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บทคดัย่อ 

การวิจยันีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาการเพิมประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้นาํเขา้

ส่งออกโดยรถบรรทุกประเภทเทเลอร์ในเขตจังหวดัชลบุรีและระยอง โดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลกบักลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ผูป้ระกอบการขนส่งในเขตจังหวัดชลบุรีและระยองจํานวน 10 ราย เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

(กันยายน-พฤศจิกายน 2562) ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทีมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการส่งขน ได้แก่ สภาพ

การจราจร ความรวดเร็วในการจาํหน่ายสินคา้จากคลงัสินคา้ ความรวดเร็วของการเดินพิธีการดา้นเอกสาร และ

ความพร้อมของบุคลากรผูป้ฏิบติังาน ขอ้มูลทีไดถู้กนาํมาวิเคราะห์ในกรณีศึกษาบริษทัหทยัจิตรทรานสปอร์ต 

จาํกดั เพอืปรับปรุงและประยกุตใ์ชข้อ้มูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบตัิงาน 

ผลการวิจยั พบว่า สภาพการจราจร ความรวดเร็วในการจาํหน่ายสินคา้จากคลงัสินคา้ ความรวดเร็วของ

การเดินพิธีการด้านเอกสาร และความพร้อมของบุคลากรผูป้ฏิบตัิงาน มีผลต่อค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพดา้น

อืนๆ ในการขนส่ง ค่าใชจ่้ายจะลดลงเมือการจราจรไม่ติดขดั คลงัสินคา้จาํหน่ายสินคา้ไม่ล่าชา้การเดินพิธีการ

ด้านเอกสารไม่ลา้ชา้ บุคลากรผูป้ฏิบัติงานมีความพร้อมทังร่ายกายและจิตใจ โดยตลอดระยะเวลา 3 เดือนที

ทาํการศึกษา พบวา่ ในเดือนพฤศจิกายน จาํนวนรถทีใชใ้นการขนส่ง/วนัลดลง 58.33 เปอร์เซ็นต ์จาํนวนรอบใน

การขนส่งลดลง 44.44 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาในการขนส่ง/รอบ ลดลง29.16 เปอร์เช็นต์ และค่าใชจ่้ายลดลง 

47.48 เปอร์เซ็นตน์อกจากนียงัพบว่า การนาํเทคโนโลยีเขา้มาปรับใช ้เช่น GPSทาํให้ประสิทธิภาพในการขนส่ง
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To increase efficiency in transportation using trucks in Chonburi and Rayong. 

 A case study at Hataijit transport 

Mr.Prapakorn   Sookcharoen 

Abstract 

This research aimed to study the efficiency of transportation services for import-export businesses in 

Chonburi and Rayong. The study used data from ten exporters in Chonburi and Rayong surveyed over a 

period of three months (September-November 2019) and also studied the factors that affect logistics costs 

such as traffic conditions, velocity of shipping, organization and document processing. Hatajit translation co. 

ltd was selected as a sample. The result revealed that traffic conditions, velocity of shipping, organization and 

document processing affects cost and performance in the logistics industry.  

The findings of the research conducted over three months indicates the following: To improve the 

efficiency of the logistics industry as well as keep costs low, the most important factor is traffic conditions. 

Good traffic conditions will positively impact on all other factors, such as those outlined above. From the 

study, the data collected in November 2019 showed that the amount of logistics trucks reduced by 58.33% per 

day. The number of shipping rides reduced by 44.44% per ride. Time for delivery reduced by 29.16% per ride. 

