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บทคัดยอ 

ปจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตรถยนตมีการแขงขันท่ีทวีความรุนแรง มากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบมายัง
อุตสาหกรรมตนน้ําท่ีตองปรับตัวตามการแขงขัน และปรับกลยุทธของตัวเองใหเขากับคูคา เพ่ือเปนการรักษา
สวนแบงตลาด ไมวาจะเปนกลยุทธทางดานคุณภาพ หรือตนทุน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานตนทุน จากการศึกษา
ระบบการจัดการขนสงสินคาในสวนของการจัดเสนทางการเดินรถของ บริษัทในกรณีศึกษา พบวา การจัดการ
เดินรถขนสงอาศัยประสบการณของพนักงานจัดเสนทาง สงผลใหการจัดเสนทางนั้นอาจจะไมกอใหเกิด
เสนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีกอให เกิดตนทุนนอยท่ีสุดในการเดินรถขนสง การศึกษาน้ีจึงทําการสรางโปรแกรมเพ่ือทํา
การคํานวณและจัดเสนทางการเดินรถดวย วิธีการหาคําตอบที่ดี ท่ีสุดหรือเอคแซคทอะโพรช (Exact 
Approach) เพ่ือเปนตัวชวยและเปนแนวทางใหพนักงานผูทําการจัดเสนทางการเดินรถนั้น โดยทําการเขียน
โปรแกรมดวยภาษาวิชวลเบสิค (Visual Basic) ผานทางโปรแกรมวิชวลสตูดิโอ 2005 และใชโปรแกรมไมโคร
ซอฟแอคเซส 2003 เปนโปรแกรมจัดทําฐานขอมูล ทําใหสามารถจัดเสนทางการเดินรถไดงายขึ้น อีกท้ังยังได
คําตอบท่ีมั่นใจไดวาเปนคําตอบท่ีดีท่ีสุดสําหรับการจัดเสนทาง การเดินรถในแตละวัน โดยพนักงานผูใช
โปรแกรมสามารถใสขอมูลการจัดสงท่ีตองการ จากน้ันโปรแกรมจะทําการคํานวณหาเสนทางท่ีกอใหเกิด
ตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด 10 อันดับเพ่ือใหผูใชเลือกใชงานตอไปได จากการใชโปรแกรมในการคํานวณคําตอบหรือ
เสนทางที่ดีท่ีสุดนี้ สงผลใหตนทุนของการจัดสงลดลงกวา 15 เปอรเซ็นจากตนทุนของเดิม ท้ังยังเพ่ิมความ
สะดวกขณะทําการจัดเสนทางและสามารถพิมมเอกสารเพ่ือแนบไปกับรถที่ทําการขนสงอีกดวย 
 
คําสําคัญ:  โปรแกรมชวยตัดสินใจ; การจัดตารางรถขนสง; โรงงานผลิตอะไหลรถยนต; วิธีการหาคําตอบที่ดี
ท่ีสุด; ตนทุนการขนสง 
 
1. ที่มาและความสําคัญของปญหา 

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตเปนอุตสาหกรรมหนึ่งท่ีมีการแขนขันคอนขางสูง ผูผลิตรถยนตไดนํากล
ยุทธในการแขงขันตางๆเขามาประยุกตใชในบริษัทของตนเองไมวาจะเปนการผลิตแบบลีน หรือ การผลิตแบบ
ทันเวลาพอดี การจัดการโซอุทาน ฯลฯ ซึ่งกลยุทธตางๆเหลาน้ีลวนแตสงผลกระทบมายังอุตสาหกรรมที่อยูตน
น้ํา หรือผูสงมอบของผูผลิตรถยนตตางๆ หนึ่งในนั้นไดแก บริษัทผูผลิตอะไหลรถยนตซึ่งจําเปนจะตองปรับตัว
ตามบริษัทผูผลิตรถยนตตางๆเหลาน้ันดวย บริษัทผูผลิตอะไหลรถยนตในกรณีศึกษาเชนเดียวกันตองปรับตัว
ตามการแขงขันและปรับกลยุทธของตัวเองใหเขากับคูคาเพ่ือเปนการรักษาสวนแบงตลาด ไมวาจะเปนกลยุทธ
ทางดานคุณภาพหรือตนทุน โดยเฉพาะอยางย่ิงดานตนทุนการขนสงท่ีปจจุบันตนทุนพลังงานสูงขึ้นมาก ดังจะ
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 เห็นไดจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีสูงขึ้นอยางตอเนื่อง การวางแผนการจัดรถขนสงจึงมีความจําเปนอยางย่ิง
เพ่ือใหเกิดตนทุนขนสงนอยท่ีสุดโดยท่ีลูกคายังคงไดรับสินคาตรงตามเวลาท่ีตองการ จากการศึกษาระบบการ
จัดการขนสงสินคาในสวนของการจัดเสนทางการเดินรถของ บริษัทในกรณีศึกษา พบวา การจัดการเดินรถ
ขนสงอาศัยประสบการณของพนักงานจัดเสนทาง เมื่อมีลูกคาท่ีตองสงของหนึ่งแหง ก็จะทําการจัดรถหนึ่งคัน
ไปสงลูกคา โดยมิไดคํานึงถึงลูกคาอื่นๆวาจะสามารถใชรถรวมกันหรือมีเสนทางรวมกันหรือไม หรืออาจมี
ลูกคาบางกลุมท่ีทําการสงรวมกันบางแตก็มิไดคํานึงถึงทุกๆเสนทาง อีกท้ังการเลือกรถเพื่อจัดสงสินคาน้ัน ทํา
การเลือกดวยความรูสึกและประสบการณของเจาหนาท่ีจัดรถขนสงเพียงอยางเดียว ทําใหการเลือกใชรถนั้น 
อาจจะเปนทางเลือกท่ีถูกหรือผิด กลาวคืออาจจะทําใหมีตนทุนท่ีต่ําหรือสูงมากก็ได อีกท้ังยังไมทราบเวลา
แนนอนที่ของจะถูกสงไปถึงลูกคาแตละแหง รวมถึงเวลากลับมาถึงบริษัทท่ีเปนจุดเริ่มตนอีกดวย  

ดวยเหตุนี้จึงเปนท่ีมาของการคิดหาวิธีการแกไขปญหา โดยใชระบบฐานขอมูลเปนตัวชวยเพ่ือสราง
โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือสนับสนุนตัดสินใจ เนื่องจากสามารถเปนวิธีท่ีทําใหการวางแผนการขนสง
สินคามีประสิทธิภาพสูงขึ้น [1] โดยโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจดังกลาวจะเปนโปรแกรมที่สามารถทําการ
แสดงรูปแบบการจัดรถและเสนทางท่ีเปนไปได โดยจะเนนถึงการรวมการสงสินคาไปยังลูกคาท่ีอยูในเสนทาง
เดียวกันเขาดวยกันโดยมุงเนนท่ีตนทุนการขนสงท่ีเกิดขึ้นมีมูลคานอย เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
เลือกใชและเสนทางของพนักงานท่ีทําการจัดการการขนสง ท้ังยังสามารถทราบตนทุนของการขนสงอีกดวย 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1. การจัดรถขนสง 
 การจัดรถขนสงสินคาจัดวาเปนปญหาท่ีจะตองมีการตัดสินใจซึ่งการตัดสินใจในการจัดรถขนสง

