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บทคัดย่อ
งานวิ จั ยนี มีวั ตถุ ประสงค์เพื อศึ ก ษาหาแนวทางการลดค่ า ใช้ จ่า ยการขนส่ งอุ ป กรณ์
สําหรั บการติดตังอุปกรณ์รับ -ส่งสัญญาณโทรศัพท์ ของบริ ษัท อิริคสัน ไทยแลนด์ ด้ วยการจัด
เส้ นทางยานพาหนะด้ วยวิธีการประหยัด Clarke and Wright (1964) และใช้ รถบรรทุกขนาด
ล้ อ ในการขนส่ง อุ ป กรณ์ สาํ หรั บ การติดตัง โดยมี คลั งสิน ค้ า กลาง แห่ ง ทีนิ คมอุตสาหกรรม
นวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (Single Depot) ผู้วิจัยได้ ทาํ การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
ค่าใช้ จ่ายการขนส่งอุปกรณ์ขึนอยู่กับจํานวนสถานี ทจะต้
ี องติดตังในแต่ละสัปดาห์ซึงการติดตังใน
แต่ละสัปดาห์ มีจาํ นวนสถานีทีไม่เท่ากัน และไม่แน่ นอน เปลียนไปตามความเหมาะสมในแต่ ละ
ราย (Vehicle Routing Problem with Stochastic Demands: VRPSD) และการคํานวณหาเส้ นทาง
การขนส่ง อุ ป กรณ์ จ ะแตกต่ างกัน ตามสถานทีทีต้ องไปส่งของ โดยจํา นวนอุ ป กรณ์ ทีต้ องขนส่ ง
ทังหมดมีจาํ นวน ,
ชุด นับตังแต่วันที มิถุนายน
จนถึงวันที ธันวาคม
รวมทังหมด 1 สัป ดาห์ ได้ จํา นวนเส้ น ทางทังหมด
เส้ น ทาง จากนั นนํา เส้ น ทางทีได้ มา
คํานวณเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์ โดย เส้ นทางเริมต้ นทีราคา , บาท สําหรับการ
ใช้ รถบรรทุก ล้ อขนส่งอุปกรณ์ภายในเขตกรุงเทพ และบริเวณใกล้ เคียง ซึงระยะทางไม่เกิน
กิโลเมตร และมีการเพิมเติมในกรณีทต้ี องไปส่งอุปกรณ์เกิน จุดขึนไป โดยคิดราคาเพิมเติม จุด
ละ
บาท และค่าใช้ จ่ายสําหรับคนขนของในแต่ละรอบ รอบละ , บาท ซึงค่าใช้ จ่ายใน
การขนส่งโดยการจัดเส้ นทางพาหนะทีเหมาะสมรวมทังหมดเท่ากับ 2,305, บาท เปรียบเทียบ
กับค่าใช้ จ่ายแบบเดิมทีผู้รับเหมารายย่อยเข้ าไปรับอุปกรณ์สาํ หรับการติดตังเองทีคลังสินค้ า ราคา
ชุดละ 1, บาท รวมทังหมดจะได้ เท่ากับ 7,975,000 บาท เท่ากับว่าลดค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง
อุปกรณ์ลง 5,669, บาท หรือเท่ากับ 71.09 %
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** ทีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลัก



ABSTRACT
This document focuses on the method to reduce the transportation cost for
telephone transmitters installation equipments of Ericsson Thailand by using The Saving
algorithm of Clarke and Wright method (1964) in order to calculate the transportation route
of 6 wheels truck. From the collective data, there is 1 central warehouse at Nava Nakorn
Industrial Estate, Khlong Luang District Pathum Thani Province ( Single Depot). The
researcher have analyzed and found that the cost of equipment transportation depend on the
amount of installed stations that have to be done in each week, which are uncertainly (Vehicle
Routing Problem with Stochastic Demands: VRPSD). To calculate equipment transportation,
the researcher used 7,975 sets recorded from 1st Jun 2018 to 31st December 2018 or 31
weeks and found 376 routes in total, then used them to calculate transportation expense as
3,500 baht per route for 6 wheels truck which is not more than 300 kilometers in Bangkok
and metropolitan area. There will be an extra cost for multiple stops as 600 bath each and
also 2,000 baht per manpower. The appropriate amount of transportation cost compare with
traditional cost that uses sub-contractor to pick up the installation equipment at the warehouse
as 1,000 baht per set are 2,305,600 baht and 7,975,000 respectively. From the document,
the researcher found that selected method can reduce transportation cost at 5,669,400 baht
or 71.09%.

