
บทที ่2 
ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
       ในการศึกษาและท าการวิจยัน้ี ผูศึ้กษามีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศึกษาถึงปัจจยัและเคร่ืองมือ ท่ีน ามา
วิเคราะห์การเลือกท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้โดยมีทฤษฎี แนวความคิด และงานวิจยั  ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
เป็นพื้นฐานในการศึกษา ดงัน้ี  
  
2.1  รูปแบบของศูนยก์ระจายสินคา้/ คลงัสินคา้ 
2.2  การเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้  
2.3  วธีิการเลือกท าเลท่ีตั้ง  
2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.5  ศึกษาขอ้มูลบริษทักรณีศึกษา 
  
2.1  รูปแบบของศูนย์กระจายสินค้า/ คลงัสินค้า 
       2.1.1 ความส าคัญของคลงัสินค้า     
       คลงัสินคา้ หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีไวเ้พื่อใช้ในการพกัและเก็บรักษาสินคา้ในปริมาณท่ีมาก 
กิจกรรมของคลงัสินคา้ส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยสินคา้หรือวตัถุดิบ  การจดัเก็บโดย
ไม่ใหสิ้นคา้เส่ือมสภาพหรือแตกหกัเสียหาย  ลกัษณะทัว่ไปของคลงัสินคา้ คือ อาคารชั้นเดียวมี พื้นท่ี
โล่งกวา้งส าหรับเก็บสินคา้มีประตูขนาดใหญ่หลายประตูเพื่อสะดวกในการขนถ่ายสินคา้ 
 

  

  
 

ภาพประกอบที่ 4  ตวัอยา่งคลงัสินคา้และกิจกรรมในคลงัสินคา้ 
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       คลงัสินคา้มีวตัถุประสงคห์ลาย ๆดา้น เช่น เพือ่ท าหนา้ท่ีรักษาระดบัสินคา้คงคลงัเพื่อสนบัสนุน 
การผลิต (Manufacturing support) เพื่อท าหนา้ท่ีผสมสินคา้ (Product-mixing) เพื่อท าหนา้ท่ีรวบรวม
สินคา้ก่อนจดัส่ง (Consolidation) เพื่อท าหน้าท่ีแยกหีบห่อ (Break-bulk) หรือท าหน้าท่ีเป็นศูนย์
กระจายสินคา้ (Cross dock) เป็นตน้ เน่ืองจากคลงัสินคา้มีหนา้ท่ีหลากหลาย   ประโยชน์ของคลงัสินคา้
จึงมีมากมาย ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
       - เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ในเร่ืองการขนส่ง          
       - เพือ่ให้เกิดการประหยดัในระบบการผลิต          
       - เพือ่ให้เกิดประโยชน์ในเร่ืองการสั่งซ้ือในปริมาณมาก          
       - เพื่อใชเ้ป็นแหล่งของวตัถุดิบ เพือ่รองรับต่อความไม่แน่นอนของการซ้ือวตัถุดิบ          
       - เพือ่รองรับต่อความไม่แน่นอนของการขาย          
       - เพือ่ให้เกิดการบริหารตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีต ่า 
       2.1.2 การแบ่งประเภทของคลงัสินค้า 
       คลงัสินคา้โดยทัว่ไปจะท าหนา้ท่ีจดัเก็บวตัถุดิบ หรือ สินคา้ส าเร็จรูปเป็นหลกั หรือบางคร้ังอาจ
ใชเ้ก็บงานระหวา่งการผลิตช้ินส่วนหรือสืนคา้ก่ึงส าเร็จรูปบา้ง ซ่ึงในการจดัเก็บสินคา้หรือ วตัถุดิบ
จ าพวกน้ีจ าเป็นตอ้งมีการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
ไม่เกิดความเสียหายต่อสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีเก็บอยูภ่ายในคลงัสินคา้ การแบ่งประเภทของคลงัสินคา้
สามารถท าไดโ้ดยแบ่งตามลกัษณะธุรกิจ แบ่งประเภทของคลงัสินคา้ตามลกัษณะงาน หรือ แบ่งตาม
ลกัษณะสินคา้ท่ีเก็บรักษา ดงัต่อไปน้ี 
 
การแบ่งประเภทของคลงัสินค้าตามลกัษณะธุรกจิ       
       คลงัสินคา้ยงัแบ่งออกได ้ 2 ประเภทตามลกัษณะธุรกิจ คือ คลงัสาธารณะ (Public warehouse) 
และคลงัส่วนตวั (Private warehouse) ซ่ึงแต่ละประเภทมีขอ้ดี ขอ้เสีย ดงัต่อไปน้ี  
 
       คลงัสาธารณะ (Public warehouse) 
       คลงัสาธารณะ คือ คลงัท่ีเจา้ของธุรกิจเปิดข้ึนเพื่อรับเก็บสินคา้เป็นหลกั เป็นโกดงัสินคา้แล้ว
เก็บ ค่าเช่าในการจดัเก็บสินคา้ เช่น พวกคลงัห้องเยน็ ต่าง ๆ ท่ีรับจดัเก็บปลาแช่แข็งท่ีมาจากเมือง
นอก โดยท่ีโรงงานแปรรูปไม่ตอ้งการลงทุนสร้างคลงัห้องเยน็เป็นของตวัเอง ก็จะจดัจา้งให้คลงั
หอ้งเยน็ ช่วยจดัเก็บใหโ้ดยคิดค่าจดัเก็บ เป็นตน้ 
       ขอ้ดีของคลงัสาธารณะ           
       1. มีการใชป้ระโยชน์ของเงินทุนมากข้ึนเน่ืองจากคลงัท่ีสร้างไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้หลายคน 
       2. มีการใชป้ระโยชน์จากพื้นท่ีไดดี้กวา่ เพราะมีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้หลายคน           
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       3. เป็นการลดความเส่ียงจากการวา่งของคลงัสินคา้           
       4. มีการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economies of scale) มากกวา่           
       5. มีความยดืหยุน่สูง           
       6. มีความรู้และความเช่ียวชาญในเร่ืองการจดัเก็บและเคล่ือนยา้ยมากกวา่  
       ขอ้เสียของคลงัสาธารณะ           
       1. อาจมีปัญหาเร่ืองการส่ือสารขอ้มูล เพราะระบบการส่ือสารอาจมีความแตกต่างกนัมาก 
       2. อาจไม่มีการบริการพิเศษบางประเภท ซ่ึงเป็นความตอ้งการเฉพาะดา้นของตวัสินคา้           
       3. พื้นท่ีอาจไม่เพยีงพอในบางช่วงของความตอ้งการ 
 
       คลงัส่วนตัว (Private warehouse) 
       คลงัส่วนตวั คือ คลงัโดยทัว่ไปของบริษทซ่ึงบริษทัหลายๆ แห่ง ไดส้ร้างคลงัในพื้นท่ีของตวัเอง 
เช่น คลงัวตัถุดิบ คลงัสินคา้ส าเร็จรูป เป็นตน้ และใช้ในการจดัเก็บวตัถุดิบหรือสินคา้ส าเร็จรูปของ 
บริษทเท่านั้น 
       ขอ้ดีของคลงัส่วนตวั           
       1. มีการควบคุมท่ีท าไดง่้าย           
       2. มีความยดืหยุน่สูง           
       3. มีตน้ทุนต ่ากวา่ในระยะยาว 
       4. มีการใชแ้รงงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง    
       ขอ้เสียของคลงัส่วนตวั           
       1. ขาดความยดืหยุน่           
       2. ขอ้จ ากดัทางดา้นการเงิน           
       3. ผลตอบแทนต่อการลงทุนต ่า 
 
การแบ่งประเภทของคลงัสินค้าตามลกัษณะงาน 
       คลงัสินค้าส าหรับเกบ็รักษาสินค้า 
       คลงัสินคา้ชนิดน้ีมีหนา้ท่ีหลกัในการเก็บรักษาสินคา้ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูป วตัถุดิบหรือสินคา้ส าเร็จรูป 
เพื่อท าหนา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของฝ่ายผลิต หรือร้านคา้ตามล าดบั ดงันั้นการจดัการสินคา้ประเภท
น้ีจะเนน้ท่ีการรักษาสภาพสินคา้ และการป้องกนัการสูญหายของสินคา้เป็นส าคญั 
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       ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution center, DC) 
       ศูนยก์ระจายสินคา้ คือ คลงัสินคา้ท่ีท าหน้าท่ีทั้งในฐานะเป็นคลงัสินคา้ (Warehouse) และเป็น 
หน่วยเช่ือมโยงระหวา่งผูผ้ลิต (Manufacturer) กบัผูข้ายปลีก (Retailer) จะเป็นผูใ้หบ้ริการทางดา้น 
โลจิสติกส์ (Logistics Provider) ในดา้นการจดัเก็บสินคา้และการจดัการขนส่งสินคา้ส าเร็จรูปให้กบั
ลูกคา้ไดอ้ย่างทนัเวลาและถูกตอ้งตรงตามความต้องการ  DCส่วนใหญ่จะเป็นผูใ้ห้บริการภายนอก
(Outsource) หรือ Third Party Logistics Service Providers (3PL) จะท าหน้าท่ีรับสินคา้จากผูผ้ลิตแต่
ละรายมาเก็บในคลงัสินคา้ของตน โดยด าเนินการบริหารจดัการในการควบคุมปริมาณดา้นเทคโนโลยี
ในการกระจาย และ จดัส่งสินคา้แทนเจา้ของสินคา้ หรือ ผูผ้ลิตสินคา้โดยรับผิดชอบงานขนส่งจน
สินคา้ไปสู่ผูรั้บประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนน้ี คือ การลดค่าใชจ่้ายในการขนส่งของผูผ้ลิตไปสู่ผูข้ายปลีกหรือ
ลูกคา้แต่ละราย  ผูผ้ลิตสามารถขนส่งมาท่ี DC เพียงแห่งเดียว โดย DC จะท าการกระจายสินคา้สู่
ผูข้ายปลีกตามความถ่ีท่ีผูข้ายปลีกตอ้งการ ท าให้ไม่จ  าเป็นตอ้งมีท่ีเก็บสินคา้คงคลงัจ านวนมากท่ี
ผูข้ายปลีกอีกต่อไป ค่าใชจ่้ายส่วนวสัดุคงคลงัของร้านขายปลีกก็ลดลง ท าใหต้น้ทุนรวมลดลงส่งผล
ให้มีความไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนัทั้งดา้นราคาและความรวดเร็วในการบริการ ในปัจจุบนัร้าน
ขายปลีกหลายแห่งจึงสามารถรับประกนัราคาต ่าสุดแก่ผูบ้ริโภคได้ ภาพท่ี 4 แสดงกิจกรรมบรรจุ
และคดัแยกสินคา้ในศูนยกร์ะจายสินคา้ ภาพท่ี 5 แสดงรับส่งสินคา้จากซพัพายเออร์ ถึงลูกคา้ 

