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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื่ อง การศึกษาแนวทางการลดการใช้เชื้ อเพลิ งของรถเทรลเลอร์ กรณี ศึกษา บริ ษทั ไดนา
มิคทรานสปอร์ ต จากัด เป็ นการวิจยั เชิ งปฎิ บตั ิ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการเพื่อศึกษาปั จจัยและหาแนวทางการ
ปรับปรุ งด้านการวางแผนการทางานและด้านพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถที่เป็ นต้นเหตุ การเกิดการ
จอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรเลอร์ แนวคิดวงจรพีดีซีเอ(PDCA Cycle) หรื อวงจรเดมมิ่ง (Demming Cycle)
นามาใช้วางแผนดาเนินการวิจยั เก็บข้อมูลด้วยระบบTerminus fleet management นาข้อมูลก่อนการปรับปรุ งการ
ทางานมาวิเคราะห์ปัจจัยการเกิดปั ญหาเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุ งกระบวนการทางาน ด้วยเครื่ องมือควบคุม
คุณภาพ 7 ชนิด (7 Quality Control Tools) และเก็บข้อมูลหลังการปรับปรุ งเพื่อเปรี ยบเทียบสรุ ปผล
โดยนาข้อมูลระยะเวลาการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรเลอร์ ในแต่ละจุดปฏิ บตั ิ งานมาจัด
อันดับตามปริ มาณชัว่ โมงการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ได้เป็ น 4 จุด ตามลาดับดังนี้ ลานจอดรถบริ ษทั ,โรงงาน
ปลายทาง,จุดรับคืนตูค้ อนเทนเนอร์ ,ระหว่างการเดิ นทาง โดยแบ่งการปรับปรุ งกระบวนการทางานเป็ น 2 ส่ วน
คือ ด้านพฤติกรรมพนักงานขับรถ มีการวางระเบียบและข้อบังคับที่จุดปฏิบตั ิงาน 2 จุด คือ ลานจอดรถบริ ษทั ,
โรงงานปลายทาง โดยมี เจ้าหน้าที่ ประจาสาขาคอยตรวจสอบ และชี้ แจงระเบี ยบและข้อบังคับดังกล่าว ด้าน
กระบวนการทางาน มีการทาตารางแสดงสถานะของจุดรับคืนตูค้ อนเทนเนอร์ เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้
บริ การรับคืนตูค้ อนเทนเนอร์ จากการปรับปรุ งทั้ง 2 ส่ วน นี้ พบว่าก่อนปรับปรุ งกระบวนการทางาน มีค่าเฉลี่ย
การจอดไม่ดบั เครื่ องยนต์ต่อเดื อน 106 ชัว่ โมง 24 นาที อัตราการใช้เชื้ อเพลิง 268.13 ลิตร คิดเป็ นต้นทุน 7,124
บาท โดยหลังปรับปรุ งกระบวนการทางาน มีค่าเฉลี่ยการจอดไม่ดบั เครื่ องยนต์ต่อเดือนลดลงเหลือ 76 ชัว่ โมง 8
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นาที อัตราการใช้เชื้ อเพลิง 191.87 ลิตร คิดเป็ นต้นทุน 5,098 บาท และสามารถลดต้นทุนเฉลี่ยต่อเดือนลง 28.44
%

ABSTRACT
The research entitled “A Study of Ways to Reduce Fuel Consumption of Semi-trailers: a Case
Study of Dynamic Transport Company Limited” was a practical research. The objective was to study factors
and find ways to improve working plans and driving behaviors of the drivers who left their trailer engines
running while parking. PDCA or Deming Cycle was adopted to plan the research procedure. Data from the
Terminus Fleet Management system were used. Data prior to the improvement were analyzed using 7 Quality
Control Tools in order to determine factors causing problems and find ways to improve the working process.
Consequently, data after the improvement were collected to compare the results.
Data regarding periods of parking without turning off the trailer engines at 4 operational points could
be ranked in descending order of the parking periods as follows: the company parking lot, destination factories,
container return point and during the trip. The improvement was divided into 2 parts. The first part was
concerned with the drivers’ behaviors. Rules and regulations were set up at 2 operational points: company
parking lot and destination factories. Staff at the branches were responsible for checking and clarifying the rules
and regulations. The second part was concerned with working process. A table displaying the status of the
container return point was developed to be used for planning the container return service. It was found that
before the improvement, the monthly average period of parking without turning off the engines was 106 hours
and 24 minutes, resulting in the fuel consumption of 268.13 liters, costing 7,124 baht. After the improvement,
the monthly average period of parking without turning off the engines reduced to 76 hours and 8 minutes,
resulting in the fuel consumption of 191.87 liters, costing 5,098 baht. On average, the fuel cost per month
reduced by 28.44 %
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1. บทนา
บริ ษทั ไดนามิ คทรานสปอร์ ต จากัด เป็ นผูบ้ ริ การขนส่ งด้วยรถบรรทุ กขนาดใหญ่ การใช้น้ า มัน
เชื้ อเพลิงในการขนส่ งอย่างคุม้ ค่าจึงเป็ นสิ่ งสาคัญต่อผูป้ ระกอบการขนส่ ง ผูว้ ิจยั ได้การศึกษาแนวทางการลดการ
ใช้เชื้ อเพลิงของรถเทรลเลอร์ ที่ใช้ขนส่ งสิ นค้าบรรจุตูค้ อนเทนเนอร์ พบว่ามีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการใช้เชื่อ
เพลิ งอย่างไม่คุม้ ค่าและสู ญเปล่าคือ การจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ ซึ่ งเกิ ดจากหลายปั จจัย เช่ น ปั ญหาการจราจร
พฤติกรรมของผูข้ บั ขี่ กระบวนการรับ-คืนตูค้ อนเทรนเนอร์ กระบวนการทาเอกสารต่างๆ สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ.
ดังนั้นผูศ้ ึ กษาจึ งได้นาแนวคิ ดและทฤษฏี ต่างๆในด้านโลจิสติกส์ นามาใช้หาสาเหตุและหาแนว
ทางการลดการเกิดการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ เพื่อปรับปรุ งกระบวนการทางานโดยเปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนและ
หลังการปรับปรุ งเพื่อวัดผลการดาเนินงาน

