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บทคัดยอ 

บริษัทน้ําตาล เอเอเอ เปนผูนําในการผลิต และจําหนายน้ําตาลทรายของประเทศไทย ทําใหมีลูกคา
กระจายอยูทุกภูมิภาคในประเทศ และในปจจุบันภาวะการแขงขันในตลาดโลกมีแนวโนมสูงมากขึ้น ดังนั้น
กระบวนการสงมอบน้ําตาลทั้งในประเทศและตางประเทศจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง การศึกษาการเพ่ิม
ประสิทธิภาพสําหรับสงมอบใหกับลูกคา เปนการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับตนทุนท่ีใชในการสงมอบ ตลอดจน
ขอมูลและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการสงมอบโดยผูวิจัยเริ่มทําการเก็บขอมูลต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 
2549 ถึง ตุลาคม 2550 และไดทําการศึกษาสาเหตุของการสงมอบน้ําตาลที่ขาดประสิทธิภาพ จากการศึกษา
พบวาการสงมอบน้ําตาลไปยังลูกคา มีปริมาณท้ังส้ิน 304,144 ตัน โดยแบงเปนการสงมอบภายในประเทศ
ท้ังส้ิน 102,387 ตัน และการสงออกนํ้าตาลไปตางประเทศทั้งส้ิน 201,757 ตัน ซึ่งปจจุบันยังไมมีการกําหนด
เสนทางการสงมอบน้ําตาลไปยังลูกคาท่ีชัดเจน 

ดังนั้นการศึกษานี้จึงเสนอใหเพ่ิมประสิทธิภาพการสงมอบน้ําตาลไปยังลูกคา โดยการสรางตนแบบการ
สงมอบนํ้าตาลไปยังลูกคา ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานกอนการสงมอบนํ้าตาลไปยังลูกคา และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในกระบวนการสงมอบน้ําตาลไปยังลูกคา และเมื่อทําการเปรียบเทียบขอมูลการ
สงมอบนํ้าตาลไปยังลูกคากอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงพบวา ดานตนทุนการสงมอบ สามารถลด
ตนทุนในการสงมอบน้ําตาลไปยังลูกคาได 23,543,279.97 บาท คดิเปนรอยละ 13.94 ของตนทุนการสงมอบ
น้าํตาลท้ังประเทศ ดานระยะเวลาการสงมอบ สามารถลดระยะเวลาในการสงมอบน้ําตาลไปยังลูกคาได 
31,728.57 ชั่วโมง คิดเปนรอยละ 28.12 ของเวลาในการสงมอบน้ําตาลท้ังประเทศ 
 

คําสําคัญ : ตนทุน, ตนแบบการสงมอบ, ประสิทธิภาพ 

 

1. บทนํา 
บริษัทน้ําตาล เอเอเอ จํากัด เปนบริษัท ท่ีทําการผลิตและจําหนายน้ําตาล ประกอบดวยโรงงานท่ีทํา

การผลิตน้ําตาล 5 โรงงาน ซึ่งไดแก  
-    โรงงานน้ําตาล MP ตั้งอยูท่ี ตําบลหนองมะคาโมง อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 
-     โรงงานน้ําตาล MK ตั้งอยูท่ี ตําบลสมสะอาด อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 
-    โรงงานน้ําตาล UF ตั้งอยูท่ี ตําบลโคกสะอาด อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
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 -    โรงงานน้ําตาล UP ตั้งอยูท่ี ตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน 
-    โรงงานน้ําตาล SB ตั้งอยูท่ี ตําบลไมดัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 

