
การวางแผนและปรับปรุงการเดนิทาง
ของพนักงานขายแบบหลายเส้นทาง 

ภายใต้เวลาท างานทีจ่ ากดั 

อมรรัตน์ อุดมเจริญศิลป์ และ  สราวธุ จนัทร์สุวรรณ 
สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA)

The Conference of Industrial Engineering Network (IE NETWORK 2021)
การประชุมวชิาการข่ายงานวศิวกรรมอุตสาหการ คร้ังที่ 39 ประจ าปี 2564

5-7 พฤษภาคม 2564

กรณีศึกษาบริษทัแห่งหน่ึงในจงัหวดักาญจนบุรี



31 ที่มาและความส าคญั

ราคาน า้มนัเช้ือเพลงิโดยเฉลีย่ในแต่ละปี (บาท/ลติร)

ความต้องการใช้น า้มนัโดยเฉลีย่ในแต่ละปี (ล้านลติร/วนั)

ปี 2558 2559 2560 2561 2562

ความต้องการใช้(ล้านลติร/วนั) 142.7 145.9 150.3 154.9 158

สาขาประจ าจงัหวดัของบริษทัจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม ไดแ้ก่ เบียร์ น ้าด่ืม โซดา 
ขนมขบเค้ียวและขา้วสาร 

พนกังานขายจ าเป็นตอ้งเขา้พบลูกคา้ใหค้รบทุกราย
ปรับปรุงการเดินทางใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้
เง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด

บริษทัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์
แห่งหน่ึงสาขากาญจนบุรี

กรณศึีกษา

จดัเส้นทางโดยใชป้ระสบการณ์ของพนกังานขายเป็นหลกั
 ระยะทางสะสมในการเดินทางมีค่าสูง
 บางเส้นทางใชเ้วลาในการเขา้พบลูกคา้เกินเวลาท างานท่ีก าหนด
 บางเส้นทางใชเ้วลาในการเขา้พบลูกคา้นอ้ยกวา่เวลาท่ีก าหนดอยา่งมาก

ปัญหาทีพ่บ



31 ที่มาและความส าคญั

จ านวนลูกค้า  
197 ราย

บริษทัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์
แห่งหน่ึงสาขากาญจนบุรี

กรณศึีกษา

เง่ือนไขที่บริษทัก าหนดในการปรับปรุงเส้นทาง

 พนกังานตอ้งเดินทางเขา้พบลูกคา้ใหค้รบจ านวน 197 ราย

 พนกังานในการด าเนินงาน 1 คน รถ 1 คนั

 เวลาท างานในแต่ละวนัตั้งแต่ 8.00 -16.00 น. รวม 8 ชัว่โมง

 เวลาเขา้พบลูกคา้แต่ละราย 15 นาที

 ความเร็วรถจ ากดัไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชัว่โมง

 จ านวนวนัในการเดินทางเขา้พบลูกคา้ครบทุกรายไม่เกิน 12 วนั

 เดินทางไดว้นัละ 1 เส้นทางเท่านั้น

 การเดินทางในแต่ละวนัตอ้งเร่ิมตน้และส้ินสุดท่ีบริษทัเท่านั้น

ไม่อนุญาตใหก้ารเดินทางเกินเวลา 16.00 น. 



32 วตัถุประสงค์การศึกษา

เพ่ือศึกษาการจดัเสน้ทางในการเขา้พบลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด

เพ่ือศึกษาการแบ่งกลุ่มลูกคา้ในแต่ละเสน้ทางเพ่ือการเดินทางท่ีเหมาะสม

เพ่ือศึกษาค่าใชจ่้ายในการเดินทางเขา้พบลูกคา้

วตัถุประสงค์การศึกษา



33 ขั้นตอนและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง

การจดัเส้นทาง
แบบเก่า

จดัเส้นทาง mTSP
ดว้ย TSP

เปรียบเทียบผล
การจดัเส้นทาง

ปรับปรุงประสิทธิภาพเส้นทางดว้ยวธีิ
Cluster + TSP

สรุปผลการศึกษา

จดัเส้นทาง mTSP
ดว้ย VRP

ศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูล M-TSP
Multiple Traveling Salesman Problem
ปัญหาการเดนิทางของพนักงานขายแบบหลายเส้นทาง

2

TSP Traveling Salesman Problem : TSP
ปัญหาการเดินทางของพนกังานขาย

K-Means Cluster Analysis ด้วย Rapid Miner
จัดเส้นทาง TSP ด้วย Microsoft Excel

Vehicle Routing Problem: VRP
ปัญหาการจดัเสน้ทางการขนส่งส าหรับยานพาหนะVRP

VRP Spreadsheet Solver 



34 ผลการศึกษา

การจัดเส้นทาง mTSP ด้วยวธีิ TSP

การจดัเส้นทาง
แบบเก่า

จดัเส้นทาง mTSP
ดว้ย TSP

เปรียบเทียบผล
การจดัเส้นทาง

ปรับปรุงประสิทธิภาพเส้นทางดว้ยวธีิ
Cluster + TSP

สรุปผลการศึกษา

จดัเส้นทาง mTSP
ดว้ย VRP

ศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูล

แบ่งกลุ่มลูกคา้ ดว้ยวิธี K-Means Cluster Analysis

 ตามจ านวนค่า K (จ านวนเสน้ทาง) ท่ีก าหนด

1

2 จดัล าดบัการเดินทางในแต่ละกลุ่มดว้ยวิธี TSP ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด

 ระยะทางในแต่ละเสน้ทาง(ต่อวนั) ไม่เกิน 640 กิโลเมตร (80 กม./ชม.)× (8 ชัว่โมง)

 เวลาเขา้พบลูกคา้แต่ละราย ไม่เกิน 15 นาที (15 X 80) ÷ 60 กิโลเมตร = 20 กิโลเมตร

 เสน้ทางท่ีว่ิงในแต่ละวนัหลงัรวมเวลาเขา้พบแลว้ตอ้งไม่เกิน 640 กิโลเมตร

 จ านวนเสน้ทางไม่เกิน 12 เสน้ทาง



34 ผลการศึกษา

การจัดเส้นทาง mTSP ด้วยวธีิ TSP



34 ผลการศึกษา

การจัดเส้นทาง mTSP ด้วยวธีิ TSP ดังน้ัน     การจัดเส้นทางด้วยวธิีนีจ้ึงไม่เป็นไปตามเง่ือนไขทีก่ าหนด



34 ผลการศึกษา

การจัดเส้นทาง mTSP ด้วยวธีิ VRP

การจดัเส้นทาง
แบบเก่า

จดัเส้นทาง mTSP
ดว้ย TSP

เปรียบเทียบผล
การจดัเส้นทาง

ปรับปรุงประสิทธิภาพเส้นทางดว้ยวธีิ
Cluster + TSP

สรุปผลการศึกษา

จดัเส้นทาง mTSP
ดว้ย VRP

ศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูล

ก าหนดค่า R (จ านวนวนัท างานหรือจ านวนเส้นทางท่ีตอ้งการ) ในการศึกษาก าหนด R = 10-15

R 10 11 12
จ านวนวนั 10 11 12

ระยะทางรวม(km.) 1,960.76 2,060.39 2,172.97
ล่วงเวลา(นาที) 334 54 -
เวลาวา่ง(นาที) - - 363

R 13 14 15
จ านวนวนั 12 12 13

ระยะทางรวม(km.) 2,213.58 2,257.74 2,134.17
ล่วงเวลา(นาที) - - -
เวลาวา่ง(นาที) 285 260 843

ชุดค าตอบท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขคือ ชุดค าตอบท่ี R = 12,13 และ 14



34 ผลการศึกษา

เปรียบเทยีบผลการจัดเส้นทาง 

การจดัเส้นทาง
แบบเก่า

จดัเส้นทาง mTSP
ดว้ย TSP

เปรียบเทียบผล
การจดัเส้นทาง

ปรับปรุงประสิทธิภาพเส้นทางดว้ยวธีิ
Cluster + TSP

สรุปผลการศึกษา

จดัเส้นทาง mTSP
ดว้ย VRP

ศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูล

เปรียบเทียบผลการจดัเสน้ทางจากค่าใชจ่้าย ดงัต่อไปน้ี

ค่าจา้งพนกังาน เดือนละ 19,000 บาท จ านวนวนัท างาน 24 วนั/เดือน

ดงันั้น ค่าจา้งพนกังานเท่ากบัวนัละ 791.67 บาท

 ค่าเช้ือเพลิง ราคาจากการส ารวจ 19.64 บาท/ลิตร อตัราส้ินเปลือง 22 กิโลเมตร/ลิตร   

ดงันั้น ค่าเช้ือเพลิงต่อกิโลเมตร = 19.64 ÷ 22 = 0.89 บาท

 ค่าล่วงเวลา ใชก้บัการจดัเสน้ทางแบบเก่า ค านวณไดจ้าก

(ค่าจา้งพนกังาน/ชัว่โมง/วนั × 1.5 )× จ านวนชัว่โมงท่ีท างานล่วงเวลา



34 ผลการศึกษา

เปรียบเทยีบผลการจัดเส้นทาง 

การจดัเส้นทาง
แบบเก่า

จดัเส้นทาง mTSP
ดว้ย TSP

เปรียบเทียบผล
การจดัเส้นทาง

ปรับปรุงประสิทธิภาพเส้นทางดว้ยวธีิ
Cluster + TSP

สรุปผลการศึกษา

จดัเส้นทาง mTSP
ดว้ย VRP

ศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูล

เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายของชุดค าตอบท่ีเป็นไปไดจ้ากการจดัเสน้ทาง mTSP ดว้ย VRP

