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บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางการลดการใช้เช้ือเพลิงของรถเทรลเลอร์ กรณีศึกษา บริษทั ไดนา

มิคทรานสปอร์ต จ ากดั เป็นการวิจยัเชิงปฎิบติั โดยมีวตัถุประสงค์ในการเพื่อศึกษาปัจจยัและหาแนวทางการ
ปรับปรุงดา้นการวางแผนการท างานและดา้นพฤติกรรมการขบัข่ีของพนกังานขบัรถท่ีเป็นตน้เหตุ การเกิดการ
จอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตข์องรถเทรเลอร์ แนวคิดวงจรพีดีซีเอ(PDCA Cycle)  หรือวงจรเดมม่ิง (Demming Cycle)
น ามาใชว้างแผนด าเนินการวจิยั เก็บขอ้มูลดว้ยระบบTerminus fleet management น าขอ้มูลก่อนการปรับปรุงการ
ท างานมาวเิคราะห์ปัจจยัการเกิดปัญหาเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างาน ดว้ยเคร่ืองมือควบคุม
คุณภาพ 7 ชนิด (7 Quality Control Tools) และเก็บขอ้มูลหลงัการปรับปรุงเพื่อเปรียบเทียบสรุปผล  

โดยน าขอ้มูลระยะเวลาการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต์ของรถเทรเลอร์ ในแต่ละจุดปฏิบติังานมาจดั
อนัดบัตามปริมาณชัว่โมงการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต์ไดเ้ป็น 4 จุด ตามล าดบัดงัน้ี ลานจอดรถบริษทั,โรงงาน
ปลายทาง,จุดรับคืนตูค้อนเทนเนอร์,ระหวา่งการเดินทาง โดยแบ่งการปรับปรุงกระบวนการท างานเป็น 2 ส่วน 
คือ ดา้นพฤติกรรมพนกังานขบัรถ มีการวางระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีจุดปฏิบติังาน 2 จุด คือ ลานจอดรถบริษทั ,
โรงงานปลายทาง โดยมีเจา้หน้าท่ีประจ าสาขาคอยตรวจสอบ และช้ีแจงระเบียบและขอ้บงัคบัดงักล่าว ด้าน
กระบวนการท างาน มีการท าตารางแสดงสถานะของจุดรับคืนตูค้อนเทนเนอร์ เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้
บริการรับคืนตูค้อนเทนเนอร์ จากการปรับปรุงทั้ง 2 ส่วน น้ีพบว่าก่อนปรับปรุงกระบวนการท างาน มีค่าเฉล่ีย
การจอดไม่ดบัเคร่ืองยนต์ต่อเดือน 106 ชัว่โมง 24 นาที อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง 268.13 ลิตร คิดเป็นตน้ทุน 7,124 
บาท โดยหลงัปรับปรุงกระบวนการท างาน มีค่าเฉล่ียการจอดไม่ดบัเคร่ืองยนตต่์อเดือนลดลงเหลือ 76 ชัว่โมง 8 
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นาที อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง 191.87 ลิตร คิดเป็นตน้ทุน 5,098 บาท และสามารถลดตน้ทุนเฉล่ียต่อเดือนลง 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. บทน า 
บริษทั ไดนามิคทรานสปอร์ต จ ากดั เป็นผูบ้ริการขนส่งด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ การใช้น ้ ามนั

เช้ือเพลิงในการขนส่งอยา่งคุม้ค่าจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อผูป้ระกอบการขนส่ง ผูว้ิจยัไดก้ารศึกษาแนวทางการลดการ
ใชเ้ช้ือเพลิงของรถเทรลเลอร์ท่ีใชข้นส่งสินคา้บรรจุตูค้อนเทนเนอร์ พบวา่มีปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการใชเ้ช่ือ
เพลิงอย่างไม่คุม้ค่าและสูญเปล่าคือ การจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต์ ซ่ึงเกิดจากหลายปัจจยั เช่น ปัญหาการจราจร 
พฤติกรรมของผูข้บัข่ี กระบวนการรับ-คืนตูค้อนเทรนเนอร์ กระบวนการท าเอกสารต่างๆ สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ.  

