
 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

 

การขนส่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง
ไปท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือในแง่ของการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค การขนส่งท าให้เกิด
อรรถประโยชน์ทางด้านสถานที่และเวลา มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  การขนส่งคือปัจจัยส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้มีความมั่นคง โดยใน
ปัจจุบันการขนส่งที่มีประสิทธิภาพต้องสามารถส่งสินค้าครบตามที่ต้องการและภายในระยะเวลาที่
ก าหนด กล่าวคือมีความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัย ตรงต่อเวลาและประหยัด ระบบขนส่งที่ดีนั้น
จ าเป็นที่จะต้องอาศัยการวางแผนการขนส่งที่ท าอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

 อย่างไรก็ตาม จากการศึกษากระบวนการจัดเส้นทางเดินขนส่งพบว่า ผู้ประกอบการยังไม่มี
กระบวนการคิดหรือการจัดเส้นการเดินรถที่ชัดเจน โดยที่ผ่านมาพนักงานที่ท าหน้าที่จัดเส้นทางเดินรถ
ขนส่ง ปฏิบัติงานโดยอาศัยจากประสบการณ์และความคุ้นเคยเส้นทางเฉพาะแห่งการจัดส่งที่ไม่มาก
นัก แต่เมื่อปริมาณสินค้าที่จะส่งมากขึ้นประสบการณ์เพียงอย่างเดียวคงไม่เพียงพอที่จะด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพ่ือจะศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดส่งสินค้าเพ่ือพัฒนารูปแบบ
การจัดเส้นทางการจัดส่งสินค้า ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและท าให้เกิดกระบวนการการบริหารการ
จัดการด้านต่างๆเพ่ือมุ่งหวังที่จะหวังผลที่ดีและสนับสนุนให้เกิดความเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในกลยุทธ์ที่ท าที่จะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันคือการบริหารการจัดการระบบการจัดการจัด
เส้นทางการเดินรถที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองด้านการจัดส่งที่รวดเร็วและทันต่อความ
ต้องการของลูกค้าจึงจะเห็นได้ว่าไม่ว่าผลิตภัณฑ์จะดีเพียงใดแต่ด้อยด้านการบริการจัดส่งที่มี
ประสิทธิภาพย่อมไม่สามารถท่ีจะท าให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจได้สูงสุด 

ดังนั้นกระบวนการที่จะท าให้การจัดเส้นทางการขนส่งมีหลักการที่เป็นรูปธรรม โครงงานนี้จึง
ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor Method) 
มาใช้ในการจัดล าดับเส้นทางการขนส่ง  ให้มีประสิทธิภาพในการจัดล าดับเส้นทางที่มีระยะทางที่สั้น
และเวลาที่รวดเร็วขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางการน าไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและเหมาะสมกับผู้ประกอบการ
มากที่สุด  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือเสนอหลักการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่ง 
1.2.2 เพ่ือเสนอแนวทางในการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  

1.3.ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ท าการศึกษาเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าของรถยนต์ 4 ล้อ 

1.3.2 ท าการศึกษาเส้นทางเดินรถขนส่งในกลุ่มโซนบางนา 

1.3.3 ท าการเก็บข้อมูลการขนส่งย้อนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ( 6 วันท าการ) 
1.4 ประโยชน์ของโครงงำน  

1.4.1 ผู้ประกอบการมีหลักในการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งที่น่าเชื่อถือ 
1.4.2 ท าให้ผู้ประกอบการทราบประสิทธิภาพการขนส่ง  
1.4.3 สามารถตั้งเป้าหมายในค่าใช้จ่ายการขนส่ง 

1.5 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1.5.1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

 1.5.2 เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลระยะทางและเวลาในการขนส่ง  
1.5.3 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนผังเหตุและผล 
1.5.4 ประยุกต์ใช้เทคนิคเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด 

 1.5.5 สรุปผล 
1.6 แผนกำรด ำเนินงำน 
 

ตารางที่ 1.1 แผนการด าเนินงาน 

 

ล าดับที่ กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1 ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ     

2 เก็บข้อมูลระยะทางและเวลาในการขนส่ง     

3 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนผังเหตุและผล     

4 ประยุกต์ใช้เทคนิคเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด     

5 สรุปผล     



 

บทท่ี 2 

 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 การที่จะปรับปรุงการจัดเส้นทางการเดินรถในสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจถึงสาเหตุ
และวิธีการในการแก้ไขปัญหาและต้องรู้ถึงทฤษฎีต่างๆที่น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง ซึ่งทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงงานมีดังนี้ 
 
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง [1] 

2.1.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเส้นทางการขนส่ง (Transportation Routing) การจัดเส้นทาง
การขนส่ง หรือ Vehicle Routing เป็นวิธีที่ผู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ใช้เพ่ือลดต้นทุนในการขนส่ง
และระยะเวลาในการ จัดส่งสินค้า เส้นทางที่สั้นลง หมายถึง ค่าน้ ามันที่ลดลง รอบการบรรทุกที่
เพ่ิมขึ้น และค่าแรงที่ลดลง การเลือกรูปแบบเส้นทางการเดินรถมีความยากเนื่องจากมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้องค่อนข้างมาก เช่น ระยะทาง การรอคอยลูกค้าและเอกสารเซ็นรับ การจราจร ระยะเวลาที่
ลูกค้ารับสินค้าได้ ช่วงเวลาห้ามเดินรถ สภาพถนน ความล่าช้าของการส่งสินค้าในจุดต่าง ๆ รูปแบบ
การจัดเส้นทางเดินรถมีรูปแบบหลัก ดังนี้ 

1 การแบ่งพ้ืนที่การบริการ (Service Zoning) หากต้องการให้การขนส่งสินค้า
เป็นไปอย่างประหยัดที่สุด สิ่งที่ต้องท า คือ การใช้รถขนส่งจ านวน  น้อยที่สุด แต่ส่งสินค้าให้
ลูกค้าได้ครบถ้วนทุกราย รถขนส่งแต่ละคันจึงควรวิ่งไปส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า จ านวนมากที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ในแต่ละวัน 

2 การจัดเส้นทางการเดินรถ (Vehicle Routing) การจัดเส้นทางการเดินรถเป็น
ปัญหาประจ า ของบริษัทในแต่ละวันจะมีลูกค้าจ านวนหนึ่งมากบ้างน้อยบ้าง ต้องการให้เรา
น าสินค้าไปส่งให้ปัญหาที่ส าคัญ คือ จะต้องใช้รถขนส่งกี่คันและควรจะจัดล าดับการส่งสินค้า
อย่างไร รถคันไหนควรไปส่งสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใดบ้างและจะจัดล าดับการส่งสินค้าของ
ลูกค้าแต่ละรายอย่างไรในทางคณิตศาสตร์แล้ว ถือว่าปัญหาการจัดเส้นทางการเดินรถ 
(Vehicle Routing Problem) เป็นปัญหาที่ยากมากๆ การจะวิเคราะห์หาแผนการเดินรถที่ดี
ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากค าสั่งซื้อจากลูกค้าและรถส่งสินค้ามีจ านวนจ ากัดแทบจะไม่มี
โอกาสเลยที่จะจัดเส้นทางการเดินรถให้ประหยัดที่สุด อย่างดีที่สุดคงท าได้เพียงการจัดส่ง
สินค้าถึงลูกค้าตรงเวลา ครบถ้วนตามจ านวนใบสั่งซื้อเท่านั้น จากประสบการณ์การท างาน
พบว่า บริษัทไม่มีกลยุทธ์หรือวิธีการคิดค านวณที่ชาญฉลาดในการจัดเส้นทางการเดินรถแต่
อย่างใด แต่จะใช้ความสามารถเฉพาะตัวและประสบการณ์ของหัวหน้าแผนกในการวาง
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แผนการขนส่ง ซึ่งความจริงแล้วมีวิธีการที่ดีกว่านี้ สามารถน ามาใช้อย่างได้ผลเป็นที่ประจักษ์
แล้วทั่วโลก 
2.1.2 การจัดเส้นทางและตารางรถขนส่ง (Vehicle Routing and Scheduling)  
ปัญหาการจัดเส้นทางและตารางรถขนส่งในสภาพความเป็นจริง มีเงื่อนไขซับซ้อนมากกว่า

ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งอย่างเดียว เช่น 

  1. แต่ละจุดหยุดอาจมีปริมาณสินค้าท่ีจะรับและส่งไม่เท่ากัน 

2. รถหลายคันอาจถูกใช้ในการขนส่งซึ่งมีความสามารถในการบรรทุกต่างกันทั้งด้าน
ขนาดและน้ าหนัก 

3. เวลาการขับรถบรรทุกมีจ ากัดซึ่งจะต้องมีเวลาพักผ่อนให้คนขับเพียงพอตาม
กฎหมายก าหนด 

  4. แต่ละจุดหยุดอาจใช้กรอบเวลารับส่งสินค้าที่จ าเฉพาะ 

5. การขนของขึ้นอาจท าได้เมื่อส่งของเสร็จแล้ว 
2.1.3 หลักการจัดเส้นทางและตารางขนส่งที่ดี  (Principles of Good Routing and 

Scheduling) 
เป็นการจัดตารางรถขนส่งโดยพิจารณาจากหลักการ 8 ประการ ส าหรับการเลือกเส้นทาง

และตารางเดินรถท่ีดี ได้แก่  
1. จุดหยุดแต่ละจุดควรอยู่ใกล้กัน เมื่อเทียบกับระยะทางระหว่างจุดหยุดกับ
ศูนย์กลางกระจายสินค้า 

2. ควรแยกขนส่งสินค้าตามปริมาณความต้องการสินค้าเป็นรายวัน 

3. การจัดกลุ่มลูกค้า ควรจัดกลุ่มอยู่ไกลสุดก่อน 

4. ล าดับของจุดหยุดในเส้นทางควรมีลักษณะคล้ายหยาดน้ า 

5. การจัดเส้นทางควรเริ่มจากการใช้รถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก่อน 

6. บางครั้งควรจัดรถขนส่งขนาดเล็กช่วยขนส่งระหว่างการขนส่งด้วยรถขนาดใหญ่ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงกับการซ้อนทับของเส้นทาง ซึ่งอาจท าให้ต้นทุนการขนส่งเพ่ิมข้ึน 

7. จุดขนส่งที่มีลักษณะแตกแยกจากกลุ่มการขนส่ง เช่นระยะทางไกลออกไปคนละ
ทาง ปริมาณต้องการสินค้าน้อยมาก การใช้รถขนส่งขนาดเล็กหรือจ้างรถขนส่งอาจ
เป็นทางเลือกที่ดีกว่า 

