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บทคัดยอ 
 
 สารนิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการเลือกทําเลท่ีตั้งศูนยกระจายสินคาของบริษัท 
ผูใหบริการดาน Logistics บริษัทหนึ่งซ่ึงตองการสรางคลังสินคาเพื่อรองรับปริมาณลูกคาท่ีเพ่ิมข้ึน
และเพ่ือทําการตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็วโดยใชการประยุกตโปรแกรม
LOGWARE ผูศึกษาไดทําการศึกษาปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจในการเลือกทําเลท่ีตั้งจากงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของและการสอบถามผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้งคลังสินคารวมท้ัง
ผูเช่ียวชาญของบริษัทกรณีศึกษาจากนั้นไดมาประมวลผลดวยโปรแกรม LOGWARE มาทําการ
วิเคราะหเปรียบเทียบทําเลทางเลือกหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการใชเปนทําเลท่ีตั้งศูนยกระจายสินคา
แหงใหม จากการศึกษาพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคามีอยู 4 ปจจัย
ใหญๆ คือ ปจจัยดานภูมิศาสตร ปจจัยดานปริมาณสินคาท่ีขนสงในรูปแบบตางๆ ปจจัยดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและปจจัยดานการดําเนินธุรกิจและเม่ือนําปจจัยท้ังหมดไปทําการหาขอมูลและ
นําไปวิเคราะหดวยโปรแกรม LOGWARE พบวา 
 การกําหนดใหมีศูนยกระจายสินคา 5 จุด ซ่ึงแตจุดทีไดจากการประมวลผลคือ 
 1.  คาพิกัดละติจูดท่ี 9.02400 และคาลองติจูดท่ี 99.16807 บริเวณอําเภอพุนพินจังหวัด
สุราฎรธานี  
 2. คาพิกัดละติจูดท่ี 8.08094 และคาลองติจูดท่ี 99.62776 บริเวณอําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 3. คาพิกัดละติจูดท่ี  7.00218 และคาลองติจูดท่ี 100.49020 บริเวณ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา  
 4.  คาพิกัดละติจูดท่ี 8.07060 และคาลองติจูดท่ี 98.37132 บริเวณ อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต  
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 5.  คาพิกัดละติจูดท่ี 7.74785 และคาลองติจูดท่ี 99.60369 บริเวณ อําเภอหวยยอด 
จังหวัดตรัง  
 จากการศึกษายังพบวาผลจากการใชโปรแกรม LOGWARE ยังไดคําตอบท่ีสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคของการหาทําเลท่ีตั้งคลังสินคาแหงใหมคือการตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดอยางทันเวลา 
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ABSTRACT 
 
 The purpose of this research is to select the proper location of the distribution center 
of  the logistics services provider company, where require to build warehouse due to increasing 
customers in accordance to meet customer’s satisfaction.     
 This study has applied LOGWARE program for further analysis in order to find the 
significant factor, which may affect with the location selection, and also study the related 
researches together with interviewing both authorized person and the expertise of the studied 
company. The gathered information has been applied with LOGWARE program to find the best 
location for the distribution center.    
 The result of the study presents that there are four fundamental factors such as the 
geography, types of transportation, basic construction, and business transaction. After analyzed 
by using LOGWARE program, the result of this research shows as five geographic positions of 
the distribution centers as bellows; 
 1. Latitude at 9.02400, and longitude at 99.16807, Poonping district, Surat Thani 
province 
 2. Latitude at 8.08094, and longitude at 99.62776, Thung Song district, Nakhon Si 
Thammarat  
 3. Latitude at 7.00218, and longitude at 100.49020, Hat Yai district, Songkhla 
province 
 4. Latitude at 8.07060, and longitude at 98.37132,  Thalang district, Phuket province 
 5. Latitude at 7.74785, and longitude at 99.60369, Huai Yot district, Trang province 

The study shows that the LOGWARE program can give good result for finding the 
proper location, which meets demand of the customer timely. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันสภาพการแขงขันทางธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงไปมาก ซ่ึงธุรกิจในยุคนี้อาจจะ
ไมสามารถใชการประหยัดตอขนาดที่เนนการผลิตแบบจํานวนมากไดอีกตอไป ในระบบเศรษฐกิจ
สมัยใหมจําเปนตองแขงขันกันดวยความเร็วในการสงมอบสินคาและการตอบสนองความตองการ 
ใหกับผูบริโภคหรือลูกคา เนื่องจากความตองการของลูกคาเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและการ
แขงขันเพิ่มมากข้ึน ในขณะที่ผูประกอบการมุงเนนกําไรสูงสุด ตนทุนการผลิตท่ีต่ํา ผลิตในจํานวน
ท่ีเหมาะสมและทันตามความตองการของลูกคา          
        อุตสาหกรรมการบริการ (service industry) มีความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบันและมี
บทบาทสําคัญในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เพื่อการตอบสนองตอความตองการของ 
ลูกคาไดทันเวลา รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงโดยสวนใหญเปนการใหบริการในรูปแบบของการ
จัดซ้ือจัดจางภายนอก (outsource) โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจการบริการดานการขนสง ซ่ึงถือวาเปน
กิจกรรมที่สําคัญในระบบโลจิสติกส และกอใหเกิดตนทุนสูง เนื่องจากกิจกรรมการขนสงอยูในทุก
ธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการขนสงคน สัตว หรือส่ิงของ รวมถึงการเคล่ือนยาย
สินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค การขนสงสินคาในปจจุบันทําไดหลายทาง เชน ทางบก ทางอากาศ 
ทางเรือ และทางทอ เปนตน ซ่ึงในการขนสงทางบกนั้นยังสามารถแบงออกเปนการขนสงทางราง
โดยรถไฟ และการขนสงทางถนน สําหรับประเทศไทยในปจจุบัน สวนใหญใชการขนสงทางถนน
เปนหลักเนื่องจากมีความคลองตัวในการเคล่ือนยายสินคา สามารถเขาถึงแหลงผูผลิตและผูบริโภค
ไดงาย วิธีการบริหารการขนสงแบบดั้งเดิมถือเปนการจัดการขนสง เปนกิจกรรมตามหนาท่ีอยูในวง
แคบเฉพาะธุรกิจนั้นๆ และคํานึงถึงตนทุนการขนสงเพียงอยางเดียว แตเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน การแขงขันดานเวลาตอบสนองตอลูกคาและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ธุรกิจการ
บริการขนสงสินคาจึงควรหาวิธีท่ีไดมาดวยการปฏิบัติการขนสงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ธุรกิจ
การบริการขนสง ในปจจุบันมีการใหบริการหลากหลายประเภทธุรกิจ เชน การบริการขนสงช้ินสวน 
รถยนต การบริการขนสงสินคาทางการเกษตรหรือการบริการขนสงน้ํามัน เปนตน 
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 การบริการขนสงสินคาของธุรกิจคาปลีกมีความสําคัญและจําเปนมากในปจจุบัน เพราะ
ประเทศไทยมีรานคาปลีกประเภทรานสะดวกซ้ือ เปดบริการ 24 ช่ัวโมง กระจายอยูท่ัวประเทศ จึง
จําเปนตองมีศูนยกลางกระจายสินคาในแตละภูมิภาค เพื่อลดปญหาสิคาไมเพียงพอตอความตองการ
ของลูกคา ในการขนสงสินคาจึงเปนการขนสงแบบทางใชรถบรรทุกในการขนสง เปนสวนสวน
สําคัญในการกระจายสินคาตามความตองการทั่วประเทศ การขนสงมีปจจัยสําคัญท่ีกอใหเกิดตนทุน
สูง เนื่องจากปจจุบัน ระบบการขนสงเปนระบบหนึ่งท่ีกอใหเกิดคาใชจายสูงในธุรกิจการรับจัดการ
การขนสง ซ่ึงมีปจจัยหลายอยางท่ีทําใหเกิดตนทุน ปจจัยท่ีสําคัญคือคาน้ํามัน ปจจุบันราคาน้ํามัน
เพิ่มสูงข้ึนทําใหเกิดตนทุนการขนสงเพิ่มข้ึน ผูประกอบการแตละแหงจําเปนตองใชน้ํามันเช้ือเพลิง
ดีเซลสําหรับรถบรรทุกเพื่อใชในการรับจัดการขนสงน้ํามันไปยังลูกคาในจุดตางๆ ท่ัวประเทศ 
สงผลใหคาใชจายในการขนสงน้ํามันไปยังลูกคา หรือผูประกอบการรายอ่ืนมีอัตราท่ีสูง และยากตอ
การคาดการณลวงหนาได ดังนั้นการแกปญหาและจัดการระบบการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการ
เลือกทําเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคาท่ีเหมาะสมและระยะเวลาการขนสงสินคาถึงลูกคาตรงตามเวลา 
ท่ีกําหนด ปจจัยเหลานี้มีผลตอการลดตนทุน และระยะเวลาการขนสงเพื่อเพิ่มผลกําไรใหแก
ผูประกอบการไดอีกทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นการใหบริการยอมจะมีตนทุนและคาใชจายท่ีแตกตางกัน
ตามขอบเขตของการใหบริการดวย โดยลูกคาแตละรายจะมีความตองการที่แตกตางกัน ดังนั้นทาง
ผูรับจัดการขนสงตองรีบดําเนินการใหลูกคาแตละรายพึงพอใจมากท่ีสุด ในการใหบริการแบบปกติ 
กับแบบเรงดวนในเวลาท่ีจํากัดยอมสงผลใหเกิดตนทุนทางการขนสงท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงไดโดยการ
ใหบริการท่ีแตกตางกัน จึงเปนการยากท่ีจะสรางความสมดุลระหวางตนทุนกับประสิทธิภาพในการ
ใหบริการ ซ่ึงดูจากความพึงพอใจของลูกคาในการคํานวณตนทุนในแตละกระบวนการอาจมองไม
เห็นเปนตัวเลขไดเหมือนธุรกิจขายสินคาซ่ึงคํานวณจากวัตถุดิบไดซ่ึงผูรับจัดการขนสงอาจ
ตอบสนองความตองการของลูกคาเทากันทุกรายอาจสงผลทําใหตนทุนในการขนสงเพ่ิมมากข้ึน 
จากเดิม จากสาเหตุนี้จึงควรใหความสนใจในการลดตนทุน และปจจัยอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนสงใหดียิ่งข้ึน 
 การวิจัยนี้ จะศึกษาปญหาระบบการขนสงสินคาของบริษัทรับจัดการขนสงสินคา ซ่ึง
เปนธุรกิจการใหบริการขนสงสินคาจากคลังสินคาเชาจังหวัดสุราษฎรธานีไปยังสาขาของลูกคา 11 
จังหวัดภาคใตของประเทศไทย การวิเคราะหปญหาโดยใช SWOT Analysis การสัมภาษณผูบริหาร
และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการขนสงสินคา รวมถึงการพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคาใน
ภาคใตของประเทศไทย ดวยโปรแกรม LOGWARE โดยใชขอมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
(GIS) ชวยในการกําหนดจุดพิกัดและแหลงท่ีตั้ง (ละติจูด,ลองติจูด) มีเปาหมายเพ่ือหากลยุทธและ
แนวทางท่ีเหมาะสมในการจัดการระบบขนสงสินคาของธุรกิจรับจัดการขนสง รวมท้ังพิจารณา
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ความเปนไปไดในการจัดต้ังศูนยกระจายสินคา ตนทุนการขนสงท่ีเกิดข้ึน และเวลาในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคา 
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. ศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาการขนสงสินคาไปยังรานคาปลีกของธุรกิจรับจัดการขนสง
สินคา  
 2. ศึกษาตนทุนการจัดการการขนสงสินคาของธุรกิจรับจัดการขนสงสินคา   
 3. วิเคราะหหาทําเลท่ีตั้งศูนยการกระจายสินคาในภาคใต เพื่อใหตนทุนการขนสงท่ีเหมาะสม 
และระยะเวลาการตอบสนองลูกคาส้ันท่ีสุดโดยใชโปรแกรม LOGWARE                                             
  4. ศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพระบบการขนสง และรวมถึงการเลือกทําเลท่ีตั้งท่ี
พัฒนาข้ึนกับระบบเดิมของธุรกิจ 

 
1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ทราบถึงปญหาของระบบการขนสงสินคาของธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาธุรกิจ 
 2. ทราบถึงตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการขนสงสินคาไปยังลูกคาแตละสาขาของธุรกิจรับจัดการขนสง
สินคา 
 3.  ไดรูปแบบการขนสงท่ีเหมาะสมตามสภาพการขนสงของธุรกิจรับจัดการขนสงสินคา 
 4. เปนแนวทางสําหรับธุรกิจการรับจัดการขนสงอ่ืนๆและนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ธุรกิจการขนสงของตนเอง 
 
1.4 คําถามในการวิจัย 
 1. สภาพปญหาระบบการขนสงสินคาของธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาธุรกิจ เปนอยางไร 
 2. ประสิทธิภาพระบบการขนสงและการเลือกทําเลท่ีตั้งรูปแบบเดิมของธุรกิจกับรูปแบบท่ี
พัฒนาข้ึนมีความแตกตางกันอยางไร 
 3.  ระบบการขนสงสินคาท่ีเหมาะสม ในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานมีอะไรบาง 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ศึกษาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการขนสงสินคาของธุรกิจรับจัดการขนสงสินคา
ธุรกิจคาปลีก เทานั้น 
 2. การวิเคราะหตนทุนท่ีใชในระบบการขนสงจะใชคาใชจายจากน้ํามันเช้ือเพลิง คาจาง
แรงงานคนในการขนสงซ่ึงไมแปรผันตามราคานํ้ามันเช้ือเพลิง 
 3. ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหปญหาและเลือกทําเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคา จะใชขอมูลจริงของ
ธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาเฉพาะ 11 จังหวัดภาคใต เทานั้น 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  ทราบถึงปญหาของระบบการขนสงสินคาของธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาธุรกิจ  
 2. ทราบถึงตนทุนท่ีเกิดข้ึนในการขนสงสินคาไปยังลูกคาแตละสาขาของธุรกิจรับจัดการขนสง
สินคา      
 3. ไดรูปแบบการขนสงท่ีเหมาะสมตามสภาพการขนสงของธุรกิจรับจัดการขนสงสินคา  
 4.  เปนแนวทางสําหรับธุรกิจการรับจัดการขนสงอ่ืนๆ และนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ธุรกิจการขนสงของตนเอง  
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บทที่ 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การเลือกทําเลท่ีตั้ งในการประกอบธุรกิจนับวา เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ ง สําหรับ
ผูประกอบการ เพราะทําเลที่ตั้งจะเปนตัวกําหนดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบคูแขงในการท่ีจะ
สนองความตองการของลูกคาหรือการใกลกับแหลงตลาดยิ่งในธุรกิจเกี่ยวกับการใหบริการดาน
Logistics ดวยแลวทําเลท่ีตั้งเปนปจจัยท่ีสําคัญมากตอการแขงขันท่ีเขมขนกระบวนการในการ
ตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคา มีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะสรรหาและเลือกทําเลที่เหมาะสม อันเปน
ผลเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจ การตลาด และตนทุนของกิจการนั้น เพื่อท่ีจะทําดําเนินธุรกิจเปน 
ไปอยางมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ในบทนี้จะไดพูดถึงทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเลือกทําเล
ท่ีตั้ง ท่ีมีผูทําการศึกษาไว และการประยุกตใชเทคนิคTOPSISไปใชเปนเคร่ืองมือในการตัดสินใจอีก
ดวย 
 
2.1 ทฤษฏีเก่ียวกับ Supply Chain Management 
 2.1.1 ความหมายของการจัดการโซอุปทาน 
 The International Centre of Competitive Excellence (2545) หมายถึง การประสานงาน
รวมกระบวนการทางธุรกิจท่ีครอบคลุมจากผูจัดสงวัตถุดิบผานระบบธุรกิจไปสูผูบริโภคข้ันสุดทาย
ซ่ึงมีการสงผานท้ังผลิตภัณฑการบริการและขอมูลสารสนเทศตางๆ อันเปนการสรางคุณคาในตัว
ผลิตภัณฑไปสูผูบริโภคข้ันสุดทาย  
 ธนิต โสรัตน (2547) หมายถึง กระบวนการในการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดการ
ความสัมพันธ (Relationship) ระหวางคูคาต้ังแตตนน้ําอันเปนแหลงกําเนิดของสินคาหรือวัตถุดิบจน
สินคาหรือวัตถุดิบนั้นไดมีการเคล่ือนยาย จัดเก็บ และสงมอบในแตละชวงของโซอุปทานและไปถึง
ผูรับคนสุดทายไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในเชิงตนทุนและระยะเวลาการสงมอบ
 Robert B. Handfield and Ernest L.Nichols, Jr. (2550) Supply Chain เปนกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับบูรณาการ (Integration) และการจัดการในองคกรท่ีไดมีการนําหวงโซอุปทานและยัง
รวมถึงกิจกรรมตางๆ และเกี่ยวของกับกิจกรรมความสัมพันธและความรวมมือ ซ่ึงมีผลกระทบตอ
กระบวนการทางธุรกรรมในอันท่ีจะสรางเสริมใหมีมูลคาเพิ่มในสินคาและบริการอันนํามาซ่ึง
ความสามารถในการแขงขันไดอยางยั่งยืน 
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 2.1.2  กระบวนการทางโซอุปทานประกอบดวยกระบวนการตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1.  กระบวนการสงเสริมดานการตลาด (Customer Promotion) และการจัดการลูกคา
สัมพันธ (Customer Relationship Management)                  
                 2.  การคาดคะเนยอดขาย (Sales Forecast) 
                 3.  การวางแผนการผลิตและการกระจายสินคา (Production and Distribution Planning) 
                 4.  การรับคําส่ังซ้ือ (Purchase Order) 
                 5.  การจัดซ้ือจัดจาง (Procurement) 
                 6.  การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) 
                 7.  การบรรจุหีบหอ (Packing) 
                 8.  การจัดการดานการเคล่ือนยายและการขนสง (Transportation Management) 
                 9.  การจัดการความสัมพันธดานอุปทาน (Supplier Relation Management) 
                 10. การจัดการดานขอมูลสารสนเทศ (Information Management) 
 
