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บทคดัย่อ 

 

งานวิจยัฉบบัน้ี ไดท้ าการศึกษากระบวนการโลจิสติกส์ของการขนส่งช้ินส่วนประกอบยานยนต์จาก
ผูผ้ลิตช้ินส่วนประกอบ (Supplier) ไปยงับริษทัประกอบยานยนต ์โดยศึกษากรณีของ บริษทั อิจิโกห์ อินดสัตรีส์ 
( ไทยแลนด์ ) จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัผลิตช้ินส่วนประกอบรถยนต์ประกอบอะไหล่ยานยนต์ โดยบริษทัใช้ภาพ
แบบการขนส่งโดยตรง (Directive shipment) ตามเง่ือนไขสัญญาท่ีได้ท าการตกลงกันไว ้โดยผูผ้ลิตช้ินส่วน
ประกอบ (Supplier) เป็นผูรั้บผิดชอบการขนส่งดว้ยตนเอง การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดวิ้เคราะห์เปรียบเทียบตน้ทุนโลจิ
สติกส์ ระหว่างภาพแบบการขนส่งโดยตรง (Directive shipment) กบัภาพแบบการขนส่งแบบวนรับ (Milk run) 
โดยพิจารณาเฉพาะกลุ่มผูผ้ลิตช้ินส่วนประกอบ ท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัชลบุรีและจงัหวดัระยอง ดว้ยการ
สร้างแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นตรง  (Linear programming) และใช้เคร่ืองมือ Solver ในโปรแกรม Excel 
ประมวลผลขอ้มูล เพื่อหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด การวิเคราะห์ตวัอย่างขอ้มูลพบว่าตน้ทุนการขนส่งรวมทั้งหมด 4 คร้ัง
ของวิธีการขนส่งโดยตรงมีค่าเท่ากบั 34,531 บาท โดยเม่ือพิจารณาพาหนะท่ีมีการบรรทุกพบวา่บรรทุกสินคา้ไม่
เต็มคนัรถ จึงใชว้ิธี Saving matrix ท าการก าหนดเส้นทางและจดัล าดบั เพื่อลดระยะทางและจ านวนพาหนะท่ีไม่
จ าเป็นลง ท าใหภ้าพแบบการขนส่งแบบวนรับ (Milk run) มีตน้ทุนการขนส่งลดลงเท่ากบั 14,780.491 บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 42.80 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การขนส่งแบบวนรับ (Milk run) จะช่วยลดตน้ทุนการขนส่งลงได ้
 

 

 



1. บทน า (Introduction) 
อุตสาหกรรมยานยนตน์บัเป็นอุตสาหกรรมหลกัส าคญัท่ีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใหก้บัประเทศ 

มีมูลค่าส่งออกสูงเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ ยงัไม่นับรวม มูลค่าท่ีเกิดขึ้นอนัเน่ืองจากอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง 
นอกจากน้ียงัสามารถกา้วขึ้นสู่การเป็นผูน้ าในภูมิภาคและระดบัโลกดว้ยการมีปริมาณการผลิตรถยนต์มากเป็น
อนัดบัหน่ึงในอาเซียน ปัจจยัส าคญัของการเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต ์เกิดจากการท่ีผูผ้ลิตไดร่้วมทุน
กับผูผ้ลิตยานยนต์ระดับโลก ให้เขา้มาลงทุนเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก และเน่ืองด้วย
บริษทั อิจิโกห์ อินดสัตรีส์ ( ไทยแลนด ์) จ ากดั เป็นบริษทัท่ีท าการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ประเภทอุปกรณ์และท า
การจดัส่งให้แก่ ลูกคา้หรือโรงงานประกอบยานยนต์โดยตรง และเน่ืองด้วยการแข่งขันทางธุรกิจท่ีเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลาและสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบไปทัว่โลกบริษทัต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเภท
ยานยนต ์ตอ้งให้ความส าคญัในเร่ืองของการบริหารจดัการกระบวนการโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเชิงตน้ทุน
เหนือคู่แข่งขนัซ่ึงจะมีส่วนท าให้องคก์รธุรกิจ และอุตสาหกรรมสามารถบรรลุเป้าหมาย การแข่งขนัและอยู่รอด
ต่อไปได ้

จากความส าคญัดงักล่าวการวิจยัคร้ังน้ี จึงท าการศึกษา การลดตน้ทุนโลจิสติกส์ในดา้นการขนส่ง

