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บทคัดย่อ 
โครงงานน้ีเป็นการศึกษาการปรับปรุงการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งดว้ยวิธีเพื่อนบา้นท่ี

ใกล้ท่ีสุด (Nearest Neighbor Method) บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จ  ากัด 
(มหาชน) ด าเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ าหน่ายสายไฟฟ้าและอุปกรณ์อ่ืนๆ มีหน้าท่ีของการจดัหา
วตัถุดิบและการกระจายสินค้ามีกระบวนการหลักคือการขนส่ง โดยในปัจจุบนัการขนส่งท่ีมี
ประสิทธิภาพตอ้งสามารถส่งสินคา้ครบตามท่ีตอ้งการและภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงระบบ
ขนส่งท่ีดีนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัการวางแผนการขนส่งท่ีท าอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ จาก
การศึกษากระบวนการจดัเส้นทางเดินขนส่งพบว่า ผูป้ระกอบการยงัไม่มีกระบวนการจดัเส้นการ
เดินรถขนส่งท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงอาจท าให้ขาดความสม ่าเสมอของผลลทัธ์ เช่น ระยะเวลา ระยะทาง 
และค่าใชจ่้ายในการขนส่ง เป็นตน้ จากการศึกษาขอ้มูลการจดัเส้นทางเดินรถขนส่งแบบเดิมในโซน
บางนา ในเดือนกุมพาพนัธ์ 2561 ( 6 วนัท าการ) มีจ  านวนการวิ่งรถ 13 เท่ียว โดยมีระยะทางวิ่งรถ
รวม 2,097 กิโลเมตร และใช้เวลาวิ่งรถรวม 55:24 ชั่วโมง แลว้วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยการใช้แผนผงั
แสดงเหตุและผล พบว่า ผูป้ระกอบการยงัไม่มีกระบวนการคิดในการจดัเส้นการเดินรถท่ีเป็น
รูปธรรม จึงเสนอให้ท าการจดัเส้นเส้นทางใหม่ด้วยวิธีเพื่อนบา้นท่ีใกล้ท่ีสุด (Nearest Neighbor 
Method) โดยเร่ิมจากการสร้างแผนภูมิจากไป (From To Chart) เพื่อบนัทึกขอ้มูลระยะทางและเวลา
ซ่ึงไดข้อ้มูลจากแผนท่ีกเูก้ิล (Google Map) แลว้น ามาจดัเส้นทางดว้ยเทคนิคเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุดใน
การจดัเส้นทาง ผลลพัธ์คือ มีระยะทางวิ่งรถรวม 1,874.3 กิโลเมตร และใชเ้วลาวิ่งรถรวม 49 ชัว่โมง 
หรือลดระยะทางวิ่งรถได ้222.7 กิโลเมตร และลดเวลาวิ่งรถได ้6:46 ชัว่โมง  หรือคิดเป็น 11.88% 
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และ 13.18% ตามล าดับ ดังนั้ นการประยุกต์ใช้เทคนิคเพื่อนบ้านท่ีใกล้ท่ีสุดเป็นวิธีท่ีดีกว่ารูป
แบบเดิมและสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งของผูป้ระกอบการได ้
ค าส าคญั: การจดัเสน้ทางเดินรถ วธีิเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด แผนภูมิจาก-ไป แผนท่ีกเูก้ิล 

KEYWORDS: Transportation Routing, Nearest Neighbor Method, From To Chart, Google Map 

1. บทน า 

การขนส่งเป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการ
เดินทางไปท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือในแง่ของการเคล่ือนยา้ยสินคา้จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค การขนส่ง
ท าให้เกิดอรรถประโยชน์ทางดา้นสถานท่ีและเวลา มีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม  การขนส่งคือปัจจยัส าคญัในการด าเนินธุรกิจใหมี้ความ
มัน่คง โดยในปัจจุบนัการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งสามารถส่งสินคา้ครบตามท่ีต้องการและ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด กล่าวคือมีความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภยั ตรงต่อเวลาและประหยดั 
ระบบขนส่งท่ีดีนั้นจ าเป็นท่ีจะตอ้งอาศยัการวางแผนการขนส่งท่ีท าอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

