
การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า กรณีศึกษา บริษัท ฮ.พัฒนา เอ็นจิเนีย 

(กรุ๊ป) จ ากัด 

Optimizing the delivery of goods to customers: Case Study H.Pattana 

Engineer (Group) Co., Ltd. 

 

กิตติชัย กวีวุฒิศิลป์1* และ รวินกานต์ ศรีนนท์2 

Kittichai Kaveewutisil1* Rawinkhan Srinon, PhD2  
 

1*Logistics Management, Master of Business Administration 
University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 

Tel. 081-0886400, E-mail: maigenerals@gmail.com 
2Department of Logistics Engineering, School of Engineering 

University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok 
Tel. 02-697-6730, Email: rawinkhan_sri@utcc.ac.th    

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งของบริษัท ฮ.พัฒนา เอ็นจิเนีย (กรุ๊ป) จ ากัด ซึ่งบริษัทฯ ท า

ธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบเครื่องสูบน้ าต่างๆ และน าเข้าเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่ ถังแรงดัน และวาล์วควบคุม โดยศึกษา

ปัญหาของการขนส่งพบว่า รถขนสินค้าของทางบริษัทฯ มีขนาดของกระบะท้ายที่ไม่เพียงพอต่อการขนส่งสินค้า เพราะ

สินค้ามีขนาดใหญ่และน้ าหนักมากท าให้ขนส่งสินค้าได้น้อยขณะเดยีวกันในการขนส่งเกิดความเสียหายได้ง่ายเนื่องจากไม่

มีการป้องกนัสินค้าในระหว่างการขนส่งที่ดี ท าใหต้้องน าสินค้าไปเปลี่ยนใหลู้กค้าท าให้เกดิต้นทุนที่ไม่จ าเป็น และมี

ผลกระทบต่อการส่งสินคา้ของลูกค้ารายอื่นอีกด้วย ดังนั้นผู้ศึกษาจึงน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโดยท าการ ศึกษา

และเสนอการปรับปรุงพาหนะโดยท าการขยายกระบะท้ายของรถขนส่งสินค้าให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นและเสริมความแข็งแรง

เพื่อให้สามารถรับน้ าหนักของสินค้าเพิ่มขึ้นได้อีกตามหลักท่ีถูกต้องและ เสนอการท า Packaging Logistics เพื่อช่วย

ป้องกันสินค้าไม่ใหเ้กิดความเสียหายขึ้นระหว่างการส่งสินคา้ และสามารถท าใหว้างซ้อนสินค้าได้เพิม่ขึ้น ท าให้การส่ง

สินค้าในแตล่ะเที่ยวนั้นสามารถขนส่งสินค้าได้ดีกว่าเดิม จึงท าให้การขนส่งสินค้านั้นสามารถขนส่งไดป้ริมาณ มากขึ้นจาก

เดิมเกินร้อยละ 100 และสามารถลดต้นทุนการขนส่ง สินค้าลงไปไดเ้กินร้อยละ 40 ในแต่ละเที่ยวการส่งสินคา้ 
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นอกจากนั้นยังมไีดม้ีการปรับปรุงกระบวนการท างานของแผนกการขนส่งให้มีความเป็นระบบมากขึ้น โดยมีการจดัเตรียม 

สินค้าให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบสินค้า เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการส่งสินคา้และยังสามารถแก้ไข ในส่วนต่างๆ ก่อน

การส่งมอบสินค้าให้ลูกคา้ รวมถึงการอบรมพนักงานในระหว่างการด าเนินงานด้วย และมีการฝึกอบรมในงาน (On the 

Job Training: OJT) เพื่อน ามาช่วยในการพัฒนาพนักงานทุกคน ใหม้ีทักษะความสามารถพร้อมในการปฏิบัติงานได ้

ค าส าคญั: การขนส่งสินค้า; Packaging Logistics; ความเสียหายจากการขนส่ง; การฝึกอบรมในงาน 

Abstract 

The purpose of this research is to study about the transportation company a, which the 

company has made the business about the water pump. And import of large water pump, pressure 

tank and the control valve. By studying the problem of transportation, it was found that the truck of 

the company, with the size of the truck at the end is small, not enough in the transportation of goods. 