8. ลูกค้าที่มีช่วงเวลาขนส่งแคบควรหลีกเลี่ยงหรือควรท าการเจรจาตกลงกันใหม่ 
เพ่ือขยายช่วงเวลาขนส่งออกไป 
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2.1.4 ปัญหาการจัดเส้นทางส าหรับยานพาหนะ (Vehicle Routing Problem) 
ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ คือ การก าหนดกลุ่มของเส้นทางการขนส่งจากคลังสินค้า

กลางไปยังความต้องการ ที่จุดต่างๆ โดยที่ค่าใช้จ่ายหรือระยะทางในการขนส่งมีค่าน้อยที่สุดภายใต้
เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในด้านต่างๆ ด้วย เช่น เวลา จ านวนและขีดจ ากัดของยานพาหนะ เป็นต้น ปัญหา
การจัดเส้นทางของยานพาหนะจาก คลังสินค้าไปยังลูกค้าหลายจุด ซึ่งมีปริมาณความต้องการแตกต่าง
กัน ภายใต้เงื่อนไข คือ ระยะทางต่ าที่สุดและทุกๆ ยานพาหนะจะเริ่มต้นที่คลังสินค้ากลางโดยมี
ข้อจ ากัดในด้านความจุของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งและระยะเวลาสูงสุดใน การขนส่งหนึ่งรอบ
ของเส้นทางการจัดส่ง ถ้าไม่ค านึงถึงข้อจ ากัดในด้านระยะเวลาสูงสุดในการขนส่งจะเป็นปัญหาการจัด 
เส้นทางยานพาหนะมาตรฐาน (Standard Vehicle Routing Problem: VRP) ดังภาพที่ 2.1 

 

 
ภาพที่ 2.1 ลักษณะปัญหาการจัดเส้นทางส าหรับยานพาหนะ 

 
2.1.5 From To Chart [2] 

 From To Chart คือ แผนภูมิจาก-ไป เป็นแผนภูมิส าหรับบรรจุปริมาณเชิงตัวเลขที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยการผลิต เช่น แผนก หรือเครื่องจักร แผนภูมิจากไปสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานทางด้านต่าง ๆ เช่น การจัดต าแหน่งของปัจจัยการผลิต วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของ
วัสดุ หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิต เป็นต้น ในโรงงานอุตสาหกรรมแผนภูมิจากไปยัง
ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูล การไหลของวัสดุ ซึ่งใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ช่วยในการตัดสินใจส าหรับ การ
ออกแบบ การวางผังโรงงาน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายวัสดุ โดยเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนที่ของ
วัสดุจ านวนมากผ่านปัจจัยการผลิตต่างๆ ช่วยให้เห็นถึงภาพรวมของปริมาณการไหลของวัสดุและ
สามารถจัดการกับปัจจัยการผลิตเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพในการท างาน เช่น ลดระยะทาง ลดเวลา
หรือคา่ใช้จ่ายในการขนย้ายวัสดุลง เป็นต้น 

 

Depot 
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2.1.6 Google map  
 Google map คือ การหาพิกัดหรือต่ าแหน่งที่ตั้งของสถานที่ต่างๆ ที่สามารถบ่งบอก
ระยะทางและระยะเวลาได้ 
 

 

ภาพที ่2.2 แสดงโปรแกรมแผนที่บนอินเตอร์เน็ต 

 

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการค้นหาเส้นทางการเดินทางต่างๆจากสถานที่หนึ่งไปยังอีก
สถานที่หนึ่งและยังแสดงโหมดเลือกการเดินทางโดยรถยนต์ รถโดยสาร เดิน พร้อมทั้งบอกระยะเวลา
ที่ใช้ในการเดินทาง สภาพการจราจร และขั้นตอนในการเดินทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทางอีก
ด้วย 

 

 

ภาพที ่2.3 แสดงหน้าจอการค้นหาระหว่างสถานที่จุดเริ่มต้นกับจุดหมายปลายทาง 
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2.2 กำรวิเครำะห์โดยแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) [3] 
ทฤษฎีก้างปลาหรือเรียกเป็นทางการว่า  แผนผังเหตุและผล  (Cause and Effect Diagram)

แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมด
ที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) เราอาจคุ้นเคยกับแผนผังสาเหตุและผล ใน
ชื่อของ "ผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)" เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิมีลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแต่
ก้าง หรือหลายๆ คนอาจรู้ จักในชื่อของแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram) ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้ง
แรกเม่ือปี ค.ศ. 1943 โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาว่า แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว 

เมื่อไหร่จึงจะใช้แผนผังก้างปลา 
1. เมื่อต้องการค้นหาสาเหตุ 
2. เมื่อต้องการท าการศึกษาท าความเข้าใจ หรือท าความรู้จักกับกระบวนการอื่นๆ เพราะว่า

โดยส่วนใหญ่พนักงานจะรู้ปัญหาเฉพาะในพ้ืนที่ของคนเท่านั้น แต่เมื่อการท าก้างปลา
แล้วจะท าให้เราสามารถรับรู้กระบวนการของแผนกอ่ืนได้ง่ายขึ้น 

3. เมื่อต้องการให้เป็นแนวทางใน “การระดมสมอง” ซึ่งจะช่วยให้ทุกๆคนให้ความสนใจใน
ปัญหาของกลุ่มซึ่งแสดงไว้ที่หัวปลา 

วิธีการสร้างแผนผังสาเหตุและผลหรือผังก้างปลา 
สิ่งส าคัญในการสร้างแผนผัง คือ ต้องท าเป็นทีม เป็นกลุ่ม โดยใช้ขั้นตอน 6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดประโยคปัญหาที่หัวปลา 
2. ก าหนดกลุ่มปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหานั้นๆ 
3. ระดมสมองเพ่ือหาสาเหตุในแต่ละปัจจัย 
4. หาสาเหตุหลักของปัญหา 
5. จัดล าดับความส าคัญของสาเหตุ 
6. ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จ าเป็น 

การก าหนดปัจจัยบนก้างปลา 

เราสามารถที่จะก าหนดกลุ่มปัจจัยอะไรก็ได้ แต่ต้องมั่นใจว่ากลุ่มที่เราก าหนดไว้เป็นปัจจัยนั้น
สามารถที่จะช่วยให้เราแยกแยะและก าหนดสาเหตุต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และเป็นเหตุเป็นผลโดย
ส่วนมากมักจะใช้หลักการ 4M1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพ่ือจะน าไปสู่การแยกแยะสาเหตุต่างๆ 
ซึ่ง 4M1E นี้มาจาก 
M – Man  คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร 
M – Machine  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
M – Material  วัตถุดิบหรืออะไหล่อุปกรณ์อ่ืนๆที่ใช้ในกระบวนการ 
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M – Method  กระบวนการท างาน 
E  - Environment  อากาศ สถานที่ ความสว่างและบรรยากาศการท างาน  
 แต่ไม่ได้หมายความว่า การก าหนดก้างปลาจะต้องใช้ 4M1E เสมอไป เพราะถ้าหากเราไม่ได้
อยู่ในกระบวนการผลิตแล้วปัจจัยน้ าเข้า (Input) ในกระบวนการก็จะเปลี่ยนไปเช่น ปัจจัยการน าเข้า
เป็น 4P ได้แก่ Place, Procedure, People และ Policy หรือเป็น 4S Surrounding, Supplier, 
System และ  Skill ก็ ไ ด้  ห รื อ อ า จจะ เป็ น  MILK Management, Information, Leadership, 
Knowledge ก็ได้ นอกจากนั้น หากกลุ่มที่ใช้ก้างปลามีประสบการณ์ในปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ก็
สามารถที่จะก าหนดกลุ่มปัจจัยใหม่ให้เหมาะสมกับปัญหาตั้งแต่แรกเลยก็ได้เช่นกัน 
การก าหนดหัวข้อที่หัวปลา 

การก าหนดหัวข้อปัญหาควรก าหนดให้ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ ซึ่งหากเราก าหนด
ประโยคปัญหานี้ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้ว จะท าให้เราใช้เวลามากในการค้นหา สาเหตุ และจะใช้
เวลานานในการท าผังก้างปลาการก าหนดปัญหาที่หัวปลา เช่น อัตราของเสีย อัตราชั่วโมงการท างาน
ของคนที่ไม่มีประสิทธิภาพ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราต้นทุนต่อสินค้าหนึ่งชิ้น เป็นต้น ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า ควรก าหนดหัวข้อปัญหาในเชิงลบเทคนิคการระดมความคิดเพ่ือจะได้ก้างปลาที่ละเอียด
สวยงาม คือ การถาม ท าไม ท าไม ท าไม ในการเขียนแต่ละก้างย่อยๆ ซึ่งสาเหตุของปัญหาจะเขียนไว้
ในก้างปลาแต่ละก้าง ก้างย่อยเป็นสาเหตุของก้างรองและก้างรองเป็นสาเหตุของก้างหลัก เป็นต้น ดัง
ภาพที่ 2.2 

 

ภาพที่ 2.4 แผนภาพแสดงแผนผังเหตุและผล 
 
 

 

ปัญหำ 

ปัจจัย ปัจจัย 

ปัจจัย ปัจจัย ปัจจัย 

สาเหตุ
หลัก 

สาเหตุ
ย่อย 

สาเหตุ (Causes)  
ผลลัพธ์  
(Problem or Effect)  
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ผังก้างปลาประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
ส่วนปัญหาหรือผลลัพธ์ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยู่ที่หัวปลา ส่วนสาเหตุ (Causes) จะ
สามารถแยกย่อยออกได้อีกเป็น 

1. ปัจจัย (Factors) ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา (หัวปลา) 
2. สาเหตุหลัก 
3. สาเหตุย่อย 
ซึ่งสาเหตุของปัญหา จะเขียนไว้ในก้างปลาแต่ละก้าง ก้างย่อยเป็นสาเหตุของก้างรองและก้าง

รองเป็นสาเหตุของก้างหลัก เป็นต้น หลักการเบื้องต้นของแผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) คือ
การใส่ชื่อของปัญหาที่ต้องการวิเคราะห์ ลงทางด้านขวาสุดหรือซ้ายสุดของแผนภูมิ โดยมีเส้นหลักตาม
แนวยาวของกระดูกสันหลัง จากนั้นใส่ชื่อของปัญหาย่อย ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาหลัก 3 - 6 หัวข้อ 
โดยลากเป็นเส้นก้างปลา (Sub-Bone) ท ามุมเฉียงจากเส้นหลัก เส้นก้างปลาแต่ละเส้นให้ใส่ชื่อของสิ่ง
ที่ท าให้เกิดปัญหานั้นขึ้นมา ระดับของปัญหาสามารถแบ่งย่อยลงไปได้อีก ถ้าปัญหานั้นยังมีสาเหตุที่
เป็นองค์ประกอบย่อยลงไปอีก โดยทั่วไปมักจะมีการแบ่งระดับของสาเหตุย่อยลงไปมากที่สุด 4  – 5 
ระดับ เมื่อมีข้อมูลในแผนภูมิที่สมบูรณ์แล้ว จะท าให้มองเห็นภาพขององค์ประกอบทั้งหมด ที่จะเป็น
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น 
ข้อดี 

