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บทคัดย่อ 
 ด้วยแรงผลักดันจากการเติบโตของเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรม และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้ต้องเร่งสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ต้องเพิ่มความน่าเชื่อถือและการตอบสนองที่รวดเร็วต่อตลาด และต้องพัฒนาตัวเองด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งนี้
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุน องค์กรจึงเล็งเห็นความส าคัญที่ท าการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดสง่ เพื่อตอบสนองให้ทันต่อความ
ต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ทางองค์กรได้มีปัญหาในเรื่องเปอร์เซ็นต์การจัดส่งของบริษัทไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ต้นทุนในการจัดส่งไปยัง
ลูกค้ามีต้นทุนที่สูงมากเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ในแต่ละปี เนื่องจากการส่งสินค้า หากส่งช้าและส่งสินค้าได้ไม่ครบหรือตรงตามยอดที่
ก าหนด ทางบริษัทจะต้องเสียค่าปรับให้กับคู่ค้า ซึ่งผลประกอบการปี 2557 เท่ากับ 123,498,158 บาท มียอดค่าปรับอยู่ที่ 3,617,357.82 
บาทคิดเป็น 2.93% ของผลประกอบการทั้งหมด ดังนั้นการจัดส่งจึงมีความส าคัญในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
และมีต้นทุนในด้านจัดส่งที่ลดลง การวิจัยมีจุดประสงค์ที่จะวิเคราะห์ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง ศึกษาเส้นทางที่ซับซ้อนและมีปัญหา
ต้นทุนสูงด้านการขนส่ง ซึ่งสาเหตุมาจากยังไม่มีการก าหนดเส้นทางในการขนส่งที่ชัดเจน การไม่ก าหนดแผนการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้การจัดส่งของบริษัทใช้ทรัพยากรไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลาที่ก าหนด บวกกับระบบการท างานยังเน้นใช้
ทรัพยากรคนเป็นหลัก ส่งผลให้ต้นทุนเรื่องทรัพยากรคนสูง นอกจากน้ีการบันทึกข้อมูลการจัดส่งยังมีความผิดพลาดเนื่องจากพนักงานไม่ชิน
เส้นทางหรือไม่ช านาญในการลงของในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าปัญหามาปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดส่งของบริษัทกรณีศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องการจัดตารางการเดินรถ โดยเริ่มจากการแบ่งโซน
พื้นที่ในรูปแบบตามภูมิภาคจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  และน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับโปรแกรมเอ็กเซล (Microsoft Excel) หลังจาก
การค านวณน้ าหนักที่ได้ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดเส้นทางเดินรถ จะมีการใช้โปรแกรมท าการจัดกลุ่มลูกค้า โดยลงพิกัดต าแหน่ง
ลูกค้าลงใน Google Map และก าหนดเส้นทางที่เป็นไปได้ ลงใน Microsoft Excel และใช้เง่ือนไขเรื่องน้ าหนักท่ีสามารถบรรทุกได้ จ านวน
ยอดเงินที่คุ้มค่า และวัดเปอร์เซ็นต์ความคุ้มค่าโดยเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป เพื่อท าการตัดสินใจเลือกเส้นทางขนส่งที่ประหยัดและคุ้มค่า
ที่สุด จากนั้นน าระบบการขนส่งแบบเดิมและแบบใหม่ที่ได้จากการวิจัย มาเปรียบเทียบต้นทุนด้านขนส่งต่างๆ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
ระบบงานขนส่งแบบใหม่ที่มีการพัฒนาแล้วส่งผลให้ต้นทุนด้านขนส่งลดลงร้อยละ 1.21 คิดเป็นมูลค่า 436,124.14 บาท สามารถลดจ านวน
การจ้างรถภายนอกถึง 2.68% คิดเป็นมูลค่า 812 ,838.00 และท าให้รอบการวิ่งของรถสามารถท าได้มากขึ้น และสามารถส่งสินค้าได้
ทันเวลาที่ก าหนด มี Service levels เพิ่มมากข้ึนถึง 10% และช่วยให้ยอดค้างส่งสินค้า ลดลง 11.32% คิดเป็นมูลค่า 12,247,213.03 บาท 
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ซึ่งสรุปได้ว่าการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ในกระบวนการท างานสามารถท าให้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน มีความแม่นย า และน่าเชื่อถือ
มากยิ่งข้ึนอีกด้วย 
 