Because Its size and weight, the less cargo and transport easily damaged due to lack of product 

protection during shipping, the product is damaged and must be replaced to its customers . Cause 

unnecessary costs and affect the delivery of other clients as well. So the company has done to expand 

the truck at the end of the transport vehicle to have bigger size and extra strength to be able to 

support the weight of the product increased and making packaging to help protect the goods from 

damage during shipment. And can make goods stacking has increased. The resulting delivery in each 

trip that can transport goods much better than before. Can transport up from the original more than 

100% and reduce freight costs down over 40% each on delivery. Then we have an improvement on 

the working process of the transport have more systematic. The preparation of goods finished before 

delivery in order to prevent mistakes before delivery to customers. Then the training staff during 

operation on the job training (OJT) to help all staff have the skills and ability to work with a crash in 

the least . 

Keyword: Pump; Pressure Diaphragm Tank; Control Valve. 

 

1. บทน า  
ปัจจุบันการท าธุรกิจนั้นในแต่ละบริษัทต้องมีการแข็งขันกันสูงเพิ่มมากข้ึนโดยต้องมลีูกค้าให้มากขึ้นจึงท าให้

บริษัทน้ันต้องให้ความส าคญักับระบบโลจสิติกส์เพิ่มมากข้ึน เนื่องจากโลจสิติกส์นั้น สามารถช่วยให้บรษิัทนั้นๆ ลดต้นทุน 
ลดระยะเวลา สรา้งก าไรเพิ่มขึ้นให้กับบริษัทได้และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเพิม่ขึ้นได ้ เพื่อให้ลูกค้าเกดิ



ความพึงพอใจในงานและบริการของทางบริษัทให้มากทีสุดได้ สรุปว่าโลจสิติกส์นั้นมีความส าคญัเป็นอย่างมากในด้านการ
ท าธุรกิจในปัจจุบัน 

จากสภาวะปัจจุบันการบริการลูกค้าให้เร็วนั้นก็เป็นสิ่งส าคญัในการท าธุรกิจซึ่งการขนส่งน้ันก็ควรเลือกใช้งานรถ
ขนส่งสินค้าให้เหมาะสมกับงานนัน้ๆ เพื่อสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุดและในส่วนการใช้บรรจุภณัฑ์นั้นก็ควรเลือกให้
เหมาะสมกับประเภทของสินค้า เพื่อสามารถใช้งานได้อยา่งคุ้มค่าทีสุ่ด พร้อมกับสามารถใช้ป้องกันสินค้าไม่ให้เกดิความ
เสียหายขึ้นกับตัวสินค้าได ้

ดังนั้นจึงศึกษาความเป็นไปได้ว่าการท าให้กระบะขนส่งสินคา้มีพื้นท่ีเพิ่มเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมกับงาน เนื่อง 
จากรถของทางบริษัทน้ันเพิ่มเปลีย่นมาไดไ้ม่นานและศึกษาวิธีการเลอืกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสนิค้ามากที่สุด 
เพื่อให้สินค้าสามารถส่งไดม้ากที่สดุและเกิดความเสยีหายน้อยทีสุ่ด 



2. ทบทวนวรรณกรรม  
การเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า (สร้อยสุดา เลาะหมุด และ ธราธร กูลภัทรนิรันดร์ ,2549) ได้ศึกษา