มีความซับซอนและหาคําตอบที่ดีท่ีสุดไดยาก [2] อยางไรก็ดีการจัดการการขนสงยังคงมีความจําเปนกับการ
ดําเนินงานและเปนปญหาท่ีมีนักวิจัยศึกษากันอยูเปนจํานวนมากดังจะเห็นไดจากงานวจิัย [1-6] ท้ังนี้เนื่องจาก
การขนสงสินคาเกี่ยวของกับตนทุนการดําเนินงานขององคกรโดยเฉพาะอยางย่ิงตนทุนโลจิสติกส [3] โดยท่ี
ตนทุนท่ีเกี่ยวของกับการขนสงสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภทตามพฤติกรรมของคาใชจายที่เกิดขึ้น [7] 
ไดแก 1) ตนทุนคงที่ซึ่งหมายถึง ตนทุนท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงใดๆตามการขนสง ไมวาจะประกอบการขนสง
หรือไมก็ตามจะตองเสียคาใชจายสวนนี้ 2) ตนทุนผันแปรซึ่งเปนตนทุนหรือคาใชจายที่จะมีการเปล่ียนแปลง
ไปตามการขนสง ถาทําการขนสงมากก็จะเสียคาใชจายมาก ถาไมทําการขนสงเลยก็ไมตองเสียคาใชจาย 3) 
ตนทุนรวม อันไดแกตนทุนหรือคาใชจายท่ีเกิดขึ้นสําหรับการขนสงหรือบริการตางๆหลายๆประเภทรวมกัน
โดยไมสามารถแยกไดวาตนทุนของการขนสงสินคาหรือบริการแตละชนิดมีตนทุนเทาไร และ 4) ตนทุนเท่ียว
กลับ หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายในการขนสงซึ่งเท่ียวกลับจําตองว่ิงรถเปลากลับซึ่งตองคิดคาใชจายในสวน
นี้รวมเขาไปดวย ซึ่งตนทุนในการขนสงสินคานี้มักจะเปนสวนหน่ึงของราคาสินคาซึ่งอาจสงผลใหราคาสินคา
สูงขึ้นโดยไมจําเปน และอาจสงผลใหบริษัทไมสามารถแขงขันกับบริษัทอื่นได [1] นอกจากนี้การจัดรถขนสง
ยังสงผลกระทบไปยังความพึงพอใจของลูกคาทางดานการสงมอบที่ตรงเวลาและรยะเวลาในการสงมอบ [3] 
ดวยเหตุนี้จึงมีงานวิจัยจํานวนหลายฉบับท่ีไดทําการศึกษาการจัดรถขนสงเพ่ือใหตนทุนรวมของการขนสงตํ่า
ท่ีสุด งานวิจัยตางๆเหลานั้นพยายามมองหาวิธีท่ีเหมาะสมในการคิดวิเคราะหปญหาการจัดเสนทางเดินรถ ซึ่ง
ปญหาในการจัดรถขนสงรวมไปถึงการจัดสินคาขึ้นรถวาจะจัดสินคาของลูกคารายใดขึ้นรถขนสงคันใด และจัด
เสนทางการเดินรถวาลูกคารายใดบางท่ีสามารถจัดขึ้นรถคันเดียวกันได 
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 2.2. วิธีการแกปญหารการจัดรถขนสง 
 ปญหาการจัดการเดินรถเปนปญหาที่พบเห็นไดโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่ง Dantzing and 

Ramser อางถึงใน [1] กลาวไววาถาบริษัทใหความสําคัญกับการจัดการการเดินรถและแกปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพจะชวยใหองคกรสามารถลดตนทุนของคาขนสงลงไดรอยละ 5 ถึงรอยละ 20 ในการแกไขปญหา
การจัดเสนทางการขนสงสินคาจะเปนการคํานวณหาจํานวนเสนทางและจํานวนรถขนสงท่ีเหมาะสมในการ
จัดสงสินคาไปยังลูกคารายตางๆ โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะหาระยะทางรวมที่นอยท่ีสุดและใชตนทุนในการขนสง
นอยท่ีสุด ซึ่งในการหาคําตอบของปญหาสามารถแบงไดดังน้ี 

 2.2.1. การหาคําตอบแบบฮิวริสติก 
  การคนหาคําตอบที่อาศัยวิธีการทางฮิวริสติก (heuristic search) มีความความแตกตาง

จากการคนหาขอมูลแบบธรรมดาและแบบฮิวริสติกนั้นอยูท่ีการคนหาขอมูลธรรมดา ผูท่ีทําการคนขอมูล
จะตองตรวจสอบขอมูลทีละตัวทุกตัวจนครบ แตฮิวริสติกจะไมลงไปดู ขอมูลทุกตัว วิธีการนี้จะเลือกไดคําตอบ
ท่ีเหมาะสมใหกับการคนหา ซึ่งมีขอดีคือ สามารถทําการ คนหาคําตอบจาก ขอมูลท่ีมีขนาดใหญมาก ๆ ได 
แตมีขอเสียคือคําตอบท่ีไดเปนเพียงคําตอบที่ดี เทาน้ันไมแนวาจะดีท่ีสุด แตเนื่องจากวาปญหาในบางลักษณะ
นั้นใหญมาก และเปนไปไมไดท่ีจะทํา การคนหาดวยวิธี ธรรมดากระบวนการของฮิวริสติกจึงเปนส่ิงท่ีจําเปน
ในเร่ืองของฮิวริสติกน้ัน [8] นอกจากจะมีการคนหาแบบฮิวริสติกแลวยังมีอีกส่ิงหนึ่งท่ีสําคัญคือ ฮิวริสติก
ฟงกชัน (heuristic function) ซึ่งหมายถึงฟงกชันท่ีทําหนาท่ีในการวัดขนาดของความเปน ไปไดในการ
แกปญหาซ่ึงจะแสดงดวยตัวเลข   วิธีการดังกลาวจะกระทําไดโดยการพิจารณาถึงวิธีการตาง ๆ ท่ีใชในการ
แกปญหา ณ สถานะหน่ึงวาจะสามารถแกปญหาไดตามท่ีตองการหรือไม โดยกําหนดเปนนํ้าหนักท่ีใหกับการ
แกปญหาของแตละวิธี นํ้าหนักเหลานี้จะถูกแสดงดวยตัวเลขที่กํากับไวกับโหนดตาง ๆ ในกระบวนการคนหา 
และคาเหลานี้จะเปนตัวท่ีใชในการประมาณความเปนไปไดวาเสนทางที่ผานโหนดนั้นจะมี ความเปนไปไดใน
การนําไปสูหนทางการแกปญหาไดมากนอยแคไหน จุดประสงคท่ีแทจริงของฮิวริสติกฟงกชันก็ คือ การกํากับ
ทิศทางของกระบวนการคนหา เพ่ือใหอยูในทิศทางท่ีไดประโยชนสูงสุด [8] โดยการบอกวาควรเลือกเดินเสน
ทางไหนกอน ในกรณีท่ีมีเสนทางมากกวาหนึ่งเสนทางตองเลือกกระบวนการคนหาแบบฮิวริสติก โดยปกติ
แลวจะตองอาศัยฮิวริสติกฟงกชัน ทําใหการแกปญหาหนึ่ง ๆ จะดีหรือไม ก็ขึ้นอยูกับฮิวริสติกฟงกชันดังนั้น
การคนหาแบบนี้จึงไมมีอะไรเปนหลักประกันวาจะไดส่ิงท่ีไมดีออกมา ซึ่งในงานวิจัยตางๆก็พยายามคิดคนวิธี
ทางฮิวริสติกสท่ีแตกตางกันออกไป ตัวอยางเชน วิธี saving [2, 3, 6] โดย Clark and Wright และวิธี Tabu 
โดย Osman ซึ่งอางอิงใน [2] ซึ่งวิธีการทางฮิวริสติกสนี้มีขอดีตรงท่ีสามารถทําการแกปญหาไดอยางรวดเร็ว 
และสามารถแกปญหาท่ีมีขนาดใหญได แตคําตอบท่ีไดจากวิธีทางฮิวริสติกสอาจไมใชคําตอบท่ีดีท่ีสุด [1] 

