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บทคัดยอ  

บทความน้ีนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาตนทุนคาใชจายท่ีบริษัทฯ ตองจายใหกับเจาหนาท่ีจดทะเบียนนิติกรรมในการใหบริการ
ดานจดทะเบียนนิติกรรมแกลูกคาท่ีสํานักงานท่ีดินยังคงสูงใกลเคียงกับชวงปกอนหนาน้ีท้ังท่ีในปจจุบันมีปริมาณลูกคานอยกวาชวงปกอน ซึ่ง
ปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีมีความสําคัญมากเน่ืองจากเปนตนทุนท่ีสําคัญ และเปนตนทุนหลักท่ีบริษัทท่ีจายเปนจํานวนมากในแตละเดือน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการรับงานจากทีมขาย หรือสาขาใหเปนระบบมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึง
ความสอดคลองกับระยะเวลาการเดินทางในแตละสาํนักงานท่ีดิน ลักษณะทางกายภาพของเสนทาง และ ประสิทธิภาพการทํางานของแตละ
สํานักงานท่ีดิน นํามาใชประกอบการวางแผนปรับปรุง และเพ่ือกําหนดเสนทางการเดินรถเพ่ือออกไปใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมแกลูกคา
ในสํานักงานท่ีดินตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีดูแล ไปในทิศทางเดียวกันกับการปรับปรุงการทํางานใหม และมีตนทุนท่ีมีเหมาะสม โดยแนวทางในการ
แกไขปรับปรุง และพัฒนามี 3 แนวทาง คือ 1. การปรับปรุงกระบวนการทํางานท้ังระบบตั้งแตการรับงานนัดหมายจนถึงการใหบริการนิติ
กรรม 2. การวางงแผนการจัดตารางการรับงานใหม และ 3. การจัดเสนทางการเดินทางของพนักงาน ดวยการวิเคราะหขอมูลดานระยะเวลา
การทํางานของแตละสํานักงานท่ีดิน ปริมาณงานของสํานักงานท่ีดินและปริมาณงานท่ีเคยไปทํานิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินน้ันๆ ในอดีต 
ระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางไปสํานักงานท่ีดิน รวมกับการใชทฤษฏีการแกปญหาการจัดเสนทาง VRP เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับการ
ใชแกปญหาตามแนวทางท่ีไดวางแผนไว ผลจากการศึกษาพบวา จากการการวางแผนการจัดตารางการรับงานใหมมีความยืดหยุนสามารถ
ปรับใชตามสถานการณได มีความเปนมาตรฐานทําใหแมจะมีพนักงานใหมเขามาก็สามารถวางแผนการเดินทางไดตามตารางการรับงาน 
และระบบท่ีวางไวได โดยในแตละวันเจาหนาท่ีสามารถบริหารจัดการวางแผนไดงาย เน่ืองจากเปนเสนทางท่ีอยูใน Route เดียวกัน หลังจาก
ท่ีไดมีการแกปญหาตามแนวทางท่ีไดวางไว โดยการนํามาปรับใชจริงตั้งแตการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหม ตารางการรับงาน และการ
จัดเสนทางใหม โดยนําผลการดําเนินงานกอนปรับปรุงคือชวงเดือน ม.ค-ก.พ 58 มาเปรียบเทียบกับการผลการดําเนินงานหลังท่ีไดมีการ
ปรับปรุงคือ เดือน ม.ค-ก.พ 59 พบวา เดือน ม.ค-ก.พ 59 มีปริมาณลูกคาสูงกวาม.ค-ก.พ 58 รอยละ 68.95 แตสามารถลดตนทุนตอลูกคา 
1 รายลงได จากเดิมตนทุน 1 รายอยูท่ี 731 บาท หลังปรับปรุงลดลงเหลือ 1 รายตนทุนอยูท่ี 496 บาท ซึ่งทําใหเห็นถึงผลลัพธในการ
ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพไดดีมากข้ึนสําหรับการใหบริการดานจดทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดิน 
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Abstract 
This paper presents an approach to Troubleshooting the cost of company. The company paid to employees for 

customer service Provincial Land Office. Which cost close to a year earlier, the current volume of customers than last 
year. This problem is very important because this is a major cost. And is costing the company paid a lot of money each 
month. The objective is to improve workflow. And to get work from the sales team. The system is effective With regard 
to compliance with travel time to go Land Office, The topography of the route and the performance of the Land Office. 
By taking such factors into consideration to improve planning and to determine route Legal services to clients in the 
areas of land administration offices. In line with new functional improvements. And a cost that is reasonable. The 
guidelines for the improvement and development are three guidelines: 1. Since the appointment until the end of the 
service at the Land Office. 2. Planning, new scheduling appointments jobs. and 3. The route of the staff. By analyzing 
the data, the period of operation of the land office. The work load of land office, and the amount of work that had to 
act at the Land Office in the distance and travel time to the land office. Together with the theoretical solution to the 
VRP to obtain information for a solution based approach is planned. The study found that From planning, scheduling 
a new job with the flexibility to deploy on the situation. As a result, even with the new staff was able to plan the trip 
has been scheduled to work. And placed it Each day staff management planning easy. Because the route is in the 
Route after a solutions-based approach has put it. By bringing the actual deployment process improvement new work. 
Work schedules and new routes. The result is an improvement over the previous Jan. - Feb. 58 compared with the 
performance after the improvements are Jan. - Feb. 59. Find Jan. - Feb. 59 customers more than Jan. - Feb. 58, with 
volume of 68.95 but can reduce the cost per customer contact into one. Before time cost per customer amount 731 
baht per customer adjusted cost reduced amount 496  baht per customer. Keeping in mind that the results improve. 
And optimize it for better legal services at the land office. 
 

Keywords: listed Law; Registration authorities act; mortgage; SLA 
 
1. ท่ีมาและความสําคัญ 
 

บริษัท Mortgagee จํากัดท่ีผานมา คือ ปริมาณลูกคาของธนาคารสีขาวท่ีเขามาใชบริการดานการจดทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักงาน
ท่ีดินมีปริมาณลดนอยลงกวาชวงกอนหนาน้ี อันเน่ืองมาจากเศรษฐกิจในปจจุบันท่ียังชะลอตัวไมมีเสถียรภาพมากนัก ทําใหธนาคารมีความ
เขมงวดมากข้ึนในการปลอยสินเช่ือ และการแขงขันแยงชิงลูกคาท่ีมีศักยภาพมีความเขมขนมากยิ่งข้ึน ดวยการกระตุนจูงใจดวยดอกเบ้ียท่ีต่ํา
กวา วงเงินกูท่ีสูงกวาคูแขงขัน แตปญหาบริษัทฯ ท่ีพบไมใชเพียงมีปริมาณลูกคาลดนอยลง แตกลับมีตนทุนคาใชจายท่ีบริษัทฯ ตองจาย
ใหกับเจาหนาท่ีจดทะเบียนนิติกรรมการใหบริการดานจดทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินยังคงสูงใกลเคียงกับชวงมีปริมาณลูกคามาก
ในชวงกอนหนาน้ี ซึ่งปญหาท่ีเกิดข้ึนน้ีมีความสําคัญมากเน่ืองจากเปนตนทุนท่ีสําคัญ และเปนตนทุนหลักท่ีบริษัทท่ีจายเปนจํานวนมากในแต
ละเดือน ดังน้ันจึงตองไดรับการแกไขเน่ืองจากหากไมไดรับแกไขจะทําใหบริษัทฯ ตองท่ีแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงโดยไมกอใหเกิดประโยชน 
ทําใหกําไรของบริษัทลดนอยลง และสงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืนในอนาคต ดวยสาเหตุดังท่ีกลาวขางตน ผู
กรณีศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาคนควาหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการใหบริการลูกคาดานนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน และเพ่ือลดตนทุน รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการแขงขันขององคกรใหมีขีดความสามารถท่ีสูงมากยิ่งข้ึน 
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1.1 กระบวนการนิติกรรมระหวางธนาคารสีขาว และ พนักงานของ บริษัท Mortgagee จํากัด 

 

ภาพท่ี 1   แสดงการไหลของกระบวนการทํางานในภาพรวมท่ีแสดงถึงปญหาในกระบวนการกอนปรับปรุง 
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1. เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการรับงานจากทีมขาย หรือสาขาใหเปนระบบมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความสอดคลอง

กับระยะเวลาการเดินทางในแตละสํานักงานท่ีดิน ลักษณะทางกายภาพของเสนทาง และ ประสิทธิภาพการทํางานของแตละสํานักงานท่ีดิน 
ประกอบการวางแผนปรับปรุง 

