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บทคดัย่อ  
      การลดความสญูเปล่าจากกระบวนการขนสง่ โดยอาศยัระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์มาก าหนดต าแหน่งเชงิพืน้ที่ มี
ความส าคญัต่อการลดระยะทาง ระยะเวลาและต้นทุน งานวจิยัจงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความสูญ
เปล่า รวมถึงเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าที่เกิดจากกระบวนการขนส่งโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร์ดว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์ ซึ่งเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ
ขนสง่ชิน้สว่นอะไหลเ่ครือ่งยนตใ์นจงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัมหาสารคามและจงัหวดัรอ้ยเอด็ รวม 120 ราย และวเิคราะห์
ขอ้มูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิร่วมกบัวเิคราะห์โครงข่ายด้วยอาร์คจไีอเอสออนไลน์ ผลการวจิยั พบว่า การ
วางแผนเสน้ทางเดนิรถล่วงหน้าเป็นปัจจยัที่ส่งผลต่อความสญูเปล่ามากที่สุด ผูว้จิยัจงึเสนอแนวทางการลดความสญู
เปล่า พบว่า สามารถลดระยะทางจาก 1,139 กโิลเมตร เป็น 1,004.96 กโิลเมตร หรอืลดระยะเวลาจาก 18.42 ชัว่โมง 
เป็น 14.53 ชัว่โมงต่อรอบการขนสง่ สง่ผลใหล้ดตน้ทุนในกระบวนการขนส่งจาก 31,791.82 เป็น 29,165.24 บาทต่อ
เดอืน ผู้วจิยัจงึเสนอให้ผู้ประกอบการให้ความส าคญัต่อการลดความสูญเปล่าจากการกระบวนการขนส่ง ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิต่อไป 
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Abstract  
Waste reduction in transportation by using the geographic information system (GIS) for location positioning 

is very effective for reducing the distance, time, and cost. This research aimed to study the factors affecting 
the waste and suggested waste reduction by applying ArcGIS Online. The data were collected from a survey 
of the sample group comprising 120 related persons in the automotive parts transportation business in Kalasin, 
Maha Sarakham, and Roi Et provinces, Thailand. The SPSS program and network analysis with ArcGIS online 
were applied for the data analysis. From the research, it was found that route planning in advance was the 
factor most affecting the waste. The author suggested the waste reduction method and found that it could 
reduce the distance from 1,139 kilometers to 1,004.94 kilometers or from 18.42 hours to 14.53 hours per one 
round trip of transportation. Furthermore, the cost decreased from THB 31 ,791 .82 to 29 ,165 .24 per month. 
The author, therefore, suggested the entrepreneurs to give priority to waste reduction in transportation, as this 
would benefit their transportation services. 
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1.  บทน า  
1.1 ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาการวิจยั 

ธุรกจิขนสง่ชิน้สว่นอะไหล่เครื่องยนต์มกีารขยายตวัอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะชิน้สว่นอะไหล่รถจกัรยานยนต์ ดงัจะ
เห็นได้จากสถิติของกรมการขนส่งทางบก จากปี พ.ศ. 2562 ถึงปี พ.ศ. 2562 พบว่า ปริมาณรถจกัรยานยนต์จด
ทะเบยีนสะสมทัว่ประเทศเพิม่ขึน้จาก 21,222,053 คนั เป็น 21,396,980 คนัหรอืเพิม่ขึน้เฉลี่ยรอ้ยละ 0.82 (กรมการ
ขนสง่ทางบก, 2564) จงึคาดวา่ ธุรกจิขนสง่ชิน้สว่นอะไหล่เครื่องยนตย์งัสามารถขยายตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ขณะทีธุ่รกจิ
อาจไดร้บัผลกระทบจากภาวะการแขง่ขนัทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ จงึเป็นเหตุใหธุ้รกจิขนสง่ชิน้สว่นอะไหล่เครื่องยนตต์่าง
ตอ้งหาทางปรบัปรุงกระบวนการขนสง่เพื่อเสนอแนะเสน้ทางทีเ่หมาะสมที่สุด ประหยดัตน้ทุน ทางการเงนิ ระยะเวลา 
และระยะทางในการขนสง่ เพื่อใหส้ามารถสง่มอบสนิคา้รวดเรว็ขึน้และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ได้
ทนัเวลา (อุทุมพร อนิทรจ์อหอ และธญัญรตัน์ ไชยคราม, 2562)  
     จากการสอบถาม ผูป้ระกอบการธุรกจิขนสง่กรณีศกึษาในจงัหวดักาฬสนิธุ์แห่งหน่ึง พบวา่ธุรกจิเผชญิปัญหาการจดั
เสน้ทางเดนิรถขนสง่ชิน้สว่นอะไหล่เครื่องยนตไ์ปยงัลกูคา้ในจงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัรอ้ยเอด็ 
ส่งผลให้กระบวนการขนส่งสนิคา้ใช้ระยะทางถงึ 1,139 กโิลเมตร หรอืใชเ้วลาเฉลี่ยมากถงึ 14.32 ชัว่โมงต่อรอบการ
ขนสง่ (ซึง่คา่สงูกวา่เกณฑม์าตรฐานทีไ่มค่วรเกนิ 15 ชัว่โมงต่อรอบการขนสง่) จงึสง่ผลกระทบต่อตน้ทุนในกระบวนการ
ขนสง่ทัง้ค่าแรงงานและน ้ามนัเชือ้เพลงิถงึ 31,791.82 บาทต่อเดอืน ผูป้ระกอบการจงึตอ้งจดัหาเสน้ทางเดนิรถขนส่งที่
เหมาะสม เพือ่สามารถลดระยะทางในการขนสง่และสง่มอบชิน้สว่นอะไหล่เครือ่งยนตใ์หล้กูคา้ไดท้นัเวลา ท าใหส้ามารถ
ลดตน้ทุนในกระบวนการขนสง่ซึง่เพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัไดต้่อไป (วฒุไิกร ไชยปัญหา, 2560)  
     จากการศกึษาทีผ่่านมาพบวา่ สว่นใหญ่ไดศ้กึษาการจดัเสน้ทางเดนิรถขนสง่ ตัง้แต่ประเดน็การจดัเสน้ทางดว้ยการ
ใช้แผนภูมกิารไหลและการวเิคราะห์คุณค่ากิจกรรม (วฒ ีพพิฒัน์ไชยศิริ และปณัทพร เรอืงเชิงชุม, 2563) การน า
แนวคดิแบบลนี (Lean thinking) มาช่วยในการลดความสญูเปล่าในกระบวนการปรบัปรุงเสน้ทางการขนสง่  (Villarreal 
et al., 2016a; Villarreal et al., 2016b) รวมถงึปัจจยัที่มผีลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสนิค้า (ธนสทิธ ินิตยะประภา 
และคณะ, 2563) ตลอดจน รปูแบบการจดัเสน้ทางการเดนิรถ ตัง้แต่วธิกีารแบบประหยดั (Savings algorithm) รวมถงึ
การจดัเสน้ทางการเดนิรถขนส่งดว้ยเวบ็ออฟตกิแมฟ (Optimap) (สุเมธ ศรสีมัพนัธ์, 2560) ถงึแมว้่าจากการศกึษาที่
ผ่านมาพบว่า สว่นใหญ่ไดศ้กึษาการจดัเสน้ทางการเดนิรถดว้ยการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศภูมศิาสตรใ์นการ
ปรับปรุงเส้นทาง รวมถึงการวิเคราะห์โครงข่ายแก้ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่ง  (Ahmed et al., 2017; 
Debashis et al., 2016; ศิวพร สุกสี และธาริณี มีเจริญ, 2562) ตลอดจนการวางแผนเส้นทางด้วยการวิเคราะห์
โครงขา่ยดว้ยโปรแกรมอารค์จไีอเอส (ArcGIS)  จดัสรรทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจ ากดัและเกดิประโยชน์สงูสุด (Putra et 
al., 2020; Sanjeevi and Shahabudeen, 2016) แต่สว่นน้อยยงัไม่ได้ศกึษาถงึการลดความสญูเปล่าจากกระบวนการ
ขนส่งร่วมกบัการประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตรด์ว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์ (ArcGIS online)  โดยเฉพาะการ
ขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ ทัง้ที่ แนวคดิการลดความสูญเปล่าจากกระบวนการขนส่งสามารถช่วยลดต้นทุนทัง้
แรงงานและการขนส่งที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ขณะที่ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ด้วยอาร์คจีไอเอสออนไลน์สามารถ
น ามาใช้วเิคราะห์ปัญหาการจดัเสน้ทางเดินรถขนส่ง ท าให้สามารถจดัเส้นทางหรอืวางแผนในการจดัส่งได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  โดยสามารถน าขอ้มลูมาวเิคราะหแ์บบเรยีลไทม ์(Real time) ท าใหส้ามารถปรบัเพิม่หรอืลดจุดในการจดั
เสน้ทางสง่สนิคา้หรอืปรบัแผนการจดัสง่ไดอ้ยา่งรวดเรว็  
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ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจยัจึงต้องการศึกษาถึงการลดความสูญเปล่าจากกระบวนการขนส่ง โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตรด์ว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์ มาช่วยแกปั้ญหาการจดัเสน้ทางการเดนิรถขนสง่ โดยศกึษาจากธุรกจิ
ขนสง่ชิน้สว่นอะไหล่เครื่องยนต์แห่งหน่ึงในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผลการวจิยัน้ีท าใหส้ามารถจดัเสน้ทางการ
เดินรถขนส่งได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนในกระบวนการขนส่งทัง้ด้านระยะทางและเวลาใน
กระบวนการจดัสง่สนิคา้ จงึคาดวา่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกจิขนสง่ในจงัหวดักาฬสนิธุแ์ละจงัหวดัอื่นๆ ได้
ต่อไป 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยัมวีตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. เพือ่ศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความสญูเปลา่จากกระบวนการขนสง่ 
2. เพื่อเสนอแนวทางการลดความสญูเปล่าจากกระบวนการขนสง่โดยการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร์

