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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสทิธภิาพการใช้รถขนส่งสินค้าในปัจจุบัน ของบริษัท ได

นามิค แซทคอม จ ากดั  และเพ่ือเปรียบเทยีบประสทิธภิาพการใช้รถขนส่งสินค้าของ บริษัท ไดนามิค แซท

คอม จ ากัด ก่อนและหลังการจัดเส้นทางการขนส่งโดยใช้เทคโนโลยี Global Positioning System (GPS)  

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ท าการเกบ็ข้อมูลจากตารางการขนส่ง ของ

บริษัท ไดนามิค แซทคอม จ ากัด โดยมีรถขนส่งสินค้า (6 ล้อ) ที่ใช้ในการทดลองจ านวน 4 คัน การเพ่ิม

ประสทิธภิาพการใช้รถขนส่งสนิค้า ด้วยการจัดเส้นทางการขนส่ง โดยการใช้เทคโนโลยี Global Positioning 

System (GPS) และเทคนิค Balance the workload ในการปรับสมดุล อัตราการใช้รถขนส่งสินค้า ของ

บริษัท ไดนามิค แซทคอม จ ากดั 

ผลการวิจัยพบว่า หลังจากการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าและการใช้เทคโนโลยี (GPS)สามารถ 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้าให้เหมาะกับรถขนส่งแต่ละคันหลังการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถ

ขนส่งสินค้า โดยการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า ใช้รถขนส่งคันที่ 1 ขนส่งสินค้า กทม./ปริมณฑล ให้รถ

ขนส่งสนิค้าคันที่ 2 3 4 ใช้ขนส่งสินค้าในต่างจังหวัด  ตามล าดับ ท าให้ประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้า 

เหมาะสม มีอัตราการใช้รถขนส่งสินค้า คือ คนัที่ 1 อัตราการใช้รถขนส่งสินค้าก่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ  

เทา่กบั 20.5 % อตัราการใช้รถขนส่งสินค้าหลังการเพ่ิมประสิทธิภาพเท่ากับ 38.80 % คนัที่ 2 อัตราการ

ใช้รถขนส่งสินค้าก่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ เท่ากับ 24.46 % อัตราการใช้รถขนส่งสินค้าหลังการเพ่ิม

ประสิทธิภาพ เท่ากับ 90 % คนัที่ 3 อัตราการใช้รถขนส่งสินค้าก่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ เท่ากับ 

146.16% อตัราการใช้รถขนส่งสนิค้าหลังการเพ่ิมประสทิธภิาพ เทา่กบั 99.90 % คนัที่ 4 อัตราการใช้รถ

ขนส่งสินค้าก่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ เท่ากับ 96.1 % อัตราการใช้รถขนส่งสินค้าหลังการเพ่ิม

ประสทิธภิาพ เทา่กบั 67.45 % และสามารถลดต้นทุนที่ไม่จ าเป็นในการขนส่ง ได้ 11.52 % 

 

1.บทน า 

การปฏบัิติการขนส่งโดยไม่ให้ความส าคัญต่อองค์ประกอบต่างๆ ของรถที่ใช้ หรือวินัยของผู้ขับ

ข่ีอาจจะส่งผลให้เกดิต้นทุนที่สงู การจัดเส้นทางการขนส่งเป็นอกีหน่ึงวิธ ีที่จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการ

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ วิทยาลัยบริหารธรุกจินวัตกรรมและการบญัชีมหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
  ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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ใช้รถขนส่งให้เหมาะสมและใช้รถขนส่งให้คุ้มค่า ฉะน้ันการให้ความส าคัญในองค์ประกอบปลีกย่อยของ

การขนส่งอาจช่วยให้สามารถกระจายสินค้าและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้ นและลด

ต้นทุนให้องค์กรได้อกีทางหน่ึงด้วย   

บริษัท ไดนามิค แซทคอม จ ากัด ด าเนินกิจการโดยเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายจานรับสัญญาณ

ดาวเทียมและอุปกรณ์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า DYNASAT บริษัทก่อตั้งขึ้ นในปี พ.ศ. 2535 โดยให้

ความส าคัญการออกแบบวิจัยและพัฒนา ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทนัสมัย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาดโลกปัจจุบัน DYNASAT ได้ส่งออกจานรับสัญญาณ

