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บทคดัย่อ 

การศกึษาน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ในการปรบัปรุงเสน้ทางการ

จดัส่งสนิคา้กรณีศกึษาผูป้ระกอบการธุรกจิโรงงานน้ําแขง็ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 

สาํหรบัเสน้ทางใหบ้รกิารจดัส่งในเขตอําเภอกนัทรวชิยั โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูโครงขา่ยเพื่อ

คํานวณหาเสน้ทางการจดัส่งที่ส ัน้ที่สุด ผลการศกึษาพบว่า ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์สามารถ

วเิคราะหเ์สน้ทางทีเ่หมาะสมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัสภาพจรงิ ทาํใหม้รีะยะทางใน

การจดัส่งสนิคา้ทีส่ ัน้ลง โดยสามารถลดระยะทางการจดัส่งสนิคา้ลง 1.7 กโิลเมตร และสามารถลด

ต้นทุนในการจดัส่งลง 337.20 บาท/เดอืน หรอื 4,102.60 บาท/ปี หรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 3.95 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัต้นทุนที่ใช้เสน้ทางเดมิ ซึ่งเป็นเสน้ทางที่พนักงานขบัรถจดัส่งสนิคา้เลอืกใช้

เสน้ทางในการจดัสง่สนิคา้ตามความคุน้เคยมคีวามซํ้าซอ้นและขาดการวางแผนเสน้ทางทีเ่หมาะสม 

คาํสาํคญั: ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร,์ การจดัสง่สนิคา้, วเิคราะหโ์ครงขา่ยถนน 

 

ABSTRACT 

This study aims to use Geographic Information System (GIS) to improve the goods delivery 

route for ice factory business in Maha Sarakham city on the Kantharawichai route. The 
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Geometric Network Analysis method was used to calculate the shortest path of ice delivery. 

The result of study showed that the new delivery route through analysis with GIS is more 

efficient and shortened. The new route can reduce the distance to 1.7 km, thus reducing the 

costs to 11.24 baht/day or 4,102.60 baht/year and representing 3.95 percent of the cost 

reduction compared to the existing route, which is the route that the drivers selects according 

to familiarity, and lack of proper route planning. 

KEYWORDS: Geographic Information System, Goods delivery, Network Analysis 

 

1. บทนํา 

การตอบสนองต่อความพงึพอใจในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ใหม้คีวามสะดวก รวดเรว็ และตรง

ต่อเวลา ผูป้ระกอบการตอ้งพฒันาความสามารถในการขนส่งสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ ซึ่งจะช่วยให้

สินค้าและบริการถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้าได้อย่างทันท่วงที และนํามาซึ่งความพึงพอใจของ

ผู้บริโภคหรือลูกค้า ผู้ประกอบการที่มีการบริหารจดัการด้านการขนส่งสินค้าที่มปีระสิทธิภาพ

นอกจากจะทําใหผู้บ้รโิภคหรอืลูกคา้พงึพอใจแลว้นัน้ ยงัจะส่งผลถงึระยะทางในการขนส่งสนิค้าที่

เหมาะสมทําให้ต้นทุนโดยรวมด้านโลจสิตกิส์ลดตํ่าลง และเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนั

ไดม้ากขึน้ แต่อย่างไรกต็ามในปัจจุบนัผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจํานวนมาก

ยงัคงประสบปัญหาในการบรหิารจดัการดา้นการขนสง่สนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ เชน่ ขาดการวางแผน

เสน้ทางการขนสง่สนิคา้ทีเ่หมาะสม และการวางแผนการกระจายสนิคา้ทีซ่บัซอ้น เป็นตน้ ซึง่ปัญหา

ขา้งตน้เป็นปัญหาทีส่าํคญัในการบรหิารจดัการดา้นโลจสิตกิส ์การจดัเสน้ทางสาํหรบัยานพาหนะมี

วตัถุประสงคห์ลกั คอื ใหม้รีะยะทางในการเดนิทางโดยรวมตํ่าทีสุ่ด ตัง้แต่พนักงานขายเดนิทางไป

ยงัจุดหน่ึงไปอกีจุดหน่ึง จนใหบ้รกิารขนสง่สนิคา้ไปยงัผูบ้รโิภคหรอืลกูคา้จนครบถว้นแลว้จงึกลบัไป