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงได้น าแนวคิดและทฤษฏีต่างๆในด้านโลจิสติกส์  น ามาใช้หาสาเหตุและหาแนว
ทางการลดการเกิดการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานโดยเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและ
หลงัการปรับปรุงเพื่อวดัผลการด าเนินงาน 
 

2. วตัถุประสงค์ของการศึกษาวจิัย 
 2.1 ศึกษาปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์ขนส่งสินคา้บรรจุตูค้อนเทนเนอร์  
 2.2 ศึกษาแนวทางการปรับปรุงพฤติกรรม การจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์ขนส่งสินคา้บรรจุ
ตูล้งคอนเทนเนอร์ 
 

3. ขอบเขตของงานวจิัย 
 การศึกษาในคร้ังน้ี จ  ากดักรอบของการศึกษาการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต์ของรถเทรลเลอร์ขนส่ง
สินคา้บรรจุตูล้งคอนเทนเนอร์ของรถเทรเลอร์ จ านวน 20 คนั เท่านั้น โดยวางกรอบการเก็บขอ้มูลขณะขนส่ง
สินคา้และวา่งงาน ตามจุดท่ีก าหนดไว ้4 จุด คือ ลานจอดรถของบริษทั จุดรับ-คืนตูค้อนเทนเนอร์(สถานีบรรจุ
และแยกสินคา้กล่องหรือ Inland container depot ) ระหวา่งเดินทางขนส่งสินคา้ และปลายทางเท่านั้น และอา้งอิง
ขอ้มูลต่างๆของบริษทั ไดนามิคทรานสปอร์ต จ ากดั 

 
4. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 1. เพื่อทราบปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงท่ีไม่คุม้ค่า 
 2. เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ตน้ทุนเช้ือเพลิงในการขนส่ง 
 3. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการลดการใชเ้ช้ือเพลิงท่ีไม่คุม้ค่า 
 4.เพื่อลดตน้ทุนเช้ือเพลิงใหก้บัผูใ้หบ้ริการขนส่ง 
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5. ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 5.1 ทฤษฎี 
 5.1.1 วงจรพีดีซีเอ (PDCA Cycle)  
วงจรการบริหารงานคุณภาพ มี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนการปฏิบติั ขั้นตอนการตรวจสอบ 
และขั้นตอนการด าเนินการให้เหมาะสม ต่อมามีการใชต้วัอกัษรย่อว่า P D C และ A ซ่ึงมาจากค าวา่ Plan , Do , 
Check และ Action ซ่ึงอธิบายไดด้งัน้ี 

P : Plan   คือ  การวางแผนในการด าเนินการ   
D : Do  คือ  การลงมือท าตามแผนท่ีวางไว ้
C : Check   คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินการกบัแผน 
A : Action  คือ  การยดึถือปฏิบติั หากการด าเนินการบรรลุตามแผน แต่หาก 
   ไม่บรรลุตามแผนใหห้าสาเหตุ และวางแผนแกไ้ขใหม่ 

5.1.2 เคร่ืองมือควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools) 
- แผน่ตรวจสอบ (Check Sheet) หมายถึง แบบฟอร์มส าหรับการบนัทึกขอ้มูล ประกอบดว้ย แผน่

ตรวจสอบส าหรับการบนัทึกขอ้มูล,แผน่ตรวจสอบส าหรับการคน้หาสาเหตุ 
- แผนภูมิกราฟ (Graph) หมายถึง แผนภูมิรูปภาพท่ีแสดงถึงตวัเลขผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ซ่ึง

สามารถท าให้ง่ายต่อความเขา้ใจโดยการพิจารณาดว้ยตาเปล่าได ้ประเภทของแผนภูมิท่ีน ามมา
ใช้มีดงัน้ีกราฟแท่ง (Bar Graph) : แสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลตั้งแต่ 2 ขอ้มูลข้ึนไป โดยการ
เปรียบเทียบความยาวของกราฟหรือพื้นท่ีของกราฟ,กราฟวงกลม (Pie Chart) : แสดงการ
เปรียบเทียบสัดส่วนของขอ้มูลแต่ละประเภท 

- แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หมายถึง  แผนผงัท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์
อยา่งมีระบบระหวา่งผลท่ีแน่นอนประการหน่ึง (อาการของปัญหา) และสาเหตุหลาย ๆ สาเหตุ
ท่ีเก่ียวขอ้งเราใช้แผนผงัสาเหตุและผลเพื่อวตัถุประสงค์ดงัน้ี เพื่อตอ้งการหารากของสาเหตุ 
(Root Cause) ท่ีก่อให้เกิดปัญหา น าไปสู่การแกปั้ญหาแบบถอนรากถอนโคน ไม่เกิดปัญหาซ ้ า
อีก เรียกวา่การปฏิบติัการแกไ้ข (Corrective Action : C/A) 