The costs reduced by 47.58%. Furthermore, the analysis revealed that GPS technology can help to improve 

efficiency and performance of transportation services within the logistics industry. 
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บทนํา 

ในปัจจุบนัการขนส่งมีความสําคญักบัธุรกิจเป็นลาํดบัตน้ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจ

ขนาดใหญ่ การขนส่งมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และ การขนส่งทางรถไฟ ใน

แต่ละการขนส่งและการเคลือนยา้ยต่าง ๆ ย่อมมีค่าใช้จ่ายและค่าเสือมสภาพของยานพาหนะทีเกิดขึน และ

นอกเหนือจากนัน ทีทาํให้เกิดค่าใช้จ่ายทีเหนือการควบคุมหรือ ปัจจัยภายนอก ทีทาํให้บริษัทขนส่งเอง และ

บริษทัลูกคา้ ทาํงานไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ 

 เป้าหมายของการขนส่งสินคา้ มีหลายเป้าหมาย เช่น เพือลดตน้ทุน, เพือเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน

เพือสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้, เพือลดระยะเวลา, เพือสร้างรายได้เพิม เป็นต้น เป้าหมายทีได้

ยกตวัอยา่งมานนัหลกั ๆคือตอ้งการผลกาํไรสูงสุดให้แก่ตวับริษทัเอง และ ให้ไดผ้ลกาํไรสูงสุดให้แก่ลูกคา้ ทงันี

ทงันันก็ขึนอยู่กบัการบริหารจัดการ ของตวับริษทัขนส่งเองว่าจะมีการจดัการกบัการลดตน้ทุนอย่างไร ให้ได้

ผลลัพธ์ทีมีประสิทธิภาพมากทีสุด (สมพงศ์  เกษมสนิ ,2523) ให้ความหมายของคาํว่าการบริหารไวว้่า การ

บริหารนิยมใชก้บัการ บริหารราชการ หรือ  การจดกัารเกียวกบัโยบาย ซึงศพัท์บญัญตัิว่า รัฐประศาสนศาสตร์ 

(public administration) และคาํว่า การัดการ (management) การบริหารธุรกิจเอกชนหรือการดาํเนินนโยบาย มี

ลกัษณะเด่นดงันี  

1. ในการบริหารตอ้งมีวตัถุประสงค ์

2. ปัจจยับุคคลเป้นส่วนหนึงของการบริหาร 

3. การบริหารตอ้งใชท้รัพยย์ากรการบริการ 

4. การบริหารตอ้งเป็นกระบวนการ 

5. การบริหารตอ้งเป็นการรวมกนัของบุคคล 

6. การบริหารตอ้งมี ความร่วมใจ (collective mind)  

7. การบริหารตอ้งร่วมมือกนัดาํเนินการอยา่งมีเหตุผล 

8.การบริหารตอ้งตรวจสอบผลการปฏิบตัิงาน 

9. การบริหารไม่มีตวัตน (intangible) แต่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยูข่องมนุษย ์สรปุ การ 

บริหารจดัการองคก์ร  หมายถึง  การดาํเนินงาน  หรือการกระทาํใด ๆทีเกียวกบัองค์กร  ทีจะส่งผลให้องคก์ร

ประสบความสาํเร็จในการควบคุมระบบการทาํงานในองคก์ร ทุกองคก์ร 

จากทีไดก้ล่าวมาขา้งตน้งานวิจยัจึงไดท้าํการศึกษา การเพิมประสิทธิภาพในการขึนส่งเพือเพิมผลกาํไร

และใชท้รัพยย์ากรให้นอ้ยทีสุดไดเ้กิดผลดีกบับริษทัขนส่งและลดค่าใชจ่้าย ต่าง ๆทีเกิดขึน 

 

 



ปัญหาและความสําคัญในการขนส่งสินค้า 

1. ปัญหาของการขนส่งสินคา้คือ การส่งสินคา้ไม่ทนัตามเวลาทีกาํหนดตามทีลูกคา้กาํหนดไว ้

2. สาเหตุของปัญหาคือ 

2.1. เอกสารออกล่าชา้  

2.2. การลงของไม่มีประสิทธิภาพ  

2.3. ปริมาณสินคา้เยอะลงสินคา้ไม่ทนัเวลา 

 

