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การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้ง
Solving Location Problem
ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว ปร.ด. ( Paroon Mayachearw, Ph.D.)1

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งโดยมุ่งเน้นอธิบาย
ถึงลักษณะของปัญหาแบบต่างๆ และวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การแก้ปัญหาการเลือก
สถานที่ตั้งอาจแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง คือ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซึ่งมีส่วนที่จะต้องพิจารณาถึง
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับทรัพยากรการผลิตและปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมอีกด้วย จึงทำาให้การแก้ปญ
ั หาการเลือกสถานทีต่ ง้ั ทีเ่ หมาะ
สมนัน้ พบว่ามีทง้ั แบบทีเ่ ป็นวิธกี ารแก้ดว้ ยวิธที ไ่ี ด้คาำ ตอบทีด่ ที ส่ี ดุ และวิธกี ารประมาณค่า แบบ ฮิวริสติกและเมตาฮิวริสติก พร้อม
ทั้งการกำาหนดตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่นำามาประยุกต์ใช้เพื่อหาคำาตอบที่ดีที่สุดของกระบวนการหาสถานที่ตั้ง
ที่เหมาะสมและแนวโน้มของการแก้ปัญหาผู้วิจัยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาวิธีการแบบฮิวริสติก เนื่องจากใช้หลักการที่ง่าย
และใช้เวลาในการคำานวณหาคำาตอบสั้นกว่า รวมถึงมีคุณภาพของคำาตอบที่ดี
คำาสำาคัญ : ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้ง วิธีการหาคำาตอบที่ดีที่สุด วิธีการฮิวริสติก วิธีการเมตาฮิวริสติก

Abstract

A propose of this study is to survey the literatures review related to the problem solution of location selecting by explain to characteristics of various problems and the methods to solve them. From
literature review, it is found that the solution of the location selecting may be devided into 2 methods: 1
quality analysis and 2 quantity analysis ; moreover, it must consider to factors associated with production
resource and environment therefore the suitable problem solution of location selecting has 2 methods that
are methods of the best answer and the approximate answer in both heuristics and meta-heuristics . The
mathematic model is applied to solve the problem of location selecting and find the optimal answer .For the
trend of problem solution, The most authors focus to apply the heuristics method due to simple principle
and short time of getting the answer from computer including the better quality of obtained answer.
Keywords : Location selective problem, the best answer method, heuristics, meta-heuristics
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บทนำา

ปัญหาการเลือกสถานทีต่ ง้ั นัน้ เป็นการเลือกตำาแหน่งทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้ปลูกสร้าง อาคาร โรงงาน คลังสินค้า ไว้ไนทีใ่ ด
ทีห่ นึง่ ทีไ่ ด้กาำ หนดไว้ โดยปัจจัยทีจ่ ะทำาให้ตอ้ งมีการวางแผนเลือกทำาเลทีต่ ง้ั ของโรงงานก็มอี ยูห่ ลายประการ อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุม่
คือ ปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับทรัพยากรการผลิตและปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับสภาพแวดล้อมซึง่ ต้องให้ความสำาคัญในเรือ่ งของการขนส่งอีกด้วย
โดยจะส่งผลต่อการกำาหนดค่าใช้จา่ ยในการลงทุน และค่าใช้จา่ ยในการขนส่งก็จะส่งผลให้ราคาสินค้าสูงหรือต่าำ ลงได้ จึงนับได้
ว่าการขนส่งถือว่าเป็นปัญหาทีจ่ ะต้องพิจารณาระมัดระวังรอบคอบ มีเหตุผล ทัง้ นีเ้ พราะว่าปัจจัยการผลิตต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น
วัตถุดบิ คน เครือ่ งจักร อุปกรณ์และสิง่ ทีส่ นับสนุนการผลิตต่างๆ ทีจ่ ะนำาไปสูโ่ รงงานล้วนแต่อาศัยการขนส่งทัง้ สิน้ หลังจากนัน้
เมือ่ โรงงานทำาการแปรรูปวัตถุดบิ เป็นผลิตภัณฑ์ (Products) แล้วก็ตอ้ งขนส่งสูต่ ลาดอีก ปัญหาทีต่ อ้ งพิจารณาเรือ่ งการขนส่งก็
คือ ช่วงระหว่างวัตถุดบิ กับโรงงาน และช่วงระหว่างโรงงานกับตลาด หรือแหล่งจำาหน่าย ช่วงดังกล่าวสามารถขนส่งได้กว่ี ธิ ี ขนส่ง
อย่างไรจึงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประหยัดค่าใช้จา่ ยในการขนส่งน้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ การจัดการเส้นทางยานพาหนะทีใ่ ช้ใน
การขนส่ง ก็เป็นปัญหาทีส่ ามารถกำาหนดต้นทุนในการขนส่งให้ลดลงได้เช่นเดียวกับการเลือกสถานทีต่ ง้ั ทีเ่ หมาะสม
บทความนี้ได้ทำาการสรุป วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวนวรรณกรรมในแง่มุมต่างๆของงานวิจัยด้านการแก้ปัญหา
การเลือกสถานที่ตั้งและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำาการวิจัยด้านนี้ต่อ
ไป โดยผู้อ่านสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้
1) ผู้เขียนได้ทำาการรวบรวมและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและแบบจำาลองทาง
คณิตศาสตร์จากงานวิจัยต่างๆและได้ทำาการจัดรูปแบบและแบ่งประเภทของปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม
2) ในบทความฉบับนี้ผู้เขียนได้นำาเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งในลักษณะต่างๆ ที่แสดง
ถึงวิธีการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งเพื่อให้ผู้ที่นำาไปใช้ได้นำาไปพัฒนาให้เป็นรูปธรรมต่อไป
3) มีการรวบรวมและวิเคราะห์จดุ เด่นจุดด้อยของวิธกี ารแก้ปญ
ั หาการเลือกสถานทีต่ ง้ั ทีเ่ หมาะสมแต่ละวิธใี นงานวิจยั
ในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเลือกสถานที่ตั้ง รวมถึงได้วิเคราะห์ถึงแนวโน้มของการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา การเลือก
สถานที่ตั้งที่ซึ่งน่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีจากแนวโน้มงานวิจัยเพื่อให้ผู้ที่นำาไปใช้ได้นำาไปพัฒนาให้เป็นรูปธรรมต่อไป
เนื้อหาของบทความในลำาดับถัดไปนี้ได้จัดรูปแบบในการนำาเสนอดังนี้ ในหัวข้อที่ 2 มีการนำาเสนอเกี่ยวกับประเภท
ของปัญหาการเลือกที่ตั้งแบบต่างๆและแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ตามการแยกประเภทในบทความวิจัยนี้และมีการวิเคราะห์
ถึงจุดเด่นจุดด้อยของแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์หากนำาไปใช้ไม่ตรงกับประเภทของปัญหา ส่วนในหัวข้อที่ 3 มีการเสนอวิธีการ
หาคำาตอบแบบฮิวริสติกส์และวิธีการเมตาฮิวริสติกแบบต่างๆซึ่งแยกตามประเภทของวิธีการและส่วนวิธีสุดท้ายในข้อ 4 เป็นการ
นำาเสนอบทสรุปและแนวทางการพัฒนางานวิจัยจากทัศนคติของผู้เขียนโดยอ้างอิงจากงานวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมใน
บทความฉบับนี้
ประเภทของปัญหาการเลือกสถานที่ตั้ง
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งสามารถจำาแนกประเภทของปัญหาได้ดังนี้
1) ปัญหาการเลือกทำาเลที่ตั้ง (Facility Location Problem: LP)
2) ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งตามลักษณะของฟังก์ชันวัตถุประสงค์( Strategic Facility Location )โดยแบ่งออก
เป็น 3 ประเภท คือ ปัญหาปกคลุม (Covering Problems) ปัญหาระยะทางเฉลี่ย (Average Distance Problems) และ
ปัญหาศูนย์กลาง (Center Problems) ซึ่งปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งแบบเฉลี่ยถูกนำาเสนอครั้งแรกโดย Hakimi.(1964) มีชื่อ
เรียกว่า P-median Problem รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของปัญหาแบบ P-median
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problem)

3) ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางยานพาหนะ (Location Routing Problem: LRP)
4) ปัญหาการเลือกสถานทีต่ ง้ั แบบหลายวัตถุประสงค์และหลายลำาดับขัน้ (Multi – stages multi objectives location

1. ปัญหาการเลือกทำาเลที่ตั้ง (Facility Location Problem: LP)
ปัญหาการเลือก ทำาเลทีต่ ง้ั หมายถึง การเลือกตำาแหน่งทีเ่ หมาะสมเพือ่ ใช้ปลูกสร้าง อาคาร โรงงาน คลังสินค้า ไว้ไนทีใ่ ด
ทีห่ นึง่ ทีไ่ ด้กาำ หนดไว้ โดยปัจจัยทีจ่ ะทำาให้ตอ้ งมีการวางแผนเลือกทำาเลทีต่ ง้ั ของโรงงานก็มอี ยูห่ ลายประการ อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุม่
คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรการผลิตและปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปัจจัยทางด้านทรัพยากรการผลิต (1) วัตถุดิบ
ประเภท ปริมาณ และ ราคา ของวัตถุดิบ (2) ตลาดสินค้า จำานวนลูกค้า จำานวนคู่แข่งขัน (3) แรงงาน ปริมาณและค่าแรงของ
แรงงาน ช่างฝีมือแรงงานกรรมกร (4) ที่ดิน ปริมาณและราคา (5) การขนส่ง จำานวนและความสะดวกของเส้นทางการขนส่งทาง
บก น้ำา และ อากาศ (6) พลังงาน ปริมาณและราคาของไฟฟ้า ก๊าซ น้ำามันเชื้อเพลิงและอื่นๆ (7) สาธารณูปโภค ปริมาณและราคา
ของน้ำาประปาโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และอื่นๆ ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม (1) การยอมรับของชุมชน ความเชื่อและหลักศาสนา
ของคนในชุมชน (2) คุณภาพของชีวิตในชุมชน สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (3) มาตรฐานค่าครองชีพ (4) ความปลอดภัยในชีวิต
และครอบครัว (5) สภาพการรวมหัวทางธุรกิจและอุตสาหกรรม สภาพการร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งอาจแบ่งได้เป็น 2 แนวทางใหญ่ๆ คือ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์
เชิงปริมาณสำาหรับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนั้นจะพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจนั้นๆ เช่น ต้นทุนค่าที่ดิน ความหนา
แน่นของแรงงานที่มีฝีมือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและภาษีบำารุงท้องที่ ทัศนคติของชุมชน เป็นต้น
Revelle & Eiselt ( 2005) ได้ระบุว่าปัญหาเลือกสถานที่ตั้งมีลักษณะเฉพาะอย่าง 4 ประการด้วยกันคือ 1ลูกค้าซึ่งมี
ตำาแหน่งแน่นอนอยู่แล้วที่ใดที่หนึ่ง หรืออยู่บนเส้นทางการขนส่ง 2โรงงานที่ต้องการหาตำาแหน่งที่ตั้ง 3 ที่ตั้งซึ่งลูกค้าและโรงงาน
ตั้งอยู่ 4 ค่าระยะทางหรือเวลาในการเดินทางระหว่างโรงงานกับลูกค้า
Minnesota Pollution Control Agency (2013) ได้จัดทำาคู่มือในการประเมินความเหมาะสมของการเลือกสถาน
ที่ตั้งของโรงงานผลิตเอทานอล (Planning and Constructing an Ethanol Plant in Minesota)โดยในคู่มือดังกล่าวระบุ
ถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกสถานที่ตั้งของโรงงานผลิต เอทานอลซึ่งประกอบด้วย (1) แหล่งน้ำาสำาหรับใช้ในกระบวนการ
ผลิต (Water supply) (2) การบำาบัดน้ำาเสียที่ออกมาจากโรงงาน(Wastewater disposal) (3) ความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบ
ทางการเกษตร ที่ใช้ผลิตเป็นเอทานอล (4) ระบบขนส่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์(Transportation) เช่นสภาพถนน สถานีรถไฟ
เป็นต้น (5) ประเภทของเชือ้ เพลิงทีใ่ ห้พลังงานในการผลิตเอทานอล (6) ทุนสนับสนุนหรือสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ (Funding and economics) เนื่องจากการจัดตั้งโรงงานในบางพื้นที่อาจมีสิทธิประโยชน์ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล
(7) ประเมินด้านผลกระทบต่อคนที่อยู่ในพื้นที่ (Local site issues) เช่น ฝุ่นจากการขนส่งวัตถุดิบเสียงจากโรงงาน กลิ่นจาก
โรงงาน ฯลฯ และ (8) ความสัมพันธ์กับชุมชน (Community relation)
รูปแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ของปัญหาการเลือกทำาเลที่ตั้ง (Facility Location Problem: LP)
Minimize
subject to
;
;

(1)
(2)
(3)
(4)
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;
;

(5)
(6)

โดยมีข้อมูลนำาเข้า คือ
wi เป็นปริมาณสินค้าหรือบริการของลูกค้าที่ตำาแหน่งที่ i
dij เป็นระยะทางระหว่างลูกค้าที่อยู่ตำาแหน่งที่ i กับสถานให้บริการที่อยู่ตำาแหน่งที่ j
sj เป็นขีดความสามารถในการให้บริการของสถานที่ให้บริการที่อยู่ตำาแหน่งที่ j และมีตัวแปรตัดสินใจ คือ
1 ถ้าเลือกที่ตั้งสถานที่ให้บริการที่ตำาแหน่ง j
X

