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การปรับปรุงระบบการเดินทางพนักงานขายแบบเพ่ือนบานใกลสุดดวยเทคนิคการ
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Improvement of Nearest Neighbor Travel Salesman Problem by using 2-

opt technique  
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บทคัดยอ  

 การขนสงของท่ีตองจอดแวะแตละสถานท่ีเปนจํานวนมากในแตละเท่ียว ลําดับการจอดแวะท่ีดีมีผลตอ

ระยะทาง ในทางคอมพิวเตอรกิจกรรมสอดคลองกับทฤษฎีในทางคอมพิวเตอรเรื่องปญหาการเดินทางของพนักงานขาย 

หรือท่ีรูจักกันดีในช่ือ Travelling Salesman Problem (TSP) ซึ่งเปนปญหาเก่ียวกับกราฟท่ีใชหาวงจร Hamiltonian 

ท่ีสั้นท่ีสุด TSP ถูกจัดอยูในกลุม NP-Hard หรือปญหาไมสามารถหาคําตอบถูกดีท่ีสุดไดในเวลาอันรวดเร็ว การ

แกปญหา Travelling Salesman Problem ในปจจุบันนิยมใช  Heuristic Algorithm มากข้ึน ถึงวาจะเปนท่ีไมได

ใหผลลัพธท่ีดีท่ีสุด แตเปนเพราะ Heuristic Algorithm น้ันสามารถใหคําตอบในชวงเวลาท่ีรวดเร็วและไมตองรอคอย

นาน ทําซ้ําได Nearest Neighbor Algorithm เปนหน่ึงใน Heuristic Algorithm ท่ีงายท่ีสุดและตรงไปตรงมาท่ีสุด แต

ตัวของ  Nearest Neighbor Algorithm เองก็ยังมีปญหาท่ีตองแกไขตามมาอีกน่ันคือการตัดกันของเสนทาง ดังน้ันใน

งานวิจัยน้ีจึงเปนการปรับปรุงระบบการเดินทางพนักงานขายแบบเพ่ือนบานใกลสดุดวยเทคนิคการเคลื่อนยายแบบ 2-

opt ซึ่งจะเปนการจัดการขอเสียของ Nearest Neighbor Algorithm  ผลการทดสอบของระบบในงานวิจัยน้ีแบง

ออกเปน 2 ดาน คือ ดานระยะเวลาในการประมวลผลของระบบ Nearest Neighbor Algorithm  บนตําแหนงตางๆ 

จํานวน 1,000 ตําแหนงไดภายในระยะเวลาไมเกิน 5 – 6 วินาที แตเมื่อรวมเทคนิค 2-opt ไปดวยก็จะใชเวลาเยอะข้ึน 

สําหรับในดานการตัดกันของเสนทางเมื่อใชเทคนิค 2-opt การตัดกันของเสนทางจะลดลงหรือไมมีเลยในบางกรณี 

คําสําคัญ: ปญหาการเดินทางของพนักงานขาย, เพ่ือนบานใกลสุด, ข้ันตอนวิธี, การตัดกันของเสนวงจร, 2-opt 

 

Abstract  

 Transportation that have a lot of visited points in each trip. Ordering visited points affects 

the distance. In the computer science, this problem is called as travel salesman problem, which is a 

problem with the graph used to find the shortest Hamiltonian circuit. The TSP is classified as NP-Hard 

problem cannot be answered in the best possible time. Today, Heuristic algorithms are used, even 

though they are not the best algorithms, but the Heuristic algorithm can provide answers in a 

acceptable time and without long waiting, we can repeat this process as often as we can. Nearest 

neighbor algorithm is one of the most simple and straightforward heuristic algorithm, but the nearest 
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neighbor algorithm sometimes produces the intersection of routes. Therefore, in this research, it is to 

improve the traveling system of the nearest neighbor salesman with 2-opt moving technique which 

will manage the disadvantage of the nearest neighbor algorithm. The test results of the system in this 

research are divided into 2 aspects. Is the period of processing of the Nearest Neighbor algorithm 

aspect on 1,000 positions, the system process within a period of not more than 5 - 6 seconds, but 

when combined with 2-opt technique, it will This time much more For the intersection of routes 

when using the 2-opt technique, the intersection of the route will be reduced or none at all in some 

cases. 

