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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั ในหลายๆ ธุรกิจประสบปั ญหาต้นทุนการขนส่งทีน่ ับเป็ นต้นทุนทีส่ าํ คัญทัง้ ในส่วนการจัดหา
วัตถุ ดบิ การผลิต การขายและการจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการกระทบต่อต้นทุนรวมของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึง่ ในงานวิจยั นี้คณะผูว้ จิ ยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแนวทางการลดค่าใช้จ่าย
ทางด้านเชือ้ เพลิงและกําหนดปริมาณการขนส่งทีแ่ น่ นอนให้แก่บริษทั จําหน่ ายอุปกรณ์ประดับยนต์
ในจัง หวัด สุร ิน ทร์ ที่ต้อ งกระจายสิน ค้า แก่ ลูก ค้า ในประเทศไทย คณะผู้ว ิจ ยั ประยุก ต์ใ ช้ว ิธีท าง
ฮิวริสติกส์ 2 วิธี ในการจัดเส้นทางการเดินรถในรอบการขนส่ง 1 เดือน คือ วิธกี ารเดินทางจากเมือง
ที่ใ กล้ท่ีสุ ด และอัล กอลิทึม แบบประหยัด ที่ม ีก ารปรับ ปรุ ง คํา ตอบโดยใช้ต ัว แบบของปั ญ หาการ
บทความวิจัย
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เดินทางของพนักงานขาย โดยใช้ฟังก์ชนั Solver ในโปรแกรม Microsoft Excel ในการหาคําตอบที่
ดีทส่ี ดุ ของแต่ละเส้นทาง ผลการเปรียบเทียบพบว่าต้นทุนการขนส่งรวมทีไ่ ด้จากการจัดเส้นทางเดิน
รถด้ว ยวิธีก ารอัล กอริทึม แบบประหยัด ร่ ว มกับ ตัว แบบปั ญ หา TSP จะมีต้น ทุ น การขนส่ ง รวม
21,099.70 บาท แต่ ห ากใช้ ว ิธีก ารเดิน ทางจากเมือ งที่ใ กล้ท่ีสุ ด จะมีค่ า ต้ น ทุ น การขนส่ ง รวม
20,647.38 บาท ดังนัน้ แนวทางในการจัดเส้นทางการเดินรถจึงควรใช้ผลจากวิธกี ารเดินทางจาก
เมืองทีใ่ กล้.
คําสําคัญ: การจัดเส้นทาง, วิธกี ารเดินทางจากเมืองทีใ่ กล้ทส่ี ุด, อัลกอลิทมึ แบบประหยัด, ปั ญหา
การเดินทางของพนักงานขาย
ABSTRACT
Nowadays several businesses face with the capital cost, especially transportation cost. The
main cost are material procurement, production, product selling and distribution. Also,
transportation cost also affects the total cost of product and service. This research aimed to
study the solution for reducing the transportation cost, mainly need to reduce the petrol cost,
a part of transportation cost and determine the definite quantity of products for a car
accessory company in Surin province, who distributes products to customers located around
Thailand. Researchers applied 2 heuristics methods, the first is nearest neighbor heuristics
and other is saving algorithm which improved delivery network using traveling salesman
problem model (TSP model) and used solver function in Excel to find the optimal delivery
network. The results showed that transportation cost from the saving algorithm with TSP
model was 21,099.70 Baht but using the nearest neighbor heuristics, the transportation cost
was 20,647.38 Baht. Therefore, solution for routing the vehicle should be the results from
the nearest neighbor heuristics
KEYWORDS: vehicle routing, nearest neighbor algorithm, saving algorithms, traveling
salesman problem
1. บทนํา
รถยนต์ ถือเป็ น ปั จจัยอีกปั จจัยหนึ่ งที่คนให้ความสําคัญรองจากปั จจัยสี่ นอกจากให้ความ
สะดวกสบายในการเดินทางแล้วยังช่วยบ่งบอกรสนิยมและฐานะของผูข้ บั ขีอ่ กี ด้วย ทําให้ตลาดรถยนต์
ยังคงมีความน่ าสนใจ [1] และมีแนวโน้ มในการเติบโตทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยสถิตกิ ารจด
ทะเบียนรถใหม่ในปี 2560 เพิม่ ขึน้ จากปี 2559 รวมร้อยละ 6.99 [2] ทัง้ นี้สบื เนื่องมาจากราคานํ้ามันที่
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ลดระดับลงประกอบกับพลังงานทางเลือกทีม่ รี องรับมากขึน้ ทําให้การตัดสินใจซื้อรถยนต์ยงั คงสูงขึน้
สวนทางกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ นอกจากนี้ผใู้ ช้รถยังต้องการสิง่ ทีต่ อบสนองความต้องการ
ด้านอื่นๆ อีกทีท่ าํ ให้ผใู้ ช้รถเกิดความพึงพอใจ เช่น ชุดอุปกรณ์ประดับยนต์ ซึง่ ได้กลายมาเป็ นสินค้าที่
ผูบ้ ริโภคซือ้ เพือ่ ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์และจิตใจของของผูใ้ ช้รถเองแม้วา่ จะมีราคาสูง [3]
จากสาเหตุดงั กล่าวจึงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนประดับยนต์ทงั ้ ในการผลิตชิ้นส่วนประดับยนต์
เพื่อป้ อนให้โรงงานประกอบรถยนต์โดยตรงแล้วยังส่งผลดีต่อยอดขายของบริษทั หรือร้านจําหน่ าย
อุปกรณ์ประดับยนต์อกี ด้วย
ปั จจุบนั การแข่งขันในตลาดมีเพิม่ มากขึน้ ธุรกิจต่างๆ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีเป้ าหมาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากทีส่ ุด โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์กรทีต่ อ้ งอาศัยการขนส่ง
เป็ นกิจกรรมหลักจะได้รบั ผลกระทบโดยตรง จึงควรมีการนําความรูท้ างโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดเส้นทางสําหรับยานพาหนะในการจัดส่งสินค้าให้มปี ระสิทธิภาพเพื่อลดระยะทางและลดต้นทุนการ
ขนส่ง ให้มศี กั ยภาพในการแข่งขันเพิม่ มากขึน้ จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้นผูว้ จิ ยั จึงมุ่งศึกษาปั ญหาที่
เกิดขึน้ จริงในการจัดเส้นทางยานพาหนะสําหรับขนส่งอุปกรณ์ประดับยนต์ของบริษทั กรณีศกึ ษาใน
