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บทคดัย่อ 
 เน่ืองจากปจัจุบนัต้นทุนทีใ่ชใ้นการขนสง่ส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นต้นทุนทีส่งูทีส่ดุ และเป็น

ปจัจยัหลกัทีส่ามารถสรา้งความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัองคก์ร อกีทัง้ต้นทุนทีใ่ชใ้นการขนสง่ เป็นตน้ทุน

ทีอ่งคก์รสามารถลดได ้ทางเขยีนจงึหาแนวทางในการลดตน้ทุนประเภทนี้ใหแ้ก่องคก์ร 

 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการน าเทคนิคมิลค์รัน มาประยุกต์ ใช้กับบริษัท

กรณีศกึษา เพื่อให้ทราบถงึค่าความเปลีย่นแปลงของค่าใชจ้่ายทีใ่ชท้างดา้นการขนสนิคา้ กระบวนการท างาน 

รวมทัง้การน าเทคนิคมลิคร์นัมาใชก้บัซพัพลายเออรข์องบรษิทักรณีศกึษา โดยใชต้วัชีว้ดัประสทิธภิาพ 3 ตวัคอื 

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขนส่ง เวลาที่ใช้ในการขนส่ง ระยะทางที่ใช้ในการขนส่ง และจ านวนสนิค้าที่จดัวางบน

รถบรรทุก โดยน าวธิกีารคน้หาค าตอบแบบวธิ ีSaving Algorithm มาใชเ้พื่อก าหนดเงื่อนไขการส่งสนิคา้ผ่าน

โปรแกรม VRP Solver และ Truck Loading Software โดยใชร้ะยะเวลาการส่งสนิคา้ ความสามารถในการ

บรรทุก และระยะเวลาในการโหลดสนิคา้แต่ละจุด Service time เพื่อหาค่าเวลาและปรมิาณการขึน้สนิคา้ใน

รถขนส่งแต่ละคนัทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ผลจากการวจิยัสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการท าระบบมลิคร์นั ซึง่

สามารถลดค่าใชจ้่ายในการขนส่งไดถ้งึ 35% ต่อเดอืน   

ค าส าคญั : การขนส่งแบบมลิคร์นั 

1.บทน ำ 
 จุดประสงคเ์ริม่แรกของบรษิทัฯ คอื การน าเขา้สนิคา้อุปโภคบรโิภคเครื่องจกัรอุตสาหกรรม และ

ยางรถยนต์จากญี่ปุ่น จากการด าเนินธุรกจิมา 58 ปี บรษิทัเอบซี ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั คอืผูน้ าธุรกจิน าเขา้-

ส่งออก ธุรกจินายหน้าตวัแทน ธุรกจิบรกิาร ธุรกจิซือ้ขาย และธุรกจิคา้ปลกีทั ง้ในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ ขณะนี้บรษิทัเอบซีี (ไทยแลนด)์ จ ากดั   มธีุรกจิร่วมทุนกบับรษิทัต่างๆ มากกว่า 80 บรษิทั 

และบรษิทั เอบซี ีคอรเ์ปอเรชัน่ ซึง่เป็นบรษิทัแม่มบีรษิทัในเครอืมากกว่า 90 ประเทศทัว่โลก  
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 บรษิทัมคีวามเกีย่วขอ้งในอุตสาหกรรมทีห่ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสิง่ทอ ยานยนต์ 

เคม ีหรอืสนิคา้จ าพวกอุปโภคบรโิภค ในภำคส่วนของกำรน ำเข้ำและส่งออกช้ินส่วนยำนยนตข์อง

บริษทัถือได้ว่ำเป็นส่วนงำนท่ีสร้ำงรำยได้ให้แก่บริษทัมำกท่ีสุดและยงัมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนส่งสินค้ำ

มำกท่ีสุด ซึง่ปจัจุบนัทางบรษิทัน าระบบการขนส่งแบบ MilkRun มาใชใ้นการส่งสนิคา้ฝ ัง่ขาออกของบรษิทั

อย่างไม่เหมาะสมและขาดประสทิธภิาพ ในการศกึษาครัง้นี้จงึมีเป้าหมายในการปรบัปรุงการด าเนินการและ

