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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ไปสู่ในระดับมาตรฐานสากล (World Class 
Logistics) นั้นมีปัจจยัท่ีส าคญั 6 ประการ คือ ศุลกากร โครงสร้างพื้นฐานดา้นขนส่ง และเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเตรียมการขนส่งระหวา่งประเทศ สมรรถนะผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ทั้งภาครัฐ และ
ธุรกิจ ระบบติดตาม และตรวจสอบสินคา้ และความตรงต่อเวลาของการบริการ ประเทศไทยถูกจดั
อนัดบัอยูใ่นระดบัโลกท่ีสาม (The Third World Logistics) การท่ีประเทศไทยไม่สามารถพฒันาไปสู่
ในระดบัมาตรฐานสากลไดน้ั้น เห็นไดจ้ากการท่ีประเทศไทยมีตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์สูงข้ึนในทุกๆ
ไป ซ่ึงในปี 2558 ประเทศไทยมีตน้ทุนโลจิสติกส์สูงถึงร้อยละ 14% ต่อ GDP ซ่ึงประมาณ 37.4% 
เป็นตน้ทุนในการจดัเก็บสินคา้และอีกประมาณ 53.5% เป็นตน้ทุนท่ีเกิดจากการขนส่ง โดยในปี 
2558 ตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้มีมูลค่าถึง 1,024.2 พนัลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากเดิม 994.4 พนัลา้นบาท ในปี 
2557 หรือคิดเป็นอตัราการขยายตวัร้อยละ 2.9 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2559) แสดงดงัภาพท่ี 1.1 
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 จากภาพท่ี 1.1 จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนค่าขนส่งสินคา้มีสัดส่วนสูงข้ึนในทุก ๆ ปีซ่ึงเหตุผล
ส าคญัท่ีท าให้ตน้ทุนดงักล่าวสูง เกิดจากการท่ีผูผ้ลิตตอ้งขนส่งสินคา้ไปให้กบัลูกคา้ในต่างจงัหวดั 
โดยไม่มีศูนยก์ระจายสินคา้ตามจงัหวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางการขนส่ง (Distribution Center) ท าให้ตอ้ง
ขนส่งรถเท่ียวเปล่ากลบั (Back Haul) หรือสินคา้ส่งมอบไม่เต็มคนัรถ ซ่ึงการจะแกปั้ญหาดงักล่าว
จะตอ้งมีศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะมีโครงข่ายการกระจายสินคา้ ท าหน้าท่ีในการ
รวบรวมสินคา้ให้เต็มคนัรถหรือจดัพาหนะให้เหมาะสมกบัจ านวน และสอดคลอ้งกบัสถานท่ีส่ง
มอบสินคา้ อีกทั้งยงัมีเครือข่ายในการรวบรวมสินคา้หรือเปล่ียนรูปแบบประเภทการขนส่ง 
 ศูนยก์ระจายสินคา้ (Distribution Center) หรือท่ีมกัเรียกทบัศพัทว์า่ DC เป็นส่วนหน่ึงท่ี
อยู่ในกิจกรรมของโลจิสติกส์ โดยเป็นกลไกท่ีก่อให้เกิดการขบัเคล่ือนหรือเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปสู่
ลูกคา้ภายใตเ้ง่ือนไขของเวลา และตน้ทุนท่ีสามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยความหมาย
ของศูนย์กระจายสินค้าเป็นหน่วยของโลจิสติกส์ในการท าหน้าท่ีทางธุรกรรมรับช่วงส่งสินคา้
ส าเร็จรูป (Finish Goods) เพื่อให้มีการส่งมอบไปสู่ลูกคา้ โดยสินคา้ท่ีถูกตอ้งในเวลาท่ีถูกตอ้งไปสู่
ลูกคา้ตรงตามสถานท่ีซ่ึงก าหนดไวช้ดัเจน และส่งมอบตรงตามเวลาท่ีตอ้งการ การเลือกท าเลท่ีตั้ง
ศูนยก์ระจายสินคา้มีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์การธุรกิจ กล่าวคือหากเลือกท าเลท่ีไม่
เหมาะสมจะท าใหธุ้รกิจประสบปัญหาอ่ืน ๆตามมา เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง ใช้ระยะเวลา
ในการขนส่ง (Lead time) เป็นเวลานาน สินคา้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้ โดยทัว่ไป
ลกัษณะของท าเลจะไม่มีลกัษณะใดท่ีดีกวา่กนัอยา่งชดัเจน แต่จะเกิดจากการพิจารณาลกัษณะดีของ
แต่ละท าเลน ามาประกอบกนั เพื่อการตดัสินใจเลือกท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีอาจก่อให้เกิดปัญหา
ในอนาคตให้นอ้ยท่ีสุดการเลือกท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ โดยทัว่ไปมกัจะพยายามหาแหล่งหรือ
ท าเลท่ีตั้งท่ีท าใหต้น้ทุนรวมของการขนส่งท่ีต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ดงันั้นการพิจารณาเลือกท าเล
จึงตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆหลายประการเพราะการเลือกท าเลท่ีตั้งมีความส าคญัต่อการด าเนินงาน
ของศูนยก์ระจายสินคา้ เช่น ความตอ้งการของลูกคา้ ระยะทางในการเดินทาง เวลาในการด าเนินงาน 
เป็นตน้ 
 บริษทักรณีศึกษาเป็นบริษทัผลิต และจดัจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม และอาหาร ผลิตภณัฑ์แต่ละ
ชนิดสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัแตกต่างกนัซ่ึงแสดงใหเ้ห็นดงัภาพท่ี 1.2 
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ภำพที ่1.2  สัดส่วนยอดขายของสินคา้แต่ละประเภท 

ทีม่ำ:  ยอดขายเฉล่ียสินคา้แต่ละประเภทระหวา่งปี พ.ศ.2558-2560 ของบริษทักรณีศึกษา 
 
 จากภาพท่ี 1.2  แสดงให้เห็นว่าสินคา้ท่ีมียอดขายสูงท่ีสุด และสร้างรายไดห้ลกัให้กบั
บริษทั คือ ผลิตภณัฑ์ A คิดเป็น 55% ของยอดขายสินคา้ทั้งหมด ผลิตภณัฑ์ A สามารถจ าแนกได้
หลายประเภท ซ่ึงยอดขายของแต่ละประเภทสามารถจ าแนกไดด้งัภาพท่ี 1.3 
 

 
 

ภำพที ่1.3  สัดส่วนยอดขายผลิตภณัฑ ์A 

ทีม่ำ:  ยอดขายเฉล่ียแต่ละประเภทของผลิตภณัฑ ์A ระหวา่งปี พ.ศ.2558-2560 ของบริษทักรณีศึกษา 
  

55%

5%

23%

17%

สัด ส่วนยอดขำยของ สิน ค้ ำบ ริษั ทกรณี ศึ ก ษำ  

A B C อ่ืนๆ

54%
15%

9%

7%

5%
3% 7%

สัด ส่วนยอดขำยผลิตภัณฑ์  A บริษัท
กรณี ศึกษำ  

A1 A2 A3 A4 A5 A6 อ่ืนๆ
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 จากภาพท่ี 1.3 แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ A ประเภท A1 มียอดขายสูงท่ีสุดของ
ผลิตภณัฑ ์A ทุกชนิด คิดเป็น 54% ของยอดขายผลิตภณัฑ ์A ทั้งหมด 
 ปัจจุบนับริษทักรณีศึกษามีโรงงานผลิตผลิตภณัฑ์ A1 เพื่อรองรับความตอ้งการของ
ลูกคา้ในภาคเหนือจ านวน 1 โรงงาน คือ โรงงานขอนแก่น โดยรูปแบบการขนส่งของบริษทัได้
กระจายสินคา้ใหก้บัลูกคา้ทั้ง 9 จงัหวดัในภาคเหนือ ดงัภาพท่ี 1.4 
 

 
 

ภำพที ่1.4  รูปแบบการกระจายสินคา้ของบริษทั 

 จากภาพท่ี 1.4 แสดงถึงรูปแบบการขนส่งของบริษทัซ่ีงพบว่าการขนส่งของบริษทั
กรณีศึกษามีการขนส่งจากโรงงานผลิตไปยงัลูกคา้แต่ละจงัหวดัโดยตรง ท าให้ปัจจุบนัมีตน้ทุนค่า
ขนส่งท่ีสูง เน่ืองจากการขนส่งไม่สามารถขนส่งดว้ยรถเทรลเลอร์ไดเ้พียงชนิดเดียวเพราะข้ึนอยูก่บั
ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ แต่ขอ้ก าหนดของบริษทั คือ ตอ้งส่งสินคา้เต็มคนัรถเท่านั้น ท าให้
บางคร้ังตอ้งใช้รถบรรทุกประเภท 6 ล้อ และ 10 ล้อ ซ่ึงมีค่าตน้ทุนค่าขนส่งสูงกว่ารถเทรลเลอร์ 
ผูจ้ดัท าโครงงานจึงตอ้งการลดตน้ทุนค่าขนส่งจากการลดระยะทางหรือจ านวนเท่ียวของรถ 6 ลอ้ 
และ 10 ลอ้ โดยการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้เพื่อเปล่ียนรูปแบบการขนส่งของบริษทัแสดงดงัรูปท่ี 
1.5 และตารางท่ี 1.1 แสดงตน้ทุนค่าขนส่งของบริษทักรณีศึกษา พ.ศ.2560 ซ่ึงผูจ้ดัท าโครงงานไดใ้ช้
ขอ้มูลจากแผนกวเิคราะห์ค่าขนส่งจากบริษทักรณีศึกษา 
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ภำพที ่1.5  รูปแบบการกระจายสินคา้เม่ือมีศูนยก์ระจายสินคา้ 
 
ตำรำงที ่1.1  ตน้ทุนค่าขนส่ง พ.ศ.2560 

 

ลูกคา้ 
ตน้ทุนค่าขนส่ง พ.ศ. 2560 (บาท) 

รถ 6 ลอ้ รถ 10 ลอ้ เทรลเลอร์ 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัเชียงราย 3,130,841.5111 1,827,861.049 324,839.640 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัเชียงใหม่ 4,212,945.160 2,326,902.930 421,686.697 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัน่าน 1,851,401.333 1,154,944.000 85,412.000 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัพะเยา 1,116,235.573 737,808.217 51,259.420 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัแพร่ 1,723,641.264 997,849.283 83,759.917 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 2,328,867.897 1,328,709.351 150,079.325 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัล าปาง 1,757,236.320 1,054,209.929 145,920.450 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัล าพูน 1,987,611.160 1,102,101.210 146,558.535 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 1,087,576.492 696,678.510 13,389.153 
รวม 31,849,362.326 

 
 ส าหรับโครงงานฉบบัน้ีเป็นการเปรียบเทียบผลลพัธ์ระหว่างการใช้แบบจ าลองเชิง
คณิตศาสตร์ (Mathematical model) และวิธีจุดศูนยถ่์วง (Center of Gravity Method) เพื่อวิเคราะห์
การเลือกท่ีตั้ งศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือส าหรับผลิตภัณฑ์ A ประเภท A1 ของบริษัท
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กรณีศึกษาเน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีสร้างรายไดห้ลกัให้กบับริษทั โดยการเพิ่มศูนยก์ระจายสินคา้จาก
การมีโรงงานผลิตเพียงแห่งเดียวเพื่อพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้งโดยน าปัจจยัดา้นตน้ทุนค่าขนส่ง ค่าเช่า
คลงัสินคา้ ความตอ้งการของลูกคา้ พิกดัท่ีตั้งของตวัแทนจ าหน่าย และพิกดัท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้
บริเวณพื้นท่ีสีเม็ดมะปรางมาพิจารณาร่วมกนัโดยใชเ้ทคนิคแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์รูปแบบ
สมการเชิงเส้น (Linear Programing) ใชโ้ปรแกรม Excel Solver ในการประมวลผลเปรียบเทียบกบั
วธีิจุดศูนยถ่์วง เพื่อใหไ้ดท้  าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ในภาคเหนือ 
 
1.2  วตัถุประสงค์ 

1.2.1  เพื่อศึกษาและก าหนดต าแหน่งท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมส าหรับศูนยก์ระจายสินคา้ในเขต
ภาคเหนือของบริษทักรณีศึกษาโดยใหมี้ค่าขนส่งต ่าท่ีสุด 

1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลการเลือกท าเลท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมส าหรับศูนยก์ระจายสินค้าในเขต
ภาคเหนือของบริษทักรณีศึกษาดว้ยวธีิแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์กบัวธีิจุดศูนยถ่์วง 

 
1.3  ขอบเขตกำรด ำเนินโครงงำน 

1.3.1  ใชข้อ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ระหวา่งปี พ.ศ.2558-2560 จากบริษทักรณีศึกษาในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเท่านั้น 

1.3.2  ใช้ขอ้มูลราคาค่าเช่าคลงัสินคา้ พ.ศ. 2559 จากบริษทักรณีศึกษาในการวิเคราะห์ขอ้มูล
เท่านั้น 

1.3.3  ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์และวิธีจุดศูนยถ์่วง
เท่านั้น 

1.3.4  พิจารณาเลือกจงัหวดัที่เหมาะสมในการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ในภาคเหนือ  9 
จงัหวดั เท่านั้น ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน 
และอุตรดิตถ์โดยพิจารณาจากค่าขนส่งท่ีต ่าท่ีสุด 

1.3.5  ก าหนดให้พื้นที่สีเม็ดมะปรางในแต่ละจงัหวดัเป็นที่ตั้งศูนยก์ระจายสินคา้และ
ปลายทางเป็นลูกคา้ในภาคเหนือ 9 จงัหวดัเท่านั้น ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา 
แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน และอุตรดิตถ์ 
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1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1  บริษทักรณีศึกษาทราบถึงต าแหน่งในการจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ในเขตภาคเหนือท่ีมี  

ค่าขนส่งต ่าท่ีสุด อีกทั้งยงัเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดา้นระดบัการ
ใหบ้ริการ (Service Level) เน่ืองจากระยะทางในการขนส่งสินคา้ใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายลดลง 

1.4.2  ไดผ้ลการเปรียบเทียบท าเลท่ีตั้งเหมาะสมส าหรับศูนยก์ระจายสินคา้ในเขตภาคเหนือ
ระหวา่งวธีิแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์กบัวธีิจุดศูนยถ่์วง 

 
1.5  ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงงำน 

1.5.1  ศึกษาสภาพทัว่ไปและเก็บรวบรวมขอ้มูลการขนส่งปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษาใน
ภาคเหนือ 

1.5.2  ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยศึกษาเก่ียวกบัทฤษฎีการวิเคราะห์หาท าเลท่ีตั้ง
ของศูนยก์ระจายสินคา้มาเป็นแนวทางการจดัท าโครงงาน 

1.5.3  สร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์และศึกษาทฤษฎีจุดศูนยถ่์วงในการหาท าเลท่ีตั้งของ
ศูนยก์ระจายสินคา้ 

1.5.4  ประยกุตใ์ชแ้บบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์กบัปัญหาบริษทักรณีศึกษา 
1.5.5  ประยกุตใ์ชว้ธีิจุดศูนยถ่์วงกบัปัญหาบริษทักรณีศึกษา 
1.5.6  เปรียบเทียบผลลพัธ์ระหวา่งวธีิแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์กบัวธีิจุดศูนยถ่์วง 
1.5.7  เปรียบเทียบตน้ทุนค่าขนส่งก่อน-หลงัการท าโครงงาน 
1.5.8  สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
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1.6  แผนกำรด ำเนินงำน 

ตำรำงที ่1.1 แผนการด าเนินโครงงาน 
 

ขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำน 

ปี 2561 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
1.ศึกษาสภาพทัว่ไป
และเก็บรวบรวม
ขอ้มูลการขนส่ง
ปัจจุบนัของบริษทั
กรณีศึกษาใน
ภาคเหนือ 

           

2.ศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

           

3.สร้างแบบจ าลอง
เชิงคณิตศาสตร์และ
ศึกษาทฤษฎี
จุดศูนยถ่์วง 

           

4.ประยกุตใ์ช้
แบบจ าลองเชิง
คณิตศาสตร์กบั
ปัญหาบริษทั
กรณีศึกษา 

           

5.ประยกุตใ์ชวิ้ธี
จุดศูนยถ่์วงกบั
ปัญหาบริษทั
กรณีศึกษา 

           

6.เปรียบเทียบ
ผลลพัธ์ระหวา่งวิธี
แบบจ าลองเชิง
คณิตศาสตร์กบัวิธี
จุดศูนยถ่์วง 

           

7.เปรียบเทียบตน้ทุน
ค่าขนส่งก่อน-หลงั
การจดัท าโครงงาน 

           

8.สรุปผลการศึกษา
และขอ้เสนอแนะ 

           

 

+ 

2.ศึกษา

ทฤษฎี

และ

โครงงา

นท่ี
เก่ียวขอ้ง 

+ 

+ 



 
 

บทที ่2 
ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาและท าการโครงงานน้ี ผูศึ้กษามีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อศึกษาถึงปัจจยั และ
เคร่ืองมือท่ีน ามาวิเคราะห์การเลือกท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ การเลือกท าเลท่ีตั้งนบัวา่เป็นส่ิงส าคญั
อยา่งยิ่งส าหรับผูป้ระกอบการ เพราะท าเลท่ีตั้งจะเป็นตวัก าหนดความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบคู่แข่งใน
การท่ีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือการใกลก้บัแหล่งตลาดยิง่ในธุรกิจเก่ียวกบัการให้บริการดา้น 
Logistics ดว้ยแลว้ท าเลท่ีตั้งเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากต่อการแข่งขนัท่ีเขม้ขน้กระบวนการในการตดัสินใจ
เลือกท าเลท่ีตั้งตลงัสินคา้ มีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะสรรหา และเลือกท าเลท่ีเหมาะสม เพื่อท่ีจะท าการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดโดยมีทฤษฏี แนวความคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องซ่ึงเป็น
พื้นฐานในการศึกษา 
 
2.1  ความสําคัญของการจัดการโลจิสติกส์ 
 (Stock and Lambert, 2001)ไดใ้หค้  าจ  ากดัความของการจดัการโลจิสติกส์ คือ “กระบวนการ
ในการวางแผนด าเนินการควบคุมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บสินคา้
บริการสารสนเทศจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดท่ีมีการใช้งาน โดยมีเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค” นอกจากนั้นต้องพิจารณาถึงการจดัการขั้นสุดทา้ยของการแปรสภาพหรือน าสินคา้
กลบัมาใช ้กล่าวไดว้า่เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการช่องทางการกระจายสินคา้ การจดัการสินคา้
และวสัดุการกระจายวสัดุระบบการตอบสนองท่ีรวดเร็วรวมถึงการจดัการโซ่อุปทานกิจกรรมต่าง ๆ 
ของการจดัการโลจิสติกส์นั้นข้ึนอยู่กบัทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรมนุษย ์การเงิน และสารสนเทศ   
โลจิสติกส์จะเขา้มาสู่กระบวนการจดัการตั้งแต่โดยเร่ิมจากกระบวนการจดัหาวตัถุดิบ การปฎิบติังาน
ระหว่างการด าเนินการไปจนถึงการผลิตสินคา้ไดเ้สร็จลง ดงันั้นตอ้งมีการเตรียมกรอบในการท างาน
ดา้นโลจิสติกส์ตั้งแต่การวางแผน การปฎิบติัการและการควบคุมการผลิต ผลท่ีไดข้องระบบโลจิสติกส์
คือ ความไดเ้ปรียบในเชิงการแข่งขนั เวลา สถานท่ี ซ่ึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัส่งสินคา้ไป
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ยงัลูกคา้และบริการดา้นอ่ืน ๆ นอกจากน้ีโลจิสติกส์ยงัเป็นการเพิ่มอรรถประโยชน์ (Utility) 4 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

1.  อรรถประโยชน์ในดา้นรูปลกัษณ์ (From Utility) คือ กระบวนการในการเพิ่มลกัษณะของสินคา้
หรือบริการหรือการจดัรูปร่างลกัษณะของสินคา้หรือบริการให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

2.  อรรถประโยชน์ดา้นความเป็นเจา้ของ (Possession Utility) คือคุณค่าท่ีเพิ่มเขา้ไปในสินคา้หรือ
บริการเพื่อใหลู้กคา้สามารถท่ีจะมีความเป็นเจา้ของได ้

3.  อรรถประโยชน์ในด้านเวลา (Time Utility) คือคุณค่าท่ีเพิ่มให้กบัสินคา้เม่ือสินคา้นั้นได้รับ
ความตอ้งการจากลูกคา้ในเวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

4.  อรรถประโยชน์ด้านสถานท่ี (Place Utility) คือการมีสินค้าหรือบริการในสถานท่ีท่ีลูกค้า
ตอ้งการ 

 
2.2  บทบาทของโลจิสติกส์ 
 (Bowersox and Closs, 1996) กล่าวไวว้า่ โลจิสติกส์คือกิจกรรมหน่ึงในโลกท่ีไม่เคยหยุดน่ิง
สามารถเกิดข้ึนตลอดเวลาทั่วทั้ งโลกภายใน 24ชั่วโมงของทุกวนัและตลอด 7วนัใน 52 สัปดาห์             
โลจิสติกส์เป็นกิจกรรมส่วนเล็ก ๆ ในการปฎิบติัการทางธุรกิจท่ีมีความซับซ้อนและเก่ียวโยงกนัทาง
ภูมิศาสตร์ซ่ึงเก่ียวพนักบัวธีิการท่ีจะไดม้าซ่ึงสินคา้และบริการเม่ือลูกคา้เกิดความตอ้งการสินคา้ในทุกท่ี
ทุกเวลา 
 (ค านาย, 2556) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งการขนส่งทางโลจิสติกส์และการตลาดวา่
การขนส่งเป็นตวัเช่ือมระหวา่งขั้นตอนต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการโลจิสติกส์ซ่ึงจะอ านวยประโยชน์
ในการเคล่ือนยา้ยสินคา้และสร้างมูลคา้เพิ่มให้แก่ลูกคา้เม่ือสินคา้มาถึงจุดหมายตรงเวลาและสินคา้มี
ปริมาณและคุณภาพตรงตามท่ีก าหนด ดงันั้นการขนส่งจึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีจะช่วยสร้างความพอใจให้
ลูกคา้และเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในแนวคิดการตลาด นอกจากน้ีการเพิ่มอรรถประโยชน์ดา้นสถานท่ี
และเวลาถือวา่เป็นอีกปัจจยัทีก่อให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจปริมาณการขนส่งและตน้ทุนการ
ขนส่งจึงมีผลต่อการตดัสินใจทางธุรกิจในดา้นขอบเขตและความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาด
และการเลือกท าเลท่ีตั้งของโรงงาน เป็นตน้ นอกจากนั้นการขนส่งยงัเป็นหน่ึงในตน้ทุนโลจิสติกส์และ
เป็นสัดส่วนท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อการก าหนดราคาสินคา้โดยทวัไปการจดัการขนส่งท่ีมี
ประสิทธิภาพจะมีความส าคญัมากส าหรับกิจการเน่ืองจากการขนส่งขาเขา้และขาออกล้วนส่งผลต่อ
ตน้ทุนท่ีส าคญัของการขนส่งสินคา้ 
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2.2.1  กิจกรรมท่ีส าคญัของโลจิสติกส์ 
1.  Order management/Customer service คือ การจดัการการรับหรือส่งสินคา้ และ การบริการลูกคา้ 
2.  Packaging คือ การคดัเลือกบรรจุภณัฑเ์พื่อมาใชบ้รรจุสินคา้ 
3.  Material handling คือ การขนถ่ายวสัดุภายในโรงงาน หรือ ในคลงัสินคา้ 
4.   Transportations/Mode of transportations (Domestic & International)  คือ  การขนส่ง

สินคา้ระหวา่งสถานท่ีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
5.  Warehouse management (Layout, locations, control technology/Equipment, facility) คือ 

การจดัการคลงัสินคา้ ไม่วา่จะเป็นการวางผงัสินคา้ หรือ สถานท่ีตั้งคลงัสินคา้ 
6.  Inventory control systems (Q’ty)/ Material management คือ ระบบในการบริหารสินคา้

คงคลงั เพื่อใหเ้กิดการหมุนเวยีนหรือกระจายสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
7.  Supplier management/Material management คือ การบริหารจัดการผู ้ผลิตว ัตถุดิบให้เรา 

(Supplier) เพื่อใหไ้ด ้วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ และ เพียงพอต่อความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสม 
 

2.3  ทฤษฎเีกีย่วกบัคลงัสินค้า 

2.3.1  ความหมายของคลงัสินคา้ (พงษช์ยั, 2556) หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีไวเ้พื่อใชใ้นการการพกั
และเก็บสินคา้ในปริมาณท่ีมาก พื้นท่ีท่ีไดว้างแผนแลว้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใชส้อยและ การ
เคล่ือนยา้ยสินคา้และวตัถุดิบ โดยคลงัสินคา้ท าหนา้ท่ีในการเก็บสินคา้ระหวา่งกระบวนการ เคล่ือนยา้ย 
เพื่อสนบัสนุนการผลิตและการกระจายสินคา้ ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือวตัถุดิบการ
จดัเก็บโดยไม่ให้สินคา้เส่ือมสภาพหรือแตกหกัเสียหายคลงัสินคา้โดยทัว่ไปจะท าหนา้ท่ีจดัเก็บวตัถุดิบ
หรือ สินคา้ส าเร็จรูป เป็นหลกั หรือบางคร้ังอาจใช้เก็บงานระหว่างการผลิต ช้ินส่วนหรือสินค้าก่ึง
ส าเร็จรูปบา้ง ซ่ึงในการจดัเก็บสินคา้หรือวตัถุดิบจ าพวกน้ี จ  าเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหเ้กิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นไดว้า่สินคา้มีความส าคญัต่อกิจกรรมหลกัของธุรกิจ
เป็นอย่างมาก กิจกรรมของคลงัสินคา้ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือวตัถุดิบ การ
จดัเก็บโดยไม่ให้สินค้าเส่ือมสภาพหรือไม่เกิดความเสียหายต่อสินค้าหรือวตัถุดิบท่ีเก็บอยู่ภายใน
คลงัสินคา้ ลกัษณะทัว่ไปของคลงัสินคา้คืออาคารชั้นเดียวมีพื้นท่ีโล่งกวา้งส าหรับเก็บสินคา้ มีประตู
ขนาดใหญ่เพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินคา้ แสดงภาพท่ี 2.1 ตวัอยา่งคลงัสินคา้ 
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ภาพที ่2.1  ตวัอยา่งคลงัสินคา้และกิจกรรมในคลงัสินคา้ 

 คลงัสินคา้มีวตัถุประสงคห์ลายๆ ดา้น คือ เพื่อรักษาระดบัสินคา้คงคลงัเพื่อสนบัสนุนระบบ
การผลิตหรือการขาย เป็นจุดรวมผลิตภณัฑ์เพื่อด าเนินการจดัส่งสินคา้เพื่อประโยชน์ในการรวบรวม
สินคา้ก่อนจดัส่ง หรือท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ไดป้ระโยชน์ของคลงัสินคา้มีมากมายสามารถ
สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

- เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในเร่ืองการขนส่ง 
- เพื่อใหเ้กิดการประหยดัในระบบการผลิต (Production smoothing) 
- เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในเร่ืองของการสั่งซ้ือในปริมาณมาก (Economies of scale) 
- เพื่อใชเ้ป็นแหล่งของวตัถุดิบ เพื่อรองรับต่อความไม่แน่นอนของการซ้ือวตัถุดิบ 
- เพื่อใหเ้กิดการบริการตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีต ่า 

2.3.2  การแบ่งประเภทของคลงัสินคา้ คลงัสินคา้โดยทัว่ไปจะท าหนา้ท่ีจดัเก็บวตัถุดิบ หรือ สินคา้
ส าเร็จรูป เป็นหลกั หรือบางคร้ังอาจใชเ้ก็บงานระหวา่งการผลิต ช้ินส่วนหรือสินคา้ก่ึงส าเร็จรูปบา้ง ซ่ึง
ในการจดัเก็บสินคา้หรือวตัถุดิบจ าพวกน้ี จ  าเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการท างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และไม่เกิดความเสียหายต่อสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีเก็บอยู่ภายในคลงัสินคา้ การ
แบ่งประเภทของคลงัสินคา้สามารถท าไดโ้ดยแบ่งตามลกัษณะธุรกิจ แบ่งประเภทของคลงัสินคา้ตาม
ลกัษณะงานหรือแบ่งตามลกัษณะสินคา้ท่ีเก็บรักษา ดงัต่อไปน้ี 
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2.3.2.1  การแบ่งประเภทของคลังสินค้าตามลักษณะธุรกิจ คลังสินค้ายงัแบ่งออกได้ 2 
ประเภทตามลกัษณะธุรกิจคือ คลงัสาธารณะ (Public warehouse) และ คลงัเอกชน (Private warehouse) 

คลงัสาธารณะ (Public warehouse) 
 คลงัสาธารณะคือ คลงัท่ีเจา้ของธุรกิจเปิดข้ึนเพื่อรับเก็บสินคา้เป็นหลกั เป็นโกดงัสินคา้แลว้
เก็บค่าเช่าในการจดัเก็บสินคา้ เช่น พวกคลงัหอ้งเยน็ต่างๆ ท่ีรับจดัเก็บปลาแช่แขง็ท่ีมากเมืองนอกโดยท่ี
โรงงานแปรรูปไม่ตอ้งการลงทุนสร้างคลงัห้องเยน็เป็นของตวัเอง ก็จะจดัให้คลงัห้องเยน็ช่วยจดัเก็บให้
โดยคิดค่าจดัเก็บเป็นตน้ 
ขอ้ดีของคลงัสาธารณะ 

1.  มีการใชป้ระโยชน์ของเงินทุนมากข้ึน เน่ืองจากคลงัท่ีสร้างไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้หลายคน 
2.  มีการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีไดดี้กวา่ เพราะมีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้หลายคน 
3.  เป็นการลดความเส่ียงจากการวา่งของคลงัสินคา้ 
4.  มีการใชป้ระโยชน์เชิงคณิตศาสตร์มากกวา่ 
5.  มีความยดืหยุน่สูง 
6.  มีความรู้และความเช่ียวชาญในเร่ืองการจดัเก็บและเคล่ือนยา้ยมากกวา่ 

ขอ้เสียคลงัสาธารณะ 
1.  อาจมีปัญหาเร่ืองการส่ือสาร เพราะระบบการส่ือสารอาจมีความแตกต่างกนัมาก 
2.  อาจไม่มีบริการพิเศษบางประเภท ซ่ึงเป็นความตอ้งการเฉพาะดา้นของตวัสินคา้ 
3.  พื้นท่ีอาจไม่เพียงพอในบางช่วงของความตอ้งการ 

คลงัเอกชน (Private warehouse) 
 คลงัเอกชนคือ คลงัโดยทัว่ไปของบริษทัซ่ึงบริษทัหลายๆแห่งได้สร้างคลงัในพื้นท่ีของ
ตวัเองเช่น คลงัวตัถุดิบ คลงัสินคา้ส าเร็จรูป เป็นตน้ และใชใ้นการจดัเก็บวตัถุดิบหรือสินคา้ส าเร็จรูป
ของบริษทัเท่านั้น 
ขอ้ดีคลงัเอกชน 

1.  มีการควบคุมท่ีท าไดง่้าย 
2.  มีความยดืหยุน่สูง 
3.  มีตน้ทุนต ่ากวา่ในระยะยาว 
4.  มีการใชแ้รงงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
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ขอ้เสียคลงัเอกชน 
1.  ขาดความยดืหยุน่ 
2.  ขอ้จ ากดัทางดา้นการเงิน 
3.  ผลตอบแทนต่อการลงทุนต ่า 

