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กิตตกิรรมประกาศ 
  

 รายงานการวิจัยฉบับนีมุ้่งศึกษาการวัดและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งไอศกรีม Wall’s 

ประเภท Day Sales ด้วยโมเดลการวิเคราะห์แบบฮิวริสติก  ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคล

หลายทา่น ซึง่ไม่อาจจะน ามากลา่วได้ทัง้หมดผู้ มีพระคณุทา่นแรก ท่ีผู้วิจยัใคร่ขอกรายขอบพระคณุ คือ 

คุณชัยวัฒน์  เนือ้นุ่ม ต าแหน่ง Transport Supervisor ในการอนุเคราะห์ข้อมูล ตรวจทานและแก้ไข

ข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเอาใจใสทุ่กขัน้ตอนในการท ารายงานการวิจัยฉบบับนีร้วมทัง้ค าปรึกษา

ตา่งๆ ตลอดการฝึกสหกิจศกึษาของข้าพเจ้า เพื่อให้การเขียนรายงานการวิจยัฉบบันีส้มบูรณ์แบบท่ีสดุ 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

 นอกจากนี ้ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ปิยะลกัษณ์ พุทธวงศ์ อาจารย์ท่ีปรึกษาของข้าพเจ้า                 

ท่ีให้ค าปรึกษาในการท าวิจยัสหกิจศกึษาฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งได้เป็นอยา่งดี 

 ขอขอบพระคุณบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีให้โอกาสข้าพเจ้าในการเข้าไปฝึก

และเรียนรู้การท างาน ซึง่จะไม่สามารถหาประสบการณ์เช่นนีไ้ด้ในรัว้มหาวิทยาลยั 

 ท้ายท่ีสุด หากมีสิ่งบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้ วิจัยต้องขออภัยเป็นอย่างสูง                

ในข้อบกพร่องและความผิดพลาดดงักลา่ว และผู้วิจัยหวงัว่ารายงานการวิจัยฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์        

แก่บริษัทและผู้ ท่ีสนใจศกึษาตอ่ไป 

        

พรรษกร แก้วตาทิพย์ 
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หัวข้อวิจัย  การวดัและเพิ่มประสทิธิภาพการขนสง่ไอศกรีม Wall’s ประเภท Day Sales  
ด้วยโมเดลการวิเคราะห์แบบฮิวริสติก   

ผู้วิจัย   นายพรรษกร  แก้วตาทิพย์ 
ที่ปรึกษางานวจิัย รศ.ดร.ปิยะลกัษณ์ พทุธวงศ์ 

 
บทคัดย่อ 

 

 รายงานการวิจัยฉบับนีมุ้่งศึกษาการวัดและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งไอศกรีม  Wall’s 

ประเภท Day Sales  ด้วยโมเดลการวิเคราะห์แบบฮิวริสติก โดยเป็นการศกึษาถึงการเพิ่มประสทิธิภาพ

การเดินรถ เปรียบเทียบระหว่างการจัดการเดินรถแบบเดิมกับการเดินรถแบบใหม่ท่ีใช้โมเดลการ

วิเคราะห์แบบฮิวริสติก เพื่อหาค าตอบท่ีว่าการเดินรถแบบเดิมนัน้มีประสทิธิภาพหรือไม่ แล้วถ้าเกิดมี

การเปลี่ยนแปลงการเดินรถรูปแบบใหม่จะท าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้จากเดิมมากกว่าการเดินรถ

แบบเดิมอย่างไร โดยใช้โปรแกรม VRP Solver ในการค านวณหาเส้นทางการเดินรถใหม่ จากผล

การศึกษาพบว่า โดยรวมแล้วต้นทุนการขนสง่ลดลง เน่ืองจาก จ านวนรถท่ีใช้ในการขนส่งลดลง ท าให้

ต้นทุนด้านเชือ้เพลิงลดลงเช่นกัน โดยต้นทุนลดลง ดงันี ้วนัจนัทร์ เดิมใช้รถขนสง่ 9 คนั เหลือเพียง  5 

คนั ต้นทนุการขนสง่ลดลง 44.4 % ,วนัองัคาร เดิมใช้รถขนสง่ 13 คนั เหลอืเพียง 7 คนั ต้นทนุการขนสง่

ลดลง 46 % ,วันพุธ เดิมใช้รถขนส่ง 13 คัน เหลือเพียง 8 คัน ต้นทุนการขนส่งลดลง 38.46 % ,            

วนัพฤหสับดี เดิมใช้รถขนสง่ 14 คนั เหลือเพียง 11 คนั ต้นทุนการขนสง่ลดลง 21.43 %, วนัศุกร์ เดิม

ใช้รถในการขนส่ง 13 คัน เหลือเพียง 7 คัน ต้นทุนการขนส่งลดลง 46.15 % แสดงให้เห็นถึง

ประสิทธิภาพของการเดินรถแบบใหม่ท่ีวิเคราะห์โดยโมเดลฮิวริสติกนัน้มีประสิทธิภาพท่ีมากกว่าการ

เดินรถแบบเดิมเพราะต้นทนุในการขนสง่ลดลง  
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บทที่  1 
บทน า 

 

 

 ปัจจุบนัในระบบเศรษฐกิจอันประกอบด้วยหน่วยเศรษฐกิจหลายๆหน่วยย่อยรวมตวักันเป็น

ระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ในแต่ละหน่วยย่อยของระบบเศรษฐกิจนัน้ สิ่งจะขาดไม่ได้เลย คือ 

กระบวนการแลกเปลี่ยนสินค้า /บริการ จากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่ง ซึ่งต่อมาเม่ือมนุษย์มี

ทางเลือกในการบริโภคสินค้าและบริการมากขึน้จึงเกิดการเคลื่อนย้ายแลกเปลี่ยนสินค้า /บริการมาก

ยิ่งขึน้ จึงเกิดรูปแบบและวิธีการในการเคลื่อนย้าย และจัดเก็บสินค้าท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ 

เกิดค าศัพท์ท่ีเรียกว่า “โลจิสติกส์ ” โลจิสติกส์ คือกระบวนการวางแผน ลงมือปฏิบัติและควบคุม 

ประสิทธิภาพ ของการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ วัตถุดิบในขบวนการผลิต และสินค้าส าเร็จรูปรวมทัง้

ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง จากจุดเร่ิมต้นไปยงัจุดท่ีมีการบริโภค โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้า (กมลชนก สทุธิวาทนฤพุฒิ และคณะ, 2544) จึงเป็นท่ีมีและความส าคัญของ       แต่ละ

องค์กรในการจัดการโลจิสติกส์ ในการน าสินค้าหรือบริการท่ีเหมาะสม ไปยงัสถานท่ีท่ีเหมาะสม ณ 

เวลาท่ีเหมาะสม ในสภาพท่ีพึงปรารถนา โดยต้องท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์มากท่ีสุด ดังนัน้

ข้าพเจ้าจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของโลจิสติกส์และต้องการท่ีจะท าการศึกษารูปแบบการจัดการ                 

โลจิสติกส์ในสว่นการจัดการและขนสง่ไอศกรีมวอลล์ ไปยงัคลงัเก็บสินค้าอ่ืนๆ และ การขนสง่ไอกรีม

ไปยังผู้บริโภคภายในประเทศ ว่าจะสามารถวดัและประเมินผล พร้อมทัง้การเพิ่มประสิทธิภาพการ

จดัการขนสง่ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ในสว่นของการวาวแผนและขนสง่สินค้าไอศกรีมวอลล์นัน้ด าเนินงานโดย บริษัท ดีเคเอสเอช 

(ประเทศไทย) จ ากัด ประกอบด้วยคลงักระจายสินค้าเย็น (Cold Store Distribution) จ านวน 2 โกดงั 

คือ  

1.คลงัสนิค้าเย็นลาดกระบงั  

: สถานท่ีตัง้ 63 หมู่4 นิคมฯลาดกระบงั ถ.ฉลองกรุง ล าปลาทิว ลาดกระบงั กรุงเทพฯ 

2.คลงัสนิค้าเย็นเทพารักษ์ กิโลเมตร 18 
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1.1 ช่ือและที่ตัง้สถานประกอบการ 

 

 

 

 
บริษัท ดเีคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด /  DKSH (Thailand) limited 
ส านักงานใหญ่ 2533 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

10260 กรุงเทพมหานคร 
อาคารแฟนทรี 

สินค้าหรูหราและไลฟ์สไตล์ 
ผลิตภณัฑ์และวัตถุดิบอตุสาหกรรม 

โทร 0 2790 4000 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเคเอสเอช ประเทศไทย เป็นผู้จดัจ าหน่ายสนิค้าแบรนด์ลีวายส์แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย 

โดยมีร้านค้าในห้างสรรพสนิค้า 160 แหง่ และร้านค้าลวีายส์ 59 แหง่ทัว่ประเทศ บริษัทมีความสมัพนัธ์

อนัดี   กบัลวีายส์ยาวนานถึง 27 ปี นอกเหนือจากนัน้ ดีเคเอสเอช ยงัมีร้านค้าในห้างสรรพสนิค้าส าหรับ

แบรนด์ ด็อกเคอร์ส อีก 14 แหง่ในประเทศไทย 

เคเอสเอช ให้บริการครบวงจรส าหรับเคร่ืองแต่งกายชัน้น าส าหรับกลุม่ลกูค้าหลายประเภท

ตัง้แต่   แบรนด์เคร่ืองแต่งกายสุดหรูถึงยีนส์อเมริกันท่ีมีช่ือเสียง ช่วยต่อยอดธุรกิจลูกค้าและมอบ

โอกาสทางความส าเร็จงา่ยขึน้ทัง้ในตลาดเฉพาะกลุม่ (niche) หรือตลาดทัว่ไป (mass) 



 
 

3 
 

ด้วยประสบการณ์ท่ียาวนานและการท างานอย่างทุ่มเทของพนักงาน ท าให้ดีเคเอสเอช           

ได้น าเสนอบริการด้านการตลาดทางตรงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ            

รวมไปถึงการประสานงานอยา่งใกล้ชิดกบัทีมการตลาดในการพฒันาและปรับแผนการตลาดระดบัโลก

โดยใช้กลยทุธ์ท้องถ่ินเพื่อให้ลกูค้ามีความมัน่ใจและความสะดวกสบาย 

ประเภทของสนิค้าและแบรนด์ท่ีให้บริการ 

ดีเคเอสเอช เป็นตัวแทนจัดจ าหน่ายนาฬิกาแบรนด์หรูของสวิสในกลุ่มตลาดต่างๆ ด้วย

ความสามารถในการขายสง่และช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีแข็งแกร่ง ท าให้หลายปีท่ีผ่านมาสามารถ

สร้างแบรนด์ให้มี ช่ือเสียงได้ โดยยึดถือกลยุทธ์และจุดมุ่งหมายของลูกค้า พร้อมผสมผสาน

ความสามารถทางการตลาดท้องถ่ินเพื่อการสร้างแบรนด์ท่ียืนยาว 

 

 
อาคารแฟนทรี 2 

ผลิตภณัฑ์อุปโภคบริโภค 
โทร 0 2790 8000 

 

หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคของ ดีเคเอสเอช คือผู้ ให้บริการด้านการขยายตลาด

อนัดบัหนึ่งของประเทศไทย ส าหรับผลติภณัฑ์อุปโภคบริโภค เช่น ผลติภณัฑ์อาหาร ผลิตภณัฑ์อุปโภค 

ผลิตภณัฑ์ไลฟ์สไตล์อ่ืนๆ ซึง่จะได้รับการดูแลในอุณหภมิูท่ีเหมาะสมตามสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น

สนิค้าอุณหภมิูห้อง สนิค้าควบคมุอุณหภมิู สนิค้าแช่เย็น สนิค้าแช่แข็ง และอ่ืน ๆ 

มากกวา่ 100 ปีแล้วท่ีเราด าเนินธุรกิจในประเทศไทย และมีความสมัพนัธ์อันดีกับบริษัทคู่ค้า 

รวมถึงเครือข่ายร้านค้าปลีกทั่วประเทศไทย โดยทีมผู้ เช่ียวชาญท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทีมผู้

ให้บริการลกูค้า ทีมผู้จดัเรียงสนิค้า โลจิสติกส์ รวมไปถึงทีมผู้ให้การสนบัสนนุท่ีประจ าอยูท่ี่ส านกังาน 
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อาคารแฟนทรี 3 
ผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ 

2106 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 

หน่วยธุรกิจผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพของ ดีเคเอสเอช คือผู้น าด้านการขยายธุรกิจให้กับบริษัทคู่

ค้าในกลุม่ผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพท่ีมองหาการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย โดยน าเสนอการให้บริการด้าน

การขยายตลาดท่ีหลากหลาย เร่ิมจากการลงทะเบียนผลติภณัฑ์ การวางแผนการตลาด การขาย การ

จดัจ าหนา่ยสินค้า ให้บริการในตลาดผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพในประเทศไทย โดยจดัจ าหนา่ยผลติภณัฑ์

ยา ผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในการวินิจฉยัโรค เคร่ืองมือแพทย์ เวชภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ทนัตกรรม     ยาท่ีจ าหน่าย

ตามเคาน์เตอร์ (OTC) และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อีกทัง้ยงักระจายผลิตภณัฑ์สูส่ถาบันผู้ เชียวชาญ

ทางด้านสขุภาพ เช่น โรงพยาบาล คลีนิค เภสชักร ร้านขายยา ทนัตแพทย์ จักษุแพทย์ และอีกหลาย

สถาบนั หนว่ยธุรกิจผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพของ ดีเคเอสเอช มีการปรับปรุง และพฒันาวิธีการตา่งๆท่ีจะ

ช่วยให้ธุรกิจของคู่ค้าประสบความส าเร็จ เรามีคู่ค้ามากกวา่ 380 ราย และลกูค้าอีก 160,000 รายท่ีให้

ความไว้วางใจในเครือขา่ยท่ีครอบคลมุของเรา 

 
เคร่ืองมือทางการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1.1 ภาพแสดงเคร่ืองมือทางการแพทย์ 
ที่มา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 
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บริษัทเป็นผู้ เช่ียวชาญในด้านการจัดหาแหลง่ผลิตให้แก่บริษัทคู่ค้าท่ีต้องการ ขยายธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองมือทางการแพทย์ในภมิูภาคเอเชีย เรามีความเข้าใจถึงความต้องการของคณุเพราะ

โดยเรามีผู้ เช่ียวชาญท างานใน 11 ประเทศ ลกูค้าสามารถเข้าถึงฐานตลาดท่ีได้รับการทดสอบแล้วของ

เรา เรามีทีมงานขายระดบัแนวหน้าในเอเชีย เราใช้ระบบการขนสง่อย่างรวดเร็วและมีการบริหารสนิค้า

คงคลงัแบบฝากขาย ด้วยสิ่งเหล่านีเ้ราช่วยให้บริษัทจ าหน่ายเคร่ืองมือแพทย์ชัน้น าของโลกบรรลุ 

เปา้หมายการขยายธุรกิจในตลาดของพวกเขาได้อยา่งเต็มท่ี 

 

ผลิตภณัฑ์ยาจ าหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) และผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพ 

หนว่ยธุรกิจผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพเป็นบริษัทคู่ค้าระดบัแนวหน้าส าหรับบริษัทตา่งๆ ท่ีต้องการ

ขยายธุรกิจในเอเชียในตลาดยาท่ีขายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) และสนิค้าเพื่อสขุภาพ ความสามารถของ

เราครอบคลมุครบวงจร เร่ิมจากการผลิตไปจนถึงการจัดสง่สินค้า ความสามารถในการน าเสนอทาง

แก้ปัญหาเฉพาะให้แก่ลูกค้าผสมผสานกับความรู้เ ก่ียวกับตลาดในเชิงลึกผลักดันให้ประสบ

ความส าเร็จในตลาดนี ้ด้วยพนกังานผู้ ช านาญการหลายพนัคนซึงท างานอยู่ทั่วทวีปเอเชียทุ่มเทเพื่อ

ความส าเร็จของลูกค้าและผู้ รับบริการของเรา มีประวัติการท างานท่ีน่าประทับใจในอุตสาหกรรม

ผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพด้วยการท างานร่วมกบับริษัทชัน้น าตา่งๆ เช่น Bayer GSK BMS SSL และ Haw 

Par 

 

อาคารแฟนทรี 4 
เทคโนโลยี 

2106 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 

 

เคร่ืองจกัรภาคการเกษตร 

สายงานธุรกิจเคร่ืองจักรด้านเกษตรกรรม ให้บริการด้านการขยายตลาดส าหรับ เคร่ืองจักร

ด้านเกษตรกรรม เคร่ืองจักรส าหรับโรงสีข้าว รวมถึงเคร่ืองแยกสีเมล็ดข้าว เคร่ืองอบข้าวเปลือก 

เคร่ืองจักรในขบวนการผลิตข้าว ไปจนถึงโรงสีข้าว ผู้สง่ออก และชาวนา สินค้าท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก

ของเราได้ท าการวิจยัและพิสจูน์ถึงคณุภาพในนาข้าวจริงหลายแหง่มาเป็นเวลานาน 
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อุปกรณ์ในภาคบริการด้านการเตรียมอาหาร 

สายงานธุรกิจอุปกรณ์ในภาคบริการด้านการเตรียมอาหาร ให้บริการด้านอุปกรณ์ด้านการ

เตรียมอาหารส าหรับโรงแรม ภตัตาคาร ธุรกิจร้านอาหารและโรงพยาบาล รวมไปถึงมหาวิทยาลยั และ

โรงเรียนตา่งๆ การได้ร่วมงานกับแบรนด์ชัน้น าระดบัโลกจากยุโรป ท าให้เราสามารถให้บริการลกูค้าได้

ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.2 ภาพแสดงเคร่ืองจักรที่มีความแม่นย าสูง 
ที่มา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

ธุรกิจด้านเคร่ืองจกัรท่ีมีความแม่นย าสงู 

สายงานธุรกิจด้านเคร่ืองจกัรท่ีมีความแม่นย าสงูของเราเป็นผู้น าด้านให้บริการด้านการขยาย

ตลาดได้อย่างครอบ คลุมในทุกภาคส่วนของงานด้านเทคโนโลยี เราจัดหาแหล่งผลิตและบริหาร

ส าหรับผลติภณัฑ์ เช่น อุปกรณ์เคร่ืองจกัร เคร่ืองจกัรส าหรับงานด้านสายไฟและสายเคเบิล 

 

งานสาธารณูปโภคและงานภาคพืน้ดิน 

สายงานธุรกิจด้านระบบงานสาธารณูปโภคขัน้พื น้ฐานให้บริการขยายตลาดสินค้า 

เคร่ืองจักรกลหนกัส าหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ งานเหมืองแร่ เหมืองหิน งานล าเลียงตู้สินค้า ตัง้แต่

งานก่อนสร้าง และงานบ ารุงรักษาถนน การท าเหมือนถ่านหิน เหมืองหิน งานขดุลอกแม่น า้ รวมถึงงาน

ด้านสถานีขนถ่ายสนิค้าบริเวณทา่เรือและโรงงานอุตสาหกรรม 
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เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ 