. บทนํา
บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด ได้ รับมอบหมายให้ มีการเข้ าดําเนินการติดตัง
อุ ป กรณ์ รั บ -ส่งสัญ ญาณโทรศัพท์ระบบ G LTE-TDD คลื น
MHz ซึ งมีร ะยะเวลาเริ ม
ตังแต่วันที มิถุนายน
จนถึงวันที ธันวาคม
รวมทังสิน , สถานี ซึงก่อน
หน้ านีค่าใช้ จ่ายในการขนส่งจะมีการคิดจากการทีมีผ้ ูรับเหมารายย่อยเข้ าไปรับอุปกรณ์สาํ หรับการ
ติดตังเองทีคลังสินค้ า ในนิคมอุตสาหกรรม นวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะ
อยู่ทราคา
ี
, บาท ต่อชุดอุปกรณ์การติดตังสําหรับ สถานี เมือคิดเป็ นค่าใช้ จ่ายในการขนส่ง
อุ ป กรณ์ สาํ หรั บ ติ ด ตั งระบบโทรศั พ ท์ร วมแล้ ว จะสูง ถึ ง ,975 ,
บาท ด้ วยเหตุ ทีกล่ า วใน
เบืองต้ น
สารนิ พ นธ์ฉ บั บ นี จึ ง เปลี ยนการขนส่ ง จากเดิ ม ทีผู้ รั บ เหมารายย่ อ ยเป็ นผู้ เ ข้ า มารั บ
อุปกรณ์สาํ หรับติดตังระบบโทรศัพท์เองเป็ นการให้ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จํากัด ทําการ
ขนส่ ง อุ ป กรณ์ ส ํา หรั บ การติ ด ตั งระบบโทรศั พ ท์จ ากคลั ง สิ น ค้ า ไปยั ง สถานประกอบการของ
ผู้รับเหมา โดยใช้ การจัดเส้ นทางของพาหนะเพือทําการหาเส้ นทางทีสันทีสุดในการขนส่ง และทํา



การหาค่าใช้ จ่ายในการขนส่งทีเกิดขึนทังหมด เพือนํามาเปรียบเทียบค่าใช้ จ่ายในรูปแบบเดิม กับ
ค่าใช้ จ่ายทีมีการใช้ เครืองมือในการจัดเส้ นทางพาหนะทีเหมาะสม

. วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
2.1 เพือลดค่าใช้ จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์สาํ หรับการติดตังระบบโทรศัพท์
2.2 เพือจัดเส้ นทางการขนส่งและจัดจํานวนอุปกรณ์สาํ หรับการติดตังระบบโทรศัพท์ให้ ได้
ตามแผนงานการติดตังในแต่ละสัปดาห์

. ขอบเขตของงานวิจยั
3.1 กําหนดให้ คลังสินค้ าทีนิคมอุตสหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีเป็ น
จุดกระจายอุปกรณ์ เพียงแห่งเดียว
3.2 แก้ ปัญหาการขนส่งอุปกรณ์สาํ หรับการติดตังระบบโทรศัพท์โดยใช้ รถบรรทุกขนาด ล้ อ
3.3 แก้ ปัญหาการขนส่งอุปกรณ์สาํ หรั บการติดตังระบบโทรศัพท์นช่ วงในวันที มิถุนายน
จนถึงวันที ธันวาคม

4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 ลดค่าใช้ จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์สาํ หรับการติดตังระบบโทรศัพท์จากคลังสินค้ า ไปยัง
สถานประกอบการผู้รับเหมารายย่อย
4.2 ลดการรอคอยของผู้รับเหมาในการเข้ าไปรับของทีคลังสินค้ าในกรณีทมีี จาํ นวนผู้รับเหมา
เข้ าพร้ อมกันหลายราย

5. ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้อง
5.1 ทฤษฎี
การขนส่งด้ วยรถบรรทุก โดยทัวไปการขนส่งมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็ นการขนส่งด้ วย
รถบรรทุก การขนส่งทางรถไฟ การขนส่งทางเครืองบิน การขนส่งทางท่อและการขนส่งทางเรือ ซึง
ในประเทศไทยนิยมการขนส่งทางบกด้ วยรถบรรทุกมากกว่าการขนส่งรูปแบบอืน เนืองจากมีความ
ยึดหยุ่นสูง มีขนาดรถให้ เลือกหลากหลายขนาดและเพือให้ เหมาะสมตามสภาพสินค้ าและสถานที
จัดส่ง และมีข้อดีในหลายๆด้ าน
ปั ญหาการจัดเส้ นทางการขนส่ง (Vehicle Routing Problem, VRP) เป็ นปั ญหาการ
จัดการเพือทีจะพิจารณาหาเส้ นทางการขนส่งทีดีทสุี ด โดยการขนส่งเริ มจากจุ ดกระจายสินค้ า ไป
ส่งสินค้ ายังจุดต่างๆทีกําหนด โดยอาจจะใช้ รถเพียงคันเดียว หรือหลายคันก็ได้ ขึนอยู่กบั ข้ อจํากัด
ทีกําหนดไว้ ซึงในบางกรณีอาจมีข้อจํากัดด้ านจํานวนสินค้ าทีรถขนส่งสินค้ าสามารถรับได้ ในบาง
กรณีอาจมีข้อจํากัดด้ านเวลา และในบางกรณีอาจมีรถขนส่งสินค้ าหลายชนิด



การจัดเส้ นทางยานพาหนะด้ วยวิธกี ารประหยัด เป็ นหนึงในวิธีการทีถูกนํามาใช้ สาํ หรับ
การแก้ ปัญหา VRP เนืองจากมีความง่ายในการนํามาประยุกต์ใช้ โดยวิธีการดังกล่าวเป็ นการรวม
จุดส่งสินค้ าต่างๆ เข้ าไว้ ในเส้ นทางหลักแทนการจัดส่งสินค้ าจากคลังสินไป และกลับยังทุกๆ จุดส่ง
สินค้ า โดย
ขันตอนที 1 สร้ างเมตริกซ์ระยะทาง เพือระบุระยะทางระหว่างทุกๆ คู่ของจุดส่งสินค้ า
ขันตอนที 2 สร้ างเมตริกซ์ค่าประหยัด โดยคํานวณค่าประหยัดทีเกิดจากการรวมจุ ดส่ง
สินค้ า จากสมการ Savings Si,j = Ci,o + Co,j - Ci,j
ขันตอนที 3 เมือคํานวณค่าประหยัดเรียบร้ อยแล้ ว ให้ ทาํ การเรียงลําดับค่าจากมากไป
น้ อย
ขันตอนที 4 จับคู่จุดส่งสินค้ าตามลําดับค่าประหยัดทีมากทีสุดก่อน จนถึงค่าประหยัด
ทีน้ อยทีสุดโดยพิ จารณาความเป็ นไปได้ ในการขนส่งสินค้ า และห้ ามขนส่งสินค้ าเกินความจุ ของ
รถบรรทุก
ขันตอนที 5 นําคู่ จุดส่งสินค้ าทีเลื อกจากขันตอนที 4 มาทําการกําหนดเส้ นทางการ
ขนส่งสินค้ าให้ กบั รถบรรทุกแต่ละคัน และทําการจัดลําดับจุดส่งสินค้ าในแต่ละเส้ นทาง
5.2 งานวิจัยทีเกียวข้ อง
กนกวรรณ สุภักดี และคณะ (
) ได้ ทาํ การวิจัย เพือแก้ ปัญหาการจัดเส้ นทางการ
เดินทางเพือลดค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปทําการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลจํานวน
แห่งใน อําเภอของจังหวัดอุบลราชธานีโดยทําการประยุกต์
อัลกอริ ทึมแบบประหยัดในการแก้ ปัญหาการจัดเส้ นทาง พบว่ าการจัดเส้ นทางด้ วยวิธีโมดิไฟล์
อัลกอริทึมแบบประหยัดสามารถลดค่าใช้ จ่ายได้ มากกว่าวิธีปัจจุ บัน
, . บาท หรือคิด
เป็ น . % สามารถลดค่าใช้ จ่ายได้ มากกว่าวิธีการจัดกลุ่มตามอําเภอ , . บาท หรือ
คิดเป็ น . % และ สามารถลดค่าใช้ จ่ายได้ มากกว่าวิธอี ัลกอริทมึ แบบประหยัด ,19 . บาท
หรือคิดเป็ น . %
ยลพัชร์ อังกูรสิทธิ (
) ได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการประหยัด เพือนํามาแก้ ปัญหาการจัด
เส้ นทางยานพาหนะ ในรูปแบบทีมีการรั บและส่งสินค้ าพร้ อมกัน โดยการพั ฒนาวิธีการประหยัด
โดยปรับปรุงขันตอนการรวมจุดส่งสินค้ า ให้ มีการพิจารณาการรับ และส่งสิ นค้ าพร้ อมกัน เพือใช้
หาคําตอบในการค้ นหาเส้ นทางการขนส่งสินค้ าทีมีระยะทางขนส่งโดยรวมน้ อยทีสุดของปั ญหา
กรณีศึกษาจํานวน ปั ญหา แล้ วนํามาเปรี ยบเทียบกับคําตอบทีได้ จากวิธีการเพื อนบ้ านทีใกล้
ทีสุด โดยผลการทดลองพบว่าการใช้ วิธกี ารประหยัด สามารถให้ คาํ ตอบในเรืองระยะทางการขนส่ง
สินค้ าทีน้ อยกว่าวิธกี ารเพือนบ้ านทีใกล้ ทสุี ด มากถึง %