j

0 ถ้าไม่ใช่
1 ถ้าลูกค้าที่ตำาแหน่งที่ i ได้รับบริการจากแหล่งให้บริการ
0 ถ้าไม่ใช่สถานีที่ให้บริการที่ตำาแหน่ง j
สมการเป้าหมาย (1) เป็นการหาค่าระยะทางรวมระหว่างลูกค้าและสถานที่ให้บริการ สมการข้อจำากัด (2)
เป็นข้อจำากัดในการเลือกจำานวนตำาแหน่งที่ตั้งของแหล่งให้บริการให้เท่ากับจำานวนแหล่งให้บริการที่กำาหนด (P แห่ง) สมการข้อ
จำากัด (3) รับประกันว่าลูกค้าทุกคนจะได้รับการให้บริการจากแหล่งให้บริการ สมการข้อจำากัด (4) แสดงถึงว่าลูกค้าที่ตำาแหน่ง
i จะรับบริการจากสถานที่ให้บริการที่ตำาแหน่ง j ได้ก็ต่อเมื่อตำาแหน่งที่ j มีสถานที่ให้บริการตั้งอยู่และสถานที่ให้บริการจะ
ให้บริการได้ไม่เกินขีดความสามารถในการให้บริการที่มีอยู่ ถ้าหากสถานที่ให้บริการที่พิจารณานั้นไม่มีข้อจำากัดด้านขีดความ
สามารถในการให้บริการจะแทนสมการนี้ด้วยสมการ Yij ≤ Xj ; i, j ส่วนสมการที่ (5-6) แสดงข้อจำากัดเชิงตัวเลขของตัวแปร
ในการเลือกตำาแหน่งที่ตั้งและการจัดสรรบริการจากการวิเคราะห์แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์และพิจารณาตำาแหน่งที่ตั้งใดๆบน
พื้นระนาบ ปัญหานี้เป็นปัญหาแบบเวเบอร์ (Weber Problems ) โดยที่ระยะทางระหว่างสถานีที่ให้บริการกับลุกค้า (dij) จะถูก
พิจารณาเป็นฟังก์ชน่ั ระยะทางระหว่างพิกดั บนระนาบซึง่ มีอยู่ 3 รูปแบบด้วยกันคือ แบบเส้นตรง (Rectilinear) แบบยุคลิด (Euclidean) และแบบยุคลิดยกกำาลังสอง (Squared Euclidean) ซึ่งในปัญหาการเลือกที่ตั้งของสถานที่ให้บริการ [มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมีค่าน้อยสุด ซึ่งหมายรวมถึง ระยะทาง หรือเวลาในการขนส่ง ที่มีค่าน้อยสุด
2. ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งตามลักษณะของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Strategic Facility Location)
Owen et al. (1988) ได้จำาแนกลักษณะของปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งตามลักษณะของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ออก
เป็น 3 Owen & Daskin (1988) ได้จำาแนกลักษณะของปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งตามลักษณะของฟังก์ชันวัตถุประสงค์ออก
เป็น 3 ประเภท คือ ปัญหาปกคลุม (Covering Problems) ปัญหาระยะทางเฉลี่ย (Average Distance Problems) และ
ปัญหาศูนย์กลาง (Center Problems) ซึ่งปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งแบบเฉลี่ยถูกนำาเสนอครั้งแรกโดย Hakimi (1964) มีชื่อ
เรียกว่า P-median Problem ดังภาพที่1 และแบบทางคณิตศาสตร์ของปัญหาแบบ P-median เป็นดังนี้
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ภาพที่ 1 ลักษณะเส้นทางการขนส่งของปัญหา P-median (http://www.spatialanalysisonline.com)
ดัชนี (Indices)
i
j

ลำาดับของแหล่งวัตถุดิบในการผลิต โดยที่ i = 1,2, ... ,I
ลำาดับของจุดที่มีศักยภาพในการตั้งโรงงาน โดยที่ j = 1,2, ... ,J

ตัวแปรที่ทราบค่า (Parameter)
P
เป็นจำานวนของศูนย์กระจายสินค้าที่จะตั้ง
Dij
ระยะทางระหว่างโหนดที่ i ไปยังโหนดที่ j
ตัวแปรในการตัดสินใจ (Decision Variables)
1 ถ้าเลือกที่ตั้งสถานที่ให้บริการที่ตำาแหน่ง j

0 ถ้าไม่ใช่
1 ถ้าลูกค้าที่ตำาแหน่งที่ i ได้รับบริการจากแหล่งให้บริการ

0 ถ้าไม่ใช่สถานีที่ให้บริการที่ตำาแหน่ง j
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ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่ำาสุด สมการเงื่อนไขที่ (2) เป็นการประกันว่าแหล่งวัตถุดิบ
จะส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น สมการที่ (3) เป็นการประกันว่าแหล่งวัตถุดิบจะไม่ส่งวัตถุดิบให้โรงงานที่ยัง
ไม่ได้เปิด สมการที่ (4) จำานวนโรงงานที่เปิดเท่ากับ P แห่ง สมการเงื่อนไขสุดท้าย (5) เป็นการกำาหนดตัวแปรตัดสินใจแบบ
ไบนารี่จากการวิเคราะห์ถึงรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของปัญหา P-median มีการให้ความสำาคัญในเรื่องความสามารถในการส่ง
สินค้าของจุดกระจายสินค้าที่มีจำากัด และลูกค้ามีความต้องการที่จำากัดเช่นกันศูนย์กระจายสินค้าแบบ P-median คือปัญหา
ที่เราเลือกตำาแหน่งของศูนย์กระจายสินค้าจำานวน Pแห่ง ภายในจำานวนลูกค้า n แห่ง รวมไปถึงการตัดสินใจว่าศูนย์กระจาย
สินค้าที่ถูกเลือกจะส่งสินค้าให้กับลูกค้าคนใดบ้าง โดยให้ระยะทางการขนส่งของรวมจากทุกศูนย์กระจายสินค้าให้กับลูกค้าทุก
คนสั้นที่สุดซึ่งจะสามารถเพิ่มเติมในส่วนของแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ในส่วนของค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องเช่นขนาดความจุ
ของโรงงานที่รับได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโรงงาน และปริมาณวัตถุดิบที่มีในแหล่งวัตถุดิบนั้นๆ
3. ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและการจัดเส้นทางยานพาหนะ (Location Routing Problem: LRP)
ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและจัดเส้นทางการขนส่งยานพาหนะเป็นการแก้ปัญหาที่มีจุดประสงค์เพื่อเลือกสถานที่ตั้ง
ซึ่งเป็นปัญหาหลัก แต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการจัดเส้นทางขนส่งของยานพาหนะซึ่งเป็นปัญหารองด้วย
การเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสมนั้น การให้ความสำาคัญในเรื่องของการขนส่งเป็นปัจจัยสำาคัญมาก ซึ่งจะส่งผลต่อการกำาหนดค่า
ใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็จะส่งผลให้ราคาสินค้าสูงหรือต่ำาลงได้ จึงนับได้ว่าการขนส่งถือว่าเป็นปัญหาที่
จะต้องพิจารณาระมัดระวังรอบคอบ มีเหตุผล ทั้งนี้เพราะว่าปัจจัยการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ คน เครื่องจักร อุปกรณ์
และสิ่งที่สนับสนุนการผลิตต่าง ๆ ที่จะนำาไปสู่โรงงานล้วนแต่อาศัยการขนส่งทั้งสิ้น หลังจากนั้น เมื่อโรงงานทำาการแปรรูป
วัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์ (Products) แล้วก็ต้องขนส่งสู่ตลาดอีก ปัญหาที่ต้องพิจารณาเรื่องการขนส่งก็คือ ช่วงระหว่างวัตถุดิบ
กับโรงงาน และช่วงระหว่างโรงงานกับตลาด หรือแหล่งจำาหน่าย ช่วงดังกล่าวสามารถขนส่งได้กี่วิธี ขนส่งอย่างไรจึงจะเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยที่สุด ดังนั้นการจัดการเส้นทางยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ก็เป็น
ปัญหาที่สามารถกำาหนดต้นทุนในการขนส่งให้ลดลงได้เช่นเดียวกับการเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสมจากรูปแบบปัญหาการเลือก
สถานที่ตั้งและจัดเส้นทางการขนส่งที่มีความซับซ้อน ซึ่งปัญหานี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มปัญหาประเภท Nondeterministic Polynomial-Time Hard (NP-hard) เพราะว่าเป็นการรวมปัญหา NP-Hard ทั้งสองปัญหาคือ (1) ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งและ (2)
ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งยานพาหนะรวมเข้าด้วยกัน Perl & Daskin (1985) ได้นำาเสนอการปรับปรุงแบบจำาลองทาง
คณิตศาสตร์ของ รูปแบบทางคณิตศาสตร์ของปัญหา LRP เป็นดังนี้
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ดัชนี (Indices)
i
j
k

