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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้นําเสนอการเปรียบเทียบต้นทุนการขนส่งชิ้นส่วนยานยนต์ของผูผ้ ลิตชิ้นส่วนยานยนต์
กรณีศกึ ษาระหว่างการขนส่งตรงจากโรงงานผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ (Suppliers) มายังโรงงานกรณีศกึ ษา
และการจัดการขนส่งในรูปแบบ Milk-run โดยได้ทาํ การเปรียบเทียบเทคนิคในการจัดเส้นทาง 2 วิธี
คือ วิธกี ารหาค่าประหยัด (Saving algorithm) และตัวแบบปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย
บทความวิจัย

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

72

Kasem Bundit Engineering Journal Vol.8 No.1 January-April 2018

(Traveling Salesman Problem) ผลการศึกษาพบว่า การจัดรูปแบบการขนส่งตามแนวคิด Milk
run มีต้นทุนการขนส่งตํ่ากว่าการจัดส่งตรงจากโรงงานผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ (Suppliers) โดยที่เมื่อใช้
หลักการจัดเส้นทางตามวิธกี ารหาค่าประหยัด (Saving algorithm) สามารถกําหนดปริมาตรสินค้าที่
จะโหลดเข้าตูค้ อนเทนเนอร์ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละเส้นทาง ในขณะทีก่ ารจัดเส้นทางด้วยวิธตี วั
แบบปั ญหาการเดินทางของพนักงานขายใช้ระยะทางรวมในการขนส่งสัน้ กว่าวิธกี ารหาค่าประหยัด
คํา สํา คัญ : ตัว แบบปั ญ หาการเดิน ของพนั ก งานขาย, การขนส่ ง แบบ Milk-Run, วิธีก ารหาค่ า
ประหยัด, ธุรกิจชิน้ ส่วนรถยนต์, โปรแกรมเชิงเส้น
ABSTRACT
This research demonstrates the most appropriate optimization model, which is minimized the
total distance of milk-run routes and transport cost between a number of suppliers and an
automotive company case study. There are two interested methods implementing in this
case; Saving Heuristics Algorithm, and Traveling Salesman Problem (TSP). As a result, it is
revealed that the summary of transportation distances after using the concept of Traveling
Salesman Problem is more reduced than implementing with Saving Algorithm meanwhile the
total capacity in each container still be the same. Therefore, a total loading weight is not only
one factor to subsidize the transportation cost, but it is also considered transportation
distance to be another factor. Then, the concept of Traveling Salesman Problem is a useful
method for solving a vehicle routing problem in the company case study.
KEYWORDS: Traveling Salesman Problem, Milk-Run Transportation, Integer Linear
Programming, Automotive Parts, Saving Heuristics
1. บทนํา
อุ ต สาหกรรมชิ้น ส่ว นอะไหล่ย านยนต์ใ นประเทศไทยมีอ ัต ราการเจริญ เติบ โตที่เ พิ่ม สูง ขึ้น
เนื่องจากความต้องการและกําลังการผลิตรถยนต์ทเ่ี พิม่ ขึน้ สูง ประมาณ 60 ล้านคัน ซึ่งในปั จจุบนั
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในประเทศไทย แบ่งออกเป็ นสองกลุ่มใหญ่ ได้แก่
กลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนแบบ OEM หรือ Original Equipment Manufacturers ซึ่งเป็ นผู้ผลิต
ชิน้ ส่วนทีส่ ่งให้กบั โรงงานประกอบรถยนต์โดยตรงและกลุ่มบริษทั ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์แบบ REM
หรือ Replacement Equipment Manufacturers ทีผ่ ลิตชิน้ ส่วนอะไหล่เพือ่ การทดแทนชิน้ ส่วนทีเ่ สีย
หรือสึกหรอ [1] สําหรับบริษทั กรณีศกึ ษา ถือเป็ นหนึ่งในบริษทั ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์แบบ OEM ซึง่
ผลิตชิน้ ส่วนประเภทอุปกรณ์ระบบควบคุมทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบไฟฟ้ าภายในรถยนต์โดยบริษทั ตัง้ อยู่
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ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี สําหรับกลุ่มลูกค้าของบริษทั ประกอบด้วย บริษทั
ผลิต รถยนต์ และบริษัท ผลิต ชิ้น ส่ว นรถยนต์ท งั ้ ในประเทศและต่ างประเทศ นอกจากนี้ บริษัท
กรณีศกึ ษามีการจัดซือ้ วัตถุดบิ จากผูจ้ ดั หา(Supplier) มากกว่า 100 ราย ซึง่ มีทต่ี งั ้ อยูท่ วโลก
ั่
โดยใน
จํานวนนี้จดั เป็ นผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ ภายในประเทศประมาณ 90 ราย ในปั จจุบนั ผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ แต่ละ
รายทําการจัดส่งสินค้ามายังบริษัทกรณีศกึ ษาเองทัง้ หมด จึงส่งผลให้ต้นทุนในการขนส่งจากผู้
จัด หามายัง บริษัท กรณี ศึก ษาค่ อ นข้า งสูง ทัง้ นี้ ผู้ว ิจ ัย ได้เ ล็ง เห็น ถึง ความเป็ น ไปได้ข องบริษัท
กรณีศกึ ษาทีจ่ ะสามารถลดต้นทุนรวมของบริษทั โดยเฉพาะต้นทุนค่าขนส่งระหว่างผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ
(Supplier) กับบริษทั ทีค่ ดิ เป็ นร้อยละ 35 ของต้นทุนทัง้ หมด
บริษทั กรณีศกึ ษาได้มกี ารตัดสินใจทีจ่ ะลดต้นทุนค่าขนส่งโดยนํ าหลักการจัดเส้นทางรถขนส่ง
แบบมิลค์ร นั (Milk Run) มาประยุกต์ใช้กบั การขนส่งวัตถุ ดิบระหว่างเข้ามาช่วยในการคํานวณ
ระยะทางและจัดสรรต้นทุนการขนส่งระหว่าง ผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ (Supplier) กับบริษทั กรณีศกึ ษา โดย
หนึ่งในวิธที บ่ี ริษทั เลือกใช้คอื เทคนิคการหาค่าประหยัด (Saving Algorithm) ซึง่ เป็ นวิธที ค่ี ดิ ค้นโดย
Clarke and Wright [2] สําหรับวิธดี งั กล่าว ทางบริษทั กรณีศกึ ษาจะดําเนินการวางแผนเส้นทางและ
ปริมาณในการขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวให้เหมาะสม โดยจะต้องอยู่ภายใต้ขอ้ จํากัดด้านเวลาและ
จํานวนรถขนส่งของบริษัท หลังจากที่บริษัทได้นําหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการขนส่ง
ชิ้นส่วนอะไหล่สําหรับรถยนต์ พบว่าต้นทุนในการขนส่งลดลงมากกว่าร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม
เทคนิ ค ดัง กล่ า วอาจจะยัง ไม่ ไ ด้ใ ห้ผ ลลัพ ธ์ใ นเรื่อ งของระยะทางและต้น ทุ น การขนส่ ง ที่ดีท่ีสุ ด
เนื่องจากบางเส้นทางทีม่ กี ารขนส่งสินค้ายังมีตน้ ทุนทีค่ ่อนข้างสูง หรือการบรรจุสนิ ค้าภายในตูค้ อน
เทนเนอร์ยงั ไม่สามารถบรรจุได้เต็มประสิทธิภาพ
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงจะทําการเปรียบเทียบระยะทางและต้นทุนในการขนส่งกับเทคนิ คตัวแบบ
ปั ญหาการเดินของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem) โดยการประยุกต์ใช้รูปแบบของ
โปรแกรมเชิ ง เส้ น (Integer Linear Programming) ในการค้ น หาตั ว แบบที่ เ หมาะสมที่ สุ ด
(Optimization Model) เนื่องจากตัวแบบดังกล่าวจะช่วยในการคํานวณหาระยะทางและปริมาณทีด่ ี
ที่สุด (Exact Method) สําหรับการขนส่งสินค้าแบบมิลค์รนั เพื่อดูว่าวิธกี ารใดจะมีระยะทางการ
ขนส่งและต้นทุนรวมตํ่าทีส่ ดุ
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ เปรียบเทียบระยะทางและต้นทุนสําหรับการขนส่งชิน้ ส่วนยานยนต์ระหว่างผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ
และบริษทั กรณีศกึ ษาระหว่างการใช้เทคนิคค่าประหยัดและการใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น
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3. กรอบแนวคิ ด
ในการวิจยั นี้ผวู้ จิ ยั ได้กาํ หนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ไว้ดงั นี้

