
การจดัเส้นทางการขนส่งโฟมให้เป็นการขนส่งเต็มคนัรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ขนส่งวตัถุดิบภายใน ของบริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั                                                         

โดยประยกุตใ์ชจ้ากการขนส่งแบบมิลคร์ัน (MILK RUN) 

 

โดย วิลาสินี   ใจดี 

 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือวางแผนการจดัเส้นทางการขนส่งโฟม เพื่อไม่ให้เกิดเท่ียวรถเปล่า 
กรณีศึกษาบริษทั คอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ในการขนส่งโฟมไปยงั Warehouse และขนส่งจาก 

Warehouse ไปยงัตามตกึที่ผลิต ศึกษาความเป็นไปไดข้องการจดัเส้นทางใหม่ของการขนส่งโฟม ทั้งยงั
วิเคราะห์กลยุทธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งวตัถุดบิภายในบริษทั โดยใชว้ิธีการขนส่งแบบมิลคร์นั 
(Milk Run)  มาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงเส้นทาง ช่วยในการจดัเส้นทางการขนส่งเพ่ือให้รถวิ่งไปตาม
เส้นทางท่ีก าหนดไว ้และเพื่อไม่ให้เกิดเท่ียวรถเปล่าทั้งขาไปและขากลบั เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ขนส่ง ผูว้ิจยัใชก้ารสัมภาษณ์เชิงลึกและเก็บรวบรวมขอ้มูล จากบริษทัคอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ใน
ขอ้มูลส าคญัที่ไดร้ับ ประกอบดว้ย ลกัษณะ รูปแบบ ประเภทของโฟมและประเภทของรถที่ใชบ้รรทุกโฟม 

รวมทั้งแผนการขนส่ง และเวลาในการขนส่ง  

 

บทน า 

การขนส่งโฟมโดยปกติเม่ือส่งสินคา้เสร็จ จะตีรถวิ่งเท่ียวเปล่ากลบัมา WAREHOUSE ท าให้เป็น
การขนส่งท่ีไม่เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งเกดิตน้ทุนของการประกอบการเพ่ิมสูงขึ้นโดยเปล่า ประโยชน์ซ่ึง
ตน้ทุนท่ีเกดิขึ้นมาน้ี นบัเป็นตน้ทุนท่ีไม่ก่อให้เกิดมูลค่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งของ
บริษทัจึงไดใ้ชก้ารขนส่งแบบมิลคร์ัน (MILK RUN) เขา้มาเพ่ือจดัเส้นทางการขนส่งและเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการการขนส่ง ในการจดัเส้นทางการขนส่งเพ่ือให้รถวิ่งไปตามเส้นทางท่ีก าหนดไว ้และ
เพ่ือให้เกิดการขนส่งเต็มคนัทั้งขาไปและขากลบั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และยงัลดอตัราการส้ินเปลืองน ้ามนั

เช้ือเพลิง บริษทัจึงไดเ้อาการขนส่งแบบมิลคร์ัน (MILK RUN) มาประยกุตก์ารขนส่งโฟมภายในบริษทั 

 

 



วตัถุประสงคข์องการวจิยั  

   เพื่อศึกษากระบวนการวางแผนเส้นทางการขนส่งโดยใชว้ธีิการขนส่งแบบมิลคร์นั  

 ปรับปรุงเส้นทางการขนส่งโฟม ดว้ยการประยกุตใ์ชก้ารขนส่งแบบมิลคร์ัน วิเคราะห์ให้
ไดม้าเป็นการขนส่งเต็มคนัรถและเส้นทางท่ีค่อนขา้งดีมาใชป้ฏิบตัิและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง

เท่านั้น 

ขอบเขตของงานวิจยั  

การศึกษาน้ีมุ่งเนน้เร่ืองการจดัเส้นทางการขนส่งโฟมและการขนส่งเต็มคนัรถ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการขนส่งภายในบริษทั โดยเฉพาะการศึกษาเส้นทางปัจจุบนัของขนส่ง ใช ้2 รูปแบบ  
คือขนส่งโฟม และจดัเก็บโฟม  และการขนส่งแบบมิลคร์นั ใชเ้วลา 4 เดือน ศึกษาท่ี คลงัสินคา้พ้ืนท่ี