จุดศูนย์กลางการกระจายสินค้าทั้งหมดที่เป็นไปได้
ลูกค้าทั้งหมด
ยานพาหนะทั้งหมดที่ใช้ในการขนส่งสินค้า

ตัวแปรที่ทราบค่า (Parameter)
N
จำานวนของลูกค้าทั้งหมด
Cij
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางจากจุด i ไปยังจุด j
ต้นทุนคงที่ของการสร้างศูนย์กระจายสินค้า i
Gi
Fk
ต้นทุนคงที่ของการใช้พาหนะ k
Vi
ความสามารถในการรองรับสินค้าของศูนย์กระจายสินค้า i
dj
ความต้องการของลูกค้า j
Qk
ความสามารถในการขนส่งสินค้าของพาหนะขนส่ง (หรือเส้นทาง) k
ตัวแปรในการตัดสินใจ (Decision Variables)
1 ถ้าเลือกที่ตั้งสถานที่ให้บริการที่ตำาแหน่ง j

0 ถ้าไม่ใช่
1 ถ้าเลือกที่ตั้งสถานที่ให้บริการที่ตำาแหน่ง j

0 ถ้าไม่ใช่
1 ถ้าเลือกที่ตั้งสถานที่ให้บริการที่ตำาแหน่ง j

0 ถ้าไม่ใช่
= ตัวแปรสนับสนุน (Auxiliary variable)
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (Objective Function)
(1)
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สมการข้อจำากัด (Constraints)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ (1) คือผลรวมต่ำาที่สุดจากผลบวกของต้นทุนคงที่ในการสร้างศูนย์กระจายสินค้า, ต้นทุนการ
ขนส่งและต้นทุนคงที่ในการใช้ยานพาหนะขนส่ง สมการเงื่อนไขที่ (2) เป็นการกำาหนดให้ลูกค้าแต่ละคนสามารถรับบริการได้
จากพาหนะขนส่งเพียงคนละหนึ่งคันหรือหนึ่งเส้นทางเท่านั้น สมการที่ (3) เป็นการกำาหนดเงื่อนไขว่าปริมาณของสินค้าที่พาหนะ
คันนั้นๆ รับผิดชอบจะต้องไม่เกินความสามารถในการบรรทุกสินค้า สมการที่ (4) เป็นสมการเงื่อนไขป้องกันการเกิดซับทัวร์
สมการที่ (5) เป็นเงื่อนไขที่บังคับให้พาหนะขนส่งเข้าให้บริการที่จุดใดก็ต้องออกจากจุดนั้นเสมอ สมการที่ (6) พาหนะขนส่ง
แต่ละคันสามารถทำางานให้กับศูนย์กลางการจัดส่งพัสดุเพียงแห่งเดียวเท่านั้น สมการที่ (7) เป็นเงื่อนไขด้านความสามารถใน
การรองรับความต้องการของลูกค้าของศูนย์กลางการกระจายสินค้า สมการที่ (8 และ 9) เป็นการจัดสรรลูกค้าให้เข้าใช้บริการ
ในศูนย์กระจายสินค้าได้เพียงแห่งเดียว หากมีเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างลูกค้าและศูนย์กลางการกระจายสินค้า ส่วนสมการที่
(10), (11) และ (12) เป็นการกำาหนดตัวแปรตัดสินใจแบบไบนารี่ สมการเงื่อนไขสุดท้าย (12) เป็นตัวแปรสนับสนุนที่ต้องมีค่า
เป็นเลขบวกเท่านั้น
Wu et al. (2002) ได้ระบุถึงรูปแบบของตัวแบบคณิตศาสตร์ของปัญหานี้ว่า โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย (1)
จำานวนสถานที่ตั้ง (2) ความต้องการสินค้าของลูกค้า (3) จำานวนสถานที่ตั้งของจุดที่น่าจะตั้งศูนย์กระจายสินค้าและ (4) ชนิด
และขนาดของยานพาหนะ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถหาหรือกำาหนดได้ ส่วนการวางแผนการกระจายสินค้า และจัดเส้นทางการ
ขนส่งนั้น จะต้องได้รับการออกแบบเพื่อ (1) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย (2) ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับการจัดส่ง
สินค้า โดยยานพาหนะหนึ่งคันอย่างแน่นอน (3) ความต้องการโดยรวมในแต่ละเส้นทาง จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับความจุของ
ยานพาหนะที่ได้รับมอบหมายให้ไปในเส้นทางนั้นๆ (4) แต่ละเส้นทางจะต้องเริ่มและจบที่ศูนย์กระจายสินค้าเดียวกัน ตามที่
ได้ออกแบบไว้ Wu et al. (2002) ได้ทำาการทดลองวิธีผสมผสานระหว่างวิธีทาบูเซิร์ช (Tabu Search) กับวิธีการเลียนแบบ
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การอบอ่อน (Simulate Annealing) เพื่อแก้ปัญหาการเลือกสถานตั้งและจัดเส้นทางการขนส่งโดยแบ่งการทำางานออกเป็นสอง
เฟสคือ (1) เฟสของการเลือกสถานที่ตั้ง (2) เฟสของการจัดเส้นทางการขนส่ง แล้วทำาการเปรียบเทียบคำาตอบที่ได้และเวลาที่ใช้
ในการคำานวณกับงานของ Perl & Daskin (1985) ซึ่งได้แบ่งการแก้ปัญหาออกเป็นสามเฟส ผลการทดลองพบว่ามีวิธีการเลียน
แบบการอบอ่อนสามารถให้คำาตอบที่ดีกว่า Saving Method และยังใช้เวลาในการคำานวณน้อยกว่าอีกด้วย เนื่องจากมีการลด
ขั้นตอนในการคำานวณลงจากเดิม
สุพรรณ สุดสนธิ์ และสมบัติ สินธุเชาวน์ (2549) ได้ประยุกต์วธิ กี ารหาคำาตอบโดยวิธอี ลั กอริทมึ เชิงพันธุกรรม (Generic
algorithm: GA) สำาหรับปัญหาการตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าและการคัดเลือกสินค้าให้กับศูนย์กระจายสินค้า
แบบสมดุลความต้องการสินค้า พบว่าฮิวริสติกที่พัฒนาขึ้นมา สามารถค้นหาผลลัพธ์จากปัญหาได้ในระดับที่น่าพอใจ ถ้าเป็น
ปัญหาขนาดของลูกค้าไม่เกิน 20 ราย จะพบผลลัพธ์เป็นคำาตอบที่ดีที่สุด แต่ถ้าปัญหามีขนาดใหญ่ขึ้น ค่าเปอร์เซ็นต์ความผิด
พลาดจะมากขึ้นตามลำาดับ ระดับพารามิเตอร์ตวั ดำาเนินการจะเปลีย่ นแปลงไปตามขนาดของปัญหาและมีผลโดยตรงกับระดับเวลา
ทีใ่ ช้ประมวลผลเพิ่มมากขึ้น
จากการวิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการเลือกที่ตั้งและจัดการเส้นทางพอที่จะสรุปได้ว่ารูปแบบของ
ปัญหาการเลือกสถานที่และจัดเส้นทางการขนส่งของยานพาหนะ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ตามโครงสร้างของปัญหา ชนิดของ
ข้อมูล ช่วงเวลาในการวางแผน วิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหา ฟังก์ชันวัตถุประสงค์ จำานวนศูนย์กระจายสินค้า โครงสร้างของ
เส้นทาง ฯลฯ ผู้ศึกษาวิจัยปัจจุบันส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของการหาที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า เพื่อที่จะส่งสินค้าไปยังลูกค้า
จำานวนหนึ่ง โดยมีลักษณะของข้อมูลเป็นแบบดีเทอร์มินีสติก และใช้วิธีการแบบฮิวริสติก ในส่วนของวิธีการแก้ปัญหาแบบทาง
ตรง (Exact Method) จะมีข้อจำากัดในการเลือกของขนาดปัญหา โดยสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีทางตรงจะเหมาะสมกับปัญหา