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย
2.1 ศึกษาปั จจัยที่ทาให้เกิดการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ ขนส่ งสิ นค้าบรรจุตูค้ อนเทนเนอร์
2.2 ศึกษาแนวทางการปรับปรุ งพฤติกรรม การจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ ขนส่ งสิ นค้าบรรจุ
ตูล้ งคอนเทนเนอร์

3. ขอบเขตของงานวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ จากัดกรอบของการศึกษาการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ ข นส่ ง
สิ นค้าบรรจุตูล้ งคอนเทนเนอร์ ของรถเทรเลอร์ จานวน 20 คัน เท่านั้น โดยวางกรอบการเก็บข้อมูลขณะขนส่ ง
สิ นค้าและว่างงาน ตามจุดที่กาหนดไว้ 4 จุด คือ ลานจอดรถของบริ ษทั จุดรับ-คืนตูค้ อนเทนเนอร์ (สถานี บรรจุ
และแยกสิ นค้ากล่องหรื อ Inland container depot ) ระหว่างเดินทางขนส่ งสิ นค้า และปลายทางเท่านั้น และอ้างอิง
ข้อมูลต่างๆของบริ ษทั ไดนามิคทรานสปอร์ ต จากัด

4. ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. เพื่อทราบปั จจัยที่ทาให้เกิดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ไม่คุม้ ค่า
2. เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการวิเคราะห์ตน้ ทุนเชื้อเพลิงในการขนส่ ง
3. เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการลดการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่คุม้ ค่า
4.เพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงให้กบั ผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง
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5. ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 ทฤษฎี
5.1.1 วงจรพีดีซีเอ (PDCA Cycle)
วงจรการบริ หารงานคุณภาพ มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิ บตั ิ ขั้นตอนการตรวจสอบ
และขั้นตอนการดาเนิ นการให้เหมาะสม ต่อมามีการใช้ตวั อักษรย่อว่า P D C และ A ซึ่ งมาจากคาว่า Plan , Do ,
Check และ Action ซึ่ งอธิ บายได้ดงั นี้
P : Plan
คือ การวางแผนในการดาเนินการ
D : Do
คือ การลงมือทาตามแผนที่วางไว้
C : Check
คือ การตรวจสอบผลการดาเนินการกับแผน
A : Action
คือ การยึดถือปฏิบตั ิ หากการดาเนินการบรรลุตามแผน แต่หาก
ไม่บรรลุตามแผนให้หาสาเหตุ และวางแผนแก้ไขใหม่
5.1.2 เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
- แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet) หมายถึง แบบฟอร์มสาหรับการบันทึกข้อมูล ประกอบด้วย แผ่น
ตรวจสอบสาหรับการบันทึกข้อมูล,แผ่นตรวจสอบสาหรับการค้นหาสาเหตุ
- แผนภูมิกราฟ (Graph) หมายถึง แผนภูมิรูปภาพที่แสดงถึงตัวเลขผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่ ง
สามารถทาให้ง่ายต่อความเข้าใจโดยการพิจารณาด้วยตาเปล่าได้ ประเภทของแผนภูมิที่นามมา
ใช้มีดงั นี้ กราฟแท่ง (Bar Graph) : แสดงการเปรี ยบเทียบข้อมูลตั้งแต่ 2 ข้อมูลขึ้นไป โดยการ
เปรี ย บเที ย บความยาวของกราฟหรื อพื้ นที่ ข องกราฟ,กราฟวงกลม (Pie Chart) : แสดงการ
เปรี ยบเทียบสัดส่ วนของข้อมูลแต่ละประเภท
- แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หมายถึง แผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์
อย่างมีระบบระหว่างผลที่แน่นอนประการหนึ่ ง (อาการของปั ญหา) และสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุ
ที่เกี่ ยวข้องเราใช้แผนผังสาเหตุและผลเพื่อวัตถุ ประสงค์ดงั นี้ เพื่อต้องการหารากของสาเหตุ
(Root Cause) ที่ก่อให้เกิดปั ญหา นาไปสู่ การแก้ปัญหาแบบถอนรากถอนโคน ไม่เกิดปั ญหาซ้ า
อีก เรี ยกว่าการปฏิบตั ิการแก้ไข (Corrective Action : C/A)
5.1.3 ทฤษฏีการเผาผลาญเชื้อเพลิงช่วงที่รถเกิดการหยุด
โปรแกรม aaSIDRA ใช้หลัก การคิ ดของวัฏ จัก รการจาลองการขับขี่ ย านพาหนะ (Drive
Cycle) เป็ นหลัก จะประกอบด้วย 4 ช่ วงการจาลองการขับขี่ คื อ ช่ วงที่ รถแล่ น (Cruise) ช่ วงที่ รถเกิ ดการเร่ ง
(Acceleration) ช่ วงที่ รถเกิ ดความหน่ วงหรื อเบรก (Deceleration) และช่ วงที่ รถเกิ ดการหยุด [Idling (Stopped)