2. เพ่ือกําหนดเสนทางการเดินรถเพ่ือออกไปใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมแกลูกคาในสํานักงานท่ีดินตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีดูแล ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการปรับปรุงการทํางานใหม และมีตนทุนท่ีมีเหมาะสม 
 
2. ทฤษฏีพ้ืนฐานและงานกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของ 

2.1 ทฤษฏีพ้ืนฐาน 
2.1.1 ทฤษฏีรูปแบบของปญหาการจัดเสนทางการขนสง 
จากลักษณะปญหาขอจํากัด และทางเลือกในการจัดการขนสงดังท่ีกลาวมาขางตน จะพบวารูปแบบของปญหาการจัด

เสนทางการขนสงสามารถแบงออกเปน 5 ประเภท ดังน้ี (นันทิ, 2558 ) 
(1) ปญหาการจัดเสนทางการขนสงท่ีมีขอจํากัดของพาหนะ (Capacity Vehicle Routing: CVRP)  
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(2) ปญหาการจัดเสนทางการขนสงท่ีมีขอจํากัดของระยะทางในการขนสง (Distance-Constrained Vehicle:DCVRP) เปน
ปญหาการขนสงท่ีคลายคลึงกับ CVRP แตจะเพ่ิมเง่ือนไขในเรื่องของเวลาในการดําเนินทางเขามาดวย  

(3) ปญหาการจัดเสนทางการขนสงเมื่อมีขอจํากัดดานกรอบเวลาการขนสง (Vehicle routing problem with 
window:VRPTW) เปนการศึกษาปญหาการขนสงท่ีมีการพัฒนามาจาก CVRP แตมีชวงเวลาในการขนสงท่ีจํากัดเขามาเก่ียวของ  

(4) ปญหาการจัดเสนทางทางการขนสง โดยใหมีการขนสงเท่ียวกับ (Vehicle routing problem with Backhauls:VRPB) 
เปนการศึกษาปญหาการขนสงท่ีมีการพัฒนามาจาก CVRP โดยมีการแบงลูกคาออกเปน 2 กลุม คือ 1. กลุมลูกคาท่ีรถขนสงสินคาทําการ
จัดสงสินคา (Linehaul customers) ในปริมาณท่ีลูกคาตองการ 2. กลุมลูกคาตองการใหรถไปรับสินคาเท่ียวกับ (Backhaul customer)  

(5) ปญหาการจัดเสนทางการขนสง แบบผสมระหวางการจัดสงสินคาและการรับสินคา (Vehicle routing problem with 
pickup and delivery:VRPPD) 
เปนรูปแบบการขนสงท่ีรถขนสงสินคาเริ่มออกจากศูนยกระจายสินคาเพ่ือไปขนสงสินคาจากลูกคารายหน่ึง แลวนําไปสงใหกับลูกคาอีกราย
หน่ึง  

การแกปญหาการจัดเสนทางการขนสง 
วิธีการท่ีอาจถูกจัดอยูในกลุมใดกลุมหน่ึงตอไปน้ี 
(1) กลุมวิธีการหาคําตอบท่ีดีท่ีสุด (OPTIMIZATION  METHOD) เปนวิธีการหาคําตอบท่ีไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด โดยผลลัพธท่ีได

จะไมขัดแยงกับเง่ือนไขตางๆท่ีกําหนด   
 (2) กลุมวิธีการหาคําตอบท่ีดี (HEURISTIC METHOD) เปนวิธีการหาคําตอบโดยการกําหนดแบบจําลองท่ีระบุข้ันตอน 

(ALGORITHM) ในการประมวลผลท่ีชัดเจน ถูกสรางข้ึนมาเพ่ือใชในการหาคําตอบตามวัตถุประสงคของแตละปญหาเทาน้ัน  
(3) การจําลองแบบปญหา (simulation) ใชการจาลองแบบปญหาสวนใหญจะใชกับปญหาท่ีมี ความไมแนนอนเกิดข้ึนเชน 

ความตองการไมแนนอน ระยะเวลาในการใหบริการไมแนนอน ตัวอยางงานกรณีศึกษาท่ีเดนๆ ในการจําลองแบบปญหา  
(4) จัดกลุมตามลักษณะของความตองการของลูกคา  
(5) จัดกลุมตามขอจากัดดานเวลา (time windows) ซึ่งเปนขอจํากัดท่ีมีความสําคัญกับการจัดเสนทางเน่ืองจากบางครั้ง

เวลาใหบริการลูกคา  
(6) จัดกลุมตามจานวนของจุดเริ่มตน (Number of Origin points) จุดเริ่มตนท่ีแตกตางกันจะทาใหไดระยะทางในการ

เดินทางท่ีแตกตางกันไป การวางแผนการจัดเสนทางบางครั้งอาจจะมีจุดเริ่มตนเดียว บางครั้งจะตองวางแผนใหกับศูนยกระจายสินคาหลาย
จุดไปพรอม ๆกัน สามารถแบงกลุมตามจานวนของจุดเริ่มตนไดเปน  

2.1.2 โครงสรางตนทุนการขนสง 
โครงสรางตนทุนของการขนสงและรูวาอะไรเปนตัวแปรท่ีทําใหเกิดตนทุนท่ีสูงข้ึนหรือต่ําลง จากน้ันจึงสามารถท่ีจะคํานวณ

ตนทุนการขนสงสินคาแตละรายการไปยังลูกคาแตละรายวาแตกตางกัน ซึ่งทําใหรูวาตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการขนสงสินคาแตละรายการไปยัง
ลูกคาแตละรายเปนเทาไร จะไดสามารถจัดทํางบประมาณไดอยางถูกตอง ตั้งราคาไดอยางเหมาะสม และสามารถปรบัเปลี่ยนการขนสงเพ่ือ
ลดตนทุนไดอยางตรงจุด ในการขนสงสามารถท่ีจะจําแนกตนทุนท่ีเก่ียวของออกไดเปน 4 ประเภท หลัก (โลจิสติกส คอนนอร,  2552) 
ประกอบดวยดังน้ี   

2.1.2.1 ตนทุนคงท่ีในการบริหารและคาโสหุย 
ตนทุนสวนน้ีเกิดจากการท่ีองคกรตองมีการบริหารจัดการกองพาหนะ (Fleet) ในการทําการขนสงอันประกอบไป

ดวยตนทุนผูบริหารท่ีรับผิดชอบ สถานท่ี และคาโสหุยตางๆ 
2.1.2.2 ตนทุนคงท่ีตอพาหนะแตละคัน ตนทุนสวนน้ีเกิดจากการท่ีเรามีพาหนะท่ีใชในการขนสง ซึ่งแมวาพาหนะ

น้ันๆ จะถูกใชหรือไมก็ตาม 
(1) คาเสื่อมราคาของพาหนะ  (2) คาเสื่อมราคาของอุปกรณ (3) คาประกันพาหนะและอุปกรณ (4) คา

ทะเบียนและใบอนุญาต (5) คาเงินเดือนพนักงานขับพาหนะ 
2.1.2.3 ตนทุนแปรผันตามระยะทาง 
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ตนทุนสวนน้ีเปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนเมื่อพาหนะมีการใชงานและจะแปรผันตามระยะทางท่ีพาหนะน้ันๆ ถูกใชงาน 
2.1.2.4 ตนทุนคายาง 
ตนทุนคายางน้ันก็คือคาสึกหรอของยางท่ีเกิดข้ึนเมื่อพาหนะมีการเดินทาง การคํานวณตนทุนน้ีก็เพียงแคนําราคายาง

แตละชุดท่ีใชหารดวยอายุระยะทางโดยเฉลี่ยของยางชุดน้ี ในหลายกรณียางแตละชุดหลังจากท่ีดอกยางสึกในรอบแรกก็จะสามารถนํามา
เปลี่ยนใสดอกยางใหมเขาไปได แตท้ังน้ีไมใชวายางทุกเสนจะสามารถนํามาเปลี่ยนดอกยางได ท้ังน้ีก็ข้ึนอยูกับสภาพของโครงยางเชน จาก
ยางใหมเมื่อใชไปครบอายุอาจจะมีเพียง 70% ของยางท่ีสามารถนํามาเปลี่ยนดอกยางไดนอกจากน้ียางท่ีเปลี่ยนดอกใหมน้ันจะมีอายุการใช
งานท่ีสั้นลงในแตละรอบ และเพ่ือความปลอดภัยโดยท่ัวไปเราจะเปลี่ยนเพียงแคสองครั้ง หลังจากน้ันสภาพของโครงยางอาจจะไมอยูใน
สภาพท่ีดีพอ ซึ่งในกรณีท่ีเรามีการเปลี่ยนดอกยางใหมเราก็จะตองนําสวนน้ีเขามาคิดคํานวณดวย 

 
2.2 งานกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของ 
พงคเทพ วิภาตะพันธุ (2548) ศึกษาเรื่อง กลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด วัตถุประสงคของ