จดัเก็บโฟม จุดส่งโฟมตาม Production Line และพ้ืนท่ีเก็บโฟมท่ีตึกผลิตโฟม  

ทฤษฎีและงานวิจยัทีเ่ก่ียวขอ้ง 

 ทฤษฎีมิลคร์ัน (Milk Run)  

  หลกัการพ้ืนฐานของระบบมิลคร์นั (MILK RUN) เป็นเอกลกัษ ์เนน้การขนส่งเต็มคนัรถ มี
การวางแผนเวลา และปริมาณเส้นทาง ขนส่งหลายรอบ แบบเต็มคนัรถ เต็มประสิทธิภาพ เป็นรูปแบบที่

ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมากเน่ืองดว้ยการมคี่าใชจ้่ายและระยะเวลาในการขนส่งไม่มากจนเกินไป 

การด าเนินงานของระบบมิลคร์ัน 

  ขั้นตอนที่ 1 เป็นการส ารวจและเก็บ  ขั้นตอนท่ี 2 เป็นการก าหนดตารางเวลา การเดินรถ
ขั้นตอนท่ี 3 การจดัเตรียม บุคลากรที่ใช ้เพื่อการจดัส่งแบบมิลคร์ัน ขั้นตอนท่ี 4 การออกแบบบรรจุภณัฑ์

ขั้นตอนท่ี 4 การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีและอุปกรณ ์ ขั้นตอนท่ี 5 EDI (Electronic data interchange) 

 แนวคิดเกี่ยวกบัโลจิสตกิส์ 

  ระบบทนัเวลาพอดี (Just In Time System: JIT) การผลิตแบบ Just In Time หรือ JIT คือ 
การผลิตหรือการส่งมอบส่ิงของท่ีตอ้งการในเวลาท่ีตอ้งการ ดว้ยจ านวนที่ตอ้งการโดยใชค้วามตอ้งการของ

ลูกคา้เป็นเคร่ืองก าหนดปริมาณการผลิตและการใชว้ตัถุดิบ โดยวตัถุประสงคข์องการผลิตแบบทนัเวลาพอดี 

 

 



การจดัการโลจิสติกส์ 

  ดา้นการจดัการการขนส่ง การขนส่งมีหนา้ท่ีหลกัใน  ความสะดวกทางดา้นเวลาและ
สถานที่ และเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ การจดัการขนส่งท่ีมีจุดมุง่หมาย ไปยงัลูกคา้ผูใ้ชสิ้นคา้อย่างรวดเร็วดว้ย

ตน้ทุนที่มีความสม ่าเสมอมากที่สุด    

แนวคิดเกี่ยวกบัการลดตน้ทนุการขนส่ง       

  กลยุทธ์การขนส่งสินคา้ ทั้งเท่ียวไปและกลบั การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง ดว้ยการ ลด

การวิ่งเท่ียวเปล่าหรือ เพราะการขนส่งโดยทัว่ไปเม่ือส่งสินคา้เสร็จ จะตีรถวิ่งเท่ียวเปล่ากลบัมา          

งานวิจยัต่างประเทศ 

  ศึกษาความเป็นไปไดท้ี่จะน าเอาการขนส่งแบบมิลคร์ันมาใชก้บับริษทั การศกึษาการ

จดัการความร่วมมือในการขนส่งแบบไม่เต็มคนัรถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง 

วิธีการด าเนินงานวิจยั 

 วิเคราะห์ปัญหาท่ีศกึษา 

 ปัญหาหลกัคือเม่ือส่งโฟมเสร็จ จะตีรถวิ่งเท่ียวเปล่ากลบัมา ตอ้งท าการขนส่งโฟมท่ีตอ้งการในเวลา
ที่ตอ้งการ ดว้ยจ านวนที่ตอ้งการ โดยใชค้วามตอ้งการของแผนที่วางไวเ้ป็นเคร่ืองก าหนดปริมาณการผลิต

และการใชว้ตัถุดิบ เพ่ือให้เกิดการผลิตไดอ้ย่างต่อเน่ือง และโฟมตอ้งเต็มคนัทั้งขาไปและขากลบัถึงจะเรียก
ไดว้่าเป็นการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ วตัถุประสงคข์องวิจยัในครั้ งน้ีคือการปรับปรุงเส้นทางการขนส่งดว้ย
การประยกุตใ์ชก้ารขนส่งแบบมิลคร์นั วิเคราะห์ให้ไดม้าเป็นการขนส่งเต็มคนัรถและเส้นทางท่ีค่อนขา้งดีมา