การจัดการขนส่งด้วยวิธีการเชิงพันธุกรรม ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่มีการท าหน้าที่ขนส่งและบริการซึ่งปัญหาก็มีอยู่หลายอย่าง 
คือ ปริมาณความต้องการของลกูค้ามีไมเ่ท่ากันความสามารถการขนส่งแต่ละคันก็ไมเ่ท่ากันระยะทางการขนส่งไมเ่ท่ากัน 
ด้วยข้อจ ากัดต่างๆ ท าให้งานในการบริหารไม่ง่ายจึงใช้วิธีการทางฮิวริสติกส์ เพื่อน ามาแก้ไขปญัหานี้แต่ในขณะที่ (พรทิพย์ 
วีรผาติวัฒน์ ,2551) และ (จามร แซ่เบ๊ ,2553) ได้ศึกษาปัญหาและก าหนดกลยุทธ์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง
สินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน เพื่อหาทางเลือกในการลดต้นทุนการผลิตและลดต้นทุนค่าขนส่ง โดย
ได้ท าการออกแบบการใช้บรรจภุณัฑ์เพื่อการขนส่ง (Packaging Logistics) ซึ่งเพ่ิมพื้นท่ีขนส่งได้ร้อยละ 100 ซึ่งท าให้ลด
ต้นทุนลงไดร้้อยละ 50 ขึ้นไป และใช้แผนภมูิสายธารแห่งคณุค่ามา เพื่อหาสาเหตุของปัญหา เพื่อท าการแก้ไขต่อไป ซึ่ง 
(พัฒนพงศ์ นวลน้อย และธนญัญา วสุศรี ,2555) ได้ท าการปรับปรุงกระบวนการขนส่งภายในคลังสินค้า โดยใช้
แบบจ าลองสถานการณ์ ซึ่งใช้แนวคิดการระบบคัมบังและการส่งสนิค้าทันที เมื่อน ามาใช้แล้วท าให้ระบบ WIP ส่งผลใน
การรอการตักสินคา้ลดลงเป็น 0 นาที และลดปริมาณสินค้าคงคลังลงไดร้้อยละ 10.24 และ (วรลักษณ์ คณทะสิงห์ และ 
ศิโรจน์ ปรีชาไว ,2555) ได้น าการวิเคราะห์ต้นทุนดา้นการขนส่งสินค้า โดยการใช้ทฤษฎีระบบการขนส่งการวิเคราะห์ หา
สาเหตุ และแบ่งกลุม่ประเภทสินคา้ ท าให้มีระเบียบการส่งสินค้าท่ีดขีึ้น โดยมีต้นทุน 3.05 บาทต่อกิโลเมตร และยังรวมถึง
ได้ศึกษาเรื่องการวางแผนการเดินรถ (ชนิภัทร อ่อนฉิม ,2555) ได้ท าการวางแผนการท างานและจัดการเดินรถแบบ 
Routing เพื่อลดระยะเวลาในการส่งสินค้าและลดต้นทุนการขนส่ง โดยน า Saving Algorithm มาก าหนดการส่งสินค้า
ผ่านโปรแกรม VRP Solver เพื่อเพิ่มความแม่นย าในการส่งสินค้า ซึง่สามารถลดปญัหาได้ร้อยละ 40 และใช้เวลาน้อยกว่า 
1 วินาที และในขณะที่ (อภชิิต มณิงาม, กนกพร ศรีปฐมสวัสด์ิ และอภนิันทนา อุดมศักดิกุล, 2556) ได้ศึกษาการเลือก
เส้นทางการขนส่งสินค้าประเภทเทกอง โดยใช้โปรแกรมพลวัต โดยมีปัญหาการขนส่งสินค้าหลายประเภทจึงได้น า
โปรแกรมพลวัต (Dynamic Programming) มาใช้ในการเลือกเส้นทางขนส่งที่ดีท่ีสุด ท าให้ลดต้นทุนไปได้ร้อยละ 17 และ 
(กาลเวลา มูลเกตุ, 2556) ได้ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมการจัดการขนส่งโดยประยุกต์วิธีการของ Saving Matrix โดยได้
ท าการศึกษาการจดัเส้นทางการเดนิรถที่ซับซ้อนโดยใช้ Saving Matrix เพื่อมาเปรียบเทียบค่าเชื้อเพลงิและระยะทางแล้ว
ยังได้น าระบบ การก าหนดเส้นทางขนส่งเข้ามาใช้ในการขนส่ง (ชวลติร พันธุ์ชมภู, 2550) ได้น าระบบการก าหนดเส้นทาง
ขนส่ง (Vehicle Routing Program : VRP) และการจัดเส้นทางเดินรถบรรทุกแบบระบุน้ าหนักบรรจุ (Capacitated VRP 
: CVRP) เพื่อให้การส่งสินค้านั้นมตี้นทุนที่ต่ าที่สุดและ (วิภาวรรณ พันธ์สังข์, 2554) ไดศ้ึกษาการพฒันาระบบการวาง
แผนการขนส่ง เพื่อลดการเดินรถบรรทุกเที่ยวเปล่า โดยใช้วิธีการจบัคู่กับรถบรรทุกเที่ยวเปล่า พบว่าสามารถลดจ านวน
รถบรรทุกเที่ยวเปล่าไดร้้อยละ 24.53  
 
3. ระเบียบวิธีการศึกษา  

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ได้ท าการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อศึกษาถึง

สภาวะปัจจุบันของบริษัท โดยที่มาของข้อมูลได้มาจาก 2 ที่คือ 



 3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 

 ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารมี 2 วิธีคือ 

1. การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์ผู้จัดการและพนักงานในแผนกการขนส่งเพื่อทราบถึงข้อมูลการ