 5.1.3 ทฤษฏีการเผาผลาญเช้ือเพลิงช่วงท่ีรถเกิดการหยดุ 
 โปรแกรม aaSIDRA ใช้หลักการคิดของวฏัจกัรการจ าลองการขบัข่ียานพาหนะ (Drive 
Cycle) เป็นหลกั จะประกอบด้วย 4 ช่วงการจ าลองการขบัข่ี คือ ช่วงท่ีรถแล่น (Cruise) ช่วงท่ีรถเกิดการเร่ง 
(Acceleration) ช่วงท่ีรถเกิดความหน่วงหรือเบรก (Deceleration) และช่วงท่ีรถเกิดการหยุด [Idling (Stopped) 
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Time] ความสัมพนัธ์ดงักล่าวสามารถแสดงดงัรูปท่ี หลกัการคิดวฏัจกัรการขบัข่ี(Drive Cycle) สามารถประมาณ
อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงของยานพาหนะในโครงข่ายจราจร 
 
ตารางท่ี 5.1 ตารางแสดงขอ้มูลส าหรับรถยนตข์นาดเบาและหนกัของโปรแกรม SIDRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Akcelik, R. (2002). AaSidra Traffic Model Reference Guide [Computer software] : Akcelik 
& Associates Pty Ltd. 
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5.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
กนกวรรณ ตงัรัตนพิทกัษ.์ (2550): การลดการสูญเสียของการผลิตล าโพงในโรงงาน 
ตวัอยา่งโดยใชเ้ทคนิคการจดัการงานวศิวกรรม  
 ศึกษาการลดความสูญเปล่าของกระบวนการผลิตล าโพงของโรงงานผลิตล าโพงตวัอยา่ง โดยใชเ้ทคนิค
การจดัการงานวิศวกรรม ตามแนวคิดการลดความสูญเสีย 7 ประการ พบวา่แหล่งก าเนิดของความความสูญเสีย
มาจากมาจากทั้ งปัญหาทางเทคนิคและการจัดการและน าเสนอ 6 แผนการปรับปรุงรวมกับการวิเคราะห์
ผลตอบแทนการลงทุนมีเพียง 2 แผน  ได้แก่ การลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตและการปรับปรุงการ
จดัการระบบสินคา้คงคลงัท่ีท าได้จริงเน่ืองจากมีผลกระทบโดยรวมน้อยน้อย มูลค่าความเสียหายทีลดลงได้
ทั้งหมดหลงัจากการปฏิบติัตามแผนเท่ากบั 349,163 บาทและอตัราผลตอบแทนภายใน(IRR)เท่ากบัร้อยละ 347 
ต่อเดือน อย่างไรก็ตาม มูลค่าการลดความสูญเสียรวมท่ีประมาณการจากแผน ทั้ง 6 แผนมีค่าเท่ากบั 720,962 
บาทและมีอตัราผลตอบแทนภายใน(IRR)เท่ากบัร้อยละ 1,224 ต่อเดือน 
 
ทวนินัท ์ สิมะจารึก และคณะ (2552) : การลดค่าใชจ่้ายในการขนส่ง กรณีศึกษาโรงงานเคมีภณัฑ ์ 
 เพื่อวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในการขนส่งและหาแนวทางการลดค่าใชจ่้ายการขนส่งสินคา้ พบวา่
ค่าเช้ือเพลิงเป็นปัญหาท่ีท าให้ตน้ทุนของบริษทัสูง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายใน คือ การก าหนดเส้นทางท่ีเป็น
มาตรฐานและปัจจยัภายนอก คือ อตัราค่าเช้ือเพลิงในตลาดโลกท่ีมี ความผนัผวน คณะผูว้ิจยัจึงได้ก าหนด
เส้นทางการขนส่งสินค้าแบบใหม่ โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเส้นทางแบบวิธีการแบบจ าลองการขนส่ง 
(Transportation model) และวิธีการแกปั้ญหาการจดัเส้นทางส าหรับรถบรรทุก (Truck routing) รวบรวมสินคา้
เพื่อจดัเส้นทางใหลู้กคา้ท่ีมีเส้นทางการขนส่งในทางเดียวกนัรวมเขา้ดว้ยกนั เพื่อลดจ านวนเท่ียวและระยะทางใน
การขนส่งสินค้า หลังจากนั้นน ามาเปรียบเทียบหาวิธการท่ีมีค่าใช้จ่ายต ่าสุดและเหมาะสมท่ีสุดจากผลการ
ด าเนินงานพบวา่วธีิการแบบจ าลองการขนส่งและวธีิการแกปั้ญหาการจดัเสนทางสาหรับรถบรรทุกท าให้จ  านวน
เท่ียวระยะทางในการขนส่งสินคา้ ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ท่ีลดลงจากการ
ด าเนินงานแบบเดิม  
 