ใชป้ฏิบตัิและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งเท่านั้น    

 

 

 

 

 

 

1.15

เชา้ Cycle supply foam 1 CT (Min) CT Allow.15%

1 WH ไปจา่ย ตกึ 4 20 23

กลบั WH วา่ง 5 6

2 WH ไปจา่ย ตกึ 4 20 23

กลบั WH วา่ง 5 6

3 WH ไปจา่ย ตกึ 4 40 46

กลบั WH วา่ง 5 6

4 WH ไปจา่ย ตกึ 4 25 29

ไปจา่ย ตกึ 2 10 12

กลบั WH วา่ง 5 6

5 จัดงานที ่WH 10 12

WH ไปจา่ย ตกึ 8 33 38

กลบั WH วา่ง 5 6

6 จัดงานที ่WH 16 18

WH ไปจา่ย ตกึ 2 13 15

ไปจา่ย ตกึ 1 22 25

กลบั WH วา่ง 5 6

บา่ย เก็บโฟม

1 ไป กลบั จาก WH วา่ง 10 12

เก็บโฟม ตกึ 6 30 35

2 ไป กลบั จาก WH วา่ง 10 12

เก็บโฟม ตกึ 6 30 35

บา่ย เรอืดว่น

1 ยกงานขึน้ 4 4.6

WH ไปจา่ย ตกึ 8 3 3.5

ไปจา่ย ตกึ 2 5 5.8

กลบั WH วา่ง 3 3.5

Current

ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการขนส่งโฟมและจบัเวลาการขนส่ง  

 



ประยกุตก์ารออกแบบและจดัเส้นทางดว้ยการด าเนินงานของระบบมิลคร์ัน 

 ขั้นตอนในขอ้น้ีทางบริษทัไม่สามารถท าได ้เพราะลกัษณะ และขนาดต่าง ๆ ของโฟมต่างกนัออกไป 
แตกต่างกนัอย่างมากในแต่ละรอบ เพราะไม่สามารถวางมาตรฐานและ Control ความตอ้งการของลูกคา้ได ้
และโฟมไม่สามารถวางมาตรฐานให้เป็นขนาดและลกัษณะเดียวกนัได ้เพราะเรือแต่ละประเภท ใชโ้ฟมก็

ต่างชนิดกนั ซ่ึงเกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบการขนส่งแบบมิลคร์ัน 

ซ่ึงการก าหนดตารางเวลาการเดินรถจะมีการประยกุตใ์ชร้ะบบ E-KANBAN ในการเช่ือมโยงขอ้มูลทั้ง
โรงงานเป็นศุนยก์ลาง ดงัน้ี  Planner วางแผน ฝ่าย Warehouse ที่ดูแลเร่ืองขนส่งโฟมก็สามารถดึงแผนมา
จดัโฟมแลว้ท าการขนส่งเขา้ Production line ไดเ้ลย การจ่ายโฟมจะท าการจดัจ่ายขนส่งล่วงหนา้ 2 วนั เช่น

งานวนัที่ 28 ก็จะตอ้งท างานจดัส่งตั้งแตว่นัท่ี 26 

 

สรุป รูปภาพทั้งสองภาพ แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบการขนส่ง จะเห็นไดช้ดัว่า เส้นทางเปล่ียนการ

ขนส่งเปล่ียนไป จากทีไ่ปส่งแลว้ตีรถเปล่ากลบั Warehouse เลยเพื่อไปจดัโฟมมาส่งอีกรอบ  
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ภาพที่ 2 เปรียบเทียบเส้นทางปัจจุบนักบัเส้นทาง
ที่ปรับปรุงแลว้ 

 



ผลการเปรียบเทียบผลลพัธ์ก่อนและหลงัการใชมิ้ลคร์ัน เขา้มาปรับปรุงการด าเนินงาน                                 

ดา้นการขนส่งโฟม 

 

   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลลพัธ์ก่อนและหลงัการใชม้ิลคร์ัน เขา้มาปรับปรุงการด าเนินงานดา้น

