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บทคัดย่อ  
การท าธุรกิจในปัจจุบันต้นทุนในการขนส่งสินค้าเป็นต้นทุนที่มีส่วนส าคัญต่อราคาสินค้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้าน

เช้ือเพลิงมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพนอกจากจะเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนทางธุรกิจได้อีกด้วย การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่
เกิดขึ้นในกระบวนการด าเนินงานขององค์กรและการให้บริการแก่ลูกค้า และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยเลือกศึกษาบริษัท จินดาขนส่ง จ ากัด เป็นบริษัท
ที่รับขนส่งสินค้าทุกชนิดทางบก โดยสามารถแบ่งประเภทของการให้บริการ คือการขนส่งเหมาคัน และการขนส่งเบ็ดเตลด็ การ
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ด้วยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร การเข้าไปสังเกตการณ์ท างานของพนักงานในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า ซึ่งข้อมูลที่ได้จะน ามาใช้ในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขนส่งเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นคือ 1) การกระจายสินค้าจาก
รถบรรทุกขนาดใหญ่ไปยังรถบรรทุกขนาดเล็กไม่เต็มรถบรรทุกขนาดเล็ก เนื่องมาจากไม่จัดเรียงสินค้าตามประเภทและขนาด
ท าให้เกิดต้นทุนการสูญเสียค่าขนส่งสินค้า 2) ปัญหาการส่งมอบสินค้าสินค้าล่าช้า ท าให้บริษัทต้องเสียชื่อเสียง มีผลกระทบต่อ
ความเช่ือมั่นของบริษัท 3) พนักงานขับรถขาดความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาเพื่อ
หาแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า โดยผู้วิจัยได้น าเสนอ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ 

1) การน าแนวความคิดการจัดเส้นทางและตารางขนส่ง (Routing and Scheduling in Transport) มาใช้เป็นการ
แก้ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการจัดเส้นทางเดินรถและลดต้นทุนการขนส่งสินค้า ผู้วิจัยท าการศึกษาจากข้อมูลลูกค้าหลัก 
และฐานข้อมูลตารางเดินรถของบริษัท ผลลัพธ์ที่ได้สามารถจัดเส้นทางเดินรถเป็น 5 เส้นทางหลัก พร้อมท้ังน าไปทดลองใช้กับ
ฐานข้อมูลตารางเดินรถแบบเดิม พบว่าการใช้รถยนต์ขนส่งสินค้ามีค่าใช้จ่ายที่ลดลงคิดเป็นมูลค่า 2,841,980.71 บาท ซึ่งจากเดิม 
มีมูลค่าถึง 3,447,124 บาท จะเห็นได้ว่ามูลค่าที่ลดลงท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 605,143.29 บาท โดยที่แต่ละเส้นทางเดินรถ 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการขนส่งสินค้าของทางบริษัท 

2) แนวทางเพื่อแก้ปัญหาพนักงานขาดความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างาน โดยการส่งเสริมให้พนักงานได้รับการ
อบรม ให้มีความรู้ในด้านความปลอดภัยในการท างาน และสร้างแรงจูงใจโดยการให้พนักงานพนักงานขับรถโดยการเพิ่ม
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ค่าตอบแทน พบว่า แนวทางดังกล่าวสามารถท าให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่า
ซ่อมบ ารุงรถ และค่าน้ ามัน  