ดว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์  
 
2.  ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยัน้ีได้น าแนวคดิความสูญเปล่าจากการขนส่งมาวเิคราะห์ในกระบวนการขนส่งสนิค้า ประกอบกบัระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตรด์ว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์และการจดัเสน้ทางการเดนิรถขนสง่ เพื่อน าเสนอแนวทางการลดความ
สญูเปลา่จากกระบวนการขนสง่ ดงัน้ี 
2.1 แนวคิดความสญูเปล่าจากกระบวนการขนส่ง  
     Ohno (2016) กลา่ววา่ความสญูเปล่า (Waste) เป็นกจิกรรมทีเ่พิม่ตน้ทุนซึง่เป็นตน้ทุนทีไ่มเ่พิม่คุณคา่ (Non–value 
added activities) ใหก้บัสนิคา้และบรกิารซึ่งอาจเกดิจากการวางแผนการขนสง่ทีผ่ดิพลาด โดยความสญูเปล่าจากการ
ขนส่ง (Waste from transportation) เป็นความสูญเปล่าจากกระบวนการที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายที่ไม่จ าเป็นหรอื
ขนส่งสินค้าที่มากเกินความจ าเป็น ส่งผลต่อระยะทางและระยะเวลา รวมถึงต้นทุนในการขนส่งที่ไม่เพิ่มคุณค่า 
โดยเฉพาะการใช้แรงงานและน ้ามนัเชื้อเพลิงที่มากเกินความจ าเป็น จึงจ าเป็นต้องหาทางลดความสูญเปล่าจาก
กระบวนการขนส่ง โดยลดระยะทาง รวมถงึลดระยะเวลาในกระบวนการขนส่งให้เหลอืเท่าที่จ าเป็น เพื่อสามารถลด
ตน้ทุนในกระบวนการขนสง่ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิคุณค่า นอกจากน้ีนกัวจิยัจ านวนหน่ึง (ไดแ้ก่ รวมพล จนัทศาสตร ์และคณะ, 
2561; Chiou et al., 2015; Villarreal et al., 2016b) กล่าวว่า ความสญูเปล่าจากกระบวนการขนส่งเป็นปัจจยัที่ส่งผล
ต่อต้นทุนในระดบัมากที่สุด และปัจจยัดา้นความช านาญบุคคลในเสน้ทางการเดนิรถและการจดัการวางแผนเสน้ทาง
การเดนิรถจะส่งผลต่อความสูญเปล่าในกระบวนการขนส่งโดยเสน้ระยะทาง การเคลื่อนยา้ยที่มากเกนิไปก่อให้เกิด
ความสญูเปล่า ปัจจยัทางดา้นสิง่แวดลอ้มเช่นการจราจร สภาพพืน้ผวิถนน สภาพอากาศต่างกม็ผีลกบัระยะเวลาในการ
ขนสง่  รวมไปถงึไดใ้ชแ้บบสอบถามที่ดดัแปลงค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อความสญูเปล่าจากกระบวนการ
ขนสง่ 
2.2 ระบบสารสนเทศภมิูศาสตรด้์วยอารค์จีไอเอสออนไลน์ 

