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บทคัดย่อ 
งานวิจัยฉบับนี้ได้ศึกษาปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งสินค้าซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลางที่ผลิตเครื่องส าอาง บริษัทยังไม่มี

การวางแผนการขนส่งสินค้าที่เหมาะสมท าให้พนักงานเดินรถขนส่งสินค้าต้องอาศัยประสบณ์การเป็นหลัก ผู้วิจัยได้น าเสนอ
วิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งสินค้าในการแบ่งพื้นที่การบริการ โดยการศึกษาทฤษฎีปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งสินค้า
และ และโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) โดยจะก าหนดเงื่อนไขการขนส่งสินค้าผ่านโปรแกรมซึ่งจะประยุกต์
โปรแกรม Microsoft Excel Solver มาช่วยค านวณผลการทดลอง ผลการศึกษาพบว่าการขนส่งสินค้าในรูปแบบเดิมจะมี
ระยะทางรวมอยู่ที่ 542 กิโลเมตรก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมเท่ากับ 3,978 บาท ซึ่งการจัดเส้นทางในการเดินทาง
ของพนักงานขนส่งสินค้าโดยโปรแกรม Microsoft Excel Solver ระยะทางเดินรวม 480.6 กิโลเมตร ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางรวมเท่ากับ 3,698 บาท โดยสามารถลดระยะทางเดินรถรวมได้ 61.4 กิโลเมตร คิดเป็น 11.33 เปอร์เซ็น คิดเป็น
ต้นทุนรวมอยู่ที่ 280.5 บาท คิดเป็น 7.05 เปอร์เซ็น 

ค าส าคัญ: การแบ่งพื้นที่การบริการ  Microsoft Excel Solver  ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย  โปรแกรมเชิงเส้น 

Abstract 
The objective of this cooperative report was to study adaption of product plan delivery route. This 

company is medium entrepreneur of cosmetic product. Currently, company don't have proper method 
for planning delivery route. Current plan is base on drivers' experience. This study provide suggestion to 
improve delivery route base on service zoning of Traveling Sales Problem theory and Linear programming 
theory. Users input delivery data and applied conditions to Microsoft EXCEL SOLVER program compute. 
The study result is as below. Current delivery route is 542 km which is equal 3,978 baht delivery fee. 
After user make delivery plan by Microsoft EXCEL SOLVER, the delivery distance is 480.6 km which is 
equal 3,698 baht. The distance improvement is 61.4 km which is about 11.33% and total cost 
improvement is 280.5 baht which is about 7.05% 
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1. ที่มาและความส าคัญ 
การขนส่งสินค้าในปัจจุบันจ าเป็นต่อการส่งสินค้าให้ทันตามความต้องการของลูกค้าที่ลูกค้าก าหนดและการใช้