ณัตพร ไชยเสนา (
) ได้ ประยุกต์หลักการจัดเส้ นทางเดินรถขนส่งสินค้ าด้ วยวิธี
เมต้ า ฮิ วริ สติก ส์มาใช้ กับปั ญ หาจริ งและสร้ างโปรแกรมจั ดรถขึนเพื อเป็ นแนวทางให้ กับบริ ษัท
กรณีศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ ามาใช้ เป็ นเครืองมือช่วยในการตัดสินใจให้ กบั พนักงานจัดรถ
เพือให้ การทํางานเกิดประสิทธิภาพเพิมมากขึนโดยได้ นาํ หลักการเมต้ า ฮิวริสติกส์ด้วยวิธีการสลับ
จุ ด จุ ด -OPT มาประยุ กต์กับโปรแกรมจั ดเส้ นทางทีเขียนชุ ดคําสังลงบนโปรแกรม Visual
Basic for Application (VBA) และทํางานบนโปรแกรม Microsoft Excel และดึงข้ อมูลระยะทาง
ด้ วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยการเก็บข้ อมูลตัวอย่าง ชุ ดข้ อมูล ผลทีได้ สามารถลด
ระยะทางขนส่งรวมจากเดิม , . กิโลเมตร เหลือเพียง , . กิโลเมตร โดยสามารถ
ลดระยะทางจากเดิมลง . กิโลเมตร และยังสามารถลดต้ นทุนค่านํามันเชือเพลิงลงได้ วัน
12, . บาท

6. วิธีดําเนินงานวิจยั
6.1 นําข้ อมูลจํานวนอุปกรณ์สาํ หรับการติดตังระบบโทรศัพท์ทจะต้
ี องส่งให้ กับผู้รับเหมาราย
ย่อยในแต่ละสัปดาห์นับตังแต่ เริ มโครงการในวันที มิถุนายน
จนถึงวันที ธันวาคม
รวมทังสิน , สถานี เพือหาทีอยู่ในการจัดส่งอุปกรณ์
6.2 การคํานวณเส้ นทาง
- ค้ น หาระยะทางจากจุ ด ทุ ก จุ ด ทีเชื อมโยงกั น คื อ จากคลั ง สิ น ค้ า ไปยั ง ทีอยู่ ข อง
ผู้รับเหมาทุกรายและ จากทีอยู่ของผู้รับเหมาแต่ละราย ไปยังทีอยู่ของผู้รับเหมาครบทุกราย โดย
เก็บข้ อมูลระยะทางแต่ละจุดจากโปรแกรม Google Map ซึงวัดระยะทางเป็ นหน่วยกิโลเมตร โดย
ทําการเก็บข้ อมูลผ่านโปรแกรม Microsoft Excel รวมทังสิน ราย

