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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิ คในการจัดเส้นทางการขนส่ งและลดระยะทางโดยรวมใน
การขนส่ งสิ นค้าแบบเปิ ดตูข้ นส่ งหน้าตูใ้ ห้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษา ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูล จานวน 6 เดื อน ของปี
พ.ศ. 2561 คือ เดือนพฤษภาคม – เดื อนตุลาคม ซึ่ งในแต่ละเดื อนไม่ได้มีความต้องการสิ นค้าทุกวัน และไม่มี
ข้อจากัดทางด้านเวลาในการขนส่ ง ได้แก่ (1) ใช้ขอ้ มูลการขนส่ งสิ นค้าเฉพาะลู กค้ากลุ่มที่เป็ นโรงงานอาหาร
สัตว์ของเครื อซี พีเอฟ จานวน 16 แห่ ง (2) รับสิ นค้าที่สถานี ICD (Inland Container Depot) ลาดกระบัง (3) ใช้
ยานพาหนะประเภทรถเทรลเลอร์ 22 ล้อ ความจุที่ยานพาหนะสามารถรับได้ คือ 35,000 กิโลกรัม มาใช้ในการจัด
เส้ นทางเท่านั้น จากข้อมู ลที่ ได้ ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ สภาพปั ญหาปั จจุ บนั ของเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าแบบเปิ ด
ขนส่ งหน้าตู ้ พบว่าการขนส่ งสิ นค้ายังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร ส่ งผลให้มีระยะทางที่ใช้ในการขนส่ งสิ นค้า
โดยรวมทั้ง 6 เดื อน 25,601.9 กิ โลเมตร จานวนเที่ยวโดยรวม 112 เที่ยว และต้นทุนค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิ ง
โดยรวม 250,025.45 บาท ผูว้ จิ ยั จึงได้ตดั สิ นใจดาเนินการปรับปรุ งการจัดเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าแบบเปิ ดขนส่ ง
หน้าตูโ้ ดยการประยุกต์ใช้วธิ ี เซฟวิง่ อัลกอริ ทึม (Saving Algorithm)
ผลจากการปรับปรุ งสามารถลดระยะทางโดยรวมทั้ง 6 เดือนได้ 8,500.3 กิโลเมตร ลดจานวนเที่ยว
โดยรวมได้ 73 เที่ยว และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิงโดยรวมได้ 82,772.28 บาท ซึ่ งคิดเป็ น 33.20 % ของ
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ระยะทางโดยรวมที่ประหยัดได้ 65.18 % ของจานวนเที่ยวโดยรวมที่ประหยัดได้ และ 33. 11 % ของต้นทุน
ค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงโดยรวมที่ประหยัดได้
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. บทนา
บริ ษทั กรณี ศึกษา ได้ดาเนิ นธุ รกิจเกี่ยวกับการขนส่ งสิ นค้า ซึ่ งมีบริ การขนส่ งสิ นค้าในหลายรู ปแบบ
โดยหนึ่ งในนั้นก็คือการขนส่ งสิ นค้าด้วยรถเทรลเลอร์ ซึ่ งการขนส่ งสิ นค้าด้วยรถชนิ ดนี้ จะเป็ นลักษณะของการ
ขนส่ งสิ นค้าแบบเปิ ดขนส่ งหน้าตูค้ ือ สายเรื อจะยกตูส้ ิ นค้ามาที่ลานเปิ ดตู ้ แล้วเราก็นารถบรรทุกของเราเข้าไปขน
ถ่ายสิ นค้าจากตูท้ ี่ลานนั้น แล้วนาสิ นค้าไปส่ งยังสถานที่ที่ลูกค้ากาหนด ซึ่ งในขณะนี้ บริ ษทั กรณี ศึกษา ยังไม่มี
การจัดเส้นทางการขนส่ งที่เป็ นระบบ โดยยังจัดส่ งสิ นค้าตามใบจองงานของลูกค้า และด้วยกระบวนการในการ
ปฏิบตั ิงานยังไม่มีการวางแผนการขนส่ ง จึงทาให้การขนส่ งสิ นค้าไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร ทาให้ลดโอกาส
