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--------------------------------บทคัดย่อ
การศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการบริ การขนส่ งทางอากาศกรณี ศึกษาบริ ษทั ABC ซึ่ งมีการจัดส่ งสิ นค้า
ทุกสัปดาห์ ตัวอย่างการศึกษานี้ ดาเนิ นการจัดส่ งสิ นค้าภายในระยะเวลา 1 ปี ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาต้นทุนค่าขนส่ งมี
มูลค่าสู งถึง 19 % หรื อ 23,605,986.62 บาทของค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปี และค่าใช้จ่ายในการเคลมสิ นค้าคิดเป็ น 12%
หรื อ 5,039,887.85 บาท จึงเป็ นเหตุจูงใจในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.
วิธีการบรรจุ ภณ
ั ฑ์ 2.รู ปแบบการขนส่ งสิ นค้า 3.รู ปแบบและช่ องทางจัดจาหน่ ายสิ นค้า โดยมี วตั ถุประสงค์เพื่อ 1.
ปรับปรุ งกระบวนการบรรจุเพื่อเพิ่มปริ มาณสิ นค้าและขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ในการจัดส่ ง 2.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
และค่าใช้จ่ายในการเคลมสิ นค้ากรณี สินค้าเกิ ดความเสี ยหายระหว่างการขนย้าย 3.และวิเคราะห์ช่องทางในการจัด
จาหน่ายให้หลากหลายรู ปแบบ โดยการสารวจดังกล่าวจะจัดเก็บข้อมูล โดยงานวิจยั นี้ ได้นาทฤษฎีการ Consolidation
มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งสิ นค้า รวมทั้งศึกษาวิธีการเพิ่มยอดขาย โดยใช้หลักการในการเพิ่มช่องทางการจัด
จาหน่ ายใหม่ โดยผลลัพธ์ที่ได้คือค่าใช้จ่ายในการขนส่ งลดลงถึง 15,737,324.41บาท และต้นทุนในด้านอุปกรณ์การ
แพ็ค สิ น ค้า ลงลงไป 98.19% อี ก ทั้ง การเพิ่ ม ช่ อ งทางจัด จ าหน่ า ยสามารถช่ ว ยเพิ่ ม ยอดขายได้ถึ ง 4.79 % หรื อ
2,713,987.38 บาท จากวิธีดงั กล่าว สามารถนามาสร้างมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน จนค้นพบว่านอกจากช่วยเพิ่มยอดขาย
แล้ว วิธีดงั กล่าวยังสามารถช่วยลดภาระงานของพนักงานในการปฏิบตั ิงานได้ถึง 30 %
คาสาคัญ: Consolidate, ทฤษฎีกา้ งปลา, ช่องทางการจัดจาหน่าย
ABSTRACT
This research studies the increasing performance of air transportation in case of ABC. Sample This study
the delivery of the product was carried out within a period of 1 year. Researchers have studied transport cost
amounts to 19% or 23,605,986.62 baht of total expenditures per year And the cost of product claims accounted for
12% or 5,039,887.85 baht, which is a reason to reduce such costs. The researcher studied related factors as follows.
1.Packaging method 2. Shipment process 3. Product distribution method. The objective is to propose a way to
improve packaging processes in order to increase product quantity and delivery package size. To reduce
transportation costs and the cost of product claims in the event that the product is damaged during transport. And
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analyze various distribution channels the survey will collect information. By using the cause and effect diagram
theory to analyze the causes of problems that arise, and this research has applied the theory of consolidate to reduce
the cost of shipping. Including studying ways to increase sales by using the principle of adding new distribution