 อยา่งไรก็ตาม จากการศึกษากระบวนการจดัเส้นทางเดินขนส่งพบวา่ ผูป้ระกอบการยงัไม่มี
กระบวนการจดัเส้นการเดินรถท่ีชดัเจน โดยท่ีผา่นมาพนกังานท่ีท าหน้าท่ีจดัเส้นทางเดินรถขนส่ง 
ปฏิบติังานโดยอาศยัจากประสบการณ์และความคุน้เคยเส้นทางเฉพาะแห่งการจดัส่งท่ีไม่มากนกั แต่
เม่ือปริมาณสินคา้ท่ีจะส่งมากข้ึนประสบการณ์เพียงอยา่งเดียวคงไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินงานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ ดงันั้นเพื่อจะศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหา การจดัส่งสินคา้เพื่อพฒันารูปแบบการ
จดัเส้นทางการจดัส่งสินคา้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและท าให้เกิดกระบวนการการบริหารการ
จดัการด้านต่างๆเพื่อมุ่งหวงัท่ีจะหวงัผลท่ีดีและสนับสนุนให้เกิดความเติบโตของธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ืองหน่ึงในกลยุทธ์ท่ีท าท่ีจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัคือการบริหารการจดัการระบบ
การจดัการจดัเส้นทางการเดินรถท่ีมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองดา้นการจดัส่งท่ีรวดเร็วและ
ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้จึงจะเห็นได้ว่าไม่ว่าผลิตภณัฑ์จะดีเพียงใดแต่ด้อยดา้นการบริการ
จดัส่งท่ีมีประสิทธิภาพยอ่มไม่สามารถท่ีจะท าใหลู้กคา้หรือผูบ้ริโภคเกิดความพึงพอใจไดสู้งสุด 

ดงันั้นกระบวนการท่ีจะท าให้การจดัเส้นทางการขนส่งมีหลกัการท่ีเป็นรูปธรรม โครงงาน
น้ีจึงได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อนบ้านท่ีใกล้ท่ีสุด (Nearest Neighbor 
Method) มาใช้ในการจดัล าดบัเส้นทางการขนส่ง ให้มีประสิทธิภาพในการจดัล าดบัเส้นทางท่ีมี
ระยะทางท่ีสั้นและเวลาท่ีรวดเร็วข้ึน เพื่อเป็นแนวทางการน าไปใชป้ระโยชน์ไดง่้ายและเหมาะสม
กบัผูป้ระกอบการมากท่ีสุด  
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1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อเสนอหลกัการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่ง 
1.2.2 เพื่อเสนอแนวทางในการจดัเส้นทางเดินรถขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  

2. ทฤษฎีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
(1) ทฤษฎ ี
1.1 ทฤษฎีเก่ียวกับการจดัเส้นทางการขนส่ง (Transportation Routing) [1]  การจดัเส้นทางการขนส่ง 

หรือ vehicle routing เป็นวิธีท่ีผูป้ฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ใช้เพ่ือลดตน้ทุนในการขนส่งและระยะเวลาในการ 
จดัส่งสินคา้เส้นทางท่ีสั้นลง หมายถึง ค่าน ้ ามนัท่ีลดลง รอบการบรรทุกท่ีเพ่ิมข้ึน และค่าแรงท่ีลดลง การเลือกรูป 
แบบเส้นทางการเดินรถมีความยากเน่ืองจากมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งค่อนขา้งมาก เช่น ระยะทาง การรอรอคอยลูกคา้
และเอกสารเซ็นรับ การจราจร ระยะเวลาท่ีลูกคา้รับสินคา้ได ้ช่วงเวลาห้ามเดินรถ สภาพถนน ความล่าชา้ของการ
ส่งสินคา้ในจุดต่าง ๆ 