 

ภาพประกอบที ่5  กิจกรรมบรรจุและคดัแยกสินคา้ในศูนยกร์ะจายสินคา้ 
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ภาพประกอบที ่6  รับส่งสินคา้จากซพัพายเออร์ ถึงลูกคา้ 
 

       ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (Cross Dock) 
       ศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ หมายถึงคลงัสินคา้ใชส้ าหรับในการรับสินคา้และส่งสินคา้ใน 
เวลาเดียวกนั หรือเป็นคลงัสินคา้ซ่ึงมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใชใ้นการขนถ่ายจากพาหนะหน่ึง 
ไปสู่พาหนะหน่ึง โดย Cross Dock ส่วนใหญ่แลว้เหมาะจะเป็นสถานท่ีซ่ึงมีลกัษณะเป็นศูนย ์รวบรวม
และกระจายสินคา้ ซ่ึงจะท าหน้าท่ีในการบรรจุและคดัแยกสินคา้ โดย Cross Dock จะท า หน้าท่ีเป็น
สถานีเปล่ียนถ่ายสินคา้ระหว่างรูปแบบการขนส่ง ซ่ึงอาจเป็นจากซัพพายเออร์หลายราย แล้วน ามา
คดัแยกรวมรวม บรรทุก เพื่อจดัส่งให้ลูกคา้แต่ละราย ซ่ึงจะจดัส่งต่อให้ลูกคา้ซ่ึงส่วนใหญ่ จะเป็น
ร้านขายปลีก หรือ ร้านสะดวกซ้ือซ่ึงจะมีความตอ้งการสินคา้ยอ่ยท่ีหลากหลาย 
       Cross Dock จะมีลกัษณะคลา้ยคลงัสินคา้ท่ีมี 2 ดา้น โดยดา้นหน่ึงส าหรับใชใ้นการรับสินคา้ และ
อีกดา้นหน่ึงใชใ้นการจดัส่งสินคา้โดยสินคา้ท่ีน าเขา้มาใน Cross Dock จะมีกระบวนการคดัแยก-บรรจุ
และรวบรวมสินคา้ เพื่อจดัส่งไปให้กบัผูรั้บ ซ่ึงโดยปกติแลว้น าสินคา้เขา้มาเก็บและจดัส่ง มกัจะด าเนินการ
ให้เสรจ็ส้ินภายใน 24 ชัว่โมง ภารกิจส าคญัของ Cross Dock จะเป็นตวักลางในการรวบรวมสินคา้ให้
สามารถจดัส่ังไดเ้ต็มคนัรถ หรือใชพ้ื้นท่ีในคอนเทนเนอร์ใหไ้ดเ้ต็มพิกดั โดย Cross Dock ซ่ึงอาจจะ
เรียกไดว้า่ ศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้ ส่วนใหญ่แลว้ศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้จะกระจาย
อยูต่ามภาค หรือ จงัหวดัซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของการขนส่ง จึงมีส่วนช่วยแกปั้ญหารถบรรทุกท่ีไม่มีสินคา้
ในเท่ียวกลบั ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัของการขนส่งทางถนนในประเทศไทย ทั้งน้ี Cross Dock อาจจะท า
หนา้ท่ีเป็น ICD (Inland Container Depot) โดยสามารถเช่ือมโยงการขนส่ง ในรูปแบบต่างๆ ไม่วา่จะ
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CUSTOMERS
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เป็นการขนส่งทางรถไฟ ทางรถบรรทุก หรือ ขนส่งทางน ้ า  ท่าเรือ หรือ สนามบิน ซ่ึงแสดงให้เห็น
ว่า Cross Dock จะมีบทบาทและเป็นปัจจยัส าคญัต่อการสนับสนุนรูปแบบการขนส่ง ท่ีเรียกว่า 
Multimodal Transport ภาพท่ี 6 แสดงเปรียบเทียบระหว่างการส่งสินคา้จากซัพพายเออร์หลายราย
ไปสู่ลูกคา้โดย ผา่นและไม่ผา่น Cross Dock 

 

ภาพประกอบที ่7 เปรียบเทียบระหวา่งการส่งสินคา้จากซพัพายเออร์หลายรายไปสู่ลูกคา้โดยผา่น 
                              และไม่ผา่น Cross Dock 

 
การแบ่งประเภทของคลงัสินค้าตามลกัษณะสินค้า 
       คลงัสินค้าทัว่ไป 
       คลงัสินคา้ทัว่ไปท าหน้าท่ีเก็บสินคา้หลากหลายท่ีไม่ตอ้งการการรักษาดูแลเป็นพิเศษ อาทิเช่น 
สินคา้อุปโภคและเคร่ืองใชส้อยทัว่ไปเป็นตน้ 
 
       คลงัสินค้าของสด        

       คลงัสินคา้ชนิดน้ีท าหนา้ท่ีเก็บสินคา้ท่ีเป็นของสด  อาทิเช่น อาหาร ผกั ผลไม ้และ เคร่ืองด่ืม เป็นตน้ 
ซ่ึงสินคา้เหล่าน้ีตอ้งการการรักษาดูแลเป็นพิเศษดว้ยการควบคุมอุณหภูมิให้อยูใ่นระดบัท่ี เหมาะสมเพื่อ
รักษาความสดใหม่ของสินคา้  
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       คลงัสินค้าอนัตราย       
       คลงัสินคา้ชนิดน้ีท าหนา้ท่ีเก็บสินคา้ท่ีเป็นอนัตราย อาทิเช่น สารพิษ สารเคมี เช้ือเพลิง และ วตัถุระเบิด 
เป็นตน้ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดของคลงัสินคา้อนัตราย คือ การจดัการแยกประเภทของวตัถุอนัตรายและการ
จดัเก็บให้เหมาะสมตามหลกัการทางดา้นวทิยาศาสตรขอ์งวตัถุนั้น ๆ  คลงัสินคา้ชนิดน้ีจะตอ้งมีผูค้วบคุมดูแล
ระบบบ าบดัมลพิษ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม   
       คลงัสินค้าพเิศษ (ควบคุมอุณหภูมิ ความช้ืน)  
       คลงัสินคา้พเิศษมกัจะเป็นคลงัสินคา้ท่ีมีขนาดเล็ก เพื่อใชเ้ก็บสินคา้ท่ีมูลค่าสูง ซ่ึงตอ้งไดรั้บการ 
ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนให้เหมาะสม เพื่อคงคุณสมบติัของสินคา้ไวใ้ห้มีอายุยืนยาว ตวัอยา่ง 
สินคา้ไดแ้ก่ ยา และเคร่ืองเวชภณัฑ์ต่าง ๆ รวมถึงสารเคมีบางชนิดดว้ยรายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับ 
การดูแลและการจดัการคลงั 
(ค านาย  อภิปรัชญากุล, 2556)   
 
2.2  การเลอืกท าเลทีต่ั้งคลงัสินค้า   
       การเลือกท าเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้สามารถใช้ไดท้ั้งแนวทางมหภาค (Macro Approaches) และ 
แนวทางจุลภาค (Micro Approaches) ซ่ึงแนวทางมหภาคเป็นการวิเคราะห์เพื่อเลือกท าเล หรือพื้นท่ี 
ขนาดใหญ่ ระดบัประเทศและภูมิภาคส่วนแนวทางจุลภาคเป็นการเลือกท าเลท่ีตั้งแบบเฉพาะเจาะจง 
จากพื้นท่ีหรือประเทศท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้จากแนวทางมหภาค ในอดีตไดมี้ผูเ้สนอแนวทางมหภาค ส าหรับ
การเลือกท าเลท่ีตั้งไวห้ลายแนวทาง ในท่ีน้ีจะขอเสนอแนวทางของ Edgar M.Hoover ซ่ึงเสนอกลยทุธ์
การเลือกท าเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้ไว ้3 ประเภทดงัน้ี 
       1. กลยุทธ์ท าเลท่ีตั้งใกลต้ลาด (Market-positioned Strategy)  กลยุทธ์น้ีจะก าหนดให้ตั้งคลงัสินคา้
อยูใ่กลก้บัลูกคา้ล าดบัสุดทา้ย (Final customer) ให้มากท่ีสุด ซ่ึงจะท าให้สามารถ ให้บริการลูกคา้ไดดี้  
ปัจจยัส าคญัในการเลือกท าเลท่ีตั้งใกลลู้กคา้มีหลายประการ เช่น ค่าขนส่ง รอบ เวลาการสั่งสินคา้ ความ
อ่อนไหวของผลิตภณัฑ์ ขนาดของการสั่ง ความเพียงพอของพาหนะในพื้นท่ี  และระดบัการให้บริการ
ลูกคา้ท่ีตอ้งการ           
       2. กลยุทธ์ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งผลิต (Production-positioned Strategy) กลยุทธ์น้ีก าหนดให้ท่ีตั้ง
คลงัสินคา้อยูใ่กลก้บัแหล่งวตัถุดิบ หรือโรงงานให้มากท่ีสุด ซ่ึงการตั้งคลงัสินคา้แบบน้ีจะท าให้ระดบั
การใหบ้ริการลูกคา้ต ่ากวา่แบบแรก แต่จะสามารถประหยดัค่าขนส่งวตัถุดิบเขา้สู่โรงงาน ซ่ึงการประหยดั
ในการขนส่งสามารถเกิดข้ึนไดโ้ดยรวบรวมการขนส่งจากแหล่งต่าง ๆ โดยรถบรรทุก หรือรถตู้
คอนเทนเนอร์ ปัจจยัส าคญัในการเลือกท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งผลิตประกอบดว้ยหลายประการ เช่นสภาพ
ของวตัถุดิบท่ีเป็นส่วนของผลิตภณัฑ ์          
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       3. กลยุทธ์ท าเลท่ีตั้งอยูร่ะหวา่ง (Intermediately-positioned Strategy) กลยุทธ์น้ีจะก าหนดให้ตั้ง
คลงัสินคา้อยู่ตรงกลางระหว่างแหล่งผลิตและตลาด ซ่ึงการตั้งคลงัสินคา้ประเภทน้ีท าให้ระดบัการให ้
บริการลูกคา้ต ่ากวา่แบบแรก แต่สูงกวา่แบบท่ีสอง ท าเลท่ีตั้งประเภทน้ีเหมาะส าหรับธุรกิจท่ีตอ้งการ
ใหบ้ริการลูกคา้อยูใ่นระดบัสูง  และมีโรงงานการผลิตหลายแห่ง 
(ค านาย อภิปรัชญากุล, 2556) 
 