6. วธิกีารด าเนินงานวจิัย 
6.1 รวบรวมขอ้มูลก่อนการปรับปรุง 

 6.1.1 การวิจยัคร้ังน้ีเน้นท่ีจะศึกษาขอ้มูลเฉพาะในส่วนของการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต์ของรถ
เทรลเลอร์จ านวน 20 คนั 
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Equipment                Internet            Server                Internet        Computer 

     

 6.1.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลก่อนปรับปรุง ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นเป็นการดึงขอ้มูลจากอุปกรณ์ท่ีติดตั้งกบัรถ
เทรลเลอร์ทุกคนัและส่งขอ้มูลมาเก็บไวท่ี้ระบบติดตามรถบรรทุก (TERMINUS FLEET MANAGEMENT ) 
โดยผูศึ้กษาไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลจากระบบออกมาเป็นขอ้มูลในรูปแบบของตารางขอ้มูลซ่ึงจะบอกข้อมูล
ระยะเวลาการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต์ของรถเทรลเลอร์หน่วยเป็น ชัว่โมง : นาที ขอ้มูลท่ีไดน้ั้นรวบรวมขอ้มูล
ก่อนปรับปรุงกระบวนการ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2018 – ธันวาคม 2018 น าขอ้มูลระยะเวลาการจอดรถไม่ดบั
เคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์จ านวน 20 คนั  
 6.1.3 วิธีการจับเวลาท่ีรถไม่ดับเคร่ืองยนต์ ใช้ระบบติดตามรถบรรทุก (TERMINUS FLEET 
MANAGEMENT )ท่ีติดตั้งกบัรถเทรลเลอร์ บนัทึกขอ้มูลช่วงเวลาท่ีรถจอดไม่ติดเคร่ืองยนต์จากอุปกรณ์เก็บ
ขอ้มูลโดยเช่ือมต่อกบักล่องECU โดยเช่ือมต่อผ่านช่องOBD ในรถเทรลเลอร์ อุปกรณ์เก็บขอ้มูลจะท าหน้าท่ี
วิเคราะห์สถานะการท างานของรถเทรลเลอร์ เก็บบนัทึกในขอ้มูลในรูปแบบระยะเวลาของสถานะ ท่ีกล่องECU
ของรถเทรเลอร์แสดงต่ออุปกรณ์เก็บขอ้มูลและจะส่งขอ้มูลท่ีบนัทึกเขา้มาเก็บไวใ้นเซิฟเวอร์ของระบบติดตาม
รถบรรทุก (TERMINUS FLEET MANAGEMENT ) 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 6.1 การท างานระบบติดตามรถบรรทุก (TERMINUS FLEET MANAGEMENT ) 
 

6.2 วเิคราะห์ขอ้มูลก่อนการปรับปรุง 
  6.2.1 ในการศึกษาการใชเ้ช้ือเพลิงของรถเทรลเลอร์มีหลายปัจจยัในการส่งผลต่อการใช้

เช้ือเพลิง โดยไดเ้ลือกศึกษาปัญหาการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์ ซ่ึงเป็นปัญหาหน่ึงท่ีส่งผลต่อ
การใชเ้ช้ือเพลิงของรถเทรลเลอร์ ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกขอ้มูลการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์ก่อน
ปรับปรุงมาจดัอนัดบัเพื่อเป็นการตดัสินใจและก าหนดแนวทางการปรับปรุงลดการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตข์อง
รถเทรลเลอร์ 
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 6.2.2 ลกัษณะการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตข์องรถเทรเลอร์ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 
- การจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตท่ี์มีประโยชน์ คือ การติดเคร่ืองยนตเ์พื่อรักษาหรือเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการขนส่ง เช่น การจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตเ์ของรถเทรเลอร์ ขนส่งตูค้อนเทนเนอร์แบบตูเ้ยน็, 
รถเทรลเลอร์ท่ีใชง้านหางลากแบบไซโล, รถเทรลเลอร์ท่ีงานหางลากแบบติดตั้งไฮดรอลิคดั้มพ ์
และอ่ืนๆ 

- การจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตท่ี์ไม่เกิดประโยชน์ คือ การติดเคร่ืองยนต์โดยไม่ส่งผลต่อการรักษา
หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง ซ่ึงเกิดจากปัจจยัท่ีสามารถควบคุมไดแ้ละไม่สามารถควบคุม
ได ้เช่น การจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตเ์พื่อนอนพกัผ่อน, การจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต์เพื่อขณะรอ
คิวโหลดหรือบรรจุสินคา้, การจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตจ์ากปัญหาการจราจร และอ่ืนๆ 

