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บทคดัย่อ 
 งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อวางแผนและปรบัปรุงเสน้ทางการเดนิทางของพนกังานขาย กรณีศกึษาบรษิทัแห่งหน่ึงในจงัหวดักาญจนบุร ี
โดยค านึงถึงเงื่อนไขในการเดินทางที่บริษทัก าหนด ใช้วิธีการจดัเส้นทางปญัหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem : 
TSP) ร่วมกบัการแบ่งกลุ่มลูกคา้ดว้ย K-Means Cluster Analysis และใชก้ารจดัเสน้ทางแบบ VRP ในขัน้สุดทา้ยเพื่อเลือกเส้นทางที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุด จากนัน้เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย ระยะทาง และเวลาว่างงานกบัการจดัเส้นทางที่บริษทัใช้อยู่ในปจัจุบนั เพื่อลดเวลาว่างงานที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริษทั ผลการศึกษาพบว่าวิธีการจดัเส้นทางการขนส่งสินค้าหลงัลดเวลาว่างงานโดยก าหนดจ านวนวนัท างาน 12 วนั เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่บรษิทัก าหนดและให้ค าตอบที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกบัการจดัเส้นทางแบบเก่าสามารถลดระยะทางลงได้ 123 กิโลเมตรหรือ 5.23% 
ค่าใชจ้่ายในการเดนิทางลดลง 704 บาทหรอื 5.77% และเวลาว่างงานลดลงประมาณ 4 ชัว่โมงคดิเป็น 55.04% 
ค าส าคญั:  การเดนิทางของพนกังานขายแบบหลายเสน้ทาง, ปญัหาการเดนิทางของพนกังานขาย, การจดัเสน้ทางการขนส่งสนิคา้ 
 
Abstract 
 The objective of this study is to plan and improve the traveling routes of salesman. A case study of a company in 
Kanchanaburi is adopted. In this study, we use the Traveling Salesman Problem method in conjunction with K-Means cluster analysis 
and use Vehicle Routing Problem with VRP spreadsheet solver program. The comparison between expense distance and idle time were 
made among different routes so that the selected routes are most effective. The results of the study show that the proposed routing 
method can reduce the idle time and provide the effective routes for 12 working days under company’s time allowance. Travel distance 
is reduced totally 123 kilometer or 5.23%, travel expense is reduced 704 THB or 5.77% and idle time is reduced about 4 hour or 
55.04%, respectively.  
Keywords:  Multiple Traveling Salesman Problem, Traveling Salesman Problem, Vehicle Routing Problem 
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1. บทน า 
 ในปจัจุบนัเป็นยุคที่ธุรกิจมีการแข่งขนัอย่างรุนแรง ทุกธุรกิจล้วน
มุ่งเน้นการสร้างผลก าไร ลดต้นทุนในการด าเนินงาน และตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกค้าให้ได้สูงสุด การเดินทางเขา้พบลูกค้าเป็นงาน
ส าคญัของพนักงานขายในการสร้างและรกัษากลุ่มลูกค้าให้แก่องค์กร
ธุรกจิเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางธุรกจิ และสิง่ที่ตอ้งใหค้วามส าคญัคือ 
ตน้ทุนในทุกๆกิจกรรม ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนหลกัที่เลี่ยงไม่ได้ของการ
เดินทางพบลูกค้าคือค่าน ้ามนัเชื้อเพลิง ที่มีแนวโน้มของราคาสูงขึ้น
เช่นเดียวกบัความต้องการใช้น ้ามนัเชื้อเพลิงที่ เพิ่มสูงขึน้เช่นกนัตาม
ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้โดย[1]ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลงังานดงัภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าทุกธุรกิจ
มคีวามจ าเป็นและตอ้งการใชน้ ้ามนัมากขึน้แมร้าคาจะมแีนวโน้มเพิ่มสูง 
เพื่อสรา้งโอกาสและความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แข่งขนัจึงจ าเป็นอย่างยิง่ใน
การจดัการกบัการใชแ้ละค่าใชจ้่ายที่จะเกดิขึน้จากการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิ 

รูปที่ 1 ราคาน ้ามนัเชือ้เพลงิโดยเฉลี่ยในแต่ละปี (บาท/ลติร) 

ตารางที่ 1 ความตอ้งการใชน้ ้ามนัโดยเฉลี่ยในแต่ละปี (ลา้นลติร/วนั) 

ปี 2558 2559 2560 2561 2562 
ความตอ้งการใช(้ลา้นลติร/วนั) 142.7 145.9 150.3 154.9 158 
 