2.2  ทฤษฎีเก่ียวกับคลังสินคา 
 2.2.1  ความหมายของคลังสินคา 
 คลังสินคา หมายถึง ส่ิงปลูกสรางท่ีมีไวเพื่อใชในการพักและเก็บรักษาสินคาในปริมาณ
ท่ีมาก ซ่ึงจะเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายสินคาหรือวัตถุดิบ การจัดเก็บโดยไมใหสินคาเส่ือมสภาพ
หรือแตกหักเสียหายคลังสินคา โดยท่ัวไปจะทําหนาท่ีจัดเก็บวัตถุดิบ หรือ สินคาสําเร็จรูป เปนหลัก 
หรือบางครั้งอาจใชเก็บงานระหวางการผลิต ช้ินสวนหรือสินคากึ่งสําเร็จรูปบาง ซ่ึงในการจัดเก็บ
สินคาหรือวัตถุดิบจําพวกนี้ จําเปนตองมีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และไมเกิดความเสียหายตอสินคาหรือวัตถุดิบท่ีเก็บอยูภายในคลังสินคา 
นอกจากนี้แลวคลังสินคายังแบงออกได 2 ประเภท คือ คลังสวนตัว (Private warehouse) และคลัง
สาธารณะ (Public warehouse) ซ่ึงแตละประเภทมีขอดี ขอเสีย ดังตอไปนี้ 
 ขอดีของคลังสาธารณะ 
 1.  มีการใชประโยชนของเงินทุนมากข้ึน เนื่องจากคลังท่ีสรางไดใหบริการแกลูกคา
หลายคน 
 2.  มีการใชประโยชนจากพื้นท่ีไดดีกวา เพราะมีการใหบริการแกลูกคาหลายคน 
 3.  เปนการลดความเส่ียงจากการวางของคลังสินคา 
 4.  มีการใชประโยชนเชิงเศรษฐศาสตร (Economies of scale) มากกวา 
 5.  มีความยืดหยุนสูง 
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 6.  มีความรูและความเช่ียวชาญในเร่ืองการจัดเก็บและเคล่ือนยายมากกวา 
 ขอเสียของคลังสาธารณะ 
 1.  อาจมีปญหาเร่ืองการส่ือสาร เพราะระบบการส่ือสารอาจมีความแตกตางกันมาก 
 2.  อาจไมมีการบริการพิเศษบางประเภท ซ่ึงเปนความตองการเฉพาะดานของตัวสินคา 
 3.  พื้นที่อาจไมเพียงพอในบางชวงของความตองการ 
 ขอดีของคลังสวนตัว 
 1.  มีการควบคุมท่ีทําไดงาย 
 2.  มีความยืดหยุนสูง 
 3.  มีตนทุนตํ่ากวาในระยะยาว 
 4.  มีการใชแรงงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
 ขอเสียของคลังสวนตัว 
 1.  ขาดความยืดหยุน 
 2.  ขอจํากัดทางดานการเงิน 
 3.  ผลตอบแทนตอการลงทุนตํ่า 
 2.2.2  วัตถุประสงคและประโยชนของคลังสินคา 
 คลังสินคามีวัตถุประสงคหลายๆ ดาน คือ เพื่อรักษาระดับสินคาคงคลังเพื่อสนับสนุน
ระบบการผลิตหรือการขาย เปนจุดรวมผลิตภัณฑเพ่ือดําเนินการจัดสงสินคาเพื่อใชประโยชนใน
การรวบรวมสินคากอนจัดสง หรือทําหนาท่ีเปนศูนยกระจายสินคาไดประโยชนของคลังสินคามี
มากมาย ซ่ึง สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
 เพื่อใหเกิดประโยชนในเร่ืองการขนสง 
 เพื่อใหเกิดการประหยัดในระบบการผลิต (Production smoothing) 
 เพื่อใหเกิดประโยชนในเร่ืองการส่ังซ้ือในปริมาณมาก (Economies of scale) 
 เพื่อใชเปนแหลงของวัตถุดิบ เพื่อรองรับตอความไมแนนอนของการซ้ือวัตถุดิบ  
 เพื่อรองรับตอความไมแนนอนของการขาย (Demand uncertainty) 
 เพื่อใหเกิดการบริหารตนทุนโลจิสติกสท่ีต่ํา 
 2.2.3  การจัดการคลังสินคา (Warehouse management) 
 ความหมายของการจัดการคลังสินคา 
 การจัดการคลังสินคา หมายถึง การจัดระเบียบในดานการเคล่ือนยาย การจัดเก็บ การวาง
และการรักษาสินคาอยางเปนระบบ มีระเบียบแบบแผน เพื่อปองกันและรักษาสินคาใหอยูในสภาพ
ท่ีดี ดวยตนทุนการดําเนินงานท่ีต่ํา เพ่ือชวยในการดําเนินงานและกําไรใหกับกิจการ การดําเนินงาน
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ในลักษณะนี้จะเกิดจากการบริหารทรัพยากรทั้งหมดภายในคลังสินคาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึง
เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐานของคลังสินคา ระบบการตรวจติดตามสถานะ (Tracking system) 
และการส่ือสารภายในคลังสินคา ท้ังนี้การคลังสินคามีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 เพื่อลดระยะทางในการเคล่ือนยายใหมากท่ีสุด 
 เพื่อใหเกิดการใชพื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บมากท่ีสุด 
 สรางความมั่นใจไดวามีอุปกรณ เคร่ืองมือ และระบบสนับสนุนตางท่ีเพียงพอ 
 สรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูท่ีเกี่ยวของท้ังหมด เชน พนักงานจัดเก็บ
สินคา พนักงานขนถาย เปนตน 
 เพื่อใหเกิดการบริหารตนทุนพัสดุคงคลังใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ขอบเขตของการจัดการคลังสินคา 
 การจัดการคลังสินคามีกิจกรรมหลายดาน ภาพดานลางแสดงถึงภาพรวมของกิจกรรม
ตางๆ ของการจัดการคลังสินคา โดยจะเร่ิมท่ีการเลือกทําเลที่ตั้งของคลังสินคา (Location selection) 
การกําหนดขนาดของคลังสินคา (Sizing) การออกแบบผังของคลังสินคา (Layout) การออกแบบ
กระบวนการจัดการคลังสินคา (Warehouse management system) การควบคุมการปฎิบัติงาน 
(Location control) การจัดสง (Delivery) และการรายงานและจัดเก็บขอมูล (Record and data)  
 ความสัมพันธของการคลังสินคาและกิจกรรมดานอ่ืนๆ 
 ก)  การจัดการคลังสินคากับการผลิต 
 การคลังสินคากับการผลิตมีความสัมพันธกันมาก กลาวคือ การผลิตท่ีผลิตเปนปริมาณ
นอยแตทําการผลิตบอยๆ หรือการผลิตท่ีผลิตตามคําส่ังซ้ือของลูกคา หรือท่ีเรียกวาระบบการผลิต
แบบตามคําส่ังซ้ือ (Make to order) นั้นจะทําใหตนทุนดานพัสดุคงคลังนอย แตตนทุนการต้ัง
สายการผลิตสูง (Setup cost) ซ่ึงอาจจะสูงมาก จนทําใหตนทุนรวมของการผลิตสูง ในทางตรงกัน
ขามในระบบการผลิตท่ีผลิตตอคร้ังเปนปริมาณมาก (Make to stock) ซ่ึงจะทําใหตนทุนการต้ัง
สายการผลิตตํ่า แตตองมีตนทุนพัสดุคงคลังสูง (Inventory carrying cost) ซ่ึงมีความจําเปนตองสราง
คลังสินคารองรับ และมีระบบการจัดการคลังสินคาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 ข) การจัดการคลังสินคากับการขนสง 
 การคลังสินคากับการขนสงมีความสัมพันธกันมาก กลาวคือ ในการขนสงท่ีตองการ
รวบรวมสินคากอนการขนสง (Consolidate) เพื่อประโยชนของการขนสงท่ีเปนปริมาณมากน้ัน
จําเปนตองใชคลังสินคาเปนจุดรวบรวมและกระจายสินคา (Consolidate point) ท้ังนี้เพื่อเปนการ
ประหยัดคาขนสง (Transportation cost) ถึงแมวาการขนสงบางประเภทจะชวยลดตนทุนการขนสง
ลงไดโดยไมตองใชคลังสินคาชวย เชน ระบบการขนสงแบบ Milk run แตก็ตองใชระบบการจัดการ
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ผลิตท่ีมีระสิทธิภาพและตองอาศัยการแบงปนขอมูลท่ีมาก และยังตองการระบบการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงดวย 
 ค)  การจัดการคลังสินคากับการบริการ 
 การคลังสินคากับการบริการมีความสัมพันธกันมาก กลาวคือ ในกิจการบางประเภท
ตองการระดับการตอบสนองตอความตองการของลูกคาท่ีรวดเร็วและแมนยํา เชน ระบบ Quick 
response ในธุรกิจสินคาอุปโภค บริโภค (Consumableproduct) นั้น จําเปนตองใชคลังสินคาและ
ระบบการจัดการคลังสินคาท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว ซ่ึงเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ เปนตน 
 2.2.4 กิจกรรมภายในคลังสินคา 
 คลังสินคามีกิจกรรมมากมายเพ่ือใหเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ เนื้อหาตอไปน้ี
อธิบายกิจกรรมตางๆ ท่ีสําคัญภายในคลังสินคา ท่ีควรไดรับการจัดระบบการงานเปนอยางดี 
 ก)  การรับสินคาและการช้ีบงสถานะของสินคา กระบวนการรับสินคาเขาคลัง ซ่ึงจะ
เกี่ยวของกับการตรวจสอบสินคา (ตรวจปริมาณ) การบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวของ และการช้ีบงสถานะ
ของสินคา เปนตน 
 ข)  การเคล่ือนยายภายในคลังสินคา การเคล่ือนยายสินคาภายในคลัง รวมถึงการ
เคล่ือนยายทุกประเภท ซ่ึงตองใชอุปกรณขนถายตางๆ 
 ค)  การจัดเก็บ การจัดเก็บสินคาภายในคลังเปนเร่ืองเกี่ยวการนําสินคาเขาจัดเก็บ ซ่ึงตอง
ไมทําใหสินคาเส่ือมสภาพหรือแตกหักเสียหายซ่ึงมีคําแนะนําในการจัดเก็บหลายประการ คือ การ
จัดเก็บสินคาท่ีน้ําหนักมากไวท่ีดานลาง หรือการเก็บสินคาท่ีเคล่ือนไหวเร็วไวใกลประตู  
 ง)  การหยิบสินคา การหยิบสินคาเร่ืองท่ีสําคัญอีกเร่ืองหนึ่งของการจัดการคลังสินคา 
การหยิบสินคามีหลักการ 3 ประการ คือ ผูหยิบเดินไปยังตําแหนงของสินคา ผูหยิบขับข่ีไปยัง
ตําแหนงของสินคา และ สินคาเคล่ือนท่ีมายังตําแหนงของผูหยิบ 
 จ) การบรรจุ และหีบหอ สินคาจะไดรับการบรรจุ เพื่อปองกันการชํารุดระหวางการ
เคล่ือนยาย ซ่ึงบรรจุภัณฑตองคํานึงถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ นโยบายและกฎเกณฑตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับการขนสง ท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ การเดินทาง การจราจร ส่ิงท่ีควรพิจารณา 
คือ กลองหรือตูจัดเก็บสินคาและคาใชจายท่ีพึ่งจะเกิดข้ึน 
 ฉ) การขนสง การขนสงท่ีดีเพื่อใหลูกคาไดรับสินคาท่ีถูกตองและตรงตามเวลา ซ่ึงควร
พิจารณาส่ิงตอไปนี้คือ ปริมาณของสินคาท่ีจะขนสงท้ังหมด น้ําหนักหรือปริมาตรของสินคาท้ังหมด  
จํานวนของจุดขนสง ระยะทางเกี่ยวของ รูปแบบการขนสง วันท่ีตองสงสินคาไปถึง เอกสารท่ี
เกี่ยวของกับการขนสง และความปลอดภัยจากการขนสง 
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 ช) การชั่ง ตวง วัด และ การตรวจนับ การชั่ว ตวง วัด และการตรวจนับ ซ่ึงอาจจะทํา
เปนการตรวจนับประจําป หรือการตรวจนับทุก 6 เดือน หรือการตรวจนับอยางตอเนื่องตลอดเวลา 
เปนตน ท้ังนี้เพื่อเปนการทวนสอบวา ปริมาณสินคาในบัญชี ตรงกับปริมาณที่มีอยูจริงมากนอย
เพียงใด) การจัดเก็บและสงถายขอมูล งานเอกสารและการเก็บบันทึกของกิจกรรมทั้งหมดของ
คลังสินคา ซ่ึงอาจเก็บในรูปของเอกสารหรือเปนขอมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร ท้ังนี้ตองสามารถนํา
ขอมูลออกมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน เพื่อการประสิทธิภาพในการทํางานของคลังสินคา
ประจําป หรือการสอบกลับของลูกคาเม่ือสินคามีปญหา 
 2.2.5 ดัชนีวัดประสิทธิภาพการทํางานของคลังสินคา 
 การช้ีบงวาคลังสินคามีประสิทธิภาพหรือไม จําเปนตองใชดัชนีช้ีวัด เพื่อวัดผลการ
ทํางาน ซ่ึงดัชนีช้ีวัดผลการทํางานของคลังสินคามีอยูมากมาย ในเอกสารสวนนี้จะอธิบายดัชนีบาง
ประเภทซ่ึงเปนท่ีใชกันท่ัวไป 
 ก)  อัตราการใชประโยชนของพื้นท่ี (Space utilization) 
 ข)  ระยะทางการขนถายรวม (การจัดเก็บและหยิบสินคา) (Distance) 
 ค)  เวลาในการนําสินคาเขาจัดเก็บ 
 ง)  เวลาในการหยิบสินคา (Picking time) 
 จ)  อัตราการหยิบของผิดพลาด (Picking error) 
 ฉ)  อัตราการแตกหัก เสียหายของสินคา และอัตราการเกิดอุบัติเหตุภายในคลังสินคา 
 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการสินคาคงคลัง (Inventory Management) 
 สินคาคงคลัง (Inventory) จัดเปนสินทรัพยหมุนเวียนชนิดหนึ่ง ซ่ึงองคกรตองมีไวเพ่ือ
ขายหรือผลิต หมายถึง 
 1. วัตถุดิบ คือส่ิงของหรือช้ินสวนท่ีซ้ือมาเพ่ือใชในการผลิต 
            2. งานระหวางกระบวนการผลิต เปนช้ินงานท่ีอยูในข้ันตอนการผลิตหรือรอคอยที่จะ
ผลิตในข้ันตอนตอไปแตยังผานกระบวนการผลิตไมครบทุกข้ันตอน 
      3. วัสดุซอมบํารุง คือ ช้ินสวนหรืออะไหลเคร่ืองจักรท่ีสํารองไวเผ่ือเปล่ียนเมื่อช้ินสวน
เดิมเสียหายหรือหมดอายุการใชงาน 
           4. สินคาสําเร็จรูป คือ ปจจัยการผลิตท่ีผานทุกกระบวนการผลิตครบถวน พรอมท่ีจะ
นําไปขายใหลูกคาได 
           5. แรงงาน 
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                 6.  เงินลงทุน 
                 7.  เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ 
 2.3.1 บทบาทของสินคาคงคลังในซัพพลายเชน  
 สินคาคงคลังมีวัตถุประสงคในการสรางความสมดุลในระบบโซอุปทาน เพ่ือใหระดับ
สินคาคงคลังตํ่าสุด โดยไมกระทบตอระดับการใหบริการ โดยปจจัยนําเขาของกระบวนการผลิตท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่งคือ วัตถุดิบ ช้ินสวนและวัสดุตางๆ ท่ีเรียกรวมกันวาสินคาคงคลัง ซ่ึงเปน
องคประกอบท่ีใหญท่ีสุดของตนทุนการผลิตผลิตภัณฑหลายชนิดนอกจากนั้นการท่ีสินคาคงคลังท่ี
เพียงพอยังเปนการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดทันเวลา ดังนั้นจะเห็นไดวาสินคาคงคลังมี
ความสําคัญตอกิจกรรมหลักของธุรกิจเปนอยางมาก การบริหารสินคาคงคลังท่ีมีประสิทธิภาพจึง
สงผลกระทบตอผลกําไรจากการประกอบการโดยตรงในปจจุบันนี้มีการนําเอาระบบตางๆมาจัดการ
ขอมูลของสินคาคงคลัง เพ่ือใหเกิดความถูกตอง แมนยํา และทันเวลามากย่ิงข้ึน การจัดซ้ือวัตถุดิบ
หรือสินคาคงคลังไดตรงตามความตองการ ปริมาณเพียงพอ ราคาเหมาะสม ทันเวลาท่ีตองการโดย
ซ้ือจากผูขายท่ีไววางใจได และนําสงยังสถานท่ีท่ีถูกตองตามหลักการจัดซ้ือท่ีดีท่ีสุด เปนจุดเร่ิมตน
ของการบริหารสินคาคงคลัง วัตถุประสงคใหญๆของการจัดการสินคาคงคลังมีสองอยางคือ 
                  1.  สามารถมีสินคาคงคลังบริการลูกคาในปริมาณท่ีเพียงพอ และทันตอการความ
ตองการของลูกคาเสมอ เพื่อสรางยอดขายและรักษาระดับของสวนแบงตลาดไว 
                  2. สามารถลดระดับการลงทุนในสินคาคงคลังต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือทําใหตนทุน
การผลิตตํ่าลง 
 โดยทั่วไปจะเปนการยากท่ีจะทําใหวัตถุประสงคท้ังสองอยางไปดวยกันได เพราะการ
ลงทุนในสินคาคงคลังตํ่าท่ีสุดมักจะตองใชวิธีลดระดับสินคาคงคลังใหเหลือแคเพียงพอใชปอน
กระบวนการผลิต เพื่อใหสามารถดําเนินการผลิตไดโดยไมหยุดชะงัก แตระดับสินคาคงคลังท่ีต่ํา
เกินไปก็ทําใหบริการลูกคาไมเพียงพอหรือไมทันตามความตองการของลูกคาในทางตรงกันขามการ
ถือสินคาคงคลังไวมากเพ่ือผลิตหรือสงใหลูกคาไดเพียงพอและทันเวลาเสมอทําใหตนทุนสินคาคง
คลังสูงข้ึน ดังนั้นการบริหารสินคาคงคลังโดยรักษาความสมดุลของวัตถุประสงคท้ังสองขอนี้จึง
เปนเร่ืองยาก และเนื่องจากการบริหารการผลิตในปจจุบันจะตองคํานึงถึงคุณภาพเปนหลักสําคัญซ่ึง
การบริการลูกคาท่ีดีก็เปนสวนหน่ึงของการสรางคุณภาพท่ีดี ซ่ึงทําใหลูกคามีความพึงพอใจสูงสุด
ดวยจึงดูเหมือนวาการมีสินคาคงคลังในระดับสูงจะเปนประโยชนกับกิจการในระยะยาวมากกวา 
เพราะจะรักษาลูกคาและสวนแบงตลาดไดดี  แตอันท่ีจริงแลวตนทุนสินคาคงคลังท่ีสูง ซ่ึงทําให
ตนทุนการผลิตสูงดวยมีผลดวยมีผลใหไมสามารถตอสูกับคูแขงในดานราคาได  จึงตองทําให
ตนทุนตํ่า คุณภาพดี และบริการท่ีดีดวยในขณะเดียวกัน 
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 2.3.2 ประโยชนของสินคาคงคลัง 
 1.  ตอบสนองความตองการของลูกคาท่ีประมาณการไวในแตละชวงเวลาท้ังใน และ
นอกฤดูกาล โดยธุรกิจตองเก็บสินคาคงคลังไวในคลังสินคา 
 2.  รักษาการผลิตใหมีอัตราคงท่ีสมํ่าเสมอ เพื่อรักษาระดับการวาจางแรงงาน การเดิน
เคร่ืองจักร หรือสวนสนับสนุนอ่ืนใหสมํ่าเสมอได โดยจะเก็บสินคาท่ีขายไมหมดในชวงขายไมดีไว
ขายตอนชวงขายดีซ่ึงชวงนั้นอาจจะผลิตไมทันขาย 
 3.  ทําใหธุรกิจไดสวนลดปริมาณจากการจัดซ้ือจํานวนมากตอคร้ัง ปองกันการ
เปล่ียนแปลงราคาและผลกระทบจากความผันผวนทางการเงิน 
 4.  ปองกันของขาดมือดวยสินคาเผ่ือขาดมือ เม่ือเวลารอคอยลาชาหรือไดคําส่ังซ้ือ
เพิ่มข้ึนกะทันหัน 
 5.  ทําใหกระบวนการผลิตสามารถดําเนินการตอเนื่องอยางราบร่ืน ไมมีการหยุดชะงัก
เพราะของขาดมือจนเกิดความเสียหายแกกระบวนการผลิตซ่ึงจะทําใหคนงานวางงาน เคร่ืองจักรถูก
ปด ผลิตไมทันคําส่ังซ้ือของลูกคา 
 2.3.3 อุปสงคหรือความตองการของลูกคา   
 จุดเร่ิมตนของการจัดการสินคาคงคลัง จะเร่ิมจากอุปสงคของลูกคา เพื่อจัดการใหเปน 
ไปตามความตองการของลูกคา ซ่ึงตองใหหลักการพยากรณโดยอุปสงคแบงเปน 2 ชนิด ดังนี้ 
 1.  อุปสงคแปรตาม (Dependent Demand) เปนอุปสงคของวัตถุดิบ ช้ินสวนและสินคา
ท่ีใชตอ เนื่องในกระบวนการผลิต ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนอยางมากเพราะอาจสงผลเสียหายอยางรุนแรงถา
ขาดวัตถุดิบประเภทนี้  
 2.  อุปสงคอิสระ (Independent Demand) เปนอุปสงคของวัตถุดิบ ช้ินสวน และสินคาท่ี
ไมใชตอ เนื่องในกระบวนการผลิต สวนมากจําหนายในลูกคาโดยตรง ถาไมมีอาจจะเสียโอกาส 
 2.3.4 สินคาคงคลังและการจัดการคุณภาพ (Inventory and Quality Management)  
 การจัดการคุณภาพเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับบุคคลสองกลุมคือลูกคา และเจาของ
ผลิตภัณฑ โดยท้ังสองฝายตกลงกัน โดยลูกคาจะพิจารณาเร่ืองลักษณะสินคา ราคาท่ีสามารถซ้ือได 
และเวลาท่ีสงมอบ สวน เจาของผลิตภัณฑ ตองจัดหาทรัพยากรที่เปนปจจัยนําเขา ไมวาจะเปน
วัตถุดิบ แรงงาน เคร่ืองจักร และทุน เพื่อนํามาผลิตใหมีสินคาตามท่ีลูกคาตองการ ในตนทุนท่ีดี ไม
ขาดทุน และจัดสงใหลูกคาทันเวลา โดยไมเสียคาปรับ ซ่ึงปญหาสวนมากในโซอุปทานจะเกิดจาก
ปจจัยภายนอก เชนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คูแขง ลูกคา ผูขายปจจัยการผลิต จึงเกิดการจัดเก็บ
สินคาคงคลังเพื่อรองรับระบบคุณภาพ 
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 2.3.4.1 ตนทุนของสินคาคงคลัง (Inventory Cost)  
 ตนทุนสินคาคงคลังมี 4 ชนิด คือ 
 1. คาใชจายในการส่ังซ้ือ (Ordering Cost) เปนคาใชจายท่ีตองจายเพื่อใหไดมาซ่ึงสินคา
คงคลังท่ีตองการ ซ่ึงจะแปรตามจํานวนครั้งของการส่ังซ้ือ แตไมแปรตามปริมาณสินคาคงคลัง 
เพราะส่ังซ้ือของมากเทาใดก็ตามในแตละคร้ัง คาใชจายในการส่ังซ้ือก็ยังคงท่ี แตถายิ่งส่ังซ้ือ
บอยคร้ังคาใชจายในการส่ังซ้ือจะยิ่งสูงข้ึน คาใชจายในการส่ังซ้ือไดแก คาเอกสารใบส่ังซ้ือ คาจาง
พนักงานจัดซ้ือ คาโทรศัพท คาขนสงสินคา คาใชจายในการตรวจรับของและเอกสาร คาธรรมเนียม
การนําของออกจากศุลกากร คาใชจายในการชําระเงิน เปนตน  
 2. คาใชจายในการเก็บรักษา (Carrying Cost) เปนคาใชจายจากการมีสินคาคงคลังและ
การรักษาสภาพใหสินคาคงคลังนั้นอยูในรูปท่ีใชงานได ซ่ึงจะแปรตามปริมาณสินคาคงคลังท่ีถือไว
และระยะเวลาท่ีเก็บสินคาคงคลังนั้นไว คาใชจายในการเก็บรักษา ไดแก ตนทุนเงินทุนท่ีจมอยูกับ
สินคาคงคลังซ่ึงคือคาดอกเบ้ียจายถาเงินทุนนั้นมาจากการกูยืมหรือเปนคาเสียโอกาสถาเงินทุนนั้น
เปนสวนของเจาของ คาคลังสินคา คาไฟฟาเพื่อการรักษาอุณหภูมิ คาใชจายของสินคาท่ีชํารุด
เสียหายหรือหมดอายุเส่ือมสภาพจากการเก็บนานเกินไป คาภาษีและการประกันภัย คาจางยามและ
พนักงานประจําคลังสินคา เปนตน 
 3. คาใชจายเน่ืองจากสินคาขาดแคลน (Shortage Cost หรือ Stock out Cost) เปน
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการมีสินคาคงคลังไมเพียงพอตอการผลิตหรือการขาย ทําใหลูกคายกเลิกคํา
ส่ังซ้ือ ขาดรายไดท่ีควรได เสียชื่อเสียงของบริษัท กระบวนการผลิตหยุดชะงักเกิดการวางงานของ
เคร่ืองจักรและคนงาน เปนตน คาใชจายนี้จะแปรผกผันกับปริมาณสินคาคงคลังท่ีถือไว คือถาถือ
สินคาไวมากจะไมเกิดการขาดแคลน แตถาถือสินคาคงคลังไวนอยก็อาจเกิดโอกาสท่ีจะเกิดการขาด
แคลนไดมากกวา และมีคาใชจายเนื่องจากสินคาขาดแคลนนี้ข้ึนอยูกับปริมาณการขาดแคลนรวมท้ัง
ระยะเวลาท่ีเกิดการขาดแคลนข้ึนดวย คาใชจายเนื่องจากสินคาขาดแคลนไดแก คําส่ังซ้ือสินคาดวน
เพื่อนํามาใชแบบฉุกเฉิน คาปรับเนื่องจากสินคาใหลูกคาลาชา คาเสียโอกาสในการขาย คาใชจายท่ี
เกิดข้ึนจากการเสียคาความนิยม  
 4. คาใชจายในการตั้งเครื่องจักรใหม (Set up Cost) เปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการท่ี
เคร่ืองจักรจะตองเปล่ียนการทํางานหนึ่งไปทํางานอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงจะเกิดการวางงานช่ัวคราว สินคา
คงคลังจะถูกท้ิงใหรอกระบวนการผลิตท่ีจะต้ังใหม คาใชจายในการตั้งเคร่ืองจักรใหมนี้จะมีลักษณะ
เปนตนทุนคงที่ตอคร้ัง ซ่ึงจะข้ึนอยูกับขนาดของล็อตการผลิต ถาผลิตเปนล็อตใหญมีการตั้งเคร่ือง
ใหมนานคร้ัง คาใชจายในการต้ังเคร่ืองใหมก็จะตํ่า แตยอดสะสมของสินคาคงคลังจะสูง ถาผลิต
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เปนล็อตเล็กมีการตั้งเครื่องใหมบอยคร้ัง คาใชจายในการตั้งเคร่ืองใหมก็จะสูง แตสินคาคงคลังจะมี
ระดับตํ่าลง และสามารถสงมอบงานใหแกลูกคาไดเร็วข้ึน  
 
