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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของโครงกำร 

จงัหวดัปทุมธานีเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรมส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ  ตั้งอยูใ่นภาคกลางของ

ประเทศไทยและยงัเป็นจงัหวดัในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครท่ีมีความเจริญในแทบทุก

ดา้น มีแม่น ้ าเจา้พระยาไหลผ่าน มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 506,678 ไร่ หรือร้อยละ 53.03 ของพ้ืนท่ี

จังหวดั (วิกิพีเดีย ,2546) ในปัจจุบันนอกจากการเกษตรแลว้  จังหวัดปทุมธานียงัเป็นพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศ  มีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยูท่ั้งจงัหวดั โดยผลิตภณัฑ์

มวลรวมเกือบร้อยละ 70 ของจงัหวดัมาจากภาคอุตสาหกรรม  จงัหวดัปทุมธานีมีอตัราการขยายตวั

ทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ในปี พ.ศ. 2543 ประชากรมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน 41,057 บาท/เดือน 

นบัว่าสูงเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ มีผลิตภณัฑ์มวลรวมมูลค่า 118,489 ลา้นบาท  รายไดสู้งสุด

ข้ึนอยูก่บัภาคอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 69.32 คิดเป็นมูลค่า 82,136 ลา้นบาท รองลงมา คือ ภาค

บริการ ร้อยละ 7.688 คิดเป็นมลูค่า 9,102 ลา้นบาท  และสาขาการคา้ส่งและคา้ปลีก ร้อยละ 5.12 คิด

เป็นมลูค่า 6,071 ลา้นบาท โดยตวัเมืองอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 46 กิโลเมตร  สภาพ

เป็นเขตเมือง ท่ีมีการคมนาคมสะดวก และอยูใ่กลแ้ม่น ้ าเจา้พระยา 

อุตสาหกรรมร้านสะดวกซ้ือในประเทศไทย มีแนวโน้มแข่งขนัรุนแรงในเร่ืองของสินคา้
และการบริการทั้งในธุรกิจคา้ปลีกประเภทเดียวกนัและธุรกิจคา้ปลีกคนละประเภท  แนวโน้มของ
การเติบโตของร้านสะดวกซ้ือในปัจจุบนัไดมี้มากข้ึน  ท าใหธุ้รกิจรายอ่ืนตอ้งปรับตวัเพื่อท่ีจะรักษา
ฐานลกูคา้เดิมเอาไวแ้ละมุ่งขยายฐานลกูคา้รายใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจ  านวนร้านคา้ปลีกและคา้ส่งมี
จ  านวนเพ่ิมข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคมีหลายทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านคา้ต่างๆ มากข้ึน  
ดงันั้นผูป้ระกอบการคา้ส่งเองก็ตอ้งพยายามปรับปรุงระบบการด าเนินธุรกิจให้สามารถตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลง ทั้งของผูผ้ลิตหรือซพัพลายออร์รวมถึงความตอ้งการของผูค้า้ปลีกรายย่อยไป
จนถึงผูบ้ริโภคสุดทา้ย การบริการขนส่งสินคา้ของธุรกิจคา้ปลีกมีความส าคญัและจ าเป็นมากใน
ปัจจุบนัเพราะ ประเทศไทยมีร้านคา้ปลีกประเภทร้านสะดวกซ้ือเปิดบริการ 24 ชัว่โมง กระจายอยู่
ทัว่ประเทศจึงเป็นมีศูนยก์ลางกระจายสินค้าในแต่ละภูมิภาค เพ่ือลดปัญหาสินคา้ไม่เพียงพอต่อ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1
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ความตอ้งการของลกูคา้ ในการขนส่งสินคา้จึงเป็นการขนส่งแบบทางใชใ้ชร้ถบรรทุกในการขนส่ง
เป็นส่วนส าคัญในการกระจายสินค้าตามความต้องการทั่วประเทศ การขนส่งมีปัจจัยส าคัญท่ี
ก่อให้เกิดต้นทุนสูงเน่ืองจากปัจจุบันระบบการขนส่งเป็นระบบหน่ึงท่ีก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายสูงใน
ธุรกิจการรับจดัการการขนส่ง ซ่ึงมีปัจจยัหลายอย่างท่ีท าให้เกิดตน้ทุน ปัจจยัท่ีส าคญัคือค่าน ้ ามนั 
ปัจจุบนัราคาน ้ ามนัเพ่ิมสูงข้ึนท าใหเ้กิดตน้ทุนการขนส่งเพ่ิมข้ึน ผูป้ระกอบการแต่ละแห่งจ าเป็นตอ้ง
ใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงดีเซลส าหรับรถบรรทุกเพ่ือใชใ้นการรับจดัการขนส่งสินคา้ไปยงัลกูคา้ในจุดต่างๆ 
ทัว่จงัหวดั ดงันั้นการแกปั้ญหาและจดัการระบบการขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกท าเลท่ีตั้ง
ศนูยก์ระจายสินคา้ท่ีเหมาะสมปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการลดตน้ทุนและระยะเวลาการขนส่งเพ่ือเพ่ิม
ผลก าไรให้แก่ผูป้ระกอบการได้อีกทางหน่ึง  เพราะฉะนั้นการให้บริการย่อมจะมีต้นทุนและ
ค่าใชจ่้ายท่ีแตกต่างกนัไปตามขอบเขตของการใหบ้ริการดว้ย โดยลกูคา้แต่ละรายจะมีความตอ้งการ
ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นทางผูรั้บจดัการขนส่งตอ้งรีบด าเนินการให้ลูกคา้แต่ละรายพึงพอใจมากท่ีสุด 
บริษทั ทรี เอช โอ เทรดด้ิง จ  ากดั เป็นธุรกิจคา้ส่ง หรือท่ีเรียกว่า (Wholesaling) ซ่ึงขายสินคา้และ
ให้บริการกับผูซ้ื้อท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือการขายต่อ  หรือซ้ือไปใช้ในการประกอบธุรกิจ  จาก
ความหมายดงักล่าวจะเห็นไดว้่าการคา้ส่งเป็นกิจการทางดา้นขายสินคา้และบริการ ซ่ึงผูซ้ื้อไม่ไดซ้ื้อ
ไปเพ่ือการอุปโภค บริโภค  แต่จะซ้ือไปเพ่ือการขายต่อ  ผูซ้ื้อหรือลกูคา้ของผูส่้งคือพ่อคา้ปลีกท่ีซ้ือ
สินคา้ไปเพื่อขายใหก้บัผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย  หรือผูค้า้ส่งซ่ึงอาจจะเป็นผูท่ี้ขายสินคา้ให้กบัโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ท่ีซ้ือสินคา้ไปเพ่ือใช้ในการประกอบการผลิตสินคา้ต่อไป ซ่ึงท าเลท่ีตั้งของ
กิจการคา้ส่งอยูท่ี่ต  าบลบางปรอก ตั้งอยูใ่จกลางอ  าเภอเมืองท่ีก  าลงัเติบโตทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและ
การคมนาคม 

เน่ืองจากสินคา้สะดวกซ้ือเป็นสินคา้หรือบริการพ้ืนฐานท่ีจ  าเป็นแก่การด ารงชีวิตประจ าวนั 
เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก หมากฝร่ัง ลูกอม ขนมขบเค้ียว อาหารส าเร็จรูป 
หนังสือพิมพ์ บริการอย่างซกัอบรีดเส้ือผา้ และรถโดยสารประจ าทาง เป็นตน้ ด้วยลกัษณะการ
ด ารงชีวิตท่ีเร่งรีบและมีเวลานอ้ย เช่น ปัจจุบนัการซ้ือสินคา้ประเภทน้ีลกูคา้จึงตอ้งการความสะดวก 
สบายรวดเร็ว ใหค้วามส าคญักบัการเลือก หรือเปรียบเทียบราคาก่อนตดัสินใจน้อย และมกัซ้ือยี่ห้อ
ท่ีเคยใชห้รือคุน้เคยจากส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ ถา้สินคา้หรือบริการสะดวกซ้ือไม่มีขายในเวลา
หรือสถานท่ีท่ีตอ้งการ ลูกค้าจะเปล่ียนไปซ้ือยี่ห้ออ่ืนท่ีมีขายอยู่ทันที เพราะน ามาใช้ทดแทนได ้
ผูผ้ลิตจึงเสียโอกาสในการขายไปอยา่งน่าเสียดายและมีโอกาสท่ีจะเสียลกูคา้รายนั้นตลอดไป 

โอกาสทางธุรกิจของบริษทั ทรี เอช โอ เทรดด้ิง จ  ากดั นั้นเน่ืองจากท าเลท่ีตั้งของกิจการ
ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบางปรอก ซ่ึงดา้นการขนส่ง  เปิดกิจการมาแลว้กว่า 3 ปี  โดยขายในราคาขายส่งให้กบั
กลุ่มลกูคา้ผูค้า้ปลีก หน่วยงานต่างๆ  ประชาชนในบริเวณนั้นและพ้ืนท่ีใกลเ้คียง   
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 กิจการคา้ส่ง “ ทรี เอช โอ เทรดด้ิง จ  ากดั” จึงไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสในการพฒันา ธุรกิจส่ง
สุรา น ้ าอดัลม ของอุปโภคบริโภคท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั เป็นตน้ โดยมีการพฒันาและปรับปรุงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายสินคา้ใหมี้ความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งข้ึนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจท่ี
ก  าลงัเติบโต  อีกทั้งเพ่ิงช่องทางการจดัจ  าหน่าย  โดยการมีบริการส่งสินคา้ถึงร้านคา้ปลีก  จะมีการ
จดัท าแฟ้มรายการสินคา้ไปเสนอยงัร้านค้าปลีกต่างๆ โดยสินคา้ท่ีจดัจ  าหน่ายจะมีการติดต่อกับ
ร้านคา้ส่งในจุดส าคญัต่างๆ เพ่ือเป็นนายหนา้ในการติดต่อซ้ือสินคา้เพ่ือจดัส่งไปยงัลูกคา้โดยท่ีร้าน
ไม่จ  าเป็นท่ีตอ้งมีคลงัสินคา้ในสินคา้ทุกชนิด เพื่อช่วยในการลดต้นทุนในการลงทุนและลดตน้ทุน
ในการเก็บรักษาคลงัสินคา้ โดยจดัรอบส่งสินคา้ตามละแวกใกลเ้คียงและจงัหวดัปทุมธานี 

        

1.2 วตัถุประสงค์ในกำรด ำเนินโครงงำน 

1.2.1 ศึกษาและวิเคราะห์สภาพการขนส่งสินคา้ในปัจจุบนัจากศูนยก์ระจายสินคา้ไปสู่ร้านคา้
ปลีก 

1.2.2 ศึกษาตน้ทุนของการจดัส่งสินคา้จากศนูยก์ระจายสินคา้ไปยงัร้านคา้ปลีกในปัจจุบนั 

1.2.3 การเลือกท าเลท่ีตั้งใหมแ่ละเปรียบเทียบประสิทธิภาพในตน้ทุนการขนส่ง 
 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำวจิยัที่เกีย่วข้องกบัโครงกำรนี ้
1.3.1 ศึกษาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการกระจายสินคา้ไปสู่ร้านคา้ปลีกของสถาน

ประกอบการหน่ึง 

1.3.2 วิเคราะห์ตน้ทุนท่ีใชใ้นระบบการขนส่ง เช่น ค่าใชจ่้ายในน ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าจา้งแรงงาน

ของคนในการขนส่ง 

1.3.3 เลือกท าเลท่ีเหมาะสมในการจดัตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่ 

 

1.4 ขั้นตอนและวธิีกำรด ำเนินงำน 
1.4.1 ศึกษาขอ้มลูพ้ืนฐานเก่ียวกบัการด าเนินงานของสถานประกอบการ 

1.4.2 ศึกษาปัญหาและสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

1.4.3 ศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือขอ้มลูทุติยภูมิอ่ืน ๆ เพือ่วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการ

แกปั้ญหา  
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1.4.4  เสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในเชิงปฏิบติั 

1.4.5 น าทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

1.4.6 ด าเนินการปรับปรุง 

1.4.7 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

1.4.8 สรุปผลการวิจยั 

 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

      1.5.1 สามารถเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมในการกระจายสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยการ
ใชโ้ปรแกรม LOGWARE เขา้มาช่วยในการวิเคราะห์ 
      1.5.2 สามารถเป็นขอ้มลูประกอบการตดัสินใจในการบริหารของสถานประกอบการ 
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ตำรำงที่ 1-1 แผนกำรด ำเนินงำน 
 

 

ล ำดบั 

 

วธิีกำรด ำเนินงำน 

 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน (2560) 

 

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

1 ศึกษ าข้อมูล พ้ื นฐ าน
เก่ียวกับการด าเนินงาน

ของสถานประกอบการ 

          

2 ศึ ก ษ า ปั ญ ห า แ ล ะ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

          

3 ศึ ก ษ า ง า น วิ จั ย ท่ี

เก่ียวขอ้งหรือขอ้มลูทุติย
ภูมิ อ่ืนๆ เพื่อวิเคราะห์
สาเหตุและแนวทางการ
แกปั้ญหา 

          

4 เสนอแนวทางในการ

แ ก้ ไ ข ปั ญห า ใน เ ชิ ง
ปฏิบติั 

          

5 ด าเนินการปรับปรุง           

6 วิเคราะห์เปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน 

          

7 สรุปผลการวิจยั           
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายสินค้าของร้านค้าส่ง ผูว้ิจ ัยได้ทบทวนจากต ารา 
บทความ  และผลงานท่ีเก่ียวข้อง จ  าเป็นตอ้งใชท้ฤษฎีต่างๆในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน    
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการกระจายสินคา้ เน้ือหาบทน้ีกล่าวถึง การศึกษาการกระจาย
สินคา้  วิเคราะห์การท างานกระจายสินคา้ของร้านคา้ส่ง งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
2.1   ทฤษฎแีละการบริหารจดัการกระจายสินค้า 

2.1.1 การกระจายสินค้า (Physical Distribution) 

   หมายถึง การด าเนินการเคล่ือนยา้ยสินคา้ทั้งภายในองคก์ร และผา่นช่องทางการจดั
จ าหน่ายเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพอใจให้กบัลูกคา้  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
หลายประเภท เช่น การขนส่ง การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ  การกระจายสินคา้จึงเป็นกระบวนการ
วางแผนการ ด าเนินงาน และการควบคุมการเคล่ือนยา้ย  วตัถุดิบ ช้ินส่วนและสินคา้ส าเร็จรูปทั้ง     
ขาเขา้และขาออกจากองคก์ารธุรกิจ (Traffic Management)  ในช่องทางกระจายสินคา้ดว้ยตน้ทุนท่ี
ต ่า ตลอดจนการบริการเพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกคา้ เป็นส าคญั โดยท่ีระบบน้ีจะ
เช่ือมโยงการผลิตสินคา้และบริการเขา้กบัการตลาดดว้ยการเคล่ือนยา้ยสินคา้ ตลอดจนการไหลของ
ขอ้มลูข่าวสารอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพึง
พอใจใหก้บัของลกูคา้ ทั้งน้ี ความส าเร็จของการกระจายสินคา้จึงข้ึนอยูก่บัการเคล่ือนยา้ยสินคา้ของ
ผูผ้ลิตเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ และสร้างความพอใจให้กบัลูกคา้ในดา้น “เวลาท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
สถานท่ีท่ีถกูตอ้ง และตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด” 
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 2.1.2 องค์ประกอบหลกัของการกระจายสินค้า 
 

 
ภาพท่ี 2-1  องคป์ระกอบหลกัของระบบการกระจายสินคา้ 

 
1)  Order Processing 
  เป็นกิจกรรมท่ีเร่ิมตน้ในกระบวนการกระจายสินคา้ เป็นกระบวนการในการรับค า

สัง่ซ้ือจากลกูคา้และการวางแผนการจดัการสินคา้เพ่ือใหไ้ดป้ริมาณตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ รวมถึงการ
ก าหนดวิธีการในการส่งมอบท่ีทนัตามเวลาท่ีก  าหนด เพื่อให้ลูกคา้ไดสิ้น คา้ท่ีมีคุณภาพ กล่าวคือ 
สินคา้ไม่เกิดความ เสียหาย และไดสิ้นคา้ครบตามท่ีสัง่ซ้ือไว ้

2) Warehousing  
 คลงัสินคา้เป็นสถานท่ีในการจดัเก็บสินคา้รวมถึงการเตรียมสินคา้เพื่อน าส่งไปยงั

ลกูคา้ ซ่ึงภายในคลงัสินคา้จะมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่สินคา้ก่อนน าส่งไปยงัลูกคา้และ
ปัจจยัส าคญัของคลงัสินคา้ คือ “การเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้” และศนูยก์ระจายสินคา้ (Distribution 
Center) เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการให้บริการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า กล่าวคือ 
การเลือกท าเลท่ีตั้ งท่ีสะดวกต่อการกระจายสินค้าเพ่ือให้สามารถกระจายสินค้าไปยงัลูกค้าได้
สะดวกและทัว่ถึง รวมถึงการพิจารณาเสน้ทางการขนส่งท่ีมีความสะดวกและสามารถเลือกรูปแบบ
การขนส่งท่ีเหมาะสมได  ้หน้าท่ีของคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ ไดแ้ก่ การเตรียมสินคา้ให้
พร้อมและมีปริมาณมาก พอส าหรับลูกคา้ การรวบรวมสินคา้จากแหล่งต่างๆ เพื่อน าไปสู่การแปร
สภาพและการเพ่ิมมูลค่าให้กับ สินคา้ก่อนน าส่งสินค้าไปยงัลูกคา้ การแจกจ่ายสินคา้ตามความ
ตอ้งการของลกูคา้ และการเป็นศนูยก์ลางในการรวบรวมผลิตภณัฑห์ลายๆ สายผลิตภณัฑ์  
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3) Inventory Control  
 การควบคุมสินค้าคงคลงัเป็นองค์ประกอบหลกัของระบบการกระจายสินค้า   

เน่ืองจาก ปริมาณสินคา้คงคลงัในคลงัสินคา้มีผลต่อตน้ทุนทางโลจิสติกส์ส าหรับผูป้ระกอบการ 
โดยตน้ทุนท่ี เก่ียวกบัคลงัสินคา้ (ไม่นับรวมมูลค่าของสินคา้) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ค่าใชจ่้าย
เก่ียวกบัการเก็บรักษา และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการสัง่ซ้ือ ซ่ึงหากกระบวนการในการควบคุมสินคา้คง
คลงัไม่มีประสิทธิภาพคือมีสินคา้ในคลงัสินคา้มากเกินไปจะท าใหเ้กิดตน้ทุนการจดัเก็บสินคา้ และ
หากไม่มีสินคา้คงคลงัใน stock จะท าใหธุ้รกิจสูญเสียโอกาสในทางการคา้ ซ่ึงการควบคุมสินคา้คง
คลงัจะตอ้งด าเนินการควบคู่ไปกบัการวางแผนส าหรับระดมสินคา้  คงคลงัท่ีเหมาะสม  เพื่อให้เกิด
การจดัการสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) Material Handling  
 เป็นการเลือกใชอุ้ปกรณ์ในการเคล่ือนยา้ยและการขนส่งท่ีเหมาะสม  ท าให้สินคา้

คง คุณลกัษณะเดิมไวก่้อนถึงมือลกูคา้ เพื่อสร้างคุณภาพและความน่าเช่ือถือใหก้บัธุรกิจ  
5)  Packaging  
 การเลือกบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมนอกจากจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับตัว

ผลิตภณัฑแ์ลว้  ยงัเป็นการป้องกนัสินคา้จากอนัตรายอนัเกิดจากการเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปยงัลูกคา้ได้
อีกดว้ย  