ลดค่าใชจ้่ายดา้นการขนส่ง โดยเน้นถงึ การบรรทุกสนิคา้บนรถบรรทุกใหเ้กดิประสทิธภิาพมากทีส่ ุด 

(Loading Efficiency) ทัง้ในเรื่องการลดพืน้ทีว่่าง (Lost space) รวมถงึการลดต้นทุนค่าขนส่ง และต้นทุน

เวลาทีใ่ชใ้นการขนส่ง แก่องคก์ร 

1. Devanning   2. Receiving the cargoes     3. Temporary storage       4. Crossdock type delivery 

                       
5. Temporary storage            6. Module unpacking         7.-A Free location rack 8.-B location rack 

                                                    
            9.Pick up part & Delivery preparation      10.Loading cargo & Delivery  

                                
 

รปูท่ี 1 แสดงขัน้ตอนการท างานฝ ัง่ขาออก (จดัสง่สนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ภายในประเทศ) 
  
2. ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 ภคันาท ศรมีหาทรพัย์ , (2550) ท าการศกึษาระบบการขนส่งแบบ Milkrun คอื การทีผู่ผ้ลติน ารถ

ออกไปรบัสนิคา้จากผูส้่งมอบมากกว่าหนึ่งรายในหนึ่งรอบของการขนส่ง แทนทีจ่ะใหผู้ส้่งมอบทุกร ายนา

สนิคา้มาส่งทีโ่รงงานผูผ้ลติ เพื่อประหยดัต้นทุนในการขนส่งและยงัสามารถควบคุมใหม้กีารรบัสนิคา้ที่

ต้องการ (Right Product), ในปรมิาณทีต่้องการ (Right Quantity) และในเวลาทีต่้องการ (Right Time) เพื่อ

ลดต้นทุนในการจดัเกบ็ ดูแลสนิคา้คงคลงั และสามารถลดระยะเวลาน า (Lead Time, L/T) ระหว่างผูส้่งมอบ



กบัผูผ้ลติลงไดอ้กีดว้ย ซึง่ความสามารถในการบรรทุก ในการออกแบบ Supply Part ของ Milk Run 

Delivery System จะต้องยดึหลกัทางดา้นการเคลื่อนยา้ยหรอืจดัส่ง (Logistics) โดยมหีวัขอ้หลกัดงันี้ 

 - Cyclic Rotation รปูแบบการจดัส่งจะต้องเป็นลกัษณะวงรอบ สามารถหมุนเวยีนได้  

 - ShortLead-Time ในการ SupplyPart จะต้องสัน้มาก แม่นย ากบัการผลติทีแ่ทจ้รงิ   

 - High Loading Efficiency มขีดีความสามารถสงูในรถบรรทุก     

 - Flexible to Change สามารถยดืหยุ่นในรูปแบบการจดัส่งได้ 

 ธนิตย ์ โสรตัน์ (2550) ไดร้วบรวมค าจ ากดัความและความหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั “การจดัการโซ่

อุปทาน” ไวด้งัต่อไปนี้ การบรหิารแบบเชงิกลยุทธ ์ ทีค่ านึงถงึความเกีย่วเนื่อง หรอืความสมัพนัธก์นัแบบ

บูรณาการ ของหน่วยงานหรอืแผนกในองคก์ร และคู่คา้ทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่ว่าจะเป็นลูกคา้ (Customer) หรอืผูส้่ง

มอบ (Supplier) ในโซ่อุปทาน โดยมจีุดประสงคท์ีจ่ะน าส่งสนิคา้ หรอืบรกิารตามความต้องการของผูบ้รโิภค

ใหด้ทีีสุ่ด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลา ราคา หรอืคุณภาพ โดยจะบรหิารจดัการในเรื่องของขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการด าเนินการขององคก์รและคู่คา้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลขจดัความล่าชา้ในการท าธุรกรรม

ต่างๆ รวมถงึขจดัปญัหาในการส่งหรอืรบัมอบสนิคา้ และบรกิารทีม่ผีลมาจากระบบการจดัการดา้นการเงนิที่

ไม่มปีระสทิธภิาพ โดยอาจกล่าวไดว่้าเป็นการบรหิารจดัการตัง้แต่ต้นน ้า หรอืแหล่งวตัถุดบิในการผลติ