R 12 13 14
ค่าจา้งพนกังาน. 9,500 9,500 9,500
ค่าน ้ ามนั (บาท) 1,939.87 1976.12 2,015.55
ค่าล่วงเวลา (บาท) - - -
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท) 11,439.87 11,476.12 11,515.55
เวลาวา่งงาน (นาที) 363 285 260



34 ผลการศึกษา

ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเส้นทาง

การจดัเส้นทาง
แบบเก่า

จดัเส้นทาง mTSP
ดว้ย TSP

เปรียบเทียบผล
การจดัเส้นทาง

ปรับปรุงประสิทธิภาพเส้นทางดว้ยวธีิ
Cluster + TSP

สรุปผลการศึกษา

จดัเส้นทาง mTSP
ดว้ย VRP

ศึกษาปัญหาและรวบรวมขอ้มูล

ปรับปรุงแต่ละเส้นทางในชุดค าตอบ R= 12 , 13 และ 14 

โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงดงัน้ี

K-Means Cluster 
Analysis

Route ยอ่ยท่ีมี
จ านวนลูกคา้มาก

Route ยอ่ยท่ีมี
จ านวนลูกคา้นอ้ย

Route
ใหม่

จดัล าดบัการเดินทางดว้ยวธีิ TSP

รวม

Route ท่ีมีจ  านวน
ลูกคา้มากท่ีสุด

Route ท่ีมีเวลา
วา่งงานมากท่ีสุด

R 12

จ านวน
เส้นทาง

จ านวน
ลูกคา้

ระยะทาง
เวลา
ส้ินสุด
งาน

เวลาท่ี
เหลือ

route1 25 51.04 15.49 11
route2 12 29.85 11.49 251
route3 22 83.2 15.36 24
route4 22 95.11 15.44 16
route5 13 245.98 15.56 4
route6 10 314.82 15.59 1
route7 16 228.33 15.58 2
route8 14 249.83 15.49 11
route9 18 177.61 15.47 13

route10 16 204.1 15.46 14
route11 18 191.82 15.56 4
route12 11 301.28 15.48 12
route13
route14

197 2,172.97 363



34 ผลการศึกษา

ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเส้นทาง ผลของการปรับปรุงและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง

R
ก่อนปรับปรุง

12 13 14

จ านวนวนั 12 12 12

ระยะทางรวม (km.) 2,172.97 2,213.58 2,257.74

ค่าจา้งพนกังาน (บาท) 9,500 9,500 9,500

ค่าเช้ือเพลิง (บาท) 1,939.87 1,976.12 2,015.55

ค่าล่วงเวลา (บาท) - - -

รวมค่าใช้จ่าย (บาท) 11,439.87 11,476.12 11,515.55

เวลาวา่งงาน (นาที) 363 283 260

ค่าใชจ่้ายในช่วงเวลาวา่งงาน
(บาท)

598.95 466.95 429

R
หลงัปรับปรุง

12 13 14

จ านวนวนั 12 12 12

ระยะทางรวม (km.) 2,238.02 2,270.43 2,290.27

ค่าจา้งพนกังาน (บาท) 9,500 9,500 9,500

ค่าเช้ือเพลิง (บาท) 1,997.94 2,026.87 2,044.59

ค่าล่วงเวลา (บาท) - - 148.43

รวมค่าใช้จ่าย (บาท) 11,497.94 11,526.87 11,693.02

เวลาวา่งงาน (นาที) 205 214 123

ค่าใชจ่้ายในช่วงเวลาวา่งงาน
(บาท)

338.25 353.1 202.95



35 สรุปผลการศึกษา

สามารถลด ระยะทางได้ 123.51 กม. (5.23%)
 สามารถลด ค่าใช้จ่ายรวมได้ 704.01 บาท (5.77%)
สามารถลด ช่วงเวลาว่างงานได้ 251 นาท ีหรือ 

4 ช่ัวโมง 11 นาที (55.04%)

การจัดเส้นทาง mTSP ด้วยวธีิ VRP โดยก าหนดค่า R = 12 หลงั
การปรับปรุงประสิทธิภาพลดเวลาว่างงาน เป็นชุดค าตอบทีด่ีทีสุ่ด

สรุปผล

แม้ว่าการจัดเส้นทางการเดินทาง mTSP ด้วยวธิี TSP แบ่งกลุ่ม
ลูกค้าด้วย K-Mean Analysis สามารถใช้เพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดเส้นทางโดยลดเวลาว่างงานได้ 

แบบเดิม
แบบใหม่ VRP 
(R=12) หลงั
ปรับปรุง

เพิม่ขึน้/
ลดลง

จ านวนวนัท่ีใช้ 12 12

ระยะทางรวม(km.) 2,361.53 2,238.02 -123.51

ค่าจา้งพนกังาน(บาท) 9,500 9,500

ค่าเช้ือเพลิง(บาท) 2,108.20 1,997.94 -110.26

ค่าล่วงเวลา(บาท) 593.75 -

รวมค่าใช้จ่าย(บาท) 12,201.95 11,497.94 -704.01

ช่วงเวลาวา่งงาน (นาที) 456 205 -251



Thank You