1295

5

Time] ความสัมพันธ์ดงั กล่าวสามารถแสดงดังรู ปที่ หลักการคิดวัฏจักรการขับขี่(Drive Cycle) สามารถประมาณ
อัตราการใช้เชื้อเพลิงของยานพาหนะในโครงข่ายจราจร
ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงข้อมูลสาหรับรถยนต์ขนาดเบาและหนักของโปรแกรม SIDRA

ที่มา : Akcelik, R. (2002). AaSidra Traffic Model Reference Guide [Computer software] : Akcelik
& Associates Pty Ltd.
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5.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กนกวรรณ ตังรัตนพิทกั ษ์. (2550): การลดการสู ญเสี ยของการผลิตลาโพงในโรงงาน
ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการจัดการงานวิศวกรรม
ศึกษาการลดความสู ญเปล่าของกระบวนการผลิตลาโพงของโรงงานผลิตลาโพงตัวอย่าง โดยใช้เทคนิค
การจัดการงานวิศวกรรม ตามแนวคิดการลดความสู ญเสี ย 7 ประการ พบว่าแหล่งกาเนิ ดของความความสู ญเสี ย
มาจากมาจากทั้ง ปั ญ หาทางเทคนิ ค และการจัด การและนาเสนอ 6 แผนการปรั บ ปรุ ง รวมกับ การวิ เ คราะห์
ผลตอบแทนการลงทุนมีเพียง 2 แผน ได้แก่ การลดความสู ญเสี ยในกระบวนการผลิ ตและการปรั บปรุ งการ
จัดการระบบสิ นค้าคงคลังที่ทาได้จริ งเนื่ องจากมี ผลกระทบโดยรวมน้อยน้อย มู ลค่าความเสี ยหายที ลดลงได้
ทั้งหมดหลังจากการปฏิบตั ิตามแผนเท่ากับ 349,163 บาทและอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR)เท่ากับร้อยละ 347
ต่อเดื อน อย่างไรก็ตาม มูลค่าการลดความสู ญเสี ยรวมที่ประมาณการจากแผน ทั้ง 6 แผนมีค่าเท่ากับ 720,962
บาทและมีอตั ราผลตอบแทนภายใน(IRR)เท่ากับร้อยละ 1,224 ต่อเดือน
ทวินนั ท์ สิ มะจารึ ก และคณะ (2552) : การลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง กรณี ศึกษาโรงงานเคมีภณั ฑ์
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาในการขนส่ งและหาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายการขนส่ งสิ นค้า พบว่า
ค่าเชื้อเพลิงเป็ นปั ญหาที่ทาให้ตน้ ทุนของบริ ษทั สู ง ซึ่ งมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายใน คือ การกาหนดเส้นทางที่เป็ น
มาตรฐานและปั จจัย ภายนอก คื อ อัตราค่ า เชื้ อเพลิ ง ในตลาดโลกที่ มี ความผันผวน คณะผูว้ ิจยั จึ ง ได้กาหนด
เส้ นทางการขนส่ ง สิ นค้า แบบใหม่ โดยใช้เทคนิ ค การแก้ปั ญ หาเส้ นทางแบบวิธี ก ารแบบจาลองการขนส่ ง
(Transportation model) และวิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางสาหรับรถบรรทุก (Truck routing) รวบรวมสิ นค้า
เพื่อจัดเส้นทางให้ลูกค้าที่มีเส้นทางการขนส่ งในทางเดียวกันรวมเข้าด้วยกัน เพื่อลดจานวนเที่ยวและระยะทางใน
การขนส่ ง สิ นค้า หลัง จากนั้นนามาเปรี ยบเที ยบหาวิธ การที่ มี ค่า ใช้จ่า ยต่ า สุ ดและเหมาะสมที่ สุดจากผลการ
ดาเนินงานพบว่าวิธีการแบบจาลองการขนส่ งและวิธีการแก้ปัญหาการจัดเสนทางสาหรับรถบรรทุกทาให้จานวน
เที่ยวระยะทางในการขนส่ งสิ นค้า ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิ ง ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด คิดเป็ นเปอร์ เซ็ นต์ที่ลดลงจากการ
ดาเนินงานแบบเดิม

