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การส่งสินค้าล่าช้าของรถเที่ยวเปล่า (backhaul) กรณีศึกษา : บริษัท พวีซีี เอซีบี จ ากดั
Delayed delivery of the backhaul: PVC ACB., Ltd.

บทน ำ

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษา 1)  กระบวนการท างานของการส่งสินค้าของรถเ ท่ียวเปล่า 
(backhaul) 2) ถึงปัญหาของการส่งสินคา้ล่าชา้ของรถเท่ียวเปล่า (backhaul)  3) 

เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการส่งสินคา้ของรถเท่ียวเปล่า (backhaul) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาเป็นแบบสัมภาษณ์ ค  าถามปลายเปิด และสังเกตไม่เป็นทางการจากบุคลากรของบริษทั 
พีวซีี เอซีบี จ ากดั คือ ผูจ้ดัการแผนก หวัหนา้ฝ่าย เจา้หนา้ท่ีขบัยานพาหนะ

ผลการวิจัยพบว่า  การส่งสินค้านั้ นทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมรถเท่ียวเปล่า 
(backhaul) ไดเ้น่ืองจากรถเท่ียวเปล่า (backhaul) จะตอ้งส่งสินคา้ไปส่งยงัท่ีหน่ึงแลว้
จึงจะเขา้มารับสินคา้ท่ีบริษทัได ้และเม่ือเกิดปัญหาเหตุสุดพิสัย อุบติัเหตุ จากปัจจยัภายนอก เช่น
ยางลอ้รถระเบิด รถเฉ่ียวชนและปัจจยัภายในท่ีเกิดจากขอ้จ ากดัของรถบรรทุก และการสอบถาม
พนกังานขบัรถของการใช ้5 ส ดา้นสะสางอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.20 ส่วนราย
ขอ้ ภายในบริษทัมีการขจดัส่ิงของไม่จ าเป็นออกจากพ้ืนท่ี และการแยกของหนกั เบา ในการวาง
สินคา้ในรถขนส่ง 
ค าส าคญั : การขนส่งรถเท่ียวเปล่า ความล่าชา้ การใชเ้คร่ืองมือ 5 ส

การขนส่ง คือการเคล่ือนยา้ยคนและส่ิงของจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง การขนส่งแบ่งออกเป็น
หมวดใหญ่ไดท้างบก ทางน ้า ทางอากาศ และอ่ืน ๆ เช่น ถนน ทางรถไฟ เส้นทางการบิน
คลอง หรือ ท่อส่ง รวมไปถึงสถานีการขนส่ง เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ ท่ารถ และ
ท่าเรือ ในขณะท่ี ยานพาหนะ คือส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีไปบนโครงข่ายนั้น ประกอบดว้ยรถยนต์ รถไฟ
เคร่ืองบิน เรือ ส่วนการด าเนินการ นั้นจะเก่ียวขอ้งกบัการควบคุมระบบ เช่น ระบบจราจร
ระบบควบคุมการบิน และนโยบาย การจดัการเงินของระบบ เช่นการเกบ็ค่าผา่นทาง หรือการ
เกบ็ภาษีน ้ามนั และในบริบททางอุตสาหกรรม คือ การผลิตและจ าหน่ายวสัดุหรือผลิตภณัฑ์
ในสถานท่ีและปริมาณท่ีเหมาะสม โดยมีกระบวนการวางแผน และควบคุมขั้นตอนในการจดั
ขนส่งและจดัเกบ็สินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลจากจุดเร่ิมตน้ถึงจุด
ปลายทางท่ีส่งสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจกบัลูกคา้มากท่ีสุด