 2.2.2. การหาคําตอบแบบเจเนติกแอลกอริธึม (Genetic Algorithm) 
  การหาคําตอบแบบเจเนติกแอลกอริธึม (Genetic Algorithm) ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งของ

ฮิวริสติก โดยวิธีการดังกลาวมีแนวความคิดในการคํานวณดังนี้คือ ใหกําหนดตัวอยางของคําตอบขึ้นมา
จํานวนหนึ่ง แลวเลือกคําตอบบางคําตอบท่ีมีผลลัพธคอนขางดีมาทําการปรับปรุง (รูปท่ี 1) โดยการผสมผสาน
กันระหวางคาคําตอบแตละตัว มีการพยายามดึงสวนดีของแตละคําตอบออกมาเพ่ือสรางคําตอบใหม หรือ
เปรียบเสมือนการหาพอพันธุแมพันธุมาทําการสรางลูกผสมท่ีมีคุณสมบัติดีขึ้นนั่นเอง [8] จากนั้นจึงทําการ
เลือกคําตอบจากรุนลูกท่ีมีคาผลลัพธท่ีดีท่ีสุดมาใชเปนคําตอบสุดทายในการจัดเสนทางการเดินรถ (รูปท่ี 2) 
หรือบางโปรแกรมอาจมีการคํานวณหาคาคําตอบไปถึงรุนหลานหรือไกลกวาน้ัน ซึ่งนี่เปนท่ีมาของชื่อเจเนติก
แอลกอริธึม ถึงแมวาการใชการคํานวณแบบเจเนติดแอลกอรึธึมจะมีขอดีตรงที่สามารถใชคนในการคํานวณได 

152



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 ใชเวลาไมมากในการคํานวณ และผลที่ไดใหคาคําตอบท่ีคอนขางดี แตพบวาคาคําตอบท่ีนํามาใชนั้น อาจจะ
ไมใชคําตอบท่ีดีท่ีสุดในการจัดเสนทางการเดินรถก็ไดท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ในชวงการกําหนดตัวอยางคําตอบ
หรือรุนพอแมนั้น อาจจะไมครอบคลุมถึงคาคําตอบท่ีดีท่ีสุดได เปนผลสงใหรุนลูกท่ีออกมาไมใชรุนลูกท่ีดีดวย
เชนกัน หรือในชวงการสรางคําตอบใหม หรือรุนลูกนั้น อาจจะดึงเอาสวนดีของรุนพอแมมาไมหมดหรือ
บางครั้งสวนดีเหลานั้นกลับไปอยูในกลุมของพอแมท่ีใหผลลัพธไมดี จึงไมไดรับการพิจารณาตอ ทําใหไมได
คําตอบท่ีดีท่ีสุดจริงๆ ทําใหคําตอบท่ีไดมานั้นอาจจะไมใชคําตอบท่ีดีท่ีสุดจริงๆ [8] 

 

 
 

รูปท่ี 1: การสรางตัวอยางคําตอบเพื่อคัดเลือกหาคําตอบท่ีใชในการปรับปรุง 
 

 
 

รูปท่ี 2: การสรางคําตอบใหมจากคําตอบท่ีกําหนดขึ้นเบ้ืองตน และเลือกใชคําตอบท่ีมีผลลัพธดีท่ีสุดจากรุนลูก 
 

 2.2.3. วิธีการหาคําตอบท่ีดีท่ีสุด (Exact Approach) 
  วิธีการหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดเปนอีกวิธีหน่ึงท่ีนิยมใชในการจัดตารางรถขนสง โดยเฉพาะ

ในการจัดรถขนสงท่ีมีจํานวนรถขนสงจํากัด และจํานวนลูกคาท่ีจะทําการจัดสงแนนอน และมิติในการคํานวณ 
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+ 

คําตอบท่ี 5 

คําตอบท่ี 1 

คําตอบท่ี 2 
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= 
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 2 มิติ [9] โดยวิธีการนี้จะทําการคํานวณหาการแกปญหาทุกทางท่ีสามารถเปนไปได จนกวาจะพบคําตอบที่ดี
ท่ีสุด แตวิธีการหาคําตอบที่ดีท่ีสุดนี้อาจตองใชเวลาในการแกปญหานานมาก ท้ังนี้เนื่องจากปญหาของการจัด
เสนทางเดินรถเปนปญหาการโปรแกรมเชิงจํานวนเต็ม (Integer programming) จะทําใหไดคําตอบมากมาย
การหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดจากคําตอบท่ีมากมายเหลานั้นจึงตองใชเวลามาก ดังนั้นวิธีการหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดน้ีจึง
เหมาะสําหรับปญหาท่ีมีขนาดเล็กเทานั้น [1, 9] 
 
3. ขอมูลเบื้องตนสําหรับโปรแกรมในการจัดรถขนสงสินคาในกรณศีึกษา 

3.1.  การเก็บขอมูลเบ้ืองตนที่เกี่ยวของกับการจัดสงสินคาของแผนกจัดสงสินคา อันประกอบดวย 
 3.1.1.  ขอมูลสินคา 
  รายละเอียดของตัวสินคาแตละชนิดท่ีนํามาใชในการคิดคํานวณน้ําหนักและปริมาตร

สินคาในการขนสงสินคาของรถแตละคัน โดยขอมูลปริมาตรท่ีไดนี้ไดมาจากฝายจัดสงสินคา  
 3.1.2.  ขอมูลรายชื่อลูกคาและสถานที่ตั้ง 
  เปนขอมูลท่ีสําคัญในการจัดเสนทางการเดินรถขนสงสินคาเพราะจะทําใหทราบถึง 

จํานวนลูกคา สถานท่ีตั้ง และเง่ือนไขการสงสินคาในท่ีตางๆโดยมีจํานวนลูกคาท้ังส้ิน 36 ราย  
 3.1.3.  ขอมูลท่ัวไปของแผนกจัดสงสินคา 
  บุคลากรภายในแผนกจัดสง มีท้ังหมด 19 คน ประกอบดวยเจาหนาท่ีทํางานประจํา

สํานักงาน 3 คน พนักงานขับรถสงสินคา 10 คน พนักงานติดรถสงของ 2 คน พนักงานขับรถโฟคลิฟ 1คน 
พนักงานขับรถตู 1 คน และพนักงานขับรถทั่วไป 2 ในสวนของยานพาหนะที่ใชในการขนสงสินคาใหลูกคามี
ท้ังหมด 9 คัน ประกอบดวย รถยนตบรรทุก 4 ลอขนาดเล็กจํานวน 3 คัน รถยนตบรรทุก 4 ลอขนาดใหญ
จํานวน 2 คัน และรถยนตบรรทุก 6 ลอจํานวน 4คัน และภาชนะบรรจุสินคาท่ีแตกตางกันท้ังส้ิน 11 รูปแบบที่
มีขนาดบรรจุ ปริมาตรบรรจุและน้ําหนักท่ีแตกตางกันซึ่งสงผลตอการบรรทุกสินคาขึ้นรถขนสง 

 3.1.4. กระบวนการในการจัดสงสินคา 
  1) ฝายวางแผนรับคําส่ังซื้อจากลูกคา  
  2) ฝายวางแผนแปลงขอมูลเปนเอกสารที่ใชภายในบริษัทโดยจะจัดทําเอกสารออกเปน