สายงานธุรกิจด้านเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์น าเสนอความเป็นผู้น าด้านการตลาดและบริการ

ในด้าน เคร่ืองมือวิเคราะห์ทางด้านเคมี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยสามารถให้บริการทัง้ในภาคธุรกิจ

เอกชน รวมไปถึงสถาบนัและองค์กรตา่งๆของรัฐ กลุม่ธุรกิจนีย้งัให้บริการในสว่นของอุปกรณ์ท่ีต้องการ

ความแม่นย าสงูท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติและเป็นท่ีรู้จักอยา่งกว้างขวาง และเรายงัให้บริการ

ด้านการฝึกอบรบและ know-how ท่ีได้มาตรฐานอีกด้วย 

 

เคร่ืองจกัรส าหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง 

สายงานธุรกิจด้านเคร่ืองจักรส าหรับอุตสาหกรรมเฉพาะทาง น าเสนอความเป็นผู้น าด้าน

การตลาดและบริการได้อย่างรอบด้าน ได้แก่ ระบบพลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์(photovoltaic) สาย

เคเบิลและปลั๊กคอนเนคเตอร์ เคร่ืองยนต์ดีเซล และระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสาน 

(hybrid)นอกจากนีเ้รายังสามารถให้บริการอย่างเต็มศักยภาพ โดยครอบคลุมตัง้แต่ระดับภูมิภาค 

ระดบัประเทศ และระดบัท้องถ่ิน ด้วยบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเข้าใจตลาด 

 
1.2 ลักษณะการประกอบการของบริษัท 
 การจัดหาแหล่งผลิต 

 เครือขา่ยแหลง่ผลิตท่ีครอบคลมุตลาดถึง 70 แห่ง บวกกับความช านาญในแตล่ะอุตสาหกรรม 

เราจึงสามารถจัดหาวัตถุดิบท่ีคุณต้องการได้ ทัง้ยังมอบความลงตัวท่ีสมบูรณ์แบบด้วยราคาท่ี

สมเหตุสมผล คุณภาพ และแหลง่ผลิตท่ีมั่นคง ในขณะเดียวกันเรายงัรับรองงานด้านการลงทะเบียน

ผลติภณัฑ์ท่ีถกูกฎข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 

บริษัทรักษากฎข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม และยงัมีความรู้ลึกซึง้เก่ียวกับ

ตลาดท้องถ่ินนัน้ สามารถเข้าถึงเครือขา่ยแหลง่ผลติจากทัว่โลก ได้รับสนิค้าและบริการจากแหลง่ผลิต

ท่ีมีคุณภาพ น่าเช่ือถือ ในราคาท่ีเหมาะสม และได้รับบริการจากระบบบันทึกสถานะการจัดสง่ของ

สนิค้าโดยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
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 การวิจัยและวิเคราะห์ 

 หน่วยผลิตภณัฑ์และวตัถุดิบอุตสาหกรรมมีห้องปฏิบติัการเพื่อทดลองการใช้ การสร้าง และ

การพฒันาผลติภณัฑ์ รวมทัง้ควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ทัว่ภมิูภาคเอเชีย ยโุรป และอเมริกา 

สรรหาวัตถุดิบและเทคโนโลยีท่ีดีเลิศเพื่อน ามาใช้ พร้อมจัดการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ 

นอกจากนีเ้รายงัท าแบบทดสอบเพื่อวดัการตอบรับของลกูค้า และน าข้อมูลท่ีได้รวบรวม มาแปรเป็น

ความเข้าใจอนัลกึซึง้ในตลาดได้ ความเช่ียวชาญด้านการส ารวจความเป็นไปได้ช่วยให้เรามีค าแนะน า

ท่ีดีให้กับบริษัทคู่ค้าของเราด้านยุทธวิธีในการท าธุรกิจ บริษัทยงัวิจัยและสร้างข้อมูลทางการตลาดท่ี

ทนัสมยัเสมอเพื่อตอบความต้องการของบริษัทคูค้่า เพิ่มประสทิธิภาพเพื่อการเติบโตทางธุรกิจของคุณ

โดยสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆและเพิ่มโอกาสเข้าสู่ตลาด  ความเช่ียวชาญด้านการประยกุต์ใช้อยา่งลกึซึง้

ของเรานัน้จะช่วยพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีทนัสมยั ด้วยเครือขา่ยห้องปฏิบติัการ 23 แหง่ครอบคลมุด้านการ

ใช้ การสร้าง และพฒันาผลติภณัฑ์ทัว่ภมิูภาคเอเชีย ยโุรป และอเมริกา 

ห้องปฏิบัติการทดลองและวิจัย ท่ีทดสอบจากตวัอย่างจริง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และทดสอบ

ความถกูต้อง 

 การตลาดและการขาย 

ด้วยเครือข่ายท่ีกว้างขวางและเป็นเอกลกัษณ์ของดีเคเอสเอชในภมิูภาคเอเชียและยโุรป บวก

กบัสาธารณูปโภคท่ีมีประสทิธิภาพ และความเช่ียวชาญในแตล่ะอุตสาหกรรม เราจึงสามารถน าเสนอ

ทางเลอืกทางการตลาดและการขายที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ธุรกิจของบริษัทคูค้่าเติบโต 

เราน าเสนอบริการอย่างครบวงจรด้านการตลาดและการขายให้กับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค 

ผลิตภัณฑ์หมวดสินค้าหรูหรา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบอุตสาหกรรม และ

เทคโนโลยี เรามีประสบการณ์ท่ียาวนานด้านการสร้างแบรนด์ อีกทัง้ยงัจัดหาช่องทางกระจายสินค้า

และสถานท่ีจ าหนา่ยสูต่ลาด เราครอบคลมุหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิก เช่น ออสเตรเลยี จีน ญ่ีปุ่ น 

ฮ่องกง เกาหลี ลาว มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม จากห้างสรรพสินค้าสากล

ขนาดใหญ่ถึงร้านโชห่วยขนาดเล็ก บริษัทให้บริการครบวงจรด้านการตลาดและการขายครอบคลมุถึง

ร้านค้าผลติภณัฑ์อุปโภคบริโภคในภมิูภาคเอเชียท่ีมากกวา่ผู้ให้บริการรายอ่ืนๆ 

นอกจากนัน้เรายังให้บริการการร้านค้าอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องด้วย Route-to-market models ถูก

ปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของท้องถ่ินในหลากหลายประเทศ และเรายังแลกเปลี่ยนความรู้ 
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ความเช่ียวชาญ และทรัพยากรในกลุม่  และประสิทธิภาพของการด าเนินธุรกิจในตลาดท้องถ่ินผ่าน

เครือขา่ยผู้ขายท้องถ่ินในเอเชียซึง่เป็นเอกลกัษณ์ในทกุๆด้าน  

 มีความรู้และความเข้าใจท่ีลึกซึง้จึงสามารถปรับแต่งการตลาดและการขายได้ตามความ

ต้องการของตลาดท้องถ่ิน 

 ส ารวจเพื่อตรวจสอบร้านค้าท่ีเก่ียวข้อง ความถ่ีของการเข้าร้านค้าของลกูค้า และวางเส้นทาง

การเคลือ่นย้ายของแบรนด์ท่ีหลากหลายและการจดัเก็บสต็อก (SKUs) 

 พนกังานมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์ให้ผลติภณัฑ์อุปโภคมานาน

หลายปี เพื่อบริการลกูค้าคนส าคญัอย่างดีท่ีสดุ เรามีพนกังานดูแลลกูค้าคนส าคญั พนกังาน

บริหารกลุม่ผลติภณัฑ์ และผู้ขาย 

 บริษัทมีทีมผู้ขายท่ีแข็งแกร่งถึง 3,000 ทีมในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสขุภาพในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ และประเทศจีน 

 ทีมผู้ให้บริการทางด้านอาหาร gas station teams และทีมผู้ เช่ียวชาญเฉพาะในช่องทางอ่ืนๆ 

เพื่อด าเนินธุรกิจกับร้านค้ารายย่อยอย่างทั่วถึง เรามีหน่วยรถเงินสด ระบบสมัปทาน และเครือข่าย

ร้านค้าสง่ 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

 ช่วยให้ลกูค้าประหยดัขึน้ โดยลดจ านวนพนกังาน และความเสีย่งเร่ืองสต็อกและหนีส้นิ 

 สร้างความมั่นคงให้ร้านค้าท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจด้วยราคาท่ีเหมาะสม เพื่อให้

ประโยชน์แก่บริษัทคูค้่าตามหลกัเศรษฐศาสตร์ economies of scale 

 ช่วยให้บริษัทคู่ค้าพัฒนาการบริการเพื่อลูกค้าของพวกเขา ผ่านการประกันคุณภาพท่ีดีขึน้ 

และเพิ่มโอกาสการติดต่อกบัลกูค้า และความถ่ีของการติดตอ่ท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่สามารถให้บริการ

ได้ตามหลกัเศรษฐศาสตร์ economies of scale 

 จัดหาข้อมูลการขาย และการเก็บสต็อก (SKUs) ให้กับบริษัทคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือ

รายยอ่ย 

 เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น EchoPlus สร้างความสมัพันธ์อันดีกับลูกค้าผ่านเทคโนโลยี และ

เคร่ืองมือการบริการด้านการขาย 
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การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.3 ภาพแสดงศูนย์กระจายสินค้า 
ที่มา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

DKSH มีระบบเครือข่ายโลจิสติกส์ มีศูนย์กระจายสินค้าท่ีทันสมัย 18 แห่ง ในการขนส่ง 

จดัเก็บ และกระจายสินค้าได้อย่างมีประสทิธิภาพ บริการด้านการกระจายสนิค้าและโลจิสติกส์ท่ี

ครบวงจร ในราคาท่ีสมเหตุสมผลและด้วยบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และบริการท่ีปรับแต่งเฉพาะ

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ นอกจากเราจะมีคลงัสินค้าเป็นของตนเองแล้ว ยงัให้

บริการโลจิสติกส์กับลกูค้าอีกด้วย ในบริการด้านการขยายตลาดท่ีครบวงนอกจากนีย้งัมอบบริการ

พิเศษอ่ืนๆ เช่น การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การจัดการด้านกฏหมาย การจัดการศุลกากร การ

น าเข้าสนิค้า การขนสง่และการกระจายสนิค้า โลจิสติกส์ การบรรจุผลติภณัฑ์ใหม่ การออกใบแจ้ง

ราคาสนิค้า การจดัสง่และเรียกช าระเงิน และการจดัการด้านซพัพลายเชน 

บริษัทค านงึถึงความต้องการทางธุรกิจของลกูค้า ในการบริการจึงรวมถึง การจดัเก็บ     (สนิค้า

อุณหภูมิห้อง สินค้าควบคุมอุณหภูมิ สินค้าแช่เย็น สินค้าแช่แข็ง และอ่ืน ๆ) การจัดการสินค้า

คงเหลือ pick and pack (แท่นวาง กลอ่ง และเคร่ืองยก) โลจิสติกส์แบบวกกลบัจากปลายทางสู่

ต้นทาง โลจิสติกส์ให้บุคคลท่ีสาม การร่วมบรรจุผลิตภัณฑ์กับบริษัทคู่ค้า และการจัดการ

คลงัสนิค้า การด าเนินงานเป็นไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพเพราะมี SAP WMS บวกกับการ

ประสานงานท่ีลงตัวกับบริษัทคู่ค้าเพื่อการด าเนินกระบวนการสัง่ของท่ีมีประสิทธิภาพด้วยศูนย์
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กระจายสินค้า 180 แห่งท่ีสามารถกระจายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคได้มากกว่า 300,000 ชนิด 

เป็นตวัแทนบริษัทคูค้่ากวา่ 5,500 รายซึง่น าผลิตภณัฑ์สูล่กูค้าอีกกวา่ 500,000 ราย นอกจากนีย้งั

มีศนูย์กระจายผลติภณัฑ์เพื่อสขุภาพท่ีทนัสมยัถึง 34 แหง่ 

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 

 เพราะเครือขา่ยการกระจายสนิค้าท่ีมีประสทิธิภาพ ท าให้เราสามารถหมุนเวียนและขนสง่

สนิค้าได้ภายใน 30 วนั 

 ได้รับบริการท่ีสมบูรณ์แบบและครบวงจร ซึ่งจะเพิ่มความได้เปรียบทางธุรกิจให้ และช่วย

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงศนูย์กระจายสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์สูภู่มิภาคเอเชียท่ีมี

ประสทิธิภาพและราคาสมเหตสุมผล 

 

1.3 รูปแบบการจัดการองค์กรและบริหารงานองค์กร 

 ดีเคเอสเอช เป็นผู้น าด้านการให้บริการด้านการขยายตลาด ซึง่มุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ดงัค า

นิยามท่ีวา่ "บริการด้านการขยายตลาด" ดีเคเอสเอช ช่วยบริษัทและแบรนด์ตา่งๆ สามารถขยายธุรกิจ

ได้ในตลาดใหม่ หรือในตลาดท่ีมีอยู่เดิม ดีเคเอสเอช ได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ตัง้แต่

เดือนมีนาคม 2555 เป็นบริษัทระดบัโลก มีส านกังานใหญ่ตัง้อยูใ่นเมืองซูริค พร้อมทัง้มีส านกังานสาขา 

750 แหง่ใน 35 ประเทศ โดย 720 แหง่อยูใ่นเอเชีย มีพนกังานผู้ เช่ียวชาญกวา่ 27,600 ราย ดีเคเอสเอช 

มียอดขายสทุธิในปี 2557 จ านวน 9.8 พนัล้านฟรังก์สวิส ในปี 2558 บริษัทดีเคเอสเอชเฉลมิฉลองการ

ด าเนินงานครบรอบ 150 ปีของบริษัท ด้วยการสบืทอดวฒันธรรมอนัแข็งแกร่งแบบสวิส บริษัทมีประวติั

อนัยาวนานในการด าเนินธุรกิจในภมิูภาคเอเชีย ท าให้เราสามารถหยัง่รากลกึอยูใ่นชุมชนและธุรกิจทัว่

ทัง้เอเชียแปซิฟิกเป็นอยา่งดี 
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รูปที่ 1.4 ภาพแสดงล าดับชัน้องค์กรบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด  
คลังสินค้าเย็นลาดกระบงั 

 

 

 

 

 

HEAD DC OPERATION 

Chris Lower 

Senior Executive Manager 

Pattara K. 

Ladkrabang Tepalak 18 

DC Operation QA and System DC Administration Facility 

Transport Operation Operation - Project Operation - Project Warehouse Operation 

Inventory Management DC Operation - Billing 
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1.4 ต าแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้าพเจ้าได้ท างานในต าแหนง่ นกัศกึษาฝึกงาน ในบริษัท DKSH (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่ตัง้อยู่

ในเขตรัว้โรงงานเดียวกันกับ บริษัท ไทยยูนิลิเวอร์ไทยโฮลดิง้ จ ากัด ซี่งส านกังานตัง้อยู ่       ณ นิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั ซอย G1/15  เลขท่ี 38 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าประทิว     เขตลาดกระบงั 

กรุงเทพฯ 10520 ซึง่บริษัท DKSH นัน้ท าหน้าท่ีเป็น 3PL ในสว่นของ Supply Chain Management ใน

การขยายตลาดและท าการขนสง่ผลิตภณัฑ์ “ไอศกรีมวอลล์” (Wall's Ice-cream)   ทัง้ในสว่นของการ

กระจายสินค้าในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ  ซึ่ง  3PL อ่านว่า Third Party Logistics 

หมายถึงบริษัทท่ีท าหน้าท่ี ให้บริการทางโลจิสติกส์รูปแบบต่าง ๆแก่ลูกค้าเป็นต้นว่าท าหน้าท่ีจัดส่ง

ชิน้ส่วนจากซัพพลายเออร์มาให้โรงงาน จัดส่งสินค้าท่ีผลิตเสร็จแล้ว จากโรงงานไปให้ร้านค้าหรือ

ตวัแทนจ าหน่าย โดยทั่วไปแล้ว 3PL จะให้ บริการหลายอย่างเช่น การขนสง่ คลงัสินค้า เพื่อจัดเก็บ 

การท า Cross-docking การบริหารจดัการพสัดคุงคลงั การบรรจุหีบหอ่ () 

ในด้านของต าแหนง่งานท่ีได้รับมอบหมายนัน่คือ แผนก Transportation หรือ Transport  ซึ่ง

แปลความหมายในภาษาไทยนัน่คือ แผนกขนสง่ ซึง่ต าแหน่งแผนกขนสง่ท่ีได้รับมอบหมายนัน้จะเป็น

การขนสง่สนิค้าไอศกรีมวอลล์ซึง่แยกประเภทได้ดงันี ้

1.Day Sales หมายถึง การขนสง่สินค้า โดยเร่ิมตัง้แต่เวลา 05.00 น. เป็นการสง่สินค้าไปยัง

ห้างร้านตา่งๆ อาทิเช่น Tesco Lotus, Big C, Tops, Hotpot และอ่ืนๆ  

2.Mini Sales หมายถึง การขนสง่สินค้า (ไอศครีมวอลล์) ไปยงัแหลง่กระจายสนิค้าขนาดเล็ก

หรือ ยี่ป๊ัว ท่ีท าหน้าท่ีกระจายสนิค้าตอ่ไปยงัรถมอเตอร์ไซค์ 3 ล้อ ขายไอศกรีม โดยปัจจุบนัมีจ านวนจุด

ในการสง่สนิค้าประมาณ 15 จุด ในการขนสง่สนิค้าในแตล่ะวนั 

3.Export หรือ ตู้นอก หมายถึง การสง่ไอศกรีมไปยงัตา่งประเทศ โดยสว่นใหญ่จะสง่ไปยงัสาม

ประเทศด้วยกันคือ 1.ประเทศมาเลเซีย 2.ประเทศสิงคโปร์ 3.ประเทศอินโดนีเซีย ซึง่การสง่สนิค้าไปยงั

ตา่งประเทศนัน้จะมีรูปแบบและวิธีการท่ีแตกตา่งจากการสง่ภายในประเทศดงัจะแสดงในล าดบัถดัไป 

4.Night Sales หมายถึง การขนสง่สินค้า ตัง้แต่เวลา 15.00 น. เพื่อสง่สินค้าไปยงั 7-11 ทัว่ทัง้

กรุงเทพมหานคร และ พืน้ท่ีของปริมณฑล 

5.Tranfer หรือ แผนกทรานเฟอร์ คือ การย้ายสินค้าจากคลงัเก็บสินค้าลาดกระบงัไปยงัคลงั

เก็บสินค้าเทพารักษ์ กิโลเมตรท่ี 18 (TP18) ซึ่งสาเหตุท่ีต้องมีแผนกทรานเฟอร์เน่ืองจากคลงัสินค้าท่ี
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ลาดกระบงัมีขนาดความจุสงูสดุขนาดเล็กไม่เพียงพอตอ่ก าลงัการผลิตไอศครีมของบริษัท Unilever ท่ี

มีก าลงัการผลิตค่อนข้างสงู ท าให้ต้องมีการขนถ่ายสินค้าไปยงัคลงัท่ีใหญ่กว่า นอกจากนีท่ี้คลงัสนิค้า