ค ำส ำคัญ: โปรแกรมกำรขนส่ง, กำรจัดเส้นทำงขนส่ง, โปรแกรมเอ็กเซล, ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
 
1. บทน า 

 จากสภาพการขนส่ง ที่บริษัท กนกโปรดักส์ จ ากัด ท าการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า มีการวางแผนในการขนส่งที่ยังไม่ได้ประสิทธิภาพ 
ด้วยฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีอย่างจ านวนมากและอยู่ในพ้ืนท่ีที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งสินค้าท่ีมีความหลากหลาย ไม่มีการบ่งบอกจ านวน
รถที่ใช้ น้ าหนัก หรือปริมาตรที่แน่นอน ท าให้มีปัญหาเกิดขึ้นในระบบการจัดส่ง ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายไม่คุ้มค่า และบางครั้งรถไม่เพียงพอต้อง
เกิดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างรถภายนอกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การจัดส่งแต่ละครั้งบริษัทใช้ทรัพยากรไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่สามารถส่งสินค้าได้
ทันเวลาที่ก าหนด ซึ่งสาเหตุมาจากปัจจัยของบุคคลากร ขาดทักษะและความสามารถทั้งในเรื่องของตัวสินค้า และการตรวจสอบเอกสาร 
นอกจากน้ีขาดความรู้ด้าน IT  ปัจจัยของขาดการวางแผนการจัดส่งเอกสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการใช้พื้นที่รถขนส่งอันไม่เกิดประโยชน์
สูงสุด  ไม่มีการจัดรวมเส้นทางของลูกค้าเข้าด้วยกัน ส่งสินค้าแบบไม่เต็มคัน และด้วยปัจจัยของพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง มีจ านวนจ ากัดและ
การวางแผนไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการจัดจ้างรถภายนอก ท าให้ต้นทุนในเรื่องการขนส่งนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้และปัจจัยจาก
ตัวสินค้า เนื่องจากสินค้ามีความหลากหลาย ทั้งในเรื่องของขนาด ปริมาตร จ านวนน้ าหนัก ท าให้การขนส่งสินค้าแต่ละรอบไม่มีรูปแบบที่
ชัดเจน ต้องมีการวางแผนการจัดเรียงใหม่ทุกครั้ง   
  จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนด้านการขนส่ง ศึกษาเส้นทางที่มีการทับซ้อนกันในการ
ขนส่งสินค้า วิเคราะห์เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดส่งของบริษัทกรณีศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแนวคิดที่จะ
น าระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้เส้นทางที่มีประสิทธิภาพที่ดีท่ีสุด ซึ่งระบบจะช่วยให้ผู้ใช้งานตัดสินใจได้ ง่าย
ในการจัดตารางเวลาการขนส่ง ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ด้านเวลา ด้านระยะทางที่ใช้ในการเดินทาง โดยปัญหาอาจจะมีความยากเพิ่มขึ้น ถ้า
มีข้อก าหนดเงื่อนไขที่ได้ตกลงกับลูกค้า จากปัญหานี้ท าให้เปอร์เซ็นต์การจัดส่งของบริษัทไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ต้นทุนในการจัดส่ง
ไปยังลูกค้ามีต้นทุนท่ีสูงมากเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้ในแต่ละปี ดังภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบรายได้และต้นทุนด้านการจัดส่งตั้งแต่ปี 
2554 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบรายได้และต้นทุนด้านการจดัส่ง 
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2. ทบทวนวรรณกรรม 
 
