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บทคัดย่อ 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคในการจดัเส้นทางการขนส่งและลดระยะทางโดยรวมใน
การขนส่งสินคา้แบบเปิดตูข้นส่งหน้าตูใ้ห้กบับริษทักรณีศึกษา ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูล จ านวน 6 เดือน ของปี 
พ.ศ. 2561 คือ เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ซ่ึงในแต่ละเดือนไม่ไดมี้ความตอ้งการสินคา้ทุกวนั และไม่มี
ขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาในการขนส่ง ไดแ้ก่ (1) ใช้ขอ้มูลการขนส่งสินคา้เฉพาะลูกคา้กลุ่มท่ีเป็นโรงงานอาหาร
สัตวข์องเครือซีพีเอฟ จ านวน 16 แห่ง (2) รับสินคา้ท่ีสถานี ICD (Inland Container Depot) ลาดกระบงั (3) ใช้
ยานพาหนะประเภทรถเทรลเลอร์ 22 ลอ้ ความจุท่ียานพาหนะสามารถรับได ้คือ 35,000 กิโลกรัม มาใชใ้นการจดั
เส้นทางเท่านั้น จากขอ้มูลท่ีได้ ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบนัของเส้นทางการขนส่งสินคา้แบบเปิด
ขนส่งหนา้ตู ้พบวา่การขนส่งสินคา้ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ส่งผลให้มีระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้
โดยรวมทั้ง 6 เดือน 25,601.9 กิโลเมตร จ านวนเท่ียวโดยรวม 112 เท่ียว และตน้ทุนค่าใช้จ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง
โดยรวม 250,025.45 บาท ผูว้จิยัจึงไดต้ดัสินใจด าเนินการปรับปรุงการจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้แบบเปิดขนส่ง
หนา้ตูโ้ดยการประยกุตใ์ชว้ธีิเซฟวิง่อลักอริทึม (Saving Algorithm) 
 ผลจากการปรับปรุงสามารถลดระยะทางโดยรวมทั้ง 6 เดือนได ้8,500.3 กิโลเมตร ลดจ านวนเท่ียว
โดยรวมได ้73 เท่ียว และลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายน ้ามนัเช้ือเพลิงโดยรวมได ้82,772.28 บาท ซ่ึงคิดเป็น 33.20 % ของ
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ระยะทางโดยรวมท่ีประหยดัได้ 65.18 % ของจ านวนเท่ียวโดยรวมท่ีประหยดัได้ และ 33. 11 % ของตน้ทุน
ค่าใชจ่้ายน ้ามนัเช้ือเพลิงโดยรวมท่ีประหยดัได ้
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study the transportation routing techniques and reduce the overall 
transportation distance of Less than Container Load (LCL) shipment for the case company. The researcher 
collected data over a 6-month period, from May to October 2018, of which there was no demand for products 
everyday and no time constraint on transportation, i.e. (1) only cargo information of 16 customers who were 
CPF Group's feed mills being used (2) goods being picked up at ICD (Inland Container Depot), Lat Krabang 
(3) only 22-wheelers with 35,000 kg capacity being used. From the obtained data, the researcher analyzed the 
current transportation routing problems of the LCL shipment, and found that the transportation of goods was 
not as effective as it should be. This caused total transportation distance of 25,601.9 kilometers, a total number 
of 112 trips, and a total fuel cost of 250,025.45 baht for the 6-month period. The researcher decided to improve 
the transportation routes of the LCL shipment by applying the Savings Algorithm.  
 The results of the improvement indicated that over the 6-month period, there were reductions in the 
total distance by 8,500.3 kilometers, the total number of trips by 73 trips and the total fuel cost by 82,772.28 
baht, representing a 33 .20%  reduction in the total distance, a 65 .18% reduction in the number of trips and a 
33.11% reduction in the total fuel cost. 
 
