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บทคัดย่อ
ในปจั จุบนั การขยายตัวของเศรษฐกิจเติบโตไปอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้มกี ารผันแปร
ทางด้านราคาน้ ามันเกิดขึน้ ซึ่งปจั จัยทางด้านน้ ามันเชื้อเพลิงถือว่าเป็ นปจั จัยสาคัญอย่างยิง่ ในการนาจ่าย
ไปรษณี ย์ และในระบบการน าจ่ายซึ่งทับ ซ้อนเส้น ทางท าให้เกิด ต้น ทุ น ทางด้านน้ ามัน เชื้อ เพลิงเพิ่ม ขึ้น
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองครัง้ นี้เป็ นการวิเคราะห์ต้นทุนการนาจ่ายไปรษณีย์แบบลงทะเบียนและแบบ
EMS วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี้ เพื่อศึกษาต้นทุนค่าใช้จ่ายของระบบการนาจ่าย โดยเป็ น
การนาเสนอข้อมูลทางด้านค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และเส้นทางจริงในการนาจ่ายจดหมายของไปรษณี ย์ไทย
สาขาบางกรวย เพื่อนามาปรับปรุงการทางานและลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างกาไรให้กบั บริษัท
ไปรษณียม์ ากขึน้
จากการศึกษาดังกล่าวพบว่าการควบรวมการนาจ่ายระหว่างธรรมดากับ EMS ซึ่งควบรวมกันได้
และทาการแบ่งเส้นทางใหม่เพื่อให้ค่าเฉลี่ยของงานออกมาสมดุล ก็จะสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงได้ ทัง้
ด้านน้ ามันเชื้อเพลิงประมาณ 20% และ ค่าเสื่อมของยานพาหนะ นอกจากลดต้น ทุนก็ยงั จะเป็ นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการนาจ่ายซึง่ ลดความผิดพลาดของการจ่ายจดหมายลงได้ ทาให้ลูกค้าได้รบั จดหมายเร็วขึน้
และยังเป็ นทีพ่ งึ พอใจของลูกค้าอีกด้วย
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บทนา
ปจั จุบนั เทคโนโลยีเริม่ เติบโตขึน้ เรือ่ ย ๆ แต่ทงั ้ นี้ บริษทั ไปรษณียไ์ ทย ก็เป็ นทีน่ ิยมเช่นกันเนื่องจาก
ประชาชนส่วนใหญ่ยงั ใช้บริการของไปรษณียไ์ ทยเพื่อการส่งของต่าง ๆ อยูต่ ลอดเวลา และการส่งของนัน้ ใน
ด้านต้นทุนค่าน้ ามันนับว่าเป็ นปจั จัยสาคัญ เนื่องจากค่าน้ ามันมีการผันผวนตลอดเวลา ในการศึกษาค้นคว้า
ครัง้ นี้ทางผู้ศกึ ษาได้ทาการเก็บข้อมูลจาก ไปรษณีย์ไทยสาขาบางกรวย ทางด้านเส้นทางการวิง่ รถ และ
ต้นทุนค่าน้ ามันเพื่อเป็ นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายของไปรษณียไ์ ทยสาขาบางกรวยเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของไปรษณียไ์ ทยดังนี้ คือ
1.เพื่อให้บริการที่มคี ุณภาพตามมาตรฐานสากลและแสวงหาโอกาสในการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ต่อเนื่องทัง้ ในและต่างประเทศ
2.เพือ่ ให้เกิดการบริหารจัดการทีด่ ใี นองค์กรทุกระดับมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3.เพื่อ วางรากฐานการพัฒ นาองค์ก รในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้ าให้ส ามารถด าเนิ น ธุ รกิจ ภายใต้
ภาวะการณ์แข่งขันได้อย่างมันคงโดยพั
่
ฒนาบุคลากรให้สามารถเรียนรูแ้ ละทางานในรูป แบบธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
นโยบายของไปรษณียไ์ ทย
1. ด้านการให้บริการให้บริการไปรษณียแ์ ละธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องต่อเนื่องทีม่ คี ุณภาพดีรวดเร็วตรงเวลา
ในอัตราค่าบริการเหมาะสม
2.ด้านการตลาดมุง่ เน้นการตลาดเชิงรุกเพือ่ สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าทุกระดับ
3.ด้านการเงินและการลงทุนดาเนินการให้พง่ึ ตนเองได้ในด้านการเงินและสามารถลงทุนขยายงาน
ต่อไปในอนาคต
4.ด้านบุคลากรบริหารบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพและส่งเสริมให้มสี วัสดิการด้านต่างๆอย่างเหมาะสม
5.ด้านการบริหารและการจัดการพัฒนาการบริหารจัดการให้เอือ้ ประโยชน์ต่อการดาเนินงานในเชิง
ธุรกิจ
ดังนัน้ การศึกษาค้นคว้านี้จงึ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อทาการวิเคราะห์ตน้ ทุนระบบการนาจ่ายเพื่อการ
ขนส่งสิง่ ของส่งทางไปรษณียข์ องทีท่ าการไปรษณียบ์ างกรวย 2) ลดระยะเวลาในการทางาน 3) เพื่อการ
ลดความผิดพลาดของการส่งของผิด 4) เพื่อกาหนดกลยุทธ์เป็ นแนวทางในการลดต้นทุนและระยะเวลา ใน
การทางานของระบบนาจ่ายเพื่อขนส่งสิง่ ของส่งทางไปรษณีย์ ของที่ทาการไปรษณียบ์ างกรวย เพื่อเพิม่
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ามากขึน้ เพื่อปรับปรุงและเพิม่ คุณภาพ ของเส้นทางขนส่งทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
ของทีท่ าการไปรษณียบ์ างกรวย การทาให้งานบริการของการส่งของมีขนั ้ ตอนทีก่ ระชับและมีระยะเวลาใน
การดาเนินงานทีร่ วดเร็ว
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งานศึกษาค้นคว้านี้กล่าวถึงประเด็นสาคัญคือ การหาแนวทางเพื่อลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การนาจ่ายจดหมาย โดยมีประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั ของการศึกษาครัง้ นี้คอื 1) ทราบถึงปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อการนาจ่าย 2) เพิม่ ประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้า 3) สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้ามากยิง่ ขึน้ 4) เพิม่
ส่วนแบ่งตลาดในการได้รบั ความไว้วางใจ ความแน่ นอนในการขนส่งสิง่ ของทางไปรษณีย์ และใช้แนวทาง
ด้านการปรับเปลีย่ นกระบวนการทางานเพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 5) ลด
ต้นทุนการนาจ่าย
ปัญหาและความสาคัญของปัญหา
จากการทางานจะเห็นได้ว่าระบบนาจ่ายไปรษณีย์ มีการนาจ่ายสิง่ ของระหว่างธรรมดาลงทะเบียน
และ EMS ในเส้นทางที่คล้ายกัน ปญั หาคือทางด้านต้นทุนทางด้านน้ ามันเชื้อเพลิงที่มกี ารผันแปรและ
เพิม่ ขึน้ จากการวิเคราะห์การดาเนินงานในปจั จุบนั พบว่า ในการนาจ่ายมีการนาจ่ายทีท่ บั ซ้อนเส้นทางทา
ให้ในด้านต้นทุนในการดาเนินงานมีสงู ซึง่ โดยหน้าทีแ่ ล้วสามารถควบรวมแผนกเพือ่ ลดต้นทุนได้