จังหวัดสุรนิ ทร์ ไปยังลูกค้าซึง่ เป็ นตัวแทนจําหน่ายทีก่ ระจายตัวอยูท่ วประเทศไทยจํ
ั่
านวน 20 แห่ง ซึง่
ในเส้นทางการขนส่งเดิมเกิดต้นทุนเชือ้ เพลิงจํานวนมากและปริมาณในการขนส่งทีไ่ ม่แน่นอน
ในงานวิจยั นี้ ได้เล็งเห็นถึงปั ญหาดังกล่าวจึงได้นําวิธีการแก้ปัญหาวิธีฮ ิวริสติกส์โดยวิธีการ
เดิน ทางจากเมือ งที่ใ กล้ ท่ีสุ ด หรือ เมือ งพรมแดนและวิธีก ารแก้ ปั ญ หาการจัด เส้น ทางสํ า หรับ
ยานพาหนะอัลกอลิทมึ แบบประหยัดมาใช้ในการสร้างทัวร์ย่อยของการจัดเส้นทางยานพาหนะขนส่ง
จากนัน้ ปรับปรุงคําตอบโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงด้วยตัวแบบปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย
เพื่อหาเส้นทางการขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านเชือ้ เพลิงและมีปริมาณขนส่ง
ทีแ่ น่นอน
2. ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา
2.1 การจัดเส้นทางการเดิ นรถ (Vehicle routing)
ปั ญหาการจัดเส้นทางสําหรับยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem, VRP) คือ ปั ญหาการ
ตัดสิน ใจเลือกทางเลือกที่ดีท่สี ุดในการเคลื่อนย้ายวัตถุ โดยการหาวิธีการวางแผนจัดลําดับและ
เส้นทางการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าหรือผูบ้ ริโภคทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุดเพื่อให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจในบริการ [4] เป้ าหมายสําคัญของปั ญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะคือ การพยายาม
ออกแบบกลุ่มของยานพาหนะทุกคัน ให้มกี ารเดินทางโดยใช้ต้นทุนตํ่าที่สุด ซึ่งมีจุดเริม่ ต้นและ
สิน้ สุดทีศ่ นู ย์กระจายสินค้า ยานพาหนะวิง่ ไปตามเส้นทางทีจ่ ะส่งสินค้าโดยพิจารณาถึงเงือ่ นไขหรือ
ข้อ จํา กัด ต่ า งๆด้ว ย เช่น เวลา จํา นวนยานพาหนะ ระยะทาง เป็ น ต้น ซึ่ง ในการแก้ปั ญหาทาง
บทความวิจัย
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คณิตศาสตร์ถอื ว่าเป็ นปั ญหาประเภท NP-hard [5] การใช้วธิ กี ารแม่นตรง (Exact method) ในการ
หาคําตอบจะมีประสิทธิภาพในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก แต่ในความเป็ นจริงปั ญหามักมีขนาดใหญ่จงึ
นิ ยมใช้วธิ ีการทางฮิวริสติกส์ (Heuristics) และเมตะฮิวริสติกส์ (Metahueristics) มาประยุกต์ใช้
ในทางปฏิบตั มิ ากกว่า
ในงานวิจยั นี้เลือกใช้วธิ กี ารทางฮิวริสติกส์เป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้ในการจัดเส้นทาง ซึ่งวิธกี ารทาง
ฮิวริสติกส์น้ีเป็ นหนึ่งในเทคนิคทีใ่ ช้แก้ปัญหาเส้นทางในการค้นหาคําตอบทีเ่ หมาะสมและให้คําตอบ
ทีร่ วดเร็ว โดยคําตอบทีไ่ ด้ตอ้ งเป็ นคําตอบทีด่ เี พียงพอและสามารถยอมรับได้ รูปแบบการแก้ปัญหา
และการค้นหาคําตอบเป็ นวิธกี ารคิดโดยใช้สามัญสํานึกของมนุ ษย์เข้าช่วยในการแก้ไขปั ญหาอย่าง
ง่ายและมีความสมเหตุสมผล ซึง่ แยกรายละเอียดของขัน้ ตอนได้ดงั นี้
2.1.1 ระยะที่ 1: การสร้างทัวร์ (Tour construction)
ในขัน้ ตอนนี้เป็ นวิธกี ารสร้างทัวร์ยอ่ ย (Subtour) ทีเ่ ป็ นไปได้จากคลังเก็บสินค้าหรือศูนย์การ
กระจายสินค้าแต่ในทีน่ ้ีคอื บริษทั กรณีศกึ ษาไปสู่จุดลูกค้าโดยการคํานึงถึงข้อจํากัดต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
และพยายามลดค่าใช้จา่ ยให้มากทีส่ ดุ วิธกี ารแก้ปัญหาเส้นทางทีผ่ วู้ จิ ยั เลือกใช้ม ี 2 วิธดี งั นี้
1) วิ ธี ก ารเดินทางจากเมื อ งที่ ใ กล้ ที่ สุ ด หรื อ เมื อ งพรมแดน (Nearest neighbor
heuristics) ซึ่งวิธนี ้ีกําหนดเส้นทางการเดินทางของยานพาหนะขนส่ง โดยเลือกเส้นทางทีส่ นั ้ ทีส่ ุด
[6] โดยสร้างเส้นทางจากบริษทั (DC) ไปยังลูกค้ารายต่างๆ ซึ่งเส้นทางเริม่ ต้นคือบริษทั และเลือก
เดินทางไปยังลูกค้าที่มรี ะยะทางใกล้ท่สี ุด จากนัน้ ค้นหาลูกค้าที่ยงั ไม่ได้จดั เข้าไปในเส้นทางจาก
บัญชีรายชื่อลูกค้าและมีระยะทางสัน้ ทีส่ ุดทีใ่ กล้กบั ลูกค้ารายก่อนหน้าทีเ่ ลือกไป กระทําซํ้าจนกว่า
ลูกค้าทุกรายจะถูกจัดเข้าเส้นทาง ซึง่ ปริมาณความต้องการรวมต้องไม่เกินความจุของยานพาหนะ
เมื่อความต้องการรวมของลูกค้าเกินข้อจํากัดของยานพาหนะให้หยุดเลือกเส้นทาง โดยให้เลือก
เดินทางกลับไปยังบริษทั แล้วจึงกระทําซํ้าในขัน้ ตอนทีก่ ล่าวมาไปเรือ่ ยๆ จนกว่าลูกค้าทุกรายจะถูก
จัดเข้าในเส้นทาง
2) วิ ธีการอัลกอลิ ทึมแบบประหยัด (Saving algorithm) ในปี ค.ศ. 1964 Clarke and
Wright นักวิจยั ในประเทศอังกฤษได้นําเสนอการจัดเส้นทางยานพาหนะทีม่ คี วามต้องการของลูกค้า
หลายรายและยานพาหนะมีความจุหลายขนาดส่งสินค้าออกจากคลังพัสดุแห่งเดียว โดยพัฒนา
ขัน้ ตอนให้สามารถเลือกเส้นทางยานพาหนะทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด และผลทีไ่ ด้จากการแก้ปัญหานี้คอื ทํา
ให้ทราบจํานวนยานพาหนะทีจ่ ะใช้ในการขนส่ง และปริมาณสินค้าทีข่ นส่งโดยยานพาหนะแต่ละคัน
[7] โดยมีวธิ ใี นการดําเนินงานดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 เลือกจุดเริม่ ต้นจากจุดกระจายสินค้าขึน้ มาหนึ่งจุดให้เป็ นจุดทีห่ นึ่ง
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ขัน้ ตอนที่ 2 คํานวณค่าของระยะทางในการขนส่งทีป่ ระหยัด (Saving cost) หรือค่า Sij ซึ่งก็
คือความประหยัดระหว่างจุด i และ j โดยที่ i,j คือลูกค้าหรือตัวแทนจําหน่ าย และ D คือจุดกระจาย
สินค้าหรือบริษทั โดยในงานวิจยั นี้ใช้คา่ ระยะทางในการคํานวณค่า Sij ด้วยสมการที่ (1)
Sij = CiD + CDj – Cij