สําเนาสามชุด โดยชุดแรกใหฝายบัญชีออกบิลตามรายการสินคาท่ีทําการจัดสง ชุดท่ีสองและสามใสไวในกลอง
เอกสาร (Waiting Post) ใหฝายคลังสินคา (Warehouse) และฝายจัดสงมาทําการดึงขอมูลไปใชงาน 

  3) พนักงานคลังสินคานําขอมูลการส่ังซื้อจัดสินคาออกจากคลังตามรายการของลูกคา 
  4) พนักงานฝายจัดสงนําขอมูลการส่ังซื้อมาทําการวางแผนการใชรถ และกําหนด

เสนทางการเดินรถ รวมถึงลําดับการสง และเวลาท่ีตองทําการสง จากน้ันพนักงานในแผนกจัดสง จัด-สินคา
ขึ้นรถขนสงตามแผนที่วางไวในวันท่ีตองสงสินคา 

  5) ทําการสงสินคาถึงลูกคาตามสถานท่ี เวลา และเสนทางตามแผนที่ฝายจัดสงวางไว
โดยขั้นตอนท้ังหมดสามารถแสดงไดดังแผนภาพรูปท่ี 3 

3.2. การคํานวณหาคําตอบที่เปนไปได โดยทั่วไปการบริหารหรือการจัดการการขนสงมักไมนิยม
การหาคาคําตอบที่เปนไปไดท้ังหมดโดยวิธีหาคําตอบที่ดีท่ีสุด (Exact approach) เนื่องจากวาหากมีจํานวน
ลูกคามาก จะทําใหเสียเวลาไปกับการหาคําตอบท่ีเปนไปไดนี้มากเกินความจําเปน จนอาจสงผลกระทบ
โดยตรงตอเวลาการจัดสงสินคาได แตในปจจุบันการหาคําตอบท่ีเปนไปไดนั้น ใชเวลาเพียงไมกี่นาทีก็สามารถ
ท่ีจะไดคําตอบท้ังหมดไดโดยอาศัยคอมพิวเตอรเปนตัวชวยคํานวณ อีกท้ังบริษัทมีการจัดสงสินคาทุกวันโดย
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 การจัดสงทุกวันนั้นจะทําใหลูกคารวมที่เยอะสามารถแจงยอยเปนรายวันไดนอยลง วิธีการน้ีจะใหคาคําตอบท่ี
ดีกวาวิธีการทางฮิวริสติก 

 

 
 

รูปท่ี 3: แผนภูมิการไหลกระบวนการจัดสงสินคา 
 
 3.2.1. การตัดคําตอบดวยขอจํากัด (constrain) นั้นจะกําจัดคําตอบท่ีเปนไปไดเบ้ืองตนแตไม

เปนไปตามขอจํากัดออก โดยตัวอยางขอจํากัดเชน 1) ตองไปสงลูกคาท่ี 3 กอนเทาน้ัน 2) ตองไปรับของที่ซัพ
พลายเออรเปนท่ีสุดทายกอนกลับ 3) รถตองออกเวลา 8.00 น. 4) รถถึงลูกคาท่ี 4 เวลา 11.00 น. 5) รถคันท่ี 
2 เสีย 6) กําหนดเสนทางบางเสน   

 3.2.2. การเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบดังกลาวนี้จะเปนการเปรียบเทียบระยะทางรวมของแต
ละคําตอบโดยคาคําตอบเหลาจะยังคงแสดงคําตอบท่ีโดนตัดออกไปจากขอจํากัดดวย เนื่องจากคาคําตอบที่ได
นั้นอาจจะมีความคุมคามากจนกระทั่งอาจมีการปรับแกขอจํากัดบางประการเพื่อใหคําตอบน้ีเปนไปไดในท่ีสุด 

 3.2.3. การคํานวณตนทุน ในการคํานวณตนทุนจะเปนการคํานวนและแสดงตนทุนท่ีเกิดขึ้น
จากแตละคําตอบเพ่ือประกอบการตัดสินใจ อีกท้ังยังสามารถนําตนทุนท่ีเกิดขึ้นนี้ไปแยกตามสินคาแตละชนิด
ในการขนสงทําใหรูถึงตนทุนท่ีแทจริงของการขนสงสินคาแตละชนิดได โดยอาจจะเปนประโยชนตอการ
กําหนดราคาสินคาหรืออ่ืนๆ ตอไป 

3.3. การเก็บขอมูลระยะทางของแตละเสนทางโดยใชโปรแกรมกูเกิลเอิรธ (Google Earth) ท่ีเปน
โปรแกรมระบบบอกตําแหนงบนพ้ืนโลก สาเหตุท่ีเลือกกูเกิลเอิรธเปนโปรแกรมในการหาระยะทางเนื่องจาก 
อันดับแรกคือโปรแกรมกูเกิลเอิรธมีหลายรุน (version) ดวยกันและหนึ่งในนั้นก็คือฟรีเวอรชั่น ซึ่งสามารถหา
ดาวนโหลดไดท่ัวไปจากเว็บไซตตางๆบนอินเตอรเน็ต ถัดมาโปรแกรมระบบบอกตําแหนงบนพ้ืนโลกอ่ืนๆท่ีมี
ฟรีเวอรชั่นไมมีความละเอียดในการระบุสถานท่ีเพียงพอ ทําใหไมสามารถระบุตําแหนงจริงๆ หรือตําแหนงท่ี
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 ใกลเคียงกับท่ีตองการได แตดวยพินแอพพลิเคชั่น (Pin Application) ของกูเกิลเอิรธ สามารถที่จะระบุ
ตําแหนงท่ีตองการไดเองโดยใช หมุด (pin) เปนตัวกําหนดตําแหนง และทําการตั้งชื่อตําแหนงนั้นๆ และเมื่อ
กําหนดหมุด  ตามจุดท่ีตองการตางๆไดครบถวนก็สามารถที่จะหาระยะทางจากหมุดหรือจุดตางๆไดดวย 
ไดเรคชั่นแอพพลิเคชั่น (Directions Application) ดังแสดงในรูปท่ี 4 เหตุผลสุดทายคือโปรแกรมกูเกิลเอิรธ
แสดงภาพกราฟฟกดวยภาพถายจริงจากดาวเทียม ทําใหสามารถระบุสถานท่ีจริงไดสะดวกย่ิงขึ้น  

 

 
 

รูปท่ี 4: ตัวอยางการใชโปรแกรมกูเกิลเอิรธแสดงคําอธิบายเสนทาง และระยะทาง 
 
ซึ่งเมื่อทําการเก็บขอมูลระยะทางของแตละเสนทางโดยใชโปรแกรมกูเกิลเอิรธแลวจะไดตารางขอมูล

ระยะทางระหวางลูกคารายตางๆโดยในแนวตั้งแสดงสถานที่เริ่มตนท่ีจะทําการวัดระยะทางและในแถว
แนวนอนแสดงสถานที่ส้ินสุดในการวัดระยะทาง ขอมูลระยะทางระหวางสถานที่ในแตละชองนั้นมีหนวยเปน
กิโลเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 5  

 

 
 

รูปท่ี 5: ตัวอยางตารางขอมูลระยะทางที่ไดจากโปรแกรมกูเกิลเอิรธ 
 
3.4. การประมาณเวลาการเดินทางจัดสงสินคา การคํานวณหาเวลาการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีก

จุดหนึ่งไดนั้น จําเปนท่ีจะตองรู 2 อยางคือ ระยะทางระหวาง 2 จุดนั้นซึ่งไดจากขอ 3.5 และความเร็วในการ
เดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ซึ่งขอมูลความเร็วรถวิ่ง จะศึกษามาจากเอกสารเท่ียววิ่งรถประจําวัน โดย
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 ดูจากเวลาเขา-ออกของรถสงของแลวนํามาทําการคํานวณการประมาณความเร็วเฉล่ียในการขับรถจัดสงสินคา
จากตัวอยางที่ไดทําการศึกษาดังนี้ ระยะทางระหวางโรงงานถึงลูกคา1 คือ 32 กิโลเมตร รถออกเดินทางจาก
โรงงานเวลา 10:30 น. ถึงลูกคา1 เวลา 11:25 น. ทําการสงของ 40 นาทีดังนั้น ระยะเวลา 55 นาที วิ่งรถได
ระยะทาง 32 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นความเร็วเฉล่ียท่ีใชในการขับรถ คือ (32x60)/55 = 34.9 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง เมื่อไดความเร็วและระยะทางในการเดินทางแลวนํามาทําการคํานวณเวลาที่ใชในการเดินทางจากจุด
หนึ่งไปอีกจุดหนึ่งไดดังแสดงตัวอยางในรูปที่ 6 

 

 
 

รูปท่ี 6: ตัวอยางระยะเวลาในการเดินทาง 
 
3.5. ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานของแผนกจัดสง แสดงดังรูปท่ี 7 จะเห็นไดวาดัชนีชี้วัด คือ มูลคาการ

ขนสงเทียบกับยอดขายไมใหเกิน 0.7 % และคาใชจายในการขนสงสินคาในการวิเคราะหในดัชนีนี้ คือ คาแรง
พนักงาน (แผนกรถยนต) คาทางดวน คาน้ํามัน คาซอมบํารุง โดยมีแคเพียง 4 ตัวนี้ 

 

 
 

รูปท่ี 7: ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานของแผนกจัดสง 
 

3.6. การคํานวณคาใชจายในการขนสงเพ่ือจัดทําดัชนีชี้วัดในการตัดสินใจเลือกรถขนสง เสนทาง
และการจัดรถขนสง สามารถแบงเปนตนทุนได 2 สวน ดังนี้ 

 3.6.1. ตนทุนคงท่ี อันประกอบดวยคาแรงพนักงานขับรถ คาตออายุ พ.ร.บ. รถยนตรายป คา
ทําประกันภัยรถยนตประจําป และคาเส่ือมราคารถขนสง 

 3.6.2. ตนทุนแปรผัน ไดแก คาน้ํามัน คาซอมบํารุงท้ังเชิงปองกันและแกไข และคาทางดวน 
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  การคํานวณหาคาใชจายในท่ีนี้เปนการประมาณเพ่ือเปนขอมูลสวนหนึ่งในชวยในการตัดสินใจ
ในการวางแผนการเดินรถสงของ คาใชจายในการคํานวณนี้เปนคาใชจายท่ีคิดเปนบาทตอกิโลเมตรตอวัน เพ่ือ
เปนการเปรียบเทียบแสดงในโปรแกรมวา เสนทางเดินรถเสนไหนมีคาใชจายในการเดินทางต่ําสุด 

 
4. โปรแกรมชวยตัดสินใจในการจัดรถขนสงสินคา 

ในการออกแบบโปรแกรมชวยตัดสินใจในการจัดรถขนสงสินคานี้จะตองมีการออกแบบทั้งฐานขอมูล 
และตัวโปรแกรมที่ใชในการส่ือสารกับผูใชงานในการจัดรถขนสง ในสวนของระบบฐานขอมูลนี้ใชโปรแกรมไม
โครซอฟแอคเซส (Microsoft Access) เปนโปรแกรมในการจัดทําฐานขอมูลและจัดเก็บขอมูล โดยระบบ
ฐานขอมูลท่ีทําขึ้นนี้ ไดรวบรวมเฉพาะขอมูลท่ีจําเปนตองใชในการประมวลผลของโปรแกรมเทานั้น เพ่ือ
ปองกันไมใหระบบฐานขอมูลมีขนาดใหญเกินไป โดยขอมูลจะประกอบดวยตารางจํานวน 6 ตาราง ไดแก  

 - ตารางขอมูลรถขนสง  
 - ตารางขอมูลภาชนะบรรจุสินคา 
 - ตารางขอมูลสินคา  
 - ตารางแสดงการบรรจุสินคาในภาชนะ  
 - ตารางแสดงขอมูลลูกคา และ 
 - ตารางแสดงขอมูลระยะทางระหวางคูของสถานท่ี 
 
4.1. การคํานวณหาคาคําตอบของโปรแกรม 
 การหาคําตอบท่ีเหมาะสมดวยวิธีการหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดหรือเอ็กแซคทอะโพรชนี้ จะทําการหา

คําตอบที่เปนไปไดท้ังหมดกอน จากนั้นจึงหาผลลัพธของแตละคําตอบ แลวดูวาคําตอบใดใหคาผลลัพธท่ีดี
ท่ีสุด จึงเลือกคําตอบนั้นเปนแนวทางในการจัดเสนทางการเดินรถขนสงตอไป ซึ่งทําใหคาคําตอบท่ีดีท่ีสุดท่ี
อาจจะสูญหายไดดวยวิธีทางฮิวริสติกนั้น จะถูกคนพบท้ังหมดเนื่องจากทําการหาคาคําตอบทุกกรณีท่ีเปนไป
ได ดังนั้นทุกคําตอบจึงถูกคํานวณและสรางขึ้นมาท้ังหมด กอนจะทําการหาผลลัพธของแตละคําตอบเพ่ือ
เรียงลําดับตามดัชนีชี้วัดท่ีสนใจซึ่งในท่ีนี้คือตนทุนในการขนสง 

 4.1.1.  การประมวลผลเพื่อหาคําตอบ เปนการประมวลผลเพื่อสรางคําตอบท่ีเปนไปไดท้ังหมด 
โดยจะมีการจัดเรียงลําดับของขอมูลใหมทุกรูปแบบที่ไมซ้ํากัน เชน ถามีรถท่ีใชงานได 3 คันคือ A B และ C 
จะเลือกลําดับการใชงานของรถได 6 รูปแบบไดแก A -> B -> C / A -> C -> B / B -> A -> C / B -> C -> A 
/ C -> A -> B และ C -> B -> A ตัวอยางรูปแบบที่เปนไปไดของคําตอบในแตละกลุมดังแสดงในตารางที่ 1 
และตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 1: ตัวอยางรูปแบบท่ีเปนไปไดของรถ 

จํานวนลูกคาท่ีตองไปสง 
รูปแบบที่ 

รถคันที่ 1 รถคันที่ 2 
1 0 3 
2 1 2 
3 2 1 
4 3 0 

158



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

  
ตารางที่ 2: ตัวอยางรูปแบบท่ีเปนไปไดของลูกคา 

ลูกคาลําดับท่ี 
รูปแบบที่ 

 1 2 3 
1 A B C 
2 A C B 
3 B A C 
4 B C A 
5 C A B 
6 C B A 

 
 4.1.2. การคํานวณน้ําหนักและปริมาตร เปนการคํานวณน้ําหนักและปริมาตรของสินคาท่ีสงให

ลูกคาแตละเจา โดยมีขั้นตอนคือ รับขอมูลจํานวนสินคาจากผูใชโปรแกรม (หนวยการส่ังเปนกลอง) รับขอมูล
น้ําหนักสินคาตอชิ้นและน้ําหนักกลองจากฐานขอมูล แลวทําการคํานวณน้ําหนักของสินคาแตละชนิดของ
ลูกคาแตละราย จากนั้นหาน้ําหนักรวมของสินคาทุกชนิดท่ีลูกคาเจานั้นส่ังโดยการนํานํ้าหนักรวมของสินคาแต
ละชนิดของลูกคาเจานั้นๆ มารวมกัน จะไดเปนน้ําหนักรวมของสินคาท่ีลูกเจานั้นส่ังในวันนั้น และทํา
เชนเดียวกันกับปริมาตรบรรทุกในการขนสง 