ขนส่งเป็นกิจกรรมหน่ึงในโลจิสติกส์ท่ีเป็นหวัใจส าคญัของทุกภาคธุรกิจ เป็นกิจกรรมท่ี
ส่วนเช่ือมโยงและสนบัสนุนกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ตั้งแต่กระบวนการผลิต
การจดัการวสัดุคงคลงั การจดัซ้ือ รวมถึงการใหบ้ริการลูกคา้ใหต้รงต่อวเลา การขนส่ง
ภายในประเทศท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด สะดวกท่ีสุด คือการขนส่งทางถนน หรือทางรถยนต์
(Road Transportation) ไม่ตอ้งมีการเปล่ียนถ่ายหรือขนถ่ายพาหนะ มีความยดืหยุน่
ท่ีส่งถึงจุดหมายดา้นเวลาไดดี้ สามารถขนส่งสินคา้ไดห้ลายประเภทตั้งแต่ปริมาณนอ้ย ไป
จนถึงปริมาณมาก
บริษทั พีวซีี เอบีซี กรุ๊ป จ ากดัเป็นองคก์รท่ีมีขนาดกลางและมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์ในดา้น
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกจากประสบการณ์เกือบ 50 ปี โดยบริษทัด าเนินการผลิตสินคา้
หรือผลิตภณัฑพ์ลาสติกพีวซีีแบบครบวงจร ทั้งการผลิตเมด็พลาสติกเพ่ือเป็นวตัถุดิบ การข้ึน
รูปช้ินงาน การข้ึนแม่แบบ และท าแม่พิมพใ์นการผลิตช้ินงาน รวมถึงผลิตภณัฑพ์ลาสติก
ส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น ประตู วงกบ ชุดครัว บานซิงค์ ตูซิ้งค์ พ้ืนไมส้ังเคราะห์ ระแนงไม้
สังเคราะห์และมีการกระจายสินคา้ไปทัว่ประเทศ รวมไปถึงการผลิตสินคา้ส าหรับโครงการ
หมู่บา้นจดัสรรชั้นน าต่าง ๆ หา้งสรรพสินคา้ และร้านคา้ต่าง ๆ ซ่ึงปัญหาท่ีก่อใหเ้กิดการส่ง
สินคา้ล่าชา้ คือ การขนส่งแบบรถเท่ียวเปล่า (backhaul) จากการบรรทุกของไปส่งยงัท่ี
หน่ึงแลว้ ท าใหข้ากลบัไม่มีสินคา้ในรถ เพ่ือลดตน้ทุนการขนส่ง โดยใหข้ากลบัตอ้งมีสินคา้
ไปส่ง ณ จุดเดิม

ทางบริษทัไดใ้ชบ้ริการขนส่งสินคา้ผา่นทาง backhaul หรือรถเปล่า เป็นการบริการ
ของศูนยก์ระจายสินคา้ ซ่ึงทางบริษทัจะควบคุมเวลาการเขา้มารับสินคา้ไม่ได้ เพราะทาง
backhaul จะตอ้งน าสินคา้ของบริษทัอ่ืน ๆ ไปส่งยงัจุดหมายปลายทางใหแ้ลว้เสร็จ
เสียก่อน ท่ีจะน ารถเขา้มารับสินคา้ของทางบริษทัไปส่งยงัศูนยก์ระจายสินคา้ ถึงจะมีการระบุ
เวลาการเขา้มารับสินคา้ท่ีบริษทัผา่นทางอีเมลเ์บ้ืองตน้แลว้กต็าม แต่ตอ้งข้ึนอยูก่บัการส่ง
สินคา้ใหท้างบริษทัฯ อ่ืน ๆ โดยทางบริษทัจะไม่ทราบวา่การส่งสินคา้ใหท้างบริษทัอ่ืนก่อน
นั้นจะติดปัญหาในเร่ืองใดบา้ง ซ่ึงจะไดเ้พียงการแจง้ของทาง backhaul วา่จะเขา้มารับ
สินคา้ของทางบริษทัล่าชา้ หรือเขา้มารับสินคา้ การน าระบบบริหารการขนส่งเท่ียวเปล่า
ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน เพราะเป็นระบบท่ีสามารถวางแผนการจดั
เส้นทางอยา่งต่อเน่ืองชดัเจน ท าใหเ้กิดการเดินรถท่ีไม่ตอ้งใชเ้วลารอนานในแต่ละจุด ซ่ึง
บุคลากรตอ้งไดเ้ขา้ใจในระบบการบริหารการขนส่งเท่ียวเปล่าไดอ้ยา่งแม่นย  าและการใช้
เคร่ืองมือ 5 ส เพื่อทราบปัญหาท่ีเป็นปัจจยัภายนอก

วัตถุประสงคข์องงำนวิจัย
1. เพ่ือศกึษากระบวนการท างานของการสง่สนิคา้ของรถเท่ียวเปลา่ (backhaul)
2. เพ่ือศกึษาถงึปัญหาของการสง่สนิคา้ลา่ชา้ของรถเท่ียวเปลา่ (backhaul)
3. เพ่ือหาแนวทางในการปรบัปรุงการสง่สินคา้ของรถเท่ียวเปลา่ (backhaul)

