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การประยุกตใ์ชต้วัแบบ Network Flow Allocation เพือ่ลดความสูญ

เปล่าของปัญหาการบรหิารรถเทีย่วเปล่าขากลบั 

กรณีศกึษาบรษิทั 3rd Party Logistics แหง่หน่ึง

โดย สนัต ิชยัยะ และ อคัรนนัท ์พงศธรววิฒัน์
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OPERATIONS
B A C K G R O U N D

Warehouse

“3rd Party Logistics”

Export

Transfer FG from 

Production  to FG WH

Transfer raw mat from WH to 

Production line factory 
Delivery to all Chanel

Factory2 

Wellgrow

Factory1 

Saraburi

ปัจจุบนัใหบ้รกิาร Logistics ครบวงจร ท ัง้ดา้นการบริหารจดัการคลงัสนิคา้ 

และขนสง่สนิคา้ไปยงัศูนยก์ระจายสนิคา้และหา้งรา้นตา่งๆ ท ัว่ประเทศ 

บรษิทักรณีศกึษาในปัจจุบนัต ัง้อยูบ่รเิวณอ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุร ี

ซ ึง่อยูใ่นพืน้ทีเ่ดยีวกบัโรงงานคูส่ญัญา

เป้าหมาย ลูกคา้คูส่ญัญามโีรงงานแหง่ใหมต่ ัง้อยู่

บรเิวณนิคมอตุสหากรรมเวลโกรว ์

ถ.บางนาตราด
ซึง่อยูไ่มไ่กลจากโซนศูนยก์รจาย

สนิคา้โมเดริน์เทรด และออนไลน ์

ซ ึง่ในปัจจุบนัโรงงานนีใ้ชบ้รษิทั 3rd

Party อกีราย 



“

Backhaul map

Linehaul map

โรงงานแหง่ที1่, สระบุร ี

โรงงานแหง่ที2่, นิคมฯเวลโกรว ์

เสน้ทาง Linehaul

ของการจดัส่งสนิคา้

ไปยงั DC ตา่งๆ 

ทีอ่ยู่ในโซนเดยีวกบั

โรงงานอกีแห่ง
จะเห็นไดว้่าเสน้ทาง Linehaul (เสน้สเีหลอืง) เป็นการขนส่ง
สนิคา้ทีอ่อกจากจุด origin น่ันก็คอืโรงงานแห่งที่ 1 ในจงัหวดั

สระบุร ีดา้นบนของภาพ ไปยงัศูนยก์ระจายสนิคา้โซนกรุงเทพ

ใตแ้ละภาคตะวนัออก (หมุดสเีขยีว)
สว่นเสน้ทางของ Backhaul (เสน้สแีดง) น้ัน

จะเร ิม่ตน้จากจุด Intermediate node น่ันก็คอืโรงงานแห่งที ่

2 ในนิคมเวลโกรว ์ไปยงัศูนยก์ระจายสนิคา้โซนปทุมธานีและ
วงันอ้ย (หมุดสฟ้ีา) ซึง่อยู่บรเิวณใกลเ้คียงกบัโรงงานแห่งที ่1 
ในจงัหวดัสระบุร ี(Origin)



ปัจจบุนัการขยายตวัของอตุสาหกรรมสนิคา้อปุโภคบรโิภคน้ันเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง

โดยเฉพาะการคา้ปลกีในชอ่งทางออนไลนแ์ละโมเดริน์เทรด ท าใหธ้รุกจิการขนสง่

สนิคา้ขยายตวัตามไปดว้ย 

การแขง่ขนัทางดา้นโลจสิตกิสส์งูมากขึน้ ซ ึง่ในปัจจบุนัมผีูใ้หบ้รกิารดา้นรถขนสง่

มากมายกระจายอยูท่ ัว่ประเทศทัง้รายใหญแ่ละรายยอ่ย .