2.3.2.2  การแบ่งประเภทของคลงัสินคา้ตามลกัษณะงาน คลงัสินคา้ชนิดน้ีมีหน้าท่ีหลกัใน
การเก็บรักษาสินคา้ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปวตัถุดิบหรือสินคา้ส าเร็จรูปเพื่อท าหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
ของฝ่ายผลิตหรือร้านคา้ตามล าดบั ดงันั้นการจดัการสินคา้ประเภทน้ีจะเนน้ท่ีการรักษาสภาพสินคา้และ
การป้องกนัการสูญหายของสินคา้เป็นส าคญั 

ศูนยก์ระจายสินคา้ (Distribution center) 
 ศูนยก์ระจายสินคา้คือ คลงัสินคา้ท่ีท าหน้าท่ีทั้งในฐานะเป็นคลงัสินคา้ (Warehouse) และ
เป็นหน่วยเช่ือมโยงระหว่างผู ้ผลิต (Manufacturer) กับผู ้ขายปลีก (Retailers) จะเป็นผู ้ให้บริการ
ทางดา้นโลจิสติกส์ (Logistics Provider) ในดา้นการจดัเก็บสินคา้และการจดัการขนส่งสินคา้ส าเร็จรูป
ให้กบัลูกคา้ไดอ้ย่างทนัเวลาและถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการ ศูนยก์ระจายสินคา้ส่วนใหญ่จะเป็นผู ้
ให้บริการภายนอก (Outsource) หรือ Third Party Logistics Service Providers (3PL) จะท าหน้าท่ีรับ
สินคา้จากผูผ้ลิตแต่ละรายมาเก็บในคลงัสินคา้ของตน โดยด าเนินการบริหารจดัการในการควบคุม
ปริมาณด้านเทคโนโลยีในการกระจายและจัดส่งสินค้าแทนเจ้าของสินค้าหรือผู ้ผลิตสินค้าโดย
รับผิดชอบงานขนส่งจนสินคา้ไปสู่ผูรั้บ ประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนน้ี คือ การลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของ
ผูผ้ลิตไปสู่ผูข้ายปลีกหรือลูกคา้แต่ละราย ผูผ้ลิตสามารถขนส่งมาท่ี DC เพียงแห่งเดียว โดย DC จะท า 
การกระจายสินคา้สู่ผูข้ายปลีกตามความถ่ีท่ีผูข้ายปลีกตอ้งการท าให้ไม่จ  าเป็นตอ้งมีท่ีเก็บสินคา้คงคลงั
จ านวนมากท่ีผูข้ายปลีกอีกต่อไป ค่าใช้จ่ายส่วนวสัดุคงคลงัของร้านขายปลีกก็ลดลง ท าให้ตน้ทุนรวม
ส่งผลให้มีความไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนัทั้งดา้นราคาและความ รวดเร็วในการบริการในปัจจุบนั
ร้านขายปลีกหลายแห่งจึงสามารถรับประกันราคาต ่าสุดแก่ผูบ้ริโภค แสดงภาพท่ี 2.2 ตวัอย่างศูนย์
กระจายสินคา้ 
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ภาพที ่2.2  ตวัอยา่งศูนยก์ระจายสินคา้ 

ศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ (Cross Dock) 
 ศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้หมายถึงคลงัสินคา้ใชส้ าหรับในการรับสินคา้และส่งสินคา้
ในเวลาเดียวกนั หรือเป็นคลงัสินคา้ซ่ึงมีการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใชใ้นการขนถ่ายจากพาหนะหน่ึง
ไปสู่อีกพาหนะหน่ึงโดย Cross Dock ส่วนใหญ่แลว้เหมาะจะเป็นสถานท่ีซ่ึงมีลกัษณะเป็นศูนยร์วบรวม
และกระจายสินคา้ ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีในการบรรจุและคดัแยกสินคา้โดย Cross Dock จะท าหนา้ท่ีเป็นสถานี
เปล่ียนถ่ายสินคา้ระหวา่งรูปแบบการขนส่ง ซ่ึงอาจเป็นจากซบัพายเออร์หลายรายแลว้น ามาคดัแยกรวม
รวมบรรทุกเพื่อจดัส่งใหลู้กคา้แต่ละราย ซ่ึงจะจดัส่งต่อใหลู้กคา้ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นร้านผูข้ายปลีก หรือ
ร้านสะดวกซ้ือ ซ่ึงจะมีความตอ้งการสินคา้ยอ่ยท่ีหลากหลาย Cross Dock จะมีลกัษณะคลา้ยคลงัสินคา้ท่ี
มี 2 ดา้น โดยดา้นหน่ึงส าหรับใช้ในการรับสินคา้และอีกดา้นหน่ึงใช้ในการจดัส่งสินคา้ โดยสินคา้ท่ี
น าเขา้มาใน Cross Dock จะมีกระบวนการคดัแยก-บรรจุและรวบรวมสินคา้ เพื่อจดัส่งไปใหก้บัผูรั้บ ซ่ึง
โดยปกติแลว้น าสินคา้เขา้มาเก็บและจดัส่งมกัจะด าเนินการให้เสร็จส้ินภายใน 24 ชัว่โมง ภารกิจส าคญั
ของ Cross Dock จะเป็นตวักลางในการรวบรวมสินคา้ให้สามารถจดัส่งได้เต็มคนัรถหรือใช้พื้นท่ีใน
คอนเทนเนอร์ให้ได้เต็มพิกดั โดย Cross Dock ซ่ึงอาจจะเรียกได้ว่า ศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ 
ส่วนใหญ่แลว้ศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้จะกระจายอยูต่ามภาค หรือจงัหวดั ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของ
การขนส่ง จึงมส่ีวนช่วยแก้ปัญหารถบรรทุกท่ีไม่มีสินคา้ในเท่ียวกลบั ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญขัองการ
ขนส่งทางถนนในประเทศไทย ทั้งน้ี Cross Dock อาจจะท าหน้าท่ีเป็น ICD (Inland Container Depot) 
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โดยสามารถเช่ือมโยงการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการขนส่งทางรถไฟ ทางรถบรรทุก หรือ
ขนส่งทางน ้ าหรือท่าเรือ-สนามบินซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ Cross Dock จะมีบทบาทและเป็นปัจจยัส าคญต่ัอ
การสนบัสนุนรูปแบบการขนส่ง ท่ีเรียกวา่ Multimodal Transport 

2.3.2.3  การแบ่งประเภทของคลงัสินคา้ตามลกัษณะสินคา้ คลงัสินคา้ทัว่ไปคลงัสินคา้ทัว่ไป
ท าหนา้ท่ีเก็บสินคา้หลากหลายท่ีไม่ตอ้งการการรักษาดูแลเป็นพิเศษ เช่นสินคา้อุปโภคและเคร่ืองใชส้อย
ทัว่ไปเป็นตน้ 

คลงัสินคา้ของสด 
 คลงัสินคา้ชนิดน้ีท าหนา้ท่ีเก็บสินคา้ท่ีเป็นของสดเช่น อาหาร ผกั ผลไม ้และ เคร่ืองด่ืมเป็น
ตน้ ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีตอ้งการการรักษาดูแลเป็นพิเศษดว้ยการควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม
เพื่อรักษาความสดใหม่ของสินคา้ 

คลงัสินคา้อนัตราย 
 คลงัสินคา้ชนิดน้ีท าหนา้ท่ีเก็บสินคา้ท่ีเป็นอนัตราย เช่น สารพิษ สารเคมี เช้ือเพลิง และวตัถุ
ระเบิด เป็นตน้ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของคลงัสินคา้อนัตรายคือการจดัการแยกประเภทของวตัถุอนัตรายและ
การจดัเก็บให้เหมาะสมตามหลกัการทางด้านวิทยาศาสตร์ของวตัถุนั้นๆ คลงัสินคา้ชนิดน้ีจะต้องมีผู ้
ควบคุมดูแลระบบบ าบดัมลพิษ ซ่ึงจะตอ้งได้รับใบอนุญาตโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม 

คลงัสินคา้พิเศษ (ควบคุมอุณหภูมิความช้ืน) 
 คลงัสินคา้พิเศษมกัจะเป็นคลงัสินคา้ท่ีมีขนาดเล็ก เพื่อใชเ้ก็บสินคา้ท่ีมูลค่าสูง ซ่ึงตอ้งไดรั้บ
การควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนให้เหมาะสม เพื่อคงคุณสมบติัของสินคา้ไวใ้ห้มีอายุยืนยาว ตวัอย่าง
สินคา้ไดแ้ก่ ยา และเคร่ืองเวชภณัฑ์ต่างๆ รวมถึงสารเคมีบางชนิดดว้ยรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับการ
ดูแลและการจดัการคลงั 
 
2.4  ความหมายและความสําคัญในการเลือกทาํเลทีต่ั้งคลงัสินค้า 

2.4.1.  ความหมายของการเลือกท าเลท่ีตั้ง (บุญฑวรรณ, 2556) มีนกัวิชาการชาวต่างประเทศหลาย
ท่านไดใ้หค้วามหมายของการเลือกท าเลท่ีตั้งตวัอยา่งเช่น ไรด ์และซนัเดอร์ (Ried& Sanders, 2002 หนา้ 
258) กล่าววา่ การเลือกท าเลท่ีตั้งหมายถึง การระบุท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับสถานประกอบการ
ของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเมก็กินสัน ไบร์ด และเมก็กินสัน 
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(MegginsonByed&Megginson, 2003 หน้า 282) ท่ีได้เสนอแนะว่า ท าเลท่ีตั้ งจะเก่ียวข้องกับปัจจัย
ทั้งหลายทั้งปวงท่ีส่งผลถึงความแตกต่างระหวา่งความส าเร็จและความลม้เหลวของธุรกิจ และวอนเดอร์
เรมส์ และไวท์ (Vonderembse& White, 2004 หน้า 220) ช้ีแนะว่าท าเลท่ีตั้ ง หมายถึง การก าหนด
ต าแหน่งของสถานประกอบการโดยค านึงถึงลูกคา้ส่ิงอ านวยความสะดวกแหล่งวตัถุดิบและปัจจยัอ่ืนๆ 
ท่ีสถานประกอบการนั้นๆ ตอ้งมีความเก่ียวขอ้งดว้ย จากความหมายท่ีอา้งถึงนั้น สรุปไดว้่าการเลือก
ท าเลท่ีตั้ง หมายถึงการเสาะแสวงหาแหล่งท่ีตั้งของสถานประกอบการโดยพิจารณาทุกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อให้ไดท่ี้ตั้งทางภูมิศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับการด าเนินงานธุรกิจ ซ่ึงเป้าหมายของการเลือกท าเลท่ีตั้ง 
อาจไม่ใช่แหล่งท่ีดีท่ีสุดแต่เน่ืองจากเง่ือนไขและขอ้จ ากดัดา้นเวลาส่งผลให้ผูป้ระกอบการตอ้งท าการ
ตดัสินใจในการเลือกท าเลนั้นๆ 

2.4.2  ความส าคญัในการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ ในการตดัสินใจเลือกท าเลท่ีเหมาะสมตอ้งอาศยั
การตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ โดยการศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ อาทิเช่น การ
ขนส่ง แรงงาน พื้นท่ีในการใหบ้ริการ รวมถึงสภาพแวดลอ้มของสถานท่ี เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ี
เหมาะสม จะมีผลต่อธุรกิจในระยะยาว และสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจในการเลือก
ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้นั้นมีแนวทางในการวิเคราะห์อยู่ 2 แนวทางดว้ยกนัคือ แนวทางมหาภาค (Macro 
Approaches) และแนววเิคราะห์ทางจุลภาค (Micro Approaches) ดงัท่ีจะไดก้ล่าวถึงต่อไปน้ี 

2.4.2.1  การเลือกท าเลท่ีตั้งตามแนวมหาภาค (Macro Approaches) เป็นการวิเคราะห์เพื่อ
เลือกท าเลท่ีตั้งหรือพื้นท่ีขนาดใหญ่ ในระดบัประเทศหรือในระดบัภูมิภาค โดยส่วนใหญ่ใชส้ าหรับใน
การเลือกท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้ อา้งอิงถึงแนวทางของ Edgar M.Hoover ไดเ้สนอกลยุทธ์การ
เลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ไว ้3 ประเภทคือ 

1)  กลยุทธ์ท าเลท่ีตั้งใกลต้ลาด (Market-Positioned Strategy) กลยุทธ์น้ีจะก าหนดให้
ตั้งคลงัสินคา้อยูใ่กลก้บัลูกคา้ล าดบัสุดทา้ย (Final Customer) ใหม้ากท่ีสุดซ่ึงจะท าใหส้ามมารถหบ้ริการ
ไดดี้ ปัจจยัส าคญัในการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ให้ใกลลู้กคา้มีหลายประการอาทิเช่น ค่าขนส่ง รอบ
เวลาการส่งสินคา้ ความอ่อนไหวของผลิตภณัฑ์ ขนาดของการสั่งสินคา้ความเพียงพอของพาหนะใน
พื้นท่ี และระดบัการใหบ้ริการท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

2)  กลยุทธ์ท าเลท่ีตั้ งใกล้แหล่งผลิต (Production-Positioned Strategy) กลยุทธ์น้ี
ก าหนดให้ท่ีตั้งคลงัสินคา้อยูใ่กลก้บัแหล่งวตัถุดิบหรือโรงงานให้มากท่ีสุด ซ่ึงการตั้งคลงัสินคา้แบบน้ี
จะท าให้ระดบัการให้บริการลูกคา้ต ่ากวา่แบบแรกแต่จะสามารถประหยดัค่าขนส่งวตัถุดิบเขา้สู่โรงงาน 
ซ่ึงการประหยดัในการขนส่งสามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยรวบรวมการขนส่งจากแหล่งต่างๆ โดยรถบรรทุก
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หรือตูค้อนเทนเนอร์ ปัจจยัส าคญัในการเลือกท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งผลิตประกอบดว้ยหลายประการ เช่น 
สภาพของวตัถุดิบท่ีเป็นส่วนของผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

3)  กลยุทธ์ท าเลท่ีตั้งอยู่ระหว่าง (Intermediately-Positioned Strategy) กลยุทธ์น้ีจะ
ก าหนดให้ตั้งคลงัสินคา้อยู่ตรงกลางระหวา่งแหล่งผลิตและตลาด ซ่ึงการตั้งคลงัสินคา้ประเภทน้ีจะท า
ใหร้ะดบัการใหบ้ริการลุกคา้ต ่ากวา่แบบแรกแต่จะสูงกวา่แบบท่ีสอง ท าเลท่ีตั้งประเภทน้ีแหมาะส าหรับ
ธุรกิจท่ีตอ้งการใหบ้ริการลูกคา้อยูใ่นระดบัสูง และมีโรงงานการผลิตหลายแห่ง 

2.4.2.2  การเลือกท าเลท่ีตั้งส าหรับแนวทางจุลภาค (Micro Approaches) เป็นการเลือกท าเล
ท่ีตั้งแบบเฉพาะเจาะจงจากพื้นท่ีๆไดเ้ลือกไวแ้ลว้ส่วนมากเหมาะส าหรับการเลือกท่ีตั้งคลงัสินคา้ซ่ึงมี
ปัจจยัต่างๆ ท่ีตอ้งพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

1)  ส าหรับธุรกิจท่ีตอ้งการใชค้ลงัสินคา้เอกชน มีปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาคือ 
1.1)  คุณภาพและความหลากหลายของยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่ง 
1.2)  คุณภาพและจ านวนของแรงงานและอตัราค่าจา้ง 
1.3)   คุณภาพของเขตอุตสาหกรรมท่ีส่งผลต่อส่ิงแวดล้อมชุมชน และ

สาธารณูปโภค 
1.4)  เงินลงทุน ตน้ทุนก่อสร้าง ศกัยภาพในการขายพื้นท่ีและสิทธิประโยชน์

ทางภาษี 
2)  ส าหรับธุรกิจท่ีตอ้งการใชค้ลงัสินคา้สาธารณะ มีปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาคือ 

2.1)  ลกัษณะและบริการของคลงัสินคา้ 
2.2)  ความพอเพียงในการให้บริการในเร่ืองการขนส่ง เช่นยานพาหนะ 

ระยะทางในการ ขนส่ง เป็นตน้ 
2.3)  คุณภาพของระบบสารสนเทศ เทคโนโลย ีและโทรคมมาคม 
2.4)  ประเภทของการรายงานสินคา้คงคลงัรวมถึงความถ่ีในการายงาน 

 จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดนั้นสรุปได้ว่าในกระบวนการเลือกท าเลท่ีตั้ งนั้ นมีปัจจัยเข้ามา
เก่ียวข้องมากมาย นอกจากน้ียงัมีปัจจัยอ่ืนท่ีต้องให้ความสนใจเพิ่มเติมด้วยเช่น ปัจจัยทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง 

2.4.3  ปัจจยัการพิจารณาการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ ในการตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้
ค่อนขา้งมีกระบวนการท่ีซบัซอ้นและหลายขั้นตอน อาจมีปัจจยัอ่ืนเขา้มามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ อาทิ
เช่น ปัจจยัทางสัมคม เศรษฐกิจ การเมือง และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยให้
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เกิดการพฒันาการจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัมีปัจจยัเพิ่มเติมอีกหลายขอ้ท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการเลือกท าลเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ให้ไดก้ารจดัการคลงัสินคา้อย่างมีและสิทธิภาพ เช่น 
ปัจจยัของขนาดคลงัสินคา้ ผงัของคลงัสินคา้ จ  านวนคลังสินคา้ เป็นตน้ 
 (ค านาย, 2556) ไดส้รุปไวว้่าการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้มีปัจจยัท่ีควรพิจารณาในหลาย
ปัจจยัประกอบกนัมากกว่าท่ีจะมุง้เน้นพิจารณาแต่เพียงปัจจยัเดียว เพราะว่าตน้ทุนท่ีต ่าในทางหน่ึง
อาจจะไม่ไดท้  าให้ตน้ทุนรวมต ่าท่ีสุดก็ได ้ปัจจยัท่ีจะใช้พิจจารณาควรเป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินการธุรกิจ กล่าวคือ ถา้ด าเนินกิจการคลงัสินคา้ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ก็ควรจะอยู่ในเขตนิคม
อุตสาหกรรม เช่นนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เป็นตน้ ซ่ึงเป็นงานคลงัสินคา้เก่ียกวบัอุตสาหกรรมนั้นหนักและเบา การ
บริการซ่ึงรวมถึงการคา้ปลีก ศูนยก์ระจายสินคา้ ศูนยโ์ลจิสติกส์ 
 การเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้จะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนิน
กิจการคลงัสินคา้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม  ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจยัต่าง ๆท่ีตอ้ง
ค านึงถึงในการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้  จะตอ้งแยกพิจารณาเป็นลกัษณะ คือ 

1. ปัจจยัพิจารณาในเชิงคุณภาพ 
2. ปัจจยัพิจารณาในเชิงปริมาณ 
3. การเลือกท าเลท่ีตั้งในกระแสโลกาภิวตัน์ 
4. การเลือกท าเลท่ีตั้งระดบัสากล 

2.4.3.1  ปัจจยัพิจารณาในเชิงคุณภาพ ปัจจยัพิจารณาในเชิงคุณภาพในการเลือกท าเลท่ีตั้ง
คลงัสินคา้หมายถึงปัจจยัท่ีไม่อาจวดัออกมาในรูปของประมาณเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นปัจจยัท่ีมี
มีตวัตน แต่ก็มีอิทธิพลอยา่งส าคญั โดยเฉพาะส าหรับรายไดข้องกิจการ ปัจจยัพิจารณาในเชิงคุณภาพมี
ความส าคญัต่อการเปรียบเทียบล าเทท่ีตั้งหลายๆแหล่ง เม่ือพิจารณาปัจจยัเหล่าน้ีแลว้ก็อาจช่วยในการ
ตดัสินใจเลือกท าเทท่ีตั้งท่ีเหมาะสมในขั้นตน้ แมจ้ะเป็นส่ิงท่ีวดัไดย้ากและการเรียบเทียบกระท าไดไ้ม่
ค่อยชดัเจนนกัก็ตาม ปัจจยัเชิงคุณภาพท่ีกล่าวถึงน้ี ไดแ้ก่ 
  1) แหล่งสินคา้ การประกอบกิจการคลงัสินคา้เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินคา้
เจ้าของสินค้าคือลูกค้าของคลังสินค้าโดยสภาพของวงจรของสินค้าแล้ว  สินค้ามาจากผูผ้ลิตผ่าน
คลังสินค้าไปยงัตลาดจ าหน่าย เจ้าของสินค้าคือผูถื้อกรรมสิทธ์ิในสินค้านั้นจึงได้แก่ผูผ้ลิต และผู ้
จ  าหน่ายในขั้นตอนต่างๆ เจา้ของสินคา้เป็นผูจ่้ายบ าเหน็จค่าบริการให้แก่คลงัสินคา้ แหล่งสินคา้จึงอาจ
เป็นไดท้ั้งโรงงานผลิตสินคา้ ท่าเรือน าสินคา้เขา้ตลาดจ าหน่ายสินคา้และท่าเรือส่งออก การเดินทางของ
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สินค้าจากโรงงานผลิตสินค้า หรือจากท่าเรือน ้ าเข้ามายงัคลังสินคา้ และจากคลังสินค้าไปยงัตลาด
จ าหน่าย หรือเพื่อส่งออก ตอ้งเสียค่าขนส่งซ่ึงเจา้ของสินคา้เป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายในการขนส่งท่ีประหยดั
ท่ีสุดเป็นส่ิงพึงประสงคข์องเจา้ของสินคา้ ดงันั้นท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีพึงประสงค ์คือต าแหน่งท่ีอยูใ่กล้
กบัแหล่งสินคา้มากท่ีสุด ซ่ึงจะท าให้เจา้ของสินคา้เสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้อยท่ีสุด และยงัเป็นการ
สะดวกแก่คลงัสินคา้ในการติดต่อธุรกิจอีกดว้ย แหล่งสินคา้ยอ่ยมีหลายแห่ง แต่ละแห่งมีปริมาณสินคา้ท่ี
ใชบ้ริการของคลงัสินคา้ในปริมาณมากน้อยต่างกนั ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมคืออยูใ่นยา่นกลาง
เฉล่ียของแหล่งสินคา้ทั้งปวงท่ีเป็นลูกคา้ และเพ่งเล็งแหล่งท่ีมีปริมาณสินคา้มากๆเป็นส าคญั โดยมี
เป้าหมายว่าให้มีลูกคา้มาใชบ้ริการของคลงัสินคา้มากท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นผลโดยตรงต่อรายไดข้องกิจการ
คลงัสินคา้ 
  2) เส้นทางคมนาคม ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ตอ้งมีเส้นทางคมนาคมเขา้ถึงได ้โดยสะดวก
เส้นทางคมนาคมเหล่านั้นตอ้งมีสภาพดี ใชไ้ดทุ้กฤดูกาล ทุกสภาพอากาศ เพราะการเดินทางของสินคา้
จากแหล่งสินคา้มาสู่คลงัสินคา้ และจากคลงัสินคา้ไปสู่ตลาด ตอ้งกระท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คือ
ความรวดเร็ว ในปริมาณมากดว้ยเพื่อค่าขนส่งท่ีประหยดั การขนส่งสินคา้อาจกระท าไดโ้ดยทางถนน 
ทางรถไฟ ทางน ้ า ทางอากาศหรือแมแ้ต่ทางท่อ การขนส่งทางน ้ าเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุดและไดป้ริมาณ
มากท่ีสุด รองลงไปคือการขนส่งทางรถไฟ แต่การขนส่งทางถนนโดยรถยนต์บรรทุกเป็นการกระจาย
สินคา้ไดดี้ท่ีสุด เพราะมีเครือข่ายเช่ือมโยงถึงกนัไปทัว่ประเทศ นบัไดว้า่เป็นเส้นทางหลกัส าหรับการ
ขนส่งสินคา้ภายในประเทศ ส่วนการขนส่งสินคา้ทางอากาศนั้นแพงท่ีสุดและขนไดใ้นปริมาณท่ีจ ากดั มี
ขอ้ดีคือความรวดเร็ว การขนส่งทางอากาศส าหรับสินคา้ทัว่ไปยงัไม่เป็นท่ีนิยม ดงันั้นส าหรับการขนส่ง
ส่งทางอากาศและทางท่อไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงหรือใหค้วามส าคญัในการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้มาก
นกั ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีพึงประสงคค์วรมีเส้นทางขนส่งสามารถเขา้ถึงไดห้ลายประเภทมากท่ีสุด อยา่ง
นอ้ยควรจะมีทางถนนเป็นหลกัเสริมดว้ยทางน ้าและทางรถไฟอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่ง 
  3) แหล่งแรงงาน การจดัหาแรงงานท่ีมีคุณภาพ และมีจ านวนเพียงพอเป็นปัญหาส าคญั
ของการประกอบธุรกิจ ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ควรอยูใ่กลแ้หล่งแรงงานท่ีสามารถหาแรงงานท่ีตอ้งการได้
ง่าย ทั้งในขั้นท่ีจดัตั้งใหม่ และเขียนในขั้นขยายกิจการในอนาคตดว้ย 
  4) ทศันคติของชุมชน ท าเลท่ีตั้ งของธุรกิจควรอยู่ในสภาพแวดล้อมของชุมชนท่ีมี
ทศันคติท่ีดีต่อธุรกิจประเภทนั้น เพื่อท่ีจะไดรั้บการยอมรับและการสนบัสนุนจากชุมชนท่ีอยูร่อบขา้ง
ท าเลท่ีตั้งนั้น ถา้ชุมชนเห็นวา่กิจการคลงัสินคา้เป็นธุรกิจท่ีมีความชอบธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ชุมชน
ก็จะให้ความนิยมชมชอบ ให้ความสนใจในการด าเนินงาน มีการมาสมคัรเขา้ท างานมีการตั้งร้านคา้ขาย
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ของใช้ท่ีจ  าเป็นให้แก่พนักงานของคลงัสินคา้มีการร่วมมือในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ กิจการ
คลงัสินคา้ก็สามารถจะด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง หากท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ตั้งอยูท่่ามกลางชุมชนท่ีมีทศันคติ
ท่ีไม่ดีต่อธุรกิจ โดยเห็นไปวา่คลงัสินคา้เป็นธุรกิจท่ีเอาเปรียบไม่ชอบธรรม ไม่เก้ือกูลต่อประโยชน์ของ
ชุมชน    ก็จะเกิดความขดัแยง้ระหวา่งคลงัสินคา้กบัชุมชน และอาจไดรั้บการกลัน่แกลง้นานาประการ
อนัเป็นความเสียหายแก่การด าเนินธุรกิจกรณีเช่นน้ีคลงัสินคา้ก็อยูไ่ม่ได ้ ดงันั้นในการเลือกท าเลท่ีตั้ง
คลงัสินคา้ จึงควรค านึงถึงทศันคติของชุมชนท่ีอยูร่อบขา้งท าเลนั้นดว้ย 
  5) บริการสาธารณะ ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ควรอยู่ใกล้ส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
บริการสาธารณะของรัฐท่ีจัดให้แก่สังคม เช่นสถานีต ารวจ สถานีดับเพลิง สถาบันการศึกษา
สถานพยาบาล เพื่อจะไดรั้บความสะดวกในการใชบ้ริการเหล่านั้น โดยคลงัสินคา้ไม่ตอ้งจดัข้ึนมาเอง 
ท าใหป้ระหยดัตน้ทุนลงได ้
  6) ส่ิงแวดลอ้ม ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจท่ีมีความส าคญัมากก็คืออากาศและน ้ าท่ีส าคญั
รองลงไปก็คือ อุณหภูมิ แสง เสียงท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมควรอยูใ่นท าเลท่ีตั้งอากาศดีมีระบาย
น ้ าสะดวกมีอุณหภูมิแสง เสียงพอเหมาะหากคลงัสินคา้ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีมีควนัพิษมีน ้ าเน่าส่งกล่ินเหม็น
คละคลุ้งอุณหภูมิสูง อบัแสง อบัอากาศ เต็มไปด้วยเสียงอึกทึกครึกโครมก็จะมีผลต่อสภาพจิตของ
คนงานและส่งผลต่อไปถึงสภาพการท างานเม่ือจิตใจไม่แจ่มใสก็อาจไม่เต็มใจท างานเม่ือสภาพของการ
ท างานไม่ดีผลงานก็ตกต ่าซ่ึงเป็นผลเสียหายต่อกิจการทางธุรกิจเป็นอยา่งยิง่ฉะนั้นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีจึงเป็น
ปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึงในการพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ 
  7) โอกาสในอนาคต ชุมชนต่างๆ จะมีความเจริญเติบโตข้ึนเร่ือยๆ การเลือกท าเลท่ีตั้ง
คลงัสินคา้ตอ้งค านึงถึงสถานท่ีท่ีกิจการสามารถจะขยายตวัออกไปใหก้วา้งขวางไดร้วมทั้งการคบัคัง่ของ
การจราจร โอกาสท่ีจะเพิ่มจ านวนลูกคา้มากข้ึนเพิ่มจ านวนสินคา้ท่ีจะตอ้งเก็บรักษามากข้ึนนัน่คือการ
เพิ่มรายไดแ้ละเพิ่มผลก าไรของกิจการและจะตอ้งเป็นท าเลท่ีจะมีแหล่งแรงงานมากข้ึนตลอดจนบริการ
อ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนในอนาคต คุณภาพหรือมาตรฐานของการด ารงชีวิตปัจจยัน้ีไม่มีความส าคญัมากนกัในตวั
ของมนัเองแต่ส าหรับธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีกา้วหนา้ซ่ึงบุคลากรตอ้งเป็นแรงงานท่ีมีการศึกษาและความ
ช านาญควรเลือกท าเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองหลวงซ่ึงเป็นแหล่งผลิตแรงงานท่ีมีฝีมือโดยทัว่ไปแลว้ท าเลท่ีดี
ของโรงงานควรมีสังคมส่ิงแวดลอ้มท่ีดีปลอดอาชญากรรมและโจรผูร้้ายสภาพแวดลอ้มทางทศันียภาพ
ท่ีสวยงาม มีท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจซ่ึงอาจจะไม่ใช่ยา่นธุรกิจกลางเมืองใหญ่ท่ีแออดัจนเกินไป 
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2.4.3.2  ปัจจยัพิจารณาในเชิงปริมาณปัจจยัพิจารณาในเชิงปริมาณหมายถึงปัจจยัเก่ียวกบั
ท าเลท่ีตั้ งท่ีสามารถวดัได้เป็นตัวเลขซ่ึงมักแสดงในรูปของตัวเงินท่ีเรียกว่าต้นทุนเป็นปัจจัยทาง
เศรษฐกิจนัน่ก็หมายถึงการวิเคราะห์ตน้ทุนเปรียบเทียบระหวา่งท าเลท่ีตั้งแต่ละแห่งเพื่อหาท าเลท่ีตั้งซ่ึง
มีตน้ทุนต ่าท่ีสุดแลว้น าเอาการวเิคราะห์ปัจจยัเชิงคุณภาพท่ีกล่าวมาแลว้เขา้มาเป็นส่วนประกอบเพื่อการ
เลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีอ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจมากท่ีสุดการวิเคราะห์ปัจจยัตน้ทุน
เก่ียวขอ้งกบัท าเลท่ีตั้งจะท าการวเิคราะห์ตน้ทุนท่ีเกิดจากส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
  1) ตน้ทุนเก่ียวกบัค่าท่ีดิน ตน้ทุนเก่ียวกบัค่าท่ีดินตอ้งพิจารณาใหดี้เพราะการเลือกท่ีดิน
ตอ้งพิจารณาทางเขา้-ออก ค่าทางด่วน ค่าปรับท่ีการท าถนนการต่อตา้นจากชุมชนมลภาวะการไดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนและปัจจยัอ่ืน ๆ ตอ้งพิจารณาในระยะยาวอย่าพิจารณาราคาท่ีดินต ่าเพียงอย่างเดียว
ราคาท่ีดินในเมืองใหญ่มกัสูงท าให้ตอ้งเสียเงินลงทุนเป็นตน้ทุนคงท่ีจ านวนมากฉะนั้นถา้มีทางท าได้
โดยไม่เป็นการเสียหายแก่การพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ มากนกัควรเลือกท าเลท่ีตั้งซ่ึงมีราคาท่ีดินต ่าซ่ึงตอ้ง
เป็นท าเลท่ีอยูไ่กลออกไปนอกเมืองเวน้แต่ท่ีไดมี้การซ้ือท่ีดินไวแ้ลว้สมยัท่ียงัมีราคาต ่าทางเลือกอีกอยา่ง
หน่ึงคือการเช่าก็ตอ้งพิจารณาระหวา่งการซ้ือกบัการเช่าท่ีดินอยา่งไหนท่ีก่อให้เกิดตน้ทุนต ่ากวา่กนัใน
ช่วงเวลาท่ีประมาณวา่จะยงัคงประกอบกิจการอยู ่ณ ท าเลท่ีตั้งแห่งนั้น 
  2) การก่อสร้าง ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แต่ละแห่งย่อมก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง
ซ่ึงเป็นตน้ทุนคงท่ีอีกส่วนหน่ึงของกิจการท่ีแตกต่างกนัท าเลท่ีตั้งท่ีมีระดบัต ่าตอ้งมีการถมมากสภาพ
ของดินท่ีอ่อนรับน ้ าหนกัไดใ้นอตัราต ่าตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการวางรากฐานสูงท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลแ้ห่งวสัดุ
ก่อสร้างท าให้ค่าก่อสร้างต ่ากว่าท าเลท่ีอยู่ห่างไกลท่ีซ่ึงตอ้งเพิ่มค่าขนส่งในการน าวสัดุก่อสร้างจาก
แหล่งผลิตไปยงัท าเลท่ีตั้งอนัเป็นสถานท่ีก่อสร้างฉะนั้นจึงควรพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้งซ่ึงประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าไดโ้ดยเฉพาะลกัษณะการออกแบบนอกจากนั้น
ตอ้งค านึงถึงพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพระราชบญัญติัโรงงานจึงตอ้งพิจารณาให้ดีเพราะการสร้าง
โรงงานจะใชเ้งินทุนสูงถา้ใชเ้งินทุนจากการกูย้มืก็ตอ้งจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียทุกงวด ซ่ึงกระทบต่อ
กระแสเงินสดท่ีใชทุ้นหมุนเวยีนในกิจการ 
  3) แรงงาน ในการด าเนินงานคลงัสินคา้จ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานมากทั้งแรงงานทัว่ไป ท่ี
ไม่ตอ้งมีทกัษะ ไปถึงแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถและมีทกัษะสูง มีทั้งแรงงานท่ีใชก้ าลงักายและท่ี
ใช้ก าลงัสมอง ในการเลือกท าเลท่ีตั้งจะตอ้งค านึงถึงท าเลท่ีสามารถจะหาคนงานได้ง่าย และมีอตัรา
ค่าจา้งถูก การเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ห่างไกลตวัเมืองหรือชุมชน จะตอ้งเสียเงินทุนในการจดัการ
พาหนะรับส่งคนงานหรืออาจตอ้งสร้างท่ีพกัคนงานในบริเวณท่ีตั้งคลงัสินคา้ดว้ย การเลือกท าเลท่ีตั้ง
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คลงัสินคา้ตอ้งค านึงถึงทั้งอตัราค่าแรงงานควบคู่ไปกบัการมีจ านวนแรงงานท่ีเพียงพอดว้ย ส าหรับอตัรา
ค่าจา้งแรงงานย่อมแตกต่างกนัออกไปแลว้ แต่ละทอ้งถ่ินตามอตัราค่าจา้งขั้นต ่าท่ีทางราชการก าหนด
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานซ่ึงแบ่งออกเป็นเขตๆ ในอัตราท่ีไม่ เท่ากัน โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคียงมีอตัราสูงกว่าจงัหวดัท่ีห่างไกลออกไป เป็นตน้ ส าหรับท่ีตั้ ง
คลงัสินคา้นั้นมกัจะหลีกเล่ียงไม่ไดน้กัท่ีจะตอ้งเลือกท าเลท่ีมีโรงงานผลิตสินคา้และตลาดจ าหน่ายสินคา้
ใหญ่ๆ ซ่ึงมกัจะอยูใ่นเขตท่ีมีอตัราค่าจา้งสูงเสมอ การมีแรงงานท่ีมีฝีมือเพียงพอต่อการวา่จา้ง คนงานจะ
มีความส าคญัต่อกิจการประเภทท่ีเนน้การใชแ้รงงานเป็นอยา่งมาก นอกจากการมีปริมาณแรงงานอยา่ง
เพียงพอแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาอตัราค่าจา้ง ระดบัของการฝึกอบรมท่ีตอ้งการคุณภาพของคนงาน ทศันคติ
ของคนงาน ตลอดจนสหภาพแรงงานประกอบดว้ย 
  4) วิธีการขนส่งวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูประบบโลจิสติกส์มีการขนส่งหลายรูปแบบ
ลว้นเป็นทางเลือกทางธุรกิจทั้งส้ินการขนส่งทางเรือจะถูกท่ีสุด ต่อมาอาจจะเป็นทางเส้นท่อทางรถไฟ
รถยนต ์ทางอากาศควรพิจารณาเลือกท่ีตั้งให้สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรม เช่นถา้ส่งออกท่ีตั้งบริเวณร่ม
เกลา้อาจจะใชว้ธีิการขนส่งทางรถไฟ โดยผา่นลาดกระบงัไปยงัแหลมฉบงั และส่งลงเรือต่อไป 
  5) ระยะทางระหวา่งโรงงานกบัผูข้ายหรือแหล่งทรัพยากรซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัค่าขนส่ง
เช่นกนัการป้อนวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิตเป็นเร่ืองส าคญัโดยเฉพาะวตัถุดิบปริมาณมากมีน ้ าหนกั
สูงเช่น พืชผลทางการเกษตรดงันั้นโรงงานน ้ าตาลจึงตั้งอยู่ในจงัหวดักาญจนบุรีท่ีเป็นแหล่งปลูกออ้ย 
นอกจากนั้นคุณภาพของวตัถุดิบท่ีข้ึนอยู่กบัระยะเวลาการน าส่งจะท าให้ธุรกิจตอ้งตั้งโรงงานไวใ้กล้
แหล่งวตัถุดิบ ไดแ้ก่ โรงงานน ้าปลาจะอยูใ่นแถบจงัหวดัท่ีติดชายทะเล 
  6) ใกลก้บัส่ิงอ านวยความสะดวก การผลิตบางประเภทตอ้งใชส่ิ้งอ านวยความสะดวก
ร่วมกบับริษทัแม่ เพราะการลงทุนในส่ิงอ านวยความสะดวกมีตน้ทุนสูงเกินกวา่จะจดัหาใชเ้องตามล าพงั
ซ่ึงกรณีน้ีจะต้องพฒันาระบบการติดต่อส่ือสารและการประสานงานให้มีประสิทธิภาพด้วยจึงจะ
สามารถเช่ือมโยงการด าเนินงานของโรงงานกบับริษทัแม่ไดดี้ เช่นบริษทัผลิตน ้ ามนัเคร่ืองไทยลูปเบส
จะอยู่ใกล้โรงกลั่นน ้ ามนัของบริษทัไทยออยล์ท่ีเป็นบริษทัในเครือท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบุรี เพราะตอ้งใชท้่อส่งน ้ามนัขนถ่ายน ้ามนัจากเรือเดินสมุทรมาเขา้สู่โรงงานร่วมกนั 
  7) ใกล้ลูกค้าและตลาดปัจจยัน้ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการเลือกท าเลท่ีตั้ งธุรกิจบริการ
เพราะการอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ยอ่มจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา้และสามารถเพิ่มความถ่ี
ในการติดต่อระหวา่งลูกคา้ยอ่มจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา้ ธุรกิจการคา้ปลีกเป็นตวัอยา่งท่ีดีใน
กรณีน้ีดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ีห้างสรรพสินคา้ทั้งหลายพยายามขยายสาขาให้กระจายอย่างทัว่ถึงในหมู่
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ลูกคา้เพื่อหวงัยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนความใกลก้บัตลาดเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากส าหรับการกระจายสินคา้และ
ธุรกิจคลงัสินคา้เพราะความใกลชิ้ดกบัตลาดจะท าให้เวลาท่ีใชใ้นการขนส่งลดลงและสินคา้ถึงมือลูกคา้
เร็วข้ึนซ่ึงมีผลใหย้อดขายเพิ่มข้ึน ระยะทางระหวา่งโรงงานกบัลูกคา้หรือตลาดของผลิตภณัฑเ์ป็นปัจจยั
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัค่าขนส่ง ปัจจยัน้ีจะมีความส าคญัมากถา้ผลิตภณัฑ์มีขนาดใหญ่ หรือมีน ้ าหนัก
มาก และอตัราค่าขนส่งไปสู่ตลาดค่อนขา้งสูงในกรณีเช่นนั้นต้องพยายามเลือกท่ีตั้งท่ีอยู่ใกล้ลูกค้า
นอกจากนั้นควรหลีกเล่ียงท าเลท่ีตั้งของคู่แข่งเป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงเป็นอย่างมากถ้าเป็นคู่แข่งราย
ใหญ่ ซ่ึงเป็นผูน้ าในธุรกิจประเภทนั้นเพราะจะท าให้เราตอ้งท างานหนกัและใช้ความพยายามในการ
ปฎิบติังานมากกว่าปกติ บริการสาธารณูปโภคของรัฐ ท าเลท่ีตั้ งคลังสินค้าควรอยู่ในเขตท่ีบริการ
สาธารณูปโภคท่ีองค์กรของรัฐเป็นผูจ้ดัให้เขา้ถึงไดส้ะดวกเช่นไฟฟ้าประปาและโทรศพัท ์เป็นตน้แม้
จะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการติดตั้งคร้ังแรกเป็นตน้ทุนและเสียค่าใช้จ่ายการลงทุนท่ีต ่ากว่าการท่ี
คลงัสินคา้จะจดัใหมี้บริการเหล่าน้ีข้ึนมาเอง 
  8) ภาษีและอากรและการประกนัภยั เม่ือกิจการคลงัสินคา้ด าเนินธุรกิจมีรายได ้มีผล
ก าไรจะตอ้งเสียภาษีให้แก่รัฐบาลตามท่ีกฎหมาย ก าหนด เช่นภาษีการคา้ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและภาษี
รายได ้เป็นตน้ ส าหรับภาษีการคา้ และภาษีเงินไดน้ั้นมีอตัราอยา่งเดียวกนั ไม่วา่ท าเลท่ีตั้งจะอยูแ่ห่งใด
ภายในประเทศ ส่วนภาษีบ ารุงท่ีมีอตัราท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละทอ้งถ่ินการเลือกท าเลท่ีตั้ง ซ่ึงมี
อตัราภาษีต ่าย่อมเป็นทางหน่ึงในการลดตน้ทุนภายในของกิจการ ส าหรับการประกนัภยัมีอตัราเบ้ีย
ประกนัท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่ลกัษณะของท าเลท่ีตั้งนั้น จะมีอตัราความเส่ียงในการเกิดวนิาศภยัมากน้อย
เพียงใด 