       2.2.1 ปัจจัยในการพจิารณาเลอืกท าเลทีต่ั้งทัว่ไป  
       การเลือกท าเลท่ีตั้งควรพิจารณาหลายปัจจยัประกอบกนัมากกวา่มุ่งเนน้แต่ปัจจยัเดียวเพราะตน้ทุน
ท่ีต ่าในทางหน่ึงอาจจะไม่ไดท้  าใหต้น้ทุนรวมต ่าสุดก็ได ้ อยา่งไรก็ดีปัจจยัท่ีจะใชพ้ิจารณาควรเป็นปัจจยั
ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานธุรกิจ กล่าวคือ ถา้ด าเนินกิจการคลงัสินคา้เก่ียวกบั ช้ินส่วนยานยนต ์ 
ควรอยูใ่นภาคตะวนัออก  เช่นระยอง  เพราะใกลโ้รงงานผลิตรถยนต ์ ซ่ึงงานคลงั สินคา้เก่ียวกบัอุตสาหกรรม
หนกั และเบา  การบริการซ่ึงรวมถึง การคา้ปลีก ศูนยก์ระจายสินคา้  ศูนยโ์ลจิสติกส์ 
       การเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้จะตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการ
คลงัสินคา้ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจยัต่างๆท่ีตอ้งค านึงถึงใน
การเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้  จะตอ้งแยกพิจารณาเป็นลกัษณะ คือ 
       1. ปัจจยัพิจารณาในเชิงคุณภาพ            
       2. ปัจจยัพิจารณาในเชิงปริมาณ            
       3. การเลือกท าเลท่ีตั้งในกระแสโลกาภิวตัน์            
       4. การเลือกท าเลท่ีตั้งระดบัสากล 
 
       1. ปัจจยัพิจารณาในเชิงคุณภาพ 
       ปัจจยัพิจารณาในเชิงคุณภาพในการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ หมายถึง ปัจจยัท่ีไม่อาจวดั ออกมา
ในรูปของประมาณเป็นตวัเลขไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นปัจจยัท่ีไม่มีตวัตน แต่ก็มีอิทธิพลอยา่งส าคญั  โดยเฉพาะ
ส าหรับภาครายไดข้องกิจการ  ปัจจยัพิจารณาในเชิงคุณภาพมีความส าคญัต่อการเปรียบเทียบท าเลท่ีตั้ง
หลาย ๆ แห่ง  อยา่งไรก็ตามเม่ือพิจารณาปัจจยัเหล่าน้ีแลว้ก็อาจช่วยใน การตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้งท่ี
เหมาะสมในขั้นตน้  แมจ้ะเป็นส่ิงท่ีวดัไดย้ากและการเปรียบเทียบกระท าไดไ้ม่ค่อยชดัเจนนกัก็ตาม 
       1.1) แหล่งสินคา้ 
       การประกอบกิจการคลงัสินคา้เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินคา้ เจา้ของสินคา้คือ ลูกคา้ของ
คลงัสินคา้โดยสภาพของวงจรของสินคา้แลว้ สินคา้มาจากผูผู้ผ้ลิตผา่นคลงัสินคา้ไปยงัตลาดจ าหน่าย  
เจา้ของสินคา้ คือ ผูถื้อกรรมสิทธ์ิในสินคา้นั้น จึงไดแ้ก่ ผูผ้ลิต  และ ผูจ้  าหน่ายในขั้นตอนต่าง ๆ เจา้ของ
สินคา้เป็นผูจ่้ายบ าเหน็จค่าบริการให้แก่คลงัสินคา้  แหล่งสินคา้จึงอาจเป็นไดท้ั้งโรงงานผลิตสินคา้  
ท่าเรือน าสินคา้เขา้ตลาดจ าหน่ายสินคา้และท่าเรือส่งออก  การเดินทางของสินคา้จากโรงงานผลิตสินคา้ 
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หรือ จากท่าเรือเขา้มายงัคลงัสินคา้  และจากคลงัสินคา้ไปยงัตลาดจ า หน่าย หรือเพื่อส่งออก ตอ้งเสียค่า
ขนส่งซ่ึงเจา้ของสินคา้เป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายในการขนส่งท่ี ประหยดัท่ีสุดเป็นส่ิงพึงประสงคข์องเจา้ของ
สินคา้ ดงันั้นท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีพึงประสงค ์ คือ ต าแหน่งท่ีอยูใ่กลก้บัแหล่งสินคา้มากท่ีสุด  ซ่ึงจะ
ท าให้เจา้ของสินคา้เสียค่าใชจ่้ายในการขนส่งนอ้ยท่ีสุด  และยงัเป็นการสะดวกแก่คลงัสินคา้ในการ
ติดต่อธุรกิจอีกดว้ย  แหล่งสินคา้ยอ่ยมีหลายแห่ง  แต่ละแห่งมีปริมาณสินคา้ท่ีใชบ้ริการของคลงัสินคา้
ในปริมาณมากน้อยต่างกนั  ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมคืออยูใ่นยา่นกลางเฉล่ียของแหล่งสินคา้
ทั้งปวงท่ีเป็นลูกคา้  และเพง่เล็งแหล่งท่ีมีปริมาณสินคา้มาก ๆ เป็นส าคญั โดยมีเป้าหมายวา่ใหมี้ลูกคา้
มาใชบ้ริการของคลงัสินคา้มากท่ีสุด ซ่ึงจะเป็นผลโดยตรงต่อรายไดข้องกิจการคลงัสินคา้ 
       1.2) เส้นทางคมนาคม 
       ท  าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ตอ้งมีเส้นทางคมนาคมเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก เส้นทางคมนาคมเหล่านั้นตอ้ง
มีสภาพดีใชไ้ดทุ้กฤดูกาล ทุกสภาพอากาศ  เพราะการเดินทางของสินคา้จากแหล่งสินคา้มาสู่คลงัสินคา้  
และจากคลงัสินคา้ไปสู่ตลาดตอ้งกระท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในปริมาณมากดว้ยเพื่อค่า
ขนส่งท่ีประหยดั  การขนส่งสินคา้อาจกระท าไดโ้ดยทางถนน  ทางรถไฟ  ทางน ้ า  ทางอากาศ หรือ
แมแ้ต่ทางท่อ  การขนส่งทางน ้ าเสียค่าใชจ่้ายน้อยท่ีสุดและไดป้ริมาณมากท่ีสุด  รองลงไปคือการขนส่ง
ทางรถไฟ แต่การขนส่งทางถนนโดยรถยนต์บรรทุกเป็นการกระจายสินคา้ไดดี้ท่ีสุด  เพราะมีเครือข่าย
เช่ือมโยงถึงกนัไปทัว่ประเทศ นับไดว้่าเป็นเส้นทางหลกัส าหรับการขนส่งสินคา้ภายในประเทศ 
ส่วนการขนส่งสินคา้ทางอากาศนั้นแพงท่ีสุดและขนไดใ้นปริมาณท่ีจ ากดั  มีขอ้ดี คือความรวดเร็ว  
การขนส่งทางอากาศส าหรับสินคา้ทัว่ไปยงัไม่เป็นท่ีนิยม ดงันั้นส าหรับการขนส่งทางอากาศและ
ทางท่อไม่จ  าเป็นตอ้งค านึงถึง หรือ ให้ความส าคญัในการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้มากนกั ท าเลท่ีตั้ง
คลงัสินคา้ท่ีพึงประสงคค์วรมีเส้นทางขนส่งสามารถเขา้ถึงไดห้ลาย ประเภทมากท่ีสุด  อยา่งนอ้ยควร
จะมีทางถนนเป็นหลกัเสริมดว้ยทาง น ้าและทางรถไฟอยา่งใดอยา่งหน่ึง หรือ ทั้งสองอยา่ง 
       1.3) แหล่งแรงงาน   
       การจดัหาแรงงานท่ีมีคุณภาพ  และมีจ านวนเพียงพอเป็นปัญหาส าคญัของการประกอบธุรกิจ  
ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ควรอยูใ่กลแ้หล่งแรงงานท่ีสามารถหาแรงงานท่ีตอ้งการไดง่้าย  ทั้งในขั้นท่ีจดัตั้ง
ใหม่  และในขั้นขยายกิจการในอนาคตดว้ย 
       1.4) ทศันคติของชุมชน 
       ท าเลท่ีตั้งของธุรกิจ ควรอยู่ในสภาพแวดลอ้มของชุมชนท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อธุรกิจประเภทนั้น
เพื่อท่ีจะไดรั้บการยอมรับและการสนบัสนุนจากชุมชนท่ีอยูร่อบขา้งท าเลท่ีตั้งนั้น ถา้ชุมชนเห็นวา่ 
กิจการคลงัสินคา้เป็นธุรกิจท่ีมีความชอบธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ ชุมชนก็จะให้ความนิยมชมชอบ  
ให้ความสนใจในการด าเนินงาน  มีการมาสมคัรเขา้ท างานมีการตั้งร้านคา้ขายของใชท่ี้จ าเป็นให้แก่
พนกังานของคลงัสินคา้ มีการร่วมมือในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์  กิจการคลงัสินคา้ ก็สามารถ
จะด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คง  หากท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ตั้งอยูท่่ามกลางชุมชนท่ีมีทศันคติท่ีไม่ ดีต่อธุรกิจ  
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โดยเห็นไปวา่คลงัสินคา้เป็นธุรกิจท่ีเอาเปรียบไม่ชอบธรรม  ไม่เก้ือกลูต่อประโยชน์ของชุมชน ก็จะ
เกิดความขดัแยง้ระหวา่งคลงัสินคา้กบัชุมชน  และอาจได้รับการกลัน่แกลง้นานาประการ อนัเป็น
ความเสียหายแก่การด าเนินธุรกิจ กรณีเช่นน้ีคลงัสินคา้ก็อยู่ไม่ได้  ดังนั้นในการเลือกท าเลท่ีตั้ ง
คลงัสินคา้  จึงควรค านึงถึงทศันคติของชุมชนท่ีอยูร่อบขา้งท าเลนั้นดว้ย 
       1.5) บริการสาธารณะ 
       ท  าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ควรอยู่ใกลส่ิ้งอ านวยความสะดวก ในการบริการสาธารณะของรัฐท่ีจดัให ้
แก่สังคม  เช่นสถานีต ารวจ  สถานีดบัเพลิง  สถาบนัการศึกษา สถานพยาบาล  เพื่อจะไดรั้บความ 
สะดวกในการใชบ้ริการเหล่านั้น โดยคลงัสินคา้ไม่ตอ้งจดัข้ึนมาเอง ท าใหป้ระหยดัตน้ทุนลงได ้
       1.6) ส่ิงแวดลอ้ม 
       ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจท่ีมีความส าคญัมากก็คือ  อากาศและน ้ าท่ีส าคญัรองลงไปก็คือ อุณหภูมิ 
แสง เสียง  ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมควรอยูใ่นท าเลท่ีตั้ง อากาศดี มีระบายน ้า สะดวก  มีอุณหภูมิ 
แสง เสียง พอเหมาะ หากคลงัสินคา้ตั้งอยูใ่นท าเลท่ีมีควนัพษิ มีน ้าเน่าส่งกล่ินเหม็นคละคลุง้  อุณหภูมิ
สูง อบัแสง อบัอากาศ เตม็ไปดว้ยเสียงอึกทึกครึกโครมก็จะมีผลต่อสภาพจิตของคนงาน  และส่งผล
ต่อไปถึงสภาพการท างาน  เม่ือจิตใจไม่แจ่มใสกอ็าจไม่เตม็ใจท างาน  เม่ือสภาพของการท างานไม่ดี
ผลงานก็ตกต ่า ซ่ึงเเป็นผลเสียหายต่อกิจการทางธุรกิจเป็นอยา่งยิง่  ฉะนั้น ส่ิงแวดลอ้มท่ีดีจึงเป็นปัจจยั
ส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งค านึงถึงในการพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ 
       1.7) โอกาสในอนาคต 
       ชุมชนต่าง ๆ จะมีความเจริญเติบโตข้ึนเร่ือย ๆ การเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ตอ้งค านึงถึง สถานท่ี
ท่ีกิจการสามารถจะขยายตวัออกไปใหก้วา้งขวางได ้รวมทั้งการคบัคัง่ของการจราจร โอกาสท่ีจะเพิ่ม
จ านวนลูกคา้มากข้ึน  เพิ่มจ านวนสินคา้ท่ีจะตอ้งเก็บรักษามากข้ึน  นัน่คือการเพิ่มรายได ้และเพิ่มผล
ก าไรของกิจการ  และจะตอ้งเป็นท าเลท่ีจะมีแหล่งแรงงานมากข้ึน ตลอดจนบริการอ่ืน ๆ เพิ่มข้ึนใน
อนาคต  เพื่อรองรับการขยายตวัของกิจการดงักล่าวแลว้ 
       คุณภาพหรือมาตรฐานของการด ารงชีวติปัจจยัน้ีไม่มีความส าคญันกัในตวัของมนัเองแต่ส าหรับ
ธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยกีา้วหนา้  ซ่ึงบุคลากรตอ้งเป็นแรงงานท่ีมีการศึกษาและความช านาญ  ควรเลือก
ท าเลท่ีตั้งอยูใ่นเขตเมืองหลวงซ่ึงเป็นแหล่งผลิตแรงงานท่ีมีฝีมือ โดยทัว่ไปแลว้ท าเลท่ีดีของโรงงาน
ควรมีสังคมส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ปลอดอาชญากรรมและโจรผูร้้าย  สภาพแวดลอ้มทางทศันียภาพท่ีสวยงาม 
มีท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  ซ่ึงอาจจะไม่ใช่ยา่นธุรกิจกลางเมืองใหญ่ท่ีแออดัจนเกินไป 
 
