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บทที 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การขนส่ งสิ นค้า เป็ นกิ จกรรมที*สําคัญทางด้านโลจิสติกส์ ที*ก่อให้เกิ ดต้นทุนการผลิต ใน
สภาวะที* น ํามัน เชื อ เพลิ ง มี ร าคาสู ง บริ ษัท ต่ า งๆ ได้ พ ยายามบริ หารจัด การการขนส่ ง ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพเพื*อลดต้นทุนการขนส่ งให้ได้มากที*สุด ซึ* งสถิติผูป้ ระกอบการบริ การด้านกิ จกรรม
ทางโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) ในปี 2548 เป็ น พบว่าจํานวนของผูป้ ระกอบที*จดั การ
ระบบขนส่ งถึงร้อยละ 43.11 ผูป้ ระกอบการเพื*อสนับสนุนกิ จกรรมด้านคลังสิ นค้าถึงร้อยละ 5.07
ผูป้ ระกอบการเพื*อจัดสรรอุปกรณ์ในกิจกรรมขนส่ งถึงร้อยละ 12.81 และผูป้ ระกอบการด้านอื*นๆใน
กิ จกรรมโลจิส ติกส์ ถึง ร้ อยละ 39 เห็ นได้ชัดว่ากิ จกรรมด้า นการขนส่ ง นันมี ความสําคัญมากใน
ดัง นัน การวางแผนเพื*อลดต้นทุ นทางการขนส่ งสิ นค้า ทางบกจึง มี ความสําคัญในการลดต้นทุ น
ทางด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศในส่ วนกิจกรรมขนส่ ง
ปัญหาการจัดเส้นทางเป็ นปัญหาที*สาํ คัญที*สุดในกิจกรรมขนส่ งสิ นค้าเพราะการจัดเส้นทาง
เป็ นตัวแปรที*ส่งผลถึงต้นทุนในกิจกรรมขนส่ งโดยตรง การจัดเส้นทางที*มีประสิ ทธิ ภาพสามารถลด
ต้นทุ นการขนส่ งได้อย่างมาก แต่ ปัญหาในการจัดเส้นทางเป็ นปั ญหาที*มี ขนาดใหญ่และมีค วาม
ซับซ้อนมาก ดังนันการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางโดยอาศัยประสบการณ์และความชํานวญ อาจส่ งผล
ให้ เ ส้ น ทางการขนส่ ง สิ น ค้า ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง มี แ นวคิ ด ประยุ ก ต์ใ ช้ก ารวิ จ ัย ดํา เนิ น งาน
(Operations Research) เข้า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาเพื* อ ที* จ ะหาค่ า คํา ตอบที* ดี ที* สุ ด
(Optimization) มาใช้โดยผูด้ าํ เนิ นการจะต้องหารู ปแบบที*เหมาะสมที*สุด ทังในการทํางานนันยังมี
กําหนดเงื* อนไขในการแก้ปัญหาเพื*อสอดคล้องกับตัวปั ญหา อีกทังในบางส่ วนของขันตอนการ
ทํางาน
1. วิธีฮิวริ สติค (Heuristic Method) เป็ นวิธีการหาผลเฉลยโดยการใช้หลักความคิดเพื*อ
ประมาณผลเฉลยที*มีคุณภาพที*ยอมรับได้ จุดเด่นของการหาผลเฉลยประเภทนี อยูท่ ี*ความสะดวกใน
การทํางานทังนีมีวิธีมีความสามรถที*จะหาผลเฉลยได้ รวดเร็ วกว่า เข้าใจง่าย และสามารถทําได้ง่าย
แต่วิธีน ีผลเฉลยที*ได้น นั อาจไม่ใช่ผลเฉลยที*ดีที*สุดทังนีดงั นันในการแก้ปัญหา ผูพ้ ฒั นารู ปแบบการ
แก้ปัญหาเป็ นหลัก ในแบบจําลองหนึ*งๆ อาจมีรูปแบบการแก้ปัญหาแบบฮิวริ สติค ที*แตกต่างกันได้
มากมาย
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2. วิธีการหาผลเฉลยที*ดีที*สุด (Exact Solution Method) เป็ นการหาผลเฉลยด้วยวิธีการทาง
คณิ ตศาสตร์เพื*อหาผลเฉลยที*ดีที*สุด (Optimal Solution) ซึ* งผลเฉลยที*ได้จะเป็ นผลเฉลยที*ดีที*สุดของ
การแก้ปั ญ หานัน และมัก จะมี คุ ณ ภาพของผลเฉลยดี ก ว่า วิธี ฮิ ว ริ ส ติ ค การแก้ปั ญ หารู ป แบบนี
จําเป็ นต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพื*อช่ วยในการประมวลผลเพื*อหาผลเฉลย และเวลาที*ใช้ในการหาผล
เฉลยอาจมากกว่าวิธีการแบบฮิวริ สติค
แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามปั ญ หาที* สํา คัญ ในการประยุก ต์ใ ช้ก ารวิจ ัย ดํา เนิ น งานเข้า ช่ ว ยในการ
แก้ปัญหา คือ ลักษณะปัญหาของซึ*งปัญหาในแต่ละกรณี ยังมีรูปแบบรายละเอียดปลีกย่อยที*แตกต่าง
กันและข้อจํา กัดในการทํา งานที* ต่า งกันด้วย ทํา ให้ผูว้ ิจยั จะต้องหารู ป แบบที* เหมาะสมที* สุ ดกับ
ลักษณะปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1.

ศึ ก ษาปั ญ หาการจัด เส้ น ทางโดยประยุก ต์ใ ช้ปั ญ หาการเดิ น ทางของพนัก งานขาย
(Traveling Salesman Problem) โดยนําเสนอรู ปแบบของแบบจําลองคณิ ตศาสตร์
(Mathematical Formulation) และแนวทางการแก้ปัญหา (Solution Approach) แบบ
ใหม่

2.

เปรี ย บเที ย บและวิเคราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภาพของแนวทางการแก้ปั ญหาที* นํา เสนอ กับ
แนวทางการแก้ปัญหาที*มีอยูใ่ นปัจจุบนั

1.3 ขอบเขตของการศึกษาและโจทย์ปัญหา
การวิจยั ครั งนี จะทําการศึกษาการจัดเส้นทางโดยการสร้ า งแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
ประยุกต์ใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem) เป็ นฐาน และ
นําเสนอรู ปแบบของแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Formulation) และแนวทางการ
แก้ปัญหา (Solution Approach) แบบใหม่ โดยทําการประยุกต์การจัดวางโครงข่ายด้วยตนเอง
(Self-Organizing Network) เพื*อเพิ*มประสิ ทธิภาพในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทาง
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1.4 ประโยชน์ ทคี าดว่าจะได้ รับ
1. สร้างแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ เพื*อใช้ในการแก้ปัญหาการหาค่าที*ดีที*สุดในรู ปแบบ
จํานวนเต็ม (Integer Program) เพื*อการจัดเส้นทาง โดยอาศัยปั ญหาการเดินทางของ
พนักงานขายเป็ นฐาน
2. สามารถเห็นถึงประสิ ทธิภาพ ข้อดีและข้อเสี ยของของแบบจําลองที*สร้างขึน
1.5 องค์ ความรู้ทไี ด้ รับ
1. การพัฒนาแบบจําลองและแนวทางการแก้ปัญหาใหม่สําหรับปั ญหาการจัดเส้นทาง
จากปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย
2. การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลองและแนวทางการแก้ปัญหาใหม่ที*สร้าง
ขึน กับการแก้ปัญหาที*มีอยูใ่ นปัจจุบนั

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ กียวข้ อง
ปั ญหาการจัดเส้ นทางการเดิ
ทางการเดิ นทางเป็ นปั ญหาที*เป็ นที*รู้จกั อย่างมาก โดยที* ปัญหาการจัด
เส้นทางการเดิ นทาง มีหลายรู ปแบบ โดยสามารถแบ่งลักษณะปั ญหาการจัดเส้นทางการเดินทาง
ได้ 3 ลักษณะตามรู ปที* 2.1
- ปั ญหาการจัดเส้นทางการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem)
- ปั ญหาการจัดเส้นทางการเดินทางของพนักงานขายหลายคน (Multiple-Traveling salesman

Problem)
- ปั ญหาการจัดเส้นทางการเดินทางของรถขนส่ ง (Vehicle Routing)
ปั ญหาการจัดเส้นทางการเดินทางของพนักงานขายเป็ นรู ปแบบปั ญหาของการหาเส้นทาง
การเดินทางต่อเนื*องของพนักงานขายสิ นค้าไปยังลูกค้าหลายราย โดยให้มีระยะทางในการเดิ
ระยะทางในการเดินทางที*
สันที*สุด ส่ วนปั ญหาการจัดเส้นทางการเดินทางของพนักงานขายหลายคน เป็ นปั ญหาที*มีลกั ษณะ
คล้ายปั ญหาการเดินทางของพนักงานขายแต่มีพนักงานขายได้หลายคน ส่ วนปั ญหาการจัดเส้นทาง
การเดินทางของรถขนส่ ง นันมีลกั ษณะใกล้เคียงกับปั ญหาการจัดเส้นทางการเดินทางของพนักงาน
ขายหลายคน แต่มีขอ้ จํากัดเพิ*มเติมเช่นความจุของรถขนส่ ง ข้อจํากัดด้านเวลา ฯลฯ

TSP

MTSP
• Single
salesman

VRP

• Multiple
salesman

• Multiple
trucks
• Constraint

รู ปที* 2.1 แนวทางการพัฒนาของลักษณะปัญหาการจัดเส้นทาง
แนวทางการแก้ปัญหาแบบหาค่าคําตอบที*ดีที*สุด ด้วยแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ และการ
ประยุกต์แนวคิดในการแก้ปัปัญหาทังสามมีการพัฒนาอย่างต่อเนื*องโดยแบ่งแนวคิดในการแก้ปัญหาที*
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สําคัญได้ 2 แบบ คือแนวคิดใช้ระยะระหว่างจุดเป็ นตัวแปรในการตัดสิ นใจ (Arc based formulation)
และ แนวคิดที*ใช้ระยะของรอบการเดินทางเป็ นตัวแปรตัดสิ นใจ (Path based formulation) แสดงให้
เห็นในรู ปที* 2.2

รู ปที* 2.2 แสดงความสัมพันธ์ของแนวคิดในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทาง
2.1 แนวคิดทีใ ช้ ระยะของรอบการเดินทางเป็ นตัวแปรตัดสิ นใจ
แนวคิ ดที* ใ ช้ระยะของรอบการเดิ นทางเป็ นตัวแปรตัดสิ นใจ มีแบบจํา ลองที* สํา คัญคื อ
แบบจําลองการแบ่งเซต (Set Partitioning) แบบจําลองนี ทีท*ีถูกใช้ในการแก้ปัญหาการขนส่ งและ
เส้นทางการขนส่ ง (Delivery and routing problems) ปั ญหาการจัดตารางเวลา (Scheduling problems)
และปัญหาด้านตําแหน่งที*ต งั ที*เหมาะสม (Location problems) มีขอ้ ดีคือสามารถจําลองสถานการณ์ที*
สลับซับซ้อนได้ดี แต่ขอ้ เสี ยคือมีจาํ นวนตัวแปรเป็ นจํานวนมาก โดยรายละเอียดของแบบจําลองการ
แบ่งเซตในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทาง (Karla และ Manfred, 2003) มีรายละเอี
รายละเอียดดังนี
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Objective function

(2.1)

Minimize ∑ c j x j
j

Subject to

∑a

rj

x j =1

j

≤m

∀r

(2.2)

j

∑x

(2.3)

j

x j ∈{0,1}

∀j

(2.4)

xj

คือตัวแปรแทนการเดินทางของรอบการเดินทาง

R

คือเซตของเงื*อนไขบังคับ

J

คือเซตของรอบการเดินทาง

m

คือจํานวนของผูเ้ ดินทางในโครงข่าย

cj

คือต้นทุนของรอบการเดินทาง j

arj

มีค่าเท่ากับ 1 เมื*อรอบการเดินทาง j ตอบสนองเงื*อนไขบังคับ r

จุดประสงค์ของแบบจําลองคือทําให้ตน้ ทุนในการเดินทางมีค่าน้อยที*สุด โดยเงื*อนไขที* (2.2)
เป็ นการกํา หนดให้ ก ารเลื อ กรอบของการเดิ น ทางต่ อ เนื* อ งนัน เป็ นไปตามเงื* อ นไขการทํา งาน
เงื*อนไขที* (2.3) เป็ นการควบคุมจํานวนของคนที*เดินทางในโครงข่าย และเงื*อนไขที* (2.4) เป็ นการ
กําหนดให้ตวั แปรต่างนันสามารถเกิดได้สองกรณี คือเลือกกับไม่เลือก
โดยแบบจํา ลองนี สามารถประยุก ต์ใ ช้ใ นการแก้ปั ญ หาการจัด เส้ น ทางการเดิ น ทางได้
ทัง 3 ลักษณะที*กล่าวข้างต้น ทังในปั ญหา TSP โดยจะมีตวั แปรในการคํานวณจํานวนมาก และมี
จํานวนเงื*อนไขทังหมดเท่ากับจํานวนลูกค้าและกําหนดจํานวนผูเ้ ดินทางในโครงข่ายเท่ากับ 1 แต่
ทังนีการใช้แบบจําลองการแบ่งเซตประยุกต์แก้ปัญหา TSP พบว่าเป็ นการเลือกรอบการเดินทางที*ดี
ที*สุดเพียงรอบเดียว เพราะในแต่ละตัวแปรที*อยูใ่ นแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์น นั จะแตกต่างกันเพียง
สัมประสิ ทธิ4 ในสมการจุดประสงค์ ดังนันการใช้แบบจําลองการแบ่งเซตในการแก้ปัญหา TSP จึงเป็ น
แนวทางที*ไม่เหมาะสม เนื* องจากการใช้แบบจําลองในการเลือกรอบการเดินทางที*ดีที*สุดเพียงอัน
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เดียวนันเป็ นกระบวนการที*ไม่มีประสิ ทธิภาพ เพราะหากสามารถสร้างวิธีในการแก้ปัญหาที*สามารถ
สร้างรอบการเดินทางที*ดีที*สุดได้ การสร้างรอบการเดินทางอื*นก็ไม่มีความจําเป็ น
ส่ วนการประยุก ต์ใ ช้แบบจํา ลองนี ใ นการแก้ปั ญหา mTSP นันก็ เป็ นการเลื อกรอบการ
เดินทางของพนักงานขายหลายคน เพื*อไปถึงลูกค้าทุกรายและมีตน้ ทุนการทํางานที*น้อยที*สุด ทังนี
การที*ปั ญหาเป็ นการจัดเส้ นทางการเดิ นทางของพนักงานขายหลายคนเกิ ดเนื* องจากเงื* อนไขด้า น
ข้อจํากัดในการเดินทางต่อเนื*องโดยจะมีตวั แปรในการคํานวณตามสมการดังนี
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 1!*(n − 1)!   2!*(n − 2)!   3!*(n − 3)! 

