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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมา และความสําคญัของปัญหา 

บทบาทหน่ึงท่ีสําคญัของการจดัการโลจิสติกส์สําหรับธุรกิจใดๆ คือการเพิ่มขอบเขตใน

การพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจ (เนตรปรีชา,  2556) ไดก้ล่าวถึงเร่ืองของ 

โลจิสติกส์การคา้กบัการพฒันาขีดความสามารถทางการแข่งขนั โดยสรุปว่าโลจิสติกส์การคา้ควรมี

การพิจารณาถึงการอาํนวยความสะดวกทางการคา้ การพฒันาผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ เครือข่ายการคา้ 

การใชป้ระโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอยา่งมีประสิทธิภาพ เคร่ืองมือลดความเส่ียงทางการคา้พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระจายสินคา้ ดว้ยวตัถุประสงคใ์นการประหยดัตน้ทุน การตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ และการสร้างความน่าเช่ือถือในการส่งมอบสินคา้ ในยคุของโลจิสติกส์ท่ีมี

การแข่งขนัเพิ่มมากข้ึนผูป้ระกอบการต่างๆ ตอ้งมีความต่ืนตวัและกระตือรือร้นในการปรับเปล่ียน

กลยุทธ์ขององคก์ร เพื่อให้อยู่เหนือคู่แข่งในตลาดเดียวกนั ซ่ึงผูป้ระกอบการจะไดเ้ปรียบทางการ

ตลาดนั้นจะตอ้งมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทุกๆ ด้านของธุรกิจ 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่องคก์รท่ีทาํการซ้ือขายระหว่างกนัและมีการขนส่งหรือโลจิสติกส์เขา้มาเก่ียวขอ้ง

ซ่ึงจะทาํให้มีตน้ทุนทางธุรกิจสูงข้ึน ดงันั้นการบริหารจดัการโลจิสติกส์ท่ีดีจึงมีความจาํเป็นอย่าง

มาก เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขนัอย่างเต็มท่ี และดว้ยอตัราการเจริญเติบโตทางดา้นเศรษฐกิจท่ี

เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วทาํให้เกิดการขยายตวัของสังคมเมืองไปสู่ปริมณฑลมากยิ่งข้ึน การกระจาย

สินคา้ไปสู่เขตภูมิภาคอ่ืนๆ จึงมากข้ึนตามไปดว้ย ซ่ึงปัจจุบนัจะเนน้การขนส่งทางบกโดยใชร้ถยนต์

เป็นหลกั โดยในการขนส่งแต่ละเท่ียวตอ้งใชเ้วลาในการเดินทางมากเน่ืองจากระยะทางหรือสภาพ

การจราจรท่ีติดขดัก็ส่งผลให้การขนส่งสินคา้ไปถึงมือลูกคา้ชา้ลงอีกดว้ย ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงมี

การปรับตวัเพื่อให้มีตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นการประกอบการนอ้ยท่ีสุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความ

พึงพอใจของลูกคา้

นอกเหนือจากการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์แลว้ การเลือกสถานท่ี (Location) ในการท่ี

จะจดัตั้งคลงัสินคา้กมี็ความสาํคญัมากเช่นกนั ซ่ึงนอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนในการก่อสร้างแลว้

ยงัมีผลต่อเน่ืองไปยงัการดาํเนินการต่างๆ อีกดว้ย ไม่ว่าจะเป็นตน้ทุนในการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือ

ต้นทุนในการขนส่งสินค้า  ในการเลือกสถานท่ีตั้ ง จึงต้องคํานึงถึงปัจจัยพื้นฐานต่างๆ  ท่ี
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จาํเป็น เช่น ระยะทาง (Distance) ค่าใช้จ่าย (Expenditure) และส่ิงอาํนวยความสะดวกพื้นฐาน 

(Infrastructure) เป็นตน้ 

บริษทักรณีศึกษาเป็นบริษทัท่ีจาํหน่ายเคมีภณัฑ์สําหรับอุตสาหกรรมนํ้ า (ระบบประปา) 

และระบบบาํบดันํ้ าเสีย ตั้งอยู่ท่ี ตาํบลลาํโพ อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงจากการศึกษา

สภาพปัญหาของบริษทักรณีศึกษาคือบริษทักรณีศึกษาอาจไม่อยู่ในศูนยก์ลางของลูกคา้ ทาํให้

อาจจะส่งผลใหต้น้ทุนการขนส่งสูงเน่ืองจากระยะทางท่ีมากจะส่งผลใหต้น้ทุนในการขนส่งสูงตาม

ไปดว้ย ผูจ้ดัทาํโครงงานจึงไดท้าํการเปรียบเทียบวิธีการปัจจุบนัและแนวทางในการปรับปรุงโดย

กาํหนดทางเลือกในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ตั้งแต่ 1-3 แห่ง โดยใชซ้อฟตแ์วร์ LOGWARE เขา้

มาประยุกต์เพื่อหาจุดศูนย์กลางในการขนส่งด้วยวิธี MULTI COG และใช้วิธีเศรษฐศาสตร์

วิศวกรรมเขา้มาช่วยวิเคราะห์หาทางเลือกในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ท่ีเหมาะแก่การลงทุนมาก

ท่ีสุด 

1.2 วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อวิเคราะห์หาทาํเลท่ีตั้ งคลงัสินคา้ตั้ งแต่ 1-3 แห่ง ท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยใช้ซอฟต์แวร์ 

LOGWARE มาประยกุต ์

2. ศึกษาและเปรียบเทียบทางเลือกในการสร้างคลงัสินคา้โดยใชเ้ศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

1.3   ขอบเขตการดําเนินโครงงาน 

1. ศึกษาลูกคา้หลกัจาํนวน 14 บริษทัเท่านั้น

2. ใชข้อ้มูลการขนส่งของบริษทักรณีศึกษาในปี พ.ศ.2560 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเท่านั้น

3. กาํหนดทางเลือกท่ีตอ้งการนาํมาเปรียบเทียบในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่จาํนวน 1-3

แห่ง 

4. ศึกษาตน้ทุนการขนส่งดว้ยระยะทางไปกลบัเท่านั้น

5. ศึกษาตน้ทุนการขนส่งดว้ยรถบรรทุก 6 ลอ้ ประเภทเดียวเท่านั้น

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ไดท้าํเลท่ีตั้งของสถานประกอบการท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยใชซ้อฟตแ์วร์ LOGWARE มาช่วย

ในการวิเคราะห์ 

2. ตน้ทุนในการขนส่งของบริษทักรณีศึกษาลดลง

3. เป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของบริษทักรณีศึกษา
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1.5  ขั้นตอนการดําเนินโครงงาน 

1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของบริษทักรณีศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูล

2. รวบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการแกปั้ญหา

3. ศึกษาปัญหาของบริษทักรณีศึกษา

4. นาํทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหา

5. วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดาํเนินงาน

6. สรุปผลและขอ้เสนอแนะ
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1.6 แผนการดาํเนินงาน 

ตารางที ่1.1 ระยะเวลาและแผนการดาํเนินงาน 

ขั้นตอนการ

ดาํเนินงาน 

ปี 2561 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

1. ศึกษาขอ้มูลพื้น

ฐานของบริษทั 

กรณีศึกษาและ

เกบ็รวบรวม

ขอ้มูล 

2. รวบรวมงาน

วิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพื่อวิเคราะห์หา

แนวทางการ

แกปั้ญหา 

3. ศึกษาปัญหา

ของบริษทักรณี 

ศึกษา 

4. นาํทฤษฎีท่ี

เก่ียวขอ้งมา 

ประยกุตใ์ชใ้น

การแกไ้ขปัญหา 

5. วิเคราะห์และ

เปรียบเทียบผล

การดาํเนินงาน 

6. สรุปผลและ

ขอ้เสนอแนะ 



 

 

บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 ในการศึกษาและทาํโครงงานคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อการศึกษาทางเลือกทาํเลท่ีตั้ง

ใหม่ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของบริษทักรณีศึกษา โดยผูจ้ดัทาํโครงงานไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ โดยมีทฤษฎี 

หลกัการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นพื้นฐานในการศึกษา แบ่งเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการโลจิสติกส์ 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกทาํเลท่ีตั้ง 

2.3 วิธีท่ีใชใ้นการประเมินทางเลือกทาํเลท่ีตั้ง 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

2.5 ระบบพิกดัภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

2.6 หลกัการพาเรโต ้

2.7 หลกัการของ Google Maps 

2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการโลจิสติกส์  

       2.1.1 ความหมาย ความสาํคญั และบทบาทของการจดัการโลจิสติกส์ 

 การจดัการโลจิสติกส์คือ กระบวนการวางแผน การปฏิบติังานและควบคุมสินคา้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งล่วงหน้าแลว้ยอ้นกลบัของการเคล่ือนยา้ยและการจดัเก็บสินคา้

การบริหารและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่จุดกาํเนิดจนถึงจุดบริโภคสินคา้เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงการจดัการโลจิสติกส์นั้นจดัเป็นองคป์ระกอบของการจดัการซพัพลายเชน 

ความสาํคญัของโลจิสติกส์ 

(ไชยยศ และมยขุพนัธ์ุ, 2556) กล่าวไวว้่า เพราะค่าใชจ่้ายดา้นโลจิสติกส์ขององคก์ารเป็น

ตน้ทุนท่ีสาํคญัการจดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพจะลดตน้ทุนและเพิ่มความสามารถการแข่งขนั 

ทาํใหลู้กคา้มีความพึงพอใจ ซ่ึงความสาํคญัของโลจิสติกส์ มีดงัน้ี 
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1) ตน้ทุนโลจิสติกส์เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่าค่าใชจ่้ายโลจิสติกส์ เช่น ตน้ทุนสินคา้

คงคลงั (Inventory Carrying Cost) ตน้ทุนขนส่ง ตน้ทุนการบริหาร เป็นตน้ทุนสาํคญัขององคก์รการ 

จดัการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพช่วยลดตน้ทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและสร้างความ

พึงพอใจใหก้บัลูกคา้ 

2) บทบาทโลจิสติกส์กบัการเพิ่มคุณค่า (Logistics and Value) การเพิ่มคุณค่าผลิตภณัฑ์

หมายถึงการทาํให้ผลิตภณัฑมี์คุณค่าเพิ่มข้ึนต่อลูกคา้ซ่ึงครอบคลุมทั้งตวัผลิตภณัฑแ์ละการบริการ

จาํแนกไดคื้อ 

2.1 การเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐศาสตร์ดา้นการผลิต (Production) เป็นการเปล่ียนวสัดุให้

เป็นสินคา้ท่ีใชป้ระโยชน์ได ้

2.2 ทางดา้นการตลาด (Marketing) เป็นการใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภค

ไดเ้ป็นเจา้ของสินคา้และไดใ้ชป้ระโยชน์ 

2.3 ด้านโลจิสติกส์เป็นการนําสินคา้ไปในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการใช้และไปยงัท่ีท่ีมีผู ้

ตอ้งการใชป้ระโยชน์ 

3) โลจิสติกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั แนวคิดทางการตลาดท่ีสําคญัคือ มีสินคา้

ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการและส่งมอบให้ลูกคา้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง

ความไดเ้ปรียบเกิดจากปัจจยัหลายดา้นเช่นดา้นคุณภาพ ดา้นราคา และดา้นการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ปัจจยัดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบักระบวนการดา้นโลจิสติกส์ ทั้งขาเขา้และขาออก ถา้

บริษทัหรือองคก์รสามารถบริหารจดัการไดมี้ประสิทธิภาพจะทาํใหมี้ตน้ทุนรวมโลจิสติกส์ตํ่าลง 

4) โลจิสติกส์เพิ่มความพึงพอใจใหลู้กคา้ การจดัการโลจิสติกส์ตอ้งบูรณาการกิจกรรม 

โลจิสติกส์ทั้งหลายใหเ้ป็นกระบวนการดว้ยการจดัใหค้รบทั้ง 7 R’S ดงัน้ี 

4.1 ไดรั้บสินคา้ตามตอ้งการ (Getting the Right Product) 

        4.2 ไปใหลู้กคา้ท่ีตอ้งการ (To the Right Customer) 

4.3 ในปริมาณท่ีตอ้งการ (In the Right Quantity) 

4.4 มีสภาพท่ีสมบูรณ์ (In the Right Condition) 

4.5 ณ สถานท่ีท่ีมีความตอ้งการ (At the Right Place) 

4.6 ในเวลาท่ีมีความตอ้งการ (At the Right Time) 

4.7 มีตน้ทุนท่ีเหมาะสม (At the Right Cost) 

5) โลจิสติกส์เป็นสินทรัพย ์ระบบโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง

ความสามารถดา้นการจดัการโลจิสติกส์ใหมี้ตน้ทุนตํ่าและลูกคา้พึงพอใจ ตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์ท่ีตํ่า

บริษทัสามารถตั้งราคาไดต้ ํ่ากว่าคู่แข่ง ทาํใหเ้พิ่มส่วนแบ่งตลาดและกาํไร และสามารถยกระดบัการ
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บริการลูกคา้ใหสู้งข้ึนอีกดว้ย เช่น Wal-Mart มีความไดเ้ปรียบการแข่งขนัพร้อมมีระบบโลจิสติกส์ท่ี

มีประสิทธิภาพ หรือ 7-Eleven ในญ่ีปุ่น มีระบบโลจิสติกส์ท่ีเหนือกว่าคู่แข่งดว้ยการจดัให้มีสินคา้

ตามเวลาและสถานท่ีท่ีลูกคา้ตอ้งการ การจดัการโลจิสติกส์ของ Wal-Mart และ 7-Eleven ญ่ีปุ่นจึง

เป็นทรัพยสิ์นของบริษทั 

 การบริหารจดัการโลจิสติกส์ภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพการไหลเวียนของวตัถุดิบ 

(Raw material) สินคา้ระหวา่งการผลิต (Work in process) สินคา้สาํเร็จรูป (Finished goods)  รวมถึง

ขอ้มูลข่าวสารอยา่งมีประสิทธิภาพ (Efficient Logistics Management) จะเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีช่วย

ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งตลอดทั้งซัพพลายเชนมีความเขม้แข็ง ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการทาํธุรกรรมการคา้ทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ เพราะจะช่วยให้การติดต่อทางการคา้มีความสะดวก รวดเร็ว ลด

ตน้ทุน และยงัช่วยขยายโอกาสทางการคา้ นัน่ก็คือ เป็นการเสริมสร้างการอาํนวยความสะดวกทาง

การคา้นัน่เอง 

 (ฐาปนา และนงลกัษณ์, 2555) โลจิสติกส์เป็นการบูรณาการกระบวนการธุรกรรมของ

ทุกองคก์รการคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งผูผ้ลิตวตัถุดิบจนถึงผูบ้ริโภค ดว้ยประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุดเท่าท่ีจะทาํได้ รวมถึงความถูกตอ้งและความรวดเร็วในการบริการ จุดมุ่งหมายหลกัของ 

โลจิสติกส์คือ การสร้างมาตรฐานในการดาํเนินงานของบุคลากรทางภายในและภายนอกองคก์ร 

เพื่อยกระดบัคุณภาพสินคา้และบริการและก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกนัของทุกฝ่าย ดว้ยตน้ทุนท่ี

ตํ่าท่ีสุดและมีกาํไรสูงสุดอนัจะทาํใหอ้งคก์รธุรกิจสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

สรุปได้ว่าการจัดการโลจิสติกส์มีบทบาทสําคญัต่อการดาํเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก 

การพฒันาระบบโลจิสติกส์ท่ีดีก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขนั ความไดเ้ปรียบคู่แข่ง และ

โอกาสท่ีธุรกิจจะเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 

สร้างความพึงพอใจเป็นส่ิงสาํคญั 

 

2.2 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจเลือกทาํเลทีต่ั้ง  

       2.2.1 ความหมาย ความสาํคญัและวตัถุประสงคข์องทาํเลท่ีตั้ง  

           ทํา เลท่ีตั้ ง  หมายถึง การจัดหาหรือสรรหาสถานท่ี  สําหรับประกอบธุรกิจให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยคาํนึงถึง กาํไร ค่าใชจ่้าย พนักงาน ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ความสะดวก 

ตลอดจนสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีดีตลอดระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจนั้น 

  ความสาํคญัในการเลือกทาํเลท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจ การเลือกทาํเลท่ีตั้งสถานประกอบ

ธุรกิจ มีความสาํคญัต่อความสาํเร็จขององคก์ารธุรกิจ กล่าวคือหากเลือกทาํเลท่ีไม่เหมาะสมจะทาํให้

องคก์ารธุรกิจประสบปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา เช่น ค่าขนส่งสูง เน่ืองจากสถานประกอบธุรกิจอยู่ไกล
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จากแหล่งวตัถุดิบ และตลาด นอกจากน้ีอาจขาดแคลนแรงงานท่ีมีคุณภาพ ขาดแคลนวตัถุดิบ รวม

ไปถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการผลิตและการปฏิบติังานขององค์การธุรกิจ โดยทัว่ไป

ลกัษณะของทาํเลจะไม่มีลกัษณะใดท่ีดีกว่ากนัอยา่งชดัเจน แต่จะเกิดจากการพิจารณาลกัษณะดีของ

แต่ละทาํเลนาํมาประกอบกนั เพื่อการตดัสินใจเลือกท่ีใชต้ั้งสถานประกอบธุรกิจท่ีอาจก่อให้เกิด

ปัญหาในอนาคตใหน้อ้ยท่ีสุดการเลือกทาํเลท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจต่างๆ โดยทัว่ไปมกัจะพยายาม

หาแหล่งหรือทาํเลท่ีทาํให้ตน้ทุนรวมของการผลิตสินคา้และบริการท่ีตํ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดแ้ต่

ลกัษณะของการประกอบธุรกิจและสถานท่ีประกอบกิจการยอ่มแตกต่างกนัในเร่ืองของชนิดสินคา้ 

ค่าใช้จ่ายและการลงทุน ดงันั้นการพิจารณาเลือกทาํเลจึงตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัต่างๆ หลายประการ

เพราะการเลือกทาํเลท่ีตั้ง มีความสาํคญัต่อการดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจต่างๆ เช่น การวางแผน

ระบบการผลิต การวางผงัโรงงาน การลงทุนและรายได ้เป็นตน้ 

              วตัถุประสงคโ์ดยพื้นฐานของทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้คือการพยายามท่ีจะหาแหล่งทาํเลท่ีตั้ง

ท่ีก่อให้เกิดตน้ทุนรวมท่ีเกิดข้ึนจากการเลือกทาํเลท่ีตั้ งนั้นตํ่าสุดเท่าท่ีจะสามารถเป็นไปได้ แต่

ก่อให้เกิดรายไดสู้งสุด ซ่ึงในทางเป็นจริงจะเห็นไดว้่าวตัถุประสงคน้ี์เป็นไปไดย้าก เน่ืองจากพื้นท่ี 

หรือทาํเลท่ีตั้ งท่ีมีตน้ทุนตํ่าย่อมก่อให้เกิดรายได้ต ํ่าเช่นกันตวัอย่างเช่น ทาํเลท่ีตั้ งท่ีอยู่ในพื้นท่ี

ห่างไกลความเจริญ ตน้ทุนราคาท่ีดิน ค่าแรงตํ่า ในขณะเดียวกนัในพื้นท่ีน้ีจะมีการผลิตสินคา้นอ้ย 

ลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการคลงัสินคา้กน็อ้ย ยอ่มส่งผลใหร้ายไดข้องคลงัสินคา้ตํ่าไปดว้ย ในขณะท่ีพื้นท่ี

ท่ีมีความเจริญมากๆ ตน้ทุนค่าท่ีดิน ค่าแรงงานจะสูงมาก แต่จะมีผูผ้ลิตสินคา้จาํนวนมากยอ่มส่งผล

ใหค้ลงัสินคา้มีรายไดสู้งตามไปดว้ย 

                 วตัถุประสงคข์องทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ ซ่ึงน่าจะมีความเป็นไปไดคื้อการพยายามหาแหล่ง

ท่ีก่อให้เกิดความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ระหว่างตน้ทุนรวมกบัรายไดห้รืออีกนยัหน่ึงคือแหล่งท่ี

ก่อให้เกิดจุดคุม้ทุนไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ซ่ีงนั้นก็หมายถึงการมีผลกาํไรของกิจการในระยะเวลา

เร็ววนัท่ีดีท่ีสุด 

       2.2.2 การกาํหนดทาํเลท่ีตั้ง 

     การประกอบกิจการคลงัสินคา้ จาํเป็นตอ้งมีพื้นท่ีอย่างเพียงพอและอยู่ในตาํแหน่งท่ี

เหมาะสมในการกาํหนดหรือเลือกทาํเลท่ีตั้ งของคลงัสินคา้สามารถใช้ได้ทั้ งแนวทางมหาภาค 

(Macro Approaches) คือการวิเคราะห์เพื่อเลือกทาํเลท่ีตั้งขนาดใหญ่ระดบัประเทศหรือภูมิภาคและ