ดาวเทียมไปแล้วกว่า 20 ประเทศทั่วโลก ดังน้ัน การขนส่งจึงถือเป็นการขยายฐานลูกค้าให้ได้ครอบคลุม

มากข้ึน ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะในบริเวณที่ไม่ใช่ทางหลักหรือถนนใหญ่ เพ่ืออ านวย

ความสะดวกให้ลูกค้ามากที่สุด ซ่ึงการขนส่งที่ดีควรยึดหลักโลจิสติกส์ เพ่ือให้ได้มาตรฐานเพ่ือสร้างความ

น่าเช่ือถือให้กบัลูกค้าให้เกดิความไว้วางใจ และใช้ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุเพ่ือบริษัท 

 ซ่ึงจากการเข้าไปศึกษาและเกบ็ข้อมูลจากภายในฝ่ายขนส่งของบริษัท ไดนามิค แซทคอม 

จ ากัด ได้รับข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานว่าในปัจจุบันภายในบริษัทยังใช้ระบบการขนส่งแบบเดิมที่ยังไม่มีการ

ควบคุมหรือติดตามรถขนส่ง ท าให้ปัญหาที่พบส่วนใหญ่มักเกี่ยว การวางแผนการใช้รถขนส่งสนิค้าและการ

จัดเส้นทางการขนส่งยังไม่ดีพอท าให้ประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้ายังไม่ดี เท่าที่ควร การออกนอก

เส้นทาง หรือไม่ได้ใช้เส้นทางเดิมในทุกๆ คร้ัง เน่ืองจากไม่มีการระบุการใช้เส้นทางที่แน่นอน ท าให้สูญเสีย

ทรัพยากรโดยไม่จ าเป็น  

ดังน้ัน การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้า ด้วยการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าและการ

น าเทคโนโลยี Global Positioning System (GPS) เข้ามาใช้น่าจะท าให้บริษัทลดและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่

จ าเป็นเพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทมากที่สุด เน่ืองจากจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้บางคร้ังบริษัทใช้

รถขนส่งสินค้าแต่ละคันเกินความเหมาะสม ท าให้การใช้รถขนส่งสินค้าขาดประสิทธิภาพ จึงท าให้ทาง

บริษัทไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดในกับลูกค้า ซ่ึงในระยะยาวทางบริษัทอาจจะเสียลูกค้า

ให้กับบริษัทคู่แข่งที่สามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดให้กับลูกค้าได้ดีกว่า ดังน้ันการเพ่ิม

ประสทิธภิาพการใช้รถขนส่งสินค้าด้วยการวางแผนเส้นทางให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากจะ

สามารถลดต้นทุนและค านวณค่าขนส่งได้แม่นย ามากขึ้น ยังสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า  

บริษัทไดนามิค แซทคอม จ ากัด ตระหนักถึงปัญหาที่ก  าลังประสบอยู่ จึงต้องการการจัดเส้นทางการขนส่ง

และน าเทคโนโลยี Global Positioning System (GPS) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้าของ

บริษัทและต้องการลดปัญหาที่เกิดระหว่างการขนส่งเพ่ือลดต้นทุนการขนส่งที่ไม่จ าเป็นออกไป ดังน้ัน 

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้าของ บริษัทไดนามิค แซทคอม จ ากัด 

ด้วยการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าและน าเทคโนโลยี Global Positioning System (GPS) โดยข้อมูลที่ได้

จากการวิจัยในคร้ังน้ีจะน าไปใช้ในการเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้รถขนส่งสินค้าของบริษัทไดนามิค แซทคอม 

จ ากัด เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถสินค้าที่เหมาะสมที่สุด และสามารถ ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา สร้างความเช่ือม่ันของลูกค้าที่มีต่อบริษัทให้ดีย่ิงข้ึน และเพ่ือสร้างความ
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ได้เปรียบทางการแข่งขันต่อบริษัทคู่แข่งทางการตลาดโดยการลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขนส่งสินค้าที่ไม่

จ าเป็นออก 

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

การศึกษาการเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้รถขนส่งสนิค้าของ บริษัทไดนามิค แซทคอม จ ากัด คร้ัง

