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1.1  ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 
       น ้ ำมนัจำกพืชท่ีมีกำรผลิตและบริโภคทัว่โลกมีหลำยชนิด อำทิ น ้ ำมนัมะพร ำว น ้ ำมนัมะกอก 
น ้ ำมนั  ้ ำย น ้ ำมนัถัว่ลิสง น ้ ำมนัถัว่เหลือง น ้ ำมนัดอกทำนตะวนั น ้ ำมนัคำโนรำ(เรปซีด) และน ้ ำมนั
ปำล์ม เป็นต น ซ่ึงน ้ ำมนัจำกพืชแต่ละชนิดสำมำรถทดแทนกนัได ในระดบัหน่ึง โดยพื้นท่ีเพำะปลูก
ปำล์มน ้ ำมนัทัว่โลกมีเพียง 5% ของพื้นท่ีเพำะปลูกพืชน ้ ำมนัทั้งหมด แต่เน่ืองจำกปำล์มน ้ ำมนัเป็น
พืชท่ีมีศกัยภำพในกำรผลิตน ้ ำมนั ต่อพื้นท่ีสูงถึงประมำณ 6-10 เท่ำ เม่ือเทียบกบัพืชน ้ ำมนัชนิดอ่ืน 
ท ำให สัดส่วน ของกำรผลิตน ้ำมนัปำลม์สูงถึง 40% ของกำรผลิตพืชน ้ำมนัในโลก 
       แหล่งผลิตปำล์มน ้ ำมนัหลกัของโลกอยู่ในภูมิภำคอำเซียน คือ อินโดนีเซีย และมำเลเซีย ซ่ึงมี
ผลผลิตน ้ำมนัปำลม์รวมกนัประมำณ 52.5 ล ำนตนั หรือคิดเป็น 85% ของผลผลิตรวมของโลก ท ำให 
ทั้งสองประเทศน้ีมีบทบำทสูงในกำรช้ีน ำและก ำหนดทิศทำงรำคำน ้ำมนัปำลม์ในตลำดโลก 
       สัดส่วนกำรค ำน ้ ำมนัปำลม์ในตลำดโลกสูงถึง 75% ของผลผลิตน ้ำมนัปำล์มโลก ซ่ึงในช่วง 5 ปี 
ท่ีผำ่นมำปริมำณกำรค ำน ้ ำมนัปำล์มในตลำดโลกขยำยตวัเฉล่ีย 5.1% ต่อปี ตำมควำมต องกำรอำหำร
และพลงังำนทดแทนท่ีเพิ่มข้ึน โดยประเทศผู  บริโภคและน ำเข ำหลกัคือ อินเดีย สหภำพยุโรป และ
จีน มีสัดส่วนกำรน ำเข ำรวมกนัประมำณ 50% ของกำรน ำเข ำน ้ ำมนัปำล์มทัว่โลก ขณะท่ีประเทศผู  
ส่งออกหลกัในปัจจุบนั คือ อินโดนีเซีย ผลจำกกำรขยำยกำรผลิตปำล์มน ้ ำมนัอยำ่งมำกในช่วงกว่ำ 
10 ปี ท่ีผำ่นมำ (ส่วนหน่ึงเป็นกำรเข ำไปลงทุนของนำยทุนมำเลเซีย) และสำมำรถแซงหน ำมำเลเซีย
ได นบัจำกปี 2549 เป็นต นมำ ทั้งน้ีปัจจุบนัอินโดนีเซีย และ มำเลเซียมีส่วนแบ่งตลำดส่งออก 53.4% 
และ 37.9% ของโลกตำมล ำดบั 
       ส ำหรับไทยมีพื้นท่ีเพำะปลูกและผลผลิตเป็นอนัดบั 3 ของโลก โดยผลผลิตปำล์มน ้ ำมนัของ
ไทยอยู่ท่ีประมำณ 11-13 ล ำนตนั/ปี สกดัเป็นน ้ ำมนัปำล์มได เพียง 2 ล ำนตนั/ปี หรือคิดเป็น 1.2% 
ของโลก ซ่ึงพื้นท่ีเพำะปลูกปำล์มน ้ ำมนัและโรงงำนสกดัน ้ ำมนัปำล์มดิบของไทยส่วนใหญ่อยู่ใน
พื้นท่ีภำคใต  และมีกำรกระจำยไปในพื้นท่ีภำคเหนือ ภำคกลำง และภำคตะวนัออกเฉียงเหนือมำก
ข้ึนในช่วงปี 2551-2555 ตำมยุทธศำสตร์ ของภำครัฐในกำรขยำยพื้นท่ีเพำะปลูกปำล์มใหม่เพื่อ
รองรับแผนพลงังำนทดแทนและพลงังำนทำงเลือกของประเทศ โดยปัจจุบันไทยมีพื้นท่ีปลูกปำล์ม
น ้ำมนั 4.7 ล ำนไร่ และมีผลผลิต 11.0 ล ำนตนั (ปี 2558) โดยพื้นท่ีเพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 5% และ ผลผลิต
เพิ่มข้ึน 7% ในช่วง 10 ปีท่ีผำ่นมำ 
 
