต ่าสุดของ

ชุดขอ้มลูมคี่าเท่ากบั 77 คนั มคี่ามากทีสุ่ดของชุดขอ้มลูอยูท่ี ่192 คนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 113 คนั 

มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 25.5 คนั ความกวา้งของฮสีโตรแกรม 77 – 192 คนั และจ านวน

ชัน้ของตารางแจกแจงความถีเ่ท่ากบั 18 ชัน้ ดงัแผนภมูทิี ่6 และตารางที ่7  

 

 

ภาพที ่7 ภาพแสดงชุดขอ้มลูความตอ้งการใชร้ถบรรทุกของตลาดภายในประเทศ 
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แผนภูมทิี ่6 แผนภมูแิสดงการน าขอ้มลูแสดงรปูแบบการกระจายตวัของชุดขอ้มลูตลาด
ภายในประเทศ 

ตารางที ่7 ตารางแสดงค่าทีว่เิคราะหท์างสถติขิองตลาดภายในประเทศ 

 
 

และน าขอ้มลูความตอ้งการใชร้ถบรรทุกส าหรบัตลาดต่างประเทศตลอดทัง้ปี เขา้

ประมวลผลขอ้มลูทางสถติดิว้ยโปรแกรม Input Analyzer แลว้จงึอ่านค่าปรมิาณความตอ้งการใช้

รถบรรทุกส าหรบัตลาดต่างประเทศดงัภาพที ่ 8 มจี านวนขอ้มลูทัง้สิน้ 246 วนั ค่าต ่าสุดของชุด

ขอ้มลูมคี่าเท่ากบั 33 คนั มคี่ามากทีสุ่ดของชุดขอ้มลูอยู่ที ่169 คนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 91.4 คนั มี

ค่าเบีย่งเบนมาตราฐานเท่ากบั 23.8 คนั ความกวา้งของฮสีโตรแกรม 33 – 169 คนั และจ านวน

ชัน้ของตารางแจกแจงความถีเ่ท่ากบั 15 ชัน้ ดงัแสดงในแผนภูมทิี ่7 และตารางที ่8 
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ภาพที ่8 ภาพแสดงชุดขอ้มลูความตอ้งการใชร้ถบรรทุกของตลาดภายต่างประเทศ 

 

 
แผนภูมทิี ่7 แผนภมูแิสดงการน าขอ้มลูแสดงรปูแบบการกระจายตวัของชุดขอ้มลูตลาด

ต่างประเทศ 
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ตารางที ่8 ตารางแสดงค่าทีว่เิคราะหท์างสถติขิองตลาดต่างาประเทศ 

 
 

1.2) ผลการด าเนินการแกไ้ข 

เปิดตารางการกระจายสะสมแบบปกต ิ(ภาคผนวก ก) เปิดหาค่า Z ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่
96.99%, 95.05% และ 89.97% ตามล าดบั ต่อจากนัน้ท าการค านวนหาจ านวนรถบรรทุกส าหรบั
ตลาดภายในประเทศทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ทีก่ าหนดดว้ยสมการที ่ 2.3 จะไดจ้ านวนรถบรรทุกดงั
ตารางที ่ 9 จ านวนรถบรรทุกตลาดภายในประเทศทีร่ะดบัการใหบ้รกิารที ่ 96.99% จะใช้
รถบรรทุก 116 คนั ทีร่ะดบั 95.05% จะใชร้ถบรรทุก 115 คนั และทีร่ะดบั 89.97% จะใช้
รถบรรทุก 115 คนั 

 
 ตารางที ่9 ตารางแสดงจ านวนรถบรรทุกส าหรบัตลาดภายในประเทศ 

 
 
และส าหรบัตลาดต่างประเทศเปิดตารางการกระจายสะสมแบบปกต ิ (ภาคผนวก ก) เปิด

หาค่า Z ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ที ่ 96.99%, 95.05% และ 89.97% ตามล าดบั ต่อจากนัน้ท าการ
ค านวนหาจ านวนรถบรรทุกส าหรบัตลาดภายในประเทศทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ทีก่ าหนดดว้ย
สมการที ่ 2.3 จะไดจ้ านวนรถบรรทุกดงัตารางที ่ 10 จ านวนรถบรรทุกตลาดต่างประเทศทีร่ะดบั
การใหบ้รกิารที ่96.99% จะใชร้ถบรรทุก 94 คนั ทีร่ะดบั 95.05% จะใชร้ถบรรทุก 94 คนั และที่
ระดบั 89.97% จะใชร้ถบรรทุก 93 คนั  

ระดบัการให้บรกิาร ค่า Z = ค่าเฉลีย่ (คนั) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (คนั) จ านวนตวัอย่าง จ านวนรถบรรทุก (คนั)

96.99% 1.88 113 25.50 353 116

95.05% 1.65 113 25.50 353 115

89.97% 1.28 113 25.50 353 115

รถบรรทุกส าหรบัตลาดภายในประเทศ
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ตารางที ่10 ตารางแสดงจ านวนรถบรรทุกส าหรบัตลาดต่างประเทศ 

 
 

หลงัจากนัน้น าจ านวนรถบรรทุกทีค่ านวนไดข้องตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศมาค านวนหาค่าจ านวนรถทีเ่หมาะสมดว้ยการท าตารางแบบเมทรกิซ ์ ซึง่ใหค้่าแกน
นอนแสดงระดบัการใหบ้รกิารของรถบรรทุกส าหรบัตลาดภายในประเทศ และใหค้่าแกนตัง้แสดง
ระดบัการใหบ้รกิารของรถบรรทุกส าหรบัตลาดต่างประเทศจะไดค้่ารถบรรทุกอยูร่ะหว่าง 208 - 
210 คนั ซึง่ขึน้อยูก่บันโยบายระดบัการใหบ้รกิารของทางบรษิทัฯซึง่มคี่าอยูร่ะหว่าง 89.97 – 
96.99 % ดงัตารางที ่11 

 
ตารางที ่11 ตารางแสดงจ านวนรถบรรทุกทีเ่หมาะสมในแต่ละดบับรกิาร 

 

 

2 การด าเนินการแก้ไขปัญหา และการประเมินผล: ท าการเปรยีบเทยีบการขนส่ง
ดว้ยตนเองกบัการใชร้ถบรรทุก Outsource แลว้จงึหาจ านวนรถบรรทุกทีเ่หมาะสมทัง้ส่วนทีเ่ป็น
รถบรรทุกบรษิทัฯและส่วนทีเ่ป็นรถบรรทุก Out Source 