 ชินภัทร อ่อนฉิม (2555) ในปัจจุบัน การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ศูนย์กระจายสินค้าประสบ
ปัญหาในเรื่องการส่งสินค้าที่มีจานวนมาก แต่มีจ านวนรถขนส่งที่ใช้ได้ในแต่ละวันเท่าเดิม จึงจ าเป็นต้องจ้างรถภายนอก ท าให้มีค่าใช้จ่ ายที่
สูงขึ้น ปัญหานี้มีผลมาจากการขาดการวางแผนในการท างานและการจัดตารางเดินพาหนะขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งงานวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอวิธีการวางแผนการท างานและการจัดตารางเดินพาหนะขนส่งให้มีประสิทธิภาพในรูปแบบการจัด Routing เพื่อลด
จ านวนรถขนส่งที่ใช้ ลดเวลาในการส่งสินค้าในแต่ละวัน และมีค่าขนส่งที่เหมาะสมที่สุด โดยน าวิธีการค้นหาค าตอบแบบวิธี saving 
Algorithm โดยใช้ระยะเวลาการส่งสินค้า ปริมาณ และระยะเวลาในการโหลดสินค้าแต่ละจุดเพื่อหาค่าเวลาและปริมาณการขึ้นสินค้าในรถ
ขนส่งแต่ละคันที่เหมาะสมที่สุด และก าหนดเง่ือนไขการส่งสินค้าผ่านโปรแกรม VRP Solver ผลจากการวิจัยพบว่าวิธี Saving Algorithm 
นั้นสามารถลดจ านวนเที่ยวรถขนส่งที่ใช้ ปริมาณจุดส่งและระยะทางที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถลดปัญหาได้ 40 % และใช้เวลาในการ
ค านวณที่น้อยกว่า 1 วินาที 
 ปวัฒน์ ศุภประเสริฐ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาราคาน้ ามันเช้ือเพลิงที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบให้ต้นทุนการขนส่งอยู่ในเกณฑ์ที่
สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในกรณีศึกษาบริษัท ค้าส่งน้ามันเครื่องจ ากัด ก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทขาดการก าหนดเส้นทางการ
ขนส่ง และการบรรทุกสินค้าเกินความจ าเป็น ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการด้านการขนส่งในอนาคต จากการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนเส้นทางการขนส่งที่ดีที่สุด 
โดยสามารถก าหนดเส้นทางการขนส่งท่ีสั้นท่ีสุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถลดต้นทุน ค่าน้ ามันรวมต่อปี คิดเป็นมูลค่า 51,704.00 
บาทต่อปี ส่วนการพยากรณ์ปริมาณสินค้าที่บรรทุกให้เหมาะสมกับปริมาณการสั่งซื้อ สามารถลดต้นทุนค่าน้ ามันรวมต่อปี คิดเป็นมูลค่า 
124,762.44 บาทต่อปี และเมื่อประยุกต์วิธีการทั้งสองเข้าด้วยกัน พบว่าสามารถลดต้นทุน ได้เป็นมูลค่าสูงถึง 176,383.00 บาทต่อปี ดังนั้น
กลยุทธ์ในการวางแผนการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมในกรณีนี้คือ ควรมีการวางแผนเส้นทางการขนส่งร่วมกับการวางแผนการบรรทุกสินค้า 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการขนส่งและกระจายสินค้า 
 เพ็ญพิชชา พงษ์ปรีดา (2556) จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า บริษัทประสบปัญหาในด้านการขนส่งล่าช้าหรือมีเวลาน าของการ
ขนส่งที่ยาว งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อลดเวลาน าในการขนส่งวัตถุอากาศยาน ผู้วิจัยได้เริ่มจากการศึกษารูปแบบกระบวนการไหลของ
กระบวนการท างานของแผนกต่างๆ หลังจากนั้นจึงได้ทาการวิเคราะห์กระบวนการท างานใหม่โดยใช้หลักการสายธารคุณค่า และได้หาแนว
ทางการปรับปรุงประสิทธิภาพ หลังจากนั้นจึงได้ท าการทดสอบแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการสร้างผังงานสายธารคุณค่าของ
การด าเนินงาน ซึ่งพบว่าแนวทางการด าเนินงานหลังปรับปรุงนั้นท าให้เวลาน าลดลงจาก 12  วัน เหลือ 9 วัน 
 พอเจตน์ จิตพิพัฒน์พงศ์ (2552) การศึกษานี้ได้ประยุกตใ์ช้โปรแกรมเอ็กเซลโซลเวอร์ (Excel Solver) เพื่อปรับปรุงการจัดเส้นทาง
เดินรถขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าของกรณีศึกษาตัวอย่างไปยังร้านค้าสาขาต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลจ านวน 17 สาขา เพื่อให้มี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ต่ ากว่าวิธีการจัดเส้นทางในปัจจุบัน โดยที่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเท่ากับผลคูณของอัตราค่าบริการเหมาเที่ยว 
(บาทต่อคันต่อวัน) กับจ านวนรถขนส่งสินค้าที่ใช้ การค้นหาค าตอบส าหรับปัญหาดังกล่าว กระท าได้โดยการสร้างแบบจ าลองในรูปแบบของ 
สเปรดชีท (Spreadsheet Model) ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) และใช้โซลเวอร์ (Solver) ซึ่งเป็นฟังก์ช่ันเสริมใน
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล มาท าการประมวลผลหาผลลัพธ์และท าการเปรียบเทียบผลกับรูปแบบการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าใน
ปัจจุบัน พบว่าสามารถลดจ านวนการเรียกใช้รถลงได้เป็นจ านวน 13 คันต่อเดือน ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าลดลงเป็นจ านวน 
14,560 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.94 
 ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร (2557) เนื่องจากราคาพลังงานเช้ือเพลิงมีแนวโน้มปรับราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ การขนส่ง และการกระจายสินค้า ยัง
เป็นกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่มีสัดส่วนต้นทุนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมด้านอ่ืนๆ บทความนี้ กล่าวถึงการลดต้นทุนการขนส่งโดย
การจัดเส้นทางที่เหมาะสม กรณีศึกษาธุรกิจเครื่องดื่ม โดยประยุกต์ใช้ปัญหา การเดินทางของพนักงานขายหลายคน และใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น ซึ่งผลการจัดเส้นทางที่ได้สามารถลด ต้นทุนการขนส่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนพลังงานที่ใช้ลดลงจากเดิม 18.15% 
ดังนั้น การจัดเส้นทางการขนส่งท่ี เหมาะสม จึงเป็นวิธีที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการขนส่งให้กับองค์กรได้ 
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3. วิธีการศึกษาและแนวทางแก้ไข 
 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และหาแนวทาง
ที่สามารถลดต้นทุนในกระบวนการด้านการจัดส่งเพื่อแก้ไขปัญหาภายในองค์กร  การจัดส่ง เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้องค์กรมีค่าใช้จ่ายที่สูง 
เนื่องจากการวางแผนการจัดส่งที่ไม่มีคุณภาพ ท าให้ส่งสินค้าล่าช้า ส่งสินค้าไม่ทัน ท าให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในเรื่องของค่าปรับการ
ส่งสินค้าน้อยกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ นอกจากนั้นยังมีการใช้ทรัพยากรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์  อีกทั้งยังใช้เวลาในการด าเนินงานมากเกินความ
จ าเป็น  ผู้วิจัยจึงด าเนินการแก้ไขปัญหาที่พบในกระบวนการด าเนินงาน เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาการด าเนินงาน ดังนั้นจึงท าการ
วิเคราะห์โดยการรวบรวมข้อมูลด้านการจัดส่งขององค์กร ตั้งแต่เดือนมกราคม –  พฤษภาคม ปี 2558 ซึ่งจ าแนกปัญหาโดยใช้ผังก้างปลา 
Cause and effect diagram หลังจากนั้นท าการวิเคราะห์ และก าหนดแนวทางแก้ไข โดยเริ่มใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อเก็บผลลัพธ์ที่ได้
ตั้งแต่เดือน มิถุนายน – ตุลาคม ปี 2558 ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ผังก้างปลา Cause and effect diagram 
  
