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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจัดต้ังศูนย์กระจายคลังสินค้าในส่วนภูมิภาคซ่ึงเป็นเทคนิคท่ี
ช่วยในการวางแผนการกระจายสินค้า และการบริหารสินค้าคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีนิยมและได้การยอมรับในระดับ
สากล อีกท้ังยังสามารถช่วยขจัดหรือแก้ไขปัญหาการจัดการสินค้าคงคลังในโครงข่ายได้เป็นอย่างดี เปรียบเทียบกับระบบ
ปัจจุบันเพ่ือใช้เป็นกุญแจสําคัญในการแก้ปัญหาและลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการกระจายสินค้า อันจะส่งผลดีและนํา
องค์กรไปสู่ความสําเร็จได้โดยประยุกต์ใช้เทคนิควิธี center of gravity สําหรับการวิเคราะห์ได้ใช้วิธีการหาจุดศูนย์กลางท่ีเป็น
เทคนิคทางคณิตศาสตร์ใช้เพ่ือหาทําเลท่ีต้ังท่ีดีท่ีสุดสําหรับการกระจายสินค้าจุดเดียว และอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โปรแกรมแผนที่ MapMagic ในการระบุตําแหน่ง โดยใช้เส้นทางเดินรถของบริษัทในการขนส่งสินค้าทั้งหมด ซึ่งสามารถ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการทดลองใช้วิธีการแก้ปัญหาวิธีฮิวริสติกส์แบบการหาคําตอบท่ีใกล้เคียงท่ีสุด  
(nearest neighbor heuritics) นําไปใส่ในโปรแกรมสนับสนุนการตัดสินใจในการกระจายสินค้า (logistics algorithim) ช่วย
คํานวณหาเส้นทางเพื่อแก้ปัญหาเส้นทางเดินรถขนส่งสินค้าอย่างเป็นระบบ 
  ผลการศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์กิจกรรมกระบวนการในการขนส่งสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ หลัง  
การปรับปรุงและแก้ไขจะพบว่า กิจกรรมเพ่ิมคุณค่า (VA) ใช้เวลา 52.52 นาที คิดเป็น 89.47 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมไม่เพ่ิม
คุณค่า (NVA) ใช้เวลา 1 นาที คิดเป็น 1.7 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมไม่เพ่ิมคุณค่าแต่มีความจําเป็น (NNVA) ใช้เวลา 5.18 นาที คิด
เป็น 8.83 เปอร์เซ็นต์ และเส้นทางสําหรับรถบรรทุก (truck routing problem)  พบว่า การขนส่งด้วยวิธีการ truck routing 
problem สามารถทําให้ลดระยะทางได้จากก่อนการปรับปรุง 3,308.73 หลังปรับปรุงลดลงเหลือ 2786.92 ต่อสัปดาห์ ลดลง
ต่อเดือน 2,087.24 กิโลเมตร และลดลง 25,046.88 กิโลเมตรต่อปี คิดเป็นร้อยละ 8.56 ต่อปี และค่าเชื้อเพลิงก่อน         
การปรับปรุง 10,654.09 บาทต่อสัปดาห์ และหลังการปรับปรุง 8973.88 บาทต่อสัปดาห์ ลดลงต่อเดือน 6,721.21 บาท และ
ลดลงต่อปี 80,654.52 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 8.56 ต่อปี  

คําสําคัญ: ฮิวริสติกส์, MapMagic, จุดศูนย์กลาง, truck routing problem 
 

Abstract 
 This research is a development of decision support systems for warehouse distribution centers in 
the region. That technical to plan distribution and inventory management of efficiency. To solve problem 
for network of inventory management and compare with the current system to reduce costs of 
distribution. Organizational success to apply the center of gravity, that to define the best distribution 
location with MapMagic program. The route of the cargo are improved by Heuristic method for the answer 
closest (nearest neighbor heuritics) to add in program will support distribution (logistics algorithim) so that 
to solve the transportation route system. 
 The result activity process of transporting found Value-Added Activities (VA) 52.52 minutes (89.47 
%), Non-Value-Added Activities (NVA) 1 minutes (1.7%) and Necessary but Non Value Added Activities 
(NNVA) 5.18 minutes (8.83%). The truck routing problem was decreased from 3,308.73 to 2,786.92 
kilometers/week (25046.88 kilometers/month or 2087.24 kilometers/year). And fuel cost was decreased 
from 10,654.09 to 8,973.88 bath/week (6,721.21 baht/month or 80,654.52 baht/year). 
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บทนํา 