รูปที่ 1 รายละเอียดกรอบแนวคิ ดการวิ จยั
4. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จากทีไ่ ด้มกี ารศึกษา พบว่าองค์ความรูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการเลือกตัวแบบการขนส่งทีเ่ หมาะสม
ที่สุด (Optimization Model) ที่จ ะทํา ให้ร ะยะทางและต้น ทุ น ในการขนส่ง ลดลงนัน้ มีท ฤษฎีแ ละ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ การขนส่งแบบมิลค์รนั (Milk Run Transport) ตัวแบบ
ปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Travelling Salesman Problem) และ เทคนิคโปรแกรมเชิง
เส้น (Integer Linear Programming) โดยมีรายละเอียดตามทีอ่ ธิบายด้านล่างดังนี้
4.1 การขนส่งแบบมิ ลค์รนั (Milk Run Transport)
วัตถุประสงค์ของการขนส่งแบบนี้เพือ่ มุง่ ให้เกิดการขนส่งชิน้ งานในปริมาณไม่มาก แต่สามารถ
ขนส่งได้หลายเทีย่ วในปริมาณทีเ่ หมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย แนวคิดดังกล่าวเกิดจากระบบส่งนม
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทุกเช้าในแต่ละวันจะมีคนนํ าขวดนมเปล่ามาวางไว้หน้าบ้านและรถส่ง
นมจะนํ าขวดนมมาสับเปลีย่ นกับขวดเปล่า โดยไม่มกี ารวิง่ เทีย่ วรถกลับไปกลับมา แนวคิดนี้จงึ ถูก
นํ าประยุกต์ใช้ในการขนส่งสินค้าไปยังร้านค้า โดยไม่ตอ้ งมีจุดพักสินค้าระหว่างทาง ทําให้ส่งมอบ
สินค้าได้อย่างรวดเร็ว ทําให้การบรรทุกสินค้าเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ตน้ ทุนการ
ขนส่ง ลดลง [1] ในปั จ จุ บ นั กลุ่ม ธุ ร กิจ ต่ า งๆ ได้นํ าหลัก การขนส่ง ดัง กล่าวมาประยุก ต์ใ ช้อ ย่าง
แพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็ นอุตสาหกรรมการผลิตหรือธุรกิจค้าปลีก รวมถึงบริษทั กรณีศกึ ษา ซึ่งอยู่ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ ได้มกี ารนํ าหลักการดังกล่าวมาใช้ในการจัดตารางเทีย่ ว
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รถและบริหารเส้นทางรถขนส่งระหว่างผูจ้ ดั ส่ง (Supplier) และผูผ้ ลิตให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ โดย
กําหนดให้หนึ่งเส้นทางจะต้องมีการรับโหลดสินค้าจากผูจ้ ดั ส่งให้ได้ปริมาณมากที่สุดเท่าที่รถจะ
บรรทุกได้ ทัง้ นี้หลักการขนส่งแบบมิลค์รนั ได้ถูกนํ ามาใช้ในงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการวางแผนเส้นทาง
การเดินรถ อาทิ Chaismithkul [2] ได้นําหลักการจัดเส้นทางขนส่งมิลค์รนั มาประยุกต์ใช้กบั การ
ขนส่ง วัต ถุ ดิบ ระหว่า งผู้จ ดั หากับ บริษัท ประกอบชิ้น ส่ว นอะไหล่ย านยนต์ ซึ่ง หลัก การดัง กล่ า ว
สามารถลดจํานวนเที่ยวรถในการขนส่งได้รอ้ ยละ 52 และลดระยะทางในการขนส่งได้ร้อยละ 28
Chaiwongsakda and et.al. [3] ได้มกี ารนํ าหลักการดังกล่าวมาจัดเส้นทางในการขนส่งนํ้ าดื่มใน
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหลักการตัวแบบปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย (TSP) มาออกแบบ
และวางแผนลดระยะทางในการขนส่ง จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การขนส่งแบบมิลค์รนั
สามารถเพิม่ ประสิท ธิภ าพในการขนส่ง สิน ค้าได้ร วดเร็วขึ้น รวมถึงการเตรียมข้อมูลที่จะนํ า มา
วิเคราะห์ในกรณีศกึ ษานี้ ก็จะต้องใช้ขอ้ มูลเส้นทางการขนส่งแบบมิลค์รนั ของบริษทั ด้วย
4.2 ตัวแบบปัญหาการเดิ นทางของพนักงานขาย (Travelling Salesman Problem)
ตัวแบบปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย หรือ Travelling Salesman Problem (TSP) คือ
ตัวแบบทีใ่ ช้กําหนดการเดินทางของพนักงานขาย โดยเดินทางจากเมืองแรกไปส่งสินค้ายังเมือง
ต่างๆ ภายในระยะเวลาและเส้นทางทีก่ ําหนด ซึ่งเงื่อนไขในการเดินทางคือ แต่ละเมืองจะสามารถ
เดินทางผ่านได้เพียงครัง้ เดียว และไม่สามารถย้อนกลับมาทีเ่ มืองนัน้ ๆได้อกี วัตถุประสงค์ของตัว
แบบนี้คอื การกําหนดเส้นทางในการขนส่งสินค้าทีส่ นั ้ ทีส่ ุด และครอบคลุมจุดหมายปลายทางทุกจุด
ในระยะเวลาทีก่ ําหนด [4] ทัง้ นี้ตวั แบบดังกล่าวถูกจัดอยู่ในกลุ่มปั ญหา NP-Hard หรือทีเ่ รียกกันว่า
กลุม่ ปั ญหาแบบยากทีส่ ามารถตรวจคําตอบได้ภายในเวลา Polynomial time
นอกจากนี้ ตัวแบบดังกล่าวได้ถูกนําไปใช้ในการลดระยะทางสําหรับการเดินทางไปยังจุดต่างๆ
แบบไม่ซ้ําเส้นทางอีกด้วย อาทิ Chaiwongsakda and et.al. [3] นําหลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้
กับการจัดเส้นทางมิลค์รนั โดยดําเนินการแบ่งพืน้ ทีข่ นส่งนํ้าดืม่ ตามจํานวนลูกค้าทีจ่ ะต้องจัดส่ง และ
มีการประมวลผลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver ซึง่ พบว่าสามารถลดระยะทางรวมได้ถงึ
ร้อ ยละ 4.16 สํา หรับ งานวิจ ัย ต่ อ มา Patcharalak [5] ได้ศึก ษาเส้น ทางการขนส่ ง สิน ค้า โดยนํ า
หลักการ TSP ประยุกต์ใช้ร่วมกันกับเทคนิคการค้นหาคําตอบเชิงลึก (Depth First Search) เพื่อ
กําหนดระยะทางทีเ่ หมาะสมและทันกับระยะเวลาของลูกค้าแต่ละราย รวมถึงต้นทุนการขนส่งลดลง
อีกด้วย หรืออีกหนึ่งกรณีศกึ ษา Thanyaphat and et.al [6] ได้นําหลักการ TSP ไปประยุกต์ใช้กบั
การกําหนดเส้น ทางสายตรวจของตํา รวจในพื้น ที่ สภ.เสม็ด ซึ่ง หลัก การดัง กล่า วสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบในแต่ละพืน้ ทีด่ ขี น้ึ และสามารถลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในพืน้ ที่
ทีม่ กี ารปรับปรุงเส้นทาง นอกจากนี้ Dorigo and et.al. [7] ได้นําหลักการของการเพิม่ ประสิทธิภาพ
อาณานิคมมด (Ant Colony Optimization) มาใช้ในการแก้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย
บทความวิจัย
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โดยจะใช้วธิ ีการหาเส้น ทางที่สนั ้ ที่สุดระหว่างรังมดและแหล่งอาหาร เพื่อสามารถขนส่งอาหาร
กลับมายังรังได้เร็วทีส่ ดุ
จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า ตัวแบบปั ญหาการเดินทางของพนักงานขาย สามารถ
นํ ามาใช้ในการวางแผนการเดินทางสําหรับกระบวนการรับส่งสินค้าในแต่ละจุดให้มคี วามเหมาะสม
มากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นําหลักการดังกล่าวมาดําเนินการประมวลผลเส้นทางทีเ่ หมาะสมสําหรับ
การรับวัตถุ ดบิ จากผู้จดั ส่ง (Supplier) เพื่อส่งไปยังบริษัทกรณีศกึ ษา รวมถึงมีการเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ท่ไี ด้ร่วมกับเทคนิคการหาค่าประหยัด (Saving Algorithm) เพื่อหาระยะทางและต้นทุนที่
เหมาะสมที่สุดสําหรับการขนส่งสินค้า สําหรับเทคนิคที่จะนํ ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับตัวแบบปั ญหา
การเดินทางของพนักงานขาย คือ เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น
4.3 โปรแกรมเชิ งเส้น (Integer Linear Programming)
โปรแกรมเชิงเส้น ถือเป็ นหนึ่งในเทคนิคทีน่ ิยมถูกนํ ามาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาทางเลือกที่ดที ่สี ุด (Optimization
Model) [8] ทัง้ นี้นักวิจยั และองค์กรในภาคธุรกิจจํานวนมากได้ให้ความสนใจในความสามารถของ
แบบจําลองโปรแกรมเชิงเส้นมากขึน้ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์ทน่ี ํา
แบบจําลองนี้มาช่วยคํานวณผลประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั สูงทีส่ ดุ และการหาวิธลี ดตุน้ ทุนรวมให้ได้
ตํ่าทีส่ ุด อาทิ Kantasa-ard [9] ได้ทําการศึกษาและค้นหาวิธที ด่ี ที ส่ี ุดในการจัดสรร “จํานวนพาเลท
สินค้า” ให้เพียงพอกับปริมาณรถและจํานวนวันทีจ่ ะต้องทําการขนย้ายไปทีค่ ลังสินค้าแห่งใหม่ หรือ
Chaiwongsakda and et.al. [3] ได้ดําเนินการแปลงรูปสมการตัวแบบการเดินทางของพนักงาน
ขนส่งนํ้าดื่ม โดยผูว้ จิ ยั ได้นําโปรแกรมเชิงเส้นมาช่วยในการคํานวณหาเส้นทางขนส่งสินค้า ทัง้ นี้ใน
แต่ ล ะกรณี ศึก ษาจะต้ อ งกํ า หนดปั จ จัย ที่เ กี่ ย วข้อ ง (Relevant parameters) ตัว แปรตัด สิน ใจ
(Decision variable) และเงื่อ นไขอื่น ๆ อีก มากมายที่นํ า มาใช้ใ นการสร้า งสมการแบบจํ า ลอง
โปรแกรมเชิงเส้น รวมถึง Jaroensuk [10] ได้มกี ารนํ าเทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้กบั
การบริหารรถขนส่งและการจัดสรรเส้นทางสําหรับขนส่งสินค้าอันตรายประเภทของเหลวระหว่าง
ลูกค้ากับจุดกระจายสินค้า เพื่อหาจุดกระจายสินค้าที่เหมาะสมที่สุดภายใต้เงื่อนไขของระยะทาง
ปริมาณนํ้ าหนักของเหลว และปริมาณลูกค้าสูงสุดที่สามารถดําเนินการจัดส่งได้ในแต่ละวัน ทัง้ นี้
กระบวนลดต้นทุนในส่วนของระยะทางและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการขนส่งแบบมิลค์รนั ของบริษทั
กรณีศกึ ษา ได้มกี ารนําหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการคํานวณหาตัวแบบทีด่ ที ส่ี ดุ อีกด้วย
จากทีไ่ ด้กล่าวมาในข้างต้น เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นจะเป็ นเครื่องมือทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ และควบคุมต้นทุนการขนส่งสินค้าจากผูจ้ ดั ส่งมายังบริษทั กรณีศกึ ษาให้มตี น้ ทุนทีต่ ่าํ
ที่สุด นอกจากนี้เทคนิคดังกล่าวยังสามารถแบ่งองค์ประกอบได้ 3 ส่วน คือ สมการวัตถุประสงค์
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

