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บทคดัย่อ 

งานวิจัยน้ีด าเนินการภายใด้กรอบแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการท างานและหาแนวทางในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ โดยเป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการท างานของ Team HOP และการใชง้านรถขนส่งระหว่างคลงัสินคา้

ของบริษทั ซีว่า โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ท่ีคลงัสินคา้ CEVA – Michelin TSW โดยมีเป้าหมายและวดัถุประสงคเ์พื่อ

ปรับปรุงหรือหาแนวทางในการปฎิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จากงานศึกษาวิจยัพบว่ากระบวนการด าเนินงานของ 

Team HOP ในปัจจุบนั การท างานของ Team HOP นั้นจะมี Supervisor คอยออกค าสั่งว่าตอ้งน าสินคา้ไปส่งคลงัไหนก่อน

ให้กบัพนกังานหนา้ท่า ( Tally ) และพนกังานหนา้ท่า ( Tally ) จะแจง้ขอ้มูลต่อให้กบัพนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟท ์( Forklift ) 

ซ่ึงจากการรับค าสั่งท่ีถูกส่งต่อมานั้น ท าให้เกิดปัญหาดา้นการส่ือสารส่งผลให้มีการท างานท่ีผิดพลาด มีการโหลดสินคา้ผิด

และส่งสินคา้ผิดเร่ือยมาและในกระบวนการท างานของ Team HOP นั้นมีการท างานท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็น

กระบวนการท างานท่ีซ ้ าซ้อน หลงัจากไดท้ าการปรับปรุงแลว้นั้น สามารถลดขั้นตอนการท างานจากทั้งหมด 16 ขั้นตอน 

เหลือ 14 ขั้นตอน นอกจากน้ียงัสามารถลดจ านวนพนักงานไปได ้1 ต าแหน่ง ในส่วนของการใช้งานรถขนส่งระหว่าง

คลงัสินคา้ในปัจจุบนั พบว่าประสิทธิภาพการใชง้านรถขนส่งเฉล่ียอยู่ท่ี 98% ซ่ึงถือว่าสูงมากแต่เม่ือสังเกตจากขอ้มูลท่ีได้

รวบรวมมานั้นจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการใชง้านรถขนส่งไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพมากถึง 140 เท่ียว หรือคิดเป็น 16% 

จากทั้งหมด ซ่ึงส่งผลให้เกิดความไม่คุม้ค่าในการท างานและค่าใช้จ่ายท่ีเสียไปให้กับว่าจ้างรถขนส่ง โดยหลงัจากได้

น าเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพแลว้น ามาค านวณว่าถา้สามารถปฏิบติัตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและน า

รูปแบบการขนส่งเต็มคนัหรือเหมาคนั (FTL – Full Truck Load) มาเป็นหลกัในการท างาน  ท าให้เท่ียวรถขนส่งนั้นลดลง

เหลือ 125 เท่ียว จาก 140 เท่ียว ซ่ึงสามารถท าให้ประสิทธิภาพในการใชง้านรถขนส่งระหว่างคลงัสินคา้เกิดผลสูงสุดและ

สามารถลดจ านวนการขนส่งท่ีไม่จ าเป็น อีกทั้งยงัเป็นการลดตน้ทุนในการขนส่ง 

1. บทน า ( INTRODUCTION ) 

คลงัสินคา้ก็เป็นส่วนหน่ึงของระบบชพัพลายเชนหรือโซ่อุปทานเช่นกนั ดงันั้นหากเรามีการจดัการหรือบริหาร

อยา่งมีประสิทธิภาพตั้งแต่การจดัล าดบัการรับสินคา้ท่ีเขา้มาภายในคลงัสินคา้การเก็บสินคา้ การหยิบสินคา้รวมไปถึงการ

ขนส่งสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถส่งสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ไปยงัจุดหมายปลายทางท่ีถูกตอ้ง 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพก็จะท าให้บริษทัหรือองคก์รนั้น ๆ มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัทางธุรกิจสูง แต่ปัญหาส่วน