ที่มีขนาดเล็ก หรือมีจำานวนลูกค้าไม่เกิน 40 ราย ดังนั้นวิธีฮิวริสติกจึงถูกนำามาใช้ในการแก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่และมีความซับ
ซ้อนมากขึ้น โดยวิธีฮิวริสติกสำาหรับการแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้ง และการจัดเส้นทางการขนส่งของยานพาหนะ สามารถ
แบ่งได้เป็น 4 วิธีการหลักๆ คือ (1) การแก้ปัญหาแบบลำาดับขั้น (Sequential methods) เป็นวิธีแก้ปัญหาตามองค์ประกอบ
ของปัญหา ซึ่งหมายถึงการจัดแยกปัญหาขนาดใหญ่ออกเป็นปัญหาขนาดเล็ก หรือโดยทั่วไปเรียกว่า “Cluster first and route
second” (2) การแก้ปัญหาแบบจัดกลุ่ม (Cluster-based method) เช่น เซตที่ 1 เป็นเซตของลูกค้ากับศูนย์กระจายสินค้าที่ถูก
เลือกให้เปิดดำาเนินงาน อาศัยหลักการแบ่งกลุ่มหลักการเพื่อนบ้านใกล้เคียง (Nearest Neighborhood Search) เซตที่ 2 จะ
แบ่งกลุ่มเซตจากเซตที่ 1 ออกเป็นสับเซตเล็กๆ คือเซตลูกค้าที่ถูกกำาหนดหรือเลือกให้ใช้พาหนะขนส่งบนเส้นทางเดียวกัน ต่อ
จากนัน้ ก็จะทำาการแก้ปญ
ั หาแต่ละกลุม่ เซต วิธกี ารของ Clustering based จะมีลกั ษณะคล้าคลึงกับวิธี Sequential Methods
คือ ไม่มีการพิจารณาผลลัพธ์ย้อนกลับในการแก้ปัญหาระหว่างสองปัญหาย่อย (คำาตอบที่ได้จากปัญหาแรกจะไม่ถูกนำากลับ
ไปใช้กับปัญหาที่สอง) จะถูกทีละปัญหานั่นเอง (3) การแก้ปัญหาแบบทำาซ้ำา (Iterative method) เป็นวิธีการแก้ปัญหา แบบ
การแยกย่อยปัญหาขนาดใหญ่ออกเป็นปัญหาขนาดเล็ก ปัญหาสถานที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าและปัญหาการจัดเส้นทางสำาหรับ
พาหนะขนส่งนี้จะแยกปัญหาออกเป็น 2 ปัญหาย่อย จากนั้นก็จะนำาวิธีการของ Iterative มาแก้ปัญหาทีละปัญหา ซึ่งคำาตอบ
ที่ได้จากขั้นตอนแรก จะส่งผลถึงการแก้ปัญหาของเฟสอื่นๆ ด้วย จุดสำาคัญของการแก้ปัญหานี้กับวิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีของ
Iterative จะต้องทราบว่าจุดไหนบ้างที่จะต้องเชื่อมโยงกันระหว่างเฟสแรกกับเฟสอื่นๆ เพื่อส่งผลคำาตอบที่ดีขึ้นในทุกๆ รอบ
กระทำาซ้ำา และ (4) การแก้ปัญหาแบบลำาดับชั้น (Hierarchical method) คือวิธีการของฮิวริสติกที่ใช้ในการแก้ปัญหาแบบ
ลำาดับชั้น เช่น การแก้ปัญหาหลักและปัญหารอง ทั้งสองปัญหาจะมีผลสืบทอดซึ่งกันและกัน เช่น การแก้ปัญหาสถานที่ตั้งศูนย์
กระจายสินค้า (Location Problem) ไปจนจบกระบวนการเสียก่อนแล้วค่อยทำาการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางสำาหรับพาหนะ
ที่เป็นปัญหารอง แล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง การเริ่มต้นใหม่ในรอบกระทำาซ้ำานี้จะถูกแก้ไขคำาตอบใหม่ให้ดีขึ้น
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และทำาไปจนกระทั่งครบเงื่อนไขในการหยุดที่ตั้งไว้แล้วจึงค่อยส่งผลลัพธ์ที่ได้ออกมา ซึ่งมีผู้วิจัยหลายท่านเชื่อว่าเป็นวิธีการที่
สามารถพัฒนาคำาตอบให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ ตามลำาดับ
4. ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้งแบบหลายวัตถุประสงค์และหลายลำาดับขั้น (Multi – stages multi objectives
location problem)
โดยปกติการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์หลักเพี่อ ลดต้นทุนในการขนส่ง ลดขนาดของพาหนะ ลดเวลา
ของการขนส่ง เพิ่มผลกำาไรในด้านการดำาเนินการ ซึ่งบางทีวัตถุประสงค์ของการลดต้นทุนก็ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา
ปัญหาด้านโลจิสติกส์ได้ จึงมีการนำาเอาวัตถุประสงค์อื่นๆ มาประกอบเพื่อการตัดสินใจ ในด้านโลจิสติกส์ ดังนั้นจึงด้องมีการ
เปลี่ยนปัญหาให้เป็นแบบหลายวัตถุประสงค์ ( Multi-objective)
Budadee et al. (2008) ได้ทำาการศึกษาการเลือกสถานที่ตั้งโรงงานเอทานอลที่ใช้ชานอ้อยซึ่งเป็นของเหลือจาก
กระบวนการผลิตน้ำาตาล โดยมองถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพบว่าการใช้ชานอ้อยในการ
ผลิตเอทานอลมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นัทธพงศ์ นันทสำาเริง (2552) ได้ศึกษาปัญหาเลือกสถานที่ตั้งโรงงานเอทานอลจากวัตถุดิบชานอ้อย แบบหลาย
วัตถุประสงค์ ซึ่งได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าการให้น้ำาหนักของสมการเป้าหมายที่ต่างกัน
จะส่งผลให้การเปิดโรงงานเอทานอลในพื้นที่และจำานวนที่ต่างกันปัญหาการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์แบบหลายวัตถุประสงค์ได้
ถูกนำาไปประยุกต์ในหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็น
1) การขยายปัญหาขอบเขตปัญหาดั้งเดิมเพื่อให้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น เพิ่มวัตถุประสงค์ด้านเวลา
หรือวัตถุประสงค์ด้านความพึงพอใจของลูกค้า
2) ประยุกต์ปัญหาเข้ากับกรณีศึกษาจริง เช่น ปัญหาการหาที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม อาจจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่เพิ่ม
ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่ด้วย
โดยทั่วไปแล้วการตัดสินใจด้านโลจิสติกส์อาจมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียว เช่น เพื่อลดระยะทางในการขนส่ง ลด
เวลาในการขนส่ง ลดขนาดของยานพาหนะ หรือเพิ่มผลกำาไรจากการดำาเนินการ เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากเป็นการตัดสินใจใน
วัตถุประสงค์ที่มากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ (Multiple objective) สิ่งที่มักเกิดขึ้นก็คือวัตถุประสงค์บางอย่างจะเกิดความขัดแย้ง
กันเองภายใน ดังนั้น จึงต้องมีการเปลี่ยนมุมมองของปัญหาให้เป็นแบบหลายวัตถุประสงค์ (Multiobjective)
Jezefowiez et al. (2008) ได้ระบุรูปแบบหลายวัตถุประสงค์ (Multiple-objective problem; MOP) ไว้ดังแสดง
ในสมการ (18)
(1)
เมื่อ