77

(Objective function) เงื่อนไขทีเ่ กีย่ วข้อง (Constraints) และ ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variable)
โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังนี้
สมการวัต ถุ ป ระสงค์ (Objective function) คือ สมการที่จ ะทํา หน้ า ที่อ ธิบ ายความสัม พัน ธ์
ระหว่าง ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variable) กับปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีผลต่อการเพิม่ ขึน้ หรือ
ลดลงของตัวแปรนัน้ ๆ เช่น ถ้าหากสมการวัตถุประสงค์ตอ้ งการทีจ่ ะคํานวณหาต้นทุนการขนส่งทีต่ ่าํ
ทีส่ ุด ตัวแปรตัดสินใจก็จะเป็ นการเลือกเส้นทางขนส่งเชื่อมต่อจากเมืองหนึ่งไปสู่อกี เมืองหนึ่ง และ
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องก็จะเป็ นระยะทางจากเมืองหนึ่งไปสูอ่ กี เมืองหนึ่งจนครบทุกเมือง ทัง้ นี้หากต้องการ
ให้สมการวัตถุประสงค์มคี วามสมบูรณ์ ก็จําเป็ นทีจ่ ะต้องมีการกําหนดเงื่อนไขต่างๆ (Constraints)
ทีส่ อดคล้องกับสมการ เพือ่ ให้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นสามารถคํานวณหาทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ ให้ ทัง้ นี้
ตัวแปรตัดสินใจจะต้องมีคา่ มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอ
จากข้อมูลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ขอนํ าเสนอตัวอย่างการประยุกต์ใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นกับการ
สร้างสมการเพือ่ คํานวณหาต้นทุนทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ โดยมีรายละเอียดตามด้านล่าง
ตัวอย่างที่ 1: การหาต้นทุนทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ โดยใช้แบบจําลองโปรแกรมเชิงเส้น [11]
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
Cj = ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละผลิตภัณฑ์
bi = ผลรวมของทรัพยากร i ( for i=1,2,…,m)
aij = อัตราส่วนระหว่าง ทรัพยากร i กับผลิตภัณฑ์ j
ตัวแปรตัดสินใจ
Xj = 1 ถ้าเลือกผลิตภัณฑ์ j หรือ 0 ถ้าไม่เลือกผลิตภัณฑ์ (กําหนดให้ j = 1, 2, 3,…, n)
สมการวัตถุประสงค์

เงือ่ นไข

บทความวิจัย

Min Z = C1X1+ C2X2+…+ CnXn

(1)

a11X1+ a12X2 +...+ a1nXn ≥ b1

(2)

a21X1+ a22X2 +...+ a2nXn

≥ b2

(3)

am1X1+ am2X2 +...+ amnXn

≥ bm

(4)

X1 ≥ 0, X2 ≥ 0, …, Xn ≥ 0 or Xj ≥ 0

(5)
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จากตัวอย่างดังกล่าว สมการวัตถุประสงค์ต้องการคํานวณหาต้นทุนที่ต่ําที่สุด ซึ่งหากนํ ามา
เปรียบเทียบกับกรณีศกึ ษาของบทความนี้ สมการวัตถุประสงค์กค็ อื การคํานวณหาระยะทางทีต่ ่ํา
ทีส่ ุด และการคํานวณหาปริมาตรในการขนส่งต่อเทีย่ วทีม่ ากทีส่ ุด เพื่อให้การขนส่งสินค้าแบบมิลค์
รันระหว่างผูจ้ ดั หาชิน้ ส่วนอะไหล่ยานยนต์กบั บริษทั กรณีศกึ ษาเกิดประสิทธิภาพสูงทีส่ ุด โดยใช้การ
คํานวณผลรวมระหว่างระยะทางกับสถานะการเลือกเส้นทางในแต่ละจุดทีจ่ ะต้องไปรับสินค้า รวมถึง
การคํานวณสัดส่วนชิน้ งานทีจ่ ะโหลดขึน้ รถบรรทุก ซึง่ สถานะการเลือกเส้นทางและสัดส่วนชิน้ งาน
ของรถแต่ละคันคือตัวแปรตัดสินใจ โดยมีเงื่อนไขคือ แต่ละจุดทีจ่ ะต้องเดินทางไปรับสินค้าจะต้อง
ผ่านได้เพียงครัง้ เดียว เพื่อไม่ให้เกิดการวนซํ้าของเทีย่ วรถ และจํานวนปริมาตรในการขนส่งแต่ละ
เทีย่ วจะต้องไม่เกินความจุของรถบรรทุกแต่ละคัน นอกจากนี้ในการขนส่งแต่ละเทีย่ วจะต้องเป็ นการ
วิง่ รถเพียงเทีย่ วเดียวและครอบคลุมจุดรับสินค้าทุกจุดในแต่ละเส้นทาง ทัง้ นี้ทางผูว้ จิ ยั จะนํ าเสนอ
การสร้างตัวแบบทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ รวมถึงการคํานวณระยะทางให้หวั ข้อวิธกี ารวิจยั ในลําดับต่อไป
5. วิ ธีการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดําเนินการออกแบบวิธกี ารวิจยั โดยการวิจยั ครัง้ นี้จะเป็ นการวิจยั ข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยแบ่งขัน้ ตอนการทําวิจยั ออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ 1) รวบรวมข้อมูล
รูปแบบการขนส่งรูปแบบเดิม 2) วิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแบบจําลอง 3) เปรียบเทียบและสรุปผล
การศึกษา
6. ผลการวิ จยั
จากการเก็บข้อมูลทัง้ ในส่วนของการสัมภาษณ์ เชิงลึก และการสํารวจข้อมูลสังซื
่ ้อวัตถุ ดบิ
ตัง้ แต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2559 จากผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ จํานวน 9 ราย ตัง้ อยู่ในเขตอําเภอ
ศรีราชา และอําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุร ี และเขตอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึง่ มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายละเอี ยดเส้ นทางและปริ มาณการสังซื
่ ้ อเฉลี่ ยระหว่ างผู้จดั หาวัตถุดิบกับ
บริ ษทั กรณี ศึกษา
ผูจ้ ดั หา
วัตถุดิบ
A
B
C
D
E
F
G
H
I