(1)

รูปที่ 1 แนวคิ ดของค่าความประหยัด [8]
ขัน้ ตอนที่ 3 เรียงลําดับค่า Sij จากมากไปหาน้อย
ขัน้ ตอนที่ 4 สร้างเส้นทางของยานพาหนะโดยเชือ่ มจุด i และ j ทีม่ คี า่ Sij มากทีส่ ดุ
ขัน้ ตอนที่ 5 ทําซํ้าจนกว่าจะจัดเส้นทางได้ครบ โดยมีเงือ่ นไขของข้อจํากัดในการเดินทางแต่
ละยานพาหนะจะต้องมีสนิ ค้าไม่เกินความจุของยานพาหนะ และต้องใช้เวลาในการเดินทางไม่เกิน
ระยะเวลาที่กําหนด แสดงดังรูปที่ 1 อัลกอริทึมแบบประหยัดเป็ นทฤษฎีท่เี ป็ นที่ยอมรับในการ
จัดการปั ญหาการขนส่งยานพาหนะ ใจความของทฤษฎีไม่ซบั ซ้อน ค่าความประหยัด (Sij) ทีไ่ ด้คอื
ระยะทางทีส่ ามารถลดได้ระหว่างลูกค้าใดๆ หากเกิดค่าความประหยัดสูงก็หมายความว่าสามารถ
ลดระยะทางได้มาก
2.1.2 ระยะที่ 2: การปรับปรุงทัวร์ (Tour improvement)
ในระยะที่ 2 เป็ นการค้นหาทัวร์ทด่ี ที ส่ี ุดจากทัวร์ย่อยเริม่ ต้นทีส่ ร้างไว้จากวิธกี ารอัลกอริทมึ
แบบประหยัดในระยะที่ 1 เป็ นการปรับปรุงคําตอบ (Improvement solution) ทีโ่ ดยใช้โปรแกรมเชิง
เส้นจํานวนเต็มแบบทวิภาค (Binary integer linear programming) ซึ่งเป็ นหนึ่งในเทคนิคทีน่ ิยมใช้
อย่างแพร่หลายในปั ญหาการกําหนดงานหรือปั ญหาการขนส่ง [9] โดยใช้ตวั แบบทางคณิตศาสตร์
ของปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย ในการหาคําตอบทีด่ ที ส่ี ุด (Optimal solution) ของแต่ละ
เส้นทางทีไ่ ด้เบือ้ งต้นจากอัลกอลิทมึ แบบประหยัด โดยมีเป้ าหมายเพือ่ ให้ได้คา่ ขนส่งทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ
ปั ญหาการเดินทางของพนักงาน (Traveling salesman problem, TSP) ตัวแบบปั ญหา TSP
นิยมใช้ในการตัดสินใจหาเส้นทางการเดินทางเมื่อมีจุดหรือสถานที่ท่ตี ้องเดินทางไป k จุด โดยการ
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เดินทางจะเริม่ จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและเส้นทางการเดินทางต้องผ่านทุกสถานที่ k จุดเพียง
สถานทีล่ ะ 1 ครัง้ และท้ายทีส่ ุดจะกลับมายังสถานทีเ่ ดิมทีเ่ ริม่ ต้นเหมือนการเดินวนรอบ ซึง่ ในเงือ่ นไข
บังคับแต่ขอ้ จะเป็ นตัวแสดงข้อจํากัดของปั ญหานี้ ซึ่งสามารถแสดงตัวแบบทางคณิตศาสตร์สําหรับ
ปั ญหา TSP กรณีตงั ้ ข้อสมมติฐานว่าไม่มขี อ้ จํากัดทางทรัพยากรนํ้ามันเชือ้ เพลิง ได้ดงั นี้ [10]
ดัชนี:
I,j ตัวแทนจําหน่ายรายที่ I หรือ j (I,j = 1...k)
พารามิเตอร์:
Z ต้นทุนรวมการขนส่ง
Cij ต้นทุนนํ้ามันเชือ้ เพลิงจากจุด i ไปจุด j
k จํานวนตัวแทนจําหน่าย
U จํานวนตัวแทนจําหน่ายทีอ่ ยูใ่ นเส้นทาง
V จํานวนตัวแทนจําหน่ายทัง้ หมด
ตัวแปรตัดสินใจ:
Xij = 1 เมือ่ มีการเดินทางจากจุด i ไปจุด j
0 เมือ่ ไม่มกี ารเดินทางจากจุด i ไปจุด j
สมการเป้ าหมาย:
ต้นทุนรวมการขนส่งทีต่ ่ําทีส่ ุด ซึ่งในทีน่ ้ีพจิ ารณาจากค่านํ้ ามันเชือ้ เพลิงในการขนส่งทัง้ หมด
ทุกเส้นทาง ดังสมการที่ (2)
Min Z =