ปฏิบัติงานและน ามาเขียนภาพขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไข

ปรับปรุงและข้อเสนอแนะให้กับบริษัทต่อไป 

2. การสังเกตการณ์ด้วยการเข้าไปท าการสังเกตการท างานของแผนกการขนส่ง เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการ

ท างานจริงๆ ของพนักงานในแผนกขนส่ง 

3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 

เป็นการหาข้อมลูที่ช่วยในการสนบัสนุนการศึกษาอีกทางหนึ่งนอกจากข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่งการค้นคว้าเพิ่มนั้นได้
แหล่งข้อมูลจากหนังสือ ต าราเรียน บทความวิจัย และอินเตอร์เนต็ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องการศึกษา 

 
สาเหตุปัญหา 

สินค้ามีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก เนื่องจากชุดประกอบเครื่องสูบน้ าหรือถังไดอะแฟรมชนิด ต่างๆ นั้นมีขนาด
ใหญ่หลากหลายขนาดตั้งแต่ 20 กิโลกรัมจนถึง 2,000 กิโลกรัม ซึ่งสินค้าบางชนิดไมส่ามารถใช้แรงงานของคนในการ
ยกขึ้นได้ดังในภาพที่ 1 จึงใช้รถยกในการขนย้ายสินคา้ขึ้นรถและเนือ่งจากสินค้ามีขนาดใหญ่ท าให้พ้ืนที่บนรถขนส่งนั้นไม่
พอต่อการส่งสินคา้ในหนึ่งงาน โดยที่การส่ง สินค้าใหลู้กค้าหนึ่งบริษัทน้ันอาจจะต้องใช้รถ 2 คัน หรือว่ิง 2 เที่ยว เพื่อส่งชุด
ประกอบเครื่องสูบน้ าหรือถงัไดอะแฟรมให้ลูกค้าและสินค้าไม่มีการป้องกันความเสียหาย ท าให้เวลาขนส่งสินค้าอาจจะท า
ให้เกิดความเสียหายกันสินคา้ได ้

 

 



 
รูปที่ 1 รูปภาพตัวอย่างของสินค้าขนาดใหญ่ 

 
 

 

3.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนขนาดของกระบะขนสินค้าให้กว้างขึ้น เพ่ือบรรทุกสินค้าได้เพ่ิม

มากขึ้น 

เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของทางบริษัทเป็นสินค้าประกอบเสรจ็และมีขนาดใหญ่ จึงท าให้ต้องใช้พื้นที่ในการขนส่ง

มาก ดังนั้นผู้ศึกษาเห็นว่าควรปรบัปรุงรูปแบบของรถขนสินค้า โดยการขยายพื้นของกระบะรถส่งสนิค้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 

พร้อมกับเสริมความความแข็งแรงของแหนบรถยนต์ (Leaf Spring) เพื่อสามารถรับน้ าหนักของสินคา้ที่มากได ้

ในปัจจุบันทางบริษัทมีรถไว้ใช้ในการขนส่งจ านวน 11 คัน แบ่งเป็น 6 ล้อ 1 คันและรถกระบะ ตอนเดียว 10 คัน 
ซึ่งรถ 6 ล้อ มีพื้นท่ีในการบรรทกุ 6,599 x 2,200 มิลลิเมตร และรถกระบะตอนเดียวมีพื้นท่ีบรรทุก 2,315 x 1,520 
มิลลเิมตร และในส่วนของกระบะ ซึ่งมีซุ้มล้อท าให้ใช้พื้นที่บรรทุกของได้ไมเ่ตม็ที่ 

 

 
 

รูปที่ 2 แผนภาพแสดงการบรรทุกสินค้าท่ีไม่เต็มประสิทธภิาพ 
 



โดยการลงทุนนี้ใช้งบประมาณคันละ 53,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นค่าเปลี่ยนกระบะใหม่ 48,000 บาทต่อ 1 คัน และ

ค่าเสริมแหนบรถยนต์ 5,000 บาทต่อ 1 คัน ทางบริษัทต้องท าการเปลีย่นกระบะทั้งหมดจ านวน 10 คัน เท่ากับบริษัท

จะต้องลงทุนเพิ่มอีก 530,000 บาท และสามารถเอากระบะเก่าของรถขนส่งเดิมทีต่ิดมาจากโรงงานไดค้ันละ 10,000 บาท 