channels The result is lower shipping costs to 15,737,324.41 baht The cost of packaging equipment by 98.19% and
the increase of distribution channels can help increase sales by 4.79% or 2,713,987.38 baht from the above method.
Can be used to create operational standards Until discovered that in addition to helping to increase sales It can also
help reduce the workload of employees in their operations by up to 30%.
Keywords: Consolidate, Fishbone diagram, Channel of Distribution
1. บทนา
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมการขนส่ งสิ นค้าในประเทศไทยมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศระหว่างประเทศ เนื่ องจากโครงสร้างการกระจาย
สิ นค้าทาให้จานวนการขนส่ งสิ นค้าระหว่างประเทศที่สนามบินสุ วรรณภูมิในปี 2559 เพิ่มขึ้น 5.55% ในขณะที่ขาเข้า
เพิ่มขึ้น 9.90% เมื่ อเทียบกับปี ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าการขนส่ งสิ นค้าทางอากาศสามารถให้บริ การด้วยความเร็ วสู งโดยมี
ความเสี่ ยงต่าต่อความเสี ยหาย แต่กย็ งั มีอีกหลายปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการบริ การการขนส่ ง ได้แก่ค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ งที่มีมูลค่าสู ง ต้นทุนในอุปกรณ์บรรจุภณั ฑ์ รวมถึงยอดขาย
การศึกษาวิเคราะห์งานวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา รวบรวมเก็บข้อมูลจากการปฏิบตั ิงานจริ งในกระบวนการ
ส่ งมอบสิ นค้าของบริ ษทั ABC เป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่ มตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม2563 และนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ถึงปั ญหาที่แท้จริ ง ซึ่ งพบว่ามีปัญหาดังนี้
1) ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งมีมูลค่าสู ง
2) สิ นค้าเกิดความเสี ยหายระหว่างการขนส่ ง
3) รู ปแบบการทางานของพนักงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์กร
2. ทฤษฎีและวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
เกวลี หริ จนั ทร์ วงศ์ (2551, บทคัดย่อ) การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพแท้จริ ง
ในการบริ หารจัดการใช้รถขนส่ งของบริ ษทั และศึกษาแนวทางต่าง ๆ ในการบริ หารจัดการเพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ งของ
บริ ษทั ประเด็นปั ญหา และความเป็ นไปได้ในการบริ หารจัดการเพื่อลดต้นทุน และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้รถขนส่ ง
รวมทั้งพัฒนาวิธีการ ลดจุดบกพร่ อง เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้รถขนส่ ง ผลการศึกษาพบว่า เดิมบริ ษทั ไม่มีมาตรวัด
ความสามารถในการบรรทุกสิ นค้า และรถขนส่ งแต่ละคันถึงแม้จะเป็ นประเภทเดี ยวกัน แต่มีความสามารถในการ
บรรทุกแตกต่างกัน เนื่องจากความกว้าง ยาว สู ง แตกต่างกันไปตามยีห่ อ้ รถ หรื อการปรับสภาพรถ ดังนั้น เพื่อเป็ นการ
สร้างมาตรฐานในการดาเนิ นงานของพนักงาน และเพิ่มความสามารถของรถขนส่ งแต่ละคัน เพื่อนามาใช้ในการสร้าง
มาตรวัดการบรรทุก ในการทดลองปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการใช้รถขนส่ งในการบรรทุกสิ นค้านั้น บริ ษทั ได้ทาการ
คัดเลือกเส้นทางของการขนส่ งในภาคตะวันออกมาเป็ นภูมิภาพตัวอย่าง เนื่ องจากมียอดขายสู ง และมีความถี่ในการ
สัง่ ซื้ อสิ นค้าที่ค่อนข้างมาก ทั้งลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย อัตราการใช้รถขนส่ งของบริ ษทั เน้นไปที่การใช้รถ 4 ล้อเป็ น