∑C X
i≠ j

ij ij

(2)

เงือ่ นไขบังคับ:
1) การเดินทางออกจากจุด i ใดๆ ต้องมีค่าเท่ากับ 1 (ณ จุดใดๆ สามารถเดินทางออกได้
เพียงครัง้ เดียว) ดังสมการที่ (3)
k

=
∑ Xij 1
j =1

, ∀i

(3)

2) การเดินทางเข้าจุด i ใดๆ ต้องมีคา่ เท่ากับ 1 (ณ จุดใดๆ สามารถเดินทางเข้าได้เพียงครัง้
เดียว) ดังสมการที่ (4)
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=
∑ Xij 1
i =1

, ∀j

75
(4)

3) ต้องไม่มกี ารเกิดการเดินทางย่อย (Subtour) ขึน้ หมายความว่า ในการเดินทางเริม่ ต้น
จากจุดใดจุดหนึ่งต้องเดินทางผ่านให้ครบทุกจุดทีเ่ หลือและต้องไม่มกี ารแตกสายของวงรอบใหม่ของ
การเดินทางเส้นทางย่อยอื่นๆ ขึน้ ดังสมการที่ (5)
k

∑X
i,j∈U

ij

≤ U −1

,U ⊂ V,2 ≤ U ≤ k − 2

(5)

จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดเส้นทางการเดินรถขององค์กรต่างๆ ทัง้ ในภาครัฐ
และเอกชนพบว่า การประยุกต์ใช้วธิ กี ารจัดเส้นทางรูปแบบต่างๆ สามารถช่วยลดระยะทางการ
เดินทางและช่วยให้องค์กรลดต้นทุนค่าขนส่งลงได้ เช่น 1) การการประยุกต์ฮวิ ริสติกส์สาํ หรับปั ญหา
การจัดเส้น ทางการเดิน รถขนส่งอิฐบล็อกโดยมีก ารจํากัดเวลาการเดินรถบรรทุกขนาดใหญ่ ใ น
กรุงเทพมหานคร โดยจัดกลุ่มลูกค้าพืน้ ทีท่ ม่ี เี งือ่ นไขการจํากัดช่วงเวลาในการเดินรถและกลุ่มลูกค้า
ในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ จากนัน้ สร้างคําตอบเริม่ ต้นด้วยอัลกอริทมึ แบบประหยัดและปรับปรุงด้วยวิธกี ารค้นหา
คําตอบเฉพาะที่ สามารถลดระยะทางจากเดิมร้อยละ 9.70 [11] 2) ในโรงงานนํ้ าดื่ม จ.เชียงราย
แบ่งพืน้ ทีก่ ารบริการลูกค้าและประยุกต์ใช้อลั กอริทมึ แบบประหยัดในการจัดเส้นทาง จากนัน้ ใช้ตวั
แบบปั ญ หา TSP ในการปรับ ปรุ ง คํา ตอบทํา ให้ไ ด้เ ส้น ทางลดลงร้อ ยละ 4.16 [12] และ 3) ใน
มหาวิทยาลัยวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่พจิ ารณาการจัดเส้นทางการเก็บขยะมูลฝอย
รอบมหาวิทยาลัยกรณี 1 และ 2 เส้นทาง เปรียบเทียบผลจากการใช้อลั กอริทมึ แบบประหยัดและ
ฟั งก์ชนั วิธกี ารเชิงวิวฒ
ั นาการ พบว่า ทัง้ สองกรณีผลที่ได้จากฟั งก์ชนั วิธกี ารเชิงวิวฒ
ั นาการให้
ผลรวมระยะทางทีน่ ้อยกว่า ซึ่งกรณี 1 เส้นทางสามารถช่วยลดลงระยะทางลงจากการรูปแบบการ
เดินรถปกติถงึ ร้อยละ 36.75 [13]
3. วิ ธีการศึกษา
3.1 การวิ เคราะห์ข้อมูลเบือ้ งต้น
การจัด เส้น ทางการขนส่ ง ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพจํ า เป็ นต้ อ งศึก ษาสภาพปั จ จุ บ ัน ของบริษั ท
กรณีศกึ ษาในด้านการจัดการเดินรถขนส่ง และเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับปั ญหาเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้า ซึง่ จะมีทงั ้ ข้อมูลปฐมภูมทิ ไ่ี ด้จากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการ
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ทีเ่ ป็ นเจ้าของบริษทั กรณีศกึ ษา และข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากข้อมูลสารสนเทศทีบ่ ริษทั ได้เก็บรวบรวมไว้
อยูแ่ ล้วดังนี้
1) ตําแหน่ งศูนย์กระจายสินค้าทีท่ วั ร์จะต้องเริม่ ต้นและสิน้ สุด คือบริษทั กรณีศกึ ษาในจังหวัด
สุรนิ ทร์ ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นพิกดั (X,Y) บน Google maps ที่ (14.88,103.49)
2) กลุ่มลูกค้าทีม่ ปี ริมาณการสังสิ
่ นค้า ซึ่งในทีน่ ้ีลกู ค้าคือตัวแทนจําหน่ ายทีเ่ ป็ นลูกค้าซึง่ อยูใ่ น
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยจํานวน 20
แห่ง แสดงพิกดั ทีต่ งั ้ (X,Y) บน Google maps และปริมาณความต้องการสินค้าในเดือนหนึ่งๆ ได้ดงั
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริ มาณความต้องการสิ นค้ารายเดือนของตัวแทนจําหน่ ายแต่ละแห่ง
แห่ง
ที่