 
ค าส าคัญ: ลดต้นทุน; เพิ่มประสิทธิภาพ; การขนส่งสินค้า 
1. บทน า 
 การท าธุรกิจในปัจจุบันต้นทุนในการขนส่งสินค้าเป็นต้นทุนที่มีส่วนส าคัญต่อราคาสินค้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้าน
เช้ือเพลิงมีราคาสูงขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพนอกจากจะเป็นการสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนทางธุรกิจได้อีกด้วย  บริษัท จินดาขนส่ง จ ากัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ได้เริ่มเข้าสู่
ธุรกิจการขนส่งด้วยประสบการณ์การบริหารกิจการในครอบครัว มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและบริการเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ
สูงสุดและก้าวสู่ความเป็นผู้น าในธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถยนต์ระดับภูมิภาค โดยประกอบธุรกิจและบริการรับขนส่งสินค้าทุก
ชนิดทางบก ประกอบด้วยการขนส่งเหมาคัน เป็นการบริการขนส่งสินค้า จากต้นทาง คือ คลังสินค้าของบริษัทต่าง ๆ ไปยังจุด
ปลายทาง คือ ร้านค้า หรือ คลังสินค้า ปลายทางตามระยะที่ก าหนด และการขนส่งเบ็ดเตล็ด (หลากหลายผู้รับต่อการขนส่ง 1 
เที่ยว) คือ การบริการขนส่งสินค้าจากจุดรับสินค้าของบริษัทต้นทางไปยังปลายทาง คือ ร้านค้าของลูกค้า หรือจุดหมายที่ลูกค้า
ต้องการให้ส่ง 
 การวิจัยครั้งนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการด าเนินงานของ
องค์กรและการให้บริการแก่ลูกค้าและ ศึกษาแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า โดยผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานจัดรถขนส่ง และพนักงานขับรถขน ซึ่งผลของการวิจัยในครั้งน้ีจะได้แนวทางการลด
ต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า ของบริษัท จินดาขนส่ง จ ากัด เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานด้านการขนส่ง ของบริษัท จินดาขนส่ง จ ากัด ต่อไปในอนาคต 
 
2. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

(เกวลี หริจันทร์วงศ์, 2551) กรณีศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งของบริษัท ABCเป็นการศึกษาเพื่อ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพแท้จริงในการบริหารจัดการใช้รถขนส่งของบริษัท และศึกษาแนวทางต่ างๆในการบริหารจัดการเพื่อลด
ต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รถขนส่ง รวมทั้งพัฒนาวิธีการลดจุดบกพร่อง เพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้าง
มาตรฐานในการบริหารจัดการและลดต้นทุนค่าขนส่ง ผลการศึกษางานวิจัยนี้พบว่าเดิมบริษัทไม่มีการวัดความสามารถในการ
บรรทุกสินค้าและรถขนส่งแต่ละคันถึงแม้จะเป็นรถประเภทเดียวกัน แต่มีความสามารถในการบรรทุกที่แตกต่างกัน เนื่องจาก
ความกว้าง ยาว สูง แตกต่างกันไปตามยี่ห้อรถ หรือการปรับสภาพรถ ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานในการด าเนินงานของ
พนักงาน และเพิ่มความสามารถในการใช้ทรัพยากรของบริษัท จึงให้มีการระบุขนาดความกว้าง ยาว สูง และปริมาตรของรถ
ขนส่งแต่ละคันเพื่อน ามาใช้ในการสร้างมาตรวัดการบรรทุก ในการทดลองปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งในการบรรทุก
สินค้านั้น บริษัทได้ท าการเลือกเส้นทางของการขนส่งในภาคตะวันออกมาเป็นภูมิภาคตัวอย่างเนื่ องจากภูมิภาคดังกล่าวนั้นมี
ยอดขายสูง และมีความถี่ในการสั่งซื้อที่ค่อนข้างมาก ท้ังลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย อัตราการใช้รถขนส่งของบริษัทเน้นไปที่
การใช้รถ 4 ล้อเป็นหลักและมีการยืดหยุ่นในด้านเวลาขนส่งสินค้า จากการบริหารจัดการเพื่อรวมออเดอร์ พบว่าจะสามารถลด
จ านวนเที่ยวในการขนส่งสินค้า โดยจากเดิมขนส่งทั้งหมด 327 เที่ยว สามารถปรับลดลงได้เหลือเพียง 213 เที่ยวเท่านั้น 
นอกจากนี้ยังลดการใช้รถขนส่งขนาดเล็ก และเพิ่มการใช้รถขนส่งขนาดใหญ่ โดยสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจาก 826.235 
บาท เหลือ 744,516 บาทได้ 

 (ประสาร ทองโม้, 2551) ได้ท าการศึกษาแนวทางการลดต้นทุนการขนส่งมันฝรั่งสดในระบบโลจิสติกส์ของ
บริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบการค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งมัน
ฝรั่งสดในระบบโลจิสติกส์ของบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบ โดยใช้แนวคิดการจัดระบบงานและต้นทุนการขนส่ง