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หลัก และมีการยืดหยุน่ ในด้านเวลาขนส่ งสิ นค้า จากการบริ หารจัดการเพื่อรวมออเดอร์ พบว่าสามารถลดจานวนเที่ยว
ในการขนส่ งสิ นค้า โดยจากเดิ มมี การขนส่ งทั้งหมด 327 เที่ ยว สามารถปรั บลดลงได้เหลือเพียง 213 เที่ ยว เท่านั้น
นอกจากนี้ ยงั ลดการใช้รถขนส่ งขนาดเล็ก และเพิ่มการใช้รถขนส่ งขนาดใหญ่ โดยจากเดิมใช้รถขนส่ ง 4 ล้อ จานวน
150 เที่ยว รถ 6 ล้อ จานวน 133 เที่ยว และ 6 ล้อจัมโบ้ จานวน 44 เที่ยว สามารถรวมออเดอร์ และเพิ่มจุดส่ งสิ นค้าในแต่
ละเที่ยวได้ โดยใช้รถขนส่ ง 4 ล้อ ลดลงเหลือ เพียง 54 เที่ยว ใช้รถขนส่ ง 6 ล้อลดลงเหลือเพียง 56 เที่ยว และใช้รถ 6
ล้อจัมโบ้เพิ่มขึ้นเป็ น 103 เที่ยว รวมทั้งจะสามารถประหยัดค่าขนส่ งได้จาก 826,235 บาท เหลือ 744,516 บาทต่อเดือน
ลดลง 81,719 บาท ของค่าขนส่ งสาหรับภาคตะวันออก ทั้งนี้ ในกรณี ที่สามารถปรับใช้การบริ หารจัดการดังกล่าวกับ
เส้นทางทั้งหมดทุกภูมิภาพ จะทาให้สามารถลดต้นทุนภาพรวมได้มากขึ้น
อุมาพร โกศล (2549, บทคัดย่อ) การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็ นไปได้ในการลด
ต้น ทุนค่าขนส่ งจากการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงบรรจุภณ
ั ฑ์ของบริ ษทั เอบีซี จากัด โดยการนาเครื่ องมือทางการ
ออกแบบมาใช้ ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้เลือกเอาเครื่ องมือ Quality Function Deployment หรื อ QFD มาช่วยในการตัดสิ นใจ ซึ่ งการ
ปรั บปรุ งครั้ งนี้ มุ่งเน้นไปที่ การปรั บปรุ งขนาด และจานวนหน่ วยบรรจุ ของบรรจุ ภณ
ั ฑ์ โดยพิจารณาจากหลักการ
ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์แบบต่าง ๆ ให้บรรจุภณ
ั ฑ์มีคุณลักษณะตามข้อกาหนดที่ได้จากการวิเคราะห์ดว้ ย QFD และทา
การประเมินผล เพื่อเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ทีมีค วามเหมาะสม และมีความสาคัญมากที่สุด ผลการศึกษาพบว่า การออกแบบ
เพื่อการปรับปรุ งหรื อเปลี่ยนแปลงบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อการขนส่ ง จะสามารถลดค่าใช้จ่ายซึ่ งเป็ นต้นทุนด้านการขนส่ งลง
ได้ถึง 1.70% หรื อคิดเป็ นมูลค่า 633,780.50 บาท โดยประมาณต่อปี จากการพยากรณ์การขาย ณ ปี 2548 ซึ่ งเป็ นผลให้
ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนรวมลดลงไปด้วย
พรพิมล เอี่ยมสาอางค์ (2551, บทคัดย่อ) ปั ญหาพิเศษฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ปัญหาด้าน
ต้นทุนโลจิสติกส์ของโรงงาน ผลิตกระดาษ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั กรณี ศึกษา และนาเสนอแนวคิดเพื่อลดต้นทุนโลจิ สติกส์
ของการจัดส่ งสิ นค้าลงโดยการปรับปรุ งระบบการจัดส่ งสิ นค้าให้ตวั แทนจาหน่ายโซนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อที่ มี
การปรั บลดกระบวนการเป็ นการจัดส่ งสิ นค้าแบบขนส่ งตรง (Direct Shipment) จากโรงงานผลิต ไปยังตัวแทน
จาหน่ายโดยไม่ผา่ นศูนย์กระจายสิ นค้า จากการใช้ประโยชน์เที่ยววิ่งเปล่าของรถหัว ลากในการจัดส่ งสิ นค้าให้ตวั แทน
จาหน่ าย ซึ่ งส่ งผลทางตรงต่อการลดต้นทุนโลจิ สติกส์ ดา้ นการ ขนส่ ง โดยมีขอบเขตในการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม
ถึง ธันวาคม 2551 (ไตรมาส 4 ปี 2551) ผลจากการศึกษาพบว่า เมื่อคิดต้นทุนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามการทางานใน
ระบบใหม่ บริ ษทั กรณี ศึกษาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ เกิ ดจากกิ จกรรมการดาเนิ นงานด้านโลจิ สติกส์ เพื่อ
โอนย้ายสิ นค้าไปจัดเก็บที่ศูนย์กระจายสิ นค้าก่อนการจัดส่ งให้ตวั แทนจาหน่ายต่อไปตามการ ดาเนิ นงานในระบบเดิม
เป็ นปั จจัยหลัก ซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั กรณี ศึกษาสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ ของการจัดส่ งสิ นค้าให้ตวั แทนจาหน่ายโซน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตลอดช่วงไตรมาส 4 ปี 2551 ได้ท้ งั สิ้ น 4,861,490.74 บาท จากการใช้ประโยชน์รถเที่ยวเปล่า
ของรถหัวลากในการจัดส่ งสิ นค้าได้ จานวน 100 เที่ยว หรื อคิดเป็ นมูลค่าได้ท้ งั สิ้ น 584,585.00 บาท นอกจากนี้ บริ ษทั
กรณี ศึกษา ยัง สามารถลดระยะเวลาการรอสิ นค้าของลูกค้าลงได้ 1 วันเป็ นอย่างต่า จากการปรับลดกระบวนการ ตาม
ระบบใหม่ ซึ่ งเป็ นการเพิ่มความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ามากขึ้นด้วย ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างต่อเนื่ อง ควรมีการทบทวนต้นทุน ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้ ณ ช่วงเวลานั้นๆ เพื่อให้ทนั สมัย เหมาะสม
และถูกต้องแม่นยา และ ปรับปรุ งให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและดีกว่าเดิมอยูเ่ สมอ
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ณัฐพล กาจรจิ รพันธ์ (2554) ได้ทาการศึ กษา การเพิ่ม ประสิ ท ธิ ภาพการจัดเก็บ สิ นค้าและวัตถุ ดิบ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางในการวางแผนผังการจัดเก็บสิ นค้าให้มีความเหมาะสม โดยใช้
ทฤษฎีคลังสิ นค้าและการจาลองสถานการณ์แบบมอนติคาร์ โลมาใช้ในการแก้ปัญหา ผลการปรับปรุ งการจัดเก็บจาก
การวางแผนผังการจัดเก็บใหม่สามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ปัญหาการจัดเก็บ Stock ที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพได้
จากการศึกษาพบว่าระยะทางการเคลื่อนที่เฉลี่ยในการจัดส่ งสิ นค้าลดลง 18.56% และระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการ
เคลื่อนที่หยิบวัตถุดิบลดลงถึง 62.42%
ศุภตา แย้มชัยศรี (2557) ศึ กษาในหัวข้อเรื่ อง การวิเคราะห์การลดต้นทุนการให้บริ การและเพิ่มรายได้
กรณี ศึกษา การเปิ ดเส้นทางบินใหม่ของสายการบินซิ ต้ ีแอร์ เวย์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบใน
การเปิ ดเส้นทางการบิ นใหม่ รวมถึ งวิเคราะห์ ตน้ ทุ นที่ ใช้การเปิ ดในการเปิ ดเส้ นทางการบิ นใหม่ เพื่อ เสนอแนะ
แนวทางในการเพิ่ ม รายได้ใ ห้แ ก่ ส ายการบิ น โดยใช้ห ลัก การกระบวนการการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ล าดับ ชั้น (Analytic
Hierarchy Process) ทาให้ได้ค่าถ่วงน้ าหนักตามลาดับความสาคัญของแต่ละสนามบิ น ค่าเฉลี่ ยมากแสดงว่ามี
ความส าคัญมากและค่าเฉลี่ ย น้อยแสดงว่ามี ค วามสาคัญ น้อ ยดังต่อ ไปนี้ สนามบิ นกระบี่ มี ค่ามากที่ สุ ด แสดงว่ามี
ความสาคัญมากที่สุด คือ 0.301 รองลงมาคือ สนามบินตรัง 0.222 สนามบินสุ ราษฎร์ ธานี 0.214 สนามบิ นหาดใหญ่
0.149 ตามลาดับ และสนามบิ นที่ มีผลรวมของค่าน้ าหนักน้อ ยที่ สุดแสดงว่ามี ความสาคัญ น้อยที่ สุดคื อ สนามบิ น
เชียงใหม่ 0.121
3.วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ ผล
การศึกษานี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากปั ญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นนามาวิเคราะห์โดยใช้แผนผังก้างปลาดังนี้