 บริษทักรณีศึกษาเป็นสาขาประจ าจงัหวดักาญจนบุรีของบริษัท
จ าหน่ายสนิคา้ประเภทมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์แห่งหน่ึง ให้
ความส าคญักบัการสรา้งและรกัษาลูกคา้เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากจงัหวดั
กาญจนบุรีเป็นจงัหวดัที่มีขนาดใหญ่ มีลูกค้ากระจายอยู่ทัว่ทัง้จ ังหวดั
และมีคู่แข่งทางการค้าจ านวนมากมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะ
สูญเสียลูกค้าที่มีหากขาดการติดต่อสื่ อสารกับลูกค้า กรณีศึกษามี
นโยบายปรบัปรุงการเดนิทางของพนกังานขายในการเขา้พบลูกคา้ จาก
เดมิที่ใชป้ระสบการณ์ของพนกังานเป็นส าคญั ขาดหลกัการและทฤษฎี
สนับสนุนการตดัสินใจในการจัดเส้นทางจึงไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็น
วิธีการที่ดีที่สุดและส่งผลต่อเวลาการท างานในแต่ละวนั ในบางวนัที่
พนักงานเสร็จสิ้นการเดินทางเร็วกว่าเวลาที่ก าหนดเกิดเป็นช่วงเวลา
ว่างงานและส่งผลต่อค่าใชจ้่ายที่ไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่บรษิทั 

 จากความส าคัญของการเดินทางของพนักงานที่มีต่อธุรกิจและ
ความต้องการในการปรับปรุงการเดินทางของพนักงานขายของ

กรณีศึกษา ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจและมองเห็นโอกาสที่จะศึกษาเพื่อ
เสนอเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางของพนักงาน
ขายใหแ้ก่กรณีศกึษาต่อไป 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

2.1 การวิเคราะห์กลุ่มอย่างไม่เป็นขัน้ตอน (Nonhierarchical 
Cluster Analysis หรือ K-Means Cluster Analysis) เป็นการ
จ าแนกคน สตัว ์หรอืสิง่ของออกเป็นกลุ่มยอ่ย โดยก าหนดจ านวนกลุ่มที่
ต้องการออกเป็น K กลุ่ม [2]ได้ศึกษาขัน้ตอนการวิเคราะห์ของวิธ ี      
K-means สรุปเป็น 4 ข ัน้ตอนดังน้ี ข ัน้ตอนที่ 1 จ ัดกลุ่มข้อมูลเป็น k 
กลุ่มดว้ยวธิกีารสุ่มหรอืตามจ านวนที่ก าหนด ขัน้ตอนที่ 2 หาจุดกึ่งกลาง
ของกลุ่มแต่ละกลุ่ม ขัน้ตอนที่ 3 ค านวณหาระยะห่าง โดยค านวณจาก
การหาระยะห่างระหว่างหน่วยไปยงัจุดกึ่งกลางกลุ่มของทุกกลุ่มและ
ยา้ยไปยงักลุ่มที่มีระยะห่างน้อยที่สุด หรือค านวณจากระยะห่างก าลัง
สองของแต่ละหน่วยไปยงัจุดกึ่งกลางที่หน่วยนัน้อยู่ พิจารณาจาก ESS 
(Error Sum Square) กลุ่มใดมีค่า  ESS ต ่ าแสดงว่าภายในกลุ่มมี
สมาชกิที่คลา้ยกนั 

      ∑ (     ̅    ) (     ̅    )
 
         (1) 

สมการที่ (1) คอืผลรวมของระยะห่างจากแต่ละหน่วยในกลุ่ม
ไปยงัจุดกึ่งกลางกลุ่มโดย     หมายถงึ กลุ่มของหน่วยที่ i และขัน้ตอน
ที่ 4 ยา้ยกลุ่มโดยพจิารณาจากค่าที่ได้จากขัน้ตอนที่ 3 งานวิจยัของ[3] 
ใช้การวิเคราะห์กลุ่มอย่างไม่เป็นขัน้ตอนหรือ K-Means Cluster 
Analysis เป็นหน่ึงในเทคนิคการจดักลุ่มเพื่อเปรียบเทียบหาวิธีการจดั
กลุ่มลูกค้าของบริษทัโลจิสติกส์ที่ให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทาง
ทะเลระหว่างประเทศพบว่าวธิ ีK-Means ใหร้ะยะห่างระหว่างกลุ่มน้อย
ที่สุดจดัเป็นวธิกีารจดักลุ่มที่ดทีี่สุด 

