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บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อนาทฤษฎี PDCA และหลัก ECRS แนวคิดการขนส่ งสิ นค้าขากลับ
( Backhaul) และโครงการเถ้าแก่น้อยมาประยุกต์ใช้ในการปรั บปรุ งกระบวนการขนส่ งสิ นค้าของ บริ ษทั ABC
Logistics จากัด เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการต้นทุน พบว่าในกระบวนการขนส่ งสิ นค้ามี ขั้นตอนการโหลด
สิ นค้าภายในคลัง ใช้เวลานานโหลดน้ าหนักสิ นค้าเกินมีการเอาสิ นค้าลงหรื อต้องวนไปเพิ่มสิ นค้า ไม่สามารถควบคุม
เวลาในการโหลดสิ นค้าขึ้นรถผลกระทบก็คือไปส่ งสิ นค้าให้กลับลูกค้าปลายทางล่าช้า ส่ งผลให้ตน้ ทุนในการขนส่ ง
เพิ่มขึ้น ทาให้การขนส่ งไม่มีประสิ ทธิ ภาพ หลังจากที่ได้ปรับปรุ งกระบวนการพบว่า สามารถลดขั้นตอนกระบวนการ
ขนส่ งภายในคลังสิ นค้าจากเดิม 8 ขั้นตอนเหลือเพียง 6 ขั้นตอน ลดเวลาลงไปได้ 47 นาทีคิดเป็ นร้อยละ 54.02 โหลด
สิ นค้าให้รถขนส่ งสิ นค้าได้เพิ่มขึ้นจากเดิ มได้วนั ละ 6 คัน เป็ นวันละ 12 คัน อีกทั้งยังได้ใช้แนวคิดการขนส่ งแบบ
Backhaul เข้ามาแก้ไขทาให้ตน้ ทุนการขนส่ งลดลง เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 489,600 บาท/ 2 เดือน ลดปั ญหาการจ้างบริ ษทั
ขนส่ งภายนอกได้ 137 เที่ยว/2 เดือน และได้ใช้แนวคิดเถ้าแก่นอ้ ยเพิ่มมูลค่ารถบรรทุกของบริ ษทั โดยการให้พนักงาน
ขับรถได้มีโอกาสเป็ นส่ วนหนึ่ งในผลประโยชน์ร่วมกันกับทางบริ ษทั จากการเปรี ยบเทียบระหว่างสิ่ งตอบแทนราย
เดือนของพนักงานขับรถที่ได้รับในปั จจุบนั กับสิ่ งที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ รายได้สุทธิ เฉลี่ยเมื่อเข้าร่ วมโครงการ
มากกว่ารายได้เฉลี่ยสุ ทธิ ปัจจุบนั 18,250 บาท แสดงให้เห็นถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถที่จะเป็ นการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่พนักงานขับรถได้ และในทางกลับกันโครงการเถ้าแก่นอ้ ยนั้นยังสามารถทาให้บริ ษทั ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
รถขนส่ งสิ นค้า เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าซ่ อมบารุ ง และค่าน้ ามันที่ผนั ผวนตามเศรษฐกิจ มีมูลค่าทั้งสิ้ น 12,711,000
บาทต่อปี
คาสาคัญ: PDCA, ECRS, Backhaul
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ABSTRACT
This study aims to apply PDCA theory and ECRS principles, backhaul concept and Tao Kae Noi project
to improve the transportation process of ABC Logistics Co., Ltd. in order to optimize cost management. It was
found that in the transportation process there were Process of loading goods in the warehouse It takes a long time to
load the product, the weight is overloaded or the product has to be added to it. Unable to control the loading time of
goods into the truck, the effect is delayed delivery to the destination customer. As a result, the cost of transportation
increases. causing inefficient transportation After improving the process, it was found that Able to reduce the
process of transportation within the warehouse from the original 8 steps to only 6 steps, reducing the time by 47
minutes or 54.02%. Loading products to transport trucks increased from 6 cars per day to 12 per day. cars and also
using the concept of backhaul transportation to fix the cost of transportation reduced Total amount of 489,600 baht /
