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บทที่ 1
บทน ำ



ความส าคญัของปัญหา
บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ส์ โซลูชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ มีหนา้ท่ี

ของการจดัหาวตัถุดิบและการกระจายสินคา้มีกระบวนการหลกัคือการขนส่ง โดยในปัจจุบนัการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งสามารถส่งสินคา้ครบตามท่ี
ตอ้งการและภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงระบบขนส่งท่ีดีนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัการวางแผนการขนส่งท่ีท าอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษากระบวนการจดัเส้นทางการเดินขนส่งพบวา่ ผูป้ระกอบการยงัไม่มีกระบวนการคิดหรือการจดัเส้นการเดินรถท่ีชดัเจน ซ่ึงอาจท าใหข้าด
ความสม ่าเสมอของผลลทัธ์ เช่น ระยะเวลา ระยะทาง และค่าใชจ่้ายในการขนส่ง เป็นตน้ ดงันั้นกระบวนการท่ีจะท าใหก้ารจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งมี
หลกัการท่ีเป็นรูปธรรม จึงไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลและประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด (Nearest Neighbor Method) มาใชใ้น
การจดัล าดบัเส้นทางการขนส่ง  ใหมี้ประสิทธิภาพในการจดัล าดบัเส้นทางท่ีมีระยะทางท่ีสั้นและระยะเวลาท่ีรวดเร็วข้ึน

วตัถปุระสงค์
1. เพื่อเสนอหลกัการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่ง

2. เพื่อเป็นแนวทางในการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งใหมี้ประสิทธิภาพ 



ขอบเขต

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั

1. ท าการศึกษาเส้นทางการเดินรถขนส่งสินคา้ของรถยนต ์4 ลอ้

2. ท าการศึกษาเส้นทางการเดินรถขนส่งในกลุ่มโซนบางนา

3. ท าการเก็บขอ้มูลการขนส่งยอ้นหลงัของเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ( 6 วนัท าการ)

1.  ผูป้ระกอบการมีหลกัในการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งท่ีน่าเช่ือถือ

2.  ท าใหผู้ป้ระกอบทราบประสิทธิภาพการขนส่ง 

3.  สามารถตั้งเป้าหมายในค่าใชจ่้ายการขนส่ง



บทที่ 2
ทฤษฎี และงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง



2.1 ทฤษฎี

 From To Chart  คือ แผนภูมิจาก - ไป เป็นตารางท่ีใชส้ าหรับบนัทึกขอ้มูลเชิงตวัเลข

 Google map คือ แผนท่ีพื้นฐานหรือแผนท่ีท่ีก าหนดเองและขอ้มูลธุรกิจทอ้งถ่ิน ต าแหน่งของธุรกิจขอ้มูลท่ีอยูผู่ติ้ดต่อ



ปัญหา

ปัจจัย ปัจจัย

ปัจจัยปัจจัยปัจจัย

สาเหตุหลัก

สาเหตุย่อย

สาเหตุ (Causes) ผลลัพธ์ (Problem or Effect)

2.2 วิเคราะหข้์อมลูโดยแผนผงัแสดงเหตแุละผล
(Cause-and-Effect)



 การแทรกท่ีไกลมากท่ีสุด (Farthest Insert) ก าหนดเส้นทางของพาหนะรวมทั้งเส้นทางซ่ึงประกอบด้วยศูนย์กระจายสินค้าเท่านั้น 
ส าหรับลูกคา้ท่ีเหลือ หาระยะทางท่ีจะไปนอ้ยท่ีสุดส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี เพื่อท่ีจะแทรกเขา้ไปในจุดท่ีมีโอกาสในแต่ละเท่ียว แลว้เลือกเพื่อแทรกลูกคา้
จริงจากกลุ่มลูกคา้ท่ีเพิ่มนอ้ยท่ีสุดท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด เพื่อให้ไดเ้ท่ียวใหม่ เพราะลูกคา้ท่ีไกลท่ีสุดจากการเดินทางปัจจุบนัจะถูกแทรก กระบวนการ
จะด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ลูกคา้ท่ีเหลือของพาหนะถูกใส่รวมเขา้มาในเท่ียวทั้งหมด