แนวทางจุลภาค (Micro Approaches) เป็นการเลือกทาํเลท่ีตั้ งแบบเฉพาะเจาะจงจากพื้นท่ีหรือ

ประเทศท่ีเลือกไวแ้ลว้จากแนวทางมหาภาค 

                 การตดัสินใจเลือกทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้นั้นถือว่ามีความสําคญัอย่างหน่ึงในการดาํเนิน

ธุรกิจเพราะในการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้ ง เหมาะสมต้องอาศัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 
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โดยการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเลือกทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ เช่น การขนส่ง แรงงาน พื้นท่ีใน

การใหบ้ริการ รวมถึงสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมจะมีผลต่อธุรกิจใน

ระยะยาวและสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจในการเลือกทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้นั้นมีแนว

ทางการวิเคราะห์อยู ่2 แนวทางคือ แนวทางมหาภาค (Macro Approaches) และแนวทางวิเคราะห์

ทางจุลภาค (Micro Approaches)  

 การเลือกทาํเลท่ีตั้งตามแนวทางมหาภาค (Macro Approaches) เป็นการวิเคราะห์ทาํเล

ท่ีตั้งหรือพื้นท่ีขนาดใหญ่ในอดีตมีผูเ้สนอแนวคิดทางมหาภาคสําหรับการเลือกทาํเลท่ีตั้งไวห้ลาย

แนวทาง อ้างอิงถึงแนวทางของ Edgar M. Hoover โดยเสนอกลยุทธ์การเลือกทาํเลท่ีตั้ งของ

คลงัสินคา้ไว ้3 ประเภทดงัน้ี 

 1) กลยุทธ์ทาํเลท่ีตั้ งใกล้ตลาด (Market-positioned Strategy) คือ การกําหนดให้ตั้ ง

คลงัสินคา้อยูใ่กลก้บัลูกคา้ลาํดบัสุดทา้ย (Final Customer) ให้มากท่ีสุด จะทาํให้สามารถให้บริการ

ลูกคา้ไดดี้ ปัจจยัในการเลือกทาํเลท่ีตั้งใกลลู้กคา้มีหลายประการ เช่น ค่าขนส่ง รอบเวลาการสั่ง

สินคา้ ความอ่อนไหวของผลิตภณัฑ ์ขนาดของการสัง่ ความเพียงพอของพาหนะในพื้นท่ี และระดบั

การใหบ้ริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

 2) กลยุทธ์ทาํเลท่ีตั้ งใกล้แหล่งผลิต (Production-positioned Strategy) กลยุทธ์น้ี

กาํหนดใหต้ั้งคลงัสินคา้อยูใ่กลก้บัแหล่งวตัถุดิบหรือโรงงานให้มมากท่ีสุด การตั้งคลงัสินคา้แบบน้ี

จะทาํให้ระดบัการให้บริการลูกคา้ตํ่ากว่าแบบแรก แต่จะสามารถประหยดัค่าขนส่งวตัถุดิบเขา้สู่

โรงงาน ซ่ึงปัจจยัสาํคญัในการเลือกทาํเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งผลิต ประกอบดว้ยหลายประการ เช่น สภาพ

ของวตัถุดิบเน่าเสียง่ายหรือไม่ จาํนวนวตัถุดิบท่ีเป็นส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์ฯลฯ 

 3) กลยุทธ์ทํา เลท่ีตั้ งอยู่ระหว่างลูกค้ากับแหล่งผลิต (Intermediately - positioned 

Strategy) กลยุทธ์น้ีจะกาํหนดให้ตั้งคลงัสินคา้อยู่ตรงกลางระหว่างแหล่งผลิตและตลาด ซ่ึงการตั้ง

คลงัสินคา้ประเภทน้ีทาํใหร้ะดบัการใหบ้ริการลูกคา้ตํ่ากว่าแบบแรกแต่สูงกว่าแบบท่ีสอง ทาํเลท่ีตั้ง

ประเภทน้ีเหมาะสาํหรับธุรกิจท่ีตอ้งการให้บริการลูกคา้อยูใ่นระดบัสูงและมีโรงงานการผลิตหลาย

แห่ง 

        2.2.3 ปัจจยัในการเลือกทาํเลท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจ 

     การเลือกทาํเลท่ีตั้งควรพิจารณาหลายปัจจยัมากกว่าปัจจยัเดียว เพราะตน้ทุนท่ีตํ่าในทาง

หน่ึงอาจไม่ไดท้าํให้ตน้ทุนรวมตํ่าท่ีสุด จึงควรพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจการ

คลงัสินคา้ทั้งทางตรงและทางออ้ม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ปัจจยัท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ีใชใ้น

การพิจารณาเลือกทาํเลท่ีตั้งสถานประกอบธุรกิจ มีดงัน้ี 

2.2.3.1 แหล่งวตัถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ  
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การตั้งสถานประกอบธุรกิจโดยเฉพาะองคก์ารธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม ส่ิงท่ีนาํมาใช้

ในการผลิตคือวตัถุดิบ เช่น โรงงานผลิตสับปะรดกระป๋อง วตัถุดิบคือ สับปะรด โรงงานผลิต

เฟอร์นิเจอร์ วตัถุดิบคือ ไม ้ฯลฯ ดงันั้นในการจดัตั้งสถานประกอบการธุรกิจจึงตอ้งคาํนึงถึงแหล่ง

วตัถุดิบท่ีนาํมาใชใ้นการผลิต ควรจะอยู่ในแหล่งวตัถุดิบหรืออยู่ใกลแ้หล่งวตัถุดิบ เพื่อสะดวกใน

การจดัหาวตัถุดิบและยงัทาํใหร้าคาวตัถุดิบและค่าขนส่งลดลง เช่น โรงงานผลิตปลากระป๋อง ควร

ตั้งอยูใ่กลช้ายฝ่ังทะเลจะไดว้ตัถุดิบราคาถูก คุณภาพดี แต่ถา้โรงงานผลิตปลากระป๋องตั้งอยูไ่กลจาก

ชายฝ่ังทะเลมาก วตัถุดิบท่ีจดัหาอาจไม่มีหรือมีจาํนวนนอ้ยทาํให้วตัถุดิบราคาสูง คุณภาพไม่ดี และ

ตอ้งเสียค่าขนส่งสูงเป็นตน้ นอกจากนั้นตอ้งคาํนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติด้วย เช่น นํ้ า อากาศ 

เน่ืองจากในการผลิต ส่วนประกอบท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการผลิตส่วนใหญ่ตอ้งอาศยันํ้ า กิจการประเภท

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จึงตั้งอยูใ่กลแ้ม่นํ้ าหรือแหล่งนํ้ าต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการนาํนํ้ ามาใช้

ในการผลิต 

ในการตั้ งสถาน ท่ีประกอบการใกล้แ ม่นํ้ าต้องคํา นึง ถึงคว ามรับผิดชอบต่ อ

สภาพแวดลอ้มดว้ย เช่น ในการผลิตจะมีของเสียจากการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมจะตอ้งมีระบบ

ในการกาํจดันํ้ าเสีย ไม่ถ่ายเทนํ้ าเสียลงในแม่นํ้ าลาํคลองหรือเปล่ียนสภาพจากนํ้ าเสียให้เป็นนํ้ าดี

ก่อนท่ีจะถ่ายเทลงในแม่นํ้ าคลอง กรณีท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเม่ือทาํการผลิตแลว้มีฝุ่ นละอองหรือ

ควนัเสีย จะตอ้งทาํการป้องกนัมิให้อากาศเป็นพิษดว้ยการประกอบการธุรกิจไม่ว่าจะเป็นประเภท

พาณิชยกรรมหรือประเภทอุตสาหกรรมการเลือกทาํเลท่ีตั้งสถานท่ีประกอบการจะตอ้งคาํนึงถึง

แหล่งจดัซ้ือ เพื่อให้การจดัซ้ือไดสิ้นคา้หรือวตัถุดิบราคาท่ีเหมาะสม เสียค่าใชจ่้ายในการจดัซ้ือตํ่า 

คุณภาพสินคา้หรือวตัถุดิบเป็นตามท่ีตอ้งการและไดท้นัเวลาท่ีมีความตอ้งการของตลาดหรือการ

ผลิต 

การจดัซ้ือเพื่อใหมี้ประสิทธิภาพ มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) กาํหนดรายละเอียดของสินคา้หรือวตัถุดิบ ท่ีตอ้งการซ้ือทั้งคุณภาพและปริมาณ 

2) สํารวจแหล่งขาย โดยผูป้ระกอบการจะตอ้งทราบถึงแหล่งขายสินคา้หรือวตัถุดิบท่ี

ตอ้งการจดัซ้ือว่าอยู่ท่ีใดมีผูข้ายก่ีราย แต่ละรายกาํหนดราคาขายเท่าไร คุณภาพสินคา้หรือวตัถุดิบ

เป็นอยา่งไร มีเง่ือนไขในการขายอยา่งไรบา้ง เม่ือสาํรวจแหล่งขายแลว้คาดว่าจะจดัซ้ือจากผูข้ายราย

ใด ควรมีการเจรจาตกลงในเร่ืองต่างๆ เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการจดัซ้ือในกรณีจดัซ้ือคร้ังละเป็น

จาํนวนมาก การเจรจาระหว่างผูจ้ดัซ้ือและผูข้ายควรจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อดาํเนินการเป็นการ

ป้องกนัการทุจริตท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้

3) การสั่ง ซ้ือ หลังจากได้มีการเจรจาตกลงกันแล้ว  ผู ้จัด ซ้ือจัดทําใบสั่ง ซ้ือซ่ึง

ประกอบดว้ยรายละเอียดต่างๆ ไดแ้ก่ วนั เดือน ปี ท่ีสั่งซ้ือ ราคาต่อหน่วย ราคารวม ช่ือเคร่ืองหมาย
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การคา้ของผูจ้ดัซ้ือ ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ของผูข้าย ระบุเง่ือนไขต่างๆ เช่น เง่ือนไขในการส่งมอบ 

เง่ือนไขในการชาํระเงิน 

4) การรับสินคา้หรือวตัถุดิบ เม่ือผูข้ายส่งสินคา้ใหผู้จ้ดัซ้ือจะตอ้งมีใบกาํกบัสินคา้แสดง

รายละเอียดเก่ียวกบั วนั เดือน ปี ท่ีส่งสินคา้หรือวตัถุดิบ ปริมาณสินคา้หรือวตัถุดิบ ราคาต่อหน่วย 

ราคารวม ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ของผูข้าย ช่ือเคร่ืองหมายการคา้ของผูส้ั่งซ้ือ ผูจ้ ัดซ้ือจะต้อง

ตรวจสอบความถูกตอ้งของสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีไดรั้บใหต้รงตามใบสัง่ซ้ือและใบกาํกบัสินคา้          

2.2.3.2 แหล่งแรงงาน 

แรงงาน หมายถึง ส่ิงท่ีไดจ้ากความสามารถของมนุษยท์ั้งแรงงานท่ีไดจ้ากแรงกายและ

แรงงานท่ีได้จากความคิด เพื่อนํามาใช้ในการผลิตสินคา้ และบริการตามท่ีตอ้งการ แรงงานท่ี

ผูป้ระกอบการตอ้งการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

   1) แรงงานท่ีมีฝีมือหรือแรงงานท่ีมีความชาํนาญ (Skilled Labor) 

   2) แรงงานไร้ฝีมือหรือแรงงานทัว่ไป (Unskilled Labor) 

ผูป้ระกอบการจะมีความตอ้งการแรงงานประเภทใด จะรู้ไดโ้ดยการจดัทาํรายละเอียด

หนา้ท่ีของตาํแหน่งงานแต่ละตาํแหน่ง ตอ้งการแรงงานจาํนวนเท่าใดและเม่ือใดโดยการเสนอจาก

แต่ละหน่วยงานในองคก์ารธุรกิจในการจดัหาสถานท่ีประกอบการ ตอ้งคาํนึงถึงแหล่งแรงงานท่ี

ธุรกิจมีความตอ้งการ ซ่ึงควรจะเป็นแหล่งท่ีจดัหาแรงงานไดง่้าย อตัราค่าจา้งตํ่าและมีคุณภาพตามท่ี

ตอ้งการเช่น ในการดาํเนินกิจการโรงงานผลิตปลากระป๋อง แรงงานท่ีตอ้งการใช้ส่วนใหญ่เป็น

ประเภทแรงกาย แรงงานไร้ฝีมือ สถานท่ีประกอบการตั้งในต่างจงัหวดัจะหาแรงงานไดง่้าย และ

อตัราค่าจา้งตํ่า แต่ถา้เป็นโรงงานผลิตสินคา้ท่ีใชเ้ทคโนโลยีในการผลิตท่ีทนัสมยั แรงงานท่ีใชเ้ป็น

ประเภทแรงงานท่ีใช ้ความคิด แรงงานท่ีมีความชาํนาญ สถานท่ีประกอบการควรตั้งในเมืองใหญ่

หรือใกลเ้มืองใหญ่ จึงจะหาแรงงานไดต้ามท่ีตอ้งการ 

     2.2.3.3 ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 

    การเลือกสถานท่ีประกอบการ จะตอ้งคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายในการขนส่ง ดงัน้ี 

1) ค่าขนส่งวตัถุดิบไปยงัโรงงานเพื่อทาํการผลิต วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตส่วนใหญ่จะ

มีนํ้ าหนกัมากและตอ้งใชใ้นปริมาณท่ีสูง การเลือกสถานท่ีประกอบการจึงควรอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ

เพื่อเสียค่าขนส่งในอตัราท่ีถูก แต่ถา้ไม่ตั้งสถานท่ีประกอบการใกลแ้หล่งวตัถุดิบ ก็ควรพิจารณา

ระบบการขนส่งท่ีเหมาะสม เพื่อใหว้ตัถุดิบไปยงัโรงงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเสียค่าใชจ่้ายตํ่า 

 2) ค่าขนส่งสินคา้ไปเพื่อเก็บรักษา เม่ือผลิตสินคา้เสร็จก่อนนาํออกจาํหน่าย

สินค้าจะต้องได้รับการดูแลรักษาในสภาพท่ีเหมาะสม เพื่อคุณภาพท่ีดีของสินค้า สถานท่ี
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ประกอบการควรอยู่ใกลค้ลงัเก็บสินคา้ เพื่อสะดวกในการขนสินคา้จากโรงงานไปเก็บรักษาใน

คลงัสินคา้และเสียค่าใชจ่้ายตํ่า 

 3) ค่าขนส่งสินคา้ออกจาํหน่าย เพื่อความสะดวกของผูบ้ริโภค การเลือกสถานท่ี

ประกอบการควรตั้งใหใ้กลแ้หล่งผูบ้ริโภคและประหยดัค่าใชจ่้าย 

   2.2.3.4 ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

 การเลือกทาํเลท่ีตั้งสถานประกอบการ ควรคาํนึงถึงส่ิงอาํนวยความสะดวก ดงัน้ี 

1) สาธารณูปโภค การเลือกสถานท่ีประกอบการควรคาํนึงถึงระบบการ

ให้บริการดา้นการประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ และการส่งไม่ว่าจะประกอบกิจการประเภท โรงงาน

อุตสาหกรรมหรือประเภทซ้ือขายสินคา้เพราะเคร่ืองอาํนวยความสะดวกดงักล่าวมีส่วนทาํให้การ

ประกอบธุรกิจมีความคล่องตวัสูง 

2) สถานพยาบาล สถานีตาํรวจ สถานีดบัเพลิง การเลือกสถานท่ีประกอบการ

ควรคาํนึงถึงส่ิงเหล่าน้ีเพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการขนส่งในการเดินทาง 

       2.2.3.5 แหล่งลูกคา้ 

สําหรับการประกอบกิจการประเภทโรงงานอุตสาหกรรม การจาํหน่ายสินคา้จะ

จาํหน่ายคร้ังละเป็นจาํนวนมาก ผูม้าซ้ือคือ ผูค้า้คนกลาง ดงันั้นจึงไม่จาํเป็นตอ้งเลือกสถานท่ีตั้งใกล้

ผูบ้ริโภคโดยตรง แต่ถา้เป็นการประกอบกิจการประเภทผูค้า้คนกลางท่ีตอ้งจาํหน่ายสินคา้แก่

ผูบ้ริโภคโดยตรง ควรเลือกสถานท่ีตั้ง ใกลผู้บ้ริโภค เพื่อความสะดวกในการจาํหน่ายและเสียค่า

ขนส่งตํ่า 

       2.2.3.6 กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบั 

       การเลือกสถานท่ีประกอบการจะตอ้งศึกษากฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของ

สถานท่ีประกอบการ เพื่อไม่ใหก้ารประกอบการนั้นขดัต่อกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัหรือประเพณี

อนัดีงามของสถานท่ีนั้น เช่น ในประเทศไทยพื้นท่ีสีเขียวจะกาํหนดไวส้ําหรับการประกอบการ 

เกษตร จะตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีสีเขียวไม่ไดเ้ป็นตน้ 

       2.2.3.7 แหล่งเงินทุน 

       การเลือกสถานท่ีประกอบการต้องคํานึงถึงเงินทุนท่ีต้องใช้ ได้แก่ ราคาท่ีดิน  

อตัราค่าแรงงาน เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ ค่าธรรมเนียมและภาษี ท่ีตอ้งจ่ายให้องคก์าร

ของรัฐในการดาํเนินการจดัตั้งสถานท่ีประกอบการ ซ่ึงค่าใชจ่้ายต่างๆ เหล่าน้ีข้ึนอยู่กบัการเลือก

สถานท่ีประกอบการทั้งส้ิน จากปัจจยัต่างๆ ดังกล่าวขา้งตน้มีผลกระทบต่อการตดัสินใจเลือก

สถานท่ีประกอบการ โดยผูป้ระกอบการควรคาํนึงถึงผลตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการตดัสินใจ

เลือกสถานท่ีใดเป็นสถานท่ีประกอบ โดยคาํนึงถึงส่ิงต่างๆ ต่อไปน้ี 
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1) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายรวมตํ่ าสุด การตัดสินใจเลือกสถานท่ีใดเป็นสถานท่ี

ประกอบการต้องคํานึงถึงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการเลือกสถานท่ีนั้ นเป็นสถาน

ประกอบการ เช่น การประกอบการโรงงานผลิตไมแ้ปรรูป วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตไมแ้ปรรูป คือ 

ซุง ซ่ึงเป็นวตัถุดิบมีนํ้ าหนกัมาก การขนส่งค่อนขา้งยุง่ยากและเสียค่าใชจ่้ายสูง ส่วนสินคา้สาํเร็จรูป 

คือ ไมแ้ปรรูปมีนํ้ าหนกัเบากว่าวตัถุดิบ การขนส่งค่อนขา้งสะดวก และเสียค่าใชจ่้ายตํ่ากว่า สถานท่ี

ประกอบการโรงงานผลิตไมแ้ปรรูป จึงควรตั้งใกลแ้หล่งวตัถุดิบมากกว่าตั้งใกลผู้บ้ริโภค เพราะจะ

ทาํให้เสียค่าขนส่งท่ีถูกกว่า กรณีหาสถานท่ีประกอบการในแหล่งวตัถุดิบไม่ไดก้็ควรหาสถานท่ีตั้ง

ใกลแ้ม่นํ้ า เน่ืองดว้ยการขนส่งซุงสามารถใชว้ิธีล่องซุงมาตามแม่นํ้ าทาํให้เสียค่าขนส่งตํ่า นอกจาก

ตน้ทุนค่าขนส่งแลว้ ยงัมีตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งนาํมาประกอบการตดัสินใจเลือกสถานท่ี

ประกอบการ ไดแ้ก่ ค่าแรงงาน อตัราภาษี ค่าบริการต่างๆ เป็นตน้ 

2) กาํไรท่ีสูงสุด การตดัสินใจเลือกสถานท่ีใดเป็นสถานท่ีประกอบการ นอกจาก

คาํนึงถึงตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีตํ่าท่ีสุดแลว้ ควรคาํนึงถึงรายรับประกอบการตดัสินใจดว้ย หาก

สามารถตั้งสถานประกอบการในแหล่งท่ีตน้ทุน หรือค่าใชจ่้ายรวมตํ่ากว่า ก็จะมีโอกาสหา รายรับ

ไดม้ากกวา่คู่แข่ง จะทาํใหไ้ดเ้ปรียบ คือ กาํไรสูงสุด 

3) การเรียงลําดับปัจจัยต่างๆ ตามความสําคัญ เ น่ืองจากปัจจัยแต่ละปัจจัยมี

ความสําคัญแตกต่างกันไปข้ึนอยู่กับประเภทของการประกอบการแต่ละประเภท ดังนั้ น

ผูป้ระกอบการจึงตอ้งจดัลาํดบัความสาํคญัและรวมคะแนนแลว้จึงตดัสินใจเลือกสถานท่ีประกอบ

ธุรกิจจากการพิจารณาคะแนนท่ีสูงสุด 

 

2.3 วธีิทีใ่ช้ในการประเมินทางเลือกทาํเลทีต่ั้ง  

  การเลือกทําเลท่ีตั้ งของบริษัทมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินธุรกิจเพื่อท่ีจะได้