เส้นทางในการขนส่งสินค้าเป็นตัวชี้วัดหลักการท างานของตัวผู้ประกอบการ เมื่อพิจารณาราคาสินค้าและปัจจัยที่มีผลต่อราคา
คือค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ดังนั้นเส้นทางการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญในการบริการขนส่งสินค้า
ให้กับทางลูกค้า การด าเนินงานด้านการบริการขนส่งสินค้าควรตอบสนองลูกค้าได้ตลอดเวลา ซึ่งทางบริษัท ABC (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เป็นผู้ผลิตครีมบ ารุงผิวโดยให้บริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่ท าการขนส่งภายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
พบว่าขั้นตอนในการส่งสินค้าให้ลูกค้าแต่ละรายนั้นไม่ได้จัดเส้นทางการเดินรถให้คุ้มค่า ซึ่งอาศัยความช านาญของพนักงานเดิน
รถเพียงอย่างเดียว ไม่มีการวางแผนเส้นทางในการเดินรถ และไม่ได้ค านึงถึงระยะทางในการขนส่ง ในแต่ละเที่ยว ท าให้เกิด
ต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น บริษัทจึงตระหนักว่าหากได้มีวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าจะสามารถจัดล าดับลูกค้าให้
ตอบสนองได้และให้มีระยะทางขนรวมส่งสั้นที่สุด 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อลดระยะทางการขนส่งสินค้าให้สั้นที่สุด 
2. เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 3.1 ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การแบ่งพื้นที่การบริการ (Service Zoning) หากต้องการให้ขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างประหยัดที่สุดสิ่งที่จ าเป็น คือ 
การใช้รถขนส่งจ านวนน้อยที่สุด แต่ส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ ครบถ้วนทุกราย รถขนส่งแต่ละคันจึงควรวิ่งไปส่งสินค้าให้แก่ ลูกค้า
จ านวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในแต่ละวัน ดังนั้น ควรจัดให้ลูกค้าเกาะกลุ่มอยู่ใกล้ๆกัน โอกาสที่รถจะวิ่งส่งสินค้าได้หลายๆ
แห่งในเส้นทางเดียวกันก็จะเป็นไปได้มากขึ้น การจัดให้เส้นทางเดินรถไปส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่อยู่ห่างไกลกันมากอาจท าให้รถ
แต่ละคันส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้เพียงสอง สามรายเป็นอย่างมากในแต่ละวันในทางปฏิบัติจึงจัดแบ่งพื้นที่บริการรวมออกเป็น
พื้นที่บริการย่อยๆ โดยให้แต่ละพื้นที่ย่อยมีลูกค้าอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนรถขนส่งเพียงคันเดียวหรือจ านวนไม่มากสามารถไป
ส่งสินค้าให้ลูกค้าในพื้นที่ย่อยนั้นได้หมดภายในหนึ่งวันการจัดแบ่งพื้นที่บริการยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการค านวณวิเคราะห์
จัดล าดับการส่งสินค้าในแต่ละเส้นทางเนื่องจากท าให้ปัญหาเดียวแต่มีขนาดใหญ่ประกอบด้วยค าสั่งซื้อจ านวนมากต้องใช้เวลา
ในการค านวณที่ยาวนานมากกลายเป็นปัญหาการจัดล าดับการส่งสินค้าส าหรับแต่ละพื้นที่บริการย่อยหลายๆปัญหา ซึ่งท าให้
การค านวณวิเคราะห์ง่ายขึ้นและค านวณได้อย่างรวดเร็วกว่ามาก 

ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem) เป็นปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย 
(traveling salesman problem : TSP) เป็นที่รู้จักกันในนามของปัญหาทีเอสพี (TSP) เป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจาก
นักวิจัยอย่าง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานในการพัฒนาวิธีการในการหาค าตอบให้ดีและเร็ว โดยปัญหา TSP นี้เป็นปัญหาที่
ท าการตัดสินใจหาเส้นทางการเดินทางเมื่อมีเมืองหรือสถานที่ที่ต้องเดินทางไปจ านวน N เมือง หรือ N สถานที่ การเดินทางจะ
เดินทางจากเมืองใดเมืองหนึ่งในจ านวน N เมือง โดยเส้นทางการ เดินทางนั้นๆ จะต้องเดินทางผ่านเมืองทุกเมืองใน N และ
กลับมาที่เมืองที่ท าการเริ่มต้นในการเดิน เหมือนการเดินวนรอบ เช่น พนักงานขายเดินทางไปขายสินค้าให้กับลูกค้าจ านวน 10 
รายได้แก่เมือง 1 ถึงเมือง 10 โดยเมืองที่ 4 เป็นที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้าของพนักงานขายรายนี้ พนักงานขายรายนี้ จะ
เดินทางเร่ิมต้นจากเมืองที่ 4 แล้วเดินไปตามเส้นทางดังนี้ 4-1-10-2-9-3-8-7-5-6-4 ซึ่งเป็นการเดินทางจากเมืองที่ 4 ต่อด้วย



 

 

การเดินทางไปเมืองที่ 1 และ 10 ไปเร่ือยๆ จนกระทั่งลูกค้าทุกรายใน จ านวน 10 ราย ได้รับการเยี่ยมเยียนจากพนักงานขาย
แล้วพนักงานขายก็ย้อนกลับมาที่เมืองที่ 4 เช่นเดิม 
 3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

นคร ไชยวงศ์ศักดา และคณะ (2558) ศึกษาการจัดเส้นทางการขนส่งโดยใช้เซฟวิ่งอัลกอริทึมและตัวแบบปัญหาการ
เดินทาง ของพนักงานขาย กรณีศึกษาโรงงานน้ าดื่ม โดยการแบ่งพื้นที่ในการให้บริการแล้วน าลูกค้าในแต่ละพื้นที่มาจัด  
เส้นทางโดยวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม หลังจากนั้นน าเส้นทางที่ ได้มาจัดล าดับในการขนส่งใหม่โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงตัวแบบ 
ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ปัญหามีขนาดที่เล็กลง สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ Solver ใน 
Microsoft Excel ได้โดยตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขายจะให้ค าตอบที่ดีที่สุดคือระยะทางที่สั้ นที่สุดในแต่ละ 
เส้นทาง ซึ่งผลจากการศึกษาเส้นทางตัวอย่างจากโซนพื้นที่ที่ 1 จ านวน 6 เส้นทางการจัดเส้นทางโดยตัวแบบปัญหาของ 
พนักงานขายท าให้ระยะทางลดลงกว่าวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม 4.16 % 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
4.1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องของบริษัท ABC (ประเทศไทย) 
4.2) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข้องขององค์กร เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานในภาพรวมของการท างานด้าน