การเปรยีบเทยีบการขนส่งดว้ยตนเองกบัการใชร้ถบรรทุก Outsource แลว้จงึหาจ านวน
รถบรรทุกทีเ่หมาะสมทัง้ส่วนทีเ่ป็นรถบรรทุกบรษิทัฯและส่วนทีเ่ป็นรถบรรทุก Out Source เป็น

ระดบัการให้บรกิาร ค่า Z = ค่าเฉลีย่ (คนั) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (คนั) จ านวนตวัอย่าง จ านวนรถบรรทุก (คนั)

96.99% 1.88 91.4 23.80 246 94

95.05% 1.65 91.4 23.80 246 94

89.97% 1.28 91.4 23.80 246 93

รถบรรทุกส าหรบัตลาดต่างประเทศ

96.99% 116 94 115 94 115 94

95.05% 116 94 115 94 115 94

89.97% 116 93 115 93 115 93

ระดบัการให้บรกิาร

210

210

209

96.99%

รถบรรทุกส าหรบัตลาดภายในประเทศ (คนั)

รถ
บร

รท
ุกส

 าห
รบั

ตล
าด
ต่า
งป

ระ
เท
ศ 

(ค
นั)

95.05% 89.97%

208

209

209

208

209

209
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การหาว่าเราควรทีจ่ะท าเองหรอืท าการใช ้ Out Source และถา้ท าเองควรจะมจี านวนเท่าไหรท่ี่
เหมาะสม 

2.1) รายละเอยีดการด าเนินการแกไ้ข: 

ท าการค านวนหาตน้ทุนค่าใชจ้า่ยในส่วนรถบรรทุกบรษิทัฯ พบว่า ตน้ทุนคงทีข่องบรษิทั
จะมคี่าเท่ากบั 34,508.33 บาท/เดอืน และตน้ทุนผนัแปรจะมคี่าเท่ากบั 5,264.93 บาท/เทีย่ว ดงั
ตารางที ่ 12 และถา้บรษิทัสามารถท าใหร้ถวิง่รบัส่งสนิคา้ไดท้ี ่ 29 เทีย่ว/เดอืน หากด าเนินการ
ลงทุนจดัซือ้รถบรรทุกเพื่อมาด าเนินการขนส่งเองพบว่าบรษิทัยงัคงเหลอืก าไรขัน้ตน้ต่อเทีย่ว 
445.13 บาท ดงัตารางที ่13 แต่เมือ่มาท าการหาส่วนต่างกบัจ านวนรถทีม่ ีณ ปัจจุบนัพบว่าหาก
บรษิทัฯ ตดัสนิใจด าเนินการท าเองทัง้หมดตอ้งจดัซือ้รถบรรทุกใหมท่ัง้หมด 156 – 158 คนั จะ
เป็นการยากในการด าเนินการ จงึยงัคงตอ้งใช ้Out Source ในการรบัส่งสนิคา้บางส่วน  

 

ราคารถบรรทุก 2,800,000 บาท
ค่าใชจ้่ายต่อกระบะบรรทุก  400,000  บาท
ค่าใชจ้่ายต่อตวัพ่วง  700,000  บาท 
ค่าจดทะเบยีนและใบอนุญาต  40,000  บาท 
รวมค่ารถบรรทุกสุทธ ิ  3,940,000  บาท 

อายเุครือ่งจกัร 10 ปี 
มลูค่าซาก 1,800,000  บาท 
ค่าเสื่อมราคาเครือ่งจกัร  214,000.00  บาท/ปี
อตัราการใชน้ ้ามนั  2.89  ก.ม/ลติร
ระยะทางขนส่งต่อเทีย่ว (ไป-กลบั)  390  ก.ม.
ปรมิาณการใชน้ ้ามนั  135  ลติร/เทีย่ว
ราคาน ้ามนัดเีซล  25  บาท/ลติร
อตัราค่าบ ารงุรกัษา  1.95  บาท/ก.ม.
ค่าภาษปีระจ าปี+ค่า พ.ร.บ.  12,100.00  บาท/ปี
เงนิเดอืนพนกังาน  9,000.00  บาท/เดอืน
ค่าประกนัภยั  80,000.00  บาท/ปี  
อตัราค่าสกึหรอของยาง  1.75  บาท/ก.ม. 
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ตารางที ่12 ตารางแสดงการค านวนตน้ทุนค่าขนส่งของบรษิทัฯ 

 

ตารางที ่13 ตารางแสดงการค านวนเปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายรถบรรทุกบรษิทัฯและรถบรรทุก Out 
Source 

 

 

น าขอ้มลูจ านวนรถทีเ่ขา้รบัสนิคา้ในแต่ละวนัของรถบรรทุกบรษิทั เขา้ประมวลผลขอ้มลู
ทางสถติดิว้ยโปรแกรม Input Analyzer แลว้จงึอ่านค่าจ านวนทีเ่ขา้รบัสนิคา้ดงัภาพที ่9 พบว่า มี
จ านวนขอ้มลูทัง้สิน้ 351 วนั ค่าต ่าสุดของชุดขอ้มลูมคี่าเท่ากบั 34 คนั มคี่ามากทีสุ่ดของชุดขอ้มลู
อยูท่ี ่52 คนั รถบรรทุกบรษิทัฯทีเ่ขา้รบัสนิคา้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 50.2 คนั มคี่าเบีย่งเบนมาตราฐาน
เท่ากบั 2.08 คนั ความกวา้งของฮสีโตรแกรม 33.5 – 55.2 คนั และจ านวนชัน้ของตารางแจกแจง
ความถีเ่ท่ากบั 19 ชัน้ ดงัแสดงในแผนภมูทิี ่8 และตารางที ่14  

 

เงนิเดอืนพนกังาน 9,000.00         บาท/เดอืน

ค่าเสือ่มราคาเครือ่งจกัร 17,833.33        บาท/เดอืน

ค่าภาษปีระจ าปี+ค่า พ.ร.บ. 1,008.33         บาท/เดอืน

ค่าประกนัภยั 6,666.67         บาท/เดอืน

รวมต้นทนุคงท่ี 34,508.33     บาท/เดือน

ค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิ 3,373.70         บาท/เทีย่ว

ค่าบ ารุงรกัษา 758.73            บาท/เทีย่ว

ค่าเทีย่ววิง่ 450.00            บาท/เทีย่ว

ค่ายาง 682.50            บาท/เทีย่ว

รวมต้นทนุผนัแปร 5,264.93       บาท/เท่ียว

ต้นทนุคงท่ี

ต้นทนุผนัแปร

รายการ
น ้าหนกับรรทุกขนสง่ 

(ตนั/เทีย่ว)