6) Transportation  
 การเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือจดัส่งสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงรูปแบบ

ในการ ขนส่งสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัปริมาณสินคา้ ประเภทสินคา้ ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้ และ
ตน้ทุนอนัจะเกิดจากกิจกรรมการขนส่ง  

7) Communication and Data Interchange  
 การส่ือสารและการแลกเปล่ียนขอ้มลูจะท าใหผู้ป้ระกอบทราบถึงสถานการณ์และ

ความตอ้งการของลกูคา้และสามารถวางแผนหรือแกปั้ญหาในการจดัการการกระจายสินคา้ไปยงั
ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
  2.1.3 ปัจจยัที่ต้องพจิารณาเพือ่การก าหนดกลยุทธ์การกระจายสินค้า 
  1. ลกัษณะและความตอ้งการลกูคา้ 
  2. ลกัษณะของบริษทั 
  3. ลกัษณะสินคา้ 
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  4. คู่แข่งขนั 
  5. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
  6. ขอ้ก  าหนดทางกฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
  2.1.4 กลยุทธ์การกระจายสินค้า 
   ซ่ึงจะเก่ียวข้องกับการตัดสินใจในเร่ืองรูปแบบของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ตลอดจนจ านวนระดบัช่องทางและจ านวนคนกลางท่ีใชใ้นแต่ละระดบั ทางเลือกในการกระจาย
สินคา้มี 3 วิธี  เพื่อครอบคลุมเขตตลาด ไดแ้ก่   
   1. การจัดจ าหน่ายอย่างทัว่ถึง  (Intensive  distribution) เป็นการเลือกคนกลาง
กระจายครอบคลุมให้มากท่ีสุดซ่ึงจะเลือกคนกลางท่ีสนใจและยอมรับท่ีจะจ าหน่ายสินค้าให ้ 
ตอ้งการกระจายผลิตภณัฑไ์ปในช่องทางจ าหน่ายใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ไป
ถึงผูบ้ริโภคจ านวนมาก  เมื่อมีความหนาแน่นของช่องทางจ าหน่ายมากกว่ายอ่มตอ้งการมีโอกาสได้
ขายมากกว่า  เหมาะส าหรับสินคา้ประเภทสะดวกซ้ือ  สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชต้อ้งการซ้ือบ่อย ๆ 
เช่น  ปากกาดินสอ  ผงซกัฟอก  ผา้อนามยั  ฯลฯ 
   2. การจดัจ าหน่ายแบบเลือกสรร (Selective  distribution) เป็นการเลือกคนกลาง
เฉพาะท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าหน่าย  อาจตอ้งการความรู้ดา้นเทคนิคหรือมีท าเล
ร้านคา้ท่ีเหมาะสม  มีฐานะการเงินท่ีมัน่คงสั่งซ้ือผลิตภณัฑ์ไดม้ากในระดบัท่ีตอ้งการ  ท่ีส าคญัมี
ความสามารถในการขายและตั้งใจท่ีจะขายสินคา้ให ้ มีการส่งเสริมการขายใหก้บัผลิตภณัฑไ์ดอ้ย่าง
จริงจงั  เหมาะส าหรับการขายผลิตภณัฑเ์ปรียบเทียบซ้ือ  เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า  นาฬิกา  วสัดุใชส้อย
ต่าง ๆ ฯลฯ 
   3. การจดัจ  าหน่ายอยา่งผกูขาด (Exclusive  distribution) เป็นการเลือกคนกลางท่ีดี
ท่ีสุดรายเดียวในเขตใดเขตหน่ึง  ในผลิตภณัฑท่ี์มีลูกคา้น้อยราย ผูข้ายรู้จกัลูกคา้ดี  ควรใชช่้องทาง
การจ าหน่ายท่ีสั้น  แต่เม่ือตลาดอยูไ่กลออกไป  การดูแลลกูคา้อาจไม่ดีพอ  จึงตอ้งมีคนกลางมาช่วย
ดูแลลกูคา้เฉพาะทอ้งท่ี  เช่น  กิจการขายอุปกรณ์หรือเคร่ืองจกัรการผลิตหรือคอมพิวเตอร์  รถยนต ์ 
ตอ้งการขยายการขายไปต่างจงัหวดั  อาจจดัหาคนกลางเพียงรายเดียว  ท่ีมีความพร้อมทั้งเงินทุน  
สถานท่ี  บุคลากร  และอ านาจบารมีในทอ้งถ่ินต่าง ๆ มาเป็นคนกลาง  (ตวัแทน)  ในจงัหวดัหน่ึง  
เพื่อเป็นการควบคุมการจ าหน่ายอยา่งใกลชิ้ด  อาจด าเนินการดว้ยระบบการให้สิทธิ  (Franchise)  ท่ี
นิยมใชก้นัมาก เป็นการเลือกคนกลางกระจายครอบคลุมให้มากท่ีสุดซ่ึงจะเลือกคนกลางท่ีสนใจ
และยอมรับท่ีจะจ าหน่ายสินคา้ให้  ตอ้งการกระจายผลิตภณัฑ์ไปในช่องทางจ าหน่ายให้มากท่ีสุด
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เท่าท่ีจะมากได้  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ไปถึงผูบ้ริโภคจ านวนมาก  เมื่อมีความหนาแน่นของช่องทาง
จ าหน่ายมากกว่าย่อมต้องการมีโอกาสไดข้ายมากกว่า  เหมาะส าหรับสินคา้ประเภทสะดวกซ้ือ  
สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชต้อ้งการซ้ือบ่อย ๆ เช่น  ปากกาดินสอ  ผงซกัฟอก  ผา้อนามยั  ฯลฯ 
 

 
               Intensive                                Selective                                Exclusive 

ภาพท่ี 2-2  รูปแบบการกระจายสินคา้ (Type of Distribution) 
 
 2.1.5 ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center)  

  ศนูยก์ระจายสินคา้เป็นส่วนหน่ึงท่ีอยู่ในกิจกรรมของ Logistics โดยเป็นกลไกให้
เกิดการ ขบัเคล่ือนหรือเคล่ือนยา้ยสินคา้ไปสู่ลูกคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขของเวลาและตน้ทุนท่ีสามารถ
แข่งขนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงโดยปกติใชร่้วมกบัคลงัสินคา้เพื่อจดัเก็บสินคา้ โดยมีหนา้ท่ีคือรับ
สินคา้ (Receive) การเคล่ือนยา้ยเพื่อจดัเก็บ (Storage) การคน้หาและเลือกหยิบสินคา้ (Sorting and 
Picking) การจ่ายสินคา้ออก (Dispatch) และการจดัส่งสินคา้ (Delivery) ในดา้นของการกระจาย
สินคา้ คลงัสินคา้เป็นแหล่งส ารองสินคา้ไวเ้ผือ่อุปสงค์ท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างกะทนัหันของลูกคา้  องค์การ
ธุรกิจบางแห่งใชค้ลงัสินคา้เป็นศนูยก์ลางการกระจายสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ในบริเวณพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีระยะ
ทางการขนส่งไม่ห่างไกลจากคลงัสินคา้นั้นมากนัก จึงมีคลงัสินคา้หลายแห่งซ่ึงอยู่ในท าเลท่ีตั้งท่ี
เหมาะสมเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นศนูยก์ลางการขนส่งกระจายใหท้ัว่เขตพ้ืนท่ีเป็นตลาดทั้งหมด ในปัจจุบนั
ในยคุสารสนเทศไร้พรมแดน  แนวโนม้การเปล่ียนแปลงในคลงัสินคา้และศูนยก์ระจาย สินคา้ไดม้ี
การจัดการเปล่ียนไป โดยใช้การจัดการซัพพลายเชนมาเก่ียวข้องมากข้ึน มีระบบสารสนเทศ 
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจดัการแบบเดิม โดยอินเตอร์เน็ตท าให้การ
จดัส่ง  สินคา้ถ่ีข้ึนปริมาณสัง่ซ้ือนอ้ยลง  การตอบสนองลูกคา้รวดเร็วในการเติมเมนู ค  าสั่งซ้ือ การ
วางผงั คลงัสินคา้เป็นแบบการไหลทะลุคลงั (Flow through) ควบคุมดว้ยระบบเทคโนโลยอีตัโนมติั
เพื่อควบคุม กระบวนการเคล่ือนยา้ยท าใหก้ารท างานและการจดัส่งรวดเร็วข้ึน และแนวโน้มในการ
ท างานอีกแบบหน่ึงคือ การไม่ตอ้งประกอบท่ีโรงงาน (Postponement) โดยจะยา้ยการประกอบ
สุดทา้ย การก าหนด ลกัษณะสินคา้มาไวท่ี้ศูนยก์ระจายสินคา้แทนเพราะโรงงานท่ีประกอบสินคา้
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เทคโนโลยสูีงท่ีผลิตหลงัจาก รับค าสัง่จะท างานล่าชา้มาก ฉะนั้นศูนยก์ระจายสินคา้จึงลงมาก ากบั
ดูแลตั้งแต่ระดบัช้ินส่วนจนประกอบเสร็จ  
 
 2.1.6 การจดัการคลงัสินค้าประเภท “Cross-Dock”  

  หมายถึง คลังสินค้าท่ีใช้รับสินค้า และส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน หรือเป็น
คลงัสินคา้มีการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใชใ้นการขนถ่ายจากพาหนะหน่ึงไปสู่อีกพาหนะหน่ึง  ส่วน
ใหญ่จะเหมาะกบัสถานท่ีซ่ึงมีลกัษณะเป็นศนูยใ์นการรวบรวมและกระจายสินคา้  ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีใน
การบรรจุและคดัแยกสินคา้ 
  
 2.1.7 ช่องทางการกระจายสินค้า  

 หมายถึงเส้นทางท่ีผลิตภัณฑ์เคล่ือนยา้ยไปยงัตลาด ช่องทางกระจายสินค้า  
ประกอบดว้ยผูลิ้ต ( Producers) คนกลาง (Agents)  ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
(Industrial consumer)  ในการกระจายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพจะข้ึนอยู่กบัเครือข่ายการส่งมอบ 
(Delivery Network) ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต ผูข้ายวตัถุดิบ ผูจ้ดัจ  าหน่าย  ลูกคา้ และสถานท่ีในการ
จดัการกระจายสินคา้ (Place) โดยตามนิยามของตลาด คือ การจดัหาสินคา้และบริการท่ีถูกตอ้งใน 
เวลาท่ีถกูตอ้งเหมาะสม ดว้ยราคาท่ีเหมาะสม และในสถานท่ีท่ีเหมาะสมดว้ย 
 
  2.1.8 คนกลางทางการตลาด (Marketing Intermediaries)  

 เป็นธุรกิจท่ีช่วยส่งเสริม ช่วยขาย และจดัจ  าหน่ายสินคา้หรือบริการไปยงัผูซ้ื้อขั้น
สุดทา้ย ประกอบดว้ย 

1.) คนกลาง (Middleman) หมายถึง ธุรกิจอิสระท่ีด าเนินงานเป็นตวัเช่ือมระหว่างผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
              1.1) พ่อค้าคนกลาง (Merchant Middleman) หมายถึงคนกลางท่ีมีกรรมสิทธ์ิใน
สินคา้ท่ีด  าเนินการ เช่น พ่อคา้ส่ง พ่อคา้ปลีก และพ่อคา้ขายต่อ เป็นตน้ 
             1.2) ตวัแทนคนกลาง (Agent Middleman) หมายถึงคนกลางท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิใน
สินคา้ท่ีด  าเนินการ เช่น ตวัแทนผูผ้ลิต นายหนา้ เป็นตน้ 

2.) ธุรกิจท่ีท าหน้าท่ีกระจายสินคา้ (Physical Distribution Firm) เป็นธุรกิจท่ีช่วยเก็บ
รักษาสินคา้และเคล่ือนยา้ยตวัสินคา้จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดหมายปลายทาง ดงันั้น จึงประกอบดว้ย
ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจคลงัสินคา้ และการบริหารสินคา้คงเหลือ  
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3.) ธุรกิจใหบ้ริการทางการตลาด (Marketing Service Agencies) เป็นธุรกิจท่ีช่วยในการ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมผลิตภณัฑ์ไปยงัตลาดท่ีเหมาะสม ได้แก่ ธุรกิจการวิจยัตลาด 
บริษทัตวัแทนโฆษณา ธุรกิจเก่ียวกบัส่ือ ธุรกิจใหค้  าปรึกษาทางการตลาด 

4.) สถาบนัการเงิน (Financial Institution) คือบริษทัต่างๆท่ีช่วยจดัหาเงิน และ (หรือ)
ประกนัความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายสินคา้ ไดแ้ก่ ธนาคาร บริษทัเงินทุน บริษทัประกนัภยั ฯลฯ 
 

2.1.9 การเลอืกช่องทางการกระจาย  
 นอกเหนือจากการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อีกหลาย

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อทางเลือกการใชช่้องทางการจดัจ  าหน่ายโดยบริษทัท่ีจะเขา้ถึงตลาดต่างประเทศ 
รวมทั้ง ลกัษณะของลูกค้าของบริษัท ช่วงและทางเลือกของตัวกลาง  คู่แข่ง สภาพแวดลอ้มทาง
การตลาด และ จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัท แต่ปัจจัยเหล่าน้ีโดดเด่นข้ึนมาในฐานะท่ีเป็น 
ความส าคญัอยา่งยิง่ในการเลือกช่องทางการจดัจ  าหน่ายท่ีเหมาะสมในแง่ของการตลาดท่ีครอบคลุม
การควบคุมและค่าใชจ่้าย การมีตวักลางในช่องทางการจดัจ  าหน่ายมากข้ึนมีแนวโน้มท่ีบริษทัจะ
สูญเสียการควบคุมทุกแง่มุมทางการตลาดของผลิตภณัฑข์องบริษทั หากบริษทัมีความประสงคท่ี์จะ
มีการควบคุมอย่างสมบูรณ์ ในด้านของการตลาดดงักล่าวเป็นราคาท่ีสร้างประเภทของร้านค้า
ผลิตภณัฑท่ี์ควรจะมีอยูใ่นระดบัสินคา้คงคลงัและการส่งเสริมการขายก็มีทางเลือกนอ้ย แต่จะตอ้งมี
การพฒันาระบบการควบคุมการกระจายสินคา้ของบริษทัเอง นอกจากท่ีบริษทัจะตอ้งพิจารณาถึง
ช่องทางการกระจายแลว้    ปัจจยัส าคญัท่ีท าใหช่้องทางการกระจายสินคา้มีประสิทธิภาพไดแ้ก่การ
สร้างเครือข่ายการกระจายสินคา้   เน่ืองจากในการด าเนินการกระจายสินคา้ทั้งในระดบัประเทศและ
ระดบัโลกท่ีด าเนินการดว้ยบริษทัเพียงอยา่งเดียวอาจก่อใหเ้กิด ตน้ทุนและภาระในการด าเนินงานท่ี
มากกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการหาพนัธมิตรในการด าเนินการกระจายสินคา้  อีกทั้งเครือข่ายอาจมี
ความรู้และความเขา้ใจในบริบทของพ้ืนท่ีและเสน้ทางการกระจายสินคา้ไดดี้กว่าบริษทัขา้มชาติ 
  
 2.1.10 เครือข่ายการกระจายสินค้า  

  หมายถึง กระบวนการเช่ือมโยงรูปแบบการใชก้ระบวนการและการผลิตโดยท่ี
ผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ถูกเคล่ือนยา้ย หรือ กระจายจากจุดหน่ึงของการผลิตไปยงัจุดท่ี  
สามารถส่งผลิตภณัฑ์ไปถึงลูกค้าได้ ผ่านช่องทางในการเช่ือมโยงกิจกรรมต่างๆ อนัได้แก่ การ
ต่อรอง การขาย และการซ้ือผลิตภณัฑแ์ละความเป็นเจา้ของสินคา้ซ่ึงในการเคล่ือนยา้ยในระบบการ
กระจายท่ี หลากหลาย 
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ภาพท่ี 2-3 เครือข่ายการกระจายสินคา้ในโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานหลกั 
 

การกระจายสินค้าในห่วงโซ่อุปทานสามารถด าเนินการไดห้ลายรูปแบบโดยอาศยั  
เครือข่ายในการด าเนินการกระจายสินคา้  ไม่ว่าจะเป็นการกระจายสินคา้โดยตรงจากโรงงานผลิต
ไปยงั ผูค้า้ปลีก หรือ การกระจายสินคา้ผา่นคลงัสินคา้ของโรงงานผลิตเอง หรือ การกระจายสินคา้
ผา่น คลงัสินคา้ของผูค้า้ส่ง หรือ การกระจายสินคา้ผา่น Parcels carrier หรือ การกระจายสินคา้ผ่าน
ตวัแทนการจ าหน่าย (Broker) ซ่ึงการเลือกใชเ้ครือข่ายการกระจายสินคา้ข้ึนอยู่กบัตน้ทุน ระยะทาง
ในการกระจายสินคา้ จ  านวนสินคา้และความตอ้งการของลกูคา้ 
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ภาพท่ี 2-4  ลกัษณะการกระจายทางกายภาพและช่องทางตลาด 

 รูปแบบของการกระจายสินคา้โดยแบ่งตามช่องทางการตลาดเร่ิมตั้งแต่คลงัสินคา้จาก
การผลิตส่งไปขายในระดบัประเทศโดยใชร้ถบรรทุกของโรงงาน ในการส่งผลิตภณัฑ์ไปยงัศูนย์
กระจายสินคา้ จากศูนยก์ระจายสินคา้สินค้าจะถูกส่งไปยงัผูค้ ้าส่งโดยอาศยัการเคล่ือนยา้ยของ 
Third-party และถกูล  าเลียงไปท่ีศนูยก์ระจายสินคา้ในทอ้งถ่ิน จากนั้นจะถกูส่งไปท่ีร้านคา้ปลีกโดย
การขนส่งภายในพ้ืนท่ี เพ่ือ น าไปจ าหน่ายใหก้บัผูบ้ริโภคต่อไป 

 

 
                        ภาพท่ี 2-5 การใช ้Single Terminal station ในการจดัการกระจายสินคา้ 
 ศูนยก์ระจายสินคา้ในเครือข่ายการกระจายสินคา้เป็นสถานท่ีอ  านวยความสะดวกใน
การขนยา้ย สินคา้ข้ึน ลงรถบรรทุก การบรรจุและน าออกจากการขนส่งไปยงัสถานท่ีท่ีก  าหนดไว้
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เพื่อใหเ้กิด ประสิทธิภาพในการใชง้าน โดยมีขอบเขตหลกัท่ีการด าเนินการให้สินคา้ไปถึงลูกคา้ใน
สถานท่ีท่ีแตกต่าง กนัเพ่ือลดตน้ทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่ง ซ่ึงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การขนส่งสินคา้เกิดข้ึนเม่ือ ปริมาณการขนส่งสินคา้นอ้ยกว่าน ้าหนกับรรทุกสินคา้ในการขนส่งหน่ึง
คร้ังโดยอาจใชย้านพาหนะขนาดใหญ่ได ้ตวัอยา่งการวางแผนการกระจายสินคา้ท่ีเหมาะสมโดยใช ้
Single Terminal Station ท าให้เกิด การรวมสินค้าและบริษทัสามารถจดัส่งสินคา้โดยเลือกใช้
ยานพาหนะและรูปแบบการขนส่งท่ีเหมาะสมได ้
 
ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสินใจออกแบบช่องทางการจดัจ าหน่าย 