การขนส่งสินค้า และวิเคราะห์ปัญหาในด้านที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้า พร้อมศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับ
งานวิจัย เช่น Google Map Microsoft Excel ข้อมูลลูกค้า ระยะทางการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังลูกค้า 

4.3) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแสดงความเป็นไปได้ในการจัดเส้นทางขนส่งเส้นทางใหม่ โดยเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ประกอบด้วย 

      4.3.1) สร้างตารางเมตริกซ์เพื่อหาระยะทางระหว่างจุดที่ตั้งลูกค้า 
      4.3.2) ศึกษาปริมาณความต้องการสินค้า และความสามารถที่รถบรรทุกสามารถบรรทุกใส่รถโดยมีจ าวนวน

ลูกค้าทั้งหมด 24 ต าแหน่ง โดยใช้รถขนส่งสินค้า 3 คัน 
      4.3.3) สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของโมเดลโดยเงื่อนไขส่งมอบสินค้าด้วยระยะทางและการบรรทุกสินค้า

ผ่านโปรแกรม Microsoft Excel Solver มาช่วยในการค านวณหาระยะทางการขนส่ง 
4.4) น าผลการวิเคราะห์ทีไ่ด้จากเคร่ืองมือทั้งหมดน ามาทดลองปรับปรุงการเดินรถขนส่งสนิค้าให้กับทางลูกค้าโดย

การจัดเส้นทางใหม่ให้กับทางบรษิัท 
4.5) สรุปผลและเสนอแนะแนวทางในการลดเส้นทางในการขนส่งสินค้า 

5. สรุปผลการวิจัย 
เมื่อสร้างแบบจ าลองการแก้ปัญหาให้อยู่ในรูปแบบ Microsoft Excel แล้วใช้โปรแกรม Excel Solver ในรูปแบบ

ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่ง TSP มาท าการประมวลผลเพื่อหาการจัดเส้นทางการเดินรถขนส่งสินค้าเพื่อให้ใช้ระยะทางใน
การขนส่งที่สั้นที่สุดและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรจุสินค้าในการขนส่งสินค้าจากบริษัท ไปยังลูกค้ารายต่างๆในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งได้น าข้อมูลจริงของการขนส่งสินค้า มาใช้ในการประมวลผลและเปรียบเทียบผลที่ได้กับการ
จัดเส้นทางเดินรถโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel Solver โดยมีผลการเปรียบเทียบการเดินรถขนส่งรูปแบบเดิมนั้นใช้รถ
ทั้งหมด 4 คันและใช้ระยะทางในการขนส่งรวม 542 กิโลเมตร บาท อัตราการใช้น้ ามัน 2.07 บาทต่อกิโลเมตร ซึ่งส่งผลให้มี
ต้นทุนในการขนส่งเท่ากับ 1,123 บาท และค่าอัตราการสึกคิดเป็น 2.5 บาท/กิโลเมตร เท่ากับ 1,355 บาท  ค่าจ้างพนักงาน
ขับรถ เท่ากับ 1,500 บาท 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 1 เส้นทางเดนิรถก่อนปรับปรุง คันที่ 1 
จากรูปที่ 1 การจัดเส้นทางการเดินรถคันที่ 1 วิ่งรถสินค้าออกจากบริษัทไปยัง-เจริญชัยกิจ เอ็กเพรส ท็อปเวิล- KSD 

สาย 5 เปรียว คอสเมติคส์-จันทร์สว่าง สาย2 อาร์เอสบี-นิ่มซี่เส็ง อนงค์คอสเมติคส์-พิชิต ขนส่ง สาย2-เดอะมอลล์ บางแค อีฟ 
แอน บอย-ซีคอนบางแค บิวเทรี่ยม-พรอ านวย-พลอย คอสเมติคส์-บริษัท ใช้ระยะทางทั้งหมด 89.3 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 เส้นทางเดินรถก่อนปรบัปรุง คันที่ 2 
จากรูปที่ 2 การจัดเส้นทางการเดินรถคันที่ 2 วิ่งรถสินค้าออกจากบริษัทไปยัง-ซีพี ไดนามิค-เดอะมอลล์บางกะปิ อีฟ 