อตัราค่าขนสง่ 

(บาท/เมตรกิตนั)

ค่าใชจ่้ายขนสง่ 

(บาท/เทีย่ว)

รถบรรทุก Out Source 30 230 6,900.00           

รถบรรทุกบรษิทั 30 - 6,454.87           

445.13                 ส่วนต่างค่าใช้จ่าย

เปรียบเทียบการลงทนุซ้ือรถบรรทกุกบัการใช้ Out Source
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ภาพที ่9 ภาพแสดงชุดขอ้มลูรถบรรทุกบรษิทัฯ ทีเ่ขา้รบัสนิคา้ตลอดทัง้ปี 

 

แผนภูมทิี ่8 แผนภมูแิสดงการน าขอ้มลูแสดงรปูแบบการกระจายตวัของชุดขอ้มลูรถบรรทุก
บรษิทัฯ 

 

 

 

 



33 
 

ตารางที ่14 ตารางแสดงค่าทีว่เิคราะหท์างสถติขิองรถบรรทุกบรษิทัฯ 

 

 

และน าขอ้มลูจ านวนรถทีเ่ขา้รบัสนิคา้ในแต่ละวนัของรถบรรทุก Out Source เขา้
ประมวลผลขอ้มลูทางสถติดิว้ยโปรแกรม Input Analyzer แลว้จงึอ่านค่าจ านวนทีเ่ขา้รบัสนิคา้ดงั
ภาพที ่10 พบว่า มจี านวนขอ้มลูทัง้สิน้ 352 วนั ค่าต ่าสุดของชุดขอ้มลูมคี่าเท่ากบั 15 คนั มคี่า
มากทีสุ่ดของชุดขอ้มลูอยูท่ี ่ 201 คนั รถบรรทุก Out Source มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 112 คนั มคี่า
เบีย่งเบนมาตราฐานเท่ากบั 44.1 คนั ความกวา้งของฮสีโตรแกรม 15 – 201 คนั และจ านวนชัน้
ของตารางแจกแจงความถีเ่ท่ากบั 10 ชัน้  ดงัแสดงในแผนภูมทิี ่9 และตารางที ่15 

 

ภาพที ่10 ภาพแสดงชุดขอ้มลูรถบรรทุก Out Source ทีเ่ขา้รบัสนิคา้ตลอดปี 
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แผนภูมทิี ่9 แผนภมูแิสดงการน าขอ้มลูแสดงรปูแบบการกระจายตวัของชุดขอ้มลูรถบรรทุก 

 

ตารางที ่15 ตารางแสดงค่าทีว่เิคราะหท์างสถติขิองรถบรรทุก ฯ Out Source 

 

 

2.2) ผลการด าเนินการแกไ้ข 

น ามาเปรยีบเทยีบกนั ค่าเบีย่งเบนมาตราฐานของ Out Source มคี่าสงูกว่ามากแสดงให้
ทราบถงึการเขา้มารบัสนิคา้ของรถบรรทุก Out Source มคีวามแปรปรวนสงู จงึเลอืกระดบัความ
เชื่อมัน่ใชค้่าเฉลีย่ซึง่มคี่าเท่ากบั 112 คนั เป็นจ านวนทีเ่หมาะสมส าหรบัการคดัเลอืก Out 
Source และใชเ้ป็นตวัฐานส าหรบัใชใ้นการค านวณหาปรมิาณรถบรรทุกของบรษิทัฯทีเ่หมาะสม 
จะไดค้่ารถบรรทุกบรษิทัฯอยูร่ะหว่าง 96 - 98 คนั ทัง้นี้ขึน้อยูก่บันโยบายระดบัการใหบ้รกิารของ
บรษิทัฯ ทีม่คี่าอยู่ระหว่าง 89.97% – 96.99% ดงัตารางที ่16 
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ตารางที ่16 ตารางแสดงจ านวนรถบรรทุกทีเ่หมาะสมของบรษิทัฯในแตละระดบัการใหบ้รกิาร 

 

3 การด าเนินการแก้ไขปัญหา และการประเมินผล: การคดัเลอืกรถบรรทุก Out 
Source  

การคดัเลอืกรถบรรทุก Out Source ท าโดยการแบ่งรถบรรทุกออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที ่ 
หนึ่งใชก้ารจดัการสรา้งแรงจงูใจ และกลุ่มทีส่องใชก้ารพจิารณาจากปัจจยั 3 ประการดงันี้ 
คุณภาพ, การส่งมอบ และการรบัสนิคา้และการบรกิาร เป็นการใหค้ะแนนตามเกณฑท์ัว่ไป โดย
เกณฑก์ารใหค้ะแนนอาจจะเป็นทางบรษิทัฯ เป็นผูก้ าหนดหรอืมาจากความตอ้งการของลกูคา้ 
เนื่องจากลกูคา้มคีวามวติกกงัวลในบางประเดน็  

3.1) รายละเอยีดการด าเนินการแกไ้ข: 

เมือ่มาค านวนหารถบรรทุก Out Source ทีค่วรมอียูใ่นการควบคุม โดยที ่Out Source มี
ประสทิธภิาพการดแูลรกัษาซ่อมบ ารงุใหร้ถพรอ้มใชง้าน 80% จะตอ้งมกีารคดัเลอืกเพื่อท า
สญัญาอยูท่ี ่ 140 คนั การคดัเลอืกจะท าการแบ่งรถบรรทุกเป็น 2 กลุ่ม คอืกลุ่มทีม่รีถบรรทุก
มากกว่าหรอืเท่ากบั 7 คนั และกลุ่มทีม่รีถน้อยกว่า 7คนั ซึง่กลุ่มทีม่รีถบรรทุกมากกว่าหรอื
เท่ากบั 7 คนั มผีูป้ระกอบการทัง้สิน้ 7 ราย คดิเป็นจ านวนรถทีอ่ยูใ่นกลุ่มดงักล่าว 125 คนั ดงั
ตารางที ่15 และกลุ่มทีม่รีถน้อยกว่า 7 คนั มผีูป้ระกอบการทัง้สิน้ 33 ราย คดิเป็นจ านวนรถทีอ่ยู่
ในกลุ่มดงักล่าว 55 คนั ดงัตารางที ่16   

ตารางที ่17 ตารารางแสดงการจดัรถบรรทุก Out Source ทีม่รีถมากกว่าหรอืเท่ากบั 7 คนั 

 

รถบรรทกุส าหรบัตลาดภายในประเทศ (คนั)

รถบรรทกุส าหรบัตลาดต่างประเทศ (คนั) 96.99% 95.05% 89.97% 96.99% 95.05% 89.97% 96.99% 95.05% 89.97%