การศึกษา เพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาและจัดการระบบโลจสิตกิสของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยพิจารณากําหนดเปาหมายการ
ดําเนินการเพ่ือลดตนทุนท่ีไมกอใหเกิดมูลคา เพ่ือความปลอดภัยของสินคาและสิ่งของสงทางไปรษณียท่ีมีการเคลื่อนยายโดยระบบโลจิสตกิส 
ความนาเช่ือถือ การรับรองเวลาท่ีจัดสง และการตรวจสอบ ใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางทันที และกําหนดกลยุทธ
เพ่ือการพัฒนาโลจิสติกส ของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด เพ่ือความอยูรอดของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด และการเจริญเติบโตในอนาคต 
ผลการศึกษาพบวา ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาระบบโลจิสติกสของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัดควรท่ีจะมุงพัฒนาไปในดานการปรับปรุง
ระบบงานการจัดระบบโลจิสติกส โดยดําเนินการจัดตั้งหนวยบริการลูกคา เพ่ือทําหนาท่ีประสานงานในการใหบริการแกลูกคาและควบคุม
การใชรถยนตใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด พรอมท้ังยังชวยลดภาระความสิ้นเปลืองและคาใชจายสําหรับดําเนินงานท่ีซํ้าซอน
ลงโยใชระบบปฏิบัติการดานโลจิสติกส ท่ีมีการจัดหามาใชงานเพ่ิมข้ึน ประกอบกับการพัฒนาระบบงานยังสามารถท่ีจะขยายขอบเขตการ
ใหบริการแกลูกคาจากผูจัดสงสินคามาทําหนาท่ีเปน Outsource เพ่ือใหบริการดานไปรษณียแบบครบวงจรแกลูกคา ซึ่งสามารถพัฒนา
ระบบงานเพ่ือสรางความพึงพอใจและตอบสนองความตองการของลูกคา 

กลวัชร จินดามพร (2554) ทําการศึกษาการแกปญหาการจัดเสนทางการขนสง เพ่ือลดตนทุนการขนสงและการกระจายสินคา โดย
ใชกรณีศึกษาเปน บริษัท ดาวแดง (ไทย) จํากัด ซึ่งการศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาวิธีการจัดเสนทางการขนสงท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การขนสงนํ้ามันจากคลังนํ้ามัน 1 แหงไปยังสถานีบริการนํ้ามันตาง ๆ ท่ีมีพิกัดท่ีตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอยูประมาณ 67 แหง อยางไร
ก็ตามจากนโยบายเง่ือนไขของบริษัทท่ีกําหนดใหการสั่งนํ้ามันของสถานีบริการน้ันตองมีปริมาณข้ันต่ําคือ 10.000 ลิตร ในขณะท่ีรถบรรทุก
นํ้ามันมีปริมาตรจุ 20,000 ลิตร ดังน้ันในแตละเท่ียวรถขนสงนํ้ามัน 1 คัน จะสามารถสงนํ้ามันไปยังลูกคาไดสูงสุด 2 รายตอเท่ียว ในดาน
วิธีการแกปญหาการจัดเสนทางการขนสงท่ีใชทางผูศึกษาไดใชวิธี Saving Algorithm โดยผลการศึกษาพบวาสามารถลดตนทุนการขนสงลง
ได 16,014.51 บาทตอเดือน 

ฉมามาศ ประยงค (2555) ไดศึกษาเรื่องการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงและ กระจายสินคา กรณีศึกษาบริษัท ซี-โปร โลจี
สติกส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด วัตถุประสงคของการทํากรณีศึกษาครั้งน้ี คือ เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงและกระจายสินคา
โดยคํานวณจากความตองการการใหบริการจากลูกคา โดยลดมูลคาการสูญเสียโอกาสในการใหบริการท่ีเกิดจากจํานวนรถท่ีไมเพียงพอและ
ไมสามารถใหบริการไดเต็มประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนสงและกระจายสินคาเพ่ิมข้ึน ผลการศึกษาพบวา บริษัท มี
มูลคาการสูญเสียโอกาสในการใหบริการจํานวนมาก โดยปจจุบันมีมูลคาท่ีเสียโอกาสอยูถึง 95,178,112 บาท ท คิดเปนสัดสวน 40.55% 
ของการใหบริการท้ังหมด มาทําการวิเคราะหท่ีทําใหเกิดปญหาดังกลาว (1) เกิดจากการท่ีรถของบริษัทฯ ไมสามารถใหบริการไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ (2) ปญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการใหบริการ และ (3) ปญหาระยะเวลาในการจัดซอม ดังน้ันจากการศึกษาครั้งน้ี จึงเสนอ
แนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดจากปญหาดังกลาว โดยการ ลงทุน จัดซื้อรถยนตขนสง เพ่ิมข้ึน จัดหาพารทเนอร รวมถึงสรางแรงจูงใจในการ
ลดอุบัติเหตุ และปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพในการซอมบํารุงทําใหสามารถลดตนทุนคาเสียโอกาสในการขายได 
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จากการทําการศึกษากรณีศึกษากรณีศึกษาเรื่องจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของเหลาน้ี สามารถนํามา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับเปาหมายของการทํากรณีศึกษาเรื่องปรับปรุงกระบวนการใหบริการลูกคาดานนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดิน เพ่ือลด
ตนทุน และพัฒนาศักยภาพในการแขงขัน เน่ืองจากท้ังแนวคิด ทฤษฏีและงานกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของน้ันนําไปสูการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 
3. วิธีการศึกษา 

วิธีการศึกษาการศึกษาคนควาการปรับปรุงกระบวนการใหบริการลูกคาดานนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดิน เพ่ือลดตนทุน และพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขัน กรณีศึกษา บริษัท Mortgagee จํากัด เพ่ือใหไดผลลัพธท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความเปนจริงของปญหาท่ีเกิด
ข้ึนกับองคกรในปจจุบันมากท่ีสุด ผูกรณีศึกษาจึงไดมีการเก็บรวบรวม และศึกษาขอมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ โดยมีการเก็บขอมูลดังตอไปน้ี 

3.1 การศึกษาสภาพการทํางานในปจจุบัน 
3.1.1 ลักษณะทํางาน และปญหาท่ีในการทํางานท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน 
โดยปจจุบันเน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีมีการชะลอตัว การแขงขันของสถาบันการเงินท่ีรุนแรงมากข้ึนจึงทําใหมีจํานวนลูกคาท่ีลด

นอยลง เมื่อปริมาณลูกคาท่ีตองออกไปใหบริการดานจดทะเบียนนิติกรรมลดนอยลงแลว ความเปนจริงระยะทางและตนทุนในการออกไป
ใหบริการลูกคาดานจดทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินควรจะต่ําลงตามไปดวย ปญหาท่ีสําคัญท่ีพบก็คือ ถึงแมจะมีจํานวนลูกคาท่ีตอง
ออกไปใหบริการดานจดทะเบียนนิติกรรมตามสํานักงานท่ีดินนอยลง บริษัทกลับยังคงมีตนทุนคาใชจายในการออกไปจดทะเบียนนิติกรรมสูง
ใกลเคียงกับปกอนๆ ท่ีมีจํานวนลูกคามาก  

3.1.2 การวิเคราะหขอมูลในอดีตเพ่ือหาของปญหาท่ีแทจริง 
เพ่ือใหสามารถวิเคราะหหาปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางแทจริง การศึกษาครั้งน้ีจึงไดมีการเก็บรวมรวมขอมูลตั้งแตในอดีตมาถึง

ปจจุบันนํามาใชเปนแนวทางการคนหาปญหา โดยใชขอมูลยอนหลัง 5 ป ทําใหเห็นวาตั้งแต 2553-2558 มีปริมาณลูกคา ตนทุน ระยะทาง 
และตนทุนรวม ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  สรุปภาพรวมการใหบริการลูกคาดานการจดทะเบียนนิติกรรม และตนทุนคาใชจาย 

ป ปริมาณลูกคา 
ระยะทางรวมในการออกไป 

จดทะเบยีนนิติกรรม 
ตนทุน(บาท)/กม. ตนทุนรวม 

2553 2,392.00 164,443.00 5.25 863,325.75 

2554 2,303.00 148,964.00 5.25 782,061.00 

2555 2,417.00 163,761.00 6.00 982,566.00 

2556 1,930.00 162,168.00 6.00 973,008.00 

2557 1,855.00 165,696.00 6.00 994,176.00 

2558 (3 ไตรมาส) 1,469.00 130,912.00 7.00 916,384.00 

รวม 11,917.00 888,089.00 5.92 5,176,535.75 

 
ทําใหสามารถเห็นการเปลีย่นแปลงของตัวเลขของแตละป ไมวาจะเปนจํานวนลูกคาท่ีลดลง ตนทุนท่ีบริษัทตองจายใหกับเจาหนาท่ีจด