แอน บอย-บิวตี้ คอมมูนิตี้-ฟิวเจอรังสิต-อีฟ แอน บอย- 7-11บางบัวทอง-บริษัทใช้ระยะทางทั้งหมด 154 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที่ 3 เส้นทางเดินรถก่อนปรบัปรุง คันที่ 3 

จากรูปที่ 3 การจัดเส้นทางการเดินรถคันที่ 3 วิ่งรถสินค้าออกจากบริษัทไปยัง-โลตัส บางบัวทอง-ท็อป บางบัวทอง-
บิ๊กซี รังสิต คลอง 6-แฟร์ชั่นไอแลน-อีฟ แอน บอย-ซีพี ออลล์ สุวรรณภูมิ-บริษัทใช้ระยะทางทั้งหมด 203 กิโลเมตร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 เส้นทางเดินรถก่อนปรบัปรุง คันที่ 1 รอบ2 

จากรูปที่ 4 การจัดเส้นทางการเดินรถคันที่ 1 รอบ2 วิ่งรถสินค้าออกจากบริษัทไปยัง-มารวย ส าเพ็ง- PLPM กิ๊ฟบิ้วตี้-
สยามสแควร์ วัน อีฟ แอน บอย- Amari plaza บิวเทรี่ยม-เทอมินอล 21-อีฟ แอน บอย-บริษัทใช้ระยะทางทั้งหมด 95.7 
กิโลเมตร 

ผลการจัดเส้นทางในรูปแบบใหม่การจัดเส้นทางหลังท าการ Solver จ านวนรถขนส่งสินค้าคันที่ 1 ลดลงท าให้
สามารถใช้รถขนส่งสินค้าวันละรอบ ใช้ระยะทางรวม 480.6 กิโลเมตร อัตราการใช้น้ ามัน 2.07 บาทต่อกิโลเมตร ต้นทุนในการ
ขนส่งลดลงเหลือ 996 บาท และค่าอัตราการสึกหรอคิดเป็น 2.5 บาท/กิโลเมตร เท่ากับ 1,201.05 บาท  ค่าจ้างพนักงานขับ
รถ เท่ากับ 1,500 บาท 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
รูปที่ 5 เส้นทางเดินรถหลังปรับปรุง คันที่ 1 

จากรูปที่ 5 การจัดเส้นทางการเดินรถคันที่ 1 วิ่งรถสินค้าออกจากบริษัทไปยัง-จันทร์สว่าง สาย2 อาร์เอสบี-KSD สาย
5 เปรียว คอสเมติคส์-7-11บางบัวทอง-โลตัส บางบัวทอง-ท็อป บางบัวทอง-พิชิต ขนส่ง สาย2-นิ่มซี่เส็ง อนงค์คอสเมติคส์-
บริษัท ใช้ระยะทางทั้งหมด 108.1 กิโลเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 6 เส้นทางเดินรถหลังปรับปรุง คันที่ 2 
จากรูปที่ 6 การจัดเส้นทางการเดินรถคันที่ 2 วิ่งรถสินค้าออกจากบริษัทไปยัง-ซีพี ไดนามิค- Amari plaza บิวเทรี่

ยม-สยามสแควร์ วันอีฟ แอน บอย-PLPM กิ๊ฟบิ้วตี้-มารวย ส าเพ็ง-ซีคอนบางแค       บิวเทรี่ยม-เดอะมอลล์ บางแค อีฟ แอน 
บอย-เจริญชัยกิจ เอ็กเพรส ท็อปเวิล-พรอ านวย พลอย คอสเมติคส์-บริษัท ใช้ระยะทางทั้งหมด 90.6 กิโลเมตร  

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 7 เส้นทางเดินรถหลังปรับปรุง คันที่ 3 
จากรูปที่ 7 การจัดเส้นทางการเดินรถคันที่ 3 วิ่งรถสินค้าออกจากบริษัทไปยัง-แม็คโคร บางนา-บิวตี้ คอมมูนิตี้-เทอมิ