6. วิธกี ารดาเนินงานวิจัย
6.1 รวบรวมข้อมูลก่อนการปรับปรุ ง
6.1.1 การวิจยั ครั้ งนี้ เน้นที่จะศึกษาข้อมู ลเฉพาะในส่ วนของการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถ
เทรลเลอร์จานวน 20 คัน
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6.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนปรับปรุ ง ข้อมูลที่ได้น้ นั เป็ นการดึ งข้อมูลจากอุปกรณ์ ที่ติดตั้งกับรถ
เทรลเลอร์ ทุกคันและส่ งข้อมู ลมาเก็บไว้ที่ระบบติ ดตามรถบรรทุ ก (TERMINUS FLEET MANAGEMENT )
โดยผูศ้ ึกษาได้ทาการรวบรวมข้อมูลจากระบบออกมาเป็ นข้อมูลในรู ปแบบของตารางข้อมูลซึ่ งจะบอกข้อมูล
ระยะเวลาการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ หน่วยเป็ น ชัว่ โมง : นาที ข้อมูลที่ได้น้ นั รวบรวมข้อมูล
ก่อนปรับปรุ งกระบวนการ ระหว่างเดื อน ตุลาคม 2018 – ธันวาคม 2018 นาข้อมูลระยะเวลาการจอดรถไม่ดบั
เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์จานวน 20 คัน
6.1.3 วิ ธี ก ารจับ เวลาที่ ร ถไม่ ดับ เครื่ อ งยนต์ ใช้ร ะบบติ ด ตามรถบรรทุ ก (TERMINUS FLEET
MANAGEMENT )ที่ ติดตั้งกับรถเทรลเลอร์ บันทึ กข้อมู ลช่ วงเวลาที่รถจอดไม่ติดเครื่ องยนต์จากอุ ปกรณ์ เก็บ
ข้อมู ลโดยเชื่ อมต่อกับกล่ องECU โดยเชื่ อมต่อผ่านช่ องOBD ในรถเทรลเลอร์ อุ ปกรณ์ เก็บข้อมู ลจะทาหน้าที่
วิเคราะห์สถานะการทางานของรถเทรลเลอร์ เก็บบันทึกในข้อมูลในรู ปแบบระยะเวลาของสถานะ ที่กล่องECU
ของรถเทรเลอร์ แสดงต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลและจะส่ งข้อมูลที่บนั ทึกเข้ามาเก็บไว้ในเซิ ฟเวอร์ ของระบบติดตาม
รถบรรทุก (TERMINUS FLEET MANAGEMENT )