รายการวัตถุดิบ

ปริ มาณการสังซื
่ ้อ ระยะทางระหว่างผูจ้ ดั หา
เฉลี่ยต่อเดือน (ลบ.ม.) กับบริษกั รณี ศึกษา (กม.)
ม้วนสําหรับต่อสายไฟทีพ่ วงมาลัย
305
47.2
แผงวงจรไฟฟ้ าย่อย
32
68.3
แผงวงจรพิมพ์
48
56.4
ปุ่มควบคุมแบบวงแหวน
12
48.6
สายไฟ
14
66.2
สปริง
8
61.3
ระบบกุญแจอัจฉริยะ
35
65.3
เม็ดพลาสติก
228
59.1
ชิน้ ส่วนปุ่มกดเคลือ่ นที่
496
50.5

โดยผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ จะเป็ นผูน้ ํ าวัตถุดบิ มาส่งทีโ่ รงงานของบริษทั กรณีศกึ ษา ซึ่งจะมีการคิดค่า
ขนส่งรวมมาพร้อมกับราคาสินค้าในอัตราร้อยละ 1.0-1.5 ทัง้ นี้เมื่อประมาณการค่าขนส่งพบว่ามี
ค่ า ใช้จ่ า ยประมาณ 1,191,581.90 บาทต่ อ เดือ น หรือ ประมาณ 14,298,982.79 บาทต่ อ ปี ซึ่ง มี
สัดส่วนค่อนข้างสูง และการจัดการวัตถุดบิ ขาเข้าโรงงานค่อนข้างยากลําบากเนื่องจากมีจํานวนผู้
จัดหาวัตถุดบิ หลายราย ดังแสดงตัวอย่างในรูปที่ 2

รูปที่ 2

การจําลองตําแหน่ งที่ตงั ้ และระยะห่างของบริ ษทั กรณี ศึกษาและซัพพลายเออร์ทงั ้ 9 ราย
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ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดทีจ่ ะมีการเปลีย่ นรูปแบบการขนส่งจากแบบส่งตรงจากโรงงานผูจ้ ดั หา
มาใช้การขนส่งรูปแบบ Milk Run เพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่ง ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Toshinori and et.al. [12] และ Tuomola [13] ที่ไ ด้นํ า เอารูป แบบการขนส่ง แบบมิล ค์ร ัน มา
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะทําการเปรียบเทียบการจัดการเส้นทาง 2 รูปแบบ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
6.1 วิ ธีการหาค่าประหยัด (Saving algorithm)
ผู้ว ิจ ัย ได้นํ า หลัก การหาค่ า ประหยัด (Saving Heuristic algorithm) มาใช้ใ นการออกแบบ
เส้นทางการขนส่งระหว่างผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ กับบริษทั กรณีศกึ ษา โดยการใช้สมการการหาค่าประหยัด
ดังนี้
Sij = [D1i+D1j-Dij]

(6)

โดยที่

= ค่าการประหยัดของคูจ่ ุด i ไปยัง j
Sij
D1i, D1j = ระยะทางในการเดินทางจากบริษทั กรณีศกึ ษาไปยังจุด i และจุด j ตามลําดับ
Dij
= ระยะทางในการเดินทางจากจุด i ไปยัง จุด j
ทัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้มกี ารคํานวณหาค่าประหยัดของระยะทางระหว่างผู้จดั หาวัตถุ ดิบและบริษัท
กรณีศกึ ษา อาทิ การหาค่าประหยัดระหว่างผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ A และผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ B ซึ่งมีเงื่อนไข
คือระยะทางระหว่างบริษทั กรณีศกึ ษาไปยังผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ A (D1i) = 47.2 กิโลเมตร ระยะทาง
ระหว่างบริษทั กรณีศกึ ษาไปผูย้ งั จัดหาวัตถุดบิ B (D1j) = 68.3 กิโลเมตร ระยะทางระหว่างผูจ้ ดั หา
วัตถุดบิ Aไปยังผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ B (Dij) =23.5 กิโลเมตร จากข้อมูลดังกล่าว สามารถคํานวณหาค่า
การประหยัดโดยแทนค่าสมการ (6) เป็ น SA•B= [ 47.2 + 68.3 – 23.5 ] กิโลเมตร
ดังนัน้ ค่าประหยัดในการเดินระหว่างผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ A และ B = 92.0 กิโลเมตร โดยหลังจากที่
มีการประยุกต์ใช้หลักการหาค่าประหยัด พบว่าระยะทางในการขนส่งสินค้าลดลงจากระยะทางเดิม
165 กิโลเมตรหรือร้อยละ 34 และปริมาตรในการบรรจุสนิ ค้าอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 90 ต่อการขนส่งหนึ่งเทีย่ ว
และค่าใช้จา่ ยในการขนส่งสามารถลดลงได้ถงึ ร้อยละ 80 โดยมีเส้นทางการจัดส่งดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 การจําลองเส้นทางการเดิ นรถที่ได้จากวิ ธี Saving
6.2 ตัวแบบปัญหาการเดิ นทางของพนักงานขาย (TSP)
สําหรับแนวคิดตัวแบบปั ญหาการเดินทางของพนักงาน (TSP) ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและวิเคราะห์
รูป แบบการประมวลผลข้อ มูล จากการใช้ต ัว แบบดัง กล่า ว ซึ่ง หนึ่ ง ในวิธีป ระมวลผลข้อ มูล ที่ถู ก
นํามาใช้กบั ตัวแบบดังกล่าวมากทีส่ ุด คือ เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น (Integer Linear Programming)
ดังนัน้ ทางผูว้ จิ ยั จึงเลือกเทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นมาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อหาระยะทางและ
ปริมาตรทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด ทัง้ นี้ กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
สามารถแบ่งได้เป็ น 3 กระบวนการ คือ เก็บข้อมูลระยะทางเดิมทีม่ กี ารใช้เทคนิคการหาค่าประหยัด
สร้างสมการวัตถุประสงค์ (Objective function) ทีใ่ ช้คํานวณหาปริมาตรและระยะทางสําหรับขนส่ง
วัตถุดบิ และนําเสนอแบบจําลองโดยใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น
6.2.1 เก็บข้อมูลระยะทางเดิ ม
ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ เส้นทางการขนส่งจากผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ มายังบริษทั
กรณีศกึ ษา ปริมาตรการขนส่งต่อเทีย่ ว จํานวนรอบต่อวัน และระยะทางในแต่ละเส้นทาง ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวได้มกี ารนํ าเทคนิคการหาค่าประหยัดมาช่วยในการปรับปรุงเส้นทาง โดยมีรายละเอียด
แสดงผลตามตารางด้านล่าง
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ตารางที่ 2 รายละเอี ยดเส้ นทางการขนส่ งแบบมิ ลค์รนั ระหว่างผู้จดั หาวัตถุดิบกับบริ ษัท
กรณี ศึกษา
เส้นทางการขนส่ง
DC-B-G-C-I-E-F-DC
DC-A-D-H-DC
Total

ปริ มาตรการขนส่ง
(ลบ.ม.)