2.4.3.3  การเลือกท าเลท่ีตั้งในกระแสโลกาภิวฒัน์ การขนส่งและการติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนได้
อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีอนัทนัสมยั ท าให้โลกมีขอบเขตแคบลงและสามารถรับรู้ข่าวสารกนัได้
ง่ายดายยิ่งข้ึน ประกอบกบันโยบายคา้ระหวา่งประเทศท่ีเปิดเสรีปราศจากก าแพงภาษีน าเขา้ซ่ึงใชกี้ดกนั
ทางการคา้ ท าให้การเลือกท าเลท่ีตั้งกวา้งไกลไปสู่ระดบันานาชาติการเลือกท าเลท่ีตั้งในต่างประเทศ
น ามาซ่ึงประโยชน์หลายประการเช่นลดตน้ทุนการผลิตเน่ืองจากค่าแรงท่ีต ่ากวา่เพิ่มความรู้สึกยอมรับ
ผลิตภณัฑ์ของประเทศลูกคา้ถา้ใชฐ้านการผลิตในประเทศนั้นปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาตดัสินใจว่าควรจะมี
ท าเลท่ีตั้งท่ีใดมีดงัต่อไปน้ี 
  1) ผลิตผลของแรงงานผลิตผลของแรงงานเป็นการวดัตน้ทุนต่อหน่วยท่ีแทจ้ริงจะไม่
ค  านึงถึงเฉพาะค่าแรงท่ีต ่ากว่าเท่านั้น แต่จะพิจารณาประสิทธิภาพของการท างานของแรงงานนั้นดว้ย
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เพราะคนงานเหล่านั้นมกัจะผลิตงานท่ีดอ้ยคุณภาพ ตอ้งเสียเวลาแกไ้ขหรือท างานไดป้ริมาณนอ้ยกวา่ท่ี
ควรเป็น จึงตอ้งคิดใหร้อบคอบก่อนลงทุนตั้งฐานการผลิตท่ีประเทศใด 
  2) อตัราการแลกเปล่ียนเงินตรา ประเทศท่ีขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง
ย่อมเส่ียงต่อการมีอัตราการแลกเปล่ียนเงินตราท่ีผนัผวน ซ่ึงท าให้ต้นทุนค่าแรงงานเปล่ียนไปมี
ผลกระทบให้ผลก าไรหรือรายไดท่ี้แทจ้ริงลดลงจากการขาดทุนจากอตัราการแลกเปล่ียนเงินตรา อนัจะ
ท าใหกิ้จการเสียหายไดอ้ยา่งมาก 
  3) ตน้ทุน ตน้ทุนทั้งท่ีเป็นตน้ทุนท่ีมองเห็นสัมผสัได ้(Tangible Costs) และตน้ทุนท่ี
มองไม่เห็น (Intangible Costs) รวมกนัไดแ้ก่ 

3.1)  ตน้ทุนท่ีมองเห็น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรง ค่าวตัถุดิบ ภาษี ค่าเส่ือม 
ราคาก่อสร้างและส านกังาน ค่าขนส่ง 

3.2)  ตน้ทุนท่ีมองไม่เห็น เช่น ค่าอบรมคนงาน ส่ิงอ านวยความสะดวกของ
ชุมชน ทศันคติของชุมชนและคนงานเป็นตน้ 
  4) ทศันคติของประชากรทัศนคติของประชากรเป็นความรู้สึกไม่ชอบของคนใน
ประเทศนั้นต่อการท่ีมีชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ ซ่ึงอาจเป็นทางบวกเพราะมีการว่าจ้าง
แรงงานเพิ่มข้ึนหรืออาจเป็นทางลบเพราะโรงงานต่างชาติมาแข่งขนักบัธุรกิจทอ้งถ่ินหรือสร้างมลพิษ
ใหเ้ป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4.1)  การเลือกท าเลท่ีตั้ งระดับสากล ในกรณีท่ีต้องขยายการลงทุนไปยงั
ประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงมีความเส่ียงสูง ถา้ไม่ไดท้  าการศึกษาปัจจยัทุกอย่างให้ถ่ีถว้น การลงทุนอาจสูญเปล่า
ปัจจยัท่ีมีส าคญัมีดงัน้ี 

4.2)  ภาครัฐ ระบบเศรษฐกิจ และการเมือง 
4.3)  กฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบั 
4.4)  สภาพแวดลอ้มและชุมชน 
4.5)  การส่งเสริมการลงทุน 

 
2.5  ปัจจัยการขนส่ง 

2.5.1  ความหมายของการขนส่ง ค าวา่ “การขนส่ง (Transportation)” ความหมายโดยรวมหมายถึง 
การเคล่ือนยา้ยคน (People) สินคา้(Goods) หรือบริการ (Services) จากต าแหน่งหน่ึงไปยงัอีกต าแหน่ง
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ในกรณีของการเคล่ือนยา้ยคนนั้นจะเป็นเร่ืองของการขนส่งผูโ้ดยสารเสียเป็นส่วนใหญ่ ในบริบทของ
หลกัสูตรการจดัการการขนส่งน้ีจะเนน้ท่ีการขนส่งสินคา้หรือบริการเป็นส าคญั 

2.5.2  เป้าหมายของการจดัการการขนส่ง 
2.5.2.1  การจดัการการขนส่งมีเป้าหมายหลกัหลายประการ เช่น 

1)  เพื่อลดต้นทุน ถือเป็นเป้าหมายยอดนิยมของการจัดการด้านโลจิสติกส์ทุก
กิจกรรม รวมทั้งการขนส่งดว้ย ผูป้ระกอบการมกัจะตั้งเป้าหมายเป็นอนัดบัแรกวา่เม่ือมีการจดัการการ
ขนส่งท่ีดีจะตอ้งช่วยลดตน้ทุนของธุรกิจลงได้ โดยอาจจะเป็นค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าแรงงาน หรือค่า
บ ารุงรักษารถบรรทุก 

2)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน บริษทัขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเม่ือมีการ
จดัการการขนส่งท่ีดีด้วยจ านวนทรัพยากรท่ีเท่าเดิม ประสิทธิภาพการท างานจะสูงข้ึน เช่น จ านวน
รถบรรทุกและพนกังานเท่าเดิม แต่ส่งสินคา้ใหลู้กคา้ไดม้ากข้ึน เป็นตน้ 

3)  เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ บริษทัขนส่งอาจตั้งเป้าหมายว่าเม่ือ
จดัการการขนส่งไดดี้ขอ้ต าหนิติเตียนจากลูกคา้จะลดนอ้ยลงจนหมดส้ินไป ท าใหลู้กคา้มีความพอใจใน
บริการท่ีไดรั้บและยงัคงใชบ้ริการของบริษทัต่อไปในภายภาคหนา้ 

4)  เพื่อลดระยะเวลา บริษทัขนส่งอาจตั้งเป้าหมายวา่เม่ือมีการจดัการการขนส่งท่ีดี
จะสามารถส่งมอบสินคา้ให้แก่ลูกคา้ไดร้วดเร็วข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรวดเร็วกวา่คู่แข่ง ผลิตภณัฑ์ของ
ตนก็จะออกสู่ตลาดไดเ้ร็วและแพร่หลายมากกวา่คู่แข่งขนั 

5)  เพื่อสร้างรายไดเ้พิ่ม เป็นไปไดเ้ช่นกนัวา่บริษทัขนส่งอาจจะตั้งเป้าหมายวา่เม่ือมี
การจดัการการขนส่งท่ีดีจะสามารถสร้างรายไดเ้พิ่มให้แก่บริษทั ไม่วา่จะเป็นจากกลุ่มลูกคา้เดิมท่ียอม
จ่ายแพงข้ึนเพื่อแลกกบับริการท่ีรวดเร็วข้ึน พิเศษข้ึนหรือละเอียดถูกตอ้งมากข้ึน หรือรายไดจ้ากกลุ่ม
ลูกคา้ใหม่ท่ีเขา้มาใชบ้ริการ 

6)  เพื่อเพิ่มก าไร ไม่บ่อยนกัท่ีเราจะไดย้ินวา่บริษทัขนส่งลงทุนปรับปรุงระบบการ
จดัการหรือลงทุนในระบบการจดัการใหม่เพื่อตอ้งการเพิ่มผลก าไรของบริษทั โดยมากจะมองวา่ก าไร
เป็นผลพลอยได้จากการท่ีการจดัการไปลดต้นทุนลง มุมมองเพื่อหวงัเพิ่มก าไรเป็นส่ิงท้าทายฝีมือ
ผูบ้ริหารมากกว่า เพราะวา่เป็นการพิจารณาสองทางไปพร้อมๆ กนั คือ สร้างรายไดเ้พิ่มและลดตน้ทุน 
ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองท่ีจะท าไดง่้ายๆ ส าหรับบริษทัขนส่งโดยทัว่ไป 

7)  เพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการท างาน อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลกัส าหรับบริษทั
ขนส่งในการลงทุนปรับปรุงระบบการจดัการการขนส่ง แต่ก็มีความส าคญัไม่น้อย บริษทัขนส่งหลาย
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แห่งแสดงสถิติของช่วงเวลาต่อเน่ืองท่ีไม่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนให้พนักงานได้รับทราบโดยทัว่กันและ
พยายามกระตุน้ใหพ้นกังานช่วยกนัรักษาสถิตินั้นใหน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

2.5.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างการขนส่งกับกิจกรรมโลจิสติกส์อ่ืนๆ กระบวนการโลจิสติกส์
ครอบคลุมกิจกรรมหลายดา้นและเก่ียวขอ้งกบัหลายฝ่ายๆ ในโซ่อุปทาน นบัถอยหลงัไปท่ีผูข้ายปัจจยั
การผลิต (Supplier) ผูผ้ลิตสินคา้หรือผูใ้ห้บริการ การกระจายสินคา้ ไปจนกระทัง่สินคา้หรือบริการถูก
ส่งถึงลูกคา้ท่ีปลายทาง หากเราพยายามจ าแนกกิจกรรมย่อยๆ ในกระบวนการโลจิสติกส์ จะพบว่า
กิจกรรมต่างๆ ท่ีอยูใ่นขอบข่ายของกระบวนการทางโลจิสติกส์อาจประกอบดว้ย 

- การบริการลูกคา้ 
- การวางแผนเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีตั้งของอาคารโรงงาน คลงัสินคา้ 
- การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค ์
- การจดัซ้ือจดัหา 
- การจดัการสินคา้คงคลงั 
- การจดัการวตัถุดิบ 
- การเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ 
- การบรรจุหีบห่อ 
- การด าเนินการกบัค าสั่งซ้ือของลูกคา้ 
- การขนของและการจดัส่ง 
- โลจิสติกส์ยอ้นกลบั (อาทิเช่น การจดัการสินคา้ส่งคืน) 
- การจดัการกบัช่องทางจดัจ าหน่าย 
- การกระจายสินคา้ 
- คลงัสินคา้และการเก็บสินคา้เขา้คลงั 
- กิจกรรมการแปรรูปเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ 

 จะเห็นไดว้า่กระบวนการโลจิสติกส์นั้นมีกิจกรรมดา้นการขนส่ง (และการเคล่ือนยา้ย) อยู่
ในหลายส่วน ทั้งทางดา้นโลจิสติกส์ฝ่ังขาเขา้ (Inbound Logistics) ซ่ึงน าปัจจยัการผลิตมาสู่โรงงานผลิต
และส่งผลิตภัณฑ์ท่ีได้ไปยงัศูนย์กระจายสินค้า ก่อนท่ีกิจกรรมโลจิสติกส์ฝ่ังขาออก (Outbound 
Logistics) จะเกิดข้ึน พร้อมๆ กบัการน าสินคา้ออกสู่ตลาดผ่านร้านคา้ปลีกทั้งหลาย ก่อนจะไปถึงมือ
ผูบ้ริโภค จึงไม่น่าประหลาดใจว่ามีคนจ านวนไม่น้อยเข้าใจไปว่าโลจิสติกส์คือการขนส่ง คงเป็น
เพราะวา่การขนส่งเป็นส่ิงท่ีชุมชนและสังคมเห็นบ่อยท่ีสุดจนชินตา ต่างกบักิจกรรมโลจิสติกส์อ่ืน ๆ 



28 

 การขนส่งไม่เพียงแต่จะเป็นกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบ่อยในกระบวนการโลจิสติกส์และซพัพลาย
เชนเท่านั้น แต่ยงัเป็นกิจกรรมท่ีมีมูลค่าสูงท่ีสุดในกระบวนการโลจิสติกส์ ประมาณวา่ตน้ทุนการขนส่ง
นั้นเป็นตน้ทุนจ านวนมากท่ีสุดในตน้ทุนโลจิสติกส์รวม อาจสูงถึง 40% ของกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะท่ีน ้ ามนัเช้ือเพลิงมีราคาแพงมาก ดงันั้น การมีระบบบริหารจดัการการ
ขนส่งท่ีดีมีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยใหบ้ริษทัลดตน้ทุนโลจิสติกส์ลงไดม้าก 

2.5.4  ทางเลือกของการขนส่ง 
 การขนส่งในประเทศไทยมีทางเลือกอยู ่4 ประการ ประกอบดว้ย 

1)  การขนส่งทางบก (Land Transportation) สามารถแบ่งยอ่ยออกเป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
1.1)  การขนส่งทางถนน (Road Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งท่ีมีปริมาณสูง

ท่ีสุดและเป็นรูปแบบการขนส่งหลกัท่ีหล่อเล้ียงสังคมและชุมชนมาโดยตลอด การขนส่งทางถนน
กระท าไดโ้ดยการใชร้ถ เป็นยานพาหนะในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ อาจกล่าวไดว้า่สินคา้ทุกชนิดสามารถ
ขนส่งไดโ้ดยการขนส่งทางถนน ขอ้ดีท่ีส าคญัท่ีสุดของการขนส่งทางถนน ไดแ้ก่ คุณลกัษณะท่ีเรียกวา่
บริการถึงท่ีหรือ Door-to-door Service หรือการน าสินคา้ไปส่งไดถึ้งบา้น ทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคได้รับ
ความสะดวกสบายมากกวา่รูปแบบการขนส่งอ่ืนๆ 

1.2)   การขนส่งทางราง (Rail Transportation)  เป็นรูปแบบการเดินทางท่ีอยู่คู่
สังคมไทยมานับตั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 5 สินคา้ท่ีขนส่งทางรางมกัจะเป็นสินคา้ท่ีมีการขนยา้ยคราวละ
มากๆ เช่น ขา้ว น ้ าตาล ปูนซีเมนต ์ถ่านหิน ก๊าซและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียม ในรอบหลายปีท่ีผา่นมาการ
ขนส่งสินค้าทางรถไฟมีปริมาณและมูลค่าเพิ่มสูงข้ึน แต่ก็ยงัมีปัญหาอีกหลายประการท่ียงัรอการ
ปรับปรุงแกไ้ข ทั้งในส่วนของโครงข่ายท่ีไม่ทัว่ถึงและการเช่ือมโยงระหวา่งรถไฟกบัการขนส่งวิธีอ่ืนๆ 
ยงัท าไดไ้ม่ดีอยา่งท่ีผูป้ระกอบการขนส่งตอ้งการ  

2)  การขนส่งทางน ้ า (Water Transportation) เป็นการขนส่งท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยต ่าท่ีสุด
ในบรรดาทางเลือกการขนส่งทั้งหมด ไม่จ  าเป็นตอ้งสร้างเส้นทางข้ึนมา อาศยัเพียงเส้นทางท่ีมีอยู่แลว้
ตามธรรมชาติเป็นส าคญัเช่น คลอง แม่น ้ า ทะเล และมหาสมุทร อยา่งไรก็ตามการขนส่งทางน ้าเป็นการ
ขนส่งท่ีชา้ท่ีสุด ดงันั้นจึงเหมาะกบัสินคา้ท่ีไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองระยะเวลาส่งมอบสินคา้ มกัจะเป็นสินคา้ท่ี
มีมูลค่าต่อหน่วยต ่าและขนส่งในปริมาณมากๆ เช่น วสัดุก่อสร้างจ าพวกอิฐ หิน ปูน ทราย เป็นตน้ การ
ขนส่งทางน ้าอาจแบ่งยอ่ยออกเป็น 2 รูปแบบตามลกัษณะของเส้นทางขนส่งไดแ้ก่ 
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2.1)  การขนส่งทางล าน ้า (Inland Water Transportation) หมายถึง การขนส่งทางน ้ าท่ี
ใชส้ายน ้ าในแผน่ดินเป็นเส้นทางขนส่งสินคา้ ไดแ้ก่ การขนส่งผา่นคลองและแม่น ้ า เส้นทางการขนส่ง
ทางล าน ้าท่ีส าคญัของประเทศไทย คือ แม่น ้าโขง เจา้พระยา ท่าจีน ป่าสัก แม่กลองและบางปะกง 

2.2)  การขนส่งทางทะเล (Sea and Ocean Transportation) หมายถึง การขนส่งทางน ้ า
ท่ีผ่านทะเลและมหาสมุทร การขนส่งรูปแบบน้ีตอ้งใช้เงินลงทุนมหาศาลในการก่อสร้างโครงสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ท่าเรือ และจุดเช่ือมต่อกบัการขนส่งทางถนนและทางราง ส าหรับประเทศ
ไทยการขนส่งทางทะเลเป็นการขนส่งระหว่างประเทศท่ีมีมูลค่ามากท่ีสุด อาจกล่าวไดว้่าสินคา้น าเขา้
และส่งออกเกือบทั้งหมดของประเทศไทยใชก้ารขนส่งทางทะเลทั้งส้ิน ณ ปัจจุบนัการขนส่งทางทะเล
ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดจะผา่นท่าเรือสองแห่ง ไดแ้ก่ ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) และท่าเรือน ้ าลึก
แหลมฉบงั จากสถิติของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ปี พ.ศ. 2550 มีสินคา้ประมาณ 18 ลา้นตนัและ 
45 ลา้นตนัผา่นท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบงัตามล าดบั 

3)  การขนส่งทางอากาศ (Air Transportation) เป็นรูปแบบการขนส่งท่ีไปไดไ้กลท่ีสุด
และรวดเร็วท่ีสุด แต่มีตน้ทุนต่อหน่วยแพงท่ีสุด จ าเป็นตอ้งก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคจ านวน
มหาศาลเพื่อรองรับรูปแบบการขนส่งทางอากาศทั้งระบบ อีกทั้งตอ้งอาศยัระบบขนส่งสินคา้ทางถนน
เพื่อให้สินคา้ไปถึงลูกคา้ท่ีปลายทางตามพื้นท่ีต่างๆ ได ้ปัจจุบนัประเทศไทยมีสนามบินท่ีให้บริการเชิง
พาณิชย ์35 แห่ง จ าแนกออกเป็น 

3.1)  สนามบินระหว่างประเทศ (International Airports) ด าเนินการโดยบริษทัท่า
อากาศยานไทยจ ากดั (มหาชน) จ านวน 6 แห่ง ไดแ้ก่ สนามบินดอนเมือง สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย 
ภูเก็ต และหาดใหญ่จงัหวดัสงขลา ปริมาณการขนส่งสินคา้ของประเทศไทยเกือบทั้งหมดผา่นท่าอากาศ
ยานเหล่าน้ี 

3.2)  สนามบินภายในประเทศ (Domestic Airports) เกือบทั้งหมดบริหารโดยกรมการ
ขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม ยกเวน้สนามบินสุโขทยั สมุยและระนอง ซ่ึงบริหารโดยบริษทั การ
บินกรุงเทพ จ ากดันอกจากน้ียงัมีสนามบินอู่ตะเภา จงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นของกองทพัเรือ 