ภาพที ตัวอย่างระยะทางจากคลังสินค้ าไปยังทีอยู่ของผู้รับเหมา



- สร้ างเมตติกซ์ค่าประหยัด โดยคํานวณค่าประหยัดทีเกิดจากการรวมสินค้ าโดยใช้
สมการ Savings Si,j = Ci,o + Co,j - Ci,j
- ทําการเรียงลําดับค่าระยะทางทีคํานวณผ่านสมการโดยเรียงค่าระยะทางจากมากไป
หาน้ อย คือใช้ ค่าประหยัดทีมากทีสุด
- ทําการจัดเรียงเส้ นทาง โดยคํานึงถึงจํานวนของอุปกรณ์ทจัี ดส่ง กับความจุสูงสุดของ
รถบรรทุก ล้ อ ซึงสามารถบรรทุกอุปกรณ์ได้ สงู สุดที ชุด ต่อ เทียวขนส่ง

ภาพที ตัวอย่างการจัดเส้ นทางการขนส่งโดยการจัดเส้ นทางพาหนะทีเหมาะสม
6.3 คํานวณหาค่าใช้ จ่ายของการขนส่ง โดยค่าใช้ จ่ายของเส้ นทางมีค่าเริ มต้ นทีราคา ,500
บาท สําหรับการใช้ รถบรรทุก ล้ อ ขนส่งอุปกรณ์ระยะทางไม่เกิน
กิโลเมตร และมีค่าใช้ จ่าย
เพิ มในกรณีทีต้ อ งไปส่ งอุ ปกรณ์เ กิน จุ ดขึนไป โดยคิดราคาเพิ มเติ ม จุ ดละ
บาท และ
ค่าใช้ จ่ายสําหรับคนขนของในแต่ละรอบ รอบละ , บาท



ตารางที ตัวอย่างเส้ นทาง,ระยะทางและค่าขนส่งหลังใช้ เครืองมือในการจัดเส้ นทาง

การจัดเส้นทาง

0-23-3635-10-7-40
0-6-38-812
0-12-1521-18
0-18-9-171-2-27
0-16-30-329-24-41
ทังหมด 5 รอบ

จํ านวน
อุปกรณ์
(ชุด)

ค่าขนส่ง
ส่วนแรก
(บาท)

ค่าขนส่ง
ของจุด
เพิมเติม
(บาท)

22

3,500

2,600

2,000

8,100

22

3,500

1,300

2,000

6,700

22

3,500

1,300

2,000

6,700

22

3,500

2,600

2,000

8,100

18

3,500

2,600

2,000

8,100

106

17,500

10,400

10,000

37,900

ค่าแรงคน รวมค่าใช้จ่าย
ขนของ ในการขนส่ง
(บาท)
(บาท)

7. ผลการศึกษา
7.1 เส้ นทางการขนส่งอุปกรณ์สาํ หรับติดตังระบบโทรศัพท์จากวันที มิถุนายน
จนถึง
วันที ธันวาคม
รวมทังสิน ,
สถานี ระยะเวลา สัปดาห์ เดิมมีจาํ นวนทังสิน
7,975 เส้ นทาง



ภาพที 3 เส้ นทางการขนส่งแบบเดิม
7.2 ผลการจั ดเส้ นทาง จากการคํานวนเส้ น ทางขนส่งในแต่ ละเส้ น ทางเพื อขนส่งอุปกรณ์
สําหรับติดตังระบบโทรศัพท์โดยนําข้ อมูลของจํานวนอุปกรณ์ทต้ี องจัดส่งให้ ผ้ ูรับเหมาจากวันที
รวมทังสิน , สถานี ระยะเวลา สัปดาห์
มิถุนายน
จนถึงวันที ธันวาคม
มีเส้ นทางทีใช้ ทงหมด
ั
เส้ นทาง และมีจาํ นวนจุดส่งของเพิมเติม
จุด



