
แนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่งโดยน าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
มาประยุกต์ใช้กับโรงน  าดืม่ธารธิป 

Guidelines for the management of transport routes by bringing Geographic 
Information System (GIS) in the application with Taratip drinking water Theaters 

 
สธุีรา  ม้าเจริญตระกูล1 โชติกา  ออ่นศรี2 และ บัณฑิต ศรสีวัสดิ์3 

Suteera Macharoentrakun1 ChotiKa Onsri2 And Bandit Srisawat3 
1นักศึกษาปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2นักศึกษาปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

3อาจารย์ประจ าสาขาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่งโดยน าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มา

ประยุกต์ใช้กับโรงน  าดื่มธารธิป” เป็นการศึกษาเส้นทางการขนส่งพร้อมทั งเก็บข้อมูลพิกัดสถานท่ีตั ง ข้อมูลลูกค้า ลักษณะ
การบริโภคสินค้าและบริการ โดยเป็นการน าวิธีการค านวนทางคณิตศาสตร์ (โปรแกรมเชิงเส้น) และระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางและวิธีการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้า และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเส้นทางการขนส่ง โดยมีการก าหนดขอบเขตออกเป็น 3 ประเด็น คือ 1. ขอบเขต
ด้านเนื อหา ประกอบด้วย ทฤษฏีการจัดการเส้นทาง, ทฤษฏีการลดต้นทุนการขนส่งสินค้า, ทฤษฏีโปรแกรมเชิงเส้น, และ
ทฤษฏีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS), 2. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยแบบเจาะจงที่ประกอบด้วยผู้ประกอบการและผู้บริโภคสินค้า และ 3. ขอบเขตด้านตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปร
ต้น ได้แก่ ลูกค้า/ผู้บริโภค/จ านวนลูกค้า, ประเภทของลูกค้า, ระยะทางในการขนส่ง, ปริมาณสินค้าในการขนส่ง, ตัวแปร
ตาม ได้แก่ ฐานข้อมูล, รูปแบบการจัดการเสน้ทางการขนส่ง, ระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร์, ซึ่งจากผลการศึกษา พบว่า 
เส้นทางการขนส่งมี 7 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 วันจันทร์ (เช้า) การขนส่งสินค้ารูปแบบ (ปัจจุบัน) 84.59 กม. การ
ขนส่งสินค้ารูปแบบ (ใหม่) 84.50 กม. (ต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลง) เส้นทางที่ 2 วันจันทร์ (บ่าย) การขนส่งสินค้ารูปแบบ 
(ปัจจุบัน) 59.22 กม. การขนส่งสินค้ารูปแบบ (ใหม่) 44.42 กม. (ต้นทุนลดลง 48 บาท) เส้นทางที่ 3 วันอังคาร (เช้า) 
การขนส่งสินค้ารูปแบบ (ปัจจุบัน) 50.77 กม. การขนส่งสินค้ารูปแบบ (ใหม่) 50.17 กม. (ต้นทุนลดลง 2 บาท) เส้นทางที่ 
4 วันอังคาร (บ่าย) การขนส่งสินค้ารูปแบบ (ปัจจุบัน) 44.1 กม. การขนส่งสินค้ารูปแบบ (ใหม่) 44.1 กม. (ต้นทุนไม่
เปลี่ยนแปลง) เส้นทางที่ 5 วันพุธ การขนส่งสินค้ารูปแบบ (ปัจจุบัน) 59.14 กม. การขนส่งสินค้ารูปแบบ (ใหม่) 57.34 
กม. (ต้นทุนลดลง 6 บาท) เส้นทางที่ 6 วันพฤหัสบดี (เช้า) การขนส่งสินค้ารูปแบบ (ปัจจุบัน) 65.35 กม. การขนส่งสินค้า
รูปแบบ (ใหม่) 50.97 กม. (ต้นทุนลดลง 47 บาท) เส้นทางที่ 7 วันพฤหัสบดี (บ่าย) การขนส่งสินค้ารูปแบบ (ปัจจุบัน) 
64.70 กม. การขนส่งสินค้ารูปแบบ (ใหม่) 64.70 กม. (ต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลง) รวมระยะทางในการขนส่งสินค้ารูปแบบ 
(ปัจจุบัน) ทั งหมด 427.87 กม. ต้นทุนการขนส่ง 1,302 บาท ต่อสัปดาห์ และระยะทางในการขนส่งสินค้ารูปแบบ (ใหม่) 
ทั งหมด 396.22 กม. ต้นทุนการขนส่ง 1,199 บาท ต่อสัปดาห์ (ต้นทุนลดลง 103 บาท ต่อสัปดาห์) 
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Abstract 
 The Research " Guidelines for the management of transport routes by bringing Geographic 
Information System (GIS) in the application with Taratip drinking water Theaters." A study of transit and 
storage coordinates customer base and the consumption of goods and services.  It is a mathematical 
method. (Linear programming) and geographic information systems (GIS). with the aim to study the 
routes and how to handle the logistics and to optimize the management of transport routes. The 
researcher has set the scope into 3 main areas. 1. Scope of Content, consisted of Route management, 
Reduce shipping costs, linear programming, Geographic Information System (GIS), 2. Scope of resources, 
consisted of Population and sample in research, be specific consists of entrepreneurs and consumers, 
And Variable include, Database, Transport route management model, Geographic Information System, 
3. Scope of Variables, consisted of Early variant include, Customer / Consumers / Customer Amount 
x1001 - x1102, Customer Type Transportation distance, transport volume, results The study found that 
transit is comprised of seven routes: Route 1 Monday (morning) transport format (original) 84.59 km 
transport format (New) 84.50 km (costs unchanged) route 2 Monday (afternoon) transport format 
(original) 59.22 km transport format (new) 44.42 km (reduced costs 48 baht). route 3 Tuesday (morning) 
transport format (original) 50.77 km transport format (new) 50.17 km (reduced cost two baht) route 4 
Tuesday. (s) the shipping form (original) 44.1 km transport format (new) 44.1 km (costs unchanged) 
route 5 Wednesday shipping form (original. ) 59.14 km transport format (new) 57.34 km (reduced cost 
6 baht) route 6 Thursday (morning) transport format (original) 65.35 km transport format (new) 50.97 
km (reduced costs 47 baht) route 7 Thursday (afternoon) transport format (original) 64.70 km 
transportation costs 212 baht transport. Advanced format (new) 64.70 km transportation costs 212 baht 
(costs unchanged) Total distance transport model (old) total 427.87 km transportation costs 1299 baht 
per week and distance freight formats (. new) 396.22 km total transport costs THB 1195 per week 
(reduced costs THB 103 per week). 
 