 กลุ่มรถเทรลเลอร์ท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นรถเทรลเลอร์ขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ประเภท ตูแ้ห้ง ซ่ึงไม่
มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์เพิ่มเติม จึงไม่มีความจ าเป็นในการจอดไม่ดบัเคร่ืองยนต ์เพื่อใชก้ าลงัเคร่ืองยนต์
ขบัเคล่ือนระบบและอุปกรณ์เสริม จึงท าให้การจอดไม่ดบัเคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์ประเภทน้ี ส่วนใหญ่เป็น
การจอดไม่ดบัเคร่ืองยนตท่ี์ไม่เกิดประโยชน์ 

6.2.3 การแบ่งขอ้มูลการจอดไม่ดบัเคร่ืองยนตต์ามจุดการปฏิบติังาน 
  โดยแบ่งขอ้มูลตามจุดการปฏิบติังานเป็น 4 ส่วน คือ ลานจอดของบริษทั จุดรับคืนตูค้อนเทน
เนอร์ ระหวา่งการเดินทาง  ปลายทาง จะแยกขอ้มูลของการจอดไม่ดบัเคร่ืองยนตใ์นแต่ละส่วน และแสดงผลใน
รูปแบบของค่าเฉล่ียต่อเดือนไดด้งัน้ี 
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ภาพท่ี 6.2 กราฟวงกลมแสดงเวลาการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตแ์ต่ละจุดปฏิบติังานเฉล่ียต่อเดือน (ชัว่โมง) 
 ผูศึ้กษาไดจ้ดัเรียงล าดบัจุดการปฏิบติังาน ท่ีมีการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต์ดงัน้ี ลานจอดของบริษทัมีค่าเฉล่ีย 
38.62 ชัว่โมง, จุดรับคืนตูค้อนเทนเนอร์มีค่าเฉล่ีย 31.44 ชัว่โมง, ระหว่างการเดินทางมีค่าเฉล่ีย 25.17 ชัว่โมง, 
ปลายทางมีค่าเฉล่ีย 12.58 ชัว่โมง น าไปวิเคราะห์และหาแนวทางการลดพฤติกรรม โดยใชจุ้ดท่ีมีการจอดรถไม่
ดบัเคร่ืองยนตเ์ป็นขอ้มูลประกอบตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั 

6.2.4 แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)  
ใชใ้นการวิเคราะห์ปัจจยัในการการเกิดพฤติกรรมขา้งตน้ เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการลด

การจอดรถไม่ดับเคร่ืองยนต์ของรถเทรลเลอร์ โดยแบ่งเป็น 4 ปัจจัยหลักคือ ด้านพฤติกรรมผูข้ ับข่ี ด้าน
กระบวนการขนส่ง ด้านปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได้ ด้านสถานท่ี ซ่ึงในแต่ละปัจจยัมีสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อการ
สตาร์ทรถไม่ดบัเคร่ืองยนต ์โดยการศึกษารวบรวมสาเหตุในแต่ละปัจจยั จากการสัมภาษณ์พนกังานขบัรถ และ
เจา้หนา้ท่ีในแต่ละส่วน น าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์มาแบ่งตามปัจจยั เพื่อน ามาวเิคราะห์หาแนวทางในการลดการ
จอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต ์ดงัรูปต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 

38.62

31.44

25.17

12.58

เวลาการจอดรถไม่ดบัเครื่องยนต(์ชัว่โมง)

ลานจอดรถของบริษัท ปลายทางที่ขนส่ง จุดรับคืนตู้คอนเนอร์ ระหว่างทาง
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ภาพท่ี 6.3 แผนผงัสาเหตุและผลของการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์ 
 

6.3 ด าเนินการปรับปรุง 
 จากขอ้มูลแสดงเวลาการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต์แต่ละจุดปฏิบติังานเฉล่ียต่อเดือนและการใช้
แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) พบว่าจุดจอดรถของบริษทัมีการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต์ 
ปลายทางท่ีขนส่งมีระยะเวลามากตามล าดบั มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมของพนกังานขบัรถ และจุดรับคืนตูค้อน
เทนเนอร์ท่ีมีการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตร์องลงมานั้นมีสาเหตุจากกระบวนการรับคืนตูค้อนเทนเนอร์ โดยผูว้ิจยั
จึงไดคิ้ดแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 2 ดา้นดงัน้ี 
 