 



2 
 

       กำรบริโภคน ้ำมนัปำลม์ในประเทศแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
       1. กำรบริโภคโดยตรงในรูปน ้ ำมนัปำล์มบริสุทธ์ิเพื่อใช ในครัวเรือนและร ำนอำหำร คิดเป็น
สัดส่วน 33% ของปริมำณบริโภคน ้ ำมนัปำล์มทั้งหมดในประเทศ โดยน ้ ำมนัปำล์มมีส่วนแบ่งใน
ตลำดน ้ ำมนัพืชไทย 65% รองลงมำเป็นน ้ ำมนัถัว่เหลือง น ้ ำมนัร ำข ำว และอ่ืนๆ สัดส่วน 25%, 5% 
และ 5% ตำมล ำดบั  
       2. กำรใช ในอุตสำหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ คิดเป็นสัดส่วน 22% ของปริมำณบริโภคน ้ ำมนัปำล์ม
ทั้งหมดในประเทศ โดยใช ในอุตสำหกรรมขนมขบเค้ียวและบะหม่ีก่ึงส ำเร็จรูป(30%ของกำรใช 
น ้ ำมนัปำล์มในอุตสำหกรรมต่อเน่ือง) สบู่ (20%) นมข นหวำนและครีมเทียม(15%) และอุตสำหกรรม
อุปโภคอ่ืนๆ อำทิ พลำสติก เคร่ืองส ำอำง น ้ำมนัหล่อล่ืน เป็นต น (35%)  
       3. กำรใช ในกำรผลิตไบโอดีเซล (B100) ซ่ึงมีควำมต องกำรใช เพิ่มข้ึนเป็นล ำดบัจำกสัดส่วน 
32% ของปริมำณบริโภคน ้ำมนัปำลม์ทั้งหมดในประเทศในปี 2552 เป็น 45% ในปี 2558 
วำรีรัตน์ เพชรสีช่วง (2559).   
 
       ตลำดน ้ ำมนัพืชในประเทศไทย เม่ือปี 2558  มีมูลค่ำตลำดประมำณ 22,065.40 ล ำนบำทต่อปี 
แบ่งออกเป็น น ้ำมนัปำลม์ 59% น ้ำมนัถัว่เหลือง 27%  น ้ำมนัทำนตะวนั 3% 
 (Euromonitor International, 2015).   
 