Keywords: transport routes, geographic information systems, linear programming. 
 
1. บทน า  
 ธุรกิจผู้ผลิตน  าดื่มในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปจาก
การซื อเครื่องกรองน  าเพื่อติดตั งภายในบ้าน และบริโภคน  าจากการผลิตน  าภายในบ้านของตัวเอง ผู้บริโภคเริ่มมีการใส่ใจ
ดูแลสุขภาพ สรรหาความสะดวก ต้องการหาความรวดเร็ว และความสะอาด จึงท าให้ผู้ประกอบการที่เกิดขึ นรายใหม่ๆ 
มองเห็นโอกาสทางการตลาด และเข้าสู่ธุรกิจน  าดื่มเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กในชุมชนเดียวกัน
ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในเรื่องการให้บริการและการตัดราคาสินค้าและบริการ 
 แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาธุรกิจน  าดื่มจะขยายตัวข้อนข้างสูง แต่ก็เกิดปัญหาในเรื่องของการแข่งขันที่ รุนแรงท่ี
เป็นลักษณะการตัดราคาสินค้าหรือบริการ (Red Ocean) โดยธุรกิจที่มีคู่แข่งขันสูงเช่นนี สิ่งที่ตามมาส่วนใหญ่จะเป็นใน



เรื่องของการจัดการต้นทุนและต้นทุนที่ก่อปัญหาให้กับธุรกิจผู้ผลิตน  าดื่มส่วนใหญ่จะอยู่ในกระบวนการผลิต การขนส่ง
สินค้า การให้บริการลูกค้า โดยเฉพาะในกระบวนการขนส่งสินค้าที่มีต้นทุนมากถึงร้อยละ 50 ของต้นทุนทั งหมดของ
กระบวนการโซ่อุปทาน 
 จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะศึกษาเรื่อง “แนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่งโดยน าระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้กับโรงน  าดื่มธารธิป” โดยการด าเนินงานผู้วิจัยจะด าเนินการศึกษาเส้นทาง
การขนส่งที่ประกอบด้วยข้อมูลพิกัด ข้อมูลลูกค้าและลักษณะการบริโภคสินค้าและบริการเพื่อน าข้อมูลดังกล่าวมา
วิเคราะห์หาแนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่งน  าดื่มขึ นมาใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดต้นทุนทางด้านการขนส่ง
โดยค านึงถึงองค์ประกอบ 4 ประการ คือ 1) ลูกค้า/ผู้บริโภค/จ านวนลูกค้า 2) ประเภทของลูกค้า 3) ระยะทางในการ
ขนส่ง และ 4) ปริมาณสินค้าในการขนส่งที่ส่งผลต่อฐานข้อมูล , รูปแบบการจัดการเส้นทางการขนส่ง , และระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
 