ช้ินส่วนและอะไหล่ยานยนต ์ท่ีท าการจดัส่งจากผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถุดิบ (Supplier) 10 บริษทั ไดแ้ก่ Takahata, 

Technoplas, Fabrinet, Todenko, Nitto matax, Giant Interholding, Fine webtech, Foamtec, Piolax และ 

Sunningdale Tech  มายงับริษทั โดยปัจจุบนัวิธีการ การจดัส่งช้ินส่วนประกอบ เป็นหนา้ท่ีของ Supplier โดยใช้

วิธีการขนส่งในรูปแบบเครือข่ายการขนส่งแบบตรง (Direct shipment) ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือ วิธีน้ีท าใหบ้รรทุก

สินคา้ไม่เตม็คนัรถ อาจจะท าใหต้น้ทุนในการขนส่งท่ีสูง ซ่ึงผูจ้ดั Supplier ท าการคิดราคาบวกเพิ่มมาในใบเสนอ

ราคา (Invoice) อาจจะยงัไม่ไดเ้ป็นวิธีการขนส่งท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการใชร้ถบรรทุกไม่คุม้ค่าท่ีสุดในการ

ขนส่งในแต่ละรอบ ซ่ึงในงานวิจยัคร้ังน้ี จะน ารูปแบบการขนส่งแบบว่ิงรอบ (Milk Run) มาท าการเปรียบเทียบ

กบัการขนส่งในรูปแบบเดิม และวิเคราะห์ พิจารณา ถึงความเป็นไปไดใ้นการน าวิธีดงักล่าวมาใชเ้ป็นทางเลือก

ของการขนส่งช้ินส่วนของลูกคา้แต่ละราย โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบตน้ทุนในการขนส่งเอง อาจจะสามารถลด

ตน้ทุนโลจิสติกส์ลงได ้

 

 

 



2. ทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์  ตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีปรากฏในงบการเงินทัว่ไปมกัจะแสดงเฉพาะรายการ

ค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีมีการเบิกจ่ายไปตามจริง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์

ทั้งหมด ดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีแทจ้ริงอาจไม่มีการบนัทึกไวใ้ห้ชดัเจน ดงันั้นส่ิงแรกท่ีผูวิ้เคราะห์ตน้ทุนโลจิสติกส์ตอ้ง

ท าคือพิจารณาจ าแนกประเภทของตน้ทุนโลจิสติกส์ ส่วนในการจดัท าระบบตน้ทุนโลจิสติกส์นั้น อาจท าการ

ปรับเปล่ียนบางรายการตามความเหมาะสมกับลกัษณะเฉพาะของแต่ละธุรกิจ หลงัจากได้ขอ้มูลตน้ทุนโลจิ

สติกส์ท่ีมีความชัดเจนมากขึ้นแลว้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน

ดา้นโลจิสติกส์ 

เครือข่ายการขนส่งแบบตรง (Direct shipment) ในการเลือกแบบเครือข่ายการขนส่งแบบตรง หมายถึง 

การขนส่งสินคา้ จากผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ(Supplier) โดยตรง ไปยงัร้านคา้ปลีกหรือลูกคา้รายยอ่ยในแต่ละราย โดยไม่

ผา่นคลงัสินคา้หรือศูนยก์ระจายสินคา้และไม่มีการถ่ายโอนยานพาหนะระหวา่งการขนส่ง  

การขนส่งแบบวิ่งรอบ (Milk Run) การขนส่งแบบว่ิงรอบ (Milk Run) คือ เส้นทางซ่ึงรถบรรทุกขนส่ง

สินคา้จากผูจ้ดัส่งสินคา้หน่ึงไปยงัผูจ้ดัส่งสินคา้หลายแห่ง และรวบรวบไปยงัร้านคา้ปลีกแห่งหน่ึงหรือลูกคา้

แห่งหน่ีง หรือรถบรรทุกขนส่งจากไปยงัร้านคา้ปลีกแห่งหน่ึงหรือลูกคา้แห่งหน่ีงไปยงัไปยงัร้านคา้ปลีกอีกหน่ึง

หรือลูกคา้อีกแห่งหน่ีง และกลบัมาท่ีผูจ้ดัส่งสินคา้  

ก าหนดการเชิงเส้นตรง (Liear programming) เป็นเทคนิคท่ีใช้ในการจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง

จ ากดั ขององค์กรหรือบริษทัให้เกิดความคุม้ค่ามากท่ีสุด โดยในการใช้วิธีการก าหนดการเชิงเส้นตรง (Linear 

Programming) จะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมาย (Objective) ให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไข (Constraints) ของฟังก์ชัน 

(Function) ท่ีสร้างขึ้น และเป็นฟังกช์นัเชิงเส้น (Linear function)  

 

3. วิธีด าเนินการ 

3.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของบริษัท อจิิโกห์ อนิดัสตรีส์(ไทยแลนด์) จ ากดั 

 บริษทัท าการผลิตช้ินส่วนประกอบรถยนต ์ผลิตภณัฑห์ลกั จะผลิตเก่ียวกบั ไฟหนา้รถ ไฟทา้ยรถ กระจก 

เป็นตน้ 

 



3.2 โครงสร้างโซ่อุปทานของบริษัท อจิิโกห์ อนิดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั  

บริษทัอิจิโกห์ อินดสัตรีส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั มีลูกคา้ (Customer) หลกั ทั้งหมด 3 ราย คือ Ford, Nissan, 

Toyota,  ในส่วน Supplier ใหก้บับริษทัอิจิโกห์ฯ จ ากดั ช้ินส่วนหลกัๆท่ีจะท าการสั่งซ้ือ คือ PCBA Assy, Outer 

Lens, Harness เป็นตน้ โดยบริษทัเป็นการผลิตแบบ JIT ซ่ึง Supplier ท่ีมีพื้นท่ีตั้งอยูใ่นเขต จงัหวดัชลบุรีและ

ระยองมีทั้งหมด 10 ราย Takahata, Technoplas, Fabrinet, Todenko, Nitto, Giant, Fine webtech, Foamtec, Piolax, 

Sunningdale โดยมีปริมาตรในการสั่งซ้ือแต่ละคร้ัง และมีการเผ่ือพื้นท่ีในการจดัเรียง 10% 20% 30% 40% ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ค านวณต้นทุนในการขนส่ง 

 ดว้ยระบบการขนส่งทางบก การจดัส่งแต่ละคร้ังของการติดต่อสั่งซ้ือกบัแต่ละบริษทัจะมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิด

จากกระบวนการขนส่งทั้งหมดจาก 4 ส่วน คือ ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง ค่าบ ารุงรักษารถยนตข์นส่ง ค่าเส่ือมราคา

รถยนตข์นส่ง และค่าแรงพนกังานขบัรถ  

 



ตารางแสดงเมตริกซ์ระยะทางระหว่างบริษัทอจิิโกห์ อนิดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั กบับริษัทผู้ผลติชิ้นส่วน

ประกอบ (Supplier) ท้ัง 10 บริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 การค านวณหาต้นทุนการขนส่งท่ีต ่าท่ีสุดด้วยวิธีการขนส่งโดยตรง (Directive 

shipment) จากขอ้มูลตน้ทุนการขนส่ง สามารถสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือสนบัสนุน

การตดัสินใจ ในการจดัเลือกประเภทรถยนตข์นส่งของบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนประกอบในแต่ละคร้ัง ตามเง่ือนไข

ต่างๆ โดยแบ่งโดยอาศยัแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear programming) และแกปั้ญหาโดยง่ายดว้ย

เคร่ืองมือ Solver 

การสร้างแบบจ าลองโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear programming) 

ตวัแปรการตดัสินใจ  𝑅𝑖𝑗   :  จ านวนรอบการขนส่งโดยรถยนตข์นส่งประเภท j ของบริษทั i 

ตวัแปรวตัถุประสงคห์ลกั  𝑍𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡   : ตน้ทุนการขนส่งโดยตรง 

ก าหนดให้   i  : บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนประกอบ (Supplier) 10 บริษทั 

    j  : ประเภทของรถยนตข์นส่ง 3 ประเภท 

 



สมการวัตถุประสงค์หลกั (Objective function)  คือ 

Min           𝑍𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡  =  ∑ ∑ 𝑅𝑖𝑗[𝑌𝑖(𝐶𝐹𝑗 + 𝑀𝑗
3
𝑗=1

10
𝑖=1 + 𝑆𝑗) + 𝐻]     (3.3) 