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

  การเลือกทาํเลท่ีตั้งมีวิธีการคาํนวณได ้4 วิธีดงัน้ี 

1.วิธีการใหค้ะแนนปัจจยั 

2.วิธีการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนของสถานท่ี 

3.วิธีตวัแบบการขนส่ง 

4.วิธีหาจุดศูนยดุ์ล 
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       2.3.1 วิธีการใหค้ะแนนปัจจยั (Factor Rating Method) 

เป็นวิธีการท่ีใชเ้ลือกแหล่งทาํเลท่ีตั้งแหล่งเดียว โดยการพิจารณาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเสร็จของธุรกิจนั้นและการใชน้ํ้ าหนกัของปัจจยัตามลาํดบัความสาํคญัเพื่อนาํมาใชใ้นการให้

คะแนนแต่ละทาํเลท่ีตั้งท่ีเลือกไวห้ลายแหล่ง 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพิจารณาเลือกทาํเลท่ีตั้งไดแ้ก่ 

- ตน้ทุนค่าแรง (ค่าจา้ง สหภาพแรงงาน และผลิตภาพ) 

 - แรงงาน (ทศันคติ อาย ุทกัษะความรู้ และปริมาณ) 

 - ความใกลแ้หล่งวตัถุดิบและผูจ้ดัหาวตัถุดิบ 

 - ความใกลต้ลาด 

 - นโยบายภาครัฐ (แรงจูงใจ ภาษี และค่าชดเชยจากการวา่งงาน) 

 - ขอ้กาํหนดทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 - สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า นํ้ าประปา และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสาธารณูปโภค) 

 - ตน้ทุนสถานท่ี (ค่าท่ีดิน การขยายพื้นท่ี ท่ีจอดรถ และระบบท่อนํ้าท้ิง) 

 - การคมนาคม (ทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ และเสน้ทางถนนต่าง ๆ ) 

- นโยบายทางดา้นคุณภาพชีวิต (การศึกษาในทุกระดบั ค่าครองชีพ วฒันธรรม 

      และส่ิงอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ) 

 - อตัราและเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ 

 - รัฐบาล (ความมัน่คง หรือเสถียรภาพของรัฐบาล) 

   วิธีการใหค้ะแนนปัจจยัประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน 

1) การจดัทาํรายการปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการพิจารณาเลือกทาํเลท่ีตั้งสถาน

ประกอบการ 

  2) การกาํหนดนํ้าหนกัใหก้บัแต่ละปัจจยั 

3) การกาํหนดค่าคะแนนในแต่ละปัจจยั (เช่น คะแนนอาจจะอยู่ในช่วง 1 ถึง 10 

หรือ 1 ถึง 100) 

4) การใชค่้าคะแนนท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ท่ี 3 ประเมิน และใหค้ะแนนกบัปัจจยัต่าง ๆ 

ในแต่ละสถานท่ีตั้ง 

5) การคาํนวณหาคะแนนนํ้ าหนัก (Weighted Scores) โดยการคูณค่านํ้ าหนักกบั

คะแนนท่ีประเมินไวข้องแต่ละปัจจยั 

6) จดัทาํขอ้เสนอแนะโดยใชข้อ้มูลจากค่าคะแนนสูงสุด และพิจารณาถึงผลลพัธ์

ในเชิงปริมาณ 
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2.3.2 วิธีการวิเคราะห์จุดคุม้ทุนของสถานท่ี (Location Break Even analysis) 

เป็นวิ ธีวิ เคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายและปริมาณการผลิตเพื่อการเปรียบเทียบทาง

เศรษฐศาสตร์ของแต่ละสถานท่ีท่ีนาํมาพิจารณา โดยการวิเคราะห์ตน้ทุนคงท่ี (Fixed costs) และ

ตน้ทุนแปรผนั (Variable costs) แลว้นาํขอ้มูลมาเขียนกราฟแต่ละสถานท่ีเพื่อช่วยในการคดัเลือก

สถานท่ีท่ีตน้ทุนตํ่าท่ีสุด 

การวิเคราะห์จุดคุม้ทุนของสถานท่ีมี 3 ขั้นตอน ดงัน้ีคือ 

  1. การวิเคราะห์หาตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนแปรผนัของแต่ละสถานท่ี โดยสูตร 

  2. ตน้ทุนรวม = ตน้ทุนคงท่ี + ตน้ทุนแปรผนั(ปริมาณท่ีคาดวา่จะผลิต) 

การกาํหนดจุดตน้ทุนในแต่ละสถานท่ีลงในกราฟ โดยกาํหนดใชแ้กน Y คือตน้ทุน และแกน X คือ 

ปริมาณการผลิต 

 

 
 

ภาพที ่2.1 กราฟจุดคุม้ทุนของสถานท่ี 

 

  3. การเลือกสถานท่ีท่ีมีตน้ทุนตํ่าท่ีสุด เม่ือมีปริมาณการผลิตตามแผนท่ีวางไว ้โดย

สูตร  

   กาํไรท่ีคาดไว ้= รายไดร้วม – ตน้ทุนรวม                                         (2-1) 

 

       2.3.3 วิธีตวัแบบการขนส่ง (Transportation Model) 

เป็นวิธีท่ีใชใ้นการตดัสินใจเม่ือมีแหล่งผลิตและลูกคา้หลายแห่ง ตวัแบบการขนส่งจะ

เลือกการขนส่งระหว่างแต่ละทาํเลท่ีตั้งหลายแห่ง (Multiple Facility Network) การคาํนวณตน้ทุน
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การขนส่งมีวิธีการใชต้วัแบบหลายวิธีโดยใช ้Microsoft Excel ในการหา Solution เพื่อหาคาํตอบ

อาทิ เช่น 

    1. หาผลรวมสินคา้ของแหล่งผลิต (Supply) และแหล่งรับสินคา้ (Demand) 

     2. สร้างตารางเมทริกซ์ (Matrix Square) 

     3. กาํหนดค่าขนส่งในแต่ละเสน้ทาง และระบุลงใน Matrix 

     4. สร้าง Matrix Square ลงใน Spread Sheet (Excel) 

     5. ใชโ้ปรแกรม QM for Window 

 

 
 

ภาพที ่2.2 เสน้ทางการขนส่งเม่ือมีแหล่งผลิตและลูกคา้หลายราย 

 

       2.3.4 เทคนิคการหาภาระงานร่วมกบัระยะทาง (Load-distance Technique)  

เป็นวิธีการท่ีจะเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมแห่งเดียวจากหลายทาํเลท่ีตั้งท่ีเสนอข้ึนมาเป็น

ทางเลือก โดยการคาํนวณหาระยะทางของแต่ละทาํเลท่ีตั้งคูณเขา้กบัอตัราค่าขนส่งของแต่ละทาํเล

ท่ีตั้ง ตามระยะทางท่ีวดัเป็นเสน้ตรง ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพที ่2.3 ขั้นตอนการคาํนวณหาระยะทาง 

แหล่งผลิต ลูกคา้ 
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   1. หาระยะทางระหวา่งทาํเลท่ีตั้ง โดยใชท้ฤษฎีพีทากอรัส (Pythagoras Theorem) 

 

                                 ( ) ( )2 2
AB A B A Bd X X Y Y= − + −                                                  (2-2) 

 

        โดยท่ี 

         XA = ระยะทางบนแกน X ของทาํเลท่ีตั้ง A 

         YA  = ระยะทางบนแกน Y ของทาํเลท่ีตั้ง A 

         XB  = ระยะทางบนแกน X ของทาํเลท่ีตั้ง B 

         YB   = ระยะทางบนแกน Y ของทาํเลท่ีตั้ง B 

 2. คาํนวณคะแนนระยะทางร่วมกบัค่าขนส่งโดยคูณระยะทางเขา้กบัปัจจยัท่ีจะส่งผลถึง

ค่าขนส่งโดยรวม เช่น อตัราค่าขนส่งจาํนวนเท่ียวหรือจาํนวนหน่วยสินคา้ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีถา้ยิง่ตอ้ง

ขนส่งเป็นระยะทางไกลกย็ิง่จะเพิ่มข้ึน 

 

                                            
1

n

i
LD lidi

=

=∑                                                           (2-3) 

 

        โดยท่ี 

li  = อตัราขนส่งหรือจาํนวนเท่ียว หรือจาํนวนหน่วยของสินคา้ 

di = ระยะทางระหวา่งทาํเลท่ีตั้งแต่ละแห่ง 

            3. เลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีมีคะแนนตํ่าท่ีสุด ซ่ึงหมายความวา่ค่าขนส่งรวมท่ีทาํเลท่ีตั้งนั้นตํ่าท่ีสุด 

     2.3.5 วิธีหาจุดศูนยดุ์ล (Center of Gravity Method: COG) 

เป็นวิธีการท่ีใชเ้ลือกศูนยก์ลางของการกระจายสินคา้ หรือโรงงานผลิตท่ีสามารถประหยดั

ตน้ทุนค่าขนส่งรวมไดม้ากท่ีสุด โดยใชก้ารคาํนวณหาท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์แห่งเดียวตามระยะทาง

และนํ้าหนกัของสินคา้ท่ีตอ้งขนส่งตามสูตรการคาํนวณดงัต่อไปน้ี 

จุดท่ีเป็นทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะท่ีสุด คือ (X,Y) 
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          เม่ือ                            ,
ix i iy i

i i

i i
i i

d W d W
X Y

W W
= =
∑ ∑
∑ ∑

                                                (2-4) 

  โดย     X = พิกดับนแกน X 

            Y = พิกดับนแกน Y 

          dix = พิกดับนแกน x ของสถานท่ีตั้ง i 

         diy = พิกดับนแกน y ของสถานท่ีตั้ง i 

         Wi = ปริมาณสินคา้ท่ีเคล่ือนยา้ยเขา้หรือออกจากสถานท่ีตั้ง i 

     2.3.5.1 คู่มือการใช ้COG จากโปรแกรม LOG WARE 

COG เป็นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ีหาตาํแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการตาํแหน่งเดียว 

โดยวิธีการหาจุดศูนยดุ์ลท่ีแม่นยาํ ปัญหาก็คือสถานท่ีให้บริการตาํแหน่งนั้น เช่น คลงัสินคา้ตอ้ง

ใหบ้ริการดว้ยปริมาณของอุปสงคห์รืออุปทานท่ีรู้ตาํแหน่งท่ีตั้งและนํ้ าหนกัท่ีแน่นอน วตัถุประสงค์

คือการหาทาํเลท่ีตั้งท่ีตน้ทุนรวมในการขนส่งนอ้ยท่ีสุด 

 

                                     ( ) ( )2 2

1

TN

i i i i
i

TC V R K X X Y Y
=

 = − + −  ∑                                              (2-5) 

 

                      เม่ือ       TC = ตน้ทุนรวมการขนส่ง 

                                    N = จาํนวนจุดเร่ิมตน้/ส้ินสุดของปัญหา อาจมีมากถึง 500 จุด 

                             Xi, Yi = จุดพิกดั X, Y ของท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของจุดเร่ิมตน้/ส้ินสุด 

                     T = สูตรการคํานวณระยะทางท่ีเป็นตัวประกอบยกกําลัง ระยะทาง 

(Distance) สามารถคาํนวณจากจุดพิกดัตามสมการต่อไปน้ี 

 

  Distance ( ) ( )2 2 T

i iK X X Y Y = − + −  
                     (2-6) 

 

                      Xi, Yi คือ จุดเร่ิมตน้/ส้ินสุด และ X�, Y�  คือ จุดทาํเลท่ีตั้งท่ีดีท่ีสุด   

 T = ควบคุมความเป็นเสน้ตรงระหวา่งจุด นิยมใชค่้า 0.5 ถา้ระหวา่งจุดเป็น

เสน้ตรง 

         K = เป็นอตัราส่วนใชแ้ปลงระยะห่างพิกดัเป็นกิโลเมตร 
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         V = นํ้ าหนกัของจุดเร่ิมตน้/ส้ินสุด ในหน่วยความตอ้งการท่ีเหมาะสม 

         R = อตัราการขนส่งระหว่างท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมกับจุดเร่ิมตน้/ส้ินสุด อยู่ใน

หน่วยเงินต่อหน่วยนํ้าหนกัต่อหน่วยระยะทาง เช่น บาท/กิโลกรัม/กิโลเมตร 

                   2.3.5.2 คู่มือการใช ้MULTICOG จากโปรแกรม LOG WARE 

      MULTICOG เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สําหรับระบุทาํเลสถานท่ีตั้งใหม่หลายแห่ง 

โดยวิธีการคาํนวณ COG ท่ีแน่นอน ปัญหาคือการหาทาํเลของสถานท่ีตั้งหน่ึงแห่งหรือมากกว่านั้น 

เช่น คลงัสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการจาํนวนหน่ึงท่ีรู้ตาํแหน่งท่ีตั้ง นํ้ าหนกัและอตัราการขนส่ง 

ตอ้งระบุจาํนวนทาํเลท่ีตั้งท่ีแน่นอน วตัถุประสงคคื์อเพื่อหาพิกดัของทาํเลท่ีตั้งใหม่ท่ีตน้ทุนรวมค่า

ขนส่งตํ่าท่ีสุด ดงัสูตร 

 

                                         ( ) ( )2 2

1 1

M N

ij ij i j i j
j i

TC V R K X X Y Y
= =

= − + −∑∑                                  (2-7) 

 

        เม่ือ 

           TC  = ตน้ทุนรวมการขนส่ง 

                           i = จาํนวนความตอ้งการท่ีรวมแลว้เท่ากบั N 

               j = จาํนวนของสถานท่ีตั้งใหม่รวมแลว้เท่ากบั M 

             Vij = นํ้ าหนกัของความตอ้งการ 

              Rij = อตัราการขนส่งไปยงัจุดท่ีตอ้งการ(จากอุปทาน) 

         Xi , Yi = ตาํแหน่งพิกดัของอุปสงคห์รืออุปทาน 

        𝑋𝚥�  , 𝑌�𝑗 = พิกดัของสถานท่ีตั้ง j 

               K = ตวัคูณท่ีแปลงจุดพิกดัเป็นระยะทาง คูณ K ดว้ย 1.21 เพื่อประมาณ 

เป็นระยะทางถนนและคูณ 1.24 เพื่อประมาณเป็นระยะทางราง 

 

2.4  การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์  

 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มีหลายวิธีการ วิธีการท่ีนํามาใช้วิเคราะห์จุดคุม้ทุนของ

กรณีศึกษานั้นมี 3 วิธีดงัน้ี 

       2.4.1 ระยะเวลาคืนทุนแบบลดส่วน (Discount Payback period: DPB) เป็นการคาํนวณหา 

จุดคุม้ทุนของโครงการท่ีทาํ โดยมีหน่วยวดัเป็นระยะเวลาวา่ เม่ือมีการลงทุนในโครงการนั้นแลว้ จะ

ใชร้ะยะเวลาก่ีงวดเวลาในการคืนทุน โดยใชว้ิธีคิดจากกระแสเงินสดสะสมท่ีจะไดรั้บในอนาคต ให้
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เป็นมูลค่าปัจจุบนั (Present Value of Cash Flows) เสียก่อน การคาํนวณหาระยะเวลาคืนทุนคิดลด 

แสดงไดด้งัสมการดงัน้ี 

 

𝐷𝑃𝐵 = จาํนวนเงินงวดก่อนคืนทุน + มูลคา่ปัจจุบนัของเงินส่วนท่ียงัไม่ไดคื้นทุน

มูลคา่ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีคืนทุน
                     (2-8) 

 

       2.4.2 วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) เป็นการหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงิน

สดสุทธิของโครงการลงทุนในแต่ละปี ซ่ึงเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดเขา้ (Cash Inflow) 

หักดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินออก (Cash Outflow) โดยใชต้น้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของ

เงินทุนโครงการเป็นอตัราคิดลด เม่ือรวมกระแสเงินสดท่ีคิดมูลค่าปัจจุบนัแลว้ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ มูลค่า

ปัจจุบนัสุทธิ (NPV)  

มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) พิจารณาถึง

ผลตอบแทนของโครงการว่าคุม้ค่าหรือไม่ ถา้ NPV > 0 หรือมีค่าเป็นบวก แสดงว่า โครงการมีการ

ลงทุนท่ีให้ผลคุม้ค่า แต่ถา้ NPV < 0 หรือมีค่าเป็นลบ ก็แสดงว่าโครงการให้ผลการลงทุนไม่คุม้ค่า 

สามารถเขียนเป็นสูตรคาํนวณไดด้งัน้ี  

 

             
( ) ( )0 01 1

n n
t t

t t
t t

B CNPV
i i= =

= −
+ +

∑ ∑                                                      (2-9) 

 

โดย NPV =   มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิตลอดอายโุครงการ 

         Bt  =   มูลค่าผลตอบแทนในปีท่ี t  

         Ct  =   มูลค่าของตน้ทุนในปีท่ี t  

           I  =   อตัราคิดลด (Discount Rate) หรืออตัราดอกเบ้ีย  

           t  =   ปีของโครงการ คือปีท่ี 0, 1, 2, …, n  

        n  =  อายขุองโครงการปีท่ี 0 คือ ปีท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก (Initial Investment) 

2.4.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return:  IRR) คืออัตรา 

ผลตอบแทนต่อโครงการคิดอตัราเป็นร้อยละหรือหมายถึงอตัราดอกเบ้ียในการใชคิ้ดลด ท่ีทาํให้

มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ของโครงการมีค่าเท่ากบั 0 จึงพิจารณาว่าโครงการมีความคุม้ค่าน่าลงทุน

ทางเศรษฐกิจหรือไม่ กต่็อเม่ือ  

IRR > อตัราดอกเบ้ียเงินทุน แสดงวา่การลงทุนของโครงการมีความคุม้ค่า 
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IRR = อตัราดอกเบ้ียเงินทุน แสดงวา่การลงทุนของโครงการยงัพอเป็นไปได ้  

IRR < อตัราดอกเบ้ียเงินทุน แสดงวา่การลงทุนของโครงการไม่คุม้ค่า 

สาํหรับในกรณีหลกัเกณฑอ์ตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ(Internal Rate of 

Return) หรือ IRR น้ีจะคลา้ยกบัหลกัเกณฑ ์NPV คือตอ้งอาศยัการคิดคาํนวณมูลค่าในอนาคตของ

แต่ละงวดมาเป็นมูลค่าปัจจุบนั แต่ว่าในกรณีหลกัเกณฑ์ IRR น้ีจะไม่ยุ่งเก่ียวกับว่าจะใช้อตัรา

ส่วนลดเท่าใดในการคาํนวณ ทั้งน้ีเพราะหลกัเกณฑ ์IRR ตอ้งการหาอตัราดอกเบ้ียอตัราหน่ึงท่ีทาํให้

มูลค่าปัจจุบนัของรายการเงินสดของโครงการเท่ากบัศูนยซ่ึ์งนกัวิเคราะห์โครงการเองก็ยงัไม่รู้ว่า 

อตัราดอกเบ้ียท่ีว่านั้ นเป็นเท่าใด นอกจากน้ีจากหลกัเกณฑ์ NPV ซ่ึงมีขอ้จาํกัดคือบอกเพียงว่า

โครงการจะสามารถทาํกาํไรใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของโครงการไดห้รือไม่ถา้ไดจ้ะไดม้ากนอ้ยเพียงใด โดย

นกัวิเคราะห์โครงการกาํหนดอตัราส่วนลด (i) ลงไปในสูตร NPV แต่หลกัเกณฑ ์NPV ไม่สามารถ

บอกได้ว่าโครงการท่ีพิจารณาจะคืนทุนในอัตราเท่าใด เม่ือเป็นเช่นน้ีนักวิเคราะห์โครงการ

โดยทัว่ไปจึงมกันิยมใช ้หลกัเกณฑ ์IRR พิจารณาร่วมกบัหลกัเกณฑ ์NPV อตัราผลตอบแทนภายใน

ของโครงการคืออตัราผลตอบแทนของโครงการท่ีกาํลงัพิจารณา ซ่ึงอาจสรุปไดว้า่ IRR หมายถึง  

1. IRR คืออตัราส่วนลด ท่ีทาํให้มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์เท่ากบัมูลค่าปัจจุบนั

ของค่าใชจ่้าย หรือ 

2. IRR คืออตัราความสามารถของเงินทุน ท่ีทาํให้ผลประโยชน์คุม้กบัค่าใชจ่้ายเม่ือคิด

เป็นมูลค่าปัจจุบนั  

3. IRR คืออตัราส่วนลดท่ีทาํให ้NPV = 0 

โดยสามารถเขียนเป็นสูตรคาํนวณไดด้งัน้ี 
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∑ ∑                                                    (2-10) 

 

โดยท่ี IRR = ผลตอบแทนในการลงทุน  

                    Ct = ตน้ทุนสุทธิของโครงการในปีท่ี t  

                   C0 = ตน้ทุนสุทธิของโครงการในปีท่ี 0  

                      i = อตัราคิดลด (Discount Rate) หรืออตัราดอกเบ้ีย 

                      t = ปีของโครงการ คือปีท่ี 0, 1, 2, …, n  
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                      n = อายุของโครงการปีท่ี  0 คือ ปี ท่ีมีการลงทุนเ ร่ิมแรก (Initial 