 เน่ืองจากธุรกิจน้ําตาลทราย เปนธุรกิจท่ีมีความจําเปนตองตั้งโรงงานในการผลิตใกลแหลงวัตถุดิบ ซึ่ง
บริษัทน้ําตาล เอเอเอ มีโรงงานผลิตน้ําตาลทรายมากถึง 5 โรงงาน อีกท้ังบริษัทน้ําตาล เอเอเอ เปนผูผลิตและ
จําหนายน้ําตาลทรายรายใหญของประเทศไทย ทําใหมีลูกคากระจายอยูทุกภูมิภาคในประเทศ ซึ่งพบวา
ตนทุนคาขนสงเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตราคาจําหนายน้ําตาลภายในประเทศ กลับเปนราคาควบคุมซึ่ง
กําหนดโดยรัฐบาล ทําใหไมสามารถปรับราคาขายใหสูงขึ้นตามตนทุนการผลิตและจําหนายได จากปญหา
ดังกลาวการจัดกลุมลูกคาใหเหมาะสมกับโรงงานที่ผลิตน้ําตาล จึงนับวาเปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญและบง
บอกไดถึงประสิทธิภาพในกระบวนการสงมอบน้ําตาลใหกับลูกคาซึ่งถือวาเปนภารกิจหลักท่ีสําคัญของบริษัท 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาระบบการสงมอบน้ําตาลใหกับลูกคาในปจจุบัน คนหา
ปจจัยสําคัญที่ทําใหการขนสงไมมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการสงมอบใหกับลูกคา เพ่ิมผลกําไรจากการ
ดําเนินงานใหกับบริษัท สรางตนแบบการสงมอบน้ําตาลไปยังลูกคา และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือใหมีการสงมอบน้ําตาลมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

2.1 ทฤษฎีแหลงท่ีตั้งท่ีเสียตนทุนต่ําท่ีสุด : เวเบอร(Alfred Weber) ไดศึกษาเกี่ยวกับแหลงท่ีตั้งของ
อุตสาหกรรมโดยอาศัยแบบจําลอง Thunen โดยพิจารณาถึงปจจัยภูมิภาคท่ัวไป (General Regional 
Factors) และ แรงผลักดันเพ่ือการรวมตัวของอุตสาหกรรม (Agglomerating Forces) ซึ่งผลการศึกษาพบวา 
จุดท่ีมีตนทุนคาขนสงต่ํา จะมีความไดเปรียบในการผลิต ดานอุตสาหกรรมตนทุนดานการขนสงจะเปนปจจัย
แรกท่ีมีอิทธิพลในการเลือกท่ีตั้งของอุตสาหกรรม โดยในการพิจารณานั้นจะอยูในรูปของฟงกชั่นน้ําหนัก, 
ระยะทาง และใชดัชนวีิตถุดิบ (Material Index : M.I.) เปนตัวท่ีใชในการอธิบาย โดยหากน้ําหนักรวมของ
วัตถุดิบในทองถ่ินที่ใชในการผลิตสินคานั้นมีคามากกวาน้ําหนักของสินคาสําเร็จรูป (M.I.>1) การผลิตจะมี
แนวโนมเขาสูแหลงวัตถุดิบในทองถ่ิน (M.I.<1) อุตสาหกรรมจะเลือกแหลงท่ีตั้งบริเวณตลาด 

2.2 ทฤษฎีแหลงท่ีตั้งกอใหเกิดการหากําไรสูงสุด : วอลเตอร คริสเตลเรอร (Walter Christaller) ไดคิด
ทฤษฎีแหลงกลาง (Central Place Theory) ซึ่งเปนการนําหลักการสรางขอบเขต (Market Range) มาอธิบาย
การกระจุกตัวเปนสถานท่ีศูนยกลางดานพ้ืนที่โดยสมมติฐานใหพ้ืนท่ีเปนที่ราบเหมือนกันทุกประการ การ
เขาถึงมีความสะดวกทุกทิศทาง และประชากรมีการกระจายตัวเทากัน แตในขอเท็จจริงจะพบวา ขอบเขตของ
ตลาดของกิจกรรมตางๆจะแตกตางขนาดรายซอนกัน เสนแบงการตลาดเปนเสนตรงที่ผูผลิตทุกรายไดรับผล
รวมกันตามลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณ เขตการตลาดของผูผลิตแตละรายจะเปนรูปหกเหล่ียม และ
นอกจากนี้ยังมีการแบงแยกศูนยกลางชุมชนอยางเปนระบบ โดยพิจารณาเรื่องลําดับชั้นหนาท่ีของเมือง 
(Hierarchy) ศูนยกลางท่ีมีขนาดแตกตางกันจะมีสินคาลําดับชั้นแตกตางกัน สินคาลําดับต่ําจะหาไดท่ัวไป 
ขอบเขตตลาดจึงอยูในชวงแคบ สวนสินคาลําดับสูงจะอยูในชวงกวาง โดยตัวแปรสําคัญท่ีกําหนดของเขต
ศูนยกลาง คือ คาขนสงสินคา ความสูญเสียในการขนถายสินคา เวล่ีใชในการเดินทาง ความไมสะดวกในการ
เดินทาง (ซึ่งเปนตัวแปรท่ีดึงดูดคนเขามาใชบริการ) นอกจากนั้นยังขึ้นอยูกับความหลากหลาย, คุณภาพ
สินคา และราคาสินคา 