1. ไม่ต้องเสียเวลาแยกความคิดต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายของแต่ละสมาชิก แผนภูมิก้างปลาจะ
ช่วยรวบรวมความคิดของสมาชิกในทีม 

2. ท าให้ทราบสาเหตุหลัก ๆและสาเหตุย่อย ๆ ของปัญหา ท าให้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของ
ปัญหา ซึ่งท าให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ถูกวิธี 
ข้อเสีย 

1. ความคิดไม่อิสระเนื่องจากมีแผนภูมิก้างปลาเป็นตัวก าหนดซึ่งความคิดของสมาชิกในทีม
จะมารวมอยู่ที่แผนภูมิก้างปลา 

2. ต้องอาศัยผู้ที่มีความสามารถสูง จึงจะสามารถใช้แผนภูมิก้างปลาในการระดมความคิด 
 
2.3 เทคนิคกำรจัดล ำดับเส้นทำงกำรเดินรถ [4] 

ผู้จัดการขนส่งสามารถใช้กระบวนการจัดล าดับเส้นทางแรกส าหรับแต่ละพาหนะ เส้นทาง 
แรกจะถูกพัฒนาต่อโดยใช้ มีกระบวนการจัดเส้นทางแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

2.3.1 การแทรกที่ไกลมากที่สุด (Farthest Insert) ก าหนดเส้นทางของพาหนะ)รวมทั้ง
เส้นทางซึ่งประกอบด้วยศูนย์กระจายสินค้าเท่านั้น) ส าหรับลูกค้าที่เหลือ หาระยะทางที่จะน้อยที่สุด
ส าหรับลูกค้ากลุ่มนี้ เพ่ือที่จะแทรกเข้าไปในจุดที่มีโอกาสในแต่ละเที่ยว แล้วเลือกเพ่ือแทรกลูกค้าจริง
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จากกลุ่มลูกค้าที่เพ่ิมน้อยที่สุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เพ่ือให้ได้เที่ยวใหม่ เพราะลูกค้าที่ไกลที่สุดจากการ
เดินทางปัจจุบันจะถูกแทรก กระบวนการจะด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งลูกค้าที่เหลือของ
พาหนะถูกใส่รวมเข้ามาในเที่ยวทั้งหมด 

2.3.2 การแทรกที่ใกล้ที่สุด (Nearest Insert) ก าหนดให้เส้นทางของพาหนะ รวมทั้งการ
เดินทางที่คลังสินค้าส าหรับลูกค้าที่เหลือ ประมาณค่าการเพ่ิมต่ าสุดของระยะทาง ถ้าแทรกลูกค้าที่จุด
ที่มีโอกาสในแต่ละเที่ยวด้วยการเพ่ิมระยะทางที่น้อยที่สุด เพ่ือให้ได้เที่ยวใหม่ 

2.3.3 เพ่ือนบ้านใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor Method) เริ่มที่คลังสินค้า กระบวนการนี้จะ
เพ่ิมลูกค้าที่ใกล้โรงงานหรือคลังสินค้าที่สุดเพ่ือเพ่ิมระยะการเดินทางแต่ละขั้นจากการเดินทางจะเพ่ิม
โดยการแทรกลูกค้าที่ใกล้จุดที่ส่งสินค้าครั้งล่าสุดกว่าจะส่งสินค้าครบทุกแห่ง 

2.3.4 การกวาด (Sweep) จุดใดๆในเส้นทางจะถูกเลือกจะกวาดไปตามทางเข็มนาฬิกาหรือ
ทวนเข็มนาฬิกา 

ดังนั้นในการจัดท าโครงงานในครั้งนี้ได้เลือกใช้เทคนิคเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด เพราะเป็นเทคนิค
ที่เข้าใจง่ายและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงเส้นทางเดินรถขนส่งที่จะศึกษา 

 

2.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.4.1 การศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งน้ าดื่ม จังหวัด
สมุทรสงคราม [5] 

เนื่องจากมีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า โดยจะต้องมีการวางแผนและศึกษาเส้นทางการจัด
เส้นทางเดินรถขนส่งน้ าดื่ม เช่นการศึกษาเส้นทางของที่ตั้งร้านค้าที่จะท าการจัดส่ง เพ่ือให้การจัดส่ง
สามารถ ตรงตามเวลาที่ลูกค้าสั่งสินค้า ช่วยลดระยะเวลาและรอบ ในการจัดส่งและลดจ านวนที่เสร็จ
ล่าช้ากว่าก าหนด  ในการจัดล าดับก่อนหลังของต าแหน่งในการส่งน้ าดื่ม เป็นปัจจัยที่ส่งผลถึงการ
เพ่ิมขึ้นหรือลดลงของผลก าไรมากที่สุดและเป็นการลดต้นทุนให้ต่ าลงด้วย โดยวิธีปัญหาเส้นทางเดิน
ของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem) จัดการปัญหาเส้นทางขนส่งน้ าดื่ม อ าเภอบาง
คนทีและอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จัดส่ง 15 ต าแหน่ง ลูกค้า 28 ราย ซึ่งมีเส้นทางการ
ขนส่งที่สามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการทดลองใช้วิธีการแก้ปัญหาวิธีฮิวริสติกส์ 
แบบการหาค าตอบที่ใกล้เคียงที่สุด (Nearest Neighbor Heuristics) วิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทาง
ส าหรับยานพาหนะอัลกอริทึมแบบประหยัด (Saving Algorithm)และวิธีการค านวณเส้นทางด้วย
โปรแกรมเชิงเส้น (LINGO) ช่วยค านวณหาเส้นทางแก้ปัญหา เส้นทางเดินรถขนส่งน้ าดื่มและ
เปรียบเทียบพบว่า วิธีการค านวณเส้นทางด้วยโปรแกรมเชิงเส้น LINGO ให้ค่าค าตอบที่ดีที่สุดในการ



11 
 

จดัเส้นทางการขนส่งน้ าดื่มที่มี ระยะทางสั้นที่สุด คือ 40.70 กิโลเมตรและต้นทุนรวมในการ ขนส่งต่ า
ที่สุด คือ 4,066.80 บาทตอ่เดือน 

2.4.2 การจัดกลุ่มขนส่งสินค้าและจัดเส้นทางการขนส่งที่มีศูนย์กระจายสินค้าหลายแห่ง [6] 
กรณีศึกษาการขนส่งเงินสดการลดต้นทนการขนส่งเงินสดจากศูนย์กระจายเงินสดจ านวน 3 

แห่ง ไปยังจุดขนส่งที่ เป็นสาขาและตู้ ATM  จ านวน 4076 แห่ง ด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มก่อน แล้วจด
เส้นทางการวิ่งทีหลัง (Cluster First – Route Second) ในขั้นตอนการจัดกลุ่มในงานวิจัยนี้ได้ใช้
ปัจจัยเรื่อง Time Window เข้ามาพิจารณาในการจัดแบ่ง จ านวนจุดขนส่งให้กับแต่ละศูนย์กระจาย
สินค้าด้วยรูปแบบการแก้ปัญหาการจัดงาน  (Assignment Problem) ส่วนการจัดเส้นทางการวิ่งของ
รถขนส่งนั้นใช้วิธีการกวาดมุมแบบกลุ่ม (Group Sweep Algorithm) ซึ่งเป็นวิธีการที่ พัฒนาจากวิธี
กวาดมุม (Sweep Algorithm) ร่วมกับวิธีการหาจุดที่ใกล้ที่สุด(Nearest Neighbor Search) ในการ 
วิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มีการพัฒนาซอฟแวร์ที่สามารถจัดกลุ่มและจัดเส้นทางการวิ่งไว้ในตัวเดียวกันโดยใช้
โปรแกรม PHP เป็นตัวเชื่อมต่อกับโปรแกรม  MySQLและโปรแกรม AMPL (CPLEX 10.0) ให้
สามารถใช้งานได้ง่ายรวมทั้ง สามารถปรับเปลี่ยนค่าที่มีผลต่อการค านวณต่างๆ ให้ยืดหยุ่นกับการใช้
งานจริง เช่น ความสามารถในการ ให้บริการในแต่ละศูนย์กระจายสินค้า ความเร็วเฉลี่ยของรถขนส่ง 
ช่วงเวลาในการจัดส่งสินค้าของแต่ละลูกค้าและความจุของรถขนส่ง ผลได้ที่จากการวิจัยครั้งนี้ 
สามารถลดจ านวนรถขนส่งได้ 11 คัน ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายใน  การขนส่งของบริษัทได้ 
5,852,910 บาท/ปี 

2.4.3 การวางแผนเส้นทางการเดินทางที่เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินทาง  ไป
ตรวจสอบหน่วยผลิตคอนกรีต[7] 

ปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะเป็นปัญหาทางโลจิสติกส์ที่มีความส าคัญต่อการด าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน ส าหรับกรณีศึกษานี้เป็น การวางแผนและพัฒนาเส้นทางการเดินทางไปตรวจสอบ
หน่วยผลิตคอนกรีตฯ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบโดยการจัดเส้นทางให้เหมาะสม จะต้องตรวจให้ได้
ตามจ านวนรอบตามความต้องการและแผนงานที่ได้น าเสนอผู้บริหารไว้โดยน าหลักการทางด้านการ
จัดการโลจิสติกส์มา ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือช่วยลดต้นทุนในการเดินทางและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการตรวจสอบหน่วยผลิตคอนกรีตฯ การศึกษาการจัด  เส้นทางการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบโดยการใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่ม A-B-C, Saving Algorithm , Nearest Neighborhood 
และ มาประยุกต์จากการศึกษาพบว่า การปรับปรุงเส้นทางการเดินทางตามขั้นตอนด้วยวิธีดังกล่าว 
สามารถช่วยลดระยะทางเมื่อเทียบกับวิธีการ จัดเส้นทางแบบเดิมคิดเป็นร้อยละ 59.24%, 48.24% 
และ 33.90% ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดอัตราการใช้เชื้อเพลิงดังนี้ การจัดเส้นทาง  แบบเดิม ใช้
เวลา 42 วันในการเดินทางต่อปีเป็นระยะทาง 5,753.96 กิโลเมตร ใช้เชื้อเพลิงจ านวน 575.396 ลิตร
เป็นต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ทั้งหมด 15,535.69 บาท การจัดเส้นทางแบบ Nearest Neighbor Algorithm 
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ใช้เวลา 40 วันในการเดินทางต่อปีเป็นระยะทาง 3,803.20 กิโลเมตร ใช้เชื้อเพลิงจ านวน 380.320 
ลิตรเป็นต้นทุนค่าเชื้อเพลิงทั้งหมด 10,268.64 บาท การจัดเส้นทางแบบ Saving Algorithm ใช้เวลา 
36 วันในการเดินทางต่อปีเป็นระยะทาง 2,978.24 กิโลเมตร ใช้เชื้อเพลิงจ านวน 297.824 ลิตรเป็น
ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงทั้งหมด 8,041.24 บาท การจัดเส้นทางแบบ แบ่งกลุ่ม A-B-C ใช้เวลา 26 วันในการ
เดินทางต่อปีเป็นระยะทาง 2,341.54 กิโลเมตร ใช้เชื้อเพลิง จ านวน 234.154 ลิตรเป็นต้นทุนค่า
เชื้อเพลิงทั้งหมด 6,322.15 บาท 