1. การกระจายสินคา้ (Physical Distribution) 
2. การบริหารการกระจายตวัสินคา้  (Physical Distribution Management) 
3. สถานท่ีหรือท าเลท่ีตั้งของกิจการ (Location) 
4. ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้และการคลงัสินคา้ (Inventory Location Warehousing) 
5. ความสามารถเขา้ถึงลกูคา้ 
6. ความสามารถเขา้ถึงผูข้ายวตัถุดิบและปัจจยัการผลิต 
7. การขนส่ง (Transportation) 

2.2 ความซับซ้อนของการกระจายสินค้า 

แนวคิดในการเช่ือมโยงระหว่างการกระจายสินคา้และห่วงโซ่อุปทานไม่ไดเ้ป็นท่ียอมรับ
จากนกัวิชาการหลาย ๆ  ท่าน การกระจายสินคา้มกัถกูพจิารณาแยกออกมาต่างหาก อยา่งไรก็ตามเมื่อ
การกระจายสินคา้เช่ือมโยงระหว่างการผลิตกบัลกูคา้ความสมัพนัธเ์ช่นน้ีไม่สามารถถูกมองขา้มได้
สถานการณ์บางสถานการณ์ และองค์ประกอบบางประการท่ีอยู่ภายนอกห่วงโซ่อุปทานจะมี
อิทธิพลต่อความตอ้งการของลกูคา้เช่นฤดูกาล และประเภทแนวโน้มการขายเป็นตน้ การผลิตแบบ
ยดืหยุน่หรือปริมาณการสัง่ซ้ือ และแรงกดดนัเพ่ือลดเวลาการประมวลผลซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อสินคา้
คงคลงั และการผลิตความซับซ้อนเกิดข้ึนเป็นผลให้อ  านาจการต่อรองเปล่ียนจากผูผ้ลิตไปเป็น
ร้านคา้ปลีก การใชก้ารตลาดเชิงกลยทุธจ์ะมีผลต่อกิจกรรมการกระจายสินคา้ โดยบริษทัจะตอ้งท า
การตัดสินใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และประเภทของลูกค้าโดยเน้นตลาดท่ีแตกต่างกันตามแต่ละ
ประเภทของลกูคา้ ขณะท่ีสินคา้มีวงเวียนชีวิตสั้น การส่งเสริมการตลาดจะยิ่งมีความจ าเป็นข้ึน มี
แรงกดดนัเก่ียวกบัราคามากข้ึน ส่ิงท่ีผูบ้ริหารตอ้งท าคือการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้
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ขั้นสุดทา้ย และต้องปกป้องผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการมีผลิตภัณฑ์หลากหลายมาก
เกินไป และความผนัผวนของช่องทางการกระจายสินคา้ในทอ้งถ่ิน 

2.3 ขั้นตอนเพิม่ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรกระจายสินค้าและขนส่ง 

  ขั้นตอนท่ี 1. การตั้งเป้าหมายของการพฒันาการก าหนดตวัช้ีวดั (Target Setting) ดว้ยการ
ตั้งเป้าหมายของการพฒันา การก าหนดตวัช้ีวดัต่างๆ เช่น เป้าหมายการใหบ้ริการ การควบคุมตน้ทุน 
ค่าใชจ่้ายดา้นโลจิสติกส์ ซ่ึงในส่วนใหเ้นน้กรอบเป้าหมายกลยทุธ์ดา้นโลจิสติกส์ทั้งสามดา้นไดแ้ก่ 
การลดตน้ทุน การลดเงินลงทุน การปรับปรุงการบริการ ตวัอยา่งมาตรฐานการกระจายสินคา้ ไดแ้ก่ 

 ตารางท่ี 2-1 มาตรฐานการกระจายสินคา้ 
 

 

 

 

 

      

อย่างไรก็ตามพึงระลึกไวเ้สมอว่าเป้าหมายท่ีตั้งไวคื้อส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพราะหากการก าหนด
เป้าหมายไม่สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของลกูคา้ จะท าใหก้ารก าหนดเป้าหมายสูญเปล่า  

         ขั้นตอนท่ี 2. การลดระยะทางในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ (Reduce Distance) อนัไดแ้ก่ การจดัให้
สินคา้หมุนเร็วอยูใ่กลห้นา้ท่ารับจ่าย การพฒันาระบบโครงข่ายการกระจายสินคา้ใหม้ีประสิทธิภาพ 
การยบุคลงัท่ีมีหลายแห่งเหลือแห่งเดียวหรือนอ้ยแห่ง ท่ีเป็นจุดท่ีตั้งท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมสะดวกและ
ประหยดัในการรวบรวมและกระจายสินคา้ไปยงัลกูคา้ 

Key Performanee Indicator Index 

ความรวดเร็วและถกูตอ้งในการรับสินคา้ภายใน 1 ชัว่โมง 99% 

ความแม่นย  าในการเก็บสินคา้ในต าแหน่งท่ีกหนด 98% 

ความรวดเร็วและแม่นย  าในการเบิกจ่ายสินคา้ภายใน 3 ชัว่โมง 100% 

ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้ไปยงัลกูคา้ภายใน 24 ชัว่โมง 98% 

สินคา้ตอ้งไม่บุบ ยบุ เสียหาย จากการขนยา้ยถึงลกูคา้ 99% 

ค่าใชจ่้ายการด าเนินการไม่เกิน 2% ของยอดขายสินคา้ <2% 
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         ขั้นตอนท่ี 3. การเพ่ิมขนาดของหน่วยเก็บ/หยบิสินคา้ (Increase the size of Unit) ดว้ยการเก็บ 
การเคล่ือนยา้ยในระดบัหีบ กล่อง หรือระดบั Pallet หรือการใช ้Container เพื่อขนถ่ายสินคา้ให้เร็ว
และไดป้ริมาณคราวละมากข้ึน 

         ขั้นตอนท่ี 4. การใชป้ระโยชน์เท่ียวกลบัของอุปกรณ์การขนยา้ย/รถขนส่ง (Seek round trips 
opportunities) ไดแ้ก่การวางแผนการจดัเก็บ การหยิบให้สอดคลอ้งกนั การลดปัญหาลดเท่ียวเปล่า
โดยการท า Backhaul เช่น ส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ปลายทาง และขากลบัให้ขนวตัถุดิบจากซพัพลาย
เออร์กลบัคลงั นอกจากน้ีควรแสวงหาการใช ้Distribution network จากบริษทัคู่คา้ท่ีมีอยู ่

         ขั้นตอนท่ี 5. สนับสนุนให้ปรับปรุงกระบวนการท างาน (Encourage the Process of 
Change) เช่นการท างานในระบบการใชอุ้ปกรณ์ทดแทน การเปล่ียนแปลงขั้นตอนการท างานเช่น 
การใชร้ะบบ Priority ไดแ้ก่การจดัใหม้ี Customer Service Level Agreement (CSLA) การศึกษาตาม
หลกั 80/20 การใชร้ะบบ Cross Docking หรือการจ่ายสินคา้ตรงจากโรงงาน เป็นตน้ 

         ขั้นตอนท่ี 6. เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีดีกว่า (Embrace Technology) เช่นการใช้ระบบ
บาร์โคด้ ระบบ RFID การใชร้ะบบงานหรือ Software เพื่อวางแผนการกระจายสินคา้และการขน
ยา้ย อย่างไรก็ตามพึงระลึกเสมอว่าการเปิดรับเทคโนโลยีตอ้งสอดรับกับตน้ทุนและ  Return on 
Investment (ROI) ขององคก์ร 

         ขั้นตอนท่ี 7. พฒันาคุณภาพมาตรฐานบรรจุภณัฑ์ (Improve Packaging) ดว้ยการพฒันาบรรจุ
ภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัไดแ้ก่ 1) ท าหนา้ท่ีดา้น Storage Support ในการปกป้อง
และเก็บรักษาสินคา้ไม่ใหไ้ดรั้บความเสียหายและใหเ้กิดความสะดวกในระหว่างการจดัเก็บ 2) ท า
หน้าท่ี Transport Support เพื่อให้เกิดความสะดวกและมีความปลอดภยัในการเคล่ือนยา้ยเพื่อการ
ขนส่ง 3) ท าหนา้ท่ี Cost Reduction ในการท าใหป้ระหยดัเน้ือท่ี ทั้งเพ่ือการเก็บรักษาและเพ่ือการขน
ยา้ยสินคา้หรือการขนส่งเน่ืองจากสามารถจดัวางเรียงทบัซอ้นกนัในทางสูง ซ่ึงหากไม่มีบรรจุภณัฑ์
ก็ไม่สามารถท่ีจะท าได ้

         ขั้นตอนท่ี 8. ลดจ านวนการหยบิ ยก ตกัเคล่ือนยา้ย (Reduce Number of handling) ดว้ยการใช้
อุปกรณ์ในการขนยา้ยท่ีเหมาะสม หยบิไดใ้นคราวละมากๆ หรือเปล่ียนวิธีการหยบิสินคา้จาก Order 
Picking มาเป็น Batch Picking เป็นตน้ 
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         ขั้นตอนท่ี 9. ปรับจ านวนความแตกต่าง ผนัแปรของปริมาณให้ใกลเ้คียงกัน (Smooth the 
variation in flow)เช่น การมอบหมายงานใหพ้นกังานสามารถท างานทั้งรับสินคา้ (Receipt) และจ่าย
สินค้า (Dispatch) ให้เป็นทีมเดียวกันซ่ึงท าให้สามารถบริหารบุคคลากรท่ีหน้าท่ารับ -จ่ายได้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงโดยปรกติจะมีปริมาณการจ่ายสินคา้จ านวนมากในช่วงเชา้ ในขณะท่ีมีปริมาณการ
รับสินคา้จ านวนมากในช่วงบ่าย เป็นตน้ 

         ขั้นตอนท่ี 10. ใชบ้ริการดา้นโลจิสติกส์จากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก (Logistics Outsource) โดย
มุ่งหวงัท่ีจะลดตน้ทุนและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานไดดี้กว่าการด าเนินการเอง เช่น การจา้ง 
3rd Party ในการขนส่งสินคา้แทนการจดัส่งเอง ซ่ึงช่วยใหบ้ริษทัลดตน้ทุนจากการลงทุนในการซ้ือ
รถเพ่ือการขนส่ง การจดัตั้ง Hub โดยสามารถใชข้อง Outsource ได ้และการว่าจา้งพร้อมทั้งตน้ทุน
ในการบริหารจดัการพนกังานขนส่งท่ีตอ้งมีจ  านวนมากและท างานอยูไ่กลจากส านกังาน เป็นตน้ 
 
2.4 การวเิคราะห์ปัญหา 

2.4.1 สภาวะอุตสาหกรรม  

         แนวโนม้การเติบโตของธุรกิจคา้ส่งของไทย นอกจากจะเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ

ทั้งในและต่างประเทศแลว้ การเติบโตของธุรกิจคา้ส่งอาจจะยงัผนัแปรไปตามแนวโนม้ของธุรกิจคา้

ปลีกซ่ึงถือเป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของธุรกิจคา้ส่งอีกดว้ย ดงันั้น ผูป้ระกอบการคา้ส่งจะตอ้งเร่งสร้าง

ความสมัพนัธอ์นัดีกบัลกูคา้ ซ่ึงในท่ีน้ีคือ ผูป้ระกอบการคา้ปลีก อาทิ การบริการในดา้นต่างๆ (การ

ขนส่ง การใหสิ้นเช่ือ เป็นตน้) รวมถึงการก าหนดราคาขายส่งท่ีสามารถยอมรับไดท้ั้งผูป้ระกอบการ

คา้ส่งและค้าปลีก ในขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการคา้ส่งก็ต้องเจรจากับผูผ้ลิตหรือซัพพลายเออร์       

ในการต่อรองราคาสินค้า เพราะปกติผูป้ระกอบการค้าส่งจะจ าหน่ายสินค้าในราคาต ่า แต่เน้น

ปริมาณ ดงันั้น หากเจรจาต่อรองเร่ืองของราคาสินคา้กบัผูผ้ลิตไดถู้กเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีโอกาสท่ีจะขาย

สินคา้ใหก้บัผูป้ระกอบการคา้ปลีกไดม้ากข้ึนเท่านั้น (ศนูยว์ิจยักสิกรไทย,2555) 

 ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิม ร้านโชห่วย (Traditional Trade) มีบทบาทส าคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจของ ประเทศไทยมานานเพราะเป็นแหล่งการจ้างงานและเป็นแหล่งรายไดห้ลกัของ

ประเทศโดยมลูค่าของธุรกิจคา้ปลีก นั้นสูงเป็นอนัดบั 2 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross 

Domestic Product) กล่าวคือ มีมูลค่าสูงถึง 1.2 ลา้นลา้นบาทหรือคิดเป็น 14 เปอร์เซ็นต์ของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product) ในปี พ.ศ. 2550 และสูงเป็นอนัดบัท่ี 2 
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รองจากภาคอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยงัเป็นแหล่งเช่ือมโยงและกระจายสินค้า ขั้นสุดทา้ยจาก

ผูผ้ลิตไปสู่ผูบ้ริโภค โดยความสมัพนัธร์ะหว่างผูผ้ลิตร้านคา้ปลีกและผูบ้ริโภคเป็นความสัมพนัธ์ท่ี

ลึกซ้ึงในสงัคมไทยในอดีตดว้ยรูปแบบของธุรกิจคา้ปลีกเป็นธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นร้านคา้ขนาดเล็ก

ขายสินคา้ท่ีใช ้เพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีจ  าเป็นในการด าเนินชีวิตตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนโดยใชเ้งิน

ลงทุนในการท าธุรกิจไม่สูงมากนกั มีการบริหารงานกนัเองภายในครอบครัวไม่ซบัซอ้นดว้นการซ้ือ

มาและขายสินคา้ไปไม่มีการใชเ้ทคโนโลยแีละการบริหารจดัการสมยัใหม่มากนักดว้ยลกัษณะของ

ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมข้างต้น ท าให้ธุรกิจค้าปลีกเป็นท่ีนิยมในการประกอบอาชีพมีอตัราการ

ด าเนินธุรกิจคา้ปลีกแบบดั้งเดิมไดเ้พ่ิมจ านวนร้านคา้ปลีกสูงข้ึนจาก 2,997 ราย ในปี พ.ศ. 2542  เป็น 

3,481 รายในปี พ.ศ. 2548 (กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย,์ม.ป.ป.) 

 

2.4.2 สภาวะตลาด 

         ในปี 2557 ร้านสะดวกซ้ือยงัถือเป็นส่วนท่ีมีแนวโน้มการเติบโตท่ีดี เน่ืองจาก

สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและการใชชี้วิตของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ประกอบการลงทุนท่ีใชเ้งินไม่สูง

นกัและขอ้จ ากดัเร่ืองพ้ืนท่ีท่ีมี นอ้ยกว่าประเภทอ่ืนๆ ส่งผลให้ในช่วงท่ีผ่านมามีผูป้ระกอบการราย

ใหม่หรือแมก้ระทัง่ผูป้ระกอบการคา้ปลีกในรูปแบบอ่ืนๆ มารุกขยายร้านคา้ปลีกขนาดเล็กมากข้ึน 

สะทอ้นจากจ านวนสาขาของร้านสะดวกซ้ือในปี 2557 ท่ีมีมากถึง 13,312 สาขา เพ่ิมข้ึน 846 สาขา 

โดยจ านวนทีเพ่ิมข้ึนมา จากการขยายสาขาของผูน้  าตลาดอย่างร้าน 7-Eleven ถึง 698 สาขา หรือคิด

เป็น 82.5% ของจ านวนสาขาท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งหมดและจากโอกาสท่ียงัสามารถ เติบโตไดต้ามธุรกิจ

คอนโดมิเนียมท่ีก  าลงัจะเกิดข้ึนอีกเป็นจ านวนมาก หรือ แมแ้ต่ในพ้ืนท่ีห้างสรรพสินค้าชุมชน

ตลอดจนพ้ืนท่ีต่างจงัหวดั ส่งผลให้ยงัคงเห็น การขยายสาขาแบบกา้วกระโดดในรูปแบบดงักล่าว 

สะทอ้นจากแผนการ ลงทุนในปี 2558 ของ บมจ.ซีพีออลลท่ี์มีเป้าหมายขยายสาขาอีก 600 สาขา (จิ

นาพร เรืองทวีศิลป์, 2558) 
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ตารางท่ี 2-2  แสดงสาขาของร้านสะดวกซ้ือ 

 
 

2.4.3 วิเคราะห์สถานการณ์ 

           ธุรกิจคา้ส่ง ต้องเผชิญการแข่งขนัท่ีรุนแรงไม่แตกต่างจากธุรกิจค้าปลีก ภายหลงั

ธุรกิจคา้ปลีกขา้มชาติ หรือ Modern Trade ไดม้ีการพฒันารูปแบบการด าเนินธุรกิจคา้ปลีกให้เป็น

ลกัษณะของการคา้ส่งดว้ย โดยเฉพาะสินคา้กลุ่มอุปโภค บริโภค ส่งผลให้ร้านคา้ปลีกรายย่อยหรือ

คา้ปลีก SME บางรายหนัไปซ้ือสินคา้จาก Modern Trade มาจ าหน่ายแทนการซ้ือจากผูป้ระกอบการ

ค้าส่งประกอบกับการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ยิ่งท าให้

ผูป้ระกอบการคา้ส่งตอ้งเผชิญการแข่งขนัท่ีคาดว่าจะรุนแรงมากข้ึนอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ไม่ว่าจะ

เป็นการแข่งขนักบัสินคา้น าเขา้ราคาถกูจากอาเซียน รวมถึงการเขา้มาลงทุนในภาคธุรกิจคา้ส่งของ

นกัลงทุนอาเซียนอยา่งไรก็ตาม ดว้ยความไดเ้ปรียบในเร่ืองของความช านาญในพ้ืนท่ีชุมชน เสน้ทาง

การจัดส่งสินค้ารวมถึงระบบเครือข่ายระหว่างผูค้ ้าส่งและผูค้ ้าปลีก ท่ีมีความใกล้ชิดและมี

ความคุน้เคยจากการท าการคา้ขายดว้ยกนัมายาวนาน อาจจะท าให้ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ส่งใชจุ้ด

แข็งตรงน้ีในการรักษาฐานลกูคา้และมีโอกาสท ายอดขายไดเ้พ่ิมข้ึนภายหลงัเปิด AEC แต่ทั้งน้ี ความ

เคล่ือนไหวทางการคา้ทั้งระบบมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาตามพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดงันั้น 

ผูป้ระกอบการคา้ส่งเองก็ตอ้งพยายามปรับปรุงระบบการด าเนินธุรกิจให้สามารถตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลง ทั้งของผูผ้ลิตหรือซพัพลายเออร์ รวมถึงความตอ้งการของผูค้า้ปลีกรายย่อยไปจนถึง

ผูบ้ริโภคสุดทา้ย ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งให้กบัธุรกิจ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อ
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รับมือกบัการแข่งขนัท่ีคาดว่าจะรุนแรงมากข้ึนภายหลงัการเปิด AEC อย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 

(ศนูยว์ิจยักสิกรไทย, 2555) 

 เน่ืองจากอุตสาหกรรมร้านสะดวกซ้ือในประเทศไทย มีแนวโนม้แข่งขนัรุนแรงในเร่ืองของ

สินคา้และการบริการทั้งในธุรกิจคา้ปลีกประเภทเดียวกนัและธุรกิจคา้ปลีกคนละประเภท  แนวโนม้

ของการเติบโตของร้านสะดวกซ้ือในปัจจุบนัไดมี้มากข้ึนท าให้ธุรกิจรายอ่ืนตอ้งปรับตวัเพ่ือท่ีจะ

รักษาฐานลกูคา้เดิมเอาไวแ้ละมุ่งขยายฐานลกูคา้รายใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงจ  านวนร้านคา้ปลีกและคา้