 ปัญหาที่ 1. ปัจจัยของบุคคลากร ขาดทักษะและความสามารถทั้งในเรื่องของตัวสินค้า และการตรวจสอบเอกสาร นอกจากนี้ยัง
ขาดความรู้ด้าน IT เนื่องจากพนักงานขาดการฝึกอบรมในเรื่องตัวสินค้าก่อนท างาน ท าให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ นอกจากนี้พนักงานยัง
ขาดความรับผิดชอบในเรื่องการตรวจสอบสินค้า ส่งผลให้สินค้าที่ถูกเปิดบิลไปสินค้าไม่ตรงกับบิล สินค้าบางรายการขาดส่ง สินค้าเกินบ้าง 
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในเรื่องขนสินค้ากลับมาบริษัท ซึ่งในการส่งสินค้ากรณีที่มีปัญหา ก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้ ซึ่งออกมาในลักษณะใบลด
หนี ้ 
 
 ตารางที่ 1 แสดงค่าเปรียบเทียบก่อนหลัง ใบลดหนี้เนื่องจากการส่งสินค้าไม่ถูกต้อง หรือส่งสินค้าไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระยะเวลาการเก็บข้อมลู 
2558 

สถานะการใช้ IT มูลค่าค าสั่งซื้อ 
มูลค่าใบลด

หนี ้
% 

มกราคม - พฤษภาคม ก่อน 101,847,456.61 1,772,145.75 1.34% 

มิถุนายน – ตุลาคม หลัง 92,261,754.33 535,118.18 0.58% 
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 แนวทางแก้ไข ปัญหาที่ 1. จากปัญหาเรื่องบุคลากรขาดทักษะ บริษัทได้จัดการอบรม และท าผังแสดงรหัสสินค้าเพื่อให้พนักงาน
เข้าใจตัวสินค้าไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังสร้างและพัฒนาการใช้โปรแกรมโดยเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นย าในการจัดส่งสินค้า 
เนื่องจากมีแผนการขนส่งท่ีชัดเจน ตัวโปรแกรมจะแสดงปริมาตรและน้ าหนักของสินค้า มีการก าหนดเลขท่ี PO และรายละเอียดสินค้า และ
ยังมีเอกสารการควบคุมสามารถทวนสอบยอดจัดสินค้าในรถแต่ละคันที่ขึ้นไปได้ ท าให้การส่งสินค้ามีความผิดพลาดน้อยลง ไม่ว่าจะสินค้า
ขาด หรือ สินค้าเกิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ภาพที่ 3 แสดงผังรหสัสินค้า เพื่อแก้ปัญหาการจดจ ารหัสสินค้าผิดของพนักงาน 
 
 ปัญหาที่ 2.  ปัจจัยของวิธีการด าเนินงาน การจัดส่งสินค้าทั้งในเรื่องขาดการวางแผนการจัดส่ง และการใช้พื้นที่รถขนส่งอันไม่เกิด
ประโยชน์สูงสุด ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านการจัดส่งสูงขึ้น เนื่องจากรถว่ิงหลายรอบ และแต่ละรอบมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มค่า ไม่คุ้มกับต้นทุนท่ีเสียไป 
แสดงได้ดังภาพที่ 4,5 และ 6  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4 แสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ ใช้พื้นที่บรรทุกได้ไมเ่ต็มประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการวางแผนการใช้รถที่ไม่เพยีงพอ 
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ภาพที่ 6 แสดงถึงปัญหาจากการสง่ตรง เป็นรูปแบบกระจาย ไม่มีการรวมสายเข้าด้วยกัน 

 
 แนวทางแก้ไข ปัญหาที่ 2. จากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีการก าหนดเส้นทางที่ชัดเจน ไม่มีการจัดกลุ่มลูกค้า ท าให้การส่งสินค้ามี
ค่าใช้จ่ายที่สูง และไม่มีความคุ้มค่า ไม่มีการเก็บข้อมูลที่แท้จริง จึงต้องมีการก าหนดเส้นทางที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมด และท ากา ร
ประมวลผลค่าใช้จ่าย เก็บเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ และน ากลุ่มลูกค้าที่ไปเส้นทางเดียวกัน ไปด้วยกัน เพื่อประหยัดและควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแต่ละครั้ง ส่งผลให้ต้นทุนด้านการจัดส่งนั้นลดลง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงถึงการเปรียบเทียบความคุ้มค่าจากการจดัส่งแบบก่อน - หลังการปรับปรุง 
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ภาพที่ 8 แสดงถึงจากการส่งตรงเป็นแบบการรวมสายเข้าด้วยกัน 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 แสดงถึงการรวมหลายสายจังหวัดเข้าด้วยกัน เพื่อท าการจดัส่งในหนึ่งเที่ยวให้เตม็คัน 

 

 ผลลัทธ์จากการเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งส่งตรงเป็นแบบการรวมสายเข้าด้วยกัน เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดส่งของบริษัทให้
สามารถจัดส่งสินค้าได้มากขึ้นในแต่ละรอบ การส่งสินค้ามีความคุ้มค่ามากขึ้น ท าให้ต้นทุนในการขนส่งค้าต่ าลงโดยไม่ผิดข้อกฎหมาย ดัง
ตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบก่อนหลัง ต้นทุนในการขนส่งตรง 

 