พิ กดั (X,Y)

ปริ มาณความ
ต้องการ (กก.)

แห่ง
ที่

พิ กดั (X,Y)

ปริ มาณความ
ต้องการ (กก.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(15.12,104.32)
(15.61,105.03)
(15.82,103.89)
(16.18,103.3)
(14.59,103.41)
(13.74,100.78)
(14.67,100.46)
(13.59,100.61)
(13.83,99.86)
(14.02,99.54)

140
155
280
210
75
200
150
350
250
175

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(12.81,99.98)
(15.81,102.04)
(12.38,99.86)
(10.23,99.09)
(7.91,98.37)
(16.39,103.37)
(14.64,102.79)
(14.97,102.1)
(13.68,100.12)
(14.60,101.00)

210
300
250
560
850
210
80
450
325
280

3) ระยะทางระหว่างลูกค้ากับลูกค้า และลูกค้ากับศูนย์กระจายสินค้า เพื่อพิจารณาระยะทาง
ขนส่งทีเ่ หมาะสมที่สุดในการขนส่งอุปกรณ์ประดับยนต์ของบริษทั กรณีศกึ ษาทีถ่ อื เป็ นจุดกระจาย
สินค้า (Distribution center, DC) กับของตัวแทนจําหน่ าย โดยแสดงระยะทางระหว่างจุดแต่ละจุด
ซึง่ สามารถดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เมตริ กซ์ระยะทางระหว่างจุดใดๆ (หน่ วย: กม.)
i/j
DC
1
2
3
4
5
DC
107 221 127 173 35
1
107
114 115 186 139
2
221 114
157 230 252
3
127 115 157
75 165
4
173 186 230 75
208
5
35 139 252 165 208
6
436 544 665 523 479 413
7
384 491 612 471 426 361
8
450 558 678 537 493 427
9
497 604 731 583 539 474
10 514 627 753 606 562 496
11 596 703 830 683 638 573
12 233 285 395 244 166 265
13 649 757 877 736 692 626
14 922 1029 1150 1008 964 899
15 1267 1375 1502 1354 1310 1244
16 204 206 249 99
30 240
17
96 203 316 218 208 73
18 173 278 394 259 215 174
19 472 579 700 157 514 449
20 309 417 540 400 354 289

6
436
544
665
523
479
413
130
35
113
176
203
343
256
528
877
511
354
267
101
127

7
384
491
612
471
426
361
130
140
174
152
285
259
338
610
956
453
286
209
157
75

8
450
558
678
537
493
427
35
140
106
151
172
359
225
497
843
527
361
284
81
141

9
497
604
731
583
539
474
113
174
106
110
138
398
192
464
810
566
400
323
46
187

10
514
627
753
606
562
496
176
152
151
110
185
420
238
510
846
588
421
344
92
205

11
596
703
830
683
638
573
203
285
172
138
185

12
233
285
395
244
166
265
343
259
359
398
420
505

505
62 554
334 826
680 1172
637 189
506 216
429 108
139 377
287 216

13
649
757
877
736
692
626
256
338
225
192
238
62
554
283
629
726
559
482
192
340

14
922
1029
1150
1008
964
899
528
610
497
464
510
334
826
283

15
1267
1375
1502
1354
1310
1244
877
956
843
810
846
680
1172
629
356

356
998 1347
831 1181
754 1103
464 813
612 958

16
17
18
204 96 173
206 203 278
249 316 394
99 218 259
30 208 215
240 73 174
511 354 267
453 286 209
527 361 284
566 400 323
588 421 344
637 506 429
189 216 108
726 559 482
998 831 754
1347 1181 1103
239 254
239
102
254 102
544 377 300
384 217 140

19
472
579
700
157
514
449
101
157
81
46
92
139
377
192
464
813
544
377
300

20
309
417
540
400
354
289
127
75
141
187
205
287
216
340
612
958
384
217
140
163