ส่งมีจ  านวนเพ่ิมข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคมีหลายทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในร้านคา้ต่างๆ มาก

ข้ึนผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายยอ่ยหรือขนาดเลก็ตอ้งการท่ีจะท าให้ธุรกิจคา้ปลีกของตนด ารงอยู่ได้

อย่างยาวนาน ทางร้านจึงตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีการในการด าเนินธุรกิจคา้ปลีกใหม่ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  

 ธุรกิจคา้ส่ง “ ทรี เอช โอ เทรดด้ิง จ  ากดั” จึงไดเ้ลง็เห็นถึงโอกาสในการพฒันา ธุรกิจส่งสุรา 

น ้ าอดัลม ของอุปโภคบริโภคท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั เป็นตน้ โดยมีการพฒันาและปรับปรุงร้านคา้ส่ง 

ใหม้ีความทนัสมยัเพื่อรองรับเศรษฐกิจท่ีก  าลงัเติบโต โดยการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในส่วนของ

คลงัสินคา้ อีกทั้งเพ่ิงช่องทางการจดัจ  าหน่ายโดยการมีบริการส่งสินคา้ถึงร้านคา้ปลีก จะมีการจดัท า

แฟ้มรายการสินคา้ไปเสนอยงัร้านคา้ปลีกต่างๆ โดยจดัรอบส่งสินคา้ตามละแวกใกลเ้คียง โดยสินคา้

ท่ีจดัจ  าหน่าย จะมีการติดต่อกบัร้านคา้ส่งในจุดส าคญัต่างๆ เพื่อเป็นนายหนา้ ในการติดต่อซ้ือสินคา้

เพื่อจัดส่งไปยงัลูกค้าโดยท่ีร้านไม่จ  าเป็นท่ีตอ้งมีคลงัสินคา้ในสินคา้ทุกชนิดเพื่อช่วยในการลด

ตน้ทุนในการลงทุนและลดตน้ทุนในการเก็บรักษาคลงัสินคา้ 

 

2.5 หลกัพืน้ฐานในการวเิคราะห์ทางการเงินเพื่อใช้ในการประเมนิโครงการลงทุน 

 เป้าหมายในการวิเคราะห์โครงการลงทุน คือ การวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปในการเลือก

ลงทุนในโครงการต่างๆ ว่าองค์กรนั้นควรลงทุนในโครงการนั้นหรือไม่โดยอาศยัเทคนิคในการ

วิเคราะห์การลงทุน เพ่ือช่วยให้ผูบ้ริหารมัน่ใจไดว้่าการลงทุนโครงการลงทุนนั้น จะช่วยสร้าง

มลูค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์รซ่ึงประกอบดว้ยหลกัการพ้ืนฐานต่างๆดงัน้ี 

      2.5.1 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period หรือ PB) หมายถึง ระยะเวลาท่ีการลงทุนนั้นใชไ้ป

ในการลงทุน เพื่อให้กระแสเงินสดรับสุทธิท่ีได้จากการลงทุนคุ้มค่ากับตน้ทุนท่ีต้องลงทุนไป 
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ระยะเวลาคืนทุนเป็นการค านวณหานจุดคุม้ทุนของโครงการท่ีท า โดยมีหน่วยวดัเป็นระยะเวลาว่า

เม่ือมีการลงทุนในโครงการนั้นแลว้จะใชร้ะยะเวลาก่ีงวดในการคืนทุน วิธีการคิดระยะเวลาคืนทุน

จะสามารถค านวณหาไดโ้ดยการหากระแสเงินสดสะสมสุทธิในแต่ละงวดเวลา จนกระทัง่กระแส

เงินสดสะสมสุทธิเป็นบวก หากกระแสเงินสดสะสมสุทธิเปล่ียนเป็นจาการติดลบมาเป็นบวกในงวด

เวลาใด ก็จะหมายถึงว่าระยะเวลาคืนทุนเกิดข้ึนภายในงวดเวลานั้นเอง จึงสามารถแสดงการ

ค านวณหาระยะเวลาคืนทุนไดด้งัสมการต่อไปน้ี 

PB =  
เงินลงทุนทั้งหมด

รายรับสุทธิต่อปี
 

  จุดเด่นของวิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period หรือ PB)   

   1. ค านวณและเขา้ใจง่าย 

   2. สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองวดัสภาพคล่อง 

  จุดดอ้ยของวิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period หรือ PB)   

   1. ไม่ไดค้  านึงถึงมลูค่าของเงินตามระยะเวลา 

   2. ไม่ไดค้  านึงถึงกระแสเงินสดภายหลงัระยะเวลาคืนทุน 

2.5.2 ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period หรือ DPB) เป็นการค านวณหา

จุดคุม้ทุนของโครงการท่ีท า โดยมีหน่วยวดัเป็นระยะเวลาว่าเม่ือมีการลงทุนในโครงการนั้นแลว้จะ

ใชร้ะยะเวลาในการคืนทุน โดยใชว้ิธีคิดจากกระแสเงินสดสะสมท่ีจะไดรั้บในอนาคตให้เป็นมูลค่า

ปัจจุบนัเสียก่อน การค านวณหาระยะเวลาคืนทุนคิดลดแสดงไดด้งัสมการต่อไปน้ี 

DPB =     + 
     

      
 + 

   

      
 + 

     

      
 

หรือ 

DPB = กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ + 
 กระแสเงินสดรับสุทธิ  

      
 + 

 กระแสเงินสดรับสุทธิ  

      
 + 

 กระแสเงินสดรับสุทธิ  

      
 

    = กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ = (-7,080,000) บาท 

    = กระแสเงินสดรับสุทธิ รายไดต่้อปี = 681,470 บาท/ปี 
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    =  Discount rate (อตัราคิดลด)  

จุดเด่นของวิธีระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period หรือ DPB) 

   1. ค านึงถึงมลูค่าของเงินตามระยะเวลา 

   2. สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองวดัสภาพคล่อง 

  จุดดอ้ยของวิธีระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted Payback Period หรือ DPB) 

   1. ไม่ไดค้  านึงถึงกระแสเงินสดภายหลงัระยะเวลาคืนทุน 

2.5.3 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) เป็นการหามูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสดสุทธิของโครงการลงทุนในแต่ละปี ซ่ึงเท่ากบัมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดเข้า  

(Cash Inflows) หักดว้ย มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดออก (Cash Outflows) โดยใชต้น้ทุนถวั

เฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของเงินทุนของโครงการเป็นอตัราคิดลด (WACC) เมื่อรวมกระแสเงินสดท่ีคิด

มลูค่าปัจจุบนัแลว้ผลลพัธท่ี์ไดคื้อ มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ สามารถค านวณหาไดจ้ากสมการดงัน้ี 

NPV =     + 
   

        
 + 

   

        
 + …… + 

   

        
 

  โดยท่ี  

   NPV = มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ 

   CF    = กระแสเงินสดท่ีคาดหวงั 

   n       = ช่วงอายขุองโครงการ 

   เกณฑใ์นการประเมิน สรุปไดว้่าหากโครงการลงทุนใดท่ีมีมูลค่าปัจจุบนั

สุทธิ NPV > 0 ผูว้ิเคราะห์สามารถยอมรับโครงการลงทุนนั้นได ้ในทางตรงกนัขา้มหากโครงการ

ลงทุนใดมีมลูค่าปัจจุบนัสุทธิ NPV < 0 ผูว้ิเคราะห์สามารถปฏิเสธโครงการนั้นไดแ้ละหากโครงการ

ลงทุนใดท่ีมีมลูค่าปัจจุบนัสุทธิ NPV = 0 ผูว้ิเคราะห์อาจยอมรับหรือปฏิเสธโครงการก็ได ้เน่ืองจาก

มลูค่าขององคก์รจะไม่มีความแตกต่างไม่ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธโครงการ 

  จุดเด่นของวิธีมลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) 

   1. ค านึงถึงมลูค่าของเงินตามระยะเวลา 

   2. ค านึงถึงกระแสเงินสดตลอดโครงการ 
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   3. สมมุติว่ากระแสเงินสดท่ีได้รับจะน าไปลงทุนต่อในอตัราเดียวกับ

ตน้ทุนส่วนเพ่ิมของเงินทุน 

  จุดดอ้ยของวิธีมลูค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV) 

   1. อาจตดัสินใจผิด หากเป็นโครงการท่ีแยกออกจากกนัอย่างเด็ดขาด มี

อายไุม่เท่ากนัและเกิดซ ้าได ้

2.5.4 อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) หมายถึง อตัรา

ผลตอบแทนท่ีท าให ้NPV ของโครงการลงทุนนั้นมีค่าเท่ากบัศนูย ์ หรือกล่างอีกนยัหน่ึงก็คือ (IRR) 

ของการลงทุนคืออตัราผลตอบแทนท่ีท าใหเ้งินท่ีลงทุนไปมีค่าท่ีไดรั้บกลบัคืน เมื่อพิจารณาดว้ย

มลูค่าของเงินตามเวลา (Time Value of Money) ซ่ึงอตัราผลตอบแทนภายในน่ีจดัว่าเป็น อตัราคิดลด 

(Discounted Rate) ท่ีใชค านวณมลูค่าของเงินตรา เช่นเดียวกบัอตัราดอกเบ้ีย และตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วง

น ้ าหนกัของเงินทุน (WACC) ดงันั้น ในบางคร้ังอาจเรียก IRR ว่าผลตอบแทนจากการคิดลดกระแส

เงินสด (Discounted Cash Flow Return) ความสมัพนัธร์ะหว่างกระแสเงินสดและอตัราผลตอบแทน

ภายใน จึงสามารถแสดงไดด้งัสมการต่อไปน้ี 

NPV = 0 =     + 
   

         
 + 

   

          
 + …… + 

   

          
 

 โดยท่ี 

  IRR   =   อตัราผลตอบแทนภายใน 

  NPV  =   มลูค่าปัจจุบนัสุทธิ 

  CF     =   กระแสเงินสดท่ีคาดหวงั 

   n       =   ช่วงอายขุองโครงการ 

   r        =   อตัราคิดลด หรือ ตน้ทุนของเงินทุน 

 

  จุดเด่นของวิธีอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) 

   1. ค านึงถึงมลูค่าของเงินตามระยะเวลา  

   2. ค านึงถึงกระแสเงินสดตลอดโครงการ 

  จุดดอ้ยของวิธีอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) 
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   1. สมมุติว่ากระแสเงินสดท่ีไดรั้บจะน าไปลงทุนต่อในอตัรา IRR 

   2. อาจตดัสินใจผดิ เน่ืองจากอาจมี IRR หลายค่า 

   3. ปัญหาในการจดัอนัดบัของโครงการ 

2.6 จุดศูนย์กลางมวล (C.M) และจุดศูนย์ถ่วง(C.G) 

2.6.1 จุดศนูยก์ลางมวลของวตัถุ (C.M) คือต าแหน่งท่ีมวลรวมของวตัถุอยูซ่ึ่งจุดน้ีอาจจะอยู่

ในหรือนอกวตัถุก็ได้ จุดศูนยถ่์วงของวตัถุ (C.G) คือต าแหน่งท่ีน ้ าหนักรวมของวตัถุอยู่ ซ่ึงจุดน้ี

อาจจะอยูใ่นหรือนอกวตัถุก็ไดโ้ดยทัว่ไป ถา้วตัถุมีความสูงไม่มากนักจุด C.G และจุด C.M จะอยู่ท่ี

ต  าแหน่งเดียวกนั และถา้วตัถุมีความสูงมากๆ จุด C.M และจุด C.G จะอยู่คนละจุด โดย C.G จะอยู่

ต  าแหน่งต ่ากว่าจุด C.M เสมอ เช่น จุด C.M และจุด C.G ของภูเขา เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 2-6 จุด C.M หรือจุด C.G ของวตัถุรูปทรงเรขา 

2.6.2 การหาต าแหน่งจุด C.G ของวตัถุ 
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ภาพท่ี 2-7 แนวแกนเสน้เชือกท่ีรับน ้ าหนกัของแผน่วตัถุ 

 จากภาพท่ี 2-7 ในทางปฏิบติัเราสามารถท าการหาจุด C.G ของแผ่นวตัถุรูปทรงใดๆ ก็ได  ้
โดยน าแผน่วตัถุผกูเขา้กบัเชือกแลว้แขวนไวด้งัรูป (ก)  เม่ือแผ่นวตัถุหยุดน่ิงจะไดแ้นวแรง T และ 
mg อยูใ่นแนวเดียวกนั คือแนวเสน้ประ A เมื่อเปล่ียนจุดท่ีผกูเชือกเป็นจุดอ่ืนๆ เช่น B และ C ดงัรูป 
(ข) และ (ค) แลว้ลากเส้นตรงตามเส้นเชือกแต่ละคร้ัง จะพบว่าแนวเส้นเชือกมาตดักนัท่ีจุดหน่ึง 
เน่ืองจากแนวเสน้เชือกอยูใ่นแนวเดียวกนักบัแนวน ้ าหนกั ดงันั้นจุดตดัของแนวเสน้เชือก คือจุดศนูย์
รวมของน ้ าหนกัแผน่วตัถุ เรียกจุดน้ีว่า จุดศนูยถ่์วง (C.G) 

2.6.3 การค านวณหาต าแหน่งจุด C.G หรือจุด C.M ของวตัถุ แยกการพิจารณาไดเ้ป็น 2 
แบบดว้ยกนั  1. การหาจุด C.G ของวตัถุทรงคานทรงกระบอกอนัหน่ึงประกอบดว้ย
โครงสร้างสามส่วนมีมวล m1 , m2 และm3 โดยต าแหน่งของมวลทั้งสามห่างจากปลายเป็นระยะ x1 , 
x2 และ x3 ตามล าดบั ดงัรูป จะไดต้  าแหน่งของจุด C.G ดงัน้ี 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-8 ภาพวตัถุทรงกระบอก 

 จากรูป หา  ̅ ไดจ้ากสมการ ∑   = 0 

  จะได ้  ∑    ̅ =          +          +          

        ̅ = 
                    

∑ 
 

            = 
∑  

∑ 
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  2. การหาจุด C.G ของวตัถุท่ีรูปร่างไม่สมมาตร ให้หาต าแหน่งจุด C.G เทียบกบั
แกน x และแกน y ดงัรูป ตอ้งการหาจุด C.G ของระบบท่ีประกอบดว้ยมวล m1 , m2 และ m3 

 

ภาพท่ี 2-9 ต าแหน่งจุด C.G เทียบกบัแกน x และแกน y 

  จากภาพ ∑   = 0 จะได ้ ̅ = 
                    

            
 

                                                                            = 
∑  

∑ 
 

   ∑   = 0 จะได ้ ̅  =  
                    

            
 

                                                                             = 
∑  

∑ 
 

2.7 เทคนิคการหาศูนย์กลางของการขนส่ง (Center of Gravity Technique)  

 เป็นวิธีการท่ีใชเ้ลือกศูนยก์ลางของการขนส่งของการกระจายสินคา้ หรือโรงงานผลิตท่ี
สามารถประหยดัตน้ทุนค่าขนส่งรวมไดม้ากท่ีสุด โดยใชก้ารค านวณหาท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์แห่งเดียว
ตามระยะทางและน ้ าหนกัของสินคา้ท่ีตอ้งขนส่งตามสูตรการค านวณดงัต่อไปน้ี 

  จุดท่ีเป็นท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมท่ีสุด คือ (X,Y) 

   เมื่อ   = 
∑       

∑    
 ,   = 

∑       

∑    
   

โดย   = พิกัดบนแกน x 
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       Cy = พิกัดบนแกน y 

      dix = พิกัดบนแกน x ของสถานท่ีตั้ง i 

      diy = พิกัดบนแกน y ของสถานท่ีตั้ง i 

        = ปริมาณสินค้าท่ีเคล่ือนย้ายเข้าหรือออกจากสถานท่ี i 

2.8 คู่มอื โปรแกรม COG จากซอฟท์แวร์ Logware 

 2.6.1  COG คือโปรแกรมซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ท่ีไวห้าท าเลท่ีตั้งของจุดพิกดัท่ีตอ้งการ
เพียงจุดเดียว โดยใชฟั้งคช์ัน่ COG ในการหาจุดท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีดีท่ีสุด เช่น อยู่ในจุด
ศนูยก์ลางของร้านลกูคา้ทั้งหมดและช่วยประหยดัตน้ทุนไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงตอ้งทราบค่าพิกดัของร้าน
ลกูคา้ทั้งหมดและตอ้งทราบในส่วนของ volum เพื่อใหฟั้งคช์ัน่ COG ใชเ้ป็นตวัช้ีวดั  

   = ∑   
 
                 +             

 จากสมการดา้นบน 
          = ตน้ทุนรวมของค่าขนส่ง 
            = กลุ่มร้านลกูคา้ 
    ,    =  ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์จุดพิกดัละติจูดและจุดพิกดัลองติจูดของ
สถาน                                                             แ                                            ประกอบการและของ
กลุ่มลกูคา้ 
             = เป็นตวัประกอบยกก าลงัในสมการค านวณหาระยะทาง  
 ซ่ึงระยะทางค านวณจากจุดพิกดัโดยใชส้มการดงัต่อไปน้ี  

Distance =             +             

 จากสมการ   ,    แทนจุดพิกัดของสถานประกอบการและของกลุ่มลูกค้า  ,   
แสดงถึงจุดท่ีโปรแกรมค านวณ ซ่ึงตวัยกก าลงั   ควบคุมความเป็นเส้นตรงของระยะห่างระหว่าง
จุดและตวัยกก าลงั   คือ 0.5  
    = ปัจจยัการปรับขนาดเพ่ือแปลงพิกดัระยะทางเป็นไมลห์รือกิโลเมตร 
     = ปริมาณน ้ าหนกัรายปี เพ่ือใชเ้ป็นตวัช้ีวดัแต่ละสถานประกอบการ 
     = อตัราการตน้ทุนการขนส่ง เช่น บาท/กิโลกรัม/กิโลเมตร 
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2.9 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