เทพารักษ์ กิโลเมตรท่ี 18 (TP18) นัน้เป็นศนูย์กระจายสนิค้าไปยงัตา่งจงัหวดัทัว่ประเทศอีกด้วย 

ซึง่จากท่ีได้กลา่วไปแล้วข้างต้นว่า บริษัท DKSH (ประเทศไทย) จ ากัด ในสว่นของคลงัสินค้า

ลาดกระบงันัน้ เป็นการให้บริการในรูปแบบ 3PL Supply Chain Management ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีรถ

ขนสง่เป็นของตนเองในการด าเนินการขนสง่ไอศกรีมวอลล์จากคลงัลาดกระบงั ดงันัน้บริษัทจึงใช้การ

ว่าจ้างบริษัทขนส่งอีกทอดหนึ่งเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและง่ายต่อการประหยัดต้นทุนซึ่ง

รายละเอียดการวา่งจ้างบริษัทขนสง่ รถท่ีใช้ในการขนสง่ทัง้หมดนัน้ต้องเป็นรถขนสง่ของเย็นหรือมีห้อง

เย็นซึง่จะถกูควบคมุอุณหภมิูท่ีเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ดงันี ้

1.Day Sales, Night Sales, Mini Sales ใช้รถของ บริษัท ศิชาขนสง่ จ ากดั 

- รถสีล้่อเลก็ และรถกระบะ 4 ล้อเลก็  

- สามารถขนสนิค้าได้ปริมาณ 250 – 400   กลอ่ง/รอบ 

- อตัราคา่บริการ  แปรผนักบัราคาน า้มนัในเดือนท่ีท าการขนสง่              

 

         

  

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.5 ภาพแสดงรถขนส่งไอศกรีม บริษัท ศิชาขนส่ง  

 

2.Tranfer ใช้รถของ บริษัท Luckystar Logistic 

- รถสิบล้อ ใช้จ านวน ประมาณ  30 คัน ซึ่งในแต่ละวัน รถท่ีใช้ประมาณ 9-10 คันโดยใน          

แตล่ะคนั วิ่ง Tranfer ระหวา่งสองคลงัเก็บสนิค้า วนัละประมาณ 2-3 รอบ 
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 - ใน 1 รอบของ transfer สามารถขนสนิค้าได้จ านวน 12 พาเลท  
 - อัตราค่าบริการ 4,200 บาท/ เต็มคัน(Full Truck Load) จ านวน 1 รอบ 

 - ใน 1 รอบของ transfer สามารถขนพาเลทเปลา่ 120 พาเลท 

 - อัตราค่าบริการ 2,000 บาท / เต็มคัน(Full Truck Load)  จ านวน 1 รอบ 
เน่ืองจากในการขนพาเลทเปล่าจะอาศัยการขนจากคลัง TP18 มายัง คลัง LKB ซึ่งโดยปกติ   
จะมีการขนไอศกรีมกลับมายังคลัง LKB เพียง 5-6 รอบต่อวัน นอกจากนัน้จะเป็นการเดินรถ
เปล่ากลับมายังคลัง LKB จึงช่วยให้ราคาต่อรอบถูกกว่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 รูปที่ 1.6 ภาพแสดงรถขนส่งไอศกรีม บริษัท Luckystar Logistic 
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3.Export  ใช้รถของ บริษัท Southern Logistic & Transportation 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.6 ภาพแสดงรถขนส่งไอศกรีม บริษัท Southern Logistic & Transportation 
 

นอกจากต้องทราบถึงรายละเอียดของบริษัทท่ีรับสมัปทานการเดินรถให้บริษัท DKSH แล้วอีก

สิ่ งหนึ่ ง ท่ีควรทราบถึงรายละเอียดคือ  ห้องคลังสินค้า  ซึ่ ง  คลังสินค้า ท่ีคลังลาดกระบัง นี  ้                                  

เป็นทรัพย์สนิของบริษัท ไทยยนิูลเิวอร์ไทยโฮลดิง้ จ ากดั ซึ่งใช้เป็นคลงัสินค้ามาตัง้แตปี่ พ.ศ.2530 แต่

บริษัท DKSH เร่ิมใช้ในการบริหารงานมาประมาณ 12 ปี ซึง่มีรายละเอียดของคลงัสนิค้า  

 

รายละเอียดของคลงัเย็นลาดกระบงัมีดงันี ้

 ปริมาตรความจุสงูสดุ 3,434 พาเลท ประกอบด้วยห้องจ านวน       5 ห้อง คือ 

1.ห้อง Assembly 1  

2.ห้อง Assembly 2 

3.ห้องเก็บสนิค้า 1 

4.ห้องเก็บสนิค้า 2  

5.ห้องยกรับ 

6.อุโมงค์ 

7.ประตโูหลดสนิค้า 
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 ประต ู1 

 ประต ู2 

 ประต ู3 

 ประต ู4 

 ประต ู5 

 

 ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าไปศึกษาดูงานทัง้ระบบไม่ว่าจะเป็นภายในคลงัสินค้า และการขนสง่ในทุก

ช่วงรูปแบบแตท่ี่ข้าพเจ้าสนใจท่ีจะศกึษาคือ ปัญหาและประสิทธิภาพการขนสง่ในช่วงของ Day Sales, 

Night Sales, Transfer วา่รอบการเดินรถในแตล่ะรอบ โดยภาพรวมนัน้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีบริษัท

ก าหนดหรือไม่ หรือปัญหาท่ีเกิดขึน้อนัจะสง่ผลถึงต้นทนุของบริษัทท่ีเพิ่มสงูขึน้ 

 
1.5 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานของข้าพเจ้าในต าแหนง่ นกัศกึษาฝึกงาน แผนก Transportation ตัง้แต่

วนัจนัทร์ท่ี  11  มกราคม  2559 – วนัศกุร์ท่ี 29 มกราคม  2559 รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 16 สปัดาห์  

 
1.6 วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเดินรถของเส้นยทางการเดินรถประเภท Day Sales ว่ามีประสิทธิภาพ

หรือไม่ 

2.สร้างเส้นทางเดินรถใหม่โดยเลือกใช้โมเดลวิธีฮิวริสติก และท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพถึง

ต้นทนุท่ีเกิดขึน้วา่มีประสทิธิภาพเพิ่มขึน้หรือลดลงอยา่งไรระหวา่งการเดินรถแบบเดิมกบัแบบใหม่ 
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1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพื่อทราบถึงวา่การเดินรถโดยสายรถปัจจุบนันัน้มีประสทิธิภาพเพียงใดเม่ือกบัการเดินรถแบบใหม่ท่ี

ใช้วิธีการค านวณแบบฮิวริสติก 

2.เพื่อทราบถึงต้นทนุท่ีเกิดขึน้ก่อน และ หลงั การปรับปรุง เส้นทางการเดินรถวา่มีการเพิ่มขึน้หรือลดลง

อยา่งไร และ สามารถหาแนวทางการลดลงของต้นทนุการขนสง่ได้ 

3.เพื่อเป็นประโยชน์ให้กบับริษัทในการปรับเปลีย่นเส้นทางการเดินรถในอนาคต 

 

1.8 ขอบเขตการศึกษา 

ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาข้อมูลุติยภูมิของบนัทึกการส่งสินค้า Day Sales เดือน มกราคม ปี

พ.ศ. 2559 ซึง่เป็นข้อมลูท่ีบริษัทท าการบนัทกึไว้เป็นประจ าในทกุๆเดือนอยูแ่ล้ว 
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บทที่ 2 
ทฤษฏีและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 

 ในการศึกษาการวดัและเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง่ไอศกรีม Wall’s ประเภท Day Sales ด้วย

โมเดลการวิเคราะห์แบบฮิวริสติกนัน้ สามารถศึกษาได้โดยการน าทฤษฎีทางโลจิสติกส์และซพัพลาย

เชน มาใช้ในการวิเคราะห์และการตดัสินใจในการเลือกโมเดลและเลือกทางเลอืกเส้นทางขนสง่ท่ีคาด

วา่จะประหยดัต้นทนุท่ีมากขึน้ ดงันี ้

2.1 โลจิสติกส์ 
 โลจิสติกส์ คือ กระบวนการวางแผน ลงมือปฏิบคิั และควบคมุ ประสทิธิภาพ ประสทิธิผล ของ
การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ วัตถุดิบ วัตถุในกระบวนการผลิต และสินค้าส าเร็จรูปรวมทัง้ข้อมูลท่ี
เก่ียวข้อง จากจุดเร่ิมต้นไปยงัจุดท่ีมีการบริโภค โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้า (กมลชนก สทุธิวาทนฤพฒุิ และคณะ, 2544)  
 2.1.1 ความส าคญัของโลจิสติกส์ 
 โลจิสติกส์สามารถสร้างหรือเพิ่มมูลค่าด้านสถานท่ีและเวลาให้กับลูกค้า ผู้ ส่งสินค้าและ
ผู้ เก่ียวข้องในโซ่อุปทานทัง้หมด สินค้าหรือบริการจะขาดมูลค่าถ้าไม่สามารถจัดหาให้ลูกค้าในเวลา
และสถานท่ีท่ีลกูค้าต้องการ การจัดการโลจิสติกส์ท่ีดีจะมองแต่ละกิจกรรมโลจิสติกส์เป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า เม่ือลกูค้าเต็มใจท่ีจะจ่ายมากขึน้ โลจิสติกส์จึงกลายเป็นกระบวนการส าคัญ
ส าหรับโลกธุรกิจในยคุปัจจุบนั 
  2.1.1.1 การให้ความส าคญักบัต้นทนุ 
  ส าหรับองค์กรธุรกิจมีค่าใช้จ่ายตัง้แต่ 4 – 30 % ของยอดขายทัง้หมด ดังนัน้การลด
คา่ใช้จ่ายดงักลา่วโดยรักษาผลประโยชน์ทัง้ลกูค้าและผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องทัง้หมด 
  2.1.1.2 เส้นทางจดัสง่และกระจายสนิค้ายาวขึน้ 
  เน่ืองจากมีการสง่เสริมความร่วมมือทางการค้าระดบัโลก องค์กรธุรกิจจึงมองหากล
ยุทธ์เพื่อออกแบบและกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับตลาดโลก ส่งผลให้ระบบมีเส้นทางการ
เคลื่อนย้ายและกระจายสินค้ายาวขึน้ ดังนัน้จึงต้องอาศยัการท างานแบบร่วมมือกันของทุกฝ่ายเพื่อ
ประหยดัค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ระหว่างทาง โดยเฉพาะค่าขนสง่ซึ่งจะมีมูลคา่สงูขึน้หากระยะทางระหว่าง
จุดท่ีมีการผลติและจุดท่ีมีการบริโภคมีระยะทางยาวขึน้ 
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  2.1.1.3 สร้างมลูคา่เพิ่มให้ลกูค้ามากขึน้ 
  สนิค้าหรือบริการจะไม่มีมลูคา่เม่ือลกูค้าไม่สามารถหาได้ ณ เวลาและสถานท่ีท่ีลกูค้า
ต้องการ โลจิสติกส์สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าได้ ในรูปของเวลาและสถานท่ี เม่ือสามารถ
จดัระบบการขนสง่ การเคลือ่นย้ายข้อมลู และการจดัการสนิค้าคงคลงัให้มีประสทิธิภาพ 
 2.1.2 ยทุธศาสตร์โลจิสติกส์ 
 ยทุธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์ คือ ยุทธศาสตร์ตามหน้าท่ีซึง่พฒันาขึน้ตามหน้าท่ีและกระบวนการ
ปฏิบติังานของกิจกรรมตา่งๆของฝ่ายโลจิสติกส์ มีวตัถปุระสงค์ส าคญั คือ 
  2.1.2.1 ลดคา่ใช้จ่าย (Cost Reduction) 
 เป็นการลดค่าใช้จ่ายแปรผันท่ีเก่ียวกับการขนส่งและการจัดเก็บสินค้า โดยประเมินจาก
ทางเลือกการด าเนินงานท่ีเป็นไปได้ เช่น ต าแหน่งท่ีตัง้คลงัสินค้า ประเภทการให้บริการการขนส่ง 
เส้นทางการขนสง่สนิค้า นโยบายการขนสง่สินค้า การจดัเส้นทางรถขนสง่สินค้า เป็นต้น ซึง่ทางเลอืกท่ี
มีคา่ใช้จ่ายรวมต ่าท่ีสดุ จะได้รับการพิจารณาเพื่อสร้างผลก าไรสงูสดุให้องค์กร 
  2.1.2.2 ลดเงินทนุ (Capital Reduction) 
 การลดเงินทนุในระบบโลจิสติกส์ พิจารณาจากกลยทุธ์ท่ีให้อตัราผลตอบแทนตอ่เงินลงทนุมาก
ท่ีสดุ เช่น กลยทุธ์การขนสง่โดยตรงสูล่กูค้า การเลอืกใช้บริการคลงัสนิค้าเอกชนแทนคลงัสนิค้าสว่นตวั 
การเลือกระบบทนัเวลา (Just-in-time) แทนการเก็บรักษาสินค้าไว้คราวละมากๆ หรือ การเลือกผู้ ให้
บริการโลจิสติกส์ หรือ Third Party Logistics Providers ท าหน้าท่ีขนสง่และจดัเก็บให้แทน เป็นต้น 
  2.1.2.3 การเพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการ (Service Improvement) 
 เป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลการขนส่ง การ
จดัสง่สินค้าอยา่งรวดเร็ว, การประเมินความหวงัของลกูค้าในการให้บริการ เป็นต้น ซึง่ตอบสนองตาม
ระดับการให้บริการลูกค้าท่ีก าหนด ท าให้สามารถสร้างรายรับท่ีเพิ่มขึน้และยังสามารถเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการแขง่ขนัได้อีกทางหนึง่ด้วย 
 2.1.3 การวางแผนโลจิสติกส์ 
 การวางแผนโลจิสติกส์แบ่งเป็น 3 ประเภท (Lambert, D.M. et. al., 1998) คือ การวางแผน
ระดบักลยทุธ์ (Strategic Planning), การวางแผนระดบัยุทธวิธี (Tactical Planning) และการวางแผน
ระดับปฏิบัติการ (Operational Planning) ซึ่งเปรียบเสมือนวางแผนระยะยาว ระยะปานกลาง และ
ระยะสัน้ตามล าดบั ซีงอธิบายได้ดงันี ้
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2.1.3.1 การวางแผนระดบักลยทุธ์ (Strategic Planning) 
  เป็นการวางแผนระดับสูงสุดและเป็นการวางแผนส าหรับช่วงเวลาท่ียาวท่ีสุด                  
สว่นใหญ่มีการวางแผนในช่วงกรอบระยะเวลา 5 – 10 ปี ซึ่งหากแผนยิ่งมีกรอบระยะเวลานานเท่าใด 
รายละเอียดท่ีระบุในแผนก็จะลดลงเทา่นัน้ แผนกลยทุธ์จะมีการพิจารณาถึงวตัถปุระสงค์องค์กร ความ
ต้องการบริการขององค์กรโดยรวม และการค านึงว่าฝ่ายบริหารควรท าอย่างไรเพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์
ขององค์กร 
  2.1.3.2 การวางแผนระดบัยทุธวิธี (Tactical Planning)  
  เป็นการวางแผนระดบักลางระหว่าง 1-5 ปี จะมีการระบุสิ่งท่ีองค์กรต้องท ามากกว่า
แผนกลยทุธ์ แตจ่ะไม่ลงลกึไปจนถึงรายละเอียดในแตล่ะหนว่ยงานย่อย แผนยทุธวิธีจะระบุถึงรายจ่าย
ด้านเงินทุนตา่งๆ เช่น การปลกูสร้างโรงงาน การซือ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีส าคญั รวมถึงการก่อสร้าง
คลงัสินค้า การจัดซือ้ยายพาหนะหรือเคร่ืองมือในการขนถ่ายสินค้า และการลงทุนด้านต่างๆเพื่อ
สนบัสนนุโครงสร้างพืน้ฐานด้านการขนสง่ เป็นต้น 
  2.1.3.3 การวางแผนระดบัปฏิบติัการ (Operational Planning) 
  เป็นการวางแผนระยะสัน้กว่า 1 ปี เป็นแผนท่ีต้องมีรายะละเอียดมากท่ีสุด โดยระบุ 
รายรับ รายจ่าย กระแสเงินสด และกิจกรรมรายเดือนต่างๆ ท่ีต้องท าในแต่ละปี ซึ่งรายละเอียดเหลา่นี ้
จะเป็นแนวทางในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆในปีต่อไปด้วย และจะมีการน าผลการปฏิบติังานจริงมา
เปรียบเทียบกบัแผนท่ีก าหนดไว้เพื่อหาความแตกตา่งและด าเนินการแก้ไขตอ่ไป 
 
ตารางที่ 2.1 ตวัอยา่งการจดัสนิใจตามระดบัการวางแผนโลจิสติกส์ 
ประเภทการตดัสนิใจ ระดบักลยทุธ์ ระดบัยทุธวิธี ระดบัการปฏิบติัการ 
สถานท่ี จ านวนสถานท่ี ขนาด 

และต าแหนง่ท่ีตัง้ 

ระดบัการจดัเก็บสนิค้า การจัดเส้นทาง ความ
ฉบัไวในการด าเนินการ 

การขนสง่ การเลือกรูปแบบการ
ขนสง่ 

วิธีการจดัสง่ตามฤดกูาล เวลาและปริมาณการ
เติมเต็มสนิค้า 

กระบวนการ รับค า
สัง่ซือ้ 

ก า ร เ ลื อ ก แ ล ะ
ออกแบบระบบการ
น าเข้าค าสัง่ซือ้ 

ก า ร จั ด ล า ดั บ
ค ว ามส า คัญ ขอ งค า
สัง่ซือ้ 

การเดินทางของค าสัง่ซือ้ 
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การจดัซือ้ การก าหนดนโยบาย
จดัซือ้ 

ก า ร ท า สัญ ญ า แ ล ะ
คดัเลอืกผู้จดัสง่วสัด ุ

การจดัซือ้เพื่อตอบสนอง
ตอ่ค าสัง่ซือ้และการผลติ 

คลงัสนิค้า การเลือกสถานท่ีและ
รูปแบบ 

การจัดท่ีส าหรับสินค้า
ตามฤดกูาล 

การเติมเต็มค าสัง่ซือ้ 

ท่ีมา: Ballou, R.H. 1999. 
   