n

จํานวนจุดสิ นค้า

x

จํานวนของความสามารถในการเดินทางต่อเนื*องสู งสุ ง

(2.5)

จํานวนตัวแปรของปั ญหา mTSP นันมีจาํ นวนมากจนยากแก่การคํานวณ ทําให้แนวคิดที*ใช้
ระยะของรอบการเดินทางเป็ นตัวแปรตัดสิ นใจจึงไม่เป็ นที*นิยมในการนําไปใช้ ส่ วนการประยุกต์ใช้
แบบจําลองนีในการแก้ปัญหา VRP นันมีเงื*อนไขที*เพิ*มเติมขึนเช่นเงื*อนไขด้านเวลา ความจุ ฯลฯ โดย
จะมีตวั แปรในการคํานวณตามสมการดังนี
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n

จํานวนจุดสิ นค้า

x

จํานวนของความสามารถในการเดินทางต่อเนื*องสู งสุ ง

Failed Variable ตัวแปรที*ไม่ผา่ นเงื*อนไข
จํานวนตัวแปรของปั ญหา VRP นันก็มีจาํ นวนมากเช่นกันแต่เมื*อเงื*อนไขต่างที*เพิ*มขึนมาทัง
ในด้าน ความจุ กรอบของเวลา สามารถที*จะลดตัวแปรในการคํานวณได้ลงมาก แนวคิดที*ใช้ระยะ
ของรอบการเดิ น ทางเป็ นตัว แปรตัด สิ น ใจ จึ ง ได้รั บ ความนิ ย มในการนํา ไปประยุก ต์ใ ช้ใ นการ
แก้ปัญหา VRP
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แนวคิดที*ใช้ระยะของรอบการเดิ นทางเป็ นตัวแปรตัดสิ นใจใช้แบบจําลองการแบ่งเซตใน
การแก้ปัญหานันมีขอ้ เสี ยที*สําคัญคือจํานวนตัวแปรที*มากจนส่ งผลต่อการคํานวณ ในปั จจุบนั ได้มี
การประยุกต์ใช้วธิ ีการแก้ปัญหาด้วยเทคนิคการกําเนิดสดมภ์ (Column Generation) ให้ค่าผลเฉลยที*ดี
ที*สุดมีค่าใกล้เคียงกันอย่างมาก (ยศศิริ, 2007) ซึ* งมีกระบวนการดังนี และสามารถเขียนเป็ นแผนผัง
การทํางานได้ดงั รู ปที* 2.3
1. ทําการสร้างปัญหาหลัก (MP) ซึ*งมีตวั แปรทังหมดด้วยกําหนดการเชิงเส้น
2. สร้างปัญหาที*จาํ กัดจํานวนตัวแปร (RMP)
3. แก้ปัญหาจํากัดตัวแปรด้วยกําหนดการเชิงจํานวนเต็ม
4. นําไปตรวจสอบว่าผ่านเงื*อนไขการทํางานหรื อไม่ (ในกาณี ที*ศึกษาเป็ นจํานวนรอบการ
ทํางาน)
- ผ่าน จบการทํางาน
- ไม่ผา่ น ดําเนินการในขันตอนที* 5

5. ตรึ งตัวแปรของปัญหาจํากัดตัวแปรเพื*อคํานวณราคาเงา
6. สร้างปั ญหารองเพื*อพิจารณาตัวแปรที*จะเพิ*มเติมลงในปั ญหาจํากัดตัวแปร (RMP) จาก
ราคาเงา
7. แก้ปัญหารอง
8. ตรวจสอบว่ามีตวั แปรที*สามารถเพิ*มเติ*มลงไปในปั ญหาจํากัดตัวแปร (RMP) ที*สามารถ
เพิ*มประสิ ทธิภาพของผลเฉลยหรื อไม่
- หากมี ทําการเพิ*มตัวแปรลงในปั ญหาจํากัดแล้วดําเนินการต่อในขันตอนที* 3
- หากไม่มี สามารถสรุ ปได้ว่าไม่มีตวั แปรใดสามารถเพิ*มประสิ ทธิ ภาพของผล

เฉลยได้ และจบการทํางาน
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รู ปที* 2.3 แสดงขันตอนการทํางานของวิธีก่อกําเนิดตัวแปร
2.2 แนวคิดการใช้ ระยะระหว่ างจุดเป็ นตัวแปรในการตัดสิ นใจ
แนวคิดการใช้ระยะระหว่า งจุดเป็ นตัวแปรในการตัดสิ นใจมีแบบจํ
แบบจําลองการแก้ปัญหา ที*
พัฒนาไปตามลักษณะของปั ญหาการจัดเส้นทาง สําหรับปั ญหา TSP เป็ นรู ปแบบปั ญหาของการหา
เส้นทางการเดินทางต่อเนื*องของพนักงานขายสิ นค้าหนึ*งคนไปยังจุดที*กาํ หนด เพื*อให้มีระยะทางใน
การเดิ นทางที*ส ันที*สุดในการเดิ นทาง โดยรู ปแบบของปั ญหานี มีมีลกั ษณะเป็ น NP-Hard Problem
(Applegate et al., 2007) ในการหาค่าคําตอบที*ดีที*สุดของปั ญหานี มีแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
มาตราฐานคือ

10
Objective function

(2.7)

Minimize ∑∑ cij xij
i

Subject to

j

ij

=1

∀j ∈ O

(2.8)

ij

=1

∀i ∈ O

(2.9)

(S

(2.10)

∑x
i

∑x
j

∑x

ij

≤ SV − 1

V

⊂ V ;2 ≤ SV ≤ N − 2)

i , j∈SV

x j ∈{0,1}

∀j ∈ O

x ij

คือตัวแปรของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

O

คือเซตของบัพในโครงข่าย

SV

คือเซตของรอบการเดินทางที*ไม่สมบูรณ์

V

คือเซตของรอบการเดินทางทังหมด

cij

คือต้นทุนของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

(2.11)

จุดประสงค์ของแบบจําลองคือทําให้ตน้ ทุนในการเดินทางมีค่าน้อยที*สุด โดยเงื*อนไขที* (2.7)
และ (2.8) เป็ นการกําหนดให้เกิ ดการเดินทางเข้าและออกในแต่ละบัพ เงื* อนไขที* (2.9) เป็ นการ
ป้ องกันการเกิดรอบการเดินทางที*ไม่สมบูรณ์ และเงื*อนไขที* (2.10) เป็ นการกําหนดให้ตวั แปรต่างนัน
สามารถเกิดได้สองกรณี คือเลือกกับไม่เลือก
โดยเมื*อปัญหา TSP ได้พฒั นาไปเป็ นปัญหา mTSP ก็ได้มีการพัฒนาแบบจําลองได้หลาย
รู ปแบบดังนี (Jonker, 1988)
Objective function

Minimize ∑∑ cij xij
i

Subject to

∑x

ij

i

=1

(2.12)

j

∀ j ∈ O − {1}

(2.13)
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∑x

ij

=1

∀ i ∈ O − {1}

(2.14)

j

∑x

i1

=m

(2.15)

i

∑x

1j

=m

(2.16)

j

Sub-tour Elimination Constraint

(2.17)

x j ∈{0,1}

(2.18)

∀j ∈ J

x ij

คือตัวแปรของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

O

คือเซตของบัพในโครงข่าย

i, j

คือสมาชิกของบัพในโครงข่าย

m

คือจํานวนของผูเ้ ดินทางในโครงข่าย

cij

คือระยะของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

จุดประสงค์ของแบบจําลองทําให้ตน้ ทุนในการเดินทางมีค่าน้อยที*สุดโดยเงื*อนไขที* (2.13)
และ (2.14) เป็ นการกําหนดให้เกิดการเดินทางเข้าและออกในแต่ละบัพ เงื*อนไขที* (2.15) และ (2.16)
เป็ นการกําหนดให้มีจาํ นวนของพนักงานขายตามที*กาํ หนดให้เดินทางภายในแผนที* เงื*อนไขที* (2.17)
เป็ นการกําจัดรอบการเดินทางที*ไม่สมบูรณ์และ เงื*อนไขที* (2.18) เป็ นการกําหนดให้ตวั แปรต่างนัน
สามารถเกิดได้สองกรณี คือเลือกกับไม่เลือก
การทํางานของแบบจําลองนี ต่างจากแบบจําลอง TSP โดยการเพิ*มเงื*อนไขของจํานวนผู้
เดินทางขึน แต่แบบจําลองนี ไม่สามารถกําหนดเงื* อนไขในส่ วนความสามารถในการบรรทุก และ
จํานวนการเดินทางสู งสุ ด แต่สามารถพัฒนาได้ในช่วงของการจํากัดรอบการทํางานที*ไม่สมบูรณ์
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จากการศึกษาของ (Laporte, 1992) ได้สร้างแบบจําลองสองอย่างขึนมาเพื*อแก้ปัญหา mTSP
ของลักษณะปั ญหาที*ไม่มีสมดุลด้านต้นทุนการเดิ นทางหรื อพูดอีกอย่างคือต้นทุนขาไปขากลับไม่
เท่ากัน และลักษณะปัญหาที*มีสมดุลด้านต้นทุนการเดินทาง
แบบจําลองสําหรับแก้ปัญหา mTSP แบบไม่มีสมดุลด้านต้นทุนการเดินทาง
Objective function

Minimize ∑ cij xij +

fm

(2.19)

i≠ j

n

Subject to

∑ (x

1j

(2.20)

+ x j1 ) = 2m

j =2

∑x

ik

=1

k = 2,......, n

(2.21)

∑x

kj

=1

k = 2,......, n

(2.22)

i≠k

j ≠k

Sub-tour Elimination Constraint

(2.23)

m ≥ 1 and integer

(2.24)

xij ∈{0,1}

∀i ≠ j

x ij

คือตัวแปรของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

f

คือต้นทุนการใช้บริ การของผูเ้ ดินทาง

m

คือจํานวนของพนักงานเดินทางที*เดินทางในโครงข่าย

N

คือจํานวนของบัพ

i, j , k

คือสมาชิกของบัพในโครงข่าย

cij

คือระยะของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

(2.25)
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จุดประสงค์ของแบบจําลองคือทําให้ตน้ ทุนการเดินทางทังหมดมีค่าน้อยที*สุดโดย เงื*อนไข
ที* (2.20) เป็ นการควบคุมจํานวนของพนักงานเดินทาง เงื*อนไขที* (2.21), (2.22) เป็ นการควบคุมให้แต่
ละบัพมีการเดินทางเข้าและออก เงื*อนไขที* ( 2 .23) เป็ นการกําจัดรอบการเดินทางที*ไม่สมบูรณ์
เงื*อนไขที* ( 2 .24) เป็ นการกําหนดให้มีพนักงานเดินทางในโครงข่าย และมีค่าเป็ นจํานวนเต็ม และ
เงื*อนไขที* ( 2 . 25) เป็ นการกําหนดให้ตวั แปรต่างนันสามารถเกิดได้สองกรณี คือเลือกกับไม่เลือก
แบบจําลองสําหรับแก้ปัญหา mTSP แบบมีสมดุลด้านต้นทุนการเดินทาง
Objective function

Minimize ∑ cij xij +

(2.26)

fm

i< j

n

Subject to

∑x

1j

(2.27)

= 2m

j =2

∑x
i<k

ik

+ ∑ x kj = 2

k = 2,......, n

(2.28)

j >k

Sub-tour Elimination Constraint

(2.29)

m ≥ 1 and integer

(2.30)

xij ∈{0,1}
x1 j ∈ {0,1,2}

1< i < j
j = 2,......, n

x ij

คือตัวแปรของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

f

คือต้นทุนการใช้บริ การของผูเ้ ดินทาง

N

คือจํานวนของบัพ

m

คือจํานวนของพนักงานเดินทางที*เดินทางในโครงข่าย

i, j , k

คือสมาชิกของบัพในโครงข่าย

cij

คือระยะของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

(2.31)
(2.32)
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จุดประสงค์ของแบบจําลองคือทําให้ตน้ ทุนการเดินทางทังหมดมีค่าน้อยที*สุด โดยเงื*อนไข
ที* (2.27) เป็ นการควบคุมจํานวนของพนักงานเดินทาง เงื*อนไขที* (2.28) เป็ นการควบคุมให้แต่ละบัพ
มีการเดินทางเข้าและออก เงื*อนไขที* (2.29) เป็ นการกําจัดรอบเดินทางที*ไม่สมบูรณ์เงื*อนไขที* (2.30)
เป็ นการกําหนดให้มีพนักงานเดินทางในโครงข่าย และมีค่าเป็ นจํานวนเต็ม เงื*อนไขที* (2.31) เป็ นการ
กําหนดให้ตวั แปรต่างนันสามารถเกิดได้สองกรณี คือเลือกกับไม่เลือก และเงื*อนไขที* (2.32) เป็ นการ
กําหนดให้ตวั แปรต่างนันสามารถเกิ ดได้สองกรณี คือเลือกกับไม่เลือก ทังนี ตวั แปรนี อาจมีค่าเป็ น 2
ได้เพื*อตอบสนองการไปกลับของบัพนันๆ ทังนี เนื* องจากมีความสมดุลทางด้านต้นทุนการเดินทาง
จํานวนตัวแปรของสมการนีจึงมีจาํ นวนน้อยกว่า
จากการศึกษาของ (Christofides et al., 1981) ได้นาํ เสนอแบบจําลองการแก้ปัญหา mTSP
แบบใช้สมดุลการเดินทางในการทํางาน โดยประยุกต์จากแบบจําลองการจัดเส้นการเดินทางของรถ
มาสร้างโดยมีตวั แปรแสดงการเดินทาง xijk ∈ {0,1} เพื*อแสดงการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j ของ
รถคันที* k โดยมีรายละเอียดของสมการดังนี
n

Objective function

n

m

Minimize ∑∑ cij ∑ xijk
i =1 j =1

n

Subject to

m

(2.33)

k =1

j = 1,......, n

(2.34)

− ∑ x pjk = 0

k = 1,......, m , p = 1,......, n

(2.35)

=1

k = 1,......, m

(2.36)

∑∑ x

ijk

=1

i =1 k =1

n

∑x

n

ipk

i =1

n

∑x

1 jk

j =1

j =1

Sub-tour Elimination Constraint

(2.37)

xijk ∈ {0,1}

(2.38)

∀i, j , k

xijk

คือตัวแปรของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j ของรถ k

f

คือต้นทุนการใช้บริ การของผูเ้ ดินทาง

k

คือสมาชิกในเซตของผูเ้ ดินทาง
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m