Environmental Systems Research Institute (ESRI) (2018) กล่าวว่า อาร์คจีไอเอสออนไลน์ (ArcGIS online) 
เป็นระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ทีช่่วยในการเกบ็และวเิคราะห์ขอ้มลูดา้นภูมสิารสนเทศเชงิพืน้ที่เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึ
ขอ้มูลผ่านระบบออนไลน์ (Geospatial cloud platform) ไม่ว่าจะเป็นการจดัเก็บข้อมูล ถ่ายโอนขอ้มูล ส ารองข้อมูล
รวมถึงการดูแลระบบให้ผู้ใช้บรกิาร และยงัรองรบัการวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถน าข้อมูลมาสร้าง ค้นหา 
วเิคราะห์ และเผยแพร่แผนที่ไดต้ลอดเวลา โดยมแีอปพลเิคชนัที่ตอบโจทยก์ารท างานตัง้แต่การเก็บขอ้มูลจนถึงการ
สรุปผลขอ้มูล ช่วยใหส้ามารถท างานกบัขอ้มูลเชงิพืน้ที่ได้สะดวก โดยมกีารก าหนดสทิธิใ์นการเขา้ถงึและการใช้งาน
ขอ้มลูดว้ยเพื่อความปลอดภยั ขณะที ่Stauffer and Ross (2014) ไดก้ล่าวถงึอารค์จไีอเอสออนไลน์วา่มคีวามสามารถ
ในการสรา้งแผนที่ โดยสามารถอปัเดตขอ้มูลแบบเรยีลไทม์ (Real time) และวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลในเชงิ
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พื้นที่ด้วยการค้นหาต าแหน่งส าคญั รวมถึงค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินทางด้วยการวิเคราะห์โครงข่าย 
(Network analysis) ดงัที ่อสิรยี ์หงสศ์ริธิรรม และฐติริตัน์ ปั้นบ ารุงกจิ (2561) กล่าวว่าการวเิคราะหโ์ครงขา่ยเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเส้นทาง (Line) ที่เชื่อมจากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึง โดยมีลกัษณะเป็นโครงข่ายเชิงพื้นที่ภายใต้ข้อ
ก าหนดการใชง้านครอบคลุมเสน้ถนนและพืน้ที่ใหบ้รกิาร (Service area) ซึ่งขึน้อยู่กบัระยะทางและระยะเวลาในการ
เดนิทางตามชุดค าสัง่ โดย Price (2010) อ้างว่าการวเิคราะห์โครงข่ายสามารถหาเสน้ทางที่ส ัน้ที่สุดในการเดนิทาง 
รวมถงึการแกปั้ญหาการจดัเสน้ทางการเดนิรถขนสง่ (Vehicle routing problem หรอื VRP) 
2.4 การจดัเส้นทางการเดินรถขนส่ง  

ศวิพร สุกส ีและธารณิี มเีจรญิ (2562) กล่าวว่าการจดัเสน้ทางการเดนิรถขนส่งเป็นปัญหาการตดัสนิใจเพื่อเลอืก
ทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในการขนสง่สนิคา้และบรกิาร โดยการวางแผนจดัล าดบัเสน้ทางการขนสง่สนิคา้ไปยงัลูกคา้ดว้ยการ
วเิคราะห์ประสทิธภิาพทัง้ดา้นระยะทางและระยะเวลา เพื่อใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจในการบรกิาร เช่นเดยีวกบัฤทยั        
ส ่าประเสรฐิ และสรวชิญ์ เยาวสุวรรณไชย (2559) ไดก้ล่าวว่า ปัญหาการจดัเสน้ทางการเดนิรถขนสง่เป็นปัญหาทีต่อ้ง
หาเสน้ทางเดนิรถที่เหมาะสม โดยศกึษาจากจ านวนของเสน้ทางเดนิรถที่เป็นไปไดท้ัง้หมด ซึ่งเป็นวธิทีีผู่ป้ฏบิตังิานที่
เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ (Logistics) หาทางลดต้นทุนในการขนส่งและลดระยะเวลาในการจดัส่งสนิค้า  โดย ESRI 
(2018) กล่าวว่า การหาเสน้ทางทีส่ ัน้ลงสามารถหาเสน้ทางจากการเดนิรถทีข่นสง่สนิคา้ไปยงัลูกคา้แต่ละรายและตาม
ปรมิาณความตอ้งการสนิคา้ของลูกคา้ภายใตข้อ้ก าหนดดา้นค่าใชจ้่ายทีต่ ่าทีสุ่ด หรอืหาเวลาทีใ่ชใ้นการเดนิทางทีน้่อย
ที่สุด โดยจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการเดินทางต้องเป็นจุดเดียวกันจึงเป็นการจัดเส้นทางในการเดินรถที่มี
ประสทิธภิาพส่งผลใหส้ามารถลดระยะทางและลดเวลาในการขนส่งรวมถงึสามารถลดจ านวนยานพาหนะที่ใชใ้นการ
ขนสง่ดว้ยซึง่เป็นประโยชน์ต่อการลดตน้ทุนในกระบวนการขนสง่สนิคา้  
 
3.  วิธีการวิจยั 
3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 การด าเนินการวจิยัในครัง้น้ี ใช้ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) โดยมหีน่วยวเิคราะห์ขอ้มูล 
(Unit of analysis) ทีต่อ้งการศกึษาเป็นระดบัปัจเจกบุคคล (Individual unit) คอื ธุรกจิขนสง่ชิน้สว่นอะไหล่เครือ่งยนต์ที่
อยูใ่นจงัหวดักาฬสนิธุ์และธุรกจิขนสง่ชิน้สว่นอะไหล่เครื่องยนตใ์นจงัหวดัมหาสารคามและจงัหวดัรอ้ยเอด็จ านวนทัง้สิน้ 
120 ราย ในการคดัเลอืกธุรกจิ นกัวจิยัใชว้ธิสีุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) และเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ย
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ที่เป็นค าถามแบบปลายปิด (Close ended questions) ที่
เกี่ยวขอ้งกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อความสญูเปล่าจากกระบวนการขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ โดยใชแ้บบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งเป็นการวดัแบบเรยีงล าดบั (Ordinal scale) จ านวน 11 ขอ้ ซึ่งจดัสรา้งขึน้มาจากการ
คน้ควา้ขอ้มูลทางเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง (ประกอบดว้ย รวมพล จนัทศาสตร์ และคณะ, 2561; Chiou et al., 
2015; Villarreal et al., 2016b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่7 ฉบบัที ่2 เดอืน พฤษภาคม – สงิหาคม 2564 หน้า 80 