       2. ปัจจยัพิจารณาในเชิงปริมาณ 
       ปัจจยัพิจารณาในเชิงปริมาณ หมายถึงปัจจยัเก่ียวกบัท าเลท่ีตั้งท่ีสามารถวดัไดเ้ป็นตวัเลข  ซ่ึงมกั
แสดงในรูปของตวัเงินท่ีเรียกว่าตน้ทุนเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจนัน่ก็ หมายถึง การวิเคราะห์ตน้ทุน
เปรียบเทียบระหวา่งท าเลท่ีตั้งแต่ละแห่งเพื่อหาท าเลท่ีตั้งซ่ึงมีตน้ทุนต ่าท่ีสุด แลว้น าเอาการวเิคราะห์
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ปัจจยัเชิงคุณภาพท่ีกล่าวมาแลว้เขา้มาเป็นส่วนประกอบ เพื่อการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีอ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจมากท่ีสุด การวิเคราะห์ปัจจยัตน้ทุนเก่ียวขอ้งกบัท าเลท่ีตั้งจะท าการ
วเิคราะห์ตน้ทุนท่ีเกิดจากส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
       2.1) ตน้ทุนเก่ียวกบัค่าท่ีดิน 
       ตน้ทุนเก่ียวกบัค่าท่ีดินตอ้งพิจารณาให้ดี เพราะการเลือกท่ีดินตอ้งพิจารณาทางเขา้ออก ค่าทางด่วน 
ค่าปรับท่ี การท าถนน การต่อตา้นจากชุมชน มลภาวะ การไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  และปัจจยัอ่ืน 
ๆ ตอ้งพิจารณาในระยะยาว  อยา่พิจารณาราคาท่ีดินต ่าเพียงอยา่งเดียว ราคาท่ีดินในเมืองใหญ่มกัสูง 
ท าใหตอ้งเสียเงินลงทุนเป็นตน้ทุนคงท่ีจ านวนมาก ฉะนั้นถา้มีทางท าไดโ้ดยไม่เป็นการเสียหายแก่
การพิจารณาปัจจยัอ่ืน ๆ มากนกั ควรเลือกท าเลท่ีตั้งซ่ึงมีราคาท่ีดินต ่า ซ่ึงตอ้งเป็นท าเลท่ีอยูไ่กลออกไป
นอกเมือง  เวน้แต่ท่ีไดมี้การซ้ือท่ีดินไวแ้ลว้สมยัท่ียงัมีราคาต ่า ทางเลือกอีกอยา่งหน่ึงคือการเช่า  ก็ตอ้ง
พจิารณาระหวา่งการซ้ือกบัการเช่าท่ีดิน  อยา่งไหนท่ีก่อให้เกิดตน้ทุนต ่ากวา่กนัในช่วงเวลาท่ีประมาณ
วา่จะยงัคงประกอบกิจการอยู ่ณ ท าเลท่ีตั้งแห่งนั้น 
       2.2) การก่อสร้าง   
       ท  าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้แต่ละแห่งยอ่มก่อให้เกิดค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างซ่ึง เป็นตน้ทุนคงท่ีอีกส่วน
หน่ึงของกิจการท่ีแตกต่างกนั ท าเลท่ีตั้งท่ีมีระดบัต ่าตอ้งมีการถมมาก สภาพของดินท่ีอ่อนรับน ้ าหนกั
ไดใ้นอตัราต ่าตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการวางรากฐานสูง ท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลแ้หล่งวสัดุ ก่อสร้างท าให้ค่า
ก่อสร้างต ่ากวา่ท าเลท่ีอยูห่่างไกลท่ีซ่ึงตอ้งเพิ่มค่าขนส่งในการน าวสัดุก่อสร้างจาก แหล่ง ผลิตไปยงั
ท าเลท่ีตั้งอนัเป็นสถานท่ีก่อสร้าง ฉะนั้นจึงควรพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้งซ่ึงประหยดัค่าใชจ่้ายในการ
ก่อสร้างมากท่ีสุด เท่าท่ีจะสามารถท าไดโ้ดยเฉพาะลกัษณะการออกแบบ 
       นอกจากนั้นตอ้งค านึงถึงพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพระราชบญัญติัโรงงาน จึงตอ้งพิจารณา
ให้ดีเพราะการสร้างโรงงานจะใชเ้งินทุนสูง ถา้ใชเ้งินทุนจากการกูย้ืมก็ตอ้งจ่ายคืนเงินตน้และ ดอกเบ้ีย
ทุกงวด ซ่ึงกระทบต่อกระแสเงินสดท่ีใชทุ้นหมุนเวยีนในกิจการ 
       2.3) แรงงาน   
       ในการด าเนินงานคลงัสินคา้จ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานมากทั้งแรงงานทัว่ไป  ท่ีไม่ตอ้งมีทกัษะ ไป
ถึงแรงงานท่ีมีความรู้ความสามารถและมีทกัษะสูง มีทั้งแรงงานท่ีใชก้ าลงักายและท่ีใช้ก าลงัสมอง 
เช่น กรรมกรยกขนแบกหาม ช่างฝีมือ นกับริการ เป็นตน้                    
       ฉะนั้นในการเลือกท าเลท่ีตั้งจะตอ้งค านึงถึงท าเลท่ีสามารถจะหาคนงานไดง่้าย และมีอตัราค่าจา้ง
ถูก การเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ห่างไกลตวัเมืองหรือชุมชน  จะตอ้งเสียเงินทุนในการจดัการพาหนะ
รับส่งคนงานหรืออาจตอ้งสร้างท่ีพกัคนงานในบริเวณท่ีตั้งคลงัสินคา้ดว้ย  ยิ่งอยู่ไกลตวัเมืองมาก
เท่าไรก็ยิง่จะประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานประเภทมีทกัษะบางชนิดท่ีตอ้งใชว้ชิาการ หรือ เทคนิค
สูง แต่แรงงานทัว่ไปท่ีไม่ตอ้งการทกัษะมากนกัมกัไม่มีปัญหา เพราะในชนบทยอ่มมี กรรมกรวา่งงาน
พอจะหาไดไ้ม่ยากนกั เวน้แต่ในบางฤดูกาลท่ีคนงานตอ้งกลบัไปท านาซ่ึงเป็นอาชีพ หลกัของตน ซ่ึง
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มนัเกิดปัญหาแก่โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชแ้รงงานประเภทน้ีอยูเ่สมอ การเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้
ตอ้งค านึงถึงทั้งอตัราค่าแรงงานควบคู่ไปกบัการมีจ านวนแรงงานท่ีเพียงพอ ส าหรับ อตัราค่าจา้ง
แรงงานยอ่มแตกต่างกนัออกไปแลว้ แต่ละทอ้งถ่ินตามอตัราค่าจา้งขั้นต ่าท่ีทางราชการ ก าหนดตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานซ่ึงแบ่งออกเป็นเขต ๆ ในอัตราท่ีไม่ เท่ ากัน  โดยเฉพาะใน เขต
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียงมีอตัราสูงกวา่จงัหวดัท่ีห่างไกลออกไป เป็นตน้  ส าหรับท่ีตั้ง
คลงัสินคา้นั้นมกัจะหลีกเล่ียงไม่ไดน้กัท่ีจะตอ้งเลือกท าเลท่ีมีโรงงานผลิตสินคา้และตลาด จ าหน่าย
สินคา้ใหญ่ ๆ ซ่ึงมกัจะอยูใ่นเขตท่ีมีอตัราค่าจา้งสูงเสมอ การมีแรงงานท่ีมีฝีมือเพียงพอต่อการวา่จา้ง  
คนงานจะมีความส าคญัต่อกิจการประเภทท่ีเนน้การใชแ้รงงานเป็นอยา่งมาก นอกจากการมีปริมาณ
แรงงานอยา่งเพียงพอแลว้ ยงัตอ้งพิจารณาอตัราค่าจา้ง ระดบัของการฝึกอบรมท่ีตอ้งการ  คุณภาพ
ของคนงาน ทศันคติของคนงาน ตลอดจนสหภาพแรงงานประกอบดว้ย  ดงันั้น จึงเห็นไดว้า่โรงงาน
และนิคมอุตสาหกรรมท่ีตอ้งใชค้นงานมากจะอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ 
       2.4) วธีิการขนส่งวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูป 
       ระบบโลจิสติกส์มีการขนส่งหลายรูปแบบลว้นเป็นทางเลือกทางธุรกิจทั้งส้ิน การขนส่งทางเรือ
จะถูกท่ีสุด ต่อมาอาจจะเป็นทางเส้นท่อ ทางรถไฟ รถยนต ์ทางอากาศ  ควรพิจารณาเลือกท่ีตั้งให้สอดคลอ้ง
กบัอุตสาหกรรม  เช่นถา้ส่งออกท่ีตั้งบริเวณร่มเกลา้ อาจจะใชว้ิธีการขนส่งทางรถไฟ โดยผา่นลาดกระบงั
ไปยงัแหลมฉบงั และส่งลงเรือต่อไป 
       2.5) ระยะทางระหวา่งโรงงานกบัผูข้ายหรือแหล่งทรัพยากร    
       ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัค่าขนส่งเช่นกนั การป้อนวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิตเป็นเร่ืองส าคญัโดยเฉพาะ
วตัถุดิบปริมาณมาก มีน ้าหนกัสูงเช่น พชืผลทางการเกษตร ดงันั้นโรงงานน ้ าตาล จึงตั้งอยูใ่นจงัหวดั
กาญจนบุรีท่ีเป็นแหล่งปลูกออ้ย นอกจากนั้นคุณภาพของวตัถุดิบท่ีข้ึนอยูก่บั ระยะเวลาการน าส่งจะ
ท าให้ธุรกิจตอ้งตั้งโรงงานไวใ้กล้แหล่งวตัถุดิบ ได้แก่ โรงงานน ้ าปลาจะอยู่ในแถบจงัหวดัท่ีติด
ชายทะเล เช่น ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร เป็นตน้ 
       2.6) ใกลก้บัส่ิงอ านวยความสะดวก  
       การผลิตบางประเภทตอ้งใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกร่วมกบับริษทัแม่ เพราะการลงทุนในส่ิงอ านวย
ความสะดวกมีตน้ทุนสูงเกินกวา่จะจดัหาใชเ้องตามล าพงั ซ่ึงกรณีน้ีจะตอ้งพฒันาระบบการติดต่อส่ือสาร
และการประสานงานให้มีประสิทธิภาพดว้ยจึงจะสามารถเช่ือมโยงการด าเนินงานของโรงงานกบับริษทั
แม่ไดดี้  เช่น บริษทัผลิตน ้ ามนัเคร่ืองไทยลูปเบสจะอยู่ใกลโ้รงกลัน่น ้ ามนัของบรษิทไัทยออยล์ท่ี
เป็นบริษทัในเครือท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี  เพราะตอ้งใชท้่อส่งน ้ ามนัขนถ่าย
น ้ามนัจากเรือเดินสมุทรมาเขา้สู่โรงงานร่วมกนั 
       2.7) ใกลลู้กคา้และตลาด   
       ปัจจยัน้ีส าคญัท่ีสุดส าหรับการเลือกท าเลท่ีตั้งธุรกิจบริการ เพราะการอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้
ยอ่มจะน ามาซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา้ และสามารถเพิ่มความถ่ีในการติดต่อระหวา่งลูกคา้ยอ่มจะน า 
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มาซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา้ ธุรกิจการคา้ปลีกเป็นตวัอย่างท่ีดีในกรณีน้ี ดงัจะเห็นไดจ้ากการท่ี
หา้งสรรพสินคา้ทั้งหลายพยายามขยายสาขาใหก้ระจายอยา่งทัว่ถึงในหมู่ลูกคา้  เพื่อหวงัยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน  
ความใกลก้บัตลาดเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมากส าหรับการกระจายสินคา้และธุรกิจคลงั สินคา้เพราะความ
ใกล้ชิดกับตลาดจะท าให้เวลาท่ีใช้ในการขนส่งลดลง  และ สินคา้ถึงมือลูกคา้เร็วข้ึน ซ่ึงมีผลให้
ยอดขายเพิ่มข้ึนไดอี้กดว้ย ระยะทางระหวา่งโรงงานกบัลูกคา้ หรือ ตลาดของผลิตภณัฑ ์เป็นปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัค่าขนส่ง ปัจจยัน้ีจะมีความส าคญัมากถา้ผลิตภณัฑมี์ขนาดใหญ่ หรือมีน ้ าหนกั
มาก และอตัราค่าขนส่งไปสู่ตลาดค่อนขา้งสูง  ในกรณีเช่นนั้นตอ้งพยายามเลือกท่ีตั้งท่ีอยูใ่กลลู้กคา้  
       นอกจากนั้นควรหลีกเล่ียงท าเลท่ีตั้งของคู่แข่ง  เป็นส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงเป็นอยา่งมาก ถา้เป็นคู่แข่ง
รายใหญ่  ซ่ึงเป็นผูน้ าในธุรกิจประเภทนั้น เพราะจะท าใหเ้ราตอ้งท างานหนกัและใชค้วามพยายามใน
การปฎิบติังานมากกวา่ปกติ อย่างไรก็ดีธุรกิจบางประเภทจ าเป็นตอ้งอยูร่่วมกนัเป็นแหล่งให้ลูกคา้
ไดเ้ลือกซ้ือจึงจะขายไดดี้  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับสินคา้ท่ีตอ้งเลือกซ้ือ  เช่น ยา่นส าเพง็เป็นแหล่ง
คา้ผา้ท่ีใหญ่ท่ีสุด ตลาดประตูน ้ าเป็นแหล่งเส้ือผา้ส าเร็จรูป ศูนยก์ารคา้พนัธ์ุทิพยพ์ลาซ่าเป็นแหล่ง
สินคา้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
       2.8) บริการสาธารณูปโภคของรัฐ 
       ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ควรอยูใ่นเขตท่ีบริการสาธารณูปโภค ท่ีองคก์รของรัฐเป็นผูจ้ดัให้เขา้ถึงได้
สะดวก  เช่นไฟฟ้า  ประปา  และโทรศพัท ์เป็นตน้ แมจ้ะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมในการติดตั้งคร้ังแรก
เป็นตน้ทุน และเสียค่าใชจ่้ายการลงทุนท่ีต ่ากวา่การท่ีคลงัสินคา้จะจดัใหมี้บริการเหล่าน้ีข้ึนมาเอง 
       2.9) ภาษีอากรและการประกนัภยั     
       เม่ือกิจการคลงัสินคา้ด าเนินธุรกิจมีรายได ้มีผลก าไรจะตอ้งเสียภาษีให้แก่รัฐบาล ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  เช่นภาษีการคา้ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ีและภาษีรายได ้เป็นตน้  ส าหรับภาษีการคา้ และภาษีเงินได้
นั้นมีอตัราอยา่งเดียวกนั ไม่วา่ท าเลท่ีตั้งจะอยูแ่ห่งใดภายในประเทศ ส่วนภาษีบ ารุงท่ีมีอตัราท่ีแตกต่าง
กนัออกไปในแต่ละทอ้งถ่ิน การเลือกท าเลท่ีตั้งซ่ึงมีอตัราภาษีต ่าย่อมเป็นทางหน่ึงในการลดตน้ทุน
ภายในของกิจการ  ส าหรับการประกนัภยัมีอตัราเบ้ียประกนัท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่ลกัษณะของท าเล
ท่ีตั้งนั้น จะมีอตัราความเส่ียงในการเกิดวินาศภยัมากน้อยเพียงใด เช่นในยา่นอุตสาหกรรมท่ีแออดั 
อุบติัเหตุและอคัคีภยัย่อมเกิดข้ึนไดง่้าย  บริษทัประกนัภยัจะรับประกนัในอตัราสูง  คลงัสินคา้เป็น
ธุรกิจท่ีจ าเป็นตอ้งมีการเอาประกนัภยั ท าเลท่ีตั้งมีส่วนสัมพนัธ์กบัความเส่ียงในการเกิดอุบติัเหตุหรือ
อคัคีภยั ซ่ึงเป็นผลให้เกิดความแตกต่างของอตัราเบ้ียประกนัภยัในวงเงินท่ีเอาประกนัเท่ากนั การเลือก
ท าเลท่ีมีอตัราการเส่ียงต ่ายอ่มเป็นการลดค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีลงไปได ้ 
 