 4.1.3. การครอสขอมูลเพ่ือหาคําตอบ เปนการครอสไขวกันระหวางแมทริกของคําตอบสอง
แมทริกดังรูปท่ี 8 โดยการครอสของแมทริก เปนการสรางคําตอบการจับคูระหวาง การเรียงสับเปล่ียนลําดับ
การใชรถ และก่ีเรียงสับเปล่ียนลําดับการบรรทุกสินคาของลูกคาแตละเจาขึ้นรถ ตัวอยางเชน มีรถสองคันคือ 
A และ B มีลูกคาท่ีตองสงของใหคือ ลูกคา a และ b จะไดคําตอบในการจัดของขึ้นรถดังนี้ 

 

 
 

รูปท่ี 8: ลักษณะการครอสของแมทริก 
 
  กรณีท่ี 1 บรรทุกสินคา a กอน b บนรถ A กอน B กรณีท่ี 2 บรรทุกสินคา a กอน b 

บนรถ B กอน A กรณีท่ี 3 บรรทุกสินคา b กอน a บนรถ A กอน B กรณีท่ี 4 บรรทุกสินคา b กอน a บนรถ 
B กอน A โดยมีขอจํากัดคือปริมาตรและน้ําหนักของสินคา ตองไมเกินปริมาตรและกําลังการบรรทุกของรถ
โดยสินคาของลูกคาแตละเจาจะไมแยกจากกัน 

 

1 
 
2 
 
3 
 
4 

1 

 
2 
 
3 
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 ตารางที่ 3: ตัวอยางผลลัพธจากการครอสโปรดักส (Cross Product) 
ลูกคาท่ีตองไปสง(ตามลําดับ) 

รูปแบบรถท่ี รูปแบบลูกคาท่ี รถคันที่ 1 รถคันที่ 2 
1 1 - A-B-C 
1 2 - A-C-B 
1 3 - B-A-C 
1 4 - B-C-A 
1 5 - C-A-B 
1 6 - C-B-A 
2 1 A B-C 
2 2 A C-B 
2 3 B A-C 
2 4 B C-A 
2 5 C A-B 
2 6 C B-A 
| | | | 
| | | | 
| | | | 

 
 4.1.4. การตัดขอจํากัดการบรรทุกซึ่งไดแก ขอจํากัดระหวางรถบรรทุกสินคากับลูกคา 

ตัวอยางเชน มีการกําหนดวา สินคาของลูกคา a ตองขนดวยรถขนสง A เทาน้ันทําใหกรณีของคําตอบอื่นๆ ท่ี
สินคาของลูกคา a ไมไดถูกขนสงดวยรถ A จะถูกตัดท้ิงไป 

 4.1.5. การคํานวณระยะทาง เวลาแตละเสนทางและชวงของเสนทาง และตนทุนการขนสง เพ่ือ
ใชในการตัดสินใจกําหนดเสนทางท่ีส้ันท่ีสุดในการสงสินคาไปยังกลุมลูกคา และมีตนทุนในการขนสงต่ําท่ีสุด 

 
4.2. หนาตางและการทํางานโปรแกรม 
 ในสวนของโครงสรางและการทํางานของโปรแกรมชวยตัดสินใจ ไดทําการเขียนโปรแกรมดวย

ภาษาวิชวลเบสิค (Visual Basic) ผานทางโปรแกรมวิชวลสตูดิโอ Visual Studio 2005 โครงสรางโปรแกรม
ชวยตัดสินใจในการจัดรถขนสงสามารถอธิบายโดยอาศัยแผนภาพแสดงขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม 
(Flow Chart) โดยแผนภาพแสดงขั้นตอนการทํางานนี้จะอธิบายการทํางานของแตละหนาตางของโปรแกรม 
เพ่ือใหเขาใจการทํางานของโปรแกรมมากยิ่งขึ้น 

 4.2.1. หนาตางการเลือกฐานขอมูล 
  ในตอนเริ่มตนการทํางาน ผูใชจะตองเลือกฐานขอมูลท่ีจะนํามาใชในการคํานวณของ

โปรแกรม โดยฐานขอมูลตองมีขอมูลครบถวนตามท่ีโปรแกรมตองการเทาน้ัน ดังแผนภาพรูปท่ี 9 และหากทํา
การเลือกฐานขอมูลและตารางขึ้นมาไดอยางถูกตอง หนาจอแรกของโปรแกรมดังแสดงในรูปท่ี 10 จะปรากฏ
ขึ้นเพ่ือการใชงานในขั้นตอนการจัดรถขนสงตอไป 
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รูปท่ี 9: แผนภาพการไหลและหนาตางของการเลือกฐานขอมูล 
 

 
 

รูปท่ี 10: หนาตางแรกของโปรแกรม 
 
 

เลือกฐานขอมูลที่จะใชงาน 

กรอกช่ือของ
ตารางขอมูลลูกคา
ของฐานขอมล 

กรอกช่ือของ
ตารางขอมูล
ระยะทางของ
ฐานขอมูล 

กรอกช่ือของ
ตารางขอมูลสินคาของ

ฐานขอมูล 

กรอกช่ือของตารางขอมูล
ภาชนะของฐานขอมูล 

กรอกช่ือของ
ตารางขอมูลกลองและ
สินคาของฐานขอมูล 

กรอกช่ือของตารางขอมูล
รถของฐานขอมูล 

ตรวจสอบช่ือตาราง 

ไปหนาตางถัดไป 

ช่ือตารางผิด 

ช่ือตารางถูกตอง 
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  4.2.2.  หนาตางการเลือกรถท่ีใชจะใชงาน 
  หนาตางการเลือกรถท่ีจะใชงาน จะใหผูใชสามารถกําหนดไดวา จะใหโปรแกรมนํา

ขอมูลของรถคันใดบางมาคํานวณ สาเหตุท่ีใหผูใชเลือกรถท่ีจะใชงานได เนื่องจาก ในแตละวันนั้นอาจจะมีรถ
คันหนึ่งคันใดเสีย หรือไมอาจใชงานไดรวมอยูดวย อีกท้ังในหนาตางนี้ ผูใชยังสามารถกําหนดเวลาออก
เดินทางของรถขนสงไดอีกดวย โดยลําดับการทํางาน จะแสดงใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นดังแผนภาพรูปท่ี 11 
 

 
 

รูปท่ี 11: แผนภาพการไหลและหนาตางของการเลือกรถท่ีจะใชงาน 
 
 4.2.3. หนาตางการกําหนดลูกคาและสินคา 
  ในหนาตางนี้ ผูใชจะตองกําหนดลูกคา และส้ินคาท่ีตองสงในวันนั้นๆ โปรแกรมมีกลอง

ขอความที่ชวยในการคนหาลูกคาและสินคา โดยลูกคาสามารถพิมพอักษรตัวแรกของสิ่งท่ีตองการคนหา 
โปรแกรมจะทําการกรองขอมูลใหเหลือเพียงท่ีลูกคาตองการ ทําใหงายตอการเลือกขอมูล จากนั้นผูใชตอง
กําหนดปริมาณสินคาท่ีตองจัดสง และเพ่ิมขอมูลนั้นลงในรายการการสงสินคา ดังแสดงใหเห็นตามรูปท่ี 12 