จุดเริม่ตน้ ภายใตเ้งือ่นไขในการควบคุมคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนินการใหต้ํ่าทีส่ดุ 

ในการศกึษาน้ี ผูว้จิยัมคีวามสนใจในการปรบัปรุงเสน้ทางการจดัส่งสนิคา้ โดยการพฒันาและ

ประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(Geographic information system, GIS) ใชใ้นการวเิคราะห์

เสน้ทางทีเ่หมาะสมเพือ่ลดระยะทางในการกระจายสนิคา้ โดยคดัเลอืกธุรกจิโรงน้ําแขง็ในเขตอําเภอ

เมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เป็นกรณีศกึษา เพื่อนําเสนอเสน้ทางในการจดัส่งสนิคา้ทีเ่หมาะสม และ

เป็นแนวทางในการชว่ยลดตน้ทุนในการจดัสง่สนิคา้ของผูป้ระกอบการต่อไป 

 

2. ทบทวนการศึกษาและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ปัญหาการจดัเสน้ทางเดนิรถ (Vehicle Routing Problem, VRP) เป็นปัญหาทีม่คีวามสาํคญัใน

ระบบการขนส่งหรือการเดินทาง ซึ่งเป้าหมายหลกัในการแก้ปัญหา คือการจัดเส้นทางเพื่อมี

 Faculty of Engineering, Kasem Bundit University Research Article 



วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560  3 

ระยะทางรวมน้อยทีสุ่ด โดยอาศยัหลกัของฮวิรสิตกิในการช่วยแกปั้ญหา เพื่อทีจ่ะไดร้ะยะทางทีส่ ัน้

ทีสุ่ดในการเดนิทาง โดยระยะทางทีไ่ดจ้ะตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพจราจรปัจจุบนั ซึง่เมือ่ไมม่กีารวาง

แผนการเลือกเส้นทางการเดินรถที่ดีจะทําให้เส้นทางการขนส่งที่เลือกใช้ไม่มีประสิทธิภาพ 

สิน้เปลอืงพลงังาน และคา่ใชจ้า่ยอยา่งสงู 

การศกึษาวธิกีารในการจดัเสน้ทางมหีลากหลายวธิ ีเช่น ไชยวงศศ์กัดา และคณะ [1] ศกึษาจดั

เสน้ทางการขนส่งน้ําดื่มโดยวธิเีซฟวิง่อลักอรทิมึร่วมกบัการใชโ้ปรแกรมเชงิเสน้ตรงแกปั้ญหา โดย

ใช ้Solver ใน Microsoft Excel สุพรรณ สุดสนธ ิและคณะ [2] เสนอวธิรีะบบอาณานิคมมดร่วมกบั

ขัน้ตอนการปรบัคุณภาพคําตอบในการแกปั้ญหาการจดัเสน้ทางพาหนะขนส่ง โดยมพีาหนะขนส่ง

หลายขนาดและการขนส่งอยู่ภายใต้กรอบเวลาทีจํากัด ไพจิตร อุปถัมภ์ [3] ศึกษาเส้นทางที่

เหมาะสมในการจดัเกบ็ขยะในแต่ละหมูบ่า้น โดยใชว้ธิเีจเนตกิอลักอรทิมึ (Genetic Algorithm: GA) 

เพือ่เปรยีบเทยีบผลทดสอบกบัการเดนิรถจดัเกบ็ขยะแบบดัง้เดมิ เป็นตน้ 

การใชเ้ทคโนโลยรีะบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) เป็นอกีวธิกีารหน่ึงในการชว่ยระบุเสน้ทาง

ในการขนส่ง ซึ่งระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์สามารถเลือกเส้นทางที่มคีวามเหมาะสมที่สุดและ

สามารถลดต้นทุนค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง คณะทํางานจดัทําขอ้มูลสารสนเทศภูมศิาสตร์จงัหวดั

แพร่ [4] ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system, GIS) เป็นประโยชน์

สําหรบัการวางแผนและการตดัสนิใจ GIS ช่วยสรา้งฐานขอ้มูลจากพืน้ทีแ่ละสามารถเชื่อมโยงกบั

ฐานขอ้มูลอื่นๆ โดยแสดงผลในรูปแผนที่ด้วยการเชื่อมโยงกนัระหว่างฐานขอ้มูลแบบแผนที่และ