       3. การเลือกท าเลท่ีตั้งในกระแสโลกาภิวตัน์ 
       การขนส่งและการติดต่อส่ือสารเกิดข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดว้ยเทคโนโลยีอนัทนัสมยัท าให้โลกมี
ขอบเขตแคบลงและสามารถรับรู้ข่าวสารกนัไดง่้ายดายยิ่งข้ึน ประกอบกบันโยบายคา้ระหวา่งประเทศ
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ท่ีเปิดเสรีปราศจากก าแพงภาษีน าเขา้ ซ่ึงใช้กีดกนัทางการคา้ท าให้การเลือกท าเลท่ีตั้งกวา้งกวา้งไกล
ไปสู่ระดบันานาชาติ การเลือกท าเลท่ีตั้งในต่างประเทศน ามาซ่ึงประโยชน์หลายประการ  เช่น ลด
ตน้ทุนการผลิตเน่ืองจากค่าแรงท่ีต ่ากว่า  เพิ่มความรู้สึกยอมรับผลิตภณัฑ์ของประเทศลูกคา้ถา้ใช้
ฐานการผลิตในประเทศนั้น ปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาตดัสินใจวา่ควรจะมีท าเลท่ีตั้งท่ีใดมีดงัต่อไปน้ี 
       3.1) ผลิตผลของแรงงาน 
       ผลิตผลของแรงงาน เป็นการวดัตน้ทุนต่อหน่วยท่ีแทจ้ริงจะไม่ค  านึงถึงเฉพาะค่าแรงท่ีต ่ากว่า
เท่านั้น แต่จะพิจารณาประสิทธิภาพของการท างานของแรงงานนั้นดว้ย เพราะคนงานเหล่านั้นมกัจะ
ผลิตงานท่ีดอ้ยคุณภาพ  ตอ้งเสียเวลาแกไ้ข หรือท างานไดป้ริมาณนอ้ยกว่าท่ีควรเป็น จึงตอ้งคิดให้
รอบคอบก่อนลงทุนตั้งฐานการผลิตท่ีประเทศใด 
       3.2) อตัราการแลกเปล่ียนเงินตรา     
       ประเทศท่ีขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง ยอ่มเส่ียงต่อการมีอตัราการแลกเปล่ียนเงินตรา
ท่ีผนัผวน ซ่ึงท าให้ตน้ทุนค่าแรงงานเปล่ียนไป มีผลกระทบให้ผลก าไรหรือรายไดท่ี้แทจ้ริงลดลงจาก
การขาดทุนจากอตัราการแลก เปล่ียนเงินตรา  อนัจะท าใหกิ้จการเสียหายไดอ้ยา่งมาก 
       3.3) ตน้ทุน 
       ตน้ทุนทั้งท่ีเป็นตน้ทุนท่ีมองเห็นสัมผสัได ้(Tangible Costs)  และตน้ทุนท่ีมองไมเ่ห็น (Intangible Costs)   
รวมกนัไดแ้ก่                              
       3.3.1) ตน้ทุนท่ีมองเห็น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าแรง ค่าวตัถุดิบ  ภาษี  ค่าเส่ือมราคาค่าก่อสร้าง
และส านกังาน ค่าขนส่ง                              
       3.3.2) ตน้ทุนท่ีมองไม่เห็น เช่น ค่าอบรมคนงาน ส่ิงอ านวยความสะดวกของชุมชน ทศันคติของ
ชุมชนและคนงาน เป็นตน้ 
       3.4) ทศันคติของประชากร (Attitude)       
       ทศันคติของประชากรเป็นความรู้สึกไม่ชอบของคนในประเทศนั้นต่อการท่ีมีชาวต่างชาติเขา้มา
ลงทุนในประเทศ ซ่ึงอาจเป็นทางบวกเพราะมีการวา่จา้งแรงงานเพิ่มข้ึนหรืออาจเป็นทางลบเพราะ 
โรงงานต่างชาติมาแข่งขนักบัธุรกิจทอ้งถ่ิน หรือสร้างมลพิษใหเ้ป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
       4. การเลือกท าเลท่ีตั้งในระดบัสากล 
       ในกรณีท่ีตอ้งขยายการลงทุนไปยงัประเทศอ่ืน ซ่ึงมีความเส่ียงสูง ถา้ไม่ไดท้  าการศึกษาปัจจยั
ทุกอยา่งใหถ่ี้ถว้น การลงทุนอาจสูญเปล่า ปัจจยัท่ีส าคญัมีดงัน้ี                    
       4.1 ภาครัฐบาล ระบบเศรษฐกิจ และการเมือง                    
       4.2 กฎหมาย และ ระเบียบขอ้บงัคบั                    
       4.3 สภาพแวดลอ้ม และ ชุมชน                    
       4.4 การส่งเสริมการลงทุน                    
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       4.5 ผูข้ายปัจจยัการผลิต และลูกคา้                    
       4.6 สาธารณูปโภค การขนส่งและการกระจายสินคา้ 
(ค านาย อภิปรัชญากุล, 2556) 
 