ภาพที เส้ นทางการขนส่งแบบใหม่
จากผลการจัดเส้ นทางโดยการจัดเส้ นทางยานพาหนะด้ วยวิธกี ารประหยัด โดยแบ่งเป็ น
ช่วงของสัปดาห์จะแสดงให้ เห็นจํานวนของเส้ นทางและจุดส่งของเพิมเติมซึงจะมีความสัมพันธ์กบั
จํานวนอุปกรณ์ทต้ี องขนส่ง โดยในช่วงสัปดาห์ที - จะมีจาํ นวนอุปกรณ์ทต้ี องของส่งสูงทีสุด
ทําให้ มีจาํ นวนเส้ นทางและจุดส่งของเพิมเติมสูงตามไปด้ วย
ตารางที 2 ตารางแสดงจํานวนเส้ นทางและจุดส่งของเพิมเติม
สัปดาห์ที

อุปกรณ์ทีต้องขนส่ง

เส้นทาง

จุดส่งของเพิมเติม

22-31

1,516

73

71

32-41

3,498

163

172

42-52

2,961

140

153

รวมทังหมด

7,975

376

396



7.3 ผลการคํานวณหาค่าใช้ จ่ายของการขนส่ง โดยค่าใช้ จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์หลังใช้ การ
จัดเส้ นทางในการขนส่งจะคิดจากค่าใช้ จ่ายเริมต้ นบวกกับค่าคนขนของต่อ เส้ นทาง แล้ วนําไป
รวมกับค่าใช้ จ่ายของจุดเพิมเติมทังหมดจะได้ เป็ นค่าใช้ จ่ายรวมของการขนส่ง
ตารางที 3 ตารางแสดงค่าใช้ จ่ายของการขนส่งหลังใช้ การจัดเส้ นทาง
สัปดาห์ที
22-31

ค่าใช้จ่ายเริมต้นบวก ค่าใช้จ่ายของจุด ค่าใช้จ่ายรวมของการ
กับค่าคนขนของ(บาท) เพิมเติม(บาท)
ขนส่ง(บาท)
401,500
42,600
444,100

32-41

896,500

103,200

1,000,300

42-52

770,000

91,800

861,800

2,068,000

237,600

2,305,600

รวมทังหมด

ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์สาํ หรับการติดตังระบบโทรศัพท์แบบใหม่จากคลังสินค้ า
ทีนิคมอุตสหกรรมนวนคร อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีไปยังสถานประกอบการผู้รับเหมา
รายย่อยโดยใช้ รถบบรทุกขนาด ล้ อ ตังแต่เริ มโครงการในวันที มิถุนายน
จนถึงวันที
ธันวาคม
คิดเป็ นสัปดาห์ที ถึง สัปดาห์ที รวมเป็ น สัปดาห์ โดยมีค่าใช้ จ่าย
ทังสินคือ ,305, บาท

8. สรุปผลการวิจยั
8.1 ค่าใช้ จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์สาํ หรับการติดตังระบบโทรศัพท์ตังแต่เริมโครงการในวันที
มิถุนายน
จนถึงวันที ธันวาคม
คิดเป็ นสัปดาห์ที ถึง สัปดาห์ที รวมเป็ น
สัปดาห์ จากจํานวนสถานีฐานทีติดตังไปทังหมด , สถานี โดยมีค่าใช้ จ่ายในส่วนของการ
ขนส่งในแบบผู้รับเหมารายย่อยมารับของจากคลังสินค้ าทีนิคมอุตสหกรรมนวนคร อําเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี ทังสิน ,975, บาท และแบบใช้ เครืองมือในการจัดเส้ นทางพาหนะที
เหมาะสมมาใช้ ในการว่ าจ้ างรถบรรทุ ก ล้ อ เพื อทํา การขนส่งปกรณ์ สาํ หรั บการติดตังระบบ
โทรศั พ ท์จ ากคลั ง สิน ค้ า ไปยั ง สถานประกอบการผู้ รั บ เหมารายย่ อ ยโดยมี ค่ า ใช้ จ่ า ยทังสินคือ
2,305,
บาท แสดงให้ เห็นว่า สามารถลดค่าใช้ จ่ ายในส่วนของการขนส่งลง ,669, บาท
คิดเป็ น ร้ อยละ .
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