  ชวลักร สตัยาชยั (2549) ไดท้ าการศึกษาการจดัการวตัถุดิบประเภทไม ้โดยการวิเคราะห์ 
ขอ้มลูดว้ยระบบ ABC Analysis การพยากรณ์ความตอ้งการปริมาณการใชว้ตัถุดิบประเภทไมแ้ละ 
การควบคุมวตัถุดิบคงคลงั จากการศึกษาพบว่าวตัถุดิบประเภทไมย้างพารา มีทั้งส้ิน 45 รายการ เมื่อ 
จดัล  าดบัความส าคญัของวตัถุดิบคงคลงัดว้ยระบบ ABC Analysisแบ่งไดป้ระเภท Class Aจ านวน 
13 รายการ ประเภท Class B จ านวน 10 รายการ และประเภท Class C จ านวน 22 รายการ หลงัจาก 
จ าแนกประเภทวตัถุดิบคงคลงัประเภทไมแ้ลว้ไดท้ าการพยากรณ์ปริมาณการใชว้ตัถุดิบ เมื่อไดค่้า  
พยากรณ์ปริมาณการใชว้ตัถุดิบมาก าหนดรูปแบบการควบคุมวตัถุดิบคงคลงั ผลการก าหนดรูปแบบ 
14 การวางแผนและควบคุมวตัถุดิบคงคลงัของวตัถุดิบ Class A,B ใชรู้ปแบบการสัง่แบบ EOQ และ 
การวางแผนและควบคุมวตัถุดิบคงคลงัของวตัถุดิบ Class C ใชรู้ปแบบการก าหนดการสั่งซ้ือ ROP 
ท าให้สามารถลดต้นทุนรวมของวตัถุดิบประเภทไมไ้ด ้10% หรือประมาณ 2,855,288 บาทต่อปี 
ประเสริฐ ลาดสุวรรณ (2549)ได้ท าการศึกษาแนวคิดระบบการจัดเก็บมาใช้ เพื่อ  ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจดัเก็บในการลดระยะทางในการเคล่ือนยา้ยสินคา้ โดยไดใ้ชร้ะบบการ  จดัเก็บ
แบบแบ่งกลุ่มสินคา้ ABC Classification Storage Location Policy/ ABC CSLP วิธีการคือ สินคา้จะ
ถกูแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยพิจารณาจากขอ้มลูความถ่ีในการหมุนเวียนเขา้และออก กลุ่มสินคา้ ท่ีมีอตัรา
การหมุนเวียนสินคา้เขา้และออกคลงัสูง (Fast Moving) ปานกลาง (Medium Moving) และ ค่า(Slow 
Moving) โดยก าหนดให้แทนดว้ย A, B และ C ตามล าดบั จากนั้นแบ่งพ้ืนท่ีส าหรับการ จดัเก็บ
สินค้าเป็น 3 เขต (Zone) เพ่ือรองรับปริมาณของสินค้าแต่ละกลุ่ม โดยไดส้ ารองพ้ืนท่ีไวสู้งสุด 
ส าหรับแต่ละกลุ่ม การค านวณระยะทางจะใชโ้ปรแกรม Xquery ช่วยในการค านวณ จากผลการ 
วิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่าการจัดเก็บแบบแบ่งกลุ่มสินค้าใชร้ะทางการเคล่ือนยา้ยสินค้าลดลง  
27,564 เมตร  หรือ 11.93%  เมื่อเปรียบเทียบกบัแบบสุ่ม เชิงคุณภาพการจดัเก็บแบบกลุ่มสินคา้มี 
ความเป็นระเบียบจดัเก็บเป็นหมวดหมู่ คน้หาสินคา้และตรวจนบัไดส้ะดวกและรวดเร็ว  

วิทยาวุธ เสรีวิริยะกุล (2544) ไดศ้ึกษาระบบการจดัตารางการซ่อมและการจดัการอะไหล่ 
กรณีศึกษาผูป้ระกอบการรถปรับอากาศไมโครบสั ศึกษาการจดัล  าดบัการซ่อมรถเพื่อลดเวลารอคอย 
ระหว่างการซ่อมแซมและจัดส ารองอะไหล่ของบริษัทเดินรถประจ าทางปรับอากาศไมโครบัส 
เน่ืองจากการจดัการอะไหล่ของบริษทัไมโครบสัไดท้ าการจดัการอะไหล่โดยใชค้วามช านาญของ  
พนกังานเป็นหลกั จึงท าใหอ้ะไหล่หลายชนิด มีการขาดแคลนในขณะท่ีอะไหล่บางชนิดมีมากเกิน 
ความจ าเป็น นอกจากน้ีการก าหนดนโยบายการดูแลอะไหล่ได้ไห้ความส าคัญทดัเทียมกนัหมด 
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งานวิจัยน้ีจึงเสนอการจัดการอะไหล่โดยจัดกลุ่มอะไหล่ตามความส าคัญ โดยใช้เทคนิค ABC 
Analysis แลว้จึงก  าหนดนโยบายการควบคุมดูแลอะไหล่แต่ละกลุ่มอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัท า
การก าหนดปริมาณการสัง่ซ้ือ,จุดสัง่ซ้ือและมลูภณัฑก์นัชน (Safety Stock) โดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจากการเปรียบเทียบพบว่าสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในการจัดการอะไหล่ได้ 
ประมาณ 3,132,170 บาทต่อไป  

ทิพยว์ลัย ์เอ่ียมปิยะกุล(2551) ไดศ้ึกษาการด าเนินงานของธุรกิจให้บริการซ่อมอุปกรณ์ 
เทคโนโลยีหลงัการขายจากการศึกษาด าเนินการขาดแคลนอะไหล่ส าหรับงานซ่อมของลูกคา้ มี  
อะไหล่คงคลงัสูง การจดัวางไม่เหมาะสม กระบวนการเบิกจ่ายใชเ้วลานานและผิดพลาดสูง และได  ้
ปรังปรุงจ านวนรายการอะไหล่ จดัความส าคญัอะไหล่ดว้ยวิธี ABC (Ng, 2007) ค านวณปริมาณ
จดัเก็บ สูงสุด- ค่าสุด ออกแบบแผนผงัการจดัเก็บ ระบุต าแหน่งการจดัเก็บอะไหล่และก าหนดรหัส
ระบุต าแหน่งการจดัเก็บ ผลการปรับปรุงท าใหเ้พ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการคลงัอะไหล่ คือ อตัรา
การ หมุนเวียนอะไหล่คงคลงัเพ่ิมจาก 2.13 เป็น 3.18  ตน้ทุนการจดัเก็บลดลงจาก 1,617,922.81 
บาท/ ปี เป็น 1,582,747.12 บาท/ ปี  
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บทที่ 3 

       ระเบียบวิธีวิจัย 

 
จากการศึกษาปัญหาในการจดัส่งสินคา้และการกระจายสินคา้ใหแ้ก่กลุ่มลกูคา้ ซ่ึงในแต่ละ

วนัมีความตอ้งการของลกูคา้ท่ีไม่แน่นอน จึงตอ้งมีการศึกษาและวิจยัวิธีการเลือกท าเลท่ีตั้งเพ่ือจดัตั้ง
ศนูยก์ระจายสินคา้แห่งใหม่เพื่อการกระจายสินคา้ให้แก่กลุ่มของลูกคา้และค านวณจุดคุม้ทุน ตาม
ขั้นตอนดงัน้ี   

3.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บขอ้มลูในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อศึกษาถึง

สภาวะปัจจุบนัของร้านคา้กรณีศึกษา โดยแหล่งท่ีมาของขอ้มลูการศึกษาคร้ังน้ีจาก 2 แหล่ง คือ 
  3.1.1 ขอ้มลูต าแหน่งท่ีตั้งของบริษทั 
เป็นต าบลในเขตการปกครองของอ าเภอเมืองปทุมธานี  สภาพเป็นเขตเมือง ท่ีมีการ

คมนาคมสะดวก และอยูใ่กลแ้ม่น ้ าเจา้พระยา  โดยด าเนินธุรกิจขายส่ง สินคา้ อุปโภค บริโภค เช่น 
ขนม นม น ้ าอดัลม บุหร่ี สุรา เบียร์ และเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์โดยมีทุนจดทะเบียนนิติบุคคล
เร่ิมตน้ 1 ลา้นบาท  ภายใตก้ารบริหารงานของนายสมาน   มีสนธิ , นายธีรวุฒิ    มีสนธิ และนาย
ยทุธนา   มีสนธิ   คณะผูบ้ริหาร กรรมการผูจ้ดัการของบริษทัและผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ 

 
ภาพท่ี 3-1 ภาพแสดงท าเลท่ีตั้งเดิม 

ท่ีอยู1่01/1 ถนนวดัโคก บางปรอก 
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 
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3.1.2 ขอ้มลูต าแหน่งท่ีตั้งของกลุ่มลกูคา้ 

ตารางท่ี 3-1 ขอ้มลูต าแหน่งท่ีตั้งของกลุ่มลกูคา้หลกัมีทั้งหมด 4 อ  าเภอ 23 ร้าน 

อ าเภอ ร้าน 
 
 
 
      
 
อ าเภอเมืองปทุมธานี 

 

1.ร้านสารพธั 
2.ร้านนอ้งใหม่ 
3.ร้านพี่ปุ้ย 
4.ร้านพี่สม้ 
5.ร้านพ่ีต๊ิก 
6.ร้านอุดร 
7.ร้านสมพร 
8.ร้าน จ. 
9.ร้านพรทวีลาภ 
10.ร้านเฮียหม ู
11.ร้านบอยฐานเพชร 

 
 
 
      
 
อ าเภอลาดหลุมแกว้ 

 

12.ร้านเฮียตอ้ม 
13.ร้านKT 

14.ร้านกิตติภคั 

15.ร้านแบม แบม 

16.ร้านเฮียสมชาย 

17.ร้านโชคสมบูรณ์ 

18.ร้านนิด 

19.ร้าอุดมชยั 

20.ลาดหลุมแกว้พาณิชย(์เฮียเลง้) 

21.ร้านคุณนอ้งคุณมด 

อ าเภอคลองหลวง 22.ร้านศิริชยั 

อ าเภอสามโคก 23.ร้านอรสาพาณิชย ์
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3.2 ศึกษาสภาพปัญหา 

คลงัสินคา้ท่ีเป็นจุดรับสินคา้จากโรงงานผูผ้ลิตต่างๆ และจุดกระจายสินคา้ท่ีส่งสินคา้ไปใน
จงัหวดัปทุมธานีนั้นมีอยูจ่  านวน 1 แห่ง ซ่ึงเป็นสถานท่ี ท่ีใชเ้ก็บสินคา้คงคลงั ท่ีไดรั้บมาจากผูผ้ลิต 
แลว้จึงท าการขนส่งสินคา้เพื่อกระจายไปสู่ลกูคา้ท่ีเป็นผูค้า้ปลีกทั้ง 23 ราย  

3.2.1 ปัญหาท่ีพบ        

1. ถนนท่ีผา่นท าเลท่ีตั้งเดิมค่อนขา้งแคบ ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการเขา้ออกของรถ 

 2. ท าเลท่ีตั้งเดิมตั้งอยูใ่นแหล่งชุมชน ท าใหช่้วงเวลาเร่งด่วนมีรถหนาแน่น   

 3. ท าเลท่ีตั้งเดิมไม่ไดต้ั้งอยูใ่นจุดศนูยก์ลางของร้านลกูคา้ทั้ง 23 ร้าน  

 

3.3 ศึกษาแผนที่ของสถานที่ตั้งของลูกค้า 

 

ภาพท่ี 3-2 ต าแหน่งท่ีตั้งของคลงัสินคา้ และลกูคา้ทั้ง 23 ร้าน 
 
 ภาพท่ี 3-2 เป็นภาพท่ีแสดงต าแหน่งของคลงัสินคา้และลกูคา้ทั้ง 23 ร้าน ซ่ึงคลงัสินคา้จะอยู่
ในต าแหน่งตรงกลางแผนท่ี ซ่ึงใชส้ญัลกัษณ์แทนเป็นตวัอกัษร P และลกูคา้ทั้ง 23 ร้าน แต่ในภาพท่ี 
3-2 นั้นอาจจะเห็นไดไ้ม่ครบทั้ง 23 ร้านเน่ืองจากบางร้านมีความใกลเ้คียงกนัมาก ตอ้งท าการขยาย
จึงจะสามารถมองเห็นได ้
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3.4 ท าเลที่ตั้งที่เป็นตวัเลอืกในการตั้งศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ 

 ในการเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีจะน ามาพิจารณาเป็นท าเลท่ีตั้งใหม่นั้นผูศึ้กษาไดท้ าการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อให้ผูบ้ริหารของบริษัทได้เสนอแนวคิดแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและสรุปผลการสมัภาษณ์ออกมาท าการวิเคราะห์ความเป็นไปไดต่้อไป 

 

3.5 ปัจจยัในการตดัสินใจเลอืกที่ตั้งคลงัสินค้า 

  จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการเลือกท าเลท่ีตั้งสินคา้ของบริษทั
กรณีศึกษาท าใหส้ามารถสรุปปัจจยัท่ีแสดงใหเ้ห็นศกัยภาพ ความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 

 3.5.1 ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์ 

  เป็นปัจจยัส าคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นการพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้งของอะไรก็ตามไม่ว่าจะ
เป็น ร้านคา้ รวมทั้งคลงัสินค้าดว้ย เพราะภูมิศาสตร์เป็นตัวก  าหนดส าคญัของการไดเ้ปรียบหรือ
เสียเปรียบ ส าหรับปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์ส าหรับการตดัสินใจในการเลือกท่ีตั้งคลงัสินคา้ไดแ้ก่ 

  ระยะทางเช่ือมโยงกบัลูกคา้ คือระยะทางใกลไ้กลจากท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ไปยงั
ท่ีตั้ งกลุ่มของลูกค้าเป้าหมาย ยิ่งระยะทางไกลจากกลุ่มลูกคา้มากเท่าใดนอกจากอาจจะสูญเสีย
โอกาสทางธุรกิจแลว้ยงัท าใหต้น้ทุนค่าขนส่งเพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 

 3.5.2 ปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งดว้ยรูปแบบการขนส่งต่างๆ 

  ปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งจะเป็นตวัพิจารณาในการเลือกท าเลท่ีตั้งโดยค านึงถึงความ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบของท าเลแต่ละท่ีเทียบกบัปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งในแต่ละรูปแบบ 

  1. จ านวนเท่ียวท่ีขนส่งมีจ  านวนเท่าใดในแต่ละปี 

  2. จ านวนระยะทางรวมทั้งหมดท่ีขนส่งสินคา้เท่าใดในแต่ละปี 

3.5.3 ปัจจยัดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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  ปัจจยัดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นตวับ่งบอกแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ท าเลท่ีตั้ งแต่ละทางเลือกว่ามีแนวโน้มท่ีเป็นผลดีกับการด าเนินธุรกิจในท าเลนั้นๆหรือไม่ อนั
ประกอบดว้ย 

  1.ราคาท่ีดิน 

     ราคาท่ีดินมีผลต่อตน้ทุนในการก่อสร้างคลงัสินคา้ในแต่ละท าเลยอ่มมีราคาท่ีดิน
ท่ีแตกต่างกนัไป ราคาท่ีดินมกัเป็นปัจจยัล  าดบัตน้ๆ ท่ีผูบ้ริหารหรือเจา้ของกิจการค านึงถึงในการ
ตดัสินใจเลือกท าเล 

  2.จ านวนประชากรในพ้ืนท่ี 

       จ  านวนประชากรในพ้ืนท่ีเป็นปัจจยัในการสนบัสนุนดา้นการหาแรงงานทอ้งถ่ิน
ซ่ึงปัจจุบนัแรงงานขาดแคลนเป็นปัญหาท่ีส าคญัของภาคธุรกิจในประเทศไทย แรงงานไทยมกัจะ
นิยมท างานไม่ไกลจากแหล่งท่ีอยู่อาศยัมากนัก จ  านวนประชากรในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นตัวช้ีความ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบดา้นการแสวงหาแรงงาน 

  3.ความพร้อมดา้นแรงงานท่ีมีทกัษะ 

     นอกเหนือจากจ านวนแรงงานแลว้ แรงงานท่ีมีทกัษะในแต่ละพ้ืนท่ีก็เป็นปัจจยั
ส าคญัในการใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบเชิงธุรกิจ สภาพแวดลอ้มพ้ืนฐานการศึกษาและวิถีชีวิต
ของชุมชนในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดแรงงานคุณภาพในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

  4.ความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค 

     ความพร้อมดา้นสาธารณูปโภคเป็นส่ิงส าคญัต่อการก่อสร้างคลงัสินคา้เน่ืองจาก
การด าเนินธุรกิจย่อมตอ้งอาศยัการสนับสนุนดา้นสาธารณูปโภคท่ีพร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นดา้น
กระแสไฟฟ้าน ้ าประปา การส่ือสารแหล่งจ าหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆท่ีจ  าเป็น 

  5.ความพร้อมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

     ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่ิงจ  าเป็นในการด าเนินธุรกิจเพราะในยุคท่ี
การส่ือสารไม่มีขอบเขต การถ่ายทอดข้อมูลการติดต่อส่ือสารผ่านส่ือสารสนเทศต่างๆลว้นมี
ความส าคญัไม่ว่าจะเป็นระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบเครือข่ายสารสนเทศไร้สายต่างๆ 
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3.5.4  ปัจจยัดา้นการด าเนินธุรกิจ 

  เป็นปัจจยัท่ีช้ีแนวโน้มการเติบโตของการด าเนินกิจการคลงัสินคา้ในท าเลนั้นๆ
ไดแ้ก่  

  1.จ านวนคู่แข่งทางธุรกิจในท าเลนั้นๆ 

  ในท าเลท่ีมีจ  านวนคู่แข่งมากท าให้เกิดทางเลือกส าหรับลูกคา้และเกิดการแข่งขนั
สูง โอกาสท่ีจะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดยิง่มีมากข้ึน 

  2. การเติบโตทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีนั้นๆ 

  เป็นปัจจยัสนบัสนุนใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบร่ืนและมีแนวโน้มท่ีจะมี
จ  านวนลกูคา้เพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุ่มลกูคา้ยอ่มมีแนวโน้มในการขยายธุรกิจ
มากยิง่ข้ึน 

  3. การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ 

  การสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ ท่ีจะได้รับเช่นสิทธิ
ประโยชน์ดา้นการยกเวน้ภาษี ซ่ึงสิทธิประโยชน์จะแตกต่างกนัตามพ้ืนท่ี หรือนโยบายในเร่ืองการ
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท าเลต่างๆ ก็ลว้นเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
ทั้งส้ิน 

 

3.6 กระบวนการวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม COG ของซอฟท์แวร์ LOGWARE 

 การน าเอาโปรแกรม COG ของซอฟทแ์วร์ LOGWARE มาวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อหาท าเลท่ี
ดีท่ีสุดในการตั้งคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา 
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ภาพท่ี 3-3 หนา้หลกัโปรแกรม COG ของซอฟทแ์วร์ LOGWARE  

              ในหน้าหลกัของโปรแกรม COG ของซอฟท์แวร์ LOGWARE น้ีจะเป็นทางเลือกในการ

วิเคราะห์ปัญหาในเร่ืองต่างๆ ท่ีตอ้งการใหมี้การมีการพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
3.7 การวเิคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนในท าเลที่ตั้งใหม่โดยเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
 การวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการลงทุนของโครงการน้ีโดยจะใชห้ลกัเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมอยู ่2 วิธีดงัน้ี   
  1. การค านวณระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (Discount Payback Period : DPB ) 
  2. ค านวณอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

จากปัญหาท าเลท่ีตั้งของบริษทัทรี เอช โอ เทรดด้ิง จ  ากดั น ามาสู่การวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญญาซ่ึงท าให้พบปัญหาท่ีส าคญัคือ โกดงัเก็บสินคา้ของทางบริษทัตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีเขา้ถึงได้
ยาก เช่น ถนนทางดา้นหนา้ของบริษทัค่อนขา้งเลก็ท าใหก้ารส่งมอบสินคา้เป็นไปไดช้า้เป็นตน้ คณะ
ผูจ้ดัท าเลง็เห็นถึงความส าคญัของปัญหาขอ้น้ี จึงไดท้ าการหาท าเลท่ีตั้งใหม่ในรูปแบบจ าลองข้ึนมา
เพื่อลดปัญหาท าเลท่ีตั้งเดิมซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิชาท่ีไดเ้รียนมาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแกไ้ขปัญหา
อยา่งตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ในบทน้ีจึงเป็นการกล่าวถึงการเปรียบเทียบแบบจ าลองท าเลท่ีตั้งท่ี
จ  าลองข้ึนมาใหม่และแบบท าเลท่ีตั้งเดิม เพื่อให้เห็นความแตกต่างในหลายๆ ดา้น อาทิเช่น ท าเล
ท่ีตั้งอยา่งเหมาะสม ลดตน้ทุนในการส่งมอบสินคา้ เพื่อให้เกิดการแกไ้ขปัญหาอย่างถูกจุดและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน ในบทน้ีจะเป็นการแสดงรายละเอียดของผลการด าเนินงานวิจยัเพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงการพฒันาเลือกท าเลท่ีตั้ง 
 1) ส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 2) ฐานขอ้มลูการวิจยั 
 3) การสร้างล าดบังาน – เสน้ทางการกระจายสินคา้ 
 4) การเปรียบเทียบผลลพัธ ์