 การแทรกท่ีใกลท่ี้สุด (Nearest Insert) ก าหนดให้เส้นทางของพาหนะ รวมทั้งการเดินทางท่ีคลงัสินคา้ส าหรับลูกคา้ท่ีเหลือ ประมาณค่า
การเพิ่มต ่าสุดของระยะทาง ถา้แทรกลูกคา้ท่ีจุดท่ีมีโอกาสในแต่ละเท่ียวดว้ยการเพิ่มระยะทางท่ีนอ้ยท่ีสุด เพื่อใหไ้ดเ้ท่ียวใหม่

 เพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด (Nearest Neighbor Method) เร่ิมท่ีคลงัสินคา้ กระบวนการน้ีจะเพิ่มลูกคา้ท่ีใกลโ้รงงานหรือคลงัสินคา้ท่ีสุด
เพื่อเพิ่มระยะการเดินทางแต่ละขั้นจากการเดินทางจะเพิ่มโดยการแทรกลูกคา้ท่ีใกลจุ้ดท่ีส่งสินคา้คร้ังล่าสุดจนกวา่จะส่งสินคา้ครบทุกแห่ง

 การกวาด (Sweep) จุดใดๆในเส้นทางจะถูกเลือกจะกวาดไปตามทางเขม็นาฬิกาหรือทวนเขม็นาฬิกา

ดงันั้นในการจดัท าโครงงานในคร้ังน้ีไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด เพราะเป็นเทคนิคท่ีเขา้ใจง่ายและสามารถน ามาประยุกตใ์ช้
ในการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถขนส่งท่ีจะศึกษา

2.3 เทคนิคการจดัเส้นทางเดินรถ



บทที่ 3
วธิดี ำเนินกำร



3.1 แผนผงัการด าเนินงาน
ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของสถาน

ประกอบการ

เก็บขอ้มูลระยะทางและเวลา

ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเพื่อนบา้น
ท่ีใกลท่ี้สุด

วเิคราะห์
ขอ้มูล

สรุปผล

ไม่ใช่

ใช่



3.2 กรอบแนวคิด

• พิกดัท่ีตั้ง
• เสน้ทาง
• ขอ้มูลรถ

เทคนิคเพื่อนบา้น
ท่ีใกลท่ี้สุด

เสน้ทางท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ดา้นระยะทาง
และเวลา



บทที่ 4
ผลกำรศกึษำ



4.1 ศึกษาข้อมลูทัว่ไปของสถานประกอบการ

สินคา้ส าหรับการขนส่ง



4.1 ศึกษาข้อมลูทัว่ไปของสถานประกอบการ

 ลกัษณะและน ้ าหนกัของรถบรรทุกแต่ละประเภท ท่ีใชใ้นการวิง่งาน ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี
1. รถยนต ์4 ลอ้ น ้ าหนกับรรทุกไดไ้ม่เกิน 2.5 ตนั
2. รถกระบะ บรรทุก 4 ลอ้ น ้ าหนกับรรทุกไดไ้ม่เกิน 5 ตนั
3. รถบรรทุก 6 ลอ้ น ้ าหนกับรรทุกไดไ้ม่เกิน 10 ตนั
4. รถบรรทุก 10 ลอ้ น ้ าหนกับรรทุกไดไ้ม่เกิน 20 ตนั

จากการศึกษาไดท้ าการเลือกพิจารณาเฉพาะรถยนต ์4 ลอ้ เพราะมีขอบเขตหรือขอ้จ าจดันอ้ยกวา่ลกัษณะรถบรรทุกแบบอ่ืนๆ
 จ านวนและคุณสมบติัของรถบรรทุก
1. รถบริษทั 9 คนั ส่วนมากจะใชว้ิง่ในโซนต่างจงัหวดั
2. รถรับจา้ง 15 คนั ทั้งหมดเป็นรถยนต ์4 ลอ้ จะใชว้ิง่ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. รถจา้งนอก จะจา้งเฉพาะงานท่ีจ าเป็น 