ผลกระทบ 

1. สินคา้ไม่สามารถเขา้ไลด์ผลิตไดท้นัตามเวลา ทาํให้การผลิตหยดุชะงกัและเสียโอกาส 

2. ทาํให้รถบรรทุกสินคา้ไม่สามารถทาํรอบในรอบต่อไปได ้

3. สินคา้ส่งออก Cut off ไม่ทนัตามเวลาทีกาํหนด สินคา้ไม่สามารถเขา้ท่าเรือไดต้ามเวลา 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพือเพิมประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ภายในเขตชลบุรีและระยองกรณีศึกษาบริษทั หทยัจิตร ทราน

สปอร์ต จาํกดั 

2. เพือแกปั้ญหาในการให้บริการ 

3. เพือหาแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

4. เพือลดเวลาเพิมกาํไรให้กบับริษทัหทยัจิตร ทรานสปอร์ต จาํกดั 

 

แนวทางการวจิัย 

1. ศึกษากระบวนการการทาํงานทีเกยีวขอ้งในเรืองการขนส่งอยา่งละเอียด 

2. วเิคราะห์สาเหตุทีเกิดการล่าชา้ในการขนส่งสินคา้ 

3. วเิคราะห์หาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเชิงกลยุทธ ์

4. หาแนวทางทีเหมาะสมในการจดัการ 

5. เปรียบเทียบกระบวนการทาํงานเดิมกบักระบวนการทาํงานใหม่  

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถแข่งขนักบับริษทัอนื ๆได ้

2. สามารถแกปั้ญหาในการบริหาร 



กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 

1. การขนส่ง คือการเคลือนยา้ยคนและสิงของจากทีหนึงไปยงัอีกทีหนึง การขนส่งแบ่งออกเป็นหมวด

ใหญ่ดงันี ทางบก ทางนาํ ทางอากาศ และ อืน ๆ 

2. ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน หมายถึง การใชท้รัพยากรในการปฏิบตัิงานให้ประสบผลสําเร็จโดยการ

ใชท้รัพยากรให้น้อยทีสุดดาํเนินการเป็นไปอย่างประหยดัไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา ทรัพยากร แรงงานรวมทงัสิง

ต่าง ๆ ทีตอ้งใช้ในการปฏิบัติงานนัน ๆ ความเพียรพยายามปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จ การเอาใจใส่ในการ

ปฏิบติังาน การพิจารณาหาเหตุผลและวางแผนในการปฏิบติังานให้เป็นผลสําเร็จใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ

ให้บริการ ดา้นการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสาํเร็จ และดา้นความพึงพอใจในกาปฏิบติังานของ

พนกังานโรงแรม 

 

วิเคราะห์ปัญหาทีเกดิขึน  

 จากการศึกษาพบว่าบริษัทฯมีปัญหาในการดาํเนินงานซึงส่งผลให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการ

ดาํเนินงานคือปัญหาความสามารถในการให้บริการไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้สาเหตุทีทาํให้เกิด

สภาพแวดลอ้ม 

ประสิทธิภาพในการขนสง่ 

บุคลากร 

วิธีการทาํงาน 

เครืองมือในการทาํงาน 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 



ปัญหาดงักล่าวเพราะรถให้บริการไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพเพราะปัญหาการเกิดอุบตัิเหตุปัญหาเอกสารออกล่าชา้ 

การลงของไม่มีประสิทธิภาพ ปริมาณสินคา้เยอะเกินไป ระยะเวลาในการขนส่ง และการส่งมอบสินคา้ ส่งผลให้

บริษทัฯมีความสามารถในการให้บริการไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้หรือในบางครังก็ไม่ตรงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ส่งผลใหเ้กิดค่าเสียโอกาสในการดาํเนินงานซึงสามารถวิเคราะห์ไดว่้า รถหัวลากของบริษทัฯมี

รถประเภทหัวลากไวค้อยให้บริการแก่ลูกคา้ทงัสิน2คนัซึงจากสถิติการดาํเนินงานทีผ่านมาพบว่ารถหัวลากของ