จํานวนรอบ/วัน

ระยะทาง

28.77
24.77
53.54

1
1
2

185.4 Km.
162.6 Km.
358.0 Km.

จากตารางที่ 2 จะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางการขนส่งทีถ่ ูกออกแบบด้วย
เทคนิคการหาค่าประหยัด กับปริมาตรและระยะทางในการขนส่งแต่ละรอบ ทัง้ นี้ระยะทางทีย่ าวทีส่ ดุ
คือเส้นทางแรก คิดเป็ นร้อยละ 52 ของระยะทางทัง้ หมด และมีปริมาตรการขนส่งต่อรอบคิดเป็ นร้อย
ละ 90 ของพืน้ ทีใ่ นการบรรจุสนิ ค้า จากข้อมูลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั เล็งเห็นว่าบริษทั กรณีศกึ ษาสามารถ
เพิม่ จํานวนผูร้ บั วัตถุดบิ เข้าไปอีกได้ รวมถึงการจัดลําดับจุดรับวัตถุดบิ ใหม่ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการขนส่งสินค้ามากทีส่ ดุ
6.2.2 สร้างสมการวัตถุประสงค์
สําหรับใช้คาํ นวณหาปริมาตรและระยะทางสําหรับขนส่งวัตถุดบิ โดยทัง้ 2 สมการนี้จะต้องมี
การกําหนดปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรตัดสินใจ สมการวัตถุประสงค์ และเงื่อนไขข้อจํากัด โดยมี
รายละเอียดดังนี้
6.2.2.1 สมการวัตถุประสงค์สาํ หรับการคํานวณหาปริ มาตร
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง (Parameters):
n = จํานวนผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ
Vi = ปริมาตรสินค้าของแต่ละผูจ้ ดั หา i (กําหนดให้ i = 1,2,3,…,n)
MaxCap = ปริมาตรการขนส่งสินค้าสูงสุดต่อรอบ
ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variable):
Yi = 1 เลือกรับสินค้าจากผูจ้ ดั หา i และบรรจุลงในเส้นทาง,
0 เลือกไม่รบั สินค้าจากผูจ้ ดั หาi
สมการวัตถุประสงค์ (Objective function): ต้องการหาปริมาตรในการขนส่งต่อรอบที่สูง
ทีส่ ดุ
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

83

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

Max Z = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑖𝑖

(7)

∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑉𝑉𝑖𝑖 𝑌𝑌𝑖𝑖 <= MaxCap (กําหนดให้ i = 1,..,n)

(8)

เงือ่ นไขข้อจํากัด (Constraints):
1) ผลรวมของปริมาตรในการขนส่งจะต้องมีคา่ “น้อยกว่าหรือเท่ากับ” ปริมาตรการขนส่ง
สูงสุดต่อรอบ

2) สถานะในการเลือกรับสินค้าจากผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ จะต้องมีคา่ เป็ นจริงหรือเท็จเท่านัน้
𝑌𝑌𝑖𝑖

is binary

(9)

หลังจากทีด่ ําเนินการหาปริมาตรสินค้าต่อจํานวนเทีย่ วรถ 1 เทีย่ วเรียบร้อย ทางผูว้ จิ ยั จะ
ดําเนินการ นํ าจํานวนจุดรับวัตถุดบิ ของแต่ละเที่ยวรถมาจัดเรียงลําดับการขนส่งในสมการถัดไป
เพื่อหาระยะทางที่เหมาะสมที่สุดในการรับวัตถุ ดิบจากผู้จ ดั หาแต่ล ะราย ซึ่งมีรายละเอียดตาม
สมการข้อที่ 6.2.2.2
6.2.2.2 สมการวัตถุประสงค์สาํ หรับการคํานวณหาระยะทาง
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อง (Parameters):
m = จํานวนผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ ทัง้ หมด
Dij = ระยะทางจากผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ i ไปยังผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ j
S = จํานวนผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ ในแต่ละเส้นทาง
ตัวแปรตัดสินใจ (Decision variable) :
Xij = 1 เลือกเส้นทางการขนส่งจากผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ i ไปยังผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ j,
0 ไม่ได้เลือกเส้นทางดังกล่าว
สมการวัตถุประสงค์ (Objective function): ต้องการหาระยะทางในการขนส่งต่อรอบที่ต่ํา
ทีส่ ดุ
𝑚𝑚
Min Z = ∑𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 ∑𝑗𝑗=1 𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
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เงือ่ นไขข้อจํากัด (Constraints):
1) การเดินทางออกจากผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ i ใดๆไปถึงผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ j ใดๆจะมีค่าเท่ากับ
แสดงว่าจุดหมายปลายทางใดๆจะมีจุดเริม่ ต้นเพียงจุดเดียวเท่านัน้
∑𝑚𝑚
𝑗𝑗=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

= 1 (กําหนดให้ i = 1,..,m)

∑𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

= 1 (กําหนดให้ j = 1,..,m)

(11)

2) การเดินทางจากผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ i ใดๆไปถึงผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ j ใดๆจะมีค่าเท่ากับแสดง
ว่าการเดินทางจากจุดเริม่ ต้นใดๆจะมีจุดหมายปลายทางได้เพียงจุดเดียวเท่านัน้
(12)

3) ในการเดินทางแต่ละรอบจะมีได้เพียงเส้นทางเดียวทีค่ รอบคลุมทุกจุดรับวัตถุดบิ จะไม่ม ี
การเกิดเส้นทางย่อย
∑𝑚𝑚
𝑖𝑖,𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖

<= |S|-1 ; S ⊂ m, 2 <= |S| <= m

(13)

จากสมการวัตถุประสงค์ทงั ้ 2 สมการ ซึ่งประกอบด้วยการคํานวณปริมาตรสูงสุดและการ
หาระยะทางรวมตํ่าทีส่ ุดนัน้ ทางผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค
โปรแกรมเชิงเส้น (Integer Linear Programming) ซึ่งจะนํ าเสนอผ่านโปรแกรม Excel Solver โดย
รายละเอียดจะแสดงในหัวข้อนําเสนอแบบจําลอง
6.2.3 การนําเสนอแบบจําลองโดยใช้เทคนิ คโปรแกรมเชิ งเส้น
เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาโครงสร้างสมการวัตถุประสงค์ (Objective function) และเงือ่ นไขข้อจํากัด
(Constraint) สําหรับการคํานวณหาปริมาตรและระยะทางทีเ่ หมาะสมที่สุดสําหรับการขนส่งแต่ละ
เที่ย วเรีย บร้อ ยนัน้ ทางผู้ว ิจ ัย ได้นํ า โครงสร้า งดัง กล่ า วมาทดสอบและสร้า งแบบจํา ลองโดยใช้
โปรแกรม Excel Solver ซึง่ ผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการจําลองจะแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 รายละเอียดแสดงผลการคํานวณปริ มาตรสิ นค้าในแต่ละเที่ยว
Station