ชิน้ส่วนต่างๆ ป้อนเขา้โรงงานจนถงึปลายน ้าหรอืมอืผูบ้รโิภค 

 ค านาย อภปิรชัญาสกุล (2550) ไดก้ล่าวถงีการจดัการซพัพลายเชนว่าเป็นการบรูณาการ

ประสานงานควบคุมการเคลื่อนยา้ยสนิคา้คงคลงัและสนิคา้ส าเรจ็รูป และสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งใน

กระบวนการจากผูผ้ลติ จนถงึผูข้ายผ่านกระบวนการต่างๆ จนกระทัง่ไปถงึยงัมอืผูบ้รโิภคตามความต้องการ 

(ภควตั รกัศร,ี 2010) ไดก้ล่าวถงึการจดัการซพัลลายเชนว่าเป็นการเชื่อมต่อของหน่วยงานหรอืจุดต่างๆ ใน

การผลติสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ริม่ต้นจากวตัถุดบิไปยงัจุดสุดทา้ยของลูกคา้ ดงัรูปที ่2 

 
รปูท่ี 2 การแสดงการท างานร่วมกนัของทุกส่วนในองคป์ระกอบของซพัพลายเชน    

          คน้ควา้จากหนังสอืเรื่อง การจดัการโซ่อุปทาน โดยเป็นวธิกีาร ที ่วทิยา สุหฤทดา้รง : 2545 ได้

กล่าวถงึรายละเอยีดไวด้งัน้ี เมตรกิซก์ารประหยดัเป็นกระบวนการหาคา้ตอบ ของปญัหาการจดัตารางรถ



ขนส่ง (Vehicle Scheduling) วธิหีนึ่งโดยการจา้ลองระยะทาง เวลา หรอืต้นทุนการขนสง่ ระหว่างคู่ของ

ลูกคา้ใดๆดว้ยเมตรกิซ ์แลว้หาเมตรกิซก์ารประหยดั (Savings Matrix) จากการรวมลูกคา้คู่ใดๆเขา้ดว้ยกนั 

 วธิ ีSavings Matrix นัน้ง่ายทีจ่ะน ามาปฏบิตัแิละสามารถใชว้ธิกีารจดัลูกคา้ใหต้รงกบัยานพาหนะ

ขนส่งได ้เพื่อจดัเสน้ทางยานพาหนะใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาทีส่ามารถส่งของได ้ณ สถานทีร่บัสนิคา้และ

ขอ้จา้กดัอื่นๆ เทคนิคนี้เรยีบง่ายไม่ซบัซอ้นและสามารถน้าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ เทคนิคนี้จะใชไ้ดด้ทีี่สุดเมื่อมขีอ้

จา้กดัทีแ่ตกต่างกนัมากมายทีต่อ้งตอบสนองในตารางการจดัส่ง ขัน้ตอนหลกัในการใชว้ธิ ีSavings คอื 

 ขัน้ 1 สรา้ง Distance Matrix                                                                                                           

 ขัน้ 2 สรา้ง Saving Matrix                                                                                                        

 ขัน้ 3 ก าหนดลูกคา้ใหก้บัพาหนะและเสน้ทาง                                                                                                                 

 ขัน้ 4 จดัล าดบัลูกคา้ในเสน้ทาง 

 สามขัน้แรกใชใ้นการก าหนดลูกคา้ใหก้บัพาหนะและขัน้ทีส่ ีใ่ชใ้นการก าหนดเสน้ทางใหพ้าหนะแต่

ละคนั เพื่อใหร้ะยะทางทีต่้องเดนิทางน้อยทีสุ่ด   

 ชุมพล มณฑาทพิยก์ุล (2551) ศกึษาถงึระบบชาญฉลาดในการจดัตารางการขนส่งสนิคา้ โดย

แนวคดิพืน้ฐานของปญัหาการจดัเสน้ทางเดนิรถ (Vehicle Routing Problem;VRP) คอื ความพยายาม

ออกแบบเสน้ทางเดนิรถ (ทวัร)์ ในแต่ละคนัใหเ้หมาะสมทีสุ่ด ทัง้ในแง่ของค่าใชจ้่ายต่างๆ และความ

สอดคลอ้งตามขอ้จ ากดัต่างๆ ทีม่ ี เช่น ปรมิาณความจุเวลาในการขนสนิคา้ลงจากรถ (Time Windows) 