2.4 ประเภทของคลังสินคา 
 เม่ือพิจารณาถึงคลังสินคาในกระบวนการรับสินคา (Receiving) ระบบเก็บสินคา (Put-
away) กระบวนการแปลงหนวย (Let-down) การจายสินคา (Picking) การตรวจนับคลังสินคา 
(Counting) ประเทศไทยน้ันมีคลังสินคาซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 2.4.1 คลังสินคาสาธารณะ (Private Warehouse) เปนกิจการทางธุรกิจท่ีเปนเอกเทศของตนเอง 
โดยจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการเก็บรักษาสินคา และรับทําการเก็บรักษาสินคารวมท้ัง
ใหบริการตางๆ เกี่ยวกับสินคานั้น การประกอบกิจการคลังสินคาสาธารณะ เปนการคาขายประเภท
ท่ีถือวามีผลกระทบตอความปลอดภัยและความผาสุกของสาธารณะชน โดยยังสามารถแบงออกได
เปน 3 ประเภทคือ 
  คลังสินคาสาธารณะของบริษัทเอกชน เปนธุรกิจการคาของภาคเอกชนท่ีจัดข้ึนในรูป
ของบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนแลวแตกรณี กิจการสําคัญท่ีคลังสินคาสาธารณะของบริษัท 
เอกชนดําเนินงาน ไดแก 
  1. รับฝากสินคาโดยผูประกอบการคลังสินคาไดรับเงินคาตอบแทน หรือประโยชนอ่ืนใด 
  2.  ใหผูฝากกูยืมเงินโดยเอาสินคาท่ีฝากน้ันจํานําไวเปนประกันแกผูประกอบกิจการ
คลังสินคา โดยผูประกอบการคลังสินคาไดรับดอกเบ้ีย หรือประโยชนอ่ืนใดเปนคาตอบแทน 
 3. ใหบริการดานความเย็นในการเก็บรักษาสินคา รับอบพืชลดความชื้น กะเทาะ คัด
ผสม หรือดวยกรรมวิธีอยางอ่ืน เพื่อประโยชนของผูฝาก โดยผูประกอบกิจการคลังสินคาไดรับ
คาตอบแทน หรือประโยชนอยางอ่ืนอยางใด 
 4.  กระทําการใดๆ ตามแบบวิธีเกี่ยวกับการศุลกากร การนําเขา การสงออก การขนสง
สินคา และอาจจะจัดใหมีการประกันภัย ซ่ึงเปนสินคาท่ีตองพึงกระทําตามสัญญาเก็บของใน
คลังสินคา เปนตน 
 โดยการจัดต้ังบริษัทจํากัดท่ีประกอบกิจการคลังสินคาสาธารณะ และการดําเนินงาน
ทางธุรการของกิจการคลังสินคา อยูภายใตขอบังคับของกฎหมายวาดวยกิจการคาขายท่ีมีผลกระทบ
ตอความปลอดภัยและผาสุกของสาธารณชน และเง่ือนไขควบคุมคลังสินคาของกระทรวงพาณิชย 
 คลังสินคาสาธารณะขององคการรัฐบาล องคการของรัฐบาลท่ีประกอบธุรกิจทางการคา 
จะจัดต้ังข้ึนในรูปของรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐพาณิชยรูปอ่ืน จุดมุงหมายหรือนโยบายหลักในการ
ประกอบกิจการขององคการเหลานี้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในดานตางๆ ท่ีสําคัญ คลังสินคา

DPU



15 

สาธารณะขององคการรัฐบาลท่ีจัดต้ังข้ึนในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ มีจุดมุงหมายเพื่อสนองนโยบาย
ของรัฐบาลดานเศรษฐกิจ เชน องคการคลังสินคา องคการอุตสาหกรรมหองเย็น เปนตน การดําเนิน
ธุรกิจคลังสินคาสาธารณะขององคการรัฐบาล จะประกอบกิจการเชนเดียวกับคลังสินคาสาธารณะ
ของบริษัทเอกชนคือ การรับทําการเก็บรักษาสินคา และใหบริการตางๆ เกี่ยวกับสินคาท่ีรับฝากเก็บ
รักษานั้นเปนการคาปกติ และเปนการใหบริการแกบุคคลท่ัวไป 
 องคการคลังสินคา มีวัตถุประสงคตามท่ีบัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการ
คลังสินคา พ.ศ. 2498 มาตรา 6 วา "องคการมีวัตถุประสงคทํากิจกรรมท้ังปวงเกี่ยวกับ ขาว พืชผล 
และสินคาตางๆ เพื่อใหจํานวนผลิต คุณภาพ ราคา เหมาะสม และเพียงพอกับความตองการของ
รัฐบาลและประชาชนท่ัวไป 
 คลังสินคาสาธารณะของสหกรณ สหกรณเปนองคการของเอกชนท่ีอยูภายใตการ
ควบคุมและโดยการสนับสนุนของรัฐบาล จัดต้ังข้ึนตามหลักเกณฑของกฎหมายสหกรณ เปนการ
รวมตัวกันของกลุมอาชีพ หรือกลุมผลประโยชนท่ีมีเปาหมายในการดําเนนิกจิการรวมกัน ชวยเหลือ
สนับสนุนซ่ึงกันและกันในทางเศรษฐกิจ เชน สหกรณการเกษตร สหกรณการประมง เปนตน 
คลังสินคาสาธารณะของสหกรณ เปนของสหกรณท่ีประกอบกิจการคลังสินคาในลักษณะคลังสินคา 
สาธารณะ คือ รับทําการเก็บรักษาสินคาและใหบริการเกี่ยวกับสินคาเพื่อบําเหน็จเปนทางการคา
ปกติ สินคาท่ีรับทําการเก็บรักษาเปนสินคาของสมาชิก และเปนสินคาเฉพาะอยางอันเปนผลผลิต
ตามอาชีพของสมาชิกของสหกรณนั้นๆ ทั้งนี้เปนการชวยเหลือสมาชิกภายในกลุม และเม่ือเกิดผล
กําไรจากการประกอบกิจการคลังสินคา ผลกําไรนั้นก็แบงสรรปนผลกลับคืนใหแกสมาชิกคลังสินคา 
สาธารณะของสหกรณจัดต้ังข้ึนโดยกฎหมายสหกรณกาํหนดหลักเกณฑในการจัดต้ังและดําเนินงาน
โดยเฉพาะ 
 2.4.2  คลังสินคาเอกชน (Private Warehouse) 
 เนื่องจากความสําคัญของคลังสินคาในการดําเนินการประกอบกิจการคาขายท่ีเกี่ยวกับ
สินคาชนิดตางๆ นั้น นับวาเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก 
ไมวานั่นจะเปนผลผลิตทางการเกษตร หรือผลผลิตทางอุตสาหกรรมประเทศใดก็ตาม กิจการ
คลังสินคานับวาเปนอุปกรณหรือเครื่องมือท่ีสําคัญในอันท่ีจะใหการประกอบธุรกิจคาขายเกี่ยวกับ
สินคาบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคได คลังสินคามีความสําคัญตอกระบวนการในโซอุปทาน
เปนอยางยิ่ง เนื่องจากคลังสินคาเปนหวงเช่ือมท่ีสําคัญในสายโซ (Supply Chain) ของการกระจาย
สินคาจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ในการเปนหวงเช่ือมนี้ คลังสินคาทําหนาท่ีรักษาสมดุลระหวางการ
บริโภค ซ่ึงมีอัตราความตองการไมสมํ่าเสมอ และคาดการณลวงหนาไดยากเม่ือเปรียบเทียบกับการ
ผลิตสินคาซ่ึงมีอัตราของการผลิตเปนปริมาณท่ีคอนขางแนนอนกวา แมวาการวางแผนการผลิต
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สินคาตองอาศัยอัตราการบริโภคท่ีสามารถพยากรณไดลวงหนาก็ตาม ความไมคงท่ีแนนอนของ
ความตองการในการบริโภคอาจทําใหเกิดความไมสมดุลข้ึนไดในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เนื่องจาก
ระบบการผลิตตองดําเนินไปอยางตอเนื่องตามที่วางแผนไว ถาในชวงระยะเวลาหนึ่งเวลาใดท่ีผลิต
สินคาออกมาเกินความตองการในตลาดบริโภค คลังสินคาก็จะถูกใชเปนเคร่ืองมือในการสะสม
ปริมาณสวนท่ีเกินความตองการนั้นไว เม่ืออัตราความตองการบริโภคสูงข้ึนเกินกวาปริมาณการ
ผลิตในหวงเวลาใด คลังสินคาก็จะทําหนาท่ีระบายสินคาท่ีสะสมไวนั้นออกสูตลาดเพ่ือใหเพียงพอ
กับความตองการสินคา ทําใหเกิดความสมดุลโดยเฉล่ียในระยะยาว แตในขณะท่ีการผลิตเกิด
อุปสรรคขัดของตองหยุดชะงักลงช่ัวคราวดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม เชน เกิดการเสียหายของเคร่ืองจักร 
ตองทําการซอมแซม หรือเกิดการขาดแคลนของวัสดุการผลิต หรืออาจจะเกิดกรณีพิพาททางดาน
แรงงาน มีการหยุดงาน สินคาท่ีเก็บสะสมอยูในคลังสินคาก็จะถูกนําออกสูตลาดเปนการชดเชย 
แมวาอาจจะไมเพียงพอกับความตองการตามปกติท่ีกิจการผลิตยังดําเนินงานอยู แตก็เปนสวนหนึ่งท่ี
จะบรรเทาความเดือดรอนของผูบริโภคลงไดบางในระดับหนึ่ง จนกวาจะแกไขขอขัดของของการ
ผลิตลงได 
 คลังสินคาท่ีตั้งกระจายกันอยูในภูมิภาคตางๆ หากไดมีการวางแผนอยางเหมาะสมไวใน
การวางสินคาในคลังสินคาเหลานั้นในเวลา ปริมาณ และตําแหนงท่ีถูกตองแลว ก็จะเปนท่ีเช่ือม่ันได
วา จะสามารถนําสินคาออกจําหนายสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางตอเนื่องไมขาดตอน
อันเปนผลดีแกท้ังผูผลิต และผูบริโภค สามารถจําแนกบทบาทของคลังสินคาไดดังนี้ 
 บทบาทคลังสินคาในกระบวนการผลิต กิจการผลิตสินคาทางอุตสาหกรรมสมัยใหม 
เปนการผลิตดวยเคร่ืองจักรกลท่ีมีกระบวนการผลิตท่ีเปนสายงานอยางตอเนื่อง ทุกข้ันตอนของการ
ผลิตตองรับชวงติดตอกันไปตามลําดับ เร่ิมตั้งแตการปอนวัสดุการผลิตเขาไปจนไดผลผลิตออกมา
เปนสินคาสําเร็จรูป และเปนการผลิตจํานวนมากๆ ท่ีเรียกวา Mass Production หรือการผลิตแบบ 
ตอเนื่อง การผลิตสินคาในระบบนี้จําเปนอยางมากท่ีจะตองมีวัสดุการผลิตอยางเพียงพอท่ีจะ
ปอนเขาสูกระบวนการผลิตไดอยางไมขาดตอน คลังสินคามีบทบาทสําคัญในการจัดใหมีการสะสม
วัสดุการผลิตไวอยางเพียงพอ เพ่ือใหกระบวนการผลิตดําเนินการไปอยางตอเนื่องไมขาดสาย การ
เก็บรักษาวัสดุการผลิตสะสมไวเพ่ือการนี้ ผูผลิต สินคาอาจลงทุนจัดต้ังและดําเนินการคลังสินคา
ของตนเองเปนสวนหนึ่งของระบบการผลิต ท่ีจัดอยูในจําพวกคลังสินคาประเภทคลังเก็บพัสดุของ
กิจการผลิตสินคา หรือผูผลิตสินคาอาจเลือกใชบริการของคลังสินคาสาธารณะเพ่ือการนี้ก็ได 
 บทบาทคลังสินคาในกระบวนการตลาด คลังสินคาเปนเคร่ืองมือในการกระจายสินคา 
ออกสูตลาดจากมือของผูผลิตไปยังผูบริโภค ผูผลิตสินคาใชคลังสินคาในการเก็บรักษาสินคา
สําเร็จรูปเปนผลผลิตของตนในข้ันแรก ไมวาจะเปนผลผลิตทางการเกษตร หรือผลผลิตทาง

DPU



17 

อุตสาหกรรมก็ตามและใชคลังสินคาท่ีกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ในการกระจายสินคาของตนเอง
ออกสูผูบริโภคอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง คลังสินคาเหลานั้นอาจเปนคลังสินคาสวนบุคคลของผูผลิต 
คลังสินคาสวนบุคคลของผูจําหนาย หรืออาจเปนคลังสินคาสาธารณะก็ได สําหรับผูประกอบการ
จําหนายสินคาเอง คลังสินคาก็เปนเคร่ืองมือสําคัญในการเก็บสะสมสินคาไวในปริมาณท่ีเหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนกิจการจําหนายใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล โดยใหมีสินคาออกวางขายทดแทน
จํานวนท่ีจําหนายออกไปในแตละวันไดอยางทันทวงทีอยางไมขาดตอน เพื่อการนี้ผูจําหนายสินคา
อาจใชคลังสินคาสวนบุคคลของกิจการจําหนายนั้นเอง หรือเลือกใชบริการของคลังสินคาสาธารณะ
ในการเก็บรักษาเปนสวนใหญก็ได 
 บทบาทคลังสินคาในกระบวนการกิจกรรมการบริการ การประกอบกิจการธุรกิจบริการ
ทุกประเภท ท้ังในภาคธุรกิจเอกชน และองคการของรัฐบาล รวมไปถึงสหกรณและหนวยงาน
ราชการของรัฐ จําเปนตองมีการสะสมเก็บรักษาพัสดุสําหรับการใชในกิจการนั้นอยางเพียงพอ 
คลังสินคาจําพวกคลังเก็บพัสดุมีบทบาทสําคัญในฐานะเปนเครื่องมือของกิจการบริการทุกประเภท
ทําหนาท่ีเก็บรักษาพัสดุสะสมเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานใหเปนไปอยางตอเนื่องและบรรลุผล
สําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจการบริการนั้นๆ 
 บทบาทคลังสินคาในกระบวนการวงการธุรกิจ คลังสินคาสาธารณะเปนแหลงใหเครดิต
แกนักธุรกิจท่ีสําคัญแหลงหนึ่งเชนเดียวกันกับสถาบันการเงินประเภทอื่น เชน ธนาคาร โดยวิธีใหผู
ฝากสินคาไวในคลังสินคานั้นกูยืมเงิน โดยใชสินคาท่ีฝากไวนั้นจํานําเปนประกัน และไดดอกเบ้ีย
เปนผลตอบแทน นอกจากนั้นผูฝากสินคาอาจกูยืมเงินจากสถาบันทางการเงินอ่ืน  ๆหรือจากบุคคลใด 
โดยใชตราสารการรับฝากของคลังสินคาจํานําเปนประกันไดดวย วิธีการจํานําสินคาในลักษณะนี้จะ
กระทําไดก็เฉพาะสําหรับสินคาท่ีฝากไวกับคลังสินคาสาธารณะเทานั้น ไมวาจะเปนคลังสินคา
สาธารณะของบริษัทเอกชน คลังสินคาสาธารณะขององคการรัฐบาล หรือคลังสินคาสาธารณะของ
สหกรณท่ีประกอบกิจการคลังสินคาก็สามารถทําไดในทํานองเดียวกัน 
 บทบาทคลังสินคาในกระบวนการนโยบายทางเศรษฐกิจ ความสําคัญในเร่ืองนี้อาจเปน
คลังสินคาสาธารณะของบริษัทเอกชน คลังสินคาสาธารณะขององคการรัฐบาล คลังสินคาสวน
บุคคลขององคการรัฐบาล หรือคลังสินคาของสหกรณก็ได ท่ีดําเนินกิจการเกี่ยวของกับสินคา
ประเภทพืชผลทางการเกษตร และสินคาอื่นๆ ท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาล
อาจใชคลังสินคาเหลานี้ในการสะสมเก็บรักษาสินคาท่ีรัฐบาลเขาไปรับซ้ือเพื่อแทรกแซงตลาด  
สําหรับการรักษาระดับราคาในขณะท่ีสินคานั้นมีปริมาณมากในฤดูกาลที่ผลิตผลออกสูตลาดใหมๆ 
เปนการชวยเหลือผูผลิตใหสามารถขายสินคาไดในราคาท่ีเปนธรรม และนําสินคาท่ีเก็บรักษาไวนั้น

DPU



18 

ออกสูตลาดเม่ือถึงคราวขาดแคลน เพ่ือรักษาระดับราคาและปริมาณใหอยูในระดับราคาท่ีไมเปน
การเดือดรอนแกประชาชนโดยท่ัวไป 
 