การขนส่งโฟม 

 

สรุปผลการศึกษา  

 จากการไดว้างแผนการจดัเส้นทางการขนส่งโฟมใหม่ให้เป็นการขนส่งเต็มคนัรถ 
กรณีศึกษาบริษทัคอบร้า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยประยุกตจ์ากการขนส่งแบบมิลคร์ัน ท่ีเป็นการขนส่ง
แบบหมุนเวียน ท่ีเนน้การขนส่งแบบเต็มรถ เต็มประสิทธิภาพ ดว้ยการศึกษาการขนส่งโฟมท่ีมีทั้งการขนส่ง

เขา้ Production line และการจดัเก็บโฟมเขา้ Warehouse โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งคือการจดั
เส้นทางใหม่ทั้งหมด การขนส่งเท่ียวรถเปล่าเป็นปัญหาหลกัของการศึกษาวจิยัเร่ืองน้ี ซ่ึงการขนส่งเท่ียวรถ
เปล่าเป็นการขนส่งท่ีเรียกว่าเป็นการขนส่งท่ีไม่มีประสิทธิภาพ เป็นสาเหตุของการเสียตน้ทุนโดยเปล่า
ประโยชน์ การศึกษาหาขอ้มูล ใชก้ารลงพ้ืนท่ีจริง ศึกษาเส้นทางการวิ่งของรถ และการจบัเวลาการขนส่ง
โฟมและการจดัเก็บ จึงไดป้รับปรุงเส้นทางการขนส่งโฟม และท าให้มีรอบการขนส่งท่ีใชเ้วลานานขึ้น แต่

เป็นการขนส่งท่ีเต็มคนัรถ และแต่ละรอบท่ีรถวิ่งมีการขนส่งท่ีไดท้ั้งการขนส่งโฟมและการจดัเก็บภายใน

รอบเดียวกนั จึงไดเ้ส้นทางท่ีค่อนขา้งดีมาใชป้ฏิบตัิและเพ่ิม 

 

 

เสน้ทางปัจจุบนั/รอบ เสน้ทางใหม/่รอบ คนัท่ี1 เสน้ทางใหม่/รอบ คนัท่ี2 
เวลา การขนส่งโฟมประมาณ 25 – 50 นาที 

การเก็บโฟม ประมาณ 40 นาที 
การขนส่งโฟมกบัการแวะ
เก็บโฟม รวมกนัประมาณ  
1:30 นาที 

การขนส่งโฟมกบัการแวะ
เก็บโฟม รวมกนัประมาณ  
50 นาที – 1:30 นาที 

รอบการส่ง 9 รอบ ส าหรับรถ 1 คนั 6 รอบ  7 รอบ 
เท่ียวรถเปล่า มีทุกรอบทุกการขนส่ง นบัเป็น 1 คร้ัง มีเท่ียวรถเปล่าอยูใ่น

ระหว่างการขนส่ง 
มีเท่ียวรถเปล่าอยูใ่น
ระหว่างการขนส่ง 

ตึก/รอบ ขนส่งทั้งหมดไปได ้1-2 ตึกในแต่ละรอบ 
การไปกลบัWH 

ขนส่งทั้งหมดไปได ้3-4 
ตึกในแต่ละรอบการไป
กลบัWH 

ขนส่งทั้งหมดไปได ้3-4 
ตึกในแต่ละรอบการไป
กลบัWH 

ขนส่งเต็มคนั 1 รอบ 2 รอบ 2 รอบ 



กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยการเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และความร่วมมือต่าง ๆจากอาจารยท์ี่
ปรึกษาการปฏิบตัิสหกจิศึกษา อีกทั้งตอ้งขอขอบคณุผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ีแผนก Supply Chain 
Management ทุกท่าน ทา้ยท่ีสุดน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณเจา้ของเอกสารและงานวิจยัทุกท่านท่ีคณะผูจ้ดัท าได้
น ามาอา้งอิงในการวิจยัในครั้ งน้ี จนวิจยัส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี การด าเนินการวิจยัฉบบัน้ีมิอาจส าเร็จลุล่วง

ไปไดด้ว้ยดีหากไม่ไดร้ับความช่วยเหลือ 
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