2 months, reducing the problem of hiring an external transport company by 137 trips / 2 months and using the Tao
Kae Noi concept to increase the company's truck value. By giving drivers the opportunity to be part of the mutual
benefit with the company. By comparing the current monthly compensation the driver receives and the project
expected The average net income when participating in the program is 18,250 baht more than the current net
income, showing that the increase in income can be an incentive for drivers. And on the other hand, the Tao Kae
Noi project can also enable the company to reduce costs associated with trucking, such as employee salaries,
maintenance costs and fuel costs that fluctuate according to the economy. The total value is 12,711,000 baht per
year.
Keywords: PDCA, ECRS, Backhaul
1. บทนา
บริ ษทั ABC Logistics จากัด เป็ นบริ ษทั ขนส่ งสิ นค้ามี การดาเนิ นธุ รกิจมามากกว่า 20 ปี ปั จจุบนั ได้ขยายการ
ให้บริ การคลังสิ นค้าให้เช่า หลังจากที่มีบริ ษทั ภายนอกเข้ามาเช่าพื้นที่คลังเก็บสิ นค้าจึงทาให้มีการขึ้นลงสิ นค้ามากขึ้น
ตามไปด้วย เดิมทีก่อนที่จะมีการขยายคลังสิ นค้าให้เช่าจานวนรถขนส่ งของบริ ษทั ที่อยูเ่ พียงพอกับบริ ษทั แต่เมื่อมีการ
ขยายการให้เช่าคลังสิ นค้าจึ งทาให้จานวนรถขนส่ งไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า จาเป็ นต้องจ้างรถขนส่ ง
สิ นค้าภายนอกเข้ามาช่วยวิ่งขนส่ งให้กบั ทางบริ ษทั โดยสิ นค้าส่ วนใหญ่ที่จะทาการขนส่ งจะเป็ นสิ นค้าจาพวกสิ นค้า
เกษตร เช่น ข้าวโพด มันสาปะหลัง กากถัว่ เหลือง เป็ นต้น ในกระบวนการขนส่ งสิ นค้าพบว่า รถขนส่ งสิ นค้าเข้าไป
โหลดสิ นค้าภายในคลังสิ นค้าใช้เวลานาน ทาให้เกิ ดการขนส่ งสิ นค้าไปยังลูกค้าปลายทางล่าช้า เมื่ อเกิ ดการขนส่ ง
สิ นค้าให้ลูกค้าล่าช้าจึงจ้างรถขนส่ งภายนอกเข้ามาช่วยขนส่ งสิ นค้าไปให้กบั ลูกค้าให้ได้ทนั เวลา ทาให้เกิดต้นทุนใน
การขนส่ งของบริ ษทั เพิ่มขึ้น
ในปั จจุบนั ยังไม่สามารถขนส่ งสิ นค้าได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากปริ มาณความต้องการในการขนส่ ง
สิ นค้าและปลายทางสิ นค้าในแต่ละเที่ยวไม่มีความแน่ นอนและไม่สามารถทราบข้อมูลล่วงหน้าได้ ลักษณะงานเป็ น
แบบวันต่อวัน จึ งทาให้บริ ษทั ต้องว่าจ้างรถขนส่ งภายนอกเพิ่มขึ้ น ผูจ้ ดั ทาได้ทาการเปรี ยบเที ยบค่าใช้จ่ายขนส่ งที่
เกิ ดขึ้ นย้อ นหลัง 2 ปี พบว่าในระหว่า งปี 2019 ถึ ง 2020 นั้นค่ าใช้จ่ ายที่ เกิ ดขึ้ นในการขนส่ งสิ นค้าเพิ่ ม ขึ้ นและมี
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แนวโน้มที่จะส่ งผลกระทบต่อการบริ หารจัดการต้นทุนในการกระบวนการขนส่ งสิ นค้าของบริ ษทั ผูจ้ ดั ทาจึ งได้ทา
การจาแนกข้อมูลค่าใช้จ่ายการขนส่ งสิ นค้าออกมาเป็ นข้อมูลรายปี เพื่อที่จะได้ช้ ีให้เห็นว่า ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้า
ปี 2019 เป็ นจานวนเงิน 66,718,581 บาท เมื่อเทียบกับปี 2020 ที่มีจานวนเงิน 73,552,850 บาท ตามแผนภูมิที่ 1 จาก
ข้อมูลดังกล่าวพบว่าค่าใช้จ่ายมีปริ มาณที่เพิ่มสู งขึ้นเป็ นจานวน 6,834,269บาท คิดเป็ นร้อยละ 10.24 ซึ่ งคิดเป็ นมูลค่าที่
มี ปริ มาณเพิ่มขึ้นเกิ นความจาเป็ น เมื่ อเที ยบกับปริ มาณจานวนงานขนส่ งระหว่างปี 2019 ถึ ง 2020 ที่ มีปริ มาณงาน
ขนส่ งที่เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.07 ตามแผนภูมิที่ 2