3.2 การวิเคราะหข้์อมลู 
     ผู้วจิยัได้วเิคราะห์ขอ้มูลที่จดัเก็บด้วยสถิติเชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ตามที่ Teddlie and Tashakkori (2009) กล่าวไว ้โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ SPSS for Window Version 26 
(ลขิสทิธิม์หาวทิยาลยัขอนแก่น) นอกจากน้ีการวเิคราะหร์ะดบัความสญูเปล่าไดแ้ปลผลตามที ่รวมพล จนัทศาสตร ์และ
คณะ (2561) โดยน าเกณฑ์การประเมนิระดบัความสูญเปล่าในกระบวนการขนส่งมาช่วยในการวเิคราะห์ในการแปล
ความหมายของขอ้มลู ผูว้จิยัใชก้ารแปลความของค่าเฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานแบบแบ่งช่วงการแปลความตาม
หลกัการแบ่งอนัตรภาคชัน้ (Class interval) โดยใชเ้กณฑใ์นการประเมนิผลดว้ยสตูรค านวณความกวา้งของอนัตรภาค
ชัน้ ดงัสมการต่อไปน้ี  
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ =    
ขอ้มลูทีม่คีา่สงูสดุ−ขอ้มลูทีม่ตี ่าทีส่ดุ

จ านวนชัน้
       

               =    
5−1

5
  = 0.8 

 
โดยเกณฑใ์นการแปลผลเพือ่วเิคราะหปั์จจยัทีส่ง่ผลต่อความสญูเปลา่จากการกระบวนการขนสง่แสดงในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 แสดงเกณฑใ์นการแปลผลคา่เฉลีย่ 
   ค่าเฉล่ีย  การแปลผล 

4.21 – 5.00  กจิกรรมน้ีสง่ผลต่อความสญูปล่าวจากกระบวนการขนสง่มากทีส่ดุ  

3.41 – 4.20  กจิกรรมน้ีสง่ผลต่อความสญูปล่าวจากกระบวนการขนสง่มาก  

2.61 – 3.40  กจิกรรมน้ีสง่ผลต่อความสญูปล่าวจากกระบวนการขนสง่ปานกลาง  

1.81 – 2.60  กจิกรรมน้ีสง่ผลต่อความสญูปล่าวจากกระบวนการขนสง่น้อย  

1.00 – 1.80  กจิกรรมน้ีสง่ผลต่อความสญูปล่าวจากกระบวนการขนสง่น้อยทีส่ดุ 

 
นอกจากน้ีคณะผูว้จิยัยงัวเิคราะหร์ะบบสารสนเทศภูมศิาสตรด์ว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์ ตามที ่Osam (2020) และ 

Deelesh (2019) กล่าวถงึเพื่อวเิคราะห์ปัญหาการจดัเสน้ทางการเดนิรถขนส่ง (VRP) แบบโครงข่ายดว้ยอารค์จไีอเอ
สออนไลน์ ตัง้แต่ก าหนดจุดเริม่ตน้และจุดสิน้สุด ก าหนดจุดสง่สนิคา้ ก าหนดเวลาในการออกรถ จ านวนจุดสง่สนิคา้ที่
มากทีสุ่ดต่อรอบ เวลาทีใ่ชใ้นการแวะแต่ละจุดสง่สนิคา้และเวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการขนสง่แต่ละวนั เมื่อวเิคราะห์ขอ้มูล
เสรจ็จงึน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหแ์ละจดัท าแผนทีแ่สดงเสน้ทางการเดนิรถขนสง่ เพื่อหาแนวทางการลดความสญูเปล่า
จากกระบวนการขนสง่ชิน้สว่นอะไหลเ่ครือ่งยนตต์่อไป  
3.3 การทดสอบความเช่ือมัน่ของข้อมลู  

ผู้วิจยัได้ทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของเครื่องมือด้วยวิธีการหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซ 
(Cronbach’s alpha coefficient หรอื ∝ ) ตามที่ Jain and Angural (2017) กล่าวว่าค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอน
บาซ ที่มคี่ามากกว่า 0.7 เป็นแบบสอบถามที่มคีวามน่าเชื่อถือ จากการค านวณค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบา
ซของแบบสอบถามพบวา่มคี่าเท่ากบั 0.883 หรอืกล่าวอกีนยัหน่ึงวา่ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาซอยูใ่นระดบัด ี
ผู้วจิยัจงึน าแบบสอบถามน้ีไปใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเดอืนพฤศจกิายน 2563 ถึงมกราคม 2564 นอกจากน้ี
ผูว้จิยัไดย้นืยนัความน่าเชื่อถอื (Validity) ของขอ้มลูจากการตรวจพกิดัสถานทีต่ ัง้จาก https://www.google.co.th/maps 
และจากการเปลีย่นรปูแบบแผนทีฐ่าน (Base map) เป็นภาพดาวเทยีมเพื่อตรวจสอบวา่พกิดัทีเ่กบ็ขอ้มลูไวถู้กตอ้งตรง
กบัสถานทีต่ ัง้ของลกูคา้หรอืไม ่
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4.   ผลการวิจยั 
4.1. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสญูเปล่าจากกระบวนการขนส่ง 
      จากการศกึษาเมื่อวเิคราะห์ปัจจยัที่มผีลต่อความสญูเปล่าจากกระบวนการขนส่งพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มคีวามคดิเหน็ต่อระดบัความสญูเปล่าจากกระบวนการขนสง่ชิน้สว่นอะไหล่เครือ่งยนตอ์ยูใ่นระดบัมากโดยคา่เฉลีย่
รวมอยูท่ี ่3.50 และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.99 แสดงวา่ผูต้อบแบบสอบถามแต่ละคน มรีะดบัความคดิเหน็
ไมแ่ตกต่างกนั เมือ่พจิารณาปัจจยัทีม่ผีลต่อความสญูเปลา่จากกระบวนการขนสง่ และเรยีงล าดบัปัจจยัจากคา่เฉลีย่มาก
ไปน้อย พบว่าการขาดการวางแผนเสน้ทางเดนิรถล่วงหน้าเป็นปัจจยัที่มีผลต่อความสูญเปล่าอยู่ในระดบัมากที่สุด 
รองลงมาไดแ้ก่ระยะทางในการเดนิรถแต่ละวนัมากเกนิไป การขาดการจดัเรยีงล าดบัก่อนหลงัในการสง่สนิคา้ก่อนออก
เดนิทาง การขาดที่จอดรถในการส่งของ การขาดความช านาญในเสน้ทางเดนิรถ ความไม่พรอ้มในการจดัพื้นที่วาง
สนิคา้ การก าหนดวนัสง่สนิคา้ผดิพลาด การใชเ้วลานานในการขนยา้ยสนิคา้ ดา้นสภาพดนิฟ้าอากาศ การจราจรตดิขดั
และสภาพพืน้ผวิจราจรขรขุระ โดยพบวา่ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความสญูเปล่าจากกระบวนการขนสง่ในระดบัมากถงึมากทีส่ดุ 
ได้แก่ ปัจจยัด้าน การขาดการวางแผนเสน้ทางเดนิรถล่วงหน้าและระยะทางในการเดนิรถแต่ละวนัมากเกินไป (ดงั
ตารางที ่2) ผูว้จิยัจงึน าเสนอแนวทางการลดความสญูเปล่าจากกระบวนการขนสง่ดว้ยการประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตรด์ว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์ต่อไป 
 