โดยตารางที่ 1 แสดงค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง ตารางที่ 2 แสดงค่าวัสดุ อุปกรณ์ สาหรั บการแพ็คสิ นค้า และ
ตารางที่ 3 แสดงยอดขาย ตั้งแต่เดือน มกราคม – ธันวาคม 2563 เป็ นการขนส่ งจานวน18,428 shipment โดยมี 12
ประเทศปลายทาง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งทั้งปี มีมูลค่าเท่ากับ 23,605,986.62 บาท
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ตารางที่ 2 แสดงค่าวัสดุอุปกรณ์สาหรับการแพ็คสิ นค้าในเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม โดยค่าใช้จ่ายในด้านอุปกรณ์
ตลอดทั้งปี เท่ากับ 1,771,299.36 บาท
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ตารางที่ 3 แสดงยอดขายของบริ ษทั ตั้งแต่เดือน มกราคม– ธันวาคม 2563 มีมูลค่าทั้งปี เท่ากับ 56,609,509.74 บาท

วิธีแก้ปัญหาที่1 : ทาการ Consolidation นาสิ นค้าประเภทเดียวกัน และปลายทางเดียวกันแพครวมกัน เพื่อลด
ต้นทุนในด้านการจัดส่ ง และลดความเสี่ ยงต่อการที่สินค้าสู ญหายระหว่างการจัดส่ งดังรู ปที่1