Investment) 

 

2.5 ระบบพกิดัภูมิศาสตร์ประเทศไทย  

ระบบพิกัดภูมิศาสตร์  เป็นระบบพิกัดท่ีกาํหนดตาํแหน่งต่างๆ บนพื้นโลก ด้วยวิธีการ

อา้งอิงบอกตาํแหน่งเป็นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด (Latitude) และลองจิจูด (Longitude) ตามระยะ

เชิงมุมท่ีห่างจากศูนยก์าํเนิดของละติจูดและลองจิจูดท่ีกาํหนดข้ึน เป็นการบอกตาํแหน่งของจุดใดๆ 

ถา้บอกเป็นค่าละติจูดแลว้จะเป็นท่ีรู้กนัทัว่โลกวา่จุดนั้นอยู ่ ณ  ท่ีใดบนผวิพิภพ  

 ศูนย์กําเนิดของละติจูด (Origin of latitude) นั้ นกําหนดข้ึนจากแนวระดับท่ีตัดผ่าน

ศูนยก์ลางของโลกและตั้งฉากกบัแกนหมุน เรียกแนวระนาบศูนยก์าํเนิดนั้นว่า เส้นระนาบศูนยสู์ตร

ซ่ึงแบ่งโลกออกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต ้ฉะนั้นค่าระยะเชิงมุมของละติจูดจะเป็นค่าเชิงมุมท่ี

เกิดจากมุมท่ีศูนยก์ลางของโลกกบัแนวระดบัฐานกาํเนิดมุมท่ีเส้นระนาบศูนยสู์ตร โดยวดัค่าของมุม

ออกไปทางซีกโลกเหนือและทางซีกโลกใต ้ค่าของมุมจะส้ินสุดท่ีขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต ้มีค่า

เชิงมุม 90 องศาพอดี ดงันั้นการใชค่้าระยะเชิงมุมของละติจูดอา้งอิงบอกตาํแหน่งต่างๆ นอกจากจะ

กาํหนดเรียกค่าวดัเป็นองศา ลิปดา และพิลิปดาแลว้จะกาํกบัดว้ยตวัอกัษรบอกทิศทางเหนือหรือใต้

เสมอ เช่น ละติจูดท่ี 30 องศา 20 ลิปดา 15 พิลิปดาเหนือ 

  ศูนยก์าํเนิดของลองจิจูด (Origin of longitude) นั้นกาํหนดข้ึนจากแนวระนาบทางตั้งท่ีผา่น

แกนหมุนของโลกตรงบริเวณตาํแหน่งบนพื้นโลกท่ีผ่านหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์เมืองกรีนิช 

(Greenwich) ประเทศองักฤษ เรียกศูนยก์าํเนิดน้ีว่า เส้นเมริเดียนแรก (Prime meridian) เป็นเส้นท่ี

แบ่งโลกออกเป็นซีกโลกตะวนัตกและซีกโลกตะวนัออก ค่าระยะเชิงมุมของลองจิจูดเป็นค่าท่ีวดัมุม

ออกไปทางตะวนัตกและตะวนัออกของเส้นเมริเดียนแรกวดัจากศูนยก์ลางของโลกตามแนวระนาบ

ท่ีมีเส้นเมริเดียนแรกเป็นฐานกาํเนิดมุม ค่าของมุมจะส้ินสุดท่ีเส้นเมริเดียนตรงขา้มกบัเส้นเมริเดียน

แรกซ่ึงมีค่าของมุมซีกโลกละ 180 องศา การใชค่้าอา้งอิงบอกตาํแหน่งใชเ้รียกกาํหนดเช่นเดียวกบั

ละติจูดแต่ต่างกนัท่ีตอ้งบอกเป็นซีกโลกตะวนัตกหรือซีกโลกตะวนัออกแทนเช่น ลองจิจูดท่ี 90 

องศา 20 ลิปดา 45 พิลิปดาตะวนัตก 
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2.5.1 ระบบอา้งอิงพิกดัภูมิศาสตร์  

1. เส้นเมริเดียน (Meridian) คือ ขอบของคร่ึงวงกลมใหญ่ท่ีผ่านขั้วเหนือและขั้วใตข้อง

โลก ใชเ้ป็นเคร่ืองกาํหนดแนวเหนือ-ใตข้องโลกซ่ึงเรียกวา่เหนือจริง ใตจ้ริงหรือเหนือภูมิศาสตร์ ใต้

ภูมิศาสตร์ตาํแหน่งเสน้เมริเดียนบนผวิโลกแต่ละเสน้กาํหนดไดด้ว้ยค่าลองจิจูดของเมริเดียนนั้น  

2. เส้นเมริเดียนกรีนิช (Greenwich meridian) คือเส้นเมริเดียนท่ีผา่นหอดูดาว ณ ตาํบล

กรีนิช กรุงลอนดอน องักฤษ ใชเ้ป็นศูนยใ์นการกาํหนดค่าต่อไปน้ี 1)พิกดัภูมิศาสตร์ เป็นจุดตั้งตน้

ของค่าลองจิจูด ซ่ึงใช้ประกอบกับค่าละติจูดในการกําหนดตาํแหน่งของสถานท่ีต่าง ๆ บน

พื้นผิวโลก โดยเมริเดียนกรีนิชน้ีจะมีค่าลองจิจูด 0 (ศูนย)์ องศา 2)เวลามาตรฐานสากลเวลาของ

ทอ้งถ่ินท่ีอยูห่่างจากเมริเดียนกรีนิชไปทางตะวนัออก 1 องศา จะเร็วกว่าเวลาท่ีกรีนิช 4 นาที แต่ถา้

อยูห่่างไปทางตะวนัตก 1 องศา จะชา้กว่าเวลาท่ีกรีนิช 4 นาที เป็นเส้นลองจิจูดท่ีมีช่ือเรียกพิเศษอีก

ช่ือหน่ึงว่าเส้นแบ่งเขตวนัสากล (International Date line) ซ่ึงเส้นน้ีจะเป็นลองจิจูดท่ีอยูอี่กฝ่ังของ

โลก ตรงกนัขา้มกบัเสน้เมอร์ริเดียนสาํคญัพอดี  

      3. เสน้ขนาน (Parallel of latitude) คือ เสน้สมมุติท่ีลากจากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออก 

ซ่ึงจุดทุกจุดบนเสน้สมมุตินั้นมีค่า ละติจูด เท่ากนัเสน้ขนานทุกเสน้บนผวิโลกเป็นขอบวงกลมขนาน

กบัเสน้ศูนยสู์ตรโดยนบั 0 องศา จากเสน้ศูนยสู์ตรไปทางเหนือและใตจ้นถึง 90 องศาของขั้วโลกทั้ง

สอง เสน้ขนานประกอบไปดว้ย  

3.1 เส้นศูนยสู์ตร (Equator) คือ เส้นสมมุติท่ีลากรอบโลกเป็นวงกลมตดักบัเส้นเม

ริเดียนเป็นมุมฉาก ระนาบของเส้นศูนยสู์ตรจะผ่านจุดศูนยก์ลางของโลกและแบ่งโลกออกเป็น         

2 ส่วนเท่ากนัคร่ึงหน่ึงเรียกวา่ “ซีกโลกเหนือ” และคร่ึงหน่ึงเรียกวา่ “ซีกโลกใต”้   

3.2 เสน้ทรอปิกออฟแคนเซอร์ (Tropic of Cancer) เป็นเสน้สมมุติท่ีลากขนานกบั เส้น

ศูนยสู์ตร ซ่ึงเป็นเส้นขนานท่ีดวงอาทิตยส่์องแสงตั้งฉากในละติจูดเหนือสุด คือ ท่ีละติจูด 23 องศา 

30 ลิปดาเหนือ   

3.3 เส้นทรอปิกออฟแคปริคอร์น (Tropic of Capricorn) เหมือนกบัเส้นทรอปิกออฟ-

แคนเซอร์ แต่แสดงเส้นขนานท่ีดวงอาทิตยส่์องแสงตั้งฉากในละติจูดใตสุ้ด คือ ท่ีละติจูด 23 องศา 

30 ลิปดาใต ้  

3.4 เส้นอาร์กติกเซอร์เคิล (Tropic of Capricorn) เป็นเส้นสมมุติท่ีลากขนานกบั 

เสน้ทรอปิกออฟแคนเซอร์ซ่ึงเป็นเส้นขนานท่ีดวงอาทิตยส่์องแสงส้ินสุดท่ีละติจูดเหนือสุด คือ เส้น

ขนานท่ีละติจูดท่ี 66 องศา 30 ลิปดาเหนือ   
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3.5 เส้นแอนตาร์กติกเซอร์เคิล (Tropic of Circle) เป็นเส้นสมมุติท่ีลากขนานกบั 

เส้นทรอปิกแคปริคอร์น ซ่ึงเป็นเส้นขนานท่ีดวงอาทิตยส่์องแสงส้ินสุดท่ีละติจูดใตสุ้ด ละติจูดท่ี 66 

องศา 30 ลิปดาใต ้ 

4. ละติจูด (Latitude) คือมุมท่ีวดัระหว่างจุดใดๆ กบัเส้นศูนยสู์ตร มีค่าสูงสุด 90 องศา 

เสน้ท่ีลากต่อเช่ือมทุกจุดท่ีมีละติจูดเท่ากนัเราเรียกวา่ เส้นขนาน (Parallel) เวียนเป็นวงกลมรอบโลก 

โดยขั้วโลกแต่ละขั้วจะมีค่าละติจูดเป็น 90 องศา เช่น ขั้วโลกเหนือมีละติจูด 90 องศาเหนือ เป็นตน้ 

4.1 ละติจูดศูนยอ์งศา คือเส้นรอยตดับนพื้นผวิพิภพ ท่ีเกิดจากพื้นราบท่ีตั้งไดฉ้ากกบั

แกนหมุนตดัผา่นจุดศูนยก์ลางของพิภพ เส้นรอยตดัเส้นน้ีมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า “เส้นศูนยสู์ตร” 

(Equator) ซ่ึงเป็นวงขนานละติจูดวงใหญ่ท่ีสุด 

4.2 ค่าละติจูดของวงละติจูดใด คือ ค่ามุมท่ีจุดศูนยก์ลางของพิภพนบัไปตามพื้นราบท่ี

บรรจุแกนหมุนของพิภพ เร่ิมจากพื้นศูนยสู์ตรถึงแนวเส้นตรงท่ีลากจากจุดศูนยก์ลางพิภพไปยงัวง

ละติจูดนั้น 

4.3 จุดขั้วเหนือของพิภพมีค่าละติจูดเท่ากบั 90 องศาเหนือและท่ีจุดขั้วใตข้องพิภพมี

ค่าละติจูดเท่ากบั 90 องศาใต ้

4.4 เน่ืองจากพื้นของวงละติจูดศูนย์องศาหรือพื้นศูนย์สูตรเป็นพื้นท่ีตัดผ่านจุด

ศูนยก์ลางของพิภพ วงศูนยสู์ตรจึงถูกเรียกว่า “วงกลมใหญ่” ส่วนละติจูดอ่ืนๆ เป็นวงกลมเล็ก 

วงละติจูตจะมีขนาดเลก็ลงๆ เม่ือห่างวงศูนยสู์ตรออกไปจนกระทัง่กลายเป็นจุดท่ีขั้วโลกเหนือและ

ขั้วโลก ใต ้

4.5 ระยะห่างระหว่างเส้นละติจูด 1 องศา คิดเป็นระยะทางบนผิวพิภพประมาณ  

111 กิโลเมตร (69 ไมล)์ และ 1 พิลิปดา มีระยะห่างประมาณ 30.48 เมตร (100 ฟุต) 

5. ลองจิจูด (Longitude) คือมุมท่ีวดัระหว่างจุดใดๆ กบัเส้นเมอริเดียนท่ีศูนย ์มีค่าสูงสุด 

180 องศา เส้นท่ีลากต่อเช่ือมทุกจุดท่ีมีลองจิจูดเท่ากนัในแนวเหนือ-ใต ้เช่ือมขั้วโลงสอง ตดักบัเส้น

ศูนยสู์ตรเป็นมุมฉากจะเรียกวา่ เสน้เมริเดียน (Meridian)  

5.1 ลองจิจูดศูนยอ์งศา คือเส้นลองจิจูดท่ีผ่านหอส่งดาว ณ เมืองกรีนิส (Greenwich)  

ในประเทศองักฤษ มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ เมริเดียนหลกั (Prime Meridian) 

5.2 การกาํหนดค่าลองจิจูด คือค่าง่ามมุมท่ีจุดศูนยก์ลางพิภพบนพื้นศูนยสู์ตรโดยใช้

แนวเส้นตรงท่ีลากจาก จุดศูนยก์ลางพิภพมายงัเมริเดียนหลกัเป็นแนวเร่ิมนับค่าง่ามมุมไปทาง

ตะวนัออก 180 องศา เรียกวา่ ลองจิจูดตะวนัออก  

5.3 ลองจิจูดตะวนัตก เส้นลองจิจูดท่ี 180 องศาตะวนัออกและตะวนัตกเป็นเส้น

เดียวกนั 
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5.4 ลองจิจูดทุกเสน้เป็นส่วนโคง้ของวงกลมใหญ่ (Great Circle) 

5.5 ระยะห่างระหว่างเส้นลองจิจูด 1 องศา ตามเส้นศูนยสู์ตรคิดเป็นระยะทางประมาณ 

111 กิโลเมตร (69 ไมล)์ และ 1 พิลิปดา มีระยะห่างประมาณ 30.48 เมตร (100 ฟุต) แต่เน่ืองจากเส้น

ลองจิจูดทุกเส้นจะไปบรรจบกนัท่ีจุดขั้วเหนือและขั้วใตข้องพิภพดังนั้น ระยะห่างระหว่างเส้น

ลองจิจูดจึงนอ้ยลงๆ เม่ือยิง่ห่างจากเสน้ศูนยสู์ตรออกไป 

 

 
 

ภาพที ่2.4  ละติจูดและลองจิจูด 
 

ทีม่า:  www.thetravelinstitute.com 

 

2.5.2 วิธีการบอกตาํแหน่งของจุดใด ๆ ในแผนท่ีเป็นค่าพิกดัภูมิศาสตร์ 

1. พิกดัภูมิศาสตร์จะมีแสดงไวบ้นแผ่นแผนท่ีมาตรฐานทัว่ๆ ไปและแผนท่ีบางชนิด 

มีเฉพาะระบบน้ีเท่านั้น ท่ีใชใ้นการบอกตาํแหน่งของจุดใดๆ ในแผนท่ี 

2. เส้นขอบระวาง (Neat lines) ของแผนท่ีภูมิประเทศแบบมาตรฐานซ่ึงผลิตข้ึนใชใ้น

ประเทศไทยปัจจุบนัและท่ีนิยมใชก้นัอยูเ่กือบทัว่โลกขณะน้ี เส้นขอบบนและเส้นขอบล่างเป็นเส้น

ละติจูด เส้นดา้นขา้งทั้งสองเส้นเป็นเส้นลองจิจูดค่าของเส้นละติจูดและลองติจูดจะมีกาํกบัไวท่ี้มุม

ทั้ง 4 ของขอบระวางแผนท่ีตามแนวเส้นขอบระวางแผนท่ีจะแสดงขีดส่วนแบ่งย่อยของค่าละติจูด

และลองติจูดไวท้ั้งส่ีดา้น ถา้ต่อแนวเส้นตรงของขีดส่วนแบ่งย่อยดงักล่าวท่ีอยู่ตรงขา้มทั้ง 4 ดา้น  

เขา้ไปภายในของระวางแผนท่ีแลว้จะพบเคร่ืองหมายกากบาทอนัเป็นส่วนตดักันของขีดส่วน

แบ่งยอ่ยละติจูดและลองติจูดความห่างของขีดส่วนแบ่งยอ่ยละติจูดและลองติจูดจะเป็นเท่าไรข้ึนอยู ่

กบัขนาดมาตราส่วนของแผนท่ี 

 

http://www.thetravelinstitute.com/
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2.5.3 การอ่านค่าพิกดัภูมิศาสตร์ 

1. อ่านค่าของมุมละติจูด (เส้นในแนวนอน) ก่อนแลว้อ่านค่าของมุมลองติจูด (เส้นใน 

แนวยนื) ตามหลงั   

2. ค่าของมุมละติจูดจะตอ้งกาํกบัดว้ยตวัอกัษร N (เหนือ) หรือ S (ใต)้ ส่วนค่าของมุม

ลองจิจูดจะตอ้งกาํกบัดว้ยตวัอกัษร E (ตะวนัออก) หรือ ตวัอกัษร W (ตะวนัตก) เสมอ      

ตวัอยา่งการอ่านพิกดัภูมิศาสตร์ เช่น  “LAT.12° 30  ' 05 "N´´” “LONG 99°08  ' 55´´"E´” 

 

2.6 หลกัการพาเรโต้ 

 ผงัพาเรโต ้(Pareto) คือ แผนภูมิท่ีใช้สําหรับตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองค์กร  

ว่าปัญหาใดเป็นปัญหาสาํคญัท่ีสุดโดยการเรียงลาํดบั จากนั้นจึงนาํปัญหาหรือสาเหตุเหล่านั้นมาจดั

หมวดหมู่หรือแบ่งแยกประเภทแลว้เรียงลาํดบัความสาํคญัจากนอ้ยไปหามาก เพื่อแสดงให้เห็นว่า

แต่ละปัญหามีอตัราส่วนเท่าใดเม่ือเทียบกบัปัญหาทั้งหมด โดยการแสดงดว้ยแท่งกราฟ แท่งกราฟท่ี

สูงท่ีสุดคือปัญหาท่ีเกิดร่วมกนัมากท่ีสุดจาํเป็นท่ีองคก์รตอ้งสนใจท่ีจะแกไ้ข  

 

2.7 หลกัการของ Google Maps 

 Google Maps คือบริการของ Google เป็นบริการคน้หาท่ีตั้งบนแผนท่ีการคน้หาเส้นทาง 

และให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสถานท่ีนั้น ๆ เช่น ท่ีตั้ง รายละเอียดการติดต่อ เส้นทางการเดินทาง ซ่ึง

บริการ Google Maps ให้บริการมาตั้งแต่กลางปี ค.ศ.2005 เป็นบริการฟรีท่ี Google บริการให้แก่

บุคคลทัว่ไป จุดเด่นของ Google Maps คือการบริการแผนท่ีและภาพถ่ายดาวเทียมท่ีคลอบคลุมทัว่

โลก สามารถระบุพิกดัเป็นตวัเลขค่าละติจูด ลองจิจูดได ้ดว้ยจุดเด่นเร่ืองแผนท่ีและการกาํหนด

เป้าหมายท่ีชัดเจนสามารถใส่ข้อมูลท่ีเป็นภาพ ข้อความ รายละเอียดเบ้ืองต้นได้จึงสามารถ

ประยุกตใ์ชก้บัการศึกษาได ้ทั้งการกาํหนดเป้าหมายในการเขา้ถึงแหล่งความรู้ต่างๆ รอบสถานท่ี 

การกาํหนดจุดเยี่ยมชม ระยะทางในการเดินทางเวลาและรูปแบบในการเดินทางไปยงัเป้าหมายทาํ

ใหเ้กิดความสะดวกต่อการทาํงาน ช่วยใหก้ารดาํเนินงานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 

2.8 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 (นภสัวรรณ, 2552) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองระบบการขนส่งและเลือกทาํเลท่ีตั้ งศูนยก์ระจาย

นํ้ ามนัในธุรกิจรับจดัการขนส่งนํ้ ามนัจงัหวดัระยองซ่ึงมีวตัถุประสงค ์1)เพื่อศึกษาและวิเคราะห์

สภาพปัญหาการขนส่งนํ้ ามนัของธุรกิจรับจดัการขนส่งนํ้ ามนั 2)เพื่อศึกษาตน้ทุนการจดัการการ

ขนส่งนํ้ ามนัของธุรกิจรับจดัการขนส่งนํ้ ามนั 3)เพื่อวิเคราะห์หาทาํเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายนํ้ ามนัในแต่
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ละภาคเพื่อใหต้น้ทุนการขนส่งท่ีเหมาะสมและระยะเวลาการตอบสนองต่อลูกคา้สั้นท่ีสุดโดยใชว้ิธี

ทางคณิตศาสตร์ 4)เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบการขนส่งและเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ี

พฒันาข้ึนกบัระบบเดิมของบริษทั  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบการขนส่งและ

เลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีพฒันาข้ึนกบัระบบเดิมของบริษทัผู ้เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบ

การขนส่งและเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีพฒันาข้ึนกบัระบบเดิมของบริษทัผูว้ิจยัวิเคราะห์การเลือกทาํเลท่ีตั้ง

โดยใชเ้ทคนิคการหาศูนยก์ลางการขนส่ง  (Center Gravity Technique)  และเทคนิคการหาระยะทาง

ร่วมกบัค่าขนส่ง  (Load Distance Technique) ผลการวิจยัพบวา่  

  1. ดา้นระยะทาง 6 ว่าระบบเดิมของบริษทัระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่งนํ้ ามนัมากกว่าระบบ