เสน้ทางการขนสง่จะเริม่ต้นจากคลงัสนิคา้ (ต้นทาง) ไปสู่กลุ่มลกูคา้ทีท่ราบจ านวนและต าแหน่งทีต่ัง้ในแต่ละ

ราย และทราบปรมิาณความต้องการสนิคา้ (Demand) เสน้ทางเดนิรถสว่นใหญ่จะค า นึงถงึวตัถุประสงคใ์น 

3 ขอ้แรกก่อนเป็นส าคญั การแกป้ญัหาดว้ยระบบชาญฉลาด(Intelligent System) จะเป็นการประยุกตใ์ช้

โมเดลทางคณิตศาสตร ์ ซึง่จะเริม่จากการจ าลองรปูแบบปญัหาการขนส่งทีเ่กดิขึน้ดว้ยแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตร ์ และท าการแกป้ญัหาดว้ยหลกัคณิตศาสตรห์รอืตรรกะทีเ่หมาะสม เพื่อคน้หาค าตอบหรอื

รูปแบบการขนส่งทีม่คี่าใชจ้่ายทีต่ ่าทีสุ่ด โดยสอดคลอ้งกับเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัต่างๆ ทัง้หมดในปจัจุบนัน้ี

การแกป้ญัหาดว้ยหลกัคณิตศาสตรด์งักล่าว จะใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรซ์ึง่มหีลากหลาย รวมถงึ MS Excel 

ของไมโครซอฟทโ์ดยเลอืกใชฟ้งักช์ัน่ทีเ่รยีกว่า Solver ในการคน้หาค าตอบ การเลอืกใชโ้ปรแกรมเหล่านี้

ขึน้อยู่กบัความซบัซอ้นของปญัหาการขนส่งทีก่ าลงัเผชญิอยู่ 

 

3. วิธีกำรศึกษำ และผลกำรศึกษำ 
 3.1 กำรวิเครำะหปั์ญหำ 

 จากขอ้มูลการเกบ็บนัทกึการขนส่งสนิคา้ไปยงัลูกคา้ 91 ราย ตัง้แต่ 21 พฤษภาคม -20 เมษายน 

2558 จาก 605 CASE พบว่ามทีัง้หมด 348 ราย ทีม่ ีLoading Efficiency ต ่ากว่า 50% ท าใหเ้กดิค่าใชจ้่าย

โดยไม่จ าเป็นในการขนส่งโดยประมาณ 3 แสนบาท/เดอืน 

 



 

 

 

 

ตำรำงท่ี 1 แสดงจ านวนเคสทีม่กีารบรรทุกสนิคา้บนพืน้ทีร่ถบรรทุกต ่ากว่า 50% (ช่วง 21 ม.ีค- 20 เม.ย.) 

 
  3.1.1 วิเครำะหปั์ญหำด้วยวิธีผงัก้ำงปลำ (Cause-and-Effect Diagram) 
 จากการวเิคราะหป์ญัหาโดยใชผ้งักา้งปลา โดยการเกบ็ขอ้มูลภายในแผนกขนส่ง และการสอบถาม
ขอ้มูลจากผูบ้งัคบับญัชาและผูป้ฏบิตังิานภายใน ไดท้ราบสาเหตุของปญัหา ดงัน้ี 
 1. สาเหตุทางดา้นวธิกีารท างาน (Method) เจา้หน้าที ่ (Milk Run officers) จดัรถรบังาน โดยใช้
ประสบการณ์เพยีงอย่างเดยีวในการจดัรถรบังาน เนื่องจากไม่สามารถเหน็ปรมิาณงานสนิคา้จรงิได ้ : เป็น
สาเหตุหลกัทีท่ าใหเ้กดิ Loading un-efficiency 
 2. สาเหตุทางดา้นเครื่องจกัรในการท างาน (Machine) ไม่มรีะบบส าหรบัการบรหิารจดัการ
รถบรรทุกและไม่มรีะบบในการวางค าสัง่การจองรถ 
 3.สาเหตุทางดา้นบุคลากร (Man) 
  - เจา้หน้าทีฝ่ ัง่สนิคา้ขาออก (Outbound team) นัน้ไม่ส่งรายละเอยีดสนิคา้ เช่น น ้าหนัก หรอื 
ขนาด ใหก้บัเจา้หน้าทีจ่ดัรถส่งสนิคา้ เพราะไม่มกีารจดัแสตนดารด์ในเรื่องนี้                
  - การขาดการวางแผนทีด่ใีนการจองรถส่งสนิคา้ของเจา้หน้าที ่TTKL เพราะมเีวลาในการวางแผน
ทีน้่อยเกนิไป เน่ืองจากเจา้หน้าทีข่องฝ ัง่โตโยต้า ทูโช ส่ง Order delivery request (OD) ล่าชา้ 
 4.สาเหตุทางดา้นเครื่องมอืในการท างาน (Material) มขีนาด Pallet และขนาดกล่องทีห่ลากหลาย  
 3.2 แนวทำงในกำรแก้ไข 