คือจํานวนของพนักงานเดินทางที*เดินทางในโครงข่าย

n

คือจํานวนของบัพ

i, j

คือสมาชิกของบัพในโครงข่าย

cij

คือระยะของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

โดยสมการนี ได้ประยุกต์ใช้การเดินทางเข้าออกมาใช้ในการแก้ปัญหา mTSP จุดประสงค์
ของแบบจําลองคือทําให้ตน้ ทุนการเดินทางทังหมดมีค่าน้อยที*สุด โดยเงื* อนไขที* (2.34) เป็ นการ
กําหนดให้ทุกบัพได้รับการเข้าถึง เงื*อนไขที* (2.35) เป็ นการสร้างสมดุลการเดินทางในแต่ละบัพ
เงื*อนไขที* (2.36) เป็ นการกําหนดให้มีการใช้รถแต่ละคันเพียงครังเดียว เงื*อนไขที* (2.37) เป็ นการ
กําจัดการเดินทางครบรอบแบบไม่สมบูรณ์ และเงื*อนไขที* (2.38) เป็ นการกําหนดให้ตวั แปรต่างนัน
สามารถเกิดได้สองกรณี คือเลือกกับไม่เลือกโดยผลจากการนําแบบจําลองนี ไปประยุกต์ใช้จริ งพบว่า
ขนาดของปัญหามีขนาดใหญ่และยากต่อการนําไปใช้
สําหรับปัญหา VRP มีการพัฒนามาจากแบบจําลองที*ใช้ในการแก้ปัญหา mTSP โดยการเพิ*ม
เติ*มเงื*อนไขในการทํางาน และมีตวั อย่างของแบบจําลองที*พฒั นาดังนี
จากการศึกษาของ (Christofides et al., 1981) ได้นาํ เสนอแบบจําลองการแก้ปัญหา mTSP
แบบใช้สมดุ ลการเดินทางในการทํางาน โดยประยุกต์จากแบบจําลอง VRP มาสร้างโดยมีตวั แปร
แสดงการเดินทาง xijk ∈ {0,1} เพื*อแสดงการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j ของรถคันที* k โดยมี
รายละเอียด และได้เพิ*มเงื*อนไขด้านข้อจํากัดความจุ และต้นทุนการทํางานของรถแต่ละคัน โดยมี
รายละเอียดของแบบจําลองดังนี
Objective function

n

n

i =1 j =1

Subject to

m

Minimize ∑∑ cij ∑ xijk
n

m

∑∑ x

ijk

(2.39)

k =1

=1

j = 1,......, n

(2.40)

i =1 k =1

n

∑x
i =1

n

ipk

− ∑ x pjk = 0
j =1

k = 1,......, m , p = 1,......, n

(2.41)
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n

=1

k = 1,......, m

(2.42)

 n

 q i ∑ xijk  ≤ Q
∑


i =1 
j =0


k = 1,......, m

(2.43)

n 
n


≤T
c
+
t
x
∑
∑
∑
∑
ij
i
ijk


i = 0 j =0
i =1 
j =0


k = 1,......, m

(2.44)

∑x

1 jk

j =1

n

n

n

Sub-tour Elimination Constraint
xijk ∈ {0,1}

(2.45)
∀i, j , k

xijk

คือตัวแปรของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j ของรถ k

f

คือต้นทุนการใช้บริ การของผูเ้ ดินทาง

i, j

คือสมาชิกของบัพในโครงข่าย

m

คือจํานวนของพนักงานเดินทางที*เดินทางในโครงข่าย

N

คือจํานวนของบัพ

k

คือสมาชิกในเซตของผูเ้ ดินทาง

cij

คือระยะของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

qi

คือปริ มาณสิ นค้าที*ตอ้ งที*จุด i

ti

คือต้นทุนการเข้าทํางานที*จุด i

(2.46)

จุ ด ประสงค์ ข องแบบจํา ลองคื อ ทํา ให้ ต้น ทุ น การเดิ น ทางทัง หมดมี ค่ า น้ อ ยที* สุ ด โดย
เงื*อนไขที* (2.40) เป็ นการกําหนดให้ทุกบัพได้รับการเข้าถึง เงื*อนไขที* (2.41) เป็ นการสร้างสมดุลการ
เดิ นทางในแต่ ล ะบัพ เงื* อนไขที* (2.42) เป็ นการกํา หนดให้มี ก ารใช้รถแต่ ล ะคันเพีย งครั งเดี ย ว
เงื*อนไขที* (2.43) เป็ นการความคุมปริ มาณความจุของรถแต่ละคัน เงื*อนไขที* (2.44) เป็ นการความคุม
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ต้นทุนการทํางานของรถแต่ละคัน เงื* อนไขที* (2.45) เป็ นการกําจัดการเดิ นทางครบรอบแบบไม่
สมบูรณ์ และเงื*อนไขที* (2.46) เป็ นการกําหนดให้ตวั แปรต่างนันสามารถเกิดได้สองกรณี คือเลือกกับ
ไม่เลือก โดยผลจากการนําแบบจําลองนี ไปประยุกต์ใช้จริ งพบว่าขนาดของปั ญหามีขนาดใหญ่และ
ยากต่อการนําไปใช้
จากการศึกษาของ (Laporte, 1992) ได้ประยุกต์ใช้แบบจําลองแบบจําลองการแก้ปัญหา
mTSP โดยเพิ*มเติมเงื*อนไขด้านความจุ ในส่ วนของเงื*อนไขการกําจัดรอบการทํางานที*ไม่สมบูรณ์
แสดงให้เห็นได้ดงั นี
Objective function

(2.47)

Minimize ∑∑ cij xij
i

Subject to

j

ij

=1

∀ j ∈ O − {1}

(2.48)

ij

=1

∀ i ∈ O − {1}

(2.49)

∑x
i

∑x
j

∑x

1j

≤k

(2.50)

j

Sub-tour Elimination Constraint

(2.51)

Infeasible-tour Elimination Constraint

(2.52)

x j ∈{0,1}

(2.53)

∀j ∈ O

x ij

คือตัวแปรของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

i, j

คือสมาชิกของบัพในโครงข่าย

k

คือจํานวนของรถบรรทุก

O

คือเซตของบัพในโครงข่าย

cij

คือระยะของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j
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จุดประสงค์ของแบบจําลองคือทําให้ตน้ ทุนการเดินทางทังหมดมีค่าน้อยที*สุด โดยเงื*อนไข
ที* (2.48) และ (2.49) เป็ นการกําหนดให้เกิ ดการเดินทางเข้าและออกในแต่ละบัพ เงื*อนไขที* (2.50)
เป็ นการควบคุมจํานวนของรถตามที*กาํ หนดให้เดินทางภายในแผนที* เงื*อนไขที* (2.51) เป็ นการกําจัด
รอบการเดินทางที*ไม่สมบูรณ์ เงื*อนไขที* (2.52) เป็ นการกําจัดรอบการเดินทางที*ผิดเงื*อนไขในการ
ทํางาน และเงื*อนไขที* (2.53) เป็ นการกําหนดให้ตวั แปรต่างนันสามารถเกิดได้สองกรณี คือเลือกกับ
ไม่เลือก
แนวคิดการใช้ระยะระหว่างจุดเป็ นตัวแปรในการตัดสิ นใจที*ใช้แบบจําลองการแก้ปัญหาที*
ใช้ระยะระหว่างจุดเป็ นตัวแปร นันมีขอ้ เสี ยที*สําคัญคือเงื*อนไขที*ใช้สําหรับกําจัดรอบการเดินทางที*
ไม่สมบูรณ์ ในการศึกษาพบว่าได้มีการประยุกต์ใช้เทคนิคการก่อกําเนิดแถว (Row Generation) ใน
การทํางานเพื*อช่วยเพิ*มประสิ ทธิภาพในการคํานวณโดยมีรายละเอียดการทํางานดังนี
1. ลดเงื*อนไขการกําจัดรอบการเดินทางที*ไม่สมบูรณ์
2. ทําการแก้ปัญหาด้วยกําหนดการเชิงจํานวนเต็ม
3. ตรวจสอบผลลัพธ์จากการแก้ปัญหา
- ผลการทํา งานเกิ ด รอบการทํา งานที* ไ ม่ ส มบู ร ณ์ สร้ า งเงื* อ นไขเพิ* ม เติ* ม เพื* อ

ป้ องกันมิให้เกิดรอบการทํางานที*ไม่สมบูรณ์น นั ดําเนินการในขันตอนที* 2
- ผลการทํางานไม่เกิดรอบการทํางานที*ไม่สมบูรณ์ แสดงว่าผลลัพธ์ที*ได้น นั เป็ น

ค่าที*ดีที*สุด ภายใต้เงื*อนไขการทํางานแล้ว จบการทํางาน
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รู ปที* 2.4 แสดงขันตอนการทํางานของวิธีก่อกําเนิดแถว

2.3 แนวคิดทางฮิวริสติคในการแก้ปัญหาการจัดเส้ นทาง
แนวคิดทางฮิวริ สติคในการแก้ปัญหา TSP
การประยุกต์โครงข่ายทางประสาท (Neural Network) จากการศึกษาของ (Gandhi, 2001) ที*
ประยุกต์สร้างโครงข่ายทางประสาทดังรู ปที* 2.5 และประยุกต์สมการทางพลังงานเพื*อใช้คาํ นวณการ
เดินทางต่อเนื*องในการแก้ปัญหา TSP โดยมีลกั ษณะการทํางานดังนี
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รู ปที* 2.5 แสดงโครงข่ายทางประสาทที*สร้างเพื*อแก้ปัญหา TSP
โดยสร้างสมการพลังงานเพื*อใช้กาํ หนดการเดินทางต่อเนื*อง โดยรายละเอียดของสมการมี
ดังนี

 
E = A1 ∑∑∑ X ik X ij + A2 ∑∑∑ X ki X ji + A3  ∑∑ X ik  − n
i
k j≠k
i
k j ≠k
 
 i k

+ A4 ∑∑∑ d kj X ki (X j ,i +1 + X j ,i −1 )
k

j ≠k

2

(2.54)

i

X ij

คือตัวแปรของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

d ij

คือระยะของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

n

คือจํานวนบัพ

โดยค่ า A1 , A2 , A3 และ A4 เป็ นจํา นวนเต็ม บวกที* ก ํา หนดเพื*อใช้ใ นการแก้ปั ญหาโดยค่ า
เหล่ านี จะส่ งผลถึ งประสิ ทธิ ภาพการทํางาน โดยในขันตอนจะทําการแทนค่าลงในสมการเพื*อให้
ผลลัพธ์มีค่าที*นอ้ ยที*สุด หรื อจนกว่าไม่เกิดการพัฒนาของผลลัพธ์ สามารถอธิ บายเพิ*มเติมถึงสมการ
พลังงานได้คือในพจน์แรกมีจุดประสงค์เพื*อป้ องกันการเกิ ดการเดินทางไปยังบัพสองบัพพร้อมกัน
พจน์ที*สองมีจุดประสงค์เพื*อให้แต่ละบัพมีการเข้าถึ งเพียงครังเดี ยว พจน์ที*สามมีจุดประสงค์เพื*อ
กําหนดจํานวนการเดินทางที*เกิดขึนในโครงข่าย ซึ* งทังสามพจน์จะมีค่าเป็ นศูนย์เมื*อสอดคล้องตาม
จุดประสงค์ และพจน์สุดท้ายเพื*อให้ตน้ ทุนการเดินทางมีค่าน้อยที*สุดตอมเงื*อนไขการทํางาน
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วิธีการประยุกต์หลักการเดินทางของมด (Ant colony) (Dorigo, 1997) ประยุกต์ใช้หลักการ
เดินทางทางธรรมชาติของมดที*จะเลือกเดินเส้นทางที*ส ันที*สุดจากเหตุผลฟี โรโมนของมดดังรู ปที* 2.5
โดยประยุกต์วิธีทางฮิวริ สติคในการสร้ างฟั งก์ช*นั ความน่ าจะเป็ นที*จะมีความน่ าจะเป็ นที*มากหาก
เส้นทางการเดินทางนันเป็ นขอบของการเดินทางต่อเนื*องของปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย

รู ปที* 2.6 ขันตอนการทํางานด้วยวิธีประยุกต์หลักการเดินทางของมด
สมการที*สร้างขึนจะนําไปประยุกต์โดยในการเดินทางระหว่างสองจุดเมื*อมีการรบกวนทํา
ให้มดต้องสร้างเส้นทางการเดินทางใหม่ และด้วยระบบทางธรรมชาติของมดจะปล่อยสารฟี โรโมน
ขึนในเส้นทางการเดิ นทาง โดยสมมุติว่าในการเลือกการเดินทางครังแรกมดแยกเดินทางออกเป็ น
สองเส้นทางในจํานวนที*เท่ากัน แต่เมื*อเวลาผ่านไปเส้นทางที*ส นั กว่าจะมีความหน่าแน่นของสารฟี โร
โมนมากกว่า ทําให้มดเลือกเดินทางในเส้นทางที*ส นั กว่าด้วยตนเอง
แนวคิดทางฮิวริ สติคในการแก้ปัญหา mTSP และ VRP
วิธีประหยัด (Savings Method) (Gillett, 1974) หลักการประหยัดวิธีน ี เริ* มต้นโดยการคํานวณ
ต้นทุ นการเดิ นทางไปกลับ ระหว่า งศูนย์ก ระจายสิ น ค้า กับ ลู ก ค้า แล้ว ทํา การคํา นวณระยะทางที*
ประหยัดได้สําหรับทุกคู่แล้วจึงเริ* มทําการรวมลูกค้าแต่ละคู่ให้อยูใ่ นเส้นทางเดินรถเดียวกันโดยเริ* ม
รวมจากคู่ที*มาสามารถประหยัดได้มากที*สุดเรี ยงลําดับไปจนถึ งน้อยที*สุด อย่างไรก็ดีตอ้ งคํานึ งถึ ง
ความจุของยานพาหนะอีกด้วย โดยสมการคํานวณระยะทางที*ประหยัดดังนี
S (i, j ) = d (D, i ) + d (D, j ) − d (i, j )
S (i, j )

คือ ระยะทางที*สามารถประหยัดได้ในการรวมลูกค้าคนที* i และ j

D(i, j )

คือ ระยะทางจากจุด i ไปยังจุด j

D

คือ จุดกระจายสิ นค้า (Distribution Centre: DC)