ณกร อินทรพยุง (2541) [3] แบบจําลองการเลือกพาหนะสําหรับการขนสงสินคา กรณีศึกษา การขนสง
สินคาระหวางกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออก ของประเทศไทย  มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางแบบจําลอง
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 ทางคณิตศาสตร สําหรับใชพยากรณพฤติกรรม การเลือกพาหนะในการขนสงสินคาของบริษัท ในพ้ืนที่การ
ขนสง สินคาระหวางกรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกของประเทศไทย ในการศึกษาไดสํารวจบริษัทขนสง
สินคาจํานวน 113 บริษัท ซึ่งขนสงสินคาท่ีสําคัญ 5 ประเภทไดแก ขาว หินดินทราย ปูนซีเมนต น้ํามัน และ
คอนเทนเนอร เพ่ือวิเคราะหถึงปริมาณ การขนสงสินคาและวิเคราะหถึงตัวแปรที่มีผลตอการตัดสินใจ ของ
บริษัทในการเลือกพาหนะในการขนสงสินคาซึ่งไดแก รถบรรทุก รถไฟและเรือ ผลจากการศึกษาพบวา ตัว
แปร ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกพาหนะในการขนสงสินคาของบริษัท คือ กําลังการผลิต ระยะทางจากบริษัท
ไปยังสถานีขนสงสินคา จํานวนการเปนเจาของรถบรรทุก คาใชจายในการขนสงสินคา เวลาในการขนสงสินคา 
และระดับการบริการสําหรับพาหนะ แตละประเภท และผลจากการพฒันาแบบจําลองพบวา การ พยากรณ
การเลือกพาหนะสําหรับการขนสงสินคา สามารถทํา ไดโดยการใชแบบจําลอง 2 แบบจําลองยอย คือ 1) แบบ 
จําลองจําแนกความสัมพันธ ใชในการพยากรณสัดสวนสินคา ของบริษัทท่ีจําเปนตองขนสงสินคาโดยพาหนะ
เพียงประเภท เดียว (Captive Firms) ซึ่งเปนแบบจําลองท่ีมีความสัมพันธ ระหวางปริมาณการขนสงสินคา
ดวยรถบรรทุกซึ่งเปนตัวแปร ตามกับตัวแปรอิสระท่ีจําแนกออกเปนหลายๆ ระดับ และ 2) แบบจําลอง Logic 
ใชในการพยากรณสัดสวนสินคา แยกตามพาหนะประเภทตางๆ ในกรณีบริษัทท่ีมีการขนสง โดยพาหนะหลาย
ประเภท (Non-Captive Firms) ซึ่ง เปนแบบจําลองท่ีมีสมมุติฐานวา บริษัทผูขนสงสินคาจะเลือก พาหนะท่ีให
คุณประโยชนสูงสุดทามกลางทางเลือกตางๆ ท่ีมี ใหเลือก ผลจากการทดสอบแบบจําลองพบวา แบบจําลองท่ี 
พัฒนาขึ้นสามารถพยากรณการเลือกพาหนะสําหรับการขนสง สินคาตางๆ ไดในระดับความถูกตองท่ีนาพอใจ 
แบบจําลอง ดังกลาวไดถูกนําไปใชทดสอบผลกระทบของนโยบายดานการ ขนสงสินคาบางประการ เพ่ือเปน
แนวทางในการพัฒนาระบบ การขนสงสินคาของประเทศใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