นอล 21 อีฟ แอน บอย-ซีพี ออลล์ สุวรรณภูมิ-เดอะมอลล์บางกะปิ อีฟ แอน บอย-แฟร์ชั่นไอแลน อีฟ แอน บอย-ฟิวเจอรังสิต 
อีฟ แอน บอย-บิ๊กซี รังสิต คลอง 6-บริษัท ใช้ระยะทางทั้งหมด 281.9 กิโลเมตร 
 
 ตารางที่ 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพก่อนและหลังการปรบัปรุง 

ล าดับ รายละเอียด ก่อนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลต่าง % 

1 จ านวนรถ (คัน) 4 3 0 0 
2 ระยะทาง (กิโลเมตร) 542 480.6 61.4 11.33 

3 ค่าสึกหรอ (บาท) 1,355 1,201.5 153.5 11.33 
4 ค่าเชื้อเพลิง (บาท) 1,123 996 127 11.31 

5 ค่าพนักงานขับรถ (บาท) 1,500 1,500 0 0 

6 ต้นทุนรวม (บาท) 3,978 3,698 280.5 7.05 

6. อภิปรายผล  
 จากากรณีศึกษา บริษัท ABC ประเทศไทย จ ากัดซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลางที่ผลิตเครื่องส าอาง ผู้วิยจัยได้ท าการศึกษา
ปัญหาพบว่าบริษัทยังไม่มีการวางแผนการขนส่งสนิค้าทีเ่หมาะสมท าให้พนักงานเดินรถขนส่งสินค้าต้องอาศัยประสบณ์การเป็น
หลัก ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดเส้นทางที่ไม่มีประสิทธิภาพ จากการศึกษาเครื่องมือในการใช้แก้ปัญหา คือ การแบ่งพื้นที่การ
บริการและทฤษฎีปัญหาการเดินทางของพนักงานขายและน าโปรแกรมเชิงเส้น (Linear Programming) มาประยุกต์ใช้กับ
โปรแกรม Microsoft Excel Solver เพื่อใช้ในการค้นหาค าตอบโดยก าหนดเงื่อนไขและจ ากัดต่างๆได้ 
 ผลการศึกษาพบว่าการขนส่งสินค้าในรูปแบบเดิมจะมีระยะทางรวมอยู่ที่ 542 กิโลเมตร จะมีการใช้รถขนส่งคันที่ 1 
มากกว่า 1 รอบ ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช่จ่ายในการเดินทางรวมเท่ากับ 3,978 บาท ในขณะที่การจัดเส้นทางใหม่โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel Solver ใช้รถขนส่ง 3 คัน จ านวนรถลดลง 1 รอบ การขนส่งมีระยะทางเดินรวม 480.6 กิโลเมตร ซึ่ง
ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมเท่ากับ 3,698 บาท โดยสามารถลดระยะทางเดินรถรวมได้ 61.4 กิโลเมตร คิดเป็น 



 

 

11.33 % ต้นทุนรวมอยู่ที่ 280.5 บาท คิดเป็น 7.05 % สามารถสรุปได้ว่าการจัดเส้นทางโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
Solver ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่ารูปแบบการเดินรถขนส่งสินค้าแบบเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นคร ไชยวงศ์ศักดา และ
คณะ (2558) ได้ศึกษาปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย โดยการแบ่งพื้นที่ในการให้บริการแล้วน าลูกค้าในแต่ละพื้นที่มาจัด
เส้นทางโดยวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ปัญหามีขนาดที่เล็กลง สามารถแก้ปัญหาโดยใช้ Solver ใน Microsoft 
Excel ได้โดยตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขายจะให้ค าตอบที่ดีที่สุดคือระยะทางที่สั้นที่สุดในแต่ละ เส้นทางซึ่งผล
จากการศึกษาเส้นทางตัวอย่างจากโซนพื้นที่ที่ 1 จ านวน 6 เส้นทางการจัดเส้นทางโดยตัวแบบปัญหาของพนักงานขายท าให้
ระยะทางลดลงกว่าวิธีเซฟวิ่งอัลกอริทึม 4.16 % 

7. ข้อเสนอแนะ 

7.1 ควรศึกษาด้านเวลาในการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าในแต่ละจุด และเวลาในการท างาน 
 7.2 ควรศึกษาการจัดพื้นที่จัดเก็บของคลังสินค้าที่ไม่แยกประเภทของสินค้าในการผลิตสินค้าท าให้เกิดการโหลด
สินค้าล่าช้า 
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