 
4.1 ส ารวจและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 4.1.1 การรวบรวมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการพฒันาการขนส่ง 
  1) ขอ้มลูต าแหน่งท่ีตั้งของลกูคา้ และคลงัสินคา้ 
  รวบรวมช่ือและท่ีอยูข่องลกูคา้ทั้งหมด ซ่ึงไดท้ าการก าหนดพิกดัต าแหน่งท่ีตั้งของ
ลกูคา้จ  านวน 23 ราย รวมถึงต าแหน่งของคลงัสินคา้อีก 1 แห่ง  
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ภาพท่ี 4-1 ต าแหน่งท่ีตั้งของคลงัสินคา้ และลกูคา้ทั้ง 23 ร้าน 
 

 ภาพท่ี 4-1 เป็นภาพท่ีแสดงต าแหน่งของคลงัสินคา้และลกูคา้ทั้ง 23 ร้าน ซ่ึงคลงัสินคา้จะอยู่
ในต าแหน่งตรงกลางแผนท่ี ซ่ึงใชส้ญัลกัษณ์แทนเป็นตวัอกัษร P และลกูคา้ทั้ง 23 ร้าน แต่ในภาพท่ี 
4-1 นั้นอาจจะเห็นไดไ้ม่ครบทั้ง 23 ร้านเน่ืองจากบางร้านมีความใกลเ้คียงกนัมาก ตอ้งท าการขยาย
จึงจะสามารถมองเห็นได ้
   
2) ขอ้มลูรายการขนส่งโดยน ้ าหนกัรายปีของร้านคา้ทั้งหมด 23 ร้าน 
 ตารางท่ี 4-1 ขอ้มลูขนส่งโดยน ้ าหนกัรายปีของแต่ละร้าน 

ร้าน น ้าหนกัรายปี(Kg) 
1.ร้านสารพธั 541,205.2 
2.ร้านนอ้งใหม่ 178,020.1 

3.ร้านพี่ปุ้ย 200,812.3 

4.ร้านพี่สม้ 694,850.7 

5.ร้านพ่ีต๊ิก 225,274.1 
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ร้าน น ้าหนกัรายปี(Kg) 
6.ร้านอุดร 270,506 
7.ร้านสมพร 36,400 
8.ร้าน จ. 517,758.1 

9.ร้านพรทวีลาภ 117,532.1 
10.ร้านเฮียหม ู 208,401.2 
11.ร้านบอยฐานเพชร 31,328.4 
12.ร้านเฮียตอ้ม 459,738.3 
13.ร้านKT 81,022.5 

14.ร้านกิตติภคั 280,986.8 

15.ร้านแบม แบม 157,710.3 

16.ร้านเฮียสมชาย 226,423.3 

17.ร้านโชคสมบูรณ์ 15,642.7 

18.ร้านนิด 73,132.8 

19.ร้าอุดมชยั 59,776.7 

20.ลาดหลุมแกว้พาณิชย(์เฮียเลง้) 287,416.6 

21.ร้านคุณนอ้งคุณมด 29,967.2 

22.ร้านศิริชยั 145,442 

23.ร้านอรสาพาณิชย ์ 37,930.7 

 จากตารางท่ี 4-1 คือขอ้มลูรายปีของแต่ละร้านเพ่ือน าขอ้มลูจากจุดน้ีเขา้ไปใส่ในโปแกรม 

Logware เพื่อใหโ้ปรแกรมเห็นถึงความส าคญัของร้านลกูคา้นั้นๆว่ามีความส าคญัมากนอ้ยเพียงใด 
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3. ขอ้มลูจุดพิกดัของบริษทัและร้านลกูคา้ 23 ร้าน 

  ตาราง 4-2 ขอ้มลูจุดพิกดัของบริษทัและร้านลกูคา้ 

ร้าน จุดพิกัด 

THO (ท่ีตั้งเก่า 14.0160179,100.5346914 
1.ร้านสารพธั 14.0295432,100.5323317 

2.ร้านนอ้งใหม่ 14.0272061,100.5266203 
3.ร้านพี่ปุ้ ย 14.0264660,100.5278830 
4.ร้านพี่ส้ม 14.0278586,100.5260148 
5.ร้านพี่ต๊ิก 13.9764288,100.5146027 

6.ร้านอุดร 14.0271040,100.5270692 
7.ร้านสมพร 13.9470666,100.5097241 
8.ร้าน จ. 13.9582465,100.5185841 
10.ร้านเฮียหมู 14.0008977,100.5176688 

11.ร้านบอยฐานเพชร 13.9716407,100.5503850 

12.ร้านเฮียตอ้ม 14.0406091,100.4208762 

13.ร้านKT 14.0551237,100.4485502 
14.ร้านกิตติภคั 14.0511057,100.4402220 
15.ร้านแบม แบม 14.0334478,100.3846003 
16.ร้านเฮียสมชาย 14.0456340,100.3839124 

17.ร้านโชคสมบูรณ์ 14.0442979,100.4318300 
18.ร้านนิด 14.0877711,100.4504291 
19.ร้าอุดมชยั 14.0552437,100.4482639 
20.ลาดหลุมแกว้พาณิชย(์เฮียเลง้) 14.0417329,100.4217255 
21.ร้านคุณนอ้งคุณมด 13.9813474,100.4384078 
22.ร้านศิริชยั 13.9859589,100.6123958 
23.ร้านอรสาพาณิชย ์ 14.1005599,100.5142540 
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4. ขอ้มลูระยะทางและเวลาการส่งมอบ 

 ตารางท่ี 4-3 ขอ้มลูระยะทางและเวลาการส่งมอบ 

THO 

 ร้านลูกค้า ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา(นาที) 

1.ร้านสารพธั 7.3 17 
2.ร้านนอ้งใหม่ 5.8 14 
3.ร้านพี่ปุ้ ย 5.9 13 
4.ร้านพี่ส้ม 5.6 13 
5.ร้านพี่ต๊ิก 6.1 9 
6.ร้านอุดร 5.8 14 
7.ร้านสมพร 9.7 16 
8.ร้าน จ. 8.6 14 
9.ร้านพรทวีลาภ 5.6 9 
10.ร้านเฮียหมู 5 9 
11.ร้านบอยฐานเพชร 8.7 12 
12.ร้านเฮียตอ้ม 17 24 
13.ร้านKT 14 20 
14.ร้านกิตติภคั 15 22 
15.ร้านแบม แบม 22 29 
16.ร้านเฮียสมชาย 22 30 
17.ร้านโชคสมบูรณ์ 17 24 
18.ร้านนิด 18 28 
19.ร้าอุดมชยั 14 20 
20.ลาดหลุมแกว้พาณิชย(์เฮียเลง้) 19 26 
21.ร้านคุณนอ้งคุณมด 16 26 
22.ร้านศิริชยั 21 35 
23.ร้านอรสาพาณิชย ์ 22 33 

 จากตารางท่ี 4-3 เป็นของขอ้มลูระยะทางและเวลาการส่งมอบของคลงัจดัเก็บโกดงัสินคา้

เดิมไปถึงร้านลกูคา้ทั้ง 23 ร้าน 
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5.ขอ้มลูรายการสินคา้ 

 ตาราง 4-4 ขอ้มลูรายการสินคา้ 

รายการสินคา้ ดีกรี ขนาด (ก*ย*ส) ปริมาตร น ้าหนกั 

สุราขาวรวงขา้วใหญ่ 28 25.5*32*27.5 625ml*12 12.5 Kg/casket 
สุราขาวรวงขา้วเลก็ 28 26.9*41*24.1 330ml*24 15.7 Kg/casket 

สุราขาวรวงขา้วใหญ่ 40 25.5*32*27.5 625ml*12 12.5 Kg/casket 
สุราขาวรวงขา้วเลก็ 40 26.9*41*24.1 330ml*24 15.7 Kg/casket 

สุราขาวพญาเสือ 40 25.5*32*27.5 625ml*12 12.5 Kg/casket 
สุราขาวเสือใหญ่ 28 25.5*32*27.5 625ml*12 12.5 Kg/casket 

สุราขาวนิยมไทยใหญ่ 28 25.5*32*27.5 625ml*24 12.5 Kg/casket 

สุราขาวนิยมไทยเลก็ 40 26.9*41*24.1 330ml*12 15.7 Kg/casket 
สุราเซ่ียงชุนใหญ่ 28 25.5*32*27.5 625ml*12 12.5 Kg/casket 

สุราเซ่ียงชุนเลก็ 28 25*39.9*24 330ml*24 15.7 Kg/casket 
สุราเซ่ียงชุนใหญ่ 35 26.9*41*24.1 625ml*12 12.5 Kg/casket 

สุราเสือด าใหญ่ 28 25.5*32*27.5 625ml*12 12.5 Kg/casket 
สุราเสือด าเลก็ 28 26.9*41*24.1 330ml*24 15.7 Kg/casket 

สุรามงักรทองกลม 35 23*30.5*27.5 625ml*12 13.8 Kg/casket 
สุรามงักรทองแบน 35 19.7*30*21 350ml*12 8.5 Kg/casket 
สุราหงส์ทองกลม 35 23*42.5*30 700ml*12 14.8 Kg/casket 

สุราหงส์ทองแบน 35 20*29*20.5 350ml*12 8.6 Kg/casket 
สุราแสงโสมเหรียญทอง 40 25.7*32.7*30 700ml*12 15.2 Kg/casket 

สุราแสงโสมเหรียญทอง 40 20*30.5*19.3 300ml*12 8 Kg/casket 
สุราเบลนด ์285 40 23.7*31*31.5 700ml*12 14.7 Kg/casket 

สุราเบลนด ์singnature 35 23.7*31*31.5 700ml*12 14.7 Kg/casket 

สุราเบลนดลิ์ตร 40 28.1*37*32 1L*12 20.5 Kg/casket 
สุราเมอร์ริเดียนกลม 35 25*36*25 700ml*12 18.7 Kg/casket 
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5. ขอ้มลูรายการสินคา้(ต่อ) 

ตาราง 4-5 ขอ้มลูรายการสินคา้ 

รายการสินคา้ ปริมาณ ขนาด (ก*ย*ส) น ้าหนกั 
โออิชิเขียว ตน้ต ารับ 250 23.2*37.5*14.5 10.2 Kg/casket 
โออิชิเหลือง น ้ าผึ้งผสมมะนาว 250 23.2*37.5*14.5 10.2 Kg/casket 
โออิชิสม้ ขา้วญ่ีปุ่น 250 23.2*37.5*14.5 10.2 Kg/casket 
โออิชิชาด ามะนาว แบลค็ที 250 23.2*37.5*14.5 10.2 Kg/casket 
โออิชิรสล้ินจ่ี 250 23.2*37.5*14.5 10.2 Kg/casket 

โออิชิเขียว ตน้ต ารับ 380 35.5*24.2*22 10.4 Kg/casket 
โออิชิเหลือง น ้ าผึ้งผสมมะนาว 380 35.5*24.2*22 10.4 Kg/casket 
โออิชิสม้ ขา้วญ่ีปุ่น 380 35.5*24.2*22 10.4 Kg/casket 
โออิชิชาด ามะนาว แบลค็ที 380 35.5*24.2*22 10.4 Kg/casket 
โออิชิรสเคียวโฮ องุ่นผสมวุน้มะพร้าว 380 35.5*24.2*22 10.4 Kg/casket 
โออิชิกรีนทีรสแตงโม 380 35.5*24.2*22 10.4 Kg/casket 
โออิชิซากุระสตอเบอร์ร่ี 380 35.5*24.2*22 10.4 Kg/casket 
โออิชิซากุระสตอเบอร์ร่ี pack6 380 35.5*24.2*22 10.4 Kg/casket 
โอเฮิร์บ รสรากบวัพุทราจีน 380 35.5*24.2*22 10.4 Kg/casket 
โอเฮิร์บรสน ้ าผึ้งโสม 380 35.5*24.2*22 10.4 Kg/casket 
โอเฮิร์บรสชาแดงผสมมะขาม 380 35.5*24.2*22 10.4 Kg/casket 
โออิชิเขียว ตน้ต ารับ 500ml*24 28.4*41.5*22 13.6 Kg/casket 
โออิชิเหลือง น ้ าผึ้งผสมมะนาว 500ml*24 28.4*41.5*22 13.6 Kg/casket 
โออิชิสม้ ขา้วญ่ีปุ่น 500ml*24 28.4*41.5*22 13.6 Kg/casket 
โออิชิชาด ามะนาว แบลค็ที 500ml*24 28.4*41.5*22 13.6 Kg/casket 
โออิชิรสเคียวโฮ องุ่นผสมวุน้มะพร้าว 500ml*24 28.4*41.5*22 13.6 Kg/casket 
โออิชิกรีนทีรสแตงโม 500ml*24 28.4*41.5*22 13.6 Kg/casket 
โออิชิซากุระสตอเบอร์ร่ี 500ml*24 28.4*41.5*22 13.6 Kg/casket 
โออิชิซากุระสตอเบอร์ร่ี pack6 500ml*24 28.4*41.5*22 13.6 Kg/casket 
100 พลสัเบอร์ร่ี ขวด 445 10.9*20.5*23 6 Kg/pack 
5. ขอ้มลูรายการสินคา้(ต่อ) 
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ตาราง 4-6 ขอ้มลูรายการสินคา้ 

รายการสินคา้ ขนาด (ก*ย*ส) ปริมาตร น ้าหนกั 

เบียร์อาชาใหญ่ 23.6*32*28.2 630ml*12 14 Kg/casket 

เบียร์อาชากระป๋อง 27*40.4*11.7 320ml*24 8.6 Kg/casket 

เบียร์ชา้งคลาสสิคใหญ่ 24*31.1*28.7 620ml*12 14 Kg/casket 

เบียร์ชา้งคลาสสิคเลก็ 25.3*31*19.7 320ml*12 16.4 Kg/casket 

เบียร์ชา้งคลาสสิคกระป๋องยาว 27*40*12 320ml*24 8.6 Kg/ถาด 

เบียร์ชา้งคลาสสิคกระป๋องเลก็ 27*40.4*23.7 490ml*24 6.5 Kg/ถาด 

น ้าชา้งขวดแกว้ 46.5*30*25 Ml*24 (ขวด) 23.7 Kg/palet 

น ้าpet 600ml 15.5*22.5*23.7 600ml*12 7.8 Kg/pack 

น ้า pet 1500 ml 20.5*28.9*32.5 1500ml*6 9.7 Kg/pack 

100 พลสัเลม่อน ไลมข์วด 445 10.9*20.5*23 6 Kg/pack 

จบัใจสมุนไพรจบัเล้ียงผสมชา 400 24*35.3*22 10.5 Kg/casket 
โซดาร๊อค เมาเท็น 325 26.5*39.7*17 13.8 Kg/ถาด 
โซดาร๊อค เมาเท็น pack6 325 26.5*39.7*17 13.8 Kg/ถาด 
 จากตารางท่ี 4-4 , 4-5 , 4-6 เป็นขอ้มลูรายการสินคา้และน ้ าของสินคา้แต่ละประเภท 

เพ่ือท่ีจะน าขอ้มลูน ้ าหนกัจากตารางท่ี 4-4 , 4-5 , 4-6 มารวมเป็นน ้ าหนกัรายปีของแต่ละร้าน  

4.2 ฐานข้อมูลการวจิยั 

 เป็นการน าข้อมูลท่ีได้จากหัวข้อ 4.1 มาจัดเตรียมเข้าสู่การพฒันาระบบเพื่อจัดล  าดับ
น ้ าหนกั-เสน้ทางส าหรับการกระจายสินคา้ใหล้กูคา้ 
 4.2.1 โครงสร้างฐานขอ้มลู 
 เป็นการจดัท าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ให้อยู่ในรูปแบบท่ีซอฟต์แวร์ตอ้งการ
น ามาใชใ้นการวิเคราะห์และพฒันาระบบ 
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 ในการกรอกฐานข้อมูลลงในซอฟต์แวร์นั้นใช่เมนู COG จะมีการกรอกขอ้มูลด้วยกัน 7 
ส่วน คือ ช่อง Power factor , Map scaling factor , Point label , X coor – dinate , Y coor – dinate , 
Volume , Transport rate  
 

 

ภาพท่ี 4-2 แสดงขอ้มลูในส่วนของร้านลกูคา้ทั้ง 23 ร้าน 
จากภาพท่ี 4-2 จะแสดงขอ้มลูในส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

- Power factor (T) คือค่าในการค านวณสูตรระยะทางซ่ึงค านวณจากพิกดัตามสูตร

ดงัน้ี 

  Distance =             +             
- ช่อง Map scaling factor (K) คือระยะความคลาดเคล่ือนของถนนซ่ึงมี 2 ส่วน

ดงัน้ี    

 

1.ค่าอตัราการวิ่งออ้มส าหรับประเทศไทย = 1.42  

2.ค่าองศาเซลเซียสในแนวแกนโลก 1 องศาเซลเซียส = 108 กิโลเมตร  
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 แลว้น าค่าท่ีไดข้องทั้งสองส่วนน้ีมาคูณกนัจะไดค่้า Map scaling factor (K) = 153 

- ช่อง Point label คือช่ือร้านลกูคา้ 

- ช่อง X coordinate คือค่าจุดพิกดัลองติจูด       

 -ช่อง Y coordinate คือจุดพิกดัละติจูด 

- ช่อง Volume คือน ้ าหนกัรายปีของแต่ละร้านในส่วนของ Volume เน่ืองจากมีสินคา้หลาย

อยา่งแลว้ขอ้มลูในส่วนน้ีเป็นขอ้มลูเป็นหน่วยน ้ าหนกัรายปี(กิโลกรัม)ของแต่ละร้าน 

     -ช่อง Transportrate คือ ตน้ทุน เช่น บาท/กิโลกรัม-กิโลเมตร 

4.2.1 ใส่ของมลูในส่วนของร้านลกูคา้ 

 

 

จากภาพท่ี 4-3 แสดงขอ้มลูในส่วนของร้านสารพธั 
จากภาพท่ี 4-3  ผูจ้ดัท าจะยกตวัอยา่งขอ้มลูรายปีของร้านสารพธั โดยทางร้านมีการสั่งสุรา 

BLEND 285 singnature,35,700ml ทั้งหมด 139 ลงั/ปี ซ่ึงสุรา BLEND 285 singnature,35,700ml มี
น ้ าหนกัต่อลงัเท่ากบั 14.7 กิโลกรัม น ้ าหนกัรายปีของสุรา BLEND 285 singnature,35,700ml จะได้
เท่า (139*14.7) = 2043.3กิโลกรัมต่อปี และทางร้านมีการสัง่ซ้ือส้ินคา้ทั้งหมด 23 รายการ จะแสดง
ในตารางท่ี 4-7 
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ชือ่รา้น สารพัธ

ผลรวม ของ จ านวนป้ายชือ่คอลัมน์ จ านวนการสั่งซือ้ลัง/ปี น ้าหนักKg/ลัง น ้าหนักKg/ปี