       ภำยใต กระแสโลกำภิวตัน์กำรแข่งขนัทำงกำรค ำมีควำมรุนแรงมำกข้ึนทุกขณะ กำรเสำะหำ
สินค ำ และ วตัถุดิบท่ีมีคุณภำพให มีต นทุนต ่ำท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได   รวมถึงควำมสำมำรถในกำร
จดัส่งสินค ำให เร็วท่ีสุด และ ถูกท่ีสุด เพื่อตอบสนองควำมต องกำรของลูกค ำ   เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะ
ท ำให ธุรกิจประสบควำมส ำเร็จได    
       กำรขนส่งเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส ำคญั โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งในยุคดิจิตอลแบบปัจจุบนัด วย
แล ว กำรขนส่งเข ำมำมีบทบำทอยำ่งมำกต่อระบบ อะไรก็ตำมท่ีสร ำงควำมรวดเร็วได มำกท่ีสุด ก็จะ
ยิ่งเป็นส่ิงท่ีได รับควำมนิยมข้ึนเร่ือย ๆ กำรขนส่งมีควำมส ำคญัต่อธุรกิจทุกประเภทเป็นอย่ำงมำก 
หำกไม่มีระบบขนส่งก็คงจะไม่เกิดสินค ำต่ำง ๆ มำกมำยให คนทัว่โลกได ใช และเป็นเจ ำของ กำรท่ี
สินค ำแพร่กระจำยไปยงัพื้นท่ีต่ำง ๆ และเกิดเป็นกำรสร ำงเศรษฐกิจท่ีดีได นั้นต องอำศยัในเร่ืองของ
กำรขนส่งทั้งส้ิน  กำรขนส่งเป็นปัจจยัพื้นฐำนท่ีท ำให บริษทัมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัธุรกิจ   
       ในปี 2557 ต นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค่ำรวม 1,874.4 พนัล ำนบำท คิดเป็นสัดส่วน 
เท่ำกบัร อยละ 14.2 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ต นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ปี 2557 ประกอบ 
ด วยต นทุน ค่ำขนส่งสินค ำ 990.6 พนัล ำนบำท (คิดเป็นร อยละ 7.5 ของ GDP) ต นทุนกำรเก็บรักษำ
สินค ำคงคลงั 713.4 พนัล ำนบำท (ร อยละ 5.4 ของ GDP) และต นทุนกำรบริหำรจดักำรโลจิสติกส์ 
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170.4 พันล ำนบำท (ร อยละ 1.3 ของ GDP)  ต นทุนค่ำขนส่งท่ีเกิดข้ึนจะมีสัดส่วนสูงท่ีสุดใน
ต นทุนโลจิสติกส์ประเทศไทยแสดง ไว ในภำพประกอบท่ี 1   

 

ภำพประกอบที่ 1 สัดส่วนต นทุน Logistics ต่อ GDP ปี 2557 
ท่ีมำ : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 

 

ภำพประกอบที่ 2 กำรใช พลงังำนขั้นสุดท ำย จ ำแนกตำมรูปแบบกำรขนส่ง 
ท่ีมำ : กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรักษพ์ลงังำน กระทรวงพลงังำน 
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            ตำรำงที่ 1 กำรใช พลงังำนขั้นสุดท ำย จ ำแนกตำมรูปแบบกำรขนส่ง 
หน่วย : พนัตนัเทียบเท่ำน ้ำมนัดิบ 

รูปแบบกำรขนส่ง 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558* 

กำรขนส่งทำงบก 17,602 17,965 17,574 18,977 19,299 20,144 21,158 21,477 21,136 22,266 

  - กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน 17,499 17,868 17,478 18,886 19,211 20,057 21,072 21,385 21,056 22,190 