-ขั้นตอนการรับ-คนื

ตู้คอนเทนเนอร์ 

-ขั้นตอนด้านเอกสาร

,พิธกีารต่างๆ 

-การรอควิโหลด

,บรรจุสนิค้า 

-สภาพการจราจรบนท้อง

ถนน 

-สภาพอากาศ 

-เทศกาลต่างๆ 

-กฏหมาย การจอดรถไม่

ดบัเคร่ืองยนต์

ของรถเทรล

เลอร ์

พฤติกรรม

ผู้ขับข่ี 

ปัจจัยที่ควบคุม

ไม่ได้ 

กระบวนการ 

ขนส่ง 
สถานที่ 

-การอาศัยอยู่ที่รถ 

-สภาพร่างกาย 

-ผู้ตดิตาม 

-จุดจอดพักรถไม่อ านวย 

-ลานจอดของบริษัทไม่มทีี่พัก

เพียงพอ 

-ขนาดของลานจอดรอควิใน

แต่ละโรงงาน 
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 6.3.1 ดา้นพฤติกรรมพนกังานขบัรถเทรลเลอร์ 
แบ่งกลุ่มพนกังานขบัรถออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนกังานขบัรถท่ีอาศยัอยูท่ี่รถ,กลุ่มซ้ือหรือเช่าท่ีอยู่อาศยัซ่ึงมี
ชัว่โมงการจอดไม่ดบัเคร่ืองท่ีแตกต่างกนั โดยผูว้จิยัไดจ้ดัวธีิการปรับปรุงในดา้นพฤติกรรมพนกังานขบัรถเทรล
เลอร์โดยไดอ้อกประกาศระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการลดการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์มา 2 ขอ้ 
ใหเ้จา้หนา้ท่ีประจ าสาขาตรวจสอบพนกังานขบัรถดงัน้ี 

- พนกังานขบัรถท่ีจอดบริเวณลานจอดของบริษทัหา้มจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตเ์กิน 1 
ชัว่โมง นบัตั้งแต่เร่ิมเขา้บริเวณลานจอดของบริษทั 

- พนกังานขบัรถท่ีเขา้ไปส่งสินคา้หรือบรรจุสินคา้ตามโรงงานต่างๆ หา้มจอดรถไม่ดบั
เคร่ืองยนตร์ะหวา่งรอคิวส่งสินคา้หรือบรรจุสินคา้เด็ดขาด  

- โดยมีเง่ือนไข หากพนกังานไม่ปฏิบติัตามประกาศระเบียบขอ้บงัคบัจะถือวา่ไม่ปฏิบติั
ตามกฏของบริษทั หากมีเหตุจ าเป็นตอ้งจอดไม่ดบัเคร่ืองยนตใ์หแ้จง้หวัหนา้งาน หรือ
เจา้หนา้ท่ีประจ าสาขาเป็นกรณีไป 

6.3.2 ดา้นการวางแผนการใชบ้ริการสถานีรับคืนตูค้อนเทนเนอร์ 
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อการจราจรท่ีสถานีรับคืนตูค้อนเทนเนอร์มากท่ีสุด คือ กระบวนการ

ขนถ่ายตูค้อนเทนเนอร์จากรถไฟ โดยแต่ละสถานีบรรจุและแยกสินคา้กล่อง หรือ Inland Container Depot (ICD) 
เม่ือมีรถไฟขนส่งตูค้อนเทนเนอร์ จากท่าเรือแหลมฉบงัเขา้มาท่ีสถานีใด อุปกรณ์ยกตู ้หรือรถยกตูค้อนเทนเนอร์
จะหยุดให้บริการชัว่คราวกบัรถเทรเลอร์(หัวลาก) ท่ีเขา้มาใช้บริการทนัที โดยจะไปท าการขนถ่ายตูค้อนเทน
เนอร์จากรถไฟ ทั้งหมด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการต่อแถวในกระบวนการรับและคืนตูค้อนเทนเนอร์ 

โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัท าตารางเวลากิจกรรมการท างานของสถานีบรรจุและแยกสินคา้กล่อง หรือ 
Inland Container Depot (ICD) ทั้ง 6 สถานี เพื่อประกอบการวางแผนจดัการการรับ-คืนตูค้อนเทนเนอร์ เพื่อ
ปรับปรุงการท างาน โดยใชข้อ้มูลของตารางเดินรถไฟขนส่งตูค้อนเทนเนอร์จากท่าเรือแหลมฉบงัมายงั สถานี
บรรจุและแยกสินคา้กล่อง หรือ Inland Container Depot (ICD) น ามาจดัท าตารางเวลาในการวางแผนจดัการการ
รับ-คืนตูค้อนเทนเนอร์ ตวัอยา่งตารางดงัน้ี 
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ตารางท่ี 6.1 ตารางเวลาในการวางแผนจดัการการรับ-คืนตูค้อนเทนเนอร์ 
ตารางท่ี 6.4 ถูกสร้างข้ึนเพื่อแสดงสถานะและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในสถานีรับ-คืนตูค้อนเทนเนอร์ โดย