1. บทน า 
 บริษทักรณีศึกษา ไดด้ าเนินธุรกิจเก่ียวกบัการขนส่งสินคา้ ซ่ึงมีบริการขนส่งสินคา้ในหลายรูปแบบ 
โดยหน่ึงในนั้นก็คือการขนส่งสินคา้ดว้ยรถเทรลเลอร์ ซ่ึงการขนส่งสินคา้ดว้ยรถชนิดน้ีจะเป็นลกัษณะของการ
ขนส่งสินคา้แบบเปิดขนส่งหนา้ตูคื้อ สายเรือจะยกตูสิ้นคา้มาท่ีลานเปิดตู ้แลว้เราก็น ารถบรรทุกของเราเขา้ไปขน
ถ่ายสินคา้จากตูท่ี้ลานนั้น แลว้น าสินคา้ไปส่งยงัสถานท่ีท่ีลูกคา้ก าหนด ซ่ึงในขณะน้ีบริษทักรณีศึกษา ยงัไม่มี
การจดัเส้นทางการขนส่งท่ีเป็นระบบ โดยยงัจดัส่งสินคา้ตามใบจองงานของลูกคา้ และดว้ยกระบวนการในการ
ปฏิบติังานยงัไม่มีการวางแผนการขนส่ง จึงท าให้การขนส่งสินคา้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ท าให้ลดโอกาส
ในการเพิ่มก าไรในการจดัส่งสินคา้ 
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 ดงันั้นงานวิจยัคร้ังน้ี จึงไดศึ้กษาการจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้ ท่ีจะส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้แต่ละราย 
โดยมุ่งเนน้ท่ีจะลดระยะทางในการขนส่งโดยรวมให้สั้นลง และน าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัสภาพปัจจุบนัเพื่อ
หาค าตอบ ตลอดจนสามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษาวจัิย 
 2.1 เพื่อศึกษาเทคนิคในการจดัเส้นทางการขนส่งให้กบับริษทักรณีศึกษา โดยการใชเ้ส้นทางปรับปรุงโดย
วธีิเซฟวิง่อลักอริทึม 
 2.2 เพื่อศึกษาวธีิการน าเทคนิคในการจดัเส้นทางการขนส่งใหช่้วยในการลดระยะทางในการขนส่งโดยรวม 
 
3. ขอบเขตของงานวจัิย 
 3.1 วางแผนจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้โดยใชข้อ้มูลเฉพาะลูกคา้กลุ่มท่ีเป็นโรงงานอาหารสัตวข์องเครือซีพี
เอฟ จ านวน 16 แห่ง เท่านั้น  
 3.2 ใชข้อ้มูลการขนส่งสินคา้ในจ านวน 6 เดือน ของปี พ.ศ. 2561 คือเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ซ่ึงใน
แต่ละเดือนไม่ไดมี้ความตอ้งการสินคา้ทุกวนั และไม่มีขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาในการขนส่ง มาจดัเส้นทางการ
ขนส่งใหม ่
 3.3 ใชข้อ้มูลการรับสินคา้ท่ีสถานี ICD (Inland Container Depot) ลาดกระบงั เท่านั้น 
 3.4 ใชย้านพาหนะประเภทรถเทรลเลอร์ 22 ลอ้ ความจุท่ียานพาหนะสามารถรับได ้คือ 35,000 กิโลกรัม มา
ใชใ้นการจดัเส้นทางเท่านั้น 
 
4. ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ 
 1. สามารถลดระยะทางในการขนส่งโดยรวมลดลงท าใหล้ดตน้ทุนในการขนส่งได ้
 2. สามารถลดจ านวนยานพาหนะในการขนส่งสินคา้ เน่ืองจากจ านวนเท่ียวในการขนส่งสินคา้ลดลงได ้
 3. สามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายน ้ามนัเช้ือเพลิงในการขนส่งสินคา้ลงได ้
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5. ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 5.1 ทฤษฎี 
 5.1.1 ความหมายของการขนส่ง 
 การขนส่ง คือ การเคล่ือนยา้ยบุคคลหรือส่ิงของจากสถานท่ีหน่ึง ไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง ซ่ึงก่อให้เกิด
อรรถประโยชน์ดา้นสถานท่ีและเวลา และมีรูปแบบในการขนส่ง ท่ีหลากหลาย  

 5.1.2 รูปแบบของการขนส่งสินคา้ 
 สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 รูปแบบ ไดแ้ก่  

1) การขนส่งสินคา้ทางถนน (Road transportation)  
2) การขนส่งสินคา้ทางราง (Rail transportation)  
3) การขนส่งสินคา้ทางน ้า (Water transportation)  
4) การขนส่งสินคา้ทางอากาศ (Air transportation)  
5) การขนส่งทางท่อ (Pipeline transportation)  

