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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   

 ในปี 2561 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค่า 2,190.2 พันล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 13.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจ าปี (Nominal GDP) มีอัตราการ
ขยายตัว คิดเป็นร้อยละ 5.0 โดยขยายตัวตามการเติบโตของภาพรวมเศรษฐกิจภายในประเทศ 
เนื่องจาก การเพ่ิมขึ้นของอุปสงค์จากทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้การบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนและ การส่งออกไปยังตลาดประเทศคู่ค้าท่ีส าคัญเพ่ิมข้ึน 

 ในปี 2562 ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยคาดว่ามีมูลค่า 2,258.4 พันล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วน ร้อยละ 13.4 ต่อ GDP มีอัตราการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 3.1 เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
การขยายตัว ของเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีการชะลอตัว เนื่องจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่
ได้รับ ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน [1] 

 

ภาพ โครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ 

ที่มา: กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ สศช. 

 



 โดยสัดส่วนต้นทุนทั้ง 3 ประเภทต้นทุนการขนส่งสินค้าเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนเป็นอันดับที่ 1 มี
สัดส่วนร้อยละ 50.3 50.4 และ 49.7 ในปี 2560 2562 และ 2563 ตามล าดับ 

 ประกอบกับคุณปิยะนุช สถาพงศ์ภักดี นักวิเคราะห์อาวุโสของส านักวิจัยกรุงศรี กล่าวว่า การ
บริการขนส่งสินค้า (Mode of Transportation) ของประเทศไทยแบ่งได้เป็น 5 รูปแบบ ซึ่งปริมาณ
การขนส่งสินค้าทางถนนของประเทศไทยมีสัดส่วนร้อยละ 81 ของปริมาณการขนส่งสินค้ารวม (ข้อมูล
ปี 2559) เป็นผลมาจากที่ผ่านมารัฐบาลไทยให้การสนับสนุนและพัฒนาโครงข่ายถนนมากกว่าการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งรูปแบบอ่ืนๆ ท าให้มีระยะทางถนนครอบคลุมถึงร้อยละ 86.9 
ของเส้นทางขนส่งทั้งหมดของประเทศ อีกท้ังคุณลักษณะของการขนส่งทางถนนที่สามารถส่งตรงจากผู้
ส่ง (ต้นทาง) ถึงผู้รับ (ปลายทาง) (Door to Door Transport) และใช้เชื่อมโยงการขนส่งรูปแบบอ่ืนที่
ไม่สามารถให้บริการขนส่งจากต้นทางถึงปลายทางได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การขนส่งสินค้าทางราง ทาง
น้ า และทางอากาศ จะต้องใช้รถบรรทุกเป็น Feeder ขนถ่ายสินค้าต่อไปยังผู้รับปลายทาง  ท าให้การ
ขนส่งทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งหลัก และมีบทบาทสูงต่อภาคการขนส่งรวมของประเทศ [2] 
  

 ตาราง ระยะทางการขนส่งรวมภายในประเทศไทย ปี 2560 

 
 

 

ภาพ สัดส่วนรูปแบบการขนส่งภายในประเทศไทย ปี 2559 

      ที่มา: ปิยะนุช สถาพงศ์ภักดี ส านักวิจัยกรุงศรี 



 จากข้อมูลสถิติการขนส่งสินค้าดังกล่าว เห็นได้ว่าต้นทุนทางด้านการขนส่งยังเป็นต้นทุนที่มี
มูลค่าสูง เมื่อเทียบกับต้นทุนอ่ืนๆ ทางด้านโลจิสติกส์ ประกอบกับบริษัทกรณีศึกษาไม่มีเครื่องมือช่วย
ด้านการขนส่งสินค้าของบริษัท ทางผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าถ้าน าเครื่องมือ หรื อโปรแกรมการจัด
เส้นทางการขนส่งสินค้าเข้าไปจะสามารถลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าลงได้  โดยโปรแกรมการขนส่ง
สินค้าได้พัฒนามาจากการใช้ทฤษฎีการจัดเส้นทางการขนส่งแบบประหยัด [3] 

ตาราง สัดส่วนต้นทุนของบริษัทกรณีศึกษา 

ล าดับที่ ประเภทรถ 
ร้อยละ 
(%) 

1 ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง 9 
2 ต้นทุนด้านแรงงาน 48 
3 ต้นทุนค่าช าระหนี้ 5 
4 ต้นทุนค่าด าเนินงาน 38 

 

 