รูปภาพที่ 1 แสดงการแบ่งเขตนาจ่ายแบบธรรมดา/ลงทะเบียน
ขณะเดียวกัน ในการนาจ่ายแบบ EMS ก็นาจ่ายในเส้นทางเดียวกันทาให้ใช้คนมากขึน้ จึงเป็ นเหตุทา
ให้ตน้ ทุนสูงขึน้ ซึง่ ระบบนาจ่ายแบบ EMS แบ่งเขตกันดังนี้

4

รูปภาพ 2 แสดงการแบ่งเขตนาจ่ายแบบ EMS
แบบจาลองเส้นทางวิง่ ทีท่ บั ซ้อนเส้นทางแสดงแบบตารางให้เห็นภาพชัดเจนขึน้ ดังภาพนี้

รูปภาพที่ 3 แสดงแบบจาลองเส้นทางวิง่ ทีท่ บั ซ้อนเส้นทาง
โดยเขตพื้นที่ Area 1 แบ่งออกเป็ น 6 ส่วนจะเห็นได้ว่ามีการนาจ่ายธรรมดาถึง 6 คัน และสาหรับ
การนาจ่ายแบบ EMS 1 คน จะต้องครอบคลุมพื้นที่ทงั ้ 6 ส่วนเพียงแค่คนเดียว จากข้อมูลดังกล่าวจึงจะ
จัดทาการควบรวมการนาจ่ายแบบธรรมดากับแบบ EMS เข้าด้วยกัน เพื่อเป็ นการประหยัดแรงงานและ
ประหยัดต้นทุนทางด้านน้ามัน
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รูปภาพที่ 4 แสดงต้นทุนทางด้านเชือ้ เพลิงแบบตาราง
ถ้าเราทาการควบรวมแผนกแล้วคาดว่าผลทีไ่ ด้จะทาให้ลดต้นทุนทางด้านน้ ามันได้มากเท่าทีค่ วรคิด
เป็ น % ประมาณ 10-20 % เป็ นต้น

แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั นี้ได้ทาการศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง มีดงั นี้
การจัดเส้นทางการเดินรถ ( Vehicle Routing )
การจัดเส้นทางการเดินรถเป็ นปญั หาประจาของบริษทั ขนส่งทัง้ หลาย ในแต่ละวันจะมีลูกค้าจานวน
หนึ่งมากบ้างน้อยบ้างต้องการให้เรานาสินค้าไปส่งให้ ปญั หาทีน่ ่าท้าทาย คือ ผูจ้ ดั การจะต้องใช้รถขนส่ง
กี่คนั และควรจะจัดลาดับการส่งสินค้าอย่างไร รถคันไหนควรไปส่งสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใดบ้าง และจะ
จัดลาดับการส่งสินค้าของลูกค้าแต่ละรายอย่างไร ในทางคณิตศาสตร์แล้วถือว่าปญั หาการจัดเส้นทางการ
เดินรถ (Vehicle Routing Problem) เป็ นปญั หาที่ยากมาก ๆ ในการทีจ่ ะวิเคราะห์หาแผนการเดินรถที่ดี
ที่สุดในบรรดาแผนที่เป็ นไปได้จานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ หากคาสังซื
่ ้อจากลูกค้าและรถส่งสินค้ามี
จานวนมาก แทบจะไม่มโี อกาสเลยทีจ่ ะจัดเส้นทางการเดินรถให้ประหยัดทีส่ ุด อย่างดีทส่ี ุดคงทาได้เ พียง
การวิเคราะห์ให้ได้แผนทีค่ ่อนข้างดีมาใช้ปฏิบตั เิ ท่านัน้ เอง จากประสบการณ์การทางานพบว่าหลายบริษทั
ไม่ได้มีก ลยุท ธ์ห รือ วิธีก ารคิด ค านวณที่ช าญฉลาดในการจัด เส้น ทางการเดิน รถแต่ อ ย่างใด แต่ จะใช้
ความสามารถเฉพาะตัวและประสบการณ์ของผูจ้ ดั การในการวางแผนการขนส่ง ซึง่ ความ จริงแล้วมีวธิ กี าร
ที่ดกี ว่านี้ สามารถนามาใช้อย่างได้ผลเป็ นที่ประจักษ์แล้วทัวโลก
่
(กิตติพงศ์ กิต ติถาวรกุล และ สิทธิพร
พิมพ์สกุล, 2555.)
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ทวินั น ท์ สิม ะจารึก และคณะ (2552) ได้น าเสนองานวิจ ัย เรื่อ งการลดค่ า ใช้จ่ า ยในการขนส่ ง
ั หาในการขนส่งและหาแนวทางการลด
กรณี ศึก ษาโรงงานเคมีภ ัณ ฑ์ เพื่อ วิเคราะห์ห าสาเหตุ ข องป ญ
ค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้า พบว่าค่าเชื้อเพลิงเป็ นปญั หาที่ทาให้ต้นทุนของบริษัทสูง ซึ่งมีสาเหตุ มาจาก
ป จั จัย ภายใน คือ การก าหนดเส้น ทางที่เป็ น มาตรฐานและป จั จัย ภายนอก คือ อัต ราค่ า เชื้อ เพลิงใน
ตลาดโลกที่มคี วามผันผวน คณะผู้วจิ ยั จึงได้กาหนดเส้นทางการขนส่งสินค้าแบบใหม่ โดยใช้เทคนิคการ
แก้ปญั หาเส้นทางแบบวิธกี ารแบบจาลองการขนส่ง (Transportation model) และวิธกี ารแก้ปญั หาการจัด
เส้นทางสาหรับรถบรรทุก (Truck routing) รวบรวมสินค้าเพื่อจัดเส้นทางให้ลูกค้าที่มเี ส้นทางการขนส่ง
ในทางเดียวกันรวมเข้าด้วยกัน เพื่อลดจานวนเที่ยวและระยะทางในการขนส่งสินค้า หลังจากนัน้ นามา
เปรียบเทียบหาวิธกี ารทีม่ คี ่าใช้จ่ายต่าสุดและเหมาะสมทีส่ ุดจากผลการดาเนินงานพบว่าวิธกี ารแบบจาลอง
การขนส่งและวิธกี ารแก้ปญั หาการจัดเส้นทางสาหรับรถบรรทุกทาให้จานวนเที่ยว ระยะทางในการขนส่ง
สินค้า ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายรวมทัง้ หมด คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ท่ลี ดลงจากการดาเนินงานแบบเดิม