  5.1.3 การจดัเส้นทางการเดินรถ (Vehicle Routing) 
  ในทางคณิตศาสตร์แล้วถือว่าปัญหาการจดัเส้นทางการเดินรถ เป็นปัญหาท่ียากมากๆ ในการท่ีจะ
วิเคราะห์หาแผนการเดินรถท่ีดีท่ีสุดในบรรดาแผนท่ีเป็นไปไดจ้  านวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากค าสั่งซ้ือจาก
ลูกคา้และรถส่งสินคา้มีจ านวนมาก ซ่ึงแทบจะไม่มีโอกาสเลยท่ีจะจดัเส้นทางการเดินรถให้ประหยดัท่ีสุด วิธีท่ี
ได้รับความนิยมและเข้าใจง่ายวิธีการหน่ึงคือวิธีเซฟวิ่งอลักอริทึม (Saving Algorithm) งานวิจยัน้ีได้พฒันา
ขั้นตอนให้สามารถเลือกเส้นทางยานพาหนะท่ีเหมาะสมท่ีสุด และผลท่ีไดจ้ากการแกปั้ญหาน้ีคือ ท าให้ทราบ
จ านวนยานพาหนะท่ีจะใช้ในการขนส่ง และปริมาตรสินคา้ท่ีขนส่งโดยยานพาหนะแต่ละคนั โดยมีวิธีในการ
ด าเนินงานดงัน้ี 
 1. เลือกจุดเร่ิมตน้จากคลงัสินคา้ข้ึนมาหน่ึงปุ่มให้เป็นปุ่มท่ีหน่ึง  
 2. ค านวณค่าของระยะเวลา, ระยะทางหรือค่าใชจ่้ายในการขนส่งท่ีประหยดั (Saving Cost), Sij = CiD + 
CDj – Cij เม่ือ i , j คือลูกคา้ และ D คือคลงัสินคา้  
 3. เรียงล าดบัค่า Sij จากมากไปหานอ้ย  
 4. สร้างเส้นทางของยานพาหนะโดยเช่ือมปุ่ม i และ j ท่ีมีค่า Sij มากท่ีสุด  
 5. ท าซ ้ าจนกวา่จะจดัเส้นทางไดค้รบ โดยมีเง่ือนไขของขอ้จ ากดัในการเดินทางแต่ละยานพาหนะจะตอ้ง
มีสินคา้ไม่เกินความจุของยานพาหนะ  
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 วธีิเซฟวิง่อลักอริทึมเป็นทฤษฎีท่ีเป็นท่ียอมรับในการจดัการปัญหาการขนส่งยานพาหนะ ใจความของ
ทฤษฎีไม่ซบัซอ้น คือ พิจารณาการส่งจากคลงัสินคา้ D 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1 การส่งสินคา้ แบบ 1 เท่ียว ต่อ 1 ลูกคา้ 
 

 จากรูปท่ี 1 ถ้าใช้รถ 1 คนั วิ่งส่งสินคา้ให้ลูกคา้ 2 ราย (i และ j) ในเท่ียวเดียวกนัระยะทางทั้งหมดจะ
ลดลงเท่ากบั S(i, j) = 2d( D, i ) + 2d( D, j) – [d( D, i ) + d( i, j) + d( D, j)] = d( D, i) + d( D, j) – d( i, j) ค่า Saving 
S(i, j) ท่ีได ้คือระยะทางท่ีสามารถลดได ้หากระยะทางระหวา่งลูกคา้ใด ท าให้เกิดค่า Saving สูงก็หมายความวา่ 
สามารถลดระยะทางไดม้าก  
  5.1.4 ปัญหาการจดัเส้นทางการเดินรถ 
 การจดัเส้นทางในการเดินรถท่ีดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะส่งผลให้สามารถลดระยะทางใน การขนส่ง
ได ้และในบางคร้ังยงัสามารถลดจ านวนยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งไดอี้กดว้ย โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  
 1) ปัญหาการจดัเส้นทางส าหรับยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem: VRP) เป็นการจดัเส้นทางใน
การขนส่งสินคา้โดยหาจ านวนยานพาหนะท่ีใช้ในการขนส่งสินคา้ ท่ีเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้พร้อมทั้งหา
เส้นทางเส้นทางในการขนส่งสินคา้ท่ี เหมาะสม ภายใตข้อ้ก าหนดในเร่ืองของ ค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยท่ีสุด 
 2) ปัญหาการขนส่ง (Transportation Problem) เป็นการจดัเส้นทางในการขนส่งสินคา้ จากคลงัสินคา้
หลายแห่งไปยงัลูกคา้หลายราย โดยการปริมาณในการขนส่งสินคา้ตอ้งเท่ากบัปริมาณ ความตอ้งการของลูกคา้ท่ี
สั่ง ไวแ้ละเสียค่าใชจ่้ายในการขนส่งนอ้ยท่ีสุด  
 3) การไหลของค่าใชจ่้ายอยา่งต ่าสุด (Minimum Cost Flow) เป็นการจดัเส้นทางในการ ขนส่งสินคา้จาก
คลงัสินคา้ไปยงัลูกคา้แต่ละราย ตามปริมาณและจ านวนท่ีลูกคา้ตอ้งการและมี ค่าใชจ่้ายในการขนส่งต ่าท่ีสุด  
 4) การจดัแผนการเคล่ือนยา้ยตูค้อนเทนเนอร์ในท่าเรือ (Container Handling at Ports) การวางแผนการ
เคล่ือนยา้ยตูค้อนเทนเนอร์ไปมาระหวา่งเรือกบัท่าเรือ และ ท่าเรือกบัรถบรรทุก  