น้ีมีวัตถุประสงค์การท าวิจัยดั้งน้ี 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้าในปัจจุบันของ บริษัท ไดนามิค แซทคอม 
จ ากดั  

2. เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้าของ บริษัท ไดนามิค แซทคอม จ ากัด 
ก่อนและหลังการก าหนดเส้นทางการขนส่งใหม่และใช้เทคโนโลยี  Global Positioning 

System (GPS) 

 

3.ประโยชนที์่คาดว่าจะไดร้บั         

ในการศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้า ของบริษัท ไดนามิคแซทคอม 

จ ากดั สามารถน าข้อมูล ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ดังน้ี  

1. สามารถน าผลที่ ได้จากการวิจัยมาใช้ในเป็นแนวทางปรับปรุงวางแผนและพัฒนา

กระบวนการ ขนส่งของบริษัทให้มีประสทิธภิาพมากขึ้น 

2. สามารถเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้รถขนส่ง ของบริษัทได้  

3. สามารถน าไปเป็นแนวทางให้บริษัทอื่นๆ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กบับริษัทของตนได้  

 

4.ขอบเขตการวิจยั   

4.1 ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่   

ท าการศึกษาเฉพาะบริษัทไดนามิค แซทคอม จ ากัด ซ่ึงเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายจานรับสัญญาณ

ดาวเทยีมและอุปกรณ์ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า DYNASAT ต้ังอยู่ที่ 93 ม.1 ซอยท่าอิฐ  ต.ไทรม้า ถนน

รัตนาธเิบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  

4.2 ขอบเขตด้านเน้ือหา  

ศึกษาการวัดประสทิธภิาพการใช้รถขนส่ง ประกอบด้วย  

1. ด้านอตัราการใช้รถขนส่งที่เหมาะสม   

2. ด้านตันทุนการขนส่ง  

3. ด้านเวลาที่ใช้ในการขนส่งสนิค้าถึงจุดหมาย  

4. ด้านการใช้เช้ือเพลิง (น า้มัน)  

5. ด้านระยะทาง  

6. ด้านอตัราสิ้นเปลืองกโิลเมตร/ลิตร  
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4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ด าเนินการศึกษาและเกบ็บันทกึข้อมูลต้ังแต่วันที่ 1มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์    

2560 

 

5.ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ท าการเกบ็ข้อมูลจากตารางการ

ขนส่ง ของบริษัท ไดนามิค แซทคอม จ ากดั โดยมีรถขนส่งสินค้า (6 ล้อ) ที่ใช้ในการทดลองจ านวน 4 คัน    

การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้า ด้วยการจัดเส้นทางการขนส่ง  โดยการใช้เทคโนโลยี Global 

Positioning System (GPS) และเทคนิค Balance the workload ในการปรับสมดุล อัตราการใช้รถขนส่ง

สนิค้า ของบริษัท ไดนามิค แซทคอม จ ากดั โดยมีข้ันตอน วิธกีารด าเนินการวิจัยดังน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

ผู้วิจัยได้ท าการเกบ็รวบข้อมูลการขนส่งสนิค้าปัจจุบัน ของบริษัทไดนามิค แซทคอม จ ากัด 

ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 28 กุมภาพันธ ์2560 โดยมีข้อมูลเส้นทางการขนส่งดังน้ี     

รถคนัที ่1 มีเส้นทางการขนส่ง คือ พระราม 2 วงศ์สว่าง ดินแดง ป่ินเกล้า หัวล าโพง มีนบุรี  

สายไหม 

รถคนัที ่2 มีเส้นทางการขนส่ง คือ บางแค ศาลายา ปทุมธานี รังสิต คลองเตย บางปะอนิ  

สมุทรปราการ บางนา ลาดกระบัง มหาชัย คลองถม  

รถคนัที ่3 มีเส้นทางการขนส่ง คือ อยุธยา นครราชสมีา สระบุรี ประจวบคีรีขันธ ์เชียงใหม่   

เพชรบูรณ์ ตาก สรุาษฎร์ธานี สงขลา  

รถคนัที ่4 มีเส้นทางการขนส่ง คือ ชัยนาท สพุรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ตราด จันทบุรี 

ชลบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี 

2. การวิเคราะหข์อ้มูล  

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เกบ็รวบรวมจากตารางการขนส่งสินค้าปัจจุบัน ของบริษัทไดนามิคแซทคอม 

จ ากัด ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มาวิเคราะห์ตามหลักของทฤษฎี โดยมี

เทคโนโลยี GPS ที่ใช้ในการค านวณระยะทางและเวลา เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลเพ่ือหา

เส้นทางที่เหมาะสม เพ่ือใช้ในการขนส่งสนิค้า ของบริษัทไดนามิค แซทคอม จ ากดั   

 3.  น าเสนอเสน้ทางใหม่      

ผู้วิจัย ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาเส้นทางที่เหมาะสม ส าหรับการขนส่งสินค้า ของบริษัท

ไดนามิค แซทคอม จ ากดั ส าหรับใช้ในการขนส่งสนิค้า ดังน้ี 

รถคนัที ่1  มีเส้นทางการขนส่ง คือ  บางแค(เช้า) ศาลายา(บ่าย) รังสิต(เช้า) ปทุมธานี     

(บ่าย) หัวล าโพง(เช้า) คลองเตย(บ่าย) สมุทรปราการ(เช้า) บางนา(บ่าย) มหาชัย(เช้า) พระราม2    
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(บ่าย) ป่ินเกล้า(เช้า) คลองถม(บ่าย) ดินแดง(เช้า) วงศ์สว่าง(บ่าย) มีนบุรี(เช้า) สายไหม(บ่าย) บางปะ

อนิ(เช้า) ลาดกระบัง(เช้า)  

รถคนัที ่2 มีเส้นทางการขนส่ง  คือ สพุรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สรุาษฎร์

ธานี สงขลา  

รถคนัที ่3 มีเส้นทางการขนส่ง คือ อุดรธานี อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ ตาก เชียงใหม่ 

รถคนัที ่4 มีเส้นทางการขนส่ง คือ อยุธยา ชัยนาท สระบุรี นครราชสีมา ชลบุรี ตราด

จันทบุรี 

 

4. การเปรียบเทียบขอ้มูล 

ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์ จากตารางขนส่งสินค้าปัจจุบัน ของบริษัทไดนามิค แซทคอมจ ากัด 

กับ การวิเคราะห์น าเสนอเส้นทางใหม่ โดยมีเทคโนโลยี GPS เป็นเคร่ืองมือในการค านวณระยะทางและ

เวลาในการขนส่งสนิค้า  มาท าการเปรียบเทยีบเพ่ือหาเส้นทางที่เหมาะสมส าหรับใช้ขนส่งสินค้า ของบริษัท

ไดนามิค แซทคอม จ ากัด โดยท าการเปรียบเทียบต้นทุนที่ใช้ในการขนส่งสินค้า ระหว่างการขนส่งรูป

แบบเดิมของบริษัทไดนามิค แซทคอม จ ากดั กบัการวิเคราะห์น าเสนอเส้นทางใหม่ ที่มีการจัดเส้นทางการ

ขนส่งและมีการน าเทคโนโลยี GPS มาช่วยในการค านวณระยะทางและเวลาในการขนส่งสินค้า   

 

5. การสรุปผล 

ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบ ระหว่างตารางขนส่งสินค้าปัจจุบันกับการ น าเสนอ

เส้นทางใหม่ ส าหรับการขนส่งสินค้า ของบริษัทไดนามิค แซทคอม จ ากัด สามารถหาเส้นทางการขนส่ง

สนิค้าที่เหมาะสม ได้ดังน้ี  

รถคนัที ่1  มีเส้นทางการขนส่ง คือ บางแค(เช้า) ศาลายา(บ่าย) รังสิต(เช้า) ปทุมธานี  

(บ่าย) หัวล าโพง(เช้า) คลองเตย(บ่าย) สมุทรปราการ(เช้า) บางนา(บ่าย) มหาชัย(เช้า) พระราม2  

(บ่าย) ป่ินเกล้า(เช้า) คลองถม(บ่าย) ดินแดง(เช้า) วงศ์สว่าง(บ่าย) มีนบุรี(เช้า) สายไหม(บ่าย) บาง 

ปะอนิ(เช้า) ลาดกระบัง(เช้า)  

รถคนัที ่2 มีเส้นทางการขนส่ง คือ สพุรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์