เหตุผลจากการเลือกพิจารณารถรับจา้งนั้น เน่ืองจากโซนบางนาท่ีเลือกนั้นเป็นการวิง่งานในเขตกรุงเทพมหานคร
 ขอบเขตของการวิง่งาน
ขอบเขตในการวิง่งานแบ่งออกเป็น 6 โซน เขตกรุงเทพมาและปริมณฑล ไดแ้ก่ บางซ่ือ สุขมุวทิ บางนา ธนบุรี รังสิตและต่างจงัหวดั

จากการศึกษาระดมสมองร่วมกบัวศิวกรพ่ีเล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาจึงเลือกท่ีจะท าการปรับปรุงการจดัเสน้ทางเดินรถขนส่งในโซนบางนา ซ่ึงเป็นโซนท่ีมี
การขนส่งท่ีเหมาะสมกบัระยะเวลาในการท าการศึกษาทั้งในดา้นจ านวนลูกคา้ และจ านวนรถขนส่ง



4.2 เกบ็ข้อมลูระยะทางและเวลาการขนส่ง

ถฎ-4670 เวลา 
(ช่ัวโมง)

ระยะทาง 
(กโิลเมตร)

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

จากตารางเป็นการยกตวัอยา่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการขนส่งสินคา้ 1 คนั 1 เท่ียว 
จากทั้งหมดมี 13 เท่ียว ใชร้ะยะทางวิง่รถรวม 206 กิโลเมตร และใชเ้วลาวิง่
รถรวม 4:13 ชัว่โมง 

น าขอ้มูล Microsoft Excel ท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลการส่งสินคา้  เช่น รายช่ือลูกคา้ ปริมาณความตอ้งการของสินคา้ และ
สถานท่ีจดัส่ง และใบบนัทึกขอ้มูลการขนส่งสินคา้จากพนกังานขนส่งในแต่ละคนั ท าการเก็บขอ้มูลระยะทางและเวลาในการขนส่ง โดยเลือก
พิจารณาเฉพาะรถยนต ์4 ลอ้ ในเขตพื้นท่ีการเดินรถขนส่งโซนบางนา ในเดือนกุมพาพนัธ์ 2561 (6 วนัท างาน  ตั้งแต่วนัจนัทร์ – วนัเสาร์)



4.3 การวิเคราะหข้์อมลูโดยใช้แผนผงัแสดงเหตแุละผล

ผลจากการวเิคราะห์หาสาเหตุดว้ยแผนผงัแสดงเหตุและผลปัญหาการจดัเส้นทางเดินรถขนส่ง จะเห็นไดว้า่จากการส ารวจและวเิคราะห์
นั้นเกิดจากระยะทางการขนส่งไม่แน่นอนและใชเ้วลาในการขนส่งนาน ซ่ึงควรหาวธีิการจดัเส้นทางเดินรถขนส่งเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน

สภาพแวดล้อม

กระบวนการท างาน

รถขนส่ง พนักงาน

สินค้า

ปัญหาการ
จัดเส้นทาง
เดินรถ
ขนส่ง

ใช้ความเคยชิน

มีขนาดใหญ่

ใช้เวลาในการขนส่งนานมีน  าหนักมาก

ระมัดระวังความเสียหาย วิ่งเที่ยวเปล่า

ขาดความรู้
มีไม่เพียงพอ

บรรทุกได้ไม่มาก

จราจรติดขัด

ขาดการประสานงาน
ระยะทางไม่แน่นอน



4.4 การประยกุตใ์ช้เทคนิคเพ่ือนบา้นท่ีใกล้ท่ีสดุ

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

เร่ิมจากท าการบนัทึกระยะทางระหวา่งคลงัสินคา้กบัท่ีตั้งลูกคา้ในแต่ละรายโดยใชร้ะยะทางและเวลาจากแผนท่ีกูเก้ิล (Google 

Map) น าขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกลงตารางแผนภูมิจากไป (From to Chart) และน าขอ้มูลจากตารางมาประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด 
ซ่ึงวธีิการเลือกเส้นทางจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดหมายปลายทางและกลบัมาจุดเร่ิมตน้โดยเลือกเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดก่อนเสมอ โดยการแสดงวธีิการและ
การค านวณผลลทัธ์ท่ีไดน้ั้นจะเป็นระยะทางและเวลาทั้งหมดของการเดินขนส่งในแต่ละคนั