2. วัตถุประสงค์    
 2.1 เพื่อศึกษาเส้นทางและวิธีการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้า 
 2.2 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเส้นทางการขนส่ง   
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขั นตอนการด าเนินงานศึกษาข้อมูลเส้นทางของลูกค้าในอ าเภอเมืองก าแพงเพชร โดยมีขั นตอนล าดับการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี  
  1. ศึกษาปัญหาในการท าธุรกิจโรงผลิตน  าดื่มภายในจังหวัดก าแพงเพชร เช่น การผลิต การขนส่ง และ
การให้บริการเพื่อด าเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาทางด้านการขนส่งสินค้าและบริการ 
  2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิธี รูปแบบ การจัดการขนส่งสินค้า และการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการบริหารจัดการเส้นทางการขนส่ง 
  3. ศึกษาข้อมูลพื นฐานของหน่วยงานจากแบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย 1) ประวัฒิความเป็นมา
ของธุรกิจ 2) ลักษณะการด าเนินงาน 3) วิธีการ รูปแบบการขนส่งสินค้า 4) ต้นทุนการขนส่งสินค้า 5) ลักษณะของลูกค้า
ทีใ่ช้บริการ 6) ช่ือและจ านวนลูกค้า 7) ข้อมูลการใช้สินค้า เป็นต้น 
  4. การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลจากแบบส ารวจข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ช่ือลูกค้า พิกัดที่ตั่ง ลักษณะ
ลูกค้า ข้อมูลการบริโภคสินค้า 
  5. การด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบส ารวจข้อมูล โดยเน้นประเด็นของวิธีการ
และรูปแบบของการขนส่งปัจจุบัน ต้นทุนการขนส่งสินค้า จ านวนลูกค้าที่ใช้บริการ เป็นต้น 
  6. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบส าสรวจข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ 2 เครื่องมือหลัก คือ 
1) โปรแกรมส าเร็จรูป (Google Earth) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการก าหนดจุดพิกัดของลูกค้า และท าการออกแบบวิธีการ 
ก าหนดรูปแบบของการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าขั นต้น โดยมีข้อก าหนดในเรื่องของระยะทางและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินค้าเป็นหลัก 2) โปรแกรมเชิงเส้น ซึ่งเป็นสูตรในการค านวนทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาระยะทางในการขนส่งสินค้าที่สั น
ที่สุด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เข้ามาช่วยในการค านวนเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 



  7. ด าเนินการจัดการเส้นทางการขนส่งโดยน าข้อมูลทีไ่ด้จากการวิเคราะห์มาสรา้งวิธีการ และรูปแบบ
ของการขนส่งสินค้าทั งแบบปัจจุบันและแบบใหม่ท่ีมีการค านวนด้วยโปรแกรมเชิงเส้นเข้าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
(GIS) เพื่อจัดท าแนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่งรูปแบบใหม่ และท าการเปลี่ยนเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
สินค้าโดยเน้นไปทางด้านค่าน  ามันเช่ือเพลิงเป็นหลัก 
  8. จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการ 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ลูกค้าของโรงน  าดื่มธารธิป จ านวน 102 ราย 
 3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
               1. แบบส ารวจข้อมูลลูกค้าโรงน  าดื่มธารธิป ซึ่งข้อมูลที่ท าการส ารวจประกอบไปด้วย 1) ลูกค้า/
ผู้บริโภค 2) การจัดการเส้นทาง 3) ต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ 4) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 
              2. โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Google Earth) ที่ใช้ในการค้นหา
เส้นทางสามารถก าหนดให้แสดงข้อมูลประกอบแผนที่ พิกัดและต าแหน่งที่ตั งของลูกค้าเพื่อใช้ในการจัดเส้นทางใหม่  
  3. โปรแกรมเชิงเส้นตรง ใช้ในการค านวณระยะทางในการเดินรถ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  
       3.4 การเก็บรวบร่วมข้อมูล 
             1. การจัดเก็บและรวบร่วมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วย 1) ประวัฒิความเป็นมาของธุรกจิ 
2) ลักษณะการด าเนินงาน 3) วิธีการ รูปแบบการขนส่งสินค้า 4) ต้นทุนการขนส่งสินค้า 5) ลักษณะของลูกค้าท่ีใช้บริการ 
6) ช่ือและจ านวนลูกค้า 7) ข้อมูลการใช้สินค้า เป็นต้น 
  2. การจัดเก็บและรวบร่วมข้อมูลจากแบบส ารวจ ซึ่งประกอบด้วย ช่ือลูกค้า พิกัดที่ตั่ง ลักษณะลูกค้า 
ข้อมูลการบริโภคสินค้า เป็นต้น 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
             1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบเชิงพรรณา 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง 
 นอกจากนี ทางผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และแบบส าสรวจข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ 2 
เครื่องมือหลัก คือ 1) โปรแกรมส าเร็จรูป (Google Earth) เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการก าหนดจุดพิกัดของลูกค้า และท าการ
ออกแบบวิธีการ ก าหนดรูปแบบของการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าขั นต้น โดยมีข้อก าหนดในเรื่องของระยะทางและ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเป็นหลัก 2) โปรแกรมเชิงเส้น ซึ่งเป็นสูตรในการค านวนทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาระยะทางใน
การขนส่งสินค้าที่สั นที่สุด โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เข้ามาช่วยในการค านวนเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและการใช้
งาน  
 
3. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี  
 
 สูตรในการค านวนระบบของการโปรแกรมเชิงเส้น เพื่อให้หาค่าของตัวแปร  
  เช่น X1, X2,……,Xn ที่ท าให้ผลการด าเนินงานท่ีมีค่าสูงสุดตามสมการเป้าหมายดังนี  
  สมการเป้าหมาย      Max.Z  =  C1 X1 + C2 X2 +…….+ Cn Xn 
  สมการหรืออสมการขอบข่าย    a11 X1 + a12 X2 +…+ a1n Xn   <= b1 



      a21 X1 + a22 X2 +…+ a2n Xn    <= b2 
      am1 X2 + am2 X2 +…+ amn Xn   <= bm 
  Xi >= 0 ; I  = 1,2,…,n 
  โดยมี  Z = F(Xi)      เป็นสมการเป้าหมาย 
    Xi  เป็นค่าตัวแปรที่แทนค่าของปัจจัย 
    aij, Cj  เป็นค่าสัมประสิทธ์ิของตัวแปรที่มีค่าคงท่ี 
    bj เป็นปริมาณทรัพยากรที่จะน ามาใช้ในแต่ละกิจการซึ่งมีค่าคงท่ี 
 
ตารางที ่1 แสดงการหาค าตอบจากการค านวนทางคณิตศาสตร์ (โปรแกรมเชิงเส้น) 3 ทางเลือก 

เส้นทางการขนส่ง เส้นทาง ระยะทาง (กิโลเมตร) ต้นทุนการขนส่งด้าน
ระยะทาง (บาท) 

เส้นทางการขนส่งวันจันทร์ (เช้า)  1 84.594 177 
2 84.504 177 
3 85.9 281 

เส้นทางการขนส่งวันจันทร์ (บ่าย)  1 59.22 194 
2 44.92 147 
3 44.42 146 

เส้นทางการขนส่งวันอังคาร (เช้า) 1 50.77 166 
2 51.47 169 
3 50.17 164 

เส้นทางการขนส่งวันอังคาร (บ่าย)  1 44.1 145 
2 44.4 146 
3 49.8 163 

เส้นทางการขนส่งวันพุธ (เช้า) 1 59.14 194 
2 65.32 215 
3 57.34 188 

เส้นทางการขนส่งวันพฤหสับดี (เชา้)  1 65.35 214 
2 50.97 167 
3 68.17 223 

เส้นทางการขนส่งวันพฤหสับดี (บา่ย) 1 64.7 212 
2 59.95 196 
3 64.3 211 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า มีเส้นทางการขนส่งสินค้าทั งหมด 7 เส้นทาง โดยแบ่งเป็นช่วงวัน จันทร์ ถึง พฤหัสบดี 
จ านวน 4 วัน และแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 2 ช่วง เวลา เช้า/บ่าย โดยใช้การหาค าตอบจากการค านวนทางคณิตศาสตร์ 
(โปรแกรมเชิงเส้น) ออกเป็น 3 เส้นทางหรือ 3 ทางเลือกจะเห็นได้ว่า เส้นทางการขนส่งวันจันทร์ (เช้า) เส้นทางที่ 2 
ระยะทาง 84.504 เป็นเส้นทางที่สั นที่สุด ต้นทุนค่าขนส่ง 177 บาท เส้นทางการขนส่งวันจันทร์ (บ่าย) เส้นทางที่ 3 



ระยะทาง 44.42 เป็นเส้นทางที่สั นที่สุด ต้นทุนค่าขนส่ง 146 บาท เส้นทางการขนส่งวันอังคาร (เช้า) เส้นทางที่ 3 
ระยะทาง 50.17 เป็นเส้นทางที่สั นที่สุด ต้นทุนค่าขนส่ง 164 บาท เส้นทางการขนส่งวันอังคาร (บ่าย) เส้นทางที่ 1 
ระยะทาง 44.1 เป็นเส้นทางที่สั นที่สุด ต้นทุนค่าขนส่ง 145 บาท เส้นทางการขนส่งวันพุธ (เช้า) เส้นทางที่ 3 ระยะทาง 
57.34 เป็นเส้นทางที่สั นที่สุด ต้นทุนค่าขนส่ง 188 บาท เส้นทางการขนส่งวันพฤหัสบดี (เช้า) เส้นทางที่ 2 ระยะทาง 
50.97 เป็นเส้นทางที่สั นที่สุด ต้นทุนค่าขนส่ง 167 บาท เส้นทางการขนส่งวันพฤหัสบดี (บ่าย) เส้นทางที่ 2 ระยะทาง 
59.95 เป็นเส้นทางที่สั นที่สุด ต้นทุนค่าขนส่ง 196 บาท 
 