Weight

Status

A
B
C
D
E
F
G
H
I

13.86
1.45
2.18
0.55
0.64
0.36
1.59
10.36
22.55

1
1
1
1
1
1
1
1
0

จากตารางดังกล่าว หลังจากทีไ่ ด้นําสมการวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2.1 การคํานวณปริมาตรในการ
ขนส่ง พบว่าเส้นทางแรกทีร่ ะบบนําเสนอคือ การขนส่งจากบริษทั กรณีศกึ ษาไปยังลูกค้า A ถึงลูกค้า
H โดยมีเงื่อนไขคือ รถบรรทุก 1 คันสามารถบรรทุกสินค้าได้สงู สุด 31.8 ลบ.ม. ส่วนเส้นทางทีส่ อง
คือการขนส่งสินค้าจากบริษทั กรณีศกึ ษาไปยังลูกค้า I หลังจากนัน้ ทางผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลเส้นทาง
แรกมาดําเนินการจัดเรียงใหม่อกี ครัง้ เพื่อหาระยะทางที่สนั ้ ที่สุดและขนส่งครอบคลุมทุกผูจ้ ดั หา
วัตถุดบิ โดยมีรายละเอียดแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4 รายละเอียดแสดงผลการคํานวณระยะทางขนส่งสิ นค้าในแต่ละเที่ยว
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จากผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้นําสมการวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2.2 การคํานวณระยะทางในการขนส่ง
มาประยุกต์ใช้กบั การขนส่งในเส้นทางแรก พบว่าโปรแกรมสามารถจําลองเส้นทางในการขนส่งได้
เหมาะสมมากขึน้ โดยมีรปู แบบเส้นทางคือ เริม่ ต้นเดินทางจากบริษทั กรณีศกึ ษาเพือ่ ไปรับวัตถุดบิ ที่
ผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ A และปิ ดท้ายทีผ่ จู้ ดั หา H เป็ นรายสุดท้ายก่อนย้อนกลับมาทีบ่ ริษทั กรณีศกึ ษาอีก
ครัง้ (DC-A-D-C-G-B-F-E-H-DC) ทัง้ นี้ สําหรับเส้นทางทีส่ อง ทางผูว้ จิ ยั ไม่ได้ดําเนินการปรับปรุง
ระยะทางเนื่องจากมีจุดรับวัตถุดบิ เพียงจุดเดียว คือ ผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ I เมื่อมีการคํานวณปริมาตร
และระยะทางเรีย บร้อย ทางผู้วจิ ยั ได้นํ าผลลัพธ์ม าสรุ ปและเปรีย บเทีย บกับข้อ มูล ตัง้ ต้น ซึ่งจะ
กล่าวถึงในผลการวิจยั ต่อไป
หลังจากทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างแบบจําลองเส้นทางการขนส่งแบบมิลค์รนั ระหว่างผูจ้ ดั หา
วัตถุดบิ และบริษทั กรณีศกึ ษา โดยใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น (Integer Linear Programming) ผ่าน
โปรแกรม Excel Solver ผลปรากฏว่ า ปริม าตรการขนส่ ง ในแต่ ล ะเส้น ทางเพิ่ม มากขึ้น ตาม
ความสามารถในการบรรทุกของรถแต่ละคัน ในขณะเดียวกันระยะทางรวมของทุกเส้นทางมีขนาดที่
สัน้ ลง เหลือ ระยะทางเพีย ง 298.8 กิ โ ลเมตร หรือ ลดลง 59.8 กิ โ ลเมตรจากระยะทางเดิ ม
รายละเอียดตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 รายละเอี ย ดการปรับ ปรุ ง เส้ น ทางการขนส่ ง แบบมิ ล ค์ ร ัน โดยใช้ เ ทคนิ ค
โปรแกรมเชิ งเส้น
เส้นทางการขนส่ง

ปริ มาตรการขนส่ง
(ลบ.ม.)

จํานวนรอบ/วัน

ระยะทาง

DC-A-D-C-G-B-F-E-H-DC
DC-I-DC
Total

30.99
22.55
53.54

1
1
2

197.8 Km.
101.0 Km.
298.8 Km.

อย่างไรก็ตามเมือ่ เปรียบเทียบกับเทคนิคค่าประหยัด (Saving Algorithm) ต้นทุนในการขนส่ง
สินค้าโดยวิธกี ารคํานวณเทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น (Integer Linear Programming) ยังคงมีคา่ ใช้จา่ ย
เท่าเดิม เนื่องจากค่าขนส่งในแต่ละเทีย่ วจะคํานวณจากปริมาตรในการขนส่งสินค้า และปริมาตรใน
การขนส่งรวมทัง้ ก่อนและหลังการปรับปรุงเส้นทางยังมีปริมาตรเหมือนเดิม ทัง้ นี้หากบริษทั ปรับ
กระบวนการคิดต้นทุนในการขนส่งสินค้าโดยนํ าระยะทางมาใช้ในการคํานวณ ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งก็จะมีมูลค่าที่ลดลง เนื่องจากระยะทางรวมที่ลดลง จากข้อมูลเส้นทางของกรณีศกึ ษา หาก
บริษัทใช้เส้นทางการขนส่งตามการคํานวณเทคนิคค่าประหยัด (Saving Algorithm) บริษัทจะมี
Faculty of Engineering, Kasem Bundit University