แผนภูมิที่ 1 ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้า ปี 2019 – 2020

แผนภูมิที่ 2 เปรี ยบเทียบปริ มาณงานขนส่ ง ปี 2019-2020

ดังนั้นบทความนี้ นาเสนอการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งและการโหลดสิ นค้าด้วย PDCA และ ECRS
เพื่อลดต้นทุน ขั้นตอนและเวลาในการโหลดสิ นค้าภายในคลัง อีกทั้งยังได้ใช้แนวคิดการขนส่ งแบบ Backhaul เข้ามา
แก้ไขทาให้ตน้ ทุนการขนส่ งลดลง และยังได้ใช้โครงการเถ้าแก่นอ้ ยทาให้บริ ษทั ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่ ง
สิ นค้าลงได้
2. วัตถุประสงค์ การศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาข้อ มู ล กระบวนการท างาน และแนวทางลดขั้น ตอนการท างานรวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข
กระบวนการทางานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
2. เพื่อศึกษาและหาแนวทางในการลดต้นทุนค่าขนส่ งสิ นค้า
3. เพื่อศึกษาแนวทางในการเพิ่มมูลค่ารถบรรทุกสิ นค้าให้แก่บริ ษทั ABC จากัด
3. ทบทวนวรรณกรรม
ศุภวุฒิ พุทธวงศ์ (2553) ทาการศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางในการปรับปรุ งต้นทุนโลจิสติกส์ดา้ นการขนส่ ง โดย
ใช้กรณี ศึกษาเป็ น โรงงานกระดาษ ทางผูศ้ ึกษาได้ทาการเสนอแนวคิดในการปรับปรุ งและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้วยการ
บริ หารการจัดการรถขนส่ งเที่ ยวกลับ ซึ่ งการขนส่ งเที่ ยวกลับนี้ ใช้ประโยชน์จากการวิ่งเที่ ยวเปล่าของรถหัวลากที่
กลับมาจากศูนย์กระจายสิ นค้า พบว่าบริ ษทั สามารถลดต้นทุนการขนส่ งที่เกิดขึ้นตลอดเดือนธันวาคม พ.ศ.2553 ได้
ทั้งสิ้ น 2,466,000 บาท ใช้ประโยชน์จากการขนส่ งเที่ ยวกลับศูนย์กระจายสิ นค้ามายังบริ ษทั ได้ 548 เที่ ยว ทาให้
สามารถประหยัดต้นทุนในด้านนี้ ได้ 933,792 บาท และสามารถลดต้นทุนการขนส่ งวัตถุดิบขาเข้าที่นากลับมาใช้ที่
โรงไฟฟ้ าเป็ นจานวนเงิน 538,136 บาท
พุฒิพฒั น์ ชิดเชื้อวงศ์ (2553) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษาและพัฒนาแนวทางการปรับปรุ งระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการขนส่ งและการสร้างกลยุทธ์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันจาก AEC กรณี ศึกษา บริ ษทั อาร์ พีเจ
ทรานสปอร์ ต จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ งและพัฒนาองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพทั้ง 4 ด้าน คือ การลดต้นทุน
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การเพิ่มคุณภาพของการขนส่ ง การบริ การ และความรวดเร็ วในการปฏิบตั ิงานทั้งนี้ เพื่อรองรับการจัดวางกลยุทธ์เพื่อ
สร้างความได้เปรี ยบเพื่อการแข่งขันอนาคต โดยได้สารวจและค้นคว้าข้อมูลจากหลายด้านเพื่อนามาวิเคราะห์ถึงความ
เป็ นไปได้ในการรื้ อระบบการทางานทั้งหมด (Reengineering) เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาบริ ษทั ให้
ก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับ
นที เหลื องสะอาด (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการศึกษากลยุทธ์เพื่อการเติ บโตในธุ รกิ จขนส่ งของ ห้าง
หุ ้นส่ วนจากัด สระบุรี เอ็กส์ เพรส โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการลดลงอย่างต่อเนื่ องของรายได้ โดยมีสาเหตุ
สาคัญใน 2 กรณี คือ 1) จากการไม่มีประสิ ทธิ ภาพในการใช้สินทรัพย์หรื อรถบรรทุก 2) การพึ่งพาลูกค้ารายเดียวซึ่ ง
รายได้ของห้างฯ ดังนั้นจึงแก้ไขด้วยการเพิ่มการขนส่ งเที่ยวหลับและการเพิ่มหน่วยธุ รกิจใหม่เพื่อทาหน้าที่ในการหา
งานขนส่ งและลูกค้ารายใหม่ จากการศึกษาพบว่า ผลที่ได้เมื่อวัดด้วยการการวัดแบบสมดุล (Balance Scorecard :
BSC) พบว่าในด้านการเงินมีรายได้เพิ่มขึ้นและในด้านลูกค้าใหม่น้ นั มีจานวนเพิ่มขึ้น 4 ราย ในกระบวนการภายใน
พบว่า มี ช นิ ด ของสิ น ค้า ที่ ส ามารถขนส่ งสิ นค้า ได้เพิ่ ม ขึ้ น จ านวน 3 ชนิ ด และในด้า นการเรี ย นรู ้ แ ละพัฒ นาพบว่า
พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้นจานวนร้อยละ 58.34 ต่อเที่ยวจากการเพิ่มขึ้นการขนส่ งเที่ยวกลับ
สุ รพงษ์ ศิริกุลวัฒนา สมชาย พัวจินดาเนตร์ และศิริวรรณ เหมือนแก้ว (2555) ทาการศึกษากระบวนการ
ดาเนินงานตั้งแต่ข้ นั ตอนการรับใบสั่งซื้ อจนถึงการจัดส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า ซึ่ งใช้ระยะเวลาในการจัดส่ งเฉลี่ย 28 วัน เกิด
จากการจัดลาดับขั้นตอนการทางาน คือ การแจ้งยืนยันวันจัดส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า ก่อนทาสัญญาการขนส่ งสิ นค้าทั้งทาง
บกและทางทะเล โดยแจ้งยืนยันตามตารางประกาศการเดินเรื อและรถของบริ ษทั ที่ดาเนิ นการขนเท่านั้น ทาให้บางครั้ง
ไม่สามารถจองรถหรื อเรื อได้ทนั กาหนด หรื อไม่เป็ นไปตามตารางกาหนดการเดินเรื อและรถ ซึ่ งในการดาเนินงานวิจยั
ได้ประยุกต์ใช้ หลักการของ ECRS ได้แก่ วิธีการขจัด รวบรวม จัดใหม่ และทาให้ง่าย เพื่อปรับปรุ ง ขั้นตอนวิธีการ
ทางานใหม่ ดังนั้นจึ งได้กาหนดการทางานใหม่ คื อ เมื่ อได้รับการยืนยันการผลิตเสร็ จ จากฝ่ ายผลิต ให้ดาเนิ นการ
ตรวจสอบตารางการเดินเรื อและรถ และจัดทาสัญญาการจองเรื อและรถ ก่อนการแจ้งการยืนยันวันจัดส่ งให้ลูกค้า
ทราบ จากผลการดาเนิ นการพบว่า ปั ญหาการจัดส่ งล่าช้า หลังการปรับปรุ งตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 จนถึง กันยายน
2554 ลดลงจาก 21% เหลือ 0% และ ระยะเวลาการจัดส่ งเฉลี่ยลดลงจาก 28 วัน เหลือ 25 วัน
4. การดาเนินการศึกษา
4.1 ขั้นตอนในการศึกษา
การศึกษานี้ เป็ นงานที่เกี่ยวกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการต้นทุนในกระบวนการขนส่ งสิ นค้า
ของบริ ษทั ABC Logistics จากัด ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการศึกษาดังนี้
1. ศึกษาปั ญหาของบริ ษทั ที่ทาให้การขนส่ งสิ นค้าภายในคลังสิ นค้าล่าช้า
2. ศึกษาและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ งสิ นค้าภายในบริ ษทั ที่เลือกเป็ นกรณี ศึกษา
3. นาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ และวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้มา
4. วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปั ญหา และเปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนและหลังทาการปรับปรุ ง
5. สรุ ปผลการศึกษาและเสนอแนะ
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4.2 การวิเคราะห์ ปัญหา