ในการเพิ่มกาไรในการจัดส่ งสิ นค้า
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ดังนั้นงานวิจยั ครั้งนี้ จึงได้ศึกษาการจัดเส้นทางการขนส่ งสิ นค้า ที่จะส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าแต่ละราย
โดยมุ่งเน้นที่จะลดระยะทางในการขนส่ งโดยรวมให้ส้ ันลง และนาผลที่ได้มาเปรี ยบเทียบกับสภาพปั จจุบนั เพื่อ
หาคาตอบ ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยูไ่ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาเทคนิ คในการจัดเส้นทางการขนส่ งให้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษา โดยการใช้เส้นทางปรับปรุ งโดย
วิธีเซฟวิง่ อัลกอริ ทึม
2.2 เพื่อศึกษาวิธีการนาเทคนิคในการจัดเส้นทางการขนส่ งให้ช่วยในการลดระยะทางในการขนส่ งโดยรวม
3. ขอบเขตของงานวิจัย
3.1 วางแผนจัดเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าโดยใช้ขอ้ มูลเฉพาะลูกค้ากลุ่มที่เป็ นโรงงานอาหารสัตว์ของเครื อซี พี
เอฟ จานวน 16 แห่ง เท่านั้น
3.2 ใช้ขอ้ มูลการขนส่ งสิ นค้าในจานวน 6 เดือน ของปี พ.ศ. 2561 คือเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ซึ่งใน
แต่ละเดื อนไม่ได้มีความต้องการสิ นค้าทุกวัน และไม่มีขอ้ จากัดทางด้านเวลาในการขนส่ ง มาจัดเส้นทางการ
ขนส่ งใหม่
3.3 ใช้ขอ้ มูลการรับสิ นค้าที่สถานี ICD (Inland Container Depot) ลาดกระบัง เท่านั้น
3.4 ใช้ยานพาหนะประเภทรถเทรลเลอร์ 22 ล้อ ความจุที่ยานพาหนะสามารถรับได้ คือ 35,000 กิโลกรัม มา
ใช้ในการจัดเส้นทางเท่านั้น
4. ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. สามารถลดระยะทางในการขนส่ งโดยรวมลดลงทาให้ลดต้นทุนในการขนส่ งได้
2. สามารถลดจานวนยานพาหนะในการขนส่ งสิ นค้า เนื่องจากจานวนเที่ยวในการขนส่ งสิ นค้าลดลงได้
3. สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงในการขนส่ งสิ นค้าลงได้

1221

4
5. ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 ทฤษฎี
5.1.1 ความหมายของการขนส่ ง
การขนส่ ง คื อ การเคลื่ อนย้ายบุคคลหรื อสิ่ งของจากสถานที่หนึ่ ง ไปยังอี กสถานที่ หนึ่ ง ซึ่ งก่ อให้เกิ ด
อรรถประโยชน์ดา้ นสถานที่และเวลา และมีรูปแบบในการขนส่ ง ที่หลากหลาย
5.1.2 รู ปแบบของการขนส่ งสิ นค้า
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 รู ปแบบ ได้แก่
1) การขนส่ งสิ นค้าทางถนน (Road transportation)
2) การขนส่ งสิ นค้าทางราง (Rail transportation)
3) การขนส่ งสิ นค้าทางน้ า (Water transportation)
4) การขนส่ งสิ นค้าทางอากาศ (Air transportation)
5) การขนส่ งทางท่อ (Pipeline transportation)
5.1.3 การจัดเส้นทางการเดินรถ (Vehicle Routing)
ในทางคณิ ตศาสตร์ แล้วถื อว่า ปั ญหาการจัดเส้ นทางการเดิ นรถ เป็ นปั ญหาที่ ย ากมากๆ ในการที่ จะ
วิเคราะห์หาแผนการเดิ นรถที่ดีที่สุดในบรรดาแผนที่เป็ นไปได้จานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคาสั่งซื้ อจาก