เนื่องด้วยเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันมีสภาวะการแข่งขันทางด้านธุรกิจท่ีสูงและรุนแรงทําให้ลูกค้ามีทางเลือกมากข้ึนใน
การเลือกซ้ือสินค้าและบริการต่าง ๆ ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ ต้องปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในการดําเนินธุรกิจและผลกําไรของ
ธุรกิจ การสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการขององค์กรโดยการเพ่ิมความน่าเชื่อถือและการตอบสนองท่ีรวดเร็วกว่า
คู่แข่งเป็นปัจจัยท่ีสร้างความแตกต่าง และความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีดังนั้นการมีสินค้าอยู่ ณ สถานท่ีและในเวลา
ท่ีลูกค้าต้องการจึงเป็นสิ่งสาํคัญมากท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ 
 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [1] เพ่ือใช้ในการกระจายสินค้าจึงเป็นสิ่งสําคัญ ท้ังนี้เพ่ือให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
สามารถนําข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากระบบมาใช้ช่วยในการตัดสินใจได้ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อใช้ใน    
การวิเคราะห์การกระจายสินค้าท่ีมีประสิทธิภาพนั้น จําเป็นต้องใช้ข้อมูลจํานวนมากในการวิเคราะห์ความต้องการสินค้า [2] 
และปริมาณของสินค้าคงคลังในศูนย์กระจายสินค้าส่วนกลางและการเติมสินค้าคงคลังไปยัง คลังสินค้าสาขาต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
ท่ีต้ังของศูนย์กระจายสินค้าส่วนกลาง ข้อมูลท่ีต้ังคลังสาขาต่าง ๆ ข้อมูลเวลาท่ีใช้ในการเดินทางแต่ละเส้นทาง [3] ข้อมูล
ปริมาณสินค้าท่ีถูกสั่ง เป็นต้น จาการท่ีต้องใช้ข้อมูลจํานวนมาก จึงจําเป็นต้องใช้ระบบท่ีมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล 
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล สืบค้นข้อมูล แสดงผลข้อมูล ตลอดจนสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้เสมอเพื่อให้ผล           
การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 บริษัทกรณีศึกษา ร้านกาแฟ A ดําเนินธุรกิจกาแฟครบวงจร ต้ังแต่ปลูก คั่ว ขายเมล็ดกาแฟ จนถึงเปิดร้านของตัวเอง 
และมีการขายแฟรนไชส์ร้านกาแฟไปทั่วประเทศทั้ง 80 สาขา เนื่องจากบริษัทกรณีศึกษาเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ มีรูปแบบ       
การกระจายสินค้าแบบโครงข่าย โดยมีศูนย์กระจายกลางทําหน้าที่เก็บและกระจายสินค้าให้แก่ตัวแทนจัดจําหน่าย จาก     
การดําเนินงานในการกระจายสินค้าพบว่า บริษัทประสบกับปัญหาต่าง ๆ ดังต่อไปน้ีอยู่เป็นประจํา 
  1.  เกิดปัญหาสินค้าบางรายการขาดแคลนในคลงัสินค้าบางสาขา เนื่องจากขนส่งไม่ทันเวลา 
  2.  การกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้ากลางไปยังสาขาต่าง ๆ ไม่ทันต่อความต้องการการบริโภคของลูกค้า 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ท่ีมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการบริหารสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้าท่ีขาด
ประสิทธิภาพ และขาดการวางแผนท่ีดีท่ีสามารถวางแผนรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ทําให้ไม่สามารถจัดการกับ
ความเปลี่ยนแปลงและวางแผนปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าได้อย่างทันท่วงทีขาดการดําเนินการจัดต้ังศูนย์กระจายคลังสินค้าใน
ส่วนภูมิภาค 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1.  ศึกษาต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า  
  2.  พัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าและเส้นทางในการกระจายสินค้า 
  3.  ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบการกระจายสินค้า รวมถึงการเลือกทําเลท่ีต้ังท่ีพัฒนาขึ้นกับระบบเดิม
ของธุรกิจ 
 