4)  การขนส่งทางท่อ (Pipeline Transportation) เป็นระบบการขนส่งท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
เน่ืองจากสินคา้ท่ีขนส่งตอ้งอยูใ่นรูปของเหลว เป็นการขนส่งทางเดียวจากแหล่งผลิตไปยงัปลายทาง ไม่
มีการขนส่งเท่ียวกลบัสินคา้ท่ีนิยมขนส่งทางท่อ ได้แก่ น ้ า น ้ ามนัดิบ ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ ในส่วนของน ้ ามันนั้น มีผูใ้ห้บริการขนส่งน ้ ามันทางท่ออยู่ 2 รายได้แก่ บริษัท ท่อส่ง
ปิโตรเลียมไทย จ ากดั และบริษทั ขนส่งน ้ ามนัทางท่อ จ ากดั ซ่ึงระบบขนส่งน ้ ามนัทางท่อของประเทศ
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ไทยทั้งหมดเร่ิมจากโรงกลัน่น ้ ามนัของบริษทัต่างๆ ตามพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและชานกรุงเทพฯ 
ไปยงัคลังน ้ ามนัทางด้านเหนือของกรุงเทพมหานครและท่ีสระบุรี ความยาวท่อรวมประมาณ 430
กิโลเมตร ปัจจุบนัการใช้ประโยชน์ท่อส่งน ้ ามนัยงัไม่เต็มท่ีเท่าท่ีควรจะเป็น ช่วงท่อท่ีใช้งานมากท่ีสุด 
คือ ช่วงระหวา่งคลงัน ้ ามนัล าลูกกาไปยงัสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงเป็นการส่งน ้ ามนัไปให้บริการแก่สาย
การบินต่างๆ แมก้ระนั้นอตัราการใช้ประโยชน์ของช่วงดงักล่าวก็เพียงแค่ประมาณ 50% ของความจุ 
เท่านั้น ผูป้ระกอบการยงันิยมขนส่งน ้ามนัทางถนนมากกวา่เน่ืองจากตน้ทุนค่าขนส่งต ่ากวา่ (เพราะวา่ไม่
ต้องลงทุนก่อสร้างท่อ) และมีโครงข่ายทัว่ถึงทั้งประเทศ ผิดกับระบบท่อซ่ึงกระจุกตัวอยู่ในภาค
ตะวนัออกและรอบๆ พื้นท่ีกรุงเทพมหานครเท่านั้น 

2.5.5  การสร้างโครงข่ายการขนส่ง ในทางปฏิบัติ รัฐบาลเป็นผู ้ลงทุนก่อสร้างโครงสร้าง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดา้นการขนส่ง ผูป้ระกอบการขนส่งทุกรายสามารถใชง้านงถนน รางรถไฟ 
ท่าเรือ สนามบินและท่อ ไดค้่อนขา้งอิสระและเท่าเทียมกนั ดงันั้นส่ิงท่ีทา้ทายความสามารถอย่างมาก
ของบริษทัขนส่งทั้งหลาย คือ ท าอย่างไรจึงจะหาประโยชน์จากสาธารณูปโภคฟรีๆ เหล่าน้ีให้ได้
เหนือกว่าคู่แข่ง ซ่ึงข้ึนอยู่กบัความคิดสร้างสรรค์ของผูป้ระกอบการท่ีจะสามารถออกแบบและคิดคน้
นวตักรรมดา้นการขนส่งใหเ้ป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองไดห้รือไม่ ในทางทฤษฎีนั้น มีการคิดคน้
รูปแบบการสร้างโครงข่ายการขนส่งท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งมากมาย ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่ง
ท่ีชดัเจนสองประการไดแ้ก่ การใช้ศูนยก์ลางกระจายสินคา้ (Distribution Center, DC) และการพฒันา
ระบบขนส่งหลายรูปแบบ(Multimodal Transportation) 

1)  การใช้ศูนยก์ลางกระจายสินคา้ (Distribution Center, DC) เป็นการสร้างโครงข่ายท่ีคิด
ข้ึนเพื่อลดเส้นทางการขนส่งจ านวนมากและสลบัซบัซ้อน ใหเ้หลือโครงข่ายการขนส่งนอ้ยลงและเรียบ
ง่ายข้ึน ท าให้บริหารจัดการเส้นทางง่ายข้ึน เปิดโอกาสให้เกิดการ Consolidate สินค้าให้เต็มคัน
รถบรรทุก ณ ศูนยก์ลางเน่ืองจากมีค าสั่งซ้ือหนาแน่น และช่วยลดตน้ทุนการขนส่งในภาพรวม รูปท่ี 5 
และ 6 อธิบายประโยชน์ของการมีศูนยก์ลางการกระจายสินคา้ ในกรณีไม่มีศูนยก์ลางกระจายสินคา้ (ดงั
รูปท่ี 5) หากผูผ้ลิต A, B, และ C ตอ้งการส่งสินคา้ไปถึงลูกคา้ 1, 2, และ 3 โดยตรงตอ้งวิ่งรถทั้งส้ิน 9 
เส้นทาง (หรือเท่ากบัจ านวนลูกศร) บางคนัอาจจะเต็มคนับา้งไม่เต็มคนับา้ง ขากลบัก็ยงัตอ้งวิ่งรถเท่ียว
เปล่ากลบัมาโรงงานเป็นระยะทางไกล แต่เม่ือมีศูนยก์ลางกระจายสินคา้ (ดงัรูปท่ี 6) ผูผ้ลิต A, B, และ C 
เพียงแต่วิ่งมาส่งสินคา้ท่ีศูนยก์ลางและให้ศูนยก์ลาง Consolidate สินคา้ลงรถบรรทุกก่อนส่งต่อไปให้
ลูกคา้ 1, 2, และ 3 ต่อไป ซ่ึงจ านวนเส้นทางท่ีใชน้อ้ยลงเหลือเพียง 6 เส้นทางเท่านั้น และในบางคร้ังยงั
สามารถจดัให้ลูกคา้ 1, 2, และ 3 อยู่บนเส้นทางเดียวกนัไดอี้กดว้ย (จะกล่าวถึงในเร่ืองการจดัเส้นทาง
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การเดินรถต่อไป) ยิง่จะท าใหจ้  านวนเส้นทางนอ้ยและระยะทางสั้นลง ช่วยประหยดัตน้ทุนการขนส่งลง
ไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดั 
 ปัจจุบนั ผูป้ระกอบการรายใหญ่ให้ความส าคญักบัการขนส่งโดยผ่านศูนยก์ลางกระจาย
สินคา้อยา่ง เช่น Tesco Lotus ให้ Suppliers ส่งสินคา้มาท่ีศูนยก์ลางกระจายสินคา้ของตนท่ีศูนยว์งัน้อย 
จงัหวดัอยุธยา หรือศูนยบ์างบวัทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี เพื่อท าการคดั-แยก-จดัเรียง-บรรจุ-ล าเลียงใส่รถ
ขนส่งวิ่งกระจายส่งไปให้ร้านคา้ (Stores) ทั้งหลายในเครือข่าย โดยท่ี Tesco Lotus เก็บค่าใชจ่้ายในการ
บริหารศูนยก์ลางกระจายสินคา้จาก Suppliers โดยคิดเสียวา่เป็นการประหยดัค่าขนส่งให้กบั Suppliers 
ท่ีไม่ตอ้งวิ่งรถไปส่งสินคา้ให้ร้านคา้ในเมืองจ านวนมาก Supermarket ห้างสรรพสินคา้ ร้านสะดวกซ้ือ
ลว้นแลว้แต่ใชรู้ปแบบธุรกิจเดียวกนัน้ีในการบริหารศูนยก์ลางกระจายสินคา้ของตน 
 บริษทัขนส่งซ่ึงมีเครือข่ายกวา้งขวาง ปริมาณสินคา้จ านวนมาก ก็สามารถน าเอาแนวคิดของ
ศูนยก์ลางกระจายสินคา้มาพฒันาโครงข่ายขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไดเ้ช่นกนั บริษทัขนส่ง
ขนาดใหญ่แห่งหน่ึงก็ไดใ้ชห้ลกัการเดียวกนัน้ีอย่างไดผ้ล คือ แทนท่ีจะส่งสินคา้จากกรุงเทพมหานคร
ไปยงัแต่ละจงัหวดัโดยตรง ซ่ึงจะท าให้เกิดการบรรทุกไม่เต็มคนัในหลายเส้นทาง (ตน้ทุนค่าขนส่งต่อ
หน่วยสูงข้ึน) ก็ใช้วิธีสร้างศูนยก์ลางกระจายสินคา้ตามจงัหวดัส าคญัๆ ในภูมิภาคให้เป็นจุดกระจาย
สินคา้อีกทอดหน่ึง 

2)  การใช้การขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Transportation) ดังท่ีได้อธิบายมาแล้ว
ขา้งตน้ว่ารูปแบบการขนส่งมีหลากหลาย ไม่ไดมี้เฉพาะการขนส่งทางถนนโดยรถเท่านั้น ความจริงท่ี
เกิดข้ึนขณะน้ีคือผูป้ระกอบการโลจิสติกส์ไทยมกัจะมีความเช่ียวชาญการขนส่งแบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
ไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากการขนส่งรูปแบบต่างๆ ร่วมกนัได ้แต่ในปัจจุบนัรัฐบาลไดใ้ห้ความส าคญั
กบัการขนส่งหลายรูปแบบมากข้ึน มีการออกพระราชบญัญติัการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ พ.ศ. 
2548 กระทรวงพาณิชยเ์องก็รับเป็นตวักลางประสานให้เกิดการรวมกลุ่มของผูป้ระกอบการโลจิสติกส์
ซ่ึงมีความเช่ียวชาญดา้นต่างๆ เช่น ขนส่ง Shipping และ Freight Forwarder มาเป็นพนัธมิตรกนัเพื่อให้
สามารถท าธุรกิจไดค้รบวงจร โดยมีเป้าหมายระยะยาววา่จะสามารถแข่งขนัไดก้บัคู่แข่งท่ีเขม้แข็งจาก
ต่างชาติ 
 
2.6  การเลือกตําแหน่งทีต่ั้งของสถานทีใ่ห้บริการด้วยวธีิการหาคําตอบทีด่ีทีสุ่ด 
 (จนัทร์ศิริ, 2554) การตดัสินใจเลือกต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการมีบทบาทโดยตรง
ต่อการตัดสินใจในด้านการด าเนินงานและด้านโลจิสติกส์ขององค์กร ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อขีด
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ความสามารถในการให้บริการ ศกัยภาพการแข่งขนัในระยะยาวและความอยูร่อดขององคก์ร จึงท าให้
ปัญหาน้ีถูกให้ความส าคญัไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก โดยทัว่ไปปัญหาการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งของ
สถานท่ีให้บริการท่ีเหมาะสม (Facility Location Problem) หรือปัญหา FLP เป็นการก าหนดจ านวน 
ขนาด และต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการ พร้อมทั้งจดัสรรการให้บริการ จากสถานท่ีให้บริการ
เหล่าน้ีไปยงัลูกคา้ ทั้งท่ีอยูภ่ายในองคก์รเดียวกนัและภายนอกองคก์รเพื่อให้ตน้ทุนการขนส่ง ระยะทาง 
หรือระยะเวลาในการส่งมอบสินคา้หรือบริการนอ้ยท่ีสุด แนวทางการแกปั้ญหา FLP ท่ีเป็นท่ีนิยมก็คือ 
การแกปั้ญหาดว้ยเทคนิคการวิจยัด าเนินงาน โดยวิธีน้ีจะจ าลองปัญหา และเง่ือนไข ในการตดัสินใจใน
สถานการณ์จริงให้อยู่ในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ จากนั้นใช้วิธีทางคณิตศาสตร์แก้สมการเพื่อหา
ค าตอบใหก้บัปัญหาจริงต่อไป เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการตั้งสถานท่ีใหบ้ริการและเง่ือนไขขอ้จ ากดั
ต่างๆ ท่ีแต่ละองค์กรน ามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกต าแหน่งท่ีตั้ งของสถานท่ีให้บริการไม่
เหมือนกัน จึงท าให้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของปัญหามีความหลากหลายและวิธีการในการ
แกปั้ญหานั้นแตกต่างกนัออกไป โดยทัว่ไปแลว้ปัญหา FLP เกือบทุกประเภทจดัเป็นปัญหาเอ็นพีแบบ
ยาก (NP-hard)ดงันั้นการพฒันาวิธีแกไ้ขปัญหาจึงแบ่งออกเป็นสองรูปแบบ คือการพฒันาวิธีฮิวริสติกส์
ซ่ึงใชร้ะยะเวลาในการค านวณน้อยกวา่แต่ให้ให้คุณภาพของค าตอบดอ้ยกวา่วิธีการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด 
(Exact Algorithm)และการพฒันาวิธีการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดส าหรับปัญหา FLP ท่ีมีคุณลกัษณะเฉพา
เจาะจง (Specific Problems) ซ่ึงให้ค  าตอบท่ีดีท่ีสุด (Optimal Solution)งานวิจยัส่วนใหญ่เป็นการพฒันา
วิธีการแกไ้ขปัญหาในรูปแบบแรก มีงานวิจยัจ  านวนนอ้ยมากท่ีจะพฒันาวิธีการแกไ้ขปัญหาในรูปแบบ
ท่ีสองเน่ืองจากความยากและความซบัซ้อนทางคณิตศาสตร์ของปัญหาท าใหย้งัคงมีหวัขอ้ของงานวิจยัท่ี
น่าสนใจเหลืออยูม่าก อีกทั้งการพฒันาวิธีการแกไ้ขปัญหาในรูปแบบตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพของ
ค าตอบโดยเทียบกับค าตอบของวิธีการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด ดังนั้ นวิธีการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดจึงมี
ความส าคญัท่ีควรศึกษาอยา่หลีกเล่ียงไม่ได ้

ปัญหาระยะทางรวมนอ้ยท่ีสุด (Minimum Facility Location Problems) 
 เป็นปัญหาการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการจ านวน P แห่ง โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้ค่าใชจ่้ายในการขนส่งรวม (ซ่ึงหมายรวมถึง ระยะทาง หรือ เวลาในการขนส่งซ่ึงอาจมีการถ่วง
น ้ าหนกัตามความตอ้งการของลูกคา้หรือไม่ก็ได)้ ระหว่างสถานท่ีให้บริการกบัลูกคา้ทุกคนมีค่าน้อย
ท่ีสุด มีรูปแบบทัว่ไปของแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ดงัต่อไปน้ี 
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 Minimize i ij ij
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w d Y        (2-1) 
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X P         (2-2) 
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wY s X    ; j    (2-4) 

    0,1jX      ; j    (2-5) 

    0,1ijY      ; ,i j     (2-6) 
 
โดยมีขอ้มูลน าเขา้ คือ 

Wi= เป็นปริมาณสินคา้หรือบริการของลูกคา้ท่ีต าแหน่งท่ี i  
Dij= เป็นระยะทางระหวา่งลูกคา้ท่ีอยูต่  าแหน่งท่ี i กบัสถานใหบ้ริการท่ีอยูต่  าแหน่งท่ี j 
sj = เป็นขีดความสามารถในการใหบ้ริการของสถานท่ีใหบ้ริการท่ีอยูต่  าแหน่งท่ี j และมีตวัแปร

ตดัสินใจ คือ 
Xi∈ {0,1} 
Xi = 1 ถา้เลือกท่ีตั้งสถานท่ีใหบ้ริการท่ีต าแหน่งท่ี j 
Xi = 0 ถา้ไม่ใช่ 
Yij∈ {0,1} 
Yij = 1 ถา้ลูกคา้ท่ีต าแหน่งท่ี i ไดรั้บบริการจากสถานท่ีใหบ้ริการท่ีต าแหน่ง j 
Yij = 0 ถา้ไม่ใช่ 
 สมการเป้าหมาย (2-1) เป็นการหาค่าระยะทางรวมระหว่างลูกคา้และสถานท่ีให้บริการ 

สมการขอ้จ ากดั (2-2) เป็นขอ้จ ากดัในการเลือกจ านวนต าแหน่งท่ีตั้งของแหล่งให้บริการให้เท่ากับ
จ านวนแหล่งให้บริการท่ีก าหนด (P แห่ง)สมการขอ้จ ากดั (2-3) รับประกนัวา่ลูกคา้ทุกคนจะไดรั้บการ
ให้บริการจากแหล่งให้บริการ สมการขอ้จ ากดั (2-4) แสดงถึงว่าลูกคา้ท่ีต าแหน่ง i จะรับบริการจาก
สถานท่ีให้บริการท่ีต าแหน่ง j ไดก้็ต่อเม่ือต าแหน่งท่ี j มีสถานท่ีให้บริการตั้งอยู่และสถานท่ีให้บริการ
จะให้บริการไดไ้ม่เกินขีดความสามารถในการให้บริการท่ีมีอยู ่ถา้หากสถานท่ีให้บริการท่ีพิจารณานั้น



34 

ไม่มีขอ้จ ากดัดา้นขีดความสามารถในการใหบ้ริการจะแทน สมการน้ีดว้ยสมการ ,;ij j i jY X    ส่วน
สมการท่ี (2.5-2.6) แสดงขอ้จ ากดัเชิงตวัเลขของตวัแปรในการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งและการจดัสรรบริการ
หากพิจารณาต าแหน่งท่ีตั้งเป็นพิกดัใด ๆ บนพื้นระนาบปัญหาน้ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือปัญหาเวเบอร์ 
(Weber Problems)โดยระยะทางระหวา่งสถานท่ีให้บริการกบัลูกคา้ (dij) จะถูกพิจารณาเป็นฟังกช์นัของ
ระยะทางระหว่างพิกดับนระนาบซ่ึงมีอยู่ 3 รูปแบบดว้ยกนั คือ แบบเส้นตรง (Rectilinear) แบบยุคลิด 
(Euclidean) และแบบยคุลิดยกก าลงัสอง (Squared Euclidean) 
 

 
 
ภาพที ่2.3  ฟังกข์องระยะทาง 
 
 การเลือกใช้ฟังก์ชันระยะทางจะเลือกให้เหมาะสมกบัลักษณะของปัญหาจริง เช่น หาก
พิจารณาสถานท่ีตั้งของเคร่ืองจกัรตวัใหม่ ระยะทางระหว่างเคร่ืองจกัรไปยงัสถานีงานท่ีรับช้ินส่วน 
(ลูกคา้) ก็มกัจะถูกพิจารณาเป็นแบบเส้นตรง เน่ืองจากการขนยา้ยมกัเดินตามเส้นกรอบพื้นท่ีท่ีจดัวาง
เคร่ืองจกัร เป็นตน้ และฟังก์ชนัระยะทางน้ีเองท่ีท าให้รูปแบบฟังก์ชนัวตัถุประสงคแ์ตกต่างกนั ดงันั้น
วิธีการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดส าหรับปัญหาประเภทน้ีจะใช้วิธีการเฉพาะส าหรับประเภทของฟังก์ชัน
เป้าหมายท่ีจดัรูปได้หรือใช้คุณสมบติัพิเศษเฉพาะตวัของฟังก์ชันนั้น ๆ เช่น ในกรณีท่ีฟังก์ชันของ
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ระยะทางเป็นแบบเส้นตรง สามารถใชต้วัแปรเสริม (Auxiliary Variable) ในการแปลงสมการเป้าหมาย
ท่ีติดค่าสัมบูรณ์ใหอ้ยูใ่นรูปของฟังกช์นัเชิงเส้นท่ีอิสระต่อกนั เป็นตน้ 
 หากพิจารณาต าแหน่งท่ีตั้งเป็นจุดท่ีถูกคดัเลือกมาเบ้ืองตน้ (ซ่ึงมีจ านวนมากกวา่ P จุด) ท่ีจะ
เป็นต าแหน่งท่ีตั้ งของสถานท่ีให้บริการจ านวน P แห่ง ระยะทาง dijจะสามารถก าหนดค่าได้จาก
ระยะทางจริงซ่ึงเป็นค่าคงท่ี (ไม่ใช่ฟังก์ชนั) ปัญหาน้ีรู้จกักนัในช่ือ ปัญหา p-Median ซ่ึงถูกพฒันาข้ึน
โดย Hakimi ในปี ค.ศ.1964 (จนัทร์ศิริ, 2554) โดยไดพ้ิจารณาในกรณีท่ีสถานท่ีให้บริการไม่มีขอ้จ ากดั
ดา้นขีดความสามารถในการให้บริการเน่ืองจากระยะทางท่ีพิจารณาเป็นค่าคงท่ีท าให้ปัญหา (1) เป็น
ปัญหาก าหนดการเชิงจ านวนเตม็ (Integer Programming Problem) ดงันั้นวธีิการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด ก็คือ
วิธีการแตกก่ิงและจ ากดัขอบเขต (Branch-and-Bound Algorithm) ท่ีพฒันาวิธีการหาขอบเขตบนและ
ขอบเขตล่างของปัญหายอ่ยดว้ยการผ่อนปรนปัญหาแบบลากรานเจียน (Lagrangean Relaxation) หรือ
การแปลงเป็นปัญหาคู่ควบ (Dual Formulation) และวธีิการแตกก่ิงและพิจารณาค่าตวัแปร (Branchand-Price) 

ปัญหาครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ (Covering Problem) 
 เป็นปัญหาท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ลูกคา้สามารถเขา้รับบริการไดอ้ยา่งทัว่ถึงดว้ยระยะทาง

หรือระยะเวลาท่ียอมรับได้ เช่น สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล เป็นต้น โดยในท่ีน้ีการให้บริการจะ
ครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ก็ต่อเม่ือสถานท่ีให้บริการอยูห่่างจากลูกคา้ในระยะท่ีก าหนดไวห้รือ
ลูกคา้สามารถเดินทางมารับบริการไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนดปัญหาประเภทน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ 

     1)  ปัญหาครอบคลุมความต้องการของลูกค้าทุกคนด้วยต้นทุนน้อยท่ีสุด (Set Covering 
Problem) เป็นการเลือกต าแหน่งท่ีตั้ งของสถานท่ีให้บริการโดยใช้จ  านวนหรือต้นทุนในการสร้าง
สถานท่ีให้บริการท่ีน้อยท่ีสุดเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้ทั้งหมด ซ่ึงมีแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ทัว่ไปดงัน้ี 

 Minimize  j i

j

c X       (2-7) 

 subject to  1
i

j

j N

X


   ; i     (2-8) 

     0,1jX    ; j     (2-9) 
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โดยมีขอ้มูลน าเขา้เพิ่มเติม คือ 
Cj= เป็นค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างสถานท่ีใหบ้ริการ 
S =  เป็นระยะทางท่ีไกลท่ีสุดหรือระยะเวลาท่ีนานท่ีสุดท่ียอมรับได้จากสถานท่ีให้บริการไปยงั 

ลูกคา้ 
Ni= เป็นเซตของต าแหน่งท่ีตั้งท่ีอยูห่่างจากลูกคา้ท่ีต าแหน่งท่ี i ดว้ยระยะทางท่ียอมรับได ้(นัน่

คือ  i ijN j d S  ) 

 (จนัทร์ศิริ, 2554)สมการ (2-7)แสดงเป้าหมายการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งเพื่อให้ตน้ทุนก่อสร้าง
หรือจ านวนสถานท่ีให้บริการนอ้ยท่ีสุด สมการขอ้จ ากดั (2-8) รับประกนัวา่ลูกคา้ทุกคนจะไดรั้บบริการ
จากสถานท่ีให้บริการท่ีอยู่ภายในระยะทางท่ีก าหนดอย่างน้อยหน่ึงแห่ง ส่วนสมการขอ้จ ากดัท่ี (2-9) 
เป็นขอ้จ ากดัเชิงตวัเลข 

2)  ปัญหาครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากท่ีสุด (Maximal Covering Problem)
เป็นการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งให้กบัสถานท่ีให้บริการจ านวน P แห่ง เพื่อให้สามารถครอบคลุมความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด ซ่ึงมีแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ดงัน้ี 

 Minimize  i i

i

w Z (2-10) 

 Subject to  
i

j i

j N

X Z


   ; i     (2-11) 

    

j

j

X P       (2-12) 

     0,1jX    ; j     (2-13) 

     0,1iZ    ; i     (2-14) 
 
โดยมีตวัแปรตดัสินใจเพิ่มเติม คือ 

Zij∈ {0,1} 
Yij= 1 ถา้ความตอ้งการของลูกคา้ท ่าแหน่งท่ี i ถูกครอบคลุม 
Yij= 0 ถา้ไม่ใช่ 

 สมการท่ี (2-10) เป็นการครอบคลุมความต้องการของลูกค้าให้มากท่ีสุด โดยมีสมการ
ขอ้จ ากดั (2-11) รับประกนัวา่ลูกคา้ท่ีถูกครอบคลุมจะไดรั้บการให้บริการจากสถานท่ีให้บริการท่ีตั้งอยู่
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ภายในระยะทางท่ีก าหนด สมการขอ้จ ากดั (2-12) แสดงถึงขอ้จ ากดัของจ านวนของต าแหน่งท่ีตั้งท่ีจะถูก
เลือกจะมีจ านวนเท่ากบั P แห่งเท่านั้น และสมการ (2-13,2-14) เป็นขอ้จ ากดัเชิงตวัเลข 
 เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหาก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม วิธีการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดท่ี
ใช้กนัทัว่ไปก็คือ วิธีการแตกก่ิงและจ ากดัขอบเขตนั้น R.Church และ C.Revelle ได้เสนอวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีไดม้าจากการสังเกตวา่หากจดัรูปสมการ (2-10) ใหม่ใหอ้ยูใ่นรูปสมการ (2-15) 

 Minimize  ii

i

w Z       (2-15) 

 Subject to  1
i

j i

j N

X Z


     ; i    (2-16) 

    
i

j

X P       (2-17) 

     0,1jX     ; j    (2-18) 

     0,1iZ     ; i    (2-19) 
 
โดยก าหนดตวัแปรตดัสินใจใหม่ คือ 

iZ ∈ {0,1} 
Yij = 1 ถา้ความตอ้งการของลูกคา้ท ่าแหน่งท่ี i ถูกครอบคลุม 
Yij = 0 ถา้ไม่ใช่ 

 (จนัทร์ศิริ, 2554)โดยท่ี iZ  = 1-Ziและมีเป้าหมายให้จ  านวนของลูกคา้ท่ีไม่ถูกครอบคลุมมี
จ านวนนอ้ยท่ีสุด จากนั้นผอ่นปรนเง่ือนไขท่ี (18-19) ซ่ึงจะท าให้ปัญหาเป็นก าหนดการเชิงเส้น (Linear 
Programming Problems) และเม่ือแกปั้ญหาดว้ยวิธีการส าหรับปัญหาก าหนดการเชิงเส้นแลว้พบว่ากว่า 
80% ของปัญหาจะให้ค่าค าตอบท่ีดีท่ีสุดเป็นจ านวนเต็ม แต่หากค าตอบยงัไม่เป็นจ านวนเต็มก็จะใช้
เทคนิคการตรวจสอบค่าจ านวนเตม็ (Method of Inspection) ท าใหต้วัแปรเหล่านั้นเป็นจ านวนเตม็ ซ่ึงวธีิ
น้ีใหค้  าตอบท่ีดีท่ีสุดไดร้วดเร็วกวา่การใชว้ธีิการแตกก่ิงและจ ากดัขอบ-เขตมาก 

ปัญหาระยะทางไกลท่ีสุดนอ้ยท่ีสุด (Minimax Facility Location Problems) 
 เป็นการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งท่ีเหมาะสมใหก้บัสถานีท่ีใหบ้ริการ P แห่ง เพื่อใหลู้กคา้ท่ีอยูไ่กล

ท่ีสุดไดอ้ยูใ่กลส้ถานท่ีใหบ้ริการมากท่ีสุดโดยทัว่ไปจะเรียกปัญหาน้ีวา่ปัญหา p-Center ซ่ึงมีแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
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  Minimize D      (2-20) 

  Subject to j

j

X P      (2-21) 

    
1ij

j

Y    ; i    (2-22) 

    ij jY X    ; ,i j     (2-23) 

    
ij ij

j

D d Y   ; i    (2-24) 

     0,1jX    ; j    (2-25) 

     0,1ijY    ; ,i j     (2-26) 
 
 โดยก าหนดตวัแปรตดัสินใจเพิ่มคือ D เป็นระยะทางท่ีไกลท่ีสุดระหว่างลูกคา้กบัสถานท่ี
ให้บริการท่ีอยูใ่กลท่ี้สุดฟังก์ชนัวตัถุประสงคใ์นสมการ (2-20) เป็นการท าให้ระยะทางท่ีไกลท่ีสุดมีค่า
น้อยท่ีสุด สมการ (2-21)–(2-23) แสดงเง่ือนไขเดียวกนักบัสมการ (2-2)–(2-4) ในกรณีท่ีไม่มีขอ้จ ากดั
ดา้นขีดความสามารถในการให้บริการของสถานท่ีให้บริการ สมการ (2-24) เป็นการจ ากดัระยะทางท่ี
ไกลท่ีสุดของลูกคา้และสมการ (2-25)–(2-26) เป็นขอ้จ ากดัเชิงตวัเลข (จนัทร์ศิริ, 2554) 
 ปัญหาน้ีมกัพบในกรณีท่ีต้องการประกนัความเส่ียงในการเขา้ถึงสถานท่ีให้บริการของ
ลูกคา้ท่ีอยูห่่างไกลจากสถานท่ีให้บริการมากท่ีสุด ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงจะไม่เหมือนกบักรณีท่ี
พิจารณาเลือกต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการโดยทัว่ไป เช่น คลงัสินคา้ ศูนยก์ารคา้ เป็นตน้ เหมือน
ในปัญหาระยะทางรวมท่ีนอ้ยท่ีสุดและแมจ้ะมีเป้าหมายท่ีคลา้ยคลึงกบัปัญหาประเภทปัญหาครอบคลุม
ความตอ้งการของลูกคา้แต่กลบัพิจารณาในมุมมองตรงกนัขา้มคือ แทนท่ีจะก าหนดระยะครอบคลุมท่ี
ยอมรับไดเ้พื่อหาต าแหน่งท่ีตั้งและจ านวนของสถานท่ีให้บริการหรือจ านวนลูกคา้ท่ีถูกครอบคลุมความ
ตอ้งการกลบัเป็นการก าหนดจ านวนสถานท่ีใหบ้ริการมา เพื่อหาต าแหน่งท่ีตั้งท่ีจะท าใหร้ะยะครอบคลุม
ของลูกคา้ท่ีอยู่ห่างไกลจากสถานท่ีให้บริการท่ีใกลท่ี้สุดมีค่าต ่าท่ีสุด ส าหรับวิธีการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับปัญหาประเภทน้ีท่ีอยูใ่นรูปแบบทัว่ไปยงัมีจ านวนนอ้ยมาก วิธีการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดส่วนใหญ่
จะเป็นวิธีการหาค าตอบส าหรับปัญหาเฉพาะซ่ึงเกิดจากการก าหนดสมมติฐานเพิ่มเติมเช่น M.Jaeger 
และ J.Goldberg ไดพ้ฒันาวธีิเครือข่ายแบบตน้ไม ้(Tree Networks) ในการแกปั้ญหายอ่ย (Sub-problem) 
ของปัญหา p-Center ภายใต้สมมติฐานท่ีว่าสถานท่ีให้บริการแต่ละแห่งสามารถตั้งอยู่บนต าแหน่ง
เดียวกันได้และลูกค้าแต่ละคนมีความต้องการสินค้าเท่ากัน (Wi =1, i ) ซ่ึงต่อมา T.Ilhan and M.C. 
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Pinarไดพ้ฒันาวิธีการท่ีสามารถใชไ้ดก้บัปัญหา p-Center ทัว่ไปท่ีไม่มีขอ้จ ากดัดา้นขีดความสามารถใน
การให้บริการแต่เน่ืองจากยงัไม่สอดคลอ้งกบัปัญหาจริงท่ีสถานท่ีให้บริการมกัจะมีขีดความสามารถใน
การให้บริการจ ากดั Ozsoy และ Pinar จึงไดป้รับปรุงวิธีการของ T.Ilhan และ M.C. Pinar โดยน าเสนอ
การจดัรูปแบบปัญหาย่อยซ่ึงเป็นปัญหา Set-Covering ข้ึนมาใหม่แลว้แกด้ว้ยซอฟทแ์วร์ส าเร็จรูปแทน 
ซ่ึงก็ใหค้  าตอบท่ีดีท่ีสุดออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงต่อมา M.A. Sambola และคณะไดเ้สนอปัญหา
เสริม (Auxiliary Problems) และใช้เทคนิค Lagrangean Dual เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแกปั้ญหา ซ่ึงผล
การค านวณของพบวา่วธีิการน้ีใหค้  าตอบท่ีดีท่ีสุดไดเ้ร็วกวา่วธีิการของOzsoy และ Pinar มาก 