จ านวน 10 คัน ท าให้บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มอีก 430,000 บาท จะได้พื้นท่ีเพิ่มในการขนส่งสินคา้อีกเป็นคนัละ 2,600 x 1,750 

มิลลเิมตรต่อคันและยกด้าน หลังรถให้สูงขึ้นท าให้ไม่ตดิซุ้มล้อรถส่งผลใหส้ามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 

เนื่องจากรถที่ใช้ขนส่งจะให้บรรทกุสินค้าได้ไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม เพื่อเป็นการป้องกันความเสยีหายที่จะเกิน

กับรถได้และเพื่อไม่ใหผ้ิดกฎหมายการขนส่งด้วยรถ 4 ล้อ ซึ่งห้ามขนส่งของที่มีน้ าหนักของสินค้าท่ีรวมกับน้ าหนักของรถ

ขนสินค้าเกิน 2,000 กิโลกรมั จงึใช้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ แทนในการขนส่งสินค้าทีม่ีน้ าหนักรวมทั้งหมดตั้งแต่ 2,000 

กิโลกรมัขึ้นไป 

3.3 ศึกษาความเป็นไปได้ในการการใช้บรรจุภัณฑ์เพ่ือการขนส่ง (Packaging Logistics) 

เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสนิค้าท่ีมีการเสียหายได้ง่ายแต่ยังไมม่ีการป้องกันความเสียหายที่ดี เชน่ สินค้า

เป็นแบบท่ีมีการท าสีมาจึงท าให้เกดิความเสียหายได้ง่าย เพราะเวลาขนส่งจะมีการวางซ้อนกันและตวัสินค้าที่เป็นเครื่อง

สูบน้ าและถังไดอะแแฟรมจะไมม่กีารป้องกันความเสยีหาย ท าให้เวลาขนย้ายหรือไปส่งมอบใหลู้กค้านั้นมีความเสียหาย

เกิดขึ้นได้และท าใหส้่งสินค้าได้น้อย ดังนั้นจึงเห็นว่าการปรังปรุงบรรจุภณัฑ์ของตัวสินค้าใหด้ีขึ้นจะช่วยให้การขนส่งสินค้า

นั้นมีพ้ืนท่ีเพิ่มขึ้นเพราะไมต่้องห่วงเรื่องการกระแทกกันของสินค้า ทั้งนี้จะท าการศึกษาการแพ็คสินคา้ของบริษัทฯ โดยใช้

บรรจภุัณฑด์ัง ต่อไปนี ้

 

1. Diaphragm Tank 100 L. 

ขนาดสินค้า 45x45x96.5 (cm.) 

มิติรวม (ยาว+กว้าง+สูง) คือ 186.5 cm. 

น้ าหนักสินค้ารวมทั้งหมด 27 กิโลกรัม 

2. Diaphragm Tank 200 L. 

ขนาดสินค้า 55x55x127.5 (cm.) 

มิติรวม (ยาว+กว้าง+สูง) คือ 237.5 cm. 

น้ าหนักสินค้ารวมทั้งหมด 45 กิโลกรัม 

3. Diaphragm Tank 300 L. 



ขนาดสินค้า 63x63x144 (cm.) 

มิติรวม (ยาว+กว้าง+สูง) คือ 270 cm. 

น้ าหนักสินค้ารวมทั้งหมด 60 กิโลกรัม 

 

ในกรณีนี้ทางผู้ศึกษาได้เลือกใช้กระดาษลอนลูกฟูกแบบ 3 ช้ัน (triple wall) ซึ่งมีลักษณะเป็นกระดาษรวม 7 

ช้ัน คือ กระดาษท าผิวกล่อง 4 ช้ัน และมีลอนลูกฟูก 3 แถว เมื่อคิดจากมิติน้ าหนักรวมและลักษณะของสินค้าดงัในรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 ลักษณะกระดาษลอนลกูฟูก 3 ชั้น 

เพราะกระดาษลอนลูกฟูกแบบ 3 ช้ันเป็นแบบที่เหมาะกับการใช้กับสินค้าที่มีขนาดใหญ่และต้องส่งสินค้าไป

ระยะไกลๆ 

 การเลือกโครงสร้างและชนิดของกระดาษลอนลูกฟูก (Corrugations Flute) ลอนลูกฟูกนั้นมหีลากหลายชนิด 