ธานี สงขลา  

รถคนัที ่3 มีเส้นทางการขนส่ง คือ อุดรธานี อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ ตาก เชียงใหม่ 

รถคนัที ่4 มีเส้นทางการขนส่ง คือ อยุธยา ชัยนาท สระบุรี นครราชสีมา ชลบุรี ตราด

จันทบุรี 

 

6.สรุปผลการด าเนนิงาน 

เน่ืองจากอัตราการใช้รถขนส่งสินค้าในปัจจุบัน มีอัตราการใช้รถที่สูงเกินความจ าเป็นและต ่า

กว่ามาตรฐาน ท าให้อัตราการใช้รถขนส่งสินค้าไม่สมดุลกันเท่าที่ควร ท าให้ประสิทธิภาพการใช้รถขนส่ง
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สินค้าอยู่ในระดับที่ต ่า จึงจ าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้า เพ่ือให้อัตราการใช้รถขนส่ง

สนิค้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม  

การศึกษาการเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้รถขนส่งสนิค้า ของบริษัทไดนามิคแซทคอม จ ากัด ได้ท า

การเกบ็รวบข้อมูลการขนส่งสินค้าปัจจุบัน ของบริษัทไดนามิคแซทคอม จ ากัด ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 

2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วได้น าข้อมูลที่เกบ็รวบรวมจากตารางการขนส่งสินค้าปัจจุบัน ของ

บริษัทไดนามิค แซทคอม จ ากัด ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 มาวิเคราะห์ตาม

หลักของทฤษฎี โดยมีเทคโนโลยี GPS ที่ใช้ในการค านวณระยะทางและเวลา เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาเส้นทางที่เหมาะสม ส าหรับใช้ในการขนส่งสนิค้า หลังจากน้ันได้น าเสนอเส้นทางใหม่

ส าหรับการขนส่งสินค้า ที่ได้หลังจากท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือหาเส้นทางที่เหมาะสมส าหรับการขนส่ง

สินค้า ของบริษัทไดนามิคแซทคอม จ ากัด ส าหรับใช้ในการขนส่งสินค้า น าข้อมูลมาท าการเปรียบ เทียบ 

โดยการน าผลการวิเคราะห์จากตารางขนส่งสินค้าปัจจุบัน ของบริษัทไดนามิค แซทคอม จ ากัด กับ การ

วิเคราะห์น าเสนอเส้นทางใหม่ ตามหลักทฤษฎีโดยมีเทคโนโลยี GPS เป็นเคร่ืองมือในการค านวณระยะทาง

และเวลาในการขนส่งสินค้า  จากการเปรียบเทียบ ระหว่างตารางขนส่งสินค้าปัจจุบันกับการน าเสนอ

เส้นทางใหม่ ส าหรับการขนส่งสินค้า ของบริษัทไดนามิค แซทคอม จ ากัด การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถ

ขนส่งสนิค้า ของ บริษัท ไดนามิค แซทคอม จ ากดั แบ่งออกเป็น 2 ด้านดังน้ี 

 1 .ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้า โดยการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า ใช้รถ

ขนส่งคันที่ 1 ขนส่งสินค้า กทม./ปริมณฑล ให้รถขนส่งสินค้าคันที่ 2 3 4 ใช้ขนส่งสินค้าในต่างจังหวัด 

ตามล าดับ ท าให้ประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้า เหมาะสมขึ้น มีอัตราการใช้รถขนส่งสินค้าไม่มากเกิน

ความจ าเป็น   

คนัที ่1 อตัราการใช้รถขนส่งสนิค้าก่อนการเพ่ิมประสทิธภิาพ  เทา่กับ 20.5 % อัตราการใช้รถ

ขนส่งสนิค้าหลังการเพ่ิมประสทิธภิาพ เทา่กบั 38.80 %  

คนัที่ 2 อัตราการใช้รถขนส่งสินค้าก่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ  เท่ากับ 24.46 % อัตราการใช้

รถขนส่งสนิค้าหลังการเพ่ิมประสทิธภิาพ เทา่กบั 90 % 

คนัที ่3 อตัราการใช้รถขนส่งสนิค้าก่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ  เท่ากับ 146.16% อัตราการใช้