  - กำรคมนำคมขนส่งทำงรถไฟ 103 97 96 91 88 87 86 92 80 76 

ร อยละของยอดรวม 77 76 76 79 78 79 81 80 79 78 

กำรขนส่งทำงน ้ำ 1,689 1,619 1,661 1,532 1,443 1,175 911 920 1,159 1,303 

  - ทำงน ้ ำภำยในประเทศ 63 54 61 66 77 147 152 155 140 0 

  - ทำงน ้ ำต่ำงประเทศ 1,626 1,565 1,600 1,466 1,366 1,028 759 765 1,019 0 

ร อยละของยอดรวม 7 7 7 6 6 5 3 3 4 5 

กำรขนส่งทำงอำกำศ 3,694 4,031 3,789 3,623 3,852 4,150 4,161 4,546 4,506 4,932 

  - ภำยในประเทศ 249 253 246 288 258 265 261 295 235 0 

  - ระหวำ่งประเทศ 3,445 3,778 3,543 3,335 3,594 3,885 3,900 4,251 4,271 0 

ร อยละของยอดรวม 16 17 16 15 16 16 16 17 17 17 

รวม 22,985 23,615 23,024 24,132 24,594 25,469 26,230 26,943 26,801 28,501 

อตัรำพ่ิมต่อปี (%) 0 3 -3 5 2 4 3 3 -1 6 

 
ท่ีมำ : กรมพฒันำพลงังำนทดแทนและอนุรักษพ์ลงังำน กระทรวงพลงังำน 

 
       จำกข อมูลในภำพ จะเห็นได วำ่ประเทศไทยเน นกำรขนส่งทำงถนนเป็นหลกัซ่ึงคิดเป็นประมำณ
ร อยละ 78 ของกำรขนส่งสินค ำในประเทศทั้งหมด   
       กำรขนส่งเป็นกิจกรรมท่ีมีบทบำทส ำคญัท่ีส่งผลต่อกำรพฒันำควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั
ของทุกภำคส่วน กำรขนส่งแต่ละรูปแบบมีข อดีและข อเสียต่ำงกนั    กำรผสมผสำนรูปแบบกำร
ขนส่งยงัมีข อจ ำกดัและยงัไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมมำกนกัในประเทศไทย เพรำะยงัขำดโครงสร ำงพื้น
ฐำนรองรับ แต่ควำมสำมำรถในกำรท ำให กำรขนส่งนั้นตรงเวลำ ส่งมอบได ตำมคุณภำพและสถำนท่ี 
ท่ีตกลงในปริมำณและรำคำท่ีเหมำะสม ถือเป็นกุญแจสู่ควำมส ำเร็จในกำรให บริกำรลูกค ำ  
       ส ำหรับกำรเลือกต ำแหน่งศูนยก์ระจำยสินค ำ ส่วนใหญ่จะใช เทคนิคของกำรตดัสินใจท่ีมีหลำย
เกณฑ์ (Multicriteria Decision Making) มำช่วยในกำรพิจำรณำเลือกต ำแหน่งศูนยก์ระจำยสินค ำจำก
ศูนยก์ระจำยสินค ำท่ีได ก ำหนดไว ภำยใต เกณฑ์ต่ำงๆ เช่น ต นทุน ควำมยดืหยุน่ในกำรกระจำยสินค ำ 
และกำรจดักำร กำรขนส่ง แหล่งทรัพยำกร ควำมเช่ือถือได ของระบบ เป็นต น (จกัรพรรด์ิ เช้ือนิล 
และ บุษบำ พฤกษำพนัธ์ุรัตน์, 2557)  
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      กำรมีศูนยก์ระจำยสินค ำไม่จ  ำเป็นท่ีจะต องลงทุนสร ำงเพียงอยำ่งเดียว อำจเป็นกำรเช่ำ หรือเป็น
กำรร่วมลงทุน ซ่ึงรูปแบบกำรลงทุนมีด วยกนัหลำยลกัษณะท่ีจะสำมำรถก ำหนดข้ึนมำได  
 
       ในปัจจุบนักำรจดักำรทำงด ำนโลจิสติกส์ และโซ่อุปทำนมีบทบำทส ำคญัในกำรลดต นทุนของ
องคก์รได เป็นอยำ่งมำก โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรมีศูนยก์ระจำยสินค ำเพื่อกระจำยสินค ำให ลูกค ำท่ีมี 
แนวโน มควำมต องกำรในปริมำณน อยแต่บ่อยคร้ังข้ึน ถือเป็นแนวทำงในกำรลดต นทุนโลจิสติกส์ ท่ี
มี ประสิทธิภำพอยำ่งยิง่ หำกมีกำรก ำหนดต ำแหน่งและกำรลงทุนท่ีเหมำะสม 
 