1.2 From To Chart [2] คือ แผนภูมิจาก - ไป เป็นแผนภูมิส าหรับบรรจุปริมาณเชิงตัวเลขท่ีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัการผลิต เช่น แผนก หรือเคร่ืองจกัร แผนภูมิจากไปสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นงาน
ทางดา้นต่าง ๆ เช่น การจดัต าแหน่งของปัจจยัการผลิต วิเคราะห์การเคล่ือนท่ีของวสัดุ หรือแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งปัจจยัการผลิต เป็นตน้ 

1.3 Google Map คือ แผนท่ีพ้ืนฐานหรือแผนท่ีท่ีก าหนดเองและขอ้มูลธุรกิจทอ้งถ่ิน ต าแหน่งของธุรกิจ
ขอ้มูลท่ีอยูผู่ติ้ดต่อรวมถึงเสน้ทางการ 

1.4 เทคนิคการจดัล าดบัเสน้ทางการเดินรถ [3] 
 ผูจ้ดัการขนส่งสามารถใชก้ระบวนการจดัล าดบัเส้นทางแรกส าหรับแต่ละพาหนะ เส้นทางแรกจะถูก
พฒันาต่อโดยใช ้มีกระบวนการจดัเสน้ทางแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 

1.4.1 การแทรกท่ีไกลมากท่ีสุด  (Farthest Insert) ก าหนดเส้นทางของพาหนะ)รวมทั้ งเส้นทางซ่ึง
ประกอบดว้ยศูนยก์ระจายสินคา้เท่านั้น) ส าหรับลูกคา้ท่ีเหลือ หาระยะทางท่ีจะน้อยท่ีสุดส าหรับลูกคา้กลุ่มน้ี 
เพ่ือท่ีจะแทรกเขา้ไปในจุดท่ีมีโอกาสในแต่ละเท่ียว แลว้เลือกเพ่ือแทรกลูกคา้จริงจากกลุ่มลูกคา้ท่ีเพ่ิมนอ้ยท่ีสุดท่ีมี
ขนาดใหญ่ท่ีสุด เพ่ือให้ไดเ้ท่ียวใหม่ เพราะลูกคา้ท่ีไกลท่ีสุดจากการเดินทางปัจจุบนัจะถูกแทรก กระบวนการจะ
ด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ลูกคา้ท่ีเหลือของพาหนะถูกใส่รวมเขา้มาในเท่ียวทั้งหมด 

1.4.2 การแทรกท่ีใกล้ท่ีสุด  (Nearest Insert) ก าหนดให้เส้นทางของพาหนะ รวมทั้ งการเดินทางท่ี
คลงัสินคา้ส าหรับลูกคา้ท่ีเหลือ ประมาณค่าการเพ่ิมต ่าสุดของระยะทาง ถา้แทรกลูกคา้ท่ีจุดท่ีมีโอกาสในแต่ละ
เท่ียวดว้ยการเพ่ิมระยะทางท่ีนอ้ยท่ีสุด เพ่ือใหไ้ดเ้ท่ียวใหม่ 