ระเบยีบวิธีวิจยั
ประชากร ผูจ้ดัการฝ่าย หวัหนา้ฝ่าย เจา้หนา้ท่ีประสานงาน พนกังานขบัยานพาหนะ จ านวน 30 รายท่ี

มีหนา้ท่ีรับผดิชอบต่อการจดัส่งไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้และ คลงัสินคา้ 
วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากการสัมภาษณ์ และน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและตรวจสอบเรียบร้อย 

ไปท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยให้พนักงานขบัรถเป็นผูต้อบแบบสอบถามต่อการจัดส่งไปยงัศูนย์
กระจายสินคา้และคลงัสินคา้ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 
1) แบบสัมภาษณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 1) ความรู้ ความเขา้ใจของการขนส่งรถเท่ียวเปล่า 2) ปัจจยัการส่ง

สินคา้ล่าชา้ของการขนส่งรถเท่ียวเปล่า  
2) สอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติังานการส่งสินคา้ล่าชา้ โดยใชปั้จจยัการปฏิบติังานเพ่ือก าจดัความสูญ

เปล่า (กิจกรรม 5 ส)  ของการขนส่งรถเท่ียวเปล่า
การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ การหาค่าความถ่ี จ านวนร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย  เพ่ือใชอ้ธิบายค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม และเบ่ียงเบนมาตรฐาน ปัจจยัในการ
ปฏิบติังานเพ่ือก าจดัความสูญเปล่า ของการส่งรถเท่ียวเปล่า 

1) ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ 
บุคคลท่ี 1 (ผูจ้ดัการ) คิดอย่างไรกบัการส่งสินคา้ล่าชา้ของรถเท่ียวเปล่า (backhaul) : 

พนกังานขบัรถยงัไม่มีความช านาญในเส้นทางมากพอ และมกัเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุสุดวิสัยระหว่างการ
ส่งสินคา้บ่อยคร้ังหรือมาตรฐานของยานพาหนะ จึงท าให้ไม่สามารถส่งสินคา้ได้ตามเวลาท่ีก าหนด 
บุคลากรและพนักงานยงัขาดแคลนความรู้ในดา้นระบบขนส่งและโลจิสติกส์ อีกทั้ งยงัไม่มีการสร้าง
มาตรฐานอาชีพดา้นระบบโลจิสติกส์ ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการวดัประสิทธิภาพและพฒันาการของตวั
บุคคลและองคก์ร

บุคคลท่ี  2  (หัวหน้า ฝ่ายขนส่ง)  คิดอย่างไรกับการส่งสินค้า ล่าช้าของรถเ ท่ียวเปล่า 
(backhaul) : องคก์รและพนกังานของทางบริษทัรถเท่ียวเปล่า (backhaul) ยงัขาดความช านาญ 
ในการเป็นผูใ้ห้บริการ ยงัขาดทกัษะการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้และเหตุสุดพิสัยต่าง ๆ ได้ ในเร่ืองของ
ขนาดรถท่ีตอ้งส่งมารับสินคา้ท่ีบริษทัและเกิดปัญหาต่างๆท่ีไม่สามารถเขา้มารับสินคา้ท่ีบริษทัตามวนั
และเวลาท่ีก าหนดได ้ท าใหเ้กิดสินคา้ตกคา้งและตอ้งประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ใหม่ ท าใหเ้กิดการท างาน
ซบัซอ้น

บุคคลท่ี 3 (ฝ่ายประสานงาน) คิดอยา่งไรกบัการส่งสินคา้ล่าชา้ของรถเท่ียวเปล่า (backhaul) 

: ยงัไม่มีความเป็นมืออาชีพมากพอ ตวัอยา่งเช่น ทางบริษทัตอ้งการ 6 ลอ้ ขนาด 7 เมตร แต่ในบางคร้ัง
ทางบริษทัของรถเท่ียวเปล่า (backhaul) ไดน้ ารถในขนาดท่ีเลก็กวา่ท่ีตกลงไวม้ารับสินคา้ท่ีบริษทั ท า
ใหเ้กิดสินคา้ตกคา้งท่ีหนา้คลงั และมีผลกระทบต่อการส่งสินคา้ในวนัถดัไป