แบบตารางช่วยใหแ้สดงขอ้มลูเชงิพืน้ที ่และขอ้มูลจากตารางไดห้ลากหลายรูปแบบจากฐานขอ้มลู 

ลดัดา ตนัวาณิชกุล [5] กล่าววา่ การวเิคราะหโ์ดยใช ้Geometric Network Analysis ใน ArcGIS จะ

เป็นการสร้างจุดเชื่อมต่อเสน้ทางในโครงข่ายถนน ซึ่งเสน้ทางหรอืที่เรยีกว่า “Edge” ซึ่งจะมกีาร

เชื่อมเสน้ทางโดยจุดตดัที่เรยีกว่า “สถานี หรอื Junction” ทําให้โครงข่ายถนนในพื้นที่ศกึษาเป็น

ลกัษณะระบบโครงขา่ย ในการศกึษาน้ีจะประกอบดว้ยทัง้เสน้ทางสายหลกัและสายรองสาํหรบัส่วน

ของเสน้ทางหรอื Edge ในขณะทีจุ่ดตดัระหวา่งถนนและจุดจอดรถรบั-สง่พนกังานจะเป็นสถานีหรอื 

Junction โดยลกัษณะการสรา้ง Geometric Network ของโครงขา่ยถนนสาํหรบัการรบั-สง่พนกังาน 

(รปูที ่1) จุดสน้ํีาตาลจะแทนจุดตดัหรอืเรยีกวา่ “Junction” โดยมเีสน้ทีใ่ชเ้ชื่อมระหวา่งจุดตดัเหลา่น้ี

เรยีกวา่ “Edge” ซึง่จะแทนถนนทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 
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รปูท่ี 1 การสร้างGeometric Network บนโครงข่ายถนน [5] 

 

ตวัอย่างการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร ์(GIS) ในการช่วยระบุเสน้ทางในการ

ขนส่งที่เคยทําการศกึษาผ่านมา เช่น สุทธพิงษ์ มใีย [6] พฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการจดั

เสน้ทางเดนิรถเพือ่การกระจายสนิคา้ โดยรถจากศนูยก์ระจายสนิคา้แหง่เดยีวไปยงัจุดสง่ต่างๆ โดย

วธิฮีวิรสิตกิภายใตข้อ้จาํกดัดา้นความจุ ไดแ้ก่น้ําหนักรถ ปรมิาตรทีส่ามารถบรรทุกได ้และขอ้จาํกดั

ของจุดสง่ โดยพฒันาวธิกีารจดัเสน้ทางเดนิรถดว้ยการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์อคัร

พล เน่ืองฤทธิ ์[7] ประยุกต์ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์เขา้มาช่วยในการวางแผนการจดัเสน้ทางการ

ขนส่งสินค้า โดยแบบจําลองเส้นทางเดินรถหลักที่ได้จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถลด

ระยะทางในการขนสง่ลงไดป้ระมาณรอ้ยละ 2.66 หรอืประมาณ 176,542 กโิลเมตรต่อปี พชัรพรรณ 

นันทวสิทิธิ ์และวรพรรณ ทะสุใจ [8] ประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์สําหรบัการคน้หา

เสน้ทางทีเ่หมาะสมภายในมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โดยมเีงือ่นไขการจราจรเขา้มาเกีย่วขอ้งเสน้ทาง

ในหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ซึ่งระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์มคีวามสามารถในการวเิคราะห์คน้หา

เส้นทางที่เหมาะสม วางแผนการเดนิทางสําหรบับางช่วงเวลาที่มกีารจราจรตดิขดัหรอืการวาง

แผนการเดนิทางสาํหรบัคนเดนิเทา้โดยเลอืกเสน้ทางทีส่ ัน้ทีส่ดุไดเ้ป็นอยา่งด ีรฐัมนตร ีหนูทศัน์ และ

คณะ [9] ใชโ้ปรแกรม ArcGIS 9.2 ทําการวเิคราะหโ์ครงขา่ยเสน้ทางภายในมหาวทิยาลยัขอนแก่น

เพื่อหาเสน้ทางที่ส ัน้ที่สุดระหว่างจุดต้นทางและจุดปลายทาง ในการวเิคราะห์ ไดจ้ําลองขอ้จํากดั
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ของการใชเ้สน้ทางในกรณีเมื่อถนนบางเสน้ถูกปิดชัว่คราว โดยมไิดจ้ําลองสถานการณ์การกลบัรถ