รู ปภาพที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาด้วยวิธีผงั ก้างปลา (Cause and Effect Diagrams)
จากการวิเคราะห์วธิ ี ผงั ก้างปลา พบว่า
1. มี การโหลดสิ นค้าที่ ใช้เวลานานจึ งท าให้ไปส่ งลูกค้าไม่ ตรงตามเวลาที่ ลูกค้ากาหนดไว้เนื่ องมาจาก
กระบวนการจัดการภายในโรงงานมีความล่าช้า
2. บริ ษทั ไม่สามารถรองรับการขนส่ งสิ นค้าที่เพิ่มมากขึ้น จากงานขนส่ งของบริ ษทั เอง หรื อจากบริ ษทั
ลูกค้าทาให้รถไม่เพียงพอต่อปริ มาณงาน
3. พนักงานขับรถขาดแรงจูงใจในการทางาน
4. ผลการศึกษาปรับปรุ ง
4.1 ผลการปรั บปรุ งการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการต้ นทุนในกระบวนการขนส่ งสิ นค้ าโดยใช้ ทฤษฎี
PDCA และนาหลักการ ECRS มาประยุกต์ ใช้ ในการปรับปรุ ง
ผูจ้ ดั ทาได้นาหลักการบริ หาร PDCA ของ ดร.เดมิ่ ง เข้ามาช่ วยในการบริ หารงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิ ดการ
ปฏิ บ ัติงานไปในทิ ศ ทางเดี ย วกัน เข้าใจถึ งหน้าที่ ที่ตวั เองได้รับ มอบหมาย และให้รั บ รู ้ ถึงปั ญ หาที่ เกิ ดขึ้ น เพราะ
หลักการบริ หารของ PDCA จะช่วยให้การทางานของพนักงานแต่ละคน แต่ละแผนก ไม่เกิดความสับสน และยัง
สามารถแก้ไขปรับปรุ งปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ปั จจุบนั ทางบริ ษทั ประสบกับปั ญหาการโหลดสิ นค้าที่ใช้เวลานาน
จึ งทาให้ไปส่ งลูกค้าไม่ตรงตามเวลาที่ ลูกค้ากาหนดไว้ เนื่ องมาจากกระบวนการจัดการภายในโรงงานมี ความล่าช้า
ส่ งผลทาให้เกิ ดภาพลักษณ์ ที่ไม่ดีต่อบริ ษทั ขนส่ งและยังขาดความน่ าเชื่ อถื อ ผูจ้ ดั ทาจึ งเล็งเห็ นว่า หลักการบริ หาร
PDCA ของวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) จะช่วยแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ และพนักงานยังมีส่วนร่ วมในการที่จะช่วย
ผูบ้ ริ หารปรับปรุ งขั้นตอนการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
1. การวางแผน(Plan) ได้ทาการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูจ้ ดั การคลังสิ นค้าและผูจ้ ดั การฝ่ ายขนส่ ง
สิ นค้า ได้ข อ้ สรุ ป ว่า จะมี การติ ดตั้งกิ โ ลเพื่ อ ชั่งเที ย บน้ าหนักระหว่างที่ กาลังโหลดสิ นค้าภายในคลังสิ นค้าเพื่ อ ที่
พนักงานขับรถจะได้ไม่ตอ้ งขับวนมาชัง่ เที ยบกิ โลที่ ตอ้ งออกตัว๋ ตัวจริ งเพื่อให้เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วและยังช่ วย
ประหยัดเวลาในการโหลดสิ นค้าได้อีกด้วย หลังจากที่ได้ดูผงั ภายในโรงงานแล้ว จึงได้ระบุจุดที่จะติดตั้งกิโลชัง่ เทียบ
สิ นค้าภายในโรงงาน ตามรู ปภาพที่ 2
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รู ปภาพที่ 2 แสดงตาแหน่งกิโลชัง่ และคลังโหลดสิ นค้า
2. การปฏิบตั ิ(Do) ทางผูจ้ ดั การบริ ษทั เรี ยกพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
ปฏิบตั ิงาน โดยผูจ้ ดั การบริ ษทั จะเริ่ มทดลองใช้กิโลเทียบน้ าหนักในเดือนมกราคม 2564 พร้อมทั้งพนักงานที่เกี่ยวข้อง
กับการทาสรุ ปยอดสิ นค้าคงเหลือประจาวันมาประชุม เพื่อปรับเปลี่ยนการแจ้งยอดสิ นค้าคงเหลือ ให้แจ้งยอดสิ นค้า
คงเหลือทันทีหลังจากที่พนักงานคลังสิ นค้าสรุ ปยอดเข้าออกประจาวัน เพื่อเป็ นการให้แผนกขนส่ งจัดเตรี ยมความ
พร้อมของรถขนส่ งสิ นค้าในวันถัดไปได้อย่างรวดเร็ ว