ทะเบียนนิตกิรรม ระยะทางการว่ิงจดทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดิน รวมถึงตนทุนรวมบริษัทเพ่ิมข้ึนตาม ทําใหสามารถวิเคราะหไดวา

ไมใชแคเพียงตนทุนท่ีบริษัทจายใหเจาหนาท่ีนิติกรรมท่ีมีการเพ่ิมข้ึนทุกปเทาน้ันท่ีทําใหตนทุนรวมของบริษัทยังคงสูง แตยังคงมีปจจัยดานตัว

ระยะทางการจดทะเบียนนิติกรรมยังมีสูงเมื่อเทียบกับจํานวนลูกคาในชวงกอนท่ีมีผลพวงมาจากกระบวนการภายใน การแขงขัน ดังน้ันเพ่ือ

สามารถวิเคราะหปญหาไดอยางชัดเจน และตรงประเด็น จึงนําขอมลูดังกลาวไปแสดงในรูปแบบกราฟ เพ่ือหาความสมัพันธของสาเหตุของ

ความบกพรองและปริมาณความสญูเสยีท่ีเกิดข้ึน ดังรูปภาพท่ี 2 
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รูปท่ี 2 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบระหวางปริมาณลูกคา และตนทุนรวม 
 
จากรูปภาพท่ี 1 การวิเคราะหดวยกราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบระหวางปริมาณลูกคา และตนทุนรวม ทําใหเห็นวาปริมาณ

ลูกคาจากป 2553 และ ป 2554 มีปริมาณคอนขางมาก และสามารถควบคุมตนทุนไดดี ท้ังน้ีมากจากตนทุนท่ีจายใหเจาหนาท่ีจดทะเบียน
นิติกรรมยังไมสูงมากนักและสามารถควบคุมเสนทางการว่ิงจดทะเบียนนิติกรรมไดดี แตตั้งแตป 2555 ถึงปจจุบันตนทุนรวมของบริษัทสูงข้ึน
ซึ่งมาจากการตนทุนท่ีจายใหเจาหนาท่ีจดทะเบียนนิติกรรมเพ่ิมสูงมากข้ึน และเมื่อพิจารณาจากกราฟ กลับมีปริมาณลูกคาเริ่มนอยลงสวน
ทางกับตนทุน แตจากการวิเคราะหขอมูลดิบในตารางท่ีนําเสนอไปขางตนทําใหเห็นไดวาไมใชเพียงเรื่องตนทุนท่ีบริษัทจายใหเจาหนาท่ีจด
ทะเบียนนิติกรรมเพียงอยางเดียวท่ีทําใหตนทุนรวมสูงข้ึน เพราะตัวแปรท่ีทําใหตนทุนรวมสูงข้ึนคือ ระยะทางในการออกไปใหบริการจด
ทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดิน เพ่ือใหปญหาสําคัญท่ีแทจริงมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนจึงทําการเปรียบเทียบระยะทางการจดทะเบียนนิติ
กรรมกับปริมาณลูกคา ดังรูปภาพท่ี 3 

 

 

รูปภาพท่ี 3   แสดงขอมูลเปรียบเทียบระหวางปรมิาณลูกคา และระยะทางในการออกไปจดทะเบียนนิติกรรม 
 
จากรูปภาพท่ี 3 การวิเคราะหกราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบ ทําใหถึงปญหาไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึนวาปญหาท่ีทําใหตนทุน

รวมของบริษัทสูงข้ึนท้ังท่ียังในปจจุบันมีปริมาณลูกคานอยลงกวาชวงกอนไมใชแคเพียงมากจากตนทุนท่ีจายใหเจาหนาท่ีจดทะเบียนนิติ
กรรมเพียงอยางเดียว เพราะปจจัยน้ีเปนการปรับข้ึนเพ่ือใหสะทอนความเปนจริงของราคาพลังงานเช้ือเพลิง ซึ่งเปนคาใชจายหลักของ
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เจาหนาท่ีจดทะเบียนนิติกรรมท่ีตองแบกรับ แตปญหาท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนจากกราฟน้ี คือ ระยะทางรวมในการออกไป
ใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินท่ียังคงสูงใกลเคียงกับชวงท่ีมีปริมาณลูกคามาก ซึ่งความเปนจริงแลวในปจจุบันมีปริมาณ
ลูกคานอยลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงกอน ระยะทางการออกไปจดทะเบียนนิติกรรมควรจะนอยลงไปดวย ทําใหสามารถตระหนักไดอยาง
ชัดเจนวาปญหาสําคัญท่ีแทจริงท่ีสุดของการทําใหตนทุนรวมในการออกไปใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินของบริษัทสูงอยู 
คือ การควบคุมระยะทางในการออกไปจดทะเบียนนิติกรรมยังไมดี เพราะปริมาณลูกคานอยลงกวาชวงกอน แตยังคงตองออกใหบริการใน
ระยะทางท่ีสูงเทียบเทากับชวงท่ีมีปริมาณลูกคามาก ดังน้ันจึงตองมีการวิเคราะหหาสาเหตุสําคัญตางๆ ท่ีทําใหไมสามารถควบคุมงานและ
ระยะทางในออกไปใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมไดมากเทาท่ีควรจะเปนในสวนตอไป 

3.2 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา 
เมื่อพบปญหาท่ีเปนตัวท่ีทําใหเกิดความสูญเสียท่ีแทจริงท่ีทําใหตนทุนรวมของบริษัทสูงข้ึน และไดศึกษาถึงกระบวนการไหลของงาน

ในภาพรวมแลว จึงไดนํามาทําการวิเคราะหตอไปวาเกิดจากสาเหตุหลักสําคัญใดบางท่ีทําใหเกิดปญหาน้ี เพ่ือท่ีจะไดทําการแกไขปญหา และ
ปรับปรุงไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น โดยไดเลือกผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram : CE Diagram) เพ่ือหาตนเหตุของ
ปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึน คือ บริษัทฯ ยังมีระยะทางในการออกไปใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมแกลูกคาท่ีสํานักงานท่ีดินโดยรวมในปจจุบัน
ใกลเคียงกับชวงกอนอยางละเอียดดังรูปภาพท่ี 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 4 คนหาสาเหตุของปญหาโดยใช ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram : CE Diagram) 
 

3.3 การระบุแนวทางการแกไขปญหา  
เมื่อทราบท้ังปญหาและสาเหตุตางๆ เปนกระทบสําคัญท่ีทําใหเกิดการตนทุนในการออกไปจดทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักท่ีดินท่ีบริษัท

ตองจายโดยรวมยังคงสูง ซึ่งสวนทางกับปริมาณลูกคาท่ีลดลงแลว จึงวางแผนและวิเคราะหหาแนวทางในการแกไขปญหาและสาเหตุท่ี
เกิดข้ึนอยางถูกตองตรงจุด เพ่ือใหปญหาไดรับการแกไขพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการแกไขปญหา ดังน้ี 

1. ปรับปรุงกระบวนการทํางานรวม  

ระยะทางการ

วิ่งจํานองมาก 

ทั้งที่ลูกคา

นอย 

การบริการลูกคารายใหญ และรายพิเศษเรงดวน 
การวางแผนจัดเสนทางทาํนิติกรรมไมมีประสิทธภิาพ 

Man Machine 

Method 

การรับงานนัดหมายจากทีมขาย/สาขา ไมมีการควบคุม 

ราคาพลังงานเชื้อเพลิงปรบัสูงขึ้น 

เจาหนาที่ทาํงานยงัไมถึง
เจาหนาที่มตีนทุนที่สูงขึ้น 

คาครองชีพที่สูงขึ้น 

ศักยภาพรถยนตไมสามารถวิ่งไดหลายอําเภอ 

เจาหนาทีข่าดประสบการณในการวางแผน

เสนทาง 

ขาดโปรแกรมสําเร็จรปูที่จะเขามาชวยบริหารจดัการ 

คาซอมบํารุง

สูงขึ้น เวลาเปดปดสํานักงานที่ดินมีผลตอการตัดสินใจ 

ขาดเครื่องมือและอุปกรณทีด่ีในการเชือ่มโยง 

ขอมูลกันระหวางบริษัทและสาขาทีมขาย 

Material 
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เปนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานท้ังระบบตั้งแตการรับงานนัดหมายจดทะเบียนนิติกรรมจากสาขาและทีม
ขายของบริษัทสีขาว จนถึงกระบวนสุดทายของบริษัทฯ คือการเปนตัวแทนไปใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินแกลกูคาของ
ธนาคารสีขาว และนําโฉนดกลับมาจัดเก็บท่ีหนวย โดยมีการวางแผนมุงเนนความสอดคลองกันท้ังกระบวนการ มีระบบการทํางาน และ
ข้ันตอนการทํางานท่ีมีกรอบอยางชัดเจน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันจะสงผลใหตนทุนในการดําเนินงานโดยรวมลดลงตามไปดวย 