แสดงเป็นสัญลกัษณ์แทบสี โดย สีเขียวแสดงถึงสถานะปกติไม่มีกิจกรรมท่ีส่งผลต่อการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต ์
สีแดงแสดงถึงสถานะไม่ปกติคือมีการขนถ่ายตูค้อนเทนเนอร์สินคา้จากรถไฟ สีเหลืองแสดงถึงสถานะไม่ปกติ
คือมีกิจกรรมอ่ืนๆท่ีส่งผลต่อการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต์ แสดงแถบสีในแต่ละช่วงเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง และน า
ตารางเวลาในการวางแผนจดัการการรับ-คืนตูค้อนเทนเนอร์ มาใชป้ระกอบการวางแผนจดัการการรับ-คืนตูค้อน
เทนเนอร์ ในช่วงเดือน มกราคม 2019 ถึง มีนาคม 2019 เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 

7. ผลการศึกษา 
7.1 ดา้นพฤติกรรมการขบัข่ีขอบพนกังานขบัรถ  

จากการประกาศและบงัคบัใช้มาตรการทั้ง 2 ขอ้เนอร์ ในช่วงเดือน มกราคม 2019 ถึง มีนาคม 
2019 เป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น ทางคณะท างานท่ีประจ าสาขาไดต้รวจสอบและกวดขนั พบวา่ตลอดระยะเวลา
การใชม้าตรการมีผูไ้ม่ปฏิบติัตามมาตรการ จ านวน 17 คร้ัง คณะท างานท่ีประจ าสาขาจึงไดท้  าการตกัเตือน และ
เนน้ย  ้ากบัพนกังานขบัรถ โดยการประกาศและบงัคบัใชม้าตรการทั้ง 2 ขอ้ พบวา่มีค่าเฉล่ียท่ีลานจอดรถบริษทั
ลดลง 12.40 ชัว่โมง และมีค่าเฉล่ียท่ีปลายทางท่ีขนส่งลดลง 9.43 ชัว่โมง ต่อเดือน ตามตารางท่ี 7.1 

7.2 ดา้นการวางแผนการใชบ้ริการสถานีรับคืนตูค้อนเทนเนอร์ 
จากการน ามาใชป้ระกอบการวางแผนจดัการการรับ-คืนตูค้อนเทนเนอร์ ในช่วงเดือน มกราคม 

2019 ถึง มีนาคม 2019 เป็นระยะเวลา 3 เดือน พบวา่การ ใชต้ารางเวลาในการวางแผนจดัการการรับ-คืนตูค้อน
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เทนเนอร์ นั้นช่วยลดโอกาสในการเกิดการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนต์ของรถเทรลเลอร์ขณะขนส่งสินคา้บรรจุตู้
คอนเทนเนอร์ได้ เน่ืองจากพนักงานขบัรถเขา้ท าการรับ-คืนตูค้อนเทนเนอร์ในช่วงเวลาท่ีตารางแสดงแถบ
สถานะสีเขียว ซ้ึงท าให้เกิดปัญหาการจราจรน้อยกว่าการเขา้ท าการรับ-คืนตูค้อนเทนเนอร์ท่ีมีตารางแสดงแถบ
สถานะสีแดงและสีเหลือง ค่าเฉล่ียในการจอดไม่ดบัเคร่ืองยนต์ของรถเทรลเลอร์ในจุดรับคืนตูค้อนเทนเนอร์
ลดลง 6.53 ชัว่โมง ต่อเดือน ตามตารางท่ี 7.1 
 
 

 
 
 

 
ตารางท่ี 7.1 ตารางเวลาเปรียบเทียบก่อนและหลงัปรับปรุง 

 
7.4 เปรียบเทียบการปรับปรุงทั้ง 2 ส่วน 

จากการด าเนินการปรับปรุงกระบวนการทั้ง 2 ส่วน ในดา้นพฤติกรรมพนกังานขบัรถเทรลเลอร์
และดา้นการจดัการกระบวนการขนส่งนั้น พบวา่ปัญหาการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์มีค่าเฉล่ีย
ลดลง 30.26 ชั่วโมงต่อเดือน ส่งผลให้อตัราการใช้เช้ือเพลิง และ ต้นทุนด้านเช้ือเพลิงลดลง โดยมีค่าเฉล่ีย
เปรียบเทียบภาพรวมดงัน้ี 