3. การตรวจสอบ (Check) หลังจากที่ได้ทาการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงกระบวนการขนส่ งสิ นค้าตั้งแต่
เดื อนมกราคมถึ งเดื อนกุมภาพันธ์ 2564 ผลลัพธ์ออกมาเป็ นที่น่าพึ่งพอใจอย่างมาก สามารถลดเวลาในการ
โหลดสิ นค้าได้ถึง 47 นาที คิดเป็ นร้อยละ 54.02
โดยการปรั บปรุ งเปลี่ยนแปลงในครั้ งนี้ ทางผูจ้ ดั ทาได้นาเอาทฤษฎี การลดความสู ญเปล่าด้วยหลักการของ
ECRS มาใช้ดว้ ย คือ
C (Combine) หมายถึงการรวมขั้นตอนหรื อกระบวนการทางานเข้าด้วยกันเพื่อลดระยะเวลาในการดาเนิ นงาน
สามารถลดขั้นตอนการเข้าโหลดสิ นค้าจากเดิม 8 ขั้นตอน เหลือเพียง 6 ขั้นตอน ผูจ้ ดั ทาได้รวมขั้นตอนไว้ดงั นี้
1. การออกใบงานและใบรั บสิ นค้า สามารถที่ จะรวมเข้าไปอยู่ในกระบวนการเดี ยวกันได้ เพราะมี การ
เตรี ยมความพร้อมของรถ และสถานที่ข้ ึนสิ นค้าไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว
2. การชัง่ น้ าหนักหลังขึ้ นสิ นค้าและออกใบชัง่ น้ าหนัก สามารถที่ จะรวมอยู่ในกระบวนการเดี ยวกันได้
เพราะกิโลชัง่ น้ าหนักและใบชัง่ น้ าหนักอยูท่ ี่เดียวกัน
S (Simplify) คือ การปรับปรุ งวิธีการทางานให้ง่ายขึ้น โดยมีการติดตั้งกิโลชัง่ เทียบน้ าหนักภายในคลังสิ นค้า
เพื่อที่จะลดระยะเวลาในการที่รถขนส่ งสิ นค้าต้องวิ่งวนไปมาเพื่อไปชัง่ เทียบน้ าหนักสิ นค้าที่กิโลหลัก อีกทั้งยังเป็ น
การทางานให้เสร็ จเร็ วขึ้นอีกด้วย
4. การปรับปรุ งการดาเนินงานงานอย่างเหมาะสม (Act) ทางผูจ้ ดั การบริ ษทั ได้ทาการสอบถามความคิดเห็น
จากแผนกต่าง ๆแล้ว ทุกคนเห็นว่า การติดตั้งกิโลชัง่ เทียบน้ าหนักสิ นค้าภายในคลังสิ นค้าและการเตรี ยมความพร้อม
ของรถขนส่ งสิ นค้าที่ ไม่ตอ้ งมี การรอคอยรถนั้น ช่วยทาให้การทางานของพนักงานสะดวก รวดเร็ ว ลดเวลาในการ
โหลดสิ นค้าของรถขนส่ งสิ นค้าลง และยังช่วยในการพัฒนากระบวนการขนส่ งสิ นค้าให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นอีก
ด้วย แสดงตามรู ปภาพที่ 3
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รู ปภาพที่ 3 แสดงภาพขณะโหลดสิ นค้าโดยใช้กิโลชัง่ เทียบน้ าหนัก
จะเห็นได้ว่าก่อนการปรับปรุ งจะใช้เวลาอยูท่ ี่ 87 นาที เมื่อได้ทาการปรับปรุ งกระบวนการแล้วโดยลด
เวลาในการออกใบงาน(ต่อ 1 ใบ),การขึ้นสิ นค้า,QC ตรวจเช็คสิ นค้าอีกรอบ และได้มีการรวมกระบวนในขั้นตอนที่ 3
กับ4 เข้าด้วยกัน,ขั้นตอนที่ 6 กับ7 เข้าด้วยกัน และติดตั้งกิโลชัง่ เทียบบริ เวณหน้าคลังสิ นค้า แล้วนั้นปรากฏว่าเวลา
หลังจากที่ได้ทาการปรับปรุ งอยูท่ ี่ 40 นาที ซึ่ งลดลงไปถึง 47 นาที คิดเป็ นร้อยละ 54.02 แสดงตามตารางที่ 1 และยัง
สามารถโหลดสิ นค้าให้รถขนส่ งสิ นค้าได้เพิ่มขึ้นจากเดิมได้วนั ละ 6 คัน (ต่อการทางาน 8 ชม./รถตัก 1 คัน) เป็ นวันละ
12 คัน (ต่อการทางาน 8 ชม./รถตัก 1 คัน) โดยมีระยะเวลาคืนทุนที่แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบการโหลดสิ นค้าภายในบริ ษทั
ตารางที่ 2 แสดงระยะเวลาคืนทุนกิโลชัง่ เทียบ
วิเคราะห์เวลาแต่ละกิจกรรม
เวลาก่อนปรับปรุง เวลาหลังปรับปรุง

ขั้นตอน

รายละเอียด

(นาที)

เงินลงทุน กิโลชั่งเทียบ

(นาที)

1

ออกใบงาน(ต่อ1ใบ)