2.5  ทฤษฎีเก่ียวกับการขนสง 
 ความเปนมาของการขนสง (Transportation) 
 การขนสง หมายถึง การลําเลียงหรือเคล่ือนยายบุคคลหรือส่ิงของดวยอุปกรณการขนสง 
ซ่ึงจะตองประกอบดวยลักษณะองคประกอบท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 
 1.  ผูประกอบการขนสง หมายถึง ผูดําเนินกิจการขนสง ไดแก เจาของกิจการขนสง 
เจาของอุปกรณเคร่ืองมือท่ีใชในการขนสง 
 2.  เสนทางการขนสง หมายถึง ทางท่ีใชในการขนสง เชน ถนน แมน้ํา ลําคลอง เปนตน 
 3.  เคร่ืองมือ-อุปกรณ ขนสง หมายถึง เคร่ืองมืออุปกรณตางๆท่ีใชในการขนสง เชน 
รถยนตรถไฟ เคร่ืองบิน เปนตน 
 4.  สถานีรับ-สง หมายถึง สถานท่ีท่ีกําหนดใหเปนจุดรับ-สงท่ีทําการขนสง เชน สถานี
ขนสงผูโดยสาร สนามบิน สถานีรถไฟ ทาเรือ สถานีขนสงสินคา เปนตน 
 สถานีขนสงผูโดยสาร (Bus Terminal) 
 การจัดต้ังสถานีขนสงผูโดยสารในประเทศไทยเร่ิมมีข้ึนกอนป พ.ศ. 2497 (จากขอมูล
กรมการขนสง) โดยการขนสงดวยรถโดยสารประจําทางไมมีการควบคุมจัดระเบียบ เอกชนรายใดมี
ทุนทรัพยเพียงพอท่ีจะซ้ือรถมาวิ่งรับสงผูโดยสาร ก็จะสามารถดําเนินการไดโดยอิสระไมตองขอ
อนุญาตจากทางราชการทําใหเกิดการแขงขันและแยงกันเดินรถโดยไรขอบเขต ไมมีจุดตนทาง
ปลายทางหรือเสนทางเดินรถท่ีแนนอน ไมมีตารางการเดินรถหรือเท่ียววิ่งท่ีแนชัด อัตราคาโดยสาร
ก็ไมแนนอนเก็บคาโดยสารตามความตองการของเจาของรถ เจาของรถพอใจจะเดินรถระยะทาง
เทาใดก็จะเดินรถเพียงเทานั้น ท้ังท่ีเก็บคาโดยสารเกินกวาระยะทางวิ่ง แยงกันรับผูโดยสาร ขับรถ
ขาดความระมัดระวังเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุรถชน หรือรถควํ่าบอยคร้ัง ผูโดยสารไดรับความ
เสียหาย บางรายไดรับอันตรายสาหัส บางรายถึงกับเสียชีวิต อีกท้ังพนักงานประจํารถ เชน ผูเก็บคา
โดยสารก็ไมมีมารยาท มักจะแสดงกิริยาวาจาไมสุภาพเรียบรอย ทํารายรางกายผูโดยสารก็มีปรากฏ
อยูเสมอๆ แตประการสําคัญก็คือไมมีสถานีขนสงผูโดยสารสําหรับใชเปนสถานท่ีหยุดหรือจอดรถ
โดยสารประจําทาง จะมีก็เพียงทาจอดรถโดยสารแตละเสนทางตั้งอยูอยางกระจัดกระจายไมเปน
ระเบียบ ดวยสาเหตุตาง  ๆ เหลานี้ ทางราชการจึงไดออกพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 2497 สําหรับ 
ใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมและจัดระเบียบการขนสงทางถนนโดยเฉพาะ โดยมีกรมการขนสง
ทางบทเปนหนวยงานรองรับการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของกฎหมายฉบับดังกลาว ซ่ึงใน
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บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดใหมีการดําเนินงานดานสถานีขนสงสําหรับใชเปนท่ีหยุด
หรือจอดเพ่ือการขนสง ตอมาเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2503 ไดมีการจัดต้ังสถานีขนสงผูโดยสารเปน
คร้ังแรกของประเทศพรอมกัน 3 แหง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
 1)  สถานีขนสงสายเหนือ และสายตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2) สถานีขนสงสายตะวันออกเลียบชายฝงทะเล 
 3) สถานีขนสงสายใต 
 สําหรับสถานีขนสงผูโดยสารในสวนภูมิภาค ไดมีการจัดต้ังข้ึนท่ีจังหวัดเชียงใหมเปน 
แหงแรก เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2509 และจัดต้ังสถานีแหงอ่ืนๆ เร่ือยมาปจจุบันการดําเนินงานดาน
สถานีขนสงผูโดยสารเปนไปตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ซ่ึงใชบังคับแทน
พระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 2497 มีสถานีขนสงผูโดยสารท่ัวประเทศรวมท้ังส้ิน87 แหงลักษณะ
ของสถานีขนสงผูโดยสารตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การขนสงทางบก พ.ศ.  2522 ไดกําหนดใหสถานีขนสงตองมีลักษณะเปนสถานท่ีซ่ึงใชเปนศูนย
รวม กระจาย และสับเปล่ียนรถ สําหรับการขนสงผูโดยสาร รวมท้ังเปนสถานท่ีใหบริการตางๆ ท่ี
เกี่ยวกับการขนสงประกอบดวย 
 1) อาคารสถานีซ่ึงจัดใหมีพื้นท่ีสําหรับบริการผูโดยสาร ท่ีจําหนายต๋ัว โทรศัพท
สาธารณะ สวมท่ีทํางานของเจาหนาท่ีกรมการขนสงทางบก ท่ีวางจําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด และ
เคร่ืองดื่ม ท่ีพักผูโดยสารท่ีพักผูประจํารถ และท่ีรับฝากส่ิงของ 
 2)  ลานจอดรถยนตโดยสาร รถแท็กซ่ี และรถสวนบุคคล 
 3)  ท่ีสําหรับเปนอู หรือบริการซอมรถ 
 ในการดําเนินการศึกษาในงานวิจัยนี้ จะตองพิจารณาปจจัยหลายประการที่มีผลกระทบ
ตอการจัดต้ังสถานีขนสงผูโดยสารแหงใหม เชน ความหนาแนนของประชากร ระยะทางถึงถนน
สายหลัก ขอบังคับทางกฎหมาย ปจจัยดานกายภาพ และศักยภาพการพัฒนา เปนตน และปจจัยท่ีมี
ผลตอระบบเช่ือมตอ เชน ราคาความสะดวก ความปลอดภัย และความเร็ว เปนตน เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจท่ีเปนระบบและมีเหตุผล จะนําไปสูการเลือกและประเมิน
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด สําหรับงานวิจัยนี้ มีหลักเกณฑหลายประการท่ีสงผลตอการตัดสินใจ ภายใต
หลักเกณฑท่ีหลากหลายนี้ มีบางหลักเกณฑท่ีสามารถหาคาระบุเปนตัวเลขท่ีชัดเจนได บาง
หลักเกณฑมีความคลุมเครือไมสามารถหาคาเปนตัวเลขได เม่ือนําหลักเกณฑเหลานี้มาวิเคราะห
รวมกัน อาจทําใหกระบวนการตัดสินใจมีความคลาดเคล่ือน ไมเปนระบบโดยในการศึกษาคร้ังนี้ได
ประยุกตใชกระบวนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑเชิงวิเคราะหความคลุมเครือ (Fuzzy 
Multiple Criteria Decision Making FMCDM) ในการแกปญหาการตัดสินใจ คือ วิธีการ Fuzzy 
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Analytics Hierarchy Process และวิธีการ Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to 
Ideal Solution 
 
2.6  ทฤษฎีเก่ียวกับ SWOT Analysis 
 SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพอุตสาหกรรมหรือหนวยงานในปจจุบันเพื่อ
คนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคที่อาจสงผลตอการดําเนินงาน คําวา SWOT ยอมาจาก
ประเด็นท่ีตองมีการวิเคราะห ไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) ทฤษฎีนี้คิดคนข้ึนโดย อัลเบิรต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) ได
นําเทคนิคนี้มาแสดงในงานสัมมนาท่ีมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด ในชวงทศวรรษท่ี 1960-1970 
หลักการสําคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพการณ 2 ดาน คือ 
สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก เพ่ือใหรูจักตนเองและรูจักสภาพแวดลอมในการทํา
ธุรกิจ ในการวิเคราะหนี้จะชวยใหผูบริหารในอุตสาหกรรมนั้นๆ ทราบถึงการเปล่ียนแปลงตางๆ ท้ัง
ท่ีเกิดขึ้นแลวและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีตอ
ธุรกิจของตน ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธและ
แผนการดําเนินการตางๆ ท่ีเหมาะสมตอไปสําหรับความหมายและคําจํากัดความของการวิเคราะห
ในแตละประเด็นมีดังตอไปนี้ 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
 จุดแข็ง (Strength) คือ ผลกระทบทางดานบวกท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอมภายในของ
บริษัทหรือเปนขอไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจ หรืออาจหมายถึงการดําเนินงานภายในบริษัทท่ี
สามารถกระทําไดดี กลาวโดยท่ัวไปแลว ธุรกิจทุกแหงควรตองทราบถึงความสามารถท่ีเปนจุดเดน
ของตนเอง ซ่ึงตองมีการพิจารณาในทุกๆ องคประกอบ เชน การตลาด การบริหาร การเงิน การผลิต
การวิจัยและพัฒนา เปนตน เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็งเพื่อนํามากาํหนดเปนกลยุทธหรือแนวทางในการ
ดําเนินงานตางๆ ใหตนเองมีความโดดเดนหรือสรางภาพลักษณท่ีแตกตางไปจากคูแขงขัน ตัวอยาง
ของจุดแข็ง ไดแก คุณภาพผลิตภัณฑของบริษัท วิสัยทัศนของผูบริหาร ฐานะทางการเงินท่ีม่ันคง 
เปนตน 
 จุดออน (Weakness) คือ ผลกระทบทางดานลบท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอมภายในของ
บริษัทหรือขอเสียเปรียบในการดําเนินธุรกิจ หรืออาจหมายถึงการดําเนินงานภายในบริษัทท่ีไม
สามารถกระทําไดดี และสงผลใหบริษัทเกิดความเสียเปรียบในการดําเนินธุรกิจได ตัวอยางของ
จุดออน ไดแก ตนทุนทางการผลิตท่ีสูงกวาคูแขงขัน ปญหาดานพนักงานขาย ภาพลักษณของบริษัท
เปนตน 
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 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 โอกาส (Opportunity) หมายถึง  สภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัท หรืออาจหมายถึงผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอมภายนอกของธุรกิจท่ีสงผล
ทางดานบวกตอการดําเนินธุรกิจ ผูบริหารจะตองมีการตรวจสอบส่ิงแวดลอมภายนอกอยูเสมอเพ่ือ
ปรับปรุงกลยุทธตางๆ ใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว รวมท้ังตองคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี และการแขงขัน
อยูเปนระยะๆ เพื่อแสวงหาประโยชนจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้ 
 อุปสรรค (Threat) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกท่ีคุกคามหรือมีผลเสียตอการ
ดําเนินงานของบริษัท หรืออาจหมายถึงผลกระทบดานลบของสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีตอการ
ดําเนินธุรกิจ ซ่ึงผูบริหารจําเปนตองระมัดระวังในส่ิงท่ีเปนขอจํากัดของการดําเนินธุรกิจเนื่องจาก
เปนส่ิงท่ีกอใหเกิดผลเสียหายได เราไมสามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไขขอจํากัดหรืออุปสรรคเพ่ือ
ไมใหเกิดข้ึนได แตถาเรามีการวิเคราะหและคาดการณลวงหนาถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึนได เรา 
ก็จะสามารถหาทางปองกันผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนใหนอยลงไปได ตัวอยางของอุปสรรคจากภายนอก 
ไดแก ภัยธรรมชาติตางๆ ความแข็งแกรงของคูแขง ตนทุนทางพลังงานท่ีสูงข้ึน การเปล่ียนแปลง
ของอัตราดอกเบ้ีย 
 ประโยชนของการวิเคราะห SWOT 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมตางๆ จะชวยใหเขาใจไดวาปจจัยแตละอยางเหลานี้มี
อิทธิพลตอบริษัทอยางไร จุดแข็งของบริษัทจะเปนความสามารถภายในท่ีนําไปใชประโยชนเพ่ือ
การบรรลุเปาหมาย ในขณะท่ีจุดออนจะเปนคุณลักษณะภายในที่อาจทําลายผลการดําเนินงาน 
โอกาสภายนอกจะเปนสถานการณท่ีสงเสริมโอกาสในการบรรลุเปาหมาย และในทางกลับกัน
อุปสรรคจะเปนสถานการณท่ีขัดขวางการบรรลุเปาหมาย 
 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิเคราะห SWOT 
 1. การประเมินสภาพแวดลอมภายในบริษัท จะเก่ียวของกับการวิเคราะหและพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถภายในบริษัทในทุกๆ ดาน เพื่อท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดออนของบริษัท 
แหลงท่ีมาเบ้ืองตนของขอมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดลอมภายใน คือระบบขอมูลเพื่อการบริหาร
ท่ีครอบคลุมทุกดาน ท้ังในดานโครงสราง ระบบ ระเบียบ วิธิปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทํางาน
และทรัพยากรในการบริหารงาน ซ่ึงไดแก คน เงิน วัสดุ การจัดการ รวมถึงการพิจารณาผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมาของบริษัทเพื่อใหเขาใจสถานการณและผลของกลยุทธท่ีไดกําหนดไวกอนหนา
นี้ดวยจุดแข็งของบริษัท คือการวิเคราะหปจจัยภายในจากมุมมองของผูท่ีอยูในบริษัทนั้นเอง 
วาปจจัยใดท่ีเปนขอไดเปรียบหรือเปนจุดเดนท่ีนํามาพัฒนาได และควรดํารงไวเพื่อการเสริมสราง

DPU



22 

ความแข็งแกรงของบริษัท สวนจุดออนของบริษัทนั้นเปนปจจัยภายในจากมุมมองของผูท่ีอยูใน
บริษัท วาปจจัยใดเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดความเสียเปรียบ ซ่ึงจําเปนตองมีการปรับปรุงใหดีข้ึนหรือ
ขจัดใหหมดไป 
 2. การประเมินสภาพแวดลอมภายนอกบริษัท จะทําใหสามารถคนหาโอกาสและ
อุปสรรคในการดําเนินธุรกิจซ่ึงไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจท้ังในและ
ระหวางประเทศ เชน ดานเศรษฐกิจ (เชน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนโยบายการเงิน 
งบประมาณ)  ดานสังคม (เชน ระดับการศึกษาและอัตราการรูหนังสือของประชาชน ลักษณะชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี) ดานการเมือง (เชน พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายทาง
การเมือง) ดานเทคโนโลยี(เชน นวัตกรรมการผลิตพัฒนาการดานเคร่ืองมือและอุปกรณ) เปนตน
โอกาสจากสภาพแวดลอมจะเปนการวิเคราะหวาปจจัยภายนอกปจจัยใดท่ีสามารถสงผลกระทบท้ัง
ทางตรงและทางออมตอการดําเนินธุรกิจและสามารถนําขอดีเหลานี้มาเสริมสรางใหบริษัทเขมแข็ง
ข้ึน สําหรับอุปสรรคจากสภาพแวดลอมจะเปนการวิเคราะหวาปจจัยใดท่ีสามารถสงผลกระทบและ
กอใหเกิดความเสียหายท้ังทางตรงและทางออม ซ่ึงบริษัทจําเปนตองหลีกเล่ียงหรือปรับสภาพบริษัท
ใหมีความแข็งแกรงและมีความพรอมท่ีจะเผชิญกับผลกระทบดังกลาว 
 
2.7  การบริหารจัดการโซอุปทานโลจิสติกส 
 เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเคล่ือนยาย
สินคาและบริการ การรวบรวม จัดซ้ือ-จัดหา การบรรจุภัณฑ การจัดเก็บ และการกระจายสินคาผาน
กระบวนการตางๆ ในโซอุปทาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสินคาไดมีการรับและสงมอบเปนชวงๆ 
ตั้งแตตนน้ํา-กลางน้ํา จนสินคาและบริการนั้นๆ ไดสงมองไปยังผูบริโภค (Origin to Customer) การ
บริหารงานและจัดการโลจิสติกสถูกนําไปเปนกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
โดยเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพในการลดตนทุนรวม โดยหลักการสําคัญของการ
จัดการโลจิตสติกสจะมุงเนนการแบงแยกงานไปตามความถนัด องคกรธุรกิจจะมอบหมายงานท่ี
ตนเองมีความเช่ียวชาญนอยกวา หรือมีตนทุนในการดําเนินการสูงกวาไปใหกบัผูใหบริการภายนอก
ในงานโลจิสติกส (Outsource Logistics Service) โดยองคกรจะเลือกดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
กิจกรรมหลัก (Core Business) เชน ดานการตลาด การผลิต ดานท่ีเกี่ยวของกับเทคนิคการวิจัยและ
พัฒนา การควบคุมคุณภาพ หรือกิจกรรมอื่นๆ ซ่ึงมีสาระสําคัญหรือเปนความลับขององคกร โดย
มอบหมายงานท่ีมีความสําคัญนอยกวา ไปใหกับผูใหบริการภายนอก ซ่ึงมีตนทุนในการดําเนินงาน
ท่ีต่ํากวา และมีประสิทธิภาพดีกวาท่ีบริษัท จะเปนผูดําเนินการดวยตนเอง การมอบหมายงานน้ี ยังมี
จุดประสงคหลักในการท่ีจะเปนการกระจายตนทุน (Cost Diversity) และการกระจายความเส่ียง 
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นอกจากนี้งานในสวนท่ีเกี่ยวของกับการกระจายสินคาจําเปนท่ีจะตองอาศัยเครือขาย ยิ่งระบบ
การคามีความซับซอนและเปนการคาระหวางประเทศภายใตการสงมองแบบมีขอกําหนดในการสง
มอบสินคา (Incoterm) ทําใหจําเปนตองมีเครือขายในการใหบริการระดับโลก ดังนั้นการเลือกใช
องคกรภายนอกจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการกระจายสินคา โดยอาศัยเครือขาย (Network) 
ของผูใหบริการท่ีเรียกวาผูใหบริการทางดานโลจิสติกส (Logistics Service Provider: LSP หรือ 
Outsource Logistics) ธนิต โสรัตน (2550) Gourdin (2006) กลาววาผูใหบริการโลจิสติกสไดกลาย
มาเปนสวนหนึ่งท่ีใหญในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศอเมริกาซ่ึงไมไดเพียงแตเพื่อควบคุม
ตนทุนอยางเดียวแตยังชวยในการบริการโลจิสติกสในการสรางความแตกตางในดานการตลาดท้ัง
ในประเทศและตางประเทศ 
 
2.8  ผูใหบริการดานโลจิสติกส 
 Lieb et al. (1993) ไดใหคําจํากัดความของผูใหบริการโลจิสติกส หมายถึงผูใหบริการ
ภายนอกบริษัทท่ีนําเสนอบริการบางกิจกรรม หรือทุกกิจกรรมของโลจิสติกสแกผูรับบริการ ธนิต 
โสรัตน (2548) ผูใหบริการโลจิสติกสหมายถึง ผูใหบริการภายนอกเปนกลุมของบุคคลหรือ
ผูประกอบการภายนอกซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานในงานหนึ่งงานใดซ่ึงมีความสามารถท่ีจะเขา
รับบทบาทการทํางานนั้นๆ ไดดีกวาองคกรจะดําเนนิการดวยตนเองภายใตสัญญาเพ่ือแลกเปล่ียนกับ
คาธรรมเนียมหรือผลประโยชนท่ีจะไดรับเปนการตอบแทน โดยผลลัพธท่ีไดจากการวาจางผูให
บริการภายนอก ควรจะดีกวาองคกรจะดําเนินการเอง ท้ังในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือ 
อีกนัยหนึ่งก็คือ การให ผูประกอบการท่ีใหบริการภายนอกรับงานท่ีมีความสําคัญนอยกวาไปทํา 
โดยองคการเลือกท่ีจะดําเนินงานเฉพาะงานท่ีมีความสําคัญและคุมคากวา การเลือกใชผูใหบริการ
ภายนอก เปนเร่ืองเกี่ยวของกับการจัดการความสมดุลของตนทุน เวลา กับเงินท่ีตองจาย โดยท่ัวไปผู
ใหบริการโลจิสติกส แบงออกเปน 4 ระดับ ดังแสดงในรูปภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 ระดับของผูใหบริการโลจิสติกส 
 
ท่ีมา: Gary R. Allen (2001) Third-Party Logistics Study: Results and Findings of the 2001 Sixth  
Annual Study 

 1)  ผูจัดหาบริการดานโลจิสติกส (Logistics Service Provider: LSP) หรือ (Asset Based 
Logistics: 2PL) ซ่ึงก็คือ การจัดการดานการปฎิบัติงานโลจิสติกสแบบด้ังเดิม เชน การขนสงและ
คลังสินคา บริษัทท่ีไมมียานพาหนะหรือคลังสินคาเปนของตนเอง หรือมีส่ิงอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานหรือโครงสรางพ้ืนฐาน เหตุผลหลักคือ เพื่อลดตนทุนหรือลดการลงทุนในการซ้ือ
สินทรัพย 