สมการข้อจ ากดั (Constraints) คือ 

              ∑ 𝑉𝑗𝑅1𝑗
3
𝑗=1  ≥  𝐵1 ∑ 𝑉𝑗𝑅2𝑗

3
𝑗=1  ≥  𝐵2 ∑ 𝑉𝑗𝑅3𝑗

3
𝑗=1  ≥  𝐵3

 ∑ 𝑉𝑗𝑅4𝑗
3
𝑗=1  ≥  𝐵4 ∑ 𝑉𝑗𝑅5𝑗

3
𝑗=1  ≥  𝐵5 ∑ 𝑉𝑗𝑅6𝑗

3
𝑗=1  ≥  𝐵6 

 ∑ 𝑉𝑗𝑅7𝑗
3
𝑗=1  ≥  𝐵7 ∑ 𝑉𝑗𝑅8𝑗

3
𝑗=1  ≥  𝐵8 ∑ 𝑉𝑗𝑅9𝑗

3
𝑗=1  ≥  𝐵9

 ∑ 𝑉𝑗𝑅10𝑗
3
𝑗=1  ≥  𝐵10     

 

 

การแก้ปัญหาจากแบบจ าลองด้วยเคร่ืองมือ Solver 

 

 

 

 

 

 

การตั้งค่าในการค านวณหาต้นทุนขนส่งต ่าสุด 

  

 

 

 

ปริมาตรบรรทุกรวมของรถยนตข์นส่ง * จ านวนรอบการขนส่งของรถยนต ์

≥ ปริมาตรรวมช้ินส่วนท่ีขนส่งในแต่ละคร้ัง 



ผลการค านวณดโดยการ Solver อธิบายไดว้า่ผลรวมตน้ทุนการขนส่งโดยตรง (Directive shipment) ท่ีต ่า

ท่ีสุดของขอ้มูลค าสั่งซ้ือท่ี 1 ตามเง่ือนไขสมการขอ้จ ากดั ท าใหต้น้ทุนการขนส่งท่ีต ่าท่ีสุดตามสมการ

วตัถุประสงคห์ลกั 8,527 บาท เม่ือเพิ่มพื้นท่ีส าหรับการจดัเรียงขึ้นอีกร้อยละ 10ท าใหต้น้ทุนการขนส่งท่ีต ่าท่ีสุด

ตามสมการวตัถุประสงคห์ลกั 8,668 บาท เม่ือเพิ่มพื้นท่ีส าหรับการจดัเรียงขึ้นอีก 10% ท าใหต้น้ทุนการขนส่งท่ีต ่า

ท่ีสุดตามสมการวตัถุประสงคห์ลกั 8,668 บาท เม่ือเพิ่มพื้นท่ีส าหรับการจดัเรียงขึ้นอีก 20% 30% และ40% ท าให้

ตน้ทุนการขนส่งท่ีต ่าท่ีสุดตามสมการวตัถุประสงคห์ลกั 8,676 บาท 

3.5 การค านวณหาต้นทุนการขนส่งท่ีต ่าท่ีสุดด้วยวธีิการขนส่งแบบวนรับ (Milk run) จะเลือก
พิจารณารถยนตข์นส่งท่ียงับรรทุกช้ินส่วนประกอบไม่เต็มคนัรถและสามารถรวมลูกรายอ่ืนๆเขา้ไปดว้ยไดต้าม

วิธีการ Saving matrix สามารถสร้างเมตริกซ์การประหยดั (Saving matrix) ไดด้งัน้ี 

 

วิธีค านวณ ขั้นตอนท่ี 1 เร่ิมจากบรรทุกสินคา้ในคนัใหญ่กวา่ใหเ้ตม็ก่อน  

    ขั้นตอนที่ 2 จากเมตริกซ์การประหยดั (Saving matrix) การประหยดัมากท่ีสุดเขา้ดว้ยกนัก่อน หาก

ปริมาตรบรรทุกรวมไม่เกินกวา่ขนาดจ ากดัของรถยนตข์นส่งนั้นใหบ้รรทุกรวมลงใน

รถยนตข์นส่งคนัเดียวกนั และหากไม่สามารถรวมเขา้กนัไดใ้หจ้ดัส่งใหจ้ดัการขนส่ง

นั้นแยกตามรถยนตข์นส่งเดิม 

    ขั้นตอนที่ 3 ท าการจดัเรียงล าดบัขนส่ง โดยพยายามจดัใหมี้ระยะทางสั้นท่ีสุด 

 

 