2.3  วธีิการเลอืกท าเลทีต่ั้ง    
       2.3.1 วธีิวเิคราะห์จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method)     
       วธีิวเิคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโนม้ถ่วง (Center of Gravity Method)  เป็นวิธีในการหาต าแหน่งท่ี
ให้ตน้ทุนหรือระยะเวลาโดยรวมท่ีต ่าท่ีสุดในกรณีท่ีมีจุดปลายทางหลายจุด ซ่ึงวธีิวิเคราะห์จุดศูนยก์ลาง
แรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method) เป็นวิธีหน่ึงท่ีนิยมใช้ในการหาศูนยก์ระจายสินค้าท่ีมี
เป้าหมายให้ตน้ทุนในการกระจายสินคา้มีค่าน้อยท่ีสุด โดยวิธีวิเคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโน้มถ่วง 
(Center of Gravity Method) น้ีจะท าการพิจารณาตน้ทุนในการกระจายสินคา้เป็นฟังก์ชัน่ของระยะทาง
และปริมาณสินค้าท่ีท าการจัดส่ง ให้กับจุดปลายทาง โดยวิธีวิเคราะห์จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง 
(Center of Gravity Method) น้ีจะใช้ร่วมกบัการก าหนดจุดบนแผนท่ีเพื่อสร้าง ความสัมพนัธ์ของ
ต าแหน่งของจุดปลายทางแต่ละจุดในแผนท่ี โดยมีสูตรในการค านวนดงัน้ี  
 

�̅� =  
∑ 𝑋𝑖𝑄𝑖

∑ 𝑄𝑖
       �̅� =  

∑ 𝑌𝑖𝑄𝑖

∑ 𝑄𝑖
 

 

เม่ือ 
      Qi คือ ประมาณสินคา้ท่ีจดัส่งไปยงัจุดปลายทาง i 
      Xi คือ ต าแหน่งแกน X ของจุดปลายทาง i 
      Yi คือ ต าแหน่งแกน Y ของจุดปลายทาง i  

ขั้นตอนการหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมดว้ยวธีิวเิคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโนม้ถ่วง     
       1) หาจ านวนท่ีตั้งของปัจจยั 
       2) ก าหนดพิกดัอา้งอิงของปัจจยัทุกต าแหน่งตามพิกดัภูมิศาสตร์จริง 
       3) ระบุค่าน ้าหนกัถ่วงของปัจจยั 
       4) น าค่าไปค านวนในสมการศูนยถ่์วง 
       5) น าผลจากการค านวนมาก าหนดต าแหน่งโดยอา้งอิงพิกดั X และ Y  
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ตารางที ่2 ตวัอยา่งตารางค านวนศูนยถ่์วง 
 
ลูกคา้ ปริมาณการ

ใช ้(ตนั) 
ละติจูด Xi ลองติจูด Yi Qi * Xi Qi * Yi 

1………… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
2……….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
3………… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
4………… ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
5……….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
ผลรวม …………..   ………….. ………….. 
ค่าพิกดัจาก
การค านวน 

     
…………. 

  
…………. 