การด าเนินการสง่สนิคา้เทีย่วไป (Linehaul) ไปยงัศูนยก์ระจายสนิคา้ตา่งๆ 

โดยมากหลงัจากด าเนินงานสง่สนิคา้ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายเสรจ็แลว้ จะตอ้งตรีถ

เทีย่วเปลา่ (empty haul) เพือ่กลบัมารบัสนิคา้ในรายการถดัไป 

ทีม่า และความส าคญั

การเตบิโตของตลาดออนไลนแ์ละโมเดริน์เทรด

การแข่งขนัทางดา้นโลจสิตกิสสู์งขึน้

ตน้ทุนทีม่าจากรถเทีย่วเปล่า



ทีม่า และความส าคญั

competitiveness

Service Quality

Customers 

reference

Reliability 

การเป็นตวักลางด าเนินงานดา้นโลจสิตกิสค์รบวงจรของบรษิทั 3rd Partyกรณีศกึษา
โดยบรษิทักรณีศกึษาบรหิารจดัการรถขนส่งโดยใชข้นส่งรายย่อยวิง่รว่มท ัง้หมดภายใตก้ารควบคมุตามมาตรฐานของบรษิทั

ความน่าเชือ่ถอื

มาตรฐานคุณภาพการใหบ้รกิาร 

จ านวนลูกคา้อา้งองิ 

ความสามารถในการแขง่ขนั 

ความน่าเช ือ่ถอืและความไวว้างใจได ้เป็นสิง่

ทีส่ าคญัมากอย่างหน่ึงในการทีลู่กคา้จะ

เลอืกบรษิทัทีเ่ป็นคู่ธรุกจิในการจดัสง่ถงึมอื

ลูกคา้ปลายทางอย่างทนัเวลาและครบตาม

จ านวนทีต่อ้งการ

การควบคุมคุณภาพและสนิคา้การใหบ้รกิารอย่างมี

มาตรฐานและตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ พรอ้มดว้ย

บุคลากรทีม่คีวามช านาญและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

การมลีูกคา้อา้งองิทีม่ากแสดงถงึการเป็นที่

ยอมรบัในวงการโลจสิตกสแ์ละมี

ประสบการณด์ าเนินงานทีห่ลากหลาย

ความสามารถในการแขง่ขนัในแง่ของตน้ทุนและราคายงัเป็นสิง่

ส าคญัทีสุ่ดในการตดัสนิใจของลกูคา้ทีจ่ะเลอืกใชบ้รกิาร



ทีม่า และความส าคญั
Origin Destination distance (km) travel time (hr) remark

Fact1-Saraburi CPALL-LKB 105 1.5

Fact1-Saraburi MKRO-Bangna 117 2

Fact1-Saraburi DCH-Bangna 117 2

Fact1-Saraburi ACOM-Bangna 106 1.5

Fact1-Saraburi LAZADA-Bangna 117 2

Fact1-Saraburi CPALL-Chonburi 198 3

CPALL-LKB Fact-Wellgrow 40 1

MKRO-Bangna Fact-Wellgrow 17 0.5

DCH-Bangna Fact-Wellgrow 17 0.5

ACOM-Bangna Fact-Wellgrow 36 1

LAZADA-Bangna Fact-Wellgrow 25 0.7

CPALL-Chonburi Fact-Wellgrow 97 2 ระยะทางรวม

17 0.5 ระยะทางทเีพิม่ขึน้จากการแวะรับ

Fact2-Wellgrow Big C - Thunyaburi 84 1.4

Fact2-Wellgrow Big C - Wangnoi 100 1.5

Fact2-Wellgrow Lotus- Wangnoi 101 1.5

Fact2-Wellgrow Lotus- Samkok 115 1.7

Big C - Thunyaburi Fact-Saraburi 44 1

Big C - Wangnoi Fact-Saraburi 31 0.7

Lotus- Wangnoi Fact-Saraburi 28 0.6

Lotus- Samkok Fact-Saraburi 58 1.2

ระยะทางและระยะเวลาทีใ่ชเ้ดนิทางในแตล่ะเสน้ทางทีท่ าการวจิยั



วตัถุประสงค ์
เพือ่ศกึษาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์ทีส่ามารถ

น ามาประยุกตใ์ชใ้นการขนสง่แบบแวะรบัสนิคา้ผ่านจดุ

กึง่กลาง (Intermediate node) 