 ปัญหาที่ 3.  ปัจจัยของพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง มีจ านวนจ ากัด อันด้วยงบประมาณขององค์กร มีรถบรรทุกหกล้อ 4 คัน 
และรถบรรทุก 10 ล้ออีก 3 คัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการท างานในส่วนของการส่งสินค้า ส่งสินค้าไม่ทันตามก าหนด ไม่มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามการขนส่ง ส่งผลให้ทางบริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างรถภายนอกเพิ่ม และปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ระบบการจัดส่งที่ส าคัญคือ ไม่สามารถส่งสินค้าได้ทันเวลาที่ก าหนด นอกจากนี้ต้นทุนยังสูงขึ้นเร่ือยๆ เพราะหากส่งสินค้าช้าและส่ง
สินค้าได้ไม่ครบหรือตรงตามยอดที่ก าหนด ทางบริษัทจะต้องเสียค่าปรับให้ไทวัสดุอีกด้วยดังนี้ 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการจ้างรถภายนอก Outsource 

ระยะเวลาการเก็บ
ข้อมูล 2558 

สถานะ 
การใช้ IT 

มูลค่าการส่ง 
ค่าจ้างรถ    
ภายนอก 

% 

มกราคม – 
พฤษภาคม 

ก่อน 30,125,899.00 924,491.00 3.07% 

มิถุนายน – 
ตุลาคม 

หลัง 28,563,214.00 111,653.00 0.39% 

 

 แนวทางแก้ไข ปัญหาที่ 3. เมื่อเรามีการรวมกลุ่มลูกค้าเข้าด้วยกันส่งผลให้ การส่งสินค้าท าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การส่งสินค้าทัน
ก าหนดการส่ง และการใช้รถเพียงพอต่อความต้องการ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการจัดจ้างรถภายนอก สามารถส่งสินค้าได้มากข้ึน ไว
ขึ้น และทันตามก าหนดส่งของลูกค้า ซึ่งท าให้เปอร์เซ็นต์การจัดส่งของบริษัทดีขึ้น และไม่โดนอัตราค่าปรับ เนื่องจากข้อตกลงของลูกค้า ส่ง
สินค้าไม่ต่ ากว่า 95 % จะไม่เสียค่าปรับ ดังตารางที่ 4 
  

ระยะเวลาการ
เก็บข้อมูล 

สถานะ 
การใช้ IT 

มูลค่าการส่งสินค้า น้ ามัน ค่าเสื่อม ค่าแรง รวมค่าใช้จ่าย % 

มกราคม – 
พฤษภาคม 

ก่อน 30,125,899.00 1,001,622.40 366,001.78 373,449.07 1,741,073.25 5.78% 

มิถุนายน – 
ตุลาคม 

หลัง 28,563,214.00 750,724.45 274,321.43 279,903.23 1,304,949.11 4.57% 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบก่อนหลัง เปอร์เซ็นต์การจัดส่งสินค้า Service levels 

 
 
  ปัญหาที่ 
4 .   ปั จจั ย
จ า ก ตั ว
สิ น ค้ า 
เ นื่ อ ง จ า ก
สิ น ค้ า มี

ความหลากหลาย ทั้งในเรื่องของขนาด ปริมาตร จ านวนน้ าหนัก ท าให้การขนส่งสินค้าแต่ละรอบไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน ต้องมีการวางแผนการ
จัดเรียงใหม่ทุกครั้ง   
 แนวทางแก้ไข ปัญหาที่ 4. การก าหนดมาตรฐานการใช้รถต่อ 1 คัน ที่ชัดเจน มีการก าหนดขนาดบรรจุใหม่ โดยใช้ขนาดกล่อง
เดียวกันทั้งหมด เพื่อง่ายต่อการจัดเรียงสินค้า และการค านวณโดยใช้สูตรจาก EXCEL โดยใส่ข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าทุกตัวลงใน 

EXCEL เพื่อให้โปรแกรมประมวลผลได้เอง เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 10 แสดงถึงรหัสสินคา้ รายละเอียดที่สามารถบรรทุกได้ต่อรถ 1 คัน  