ท่ีพฒันาข้ึนโดยวิธี Center of Gravity ระยะทางลดลงจากระบบเดิม 27.88% และวิธี Load Distance  

ระยะทางลดลงจากระบบเดิม 29.30%  และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างระบบท่ีพฒันาข้ึน 2 วิธี

ผลจากการวิจยัพบว่าวิธี Center of Gravity สาํหรับภาคเหนือและภาคใตมี้ระยะทางรวมกนัและ

ตน้ทุนดา้นการขนส่งตํ่ากว่าวิธี Load Distance ส่วนวิธี Load Distance สาํหรับภาคกลางและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือมีระยะทางรวมและตน้ทุนดา้นการขนส่งตํ่ากวา่วิธี Center of Gravity 

  2. ระยะเวลาพบวา่ระยะเวลาในการขนส่งนํ้ามนัระบบเดิมของบริษทัใชเ้วลามากกว่าระบบ

ท่ีพฒันาข้ึนโดยระบบใหม่วิธี Center of Gravity และระยะเวลาลด 64.84 % และวิธี Load distance 

ระยะเวลาลดลงจากระบบเดิมขอ้ 16.67 % โดยการเลือกทาํเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายนํ้ ามนัวิธี Center of 

Gravity และวิธี Load  Distance ผลลพัธ์ท่ีไดร้ะยะเวลาในการขนส่งใกลเ้คียงกนัทั้ง 2 วิธี 

 (ราเชนทร์, 2557) ไดท้าํการศึกษาการเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมสาํหรับศูนยก์ระจายสินคา้

วสัดุก่อสร้างในเขตอาํเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย โดยวิธี Factor Rating Method ดว้ยวิธีการให้

คะแนนนํ้ าหนักปัจจัย ซ่ึงรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม

ประชากรทั้งหมด 400 คน จากผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสําคญั 2 ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้นการ

เช่ือมโยงกบัระบบอาํนวยความสะดวกและปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐาน เม่ือพิจารณาตามปัจจยั   

ทั้ ง 2 สรุปได้ทาํเลท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมสําหรับศูนยก์ระจายสินคา้วสัดุก่อสร้าง จาํนวน 2 พื้นท่ี คือ  

ตาํบลสถาน 76.66% และตาํบลเวียง 74.06% 

 (ยพุิน, 2557) ไดท้าํการศึกษาท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้อุปโภคบริโภคภายในเขตพื้นท่ีภาคใต้

โดยพิจารณาความสมัพนัธ์ดา้นระยะทางและปริมาณงานหรือปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งขนส่งโดยมุ่งเนน้

การลดตน้ทุนค่าขนส่งและระยะทางโดยรวม เทคนิคท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทาํเลท่ีตั้งศูนยก์ระจาย

สินคา้ในการศึกษามี 2 วิธีคือ 1)เทคนิคการหาจุดศูนยก์ลาง (Center of Gravity) ผลการวิเคราะห์

พบว่าพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือจงัหวดันครศรีธรรมราชและ 2)เทคนิคการหาภาระระยะทางการ

ขนส่ง (Load  Distance)  ผลการวิเคราะห์พบวา่พื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือจงัหวดัสุราษฎร์ธานีผลการ
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เปรียบเทียบค่าขนส่งโดยรวมทั้งหมดระหว่างสองจงัหวดัพบว่าจงัหวดัสุราษฎร์ธานีเป็นจงัหวดัท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในการจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ โดยมีค่าขนส่งรวมเท่ากบั 301,083.00 บาทต่อวนั  

ประหยดัค่าขนส่งไดร้้อยละ 31 ในขณะท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราชมีค่าขนส่งรวมเท่ากบั 31,2437.00  

บาทต่อวนั ประหยดัค่าขนส่งไดร้้อยละ 28 ดงันั้นหากบริษทัมีนโยบายให้จดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้

เ พิ่ ม ใ น เ ข ต พื้ น ท่ี ภ า ค ใ ต้  ทํา เ ล ท่ี ตั้ ง ท่ี เ ห ม า ะ ส ม ท่ี สุ ด ใ น ด้า น ข อ ง ต้น ทุ น ก า ร ข น ส่ ง คื อ 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 



บทที ่3 

การดาํเนินโครงงาน 

ในบทน้ีจะเป็นการแสดงขั้นตอนการดาํเนินงานและรายละเอียดของขอ้มูล เพื่อนาํเอาขอ้มูล

ไปประมวลผลดว้ยซอฟตแ์วร์  LOGWARE และทาํการวิเคราะห์หาทางเลือกในการสร้างคลงัสินคา้

แห่งใหม่ตั้งแต่ 1-3 แห่ง ท่ีเหมาะสมท่ีสุดดว้ยวิธีเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมท่ีจะแสดงผลการศึกษาใน

บทต่อไป โดยแสดงขั้นตอนการดาํเนินงาน ดงัน้ี

3.1 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

3.2 ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา 

3.3 ศึกษาแผนท่ีสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

3.4 กระบวนการวิเคราะห์ดว้ยซอฟตแ์วร์ LOGWARE 

3.5 การวิเคราะห์ทาํเลท่ีตั้งใหม่โดยเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

3.1  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ีผูจ้ดัทาํโครงงานไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูล

ตาํแหน่งท่ีตั้งของบริษทักรณีศึกษา ขอ้มูลตาํแหน่งท่ีตั้งของลูกคา้ นํ้ าหนักและจาํนวนคร้ังในการ

สัง่ซ้ือในปี พ.ศ. 2560 ของลูกคา้แต่ละราย เพื่อศึกษาถึงสภาวะของบริษทักรณีศึกษา 

3.1.1  ขอ้มูลตาํแหน่งท่ีตั้งของบริษทั 

   บริษทักรณีศึกษา ตั้งอยูท่ี่ ตาํบลลาํโพ อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี

ภาพที ่3.1  ทาํเลท่ีตั้งเดิมของบริษทั
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3.1.2  ขอ้มูลตาํแหน่งท่ีตั้งของลูกคา้ 

ตารางที ่3.1  ตาํแหน่งท่ีตั้งบริษทัของลูกคา้จาํนวน 40 ราย

ลาํดบั ช่ือบริษทั ท่ีอยู ่

1 
บริษทั โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดคัส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

144/1 หมู่ท่ี 5 ต.สวนอุตสาหกรรมบาง

กะดี  ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.

ปทุมธานี 1200 

2 
บริษทั ดบับลิวเอชเอยทิูลิต้ีส์แอนดพ์าว

เวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

111 หมู่ 7 ถ.หนองปลากระด่ี ต.หนอง

ปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 

3 บริษทั  ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
500/121 ม.3 ตาํบลท่าสิทธ์ิ อาํเภอปลวก

แดง จงัหวดัระยอง 21140 

4 บริษทั  สยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
700/867 ม.3 ตาํบลหนองกะขะ อาํเภอ

พานทอง จงัหวดัชลบุรี 20160 

5 
บริษทั  อิจิโกห์ อินดสัตรีส์ (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั 

7/346 ม.6 ตาํบลมาบยางพร อาํเภอปลวก

แดง จงัหวดัระยอง 21140 

6 บริษทั กลัฟ์ เจพี เคพ2ี จาํกดั 

อาคารเอม็ไทยทาวเวอร์ ชั้นท่ี 8/87 ถนน

วิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

10330 

7 บริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จาํกดั 
999 หมู่ 1 ต.บา้นชา้ง อ.อุทยั 

จ.พระนครศรีอยธุยา 13210 

8 บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็เค2 จาํกดั 
189 หมู่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค 

จ.สระบุรี 18140 

9 บริษทั กลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จาํกดั 
64 หมู่ 2 หมู่บา้นปางโก ต.บา้นป่า อ.แก่ง

คอย จ.สระบุรี 18110 

10 บริษทั กลัฟ์โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั
79 หมู่ 3 ต.ตาลเด่ียว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

18110 

11 บริษทั โคเบียว (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถ.บางนา-

ตราด 700/115 หมู่ 1 ต.บา้นเก่า อ.พาน

ทอง จ.ชลบุรี 20160 
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ตารางที ่3.1 ตาํแหน่งท่ีตั้งบริษทัของลูกคา้จาํนวน 40 ราย (ต่อ) 

ลาํดบั ช่ือบริษทั ท่ีอยู ่

12 บริษทั ดี-รับเบอร์ โปรดกัส์ จาํกดั 
38 หมู่ท่ี 4 ต.บวัลอย อ.หนองแค 

จ.สระบุรี 18140 

13 บริษทั เดน็โซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั 

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์85 หมู่ 9 

ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางววั  

อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 

14 
บริษทั ไดก้ิน แอร์คอนดิชัน่น่ิง (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/444 หมู่

ท่ี 7 ถ.บางนา-ตราด กม.57 ต.ดอนหวัฬอ 

อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 

15 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) 
136, 136/1-5 หมู่ 13 ต.โคกแย ้ 

อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230 

16 
บริษทั ทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

31/2 หมู่ท่ี 3 ถ.บางนา-ตราด ต.บางเสาธง 

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 

17 บริษทั ไทย อะคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั 
54 หมู่ท่ี 5 ถ.สุดบรรทดั ต.ตาลเด่ียว 

อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110 

18 บริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จาํกดั 
129/1-5 ถ.ติวานนท ์ต.ท่าทราย อ.เมือง

นนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 

19 บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั 
30/10 หมู่ท่ี 12 ถ.พทุธมณฑล สาย 5  

ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

20 
บริษทั ไทรอมัพ ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทย

แลนด)์ จาํกดั 

700/485 หมู่ 2 ตาํบลบา้นเก่า อ.พานทอง 

จงัหวดัชลบุรี 20160 

21 บริษทั นิธิณฐักร เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 
50 หมู่ 12 ต.บางภาษี อ.บางเลน 

จ.นครปฐม 73130 

22 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
1/11 หมู่ 3 ถนนลาํลูกกา ต.ลาดสวาย 

อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

23 บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จาํกดั 
112 หมู่ 8 ถ.ขนอม-ปากนํ้า ต.ทอ้งเนียน    

อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210 
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ตารางที ่3.1 ตาํแหน่งท่ีตั้งบริษทัของลูกคา้จาํนวน 40 ราย  (ต่อ)

ลาํดบั ช่ือบริษทั ท่ีอยู ่

24 บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั 

จสัมินอินเตอร์เนชัน่แนล ทาวเวอร์ ชั้น 15 

200 หมู่ท่ี 4 ถ.แจง้วฒันะ ต.ปากเกร็ด           

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

25 บริษทั ระยองไฮโดรเคม จาํกดั 
37/15 หมู่ท่ี 6 ต.ทบัมา อ.เมืองระยอง 

จ.ระยอง 21000 

26 
บริษทั ราชสาส์นไรซ์ อินเตอร์เทรด 

จาํกดั 

28 หมู่ 10 ต.ดงนอ้ย อ.ราชสาส์น 

จ.ฉะเชิงเทรา   24120 

27 บริษทั โรงสีศิริพร จาํกดั 
99 หมู่ 9 ถ.หมอนทอง 5 ต.หมอนทอง 

อ.บางนํ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา 24150 

28 
บริษทั สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชัน่ 

จาํกดั 

745 หมู่ท่ี 2 ต.บางปูใหม่ อ.เมือง                  

จ.สมุทรปราการ 10280 

29 บริษทั สยาม มอดิฟายด ์สตาร์ช จาํกดั 

38/6 หมู่ท่ี 11 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแกว้    

ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแกว้ จ.ปทุมธานี 

12140 

30 บริษทั สยาม เอน็เคเอส จาํกดั 
123 หมู่ 4 ตาํบลบางพระครู อ.นครหลวง 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13260 

31 บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จาํกดั 
159 หมู่ 5 ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี                

อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

32 บริษทั หนองแค โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั
111/11 หมู่ท่ี 7 ตาํบลหนองปลาหมอ      

อาํเภอหนองแค, จงัหวดัสระบุรี 18140 

33 บริษทั ออรัส สเปเชียลลิต้ี จาํกดั 
66 หมู่ 1 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

18110 

34 บริษทั อคัคีปราการ จาํกดั (มหาชน) 

792 หมู่ท่ี 2 ซ.1 ซี/1 นิคมอุตสาหกรรมบาง

ปู ถนนสุขมุวทิ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง

สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 

35 
บริษทั อลัลายด ์โปรดกัส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

นิคมอุตสาหกรรมบางชนั 1/11 ซ.เสรีไทย 

54 ถ.เสรีไทย กรุงเทพฯ 10230 
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ตารางที ่3.1 ตาํแหน่งท่ีตั้งบริษทัของลูกคา้จาํนวน 40 ราย  (ต่อ)

ลาํดบั ช่ือบริษทั ท่ีอยู ่

36 
บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ โฟรเซ่นฟู้ดส์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค็ 59 หมู่ท่ี 2              

ต.บา้นโพ อ.บางปะอิน จ.อยธุยา 13160 

37 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล รีเฟรชเมน้ท ์

(ประเทศไทย) จาํกดั 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี 7/229 หมู่ท่ี 6 

ซ.พรประภา ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง  

จ.ระยอง 21140 

38 
บริษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

157/4 ม.5 ถนนพหลโยธิน ตาํบลลาํไทร 

อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

13170 

39 บริษทั เอเตม้ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั
98 หมู่ 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 

73210 

40 บริษทั แอร์โปรดคัส์อินดสัตรีย ์จาํกดั 

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/23 

ถ.บางนา-ตราด ต.หนองไมแ้ดง อ.เมือง 

จ.ชลบุรี 20000 

        3.1.3 ขอ้มูลการขนส่งในปี  พ.ศ. 2560 ของลูกคา้แต่ละราย

ลาํดบั ช่ือบริษทั 
นํ้ าหนกั

(กก.) 
จาํนวนคร้ัง 

1 บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 112,150 69 

2 บริษทั สยาม เอน็เคเอส จาํกดั 90,120 31 

3 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล รีเฟรชเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 107,400 29 

4 บริษทั ไทรอมัพ ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 49,040 29 

5 บริษทั ทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 29,390 26 

6 บริษทั โคเบียว (ไทยแลนด)์ จาํกดั 99,726 25 

7 บริษทั  ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 154,175 24 

8 บริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จาํกดั 5,175 20 

ตารางที ่3.2 นํ�าหนกัและจาํนวนคร้งัในการขนส่งสนิค้าไปยังลูกค้า



34 

ตารางที ่3.2 นํ้ าหนกัและจาํนวนคร้ังในการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ (ต่อ)

ลาํดบั ช่ือบริษทั 
นํ้ าหนกั 

(กก.) 
จาํนวนคร้ัง 

9 บริษทั กลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จาํกดั 223,470 18 

10 บริษทั ดบับลิวเอชเอยทิูลิต้ีส์แอนดพ์าวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 156,000 13 

11 บริษทั ออรัส สเปเชียลลิต้ี จาํกดั 41,065 13 

12 บริษทั โรงสีศิริพร จาํกดั 12,050 13 

13 บริษทั แอร์โปรดคัส์อินดสัตรีย ์จาํกดั 50,400 12 

14 บริษทั ระยองไฮโดรเคม จาํกดั 55,665 10 

15 บริษทั  สยามคูโบตา้คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 40,500 10 

16 บริษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จาํกดั 12,625 10 

17 บริษทั ยนิูค อินโนเวชัน่ จาํกดั 7,600 8 

18 บริษทั นิธิณฐักร เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 4,960 8 

19 บริษทั ที.ที. เซรามิค จาํกดั (มหาชน) 5,250 7 

20 บริษทั  อิจิโกห์ อินดสัตรีส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 30,000 6 

21 บริษทั ราชสาส์นไรซ์ อินเตอร์เทรด จาํกดั 4,850 3 

22 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 4,495 3 

23 บริษทั โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดคัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 3,000 3 

24 บริษทั หนองแค โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 1,450 3 

25 บริษทั อคัคีปราการ จาํกดั (มหาชน) 24,010 2 

26 บริษทั ไทย อะคริลิค ไฟเบอร์ จาํกดั 18,470 2 

27 บริษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จาํกดั 10,750 2 

28 บริษทั ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชัน่ส์ จาํกดั 5,180 2 

29 บริษทั กลัฟ์โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 3,250 2 

30 บริษทั อลัลายด ์โปรดกัส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1,000 2 

31 บริษทั เดน็โซ่ (ประเทศไทย) จาํกดั - 1 

32 บริษทั ผลิตไฟฟ้าขนอม จาํกดั 12,765 1 

33 บริษทั สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชัน่ จาํกดั 12,200 1 



35 

ตารางที ่3.2 นํ้าหนกัและจาํนวนคร้ังในการขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ (ต่อ)

ลาํดบั ช่ือบริษทั นํ้ าหนกั (กก.) จาํนวนคร้ัง 

34 บริษทั กลัฟ์ เจพี ยทีู จาํกดั 1,550 1 

35 บริษทั เอเตม้ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 1,500 1 

36 บริษทั ไดก้ิน แอร์คอนดิชัน่น่ิง (ประเทศไทย) จาํกดั 1,000 1 

37 บริษทั กลัฟ์ เจพี เอน็เค 2 จาํกดั 750 1 

38 บริษทั กลัฟ์ เจพี เคพี 2 จาํกดั 140 1 

39 บริษทั สยาม มอดิฟายด ์สตาร์ช จาํกดั 25 1 

40 บริษทั ดี-รับเบอร์ โปรดกัส์ จาํกดั - 1 

รวม 1,393,146 415 

จากตารางท่ี 3.2 พบว่าจาํนวนคร้ังในการขนส่งของบริษทัแต่ละบริษทัมีค่าไม่เท่ากนัและ

บางบริษทัมีการขนส่งเพียง 1 คร้ังเท่านั้น ผูจ้ดัทาํโครงงานจึงทาํการกาํหนดขอบเขตในการศึกษา

ใหม่โดยใชแ้ผนภูมิพาเรโตใ้นการวิเคราะห์หาความถ่ีการขนส่งตามหลกั 80/20 เพื่อนาํบริษทัท่ีมี

ความถ่ีในการขนส่งสะสมรวม 80% มาใชใ้นการคาํนวณในโครงงานคร้ังน้ี

ภาพที ่3.2  แผนภูมิพาเรโตจ้ากโปรแกรม Minitab 
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จากภาพท่ี 3.2 เป็นการวิเคราะห์ความถ่ีในการขนส่งโดยนาํแผนภูมิพาเรโตม้าใชใ้นการ

วิเคราะห์ พบวา่มีเพียง 14 บริษทั จากทั้งหมด 40 บริษทั คิดเป็น 35% ของบริษทัทั้งหมด ท่ีมีความถ่ี

สะสมในการขนส่งรวม 80% จากทั้งหมด ผูจ้ดัทาํโครงงานจึงทาํการกาํหนดขอบเขตในการศึกษา

ใหม่ โดยเลือกศึกษาบริษทัของลูกคา้ท่ีมีความถ่ีในการขนส่งรวม 80% จากทั้งหมด ซ่ึงมีอยู่ 14 

บริษทัดงัตารางท่ี 3.3 

ตารางที ่3.3 แสดงรายช่ือบริษทั 14 บริษทั ท่ีมีความถ่ีสะสมในการขนส่ง 80% 

ลาํดบั ช่ือบริษทั 
นํ้ าหนกั

(กก.) 