(2.55)
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วิธีแทรก (Insertion Heuristic) (Gendreau, 1992) วิธีแทรกมีความคล้ายคลึ งกับ Saving
Method โดยวิธีน ีคือการพยายามแทรกลูกค้าใหม่เข้าไประหว่างลูกค้าในเส้นทางการเดินทาง ซึ* งการ
แทรกนี จะทําการเลือกแทรกลูกค้าที*มีค่าใช้จ่ายที*เพิ*มขึนในการแทรกน้อยที*สุดก่อนเมื*อเส้นทางการ
เดิ นรถในปั จจุบนั ไม่สามารถเพิ*มลูก ค้าในเส้ นทางการเดิ นรถได้อีก กระบวนการทํางานจะสร้ า ง
เส้นทางการเดินรถใหม่และกระทําเช่นเดิมจนกระทัง* ส่ งสิ นค้าไปยังลูกค้าครบทุกราย
วิธีการค้นหาเฉพาะแห่ ง (Neighbourhood Search: NS) หรื ออีกชื*อหนึ*งที*เป็ นที*รู้จกั คือ local
Search (Laporte, 1992) คือวิธีฮิวริ สติคอีกวิธีหนึ*งในการแก้ปัญหาของศาสตร์ การวิจยั ดําเนินงานที*มี
การวิจยั ซึ* งได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั เนื*องมาจากมีกระบวนการทํางานเริ* มต้นด้วย
เส้นทางการเดินรถเบืองต้น (Initial Solution) จากนันทําการวนรอบทําตามหลักการในการเพิ*ม
ประสิ ทธิ ภาพของค่าคําตอบเช่ น Internal Swap, External Swap เพื*อหาเส้นทางการเดินรถที*ดีข ึน
จนกระทัง* ได้เส้นทางการเดินรถที*ตอ้ งการจึงหยุด ในบางกรณี เพื*อหลีกเลี*ยงผลเฉลยเฉพาะแห่ ง จึงมี
การใช้เทคนิ คในการเพิ*มประสิ ทธิ ภาพด้วยการใช้หลักการในการเพิ*มประสิ ทธิ ภาพของค่าคําตอบ
หลายวิธี มาใช้ใ นขบวนการวนรอบ และนํามาเปรี ย บเทีย บในแต่ ละรอบการทํางานเพื*อให้ได้ค่า
คําตอบที*ดีที*สุดเรี ยกได้วา่ วิธีการค้นหาเฉพาะแห่ งขนาดใหญ่ (Large Scale Neighborhood Search:
LNS) ซึ* งวิธีเหล่านี นบั ว่าเป็ น กระบวนการทํางานวนรอบ (Genetic Algorithm) อย่างหนึ*งเพื*อเพิ*ม
ประสิ ทธิภาพของผลเฉลย
วิธีกวาด (Sweep Method) (Laporte, 1992) หลักการโดยการกวาดวิธีน ี เริ* มต้นโดยการ
กําหนดเส้นตรงออกจากศูนย์กระจายสิ นค้าให้หมุนไปในทิศตามเข็มหรื อทวนเข็มนาฬิกา แล้วเพิ*ม
เติ*มลูกค้าเข้าสู่ กลุ่มการเดินทางจนสามารถเพิ*มเติ*มได้ ก็ทาํ การสร้างกลุ่มใหม่แล้วหมุนต่อไปจนครบ
ทุกจุด หลักการนี เป็ นการสร้างรอบการเดินทางต่างๆ ที*ผลรวมของรอบการเดินทางเหล่านันเกิดการ
เดินทางไปสู่ ทุกจุด โดยหลักการนีการเปลียนองศาเริ* มต้นของเส้นตรงที*ออกจากศูนย์กระจายสิ นค้าก็
อาจส่ งผลถึงค่าคําตอบ

23
2.4 ผลลัพธ์ จากการศึกษา
จากการศึกษาปั ญหาของทังสองแนวคิดนันมีปัญหาในแนวทางเดียวกันนันคือแบบจําลองมี
ขนาดใหญ่ ทําให้ตอ้ งใช้วิธีในการกําเนิ ดสดมภ์หรื อวิธีการก่ อกําเนิ ดแถวเพื*อลดขนาดของปั ญหา
ทัง นี จึง มี แนวคิ ดในการสร้ า งรู ป แบบสมการที* ส ามารถนํา ไปประยุก ต์แก้ปั ญหา ที* ส ามารถสร้ า ง
แบบจํา ลองที* มี ข นาดเล็ก และสามารถหลี
และ สามารถหลี ก เลี* ย งกระบวนการแก้ปั ญ หาที* ต้อ งใช้เทคนิ ค ขัน สู ง
(Advance solution Technique) เพื*อความสะดวกในการแก้ปัญหา
จากการศึกษาที*ผา่ นมาสําหรับแนวคิดการใช้ระยะระหว่
ระยะระหว่างจุดเป็ นตัวแปรในการตัดสิ นใจนัน
มีแนวทางการแก้ปัญหา โดยติดเงื*อนไขที*สาํ คัญคือเงื*อนไขในการกําจัดรอบการเดินทางที*ไม่สมบูรณ์
โดยในการศึกษาของ (Christofides et al., 1981) ได้ทาํ การสร้างโครงข่ายซ้อนขึนในการแก้ปัญหา
การเดินทางของ mTSP และวีธีฮิวริ สติคการประยุกต์โครงข่ายทางประสาท (Neural Network) จาก
การศึกษาของ (Gandhi, 2001) ที*ได้มีการประยุกต์การจัดวางโครงข่าย (Self-Organizing Network)
เพื*อแก้ปัญหา TSP จึงได้เกิดแนวคิดการประยุกต์การจัดวางโครงข่ายด้วยตนเองและใช้แนวคิดการใช้
ระยะระหว่างจุดเป็ นตัวแปร โดยแนวคิดที*พฒั นานันเป็ นส่ วนหนึ*งของการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางมี*
ใช้ระยะทางระหว่างจุดเป็ นตัวแปร ดังรู ปที* 2.7

รู ปที* 2.7 แสดงความสัมพันธ์ของแนวคิดในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางที*เพิ*มขึน

บทที 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
3.1 ขั7นตอนการวิจัย
1. ศึกษาลักษณะของปัญหา และศึกษางานวิจยั และทฤษฎีที*เกี*ยวข้อง ดังที*ได้กล่าวในบทที* 1 และ 2
2. เก็บรวมรวมข้อมูล
3. ทําการสร้างแบบจําลองจัดเส้นทางการเดินทาง โดยมีแบบจําลองการแก้ปัญหาที*ใช้ระยะทางของ
รอบการเดินทางเป็ นตัวแปร (Path based Model: PM) และแบบจําลองที*ทาํ การจัดวางโครงข่าย
ด้วยตนเอง และใช้ระยะระหว่างจุดเป็ นตัวแปรในการตัดสิ นใจ (Arc based Model with SelfOrganizing Network: AM with SON) โดยขันตอนและรายละเอียดของทังสองแบบจําลองมีดงั นี
ขันตอนและแบบจําลองจัดเส้นทาง โดยมีระยะทางของรอบการเดินทางเป็ นตัวแปร
นําคําสั*ง ในการเดิ นทางไปหาลู กค้า ทังหมดมาสร้ างเป็ นตัวแปรของการขนส่ งต่ อเนื* องที*
เป็ นไปได้ท งั หมดเช่นเดินทางไปยังลูกค้า {1, 2, 3, 4} สามารถสร้าง เป็ นตัวแปรการขนส่ งต่อเนื*องได้
ดังนี {1}, {2}, {3}, {4}, {1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 3}, {2, 4}, {3, 4}, {1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 3, 4},
{2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4} และตรวจสอบว่ารอบเดินทางต่อเนื*องนันมิได้เกินความจุของรถขนส่ ง
ภายหลังการตรวจสอบถ้าพบรอบการเดินทางใด ไม่สามารถทํางานได้ภายใต้เงื*อนไขของรถขนส่ งก็
จะนําออกจากกระบวนการคิด ส่ วนรอบการเดินทางที*สามารถทํางานได้จะทําการคิดระยะทางที*ส ัน
ที*สุดในรอบการเดินทาง โดยสามารถสร้างเป็ นแผนผังการทํางานได้ดงั รู ปที* 3.1 แล้วจึงนําไปคิดใน
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ โดยรายละเอียดของแบบจําลองมีดงั นี
Objective function

(3.1)

Minimize ∑ c j x j
j

Subject to

∑a

rj

x j =1

j

=m

∀r ∈ R

(3.2)

j

∑x

(3.3)

j

x j ∈{0,1}

∀j ∈ J

(3.4)
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xj

คือตัวแปรแทนการเดินทางของรอบการเดินทาง

R

คือ Set ของเงื*อนไขบังคับ (Constraints) ต่างๆ

J

คือ Set ของสดมภ์ (Column) ต่างๆ

m

คือจํานวนของพนักงานเดินทางที*เดินทางในโครงข่าย

cj

คือ Cost ของ Column j

arj

มีค่าเท่ากับ 1 เมื*อ Column j ถูกบรรจุใน Row r

จุดประสงค์ของสมการคือการทําให้ตน้ ทุนในการเดินทางมีค่าน้อยที*สุดโดยเงื*อนไขที* (3.2)
เป็ นการกํา หนดให้ก ารเลื อกรอบของการเดิ นทางต่ อเนื* องนันเป็ นไปตามเงื* อนไขของการสิ นค้า
เงื*อนไขที* (3.3) เป็ นการควบคุ มจํานวนของผูเ้ ดินทางในโครงข่าย และเงื* อนไขที* (3.4) เป็ นการ
กําหนดให้ตวั แปรต่างนันสามารถเกิดได้สองกรณี คือเลือกกับไม่เลือก
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แผนผังของการทํางานแบบจําลองจัดเส้นทาง โดยมีระยะทางของรอบการสิ
ระยะทางของรอบการสิ นค้าเป็ นตัวแปร

รู ปที* 3.1 ขันตอนการทํางานในการสร้างตัวแปรของแบบจําลอง PM
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ขันตอนและแบบจําลองที*ทาํ การจัดวางโครงข่ายด้วยตนเอง และใช้ระยะระหว่างจุดเป็ นตัว
แปรในการตัดสิ นใจ
ปั ญหา TSP เป็ นรู ปแบบปั ญหาในการหาเส้นทางการเดินทางต่อเนื* องของพนักงานขาย
สิ นค้าไปยังจุดที*กาํ หนดหลายจุด ที*มีระยะทางในการเดินทางที*ส นั ที*สุดการหาค่าคําตอบที*ดีที*สุดของ
ปัญหานีมีแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์มาตราฐานคือ
Objective function

(3.5)

Minimize ∑∑ cij xij
i

Subject to

j

ij

=1

∀j ∈ J

(3.6)

ij

=1

∀i ∈ I

(3.7)

∑x
i

∑x
j

∑x

ij

≤ SV − 1

(S

V

⊂ V ;2 ≤ SV ≤ N − 2)

(3.8)

i , j∈SV

x j ∈{0,1}

∀j ∈ J

x ij

คือตัวแปรของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

I, J

คือ Set ของบัพในโครงข่าย

SV

คือเซตของรอบการเดินทางที*ไม่สมบูรณ์

V

คือเซตของรอบการเดินทางทังหมด

cij

คือระยะของการเดินทางจากบัพ i ไปยังบัพ j

(3.9)

จุดประสงค์ของสมการคือการทําให้ตน้ ทุนในการเดินทางมีค่าน้อยที*สุด โดยเงื*อนไขที* (3.6)
และ (3.7) เป็ นการกําหนดให้เกิดการเดินทางเข้าและออกในแต่ละบัพ เงื*อนไขที* (3.8) เป็ นการกําจัด
รอบการเดินทางที*ไม่สมบูรณ์ และเงื*อนไขที* (3.9) เป็ นการกําหนดให้ตวั แปรต่างนันสามารถเกิดได้
สองกรณี คือเลือกกับไม่เลือก
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ในงานวิจยั นีจะทําการนําเสนอแนวทางในการแก้ปัญหารู ปแบบใหม่โดยการประยุกต์การจัด
วางโครงข่ายด้วยตนเอง (Self-Organizing Network) เพื*อช่วยในการแก้ปัญหาโดยมีข นั ตอนในการ
ทํางานดังนี
นําคําสั*งในการเดิ นทางไปหาลูกค้ามาสร้ างเป็ นโครงข่ายเพื*อแก้ปัญหาการเดินทาง โดยมี
ตัวอย่างรายละเอียดการทําดังนีกาํ หนดคําสั*งในการเดินทางไปหาลูกค้า {1, 2, 3, 4} ทําการกําหนดให้
จุดลูกค้าเป็ นบัพ (Node) และการเดินทางระหว่างบัพเป็ นเส้นเชื*อม (Arc) ทําการปรับโครงข่ายเดิม
เพื*อให้เหมาะสมแก่การนําไปใช้โดยสร้างโครงข่ายจําลองการเดินทางจากจุดเริ* มต้นการทํางานไปยัง
จุดลูกค้าตามคําสั*งดังรู ปที* 3.2

รู ปที* 3.2 ขันตอนการเปลี*ยนโครงข่ายเดิมเป็ นโครงข่ายจําลองการเดินทางต่อเนื*องในขันที* 1
ทําการพัฒนาโครงข่ายจําลองการเดินทางจากจุดเริ* มต้นการทํางานไปยังจุดลูกค้าตามคําสั*ง
ให้เป็ นโครงข่ า ยการเดิ นทางต่ อเนื* องโดยการสร้ า งชุ ดของลู ก ค้า เพิ*มลงไปในโครงข่า ยเพื*อแทน
ขันตอนการเดินทางต่อเนื*องดังรู ปที* 3.3

รู ปที* 3.3 ขันตอนการพัฒนาโครงข่ายการเดินทางต่อเนื*อง
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สร้างเส้นเชื*อมระหว่างลูกค้า โดยเส้นเชื*อมที*สร้างขึนจะไม่มีการเชื*อมระหว่างลูกค้าที*ซ* าํ กัน
เช่นจะไม่มีเส้นเชื*อมระหว่างลูกค้าที* 1ของชุดลูกค้าที* 1ไปสู่ ลูกค้าที* 1 ของชุดลูกค้าที* 2 และสร้างบัพ
เพื*อเป็ นจุดสิ นสุ ดของการเดินทางตามรู ปที* 3.4

รู ปที* 3.4 ขันตอนการสร้างโครงข่ายการเดินทางต่อเนื*องให้สมบูรณ์
ผลลัพ ธ์ จ ากขัน ตอนนี สามารถประยุ ก ต์ส ร้ า งแบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ที* ส ามารถ
แก้ปัญหา TSP โดยมีรายละเอียดของแบบจําลองดังนี
Objective function

Minimize ∑ CSi xi + ∑ ∑ ∑

qn ∈Q −{qr } i∈O j∈O −{i }

i∈O

Subject to

∑x

CCij yijqn + ∑ CT j z j

(3.11)

=1

i

(3.10)

j∈O

i∈O

∑{ y}

xi −

q1
ij

=0

∀i ∈ O

(3.12)

∀j ∈ O , ∀qn ∈ Q − {qr }

(3.13)

∀j ∈ O

(3.14)

j∈O − i

∑{ y}

qn
ij

−

i∈O − j

∑{ y}

∑{ y}

qn + 1
ji

=0

i∈O − j

q r −1
ij

− zj = 0

i ∈O − j

∑z

j

(3.15)