2. การจัดสรรตารางรับงาน  
เปนการวางงแผนการจัดตารางการรับงานจดทะเบียนนิติกรรมจากสาขาและทีมขาย เน่ืองจากในอดีตไมมีการวางแผนตารางการรับ

งานท่ีชัดเจน จึงทําใหเกิดการทํางานมีการว่ิงออกไปใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินอยางไมมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน
จํานวนลูกคาท่ีไปใหบริการในแตละครั้ง และเสนทางท่ีกระจัดกระจาย ดังน้ันในการจัดตารางรับงานครั้งน้ีจะใชขอมูลดานระยะเวลาในการ
ทํางานนิติกรรมในแตละคิวของสํานักงานท่ีดิน ซึ่งทุกสํานักงานท่ีดินในพ้ืนท่ีการดูแลของหนวยจะมีมาตรฐานในการทํางานไมเหมือนกัน 
รวมถึงขอมูลท่ีแตละสํานักงานท่ีดินในเก็บรวบรวมไวในเรื่องของปริมาณประชาชนท่ีมาใชบริการสํานักงานท่ีดินในแตละวัน เพ่ือวิเคราะหหา
วันท่ีประชาชนมาใชบริการนอยและจะทําใหการไปใหบริการลูกคามีความสะดวกรวมเร็วมากยิ่งข้ึน เมื่อไดขอมูลดังกลาวมาจะนํามา
เช่ือมโยง และกําหนดเปนตารางรับงานใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมจากสาขาและทีมขายวา วันไหนจะรับไปใหบริการท่ีสํานักงานท่ีดิน
ใดบาง โดยแตละสํานักงานท่ีดินจะอยูในเสนทางท่ีตอเน่ืองเปน Route เดียวกัน 

3. การจัดเสนทางของพนักงาน  
เมื่อไดตารางการรับงานในแตละวันแลววาวันไหนรับไปใหบริการสํานักงานท่ีดินใดบาง ซึ่งดวยทางหนวยมีสํานักงานท่ีดินท่ีดูแลอยูท้ังหมด 
44 สํานักงาน ดังน้ันในการนัดหมายในแตละวันจึงมีหลายเสนทางหลายสํานักงานท่ีดิน แตเน่ืองดวยพนักงานท่ีจะสามารถไปใหบริการไดมี
อยู 6 คน ดังน้ันการไปใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมแกลูกคาท่ีสํานักงานท่ีดินของพนักงานแตละคน จะตองมีการวางแผนจัดเสนทางใหเกิด
ความคุมคา สะดวกรวดเร็วเน่ืองจากพนักงาน 1 คนอาจจะตองออกใหบริการหลายสํานักงานท่ีดิน และใหเกิดตนทุนท่ีต่ําท่ีสุดในการออกไป
ใหบริการในแตครั้ง โดยจะเลือกใชเครื่องในการแกปญหาการจัดเสนทางการขนสง (Vehicle routing problems: VRP) ดวยวิธีการฮิวริ
สติกส (heuristics) แบบ Nearest Neighbour Algorithm เปนวิธีการในการวางแผนใหไดคําตอบท่ีดีพอใชเหมาะสมกับการนําไปปฏิบัติได
จริง เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด 
 
4. ผลของการกรณีศึกษา 

4.1 จากวัตถุประสงคในการศึกษาขอท่ี 1 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการรับงานจากทีมขาย หรือสาขาใหเปนระบบมี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับระยะเวลาการเดินทางในแตละสํานักงานท่ีดิน ลักษณะทางกายภาพของเสนทาง และ 
ประสิทธิภาพการทํางานของแตละสํานักงานท่ีดิน ประกอบการวางแผนปรับปรุง 

4.1.1 จากการศึกษาขอมูลหลายดานท่ีมีสวนตอการวางแผนจัดสรรตารางการรับงานในการใหบริการดานงานนิติกรรมท่ี
สํานักงานท่ีดินท้ังปจจัยภายใน คือระยะทาง จํานวนพนักงานท่ีมี 5 คน และปริมาณงานนิติกรรมท่ีใหบริการลูกคาในแตละสํานักงานท่ีดิน 
และปจจัยภายนอก คือ ระยะเวลาการทํางาน และปริมาณงานของสาํนักงานท่ีดินในแตละวัน ทําไดสามารถนําขอมูลเหลาน้ันมาวิเคราะห
หาความเหมาะสม และสอดคลองกันการทํางานของสํานักงานท่ีดินในแตละแหง เพ่ือใหการทํางานมีความรวดเร็ว อํานวยความสะดวกสบาย
ใหแกลูกคา และทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนจนเกิดเปนตารางการรับนัดหมายงานจดทะเบียนนิติกรรม ใน 1 สัปดาหโดย
แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 แสดงตารางการรับงานใหมในการใหบริการดานนิติกรรมท้ัง 44 สํานักงานท่ีดินใน 1 สัปดาห 
วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบด ี วันศุกร 
โชคชัย โนนแดง โนนสูง โนนแดง โนนสูง 
ครบุรี เมืองคง พิมาย เมืองคง พิมาย 

ปกธงชัย บัวใหญ ชุมพวง บัวใหญ ชุมพวง 
เสิงสาง แกงสนาม ประทาย แกงสนาม ประทาย 
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วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบด ี วันศุกร 
หนองบุญมาก โนนไทย โชคชัย โนนไทย ขามสะแกแสง 
ขามสะแกแสง ดานขุนทด ครบุรี ดานขุนทด สูงเนิน 
ขามทะเลสอ เมือง นม ปกธงชัย เมือง นม สีค้ิว 

ปากชอง เมืองบุรีรัมย ขามทะเลสอ เมืองบุรีรัมย ปากชอง 

จักราช คูเมือง สูงเนิน คูเมือง จักราช 

หวยแถลง หวยราช สีค้ิว หวยราช หวยแถลง 

เมือง นม กระสัง ปากชอง กระสัง เมือง นม 

ลํามาศ สตึก เมือง นม สตึก หนองกี ่

หนองหงส พุทไธสง หนองกี ่ พุทไธสง นางรอง 

ชํานิ นาโพธิ ์ นางรอง บานดาน ละหานทราย 

โนนสุวรรณ บานใหม ละหานทราย ปะคํา ประโคนชัย 

    ประโคนชัย พลับพลาชัย ลํามาศ 

    โนนดินแดง     

    เฉลิมพระเกียรติ     

 

4.1.2 จัดกลุมลูกคาโดยใชทฤษฏี ABC Analysis การปรับปรุงกระบวนการใหบริการในครั้งน้ี จึงไดมีการจัดลําดับความสําคัญ
ของลูกคาเพ่ือใหบริหารจัดการในกรณีเรงดวนได โดยลูกคารายใหญของธนาคารมีไมถึง 20% ของลูกคาท้ังหมด เพ่ือใหเกิดการใหบริการ
ลูกคาเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด และยังสามารถควบคุมตนทุนได 

จัดกลุมลูกคา แบงออก ดวยวงเงิน เพ่ือจัดลําดับสําคัญ 

กลุม A กลุมลูกคา มีวงเงินกูสินเช่ือกับธนาคารรวม ตั้งแต 30,000,001 บาทข้ึนไป กลุม B กลุมลูกคา มีวงเงินกูสินเช่ือกับธนาคาร

รวม ตั้งแต 10,000,001-30,000 บาท กลุม C กลุมลูกคา มีวงเงินกูสินเช่ือกับธนาคารรวม ตั้งแต  1 – 10,000,000 บาท 

4.1.3 การปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธิภาพกระบวนการใหบริการดานการจดทะเบียนนิติกรรมท้ังกระบวนการ เพ่ือใหการปรับปรุง 

และเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานท้ังกระบวนการมีความสําเร็จมยีิ่งข้ึน สิ่งหน่ึงท่ีจําเปนตองสรางสญัญาการรักษาระดับคณุภาพการ

ใหบริการ ซึ่งเปนขอสัญญารวมกันระหวางฝายสินเช่ือ หรือสาขาผูดแูลจัดทําเรื่องกูของลูกคา กับหนวยใหบริการงานเครดติ ในเรื่องของการ

กําหนดจํานวนวันในการนัดหมายงานการใหบริการนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินลวงหนา (SLA) โดยมีขอตกลงรวมกันวาทางผูดูแลเรื่องกู