1.4.3 เพื่อนบา้นใกลท่ี้สุด (Nearest Neighbor Method) เร่ิมท่ีคลงัสินคา้ กระบวนการน้ีจะเพ่ิมลูกคา้ท่ีใกล้
โรงงานหรือคลงัสินคา้ท่ีสุดเพ่ือเพ่ิมระยะการเดินทางแต่ละขั้นจากการเดินทางจะเพ่ิมโดยการแทรกลูกคา้ท่ีใกลจุ้ด
ท่ีส่งสินคา้คร้ังล่าสุดกวา่จะส่งสินคา้ครบทุกแห่ง เช่น การศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเสน้ทางเดินรถขนส่ง
น ้ าด่ืม จงัหวดัสมุทรสงคราม [4] เน่ืองจากมีผลต่อความพึงพอใจของลูกคา้ โดยจะตอ้งมีการวางแผนและศึกษา
เส้นทางการจดัเส้นทางเดินรถขนส่งน ้ าด่ืม เช่นการศึกษาเส้นทางของท่ีตั้งร้านคา้ท่ีจะท าการจดัส่ง เพ่ือให้การ
จดัส่งสามารถ ตรงตามเวลาท่ีลูกคา้สั่งสินคา้ ช่วยลดระยะเวลาและรอบ ในการจดัส่ง และลดจ านวนท่ีเสร็จล่าชา้
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กวา่ก าหนด  ในการจดัล าดบัก่อนหลงัของต าแหน่งในการส่งน ้ าด่ืม เป็นปัจจยัท่ีส่งผลถึงการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ
ผลก าไรมากท่ีสุดและ เป็นการลดตน้ทุนให้ต ่าลงดว้ย โดยวิธีปัญหาเส้นทางเดินของพนักงานขาย (Traveling 
Salesman Problem) จดัการปัญหาเส้นทางขนส่งน ้ าด่ืม อ าเภอบางคนที และอ าเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
จดัส่ง 15 ต าแหน่ง ลูกคา้ 28 ราย ซ่ึงมีเส้นทางการขนส่งท่ีสามารถปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการ
ทดลองใชว้ธีิการแกปั้ญหาวธีิฮิวริสติกส์ แบบการหาค าตอบท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด (Nearest Neighbor Heuristics) วธีิการ
แกปั้ญหาการจัดเส้นทางส าหรับยานพาหนะอลักอริทึมแบบประหยดั (Saving Algorithm) และวิธีการค านวณ
เส้นทางด้วยโปรแกรมเชิงเส้น (LINGO) ช่วยค านวณหาเส้นทางแก้ปัญหา เส้นทางเดินรถขนส่งน ้ าด่ืมและ
เปรียบเทียบพบวา่ วธีิการค านวณเส้นทางดว้ยโปรแกรมเชิงเส้น LINGO ใหค้่าค  าตอบท่ีดีท่ีสุดในการจดัเส้นทาง
การขนส่งน ้ าด่ืมท่ีมี ระยะทางสั้นท่ีสุด คือ 40.70 กิโลเมตร และตน้ทุนรวมในการ ขนส่งต ่าท่ีสุด คือ 4,066.80 บาท
ต่อเดือน 

1.4.4 การกวาด (Sweep) จุดใดๆในเส้นทางจะถูกเลือกจะกวาดไปตามทางเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็ม
นาฬิกา 

ดงันั้นในการจดัท าโครงงานในคร้ังน้ีไดเ้ลือกใชเ้ทคนิคเพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด เพราะเป็นเทคนิคท่ีเขา้ใจ 
ง่ายและสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงเสน้ทางเดินรถขนส่งท่ีจะศึกษา 

 
3. วธีิการด าเนินการวจัิย  
 การด าเนินการวจิยัอยูภ่ายใตก้รอบแนวคิด คือ การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด ประกอบกบั
ขอ้มูลท่ีครบถว้น เช่น พิกดัท่ีตั้งของลูกคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ เสน้ทาง และขอ้มูลรถ  จะท าใหไ้ดส้ามารถจดั
เสน้ทางเดินรถท่ีมีประสิทธิภาพดา้นระยะทางและเวลาได ้โดยการด าเนินงานวจิยัเร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ปัจจุบนัและน ามาวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาตลอดจนแนวทางในการแกปั้ญหา เพ่ือท าใหส้ามารถจดัเสน้ทางการ
เดินรถไดค้รอบคลุมและเหมาะกบัโซนการวิง่งานใหคุ้ม้ค่าท่ีสุดในแต่ละวนั โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 5 ขั้นตอน 
คือ ศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของสถานประกอบการ เก็บขอ้มูลระยะทางและเวลาวเิคราะห์หาสาเหตุโดยใชแ้ผนผงัแสดง
เหตุและผล การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด และสรุปผล 
  
  
   
   
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

4. ผลการด าเนินงานวจัิย  
 4.1 ตวัแปรทีศึ่กษา 
4.1.1 ลกัษณะและน ้ าหนกัของรถบรรทุกแต่ละประเภท ท่ีใชใ้นการวิง่งาน ซ่ึงสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1. รถยนต ์4 ลอ้ น ้ าหนกับรรทุกไดไ้ม่เกิน 2.5 ตนั 