รถขนส่งสนิค้าหลังการเพ่ิมประสทิธภิาพ เทา่กบั 99.90 % 

คนัที ่4 อตัราการใช้รถขนส่งสินค้าก่อนการเพ่ิมประสิทธิภาพ เท่ากับ 96.1 % อัตราการใช้รถ

ขนส่งสนิค้าหลังการเพ่ิมประสทิธภิาพ เทา่กบั 67.45 % 

2.ด้านต้นทุนที่สามารถลดลงได้ การเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้รถขนส่งสนิค้า โดยการจัดเส้นทาง

การขนส่งสินค้า ใช้รถขนส่งคันที่ 1 ขนส่งสินค้า กทม./ปริมณฑล ให้รถขนส่งสินค้าคันที่ 2,3,4 ใช้ขนส่ง

สินค้าในต่างจังหวัด ตามล าดับต้นทุนที่สามารถลดลงได้ มีค่าต้นทุนเฉล่ียรวมที่สามารถลดได้อยู่ที่ 

11.52% ดังน้ันจึงเหน็ได้ว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้า โดยการจัดเส้นทางการขนส่งและ

ใช้เทคโนโลยี GPS ท าให้อตัราการใช้รถขนส่งสนิค้า มีความ เหมาะสมที่สุดและต้นทุนที่สามารถลดลงได้มี

มูลค่าที่เทา่กนั  
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7. อภิปรายผล  

จากการศึกษาเร่ือง การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้า ของ บริษัท ไดนามิคแซทคอม 

จ ากัด โดยได้ศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการการจัดเส้นทางและตาราง

ขนส่ง แนวคิดเกี่ยวกบัการเพ่ิมประสทิธภิาพการจัดการขนส่งสินค้า ศึกษา เทคโนโลยี  Global Positioning 

System (GPS) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัย วิเชษฐ ดารากัย ( 2550) ได้ท าการ

วิจัยเร่ืองการพัฒนาระบบส าหรับรองรับการใช้งาน GSM และ GPS Tracker เพ่ือระบุต าแหน่ง ณ.เวลา

ปัจจุบันโครงงานน้ีเป็นการจัดท าระบบส าหรับรองรับ  การใช้งาน GSM และ GPS Tracker เพ่ือระบุพิกัด

ต าแหน่งของอุปกรณ์ส่งข้อมูล ณ.เวลาปัจจุบัน ซ่ึง การใช้งาน GPS Tracker โดยผ่านดาวเทยีม GPS และ

ส่งสัญญาณผ่านทางโครงข่าย โทรศัพท์เคล่ือนที่ระบบ GSM โดยโครงงานน้ี จะมุ่งเน้นไปที่การเขียน

โปรแกรมเพ่ือน ามาใช้งาน  ร่วมกับระบบดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างอัตโนมัติ และท าการทดสอบ

โปรแกรมที่ เขียนข้ึน โดยใช้ทฤษฏพ้ืีนฐานและหลักการ ระบบจีพีเอส อุปกรณ์ GSM / GPS Tracker  

โปรแกรม Google  Map Microsoft Visual Studio 2005 C#.Net ส าหรับการเขียนโปรแกรมภาครับ

สญัญาณแสดงผล  

ผลของการวิจัยพบว่า โปรแกรมชุดน้ีสามารถน าไปพัฒนาต่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน  ของ

แต่ละองค์การ เพ่ืออ านวยความสะดวก ให้สามารถใช้งานโปรแกรมร่วมกับอุปกรณ์ GSM / GPS Tracker 

ได้อย่างมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น โดยวีรชัย สว่างทุกข์ (2557) ได้ท าการวิจัยเร่ืองการใช้ระบบติดตามจีพี

เอสแบบเปิดเผยรหัสต้นฉบับควบคู่สมาร์ตโฟนเพ่ือใช้ติดตามรถขนส่ง กรณีศึกษาน ้าดื่มทิพย์เขลางค์ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการท างานของซอฟต์แวร์ติดตาม GPS แบบเปิดรหัสร่วมกับสมาร์ท

โฟนส าหรับติดตาม บันทกึเส้นทาง ความเรว็ต าแหน่งของรถขนส่ง โดยตรวจสอบต าแหน่งพิกัด  ด้วยการ