 
รูปภาพท่ี 7.1 กราฟเปรียบเทียบก่อนและหลงัปรับปรุง 
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50.00
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ก่อน

ปรับปรุง

หลังปรับปรงุ

เฉล่ียต่อเดือน(ช่ัวโมง) 106.40 76.14

เฉลีย่ต่อเดือน(ชัว่โมง)
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7.3 อตัราการใชเ้ช้ือเพลิงและตน้ทุนเช้ือเพลิง  
 7.3.1 อตัราการใชเ้ช้ือเพลิง  

จากตารางแสดงขอ้มูลส าหรับรถยนตข์นาดเบาและหนกัของโปรแกรม SIDRAมีอตัราการ
ใชเ้ช้ือเพลิง 2,520 มิลลิลิตร ต่อ ชัว่โมง หรือ 2.52 ลิตร ต่อ ชัว่โมง  

ก่อนปรับปรุงมีค่าก่อนการปรับปรุงมีการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์ 
106.40  X 2.52 =  268.13 ลิตร  
หลงัจากการปรับปรุงมีการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์  
76.14 X 2.52 =  191.87 ลิตร 

7.3.2 ตน้ทุนเช้ือเพลิง  
การคิดตน้ทุนเช้ือเพลิงอา้งอิงราคาน ้ ามนัจาก บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) เน่ืองจากราคา

น ้ ามนัมีความผนัผวนตามราคาตลาดโลก ผูว้ิจยัจึงเฉล่ียตามการปรับราคาหนา้สถานี ตั้งแต่เดือน มกราคม 2019 
ถึง มีนาคม 2019 ซ่ึงไดร้าคาน ้ามนัเฉล่ีย 3 เดือน เท่ากบั 26.57 บาท ต่อ ลิตร 

ก่อนปรับปรุงมีตน้ทุนเช้ือเพลิงของการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์ 268.13  X 26.57 = 
7,124 บาท  

หลงัการปรับปรุงมีตน้ทุนเช้ือเพลิงของการจอดรถไม่ดบัเคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์ 191.87 X 
26.57 =  5,098 บาท  

 

8. สรุปผลการวจิัย 
หลงัจากการปรับปรุงทั้ง 2 ปัจจยัดงักล่าวไดผ้ลดงัน้ี ก่อนและหลงัการปรับปรุงมีการจอดรถไม่ดบั

เคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์ขณะขนส่งสินคา้บรรจุตูค้อนเทนเนอร์มีค่าเฉล่ียต่อเดือน ลดลงถึง30.26 ชัว่โมง หรือ 
30 ชัว่โมง 15 นาที ต่อคนั การเปรียบเทียบอตัราการใช้เช้ือเพลิงก่อนและหลงัปรับปรุงมีค่าเฉล่ียต่อเดือนลดลง 
76.26 ลิตรต่อคนั อตัราราคาเช้ือเพลิงหนา้สถานีท่ีมีการปรับข้ึนลง ตั้งแต่เดือน มกราคม 2019 ถึง มีนาคม 2019 
ผูว้จิยัจึงไดคิ้ดราคาเช้ือเพลิงเฉล่ีย 3 เดือน เท่ากบั 26.57 บาท ต่อ ลิตร เท่ากบัวา่ จะประหยดัตน้ทุนเช้ือเพลิงเฉล่ีย
ต่อเดือนได ้2,026.23 บาทต่อคนั การด าเนินการปรับปรุงคร้ังน้ีใช้รถเทรลเลอร์ทั้งหมด 20 คนั จึงท าให้ตน้ทุน
เช้ือเพลิงเฉล่ีย 3 เดือนทั้งกองรถเทรลเลอร์สามารถลดลง 40,524.60 บาท 

จากการศึกษามีขอ้จ ากัดในส่วนการเก็บข้อมูลด้านพฤติกรรมการเปิดปิดแอร์ขณะจอดรถไม่ดับ
เคร่ืองยนตข์องรถเทรลเลอร์ ซ่ึงมีผลต่ออตัราการใชเ้ช้ือเพลิง และในส่วนของขอ้มูลอตัราการใชเ้ช้ือเพลิงของรถ
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เทรลเลอร์ตวัอย่างผูศึ้กษาจึงเลือกใช้ข้อมูลอตัราการใช้เช้ือเพลิงอ้างอิงจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการ
ค านวณตน้ทุนเช้ือเพลิงเพื่อวดัผลการศึกษา 
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