มันฝรั่งสด แนวคิดบริหารสินค้าคงคลังในระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และแนวคิดเกี่ยวทฤษฏีการผลิตและการเพิ่ม
ผลผลิต ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งมันฝรัง่สดในระบบโลจิสติกส ์ได้แก่ ผู้บริหาร 
และพนักงานที่เกี่ยวข้องจ านวน 12 คน รวมถึงข้อมูลจากงบการเงินและเอกสารรายงานต่างๆ ของบริษัทผลการศึกษาพบว่า 
การน าระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์แบบใหม่มาใช้ในบริษัท ท าให้ทางบริษัทสามารถทราบต้นทุนทั้งหมด เท่ากับ 
892,240,000  บาท จากต้นทุนแบบเดิมเท่ากับ 1,111,094,000 บาท สามารถลดต้นทุนหรือมีก าไรโดยรวมเพิ่มขึ้นเท่ากับ 
218,854,000 บาทหรือเท่ากับ 3,979.16 บาทต่อตัน คิดเป็นร้อยละ 19.70 ของต้นทุนการขนส่งแบบเดิม ประกอบด้วยการ
จัดซื้อจัดส่งหัวพันธุ์มันฝรั่งสด ทางบริษัทสามารถลดต้นทุนหรือมีก าไรเพิ่มเท่ากับ 16,785,250 บาท หรือเท่ากับ 305.19 บาท
ต่อตัน ประกอบด้วย ค่าหัวพันธุ์มันฝรั่งสด เท่ากับ 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.57 ค่าจ้างแรงงาน เท่ากับ 330,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 66.67 ค่าเช่าห้องเย็น เท่ากับ 8,746,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 และค่าขนส่ง เท่ากับ 2,708,750 บาทคิด
เป็นร้อยละ 52.25 

(ณัฐดนัย สุวรรณบัตร, 2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 
กรณีศึกษาบริษัทผู้ให้บริการขนส่งแห่งหนึ่ง การขนส่งเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเพื่อมาใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์
ส่วนใหญ่จะน าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักโดยผ่านทางเรือ และวัตถุดิบดังกล่าวยังมีขนาดใหญ่ และมีน้ าหนักมากการ
เคลื่อนย้ายในแต่ละกระบวนการจะต้องอาศัยเครื่องมือ และเทคนิคพิเศษเฉพาะทางแต่ก็ยังเกิดปัญหาเรื่องความล่าช้าใน
กระบวนการกระจายวัตถุดิบไปยังแหล่งผลิตต่าง ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพโดยใช้แนวคิด 6W1H และ ECRS เพื่อท าการแก้ไข
ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาในขั้นตอนเดียว โดยอิงทรัพยากรเดิมที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ และเป็นการยืนยันให้เห็น
ชัดเจนว่าการปรับปรุงตามหลักแนวคิดข้างต้นเพิ่มประสิทธิภาพได้จริง จึงได้น าแบบจ าลอง Program Arena Simulation ซึ่ง
เป็นโปรแกรมจ าลองสภาวะโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาเพื่อเป็นตัววัดประสิทธิภาพก่อนและหลงัการปรับปรุง และเลือกวิธีการ
ที่ดีท่ีสุด โดยที่ยังไม่ต้องลงมือปฏิบัติในโลกแห่งความจริงซึ่งจ าเป็นจะต้องใช้เวลานานและทรัพยากรมากในการด าเนินการ หรือ
อาจจ าเป็นจะต้องหยุดการปฏิบัติงานในส่วนงานต่าง ๆ 
 
3. วิธีการศึกษา 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และทบทวนงานวิจัย ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าควรน าแนวคิดในการจัด
เส้นทางและตารางขนส่ง (Routing and Scheduling in Transport) มาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประกอบในการจัด
เส้นทางการขนส่งสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพ และท าการก าหนดขอบเขตพื้นที่ใกล้เคียงกันของกลุ่มลูกค้า เพื่อจะได้ก าหนด
เส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยท าการศึกษาคัดเลือกโปรแกรมเพื่อใช้ในการจัดเส้นทางการ
ขนส่ง น ามาเปรียบเทียบ มีดังนี้ 

