
การจดัเสน้ทางการขนส่งสินคา้โดยใชโ้ปรแกรมเชิงพลวตั : 
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บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาหาเส้นทางที่เหมาะสมของพนักงานขับรถขนส่ง

สินค้า ในการเดินทางแต่ละคร้ังได้ 2) เพ่ือศึกษาต้นทุนน า้มันที่เกิดข้ึนในการขนส่งสินค้าของการเดินทาง

ของเส้นทางของพนักงานขับรถเดิมกับเส้นทางที่ค านวณด้วยโปรแกรมเชิงพลวัต วิธีการวิจัยด้วยการใช้

โปรแกรมเชิงพลวัตในการหาเส้นทางที่สั้นที่สดุของการขนส่งสนิค้า 

ผลการศึกษาพบว่าในเส้นทางรวมทั้งหมด 502 เส้นทาง ของบริษัททั้ง 9 บริษัท เส้นทางของ

พนักงานขับรถขนส่งสินค้าเดิมมีระยะทางรวม 194,891 กิโลเมตร แต่การค านวณเส้นทางของงานวิจัย

ด้วยโปรแกรมเชิงพลวัตมีระยะทางรวม 184,985 กิโลเมตร มีระยะทางลดลง 9,906 กิโลเมตร หรือ 

5.08% ส่วนในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 เส้นทางการขนส่งของคนขับรถเดิม มีระยะทางรวม 

16,213 กิโลเมตร ในขณะเดียวกันเส้นทางการค านวณด้วยโปรแกรมเชิงพลวัตจะมีเส้นทางระยะทางรวม 

14,944 กิโลเมตร ซ่ึงลดลง 1,269 กิโลเมตร หรือลดลง 7.82% ส่วนค่าใช้จ่ายค่าเช้ือเพลิงการขนส่ง

สนิค้าในเส้นทางการขนส่งสนิค้าของคนขับรถเดิมกบัการค านวณด้วยโปรแกรมเชิงพลวัต ในเดือนมกราคม 

– กุมภาพันธ์ 2560 ค่าใช้จ่ายเส้นทางการขนส่งของคนขับรถเส้นทางเดิม อยู่ที่ 35,821 บาท ส่วน

ค่าใช้จ่ายค่าน า้มันเช้ือเพลิงการค านวณด้วยโปรแกรมมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 33 ,017 บาท ซ่ึงลดลง 2,804 

บาท หรือลดลง 7.82% 

 

1. บทน า 

ปัจจุบันการขนส่งถือได้ว่ามีความจ าเป็นในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น

การขนส่งทางบก ทางน า้ ทางอากาศ ทางราง ทางทอ่ โดยเฉพาะในประเทศไทยการขนส่งทางถนนมีผู้ใช้ใน

การขนส่งมากที่สุด ซ่ึงคิดเป็น 82.47% (กระทรวงคมนาคม, 2552 :WWW) เน่ืองจากการขนส่งทาง

ถนนมีความสะดวกสบายสามารถเข้าถึงได้ทุกสถานที่ต้ังแต่จุดเร่ิมต้นจนถึงจุดสิ้นสุดปลายทาง โดยที่การ

ขนส่งแบบอื่นไม่สามารถตอบสนองความต้องการขนส่งสินค้าได้ทั้งหมดท าให้การขนส่งทางถนนมีความ

จ าเป็นและสะดวกมากที่สุด ทุกบริษัทย่อมให้ความส าคัญกับการขนส่งรวมทั้งยังสร้างความพึงพอใจหรือ

ความประทับใจในการบริการให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ซ่ึงมีหลายบริษัทที่ให้ความส าคัญกับการขนส่ง

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาการจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อปุทาน  มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์

239239239



สินค้าเป็นจ านวนมาก ในทางกลับกับการขนส่งมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้ นมากมาย เช่น ค่าน ้ามันเช้ือเพลิง ค่า

บ ารุงรักษารถยนต์ ค่าแรงพนักงาน ค่าล่วงเวลา เป็นต้น 

บริษัท ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) เร่ิมด าเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 เป็นผู้จัดจ าหน่าย

ผลิตภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ผลิตภัณฑ์เพ่ือการควบคุม

สภาพแวดล้อมและผลิตภัณฑเ์กี่ยวกบัระบบบ าบัดน า้เสีย โดยบริษัทถือเป็นหน่ึงในผู้น าที่มีการจัดจ าหน่าย

สนิค้าอย่างครบวงจร  

ซ่ึงปัจจุบันทางบริษัท ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) ยังไม่ได้มีการวางแผนการจัดเส้นทางขนส่งที่

เป็นรูปธรรม ในการเลือกเส้นทางในการขนส่งมักใช้ความช านาญเส้นทางในการขนส่ง โดยที่คนขับรถยนต์

จะเลือกสถานส่งสินค้าที่ใกล้ที่สุดเสมอ จึงท าให้การขนส่งสินค้ามีระยะทางที่ไกลจะมีระยะการเดินทางที่

ไกลออกไปด้วย จะส่งผลให้สญูเสยีค่าน า้มันเช้ือเพลิง ค่าล่วงเวลา ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ ในแต่ละปีเป็น

เงินจ านวนมาก จากปัญหาดังกล่าว ท าให้บริษัทต้องมีต้นทุนที่สูงในการขนส่งสินค้าแต่ละคร้ัง ดังน้ัน 

งานวิจัยน้ีศึกษาและจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า โดยใช้วิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ 

(Vehicles Routing Problem) โดยการใช้โปรแกรมเชิงพลวัต (Dynamic Programming) ในการปรับปรุง

เส้นทางการขนส่งของบริษัท ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือที่จะศึกษาเส้นทางขนส่งที่เหมาะสมที่สุดใน

การขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า ซ่ึงเป็นท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของต้นทุนการขนส่ง เพ่ือตอบสนองความ

รวดเรว็ในการจัดส่งมาย่ิงขึ้น 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาหาเส้นทางที่เหมาะสมของพนักงานขับรถขนส่งสนิค้า ในการเดินทางแต่ละคร้ังได้ 

2. เพ่ือศึกษาต้นทุนน า้มันที่เกดิข้ึนในการขนส่งสนิค้าของการเดินทางของเส้นทางของพนักงาน

ขับรถเดิมกบัเส้นทางที่ค านวณด้วยโปรแกรมเชิงพลวัต 

 

3. ขอบเขตของการวิจยั 

1. ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาเฉพาะเส้นทาง สาย 07 (ชลบุรี – ระยอง) ของ บริษัท ผลธัญญะ จ ากัด 

(มหาชน) มีลูกค้าที่ส่งสินค้า 9 ราย แต่ละวันการขนส่งสินค้ามีลูกค้าไม่เท่ากัน แต่ไม่เกิน 9 ราย เปิดท า

การ ตั้งแต่วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. 

2. ใช้การค านวณการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าโดยวิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ 

(Vehicles Routing Problem) โดยการใช้โปรแกรมเชิงพลวัต (Dynamic Programming) โดยใช้โปรแกรม 

Google maps ในการหาพิกดัในการหาพิกดับริษัทลูกค้า 

3. จุดเร่ิมต้น-จุดสิ้นสดุ คือ บริษัท ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) (หมายเลข 1) 

4. บริษัทลูกค้ามีบริษัท Gulf JP GNL Power Plant (หมายเลข 2) ,บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง 

โอเค บอด่ี เวิร์ค จ ากัด (หมายเลข 3) ,บริษัท ทพีีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)(หมายเลข 4),บริษัท ก่อ

เกียรติ บิสซิเนส กรุ๊ป (2005) จ ากัด (หมายเลข 5) ,บริษัท โตโยต้า นครชลบุรี จ ากัด (หมายเลข 6) ,
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บริษัท นิทชูโชจิ (ไทยแลนด์) (หมายเลข 7),บริษัท วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (หมายเลข 8),บริษัท 

Vega Logistic (Thailand)(หมายเลข 9),ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ริคชอว์ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ ซัพพลาย จ ากัด 