2.2 ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman 
Problem : TSP) [4]เป็นปญัหาที่หาเส้นทางการเดินทางของพนักงาน
ขายจ านวน 1 คน มีเมืองหรือจุดที่ต้องเดินทางไปถึงจ านวน N เมือง 
โดยการเดนิทางตอ้งผา่นทุกเมอืงและกลบัมาที่จุดเริม่ตน้โดยมรีะยะทาง
รวมสัน้ที่สุด Multiple Traveling Salesman Problem หรือ M-TSP 
เป็นปญัหาการจดัเสน้ทางการเดนิทางของพนักงานขายประเภทหน่ึงที่
เกิดจากจ านวนพนักงานหรือเส้นทางที่มากกว่า 1 เป็นจ านวน M คน 
ตวัแบบทางคณิตศาสตรข์อง TSP สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
ดชันี  i , j คอืลูกคา้รายที่ i หรอื j i, j = 1,2,3,..,n 
พารามเิตอร ์
        ตน้ทุนหรอืระยะทางในการเดนิทางจาก i ไป j 
   จ านวนลูกคา้ 
   จ านวนลูกคา้ที่อยูใ่นเสน้ทาง 
   จ านวนลูกคา้ทัง้หมด 
ตวัแปรการตดัสนิใจ  

    = 1 เมื่อมกีารเดนิทางจาก i ไป j 
     = 0 เมื่อไม่มกีารเดนิทางจาก i ไป j    
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 สมการที่ (2) ระยะทางหรอืตน้ทุนต ่าสุดของการเดินทางจาก i ไป j 
สมการที่ (3) และ (4) เพื่อให้แต่ละจุดสามารถเดินทางเขา้และออกได้
เพียงครัง้เดียว สมการที่ (5) เป็นการป้องกันการเดินทางเข้าพบซ ้า 
และสมการที่ (6) ก าหนดให้ค่าตวัแปรไม่มีค่าลบและตวัแปรมีค่าเป็น 
Integer เท่านัน้ 

2.3 ปัญหาการจดัเส้นทางการขนส่งส าหรบัยานพาหนะ (Vehicle 
Routing Problem: VRP) [5]เป็นการหาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดตาม
เงื่อนไข ถูกพฒันาจากปญัหาการเดนิทางของพนกังานขายและจดัอยูใ่น
ประเภท NP-hard การเดินทางเริ่มต้นจาก depot ไปยงัลูกค้าในจุด
ต่างๆ และเดนิทางกลบัมายงั depot โดยแต่ละรอบมีขอ้จ ากดัเกี่ยวกบั
ความสามารถในการขนสินค้าหรือเวลาในการเดินทาง ตวัแบบทาง
คณิตศาสตรข์อง VRP สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
ดชันี  i , j คอืลูกคา้รายที่ i หรอื j i, j = 1,2,3,..,n 
พารามเิตอร ์
        ตน้ทุนหรอืระยะทางในการเดนิทางจาก i ไป j 
        เวลาที่ใชใ้นการเดนิทางจาก i ไป j 
   จ านวนลูกคา้ 
   จ านวนยานพาหนะทัง้หมด 
   ความจุของยานพาหนะ 
   ขอ้จ ากดัดา้นเวลาในการเดนิทาง 
       ความตอ้งการส่งสนิคา้ลูกคา้ i 
ตวัแปรการตดัสนิใจ  

    = 1 เมื่อมกีารเดนิทางจาก i ไป j 
     = 0 เมื่อไม่มกีารเดนิทางจาก i ไป j  
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 สมการที่ (7) เป็นสมการวตัถุประสงค์เพื่อให้ต้นทุนหรือระยะทาง
ของการเดนิทางต ่าสุด สมการที่ (8) และ (9) รบัประกนัว่าลูกค้าแต่ละ
รายถูกเขา้พบโดยยานพาหนะแค่คนัเดียว สมการที่ (10) เมื่อเขา้พบ
ลูกคา้แลว้จะเดนิทางออกจากจุดนัน้ สมการที่ (11) ยานพาหนะบรรทุก
ได้ไม่เกินข้อจ ากัด สมการที่ (12) เดินทางได้ไม่เกินเวลาที่ก าหนด 
สมการที่ (13) และ (14) ยานพาหนะแต่ละคนัใชเ้สน้ทางใดเส้นทางหน่ึง
เท่านัน้ และสมการที่ (15) ก าหนดใหค้่าตวัแปรไม่มีค่าลบและตวัแปรมี
ค่าเป็น Integer เท่านัน้  

 นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง [6]ศึกษาการจัดเส้นทางการ
ขนส่งสนิคา้ประเภทขนมในจงัหวดักาฬสนิธุ ์หลงัจากการจดักลุ่มลูกค้า
ดว้ยวธิ ีK-means และจดัล าดบัขนส่งดว้ย TSP พบว่ามคีวามเหมาะสม
ในทางปฏิบัติและใช้เวลาในการประมวลผลต ่ า  [7]งานวิจ ัยศึกษา
เส้นทางรถรับส่งพนักงานของบริษัทผลิตชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าส าหรับ
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์ชต้วัแบบการเดินทางของพนักงานขายใน
การจดัเสน้ทางที่เหมาะสมหลงัจากแบ่งเขตพื้นที่ศึกษา พบว่าช่วยลด
ระยะทางรวมและปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นต์ลงได้เมื่อเทียบกบัการ
เดนิทางแบบเดมิก่อนการศึกษา ปญัหาการเดินทางของพนักงานขาย
แบบหลายคน  

3. ข ัน้ตอนการด าเนินงาน 

 ขัน้ตอนการด าเนินงานสามารถอธบิายไดต้ามรูปที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 2 ข ัน้ตอนการด าเนินงานวจิยั

ศกึษาปญัหาและรวบรวมขอ้มูล 

การจดัเสน้ทาง
แบบเก่า 

จดัเสน้ทาง 
mTSP ดว้ย TSP 

เปรยีบเทยีบผล
การจดัเสน้ทาง 

ปรบัปรุงประสทิธภิาพเสน้ทางดว้ยวธิ ีCluster + TSP 

วเิคราะห์ผลการศกึษา 

จดัเสน้ทาง 
mTSP ดว้ย VRP 
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3.1 ศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมลู 

 เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน โดยศึกษาขัน้ตอนการท างานใน
ปจัจุบ ันของพนักงานขาย รวบรวมข้อมูลจ านวนของลูกค้าทัง้หมด
จ านวน 197 ราย ต าแหน่งที่ตัง้ของบริษทักรณีศึกษาและลูกค้าเพื่อใช้
สรา้งเมตรกิซร์ะยะทาง และเงื่อนไขการปรบัปรุงการจดัเส้นทางที่บริษทั
กรณีศกึษาก าหนด ไดแ้ก่ 
 พนกังานในการด าเนินงาน 1 คน รถ 1 คนั 

 เวลาท างานในแต่ละวนัตัง้แต่ 8.00 -16.00 น. รวม 8 ชัว่โมง 

 เวลาเขา้พบลูกคา้แต่ละราย 15 นาท ี

 ความเรว็รถจ ากดัไม่เกนิ 80 กโิลเมตร/ชัว่โมง 

 จ านวนวนัในการเดนิทางเขา้พบลูกคา้ครบทุกรายไม่เกนิ 12 วนั 

 เดนิทางไดว้นัละ 1 เสน้ทางเท่านัน้ 

 การเดนิทางในแต่ละวนัตอ้งเริม่ตน้และสิน้สุดที่บรษิทัเท่านัน้ 

 ไม่อนุญาตให้การเดินทางเกินเวลา 16.00 น. เน่ืองจากพนักงาน
ขายมภีาระงานดา้นเอกสารและการประชุมร่วมกบัฝา่ยอื่นหลงัจากนัน้ 

3.2 การจดัเส้นทางของพนักงานขาย mTSP ด้วยวิธี TSP 
 ขัน้ตอนที่ 1 ใช้วิธีการแบ่งกลุ่ม K-Means ในการแบ่งกลุ่มลูกค้า
ออกเป็นกลุ่มย่อย (K) ตามจ านวนวนัท างานบนซอฟต์แวร์ Rapid 
Miner 
 ขัน้ตอนที่ 2 จดัล าดับการเดินทางในแต่ละกลุ่มด้วยวิธี TSP บน 
Microsoft Excel ภายใต้เงื่อนไขที่บริษทัก าหนดได้แก่ ระยะทางรวม
ต้องไม่เกิน 640 กิโลเมตร (80 กิโลเมตรต่อชัว่โมง × เวลาท างาน 8 
ชัว่โมง) หลงัรวมเวลาการในการเข้าพบลูกค้าโดยเปรียบเทียบเป็น
ระยะทาง ดงัน้ี 
 เวลา 60 นาท ีรถวิง่ไดร้ะยะทาง 80 กโิลเมตร (ตามขอ้ก าหนดของ
บรษิทั) เวลา 15 นาท ีรถวิง่ไดร้ะยะทาง  (15 × 80)/60 = 20 กิโลเมตร  
ดังนั ้นระยะทางที่เดินทางได้ในแต่ละวัน = ระยะทางที่ได้จากการ
จดัล าดบั + (จ านวนลูกค้า × 20) ผลลพัธ์ที่ได้ต้องมีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 640 กโิลเมตรต่อวนั 
 ในกรณีที่ผลรวมระยะทางหลงัรวมเวลาเขา้พบลูกค้า มีค่ามากกว่า 
640 กโิลเมตร หมายความว่าพนกังานขายตอ้งท างานล่วงเวลา ต้องจดั
กลุ่มลูกค้ากลุ่มนั ้นซ ้าอีกครัง้และจัดล าดับการเดินทางใหม่จนกว่า
ระยะทางรวมไม่เกิน 640 กิโลเมตรหรือผลการแบ่งกลุ่มไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