2.2 การจัดการขนส่ง 
 การขนสง่สินค้า หมายถึง การเคลือ่นย้ายสนิค้าจากแหลง่หนึง่ไปยงัอีกแหลง่หนึง่ ซึ่งการขนสง่
จะท าให้เกิดการสร้างเส้นทางจากจุดเร่ิมต้นของโซ่อุปทานไปสู่มือลูกค้า การจัดการขนส่งท่ีดีจะ
ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานี (Place Utility) เช่น การเพิ่มมลูคา่เม่ือเคลื่อนย้ายสนิค้าจากแหลง่
ผลติมาขายยงัตลาดท่ีไม่มีสนิค้าดงักลา่วจ าหนา่ย และยงัก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ทง่ด้านเวลา (Time 
Utility) เช่น การเก็บรักษาสินค้าจนกระทัง่เกิดความต้องการบริโภคสินค้าแล้วจึงท าการขนสง่ หรือการ
ก าหนดเวลาและความรวดเร็วในการขนส่ง เป็นต้น สิ่งท่ีควรทราบเพื่อการจัดการขนส่งท่ีดี ได้แก่ 
รูปแบบการขนสง่ ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจลงทุนด้านการขนสง่ ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ
ตดัสนิใจของผู้ใช้บริการขนสง่ และการออกแบบเครือขา่ยการขนสง่ 
 2.2.1 รูปแบบการขนสง่ 
 การเข้าใจลกัษณะของแต่ละรูปแบบการขนส่ง จะท าให้เกิดประโยชน์จากการใช้บริการได้
อยา่งคุ้มค่าและท าให้สามารถเลือกรูปแบบการขนสง่ได้เหมาะสมกบัสินค้าและเงื่อนไขการให้บริการท่ี
ก าหนด รูปแบบการขนสง่แบง่ได้ 6 รูปแบบหลกัคือ 
  การขนสง่ทางถนน  
  การขนสง่ทางรถไฟ 
  การขนสง่ทางอากาศ 
  การขนสง่ทางน า้ 
  การขนสง่ตอ่เน่ืองทางทอ่หรือสายพานล าเลยีง 
  การขนสง่รูปแบบผสมผสาน 
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  2.2.1.1 การขนสง่ทางถนน 
  การขนส่งทางถนนเป็นรูปแบบการขนส่งท่ีมีสดัสว่นการขนส่งในประเทศสูงท่ีสดุ มี
การให้บริการท่ีรวดเร็ว เช่ือถือได้ แบะมีสถิติสนิค้าสญูหายและเสียหายน้อยระหวา่งการเดินทาง แบ่ง
ได้เป็น 2 ประเภทหลกั คือ การบรรทกุสนิค้าเต็มคนัรถ (Truck Load : TL) และการบรรทกุสนิค้าไม่เต็ม
คนัรถ (Less Than Truck Load : LTL) ค่าใช้จ่ายในการบรรทุกสินค้าแบบ TL นัน้ไม่ขึน้กับปริมาณ
สนิค้าท่ีท าการขนสง่ แต่อัตราคา่บริการจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะทาง สว่นค่าใช้จ่ายในการบรรทุก
แบบ LTL จะขึน้กับปริมาณท่ีถกูบรรทุกไว้และระยะทางท่ีรถวิ่งไป อตัราคา่บริการของ LTL จะคิดจาก
ความเหมาะสมและคุ้มคา่ของปริมาณสนิค้าในการสง่แตล่ะครัง้   

2.2.1.2 การขนสง่ทางรถไฟ 
  เป็นรูปแบบการขนสง่ท่ี ขาด ความยืดหยุ่นในการให้บริการ เน่ืองจากข้อจ ากัดด้าน
รางและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก และเป็นการขนสง่ระหวา่งสถานีกับสถานี มากกว่าเป็นการขนสง่
ระหว่างจุดต้นทางและจุดปลายทางของการบริโภคสินค้า มีระยะเวลาขนส่งนาน ความถ่ีในการ
ให้บริการน้อย แตมี่ข้อเดน่คือ เป็นการขนสง่ท่ีเสียคา่ใช้จ่ายไม่มาก เหมาะส าหรับการขนสง่ในปริมาณ
มาก โดยทัว่ไปมีต้นทนุขนสง่ตอ่หนว่ยน้อยกวา่การขนสง่ทางอากาศแบะการขนสง่ทางถนน 
  2.2.1.3 การขนสง่ทางอากาศ 
  เป็นการขนสง่ท่ีมีค่าใช้จ่ายคงท่ีท่ีสงู ในโครงสร้างพืน้ฐานและอุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกต่างๆ ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานและด้านเชือ้เพลิงมีความเก่ียวข้องกับการขนสง่อย่างมาก ท าให้
ผู้ใช้บริการมีทศันคติว่าการขนสง่ทางอากาศเป็นบริการพิเศษท่ีจะใช้ในยามจ าเป็น เน่ืองจากมีต้นทุน
คา่ขนสง่สงู แตเ่ป็นการขนสง่ท่ีมีความรวดเร็ว มีความปลอดภยั และความนา่เช่ือถือในการให้บริการ  
  2.2.1.4 การขนสง่ทางน า้ 
  การขนสง่ทางน า้จ าแนกได้เป็น 
  1.การขนสง่ททางน า้ภายในประเทศ เช่น แม่น า้, ล าคลอง 
  2.การขนสง่ชายฝ่ังทะเล 
  3.การขนสง่ทางทะเลระหวา่งประเทศ 
  การขนส่งทางน า้ภายในประเทศจะถูกจ ากัดตามลกัษณะทางน า้ตามธรรมชาติใน
พืน้ท่ี เช่น แม่น า้ภายในประเทศ ทะเล ทะเลสาบ และชายฝ่ัง เป็นต้น สว่นการขนสง่ทางน า้ระหว่าง
ประเทศ ถือเป็นรูปแบบหลกัของการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศ การขนสง่ทางน า้เหมาะส าหรับการ
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ขนสง่สินค้าท่ีมีน า้หนกัมากๆและคราวละมากๆ เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายต ่า แตก่ารขนสง่ทางน า้เป็นการ
ขนสง่ท่ีมีความลา่ช้าท่ีสดุ เน่ืองจากเสยีเวลาการจดัการท่ีทา่เรือและตามสถานีตา่งๆ 
  2.2.1.5 การขนสง่ทางทอ่และสายพานล าเลยีง 
  การขนสง่ตอ่เน่ืองทางทอ่ ถกูใช้ในการขนสง่สนิค้าจ าพวกของเหลวหรือก๊าซ เช่น ก๊าซ
ธรรมชาติ น า้มันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี น า้ เป็นต้น  ส่วนการขนส่งสายพานล าเลียงถูกใช้ขนส่ง
ตอ่เน่ืองของสนิค้าจ าพวกของแข็ง ระบบการขนสง่ตอ่เน่ืองมีต้นทนุตอ่หนว่ยต ่ามาก ให้ระยะเวลาขนสง่
ท่ีแน่นอน ค่าใช้จ่ายคงท่ีเบือ้งต้นท่ีส าคญัเกิดขึน้จากการติดตัง้ระบบท่อสง่หรือสายพานล าเลียงและ
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีเก่ียวข้อง พบว่าการขนส่งต่อเน่ืองทางท่อหรือสายพานล า เลียงเหมาะกับงานท่ี
เก่ียวข้องกบัการไหลท่ีคอ่นข้างคงท่ีและมีจ านวนมาก 
  2.2.1.6 การขนสง่รูปแบบผสมผสาน 
  เป็นการผสมผสานระหว่างการขนส่งรูปแบบต่างๆ แต่ได้รับความนิยมมาก คือ  
รูปแบบการผสมระหวา่งรถบรรทกุกบัรถไฟ (Turck-Rail) นอกจากนีย้งัมีการผสมผสานรูปแบบอ่ืนๆเข้า
ด้วยกันอีกเช่น Air-Sea, Air-Rail, Truck-Sea, Rail-Sea เป็นต้น ปัจจุบันพบว่า การขนส่งรูปแบบ
ผสมผสานมีอัตราการเจริญเติบโตมากขึน้ เน่ืองจากมีการน าคอนเทนเนอร์มาใช้ ซึ่งสามารถถ่ายโอน
การขนสง่รูปแบบหนึง่ไปยงัอีกรูปแบบหนึง่ได้งา่ย 
 
 2.2.2 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจลงทนุด้านการขนสง่ 
 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจลงทุนด้านการขนสง่ ขึน้อยูก่ับฐานะของผู้ขนสง่หรือผู้ท า
การขนสง่ สิง่ท่ีผู้ท าการขนสง่ท าการตดัสนิใจที่เก่ียวข้องกบัการลงทุนล าดบัแรก คือ โครงสร้างพืน้ฐาน
การขนสง่ (Transportation Infrastructure) ตอ่มาจะท าการตดัสินใจด้านการปฏิบติัการเพื่อพยายาม
ท าให้เกิดผลประโยชน์จากทรัพย์สินต่างๆเหลา่นัน้ให้มากท่ีสดุแต่จะท าให้เกิดค่าใช้จ่ายรวมต ่าท่ีสุด 
โดยยังรักษาระดับการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ในระดับท่ีเหมาะสม โดยจะต้อง
พิจารณาคา่ใช้จ่ายซึง่มีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ ดงันี ้
  2.2.2.1 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัยานพาหนะ 
  คือ ค่าใช้จ่ายท่ีผู้ท าการขนสง่ใช้ส าหรับการซือ้หรือเช่าพาหนะ ส าหรับใช้ในการขนสง่
สนิค้า คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัยานพาหนะนีจ้ะถูกคิดไม่ว่ายานพาหนะนัน้ จะถูกใช้หรือไม่ ค่าใช้จ่าย
เหลา่นีจ้ะเป็นคา่ใช้จ่ายแปรผนัซึ่งจะเป็นสดัสว่นโดยตรงกบัจ านวนยานพาหนะท่ีถกูเช่าหรือซือ้ 
  2.2.2.2 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการปฏิบติัการ 
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  คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ สถานี ซึ่งจะรวมถึงค่าใช้จ่ายของสิ่งอ านวยความ
สะดวก ณ สถานท่ีท่ีใช้ในการขนสง่ และเงินเดือนของพนกังาน ส าหรับการตดัสินใจในการปฏิบติัการ
นัน้ ค่าใช้จ่ายเหลา่นีจ้ะถูกก าหนดให้คงท่ีส าหรับการวางแผน แต่ส าหรับการตดัสินใจด้านกลยุทธ์ท่ี
เก่ียวข้องกบัการเลอืกท่ีตัง้จะถกูก าหนดให้เป็นคา่ใช้จ่ายแปรผนั 
  2.2.2.3 คา่ใชจ่ายเก่ียวกบัการเดินทาง 
  คือ ค่าใช้จ่ายด้านการใช้ยานพาหนะในการเดินทางแต่ละครัง้รวมถึงค่าแรงงานและ
คา่เชือ้เพลงิ คา่ใช้จ่ายนีจ้ะขึน้กบัระยะทางและระยะเวลาของการเดินทาง แตเ่ป็นอิสระกบัปริมาณท่ีจะ
ท าการขนสง่ จัดเป็นคา่ใช้จ่ายแปรผนั ส าหรับการขนสง่ทางถนนค่าใช้จ่ายประเภทนี ้เช่น ค่าน า้มันรถ 
คา่ซอ่มบ ารุงรถ คา่เงินลว่งเวลา และเบีย้เลีย้งพนักงาน เป็นต้น 
  2.2.2.4 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัปริมาณ 
  คือ ค่าใช้จ่ายด้านการขนสินค้าขึน้และลง และสดัสว่นของค่าใช้จ่ายด้านเชือ้เพลิงท่ี
จะเปลีย่นแปลงตามปริมาณท่ีถกูสง่ไป ค่าใช้จ่ายนีจ้ะมีลกัษณะแปรผนัไปในทุกการตดัสนิใจด้านการ
ขนสง่ 
 
 2.2.3 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผู้ใช้บริการขนสง่ 
 ผู้ใช้บริการขนสง่ คือ ผู้ตอ่งการขนสง่สนิค้าโดยใช้บริการจากผู้ท าการขนสง่ การตดัสนิใจของผู้
สง่จะรวมถึงการออกแบบเครือขา่ยของการขนสง่ การเลอืกรูปแบบการขนสง่ และการมอบหมายงาน
ในการส่งตามค าสัง่ซือ้ของลูกค้าแต่ละราย โดยมีเป้าหมายเพื่อท าให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการ
ปฏิบัติตามค าสัง่ซือ้ของลูกค้าให้น้อยท่ีสุด ผู้ ส่งต้องพิจารณาปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายเหล่านีเ้ม่ือมีการ
ตดัสนิใจ 
  2.2.3.1 คา่ใช้จ่ายด้านการขนสง่ 
  คือ คา่ใช้จ่ายทัง้หมดท่ีจะต้องจ่ายให้กบัผู้ท าการขนสง่ ซึง่จะขึน้อยูก่บัราคาท่ีผู้ท าการ
ขนส่งแต่ะละรายได้เสนอมาและลกัษณะของการขนส่ง จัดเป็นค่าใช้จ่ายแปรผันส าหรับทุกๆการ
ตดัสนิใจของผู้สง่ 
  2.2.3.2 คา่ใช้จ่ายด้านสนิค้าคงคลงั 
  คือ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาสินค้าคงคลงัท่ีเกิดจากเครือข่ายโซ่อุปทานของผู้ส่ง 
คา่ใช้จ่ายนีมี้ลกัษณะคงท่ีส าหรับการตดัสินใจในเวลาสัน้ๆ แต่จดัเป็นคา่ใช้จ่ายแปรผนัเม่ือผู้สง่ท าการ
ออกแบบเครือขา่ยการขนสง่ หรือก าหนดนโยบายด้านเวลาการปฏิบติัการใหม่ 
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  2.2.3.3 คา่ใช้จ่ายด้านการให้บริการ 
  คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้เม่ือไม่สามารถส่งสินค้าได้ตรงเวลาในข้อตกลง อาจเกิดจาก
ข้อตกลงในสญัญาหรือจากความพงึพอใจของลกูค้า ค่าใช้จ่ายนีค้วรถกูพิจารณาในการตดัสนิใจด้าน
การวางแผนกลยทุธ์และการปฏิบติัการ 
 

2.2.4 การออกแบบเครือขา่ยการขนสง่ 
 การออกแบบเครือข่ายการขนสง่ มีผลต่อการปฏิบติัการของโซ่อุปทาน เครือข่ายการขนสง่ท่ี
ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยมีต้นทุนต ่า 
อย่างไรก็ตามการออกแบบการขนสง่มีความหลากหลาย ซึง่ลกัษณะของแต่ละเครือข่ายมีจุดแข็งและ
จุดอ่อนท่ีแตกตา่งกนั (วิทยา สหุฤทด ารง, 2545) 
  2.2.4.1 เครือขา่ยการขนสง่แบบตรง 
  เครือข่ายการขนสง่แบบตรง มีโครงสร้างการขนสง่เพื่อให้สามารถสง่สินค้า โดยตรง
จากผู้จดัสง่สนิค้า/ วตัถดิุบ ไปยงัร้านค้าปลกี การตดัสนิใจเก่ียวข้องกบัปริมาณท่ีจะสง่และประเภทการ
ขนสง่ท่ีจะใช้ ประโยชน์ของเครือข่ายการขนสง่แบบตรง คือ ลดคลงัสินค้าขัน้กลางและท าให้สามารถ
ด าการประสานงานด้วยความเรียบงา่ย  
  2.2.4.2 เครือขา่ยการขนสง่แบบวิ่งรอบ 
  เป็นเครือข่ายการขนส่งจากผู้จัดสง่สินค้าหนึ่งแห่งไปยังร้านค้าปลีกหลายร้าน หรือ
จากผู้จัดสง่สินค้าหลายแห่งไปยงัร้านค้าปลีกหนึ่งแห่ง การตดัสินใจเก่ียวข้องกับทางเลือกในการจัด
เส้นทางท่ีท าให้เกิดต้นทุนต ่าท่ีสดุ ประโยชน์คือ สามารถก าจัดคลงัสินค้าขัน้กลางและช่วยลดต้นทุน
การขนสง่โดยรวมในการสง่สนิค้าไปยงัร้านค้าปลกีหลายรายโดยใช้รถบรรทกุคนัเดียว 
  2.2.4.3 เครือขา่ยการขนสง่แบบผา่นศนูย์กลางกระจายสนิค้า 
  เป็นเครือข่ายการขนส่งท่ีผู้ จัดส่งวัตถุดิบ /สินค้า ไม่ต้องส่งสินค้าไปยังร้านค้าปลีก
โดยตรง โดยการแบ่งพืน้ท่ีรับผิดชอบและให้ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) เป็นผู้
จดัสง่ในแตล่ะพืน้ท่ีรับผิดชอบ ซึง่ผู้จดัสง่จะสง่สนิค้าไปยงัร้านค้าปลกี โดยศูนย์กระจายสินค้าท าหน้าท่ี
แตกตา่งกนั 2 หน้าท่ี คือ เก็บสนิค้าคงคลงัและเป็นสถานท่ีส าหรับขนถ่ายเครือขา่ยสนิค้า การขนสง่ใน
ลกัษณะนีช้่วยลดต้นทนุการขนสง่ และท าให้จ านวนเท่ียวการขนสง่ลดลงได้มากเม่ือเทียบกบัการขนสง่
แบบตรง 
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  2.2.4.4 เครือขา่ยการขนสง่แบบผา่นศนูย์กลางและใช้การขนสง่แบบวิ่งรอบ 
  เป็นเครือข่ายการขนส่งโดยผู้ จัดส่งวตัถุดิบสง่สินค้ามายังศูนย์กลางกระจายสินค้า 
และศูนย์กลางกระจายสินค้า จะขนสง่ไปยงัร้านค้าปลีกด้วยการขนสง่แบบวิ่งรอบ โดยเครือข่ายการ
ขนสง่ลกัษณะนีนิ้ยมใช้ในกรณีท่ีร้านค้าปลีกแต่ละรายมีปริมาณมีปริมาณความต้องการสินค้าน้อย 
จดัเป็นการขนสง่ด้วยรถบรรทกุแบบไม่เต็มคนั  
  2.2.4.5 เครือขา่ยการขนสง่แบบออกแบบเฉพาะ 
  เป็นการออกแบบเครือข่ายการขนส่งให้เหมาะสมกับแต่ละโซ่อุปทาน โดยการ
ผสมผสานของทางเลือกการขนสง่ท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น การด าเนินการจ าเป็นต้องมีการลงทนุในด้าน
ข้อมลูอยา่งมากเพื่อท าให้เกิดความสะดวกในการประสานงาน  
 