ป้ายชือ่แถวBLEND 285 Signature,35,700ml. 139 14.7 2043.3

ชา้งน ้าดืม่600ml.Pet เล็ก 500 7.8 3900

เชีย่งชนุ28,330ml.(บางยีข่ัน) 230 12.5 2875

เชีย่งชนุ28,625ml.(บางยีข่ัน) 420 15.7 6594

เบลนด2์85,35,1000ml. 720 20.5 14760

เบลนด2์85,35,700ml. 971 14.7 14273.7

เบยีรช์า้งคลาสสกิ 320ml. แคน 1080 6.5 7020

เบยีรช์า้งคลาสสกิ 490ml. แคน 425 8.6 3655

เบยีรช์า้งคลาสสกิ 620 ml. ขวด 5960 14 83440

รวงขา้ว28,330ml.(บางยีข่ัน) 1420 15.7 22294

รวงขา้ว28,625ml.(บางยีข่ัน) 540 12.5 6750

รวงขา้ว40,330ml.(กระทงิแดง) 4005 15.7 62878.5

รวงขา้ว40,625ml.(กระทงิแดง) 2805 12.5 35062.5

เสอืด า28,330ml.(บางยีข่ัน) 1990 15.7 31243

เสอืด า28,625ml.(บางยีข่ัน) 1590 12.5 19875

แสงโสมเหรยีญทอง40,300ml.โฉมใหม่ 600 8 4800

แสงโสมเหรยีญทอง40,700ml.โฉมใหม่ 900 15.2 13680

หงสท์อง35,350ml. 4181 8.6 35956.6

หงสท์อง35,700ml.กล่องใน 7950 14.8 117660

อาชาใหญ่630ml. 900 14 12600

โออชิชิาเขยีวขา้วญีปุ่่ น500ml. 956 13.6 13001.6

โออชิชิาเขยีวตน้ต ารับ500ml. 1136 13.6 15449.6

โออชิชิาเขยีวน ้าผึง้ผสมมะนาว250ml.P4 957 10.2 9761.4

โออชิชิาเขยีวน ้าผึง้ผสมมะนาว500ml. 120 13.6 1632

ผลรวมทัง้หมด/ปี 40495 541205.2

ตารางท่ี 4-7 แสดงตวัอยา่งขอ้มลูต่อปีของร้านสารพธั  

จากตารางท่ี 4-7 แสดงตวัอย่างขอ้มูล/ปีของร้านสารพธัซ่ึงจะไดน้ ้ าหนักรวม/ปี เท่ากับ 
541,205.2 กิโลกรัม ขอมลูในส่วนน้ีของแต่ละกลุ่มลกูคา้จะน าไปใส่ในส่วนของ Volume ดงัในภาพ
ท่ี 4-2 
 
4.3 การใช้โปรแกรม COG ของซอฟท์แวร์ LOGWARE ในการหาต้นทุนรวมของคลงัสินค้าแห่ง
เก่าและคลงัสินค้าแห่งใหม่ 
 4.3.1 เมื่อรวบรวมขอ้มลูในส่วนต่างๆ ของร้านลกูคา้ ผูศ้ึกษาก็ท าใชโ้ปรแกรม COG ของ
ซอฟทแ์วร์ 
 LOGWARE ในการหาตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้แห่งเก่า 
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ภาพท่ี 4-4 ใส่ขอ้มลูพิกดัคลงัสินคา้แห่งเก่า 
4.3.2 โปรแกรม LOGWARE แสดงผลการค านวณหาตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้แห่งเก่า 

 

ภาพท่ี 4-5 แสดงผลการค านวณหาตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้แห่งเก่า 

 จากภาพท่ี 4-5 จะท าใหท้ราบตน้ทุนรายปีของคลงัสินคา้แห่งเก่าคือ 909,267.13 บาทต่อปี 

เน่ืองจากโปรมแกรม LOGWARE แสดงผลตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้แห่งเก่าเพียงแค่ขาไปเพียง

เท่ียวเดียว ผูศ้ึกษาตอ้งน าเอาตน้ทุนรายปีของคลงัสินคา้แห่งเก่าคือ 909,267.13 บาท/ปี น าไปคูณ
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ดว้ย 2 เพ่ือจะไดท้ราบตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้แห่งเก่าทั้งขาและไปขากลบัจะได ้1,818,534.26 

บาท/ปี 

 

ภาพท่ี 4-6 กราฟแสดงท่ีคลงัสินแห่งเก่าและร้านลกูคา้ทั้งหมด 

4.3.3 โปรแกรม LOGWARE แสดงผลการค านวณหาต้นทุนรวมของคลงัสินค้าแห่งใหม่โดย
โปรแกรมใชห้ลกัการในหาจุดศนูยก์ลางโดยการถ่วงน ้ าหนกั (COG) ท่ีข้ึนกบัระยะทางและปริมาณ
น ้ าหนกัท่ีขนรายปีของทั้ง 23 ร้าน ซ่ึงโปรแกรมจะสรุปต าแหน่งพิกดัของจุดศุนยก์ลางมาดว้ย 

 

 

ภาพท่ี 4-7 แสดงผลการค านวณหาจุดพกิดัและตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้แห่งใหม่ 
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จากภาพท่ี 4-7  จะแสดงใหเ้ห็นจุดพิกดัของคลงัสินคา้ใหม่ ซ่ึงมีค่าลองติจูดเท่ากบั 100.524 

ส่วนค่าละติจูดเท่ากบั 14.026 และมีตน้ทุนรายปีของคลงัสินคา้แห่งใหม่คือ 821,547.26 บาท/ปี 

เน่ืองจากโปรแกรม COG ของซอฟท์แวร์ LOGWARE แสดงผลตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้แห่งเก่า

เพียงแค่ขาไปเพียงเท่ียวเดียว ผูศ้ึกษาตอ้งน าเอาตน้ทุนรายปีของคลงัสินคา้แห่งใหม่คือ 821,547.26 

บาท/ปี น าไปคูณดว้ย 2 เพื่อจะไดท้ราบตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้แห่งเก่าทั้งขาและไปขากลบัจะได ้

1,643094.52  บาท/ปี 

 4.3.4 วิเคราะห์ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่โดยใช ้Google map 

ภาพท่ี 4-8 แสดงจุดพิกดัท าท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่ 

จากภาพท่ี 4-8 จะแสดงให้เห็นว่าจุดพิกัดท่ีโปรแกรม  COG ของซอฟท์แวร์ 
LOGWARE ค านวณออกมาไม่สามารถจัดตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่ได้ เน่ืองจากอยู่ในจุด
ชุมชน 

4.3.4 วิเคราะห์ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม(่ท่ีตั้งจริง) โดยการเล่ือนจุดจากจุดเดิม
ท่ีโปรแกรม COG ของซอฟทแ์วร์ LOGWARE ไดก้  าหนดไว ้ไปยงัจุดท่ีเป็นพ้ืนท่ีว่างเปล่า  
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ภาพท่ี 4-9 แสดงจุดพิกดัท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่(ท่ีเหมาะสม) 

4.3.5 เปรียบเทียบจุดท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีโปรแกรม COG ของซอฟท์แวร์ 
LOGWARE ไดก้  าหนดว่ามีระยะทางห่างกบัจุดท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่(ท่ีตั้งจริง)กนัมาก
นอ้ยเพียงใด  

 

ภาพท่ี 4-10 แสดงจุดพิกดัและระยะทางท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ 

 จากภาพท่ี 4-10 จุดพิกดัท่ี 14.026,100.525 คือจุดพิกดัท่ีโปรแกรม COG ของซอฟท์แวร์ 
LOGWARE  ไดค้  าควณออกมาซ่ึงเป็นจุดท่ีดีท่ีสุด แต่ไม่สามารถสร้างศนูยก์ระจายสินคา้ได ้จึงตอ้ง
ท าการเลือนจุดไปยงัพ้ืนท่ีว่างเปล่า ซ่ึงมีพิกดั 14.0273671,100.5251934 โดยมีระยะห่างกนัประมาณ 
250 เมตร 

4.3.6 โปรแกรม COG ของซอฟทแ์วร์ LOGWARE แสดงผลการค านวณหาตน้ทุน
รวมของท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่(ท่ีตั้งจริง) 

 

 

ภาพท่ี 4-11 ใส่ขอ้มลูพิกดัคลงัสินคา้แห่งใหม่(ท่ีตั้งจริง) 
   
4.3.7โปรแกรม LOGWARE แสดงผลการค านวณหาตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้แห่งใหม่(ท่ีตั้งจริง) 
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ภาพท่ี 4-12 แสดงผลการค านวณหาตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้แห่งใหม่(ท่ีตั้งจริง) 

 จากภาพท่ี 4-12 จะท าให้ทราบตน้ทุนรายปีของคลงัสินคา้แห่งเก่าคือ 821,898.94 บาท/ปี 

เน่ืองจากโปรมแกรม COG ของซอฟทแ์วร์ LOGWARE แสดงผลตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้แห่งเก่า

เพียงแค่ขาไปเพียงเท่ียวเดียว ผูศ้ึกษาตอ้งน าเอาตน้ทุนรายปีของคลงัสินคา้แห่งใหม่คือ 821,898.94 

บาท/ปี น าไปคูณดว้ย 2 เพ่ือจะไดท้ราบตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้แห่งเก่าทั้งขาและไปขากลบัจะได ้

1,643,797.88 บาท/ปี 
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ภาพท่ี 4-13 กราฟแสดงท่ีตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่(ท่ีตั้งจริง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-14 กราฟแสดงท่ีตั้งระหว่างคลงัสินคา้ทั้งสองแห่ง 
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 4.3.8 เปรียบเทียบท่ีตั้งคลงัจดัเก็บสินคา้เดิมกบัท่ีตั้งใหม่(ไม่สามารถตั้งได)้โดยวดัตามเสน้ทางของ

ถนนจริง 

ตารางท่ี 4-8 เปรียบเทียบท่ีตั้งคลงัจดัเก็บสินคา้เก่ากบัคลงัจดัเก็บสินคา้ท่ีตั้งใหม่(ไม่

สามารถตั้งได)้ 

 

 ท าเลทีต่ั้งเก่า ท าเลทีต่ั้งใหม่ 
(ไม่สามารถตั้งได้) 

ร้านลูกค้า ระยะทาง
(กโิลเมตร) 

ระยะเวลา
(นาท)ี 

ระยะทาง
(กโิลเมตร) 

ระยะเวลา 
(นาท)ี 

1.ร้านสารพธั 7.3 17 2.8 5 
2.ร้านนอ้งใหม่ 5.8 14 0.6 3 
3.ร้านพ่ีปุ้ย 5.9 13 0.7 2 
4.ร้านพ่ีส้ม 5.6 13 0.35 1 
5.ร้านพ่ีต๊ิก 6.1 9 6.1 8 
6.ร้านอุดร 5.8 14 0.55 2 
7.ร้านสมพร 9.7 16 9.8 14 
8.ร้าน จ. 8.6 14 9.2 11 
9.ร้านพรทวีลาภ 5.6 9 7.6 12 
10.ร้านเฮียหมู 5 9 4.3 7 
11.ร้านบอยฐานเพชร 8.7 12 9.9 11 
12.ร้านเฮียตอ้ม 17 24 14 14 
13.ร้านKT 14 20 10 11 
14.ร้านกติติภคั 15 22 11 12 
15.ร้านแบม แบม 22 29 18 19 
16.ร้านเฮียสมชาย 22 30 19 20 
17.ร้านโชคสมบูรณ์ 17 24 13 14 
18.ร้านนิด 18 28 14 18 
19.ร้าอุดมชยั 14 20 10 11 
20.ลาดหลุมแกว้พาณิชย(์เฮียเลง้) 19 26 15 16 
21.ร้านคุณนอ้งคุณมด 16 26 17 17 
22.ร้านศิริชยั 21 35 13 16 
23.ร้านอรสาพาณิชย ์ 22 33 16 18 

รวม 291.1 457 221.9 261 
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จากตารางท่ี 4-8 เปรียบเทียบท่ีตั้งคลงัจดัเก็บสินคา้เก่ากบัคลงัจดัเก็บสินคา้ท่ีตั้งใหม่ ท าให้

ระยะทางโดยรวมลดลงถึง 69.2กิโลเมตร และลดระยะเวลาไปโดยรวมถึง 196 นาที หรือ 3 ชัว่โมง 

16 นาที 

4.3.9 ค านวณโดยใช ้Excle ค านวณคลงัสินคา้ท่ีตั้งเก่า 

ตารางท่ี 4-9 แสดงตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้ท่ีตั้งเก่า 

 

จากตารางท่ี 4-9 ใชโ้ปรแกรม Excle ค  านวณ จะไดต้น้ทุนรวมของคลงัสินคา้ท่ีตั้ง
เก่าเท่ากบั 2,145,794.63 บาท/ปี จะเห็นไดว้่าค่าตวัเลขท่ีโปรแกรม Excle ค  านวณออกมา
นั้นเป็นค่าระยะเส้นทางตามจริง ซ่ึงแตกต่างจากท่ีโปรแกรม COG ของซอฟท์แวร์ 
LOGWARE  ท่ีค  านวณแบบเสน้ตรง 
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 4.3.10 เปรียบเทียบท่ีตั้งคลงัจดัเก็บสินคา้เดิมกบัท่ีตั้งใหม่(ท่ีตั้งจริง) 

ตารางท่ี 4-10 เปรียบเทียบท่ีตั้งคลงัจดัเก็บสินคา้เก่ากบัคลงัจดัเก็บสินคา้ท่ีตั้งใหม่  (ท่ีตั้งจริง) 

 ท าเลที่ต้ังเก่า ท าเลที่ต้ังใหม่(ที่ต้ังจริง) 

ร้านลูกค้า ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา
(นาที) 

ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา
(นาที) 

1.ร้านสารพธั 7.3 17 2.5 5 
2.ร้านนอ้งใหม่ 5.8 14 0.35 2 
3.ร้านพี่ปุ้ ย 5.9 13 0.45 1 
4.ร้านพี่ส้ม 5.6 13 0.12 1 
5.ร้านพี่ต๊ิก 6.1 9 6 7 
6.ร้านอุดร 5.8 14 0.3 2 
7.ร้านสมพร 9.7 16 9.5 13 
8.ร้าน จ. 8.6 14 8.9 10 
9.ร้านพรทวีลาภ 5.6 9 7.4 10 
10.ร้านเฮียหมู 5 9 4.1 6 
11.ร้านบอยฐานเพชร 8.7 12 9.6 11 
12.ร้านเฮียตอ้ม 17 24 14 13 
13.ร้านKT 14 20 9.9 10 
14.ร้านกิตติภคั 15 22 11 11 
15.ร้านแบม แบม 22 29 18 18 
16.ร้านเฮียสมชาย 22 30 19 18 
17.ร้านโชคสมบูรณ์ 17 24 13 13 
18.ร้านนิด 18 28 14 17 
19.ร้าอุดมชยั 14 20 9.9 10 
20.ลาดหลุมแกว้พาณิชย(์เฮียเลง้) 19 26 15 15 

21.ร้านคุณนอ้งคุณมด 16 26 17 17 
22.ร้านศิริชยั 21 35 17 16 

23.ร้านอรสาพาณิชย ์ 22 33 7.4 10 
รวม 291.1 457 214.42 236 
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จากตารางท่ี 4-10 เปรียบเทียบท่ีตั้งคลงัจดัเก็บสินคา้เก่ากบัคลงัจดัเก็บสินคา้ท่ีตั้งใหม่(ท่ีตั้ง

จริง) ท าให้ระยะทางโดยรวมลดลงถึง 76.68 กิโลเมตร และลดระยะเวลาไปโดยรวมถึง 221 นาที 

หรือ 3 ชัว่โมง 41 นาที 

 4.3.11 เปรียบเทียบท่ีตั้งคลงัจดัเก็บสินคา้ท่ีตั้งใหม่(ไม่สามารถตั้งได)้กบัท่ีตั้งจริง 

ตารางท่ี 4-11 เปรียบเทียบท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีตั้งใหม่(ไม่สามารถตั้งได)้กบัคลงัจดัคา้ท่ีตั้งใหม่ 

 ท าเลที่ตั้งใหม่ 
(ไม่สามารถตั้งได้) 

ท าเลที่ตั้งใหม่ 
(ที่ตั้งจริง) 

ร้านลูกค้า ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา
(นาที) 

ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา
(นาที) 

1.ร้านสารพธั 2.8 5 2.5 5 
2.ร้านนอ้งใหม่ 0.6 3 0.35 2 
3.ร้านพ่ีปุ้ย 0.7 2 0.45 1 
4.ร้านพ่ีส้ม 0.35 1 0.12 1 
5.ร้านพ่ีต๊ิก 6.1 8 6 7 
6.ร้านอุดร 0.55 2 0.3 2 
7.ร้านสมพร 9.8 14 9.5 13 
8.ร้าน จ. 9.2 11 8.9 10 
9.ร้านพรทวีลาภ 7.6 12 7.4 10 
10.ร้านเฮียหมู 4.3 7 4.1 6 
11.ร้านบอยฐานเพชร 9.9 11 9.6 11 
12.ร้านเฮียตอ้ม 14 14 14 13 
13.ร้านKT 10 11 9.9 10 
14.ร้านกติติภคั 11 12 11 11 
15.ร้านแบม แบม 18 19 18 18 
16.ร้านเฮียสมชาย 19 20 19 18 
17.ร้านโชคสมบูรณ์ 13 14 13 13 
18.ร้านนิด 14 18 14 17 
19.ร้าอุดมชยั 10 11 9.9 10 
20.ลาดหลุมแกว้พาณิชย(์เฮียเลง้) 15 16 

15 
15 

21.ร้านคุณนอ้งคุณมด 17 17 17 17 
22.ร้านศิริชยั 13 16 17 16 

23.ร้านอรสาพาณิชย ์ 16 18 7.4 10 
รวม 221.9 261 214.42 236 
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รา้นลูกคา้ ระยะทาง (กโิลเมตร) น า้หนกั/ปี อคัราคา่ขนสง่ บาท/กโิลกรมั/กโิลเมตรคดิไป-กลบั ตน้ทนุรวม

รา้นสารพัธ 2.5 541,205.20 0.02 2 54120.52

รา้นนอ้งใหม่ 0.35 178,020.10 0.02 2 2492.2814

รา้นพี่ปุ้ย 0.45 200,812.30 0.02 2 3614.6214

รา้นพี่สม้ 0.12 694,850.70 0.02 2 3335.28336

รา้นพี่ต ิ๊ก 6 225,274.10 0.02 2 54065.784

รา้นอดุร 0.3 270,506 0.02 2 3246.072

รา้นอรรณนพ(เฮยีตอ้ม) 14 459,738.30 0.02 2 257453.448

รา้นKT 9.9 81,022.50 0.02 2 32084.91

รา้นกติตภัิค 11 280,986.80 0.02 2 123634.192

รา้นแบมแบม 18 157,710.30 0.02 2 113551.416

รา้นเฮยีสมชาย 19 226,423.30 0.02 2 172081.708

รา้นโชคสมบรูณ์ 13 15,642.70 0.02 2 8134.204

รา้นนดิ บางเตย 14 73,132.80 0.02 2 40954.368

รา้นอดุมชยั 9.9 59,776.70 0.02 2 23671.5732

รา้นสมพร(เฮย๊เลง้) 9.5 36,400 0.02 2 13832

รา้น จ. 8.9 517,758.10 0.02 2 184321.8836

รา้นศริชิยั 13 145,442 0.02 2 75629.84

รา้นพรทวลีาภ 7.4 117,532.10 0.02 2 34789.5016

รา้นอรสาพาณิชย์ 16 37,930.70 0.02 2 24275.648

รา้นเฮยีหมู 4.1 208,401.20 0.02 2 34177.7968

รา้นลาดหลมุแกว้ 15 287,416.60 0.02 2 172449.96

รา้นคณุนอ้งคณุมด 17
29,967.20

0.02 2 20377.696

รา้นบอยฐานเพชร 9.6 31,328.40 0.02 2 12030.1056

1464324.813

จากตารางท่ี 4-11 จะเห็นไดว้่าการเล่ือนจุดจากท่ีตั้งคลงัจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่สามารถตั้งได ้
เล่ือนจุดไปยงัพ้ืนท่ีท่ีสามารถจดัตั้งคลงัจดัเก็บสินคา้ท่ีสามารถตั้งไดน้ั้นโดยมีระยะห่างกนัโดยรวม
เพียง 6.68 กิโลเมตร/ปี และลดระยะเวลาไปโดยรวมเพียง 25 นาที/ปี สรุปไดว้่าการเล่ือนจุดไปยงั
พ้ืนท่ีท่ีสามารถจัดตั้งคลังจัดเก็บสินค้าท่ีสามารถตั้งได้นั้นมีผลกระทบทางด้านระยะทางและ
ทางดา้นเวลาเพียงเลก็นอ้ย 