จากตารางเป็นการยกตวัอยา่งการจดัเส้นทางเดินรถขนส่งเพียง 1 คนั 1 เท่ียว
จากทั้งหมดที 13 เท่ียว
มีล าดบัเส้นทางดงัน้ี  DC-1-3-2-4-DC

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



วนั ทะเบียนรถ
รูปแบบเดมิ

เทคนิคเพือ่นบ้านที่
ใกล้ทีสุ่ด รูปแบบเดมิ

เทคนิคเพือ่นบ้านที่
ใกล้ทีสุ่ด

เวลา (ชัว่โมง) ระยะทาง(กิโลเมตร)
จันทร์ ถฎ4670 4:13 3:36 206 136.1

องัคาร ถฎ4670 3:44 4:00 131 138.2

บท8762 4:30 4:56 257 171.9

พธุ 1ฒณ7264 4:08 3:06 157 115.7

ถฎ4670 5:25 3:17 154 137.5

พฤหัสบดี บท8762 4:53 4:35 153 178.2

1ฒณ7264 3:47 3:51 187 195.1

ถฎ4670 3:24 4:07 134 179.1

ศุกร์ ถฎ4670 4:18 3:00 154 130.8

บท8762 4:32 3:30 143 151

เสาร์ ถธ8074 4:35 2:59 178 90.4

บท8762 4:29 4:47 147 151.6

ถฎ4670 3:26 3:16 96 98.7

รวม 55:24 49:00 2,097 1,874.3

4.5 สรปุผล

จากตารางจะพบวา่ในการจดัล าดบัเส้นทางในรูปแบบเดิมจะแตกต่างกบัการใชเ้ทคนิคเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุดจะมีระยะทางและเวลาท่ีลดลง จาก
การศึกษาการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งรูปแบบเดิมใชเ้วลา 55:24 ชัว่โมง และมีระยะทาง 2,097 กิโลเมตร เม่ือท าการจดัเส้นทางเดินรถขนส่งใหม่โดย
การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด ใชเ้วลาท่ีเหลือ 49:00 ชัว่โมง และระยะท่ีเหลือ 1,874.3 กิโลเมตร



บทที่ 5
สรปุและขอ้เสนอแนะ



สรปุ

จากการศึกษาและวเิคราะห์ปรับปรุงการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่ง ของสถานประกอบการตวัอยา่ง โดยเลือกพิจารณาเฉพาะรถยนต ์4 

ลอ้ ในเขตพื้นท่ีการเดินรถขนส่งโซนบางนา ยกตวัอยา่งเดือนกุมพาพนัธ์ 2561 ( 6 วนัท าการ)  
โดยมีการใชแ้ผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน ามาวเิคราะห์หาสาเหตุของ

การจดัเส้นทางเดินรถ เป็นการศึกษาเพื่อลดการใชเ้วลาและระยะทางอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการหามาตรการและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาและ
วเิคราะห์ผลก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง โดยใชเ้ทคนิคเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด (Nearest Neighbor Method ) เพราะเป็นวธีิท่ี
ประยกุตแ์ละใชไ้ดง่้ายและเหมาะสมกบัเวลาพบวา่ในการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งสามารถลดระยะทางได ้222.7 กิโลเมตรและสามารถลดเวลาได ้
6:46 ชัว่โมง ลดลงคิดเป็น 11.88% และ 13.18% ตามล าดบั ดงันั้นการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุดเป็นวธีิท่ีดีกวา่รูปแบบเดิม
และสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งของผูป้ระกอบการได้



ข้อเสนอแนะ

1. ในอนาคตอาจสามารถใชท้ดสอบในโซนอ่ืนต่อดว้ยเทคนิคเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด (Nearest Neighbor Method)

2. อาจจะทดสอบดว้ยวธีิอ่ืน เช่น การแทรกท่ีไกลมากท่ีสุด (Farthest Insert) การแทรกท่ีใกลท่ี้สุด (Nearest Insert)

และ การกวาด (Sweep)

• .  