จ านวนรถบรรทกุท่ีต้องการ (คนั) 210 210 209 209 209 208 209 209 208

รถบรรทกุ Out Source (คนั) 112 112 112 112 112 112 112 112 112

รถบรรทกุบริษัทฯ (คนั) 98 98 97 97 97 96 97 97 96

96.99% 95.05% 89.97%

ระดบัการให้บริการ

ท่ี ช่ือผู้ประกอบการรถร่วมขนส่ง จ านวนรถตามสญัญา

1 คุณ EE 7

2 คุณ FF 11

3 หจก.AAAโลจสิตกิส์ 12

4 คุณ GG 16

5 บจก.YYY 19

6 หจก.BBBขนสง่ 27

7 บจก.ZZZ 33

รวมจ านวนรถ (คนั) 125
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ตารางที ่18 ตารางแสดงการจดัรถบรรทุก Out Source ทีม่รีถน้อยกว่า 7 คนั 

 

 

  กลุ่มทีห่นึ่งหรอืกลุ่มทีม่รีถมากกว่าหรอืเท่ากบั 7 คนัจะใชก้ารจดัการแบบสรา้งแรงจงูใจ ใหร้ถ
เขา้มารบัสนิคา้วนัละ 115 คนั จากจ านวนรถบรรทุก 125 คนั คดิเป็น 92% ของจ านวนรถในกลุ่ม
ทีห่นึ่ง และคดิเป็น 82.14 % ของรถบรรทุก Out Source 

  กลุ่มทีส่องหรอืกลุ่มทีม่รีถน้อยกว่า 7 คนั จดัการโดยท าการคดัเลอืกใหเ้หลอืรบังานจ านวน 25 
คนั จากจ านวนรถบรรทุก 55 คนั คดิเป็น 45.45% ของจ านวนรถในกลุ่มทีส่อง และคดิเป็น 
17.86% ของรถบรรทุก Out Source และใชแ้บบฟอรม์และหลกัเกณฑข์องทางบรษิทัฯในการ
คดัเลอืก ดงัภาพที ่11  

 

ท่ี ช่ือผู้ประกอบการรถร่วมขนส่ง จ านวนรถตามสญัญา ท่ี ช่ือผู้ประกอบการรถร่วมขนส่ง จ านวนรถตามสญัญา

1 คุณ A 1 18 คุณ R 1

2 คุณ B 1 19 บจก.XXXลอจสิตกิส์ 1

3 คุณ C 1 20 คุณ S 2

4 คุณ D 1 21 คุณ T 2

5 คุณ E 1 22 คุณ U 2

6 คุณ F 1 23 คุณ V 2

7 คุณ G 1 24 คุณ W 2

8 คุณ H 1 25 คุณ X 2

9 คุณ I 1 26 คุณ Y 2

10 คุณ J 1 27 คุณ Z 2

11 คุณ K 1 28 บจก.CCCโลจสิตกิส์ 2

12 คุณ L 1 29 คุณ AA 3

13 คุณ M 1 30 คุณ BB 3

14 คุณ N 1 31 คุณ CC 4

15 คุณ O 1 32 คุณ DD 4

16 คุณ P 1 33 หจก.MMMการเกษตร 4

17 คุณ Q 1 รวมจ านวนรถ (คนั) 55
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ภาพที ่11 ภาพแสดงแบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการคดัเลอืก Out Source 

 

ผลการประเมินประจ าปี : ทะเบยีนรถ :

แนวทางปฏบิตัิ

o ให้รักษาระดบัมาตรฐานให้คงไว้หรือดีขึน้กวา่มาตรฐาน ซึง่มีสิทธ์ิ

ได้พิจารณารับงานใหม่

o ให้ปรับปรุง แก้ไขข้อทีไ่ด้คะแนนต า่กวา่ทีก่ าหนดเพ่ือให้ดีขึน้ในปี

ถดัไป

ผู้รายงาน ผจก.แผนกขนส่ง ผจก.ฝ่ายขนส่ง

3 การรับสินค้าและบริการ

3.1 มีการเข้ารับสินค้าสินค้าตรงตามเวลาทีก่ าหนด 5

2.3 ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบ และข้อก าหนดต่าง ๆ ในระหวา่งการปฏบิตัิงานของลูกค้าอยา่งเคร่งครัด 15

ข้อ รายละเอียด คะแนน ผลที่ได้

2.1 ส่งสินค้าครบถ้วน ตรงตามสถานทีภ่ายในวนั และเวลาทีลู่กค้าก าหนด 10

2.2 การตรวจพบสารแอมเฟตามีน / แอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดชนิดอ่ืน ๆ ในระหวา่งการปฏบิตัิงาน 15

ข้อ รายละเอียด คะแนน ผลที่ได้

2 การส่งมอบ

1.6 มีการตรวจรับรองการตรวจสภาพรถประจ าปี ตามมาตรฐาน 5
1.7 มีอปุกรณ์ / เคร่ืองมือ ทีจ่ าเป็นประจ ารถ 5

1.4 การติดตัง้อปุกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS) และดแูลให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน 5
1.5 มีหนงัสือสัญญาวา่จ้างเป็นลายลักษณ์อกัษร 5

1.2 การตรวจพบสารแอมเฟตามีน / แอลกอฮอล์ หรือสารเสพติดชนิดอ่ืน ๆ ในระหวา่งการปฏบิตัิงาน 15
1.3 ปฏบิตัิตามกฎระเบยีบ และข้อก าหนดต่าง ๆ ในระหวา่งการปฏบิตัิงานของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด 15

1 คุณภาพ

1.1 มีการเตรียมความพร้อมของรถบรรทกุ/ พนกังานขบัรถ / ผู้ติดตาม 5

ข้อ รายละเอียด คะแนน ผลที่ได้

55 คะแนน 40 คะแนน 5 คะแนน 100 คะแนน
คณุภาพ การส่งมอบ การรับสินค้าและบริการ ข้อ 1 + ข้อ 2 + ข้อ 3

วันที่ประเมิน ใบประเมินผู้รับจ้างช่วง (AVL) แก้ไขครัง้ที่ 02

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 คะแนนรวม

รหสัผู้ประกอบการ เลขทีเ่อกสาร

ช่ือผู้ประกอบการ วนัทีมี่ผลบงัคบัใช้ 11/4/2559
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3.2) ผลการด าเนินการแกไ้ข 