2.3 การตัดสินใจด้านการขนส่ง 
 การเลอืกรูปแบบการให้บริการขนสง่  
 การเลอืกรูปแบบการให้บริการขนสง่ขึน้อยูก่บั  ประเภทการขนสง่ท่ีมี และคณุลกัษณะของการ
ให้บริการ ส าหรับปัจจัยพืน้ฐานท่ีส าคญัในการตดัสินใจ ได้แก่ คา่ขนสง่ (Cost and Service), เวลาใน
การขนส่ง  (Average Transit Time) , ความแปรปรวนของเวลาท่ีใช้ในการขนส่ง (Transit-Time 
Variability) และ ความสญูเสยีหรือเสยีหายเน่ืองจากการขนสง่ (Loss and Damage) หลกัการท่ีน ามา
พิจารณาประกอบได้แก่ 
 2.3.1 หลกัการแลกเปลีย่นต้นทนุพืน้ฐาน (Basic Cost Trade-Offs) 
 โดยปกติแล้วการให้บริการขนสง่ท่ีมีต้นทนุต ่า จะท าให้ต้นทุนการจดัการสินค้าคงคลงัสงู เพื่อ
รักษาระดบัความพึงพอใจแก่ลกูค้า ดงันัน้การให้บรอการขนสง่ใดท่ีสามารถรักษาต้นทุนท่ีเกิดขึน้ทัง้
สองด้านรวมแล้วต ่าท่ีสดุจึงตะได้รับการพิจารณา 
 2.3.2 การพิจารณาเพื่อความสามารถในการแขง่ขนั (Competition Consideration) 
 การเลือกประเภทการให้บริการขนส่งมีความจ าเป็นท่ีจะท าให้เกิดความได้เปรียบทางการ
แขง่ขนั ดงึดูดลกูค้าให้มาใช้บริการมากขึน้ และสร้างบริการท่ีดีกว่าคูแ่ข่งขนั ดงันัน้การบริการขนสง่ท่ีมี
คุณภาพดีซึ่งได้แก่ เวลาในการขนส่งและความแปรปรวนมีน้อย แม้ราคาจะสูงแต่ะก็จะได้รับการ
เลอืกใช้บริการ 
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 2.3.3 การประเมินผลกระทบทางอ้อม 
 เป็นวิธีการประเมินผลกระทบทางอ้อมประกอบเพิ่มเติมจากปัจจัยพืน้ฐานส าคัญในการ
ตดัสนิใจ เช่นได้แก่ การขนสง่ท่ีมีความร่วมมือกนัระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย การขนสง่ท่ีแบง่สรรต้นทนุการ
ให้บริการระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขายดีท่ีสดุ (ผู้ขายอาจเลอืกการขนสง่ท่ีมีคณุภาพสงูเม่ือเทียบกบัคูแ่ขง่ราย
อ่ืนแต่ต้นทุนการขนส่งท่ีเพิ่มขึน้จะอยู่ในรูปของราคาสินค้าท่ีเพิ่มขึน้ซึ่งเป็นภาระแก่ผู้ ซือ้ได้) การ
พิจารณาอัตราค่าขนสง่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเวลา และการพิจารณาต้นทุนการจัดการสินค้าคง
คลงัของผู้ขาย เป็นต้น 
  
 
2.4 ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
 2.4.1 ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดเส้นทางขนสง่ (Transportation Routing)  การจัดเส้นทางการ
ขนส่ง หรือ Vehicle routing เป็นวิธีท่ีผู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ใช้เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งและ
ระยะเวลาในการจัดสง่สินค้า เส้นทางท่ีสัน้ลง  หมายถึง ค่าน า้มันท่ีลดลง, รอบการบรรทุกท่ีเพิ่มขึน้ 
และค่าแรงท่ีลดลง การเลือกรูปแบบเส้นทางการเดินรถมีความยากเน่ืองจากมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง
คอ่นข้างมาก เช่น ระยะทาง, การรอคอยลกูค้าและเอกสารเซ็นรับ, การจราจร, ระยะเวลาท่ีลกูค้ารับ
สนิค้าได้, ช่วงเวลาห้ามเดินรถ, สภาพถนน, ความลา่ช้าของการสง่สนิค้าในจุดตา่งๆ (ชินภทัร อ่อมฉิม, 
นนัทิ สทุธิการนฤทยั, ม.ป.ป.) 
 2.4.1.1 การแบง่พืน้ท่ีการบริการ (Service Zoning) 
 หากต้องการให้การขนสง่สินค้ามีต้นทุนต ่าท่ีสุด คือ การใช้รถขนสง่จ านวนน้อยท่ีสุด แต่ส่ง
สนิค้าให้ลกูค้าได้ครบถ้วนทุกราย รถขนสง่แต่ละคันจึงควรวิ่งไปสง่สินค้าให้แก่ลกูค้าจ านวนมากท่ีสดุ
เทา่ท่ีจะเป็นไปได้ในแตล่ะวนั 
 2.4.1.2  ปัญหาเส้นทางการขนส่ง (Vehicle Routing Problem : VRP ) เป็นการศึกษาท่ีมี
ความส าคัญอย่างมากในธุรกิจโลจิสติกส์ โดยเป็นการศึกษาถึงวิธีการจัดเส้นทางการสง่สินค้าหรือ
บริการให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้าและจ านวนจุดสง่สินค้า 1 แห่ง หรือหลายแห่งก็ได้ ซึ่งมี
วตัถปุระสงค์เพื่อให้ต้นทนุการขนสง่ท่ีเกิดขึน้ (เงิน,ระยะทาง,เวลา) เกิดขึน้น้อยท่ีสดุ ภายใต้เงื่อนไขการ
ขนสง่ท่ีก าหนด ก่อนนัน้รูปแบบของ VRP มีจ านวนไม่มาก คือ CVRP (Capacitated VRP), VRPTW 
(VRP with the time window), VRPB (VRP with backhauls) เป็นต้น แต่ในปัจจุบนัได้เกิดเงื่อนไขใน
การขนสง่มีมากขึน้ ท าให้มีรูปแบบการขนสง่เพิ่มอีกหลายรูปแบบ เช่น การขนสง่ท่ีมีความไม่แน่นนอน
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เข้ามาเก่ียวข้อง (Stochasic VRP), การขนสง่ท่ีลกูค้าสามารถรับสินค้าได้จากรถขนสง่มากกว่า 1 คนั 
(Split delivery VRP) เป็นต้น (ปรัชญ์ บุญแซมและคณะ, ม.ป.ป.)   
 VRP เป็นปัญหาท่ีอยู่ในกลุ่ม NP-hard ซึ่งหมายถึง เป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อนในการ

แก้ปัญหา ซึง่ VRP มีวิธีการในการแก้ปัญหา 2 แนวทาง คือ 

วิธีหาค าตอบท่ีดีท่ีสดุ (Exact Approach) เป็นวิธีการค าวณในทกุๆทางท่ีเป็นไปได้ จนกวา่

จะค้นพบวิธีการท่ีดีท่ีสุด ซึ่งการแก้ปัญหา VRP ในลกัษณะนีจ้ะใช้ระยะเวลาในการ

แก้ปัญหานานมาก จึงเหมาะส าหรับปัญหาท่ีมีขนาดเลก็ 

วิธีฮิวริสติก (Heuristics Approach) เป็นการก าหนดเกณฑ์บางประการขึน้มาเพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหา ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วและสามารถใช้กับปัญหาท่ีมีขนาดใหญ่ 

แม้ผลลพัธ์ท่ีได้จะไม่ใช่ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ แตก็่เป็นผลลพัธ์ท่ีมีคา่เฉลีย่ท่ีเหมาะสม 

ในการจดัเส้นทางการเดินรถในแต่ละวนันัน้ จะมีลกูค้าจ านวนหนึง่มากหรือน้อยในแต่ละ

วนัท่ีต้องการให้ทางบริษัทน าสินค้าไปสง่ให้ซึ่งมีจ านวนยอดสัง่ซือ้ในแต่ละวนัท่ีไม่เท่ากัน 

จึงเกิดค าถามท่ีว่า จะต้องใช้รถขนสง่ก่ีคนัและควรจะจดัล าดบัการสง่สนิค้าอยา่งไร รถคนั

ไหนควรไปสง่สินค้าให้แก่ลกูค้ารายใดบ้าง และจะจดัล าดบัการสง่สินค้าของลกูค้าแต่ละ

รายอยา่งไร เป็นต้น 

 2.4.1.3 แนวคิว Saving Algorithm ของ Clarke and Wright 

  พิจารณาการจัดเส้นทางยานพาหนะท่ีมีความต้องการของลุกค้าหลายแห่ง                         

ยาพาหนะมีความจุหลายขนาด สง่สินค้าออกจากคลงัสนิค้าแหง่เดียว ซึ่งได้พฒันาขัน้ตอนให้สามารถ

เลือกเส้นทางของยายพาหนะท่ีเหมาะสมท่ีสดุ ผลท่ีได้จากการแก้ปัญหานี ้คือ ท าให้ทราบจ านวน

ยานพาหนะท่ีจะใช้ขนสง่ และปริมาณสนิค้าท่ีขนสง่ของยานพาหนะแตล่ะคนั 

 

 2.4.2 ต้นทนุการผลติระยะสัน้ 
 หมายถึง ต้นทนุท่ีประกอบด้วย ต้นทนุคงท่ี และต้นทนุผนัแปร สามารถแบง่ได้ คือ 
 1.ต้นทุนรวม (Total Cost : TC) หมายถึง ต้นทุนท่ีประกอบด้วยต้นทุนคงท่ีรวม (TFC) และ
ต้นทนุผนัแปรรวม (TVC) ในแตล่ะระดบัของปริมาณผลผลติ สามารถเขียนเป็นความสมัพนัธ์ได้วา่ 
 

               𝑇𝐶 = 𝑇𝐹𝐶 + 𝑇𝑉𝐶 
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 ต้นทุนคงท่ีรวม(Total Fixed Cost : TFC) หมายถึง ต้นทุนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายตายตัว ไม่
เปลีย่นแปลงไปตามปริมาณการผลิตไม่วา่ผลผลติจะเพิ่มขึน้หรือลดลง สว่นมากได้แก่ คา่เช่าท่ีดิน, ค่า
ก่อสร้างอาคาร, คา่เคร่ืองจกัรรวมคา่ติดตัง้ 
 ต้นทนุผนัแปรรวม(Total Variable Cost: TVC) หมายถึง ต้นทนุคา่ใช้จ่ายท่ีผนัแปรตามจ านวน
สินค้าท่ีผลิต ต้นทุนนีจ้ะสงูขึน้ถ้าเพิ่มปริมาณการผลิตสินค้าและ จะลดลงเม่ือลดการผลิตสินค้าลง 
หรือมีคา่เทา่กบัศนูย์เม่ือไม่มีการผลติเลย ได้แก่ คา่จ้างแรงงาน, คา่ใช้จ่ายใน    การซือ้วตัถดิุบตา่งๆ 
 
 2.ต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อหน่วย (Average Total Cost : ATC หรือ AC) หมายถึง อัตราส่วน
ระหวา่งต้นทนุรวมและจ านวนผลผลติ เขียนความสมัพนัธ์ได้ คือ 
 

    𝐴𝐶 =
𝑇𝐶

𝑄
= 𝐴𝐹𝐶 + 𝐴𝑉𝐶 

 
  AFC = ต้นทนุคงท่ีเฉลีย่ (Average Fixed Cost) 
  AVC = ต้นทนุผนัแปรเฉลีย่ (Average Variable Cost) 
 3.ต้นทนุหนว่ยสดุท้าย (Marginal Cost: MC) คือ ต้นทุนทัง้หมดท่ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร เม่ือ
ผลผลติเพิ่มขึน้ 1 หนว่ย 

    Δ𝑀𝐶 = Δ𝑇𝐶/Δ𝑄 
 

2.5 การทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ไชยา โฉมเฉลา, ระพีพันธ์ ปิตาคะโส (ม.ป.ป.) ศึกษาการจัดเส้นทางรถขนสง่น า้ด่ืมส า

กรับบริการกลุม่ลกูค้าด้วยวิธีฮิวริสติก กรณีศกึษา โรงงานน า้ด่ืมเรนโบว์ พบว่าจากเดิมโรงงานผลิตน า้

ด่ืมต้องสง่สินค้าให้กลุม่ลกูค้าท่ีมีปริมาณมากและระยะห่างของการเกิดความต้องการไม่คงท่ี ซึ่งการ

ขนสง่สนิค้าในแต่ละครัง้ต้องสง่สนิค้าให้ได้มากท่ีสดุตามเส้นทางสามญัส านกึของพนกังานขาย จึงเกิด

ปัญหาเหลือสินค้ากลบัมาเป็นจ านวนมาก จากการวิจัยพบว่า การใช้วิธี Cluster first-route second 

ร่วมกับ Sweep Approach มีระยะทางขนสง่ท่ีดีกวา่วิธี Nearest Neighborhood โดยผลการทดลองท่ี

ดีท่ีสดุท่ีสามารถลดระยะทางได้ 8.5 % หลงัจากนัน้เลือกค าตอบท่ีด่ีท่ีสุด จาก วิธีการส่งสินค้าตาม
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จ านวนเฉลีย่ของสนิค้า ซึ่งจากการทดลองเป็นเวลา 1 เดือน นอกจากนัน้พบว่าสามารถเพ่ิมยอดขายได้

ถึง 18.59 % และมีสนิค้าเหลอืกลบัลดลงถึง 84.67% 

 ชินภัทร อ่อนฉิม (2555). ศึกษาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าภายในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษาบริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติง้ กรุ๊ป ท่ีประสบปัญหาการส่ง

สนิค้าท่ีมีจ านวนมากกวา่จ านวนรถขนสง่ท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากัด จึงจ าเป็นต้องมี Supplier จ านวนมากท า

ให้ค่าใช้จ่ายในการขนสง่สินค้าสูงและการจัดตารางการเดินรถท่ีไม่มีประสิทธิภาพ จึงใช้วิธี Saving 

Algorithm มาใช้เพื่อก าหนดเงื่อนไขการสง่สินค้าผา่นโปรแกรม VRP Solver โดยใช้ระยะเวลาการสง่

สนิค้า ความสามารถในการบรรทกุ และระยะเวลาในการโหลดสนิค้าแตล่ะจุด พบวา่ปริมาณจุดสง่และ

ระยะทางท่ีเหมาะสมท่ีสดุ ซึ่งสามารถลดปัญหาได้ร้อยละ 40 และใช้เวลาในการค านวณน้อยกว่า 1 

วินาที 

 สุทธิชา ทับดารา และเสรี เศวตเศรนี (2554). ออกแบบและสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อวางแผนการจัดเส้นทางเดินรถเก็บขนขยะชุมชนในกรุงเทพมหานคร ใช้แบบจ าลองจากการ

ประยุกต์ทฤษฏี Vehicle Routing Problem (VRP) โดยใช้วิธี Cluster-First Route-Second Method 

โดยกรุงเทพมหานครแบ่งเขตเป็น 50 เขต แต่ละเขตมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บขยะท่ีเกิดขึน้

ภายในเขต โดยใช้โปรแกรม Depli 7 ในการจัดการขยะมูลฝอย ในการพัฒนาโปรแกรม และใช้

โปรแกรม SQL Server Express เป็นโปรแกรมจดัท าฐานข้อมลู 

 ชินภทัร อ่อนฉิม และนันทิ สุทธิการนฤทัย (ม.ป.ป.) ศกึษาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ขนสง่สนิค้าส าหรับศนูย์กระจายสนิค้าบางนา ด้วยวิธีการจดั Routing สายรถขนสง่ในกรุงเทพงานวิจัย

ศกึษาเพื่อเสนอถึงวิธีการวางแผนและการจดัตารางเดินรถให้มีประสทิธิภาพในรูปแบบการจดั Routing 

เพื่อลดเวลาในการส่งสินค้า ลดจ านวนรถท่ีใช้ในแต่ละวัน และมีค่าขนส่งท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยน า

วิธีการค้นหาค าตอบแบบวิธี Saving Algorithm มาใช้เพื่อก าหนดเงื่อนไขการสง่สินค้าผ่านโปรแกรม 

VRP Solver ซึง่พบวา่สามารถลดปัญหาได้ร้อยละ 40 และใช้เวลาในการค านวณท่ีน้อยกวา่ 1 วิทนาที 

 ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร (2557). ศึกษาการลดต้นทุนการขนส่ง โดยการจัดเส้นทางพาหนะท่ี

เหมาะสม กรณีศึกษา ธุรกิจเคร่ืองด่ืมชานม  งานวิจัยนีป้ระยุกต์ใช้ปัญหาการเดินทางของพนกังาน

หลายคน และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีพฒันา ซึง่ผลจากการจัดเส้นทางท่ีได้สามารถลดต้นทุนการขนสง่



 
 

32 
 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุนพลงังานท่ีใช้ลดลงจากเดิม 18.15 % ดังนัน้การจัดเส้นทางการขนส่งท่ี

เหมาะสม จึงเป็นวิธีท่ีสามารถเพ่ิมประสทิธิภาพในการวางแผนการขนสง่ให้กบัองค์กรได้ 

 ทวินันท์ สิมะจารึก และคณะ (2552). ศกึษาถึงการลดค่าใช้จ่ายในการขนสง่ กรณีศึกษา 

โรงงานเคมีภณัฑ์ จากการศึกษาพบวา่ ปัญหาส าคญัท่ีท าให้ต้นทุนในการขนสง่สนิค้าของบริษัทสงูขึน้ 

คือ ปัญหาค่าน า้มันเชือ้เพลิง ซึ่งมีสาเหตุหลกัมาจากปัจจัยภายใน คือ การก าหนดเส้นทางท่ีเป็น

มาตรฐษน และปัจจยัภายนอก คือ อตัราค่าน า้มนัเชือ้เพลงิในตลาดโลกท่ีมีความผนัผวน พบว่าวิธีการ

แบบจ าลองการขนสง่ (Transportation Model) และวิธีการแก้ปัญหาการจดัเส้นทางส าหรับรถบรรทุก 

ท าให้จ านวนเท่ียว ระยะทางในการขนสง่สินค้า ค่าน า้มันเชือ้เพลิง ค่าใช้จ่ายรวมทัง้หมด (ค่าน า้มัน

เชือ้เพลงิ, คา่เสื่อมราคา, คา่แรงคนงาน, ค่าบ ารุงรักษา) คืดเป็นเปอร์เซ็นต์ท่ีลดลงจากการด าเนินงาน

แบบเดิม คือ 46.34 %, 34.87 %, 10.68 %, 16.96 และ 26.83%, 22%, 13.94%, 16.3% ตามล าดบั 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 

 

 ในงานวิจัยฉบับนีศ้ึกษาถึงการวดัและเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง่ไอศกรีม Wall’s ประเภท 

Day Sales ด้วยโมเดลการวิเคราะห์แบบฮิวริสติก โดยเป็นการศกึษาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการเดิน

รถ เปรียบเทียบระหวา่งการจดัการเดินรถแบบเดิมกบัการเดินรถแบบใหม่ท่ีใช้โมเดลการวิเคราะห์แบบ

ฮิวริสติก เพื่อหาค าตอบท่ีว่าการเดินรถแบบเดิมนัน้มีประสิทธิภาพหรือไม่ แล้วถ้าเกิดมีการ

เปลี่ยนแปลงการเดินรถรูปแบบใหม่จะท าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้จากเดิมมากกว่าการเดินรถ

แบบเดิมอยา่งไร 

 3.1 กรอบแนวคิด/ แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา 

 การศึกษางานวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาถึงการวัดและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งไอศกรีม Wall’s 

ประเภท Day Sales ด้วยโมเดลการวิเคราะห์แบบฮิวริสติก ผู้ วิจัยได้เลือกใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายงาน

ประจ าเดือนมกราคม ท่ีแผนก Transport ต้องบนัทึกไว้เป็นประจ าในทกุๆเดือน โดยข้อมูลบ่งบอกถึง 

จ านวนร้านท่ีมียอดสัง่ของในแต่ละวนั รายช่ือของร้านท่ีสัง่ของ, ประเภทของร้านท่ีสัง่ของ, ต้นทุนค่า