n
x
D
F(x)

=
=
=
=

จำานวนวัตถุประสงค์ของปัญหา สำาหรับปัญหาแบบหลายวัตถุประสงค์ n > 2
(x1,x2,...,xr) เป็นเวคเตอร์ของตัวแปรตัดสินใจ
พื้นที่ของคำาตอบที่เป็นไปได้
เวคเตอร์ของวัตถุประสงค์

จากการวิ เ คราะห์ แ ละทบทวนวรรณกรรมพบว่ า การหาคำา ตอบที่ไ ด้ จ ากการแก้ ปัญ หาการตั ด สิ น ใจแบบหลาย
วัตถุประสงค์จะอยูใ่ นรูปของเซตของพาเรโต (Pareto set) โดยในการแก้ปญ
ั หาจะกระทำาได้สามแนวทางคือ (1) แนวทาง a priori
ซึ่งผู้ตัดสินใจจะกำาหนดความสำาคัญของแต่ละวัตถุประสงค์ไว้ตั้งแต่เริ่มต้น (2) แนวทาง interactive ซึ่งผู้ตัดสินใจจะเลือก
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ให้ความสำาคัญของแต่ละวัตถุประสงค์ระหว่างกระบวนการแก้ปัญหากำาลังดำาเนินการอยู่ และ (3) แนวทาง a posteriori ซึ่ง
เซตของคำาตอบที่เป็นไปได้ทั้งหมดจะได้รับนำาเสนอเพื่อให้ผู้ตัดสินใจเลือกและได้ถูกนำาไปประยุกต์ในหลายทางด้วยกัน ไม่ว่า
จะเป็น (1) การขยายปัญหาขอบเขตของปัญหาดั้งเดิม เพื่อให้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น เพิ่มวัตถุประสงค์ด้านเวลา
(Time window) หรือวัตถุประสงค์ด้านความพึงพอใจของลูกค้า (Customer satisfaction) เป็นต้น และ (2) การประยุกต์
ปัญหาเข้ากับกรณีศึกษาในชีวิตจริง (Real-life cases) เช่น ปัญหาการขนส่งวัตถุอันตรายซึ่งจะมีวัตถุประสงค์ด้านความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วย เป็นต้น
วิธีการหาคำาตอบแบบฮิวริสติกและวิธีการเมตาฮิวริสติก (Heuristic Optimization and Meta-Heuristic Optimization)
วิธีฮิวริสติก หมายถึง วิธีการคิดค้นขึ้นมา เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งไม่มีแบบแผนที่
แน่นอนตายตัว โดยการสร้างฮิวริสติกนั้นมักต้องอาศัยความเข้าใจและประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหานั้นๆ เป็นอย่างดี ดังนั้น
วิธีฮิวริสติกที่ ใช้ในการแก้ปัญหาหนึ่งอาจไม่สามารถนำาไปใช้แก้ไขปัญหาอีกปัญหาหนึ่งได้ และไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะได้
คำาตอบที่ดีที่สุดหรือคำาตอบที่เท่ากันทุกครั้ง แต่สามารถได้คำาตอบในเวลาที่รวดเร็ว หรือสามารถแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนจน
ไม่สามารถเขียนเป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์ได้ วิธีฮิวริสติกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของวิธีการในการสร้างคำาตอบ
ให้แก่ (1) วิธีฮิวริสติกแบบสร้างคำาตอบ วิธีนี้จะเริ่มสร้างคำาตอบโดยเริ่มจากการค่อยๆ เพิ่มลูกค้าในเส้นทางทีละรายหรือเพิ่ม
โหนดทีละโหนด จนประกอบกันเป็นคำาตอบที่สมบรูณ์ เช่น วิธี Saving, Matching Based, Nearest Insertion, Nearest
Neighbor เป็นต้น (2) วิธีฮิวริสติกแบบค้นหาคำาตอบใกล้เคียง (Neighbourhood Search Heuristic) เป็นวิธีสร้างคำาตอบ
ขึ้นมาคำาตอบหนึ่งที่ไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไขแล้วนำาคำาตอบนั้นมาทำาการสลับตำาแหน่งไปเรื่อย ๆ เพื่อหาคำาตอบที่ดีกว่าคำาตอบเดิม
ตามรอบที่กำาหนดที่ได้ออกแบบไว้ เช่น วิธี Cluster First-Route Second, วิธี Route First- Cluster second, Sweep, วิธี
Petal เป็นต้น ตัวอย่างของวิธีฮิวริสติกที่นิยมใช้ในงานวิจัยโลจิสติกส์ เช่น วิธี Saving วิธี Matching Based วิธี Nearest
Insertion วิธี Nearest Neighbor และวิธี Local Search เป็นต้น ดังนั้นวิธีฮิวริสติกจึงถูกพัฒนาให้มีความยืดหยุ่น รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรียกว่า เมต้าฮิวริสติก (Meta-Heuristic)
Blum & Fouldm (2003) ได้สรุปหลักการเบื้องต้นของเมต้าฮิวริสติกไว้ว่า (1) เมต้าฮิวริสติกมีระเบียบวิธีในการ
ค้นหาคำาตอบที่ดีภายในเซตของคำาตอบที่เป็นไปได้ (2) เมต้าฮิวริสติกมีจุดประสงค์เพื่อหาคำาตอบที่ดีที่สุดหรือคำาตอบที่ใกล้
เคียงที่ดีที่สุด ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (3) วิธีเมต้าฮิวริสติกอาจมีทั้งแบบซับซ้อนและไม่ซับซ้อน เช่น วิธีโลคอล เซิร์ซ (Local Search) วิธีระบบมด (Ant System) วิธีทางพันธุกรรม (Genetic Algorithm) วิธีการค้นหาต้องห้าม (Tabu Search)
และวิธีเลียนแบบการอบอ่อน (Simulated Annealing) เป็นต้น (4) เมต้าฮิวริสติกอาจเกิดจากการรวมหลากหลายวิธีเทคนิค
เพื่อค้นหาคำาตอบที่ดีที่สุดภายในพื้นที่คำาตอบที่เป็นไปได้ (5) เมต้าฮิวริสติกมีระเบียบขั้นตอนที่แน่นอนแต่สามารถปรับเปลี่ยน
ในรายละเอียดเมื่อนำาไปใช้แต่ละปัญหา (6) เมต้าฮิวริสติกบางประเภทมีการใช้ความจำาชั่วคราวมากขึ้น ในการจดจำาคำาตอบเดิม
เพื่อให้การค้นหาคำาตอบที่ไม่ซ้ำาที่เดิมนอกจากนี้ ยังได้เสนอการแบ่งเมต้าฮิวริสติกไว้ 6 ประเภทดังนี้ (1) เมต้าฮิวริสติกที่เกิด
จากแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ได้แก่ วิธีระบบมด (Ant System) วิธีทางพันธุกรรม (Genetic Algorithm) วิธีเลียนแบบ
การอบอ่อน (Simulated Annealing) และวิธีการเกาะกลุ่มประชากรแบบ PSO (Particle Swarm Optimization) เป็นต้น