5

2

ออกใบรับสินค้า

5

3

ชั่งรถก่อนขึ้นสินค้า

5

4

ยื่นใบรับสินค้าให้เจ้าหน้าทีค่ ุมคลังสินค้า

10

5

5

ขึ้นสินค้า

37

20

S = Simplity

6

ชั่งน้้าหนักหลังขึ้นสินค้า

5

7

ออกใบชั่งน้้าหนัก

5

4

C = Combine

8

QC ตรวจเช็คสินค้าอีกรอบ

15

5

87

40

รวม

3

C = Combine

3

400,000 บาท

รถตัก 1 คัน/รถบรรทุก 12 คัน
(นน.เฉลี่ย 30 ตัน/คัน)

7,560 บาท

*รง.มีรถตัก 3 คัน
หัก ค่าไฟ/วันเฉลี่ย
ระยะเวลาคืนทุน

100 บาท
53.33 วัน

4.2 ผลการลดต้ นทุนค่ าขนส่ งโดยใช้ วิธีการ Backhaul ลดต้ นทุนการขนส่ งเทีย่ วเปล่ า
ผูจ้ ดั ทาจึงมีความคิดที่จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในกระบวนการขนส่ งสิ นค้าด้วยวิธีการ Backhaul ลดเที่ยวเปล่าใน
การขนส่ งสิ นค้าและเพิ่มจานวนเที่ ยวรถให้เพียงพอต่อปริ มาณงาน โดยจัดทารายละเอียดตารางคุมการเดิ นรถแบบ
เที่ยวไป – เที่ยวกลับ ลงใน Microsoft Excel แสดงตามรู ปภาพที่ 4 โดยดูวา่ สถานที่ลงสิ นค้ากับสถานที่ข้ ึนสิ นค้าที่จะ
ทาการ Backhaul นั้นอยู่ในเส้นทางที่ ใกล้เคียงกันหรื อไม่ เพื่อความเป็ นไปได้ ปรากฏว่ามี เส้นทางที่ สามารถทา
Backhaul ได้ถึง 4 เส้นทาง อีกทั้งยังอยูใ่ กล้กบั บริ ษทั มากที่สุด แสดงตามรู ปภาพที่ 5
ทะเบียนคุมงานขนส่ ง ของ บริษทั ABC Logistics จากัด
ลาดับ ว/ด/ป เวลา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1/2/64
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

8.15
"
"
8.45
"
9.15
"
"
"
9.25
"
"
"
"
9.45
"
"

ทะเบียน

ชนิดสินค้ า

ต้ นทาง

70-1401-1402 พช
82-8927-8928 พช
82-3573-3574 พช
82-3571-3572 พช
82-3569-3570 พช
82-5992-5993 พช
82-5986-5987 พช
82-5988-5989 พช
82-2678-2679 พช
82-2680-2681 พช
82-2682-2683 พช
82-2686-2687 พช
82-2684-2685 พช
82-2688-2689 พช
82-2694-2695 พช
82-2692-2693 พช
82-2690-2691 พช

ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
มันเส้น
มันเส้น
หินฝุ่ น
หินฝุ่ น
หินฝุ่ น
หินฝุ่ น
หิน 3/4
หิน 3/4
หิน 3/4
หิน 3/4
หิน 3/4
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด

SPC2 /เป่ า 5
SPC2 /เป่ า 5
SPC2 /เป่ า 5
SPC ดีลงั
SPC ดีลงั
โรงโม่รุ่งอรุ ณ
โรงโม่รุ่งอรุ ณ
โรงโม่รุ่งอรุ ณ
โรงโม่รุ่งอรุ ณ
โรงโม่น่าเฮง
โรงโม่น่าเฮง
โรงโม่น่าเฮง
โรงโม่น่าเฮง
โรงโม่น่าเฮง
SPC2 /เป่ า 4
SPC2 /เป่ า 4
SPC2 /เป่ า 4

ปลายทาง

ว/ด/ป เวลา

เบทาโกร 1
1 ก.พ. 64
เบทาโกร 1
"
เบทาโกร 1
"
สวัสดิ์ไพบูลย์ นครหลวง 2 ก.พ. 64
สวัสดิ์ไพบูลย์ นครหลวง "
ลิขิตวัสดุ วิเชียร 2 ก.พ. 64
ลิขิตวัสดุ วิเชียร
"
ลิขิตวัสดุ วิเชียร
"
ลิขิตวัสดุ วิเชียร
"
สุ ทธิ พงศ์ก่อสร้าง วิเชียร "
สุ ทธิ พงศ์ก่อสร้าง วิเชียร "
สุ ทธิ พงศ์ก่อสร้าง วิเชียร "
สุ ทธิ พงศ์ก่อสร้าง วิเชียร "
สุ ทธิ พงศ์ก่อสร้าง วิเชียร "
เซนทาโกร รังสิ ต 2 ก.พ. 64
เซนทาโกร รังสิ ต 2 ก.พ. 64
เซนทาโกร รังสิ ต 2 ก.พ. 64

14.00
"
"
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00

รับสินค้ ากลับ
ชนิดสินค้ า
ต้ นทาง
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพด
กากถัว่
กากถัว่
ข้าวโพด
ข้าวโพด
มันเส้น
มันเส้น
มันเส้น
มันเส้น
มันเส้น
มันเส้น
มันเส้น
ข้าวสาลี
ข้าวสาลี
ข้าวสาลี