ขนสง่ (โดยการคิดต้นทุนค่าขนสง่นัน้เป็นการค านวณจากอัตราน า้มันท่ีเกิดขึน้ในแต่ละเดือนซึ่งจะมี

การเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน) เป็นต้น กรอบการศึกษาจะเร่ิมจากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิของ

รายงานประจ าเดือนมกราคม หลงัจากนัน้จึงท าการวิเคราะห์ถึงประสทิธิภาพการเดินรถแบบเดิม และ

ใช้โมเดลฮิวริสติกในการวิเคราะห์และสร้างเส้นทางการเดินรถใหม่ หลงัจากนัน้เปรียบเทียบต้นทุนท่ี

เกิดขึน้ของการเดินรถแบบเดิมและการเดินรถแบบใหม่ ว่ามีต้นทุนการด าเนิงานท่ีเพิ่มขึน้ หรือ ลดลง

อยา่งไร ซึง่สามารถเขียนเป็นกรอบแนวคิด ได้ดงันี ้
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รายงานประจ าเดือน 

มกราคม 

วิเคราะห์ต้นทนุการด าเนินงาน

การเดินรถแบบเดิม 

จ านวนรถท่ีใช้ในการขนสง่ 

(ต้นทุนผนัแปร) 

คา่น า้มนัเชือ้เพลงิ 

(ต้นทุนผนัแปร) 

จ านวนสายการเดินรถ 

(ต้นทุนผนัแปร) 

สร้างเส้นทางการเดินรถแบบใหม่

ด้วยโมเดลฮิวริสติก 

ใช้โปรแกรม VRP Solver ในการ

ค านวณหาเส้นทางและจ านวนรถ

ท่ีเหมาะสมในการขนสง่ 

วิเคราะห์ต้นทนุท่ีเกิดขึน้จากการ

เดินรถแบบใหม่ 

เปรียบเทียบต้นทนุการด าเนินงานของการ

เดินรถแบบเดิมและการเดินรถแบบใหม่ 

ปรับเปลีย่นการเดินรถ 

กรณีการเดินรถแบบใหม่ให้ต้นทนุท่ีต ่ากวา่ 

ไม่ ปรับเปลีย่นการเดินรถ 

กรณีการเดินรถแบบใหม่ให้ต้นทนุท่ีสงูกวา่ 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เคร่ืองมือส าหรับการใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ การใช้ข้อมูลท่ี

รวบรวมได้ โดยเลือกใช้ข้อมูลทุติยภูมิท าการวิเคราะห์ถึงการวัดและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

ไอศกรีม Wall’s ประเภท Day Sales ด้วยโมเดลการวิเคราะห์แบบฮิวริสติก โดยเลอืกใช้ข้อมลูทติุยภูมิ

รายงานประจ าเดือนมกราคม ซึง่ประกอบด้วยอาทิตย์ที 2,3,4 และ 5  

  

 3.3 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 ข้อมูลทติุยภมิู (Secondary Data) เป็นข้อมลูท่ีได้จากแผนก Transport ประจ าเดือนมกราคม 

ปี 2559 โดยผู้วิจยัเลอืกใช้ข้อมลูในอาทิตย์ท่ี 2 ท่ีมีการขนสง่เป็นอาทิตย์ฐาน เน่ืองจากมีจ านวนร้านท่ีมี

ยอดสัง่ซือ้มากท่ีสดุ ท่ี 10,609 ออเดอร์ ซึง่ผู้วิจัยคาดการณ์ว่าจะครอบคลมุจ านวนร้านทัง้หมดในการ

เดินรถ  

  

 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ข้อมลูตวัเลขท่ีได้จากแหลง่ข้อมลูทติุยภมิู 

เพื่อวดัและเพิ่มประสิทธิภาพการขนสง่ไอศกรีม Wall’s ประเภท Day Sales ด้วยโมเดลการวิเคราะห์

แบบฮิวริสติก โดยมีขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

3.4.1 การวิเคราะห์เส้นทางเดินรถแบบเดิม คือ 

  มีสายการเดินรถทัง้หมด 42 สาย ตัง้แตว่นัจนัทร์ ถึงวนัศกุร์ มีรายละเอียดดงันี ้

 หมายเหตุ มีสายการเดินรถซ า้กนัในวนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ และ องัคาร พฤหสับดี 

ตารางที่ 3.1 แสดงสายการเดินรถของการเดินรถแบบเดิมในสปัดาห์ท่ี 2 

วนัจนัทร์ 9 สาย 
วนัองัคาร 13 สาย 
วนัพธุ 13 สาย 

วนัพฤหสับดี 14 สาย 
วนัศกุร์ 13 สาย 
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  มีจ านวนรถท่ีใช้งานกรณีการเดินรถแบบเดิมในสปัดาห์ท่ี 2 ในแตล่ะวนัดงันี ้

 หมายเหต ุมีสายการเดินรถซ า้กนัในวนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ และ องัคาร พฤหสับดี 

ตารางที่ 3.2 แสดงจ านวนรถของการเดินรถแบบเดิมในสปัดาห์ท่ี 2 

 

ต้นทุนค่าน า้มันเชือ้เพลิงในเดือนมกราคม คือ  3,019 ต่อคันต่อเท่ียว เป็นการคิด

เฉพาะการส่งสินค้าจากคลงัเย็นลาดกระบังไปยังร้านค้าปลีกต่างๆ ไม่นับรวมถึงค่าน า้มัน

เชือ้เพลงิในกรณีขนสนิค้ากลบัโรงงานและสนิค้าเสยีท่ีต้องน ากลบัโรงงาน 

  3.4.2 การวิเคราะห์การเดินรถแบบใหม่ด้วยโมเดลฮิวริสติก 

เป็นการก าหนดเกณฑ์บางประการขึน้มาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะสามารถ

แก้ปัญหาได้รวดเร็วและสามารถใช้กับปัญหาท่ีมีขนาดใหญ่ แม้ผลลัพธ์ท่ีได้จะไม่ใช่

ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสดุ แต่ก็เป็นผลลพัธ์ท่ีมีค่าเฉลี่ยท่ีเหมาะสม ในการจัดเส้นทางการเดินรถใน

แต่ละวันนัน้ จะมีลกูค้าจ านวนหนึ่งมากหรือน้อยในแต่ละวันท่ีต้องการให้ทางบริษัทน า

สนิค้าไปสง่ให้ซึง่มีจ านวนยอดสัง่ซือ้ในแตล่ะวนัท่ีไม่เท่ากัน จึงเกิดค าถามท่ีว่า จะต้องใช้

รถขนส่งก่ีคันและควรจะจัดล าดบัการสง่สินค้าอย่างไร รถคนัไหนควรไปสง่สินค้าให้แก่

ลกูค้ารายใดบ้าง และจะจดัล าดบัการสง่สนิค้าของลกูค้าแตล่ะรายอยา่งไร เป็นต้น โดยใน

ท่ีนีผู้้วิจยัได้ใช้โปรแกรม VRP Solver ในการช่วยค านวณ ซึง่ก าหนดเงื่อนไขในการค านวณ

แบบฮิวริสติก 2 ประการ คือ 

1.ปริมาณความจุกลอ่งไอศกรีมของรถแตล่ะคนั สงูสดุไม่เกิน 250 กลอ่งตอ่คนั 

2.ระยะเวลาท่ีรถหนึง่คนัใช้นัน้ ต้องไม่เกิน 480 นาที หรือ 8 ชัว่โมง ทัง้นีร้วมระยะเวลา

การรอรับสนิค้าในแตล่ะจุด 

 

วนัจนัทร์ 9 คนั 
วนัองัคาร 13 คนั 
วนัพธุ 13 คนั 

วนัพฤหสับดี 14 คนั 
วนัศกุร์ 13 คนั 
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เร่ิมจากเรียงข้อมลูร้านท่ีมียอดออเดอร์ในแตล่ะวนันัน้ๆ ยกตวัอยา่งเช่น  

   

 

   

 

   

 

 รูปท่ี 3.1 ภาพแสดงรายละเอียดบนัทกึประจ าเดือนมกราคม 

ในวันจันทร์ มีรายช่ือร้านเร่ิมตัง้แต่ 7-11 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา โดยมียอดสัง่ซือ้ในแต่ละ

ร้านท่ีช่อง Ord.Qty คือ จ ายวนยอดสัง่ซือ้ไอศกรีมในแต่ละร้านโดยจะเป็นจ านวน “กลอ่ง” ซึ่งหลกัจาก

เรียงข้อมูลจะต้องหาลองจิจูด และละติจูด ของแต่ละร้านมาลงในตาราง Excel เพื่อเป็นฐานข้อมลูใน

การค านวณเส้นทางด้วยโปรแกรม VRP Solver 

 

 

  

 

   

 

   

  

 

รูปท่ี 3.2  ภาพแสดงคา่ละติจูด, ลองจิจูด ของร้านท่ีต้องท าการสง่แต่ละร้าน 
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โดยในการใส่ละติจูดและ ลองจิจูด โดยเร่ิมจาก คลงัเย็น โรงงาน  UNILEVER ลาดกระบัง 

เรียงล าดับไปตามล าดับท่ีเราก าหนดไว้ โดยวิธีการหาละติจูด ลองจิจูด หาได้จากเว็บไซต์

https://www.google.co.th/maps ซึง่เม่ือท าการหาละติจูด ลองจิจูดได้แล้ว จะได้ข้อมูลในตารางงาน 

Excel ท่ีบ่งบอกถึงพิกดัในแต่ละสถานท่ีแล้วจึงน าพิกัดนัน้ไปวางในโปรแกรม Notepad เพื่อบนัทึกลง

ในโปรแกรม VRP Solver อีกครัง้หนึง่ ดงัรูปท่ี   3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 ภาพแสดงโปรแกรม VRP Solver ในสว่นของพิกดัแตล่ะสถานท่ี 

 

https://www.google.co.th/maps
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 หลงัจากนัน้ในช่องของ Truck Capacity หมายถึง ปริมาณความจุรถท่ีสามารถบรรจุได้ ในท่ีนี ้

รถของ บริษัท ศิชาขนสง่ ซึง่ท าการขนสง่ไอศกรีม Wall’s ประเภท Day Sales มีปริมาณความจุท่ี 250 

กลอ่งตอ่คนั 

 Truck Distance Limit หมายถึง ระยะเวลาท่ีรถใช้ในการขนสง่สงูสดุท่ี 480 นาที หรือ 8 ชัว่โมง 

 

 หลงัจากได้ฐานข้อมูลเก่ียวกบัพิกัดสถานท่ีในแต่ละจุดของร้านท่ีสัง่แล้ว ขัน้ตอนตอ่ไปคือการ

ค านวณหาระยะเวลาในการขนสง่จากจุดหนึ่งไปยงัอีกจุดหนึ่ง โดยลกัษณะของเวลาท่ีท าการขนสง่นัน้

จะเป็นลกัาณะของเวลาแบบ Matrix คือ จุดท่ีหนึ่งไปยงั จุดท่ีสอง เร่ือยไปจนถึงจุดสดุท้าย แล้วเร่ิมหา

ใหม่จากจุกท่ีสองไปยงัจุดท่ีสามจนถึงจุดสดุท้าย ท าเช่นนีไ้ปเร่ือยๆจะได้ฐานข้อมลูด้านเวลาของแตล่ะ

จุดสง่ โดยวิธีการหาเวลาระหวา่งจุดคือ ไปยงั https://www.google.co.th/maps ดงัรูปท่ี 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 ภาพแสดงถึงวิธีการหาระยะเวลาในการเดินทางระหวา่งร้าน 2 ร้าน 

โดย https://www.google.co.th/maps จะสามารถก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ โดยในการ

ค านวณระยะเวลาในการเดินทางแตล่ะจุดนี ้ผู้วิจัยได้ก าหนดเงื่อนไข คือ รถขนสง่ไม่ขึน้ทางดว่นพิเศษ 

เพื่อประหยดัในด้านของต้นทุน แล้วเลอืกระยะเวลาท่ีใช้น้อยท่ีสดุในการขบัรถไปยงัแตล่ะจุด จากภาพ 

https://www.google.co.th/maps
https://www.google.co.th/maps
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คือ 1 ชม 23 นาที หรือ 83 นาที  หลงัจากนัน้น าข้อมูลท่ีได้ใสใ่นโปรแกรม Notepad เพื่อน าไปใสใ่น

โปรแกรม VRP Solver ดงัรูป 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี  3.5 ภาพแสดงถึงโปรแกรม VRP Solver ในสว่นของระยะเวลาในการเดินทางแตล่ะ

สถานท่ี 

 จากรูปจะได้ Matrix ของระยะเวลาในแตล่ะจุด หลงัจากใสเ่งื่อนไขครบทกุประการแล้วจึง

เร่ิมท าการด าเนินการโปรแกรมเพื่อหาผลลพัธ์ของข้อมลู 
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บทที่ 4 
ผลการศกึษา 

 
 
 จากการศึกษาวดัและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งไอศกรีม Wall’s ประเภท Day Sales ด้วย

โมเดลการวิเคราะห์แบบฮิวริสติก หลงัจากท าการสร้างเส้นทางในการเดินรถขนสง่ไอศกรีมได้ใหม่ได้ผล

การศกึษา ดงันี ้

 วนัจนัทร์ 

 เส้นทางการเดินรถแบบเดิม : ใช้จ านวนรถ 9 คนั ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ คือ 27,171 บาท 

 เส้นทางการเดินรถแบบใหม่ : ใช้จ านวนรถ 5 คนั ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ คือ 15,095 บาท 

 ดงันัน้ จากการค านวณด้วยวิธีฮิวริสติก สง่ผลให้ต้นทุนลดลง 44.4 % ซึง่ได้ผลจากโปรแกรม 

VRP Solver ดงันี ้

  

  

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 4.1 แสดงเส้นทางการขนสง่วนัจนัทร์  
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สามารถสร้างเส้นทางขนสง่ได้ ดงันี ้

วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
จนัทร์ 1 UNILEVER ลาดกระบงั 

  7-11 BOOTH TRUE พฒันาการ 
  7-11 คลนิีคศูนย์แพทย์พฒันา 
  Big C (รัชดาภิเษก ) 
  Big C (ลาดพร้าว) 
  Hotpot (สาขาบิ๊กซี ลาดพร้าว) 
  Hotpot (สาขาเซ็นทรัล-ลาดพร้าว) 
  Lotus (สาขาลาดพร้าว) 
  7-11 LPN รัชโยธิน 
  7-11 ไทยพาณิชย์ปาร์ค  
  7-11 BOOTH SCB PARK (WEST จุด 3) 
  Lotus (สาขาประชาช่ืน) 
  Hotpot (สาขาบิ๊กซี วงศ์สวา่ง) 
  Makro (นครอินทร์) 
  Big C (ติวานนท์) 
   
 2 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Hotpot (สาขาเมกา บางนา) 
  Big C (เมกาบางนา) 
  Hotpot (สาขาไดโดมอน เซ็นทรัล บางนา) 
  Hotpot (สาขาเซ็นทรัล-บางนา) 
  Sukishi โซลกริลล์ เซ็นทรัลบางนา 
  Big C (บางนา) 
  Lotus (สาขาบางนา-ตราด) 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
จนัทร์ 2 Lotus (สาขาศรีนครินทร์) 

  Big C (สมทุรปราการ) 
  Hotpot (สาขาโรบินสนั สมทุรปราการ) 
  Lotus (สาขาแพรกษา) 
  Big C (สขุสวสัด์ิ) 
  Hotpot สาขาอิมพีเรียลส าโรง 
  Foodland (สาขาศรีนครินทร์) 
  Big C (สาขา BMK สวนหลวง) 
   
 3 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Express (สาขาหมู่บ้านสมัมากร) 
  Hotpot (สาขาเซ็นทรัล-แจ้งวฒันะ) 
  Big C (สาขาแจ้งวฒันะ 2) 
  Lotus (สาขาบางกรวย-ไทรน้อย) 
  Lotus สาขาบางบวัทอง 
  Big C (รัตนาธิเบศร์) 
  Lotus (สาขาพระนัง่เกล้า) 
  Big C (สาขารัตนาธิเบศร์ 2) 
  นิตยาไก่ยา่งสาขาพระนัง่เกล้า 
  Lotus (สาขารัตนาธิเบศร์ ) 
  Hotpot (สาขาเซ็นทรัล-รัตนาธิเบศร์) 
  Lotus (สาขาพงษ์เพชร) 
  Hotpot (สาขาไดโดมอน เดอะมอลล์ งาม

วงศ์วาน) 
  บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) 
  อากะอินเตอร์ฟูด้ส์ สาขาอีสต์วิลล์ 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
จนัทร์ 4 UNILEVER ลาดกระบงั 

  Hotpot (สาขาโฮมโปร-บางนา) 
  Lotus (สาขาบางพล)ี 
  Lotus (สาขาบางป)ู 
  Lotus (สาขาคลองดา่น) 
  Lotus (สาขาซิตีพ้าร์คบางพล)ี 
  Big C (บางพล)ี 
   
 5 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Hotpot (สาขาซีคอนสแควร์) 
  Lotus (สาขาพฒันาการ กรุงเทพฯ) 
  7-11 THE NINTH TOWER 
  Sukishi สาขาเซ็นทรัล พระรามเก้า 2 
  Sukishi สาขาบิ๊กซ ีรัชดาภิเษก 
  Lotus (สาขาฟอร์จูน ทาวน์) 
  7-11 ร.พ.ราชวิถี 
  7-11 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
  7-11 ซอยศาสนา จุด 2 
  7-11 กรมสรรพาวธุทหารบก 
  7-11 Booth พล.ปตอ. 
  Hotpot (สาขาสพุรีม สามเสน) 
  7-11 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
  7-11 Booth สวนสตัว์ดุสติ 
  7-11 วงัสวนจิตรลดา 
  7-11 ร้านสวสัดิการ สลน.ท าเนียบรัฐบาล 
  7-11 พิบูลสงคราม จุด 2 
  Big C (สะพานควาย) 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
  7-11 Sun Tower 
  Sukishi สาขาโซลกริลล์ ยเูน่ียนมอลล์ 
  Hotpot (อิมพีเรียล ลาดพร้าว) 
   

 

 วนัองัคาร 

 เส้นทางการเดินรถแบบเดิม : ใช้จ านวนรถ 13 คนั ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ คือ 39,247 บาท 

 เส้นทางการเดินรถแบบใหม่ : ใช้จ านวนรถ 7 คนั ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ คือ 21,133 บาท 

 ดงันัน้ จากการค านวณด้วยวิธีฮิวริสติก สง่ผลให้ต้นทนุลดลง  46 % ซึง่ได้ผลจากโปรแกรม 

VRP Solver ดงันี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปท่ี 4.2 แสดงเส้นทางการขนสง่วนัองัคาร 
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สามารถสร้างเส้นทางขนสง่ได้ ดงันี ้

วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
องัคาร 1 UNILEVER ลาดกระบงั 

  Lotus (สาขาเสมาฟา้คราม 
ปทมุธานี) 

  Big C (รังสติ คลอง 3 ) 
  Makro (สาขาคลองหลวง) 
  Big C LP (นวนคร) 
  Hotpot (สาขาโลตสั นวนคร) 
  7-11 โรงอาหาร รพ.ธรรมศาสตร์ 
  MBC ตลาดลาดหลมุแก้ว 
  Lotus (สาขาปทมุธานี) 
  CPF สาขา ม.ภทัรพาร์ค 
  Hotpot (สาขาเดอะทรี คอมมนิูตี ้