=1

j∈O

xi +

∑{ } ∑{ y}

q∈Q − qr

qn
ji

=1

∀i ∈ O

xi , yijqn , z j ∈ {0,1} ∀i ∈ O , ∀j ∈ O , ∀qn ∈ Q − {qr }

xi

(3.16)

j∈O − i

การเดินทางจากจุดเริ* มไปยังจุดลูกค้าที* i

(3.17)
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yijqn

การเดินทางจากลูกค้าที* i ไปสู่ ลูกค้าที* j ของชุดลูกค้าที* n

zj

การเดินทางจากลูกค้าที* j ไปจุดสุ ดท้ายของการทํางาน

O

เซตของกลุ่มลูกค้า

O

มีขนาดเท่ากับจํานวนของลูกค้า

Q

เซตของชุดลูกค้า {q1 , q2 , q3 ,......, qr }

qn

ชุดลูกค้าที* n

Q

มีขนาดเท่ากับจํานวนชุดลูกค้า

r

ลําดับของชุดลูกค้า

CS i

ต้นทุนการเดินทางจากจุดเริ* มไปลูกค้าที* i

CCij

ต้นทุนการเดินทางจากลูกค้าที* i ไปลูกค้าที* j

CTi

ต้นทุนการเดินทางจากลูกค้า j ไปสุ ดท้ายของการทํางาน

จุดประสงค์ของสมการคือทําให้ตน้ ทุนในการเดินทางมีค่าน้อยที*สุด โดยเงื*อนไขที* (3.11)
เป็ นการกําหนดให้เริ* มมีการเดินทางออกจากจุดเริ* มต้นการทํางานเงื*อนไข (3.12), (3.13) และ (3.14)
เป็ นการควบคุ มการเดิ นทางเข้า ออกของบัพแต่ละบัพ เงื* อนไขที* (3.15) เป็ นการควบคุ มจํานวนผู้
เดิ น ทาง เงื* อ นไขที* (3.16) เป็ นการกํา หนดให้ ต้อ งมี ก ารเดิ น ทางไปหาลู ก ค้า แต่ ล ะราย และ
เงื*อนไขที* (3.17) เป็ นการกําหนดให้ตวั แปรเกิดได้สองกรณี คือเลือกกับไม่เลือก
โครงข่ายการเดินทางต่อเนื* องที*สร้ างขึนนันสามารถแก้ปัญหา TSP ได้ แต่ไม่สามารถ
นําไปใช้กบั ปั ญหา mTSP ได้เนื* องจากข้อจํากัดในการเดินทาง ดังนันเพื*อนําแนวทางที*พฒั นาขึนใน
การแก้ปัญหาการเดินทาง จึงต้องทําการสร้างเงื*อนไขด้านความสามารถในการเดินทางต่อเนื*อง และ
พัฒนาเส้นทางในโครงข่ายเพื*อให้สอดคล้องต่อเงื*อนไขที*เพิ*มโดยการสร้างเส้นเชื*อมจากลูกค้าแต่ละ
ราย ทุกชุดลูกค้าให้สามารถนํากลับไปส่ งที*จุดเริ* มของการเดินทางได้ ดังรู ปที* 3.5
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รู ปที* 3.5 ขันตอนแปลงโครงข่ายให้รองรับเงื*อนไขด้านความสามารถในการเดินทางต่อเนื*อง
ผลลัพ ธ์ จ ากขัน ตอนนี สามารถประยุ ก ต์ส ร้ า งแบบจํา ลองทางคณิ ต ศาสตร์ ที* ส ามารถ
แก้ปัญหา mTSP โดยมีรายละเอียดของแบบจําลองดังนี
Objective function

Minimize ∑ CS i xi + ∑ ∑ ∑

qn ∈Q −{qr } i∈O j∈O −{i }

i∈O

Subject to

∑x

CC ij y ijqn + ∑ CT j z qjn

(3.19)

≤m

i

(3.18)

j∈O

i∈O

∑{ y}

xi −

q1
ij

− z qj1 = 0

∀i ∈ O

(3.20)

∀j ∈ O , ∀qn ∈ Q − {qr }

(3.21)

∀j ∈ O

(3.22)

∀i ∈ O

(3.23)

j∈O − i

∑{ y}

qr
ij

−

i∈O − j

∑{ y}

∑{ y}

q n +1
ij

− z qjn +1 = 0

i∈O − j

q r −1
ij

− z qj r = 0

i ∈O − j

xi +

∑{ } ∑{ }y

q∈Q − qr

qn
ji

=1

j∈O − i

xi , yijqn , z qjn ∈ {0,1}

∀i ∈ O , ∀j ∈ O , ∀qn ∈ Q − {qr }

xi

การเดินทางจากจุดเริ* มไปยังลูกค้าที* i

yijqn

การเดินทางจากลูกค้าที* i ไปลูกค้าที* j ชุดที* n

z qjn

การเดินทางจากลูกค้าที* j ชุดที* n ไปจุดส่ งสิ นค้าสิ นค้า

O

เซตของกลุ่มลูกค้า

(3.24)
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O

มีขนาดเท่ากับจํานวนของลูกค้า

Q

เซตของชุดลูกค้า {q1 , q2 , q3 ,......, qr }

qn

ชุดลูคค้าที* n

Q

มีขนาดเท่ากับจํานวนชุดลูกค้า

r

ลําดับของชุดลูกค้า
m

จํานวนผูเ้ ดินทางในโครงข่ายสู งสุ ด

CS i

ต้นทุนการเดินทางจากจุดเริ* มไปลูกค้าที* i

CCij

ต้นทุนการเดินทางจากลูกค้าที* i ไปลูกค้าที* j

CTi

ต้นทุนการเดินทางจากลูกค้า j ไปสุ ดท้ายของการทํางาน

จุดประสงค์ของสมการคือทําให้ตน้ ทุนในการเดินทางมีค่าน้อยที*สุด โดยเงื*อนไขที* (3.19)
เป็ นการควบคุ ม จํา นวนผูเ้ ดิ นทาง เงื* อนไข (3.20), (3.21) และ (3.22) เป็ นการควบคุ ม การเดิ น
ทางเข้าออกของบัพแต่ละบัพ เงื*อนไขที* (3.23) เป็ นการกําหนดให้ตอ้ งมีการเดินทางไปหาลูกค้าแต่ละ
รายและเงื*อนไขที* (3.24) เป็ นการกําหนดให้ตวั แปรเกิดได้สองกรณี คือเลือกกับไม่เลือก
โครงข่ายสําหรับแก้ปัญหา mTSP ไม่สามารถนําไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา VRP ได้เนื*องจาก
เงื*อนไขด้านความจุ จึงทําการเพิ*มจํานวนของโครงข่ายเพื*อให้ผลรวมของทุกโครงข่ายตอบสนอง
เงื*อนไขในการเดินทางไปหาลูกค้าแต่ละราย โดยแต่ละโครงข่ายแสดงถึงการเดินทางต่อเนื*องของรถ
ขนส่ งหนึ* งแต่ละคันจึงสามารถควบคุ มปริ มาณสิ นค้าไม่ให้เกิ นความจุของรถได้ ผลลัพธ์การเพิ*ม
จํานวนโครงข่ายสามารถแสดงได้ดงั รู ปที* 3.6
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รู ปที* 3.6 ขันตอนเพิ*มโครงข่ายให้รองรับเงื*อนไขเงื*อนไขด้านความจุ
ผลลัพธ์จากขันตอนนี สามารถประยุกต์สร้างแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ที*สามารถ
แก้ปัญหา VRP โดยมีรายละเอียดของแบบจําลองดังนี
Minimize ∑∑ CS i xik + ∑ ∑ ∑ ∑ CC ij y ijkq
k∈K qn ∈Q −{qr } i∈O j∈O −{i }

k ∈K i∈O

Subject to ∑ x ik

n

+∑

∑ ∑ CT z
j

kqn
j

(3.25)

k ∈K qn ∈Q j∈O

∀k ∈ K

(3.26)

∀i ∈ O , ∀k ∈ K

(3.27)

n +1
− z kq
= 0 ∀ j ∈ O , ∀q n ∈ Q − {q r }, ∀k ∈ K
j

(3.28)

≤1

i∈O

∑{ y}

xik −

− z kqj1 = 0

kq1
ij

j∈O − on = i

∑{ y}

kq r
ij

∑{ y}

kqr −1
ij

∑{ y}

−

i∈O − j

kqn +1
ij

i∈O − j

∀ j ∈ O , ∀k ∈ K

(3.29)

∀k ∈ K

(3.30)

∀k ∈ K

(3.31)

∀i ∈ O

(3.32)

∀i ∈ O , ∀j ∈ O , ∀qn ∈ Q − {qr }

(3.33)

r
− z kq
=0
j

i∈O − j

∑∑ z

kqr
j

≤1

qn ∈Q i∈O

∑W x
j

j∈O

∑x

k ∈K

k
i

k
j

+

∑{ } ∑ ∑{W}

j

y ijkqn ≤ Capacity k

q n ∈Q − qr i∈O j∈O − i

+∑

∑{ } ∑{ y}

k ∈K q n ∈Q − qr

=1

j∈O − i

xi , yijqn , z qjn ∈ {0,1}

xik

kqn
ji

การเดินทางจากจุดเริ* มไปยังลูกค้าที* i ของรถขนส่ งที* k
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yijkqn

การเดินทางจากลูกค้าที* i ไปลูกค้าที* j ของชุดลูกค้าที* n ของรถที* k

n
z kq
j

การเดินทางจากลูกค้าที* j ของชุดลูกค้าที* n ของรถขนส่ งที* k

O

เซตของกลุ่มลูกค้า

O

มีขนาดเท่ากับจํานวนของลูกค้า

Q

เซตของชุดลูกค้า {q1 , q2 , q3 ,......, qr }

qn

ชุดลูคค้าที* n

Q

มีขนาดเท่ากับจํานวนชุดลูกค้า

r

ลําดับของชุดลูกค้า

K

เซตของโครงข่ายย่อยแสดงการทํางานของรถขนส่ งแต่ละคัน

K

มีขนาดเท่ากับจํานวนรถขนส่ ง

CS i

ต้นทุนการเดินทางจากจุดเริ* มไปลูกค้าที* i

CCij

ต้นทุนการเดินทางจากลูกค้าที* i ไปลูกค้าที* j

CTi

ต้นทุนการเดินทางจากลูกค้า j ไปสุ ดท้ายของการทํางาน

Wj

ปริ มาณที*รถขนส่ งต้องบรรทุกตามคําสั*งของลูกค้า j

Capacityk

ความสามารถในการบรรทุกของรถขนส่ ง k

จุดประสงค์ของสมการคือการทําให้ตน้ ทุนในการเดินทางมีค่าน้อยที*สุดโดยเงื*อนไขที* (3.26)
เป็ นการกําหนดให้เริ* มมีการเดินทางออกจากจุดเริ* มต้นเดินทางโดยไม่เกินหนึ*งคันของแต่ละโครงข่าย
ย่อย เงื*อนไขที* (3.27), (3.28) และ (3.29) เป็ นการควบการเดินทางเข้าออกของบัพแต่ละบัพ ของทุก
โครงข่ายย่อย เงื*อนไขที* (3.30) เป็ นการกําหนดให้มีการเดินทางไปกลับยังจุดเริ* มการเดินทางของทุก
โครงข่ า ยย่อ ย เงื* อ นไขที* (3.31) เป็ นการควบคุ ม ปริ ม าณบรรทุ ก ของรถขนส่ ง แต่ ล ะคัน และ
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เงื*อนไขที* (3.32) เป็ นการกําหนดให้ตอ้ งมีการเดินทางไปหาลูกค้าแต่ละรายและเงื*อนไขที* (3.33) เป็ น
การกําหนดให้ตวั แปรเกิดได้สองกรณี คือเลือกกับไม่เลือก
4. สร้ า งโปรแกรมการแก้ปั ญ หาการจัด เส้ น การเดิ น ทางด้ว ยวิธี ก ารหาผลเฉลยที* ดี ที* สุ ด โดยใช้
แบบจําลองการแบ่งเซต และแบบจําลอง AM with SON
5. สร้างกลุ่มตัวอย่างจําลองเพื*อนําไปทดสอบในแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ที*สร้างขึน
6. เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพของแบบจําลองการแบ่งเซต และแบบจําลอง AM with SON

บทที 4
ผลการศึกษา
เนื อหาในบทนี จะกล่าวถึงผลลัพธ์จากการศึกษาแนวคิดการใช้ระยะระหว่างจุดเป็ นตัวแปร
(Arc Based formulation) ในการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางที*ประยุกต์ใช้การจัดวางโครงข่ายด้วย
ตนเอง (Self-Organizing Network) ในปัญหาดังนี
- ปั ญหาการจัดเส้นทางการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem)
- ปั ญหาการจัดเส้นทางการเดินทางของพนักงานขายหลายคน (Multiple-Traveling salesman

Problem)
- ปั ญหาการจัดเส้นทางการเดินทางของรถขนส่ ง (Vehicle Routing)

โดยทําการทดสอบในแต่ละปั ญหาด้วยแบบจําลองที*เหมาะสมสําหรับปั ญหานัน ในส่ วน
ของปั ญหา VRP ได้ทาํ การเปรี ยบเทียบผลการทํางานระหว่างแบบจําลองที*ใช้ระยะของรอบการ
เดินทางเป็ นตัวแปรตัดสิ นใจ (Path based Model: PM) ในที*น ี คือแบบจําลองการแบ่งเซต (Set
portioning Model) กับแบบจําลองที*ทาํ การจัดวางโครงข่ายด้วยตนเอง และใช้ระยะระหว่างจุดเป็ นตัว
แปรในการตัดสิ นใจ (Arc based Model with Self-Organizing Network: AM with SON)
4.1 รายละเอียดข้ อมูลทีทาํ การทดสอบ
สําหรับปั ญหา TSP ใช้ชุดทําการทดสอบที*มีจาํ นวนของลูกค้า 20 จุด, 25 จุด, 30 จุด, 35 จุด
และ 40 จุด แล้วทดสอบด้วยแบบจําลอง AM with SON แล้วทําการเก็บข้อมูลในส่ วน ผลเฉลย เวลา
ในการทํางาน และขนาดของแบบจําลอง
สําหรับปั ญหา mTSP ใช้ชุดทําการทดสอบที*มีจาํ นวนของลูกค้า 20 จุด, 25 จุด, 30 จุด,
35 จุด, 40 จุด และ 50 จุด โดยกําหนดความสามารถในการเดินทางต่อเนื* องเท่ากับ 3-7 ครัง แล้ว
ทดสอบด้วยแบบจําลอง AM with SON แล้วทําการเก็บข้อมูลในส่ วน ผลเฉลย เวลาในการทํางาน
และขนาดของแบบจําลอง
สําหรับปั ญหา VRP ใช้ชุดข้อมูล 2 ชุ ดซึ* งมีความจุของรถขนส่ งไม่เท่ากัน ในชุ ดข้อมูลที*
นํามาทดสอบแต่ละชุ ดนัน มีจาํ นวนของลูกค้า 10 จุด, 20 จุด, 30 จุด และ 40 จุด โดยกําหนด
ความสามารถในการเดินทางต่อเนื* องเท่ากับ 3-7 ครัง แล้วทดสอบด้วยแบบจําลอง AM with SON
และแบบจําลอง Set portioning Model แล้วทําการเก็บข้อมูลในส่ วน ผลเฉลย เวลาในการทํางาน และ
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ขนาดของแบบจําลอง โดยสามารถสรุ ปข้อมูลปั ญหาการจัดเส้นทางทังหมดที*นาํ มาทดสอบได้ดงั
ตารางที* 4.1
TSP
Test data