รับสญัญาณจากดาวเทยีม GPS แล้วส่งข้อมูลต าแหน่งและข้อมูลอื่นๆ จากซอฟต์แวร์ไคลเอนต์ ที่ติดต้ังใน

สมาร์ทโฟนด้วยการรับส่งข้อมูลของโทรศัพท์เคล่ือนที่ จากการศึกษาพบว่าสามารถน าไปใช้งานทดแทน

การใช้ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์การติดตาม ที่มี จ าหน่ายอยู่ได้และมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ถูกกว่า ในการ

แสดงต าแหน่งของรถขนส่งบนแผนที่ได้ถูกต้องเม่ือก าหนดให้ส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ในระยะเวลา 7 

วินาที ส่วนงานวิจัยของ ภาสพงศ์ อารีรักษ์ (2011) ท าการวิจัยเร่ืองการออกแบบระบบติดตาม

ยานพาหนะส าหรับการขนส่ง งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวทางการออกแบบระบบติดตาม

ยานพาหนะส าหรับการขนส่ง ภายใต้เทคโนโลยีติดตามยานพาหนะ 3 แบบ คือ GPS on-line, GPS off-

line และ Check-in วิธีการด าเนินงานวิจัยประกอบไปด้วยขั้นตอนการส ารวจงานขนส่งในบริษัทต่างๆ 

ขั้นตอนการจัดประเภทงานขนส่ง ขั้นตอนการเลือกระบบติดตามยานพาหนะ ขั้นตอนการออกแบบ

กระบวนการในการติดตามยานพาหนะ และขั้นตอนสุดท้ายคือการออกแบบตัวช้ีวัด(KPI) และฐานข้อมูล

ส าหรับระบบติดตามยานพาหนะ  ผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัยน้ีคือ แนวทางในการออกแบบระบบติดตาม

ยานพาหนะที่ได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบและวางระบบติดตามยาพาหนะได้ โดยการ

ประเมินส่วนประกอบที่เหมาะสมของระบบ ข้ันตอนการท างาน ความคุ้มค่าจากการใช้ระบบ ซ่ึงจะช่วยให้
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ระบบติดตามยานพาหนะที่ได้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกบัลักษณะการท างานขนส่งของบริษัทต่างๆมาก

ย่ิงขึ้น  ซ่ึงสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

1 .ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้า โดยการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้า ใช้รถ

ขนส่งคันที่ 1 ขนส่งสินค้า กทม./ปริมณฑล ให้รถขนส่งสินค้าคันที่ 2,3,4 ใช้ขนส่งสินค้าในต่างจังหวัด 

ตามล าดับ ท าให้ประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้า เหมาะสมขึ้น มีอัตราการใช้รถขนส่งสินค้าไม่มากเกิน

ความจ าเป็น    

2.ด้านต้นทุนที่สามารถลดลงได้ การเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้รถขนส่งสนิค้า โดยการจัดเส้นทาง

การขนส่งสนิค้า ใช้รถขนส่งคันที่ 1 ขนส่งสินค้า กทม./ปริมณฑล ให้รถขนส่งสินค้าคันที่  2,3,4  ใช้ขนส่ง

สินค้าในต่างจังหวัด ตามล าดับต้นทุนที่สามารถลดลงได้ มีค่าต้นทุนเฉล่ียรวมที่ สามารถลดได้อยู่ที่  

11.52 %  ดังน้ันจึงเหน็ได้ว่า การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสินค้า โดย การจัดเส้นทางการขนส่ง

และใช้เทคโนโลยี GPS ท าให้อัตราการใช้รถขนส่งสินค้า มีความเหมาะสมที่สุดและต้นทุนที่สามารถลดลง

ได้  

 

8.ขอ้เสนอแนะการวิจยั 

ผลการวิจัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้รถขนส่งสนิค้า กรณีศึกษา บริษัทไดนามิค แซทคอม 

จ ากดั ท าให้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป ดังน้ี 

1. ควรให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบเทคโนโลยีและโปรแกรมการควบคุมและติดตาม

รถขนส่ง ให้มีประสทิธภิาพสูงขึ้น 

2. ควรให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและระบบการจัดการการขนส่งสนิค้า ให้ได้

มาตรฐานและมีประสทิธิภาพ 
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