Equipment

Internet

Server

Internet

Computer

ภาพที่ 6.1 การทางานระบบติดตามรถบรรทุก (TERMINUS FLEET MANAGEMENT )
6.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลก่อนการปรับปรุ ง
6.2.1 ในการศึกษาการใช้เชื้อเพลิงของรถเทรลเลอร์ มีหลายปั จจัยในการส่ งผลต่อการใช้
เชื้อเพลิง โดยได้เลือกศึกษาปั ญหาการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ ซึ่ งเป็ นปั ญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การใช้เชื้อเพลิงของรถเทรลเลอร์ ผูว้ ิจยั ได้จาแนกข้อมูลการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ ก่อน
ปรับปรุ งมาจัดอันดับเพื่อเป็ นการตัดสิ นใจและกาหนดแนวทางการปรับปรุ งลดการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของ
รถเทรลเลอร์
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6.2.2 ลักษณะการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรเลอร์ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะดังนี้
- การจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ที่มีประโยชน์ คือ การติดเครื่ องยนต์เพื่อรักษาหรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการขนส่ ง เช่น การจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์เของรถเทรเลอร์ ขนส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ แบบตูเ้ ย็น,
รถเทรลเลอร์ ที่ใช้งานหางลากแบบไซโล, รถเทรลเลอร์ ที่งานหางลากแบบติดตั้งไฮดรอลิ คดั้มพ์
และอื่นๆ
- การจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ที่ไม่เกิ ดประโยชน์ คือ การติดเครื่ องยนต์โดยไม่ส่งผลต่อการรักษา
หรื อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ ง ซึ่ งเกิดจากปั จจัยที่สามารถควบคุมได้และไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์เพื่อนอนพักผ่อน, การจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์เพื่อขณะรอ
คิวโหลดหรื อบรรจุสินค้า, การจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์จากปัญหาการจราจร และอื่นๆ
กลุ่มรถเทรลเลอร์ ที่ใช้ในการศึกษาเป็ นรถเทรลเลอร์ ขนส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ ประเภท ตูแ้ ห้ง ซึ่ งไม่
มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ เพิ่มเติม จึงไม่มีความจาเป็ นในการจอดไม่ดบั เครื่ องยนต์ เพื่อใช้กาลังเครื่ องยนต์
ขับเคลื่อนระบบและอุปกรณ์ เสริ ม จึงทาให้การจอดไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ ประเภทนี้ ส่ วนใหญ่เป็ น
การจอดไม่ดบั เครื่ องยนต์ที่ไม่เกิดประโยชน์
6.2.3 การแบ่งข้อมูลการจอดไม่ดบั เครื่ องยนต์ตามจุดการปฏิบตั ิงาน
โดยแบ่งข้อมู ลตามจุดการปฏิบตั ิ งานเป็ น 4 ส่ วน คื อ ลานจอดของบริ ษทั จุดรับคืนตูค้ อนเทน
เนอร์ ระหว่างการเดินทาง ปลายทาง จะแยกข้อมูลของการจอดไม่ดบั เครื่ องยนต์ในแต่ละส่ วน และแสดงผลใน
รู ปแบบของค่าเฉลี่ยต่อเดือนได้ดงั นี้
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เวลาการจอดรถไม่ดบั เครื่องยนต์(ชัว่ โมง)

12.58
38.62
25.17

31.44

ลานจอดรถของบริษัท

ปลายทางที่ขนส่ง

จุ ดรับคืนตู้คอนเนอร์

ระหว่างทาง

ภาพที่ 6.2 กราฟวงกลมแสดงเวลาการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์แต่ละจุดปฏิบตั ิงานเฉลี่ยต่อเดือน (ชัว่ โมง)
ผูศ้ ึกษาได้จดั เรี ยงลาดับจุดการปฏิ บตั ิงาน ที่มีการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ดงั นี้ ลานจอดของบริ ษทั มีค่าเฉลี่ ย
38.62 ชัว่ โมง, จุดรับคืนตูค้ อนเทนเนอร์ มีค่าเฉลี่ ย 31.44 ชัว่ โมง, ระหว่างการเดิ นทางมีค่าเฉลี่ ย 25.17 ชัว่ โมง,
ปลายทางมีค่าเฉลี่ย 12.58 ชัว่ โมง นาไปวิเคราะห์และหาแนวทางการลดพฤติกรรม โดยใช้จุดที่มีการจอดรถไม่
ดับเครื่ องยนต์เป็ นข้อมูลประกอบตามลาดับจากมากไปหาน้อยตามลาดับ
6.2.4 แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยในการการเกิดพฤติกรรมข้างต้น เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการลด
การจอดรถไม่ ดับ เครื่ อ งยนต์ข องรถเทรลเลอร์ โดยแบ่ ง เป็ น 4 ปั จ จัย หลัก คื อ ด้า นพฤติ ก รรมผูข้ ับ ขี่ ด้า น
กระบวนการขนส่ ง ด้านปั จจัยที่ ควบคุ มไม่ได้ ด้านสถานที่ ซึ่ งในแต่ละปั จจัยมี สาเหตุ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
สตาร์ ทรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ โดยการศึกษารวบรวมสาเหตุในแต่ละปั จจัย จากการสัมภาษณ์พนักงานขับรถ และ
เจ้าหน้าที่ในแต่ละส่ วน นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาแบ่งตามปั จจัย เพื่อนามาวิเคราะห์หาแนวทางในการลดการ
จอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ ดังรู ปต่อไปนี้
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ปัจจัยที่ควบคุม
ไม่ได้