 ส าหรับแนวทางในการแก้ไข องค์กรได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดส่งสินค้าโดยมีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศและการ
พัฒนาโปรแกรม Microsoft Excel ในคอมพิวเตอร์ เข้ามาประยุกต์ใช้โดยมีการวางแผนการขนส่งก่อนล่วงหน้า เมื่อมีค าสั่งซื้อของลูกค้าเข้า
มาก็ท าการวางแผนเรื่องเส้นทางในการจัดส่ง การค านวณน้ าหนัก การก าหนดมาตรฐานในการจัดส่ง และน าไปจัดตารางการจัดส่งสินค้า
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและส่งให้ทันภายในเวลาที่ก าหนดโดย มีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาการเก็บข้อมลู 
2558 

สถานะการใช้ IT มูลค่าค าสั่งซื้อ มูลค่าที่จดัส่งได้ทันเวลา % 

มกราคม - พฤษภาคม ก่อน 101,847,456.61 86,570,338.12 85% 

มิถุนายน – ตุลาคม หลัง 92,261,754.33 87,648,666.61 95% 
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ภาพที่ 11 สร้างแบบจ าลองเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

 3.1 น าข้อมูลทีท่ าการจัดกลุ่มลูกค้า โดยลงพิกัดต าแหน่งของลูกค้าลงใน GOOGLE MAP มาเป็นแนวทางความน่าจะเป็นในการจัด
เส้นทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 12 แสดงพิกัดต าแหน่งของลูกค้าลงใน GOOGLE MAP 

 3.2 เมื่อรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว พนักงานจะรวบรวมค าสั่งซื้อทั้งหมดลงใน Microsoft Excel ค านวณน้ าหนักที่ได้ จ านวน
ยอดเงิน วันก าหนดส่ง เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดเส้นทางเดินรถ จะมีการรวบรวมค าสั่งซื้อของแต่สาขาเข้าด้วยกัน ท าให้การใช้
รถบรรทุกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 3.3 หลังจากการค านวณน้ าหนักท่ีได้ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดเส้นทางเดินรถ จะมีการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
และใช้เงื่อนไขเรื่องน้ าหนักที่สามารถบรรทุกได้ จ านวนยอดเงินท่ีคุ้มค่า และวัดเปอร์เซ็นต์ความคุ้มค่าโดยเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป เพื่อท า
การตัดสินใจเลือกเส้นทางขนส่งที่ประหยัดและคุ้มค่าที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 ผลลัพธ์ที่ได้ คือ การเดนิรถที่ด าเนินงานได้ และ ผลทีต่้องปรับปรุง 

  
3.4 ผลการด าเนินงานปรับปรงุวิธีการจัดสง่สินค้า จากวิธีการจัดตารางจัดส่งสนิค้าจากเดิมที่เป็นแบบระบบบันทึกด้วยมือ ปรับเปลี่ยนมาเปน็
วิธีการจัดตารางจัดส่งสินค้าแบบใหม่เป็นการค านวณอัตโนมัติ หลังจากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อน าผลมาปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
จัดส่งของบริษัทต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 ตารางการเดินรถเพื่อแจ้งให้พนักงานเตรียมจดัของและน าส่ง 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลลัพธ์ที่ด ำเนินงำนได้  

ผลลัพธ์ที่ต้องปรับปรุง 
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ภาพที่ 15 หลังการปรับปรุง รูปขนสินค้าเต็มคันรถ + การรวมไปหลายจังหวัด 
 