 

Keywords: Travel Salesman Problem, Nearest Neighbor, Algorithm, Cross-line Circuit, 2-opt 

  

ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

 ปจจุบันการขนสงเปนสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจตางๆ การขนสงบางรูปแบบหากมีการวางแผนการ

ขนสงท่ีดีจะชวยลดตนทุนไดมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสงของท่ีตองจอดแวะแตละสถานท่ีเปนจํานวนมากในแตละ

เท่ียว การขนสงชนิดน้ีลําดับการจอดแวะท่ีดีมีผลตอระยะทาง ซึ่งจะมีผลตอตนทุนการบริหารจัดการ ในกิจกรรมการจัด

แผนการขนสงของบริษัทเอกชนช้ันนํา การจัดแผนการขนสงท่ัวไปยังคงใชทักษะสวนบุคคลของคนในพ้ืนท่ีมาจัดการ

การขนสง ซึ่งมักใชเวลาจัดการในระดับนาทีหรือช่ัวโมง บริษัทดังกลาวอาจตองการระบบซึ่งสามารถจัดการปญหา

เหลาน้ีไดเร็วข้ึน  

 ในทางคอมพิวเตอรเรื่องราวท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตนสอดคลองกับทฤษฎีในทางคอมพิวเตอรเรื่องปญหา

การเดินทางของพนักงานขาย หรือท่ีรูจักกันดีในช่ือ Travelling Salesman Problem (TSP) ซึ่งเปนปญหาเก่ียวกับ

กราฟท่ีใชหาวงจร Hamiltonian ท่ีสั้นท่ีสุด (Beardwood, 1959) โดยสมมติวาในกราฟมีโหนดอยูจํานวนหน่ึง จากน้ัน

ใหหาเสนทางท่ีสามารถแวะทุกโหนดไดโดยท่ีไมซ้ําโหนดเดิมยกเวนโหนดแรกสุดท่ีอนุญาตใหโหนดสุดทายมาบรรจบได

ซึ่งจะทําใหเกิดเปนวงจรท่ีสมบูรณ TSP ถูกจัดอยูในกลุม NP-Hard หรือปญหาไมสามารถหาคําตอบถูกดีท่ีสุดไดในเวลา

อันรวดเร็ว (Johnson, 1997). มีอัลกอลิธึมท่ีดีมากมายท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาเพ่ือหาคําตอบในดาน TSP แตไมใชสําหรับ

ขอมูลท่ีมีปริมาณมาก (Rego, 2011) 

 การแกปญหา Travelling Salesman Problem ในปจจุบันนิยมใช  Heuristic Algorithm มากข้ึน ถึง

วาจะเปนท่ีไมไดใหผลลัพธท่ีดีท่ีสุด แตเปนเพราะ Heuristic Algorithm น้ันสามารถใหคําตอบในชวงเวลาท่ีรวดเร็ว

และไมตองรอคอยนาน ทําซ้ําได Nearest Neighbor Algorithm เปนหน่ึงใน Heuristic Algorithm ท่ีงายท่ีสุดและ

ตรงไปตรงมาท่ีสุด หลักการของ Algorithm น้ีคือ การเลือกโหนดถัดไปในการแวะโดยจะตองเลือกโหนดท่ีอยูใกลจาก

โหนดปจจุบันมากท่ีสุด แตตัวของ  Nearest Neighbor Algorithm เองก็ยังไมปญหาท่ีตองแกไขตามมาอีก 
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ภาพท่ี 1 ตัวอยางผลลัพธท่ีเกิดจาการใช Nearest Neighbor TSP 

 

 จากภาพท่ี 1 จะพบวาเมื่อตําแหนงตางเปลี่ยนรูปแบบไป มีโอกาสท่ี Nearest Neighbor จะใหผลลัพธ

เปนเสนทางท่ีตัดกันโดยไมตั้งใจ ซึ่งรูปแบบการตัดกันของเสนทางเปนสิ่งท่ีตองกําจัดออกไปเพราะ จะทําใหระยะทาง