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานของทวินนั ท์เพื่อเข้าใจกระบวนการทางานและปจั จัยต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่ง เพื่อ
ทราบปญั หาและวิธกี ารแก้ไขต่างๆ หากต้องการลดค่าใช้จ่ายก็จะต้องพิจารณาปจั จัยทีท่ าให้เกิดค่าใช้จ่าย
และกาหนดมาตราฐานหรือหาวิธีแก้ไข ในที่น้ี ใช้วิธีการหาเส้นทางที่สนั ้ และมีป ระสิท ธิภ าพมากที่สุด
เปรียบได้กบั การเลือกใช้งานรถขนสินค้าให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ในสารนิพนธ์ชน้ิ นี้
พรทิพย์ (2548: บทคัดย่อ) การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค ระหว่าง
การขนส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้ากับการขนส่งตรง ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้าอุปโภค
บริโภคสองรูปแบบคือรูปแบบการกระจายสินค้าโดยการส่งผ่านคลังสินค้าและการส่งสินค้าตรงไปยังลูกค้า
ปลายทาง โดยการศึกษาจากกรณีศกึ ษาของบริษทั ตัวอย่างทีเ่ ป็ นบริษทั ข้ามชาติบริษทั หนึ่งในธุรกิจสินค้า
อุปโภคบริโภค การเปรียบเทียบนัน้ จะใช้การเปรียบเทียบประสิทธิภาพจากปจั จัยต่างๆทีม่ ผี ลกระทบต่อการ
เลือกรูป แบบการกระจายสินค้าทีผ่ ศู้ กึ ษาได้มาจากการศึกษาการดาเนินงานในการกระจายสินค้าของบริษทั
ตัวอย่าง ทฤษฎีและงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาประกอบกับข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
ของกลุ่ ม ประชากรผู้ใ ห้ บ ริก าร ผู้ใ ช้ บ ริก าร และผู้เกี่ย วข้อ งในการกระจายสิน ค้ า ทัง้ สองรูป แบบ ซึ่ ง
ประกอบด้วย ต้นทุ นการกระจายสิน ค้า ระยะเวลาในการสังซื
่ ้อ ความถี่การบริการ ความสะดวกในการ
ดาเนินงานและความน่ าเชื่อถือ ผลการศึกษาทีไ่ ด้จากการเปรียบเทียบประสิทธิ ภาพสรุปได้ว่า รูปแบบการ
กระจายสินค้าแบบการขนส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้าที่ เรียกว่า Normal Shipment มีประสิทธิภาพสูงกว่า
รูปแบบการกระจายสินค้าการขนส่งตรงที่เรียกว่า Direct Shipment ในปจั จัยด้านระยะเวลาในการสังซื
่ ้อ
ความถี่การบริการ ความสะดวกในการดาเนินงานและความน่ าเชื่อถือ ในขณะทีก่ ารกระจายสินค้าแบบการ
ขนส่งตรงนัน้ มีประสิทธิภาพสูงกว่ารูปแบบการกระจายสินค้าแบบ Normal Shipment ในปจั จัยด้านต้นทุน
รวมในการกระจายสินค้าเท่านัน้
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ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาครัง้ นี้ ผูท้ าการศึกษาค้นคว้าได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยขัน้ ตอนคือเริม่ จากการศึกษา
ปญั หาที่เกิดขึน้ ก่อนหลังจากนัน้ จึงนามาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปญั หาที่เกิดขึน้ แนวทางแก้ไขคือ
เพื่อลดต้นทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพในการนาจ่ายจดหมาย โดยปรับปรุงเส้นทางการนาจ่ายโดยควบรวมการ
นาจ่ายระหว่าง EMS กับ ธรรมดาเข้าด้วยกันและกาหนดเส้นทางการนาจ่ายใหม่โดยคานึงถึงปจั จัยดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงปจั จัยสาหรับการแบ่งเขตการนาจ่าย
ปัจจัยที่ใช้ในการแบ่ง

