
การจดัตารางและเลือกเสน้ทางท่ีเหมาะสมในการขนส่งเอกสาร : 

กรณีศึกษา กองคลงั มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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บทคดัย่อ 

สารนิพนธ์น้ีมีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือศึกษาการใช้ Google Map ในการหาระยะเวลาการเดินทาง

ของแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิธ ีNearest Neighbor Heuristics 2) เพ่ือศึกษาเส้นทางการเดินทางของพนักงาน

ขับรถขนส่งเอกสารและเพ่ือศึกษาระยะเวลาที่ได้จาก Google Map เปรียบเทยีบกับระยะเวลาของการ

เดินทางปัจจุบัน 

จากการศึกษาพบว่าในการเดินทางของพนักงานขับรถขนส่งเอกสาร สามารถน าผลวิจัยน้ีมาใช้

ในการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาในการขนส่งเอกสารได้ ซ่ึงจากการวิจัยเชิงทดลองขับจริง

ของพนักงานขับรถขนส่งเอกสาร ในระหว่างวันที่ 14 – 24 มีนาคม 2560 ของการเดินทางส่งเอกสาร 

ไป-กลับ 16 เที่ยว พบว่าเส้นทางที่พนักงานขับรถขนส่งเอกสารเลือกใช้มีเวลาการเดินทางรวม 665 นาท ี

และส่วนเส้นทางที่งานวิจัยน้ีเลือกใช้มีเวลารวมเพียง 545 นาท ีลดลง 111 นาท ีหรือ 16.69 % ส่วนการ

หาความคาดเคล่ือนของระยะเวลาในเส้นทางการเดินทางเดียวกนัของการทดลองเดินทางขนส่งเอกสารจริง

กบัระยะเวลาของงานวิจัย พบว่ามีความคลาดเคล่ือนอยู่ที่ 4.01%  

ผลที่ได้จากการวิจัยพนักงานขับรถขนส่งเอกสารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเดินทางขนส่ง

เอกสาร รวมทั้งท าให้การรับงานของการขนส่งเอกสารของคนขับรถแต่ละช่วงสามารถขับรถยนต์ได้ตาม

เวลาที่ก  าหนดไว้ ซ่ึงหากมีราชการที่เร่งด่วนกส็ามารถรับงานต่อรอบกันได้ รวมทั้งน้ียังสามารถลดจ านวน

ยานพาหนะในการขนส่งเอกสารได้ 

 

1. บทน า 

ปัจจุบันปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครมีการจราจรที่ติดขัดมากหรือใช้เวลาในการ

เดินทางเพ่ิมมากขึ้นในทุกปี ซ่ึงการขนส่งน้ันถือได้ว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่แต่ละบริษัทหรือหน่วยงานจะต้อง

สญูเสียค่าใช้จ่าย (ต้นทุน) เกี่ยวกบัการขนส่งค่อนข้างมาก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เป็นมหาวิทยาลัยในการก ากับของรัฐบาลโดย

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศ ปัจจุบันมี 4 คณะ และ1วิทยาลัย 

คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ

จัดการ และวิทยาลัยการดนตรี และมีจ านวนบุคลากรสายสอน จ านวน 564 คน และสายสนับสนุน 235 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิบณัฑติ สาขาการจัดการโลจิสตกิสแ์ละโซ่อปุทาน มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 

273273273



คน ซ่ึงปกติทางมหาวิทยาลัยจะต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชนอยู่ตลอดเวลา  ซ่ึงฝ่ายยานพาหนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา จะต้องจัด

ตารางการท างานที่จะรับ-ส่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยและนิสิตนักศึกษา ซ่ึง

รถยนต์ในฝ่ายยานพาหนะของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยามี จ านวน 15 คัน และมี

พนักงานขับรถมีทั้งหมด 9 คน  

การส่งเอกสารของ  กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา น้ันจะจัดส่งเอกสาร

ติดต่อกันในหน่วยราชการหลายแห่ง เช่น กรมบัญชีกลาง กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงคนขับรถส่งเอกสารที่จัดส่งแต่ละคนจะใช้เส้นทางที่ไม่เหมือนกัน ท าให้

ระยะเวลาในการส่งเอกสารในแต่ละที่ของแต่ละคนแตกต่างกนัไป 

โดยส่วนใหญ่พนักงานขับรถในมหาวิทยาลัยจะเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดแต่ไม่ได้ค านึงถึงวันและ

เวลาในการเดินทาง จึงท าให้ในการขนส่งแต่ละคร้ังจะเสียเวลาในการอยู่บนท้องถนนค่อนข้างมาก 

ข้อก าหนดด้านการจราจรบนท้องถนน บางคร้ังเลือกเส้นทางที่ระยะสั้นแต่ปริมาณการจราจรบนท้องถนน

การจราจรติด ท าให้การรับงานการขนส่งของพนักงานขับรถแต่ละช่วงมีระยะเวลาที่ช้ากว่าที่ก  าหนด ซ่ึงหาก