ใหญ่ของคลงัสินคา้อาจมาจากการบริหารท่ีไม่มีประสิทธิภาพมีสินคา้คงคลงัมากเกินความจ าเป็น การรับสินคา้รวมไปถึง

การจดัเกบ็สินคา้มีความล่าชา้หรือการไม่สามารถส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้ไดท้นัเวลาตามก าหนดไว ้เช่นเดียวกบังานวิจยัฉบบัน้ี 

โดยผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาเก่ียวกับการใช้งานรถขนส่งสินคา้ระหว่างคลงัสินค้าท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารจัดการ

คลงัสินคา้ของบริษทั ซีว่า โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ Team HOP และเน่ืองจากทาง

โรงงานผลิตสินคา้ไม่สามารถท าการแยกประเภทของสินคา้ไดใ้นแต่เท่ียวการขนส่ง ซ่ึงจะถูกส่งมาท่ีคลงัสินคา้ CEVA – 



Michelin TSWโดยคลงัสินคา้จะแบ่งออกเป็น 3 คลงั ซ่ึงทางบริษทัจึงจ าเป็นตอ้งว่าจา้งรถขนส่ง เพ่ือท าการเคล่ือนยา้ยสินคา้ 

โดยการท างานของรถขนส่งระหว่างคลงัสินคา้ คือ การเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปยงัคลงัสินคา้ตามประเภทของสินคา้นั้น ๆ ดว้ย

เหตุน้ีผูจ้ดัท าจึงตอ้งศึกษาและรวบรวมขอ้มูลการด าเนินการของรถขนส่งระหว่างคลงัสินคา้ของบริษทั พบว่า มีจ านวน 93 

เท่ียวจากทั้งหมด 882 เท่ียว ท่ีไม่สามารถใชง้านไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ ซ่ึงท าให้ผูจ้ดัท าสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการ

ท างานของ Team HOP และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใชง้านของรถขนส่งระหว่างคลงัสินคา้ เพ่ือปรับปรุงหรือหาแนวทาง

ในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนในกระบวนการท างานของ Team HOP และการใช้งานรถขนส่งระหว่าง

คลงัสินคา้ใหบ้ริษทัสามารถด าเนินกิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ทบทวนวรรณกรรม ( LITERATURE REVIEW ) 

 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ลิปดา ถนอมทรับย์ (2551) ได้ท าการศึกษาวิจัยเ ร่ือง “ การพัฒนาตัวช้ีวัด ประสิทธิภาพการขนส่งของ

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเหล็ก ” เพ่ือศึกษาปัจจยัคุณลกัษณะทัว่ไป ของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กเพ่ือ

เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการขนส่งของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเหล็ก เพ่ือเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการขนส่งของผูป้ระกอบการในอุสาหกรรมเหล็ก จ าแนกตามปัจจยัคุณลกัษณะ

ผูป้ระกอบการเพ่ือน าเสนอตัวช้ีวดัประสิทธิภาพการขนส่งของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเหล็ก ประชากร คือ 

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเหล็ก ท่ีเป็นสมาชิกสามญัของสถาบนัเหล็กกล้า แห่งประเทศไทยในเขตกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล จ านวน 58 บริษทั มีกลุ่มตวัอยา่ง 51 บริษทั ระเบียบวิธีการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ท าการวิเคราะห์โดยวิธีการหาค่าร้อยละ แจกแจงความถ่ี ค่าเฉล่ียเลขาคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติไดแ้ก่ สถิติเชิงอนุมาน (ANOVA) โดยใชเ้คร่ืองมือ F-test หาค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 

(Least Significant Difference) ซ่ึงประมวลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ คุณลกัษณะทัว่ไปของผูป้ระกอบการ 

ในอุตสาหกรรมเหล็ก ส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจเป็นบริษทั (มหาชน) จ ากดั มีเงินลงทุนตั้งแต่ 200 ลา้นบาทข้ึนไป มีพนกังาน

อยู่ระหว่าง 501-1,000 คน มีรถบรรทุกอยู่ระหว่าง 41-60 กัน และมีพนักงานขับรถบรรทุกสินค้าระหว่าง 41-60 คน 