กรอบแนวทางในการศึกษา 

ในงานวิจัยระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการกระจายสินค้าเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพนั้น ผู้วิจัยจะ
ทําการศึกษาต้นทุนการขนส่งของบริษัท A โดยการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ฝ่ายขนส่ง 
ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขาย เพ่ือหาปัญหา 
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วิธีดําเนินการวิจัยและรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังนี้จะทําการวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรม โดยทําการศึกษาแยกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์กิจกรรม
ตามระดับคุณค่ากิจกรรม และการวิเคราะห์กิจกรรมตามประเภทกิจกรรมการวิเคราะห์กิจกรรมตามระดับคุณค่ากิจกรรม เป็น
การวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการขนส่งสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ [4] ซ่ึงทําการแบ่งลักษณะของกิจกรรมเป็น 3 
ประเภท คือ กิจกรรมเพิ่มคุณค่า (value-added activities; VA) กิจกรรมไม่เพิ่มคุณค่า (non-value-added activities; 
NVA) และกิจกรรมไม่เพ่ิมคุณค่าแต่มีความจําเป็น (non-value-added activities; NNVA) 

การวิเคราะห์กิจกรรมตามประเภทกิจกรรม เป็นการวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการขนส่งสินค้าไปยังสาขา
ต่าง ๆ โดยทําการแบ่งลักษณะของกิจกรรมตามประเภทของกิจกรรม ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ การปฏิบัติงาน (operation; 
O) การเคล่ือนย้าย (transportation; T) การตรวจสอบ (inspection; I) และการรอคอย (delay; D) 

สําหรับผลของการวิเคราะห์ คุณค่ากิจกรรมในกระบวนการขนส่งสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ โดยวิธีดังกล่าวมาแล้วได้
แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมของกระบวนการขนส่งจากคลังไปยังสาขาต่าง ๆ 
 

กิจกรรมย่อย 
คุณค่าของ
กิจกรรม 

Flow เวลา 
(นาที) 

จัดเรียงเบเกอร่ีเตรียมจัดส่ง VA O 1.4 
ตรวจสอบรายการเบเกอร่ีเตรียมจัดส่ง NNVA I 1.3 
รอรถเข้าเทียบจุดข้ึน-ลง NVA D 3 
ปรับเตรียมอุณหภูมิห้องเย็น VA O 1.34 
ตรวจสอบอุณหภูมิห้องเย็น NNVA I 1 
ขนเบเกอรี่ข้ึนรถ VA O 14.1 
ตรวจสอบความเรียบร้อย NNVA I 0.53 
ถอยรถเข้าเทียบคลังแห้ง NVA T 3 
จัดเรียงของแห้งเตรียมจัดส่ง NNVA I 2.50 
ตรวจสอบรายการของแห้งเตรียมจัดส่ง VA O 2.4 
ขนของแห้งข้ึนรถ VA O 11.37 
ตรวจสอบความเรียบร้อย NNVA I 1 
ออกใบ checker VA O 4.46 
รอเงินแลกส่งหน้าร้าน+เอกสารในการจัดส่งต่าง ๆ NNVA D 15.45 
จัดส่ง VA O - 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า กิจกรรมของกระบวนการขนส่งจากคลังไปยังสาขาต่าง ๆ มีทั้งหมด 15 กิจกรรมซึ่งเป็น

กิจกรรมเพิ่มคุณค่า 7 กิจกรรม กิจกรรมไม่เพ่ิมคุณค่า 2 กิจกรรม และกิจกรรมไม่เพ่ิมคุณค่าแต่มีความจําเป็น 6 กิจกรรม 
 