 
ตารางที ่2 แสดงการเปรียบเทียบระยะทางและต้นทุนการขนส่งของโรงน  าดื่มธารธิป 

เส้นทาง ระยะทางปัจจุบัน 
กิโลเมตร 

ต้นทุน )บาท(  ระยะทาง (ใหม่) 
กิโลเมตร 

ต้นทุนการขนส่งด้าน
ระยะทาง )บาท(  

วันจันทร์ )เช้า(  84.59 177 84.50 177 
วันจันทร์ )บ่าย(  59.22 194 44.42 146 
วันอังคาร )เช้า(  50.77 166 50.17 164 
วันอังคาร )บ่าย(  44.1 145 44.1 145 

วันพุธ 59.14 194 57.34 188 
วันพฤหัสบดี )เช้า(  65.35 214 50.97 167 
วันพฤหัสบดี )บ่าย(  64.70 212 64.70 212 

รวมระยะทาง 427.87 1,302 396.22 1,199 
  
 จากตาราง 2 พบวา่ ในการขนสง่สนิค้าของโรงน า้ดื่มธารธิปแบบเดิม ในวนัจนัทร์ (เช้า) ใช้ระยะทาง 84.59 

กม. ต้นทนุการขนสง่ 177 บาท วนัจนัทร์ (บ่าย) ใช้ระยะทาง 59.22 กม. ต้นทนุการขนสง่ 194 บาท วนัองัคาร (เช้า) 

ใช้ระยะทาง  50.77 กม. ต้นทนุการขนสง่ 166 บาท วนัองัคาร (บ่าย) ใช้ระยะทาง 44.1 กม. ต้นทนุการขนสง่ 145 

บาท วนัพธุ ใช้ระยะทาง 59.14 กม. ต้นทนุการขนสง่ 194 บาท วนัพฤหสับดี (เช้า) ใช้ระยะทาง 65.35 กม. ต้นทนุการ

ขนสง่ 214 บาท วนัพฤหสับดี (บา่ย) ใช้ระยะทาง 64.70 กม. ต้นทนุการขนสง่ 212 บาท รวมระยะทางทัง้หมด 427.87 

กม. ต้นทนุการขนส่ง 1,302 บาท ต่อสปัดาห์ และเมื่อในการขนสง่สินค้าของโรงน า้ดื่มธารธิปแบบใหม่ ในวนัจนัทร์ 

(เช้า) ใช้ระยะทาง 84.50 กม. ต้นทนุการขนสง่ 177 บาท วนัจนัทร์ (บ่าย) ใช้ระยะทาง 44.42 กม. ต้นทนุการขนสง่ 

146 บาท วนัองัคาร (เช้า) ใช้ระยะทาง 50.17 กม. ต้นทนุการขนสง่ 164 บาท วนัองัคาร (บา่ย) ใช้ระยะทาง 44.1 กม. 

ต้นทนุการขนสง่ 145 บาท วนัพธุ ใช้ระยะทาง 57.34 กม. ต้นทนุการขนสง่ 188 บาท วนัพฤหสับดี (เช้า) ใช้ระยะทาง 

50.97 กม. ต้นทนุการขนสง่ 167 บาท วนัพฤหสับดี (บ่าย) ใช้ระยะทาง 64.70 กม. ต้นทนุการขนสง่ 212 บาท รวม

ระยะทางทัง้หมด 396.22 กม. ต้นทนุการขนสง่ 1,199 บาท ตอ่สปัดาห์ 

  
 
 



4. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่งโดยน าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มา
ประยุกต์ใช้กับโรงน  าดื่มธารธิป” ซึ่งเป็นการศึกษาเส้นทางการขนส่งและด าเนินการเก็บข้อมูลพิกัด ข้อมูลลูกค้า  และ
ลักษณะการบริโภคสินค้าและบริการ เพื่อน าข้อมูลนั นมาวิเคราะห์หาแนวทางการจัดการเส้นทางการขนส่งน  าดื่มขึ นมา
ใหม่ ซึ่งสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 (เพื่อศึกษาเส้นทางและวิธีการจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้า ) โดย
เส้นทางการขนส่งสินค้าของโรงน  าดื่มธารธิปปัจจุบัน มีทั งหมด 7 เส้นทางหลัก แบ่งโดยใช้เกณฑ์จ านวนครั งของการขนส่ง
เป็นช่วงวันและเวลา มีจ านวนลูกค้าที่ให้บริการทั งหมด 102 ราย โดยแบ่งเป็น เส้นทางวันจันทร์ (เช้า) จ านวน 17 ราย 
แทนค่าลูกค่าในการค านวนทางคณิศาสตร์ (โปรแกรมเชิงเส้น) Xy = (X1001 - X1017) น  าหนักในการขนส่ง 1,017 กก. ใช้
ระยะทางในการขนส่งสินค้ารูปแบบ (ปัจจุบัน) 84.59 กม. ต้นทุนการขนส่ง 177 บาท เส้นทางวันจันทร์ (บ่าย) จ านวน 
13 ราย แทนค่าลูกค่าในการค านวนทางคณิศาสตร์ (โปรแกรมเชิงเส้น) Xy = (X1018 - X1030) น  าหนักในการขนส่ง 1,238 
กก. ใช้ระยะทางในการขนส่งสินค้ารูปแบบ (ปัจจุบัน) 59.22 กม. ต้นทุนการขนส่ง 194 บาท เส้นทางวันอังคาร (เช้า) 
จ านวน 23 ราย แทนค่าลูกค่าในการค านวนทางคณิศาสตร์ (โปรแกรมเชิงเส้น) Xy = (X1031 - X1053) น  าหนักในการขนส่ง 
1,624 กก. ใช้ระยะทางในการขนส่งสินค้ารูปแบบ (ปัจจุบัน) 50.77 กม. ต้นทุนการขนส่ง 166 บาท เส้นทางวันอังคาร 
(บ่าย) จ านวน 5 ราย แทนค่าลูกค่าในการค านวนทางคณิศาสตร์ (โปรแกรมเชิงเส้น) Xy = (X1054 - X1058) น  าหนักในการ
ขนส่ง 740 กก. ใช้ระยะทางในการขนส่งสินค้ารูปแบบ (ปัจจุบัน) 44.1 กม. ต้นทุนการขนส่ง 145 บาท เส้นทางวันพุธ 
(เช้า) จ านวน 14 ราย แทนค่าลูกค่าในการค านวนทางคณิศาสตร์ (โปรแกรมเชิงเส้น) Xy = (X1059 - X1072) น  าหนักในการ
ขนส่ง 1,370 กก. ใช้ระยะทางในการขนส่งสินค้ารูปแบบ (ปัจจุบัน) 59.14 กม. ต้นทุนการขนส่ง 194 บาท เส้นทางวัน
พฤหัสบดี (เช้า) จ านวน 20 ราย แทนค่าลูกค่าในการค านวนทางคณิศาสตร์ (โปรแกรมเชิงเส้น) Xy = (X1073 - X1092) 
น  าหนักในการขนส่ง 1,270 กก. ใช้ระยะทางในการขนส่งสินค้ารูปแบบ (ปัจจุบัน) 65.35 กม. ต้นทุนการขนส่ง 214 บาท 
เส้นทางวันพฤหัสบดี (บ่าย) จ านวน 10 ราย แทนค่าลูกค่าในการค านวนทางคณิศาสตร์ (โปรแกรมเชิงเส้น) Xy = (X1093 - 
X1102) น  าหนักในการขนส่ง 1,270 กก. ใช้ระยะทางในการขนส่งสินค้ารูปแบบ (ปัจจุบัน) 64.70 กม. ต้นทุนการขนส่ง 
212 บาท รวมระยะทางในการขนส่งสินค้ารูปแบบ (ปัจจุบัน) ทั งหมด 427.87 กม. ต้นทุนการขนส่ง 1,302 บาท ต่อ
สัปดาห์ โดยรูปแบบของการขนส่งสินค้าเป็นแบบวนไปมาไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในลักษณะของเส้นตรงวนจากลูกค้าราย
หนึ่งไปยังอีกรายหนึ่ง จากวัตถุประสงค์ในข้อที่ 2 (เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเส้นทางการขนส่ง) พบว่า 
เมื่อมีการบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งรูปแบบใหม่ในเส้นทางที่ 1 วันจันทร์ (เช้า) โดยแทนค่าลูกค่าในการค านวน
ทางคณิศาสตร์ (โปรแกรมเชิงเส้น) ระยะทางการขนส่ง 84.50 กม. ต้นทุนการขนส่ง 177 บาท (ต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลง) 
เส้นทางที่ 2 วันจันทร์ (บ่าย) ระยะทาง 44.42 กม. ต้นทุนการขนส่ง 146 บาท (ต้นทุนลดลง 48 บาท) เส้นทางที่ 3 วัน
อังคาร (เช้า) ระยะทาง 50.17 กม. ต้นทุนการขนส่ง 164 บาท (ต้นทุนลดลง 2 บาท) เส้นทางที่ 4 วันอังคาร (บ่าย) 
ระยะทาง 44.1 กม. ต้นทุนการขนส่ง 145 บาท (ต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลง) เส้นทางที่ 5 วันพุธ (เช้า) ระยะทาง 57.34 กม. 
ต้นทุนการขนส่ง 188 บาท (ต้นทุนลดลง 6 บาท) เส้นทางที่ 6 วันพฤหัสบดี (เช้า) ระยะทาง 50.97 กม. ต้นทุนการขนส่ง 
167 บาท (ต้นทุนลดลง 47 บาท) เส้นทางที่ 7 วันพฤหัสบดี (บ่าย) ระยะทาง 64.70 กม.ต้นทุนการขนส่ง 212 บาท 
(ต้นทุนไม่เปลี่ยนแปลง) รวมระยะทางในการขนส่งสินค้ารูปแบบ (ใหม่) ทั งหมด 396.22 กม. ต้นทุนการขนส่ง 1,199 
บาท ต่อสัปดาห์ (ต้นทุนลดลง 103 บาท ตอ่สัปดาห์)  
  
 
 



5. อภิปลายผล 
 
ตารางที ่3 แสดงการเปรียบเทียบการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเส้นทางการขนส่ง 

เส้นทางการขนส่ง 
จ านวน
ลูกค้า 
(ราย) 

ก่อนปรับปรุงประสิทธิภาพ หลังปรับปรุงประสิทธิภาพ 

น  าหนัก 
(กก.) 