มอลล์) 
  7-11 เมืองเอก 6 
  Lotus (สาขารังสติ) 
  Hotpot (สาขาไดโดมอน ฟิวเจอร์

พาร์ค รังสติ) 
  Big C (รังสติ 2 ) 
  Hotpot (สาขาเซียร์รังสติ) 
  Hotpot (สาขาเซียร์รังสติ - ราเมน) 
  Big C (สาขา BMK สายไหม) 
   
 2 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Dream World 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
องัคาร 3 UNILEVER ลาดกระบงั 

  Villa เสนาเฟรส 
  Hotpot (สาขาเดอะมอลล์ ทา่พระ) 
  Big C (ดาวคะนอง) 
  Big C (สาขาบางปะกอก) 
  Lotus (สาขาบางปะกอก) 
  Big C (ราษฎร์บูรณะ) 
  Aeon สาขา เจริญนคร เดอะวิว 
  Big C (อิสรภาพ ) 
  Lotus (สาขา ป่ินเกล้า) 
  Lotus สาขาป่ินเกล้า 
  นิตยาไก่ยา่งสาขาป่ินเกล้า 
  Sukishi เซ็นทรัลป่ินเกล้า 2 
  ถกูและดี (สาขาป่ินเกล้า) 
  MBC สวนผกั ซอย1 
  Villa ราชพฤกษ์ 
  Hotpot (สาขาTHE WALK ราช

พฤกษ์) 
  7-11 รพ.เวิลด์เมดิคอล เซ็นเตอร์ 

แจ้งวฒันะ 
  Foodland (สาขาหลกัสี)่ 
   
 4 UNILEVER ลาดกระบงั 
  CPF สาขา วิภาวดี 64 จุด2 
  Hotpot สาขาโลตสั แจ้งวฒันะ 
  ตัง้ฮัว่เสง็ (สาขาธนบุรี) 
  Lotus (สาขาจรัญสนิทวงศ์) 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
องัคาร 4 Lotus (สาขานครอินทร์-บางกรวย) 

  7-11 ศนูย์รถตู้ปรับอากาศ (สายใต้
ใหม่) 

  นิตยาไก่ยา่งสาขากาญจนาภิเษก 
  Lotus (สาขาบางแค) 
  Hotpot (สาขาเดอะมอลล์-บางแค) 
  Hotpot (สาขาไดโดมอน เดอะมอลล์ 

บางแค) 
  MBC ซอยหนองใหญ่ 
  ถกูและดี สาขาเพชรเกษม 
  Foodland (สาขาเพชรเกษม) 
  MBC เพชรเกษม 77 
  Hotpot (สาขาโฮมโปร เพชรเกษม) 
  Big C (สาขาเพชรเกษม 2) 
  Big C (เพชรเกษม) 
  CPF สาขา ม.หรรษา 
   
 5 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Lotus (สาขาวชัรพล) 
  CPF สาขา ตลาดถนอมมิตร 
  เบลลนีิ เบคแอนด์บรู สาขาเพลนินาร่ี 
  Big C (สาขา BMK สขุาภิบาล5) 
  Hotpot (สาขาบิ๊กซี ดอนเมือง) 
  Lotus (สาขาหลกัสี่) 
  Sukishi เซ็นทรัล รามอินทรา 
  Hotpot (สาขาไดโดมอน เซ็นทรัล 

รามอินทรา) 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
องัคาร 5 7-11 Booth ปตอ.แจ้งวฒันะ 

  Hotpot (สาขาไอที สแควร์ หลกัสี)่ 
  7-11 ศาลปกครอง 
  7-11 ศนูย์ราชการแจ้งวฒันะ 
  Lotus (สาขาแจ้งวฒันะ) 
  Villa แจ้งวฒันะ 
  Big C (สาขาแจ้งวฒันะ 22) 
  Big C (แจ้งวฒันะ) 
  Big C (ดอนเมือง) 
  ถกูและดี (สาขารามอินทรา) 
  Foodland (สาขารามอินทรา) 
  Big C (สาขารามอินทรา) 
  Lotus (สาขาไชนา่ทาวน์) 
  Hotpot (สาขาไดโดมอน ซีคอน บาง

แค) 
   
 6 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Hotpot (สาขาแฟชัน่ไอซ์แลนด์) 
  Big C (สาขาล าลกูกา) 
  Big C (สาขาล าลกูกา คลอง 4 (2)) 
  Express (สาขาวดัไพร่ฟา้) 
  Lotus (สาขาล าลกูกาคลอง 2) 
  นิตยาไก่ยา่งสาขารังสติ คลอง 2 
  Lotus (สาขารังสติ-นครนายก) 
  Lotus (สาขาล าลกูกา คลอง 4) 
  7-11 Boothมหาวิทยาลยัอีสเทืน 
  7-11 ราชมงคลคลอง 6 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
องัคาร 6 Big C (สาขารังสติคลองหก) 

  Lotus (สาขารังสติ คลอง 7) 
  Lotus (สาขาบ้านฟา้-ล าลกูกา) 
   
 7 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Lotus (สาขาจรัญสนิทวงศ์ 15) 
  ถกูและดี (สาขาจรัญสนิทวงศ์) 
  Lotus (สาขา สาขากลัปพฤกษ์) 
  7-11 มหาวิทยาลยัสยาม 
  CPF สาขา กลัปพฤกษณ์ 
  Hotport (สาขาบิ๊กซี กลัปพฤกษ์) 
  Big C กลัปพฤกษ์ 
  Hotpot (สาขาบิ๊กซี บางบอน) 
  Big C (สาขาบางบอน) 
  CPF สาขา พระป่ิน 5 
  Hotpot (สาขาเซ็นทรัลพลาซา่ 

พระราม 2) 
  Hotpot (สาขากรีนเวลท์ พระราม 2) 
  Took&Dee สาขาเดอะไบร์ท 

พระราม 2 
  นายอนชุาติ ทองโพธ์ิใหญ่ โฮมโปร 

พระราม 2 
  CPF สาขาทา่ข้ามพระราม 2 
  Big C (สาขาพระราม 2 (2)) 
  Lotus (สาขาพระราม 2) 
  Lotus (สาขาหมู่บ้านพิศาล) 
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วนัพธุ 

 เส้นทางการเดินรถแบบเดิม : ใช้จ านวนรถ 13 คนั ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ คือ 39,247 บาท 

 เส้นทางการเดินรถแบบใหม่ : ใช้จ านวนรถ 8 คนั ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ คือ 24,152 บาท 

 ดงันัน้ จากการค านวณด้วยวิธีฮิวริสติก สง่ผลให้ต้นทนุลดลง  38.46 % ซึง่ได้ผลจากโปรแกรม 

VRP Solver ดงันี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.3 แสดงเส้นทางการขนสง่วนัพธุ   

วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
องัคาร 7 นางสมธาต ุอินทนาผล สาขานีอ้ยู่

ซอยบรมฯ 65 
  Lotus (สาขาประชาอุทิศ พลาซา่) 
  7-11 อาคารวิศวะวฒันะ 
  7-11 BOOTHหอพกับางมด จุด2 
  Big C (สาขา)ประชาอุทิศ) 
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สามารถสร้างเส้นทางขนสง่ได้ ดงันี ้

วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พธุ 1 UNILEVER ลาดกระบงั 

  Hotpot (สาขาโลตสั พระราม 1) 
  MBC BCP เจริญกรุงฯ 
  MBC แฉล้มนิมิตร 
  Aeon สาขาพระราม 3 
  MBC BCP พระราม3 (3) 
  7-11 Booth อาคาร THAI CC 
  Hotpot (สาขาท๊อปส์ โรบินสนั บาง

รัก) 
  Tops สาขาเดลี ่ริเวอร์ ซิตี ้
  Tops สาขาบางรัก 
  ถกูและดี (สาขาพฒัน์พงศ์) 
  Foodland (สาขาพฒัน์พงศ์) 
  Tops สาขาสลีม 
  Aeon สาขาสลีม ไอทีเอฟ ทาวเวอร์ 
  Villa สลีม 
  Tops สาขาเอ็มไพร์ 
  Tops สาขาสลีมคอมเพลก็ซ์ 
  7-11 BOOTH อือ้จือเหลยีง 
  7-11 จตรัุสจามจุรี 
  7-11 BOOTH อบัดลุราฮิม 
  Tops สาขาออลซีซนัส์ 
  Aeon สาขาเอราวณั 
  Villa หลงัสวน 
  Aeon สาขาเพลนิจิต โอเอซิส 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พธุ 1 Tops สาขาเซ็นทรัล เวิลด์ 

  Hotpot (สาขาบิ๊กซี ราชด าริ) 
  Aeon สาขาราชปารภ ไอดีโอ 
  Hotpot (สาขาบิ๊กซี หวัหมาก) 
   
 2 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Villa สรรมากร 
  7-11 สโมสรหมู่บ้านสมัมากร 
  Villa พาซิโอ รามค าแหง 
  Big C (สขุาภิบาล 3 (2)) 
  7-11 BOOTH LPN นิด้า เสรีไทย 2 
  CPF สาขา บ้านสวนการ์เด้น 
  Aeon สาขารามค าแหง 30 
  CPF สาขา รามค าแหง 24 
  เบลลนีิ เบคแอนด์บรู สาขาอโศกทาว

เวอร์ 2 
  7-11 มศว.ประสานมิตร 
  Aeon สาขาอโศก โอเช่ียน ทาวเวอร์ 

2 
  Tops สาขาสขุมุวิท 
  ถกูและดี (สาขาสขุมุวิท 16) 
  Villa พระราม 3 
  Tops สาขาพระราม 3 
  Tops สาขานางลิน้จ่ี 
  Big C MBC จนัทน์ 27 
  Tops สาขาเซ็นต์หลยุส์ 
  Aeon สาขาสาธุประดิษฐ์ 19 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พธุ 2 Hotpot (สาขาแม็คโคร สาทร) 

  Lotus (สาขาพระราม 3) 
  7-11 ศภุาลยั แกรนด์ทาวเวอร์ 
  Tops สาขาเดลี ่ทีทีเอ็น นางลิน้จ่ี 
  7-11 UTK เทคนิคกรุงเทพ 
   
 3 UNILEVER ลาดกระบงั 
  โคราคเุอ็น แฟชัน่ไอส์แลนด์ 
  Sukishi สาขาแฟชัน่ไอส์แลนด์ 
  Big C (แฟชนัไอซ์แลนด์) 
  พรอมานาด โฮมเฟรชมาร์ท 
  Tops สาขารามอินทรา 
  Aeon สาขาประตนู า้ แกรนด์ ได

มอนด์ พลาซา่ 
  Aeon สาขาราชเทวี 
  7-11 ซอยศาสนา จุด 2 
  7-11 ร.พ.ราชวิถี 
  7-11 Booth สารวตัรทหารบก 
  7-11 โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
  7-11 กรมวิทยาศาสตร์ 
  7-11 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 

พญาไท 
  Sukishi สาขามาบญุครอง 2 
  Tops สาขามาบุญครอง 
  เจฟเฟอร์ สเต็ก ยเูซ็นเตอร์ 
  7-11 Booth ม.จุฬาจุด 5 
  Sukishi สาขาสยาม 2 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พธุ 3 Big C (ราชด าริ) 

  Tops สาขาชิดลม 
  ถกูและดี (สาขาสขุมุวิท 5) 
  Foodland (สาขาสขุมุวิท 5) 
  Villa เพลนิจิต 
  Aeon สาขานิวเพชรบุรี ทรู ทองหลอ่ 
  ถกูและดี (สาขาหวัหมาก) 
  Foodland (สาขาหวัหมาก) 
  Hotpot (สาขาสขุาภิบาล 3) 
  Big C (สขุาภิบาล 3) 
  Big C (ร่มเกล้า ) 
   
 4 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Big C (สาขาหนองจอก) 
  Big C (สาขา BMK ร่มเกล้า) 
  Big C (สาขา BMK หทยัราษฎร์) 
  Aeonสาขา คู้บอน 
  Aeon ปัญญา วิลเลจ 
  Big C (สาขาสขุาภิบาล 1) 
  Lotus (สาขาสขุาภิบาล 1) 
  Big C สาขาคู้บอน 
  Hotpot (สาขา THE WALK 

เกษตรนวมินทร์) 
  Aeon (สาขาสขุาภิบาล1) 
  Big C (สาขาสวุินทวงศ์) 
  บมจ.บิ๊กซ ี( MBC BCP สวุินทวงค์) 
  UNILEVER ลาดกระบงั 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พธุ 4 Big C (สาขาหนองจอก) 

  Big C (สาขา BMK ร่มเกล้า) 
  Big C (สาขา BMK หทยัราษฎร์) 
  Aeonสาขา คู้บอน 
  Aeon ปัญญา วิลเลจ 
  Big C (สาขาสขุาภิบาล 1) 
  Lotus (สาขาสขุาภิบาล 1) 
  Big C สาขาคู้บอน 
  Hotpot (สาขา THE WALK 

เกษตรนวมินทร์) 
  Aeon (สาขาสขุาภิบาล1) 
  Big C (สาขาสวุินทวงศ์) 
  บมจ.บิ๊กซ ี( MBC BCP สวุินทวงค์) 
   
 5 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Lotus (สาขาเสรีไทย) 
  Sukishi โซลกริลล์ เดอะมอลล์บาง

กะปิ 
  Hotpot (สาขาไดโดมอน เดอะมอลล์ 

บางกะปิ) 
  Lotus (สาขาบางกะปิ) 
  Sukishi สาขาเดอะมอลล์ บางกะปิ 
  Hotpot เดอะมอลล์ บางกะปิ 
  Big C (หวัหมาก) 
  Aeon สาขาทองหลอ่ 18 
  Villa ทองหลอ่ 
  ถกูและดี (สาขาซอยทองหลอ่) 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พธุ 5 Foodland (สาขาซอยทองหลอ่) 

อาคาร เอท ทองหลอ่ 
  Tops สาขาทองหลอ่ 
  Aeon สาขาทองหลอ่ 5 
  Aeon สาขาพาร์คเลน เอกมยั 
  เบลลนีิ เบคแอนด์บรู สาขาพาร์คเลน 
  Big C (เอกมยั) 
  Sukishi บิ๊กซ ีหวัหมาก 
   
 6 UNILEVER ลาดกระบงั 
  MBC เอือ้ฯ ลาดกระบงั 2 
  MBC ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ หลวงแพง่ 5 
  CPF สาขาลาดกระบงั ซ.7 
  MBC หลวงแพง่ 1 
   
 7 UNILEVER ลาดกระบงั 
  เบลลนีิ เบคแอนด์บรู สาขานวมินทร์ 
  Villa สขุมุวิท 49 
  Tops สาขาสขุมุวิท 41 
  Emporium สขุมุวิท 24 
  เอ็มควอเทียร์ 
  Villa ส านกังานใหญ่ 
  Villa แอมบสัเดอร์ 
  Tops สาขาเดลี ่สขุมุวิท 33 
  Aeon สาขาสขุมุวิท 31 
  Aeon สาขาซอยสขุมุวิท 20 
  Aeon สาขาสขุมุวิท 23 จสัมิน ซิตี ้
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พธุ 7 Foodland (สาขาสขุมุวิท 16) 

  7-11 อาคาร Exchange Tower 
  Big C (สาขาพระราม 4) 
  Villa เควิลเลจ 
  7-11 อาคารมาลนีนท์ 
  Aeon สาขาสขุมุวิท 47 เรนฮิล 
  Aeon สาขาเกตเวย์ เอกมยั 
  Aeon สาขาสขุมุวิท 42 
  Aeon สาขาพระโขนง จสัมิน 
  Aeon สาขาสขุมุวิท 81 โอดีโอ 
   
 8 UNILEVER ลาดกระบงั 
  สวนสยาม 
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วนัพฤหสับดี 

 เส้นทางการเดินรถแบบเดิม : ใช้จ านวนรถ 14 คนั ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ คือ 42,266 บาท 

 เส้นทางการเดินรถแบบใหม่ : ใช้จ านวนรถ 11 คนั ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ คือ 33,209 บาท 

 ดงันัน้ จากการค านวณด้วยวิธีฮิวริสติก สง่ผลให้ต้นทนุลดลง  21.43 % ซึง่ได้ผลจากโปรแกรม 

VRP Solver ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

  

 รูปท่ี 4.4 แสดงเส้นทางการขนสง่วนัพฤหสับดี 

สามารถสร้างเส้นทางขนสง่ได้ ดงันี ้

วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พฤหสับดี 1 UNILEVER ลาดกระบงั 

  MBC BCP ราชพฤกษ์ 
  Express (สาขาคลองถนน) 
  Aeon ลาดปลาเค้า เดอะแจส 
  MBC วงัหิน 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พฤหสับดี 1 Tops สาขาเดลี ่จนัทรเกษม พลาซา่ 

  Lotus (สาขาวงัหิน) 
  Aeon สาขาวงัหิน พลาซา่ ลากนู 
  MBC สคุนธสวสัด์ิ 
  บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั 

(มหาชน) 
  Lotus (สาขารามอินทรา) 
  Hotpot (อิมพีเรียล ลาดพร้าว) 
  Aeon สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ เดอะ

ซีน 
  7-11 คลนิีคศูนย์แพทย์พฒันา 
  Big C (ลาดพร้าว) 
  Big C (สาขาลาดพร้าว 2) 
  Foodland (สาขาลาดพร้าว) 
  ถกูและดี (สาขาลาดพร้าว) 
  Aeon สาขาลาดพร้าว 122 
  MBC BCP พฒันาการ 27 
  7-11 BOOTH TRUE พฒันาการ 
   
 2 UNILEVER ลาดกระบงั 
  7-11 JJ MALL 
  7-11 กรมสรรพาวธุทหารบก 
  Tops สาขาสพุรีม 
  Tops สาขาศรียา่น 
  7-11 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนั

ทา 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พฤหสับดี 2 7-11 กระทรวงกลาโหม

(ศาลหลกัเมือง) 
  Lotus (สาขาบางใหญ่) 
  MBC ถนนส าเร็จพฒันา 
  MBC พระป่ิน 3 
  Tops มบ.บ้านบวัทอง 2 
  MBC หมู่บ้านบวัทอง 
  Tops สาขาเวสท์เกท 1 
  Big C (รัตนาธิเบศร์) 
  Aeon สาขาอินเด็กซ์บางใหญ่ 
  Big C (สาขาบางใหญ่) 
  Big C วดัลาดปลาดกุ 
  Express (สาขาหมู่บ้านบวัทอง 4) 
  Aeon สาขาลาดปลาดกุ 
  MBC ทิพย์พิมาน 
   
 3 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Big C MBC ประชาสงเคราะห์ 
  Aeon สาขา พญาไท ไอดีโอ 
  เขาดิน (ประตรูาชวิถี) 
  7-11 Booth สวนสตัว์ดุสติ 
  7-11 UD RESIDENCE 
   