       ในส่วนของตลำดน ้ำมนัปำลม์ในประเทศไทย มีทั้งกำรผลิตในประเทศ และ น ำเข ำมำ ซ่ึงบริษทั
กรณีศึกษำส ำหรับงำนวิจยัน้ี เป็นบริษทัน ำเข ำไขมนัพืชจำกต่ำงประเทศ ซ่ึงเป็นวตัถุดิบเพียงส่วน
หน่ึงจำกอุตสำหำกรรมปำล์มน ้ ำมนัทั้งหมดเท่ำนั้น ลูกค ำหลกั ของบริษทัคือโรงงำนอุตสำหกรรม
อำหำร ซ่ึงอยูเ่ขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล  บริษทัน ำเข ำสินค ำผำ่นท่ำเรือคลองเตย  เม่ือผำ่น
ด่ำนศุลกำกรแล ว ก็จดัส่งไปยงัลูกค ำอุตสำหกรรมเป็นตู คอนเทนเนอร์โดยทนัที จึงไม่มีคลงัสินค ำ  
บริษทัไม่มีรถส่งของเป็นของบริษทั  ใช บริกำรผู  ให บริกำรขนส่งเพื่อไม่เป็นภำระกบับริษทั และ 
ปรับเปล่ียนได ง่ำย  ต่อมำบริษทัได เพิ่มผลิตภณัฑน์มผงเข ำมำจดัจ ำหน่ำย ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นช่วงเร่ิมต น
ท ำตลำด ลูกค ำไม่สำมำรถซ้ือทั้งตู ได   ประกอบกบัลูกค ำไขมนัพืชเร่ิมเก็บสต๊อกสินค ำน อยลง  ถ ำ
หำกคลงัสินค ำไม่อยูใ่นท่ี ๆ เหมำะสม ห่ำงไกลจำกลูกค ำ ก็จะท ำให เกิดค่ำใช จ่ำยในกำรขนส่งมำก
เกินไปท ำให บริษทัไม่สำมำรถแข่งขนักบัคู่แข่งได  และ หำกคลงัสินค ำมีสภำพไม่เหมำะสมกบักำร
เก็บอำหำร ก็จะท ำให สินค ำเกิดควำมเสียหำยได   บริษัทจึงมีควำมต องกำรหำเช่ำคลังสินค ำท่ี
เหมำะสม   

      จึงเป็นท่ีมำของงำนวิจยัเร่ืองกำรหำท ำเลท่ีตั้ งคลงัสินค ำ   เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนักบัคู่แข่งในตลำดได    
 
1.2  วตัถุประสงค์กำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเลือกท ำเลท่ีตั้งคลงัสินค ำ    
2. เพื่อเลือกท ำเลท่ีตั้งคลงัสินค ำท่ีตอบสนองควำมต องกำรของลูกค ำได รวดเร็วข้ึน  
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1.3  กรอบแนวคิด 
 
 
 
 

 

ภำพประกอบที่ 3 กรอบแนวคิด 
 

1.4  ขอบเขตของกำรวจัิย 
       ในกำรศึกษำคร้ังน้ีผู  วจิยัได ก ำหนดขอบเขตของกำรศึกษำดงัต่อไปน้ี 
       1. ศึกษำกำรวิเครำะห์หำท่ีตั้งศูนยก์ระจำยสินค ำในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยใช 
กำรวิเครำะห์จุดศูนยก์ลำงแรงโน มถ่วง (Center of Gravity Method) โดยใช พิกดัละติจูด ลองติจูดจำก 
Google Map และ ประเมินระดบัควำมส ำคญัของปัจจยั (Factor Rating Method)        
       2. ศึกษำเฉพำะบริษทัน ำเข ำไขมนัพืชเท่ำนั้น 
       3. ศึกษำเฉพำะคลงัสินค ำให เช่ำเท่ำนั้น 
 
1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
       1. ผลกำรศึกษำน้ีท ำให ทรำบรูปแบบกำรกระจำยสินค ำและสำมำรถแสดงถึงท่ีตั้งคลงัสินค ำท่ี
เหมำะสมในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
       2. เป็นแนวทำงในกำรปรับเปล่ียนกลยุทธ์กำรกระจำยสินค ำ ให สำมำรถปรับใช ได หลำกหลำย
ตำมสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
       3. เป็นแนวทำงส ำหรับผู  ท่ีสนใจน ำงำนวิจยัน้ีไปพฒันำประยกุตใ์ช กบักำรวิเครำะห์คลงัสินค ำท่ี
มีลกัษณะใกล เคียงกนั 
  