4.3.12 ค านวณโดยใช ้Excle ค านวณคลงัสินคา้ท่ีตั้งใหม่(ท่ีตั้งจริง) 

ตารางท่ี 4-12 แสดงตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้ท่ีตั้งใหม่ 

 



60 
 

จากตารางท่ี 4-12 ใช้โปรแกรม Excle ค  านวณ จะได้ตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้ท่ีตั้งเก่า
เท่ากบั 2,145,794.63 บาท/ปี น าตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้ท่ีตั้งเก่าลบดว้ยตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้
ท่ีตั้งใหม่(ท่ีตั้งจริง)เท่ากบั 1,464,324.813 บาท/ปี (2,145,794.63 - 1,464,324.813) ซ่ึงจะไดต้น้ทุน
รวมท่ีประหยดัเท่ากบั 681,469.817 บาท/ปี 

4.4 ประเมนิราคาคลงัจดัเกบ็สินค้าที่เก่าและคลงัจดัเกบ็สินค้าที่ใหม่ 

  4.4.1 การประเมินราคาคลงัจัดเก็บสินคา้ท่ีเก่า จากการภาษณ์ผูบ้ริหารบริษัทได้มีการ
ประเมินราคาคลงัจดัเก็บสินคา้มีพ้ืนท่ี 2.2 งาน หรือ 220 ตารางวา เท่ากบั 880 ตารางเมตร ซ่ึงทาง
ผูบ้ริหารไดต้ั้งราคาขายไวท่ี้ 8,000,000 บาท 

 4.4.2 การประเมินราคาคลงัจดัเก็บสินคา้ท่ีใหม่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  1. ราคาท่ีดินตารางวาละ 40,000 บาท ตอ้งการซ้ือ 300 ตารางวา ราคาเฉพาะท่ีดิน 
12,000,000บาท  

 อา้งอิง : จาก http://www.treasury.go.th/download/article/article_20160810165138.pdf 

  2. ค่าก่อสร้างคลงัจดัเก็บสินคา้ตั้งแต่ 500 – 1,000 ตารางเมตร สูง 10 เมตร คิด
ตารางเมตรละ 3,500 บาท ตอ้งการสร้าง 880 ตารางเมตร ราคาเฉพาะค่าก่อสร้าง 3,080,000 บาท                                   

อา้งอิง : จาก  http://xn--22ckae8fn8bidb8eseec2iye0a3h4e.blogspot.com/?m=1 

  3. ราคาตน้ทุนการสร้างคลงัจดัเก็บสินคา้ทั้งหมด = 15,080,000 บาท 

4.5 ค านวณระยะเวลาคนืทุนแบบคดิลด (Discount Payback Period : DPB ) 

 4.5.1 ระยะเวลาคืนทุนคิดลด(DPB) คือจ านวนปีทีกระแสเงินสดรับคิดลดของโครงการ
เท่ากบัเงินลงทุนเร่ิมแรก หรือระยะเวลาท่ีกระแสเงินสดคิดลดสะสมของโครงการมีค่าเท่ากบัศนูย ์

DPB =     + 
     

      
 + 

   

      
 + 

     

      
 

หรือ 

DPB = กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ + 
 กระแสเงินสดรับสุทธิ  

      
 + 

 กระแสเงินสดรับสุทธิ  

      
 

     = กระแสเงินสดจากการลงทุนสุทธิ = (-7,080,000) บาท 

http://www.treasury.go.th/download/article/article_20160810165138.pdf
http://ขายโรงงานสําเร็จรูป.blogspot.com/?m=1
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(ราคาต้นทุนการจัดหาท่ีดินและสร้างคลงัสินค้า 15,080,000 – ราคาประเมินในการขายสถานท่ี
คลงัสินคา้เก่า 8,000,000) 

     = กระแสเงินสดรับสุทธิ รายไดต่้อปี  คิดจากค่าใชจ่้ายในการขนส่งท่ีประหยดัได้
จากการเปล่ียนสถานท่ีคลงัสินคา้ดว้ยการมีระยะทางท่ีสั้นลง = 681,470 บาท/ปี  

     =  Discount rate  เป็นอตัราดอกเบ้ียมาตรฐานท่ีก  าหนดโดยธนาคารแห่งชาติท่ีอิงจาก

สภาพเศรษฐกิจของสงัคม = 7%โดยใชอ้ตัราส่วนลดท่ี 7% ต่อปี                                                               

อา้งอิง : จาก http://www.ktb.co.th/Download/rateFee/RateFeeDownload_4194loan_05_10_60.pdf 

 

ตารางท่ี 4-13 แสดงการค านวณ ระยะเวลาคืนทุนคิดลด(DPB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 4-13 จะแสดงใหเ้ห็นว่า กระแสเงินสดรับสุทธิแต่ละปีมีค่าต ่าลงไป
เร่ือยๆ จึงท าใหม้ีระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 19.80ต่อ ปี หรือ 19 ปี 9 เดือน 18 วนั 

  

 

http://www.ktb.co.th/Download/rateFee/RateFeeDownload_4194loan_05_10_60.pdf
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4.6 ค านวณอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) 

4.6.1  วิธีหาอตัราส่วนลดหรือ IRR ซ่ึงหมายถึงกระแสเงินสดสุทธิทั้งหมด มีค่าเท่ากบัเงิน
ลงทุนคร้ังแรกพอดี หรือ มองอีกมุมหน่ึง ก็คือ วิธีอตัราผลตอบแทนต่อปีท่ีท าใหคื้นทุนในระยะเวลา
ส้ินสุดโครงการ นั่นเอง ซ่ึงเป็นการเสียเวลาค่อนขา้งมากหากค านวณดว้ยมือ ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงใช ้
โปรแกรม EXCEL ซ่ึงอายขุองคลงัจดัเก็บสินคา้จะมีอายปุระมาณ 35 ปี  

ตารางท่ี 4-14 ใส่ขอ้มลูท่ีรวบรวมและแสดงผลลพัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางท่ี 4-14 จะแสดงให้เห็นว่าอตัราผลตอบแทนภายใน( IRR)เท่ากับ 9.18%/ปี 
ความหมายคือ โครงการน้ีใหผ้ลตอบแทน 9.18%/ปี เป็นอตัราผลตอบแทนคืนทุนซ่ึงมากกว่าอตัรา
ผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีเป็นอตัราส่วนลด จึงท าให้โครงการเลือกท าเลท่ีตั้งน้ีมีส่วนท่ีประหยดัไดแ้ละ
ควรลงทุน 
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บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากท่ีได้ท าการพฒันาการเลือกท าเลท่ีตั้ งโดยใช้โปรแกรม  COG ของซอฟท์แวร์ 

LOGWARE เขา้มาช่วยท าให้มีการท างานท่ีง่ายข้ึน โดยโปรแกรมนั้นจะค านวณว่าควรเลือกท าเล
ท่ีตั้งคลงัสินคา้ตรงจุดพิกดัไหน เพื่อให้ลดระยะทางและช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในในการขนส่ง
ใหแ้ก่ร้านลกูคา้ 23 ร้าน  

จากผลการสัมภาษณ์และสรุปผลการสัมภาษณ์มาประยุกต์ใชก้บัเทคนิคโปรแกรม  COG 
ของซอฟทแ์วร์ LOGWARE ในการเป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัจดัเก็บสินคา้
แห่งใหม่ของบริษทั ทรี เอช โอ เทรดด้ิง จ  ากดั จาการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท าเล
ท่ีตั้งคลงัสินคา้ดว้ยการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและจากการสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญของบริษทั
พบว่ามีปัจจยัท่ีส าคญัคือ ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ ระยะทางเช่ือมโยงกบัร้านลูกท่ีส าคญั ปัจจยั
ดา้นการด าเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ จ  านวนคู่แข่งในท าเลนั้นๆ การเติบโตดา้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีนั้นๆ เม่ือ
น าขอ้มลูปัจจยัในหวัขอ้ต่างๆ ไปท าการวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรม COG ของซอฟท์แวร์ LOGWARE 
ซ่ึงก็ไดผ้ลลพัธด์งัน้ี 
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ตารางท่ี 5-1ตารางแสดงการเปรียบเทียบคลงัสินทั้งเก่า-ใหม ่

 

 

 ท าเลที่ต้ังเก่า ท าเลที่ต้ังใหม่ 

ร้านลูกค้า ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา
(นาที) 

ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

ระยะเวลา
(นาที) 

1.ร้านสารพธั 7.3 17 2.5 5 
2.ร้านนอ้งใหม่ 5.8 14 0.35 2 
3.ร้านพี่ปุ้ ย 5.9 13 0.45 1 
4.ร้านพี่ส้ม 5.6 13 0.12 1 
5.ร้านพี่ต๊ิก 6.1 9 6 7 
6.ร้านอุดร 5.8 14 0.3 2 
7.ร้านสมพร 9.7 24 9.5 13 
8.ร้าน จ. 8.6 14 8.9 10 
9.ร้านพรทวีลาภ 5.6 9 7.4 10 
10.ร้านเฮียหมู 5 9 4.1 6 
11.ร้านบอยฐานเพชร 8.7 12 9.6 11 
12.ร้านเฮียตอ้ม 17 24 14 13 
13.ร้านKT 14 20 9.9 10 
14.ร้านกิตติภคั 15 22 11 11 
15.ร้านแบม แบม 22 29 18 18 
16.ร้านเฮียสมชาย 22 30 19 18 
17.ร้านโชคสมบูรณ์ 17 24 13 13 
18.ร้านนิด 18 28 14 17 
19.ร้าอุดมชยั 14 20 9.9 10 
20.ลาดหลุมแกว้พาณิชย(์เฮียเลง้) 19 26 15 15 

21.ร้านคุณนอ้งคุณมด 16 26 17 17 
22.ร้านศิริชยั 21 35 17 16 

23.ร้านอรสาพาณิชย ์ 22 33 7.4 10 
รวม 291.1 457 214.42 236 
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รา้นลูกคา้ ระยะทาง (กโิลเมตร) น า้หนกั/ปี อคัราคา่ขนสง่ บาท/กโิลกรมั/กโิลเมตรคดิไป-กลบั ตน้ทนุรวม
ระยะทาง (กโิลเมตร) น า้หนกั/ปี อคัราคา่ขนสง่ บาท/กโิลกรมั/กโิลเมตรคดิไป-กลบั ตน้ทนุรวม

รา้นสารพัธ 7.3 541,205.20 0.02 2 158031.9184 2.5 541,205.20 0.02 2 54,120.52        

รา้นนอ้งใหม่ 5.8 178,020.10 0.02 2 41300.6632 0.35 178,020.10 0.02 2 2492.2814

รา้นพีปุ่้ย 5.9 200,812.30 0.02 2 47391.7028 0.45 200,812.30 0.02 2 3614.6214

รา้นพีส่ม้ 5.6 694,850.70 0.02 2 155646.5568 0.12 694,850.70 0.02 2 3335.28336

รา้นพีต่ ิ๊ก 6.1 225,274.10 0.02 2 54966.8804 6 225,274.10 0.02 2 54065.784

รา้นอุดร 5.8 270,506 0.02 2 62757.392 0.3 270,506 0.02 2 3246.072

รา้นอรรณนพ(เฮยีตอ้ม) 17 459,738.30 0.02 2 312622.044 14 459,738.30 0.02 2 257453.448

รา้นKT 14 81,022.50 0.02 2 45372.6 9.9 81,022.50 0.02 2 32084.91

รา้นกติตภัิค 15 280,986.80 0.02 2 168592.08 11 280,986.80 0.02 2 123634.192

รา้นแบมแบม 22 157,710.30 0.02 2 138785.064 18 157,710.30 0.02 2 113551.416

รา้นเฮยีสมชาย 22 226,423.30 0.02 2 199252.504 19 226,423.30 0.02 2 172081.708

รา้นโชคสมบรูณ์ 17 15,642.70 0.02 2 10637.036 13 15,642.70 0.02 2 8134.204

รา้นนดิ บางเตย 18 73,132.80 0.02 2 52655.616 14 73,132.80 0.02 2 40954.368

รา้นอุดมชยั 14 59,776.70 0.02 2 33474.952 9.9 59,776.70 0.02 2 23671.5732

รา้นสมพร(เฮ๊ยเลง้) 9.7 36,400 0.02 2 14123.2 9.5 36,400 0.02 2 13832

รา้น จ. 8.6 517,758.10 0.02 2 178108.7864 8.9 517,758.10 0.02 2 184321.8836

รา้นศริชิยั 21 145,442 0.02 2 122171.28 13 145,442 0.02 2 75629.84

รา้นพรทวลีาภ 5.6 117,532.10 0.02 2 26327.1904 7.4 117,532.10 0.02 2 34789.5016

รา้นอรสาพาณชิย์ 22 37,930.70 0.02 2 33379.016 16 37,930.70 0.02 2 24275.648

รา้นเฮยีหมู 5 208,401.20 0.02 2 41680.24 4.1 208,401.20 0.02 2 34177.7968

รา้นลาดหลมุแกว้ 19 287,416.60 0.02 2 218436.616 15 287,416.60 0.02 2 172449.96

รา้นคณุนอ้งคณุมด 16 29,967.20 0.02 2 19179.008 17 29,967.20 0.02 2 20377.696

รา้นบอยฐานเพชร 8.7 31,328.40 0.02 2 10902.2832 9.6 31,328.40 0.02 2 12030.1056

2,145,794.63   1,464,324.81    

681,469.82       

จากตารางท่ี 5-1 ท่ีตั้งโกดงัจดัเก็บสินคา้ท่ีใหม ่ค่าพกิดัละติจูดท่ี 14.0273671 และค่าลอง
ติจูดท่ี 100.5251934 จากการค านวณของโปรแกรมซ่ึงวดัระยะจริงของถนนบนแผนท่ี ไดร้ะบุ 
บริเวณ อ  าเภอเมือง จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงมีระยะห่างจากโกดงัสินคา้ท่ีเดิม 5.3 กิโลเมตร ระยะทาง
ของโกดงัสินคา้ท่ีใหม่ไปถึงร้านลกูคา้ลดลงถึง 69.2 กิโลเมตร และลดระยะเวลาไปถึง 196 นาที 
หรือ 3 ชัว่โมง 16 นาที  

  

ตารางท่ี 5-2 แสดงตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้ท่ีตั้งเก่า-ใหม ่

 

จากตารางท่ี 5-2 ใชโ้ปรแกรม Excle ค  านวณ จะไดต้น้ทุนรวมของคลงัสินคา้ท่ีตั้งเก่าเท่ากบั 
2,145,794.63 แลว้น าไปลบกบัตน้ทุนรวมของคลงัสินคา้ท่ีตั้งใหม่เท่ากบั 1,464,324.813 บาท/ปี จะ
ไดต้น้ทุนท่ีประหยดัของการขนส่งจากคลงัสินคา้ท่ีตั้งใหม่จะเท่ากบั 681,470 บาทต่อปี 

สรุปส่วนของประเมินราคาคลงัจดัเก็บสินคา้ท่ีเก่าและคลงัจดัเก็บสินคา้ท่ีใหม่ดงัน้ี 

1. การประเมินราคาคลงัจดัเก็บสินคา้ท่ีเก่า จากการภาษณ์ผูบ้ริหารบริษทัไดม้ีการประเมิน
ราคาคลงัจดัเก็บสินคา้มีพ้ืนท่ี 2.2 งาน หรือ 220 ตารางวา เท่ากบั 880 ตารางเมตร ซ่ึงทาง
ผูบ้ริหารไดต้ั้งราคาขายไวท่ี้ 8,000,000 บาท 
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2 การประเมินราคาคลงัจดัเก็บสินคา้ท่ีใหม่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1 ราคาท่ีดินตารางวาละ 40,000 บาท ตอ้งการซ้ือ 300 ตารางวา ราคาเฉพาะท่ีดิน 
12,000,000 บาท 

2.2 ค่าก่อสร้างคลงัจดัเก็บสินคา้ตั้งแต่ 500 – 1,000 ตารางเมตร สูง 10 เมตร คิด
ตารางเมตรละ 3,500 บาท ตอ้งการสร้าง 880 ตารางเมตร ราคาเฉพาะค่าก่อสร้าง 3,080,000 
บาท 

  2.3 ราคาตน้ทุนการสร้างคลงัจดัเก็บสินคา้ทั้งหมด = 15,080,000 บาท 

สรุปการค านวณระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด (Discount Payback Period : DPB )โดยใช้
อตัราส่วนลดท่ี 7% ต่อปี 

ตารางท่ี 5-3 แสดงระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากตารางท่ี 5-3 จากตารางท่ี 4-13 จะแสดงใหเ้ห็นว่า กระแสเงินสดรับสุทธิแต่ละปีมีค่า

ต ่าลงไปเร่ือยๆ จึงท าใหม้ีระยะเวลาคืนทุนของโครงการ 19.80 ปี หรือ 19 ปี 9 เดือน 18 วนั 

สรุปการค านวณอตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return หรือ IRR) 
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ตารางท่ี 5-4 ใส่ขอ้มลูท่ีรวบรวมและแสดงผลลพัธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
จากตารางท่ี 5-4 จะแสดงให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนภายใน( IRR)เท่ากับ 9.18% 

ความหมายคือ โครงการน้ีให้ผลตอบแทน 9.18%ต่อปี เป็นอตัราผลตอบแทนคืนทุนซ่ึงมากกว่า
อตัราผลตอบแทนขั้นต ่าท่ี 7 % ต่อปี เป็นอตัราส่วนลด จึงท าให้โครงการเลือกท าเลท่ีตั้งน้ีมีส่วนท่ี
ประหยดัไดแ้ละควรลงทุน 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 จากการสรุปผลการพฒันานั้นท าให้ท าเลท่ีตั้งคลงัจดัเก็บสินคา้ท่ีใหม่มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึนกว่าคลงัจดัเก็บสินคา้ท่ีเก่า จึงไดแ้นะน าให้มีการน าโปรแกรม LOGWARE เขา้มาช่วยในการ
ค านวณหาท าเลท่ีตั้งท่ีดีท่ีดีท่ีสุด แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นก่อนท่ีจะใชง้านโปรแกรมไดน้ั้นจะตอ้งมีการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูท่ีแน่นอนเพ่ือใหโ้ปรแกรมค านวณท าเลท่ีตั้งไดแ้ม่นย  า จากวิธีดงักล่าวบริษทัอาจน า
วิธีการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ โดยเกิดจากความสัมพนัธ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างผูด้  าเนินธุรกิจ
ดว้ยกนั เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจ และสามารถสร้างผลประโยชน์ใหก้บับริษทัร่วมกนั  
5.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

 1) ท าใหท้ าเลท่ีตั้งคลงัจดัเก็บสินคา้นั้นมีประสิทธิภาพมากข้ึนเม่ือเทียบในเร่ืองของเวลาท่ี
ใชใ้นการขนส่งท่ีลดนอ้ยลง ระยะทางท่ีรถวิ่งลดนอ้ยลง และตน้ทุนในการขนส่งนอ้ยลง 

2) ท าใหท้ราบถึงระบบการท างานของบริษทักรณีศึกษา และสามารถสร้างทางเลือกท่ีช่วย
ใหป้ระหยดัตน้ทุนได ้
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