(2) เมต้าฮิวริสติกที่ไม่ได้เกิดจากแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ได้แก่ วิธีการค้นหาต้องห้าม (Tabu Search) เป็นต้น (3) เมต้า
ฮิวริสติกแบบใช้ประชากรคือในหนึ่งรอบของการค้นหาคำาตอบจะได้คำาตอบมากกว่าหนึ่งคำาตอบให้เลือก เช่น วิธีระบบมด (Ant
System) วิธีทางพันธุกรรม (Genetic Algorithm) วิธีการลอกแบบ (Memetic Algorithm) และวิธีการเกาะกลุ่มประชากร
แบบ PSO (Particle Swarm Optimization) เป็นต้น (4) เมต้าฮิวริสติกแบบไม่ใช้ประชากร คือในหนึง่ รอบของการค้นหาคำาตอบ
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จะได้คำาตอบออกมาเพียงหนึ่งคำาตอบเท่านั้น เช่น วิธีเลียนแบบการอบอ่อน (Simulated Annealing) วิธีการค้นหาต้องห้าม
(Tabu Search) และวิธีการค้นหาในพื้นที่คำาตอบที่เป็นไปได้ในแบบวนซ้ำา (Iterate Local Search) เป็นต้น (5) เมต้าฮิวริสติก
แบบสมการเป้าหมายคงที่ คือในหนึ่งรอบของการคำานวณอาจมีการเปลี่ยนแปลงสมการเป้าหมาย เพื่อให้ได้คำาตอบใหม่ๆ เกิด
ขึ้น เช่น วิธี Guided Local Search เป็นต้น (6) เมต้าฮิวริสติกแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงสมการเป้าหมาย เช่น วิธีระบบมด
(Ant System) วิธีทางพันธุกรรม (Genetic Algorithm) วิธีเลียนแบบการอบอ่อน (Simulated Annealing) และวิธีการลอก
แบบ (Memetic Algorithm) เป็นต้น
จากการศึกษาวิเคราะห์และทบทวนวรรณกรรมแล้วพบว่า การใช้วธิ ฮี วิ ริสติก ด้วยวิธตี า่ งๆ สามารถทีจ่ ะแก้ไขปัญหา
การเลือกสถานทีต่ ง้ั ในแต่ละแบบได้เช่นแก้ปญ
ั หาจุดกระจายสินค้าและจัดเส้นทางการขนส่ง วิธกี ารต่างๆ ล้วนมีขอ้ ดีและข้อเสีย
แตกต่างกัน และมีความเหมาะสมกับปัญหาในแต่ละแบบส่วนมากแล้วทีน่ ยิ มใช้กนั มากเช่น (1) วิธฮี วิ ริสติกแบบสร้างคำาตอบ วิธี
นี้จะเริ่มสร้างคำาตอบโดยเริ่มจากการค่อยๆ เพิ่มลูกค้าในเส้นทางทีละรายหรือเพิ่มโหนดทีละโหนด จนประกอบกันเป็นคำาตอบ
ที่สมบรูณ์ เช่น วิธี Saving, Matching Based, Nearest Insertion, Nearest Neighbor เป็นต้น (2) วิธีฮิวริสติกแบบ
ค้นหาคำาตอบใกล้เคียง (Neighbourhood Search Heuristic) เป็นวิธีสร้างคำาตอบขึ้นมาคำาตอบหนึ่งที่ไม่ขัดแย้งกับเงื่อนไข
แล้วนำาคำาตอบนั้นมาทำาการสลับตำาแหน่งไปเรื่อย ๆ เพื่อหาคำาตอบที่ดีกว่าคำาตอบเดิม ตามรอบที่กำาหนดที่ได้ออกแบบไว้ เช่น
วิธี Cluster First-Route Second, วิธี Route First- Cluster second, Sweep, วิธี Petal เป็นต้น ตัวอย่างของวิธีฮิวริสติก
ที่นิยมใช้ในงานวิจัยโลจิสติกส์ เช่น วิธี Saving วิธี Matching Based วิธี Nearest Insertion วิธี Nearest Neighbor และ
วิธี Local Search เป็นต้น ดังนั้นวิธีฮิวริสติกจึงถูกพัฒนาให้มีความยืดหยุ่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรียกว่า
เมตาฮิวริสติก (Meta-Heuristic)
เมตาฮิวริสติก (Meta-heuristic) เป็นฮิวริสติกแบบมาตรฐานที่มีความยืดหยุ่นมาก และสามารถดัดแปลงเพื่อใช้ใน
การหาคำาตอบของปัญหาการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เมตาฮิวริสติกมีระเบียบวิธีการหาคำาตอบที่ดีภายใน
เซตคำาตอบที่เป็นไปไม่ได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคำาตอบที่ดีภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งมีหลายวิธี เช่น Local Search, Ant
System, Genetic algorithm, Tabu Search, Simulated annealing, Iterated Local Search เป็นต้น เมต้าฮิวริสติกอาจ
เกิดจากการรวมหลากหลายเทคนิคเพื่อค้นหาคำาตอบที่ดีทีสุดภายในคำาตอบที่เป็นไปได้
สุพรรณ สุดสนธิ์ และคณะ (2550) ประยุกต์ใช้วิธีการหาคำาตอบโดยใช้วิธี อาณานิคมมดและขั้นตอนการปรับปรุงคำา
ตอบ เพื่อแก้ไขปัญหาการเลือกตัง้ ทีต่ ง้ั ศูนย์กระจายสินค้าแบบหลายแห่งและจัดการเส้นทางการขนส่ง จากการใช้วธิ ดี งั กล่าวพบ
ว่าคำาตอบและเวลาในการหาคำาตอบมีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
Clarke & Wright (1964) (1964) ทำาการจัดเส้นทางการเดินรถที่มีหลายขนาดโดยส่งสินค้าออกจากศูนย์กระจาย
สินค้าเพียงแห่งเดียว ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการทางฮิวริสติกจัดเรียงลำาดับของค่าประหยัด (Saving) และเชื่อมเส้นทางต่างๆเข้าด้วย
กันทำาให้ทราบจำานวนรถบรรทุกที่ต้องการใช้และปริมาณสินค้าในแต่ละคัน
Christophides et al. (1969) เสนอวิธีปรับปรุงเส้นทาง ภายหลังจากได้เส้นทางเบื้องต้น ผู้วิจัยได้เสนอการปรับปรุง
เส้นทางด้วยการแลกเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้ได้ระยะทางใหม่ที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยกว่าค่าเดิม โดยมีการเริ่มต้นจากการสมมติ
เส้นทางเริ่มต้นขึ้นมาแล้วค่อยปรับปรุงจนกระทั่งได้เส้นทางที่ดีที่สุด
จากการศึกษาวิเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรมแล้วพบว่า เมตาฮิวริสติก (Meta-heuristic) เป็นฮิวริสติกแบบ