เพือ่ศกึษาหาการบรหิารจดัการรถเทีย่วเปล่าใหก้บั

บรษิทักรณีศกึษาทีเ่ป็น 3rd Party Logistics

เพือ่ศกึษาหาเทีย่วรถจากจากเสน้ทางทีต่น้ทุนต า่

ทีสุ่ดไปยงัจุดกึง่กลาง (Intermediate node) เพือ่รบั

สนิคา้ ดว้ยวธิกีาร Network flow allocation

เพือ่ศกึษาหาการเพิม่โอกาสการแขง่ขนั ทีน่ าไปสู่

การเพิม่รายได ้ดว้ยการใชท้รพัยากรปัจจบุนัทีม่อียู่

จากเทีย่วรถ Linehaul



S
C

O
P

E ขอบเขตการศกึษา

เสน้ทาง Linehaul

ตน้ทุนคา่ใชจ้า่ย

ประเภทรถทีใ่ช ้

เสน้ทาง Backhaul

พจิารณาศกึษาการเดนิรถโดยใชร้ถ 

6 ลอ้ เท่านัน้ ซ ึง่เป็นฝูงทีใ่ชม้ากทีสุ่ด

พจิารณาศกึษาการเดนิรถเสน้ทาง Linehaul 

เฉพาะลูกคา้ปลายทางรายใหญ่ในโซนกรุงเทพ

ใต ้ลาดกระบงั สมุทรปราการ และภาค

ตะวนัออกเท่านัน้

พจิารณาศกึษาการเดนิรถเสน้ทางการ

ท า Backhaul เฉพาะลูกคา้ปลายทาง

รายใหญ่ในโซนวงัน้อย ธญับุร ีสามโคก

เท่านัน้ 

ก าหนดใหเ้ป็นตน้ทุนคา่ใชจ่้ายรวมทีอ่งิตามเสน้ทาง 

(route) โดยรวมคา่ใชจ้่ายดา้นเชือ้เพลงิ แรงงาน 

และอืน่ๆ ทีผู่ป้ระกอบการขนส่งรายย่อยเรยีกเก็บกบั

บรษิทักรณีศกึษาเรยีบรอ้ยแลว้



ขัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั

01 02 03

06 05 04

วเิคราะหแ์นวทาง

ศกึษาสภาวะปัจจบุนั หาแนวทางในการวจิยั และ

ก าหนดขอบเขตงานวจิยั 

รวบรวมขอ้มูล

รวบรวมขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดเพือ่ใชใ้น

การศกึษา

ศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยั

ศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เพือ่

เป็นแนวทางในการท าวจิยั

สรา้งตวัแบบทางคณิตศาสตร ์

สรา้งตวัแบบทางคณิตศาสตร ์โดยประยุกตใ์ชต้วั

แบบ Network flow allocation ดว้ยวธิ ี

Transshipment ทีม่โีครงขา่ยการไหลผ่านจดุ

กึง่กลาง (Intermediate node)

ท าการ Solve

แกช้ดุสมการทางคณิตศาสตรโ์ดยใช ้Solver ใน

โปรแกรม Excel ภายใตส้ภาวะเงือ่นไขทีก่ าหนด 

โดยตัง้ค่าการค านวณในรปูแบบของสมการเชงิ

เสน้ Simplex LP ซึง่เป็นการแกปั้ญหาโดย

สมการเสน้ตรง เพือ่ใหฝู้งรถทีจ่ะไปรบังาน 

Backhaul จากเสน้ทางทีม่ตีน้ทุนต ่าทีส่ดุ

สรุปผลและเสนอแนะ

สรปุผลจากการแกส้มการโดยวเิคราะหป์ระโยชน์

ในเชงิรายไดแ้ละตน้ทุนหลงัจากการด าเนินการท า 

Backhauling  เทยีบกบัสภาวะปัจจบุนั



NETWORK 

FLOW 

ALLOCATION 

TRANSSHIPMENT PROBLEM

ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

ขอ้ด ีของตวัแบบ Network flow 

allocation 

• ก าจดัความซบัซอ้นของเสน้ทาง

เดินรถที่มีการการไหลของ

โครงข่ายการขนส่งสนิคา้หลาย

รูปแบบ 

• คดัเลือกเสน้ทางทีด่ีที่สุด ผ่าน

เ งื่ อนไขข้อจ าก ัดที่สามารถ

ออกแบบไดต้ามความตอ้งการ

• การแกชุ้ดสมการทีเ่ป็นสมการ

เชิงเสน้นั้นมีความแม่นย าใน

การหาผลเฉลย 
• รูปแบบ : ก าหนดใหก้ารขนสง่ผ่านจดุกึง่กลางกอ่นทีจ่ะวิง่ไปยงัจดุหมายปลายทางอกีแห่งหน่ึง  