รายละเอียดของปัจจัย

เส้นทางการเดิ นรถ
จานวนชิน้ งาน

พิจารณาจานวนงานทีเ่ ข้ามาในแต่ละพืน้ ทีข่ องแต่ละด้านจ่ายโดยเฉลีย่

เส้นทาง

พิจารณาจากลักษณะการนาจ่าย เช่น การเดิน ทิ้งจุด ตึก อาคาร หรือ หมู่บา้ นใหญ่ ๆ ก็จะ
แบ่งความรับผิดชอบตามความเหมาะสม

จานวนจุดจ่าย

พิจารณาจากจานวนชิ้นงานและเส้นทางในสองปจั จัยแรก แล้วนาจุดจ่ายทัง้ หมดมาเฉลีย่ กัน
ให้เหมาะสม

จานวนชิน้ งานด้านจ่ายที่ 1-6 โดยเฉลีย่ ระยะเวลาเก็บข้อมูล 3 เดือน
ตารางที่ 2 แสดงถึงจานวนชิน้ งานโดยเฉลีย่ ของแต่ละด้านต่อวัน
ด้านจ่าย

ปริ มาณงาน : งานธรรมดา (ชิ้ น/วัน)

ปริ มาณงาน : มีหลักฐานการจ่าย (ชิ้ น/วัน)

1

525

35

2

516

33

3

523

34

4

323

21

5

327

22

6

326

21

EMS

74
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ซึง่ ตัวอย่างการแบ่งเส้นทางการเดินรถในจุดจ่ายโซน 1 จะแสดงดังต่อไปนี้
ด้านจ่าย
1
2
3
4
5
6

จานวนจุดจ่าย
1355
1340
1400
1290
1215
1329

รูปภาพที่ 5 แสดงด้านจ่ายและจานวนจุดจ่ายโซน 1 ก่อนการปรับปรุง

ด้านจ่าย

จานวนจุดจ่าย

1

1055

2

1190

3

1050

4

1190

5

1145

6

1109

รูปภาพที่ 6 แสดงด้านจ่ายและจานวนจุดจ่ายโซนที่ 1 หลังการปรับปรุง
จากรูปภาพที่ 5 และ 6 มีการปรับจุดจ่ายเพื่อเฉลี่ยงานให้เกิดความเหมาะสมโดยคิดจาก
จานวนงานโดยเน้นตัดจุดจ่ายจากด้านที่ 3 เนื่องจากมีหมูบ่ า้ นจานวนมาก จึงตัดรายทางออกและมีการแบ่ง
ด้านให้มจี านวนจุดจ่ายใกล้เคียงกันและเกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดจากลักษณะเดิม เป็ นการปรับปรุง
ด้านจ่ายเพือ่ ควบรวมระหว่าง EMS โดยลดเส้นทางทัง้ 3 ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ของงานและจานวนจุดจ่ายทีเ่ ยอะ
และแบ่งมาเพือ่ เปิดด้านใหม่แทนคาดว่าจะลดต้นทุนทัง้ ด้านเชือ้ เพลิงและค่าเสือ่ มของยานพาหนะ
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ผลการศึกษา
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายก่อนการปรับปรุงของด้านจ่ายธรรมดา
ระยะทาง
น้ามันเชือ้ เพลิง
น้ามันเชือ้ เพลิง
โซน/ด้าน
กิโลเมตรต่อวัน
ลิตรต่อวัน
ลิตรต่อเดือน
5 ( ซนจ. )/ด้านจ่าย
35 ด้าน
1301.03
87.44
2289
ตารางที่ 4 แสดงค่าใช้จ่ายก่อนการปรับปรุงด้านจ่าย EMS
โซน/ด้าน
2 ( ซนจ. )/ด้านจ่าย
8 ด้าน