จากเคร่ืองมือ Solver เม่ือพิจารณาจดัใหมี้การขนส่งแบบวนรับ ดว้ยวิธี Saving matrix จะไดว้า่ เส้นทางท่ี 

1 ไดแ้ก่ Ichikoh, Technoplas, Todenko, Nitto, Ichikoh ตน้ทุนการขนส่ง คือ 1630.735บาท เส้นทางท่ี 2 ไดแ้ก่ 

Ichikoh, Foamtec, Fine webtech, Giant, Ichikoh ตน้ทุนการขนส่ง คือ 1248.016 เส้นทางท่ี 3 ไดแ้ก่ Ichikoh, 

Takahata, Fabrinet, Piolax, Sunningdale, Ichikoh ตน้ทุนการขนส่ง คือ 1059.631 บาท เส้นทางท่ี 4 ไดแ้ก่ Ichikoh, 

Sunningdale, Ichikoh ตน้ทุนในกราขนส่ง 620.066 บาท รวมการขนส่งเท่ียวน้ี 4558.448 และท าการค านวณดว้ย

วิธีในการเผ่ือ พื้นท่ี 10% 20% 30% และ 40% 

4. เปรียบเทียบผลรวมของต้นทุนการขนส่งจากท้ัง 2 วิธี 

 จากการค านวณผลรวมของตน้ทุนการขนส่งโดยตรงตามท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหา แบบจ าลองโปรแกรม

เชิงเส้นตรง (Linear programming) เปรียบเทียบกบัตน้ทุนการขนส่งแบบวนรับ เม่ือพฒันาการก าหนดและจดั

เรียงล าดบัเส้นทางใหม่ ดว้ยวิธี (Saving matrix) ซ่ึงสามารถสรุปตน้ทุนการขนส่งของขอ้มูลทั้งหมด 4 ชุด ได้

ดงัน้ี  

ชุดข้อมูล 
ค าส่ังซ้ือ 

พื้นท่ีเผ่ือ 
จัดวาง 

ต้นทุนการ
ขนส่ง
โดยตรง 
(บาท) 

ต้นทุนการ 
ขนส่งวนรับ 

(บาท) 

ผลต่างต้นทุน 
(บาท) 

% ความ
แตกต่าง 

 
 

รวม 

0% 34,531 19,750.51 14,780.491 42.80% 
10% 34,672 21,531.34 13,140.661 37.90% 
20% 34,712 21,795.45 12,916.548 37.21% 
30% 34,712 21,795.45 12,916.548 37.21% 
40% 34,712 21,795.45 12,916.548 37.21% 

  

 

 

 



และแสดงแผนภูมิเปรียบเทียบผลรวมของตน้ทุนการขนส่งทั้ง 2 วิธี โดยท่ีไม่มีการเผื่อพื้นท่ีส าหรับการ

จดัวาง รวมทั้งเม่ือมีการเผื่อพื้นท่ีส าหรับการจดัวาง ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 ร้อยละ 30 และร้อยละ 40 ดงัรูป 

 

5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการเปรียบเทียบตน้ทุนการขนส่งทั้ง 2 วิธี พบว่าการใช้วิธีการขนส่งแบบวนรับ (Milk Run) จะ
สามารถลดตน้ทุนการขนส่งจากวิธีการขนส่งโดยตรง (Directive shipment) ตามปกติลงไดม้าก โดยเม่ือมีการ
ขนส่งจากบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนประกอบ (Supplier) หลายๆบริษทัในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั หรือในเส้นทางการขนส่ง
เดียวกนั ในเวลาเดียวกนั โดยเฉพาะในกลุ่มบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนประกอบ (Supplier) ท่ีอยู่ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั
และมีปริมาตรของการขนส่งแต่ละแห่งไม่มากนกั 

5.2 ข้อเสนอแนะ 
- ระยะเวลาการขนส่งและว่าตน้ทุนการขนส่งจะลดลงต ่าจริงแต่เวลาในการขนส่งจริงแต่ละคร้ังอาจตอ้งใชเ้วลา
มาก  
- การท าวิจยัคร้ังน้ีเป็นเพียงการเลือกชุดขอ้มูลการสั่งซ้ือจ านวน 1 เดือน อาจไม่ครอบคุมปัญหาในทุกกรณี  
- การท าวิจยัคร้ังหนา้ อาจจะตอ้งพิจารณาดา้นน ้าหนกัในการบรรทุกส าหรับรถยนตข์นส่งแต่ละประเภท 
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