  3.2.1  ปัญหำกำรจองรถของทำง TTKL  เนื่องจากมรีะยะเวลาในการเตรยีมสนิคา้ที่
น้อยเกนิไป (เพยีง 1 ชัว่โมง ในการเตรยีมงาน)  และไดร้บั Order Delivery จากเจา้หน้าทีฝ่่ายการตลาด
หลายคน (Marketing) ซึง้จะแกโ้ดยการปรบัปรุงระบบการจองรถ และการตัง้ตวักลางในการจองรถผ่าน
ตวักลางเพยีงคนเดยีว (Marketing) 

 
รปูท่ี 3 แสดงแบบฟอรม์การจองรถส่งสนิคา้ 

  3.2.2 ปัญหำทำงเจ้ำหน้ำท่ี TTKA จดัเตรียมรถบรรทุกโดยใช้ประสบกำรณ์ ซึง่ไม่
เหมาะสมแก่ปรมิาณสนิคา้จรงิ และเกดิการขาดประสทิธภิาพของการใชพ้ืน้ที ่ => แกโ้ดย ทาง TTTC 
ออกแบบแบบฟอรม์ทีบ่อกรายละเอยีดสนิคา้ใหม่ ใหแ้ก่ทาง TTKL เพื่อใชใ้นการจองรถส่งงานกบัทาง 
TTKA 

 
รปูท่ี 4 แสดงรายละเอยีดในการจดัส่งสนิคา้ 

  3.2.3 ปัญหำกำรขำดข้อมูล Standard packing ของลูกค้ำ ท าใหย้ากต่อการวาง
แผนการ Consolidate สนิคา้บนรถบรรทุก => แกโ้ดยการท าแบบฟอรม์ survey ประเภท Packing และ 
Pallet ทีลู่กคา้ใช ้ หลงัจาดนัน้ใหท้าง TTTC’s Marketing ส่งแบบฟอรม์ไปยงัลูกคา้ทีต่่างๆ ทัง้หมด       
116 ลูกคา้ 
 



 
รปูท่ี 5 แสดงตวัอย่างแบบฟอรม์การ survey ขนาดบรรจุภณัฑ์, Pallet, เวลารบังาน, และเสน้ทางการเดนิ
รถ ของคา้แต่ละราย 
   
  3.2.4  วิธีกำรจดั Routing กำรขนส่งสินค้ำด้วยโปรแกรม VRP Solver 
 โดยใชข้อ้มูลการส่งสนิคา้เดอืนเมษายน – กรกฎาคม 2558 ในการวเิคราะหข์อ้มูล ซึง่มจี านวน
ลูกคา้ทัง้หมด 116 รายจ านวนสนิคา้ ดงัรายละเอยีดในตารางที ่4 
ใช ้Pivot Table ของโปรแกรม Excel เพื่อจดักลุ่มลูกคา้ทีอ่ยู่ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนัใหเ้ป็นจุดเดยีวกนั ซึง่เหลอื
ลูกคา้ 116 ราย และแบ่งขอ้มูลเป็น 4 เดอืน 
ตำรำงท่ี 2   แสดงปรมิาณการใชร้ถในช่วง เมษายน – กรกฎาคม   2558 

ปริมาณการใช้รถ ช่วงเวลา จ านวน จ านวนเท่ียว 

April 21 Mar - 20 Apr 
            
42,506  443 

May 21 Apr – 20 May 
            
49,907  582  

June  21 May – 20 Jun 
            
45,207  466 

July 21 Jun – 20 Jul 
            
47,120  535  

 