20, 25, 30, 35, 40
and 50 nodes
3 – 7 times

10, 20, 30
and 40 nodes
3 – 7 times

AM with SON

AM with SON

Objective function
value
, Solution times
& Size of models

Objective function
value
, Solution times
& Size of models

AM with SON
& Set partitioning model
Low capacity
& High capacity
Objective function value
, Solution times
& Size of models

Data set
Result

VRP

20, 25, 30, 35
and 40 nodes

Continuous move
Test model

mTSP

ตารางที* 4.1 สรุ ปข้อมูลที*นาํ มาทดสอบ
หมายเหตุ: สําหรับปัญหา mTSP รหัส C-3 หมายความว่าความสามารถการเดินทางต่อเนื*องเท่ากับ 3
: สําหรับปั ญหา VRP รหัส LC-3 หมายความว่าความสามารถการเดินทางต่อเนื*องเท่ากับ 3
โดยใช้ชุดข้อมูลที*รถขนส่ งสิ นค้ามีความจุต*าํ
: สําหรับปั ญหา VRP รหัส HC-3 หมายความว่าความสามารถการเดินทางต่อเนื*องเท่ากับ 3
โดยใช้ชุดข้อมูลที*รถขนส่ งสิ นค้ามีความจุสูง
4.2 ผลการทํางานของแบบจําลองในการแก้ปัญหา TSP
ปั ญหา TSP มีจุดประสงค์เพื*อสร้างเส้นทางการเดินทางต่อเนื* องเพื*อเดิ นทางไปยังทุกบัพ
(Node) บนโครงข่าย (Network) และเดินทางกลับมาที*จุดเริ* ม โดยมีตน้ ทุนการเดินทางที*น้อยที*สุด
โดยวิธีทาํ จะการประยุกต์โครงข่า ยจากเดิ ม โดยผลลัพธ์ จากการประยุกต์โครงข่ายสามารถสร้ า ง
โครงข่ายใหม่ได้ดงั รู ปที* 4.1
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รู ปที* 4.1 โครงข่ายที*ทาํ การจัดวางเพื*อแก้ปัญหา TSP
ผลลัพธ์ของผลเฉลยที*คาํ นวณด้วยแบบจําลอง AM with SON จากรู ปที* 4.2 นันสอดคล้องไป
ตามหลักของปั ญหา TSP คือการเพิ*มจํานวนลูกค้าส่ งผลให้เกิ ดการเดินทางมากขึน ทําให้ผลให้ผล
เฉลยนันมีค่าเพิ*มขึน
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จํานวนลูกค้ า
รู ปที* 4.2 ผลเฉลยในการทํางานของแบบจําลอง AM with SON ในการแก้ปัญหา TSP
ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหา TSP ด้วยแบบจําลอง AM with SON พบ่วาแบบจําลองมีขนาดใหญ่
และมีอตั ราการเพิ*มของขนาดที*สูงต่อการเพิ*มของจํานวนลูกค้า สามารถแสดงการเปลี*ยนแปลงของ
เวลาในการทํางานที*สูงขึนต่อการเพิ*มขึนของจํานวนลูกค้าดังรู ปที* 4.3 และขนาดของแบบจําลองต่อ
การเพิ*มขึนของลูกค้าลักษณะดังรู ปที* 4.4
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รู ปที* 4.3 เวลาในการทํางานของแบบจําลอง AM with SON ในการแก้ปัญหา TSP
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รู ปที* 4.4 ขนาดของแบบจําลองในการทํางานของวิธี AM with SONในการแก้ปัญหา TSP
4.3 ผลการทํางานของแบบจําลองในการแก้ปัญหา mTSP
สําหรับปั ญหา mTSP มีจุดประสงค์เพื*อสร้างเส้นทางการเดินทางต่อเนื*องของพนักงานขาย
หลายคน เพื*อไปถึงลูกค้าทุกรายและมีตน้ ทุนการทํางานที*นอ้ ยที*สุด สามารถทําการจัดวางโครงข่าย
ด้วยตนเองโดยโครงข่ายใหม่มีลกั ษณะดังรู ปที* 4.5
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รู ปที* 4.5 โครงข่ายที*ทาํ การจัดวางเพื*อแก้ปัญหา mTSP
ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหา mTSP ด้วยแบบจําลอง AM with SON พบว่าผลเฉลยมีค่าสู งขึนเมื*อ
เพิ*มจํานวนลูกค้า แต่การเพิ*มความสามารถในการเดินทางต่อเนื*องส่ งผลให้ผลเฉลยมีค่าน้อยลง สรุ ป
ได้ว่าการจัดเส้นทางที*รถขนส่ งมีความสามารถในการเดินทางต่อเนื* องที*สูงสามารถที*จะลดต้นทุน
การทํา งานได้ โดยได้แสดงการเปลี* ย นแปลงของผลเฉลย ต่ อการเปลี* ยนแปลงจํานวนลูก ค้า และ
ความสามารถในการเดินทางต่อเนื*อง ดังรู ปที* 4.6
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รู ปที* 4.6 ผลเฉลยในการทํางานของวิธี AM with SONในการแก้ปัญหา mTSP
ผลการทํางานของแบบจําลองแสดงให้เห็ นว่าการเพิ*มจํานวนลูกค้าส่ งผลให้เวลาในการ
คํา นวณเพิ*ม ขึ น และการเพิ*ม ความสามารถในการเดิ นทางต่ อเนื* องก็ ส่ ง ผลให้เวลาในการทํา งาน
เพิ*มขึนเช่นเดียวกัน ทังนีในการแก้ปัญหา mTSP ด้วยแบบจําลอง AM with SON ใช้เวลาในทํางานที*
น้อยเมื*อเทียบกับการปั ญหา TSP ดังรู ปที* 4.7 เนื* องจากข้อจํากัดด้านความสามารถในการเดิ นทาง
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ต่อเนื*องในปัญหา mTSP จึงสามารถลดขนาดของโครงข่ายได้ ส่ งผลให้ขนาดของแบบจําลองมีขนาด
เล็ก แสดงให้เห็นดังรู ปที* 4.8 (แสดงเป็ นค่าล็อคการิ ท* ึมเพื*อความชัดเจน)
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รู ปที* 4.7 เวลาในการทํางานของวิธี AM with SONในการแก้ปัญหา mTSP
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รู ปที* 4.8 ขนาดของแบบจําลองในการทํางานของวิธี AM with SONในการแก้ปัญหา mTSP
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4.4 ผลการทํางานของแบบจําลองในการแก้ปัญหา VRP
เนือหาในส่ วนนีจะกล่าวถึงผลลัพธ์จากการศึกษาในการแก้ปัญหา VRP ด้วยแบบจําลองการ
แบ่งเซต (Set partitioning model) กับแบบจําลองที*ทาํ การจัดวางโครงข่ายด้วยตนเอง และใช้ระยะ
ระหว่างจุดเป็ นตัวแปรในการตัดสิ นใจ (Arc based Model with Self-Organizing Network: AM with
SON) โดยแก้ปัญหาโดยใช้ซอฟต์แวร์ CPLEX 11.2 ด้วยเครื* องคอมพิวเตอร์ CPU 2.4 MHz
Core 2 Quad, RAM 3 GHz โดยมีขอ้ จํากัดด้านเวลาในการทํางานรวม 2 ชัว* โมงเพื*อความเหมาะสม
ในการทํา งาน ซึ* งจะนํา ผลลัพ ธ์ ที* ไ ด้จากการแก้ปั ญหาของทัง สองแบบจํา ลองแสดงโดยจะแยก
ผลลัพธ์ที*ได้ออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี
- ผลเฉลยของแบบจําลองการแบ่งเซตเทียบกับแบบจําลอง AM with SON
- เวลาในการแก้ปัญหาของแบบจําลองการแบ่งเซตเทียบกับแบบจําลอง AM with SON
- ขนาดของแบบจําลองทางการแบ่งเซตเทียบกับแบบจําลอง AM with SON
- ผลกระทบจากปริ มาณสิ นค้าต่อประสิ ทธิ ภาพของแบบจําลอง AM with SON ในการ

แก้ปัญหา VRP
เนื*องจากข้อจํากัดด้านความจุของปัญหา VRP ส่ งผลให้จาํ เป็ นต้องสร้างโครงข่ายสําหรับการ
เดิ นทางของรถแต่ ละคันเพื*อควบคุ ม ปริ ม าณสิ นค้าไม่ ใ ห้เกิ นความจุ ข องรถแต่ ละคัน ได้ผลลัพ ธ์
ดังรู ปที* 4.9

รู ปที* 4.9 โครงข่ายที*ทาํ การจัดวางเพื*อแก้ปัญหา VRP
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โครงข่ า ยที* ส ร้ า งขึ นมี ล ัก ษณะเป็ นโครงข่ า ยซ้อ นมี จาํ นวนเท่ า กับ จํา นวนของรถที* ใ ช้ใ น
โครงข่ายในการแก้ปัญหา เช่ นปั ญหาที*มีจาํ นวนลูกค้า 20 ร้ านต้องทําการสร้ างโครงข่ายซ้อน 20
โครงข่าย พบว่าการสร้างโครงข่ายทังหมดไว้ก่อนเป็ นขบวนการที*ไม่เหมาะสม ดังนันจึงสร้างเทคนิค
การก่อกําเนิดโครงข่ายซ้อน (Graph Generation) ซึ*งมีกระบวนการทํางานดังนี
1. จํานวนโครงข่ายทังหมดในการแก้ปัญหา
Number of maximum graph = Number of node
2. กําหนดจํานวนการสร้างโครงข่ายซ้อนดังนี
Number of intitial graph = Max {Roundup (Total volume/Truck capacity),
Roundup (Number of Node/Number of Continuous-move)}
3. ทําการแก้ปัญหาด้วยกําหนดการเชิงจํานวนเต็ม
4. ตรวจสอบว่าแบบจําลองสามารถหาผลเฉลยได้หรื อไม่
- ได้ ดําเนินการต่อในขันตอนที* 4
- ไม่ได้ ดําเนินการต่อในขันตอนที* 6

5. ตรวจสอบผลลัพธ์ของแบบจําลองว่าโครงข่ายซ้อนที*สร้างขึนทุกโครงข่ายเกิดการเดินทาง
ภายในโครงข่ายใช่หรื อไม่
- ใช่ ดําเนินการต่อในขันตอนที* 6
- ไม่ใช้ จบการทํางาน

6. ทําการเพิ*มจํานวนโครงข่ายซ้อนแล้วดําเนการต่อในขันตอนที* 3
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แสดงกระบวนของเทคนิคการก่อกําเนิดโครงข่ายซ้อน (Graph Generation) ดังรู ปที* 4.10

รู ปที* 4.10 การแก้ปัญหาด้วยเทคนิคการก่อกําเนิดโครงข่ายซ้อน (Graph Generation)
ผลเฉลยของแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
การนําเสนอผลเฉลยของแบบจําลองการแบ่งเซตเปรี ยบเทียบกับผลเฉลยของแบบจําลองทาง
AM with SON จะแบ่งออกดังนี
- ผลเฉลยของแบบจําลองการแบ่งเซต
- ผลเฉลยของแบบจําลอง AM with SON
- ผลการเปรี ยบเทียบผลเฉลยของแบบจําลองการแบ่งเซตกับแบบจําลอง AM with SON
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แบบจําลองการแบ่ งเซต
ผลเฉลย

3000
LC-3

2000

LC-4

1000

LC-5

0
0

10

20

30

40

50

จํานวนลูกค้ า

LC-6
LC-7

รู ปที* 4.11 ผลเฉลยของแบบจําลองการแบ่งเซต (LC)

AM with SON
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รู ปที* 4.12 ผลเฉลยของแบบจําลอง AM with SON (LC)
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แบบจําลองการแบ่ งเซต
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รู ปที* 4.13 ผลเฉลยของแบบจําลองการแบ่งเซต (HC)

AM with SON
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รู ปที* 4.14 ผลเฉลยของแบบจําลอง AM with SON (HC)

จากผลการศึกษาพบว่าแบบจําลองการแบ่งเซตสามารถหาผลเฉลยได้ดีและมีประสิ ทธิ ภาพ
สู ง แต่เมื*อปั ญหามีขนาดใหญ่ ทําให้แบบจําลองการแบ่งเซตมีจาํ นวนตัวแปรที*มาก และใช้เวลาใน
การทํางานสู ง แต่สําหรับแบบจําลอง AM with SON สามารถหาผลเฉลยที*เหมาะสมได้ในปั ญหา
ขนาดใหญ่ โดยใช้เวลาในการทํางานที*นอ้ ยกว่า
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โดยผลต่างของค่าคําตอบระหว่างแบบจําลองการแบ่งเซตและแบบจําลองAM with SON
เกิดเนื*องมาจากลักษณะของแบบจําลองAM with SON มีผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาแบบลดเงื*อนไข
จํานวนเต็มที*ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ (Weak LP Relaxtion) โดยเมื*อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่า
คําตอบระหว่างทังสองแบบจําลอง ได้ผลลัพธ์ดงั นี
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รู ปที* 4.15 เปรี ยบเทียบผลเฉลยเมื*อรถบรรทุกมีความจุนอ้ ย
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รู ปที* 4.16 เปรี ยบเทียบผลเฉลยเมื*อรถบรรทุกมีความจุมาก
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จากข้อมู ล ข้า งต้น พบว่า ความแตกต่ า งของผลเฉลยระหว่า งแบบจํา ลองทัง สองที* นํา มา
ทดสอบเพิ*มขึนเมื*อปั ญหามีขนาดใหญ่ข ึน และความจุของรถมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพของผลเฉลย คือ
เมื*อรถขนส่ งมีความจุนอ้ ย ผลเฉลยของแบบจําลอง AM with SON มีความแตกต่างจากผลเฉลยของ
แบบจําลองการแบ่งเซตที*สูงกว่าปัญหาที*รถขนส่ งมีความจุมาก
เวลาในการแก้ปัญหาของแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
การนําเสนอเวลาในการแก้ปัญหา VRP ด้วยแบบจําลองการแบ่งเซต กับแบบจําลอง AM
with SON ในการแก้ปัญหาจะแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มดังนี
- เวลาในสร้างและคัดเลือกตัวแปรของแบบจําลองการแบ่งเซต
- เวลาในการแก้ปัญหาของแบบจําลองการแบ่งเซต

เวลาในการแก้ปัญหาของแบบจําลอง AM with SON
เวลาในการสร้ างและคัดเลือกตัวแปร (s)
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รู ปที* 4.17 เวลาในขันตอนสร้างและคัดเลือกตัวแปรของแบบจําลองการแบ่งเซต (LC)

เวลาในการสร้ างและคัดเลือกตัวแปร (s)
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รถบรรทุกมีความจุมาก
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จํานวนลูกค้ า