 2)  ผูใหบริการโลจิสติกสลําดับท่ี 3 (Third Party Logistics: 3PL/TPL หรือ Forwarding 
Logistics หรือ Contract Logistics) คือ กิจกรรมตางๆ ท่ีกระทําโดยผูใหบริการโลจิสติกสในนาม
ของผูสงของโดยประกอบดวยอยางนอยการบริการการจัดการและการปฏิบัติการทางดานการขนสง
และการจัดการสินคาคงคลัง Coyle, et al. (2003) ไดนิยามวา ผูใหบริการซ่ึงกระทํากิจกรรมท้ังหมด
หรือบางสวนของกิจกรรมโลจิสติกส รวบรวมหลากหลายบริการ อาทิเชน บริการดานการขนสง 
ดานคลังสินคา การกระจายสินคา บริการดานการเงิน นอกจากนี้ยังรวมไปถึง การจัดการ และการ
ใหทางออกในการแกไขปญหาทางดานซัพพลายเชน ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ (2550) ผูใหบริการ 
โลจิสติกสลําดับท่ี 3 หมายถึงผูทําธุรกิจโลจิสติกสเกี่ยวกับการรับจางบริหาร ควบคุม และจัดสง
สินคาใหแกบริษัทเดินเรือ โดยประกอบดวยกิจกรรมหลากหลายและบริการอยางครบวงจรซ่ึงตองมี
การเช่ือมโยงและรับชวงตอการขนสงในแตละโหมดขนสงสินคาจากตนทางจนถึงจุดหมาย
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ปลายทาง Lambert, et al (1998) ไดกลาวถึงผูใหบริการโลจิสติกสลําดับท่ี 3 ในดานท่ีเกี่ยวของกับ
การสนับสนุนหรือใหจัดเตรียม ทรัพยากร ความรู หรือสินทรัพยใหกับสมาชิกในระบบโซอุปทาน
 3) การบริหารจัดการโลจิสติกสอยางผูนํา (Lead Logistics Management: LLM) คือ 
แนวคิดท่ีมีการวิวัฒนาการของผูใหบริการโลจิสติกสลําดับท่ี 3 สําหรับการตอบสนองในดานการ
ใหบริการท่ีดีกวา ตรงตามความตองการของลูกคา และสามารถจัดการและบริหารงานโลจิสติกสท่ีมี
ความซับซอนไดมากกวา การความคุมและการแจงขอมูลในหวงโซอุปทาน ครอบคลุมไปถึงการ
ใหบริการดานเทคโนโลยี และการดานธุรกิจดวย 
 4)  รูปแบบการจัดการแบบรวมกัน (Joint Operation Model: JOM) คือ การใหบริการที่
มีความเช่ียวชาญการจัดการบริหารโซอุปทาน มีการกระจายความเส่ียง มีแนวทางการแกไขปญหา
หรือการปรับปรุงอยางลึกซ้ึง มีระบบเทคโนโลยีกาวหนา เปนการพัฒนาเพื่อรองรับตลาด หัวใจของ
ความสําเร็จในสวนนี้คือ เทคโนโลยีทางดานขาวสาร ขอมูลและระบบ  ธนิต โสรัตน (2550) การ
พัฒนาระบบโลจิสติกสไปสูข้ันตอนการปฏิบัติจริงในองคกรธุรกิจควรทําความเขาใจในบทบาท
และหนาท่ีของผูใหบริการโลจิสติกสในฐานะท่ีเปนกลไกในการขับเคล่ือนของกิจกรรมและ
กระบวนการตางๆทางโลจิสติกสใหมีการไหลล่ืนอยางมีประสิทธิภาพดังนั้นเหตุผลท่ีธุรกิจควร
ตัดสินใจใชผูใหบริการโลจิสติกส คือ 
     4.1) การพยากรณความตองการลวงหนา (Market Demand Forecasting) โดยอาศัย 
ผูใหบริการ(Logistics Service) ซ่ึงใหบริการลูกคาหลายราย ทําใหเห็นภาพของการเคล่ือนไหวของ
ตลาดไดดีกวา เนื่องจากใหบริการ กับธุรกิจจํานวนมากและหลากหลายประเภท  
          4.2) การประหยัดจากขอบขายงาน (Economies of Scope) ซ่ึงเกิดจากใหบริการของ 
ผูใหบริการโลจิสติกสภายนอกซ่ึงมีของเขตท่ีกวางไกล เปนเพ่ิมประสิทธิภาพตอการสงมอบสินคา 
    4.3)  การกระจายตนทุน (Cost Sharing) เปนการลดตนทุนรวมของธุรกิจ เนื่องจาก
เปนการกระจายภาระดานตนทุนใหกับผูใชบริการหลายราย โดยเฉพาะตนทุนในการเก็บรักษา
สินคา และการขนสง 
    4.4)  การเพิ่มประสิทธิภาพของการขนสง (Transport Efficiency) ท้ังในเง่ือนไขของ
ระยะทางและเวลาโดยอาศัยเครือขายโซอุปทาน   
  4.5) สภาพคลองทางการเงินท่ีดีกวา (Working Capital Flow) เนื่องจากมีการลดเงิน
ลงทุนใน ทรัพยสินถาวร (Fixed Asset) เชนการลดการลงทุนในการสรางคลังสินคา และอุปกรณใน
การเคล่ือนยาย    
   4.6) คุณคาแหงผูเช่ียวชาญ (Specialists Value) การใชบริการภายนอกจะทําใหได
ผูเช่ียวชาญเฉพาะงานในการใหบริการแกองคกร   

DPU



26 

     4.7) การใหบริการมีความยืดหยุน (Service Flexibility) สามารถเปล่ียนแปลงใน
ดานการใหบริการไดดีกวา  
  4.8) ประโยชนเชิงเวลา (Time Interest) เนื่องจากการใชบริการภายนอกไปทํางานท่ี
สําคัญนอยกวา ทําใหบริษัทสามารถจัดสรรทรัพยากรไปทํางานท่ีเปนงานหลักของบริษัทได 
  4.9) การผนึกกําลังทางธุรกิจ (Business Synergies) คือเกิดความรวมมือจากธุรกิจ
ตางๆ ท่ีหลากหลาย ทําใหการดําเนินธุรกิจเปนบูรณการ ซ่ึงก็เปนเปาหมายของการจัดการซัพพลาย
เชน 
    4.10) การสนองตอบตอความตองการท่ีหลากหลายของลูกคา (Multiple Needs 
Responsiveness) ไดดีกวาท่ีองคกรหรือบริษัทจะดําเนินการเองได เนื่องจากสามารถเพ่ิมจํานวนของ
ผูใหบริการไดตามความตองการและผูใหบริการ สามารถตอบสนองตอการบริการในรูปแบบตางๆ 
ตามความตองการขอลูกคาไดดีวา 
  การใหบริการดานโลจิสติกส 
 การใหบริการดานโลจิสติกส (Logistics Services) สามารถแบงออกไดเปนหลาย
ประเภท เพราะวาในปจจุบันยังไมมีกฎเกณฑเฉพาะท่ีจะมาแบงวาการใหบริการโลจิสติกสนั้นมีกี่
ประเภทในอุตสาหกรรมท่ีแตกตางกันก็จะมีระบบการจัดการดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนท่ี
แตกตางกัน Bask (2001) ไดแบงประเภทประเภทของบริการของผูใหบริการโลจิสติกส (Logistics 
services) ออกเปน 4 ประเภทดวยกัน คือ 
 1.  บริการแบบท่ัวไป (General Service ) 
 2.  บริการแบบงานประจําของ 3PL (Routine 3PL Service) 
 3.  บริการท่ีเปนมาตรฐานของ 3PL (Standard 3PL Service) 
 4. บริการตามความตองการของลูกคา (Customized 3PL Service) 
 ทุกวันนี้โดยเฉพาะในธุรกิจท่ีเต็มไปดวยขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี Outsourcing 
เปนตัวสําคัญท่ีชวยใหบริษัทประสบความสําเร็จมากข้ึน ดวยเหตุนี้ บริษัทโลจิสติกสหลายๆ แหงจึง
กอตัวข้ึน และประสบความสําเร็จอยางมากมาย ตัวอยางเชน Redwood System (RS) ซ่ึงเปนบริษัทท่ี
ใหบริการ 3PL แบบครบวงจร มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วกลายเปนผูนําในดานของการจัดการ
ดานโลจิสติกส เปนบริษัทท่ีใหบริการดานการจัดการโลจิสติกสอยางเต็มรูปแบบ ใหบริการดานการ
จัดสินคาคงคลัง และบริการเพ่ิมมูลคา การรวมมือกันของ RS และบริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญเปน
พิเศษในดานเทคโนโลยีของซอฟทแวร บริษัทหุนสวนเหลานี้เปนตัวผลักดันให RS กลายเปนผูนํา
ของตลาด 3PL อีกตัวอยางหน่ึงจาก “Joining a Global Network” ในป 2001 BOC Distribution 
Services (BOC) ไดจัดหาการใหบริการดานโลจิสติกสใหมๆ ท่ีเรียกวา Delivery Net Solution เพื่อ
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ควบคุมการปฏิบัติงานตลอดท้ังหวงโซอุปทาน อยางไรก็ตาม นวัตกรรมใหมในดาน Outsourcing 
Logistics ไมเพียงแตเปนส่ิงท่ีทําใหบริษัท Outsourcing ประสบความสําเร็จเทานั้น แตคุณภาพและ
ประสิทธิภาพจากการใหบริการโลจิสติกสก็เปนส่ิงท่ีบริษัทตองใหความสําคัญเชนกัน   
 Berglund et al. (1999) แบงการบริการโลจิสติกสออกเปน 2 ประเภท โลจิสติกสท่ีเพิ่ม
มูลคา และอีกประเภทคือบริการโลจิสติกสพื้นฐานลักษณะการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกส
สามารถจําแนกตามการใชบริการทางโลจิสติกสไดดังนี้ พงษชัย  อธิคมรัตนกุล (2549)  
      1) การบริการการขนสง (Outsource transportation) 
 2)  การจัดการคลังสินคา (Warehousing) 
 3)  การวางแผนดานโลจิสติกส (Logistics planning) 
 4)  การรวบรวมสินคาเพื่อขนสงทางเรือ (Shipment consolidation) 
 5)  การจัดการสินคาคงคลัง (Inventory management) 
 6)  การเดินพิธีการทางศุลกากร (Customs clearance/ VAT and duty processing) 
 7)  การจัดเก็บและการบรรจุ (Pick and pack) 
 8)  การสงขอมูลผานระบบ (Electronic Data Interchange, EDI) 
 9)  การนําเขา - สงออก (Import/Export) 
 10) การติดฉลาก (Labeling) 
 11) รับจัดการบรรจุหีบหอ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ (Packaging) 
 12)  การจัดการรับคืนสินคา (Returns/ reverse logistics) 
 13)  กระบวนการส่ังซ้ือ (Order processing) 
 14)  การเลือกสายเรือ ผูออกของ (Selection of carriers forwarders & customs brokers) 
 15)  การออกใบแจงหนี้ (Invoicing) 
 16)  การติดตามสินคา (Track and trace) 
 17)  การจัดการรถขนสงสินคา (Fleet management) 
 18)  การตรวจสอบและควบคุมสินคา (Inspection / quality control) 
 19)  การจัดการระบบสารสนเทศ (Information system management) 
 20)  รายงานการจัดการ (Management reports) 
 21)  กระบวนการจายชําระ (Payment processing) 
 22)  การออกแบบโซอุปทาน (Supply chain design) 
 23)  การบริการลูกคา (Customer service/ call center operations) 
 24) รับเปนท่ีปรึกษา (Consulting) 
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 25)  ครอสดอคกิ้ง (Cross-docking) 
 26)  การสงเสริมสนับสนุน (Promotional support) 
 27)  การเจรจาอัตราการขนสง (Freight bill payment / Freight rate negotiations 
 
2.9  การจัดการ Supply Chain Management (SCM) 
 เปนการลดตนทุนรวมโดยวิธี Cost Sharing คือ เฉล่ียตนทุนเทาท่ีใชจริง โดยลดตนทุน
คงท่ีใหมากท่ีสุด ซ่ึงตนทุนสวนเกินนี้จะถูกผลักไปใหผูใหบริการภายนอก ท่ีเรียกวา External 
Logistics & Supply Chain Provider Services หรือเรียกวา  Outsources โดยองคประกอบของ 
กิจกรรม โลจิสติกสหลักเกณฑท่ีใชในการตัดสินใจท่ีจะบริหารกิจกรรมโลจิสติกสดวยตนเองหรือ
วาจางบริษัทภายนอก มีเหตุผลดังนี้ 
 1.  การลดตนทุนโดยรวม (Total Cost Reduction)  
 2.  แบงงานใหผู ท่ีมีตนทุนในการดําเนินงานท่ีต่ํากวา และทํางานไดดีกวาไปทํา 
(Division of Labour)   
 3. การลดขอจํากัดดานภูมิประเทศ กฎหมาย และการเมืองและสังคม  
 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันและทํากําไรไดดีกวา  
 5. เพื่อท่ีจะไดนําทรัพยากรที่มีไปใชในงานท่ีมีความสําคัญกวา 
 ความสําเร็จของ Supply Chain จะมุงไปสูการลดตนทุนและความรวดเร็ว เพิ่มศักยภาพ
การแขงขัน ลดตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) ท่ีสูง ดังนั้นความสําเร็จจะอยูท่ีใหมีธุรกิจภายนอกรับงาน
ไปทํา โดยองคกรจะจายเงินเทาท่ีผลิตสินคาเพื่อขายไมใชผลิตเพื่อนําไปเปน Stock โดยทําให
คาใชจายดาน Supply Chain เปนคาใชจายผันแปร (Variable Cost) ใหมากท่ีสุด เพื่อท่ีจะขจัด
แรงงานสวนเกิน (Head Count Reduction) จํานวนมากหรือมีคลังสินคาขนาดใหญท่ีเต็มไปดวย
สินคาและวัตถุดิบ มีรถขนสงของตนเองจอดเรียงราย ซ่ึงท้ังหมดลวนแตเปนตนทุนท้ังส้ิน 
 Lomas (1997) ไดใหคํานิยามการ  Outsource หรือ  กิจกรรมทางดานผูใหบริการ 
Logistics ไววา“การเลือกสรรใหองคกรภายนอกมาดําเนินกิจกรรม Logistics บางสวนหรือท้ังหมด
ใหกับบริษัทภายใตสัญญาเพ่ือแลกเปล่ียนกับคาธรรมเนียม” โดยบริษัทท่ีเลือกใชบริการ Outsource 
ไดคํานึงถึงความจําเปนท่ีจะตัดคาใชจายดวยเทคโนโลยีทางดาน Logistics ซ่ึงมีการเติบโตท่ีมีความ
ซับซอน 
 สําหรับผูเขียนใหคําจํากัดความ “Outsources วาเปนกลุมของบุคคล หรือ ผูประกอบการ
ภายนอก ซ่ึงมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานในงานหนึ่งงานใด ซ่ึงมีความสามารถท่ีจะเขารับบทบาท
ทํางานน้ันไดดีกวาท่ีองคกรจะดําเนินการ ดวยตนเอง โดยมีผลลัพธท่ีดีกวาท้ังประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผล หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การใหผูประกอบการใหบริการภายนอกรับงานท่ีมีความสําคัญท่ี
นอยกวาไปทํา โดยองคกรเลือกท่ีจะดําเนินงานเฉพาะท่ีมีความสําคัญท่ีคุมคากวา”  
 2.9.1 การเลือกใชผูใหบริการภายนอก (Outsourcing Logistics) หรือ (Third Party Logistics: 
3PLs)  

 

 

 

 วัชรพล สุขโหตุ ไดกลาววา Outsource หรือ กิจกรรมทางดานผูใหบริการ Logistics ไว
วา “การเลือกสรรใหองคกรภายนอกมาดําเนินกิจกรรม Logistics บางสวนหรือท้ังหมดใหกับบริษัท
ภายใตสัญญาเพ่ือแลกเปล่ียนกับคาธรรมเนียม” โดยบริษัทท่ีเลือกใชบริการ Outsource ไดคํานึงถึง
ความจาเปนท่ีจะตัดคาใชจายดวยเทคโนโลยีทางดาน Logistics ซ่ึงมีการเติบโตท่ีมีความซับซอน 
 Outsourcing คือ การตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับ “ทํา” หรือ “ซ้ือ” สินคาหรือบริการ
สําหรับ Logistics Outsourcing ถาบริษัทหรือองคกรใดก็ตาม พิจารณาแลววาสามารถดําเนินงาน
ดานกิจกรรมโลจิสติกสไดถูกกวาการจางบริษัทภายนอกมาจัดการให บริษัทก็ควรท่ีจะดําเนินการ
เอง อยางไรก็ตาม ถาบริษัทดําเนินการดานโลจิสติกสแลวมีตนทุนแพงกวาการจางบริษัทจาก
ภายนอก บริษัทควรใชบริษัทภายนอก (Outsource) สวน Third Party Logistics Providers (3PLs) 
คือ ผูใหบริการกิจกรรมทางดานโลจิสติกส ไมวาจะเปนการขนสง คลังสินคา หรือการกระจาย
สินคาใหแกองคกรตางๆ Outsourcing Logistics คือ การตัดสินใจซ้ือบริการทางดานโลจิสติกสจาก
แหงภายนอกมากกวาท่ีจะมาดําเนินการดวยตนเอง Outsourcing Logistics คือ กระบวนการซึ่ง
องคกรอนุญาตใหบริษัทท่ีเช่ียวชาญจัดหาบริการใหกิจกรรมบางสวนแกบริษัท 
โดยท่ัวไป Logistics Outsourcing จะมีอยู 5 ระดับดวยกัน ดังนี้ 
 1. โลจิสติกสภายในองคกร  (In-house Logistics) หรือ  Insourcing logistics หรือ 
Reverse Outsourcing หมายถึง บริษัทมีการดําเนินการกิจกรรมโลจิสติกสโดยบริษัทเอง บริษัทมี
ยานพาหนะในการขนสง คลังสินคา เคร่ืองมือในการยกขนและอ่ืนๆ รวมถึงพนักงานในการ
ดําเนินงานดานโลจิสติกสเอง นี่เปนรูปแบบดั้งเดิมท่ีสามารถดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ถาบริษัทใหความสนใจและมีการเอาใจใส 
 2.  ผูจัดหาบริการดานโลจิสติกส (Logistics Service Provider; LSP) หรือ Asset-based 
Logistics (2PL) ซ่ึงก็คือ การจัดการดานการปฏิบัติงานโลจิสติกสแบบดั้งเดิม เชน การขนสงและ