1. TMS (Transport Management System) เป็นการจัดเส้นทางการเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การขนส่ง 

2. ERP(Enterprise Resource Planning) เป็นระบบการบรหิารจดัสรรงานขนส่งให้แก่ผูส้่งสินค้าและผู้
ให้บริการส่งสินค้า 

3. GPS เป็นระบบที่ก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลกด้วยดาวเทียม 
4. VRP Sloper เป็นโปรแกรมออกแบบเส้นทางเดินรถในแต่ละคันให้เหมาะสมที่สุด 

แล้วน ามาเปรียบเทียบเพื่อให้สามารถน ามาแก้ปัญหาและจัดเส้นทางโดยมีต้นทุนท่ีต่ าที่สุด 
ขั้นตอนที่ 2 จัดโซนกลุ่มลูกค้าที่ท าการจัดส่งแบ่งโซนเป็น 5 โซนตามกลุ่มลูกค้าหลัก โดยรวมเส้นทางรถขนส่งสินค้า

ของลูกค้า เริ่มจากค่าประหยัดมากท่ีสุดตามด้วยค่าประหยัดที่มากรองลงมาจนถึงค่าประหยัดน้อยที่สุดที่สามารถเป็นไปได ้โดย
ก าหนดให้เวลาที่ใช้ส าหรับการให้แก่ลูกค้าแต่ละรายรวมกันแล้วท้ังหมดในเส้นทางไม่เกิน 180 นาที  



ขัน้ตอนท่ี 3 การจัดล าดับลูกค้าในเส้นทาง 
จากข้อมูลและวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ซึ่งเป็นกระบวนการหาค าตอบของ

ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าที่ผู้วิจัยได้ท าการน าเสนอไปนั้น 
เป็นแนวทางการแก้ปัญหาในของระบบการเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าของบริษัทให้ได้ประสิทธิภาพซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่
สามารถส่งผลต่อการท าก าไรของบริษัทได้โดยตรง ยังมีประเด็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบการท างานที่มี
ประสิทธิภาพของบริษัทคือ ปัจจัยภายใน เรื่องพนักงานขาดความรู้ในด้านความปลอดภัยในการท างานและขาดแรงจูงใจในการ
ท างาน ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทพร้อมทั้งสร้างประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า นอกจากการจัดเส้นทาง
เดินรถขนส่งสินค้าแล้วนั้น การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานขับรถก็ เป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ส าคัญที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าให้บริษัท ผู้วิจัยได้น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านคนใช้วิธีการสร้าง
แรงจูงใจทางบวกเป็นการส่งเสริมก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานขับรถในรูปแบบของการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกับ
บริษัท ประกอบด้วย 2 ขัน้ตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ส ารวจความต้องการมีส่วนรว่มในผลประโยชน์ร่วมกันกับทางบริษัทของพนักงานขับรถขนส่ง เพื่อมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  

ขั้นตอนที่ 2 การให้ความรู้ด้านความปลอดภัยการท างาน และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจให้แก่
พนักงานขับรถในภาพรวมเพื่อให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกต่อการเป็นเจ้าของธุรกิจเองซึ่งต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยมี
ปัจจัยสู่ความส าเร็จและสามารถเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน 
 
4. ผลการศึกษา 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการด าเนินงานของ
องค์กรและการให้บริการแก่ลูกค้า และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานเพื่อลดต้นทุน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยผู้วิจัยน าเสนอ 2 แนวทางการแก้ปัญหา ดังน้ี 
 

ผลการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยผู้วิจัยท าการศึกษาคัดเลือกเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดเส้นทางการขนส่ง 
สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1: การเปรียบเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการจัดการเส้นทางขนส่ง 
 

ประเภทเทคโนโลยี ข้อดี ข้อเสีย 
TMS (Transport Management 
System) 

- สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มีต้นทุนท่ีประหยัด 
- มีความรวดเร็วในการติดตามงาน 

- ไม่มีการจัดโซนในการขนส่งสินค้า 

ERP( Enterprise Resource 
Planning) 