จาํนวน

คร้ัง 

% 

สะสม 

1 บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 112,150 69 17 

2 บริษทั สยาม เอน็เคเอส จาํกดั 90,120 31 24 

3 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล รีเฟรชเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 107,400 29 31 

4 บริษทั ไทรอมัพ ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 49,040 29 38 

5 บริษทั ทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 29,390 26 44 

6 บริษทั โคเบียว (ไทยแลนด)์ จาํกดั 99,726 25 50 

7 บริษทั  ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 154,175 24 56 

8 บริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จาํกดั 5,175 20 61 

9 บริษทั กลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จาํกดั 223,470 18 65 

10 บริษทั ดบับลิวเอชเอยทิูลิต้ีส์แอนดพ์าวเวอร์ จาํกดั 156,000 13 68 

11 บริษทั ออรัส สเปเชียลลิต้ี จาํกดั 41,065 13 72 

12 บริษทั โรงสีศิริพร จาํกดั 12,050 13 75 

13 บริษทั แอร์โปรดคัส์อินดสัตรีย ์จาํกดั 50,400 12 78 

14 บริษทั ระยองไฮโดรเคม จาํกดั 55,665 10 80 

รวม 1,185,826 332 80% 

3.2  ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันของบริษัทกรณศึีกษา  

บริษทักรณีศึกษาเป็นบริษทัท่ีจาํหน่ายเคมีภณัฑ์สําหรับอุตสาหกรรมนํ้ า(ระบบประปา) 

และระบบบาํบดันํ้ าเสีย ตั้งอยู่ท่ี ตาํบลลาํโพ อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงจากการศึกษา

สภาพปัญหาของบริษทักรณีศึกษาคือบริษทักรณีศึกษาอาจไม่อยู่ในศูนยก์ลางของลูกคา้ ทาํให้



37 

อาจจะส่งผลใหต้น้ทุนการขนส่งสูง เน่ืองจากระยะทางท่ีมากจะส่งผลใหต้น้ทุนในการขนส่งสูงตาม

ไปดว้ย 

3.3  ศึกษาแผนทีส่ถานทีต่ั้งของลูกค้า

        3.3.1  ขอ้มูลพิกดัทางภูมิศาสตร์ของสถานท่ีตั้งบริษทักรณีศึกษาและสถานท่ีตั้งลูกคา้ 14 ราย 

ตารางที ่3.4  ตารางพิกดัท่ีตั้งของบริษทักรณีศึกษาและบริษทัลูกคา้ 14 ราย 

ลาํดบั บริษทั 
ลองจิจูด 

(แกน Y) 

ละติจูด 

(แกน X) 

1 บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 14.256506 100.603331 

2 บริษทั สยาม เอน็เคเอส จาํกดั 14.487217 100.592385 

3 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล รีเฟรชเมน้ท ์จาํกดั 12.970662 101.113011 

4 บริษทั ไทรอมัพ ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 13.449626 101.031945 

5 บริษทั ทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 13.596645 100.801788 

6 บริษทั โคเบียว (ไทยแลนด)์ จาํกดั 13.507874 100.992128 

7 บริษทั  ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 13.060304 101.206298 

8 บริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จาํกดั 13.882134 100.512919 

9 บริษทั กลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จาํกดั 14.571527 100.971965 

10 บริษทั ดบับลิวเอชเอยทิูลิต้ีส์แอนดพ์าวเวอร์ จาํกดั 14.368079 100.845190 

11 บริษทั ออรัส สเปเชียลลิต้ี จาํกดั 14.598098 100.995836 

12 บริษทั โรงสีศิริพร จาํกดั 13.888636 101.030528 

13 บริษทั แอร์โปรดคัส์อินดสัตรีย ์จาํกดั 13.440753 101.028404 

14 บริษทั ระยองไฮโดรเคม จาํกดั 12.702845 101.220459 
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ภาพที ่3.3  ตาํแหน่งท่ีตั้งของคลงัสินคา้และลูกคา้ 

จากภาพท่ี 3.3 แสดงถึงตาํแหน่งท่ีตั้งของคลงัสินคา้และท่ีตั้งของลูกคา้ โดยนาํพิกดัมาปัก

หมุดลงในแผนท่ี ซ่ึงใชอ้า้งอิงจาก Google Maps โดยให้บริษทักรณีศึกษาแทนสัญลกัษณ์ในภาพ

เป็นรูปธงสีชมพ ูและแทนตาํแหน่งท่ีตั้งของลูกคา้ดว้ยจุดปักหมุดต่างๆ 

3.3.2  ขอ้มูลระยะทางจากบริษัทกรณีศึกษาไปยังลกูค้า 14 ราย 

ลาํดบั บริษทั 
ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 

1 บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 55 

2 บริษทั สยาม เอน็เคเอส จาํกดั 85 

3 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล รีเฟรชเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 168 

4 บริษทั ไทรอมัพ ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 112 

5 บริษทั ทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 82 

6 บริษทั โคเบียว (ไทยแลนด)์ จาํกดั 107 

7 บริษทั  ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 133 

8 บริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จาํกดั 27 

9 บริษทั กลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จาํกดั 114 

10 บริษทั ดบับลิวเอชเอยทิูลิต้ีส์แอนดพ์าวเวอร์ จาํกดั  (มหาชน) 82 

ตารางท่ี 3.5  แสดงระยะทางจากบริษัทกรณีศึกษาไปยังลูกค้า 14 ราย 



39 

ตารางที ่3.5 แสดงระยะทางจากบริษทักรณีศึกษาไปยงัลูกคา้ 14 ราย (ต่อ) 

ลาํดบั บริษทั 
ระยะทาง 

(กิโลเมตร) 

11 บริษทั ออรัส สเปเชียลลิต้ี จาํกดั 116 

12 บริษทั โรงสีศิริพร จาํกดั 94 

13 บริษทั แอร์โปรดคัส์อินดสัตรีย ์จาํกดั 116 

14 บริษทั ระยองไฮโดรเคม จาํกดั 212 

3.4  กระบวนการวเิคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์ LOGWARE 

ซอฟตแ์วร์ LOGWARE คือชุดของโปรแกรมท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สาํหรับการวิเคราะห์

ปัญหาดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ซ่ึงสามารถนาํมาประยุกตใ์ชก้บัการเลือกทาํเลท่ีตั้งใหม่ของ

บริษทักรณีศึกษาไดโ้ดยใชว้ิธีหา MULTI COG 

ภาพที ่3.4  หนา้หลกัของซอฟตแ์วร์ LOGWARE 

3.4.1  กาํหนดทางเลือกท่ีตอ้งการนาํมาทาํการเปรียบเทียบในการสร้างคลงัสินคา้ จากภาพท่ี 3.3 

พบว่าบริษทัของลูกคา้แต่ละรายมีการกระจายออกไปในหลายภูมิภาค ผูจ้ดัทาํโครงงานจึงนาํวิธี 

MULTI COG มาช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ โดยมี

ทางเลือกในการวิเคราะห์ดงัน้ี 
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1. กาํหนดใหมี้คลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง

2. กาํหนดใหมี้คลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง

3. กาํหนดใหมี้คลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 แห่ง

3.4.2  ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ 

1. ขอ้มูลพิกดัทางภูมิศาสตร์ของบริษทักรณีศึกษาและลูกคา้

2. นํ้ าหนกัในการขนส่งของลูกคา้แต่ละบริษทั

3. อตัราค่าขนส่งของลูกคา้แต่ละบริษทั โดยบริษทักรณีศึกษาใชว้ิธีในการคิดอตัราค่า

ขนส่งดงัน้ี 

อตัราค่าขนส่ง (Transport rate) = [(ระยะทางจากคลงัสินคา้ไปยงัลูกคา้ / อตัราการส้ินเปลือง

นํ้ามนั) x ค่านํ้ ามนั] + ค่าเผือ่ราคา + ค่าจา้งพนกังาน 

ค่าเผื่อราคา เช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าซ่อมบาํรุง ค่าภาษีรถยนต์ และอัตราค่าขนส่งท่ีนํามาใช้

วิเคราะห์ในซอฟตแ์วร์ LOGWARE จะอยูใ่นรูปของหน่วย บาทต่อกิโลกรัมต่อกิโลเมตร 

ตารางที ่3.6  แสดงอตัราค่าขนส่งหรือ Transport rate 

ลาํดบั บริษทั อตัราค่าขนส่ง(บาท/กก./กม.) 

1 บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ โฟรเซ่นฟู้ดส์ จาํกดั 0.01021 

2 บริษทั สยาม เอน็เคเอส จาํกดั 0.00463 

3 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล รีเฟรชเมน้ท ์จาํกดั 0.00285 

4 บริษทั ไทรอมัพ ์มอเตอร์ไซเคิลส์ จาํกดั 0.00709 

5 บริษทั ทีโอเอเพน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 0.01207 

6 บริษทั โคเบียว จาํกดั 0.00306 

7 บริษทั  ซูซูกิ มอเตอร์ จาํกดั 0.00177 

8 บริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จาํกดั 0.10109 

9 บริษทั กลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จาํกดั 0.00096 

10 บริษทั ดบับลิวเอชเอยทิูลิต้ีส์แอนดพ์าวเวอร์ จาํกดั 0.00114 

11 บริษทั ออรัส สเปเชียลลิต้ี จาํกดั 0.00377 

12 บริษทั โรงสีศิริพร จาํกดั 0.01399 

13 บริษทั แอร์โปรดคัส์อินดสัตรีย ์จาํกดั 0.00284 

14 บริษทั ระยองไฮโดรเคม จาํกดั 0.00177 
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3.5 การวเิคราะห์ทาํเลทีต่ั้งใหม่โดยเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 

การท่ีจะเลือกลงทุนในการตั้งสถานประกอบการใหม่ ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ

ถึงผลตอบแทน (Benefit) และความเส่ียง (Risk) ท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน จึงจาํเป็นตอ้งนาํเทคนิค

ในการวิเคราะห์และประเมินโครงการมาใชต้ดัสินใจเพื่อให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน 

ไดแ้ก่

1. วิธีระยะเวลาคืนทุนแบบลดส่วน (Discount Payback period Method : DPB) เป็นการ

ประเมินโครงการเบ้ืองตน้ เพื่อหาระยะเวลาคืนทุน ดูจากจาํนวนปีท่ีกระแสเงินสดรับคิดลดของ

โครงการเท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมแรก หรือระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดคิดลดสะสมของโครงการมีค่า

เท่ากบัศูนย ์สามารถเขียนเป็นสูตรคาํนวณไดด้งัน้ี 

  𝐷𝑃𝐵 = 𝐶𝐹0 + 𝐶𝐹1
(1+𝑟)1

+ 𝐶𝐹2
(1+𝑟)2

+ 𝐶𝐹𝑛
(1+𝑟)𝑛

  (3-1) 

โดย      CF0 = กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ 

 CFn = กระแสเงินสดรับสุทธิหรือรายไดต่้อปี 

r = Discount Rate หรืออตัราคิดลด 

2. วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net present value Method : NPV) ใชเ้พื่อวิเคราะห์ความเป็นไป

ได้ของโครงการ ถา้ NPV มากกว่า 0 คือสามารถลงทุนได้, NPV เท่ากับ 0 คือคุม้ทุนพอดี ควร

พิจารณาปัจจยัอ่ืนนอกเหนือจากเร่ืองเงินและถา้ NPV น้อยกว่า 0 ควรหลีกเล่ียงไม่เหมาะแก่การ

ลงทุน สามารถเขียนเป็นสูตรคาํนวณไดด้งัน้ี 

( ) ( )0 01 1

n n
t t

t t
t t

B CNPV
i i= =

= −
+ +

∑ ∑ (3-2) 

โดย        NPV = มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิตลอดอายโุครงการ 

Bt = มูลค่าผลตอบแทนในปีท่ี t 

Ct = มูลค่าของตน้ทุนในปีท่ี t  

i = อตัราคิดลด (Discount Rate) หรืออตัราดอกเบ้ีย 

t = ปีของโครงการ คือปีท่ี 0, 1, 2, …, n  

n = อายขุองโครงการปีท่ี 0 คือ ปีท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก 
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3. วิธีอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return Method : IRR) คือ การประเมินว่า

"การลงทุนใหอ้ตัราผลตอบแทนเท่าใด" โดยการสุ่มอตัราคิดลด (Discount Rate) ท่ีทาํให ้NPV มีค่า

เท่ากบัศูนย ์กล่าวคือ ทาํให้เงินสดสุทธิในอนาคตทอนมูลค่ากลบัมาปัจจุบนัแลว้ มีค่าเท่ากบัเงิน

ลงทุนกอ้นแรก สามารถเขียนเป็นสูตรคาํนวณไดด้งัน้ี 

( ) ( ) 02 2
0 0

0
1 1

n n
t t

t t

B CIRR C
i i= =

 
= − + = 

+ +  
∑ ∑    (3-3) 

โดย            IRR = ผลตอบแทนในการลงทุน 

Ct = ตน้ทุนสุทธิของโครงการในปีท่ี t  

C0 = ตน้ทุนสุทธิของโครงการในปีท่ี 0 

   i = อตัราคิดลด (Discount Rate) หรืออตัราดอกเบ้ีย 

   t = ปีของโครงการ คือปีท่ี 0, 1, 2, …, n  

   n = อายขุองโครงการปีท่ี 0 คือ ปีท่ีมีการลงทุนเร่ิมแรก 



 

 

บทที ่4 

ผลการดาํเนินโครงงาน 

 

ในบทน้ีจะแสดงถึงผลการศึกษาในการเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีเหมะสมของบริษทักรณีศึกษา โดย

การนําขอ้มูลจากบทท่ี 3 มาประมวลผลโดยใช้ซอฟต์แวร์ LOGWARE เพื่อหาทาํเลท่ีตั้ งของ

คลงัสินคา้ตั้งแต่ 1-3 แห่ง แลว้นาํมาเปรียบเทียบกนัโดยใชเ้ศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อหาทาํเลท่ีตั้ง

ท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการตั้งคลงัสินคา้ โดยแสดงรายละเอียดในการดาํเนินงานดงัน้ี 

4.1 การแทนค่าขอ้มูลลงซอฟตแ์วร์ 

4.2 ฐานขอ้มูลการวิจยั 

4.3 การคาํนวณ MULTI COG ในซอฟตแ์วร์ LOGWARE 

4.4 การวิเคราะห์ทาํเลท่ีตั้งใหม่ 

4.5 การประเมินราคาคลงัสินคา้ 

4.6 การวิเคราะห์โดยเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

 

4.1  การแทนค่าข้อมูลลงซอฟต์แวร์  

       4.1.1  การแทนค่า Point Label 

เพื่อให้ง่ายต่อการป้อนขอ้มูลลงในซอฟตแ์วร์ LOGWARE ผูจ้ดัทาํโครงงานจึงทาํการ

แทนค่าช่ือบริษทัต่างๆ เป็นตวัอกัษร P และ C โดยใหต้วัอกัษร P แทนค่าเป็นบริษทักรณีศึกษา และ

ตวัอกัษร C แทนค่าเป็นบริษทัลูกคา้แต่ละราย โดยรายละเอียดแสดงดงัตารางดา้นล่างน้ี 

ตารางที ่4.1 แสดงอกัษรยอ่ของบริษทัแต่ละบริษทั 

 

อกัษรยอ่ ช่ือบริษทั 

P1 หจก. ฟอสเตอร์ อินเตอร์เทรด จาํกดั  

C1 บริษทั อายโินะโมะโตะ๊ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

C2 บริษทั สยาม เอน็เคเอส จาํกดั  

C3 บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล รีเฟรชเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
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ตารางที ่4.1 แสดงอกัษรยอ่ของบริษทัแต่ละบริษทั (ต่อ) 

 

อกัษรยอ่ ช่ือบริษทั 

C4 บริษทั ไทรอมัพ ์มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

C5 บริษทั ทีโอเอเพน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

C6 บริษทั โคเบียว (ไทยแลนด)์ จาํกดั  

C7 บริษทั  ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

C8 บริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จาํกดั  

C9 บริษทั กลัฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชัน่ จาํกดั  

C10 บริษทั ดบับลิวเอชเอยทิูลิต้ีส์แอนดพ์าวเวอร์ จาํกดั (มหาชน) 

C11 บริษทั ออรัส สเปเชียลลิต้ี จาํกดั  

C12 บริษทั โรงสีศิริพร จาํกดั  

C13 บริษทั แอร์โปรดคัส์อินดสัตรีย ์จาํกดั 

C14 บริษทั ระยองไฮโดรเคม จาํกดั  

 

4.1.2  การกาํหนดค่า Map Scaling Factor (K) 

เน่ืองจากระยะทางของพิกดัทางภูมิศาสตร์ท่ีห่างกนั 1 องศา ของแกนละติจูดและลองจิจูด

มีค่าไม่เท่ากนั ผูจ้ดัทาํโครงงานจึงทาํการกาํหนดสเกลข้ึนมาใหม่เพื่อหาค่า Map Scaling Factor โดย

มีวิธีทาํดงัน้ี 

 

 
 

ภาพที ่4.1  ระยะทางละติจูด 
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ภาพที ่4.2  ระยะทางลองจิจูด 

1. ทาํการปักหมุดพิกดัของบริษทัทั้ง 14 บริษทั และพิกดัของบริษทักรณีศึกษาลงบน

Google Maps

ภาพที ่4.3  ตาํแหน่งท่ีตั้งของบริษทั 

2. วดัระยะทางบนแผนท่ีทั้งแกน X และแกน Y

ภาพที ่4.4  ระยะทางของแกน X และแกน Y 
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3. นาํภาพท่ีไดจ้าก Google Maps มากาํหนดเสน้ Grid

ภาพที ่4.5  กาํหนดเสน้ Grid 

จากภาพท่ี 4.5 ทาํการกาํหนดใหเ้ส้น Grid มีระยะห่างกนั 2 เซนติเมตร จะเห็นว่าระยะทาง 

100 กิโลเมตร จาก Google Maps มีค่าประมาณ 3 ช่อง หรือ 6 เซนติเมตร ในภาพท่ี 4.5 เพราะฉะนั้น 

1 เซนติเมตร จะมีค่าเท่ากบั 100 ÷ 6 = 16.67 กิโลเมตร ในระยะทางจริง ดงันั้น ค่า Map Scaling 

Factor (K) จะมีค่าเท่ากบั 16.67 กิโลเมตร 

       4.1.3  การกาํหนดค่าพิกดั 

                 เม่ืออ่านค่าสเกล จากภาพท่ี 4.5 จะไดค่้าพิกดัใหม่ของแต่ละบริษทั ดงัน้ี 

ตารางที ่4.2 ค่าพิกดัใหม่ของแต่ละบริษทั 

บริษทั แกน X แกน Y 

P1 6.4 11.8 

C1 7.8 13.6 

C2 7.6 15.2 

C3 10.8 5.6 

C4 10.4 8.4 

C5 9 9.4 

C6 10.2 8.8 

C7 11.6 5.8 
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ตารางที ่4.2 ค่าพิกดัใหม่ของแต่ละบริษทั (ต่อ) 

บริษทั แกน X แกน Y 

C8 7.2 11.2 

C9 10.1 15.8 

C10 9.2 14.4 

C11 10.2 15.9 

C12 10.4 11.2 

C13 10.4 8.2 

C14 11.7 3.4 

4.2  ฐานข้อมูลการวจัิย 

เป็นการนาํขอ้มูลท่ีไดม้ากรอกลงในซอฟต์แวร์ LOGWARE เพื่อให้ซอฟต์แวร์ทาํการ

ประมวลผล โดยใชโ้ปรแกรม MULTI COG ในการคาํนวณหาทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่

ตั้งแต่ 1-3 แห่ง ท่ีตน้ทุนรวมตํ่าท่ีสุด โดยการกรอกขอ้มูลลงซอฟตแ์วร์ LOGWARE ตอ้งใชข้อ้มูล 6 

ค่า ดงัน้ี Map Scaling Factor (K), Point Label, X Coordinate, Y Coordinate, Volume, Transport 

rate 

ภาพที ่4.6 หนา้ MULTI COG ในซอฟตแ์วร์ LOGWARE 
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1. Map Scaling Factor (K) คือ ค่าท่ีใชแ้ปลงพิกดัเป็นระยะทาง มีค่าเท่ากบั 16.67

2. Point Label คือ บริษทัของลูกคา้ ซ่ึงแทนค่าดว้ย C1 – C14

3. X Coordinate คือ พิกดัท่ีอ่านค่าไดใ้นแกน X

4. Y Coordinate คือ พิกดัท่ีอ่านค่าไดใ้นแกน Y

5. Volume คือ นํ้ าหนกัในการขนส่งรายปี 

6. Transport rate คือ อตัราค่าขนส่ง มีหน่วยเป็น บาท/กิโลกรัม/กิโลเมตร

4.3  การคาํนวณ MULTI COG ในซอฟต์แวร์ LOGWARE 

นาํขอ้มูลท่ีไดม้ากรอกลงในซอฟตแ์วร์ LOGWARE 

ภาพที ่4.7 การกรอกขอ้มูลลงในหนา้ MULTI COG 

4.3.1  คาํนวณหาตน้ทุนการขนส่งของทาํเลท่ีตั้งเดิม โดยทาํการระบุจุดพิกดัปัจจุบนัของบริษทั

กรณีศึกษา ซ่ึงมีค่าพิกดั X เท่ากบั 16.4 และ Y เท่ากบั 11.8 ลงในซอฟตแ์วร์ LOGWARE

ภาพที ่4.8 การกาํหนดค่า X 
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ภาพที ่4.9  การกาํหนดค่า Y 

ภาพที ่4.10  ผลของการคาํนวณหาตน้ทุนการขนส่งของทาํเลท่ีตั้งเดิม 

ภาพที ่4.11  กราฟแสดงการกระจายของทาํเลท่ีตั้งเดิม 
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จากภาพท่ี 4.10 และภาพท่ี 4.11 เป็นผลการคาํนวณหาตน้ทุนการขนส่ง (Total Cost) ของ

ทาํเลท่ีตั้งเดิมท่ีซอฟตแ์วร์ LOGWARE ประมวลผลออกมา จะไดค้่าตน้ทุนการขนส่งของทาํเลท่ีตั้ง

เดิมเท่ากบั 313,980.40 บาทต่อปี 

       4.3.2  กาํหนดใหมี้คลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง 

ภาพที ่4.12  ผลของการคาํนวณหาคลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง 

ภาพที ่4.13  กราฟแสดงการกระจายของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง 
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จากภาพท่ี 4.12 และภาพท่ี 4.13 เป็นผลการคาํนวณหาตน้ทุนการขนส่ง (Total Cost) ของ

คลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง ท่ีซอฟตแ์วร์ LOGWARE ประมวลผลออกมา จะไดค่้าตน้ทุนการขนส่ง

ของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง เท่ากบั 257,752.50 บาทต่อปี 

      4.3.3  กาํหนดใหมี้คลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง 

ภาพที ่4.14  ผลของการคาํนวณหาคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง 

ภาพที ่4.15  กราฟแสดงการกระจายของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง 

จากภาพท่ี 4.14 และภาพท่ี 4.15 เป็นผลการคาํนวณหาตน้ทุนการขนส่ง (Total Cost) ของ

คลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง ท่ีซอฟตแ์วร์ LOGWARE ประมวลผลออกมา จะไดค่้าตน้ทุนการขนส่ง

ของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง เท่ากบั 114,269.90 บาทต่อปี 
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       4.3.4  กาํหนดใหมี้คลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 แห่ง 

ภาพที ่4.16  ผลของการคาํนวณหาคลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 แห่ง 

ภาพที ่4.17  กราฟแสดงการกระจายของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 แห่ง 

จากภาพท่ี 4.16 และภาพท่ี 4.17 เป็นผลการคาํนวณหาตน้ทุนการขนส่ง (Total Cost) ของ

คลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 แห่ง ท่ีซอฟตแ์วร์ LOGWARE ประมวลผลออกมา จะไดค่้าตน้ทุนการขนส่ง

ของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 แห่ง เท่ากบั 92,696.07 บาทต่อปี 
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4.4  การวเิคราะห์ทาํเลทีต่ั้งใหม่ 

เม่ือไดผ้ลจากการคาํนวณของซอฟแวร์แลว้ นาํพิกดัท่ีไดม้าหาตาํแหน่งท่ีตั้งจริงโดยอา้งอิง

จาก Google Maps เพื่อดูว่าตาํแหน่งท่ีตั้งท่ีไดม้านั้นอยูบ่ริเวณไหนและสามารถตั้งคลงัสินคา้แห่ง

ใหม่ไดห้รือไม่ จากนั้นจึงนาํตาํแหน่งท่ีไดม้าหาตน้ทุนค่าขนส่งใหม่เน่ืองจากโปรแกรม MULTI 

COG ทาํการคาํนวณเสน้ทางเป็นระยะทางแบบกระจดัและคาํนวณตน้ทุนค่าขนส่งเพียงขาไปเท่านั้น 

4.4.1  ทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง 

ภาพที ่4.18  ตาํแหน่งท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง 

ภาพที ่4.19  ทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง 

จากภาพท่ี 4.19 แสดงให้เห็นทาํเลท่ีตั้งท่ีไดจ้ากการคาํนวณของโปรแกรม MULTI 

COG ตั้งอยู่ท่ี ตาํบล บึงคาํพร้อย อาํเภอ ลาํลูกกา ปทุมธานี ซ่ึงพื้นท่ีท่ีไดจ้ากการคาํนวณเป็นพื้นท่ี

วา่ง แต่เน่ืองจากเขตพื้นท่ีดงักล่าวอยูใ่นเขตชนบทและอยูใ่นเขตการทาํการเกษตรของชาวบา้น 
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ทาํให้ไม่เหมาะแก่การตั้งคลงัสินคา้ ผูจ้ดัทาํโครงงานจึงไดท้าํการเล่ือนจุดพิกดัจากพื้นท่ีเดิม ไปยงั

จุดพิกดัพื้นท่ีใหม่ในบริเวณใกลเ้คียงท่ีสามารถทาํการตั้งคลงัสินคา้ได ้

ภาพที ่4.20  ทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง จากการเล่ือนจุดพิกดัจากพื้นท่ีเดิม 

จากภาพท่ี 4.20 เป็นพื้นท่ีใหม่ท่ีทาํการเล่ือนจุดจากพิกดัเดิมไปในพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีเป็นพื้นท่ี

เปล่า และเป็นบริเวณท่ีเหมาะแก่การตั้งคลงัสินคา้ โดยท่ีสัญลกัษณ์หมุดสีแดงคือจุดพิกดัเดิมท่ีได้

จากการคาํนวณของโปรแกรม MULTI COG และสัญลกัษณ์หมุดสีเขียวท่ีวงกลมสีแดงไวคื้อจุด

พิกดัใหม่ท่ีไดจ้ากการเล่ือนจุด  โดยเลขพิกดัใหม่คือ  13.952407, 100.727358 ตั้งอยูท่ี่ ซอย คลอง

หก ตาํบล บึงคาํพร้อย อาํเภอ ลาํลูกกา ปทุมธานี ซ่ึงพื้นท่ีใหม่น้ีมีระยะทางห่างจากจุดพิกดัท่ีไดจ้าก

โปรแกรม MULTI COG ประมาณ 2.6 กิโลเมตร 

ภาพที ่4.21  ระยะห่างระหวา่งจุดพิกดัท่ีไดจ้าก MULTI COG และจุดพิกดัท่ีไดจ้ากการเล่ือนพิกดั 
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4.4.1.1 การเปรียบเทียบทาํเลท่ีตั้งเดิมกบัทาํเลท่ีตั้งใหม่ 

ตารางที ่4.3  ระยะทางทาํเลท่ีตั้งเดิมกบัทาํเลท่ีตั้งใหม่ 

ท่ีตั้งเก่า ระยะทาง(กม.) ท่ีตั้งใหม่ ระยะทาง(กม.) 

C1 107 C1 109 

C2 161 C2 178 

C3 356 C3 304 

C4 230 C4 185 

C5 163 C5 123 

C6 211 C6 167 

C7 312 C7 298 

C8 49 C8 78 

C9 223 C9 191 

C10 166 C10 122 

C11 238 C11 209 

C12 184 C12 124 

C13 234 C13 206 

C14 424 C14 492 

รวม 3,059 รวม 2,785 

จากตารางท่ี 4.3 ระยะทางจากคลงัสินคา้เดิมไปยงัลูกคา้ทั้ง 14 ราย มีระยะทางทั้งส้ิน 3,059 

กิโลเมตร ระยะทางจากคลงัสินคา้แห่งใหม่ไปยงัลูกคา้ทั้ง 14 ราย มีระยะทางทั้งส้ิน 2,785 กิโลเมตร 

สามารถลดระยะทางไปได้ 274 กิโลเมตร คิดเป็น 8.96% และสามารถลดตน้ทุนการขนส่งจาก 

822,275 บาท เป็น 782,275 บาท ลดไป 40,000 บาท คิดเป็น 4.86% 
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       4.4.2 ทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง 

ภาพที ่4.22  ตาํแหน่งท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง 

4.4.2.1 ทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 1 

ภาพที ่4.23  ตาํแหน่งท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 1 
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ภาพที ่4.24  ทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 1 

จากภาพท่ี 4.24 แสดงใหเ้ห็นทาํเลท่ีตั้งท่ีไดจ้ากการคาํนวณของโปรแกรม MULTI COG 

ซ่ึงไปตกอยูท่ี่บริษทัของลูกคา้ C1 เน่ืองจากโปรแกรมทาํการคาํนวณตน้ทุนโดยการเทียบเอาบริษทั

ลูกคา้เป็นจุดศูนยก์ลางแลว้หาผลรวมว่าตน้ทุนรวมของการขนส่งจุดใดมีค่าน้อยท่ีสุดมาเป็นจุด

ศูนยก์ลาง ดังนั้นจึงต้องทาํการเล่ือนจุดพิกัดท่ีจะทาํการตั้ งคลังสินคา้ไปในบริเวณใกล้เคียงท่ี

สามารถตั้งคลงัสินคา้ได ้

ภาพที ่4.25  ทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 1 จากการเล่ือนจุดพกิดัจากพื้นท่ีเดิม 

จากภาพท่ี 4.25 เป็นพื้นท่ีใหม่โดยการเล่ือนจุดจากพิกดัเดิมไปในพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีเป็นพื้นท่ี

เปล่า โดยท่ีสัญลกัษณ์หมุดสีแดงคือจุดพิกดัเดิมท่ีไดจ้ากโปรแกรม MULTI COG และสญัลกัษณ์

หมุดสีเขียวท่ีวงกลมสีแดงไวคื้อจุดพิกดัใหม่ท่ีไดจ้ากการเล่ือนจุด  ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ ตาํบล บา้นเลน อาํเภอ 

บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา เลขพิกดัใหม่คือ  14.243344, 100.606604   มีระยะทางห่างจากจุด

พิกดัท่ีไดจ้ากโปรแกรม MULTI COG ประมาณ 2.5 กิโลเมตร 
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ภาพที ่4.26  ระยะห่างระหวา่งจุดพิกดัท่ีไดจ้าก MULTI COG และจุดพิกดัท่ีไดจ้ากการเล่ือนพิกดั 

4.4.2.1.1 การเปรียบเทียบทาํเลท่ีตั้งเดิมกบัทาํเลท่ีตั้งใหม่ 

ตารางที ่4.4  ระยะทางทาํเลท่ีตั้งเดิมกบัทาํเลท่ีตั้งใหม่ 

ท่ีตั้งเก่า ระยะทาง(กม.) ท่ีตั้งใหม่ ระยะทาง(กม.) 

C1 107 C1 6 

C2 161 C2 91 

C8 49 C8 110 

C9 223 C9 160 

C10 166 C10 94 

C11 238 C11 167 

รวม 944 รวม 628 

 จากตารางท่ี 4.4 ระยะทางจากคลงัสินคา้เดิมไปยงัลูกคา้ 6 ราย มีระยะทางทั้งส้ิน 944 

กิโลเมตร ระยะทางจากคลงัสินคา้แห่งใหม่ไปยงัลูกคา้ 6 ราย มีระยะทางทั้งส้ิน 628 กิโลเมตร 

สามารถลดระยะทางไปได ้316 กิโลเมตร คิดเป็น 33.47% และมีตน้ทุนการขนส่งของคลงัสินคา้

แห่งใหม่แห่งท่ี 1 เท่ากบั 251,614 บาท 
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 4.4.2.2 ทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 2 

ภาพที ่4.27 ตาํแหน่งท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 2 

ภาพที ่4.28 ทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 2 

จากภาพที ่4.28 แสดงให้เห็นทาํเลทีต่ ั�งทีไ่ด้จากการคาํนวณของโปรแกรม MULTI COG 

ซึ� งไปตกอย่ท่ีูบริษัทของลูกค้า C4 ทําให้ไม่สามารถตั�งคลังสินค้าในพื�นที่นี�ได้ จึงทําการเลื�อน

จดุพิกัดจากพื้นที่เดมิ ไปยังจดุพิกดัพื�นทีใ่หม่ในบริเวณใกล้เคยีง  

ภาพที ่4.29  แสดงทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 2 จากการเล่ือนจุดพกิดัจากพื้นท่ีเดิม 
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จากภาพท่ี 4.29 เป็นพื้นท่ีใหม่โดยการเล่ือนจุดจากพิกดัเดิมไปในพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีเป็นพื้นท่ี

เปล่า โดยท่ีสัญลกัษณ์หมุดสีแดงคือจุดพิกดัเดิมท่ีไดจ้ากโปรแกรม MULTI COG และสญัลกัษณ์

หมุดสีฟ้าท่ีวงกลมสีแดงไวคื้อจุดพิกดัใหม่ท่ีไดจ้ากการเล่ือนจุด  ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี ตาํบล บา้นเก่า อาํเภอ 

พานทอง ชลบุรี โดยเลขพิกดัใหม่คือ  13.446257, 101.028327 มีระยะทางห่างจากจุดพิกดัท่ีไดจ้าก

โปรแกรม MULTI COG ประมาณ 1.3 กิโลเมตร 

ภาพที ่4.30 ระยะห่างระหวา่งจุดพิกดัท่ีไดจ้าก MULTI COG และจุดพิกดัท่ีไดจ้ากการเล่ือนพิกดั 

4.4.2.2.1 การเปรียบเทียบทาํเลท่ีตั้งเดิมกบัทาํเลท่ีตั้งใหม่ 

ตารางที ่4.5 ระยะทางทาํเลท่ีตั้งเดิมกบัทาํเลท่ีตั้งใหม่ 

ท่ีตั้งเก่า ระยะทาง(กม.) ท่ีตั้งใหม่ ระยะทาง(กม.) 

C3 356 C3 154 

C4 230 C4 5 

C5 163 C5 101 

C6 211 C6 55 

C7 312 C7 138 

C12 184 C12 147 

C13 234 C13 3 
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ตารางที ่4.5 ระยะทางทาํเลท่ีตั้งเดิมกบัทาํเลท่ีตั้งใหม่ (ต่อ) 

ท่ีตั้งเก่า ระยะทาง(กม.) ท่ีตั้งใหม่ ระยะทาง(กม.) 

C14 424 C14 239 

รวม 2,114 รวม 842 

จากตารางท่ี 4.5 ระยะทางจากคลงัสินคา้เดิมไปยงัลูกคา้ 8 ราย มีระยะทางทั้งส้ิน 2,114 

กิโลเมตร ระยะทางจากคลงัสินคา้แห่งใหม่ไปยงัลูกคา้ 8 ราย มีระยะทางทั้งส้ิน 842 กิโลเมตร 

สามารถลดระยะทางไปได ้1,272 กิโลเมตร คิดเป็น 60.17% และมีตน้ทุนการขนส่งของคลงัสินคา้

แห่งใหม่แห่งท่ี 2 เท่ากับ 289,852 บาท ทาํให้ทางเลือกในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง 

สามารถลดตน้ทุนการขนส่งจาก 822,275 บาท เป็น 541,466 บาท ลดไป 280,809 บาท คิดเป็น 

34.15% 

   4.4.3 ทาํเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 แห่ง 

ภาพที ่ 4.31  ตาํแหน่งท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 แห่ง 
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                4.4.3.1 ทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 1 

ภาพที ่4.32  ตาํแหน่งท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 1 

จากภาพท่ี 4.32 พิกดัท่ีได ้เป็นจุดเดียวกนักบัคลงัสินคา้แห่งแรกจากขอ้ 4.4.2.1 จึงทาํการ

สร้างคลงัสินคา้ตาํแหน่งเดียวกนัคือท่ี ตาํบล บา้นเลน อาํเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา เลขพิกดั 

14.243344, 100.606604 

    4.4.3.1.1 การเปรียบเทียบทาํเลท่ีตั้งเดิมกบัทาํเลท่ีตั้งใหม่ 

ตารางที ่4.6 ระยะทางทาํเลท่ีตั้งเดิมกบัทาํเลท่ีตั้งใหม่ 

ท่ีตั้งเก่า ระยะทาง(กม.) ท่ีตั้งใหม่ ระยะทาง(กม.) 

C1 107 C1 6 

C2 161 C2 91 

C9 223 C9 160 

C10 166 C10 94 

C11 238 C11 167 

รวม 895 รวม 518 

จากตารางท่ี 4.6 ระยะทางจากคลงัสินคา้เดิมไปยงัลูกคา้ 5 ราย มีระยะทางทั้ งส้ิน 895 

กิโลเมตร ระยะทางจากคลงัสินคา้แห่งใหม่ไปยงัลูกคา้ 5 ราย มีระยะทางทั้งส้ิน 518 กิโลเมตร 

สามารถลดระยะทางไปได ้377 กิโลเมตร คิดเป็น 42.12% และมีตน้ทุนการขนส่งของคลงัสินคา้

แห่งใหม่แห่งท่ี 1 เท่ากบั 215,054 บาท 
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   4.4.3.2 ทําเลที่ตั�งคลังสินค้าแห่งใหม่แห่งที่ 2 

ภาพที ่4.33  ตาํแหน่งท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 2 

ภาพที ่4.34  ทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 2 

จากภาพท่ี 4.34 แสดงใหเ้ห็นทาํเลท่ีตั้งของจุดพิกดัตามท่ีโปรแกรม MULTI COG คาํนวณ

ออกมาไม่สามารถทาํการตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่ไดเ้น่ืองจากพื้นท่ีนั้นเป็นท่ีตั้งของบริษทัลูกคา้ C8 

จึงไดท้าํการเล่ือนจุดพิกดัจากพื้นท่ีเดิม ไปยงัจุดพิกดัพื้นท่ีใหม่ท่ีเป็นพื้นท่ีวา่งเปล่า  

ภาพที ่4.35  แสดงทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 2 จากการเล่ือนจุดพกิดัจากพื้นท่ีเดิม 
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จากภาพท่ี 4.35 เป็นพื้นท่ีใหม่โดยการเล่ือนจุดจากพิกดัเดิมไปในพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีเป็นพื้นท่ี

เปล่า โดยท่ีสัญลกัษณ์หมุดสีแดงคือจุดพิกดัเดิมท่ีไดจ้ากโปรแกรม MULTI COG และสญัลกัษณ์

หมุดสีเขียวท่ีวงกลมสีแดงไวคื้อจุดพิกดัใหม่ท่ีไดจ้ากการเล่ือนจุด  ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี ซอย ติวานนท์ 37 

ตาํบล ท่าทราย อาํเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี โดยเลขพิกัดใหม่คือ 13.881493, 100.510782 มี

ระยะทางห่างจากจุดพิกดัท่ีไดจ้ากโปรแกรม MULTI COG ประมาณ 1.1 กิโลเมตร 

ภาพที ่4.36 ระยะห่างระหวา่งจุดพิกดัท่ีไดจ้าก MULTI COG และจุดพิกดัท่ีไดจ้ากการเล่ือนพิกดั 

4.4.3.2.1 การเปรียบเทียบทาํเลท่ีตั้งเดิมกบัทาํเลท่ีตั้งใหม่ 

ตารางที ่4.7 ระยะทางทาํเลท่ีตั้งเดิมกบัทาํเลท่ีตั้งใหม่ 

ท่ีตั้งเก่า ระยะทาง(กม.) ท่ีตั้งใหม่ ระยะทาง(กม.) 

C8 50 C8 2 

รวม 50 รวม 2 

จากตารางท่ี 4.7 ระยะทางจากคลงัสินคา้เดิมไปยงัลูกคา้ C8 มีระยะทางทั้งส้ิน 50 กิโลเมตร 

ระยะทางจากคลงัสินคา้แห่งใหม่ไปยงัลูกคา้ C8 มีระยะทางทั้งส้ิน 2 กิโลเมตร สามารถลดระยะทาง

ไปได ้48 กิโลเมตร คิดเป็น 96% และมีตน้ทุนการขนส่งของคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 2 เท่ากบั 

20,233 บาท 
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4.4.3.3 ทาํเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 3 

ภาพที ่4.37  ตาํแหน่งท่ีตั้งของคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 3 

จากภาพท่ี 4.37 พิกดัท่ีไดเ้ป็นจุดเดียวกนักบัคลงัสินคา้แห่งท่ีสองจากขอ้ 4.4.2.2 ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ 

ตาํบล บา้นเก่า อาํเภอ พานทอง ชลบุรี โดยเลขพิกดัใหม่คือ  13.446257, 101.028327 

     4.4.3.3.1 การเปรียบเทียบทาํเลท่ีตั้งเดิมกบัทาํเลท่ีตั้งใหม่ 

ตารางที ่4.8  ระยะทางทาํเลท่ีตั้งเดิมกบัทาํเลท่ีตั้งใหม่ 

ท่ีตั้งเก่า ระยะทาง(กม.) ท่ีตั้งใหม่ ระยะทาง(กม.) 