เลอืกขอ้มลูทีจ่ะทาการวเิคราะห ์โดยเลอืกเดอืน ที ่3 ตัง้แต่วนัที ่21 พฤษภาคม – 20 มถุินายน เน่ืองจาก มี

ปรมิาณการสง่สนิคา้และปรมิาณการใชร้ถขนสง่สงูทีส่ดุ โดยมขีัน้ตอน ดงันี้    

 3.2.4.1 คน้หาพกิดั ลองตจิดู, ละตจิดู และระยะเวลาแต่ละจุดสง่สนิคา้ ทัง้หมด 116 ลกูคา้ โดย

จุดเริม่ตน้อยูท่ี ่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ซอย 9 (TTKL)700/187,189 หมู่ที ่ 1 ถ.บางนาตราด กม.57 ต.

บา้นเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุร ี20160        

 3.2.4.2 น าขนาดบรรจุภณัฑม์าค านวนใน Truck loading capacity program   

 จะไดเ้ป็น รถบรรทุก 1 คนั สามารถวางจ านวน Pallet ขนาดใหญ่ได ้10 Pellets และ Pallet ขนาด

เลก็ได ้10 Pallet ซึง่ Pallet ขนาดใหญ่สามารถวางสนิคา้ได ้30กล่อง และ Pallet ขนาดเลก็สามารถวางสนิคา้

ได ้23-24 กล่อง *** ดงันัน้โดยเฉลีย่ รถบรรทุก 6 ลอ้ 1 คนั สามารถวางสนิคา้เตม็จ านวนคนัรถได ้532 กล่อง  

Track Distance Limit (ขอ้จ ากดัการบรรทุกสนิคา้ เช่น ระยะทาง หรอื ระยะเวลา) ซึง่ใน งานวจิยันี้จะใช้

Carton 

Box
Plastic Box

Collugated 

box
Module

Other 

(please 

specify)

Large (120 x 140)Standard (100 x 100)
Small (120 

x 80)

1 THAI AUTO CONVERSION CO.,LTD.
√ - √ √ - √ - - No ไดรั้บขอ้มลูลว่งหนา้ 2 วนั

2 Y S PUND CO.,LTD.
√ - √ √ - - - √

No

3 THAI SEAT BELT CO.,LTD.
√ √ - - - √ - -

No

4 TOYODA GOSEI (THAILAND) CO.,LTD.
√ - - - - √ - -

No

5 TOYODA GOSEI (THAILAND) CO.,LTD.
√ - - - - √ - -

No

RemarkItem Customer

Package type Pallet size Stacking 

condition 

(Y/N)



ระยะเวลาท า งาน 420 นาท ีหรอื 8 ชัว่โมงท า (ไม่รวมเวลาพกั)     

 3.2.4.3 หลงัจากนัน้น าขอ้มลูทัง้หมดมาค านวณใส ่Program VRP 

 

 

รปูท่ี 5 แสดงโปรแกรม VRP ทีใ่ช ้
ตารางท่ี 3   แสดงการแจกแจงการลดการค่าใชจ้่ายตามวธิกีารแกป้ญัหาไดด้งัน้ี 

 
 

August September October November December
1. Adjust working flow,set up 

truck booking centre 116,074.80 127,290.00 122,879.70 164,460.00 139,650.00 

2. Content list 58,037.40   63,645.00   61,439.85   82,230.00   69,825.00   

3. Packing survey 58,037.40   63,645.00   61,439.85   82,230.00   69,825.00   

4. VRP 154,766.40 169,720.00 163,839.60 219,280.00 186,200.00 

Total Amount 386,916.00 424,300.00 409,599.00 548,200.00 465,500.00 

After Kaizen
Solving



 
 

แผนภมิูท่ี  1   แสดงสดัสว่นการลดค่าใชจ้่ายจากวธิกีารแกไ้ขปญัหาต่างๆ 
ตารางท่ี  4   เปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายก่อนการปรบัปรุงและหลงัการปรบัปรุง ( ขอ้มลู ก.ค 2557 - ธ.ค 2558 ) 

 
 