ผูสง ผูใหบริการ ผูรับ 

บุคคลท่ี 1 บุคคลท่ี 3 บุคคลท่ี 2 
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คลังสินคา บริษัทท่ีไมมียานพาหนะหรือคลังสินคาเปนของตนเอง หรือมีส่ิงอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานหรือโครงสรางพื้นฐานไมเพียงพอ ก็อาจจะจาง LSP ในการจัดยานพาหนะ หรือ
บริการข้ันพื้นฐาน เหตุผลหลักๆคือ เพื่อลดตนทุนการซ้ือสินทรัพย 
 3.  ผูใหบริการโลจิสติกสลําดับท่ี 3 (Third Party Logistics Providers 3PL/TPL) หรือ 
Forwarding Logistics หรือ Contract Logistics, TPL ในแบบดั้งเดิม หมายถึง การใชองคกรภายนอก 
ในการปฏิบัติงานดานโลจิสติกส ซ่ึงอาจจะเปนการจัดหาการดําเนินการท้ังหมด หรือเลือกใชเฉพาะ
บางกิจกรรม อีกหนึ่งคําอธิบายของ 3PLs คือ กิจกรรมที่ถูกปฏิบัติใหลวงไปโดย Logistics Service 
Provider โดยเปนตัวแทนของผูสงสินคา (Shipper) อยางนอยประกอบดวยการจัดการในดานการ
ปฏิบัติการขนสง และคลังสินคาดวยสัญญาอยางนอย 1 ป 
 3PL อาจจะมีความหมายเดียวกับ Logistics Alliance หรือ Strategic Alliance ซ่ึงก็คือ 
ความสัมพันธท่ีใกลชิดกันระหวางบริษัท และผูจัดหารบริหารโลจิสติกส ไมเพียงแตดานการ
ปฏิบัติงานดานกิจกรรมโลจิสติกสเทานั้น แตยังเนนย้ําถึงการใชขอมูล ซ่ึงสวนใหญจะเปนสัญญา
ระยะยาว ความรวมมือกันระหวาง 2 คน หรือมากกวาในความพยายามท่ีแบงปนขอมูล และความ
เส่ียง ผลประโยชน ความเชื่อถือ ตลอดจนปรับปรุงกลยุทธในการวางแผนตางๆ โดยท่ี Logistics 
Alliance และ Strategic Alliance อาจจะมีขอแตกตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้น 
 4.  ผูใหบริการโลจิสติกสลําดับท่ี 4 (Fourth Party Logistics: 4PL/FPL) หรือ Supply 
Chain Logistics หรือ Lead Logistics Provider (LLP) FPL คือ แนวคิดท่ีมีวิวัฒนาการของ 3PL 
สําหรับการตอบสนองในดานการใหบริการที่ดีกวา ตรงตามความตองการของลูกคา และมีความ
ยืดหยุนมากกวา FPL สามารถจัดการและบริหารงานโลจิสติกสท่ีมีความซับซอนไดมากกวา รวมถึง
ทรัพยากร การควบคุมและการแจงขอมูลในหวงโซอุปทาน และการปฏิบัติงานดานโครงสรางดวย
หนาท่ีและการรวมการปฏิบัติงาน 4PL ถูกทําใหสอดคลองและถูกพัฒนามาจาก 3PL โดยการทําให
ครอบคลุมในชอบขายงานท่ีกวาง รวมไปถึงหนาท่ีของ 3PL การใหบริการดานเทคโนโลยี และการ
จัดการดานธุรกิจดวย  
 5.  ผูใหบริการโลจิสติกสลําดับท่ี 5 (Fifth Party Logistics: 5PL) คือ Logistics Provider 
ท่ีเปนผูวางแผน จัดต้ัง และดําเนินการแกปญหาเกี่ยวกับโลจิสติกสใหแกลูกคาโดยเฉพาะเก่ียวกับ
ระบบขอมูล โดยการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมซ่ึงจะเปนบริการที่เนนท่ีระดับแนวคิด และยังพัฒนา
เพื่อรองรับตลาด E-business ท้ัง 3PL และ 4PL บริหารทุกฝายในหวงโซอุปทานบน E-Commerce 
หัวใจของความสําเร็จในสวนนี้คือ เทคโนโลยีทางดานขาวสารขอมูลและระบบ 
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 2.9.2 บทบาทของผูใหบริการภายนอก (External Logistics Service) 
  ในปจจุบันพบวาธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จนั้นกวา 70-75% ไดใชผูใหบริการภายนอก 
หรือ Outsource เปนผูใหบริการในงานท่ีเกี่ยวกับโลจิสติกส และซัพพลายเชน โดยเคล็ดลับท่ีสําคัญ
ในการใช Outsources นี้จะอยูท่ีจะตองมี ปฏิสัมพันธแบบหุนสวนธุรกิจ (Business Partnership) โดย
ตางจะมีสวนรวมในการกระจายความเส่ียง (Shared Risk) ท่ีเกิดจากความแปรผันของตนทุน และมี
สวนรับจากผลกําไรท่ีจะไดจากการทําธุรกิจรวมกัน (Business Reward) 
  เหตุผลท่ีผูบริหารควรตัดสินใจใช Outsources  ในการดําเนินกิจกรรม Logistics & 
Supply Chain 
 1. ทําใหรูความตองการของตลาดไดลวงหนา โดยอาศัยผูใหบริการ Logistics ซ่ึงสัมผัส 
ลูกคาอยางใกลชิด และเห็นภาพของการเคล่ือนไหวของตลาดไดดีกวา เนื่องจากใหบริการกับธุรกิจ
หลายราย สามารถนําขอมูลท่ีไดจาก Outsources มาวิเคราะหในการคาดคะเนยอดขายไดแมนยํากวา 
 2. ทําให มีการบริหารจัดการแบบเครือขาย  (Network) เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอการสนองตอบความตองการของลูกคาท่ีหลากหลาย   
 3. ลดตนทุนในการเก็บรักษาสินคา โดยใชการจัดการแบบสต็อกเปนศูนย (Zero 
Stock)  
 4. มีสภาพคลองทางการเงิน (Cash Flow Improvement) เนื่องจากมีการลดเงินลงทุนใน 
Fixed Asset คือ ทรัพยสินถาวร โดยการใชบริการของ Logistics Provider หรือ Outsource เชนการ
ลงทุนในการสรางคลังสินคาและอุปกรณในการเคล่ือนยายสินคาและพาหนะ ในการขนสงทําใหมี
เงินสดในมือสามารถนําไปใชในกิจกรรมท่ีมีความจําเปน เชน ในการลงทุนเกี่ยวกับการผลิตเพิ่ม 
Productivity  
 5. ลดตนทุนเกี่ยวกับคน (Reduction in Labour Cost) โดยใชคนเพียงเทาท่ีจําเปน ไม
เปนภาระกับกิจการ เนื่องจาก Outsource จะมีการใชจายดานคาแรงท่ีต่ํากวา  
 6. ลดตนทุนดานการขนสง ทําใหมีประสิทธิภาพในการจัดสงสินคาและการจัดสงเปน
แบบ Just In Time  
 7. มีความยืดหยุนเปล่ียนแปลงไดดีกวา (More Flexibility) หาก Outsources ไมสามารถ 
ดําเนินไดอยางมีประสิทธิภาพก็สามารถเปล่ียนได ซ่ึงหากทําเองก็จะตองใชเวลามากกวาในการ
ปรับปรุงงาน  
 8. การใช Outsources จะทําใหไดผูเช่ียวชาญเฉพาะงานในการใหบริการแกองคกร 
และเปนผูเช่ียวชาญในระดับ Best -In- Class และใหการบริการและทํางานไดดีกวา เพราะมีการ
แขงขันกันเพื่อความอยูรอดในระหวาง Outsources  
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 9. ทําใหมีการผนึกกําลังทางธุรกิจ (Business Synergies) หรือ เรียกวา Multi-Business 
Co-Operation คือ เกิดความรวมมือจากธุรกิจตางๆ ท่ีหลากหลาย โดยมารวมมือการทํางานโดยมี
เปาหมายเดียวทําใหการดําเนินธุรกิจเปนบูรณาการ ซ่ึงก็เปนเปาหมายของ Supply Chain ซ่ึงก็คือ
หวงโซของอุปทานใหสอดคลองรายรอบลูกคา ท่ีเรียกวา Customer Center ซ่ึงทําใหคูแขง ซ่ึง
ดําเนินกิจกรรมในอาณาบริเวณเดียวกันไมสามารถท่ีจะมีชองวางท่ีจะเขามา แขงขันกับองคกรท่ีมี
การจัดการ โดยใช Outsources ท่ีมีคุณภาพ 
 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการใชผูใหบริการภายนอก (Third Party Logistics Service 
Provider) 
 1. Gain Output ไดผลลัพธท่ีดีกวา และคุมคากวาท่ีจะทําเอง  
 2. Synergy Value เปนการผนึกกําลังทางความรวมมือทางธุรกิจ สรางคุณคาทาง
การตลาด กอใหเกิด Value Added ท่ีเกี่ยวกับความรวมมือ ใน Collaborative Outsource ใน
กระบวนการ Supply Chain  
 3. Total Cost Reduction ลดตนทุนรวมของกิจกรรม  
 4. Time Interest ไดรับประโยชนจากการใชเวลาท่ีเหลือไปในภารกิจท่ีสําคัญกวา เชน 
การเพิ่ม Market Share , การ Research & Development  
 5. Cash Flow ทําใหมีกระแสเงินสดหมุนเวียนมากข้ึน เนื่องจากไมตองไปลงทุน
เกี่ยวกับ Fixed Asset ท่ีเกี่ยวของกับ Logistics และ Supply Chain ทําใหเพ่ิม ประสิทธิภาพของ
เงินทุนหมุนเวียน มีผลตอ Return of Equity ทําใหธุรกิจมีสภาพคลองทางการเงิน  
 6. Price Relative สามารถใชยุทธศาสตรดานราคาในการเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 
เนื่องจากสามารถกําหนดงบประมาณและคาใชจายไดแมนยํา  
 7.  Core Competent เพิ่มขีดความสามารถท่ีเหนือกวาคูแขงในการใชหวงโซ วงแหวน
ของการจัดการ Supply Chain โดยใชกลยุทธ “ลูกคาเปนศูนยกลาง” ท่ีเรียกวา Customer Center 
 8. Sales Increase เปนการเพ่ิมยอดขาย ซ่ึงเกิดจากความมีศักยภาพในการแขงขัน 
(Competitiveness)  
 9. Profit / Gain Increase การเพิ่มข้ึนของผลกําไรจากการดําเนินงาน 
 ขอดีของการใช Outsourcing 
 1. การลดตนทุน (Cost Reduction) 
 การชวยลดตนทุน คือ ผลประโยชนประการแรกท่ีองคกรจะไดรับจากการใชบริการ 
Outsourcing กิจกรรม Outsourcing Logistics สามารถชวยลดตนทุนในการปฏิบัติงาน ตนทุนสินคา
คงคลัง ตนทุนดานการขนสง รอบระยะเวลาการส่ังซ้ือ เปนตน องคกรท่ีมีการใช Outsourcing จะ
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สามารถประหยัดตนทุนได เนื่องจากบริษัท Outsourcing จะมีส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอและ
ทันสมัยสําหรับการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นแลว บริษัท Outsourcing ยังสามารถกอใหเกิดการ
ประหยัดตอขนาดไดโดยการปฏิบัติงาน Outsourcing ใหกับบริษัทอ่ืนๆ ไปพรอมๆ กัน องคกรท่ีมี
การ Outsourcing สามารถประหยัดตนทุนโลจิสติกสไดโดยเฉล่ีย 9% จากการใช Outsourcing  
ตัวอยางเชน บริษัท Laura Ashley (LA) ไดใหบริษัท FedEx จัดการงานดานโลจิสติกสใหกับบริษัท 
ในปแรก FedEx ชวยประหยัดตนทุนใหกับ LA ไดถึง 3 ลานเหรียญ และลดตนทุนดานโลจิสติกส
ใหกับ LA ประมาณ 10-20% 
 2. การปรับปรุงดานการบริการและเทคโนโลยี 
 บางคร้ังคุณภาพของการปฏิบัติงานดานโลจิสติกสคือเหตุผลในการใช Outsourcing 
เพราะวาบางบริษัทไมสามารถจัดหาการบริการท่ีเหมาะสม หรือไมสามารถปรับปรุง บริการใหกับ
ลูกคาได โดยเฉพาะอยางยิ่ง 4PL เปนการกอกําเนิดของการจัดการท่ีดีกวาในหวงโซอุปทาน และ
ระบบขอมูลสารสนเทศ ปจจุบัน 3PL และ 4PL สามารถจัดหาบริการท่ีหลากหลายได ตั้งแตการ
จัดการแรงงานในคลังสินคาไปจนถึงการควบคุมการขนสง สินคาดวยดาวเทียม 
 กรณีตัวอยาง บริษัท Exel ไดมีพัฒนาใหสามารถประยุกตใช E-Business สําหรับระบบ 
SAPR3 ของบริษัทฮิตาชิ เพื่อใหลูกคาในยุโรปของฮิตาชิสามารถรับสินคาไดโดยตรงจากโรงงาน 
อีกตัวอยางคือ การจัดการงานดานโลจิสติกสของบริษัท Menlo Logistics สําหรับ Sears และมีการ
ประกันการปรับปรุงคุณภาพโดยการทําขอตกลงท่ีจะมีการเจรจาตอรองเกี่ยวกับสัญญากันใหม 
ทุกๆป 
 3. ความยืดหยุนของกลยุทธ (Strategic Flexibility) 
 ความยืดหยุนพลิกแพลงไดของกลยุทธคือ  ผลประโยชน ท่ีบางบริษัทมองเห็น 
Outsourcing Logistics อาจจะเพ่ิมความชํานาญดานหวงโซอุปทานของท้ังผูจัดหาบริการ (Services 
Provider) และผูรับบริการ (Services Receiver) ผูรับรับบริการจะไดเรียนรูวาควรจะปฏิบัติงาน 
โลจิสติกสอยางไร ในขณะท่ีผูจัดหาบริการจะเรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติท่ีแตกตางกันของแตละธุรกิจ
เพื่อรองรับบริษัทท่ีอาจจะมาเปนลูกคาในอนาคต นอกจากนั้น Outsourcing ยังมีการพัฒนาปรับปรุง
เพ่ือใหการติดตอส่ือสารระหวางผูผลิตและผูซ้ือมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นแลวผูจัดหา
บริการโลจิสติกสยังมีการพัฒนาการบริการใหมีความยืดหยุนมากข้ึน เพ่ือรองรับความตองการท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยูเสมอของลูกคา 
 4. การลงทุนข้ันพื้นฐาน (Capital Investment) 
 องคกรสามารถประหยัดตนทุนดานการลงทุนข้ันพื้นฐานได  เนื่องจากบริษัท 
Outsourcing คอนขางจะเปดกวางและกลาท่ีจะลงทุนในดานคาใชจายท่ีเกี่ยวกับการซ้ือส่ิงอํานวย
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ความสะดวก หรือเทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงดานการบํารุงรักษาสินทรัพยของบริษัทท่ีเกี่ยวของกับ
การใหบริการโลจิสติกส ในบางสถานการณท่ีแรงงานมีจํานวนจํากัดไมสามารถแยงไปปฏิบัติงาน
ในกรณีท่ีเปนงานเรงดวนได ทางแกไขทางหนึ่งก็คือ การเพิ่มจํานวนแรงงานใหมากข้ึน ซ่ึงใน
บางคร้ังแรงงานท่ีองคกรตองการนั้นอาจจะเปนแรงงานช่ัวคราวแตบริษัทจาํเปนตองฝกแรงงานใหม
เหลานั้นใหเขาใจเนื้องาน ซ่ึงทําใหตองแบกรับตนทุนคงที่ท่ีสูงข้ึน และในบางคร้ังบริษัทตองการ
อุปกรณในการดําเนินงานท่ีมีลักษณะเฉพาะท่ีจําเปนจะตองใชสําหรับงานบางงานท่ีสําคัญ แต
อุปกรณเหลานั้นเปนส่ิงท่ียากแกการใชงาน ดังนั้น Outsourcing Logistics คือ คําตอบท่ีดีท่ีสุดท่ี
สามารถครอบคลุมปญหาเร่ืองงบประมาณท่ีมีจํากัดขององคกร รวมถึงการไดรับบริการที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังท่ีกลาวขางตน การที่จะลงทุนดานการติดต้ังระบบขอมูลใหม หรือ Upgrade ระบบท่ี
มีอยูแลวขององคกรแตละท่ีนั้น เปนเร่ืองท่ีมีความเปนไปไดยาก ดังนั้น Outsourcing จึงเปนทางเลือก 
หนึ่งท่ีจะสามารถแกปญหาเหลานั้นได 
 5. Core Competency 
 คือ ผลประโยชนอีกประการหนึ่งท่ีองคกรจะไดรับจากการใชบริการ Outsourcing 
Logistics สําหรับองคกรท่ีเปนผูผลิต ผูคาปลีก และผูกระจายสินคา ธุรกิจหลักขององคกรเหลานี้ คือ 
การผลิตและขายสินคา องคกรท่ีมีบทบาทเปนลูกคาจะรูวาโลจิสติกสเปนตัวเพิ่มมูลคาของสินคา 
และเปนกิจกรรมท่ีเปนขอไดเปรียบทางการแขงขัน ดังนั้น การใชบริการจากบริษัทท่ีใหบริการเฉพาะ 
Core Business องคกรจะอนุญาตใหบริษัทท่ีเขามาปฏิบัติงานใหมุงเนนไปท่ี Core Competency ของ
องคกร 
  6. การใชทรัพยากรรวมกันและการลดความเส่ียง (Sharing and Reducing Risk) 
 การใชทรัพยากรรวมกันและการลดความเส่ียงก็เปนขอดีของ Outsourcing Logistics 
ดวยเชนกัน บริษัท Outsourcing สามารถชวยถายโอน, หลีกเล่ียง และกําจัดความเส่ียงใหกับองคกร 
เพราะวาผูบริการโลจิสติกสเปนผูชํานาญการ ดังนั้น จึงมีประสบการณในการประเมินความไม
แนนอน และเหตุการณท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโลจิสติกส รวมถึงมีอุปกรณและส่ิง
อํานวยความสะดวกเพียงพอท่ีจะทําใหกระบวนการโลจิสติกสและหวงโซอุปทานดําเนินตอไปได
อยางมีประสิทธิภาพ ผูใหบริการจะตองบริหารงานโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพใหไดภายใต
ตนทุนท่ีองคกรจํากัดไวให ถาการใหบริการลมเหลว ช่ือเสียงของผูใหบริการที่มีอยูในตลาด  
โลจิสติกสจะกลายเปนลบทันที และจะทําใหบริษัท Outsourcing เสียโอกาสและไดรับการตําหนิ
จากลูกคา 
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 อยางไรก็ตาม EKOL Logistics เช่ือวา ผูใหบริการ 3PL จะไดรับความเส่ียงในสัดสวนท่ี
เหมาะสมกับคุณภาพของบริการท่ีรับผิดชอบ ขณะท่ีผูใหบริการ 4PL จะไมไดรับความเส่ียงใดๆ 
โดยตรง 4PL จะถายโอนความรับผิดชอบไปยัง 3PL บางรายในทันที 4PL จะมีการใชทรัพยากร
รวมกัน กับ 3PL ตั้งแตเร่ิมแรก และมีความรับผิดชอบสําหรับการเพ่ิมความเส่ียงเกี่ยวกับการผูกพัน
ของสัญญาโดยการเปนคนกลางเทานั้น 
 ขอเสียของการใช Outsourcing  
 ถึงแมวา Outsourcing Logistics Services จะทําใหเกิดขอดีแกองคกรเปนจาํนวนมาก แต
ก็ยังมีขอเสียบางประการเกิดข้ึนในการดําเนินการของ Outsourcing  
 1. สูญเสียการควบคุมตลอดท้ังหวงโซอุปทาน (Loss of control over the Supply Chin) 
 ถาระดับการสูญเสียความควบคุมเปนเพียงระดับเล็กๆ ความเปนไปไดของการสูญเสีย
อํานาจในการตัดสินใจจะนอยมาก องคกรจะไดรับความเส่ียงจากการใช Logistics Provider และ
สูญเสียการควบคุมตลอดท้ังกิจกรรมโลจิสติกสและกระบวนการดําเนินงาน เม่ือกิจกรรมโลจิสติกส
ถูกดําเนินการโดย Provider เชน 3PL 4PL (Taliapietra 1999) ถาเกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติ 
งานโลจิสติกส องคกรจะไดรับผลกระทบโดยตรง แตองคกรจะไมสามารถแกปญหาไดเพราะวา
องคกรไดมีการจัดสรรหนาท่ีทางดานโลจิสติกสใหกับ Logistics Provider เปนผูดําเนินการแทน
แลว 
  2. การประเมินดานตนทุน (Cost Awareness) 
 นับวาเปนการยากพอสมควรในการท่ีองคกรจะประเมินตนทุนของกระบวนการ 
Outsourcing เพราะแมแตบริษัท Outsourcing เองก็ยังมีการประเมินตนทุนท่ีต่ํากวา ตนทุนในการ
ปฏิบัติจริง บอยครั้งท่ีบริษัทตองเขาใจเกี่ยวกับ Set up Cost การวิจัยและกระบวนการการคัดเลือก 
ตนทุนการเสียเวลา (Time-Consuming Cost) ตนทุนท่ีถูกซอนอยูเหลานี้ควรที่จะถูกนํามาพิจารณา
และเปรียบเทียบกับกําไรและการลดตนทุนลงกอนท่ีจะเร่ิมทําการ Outsourcing  
 3. ขาดการปรับปรุงแกไขและความสามารถในวิธีการใหมๆ (Lack of Improvement 
and Innovative Ability) 
 ความสามารถในการสรางหรือดําเนินการวิธีการใหมๆ เกี่ยวกับทางดานโลจิสติกสใน
องคกรอาจจะลดลง เพราะขาดทักษะทางดานโลจิสติกส เนื่องจากมีการถายโอนการปฏิบัติงาน 
ไปยัง 3PL ในชวงระยะเวลาของการทําสัญญา Logistics Provider จะสนใจท่ีตนทุนเปนสวนใหญ
แทนท่ีจะมุงไปท่ีการสรางสรรคการปฏิบัติงาน ดังนั้น Logistics Provider คอนขางใหความสําคัญ
ในดานการปรับปรุงจํานวนของตนทุนมากกวาการพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังหมด 
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 4. ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Issues) 
 โดยปกติแลวการ Outsourcing บอกเปนนัยไดถึงการ Reorganization ของการทํางาน
และบางคร้ังอาจจะไมไดรับการยอมรับจากฝายบริหาร และพนักงานขององคกรเองจะมองวา 
Logistics Provider เชน 3PL หรือ 4PL เปนตัวแทรกแซง ดังนั้น บริษัทท่ีทําสัญญาควรจะมีการ
ฝกอบรมใหความรู และชวยเหลือพนักงานในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหมๆ รวมถึงกล
ยุทธทางธุรกิจ และวิธีการใหมๆของบริษัท 
 ในป ค.ศ. 1994 ส่ิงท่ีนํามาเกี่ยวของ และเปนปจจัยสําคัญในกระบวนการคัดสรรบริษัท 
3PL คือ ระดับและคุณภาพของการบริการ การสัมภาษณลูกคานั้นจะเปนตัวชวยในการจําแนกปจจัย
ดานคุณภาพและบริการดวย เปรียบเสมือนวา เปนปจจัยท่ีชวยในการตัดสินใจเพ่ือทําการคัดสรร 
Logistics Provider 
 หลายบริษัทไดรับการสอบถามเพื่อวัดลําดับความสําคัญของการเลือกปจจัยท่ีมีผลตอ
การดําเนินงานโดยการใหคะแนนระดับ 1-7 เรียงลําดับความสําคัญจากนอยไปหามาก และพบวา 
ราคาของการบริการถูกจัดใหอยูในลําดับท่ี 11 ในขณะท่ีคุณภาพของการบริการกลับอยูในลําดับท่ี 1 
ปจจัยอันดับตนๆ สวนใหญแลวเกี่ยวของกับคุณภาพของการบริการ ความนาเช่ือถือ (Reliability) 
จะตามมาเปนลําดับสอง การตรงตอเวลาเปนลําดับสาม และการติดตอประสานงานท่ีดีมาเปนลําดับส่ี  
บริษัทท่ีไดรับสัมภาษณสวนใหญแลวจะกลาววา ราคาไมใชส่ิงสําคัญเทากับการบริการท่ียอดเยี่ยม 
ในความเปนจริง 3PLs หลายๆ บริษัทกวาวา ไมบอยนักท่ีลูกคาจะเลิกใชบริการดวยเหตุผลดานราคา 
ถามีการใหบริการท่ีเปนรูปแบบท่ีแนนอน ถึงแมวา ลูกคาจะนําราคาเขามาเปนสวนหน่ึงในการ
เจรจาตอรองอยูเสมอก็ตาม 
 ในป ค.ศ. 1999 ไดทําการศึกษาอีกคร้ัง และพบวา ปจจัยสามอันดับแรกท่ีมีผลตอการ
เลือก Logistics Outsourcing จะเกี่ยวของกับการบริการ อยางไรก็ตาม ราคาถูกเล่ือนข้ึนจากลําดับท่ี 
11 มาอยูลําดับท่ี 4 โดยบริษัท 3PL เองก็ยอมรับวาคุณภาพการบริการยังคงมีความสําคัญมากกวา
ราคา 
 ในป ค.ศ. 2003 ราคากลายมาเปนปจจัยท่ีสําคัญม่ีสุดในการเลือกใช 3PL ทุกบริษัทท่ีถูก
สัมภาษณเช่ือวา ไมมีปจจัยอ่ืนใดท่ีจะมีความสําคัญเทากับราคาของการบริการเม่ือมีการตัดสินใจท่ี
จะเลือกใช 3PL  
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ตารางท่ี 2-1 3PL Selection Factors  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา:  Business Briefing: Global Purchasing & Supply Chain  Strategies, 2004 
  