ไดห้รอืยเูทริน์และการเดนิรถในทศิทางเดยีวซึง่เป็นกฎหรอืขอ้จาํกดัการใชถ้นน รวมทัง้มไิดจ้าํลอง

สถานการณ์เพือ่หาเวลาทีใ่ชใ้นการขบัรถน้อยทีส่ดุ โดยเฉพาะในเวลาเรง่ดว่น ดงัในรปูที ่2 

 

 

รปูท่ี 2 การหาเส้นทางท่ีสัน้ท่ีสดุในการเดินทางในมหาวิทยาลยัขอนแก่นด้วย ArcGIS [9] 

 

3. วิธีดาํเนินการวิจยั 

3.1 รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง 

ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

ประสทิธภิาพของเสน้ทางการจดัสง่สนิคา้ก่อนและหลงัการปรบัปรุงของผูป้ระกอบการธุรกจิโรงงาน

น้ําแขง็แห่งหน่ึงในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการและ

พนกังานขบัรถขนสง่สนิคา้ ซึง่ประกอบดว้ยขอ้มลูทีส่าํคญั ไดแ้ก ่

• ตาํแหน่งทีต่ ัง้ของรา้นคา้ (ลกูคา้) ซึง่มจีาํนวนรา้นคา้ในเสน้ทางการขนสง่อาํเภอกนัทร

วจิยั จาํนวน 24 รา้นคา้ 

• ยานพาหนะและอตัราสิน้เปลอืงน้ํามนัเชือ้เพลงิในการจดัสง่สนิคา้  

• เสน้ทางในการจดัสง่สนิคา้ในปัจจุบนั 

• ความเรว็และเวลาในการเดนิทางเฉลีย่ในการขนสง่สนิคา้ 
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โดยผูว้จิยัใช้ https://www.google.co.th/maps เป็นเครื่องมอืในการค้นหาพกิดัตําแหน่งของ

ลูกคา้ทัง้หมด เพื่อเตรยีมนําเขา้ในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (ดงัรูปที่ 3) และสามารถประเมนิ

ระยะทางรวมของเสน้ทางเดมิทีไ่ดจ้ากการเริม่ตน้จดัสง่สนิคา้จากโรงงานน้ําแขง็ไปยงัรา้นคา้ที ่1 -> 

2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10 -> 11 -> 12 -> 13 -> 14 -> 15 -> 16 -> 17 -> 18 -> 

19 -> 20 -> 21 -> 22 -> 23 -> 24 -> และกลบัมายงัโรงงานน้ําแขง็ระยะทางรวม 43,016 เมตร 

หรอื 43.0 กโิลเมตร 

 

 

รปูท่ี 3 ตาํแหน่งลกูค้าในเขตอาํเภอกนัทรวิชยั 

 

3.2 นําเข้าข้อมลูพิกดั UTM และสร้างโครงข่ายถนนภายในเขตพืน้ท่ีศึกษา  

หลงัจากไดก้ารสรา้งจุดพกิดัรา้นคา้แต่ละแห่งแลว้ ไดท้าํการปักหมุดพกิดัลกูคา้ลงในโปรแกรม 

Google Earth เพื่อทําการแปลงค่าละติจูดและลองจิจูดให้เป็นค่า UTM ในระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์ (GIS) (ดงัรูปที ่4) จากนัน้ทําการสรา้ง Shape File เป็นแนวโครงข่ายถนนสําหรบัเป็น

เสน้ทางในการจดัส่งสนินคา้ในเขตอําเภอกนัทรวชิยั ตามภาพถ่ายทางอากาศทีนํ่าเขา้และทําการ

ตรงึพกิดัใหต้รงกบัพกิดัของอาํเภอกนัทรวชิยัในโปรแกรมระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์ดงัรปูที ่5 
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รปูท่ี 4 การนําเข้าข้อมลูพิกดั UTM  

 

 

รปูท่ี 5 การสร้างโครงข่ายถนนภายในเขตพืน้ท่ีศึกษา 

 

3.3 การวิเคราะหโ์ครงข่ายเส้นทางการขนส่งสินค้า 

สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูโครงขา่ย (Geometric Network Analysis) ในการศกึษาน้ีไดก้าํหนด

คุณสมบตัขิอง Route Layer สําหรบัการตัง้ค่าใน Analysis Setting เพื่อกําหนดคุณสมบตัใินการ