บริษทัฯสามารถให้บริการไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ทาํให้สินคา้ไม่สามารถเขา้ไลด์ผลิตไดท้ัน

ตามเวลา ทาํให้การผลิตหยุดชะงักและเสียโอกาสรถบรรทุกสินคา้ไม่สามารถทาํรอบในรอบต่อไปได้  และ

สินคา้ส่งออก Cut off ไม่ทนัตามเวลาทีกาํหนด สินคา้ไม่สามารถเขา้ท่าเรือไดต้ามเวลาบริษัทฯตอ้งสูญเสีย

โอกาสในการให้บริการโดยเมอืพิจารณาแยกตามสาเหตุทีส่งผลให้เกิดปัญหาไดด้งันี 

1. เกิดจากการทีรถของบริษัทฯไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยพบว่าบริษัทจะ

รับจา้งขนสินคา้ทีบรรจุดว้ยตูค้อนเทนเนอร์ ทีมีขนาดตู ้20 ฟุต กบั 40 ฟุต ไปยงับริษทัปลายทาง จาํนวนรถหัว

ลากของบริษทั มีจาํนวน 2 คนั และใช้รถร่วมบริการ ของบริษทัอืน ๆ อีกจาํนวน 10 คนั เพือให้เพียงพอต่อการ

ให้บริการของลูกคา้ ในปีต่างๆทีผ่านมา รถหัวลากไม่สามารถให้บริการไดเ้ต็มประสิทธิภาพและรถร่วมบริการ

ไดใ้ห้บริการทีล่าชา้ ซึงทงัหมดจดัไดว้่าเป็นค่าเสียโอกาสทงัหมด 

2. ปัญหาปริมาณสินคา้เยอะมากขนส่งสินคา้ไม่ทนัเวลา เพราะบริษัทมีรถหัวลาก    เพียง 2 คนัตอ้ง

ทาํงานขนส่งร่วมกบัรถบรรทุกอีก 10 คนั ทาํให้ระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้ล่าช้าไม่ทันเวลาในการส่งมอบ

สินคา้ ประกอบกบัการเกิดอุบติัเหตุในบางครังทีผ่านมาทาํให้เกิดการเสียเวลา ค่าสินไหม ค่าซ่อมบาํรุง ทาํให้

ทงัหมดจดัไดว้่าเป็นค่าเสียโอกาสทงัหมด 

จากปัญหาขา้งตน้ไดท้าํการวิเคราะห์และคน้หาถึงสาเหตุของการส่งสินคา้ล่าชา้ไม่ทนัตามกาํหนดเวลา

โดยใชว้ธีิผงักา้งปลา (Cause-and-Effect Diagram) ซึงไดผ้ลการเกบ็ขอ้มูลดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 



จากการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ผงักา้งปลา โดยการสังเกตและเก็บขอ้มูลภายในแผนกขนส่ง และการ

สอบถามขอ้มูลจากผูป้ฏิบติังานภายใน ไดท้ราบสาเหตุของปัญหา ดงันี 

1. สาเหตุทางดา้นวิธีการทาํงาน 

1.1 ไม่มีมาตรฐานในการรับมอบสินคา้ 

  1.2  ขาดการการวางแผนในการทาํงาน 

  ผล  

  1. ส่งผลให้เกิด ไม่ทราบจาํนวนและปริมาณของสินคา้ทีแท้จริงในแต่ละวนั และไม่สามารถ

จดัลาํดบัความสาํคญั/เร่งด่วนในตวัสินคา้ได ้

  2. สินคา้ไม่ไดอ้อกไปตามวนัและเวลาทีกาํหนด ส่งผลทาํให้เกิด การจา้งรถ Sub เพือนาํสินคา้