1223



6 

 

 5) วิธีศึกษาส านึก (Heuristics) เป็นวิธีการแก้ปัญหาท่ีใช้ในการค้นหาค าตอบท่ีใกล้เคียงค าตอบท่ี
เหมาะสมท่ีสุด  
 5.1.4 เทคนิคการหาค าตอบ 
  วิธีการหาค าตอบโดยใชว้ิธีฮิวริสติก เป็นวิธีการท่ีอาศยัการก าหนดกฎเกณฑ์บาง ประการข้ึนมาโดย
ใช้สามญัสานึกของมนุษยเ์ขา้ช่วยในการแกปั้ญหา เพื่อหาค าตอบท่ีดีและเหมาะสม ในระดบัหน่ึงถึงแมไ้ม่ใช่
ค าตอบท่ีดีท่ีสุด แต่สามารถใหค้  าตอบไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสมไม่นานเกินไป    
 5.1.5 การจดักลุ่มปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่ง 
 1) จดักลุ่มตามการแกปั้ญหาของการจดัเส้นทางการขนส่ง 
 2) จดักลุ่มตามลกัษณะความตอ้งการของลูกคา้ 
 3) จดักลุ่มตามขอ้จ ากดัของเวลา (Time Windows) 
 4) จดักลุ่มตามเวลาในการวางแผนการเดินทาง (Time horizon) 
 5) จดักลุ่มตามจ านวนของจุดเร่ิมตน้ (Number of Origin points) 