ลูกค้าและรถส่ งสิ นค้ามีจานวนมาก ซึ่ งแทบจะไม่มีโอกาสเลยที่จะจัดเส้นทางการเดิ นรถให้ประหยัดที่สุด วิธีที่
ได้รับ ความนิ ย มและเข้า ใจง่ า ยวิธี ก ารหนึ่ ง คื อวิธี เซฟวิ่ง อัล กอริ ทึ ม (Saving Algorithm) งานวิจยั นี้ ไ ด้พ ฒ
ั นา
ขั้นตอนให้สามารถเลื อกเส้นทางยานพาหนะที่เหมาะสมที่สุด และผลที่ได้จากการแก้ปัญหานี้ คือ ทาให้ทราบ
จานวนยานพาหนะที่จะใช้ในการขนส่ ง และปริ มาตรสิ นค้าที่ขนส่ งโดยยานพาหนะแต่ละคัน โดยมีวิธีในการ
ดาเนินงานดังนี้
1. เลือกจุดเริ่ มต้นจากคลังสิ นค้าขึ้นมาหนึ่งปุ่ มให้เป็ นปุ่ มที่หนึ่ง
2. คานวณค่าของระยะเวลา, ระยะทางหรื อค่าใช้จ่ายในการขนส่ งที่ประหยัด (Saving Cost), Sij = CiD +
CDj – Cij เมื่อ i , j คือลูกค้า และ D คือคลังสิ นค้า
3. เรี ยงลาดับค่า Sij จากมากไปหาน้อย
4. สร้างเส้นทางของยานพาหนะโดยเชื่อมปุ่ ม i และ j ที่มีค่า Sij มากที่สุด
5. ทาซ้ าจนกว่าจะจัดเส้นทางได้ครบ โดยมีเงื่อนไขของข้อจากัดในการเดินทางแต่ละยานพาหนะจะต้อง
มีสินค้าไม่เกินความจุของยานพาหนะ
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วิธีเซฟวิง่ อัลกอริ ทึมเป็ นทฤษฎีที่เป็ นที่ยอมรับในการจัดการปั ญหาการขนส่ งยานพาหนะ ใจความของ
ทฤษฎีไม่ซบั ซ้อน คือ พิจารณาการส่ งจากคลังสิ นค้า D

รู ปที่ 2.1 การส่ งสิ นค้า แบบ 1 เที่ยว ต่อ 1 ลูกค้า
จากรู ปที่ 1 ถ้าใช้รถ 1 คัน วิ่งส่ งสิ นค้าให้ลูกค้า 2 ราย (i และ j) ในเที่ ยวเดี ยวกันระยะทางทั้งหมดจะ
ลดลงเท่ากับ 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) ที่ได้ คือระยะทางที่สามารถลดได้ หากระยะทางระหว่างลูกค้าใด ทาให้เกิดค่า Saving สู งก็หมายความว่า
สามารถลดระยะทางได้มาก
5.1.4 ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ
การจัดเส้นทางในการเดินรถที่ดีและมีประสิ ทธิ ภาพนั้น จะส่ งผลให้สามารถลดระยะทางใน การขนส่ ง
ได้ และในบางครั้งยังสามารถลดจานวนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ งได้อีกด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ปั ญหาการจัดเส้นทางสาหรับยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem: VRP) เป็ นการจัดเส้นทางใน
การขนส่ งสิ นค้าโดยหาจานวนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ งสิ นค้า ที่เหมาะสมกับปริ มาณสิ นค้าพร้ อมทั้ง หา
เส้นทางเส้นทางในการขนส่ งสิ นค้าที่ เหมาะสม ภายใต้ขอ้ กาหนดในเรื่ องของ ค่าใช้จ่ายที่นอ้ ยที่สุด
2) ปั ญหาการขนส่ ง (Transportation Problem) เป็ นการจัดเส้ นทางในการขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้า
หลายแห่งไปยังลูกค้าหลายราย โดยการปริ มาณในการขนส่ งสิ นค้าต้องเท่ากับปริ มาณ ความต้องการของลูกค้าที่
สั่ง ไว้และเสี ยค่าใช้จ่ายในการขนส่ งน้อยที่สุด
3) การไหลของค่าใช้จ่ายอย่างต่าสุ ด (Minimum Cost Flow) เป็ นการจัดเส้นทางในการ ขนส่ งสิ นค้าจาก
คลังสิ นค้าไปยังลูกค้าแต่ละราย ตามปริ มาณและจานวนที่ลูกค้าต้องการและมี ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งต่าที่สุด