(หมายเลข 10) 

5. ในการขนส่งสินค้าจะไม่รวมกับการส่งแบบขอส่งด่วน (ขอรับสินค้าเป็นบริษัทแรก) ในการ

รับสินค้าของบริษัทลูกค้าทั้ง 9 บริษัท อยู่ในช่วงเวลา 09.00 น. – 16.00 น. โดยที่บริษัทลูกค้าจะไม่มี

ก าหนดเวลาการรับสนิค้าเวลาใดเวลาหน่ึง 

6. เกบ็รวบรวมข้อมูลการเดินทางขนส่งสนิค้าในเดือนมกราคม–กุมภาพันธ ์2560 

7. รถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าเป็นรถยนต์ Toyota Revo Standard Cab 2.4J  ซ่ึงมีอตัรา

การใช้น า้มันเช้ือเพลิงดีเซล 12 กโิลเมตร/ลิตร  

  

4. ประโยชนที์ค่าดว่าไดร้บัจากการวิจยั 

1. พนักงานขับรถขนส่งสนิค้าสามารถใช้ในการเลือกเส้นทางการขนส่งสนิค้าที่มีระยะทางน้อย

ที่สดุได้ 

2. สามารถลดต้นทุนค่าน า้มันในการเดินทางการขนส่งสินค้าได้ 

3. สามารถพัฒนาการบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งสนิค้าของบริษัทในเส้นทางอื่นต่อไป 

 

5. ทฤษฎีงานวิจยั 

โปรแกรมเชิงพลวตั 

วิธีการแก้ปัญหาเพ่ือหาค าตอบของเส้นทางการขนส่ง เป็นวิธีที่ถูกพัฒนาข้ึนมาโดย เบลแมน 

(Bellman,1962) เป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนโดยการแบ่งปัญหาให้เป็นปัญหาย่อยที่

สามารถแก้ได้ง่ายกว่า แต่เฮลและคาร์พได้กล่าวว่าถึงแม้วิธีน้ีจะให้ค าตอบที่เหมาะสมที่สุดได้ แต่กส็ามารถ

ประยุกต์ใช้กับปัญหาที่มีขนาดประมาณ 13 จุดเท่าน้ัน เน่ืองจากมีข้อจ ากัดในด้านหน่วยความจ าและเวลา

ในการค านวณที่ต้องใช้สงูมาก (ชัชยา นุรักษ์แข, 2541) 

 

6. ระเบยีบวิธีการวิจยั 

ส าหรับงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานของระเบียบวิธวิีจัยดังต่อไปนี้  
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ภาพที่ 6.1 ข้ันตอนในการด าเนินงานของระเบียบวิธวิีจัย 

 

7. สรุปผลงานวิจยั 

การเปรียบเทียบเส้นทางการขนส่งสินค้าของคนขับรถเดิมกับเส้นทางที่ค านวณด้วยโปรแกรม

เชิงพลวัต ของลูกค้าทั้งหมด 9 บริษัท มีเส้นทางการค านวณ 502 เส้นทาง โดยที่ระยะทางของคนขับรถ

แบบเดิมมีระยะทางรวม 194,891 กิโลเมตร ส่วนการเดินทางค านวณด้วยโปรแกรมเชิงพลวัตมีระยะทาง

รวม 184,985 กิโลเมตร ซ่ึงลดลง 9,906 กิโลเมตร หรือ ลดลง 5.08 % ส่วนของการขนส่งสินค้าใน

เส้นทางของคนขับแบบเดิมเปรียบเทียบกับการค านวณด้วยโปรแกรมเชิงพลวัต ในเดือนมกราคม – 

กุมภาพันธ ์2560 เส้นทางของคนขับแบบเดิมมีระยะทางรวม 16,213 กิโลเมตร ในขณะเดียวกันเส้นทาง

การค านวณด้วยโปรแกรมเชิงพลวัตจะมีเส้นทางระยะทางรวม 14,944 กิโลเมตร ซ่ึงลดลง 1,269 