โดยรวมสูงข้ึนไดและวิธีท่ีจะนํามาใชจัดการการตัดกันของเสนทางก็คือ เทคนิคการเคลื่อนยายแบบ 2-opt ซึ่งการ

เคลื่อนยายแบบ 2-opt คือ การตรวจสอบวงจรในเสนทางวามีการตัดกันท่ีใดบาง และถาตรวจพบการตัดกันจะตองมี

การปรับปรุงเสนทางใหมใหดีกวาเดิม  

 ดังน้ันงานวิจัยน้ีจะเปนเรื่องเก่ียวกับการปรับปรุงระบบการเดินทางพนักงานขายแบบเพ่ือนบานใกลสุด

ดวยเทคนิคการเคลื่อนยายแบบ 2-opt  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือลดจุดตัดท่ีเกิดข้ึนจากการคํานวณการเสนทางจากเทคนิค Nearest Neighbor 

2. เพ่ือประยุกตใชเทคนิคการเคลื่อนยายแบบ 2 opt  

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

 อัลกอริธึมท่ีใชจัดการปญหา TSP ท่ีไดรับการยอมรับวาดีท่ีสุดน้ัน อยูในกลุม Ant Colony หรือ Genetic 

Algorithm (Nilsson, 2003)  แมวาจะสามารถใหผลลัพธท่ีดีมากในการหาคําตอบใกลเคียงกับคาความจริงมากท่ีสุด 

แตใชเวลาในการประมวลผลคอนขางนานเมี่อมีจํานวนโหนดในกราฟมากข้ึนและคํานวณมีการคํานวณซ้ําผลลัพธกลับ

ไมเหมือนเดิม เน่ืองจากระบบดังกลาวน้ีอาศัยเทคนิคการสุมเพ่ือปองกันการคนพบ local maxima แลวเขาใจวาเปน 

Global Maxima ทําใหในทางปฏิบัติแลวจึงไมคอยพบวามีการนําอัลกอริธึท่ีไดรับการยอมรับเหลาน้ีมาใชในงานจริง 

ในทางตรงขามบนเสนทางอีกสายหน่ึง Approximation algorithm หรือ Heuristics Algorithm แมวาจะสรางผลลัพธ

ไดหางไกลจากคาความจริงมากกวากลุม Ant Colony หรือ Genetic Algorithm แตไดเปรียบในเรื่องของการคํานวณ

ท่ีรวดเร็วกวาและทําซ้ําไดผลลัพธเทาเดิม ทําใหการคํานวณแบบ Heuristics Algorithm น้ันถูกนํามาใชใน

ชีวิตประจําวันมากกวา 

 Nearest neighbor เปนหน่ึงใน Heuristics Algorithm ท่ีมีระบบการคิดท่ีเรียบงายท่ีสุด สําหรับวิธีเพ่ือน

บานใกลสุด (Nearest Neighbor) (Nilsson, 2003) จะมีข้ันตอนการคํานวณดังตอไปน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1. เลือกจุดแวะท่ีจะไปแบบสุมเปนจุดแรก  

 ข้ันตอนท่ี 2. เลือกจุดแวะถัดไป (ท่ียังไมเคยแวะไป) ท่ีใกลท่ีสุด 

 ข้ันตอนท่ี 3. ตรวจสอบวามีจุดท่ียังไมแวะไปหรือไม ถาใช, ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 2.  

 ข้ันตอนท่ี 4. กลับไปยังจุดแวะท่ี 1 
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ภาพท่ี 2 การเคลื่อนยายแบบ 2-opt 

 

 การเคลื่อนยายแบบ 2-opt คือ การตรวจสอบวงจรในเสนทางวามีการตัดกันท่ีใดบาง และถาตรวจพบ

การตัดกันจะตองมีการปรับปรุงเสนทางใหมใหดีกวาเดิม จากรูปท่ี 2 จะเห็นวาการเคลื่อนยายแบบ 2-opt จะชวย