4) การจัดแผนการเคลื่ อนย้ายตูค้ อนเทนเนอร์ ในท่าเรื อ (Container Handling at Ports) การวางแผนการ
เคลื่อนย้ายตูค้ อนเทนเนอร์ ไปมาระหว่างเรื อกับท่าเรื อ และ ท่าเรื อกับรถบรรทุก
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5) วิธี ศึ ก ษาส านึ ก (Heuristics) เป็ นวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หาที่ ใ ช้ใ นการค้น หาค าตอบที่ ใ กล้เ คี ย งค าตอบที่
เหมาะสมที่สุด
5.1.4 เทคนิคการหาคาตอบ
วิธีการหาคาตอบโดยใช้วิธีฮิวริ สติก เป็ นวิธีการที่อาศัยการกาหนดกฎเกณฑ์บาง ประการขึ้นมาโดย
ใช้สามัญสานึ กของมนุ ษย์เข้าช่ วยในการแก้ปัญหา เพื่อหาคาตอบที่ดีและเหมาะสม ในระดับหนึ่ งถึ งแม้ไม่ใช่
คาตอบที่ดีที่สุด แต่สามารถให้คาตอบได้ภายในเวลาที่เหมาะสมไม่นานเกินไป
5.1.5 การจัดกลุ่มปั ญหาการจัดเส้นทางการขนส่ ง
1) จัดกลุ่มตามการแก้ปัญหาของการจัดเส้นทางการขนส่ ง
2) จัดกลุ่มตามลักษณะความต้องการของลูกค้า
3) จัดกลุ่มตามข้อจากัดของเวลา (Time Windows)
4) จัดกลุ่มตามเวลาในการวางแผนการเดินทาง (Time horizon)
5) จัดกลุ่มตามจานวนของจุดเริ่ มต้น (Number of Origin points)
5.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ทวิ นัน ท์ สิ ม ะจารึ ก และคณะ (2552) ได้น าเสนองานวิ จ ัย เรื่ อ งการลดค่ า ใช้จ่ า ยในการขนส่ ง
กรณี ศึกษาโรงงานเคมีภณ
ั ฑ์ เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของปั ญหาในการขนส่ งและหาแนวทางการลดค่าใช้จ่ายการ
ขนส่ งสิ นค้า พบว่าค่าเชื้ อเพลิ งเป็ นปั ญหาที่ทาให้ตน้ ทุนของบริ ษทั สู ง ซึ่ งมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายใน คือ การ
ก าหนดเส้ น ทางที่ เ ป็ นมาตรฐานและปั จ จัย ภายนอก คื อ อัต ราค่ า เชื้ อ เพลิ ง ในตลาดโลกที่ มี ค วามผัน ผวน
คณะผูว้ ิจยั จึ งได้กาหนดเส้ นทางการขนส่ งสิ นค้า แบบใหม่ โดยใช้เทคนิ คการแก้ปั ญหาเส้ นทางแบบวิธี ก าร
แบบจาลองการขนส่ ง (Transportation model) และวิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางสาหรับรถบรรทุก (Truck
routing) รวบรวมสิ นค้าเพื่อจัดเส้ นทางให้ลูกค้าที่ มีเส้ นทางการขนส่ งในทางเดี ยวกันรวมเข้าด้วยกัน เพื่อลด
จานวนเที่ยวและระยะทางในการขนส่ งสิ นค้า หลังจากนั้นนามาเปรี ยบเทียบหาวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายต่ าสุ ดและ
เหมาะสมที่ สุดจากผลการดาเนิ นงานพบว่าวิธีการแบบจาลองการขนส่ งและวิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้ นทาง
สาหรับรถบรรทุกทาให้จานวนเที่ยว ระยะทางในการขนส่ งสิ นค้า ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด คิด
เป็ นเปอร์ เซ็นต์ที่ลดลงจากการดาเนินงานแบบเดิม
วิไ ลวรรณ์ แก่ นสาร และ สมบัติ สิ นธุ เชาน์ (2556) ได้ศึ ก ษาการเปรี ยบเที ยบวิธีก าร ฮิ วริ ส ติกส์
สาหรับระบบการจัดการขยะซึ่ งจัดทาเพื่อแก้ปัญหาในการลดต้นทุนต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมทั้งเกิด
การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดีอีกทั้งยังมีวิธีการที่เข้าใจง่ายไม่ซบั ซ้อนโดยเนื้ อหาใน งานวิจยั นี้ ได้บอกถึง
การประยุก ต์วิธี ก ารหาค าตอบโดยวิธี ก าร Saving heuristic , Nearest heuristic และ Max-Nearest เพื่ อ ท าการ
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เปรี ยบเทียบกันโดยพิจารณาจากผลลัพธ์ที่ได้ภายใต้เงื่ อนไขเดี ยวกัน โดยมีเงื่ อนไขดังนี้ ความสามารถในการ
บรรจุที่เท่ากัน และ มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง ผลทดลองของ งานวิจยั นี้ จะเห็นว่าวิธี Saving heuristic ให้คาตอบที่ดี
ที่สุดคือมีระยะทางรวม 55.022 กิโลเมตร และวิธี Nearest heuristic ต่อด้วยวิธี Max-nearest คือ 62.152 กิโลเมตร
และ 67.196 กิโลเมตร ตามลาดับ ซึ่ งในปั จจุบนั เส้นทางในการเก็บขยะจะมีระยะทางรวมอยูท่ ี่ 62.246 กิโลเมตร
ดังนั้นจาก การทดลองจะเห็ นว่าวิธี Saving และ Nearest สามารถลดระยะทางลงได้พร้ อมกับสามารถควบคุ ม
เวลาในการเก็บขยะได้อีกด้วย
พลอยพรรณ ศรี กิจการ และ อรอุไร แสงสว่าง (2556) ได้ศึกษาเส้นทางเดิ นรถขนส่ งเครื่ องสาอาง
โดยจัดทาเพื่อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพของการจัดเส้นทางการเดินรถซึ่ งได้ปรับปรุ งเกี่ยวกับวางแผนและออกแบบ
เส้ นทางเดิ นรถขนส่ ง เครื่ องส าอางของบริ ษ ทั มาร์ ค อัพ คอสเมติ ค โดยท าการจัดส่ ง สิ นค้า ไปยัง ร้ า นตัวแทน
จาหน่ าย 20 ร้ าน ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ปั ญหาของงานวิจยั นี้ คือปั ญหาการเดิ นทางของพนักงานขาย
(Traveling Salesman problem) ซึ่ งได้ป ระยุ ก ต์ใ ช้ห ลัก เมตาวิ ธี ฮิ ว ริ ส ติ ก ส์ โ ดยวิ ธี ก ารจ าลองการอบเหนี ย ว
(Simulated Annealing) ในการแก้ปัญหา เพื่อหาเส้นทางที่ส้ ันที่สุดในการเดิ นทางผ่านเมื องทุกๆเมื อง เมืองละ
หนึ่งครั้งแล้วกลับมายังจุดเริ่ มต้น จากวิธีการหาคาตอบที่ใกล้เคียงที่สุดซึ่ งเป็ นวิธีที่ใช้ในปั จจุบนั โดยส่ งสิ นค้าไป
ยังจุดที่ใกล้ที่สุดก่อน มีระยะทางรวม 377.3 กิโลเมตรต่อวัน บริ ษทั จัดส่ งสิ นค้าทุกวันศุกร์ ที่ 2 และวันศุกร์ ที่ 4
ของเดือน ในระยะเวลา 1 เดือน จะใช้ระยะทางการวิ่งงานรวมทั้งสิ้ น 377.3 x 2 = 754.6 กิ โลเมตร และเมื่อใช้
วิธีการจาลองอบเหนียว (SA) ในการออกแบบเส้นทางเดินรถพบว่า รถสามารถวิ่งงานด้วยระยะทางเพียง 347.8
กิโลเมตรต่อวัน ดังนั้นในระยะเวลา 1 เดือน จะมีระยะทางรวมทั้งสิ้ น 347.8 x 2 = 695.6 กิโลเมตร ซึ่ งลดลงจาก
เดิม 7.81 เปอร์ เซ็นต์ หรื อ 59 กิโลเมตรต่อเดือน
6. วิธีการดาเนินงานวิจัย
เริ่ มจากขั้นตอนการศึ กษาและเก็บข้อมู ลปั จจุ บนั ได้แก่ ข้อมู ลลู กค้า, ที่ อยู่, จานวนสิ นค้าที่ ลูกค้าสั่ง และ
เส้นทางการขนส่ งปั จจุบนั หลังจากนั้นจึงนาข้อมูลดังกล่าวมาทาการปรับปรุ งการจัดเส้นทางการขนส่ งด้วยวิธี
ใหม่ และจึงนาผลของการจัดเส้นทางใหม่ไปทาการเปรี ยบเทียบผลการจัดเส้นทางแบบปั จจุบนั รายละเอียดของ
ขั้นตอนงานวิจยั แสดงดังรู ปที่ 6.1