 
       จุดเด่นของการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคศูนยถ่์วง คือ สามารถวิเคราะห์ต าแหน่งโดยอาศยัพิกดัจริง
ของโลก หรือ พิกดัท่ีสมมุติท่ีสร้างข้ึนและปริมาณท่ีมีอยูโ่ดยอาศยัน ้ าหนกัจริงของพื้นท่ีตามสภาวะ
การท่ีก าหนด 
(ปรีชา  ประเสริฐสกุลไชย, 2553) 
       2.3.2 วธีิประเมินระดับความส าคัญของปัจจัย (Factor Rating Method) 
       การประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยั (Factor Rating Method)  เป็นวิธีการท่ีใช้เลือกแหล่ง
ท าเลท่ีตั้งแหล่งเดียว โดยการพิจารณาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของธุรกิจนั้น การตดัสินใจ
เลือกสถานท่ีน้ีจะใชข้อ้มูลทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่เน่ืองจากปัจจยัในการเลือกท่ีตั้ง
แต่ละปัจจยัต่างก็มีน ้ าหนักหรือความส าคญัท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาว่าปัจจยัใดมี
ความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ของธุรกิจ โดยวิธีประเมินปัจจยัเป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด 
เน่ืองจากมีความหลากหลายในปัจจยั ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีมีผลต่อการด าเนินการตดัสินใจ
ในการเลือกท่ีตั้ง แต่ในการประเมินปัจจยัจะตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญเชิงเทคนิคแต่ละดา้นเป็นผูป้ระเมินถึง
จะไดข้อ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ และ สามารถหาต าแหน่งท่ีตั้งไดถู้กตอ้ง โดยมีตวัอย่างของปัจจยัท่ี
น ามาพิจารณา เช่น 
       1) ตน้ทุนดา้นแรงงานและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
       2) แหล่งวตัถุดิบ 
       3) การอยูใ่กลต้ลาด/แหล่งจ าหน่ายสินคา้ 
       4) สภาพแวดลอ้มในเขตพื้นท่ี 
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       5) การมีปจจยัสนบัสนุนดา้นสาธารณูปโภค พลงังาน ระบบคมนาคม 
       6) คุณภาพชีวติของคนในพื้นท่ี เป็นตน้ 

 
โดยค่าท่ีไดจ้ากวิธีประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยั (Factor Rating Method) น้ีจะเป็นค่าท่ีผ่าน
การพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัต่อบริษทั ซ่ึงมีขั้นตอนในการท างานดงัน้ี 
       1. ก าหนดตวัแปรท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ  
       2. ก าหนดความส าคญัและใส่น ้าหนกัของแต่ละปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ  
       3. ก าหนดค่าคะแนนส าหรับแต่ละปัจจยั  
       4. ใชค้่าคะแนนท่ีก าหนดจากขั้นตอนท่ี 3 ใส่เป็นคะแนนใหปั้จจยัต่าง ๆ ในแต่ละสถานท่ีตั้ง  
       5. ค านวนโดยการคูณค่าคะแนนกบัค่าน ้าหนกัของแต่ละปัจจยั แลว้รวมคะแนนทั้งหมดของแต่ 
           ละทางเลือก  
       6. ท าการคดัเลือกทางเลือกท่ีใหค้ะแนนสูงท่ีสุด ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่3 ตวัอยา่งปัจจยัในการเลือกท าเลท่ีตั้ง 
 
ปัจจยัการเลือกท าเลท่ีตั้ง น ้าหนกั ท าเลท่ี 1 ท าเลท่ี 2 
การหาแรงงานไดง่้าย 
การอยูใ่กลก้บัผูข้าย 
อตัราค่าจา้งแรงงาน 
สภาพแวดลอ้มทางสังคม 
การอยูใ่กลก้บัลูกคา้ 
ความหลากหลายของวธีิขนส่ง 
การบริการจากสาธารณูปโภค 

0.30 
0.20 
0.15 
0.15 
0.10 
0.05 
0.05 

85 
80 
75 
80 

130 
85 

135 

130 
75 
72 
80 

135 
65 

130 
       

        การพิจารณาวา่ควรเลือกท าเลใดให้น าเอาน ้ าหนกั คูณกบัค่าคะแนนในแถวของท าเลท่ี 1 เทียบ
กบัน ้าหนกัคูณกบัค่าคะแนนในแถวของท าเลท่ี 2  ถา้ค่าใดมากกวา่ใหเ้ลือกใชท้  าเลนั้น   
(ปรีชา  ประเสริฐสกุลไชย, 2553.  รณรงค ์มุ่งเกิด, 2556. ค านาย  อภิปรัชญากุล, 2550, หนา้ 181-182  )  
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2.4  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
      ธนัยาวฒัน์ ปานขลิบ (2556) ไดศึ้กษาขั้นตอนและค่าใชจ่้ายเชิงเปรียบเทียบในการขนส่งวตัถุดิบ
และสินคา้ส าเร็จรูประหวา่งโรงงานผลิต คลงัสินคา้ และ โรงงานลูกคา้ โดยใชว้ิธีวิเคราะห์จุดศูนยก์ลาง
แรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method) ซ่ึงเป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์ท่ีใช้เพื่อหาจุดท่ีมีการขนส่ง
และระยะทางท่ีนอ้ยท่ีสุด มาใชใ้นการค านวณหาต าแหน่งท่ีมีความเหมาะสมในดา้นตน้ทุนส าหรับ
การจดัตั้งคลงัสินคา้แห่งใหม่เพื่อใช้เก็บรักษาวตัถุดิบและสินคา้ส าเร็จรูปจากโรงงานก่อนส่งมอบ
ใหแ้ก่ลูกคา้ 
      จกัรพรรด์ิ เช้ือนิล และ บุษบา พฤกษาพนัธ์ุรัตน์ (2557) ไดน้ าเสนอตวัแบบการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการลงทุนเลือกต าแหน่งท่ีตั้ง และการกระจายสินคา้ซ่ึงรวมอยูใ่นรูปของการเลือกแผนการลงทุนท่ี
เหมาะสมในระยะยาว โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารูปแบบการลงทุนท่ีมีมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวมต ่า
ท่ีสุดท่ีจะท าให้ไดต้  าแหน่งท่ีตั้งท่ีเหมาะสมดว้ย และ มีค่าระดบัการบริการลูกคา้สูงท่ีสุด ดว้ยวิธีการ
แปลงปัญหาหลายวตัถุประสงค์ปัญหาวตัถุประสงค์เดียว ดว้ยวิธีวตัถุประสงคเ์ดียว (Single Objective 
Approach) โดยการก าหนดเป้าหมายท่ีมีความส าคญันอ้ยกวา่   
       อธิวฒัน์ ลีนะธรรม (2559)  ไดศึ้กษาเพื่อหาศูนยก์ระจายสินคา้ของเบียร์ท่ีเหมาะสมในภาคใต ้
ซ่ึงท าให้กระจายสินคา้เบียร์ให้กบัลูกคา้ในภาคใต ้โดยพิจารณาจากตน้ทุนค่าขนส่งท่ีต ่าท่ีสุด และ 
ตอบสนองปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ทุกรายในภาคใต้ โดยบริษทักรณีศึกษามีโรงงานผลิตอยู ่
3 แห่ง คือ ท่ีบางเลน ปทุมธานี และ วงัน้อย และมีกฏดั้งเดิมว่าลูกคา้หรือเอเยน่ตใ์ด ๆ สั่งของจาก
โรงงานใด โรงงานนั้นก็เป็นผูจ้ดัส่ง แต่ตอ้งสั่งเต็มคนัรถ ผูศึ้กษาไดศึ้กษาโดยสร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ในการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ โดยใชอ้  าเภอเมืองทั้ง 14 จงัหวดัของภาคใตเ้ป็นตวัแปร
ตดัสินใจ ท าการประมวลผลดว้ย Excel Solver  ผลวิจยัสรุปวา่ ควรตั้งคลงัสินคา้ท่ีจงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
โดยมีค่าขนส่งสุทธิก่อนท าวิจยั 241,687,361 บาท และค่าขนส่งสุทธิหลงัวิจยั 167,489,011 บาท คิด
เป็นค่าขนส่งลดลง 30.70% หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ความไวเพิ่มเติม โดยก าหนดให้ความ
ตอ้งการลูกคา้เพิ่มข้ึน 10% 20% 30% ผลปรากฎวา่จงัหวดัสุราษฎร์ธานีก็ยงัคงเป็นท าเลท่ีสุดในการตั้ง
คลงัสินคา้ 
       สุชาติ ประกอบ  (2556)  ไดท้  าการศึกษาหาท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีเหมาะสมในเขตพื้นท่ี
ภาคเหนือ ของบริษทัผลิตขนมอบกรอบประเภทแครกเกอร์และบิสกิต ดว้ยวธีิวเิคราะห์ Center of Gravity 
สามารถแสดงค่าพิกดัท่ีไดจ้ากการค านวน คือ ลองติจูดท่ี 99.73 และ ละติจูดท่ี 18.46 ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ี
เหมาะสมท่ีสุดในการตั้งศูนยก์ระจายสินคา้  จากนั้นไดศึ้กษาตน้ทุนการกระจายสินคา้ทั้งหมด 15 
จงัหวดั โดยการค านวนหาอตัราค่าขนส่งจากโรงงานผูผ้ลิตไปถึงแต่ละจงัหวดั ก็พบวา่จงัหวดัล าปาง
มีตน้ทุนต ่าท่ีสุด และ ค่าพิกดัอยูท่ี่ลองติจูด 99.51 ละติจูดท่ี 18.29 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการค านวนดว้ยวิธี 
Center of Gravity 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A8%D1%A1%C3%BE%C3%C3%B4%D4%EC%20%20%E0%AA%D7%E9%CD%B9%D4%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%B8%D4%C7%D1%B2%B9%EC%20%20%C5%D5%B9%D0%B8%C3%C3%C1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%AA%D2%B5%D4%20%BB%C3%D0%A1%CD%BA&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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       ธนวนัต์ วงศ์พนัธ์ุเท่ียง  (2556)  ได้ศึกษาการเลือกท่ีตั้งคลงัสินคา้โดยใช้เทคนิคกระบวนการ
ล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ โดยใชเ้ทคนิคชั้นเชิงวิเคราะห์ และ โปรแกรมส าเร็จรูป Expert Choice ใหก้บั
บริษทัให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ซ่ึงมีคลงัสินคา้ไม่พอกบัความตอ้งการของลูกคา้ และ มีท่ีตั้ง
กระจายอยูห่ลายแห่ง ท าให้มีค่าใชจ่้ายในการขนส่งเพิ่มข้ึนตามระยะทางจากคลงัสินคา้ไปยงัลูกคา้
แต่ละราย ผลการศึกษาปรากฎว่า ปัจจยัท่ีมีผลมากในการตดัสินใจเลือกท่ีตั้งคลงัสินคา้ อนัดบัแรก
คือตน้ทุนค่าขนส่งท่ีมีค่าเฉล่ียของน ้ าหนกัความส าคญัท่ี 20.8% รองลงมาคือตน้ทุนการด าเนินการ 
20.7% และ อนัดบั 3 คือ ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค 14.6% ผลจากการวิเคราะห์ท่ีตั้งท่ี
เหมาะสมคือ อ.วงัน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 34.1% รองลงมาคือ อ.คลองหลวง ปทุมธานี 24.1% 
และ อนัดบั 3 คือ ก่ิงแกว้ จ.สมุทรปราการ 20.2% 
       พยงุศกัด์ิ แกว้มณี (2556)  ไดท้  าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการเลือกท าเลท่ีตั้งของ
บริษทัผูใ้ห้บริการดา้น Logistics ซ่ึงตอ้งการสร้างคลงัสินคา้เพื่อรองรับปริมาณลูกคา้ท่ีเพิ่มข้ึน โดยการ
สอบถามผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้ง จากนั้นน าเทคนิควิเคราะห์แบบ TOPSIS 
ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel ร่วมกบัเทคนิคการเปรียบเทียบน ้ าหนักเป็นคู่ มาท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบหาท าเลท่ีดีท่ีสุด  พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ มีอยู่ 4 
ปัจจยัใหญ่ ๆ คือ  
       1. ปัจจยัดา้นภูมิศาสตร์  
       2. ปัจจยัดา้นปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ   
       3. ปัจจยัดา้นโครงสร้างพื้นฐาน   
       4. ปัจจยัดา้นการด าเนินธุรกิจ  
       เม่ือน าไปวิเคราะห์พบวา่ อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
       ณภทัร, อดุลย,์ สิทธิโชค, แววมยุรา และพิมสหรา (2559) ไดน้ าเสนอเทคนิคการตดัสินใจแบบ
หลายหลกัเกณฑ์ (Multiple Criteria Decision Making)ในการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้โดยประยุกตใ์ช้
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความส าคญั
ของปัจจยัในการเลือกท าเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้ 5 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยั
ดา้นการขนส่ง ปัจจยัดา้นลูกคา้และผูผ้ลิต ปัจจยัดา้นบุคลากร และปัจจยัด้านกฎระเบียบ โดยให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 6 ท่านท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคา้ท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ของปัจจยัหลกั 5 
ปัจจยัและปัจจยัรอง  20 ปัจจยัและค านวณหาค่าเฉล่ียของค่าน ้ าหนักส าคญัของผูเ้ช่ียวชาญ จาก
ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ีวิเคราะห์ล าดบัความส าคญั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Maysam A. (2012) 
และ Tufan Demirel et al. (2010) พบวา่ปัจจยัดา้นกฎระเบียบมีความส าคญัมากท่ีสุด รองลงมา เป็น
ปัจจยัดา้นการขนส่ง ปัจจยัดา้นบุคลากร ปัจจยัดา้นลูกคา้และผูผ้ลิต และปัจจยัสภาพแวดลอ้ม 
 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B8%B9%C7%D1%B9%B5%EC%20%C7%A7%C8%EC%BE%D1%B9%B8%D8%EC%E0%B7%D5%E8%C2%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C2%D8%A7%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%E1%A1%E9%C7%C1%B3%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