พฤติกรรม
ผู้ขับขี่

การจอดรถไม่
ดับเครื่องยนต์
ของรถเทรล
เลอร์

-การอาศัยอยู่ท่รี ถ

-สภาพการจราจรบนท้ อง
ถนน

-สภาพร่างกาย

-สภาพอากาศ

-ผู้ตดิ ตาม

-เทศกาลต่างๆ
-กฏหมาย

-ขั้นตอนการรับ-คืน
ตู้คอนเทนเนอร์
-ขั้นตอนด้ านเอกสาร
,พิธกี ารต่างๆ
-การรอคิวโหลด
,บรรจุสนิ ค้ า
กระบวนการ
ขนส่ง

-จุดจอดพักรถไม่อานวย

-ลานจอดของบริษัทไม่มที ่พี ัก
เพียงพอ
-ขนาดของลานจอดรอคิวใน
แต่ละโรงงาน

สถานที่

ภาพที่ 6.3 แผนผังสาเหตุและผลของการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์
6.3 ดาเนินการปรับปรุ ง
จากข้อมูลแสดงเวลาการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์แต่ละจุดปฏิ บตั ิงานเฉลี่ ยต่อเดื อนและการใช้
แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) พบว่าจุ ดจอดรถของบริ ษทั มี การจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์
ปลายทางที่ขนส่ งมีระยะเวลามากตามลาดับ มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของพนักงานขับรถ และจุดรับคืนตูค้ อน
เทนเนอร์ที่มีการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์รองลงมานั้นมีสาเหตุจากกระบวนการรับคืนตูค้ อนเทนเนอร์ โดยผูว้ ิจยั
จึงได้คิดแนวทางการปรับปรุ งประสิ ทธิภาพใน 2 ด้านดังนี้
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6.3.1 ด้านพฤติกรรมพนักงานขับรถเทรลเลอร์
แบ่งกลุ่มพนักงานขับรถออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงานขับรถที่อาศัยอยูท่ ี่รถ,กลุ่มซื้ อหรื อเช่าที่อยู่อาศัยซึ่ งมี
ชัว่ โมงการจอดไม่ดบั เครื่ องที่แตกต่างกัน โดยผูว้ จิ ยั ได้จดั วิธีการปรับปรุ งในด้านพฤติกรรมพนักงานขับรถเทรล
เลอร์ โดยได้ออกประกาศระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการลดการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ มา 2 ข้อ
ให้เจ้าหน้าที่ประจาสาขาตรวจสอบพนักงานขับรถดังนี้
- พนักงานขับรถที่จอดบริ เวณลานจอดของบริ ษทั ห้ามจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์เกิน 1
ชัว่ โมง นับตั้งแต่เริ่ มเข้าบริ เวณลานจอดของบริ ษทั
- พนักงานขับรถที่เข้าไปส่ งสิ นค้าหรื อบรรจุสินค้าตามโรงงานต่างๆ ห้ามจอดรถไม่ดบั
เครื่ องยนต์ระหว่างรอคิวส่ งสิ นค้าหรื อบรรจุสินค้าเด็ดขาด
- โดยมีเงื่อนไข หากพนักงานไม่ปฏิบตั ิตามประกาศระเบียบข้อบังคับจะถือว่าไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฏของบริ ษทั หากมีเหตุจาเป็ นต้องจอดไม่ดบั เครื่ องยนต์ให้แจ้งหัวหน้างาน หรื อ
เจ้าหน้าที่ประจาสาขาเป็ นกรณี ไป
6.3.2 ด้านการวางแผนการใช้บริ การสถานีรับคืนตูค้ อนเทนเนอร์
ปั ญหาที่มีผลกระทบต่อการจราจรที่สถานีรับคืนตูค้ อนเทนเนอร์ มากที่สุด คือ กระบวนการ
ขนถ่ายตูค้ อนเทนเนอร์ จากรถไฟ โดยแต่ละสถานีบรรจุและแยกสิ นค้ากล่อง หรื อ Inland Container Depot (ICD)
เมื่อมีรถไฟขนส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ จากท่าเรื อแหลมฉบังเข้ามาที่สถานีใด อุปกรณ์ยกตู ้ หรื อรถยกตูค้ อนเทนเนอร์
จะหยุดให้บริ การชัว่ คราวกับรถเทรเลอร์ (หัวลาก) ที่เข้ามาใช้บริ การทันที โดยจะไปทาการขนถ่ายตูค้ อนเทน
เนอร์ จากรถไฟ ทั้งหมด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการต่อแถวในกระบวนการรับและคืนตูค้ อนเทนเนอร์
โดยผูว้ ิจยั ได้จดั ทาตารางเวลากิจกรรมการทางานของสถานี บรรจุและแยกสิ นค้ากล่อง หรื อ
Inland Container Depot (ICD) ทั้ง 6 สถานี เพื่อประกอบการวางแผนจัดการการรับ -คื นตูค้ อนเทนเนอร์ เพื่อ
ปรับปรุ งการทางาน โดยใช้ขอ้ มูลของตารางเดิ นรถไฟขนส่ งตูค้ อนเทนเนอร์ จากท่าเรื อแหลมฉบังมายัง สถานี
บรรจุและแยกสิ นค้ากล่อง หรื อ Inland Container Depot (ICD) นามาจัดทาตารางเวลาในการวางแผนจัดการการ
รับ-คืนตูค้ อนเทนเนอร์ ตัวอย่างตารางดังนี้
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ตารางที่ 6.1 ตารางเวลาในการวางแผนจัดการการรับ-คืนตูค้ อนเทนเนอร์
ตารางที่ 6.4 ถู กสร้ างขึ้นเพื่อแสดงสถานะและกิ จกรรมที่เกิ ดขึ้นในสถานี รับ-คืนตูค้ อนเทนเนอร์ โดย
แสดงเป็ นสัญลักษณ์แทบสี โดย สี เขียวแสดงถึงสถานะปกติไม่มีกิจกรรมที่ส่งผลต่อการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์
สี แดงแสดงถึงสถานะไม่ปกติคือมีการขนถ่ายตูค้ อนเทนเนอร์ สินค้าจากรถไฟ สี เหลืองแสดงถึงสถานะไม่ปกติ
คือมีกิจกรรมอื่นๆที่ส่งผลต่อการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ แสดงแถบสี ในแต่ละช่ วงเวลาที่เกิ ดขึ้นจริ ง และนา
ตารางเวลาในการวางแผนจัดการการรับ-คืนตูค้ อนเทนเนอร์ มาใช้ประกอบการวางแผนจัดการการรับ -คืนตูค้ อน
เทนเนอร์ ในช่วงเดือน มกราคม 2019 ถึง มีนาคม 2019 เป็ นระยะเวลา 3 เดือน