มีราชการที่เร่งด่วนไม่สามารถรับงานที่ต่อรอบกนัได้ 

จากเหตุผลและปัญหาของการเสียเวลาในการอยู่บนท้องถนนค่อนข้างมากดังที่ได้กล่าวมา

ข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยซ่ึงปฏบัิติงานอยู่ในต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา ได้เลง็เหน็ปัญหาในส่วนการขนส่งเอกสารทางราชการในสถานที่ต่างๆ  จึงต้องการที่จะศึกษาหา

เส้นทางในการขนส่งเอกสารที่เหมาะสมกบัวันและเวลาในการจัดส่งให้รวดเรว็ที่สดุ เพ่ือที่จะสามารถรองรับ

กบัภาระงานของพนักงานขับรถยนต์ของมหาวิทยาลัยที่ได้วางแผนงานไว้ได้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาการใช้ Google Map การหาระยะเวลาในการเดินทางของแต่ละช่วงเวลา 

2. เพ่ือศึกษาเส้นทางการเดินทางของพนักงานขับรถขนส่งเอกสาร 

3. เพ่ือศึกษาระยะเวลาที่ได้จาก Google Map เปรียบเทยีบกบัระยะเวลาของการเดินทาง

ปัจจุบัน 

 

3. ขอบเขตการวิจยั 

1. งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นจัดการด้านการขนส่งเอกสารของ กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็

เจ้าพระยา เวลาท าการ 08.00 น. – 16.00 น. 

2. งานวิจัยน้ีจะเกบ็ข้อมูลในวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทติย์และวันหยุดราชการ) 

3. งานวิจัยน้ีจะไม่เกบ็ข้อมูลช่วงเวลาที่มีการปิดถนน เช่น มีมอ็บประท้วง การปิดถนนในการ

ประชุมสดุยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย เป็นต้น 

4. งานวิจัยน้ีเลือกเส้นทางจากจุดเร่ิมการขนส่งถึง จุดสิ้นสดุการขนส่งที่ใกล้ที่สดุ 2-4 เส้นทาง  
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5. ความเรว็เฉล่ียของรถยนต์ขนส่งเอกสารทางราชการที่ใช้ประมาณ 50 km/hr. 

6. การขนส่งเอกสารของกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา จะแบ่งเป็น 2 คือ  

1)   จากขนส่ง (ไป-กลับ) เช่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา – 

กระทรวงศึกษาธกิาร)  (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา – ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา) (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา – 

กรมบัญชีกลาง) 

2)  จะเร่ิมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและกรมบัญชีกลาง แล้วย้อนกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

 

4. ประโยชนที์ค่าดว่าไดร้บัจากการวิจยั 

1. สามารถสร้างเป็นตารางในการตัดสนิใจการเดินทางขนส่งเอกสาร 

2. สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางการขนส่งเอกสาร 

3. สามารถใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการในหน่วยงานต่อไป 

 

5. นยิามค าศพัท ์

ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมายที่ตรงกัน ผู้วิจัยจึงขอก าหนด

ความหมาย และขอบเขตของค าศัพทเ์ฉพาะต่างๆไว้ดังน้ี 

1. การขนส่ง หมายถึง การเคล่ือนย้ายเอกสารทางราชการ  จากจุดเร่ิมต้นต าแหน่งหน่ึงไปยัง

อกีต าแหน่งหน่ึง โดยการขนส่งจะให้รถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

2. ฝ่ายยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา หมายถึง ฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบ

การรับงานขนส่งโดยรถยนต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 

3. กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา หมายถึง หน่วยงานที่ดูแลเร่ืองงาน

บัญชี งานการเงิน งานบริหารทั่วไปและเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ซ่ึงจะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการส่งเอกสารทางราชการ คือ กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงศึกษาธกิาร และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

6. ระเบยีบวิธีการวิจยั 

ส าหรับงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการด าเนินงานของระเบียบวิธวิีจัย โดยสามารถ

แสดงได้ดังรูปภาพ 
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ภาพที ่6.1 ขั้นตอนในการด าเนินงานของระเบียบวิธวิีจัย 

 

7. สรุปผลการวิจยั 

จากการศึกษาพบว่าในการเดินทางของพนักงานขับรถขนส่งเอกสาร สามารถน าผลวิจัยน้ีมาใช้

ในการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาในการขนส่งเอกสารได้ ซ่ึงจากการทดลองขับจริงของ

พนักงานขับรถขนส่งเอกสาร ในระหว่างวันที่ 14 – 24 มีนาคม 2560 ของการเดินทางส่งเอกสาร ไป-

กลับ 16 เที่ยว พบว่าเส้นทางที่พนักงานขับรถขนส่งเอกสารเลือกใช้เวลาการเดินทางรวม 665 นาท ีส่วน

เส้นทางที่งานวิจัยน้ีเลือกใช้เวลารวมเพียง 545 นาท ีซ่ึงลดลง 111 นาท ีหรือคิดเป็น 16.69 % ส่วนการ