ปลายทาง

หมายเหตุ

BE LR 4
โกดังทรัพย์สถาพร
BE LR 4
โกดังทรัพย์สถาพร
BE LR 4
โกดังทรัพย์สถาพร
ท่าสิ น นครหลวง
BE LR 1
ท่าสิ น นครหลวง
BE LR 1
โกดัง วิเชียร
เบทาโกร 1
โกดัง วิเชียร
เบทาโกร 1
โกดัง วิเชียร
พีอาร์ นครหลวง
โกดัง วิเชียร
พีอาร์ นครหลวง
โกดัง วิเชียร
พีอาร์ นครหลวง
โกดัง วิเชียร
พีอาร์ นครหลวง
โกดัง วิเชียร
พีอาร์ นครหลวง
โกดัง วิเชียร
พีอาร์ นครหลวง
โกดัง วิเชียร
พีอาร์ นครหลวง
ท่าสิ น นครหลวง
BE LR 4
ท่าสิ น นครหลวง
BE LR 4
ท่าสิ น นครหลวง
BE LR 4

ต่อ
ต่อ
ต่อ

ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ

รู ปภาพที่ 4 ตารางคุมการเดินรถพร้อมรายละเอียด Backhaul

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 694

รู ปภาพที่ 5 เส้นทางที่ทา Backhaul ได้

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

หลังจากที่ได้จบั คู่การทา Backhaul เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นั้น สามารถลดจานวนเที่ยว
ของผูใ้ ห้บริ การขนส่ งภายนอกได้ถึง 137 เที่ยว / 2 เดือน เป็ นเงินทั้งสิ้ น 489,600 บาท/ 2 เดือน แสดงตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจานวนเที่ยวที่ลดลงและต้นทุนค่าขนส่ งที่ลดลง

4.3 ผลการสร้ างแรงจูงใจในการทางานให้ กับพนักงานขับรถได้ มีโอกาสเป็ นส่ วนหนึ่งในผลประโยชน์ ร่วมกัน
กับทางบริษัท(โครงการเถ้ าแก่น้อย)
ผลการวิเคราะห์วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทางานพนักงานขับรถโดยการให้พนักงานขับรถได้มีโอกาส
เป็ นส่ วนหนึ่ งในผลประโยชน์ร่วมกันกับทางบริ ษทั (โครงการเถ้าแก่น้อย) ผูจ้ ดั ได้อา้ งอิงข้อมูลผลสารวจความพึง
พอใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานขับรถขนส่ งสิ นค้า แสดงให้เห็นว่าพนักงานขับรถค่อนข้างมีความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงาน รู ้สึกมัน่ คงในการทางานในระดับปานกลาง รู ้สึกพอใจกับ เงินเดือนกับงานที่เหมาะสม และสวัสดิการ
ของบริ ษทั แต่ในขณะเดียวกันพนักงานขับรถต้องการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจหรื อมีส่วนร่ วมในการทาธุ รกิจกับ
องค์กรค่อนข้างมาก ผูจ้ ดั ทาจึ งได้ทาการเปรี ยบเที ยบระหว่างค่าตอบแทนรายเดื อนของพนักงานกับสิ่ งที่ คาดว่าจะ
ได้รับจากโครงการเถ้าแก่นอ้ ย ดังตารางที่ 4
ตางรางที่ 4 เปรี ยบเทียบค่าตอบแทนที่ได้รับเป็ นรายเดือน
รายรับทีได้ ปัจจุบัน/เดือน
สิ่ งทีค่ าดว่ าจะได้ รับจากโครงการ / เดือน
รายรับ
รายรับ
เงินเดือน
21,000 บาท ค่าจ้างรถเฉลี่ ยต่อเที่ยว
7,500 บาท
จานวนเที่ยวเฉลี่ ย/เดือน
20 เที่ยว
รวมเฉลี่ ยรายรับที่ได้
150,000 บาท
ค่ าใช้ จาย
ค่าน้ ามันเฉลี่ ย/ครั้ง
จานวนครั้งที่เติม
ค่าน้ ามันเฉลี่ ย
ค่าซ่ อมบารุ งเฉลี่ ย
อื่นๆ
ค่างวดรถ
เฉลี่ยรวมค่ าใช้ จ่าย
รายได้ เฉลี่ยสุ ทธิ

21,000 บาท รายได้ เฉลี่ยสุ ทธิ

6,000 บาทเดือน
10 ครั้ง/เดือน
60,000
5,000
1,500
44,250
110,750

บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน
บาท/เดือน

39,250 บาท/เดือน

จากตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบระหว่างสิ่ งตอบแทนรายเดือนของพนักงานขับรถที่ได้รับในปั จจุบนั กับสิ่ งที่คาด
ว่าจะได้รับจากโครงการเถ้าแก่นอ้ ย ทาให้รายได้สุทธิ เฉลี่ยของโครงการมากกว่ารายได้เฉลี่ยสุ ทธิ ปัจจุบนั ที่มีมูลค่า
18,250 บาท แสดงให้เห็ นถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถที่ จะเป็ นการสร้ างแรงจูงใจให้แก่พนักงานขับรถได้ และ
ในทางกลับกันโครงการเถ้าแก่นอ้ ยนั้นยังสามารถทาให้บริ ษทั ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถขนส่ งสิ นค้า เช่น เงินเดือน
พนักงาน ค่าซ่ อมบารุ ง และค่าน้ ามันที่ผนั ผวนตามเศรษฐกิจปั จจุบนั มีมูลค่าทั้งสิ้ น 12,711,000 บาทต่อปี แสดงตาม
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ต้ นทุนทีเ่ กี่ยวข้ องสาหรับบริษัทใช้ ดาเนินธุรกิจในปี 2020
ส่ วนที่ 1 ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขับรถ
เงินเดือนพนักงาน
1,260,000 บาท
ค่าประกันสังคม
45,000 บาท
รวมค่ าใช้ จ่าย
1,305,000 บาท
ส่ วนที่ 2 ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับรถ 10 ล้ อพ่ วง (5 คัน)
ค่าน้ ามัน
3,600,000
ค่าซ่ อมบารุ ง
300,000
ค่าประกันภัย+ประกันสิ นค้า
7,200,000
GPS
216,000
อิ่นๆ
90,000
รวมค่ าใช้ จ่าย
11,406,000
รวมค่ าใช้ จ่ายสุ ทธิ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