7. ผลการศึกษา
7.1 ด้านพฤติกรรมการขับขี่ขอบพนักงานขับรถ
จากการประกาศและบังคับใช้มาตรการทั้ง 2 ข้อเนอร์ ในช่ วงเดื อน มกราคม 2019 ถึง มีนาคม
2019 เป็ นระยะเวลา 3 เดือนนั้น ทางคณะทางานที่ประจาสาขาได้ตรวจสอบและกวดขัน พบว่าตลอดระยะเวลา
การใช้มาตรการมีผไู ้ ม่ปฏิบตั ิตามมาตรการ จานวน 17 ครั้ง คณะทางานที่ประจาสาขาจึงได้ทาการตักเตือน และ
เน้นย้ ากับพนักงานขับรถ โดยการประกาศและบังคับใช้มาตรการทั้ง 2 ข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยที่ลานจอดรถบริ ษทั
ลดลง 12.40 ชัว่ โมง และมีค่าเฉลี่ยที่ปลายทางที่ขนส่ งลดลง 9.43 ชัว่ โมง ต่อเดือน ตามตารางที่ 7.1
7.2 ด้านการวางแผนการใช้บริ การสถานีรับคืนตูค้ อนเทนเนอร์
จากการนามาใช้ประกอบการวางแผนจัดการการรับ -คืนตูค้ อนเทนเนอร์ ในช่ วงเดื อน มกราคม
2019 ถึง มีนาคม 2019 เป็ นระยะเวลา 3 เดือน พบว่าการ ใช้ตารางเวลาในการวางแผนจัดการการรับ-คืนตูค้ อน
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เทนเนอร์ นั้นช่ วยลดโอกาสในการเกิ ดการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ ขณะขนส่ งสิ นค้าบรรจุตู้
คอนเทนเนอร์ ไ ด้ เนื่ องจากพนักงานขับ รถเข้าทาการรั บ -คื นตู ค้ อนเทนเนอร์ ในช่ วงเวลาที่ ตารางแสดงแถบ
สถานะสี เขียว ซึ้ งทาให้เกิดปั ญหาการจราจรน้อยกว่าการเข้าทาการรับ-คืนตูค้ อนเทนเนอร์ ที่มีตารางแสดงแถบ
สถานะสี แดงและสี เหลือง ค่าเฉลี่ ยในการจอดไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ ในจุดรับคืนตูค้ อนเทนเนอร์
ลดลง 6.53 ชัว่ โมง ต่อเดือน ตามตารางที่ 7.1

ตารางที่ 7.1 ตารางเวลาเปรี ยบเทียบก่อนและหลังปรับปรุ ง
7.4 เปรี ยบเทียบการปรับปรุ งทั้ง 2 ส่ วน
จากการดาเนิ นการปรับปรุ งกระบวนการทั้ง 2 ส่ วน ในด้านพฤติกรรมพนักงานขับรถเทรลเลอร์
และด้านการจัดการกระบวนการขนส่ งนั้น พบว่าปั ญหาการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ มีค่าเฉลี่ ย
ลดลง 30.26 ชั่วโมงต่ อเดื อน ส่ ง ผลให้อตั ราการใช้เชื้ อเพลิ ง และ ต้นทุ นด้า นเชื้ อเพลิ ง ลดลง โดยมี ค่ า เฉลี่ ย
เปรี ยบเทียบภาพรวมดังนี้