วเิคราะหเ์สน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ด โดยกําหนดค่า Impedance คอื Cost ทีก่ําหนดไวใ้น Network Dataset 

ซึ่งใชเ้ป็นระยะทางทีใ่ชใ้นการเดนิทาง (Cost สามารถกําหนดได ้2 รูปแบบ คอื ระยะทางหรอืเวลา

ในการเดนิทาง) ซึง่โปรแกรมใชใ้นการคาํนวณเสน้ทางทีใ่ชส้ ัน้ทีสุ่ดในการเดนิทาง โดยค่า Cost นัน้
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จะแปรผนัตรงกบัความยาวของเสน้ทางทีใ่ชใ้นการเดนิทาง ซึง่มผีลการวเิคราะหเ์สน้ทางทีเ่หมาะสม 

ดงัรปูที ่6 

 

 

รปูท่ี 6 เส้นทางจดัส่งน้ําแขง็ท่ีวิเคราะหจ์ากเครื่องมือ Network Analysis ใน GIS 

 

4. ผลการวิจยั 

4.1 ผลการวิเคราะหเ์ส้นทางในการจดัส่งสินค้า 

ผลการวเิคราะหเ์สน้ทางในการจดัสง่สนิคา้ของผูป้ระกอบการธุรกจิโรงงานน้ําแขง็ กรณีศกึษา

ในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ทางเดมิเปรยีบเทยีบกบัเสน้ทางใหม่ทีไ่ดจ้ากผลการ

วเิคราะหด์ว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) พบวา่ เสน้ทางใหมม่รีะยะทางสัน้ลง 1.7 กโิลเมตร/

เที่ยวการจดัส่ง เน่ืองจากมกีารเปลี่ยนแปลงลําดบัการจดัส่งสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ที่มคีวามเหมาะสม

มากยิง่ขึน้ ดงัรปูที ่7 และตารางที ่1  
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(ก) ลาํดบัการจดัสง่สนิคา้ในเสน้ทางเดมิ 

 
(ข) ลาํดบัการจดัสง่สนิคา้ในเสน้ทางใหม ่(GIS) 

รปูท่ี 7 เปรียบเทียบเส้นทางและลาํดบัในการจดัส่งสินค้า 
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ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบระยะทางในการจดัส่งน้ําแขง็ 

เส้นทางท่ี การเดินทาง ระยะทางรวม 

(กม.) 

เสน้ทางเดมิ โรงงานน้ําแขง็(0)-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-

16-17-18-19-20-21-22-23-24-โรงงานน้ําแขง็ 

43.0 

เสน้ทางใหม ่

(GIS) 

โรงงานน้ําแขง็(0)-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-

24-23-22-21-20-19-18-17-13-โรงงานน้ําแขง็ 

41.3 

 

4.2 ผลการวิเคราะหเ์วลาในการจดัส่งสินค้า 

ผลการวเิคราะหเ์วลาในการจดัส่งสนิคา้ของผูป้ระกอบการธุรกจิโรงงานน้ําแขง็ในเสน้ทางเดมิ

เปรยีบเทยีบกบัเสน้ทางใหม่ทีไ่ดจ้ากผลการวเิคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์(GIS) ดว้ย

การประเมนิและคาํนวณจากขอ้มลูความเรว็เฉลีย่ในการขบัขีข่องพนักงานขบัรถขนสง่สนิคา้ พบวา่ 

เสน้ทางใหมใ่ชเ้วลาในการจดัสง่สนิคา้ (ไมร่วมเวลาในการขนถ่ายสนิคา้) ประมาณ 112 นาท/ีเทีย่ว

การจดัส่ง เปรยีบเทยีบกบัเสน้ทางเดมิซึ่งใช้เวลาประมาณ 117 นาท/ีเที่ยวการจดัส่ง หรอืลดลง

ประมาณรอ้ยละ 3.9 ดงัรปูที ่8 

 

 

รปูท่ี 8 เปรียบเทียบเวลาในการจดัส่งสินค้าระหว่างเส้นทางเดิมและเส้นทางใหม่ 
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4.3 ผลการวิเคราะหต้์นทุนในการจดัส่ง 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนในการจัดส่งสินค้าของผู้ประกอบการโรงงานน้ําแข็งเปรียบเทียบ

เสน้ทางเดมิและเสน้ทางใหมซ่ึง่วเิคราะหด์ว้ยระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(GIS) ดงัน้ี 