163

4) ในงานวิจยั นี้พจิ ารณาต้นทุนการขนส่งเพียงค่านํ้ ามันเชื้อเพลิงของบริษทั กรณีศกึ ษาทีใ่ ช้
ยานพาหนะขนส่งเป็ นรถบรรทุก 4 ล้อ ขนาดบรรทุก 1,000 กก. ขับเคลื่อนด้วยนํ้ ามันเชือ้ เพลิงทีม่ ี
อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามัน 9.8 กม.ต่อลิตร
3.2 แก้ ปั ญ หาการขนส่ ง ด้ ว ยวิ ธี ก ารเดิ น ทางจากเมื อ งที่ ใ กล้ ที่ สุ ด (Nearest neighbor
heuristics) และวิ ธีการอัลกอลิ ทึมแบบประหยัด (Saving algorithm)
สร้างทัวร์ยอ่ ยของโครงข่ายเส้นทางการเดินรถขนส่งอุปกรณ์ประดับยนต์จากบริษทั กรณีศกึ ษา
ที่ จ.สุรนิ ทร์ ไปสูต่ วั แทนจําหน่ ายทีอ่ ยู่ ณ จุดต่างๆ ทัวประเทศไทย
่
20 แห่ง โดยใช้วธิ ฮี วิ ริสติกส์ 2
วิธี คือ 1) วิธกี ารเดินทางจากเมืองที่ใกล้ท่สี ุดหรือเมืองพรมแดน และ 2) วิธกี ารอัลกอลิทมึ แบบ
ประหยัดการ ซึง่ ในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งนี้จะพิจารณาข้อจํากัดของนํ้าหนัก
การบรรทุกของรถขนส่ง และมีเป้ าหมายเพือ่ ลดต้นทุนนํ้ามันเชือ้ เพลิง
3.3 ปรับ ปรุ ง คํ า ตอบด้ ว ยตั ว แบบของปั ญ หาการเดิ นทางของพนั ก งาน (Traveling
salesman problem, TSP) และเปรียบเทียบผลลัพธ์
เมื่อ ได้ท ัว ร์ ย่ อ ยของโครงข่ า ยเส้น ทางการเดิน รถขนส่ ง จากข้อ 3.2 แล้ว สํ า หรับ วิธีก าร
อัลกอลิทมึ แบบประหยัดสามารถใช้ตวั แบบปั ญหา TSP ปรับปรุงคําตอบในแต่ละเส้นทางทัวร์ยอ่ ยได้
โดยมีเป้ าหมายเพือ่ ให้เกิดการจัดลําดับของตัวแทนจําหน่ายในแต่ละเส้นทางทัวร์ยอ่ ย โดยพิจารณา
บทความวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

78

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.9 No.1 January-April 2019

จากระยะทางทีส่ ง่ ผลค่านํ้ามันเชือ้ เพลิงเป็ นสําคัญ จากนัน้ เมือ่ ได้รปู แบบการจัดเส้นทางทัง้ หมดแล้ว
ให้พจิ ารณาต้นทุนการขนส่งรวมเพือ่ เปรียบเทียบว่ารูปแบบการจัดเส้นทางการเดินรถจากวิธใี ด ก่อ
ให้ตน้ ทุนการขนส่งรวมทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ
3.4 สรุปผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั เลือกรูปแบบการจัดเส้นทางที่ดที ่สี ุด เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดเส้นทางการเดินรถ
ขนส่งอุปกรณ์ประดับยนต์ของบริษทั กรณีศกึ ษา
4. ผลการดําเนิ นการวิ จยั
4.1 ผลการจัดเส้นทางการเดิ นรถ
จากตําแหน่งของบริษทั กรณีศกึ ษาทีต่ งั ้ อยูใ่ นจังหวัดสุรนิ ทร์ ในแต่ละเดือนต้องส่งสินค้าประดับ
ยนต์ไปยังตัวแทนจําหน่ ายทีก่ ระจายอยู่ทวประเทศทั
ั่
ง้ 20 แห่ง ซึ่งจากเมตริกซ์ระยะทางซึง่ เป็ นผล
ที่ได้มาจากการใช้ Google maps วัดระยะทางระหว่างจุดแต่ละจุด และต้นทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิงที่
นํ ามาใช้ในการคิดต้นทุน การขนส่งสามารถคํานวณได้จากสมการที่ (6) โดยอ้างอิงราคานํ้ ามัน
เชือ้ เพลิง (ดีเซล) ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 อยูท่ ร่ี าคา 25.19 บาทต่อลิตร [14]
ต้นทุนนํ้ามันเชือ้ เพลิงต่อกิโลเมตร (บาท/กม.) =

ราคานํ้ามันเชือ้ เพลิง (บาท/ลิตร)
(6)
อัตราการสิน้ เปลืองนํ้ามัน (กม./ลิตร)

เมื่อแทนค่าจะได้ตน้ ทุนนํ้ ามันเชื้อเพลิงต่อกิโลเมตร จะมีค่าเท่ากับ

และเมือ่ จัดเส้นทางด้วยวิธกี ารต่างๆ สามารถแสดงผลได้ดงั นี้

25.19
= 2.57 บาท/กม.
9.8

4.1.1 ผลการจัด เส้ น ทางการเดิ น รถด้ ว ยวิ ธี ก ารเดิ น ทางจากเมื อ งที่ ใ กล้ ที่ สุ ด (Nearest
neighbor heuristics)
เส้น ทางการขนส่ง ที่ไ ด้จ ากวิธีก ารเดิน ทางจากเมือ งที่ใ กล้ท่ีสุ ด มีท ัว ร์ย่อ ยรวมทัง้ สิ้น 6
เส้นทาง สามารถแสดงเส้นทางแต่ละเส้นได้ดงั ตารางที่ 3 คิดเป็ นระยะทางรวม 8,034 กม. และมี
ต้นทุนทางด้านเชือ้ เพลิงรวม 2.57x8,034= 20,647.38 บาท
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ตารางที่ 3 เส้นทางการขนส่งของบริ ษทั กรณี ศึกษาด้วยวิ ธีการเดิ นทางจากเมืองที่ใกล้ที่สดุ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