กลุ่มทีห่นึ่งจดัการดว้ยการสรา้งแรงจงูใจในการด าเนินงาน  จงึท าการสรา้งตารางเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการตดัสนิใจของบรษิทัฯ ในการท าราคาว่าจา้งและท าสญัญาโดยมบีทปรบัเมือ่
รถบรรทุกผดิสญัญาถ้าไมส่ามารถเขา้มารบัสนิคา้ไดต้ามทีต่กลงกนัไว ้

ก าหนดให ้

ราคาประกาศค่าแรย่ปิซมั (1 กนัยายน 2558) 664.00 บาท 

ค่าภาคหลวง 25.24 บาท 

ค่าบรหิารจดัการ 10% 

 

ตารางที ่19 ตารางแสดงค่าจา้งรถบรรทุกทีไ่ดจ้ากการขายแร่ทีก่ าไร 5% 

 

 

5%

15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22%

20% 319.30 312.91 306.53 300.14 293.76 287.37 280.98 274.60

21% 312.91 306.53 300.14 293.76 287.37 280.98 274.60 268.21

22% 306.53 300.14 293.76 287.37 280.98 274.60 268.21 261.83

23% 300.14 293.76 287.37 280.98 274.60 268.21 261.83 255.44

24% 293.76 287.37 280.98 274.60 268.21 261.83 255.44 249.05

25% 287.37 280.98 274.60 268.21 261.83 255.44 249.05 242.67

26% 280.98 274.60 268.21 261.83 255.44 249.05 242.67 236.28

27% 274.60 268.21 261.83 255.44 249.05 242.67 236.28 229.90

28% 268.21 261.83 255.44 249.05 242.67 236.28 229.90 223.51

29% 261.83 255.44 249.05 242.67 236.28 229.90 223.51 217.12

ตน้ทุนผลติ

ก าไรที่ตอ้งการ

ตน้
ทุน

ส่ง
ออ

ก
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ตารางที ่20 ตารางแสดงค่าจา้งรถบรรทุกทีไ่ดจ้ากการขายแร่ทีก่ าไร 10% 

 

 

ตารางที ่21ตารางแสดงค่าจา้งรถบรรทุกทีไ่ดจ้ากการขายแรท่ีก่ าไร 15% 

 

 

จากตารางที ่19 – 21 เป็นตารางแสดงถงึเปอรเ์ซน็ก าไรทีเ่ราตอ้งการคอื 5, 10 และ 15 
% จากราคาขายแรย่ปิซมั 664 บาท ค่าภาคหลวง 25.24 บาท และตน้ทุนด าเนินการที ่10  % 
เมือ่ไดน้โยบายทางการเงนิของบรษิทัแลว้จงึมาดตูรงช่องทีเ่ปอรเ์ซน็ตต์น้ทุนส่งออกและตน้ทุน
ผลติทีเ่ราท าไดก้จ็ะท าใหเ้ราสามารถปรบัราคาค่าขนส่งใหมเ่พื่อใชใ้นการจงูใจ Out Source กลุ่ม
ทีห่นึ่ง โดยค่าทีใ่ชจ้ะเป็นช่องสเีหลอืง ณ ปัจจบุนั ถา้เราตอ้งการก าไรที ่10 % กไ็ปดตูารางที ่20 
โดยทีต่น้ทุนผลติทีท่ าได ้ 16% และตน้ทุนส่งออกทีท่ าได ้ 22 % จะไดร้าคาค่าขนส่งทีป่รบัใหม่ 
268.21 บาท 

10%

15% 16% 17% 18% 19% 20%

20% 287.37 280.98 274.60 268.21 261.83 255.44

21% 280.98 274.60 268.21 261.83 255.44 249.05

22% 274.60 268.21 261.83 255.44 249.05 242.67

23% 268.21 261.83 255.44 249.05 242.67 236.28

24% 261.83 255.44 249.05 242.67 236.28 229.90

25% 255.44 249.05 242.67 236.28 229.90 223.51

ก าไรที่ตอ้งการ

ตน้ทุนผลติ
ตน้

ทุน
ส่ง
ออ

ก

15%

15% 16% 17% 18% 19% 20%

20% 255.44 249.05 242.67 236.28 229.90 223.51

21% 249.05 242.67 236.28 229.90 223.51 217.12

22% 242.67 236.28 229.90 223.51 217.12 210.74

23% 236.28 229.90 223.51 217.12 210.74 204.35

24% 229.90 223.51 217.12 210.74 204.35 197.97

25% 223.51 217.12 210.74 204.35 197.97 191.58

ตน้
ทุน

ส่ง
ออ

ก

ก าไรที่ตอ้งการ

ตน้ทุนผลติ
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กลุ่มทีส่องท าการประเมนิดว้ยแบบฟอรม์และหลกัเกณฑข์องทางบรษิทัฯในการคดัเลอืก
แลว้สรปุคะแนนทีไ่ดพ้รอ้มทัง้จดัล าดบัเรยีงจากผูท้ีไ่ดค้ะแนนประเมนิจากมากไปหาน้อยดงั
ตารางที ่22 จะไดผู้ผ้่านการคดัเลอืกทัง้หมด 11 ราย และจะมรีถทีผ่่านการคดัเลอืกแลว้ 27 คนั
ประกอบดว้ย บจก.XXXลอจสิตกิส ์ มรีถบรรทุก 1 คนั, คุณT มรีถบรรทุก 2 คนั, คุณCC มี
รถบรรทุก 4 คนั, หจก.MMMการเกษตร มรีถบรรทุก 4 คนั, คุณD มรีถบรรทุก 1 คนั, คุณS มี
รถบรรทุก 2 คนั, , คุณX มรีถบรรทุก 2 คนั, , คุณAA มรีถบรรทุก 3 คนั, , คุณU มรีถบรรทุก 2 
คนั, , คุณV มรีถบรรทุก 2 คนั, และคุณDD มรีถบรรทุก 4 คนั 

 

ตารางที ่22 ตารางคดัเลอืก Out Source กลุ่มทีส่อง 

 
 

ท่ี ช่ือผู้ประกอบการรถร่วมขนส่ง จ านวนรถตามสญัญา คะแนประเมิน จ านวนรถตามสญัญาสะสม

2 คุณ T 2 100 3

3 คุณ CC 4 100 7

4 หจก.MMMการเกษตร 4 100 11

5 คุณ D 1 99 12

6 คุณ S 2 99 14

7 คุณ X 2 99 16

8 คุณ AA 3 99 19

9 คุณ U 2 98 21

10 คุณ V 2 98 23

11 คุณ DD 4 98 27

12 คุณ E 1 97 28

13 คุณ Z 2 97 30

14 คุณ BB 3 97 33

15 คุณ W 2 96 35

16 บจก.CCCโลจสิตกิส์ 2 96 37

17 คุณ C 1 95 38

18 คุณ M 1 95 39

19 คุณ Y 2 95 41

20 คุณ G 1 94 42
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 4 การด าเนินการแก้ไขปัญหา และการประเมินผล: การเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้าน
รถบรรทุกดว้ยการสรา้งแบบจ าลองการรบัส่งสนิคา้  

การเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านรถบรรทุกดว้ยการสรา้งแบบจ าลองการรบัส่งสนิคา้ 
แลว้จงึท าการจ าลองสถานการณ์เพื่อหาทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการใชง้านรถบรรทุก  

4.1) รายละเอยีดการด าเนินการแกไ้ข: 

น าชุดขอ้มลูเวลาของกระบวนการรบัส่งสนิคา้มาเขา้โปรแกรม Input Analyzer เพื่อหา
ทดสอบการกระจายตวัของชุดขอ้มลูแต่ละขัน้ตอนการท างานดงัภาพที ่12  

 

ท่ี ช่ือผู้ประกอบการรถร่วมขนส่ง จ านวนรถตามสญัญา คะแนประเมิน จ านวนรถตามสญัญาสะสม

21 คุณ L 1 94 45

22 คุณ F 1 93 46

23 คุณ H 1 93 47

24 คุณ N 1 92 48

25 คุณ O 1 92 49

26 คุณ I 1 91 50

27 คุณ J 1 90 51

28 คุณ K 1 90 52

29 คุณ Q 1 90 53

30 คุณ B 1 88 54

31 คุณ R 1 87 55

32 คุณ P 1 86 56

33 คุณ A 1 84 57
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ภาพที ่12 ภาพแสดงผงักระบวนการรบัส่งสนิคา้และการกระจายตวัของชุดขอ้มลูเวลาท างานแต่
ละขัน้ตอน 

 

ท าการสรา้งแบบจ าลองสถานการณ์ดงัภาพที ่ 13 พรอ้มทัง้ใส่ค่าต่างๆของขอ้มลูทีไ่ดเ้กบ็มาของ
แต่ละขัน้ตอนการท างานในช่องต่างๆ ดงัตารางที ่23 

  

 

ภาพที ่13 ภาพแสดงแบบจ าลองสถานการณ์รอบการท างานของรถบรรทุกไปท่าเรอืส่งออก 

 

 

ภาพที ่14 ภาพขยายส่วน ก 

สว่น ก 

สว่น ข 
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ภาพที ่15 ภาพขยายส่วน ข 

ตารางที ่23 ตารางแสดงขอ้มลูแต่ละขัน้ตอนการท างานในแบบจ าลองสถานการณ์ 

 

 

ท าการเพิม่ขอ้มลูตารางเวลาท างานของทรพัยากรทีใ่ชโ้ดยมเีวลาการท างานและหยุดพกัรวมกนั 
24 ชัว่โมงต่อวนั และใหค้่าเริม่ตน้ตารางเวลาการท างานที ่0:00 นาฬกิา ดงัภาพที ่16 โดยภาพ 
ก เป็นการใส่เวลาการท างานทีเ่หมอืง และภาพ ข เป็นการใส่เวลาการท างานทีท่่าเรอื 

ล าดบั ขัน้ตอน ชนิดแบบจ าลอง ช่ือในแบบจ าลอง ลกัษณะการปฏิบติังาน รปูแบบของการแจกแจง หน่วย
1 เขา้สู่ระบบ Create Truck Random Expo (1) Minutes

2 ก าหนดคุณสมบตัิ Assign Assign 1 - - -

3 ตรวจเชค็รถและเตมิน ้ามนั Process Check and Fill Fuel Base on Schedule NORM(27.9, 4.92) Minutes

4 รบัสนิคา้ Process Load Gypsum Base on Schedule 33 + 125 * BETA(1.38, 2.74) Minutes

5 ออกจากสถานรีบัสนิคา้ Station Out Load Goods - - -

6 เดนิทางสู่ท่าเรอื Route Route 1 Base on Schedule NORM(311, 32.4) Minutes

7 เขา้สถานที่าเรอื Station In Port - - -

8 เทกองสนิคา้ Process Dump Gypsum Base on Schedule 9.5 + GAMM(2.84, 6.39) Minutes

9 ออกจากสถานเีทกองสนิคา้ Station Out Dump Gypsum - - -

10 เดนิทางกลบั Route Route 2 Base on Schedule NORM(283, 32.1) Minutes

11 เขา้สถานตีรวจสภาพและเตมิน ้ามนั Station In Check and Fill Fuel - - -

12 ออกจากระบบ Dispose Dispose 2 - - -
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(ก)                                          (ข) 

ภาพที ่16 ภาพแสดงการใส่ขอ้มลูตารางเวลาการท างานของทรพัยากร  
(ก) สถานทีร่บัสนิคา้ (ข) สถานทีล่งสนิคา้ 

ท าการใส่ขอ้มลูการรนัผลผลทดสอบโดยใหม้ ีNumber of Replications = 5 ครัง้ และ Replication 
Length = 1 วนั ดงัภาพที ่17 จะไดค้่าแบบจ าลองเท่ากบั 1.0330  วนั น ามาเปรยีบเทยีบค่าที่
เกดิขึน้จรงิทีม่คี่าเท่ากบั 1.0280 วนั ไดค้่าความคลาดเคลื่อน 1.20% ดงันัน้แบบจ าลองนี้จงึ
สามารถน าไปใชง้านไดท้ีค่วามเชื่อมัน่ 95% ดงัตารางที ่16 
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ภาพที ่17 ภาพแสดงการใส่ขอ้มลูช่วงการรนัผลทดสอบ 

 

4.2) ผลการด าเนินการแกไ้ข 

ปรบั Replication Length = 40 วนั และเริม่ท าการจ าลองสถานการณ์จ านวนเทีย่ววิง่รถบรรทุก
เพื่อศกึษาค่าระยะเวลารวมตัง้แต่เริม่จนจบกระบวนการในการรบัส่งสนิคา้ ผลทีไ่ดจ้ากเดมิท า
การขนส่งที ่29 เทีย่ว/คนั/เดอืน สามารถเพิม่ไดเ้ป็น 32 เทีย่ว/คนั/เดอืน คดิเป็นประสทิธภิาพที่
เพิม่ขึน้ 10.34% แต่ประสทิธภิาพทีด่ทีีสุ่ดคอืสถานการณ์ที ่5 เทีย่วต่อจ านวนวนัท างานที ่4 วนั 
คดิเป็นประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้ 25 % ดงัตารางที ่16 แลว้น าการท างานดงักล่าวของการส่งออกไป
ประยกุตร์ว่มกบัการขนส่งภายในประเทศเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการท างานทีเ่พิม่ขึน้   
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ตารางที ่24 ตารางแสดงผลลพัธก์ารทดลองสถานการณ์จ านวนเทีย่วการขนส่งกบัระยะเวลาทีใ่ช้ 