3.3 การจดัเส้นทางของพนักงานขาย mTSP ด้วยวิธี VRP 
 โปรแกรมที่ใช้ในการประมวลผลคือ VRP Spreadsheet Solver 
โดยป้อนขอ้มูลน าเขา้ดงัต่อไปน้ี 
 - พารามเิตอร ์Number of customers จ านวนลูกคา้ทัง้หมด 
 - พารามิเตอร์ Average vehicle speed ความเร็วเฉลี่ยของ
ยานพาหนะในการศกึษาครัง้น้ีคอื 80 กโิลเมตร/ชัว่โมง 
 - พารามเิตอร ์Number of vehicle types ประเภทของยานพาหนะ 
 - พารามิเตอร์ Work start time เวลาเริ่มต้นการท างาน และเวลา
สิน้สุดการท างานในแต่ละวนัหรอืพารามเิตอร ์Working time limit  

3.4 การค านวณค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการเปรียบเทยีบวิธีการทีด่ีทีสุ่ด 
 ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อหาวิธีการจัดเส้นทางการ
เดนิทางของพนกังานขายที่ดทีี่สุด ประกอบดว้ย 
 - ค่าจา้งพนกังาน บรษิทัจ่าย 19,000 บาท/เดอืน หน่ึงเดือนท างาน 
24 วนั ดงันัน้ค่าจา้งพนกังานขายต่อวนัเท่ากบั 791.67 บาท 
 - ค่าน ้ามัน จากการส ารวจราคาน ้ามันที่ใช้พบว่าราคาน ้ามัน
ประเภทที่ใชม้รีาคา 19.64 บาท/ลิตร อตัราสิ้นเปลืองพลงังานของรถที่
ใช้สามารถเดินทางได้ 22 กิโลเมตรต่อน ้ามัน 1 ลิตร ระยะทาง 22
กโิลเมตร มคี่าใชจ้่าย 19.64 บาท ดงันัน้ในการเดินทาง 1 กิโลเมตร มี
ค่าใชจ้่าย  (19.64/22) = 0.89 บาท 
 - ค่าล่วงเวลา เน่ืองจากการจดัเสน้ทางโดยอาศยัประสบการณ์ของ
พนกังานขายมบีางเสน้ทางที่ท างานเกินเวลาที่ก าหนดจึงจ าเป็นต้องมี
การค านวณ สามารถค านวณไดจ้าก 
(ค่าจา้งพนกังาน/ชัว่โมง/วนั × 1.5) × จ านวนชัว่โมงที่ท างานล่วงเวลา 

3.5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเส้นทางโดยลดเวลาว่างงานด้วย
วิธี Cluster + TSP  
 ขัน้ตอนที่ 1 เลอืกเสน้ทางที่มจี านวนลูกคา้มากที่สุด น าไปแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าด้วยวิธี K-Means บนโปรแกรม Rapid Miner โดยมีวิธีการ
เช่นเดยีวกบัวธิกีารจดัเสน้ทางของพนกังานขาย mTSP ดว้ยวธิ ีTSP 
 ขัน้ตอนที่ 2 จดัล าดบัการเดนิทางใหก้บักลุ่มยอ่ยจากขัน้ตอนที่ 1 ที่
มจี านวนลูกคา้มาก ดว้ยวธิ ีTSP บน Microsoft Excel 
 ขัน้ตอนที่ 3 น ารายชื่อลูกค้ากลุ่มย่อยจากขัน้ตอนที่ 1 ที่มีจ านวน
ลูกคา้น้อยที่สุด รวมกบัเสน้ทางที่มเีวลาว่างงานมากที่สุด 
 ขัน้ตอนที่ 4 น ารายชื่ อลูกค้าที่ได้จากการรวมในขัน้ตอนที่  3 
จดัล าดบัการเดนิทางดว้ยวธิ ีTSP บน Microsoft Excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 ข ัน้ตอนเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเสน้ทางโดยลดเวลาว่างงาน 