สญชัย เสง่ียมวิบูล (2546) [1] ศึกษาการจําลองตัวแบบปญหาการขนสงในการจัดการโลจิสติกส และ
หวงโซอุปทาน โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คอื เพ่ือศึกษาหลักการเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส และหวงโซ
อุปทาน และเพ่ือวิเคราะหตนทุนคาขนสงรวม และปริมาณการกระจายสินคาจากตัวแบบปญหาการขนสง โดย
การวิเคราะหตนทุนคาขนสงรวม และปริมาณการกระจายสินคา เปนการศึกษาในสวนท่ีเปนกรณีของประมาณ
สินคาท่ีจุดตนทางรวมกันตองเทากับปริมาณที่จุดปลายทางรวมกัน จากตัวแบบปญหาการขนสงมีการจําลอง
ตัวแบบจากกรณีศึกษา เพ่ือไปใชในการวิเคราะห คือ มีโรงงานอยู 3 แหง ตองการขนสงสินคาไปยังศูนย
กระจายท่ีมีอยู 4 แหง โดยตองการหาวิธีท่ีทําใหตนทุนคาขนสงรวมตํ่าท่ีสุด ซึ่งมีวิธีการวิเคราะหเพ่ือหา
คําตอบเริ่มตนอยู 3 วิธี คือ วิธี Northwest Corner , วิธี Least Cost และ วิธี VAM (Vogel’s approximation 
method) แลวนําคําตอบท่ีไดมาเปรียบเทียบเพื่อหาวิธีท่ีใหตนทุนต่ํากวา แลวนําไปทดสอบแลวปรับปรุงดวย
วิธี MODI (Modified Distribution Method) เพ่ือใหไดวิธีท่ีใหตนทุนต่ําท่ีสุด ผลจากการศึกษาพบวา การ
วิเคราะหหาคําตอบเริ่มตนดวยวิธี Least Cost และวิธี VAM จะใหตนทุนที่ต่ํากวาวิธี Northwest Corner โดย
คําตอบท่ีไดจากการวิเคราะหดวยวิธี Least Cost และวิธี VAM มีคาเทากัน เมื่อนําไปทําการทดสอบ ดวยวิธี 
MODI แลวดัชนีปรับปรุงไมติดลบ แสดงวาเปนคําตอบท่ีใหตนทุนต่ําท่ีสุด 

อาภรณี  โรจนวิสิษฎ และวันชัย รัตนวงษ (2549) [2] การปรับปรุงระบบการขนสงของศูนยขนสงใน
ภูมิภาค และศูนยกระจายสินคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหาสถานท่ีในการตั้งศูนย
กระจายสินคาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเหมาะสม และหาวิธีปรับปรุงระบบการขนสงในภูมิภาคเพ่ือใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการศึกษาดังกลาว ไดนําระเบียบวิธีการศึกษา คือ การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ และ
ขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งจากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิไดทําการสัมภาษณผูบริการในบริษัทฯ และการศึกษาขอมูล
ทุติยภูมิไดทําการรวบรวมและเก็บขอมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของในบริษัทฯ  จากการศึกษา เขตการตลาดที่ 3 
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 มียอดจําหนายสินคาประเภทเบียร จํานวน 10,883,658 กลองตอป คิดเปน 39% ของยอดจําหนายของภาค
ตะวันออกฉียงเหนือ ทําใหตองมีการขนสงสินคาเปนจํานวนมาก และพบวาบริษัทฯมีปญหาเกี่ยวกับการขนสง
ท่ีเกิดขึ้นเปนประจํา ในเรื่องของการขนสงสินคาไดไมทันตามความตองการของลูกคา เน่ืองจากรถบรรทุก
สินคาของศูนยขนสงมีจํานวน 150 คัน สามารถแบงไดคือ รถบรรทุก 10 ลอ 100 คัน และรถบรรทุก 18 ลอ 
50 คัน ซึ่งไมเพียงพอตอการขนสงสินคา และรถบรรทุกมีการใชงานอยูตลอดเวลา มีอายุการใชงานมาก ซึ่งถา
มีการชํารุดตองหยุดซอมแซม จะไมมีรถบรรทุกสํารองในการขนสงสินคาทดแทน จึงทําใหเกิดปญหาการขนสง
เปนลูกโซอยางตอเนื่อง ดังนั้น กรณีศึกษานี้ไดนําเสนอการตั้งศูนยกระจายสินคา ซึ่งจากเดิมบริษัทฯมี
คาใชจาย 4,449,216 บาทตอป เมื่อไดทําการศึกษาโดยการนําวิธีการประเมินปจจัย (Factor Rating Method) 
มาใชในการตัดสินใจเลือกทําเล และสถานที่ตั้งศูนยกระจายสินคา ทําใหมีคาใชจายลดลง 3,123,216 บาทตอป 
คิดเปน 13% ของคาใชจายในการเชาคลังสินคา และในเรื่องปรับปรุงระบบการขนสง ซึ่งจากการศึกษาพบวา 
การตั้งศูนยกระจายสินคาเพียงแหงเดียว และการลดระยะทางในการขนสงสินคา ทําใหสามารถลดระยะเวลา
ในการขนสงสินคาไปยังเขตการตลาดท่ี 3 ไดลงถึง 11 ชั่วโมง 21 นาที และมีอัตราการหมุนเวียนของ
รถบรรทุกเฉล่ียเพ่ิมขึ้น 5 รอบตอสัปดาห จึงทําใหเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงสินคาของศูนยขนสงจังหวัด
กําแพงเพชรใหดียิ่งขึ้นตอไป 