ไปส่ง เกิดค่าใชจ่้ายทีเพมิมากขนึและสินคา้ไปไม่เตม็เทียว 

  3. การไม่แจง้ถึงความสําคญั/เร่งด่วนของตวัสินคา้นัน ส่งผลทาํให้เกิด สินคา้ตกคา้ง ลูกคา้ไม่

พอใจ และเกิดการ Complain การจดัส่งสินคา้ 

2. สาเหตุทางดา้นเครืองมือในการทาํงาน 

  2.1 สภาพรถขนส่งไม่พร้อมใชง้าน ซึงในปัจจุบนัมีรถหัวลากเพียง  2 คนั และรถบรรทุกที

ร่วมกบัทางบริษทัอืนอีก 10คนัทาํให้ไม่เพียงพอในการส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้ 

  2.2 จาํนวนรถมีไม่เพียงพอ จากทีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ปัจจุบนัมีรถหัวลากเพียง  2 คนั และ

รถบรรทุกทีร่วมกบัทางบริษทัอืนอีก 10คนัซึงสามารถบรรทุกสินคา้ไดไ้ม่เพียงพอในแต่ละวนั  

 3. สาเหตุทางดา้นบุคลากร 

  3.1 พนกังานขาด / ลา / มาสาย ปัจจุบนัพนกังานทีทาํหนา้ทีจดัส่งสินคา้ คือ พนกังานขบัรถและ

เด็กติด ซึงจะเห็นไดว่้ายงัมีจาํนวนไม่เพียงพอกบัการส่งมอบสินคา้ในปัจจุบนั เพราะหากมีพนักงานคนใดขาด 

ลา มาสาย จะส่งผลกระทบต่อการส่งสินคา้เป็นอยา่งมาก 

  3.2 ขาดสมรรถภาพในการทาํงาน เนืองจากปริมาณงานทีมีจาํนวนมาก ทาํให้พนักงานขนส่ง

ตอ้งทาํงานล่วงเวลาเป็นประจาํทุกวนั 

4.  สาเหตุทางดา้นสภาพแวดลอ้มการทาํงาน 

4.1 ปัญหาการจราจร ส่งผลกระทบอย่างมาก เนืองจาก เป็นเขตแตสาหกรรมทาํให้มีรถส่ง

สินคา้เป็นจาํนวนมาก 

  4.2 อุบติัเหตุต่างๆ ทีเกิดขึนทงัภายในและภายนอกบริษทัฯ ทีอาจจะเกิดขึนได ้

  4.3 การประชุมเร่งด่วน เพือให้พนักงานทุกคนภายในคลังสินคา้ตอ้งเขา้ฟังเพือแลกเปลียน

ขอ้มูลข่าวสาร/ชีแจงและแจง้ประเดน็ปัญหาทีเกิดขึน/รับฟังความคิดเห็นขอ้เสนอแนะต่างๆภายในบริษทั 



การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

การศึกษา เรืองการเพมิประสิทธิภาพการขนส่งสินคา้ภายในเขตชลบุรีและระยองกรณีศึกษาบริษทั หทยั

จิตร ทรานสปอร์ต จาํกดัเป็นการศึกษาการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เป็น

เครืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยผูวิ้จยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามหัวขอ้ดงันี  

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 แบบสัมภาษณ์ทงัหมดทีนาํมาใช้ในการวิเคราะห์เป็นแบบสัมภาษณ์ทีเก็บขอ้มูลจากบริษทัทีทาํธุรกิจ

แบบเดียวกนั ทงัหมด 10 คน ซึงไดท้าํการวิเคราะห์และคน้หาถึงสาเหตุของการส่งสินคา้ล่าช้าไม่ทันตาม

กาํหนดเวลาโดยใชว้ิธีผงักา้งปลา (Cause-and-Effect Diagram) ซึงไดผ้ลการเกบ็ขอ้มูลดงันี 

จากการวเิคราะห์ปัญหา ผู้วจิยัไดท้ําการปรบัปรุงการทํางานตลอดระยะเวลา 3 เดอืน ตงัแต่เดอืน