จะตองสงงานนัดหมายจดทะเบียนนิติกรรมมาใหหนวยการใหบริการงานเครดิตลวงหนา 2 วัน เพ่ือใหทางหนวยไดมีการจัดเตรยีมเอกสาร

สัญญานิติกรรมท่ีหนวยฯ เปนผูพิมพเอง และเพ่ือใหเกิดการวางแผนเสนทางท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดการกระจุกตัวในแตละเสนทางมาก

ยิ่งข้ึน สงผลตอการใหบริหารจัดการตนทุนการออกไปใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผสมผสานกับตารางการรับ

งานใหม ท่ีไดสรางไวแลวมาใชในกระบวนการทํางานรวมกับผูดูแลเรือ่งกูใหมีกรอบการนัดหมายจดทะเบียนนิติกรรมในแตละสาํนักงานท่ีดิน

ใหไปตามวันในตาราง โดยภาพรวมของกระบวนการทํางาน ดังแสดงในรูปภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 9   แสดงการไหลของกระบวนการทํางานในภาพรวมท่ีแสดงถึงปญหาในกระบวนการหลังปรับปรุง 

4.2 จากวัตถุประสงคในการศึกษาขอท่ี 2 เพ่ือกําหนดเสนทางการเดินรถเพ่ือออกไปใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมแกลูกคาใน
สํานักงานท่ีดินตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีดูแล ไปในทิศทางเดียวกันกับการปรับปรุงการทํางานใหม และมีตนทุนท่ีมีเหมาะสม 

4.2.1 การจัดเสนทางในการเดนิรถท่ีมีประสทิธิภาพใหแกพนักงานจดทะเบียนนิติกรรมใหมีระยะทางท่ีสัน้ท่ีสุด ในการวางแผน
จัดเสนทางในการออกไปใหบริการดานนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินในพ้ืนท่ีการดูแลในครั้งน้ี จึงไดนําทฤษฏี ปญหาการจัดเสนทางการขนสง 
(Vehicle routing problems: VRP) มาใชในการแกปญหาในการจัดเสนทางครั้งน้ี โดยเลือกใชกลุมวิธีการหาคําตอบท่ีดี (HEURISTIC 
METHOD) เปนวิธีการหาคําตอบโดยการกําหนดแบบจําลองท่ีระบุข้ันตอน (ALGORITHM) ในการประมวลผลท่ีชัดเจน ถูกสรางข้ึนมาเพ่ือใช
ในการหาคําตอบตามวัตถุประสงคของแตละปญหาเทาน้ัน เลือกใช 2 แบบ คือ SAVING ALGORITHM และ NEIGHBORHONOD SEARCH 
(Nearest) มาเปรียบเทียบกันเพ่ือใหวิธีท่ีใหผลลัพธท่ีดีท่ีสุด 

 (1)  การสรางตาราง Matrix สําหรับใชในการแกปญหาการจัดเสนทางตามทฤษฏี VRP เริ่มจากนําขอมูลระยะทาง และ
ระยะเวลาในการออกไปจดทะเบียนจํานอง เพ่ือนํามาจัดสรางเปน Matrix แสดงผลถึงขอมูลระยะทาง และ ระยะเวลาของการเดินทางไป
ใหบริการดานนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินท้ัง 44 อําเภอ แบบ 2 มุมมอง เพ่ือใชสําหรับการจัดทําการแกปญหาการจัดเสนทางตามวิธี SAVING 
ALGORITHM และ NEIGHBORHONOD SEARCH (Nearest) 
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ตารางท่ี 3  แสดง Matrix ขอมูลระยะทาง และเวลา สําหรับการจัดทํา NEIGHBORHONOD SEARCH (Nearest) และ 

NEIGHBORHONOD SEARCH (Nearest) 

 

(2)  การคํานวณเสนทางท่ีมีประสิทธิภาพ เมื่อไดมีการจัดทํา Matrix ท่ีแสดงผลถึงขอมูลระยะทาง และ ระยะเวลาของการ
เดินทางไปใหบริการดานนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินท้ัง 44 อําเภอ แบบ 2 มุมมองแลว จึงนําเขามาเขาสูตรคํานวณหาเสนทางในการเดินรถท่ี
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยใช SAVING ALGORITHM และ NEIGHBORHONOD SEARCH (Nearest) 2 วิธีน้ีเปรียบเทียบกัน เพ่ือหา
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด โดยรายละเอียดในการเขาสูตรคํานวณหาการจัดเสนทางมีการพิจารณาปจจัยท่ีเขามามีผลกระทบตอการเดินทางใหบริการ
ดานจดทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินแกลูกคา เพ่ือใหสามารถนําผลท่ีไดไปใชไดจริง สรางเสนทางใหมท่ีมีระยะทางท่ีเหมาะสม อยูใน
กรอบระยะเวลาการทํางาน และสรางความสะดวกรวดเร็วใหแกลูกคาสูงสุด 

(2.1) การแกปญหาการจัดเสนทางดวยวิธี SAVING ALGORITHM เมื่อไดขอมูลจาก Matrix ท่ีนําเสนอไปกอนหนาน้ีแลว จึง
นํามาเขาสูตรจัดทําการคํานวณหาเสนทางท่ีประหยัดท่ีสุดโดยใชวิธี SAVING ALGORITHM เมื่อเขาสูตรแลวจะทําใหไดคา Saving แลว
นํามาจัดอันดับเรียงคา Saving จากมากไปนอย ดังแสดงในภาพท่ี 17 หลังจากน้ันจึงนําสํานักงานท่ีดินท่ีมีคา Saving มากสุดไลไปหานอย
สุด และทําการตัดรถแบงเสนทางตามเง่ือนไขท่ีไดกลาวขางตน โดยในการจัดเสนทางจะมีเพียงเง่ือนไขดานกรอบเวลาไมเกิน 480 นาที (หาก
เกิน 480 นาที แตไมเกิน 570 นาที จะยังไมตองจาย OT ถาเกิน 570 นาทีแลวจะตองมีคา OT นับตั้งแตสวนท่ีเกิน 480 นาที) และ
เจาหนาท่ีทุกคนสามารถออกใหบริการเสนทางไหนก็ได โดยนําเสนอการแกไขปญหาดังแสดงในภาพท่ี 11-12 
 

 

ภาพท่ี 10  แสดงวิธีการแกปญหาการจัดเสนทางโดยใชวิธี SAVING ALGORITHM 
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ภาพท่ี 11  แสดงวิธีการจดัเสนทาง และการตดัรถแบงเสนทางโดยใชวิธี SAVING ALGORITHM 

 

2.2)  การแกปญหาการจัดเสนทางดวยวิธี NEIGHBORHONOD SEARCH (Nearest) ในสวนของการแกปญหาการจัดเสนทางโดยใชวิธี 

NEIGHBORHONOD SEARCH (Nearest) เปนการนําขอมูลในตาราง Matrix ท่ีไดจดัทําไวแลวดังแสดงในภาพท่ี 15 หลักการของวิธีน้ีคือ 

จะเริม่จากจุดเริม่ตน (หนวยฯ) ไปยังสํานักงานท่ีดินท่ีมีระยะทางท่ีใกลท่ีสุด และจากสํานักงานท่ีดินแหงแรก เช่ือมตอไปยังสํานักงานท่ีดิน

แหงตอไปท่ีใกลท่ีสดุ แตจะไมกลับไปจุดเดิมอีก ดังแสดงในภาพท่ี 12 โดยทําตามหลักการดังกลาวไปเรือ่ยๆ จนครบท้ัง 44 สํานักงานท่ีดิน 

 

 

ภาพท่ี 12  แสดงการจัดเรียงลําดับเสนทางตามหลักการวิธี NEIGHBORHONOD SEARCH (Nearest) 
 

เมื่อไดลําดบัการจดัเสนทางจากใกลท่ีสุดไปไกลท่ีสดุครบท้ัง 44 สํานักงานท่ีดิน ตามแบบวิธี NEIGHBORHONOD SEARCH (Nearest) 

หลังจากน้ันจึงเริม่การตัดรถแบงเสนทางตามเง่ือนไขท่ีไดกลาวขางตน  โดยในการจดัเสนทางจะมีเพียงเง่ือนไขดานกรอบเวลาไมเกิน 480 

นาที (หากเกิน 480 นาที แตไมเกิน 570 นาที จะยังไมตองจาย OT ถาเกิน 570 นาทีแลวจะตองมีคา OT นับตั้งแตสวนท่ีเกิน 480 นาที) 

และเจาหนาท่ีทุกคนสามารถออกใหบริการเสนทางไหนก็ได โดยนําเสนอการแกไขปญหาดังแสดงในภาพท่ี 13 

 



การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ครั้งท่ี 16 
The 16th Thai Value Chain Management and Logistics Conference  