เฉลีย่ ต่อเดือน(ชัว่ โมง)
150.00
100.00
50.00
0.00

เฉลี่ยต่อเดือน(ชั่วโมง)

ก่อน
ปรับปรุง
106.40

หลังปรับปรุง
76.14

รู ปภาพที่ 7.1 กราฟเปรี ยบเทียบก่อนและหลังปรับปรุ ง
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7.3 อัตราการใช้เชื้ อเพลิงและต้นทุนเชื้อเพลิง
7.3.1 อัตราการใช้เชื้ อเพลิง
จากตารางแสดงข้อมูลสาหรับรถยนต์ขนาดเบาและหนักของโปรแกรม SIDRAมีอตั ราการ
ใช้เชื้อเพลิง 2,520 มิลลิลิตร ต่อ ชัว่ โมง หรื อ 2.52 ลิตร ต่อ ชัว่ โมง
ก่อนปรับปรุ งมีค่าก่อนการปรับปรุ งมีการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์
106.40 X 2.52 = 268.13 ลิตร
หลังจากการปรับปรุ งมีการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์
76.14 X 2.52 = 191.87 ลิตร
7.3.2 ต้นทุนเชื้อเพลิง
การคิดต้นทุนเชื้ อเพลิ งอ้างอิงราคาน้ ามันจาก บริ ษทั ปตท. จากัด (มหาชน) เนื่ องจากราคา
น้ ามันมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก ผูว้ ิจยั จึงเฉลี่ยตามการปรับราคาหน้าสถานี ตั้งแต่เดือน มกราคม 2019
ถึง มีนาคม 2019 ซึ่ งได้ราคาน้ ามันเฉลี่ย 3 เดือน เท่ากับ 26.57 บาท ต่อ ลิตร
ก่อนปรับปรุ งมีตน้ ทุนเชื้ อเพลิงของการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ 268.13 X 26.57 =
7,124 บาท
หลังการปรับปรุ งมีตน้ ทุนเชื้ อเพลิงของการจอดรถไม่ดบั เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ 191.87 X
26.57 = 5,098 บาท

8. สรุปผลการวิจัย
หลังจากการปรับปรุ งทั้ง 2 ปั จจัยดังกล่าวได้ผลดังนี้ ก่อนและหลังการปรับปรุ งมีการจอดรถไม่ดบั
เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ ขณะขนส่ งสิ นค้าบรรจุตูค้ อนเทนเนอร์ มีค่าเฉลี่ยต่อเดือน ลดลงถึง30.26 ชัว่ โมง หรื อ
30 ชัว่ โมง 15 นาที ต่อคัน การเปรี ยบเทียบอัตราการใช้เชื้ อเพลิงก่อนและหลังปรับปรุ งมีค่าเฉลี่ยต่อเดื อนลดลง
76.26 ลิตรต่อคัน อัตราราคาเชื้ อเพลิงหน้าสถานี ที่มีการปรับขึ้นลง ตั้งแต่เดือน มกราคม 2019 ถึง มีนาคม 2019
ผูว้ จิ ยั จึงได้คิดราคาเชื้ อเพลิงเฉลี่ย 3 เดือน เท่ากับ 26.57 บาท ต่อ ลิตร เท่ากับว่า จะประหยัดต้นทุนเชื้ อเพลิงเฉลี่ย
ต่อเดื อนได้ 2,026.23 บาทต่อคัน การดาเนิ นการปรับปรุ งครั้งนี้ ใช้รถเทรลเลอร์ ท้ งั หมด 20 คัน จึงทาให้ตน้ ทุน
เชื้อเพลิงเฉลี่ย 3 เดือนทั้งกองรถเทรลเลอร์ สามารถลดลง 40,524.60 บาท
จากการศึกษามี ขอ้ จากัดในส่ วนการเก็บ ข้อมู ลด้านพฤติ ก รรมการเปิ ดปิ ดแอร์ ข ณะจอดรถไม่ ดับ
เครื่ องยนต์ของรถเทรลเลอร์ ซึ่ งมีผลต่ออัตราการใช้เชื้ อเพลิง และในส่ วนของข้อมูลอัตราการใช้เชื้อเพลิงของรถ
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เทรลเลอร์ ตวั อย่างผูศ้ ึ กษาจึ งเลื อกใช้ข ้อมู ล อัตราการใช้เชื้ อเพลิ ง อ้างอิ ง จากงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องมาใช้ใ นการ
คานวณต้นทุนเชื้อเพลิงเพื่อวัดผลการศึกษา
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