 4.2.4. หนาตางการกําหนดเวลาการรับสินคาของลูกคา 
  สําหรับหนาตางการกําหนดเวลานี้ ผูใชจะตองกําหนดเวลาในการรับสินคาของลูกคา 

โดยใหผูใชกําหนดเวลาเปนชวงเวลาที่ลูกคาตองการใหสินคาถูกสงถึงมือ ตัวอยางเชน ลูกคาตองการสินคา
ในชวง 10:00 AM - 1:00 PM ผูใชก็สามารถกําหนดเวลาดังกลาวลงไปในโปรแกรมได ลําดับขั้นตอนการ
ทํางานของโปรแกรมสามารถแสดงไดดังแผนภาพรูปท่ี 13 

 4.2.5. หนาตางแสดงผลคําตอบสิบรูปแบบการจัดรถที่ตนทุนการขนสงนอยท่ีสุด 
  หนาตางนี้เปนหนาตางแสดงผลคําตอบสิบรูปแบบ ท่ีมีตนทุนนอยท่ีสุดจากรูปแบบ

ท้ังหมด โดยเรียงจากตนทุนนอยสุดไปมากสุด และแสดงเสนทางที่รถแตละคันจะตองวิ่ง โดยมีปุมท่ีผูใช
สามารถกดเพื่อดูรายละเอียดของแตละรูปแบบได อีกท้ังผูชสามารถบันทึกขอมูลในหนาตางนี้ไดในรูปแบบ
เอกสารดอทเอ็กเอ็มแอล (.xml) รายละเอียดการทํางานของหนาตางนี้แสดงไดดังรูป 14 และ 15 

 

ผูใชทําการเลือกรถที่ตองการใชงาน 

กําหนดเวลาออกของรถขนสง 

ไปหนาตางถัดไป 

แสดงขอมูลรถขนสง 
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รูปท่ี 12: แผนภาพการไหลและหนาตางของการกําหนดลูกคาและสินคา 

 

 
รูปท่ี 13: แผนภาพการไหลและหนาตางของการกําหนดเวลาการรับสินคาของลูกคา 

เลือกลูกคาที่ตองการกาํหนดชวงเวลาในการสง
สินคาถึงมือลูกคาจากรายการการสงของ 

กําหนดเวลาเร็วที่สุดทีลู่กคาตองการใหสงสินคา 

กําหนดเวลาชาที่สุดทีลู่กคาตองการใหสงสินคา 

บันทึกชวงเวลาทีท่ําการจัดสงสินคาถึง
มือลูกคาลงในรายการการสงของ 

กําหนดเวลาครบ
ทุกลูกคา 

คํานวณผล 

ไมใช 

ใช 

เลือกลูกคาที่ตองการเพิ่มสินคา
ลงในรายการการสงสินคา 

เลือกสินคาของลูกคาที่ทําการ
เลือกไวกอนหนา 

กําหนดปริมาณของสินคาที่
ตองการสง 

เพิ่มขอมูลสินคาลงในรายการ
การสงสินคา 

ครบทุกรายการ
ของลูกคานัน้ๆ 

ครบทุกรายการ
การสงสินคา 

ไปหนาตางถัดไป 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 
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รูปท่ี 14: แผนภาพการไหลและหนาตางแสดงผลคําตอบสิบรูปแบบการจัดรถที่ตนทุนการขนสงนอยท่ีสุด 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 15: แผนภาพการไหลและหนาตางแสดงผลของการจัดเสนทางและลําดับการเดินรถของรูปแบบตางๆ 

 
 4.2.6. หนาตางแสดงผลของการจัดเสนทางและลําดับการเดินรถของรูปแบบตางๆ 
  จากรูปท่ี 15 หนาตางนี้จะแสดงผลของการจัดเสนทางและลําดับการเดินรถของแตละ

รูปแบบ โดยจะแสดงในลักษณะของรายงาน โดยจะแสดงผลรวมของตนทุนในการขนสงของรูปแบบคําตอบ
นั้นๆ และยังแสดงรายละเอียดของเสนทาง และเวลาท่ีรถแตละคันจะตองว่ิงไป รวมถึง ระดับการบรรทุก เวลา
รวม ระยะทางรวม และตนทุนรวมของรถที่ถูกใชงาน ผูใชสามารถส่ังพิมพงานออกเปนเอกสารพีดีเอฟ (pdf 
file) ไดในหนาตางนี้ 

 
 

พิมพช่ือเอกสาร และเลือกที่จัดเก็บ 

กดปุมเซฟ (save) เพื่อทําการบนัทึก 

ผูใชกดปุมบนัทึกเพื่อทําการบนัทึก
ขอมูลในรูปแบบเอ็กเอม็แอล 

ผูใชเลือกรูปแบบของคําตอบเพื่อดู
รายละเอียดของรูปแบบนัน้ๆ 

กดปุมแสดงแบบละเอียด 
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  4.2.7. หนาตางการพิมพใบออกรถ 
  ดวยหนาตางการพิมพใบออกรถนี้ ผูใชสามารถเลือกรถแตละคันของรูปแบบคําตอบที่

ถูกเลือก เพ่ือจัดพิมพเอกสารการออกรถแตละคันของแตละวันได โดยเอกสารที่พิมพนี้ จะเปนเอกสารท่ีติดไป
กับรถขนสงสินคา เพ่ือใหพนักงานขับรถลงเวลาจริงท่ีไปถึงแตลูกคา และเวลาท่ีออกจากลูกคาแตละที่ได โดย
ผูใชตองทําตามลําดับขั้นตอนดังแผนภาพรูปท่ี 16 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 16: แผนภาพการไหลและหนาตางพิมพใบออกรถ 
 

4.3. การใชงานโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 
 นอกจากโปรแกรมชวยตัดสินใจในการจัดรถขนสงสินคานี้จะสามารถใชในการจัดรถขนสงสินคา

ดังแสดงในหัวขอ 4.2. แลว โปรแกรมนี้ยังมีหนาจอท่ีผูใชงานสามารถทําการจัดการฐานขอมูลได โดยผูใชงาน
สามารถปรับปรุงแกไขฐานขอมูลไดดวยในกรณีท่ีมีลูกคาเพ่ิมขึ้น ประเภทของสินคามีการเปล่ียนแปลงไป ซื้อ-
ขายรถขนสง หรือตนทุนในการขนสงสินคามีการเปล่ียนแปลงไป ผูใชงานสามารถทําการปรับปรุงฐาขอมูลได
จากโปรแกรมนี้ ตัวอยางหนาจอปรับปรุงฐานขอมูลดังแสดงในรูป 17-18 

 

รูปท่ี 17: (ซาย) หนาตางแกไขขอมูลลูกคา และ (ขวา) หนาตางแกไขขอมูลสินคา 

เลือกรถที่ตองการพิมพเอกสารออกรถ 

กดปุมพิมพใบออกรถ 
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รูปท่ี 18: หนาตางการแกไขขอมูลรถขนสง 
 