ตารางที ่2 คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัของความสญูเปลา่ และล าดบัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อ 
ความสญูเปลา่จากกระบวนการขนสง่ 

ข้อ ปัจจยั X S.D. ระดบัความสญูเปล่า ล าดบั 

1 ระยะทางในการเดนิรถแต่ละวนัมากเกนิไป 4.32 0.635 มากทีส่ดุ 2 

2 การขาดการวางแผนเสน้ทางเดนิรถล่วงหน้า 4.35 0.63 มากทีส่ดุ 1 
3 การขาดความช านาญในเสน้ทางเดนิรถ 3.57 1.228 มาก 3 
4 การจราจรตดิขดั 2.89 1.035 ปานกลาง 10 
5 สภาพดนิฟ้าอากาศแปรปรวน 3.09 1.077 ปานกลาง 9 
6 สภาพพืน้ผวิจราจรขรขุระ 2.74 1.293 ปานกลาง 11 
7 การขาดทีจ่อดรถสง่ของ 3.63 0.916 มาก 4 

8 การใชเ้วลานานในการขนยา้ยสนิคา้ 3.19 0.873 ปานกลาง 8 

9 
การขาดการจดัเรยีงล าดบัก่อนหลงัในการสง่
สนิคา้ก่อนออกเดนิทาง 

4.00 0.778 มาก 5 

10 ความไมพ่รอ้มในการจดัพืน้ทีว่างสนิคา้ 3.45 1.18 มาก 6 
11 การก าหนดวนัสง่สนิคา้ผดิพลาด  3.23 1.221 ปานกลาง 7 

  รวม 3.50 0.99 มาก - 
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4.2 แนวทางการลดความสญูเปล่าจากกระบวนการขนส่งด้วยการประยกุตใ์ช้ระบบสารสนเทศภมิูศาสตร์
แบบอารค์จีไอเอสออนไลน์ 

     ผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูขา้งตน้ พบวา่การขาดการวางแผนเสน้ทางเดนิรถล่วงหน้าเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความสญู
เปล่าจากกระบวนการขนส่งมากที่สุด ผู้วจิยัจงึเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าจากกระบวนการขนส่งด้วยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยอาร์คจีไอเอสออนไลน์ เพื่อหาเส้นทางเดินรถขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่
เครื่องยนต์ไปยงัจุดรบัสนิค้าในจงัหวดักาฬสนิธุ์ จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัร้อยเอ็ด โดยก าหนดจุดรบัสนิค้า 
จ านวนทัง้สิ้น 24 จุด ภายใต้เงื่อนไขของ VRP แบบโครงข่ายด้วยอาร์คจไีอเอสออนไลน์ และขอ้ก าหนดต่างๆตาม
พารามเิตอร ์(ตารางที่ 3) ทัง้น้ี ผูว้จิยัก าหนดใหเ้ริม่จดัส่งสนิคา้เวลา 10.30 น. จนถงึเวลา 18.30 น. เพื่อลดต้นทุนใน
การจา่ยคา่ลว่งเวลา โดยรถขนสง่ตอ้งกลบัมาถงึจุดสง่สนิคา้ตามทีก่ าหนดระยะเวลาในการแวะจุดรบัสนิคา้แต่ละจุด โดย
แต่ละจุดใชเ้วลาเฉลีย่ 45 นาท ี 
 

ตารางที ่3 ขอ้ก าหนดทีใ่ชใ้นการวเิคราะหก์ารจดัสง่ชิน้สว่นอะไหลเ่ครือ่งยนต์ 
พารามิเตอร ์(Parameter) ค าอธิบาย 

1. ชัน้ขอ้มลูจุดแวะ ชัน้ขอ้มลูพกิดัรา้นคา้ 
2. โหมดในการเดนิทาง ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการขบัรถ 
3. จุดเริม่ตน้ ชัน้ขอ้มลูพกิดัสถานประกอบการ 
4. จุดสิน้สดุ กลบัไปสิน้สดุทีจุ่ดเริม่ตน้ 
5. จ านวนยานพาหนะต่อเสน้ทาง 5 (แทนจ านวนวนัทีท่ าการออกขนสง่สนิคา้) 
6. จ านวนจุดจอดรถทีม่ากทีส่ดุต่อ
ยานพาหนะ 

11 (จ านวนจุดจอดรถ) 

7. เวลาทีใ่ชใ้นแต่ละจุดพกั 45 นาท ี(ก าหนดจากการเกบ็ขอ้มลูคา่เวลาเฉลีย่ในการสง่ของแต่ละ
รา้นคา้) 

8. เวลาทัง้หมดทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 7 ชัว่โมง (ระยะเวลาการท างานทัง้หมด 8 ชัว่โมงโดยก าหนดเวลาพกั
เทีย่ง 1 ชัว่โมง) 