ปัญหาสถานท่ีใหบ้ริการท่ีไม่พึงประสงค ์(Obnoxious Facility Location Problems) 
 สถานท่ีให้บริการท่ีกล่าวถึงในปัญหาขา้งตน้นั้นเป็นสถานท่ีให้บริการท่ีมีลกัษณะทัว่ไปคือ 

ยิ่งลูกค้าอยู่ใกล้ยิ่งสะดวกและดีแต่ปัญหาในประเภทน้ีเกิดข้ึนกรณีท่ีสถานท่ีให้บริการไม่เป็นท่ีพึง
ประสงค์ให้มีท่ีตั้งอยู่ใกล้กบักลุ่มลูกคา้เน่ืองจากอาจเป็นอนัตรายต่อสุขอนามยัหรือสวสัดิภาพของ
สถานท่ีใกล้เคียงแต่ก็เป็นสถานท่ีท่ีมีประโยชน์และยงัคงไม่ต้องการให้อยู่ห่างจากลูกคา้จนเกินไป
เน่ืองจากเหตุผลดา้นตน้ทุนการขนส่ง เช่น โรงงานก าจดัขยะโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ บ่อบ าบดัน ้ าเสีย 
เป็นตน้ปัญหาประเภทน้ีมีฟังกช์นัวตัถุประสงคใ์นการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งสถานท่ีใหบ้ริการคลา้ยคลึงกบั
ปัญหาประเภทท่ีกล่าวมาก่อนหนา้ แต่มีฟังกช์นัวตัถุประสงคใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม ไดแ้ก่ 
 -  ปัญหาการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการเพื่อให้ระยะทางรวมระหวา่งสถานท่ี
ใหบ้ริการกบัลูกคา้มีค่ามากท่ีสุดแต่อยูภ่ายในขอบเขตท่ีก าหนด (Maxisum Facility Location Problems) 
 -  ปัญหาการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีใหบ้ริการเพื่อให้มีลูกคา้อยูใ่นพื้นท่ีรอบสถานท่ี
ใหบ้ริการนอ้ยท่ีสุด (Minimum Covering Problems) 
 -  ปัญหาการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการเพื่อใหลู้กคา้ท่ีอยูใ่กลท่ี้สุดมีระยะห่าง
จากสถานท่ีใหบ้ริการมากท่ีสุด (Maximin Facility Location Problem) เป็นตน้ 
ปัญหาอ่ืน ๆ 
 ปัญหาท่ีขยายผลมาจากปัญหาทั้ง4 ประเภทข้างต้นมีความหลากหลายตามรายละเอียด
เพิ่มเติมของปัญหา ยกตวัอยา่งเช่นกรณีท่ีสถานท่ีให้บริการท่ีพิจารณาใหบ้ริการหรือขายสินคา้ท่ีมีความ
หลากหลาย (Multicommodity) หรือกรณีท่ีมีการส่งมอบสินคา้ในหลายระดบั (Multi-level) เช่นอาจมี
สินคา้บางส่วนถูกส่งมอบโดยตรงจากโรงงานไปยงัลูกคา้และอาจมีบางส่วนถูกส่งจากโรงงานไปยงั
ศูนยก์ระจายสินคา้ก่อนแลว้จึงกระจายสินคา้จากศูนยน้ี์ไปยงัลูกคา้อีกคร้ังหน่ึงหรือในกรณีท่ีมีเป้าหมาย
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ในการก าหนดต าแหน่งท่ีตั้ งสถานท่ีให้บริการมากกว่าหน่ึง (Multi-objective) หรือปัญหาการเลือก
ต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการเพื่อให้ตน้ทุนรวม เช่น ด้านการก่อสร้างการด าเนินการและการ
ขนส่งต ่าท่ีสุด (Fixed Charged Facility Location Problems) เป็นตน้ 
 ปัญหาการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการแบบพลวตั (Dynamic Facility Location 
Problems) 
 ปัญหา FLP ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นการตดัสินใจเลือกต าแหน่งท่ีตั้งท่ีเหมาะสม ณ เวลาใด
เวลาหน่ึงแต่ในความเป็นจริงแลว้ปัญหา FLP เป็นการตดัสินใจท่ีส่งผลในระยะยาวซ่ึงขอ้มูลน าเขา้อาจมี
การเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา เช่นความตอ้งการของลูกคา้ท่ีอาจเพิ่มข้ึนจากการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
เป็นตน้ ปัญหาประเภทน้ีจึงค านึงถึงการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งท่ีเหมาะสมในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง โดย
ในแต่ละขณะเวลาท่ีตดัสินใจจะพิจารณาปัจจยัน าเขา้เป็นค่าท่ีทราบค่าแน่นอนแต่ไม่คงท่ีเม่ือระยะเวลา
เปล่ียนไป ผูท่ี้เห็นขอ้จ ากดัน้ีและน ามาสู่งานวจิยัเป็นคนแรกก็คือ Ballou, R.H.ในปีค.ศ.1968 ซ่ึงไดมี้การ
เสนอบทความในการเลือกต าแหน่งท่ีตั้ งคลังสินค้าแห่งหน่ึงเพื่อให้ได้ก าไรสูงสุดในตลอดช่วง
ระยะเวลาของแผนปัญหาส่วนมากในประเภทน้ีจะน าปัญหาประเภทปัญหาระยะทางรวมน้อยท่ีสุดมา
ขยายผลโดยพิจารณาในช่วงระยะเวลาท่ีวางแผน 
 วิธีการแกปั้ญหาประเภทน้ีในช่วงแรกๆจะใชว้ิธีการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดตามความเหมาะสม
ของปัญหาในประเภทปัญหาการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการแบบดีเทอร์มินิสติก ท่ีถูก
น ามาขยายผลโดยพิจารณาทีละจุดเวลาจนกวา่จะครบช่วงระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้น าต าแหน่งท่ีดีท่ีสุด
ของแต่ละจุดเวลามาพิจารณาเลือกต าแหน่งท่ีดีท่ีสุดอีกคร้ัง ซ่ึงต่อมา A.J. Scott ไดพ้ิสูจน์วา่ค าตอบท่ีได้
ยงัไม่ใช่ค าตอบท่ีดีท่ีสุดพร้อมกับน าเสนอวิธีการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดด้วยแนวคิดการแก้ปัญหา
ก าหนดการพลวตั (Dynamic Programming) ซ่ึงใหค้  าตอบท่ีดีท่ีสุดในระยะเวลาค านวณท่ียอมรับได ้
 ปัญหาการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการแบบสโตแคสติก (Stochastic Facility 
Location Problems) 
 (จนัทร์ศิริ, 2554) เป็นปัญหา FLP ท่ีพิจารณาปัจจยัน าเขา้เป็นค่าไม่แน่นอนท่ีสามารถอธิบาย
ไดด้ว้ยความน่าจะเป็น โดยมีทั้งปัญหาท่ีขยายผลจากปัญหาในประเภทปัญหาการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งของ
สถานท่ีให้บริการแบบดีเทอร์มินิสติกและปัญหาท่ีถูกพฒันาข้ึนในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปเพื่อ
สะทอ้นถึงสภาพท่ีแทจ้ริงของปัญหา เช่น ปัญหาระยะทางรวมนอ้ยท่ีสุดแบบสโตแคสติก (Stochastic P-
median Problems) ซ่ึงปรับเปล่ียนฟังก์ชนัเป้าหมายจากระยะทางน้อยท่ีสุดเป็นค่าคาดคะเนของตน้ทุน
น้อยท่ีสุดหรือค่าคาดคะเนของก าไรมากท่ีสุดภายใตก้ารกระจายตวัของต าแหน่งลูกคา้แบบสุ่มหรือ
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ภายใตส้ถานการณ์ (Scenario) ต่าง ๆ ปัญหาตน้ทุนรวมน้อยท่ีสุดแบบสโตแคสติก(Stochastic Fixed-
charge Facility Location) ภายใตค้วามไม่แน่นอนของความตอ้งการของลูกคา้ตน้ทุนการผลิตและราคา
ขาย ปัญหาการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งเพื่อการแข่งขนั (Competitive Facility Location) ท่ีตอ้งเลือกต าแหน่ง
ท่ีตั้งสถานท่ีให้บริการโดยมีการแข่งขนักนัจากการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งสถานท่ีให้บริการของคู่แข่งทาง
การคา้ เพื่อให้ไดส่้วนแบ่งทางการตลาดสูงสุด ปัญหาของ Chan, Carter และ Burnes ท่ีพิจารณาความ
ตอ้งการท่ีอยูใ่นกระบวนการรอคอยการสั่งซ้ือ เช่นความตอ้งการช้ินส่วนจากแหล่งใหบ้ริการเพื่อมาเติม
เตม็ในระบบการผลิตแบบทนัเวลาพอดี (Just-In-Time) 
 วธีิการแกปั้ญหาข้ึนอยูก่บัลกัษณะของพารามิเตอร์ท่ีมีความไม่แน่นอน โดยหากพารามิเตอร์
ท่ีไม่แน่นอนนั้นเป็นค่าไม่ต่อเน่ืองวิธีการท่ีใช้จะอยู่ภายใต้แนวคิดการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุดภายใต้
สภาวการณ์ต่างๆ ท่ีพิจารณา (The Scenario Approach) แต่ถา้หากค่าพารามิเตอร์ท่ีไม่แน่นอนนั้นเป็นค่า
ต่อเน่ืองซ่ึงมกัจะก าหนดช่วงของค่าพารามิเตอร์ ซ่ึงการตดัสินใจจะพิจารณาภายใตส้ภาวการณ์ท่ีเลวร้าย
ท่ีสุด (Worst Case Scenario) 
 ปัญหาการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีให้บริการแบบโรบสั(Robust Facility Location 
Problems) เป็นปัญหา FLP ท่ีพิจารณาปัจจยัน าขา้เป็นค่าไม่แน่นอนท่ีไม่สามารถอธิบายได้ดว้ยความ
น่าจะเป็น โดยเป้าหมายก็คือตอ้งการให้ผลของการตดัสินใจเป็นการตดัสินใจท่ีดีแมค้่าพารามิเตอร์จะ
เปล่ียนไปตามความไม่แน่นอนท่ีพิจารณา ตวัวดัส่วนใหญ่ท่ีใชใ้นการก าหนดฟังก์ชนัวตัถุประสงค์นั้น
มกัจะใช้อยู่สองตวัวดั ได้แก่ ค่าเสียโอกาสจากการตดัสินใจท่ีผิดพลาด (Regret) และค่าใช้จ่ายโดย
ฟังก์ชนัวตัถุประสงคจ์ะอยูใ่นรูปแบบท่ีตอ้งการท าให้ค่าเสียโอกาสท่ีเกิดจากการตดัสินใจผิดพลาดหรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีมากท่ีสุดมีค่าน้อยท่ีสุดและมกัจะเป็นการขยายผลจากปัญหาแบบ p-Median (Minimax 
Regret Median Location Problems) หรือแบบ p-Center (Minimax Regret pCenter Location Problems) 
ถึงแมว้า่การเร่ิมตน้ศึกษาปัญหา FLP จะมีโจทยม์าจากการน าไปใชเ้พื่อหาต าแหน่งท่ีตั้งคลงัสินคา้ โดย 
Alfred Weber ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1909 และไดมี้การพฒันาความหลากหลายของปัญหามาอย่างต่อเน่ืองแต่
งานวิจยัในช่วงแรกส่วนใหญ่ยงัคงเป็นงานวิจยัเชิงทฤษฎีท่ีเนน้การพฒันาวิธีการหาค าตอบท่ีดีสุดและ
วิธีฮิวริสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนส าหรับปัญหาแต่ละประเภท นอกจากนั้นงานวิจยัส่วนมากยงั
เป็นการศึกษาปัญหาแบบ ดีเทอร์มินิสติกซ่ึงยงัไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของการตดัสินใจ
เลือกสถานท่ีตั้ งท่ีต้องตดัสินใจภายใต้สภาวการณ์ท่ีข้อมูลมีความผนัผวนและต้องพิจารณาผลการ
ตดัสินใจระยะยาวในปี ค.ศ. 1960-1979 เป็นช่วงท่ีงานวิจยัปัญหา FLP ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากมี
การพฒันาและคิดคน้รูปแบบปัญหาดีเทอร์มินิสติกส์ใหม่ๆ ท่ีมีฟังก์ชนัเป้าหมายท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
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และเร่ิมเกิดปัญหาแบบพลวตัสโตแคสติกและโรบสัตามมาอย่างรวดเร็ว แต่นับว่ายงัคงมีบทความ
จ านวนนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัปัญหาแบบดีเทอร์มินิสติก อีกทั้งปัญหาท่ีศึกษาจ ากดัอยูท่ี่ปัญหาขนาดเล็ก
เน่ืองจากปัญหามีความซบัซอ้นทางคณิตศาสตร์ ท าใหย้ากต่อการพฒันาวธีิการในการหาค าตอบท่ีดีท่ีสุด
ในระยะเวลาการค านวณค าตอบท่ียอมรับได ้นอกจากน้ียงัมีงานวจิยัเชิงประยุกตโ์ดยการน าปัญหา FLP 
ไปใช้ในการแก้ปัญหาจริงเพิ่มข้ึนในปี ค.ศ. 1980-1989 เน่ืองจากแนวทางและประโยชน์ของการ
ประยุกต์ใช้ปัญหา FLP ในช่วงท่ีผ่านมายงัเห็นผลไม่ชดัเจนท าให้มีการน าปัญหา FLP ไปประยุกต์ใช้
ร่วมกบัปัญหาท่ีมีการยอมรับถึงประโยชน์ในการประยกุตใ์ชอ้ยา่งเด่นชดั เช่น ปัญหาการจดัการวสัดุคง
คลงัการจดัเส้นทางการเดินรถเป็นตน้ ปัญหาท่ีนิยมน าไปประยุกตใ์ชร่้วมกบัปัญหา FLP มากท่ีสุดก็คือ
ปัญหาการจดัการวสัดุคงคลงั และปัญหาการวางแผนการผลิตส่วนปัญหาท่ีถูกน าไปประยุกตใ์ชร่้วมกบั 
FLP ท่ียงัมีงานวจิยัจ  านวนนอ้ยอยูก่็คือ ปัญหาเส้นทางการขนส่ง (Routing Problem)และการจดัซ้ือจดัหา
วตัถุดิบ (Procurement) นอกจากน้ีงานวิจยัท่ีพบส่วนมากจะเน้นสถานท่ีให้บริการท่ีให้บริการสินคา้
เพียงชนิดเดียวและระดบัเดียว มีส่วนน้อยมากท่ีพิจารณาปัญหาท่ีพิจารณาเง่ือนไขของขอ้มูลน าเขา้ได้
ครบทุกดา้น จึงยงัมีพื้นท่ีในการท าวจิยัในดา้นน้ีอยูม่าก 
 ในปี ค.ศ. 1990–ปัจจุบนังานวจิยัเก่ียวกบัปัญหา FLP ยงัคงมีแนว้โนม้ท่ีจะน าไปประยุกตใ์ช้
กับปัญหาด้านอ่ืนแต่เพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน อนัเน่ืองมาจากเป็นการประยุกต์ใช้กบัปัญหาอ่ืน
มากกวา่หน่ึงปัญหาซ่ึงมีความเช่ือมโยงกนันัน่คือ ปัญหาการจดัการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
ซ่ึงประกอบกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่  การจัดหาว ัตถุดิบเพื่อป้อนเข้า สู่ห่วงโซ่อุปทาน 
(Procurement) การขนส่ง (Transportation) การจดัเก็บวตัถุดิบหรือสินคา้ (Warehousing) การกระจาย
สินคา้ (Distribution) ไปยงัปลายสายของห่วงโซ่อุปทานโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ตน้ทุนรวมของทั้งระบบ
มีค่าต ่าท่ีสุด การเลือกต าแหน่งท่ีตั้ งสถานท่ีให้บริการส่งผลต่อการออกแบบระบบห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Design) เช่น การวางแผนจดัการวสัดุคงคลงัระบบการรับวตัถุดิบและการจดัส่งสินคา้
ระบบการผลิต (ระบบดึงหรือระบบผลกั) เป็นตน้ ดงันั้นการประยุกตใ์ชปั้ญหา FLP ในการจดัการห่วง
โซ่อุปทานจึงเป็นมากกว่าการเลือกต าแหน่งสถานท่ีตั้งท่ีเหมาะสมโดยใช้ระยะทางหรือตน้ทุนในการ
ขนส่งเป็นตวัวดัเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยงัมีการน าตวัวดัผลของการจดัการห่วงโซ่อุปทานเข้ามา
เก่ียวขอ้งดว้ย เช่น ระยะเวลารวมในการตอบสนองต่อค าสั่งซ้ือของลูกคา้เป็นตน้ โดยในช่วง 10 ปีท่ีผา่น
มาระบบห่วงโซ่อุปทานท่ีมีการพิจารณาร่วมกบัปัญหา FLP ไดถู้กขยายผลไปยงักิจกรรมท่ีเรียกว่าการ
ขนส่งแบบยอ้นกลบั (Reverse Logistics) ซ่ึงเป็นกิจกรรมการขนส่งสินคา้ท่ีใชแ้ลว้สินคา้หมดอายุหรือ
ผลิตภณัฑท่ี์เกิดขอ้บกพร่อง จากลูกคา้กลบัสู่โรงงานบ าบดัของเสีย ศูนยซ่์อม หรือศูนยร์วบรวมสินคา้ท่ี
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มีขอ้บกพร่องดงัแสดงดว้ยลูกศรท่ีออกจากลูกคา้มายงัโรงงานบ าบดัของเสียในภาพท่ี 2.5 เครือข่ายห่วง
โซ่อุปทาน 
 

 
 

ภาพที ่2.4  เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน 

 (จันทร์ศิ ริ , 2554)  อุตสาหกรรมท่ีมีการท าวิจัยด้านน้ีได้แก่  อุตสาหกรรมรถยนต์ 
อุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมอาหาร เป็นตน้นอกเหนือจากการจดัการห่วงโซ่อุปทานส าหรับองคก์รท่ี
แสวงหาก าไรแลว้ในองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไร เช่น โครงการอาหารโลก (The World Food Program) ท่ี
ด าเนินการโดยองค์การสหประชาชาติ เป็นตน้ ก็ยงัมีการศึกษาการเลือกต าแหน่งท่ีตั้งศูนยบ์รรเทาภยั
พิบติัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการตั้งแต่การจดัหาส่ิงจ าเป็นในการช่วยชีวิตผูป้ระสบภยัตั้งแต่เร่ิม
ประสบภยัพิบติัจนถึงขั้นตอนฟ้ืนฟูโดยมีวตัถุประสงค์ให้มีจ  านวนผูร้อดชีวิตมากท่ีสุดหรือเกิดความ
เสียหายน้อยท่ีสุดและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการระบบโลจิสติกส์เพื่อขนส่งส่ิงของจ าเป็นทั้งจาก
แหล่งจดัหาไปยงัศูนยบ์รรเทาภยัพิบติัและการขนส่งจากศูนยไ์ปยงัผูป้ระสบภยังานวิจยัในส่วนน้ีมี
จ านวนเพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็วในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมาเน่ืองจากภยัธรรม-ชาติท่ีมีความถ่ีและความ
รุนแรงมากยิง่ข้ึนนัน่เอง 

2.7 วธีิหาจุดศูนย์ถ่วง (Center of Gravity Method : COG) 
  เป็นวิธีการท่ีใชเ้ลือกศูนยก์ลางของการกระจายสินคา้ หรือโรงงานผลิตท่ีสามารถประหยดั
ตน้ทุนค่าขนส่งรวมไดม้ากท่ีสุด โดยใช้การค านวณหาท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์แห่งเดียวตามระยะทางและ
น ้าหนกัของสินคา้ท่ีตอ้งขนส่งตามสูตรการค านวณดงัต่อไปน้ี 
 จุดท่ีเป็นท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะท่ีสุด คือ (X,Y) 
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โดยท่ี 
 Xi , Yi  = จุดโคออร์ดิเนตท่ีตั้งของแหล่งลูกคา้หรือแหล่งส่ิงอ านวยความสะดวก i 
 Wi       = น ้าหนกัสินคา้รวมต่อปีท่ีจะขนไปแหล่งลูกคา้หรือแหล่งส่ิงอ านวยความสะดวก 
 เทคนิคการหาภาระงานร่วมกบัระยะทาง (Load-distance Technique) เป็นวิธีการท่ีจะเลือก
ท าเลท่ีตั้ งท่ีเหมาะสมแห่งเดียวจากหลายท าเลท่ีตั้ งท่ีเสนอข้ึนมาเป็นทางเลือก โดยการค านวณหา
ระยะทางของแต่ละท าเลท่ีตั้ งคูณเข้ากับอตัราค่าขนส่งของแต่ละท าเลท่ีตั้ ง ตามระยะทางท่ีวดัเป็น
เส้นตรง ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

 
 

ภาพที ่2.5  เทคนิคการหาภาระงานร่วมกบัระยะทาง (Load-distance Technique) 
 

1. หาระยะทางระหวา่งท าเลท่ีตั้ง โดยใชท้ฤษฎีพีทากอรัส (Pythagoras Theorem) 
 

   
2 2

AB A B A Bd X X Y Y     
โดยท่ี 

 XA= ระยะทางบนแกน X ของท าเลท่ีตั้ง A 
 YA= ระยะทางบนแกน Yของท าเลท่ีตั้ง A 
 XB= ระยะทางบนแกน Xของท าเลท่ีตั้งB 
 YB= ระยะทางบนแกน Yของท าเลท่ีตั้ง B 
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2. ค  านวณคะแนนระยะทางร่วมกบัค่าขนส่งโดยคูณระยะทางเขา้กบัปัจจยัท่ีจะส่งผลถึงค่า
ขนส่งโดยรวม เช่น อตัราค่าขนส่งจ านวนเท่ียวหรือจ านวนหน่วยสินคา้ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีถ้ายิ่ง
ตอ้งขนส่งเป็นระยะทางไกลก็ยิง่จะเพิ่มข้ึน 

     
1

n

i

LD lidi



    (2-28) 

โดยท่ี 
 li = อตัราขนส่งหรือจ านวนเท่ียว หรือจ านวนหน่วยของสินคา้ 
 di = ระยะทางระหวา่งท าเลท่ีตั้งแต่ละแห่ง 
3. เลือกท าเลท่ีตั้งท่ีมีคะแนนต ่าท่ีสุด ซ่ึงหมายความวา่ค่าขนส่งรวมท่ีท าเลท่ีตั้งนั้นต ่าท่ีสุด 

 
2.8  ระบบพกิดัภูมิศาสตร์ประเทศไทย (Geographic coordinate systems) 
 ระบบพิกดัภูมิศาสตร์ (Geographic coordinate systems)เป็นระบบพิกดัท่ีก าหนดต าแหน่ง
ต่างๆ บนพื้นโลก ดว้ยวธีิการอา้งอิงบอกต าแหน่งเป็นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด (Latitude) และลองจิจูด 
(Longitude) ตามระยะเชิงมุมท่ีห่างจากศูนยก์ าเนิดของละติจูดและลองจิจูดท่ีก าหนดข้ึน เป็นการบอก
ต าแหน่งของจุดใดๆ ถา้บอกเป็นค่าละติจูดแลว้จะเป็นท่ีรู้กนัทัว่โลกวา่จุดนั้นอยู ่ ณ  ท่ีใดบนผวิพิภพ 
 ศูนย์ก าเนิดของละติจูด (Origin of latitude) นั้ น ก าหนดข้ึนจากแนวระดับท่ีตัดผ่าน
ศูนยก์ลางของโลกและตั้งฉากกบัแกนหมุน เรียกแนวระนาบศูนยก์ าเนิดนั้นวา่ เส้นระนาบศูนยสู์ตรซ่ึง
แบ่งโลกออกเป็นซีกโลกเหนือและซีกโลกใต ้ฉะนั้นค่าระยะเชิงมุมของละติจูด จะเป็นค่าเชิงมุมท่ีเกิด
จากมุมท่ีศูนยก์ลางของโลก กบัแนวระดบัฐานก าเนิดมุมท่ีเส้นระนาบศูนยสู์ตร โดยวดัค่าของมุมออกไป
ทางซีกโลกเหนือและทางซีกโลกใต ้ค่าของมุมจะส้ินสุดท่ีขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต ้มีค่าเชิงมุม 90 
องศาพอดี ดงันั้นการใชค้่าระยะเชิงมุมของละติจูดอา้งอิงบอกต าแหน่งต่างๆ นอกจากจะก าหนดเรียกค่า
วดัเป็น องศา ลิปดา และพิลิปดา แลว้จะก ากบัดว้ยตวัอกัษรบอกทิศทางเหนือหรือใตเ้สมอ เช่น ละติจูดท่ี 
30 องศา 20 ลิปดา 15 พิลิปดาเหนือ 
 ศูนยก์  าเนิดของลองจิจูด (Origin of longitude) นั้น ก าหนดข้ึนจากแนวระนาบทางตั้งท่ีผา่น
แกนหมุนของโลกตรงบริเวณต าแหน่งบนพื้นโลกท่ีผ่านหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ เมืองกรีนิช 
(Greenwich) ประเทศองักฤษ เรียกศูนยก์ าเนิดน้ีว่า เส้นเมริเดียนแรก (Prime meridian) เป็นเส้นท่ีแบ่ง
โลกออกเป็นซีกโลกตะวนัตกและซีกโลกตะวนัออกค่าระยะเชิงมุมของลองจิจูดเป็นค่าท่ีวดัมุมออกไป
ทางตะวนัตก และตะวนัออกของเส้นเมริเดียนแรกวดัจากศูนยก์ลางของโลกตามแนวระนาบท่ีมีเส้นเม
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ริเดียนแรกเป็นฐานก าเนิดมุม ค่าของมุมจะส้ินสุดท่ีเส้นเมริเดียนตรงขา้มกบัเส้นเมริเดียนแรกซ่ึงมีค่า
ของมุมซีกโลกละ 180 องศา การใชค้่าอา้งอิงบอกต าแหน่งใชเ้รียกก าหนดเช่นเดียวกบัละติจูด แต่ต่างกนั
ท่ีต้องบอกเป็นซีกโลกตะวนัตก หรือซีกโลกตะวนัออกแทน เช่น ลองจิจูดท่ี 90 องศา 20 ลิปดา 45 
พิลิปดาตะวนัตก 

2.7.1  ระบบอา้งอิงพิกดัภูมิศาสตร์  
1.  เส้นเมริเดียน (meridian) คือ ขอบของคร่ึงวงกลมใหญ่ท่ีผา่นขั้วเหนือ และขั้วใตข้องโลก 

ใช้เป็นเคร่ืองก าหนดแนวเหนือ-ใต้ของโลก ซ่ึงเรียกว่าเหนือจริง ใต้จริง หรือเหนือภูมิศาสตร์ ใต้
ภูมิศาสตร์ ต าแหน่งเส้นเมริเดียนบนผวิโลกแต่ละเส้นก าหนดไดด้ว้ยค่าลองจิจูดของเมริเดียนนั้น 

2.  เส้นเมริเดียนกรนิช (Greenwich meridian) คือเส้นเมริเดียนท่ีผา่นหอดูดาว ณ ต าบลกรีนิช 
กรุงลอนดอน องักฤษ ใช้เป็นศูนยใ์นการก าหนดค่าต่อไปน้ี 1) พิกดัภูมิศาสตร์ เป็นจุดตั้งตน้ของค่า
ลองจิจูด ซ่ึงใช้ประกอบกบัค่าละติจูดในการก าหนดต าแหน่งของสถานท่ีต่างๆ บนพื้นผิวโลก โดยเม
ริเดียนกรีนิชน้ีจะมีค่าลองจิจูด 0 (ศูนย)์ องศา  2) เวลามาตรฐานสากล เวลาของทอ้งถ่ินท่ีอยูห่่างจากเม
ริเดียนกรีนิชไปทางตะวนัออก 1 องศา จะเร็วกว่าเวลาท่ีกรีนิช 4 นาที แต่ถา้อยู่ห่างไปทางตะวนัตก 1 
องศา จะช้ากว่าเวลาท่ีกรีนิช 4 นาที เป็นเส้นลองจิจูดท่ีมีช่ือเรียกพิเศษอีกช่ือหน่ึงว่า เส้นแบ่งเขตวนั
สากล (International Date line) ซ่ึงเส้นน้ีจะเป็นลองจิจูดท่ีอยู่อีกฝ่ังของโลก ตรงกนัขา้มกบัเส้นเมอร์
ริเดียนส าคญัพอดี 

3.  เส้นขนาน (Parallel of latitude) คือ เส้นสมมุติท่ีลากจากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออก ซ่ึง
จุดทุกจุดบนเส้นสมมุตินั้น มีค่า ละติจูด เท่ากนั เส้นขนานทุกเส้นบนผิวโลกเป็นขอบวงกลมขนานกบั
เส้นศูนยสู์ตรโดยนบั 0 องศา จากเส้นศูนยสู์ตรไปทางเหนือและใตจ้นถึง 90 องศาของขั้วโลกทั้งสอง   
เส้นขนานประกอบดว้ย 

3.1  เส้นศูนยสู์ตร (Equator) คือ เส้นสมมุติท่ีลากรอบโลกเป็นวงกลมตดักบัเส้นเมริเดียน
เป็นมุมฉาก ระนาบของเส้นศูนยสู์ตรจะผา่นจุดศูนยก์ลางของโลกและแบ่งโลกออกเป็น 2 ส่วนเท่ากนั
คร่ึงหน่ึงเรียกวา่ “ซีกโลกเหนือ” และคร่ึงหน่ึงเรียกวา่ “ซีกโลกใต”้ 

3.2  เส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์ (Tropic of Cancer) เป็นเส้นสมมุติท่ีลากขนานกบั เส้น
ศูนยสู์ตร ซ่ึงเป็นเส้นขนานท่ี ดวงอาทิตยส่์องแสงตั้งฉากในละติจูดเหนือสุด คือ ท่ีละติจูด 23 องศา 30 
ลิปดาเหนือ 
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3.3  เส้นทรอปิกออฟแคปริคอร์น (Tropic of Capricorn) เหมือนกบัเส้นทรอปิกออฟ-แคน
เซอร์ แต่แสดงเส้นขนานท่ีดวงอาทิตยส่์องแสงตั้งฉากในละติจูดใตสุ้ด คือ ท่ีละติจูด 23 องศา 30 ลิปดา
ใต ้