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รู ปที่ 6.1 ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
6.2 ขั้นตอนการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลเส้นทางสาหรับการขนส่ งสิ นค้าแบบเปิ ดขนส่ งหน้าตูข้ องบริ ษทั กรณี ศึกษา จานวน 6
เดือน ของ ปี พ.ศ. 2561 คือเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม เฉพาะลูกค้ากลุ่มที่เป็ นโรงงานอาหารสัตว์ของเครื อ
ซีพีเอฟ 16 แห่ง และซึ่ งในแต่ละเดือนลูกค้าไม่ได้มีความต้องการสิ นค้าทุกวัน
งานวิจยั ครั้งนี้เลือกใช้รถประเภทรถเทรลเลอร์ 22 ล้อ มาใช้ในการจัดเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าเท่านั้น
โดยมีขอ้ จากัด ดังนี้
ตารางที่ 6.1 ประเภทและข้อจากัดด้านน้ าหนักและปริ มาตร
ประเภทรถ
ขนาดรถ (m)
ปริ มาตรบรรทุก
(กว้าง * ยาว)
(กิโลกรัม)
รถเทรลเลอร์
2.48*7.035
35,000
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7. ผลการศึกษา
7.1 วิเคราะห์ สภาพปัญหาปัจจุบันของเส้ นทางการขนส่ งสิ นค้ าแบบเปิ ดขนส่ งหน้ าตู้
จากการศึ ก ษารู ป แบบการให้บ ริ ก ารรถรั บ ส่ ง สิ น ค้า แบบเปิ ดขนส่ ง หน้า ตู ้ข องบริ ษ ทั กรณี ศึ ก ษา
สามารถจาลองรู ปแบบการให้บริ การได้ดงั รู ปที่ 7.1

รู ปที่ 7.1 รู ปแบบการให้บริ การของบริ ษทั ไดนามิค ทรานสปอร์ ต จากัด
จากรู ปที่ 7.1 จุดเริ่ มต้นคือ บริ ษทั ไดนามิค ทรานสปอร์ ต ดูขอ้ มูลการจองงานของลูกค้าจากใบจองงานแล้วนา
รถออกไปรับสิ นค้าของลูกค้าจากสถานี ICD ไปส่ งยังบริ ษทั ลูกค้าโดยนารถไปรับสิ นค้า รถ 1 คันต่อ 1 ลูกค้า ซึ่ง
การให้บริ การลูกค้าแต่ละครั้งไม่ได้ทาการรวบรวมข้อมูลตามใบจองงานของลูกค้า ณ วันนั้นๆทั้งหมดเพื่อจัดรถ
และเส้นทางการขนส่ งไปยังบริ ษทั ลูกค้า ซึ่ งแต่ละครั้งรถทุกคันจะต้องไปส่ งสิ นค้าให้แก่ลูกค้าเพียงเจ้าเดียวแล้ว
กลับมาที่ บริ ษทั ไดนามิคทรานสปอร์ ตทาให้เกิ ดการขนส่ งที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ต้นทุนในการขนส่ งไม่คุม้ ค่า
เพราะไม่มีการจัดเส้นทางการเดินรถ ทาให้เสี่ ยงกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่จาเป็ น
7.2 วิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้ นทางด้ วยวิธีเซฟวิง่ อัลกอริทมึ (Saving Algorithm)
กรณีที่ 1 กรณี ที่ตอ้ งใช้ยานพาหนะ 2 คัน ไปส่ งสิ นค้าให้ลูกค้ามากกว่า 2 ราย ขึ้ นไป มีลาดับการจัด
เส้นทางดังนี้
ตัวอย่างการจัดเส้นทางขนส่ งสิ นค้าของวันที่ 11/10/61
ขั้น 1 สร้าง เมตริ กซ์ระยะทาง(Distance Matrix)
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ขั้น 2 คานวณระยะทางและค่า Saving ของลูกค้าทุกราย

เปรี ยบเทียบผลประหยัดที่ได้ระหว่าง S(j , k) และ S(k , j) ของแต่ละคู่ แล้วเลื อก S(j , k) หรื อ S(k , j)
ของแต่ละคู่ที่ได้ผลประหยัดมากกว่ามาไว้เพื่อพิจารณาในการเรี ยงลาดับค่าความประหยัด
ขั้น 3 จัดลาดับลูกค้าในเส้นทาง
- เรี ยงลาดับความประหยัดจากมากไปหาน้อย

1228

11
ขั้น 4 กาหนดลูกค้าให้กบั พาหนะและเส้นทาง