12,711,000 บาท

5. การอภิปรายผล
แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการต้นทุนในกระบวนการขนส่ งสิ นค้าโดยใช้ทฤษฎี PDCA มา
ใช้ในการปฏิบตั ิงาน มีผลลัพธ์ออกมาเป็ นที่น่าพอใจถึงแม้ว่าจะยังเพิ่งเริ่ มทาได้ไม่นานแต่พนักงานทุกคนได้มีส่วน
ร่ วมในการช่วยแก้ไขปั ญหาและปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยได้ใช้แนวคิด ECRS ในเรื่ อง
ของ Combine(การรวม) เพื่อเป็ นการลดเวลาในการทางานลง เข้ามาปรั บปรุ งประบวนการโหลดสิ นค้าภายใน
คลังสิ นค้าของบริ ษทั สามารถลดกระบวนการทางานจาก 8 ขั้นตอน เหลือ 6 ขั้นตอน และยังปรับปรุ งเวลาในขั้นตอน
ในการโหลดสิ นค้า ลดลงไปได้ 47 นาที คิดเป็ นร้อยละ 54.02 และยังสามารถโหลดสิ นค้าให้รถขนส่ งสิ นค้าได้เพิ่มขึ้น
จากเดิมได้วนั ละ 6 คัน(ต่อการทางาน 8 ชม./รถตัก 1 คัน) เป็ นวันละ 12 คัน(ต่อการทางาน 8 ชม./รถตัก 1 คัน)
แนวทางการลดต้นทุนค่าขนส่ งโดยใช้วิธีการ Backhaul ลดต้นทุนการขนส่ งเที่ยวเปล่า มาใช้เป็ นแนวทางใน
การลดต้นทุนค่าขนส่ ง ซึ่ งสามารถลดได้เป็ นเงินทั้งสิ้ น 489,600 บาท/ 2 เดือน และยังสามารถลดจานวนเที่ยวของผู้
ให้บริ การขนส่ งภายนอก ที่ไปได้ถึง 137 เที่ยว / 2 เดือน
แนวทางสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กบั พนักงานขับรถได้มีโอกาสเป็ นส่ วนหนึ่ งในผลประโยชน์ร่วมกัน
กับทางบริ ษทั (โครงการเถ้าแก่นอ้ ย) จากการเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานขับรถที่ได้รับปั จจุบนั กับ
สิ่ งที่คาดคิดว่าจะได้รับจากโครงการเถ้าแก่นอ้ ยมีรายได้มากกว่ารายได้เฉลี่ยปั จจุบนั 18,250 บาท/เดือน จะเห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่ารายได้เพิ่มขึ้นสามารถสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานได้ ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถลดต้นทุนที่เกี่ยวกับการขนส่ ง
ออกจากระบบได้ที่มูลค่า 12,711,000 บาทต่อปี และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั การขนส่ งสิ นค้าที่ได้จากพนักงานขับรถมี
แรงจูงใจ ซึ่ งพนักงานที่จะเข้าร่ วมโครงการดังกล่าวจะต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากทางบริ ษทั ก่อน จึงจะสามารถทา
สัญญาร่ วมเข้าโครงการได้
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
ผูจ้ ดั ทาเล็งเห็ นว่า บริ ษทั ควรที่ จะต้องมี การกาหนดเวลาในกระบวนขนส่ งสิ นค้าให้กระชับกว่านี้ โดยใช้
ระบบ RFID เข้ามาควบคุมในการในเรื่ องของการขึ้นลงสิ นค้าภายในบริ ษทั ตั้งแต่การชัง่ น้ าหนักขาเข้าเพื่อที่จะได้ลด
ขั้นตอนและกระบวนการในการขนส่ งสิ นค้าให้เร็ วรวดมากยิง่ ขึ้น แล้วยังช่วยให้บริ ษทั เพิ่มความสามารถในการใช้รถ
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การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

ขนส่ งสิ นค้าภายในและเป็ นการลดจานวนการจ้างรถขนส่ งภายนอกซึ่ งทาให้เกิดต้นทุนขนส่ งตามมา และอีกอย่าง
บริ ษทั ควรที่จะต้องให้ฝ่ายบุคคลมีการประเมินประสิ ทธิ ภาพของพนักงานเป็ นรายบุคคลโดยใช้เครื่ องมือ KPI ในการ
วัดผลการปฏิบตั ิงานเพื่อเป็ นเกณฑ์สาหรับเลือกพนักงานขับรถเข้าร่ วมโครงการเถ้าแก่นอ้ ยในอนาคตไม่เพียงแต่ใน
ส่ วนของพนักงานขับรถเพียงเท่านั้น ยังเหมาะที่จะใช้กบั พนักงานประจาในแผนกต่าง ๆ ได้อีกด้วย
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