เส้นทาง
นํ้าหนักบรรทุก (กก.) ระยะทาง (กม.)
บริษทั – 5 – 17 – 18 – 12 – บริษทั
905
551
บริษทั – 1 – 2 –3 – 4 –16 – บริษทั
995
687
บริษทั –20 –7 – 6 –8 – บริษทั
980
999
บริษทั –19 –9 –10 – 11 – บริษทั
960
1,409
บริษทั – 13 – 14 –บริษทั
810
1,854
บริษทั – 15 – บริษทั
850
2,534
รวมทัง้ สิน้
5,500
8,034
ต้นทุนการขนส่งรวม (บาท)
20,647.38

4.1.2 ผลการจัดเส้นทางการเดิ นรถด้วยวิ ธีกอลิ ทึมแบบประหยัด (Saving Algorithm)
ก่อนดําเนิ นการจัดเส้นทางทัวร์ย่อยแต่ ละเส้น คณะผู้วจิ ยั พิจารณาจํานวนเส้นทางขัน้ ตํ่ า
(Minimum route) ได้จากสมการที่ (7)
จํานวนเส้นทางขัน้ ตํ่า =

ปริมาณความต้องการรวม (กก.)
ความจุยานพาหนะ (กก./เส้นทาง)

(7)

5,500
= 5.5 ≈ 6 เส้นทาง จากนัน้ ทําการจัด
1,000
เส้นทางโดยการพิจารณาค่า Saving (Sij) ทีเ่ รียงจากมากทีส่ ุดไปน้อยทีส่ ุดทีละค่า สามารถจัดเส้นทาง
ได้ทงั ้ หมด 6 เส้นทางตามจํานวนเส้นทางขัน้ ตํ่า แสดงรายละเอียดของแต่ละเส้นทางดังตารางที่ 4 โดย
มีระยะทางรวม 8,210 กม. และต้นทุนทางด้านเชือ้ เพลิงเท่ากับ 2.57x8,210 = 21,099.70 บาท

เมื่อแทนค่าจะได้จํานวนเส้นทางขัน้ ตํ่าเท่ากับ

ตารางที่ 4 เส้นทางการขนส่งของบริ ษทั กรณี ศึกษาด้วยวิ ธีการอัลกอลิ ทึมแบบประหยัด

เส้นทาง

ลําดับเส้นทาง

1
2
3

บริษทั – 14 – 13 – 7 – บริษทั
บริษทั – 10 – 9 – 11 – 19 – บริษทั
บริษทั – 5 – 17 – 20 – 6 – 8 – บริษทั

บทความวิจัย

นํ้าหนักบรรทุก (กก.) ระยะทาง (กม.)
960
960
985

1,926
1,373
937
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ตารางที่ 4 เส้นทางการขนส่งของบริ ษทั กรณี ศึกษาด้วยวิ ธีการอัลกอลิ ทึมแบบประหยัด (ต่อ)

เส้นทาง
4
5
6

ลําดับเส้นทาง
บริษทั – 3 – 4 – 16 – 12 – บริษทั
บริษทั – 18 – 1 – 2 – บริษทั
บริษทั – 15 – บริษทั
รวมทัง้ สิน้
ต้นทุนการขนส่งรวม (บาท)

นํ้าหนักบรรทุก (กก.) ระยะทาง (กม.)
1,000
745
850
5,500

654
786
2,534
8,210
21,099.70

เส้นทางของทัวร์ย่อยที่ได้จากวิธกี ารอัลกอลิทมึ แบบประหยัดเปรียบเสมือนการแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าให้มขี นาดปั ญหาเล็กลงเพื่อให้ง่ายต่อการแก้ปัญหาในการจัดลําดับการส่งสินค้าไปยังตัวแทน
จําหน่ ายแต่ละจุดของแต่ละเส้นทาง ซึ่งในการปรับปรุงคุณภาพคําตอบนัน้ จะใช้โปรแกรมเชิงเส้น
จํานวนเต็มแบบทวิภาคด้วยตัวแบบปั ญหา TSP โดยใช้ฟังก์ชนั Solver ในโปรแกรม Microsoft
Excel ในการหาคําตอบทีด่ ที ส่ี ุดของแต่ละเส้นทาง เพือ่ ก่อให้เกิดระยะทางรวมทีน่ ้อยทีส่ ุดและส่งผล
ให้มตี น้ ทุนรวมในการขนส่งตํ่าทีส่ ดุ
ตารางที่ 5

เส้นทางการขนส่งของบริ ษทั กรณี ศึกษาด้วยวิ ธีการอัลกอลิ ทึมแบบประหยัด
หลังการปรับปรุงคําตอบโดยใช้ตวั แบบปัญหา TSP