4.  สรุปผลการศึกษา 
 
 ผลการด าเนินงานปรับปรุงวิธีการจัดส่งสินค้า  จากวิธีการจัดตารางจัดส่งสินค้าจากเดิมที่เป็นแบบระบบบันทึกด้วยมือ ปรับเปลี่ยน
มาเป็นวิธีการจัดตารางจัดส่งสินค้าแบบใหม่เป็นการค านวณอัตโนมัติ ท าให้สามารถได้ผลลัพธ์ต่างๆ ดังน้ี   
 ผลลัพธ์ที่ 1. การบริหารจัดการด้านจัดส่งมีระบบมากขึ้น เนื่องจากเรามีการวางแผนกระบวนการท างานใหม่ ให้มีแบบแผนมากขึ้น 
มีก าหนดกรอบการเดินทางที่ชัดเจน ส่งผลให้ประสิทธิภาพระบบการจัดส่งของบริษัทนั้นดีขึ้น เราส่งสินค้าได้มากขึ้น ในแต่ละรอบการส่ง
สินค้ามีความคุ้มค่ามากขึ้น ท าให้ต้นทุนในการขนส่งค้านั้นต่ าลง จากผลลัพธ์ท่ีได้มาเมื่อมีการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
วางแผนเส้นทางการขนส่งท่ีดีที่สุด โดยสามารถก าหนดเส้นทางการขนส่งท่ีสั้นท่ีสุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้สามารถลดตน้ทนุน้ ามนั ท า
ให้ต้นทุนน้ ามันและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลงร้อยละ 1.21 คิดเป็นมูลค่า  436,124.14 บาท 
 ผลลัพธ์ที่ 2. ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและต้นทุนค่าสูญเสียโอกาสในการท างาน การใช้รถที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ลดจ านวนการ
จ้างรถภายนอก ท าให้ต้นทุนในเรื่องการขนส่งนั้นลดลง เนื่องจากมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพท าให้สามารถลด
จ านวนการจ้างรถภายนอกถึง 2.68% คิดเป็นมูลค่า 812,838.00 บาท สาเหตุมาจากการที่บริษัทมีการจัด Routing เพื่อลดเวลาในการส่ง
สินค้า ลดจ านวนรถขนส่งที่ใช้ในแต่ละวัน และมีค่าขนส่งท่ีเหมาะสมที่สุด โดยน าวิธีการค้นหาค าตอบ มาใช้เพื่อก าหนดเง่ือนไขการส่งสินค้า 
ปริมาณการขึ้นสินค้าในรถขนส่งแต่ละคันที่เหมาะสมที่สุด ผลจากการวิจัยนั้นพบว่าสามารถลดจ านวนเที่ยวรถขนส่งที่ใช้ได้จริง ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของชินภัทร อ่อนฉิม 
 ผลลัพธ์ที่ 3. เพิ่มประสิทธิภาพความแม่นย าในการจัดส่งสินค้า เนื่องจากมีแผนการขนส่งที่ ชัดเจน มีเอกสารการควบคุมสามารถ
ทวนสอบยอดจัดสินค้าในรถแต่ละคันที่ขึ้นไปได้ ท าให้การส่งสินค้ามีความผิดพลาดน้อยลง ไม่ว่าจะสินค้าขาด หรือ สินค้าเกิน เนื่องจากการ
มีการก าหนดค่ามาตรฐานในเรื่องของปริมาณและน้ าหนักที่ชัดเจน ท าให้การขนส่งแต่ละครั้งมีความแม่นย ามากขึ้ น และพบข้อผิดพลาด
น้อยลง การวางแผนการใช้รถมีความเพียงพอต่อการใช้ รถขนส่งมีการใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขาดและไม่เกิน ท าให้ไม่มีการตี
สินค้ากลับ หรือคืนสินค้า 
 ผลลัพธ์ที่ 4.  ลดจ านวนข้ันตอนในกระบวนการจัดส่งสินค้า  ซึ่งจ านวนยอดเงินค้างส่งหลังใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น ท าให้ยอดค้างส่งมี
จ านวนน้อยลง เนื่องจากแต่เดิมต้องรีบเร่งในการจัดส่งสินค้า เพราะใช้เวลานานในการวางแผนตารางการจัดส่ง ท าให้วันจัดสินค้าและ
ช่วงเวลาน าส่งนั้นสั้นลง จากกรณีศึกษาได้ประยุกต์ใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Microsoft Excel) เพื่อปรับปรุงการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้า
จากคลังสินค้าของกรณีศึกษา ไปยังลูกค้าที่ต่างๆ พบว่าการน าสินค้ารวบรวมสายเข้าไว้ด้วยกัน เป็นการจัดการให้รถเต็มเที่ยวในรอบการ
ขนส่ง ท าให้รอบการวิ่งของรถสามารถท าได้มากขึ้น และสามารถส่งสินค้าได้ทันเวลาที่ก าหนดเพิ่มมากขึ้นถึง 10% และช่วยให้ยอดค้างส่ง
สินค้า ลดลง 11.32% คิดเป็นมูลค่า 12,247,213.03 บาท นอกจากน้ีในปี 2558 ทางบริษัทเสียค่าปรับให้กับคู่ค้าลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบัปี 
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2557 ลดลงจาก 2.93% เหลือ 0.57% ของผลประกอบการทั้งหมด  ซึ่งสามารถสรุปได้เลยว่าการน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใน
กระบวนการท างานสามารถท าให้สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน มีความแม่นย า และน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 
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