เทคนิค
เพื่อนบา้นท่ี
ใกลท่ี้สุด 

เสน้ทางท่ีมี
ประสิทธิภาพดา้น
ระยะทางและเวลา 

พิกดัท่ีตั้ง 

เสน้ทาง 

ขอ้มูลรถ 
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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 าจดันอ้ยกวา่ลกัษณะ 

รถบรรทุกแบบอ่ืนๆ 

4.1.2 จ านวนและคุณสมบติัของรถบรรทุก 

1. รถบริษทั 9 คนั ส่วนมากจะใชว้ิง่ในโซนต่างจงัหวดั 

2. รถรับจา้ง 15 คนั ทั้งหมดเป็นรถยนต ์4 ลอ้ จะใชว้ิง่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. รถจา้งนอก จะจา้งเฉพาะงานท่ีจ าเป็น  
 เหตุผลจากการเลือกพิจารณารถรับจ้างนั้ น เน่ืองจากโซนบางนาท่ีเลือกนั้ นเป็นการวิ่งงานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4.1.3 ขอบเขตของการวิง่งาน 

 ในการจดัเสน้ทางเดินรถจ าเป็นตอ้งอาศยัการแบ่งโซนการขนส่งให้เป็นระบบเพ่ือสะดวกกบัการจดัเส้นทาง
และก าหนดจ านวนรถไดง่้ายยิง่ข้ึน ขอบเขตในการวิ่งงานแบ่งออกเป็น 6 โซน เขตกรุงเทพและปริมณฑล ไดแ้ก่ 
บางซ่ือ สุขมุวทิ บางนา ธนบุรี รังสิต และต่างจงัหวดั 

 จากการศึกษาระดมสมองร่วมกับวิศวกรพ่ีเล้ียงและอาจารยท่ี์ปรึกษาจึงเลือกท่ีจะท าการปรับปรุงการจัด
เส้นทางเดินรถขนส่งในโซนบางนา ซ่ึงเป็นโซนท่ีมีการขนส่งท่ีเหมาะสมกบัระยะเวลาในการท าการศึกษาทั้งใน
ดา้นจ านวนลูกคา้ และจ านวนรถขนส่ง 

 4.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 น าขอ้มูล Microsoft Excel ท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลการส่งสินคา้  เช่น รายช่ือลูกคา้ ปริมาณความตอ้งการของ
สินคา้ และสถานท่ีจดัส่งและใบบนัทึกขอ้มูลการขนส่งสินคา้จากพนกังานขนส่งในแต่ละคนั ท าการเก็บขอ้มูล
ระยะทางและเวลาในการขนส่ง โดยเลือกพิจารณาเฉพาะรถยนต ์4 ลอ้ ในเขตพ้ืนท่ีการเดินรถขนส่งโซนบางนา 
ในเดือนกมุพาพนัธ์ 2561 ( 6 วนัท างาน  ตั้งแต่วนัจนัทร์ – วนัเสาร์) 
 
ตารางท่ี 4.1 ยกตวัอยา่งการจดัเสน้ทางแบบเดิม วนัจนัทร์ จากทั้งหมด ( 6 วนัท าการ) 
 

เสน้ทางท่ี1 เวลา 
(ชัว่โมง) 

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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 จากตารางท่ี 1 เป็นการยกตวัอย่างขอ้มูลท่ีได้จากการขนส่งสินคา้ 1 คนั 1 เท่ียว สถานท่ีจัดส่งมี 4 ท่ี ใช้
ระยะทางวิง่รถรวม 206 กิโลเมตร และใชเ้วลาวิง่รถรวม 4 ชัว่โมง 13 นาที    
 4.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาวิเคราะห์สาเหตุการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่ง จ าเป็นตอ้งท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการ
ปฏิบติังานจริงหรือคน้หาขอ้บกพร่องของการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการต่าง ๆ เช่น การจดบนัทึกขอ้มูลท่ีเป็น
ปัจจยัหลกัท่ีท าให้เกิดความไม่แน่นอนและความไม่ชดัเจนของปริมาณการขนส่งท่ีเกิดข้ึนเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัใน
ดา้นการศึกษาหาการจดัเสน้ทาง โดยจะเลือกน าเคร่ืองมือคุณภาพ 7 อยา่ง ทางกระบวนการวิศวกรรมศาสตร์เขา้มา
ช่วยในการแกไ้ขปัญหาเพ่ือลดระยะทางและเวลา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 
จากภาพท่ี 4.1 ผลจากการวิเคราะห์หาสาเหตุดว้ยแผนผงัแสดงเหตุและผลปัญหาการจดัเส้นทางเดินรถ