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเหล็ก ให้ความส าคญัต่อประสิทธิภาพ การขนส่งของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเหล็ก 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการเงินมากท่ีสุด ส่วนลูกคา้ดา้นกระบวนการภายในและ

ดา้นการเรียนรู้ และการเติบโตอยูใ่นระดบัมาก การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขนส่งของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม

เหลก็ จ าแนกตามประเภทของกิจการขนาดการลงทุน จ านวนพนกังานของกิจการพบว่า ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง

กนัแต่การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการขนส่งของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเหล็กจ าแนกตามจ านวนรถบรรทุกและ

จ านวนพนักงานขบัรถ พบว่าในภาพรวมไม่แตกต่างกนั แต่รายไดแ้ตกต่างกนั ในดา้นมุมมองการเรียนรู้และการเติบโต 

ผลการวิจยัไดมี้การน าเสนอ ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพการขนส่งของผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมเหลก็ ทั้ง 4 ดา้น จ านวน 15 

ตวัช้ีวดั ประกอบดว้ย ตวัช้ีวดัดา้นการเงินจ านวน 1 ตวัช้ีวดั ดา้นลูกคา้จ านวน 4 ตวัช้ีวดั ดา้นกระบวนการภายในจ านวน 7 

ตวัช้ีวดั และดา้นการเรียนรู้และการเติบโตจ านวน 3 ตวัช้ีวดั 

อภิญญา ไกรส าโรง (2555)  ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง “ การปรับปรุงระบบการจดัการคลงัสินคา้โรงงานผลิตสี  ” 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมศกัยภาพการเบิกจ่ายสินคา้ส าเร็จรูปใหร้วดเร็วมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัสามารถเพ่ิมผลิตภาพการเบิกจ่ายสินคา้ให้



สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยท าการพิจารณาแกไ้ขในขั้นตอนการรับใบก ากบัสินคา้ การ

จบักลุ่มสินคา้การออกรายงานการน าออกสินคา้ การแยกสินคา้ตามรายการของลูกคา้ และการตรวจเช็คสินคา้ข้ึนรถจากการ

ทดลองประยุกต์ใช้ระบบ Location Code และโปรแกรมระบบการจดัการคลงัสินค้า (Warehouse Management  System : 

WMS) ของโรงงานกรณีศึกษา ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสามารถลดระยะเวลาในการรับใบก ากบัสินคา้ไดท่ี้ 37.5 % 

ลดระยะเวลาในการจบักลุ่มสินคา้อยูท่ี่ 33.33 %ลดการออกรายงานการน าสินคา้ออกท่ี 50 % ลดระยะเวลาในการแยกสินคา้

ตามประเภทของลูกคา้อยูท่ี่ 44.44 % และลดระยะเวลาในการตรวจเช็คสินคา้ข้ึนรถได ้27.78  ซ่ึงโดยภาพรวมของการศึกษา

น้ีสามารถช่วยลดเวลาไดถึ้ง 27.78 % เม่ือเปรียบเทียบกบัวิธีการท างานแบบเก่าท่ีใชใ้นกระบวนการการเบิกจ่ายสินคา้ได ้

3. วธีิการวจิัย ( RESEARCH METHODOLOGY ) 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษากระบวนการท างานของ Team HOP และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใชง้านรถขนส่ง

ระหว่างคลงัสินคา้ของบริษทั ซีว่า โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จ ากดั ท่ีคลงัสินคา้ CEVA – Michelin TSW ซ่ึงมีวิธีด าเนินการ

ศึกษาดงัน้ี  

3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั แบ่งเป็น 1. ก าหนดขอบเขตการศึกษา 2. ศึกษากระบวนการท างานของคลงัสินคา้ 

3. วิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 4. แนวทางการแกไ้ขปัญหา 5. สรุปผลการปรับปรุง   

3.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 1. การสัมภาษณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์ผูท่ี้ปฏิบติังานในแต่ละส่วน    2. การ