กาหนดให้
ยานพาหนะจานวน 1 คัน
ความจุของยานพาหนะสู งสุ ด = 35,000 กิโลกรัม
Minimum Route = น้ าหนักรวมต่อวัน/ความจุรถ
- ปริ มาณสิ นค้าที่ลูกค้าให้ไปส่ ง วันที่ 11/10/61

= 37,000/35,000 = 1.06 = 2 เที่ยว
ขั้น 5 รวมเส้นทางของลูกค้า
- รวมเส้นทางของลูกค้าที่มีค่าความประหยัดสู งสุ ดให้อยูใ่ นเส้นทางเดียวกัน จะสามารถจัดเส้นทางได้
ดังนี้
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 *
* เนื่องจากการเพิ่มลูกค้าจุดที่ 14 เข้ามาในเส้นทาง เมื่อพิจารณาแล้วสิ นค้าเกินความจุของยานพาหนะที่
กาหนดไว้ จึงต้องจัดเส้นทางใหม่ให้กบั ลูกค้าจุดที่ 14 ดังนั้นจะได้เส้นทางที่ 1 คือ
0 – 1 – 15 – 17 – 0
สิ นค้าที่ตอ้ งส่ งรวม = 12,000 + 15,000 = 27,000 กิโลกรัม
(ไม่เกินความจุของยานพาหนะที่รับได้)
และลูกค้าจุดที่ 14 ที่เมื่อนาเข้าไปในเส้นทางที่ 1 แล้วเกินความจุยานพาหนะที่รับได้ สามารถนามาจัด
เส้นทางใหม่ คือ
0 – 1 – 14 – 0
สิ นค้าที่ตอ้ งส่ งรวม = 10,000 กิโลกรัม
เมื่อนาลูกค้าทุกจุดที่ตอ้ งทาการส่ งสิ นค้าในวันที่ 11/10/61 มาจัดเส้นทางจนครบแล้ว สรุ ปว่าต้องทาการ
ส่ งทั้งหมด 2 เที่ยว คือ 2 เส้นทางนัน่ เอง และเมื่อตรวจสอบจานวนที่ลูกค้าสั่งให้ส่งในวันที่ 11/10/61 พบว่าครบ
ตามจานวน คือ 37,000 กิโลกรัม การจัดเส้นทางนี้สามารถลดเที่ยวการส่ งจากเดิมได้ 1 เที่ยว
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กรณีที่ 2 กรณี ที่ตอ้ งใช้ยานพาหนะ 1 คัน ไปส่ งสิ นค้าให้ลูกค้ามากกว่า 2 ราย ขึ้นไป
ในกรณี น้ ี จะมีลาดับการจัดเส้นทางเช่ นเดี ยวกันกับในกรณี ที่ตอ้ งใช้ยานพาหนะ 2 คัน ไปส่ งสิ นค้าให้
ลูกค้ามากกว่า 2 ราย ขึ้นไป ซึ่งในกรณี ที่ตอ้ งใช้ยานพาหนะ 1 คัน เนื่องจากสิ นค้าที่จะต้องไปส่ งให้ลูกค้ามากกว่า
2 รายขึ้นไป มีน้ าหนักของสิ นค้าทั้งหมดไม่เกิ นความจุที่ยานพาหนะสามารถรับได้ คือ 35,000 กิโลกรัม ดังนั้น
จึงจะสามารถใช้ยานพาหนะแค่ 1 คัน ในการนาสิ นค้าไปส่ งให้กบั ลู กค้ามากกว่า 2 รายขึ้นไปได้ หากสิ นค้าที่
จะต้องไปส่ งให้ลูกค้ามากกว่า 2 รายขึ้นไป มีน้ าหนักของสิ นค้าทั้งหมดเกินความจุที่ยานพาหนะสามารถรับได้ก็
จะใช้การจัดเส้นทางในกรณี ที่ตอ้ งใช้ยานพาหนะ 2 คัน ไปส่ งสิ นค้าให้ลูกค้ามากกว่า 2 ราย ขึ้นไปแทนกรณี ที่
ต้องใช้ยานพาหนะ 1 คัน
8. สรุ ปผลการวิจัย
8.1 สรุ ปผลการวิจยั
ตารางที่ 8.1 สรุ ปเปรี ยบเที ยบผลที่ ได้จากการจัดเส้ นทางการขนส่ งสิ นค้าแบบเดิ ม และวิธีเซฟวิ่งอัลกอริ ทึม
โดยรวมทั้ง 6 เดือน

จากตารางที่ 8.1 สรุ ปเปรี ยบเทียบผลที่ได้จากการจัดเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าแบบเดิม และวิธีเซฟวิง่
อัลกอริ ทึม (Saving Algorithm) โดยรวมทั้ง 6 เดื อน จะสรุ ปได้ว่าระยะทางหลังปรับปรุ งด้วยการใช้วิธีเซฟวิ่ง
อัลกอริ ทึมนั้นทาให้เกิดผลประหยัดทั้งในแง่ของระยะทาง จานวนเที่ยว และต้นทุนของค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิง
โดยในส่ วนของระยะทางนั้น สามารถลดระยะทางรวมของทั้ง 6 เดือน ไปได้ 8,500.3 กิโลเมตร ลดจานวนเที่ยว
โดยรวมได้ 73 เที่ ย ว และลดต้นทุ นค่ า ใช้จ่า ยน้ ามันเชื้ อเพลิ ง ในการขนส่ ง สิ นค้า รวมของทั้ง 6 เดื อนไปได้
82,772.28 บาท ซึ่งคิดเป็ น 33.20 % ของระยะทางโดยรวมที่ประหยัดได้ 65.18 % ของจานวนเที่ยวที่ประหยัดได้
และ 33.11% ของต้นทุ นค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิ งโดยรวมที่ ประหยัดได้ ทาให้สามารถเพิ่มโอกาสในการลด
ต้นทุนในการขนส่ งและช่วยให้เพิ่มกาไรในการจัดส่ งสิ นค้าได้
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8.2 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั จะเห็นได้วา่ การจัดเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าแบบเปิ ดขนส่ งหน้าตู ้ กรณี ศึกษา บริ ษทั
ไดนามิ ค ทรานสปอร์ ต จากัด โดยการใช้วิธีเซฟวิ่งอัลกอริ ทึม (Saving Algorithm) สามารถลดระยะทางรวม
จานวนเที่ยว และต้นทุนค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิ งในการขนส่ งสิ นค้าในแต่ละเดื อนได้จริ ง ดังนั้นหากนาไปใช้
จริ งก็จะสามารถลดระยะทาง จานวนเที่ยว และต้นทุนค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้ อเพลิงในการขนส่ งสิ นค้าได้ แต่ก็ตอ้ ง
นาเอาปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องอื่ นๆ ซึ่ งอยู่ภายนอกขอบเขตของวิจยั นี้ มาพิจารณาด้วย เช่ น สภาพการจราจร สภาพ
อากาศ เป็ นต้น
การทาวิจยั นี้ เป็ นเพียงแนวทางในการจัดเส้นทางการขนส่ งสิ นค้าแบบเปิ ดขนส่ งหน้าตู ้ กรณี ศึกษา
บริ ษทั ไดนามิค ทรานสปอร์ ต จากัด โดยในงานวิจยั นี้ผจู ้ ดั ทาเลือกใช้ขอ้ มูลการขนส่ งสิ นค้าแบบเปิ ดขนส่ งหน้าตู ้
เฉพาะลูกค้ากลุ่มที่เป็ นโรงงานอาหารสัตว์ของเครื อซี พีเอฟ จานวน 6 เดือน ของปี พ.ศ. 2561 คือเดือนพฤษภาคม
– เดือนตุลาคม เท่านั้น หากมีความต้องการนาไปจัดเส้นทางการขนส่ งสิ นค้ากับลูกค้ากลุ่มอื่นก็สามารถนาไป
ประยุก ต์ใ ช้ส าหรั บ การจัด เส้ น ทางในการขนส่ ง สิ น ค้า ต่ า งๆที่ มี ข ้อ จ ากัด ด้า นน้ า หนัก ในการบรรทุ ก ของ
ยานพาหนะ และไม่มีขอ้ จากัดทางด้านเวลาในการขนส่ ง โดยมีลกั ษณะของปั ญหาเช่นเดียวกับงานวิจยั นี้ เนื้ อหา
ภายในงานวิจยั นี้ ก็อาจจะใช้เป็ นแนวทางในการจัดเส้ นทางการขนส่ งสิ นค้าได้ รวมไปถึ งบริ ษทั ทางธุ รกิ จที่
เกี่ยวข้องกับการรับขนส่ งสิ นค้า หรื อบริ ษทั ที่เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าเอง แนวทางในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางของ
งานวิจยั นี้ ก็อาจจะนาเอาไปประยุกต์ใช้ได้เช่นเดียวกัน
8.2.1 ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรมีการเก็บข้อมูลเพิ่มในเรื่ องของรายละเอียดของสิ นค้า ปริ มาตรของตัวสิ นค้า น้ าหนักของตัว
สิ นค้า ที่อยูข่ องลูกค้า ตาแหน่งพิกดั ละติจูด/ลองติจูด
2. ควรมีการวิเคราะห์ให้ครอบคลุมถึงเรื่ องของต้นทุนทางด้านอื่น เช่น ต้นทุนด้านค่าแรง เป็ นต้น
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