รู ปที่ 1 แสดงการ Consolidate Shipment
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ตารางที่ 4 แสดงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทา Consolidate
M onth Transport cost Shipment(Box)
Jan
Feb
Mar
Apr
May
June
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total

2,062,563.83
1,945,531.74
1,464,955.25
1,616,871.65
2,402,511.56
1,831,011.04
2,361,411.08
1,508,743.63
1,766,521.82
3,059,487.98
1,689,522.78
1,896,854.26
23,605,986.62

1,254
1,677
1,489
1,356
1,497
1,231
1,435
1,459
1,389
1,756
1,898
1,987
18,428

ประเทศปลายทาง จานวนทีอ
่ ยูป
่ ลายทาง
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

24
22
18
23
22
21
17
18
21
24
19
21
250

Consol shipment
418
559
496
452
499
410
478
486
463
585
633
662
6143

Cost
687,521.28
648,510.58
488,318.42
538,957.22
800,837.19
610,337.01
787,137.03
502,914.54
588,840.61
1,019,829.33
563,174.26
632,284.75
7,868,662.21

จากตารางที่ 4 ผูว้ ิจยั พบว่าการทา Consolidation โดยการรวบรวมบรรจุ ภณ
ั ฑ์ตามคาสั่งซื้ อที่ มีจุดหมาย
ปลายทางเดียวกัน จากประเทศปลายทางจานวน 12 ประเทศ และแยกส่ งตามที่อยูป่ ลายทางเดียวกันเนื่องจากปั จจุบนั มี
การส่ งออกไปยังจุดหมายปลายทางที่หลากหลาย ดังนั้นหลังการทา Consolidation พบว่าค่าใช้จ่ายในการขนส่ งต่อปี
ลดลงประมาณ 7,868,662.21 บาท
วิธีแก้ปัญหาที่ 2 : ใช้เครื่ องผลิต Air pouch เนื่องจากการปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั การจัดแพ็คไม่มีรูปแบบหรื อ
มาตรฐานที่ชดั เจน อีกทั้งการแพ็คสิ นค้ายังขาดอุปกรณ์ที่ช่วยอานวยความสะดวกและป้ องกันสิ นค้าเสี ยหาย จึ งเป็ น
เหตุให้มูลค่าความเสี ยหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ งมีมูลค่าสู ง จึงเป็ นเหตุจูงใจในการหาอุปกรณ์หรื อตัวช่วยในการ
ป้ องกันความเสี ยหาย เพื่อลดมูลค่าความเสี ยหาย ซึ่ งเครื่ อง Air Pouch ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง มีเฉพาะค่าฟิ ลม์
6,500 บาท ต่อ1กล่อง และ1กล่อง มี 12,000 ลูกขนาดฟิ ลม์ 20*10 เซนติเมตร เฉลี่ยปริ มาณการใช้ 3ลูก ต่อ 1กล่อง ดัง
รู ปที่ 2

รู ปที่ 2 แสดงสภาพความเสี ยหายของสิ นค้า
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รู ปที่ 3 แสดงเครื่ องผลิต Air pouch

รู ปที่ 4 ภาพก่อนและหลังการปรับปรุ ง
ตารางที่ 5 แสดงปริ มาณการใช้ฟิลม์ต้ งั แต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2563
Month
Jan
Feb
Mar
Apr
May
June
July
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Total

Shipment (Box) Film 3PCE per Box
1,254
3
1,677
3
1,489
3
1,356
3
1,497
3
1,231
3
1,435
3
1,459
3
1,389
3
1,756
3
1,898
3
1,987
3
18,428
3

QTY of Film
3,762
5,031
4,467
4,068
4,491
3,693
4,305
4,377
4,167
5,268
5,694
5,961
55,284

จากตารางที่ 5 ผูว้ จิ ยั พบว่าการใช้เครื่ อง Air pouch ทาให้ตน้ ทุนค่าวัสดุอุปกรณ์ลดลง 1,738,799.36 บาท จาก
ค่าใช้จ่ายเดิม 1,771,299.36 บาทในตารางที่ 3 ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยใช้ฟิลม์จานวน 55,284 ลูก โดย 1กล่อง มี
12,000 ลูก โดยจานวนกล่องที่ ใช้ใน 1 ปี เท่ากับ 55,284/12,000 เท่ากับ 4.60 กล่อง หรื อประมาณ 5 กล่องดังนั้น
ค่าใช้จ่ายต่อปี จะเท่ากับ 6,500*5 หรื อ 32,500 บาท
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วิธีแก้ปัญหาที่ 3 : การเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายผ่านทางเว็บไซต์เพื่อลดภาระงานของพนักงานและเพิ่ม
ยอดขาย โดยลูกค้าสามารถเข้าไปกดเลือกสิ นค้าหรื อดูรายละเอียดต่างๆได้จากข้อมูลที่เราได้ระบุไว้ในเว็บไซด์ได้ดว้ ย
ตนเอง รวมถึงสามารถเช็คสต๊อคได้อย่างทันท่วงทีดงั รู ปที่ 5