ระยะทาง 
(กม.) 

ต้นทุนการ
ขนส่งด้าน
ระยะทาง
(บาท) 

น  าหนัก 
(กก.) 

ระยะทาง  
(กม.) 

ต้นทุน
การขนส่ง 

(บาท) 

ต้นทุนการ
ขนส่งด้าน
ระยะทาง
(บาท) 

เส้นทางการขนส่ง
วันจันทร์ (เช้า)  

17 1,017 85 177 1,017 85 177 - 

เส้นทางการขนส่ง
วันจันทร์ (บ่าย)  

13 1,238 59 194 1,238 44 146 48 

เส้นทางการขนส่ง
วันอังคาร (เช้า) 

23 1,624 51 166 1,624 50 164 2 

เส้นทางการขนส่ง
วันอังคาร (บ่าย)  

5 740 44 145 740 44 145 - 

เส้นทางการขนส่ง
วันพุธ (เช้า) 

14 1,370 59 194 1,370 57 188 6 

เส้นทางการขนส่ง
วันพฤหัสบดี (เช้า)  

20 1,270 65 214 1,270 51 167 47 

เส้นทางการขนส่ง
วันพฤหัสบดี (บ่าย) 

10 1,270 65 212 1,270 65 212 - 

รวม 102 8,529 428 1,302 8,529 396 1,199 103 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า เส้นทางการขนส่งสินค้าของโรงน  าดื่มธารธิปมี 7 เส้นทาง โดยแบ่งออกเป็นช่วงเวลา 2 
ช่วง คือ เช้า บ่าย มีจ านวนลูกค้าทั งหมด 102 ราย โดย แบ่งออกเป็น 1) เส้นทางการขนส่งวันจันทร์ (เช้า) จ านวนลูกค้า 
17 ราย บรรทุกสินค้าน  าหนัก 1,017 กก. ใช้ระยะทางในการขนส่งสินค้าทั งหมด 85 กม. ต้นทุนการขนส่ง 177 บาทต่อ
ช่วง หลังปรับปรุงประสิทธิภาพ พบว่า ต้นทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลง 2) เส้นทางการขนส่งวันจันทร์ (บ่าย) จ านวนลูกค้า 
13 ราย บรรทุกสินค้าน  าหนัก 1,238 กก. ใช้ระยะทางในการขนส่งสินค้าทั งหมด 59 กม. ต้นทุนการขนส่ง 194 บาทต่อ
ช่วง หลังปรับปรุงประสิทธิภาพ พบว่า ระยะทางในการขนส่งสินค้าลดลง 44 กม. ต้นทุนการขนส่ง 146 บาทต่อช่วง 
ลดลง 48 บาทต่อช่วง 3) เส้นทางการขนส่งวันอังคาร (เช้า) จ านวนลูกค้า 23 ราย บรรทุกสินค้าน  าหนัก 1,624 กก. ใช้
ระยะทางในการขนส่งสินค้าทั งหมด 51 กม. ต้นทุนการขนส่ง 166 บาทต่อช่วงหลังปรับปรุงประสิทธิภาพ พบว่า 
ระยะทางในการขนส่งสินค้าลดลง 50 กม. ต้นทุนการขนส่ง 164 บาทต่อช่วง ลดลง 2 บาทต่อช่วง 4) เส้นทางการขนส่ง
วันอังคาร (บ่าย) จ านวนลูกค้า 5 ราย บรรทุกสินค้าน  าหนัก 740 กก. ใช้ระยะทางในการขนส่งสินค้าทั งหมด 44 กม. 
ต้นทุนการขนส่ง 145 บาทต่อช่วง หลังปรับปรุงประสิทธิภาพ พบว่า ต้นทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลง 5) เส้นทางการขนส่งวัน
พุธ (เช้า) จ านวนลูกค้า 14 ราย บรรทุกสินค้าน  าหนัก 1,370 กก. ใช้ระยะทางในการขนส่งสินค้าทั งหมด 59 กม. ต้นทุน
การขนส่ง 194 บาทต่อช่วง หลังปรับปรุงประสิทธิภาพ พบว่า ระยะทางในการขนส่งสินค้าลดลง 57 กม. ต้นทุนการ
ขนส่ง 188 บาทต่อช่วง ลดลง 6 บาทต่อช่วง 6) เส้นทางการขนส่งวันพฤหัสบดี (เช้า) จ านวนลูกค้า 20 ราย บรรทุกสินคา้