• เสน้ทางเดมิ มรีะยะทางในการจดัสง่รวมเทา่กบั 43.0 กโิลเมตร ยานพาหะทีใ่ชใ้นการ

จดัส่งหรอืรถบรรทุก 6 ล้อ 1 คนั มอีตัราการสิ้นเปลอืงเท่ากบั 4.49 กิโลเมตร/ลติร ราคาน้ํามนั

เชือ้เพลงิเทา่กบั 29.69 บาท/ลติร (ราคา ณ ชว่งเวลาทีท่าํการวจิยั) สามารถคาํนวณตน้ทุนคา่น้ํามนั

เชือ้เพลงิทีเ่กดิขึน้เทา่กบั 284.34 บาท/วนั หรอืเทา่กบั 8,530.20 บาท/เดอืน 

• เสน้ทางใหม่ มรีะยะทางในการจดัส่งรวมเท่ากบั 41.3 กโิลเมตร (ยานพาหะที่ใช้ใน

การจดัส่งอตัราการสิน้เปลอืงและราคาน้ํามนัเชือ้เพลงิเช่นเดยีวกบัเสน้ทางเดมิ) มตีน้ทุนค่าน้ํามนั

เชือ้เพลงิทีเ่กดิขึน้เทา่กบั 273.10 บาท/วนั หรอืเทา่กบั 8,193.00 บาท/เดอืน 

จากผลการวเิคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเส้นทางใหม่ซึ่งวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์ (GIS) สามารถลดลดต้นทุนในการจดัส่งสนิค้าลง 11.24 บาท/วนั หรอื 337.20 บาท/

เดอืน หรอื 4,102.60 บาท/ปี  

 

5. สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรปุผลการวิจยั 

จากการศกึษาวจิยัปรบัปรุงเสน้ทางการจดัส่งสนิคา้ กรณีศกึษาผูป้ระกอบการธุรกจิโรงงาน

น้ําแขง็ ในอําเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เสน้ทางการจดัส่งน้ําแขง็ในเขตอําเภอกนัทรวชิยั โดย

การประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ (GIS) แสดงใหเ้หน็ว่าผลการปรบัปรุงการเสน้ทางการ

จดัส่งสนิคา้โดยการวเิคราะหด์ว้ยระบบสารสนเทศภูมศิาสตรส์ามารถคํานวณหาเสน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ด

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัสภาพจรงิ ทําใหม้รีะยะทางและเวลาในการจดัส่งสนิคา้ที่

ส ัน้ลง รวมทัง้ทาํใหต้น้ทุนในการจดัสง่สนิคา้ตํ่ากวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเสน้ทางการจดัสง่เดมิซึง่เป็น

เส้นทางที่พนักงานขบัรถจดัส่งสนิค้าเลือกใช้ตามความคุ้นเคย ซึ่งมคีวามซํ้าซ้อนและขาดการ

วางแผนเส้นทางที่เหมาะสม โดยงานวจิยัน้ีจะถูกนําเสนอให้ผู้ประกอบการและพนักงานขบัรถ

พจิารณาเลอืกใชเ้สน้ทางทีเ่สนอแนะต่อไป 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการวจิยัครัง้น้ีไดพ้จิารณาความเหมาะสมในการวางแผนการจดัส่งสนิคา้ซึง่มรีปูแบบทีค่งที ่

โดยอาศยัขอ้มูลรูปแบบการจดัส่งสนิค้าเป็นรายสปัดาห์ซึ่งมลีูกค้าที่ต้องส่งสนิค้าเป็นประจํา ซึ่ง

ผู้วิจัยเห็นว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการวางแผนการ

กระจายสินค้าในอนาคตหากมีการศึกษาในเส้นทางอื่นๆ หรือมีการนําไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ
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โปรแกรมสาํเรจ็รปูเพิม่เตมิเพือ่ใหก้ารวางแผนเสน้ทางมปีระสทิธภิาพเพิม่มากขึน้จะสามารถชว่ยให้

บรษิทัหรอืผูป้ระกอบการสามารถลดระยะทางและตน้ทุนในการกระจายสนิคา้ไดม้ากขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัในครัง้น้ีไดร้บัทุนอุดหนุนจากสถาบนัวจิยัและพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม

จงัหวดัมหาสารคาม 
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