4. สรปุ 
 จากผลการปรบัปรุงการทางานตลอดระยะเวลา 5 เดอืน คอื ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม – พฤศจกิายน 
2558 พบว่า การท างานมคีวามเป็นระเบยีบและมมีาตรฐานมากยิง่ ซึง่ดขีึน้เรื่อยๆ และในเดอืนพฤศจกิายน 
ซึง่เป็นเดอืนสุดทา้ยทีท่ าการเกบ็ขอ้มูล พบว่า ประสทิธภิาพการเปลีย่นระบบในการจองรถ หรอืการสรา้ง 
Truck diagram ใหเ้ป็นมาตรฐานการขนส่งตาม Pattern ท าใหเ้กดิการ Consolidate สนิคา้บนรถบรรทุก
เพิม่มากขึน้ ส าหรบัสนิคา้ประเภท Cross dock ทีส่ามารถลดค่าใชจ่้ายไดถ้งึ 35% หรอื 400,000 บาทต่อ
เดอืน รวมถงึอตัราการ consolidate สนิคา้บนรถบรรทุกทีเ่พิม่เป็น 51% 
 สรุปภาพรวมการเลื่อนระยะเวลาการจองรถจากเดมิจะจองก่อนวนัส่งงานจรงิเพยีง       1 วนั (D-
1) ปรบัเปลีย่นโดยจองล่วงหน้าก่อนการส่งงานจรงิ 2 วนั (D-2) และรวบรวมค าสัง่จองรถผ่านทาง Person 
in charge เพยีงคนเดยีว ท าใหท้างหน้างานมเีวลาเพิม่ขึน้ถงึ 8 ชัว่โมง ในการจดัเตรยีมสนิคา้ และ TTTC’s 
marketing สามารถควบคุมการจองรถไดด้ว้ยตนเอง และมเีวลาในการวางแผนการจดัส่งเพิม่มากขึน้ 
 สรุปภาพรวมการใชป้ระโยชน์จาก Delivery content โดยมกีารจองรถในช่วงสงิหาคม – 
พฤศจกิายนทัง้หมด 510 ใบจอง มกีารออก Delivery content  320 cases จากการสอบถามเจา้หน้าที ่
TTKA เอกสารตวันี้จะช่วยในการ re-check ใบจองรถทีไ่ดร้บัมาจากทาง TTKL ว่าการจองนัน้มคีวาม
เหมาะสมระหว่างปรมิาณสนิคา้จรงิกบัรถทีจ่องหรอืไม่ เนื่องจากตวั Delivery content จะมคีวามระเอยีด

Original truck cost 1,402,500       1,300,800       1,205,000       1,305,000       1,198,500       -                     -                            

Actual truck cost 1,015,584       876,500         795,401         756,800         733,000         -                     -                            

Reduced amount 386,916           424,300           409,599           548,200           465,500           446,903.00        5,362,836.00         
Diff of reduced amount

(based on May)
27.59% 32.62% 33.99% 42.01% 38.84% 35%

-                            

Aug'15 Sep'15 Oct'15 Nov'15
Item

After Kick off Average per 

month

1 year amount of 

expected reductionDec'15



ของสนิคา้ทีม่ากกว่าการคาดเดาจาก customer packing standard ท าใหห้น้างานของฝ ัง่ TTKA และ TTKL 
สามารถใชร้ถบรรทุกในการจดัส่งทีเ่หมาะแก่ปรมิาณสนิคา้ ลดปรมิาณการสญูเสยีพืน้ทีใ่นการจดัส่ง  
 สรุปภาพรวมการใช ้Standard packing ทีส่ ารวจลูกคา้ประเภท Cross dock ทัง้หมด 116 ราย ที่
สามารถน ามาใชใ้นการวางแผนรถบรรทุกทีส่ง่งาน โดยมกีารจองรถในช่วงสงิหาคม – พฤศจกิายนทัง้หมด 
510 ใบจอง ทุกการจองเจา้หน้าฝ ัง่ TTKL จะท าการเปรยีบเทยีบค านวณรถบรรทุกทีต่้องใชต้าม Standard 
packing ก่อนการจองรถไปยงั TTKA Standard packing     นี้จงึสามารถน ามาใชง้านจรงิได ้ หน้างาน
สามารถวางแผนการจดัส่ง การ Packing สนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ได ้
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