 
3. วิธีการศกึษา 

ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลการสงมอบจากแหลงตางๆ ซึ่งสามารถสรุปลักษณะการสงมอบน้ําตาล
ไปยังลูกคาไดดังตารางท่ี 1 และพบวาโรงงานตนทางท่ีทําการผลิตน้ําตาลนั้น มีความสามารถในการผลิต
น้ําตาลท่ีแตกตางกันซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1: สรุปลักษณะการสงมอบ และสถานท่ีสงมอบรายชองทางการขาย 

 

ลักษณะการสงมอบ  สถานท่ีสงมอบ 

ชองทางการขาย รับสินคาท่ี
หนาโรงงาน 

จากโรงงาน 
ถึงลูกคา 

จาก คลังสินคาถึง
ลูกคา 

 
ใน

ประเทศ 
ตาง 

ประเทศ 

Container  � �   � 

Conventional   �   � 

Export Industry  �   �  

Neighboring Country   �   � 

ตัวแทน  �   �  

ยี่ปว � �   �  

อุตสาหกรรม  �   �  

อื่นๆ �    �  
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 ตารางที่ 2: รายละเอียดชนิดน้ําตาล และขนาดบรรจุท่ีแตละโรงงานสามารถผลิตได 
 

โรงงาน 

ชนิดน้ําตาล ขนาดบรรจุ 
โรงงาน
MP 

โรงงาน 
SB 

โรงงาน
UF 

โรงงาน
UP 

โรงงาน
MK 

น้ําตาลทรายดิบ เทกอง � � � � � 

น้ําตาลทรายดิบไฮโพล 50 กิโลกรัม       �   

เทกอง �     

1 ตัน �  �   น้ําตาลทรายขาว 

50 กิโลกรัม � � � � � 

1 ตัน �  �    
น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 

50 กิโลกรัม � � �   � 

1 ตัน �   �    

50 กิโลกรัม �   �   � 

1 กิโลกรัม �   �   � 

น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์
พิเศษ 

เล็กกวา 1 กิโลกรัม �       
 
จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใช แผนภูมิกางปลา (Cause and Effect Diagram) จึงทําใหทราบ

ถึงสาเหตุท่ีทําใหการสงมอบน้ําตาลไปยังลูกคาขาดประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุดานการจัดการเปนสาเหตุท่ี
สามารถควบคุมได จึงทําการแกไขดังนี้ 