     
      ผลการวจิยัพบวา่ สถานประกอบการสามารถเสนอการจดัเสน้ทางการจดัสง่ชิน้สว่นอะไหล่เครือ่งยนต์ไปจ านวนจุด
รบัสนิคา้ทัง้ 24 รา้น ที่อยู่ในพืน้ที่จงัหวดักาฬสนิธุ ์จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัรอ้ยเอด็ ประกอบดว้ย 5 เสน้ทาง 
ดงัภาพที ่1 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
      เส้นทางท่ี 1 อ าเภอสมเดจ็ - อ าเภอค าม่วง จงัหวดักาฬสินธุ ์ 
     เสน้ทางการจดัส่งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ จากจุดรบัสนิค้าไปยงัต าแหน่งจุดส่งสนิค้าสุดท้ายในระหว่างวนัมี
ระยะทางรวมทัง้หมด 174.42 กิโลเมตร ใช้เวลาเฉพาะการเดินทาง 2 ชัว่โมง 39 นาที มคี่าใช้จ่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
795.36 บาท มตี าแหน่งจุดส่งสนิคา้ทัง้หมด 5 จุด ไดแ้ก่ วุฒอิะไหล่ยนต์, หน่ึงเจรญิยนต์, ค าม่วงเจรญิยนต์, สาม ม.
ยานยนต ์และไทยสนิอะไหล ่ตามล าดบั  
      เส้นทางท่ี 2 อ าเภอจตรุพกัรตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอด็ - อ าเภอวาปีปทมุ จงัหวดัมหาสารคาม 
     เสน้ทางการจดัส่งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์จากจุดรบัสนิค้าไปยงัต าแหน่งจุดส่งสนิค้าสุดท้ายในระหว่างวนั ม ี
ระยะทางรวมทัง้หมด 275.08 กิโลเมตร ใช้เวลาเฉพาะการเดินทาง 3 ชัว่โมง 49 นาที มคี่าใช้จ่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
1,254.36 บาท มตี าแหน่งจุดสง่สนิคา้ทัง้หมด 4 จุด ไดแ้ก่ ดเีลศิยานยนต์, ช่างเทยีมอะไหล่ยนต์, โฮมมอเตอร ์และรกั
ยนต ์ตามล าดบั 
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      เส้นทางท่ี 3  อ าเภอกนัทรวิชยั – อ าเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม 
     เสน้ทางการจดัส่งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์จากจุดรบัสนิค้าไปยงัต าแหน่งจุดส่งสนิค้าสุดท้ายในระหว่างวนั ม ี
ระยะทางรวมทัง้หมด 174.75 กิโลเมตร ใช้เวลาเฉพาะการเดินทาง 2 ชัว่โมง 27 นาที มคี่าใช้จ่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
796.86 บาท มตี าแหน่งจุดส่งสนิค้าทัง้หมด 6 จุด ได้แก่ เอแคร์อะไหล่แต่ง, โพธิเ์จรญิยนต์, ชยัอะไหล่ยนต์, เทพ
ประจกัษ์, ฉตัรชยัอะไหล่ และอารยีย์นต ์ตามล าดบั 
      เส้นทางท่ี 4  อ าเภอห้วยผึง้ จงัหวดักาฬสินธุ ์– อ าเภอโพนทอง จงัหวดัร้อยเอด็ 
     เสน้ทางการจดัสง่ชิน้สว่นอะไหล่เครือ่งยนต์จากจุดรบัสนิคา้ไปยงัต าแหน่งจุดสง่สนิคา้สดุทา้ยในระหวา่งวนั ม ี
ระยะทางรวมทัง้หมด 199.10 กโิลเมตร ใชเ้วลาเฉพาะการเดนิทาง 2 ชัว่โมง 54 นาท ีมคีา่ใชจ้า่ยน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
907.90 บาท มตี าแหน่งจุดสง่สนิคา้ทัง้หมด 4 จุด ไดแ้ก่ วรีะกจิยานยนต,์ สพุฒัน์มอเตอร,์ ธ ารงทรพัย ์และศรสีมบรูณ์
อะไหล ่ตามล าดบั   
     เส้นทางท่ี 5 อ าเภอเมืองกาฬสินธุ ์จงัหวดักาฬสินธุ ์– อ าเภอเมืองสรวง จงัหวดัร้อยเอด็ 
     เสน้ทางการจดัส่งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์จากจุดรบัสนิค้า ไปยงัต าแหน่งจุดส่งสนิค้าสุดท้ายในระหว่างวนั ม ี
ระยะทางรวมทัง้หมด 181.61 กิโลเมตร ใช้เวลาเฉพาะการเดินทาง 2 ชัว่โมง 38 นาที มคี่าใช้จ่ายน ้ามนัเชื้อเพลงิ 
828.14 บาท มตี าแหน่งจุดสง่สนิคา้ทัง้หมด 5 จุด ไดแ้ก่ มติรอารอีะไหล่, ไพศาลยนต์, สุนทรการช่าง, ช่างโจร้อ้ยเอด็ 
และมอสเจรญิยนต ์ตามล าดบั 
 

อ าเภอสมเดจ็ - อ าเภอค ามว่ง        อ าเภอจตุรพกัรตรพมิาน - อ าเภอวาปีปทุม     อ าเภอกนัทรวชิยั-อ าเภอเชยีงยนื 

              
ภาพที ่1 แผนทีแ่สดงเสน้ทางการจดัสง่ชิน้สว่นอะไหลเ่ครือ่งยนตท์ัง้ 5 เสน้ทางจากสถานประกอบการ (จุดรบัสนิคา้) 

ไปยงัต าแหน่งรา้นคา้(จุดสง่สนิคา้) ทีไ่ดก้ารประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรด์ว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์ 
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             อ าเภอหว้ยผึง้-อ าเภอโพนทอง          อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์- อ าเภอเมอืงสรวง 

             
ภาพที ่1 แผนทีแ่สดงเสน้ทางการจดัสง่ชิน้สว่นอะไหลเ่ครือ่งยนต์ทัง้ 5 เสน้ทางจากสถานประกอบการ (จุดรบัสนิคา้) 
ไปยงัต าแหน่งรา้นคา้ (จุดสง่สนิคา้) ทีไ่ดก้ารประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรด์ว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์ (ต่อ) 

 
จากขอ้มูลขา้งต้น เมื่อวเิคราะห์ระยะทางพบว่า ใช้ระยะทางการจดัส่งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์รวม 1,004.96 