หาความคาดเคล่ือนของระยะเวลาในเส้นทางการเดินทางเดียวกนัของการทดลองเดินทางขนส่งเอกสารจริง

กบัระยะเวลาของงานวิจัย พบว่ามีความคลาดเคล่ือนอยู่ที่ 10 นาท ีหรือคิดเป็น 4.01% ซ่ึงผลที่ได้จากการ

วิจัยพนักงานขับรถขนส่งเอกสารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเดินทางขนส่งเอกสาร รวมทั้งท าให้การ

รับงานของการขนส่งเอกสารของคนขับรถแต่ละช่วงสามารถขับรถยนต์ได้ตามเวลาที่ก  าหนดไว้ ซ่ึงหากมี

ราชการที่เร่งด่วนกส็ามารถรับงานต่อรอบกันได้ รวมทั้งน้ียังสามารถลดจ านวนยานพาหนะในการขนส่ง

เอกสารได้ 

 

8. อภิปรายสรุป 

จากการศึกษาการจัดตารางและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งเอกสาร : กรณีศึกษากอง

คลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ผู้วิจัยได้น าประเดน็ที่อภิปรายผลดังน้ี  
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การศึกษาพบว่าพนักงานขับรถขนส่งสินค้าสามารถน าผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์ของกองคลัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ซ่ึงพนักงานขับรถสามารถขนส่งเอกสารไปยังสถานที่ราชการที่มี

ระยะทางที่สั้นกว่าการเดินทางของพนักงานขับรถที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ในการศึกษานอกจากการที่จะสามารถลด

ระยะทางในการได้แล้วยังพบว่า 

1) สามารถลดระยะเวลาการเดินทาง จากการเดินทางขนส่งเอกสารในแต่ละคร้ัง 

พนักงานขับรถแต่ละคนมักจะใช้เส้นทางการขนส่งเอกสารในเส้นทางที่คุ้นเคยเป็นประจ าไม่ว่า

จะเดินทางในเวลาไหนกต็าม ซ่ึงจะท าให้การเดินทางในบางเวลามีโอกาสที่จะมีระยะการเดินทางที่เพ่ิมมาก

ข้ึน ซ่ึงหากใช้ตารางของการวิจัยมาเป็นทางเลือกของการเดินทางแต่ละคร้ังจะสามารถเลือกเส้นทางที่

เหมาะสมในแต่ช่วงเวลาน้ันได้ รวมทั้งยังสามารถลดระยะเวลาในการเดินทางของการขนส่งเอกสารลงได้ 

2) การต่อรอบในการขนส่งเอกสารสามารถด าเนินการได้ทนัเวลา จากการศึกษา 

ในงานวิจัยแต่ละเส้นทางจะบอกเวลาในการเดินทางเฉล่ียพนักงานขับรถสามารถเลือกดู

เส้นทางให้เหมาะสมกบัระยะเวลาที่กบังานใหม่ได้ จึงท าให้การรับงานการขนส่งเอกสารของพนักงานขับรถ

สามารถท างานต่อรอบได้ทนัที่ 

 

9. ขอ้เสนอแนะ 

จากการศึกษาการจัดตารางและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งเอกสาร : กรณีศึกษากอง

คลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

1) ขอ้เสนอแนะจากงานวิจัย 

ในการเดินทางการส่งเอกสารในหน่วยงานราชการต่างๆ พนักงานขับรถควรจะมีตารางเวลาการ

ขนส่งเพ่ือช่วยให้การส่งเอกสารในแต่แต่ละคร้ังสามารถคาดการณ์ระยะเวลาการจัดส่ง และยังสามารถใช้

ประกอบการเดินทางในเส้นทางที่เหมาะสมของการเดินทาง ซ่ึงลดระยะเวลาในการเดินทางที่อยู่บนถนนใน

การขนส่งเอกสารได้ 

2) ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัครั้งต่อไป 

ในการจัดตารางและเลือกเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งเอกสาร : กรณีศึกษากองคลัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา น้ีใช้ระยะเวลาในการศึกษาระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม - 23

ธันวาคม 2559 ซ่ึงเป็นเพียงแค่ 3 เดือนของปี ส่วนการทดสอบการเดินทางจริงอยู่ในระหว่างวันที่ 14 – 

24 มีนาคม 2560 ซ่ึงต่างช่วงเวลากันในการเกบ็ข้อมูลท าให้การเดินทางทดสอบจริงมีความคลาดเคล่ือน

ของระยะเวลา สิ่งที่ควรพัฒนาต่อ คือ การเกบ็ข้อมูลทุกช่วงเวลาให้ได้ 12 เดือนหรือ 1 ปี โดยอาจจะแบ่ง

การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละเดือน รวมทั้งศึกษาผลกระทบระยะเวลาในการเดินทางต่อการเปล่ียนแปลง

ของเทศกาลและสภาพภมูิอากาศ เช่น ฝนตกในช่วงเวลาแต่ละเส้นทางของพนักงานขับรถขนส่งเอกสาร มา

ใช้ในการวิเคราะห์การเดินทางในแต่ช่วงเวลา 
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