C3 356 C3 154 

C4 230 C4 5 

C5 163 C5 101 

C6 211 C6 55 

C7 312 C7 138 

C12 184 C12 147 

C13 234 C13 3 

C14 424 C14 239 

รวม 2,114 รวม 842 

จากตารางท่ี 4.8 ระยะทางจากคลงัสินคา้เดิมไปยงัลูกคา้ 8 ราย มีระยะทางทั้งส้ิน 2,114 

กิโลเมตร ระยะทางจากคลงัสินคา้แห่งใหม่ไปยงัลูกคา้ 8 ราย มีระยะทางทั้งส้ิน 842 กิโลเมตร 
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สามารถลดระยะทางไปได ้1,272 กิโลเมตร คิดเป็น 60.17% และมีตน้ทุนการขนส่งของคลงัสินคา้

แห่งใหม่แห่งท่ี 3 เท่ากบั 289,852 บาท ทาํให้ทางเลือกในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 แห่ง 

สามารถลดตน้ทุนการขนส่งจาก 822,275 บาท เป็น 525,139 บาท ลดไป 297,136 บาท คิดเป็น 

36.14% 

เม่ือทาํการคาํนวณตน้ทุนการขนส่งของแต่ละทางเลือกในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่แลว้

จะไดต้น้ทุนในการขนส่งและผลต่างของแต่ละทางเลือกดงัน้ี 

ตารางที ่4.9  แสดงตน้ทุนการขนส่งของแต่ละทางเลือก 

ทางเลือก ต้นทุนการขนส่ง(บาท/ปี) 

1. คลงัสินคา้เดิม 822,275 

2. สร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง 782,275 

3. สร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง 541,466 

4. สร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 แห่ง 525,139 

ตารางที ่4.10  แสดงตน้ทุนการขนส่งท่ีประหยดัไดข้องแต่ละทางเลือกในการสร้างคลงัสินคา้ 

(หน่วย:บาท) 

ทางเลือก คลงัสินคา้เดิม 
สร้างคลงัสินคา้

แห่งใหม่ 1 แห่ง 

สร้างคลงัสินคา้

แห่งใหม่ 2 แห่ง 

สร้างคลงัสินคา้

แห่งใหม่ 3 แห่ง 

คลงัสินคา้เดิม 40,000 280,809 297,136 

สร้างคลงัสินคา้

แห่งใหม่ 1 แห่ง 
240,809 257,136 

สร้างคลงัสินคา้

แห่งใหม่ 2 แห่ง 
16,327 

สร้างคลงัสินคา้

แห่งใหม่ 3 แห่ง 

จากตารางท่ี 4.10 จะเห็นไดว้่าผลต่างของตน้ทุนการขนส่งระหว่างทางเลือกในการสร้าง

คลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง และทางเลือกในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 แห่ง มีตน้ทุนการขนส่ง
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ต่างกนัเพียง 16,327 บาท ทาํให้ผูจ้ดัทาํโครงงานตดัสินใจตดัทางเลือกท่ี 3 คือการสร้างคลงัสินคา้

แห่งใหม่ 3 แห่งออก เพราะในการสร้างคลงัสินคา้ตอ้งมีการลงทุนในเร่ืองของท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้าง ซ่ึงก่อให้เกิดต้นทุนและผูจ้ ัดทาํโครงงานเล็งเห็นว่าหากวิเคราะห์ทางเลือกในการสร้าง

คลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 แห่ง ในหวัขอ้เศรษฐศาสตร์จะไม่เหมาะแก่การลงทุน 

4.5  การประเมินราคาคลงัสินค้า 

       4.5.1  การประเมินราคาคลงัสินคา้แห่งเก่า 

 จากการสอบถามผูบ้ริหารคลงัสินคา้แห่งเก่า ไดป้ระเมินราคาคลงัสินคา้แห่งเก่าท่ีมีพื้นท่ี

ประมาณ 150 ตารางวา ใหมี้ราคาขายอยูท่ี่ 3,000,000 บาท 

4.5.2  การประเมินราคาคลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง 

4.5.2.1 การประเมินราคาท่ีดิน 

คลงัสินคา้แห่งใหม่ตั้งอยู่ท่ี ซอย คลองหก ตาํบล บึงคาํพร้อย อาํเภอ ลาํลูกกา จงัหวดั 

ปทุมธานี ซ่ึงมีค่าท่ีดินราคาประมาณ 7,500 บาทต่อตารางวา และพื้นท่ีในการตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่

มีขนาดเท่ากบั 150 ตารางวา อา้งอิงจากบริษทักรณีศึกษา จะไดค้่าท่ีดินประมาณ 1,326,600 บาท 

เม่ือรวมค่าปรับท่ีดินแลว้ 

4.5.2.2  การประเมินราคาส่ิงปลูกสร้าง 

คลังสินค้าท่ีพื้นท่ีเกินกว่า 300 ตารางเมตรข้ึนไป ราคา 3,300 บาทต่อตารางเมตร 

คลงัสินคา้แห่งใหม่มีพื้นท่ี 600 ตารางเมตร จะไดค่้าส่ิงปลูกสร้างประมาณ 1,980,000 บาท 

ทีม่า: กรมธนารักษ.์ (2559). สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ท่ีดิน พ.ศ 2559-2562. สืบคน้จาก 

          http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index3.asp 

4.5.2.3  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ คือค่าใชจ่้ายท่ีนอกเหนือจากค่าท่ีดินและค่าส่ิงปลูกสร้าง เช่น ค่าโฟล์

คลิฟท,์ ค่าใชจ่้ายในสาํนกังาน, ค่าแกลลอนและแทงคน์ํ้ าใส่เคมี ประมาณ 233,584 บาท 

เม่ือรวมค่าใชจ่้ายต่างๆ จะไดต้น้ทุนในการตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่เท่ากบั 3,540,184 บาท 

4.5.3  การประเมินราคาคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง 

                 4.5.3.1  คลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 1 

4.5.3.1.1  การประเมินราคาท่ีดิน 

http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index3.asp
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   คลังสินค้าแห่งใหม่แห่งท่ี  1 ตั้ งอยู่ ท่ี  ต ําบล  บ้านเลน  อําเภอ  บางปะอิน 

พระนครศรีอยุธยา ซ่ึงมีค่าท่ีดินราคาประมาณ 10,000 บาทต่อตารางวา และพื้นท่ีในการตั้ง

คลงัสินคา้แห่งใหม่มีขนาดประมาณ 360 ตารางเมตร จะไดค่้าท่ีดินประมาณ 1,020,960 บาท เม่ือ

รวมค่าปรับท่ีดินแลว้ 

4.5.3.1.2   การประเมินราคาส่ิงปลูกสร้าง 

                 คลงัสินคา้ท่ีพื้นท่ีเกินกว่า 300 ตารางเมตรข้ึนไป ราคา 3,300 บาทต่อตารางเมตร 

คลงัสินคา้แห่งใหม่มีพื้นท่ี 360 ตารางเมตร จะไดค่้าส่ิงปลูกสร้างประมาณ 1,188,000 บาท 

4.5.3.1.3  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ราคาประมาณ 233,584 บาท 

เม่ือรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ จะได้ต้นทุนในการตั้ งคลังสินค้าแห่งใหม่แห่งท่ี 1 

เท่ากบั 2,442,544 บาท 

                  4.5.3.2  คลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 2 

4.5.3.2.1  การประเมินราคาท่ีดิน 

                  คลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 2 ตั้งอยู่ท่ี ตาํบล บา้นเก่า อาํเภอ พานทอง จงัหวดั 

ชลบุรี ซ่ึงมีค่าท่ีดินราคาประมาณ 9,000 บาทต่อตารางวา และพื้นท่ีในการตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่มี

ขนาดประมาณ 350 ตารางเมตร จะไดค่้าท่ีดินประมาณ 905,100 บาท เม่ือรวมค่าปรับท่ีดินแลว้ 

4.5.3.2.2  การประเมินราคาส่ิงปลูกสร้าง 

คลงัสินคา้ท่ีพื้นท่ีเกินกว่า 300 ตารางเมตรข้ึนไป ราคา 3,300 บาท ต่อตาราง

เมตร คลงัสินคา้แห่งใหม่มีพื้นท่ี 350 ตารางเมตร จะไดค่้าส่ิงปลูกสร้างประมาณ 1,155,000 บาท 

4.5.3.2.3  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ราคาประมาณ 233,584 บาท 

เม่ือรวมค่าใชจ่้ายต่างๆ จะไดต้น้ทุนในการตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่แห่งท่ี 2 เท่ากบั 

2,293,684 บาท ดงันั้นตน้ทุนในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่งจะเท่ากบั 4,736,228 บาท 

4.6  การวเิคราะห์โดยเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 

       4.6.1  วิธีระยะคืนทุนแบบคิดลด (Discount Payback period method: DPB) เป็นการประเมิน

โครงการเบ้ืองตน้ เพื่อหาระยะเวลาคืนทุน ดูจากจาํนวนปีท่ีกระแสเงินสดรับคิดลดของโครงการ

เท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมแรก หรือระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดคิดลดสะสมของโครงการมีค่าเท่ากบัศูนย ์

CF0 = กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ คิดจากราคาประเมินในการขายคลงัสินคา้แห่ง

เก่าลบกบัตน้ทุนในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 
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CFn = กระแสเงินสดรับสุทธิหรือรายไดต่้อปี คิดจากค่าใชจ่้ายในการขนส่งท่ีประหยดัได้

ในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 

r = Discount Rate หรืออตัราคิดลด มีค่าเท่ากบั 7% 

    4.6.1.1 ระยะคืนทุนแบบคิดลดของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง 

CF0 = -540,184 บาท, CFn = 40,000 บาท 

ตารางที ่4.11 แสดงการคาํนวณระยะคืนทุนแบบคิดลดของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง 

Year Net Cash Flow PVIF,7% PVNCF Cumulative Cash Flow 

0 -540,184.00 1.0000 -540,184.00 -540,184.00 

1 40,000.00 0.9346 37,383.18 -502,800.82 

2 40,000.00 0.8734 34,937.55 -467,863.27 

3 40,000.00 0.8163 32,651.92 -435,211.36 

4 40,000.00 0.7629 30,515.81 -404,695.55 

5 40,000.00 0.7130 28,519.45 -376,176.10 

6 40,000.00 0.6663 26,653.69 -349,522.41 

7 40,000.00 0.6227 24,909.99 -324,612.42 

8 40,000.00 0.5820 23,280.36 -301,332.06 

9 40,000.00 0.5439 21,757.35 -279,574.71 

10 40,000.00 0.5083 20,333.97 -259,240.74 

11 40,000.00 0.4751 19,003.71 -240,237.03 

12 40,000.00 0.4440 17,760.48 -222,476.55 

13 40,000.00 0.4150 16,598.58 -205,877.97 

14 40,000.00 0.3878 15,512.69 -190,365.28 

15 40,000.00 0.3624 14,497.84 -175,867.44 

16 40,000.00 0.3387 13,549.38 -162,318.06 

17 40,000.00 0.3166 12,662.98 -149,655.08 

18 40,000.00 0.2959 11,834.56 -137,820.52 

19 40,000.00 0.2765 11,060.33 -126,760.19 

20 40,000.00 0.2584 10,336.76 -116,423.43 
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จากตารางท่ี 4.11 ผลของการคาํนวณระยะคืนทุนแบบคิดลดของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง

คือไม่สามารถคืนทุนไดภ้ายใน 20 ปี และขาดทุนสุทธิ 116,423.43 บาท 

     4.6.1.2  ระยะคืนทุนแบบคิดลดของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง 

 CF0 = -1,736,228 บาท, CFn = 280,809 บาท 

ตารางที ่4.12  แสดงการคาํนวณระยะคืนทุนแบบคิดลดของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง 

Year Net Cash Flow PVIF,7% PVNCF Cumulative Cash Flow 

0 -1,736,228.00 1.0000 -1,736,228.00 -1,736,228.00 

1 280,809.00 0.9346 262,444.09 -1,473,783.91 

2 280,809.00 0.8734 245,258.58 -1,228,525.33 

3 280,809.00 0.8163 229,224.39 -999,300.94 

4 280,809.00 0.7629 214,229.19 -785,071.76 

5 280,809.00 0.7130 200,216.82 -584,854.94 

6 280,809.00 0.6663 187,103.04 -397,751.90 

7 280,809.00 0.6227 174,859.76 -222,892.14 

8 280,809.00 0.5820 163,430.84 -59,461.30 

9 280,809.00 0.5439 152,732.02 93,270.72 

จากตารางท่ี 4.12 ผลของการคาํนวณระยะคืนทุนแบบคิดลดของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง 

มีระยะคืนทุน 8.39 ปี 

        4.6.2  วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net present value method: NPV) ใชเ้พื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้

ของโครงการ ถา้ NPV มากกว่า 0 คือสามารถลงทุนได,้ NPV เท่ากบั 0 คือคุม้ทุนพอดี ควรพิจารณา

ปัจจยัอ่ืนนอกเหนือจากเร่ืองเงินและถา้ NPV นอ้ยกวา่ 0 ควรหลีกเล่ียงไม่เหมาะแก่การลงทุน 

NPVคลงัสินคา้แห่งใหม่2แห่ง  = -1,736,228 + 280,809(P/A,7%,20) 

      = -1,736,228 + 280,809(10.594) = 1,238,662.55 บาท 
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จากกการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิหรือ NPV ของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง ท่ี

อตัราดอกเบ้ีย 7% อายกุารใชง้าน 20 ปี จะไดค่้า NPV เท่ากบั 1,238,663 บาท ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0 หรือ

มีค่าเป็นบวก ทาํใหส้ามารถลงทุนได ้

       4.6.3  วิธีอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return method: IRR) คือ การประเมินว่า 

"การลงทุนใหอ้ตัราผลตอบแทนเท่าใด" โดยการสุ่มอตัราคิดลด (Discount Rate) ท่ีทาํให ้NPV มีค่า

เท่ากบัศูนย ์กล่าวคือ ทาํให้เงินสดสุทธิในอนาคตทอนมูลค่ากลบัมาปัจจุบนัแลว้ มีค่าเท่ากบั เงิน

ลงทุนกอ้นแรก โดยวิธีการคาํนวณหา IRR จะใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel เขา้มาช่วยในการ

คาํนวณ 

ภาพที ่4.38  ผลการคาํนวณ IRR ดว้ย Microsoft Excel 

จากภาพท่ี 4.38 จะไดอ้ตัราผลตอบแทนภายในหรือ IRR เท่ากบั 15.2% ซ่ึงมีค่ามากกว่า

ตน้ทุนทางการเงิน สรุปไดว้า่ทางเลือกในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง เหมาะแก่การลงทุน 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลการดาํเนินโครงงานและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา  

 จากการประยกุตใ์ชซ้อฟแวร์ LOGWARE ในการหา MULTI COG ของบริษทักรณีศึกษา 

เพื่อคาํนวณหาท่ีตั้ งคลังสินคา้แห่งใหม่ตั้ งแต่ 1-3 แห่ง มาเปรียบเทียบตน้ทุนในการขนส่งกับ

คลงัสินคา้แห่งเก่าและใชเ้ศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ว่าทางเลือกใดเหมาะสม

ท่ีสุดแก่การตั้งคลงัสินคา้ เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของบริษทักรณีศึกษา 

โดยผลการคาํนวณหา MULTI COG จากซอฟตแ์วร์ LOGWARE แสดงผลออกมาดงัน้ี 

ตารางที ่5.1  แสดงตน้ทุนการขนส่งของทาํเลท่ีตั้งเก่าและใหม่ 

 

ทางเลือก ท่ีตั้ง ตน้ทุนการขนส่ง(บาท) ประหยดัได ้

บริษทักรณีศึกษา 
ตาํบล ลาํโพ อาํเภอบางบวัทอง 

นนทบุรี 
822,275 - 

สร้างคลงัสินคา้

แห่งใหม่ 1 แห่ง 

ตาํบล บึงคาํพร้อย อาํเภอ  

ลาํลูกกา ปทุมธานี 
782,275 4.86% 

สร้างคลงัสินคา้

แห่งใหม่ 2 แห่ง 

1. ตาํบล บา้นเลน อาํเภอ  

บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 
541,466 34.15% 

2. ตาํบล บา้นเก่า อาํเภอ  

พานทอง ชลบุรี 

สร้างคลงัสินคา้

แห่งใหม่ 3 แห่ง 

1. ตาํบล บา้นเลน อาํเภอ  

บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 

525,139 36.14% 
2. ตาํบล ท่าทราย อาํเภอเมือง

นนทบุรี นนทบุรี 

3. ตาํบล บา้นเก่า อาํเภอ  

พานทอง ชลบุรี 
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จากตารางท่ี 5.1 จะเห็นไดว้่าผลต่างของตน้ทุนการขนส่งระหว่างทางเลือกในการสร้าง

คลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง และทางเลือกในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 แห่ง มีตน้ทุนการขนส่ง

ต่างกนัเพียง 16,327 บาท ทาํให้ผูจ้ดัทาํโครงงานตดัสินใจตดัทางเลือกท่ี 3 คือการสร้างคลงัสินคา้

แห่งใหม่ 3 แห่งออก เพราะในการสร้างคลงัสินคา้ตอ้งมีการลงทุนในเร่ืองของท่ีดินและส่ิงปลูก

สร้าง ซ่ึงก่อให้เกิดต้นทุนและผูจ้ ัดทาํโครงงานเล็งเห็นว่าหากวิเคราะห์ทางเลือกในการสร้าง

คลงัสินคา้แห่งใหม่ 3 แห่ง ในหวัขอ้เศรษฐศาสตร์จะไม่เหมาะแก่การลงทุน 

การคาํนวณทางดา้นเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมจะคาํนวณโดยการใชผ้ลต่างของค่าใชจ่้ายท่ี

ประหยดัไดใ้นการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ โดยจะคาํนวณ 3 วิธี คือ วิธีระยะคืนทุนแบบคิดลด

(DPB), วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV) และวิธีอตัราผลตอบแทนภายใน(IRR) 

ตารางที ่5.2  แสดงขอ้มูลท่ีใชใ้นการคาํนวณเศรษฐศาสตร์ 

     

         (หน่วย: บาท) 

ทางเลือก 
ราคาประเมิน

คลงัสินคา้ 

กระแสเงินสดจากการ

ลงทุนสุทธิ(CF0) 

กระแสเงินสดรับสุทธิ

(CFn) 

บริษทักรณีศึกษา 3,000,000 - - 

สร้างคลงัสินคา้ 

แห่งใหม่ 1 แห่ง 
3,540,184 -540,184 40,000 

สร้างคลงัสินคา้ 

แห่งใหม่ 2 แห่ง 
4,736,228 -1,736,228 280,809 

 

เม่ือนาํขอ้มูลจากตารางท่ี 5.2 มาคาํนวณหาระยะคืนทุนแบบคิดลดผลปรากฏว่าทางเลือกใน

การสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่ง ไม่สามารถคืนทุนไดภ้ายในระยะเวลา 20 ปี จึงตดัทางเลือกใน

การสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 1 แห่งออก เน่ืองจากทางเลือกน้ีไม่เหมาะแก่การลงทุน 

ตารางที ่5.3  ผลการคาํนวณเศรษฐศาสตร์ของทางเลือกในการสร้างคลงัสินคา้ 2 แห่ง 

 

วิธีการคาํนวณทางเศรษฐศาสตร์ ผลท่ีไดจ้ากการคาํนวณ 

วิธีระยะคืนทุนแบบคิดลด(DPB) 8.39 ปี 

วิธีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ(NPV) 1,238,663 บาท 

วิธีอตัราผลตอบแทนภายใน(IRR) 15.2% 
  



74 
 

จากตารางท่ี 5.3 ผลท่ีไดจ้ากการคาํนวณโดยเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมของทางเลือกในการ

สร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง เหมาะแก่การลงทุนเน่ืองจากค่า NPV มากกว่า 0 และค่า IRR มีค่า

มากกวา่ตน้ทุนทางการเงิน ดงันั้นทางเลือกในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่งจึงเป็นทางเลือกท่ี

เหมาะสมท่ีสุดในการตั้งคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

5.2.1  โครงงานน้ีทาํการศึกษาลูกคา้หลกัเพียง 14 บริษทัท่ีมีความถ่ีในการขนส่งมากเท่านั้น 

หากทาํการศึกษาลูกคา้ทุกรายอาจจะไดผ้ลการศึกษาท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน 

5.2.2  โครงงานน้ีใช้ซอฟต์แวร์ LOGWARE เขา้มาช่วยในการคาํนวณหา MULTI COG ซ่ึง

ซอฟตแ์วร์น้ีมีขอ้จาํกดัค่อนขา้งมาก เช่น การกาํหนดค่า K ตอ้งใชเ้ส้น Grid เขา้มาช่วยคาํนวณ จึง

อาจทาํใหข้อ้มูลมีความคลาดเคล่ือนเลก็นอ้ยเน่ืองจากการอ่านค่าจากเสน้ Grid  

5.2.3  โครงงานน้ีใช้ Google Maps ในการหาระยะทางและสถานท่ีต่างๆ ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดอ้าจ

ไม่ใช่ขอ้มูลปัจจุบนัเน่ืองจากบางพื้นท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือไดท้าํการซ้ือขายไปแลว้หลงัจาก 

Google Maps ไดท้าํการสาํรวจ 

5.2.4  โครงงานน้ีทาํการคาํนวณตน้ทุนการขนส่งโดยศึกษาตน้ทุนการขนส่งของรถบรรทุก 6 

ลอ้เพียงชนิดเดียวเท่านั้น หากพิจารณาตน้ทุนการขนส่งของรถทุกประเภทอาจจะไดผ้ลการศึกษาท่ี

ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากยิง่ข้ึน 

 

5.3  ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

5.3.1  ไดท่ี้ตั้งคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ 2 แห่ง 

5.3.2  ตน้ทุนในการขนส่งลดลงเน่ืองจากระยะทางในการขนส่งลดลงเพราะโปรแกรม MULTI 

COG ทาํการคาํนวณหาจุดศูนยก์ลางจากคลงัสินคา้ไปยงัลูกคา้แต่ละราย ส่งผลใหร้ะยะเวลาในการ

ขนส่งลดลงดว้ย 

5.3.3  สามารถเป็นทางเลือกประกอบการตดัสินใจในการสร้างคลงัสินคา้แห่งใหม่ของบริษทั

กรณีศึกษาได ้
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ประวติัการฝึกงาน 2561 – บริษทั ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ ประเทศไทย (DHL 

eCommerce Thailand) 

 

ช่ือ – นามสกลุ    นางสาวขนิษฐา เรียนกระโทก 

ประวติัการศึกษา    มธัยมตอนปลาย หลกัสูตร ทัว่ไป 

โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” ชลบุรี 

ประวติัการฝึกงาน 2561 – บริษทั ไทยซัมมิทแหลมฉบงัโอโตพ้าร์ท จาํกดั 

(TSLA) 

 

 

 

 