เส้นทาง
1
2*
3
4
5
6

ลําดับเส้นทาง
บริษทั – 14 – 13 – 7 – บริษทั
บริษทั – 19 – 9 – 11 – 10 – บริษทั
บริษทั – 5 – 17 – 20 – 6 – 8 – บริษทั
บริษทั – 3 – 4 – 16 – 12 – บริษทั
บริษทั – 18 – 1 – 2 – บริษทั
บริษทั – 15 – บริษทั
รวมทัง้ สิน้
ต้นทุนการขนส่งรวม (บาท)
หมายเหตุ *เส้นทางทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงคําตอบ
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นํ้าหนักบรรทุก (กก.) ระยะทาง (กม.)
960
1,926
960
1,355
985
937
1,000
654
745
786
850
2,534
5,500
8,192
21,053.44
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จากเดิมเมือ่ เปรียบเทียบกับผลการจัดเส้นทางในตารางที่ 4 ในเส้นทางที่ 2 คือ บริษทั – 10
– 9 – 11 – 19 – บริษทั มีระยะทาง 1,373 กม. และในจากตารางที่ 5 เส้นทางที่ 2 มีการปรับปรุง
คําตอบของการจัดเส้นทาง โดยเปลีย่ นแปลงเป็ น บริษทั – 19 – 9 – 11 – 10 – บริษทั มีระยะทาง
1,355 กม. ส่งผลให้การจัดเส้นทางมีระยะทางรวมลดลงจากเดิม 18 กม. ซึง่ เมือ่ รวมระยะทางทัง้ 6
เส้นทางทีไ่ ด้จากวิธกี ารอัลกอลิทมึ แบบประหยัดหลังการปรับปรุงคําตอบโดยใช้ตวั แบบปั ญหา TSP
จะได้ระยะทางรวมทีต่ ่ําทีส่ ุด 8,192 กม. เมื่อเปรียบเทียบกับวิธกี ารจัดเส้นทางทัง้ หมด สามารถคิด
เป็ นต้นทุนค่าขนส่งรวม 2.57x8,192 = 21,053.44 บาท
4.2 การเปรียบเทียบผล
จากการจัดเส้น ทางการเดิน รถของบริษัทจําหน่ วยอุ ปกรณ์ ประดับยนต์สามารถสรุปผลใน
ภาพรวมดังตารางที่ 6 จะเห็นว่า จํานวนเส้นทางที่ได้จากการจัดเส้นทางของทุกวิธนี ัน้ มีจํานวน
เท่ากันคือ 6 เส้นทาง และเมื่อพิจารณาจากรูปที่ 2 จะเห็นว่า ต้นทุนการขนส่งรวมทีไ่ ด้จากการจัด
เส้นทางเดินรถด้วยวิธกี ารอัลกอริทมึ แบบประหยัดมีค่าสูงสุดที่ 21,099.70 บาท และเมื่อปรับปรุง
คําตอบโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นจํานวนเต็มแบบทวิภาคด้วยตัวแบบปั ญหา TSP ต้นทุนการขนส่ง
รวมจะลดลงมาที่ 21,053.44บาท แต่ถ้าหากใช้วธิ กี ารเดินทางจากเมืองที่ใกล้ท่สี ุดจะมีต้นทุนการ
ขนส่งรวมตํ่าทีส่ ดุ คือ 20,647.38 บาท
ตารางที่ 6 สรุปจํานวนเส้นทาง ระยะทางรวม และต้นทุนการขนส่งรวมของแต่ละวิ ธีการ
วิ ธีการจัดเส้นทางการเดิ นรถ
การเดินทางจากเมืองทีใ่ กล้ทส่ี ดุ
(Nearest neighbor heuristics)
อัลกอริทมึ แบบประหยัด
(Saving algorithm)
อัลกอริทมึ แบบประหยัดร่วมกับการใช้ตวั
แบบปั ญหา TSP (Saving algorithm and
Traveling salesman problem)

บทความวิจัย

จํานวน ระยะทางรวม ต้นทุนการขนส่งรวม
เส้นทาง
(กม.)
(บาท)
6
8,034
20,647.38
6

8,210

21,099.70

6

8,192

21,053.44
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รูปที่ 2 การเปรียบเทียบผลรวมต้นทุนการขนส่งที่ได้จากแต่ละวิ ธีการ
5. สรุปผลการวิ จยั
ในการประยุกต์ใช้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าไปยังตัวแทนจําหน่ าย 20 แห่งที่
อยู่ทวประเทศในรอบ
ั่
1 เดือนสําหรับบริษทั จําหน่ ายอุปกรณ์ประดับยนต์ กรณีศกึ ษา จังหวัดสุรนิ ทร์
ซึ่งในการศึกษาครัง้ นี้มเี ป้ าหมายเพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนการขนส่งลงและใช้เป็ นแนวทางใน
การกําหนดเส้นทางและปริมาณการขนส่งสินค้าทีแ่ น่ นอนในแต่ละเส้นทาง โดยเปรียบเทียบผลจาก
วิธกี ารจัดเส้นทาง 2 วิธี คือ วิธกี ารเดินทางจากเมืองทีใ่ กล้ทส่ี ุด และวิธกี ารอัลกอริทมึ แบบประหยัด
ร่วมกับการปรับปรุงคําตอบโดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นจํานวนเต็มแบบทวิภาคด้วยตัวแบบปั ญหา TSP
ผลทีไ่ ด้พบว่า ทัง้ 2 วิธี ได้จํานวนเส้นทางทัง้ หมด 6 เส้นทาง แต่วธิ กี ารทีใ่ ห้ตน้ ทุนการขนส่งรวมตํ่า
ที่สุดคือ วิธีการเดินทางจากเมืองที่ใกล้ท่ีสุด มีระยะทาง 8,034 กม. คิดเป็ นต้นทุนการขนส่งรวม
20,647.38 บาท ในขณะที่ว ิธีอลั กอริทึมแบบประหยัดร่วมกับตัวแบบปั ญหา TSP มีระยะทางรวม
8,192 กม. คิดเป็ นต้นทุนการขนส่งรวม 21,053.44 จะเห็นว่า บริษทั กรณีศกึ ษา ควรใช้การจัดเส้นทาง
การเดินรถด้วยวิธกี ารเดินทางจากเมืองที่ใกล้ท่สี ุด ซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้ เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธอี ลั กอริทมึ แบบประหยัดร่วมกับตัวแบบปั ญหา TSP
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณบริษทั กรณีศกึ ษา บริษทั อุบลรัตน์เซฟตีก้ ลาส จ.สุรนิ ทร์ ทีไ่ ด้ให้ขอ้ มูลในการศึกษา
ครัง้ นี้
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