2.4.4 การทดลองแบบจ าลองการจัดเส้นทางยานพาหนะส าหรับการขนส่งสินค้า [8] 
การจัดเส้นทางยานพาหนะส าหรับการขนส่งสินค้าปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนน จึง

เกิดอุตสาหกรรมการบริการยกรถขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้บริการยกรถเสียแล้วยังสามารถ เคลื่อนย้ายรถ
ที่ลูกค้าต้องการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบริการยกรถ มีการแข่งขันสูง 
ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญโดยเฉพาะและมีความพร้อมในการให้บริการ ผู้ให้บริการยกรถบาง
รายไม่มีการวางแผนในการขนส่งและการก าหนดระยะทาง ท าให้ไม่สามารถรับ-ส่ง รถได้ในระยะเวลา
ที่ก าหนด จากคลังพัสดุเพียงแห่งเดียวกระจายไปสู่จุดส่งสินค้าจ านวนมาก โดนยานพาหนะมากกว่า 1 
คัน งานวิจัยเริ่มจากการศึกษาขั้นตอนในการขนส่งของบริษัทตัวอย่าง เริ่มตั้งแต่วิธีการจัดเส้นทางการ
ขนส่งการจัดเตรียมสินค้าจนกระทั่งถึงขั้นตอนการขนส่งสินค้า จากนั้นท าการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องและทฤษฎีที่น ามาใช้และท าการสร้างแบบจ าลองการจัดเส้นทางการขนส่งซึ่งใช้อัลกอรึทึม
แบบประมาณของ Clark Wright บนเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วท าการทดสอบแบบจ าลองโดยการสร้าง
เหตุการณ์จ าลองการขนส่งบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ น าผลที่ได้จากการทดสอบแบบจ าลองซึ่งใช้
วิธีการขนส่งที่ใช้อยู่จริงกับวิธีที่เสนอมาเปรียบเทียบกัน ผลที่ได้จากการทดสอบพบว่า การจัดเส้นทาง
ยานพาหนะส าหรับการขนส่งสินค้าที่เสนอ ได้ผลการทดสอบโดยส่วนใหญ่ดีกว่าวิธีการจัดเส้นทาง
ขนส่งสินค้าที่ใช้อยู่เดิม 

2.4.5 การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางในการซ่อมบ ารุงเครื่องมือแพทย์ [9]  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางเพ่ือลดค่าใช้จ่าย  ในการเดินทาง

ไปท าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 316 แห่งใน 25 
อ าเภอของ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีโมดิไฟล์อัลกอริทึมแบบประหยัด  โดยท าการทดลอง
เปรียบเทียบกับการจัดเส้นทางวิธีปัจจุบัน วิธีการจัดกลุ่ม ตามอ าเภอและวิธีการจัดเส้นทางแบบ
อัลกอริทึมแบบประหยัด ผลการวิจัยพบว่า วิธีโมดิไฟล์อัลกอริทึมแบบประหยัดสามารถลด ค่าใช้จ่าย
ได้มากกว่าวิธีปัจจุบัน 42.31% วิธีการจัดกลุ่มตามอ าเภอ 8.33%และวิธีอัลกอริทึมแบบประหยัด 
3.20%



 

บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำร 

 
 การวิเคราะห์ปัญหาในการจัดเส้นทางการเดินรถนั้น จ าเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิธีการท างานจากสถานประกอบการที่ต้องการศึกษาอย่างถูกต้องครบถ้วนเพ่ือให้ทราบต้นเหตุของ
ปัญหาและน าไปสู่การพัฒนาวิธีการท างานที่ดียิ่งขึ้น หากมีการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนจะท าให้เกิดความ
ผิดพลาดได้ ดังนั้นการเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการของการศึกษาวิธีการท างาน 

 บทนี้จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจุบันและน ามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาตลอดจน
แนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือท าให้สามารถจัดเส้นทางการเดินรถได้ครอบคลุมและเหมาะกับโซนการ
วิ่งงานให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละวัน โดยแบ่งขั้นตอนเป็น 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสถาน
ประกอบการ เก็บข้อมูลระยะทางและเวลาการขนส่ง วิเคราะห์หาสาเหตุโดยใช้แผนผังแสดงเหตุและ
ผล การประยุกต์ใช้เทคนิคเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุดและสรุปผล ดังภาพที่3.1 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1 แผนผังการด าเนินงาน 
 

ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

เก็บข้อมูลระยะทางและเวลา 

ประยุกต์ใช้เทคนิคเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด 

วิเคราะห์ข้อมูล 

สรุปผล 

ใช่ 

ไมใ่ช ่
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3.1 ศึกษำข้อมูลทั่วไปของสถำนประกอบกำร 

3.1.1 ศึกษาข้อมูลบริษัท 

3.1.2 ศึกษาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

3.1.3 ชนิดหรือประเภทของรถบรรทุก 

3.1.4 วิธีการจัดเส้นทางเดินรถแบบเดิม 

 

3.2 เก็บข้อมูลระยะทำงและเวลำของกำรขนส่ง 

 3.2.1 น าข้อมูล Microsoft Excel ที่มีการบันทึกข้อมูลการส่งสินค้า เช่น รายชื่อลู กค้า 
ปริมาณความต้องการของสินค้าและสถานที่จัดส่ง  
 3.2.2 ท าการเก็บข้อมูลจากใบบันทึกการข้อมูลการขนส่งประจ าวันของรถบรรทุกรถยนต์ 4 
ล้อแต่ละคัน ในโซนบางนา โดยการบันทึกข้อมูลของเวลาและระยะทางการเดินรถขนส่ง  

 3.2.3 ท าการบันทึกระยะทางและเวลาระหว่างคลังสินค้ากับที่ตั้งลูกค้าในแต่ละรายโดยใช้วิธี

วัด ระยะทางจาก (Google Map) โดยมีระยะทาง ลงในตาราง (From To Chart) มีทั้งหมด 65 

จุดหมาย(บริษัท) คือ 13 เที่ยว 
 

3.3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ผังแสดงเหตุและผล (Cause-and-Effect Diagram) 
จากการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่ง จ าเป็นต้องท าการเก็บข้อมูล

ด้วยวิธีการปฏิบัติงานจริงหรือค้นหาข้อบกพร่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
จดบันทึกข้อมูลที่เป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดความไม่แน่นอนและความไม่ชัดเจนของปริมาณการขนส่ง
ที่เกิดขึ้นเป็นข้อมูลที่ส าคัญในด้านการศึกษาหาการจัดเส้นทาง โดยจะเลือกน าเครื่องมือคุณภาพ 7 
อย่าง ทางกระบวนการวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดระยะทางและเวลา ได้แก่ 
ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

แสดงให้เห็นปัญหาจากการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมา
วิเคราะห์หาสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่ 

1. พนักงาน (Man) 
2. รถพาหนะ (Machine)  
3. สินค้า (Material) 
4. กระบวนการท างาน (Method) 
5. สภาพแวดล้อม (Environment) 
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3.4 กำรประยุกต์ใช้เทคนิคเพื่อนบ้ำนที่ใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor Method) 
 จากการศึกษากระบวนการท างานของสถานประกอบการ ในวิธีการจัดเส้นทางการเดินรถมี
วิธีการด าเนินงานตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ 

2. ค้นหาระยะทางและเวลาจากแผนที่กูเกิ้ล (Google Map) 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการสร้างแผนภูมิจากไป (From 

To Chart)  
4. เสนอแนวทางปรับปรุงใช้ทฤษฎีเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor Method) 

พิจารณาการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งโดยใช้ระยะทางที่ใกล้ที่สุด เริ่มจากหน่วยงานที่ใกล้ส านักงาน
ใหญ่ที่สุดเป็นล าดับแรก โดยท าตามวิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด โดยท าการค านวณตารางจัดเส้นทาง
ใน Microsoft Excel 

 
3.5 สรุปผล 

เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการจัดรูปแบบเดิมและการประยุกต์ใช้เทคนิคเพ่ือนบ้านที่ใกล้
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 บทท่ี 4 

ผลกำรศึกษำ 

 
การจัดเส้นทางการเดินรถเป็นปัจจัยส าคัญ ในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพที่ดีเป็นเหตุผลที่

ต้องมีการจัดเส้นทางที่เป็นระบบให้กับผู้ขนส่งสินค้าและผู้รับสินค้า ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง
คือการจัดเส้นทางขนส่งที่ใช้ความช านาญในเส้นทางจัดล าดับเส้นทางด้วยความสะดวกของตนเอง 
อาจท าให้เกิดระยะทางที่ไกลขึ้นหรือเสียเวลาในการขนส่งมากยิ่งขึ้นและจะมีเส้นทางการวิ่งรถที่
ซ้อนทับกันซึ่งอาจท าให้เสียจ านวนการวิ่งรถไม่เต็มคัน ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการขนส่ง จึงต้องมีการ
ใช้ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการจัดล าดับเส้นทางและโซนการเดินรถท่ีเหมาะสม มีรายละเอียดดังนี้ 

 
4.1. ศึกษำข้อมูลทั่วไปของสถำนประกอบกำร 

 

4.1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงงาน  

 

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : CSS 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : สายไฟฟ้าและอุปกรณ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทอ่ืนๆรวมทั้งเป็นผู้ให้ 
การติดตั้งระบบโทรคมนาคม ระบบป้องกันไฟลามและอ่ืนๆ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : เลขที่ 329 หมู่ 3 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 

ที่ตั้งสาขารามค าแหง : 142 ซอยรามค าแหง 40 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

ที่ตั้งสาขาชลบุรี : 59 หมู่ที่ 7 ต าบลบางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000561 

โทรศัพท ์: 02 018 1111 

โทรสาร : 02 018 1142 

เว็บไชต์ : www.cssthai.com 

http://www.cssthai.com/
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4.1.2 ผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงาน

ไฟฟ้า รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามจากผู้ผลิตตราสินค้าชั้นน าระดับสากลต่างๆ เช่น ตรา
สินค้า Phelps Dodge ตราสินค้า Philips และตราสินค้า 3M เป็นต้น สามารถแบ่งเป็น 6 ประเภท
หลัก ได้แก่ สายไฟฟ้า หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการ
ติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม และหม้อ
แปลงไฟฟ้า 
 

ตารางที่ 4.1 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการขนส่งมากท่ีสุดได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
 

 
 

แผนก รูปภาพ 
 
สายตัด จะเป็นขนาดและประเภทสายหลาย
ยี่ห้อ สินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ าหนักมาก
ตามความต้องการสั่งซื้อของลูกค้าจะไม่
เท่ากัน 

 

 
สายขด จะมีสินค้าหลายชนิด ส่วนมาก
ลักษณะสายจะเป็นขด ซึ่งจะมีขนาดเบอร์
และน้ าหนักมากข้ึนตามจ านวนเบอร์ 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

 

4.1.3 ลักษณะและน้ าหนักของรถบรรทุกแต่ละประเภท ที่ใช้ในการวิ่งงาน ซึ่งสามารถแบ่ง
ออกได้ดังนี้ 

1. รถยนต์ 4 ล้อ น้ าหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 2.5 ตัน 

2. รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ น้ าหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 5 ตัน 

3. รถบรรทุก 6 ล้อ น้ าหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 10 ตัน 

4. รถบรรทุก 10 ล้อ น้ าหนักบรรทุกได้ไม่เกิน 20 ตัน 

จากการศึกษาได้ท าการเลือกพิจารณาเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ เพราะมีขอบเขตหรือข้อ
จ าจัดน้อยกว่าลักษณะรถบรรทุกแบบอ่ืนๆ 

4.1.4 จ านวนของรถบรรทุก 

  1. รถบริษัท 9 คัน 

2. รถรับจ้าง 15 คัน ทั้งหมดเป็นรถยนต์ 4 ล้อ 

3. รถจ้างนอก จะจ้างเฉพาะงานที่จ าเป็น  
เหตุผลจากการเลือกพิจารณารถรับจ้างนั้น เนื่องจากโซนบางนาที่เลือกนั้นเป็นการ

วิ่งงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

แผนก รูปภาพ 

 
แอคแอสเซอรี่ส์ จะเป็นสินค้าที่มี
ปริมาณหลายแบบ แต่มีน้ าหนักน้อย 
 ได้แก่ หลอดไฟ โคมไฟ ท่อ ปูน  สี          
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4.1.5 ขอบเขตของการวิ่งงาน 

 ในการจัดเส้นทางเดินรถจ าเป็นต้องอาศัยการแบ่งโซนการขนส่งให้เป็นระบบเพ่ือสะดวกกับ
การจัดเส้นทางและก าหนดจ านวนรถได้ง่ายยิ่งขึ้น ขอบเขตในการวิ่งงานแบ่งออกเป็น 5 โซน ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 1 โซน ในเขตต่างจังหวัด  
 

ตารางที่ 4.2 ขอบเขตของการวิ่งงาน 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการศึกษาระดมสมองร่วมกับวิศวกรพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาจึงเลือกที่จะท า
การปรับปรุงการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งในโซนบางนา ซึ่งเป็นโซนที่มีการขนส่งที่เหมาะสม
กับระยะเวลาในการท าการศึกษาท้ังในด้านจ านวนลูกค้าและจ านวนรถขนส่ง 

4.1.6 วิธีการจัดเส้นทางแบบเดิม 

1. ปริมาณงานแต่ละโซน ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละวัน เมื่อได้รับ
ใบสั่งซื้อสินค้า จะท าการแยกโซนวิ่งรถตามโซนที่วางแผนไว้ให้สะดวกกับการจัดโซนการวิ่งรถ
แก่ผู้ขับรถขนส่งสินค้า  

2. เขตของการวิ่งงานแต่ละคันของโซนการวิ่งงาน ส ารวจแต่ละพ้ืนที่ตามใบสั่งซื้อ
ของลูกค้าว่าเหมาะสมกับโซนต่างๆตามก าหนด ถ้านอกโซนก็จะวิธีแก้ไขโดยใช้รถจ้าง
ภายนอกในการวิ่งงานแทน 

3. เช็คน้ าหนักและปริมาณของสินค้า น้ าหนักและปริมาณของสินค้าจะไม่คงที่ จะมี
โปรแกรมในการค านวณปริมาณในการสั่งซื้อแล้วสามารถทราบน้ าหนักของสินค้าได้ แต่ใน
บางกรณีน้ าหนักอาจไม่ส าคัญเพราะสินค้าบางชนิดมีขนาดใหญ่จึงมีปริมาณมากและส่วนมาก
จะบรรทุกเต็มโหลด 

4. ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวกับลูกค้า เช่น สถานที่ เบอร์โทร เอกสารใบสั่งซื้อ 
เป็นต้น ซึ่งในการเก็บบันทึกข้อมูลการขนส่งในโซนบางนานั้น มีลูกค้าทั้งหมด 65 ราย 

ล าดับ โซนการวิ่ง 

1 บางซื่อ 

2 สุขุมวิท 

3 บางนา 

4 ธนบุรี 

5 รังสิต 

6 ต่างจังหวัด 
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สามารถบอกรายละเอียดต่างๆของการสั่งซื้อสินค้า ปริมาณความต้องการของลูกค้า พิกัดการ
ขนส่ง และเบอร์โทรติดต่อเม่ือมีปัญหาหรือเปลี่ยนสถานที่ส่ง  

 
4.2. เก็บข้อมูลระยะทำงและเวลำของกำรขนส่ง 

น าข้อมูล Microsoft Excel ที่มีการบันทึกข้อมูลการส่งสินค้า  เช่น รายชื่อลูกค้า ปริมาณ
ความต้องการของสินค้า และสถานที่จัดส่ง และใบบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าจากพนักงานขนส่งใน
แต่ละคัน ท าการเก็บข้อมูลระยะทางและเวลาในการขนส่ง โดยเลือกพิจารณาเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ ใน
เขตพ้ืนที่การเดินรถขนส่งโซนบางนา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ( 6 วันท างาน  ตั้งแต่วันจันทร์ – วัน
เสาร์)  *หมายเหตุ DC คือ คลังสินค้า 

 
ตารางที่ 4.3 การจัดล าดับเส้นทางแบบเดิมในวันจันทร์ ทะเบียนรถ ถฎ-4670 ส่งลูกค้ารายที่ 1-2-3-4 

โดยมีการจัดล าดับเส้นทางการขนส่งดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถฎ-4670 เวลา 
 (ชั่วโมง) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

DC-1 1:00 94 
1-3 0:40 21 

3-4 0:30 17 

4-2 0:10 14 
2-DC 1:53 60 

รวม 4:13 206 
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ตารางที่ 4.4 การจัดล าดับเส้นทางแบบเดิมในวันอังคาร ทะเบียนรถ ถฎ-4670 ส่งลูกค้ารายที่ 
5-6-7-8-9 และ ทะเบียนรถ บท-8762 ส่งลูกค้ารายที่ 10-11-12-13-14-15-16-17 โดยมีการ

จัดล าดับเส้นทางการขนส่งดังนี้ 
 

 
ตารางที่ 4.5 การจัดล าดับเส้นทางแบบเดิมในวันพุธ ทะเบียนรถ 1 ฒณ-7264 ส่งลูกค้ารายที่ 

18-19-20-21-22 และ ทะเบียนรถ ถฎ-4670 ส่งลูกค้ารายที่ 23-24-25-26-27-28-29 โดยมีการ
จัดล าดับเส้นทางการขนส่งดังนี้ 

 

 

ถฎ-4670 เวลา 
(ช่ัวโมง) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

บท-8762 เวลา 
(ช่ัวโมง) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

DC-6 0:50 22 DC-12 0:55 39 
6-5 0:32 15 12-15 0:38 30 

5-7 0:20 7 15-16 0:37 13 
7-8 0:30 12 16-13 0:08 3 

8-9 0:27 19 13-14 0:43 7 
9-DC 1:05 56 14-17 0:17 28 

   17-10 0:07 3 
   10-11 0:10 3 
   11-DC 0:55 131 

รวม 3:44 131 รวม 4:30 257 

1 ฒณ-7264 เวลา (ช่ัวโมง) ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ถฎ-4670 เวลา (ช่ัวโมง) ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

DC-18 0:58 52 DC-23 0:51 45 

18-20 0:40 29 23-24 0:12 3 
20-21 0:18 6 24-25 0:07 4 
21-19 0:25 15 25-26 0:14 3 

19-22 1:00 19 26-27 0:43 18 

22-DC 0:47 36 27-28 0:23 18 
   28-29 0:05 5 

   29-DC 2:50 58 
รวม 4:08 157 รวม 5:25 154 
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ตารางที่ 4.6 การจัดล าดับเส้นทางแบบเดิมในวันพฤหัสบดี ทะเบียนรถ บท-8762 ส่งลูกค้ารายที่ 
30-31-32-33-34-35 ทะเบียนรถ 1 ฒณ-7264 ส่งลูกค้ารายที่ 36-37-38-39-40-41 และทะเบียนรถ 

ถฎ-4670 ส่งลูกค้ารายที่ 42-43-44-45-46-47-48 โดยมีการจัดล าดับเส้นทางการขนส่งดังนี้ 
 

บท-
8762 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

1 ฒณ-
7264 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ถฎ-
4670 

เวลา 
(ช่ัวโมง) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

DC-30 1:30 43 DC-36 1:10 64 DC-42 1:00 40 
30-35 0:10 5 36-37 0:30 21 42-43 0:16 5 

35-33 0:11 9 37-38 0:27 18 43-44 0:03 2 
33-34 0:26 10 38-39 0:20 11 44-45 0:19 7 
34-32 0:02 2 39-40 0:20 9 45-46 0:35 12 
32-31 0:16 3 40-41 0:10 6 46-47 0:15 2 
31-DC 2:18 77 41-DC 0:50 58 47-48 0:08 5 

      48-DC 0:48 61 
รวม 4:53 153 รวม 3:47 187 รวม 3:24 134 

 
ตารางที่ 4.7 การจัดล าดับเส้นทางแบบเดิมในวันศุกร์ ทะเบียนรถ ถฎ-4670 ส่งลูกค้ารายที่  

49-50-51-52 และ ทะเบียนรถ บท-8762 ส่งลูกค้ารายที่ 53-54-55-56 โดยมีการจัดล าดับเส้นทาง
การขนส่งดังนี้ 

 

 
 

 
 