รู ปที* 4.18 เวลาในขันตอนสร้างและคัดเลือกตัวแปรของแบบจําลองการแบ่งเซต (HC)
จากข้อมูลข้างต้นพบว่า แบบจําลองการแบ่งเซตใช้เวลาขันตอนสร้างและคัดเลือกตัวแปรที*
สู ง เนื* องจากเวลาในขันตอนสร้างและคัดเลือกตัวแปรนันแปรผันกับจํานวนตัวแปร ซึ* งจํานวนตัว
แปรของแบบจําลองการแบ่งเซตมีอตั ราการเพิ*มขึนเมื*อเพิ*มจํานวนลูกค้าและเพิ*มความสามารถใน
การเดินทางต่อเนื*อง

เวลาในการคํานวณ (s)
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รู ปที* 4.19 เวลาในขันตอนคํานวณของแบบจําลองการแบ่งเซต (LC)

LC-7

Limit

51

เวลาในการคํานวณ (s)
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รู ปที* 4.20 เวลาในขันตอนคํานวณของแบบจําลองการแบ่งเซต (HC)
เวลาในการคํานวณด้วยแบบจําลองการแบ่งเซต มีอตั ราการเพิ*มของเวลาในการทํางานที*สูง
มาก เมื*อเพิ*มจํานวนลูกค้า และเมื*อเพิ*มความสามารถในการเดินทางต่อเนื* อง โดยที*เห็นได้ชดั ว่าเมื*อ
รถบรรทุกสามารถเดินทางต่อเนื*องได้มาก เวลาในการคํานวณของแบบจําลองการแบ่งเซตใช้เวลาใน
การทํางานที*มาก

เวลาในการคํานวณ (s)
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รู ปที* 4.21 เวลาในขันตอนคํานวณของแบบจําลอง AM with SON (LC)
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เวลาในการคํานวณ (s)
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รู ปที* 4.22 เวลาในขันตอนคํานวณของแบบจําลอง AM with SON (HC)
สําหรับแบบจําลอง AM with SON ในขันตอนการสร้างและคัดเลือกตัวแปรมีผลต่อเวลาใน
การทํางานน้อยมาก (0.02-0.05 วินาที) แต่เวลาในการคํานวณของแบบจําลอง AM with SON เพิ*มขึน
เมื*อเพิ*มจํานวนลูกค้าและเพิ*มความสามารถในการเดินทางต่อเนื*อง ทังนีอตั ราการเพิ*มของเวลาในการ
คํานวณนันน้อยกว่าแบบจําลองการแบ่งเซตอย่างเห็นได้ชดั และเมื*อเปรี ยบเทียบเวลาในการทํางาน
ในการแก้ปัญหามีกาํ หนดความจุของรถที*ไม่เท่ากันของแบบจําลอง AM with SON พบว่าความจุของ
รถที*ต*าํ จะส่ งผลให้ใช้เวลาในการคํานวณมากขึน
ขนาดของแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
การนําเสนอจํานวนตัวแปรในการแก้ปัญหา VRP ด้วยแบบจําลองการแบ่งเซต กับ
แบบจําลอง AM with SON ในการแก้ปัญหาจะแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มดังนี (แสดงเป็ นค่าล็อคการิ ท* ึม
เพื*อความชัดเจน)
- จํานวนตัวแปรของแบบจําลองการแบ่งเซต
- จํานวนตัวแปรของแบบจําลอง AM with SON
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ค่ าล็อคการิทมึ ของจํานวนตัวแปร
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ค่ าล็อคการิทมึ ของจํานวนตัวแปร

รู ปที* 4.23 จํานวนของตัวแปรแบบจําลองการแบ่งเซต (LC)
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รู ปที* 4.24 จํานวนของตัวแปรแบบจําลองการแบ่งเซต (HC)
สําหรับแบบจําลองการแบ่งเซต มีอตั ราการเพิ*มของจํานวนตัวแปรที*สูงมากทังต่อการเพิ*ม
จํานวนลูกค้า และต่อการเพิ*มความสามารถในการเดิ นทางต่อเนื* อง แต่ผลจากเงื*อนไขด้านความจุ
สามารถลดจํานวนของตัวแปรในแบบจําลองการแบ่งเซตได้ คือหากรถขนส่ งมีความจุนอ้ ยส่ งผลให้มี
รอบการเดินทางที*เกินความจุของรถ ตัวแปรนันจะถูกนําออกจากแบบจําลองในขันตอนการขัดเลือก
ตัวแปร ก่อนนํามาคํานวณ

ค่ าล็อคการิทมึ ของจํานวนตัวแปร
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ค่ าล็อคการิทมึ ของจํานวนตัวแปร

รู ปที* 4.25 จํานวนของตัวแปรแบบจําลอง AM with SON (LC)
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รู ปที* 4.26 จํานวนของตัวแปรแบบจําลอง AM with SON (HC)
สําหรับแบบจําลอง AM with SON มีอตั ราการเพิ*มของจํานวนตัวแปร ทังต่อการเพิ*มจํานวน
ลูกค้า และต่อการเพิ*มความสามารถในการเดินทางต่อเนื*อง และพบว่าผลกจากเงื*อนไขด้านความจุไม่
มีผลต่อขนาดของแบบจําลอง AM with SON เลย
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ผลกระทบจากปริ มาณสิ นค้าต่อประสิ ทธิภาพของแบบจําลอง AM with SON ในการแก้ปัญหา VRP
เนื*องจากเงื*อนไขด้านความจุของรถขนส่ งมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการทํางานของแบบจําลอง
AM with SON จึงได้ทาํ การจําลองปั ญหา โดยลักษณะปั ญหาที*มีจาํ นวนลูกค้า 30 จุดและจํากัด
ความสามารถในการเดินทางต่อเนื*องเท่ากับ 4 เพื*อให้แบบจําลองมีขนาดที*เหมาะสมกับการทํางาน
และกําหนดความจุของรถเท่ากัน แล้วทดสอบผลกระทบจากปริ มาณสิ นค้าต่อประสิ ทธิ ภาพของ
แบบจําลอง

ผลเฉลย

ผลกระทบของปริมาณสิ นค้ าต่ อผลเฉลย
1900
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Am with SON
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ร้ อยละของปริมาณสิ นค้ าในแต่ ละจุดต่ อความจุของรถ
รู ปที* 4.27 เปรี ยบเทียบผลเฉลยต่อการเปลี*ยนแปลงปริ มาณสิ นค้า

เวลาในการทํางาน (s)

ผลกระทบของปริมาณสิ นค้ าต่ อผลเฉลย
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ร้ อยละของปริมาณสิ นค้ าในแต่ ละจุดต่ อความจุของรถ
รู ปที* 4.28 เปรี ยบเทียบเวลาในการทํางานต่อการเปลี*ยนแปลงปริ มาณสิ นค้า
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พบว่าแบบจํ
าแบบจําลอง AM with SON เมื*อเพิ*มปริ มาณสิ นค้าในแต่ละจุดส่ งผลให้ความแตกต่าง
ระหว่างผลเฉลยของแบบจําลอง AM with SON กับแบบจําลองการแบ่งเซตลดลง แต่ส่งผลให้ใช้
เวลาในการทํางานสู งขึน
ผลการทํางานของเทคนิคก่อกําเนิดโครงข่ายซ้อน
เทคนิ ค ก่ อ กํา เนิ ดโครงข่ า ยซ้อ น (Graph Generation) สามารถ นํา ไปประยุก ต์ใ ช้ก ับ
แบบจําลอง AM with SON เพื*อลดขนาดของแบบจําลองและ ลดเวลาในการทํางานได้ซ* ึ งลักษณะ
ปัญหาที*สามารถใช้
สามารถใช้เทคนิคการก่อกําเนิดโครงข่ายซ้อน ได้น นั มีลกั ษณะดั
ษณะดังรู ปที* 4.29

รู ปที* 4.29 ลักษณะปัญหาและผลลัพธ์เมื*อประยุกต์เทคนิ
เทคนิคก่อกําเนิดโครงข่ายซ้อน
ในงานวิจัจยั ได้สร้างกลุ่มตัวอย่างที*มีจาํ นวนลูกค้า 10 ร้าน (N-10), 15 ร้าน (N-15) และ 20
ร้าน (N-20) ที*มีมีลกั ษณะปัญหาที*เหมาะสมกั
เหมาะสมกับการทํางานของเทคนิคการสร้างโครงข่ายซ้อนและทํา
การทดสอบด้วยแบบจําลอง AM with SON ผลการทํางานของเทคนิคก่อกําเนิดโครงข่ายซ้อนได้ผล
ดังนี
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ผลเฉลย
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รู ปที* 4.30 ลักษณะผลเฉลยเมื*อเพิ*มจํานวนโครงข่าย

เวลาในการคํานวณ (s)
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รู ปที* 4.31 เวลาในการทํางานเมื*อเพิ*มจํานวนโครงข่าย
พบว่าการทํางานของเทคนิคการสร้างโครงข่ายซ้อนสามารถเพิ*มประสิ ทธิ ภาพของผลเฉลย
ได้ และการประยุก ต์เทคนิ คการก่ อกําเนิ ดโครงข่ายซ้อนจะใช้เวลาในการทํา งานเพิ*มขึ นเมื* อเพิ*ม
จํานวนโครงข่ายในการคํานวณในแบบจําลอง

บทที 5
บทการวิเคราะห์ การทํางาน
เนื อหาในบทนี จะกล่าวถึงการวิเคราะห์การทํางานของแบบจําลอง AM with SON ในการ
แก้ปัญหาการจัดเส้นทางทัง TSP, mTSP และ VRP ทังในส่ วนของเวลาในการทํางาน ขนาดของ
แบบจําลอง และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับแบบจําลองการแบ่งเซตในส่ วนของปัญหา VRP
5.1 วิเคราะห์ การทํางานของแบบจําลอง AM with SON ในการแก้ ปัญหา TSP
การประยุกต์ใช้การจัดวางโครงข่าย และใช้ระยะระหว่างจุดเป็ นตัวแปรในการตัดสิ นใจ
(Arc based Model with Self-Organizing Network: AM with SON) สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางของพนักงานขาย (Traveling Salesman Problem) แต่ท งั นี
การประยุกต์ใช้แบบจําลอง AM with SON ในการแก้ปัญหา TSP พบว่าแบบจําลองมีขนาดใหญ่มาก
เมื*อเทียบกับขนาดของปั ญหา เพราะการ การจัดวางโครงข่ายเพื*อแก้ปัญหา TSP นันจะได้รับ
ผลกระทบต่อการเพิ*มของจํานวนลูกค้าเป็ นอย่างมาก
การเพิ*มจํานวนลูกค้าส่ งผลให้ตอ้ งเพิ*มความสามารถในเดินทางต่อเนื*องด้วย เพราะปั ญหา
TSP นัน เป็ นการเดินทางของพนักงานขายคนเดียว และจําเป็ นต้องมีความสามารถในการเดินทาง
ต่อเนื*องสู งสุ งเท่ากับจํานวนบัพในโครงข่าย ส่ งผลให้ขนาดของแบบจําลองมีขนาดใหญ่เป็ นเหตุให้
ส่ งผลถึงเวลาในการทํางานไม่เหมาะสมในการนําไปประยุกต์แก้ปัญหา
5.2 วิเคราะห์ การทํางานของแบบจําลอง AM with SON ในการแก้ ปัญหา mTSP
การประยุกต์ใช้การจัดวางโครงข่าย และใช้ระยะระหว่างจุดเป็ นตัวแปรในการตัดสิ นใจ
(Arc based Model with Self-Organizing Network: AM with SON) สามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
การปั ญหาการจัดเส้นทางการเดินทางของพนักงานขายหลายคน (Multiple-Traveling salesman
Problem) และมีประสิ ทธิภาพที*สูง เนื*องจากการจํากัดความสามารถในการเดินทางต่อเนื*องส่ งผลให้
ขนาดของโครงข่ายมีขนาดเล็กเมื*อเทียบกับโครงข่ายในการแก้ปัญหาTSP และการที*ไม่มีขอ้ จํากัด
ด้า นความจุ ของพนัก งานข่ ายแต่ ละคน จึ งไม่มี ความจํา เป็ นต้องสร้ างโครงข่า ยซ้อนเพื*อควบคุ ม
ข้อจํากัดด้านความจุ ส่ งผลให้แบบจําลอง AM with SON ในการแก้ปัญหา mTSP มีขนาดเล็กมีความ
ซับซ้อนในการทํางานที*นอ้ ย และเหมาะสมในการนําไปประยุกต์แก้ปัญหา
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5.3 วิเคราะห์ การทํางานของแบบจําลอง AM with SON ในการแก้ ปัญหา VRP
ปั ญหาการจัดเส้นทางการเดิ นทางของรถขนส่ ง (Vehicle routing problem) ในส่ วนนี
กล่าวถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลมูลทังในด้าน เวลาในการทํางาน ขนาดของแบบจําลองและผลเฉลย มา
วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบ เมื*อเพิ*ม จํา นวนลูกค้า การเพิ*ม ความสามารถในการเดิ นทางต่ อเนื* อง และ
ผลต่ า งของเงื* อ นไขด้า นความจุ ต่ อ การทํา งานของแบบจํา ลองแบบจํา ลองการแบ่ ง เซต และ
แบบจําลอง AM with SON โดยจะกล่าวตามหัวข้อดังนี
- การวิเคราะห์ดา้ นผลเฉลย
- การวิเคราะห์ดา้ นเวลาในการทํางาน
- การวิเคราะห์ดา้ นขนาดของแบบจําลองในการแก้ปัญหา