5.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ทวินันท์ สิมะจารึก และคณะ (2552) ได้น าเสนองานวิจัยเร่ืองการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
กรณีศึกษาโรงงานเคมีภณัฑ ์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาในการขนส่งและหาแนวทางการลดค่าใชจ่้ายการ
ขนส่งสินคา้ พบว่าค่าเช้ือเพลิงเป็นปัญหาท่ีท าให้ตน้ทุนของบริษทัสูง ซ่ึงมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายใน คือ การ
ก าหนดเส้นทางท่ีเป็นมาตรฐานและปัจจัยภายนอก คือ อัตราค่าเช้ือเพลิงในตลาดโลกท่ีมีความผันผวน 
คณะผูว้ิจยัจึงได้ก าหนดเส้นทางการขนส่งสินคา้แบบใหม่ โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาเส้นทางแบบวิธีการ
แบบจ าลองการขนส่ง (Transportation model) และวิธีการแก้ปัญหาการจดัเส้นทางสาหรับรถบรรทุก (Truck 
routing) รวบรวมสินคา้เพื่อจดัเส้นทางให้ลูกคา้ท่ีมีเส้นทางการขนส่งในทางเดียวกนัรวมเขา้ด้วยกนั เพื่อลด
จ านวนเท่ียวและระยะทางในการขนส่งสินคา้ หลงัจากนั้นนามาเปรียบเทียบหาวิธีการท่ีมีค่าใช้จ่ายต ่าสุดและ
เหมาะสมท่ีสุดจากผลการด าเนินงานพบว่าวิธีการแบบจ าลองการขนส่งและวิธีการแกปั้ญหาการจดัเส้นทาง
ส าหรับรถบรรทุกท าให้จ  านวนเท่ียว ระยะทางในการขนส่งสินคา้ ค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าใชจ่้ายรวมทั้งหมด คิด
เป็นเปอร์เซ็นตท่ี์ลดลงจากการด าเนินงานแบบเดิม 
 วิไลวรรณ์ แก่นสาร และ สมบติั สินธุเชาน์ (2556) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการ ฮิวริสติกส์ 
ส าหรับระบบการจดัการขยะซ่ึงจดัท าเพื่อแกปั้ญหาในการลดตน้ทุนต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม พร้อมทั้งเกิด
การลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นอยา่งดีอีกทั้งยงัมีวิธีการท่ีเขา้ใจง่ายไม่ซบัซ้อนโดยเน้ือหาใน งานวิจยัน้ีไดบ้อกถึง
การประยุกต์วิธีการหาค าตอบโดยวิธีการ Saving heuristic , Nearest heuristic และ Max-Nearest เพื่อท าการ
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เปรียบเทียบกนัโดยพิจารณาจากผลลพัธ์ท่ีไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขเดียวกนั โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี ความสามารถในการ
บรรจุท่ีเท่ากนั และ มีเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้ง ผลทดลองของ งานวิจยัน้ีจะเห็นวา่วิธี Saving heuristic ให้ค  าตอบท่ีดี
ท่ีสุดคือมีระยะทางรวม 55.022 กิโลเมตร และวธีิ Nearest heuristic ต่อดว้ยวธีิ Max-nearest คือ 62.152 กิโลเมตร 
และ 67.196 กิโลเมตร ตามล าดบั ซ่ึงในปัจจุบนัเส้นทางในการเก็บขยะจะมีระยะทางรวมอยูท่ี่ 62.246 กิโลเมตร 
ดงันั้นจาก การทดลองจะเห็นว่าวิธี Saving และ Nearest สามารถลดระยะทางลงไดพ้ร้อมกบัสามารถควบคุม 
เวลาในการเก็บขยะไดอี้กดว้ย 
 พลอยพรรณ ศรีกิจการ และ อรอุไร แสงสว่าง (2556) ไดศึ้กษาเส้นทางเดินรถขนส่งเคร่ืองส าอาง 
โดยจดัท าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการจดัเส้นทางการเดินรถซ่ึงไดป้รับปรุงเก่ียวกบัวางแผนและออกแบบ
เส้นทางเดินรถขนส่งเคร่ืองส าอางของบริษทัมาร์คอพัคอสเมติค โดยท าการจดัส่งสินค้าไปยงัร้านตวัแทน
จ าหน่าย 20 ร้าน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ปัญหาของงานวิจยัน้ีคือปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย 
(Traveling Salesman problem) ซ่ึงได้ประยุกต์ใช้หลักเมตาวิธีฮิวริสติกส์โดยวิธีการจ าลองการอบเหนียว 
(Simulated Annealing) ในการแกปั้ญหา เพื่อหาเส้นทางท่ีสั้ นท่ีสุดในการเดินทางผ่านเมืองทุกๆเมือง เมืองละ
หน่ึงคร้ังแลว้กลบัมายงัจุดเร่ิมตน้ จากวธีิการหาค าตอบท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดซ่ึงเป็นวธีิท่ีใชใ้นปัจจุบนั โดยส่งสินคา้ไป
ยงัจุดท่ีใกลท่ี้สุดก่อน มีระยะทางรวม 377.3 กิโลเมตรต่อวนั บริษทัจดัส่งสินคา้ทุกวนัศุกร์ท่ี 2 และวนัศุกร์ท่ี 4 
ของเดือน ในระยะเวลา 1 เดือน จะใช้ระยะทางการวิ่งงานรวมทั้งส้ิน 377.3 x 2 = 754.6 กิโลเมตร และเม่ือใช้
วิธีการจ าลองอบเหนียว (SA) ในการออกแบบเส้นทางเดินรถพบวา่ รถสามารถวิ่งงานดว้ยระยะทางเพียง 347.8 
กิโลเมตรต่อวนั ดงันั้นในระยะเวลา 1 เดือน จะมีระยะทางรวมทั้งส้ิน 347.8 x 2 = 695.6 กิโลเมตร ซ่ึงลดลงจาก
เดิม 7.81 เปอร์เซ็นต ์หรือ 59 กิโลเมตรต่อเดือน 
  
6. วธีิการด าเนินงานวจัิย 
 เร่ิมจากขั้นตอนการศึกษาและเก็บขอ้มูลปัจจุบนัได้แก่ ขอ้มูลลูกคา้, ท่ีอยู่, จ านวนสินคา้ท่ีลูกคา้สั่ง และ
เส้นทางการขนส่งปัจจุบนั หลงัจากนั้นจึงน าขอ้มูลดงักล่าวมาท าการปรับปรุงการจดัเส้นทางการขนส่งด้วยวิธี
ใหม่ และจึงน าผลของการจดัเส้นทางใหม่ไปท าการเปรียบเทียบผลการจดัเส้นทางแบบปัจจุบนั รายละเอียดของ
ขั้นตอนงานวจิยัแสดงดงัรูปท่ี 6.1 
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รูปท่ี 6.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวจิยั 
 

6.2 ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลเส้นทางส าหรับการขนส่งสินคา้แบบเปิดขนส่งหน้าตูข้องบริษทักรณีศึกษา จ านวน 6 