3.4  เส้นอาร์กติกเซอร์เคิล (Tropic of Capricorn) เป็นเส้นสมมุติท่ีลากขนานกบั เส้นทรอปิ
กออฟแคนเซอร์ ซ่ึงเป็นเส้นขนานท่ีดวงอาทิตยส่์องแสงส้ินสุดท่ีละติจูดเหนือสุด คือ เส้นขนานท่ี 
ละติจูดท่ี 66 องศา 30 ลิปดาเหนือ 

3.5  เส้นแอนตาร์กติกเซอร์เคิล (Tropic of Circle) คือ เป็นเส้นสมมุติท่ีลากขนานกบัเส้น
ทรอปิกแคปริคอร์น ซ่ึงเป็นเส้นขนานท่ีดวงอาทิตยส่์องแสงส้ินสุดท่ีละติจูดใตสุ้ด ละติจูดท่ี 66 องศา 30 
ลิปดาใต ้

4.  ละติจูด (Latitude) คือมุมท่ีวดัระหวา่งจุดใด ๆ กบัเส้นศูนยสู์ตร มีค่าสูงสุด 90 องศา เส้นท่ี
ลากต่อเช่ือมทุกจุดท่ีมีละติจูดเท่ากนัเราเรียกว่า เส้นขนาน (parallel) เวียนเป็นวงกลมรอบโลก โดยขั้ว
โลกแต่ละขั้วจะมีค่าละติจูดเป็น 90 องศา เช่น ขั้วโลกเหนือมีละติจูด 90 องศาเหนือ เป็นตน้ 

4.1  ละติจูดศูนยอ์งศา คือ เส้นรอยตดับนพื้นผวิพิภพ ท่ีเกิดจากพื้นราบท่ีตั้งไดฉ้ากกบัแกน
หมุนตัดผ่านจุดศูนย์กลางของพิภพ เส้นรอยตัดเส้นน้ีมีช่ือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “เส้นศูนย์สูตร” 
(Equator) ซ่ึงเป็นวงขนานละติจูดวงใหญ่ท่ีสุด 

4.2  ค่าละติจูดของวงละติจูดใด คือ ค่ามุมท่ีจุดศูนยก์ลางของพิภพนับไปตามพื้นราบท่ี
บรรจุแกนหมุนของพิภพ เร่ิมจากพื้นศูนยสู์ตรถึงแนวเส้นตรงท่ีลากจากจุดศูนยก์ลางพิภพไปยงัวง
ละติจูดนั้น 

4.3  จุดขั้วเหนือของพิภพมีค่าละติจูดเท่ากบั 90 องศาเหนือ และท่ีจุดขั้วใตข้องพิภพมีค่า
ละติจูดเท่ากบั 90 องศาใต ้

4.4  เน่ืองจากพื้นของวงละติจูดศูนยอ์งศา หรือพื้นศูนยสู์ตร เป็นพื้นท่ีตดัผา่นจุดศูนยก์ลาง
ของพิภพ วงศูนยสู์ตรจึงถูกเรียกวา่ “วงกลมใหญ่” ส่วนละติจูดอ่ืนๆ เป็นวงกลมเล็ก วงละติจูตจะมีขนาด
เล็กลงๆ เม่ือห่างวงศูนยสู์ตรออกไปจนกระทัง่กลายเป็นจุดท่ีขั้วโลกเหนือและขั้วโลก ใต ้

4.5  ระยะห่างระหว่างเส้นละติจูด 1 องศา คิดเป็นระยะทางบนผิวพิภพประมาณ 111 
กิโลเมตร (69 ไมล)์ และ 1 พิลิปดา มีระยะห่างประมาณ 30.48 เมตร (100 ฟุต) 

5.  ลองจิจูด (Longitude) คือมุมท่ีวดัระหวา่งจุดใด ๆ กบัเส้นเมอริเดียนท่ีศูนย ์มีค่าสูงสุด 180 
องศา เส้นท่ีลากต่อเช่ือมทุกจุดท่ีมีลองจิจูดเท่ากนัในแนวเหนือ-ใต ้เช่ือมขั้วโลงสอง ตดักบัเส้นศูนยสู์ตร
เป็นมุมฉากจะเรียกวา่ เส้นเมริเดียน (meridian) 
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5.1  ลองจิจูดศูนยอ์งศา คือเส้นลองจิจูดท่ีผ่านหอส่งดาว ณ เมืองกรีนิส (Greenwich) ใน
ประเทศองักฤษ มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ เมริเดียนหลกั (Prime Meridian) 

5.2  การก าหนดค่าลองจิจูด คือค่าง่ามมุมท่ีจุดศูนยก์ลางพิภพบนพื้นศูนยสู์ตรโดยใช้แนว
เส้นตรงท่ีลากจาก จุดศูนยก์ลางพิภพมายงัเมริเดียนหลกัเป็นแนวเร่ิมนบัค่าง่ามมุมไปทางตะวนัออก 180 
องศา เรียกวา่ ลองจิจูดตะวนัออก 

5.3  ลองจิจูดตะวนัตก เส้นลองจิจูดท่ี 180 องศาตะวนัออกและตะวนัตกเป็นเส้นเดียวกนั 
5.4  ลองจิจูดทุกเส้นเป็นส่วนโคง้ของวงกลมใหญ่(Great Circle) 
5.5  ระยะห่างระหว่างเส้นลองจิจูด 1 องศา ตามเส้นศูนยสู์ตร คิดเป็นระยะทางประมาณ 

111 กิโลเมตร (69 ไมล์) และ 1 พิลิปดา มีระยะห่างประมาณ 30.48 เมตร (100 ฟุต) แต่เน่ืองจากเส้น
ลองจิจูดทุกเส้นจะไปบรรจบกนัท่ีจุดขั้วเหนือและขั้วใตข้อง พิภพ ดงันั้น ระยะห่างระหวา่งเส้นลองจิจูด
จึงนอ้ยลงๆ เม่ือยิง่ห่างจากเส้นศูนยสู์ตรออกไป 

 

 
 

ภาพที ่2.6  ละติจูดและลองจิจูด 

ทีม่า:  https://www.prosoftgps.com/Article/Detail/72143 
 
2.9  ผงัเมือง และแบ่งโซนสีพืน้ทีท่ีด่ิน 
 แผนผงัเมืองเป็นแผนผงัท่ีท าข้ึนเพื่อควบคุมเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยประกอบไป
ดว้ยการวางและจดัท าผงัเมืองรวม และผงัเมืองเฉพาะ 
 
 
 

https://www.prosoftgps.com/Article/Detail/72143
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ผงัเมืองรวม 
 ผงัเมืองรวม หมายถึง แผนผงันโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทัว่ไปเพื่อ
ใชเ้ป็น แนวทางในการพฒันา และการด ารงรักษาเมือง หรือชนบท ในดา้นการใชป้ระโยชน์ในทรัพยสิ์น 
การคมนาคม และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอ้ม 
ผงัเมืองเฉพาะ 
 ผงัเมืองเฉพาะ หมายถึง แผนผงัและโครงการด าเนินการเพื่อพฒันาหรือด ารงรักษาบริเวณ
เฉพาะแห่งหรือ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งในเมือง และชนบทเพื่อประโยชน์แก่การผงัเมือง 

 

 
 

ภาพที ่2.7  ผงัเมือง และแบ่งโซนสีพื้นท่ีท่ีดิน 

ทีม่า:  http://www.area.co.th/trebs/Thai/news/index.php?nid=71 
 

1. เขตสีเหลือง  เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นนอ้ย 
2. เขตสีส้ม  เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่ปานกลาง 
3. เขตสีน ้าตาล  เป็นท่ีดินประเภทอยูอ่าศยัหนามาก 
4. เขตสีแดง   เป็นท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม 

http://www.area.co.th/trebs/Thai/news/index.php?nid=71
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5. เขตสีม่วง  เป็นท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม 
6. เขตสีเมด็มะปราง  เป็นท่ีดินประเภทคลงัสินคา้ 
7. เขตสีขาว  มีกรอบและเส้นทแยงมุมสีเขียวเป็นท่ีดินประเภทอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม 
8. เขตสีเขียว เป็นท่ีดินประเภท ชนบทและเกษตรกรรม 
9. เขตสีน ้าตาลอ่อน เป็นท่ีดินประเภทอนุรกษเ์พื่อส่งเสริมศลิปวฒันธรรมไทย 
10. เขตสีน ้างิน เป็นท่ีดินประเภทสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2.8.1  ผงัเมืองรวม แบ่งได ้8ประเภท 

1.  ท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยั แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
1.1  เขตพื้นท่ีสีเหลืองก าหนดไวเ้ป็นสีเหลืองใหเ้ป็นท่ีดินปรเภทท่ีอยูศ่ยัหนาแน่นอ้ยใหใช้

ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือสถาบนัราชการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้นพื้นท่ีน้ีส่วนมากจะ
อยูน่อกเมืองหรือในชนบท 

1.2  เขตพื้นท่ีสีส้มก าหนดไวเ้ป็นสีส้มให้เป็นท่ีดินประเภทท่ีอยูอ่าศยัหนาแน่นปากลางใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศยัหรือสถาบนัราชการหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้นพื้นท่ีน้ีจะมีผูอ้ยู่
อาศยัมากกวา่พน้ท่ีสีเหลือง 

1.3  เขตพื้นท่ีน ้ าตาลก าหนดไวเ้ป็นสีส้มให้เป็นท่ดินประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมากใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือสถาบนัราชการหรือสาธารณประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการ
ใชท่ี้ดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใ้ชไ้ดม้่เกินร้อยละสิบ 

2.  เขตพื้นท่ีสีแดง ท่ีดินระเภทพาณิชยกรรม แบ่งออกเป็น 5 ระดบัคือ ท่ีดินประเภท พ.1- พ.5
ท่ีดินปรเภทน้ีให้ใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อพาณิชกรรมการอยูอ่าศยัสถาบนัราชการการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ส าหรับการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการอ่นให้ใชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละสิบของ
ท่ีดินประเภทน้ีในแต่ละบริเวณ และหา้มใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีก าหนด 
ส่วนมากจะอยูใ่นเมืองใหญ่ๆ การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนให้ใชไ้ดไ้ม่เกิน ร้อยละสิบ และห้าม
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีก าหนด 

3.  เขตพื้นท่ีสีม่วงท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เขตพื้นท่ีสีม่วงเป็น
พื้นท่ีใชป้ระโยชน์ส าหรับท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ ท่ีสามารถสร้างโรงงานไดใ้นเขตน้ี
เท่านั้น 

3.1  ท่ีดินประเภท อ.1 ก าหนดเป็นเขตอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารและจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
ส าหรับการประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีมลพิษนอ้ย 
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3.2  ท่ีดินประเภท อ.2 ก าหนดเป็นนิคมอุตสาหกรรม ท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย วา่ดว้ยการ
นิคมอุตสาหกรรม ท่ีดินประเภทน้ี ให้ใช้ประโยชน์เพื่ออุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการอ่ืนใหใ้ชไ้ดไ้ม่
เกินร้อยละสิบ  และหา้มใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เพื่อกิจการตามท่ีก าหนด 

4.  เขตพื้นท่ีสีเมด็มะปราง ท่ีดินประเภทคลงัสินคา้ ก าหนดเป็นท่ีประเภท อ.3 ท่ีดินประเภทน้ี 
ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อคลงัสินคา้ อุตสาหกรรมเก่ียวกบัการบรรจุสินคา้ อุตสาหกรรมเก่ียวกบั การ
ประกอบช้ินส่วนต่างๆ โดยไม่มีการผลิต และอุตสาหกรรมบริการชุมชน ท่ีไม่ก่อเหตุร าคาญ การ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการ อ่ืนให้ใชไ้ด้
ไม่เกินร้อยละสิบ และหา้มใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีก าหนด 

5.  เขตพื้นท่ีสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ท่ีดินประเภทอนุรักษช์นบทและเกษตรกรรม 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1)  ท่ีดินประเภท ก.1 
2)  ท่ีดินประเภท ก.2 

 ท่ีดินประเภทน้ี ใหใ้ชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรรม สถาบนั
ราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ และการอนุรักษแ์ละรักษาสภาพแวดลอ้มเป็นส่วนใหญ่ 
ส าหรับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อกิจการอ่ืนให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละห้าและร้อยละสิบ และห้ามใช้
ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีก าหนด 

6.  เขตพื้นท่ีสีเขียวท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1)  ท่ีดินประเภท ก.3 
2)  ท่ีดินประเภท ก.4 

 ท่ีดินประเภทน้ี ใหใ้ชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรรม สถาบนั
ราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เพื่อกิจการ
อ่ืนใหใ้ชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละหา้และร้อยละสิบ  และหา้มใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีก าหนด 

7.  เขตพื้นท่ีสีน ้าตาลอ่อนท่ีดินประเภทอนุรักษแ์ละส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1)  ท่ีดินประเภท ศ.1 
2)  ท่ีดินประเภท ศ.2 
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 ท่ีดินประเภทน้ี ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวฒันธรรมและ
สถาปัตยกรรม ทอ้งถ่ิน การท่องเท่ียวพาณิชยกรรมการอยูอ่าศยัสถาบนัราชการ การสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ใหญ่ ส าหรับการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน เพื่อกิจการอ่ืนให้ใชไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ  
และหา้มใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อกิจการตามท่ีก าหนด 

8.  เขตพื้นท่ีสีน ้ าเงินท่ีดินประเภทหน่วยงานราชการ และสาธารณูปโภค ก าหนดให้เป็นท่ีดิน
ประเภท ส. ท่ีดินประเภทน้ี ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อสถาบนัราชการ การศาสนา การศึกษา การ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืน 
ใหใ้ชไ้ดเ้ฉพาะท่ีจ าเป็น หรือเก่ียวเน่ืองกบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินหลกั 

2.8.2  แผนผงัแสดงท่ีโล่งและขอ้ก าหนด ท่ีโล่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1.  เขตพื้นท่ีสีเขียวอ่อน ท่ีโล่งเพื่อนนัทนาการและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ให้

ใช้ประโยชน์เพื่อนันทนาการหรือเก่ียวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม หรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั้น 

2.  สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีเขียว ท่ีโล่งพักน ้ าเพื่อการป้องกันน ้ าท่วม ให้ใช้
ประโยชน์เพื่อการป้องกนัน ้ าท่วมการสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัน ้ าท่วม หรือสวนสาธารณะ
เท่านั้น 
 
2.10  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 (ธีระยุทธ, 2553) ไดท้  าการศึกษาเก่ียวกบัการหาท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ของเหล็กรูปพรรณ
กลวงในเขตพื้นท่ี 14 จงัหวดัในภาคใต ้เน่ืองจากปัจจุบนัภาคการก่อสร้างและภาคอุตสาหกรรมในพื้นท่ี
จงัหวดัภาคใต ้ท าให้สภาวะการแข่งขนัในพื้นท่ีน้ีมีสูงข้ึนจากผูผ้ลิตหลายราย ดงันั้นบริษทักรณีศึกษา
ตอ้งปรับตวัเพื่อรองรับการแข่งขนัดา้นการตลาดมากข้ึน ปัจจุบนับริษทัมีปัญหาดา้นตน้ทุนการขนส่งท่ี
สูงจากการขนส่งหลายขั้นตอน และท าให้สูญเสียเวลาในการส่งมอบ โดยบริษทัจะด าเนินการขนส่ง
สินคา้ไปยงัท่ารถขนส่งภายนอกเพื่อส่งต่อไปยงัลูกคา้ปลายทาง ดงันั้นวิทยานิพนธ์น้ีไดศึ้กษาการเลือก
ท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ในพื้นท่ี 14 จงัหวดัภาคใต้ของบริษทักรณีศึกษาเพื่อลดตน้ทุนค่าขนส่ง
สินคา้ ซ่ึงเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัทางดา้นการตลาด และการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดเ้พิ่มมาก
ข้ึน โดยพฒันาสามการทางคณิตศาสตร์ของการหาท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีเหมาะสมและท าการ
แกปั้ญหาโดยใช ้Microsoft Excel Solver ประยุกตข์อ้มูลและวิเคราะห์ความไวของการเปล่ียนแปลงค่า
ความตอ้งการ ผลจากการศึกษาพบวา่ท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ ท่ีจงัหวดัชุมพร ซ่ึงมีค่า
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ขนส่งต ่าท่ีสุด คือ 1.45-2.15 ล้านบาท ท่ีมีปริมาณยอดขายสินค้าเหล็กในพื้นท่ี 14 จงัหวดั เฉล่ียอยู่
ระหวา่ง 1,500-3,000 ตนัต่อปี 
 (Abbasi, 2012) น าเสนองานวิจยัเก่ียวกบัการหาท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ ในงานวิจยั
ฉบบัน้ีจะใชก้ระบวนการวิธี Center of gravity ซ่ึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมส าหรับการหาท าเลท่ีตั้งเพียงแห่ง
เดียว (Single facility location problems) โดยคิดจากการถ่วงน ้ าหนักของความต้องการกับระยะทาง
ระหวา่งลูกคา้ถึงท่ีตั้งของร้าน กระบวนการต่อมาคือ P-median model ท่ีใชส้ าหรับการหาท าเลท่ีตั้งแบบ
หลายท าเล (Multiple facility location problems) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาท าเลท่ีมีตน้ทุนรวมรายปีต ่า
ท่ีสุด โดยกระบวนการแรกสามารถท่ีจะแทนสูตรออกมาแลว้หาท่ีตั้งในแนวระนาบไดเ้ลย 
 (กรกช, 2549) ศึกษาวจิยัการวเิคราะห์ต าแหน่งท่ีตั้งของศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้เพื่อ
การส่งออกสินคา้เกษตร โดยคดัเลือกสินคา้ท่ีเป็นผลผลิตหลกัของภูมิภาคได้แก่สินคา้ขา้ว น ้ าาตาล 
ผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัท่ีมีจุดตน้ทางในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกบัจุดปลายทางท่ีท่าเรือกรุงเทพ
และท่าเรือแหลมฉบงั ส าหรับการวิเคราะห์ได้ใช้วิธีการก าหนดการเชิงเส้นในการหาท่ีตั้ งของศูนย์
รวบรวมและกระจายสินคา้ท่ีท าให้เกิดค่าใช้จ่ายต ่าสุด โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสภาพปัจจุบนัท่ีใช้รถบรรทุกขนส่งจากจุดตน้ทาง
ไปยงัปลายทาง ขั้นตอนท่ีสองเป็นการคดัเลือกต าแหน่งของศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ท่ีท าให้เกิด
ค่าใชจ่้ายต ่าาสุดและมีการใชร้ถไฟขนส่งจากศูนยไ์ปยงัจุดปลายทาง ขั้นตอนท่ีสามเป็นการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสภาพปัจจุบนัท่ีใชร้ถบรรทุกในการขนส่งและรูปแบบขนส่งท่ีน าสินคา้
มารวมกนัท่ีศูนยร่์วมกบัการใชร้ถไฟ ผลการศึกษาพบวา่การขนส่งโดยรถบรรทุกมีค่าใชจ่้าย 17,613.67 
ลา้นบาท ส่วนรูปแบบการขนส่งโดยน าสินคา้มารวมกนัก่อนส่งผ่านศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้
ท่ีตั้ งในจังหวดัขอนแก่นและจังหวดันครราชสีมามีค่าใช้จ่ายรวม 12,945.73 ล้านบาท ซ่ึงคิดเป็น
ค่าใชจ่้ายท่ีประหยดัไดร้้อยละ 26.50 และสามารถประหยดัใชน้ ้าามนัเช้ือเพลิงได ้285.49 ลา้นลิตร 
 (ตนัติกรและเรืองศกัด์ิ, 2550) การศึกษาวิธีการท่ีเหมาะสมในการขนส่งแบบไป-กลบัของ
การขนส่งสินคา้ วิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบในการจดัการขนส่งสินคา้ ซ่ึงท าการขนส่ง
สินคา้จากคลงักลางไปยงัหน่วยกระจายสินคา้หรือลูกคา้ในแต่ละจงัหวดัทัว่ประเทศ ซ่ึงในการจดัการ
การขนส่งจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาปริมาณการขนส่งในแต่ละคร้ัง รวมทั้งเส้นทางท่ีรถขนส่งจะวิ่งเพื่อน า
สินคา้ไปยงัแต่ละจุด นอกจากนั้นยงัจ าเป็นจะตอ้งวางแผนการจดัการการขนส่งสินคา้ในขากลบัด้วย 
(ขนส่งสินคา้ทั้งขาไปและขากลบั) เพื่อท าใหต้น้ทุนโดยรวมของการขนส่งต ่าท่ีสุด วธีิการท่ีน ามาใชเ้พื่อ
จดัแผนการขนส่งในคร้ังน้ีเป็นวิธีการแบบฮิวริสติกส์ท่ีสามารถจดัเส้นทางการขนส่งไดอ้ย่างรวดเร็ว
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และมีประสิทธิภาพสูงและในการท างานจริงนั้น ทางผูว้ิจยัได้พฒันาซอฟต์แวร์ในการจดัการขนส่ง
ข้ึนมา ซ่ึงสามารถใชง้านไดง่้ายและมีประสิทธิภาพสูง ซ่ึงทางผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของวธีิการท่ีน าเสนอโดยเปรียบเทียบกบัวธีิการดั้งเดิมและพบวา่มีประสิทธิภาพท่ีดีกวา่ในการลดตน้ทุน
ของค่าขนส่งและลดเวลาในการท างานอีกดว้ย 
 (นิภาพร, 2545) ไดท้  าวจิยัระบบประเมินผลการด าเนินงานส าหรับผูป้ระกอบการขนส่งดว้ย
รถบรรทุก เป็นการวิจยัเพื่อพฒันาระบบประเมินผลการด าเนินงานส าหรับผูป้ระกอบการขนส่งด้วย
รถบรรทุก โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดป้ระเมินผลท่ีเกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานอย่างแทจ้ริง 
การศึกษาน้ีไดใ้ช้ตวัอย่างการท างานของศูนยก์ระจายสินคา้แห่งหน่ึงมีรูปแบบการให้บริการด้วยการ
รวบรวมสินคา้จากแต่ละบริษทัลูกคา้ เพื่อไปส่งยงัร้านคา้ปลายทางทัว่ประเทศ การวิจยัไดแ้บ่งแนวทาง
ในการประเมินผลงานได ้1 แนวทาง คือ 
 1. การประเมินประสิทธิผลต่อความตอ้งการจากภายนอก เพื่อดูผลในภาพรวมว่าศูนยง์าน
สามารถด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการจากภายนอกไดห้รือไม่อนัไดแ้ก่ความตอ้งการดา้น
การเงินและลูกคา้ ตวัช้ีวดัผลงานจึงพฒันาจากผลการสัมภาษณ์เป้าหมายทางธุรกิจของเจา้ของบริษทั
และการสัมภาษณ์ปัจจยัท่ีลูกคา้ใหค้วามส าคญั 
 (สิริกานต,์ 2555) ท าการวิจยัเพื่อน าเสนอแนวคิดในการวิเคราะห์หาท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจาย
อุปกรณ์ย่อยของแต่ละภูมิภาคท่ีเหมาะสม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ตน้ทุนในการด าเนินการต ่าท่ีสุด 
โดยเร่ิมจากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลตน้ทุนค่าขนส่ง ตน้ทุนการเช่าพื้นท่ีในการตั้งศูนยก์ระจายอุปกรณ์ 
ความสามารถสูงสุดในการจดัเก็บอุปกรณ์ของแต่ละพื้นท่ีและขอ้มูลความตอ้งการใช้อุปกรณ์ในแต่ละ
สาขาของธนาคาร หลงัจากนั้นไดท้  าการพฒันาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการเลือกท าเลท่ีตั้งของ
ศูนยก์ระจายอุปกรณ์จาก 13 จงัหวดัสาขาใหญ่ท่ีมีวิศวกร ระยะไกล (Remote Engineer) ประจ าอยู ่และ
ท าการทดสอบขอ้มูลโดยใช ้Excel solver ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการศึกษาปัญหาวิจยัท าการตั้งสมมุติฐานของ
การวจิยัและไดผ้ลการศึกษาใน 6 สถานการณ์ (Scenario) สถานการณ์ท่ี 1 เป็นการเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการท่ีเกิดข้ึนในเชิงเศรษฐศาสตร์ใน 3 ทางเลือก ผลท่ีไดคื้อ มีการตดัสินใจเลือกท่ีตั้งศูนยฯ์ 
ใน 3 ภูมิภาค และมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการรวมทั้งหมดเท่ากบั 463,096 บาท ส่วนสถานการณ์ท่ี 2 ถึง 
6 เป็นการสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์และทดสอบกบัขอ้มูลกรณีศึกษาเพื่อเลือกตั้งศูนยฯ์ จากทั้งหมด 
13 ศูนย ์โยมีสมมุติฐานท่ีต่างกนั และผลทีไดคื้อ การใชว้ิธี Enumerative Method ในสถานการณ์ท่ี 5 ซ่ึง
มีการตดัสินใจเลือกท่ีตั้งศูนยฯ์ ในภูมิภาคเพิ่มเติมจากศูนยก์รุงเทพมหานครจะอยูท่ี่พิษณุโลก มีค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินการเท่ากบั 460,464 บาท ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีเกิดค่าใชจ่้ายในการด าเนินการท่ีต ่าท่ีสุด 
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 (อธิวฒัน์, 2558) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัการหาท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินค้า โดยท่ีตน้ทุนค่า
ขนส่งจากโรงงานผลิตไปยงัลูกคา้ต ่าท่ีสุด ผูว้ิจยัสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการเลือกท าเลท่ีตั้ง
คลงัสินคา้ โดยใชอ้  าเภอเมืองของทั้ง 14 จงัหวดัในภาคใตเ้ป็นตวัแปรตดัสินใจ ท าการประมวลผลขอ้มูล
ดว้ย Excel Solver ผลการวจิยัสรุปวา่ บริษทักรณีศึกษาควรตั้งคลงัสินคา้ท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยมีค่า
ขนส่งสุทธิก่อนการวิจยัเท่ากบั 241,687,361 บาท และค่าขนส่งสุทธิหลงัการวิจยัเท่ากบั 167,489,011 
บาท ซ่ึงคิดเป็นค่าขนส่งลดลง 30.70 % หลงัจากนั้นไดท้  าการวิเคราะห์ความไวเพิ่มเติม โดยก าหนดให้
ความตอ้งการของลูกคา้เพิ่มข้ึนเป็น 10%, 20%, 30% ผลปรากฏวา่จงัหวดัสุราษฎธานียงัคงเป็นท าเลท่ีดี
ท่ีสุดในการตั้งคลงัสินคา้ท่ีท าใหค้่าขนส่งต ่าท่ีสุด 



 
 

บทที ่3 
การด าเนินโครงงาน 

 
 จากบทท่ี 2 การศึกษาทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหาท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ 
ในบทน้ีจะกล่าวถึงวิธีการด าเนินงานโดยจะแสดงรายละเอียดในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน เพื่อ
ท าการศึกษาตามขั้นตอนให้ไดผ้ลตรงตามวตัถุประสงคใ์นการศึกษาท่ีตั้งไวแ้ลว้จึงสรุปผลการศึกษาใน
บทถดัไป โดยสามารถอธิบายถึงวธีิการด าเนินงานไดด้งัภาพท่ี 3.1  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่3.1  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

สร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์และศึกษาทฤษฎีจุดศูนยถ่์วงใน

การหาท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้ 

ศึกษาสภาพทัว่ไปและเก็บรวบรวมขอ้มูลการขนส่งปัจจุบนั

ของบริษทักรณีศึกษาในภาคเหนือ 

ประยุกตใ์ชแ้บบจ าลองเชิงคณิตสาสตร์กบัปัญหาบริษทักรณีศึกษา 

ประยุกตใ์ชว้ิธีจุดศูนยถ่์วงกบัปัญหาบริษทักรณีศึกษา 

เปรียบเทียบผลลพัธ์ระหวา่งวิธีแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์กบัวิธี

จุดศุนยถ่์วง 

เปรียบเทียบตน้ทุนค่าขนส่งก่อน-หลงัการวิจยั 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
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3.1  ศึกษาสภาพทัว่ไปและเกบ็รวบรวมข้อมูลการขนส่งปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษาในภาคเหนือ 
 การศึกษาสภาพทัว่ไปของการขนส่งเบียร์บริษทักรณีศึกษาในภาคเหนือ ปัจจุบนับริษทัจะ
ส่งสินคา้ตามจ านวนความตอ้งการของลูกคา้โดยผา่นเอเยน่ตใ์นแต่ละจงัหวดั ซ่ึงบริษทัจะส่งสินคา้จาก
ตน้ทางจงัหวดัขอนแก่นไปยงัเอเย่นต์ทั้ง 9 จงัหวดัในภาคเหนือ คือ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
จงัหวดัล าปาง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัล าพูน จงัหวดัอุตรดิตถ ์จงัหวดัแพร่ จงัหวดัพะเยา และจงัหวดั
น่านโดยมีรูปแบบการขนส่งแสดงดงัภาพท่ี 3.2 
 

 
 

ภาพที ่3.2  รูปแบบการขนส่งของบริษทักรณีศึกษา 
 
 ในการจดัส่งสินค้ายอดท่ีจดัส่งจะต้องบรรทุกสินค้าเต็มคนัรถเท่านั้น ซ่ึงประเภทของ
รถบรรทุกท่ีใชจ้ะข้ึนอยูก่บัปริมาณของสินคา้ท่ีจดัส่งใหก้บัลูกคา้แสดงดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1  ประเภทของรถบรรทุกและปริมาณในการบรรทุก 
 

ประเภทรถ ปริมาณ(กล่อง) 
6 ลอ้ 720 

10 ลอ้ 1,080 
เทรลเลอร์ 1,980 

 
 จากการศึกษาสภาพปัจจุบนัพบวา่รูปแบบการขนส่งของบริษทักรณีศึกษาสามารถปรับปรุง
ให้มีคุณภาพ ลดค่าใช้จ่าย และระยะทางลงไดโ้ดยการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ ผูจ้ดัท าโครงงานจึงได้
ด าเนินการเก็บข้อมูลเพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์ และประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์กบัวิธี
จุดศูนยถ่์วงกบัปัญหาบริษทักรณีศึกษาเพื่อหาท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุดของศูนยก์ระจายสินคา้ 

โรงงาน
จงัหวดั
ขอนแก่น

เอเยน่ต์

(ตวัแทน
จ าหน่าย)

ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก
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 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูจ้ดัท าโครงงานไดใ้ช้ขอ้มูลระหว่างปี พ .ศ. 2558-2560 ซ่ึงขอ้มูลท่ี
จ าเป็น และเก่ียวขอ้งในการศึกษามีแหล่งท่ีมาและขอบเขตดงัต่อไปน้ี 

3.1.1  ขอ้มูลปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ ผูจ้ดัท าโครงงานไดใ้ช้ขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้
ระหวา่งปี พ .ศ. 2558-2560 จากบริษทักรณีศึกษา แสดงดงัตารางท่ี 3.2 

 
ตารางที ่3.2  ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ระหวา่งปี พ .ศ. 2558-2560 
 

ลูกค้า 
ปริมาณความต้องการของลูกค้า(กล่อง) 

2558 2559 2560 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัเชียงราย 1,146,240 1,204,920 1,240,200 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัเชียงใหม่ 1,850,400 1,980,360 2,039,400 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัน่าน 707,400 749,520 739,800 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัพะเยา 618,840 666,360 614,880 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัแพร่ 795,240 825,120 817,560 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1,234,800 1,307,880 1,334,880 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัล าปาง 883,080 954,000 914,400 
ตวัเทนจ าหน่ายจงัหวดัล าพูน 1,145,160 1,227,600 12,63,240 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 443,160 478,800 492,840 