กโิลเมตร หรือลดลง 7.82% 

ส่วนค่าใช้จ่ายค่าเช้ือเพลิงการขนส่งสินค้าในเส้นทางการขนส่งสินค้าของคนขับรถเดิมกับการ

ค านวณด้วยโปรแกรมเชิงพลวัต ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ อยู่ที่ 35,821 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายค่า

น า้มันเช้ือเพลิงการค านวณด้วยโปรแกรมมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 33,017 บาท ซ่ึงลดลง 2,804 บาท หรือ

ลดลง 7.82% 
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8. อภิปรายผล  

จากการศึกษาพบว่าพนักงานขับรถขนส่งสนิค้าสามารถน าผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ทางด้าน

การจัดการการขนส่งสนิค้าสาย 07 (ชลบุรี-ระยอง) ในการศึกษานอกจากการที่จะสามารถลดระยะทางใน

การขนส่งและลดต้นทุนค่าเช้ือเพลิงในการขนส่งสนิค้าได้แล้วยังพบว่า 

1) สามารถประหยัดเวลาในการขนส่งสนิค้าได้ อนัเน่ืองมาจากการเดินทางที่มี 

ระยะทางที่สั้นลง ท าให้ระยะเวลาที่อยู่บนท้องถนนในการขนส่งสินค้าน้อยลงไปด้วย ท าให้เม่ือ

พนักงานขนส่งสนิค้าส่งให้บริษัทลูกค้าครบแล้วกลับบริษัท พนักงานคลังสินค้าสามารถโหลดสินค้าของการ

ขนส่งสนิค้าในวันถัดไปได้ทนัท ีซ่ึงท าให้สามารถลดระยะเวลาการท างานในบริษัทได้  

2) ลดค่าใช้จ่ายทางด้านการบ ารุงรักษา จากการขนส่งสนิค้าในเส้นทางของ 

พนักงานขับรถเดิมที่จะต้องเข้าศูนย์บริการในการตรวจเช็คระยะทุก 10,000 กม. หรือ 1 

เดือน/คร้ัง แต่ในการเดินทางขนส่งสินค้าในเส้นทางด้วยโปรแกรมเชิงพลวัตของงานวิจัยซ่ึงมีระยะการ

ขนส่งสินค้าที่สั้นกว่า ท าให้รอบการเข้าบริการตรวจเชค็ระยะช้ากว่า ส่งผลท าให้สามารถลดค้าใช้จ่ายด้าน

การบ ารุงรักษาและสามารถยืดอายุการใช้งานของรถขนส่งสนิค้าได้ 

 

9. ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าโดยใช้โปรแกรมเชิงพลวัต : กรณีศึกษา บริษัท 

ผลธญัะ จ ากดั (มหาชน)  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

 9.1 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 

 ในการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าทางบริษัทควรพิจารณาน าเอาระบบการค านวณเส้นทางการ

ขนส่งสนิค้ามาใช้ เน่ืองจากเป็นระบบที่มีประสทิธภิาพในการค านวณหาระยะทางที่สามารถลดต้นทุน ดีกว่า

เส้นทางการขนส่งสนิค้าเดิมของพนักงานขับรถในปัจจุบัน 

 9.2 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

ในการจัดเส้นทางการขนส่งโดยใช้การค านวณด้วยโปรแกรมพลวัต ในจ านวน 502 เส้นทาง มี

ระยะทางเท่ากันเส้นทางเดียวกัน และ เส้นทางที่มีระยะทางเท่ากันแต่มีล าดับการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าไม่

เหมือนกนั (คนละเส้นทาง) 160 เส้นทาง ระยะทางรวม 53,528 กิโลเมตร สิ่งที่ควรศึกษาและพัฒนาต่อ 

คือ การหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการขนส่งสินค้าของเส้นทางดังกล่าว ซ่ึงอาจจะใช้วิธีการค านวณ

ใหม่ๆ ที่สามารถเช่ือมต่อเข้ากบั Google Map ได้ รวมถึงใช้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าของแต่ละเส้นทาง

เป็นตัวก าหนดในการตัดสนิใจเลือกเส้นทางที่เหมาะสม เป็นต้น 
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