เดือน ของ ปี พ.ศ. 2561 คือเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม เฉพาะลูกคา้กลุ่มท่ีเป็นโรงงานอาหารสัตวข์องเครือ
ซีพีเอฟ 16 แห่ง และซ่ึงในแต่ละเดือนลูกคา้ไม่ไดมี้ความตอ้งการสินคา้ทุกวนั  

งานวจิยัคร้ังน้ีเลือกใชร้ถประเภทรถเทรลเลอร์ 22 ลอ้ มาใชใ้นการจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้เท่านั้น
โดยมีขอ้จ ากดั ดงัน้ี  
ตารางท่ี 6.1 ประเภทและขอ้จ ากดัดา้นน ้าหนกัและปริมาตร 

ประเภทรถ ขนาดรถ (m) 
(กวา้ง * ยาว) 

ปริมาตรบรรทุก 
(กิโลกรัม) 

รถเทรลเลอร์ 2.48*7.035 35,000 
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7. ผลการศึกษา 
 7.1 วเิคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันของเส้นทางการขนส่งสินค้าแบบเปิดขนส่งหน้าตู้ 
 จากการศึกษารูปแบบการให้บริการรถรับส่งสินค้าแบบเปิดขนส่งหน้าตู้ของบริษทักรณีศึกษา
สามารถจ าลองรูปแบบการใหบ้ริการไดด้งัรูปท่ี 7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 7.1 รูปแบบการใหบ้ริการของบริษทั ไดนามิค ทรานสปอร์ต จ ากดั 
 จากรูปท่ี 7.1 จุดเร่ิมตน้คือ บริษทั ไดนามิค ทรานสปอร์ต ดูขอ้มูลการจองงานของลูกคา้จากใบจองงานแลว้น า
รถออกไปรับสินคา้ของลูกคา้จากสถานี ICD ไปส่งยงับริษทัลูกคา้โดยน ารถไปรับสินคา้ รถ 1 คนัต่อ 1 ลูกคา้ ซ่ึง
การใหบ้ริการลูกคา้แต่ละคร้ังไม่ไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลตามใบจองงานของลูกคา้ ณ วนันั้นๆทั้งหมดเพื่อจดัรถ
และเส้นทางการขนส่งไปยงับริษทัลูกคา้ ซ่ึงแต่ละคร้ังรถทุกคนัจะตอ้งไปส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้เพียงเจา้เดียวแลว้
กลบัมาท่ี บริษทั ไดนามิคทรานสปอร์ตท าให้เกิดการขนส่งท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ตน้ทุนในการขนส่งไม่คุม้ค่า 
เพราะไม่มีการจดัเส้นทางการเดินรถ ท าใหเ้ส่ียงกบัค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนโดยไม่จ  าเป็น 

7.2 วธีิการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางด้วยวธีิเซฟวิง่อลักอริทมึ (Saving Algorithm) 
 กรณีที่ 1 กรณีท่ีตอ้งใช้ยานพาหนะ 2 คนั ไปส่งสินคา้ให้ลูกคา้มากกว่า 2 ราย ข้ึนไป มีล าดบัการจดั

เส้นทางดงัน้ี 
ตวัอยา่งการจดัเส้นทางขนส่งสินคา้ของวนัท่ี 11/10/61 
ขั้น 1 สร้าง เมตริกซ์ระยะทาง(Distance Matrix) 
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ขั้น 2 ค านวณระยะทางและค่า Saving ของลูกคา้ทุกราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เปรียบเทียบผลประหยดัท่ีได้ระหว่าง S(j , k) และ S(k , j) ของแต่ละคู่ แลว้เลือก S(j , k) หรือ S(k , j) 

ของแต่ละคู่ท่ีไดผ้ลประหยดัมากกวา่มาไวเ้พื่อพิจารณาในการเรียงล าดบัค่าความประหยดั 
ขั้น 3 จดัล าดบัลูกคา้ในเส้นทาง 
- เรียงล าดบัความประหยดัจากมากไปหานอ้ย 
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ขั้น 4 ก าหนดลูกคา้ใหก้บัพาหนะและเส้นทาง  
ก าหนดให้  ยานพาหนะจ านวน 1 คนั 
ความจุของยานพาหนะสูงสุด = 35,000 กิโลกรัม 
Minimum Route = น ้าหนกัรวมต่อวนั/ความจุรถ 
- ปริมาณสินคา้ท่ีลูกคา้ใหไ้ปส่ง วนัท่ี 11/10/61 
 
 
 
 
 