ผลการวิจัย 

  1. ผลจากการวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ หลังการทดสอบปรับปรุงและแก้ไขในกระบวนการจัดส่งสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ 
ได้ดังตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมตามระดับคุณค่ากจิกรรมของกระบวนการขนส่งสินค้าไปยังสาขาต่างๆ 
คุณค่ากจิกรรม เวลา (นาที) ร้อยละ 

VA 52.52 89.47 
NVA 1 1.70 

NNVA 5.18 8.83 
รวม 58.7 100 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ส่วนใหญ่เวลาท่ีใช้ไปในกิจกรรมของกระบวนการขนส่งสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ ตามระดับคุณค่า 

เป็นกิจกรรมเพิ่มคุณค่า 52.52 วินาที จากเวลาท่ีใช้ในกิจกรรมท้ังหมด 58.7 วินาที (คิดเป็นร้อยละ 89.47) 
 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรมตามประเภทกิจกรรมของกระบวนการขนส่งสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ 
ประเภทกิจกรรม เวลา (นาที) ร้อยละ 

O 50.52 86.06 
T 2 3.41 
I 5.18 8.83 
D 1 1.70 

รวม 58.7 100 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ส่วนใหญ่เวลาท่ีใช้ไปในกิจกรรมของกระบวนการขนส่งสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ ตามประเภท
กิจกรรมเป็นกิจกรรมการปฏิบัติงาน 50.52 วินาที จากเวลาท่ีใช้ในกิจกรรมท้ังหมด 58.7 วินาที (คิดเป็นร้อยละ 86.06) 
 

  2. การคํานวณและผลลัพธ์ 
หาพิกัดท่ีต้ังโรงงาน โดยประยุกต์ใช้เทคนิค center of gravity 
 

 (100.558 80) 100.552 90 (100.574 70) (100.618 100)
100.613

(80 90 70 100)xC
       


   




 

 

(13.785 80) (13.772 90) (13.823 70) (13.909 100)
13.683

(80 90 70 100)yC
       


  

  

  

 ผลลัพธ์ พิกัดตามแนวแกน X เท่ากับ 100.613 
พิกัดตามแนวแกน Y เท่ากับ 13.683 
จากการคํานวณได้พิกัดตําแหน่งของผลลัพธ์ที่ X=100.613 และ Y=13.683 เมื่อได้จุดพิกัดจุดผลลัพธ์แล้ว นําไป

ระบุตําแหน่งลงในโปรแกรมแผนที่ MapMagic ใส่ค่าพิกัดในแบบเลขทศนิยม (decimal degree) เพื่อระบุตําแหน่งสําหรับ
โรงงานเพ่ือการกระจายสินค้า  

 

 
 

รูปภาพท่ี 1 จุดพิกัดตําแหน่งในโปรแกรมแผนท่ี MapMagic ท่ีคํานวณได้ 
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  จากรูปภาพท่ี 1 พบว่า ในโปรแกรมแผนท่ี MapMagic ได้ระบุตําแหน่งสําหรับโรงงานเพ่ือการกระจายสินค้าอยู่ใน
บริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 11 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 

  3. วิธีหาคําตอบใกล้เคียงคําตอบท่ีดีท่ีสุด (near optimal solution) โดยการใช้วิธีฮิวริสติกส์ (heuristic neighborhood)  
  วิธีฮิวริสติกส์ [5] เริ่มต้นด้วยการกําหนดลูกค้า 1 รายในเส้นทาง แล้วพยายามหาลูกค้าจากบัญชีรายชื่อลูกค้าเข้า
แทรกในเส้นทางจนเต็มข้อจํากัดของยานพาหนะซ่ึงมีลําดับข้ันตอนดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 สร้างเส้นทางจากโรงงาน DC ไปยังร้านค้าต่าง ๆ ซ่ึงเส้นทางเริ่มต้นคือ โรงงาน DC และเลือกเดินเส้นทาง
ไปยังร้านค้าท่ีมีระยะทางใกล้ท่ีสุด 
  ข้ันตอนท่ี 2 ค้นหาร้านค้าท่ียังไม่ได้ถูกจัดเข้าในเส้นทางจากบัญชีรายชื่อร้านค้าและมีระยะสั้นท่ีสุดท่ีใกล้กลับร้านค้า
ก่อนหน้าท่ีเลือกไป 
  ข้ันตอนท่ี 3 การกระทําซํ้าในตอนท่ี 2 จนกว่าลูกค้าทุกรายจะถูกจัดเข้าเส้นทางซึ่งความต้องการรวมต้องไม่เกิน
ความจุของยานพาหนะให้หยุดเลือกเส้นทาง โดยให้เลือกเดินทางกลับไปยังโรงงาน DC  
  ข้ันตอนท่ี 4 กระทําซํ้าในข้ันตอนท่ี 1, 2, 3 เร่ือย ๆ จนกว่าลูกค้าทุกร้านจะถูกจัดเข้าในเส้นทาง 