3.6 วิเคราะหผ์ลการศึกษา 

 เปรียบเทียบระยะทาง ค่าใช้จ่าย และเวลาว่างงานของวิธีการจัด
เส้นทางการเดินทางของพนักงานขายหลังเพิ่มประสิทธิภาพโดยลด

Route ที่ม ี
จ านวนลูกคา้มากที่สดุ 

Route ที่ม ี
เวลาว่างงานมากที่สดุ 

K-Means Cluster 
Analysis 

Route ย่อยที่ม ี
จ านวนลูกคา้มาก 

Route ย่อยที่ม ี
จ านวนลูกคา้น้อย 

Route  
ใหม่ 

จดัล าดบัการเดนิทางดว้ยวธิ ีTSP 

รวม 
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เวลาว่างงานกบัการจดัเสน้ทางการเดนิทางที่บริษทักรณีศึกษาใช้อยู่ใน
ปจัจุบนั เพื่อหาวธิกีารจดัเสน้ทางที่ดทีี่สุดและตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

4. ผลการวิจยั 

4.1 การจดัเส้นทางการเดินทางของพนักงานขายท่ีใช้ในปัจจบุนั 

 ในปจัจุบนัพนักงานขายใช้เวลาเดินทางเพื่อเขา้พบลูกค้าทัง้ 197 
ราย ภายในเวลา 12 วนั การจดัเสน้ทางมี 2 เส้นทางที่ท างานล่วงเวลา
อยา่งมากคอืเสน้ทางในวนัที่ 4 และ 5 ม ี1 เส้นทางที่เดินทางเสร็จก่อน
เวลาคอืเสน้ทางในวนัที่ 9 ที่มเีวลาว่างงานประมาณ 2 ชัว่โมง 

ตารางที่ 2 ขอ้มูลการเดนิทางที่ใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 

วนัที ่
จ านวน
ลูกคา้ 

ระยะทาง
รวม(km.) 

เวลาเริม่งาน 
เวลาสิน้สดุ

งาน 
1 20 101.46 8.00 น. 15.25 น. 
2 22 131.21 8.00 น. 16.20 น. 
3 20 106.61 8.00 น. 15.20 น. 
4 14 371.55 8.00 น. 17.21 น. 
5 14 330.73 8.00 น. 17.31 น. 
6 16 213.8 8.00 น. 15.42 น. 
7 26 42.23 8.00 น. 15.48 น. 
8 17 92.99 8.00 น. 14.06 น. 
9 14 132.06 8.00 น. 13.58 น. 
10 14 233.42 8.00 น. 15.47 น. 
11 13 319.05 8.00 น. 16.54 น. 
12 7 286.42 8.00 น. 14.18 น. 
รวม 197 2,361.53   

4.2 ผลการจดัเส้นทางของพนักงานขาย mTSP ด้วยวิธี TSP 
 หลงัจากแบ่งกลุ่มดว้ยวธิ ีK-Means และจดัล าดบัการเขา้พบด้วยวิธ ี
TSP ซ ้าในเสน้ทางที่มจี านวนลูกคา้มาก ส่งผลให้จ านวนวนัท างานรวม
เพิ่มขึน้จากเดิมที่ก าหนด (K) ผลลพัธ์ที่ได้พบว่ามีจ านวนวนัท างาน
มากกว่า 12 วนั และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่บรษิทักรณีศกึษาก าหนด 

ตารางที่ 3 ผลจ านวนวนัท างานของการจดัเสน้ทาง mTSP ดว้ยวธิ ีTSP 

 ดงันัน้ในการเปรยีบเทยีบระยะทาง ค่าใช้จ่ายและเวลาว่างงานเพื่อ
หาวิธีการจดัเส้นทางที่ดีที่สุดจะไม่น าผลการจดัเส้นทางของพนักงาน
ขาย mTSP ดว้ยวธิ ีTSP ไปใชใ้นการเปรยีบเทยีบ 

4.3 ผลการจดัเส้นทางของพนักงานขาย mTSP ด้วยวิธี VRP 
 จากการก าหนดค่า R หรือจ านวนวันท างานเบื้องต้นที่ เพื่ อ
ประมวลผลใน VRP Spreadsheet Solver โดยให้ R = 10-15 พบว่า
ค่า R ที่ใหผ้ลลพัธเ์ป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษทักรณีศึกษาก าหนดได้แก่ 
R = 12,13 และ 14 เน่ืองจากผลลพัธจ์ากการการก าหนดค่า R =13 และ 