Research Article

วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2561

87

ค่ า ใช้จ่ า ยประมาณ 1,582 บาท/เที่ย ว แต่ ถ้ า บริษัท ใช้เ ส้น ทางขนส่ ง ตามการคํ า นวณเทคนิ ค
โปรแกรมเชิงเส้น (Integer Linear Programming) บริษทั จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,321 บาท/เทีย่ ว
ซึ่งต้นทุนการขนส่งรวมจะลดลงประมาณ 261 บาท/เที่ยว หรือร้อยละ 16.5 หากคํานวณต้นทุน
ต้นทุนค่าขนส่งรายเดือน บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนลงได้ถึงเดือนละ 5,742 บาท (อัตราค่า
ขนส่งเฉลีย่ อ้างอิงจากกรมการขนส่ง: ราคานํ้ามัน 4.42 บาท/กม. ปริมาตรขนส่งรวม 53.54 ลบ.ม./
เที่ย ว จํานวนวัน ทํา งานเท่ า กับ 22 วัน /เดือ น) สํา หรับ ผลการวิจ ยั ดัง กล่ า ว จะพิจ ารณาเฉพาะ
ระยะทางระหว่างบริษทั กรณีศกึ ษาและผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ และปริมาตรในการขนส่งแต่ละเทีย่ วเท่านัน้
แต่จะยังไม่นําข้อมูลในเรื่องของระยะเวลาในการขนส่งแต่ละวันมาคํานวณ เนื่องจากทางบริษทั
กรณีศกึ ษาไม่ได้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
7. บทสรุป
งานวิจยั ดังกล่าวแสดงผลการเปรียบเทียบระยะทางในการขนส่งสินค้าระหว่างผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ
และบริษัท กรณี ศึก ษา โดยงานวิจ ัย นี้ จ ะทํ า การเปรีย บเทีย บการคํ า นวณระยะทาง 2 แบบ
ประกอบด้วย การใช้เทคนิคค่าประหยัด (Saving Algorithm) ซึ่งเป็ นหนึ่งในเทคนิคที่หาคําตอบที่
เหมาะสมแต่อาจจะไม่ไ ด้ค่าที่ต่ํา ที่สุด (Heuristic Method) และการใช้เทคนิ คโปรแกรมเชิง เส้น
(Integer Linear Programming) ซึง่ เป็ นอีกเทคนิคหนึ่งทีใ่ ช้สาํ หรับหาคําตอบทีด่ แี ละเหมาะสมทีส่ ดุ
(Exact Method) จากการคํานวณระยะทางทัง้ 2 วิธี พบว่าการใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นสามารถ
คํานวณระยะทางรวมได้สนั ้ ลงกว่าเทคนิคการหาค่าประหยัด รวมถึงสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งลง
ร้อยละ 16.5 ต่อการขนส่งหนึ่งเที่ยว นอกจากนี้ ผลการวิจยั ยังสามารถนํ าเสนอให้เห็นว่าการใช้
เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้นสามารถนํ ามาประยุกต์ใช้กบั การหาเส้นทางการขนส่งทีเ่ หมาะสม รวมถึง
การลดต้นทุนค่าขนส่งทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. ข้อจํากัดและอุปสรรค
ทัง้ นี้ในระหว่างที่มกี ารเก็บข้อมูลและดําเนินการวิจยั นัน้ ทางผูว้ จิ ยั พบปั ญหาและอุปสรรคที่
เกีย่ วข้องกับการปรับเปลีย่ นวิธกี ารขนส่ง ดังนี้
- บางเส้นทางยังไม่สามารถปรับเปลีย่ นการขนส่งได้ในทันที เนื่องจากผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ
หลายราย ไม่ได้ใช้รถในการขนส่งสินค้าเอง บางเส้นทางมีการใช้บริการจากผูข้ นส่งภายนอก ซึ่งมี
ในเรือ่ งของข้อสัญญาเช่ารถเข้ามาเกีย่ วข้อง
- หากทางบริษทั ตัดสินใจทีจ่ ะดําเนินการจัดเส้นทางเดินรถโดยใช้เทคนิคโปรแกรมเชิง
เส้นแทนการใช้เทคนิคการหาค่าประหยัด จะส่งผลให้ปริมาณจุดรับสินค้าจากผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ ใน
เส้นทางแรกจะมีปริมาณมากขึน้ และระยะเวลาในการรับส่งสินค้าจะเพิม่ สูงขึน้
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- ปริมาณการใช้วตั ถุดบิ ของบริษทั มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาขึน้ อยูค่ วามต้องการ
ของลูกค้าในแต่ะช่วงเวลา ดังนัน้ หากความต้องการของลูกค้าเปลีย่ นแปลงมาก และปริมาณวัตถุดบิ
ที่กําหนดรับในแต่ละจุดเพิม่ สูงขึ้น เส้นทางที่เคยออกแบบไว้อาจจะไม่สามารถรองรับการขนส่ง
วัตถุดบิ ได้
- รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ของผูจ้ ดั หาวัตถุดบิ มีทงั ้ รูปแบบบรรจุบนพาเลทและบรรจุลงกล่อง
โดยขนาดของกล่องก็จะมีขนาดที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปั ญหาในการจัดวางสินค้า
ภายในรถบรรทุก
9. ข้อเสนอแนะ
จากที่ได้มกี ารนํ าเสนอข้อจํากัดและอุ ปสรรคที่พบในงานวิจยั นัน้ ทางผู้วจิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
เพิม่ เติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
- กรณีแรก สําหรับการใช้บริการรถขนส่งจากภายนอก อาจจะต้องรอให้หมดสัญญา
ก่อนจึงจะสามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบการขนส่งได้ได้
- กรณีท่สี อง หากมีการตัดสินใจจัดเส้นทางรถโดยใช้เทคนิคโปรแกรมเชิงเส้น ทาง
บริษทั จะต้องเผือ่ ระยะเวลาสําหรับขนถ่ายสินค้าในแต่ละจุดทีร่ บั สินค้าจากผูจ้ ดั หาด้วย
- กรณีทส่ี าม ในส่วนของการปริมาณการใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ตามความต้องการของ
ลูกค้านัน้ หากเส้นทางใดมีการเปลีย่ นแปลงมาก อาจจะต้องพิจารณาปรับปรุงเส้นทางให้เกิดความ
เหมาะสมมากยิง่ ขึน้
- กรณีสุด ท้าย สํา หรับ ความแตกต่ า งในด้า นบรรจุ ภ ัณ ฑ์ บริษัท จะต้อ งมีก ารศึก ษา
เพิม่ เติมในเรื่องของการจัดรวมหีบห่อสินค้าให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันของผูจ้ ดั หาแต่ละราย เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการขนถ่ายสินค้ามากทีส่ ดุ
นอกจากนี้ ทางผู้วจิ ยั มีข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับการปรับปรุงเส้นทางขนส่ง สินค้า ซึ่ง
งานวิจยั นี้จะพิจารณาเฉพาะเงื่อนไขระยะทางและปริมาตรทีใ่ ช้ในการขนส่งสินค้าในแต่ละเส้นทาง
หากมีการนํางานวิจยั ดังกล่าวไปต่อยอดในเรื่องของการคํานวณต้นทุนค่าขนส่ง ควรมีการนํากรอบ
ระยะเวลา(Window time)ในการขนส่งสินค้าและระดับสินค้าคงคลัง ในแต่ละพืน้ ที่ [14] มาคํานวณ
เพิม่ เติม เพือ่ ควบคุมต้นทุนในเรื่องของระยะเวลาทีด่ ขี น้ึ ระดับสินค้าคงคลังทีเ่ หมาะสม และลดการ
ทํางานของพนักงานขนส่งสินค้าล่วงเวลา
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