ขนส่ง จะเห็นไดว้า่จากการส ารวจและวเิคราะห์นั้นเกิดจากระยะทางการขนส่งไม่แน่นอนและใชเ้วลาในการขนส่ง
นาน ซ่ึงควรหาวธีิการจดัเสน้ทางเดินรถขนส่งเพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดล้อม 

กระบวนการท างาน 

รถขนส่ง พนักงาน 

   สินค้า 

ปัญหาการ
จัดเส้นทาง
เดินรถ
ขนส่ง 

ใช้ความเคยชิน 

มีขนาดใหญ ่

ใช้เวลาในการขนส่งนาน 
มีน  าหนัก
มาก 

ระมัดระวังความเสยีหาย วิ่งเที่ยวเปล่า 

ขาดความรู ้
มีไม่

บรรทุกได้ไม่
มาก

จราจรติดขัด 

ขาดการประสานงาน 
ระยะทางไม่แน่นอน 
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4.4 การประยุกต์ใช้เทคนิคเพือ่นบ้านทีใ่กล้ทีสุ่ด 
เร่ิมจากท าการบนัทึกระยะทางระหวา่งคลงัสินคา้กบัท่ีตั้งลูกคา้ในแต่ละรายโดยใชร้ะยะทางและเวลา

จากแผนท่ีกูเก้ิล (Google Map) น าขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกลงตารางแผนภูมิจากไป (From to Chart)และน าขอ้มูลจาก
ตารางมาประยกุต์ใชเ้ทคนิคเพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด ซ่ึงวิธีการเลือกเส้นทางจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดหมายปลายทาง
และกลบัมาจุดเร่ิมตน้โดยเลือกเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดก่อนเสมอ โดยการแสดงวธีิการและการค านวณผลลทัธ์ท่ีไดน้ั้น
จะเป็นระยะทางและเวลาทั้งหมดของการเดินขนส่งในแต่ละคนั 
ตารางท่ี 4.2 ยกตวัอยา่งการจดัเสน้ทางดว้ยเทคนิคเพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด วนัจนัทร์ จากทั้งหมด ( 6 วนัท าการ) 
 

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           

            
 

จากตารางท่ี 4.2 เป็นการยกตวัอยา่งการจดัเสน้ทางเดินรถขนส่งเพียง 1 คนั 1 เท่ียว มีสถานท่ีจดัส่ง 4 ท่ี   
มีล าดบัเสน้ทางดงัน้ี  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    
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4.5. สรุปผล 
ตารางท่ี 4.3 การเปรียบเทียบระยะทางกบัเวลาโดยใชว้ธีิเพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด  
 

วนั ทะเบียนรถ 
รูปแบบเดิม 

เทคนิคเพื่อนบา้น
ท่ีใกลท่ี้สุด รูปแบบเดิม 

เทคนิคเพื่อนบา้นท่ี
ใกลท่ี้สุด 

เวลา (ชัว่โมง) ระยะทาง(กิโลเมตร) 
จนัทร์ 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 

พฤหสับดี 
 
 

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 
 
จากการตารางท่ี 4.3 จะพบวา่ในการจดัล าดบัเส้นทางในรูปแบบเดิมจะแตกต่างกบัการใชเ้ทคนิคเพ่ือน