การวิเคราะห์ดา้ นผลเฉลย
ลักษณะของแบบจําลองการแก้ปัญหา VRP เป็ นการเลือกเส้นทางการเดินทาง ดังนันจึงต้อง
ใช้กาํ หนดการเชิงจํานวนเต็ม (Integer Programming – IP) ในการแก้ปัญหา สําหรับแบบจําลองการ
แบ่งเซตนันได้มีการค้นคว้าวิจยั เป็ นจํานวนมากและทราบได้แน่ชดั ว่าค่าคําตอบที*ได้จากแบบจําลอง
นี เป็ นผลเฉลยที*ดีที*สุดแต่เนื* องด้วยเวลาในการทํางานที*มาก จึงมีการค้นคว้าวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
สํา หรับ แบบจําลอง AM with SON ในการทํา งานจริ ง ค่า คําตอบที* ไ ด้จากแบบจํา ลองจะมี
ประสิ ทธิ ภาพตํ*ากว่าเป็ นเหตุเนื* องมาจากลักษณะของปั ญหาที*มีผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาแบบลด
เงื*อนไขจํานวนเต็มที*ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ (Weak LP Relaxtion) ทําให้มีความแตกต่างของผลเฉลยอยู่
โดยความแตกต่ า งของผลเฉลยมี ม ากขึ น ขนาดของปั ญ หาใหญ่ ข ึ น และเงื* อ นไขด้า นความจุ มี
ผลกระทบต่อประสิ ทธิ ภาพของผลเฉลย ทังนีจากการวิเคราะห์กระบวนการทํางานของแบบจําลอง
พบว่าในแบบจําลองการแบ่งเซต เงื* อนไขด้านความจุ สามารถลดตัวแปรในการคํานวนได้ ส่ วน
แบบจําลอง AM with SON มีหน้าที*จดั เส้นทางโดยไม่ให้ผิดเงื*อนไขของความจุ ดังนันเงื*อนไขของ
ความจุที*จาํ กัดส่ งผลให้ประสิ ทธิภาพของผลเฉลยของแบบจําลอง AM with SON ลดลง
การวิเคราะห์ดา้ นเวลาในการทํางาน
จากการวิเคราะห์การทํางานของแบบจําลองการแบ่งเซต ในการทํางานต้องทําการสร้ าง
รอบการเดินทางก่อนแล้วตรวจสอบว่ารอบการทํางานนันไม่ผิดเกิ นความจุของรถ และทําการหา
ต้นทุนการเดินทางที*น้อยที*สุดของรอบการเดินทางนัน ก่อนนํารอบการเดินทางนันมาเป็ นตัวแปร
ในการคํานวน ในส่ วนขันตอนการคํานวนจะเป็ นการเลือกรู ปแบบของการเดินทางที*มีตน้ ทุนรวมที*
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น้อยที*สุด จากกระบวนการทํางานที*กล่าวมาพบว่าเมื*อเพิ*มจํานวนลูกค้าหรื อการเพิ*มความสามารถ
ในการเดินทางต่อเนื*องสู งสุ งจะเป็ นการเพิ*มรอบการเดินทางที*เป็ นไปได้ส่งผลถึงเวลาในการทํางาน
ทังการคัดเลือก สร้างตัวแปร และกระบวนการคํานวน แต่การเพิ*มเงื*อนไขด้านความจุจะเป็ นการลด
รอบการเดิ นทางที*เป็ นไปได้ในกระบวนการตรวจสอบว่ารอบการทํางานนันๆไม่ผิดเงื* อนไขจึ ง
ส่ งผลให้เวลาในการทํางานนันน้อยลง
จากผลการทดสอบของแบบจําลองการแบ่งเซต ความจุของรถขนส่ งที*จาํ กัดส่ งผลให้เกิ ด
การเดินทางต่อเนื*องได้นอ้ ยแบบหรื อมีตวั แปรในการคํานวนน้อย ทําให้สามารถคํานวนหาผลเฉลย
ในปัญหาการจัดเส้นทางขนาดใหญ่ได้ แต่ถึงกระนันเมื*อปัญหามีขนาดที*ใหญ่มาก พบว่าแบบจําลอง
การแบ่งเซตใช้เวลาในการคํานวนสู ง มาก และเมื*อเพิ*มความจุของรถขนส่ งทําให้มีจาํ นวนตัวแปร
ในการคํานวณที*สูง ทําให้เวลาในการแก้ปัญหาเมื*อปัญหามีขนาดที*ใหญ่ข ึน สู งขึนอย่างชัดเจน
สําหรับแบบจําลอง AM with SON มีกระบวนการในการทํางานคือการสร้างโครงข่ายใน
การเดินทางต่อเนื* องของรถแต่ละคัน แล้วทําการคํานวนการเดินทางต่อเนื* องภายในโครงข่ายย่อย
ของรถแต่ละคันเพื*อให้ผลของต้นทุนการเดิ นทางน้อยที*สุด และรถแต่ละคันไม่บรรทุกของเกิ น
เงื*อนไขด้านความจุ ในส่ วนกระบวนการสร้างโครงข่ายในการเดินทางใช้เวลาประมาณ 0.02 – 0.05
วินาที ถึงแม้นว่าปัญหาจะมีขนาดใหญ่ แต่ในขันตอนการคํานวณใช้เวลาในการคํานวณที*สูง เพราะ
ต้องแก้ปัญหาโดยคํานึ งว่ารถแต่ละคันต้องทํางานโดยไม่เกิ นเงื* อนไขด้านความจุของรถ และหา
รู ปแบบการรวมของรอบการเดินทางที*เหมาะสมที*ก่อให้เกิ ดผลรวมของต้นทุนการเดินทางที*น้อย
ที*สุดพร้อมกัน ส่ งผลให้กระบวนการคํานวนเป็ นส่ วนสําคัญที*ใช้เวลาในการทํางานสู งซึ* งเวลาใน
การแก้ปัญหา VRP ด้วยแบบจําลอง AM with SON นันแปรผันกับขนาดของปั ญหา และผลกระทบ
จากข้อจํากัดในการทํางาน
เวลาในการทํางานของแบบจําลอง AM with SON นันใช้เวลาในการทํางานที*น้อยและ
สามารถแก้ปัญหาที*มีขนาดใหญ่ได้ แต่เวลาในการทํางานเพิ*มขึนเมื*อปั ญหามีขนาดใหญ่ข ึน และ
เวลาในการทํางานของแบบจําลอง AM with SON เมื*อเพิ*มความจุของรถกลับส่ งผลให้แบบจําลอง
AM with SON สามารถทํางานได้รวดเร็ วขึน ตรงกันข้านกับแบบจําลองการแบ่งเซต

61
การวิเคราะห์ดา้ นขนาดของแบบจําลอง
ขนาดของแบบจําลองเป็ นตัวแปรสําคัญที*ทาํ ให้เกิ ดแนวคิดในการสร้างแบบจําลอง AM
with SON เพราะแบบจําลองการแบ่งเซต (Set partitioning model) ที*เป็ นพืนฐานในการแก้ปัญหา
การจัดเส้นทางการเดินรถ มีจาํ นวนการรอบการเดินทางที*เกิดขึนจํานวนมากส่ งผลให้มีจาํ นวนตัว
แปรที*มาก แสดงให้เห็นจากสมการการคํานวณจํานวนตัวแปร ได้ดงั นี

 



n!  
n!
n!
n!
 + 
 + 
 + .........
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 x!*( x − 3)! 
 1!*(n − 1)!   2!*(n − 2)!   3!*(n − 3)! 

(5.1)

จํานวนลูกค้า
x
จํานวนของความสามารถในการเดินทางต่อเนื*องสู งสุ ด
Failed Variable ตัวแปรที*ไม่ผา่ นเงื*อนไข
n

แบบจําลองการแบ่งเซตมีขนาดใหญ่มีอตั ราการเพิ*มขึนของจํานวนตัวแปรแบบ Expotential
ทําให้ไม่เหมาะสมในการนําไปประยุกต์แก้ปัญหาขนาดใหญ่ ภายใต้เงื*อนไขของเวลาที*จาํ กัดเพราะ
อัตราการเพิ*มของตัวแปรในการคํานวน เมื*อจํานวนลูกค้าเพิ*มหรื อ ความสามารถในการเดิ นทาง
ต่อเนื*องสู งขึนทําให้แบบจําลองมีขนาดใหญ่มาก แต่สําหรับแบบจําลอง AM with SON มีอตั ราการ
เพิ*มของตัวแปรและการเพิ*มของเงื*อนไขเป็ น Polynomial ซึ*งสามารถคํานวณได้ดงั นี
Variables

((x − 1) * t * n ) + (2 * t * n)

(5.2)

Conditions

(t * n * x ) + (3 * t ) + n

(5.3)

2

จํานวนลูกค้า
x
จํานวนของความสามารถในการเดินทางต่อเนื*องสู งสุ ด
จํานวนของรถ
t
จากสมการพบว่าจํานวนตัวแปรของแบบจําลอง AM with SON นันมีอตั ราการเพิ*มที*นอ้ ย
กว่าแบบจําลองการแบ่งเซต อย่างเห็นได้ชดั ทังต่อการเพิ*มจํานวนลูกค้าและการเพิ*มความสามารถ
ในการเดินทางต่อเนื*อง แต่ผลของเงื*อนไขความจุสามารถลดจํานวนตัวแปรของแบบจําลองการแบ่ง
เซต ในทางกลับกันไม่วา่ เงื*อนไขของความจุจะเป็ นเช่นไรจะไม่มีผลกระทบต่อจํานวนตัวแปรของ
แบบจําลอง AM with SON
n

บทที 6
สรุ ปผลการศึกษา
เนื อหาในบทนี จะกล่าวถึงเนื อหาสรุ ปการทํางานจากการศึกษาแนวคิดการประยุกต์การจัด
วางโครงข่ายด้วยตนเอง (Self-Organizing Network) และใช้แนวคิดการใช้ระยะระหว่างจุดเป็ นตัว
แปร (Arc Based formulation) การจัดเส้นทางการเดินทางในหัวข้อดังนี
- สรุ ปแบบจําลอง AM with SONในการแก้ปัญหา TSP และ mTSP
- สรุ ปของแบบจําลอง AM with SON และแบบจําลองการแบ่งเซตในการแก้ปัญหา VRP

6.1 สรุ ปการทํางานของแบบจําลอง AM with SON ในการแก้ปัญหา TSP และ mTSP
การทํางานของ AM with SON มีหลักการในการประยุกต์ใช้การจัดวางโครงข่ายด้วยตนเอง
แล้ว สร้ า งแบบจํา ลองในลัก ษณะการเดิ น ทางหาระยะทางที* ส ั นที* สุ ดแบบมี เ งื* อนไข เพื* อกํา จัด
เงื*อนไขในแบบจําลองที*ใช้ระยะระหว่างจุดเป็ นตัวแปรในการตัดสิ นใจ (Arc based Model: AM) ซึ* ง
เงื*อนไขที*กาํ จัดคือเงื*อนไขกําจัดรอบการทํางานที*ไม่สมบูรณ์ (Sub-Tour Elimination) โดยหลักการ
ทํางานเงื*อนไขกําจัดรอบการทํางานที*ไม่สมบูรณ์ในการแก้ปัญหา TSP และปั ญหา mTSP มีหลักใน
การทํางานคือเป็ นเงื*อนไขกําจัดผลลัพธ์ที*ผิดเงื*อนไขการทํางาน เช่ นในปั ญหา TSP เงื*อนไขกําจัด
รอบการทํางานที*ไม่สมบูรณ์ มีหน้าที*กาํ จัดรอบการเดิ นทางที*เดิ นทางไม่ครบทุกบัพในโครงข่าย
หรื อในปั ญหา mTSPเงื*อนไขกําจัดรอบการทํางานที*ไม่สมบูรณ์มีหน้าที*กาํ จัดรอบการเดินทางที*ไม่
ผ่านจุดเริ* มต้นของการทํางาน ซึ* งจํานวนของเงื*อนไขกําจัดรอบการทํางานที*ไม่สมบูรณ์น มั ีจาํ นวน
มาก ทําให้ยากแก่การแก้ปัญหา
โดยหลักในการทํางานของการจัดวางโครงข่ายด้วยตนเอง คือการสร้างโครงข่ายที*สามารถ
เดินทางไปได้ทุกบัพในโครงข่ายจริ งตลอดการเดินทางต่อนื* อง และด้วยหลักการทํางานนี ในการ
แก้ปัญหา TSP จึงต้องสร้างโครงข่ายที*สามารถเดิ นทางได้ต่อเนื* องสู งสุ ดเท่ากับจํานวนบัพบน
โครงข่ายทําให้โครงข่ายจําลองมีขนาดใหญ่ ไม่เหมาสมแก่การนําไปใช้งาน แต่เมื*อเทียบกับปั ญหา
mTSP ที*กาํ หนดความสามารถในการเดินทางต่อเนื* องให้โครงข่ายมีขนาดเล็กสามารถทํางานได้
รวดเร็ วและมีความเหมาะสมแก่การนําไปใช้งาน
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6.2 สรุ ปการทํางานของแบบจําลอง AM with SON และแบบจําลองการแบ่ งเซตในการแก้ปัญหา
VRP
เวลาในการทํางานแบบจําลองการแบ่งเซต (Set portioning Model) มีการใช้เวลาในการ
ทํา งานที* สู ง เมื* อ ขนาดของปั ญ หามี ข นาดใหญ่ ข ึ น ทัง การเพิ* ม ของจุ ด สิ น ค้า และการเพิ* ม ของ
ความสามารถในการสิ นค้าต่อเนื*องสู งสุ ด อัตราการเพิ*มของเวลาในการทํางานมีอตั ราการเพิ*มแบบ
ก้าวกระโดด ทําให้เวลาในการทํางานมีอตั ราการเพิ*มที*มากยากแก่การนําไปใช้ แบบจําลองการแบ่ง
เซตจะมีความเหมาะสมหากนําไปใช้ในการแก้ปัญหาที*มีขนาดเล็ก หรื อปั ญหา VRP ที*มีเงื*อนไขใน
การทํางานที*สูง
สําหรับแบบจําลอง AM with SON ถึงแม้นว่าจะสามารถทํางานได้เร็ วกว่าแบบจําลองการ
แบ่งเซตในปั ญหาขนาดใหญ่ แต่ผลเฉลยของแบบจําลองการ AM with SON จะมีประสิ ทธิ ภาพที*
ด้อยกว่าเนื*องจากลักษณะของปัญหาที*มีผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาแบบลดเงื*อนไขจํานวนเต็มที*ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ (Weak LP Relaxtion) แต่มีความแตกต่างที*ยอมรับได้เมื*อเทียบกับการใช้เวลาในการ
ทํางาน โดยในการทํางานของแบบจําลอง AM with SON สามารถสรุ ปตัวแปรที*มีผลกระทบต่อการ
ทํางานได้ดงั นี

ตารางที* 6.1 สรุ ปผลกระทบในการทํางานของแบบจําลอง AM with SON
โดยรวมการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการเดินทางของรถขนาดใหญ่ การใช้แบบจําลองการ
แบ่ง เซต ที*มีจาํ นวนตัวแปรมาก ต้องประยุก ต์เทคนิ คการก่ อกําเนิ ดสดมภ์เพื*อแก้ปัญหา หรื อใช้
แบบจําลอง AM (Arc based formulation) ที*มีจาํ นวนเงื*อนไขของแบบจําลองที*มาก ต้องประยุกต์
เทคนิ ค การก่ อ กํา เนิ ด แถวเพื* อ แก้ปั ญ หา ซึ* งเทคนิ ค ทัง สองเป็ นเทคนิ ค ขัน สู ง ในการแก้ปั ญ หา
(Advance Solution Technique) ในงานวิจยั ครังนีได้นาํ เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที*หลีกเลี*ยง
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การใช้เ ทคนิ ค ขัน สู ง ในการแก้ปั ญ หาแต่ อ าศัย การประยุ ก ต์ ก ารจัด วางโครงข่ า ยด้ว ยตนเอง
(Self-Organizing
Network) และแก้ ปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี แ ก้ ปั ญ หากํา หนดการเชิ ง จํา นวนเต็ ม
(Integer Programming – IP) ได้โดยสามารถแก้ปัญหาได้ในเวลาที*เหมาะสม และได้ผลเฉลยที*
เหมาะสม
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