 

 

5 การด าเนินการแก้ไขปัญหา และการประเมินผล: การเปรยีบเทยีบระหว่างบรษิทัฯ ท าการ
ลงทุนจดัซือ้รถบรรทุกกบัเพิม่ค่าขนส่งแต่เพิม่เตมิบทปรบัทีรุ่นแรงเพื่อเป็นการสรา้งแรงจงูใจ  

แนวทางการแกไ้ขปัญหามหีลายวธิกีาร แต่ควรเลอืกทางทีด่ทีีสุ่ด 

5.1) รายละเอยีดการด าเนินการแกไ้ข: 

  น าขอ้มลูของการลงทุนจดัซือ้รถใหมก่บัการเพิม่ค่าขนส่งมาจดัท างบกระแสเงนิสดรบัมาท าการ
เปรยีบเทยีบกนั 

 

แบบจ ำลอง

จ ำนวนเท่ียวขนส่ง Average Half Width ปรับคำ่เร่ิมท ำงำน 8:00 น.

1 1.0330 0.37 1.0208 1.20% 0.6997 0.00%

2 1.7815 0.45 1.4482 0.00%

3 2.5004 0.24 2.1671 0.00%

4 3.3816 0.07 3.0483 0.00%

5 4.2493 0.29 3.9160 25.00%

6 5.0848 0.48 4.7515 20.00%

7 5.8755 0.59 5.5422 16.67%

8 6.7912 0.64 6.4579 14.29%

9 7.6628 0.55 7.3295 12.50%

10 8.5952 0.53 8.2619 11.11%

15 13.1615 0.68 12.8282 15.38%

20 17.4927 1.22 17.1594 11.11%

25 22.1766 1.60 21.8433 13.64%

29 25.7996 1.85 25.4663 11.54%

30 26.7782 1.86 26.4449 11.11%

31 27.6805 1.70 27.3472 10.71%

32 28.6048 1.62 28.2715 10.34%

33 29.5796 1.59 29.2463 10.00%

34 30.4757 1.76 30.1424 9.68%

35 31.4035 1.90 31.0702 9.38%

% คลำดเคล่ือน

หน่วย : วนั

แบบจ ำลอง เร่ิมงำน 0:00 น. ประสิทธิภำพ

เพ่ิมข้ึน
กำรขนส่งสินคำ้จริง
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5.2) ผลการด าเนินการแกไ้ข 

  ด าเนินการจดัท าการเปรยีบเทยีบผลตอบแทนของทางเลอืกการลงทุนจดัซือ้รถบรรทุกดงั
ตารางที ่ 25 พบว่าผลตอบแทนของการลงทุนซือ้รถบรรทุกจะมคี่ามากกว่าการเพิม่ค่าขนส่งแต่
การลงทุนซือ้รถบรรทุกจะคนืทุนเมือ่ 5.02 ปี และการเพิม่ค่าขนส่งจะไม่มรีะยะเวลาคนืทุนมาคดิ 

ตลาดส่งออกต่างประเทศ     

รถบรรทุกบรษิทัฯ ซือ้ใหม่ 94 คนั 

จ านวนวนัท างานส่งออก  200 วนั/ปี 

 

ตารางที ่25 ตารางเปรยีบเทยีบแสดงระยะเวลาคนืทุนของการลงทุนซือ้รถกบัการเพิม่ค่าขนส่ง 

   

 

ปีที่ ผลตอบแทน ผลตอบแทนสะสม ผลตอบแทน ผลตอบแทนสะสม

1 72,911,852           72,911,852       42,992,968    42,992,968       

2 72,911,852           145,823,704      42,992,968    85,985,936       

3 72,911,852           218,735,556      42,992,968    128,978,904      

4 72,911,852           291,647,408      42,992,968    171,971,872      

5 72,911,852           364,559,260      42,992,968    214,964,840      

6 72,911,852           437,471,112      42,992,968    257,957,808      

7 72,911,852           510,382,964      42,992,968    300,950,776      

8 72,911,852           583,294,816      42,992,968    343,943,744      

9 72,911,852           656,206,668      42,992,968    386,936,712      

10 93,027,852           749,234,520      42,992,968    429,929,680      

ระยะเวลาคนืทุน (ปี) 5.02                      -                        

ลงทุนซือ้รถบรรทุก เพิม่ค่าขนส่ง

ทางเลอืก



 
 

บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศกึษาคน้ควา้อสิระ การเพิม่ประสทิธภิาพในการขนส่งแรย่ปิซมัจากแหล่ง

นครสวรรคใ์หก้บัลกูคา้ในประเทศและต่างประเทศ กรณีศกึษา บริษทั ยิปซมั XXX จ ากดั  โดย
มวีตัถุประสงคเ์พื่อแกไ้ขปัญหาขาดแคลนรถบรรทุก เพิม่ยอดขายสนิคา้โดยการบรหิารจดัการ
รถบรรทุกใหม้จี านวนทีเ่หมาะสม และท าการเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านของรถบรรทุกใหม้ี
ประสทิธภิาพมากทีสุ่ด ซึง่จากการศกึษา และวเิคราะหข์อ้มลู สามารถสรุปผลไดด้งันี้  

 
สรปุผลการศึกษา 
 

1. ปรมิาณรถบรรทุกทัง้หมดทีค่วรมไีวใ้นการควบคุมมจี านวนทัง้สิน้ 208 – 210 คนั 
ขึน้อยูก่บัระดบัการใหบ้รกิารของบรษิทัซึง่มคี่าอยู่ระหว่าง 89.97% – 96.99% 

2. ถา้บรษิทัฯ ด าเนินการขนส่งสนิคา้เองจะมกี าไรขัน้ตน้มากกว่าการใช ้Out Source อยู่
ที ่445.13 บาท/เทีย่ว ดงันัน้จงึควรมรีถบรรทุกเป็นของตนเอง 96 – 98 คนั และเป็น
รถบรรทุก Out Source 112 คนั แต่ทัง้นี้ท าการเผื่อประสทิธภิาพการดแูลรกัษา
รถบรรทุก Out Source ที ่80% ดงันัน้ควรท าการคดัเลอืกและท าสญัญาว่าจา้งที ่140 
คนั 