14 มจี านวนวนัท างานคอื 12 วนัหรอืกล่าวคือมีชุดค าตอบที่จ านวนวนั
ท างานเท่ากบั 12 จ านวน 3 ชุดค าตอบ ในขณะที่ R=15 มผีลจ านวนวนั
ท างานมากกว่า 12 วนั R = 10 และ 11 มผีลจ านวนวนัท างานน้อยกว่า
ที่เงื่อนไขก าหนดแต่มกีารท างานล่วงเวลาจงึไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 

ตารางที่ 4 ผลการจดัเสน้ทางของพนกังานขาย mTSP ดว้ยวธิ ีTSP 
 

R 10 11 12 
จ านวนวนั 10 11 12 

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

R 13 14 15 
จ านวนวนั 12 12 13 

ระยะทางรวม(km.) 2,213.58 2,257.74 2,134.17 
ล่วงเวลา(นาท)ี - - - 
เวลาว่าง(นาท)ี 285 260 843 

4.4 ผลการค านวณค่าใช้จ่ายเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ 

 เมื่อเปรียบเทียบผลค่าใช้จ่ายที่ได้จากการค านวณของชุดค าตอบ
การจดัเสน้ทางการเดนิทาง  mTSP ดว้ยวธิ ีVRP ที่เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ก าหนด พบว่า R=12 มคี่าใชจ้่ายต ่าสุดแต่มีเวลาว่างงานมากที่สุดคือ 
363 นาทหีรอืประมาณ 6 ชัว่โมง จึงน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จดัเสน้ทางโดยลดเวลาว่างงานเพื่อลดเวลาที่ไม่เกดิประโยชน์แก่บรษิทั 

ตารางที่ 5 ผลค านวณค่าใชจ้่ายของการจดัเสน้ทาง mTSP ดว้ยวธิVีRP 

R 12 13 14 
คา่จา้งพนักงาน. 9,500 9,500 9,500 
คา่น ้ ามนั (บาท) 1,939.87 1976.12 2,015.55 
คา่ล่วงเวลา (บาท) - - - 
คา่ใชจ้่ายรวม (บาท) 11,439.87 11,476.12 11,515.55 
เวลาว่างงาน (นาท)ี 363 285 260 

4.5 ผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัเส้นทางโดยลดเวลาว่างงาน
ด้วยวิธี Cluster + TSP 
 เมื่อน าชุดค าตอบ R = 12,13 และ 14 ไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อลด
เวลาว่างงานด้วยวิธี K-Means กบัเส้นทางที่มีจ านวนลูกค้ามากที่สุด
และจดัล าดบัการเดินทางด้วยวิธี TSP พบว่า R=14 หลงัการปรบัปรุง
เพื่อลดเวลาว่างงานมเีสน้ทางที่พนกังานขายต้องท างานล่วงเวลาจึงไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด ในขณะที่ R=12 จากเดิมมีเวลาว่างงาน
มากที่สุดหลงัการปรบัปรุงพบว่ามเีวลาว่างงานลดลงและมีค่าน้อยที่สุด
เมื่อเทยีบกบั R=13 แมค้่าใชจ้่ายรวมจะเพิม่ขึน้จากเดิมประมาณ 0.5% 
(เพิ่มขึ้น 58.07 บาท) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาว่างงานและ
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดประโยชน์ในช่วงเวลาว่างงานที่ลดลงได้ 43.53% 

(ลดลง 260.7 บาท) จากค่าใชจ้่ายในช่วงเวลาว่างงานหลงัการปรบัปรุง
ที่ลดลงไดม้ากกว่าค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึน้ จึงได้ขอ้สรุปว่าการลดเวลา
ว่างงานท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรพัยากรมากขึน้โดยเวลา

K 5 6 7 8 
จ านวนวนัที่ใช ้(วนั) 15 18 18 16 

K 9 10 11 12 
จ านวนวนัที่ใช ้(วนั) 17 18 16 18 
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ว่างงานที่ลดลงมนียัยะส าคญัมากกว่าค่าใชจ้่ายที่เพิม่ขึน้ และชุดค าตอบ 
R=12 หลงัการปรบัปรุงเป็นชุดค าตอบที่ดีที่สุด รายละเอียดแสดงตาม
ตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ผลการปรบัปรุงการจดัเสน้ทางเพื่อลดเวลาว่างงาน  