ถฎ-4670 เวลา (ช่ัวโมง) ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

บท-8762 เวลา (ช่ัวโมง) ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

DC-49 1:06 47 DC-56 1:03 39 

49-50 0:44 21 56-54 0:41 20 

50-51 0:32 15 54-55 0:57 29 

51-52 0:06 7 55-53 0:46 13 

52-DC 1:50 64 53-DC 0:56 42 

รวม 4:18 154 รวม 4:32 143 
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ตารางที่ 4.8 การจัดล าดับเส้นทางแบบเดิมในวันเสาร์ ทะเบียนรถ ถธ-8074 ส่งลูกค้ารายที่ 
57-58 ทะเบียนรถ บท-8762 ส่งลูกค้ารายที่ 59-60-61-62 และทะเบียนรถ ถฎ-4670 สง่ลูกค้ารายที่ 

63-64-65 โดยมีการจัดล าดับเส้นทางการขนส่งดังนี้ 

 
4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใชผ้ังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 4.1 แผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

 
 
 
 

ถธ-8074 เวลา 
(ช่ัวโมง) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

บท-8762 เวลา 
(ช่ัวโมง) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

ถฎ-4670 เวลา 
(ช่ัวโมง) 

ระยะทาง 
(กิโลเมตร) 

DC-58 2:15 82 DC-59 1:10 61 DC-63 1:20 39 
58-57 0:25 17 59-62 0:21 2 63-64 0:10 6 

57-DC 1:55 79 62-61 0:30 10 64-65 0:31 12 
   61-60 1:00 20 65-DC 1:25 39 
   60-DC 1:28 54    

รวม 4:35 178 รวม 4:29 147 รวม 3:26 96 

สภาพแวดล้อม 

กระบวนการท างาน 

รถขนส่ง พนักงาน 

   สินค้า 

ปัญหาการ
จัดเส้นทาง
เดินรถ
ขนส่ง 

ใช้ความเคยชิน 

มีขนาดใหญ ่

ใช้เวลาในการขนส่งนาน 
มีน้ าหนักมาก 

ระมัดระวังความเสยีหาย วิ่งเที่ยวเปล่า 

ขาดความรู ้
มีไมเ่พียงพอ 

บรรทุกได้ไม่มาก 

จราจรติดขัด 

ขาดการประสานงาน 
ระยะทางไม่แน่นอน 
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จากภาพที่ 4.1 ผลจากการวิเคราะห์หาสาเหตุด้วยแผนผังแสดงเหตุและผลปัญหาการจัด
เส้นทางเดินรถขนส่ง จะเห็นได้ว่าจากการส ารวจและวิเคราะห์นั้นเกิดจากระยะทางการขนส่งไม่
แน่นอนและใช้เวลาในการขนส่งนาน ซึ่งควรหาวิธีการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งเพ่ือให้มีประสิทธิภาพดี
ขึ้น 

 
4.4. กำรประยุกต์ใช้เทคนิคเพื่อนบ้ำนที่ใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor Method) 
 เริ่มจากท าการบันทึกระยะทางระหว่างคลังสินค้ากับที่ตั้งลูกค้าในแต่ละรายโดยใช้ระยะทาง
และเวลาจากแผนที่กูเกิ้ล (Google Map) น าข้อมูลที่ได้บันทึกลงตารางแผนภูมิจากไป (From to 
Chart) และน าข้อมูลจากตารางมาประยุกต์ใช้เทคนิคเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด ซึ่งวิธีการเลือกเส้นทางจาก
จุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางและกลับมาจุดเริ่มต้นโดยเลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดก่อนเสมอ โดยการ
แสดงวิธีการและการค านวณผลลัทธ์ที่ได้นั้นจะเป็นระยะทางและเวลาทั้งหมดของการเดินขนส่งในแต่
ละคัน 

ตารางที่ 4.9 ระยะทางและเวลาในวันจันทร์คันที่ 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางเริ่มการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งจาก มีล าดับเส้นทาง DC-1-3-2-4-DC 

มีระยะทาง 16.1+26.1+19.3+11.9+62.7 คือ 136.1 กิโลเมตร  
ใช้เวลา 0:34+0:49+0:32+0:24+1:17    คือ 3:36 ชั่วโมง    
 

 

ถฎ-4670 DC 1 2 3 4 

DC     (เวลา)  
 

0:34 0:54 0:47 1:17 

(ระยะทาง) 16.1 48.4 31.3 62.7 
1   

 

0:50 0:49 1:10 

  40.8 26.1 57.4 

2    
 

0:32 0:24 
   19.3 11.9 

3     
 

0:52 

    33.5 
4      
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ตารางที่ 4.10 ระยะทางและเวลาในวันอังคารคันที่ 1 
 

ถฎ-4670 DC 5 6 7 8 9 

DC   (เวลา)   
  

1:21 1:15 1:07 1:29 1:32 
       (ระยะทาง) 55 42.2 55.6 59.8 69.2 

5     
  

0:14 0:15 0:23 0:36 

    4.6 7.7 11.9 19.8 
6       

  

0:24 0:32 0:41 

      11.3 15.5 29.1 

7         
  

0:18 0:43 
        6.8 24.6 

8           
  

0:20 
          7.7 

9             
              

 
จากตารางเริ่มการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งจาก มีล าดับเส้นทาง DC-6-5-7-8-9-DC 

มีระยะทาง 42.2+4.6+7.7+6.8+7.7+69.2 คือ 138.2 กิโลเมตร 
ใช้เวลา 1:21+0:14+0:15+0:18+0:20+1:32 คือ 4:00 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 4.11 ระยะทางและเวลาในวันอังคารคันที่ 2 
 

บท-8762 DC 10 11 12 13 14 15 16 17 

DC      (เวลา) 
  

1:03 1:09 1:02 1:25 0:41 0:55 0:16 1:13 
        (ระยะทาง) 49 48.8 47.1 70.8 23.9 33 7.1 58.1 

10   

  

0:20 0:17 0:37 0:43 0:33 1:10 0:12 

    7.5 8.8 26.5 24.9 21.9 39.8 6.1 
11     

  

30.9 0:41 0:43 0:32 1:11 0:21 

      30.9 29.2 26 18.3 40.8 14.9 

12       
  

0:48 0:41 0:31 1:08 0:15 
        28.5 29.4 26.3 51.5 10.4 

13         
  

0:55 0:44 1:23 0:31 
          43.8 40.8 65.9 21 

14           

  

0:20 0:48 0:35 

            8.2 23.2 33.4 
15             

  

0:46 0:37 

              25.4 34.5 

16               
  

1:14 
                55.9 

17                 
                    

 
จากตารางเริ่มการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งจาก มีล าดับเส้นทาง DC-16-14-15-11-10-17-

12-13-DC 
มีระยะทาง 7.1+23.2+8.2+18.3+7.5+6.1+10.4+28.5+70.8 คือ 171.9 กิโลเมตร 
ใช้เวลา 0:16+0:48+0:20+0:32+0:20+0:12+0:15+0:48+1:25 คือ 4:56 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 4.12 ระยะทางและเวลาในวันพุธคันที่ 1 
 

 
จากตารางเริ่มการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งจาก มีล าดับเส้นทาง DC-22-21-20-19-18-DC 

มีระยะทาง 22+7.8+5.8+21.3+10.4+48.4 คือ 115.7 กิโลเมตร 
ใช้เวลา 0:43+0:15+0:10+0:36+0:13+1:09 คือ 3:06 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ฒณ - 7264 DC 18 19 20 21 22 

DC    (เวลา)   
  

1:09 1:12 1:33 1:31 0:43 
       (ระยะทาง) 48.4 57.8 72 68.9 22 

18     
  

0:13 0:43 0:34 0:33 
    10.4 28.5 23.9 15.5 

19       
  

0:36 0:27 22.5 

      21.3 16.7 22.5 
20         

  

0:10 0:47 

        5.8 31.3 

21           
  

0:15 
          7.8 

22             
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ตารางที่ 4.13 ระยะทางและเวลาในวันพุธคันที่ 2 

 
จากตารางเริ่มการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งจาก มีล าดับเส้นทาง  DC-26-24-25-27-29-28-

23-DC 
มีระยะทาง 11.2+4.1+5.4+12.8+15.8+6.7+33.1+48.4 คือ 137.5 กิโลเมตร 
ใช้เวลา 0:26+0:09+0:13+0:21+0:21+0:17+0:41+0:49 คือ 3:17 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 

ถฎ-4670 DC 23 24 25 26 27 28 29 

DC    (เวลา)   
  

0:58 1:05 1:11 0:26 1:11 0:49 1:06 
        (ระยะทาง) 29.3 44 46.9 11.2 64.2 48.4 61.2 

23 
    

  

0:21 0:30 0:31 0:51 0:41 0:46 

  14.9 19.3 18.4 35 33.1 31.1 

24 
      

  

0:13 0:09 0:29 0:31 0:33 

    5.4 4.1 19.2 24.1 14.6 

25 
        

  
0:21 0:21 0:32 0:21 

      13.5 12.8 21.7 16.2 

26 
          

  
0:24 0:18 0:25 

        11.4 13.7 11.9 

27 
            

  

0:28 0:21 

          20.3 15.8 

28 
              

  

0:17 

            6.7 

29 
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ตารางที่ 4.14 ระยะทางและเวลาในวันพฤหัสบดีคันที่ 1 
 

จากตารางเริ่มการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งจาก มีล าดับเส้นทาง DC-34-33-30-32-35-31-DC 
มีระยะทาง 34.5+31+6.7+8.2+19.4+43.7+34.7 คือ 178.2 กิโลเมตร 
ใช้เวลา 0:49+0:49+0:10+0:13+0:33+1:25+0:36 คือ 4:35 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บท-8762 DC 30 31 32  33 34 35  

DC      (เวลา)   
  

1:01 0:36 0:58 0:56 0:49 1:10 
         (ระยะทาง) 55.1 34.7 50.6 48.6 34.5 58.6 

30 
    

  
0:59 0:13 0:10 0:47 0:26 

  51.1 8.2 6.7 41.3 16.6 

31 
      

  

0:45 0:44 0:52 1:25 

    34.5 32.6 42.5 43.7 

32  
        

  

0:16 0:43 0:33 

      8.8 34.2 19.4 

33 
          

  
0:49 0:24 

        31 13.5 

34 
            

  

0:47 

          36.1 

35  
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ตารางที่ 4.15 ระยะทางและเวลาในวันพฤหัสบดีคันที่ 2 
 

1 ฒณ - 7264 คลัง 36 37 38  39 40 41 

DC       (เวลา)   
  

1:08 0:52 1:03 0:29 0:45 0:51 
          (ระยะทาง) 69.4 47.7 59.8 30.2 36.9 48.4 

36 
    

  

0:32 0:32 1:08 0:41 0:35 

  31.1 30.3 68.5 45.8 36.5 

37 
      

  

0:19 0:52 0:30 0.21 

    10.6 39 28.7 14.5 

38  
        

  
0:53 0:34 0:13 

      40 31.8 8.8 

39 
          

  
0:39 0:35 

        23.9 32.1 

40 
            

  

0:31 

          21.1 

41 
              

              