- สามารถใช้งานร่วมกับระบบ บาร์โค้ด
ได้ 
- ลดต้นทุนค่าแรงงานคนงาน 

- ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง 
- ไม่สามารถบริหารจัดการในการขนสง่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

GPS Tracking  - มองเห็นการเคลื่อนที่ของรถขนส่งได้
ถูกต้องแม่นย า 

- เครื่องรับสัญญาณบางประเภทมี
ราคาแพง 



ประเภทเทคโนโลยี ข้อดี ข้อเสีย 
- สามารถดูรายงานได้ทันที - อาจเกิดปัญหาจากดาวเทียมท าให้ไม่

สามารถใช้งาน 
VRP Slover - สามารถพิจารณาการจัดเส้นทาง

ยานพาหนะที่มีความต้องการของ
ลูกค้าหลายแห่ง 
- สามารถเรียงล าดับการจัดส่งสินค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สามารถออกแบบเส้นทางการเดินรถ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ไม่สามารถติดตามการท างานได้ ท า
ได้เพียงวางแผนล่วงหน้าเท่านั้น 

 
 
หลังจากที่น าเทคโนโลยี VRP Slover มาใช้ในการจัดเส้นทางการขนส่งโดยท าการแบ่งโซนการขนส่ง สามารถแสดง

ได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2: ตารางการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าท่ีเหมาะสม 
  

เส้นทาง ชื่อเส้นทาง รวมระยะทาง 
1 หาดใหญ ่ 487.54 
2 คลองแห 341.60 
3 ควนลัง 247.00 
4 บ้านพรุ 217.36 
5 คอหงส์ 198.74 

 
จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้ท าการน าเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าทั้ง 5 เส้นทางมาทดลองจัดเส้นทางการเดินรถขนส่ง

สินค้าใหม่ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือ สามารถลดจ านวนการใช้รถยนต์ขนส่งสินค้าลดได้ และสามารถลดจ านวนการขนส่งสินค้าไม่ทัน
ได้ 

ผลการศึกษาในการแก้ปัญหาด้านพนักงานขับรถ พบว่า พนักงานขับรถมีความไม่พอใจในด้านของค่าค่าตอบแทนที่
ได้รับในรูปแบบของเงินเดือน ค่าท างานล่วงเวลา และผลประโยชน์อื่น ๆ พนักงานขับรถต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การท าธุรกิจกับองค์ นอกจากนีพ้บว่าพนักงานขับรถขาด ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน และมีความต้องการ
เข้ารับการอบรมเพิ่มเติม ดังนั้นเพื่อให้พนักงานขับรถมีความมั่นคงในการท างานมากข้ึน จึงได้ก าหนดการท าสัญญาซื้อขายรถ
ขนส่งสินค้าโดยการผ่อนช าระ และต้องเป็นพนักงานของบริษัทเท่านั้น และมีการจัดอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานขับรถในด้าน
ความปลอดภัยในการท างานเป็นประจ าต่อเนื่อง 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
 



 จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาผู้วิจัยสามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าของบริษัท จินดา
ขนส่ง จ ากัด สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 1  
 

 
รูปที่ 1 แสดงผลแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่ลดลง 

 
 จากรูปที่ 2 แสดงผลลัพธ์ที่ได้สามารถจัดเส้นทางเดินรถเป็น 5 เส้นทางหลัก พร้อมน าไปทดลองใช้กับข้อมูลตาราง
การเดินรถ จะเห็นได้ว่ามูลค่าทีล่ดลงสามารถท าให้ประหยัดคา่ใช้จ่ายลงได้ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ประการขนส่ง
สินค้าของบริษทั ส่วนด้านพนักงานขับรถ ไดส้่งเสริมให้พนักงานไดร้บัการอบรม และให้ความรู้ ในด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน และสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเพื่อปัญหาพนักงานขับรถขนส่งสินค้าขาดแรงจูงใจในการท างาน ซึ่งจะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่าการบริหารจัดการด้านพนักงานสามารถลดต้นทุนทีเกี่ยวกับการขนส่งสินคา้ได้ โดยพนักงานขับรถปฏิบัติงานตาม
นโยบายดา้นความปลอดภยัที่ทางบริษัทก าหนดได้  
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