R 
ก่อนปรบัปรุง 

12 13 14 
จ านวนวนั 12 12 12 

ระยะทางรวม(km.) 2,172.97 2,213.58 2,257.74 
คา่จา้งพนักงาน(บาท) 9,500 9,500 9,500 
คา่เชื้อเพลงิ(บาท) 1,939.87 1,976.12 2,015.55 
คา่ล่วงเวลา(บาท) - - - 
รวมคา่ใชจ้่าย(บาท) 11,439.87 11,476.12 11,515.55 
เวลาว่างงาน(นาท)ี 363 283 260 

คา่ใชจ้่ายช่วงเวลาว่างงาน(บาท) 598.95 466.95 429 

R 
หลงัปรบัปรุง 

12 13 14 
จ านวนวนั 12 12 12 

ระยะทางรวม(km.) 2,238.02 2,270.43 2,290.27 
คา่จา้งพนักงาน(บาท) 9,500 9,500 9,500 
คา่เชื้อเพลงิ(บาท) 1,997.94 2,026.87 2,044.59 
คา่ล่วงเวลา(บาท) - - 148.43 
รวมคา่ใชจ้่าย(บาท) 11,497.94 11,526.87 11,693.02 
เวลาว่างงาน(นาท)ี 205 214 123 

คา่ใชจ้่ายช่วงเวลาว่างงาน(บาท) 338.25 353.1 202.95 

4.6 วิเคราะหผ์ลการศึกษา 

 จากการเพิม่ประสทิธภิาพการจดัเสน้ทางโดยลดเวลาว่างงานพบว่า
ค าตอบที่ดีที่สุดคือ การจดัเส้นทางของพนักงานขาย mTSP ด้วยวิธ ี
VRP โดยก าหนดให้ค่า R =12 น ามาเปรียบเทียบระยะทาง ค่าใช้จ่าย
และเวลาว่างงานกบัการจดัเสน้ทางที่พนกังานขายใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเส้นทางตาม
วตัถุประสงคข์องการศกึษาพบว่า การจดัเส้นทาง mTSP ด้วยวิธี VRP 
โดยก าหนดให้ค่า R=12 มีระยะทางรวม ค่าใช้จ่ายและเวลาว่างงาน
ลดลงจากการจดัเสน้ทางที่ใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั แสดงผลไดด้งัตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 เปรยีบเทยีบค่าใชจ้่ายของการจดัเส้นทางที่ใช้อยู่ในปจัจุบนั
และที่ไดจ้ากการศกึษา 

 แบบเดมิ 
แบบใหม่ VRP 

(R=12) หลงัปรบัปรุง 
เพิม่ขึ้น/
ลดลง 

จ านวนวนัที่ใช ้ 12 12  
ระยะทางรวม(km.) 2,361.53 2,238.02 -123.51  

คา่จา้งพนักงาน(บาท) 9,500 9,500  
คา่เชื้อเพลงิ(บาท) 2,108.20 1,997.94 -110.26  
คา่ล่วงเวลา(บาท) 593.75 -  
รวมคา่ใชจ้่าย(บาท) 12,201.95 11,497.94 -704.01  

ช่วงเวลาว่างงาน (นาท)ี 456 205 -251  

5. สรปุผลการวิจยั 

 สรุปผลการศึกษาค่า R หรือจ านวนวนัท างานเท่ากบั 12 ของการ
จัดเส้นทางการเดินทาง mTSP ด้วยวิธี VRP หลังการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ มีระยะทาง ค่าใช้จ่ายและเวลาว่างงานต ่ าที่สุด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการจดัเส้นทางการเดินทางพนักงานขายที่ใช้อยู่ใน
ปจัจุบ ัน สามารถลดระยะทางลงได้ 5.23% ค่าใช้จ่ายลดลงคิดเป็น 
5.77% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายของการท างานล่วงเวลา เวลาว่างงานลดลง 
55.04% และผลการศกึษาเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา 

 แม้ว่าการจัดเส้นทางการเดินทาง mTSP ด้วยวิธี TSP โดย
แบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยวิธี K-Means Cluster Analysis และจดัล าดบัการ
เดินทางด้วย TSP จะให้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรณีศึกษา
ก าหนดแต่วธิดีงักล่าวสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัเส้นทาง
โดยลดเวลาว่างงานได ้ 

6. ข้อเสนอแนะ 
 สามารถประยุกต์วิธีการศึกษา น้ีกับการศึกษาที่มีข้อจ ากัด
ความสามารถในการบรรทุกและความต้องการสินค้า และการศึกษาที่
ค านึงถงึปจัจยัอื่นที่อาจส่งผลต่อระยะทางและเวลาในการเดนิทาง  
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