5. บทวิจารณและบทสรุป 

จากการดําเนินการสรางโปรแกรมชวยตัดสินใจในการจัดตารางการขนสงในโรงงานผลิตอะไหลรถยนต 
โดยไดมีการแบบออกและสรางโปรแกรมเพ่ือใชในการจัดตารางการขนสงสินคา รวมถึงระบบฐานขอมูลท่ีใช
สําหรับคํานวณในโปรแกรมทําใหการจัดตารางการเดินรถ สะดวกย่ิงขึ้น จากเดิมท่ีพนักงานท่ีทําการจัดตาราง
การเดินรถตองใชเอกสารขอมูลตางๆที่เปนกระดาษ ประกอบกับประสบการณมากมาย ในการจัดตารางการ
เดินรถแตละวัน อีกท้ังผลที่ออกมานั้น ไมสามารถทราบไดวาเปนผลที่ดีมากนอยเพียงใด ไดเพียงแคจัดตาราง
ใหสามารถเดินรถสงสินคาใหครบและทันเวลาแตละวันเทานั้น ฉะนั้นดวยโปรแกรมตัวนี้จึงเพ่ิมความสะดวกใน
การจัดตารางการเดินรถได รวมไปถึงการใชโปรแกรมนี้ยังสามารถลดปริมาณกระดาษท่ีใช และเวลาที่ตอง
คํานวณเสนทางดวย นอกจากนี้ผูใชโปรแกรมสามารถจัดตารางการขนสงดวยโปรแกรมที่มีการคํานวณอยาง
เปนระบบ โดยใชขอมูลจากระบบฐานขอมูลท่ีสามารถแกไข ปรับเปล่ียนใหเปนปจจุบันได แทนท่ีการจัดดวย
ประสบการณของพนักงานผูจัดเพียงอยางเดียว และเมื่อทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานโดยใชดัชนี้ชี้
วัดผลการดําเนินงานของบริษัทกรณีศึกษากลาวคือตนทุนคาขนสงพบวาการใชโปรแกรมชวยตัดสินใจในการ
จัดรถขนสงชวยทําใหตนทุนการเดินรถขนสงลดลงจากเดิมกวา 15 เปอรเซ็นต ดังแสดงในรูปท่ี 19 

 

 
 

รูปท่ี 19: เปรียบเทียบตนทุนคาขนสงสินคาจากการจัดตารางการเดินรถดวยวิธีเดิมกับการจัดโดยใชโปรแกรม 
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 ในสวนของการจัดรถขนสงสินคาโดยวิธีการเอคแซคทอะโพรชนั้น พบวาสามารถใชวิธีการเอคแซคท
อะโพรชไดในการหาคําตอบที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับการจัดตารางการเดินรถ ตามขนาดของปญหาสําหรับ
กรณีศึกษานี้ ซึ่งการเขียนโปรแกรมท่ีเหมาะสม หรือโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการคํานวณไดเร็วยิ่งขึ้น จะ
สามารถทําใหเวลาในการคํานวณคาท้ังหมดเพ่ือหาคําตอบที่ดีท่ีสุดน้ันส้ันลง และสามารถใชกับโจทยหรือ
ปญหาท่ีมีขนาดใหญขึ้นได โดยในกรณีศึกษาในขณะที่เขียนโปรแกรมไดมีการพยายามปรับปรุงการเขียน
โปรแกรมการคํานวณอีกดวย วิธีการคํานวณของโปรแกรมดังท่ีเสนอไปแลวนั้นเปนการคํานวณเพ่ือหาคําตอบ
ท้ังหมดในการจัดตารางการเดินรถ ฉะนั้นโปรแกรมจึงตองใชเวลาพอสมควรในการประมวลผลขอมูล โดยเวลา
ประมวลผลจะเพ่ิมขึ้นถาตองมีการใชรถจํานวนหลายคัน มีการสงของใหลูกคาหลายเจาเวลาในการคํานวณจะ
เพ่ิมขึ้นหลายเทา หากมีหารเพ่ิมจุดสงของเพียงหน่ึงท่ี ตัวอยางเชน เดิมสงสินคาใหลูกคา 6 รายใชเวลา
คํานวณ 1 นาที เมื่อเพ่ิมเปน 7 ราย จะใชเวลาในการคํานวณเพิ่มขึ้นเกือบ 7 เทา นั่นคือ เกือบ 7 นาที ทําให
การทดลองการทํางานของโปรแกรมใชเวลาพอสมควรในการทดลอง แตท้ังนี้ สามารถใชการปรับปรุงการ
เขียนโปรแกรมในสวนคํานวณใหมทําใหไดผลที่เร็วยิ่งขึ้น โดยการคํานวณสามารถคํานวณผลคําตอบจาก
ลูกคา 7 รายไดภายในเวลา 4  ถึง 5 นาที และสามารถต้ังสมมติฐานตอไปไดวา หากสามารถปรับปรุง
โปรแกรมในสวนคํานวณหรือสวนอื่นๆ ได ก็จะสามารถลดเวลาในการคํานวณลงไปไดดวย 

นอกจากน้ียังพบวาคาดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานดานการจัดสงเดิมท่ีบริษัทกรณีศึกษาใชคํานึงถึง
ตนทุนเพียง 4 ตนทุน คือ คาแรงพนักงาน คานํ้ามัน คายางรถ และคานํ้ามันเคร่ืองนั้นไมถูกตองเนื่องจากมิได
คํานึงถึงตนทุนท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการขนสงจริงๆ เปนผลสงใหเปาหมายที่กําหนดไวเดิมคือ คาขนสงไม
เกิน 0.7 เปอรเซ็นของยอดขายท้ังหมดนั้น ไมสามารถใชไดอีกตอไป   

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
จากในการใชงานปจจุบัน การสงสินคาใหลูกคาในแตละวันยังอยูในวิสัยท่ีสามารถคํานวณไดอยู นั่นคือ 

ยังมีการสงสินคาใหลูกคาวันละ 6 – 8 รายตอวัน แตหากในอนาคตมีการสงสินคาใหลูกคามากขึ้นเปน 10 11 
12 รายหรือมากกวานั้น โปรแกรมจะตองใชเวลาในการคํานวณมากดังนั้น ควรจัดหมวดหมูขอมูลใหม ใหมี
ความหลากหลายนอยท่ีสุด เพ่ือใหโปรแกรมทําการประมวลผลไดเร็วยิ่งขึ้น แตท้ังนี้ยังคงตองมีขอมูลครบถวน
ตามท่ีผูใชตองการ เชนเดิมมีรถท่ีใชในการขนสง 9 คันดวยกัน โดยท้ัง 9 คันนี้ประกอบดวย รถ 3 ประเภท
ดวยกันคือ รถ 6 ลอ รถ 4 ลอขนาดใหญ และ รถ 4 ลอ ขนาดปกติ โดยปจจุบันในโปรแกรมจะทําการคํานวณ
รถท้ัง 9 คันทําใหเสียเวลาจากการหาคําตอบพอสมควร จึงอาจจะลดจํานวนของคําตอบใหลดลงไดดวยการ
คํานวณคาของรถเพียง 3 ประเภท แทนท่ีจะคํานวณท้ัง 9 คัน 

นอกจากน้ีการเพ่ิมขอบเขตของโครงงานใหครอบคลุมต้ังแตรับคําส่ังซื้อจนกระท่ังจัดสงสินคาเพ่ือให
เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงานตลอดท้ังกระบวนการโดยโปรแกรมที่ไดสรางขึ้นมานี้ เปนเพียงตัวชวยสวน
หน่ึงในกระบวนการสงของนั่นคือ การจัดตารางและเสนทางการเดินรถ มิไดครอบคลุมท้ังกระบวนการการ
จัดสง โดยสามารถทําเพ่ิมไดในแผนกวางแผนในสวนของการออกเอกสารคําส่ังซื้อ ในแผนกคลังสินคา
สามารถทําไดในสวนของการดึงสินคาออกจากคลังสินคา และในแผนกบัญชี สามารถออกบิลไดสะดวกย่ิงขึ้น 
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