น  าหนัก 1,270 กก. ใช้ระยะทางในการขนส่งสินค้าทั งหมด 65 กม. ต้นทุนการขนส่ง 214 บาทต่อช่วง หลังปรับปรุง
ประสิทธิภาพ พบว่า ระยะทางในการขนส่งสินค้าลดลง 51 กม. ต้นทุนการขนส่ง 167 บาทต่อช่วง ลดลง 47 บาทต่อ
ช่วง และ 7) เส้นทางการขนส่งวันพฤหัสบดี (บ่าย) จ านวนลูกค้า 10 ราย บรรทุกสินค้าน  าหนัก 1,270 กก. ใช้ระยะทาง
ในการขนส่งสินค้าทั งหมด 65 กม. ต้นทุนการขนส่ง 212 บาทต่อช่วง หลังปรับปรุงประสิทธิภาพ พบว่า ต้นทุนไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งจากผลการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าภาพร่วมสามารถลด
ระยะทางได้ 32 กม. คิดเป็นต้นทุนการขนส่งด้านระยะทาง 103 บาทต่อสัปดาห์  
    จากข้อมูลข้างต้นสามารถแสดงภาพการเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการเส้นทางการเดินรถดังนี  
 

  
 

ภาพที่ 1 แสดงเส้นทางการขนส่งวนัจันทร์ (เช้า) เส้นทางปัจจุบัน และใหมต่ามล าดับ 
 

  
 

ภาพที่ 2 แสดงเส้นทางการขนส่ง วันจันทร์ (บ่าย) เส้นทางปัจจุบันและใหมต่ามล าดับ 
  

  
 

ภาพที่ 3 แสดงเส้นทางการขนส่งวันอังคาร (เช้า) เส้นทางปัจจุบัน และใหมต่ามล าดับ 



  
 

ภาพที่ 4 แสดงเส้นทางการขนส่งวันอังคาร (บ่าย) เส้นทางปัจจุบัน และใหมต่ามล าดับ 
 

  
 

ภาพที่ 5 แสดงเส้นทางการขนส่งวันพุธ เส้นทางปัจจุบัน และใหมต่ามล าดับ 
 

  
 

ภาพที่ 6 แสดงการของส่งวันพฤหัสบดี (เช้า) เส้นทางปัจจุบัน และใหม่ตามล าดับ 
  



  
 

ภาพที่ 7 แสดงการของส่งวันพฤหัสบดี (บ่าย) เส้นทางปัจจุบัน และใหม่ตามล าดับ 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการท าวิจัยครั งนี ผู้วิจัยไม่ได้มีการติดตั งระบบ GPS Tracking เพื่อใช้ในการติดตามเส้นทางการเดินรถของ
พนักงานขับรถจึงอาจส่งผลถึงข้อมูลที่ไม่เที่ยงตรงอันเนื่องจากช่วงเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  
 2. การวิจัยในครั งนี ผู้วิจัยได้น าวิธีในการค านวนทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ระบบ GIS ที่เป็นฟรีแวร์ ซึ่งอาจมี
ข้อก าหนดหรือข้อจ ากัดมากอาจไม่เหมาะสมกับรูปแบบการขนส่งที่เป็นจ าพวก Pre-Order หรือการสั่งซื อสินค้าด้วยลูกค้าเป็น
ผู้สั่ง โดยเหมาะส าหรับลูกค้าประจ า 
 3. งานวิจัยครั งนี ผู้วิจัยมีการค านวนต้นทุนด้านระยะทางเท่านั น การคิดค านวนต้นทุนการขนส่งสินค้าจึงอาจไม่
สมบูรณ์ ดังนี  1) ต้นทุนคงที ่ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนค่าแรงงาน และต้นทุนแปรผัน ซึ่งประกอบด้วย 
ต้นทุนค่าน  ามันเชื่อเพลิง อัตราการสิ นเปลืองของการใช้ยานพาหนะที่มีผลต่อน  าหนักการบรรทุน เป็นต้น 
 4. งานวิจัยครั งนี สามารถลดระยะทางได้เพียงแค่ 32 กม. ต่อสัปดาห์ คิดเป็นต้นทุนการขนส่งด้านระยะทาง 
103 บาทต่อสัปดาห์ซึ่งอาจไม่สามารถเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการขนส่งสินค้ามากนัก 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
         การวิจัยฉบับนี  ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากคณาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์และคณะกรรมการ
ทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนตรวจแก้ไข้ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งจนงานวิจัยส าเร็จ
สมบูรณ์ได้ คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ โอกาสนี  
         ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์บัณฑิต ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์สาวิตรี พรหมรักษา อาจารย์
ประจ าสาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่กรุณาให้ค าแนะน า แก้ไขและตรวจสอบเครื่องมือท่ี
ใช้ในงานวิจัยจนท าให้การศึกษาค้นคว้าครั งนี สมบูรณ์และมีคุณค่า 
         ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการธุรกิจ โรงน  าดื่มธารธิป ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์ อ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง ในการเก็บข้อมูล 
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