 ปจจัยตัวแรกคือ คุณภาพการบริการระดับสูงเปนปจจยัท่ีลูกคาคาดหวัง สันนิษฐานไดวา 
บริษัท 3PL จะตองสามารถใหบริการท่ีมีขอผิดพลาดนอยท่ีสุด ลูกคาไมสนใจท่ีจะทําการฝกอบรม 
3PL ใหสามารถรองรับการทํางานขององคกรได แตมีความตองการที่จะไดบริษัท 3PL ท่ีมีทักษะใน
การจัดการ มีความสามารถในการริเร่ิมโครงการ และสามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางดี หรือดีกวาท่ี
พนักงานของบริษัททําเองและมาปฏิบัติงานตรงนี้แทน 
 ปจจัยสําคัญอีกตัวหนึ่งท่ีเปนตัวขับท่ีเนนย้ําใหปจจัยทางดานราคามีความสําคัญมากข้ึน 
คือ การบีบราคาเพ่ือใหตนทุนในบริษัทของลูกคาลดลง ดูเหมือนลูกคาตองการจะลดตนทุนลงให
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คงท่ี โดยท่ีไมมีความสนใจเกี่ยวกับการบริการท่ีแทจริงท่ีองคกรของตนกําลังไดรับ นั่นเปนเพราะวา 
เม่ือ 10 ปกอน บริษัทเกือบท้ังหมดท่ีมีการใช Outsourcing ในคร้ังแรกบริษัทไมคํานึงถึงราคาเทากับ
การบริการ จากนั้น เม่ือความสัมพันธกับ 3PL เจริญเติบโตเต็มท่ีบริษัทเหลานั้นจะมีความตองการ
ท่ีมากข้ึนเกี่ยวกับตนทุนของการใหบริการ ในความเปนจริงทุกวันนี้ลูกคาหลายๆ รายจะทึกทักเอา
วา ตนทุนของการบริการโลจิสติกสจะลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะท่ีคุณภาพและจํานวนของบริการ
ท่ีไดรับจะเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเชนกัน 
 ปจจัยพื้นฐานในหลายๆ ปจจัยของการตัดสินใจเลือกใช คือ ลักษณะท่ียืดหยุนได และ
การนําวิธีการใหมๆ เขามาใช ลูกคาคาดหวังวาผูใหบริการจะสามารถทําไดมากกวาแคการเก็บวัสดุ
คงคลัง หรือ การเคล่ือนยายขนสงสินคา ลูกคาเหลานี้หลายๆ รายจะทุงความสนใจไปที่งานหรือ
ความสามารถหลักของบริษัท การ Re-Engineering และหนาท่ีของ Outsourcing จะตกไปอยูขางนอก
ของงานหลักเหลานั้น นี่สามารถหมายความไดวาผูใหบริการจะถูกถามถึงการพัฒนาความสามารถ 
ในการใหบริการตางๆ 3PL หลายๆ บริษัทรวมถึงบริษัทท่ีทําการศึกษามีความเต็มใจท่ีจะทํางาน
แกปญหาท่ีลูกคาตองการ เพื่อเปนการพัฒนาและรักษาลูกคาเอาไว ความสามารถในการจัดการ
แกปญหาท่ีลูกคาไมสามารถจัดการไดเปนตัวสรางโอกาสสําหรับผูใหบริการ บริษัท 3PL สวนใหญ
จะเต็มใจท่ีจะใหบริการตามความตองการของลูกคาแตละรายและทุกๆบริษัท แตส่ิงท่ีชัดเจนท่ีสุด 
คือ ความยืดหยุนซ่ึงบริษัท 3PL ถือวาเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด 
 ปจจัยอีกตัวหนึ่งในการเลือกใช 3PL คือ ความสนใจในธุรกิจของลูกคา บริษัท 3PL ราย
หนึ่งกลาววา 3PL จะมุงความสนใจไปที่ส่ิงท่ีเกี่ยวของและความสนใจของลูกคา แมวาลูกคาจะไม
สามารถบอกไดอยางชัดเจนวาอะไรคือส่ิงท่ีเกี่ยวของหรือส่ิงท่ีพวกเขาสนใจ บริษัท 3PL ตองแสดง
ใหลูกคาเห็นวา บริษัทเต็มใจท่ีจะมอบทรัพยากรและเวลา เพื่อการพัฒนารูปแบบการบริการท่ี
ผิดปกติและผิดธรรมดาใหแกลูกคา ซ่ึงนี่คือส่ิงท่ีเพิ่มความนาเช่ือถือของทฤษฏีท่ีวาลูกคาหลายๆ
ระดับใน ปจจุบันตองมีการศึกษากอนท่ีพวกเขาจะซ้ือบริการไมวาจะเปนบริการระดับพื้นฐาน หรือ
แมแตการเลือกใชบริการเพิ่มเติมก็ตาม 
 ช่ือเสียงก็เปนอีกปจจัยท่ีหลายๆองคกรใหความเช่ือถือ และไววางใจในการท่ีจะเลือกใช
บริษัท 3PLs และบอยคร้ังท่ีบริษัท 3PLs ท่ีมีทีมบริหารและทีมปฏิบัติงานท่ีเขมแข็งจะไดรับความ
ไววางใจในการเลือกใชบริการจากลูกคา 
 สถานท่ีเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการตัดสินใจเลือกใชบริการ ลูกคาเลือกจุดกระจาย
สินคาจากความสามารถท่ีจะเขาไปถึงตลาดกลุมเปาหมาย อยางไรก็ตามผูปฏิบัติหารหลายรายเต็มใจ
ท่ีจะยายสัญญาการปฏิบัติงานไปยังสถานท่ีท่ีลูกคารายใหญตองการ และยังมีการใชบริการจุดนี้มา
เปนตัวพัฒนาเพิ่มเติมในธุรกิจดวย 
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 อีกปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจในการเลือกใชบริษัท 3PL คือ ความเช่ียวชาญ
และประสิทธิภาพของระบบ ลูกคาบางรายสนใจในดานขอมูลท่ีสามารถหาไดหรือขอมูลท่ีจะไดรับ
เกี่ยวกับสถานท่ีและสภาพของตัวสินคามากกวา ดังนั้น Suppliers ท่ีสามารถเช่ือมโยงขอมูลกับ
ลูกคาไดดีท่ีสุดจะไดเปรียบคูแขงอยางเห็นไดชัด 
 ดังท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา มีปจจัยหลายๆปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการ
เลือกใชบริการ 3PL แตในการที่จะทราบไดวา ปจจัยใดท่ีเปนปจจัยสําคัญและมีผลตอการเลือก
หรือไมเลือกของลูกคา ดังนั้น การจําลองพฤติกรรมการเลือกใชบริการ 3PL จึงถูกนํามาใชบริการ
วิเคราะห เพื่อหาระดับความสําคัญของปจจัยแตละตัววาปจจัยตัวใดมีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด 
โดยวิธีท่ีจะนํามาใชในการจําลองในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ เทคนิค Logistic Regression Analysis เพื่อ
ใชในการวิเคราะหหาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของลูกคามากท่ีสุด เนื่องจากเทคนิค Logistic  
Regression Analysis จะมีความยืดหยุนคอนขางมากกวาวิธีอ่ืนๆ วิธีการวิเคราะหสามารถเขาใจได
ไมยาก และยังสามารถทํานายคาความนาจะเปนของการเกิดเหตุการณไดอีกดวย 
 สาเหตุท่ีการนํา Outsource มาใชในองคกรไมประสบความสําเร็จ 
 1. ผูบริหารองคกรขาดความเขาใจในการเลือกสรร Outsources ท่ีมีความสามารถหรือ
ประสบการณในงาน  
 2. ขาดความต้ังใจจริงท่ีจะนํา Outsources มาใชในองคกร เพราะถือวาเปนการบ่ันฐาน
อํานาจ เนื่องจากยังมีผูบริหารบางคนชอบท่ีจะมีพนักงานจํานวนมากเปนผูใตบังคับบัญชาคือ ยังติดยึด
และชอบอํานาจท่ีจะปกครองลูกนองโดยตรงมากกวาท่ีจะใช Outsource  
 3. องคกรยังขาดความเขาใจในการบริหาร งานและทํางานกับ Outsources ในฐานะ 
“หุนสวนทางธุรกิจ” หรือ Business Partner ไมใชในฐานะคูแขงทางการคาหรือ “แพะรับบาป” คือ
อะไร ก็โทษแต Outsources และมีไวเรียกรองหรือชดใชคาเสียหาย 
 4. พนักงานมีการตอตานการใช Outsources เนื่องจากมองวาเปนคูแขงในการทํางาน 
ตัวเองจะตองเกงกวา Outsources หรือมองวา Outsources จะเปนภัยคุกคามตอการตกงาน การเสีย
ผลประโยชนสวนตัวของพนักงานในองคกร เนื่องจากมีการนํา Outsources มาใช จึงมีการกล่ันแกลง  
เพื่อใหทํางานไมไดหรือเรียกรองผลประโยชนจาก Outsources 
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2.10  แนวความคิดเร่ืองทฤษฎีการบริหารความสัมพันธลูกคา CRM: Customer Relationship 
Management  
       2.10.1 หลักการการบริหารความสัมพันธลูกคา 
 การสรางความสัมพันธกับลูกคา โดยการใชเทคโนโลยีและการใชบุคลากรอยางมี
หลักการจะชวยใหเกิดการบริการลูกคาท่ีดีข้ึน การเก็บและวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการใชจาย
และความตองการของลูกคา ทําใหเกิดประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑหรือการบริการรวมไปถึง
นโยบายในดานการจัดการ ซ่ึงมีเปาหมายสุดทายในการเปล่ียนจากผูบริโภคไปสูการเปนลูกคา
ตลอดไป CRM เขากับเทคโนโลยีท่ีจะนํา มาใชงานไดงาย อีกท้ังยังลดความสลับซับซอนท่ีอาจจะยงั
ไมทราบไดวาจะเร่ิมแกจากตรงจุดไหน หนาท่ีงานของระบบ CRM มักจะรวมถึง ระบบการบริหาร
การขาย ระบบการตลาดแบบอัตโนมัติ ระบบรองรับการบริการลูกคา และระบบลูกคาสัมพันธ (Call 
Center) เนื่องจากระบบ CRM เปนกลยุทธหนึ่งในการดํา เนินธุรกิจท่ีนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาปรับ
ใช ดังนั้นการดูแลระบบใหทางานอยางมีประสิทธิภาพจะตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย เชน 
ฝายสารสนเทศ หรือผูออกแบบและผูจัดทํา เว็บไซตขององคกร นอกจากนั้นการเช่ือมระบบ ERP 
กับ CRM เขาดวยกัน แตก็ไมใชเร่ืองท่ีงายนัก และอาจจะตองเสียเวลาและคาใชจายสูง แตก็จะชวย
ใหประสบความสําเร็จในการขายและบางทีอาจจะนาเสนอบริการในรูปแบบอ่ืนใหกับลูกคาได 
 CRM ยอมาจาก Customer Relationship Management หรือเรียกวา การบริหารลูกคา
สัมพันธ ซ่ึงก็คือการสรางความสัมพันธกับลูกคา โดยการใชเทคโนโลยีและการใชบุคลากรอยางมี
หลักการ CRM ไดถูกนา มาใชมากยิ่งข้ึนเร่ือยๆ เนื่องมาจากจํานวนคูแขงของธุรกิจแตละประเภท
เพิ่มข้ึนสูงมาก การแขงขันรุนแรงข้ึนในขณะท่ีจํานวนลูกคายังคงเทาเดิม ธุรกิจจึงตองพยายามสรร
หาวิธีท่ีจะสรางความพอใจใหแกลูกคาอันจะนําไปสูความจงรักภกัดีในท่ีสุดเปาหมายของ CRM นั้น
ไมไดเนนเพียงแคการบริการลูกคาเทานั้น แตยังรวมถึงการเก็บขอมูลพฤติกรรม ในการใชจายและ
ความตองการของลูกคา จากนั้นจะนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหและใชใหเกิดประโยชน ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ หรือการบริการรวมไปถึงนโยบายในดานการจัดการ ซ่ึงเป าหมายสุดทายของการ
พัฒนา CRM ก็คือ การเปล่ียนจากผูบริโภคไปสูการเปนลูกคาตลอดไป 
 2.10.2  สวนประกอบของ CRM 
  2.10.2.1 ระบบการขายอัตโนมัติ ประกอบดวยระบบขายโดยผานโทรศัพทตอบรับ 
เพื่อใหบริการแบบ Proactive ในลักษณะ Telesale ระบบพาณิชยอิเลกทรอนิกส (E-Commerce) เพื่อ
ทาการขายแบบ Up-Saleing หรือ Cross-Saleing ระบบงานสนามดานการขาย ไดแก Wireless 
Application สําหรับการขายปลีกและตัวแทนจําหนายสามารถเรียกดูขอมูลลูกคาไดทันทีขณะติดตอ 
จะเพิ่มโอกาสในการขายใหสูงข้ึน 
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  2.10.2.2 ระบบบริการลูกคา (Call Center) ประกอบดวย ระบบการใหบริการในดาน
โทรศัพทตอบรับ (Interactive Voice Response: IVR) ดานเว็บไซต ดานสนามและขาวสารตางๆ 
  2.10.2.3 ระบบการตลาดอัตโนมัติ ประกอบดวย ระบบยอยดานการจัดการดานรณรงค
ตางๆ ดานการแขงขัน ดานเคร่ืองมือท่ีจะชวยการวิเคราะหขอมูล และวิเคราะหธุรกิจ 
  2.10.2.4 Data Warehouse และเคร่ืองมือจัดการขอมูล เปนระบบสําคัญในการจัดการ
ขอมูลท่ีละเอียดของ CRM ซ่ึงประกอบดวยขอมูลจากภายในและภายนอกองคกร ขอมูลภายในมี
ท่ีมาจาก 2 แหลงคือ มาจากระบบงานคอมพิวเตอรเปนงาน Routine ท่ีมาจากระบบ Billing ลูกหนี้ 
ทะเบียนลูกคา Call Center รวมทั้งขอมูลเกาดั้งเดิมท่ีไมไดอยูในรูปแบบฐานขอมูล และขอมูล
ภายนอกไดแก Web Telephone Directory เปนตน 
 2.10.3 ความสําเร็จของ CRM ประกอบดวยปจจัยดังนี้ 
  2.10.3.1  ผูบริหารระดับสูงตองสนับสนุนและใหความรวมมืออยางใกลชิด 
  2.10.3.2  ตั้งวัตถุประสงคและเปาหมายของการนํามาใชงานท่ีสามารถประเมินได 
  2.10.3.3  ตองกําหนด Business Process ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
  2.10.3.4  กําหนดลักษณะของตลาดกลุมลูกคา และคูแขงขัน 
  2.10.3.5  ประเมินผลประสิทธิภาพของพนักงาน 
  2.10.3.6  ประเมินความสามารถขององคกรวา จะปรับเปล่ียนการทางานในสวนใดบาง 
  2.10.3.7  ทําการวิเคราะหและ Reengineer ใน Process ท่ีไมสามารถปรับเปล่ียนการ
ทํางานใหเหมาะสมได 
  2.10.3.8  ใหพนักงานมีสวนรวมและรับรูแผนงาน 
  2.10.3.9  เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
  2.10.3.10  Implement ในเร่ืองท่ีจะทาใหธุรกิจกาวเร็วกอน 
  2.10.3.11  หา Solution ท่ีเหมาะสม 
  2.10.3.12  ทํา Plan Implementation 
  2.10.3.13  Implement รวมกับบริษัทท่ีขายระบบ 
  2.10.3.14  ทําการ Monitor เพื่อตรวจสอบระบบตลอดเวลา 
 2.10.4 ประโยชนของ CRM 
  2.10.4.1  มีรายละเอียดขอมูลของลูกคาในดานตางๆ 
  2.10.4.2  วางแผนทางดานการตลาดและการขายอยางเหมาะสม 
  2.10.4.3  ใชกลยุทธในการตลาด และการขายไดอยางรวดเร็วอยางมีประสิทธิภาพตรง
ความตองการของลูกคา 
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  2.10.4.4  เพิ่มและรักษาสวนแบงตลาดของธุรกิจ 
  2.10.4.5  ลดการทางานท่ีซับซอน ลดคาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพของการทางาน 
เพิ่มโอกาสในการแขงขันกอใหเกิดภาพพจนท่ีดีตอองคการ 
 
2.11 ระบบการบริหารสินคาคงคลังโดยผูขาย (Vendor Managed Inventory: VMI) 
 Sarang Aparajit (2005) ระบุ VMI ถูกพัฒนาข้ึนในตอนปลายป 1980 เพ่ือปรับปรุงการ
เติมเต็มสินคาในหวงโซอุปทาน ซ่ึงไมไดเปนแนวความคิดใหม ในอดีตผูผลิตจะสงตัวแทนไปพบ
ลูกคาเพื่อเติมเต็มสินคาในจํานวนท่ีเห็นรวมกัน แตใน VMI ตัวแทนจะถูกแทนท่ีดวยขอมูลจากจุด
ขายและมีการติดตอโดยตรงไปยังระบบคอมพิวเตอรของผูผลิต เชน Electronic Data Interchange 
(EDI) เหมือนอยางเชนท่ี Wal-Mart ใช โดยผูผลิตจะสามารถเห็นยอดขายของสินคาและตัดสินใจวา
เม่ือไหรท่ีจะเร่ิมกระบวนการเติมเต็มสินคา โดยผูขายจะมีขอมูลยอดขายและยอดสินคาคงคลังของ 
ผูซ้ือ อํานาจในการเติมเต็มสินคาจะถูกโอนไปยังผูขายวาจะสงสินคาเม่ือใดและจํานวนเทาไหร
โกศล ดีศีลธรรม (2547) กลาววา Vendor Managed Inventory เปนระบบท่ีตอบสนองการเติมเต็ม
สินคา (Order Fulfillment) เพ่ือลดความผันผวนทางอุปสงคหรือความตองการของลูกคาและลด
ปญหาการขาดสต็อก (Stock-out Reduction) ผูสงมอบจะดําเนินการบริหารระบบสินคาคงคลัง
ใหกับรานคาปลีก เพ่ือใหม่ันใจวาระดับสินคาจะไดรับการเติมเต็มอยางอัตโนมัติ(Replenishment 
automatically) ดวยการใชระบบจัดเก็บขอมูลอยาง POS (การใชบารโคด ณ จุดขาย) เม่ือลูกคานํา
สินคาในรานแลวมาชําระเงิน ณ จุดขาย ขอมูลท่ีผานเร่ืองอานบารโคดจะถูกนําไปหักจากยอด
คลังสินคา ทําใหผูสงมอบทราบความเปล่ียนแปลงระดับสินคาแบบ Real Time และเม่ือระดับสินคา
ลดลงถึงจุดส่ังซ้ือเพื่อส่ังซ้ือก็จะมีการดําเนินการออกคําส่ังซ้ือไปยังผูสงมอบโดยอัตโนมัติ เพื่อ
ดําเนินการจัดสงสินคาใหทันเวลา ทําใหลดภาระการจัดเก็บสํารองสินคาคงคลังในสต็อก 
 2.11.1 วัตถุประสงคของ VMI (Aparajit, 2005) 
  (1)  ผูผลิตสามารถเขาถึงขอมูล ณ จุดขาย (POS) เพื่อกําหนดการเติมเต็มสินคาใหได
ใกลเคียงกับขอมูล ณ จุดขายเพ่ือเพ่ิมยอดจําหนาย 
  (2) เพื่อใหผูผลิตสามารถวางแผนการผลิตและการเติมเต็มสินคา 
  (3) เพื่อใหเห็นความตองการที่แทจริงของผูบริโภคเพื่อปรับปรุงระดับการบริการ 
  (4) ชวยผูซ้ือรักษาระดับสินคาคงคลังเพื่อลดตนทุนในการจัดการคลังสินคา 
  (5) เพื่อใหเติมเต็มสินคาในระดับท่ีเหมาะสมโดยใช Automatic Electronic Massage 
หลีกเล่ียงสินคาขาดสต็อก 
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 2.11.2  VMI ประกอบดวยตัวแบบสําคัญ 3 ประการ ไดแก (Aparajit, 2005) 
  (1) การถายโอนอํานาจการจัดการสินคาคงคลังจากผู ซ้ือไปยังผูขาย (Authority 
Transfer Model) โดยอาศัยขอมูลจากผูซ้ือ ซ่ึงการนําสงขอมูลทําไดหลายทาง เชน Standard EDI 
Integration, File Integration, Web Form เปนตน 
  (2) การวางแผนรวมกัน (Joint Planning Model) ของทั้งผูซ้ือและผูขายแบงเปน 2 
ข้ันตอนคือ การแบงปนขอมูล (Sharing) การพยากรณและวางแผนการผลิต ซ่ึงตองอาศัยความ
รวมมือและความเห็นพองตองกันของท้ังสองฝายเพ่ือหาระดับท่ีเหมาะสมในการสํารองสินคา และ
ระดับท่ีตองจัดสงสินคา 
  (3) การเติมเต็มสินคาโดยอัตโนมัติ (Fully Automated Replenishment Model) ประกอบ 
ดวย 
  ข้ันความรวมมือกันของท้ัง 2 ฝาย ในการกําหนดเปาหมายตางๆ 
  ข้ันวางแผน โดยการนําโปรแกรมตางๆมาชวย 
  ข้ันปฏิบัติการ โดยมีการเติมเต็มสินคาเม่ือมีการบันทึกขอมูล 
  ข้ันประเมินผล 
 2.11.3 เปรียบเทียบระหวางหวงโซอุปทานท่ีใชและไมใช VMI (Aparajit, 2005) 
  ในหวงโซอุปทานท่ีไมใช VMI ยอดขายจะถูกบันทึกไวในแตละจุดขายและ ขอมูลจะ
ถูกสงไปตามลําดับข้ันของโซอุปทาน เม่ือไดรับคําส่ังซ้ือแลวแตละลําดับของโซอุทานจะจัดสง
สินคาและนําไปจัดเก็บไวในคลังสินคาของแตละจุดในโซอุปทานท่ีใช VMI ผูผลิตท่ีอยูเหนือ 
โซอุปทานสามารถมองเห็นยอดขายของผูซ้ือได ทําใหการหมุนเวียนของสินคาคงคลังมีมากข้ึนและ
ลดระยะเวลาการจัดสง แตละจุดมีสินคาคงคลังนอยลง  
  2.11.3.1  ขอดีและขอเสียของ VMI (Aparajit, 2005)   
        ขอดีของ VMI มีประโยชนตอท้ังผูผลิตและผูซ้ือ ไดแก 
          1. ประโยชนตอผูผลิต 
  ทราบขอมูลสินคาคงคลังของผูซ้ือทําใหชวยในการวางแผนการผลิต 
  ผูผลิตสามารถจัดลําดับความสําคัญของการผลิตและการเติมเต็มสินคาเนื่องจากทราบ
ระดับสินคาคงคลัง 
  ผูผลิตสามารถพยากรณการผลิตไดอยางแมนยํา 
  ลดความผิดพลาดของการส่ังสินคา 
  ลดเวลาในการจัดสงสินคา 
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  2. ประโยชนตอผูซ้ือ 
  ลดคาใชจายในการวางแผนและการสั่งซ้ือสินคา เนื่องจากโอนหนาท่ีใหผูผลิตเปน
ผูรับผิดชอบแทน 
  ลดระดับสินคาคงคลังและสินคาขาด 
  ลดภาระงานใหกับเจาหนาท่ี 
  ชวยสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูผลิตและผูซ้ือ 
  เพิ่มระดับการใหบริการแกลูกคา 
  จุดดอยของ VMI ไดแก 
  หากผูซ้ือไมเต็มใจในการใหขอมูล จะเปนอุปสรรคในการใชระบบ 
  มุงเนนเฉพาะการเติมเต็มสินคาเทานั้น 
  ซอรฟแวรไมมีการเช่ือมโยงระหวาง VMI และ ERP 
  ตองอาศัย EDI ในการสงขอมูลระหวางกัน ทําใหเปนการยากหากใช EDI ไมเหมือน 
กัน 
  มีการกําหนดจุดส่ังซ้ือสินคาท่ีตายตัวในการเติมเต็มสินคา 
  ไมสามารถขามผานกําแพงระหวางองคกรได 
  วัฒนธรรมองคกร ความสัมพันธและความไววางใจระหวางกันจะเปนตัวขับเคล่ือน 
VMI แตเปนการยากท่ีจะเขาถึงได 
  ความไววางใจของสมาชิกในหวงโซอุปทานเปนปจจัยท่ีสําคัญ แตเปนการยากท่ีจะ
สรางข้ึนมาได 
  ตองไดรับการยอมรับจากผูปฏิบัติจึงจะจะทําใหเกิดผลที่องคกรตองการ 
 