 = 37,000/35,000 = 1.06 = 2 เท่ียว 
ขั้น 5 รวมเส้นทางของลูกคา้ 
- รวมเส้นทางของลูกคา้ท่ีมีค่าความประหยดัสูงสุดใหอ้ยูใ่นเส้นทางเดียวกนั จะสามารถจดัเส้นทางได้

ดงัน้ี 
เส้นทาง ความจุยานพาหนะ (V = 35,000 กิโลกรัม) 
0 – 1 – 15 – 17 – 0    12,000 + 15,000 = 27,000 กิโลกรัม 
0 – 1 – 15 – 17 – 14 – 0     12,000 + 15,000 + 10,000 = 37,000 กิโลกรัม * 
* เน่ืองจากการเพิ่มลูกคา้จุดท่ี 14 เขา้มาในเส้นทาง เม่ือพิจารณาแลว้สินคา้เกินความจุของยานพาหนะท่ี

ก าหนดไว ้จึงตอ้งจดัเส้นทางใหม่ใหก้บัลูกคา้จุดท่ี 14 ดงันั้นจะไดเ้ส้นทางท่ี 1 คือ  
0 – 1 – 15 – 17 – 0  สินคา้ท่ีตอ้งส่งรวม = 12,000 + 15,000 = 27,000 กิโลกรัม  
 (ไม่เกินความจุของยานพาหนะท่ีรับได)้  
และลูกคา้จุดท่ี 14 ท่ีเม่ือน าเขา้ไปในเส้นทางท่ี 1 แลว้เกินความจุยานพาหนะท่ีรับได ้สามารถน ามาจดั

เส้นทางใหม่ คือ 
0 – 1 – 14 – 0    สินคา้ท่ีตอ้งส่งรวม = 10,000 กิโลกรัม  
เม่ือน าลูกคา้ทุกจุดท่ีตอ้งท าการส่งสินคา้ในวนัท่ี 11/10/61 มาจดัเส้นทางจนครบแลว้ สรุปวา่ตอ้งท าการ

ส่งทั้งหมด 2 เท่ียว คือ 2 เส้นทางนัน่เอง และเม่ือตรวจสอบจ านวนท่ีลูกคา้สั่งใหส่้งในวนัท่ี 11/10/61 พบวา่ครบ
ตามจ านวน คือ 37,000 กิโลกรัม การจดัเส้นทางน้ีสามารถลดเท่ียวการส่งจากเดิมได ้1 เท่ียว  
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กรณทีี ่2 กรณีท่ีตอ้งใชย้านพาหนะ 1 คนั ไปส่งสินคา้ใหลู้กคา้มากกวา่ 2 ราย ข้ึนไป 
ในกรณีน้ีจะมีล าดบัการจดัเส้นทางเช่นเดียวกนักบัในกรณีท่ีตอ้งใช้ยานพาหนะ 2 คนั ไปส่งสินคา้ให้

ลูกคา้มากกวา่ 2 ราย ข้ึนไป ซ่ึงในกรณีท่ีตอ้งใชย้านพาหนะ 1 คนั เน่ืองจากสินคา้ท่ีจะตอ้งไปส่งใหลู้กคา้มากกวา่ 
2 รายข้ึนไป มีน ้ าหนกัของสินคา้ทั้งหมดไม่เกินความจุท่ียานพาหนะสามารถรับได ้คือ 35,000 กิโลกรัม ดงันั้น 
จึงจะสามารถใช้ยานพาหนะแค่ 1 คนั ในการน าสินคา้ไปส่งให้กบัลูกคา้มากกว่า 2 รายข้ึนไปได ้หากสินคา้ท่ี
จะตอ้งไปส่งให้ลูกคา้มากกวา่ 2 รายข้ึนไป มีน ้ าหนกัของสินคา้ทั้งหมดเกินความจุท่ียานพาหนะสามารถรับไดก้็
จะใช้การจดัเส้นทางในกรณีท่ีตอ้งใช้ยานพาหนะ 2 คนั ไปส่งสินคา้ให้ลูกคา้มากกวา่ 2 ราย ข้ึนไปแทนกรณีท่ี
ตอ้งใชย้านพาหนะ 1 คนั  
 