รู ปที่ 5 แสดงช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ผา่ นเว็บไซต์

กราฟที่ 1 แสดงยอดขายในปี 2020 เปรี ยบเทียบกับยอดขายผ่านช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่
จากกราฟที่ 1 ผูว้ ิจยั พบว่าการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ ายใหม่ผ่านทางเว็บไซต์ ช่วยเพิ่มยอดขายในเดื อน
กันยายน 502,711.56บาท เดือนตุลาคม 598,775.02 เดือนพฤศจิกายน 799,842.54และเดือนธันวาคม 812,658.26 บาท
4. สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษานี้ดาเนินการจัดส่ งสิ นค้าภายในระยะเวลา 1 ปี ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาต้นทุนค่าขนส่ งมีมูลค่าสู งถึง 19
% หรื อ 23,605,986.62 บาทของค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อปี และค่าใช้จ่ายในการเคลมสิ นค้าคิดเป็ น 12% หรื อ 5,039,887.85
บาท จึงเป็ นเหตุจูงใจในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1.วิธีการบรรจุภณ
ั ฑ์
2.รู ปแบบการขนส่ งสิ นค้า 3.รู ปแบบและช่องทางจัดจาหน่ายสิ นค้า โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.ปรับปรุ งกระบวนการ
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บรรจุเพื่อเพิ่มปริ มาณสิ นค้าและขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ในการจัดส่ ง 2.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ งและค่าใช้จ่ายในการ
เคลมสิ นค้ากรณี สินค้าเกิดความเสี ยหายระหว่างการขนย้าย 3.และวิเคราะห์ช่องทางในการจัดจาหน่ายให้หลากหลาย
รู ปแบบ โดยการสารวจดังกล่าวจะจัดเก็บข้อมูล โดยงานวิจยั นี้ ได้นาทฤษฎีการ Consolidation มาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่ งสิ นค้า รวมทั้งศึ กษาวิธีการเพิ่มยอดขาย โดยใช้หลักการในการเพิ่มช่ องทางการจัดจาหน่ ายใหม่ ผล
วิเคราะห์ที่ได้จะนาไปใช้แก้ปัญหาในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายขนส่ งและลดมูลค่าความเสี ยหาย ดังนี้
1.จาการวิเคราะห์สภาพการปัจจุบนั ที่จะมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันสิ นค้า ช่วยลดต้นทุนในด้านวัสดุ
อุปกรณ์ได้จริ ง จากการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคมถึงเดื อนธันวาคม 2563 ประมาณ 98.19 % จากการเข้าไป
ศึกษาความเป็ นไปได้ในวิธีน้ ีช่วยลดต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2.ปั จจัยที่ทาให้ตน้ ทุนค่าขนส่ งเพิ่มสู งขึ้นมาจากการขนส่ งแบบแยกตามออเดอร์ จากการเก็บข้อมูลระหว่าง
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 เมื่อทาการ Consolidate สิ นค้าที่มีปลายทางเดี ยวกันเข้าด้วยกัน จะช่วยลดค่า
ขนส่ ง ได้ถึ ง 15,737,324.41บาท หรื อ 66 %วิ ธี ก ารนี้ สามารถน ามาปรั บ ปรุ ง การขนส่ ง เพื่ อ ลดต้น ทุ น ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3. การเพิ่มช่องทางจัดจาหน่าย จากการเก็บข้อมูลระหว่างเดือน กันยายนถึงธันวาคม 2563 เป็ นระยะเวลา 4
เดือนพบว่าการเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ายใหม่ช่วยเพิ่มยอดขายเป็ นจานวน 2,713,987.38 บาท หรื อคิดเป็ น 4.79 %
นอกจากจะช่วยเพิ่มยอดขาย ยังช่วยลดภาระงานของพนักงานในการทาใบเสนอราคา เช็คสต๊อค และเปิ ดออเดอร์ ได้ถึง
30 %
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