•  จัดทําโครงสรางตนแบบการสงมอบน้ําตาลไปยังลูกคา โดยพิจารณาถึงระยะทางจากโรงงานตน
ทางไปยังลูกคาปลายทางซึ่งใชอําเภอเมืองของแตละจังหวัดเปนตัวแทนในการคิดระยะทาง อีกท้ังโรงงานแต
ละโรงงานมีความสามารถในการผลิตท่ีแตกตางกัน ทําใหสามารถแยกกลุมของโครงสรางตนแบบการสงมอบ
น้ําตาลไปยังลูกคาได 5 กลุม ตามชนิดของน้ําตาลและขนาดบรรจุ ดังนี้ 

- กลุมการสงมอบสําหรับน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ ขนาด 1,000 กิโลกรัม, น้ําตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์ ขนาด 1,000 กิโลกรัม, น้ําตาลทรายขาว ขนาด 1,000 กิโลกรัม 

- กลุมการสงมอบสําหรับน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ ขนาด 50 กิโลกรัม, น้ําตาลทรายขาว
บริสุทธิ์พิเศษ ขนาด 1 กิโลกรัม และน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ขนาด 1 กิโลกรัม 

- กลุมการสงมอบสําหรับน้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ขนาด 50 กิโลกรัม 
- กลุมการสงมอบสําหรับน้ําตาลทรายขาว ขนาด 50 กิโลกรัม 
- กลุมการสงมอบสําหรับน้ําตาลทรายขาว เทกอง 
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 • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใชโปรแกรม Microsoft Visual Basic for 
Application on Excel ในการสราง Add-Ins ซึ่งสามารถแบงการทํางานได 2 สวน คือ 

- หาโรงงานตนทางท่ีเหมาะสม โดยการใหผูใชงานระบุ จังหวัดปลายทาง และชนิดน้ําตาลพรอม
ลักษณะบรรจุท่ีลูกคาจองการ Add-Ins จะทําการคํานวณ และแสดงผลการคํานวณโดยการเลือกโรงงานตน
ทางที่เหมาะสมโดยเรียงจากความเหมาะสมมากที่สุดจนถึงนอยท่ีสุดให 5 อันดับ 

- เนื่องจากการจัดเสนทางการสงมอบในขอ 3.1 นั้นมีความยุงยากในการทํางานเนื่องจากขอมูล
มีความซับซอนมาก ดังนั้นผูวัจัยจึงทําการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยลดความยุงยากยังกลาว 
โดยการใช Visual Basic For Application on Excel ในการพัฒนา โดย Add-in ดังกลาวมีลักษณะการทํางาน
ดังนี้ 

- ตรวจสอบเสนทางท่ีเหมาะสม หนาจอของ Add-in รูปท่ี 1 จะใหผูใชงานระบุรายละเอียดของ
จังหวัดปลายทางท่ีลูกคาตองการใหสงสินคาไปถึง และชนิดสินคาท่ีลูกคาตองการ หลังจากนั้นกดที่ปุม 
Calculate เพ่ือทําการคนหาปลายทางที่เหมาะสมดังรูปท่ี 2 โดยโปรแกรมจะหาโรงงานผลิตน้ําตาลท่ีเหมาะสม
ให 5 โรงงานซึ่งจะเรียงลําดับตามระยะทางที่ส้ันท่ีสุด คือ Priority ท่ี1 จะหมายถึงระยะทางที่ส้ันท่ีสุด จนถึง 
Priority ท่ี 5 จะหมายถึงระยะทางที่ไกลที่สุด 

-  

 

รูปท่ี 1: หนาจอสําหรับการระบุรายละเอียดในการคํานวณ 

 

รูปท่ี 2: หนาจอแสดงรายละเอียดหลังจากการคํานวณ 

- ตรวจสอบความถูกตองจากการดึงขอมูลกอนการสงมอบในระบบ ERP ของบริษัท ซึ่งระบบ 
Add-Ins จะทําการคํานวณและแสดงผลลัพธในรูปแบบ Pivot Table ท่ีมีรายละเอียดหลักในการสงมอบน้ําตาล
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 ไปยังลูกคา และผลการเลือกโรงงานตนทางในแตละรายการการส่ังซื้อวาเหมาะสมแลวหรือไม ซึ่งถาไม
เหมาะสมจะแสดงโรงงานตนทางท่ีเหมาะสมโดยเรียงลําดับความเหมาะสมจากมากไปนอย ดังรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปท่ี 3: ผลลัพธจากการใช Add-in ในการตรวจสอบความถูกตองของเสนทาง 