27 
 

2.5  ศึกษาข้อมูลบริษัทกรณีศึกษา 
       บริษทักรณีศึกษาส าหรับงานวิจยัน้ี ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2546  ประกอบกิจการน าเขา้ไขมนั
พืช ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นไขมนัปาลม์ มาเพื่อเป็นวตัถุดิบอาหารมาจากต่างประเทศ   
       ไขมนัพืชน้ีถูกน ามาใช้ในผลิตภณัฑ์อาหาร เช่น บิสกิต เบเกอร่ี ชอคโกแลต ฯลฯ สินคา้และ
ขั้นตอนการท าธุรกิจ แสดงไวด้งัภาพตวัอยา่งขา้งล่างน้ี      

 

ภาพประกอบที่ 8  สินคา้ของบริษทัน าส่งลูกคา้ 

 

ภาพประกอบที่ 9  การโหลดตูค้อนเทนเนอร์ 
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                                                                                                ไม่ตดัสินใจซ้ือ 
 
                                                                           ตดัสินใจซ้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 10  รูปแบบธุรกิจปัจจุบนั 
 

 

 

 

ส่งใบเสนอราคาให้
ลูกคา้ 

ยนืยนัราคาสัง่ซ้ือ และสัง่ซ้ือ
จากซพัพลายเออร์ 

ยนืยนัก าหนดส่งของจากลูกคา้
และ แจง้ซพัพลายเออร์ 

 ด าเนินพิธีการศุลกากร 

รับใบสัง่ซ้ือจากลูกคา้ 

ลูกคา้
ตดัสินใจซ้ือ?

ตดัสนิ 

 จดัส่งใหลู้กคา้ 
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ตารางที ่4  รายช่ือลูกคา้ของบริษทั   
 
No. ลูกค้า Address Latitude  

(Xi) 
Longitude  

(Yi) 
Mt/Mth 

1 A 228 ม.11 ถ.เทพารักษ ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ   10540 

13.6000448 100.713648 16.67 

2 B 88 หมู่ท่ี 6 ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา  
จงัหวดัสมุทรสงคราม   75110 

13.3457870 99.8792413 3.83 

3 C 71/2 ซอยบางกระด่ี 32 ถนนบางกระด่ี  แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน 
กรุงเทพฯ   10150 

13.6054911 100.3949834 12.00 

4 D 99/99 หมู่ 5 ถ.พนัทา้ยนรสิงห์  อ.เมืองสมุทรสาคร  
จ.สมุทรสาคร   74000 

13.5733621 100.3594681 12.00 

5 E 99/99 หมู่ 7 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   74130 13.7148508 100.306129 20.00 

6 F  55/18 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง  อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี  12120 

13.9219347 100.2887916 30.00 

7 G  2, 2/1 ซ.สุขมุวิท 62 (แยก 3) ถ.สุขมุวิท บางจาก พระโขนง  
กรุงเทพฯ   10260 

13.695545 100.605178 10.00 

8 H 44/4 ม.10 ถ.พระราม2 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร   74000 13.5065220 100.1399486 10.00 

9 I 150/86-87 หมู่ 3 ซ.วงศแ์พทย ์ถ.เทพารักษ ์ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ   10540 

13.6034273 100.6764283 1.13 

10 J 208 หมู่ 3 ต.วงัขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   71110 13.9749282 99.6639907 0.75 

11 K 19/52 หมู่ 18 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี   12130 13.9425608 100.6386844 0.38 

12 L 5 ซอยเอกชยั 66 แยก 1-16 แขวงบางบอน เขตบางบอน  
กรุงเทพฯ   10150 

13.6715007 100.4314037 0.13 

13 M 149 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั  
กรุงเทพฯ   10520 

13.7699580 100.783950 5.00 

14 N 77/19 หมู่ 7 ต.ล าโพ อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี   11110 13.9587530 100.4216350 4.80 

15 O 141/3 หมู่ 8 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 13.7069367 100.7080465 0.38 

16 P 202 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วงันอ้ย  
จ.พระนครศรีอยธุยา   13170 

14.253339 100.756370 5.00 

17 Q 89/1 ถนนร่มเกลา้ซอย 1 แขวงคลองสองตน้ เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพฯ   10520 

13.7314438 100.7363798 1.00 

18 R  634 ถ.บางขนุเทียน แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ   10150 13.707779 100.4746454 1.00 

19 S 1534 ซอย เพชรเกษม 94 แยก 13 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค 
กรุงเทพฯ    10160 

13.7213967 100.386499 1.00 

20 T  204, 71 รามค าแหง 164, แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ  10510 13.7938114 100.7086024 1.00 
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No. ลูกค้า Address Latitude  
(Xi) 

Longitude  
(Yi) 

Mt/Mth 

21 U 1070 ,768 หมู่ท่ี 3 ซอยท่านผูห้ญิง ถนนเทพารักษ ์ต.เทพารักษ ์อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   10270 

13.6321345 100.6030632 1.00 

22 V  หมู่ท่ี 4 2177/12 ซอยศรีบุญเรือง 2 ถนนเทพารักษ ์ต.เทพารักษ ์อ.เมือง
สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  10270 

13.6317241 100.5986484 1.00 

23 W  88/8 ม.19,ซอยธนสิทธ์ิ ถ.เทพารักษ ์ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ  10540 

13.6316947 100.5307963 1.00 

24 X  หมู่บา้นพิมลกาญจน์ หมู่ท่ี 6 88/60 ต.บา้นใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   
11120 

13.918072 100.555915 1.00 

25 Y  หมู่ 6 73 ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี   
12000 

14.0146422 100.5568263 1.00 

26 Z  หมู่ท่ี 6 บางค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จ.ปทุมธานี  12150 14.0362465 100.719443 1.00 

27 AA  หมู่ท่ี 5 ต.ล าพญา อ าเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม  73000 13.8084695 100.0225755 1.00 

28 AB  3/12 ซอย บรมราชชนนี 11 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมัรินทร์ เขต
บางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ  10700 

13.720516 100.5257842 2.00 

29 AC 30/60 ต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดั สมุทรสาคร 
74000  

13.6111823 100.3103256 2.00 

30 AD  88/35 หมู่ 6 ถ.เทพกาญจนา ต.บางน ้าจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร 74000 

13.5923475 100.3090085 1.00 

 

       ปัจจุบนับริษทัมียอดขายประมาณ 30 ลา้นบาทต่อปีจากสินคา้เพียง 1 ตวั  ดว้ยสินคา้ท่ีเพิ่มข้ึน
และ ถา้บริษทัสามารถหาคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมได ้จะท าให้ยอดขายเพิ่มข้ึนจากเดิม เป็น 111.3 ลา้น
บาทต่อปี  

 
 