ปรับปรุงการตัดกันของเสนทางได 

 การประยุกตเทคนิคการการเคลื่อนยายแบบ 2-opt มาจัดการการตัดกันของเสนทางหลังจากไดผลลัพธ

จาก Nearest Neighbor  สามารถทําไดโดยดวยข้ันตอนดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 คนหาการตัดกันของเสนทางดวยสมการทางคณิตศาสตรภายในเสนทางท้ังหมด  

 ข้ันตอนท่ี 2 หากพบเสนทางตัดกัน ถาไมพบในจบการทํางาน 

 ข้ันตอนท่ี 3 ยกเลิกการลากเสน 2 เสน จากจุด 4 จุด 

 ข้ันตอนท่ี 4 สลับสับเปลี่ยนการเช่ือมตอระหวางจุดท้ัง 4 เพ่ือใหการตัดกันของเสนทางหายไป  

 ข้ันตอนท่ี 5. กลับไปยังข้ันตอนท่ี 1 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

งานวิจัยน้ีถูกพัฒนาโดยภาษาจาวา (Java) ในลักษณะของ Java Application Standalone เพ่ือทําการ

ทดสอบในเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะท่ัวไป สําหรับวิธีทดลองข้ันตอนแรกเลือกชุดขอมูลท่ีใชทดลองพรอมตั้งคาตาม

วัตถุประสงคท่ีจะทดลอง ข้ันตอนท่ีสองกดปุม “optimization” เพ่ือหาคําตอบ บันทึกผลขอมูลนําเขา และขอมูลนํา

ออกเอาไวเพ่ือมาวิเคราะห โดยพิจารณา 2 ประเด็นท่ีสนใจ คือ ระยะเวลาในการประมวลผล และการตัดกันของ

เสนทาง ตําแหนงขอมูลท่ีใชจะอยูในระบบ XY ท่ีมีตําแหนง (0,0) จนถึง (600,400) โดยเปรียบเทียบความแตกตาง

ระหวางเทคนิค Nearest Neighbor และเทคนิค Nearest Neighbor + 2-opt 

ในการทดสอบระยะเวลาในการประมวลผล ขอมูลท่ีใชจะเปนขอมูล 1,000 ตําแหนง โดยทําการสุมขอมูล

ตาํแหนง 5 ชุด กดปุม optimization เพ่ือสั่งใหระบบทํางานแลวบันทึกระยะเวลาท่ีใชในการประมวลผลของแตละชุด

ขอมูล จากน้ันนําคาท้ังหมดมาหาคาเฉลี่ยกัน 

ในดานการตัดกันของเสนทาง ชุดขอมูลท่ีใชจะเปนของขอมูล 20 ตําแหนง ดังภาพท่ี 1 โดยทําการสุมขอมูล

ตําแหนง 5 ชุด กดปุม optimization เพ่ือสั่งใหระบบทํางานแลวพิจารณาการตัดกันของเสนทาง 
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สรุปผลการวิจัย  

หากพิจารณาจากระยะเวลาในการคํานวณ ดังตารางท่ี 1 คือ ขอมูลทุกชุดสามารถสามารถคํานวณเสร็จและ

ไดคําตอบอยางรวดเร็วในระดับวินาที โดยมีระยะเวลาในการคํานวณตั้งชุดขอมูลท่ี 1 – 5 เมื่อไมมี 2-opt ตามลําดับ

ดังตอไปน้ี ไดแก 5.794, 5.782, 5.741, 5.735, 5.799 วินาที แตเมื่อมี 2-opt move จะใชเวลามากข้ึนเกือบสองเทา 

ตารางท่ี 1 ผลการทดลองดานระยะเวลาในการคํานวณ TSP 1000 ตําแหนง 

 ชุดขอมลู ระยะเวลาในการคํานวณ (Second)  

แบบไมมี 2-opt move 

ระยะเวลาในการคํานวณ (Second)  

แบบมี 2-opt move 

ชุดขอมูลท่ี 1 5.794 9.761 

ชุดขอมูลท่ี 2 5.782 9.315 

ชุดขอมูลท่ี 3 5.741 9.463 

ชุดขอมูลท่ี 4 5.735 9.487 

ชุดขอมูลท่ี 5 5.799 9.751 

คาเฉลี่ย 5.772 9.324 

 