• สมการเง่ือนไข : ทีแ่ต่ละ Node ตามกฎของสมดุลการไหล (The Balance of Flow 

Rules) ของโครงขา่ยการไหลขาเขา้ (inflow) และ โครงขา่ยการไหลขาออก (outflow) 

• การแกปั้ญหา : แบบสมการเชงิเสน้ (Linear Programming) ซึง่เป็นทีนิ่ยมใชก้นัทั่วไป

ส าหรบัการแกปั้ญหาการขนสง่ ในสว่นของการแกปั้ญหาเพือ่จุดทีเ่หมาะสม

• ฟังกช์นัทีใ่ช ้: Solver ของโปรแกรม Microsoft Excel เพือ่หารูปแบบการขนส่งทีม่ี

ตน้ทุนรวมต า่ทีส่ดุ โดยมเีงือ่นไขขอ้จ ากดัตา่งๆของปัญหาเป็นตวัก าหนด

Intermediate node DestinationsSource



ขอ้มูลทีใ่ชศ้กึษา
การด าเนินงานในปัจจุบนักอ่นจะท า Backhauling 

ราคาขาย และ

ตน้ทุน
ของการด าเนินงาน

Linehaul ซึง่มคีวามสูญ

เปล่าจากการตรีถเปล่าใน

เทีย่วกลบั



ขอ้มูลทีใ่ชศ้กึษา
ความตอ้งการ (Demand) ในเสน้ทางของ Backhauling 

Supply Fleet 

ปรมิาณรถทีส่ามารถน ามาใชร้บังาน 

Backhaulได ้โดยการตรีถเทีย่วเปล่า

หลงัจากลงสินค้าที่ DC ของ 

Linehaul เสรจ็แลว้ นั่นก็คอื Makro-

บางนา , A Commerce – บางนา, 

Lazada – บางนา, DCH – บางนา, 
CP All – ลาดกระบงั และ CP All บาง

ละมุง



ขอ้มูลทีใ่ชศ้กึษา
แผนผงัตน้ทุนในแตล่ะ Leg

Leg Origin Destination ตน้ทนุตอ่เทีย่วรถ (THB)