 4 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Tops สาขาลาดกระบงั 
  Hotpot (สาขาเมกา บางนา) 
  Sukishi โซลกริลล์ เซ็นทรัลบางนา 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พฤหสับดี 4 Hotpot (สาขาเซ็นทรัล-บางนา) 

  MBC BCP บางนา กม. 4.5 
  Big C (บางนา) 
  Big C (ศรีนครินทร์ ) 
  Foodland (สาขาศรีนครินทร์) 
  MBC เคหะสมทุรปราการ 
  Big C (สมทุรปราการ) 
  Hotpot (สาขาโรบินสนั 

สมทุรปราการ) 
  MBC BCP เทศบาลบางป ู77 
  Aeon สาขาบางพล ี
  Big C (บางพล)ี 
  Hotpot (สาขาโฮมโปร-บางนา) 
   
 5 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Villa นิชดา 
  ถกูและดี (สาขาเพชรบุรีตดัใหม่) 
  Tops สาขาอาร์.ซ.ีเอ 
  Aeon สาขาพระราม 9  ไอดีโอ 
  Big C (รัชดาภิเษก ) 
  Aeon สาขารัชดา-สทุธิสาร 
  Aeon สาขาห้วยขวาง ไอดีโอ 
  Sukishi สาขาโซลกริลล์ ยเูน่ีย

นมอลล์ 
  Hotpot (สาขาเซ็นทรัล-ลาดพร้าว) 
  7-11 LPN รัชโยธิน 
  Villa รัชโยธิน 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พฤหสับดี 5 เจฟเฟอร์ สเต็ก เมเจอร์ รัชโยธิน 

  นิตยาไก่ยา่งสาขาแยกประชานกุลุ 
  Tops สาขาประชานิเวศน์ 
  Tops สาขางามวงศ์วาน 
  Hotpot (สาขาไดโดมอน เดอะมอลล์ 

งามวงศ์วาน) 
  The Mall (สาขางามวงศ์วาน) 
   
 6 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Big C (เมกาบางนา) 
  Makro (ศรีนครินทร์) 
  Aeon สาขาแบร่ิง 33 
  ถกูและดี (สาขาศรีนครินทร์) 
  Big C ปาล์มไอส์ แลนด์ 
  Big C (สาขา Jumbo ส าโรง) 
  MBC วดัสวนส้ม 
  MBC BCP สขุสวสัด์ิ 39 
  MBC BCP สขุสวสัด์ิ 42 
  CPF สาขา ม.คณุาลยั 
  MBC ม.ภมิูใจนิเวศน์ 
  MBC สามแยกเจดีย์ 
  MBC ม.วิเศษสขุนคร 
  Big C (สขุสวสัด์ิ) 
  Big C (ส าโรง) 
  Hotpot สาขาอิมพีเรียลส าโรง 
  MBC BCP สขุมุวิท 99 
  Aeon สขุมุวิท 64 เอลลโิอ 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พฤหสับดี 6 Aeon สาขาสขุมุวิท 103 ไอดีโอ 

  MBC BCP อุดมสขุ 45 
  Aeon สาขาวชิรธรรมสาธิต 53 
  Aeon สาขาวชิรธรรมสาธิต 57 
  MBC ซอยพึง่มี 17 
  Aeon สาขาอ่อนนชุ39 พิคคาเดลลี่ 
   
 7 UNILEVER ลาดกระบงั 
  MBC BCP แจ้งวฒันะ 
  Big C (สาขาแจ้งวฒันะ 2) 
  MBC เอือ้อาทรวดักู้  
  Lotus (สาขาปากเกร็ด) 
  นิตยาไก่ยา่งสาขาชยัพฤกษ์ 
  MBC ต าบลล าโพ 
  MBC ตลาดพิมลราช 
  Aeon สาขาราชพฤกษ์ 
  Tops สาขาเดลี ่ทา่อิฐ 
  MBC ทา่อิฐ 
  MBC วดัไทรม้า 
  MBC BCP รัตนาธิเบศร์ 
  Tops สาขารัตนาธิเบศร์ 
   
 8 UNILEVER ลาดกระบงั 
  โคราคเุอ็น เดอะช็อปปส์แกรนด์

พระราม 9 
  น.ส.เสาวภา  ร้านกาแฟ สวนสตัว์

ดสุติ 



 
 

65 
 

วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พฤหสับดี 8 หจก.กนันวี (ซุ้มโคลา่) 

  หจก.กนันวี (ซุ้มสวนจิตร) 
  หจก.กนันวี (ซุ้มสะพานปลา) 
  คณะบุคคล  เค แอนด์ เอส 
  Took&Dee สาขาเดอะสตรีท รัชดา 
  Sukishi สาขาบิ๊กซ ีรัชดาภิเษก 
  Sukishi สาขาเซ็นทรัล พระรามเก้า 2 
  7-11 สาขา THE GRAND RAMA 9 
  7-11 THE NINTH TOWER 
  Aeon สาขาพระราม 9 เดอะไนน์ 
  Aeon สาขากรุงเทพกรีฑา 7 
   
 9 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Villa พหลโยธิน 
  นิตยาไก่ยา่งสาขาสายลม 

(พหลโยธิน) 
  7-11 BOOTH กรมควบคมุฯ 
  Big C (สะพานควาย) 
  7-11 Sun Tower 
  MBC BCP วิภาฯ กม.12 
  7-11 Kios ปตท.ส านกังานใหญ 
  7-11 ไทยพาณิชย์ปาร์ค 
  Big C (วงศ์สวา่ง) 
  เจฟเฟอร์ สเต็ก บิ๊กซ ีวงศ์สวา่ง 
  Tops พิบูลสงคราม 14 
  Big C (สาขาราชพฤกษ์) 
  Big C (ติวานนท์) 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พฤหสับดี 9 Tops สาขาริเวอร์พลาซา่ 

  MBC BCP พิบูลสงคราม 
  CPF (สาขาราชพฤกษ์) 
  Big C (สาขารัตนาธิเบศร์ 2) 
  Hotpot (สาขาเซ็นทรัล-รัตนาธิเบศร์) 
  Express (สาขาหมู่บ้านนิชดาธานี) 
  MBC BCP ติวานนท์ 15 
  CPF สาขา ปัญญาภิวฒัน์ 
  Tops สาขาแจ้งวฒันะ 
  Hotpot (สาขาเซ็นทรัล-แจ้งวฒันะ) 
  MBC เมืองทองธานี 
  Tops สาขาเดลีเ่มืองทองธานี 
  นิตยาไก่ยา่งสาขาเมืองทองธานี 
  Tops สาขาบีไฮว์ 
  Makro (แจ้งวฒันะ) 
  Villa แกรนคาแนล 
  MBC ประชาช่ืน 12 
  นิตยาไก่ยา่งสาขาถนนประชาช่ืน 
   
 10 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Villa พาซิโอ ลาดกระบงั 
  MBC ซอยเฉลมิฯ 65 
  Big C (สาขา BMK สวนหลวง) 
  MBC BCP เฉลมิฯ 7 
  Villa สาขา พาราไดร์ 
  Hotpot (สาขาซีคอนสแควร์) 
  Makro (ศรีนครินทร์ 2) 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
พฤหสับดี 10 MBC BCP พฒันาการ 

  Aeon สาขาพฒันาการ 
  Lotus (สาขาอ่อนนชุ 80) 
   
 11 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Villa อารีย์ 
  เขาดิน (ซุ้มทา่เรือ) 
  7-11 ร้านสวสัดิการ สลน.ท าเนียบ

รัฐบาล 
  ร้านอาหาร สวนสตัว์ดสุติ 
  7-11 วงัสวนจิตรลดา 
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วนัศกุร์ 

 เส้นทางการเดินรถแบบเดิม : ใช้จ านวนรถ 13 คนั ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ คือ 39,247 บาท 

 เส้นทางการเดินรถแบบใหม่ : ใช้จ านวนรถ 7 คนั ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ คือ 21,133 บาท 

 ดงันัน้ จากการค านวณด้วยวิธีฮิวริสติก สง่ผลให้ต้นทนุลดลง  46.15 ซึง่ได้ผลจากโปรแกรม 

VRP Solver ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปท่ี 4.5 แสดงเส้นทางการขนสง่วนัศกุร์  

สามารถสร้างเส้นทางขนสง่ได้ ดงันี ้

วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
ศกุร์ 1 UNILEVER ลาดกระบงั 

  MBC BCP วิภาฯ กม.17 
  CPF สาขา วิภาวดี 64 จุด2 
  MBC วิภาวดี 64 
  7-11 ม.ราชภฏัพระนคร 

วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
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ศกุร์ 1 Hotpot สาขาโลตสั แจ้งวฒันะ 
  Tops สาขาเดลี ่ศนูย์ราชการแจ้ง

วฒันะ 
  7-11 ศนูย์ราชการแจ้งวฒันะ 
  ถกูและดี (สาขาหลกัสี)่ 
  Hotpot (สาขากรีนเวลท์ พระราม 2) 
  7-11 Booth ปตอ.แจ้งวฒันะ 
  Tops สาขาศรีสมาน 
  Hotpot (สาขาเดอะทรี คอมมนิูตี ้

มอลล์) 
  MBC BCP บวัทองบางพนู 
  MBC รัตนโกสนิทร์ 
  Tops สาขารังสติ ซีดีเอส 
  Hotpot (สาขาไอที สแควร์ หลกัสี)่ 
  Tops สาขาเซียร์รังสติ 
  Hotpot (สาขาเซียร์รังสติ - ราเมน) 
  Tops สาขาเดลี ่หมู่บ้าน ธนินทร 
  7-11 เมืองเอก 6 
  MBC ซอยคณุพระ 
  7-11 IMAGINE VILLAGE (ม.

กรุงเทพ) 
  7-11 หอพกั 14 ชัน้ มธ. 
  7-11 สถาบนันานาชาติ สริินธร (มธ.) 
  7-11 โรงอาหารกลาง มธ. 
  7-11 ม.นกักีฬา มธ.2 (B6) 
  7-11 ม.ธรรมศาสตร์ InterZone 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
ศกุร์ 1 7-11 อุทยานวิทยาศาสตร์ (สวทช) 

มธ. 
  7-11 คณะวิทย์ มธ. 
  7-11 อาคารกิตติวฒันา 
   
 2 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Aeon ลาดปลาเค้า เดอะแจส 
  ถกูและดี (สาขารามอินทรา) 
  Foodland (สาขารามอินทรา) 
  Aeon หลกัสี่ 
  Tops สาขาเดลี ่รามอินทรา ซอย 5 
  Big C (ดอนเมือง) 
  Tops สาขารามอินทรา 
  Hotpot (สาขาบิ๊กซี ดอนเมือง) 
  MBC พหลโยธิน 52 
  MBC พหลโยธิน 54 
  Tops สาขาสายไหม 
  Big C (สาขา BMK สายไหม) 
  MBC หมู่บ้านซื่อตรง 
  Big C (สาขา BMK สขุาภิบาล5) 
  Tops สาขาเพลนินารี 
   
 3 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Big C (สาขารามอินทรา) 
  Took&Dee สาขาเดอะไบร์ท 

พระราม 2 
  MBC BCP พระราม 2 ซ.28 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
ศกุร์ 3 MBC ก านนัแม้น 24 

  Big C (ดาวคะนอง) 
  Hotport (สาขาบิ๊กซี กลัปพฤกษ์) 
  Big C กลัปพฤกษ์ 
  MBC BCP กลัปพฤกษ์ 
  Hotpot (สาขาบิ๊กซี บางบอน) 
  MBC BCP เอกชยั 69 
  Hotpot (สาขาเซ็นทรัลพลาซา่ 

พระราม 2) 
  Tops สาขาพระราม 2 
  Hotpot (สาขาซีคอน บางแค ) 
  Big C (สาขาพระราม 2 (2)) 
  Big C (สาขาพระราม 2) 
  MBC BCP พระราม2 กม.11 
  MBC หมู่บ้านพระป่ิน 5 
  Tops สาขาเดลี ่บางบอน 3 
  MBC ซอยเอกชยั 99/1 
  MBC เทียนทะเล 28 
  Lotus (สาขาหมู่บ้านพิศาล) 
  MBC เอือ้อาทรบางขนุเทียน 
  Big C (สาขา)ประชาอุทิศ) 
  Aeon (สาขาประชาอุทิศ) 
  7-11 อาคารวิศวะวฒันะ 
  MBC วดัโพธ์ิทอง 
  Big C (สาขาบางปะกอก) 
  บริษัท เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั 

(มหาชน) 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
ศกุร์ 4 UNILEVER ลาดกระบงั 

  Hotpot (สาขาโฮมโปร ล าลกูกา) 
  นายจกัรฤกษ์ หาญสามคัคี โฮมโปร 

ล าลกูกา 
  โครงการเงินทนุหมนุเวียนร้าน

จ าหนา่ย ของท่ีระลกึ อพวช. 
  ดรีมเวิลร์ 
  Aeon (สาขารังสติ คลอง 2) 
  MCB BCP ล าลกูกา 
   

ศกุร์ 5 UNILEVER ลาดกระบงั 
  The Mall ทา่พระ 
  Hotpot (สาขาเดอะมอลล์ ทา่พระ) 
  Aeon สาขาสาทรทา่พระ ไอดีโอ 
  Tops สาขาเดลี ่เดอะไลท์เฮาส์ 
  Tops สาขาเดลี ่สนิสาทร ทาวเวอร์ 
  Tops สาขาเดลี ่สารภี ซอย 3 
  Aeonสาขาสาทร ไอดีโอ 
  Aeon สาขากลัปพฤกษ์ เมโทรเวสต์ 
  Hotpot (สาขาไดโดมอน ฟิวเจอร์

พาร์ค รังสติ) 
  Sukishi สาขาเดอะมอลล์บางแค 
  The Mall บางแค 
  Big C (เพชรเกษม) 
  Hotpot (สาขาโฮมโปร เพชรเกษม) 
  MBC BCP บรมฯ กม.15 
  ตัง้ฮัว่เสง็ (สาขา get it ศาลายา) 
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วัน รถคันที่ ล าดับการวิ่ง 
ศกุร์ 5 Tops สาขาพทุธมณฑล 

  Villa พาซิโอกาญจนาภิเษก 
  Tops สาขาเดลี ่พทุธมณฑล สาย 2 
  CPF ศาลา ธรรมสพน์  
  7-11 สายใต้ใหม่ จุด 1 
  Tops สาขารังสติ 
   
 6 UNILEVER ลาดกระบงั 
  Tops สาขาชิดลม 
   
 7 UNILEVER ลาดกระบงั 
  ตัง้ฮัว่เสง็ (สาขาโรงพยาบาลเด็ก) 
  ตัง้ฮัว่เสง็ (สาขาบางล าภ)ู 
  Tops สาขาโซโห 
  Tops สาขาวงับูรพา 
  MBC BCP อิสรภาพ 
  Tops สาขาพรานนก 
  Tops สาขาจรัญสนิทวงศ์ 
  MBC ตลาดกรุงธน 
  ตัง้ฮัว่เสง็ (สาขาธนบุรี) 
  Tops สาขาป่ินเกล้า 
  Sukishi เซ็นทรัลป่ินเกล้า 2 
  Tops สาขาตลิง่ชนั 
  Tops สาขาราชพฤกษ์ 
  เดอะคริสตลัราชพฤกษ์ 
  ตัง้ฮัว่เสง็ (สาขา get it ราชพฤกษ์) 
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  Hotpot (สาขาTHE WALK ราช
พฤกษ์) 

  CPF สาขา นครอินทร์ 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 

 5.1 สรุปผลการวิจัย (Conclution) 

 จากการศึกษาการวดัและเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งไอศกรีม Wall’s ประเภท Day Sales 

ด้วยโมเดลการวิเคราะห์แบบฮิวริสติก พบวา่การเดินรถแบบใหม่โดยใช้เดลฮิวริสติกในการค านวณนัน้ 

สามารถเพิ่มประสทิธิภาพได้มากกวา่การเดินรถแบบเดิม ดงัจะเห็นได้จากจ านวนรถท่ีใช้ในการขนสง่

ในเส้นทางใหม่นัน้มีจ านวนน้อยลง ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านเชือ้เพลิงลดลงตามไปด้วย ซึ่งเป็นตวัแปรผนั

แปร อนัจะหมายถึงต้นทนุในการขนสง่ของกิจการลดลง ซึง่บริษัทสามารถน าเส้นทางการเดินรถใหม่ไป

ปรับปรุงเพื่อใช้งานในการเพิ่มประสทิธิภาพการเดินรถของบริษัทได้ 

 5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

 5.2.1เน่ืองจากข้อจ ากดัของโปรแกรม VRP Solver ดงันี ้

 1.สามารถก าหนดเงื่อนไขในการขนสง่ได้เพียง สอง เงื่อนไข คือ ปริมาณความจุสงูสดุของรถ

ขนสง่แต่ละคัน และ ระยะเวลาท่ีใช้ในการขนสง่สูงสดุ ท าให้ เม่ือผู้วิจัยอยากทราบถึงตัวแปรอ่ืนๆไม่

สามารถก าหนดได้ ดงันัน้จึงต้องหลกีเลีย่งไปใช้โปรแกรมอ่ืนๆ 

 2.VRP Solver ไม่สามารถทราบถึงวงเวียน หรือ ทางลดัต่างๆ ท่ีการจราจรจริงเกิดขึน้ ดงันัน้

หลงัจากได้ผลการวิจัยแล้ว หากบริษัทจะน าไปปรับใช้ในการด าเนินงานการขนสง่ใหม่นัน้  ต้องมีการ

ประชุมสรุปจากหลายๆฝ่าย อาทิเช่น คนขบัรถ, เด็กท้ายรถ,หวัหน้าแผนกคนสง่ เป็นต้น 

 5.2.2 ผลลพัธ์ท่ีได้ค านวณถึงต้นทุนขนส่งไอศกรีมออกจากโรงงานไปยังจุดต่างๆของร้านค้า

เพียงอยา่งเดียว ไม่ได้รวมถึงต้นทนุในการขนสินค้าดี หรือ เสียค้าเสยี กลบัโรงงาน ซึ่งมีต้นทุนในสว่นนี ้

เช่นกัน ดงันัน้ ตวัเลขค่าใช้จ่ายท่ีได้ อาจไม่เท่ียงตรงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ในการท าวยัจัยต่อยอดครัง้

ถดัไปต้องค านงึถึงต้นทนุในสว่นนีด้้วย 
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 5.2.3 ในสภาพความเป็นจริงของจราจรอาจท าให้จ านวนร้านท่ีได้จากการค านวณ ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย ดงันัน้ หลงัจากบริษัทเร่ิมปรับเปลี่ยนวิธีการเดินรถแล้วนัน้ จึงต้องคอยติดตามผลลพัธ์

เพื่อปรับเปลีย่นไปสูเ่ส้นทางและวิธีการท่ีเหมาะสม 

 5.2.4 เน่ืองจากในการเก็บข้อมลูเพื่อเป็นฐานข้อมูลในแตล่ะครัง้ ใช้ระยะเวลานาน ดงันัน้ควร

เก็บข้อมลูและประมวลผลอยา่งสม ่าเสมอเพื่อลดภาระกรรมของโปรแกรมค านวณ 
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