สังเกต โดยเป็นการสังเกตกระบวนการท างานทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในการท างานของ Team HOP  3. การบนัทึก โดยเป็นการ

บนัทึกรอบรถรวมถึงบนัทึกรายละเอียดสินคา้ จ านวนของสินคา้ท่ีบรรทุก 

3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานหนา้ท่า ( Tally ) จ านวน 3 คน, พนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟท ์( Forklift ) 

จ านวน 6 คน, พนกังานขบัรถคอนเทนเนอร์ ( HOP Transports ) จ านวน 2 คน 

3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ประกอบดว้ยทฤษฎีลีน เพ่ือลดความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการท างานของ 

Team HOP ดว้ยหลกัการ ECRS เพ่ือลดกระบวนการท่ีซ ้ าซอ้นและลดกระบวนการท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และการใชง้าน

รถขนส่งระหว่างคลงัสินคา้จะใชรู้ปแบบการขนส่งเต็มคนัหรือเหมาคนั ( FTL – Full Truck Load ) เพื่อประหยดัตน้ทุนใน

การขนส่งและสามารถใชร้ถขนส่งระหวา่งคลงัสินคา้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการบนัทึก น าปัญหาท่ีพบมาท าการวิเคราะห์ท่ีส่งผล

กระทบในการท างานเพื่อปรับปรุงหรือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ซ่ึงในการวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขั้นตอนกระบวนการด าเนินงานในปัจจุบนัของ Team HOP  
ปัญหา ในการท างานจะมี Supervisor ออกค าสั่งว่าตอ้งน าสินคา้ไปส่งคลงัไหนก่อนให้กบัพนกังานหนา้ท่า    ( Tally ) 

และพนกังานหนา้ท่า ( Tally ) จะแจง้ขอ้มูลต่อให้กบัพนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟท ์( Forklift ) ซ่ึงจากการรับค าสั่งท่ีถูกส่ง

ต่อมานั้น ท าให้เกิดปัญหาด้านการส่ือสารส่งผลให้มีการท างานท่ีผิดพลาด มีการโหลดสินคา้ผิดและส่งสินคา้ผิด

เร่ือยมาและในกระบวนการท างานของ Team HOP นั้นมีการท างานท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นกระบวนการ

ท างานท่ีซ ้าซอ้น ซ่ึงกระบวนการท างานจะเป็นภาพประกอบท่ี 1 



แนวทางการแก้ไข เป็นการน าทฤษฎี ECRS ตามแนวคิดลีนมาใช้โดยเป็นการใช้ E ( Eliminate ) การก าจัด และ R 

( Rearrange ) การจดัใหม่ ของ ECRS ซ่ึงเป็นการก าจดัการท างานท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และการจดัใหม่เป็นช่วยขจดั

ความซ ้ าซ้อนของการด าเนินงานบางอย่างของ Team HOP ท่ีเกิดข้ึนระหว่าง HOP Transports กับ Tally – HOP โดย

หลงัจากไดรั้บการปรับปรุงและกระบวนการท างานจะไดด้งัภาพประกอบท่ี 2 

ภาพประกอบท่ี 1 Flow Chart Swimlane – Working Process of Team HOP ก่อนปรับปรุง 

ภาพประกอบท่ี 2 Flow Chart Swimlane – Working Process of Team HOP หลงัปรับปรุง 

2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใชง้านรถขนส่งสินคา้ระหวา่งคลงัสินคา้ในปัจจุบนั 
ปัญหา การใชง้านรถขนส่งไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ กล่าวคือ ในแต่ละเท่ียวการขนส่งนั้น รถขนส่งไม่ไดว่ิ้งเตม็ตูต้ลอด

ทุกเท่ียว ท าให้เกิดค่าใชจ่้ายในการขนส่งท่ีไม่จ าเป็น ซ่ึงลกัษณะการขนส่งในปัจจุบนัเป็นการโหลดสินคา้แยกเป็นของ

แต่ละคลงัไป โดยจะโหลดแบบแยกชนิดสินคา้หรือรวมกนัทั้ง Pallet, HOP, Outbound ให้เต็มตูห้รือไม่เต็มตูก้็ไดแ้ต่