 
จากตารางเริ่มการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งจาก มีล าดับเส้นทาง DC-39-40-41-38-37-36-DC 

มีระยะทาง 30.2+23.9+21.1+8.8+10.6+31.1+69.4 คือ 195.1 กิโลเมตร 
ใช้เวลา 0:29+0:39+0:31+0:13+0:19+0:32+1:08 คือ 3:51 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 4.16 ระยะทางและเวลาในวันพฤหัสบดีคันที่ 3 
 

ถฎ-4670 DC 42 43 44 45 46 47 48 

DC       (เวลา)   
  

0:42 0:52 0:54 0:44 1:03 0:21 0:40 
          (ระยะทาง) 36.6 46.6 28.6 38.6 55.6 15.3 36 

42     
  

0:31 0:22 0:57 0:49 0:24 0:43 

    24.3 10.2 49.3 44.4 11.6 35.5 
43       

  

0:45 0:28 0:20 0:51 1:01 

      37.4 15.1 10.6 28.8 48.3 

44         
  

0:55 0:44 0:38 0:59 
        42.5 37.4 20.1 44 

45           
  

0:32 0:34 0:48 
          31.3 25.3 42.9 

46             
  

1:00 1:02 

            39.6 49 
47               

  

0:32 

              25.6 

48                 
                  

 
จากตารางเริ่มการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งจาก มีล าดับเส้นทาง  DC-47-42-44-46-43-45-

48-DC 
มีระยะทาง 15.3+11.6+10.2+37.4+10.6+15.1+42.9+36 คือ 179.1 กิโลเมตร 
ใช้เวลา 0:21+0:24+0:22+0:44+0:20+0:28+0:48+0:40 คือ 4:07 ชั่วโมง 
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ตารางที่ 4.17 ระยะทางและเวลาในวันศุกร์คันที่ 1 
 

ถฎ-4670 คลัง 49 50 51 52 
DC     (เวลา)   

  

0:57 0:21 0:45 1:04 

        (ระยะทาง) 51.2 15.3 36.9 59.8 
49     

  
0:43 0:29 0:29 

    29.8 16.9 15.1 
50       

  

0:37 0:55 

      23.7 48.4 
51         

  

0:37 

        33.2 
52           

            

 

จากตารางเริ่มการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งจาก มีล าดับเส้นทาง DC-50-51-49-52-DC 
มีระยะทาง 15.3+23.7+16.9+15.1+59.8 คือ 130.8 กิโลเมตร 
ใช้เวลา 0:21+0:37+0:29+0:29+1:04 คือ 3:00 ชั่วโมง 
 

ตารางที่ 4.18 ระยะทางและเวลาในวันศุกร์คันที่ 2 
 

บท-8762 DC 53 54 55 56 
DC  (เวลา)   

  
0:57 0:57 1:13 0:52 

      (ระยะทาง) 55.6 51.9 68.7 36.7 
53     

  

0:22 0:38 0:30 

    14.6 16 17.6 
54       

  

0:33 0:31 

      13.4 21.8 
55         

  

0:39 

        30.6 
56           

            
 
 



33 
 

จากตารางเริ่มการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งจาก มีล าดับเส้นทาง DC-56-53-54-55-DC 
มีระยะทาง  36.7+17.6+14.6+13.4+68.7 คือ 151 กิโลเมตร 
ใช้เวลา 0:52+0:30+0:22+0:33+1:13 คือ 3:30 ชั่วโมง 

 
ตารางที่ 4.19 ระยะทางและเวลาในวันเสาร์คันที่ 1 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
จากตารางเริ่มการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งจาก มีล าดับเส้นทาง DC-57-58-DC 

มีระยะทาง 28.6+16.6+45.2 คือ 90.4 กิโลเมตร ใช้เวลา 0:57+0:38+1:24 คือ 2:59 ชั่วโมง 
 

ตารางที่ 4.20 ระยะทางและเวลาในวันเสาร์คันที่ 2 
 

บท-8762 DC 59  60 61 62  
DC   (เวลา)   

  

1:17 1:08 1:18 1:04 

      (ระยะทาง) 44.2 48.4 48.6 28.8 
59      

  

0:59 0:31 0:44 

    38.7 14.5 30.8 

60       
  

0:30 0:45 
      27.6 40.2 

61         
  

0:45 

        21.2 
62            

            

ถธ-8074 DC 57 58 

DC   (เวลา)   
  

0:57 1:24 
      (ระยะทาง) 28.6 45.2 

57     
  

0:38 

    16.6 
58       
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จากตารางเริ่มการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งจาก มีล าดับเส้นทาง DC-62-61-59-60-DC 
มีระยะทาง 28.8+21.2+14.5+38.7+48.4 คือ 151.6 กิโลเมตร 
ใช้เวลา 1:24+0:45+0:31+0:59+1:08  คือ 4:47 ชั่วโมง 
 

ตารางที่ 4.21 ระยะทางและเวลาในวันเสาร์คันที่ 3 
 

ถฎ-4670  DC 63 64 65 

DC   (เวลา)   
  

1:12 1:14 1:17 
      (ระยะทาง) 39.2 42.1 43.4 

63     
  

0:18 0:17 
    5.5 4.9 

64       
  

0:29 

      10.5 
65         

          

 
จากตารางเริ่มการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งจาก มีล าดับเส้นทาง DC-63-64-65-DC 

มีระยะทาง 39.3+5.5+10.5+43.4 คือ 98.7 กิโลเมตร 
ใช้เวลา 1:12+0:18+0:29+1:17 คือ 3:16 ชั่วโมง 
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4.5. สรุปผล 
 

ตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบระยะทางกับเวลาโดยใช้วิธีเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด 
 

วัน ทะเบียนรถ 

รูปแบบเดิม 
เทคนิคเพ่ือน

บ้านที่ใกล้ที่สุด รูปแบบเดิม 
เทคนิคเพ่ือน

บ้านที่ใกล้ที่สุด 

เวลา (ชั่วโมง) ระยะทาง(กิโลเมตร) 

จันทร์ ถฎ-4670 4:13 3:36 206 136.1 

อังคาร 
 

ถฎ-4670 3:44 4:00 131 138.2 

บท-8762 4:30 4:56 257 171.9 

พุธ 
 

1 ฒณ-7264 4:08 3:06 157 115.7 
ถฎ-4670 5:25 3:17 154 137.5 

พฤหัสบดี 
 
 

บท-8762 4:53 4:35 153 178.2 

1 ฒณ-7264 3:47 3:51 187 195.1 
ถฎ-4670 3:24 4:07 134 179.1 

ศุกร์ 
 

ถฎ-4670 4:18 3:00 154 130.8 
บท-8762 4:32 3:30 143 151 

เสาร์ 
 
 

ถธ-8074 4:35 2:59 178 90.4 

บท-8762 4:29 4:47 147 151.6 
ถฎ-4670 3:26 3:16 96 98.7 

รวม  55:24 49:00 2,097 1,874.3 

 
จากการตารางที่ 4.22 จะพบว่าในการจัดล าดับเส้นทางในรูปแบบเดิมจะแตกต่างกับการใช้

เทคนิคเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุดจะมีระยะทางและเวลาที่ลดลง จากการศึกษาการจัดเส้นทางการเดินรถ
ขนส่งรูปแบบเดิมใช้เวลา 55.24 ชั่วโมง และมีระยะทาง 2,097 กิโลเมตร เมื่อท าการจัดเส้นทางเดิน
รถขนส่งใหม่โดยการประยุกต์ใช้เทคนิคเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด ใช้เวลาที่เหลือ 49:00 ชั่วโมงและ
ระยะทางท่ีเหลือ 1,874.3 กิโลเมตร 
 
 
 



36 
 

ตารางที ่4.23 ผลต่างระยะทางและเวลา 
 

วัน ทะเบียนรถ 

ผลต่างการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งรูปแบบเดิม/ 
เทคนิคเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด 

เวลา (ชั่วโมง) ระยะทาง(กิโลเมตร) 

จันทร์ ถฎ-4670 +0:37 +69.9 

อังคาร 
 

ถฎ-4670 -0:16 -7.2 

บท-8762 -0:26 +85.1 

พุธ 
 

1 ฒณ-7264 +1:02 +41.3 
ถฎ-4670 +2:08 +16.5 

พฤหัสบดี 
 
 

บท-8762 +0:18 -25.2 

1 ฒณ-7264 -0:04 -8.1 
ถฎ-4670 -0:43 -45.1 

ศุกร์ 
 

ถฎ-4670 +1:18 +23.2 

บท-8762 +1:02 -8 

เสาร์ 
 
 

ถธ-8074 +1:36 +87.6 

บท-8762 -0:18 -4.6 
ถฎ-4670 +0:10 -2.7 

รวม  +6:46  +222.7  

 
เครื่องหมาย + หมายถึง การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งที่มีระยะทางและใช้เวลาลดลง 
เครื่องหมาย – หมายถึง การจัดเส้นทางเดินรถขนส่งที่มีระยะทางและใช้เวลาเพิ่มข้ึน 
 



 

บทท่ี 5 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 
 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ปรับปรุงการจัดเส้นทางการขนส่ง ของสถานประกอบการ
ตัวอย่าง โดยเลือกพิจารณาเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ ในเขตพ้ืนที่การเดินรถขนส่งโซนบางนา ยกตัวอย่าง
เดือนกุมพาพันธ์ 2561 ( 6 วันท าการ)   

โดยมีการใช้ผังแสดงสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นเครื่องมือที่จะน ามา
วิเคราะห์หาสาเหตุของการจัดเส้นทางเดินรถ เป็นการศึกษาเพ่ือลดการใช้เวลาและระยะทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการหามาตรการและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์ผลก่อนการ
ปรับปรุงและหลังการปรับปรุง โดยใช้วิธีเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด (Nearest Neighbor Method ) เพราะ
เป็นวิธีที่ประยุกต์และใช้ได้ง่ายและเหมาะสมกับเวลาพบว่าในการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งสามารถลด
ลดระยะทางได้ 222.7 กิโลเมตร และสามารถลดเวลาได้ 6 :46 ชั่วโมง ลดลงคิดเป็น 11.88%และ 
13.18% ตามล าดับ 

 
5.2 ปัญหำและอุปสรรคจำกกำรพัฒนำโครงกำร  

เนื่องจากข้อมูลสินค้าและข้อมูลลูกค้ามีจ านวนมากและมีการเพ่ิมขึ้นของลูกค้า ที่ไม่สามารถ
คาดการได้อีกทั้งความต้องการสินค้าของลูกค้าแต่ละรายไม่แน่นอน สินค้าที่ต้องการมี  ความ
หลากหลาย ดังนั้น การตัดสินใจว่าจะใช้ทฤษฎีใดเพ่ือรองรับการจัดเส้นทางการเดินรถได้  อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นเรื่องซับซ้อน 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ในอนาคตอาจสามารถใช้ทดสอบในโซนอ่ืนต่อด้วยวิธี เพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด (Nearest 
Neighbor Method) 