โดยแตล่ะชนิดนั้นกม็ีจะขนาดและความสูงของลอนไมเ่ท่ากัน รวมถึงความเหมาะสมของแต่ละประเภทงานท่ีใช้ด้วย 

 

4. ผลการศึกษาและอภิปราย 
การแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนกระบะท้ายรถขส่งท่ีใช้ในการขนส่งใหม่ทั้งหมด เนื่องจากเป็นรถ ที่เพ่ิงเปลี่ยนใหม่

มาไม่นานมากและแบบเดิมเป็นแบบท่ีมาจากโรงงานท าให้เวลาใช้งานไดไ้ม่มากเพราะ ตดิซุ้มล้อจึงใช้พื้นที่ของรถขนสินค้า
ได้ไม่เตม็ประสิทธิภาพ ทางบริษัทฯ จึงแก้ปัญหาโดยการน ากระบะท้ายด้านหลังไปท าการเปลี่ยนใหมใ่ห้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น
และมีการเสริมความแข็งแรงด้วยการเสริมแหนบ รถเพิ่มเพื่อที่ท าให้สามารถรับปริมาณน้ าหนักของสนิค้าไดเ้พิ่มขึ้นด้วย 

 

รถกระบะตอนเดียวก่อนเพ่ิมขนาด 
กระบะท้ายรถ (mm.) 

รถกระบะตอนเดียวหลังเพ่ิมขนาด 
กระบะท้ายรถ (mm.) 



ตารางที่ 1 ตาราง

แสดงขนาดของกระบะท้ายรถขนสินค้า 

 
 
 
 
 

โดยทางบริษัทฯ จะต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นดังต่อไปนี ้

1. ค่าเพิ่มขนาดของกระบะเป็น 2,600 x 1,750 cm. ราคา 48,000 บาทต่อคัน 

2. ค่าเสริมแหนบเพื่อความแข็งแรง ราคา 5,000 บาทต่อคัน  

3. สามารถขายกระบะท้ายอันเก่าได้ ราคา 10,000 บาทต่อคัน 

บริษัทฯ จะมีค่าใช่จ่ายเพิม่ขึ้นอีกคนัละ (48,000 + 5,000) – 10,000 = 43,000 บาท รวมทั้งหมด 10 คัน ดังนั้น
บริษัทฯจะต้องลงทุนเพิ่มอีกท้ังหมด 430,000 บาท ในการเปลี่ยนกระบะท้าย รถขนส่งสินค้า 
 
การใช้บรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง (Packaging Logistics) มาช่วยในการขนส่งให้ง่ายมากยิ่งขึ้น และสามารถช่วย

ไม่ให้สินค้าเสยีหายได้ทั้งจากการจดัเก็บ ขนย้ายจนไปถึง การขนส่งสนิค้าจนถึงปลายทาง และสามารถท าให้สินค้าดูดมีาก
ขึ้นท าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นในสินค้าของทางบริษัทฯ เพิ่มขึ้นไดโ้ดย สามารถขนส่งสินคา้ไดม้ีปรมิาณมากขึ้นจากเดิมได้ 
โดยขึ้นอยู่กับน้ าหนกัและขนาดของสินค้า 

 
ตารางที่ 2 แสดงการบรรทุกสินค้าส าหรับรถ 4 ล้อ กรณีมีการ Packing 

ชนิดสนิค้า น้ าหนัก/ใบ 
(kg.) 

จ านวนสนิค้าบรรทุกได้ 
โดยประมาณ (ใบ) 

น้ าหนักรวม (kg.) 

Diaphragm Tank 100 L. 28 10 280 
Diaphragm Tank 200 L. 36.5 8 292 
Diaphragm Tank 300 L. 62.2 8 497.6 

 

ตารางที่ 3 แสดงการบรรทุกสินค้าส าหรับรถ 4 ล้อ กรณีไม่มีการ Packing 

ชนิดสนิค้า น้ าหนัก/ใบ จ านวนสนิค้าบรรทุกได้ น้ าหนักรวม (kg.) 