 
 จากตารางท่ี 3.2 แสดงให้เห็นถึงปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ในปี พ.ศ.2558-2560 ของ
บริษทักรณีศึกษา ซ่ึงมีปริมาณท่ีแตกต่างกนั ผูจ้ดัท าโครงงานจึงไดท้  าการหาปริมาณความตอ้งการของ
ลูกคา้เฉลี่ย 3 ปี เพื่อน าขอ้มูลไปใช้ในการวิเคราะห์การเลือกท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้ ดว้ยวิธี
แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ แสดงดงัตารางท่ี 3.3 
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ตารางที ่3.3  ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 3 ปี พ.ศ. (2558-2560) 
 

ลูกค้า 
ปริมาณความต้องการ 

เฉลีย่(กล่อง) 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัเชียงราย 1,197,120 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัเชียงใหม่ 1,956,720 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัน่าน 732,240 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัพะเยา 633,360 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัแพร่ 812,640 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1,292,520 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัล าปาง 917,160 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัล าพูน 1,186,380 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 471,600 

 
 จากตารางท่ี 3.3 แสดงใหเ้ห็นถึงปริมาณความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 3 ปี ของแต่ละจงัหวดั
ซ่ึงพบวา่ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัเชียงใหม่มีปริมาณความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด คือ 1,956,720 กล่อง 

3.1.2  ขอ้มูลราคาค่าเช่าคลงัสินคา้ ผูจ้ดัท าโครงงานไดใ้ชข้อ้มูลราคาค่าเช่าคลงัสินคา้ พ.ศ.2559 จาก
บริษทักรณีศึกษา แสดงใหเ้ห็นดงัตารางท่ี 3.4 

 
ตารางที ่3.4  ราคาค่าเช่าคลงัสินคา้ของแต่ละจงัหวดั 
 

จังหวดั ค่าเช่าคลงัสินค้า (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 
เชียงราย 110 
เชียงใหม่ 120 
น่าน 100 
พะเยา 100 
แพร่ 110 
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ตารางที ่3.4  (ต่อ) 
 

จังหวดั ค่าเช่าคลงัสินค้า (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 
แม่ฮ่องสอน - 
ล าปาง 120 
ล าพูน 120 
อุตรดิตถ์ 100 

 
 จากตารางท่ี 3.4 แสดงใหเ้ห็นถึงราคาค่าเช่าคลงัสินคา้ของแต่ละจงัหวดัซ่ึงพบวา่ราคาค่าเช่า
แต่ละจงัหวดัมีราคาใกลเ้คียงกนัอยูท่ี่ประมาน 100 ถึง 120 บาท/ตารางเมตร/เดือน โดยในการสร้างศูนย์
กระจายสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาตอ้งใชพ้ื้นท่ี 2,500 ตารางเมตร โดยอา้งอิงบริษทักรณีศึกษา ผูจ้ดัท า
โครงงานจึงไดท้  าการหาค่าเช่าคลงัสินคา้ในการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ดงัตารางท่ี 3.5 
 
ตาราง 3.5  ราคาค่าเช่าคลงัสินคา้ในการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

จังหวดั ราคาค่าเช่าคลงัสินค้า 2,500 ตารางเมตร (บาท/ปี) 
เชียงราย 3,300,000 
เชียงใหม่ 3,600,000 
น่าน 3,000,000 
พะเยา 3,000,000 
แพร่ 3,300,000 

แม่ฮ่องสอน - 
ล าปาง 3,600,000 
ล าพูน 3,600,000 
อุตรดิตถ์ 3,000,000 
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 จากตารางท่ี 3.5 แสดงให้เห็นถึงราคาค่าเช่าคลงัสินคา้ขนาด 2,500 ตารางเมตร พบวา่ราคา
ท่ีดินของจงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง และล าพูนมีราคาสูงท่ีสุดคิดเป็น 3,600,000บาท/ปี และราคาค่าเช่า
คลงัสินคา้ของจงัหวดัน่าน พะเยา และอุตรดิตถมี์ราคาต ่าท่ีสุด คือ 3,000,000บาท/ปี 

3.1.3  ขอ้มูลค่าบริหารจดัการ ผูจ้ดัท าโครงงานไดใ้ชข้อ้มูลค่าบริหารจดัการ อา้งอิงบริษทักรณีศึกษา 
ซ่ีงค่าบริหารจดัการแต่ละจงัหวดัจะมีค่าเท่ากนัเน่ืองจากใชผู้ป้ระกอบการจากภายนอก โดยมีราคาอยูท่ี่ 
120,000 บาท/เดือน  



 
 

 
 

3.1.4  ขอ้มูลระยะทางในการขนส่ง ผูจ้ดัท าโครงงานได้ก าหนดให้พื้นท่ีสีเม็ดมะปรางของแต่ละจงัหวดัเป็นท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ และ
ปลายทางเป็นลูกคา้ในภาคเหนือ แสดงดงัตารางท่ี 3.6 

 
ตารางที ่3.6  ระยะทางจากพื้นท่ีสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ไปยงัตวัแทนจ าหน่ายในภาคเหนือ (หน่วยเป็นกิโลเมตร) 
 

ตวัแทนจ าหน่าย 
ทีต่ั้งศูนย์กระจายสินค้า 

เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน อุตรดติถ์ 

เชียงราย 89.6 285 250 158 284 502 291 296 361 

เชียงใหม่ 213 10.7 310 166 186 248 90.3 21 229 

น่าน 203 332 67.2 177 196 548 293 369 257 

พะเยา 113 172 132 18.2 153 389 150 183 235 

แพร่ 278 195 148 171 34 426 97.3 173 51.7 

แม่ฮ่องสอน - - - - - - - - - 

ล าปาง 262 109 234 156 110 340 23.9 86.9 154 

ล าพูน 220 29.2 294 206 169 263 73..5 4.2 213 

อุตรดติถ์ 323 241 194 218 80.3 471 144 219 6.6 

 
ทีม่า:  Google Map, 2561 

62 



63 

 
 

 จากตารางท่ี 3.6 แสดงให้เห็นถึงระยะทางจากพื้นท่ีสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ไปยงัตวัแทน
จ าหน่ายในภาคเหนือ โดยแสดงถึงระยะทางความสัมพนัธ์ของ 9 จงัหวดั คือ จงัหวดัเชียงราย จงัหวดั
เชียงใหม่ จงัหวดัน่าน จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงัหวดัล าปาง จงัหวดัล าพูน และ
จงัหวดัอุตรดิตถ ์

3.1.5  ขอ้มูลตน้ทุนค่าขนส่ง ผูจ้ดัท าโครงงานไดใ้ช้ขอ้มูลอตัราการส้ินเปลืองน ้ ามนัของรถแต่ละ
ประเภทจากแผนกวเิคราะห์ค่าขนส่งบริษทักรณีศึกษา แสดงดงัตารางท่ี 3.7 

ตารางที ่3.7  อตัราการส้ินเปลืองน ้ามนัของรถบรรทุกแต่ละประเภท (ลิตร/กิโลเมตร) 
 

ประเภทรถ อตัราการส้ินเปลืองน า้มัน (กิโลเมตร/ลติร) 
6 ลอ้ 9 

10 ลอ้ 7 
เทรลเลอร์ 6 

 
 จากตารางท่ี 3.7 แสดงใหเ้ห็นถึงอตัราการส้ินเปลืองน ้ ามนัของรถเทรลเลอร์ท่ีประหยดัท่ีสุด 
คือ 6 กิโลเมตรต่อลิตร ซ่ึงในการขนส่งจากโรงงานจังหวดัขอนแก่นไปยงัศูนย์กระจายสินค้าใน
ภาคเหนือจะใชร้ถเทรลเลอร์ในการขนส่งเท่านั้นเพื่อประหยดัค่าขนส่ง ผูจ้ดัท าโครงงานจึงไดใ้ช้อตัรา
การส้ินเปลืองของรถเทรลเลอร์ในการคิดอัตราค่าขนส่งเพื่อน าไปประยุกค์ใช้ในแบบจ าลองเชิง
คณิตศาสตร์ โดยผูจ้ดัท าโครงงานไดท้  าการเก็บขอ้มูลราคาน ้ ามนัจาก ปตท. โดยใชร้าคาน ้ ามนัเฉล่ียปี 
2558-2560 ซ่ึงมีราคา 24.583 บาทต่อลิตร มาใชใ้นการค านวณค่าขนส่งแสดงดงัตารางท่ี 3.8 
 



 
 

 
 

ตารางที ่3.8  ตน้ทุนค่าขนส่ง (บาท / กล่อง) 
 

ตัวแทนจ าหน่าย 
ทีต่ั้งศูนย์ 
กระจายสินค้า 

เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน อุตรดิตถ์ 

เชียงราย 0.698628 1.192375 1.103935 0.871465 1.189848 1.740702 1.207536 1.22017 1.384416 
เชียงใหม่ 1.010442 0.49926 1.255546 0.89168 0.942217 1.098881 0.700397 0.525286 1.050871 
น่าน 0.985173 1.311137 0.642027 0.919475 0.967485 1.856937 1.21259 1.404631 1.121623 
พะเยา 0.757756 0.906841 0.805767 0.518211 0.858831 1.455168 0.85125 0.934636 1.066032 
แพร่ 1.174687 0.964958 0.846196 0.904314 0.558135 1.548661 0.718085 0.909368 0.60286 

แม่ฮ่องสอน  - -  -  -  -  -  -  -  -  
ล าปาง 1.134257 0.747649 1.063506 0.866411 0.750176 1.331352 0.532614 0.691806 0.861357 
ล าพูน 1.02813 0.546006 1.215117 0.992754 0.89926 1.136784 0.657946 0.482835 1.010442 
อุตรดิตถ์ 1.288395 1.081194 0.962431 1.023076 0.675128 1.662369 0.836089 1.025603 0.488899 
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3.1.6  ขอ้มูลพิกดัท่ีตั้งของตวัแทนจ าหน่าย ผูจ้ดัท าโครงงานใช้ขอ้มูลรายช่ือตวัแทนจ าหน่ายใน
ภาคเหนือ พ.ศ.2560 จากบริษทักรณีศึกษาเพื่อหาพิกดัท่ีตั้งของตวัแทนจ าหน่าย แสดงใหเ้ห็นดงัตาราง 3.9 

 
ตารางที ่3.9  พิกดัท่ีตั้งของตวัแทนจ าหน่ายในแต่ละจงัหวดั 
 

ลูกคา้ ละติจูด ลองจิจูด 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัเชียงราย 19.988408 99.862409 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัเชียงใหม่ 18.765658 98.972156 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัน่าน 18.779388 100.77278 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัพะเยา 19.141982 99.911389 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัแพร่ 18.149904 100.09204 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 19.35008 97.965626 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัล าปาง 18.28106 99.484957 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัล าพูน 18.607105 99.024395 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 17.601375 100.12406 

 
3.2  สร้างแบบจ าลองเชิงคณติศาสตร์ในการหาท าเลทีต่ั้งของศูนย์กระจายสินค้า 
 เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทักรณีศึกษาไม่มีศูนยก์ระจายสินคา้ในภาคเหนือจึงท าให้เกิด
ค่าใชจ่้ายในการขนส่งสูงเน่ืองจากปริมาณความตอ้งการสินคา้เพิ่มข้ึน และตวัแทนจ าหน่ายแต่ละจงัหวดั
อยู่ไกลจากโรงงานผลิต ผูจ้ดัท าโครงงานจึงได้ศึกษาหาท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสร้างศูนย์
กระจายสินคา้โดยใชแ้บบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์โดยมีเป้าหมายคือตน้ทุนต ่าท่ีสุด และค านึงถึงเง่ือนไข
หรือขอ้จ ากดัท่ีมีอยู ่ในการสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์จะตอ้งประกอบดว้ย 

1. ตวัแปรตดัสินใจ (Decision Variable) คือ ส่ิงท่ีตอ้งการทราบหรือส่ิงท่ีตอ้งการหาผลลพัธ์  
2. สมการเป้าหมาย (Objective Function) คือ เกณฑ์ความตอ้งการของการแกไ้ขปัญหา หรือ หา

ค าตอบจากความสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์นั้นวา่ตอ้งการผลลพัธ์ระดบัใด เช่น สูงสุด ต ่าสุดหรือเท่ากบั
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ค่าใด ๆ โดยทัว่ไปจะมีวตัถุประสงคเ์ดียว ส าหรับปัญหาท่ีมีหลายวตัถุประสงคน์ั้น ใหเ้ลือกวตัถุประสงค์
ท่ีส าคญัท่ีสุดมาเป็นเป้าหมาย ส่วนวตัถุประสงคท่ี์เหลือน าไปเขียนเป็นเง่ือนไขแทน 

3. เง่ือนไขบงัคบั  (Constraints ) คือ สมการหรืออสมการท่ีแสดงถึงขีดจ ากดัในด้านทรัพยากร 
ความตอ้งการหรือเง่ือนไขต่าง ๆของปัญหา โดยมีความสัมพนัธ์ของตวัแปรซ่ึงเราสามารถแดสงขอ้มูล
ของขอ้จ ากดันั้นในรูปแบบความสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ท่ีเป็นสมการเชิงเส้นตรงจ านวนเง่ือนไขบงัคบั
จะข้ึนอยูก่บัสภาพของปัญหาวา่ยุง่ยากซบัซอ้นเพียงใด 

4. ขอ้จ ากดั (Restriction ) คือ ขอ้แสดงถึงกรอบของตวัแปรท่ีตอ้งตดัสินใจทุกตวัจะตอ้งไม่ติดลบ
หรือแสดงเป็นความสมพนัธ์ 

5. ค่าพารามิเตอร์ (Parameters ) คือ สัมประสิทธ์ิหรือค่าคงท่ีท่ีทราบค่า 
6. ความสัมพนัธ์ทางคณิตศาสตร์ระหวา่งตวัแปร 

 ดงันั้นแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาการเลือกท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้มี
จุดประสงคคื์อ เพื่อใหส้ามารถเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยมีตน้ทุนการด าเนินการ และตน้ทุนค่า
ขนส่งต ่าท่ีสุดโดยก าหนดตวัแปรต่าง ๆ ส าหรับการสร้างแบบจ าลองคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

เซต (Set) 
 i    คือ ศูนยก์ระจายสินคา้ ( i  = 1,2,3,…,m) 
 j   คือ ลูกคา้ ( j  = 1,2,3,…,n) 

พารามิเตอร์ (Parameters) 
 

ijC  คือ ตน้ทุนค่าขนส่งจากศูนยก์ระจายสินคา้ i  ไปยงัลูกคา้ j  
 

jD  คือ ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละจงัหวดั j  
 iF   คือ ค่าเช่าคลงัสินคา้และค่าบริหารจดัการของจงัหวดั i  
 iS   คือ ความสามารถในการจดัเก็บของศูนยก์ระจายสินคา้ i  

ตวัแปรตดัสินใจ (Decision Variable) 
  0,1iX    
 1iX   เม่ือเลือกท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดั i  
 0iX   เม่ือไม่เลือกท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดั i  
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  0,1ijY    
 1ijY   เม่ือสินคา้จากศูนยก์ระจายสินคา้ i  ถูกจดัส่งไปยงัลูกคา้ j  
 0ijY   เม่ือสินคา้จากศูนยก์ระจายสินคา้ i  ไม่จดัส่งไปยงัลูกคา้ j  

สมการเป้าหมาย (Objective Function) 

 
1 1

m n

ij j ij i i

i j

MinZ C D Y F X
 

      (3-1) 

Subject to: 

  1
m

i

i

X     ; i     (3-2) 

  1
n

ij

j

Y     ; j     (3-3) 

  
n

j ij i i

j

D Y S X   ; i     (3-4) 

   0,1iX    ; i     (3-5) 
   0,1ijY    ; ij     (3-6) 
 

 สมการท่ี (3-1) คือ สมการเป้าหมายของการตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ ท่ีท าให้ผลรวมค่าเช่า
คลงัสินคา้ ค่าบริหารจดัการและค่าขนส่งจากศูนยก์ระจายสินคา้ i  ไปยงัลูกคา้ j ต ่าท่ีสุด 

  
1 1

m n

ij j ij i i

i j

MinZ C D Y F X
 

    (3-1) 

 สมการท่ี (3-2) คือ สมการท่ีก าหนดใหผ้ลรวมของศูนยก์ระจายสินคา้ในภาคเหนือ i  สมการ
ท่ีก าหนดให้ผลรวมของศูนยก์ระจายสินคา้ในภาคเหนือ ตอ้งเท่ากบั 1 เพราะตอ้งการตั้งศูนยก์ระจาย
สินคา้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 

  1
m

i

i

X    ; i   (3-2) 

 สมการท่ี (3-3) คือ สมการท่ีก าหนดให้ลูกคา้ ( j ) ตอ้งไดรั้บสินคา้จากศูนยก์ระจายสินคา้    
( i ) และตอ้งไดรั้บเพียงแห่งเดียวเท่านั้น  

  1
n

ij

j

Y    ; j   (3-3) 
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 อสมการท่ี (3-4) คือ อสมการท่ีก าหนดให้ปริมาณความต้องการของลูกคา้ (
jD ) ตอ้งมี

จ านวนน้อยกว่าความสามารถในการจดัเก็บของศูนยก์ระจายสินคา้ ( iS ) เพื่อสามารถรองรับการส่ง
สินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ในจงัหวดัต่าง ๆ ได ้

  
n

j ij i i

j

D Y S X  ; i   (3-4) 

 สมการท่ี (3-5) คือ สมการท่ีก าหนดให้ตวัแปรตดัสินใจ ( iX ) มีค่าเท่ากบั 0 ไม่เลือก หรือ 
เท่ากบั 1 เลือก ในการตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ 

   0,1iX    ; i     (3-5) 
 สมการท่ี (3-6) คือ สมการท่ีก าหนดใหต้วัแปรตดัสินใจ (

ijY  ) มีค่าเท่ากบั 0 ไม่เลือก หรือ 
เท่ากบั 1 เลือก ในการส่งสินคา้จากศูนยก์ระจายสินคา้ ( i ) ไปยงัลูกคา้ ( j ) 

   0,1ijY    ; ij     (3-6) 
 

3.3  ศึกษาทฤษฎจุีดศูนย์ถ่วงในการหาท าเลทีต่ั้งของศูนย์กระจายสินค้า 
 วธีิจุดศูนยถ่์วงเป็นวธีิการท่ีใชเ้ลือกศูนยก์ลางการกระจายสินคา้ โดยใชก้ารค านวณท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ เพื่อหาท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้เพียงแห่งเดียวเป็นศูนยก์ลางของปริมาณอุปสงค ์และ
ปริมาณอุปทาน โดยใชสู้ตรดงัต่อไปน้ี 
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 โดยก าหนดตวัแปรดงัต่อไปน้ี  
 

jX  คือ พิกดัละติจูดของลูกคา้ j  
 

jY    คือ พิกดัลองจิจูดของลูกคา้ j  
 iD   คือ ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ 
 n     คือ จ านวนลูกคา้ 



 

 
บทที ่4 

ผลการด าเนินงานวจิยั 
 

 จากบทท่ี 3 ท่ีได้ท  าการศึกษาสภาพทัว่ไปและเก็บรวบรวมขอ้มูลการขนส่งปัจจุบนัของ
บริษทักรณีศึกษาในภาคเหนือ เพื่อสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ และศึกษาทฤษฎีจุดศูนยถ่์วงในการ
หาท าเลท่ีตั้ งของศูนย์กระจายสินค้า ในบทน้ีจะเป็นการน าข้อมูลมาประยุกต์ใช้กบัแบบจ าลองเชิง
คณิตศาสตร์ท่ีสร้างไวใ้นบทท่ี 3 มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม  Excel Solver และประยุกต์ใช้วิธี
จุดศูนยถ่์วง เพื่อน าผลของทั้ง 2 วิธีมาเปรียบเทียบผลลพัธ์และหาท่ีตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสร้างศูนย์
กระจายสินคา้ในภาคเหนือ 
 
4.1  ประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงคณติศาสตร์กบัปัญหาบริษัทกรณศึีกษา 
 จากแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในบทท่ี 3 ทางผูจ้ดัท าโครงงานไดก้ าหนดเซต พารามิเตอร์ 
ตวัแปรตดัสินใจ สมการเป้าหมายและสมการเง่ือนไข เพื่อน ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรม  Excel 
Solver ในการหาจงัหวดัในการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีท าให้ค่าขนส่งต ่าท่ีสุด โดยค่าต่างๆท่ีใชต้ั้งค่า
ในโปรแกรม Excel Solver เพื่อประมวลผล มีดงัน้ี 

4.1.1  เซต (Set)  
4.1.1.1 i  คือ ศูนย์กระจายสินค้า ( i  = 1, 2, 3,…, m) ซ่ึงประกอบไปด้วย 9 จังหวดัใน

ภาคเหนือแสดงขอ้มูลดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1  จงัหวดัท่ีสามารถสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ไดใ้นภาคเหนือ 
 

จังหวดัทีส่ามารถสร้างศูนย์กระจายสินค้า 
ได้ในภาคเหนือ ( i ) 

รายช่ือจังหวดั 

1 เชียงราย 
2 เชียงใหม่ 
3 น่าน 
4 พะเยา 
5 แพร่ 
6 แม่ฮ่องสอน 
7 ล าปาง 
8 ล าพูน 
9 อุตรดิตถ์ 

 
4.1.1.2  j  คือ ลูกคา้ ( j = 1, 2, 3,…, n) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 9 จงัหวดัในภาคเหนือดงัตารางท่ี 4.2 

ตารางที ่4.2  ลูกคา้ในภาคเหนือ 
 

ลูกค้าในภาคเหนือ ( j ) รายช่ือจังหวดั 
1 เชียงราย 
2 เชียงใหม ่
3 น่าน 
4 พะเยา 
5 แพร่ 
6 แม่ฮ่องสอน 
7 ล าปาง 
8 ล าพูน 
9 อุตรดิตถ์ 



 
 

4.1.2  พารามิเตอร์ (Parameter) 
4.1.2.1  ijC  คือ ตน้ทุนค่าขนส่งจากศูนยก์ระจายสินคา้ i  ไปยงัลูกคา้ j  แสดงดงัตารางท่ี 4.3 
 

ตารางที ่4.3  ค่าขนส่งจากศูนยก์ระจายสินคา้ (บาท/กล่อง) 
 

ตัวแทนจ าหน่าย 
ศูนย์กระจาย 
สินค้า 

เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน อุตรดิตถ์ 

เชียงราย 0.698628 1.192375 1.103935 0.871465 1.189848 1.740702 1.207536 1.22017 1.384416 
เชียงใหม่ 1.010442 0.49926 1.255546 0.89168 0.942217 1.098881 0.700397 0.525286 1.050871 
น่าน 0.985173 1.311137 0.642027 0.919475 0.967485 1.856937 1.21259 1.404631 1.121623 
พะเยา 0.757756 0.906841 0.805767 0.518211 0.858831 1.455168 0.85125 0.934636 1.066032 
แพร่ 1.174687 0.964958 0.846196 0.904314 0.558135 1.548661 0.718085 0.909368 0.60286 

แม่ฮ่องสอน  - -  -  -  -  -  -  -  -  
ล าปาง 1.134257 0.747649 1.063506 0.866411 0.750176 1.331352 0.532614 0.691806 0.861357 
ล าพูน 1.02813 0.546006 1.215117 0.992754 0.89926 1.136784 0.657946 0.482835 1.010442 

อุตรดิตถ์ 1.288395 1.081194 0.962431 1.023076 0.675128 1.662369 0.836089 1.025603 0.488899 
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4.1.2.2  
jD คือ ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละจงัหวดั โดยผูจ้ดัท าโครงงานได้ใช้

ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ของแต่ละจงัหวดั แสดงดงัตารางท่ี 4.4 
 

ตารางที ่4.4  ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ 
 

ลูกค้า 
ปริมาณความต้องการ 

เฉลีย่(กล่อง) 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัเชียงราย 1,197,120 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัเชียงใหม่ 1,956,720 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัน่าน 732,240 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัพะเยา 633,360 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัแพร่ 812,640 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 1,292,520 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัล าปาง 917,160 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัล าพูน 1,186,380 
ตวัแทนจ าหน่ายจงัหวดัอุตรดิตถ ์ 471,600 

 
4.1.2.3  iF   คือ ค่าเช่าคลงัสินคา้และค่าบริหารจดัการของจงัหวดั i  ผูจ้ดัท าโครงงานได้ใช้

ขอ้มูลราคาค่าเช่าคลงัสินคา้และค่าบริหารจดัการจากบริษทักรณีศึกษา พ.ศ.2559 โดยในการสร้างศูนย์
กระจายสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาตอ้งใชพ้ื้นท่ี 2,500 ตารางเมตร แสดงดงัตารางท่ี 4.5 

 
ตารางที ่4.5  ค่าเช่าคลงัสินคา้และค่าบริหารแต่ละจงัหวดั (บาท/ปี) 
 

จังหวดั 
ค่าเช่าคลงัสินค้า 

(บาท/ปี) 
ค่าบริหารจัดการ (บาท/

ปี) 
iF  

(บาท/ปี) 
เชียงราย 3,000,000 1,440,000 4,440,000 

เชียงใหม่ 3,600,000 1,440,000 5,040,000 
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ตารางที ่4.5  ค่าเช่าคลงัสินคา้และค่าบริหารแต่ละจงัหวดั (ต่อ) 
 

จังหวดั 
ค่าเช่าคลงัสินค้า 

(บาท/ปี) 
ค่าบริหารจัดการ 

(บาท/ปี) 
iF  

(บาท/ปี) 
น่าน 3,000,000 1,440,000 4,440,000 
พะเยา 3,000,000 1,440,000 4,440,000 
แพร่ 3,300,000 1,440,000 4,740,000 

แม่ฮ่องสอน - - - 
ล าปาง 3,600,000 1,440,000 5,040,000 
ล าพูน 3,600,000 1,440,000 5,040,000 
อุตรดิตถ์ 3,000,000 1,440,000 4,440,000 

 
4.1.2.4  iS   คือ ความสามารถในการจดัเก็บของศูนยก์ระจายสินคา้ i  โดยผูจ้ดัท าโครงงานได้

ก าหนดให้ความสามารถในการจดัเก็บสินคา้ของศูนยก์ระจายสินคา้มีค่ามาก เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

4.1.3  ตวัแปรตดัสินใจ (Decision Variable) 
4.1.3.1   0,1iX   โดย iX  มีค่าเป็น 1 เม่ือมีการเลือกสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดันั้น 

และจะมีค่าเป็น 0 เม่ือไม่สร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดันั้น 
4.1.3.2   0,1ijY   โดย ijY  มีค่าเป็น 1 เม่ือมีการส่งสินคา้จากศูนยก์ระจายสินคา้ i  ไปยงั

ลูกคา้ j  และจะมีค่าเป็น 0 เม่ือไม่มีการส่ง 
 โดยผูจ้ดัท าโครงงานไดท้ าการใช ้Excel Solver ในการประมวลผลโปรแกรมเพื่อหาค าตอบ
ท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินการ ดงัน้ี 
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1. ตั้งค่าพารามิเตอร์ โดยตั้งค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.1  ค่า  ijC  เน่ืองจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไม่มีพื้นท่ีท่ีสามารถสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ไดจึ้ง

ไม่สามารถน ามาคิดค่าขนส่งได ้แต่ในการประมวลผลแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ดว้ย Excel Solver  
จ  าเป็นตอ้ง ใส่ค่าของ 

ijC  ใหค้รบทุกตวัผูจ้ดัท าโครงงานจึงไดก้ าหนดค่าขนส่งจงัหวดัแม่ฮ่องสอนใหมี้
ค่าขนส่งโดยคิดจากอ าเภอเมือง แม่ฮ่องสอนแสดงดงัภาพท่ี 4.1 

 

 
 
ภาพ 4.1  การตั้งค่า ijC  

 
1.2  ค่า  jD  ดงัภาพท่ี 4.2 

 
 
ภาพที ่4.2  การตั้งค่า jD  
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1.3  ค่า  iS  ดงัภาพท่ี 4.3 

 
 

ภาพที ่4.3  การตั้งค่า iS  
 

1.4  ค่า  iF  โดยผูจ้ดัท าโครงงานไดก้ าหนดค่าเช่าคลงัสินคา้และค่าบริหารจดัการของ
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนใหมี้ค่าสูง เน่ืองจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไม่มีพื้นท่ีท่ีสามารถสร้างศูนยก์ระจายสินคา้
ได ้ดงัภาพท่ี 4.4 

 

 
 
ภาพที ่4.4  การตั้งค่า iF  
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1. ตั้งค่าตวัแปรตดัสินใจ  ท าการตั้งค่าตวัแปรตดัสินใจต่างๆ ดงัน้ี 
1.1 ค่า iX  ดงัภาพท่ี 4.5 
 

 
 

ภาพที ่4.5  การตั้งค่า iX  
 

1.2  ค่า ijY  ดงัภาพท่ี 4.6 
 

 
 
ภาพที ่4.6  การตั้งค่า ijY  
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2. ตั้งค่า Target Cell เป็นเซลลผ์ลลพัธ์ท่ีตอ้งการสอดคลอ้งกบัสมการเป้าหมาย 

คือ
1 1

m n

ij j ij i i

i j

MinZ C D Y L X
 

    

โดยใชสู้ตร(SUMPRODUCT(B3:J3,B14:J14,B17:J17)+M3*
S3)+(SUMPRODUCT(B4:J4,B14:J14,B18:J18)+M4*S4)+(SUMPRODUCT(B5:J5,B19:J19,B14:J14
)+M5*S5)+(SUMPRODUCT(B6:J6,B20:J20,B14:J14)+M6*S6)+(SUMPRODUCT(B7:J7,B21:J21,B
14:J14)+M7*S7)+(SUMPRODUCT(B8:J8,B22:J22,B14:J14)+M8*S8)+(SUMPRODUCT(B9:J9,B14
:J14,B23:J23)+M9*S9)+(SUMPRODUCT(B10:J10,B14:J14,B24:J24)+M10*S10)+(SUMPRODUCT
(B11:J11,B14:J14,B25:J25)+M11*S11) แสดงดงัภาพท่ี 4.7 
 

 
 

ภาพที ่4.7  การตั้งค่า Target Cell 
 
3. ตั้งค่าเง่ือนไขและสมการต่างๆใน Solver Parameters  เพื่อให้โปรแกรมประมวลผล โดยตั้งค่า Set 
Objective เป็น $T$21 เพื่อหาค่า Min หรือค่าท่ีน้อยท่ีสุด ตั้ งค่า By Changing Variable Cells เป็น 
$B$17:$J$25,$S$3:$S$11 และตั้งค่า Subject to the Constraints ต่างๆตามแบบจ าลอง แสดงดงัภาพท่ี 4.8 
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ภาพที ่4.8  การตั้งค่า Solver Parameters 
 