  (Thai VCML 2016) 
 

 

15       

 

ภาพท่ี 13  แสดงการคํานวณจัดเสนทางตามแบบวิธี NEIGHBORHONOD SEARCH (Nearest) 
 
ดังน้ันจากการศึกษาแกปญหาการจัดเสนทางในการเดินรถท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยใช SAVING ALGORITHM และ 

NEIGHBORHONOD SEARCH (Nearest) 2 วิ ธีเปรียบเทียบกัน เ พ่ือหาผลลัพธ ท่ีดี ท่ีสุดแลว พบวา NEIGHBORHONOD SEARCH 
(Nearest) เปนวิธีท่ีใหผลลัพธท่ีมีเสนทาง และระยะเวลารวมต่ํากวาวิธี SAVING ALGORITHM โดยแสดงรายละเอียดในการเปรียบเทียบใน
ตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบผลลัพธจากการแกปญหาการจัดเสนทาง 2 วิธี 
ผลลัพธ Saving Nearest ผลตาง 

จํานวนคันรถ 12 12 - 

ระยะทาง (กิโลเมตร) 2,383 2,145 +238 (Nearest) 

ระยะเวลา (นาที) 5,688 5,541 +147 (Nearest) 

ระยะเวลาท่ีเกิน (นาที) 72 146 +74 (Saving) 
 

จากตารางพบวาการแกปญหาการจัดเสนทางดวยวิธี NEIGHBORHONOD SEARCH (Nearest) สามารถจัดเสนทางไดมีระยะทาง

และระยะเวลาท่ีสั้นการจัดเสนทางตาม วิธี SAVING ALGORITHM อยู 238 กิโลเมตร มีระยะเวลาเพียง 5,541 นาที นอยกวาการจัด

เสนทางตาม วิ ธี  SAVING ALGORITHM อยู  147 นาที เมื่อดูจากความคุมคาของระยะทาง และระยะเวลาแลวจึ ง เลือกใช  

NEIGHBORHONOD SEARCH (Nearest) เปนวิธีการแกปญหาการจัดเสนทางในครั้งน้ี 

เมื่อไดตารางการรับงานใหมเปนท่ีเรียบรอยแลว ในลําดับตอไปจะเปนการจัดเสนทางการเดินรถไปจดทะเบียนนิติกรรมท้ัง 5 วัน
ใหแกพนักงาน โดยการใชการแกปญหาการจัดเสนทางโดยใชวิธี NEIGHBORHONOD SEARCH (Nearest) ท่ีไดตัดสินใจเลือกไว เพ่ือสราง
เสนทางท่ีเปน Route เดียวกันเปนมาตรฐานใหเจาหนาท่ีจดทะเบียนนิติกรรมไดนําไปใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหการเดินทางออกไป
ใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินแกลูกคามีระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด และมีประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคาสูงสุด โดยในการจัด
เสนทางจะมีเพียงเง่ือนไขดานกรอบเวลาไมเกิน 480 นาที (หากเกิน 480 นาที แตไมเกิน 570 นาที จะยังไมตองจาย OT ถาเกิน 570 นาที
แลวจะตองมีคา OT นับตั้งแตสวนท่ีเกิน 480 นาที) และเจาหนาท่ีทุกคนสามารถออกใหบริการเสนทางไหนก็ได ดังรายละเอียดในตารางท่ี 
5-9 
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ตารางท่ี 5  การจัดเสนทางการออกใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมตารางการรับงานวันจันทร 

 

ตารางท่ี 6  การจัดเสนทางการออกใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมตารางการรับงานวันอังคาร 

 

ตารางท่ี 7  การจัดเสนทางการออกใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมตามตารางการรับงานวันพุธ 

 
 

ตารางท่ี 8  การจัดเสนทางการออกใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมตารางการรับงานวันพฤหัสบด ี

 
 
 

ลําดับ หน่วยฯ เมือง นม ขามสอ สูงเนิน สีคิ�ว ปากช่อง ปักธงชัย โชคชัย ครบุรี หนองกี� นางรอง ละหาน โนนดิน เฉลิม ประโคนชัย ชุมพวง ประทาย พิมาย โนนสูง

Distance 0 3 24 23 24 46 34 21 30 45 108 28 20 130 69 100 25 59 30

สะสม 3 27 50 74 120 34 55 85 130 108 136 130 69 100 125 184 214

Time 8 30 29 25 35 34 21 31 43 86 30 21 109 62 88 24 47 28

Service Time 42 48 55 47 47 49 53 55 62 53 51 61 55 53 58 49 54 63

Time Rating 50 128 212 284 366 83 157 243 348 139 220 302 164 279 146 219 320 411

ขากลับ 8 23 34 42 66 34 38 67 63 86 116 123 109 115 88 83 53 40

Total Time 58 151 246 326 432 117 195 310 411 225 336 425 273 394 234 302 373 451
3 4 521

ลําดับ หน่วยฯ เมือง นม โนนไทย ด่านขุนทด เมืองคง บัวใหญ่ แก้งสนาม โนนแดง พุทไธสง คูเมือง เมือง บร ห้วยราช กระสัง พลับพลา บ้านด่าน สตึก ปะคํา

Distance 0 3 31 50 81 24 27 61 134 38 39 128 27 30 148 27 121

สะสม 3 34 84 81 105 132 193 134 172 211 128 155 185 148 175 296

Time 8 37 47 69 43 25 55 112 33 37 117 27 25 135 23 108

Service Time 42 63 63 52 54 55 57 46 60 51 63 54 60 63 51 55

Time Rating 50 150 260 121 218 298 410 158 251 339 180 261 346 198 272 435

ขากลับ 8 36 51 69 79 103 62 112 122 117 133 138 131 135 144 135

Total Time 58 186 311 190 297 401 472 270 373 456 313 399 477 333 416 570

2 3 4 51
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ตารางที ่9  การจดัเสน้ทางการออกใหบ้รกิารจดทะเบยีนนิตกิรรมตารางการรบังานวนัศุกร ์

 
 

 

หลังจากท่ีไดมีการวางแผนปรับปรุงกระบวนการในการใหบริการดานงานนิติกรรมในแตละเรือ่งท่ีไดนําเสนอการปรบัปรุงไปขางตน 

พรอมกับนําตารางการรับงาน และการจัดกลุมลูกคาไปปรับปรุงกระบวนการใหบริการท้ังระบบแลวเสร็จเมื่อสิ้นป 2558 จึงไดเริ่มใช

กระบวนการดังกลาวตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 โดยผลลัพธท่ีไดพบวา วา จํานวนลูกคาในเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ 2559 

รวมกัน 335 รายซึ่งมีจํานวนลูกคาเพ่ิมข้ึนมากกวาป เดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ 2558 ท่ีมีจํานวนลูกคารวมเพียง 231 ราย กลาวคือ

มีจํานวนลูกคาเพ่ิมข้ึน 104 ราย เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน คิดเปนรอยละ 68.95  

แตหลังจากท่ีไดมีการปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมแกลูกคาธนาคารสีขาวท้ัง
กระบวนการตามท่ีนําเสนอกระบวนการปรับปรุงขางตน จึงทําใหเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ 2559 ท่ีไดมีการเริ่มใชกระบวนการ
ทํางาน และตารางการรับงานใหม มีผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน สามารถควบคุมเสนทางและตารางงานไดดี 
สงผลใหมีระยะทางรวมมีทิศทางท่ีลดต่ําลง สงผลตอตนทุนรวมทําใหต่ําลงดวย ท้ังท่ีมีจํานวนลูกคาเพ่ิมมากข้ึนจากปกอนถึง 68.95 โดย
พิจารณาจากตนทุนตอลูกคา 1 ราย แลวมีตนทุนตอลูกคา 1 รายเหลือเพียง 496 บาท จากเดิมในเดือนมกราคม – เดือนกุมภาพันธ ป 
2558 มีตนทุนตอลูกคา 1 รายอยูท่ี 731 บาท เปรียบเทียบแลวลดลงมากถึงรอย 67.80  พรอมกับทําใหเจาหนาท่ีจดทะเบียนนิติกรรม
ทํางานไดเตม็ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังแสดงรายละเอียดตารางท่ี 10 

 

ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกอน และหลังปรับปรุง 

วัดประสิทธิภาพ มกราคม – กุมภาพันธ 58 มกราคม – กุมภาพันธ 59 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 

(รอยละ) 