1.6  นิยำมศัพท์ 

       1. คลังสินค้ำ หมำยถึง ส่ิงปลูกสร ำงท่ีมีไว เพื่อใช ในกำรพกัและเก็บรักษำสินค ำในปริมำณท่ีมำก 
กิจกรรมของคลงัสินค ำส่วนใหญ่จะเก่ียวข องกบักำรเคล่ือนย ำย จดัเก็บโดยไม่ให สินค ำเส่ือมสภำพ หรือ
แตกหกัเสียหำย   
       2. จุดศูนย์กลำงแรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method) เป็นวธีิในกำรหำต ำแหน่งท่ีให ต นทุน
หรือระยะเวลำโดยรวมท่ีต ่ำท่ีสุดในกรณีท่ีมีจุดปลำยทำงหลำยจุด  โดยวธีิวเิครำะห์จุดศูนยก์ลำงแรง
โน มถ่วง (Center of Gravity Method) น้ีจะใช ร่วมกบักำรก ำหนดจุดบนแผนท่ีเพื่อสร ำงควำมสัมพนัธ์

INPUT : 
-ข อมูลลูกค ำ 
-พิกดัคลงัสินค ำ 

PROCESS : 
-กำรวิเครำะห์จุดศูนยก์ลำงแรงโน มถ่วง (Center of Gravity Method)   
-ประเมินระดบัควำมส ำคญัของปัจจยั (Factor Rating Method)        
 

OUTPUT : 
-คลงัสินค ำให เช่ำ 
  ท่ีเหมำะสม 
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ของต ำแหน่งของจุดปลำยทำงแต่ละจุดในแผนท่ี จุดเด่นของกำรวิเครำะห์ด วยเทคนิคศูนยถ่์วง คือ 
สำมำรถวิเครำะห์ต ำแหน่งโดยอำศยัพิกดัจริงของโลก หรือ พิกดัท่ีสมมุติท่ีสร ำงข้ึนและปริมำณท่ีมีอยู่
โดยอำศยัน ้ำหนกัจริงของพื้นท่ีตำมสภำวะกำรท่ีก ำหนด 
       3. ประเมินระดับควำมส ำคัญของปัจจัย (Factor Rating Method) เป็นวิธีกำรท่ีใช เลือกแหล่งท ำเล
ท่ีตั้งแหล่งเดียว  ปัจจยัในกำรเลือกท่ีตั้งแต่ละปัจจยัต่ำงก็มีน ้ ำหนักหรือควำมส ำคญัท่ีแตกต่ำงกนัไป  
จึงต องพิจำรณำวำ่ปัจจยัใดมีควำมสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคข์องธุรกิจ 
       4. วตัถุดิบอำหำร (Food Ingredients) ผลิตผลจำกกำรเกษตร ได แก่ ผลิตผลจำกพืช ปศุสัตว ์และประมง 
เป็นปัจจยัส ำคญัท่ีใช เพื่อกำรผลิตในอุตสำหกรรมอำหำร วตัถุดิบจะเข ำสู่กระบวนกำรแปรรูปอำหำร และ
กำรถนอมอำหำร เพื่อเพิ่มมูลค่ำ (value added) และยดือำยกุำรเก็บรักษำ 
       5. ท ำเลที่ตั้ง (Location) กำรจดัหำหรือสรรหำสถำนท่ี ส ำหรับประกอบธุรกิจให มีประสิทธิภำพ
สูงสุด โดยค ำนึงถึง ก ำไร ค่ำใช จ่ำย พนกังำน ควำมสัมพนัธ์กบัลูกค ำ ควำมสะดวก ตลอดจนสภำพแวดล อม
ต่ำง ๆ  ท่ีดีตลอดระยะเวลำท่ีประกอบธุรกิจนั้น 
       
 

  
  

 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/2561/%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%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1149/food-processing-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0333/food-preservation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3