หากพิจารณาจากการตัดกันของเสนทางภาพท่ี 2 คือ ขอมูลชุดท่ี 1 และ 2 น้ันจะไดคําตอบท่ีดีและนาเช่ือถือ

ซึ่งลักษณะของวงจรไมมีกันตัดกัน ในขณะท่ีขอมูลชุดท่ี 3 – 5 น้ันจะไดวงจรท่ีมีการตัดกันมากบาง นอยบาง หรือไมตัด

กันเลย ซึ่งหากนําผลลัพธของขอมูลชุดท่ี 3 – 5 มาเขากระบวนการปรับปรุงวงจรเพ่ือไมใหเสนตัดกันแลวจะชวยทําให

ระยะทางลดลง 4.14%, 5.83%, และ 3.03% ตามลําดับ โดยเสนทางท่ีเปลี่ยนแปลงสามารถดูไดจากภาพท่ี 3 และ

ผลเปรียบเทียบสามารถดูไดจากตารางท่ี 2 

 

ภาคบรรยาย 

564 

 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

 

 
ภาพท่ี 2 ผลการทดลอง Nearest Neigbor Algorithm 

 

 
ภาพท่ี 3 ผลการลดการตัดกันของวงจรท่ีไดจาก Heuristic Algorithm 

ตารางท่ี 2 ผลการทดลองดานความสมเหตุสมผลในการคํานวณ TSP 20 ตําแหนง 
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ชุดขอมลูท่ี รหัสชุดขอมลู 
Nearest Neighbor 

(px) 

Nearest Neighbor 

 + 2-opt mobe 

(px) 

การแปรผลดาน

ระยะทาง 

ชุดขอมูลท่ี 1 1529292988250 1129 1129 เทาเดิม 

ชุดขอมูลท่ี 2 1529293003772 1160 1160 เทาเดิม 

ชุดขอมูลท่ี 3 1529293094439 1391 1333 ลดลง 4.14% 

ชุดขอมูลท่ี 4 1529293118325 1687 1589 ลดลง 5.83% 

ชุดขอมูลท่ี 5 1529293173940 1296 1257 ลดลง 3.03% 

 

 

อภิปรายผล  

 เรื่องการตัดกันของเสนในวงจรจะพบวาการตัดกันของเสนในวงจรมีผลทําใหระยะทางเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ัน

ในเบ้ืองตนหากลดการตัดกันของเสนในวงจรมีผลทําใหระยะทางลดลงได และทําใหวงจรดูนาเช่ือถือข้ึนแมวาจะคําตอบ

ท่ีไดอาจจะยังไมใชวงจรท่ีมีระยะทางสั้นท่ีสุดตาม แตก็พิสูจนไดยากดวยตาเปลาวาวิธีท่ีดีกวาจะเปนแบบใด ซึ่งขอน้ีจะ

สามารถทําใหตอบโจทยในเรื่องความนาเช่ือถือไดระดับหน่ึง ดังน้ันกระบวนการปรับปรุงวงจรท่ีลดการตัดกันของวงจร

จึงถูกพัฒนาข้ึนโดยใชเทคนิคท่ีเรียกวาการเคลื่อนยายแบบ 2-opt เขามาประมวลผลตอจากเทคนิค Nearest 

neighbor และผลลัพธท่ีไดก็คือ จุดตัดท่ีเคยเกิดข้ึนมีจํานวนลดลงหรือหายไป แตแนนอนวาระยะเวลาในการ

ประมวลผลก็จะนานข้ึนเล็กนอย 

 

 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

(1) ระบบน้ีสามารถนําไปพัฒนากับงาน Server ไดเน่ืองจากขอดีในเรื่องของระยะเวลาและความแนนอนใน

คําตอบท่ีสามารถทําซ้ําได  

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

(1) พัฒนา Algorithm ท่ีรวดเร็วข้ึน โดยทําใหอยูระดับการประมวลไมเกิน 5 วินาที 

(2) การพัฒนาชุดโปรแกรมรวมกับงาน server 
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