ตอ้งไปปลายทางเดียวกนั 

แนวทางการแก้ไข เป็นการน ารูปแบบการขนส่งเต็มคนัหรือเหมาคนั ( FTL – Full Truck Load ) มาเป็นหลกัในการ

ท างาน ซ่ึงแนวทางการแกไ้ขท่ีได ้คือ การเพ่ิมรูปแบบการโหลดสินคา้เป็นการโหลดในลกัษณะรวมกนัของคลงัสินคา้

ปลายทาง เน่ืองจากการค านวณค่าขนส่งนบัเป็นเท่ียวจึงไม่เป็นปัญหาส าหรับการขนส่งหลายคลงัในแต่ละเท่ียว เพ่ือให้

สามารถใชป้ระสิทธิภาพในการขนส่งใหไ้ดม้ากท่ีสุด 



4. ผลการศึกษา ( RESEARCH FINDING ) 

ภาพประกอบท่ี 3 กราฟแสดงเปอร์เซ็นสถานะของตูค้อนเทนเนอร์ท่ีเตม็ตูแ้ละไม่เตม็ตู ้

กราฟจะแสดงให้เห็นจ านวนเท่ียวรถขนส่งท่ีบอกสถานะของตูค้อนเทนเนอร์ โดยจะแบ่งเป็นสองสถานะ คือ เตม็

ตูแ้ละไม่เต็มตู ้ซ่ึงจากกราฟจะเห็นเท่ียวรถขนส่งท่ีไม่เต็มตูน้ั้นมีจ านวนมากถึง 140 เท่ียว คิดเป็น 16% จากเท่ียวรถขนส่ง

ทั้งหมด 882 เท่ียว ซ่ึงถือว่ามีจ านวนเยอะ โดยกราฟจะสะทอ้นให้เห็นถึงการใชง้านรถขนส่งไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพและ

ความไม่คุม้ค่าของตน้ทุนการขนส่งท่ีเสียไปในแต่ละเท่ียวการขนส่ง 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ คือ การเพ่ิมรูปแบบการโหลดสินคา้ในลกัษณะรวมกนัของคลงัสินคา้ปลายทาง

และน ารูปแบบการขนส่งเต็มคนัหรือเหมาคนั (FTL – Full Truck Load) มาเป็นหลกัในการท างาน เน่ืองจากการค านวณค่า

ขนส่งนับเป็นเท่ียวจึงไม่เป็นปัญหาส าหรับการขนส่งหลายคลงัในแต่ละเท่ียว เพ่ือสามารถใช้งานรถขนส่งไดอ้ย่างเต็ม

ประสิทธิภาพในทุกเท่ียวการขนส่ง ถา้น าจ านวนเท่ียวรถขนส่งท่ีไม่เตม็ตูห้รือใชง้านไม่เตม็ประสิทธิภาพนั้น มาค านวณตาม

การขนส่งจะได้เที ่ยวการขนส่งลงเหลือ 125 เที่ยว จากทั้งหมด 140 เที่ยว และเป็นเที่ยวการขนส่งที่สามารถใช้

ประสิทธิภาพในการขนส่งไดคุ้ม้ค่าท่ีสุด 

5. อภิปรายและสรุปผลการวจิัย ( DISCUSSION/CONCLUSION ) 

จากงานศึกษาวิจยัผูวิ้จยัพบว่ากระบวนการด าเนินงานของ Team HOP ในปัจจุบนั การท างานของ Team HOP นั้น

จะมี Supervisor คอยออกค าสั่งว่าตอ้งน าสินคา้ไปส่งคลงัไหนก่อนให้กบัพนกังานหนา้ท่า ( Tally ) และพนกังานหนา้ท่า ( 

Tally ) จะแจง้ขอ้มูลต่อให้กบัพนกังานขบัรถโฟลค์ลิฟท ์( Forklift ) ซ่ึงจากการรับค าสั่งท่ีถูกส่งต่อมานั้น ท าให้เกิดปัญหา