บา้นท่ีใกลท่ี้สุดจะมีระยะทางและเวลาท่ีลดลง จากการศึกษาการจดัเส้นทางการเดินรถขนส่งรูปแบบเดิมใชเ้วลา 
55:24 ชัว่โมง และมีระยะทาง 2,097 กิโลเมตร เม่ือท าการจดัเสน้ทางเดินรถขนส่งใหม่โดยการประยกุตใ์ชเ้ทคนิค
เพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด ใชเ้วลาท่ีเหลือ 49:00 ชัว่โมงและระยะท่ีเหลือ 1,874.3 กิโลเมตร 

 
5. สรุปผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปการวจิยั 

จากการศึกษาและวเิคราะห์ปรับปรุงการจดัเสน้ทางการขนส่ง ของสถานประกอบการตวัอยา่ง โดยเลือก
พิจารณาเฉพาะรถยนต ์4 ลอ้ ในเขตพ้ืนท่ีการเดินรถขนส่งโซนบางนา ยกตวัอยา่งเดือนกมุพาพนัธ์ 2561 ( 6วนัท า
การ)   

โดยมีการใชแ้ผนผงัแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) เป็นเคร่ืองมือท่ีจะน ามาวิเคราะห์หา
สาเหตุของการจดัเส้นทางเดินรถ เป็นการศึกษาเพ่ือลดการใชเ้วลาและระยะทางอยา่งมีประสิทธิภาพ ในการหา
มาตรการและเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหา และวิเคราะห์ผลก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุง โดยใชว้ิธี



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 13 ประจ าปี 2561 วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561 
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เพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด (Nearest Neighbor Method ) เพราะเป็นวิธีท่ีประยุกตแ์ละใชไ้ดง่้ายและเหมาะสมกบัเวลา
พบว่าในการจดัเส้นทางเดินรถขนส่งสามารถลดลดระยะทางได ้222.7 กิโลเมตร และสามารถลดเวลาได ้6:46 
ชัว่โมง ลดลงคิดเป็น 11.88% และ 13.18% ตามล าดบั ดงันั้นการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคเพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุดเป็นวธีิท่ี
ดีกวา่รูปแบบเดิมและสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการจดัเสน้ทางการเดินรถขนส่งของผูป้ระกอบการได ้
5.2 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้และในการวจิยัคร้ังต่อไป 

(1) ในอนาคตอาจสามารถใชท้ดสอบในโซนอ่ืนต่อดว้ยวิธี เพ่ือนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด (Nearest Neighbor 

Method) 

(2) อาจจะทดสอบด้วยวิธีอ่ืน เช่น การแทรกท่ีไกลมากท่ีสุด (Farthest Insert) การแทรกท่ีใกล้ท่ีสุด 

(Nearest Insert) และ การกวาด (Sweep) 

6. กติติกรรมประกาศ 
 ผูจ้ ัดท าโครงงานสหกิจศึกษาขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลยัศรีปทุม ท่ีให้โอกาสในการศึกษา
ขอ้เสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการท าโครงงานสหกิจศึกษาจนส าเร็จลุล่วงอยา่งสมบูรณ์ ขอกราบ
ขอบพระคุณ คณะอาจารย์ประจ าหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ ท่ีทั้ งให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาและท าโครงงานสหกิจศึกษา 
 ขอขอบคุณ บริษทัคอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเตม็ โซลูชัน่ มหาชน(จ ากดั) ร่วมถึงบุคลากรทุกท่าน ท่ีให้
ความแนะน าในการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ความอนุเคราะห์ในดา้นขอ้มูลในการศึกษาการจดัเส้นทางเดินรถขนส่ง 
เพ่ือน ามาใชส้ าหรับในโครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ี  
 ขอขอบคุณโรงงานตวัอยา่ง ท่ีอนุเคราะห์ขอ้มูล ท่ีใชใ้นการศึกษาด าเนินการในคร้ังน้ี 
 สุดทา้ยน้ี ผูจ้ดัท าโครงงานสหกิจศึกษาใคร่ขอกราบพระคุณ บิดามารดาและครอบครัว ซ่ึงใหค้  าปรึกษา 
สนบัสนุนและเป็นก าลงักายและก าลงัใจตลอดจนส าเร็จการศึกษาและตลอดจนโครงงานสหกิจศึกษาส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี  
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