กนัยายน – พฤศจกิายน 2562 โดยการเพมิจุดรบัสง่ นําโปรแกรม (Check Sheet) ระบบGPS ตดิตามรถ 

การอบรมหรือประชุมพนักงานทุกสปัดาห์ มาช่วยตรวจสอบการขนส่งสนิคา้ Cutoff เวลาในการส่งมอบ

สนิคา้แต่ละวนัผลการทาํงานขนสง่สนิคา้ ดงัตารางต่อไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการปรับปรุงการทาํงานตลอดระยะเวลา 3 เดือน ตงัแต่เดือนกนัยายน – พฤศจิกายน 2562 พบว่า 

การทาํงานมีความเป็นระเบียบและมีมาตรฐานมากยิงขึน ซึงดีขึนเรือย ๆ ประสิทธิภาพในการทาํงานการใช้

เทคโนโลยมีาช่วย ตงัแต่เดือนกนัยายน – พฤศจิกายน ทีทาํการเก็บขอ้มูล พบว่า การทาํงานของรอบในการขนส่ง

ลดลงเรือยๆ ซึงในสุดท้ายคือเดือนพฤศจิกายนลดลงถึง 58.33 เปอร์เซ็นต์ จาํนวนรอบขนส่งลดลง 44.44 



เปอร์เซ็นต์ เวลาในการขนส่ง/รอบ ลดลง 29.16 นาที และ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งในเดือนลดลงถึง 47.48 

เปอร์เซ็นต์ซึงโปรแกรมสามารถช่วยไดเ้พิมขึนและสามารถแกปั้ญหาการขนส่งสินคา้ให้ดีขึน ลดระยะเวลาใน

การทาํรอบและลดค่าใชจ่้ายไดด้ ี

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

ผลการแกปั้ญหา ผูว้จิยัไดท้ําการปรบัปรุงการทาํงานตลอดระยะเวลา 3 เดอืน ตงัแต่เดอืนกนัยายน 

– พฤศจกิายน 2562 โดยการเพมิจุดรบัสง่ นําโปรแกรม (Check Sheet) ระบบGPS ตดิตามรถ การอบรม

หรอืประชุมพนักงานทุกสปัดาห์ มาช่วยตรวจสอบการขนสง่สนิคา้ Cutoff เวลาในการส่งมอบสนิคา้แต่ละวนั

ผลการทํางานขนส่งสนิคา้ผลการแก้ปัญหา พบว่า จากการปรบัปรุงการทํางานตลอดระยะเวลา 3 เดอืน 

ตงัแต่เดอืนกนัยายน – พฤศจกิายน 2562 พบวา่ การทาํงานมคีวามเป็นระเบยีบและมมีาตรฐานมากยงิขนึ 

ซงึดขีนึเรอืย ๆ ประสทิธภิาพในการทํางานการใชเ้ทคโนโลยมีาช่วย ตงัแต่เดอืนกนัยายน – พฤศจกิายน ที

ทําการเกบ็ขอ้มูล พบว่า การทํางานของรอบในการขนส่ง ลดลงเรอืยๆ ซึงในสุดท้ายคอืเดอืนพฤศจกิายน

ลดลงถงึ 58.33 เปอรเ์ซ็นต์ จํานวนรอบขนสง่ลดลง 44.44  เปอรเ์ซ็นต์ เวลาในการขนส่ง/รอบ ลดลง 29.16 

นาที และ ค่าใชจ่้ายในการขนสง่ในเดอืนพฤศจกิายนลดลงถึง 47.48 เปอร์เซ็นต์ซงึการวเิคราะหส์าเหตุและ

ผล และการนําเทคโนโลยโีปรแกรมสามารถช่วยไดเ้พมิขนึและสามารถแกปั้ญหาการขนสง่สนิคา้ใหด้ขีนึ ลด

ระยะเวลาในการทาํรอบ และลดคา่ใชจ่้ายไดด้ ี
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