มาตรฐานที่มีความยืดหยุ่นมาก และสามารถดัดแปลงเพื่อใช้ในการหาคำาตอบของปัญหาการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ เมตาฮิวริสติกมีระเบียบวิธีการหาคำาตอบที่ดีภายในเซตคำาตอบที่เป็นไปไม่ได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาคำาตอบที่ดี
ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งมีหลายวิธี เช่น Local Search, Ant System, Genetic algorithm, Tabu Search,
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Simulated annealing, Iterated Local Search เป็นต้น เมตาฮิวริสติกอาจเกิดจากการรวมหลากหลายเทคนิคเพือ่ ค้นหาคำาตอบ
ที่ดีทีสุดภายในคำาตอบที่เป็นไปได้และให้เวลาในการหาคำาตอบที่เร็วขึ้น
สรุปและแนวทางในการพัฒนางานวิจัย
การแก้ปัญหาการเลือกสถานที่ตั้ง เป็นการกำาหนดจำานวน ขนาด และตำาแหน่งที่ตั้ง พร้อมทั้งจัดสรรการให้บริการจาก
สถานที่ให้บริการเหล่านี้ไปยังลูกค้าทั้งที่อยู่ภายในองค์กรเดียวกันและภายนอกองค์กร เพื่อให้ต้นทุนการขนส่ง ระยะทางหรือ
ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าหรือบริการน้อยที่สุดแนวทางในการแก้ปัญหาที่เป็นที่นิยม ก็คือ การแก้ปัญหาด้วยเทคนิคการ
วิจัยดำาเนินงาน โดยวิธีนี้จะจำาลองปัญหาและเงื่อนไขในการตัดสินใจในสถานการณ์จริงให้อยู่ในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ จาก
นั้นใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์แก้สมการเพื่อหาคำาตอบให้กับปัญหาจริงต่อไป เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการตั้งสถานที่ให้บริการ
และเงื่อนไขข้อจำากัดต่าง ๆที่แต่ละองค์กรนำามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกตำาแหน่งที่ตั้งของสถานที่ให้บริการไม่เหมือนกัน
จึงทำาให้แบบจำาลองทางคณิตศาสตร์ของปัญหามีความหลากหลายและวิธีการในการแก้ปัญหานั้นแตกต่างกันออกไปโดยทั่วไป
แล้วปัญหา LP เกือบทุกประเภท จัดเป็นปัญหาเอ็นพีแบบยาก (NP-hard) ดังนั้นการพัฒนาวิธีแก้ปัญหาจึงแบ่งออกเป็นสองรูป
แบบ คือ การพัฒนาวิธีฮิวริสติกส์ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการคำานวณน้อยกว่า แต่ให้คุณภาพของคำาตอบด้อยกว่าวิธีการหาคำาตอบที่
ดีที่สุด(Exact Algorithm) และ การพัฒนาวิธีการหาคำาตอบที่ดีที่สุดสำาหรับปัญหา LP ที่มีคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specific Problems) ซึ่งให้คำาตอบที่ดีที่สุด (Optimal Solution) งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบแรก มี
งานวิจัยจำานวนน้อยมากที่จะพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบที่สอง เนื่องจากความยากและความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์ของ
ปัญหา ทำาให้ยังคงมีหัวข้อของงานวิจัยที่น่าสนใจเหลืออยู่มากอีกทั้งการพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบแรกต้องมีการตรวจ
สอบคุณภาพของคำาตอบโดยเทียบกับคำาตอบของวิธีการหาคำาตอบที่ดีที่สุดดังนั้นวิธีการหาคำาตอบที่ดีที่สุดจึงมีความสำาคัญที่
ควรศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งปัญหา LPนั้นมีความหลากหลายเนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ในการตั้งสถานที่ให้บริการสภาวการณ์ในการตัดสินใจ (ภายใต้ความแน่นอน ความเสี่ยง หรือความ
ไม่แน่นอนของข้อมูลนำาเข้า)
2. ช่วงระยะเวลาที่พิจารณาความเหมาะ-สมของสถานที่ให้บริการ
3. จำานวนสถานที่ให้บริการที่พิจารณา
4. รูปแบบการพิจารณาตำาแหน่งที่จะเป็นสถานที่ตั้ง (เป็นทำาเลที่ตั้งที่ถูกคัดเลือกมาก่อนเบื้องต้น หรือ เป็นตำาแหน่ง
ใด ๆ บนพื้นระนาบ)
5. รูปแบบการให้บริการลูกค้า (ลูกค้าสามารถรับบริการได้จากแหล่งให้บริการแห่งเดียวหรือหลายแห่ง)
6. ความหลากหลายของประเภทสินค้าที่สถานที่ให้บริการจะสามารถให้บริการได้
แต่จากการศึกษาพบว่าปัจจัยหลักที่มีผลอย่างมาก ต่อแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์และวิธีการแก้ปัญหา คือ
สามปัจจัยแรก โดยหากใช้ปัจจัยดังกล่าวในการแบ่งประเภทปัญหาจะแบ่งได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ปัญหาการเลือก
ตำาแหน่งที่ตั้งแบบดีเทอร์มินิสติก แบบพลวัต แบบสโตแค-สติก และแบบโรบัสสำาหรับผู้ที่สนใจในการหาวิธีเพื่อแก้ปัญหาการ
เลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสมนั้นจะต้องทำาการศึกษาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ปัญหาของการเลือกที่ตั้งว่าเป็นแบบใด การออกแบบ
ของตัวแบบคณิตศาสตร์ที่เหมาะสม และควรจะศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการจัดเส้นทางการขนส่ง การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
หาคำาตอบของฮิวริสติกและเมตาฮิวริสติกให้มีการหาค่าคำาตอบที่ได้ค่าคำาตอบที่ดีและเร็วมากขึ้นและการออกแบบอัลกอริทึมใน
ขนาดปัญหาต่างๆให้มีประสิทธิผลที่ดีในการแก้ปัญหาทั้งในแง่ของคำาตอบที่ได้และเวลาที่ใช้ในการหาคำาตอบอีกด้วย
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