Demand LH Factory1-Saraburi CPALL-LKB 1,680

Demand LH Factory1-Saraburi MKRO-Bangna 1,890

Demand LH Factory1-Saraburi DCH-Bangna 1,890

Demand LH Factory1-Saraburi ACOM-Bangna 1,820

Demand LH Factory1-Saraburi LAZADA-Bangna 1,890

Demand LH Factory1-Saraburi CPALL-Chonburi 4,830

Demand BH Factory2-Wellgrow Big C - Thunyaburi 1,610

Demand BH Factory2-Wellgrow Big C - Wangnoi 1,680

Demand BH Factory2-Wellgrow Lotus- Wangnoi 1,680

Demand BH Factory2-Wellgrow Lotus- Samkok 1,890

Emp truck to BH CPALL-LKB Factory2-Wellgrow 1,015

Emp truck to BH MKRO-Bangna Factory2-Wellgrow 490

Emp truck to BH DCH-Bangna Factory2-Wellgrow 490

Emp truck to BH ACOM-Bangna Factory2-Wellgrow 1,015

Emp truck to BH LAZADA-Bangna Factory2-Wellgrow 1,015

Emp truck to BH CPALL-Chonburi Factory2-Wellgrow 490

Emp BH truck to origin Big C - Thunyaburi Fact-Saraburi 1,015

Emp BH truck to origin Big C - Wangnoi Fact-Saraburi 980

Emp BH truck to origin Lotus- Wangnoi Fact-Saraburi 980

Emp BH truck to origin Lotus- Samkok Fact-Saraburi 1,120

Emp LH truck to origin CPALL-LKB Fact-Saraburi 1,680

Emp LH truck to origin MKRO-Bangna Fact-Saraburi 1,890

Emp LH truck to origin DCH-Bangna Fact-Saraburi 1,890

Emp LH truck to origin ACOM-Bangna Fact-Saraburi 1,820

Emp LH truck to origin LAZADA-Bangna Fact-Saraburi 1,890

Emp LH truck to origin CPALL-Chonburi Fact-Saraburi 4,830



รูปแบบโครงข่ายการไหล

Fac#1

Saraburi
Fac#1

Saraburi

CPALL

-LKB

MKRO-

Bangn

a

DCH-

Bangn

a

ACOM-

Bangn

a

LAZADA-

Bangna

Big C -

Thunyabu

ri

Big C -

Wangnoi

Lotus-

Wangnoi

Lotus-

Samkok

CPALL-

Chon

buri

Fac#2

Wellgrow

Fac#1

Saraburi

Fac#1

Saraburi

Empty Truck

Loaded Truck



แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
การก าหนดสญัลกัษณ์

การก าหนดดชันี (Indices)
i คอื  ดชันีตวัแทนโรงงานที1่ ในจงัหวดัสระบุร ี

j คอื  ดชันีตวัแทนศูนยก์ระจายสนิคา้โซนบางนา ชลบุร ีสมุทรปราการ โดยที ่j = 1,2,3,4,5,6

k คอื  ดชันีตวัแทนโรงงานที2่ ในนิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว ์

m คอื  ดชันีตวัแทนศูนยก์ระจายสนิคา้โซนปทมุธานี อยธุยา โดยที ่m = 1,2,3,4

การก าหนดพารามเิตอร ์(Parameters)
Cij คอื   ตน้ทนุคา่ขนสง่กระจายสนิคา้จากโรงงานสระบุร ีi ไปยงัลกูคา้ปลายทาง j

Cjk คอื   ตน้ทนุคา่รถเทีย่วเปลา่จากลกูคา้ปลายทาง j ไปรบัสนิคา้ทีโ่รงงานเวลโกรว ์k

Ckm คอื   ตน้ทนุคา่ขนสง่กระจายสนิคา้จากโรงงานเวลโกรว ์K ไปลกูคา้ปลายทาง m

Cmi คอื   ตน้ทนุคา่รถเทีย่วเปลา่จากลกูคา้ปลายทาง m กลบัไปยงัโรงงานสระบุร ีi

Cji คอื   ตน้ทนุคา่รถเทีย่วเปลา่จากลกูคา้ปลายทาง j กลบัไปโรงงานสระบุร ีi

Dij คอื   ปรมิาณงาน(คนัรถ) จากโรงงานสระบุร ีi ไปลกูคา้ปลายทาง j
Dkm คอื   ปรมิาณงาน(คนัรถ)จากโรงงานเวลโกรว ์k ไปลกูคา้ปลายทาง m

xjk คอื   ปรมิาณรถ(คนัรถ) จากลูกคา้ปลายทาง j 
ไปรบัสนิคา้ทีโ่รงงานเวลโกรว ์k

xmi คอื   ปรมิาณรถ(คนัรถ) จากลูกคา้ปลายทาง m 

กลบัไปยงัโรงงานสระบุร ีi

xji คอื   ปรมิาณรถ(คนัรถ) จากลูกคา้ปลายทาง j 
กลบัไปยงัโรงงานสระบุร ีi

การก าหนดตวัแปรตดัสนิใจ 

(Decision Variables)



แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
ฟังกช์ ัน่วตัถุประสงค ์

(Objective function)

𝑀𝑖𝑛(𝑇𝐶) = 𝑚𝑖𝑛 [  𝐶𝑖𝑗
𝑗

𝐷𝑖𝑗 +  𝐶𝑘𝑚𝐷𝑘𝑚 +  𝐶𝑗𝑘 𝑥𝑗𝑘 +  𝐶𝑚𝑖𝑥𝑚𝑖 +  𝐶𝑗𝑖𝑥𝑗𝑖 ]

𝑖𝑗𝑖𝑚𝑘𝑗𝑚𝑘𝑖

 

ฟังกช์ ัน่วตัถปุระสงค ์(Objective function)

เพือ่หาตน้ทุนรวมต า่ทีสุ่ด

01



แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
สมการขอ้จ ากดั 

(Constraints)