จากภาพท่ี 4.8 แสดงใหเ้ห็นถึงเง่ือนไขต่างๆสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
 เง่ือนไขท่ี 1  เป็นเง่ือนไขท่ีบงัคบัใหค้่าของ ijY  มีค่าเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น หรือเรียกวา่ 
binary  
 เง่ือนไขท่ี 2 เป็นเง่ือนไขท่ีบงัคบัให้ลูกคา้ j  ตอ้งไดรั้บสินคา้จากศูนยก์ระจายสินคา้ i  และ
ตอ้งไดรั้บเพียงแห่งเดียวเท่านั้น 
 เง่ือนไขท่ี 3 เป็นเง่ือนไขท่ีบงัคบัปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ jD  ตอ้งมีจ านวนนอ้ยกวา่
ความสามารถในการจดัเก็บของศูนยก์ระจายสินคา้ iS    เพื่อสามารถรองรับการส่งสินคา้ให้แก่ลูกคา้ใน
จงัหวดัต่าง ๆ ได ้
 เง่ือนไขท่ี 4 เป็นเง่ือนไขท่ีบงัคบัให้ผลรวมของศูนยก์ระจายสินคา้ในภาคเหนือ  i ต้อง
เท่ากบั 1 เพราะตอ้งการตั้งศูนยก์ระจายสินคา้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น 
 เง่ือนไขท่ี 5 เป็นเง่ือนไขท่ีบงัคบัใหค้่าของ iX  มีค่าเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น หรือเรียกวา่ binary 

 
4.2  การประมวลผลโดยแบบจ าลองเชิงคณติศาสตร์ 
 จากการน าขอ้มูลตน้ทุนค่าขนส่ง ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย 3 ปี (พ.ศ.2558-
2560)  และราคาท่ีดินของแต่ละจงัหวดัมาประมวลผลโดยโปรแกรม Excel Solver เพื่อหาค าตอบของ
แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ในการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ในภาคเหนือ โดยหลงัการประมวลผลแสดง
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ขอ้ความว่า Solver  found  a solution. All  constraints  and  Optimality conditions are satisfied ดงัภาพ
ท่ี 4.9 และสามารถแสดงค าตอบของค่า iX  ไดด้งัภาพท่ี 4.10 และค่า ijY ไดด้งัภาพท่ี 4.11 
 

 
 

ภาพที ่4.9  ผลจาก Excel Solver 
 

 
 

ภาพที ่4.10  ผลลพัธ์ค่า iX  จากการประมวลผล 
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ภาพที ่4.11  ผลลพัธ์ค่า ijY  จากการประมวลผล 
 
 จากภาพท่ี 4.10 พบว่า iX  มีค่าเท่ากับ 1 ท่ีจังหวดัเชียงใหม่แสดงให้เห็นว่าจังหวัดท่ี
เหมาะสมส าหรับการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ในภาคเหนือท่ีสุด คือ จงัหวดัเชียงใหม่ ส่งผลให้ค่า ijY  
แสดงผลดงัภาพท่ี 4.11 แสดงให้เห็นถึงสินคา้ถูกจดัส่งจากศูนยก์ระจายสินคา้ไปยงัตวัแทนจ าหน่าย
จงัหวดัต่าง ๆ จากจงัหวดัเชียงใหม่  



 
 

 
 
ภาพที ่4.12  การประมวลผลโดยโปรแกรม Excel Solver 
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4.3  ประยุกต์ใช้วธีิจุดศูนย์ถ่วงกบัปัญหาบริษัทกรณศึีกษา 
 วธีิจุดศูนยถ่์วงเป็นวธีิท่ีใชห้าท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้เพียงแห่งเดียวท่ีเป็นศูนยก์ลางของปริมาณอุปสงคแ์ละปริมาณอุปทาน โดยใน
การหาพิกดัท่ีตั้งของตวัแทนจ าหน่ายในแต่ละจงัหวดั ผูจ้ดัท าโครงงานไดใ้ชข้อ้มูลรายช่ือตวัแทนจ าหน่ายในภาคเหนือ พ.ศ. 2560 จากบริษทักรณีศึกษา 
โดยอา้งอิงขอ้มูลต าแหน่งท่ีตั้งพิกดัละติจูด ลองจิจูด จาก Google Map และปริมาณความตอ้งการเฉล่ีย 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) จากนั้นค านวนหาท าเลท่ีตั้ง
ดว้ยวธีิจุดศูนยถ่์วง โดยใชข้อ้มูลและสูตรดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.6  ขอ้มูลพิกดัละติจูด ลองจิจูดและปริมาณความตอ้งการเฉล่ีย 3 ปี 
 

ตวัแทนจ าหน่าย 
ละติจูด ลองจิจูด ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ (

j
D  ) พิกดั X  

( 𝑋 𝐷𝑗  ) 
พิกดั Y  
(𝑌 𝐷𝑗  ) 

จงัหวดัเชียงราย 19.988408 99.862409 1,197,120 25,835,417.10816 129,074,160.88068 

จงัหวดัเชียงใหม่ 18.765658 98.972156 1,956,720 36,719,138.32176 193,660,797.08832 
จงัหวดัน่าน 18.779388 100.77278 732,240 22,481,180.96256 120,637,110.39360 
จงัหวดัพะเยา 19.141982 99.911389 633,360 17,556,260.21112 91,634,729.53524 
จงัหวดัแพร่ 18.149904 100.09204 812,640 11,495,423.19744 63,394,294.45440 
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 19.35008 97.965626 1,292,520 15,724,649.01120 79,610,786.31264 
จงัหวดัล าปาง 18.28106 99.484957 917,160 13,386,123.37440 72,846,864.91368 
จงัหวดัล าพนู 18.607105 99.024395 1,186,380 8,775,110.71800 46,699,904.68200 
จงัหวดัอตุรดิตถ ์ 17.601375 100.12406 471,600 20,881,919.27250 118,785,182.30280 

รวม 9,199,740 172,855,222.17714 916,343,830.56336 
                                                   พิกดั X ,Y  18.78914 99.60541 
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สูตรค านวนจุดศูนยถ่์วง 

1

1

n

j j

j

n

j

j

X D

X

D










 

1

1

n

j j

j

n

j

j

Y D

Y

D










 

โดยก าหนดตวัแปรดงัต่อไปน้ี   

jX  คือ พิกดัละติจูดของลูกคา้ j   

jY   คือ พิกดัลองจิจูดของลูกคา้  j  

iD  คือ ปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ 
n    คือ จ านวนลูกคา้ 
 
จากสูตรสามารถแทนค่าในสมการได ้ดงัน้ี 
 

19.988408(1,197,120) 18.765658(1,956,720) 18.779388(732,240) ... 17.601375(471,600)

1,197,120 1,956,720 732,240 ... 471,600
X

   

   
  

172,855,222.17714

9,199,740
X=     18.78914  

99.862409(1,197,120) 98.972156(1,956,720) 100.77278(732,240) ... 100.12406(471,600)

1,197,120 1,956,720 732,240 ... 471,600
Y

   

   
  

916,343,830.56336

9,199,740
Y   99.60541 

 
 สรุปพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากการค านวณด้วยวิธีจุดศูนยถ่์วงในการสร้างศูนยก์ระจาย
สินคา้ในภาคเหนือ คือ ท่ีพิกดั X ,Y  (18.78914 , 99.60541 ) ซ่ึงพบวา่พิกดัน้ีอยู ่ณ บริเวณอ าเภอแจห่้ม 
จงัหวดัล าปางแสดงใหเ้ห็นดงัภาพท่ี 4.13 
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ภาพที ่4.13  พื้นท่ีตั้งอ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง 
 
 จากภาพท่ี 4.13 จะเห็นไดว้า่จากการค านวณหาท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ในภาคเหนืออยู่
ท่ีบริเวณอ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง.อา้งอิงจาก Google Map ซ่ึงพบวา่เป็นพื้นท่ีท่ีไม่สามารถน ามาเป็น
ท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้ไดเ้น่ืองจากไม่อยู่ในพื้นท่ีสีเม็ดมะปราง ผูจ้ดัท าโครงงานจึงไดท้  าการหา
พื้นท่ีท่ีสามารถสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ไดโ้ดยท่ีอยู่ใกลอ้  าเภอแจห่้มจงัหวดัล าปางซ่ึงประกอบดว้ย 4 
พื้นท่ี คือ  1. อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 2. อ  าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน 3.อ  าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 
4. อ  าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา โดยมีระยะทางห่างจากอ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง 101 กิโลเมตร 144 
กิโลเมตร 162 กิโลเมตร และ 122 กิโลเมตร ตามล าดบั ซ่ึงพบว่าพื้นท่ีท่ีอยู่ใกลม้ากท่ีสุดและสามารถ
สร้างศูนยก์ระจายสินคา้ได ้คือ พื้นท่ีท่ีจงัหวดัล าปางบริเวณอ าเภอเกาะคา ซ่ึงมีพื้นท่ีท่ีห่างจากอ าเภอแจ้
ห่มเพียง 101 กิโลเมตร 
 
4.4  เปรียบเทยีบผลลพัธ์ระหว่างวธีิแบบจ าลองเชิงคณติศาสตร์กบัวธีิจุดศูนย์ถ่วง 
 จากการประมวลผลการเลือกท าเลท่ีตั้งของทั้ง 2 วิธีพบว่าผลลพัธ์ของวิธีแบบจ าลองเชิง
คณิตศาสตร์ คือ เลือกสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ และวิธีจุดศูนยถ่์วงคือ
เลือกสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ผูจ้ดัท าโครงงานจึงไดท้  าการคิดตน้ทุนค่า
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ขนส่งของทั้ง 2 วิธีเพื่อเปรียบเทียบผลลพัธ์ โดยใชข้อ้มูลความตอ้งการปี พ.ศ. 2560 ในการเปรียบเทียบ
ผลลพัธ์ 

4.4.1  เปรียบเทียบผลลพัธ์ตน้ทุนค่าขนส่งจากศูนยก์ระจายสินคา้จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดั
ล าปางไปยงัตวัแทนจ าหน่ายแต่ละจงัหวดั แสดงดงัตารางท่ี 4.7 และ 4.8  



 
 

ตารางที ่4.7  ตน้ทุนค่าขนส่งจากศูนยก์ระจายสินคา้สินคา้จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 
ตวัแทน
จ าหน่าย 

ประเภทรถ 6 ล้อ ประเภทรถ 10 ล้อ ประเภทรถเทรลเลอร์ 
ต้นทุนรวม 
(บาท) 

จ านวน 
(กล่อง) 

ต้นทุน  
(บาท/
กล่อง) 

ต้นทุน (บาท) 
จ านวน 
(กล่อง) 

ต้นทุน  
(บาท/
กล่อง) 

ต้นทุน 
(บาท) 

จ านวน 
(กล่อง) 

ต้นทุน  
(บาท/
กล่อง) 

ต้นทุน 
(บาท) 

จงัหวดั
เชียงราย 

633,600 2.082 1,319,028.089 455,760 1.560 709,126.991 142,560 0.719 102,480.720 2,132,280.997 

จงัหวดั
เชียงใหม่ 

1,062,720 1.226 1,302,488.492 733,320 0.826 605,474.291 241,560 0.252 60,837.394 1,968,800.177 

จงัหวดัน่าน 392,400 2.486 975,543.944 302,400 1.906 576,396.000 39,600 0.939 37,199.667 159,139.611 
จงัหวดัพะเยา 313,920 1.884 591,382.164 261,360 1.390 362,313.411 33,660 0.611 20,562.718 975,201.748 
จงัหวดัแพร่ 445,680 1.964 875,261.873 322,920 1.458 470,965.151 49,500 0.655 32,399.750 1,378,626.775 
จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

707,760 2.263 1,601,583.332 511,920 1.715 861,184.869 108,900 0.818 89,040.692 2,568,440.198 

จงัหวดัล าปาง 466,560 1.561 728,228.664 351,000 1.113 390,663.325 89,100 0.435 38,732.153 1,157,624.142 
จงัหวดัล าพูน 671,040 1.269 851,546.653 476,280 0.863 410,954.670 124,740 0.276 34,367.455 1,296,868.768 
จงัหวดั
อุตรดติถ์ 

281,520 2.145 603,852.146 225,720 1.614 364,239.527 7,920 0.753 59,66.273 974,057.946 

ต้นทุนรวมทั้งหมด (บาท) 14,041,040.36 
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ตารางที ่4.8  ตน้ทุนค่าขนส่งจากศูนยก์ระจายสินคา้จงัหวดัล าปาง 
 

 
ตวัแทน
จ าหน่าย 

ประเภทรถ 6 ล้อ ประเภทรถ 10 ล้อ ประเภทรถเทรลเลอร์ 
ต้นทุนรวม 
(บาท) 

จ านวน 
(กล่อง) 

ต้นทุน  
(บาท/
กล่อง) 

ต้นทุน (บาท) 
จ านวน 
(กล่อง) 

ต้นทุน  
(บาท/
กล่อง) 

ต้นทุน (บาท) 
จ านวน 
(กล่อง) 

ต้นทุน  
(บาท/
กล่อง) 

ต้นทุน 
(บาท) 

จงัหวดั
เชียงราย 

633,600 2.431 1,540,501.600 455,760 1.859 847,323.551 142,560 0.910 129,661.560 2,517,486.711 

จงัหวดั
เชียงใหม่ 

1062,720 1.640 1,742,436.040 733,320 1.181 865,687.170 241,560 0.478 115,383.737 2,723,506.947 

จงัหวดัน่าน 392,400 2.360 925,967.111 302,400 1.798 543,648.000 39,600 0.870 34,470.667 1,504,085.778 
จงัหวดัพะเยา 313,920 1.968 617,823.142 261,360 1.462 382,125.951 33,660 0.657 22,109.152 1,022,058.245 
จงัหวดัแพร่ 445,680 1.644 732,614.011 322,920 1.184 382,374.014 49,500 0.480 23,757.917 1,138,745.942 
จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน 

707,760 2.777 1,965,225.614 511,920 2.155 1,103,262.763 108,900 1.098 119,560.008 3,188,048.386 

จงัหวดัล าปาง 466,560 1.290 601,690.392 351,000 0.881 309,066.225 89,100 0.287 25,551.083 936,3007.700 
จงัหวดัล าพูน 671,040 1.547 1,037,782.104 476,280 1.101 524,254.563 124,740 0.427 53,250.761 1,615,287.427 
จงัหวดั
อุตรดติถ์ 

281,520 2.103 597,996.157 225,720 1.578 356,091.513 7,920 0.730 5,784.340 953,872.101 

ต้นทุนรวมทั้งหมด (บาท) 15,599,399.14 
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 จากตารางท่ี 4.7 และ 4.8 จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนค่าขนส่งเม่ือสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดั
เชียงใหม่มีค่าเท่ากบั 14,041,040.36 บาทและจงัหวดัล าปางมีค่าเท่ากบั 15,599,399.14 บาท ซ่ึงเม่ือน า
ตน้ทุนค่าขนส่งจากการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มาเปรียบเทียบกบัจงัหวดัล าปาง
พบวา่ การสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มีตน้ทุนค่าขนส่งต ่ากวา่การสร้างท่ีจงัหวดัล าปาง
ถึง 1,558,358.78 บาท 

4.4.2  เปรียบเทียบผลลพัธ์ตน้ทุนค่าขนส่งจากโรงงานจงัหวดัขอนแก่นไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้
จงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัล าปาง โดยการขนส่งจากโรงงานขอนแก่นไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้จะใชร้ถ
เทรลเลอร์ในการขนส่งเท่านั้น แสดงดงัตารางท่ี 4.9 

 
ตารางที ่4.9  ตน้ทุนค่าขนส่งจากโรงงานจงัหวดัขอนแก่นไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้ 
 

ศูนย์กระจายสินค้า จ านวน (กล่อง) 
ต้นทุน 

(บาท/กล่อง) 
ต้นทุนรวม (บาท) 

จังหวดัเชียงใหม่ 9,453,420 1.727 16,328,928.970 
จังหวดัล าปาง 3,453,420 1.629 15,395,149.11 

 
 จากตารางท่ี 4.9 จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนค่าขนส่งจากโรงงานจงัหวดัของแก่นไปยงัศูนยก์ระจาย
สินคา้อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าเท่ากบั 16,328,928.970 บาท และตน้ทุนค่าขนส่งค่าขนส่งไป
ยงัอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปางมีค่าเท่ากบั 15,395,149.108 บาท 

4.4.3  เปรียบเทียบตน้ทุนค่าขนส่งรวมเม่ือสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดั
ล าปางแสดงดงัตารางท่ี 4.10 

 
ตารางที ่4.10  ตน้ทุนค่าขนส่งรวมเม่ือสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัล าปาง 
 

ศูนย์กระจายสินค้า ต้นทุนค่าขนส่ง (บาท) 

จงัหวดัเชียงใหม่ 30,369,969.33 

จงัหวดัล าปาง 30,994,548.25 
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 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ตน้ทุนค่าขนส่งรวมเม่ือสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มี
ค่าเท่ากับ 30,369,969.33 บาท และต้นทุนค่าขนส่งรวมท่ีเ ม่ือสร้างท่ีจังหวัดล าปางมีค่าเท่ากับ 
30,994,548.25 บาท ซ่ึงพบว่าตน้ทุนรวมค่าขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่ต ่ากว่าตน้ทุนรวมค่าขนส่งจงัหวดั
ล าปางถึง 624,578.92 บาท  ท าให้ทราบถึงผลลพัธ์จากการประมวลผลของทั้ง 2 วิธีวา่ ผลลพัธ์ท่ีไดจ้าก
การประมวลผลดว้ยวธีิแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ดีกวา่วธีิจุดศูนยถ่์วง 

 
4.5  เปรียบเทยีบต้นทุนก่อน - หลงัการศึกษา 
 จากการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีได้จากการประมวลผลพบว่าควรเลือกสร้างศูนยก์ระจาย
สินคา้ท่ีอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่มากกว่าอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ผูจ้ดัท าโครงงานจึงไดน้ า
ตน้ทุนค่าขนส่งรวมจงัหวดัเชียงใหม่มาเปรียบเทียบกบัตน้ทุนค่าขนส่งก่อนการด าเนินโครงงาน (จงัหวดั
ขอนแก่น) แสดงดงัตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11  เปรียบเทียบตน้ทุนก่อน-หลงัการด าเนินโครงงาน 
 

ต้นทุนค่าขนส่งรวม (บาท) 

ก่อนการด าเนินโครงงาน 
(จังหวดัขอนแก่น) 

หลงัการด าเนินโครงงาน 
(จังหวดัเชียงใหม่) 

31,849,362.326 30,369,969.33 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่าเม่ือสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่สามารถประหยดัค่า
ขนส่งจากเดิม 31,849,362.326 บาท เป็น 30,369,969.33 บาท ซ่ึงประหยดัไดถึ้ง 1,479,392.996 บาท คิด
เป็น 4.64% จากตน้ทุนค่าขนส่งเดิม 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินโครงงาน และข้อเสนอแนะ 

 
 จากบทท่ี 4 เป็นผลการด าเนินงานวิจยัท่ีไดป้ระยุกตใ์ชแ้บบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ และวิธี
จุดศูนยถ่์วงในการเลือกท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้ในภาคเหนือ และเปรียบเทียบตน้ทุนค่าขนส่ง
ของทั้ง 2 วิธี พบว่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลดว้ยวิธีแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ดีกวา่การใชว้ิธี
จุดศูนยถ่์วง จากนั้นจึงเปรียบเทียบตน้ทุนค่าขนส่งจากการประมวลดว้ยวิธีแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์
กบัตน้ทุนก่อนการจดัท าโครงงาน โดยใชข้อ้มูลความตอ้งการของ พ.ศ.2560 ในบทน้ีผูจ้ดัท าโครงงาน
ไดท้  าการสรุปผลการเลือกท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้ในภาคเหนือ โดยค านึงถึงความตอ้งการของ
แต่ละจงัหวดัในการกระจายสินคา้ท่ีท าใหเ้กิดตน้ทุนค่าขนส่งท่ีต ่าท่ีสุด สามารถสรุปผลได ้ดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการจัดท าโครงงาน 

5.1.1  ผลการวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ 
 จากการประยุกตใ์ช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ในการหาท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้
ในภาคเหนือของบริษทักรณีศึกษาโดยให้เกิดตน้ทุนค่าขนส่งตั้งแต่โรงงานผลิตจงัหวดัขอนแก่นไปยงั
ศูนย์กระจายสินค้า และกระจายสินค้าไปยงัตวัแทนจ าหน่าย 9 จงัหวดัต ่าท่ีสุด โดยใช้ข้อมูลความ
ตอ้งการเฉล่ีย 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ราคาท่ีดินสีเมด็มะปรางในแต่ละจงัหวดั และตน้ทุนค่าขนส่ง (บาท/
กล่อง) ของประเภทรถเทรลเลอร์ ในการประมวลผลด้วยโปรแกรม Excel Solver พบว่าผลลพัธ์ของ
ต าแหน่งท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรตั้งท่ี อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

5.1.2  ผลการวเิคราะห์ดว้ยวธีิจุดศูนยถ่์วง 
 จากการประยุกตใ์ช้วิธีจุดศูนยถ่์วงในการหาท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้ในภาคเหนือ
ของบริษทักรณีศึกษา โดยใชข้อ้มูลความตอ้งการประกอบกบัพิกดัท่ีตั้งละติจูด และลองจิจูดของลูกคา้
ในการประมวลผลพบวา่พื้นท่ีท่ีไดจ้ากการประมวลผลอยูท่ี่บริเวณ อ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปางซ่ึงเป็น
พื้นท่ีท่ีไม่สามารถสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ได ้ผูจ้ยัจึงไดท้  าการศึกษาพื้นท่ีท่ีสามารถสร้างศูนยก์ระจาย
สินคา้ท่ีอยูใ่กล ้อ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปางซ่ึงประกอบดว้ย 4 พื้นท่ี คือ  1. อ  าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
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2. อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน 3.อ  าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 4. อ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา โดยมี
ระยะทางห่างจากอ าเภอแจ้ห่ม จงัหวดัล าปาง 101 กิโลเมตร 144 กิโลเมตร 162 กิโลเมตร และ 122 
กิโลเมตร ตามล าดบั ซ่ึงพบว่าพื้นท่ีท่ีอยู่ใกลอ้  าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปางมากท่ีสุดอยู่ ณ บริเวณอ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปางซ่ึงมีระยะห่างจากอ าเภอแจห่้มเพียง 101 กิโลเมตร จึงสามารถสรุปไดว้่าผลการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีจุดศูนย์ถ่วงในการหาท าเลท่ีตั้ งของศูนย์กระจายสินค้าในภาคเหนือของบริษัท
กรณีศึกษาอยูท่ี่บริเวณอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 

5.1.3  เปรียบเทียบผลลพัธ์ระหวา่งวธีิแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์กบัวธีิจุดศูนยถ่์วง 
 จากการประมวลผลการเลือกท าเลท่ีตั้งของทั้ง 2 วิธีพบว่าผลลพัธ์ของวิธีแบบจ าลองเชิง
คณิตศาสตร์ คือ เลือกสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ และวิธีจุดศูนยถ่์วง คือ 
เลือกสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ผูจ้ดัท าโครงงานจึงไดท้  าการคิดตน้ทุนค่า
ขนส่งของทั้ง 2 วิธีเพื่อเปรียบเทียบผลลพัธ์ โดยใชข้อ้มูลความตอ้งการปี พ.ศ.2560 พบวา่เม่ือสร้างศูนย์
กระจายสินคา้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่จะท าให้มีตน้ทุนค่าขนส่งเท่ากบั 30,369,969.33 บาท และตน้ทุนค่า
ขนส่งเม่ือสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดัล าปางมีค่าเท่ากบั 30,994,548.25 บาท ซ่ึงพบว่าตน้ทุนค่า
ขนส่งเม่ือสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ต ่ากวา่ตน้ทุนค่าขนส่งเม่ือสร้างท่ีจงัหวดัล าปางถึง 
624,578.92 บาท  ท าให้ทราบถึงผลลัพธ์จากการประมวลผลของทั้ง 2 วิธีว่า ผลลัพธ์ท่ีได้จากการ
ประมวลผลดว้ยวธีิแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์เหมาะสมกวา่วธีิจุดศูนยถ่์วง หรือสามารถสรุปไดว้า่พื้นท่ี
เหมาะสมส าหรับการสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ในภาคเหนือ คือ อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ 

5.1.4 เปรียบเทียบรูปแบบการกระจายสินคา้ 
 ปัจจุบนัรูปแบบการกระจายสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา คือ ขนส่งจากตน้ทางโรงงานผลิต
จงัหวดัขอนแก่นไปยงัตวัแทนจ าหน่ายทั้ง 9 จงัหวดัโดยตรง ท าใหเ้กิดตน้ทุนค่าขนส่งท่ีสูงเน่ืองจากการ
ขนส่งไม่สามารถขนส่งดว้ยรถเทรลเลอร์ไดเ้พียงชนิดเดียวเพราะข้ึนอยู่กบัปริมาณความตอ้งการของ
ลูกค้า แต่ข้อก าหนดของบริษทัคือต้องส่งสินค้าเต็มคันรถเท่านั้น ท าให้บางคร้ังต้องใช้รถบรรทุก
ประเภท 6 ลอ้ และ 10 ลอ้ ซ่ึงมีค่าตน้ทุนค่าขนส่งสูงกว่ารถเทรลเลอร์ ผูจ้ดัท าโครงงานจึงตอ้งการลด
ต้นทุนค่าขนส่งจากการลดระยะทางหรือจ านวนเท่ียวของรถ 6 ล้อ และ 10 ล้อ โดยการสร้างศูนย์
กระจายสินคา้อ าเภอจงัหวดัเชียงใหม่เพื่อเปล่ียนรูปแบบการกระจายสินคา้ของบริษทั โดยแสดงรูปแบบ
การกระจายสินคา้ก่อน และหลงัการจดัท าโครงงานดงัภาพท่ี 5.1 และ 5.2 
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ภาพที ่5.1  รูปแบบการกระจายสินคา้ก่อนการจดัท าโครงงาน 
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ภาพที ่5.2  รูปแบบการกระจายสินคา้หลงัการจดัท าโครงงาน 
 

5.1.5  เปรียบเทียบตน้ทุนค่าขนส่งก่อน-หลงัการจดัท าโครงงาน 
 จากการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีได้จากการประมวลผลพบว่าควรเลือกสร้างศูนยก์ระจาย
สินคา้ท่ีอ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่มากกว่าอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ผูจ้ดัท าโครงงานจึงไดน้ า
ตน้ทุนค่าขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่มาเปรียบเทียบกบัตน้ทุนค่าขนส่งก่อนการจดัท าโครงงาน พบว่าเม่ือ
สร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่สามารถประหยดัตน้ทุนรวมค่าขนส่งจากเดิม 31,849,362.326 
บาท เป็น  30,369,969.33 บาท ซ่ึงประหยดัไดถึ้ง 1,479,392.996 บาท คิดเป็น 4.64% จากตน้ทุนค่าขนส่ง
เดิม อีกทั้งการมีศูนยก์ระจายสินคา้ยงัช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ดา้นระดบัการให้บริการ (Service Level) เน่ืองจากระยะทางในการขนส่งสินคา้ให้กบัตวัแทนจ าหน่าย
ลดลง 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

5.2.1  โครงงานฉบบัน้ีไดศึ้กษาการเลือกท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้ โดยพิจารณาเฉพาะใน
ภาคเหนือเพียง 9 จงัหวดัเท่านั้น ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง 

     จงัหวดัเชียงใหม ่
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ล าพูน และอุตรดิตถเ์น่ืองจากเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทักรณีศึกษา แต่ในความเป็นจริงหากพิจารณา
ภาคเหนือครบทั้ง 17 จงัหวดั จะท าใหผ้ลลพัธ์มีประสิทธิภาพในการน าไปใชง้านมากยิง่ข้ึน 

5.2.2  ในการจดัท าโครงงานคร้ังน้ีผูจ้ดัท าพิจารณาในส่วนของค่าขนส่งท่ีต ่าท่ีสุดจากการเช่าพื้นท่ี
ศูนยก์ระจายสินคา้ในเขตภาคเหนือ 9 จงัหวดัเท่านั้น การพิจารณาในกรณีอ่ืนๆ อาจจ าเป็นตอ้งพิจารณา
ถึงปัจจยัทางดา้นเศรษฐศาสตร์ สังคม เทคนิคหรือดา้นการตลาดเป็นองคป์ระกอบเพื่อน ามาเป็นขอ้มูลท่ี
สามารถน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุนสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ 

5.2.3  การค านวณหาระยะทางท่ีใชใ้นการขนส่งในโครงงานฉบบัน้ีผูจ้ดัท าโครงงานไดใ้ช ้Google 
Map (สืบคน้วนัท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2561) ในการหาระยะทางซ่ึงอาจไม่ใช่ระยะทางท่ีดีท่ีสุด จึงควรมี
การส ารวจเส้นทางจริงประกอบการศึกษาในการท าวจิยัดว้ยจะท าใหผ้ลลพัธ์ของงานวจิยัมีประสิทธิภาพ
และสมเหตุสมผลมากยิง่ข้ึน 

5.2.4  ในการจดัท าโครงงานคร้ังต่อไปควรพิจารณาปัจจยัใน Mathematical Model เพิ่มข้ึน เช่น 
ความเส่ียง เพื่อเป็นทางเลือกในการตดัสินใจ และผลลพัธ์ท่ีไดมี้ประสิทธิภาพในการน าไปใชง้านมาก
ยิง่ข้ึน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



เชียงราย 

ผงัเมืองรวมเมืองเชียงราย ให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัเชียงราย พ.ศ 2556 โดยมี

พื้นท่ีคลอบคลุมบริเวณ ต าบลสันทรายงม อ าเภอเทิง และ ต าบลเวียง อ าเภอเชียงของ 

 

เชียงใหม่  

เมืองรวมเมืองเชียงใหม่ ให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมจังหวดัเชียงใหม่ พ.ศ 2555 โดยมีพื้นท่ี

คลอบคลุมบริเวณ อ าเภอเมือง อ าเภอหางดง  

 
 

เชียงราย 

เชียงราย 



น่าน 

ผงัเมืองรวมเมืองน่าน ให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมจังหวดัน่าน พ.ศ 2556 โดยมีพื้นท่ีคลอบ

คลุมบริเวณชุมชนเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง  

 
 

พะเยา 

ผงัเมืองรวมเมืองพะเยา ให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมจังหวดัพะเยา พ.ศ 2556 โดยมีพื้นท่ีคล

อบคลุมบริเวณ ต าบลวงัเหนือ อ าเภอดอกค าใต้ 

 

พะเยา 

นา่น 



แพร่ 

ผงัเมืองรวมเมืองแพร่ ให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมจังหวดัแพร่ พ.ศ 2558 โดยมีพื้นท่ีคลอบ

คลุมบริเวณ ต าบลเด่นชัย อ าเภอเด่นชัย 

 
 

แม่ฮองสอน 

  ผงัเมืองจงัหวดัแม่ฮองสอนไม่มีพื้นท่ีสีเมด็มะปราง ( สีม่วง ) ผูว้จิยัจึงไม่น าจงัหวดัแม่ฮองสอน

มาพิจารณาในการสร้างคลงัสินคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

แพร่ 



ล าปาง 

ผงัเมืองรวมเมืองล าปาง ให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมจังหวดัล าปาง พ.ศ 2556 โดยมีพื้นท่ี

คลอบคลุมบริเวณ ต าบลเกาะคา อ าเภอเกาะคา  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าปาง 



ล าพูน 

 ผงัเมืองรวมเมืองล าพูน ให้ใช้บงัคับผงัเมืองรวมจังหวดัล าพูน พ.ศ 2555 โดยมีพื้นท่ีคล

อบคลุมบริเวณ ต าบลเวยีงยอง และ ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมืองล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าพนู 

ล าพนู 



อุตรดิตถ์ 

 ผงัเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ ให้ใช้บงัคับผงัเมืองรวมจงัหวดัอุตรดิตถ์ พ.ศ 2552 โดยมี

พื้นท่ีคลอบคลุมบริเวณ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

 
 

อุตรดิตถถ์ 
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