 

ตารางท่ี 4 การเดินทางของการขนส่งจากโรงงานไปยังลูกค้าในวันจันทร์ 
ลําดับ เส้นทาง น้ําหนัก ระยะทาง 

1 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-0 1,000 44.14 
2 0-17-18-19-20-21-22-23-24-25-0 1300 35.92 
3 0-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-0 1200 148.25 
4 0-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-0 1170 33.69 
5 0-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-0 860 279.15 
6 0-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-0 1020 138.40 
7 0-82-83-84-85-86-87-88-0 1000 162.44 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่า เส้นทางการขนส่งท่ีได้จากวิธีฮิวริสติกส์มีท้ังสิ้น 7 เส้นทาง คิดเป็นระยะทาง 841.99 กิโลเมตร 
และคิดเป็นต้นทุนค่าขนส่ง 841.99 x 3.22 = 2,711.21 บาท หรือ 2,711.21 x 4 = 10,844.83 บาท/เดือน  
 

ตารางท่ี 5 การเดินทางของการขนส่งจากโรงงานไปยังลูกค้าในวันจันทร์แบบใหม่โดยใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
    สําหรับการกระจายสินค้า 

ลําดับ เส้นทาง น้ําหนัก ระยะทาง 
1 0-2-1-4-5-3-6-7-8-12-15-13-14-16-11-10-9-0 1,100 35.17 
2 0-17-18-19-20-25-24-22-23-0 1,000 28.59 
3 0-26-27-28-29-31-30-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-0 1,300 130.62 
4 0-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-0 1,170 33.69 
5 0-59-58-60-61-63-64-65-66-67-62-0 860 227.11 
6 0-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-0 1,020 135.4 
7 0-82-83-84-87-88-85-86-0 1,000 109.83 

 

  จากตารางท่ี 5 พบว่า เส้นทางการขนส่งท่ีได้จากวิธีฮิวริสติกส์มีท้ังสิ้น 7 เส้นทาง คิดเป็นระยะทาง 700.41 กิโลเมตร 
และคิดเป็นต้นทุนค่าขนส่ง 700.41 x 3.22 = 2,255.32 บาท หรือ 2,255.32 x 4 = 9,021.28 บาท/เดือน  
  จากโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการกระจายสินค้าสามารถแสดงได้ดังรูปภาพท่ี 2 
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รูปภาพท่ี 2 เส้นทางท่ีจัดการโดยใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการกระจายสินค้าวันจันทร์ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ได้นําเทคนิค center of gravity โดยใช้ข้อมูลเส้นทางการขนส่งของบริษัทมาในการคํานวณ
ร่วมกับข้อมูลด้านแผนที่ของโปรแกรม MapMagic ผลที่ได้รับเมื่อพิจารณาเพียงอยู่ใกล้แหล่งที่ตั้งโรงงานที่เหมาะสม คือ
บริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต 11 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการแก้ไขปัญหาทางแบบวิธีการ truck routing problem มาแก้ปัญหาพบว่า วิธี truck routing 
problem ทําให้ 

1. ระยะทางในการขนส่งสินค้าลดลง 521.81 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ลดลงต่อเดือน 2,087.24 กิโลเมตร และลดลงต่อปี 
25,046.88 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.56 ต่อปี 

2. ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงลดลง 1,680.21 บาทต่อสัปดาห์ ลดลงต่อเดือน 6,721.21 บาท ลดลงต่อปี 80,654.52 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 8.56 ต่อปี 
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