ปริมาณลูกคา 231 335 เพิ่มขึ้น 68.95 

Utilization เจาหนาที่จด

ทะเบียนนิติกรรม 

- 1 คนใหบริการลูกคา 

46 ราย 
- 1 คนใหบริการลูกคา 67 ราย เพิ่มขึ้น 68.66 

ตนทุนตอลูกคา 1 ราย (บาท) 731 496 
ลดลง 

67.80 

 
5. สรุปและบทวิจารณ 

จากการศึกษาคนควาภายใตหัวขอ “การปรับปรุงกระบวนการใหบริการลูกคาดานนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดิน เพ่ือลดตนทุน และ
พัฒนาศักยภาพในการแขงขัน กรณีศึกษา บริษัท Mortgagee จํากัด” จนไดรับผลสรุปจากการศึกษาคนควา ซึ่งมีประเด็นท่ีนาสนใจนํามา
อภิปรายผลดังน้ี 

ลําดับ หน่วยฯ เมือง นม โนนสูง ขามแสง พิมาย จักราช ห้วยแถลงลํามาศ ชุมพวง ประทาย นางรอง ละหาน ประโคน สูงเนิน สีคิ�ว ปากช่อง

Distance 0 3 40 21 50 47 28 30 100 25 108 28 38 37 24 46

สะสม 3 43 64 114 47 75 105 100 125 108 136 174 37 61 107

Time 8 41 19 46 51 32 28 88 24 86 30 39 34 25 35

Service Time 42 63 50 54 53 56 66 58 49 53 51 53 55 47 47

Time Rating 50 154 223 323 104 192 286 146 219 139 220 312 89 161 243

ขากลับ 8 40 56 53 51 73 96 88 83 86 116 115 34 42 66

Total Time 58 194 279 376 155 265 382 234 302 225 336 427 123 203 309

1 2 3 4 5
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1. จากการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางาน และการรับงานจากทีมขาย หรือสาขาใหเปนระบบมี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับระยะเวลาการเดินทางในแตละสํานักงานท่ีดิน ลักษณะทางกายภาพของเสนทาง และ 
ประสิทธิภาพการทํางานของแตละสํานักงานท่ีดิน ประกอบการวางแผนปรับปรุง ซึ่งทําใหไดผลการศึกษาท่ีสามารถนํามาวางแผนปรับ
กระบวนการใหบริการดานจดทะเบียนนิติกรรมท่ีสํานักงานท่ีดินในดานตารางการรับงาน ซึ่งเมื่อไดนําตารางการรับงานใหมมาปรับใชจริง
ในชวงเดือนมกราคม 2559 พบวาการดําเนินงานใหบริการฯ มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดตนทุนการใหบริการลูกคาตอรายได สามารถใช
ประโยชนจากพนักงานจดทะเบียนนิติกรรมไดเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงสอดคลองกับผลการศึกษาของคุณพงคเทพ วิภาตะพันธุ ได
ศึกษาในหัวขอกลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกสของบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ผลการศึกษาพบวา การพัฒนาระบบโลจิสติกสของบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัดควรท่ีจะมุงพัฒนาไปในดานการปรับปรุงระบบงานการจัดระบบโลจิสติกส โดยดําเนินการจัดตั้งหนวยบริการลูกคา เพ่ือ
ทําหนาท่ีประสานงานในการใหบริการแกลูกคาและควบคุมการใชรถยนตใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด พรอมท้ังยังชวยลด
ภาระความสิ้นเปลือง ซึ่งสามารถพัฒนาระบบงานเพ่ือสรางความพึงพอใจและตอบสนองความตองการของลูกคา 

2. จากการศึกษาตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 การกําหนดเสนทางการเดินรถเพ่ือออกไปใหบริการจดทะเบียนนิติกรรมแกลูกคาใน
สํานักงานท่ีดินตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีดูแล ไปในทิศทางเดียวกันกับการปรับปรุงการทํางานใหม และมีตนทุนท่ีมีเหมาะสม ซึ่งเมื่อไดมีการนําทฤษฏี
การแกไขปญหาการจัดเสนทาง VRP ดวยวิธี Saving และ Nearest มาใชในการวางแผนจัดเสนทางการใหออกไปใหบริการดานจดทะเบียน
นิติกรรม พบวา เมื่อนําแผนการจัดเสนทางตามทฤษฏี VRP ไปใชจริง สามารถลดระยะทางในการเดินออกไปจดทะเบียนนิติกรรมท่ี
สํานักงานท่ีดินไดจริง ทําใหตนทุนในการใหบริการลูกคาตอ 1 รายลดต่ําลงจากเดิมตนทุน 731 บาทตอราย หลังปรับปรุง และเพ่ิม
ประสิทธิภาพแลวลดต่ําลงเหลือ 496 บาทตอราย ซึ่งลดลงรอย 67.80 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาคนควาของคุณกลวชัร จินดามพร โดย
ศึกษาในหัวขอการวิเคราะหการศึกษาการลดตนทุนการขนสงการกระจายนํ้ามันไปยังสถานีบริการนํ้ามันกรณีศึกษา บริษัท ดาวแดง (ไทย) 
จํากัด ผลการศึกษาพบวา หลังจากท่ีไดมีการวางแผนจัดเสนทางโดยใชทฤษฏีการแกไขปญหาการจัดเสนทาง VRP ดวยวิธี Saving 
algorithm สามารถจัดเสนทางการเดินรถใหม คือ ตอรถ1คัน สงนํ้ามันไปยัง 2 สถานี บริการ ไดเฉพาะสถานีบริการท่ีสั่งนํ้ามัน 10,000 ลิตร 
จํานวนเท่ียวลดลง 55 เท่ียว ระยะทางรวมลดลง 1,389 กิโลเมตร ตนทุนในการขนสงลดลง 16,014.51 บาท แตท่ีทางผูวิจัยวิเคราะหถึง
ความแตกตางไปจากผลกรณีศึกษาน้ีคือ เมื่อผูกรณีศึกษาไดศึกษา การวางแผนจัดเสนทางโดยใชทฤษฏีการแกไขปญหาการจัดเสนทาง VRP 
ดวยวิธี Saving algorithm และ Nearest พบวา วิธี Nearest เปนวิธีการจัดเสนทางท่ีสามารถลดระยะการเดินทางไดสั้นกวา Saving 
algorithm 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งน้ี  
1. ตารางการรับงานใหมท่ีสําหรับเปนกรอบในการทํางานรวมกับฝายสาขา หรือผูดูแลเรื่องกูของลูกคา ใหมีการทํางานท่ีเปนระบบ

มากยิ่งข้ึน อีกท่ังตารางการรับงานน้ียังชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคาไดรับความสะดวกในการนัดหมายไปทํานิติกรรมท่ี
สํานักงานท่ีดิน ซึ่งท้ังหมดจึงชวยแกไขปญหาสําคัญขององคกรคือการมีตนทุน และระยะทางในการออกไปใหบริการลูกคาท่ีสูงมากข้ึน สวน
ทางกับปริมาณลูกคาท่ีลดนอยลง เน่ืองจากตารางน้ีจะมีการกําหนดวันนัดหมายลวงหนา เพ่ือใหเกิดการ Consolidate จํานวนลูกคาท่ีจะไป
ในสํานักงานท่ีดินน้ันๆ ใหมีจํานวนรายท่ีมากข้ึนในการไปใหบริการใน 1 ครั้ง ทําใหมีตนทุนในการออกไปจดทะเบียนนิติกรรมขององคกรลด
ต่ําลงตามไปดวย 

2. เมื่อตารางการรับงานท่ีมีประสิทธิภาพแลวจึงมาวางแผนดาํเนินการกําหนดเสนทางการเดินรถเพ่ือออกไปใหบริการจดทะเบียนนิติ
กรรมแกลูกคาในสํานักงานท่ีดินของจังหวัดนครราชสีมา ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช Google Map ในการหาระยะทางและ
ระยะเวลา เพ่ือนํามาแกไขปญหาการจัดเสนทางโดยใชทฤษฏี VRP เพ่ือใหมีกรอบการเดินทางท่ีชัดเจนในแตละเสนทาง และหากมีการว่ิง
พวงควรจะไปสํานักงานท่ีดินใดเพ่ือใหมีระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด จึงสุดผลใหสามารถควบคุมระยะทางในการเดินทางดีข้ึน เปนผลดีตอตนทุนใน
การออกไปใหบริการลูกคาท่ีสํานักงานท่ีดินท่ีต่ําลงดวย 
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ขอเสนอสําหรับการศึกษาครั้งตอไป  
1. ควรตองมีการขยายกรอบในการศึกษาใหมีขอบเขตท่ีใหญมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากในบางครั้งการแบงพ้ืนท่ีดูแลของแตละ Hub 

อาจจะไมใชการแบงพ้ืนท่ีท่ีมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร ดังน้ันหากจะมีการศึกษาในดานน้ี ควรขยายการศึกษาในการแบงพ้ืนท่ีการดูแลของแต
ละ Hub วาแตละ Hub ควรจะดูแลจังหวัดใดบาง  
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