2,315 x 1,520 2,600 x 1,750 



(kg.) โดยประมาณ (ใบ) 
Diaphragm Tank 100 L. 27 5 135 
Diaphragm Tank 200 L. 35 4 140 
Diaphragm Tank 300 L. 60 4 240 

 

จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการน า Packaging Logistics มาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งนั้นสามารถ ช่วยให้ส่ง
สินค้าเพิ่มขึ้นได้อีกในแตล่ะรุ่นอีกเท่าตัว เนื่องจากเมื่อสินค้ามีการท ากล่องบรรจภุัณฑ์ เพื่อใส่ตัว สินค้าที่สามารถป้องกัน
การเกิดความเสียหายได้ ท าให้ตอนที่ส่งสินค้าสามารถวางสินค้าซ้อนกันได้เพิ่มอีก โดยที่สินค้าไม่เกดิความเสียหายจาก
การวาง แล้วตัวสินค้าเกิดการเสียดสีได ้

 
ในเรื่องของด้านน้ าหนักการขนส่งที่ไม่สามารถขนส่งสินค้าที่น้ าหนักเกิน 2,000 kg. จะได้ดังนี้ 

Diaphragm Tank 100 L. = 28(10) = 280 kg. 

Diaphragm Tank 200 L. = 36.5(8) = 292 kg. 

Diaphragm Tank 300 L. = 62.2(8) = 497.6 kg. 

เมื่อน ามารวมกับน้ าหนักรถขนส่งที่มี 1,200 kg. จะพบว่าไม่เกินน้ าหนักที่ก าหนด 
 

 
 

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงการบรรทุกสินค้าท่ีเต็มประสิทธภิาพ 



 
 

5. สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่าจากการที่ขยายกระบะท้ายรถเพิ่มขึ้นจาก 231.5 x 152 cm. ไปเป็น 260 x 175 cm. 

พร้อมเสริมแหนมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงพร้อมกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ท าให้สามารถขนส่งสินค้า ได้เพิ่มขึ้นเกินกว่า

ร้อยละ 100 ขึ้นไป ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทขนส่งสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นและสามารถส่ง สินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ 

สามารถสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้าได้ ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นการแนวแนวทางให้กับบริษัทฯ ให้

ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน 

1. สามารถแก้ปัญหาในการลดต้นทุนให้กับบริษัทท่ีจากเดิมสินค้ามีขนาดใหญ่ท าให้ส่งสินค้า ซ้ าซ้อนท่ีเดิมท าให้

เกิดต้นทุนท่ีสูงขึ้นเกินความจ าเป็น โดยท าการขยายพื้นที่บรรทุกสินค้าหลังรถกระบะส่งของที่มีอยู่ของบริษัท

ฯ ได้ท าให้สามารถขนส่งสินค้าได้ปริมาณที่มากข้ึนตามไปด้วย แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาดังกล่าวก็ยังจ าเป็น

ที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไปเพื่อสร้างสิ่งที่มีประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าให้มากที่สุด เพื่อสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้า พร้อมท าให้บริษัทฯ เกิดความเชื่อมันกับลูกค้ามากท่ีสุด 

2. สามารถลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนของกระบวนการท างานลงไปได้ เช่น ไม่จ าเป็นต้องไปส่งสินค้าในที่

เดิมซ้ า เนื่องจากการส่งสินค้าสามารถส่งได้ในเที่ยวเดียวท้ังหมด หรือมีจ านวนเที่ยวการส่งสินค้าท่ีน้อยลง ท า

ให้สามารถไปส่งสินค้าในท่ีอื่นได้ จึงท าให้ลดความซ้ าซ้อนในการท างานลงได้ 

3. การขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้สามารถท างานได้รวดเร็วมากข้ึน ส่งผลให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ

มากขึ้นจากการขนส่งสินค้า และลดความผิดพลาดของการท างานลงได้ แต่ในการศึกษาครั้งนี้การควรมีการ

ปรับปรุงกระบวนการต่อเนื่องไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างานของบริษัทฯ สูงที่สุด เพื่อสร้างความพึง

พอใจให้กับลูกค้า 

ข้อเสนอส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป เพื่อเป็นแนวทางให้กับบริษัทฯ สามารถน าไปใช้ในการศึกษาพัฒนาระบบต่อไป ซึ่ง

ปัญหาที่พบในการศึกษาครั้งนี้คอืการเก็บรวบรวมข้อมลูนั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากทางบริษัทฯ ไมม่ีการเก็บข้อมลูที่เป็น

ระบบท าให้การค้นหาข้อมูลนั้นยากจึงได้เสนอแนวทางคือการให้ บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลใหม้รีะบบมากขึ้นเพื่อท่ี

สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการท าการพัฒนาต่างๆ เป็นไปได้โดยง่าย 
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