3. การคดัเลอืกรถบรรทุก Out Source โดยการแบ่งรถบรรทุกออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที ่ 
หนึ่งใชก้ารจดัการสรา้งแรงจงูใจ และกลุ่มทีส่องใชก้ารพจิารณาจากปัจจยั 3 ประการ
ดงันี้ คุณภาพ, การส่งมอบ และการรบัสนิคา้และการบรกิาร ผลทีไ่ดจ้ะม ีOut Source 
กลุ่มทีห่นึ่งมรีถจ านวน 125 คนั ใหร้ถเขา้มารบัสนิคา้ 115 คนั/วนั คดิเป็น92% ของ
จ านวนรถในกลุ่มทีห่นึ่ง และคดิเป็น 80.99 % ของรถบรรทุก Out Source กลุ่มทีส่อง 
จดัการโดยท าการคดัเลอืกใหเ้หลอืรบังานจ านวน 27 คนั จากจ านวนรถบรรทุก 55 คนั 
คดิเป็น 49.09% ของจ านวนรถในกลุ่มทีส่อง และคดิเป็น 19.01% ของรถบรรทุก Out 
Source 



49 
 

4. การเพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านรถบรรทุกดว้ยการสรา้งแบบจ าลองการรบัส่งสนิคา้
พบว่าผลทีไ่ดจ้ากเดมิท าการขนส่งที ่29 เทีย่ว/คนั/เดอืน สามารถเพิม่ไดเ้ป็น 32 เทีย่ว/
คนั/เดอืน คดิเป็นประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้ 10.34% แต่ประสทิธภิาพทีด่ทีีสุ่ดคอื
สถานการณ์ที ่5 เทีย่วต่อจ านวนวนัท างานที ่4 วนั คดิเป็นประสทิธภิาพทีเ่พิม่ขึน้ 25 
% ดงัตารางที ่ 16 แลว้น าการท างานดงักล่าวของการส่งออกไปประยกุตร์ว่มกบัการ
ขนส่งภายในประเทศเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการท างานทีเ่พิม่ขึน้ 

5. การเปรยีบเทยีบระหว่างบรษิทัฯ ท าการลงทุนจดัซือ้รถบรรทุกกบัเพิม่ค่าขนส่งแต่
เพิม่เตมิบทปรบัทีรุ่นแรงเพื่อเป็นการสรา้งแรงจงูใจ พบว่าผลตอบแทนของการลงทุน
ซือ้รถบรรทุกจะมคี่ามากกว่าการเพิม่ค่าขนส่งแต่การลงทุนซือ้รถบรรทุกจะคนืทุนเมื่อ 
5.02 ปี และการเพิม่ค่าขนส่งจะไมม่รีะยะเวลาคนืทุนมาคดิ ดงันัน้จงึควรทีจ่ะใชว้ธิกีาร
เพิม่ค่าขนส่งเพื่อสรา้งแรงจงูใจ แต่ตอ้งมกีารท าสญัญาและมบีทปรบัทีช่ดัเจนจะช่วย
แกไ้ขปัญหารถบรรทุกไมเ่พยีงพอได ้
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

  
1) ควรจดัใหม้พีนกังานส ารองในการขบัขีเ่พื่อป้องกนัอุบตัเิหตุจากการเหนื่อยลา้ และยงั

สามารถเพิม่การใชป้ระโยชน์ของรถบรรทุกใหเ้พิม่ขึน้ 
2) Out Source ควรใชน้้อยรายเพื่อทีจ่ะง่ายต่อการบรหิารจดัการ  
3) ควรปรบัเปลีย่นเป็นรถบรรทุกบรษิทัฯทัง้หมด เนื่องค่าขนส่งเมือ่เทยีบกบั Out Source 

จะเหน็ว่าต่างกนัไม่มาก ดงันัน้หากมสีนิคา้ทีม่รีาคาค่าขนส่งดกีว่ามากๆกจ็ะเสีย่งต่อการทิง้งาน
ของรถบรรทุก Out Source 

4) การเพิม่ขึน้ของรถบรรทุกบรษิทัฯควรจะค่อยๆเพิม่ เพื่อป้องกนัปัญหาขาดสภาพคล่อง
ทางการเงนิหากลงทุนออกรถบรรทุกครัง้ละมาก ๆ 

5) ความพรอ้มในการบรหิารจดัการดา้นต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ เช่น จ านวนพนกังานขบัรถ 
สถานทีจ่อดพกั จ านวนช่างซ่อมบ ารงุทีต่อ้งเพิม่ขึน้ หรอืแมแ้ต่การขยายพืน้ทีอู่่ซ่อมบ ารงุ 

 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

 
1. การหาสถานทีจุ่ดพกัสนิคา้ทีเ่หมาะสมเพื่อลดปรมิาณการใชร้ถบรรทุก 
2. การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศน์มาใชใ้นการจดัการการขนส่งสนิคา้รว่มกบัลกูคา้ 

การพฒันาการท างานรว่มกนัใหส้ามารถขึน้-ลง สนิคา้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ภาคผนวก ก 
ตารางการกระจายสะสมแบบปกต ิ

 

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359

0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753

0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141

0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517

0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879

0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224

0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549

0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852

0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133

0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8304 0.8365 0.8389

1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621

1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830

1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015

1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177

1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319

1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441

1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545

1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
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ตารางการกระจายสะสมแบบปกต ิ(ต่อ)

Z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706

1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767

2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817

2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857

2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890

2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916

2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936

2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952

2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964

2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974

2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981

2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986

3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990

3.1 0.9990 0.9991 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993

3.2 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 0.9995

3.3 0.9995 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997

3.4 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998



 
 

ประวติัผูศึ้กษา 
 

       นายณฐัพงษ์ สถาณุพนัธ ์ เกดิวนัที ่13 สงิหาคม พ.ศ. 2520 ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวศิวกรรมเหมอืงแรแ่ละโลหะวทิยา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
วทิยาเขตหาดใหญ่ เมือ่ปีการศกึษา 2544 ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ 
สาขาการจดัการอุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น เมื่อปีการศกึษา 2552 ส าเรจ็การศกึษา
ระดับปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช เมือ่ปีการศกึษา 2553 และไดเ้ขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท 
หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ กลุ่มวชิาการจดัการโลจสิตกิส ์ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2558 ปัจจบุนัท างานที่บรษิทั สหชาตเิศรษฐกจิ จ ากดั ปัจจุบนั
ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการเหมอืง ตัง้แต่ปี 2554 จนถงึปัจจุบนั



 
 

 
 