ดา้นการส่ือสารส่งผลให้มีการท างานท่ีผิดพลาด มีการโหลดสินคา้ผิดและส่งสินคา้ผิดเร่ือยมาและในกระบวนการท างาน

ของ Team HOP และมีการท างานท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซ่ึงหลงัจากไดท้ าการปรับปรุงและท าการวิจยัแลว้ ผูวิ้จยัได้

น าเสนอการท างานท่ีไดรั้บการปรับปรุงแลว้นั้น สามารถลดขั้นตอนการท างานจากทั้งหมด 16 ขั้นตอน เหลือ 14 ขั้นตอน 

ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และการท างานท่ีซ ้ าซ้อน โดยมีแนวโน้มท่ีจะสามารถท างานไดง่้ายและมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถท่ีจะลดจ านวนพนกังานไปได ้1 ต าแหน่ง  

ในส่วนของการใชง้านรถขนส่งระหว่างคลงัสินคา้ในปัจจุบนั พบว่าประสิทธิภาพการใชง้านรถขนส่งเฉล่ียอยู่ท่ี 

98% ซ่ึงถือว่าสูงมากแต่เม่ือสังเกตจากขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมมานั้นจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาในการใชง้านรถขนส่งไดไ้ม่เต็ม

ประสิทธิภาพมากถึง 140 เท่ียว หรือคิดเป็น 16% จากทั้งหมด ซ่ึงส่งผลให้เกิดความไม่คุม้ค่าในการท างานและค่าใชจ่้ายท่ี

เสียไปใหก้บัวา่จา้งรถขนส่ง โดยหลงัจากไดน้ าเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพแลว้น ามาค านวณว่าถา้สามารถปฏิบติั

84%

16%

CONTAINER STATUS

Full Not Full



ตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและน ารูปแบบการขนส่งเต็มคนัหรือเหมาคนั (FTL – Full Truck Load) มาเป็นหลกัใน

การท างาน  ท าให้เท่ียวรถขนส่งนั้นลดลงเหลือ 125 เท่ียว จาก 140 เท่ียว ซ่ึงสามารถท าให้ประสิทธิภาพในการใชง้านรถ

ขนส่งเกิดผลสูงสุดและสามารถลดจ านวนการขนส่งท่ีไม่จ าเป็น อีกทั้งยงัเป็นการลดตน้ทุนในการขนส่ง 

6. กติติกรรมประกาศ 

 จากการท่ีผูจ้ดัท าไดม้าฝึกสหกิจศึกษา ณ บริษทั ซีวา่ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 26 เมษายน 
2564 ถึงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2561 ท าให้ขา้พเจา้ไดรั้บความรู้และไดรั้บประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีคุณค่าเป็นอย่างมาก ส าหรับ
โครงงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีจากความร่วมมือและการคูแลเป็นอย่างดีจากหลาย ๆ ฝ่าย 
ผูจ้ดัท าขอขอบคุณอาจารย ์เกรียงศกัด์ิ วณิชชากรพงษ ์ท่ีไดใ้หค้  าแนะน า ใหข้อ้เสนอแนะ ติดตามความคืบหนา้จนส าเร็จตาม
จุดประสงคข์องโครงการ 
 ขอขอบคุณบริษทั ซีว่า โลสติกส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีไดใ้ห้โอกาสให้ผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปฝึกสหกิจศึกษา 
ขอบคุณประสบการณ์ท่ีมีค่าและการดูแลเอาใจใส่เป็นอยา่งดีตอ้งขอขอบคุณพ่ี ๆ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลท่ีคอยจดักิจกรรมต่าง 
ๆ ท าใหใ้ดพ้บเพ่ือนจากต่างแผนก ไดแ้ลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้จากการท างานในแผนกของตน 
 ผูจ้ดัท าขอขอบคุณผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีไดใ้ห้ความรู้ ให้ขอ้มูลและเป็นท่ีปรึกษาในการท ารายงาน
ฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ และไดไ้หป้ระสบการณ์การท างานท่ีมีค่า ผูจ้ดัท าขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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