•  ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานกอนการสงมอบ คือ ปรับปรุงการทํางานในขั้นตอนการตัดสินใจ
เลือกโรงงานตนทางโดยการใชการตัดสินใจของประสานงานขาย เปนการใช Add-Ins ท่ีสรางขึ้นในการ
ตัดสินใจแทน และเพ่ิมขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองกอนการสงมอบน้ําตาลไปยังลูกคาโดยให
หนวยงานโลจิสติกสของบริษัททําการดึงขอมูลออกจากระบบ ERP ของบริษัท และตรวจสอบโดยใช Add-Ins 
ท่ีสรางขึ้น  

 
4. สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาแนวทางการในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยการ จัดเสนทางการขนสงใหเหมาะสม 
สงผลใหตนทุนในการสงมอบน้ําตาลไปยังลูกคาลดลงโดย ภาคกลาง ตนทุนในการสงมอบน้ําตาล ลดลง 
22,601,689.28 บาท คิดเปน 14.69 %, ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ตนทุนในการสงมอบน้ําตาล ลดลง 
213,272.65 บาท คิดเปน 6.21 %, ภาคใต ตนทุนในการสงมอบน้ําตาล ลดลง 207,503.49 บาท คิดเปน 
3.50 %, และภาคเหนือ ตนทุนในการสงมอบน้ําตาล ลดลงนอยท่ีสุด 520,754.54 บาท คิดเปน 9.17 % เมื่อ
พิจารณาถึงภาพรวมทั้งหมดสามารถลดตนทุนในการสงมอบน้ําตาลไปยังลูกคาได 23,543,279.97 บาท คิด
เปน 13.94 % ของตนทุนการสงมอบน้ําตาลท้ังประเทศ   
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การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 ตารางที่ 3: การเปรียบเทียบตนทุนการสงมอบน้ําตาลกอนและหลังการปรับปรุง 

ภูมิภาค กอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ลดลง (บาท) ลดลง % 

ภาคกลาง 153,823,732.68 131,222,043.39 22,601,689.28 14.69% 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,435,427.92 3,222,155.27 213,272.65 6.21% 

ภาคใต 5,932,595.07 5,725,091.57 207,503.49 3.50% 

ภาคเหนือ 5,677,584.98 5,156,830.44 520,754.54 9.17% 

 
นอกจากนั้นผูวิจัยยังศึกษาเพ่ือลดระยะเวลาการสงมอบใหกับลูกคา จากตารางที่ 4 พบวาภาคกลางใช

เวลาในการสงมอบน้ําตาล ลดลงมากที่สุดถึง 31006.14 ชั่งโมง คิดเปน 31% ภาคตะวันออกฉียงเหนือ ใช
เวลาในการสงมอบน้ําตาล ลดลง 462.69 ชั่วโมง คิดเปน 18.39 %, ภาคใต ใชเวลาในการสงมอบนํ้าตาล 
ลดลง 230.40 ชั่วโมง คิดเปน 4.16 %, และภาคเหนือ ใชเวลาในการสงมอบน้ําตาล ลดลงนอยท่ีสุด 29.34 
ชั่วโมง คิดเปน 0.62 % เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมท้ังหมดสามารถลดระยะเวลาในการสงมอบน้ําตาลไปยัง
ลูกคาได 31,728.57 ชั่วโมง คิดเปน 28.12% ของเวลาในการสงมอบน้ําตาลท้ังประเทศ โดยสามารถสรุปไดดัง
ตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4:  การเปรียบเทียบระยะเวลาการสงมอบน้ําตาลกอนและหลังการปรับปรุง 

 
ภูมิภาค กอนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง ลดลง (ชั่วโมง) ลดลง % 

ภาคกลาง 100,033.48 69,027.34 31,006.14 31.00% 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,515.76 2,053.07 462.69 18.39% 
ภาคใต 5,539.74 5,309.33 230.40 4.16% 

ภาคเหนือ 4,732.91 4,703.57 29.34 0.62% 
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