กโิลเมตร ขณะทีใ่ชร้ะยะเวลาในการจดัส่งชิน้ส่วนอะไหล่เครื่องยนต์รวม 14 ชัว่โมง 26 นาท ีจงึสง่ผลต่อตน้ทุนน ้ามนั
เชือ้เพลงิคดิเป็นค่าใชจ้่ายเท่ากบั 4,582.62 บาท ซึง่เป็นความสญูเปล่าจากกระบวนการขนสง่ทีไ่มก่่อใหเ้กดิคุณค่า ดงั
แสดงในตารางที ่4  
 
ตารางที ่4 รายละเอยีดเสน้ทางการจดัสง่ชิน้สว่นอะไหลเ่ครือ่งยนต์จากจุดสง่สนิคา้(ใหม)่ ไปยงัต าแหน่งจุดรบัสนิคา้ 

ภายหลงัจากการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์ดว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์ 

เส้นทาง 
จ านวน
จดุส่ง
สินค้า 

ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา 
(ชัว่โมง นาที) 

ค่าน ้ามนั
เช้ือเพลิง 

(บาท) 

อ าเภอสมเดจ็ - อ าเภอค ามว่ง 5 174.42 2 ชัว่โมง 39 นาท ี 795.36 

อ าเภอจตุรพกัรตรพมิาน - อ าเภอวาปีปทุม 4 275.08 3 ชัว่โมง 49 นาท ี 1,254.36 

อ าเภอกนัทรวชิยั - อ าเภอเชยีงยนื 6 174.75 2 ชัว่โมง 27 นาท ี 796.86 

อ าเภอหว้ยผึง้ - อ าเภอโพนทอง 4 199.10 2 ชัว่โมง 54 นาท ี 907.90 

อ าเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์- อ าเภอเมอืงสรวง 5 181.61 2 ชัว่โมง 38 นาท ี 828.14 

รวม 24 1,004.96 14 ชัว่โมง 53 นาที 4,582.62 

 
นอกจากน้ี เมื่อน าการวเิคราะห์เสน้ทางการจดัส่งชิน้ส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ (ก่อนปรบัปรุง) มาเปรยีบเทยีบ

กบัเสน้ทางทีไ่ดจ้ากการประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์ดว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์ (หลงัปรบัปรุง) พบวา่ ใน 1 
รอบการจดัส่งสนิคา้ จากสถานประกอบการ (จุดรบัสนิคา้) ไปยงัต าแหน่งรา้นคา้ (จุดส่งสนิคา้) สามารถลดความสญู
เปลา่จากกระบวนการขนสง่ ดา้นระยะทางไดม้ากถงึ 134.04 กโิลเมตร หรอืลดระยะเวลาในการขนสง่ไดส้งูถงึ 3 ชัว่โมง 
49 นาท ี  ท าใหล้ดจ านวนวนัที่ใชใ้นการเดนิรถขนส่งสนิคา้จาก 6 วนั เหลอืเพยีง 5 วนั สง่ผลใหส้ามารถลดตน้ทุนค่า
น ้ามนัเชือ้เพลงิถงึ 613.29 บาทและประหยดัคา่แรงถงึ 700 บาทต่อรอบการขนสง่ ดงัตารางที ่5 และภาพที ่2  
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ตารางที ่5 การเปรยีบเทยีบเสน้ทางการขนสง่ชิน้สว่นอะไหล่เครือ่งยนต ์(ก่อนปรบัปรงุ) และเสน้ทางการ
ขนสง่จากการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์ดว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์ (หลงัปรบัปรุง) 

รายการ 

เส้นทางการขนส่ง
ท่ีได้จากการ

ส ารวจ  
(ก่อนปรบัปรงุ) 

เส้นทางการขนส่ง
ท่ีได้จากการ

วิเคราะหข้์อมูล 
(หลงัปรบัปรงุ) 

 

การเปล่ียนแปลงของ
ทรพัยากรท่ีใช้ 

ร้อยละการ
เปล่ียนแปลง
ของทรพัยากร

ท่ีใช้  
 

 

จ านวนจุดสง่สนิคา้ (ราย) 24 24 ประสทิธภิาพคงเดมิ 0.00  

ระยะทาง (กโิลเมตร)  1,139 1,004.96 ลดลง134.04 กโิลเมตร 11.77  

ระยะเวลา (ชัว่โมง นาท)ี  18 ชัว่โมง 42 นาท ี 14 ชัว่โมง 53 นาท ี ลดลง 3 ชัว่โมง 49 นาท ี 20.41  

จ านวนวนัทีว่ ิง่ (วนั) 6 5 ลดลง 1 วนั 16.67  

คา่น ้ามนัเชือ้เพลงิ (บาท)  5,195.91 4,582.62 ลดลง 613.29 บาท 11.80  

คา่แรง (บาท) 4,200 3,500 ลดลง 700 บาท 16.67  

 
       เสน้ทางก่อนปรบัปรงุ ทีไ่ดจ้ากการส ารวจ          เสน้ทางใหมห่ลงัการปรบัปรงุ ทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลู 

                    
ภาพที ่2 แผนทีแ่สดงการเปรยีบเทยีบเสน้ทางการขนสง่ชิน้สว่นอะไหลเ่ครือ่งยนต ์(ก่อนปรบัปรงุ) และเสน้ทางการ

ขนสง่จากการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรด์ว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์ (หลงัปรบัปรุง) 
 

5. สรปุผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรปุผลการศึกษา 

จากการศกึษาปัจจยัทีส่ง่ผลต่อความสญูเปล่าจากกระบวนการขนสง่ชิน้สว่นอะไหล่เครื่องยนต์ขา้งตน้ พบวา่ปัจจยั
ที่ส่งผลต่อความสูญเปล่ามากที่สุด ได้แก่ ปัจจยัด้านการขาดการวางแผนเสน้ทางเดนิรถล่วงหน้า รองลงมา ได้แก่ 
ปัจจยัดา้นระยะทางในการเดนิรถแต่ละวนัมากเกนิไป ผูว้จิยัจงึเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าจากกระบวนการ
ขนส่งไปยงัต าแหน่งรา้นคา้ 24 รายในจงัหวดักาฬสนิธุ์ จงัหวดัสารคามและจงัหวดัรอ้ยเอด็ โดยการประยุกต์ใชร้ะบบ
สารสนเทศภูมศิาสตรด์ว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์ พบวา่การขาดการวางแผนเสน้ทางเดนิรถล่วงหน้าท าใหใ้ชร้ะยะเวลา
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ขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องยนต์ค่อนข้างมาก ขณะที่การขนส่งยงัใช้วิธีการส่งสินค้าตามความเคยชินของผู้ขบั
ยานพาหนะเป็นหลกั จงึท าใหเ้กดิความสูญเปล่าจากกระบวนการขนส่ง โดยเฉพาะการใชท้รพัยากรในการขนส่ง ทัง้
ด้านระยะทาง ระยะเวลาในการเดนิทาง ตลอดจนน ้ามนัเชื้อเพลงิ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานเพื่อท างาน
ล่วงเวลา ผู้วจิยัจงึเสนอแนวทางการลดความสูญเปล่าจากกระบวนการขนส่งโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตรด์ว้ยอารค์จไีอเอสออนไลน์ โดยท าการวเิคราะห์การแก้ปัญหาการจดัเสน้ทางการเดนิรถขนส่ง (VRP) เพื่อ
ค านวณหาเสน้ทางทีส่ ัน้ทีสุ่ดในการขนสง่ พบว่าสามารถจดัเสน้ทางเดนิรถขนสง่ใหส้ามารถลดระยะทาง ลดระยะเวลา 
รวมถงึตน้ทุนทีใ่ชใ้นกระบวนการขนสง่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสอดคลอ้งกบัสภาพจรงิ เน่ืองจากระยะทางการขนสง่
สนิคา้จะแปรผนัตรงกนักบัตน้ทุนในการขนส่งสนิคา้ โดยใน 1 รอบการขนสง่สนิคา้สามารถลดระยะทางได้จาก 1,139 
กโิลเมตรเป็น 1,004.96 กโิลเมตร รวมถงึลดระยะเวลาในการขนสง่ได้จาก 18.42 ชัว่โมง เป็น 14.53 ชัว่โมง ขณะทีล่ด
จ านวนวนัทีใ่ชใ้นการวิง่ขนสง่สนิคา้จาก 6 วนัเหลอื 5 วนั สง่ผลใหส้ามารถลดต้นทุนค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิจาก 5,195.51 
เป็น 4,582.62 บาทและประหยดัค่าแรงจาก จาก 21,400 บาทต่อเดือนเป็น 20,000 บาทต่อเดือน หรอืสามารถลด
ต้นทุนในกระบวนการขนส่งทัง้น ้ามนัเชื้อเพลงิและค่าแรงรวมจาก 31,791.82 เหลอืเป็น 29,165.24 บาทต่อเดอืน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Villarreal et al. (2016a); Villarreal et al. (2016b) ที่มีการน าแนวคิดแบบลีน (Lean 
thinking) มาช่วยในการลดความสญูเปล่าในกระบวนการปรบัปรุงเสน้ทางการขนสง่แลว้พบว่าช่วยลดระยะทางและลด
เวลาในการขนส่งท าให้การขนส่งมปีระสทิธภิาพมากขึ้น ขณะที่อภิษฎา ไชยงามและธญัญรตัน์ ไชยคราม (2563); 
Karimipour et al., (2017); Suraraksa and Shin (2019) ทีพ่บว่าการวเิคราะหโ์ครงขา่ยโดยน าหลกัการแกปั้ญหาการ
จดัเสน้ทางการเดนิรถขนส่งมาใช้สามารถช่วยลดต้นทุน ลดระยะทาง รวมไปถงึลดระยะเวลาในการขนส่งสนิคา้และ
ระยะทางสัน้ทีสุ่ดเมื่อน าเสน้ทางทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหม์าเปรยีบเทยีบกบัสภาพปัจจุบนั รวมถงึยงัสอดคลอ้งกบั Osam 
(2020) ที่ได้ศกึษาเสน้ทางการจดัส่งสนิค้า โดยวเิคราะห์เสน้ทางการจดัส่งสนิค้าผ่านรูปแบบอาร์คจไีอเอสออนไลน์ 
พบวา่ หลงัจากการปรบัปรงุเสน้ทาง สามารถลดระยะทางและเวลาในการจดัสง่สนิคา้ สง่ผลใหล้ดตน้ทุนในการขนสง่ได ้
5.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผูบ้รหิารควรก าหนดนโยบายและสรา้งความตระหนักถงึความส าคญักบัการจดัเสน้ทางการขนส่งชิ้นส่วนอะไหล่
เครื่องยนต์ ใหช้ดัเจน ขณะทีผู่ป้ฏบิตังิานพจิารณาถงึความสญูเปล่าจากกระบวนการขนส่งเพื่อสามารถปฏบิตังิานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพโดยการน าเทคโนโลยรีะบบตดิตามยานพาหนะ (Global positioning system หรอื GPS) มาใชใ้น
การปฏิบตัิงาน เพื่อให้ผู้บรหิารได้ติดตามการเดนิรถขนส่งสนิค้าและสามารถตรวจสอบว่ารถขนส่งได้ใช้เสน้ทางที่
วางแผนไวห้รอืไม่ ได้แบบเรยีลไทม์ ตลอดจนสามารถตรวจสอบและควบคุมความเรว็ของรถขนส่งสนิค้าให้มคีวาม
ปลอดภยัมากขึน้ 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

การวจิยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาในสว่นของปัญหาการจดัเสน้ทางการเดนิรถ โดยมเีงือ่นไขเรื่องของกรอบเวลาเขา้มา
เกีย่วขอ้ง (VRP with time window หรอื VRPTW) โดยทีร่ถแต่ละคนัมขีอ้จ ากดัเรื่องความสามารถในการบรรทุกสนิคา้ 
และเวลาที่ใช้ในการขนส่งสนิค้าให้กบัลูกคา้แต่ละราย ที่กระจายตวัออกไปตามพื้นที่ให้บรกิาร ซึ่งลูกค้าแต่ละรายจะ
สามารถก าหนดชว่งเวลารบัสนิคา้ (Time window) ได ้และเป็นการอ านวยความสะดวกใหล้กูคา้มากขึน้ นอกจากน้ีควร
ศกึษาความสญูเปล่าในกระบวนการอื่นๆ ดงัเช่นกระบวนการโลจสิตกิส์ ตัง้แต่กจิกรรมด้านการบรหิารจดัการผลติ 
การตลาดและการบรกิารลูกค้า การจดัหาวตัถุดบิและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถงึการกระจายสนิค้าและการจดัการสนิค้า
คงคลงัหรอืการจดัส่งสนิค้า เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการด าเนินงานที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าและสามารถลด
ตน้ทุนใหก้บัสถานประกอบการต่อไป 
 
 
 

https://www.leanxacademy.com/single-post/Lean-thinking-8-wastes
https://www.leanxacademy.com/single-post/Lean-thinking-8-wastes
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