2. อาจจะทดสอบด้วยวิธีอ่ืน เช่น การแทรกที่ไกลมากที่สุด  (Farthest Insert) การแทรกที่
ใกล้ที่สุด (Nearest Insert) และ การกวาด (Sweep) 
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ภำคผนวก ก-1 ระยะทำงและระยะเวลำในโซนบำงนำ ( 6 วันท ำกำร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก ก-2 ระยะทำงและระยะเวลำในโซนบำงนำ ( 6 วันท ำกำร) 
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ประวัติผู้จัดท ำโครงงำนสหกิจศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
ชื่อ-นามสกุล   นางสาวนัทกานต์ กิรัมย์ 
ชื่อเล่น    นัท 
รหัส    57036950 
เบอร์โทรศัพท์   0968478881 
E-mail    nuttakan.kir@spumail.net 
วัน/เดือน/ปี เกิด   1 เมษายน 2538  
ที่อยู่ปัจจุบบัน    490 LIFT IMAGE ซอยรัชดาภิเษก36 แขวงจันทเกษม  

เขตจตุจักร กรุงเทพหมานคร 10900 
ประวัติกำรศึกษำ 
ระดับประถม   โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จ.บุรีรัมย์ 
ระดับมัธยมต้น   โรงเรียนอ านวยพิทยาคม กรุงเทพมหานคร 
ระดับมัธยมปลาย  โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 
    สาขาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

ภาควิชาวิศวกรรมระบบเครื่องกลและนวัตกรรมอุตสาหกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

ประวัติการท างาน/ฝึกงาน  ฝึกงานที่บริษัท บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

  
 



 

 

รำยงำนกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 

บริษัท คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซสิเต็มส์ โซลูชั่น จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 
 

 
 
 
 

โดย 
นำงสำวนัทกำนต์ กิรัมย ์

รหัสประจ ำตัว 567036950 
 

 
 
 
 
 

 
 

รำยงำนนี้เป็นส่วนหน่ึงของกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำ 
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เรื่อง ขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
เรียน อาจารย์ที่ปรึกษางานสหกิจศึกษา วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต มณีศรี) 
ตามที่ดิฉัน นางสาวนัทกานต์ กิรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 
30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 ในต าแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน ณ บริษัท คอมมิวนินเคชั่แอนด์ ซิสเต็มส์ 
โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) และได้รับมอบหมายงานจาก พนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ให้ศึกษา
และจัดท ารายงานเรื่องการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถขนส่ง ด้วยวิธีเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด 

บัดนี้ การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุดลงแล้ว ดิฉันจึงขอส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษา เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

          นางสาวนัทกานต์ กิรัมย์ 
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กิตติกรรมประกำศ 
ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดเส้นทางเดินรถเป็นอย่างมาก ใน

ระหว่างการฝึกงานตั้งแต่วันที่  9 มกราคม ถึงวันที่  30 เมษายน 2561 ที่บริษัท บริษัท คอม
มิวนินเคชั่แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) เป็นผลจากความอนุเคราะห์ของทางบริษัทและ
บุคลากรของบริษัท ดังนี้ 

1. คุณนิตยา เมืองน้อย   ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ 
2. คุณชาญฤทธิ์ พรมลี  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ 
3. คุณอาคม วามเกจ  ผู้ช่วยฝ่ายโลจิสติกส์ 
รวมทั้งบุคลากรทุกท่านที่ได้ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าในการฝึกงาน ข้าพเจ้าขอขอบคุณ

เป็นอย่างสูงส าหรับความรู้และประสบการณ์ที่จะน าไปใช้ต่อยอดทั้งในการเรียนและการท างานใน
อนาคต หากข้าพเจ้าได้ท าสิ่งใดที่ผิดพลาดหรือล่วงเกินไป ต้องขออภัยทุกท่าน ณ ที่นี้ด้วย 

 

นางสาวนัทกานต์ กิรัมย์ 
ผู้จัดท ารายงาน 
 

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2561   
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บทคัดย่อ 
 
จากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เป็นการเรียนรู้กระบวนการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่ง

ซึ่งหลักๆผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้วิเคราะห์หาปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ไข ซึ่งได้ลงเก็บข้อมูล
แล้วน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่าไม่มีกระบวนการจัดเส้นการเดินรถที่เป็นรูปธรรม ซึ่งอาจท าให้
ขาดความสม่ าเสมอของผลลัทธ์เช่น ระยะทาง ระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง และส่งมอบลูกค้า
ล่าช้า เป็นต้น จากการปฏิบัติงานได้มีการน าความรู้จากที่เรียนมาประยุกต์ใช้และได้ความรู้หลากหลาย
จากการปฏิบัติงานจริง  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ชื่อและท่ีตั้งของสถำนประกอบกำร  

บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 329 หมู่ 3 ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
1.2 ลักษณะกำรประกอบกำร ผลิตภัณฑ์/ผลิตผล หรือกำรให้บริกำรหลักขององค์กร  

บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานไฟฟ้า 
รวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันไฟลามจากผู้ผลิตตราสินค้าชั้นน าระดับสากลต่างๆ เช่น ตราสินค้า Phelps 
Dodge ตราสินค้า Philips และตราสินค้า 3M เป็นต้น สามารถแบ่งเป็น 6 ประเภทหลัก ได้แก่ สายไฟฟ้า 
หลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุมระบบ
ไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม และหม้อแปลงไฟฟ้า 
1.3 ต ำแหน่งและลักษณะงำนที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบ  
   ต าแหน่งงาน นักศึกษาฝึกงาน  
   ลักษณะงาน การจัดเส้นทางการเดินรถขนส่ง 
1.4 พนักงำนที่ปรึกษำและต ำแหน่งงำนของพนักงำนที่ปรึกษำ   
   คุณนิตยา เมืองน้อย  
   ต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ 
1.5 ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน  

ระยะเวลาในการฝึกงาน วันที่ 9 มกราคม – 30 เมษายน 2561 ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 
– 17.00 น. วันละ 8 ชั่วโมงไม่นับรวมเวลาพักกลางวัน รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 77 วัน 616 ชั่วโมง 
1.6 วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมำยของกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำศึกษำหรือโครงงำนที่ได้รับมอบหมำย  
    การฝึกงานมีวัตถุประสงค์เพ่ือ น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยมาปรับประยุกต์ใช้กับ
การท างานจริง และได้รับการศึกษาความรู้เพ่ิมเติมกับงานที่ได้รับมอบหมายในบริษัท เพ่ือที่จะสามารถ
น าไปปฏิบัติใช้กับการท างานจริงในอนาคต และมากกว่านั้นยังได้รับขบวนการการเรียนรู้และค าแนะน า
จากบุคลากรขององค์กรที่มีคุณภาพ และสุดท้ายสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่ไม่ได้รับจากการเรียนในห้องเรียนคือการ
ท างานเป็นทีม การปรับตัวเข้าสังคม การรับฟัง และการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ 
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บทท่ี 2 
รำยละเอียดกำรปฏิบตังิำน 

 
 การวิเคราะห์ปัญหาในการจัดเส้นทางการเดินรถนั้น จ าเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิธีการท างานจากสถานประกอบการที่ต้องการศึกษาอย่างถูกต้องครบถ้วนเพ่ือให้ทราบต้นเหตุของปัญหา
และน าไปสูjการพัฒนาวิธีการท างานที่ดียิ่งขึ้น หากมีการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วนจะท าให้เกิดความผิดพลาด
ได้ ดังนั้นการเก็บข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการของการศึกษาวิธีการท างาน 

  

2.1 เก็บข้อมูลทั่วไปของสถำนประกอบกำร 

3.1.1 ศึกษาข้อมูลบริษัท 

3.1.2 ศึกษาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

3.1.3 ชนิดหรือประเภทของรถบรรทุก 

3.1.4 วิธีการจัดเส้นทางเดินรถแบบเดิม 

2.2 เก็บข้อมูลระยะทำงและเวลำของกำรขนส่ง 

3.2.1 น าข้อมูล Microsoft Excel ที่มีการบันทึกข้อมูลการส่งสินค้า เช่น รายชื่อลูกค้า ปริมาณ
ความต้องการของสินค้า และสถานที่จัดส่ง  
3.2.2 ท าการเก็บข้อมูลจากใบบันทึกการข้อมูลการขนส่งประจ าวันของรถบรรทุกรถยนต์ 4 ล้อ
แต่ละคัน ในโซนบางนา โดยการบันทึกข้อมูลของเวลาและระยะทางการเดินรถขนส่ง  

3.2.3 ท าการบันทึกระยะทางและเวลาระหว่างคลังสินค้ากับที่ตั้งลูกค้าในแต่ละรายโดยใช้วิธีวัด 

ระยะทางจาก (Google Map) โดยมีระยะทาง ลงในตาราง (From To Chart) มีทั้งหมด 65 

จุดหมาย(บริษัท) คือ 13 เที่ยว 

2.3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
จากการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่ง จ าเป็นต้องท าการเก็บข้อมูลด้วย

วิธีการปฏิบัติงานจริงหรือค้นหาข้อบกพร่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ  
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บทท่ี 3 
สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 

 
จากการที่ได้ท าการปฏิบัติงานจากงานที่ได้รับมอบหมายเป็นการขยายองค์ความรู้ที่ได้จากการ

เรียนในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้และแก้ปัญหากับการท างานจริงๆซึ่งมีประโยชน์ดังนี้ 

- ได้รับความรู้และความเข้าใจของวิชาพ้ืนฐานที่ได้ท าการเรียนมาจากมหาลัยมากยิ่งขึ้น
เมื่อเห็นภาพรวมที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในห้องเรียน 

- ได้ศึกษาความรู้นอกเหนือจากท่ีมีในห้องเรียนเพ่ือใช้ส าหรับการจัดเส้นทาง 

- เข้าใจในเรื่องการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่ง ท าให้ทราบถึงหลักการเบื้องต้นในการ
จัดล าดับการจัดเส้นทาง  

- มีโอกาสได้น าโครงงานที่ตนเองสนใจและได้จัดขึ้นมา น ามาประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพ่ือนบ้าน
ที่ใกล้ที่สุด เพ่ือลดการใช้เวลาและระยะทางอย่างมีประสิทธิภาพได้รับค าปรึกษาที่ดีจาก
วิศวกรโดยตรง 

ดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อกระผมเป็นอย่างยิ่งส าหรับความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา 
เพ่ือที่จะปรับประยุกต์ใช้ในการท างานในชีวิตการท างานจริงในอนาคตและเป็นวิศวกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 