8. สรุปผลการวจัิย 
 8.1 สรุปผลการวจิยั 
ตารางที่ 8.1 สรุปเปรียบเทียบผลท่ีได้จากการจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้แบบเดิม และวิธีเซฟวิ่งอลักอริทึม 
โดยรวมทั้ง 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางท่ี 8.1 สรุปเปรียบเทียบผลท่ีไดจ้ากการจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้แบบเดิม และวิธีเซฟวิง่
อลักอริทึม (Saving Algorithm) โดยรวมทั้ง 6 เดือน จะสรุปไดว้่าระยะทางหลงัปรับปรุงด้วยการใช้วิธีเซฟวิ่ง
อลักอริทึมนั้นท าให้เกิดผลประหยดัทั้งในแง่ของระยะทาง จ านวนเท่ียว และตน้ทุนของค่าใชจ่้ายน ้ามนัเช้ือเพลิง 
โดยในส่วนของระยะทางนั้น สามารถลดระยะทางรวมของทั้ง 6 เดือน ไปได ้8,500.3 กิโลเมตร ลดจ านวนเท่ียว
โดยรวมได้ 73 เท่ียว และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง ในการขนส่งสินค้ารวมของทั้ง 6 เดือนไปได้ 
82,772.28 บาท ซ่ึงคิดเป็น 33.20 % ของระยะทางโดยรวมท่ีประหยดัได ้65.18 % ของจ านวนเท่ียวท่ีประหยดัได ้
และ 33.11% ของตน้ทุนค่าใช้จ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงโดยรวมท่ีประหยดัได้ ท าให้สามารถเพิ่มโอกาสในการลด
ตน้ทุนในการขนส่งและช่วยใหเ้พิ่มก าไรในการจดัส่งสินคา้ได ้
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8.2 ขอ้เสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัจะเห็นไดว้า่ การจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้แบบเปิดขนส่งหนา้ตู ้กรณีศึกษา บริษทั
ไดนามิค ทรานสปอร์ต จ ากดั โดยการใช้วิธีเซฟวิ่งอลักอริทึม (Saving Algorithm) สามารถลดระยะทางรวม 
จ านวนเท่ียว และตน้ทุนค่าใช้จ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงในการขนส่งสินคา้ในแต่ละเดือนไดจ้ริง ดงันั้นหากน าไปใช้
จริงก็จะสามารถลดระยะทาง จ านวนเท่ียว และตน้ทุนค่าใชจ่้ายน ้ ามนัเช้ือเพลิงในการขนส่งสินคา้ได ้แต่ก็ตอ้ง
น าเอาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ ซ่ึงอยู่ภายนอกขอบเขตของวิจยัน้ี มาพิจารณาด้วย เช่น สภาพการจราจร สภาพ
อากาศ เป็นตน้ 
 การท าวิจยัน้ี เป็นเพียงแนวทางในการจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้แบบเปิดขนส่งหน้าตู ้กรณีศึกษา 
บริษทัไดนามิค ทรานสปอร์ต จ ากดั โดยในงานวจิยัน้ีผูจ้ดัท าเลือกใชข้อ้มูลการขนส่งสินคา้แบบเปิดขนส่งหน้าตู้
เฉพาะลูกคา้กลุ่มท่ีเป็นโรงงานอาหารสัตวข์องเครือซีพีเอฟ จ านวน 6 เดือน ของปี พ.ศ. 2561 คือเดือนพฤษภาคม 
– เดือนตุลาคม เท่านั้น หากมีความตอ้งการน าไปจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้กบัลูกคา้กลุ่มอ่ืนก็สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดเส้นทางในการขนส่งสินค้าต่างๆท่ีมีข้อจ ากัดด้านน ้ าหนักในการบรรทุกของ
ยานพาหนะ และไม่มีขอ้จ ากดัทางดา้นเวลาในการขนส่ง โดยมีลกัษณะของปัญหาเช่นเดียวกบังานวจิยัน้ี เน้ือหา
ภายในงานวิจยัน้ีก็อาจจะใช้เป็นแนวทางในการจดัเส้นทางการขนส่งสินคา้ได้ รวมไปถึงบริษทัทางธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการรับขนส่งสินคา้ หรือบริษทัท่ีเป็นผูผ้ลิตสินคา้เอง แนวทางในการแกปั้ญหาการจดัเส้นทางของ
งานวจิยัน้ี ก็อาจจะน าเอาไปประยกุตใ์ชไ้ดเ้ช่นเดียวกนั 
 8.2.1 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป  
 1. ควรมีการเก็บขอ้มูลเพิ่มในเร่ืองของรายละเอียดของสินคา้ ปริมาตรของตวัสินคา้ น ้าหนกัของตวั
สินคา้ ท่ีอยูข่องลูกคา้ ต าแหน่งพิกดัละติจูด/ลองติจูด  
 2. ควรมีการวเิคราะห์ใหค้รอบคลุมถึงเร่ืองของตน้ทุนทางดา้นอ่ืน เช่น ตน้ทุนดา้นค่าแรง เป็นตน้ 
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