02

03

04

ขอ้จ ากดัดา้นขดีความสามารถในการรบังาน 

ความสมดุลของปรมิาณงานขาออก

ทีโ่รงงานทัง้ 2 แหง่ (Net outflow) 

ซึง่ปรมิาณการรบังานในเทีย่วกลบั (Backhaul) 

จะตอ้งไม่เกนิปรมิาณรถเทีย่วไป (Linehaul)

โดยที ่Node ทัง้ 2 น้ันจะตอ้งมปีรมิาณงานขาออกไม่เกนิจ านวนรถเทีย่วเปลา่ทีจ่ะวนมารบั

ความสมดุลของปรมิาณงานขาออก

ทีโ่รงงานทัง้ 2 แหง่ (Net outflow) 

โดยที ่Node ทัง้ 2 น้ันจะตอ้งมปีรมิาณงานขาออกไม่เกนิจ านวนรถเทีย่วเปลา่ทีจ่ะวนมารบั

Node i

Node k 𝐷𝑘𝑚 −

𝑚

 𝑥𝑗𝑘 ≤ 0 ; ∀j, ∀k, ∀m 

𝑗

 



แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
สมการขอ้จ ากดั 

(Constraints)

05

06

07

ความสมดุลของปรมิาณงานขาออก

ทีศู่นยก์ระจายสนิคา้ปลายทาง (Net outflow) 
โดยทีแ่ต่ละ Node น้ันจะตอ้งมปีรมิาณรถเปลา่ขาออก (Empty truck)

ไม่เกนิจ านวนรถทีม่าสง่ของ (Loaded truck)

ดา้นเคร ือ่งหมาย
เคร ือ่งหมายของพารามเิตอรแ์ละตวัแปรการตดัสนิใจ เพือ่

เป็นขอ้จ ากดัของตวัแปรการตดัสนิใจจะตอ้งไม่ตดิลบ

Node m

Node j

ความสมดุลของปรมิาณงานขาออก

ทีศู่นยก์ระจายสนิคา้ปลายทาง (Net outflow) 

โดยทีแ่ต่ละ Node น้ันจะตอ้งมปีรมิาณรถเปลา่ขาออก (Empty truck) 

ไม่เกนิจ านวนรถทีม่าสง่ของ (Loaded truck)

 𝑥𝑗𝑖 + 𝑥𝑗𝑘 −

𝑗𝑗

 𝑥𝑖𝑗 ≤  0

𝑗

; for each j 

 𝑥𝑚𝑖
𝑚

− 𝑥𝑘𝑚 ≤  0

𝑚

; for each m 

𝐷𝑖𝑗 ≥ 0 ; ∀i, ∀j 



แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์
สมการขอ้จ ากดั 

(Constraints)

08

09

10

ดา้นเคร ือ่งหมาย
เคร ือ่งหมายของพารามเิตอรแ์ละตวัแปรการตดัสนิใจ เพือ่

เป็นขอ้จ ากดัของตวัแปรการตดัสนิใจจะตอ้งไม่ตดิลบ

ดา้นเคร ือ่งหมาย
เคร ือ่งหมายของพารามเิตอรแ์ละตวัแปรการตดัสนิใจ เพือ่

เป็นขอ้จ ากดัของตวัแปรการตดัสนิใจจะตอ้งไม่ตดิลบ

ดา้นเคร ือ่งหมาย
เคร ือ่งหมายของพารามเิตอรแ์ละตวัแปรการตดัสนิใจ เพือ่

เป็นขอ้จ ากดัของตวัแปรการตดัสนิใจจะตอ้งไม่ตดิลบ

ดา้นเคร ือ่งหมาย

เคร ือ่งหมายของพารามเิตอรแ์ละตวัแปรการตดัสนิใจ เพือ่

เป็นขอ้จ ากดัของตวัแปรการตดัสนิใจจะตอ้งไม่ตดิลบ
11

𝐷𝑘𝑚 ≥ 0 ; ∀k, ∀m 

𝑥𝑚𝑖 ≥ 0 ; ∀i, ∀m 

𝑥𝑗𝑘 ≥ 0 ; ∀j, ∀k 

𝑥𝑗𝑖 ≥ 0 ; ∀i, ∀j 



ผลจากการศกึษา

Fac#1

Saraburi

CPALL-

LKB

MKRO-

Bangna

DCH-

Bangna

ACOM-

Bangna

LAZADA-

Bangna

CPALL

-Chon

buri

Fac#2

Wellgrow

20

63

0

0

0

0

0

49

26

9

89

12

รถเปล่าวิง่ไปรบังาน 

Backhaul
ตรีถเปล่ากลบั

อตัราการรบังาน
• รถเปลา่จ านวน 185 คนั วิง่ตอ่ไปรบังานที ่Node k 

(โรงงานแห่งที ่2 นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว)์ ซึง่รบัทัง้หมดของ