2. การด าเนินงาน 

 ปัจจุบันการจัดเส้นทางการขนส่งนั้นจะอาศัยประสบการณ์จากหัวหน้าฝ่ายขนส่งเป็นผู้
ก าหนดเส้นทางให้แก่พนักงานขับรถจัดส่งสินค้า ซึ่งได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต าแหน่งการจัดส่ง
สินค้าของลูกค้าแต่ละราย โดยแบ่งปริมาณสินค้าออกตามความเหมาะสมกับจ านวนรถที่ใช้ในการ
ขนส่ง รวมไปถึงต าแหน่งที่ตั้งของลูกค้าแต่ละรายว่าสามารถจัดเส้นทางไปในทางเดียวกัน ซึ่งต้อง
ค านึงถึงเวลาในการจัดส่งสินค้าแล้วเสร็จมาถึงบริษัทในเวลาท าการ โดยได้ให้ทางบริษัทคัดเลือกวันใน
การขนส่งสินค้าที่มีปริมาณสินค้าและลูกค้าใกล้เคียงกันน ามาพิจารณาการจัดเส้นทางเส้นทางของ
สถานประกอบการก่อนการใช้โปรแกรม Vehicle Routing Management [4] 

 



ตาราง ข้อมูลการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าแต่ละรายของบริษัทกรณีศึกษา 
 

 
 

 การจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าของบริษัทกรณีศึกษาเป็นไปด้วยความช านาญของพนักงานขับ
รถ ซึ่งจะไปส่งลูกค้าในบริเวณท่ีใกล้ที่สุดก่อน และไปส่งสินค้าในต าแหน่งต่อๆ ไป ดังภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพ ระยะทางการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าแต่ละรายของบริษัทกรณีศึกษา 



 บริษัทกรณีศึกษามีการขนส่งสินค้าไปตามความต้องการลูกค้าทั่วประเทศ โดยการแบ่ง
ออกเป็นโซนของจังหวัดต่างๆ ซึ่งข้อมูลการขนส่งสินค้าต้องรวบรวมหลังจากการปิดรับบริการของ
สถานประกอบการ เพ่ือน าข้อมูลการขนส่งสินค้ามาประมวลผลลงในโปรแกรมการจ าลองเส้นทางการ
ขนส่ง ซึ่งการด าเนินการเป็นการคัดเลือกโซนการขนส่งที่มีความถี่ในการขนส่งสินค้าในปริมาณมาก 
โดยการป้อนข้อมูลต าแหน่งพิกัดของลูกค้าแต่ละราย ดังภาพ 
 

 
 

ภาพ การป้อนข้อมูลต าแหน่งพิกัดลูกค้าแต่ละรายของบริษัทกรณีศึกษา 
 

 
 

ภาพ การค านวณเส้นทางการขนส่งสินค้าของโปรแกรมจ าลองเส้นทางการขนส่ง 



ตาราง สรุปผลการเปรียบเทียบการจัดเส้นทางของบริษัทกรณีศึกษากับการใช้โปรแกรมจ าลอง     
        เส้นทางการขนส่ง 

ครั้งที ่
ระยะทางท่ีจัด
ด้วยคนขับรถ 

ระยะทางท่ีจัด
ด้วยโปรแกรม 

ส่วนต่าง 
%ผลต่าง 

(Km/วัน) (Km/วัน) (Km/วัน) 
1 380.71 338.96 41.75 10.97% 
2 492.02 412.05 79.97 16.25% 
3 416.42 350.28 66.14 15.88% 
4 493.55 395.33 98.22 19.90% 
5 454.62 377.45 77.17 16.97% 

ค่าเฉลี่ย 447.46 374.81 72.65 16.24% 
 

3. สรุปผล 

 หลังจากการใช้โปรแกรมจ าลองเส้นทางการขนส่งสินค้าเมื่อเทียบกับการจัดเส้นทางการขนส่ง
ของบริษัทกรณีศึกษา ซึ่งเป็นการด าเนินการปกติประจ าวันของบริษัทกรณีศึกษา และใช้ปัจจัยในการ
พิจารณาคือ ระยะทางการขนส่งสินค้า สามารถสรุปผลได้ดังนี้ การจัดเส้นทางของบริษัทกรณีศึกษา มี
การวิ่งรถขนส่งสินค้าน้อยที่สุด 380.71 กิโลเมตร และระยะทางการขนส่งมากที่สุด 493.55 กิโลเมตร 
โดยมีระยะทางการขนส่งเฉลี่ย 447.46 กิโลเมตร และเมื่อน าโปรแกรมจ าลองเส้นทางการขนส่งไป
ด าเนินการ โดยเป็นลูกค้ารายเดียวกัน และอ้างอิงเส้นทางจากพิกัดแผนที่ของ Google สามารถจัด
เส้นทางการขนส่งสินค้าน้อยที่สุด  338.96 กิโลเมตร และระยะทางการขนส่งมากที่สุด 412.05 
กิโลเมตร โดยมีระยะทางการขนส่งเฉลี่ย 374.81 กิโลเมตร สามารถลดระยะทางการขนส่งจากการจัด
เส้นทางการขนส่งของบริษัทกรณีศึกษาเฉลี่ย 72.65 กิโลเมตรต่อวัน 
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