2) พนกังานขบัพาหนะ 
ปัจจยัในการปฏิบติังานเพ่ือก าจดัความสูญเปล่า ประกอบดว้ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสะสาง ดา้นสะดวก 

ดา้นสะดวก ดา้นสุขลกัษณะ และสร้างสร้างนิสัย 
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัการปฏิบติังานเพ่ือก าจดัความสูญเปล่าของการ
ขนส่งเท่ียวเปล่า ภาพรวม

ผลกำรวิจยั

ผลกำรวิจยั
กระบวนการท างานและปัญหาของการส่งสินคา้ของรถเท่ียวเปล่า (backhaul) เป็นระบบท่ี
ท าให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่พนักงานยงัขาดความช านาญและยงัไม่
คล่องตวัต่อการใชข้องรถเท่ียวเปล่าใน 1) ปัจจยัภายในท่ีสามารถควบคุมได ้ส าหรับแนวทางการ
พฒันาลดความล่าช้าในการขนส่งสินคา้ เป็นปัญหาจากความไม่ช านาญ รวมถึง ปัญหาดา้น
สภาพยานพาหนะไม่ได้มาตรฐาน จัดให้มีช่างซ่อมเป็นประจ า เพ่ือปรับสภาพยานพาหนะ 
สอดคลอ้งกบัหลกัการของค านาย อภิปรัชญาสกุล (2553) ถึงความพร้อมของยานพาหนะให้ได้
มาตรฐาน 2) ปัญหาดา้นสภาพเส้นทาง ระยะทางในการขนส่ง การขบัข่ีให้ไดต้ามกฎหมายท่ี
ก าหนดในแต่ละเส้นทาง เพ่ือให้ทนัก าหนดในการส่งมอบ สอดคลอ้งกบั เกษม ชูจารุกุล (2555)    
3) การจดัตารางเวลาการเดินรถเพ่ือลดปัญหาความล่าชา้ เพ่ือช่วยค านวณระยะเวลาและค านวณ
ค่าใชจ่้าย 4) แรงจูงใจในการท างาน เกิดจากการกระตุน้ในการอบรมเพ่ือเพ่ิมทกัษะความรู้ใน
ดา้นการเขา้ใจใหม้ากข้ึน 

อยา่งไรกต็าม ไดท้  าการวิจยั ถึงส่วนของลูกคา้ (ศูนยก์ระจายสินคา้และคลงัสินคา้ จาก
การทราบปัจจัยในการปฏิบัติงานเพ่ือก าจัดความสูญเปล่า ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สะสาง ด้านสะดวก ด้านสะดวก ดา้นสุขลกัษณะ และสร้างสร้างนิสัย เพื่อให้เช่ือมโยงการ
ท างานของการส่งสินคา้ของรถเท่ียวเปล่า ท าใหต้อ้งกลบัมาพิจารณาในดา้นสะสาง ดว้ยการปรับ
กระบวนการก าจดัความสูญเปล่า เร่ืองของภาพสะสาง ท่ีกล่าวถึง ภายในศูนยก์ระจายสินคา้และ
คลงัสินคา้มีค่าเฉล่ียปานกลาง ของการขจดัส่ิงของไม่จ าเป็นออกจากพ้ืนท่ี รับ – ส่งสินคา้ จึง
อาจเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความล่าชา้ของรถเท่ียวเปล่า แต่กระบวนการด าเนินการของลูกคา้ อาจ
ไม่สามารถกระท าไดจ้ากบริษทั พีวีซี เอซีบี จ ากดั จึงตอ้งอาศยัความร่วมมือจากลูกคา้หรือใหจ้ดั
อบรมร่วมกนั ดว้ยการพฒันาขั้นตอนการส่งมอบสินคา้ใหพ้ร้อมเพรียงกนั 

ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจดัอบรมกระบวนการท างานให้กบัพนกังานในองคก์ร เพ่ือลดความผิดพลาด 

การท างาน
2. ควรเพ่ิมระบบการท างานและส่ือสารใหมี้ความเสถียรอยูต่ลอดเวลา เพ่ือป้องกนัการล่าชา้

ในการท างาน
3. บริษทัควรมีส่ิงจูงใจ เพ่ือให้ผูมี้ความรู้และเช่ียวชาญเขา้มาท างาน และจูงใจพนกังานเก่า

ใหอ้ยูท่  างานกบับริษทันานๆ