Demand Node k

• รถเปลา่จ านวน 83 คนั วิง่กลบัไปยงัฐานOrigin

รถเปลา่ทีว่ิง่ตอ่ไปรบังานFac#2
• ไปทุกคนั : จาก MKRO, DCH, Lazada, CP ALL-Chonburi

• ไปบางสว่น : จาก ACOM

รถเปลา่ทีไ่ม่เขา้รบังานตอ่เลย
• รถเปลา่ทีส่ง่สนิคา้เสรจ็จาก CP-ALL LKB (ลาดกระบงั)

หลงัจากSolver

ไดค้ านวณออกมาแลว้



หน่วย : บาทตอ่เดอืน

ต้นทุนในการด าเนินงานเพิม่ขึน้ 28%

ก าไรเพิม่ขึน้ 138%

สามารถท ารายได้เพิม่ขึน้ 45%
กอ่นท า 

Backhaul

หลงัท า 

Backhaul

ผลจากการศกึษา

เปรยีบเทยีบ การด าเนนิงานปจัจบุนั การท า Backhauling ผลตา่ง

ตน้ทนุ 1,048,620 1,343,790 295,170

รายได ้ 1,238,903 1,795,961 557,058

ผลก าไร 190,283 452,171 261,888

เปรยีบเทยีบความคุม้คา่จากการท าBackhauling 



หน่วย : บาทตอ่เดอืน

ผลจากการศกึษา
เปรยีบเทยีบสดัส่วนของผลก าไรหลงัจากด าเนินการท าBackhauling

70%

• การด าเนินการ Backhauling สามารถชว่ยเพิม่ผลก าไร

ไดอ้ย่างมากมาย โดยการน ารถเทีย่วเปล่าทีม่ีอยูแ่ลว้มาให ้

อย่างคุม้คา่ 

• ใชเ้พียง 185 คนั มารบังาน Backhaul จากจ านวนรถใน

Fleet linehaul ทีม่วีิง่ไปโซนทีส่นใจทัง้หมด 268 คนั

• แต่สดัส่วนของก าไรจากการท า Backhauling น้ันเกนิ

กว่า 50% ซึง่หมายความว่าหลงัจากด าเนินการแลว้สดัส่วน
ของก าไรจะมาจากการท า Backhaul มากกว่าก าไรของ

Linehaul



สรุปผล : 

• ตวัแบบ Network flow allocation สามารถ

คดัเลือกเสน้ทางที่ตน้ทุนต ่าที่สุด จากฝูงรถ

ของเสน้ทางทีไ่ปส่งสนิคา้เทีย่วไป (Linehaul) 

เพือ่รบังานขากลบั

• สามารถเพิม่รายได ้และก าไร ในขณะเดยีวกนั

เป็นการจดัการตน้ทุนความสูญเปล่าได ้ และ

เพิม่โอกาสในการแขง่ขนั

ขอ้เสนอแนะ :

หากปัญหาที่มีความซ ับซอ้นกว่ า

รูปแบบนี้หรอืมีเงื่อนไขต่างๆเขา้มาเกี่ยวขอ้งแต่

ลกัษณะการไหลของโครงข่ายขนส่งคลา้ยคลึงกนัก็

สามารถน าไปประยุกตใ์ชต้่อไดโ้ดยท าการเพิ่มตวั

แปรในสมการฟังกช์ ัน่วตัถุประสงคแ์ละชดุสมการ

ขอ้ก าจดั เพือ่หาผลลพัธเ์สน้ทางทีด่ทีีสุ่ด

CONCLUSION
&RECOMMENDATION
Network Flow Allocation Model for Reducing Waste in Backhauling

Management Problem : Case study 3rd Party Logistics company

สรุปผลและเสนอแนะ
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