ระยะทาง
กิโลเมตรต่อวัน

น้ามันเชือ้ เพลิง
ลิตรต่อวัน

น้ามันเชือ้ เพลิง
ลิตรต่อเดือน

738.12

36.88

957.92

ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าใช้จ่ายหลังการปรับปรุง
ระยะทาง
น้ามันเชือ้ เพลิง
โซน/ด้าน
กิโลเมตรต่อวัน
ลิตรต่อวัน
5 ( ซนจ. )/ด้านจ่าย
43 ด้าน
1502.7
98.45

น้ามันเชือ้ เพลิง
ลิตรต่อเดือน
2556.9

จากตารางแสดงค่าน้ ามันเชือ้ เพลิงเมือ่ นามาเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าก่อนการปรับปรุงเส้นทางการนา
จ่ายแบบธรรมดาจะใช้น้ ามันรวมทัง้ สิน้ 2289 ลิตรต่อเดือน และ EMS ใช้น้ ามัน 957.52 ลิตรต่อเดือน รวม
แล้ว 3246.52 ลิต รต่ อเดือ น แต่ เมื่ อมีก ารปรับ ปรุงเส้น ทางจะสามารถท าให้ล ดค่าน้ ามัน เชื้อเพลิงเหลือ
2556.9 ลิต รต่ อเดือ น ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าน่ าจะสามารถเป็ น การลดต้น ทุ น ของการน าจ่ายในกรณี ศึก ษา
ไปรษณียบ์ างกรวยลงได้ประมาณ 20 % ทัง้ นี้ยงั จะช่วยลดค่าเสื่อมของยานพาหนะและเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การทางานเนื่องจากจานวนจุดจ่ายที่น้อยลงก็จะสามารถช่วยลดความผิดพลาดของงานและยังเพิม่ ความ
รวดเร็วในการทางาน
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ข้อจากัดการศึกษา
จากการศึกษาพบว่ากระบวนการทางานใหม่ทาให้มคี วามรวดเร็วในการทางานมากขึน้ ระยะเวลาใน
การทางานลดลง ความผิดพลาดน้ อยลงและลดต้นทุนทางด้านน้ ามันเชื้อเพลิง มีการแบ่งขอบเขตในการ
ทางานให้มคี วามเหมาะสมกับจานวนงาน เนื่องจากองค์กรที่ได้ทาการศึกษาเป็ นไปรษณีย์ไทยสาขาบาง
กรวยทาให้พ้นื ที่ในการเก็บข้อมูลในการศึกษาจะเป็ นพืน้ ที่ในความรับผิดชอบของไปรษณียไ์ ทยสาขาบาง
กรวยเท่านัน้ ค่าน้ ามันมีการผันแปรอยูต่ ลอดเวลา จึงมีขอ้ จากัดในเรือ่ งความละเอียดของข้อมูลดังนัน้ ข้อมูล
ทางด้านค่าน้ ามันที่ใช้ในการศึกษานัน้ ไม่ใช่ราคาค่าน้ ามันที่ตายตัวแท้จริง ซึ่งทาให้ผูบ้ ริหารได้เล็งเห็นถึง
ปญั หา และเพือ่ ทีจ่ ะได้ดาเนินการแก้ปญั หาต่อไป

ข้อเสนอแนะ
1. จัดมีการอบรมการปฏิบตั งิ านและการใช้อุปกรณ์ ให้เข้าใจวิธกี ารใช้และนาไปปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้
2. ใช้ Handheld เพื่อเก็บข้อมูลในการจ่ายจดหมาย เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบตั งิ าน จะทาให้งาน
มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากขึน้ ลดการสูญหายของข้อมูล หรือสิง่ ของของลูกค้า
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