2.12 ความหมายและความสําคัญในการเลือกทําเลท่ีตั้งคลังสินคา 
 2.12.1  ความหมายของการเลือกทําเลที่ตั้ง 
  มีนักวิชาการชาวตางประเทศหลายทานไดใหความหมายของการเลือกทําเลท่ีตั้ง
ตัวอยางเชน ไรด และซันเดอร (Ried & Sanders, 2002, หนา 258) กลาววา การเลือกทําเลท่ีตั้ง 
หมายถึง การระบุท่ีตั้งทางภูมิศาสตรท่ีดีท่ีสุดสําหรับสถานประกอบการของบริษัท ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของเม็กกินสัน ไบรด และเม็กกินสัน (Megginson Byrd & Megginson 2003 หนา 282) ท่ีได
เสนอแนะวา ทําเลที่ตั้งจะเกี่ยวของกับปจจัยท้ังหลายท้ังปวงท่ีสงผลถึงความแตกตางระหวาง
ความสําเร็จและความลมเหลวของธุรกิจ และวอนเดอรเรมส และไวท (Vonderembse & White, 
2004 หนา 220) ช้ีแนะวาทําเลที่ตั้ง หมายถึง การกําหนดตําแหนงของสถานประกอบการโดย
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คํานึงถึงลูกคาส่ิงอํานวยความสะดวก แหลงวัตถุดิบ และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสถานประกอบการน้ันๆ ตอง
มีความเกี่ยวของดวย จากความหมายท่ีอางถึงนั้น สรุปไดวา การเลือกทําเลที่ตั้ง หมายถึง การเสาะ
แสวงหาแหลงท่ีตั้งของสถานประกอบการโดยพิจารณาทุกปจจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใหไดท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตรท่ีดีท่ีสุดสําหรับการดําเนินงานของธุรกิจ ซ่ึงเปาหมายของการเลือกทําเลท่ีตั้ง อาจไมใช
แหลงท่ีดีท่ีสุด แตเนื่องจากเง่ือนไขและขอจํากัดดานเวลาสงผลใหผูประกอบการตองทําการ
ตัดสินใจในการเลือกทําเลนั้นๆ (บุญฑวรรณ วิงวอน. กลยุทธการเลือกทําเลท่ีตั้งของธุรกิจ SMEs. 
สืบคนเม่ือ 1 มิถุนายน 2556, จาก www.roytawan.com/forum/index) 
 2.12.2 ความสําคัญในการเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคา 
                 การตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคานั้นถือวามีความสําคัญอยางหน่ึงในการดําเนิน
ธุรกิจเพราะในการตัดการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีเหมาะสมตองอาศัยการตัดสินใจเชิงกลยุทธ โดย
การศึกษาถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของในการเลือกทําเลท่ีตั้งคลังสินคา อาทิเชน การขนสง แรงงาน พื้นท่ีใน
การใหบริการ รวมถึงสภาพแวดลอมของสถานท่ี เนื่องจากทําเลท่ีตั้งคลังสินคาท่ีเหมาะสม จะมีผล
ตอธุรกิจในระยะยาว และสรางความไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ในการเลือกทําเลท่ีตั้ง
คลังสินคานั้น Edgar M. Hoover ไดเสนอกลยุทธการเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคาไว 3 ประเภทดังนี้ 
            1.  กลยุทธทําเลที่ตั้งใกลตลาด (Market-Positioned Strategy) กลยุทธนี้จะกําหนดใหตั้ง
คลังสินคาอยูใกลกับลูกคาลําดับสุดทาย (Final Customer) ใหมากท่ีสุดซ่ึงจะทําใหสามารถให 
บริการไดดี ปจจัยสําคัญในการเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคาใหใกลลูกคามีหลายประการ อาทิเชน คา
ขนสง รอบเวลาการส่ังสินคา ความออนไหวของผลิตภัณฑ ขนาดของการส่ังสินคา ความเพียงพอ
ของพาหนะในพื้นที่ และระดับการใหบริการท่ีลูกคาตองการ 
  2. กลยุทธ ทํา เล ท่ีตั้ งใกลแหลงผลิต  (Production-Positioned Strategy) กลยุทธนี้
กําหนดใหท่ีตั้งคลังสินคาอยูใกลกับแหลงวัตถุดิบหรือโรงงานใหมากท่ีสุด ซ่ึงการต้ังคลังสินคา 
แบบนี้จะทําใหระดับการใหบริการลูกคาตํ่ากวาแบบแรกแตจะสามารถประหยัดคาขนสงวัตถุดิบเขา
สูโรงงาน ซ่ึงการประหยัดในการขนสงสามารถเกิดข้ึนไดโดยรวบรวมการขนสงจากแหลงตางๆ
โดยรถบรรทุกหรือรถตูคอนเทนเนอร ปจจัยสําคัญในการเลือกทําเลที่ตั้งใกลแหลงผลิตประกอบ 
ดวยหลายประการ เชน สภาพของวัตถุดิบท่ีเปนสวนของผลิตภัณฑ เปนตน 
  3. กลยุทธทําเลท่ีตั้งอยูระหวาง (Intermediately-Positioned Strategy) กลยุทธนี้จะ
กําหนดใหตั้งคลังสินคาอยูตรงกลางระหวางแหลงผลิตและตลาด ซ่ึงการต้ังคลังสินคาประเภทนี้จะ
ทําใหระดับการใหบริการลูกคาตํ่ากวาแบบแรกแตจะสูงกวาแบบท่ีสอง ทําเลท่ีตั้งประเภทนี้เหมาะ
สําหรับธุรกิจท่ีตองการใหบริการลูกคาอยูในระดับสูง และมีโรงงานการผลิตหลายแหง 
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       2.12.3  ปจจัยในการพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคา 
  ในการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคาคอนขางมีกระบวนที่ซับซอนและหลาย
ข้ันตอน อาจมีปจจัยอ่ืนเขามามีอิทธิตอการตัดสินใจ อาทิเชน ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และนโยบายตางๆ ของรัฐบาล เหลานี้เปนปจจัยท่ีจะชวยใหเกิดการพัฒนาการจัดสงสินคาไปยัง
ลูกคาไดอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีปจจัยเพ่ิมเติมอีกหลายขอท่ีเปนประโยชนตอการเลือกทําเล
ท่ีตั้งคลังสินคาใหไดการจัดการคลังสินคาอยางมีประสิทธิภาพ เชน ปจจัยของขนาดคลังสินคา ผัง
ของคลังสินคา จํานวนคลังสินคา เปนตน 
  คํานาย อภิปรัชญาสกุล ไดสรุปไววาการเลือกทําเลท่ีตั้งคลังสินคามีปจจัยท่ีควร
พิจารณาในหลายปจจัยประกอบกัน มากกวาท่ีจะมุงเนนพิจารณาแตเพียงปจจัยเดียว เพราะตนทุนท่ี
ต่ําในทางหน่ึงอาจจะไมไดทําใหตนทุนรวมต่ําสุดก็ได ปจจัยท่ีจะใชพิจารณาควรเปนปจจัยท่ีมีผล 
กระทบตอการดําเนินงานธุรกิจ กลาวคือ ถาดําเนินกิจการคลังสินคาช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส ก็ควรจะอยูในเขต 
นิคมอุตสาหกรรม เชน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เปนตน ซ่ึงเปนงานคลังสินคาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ันหนัก และเบา การ
บริการซ่ึงรวมถึงการคาปลีก ศูนยกระจายสินคา ศูนยโลจิสติกสนั้น การเลือกทําเลท่ีตั้งคลังสินคา
จะตองพิจารณาถึงปจจัยตางๆ ซ่ึงจะมีผลกระทบตอการดําเนินกิจการคลังสินคาไมวาจะเปนทางตรง
หรือทางออม ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว ปจจัยตาง  ๆท่ีตองคํานึงถึงในการเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคา  
จะตองแยกพิจารณาเปนลักษณะคือ 
  2.12.3.1  ปจจัยพิจารณาในเชิงคุณภาพ 
  ปจจัยพิจารณาในเชิงคุณภาพในการเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคาหมายถึงปจจยัท่ีไมอาจวัด
ออกมาในรูปของประมาณเปนตัวเลขไดอยางชัดเจน เปนปจจัยท่ีไมมีตัวตน แตก็มีอิทธิพลอยาง
สําคัญ โดยเฉพาะสําหรับรายไดของกิจการ ปจจัยพิจารณาในเชิงคุณภาพมีความสําคัญตอการ
เปรียบเทียบทําเลท่ีตั้งหลายๆ แหง เมื่อพิจารณาปจจัยเหลานี้แลวก็อาจชวยในการตัดสินใจเลือก
ทําเลที่ตั้งท่ีเหมาะสมในข้ันตน แมจะเปนส่ิงท่ีวัดไดยากและการเปรียบเทียบกระทําไดไมคอย
ชัดเจนนักก็ตาม ปจจัยเชิงคุณภาพท่ีกลาวถึงนี้ไดแก 
  1. แหลงสินคา 
  การประกอบกิจการคลังสินคาเปนธุรกิจท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับสินคาเจาของสินคาคือ
ลูกคาของคลังสินคาโดยสภาพของวงจรของสินคาแลว สินคามาจากผูผลิตผานคลังสินคาไปยังตลาด 
จําหนาย เจาของสินคาคือผูถือกรรมสิทธ์ิในสินคานั้นจึงไดแกผูผลิต และผูจําหนายในข้ันตอนตางๆ 
เจาของสินคาเปนผูจายบําเหน็จคาบริการใหแกคลังสินคา แหลงสินคาจึงอาจเปนไดท้ังโรงงานผลิต
สินคา ทาเรือนําสินคาเขาตลาดจําหนายสินคาและทาเรือสงออก การเดินทางของสินคาจากโรงงาน 
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ผลิตสินคา หรือจากทาเรือน้ําเขามายังคลังสินคา และจากคลังสินคาไปยังตลาดจําหนาย หรือเพื่อ
สงออก ตองเสียคาขนสงซ่ึงเจาของสินคาเปนผูจายคาใชจายในการขนสงท่ีประหยัดท่ีสุดเปนส่ิงพึง
ประสงคของเจาของสินคา ดังนั้นทําเลที่ตั้งคลังสินคาท่ีพึงประสงค  คือตําแหนงท่ีอยูใกลกับแหลง
สินคามากท่ีสุด ซ่ึงจะทําใหเจาของสินคาเสียคาใชจายในการขนสงนอยท่ีสุด และยังเปนการสะดวก
แกคลังสินคาในการติดตอธุรกิจอีกดวย แหลงสินคายอยมีหลายแหง แตละแหงมีปริมาณสินคาท่ีใช
บริการของคลังสินคาในปริมาณมากนอยตางกัน ทําเลที่ตั้งคลังสินคาท่ีเหมาะสมคืออยูในยานกลาง
เฉล่ียของแหลงสินคาท้ังปวงท่ีเปนลูกคา และเพงเล็งแหลงท่ีมีปริมาณสินคามากๆ เปนสําคัญ โดยมี
เปาหมายวาใหมีลูกคามาใชบริการของคลังสินคามากท่ีสุด ซ่ึงจะเปนผลโดยตรงตอรายไดของ
กิจการคลังสินคา 
  2. เสนทางคมนาคม 
  ทําเลท่ีตั้งคลังสินคาตองมีเสนทางคมนาคมเขาถึงได โดยสะดวกเสนทางคมนาคม
เหลานั้นตองมีสภาพดี ใชไดทุกฤดูกาล ทุกสภาพอากาศ เพราะการเดินทางของสินคาจากแหลง
สินคามาสูคลังสินคา และจากคลังสินคาไปสูตลาด ตองกระทําไดอยางมีประสิทธิภาพ คือความ
รวดเร็ว ในปริมาณมากดวยเพื่อคาขนสงท่ีประหยัด การขนสงสินคาอาจกระทําไดโดยทางถนน ทาง
รถไฟ ทางน้ํา ทางอากาศหรือแมแตทางทอ การขนสงทางน้ําเสียคาใชจายนอยท่ีสุดและไดปริมาณ
มากท่ีสุด รองลงไปคือการขนสงทางรถไฟ แตการขนสงทางถนนโดยรถยนตบรรทุกเปนการ
กระจายสินคาไดดีท่ีสุด เพราะมีเครือขายเช่ือมโยงถึงกันไปท่ัวประเทศ นับไดวาเปนเสนทางหลัก
สําหรับการขนสงสินคาภายในประเทศ สวนการขนสงสินคาทางอากาศนั้นแพงท่ีสุดและขนไดใน
ปริมาณท่ีจํากัด มีขอดีคือความรวดเร็ว การขนสงทางอากาศสําหรับสินคาท่ัวไปยังไมเปนท่ีนิยม
ดังนั้นสําหรับการขนสงสงทางอากาศและทางทอไมจําเปนตองคํานึงถึงหรือใหความสําคัญในการ
เลือกทําเลท่ีตั้งคลังสินคา มากนัก ทําเลที่ตั้งคลังสินคาท่ีพึงประสงคควรมีเสนทางขนสงสามารถ
เขาถึงไดหลายประเภทมากท่ีสุด อยางนอยควรจะมีทางถนนเปนหลักเสริมดวยทางน้ําและทาง
รถไฟอยางใดอยางหนึ่งหรือท้ังสองอยาง 
  3. แหลงแรงงาน 
  การจัดหาแรงงานท่ีมีคุณภาพ และมีจํานวนเพียงพอเปนปญหาสําคัญของการประกอบ
ธุรกิจ ทําเลท่ีตั้งคลังสินคาควรอยูใกลแหลงแรงงานท่ีสามารถหาแรงงานท่ีตองการไดงาย ท้ังในข้ัน
ท่ีจัดตั้งใหม และในข้ันขยายกิจการในอนาคตดวย 
  4. ทัศนคติของชุมชน 
  ทําเลท่ีตั้งของธุรกิจควรอยูในสภาพแวดลอมของชุมชนท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอธุรกิจ
ประเภทนั้น เพื่อท่ีจะไดรับการยอมรับและการสนับสนุนจากชุมชนที่อยูรอบขางทําเลที่ตั้งนั้น ถา
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ชุมชนเห็นวากิจการคลังสินคาเปนธุรกิจท่ีมีความชอบธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบ ชุมชนก็จะใหความ
นิยมชมชอบ ใหความสนใจในการดําเนินงาน มีการมาสมัครเขาทํางานมีการตั้งรานคาขายของใชท่ี
จําเปนใหแกพนักงานของคลังสินคามีการรวมมือในกิจกรรมสาธารณะประโยชน กิจการคลังสินคา
ก็สามารถจะดํารงอยูไดอยางม่ันคง หากทําเลที่ตั้งคลังสินคาต้ังอยูทามกลางชุมชนท่ีมีทัศนคติท่ีไมดี
ตอธุรกิจ โดยเห็นไปวาคลังสินคาเปนธุรกิจท่ีเอาเปรียบไมชอบธรรม ไมเกื้อกูลตอประโยชนของ
ชุมชนก็จะเกิดความขัดแยงระหวางคลังสินคากับชุมชน และอาจไดรับการกล่ันแกลงนานาประการ
อันเปนความเสียหายแกการดําเนินธุรกิจกรณีเชนนี้คลังสินคาก็อยูไมได ดังนั้นในการเลือกทําเล
ท่ีตั้งคลังสินคา จึงควรคํานึงถึงทัศนคติของชุมชนท่ีอยูรอบขางทําเลนั้นดวย 
  5. บริการสาธารณะ 
  ทําเลที่ตั้งคลังสินคาควรอยูใกลส่ิงอํานวยความสะดวกในการบริการสาธารณะของรัฐท่ี
จัดใหแกสังคม เชน สถานีตํารวจ สถานีดับเพลิง สถาบันการศึกษาสถานพยาบาล เพื่อจะไดรับความ
สะดวกในการใชบริการเหลานั้น โดยคลังสินคาไมตองจัดข้ึนมาเอง ทําใหประหยัดตนทุนลงได 
  6. ส่ิงแวดลอม 
  ส่ิงแวดลอมของธุรกิจท่ีมีความสําคัญมากก็คือ อากาศและน้ําท่ีสําคัญรองลงไปก็คือ 
อุณหภูมิ แสง เสียง ทําเลที่ตั้งคลังสินคาท่ีเหมาะสมควรอยูในทําเลที่ตั้ง อากาศดี มีระบายนํ้าสะดวก 
มีอุณหภูมิ แสง เสียง พอเหมาะ หากคลังสินคาต้ังอยูในทําเลท่ีมีควันพิษ มีน้ําเนาสงกล่ินเหม็น
คละคลุง อุณหภูมิสูง อับแสง อับอากาศ เต็มไปดวยเสียงอึกทึกครึกโครมก็จะมีผลตอสภาพจิตของ
คนงาน และสงผลตอไปถึงสภาพการทํางาน เม่ือจิตใจไมแจมใสก็อาจไมเต็มใจทํางาน เม่ือสภาพ
ของการทํางานไมดีผลงานก็ตกตํ่าซ่ึงเปนผลเสียหายตอกิจการทางธุรกิจเปนอยางยิ่ง ฉะนั้น
ส่ิงแวดลอมท่ีดีจึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีตองคํานึงถึงในการพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคา 
  7. โอกาสในอนาคต 
  ชุมชนตางๆ จะมีความเจริญเติบโตข้ึนเร่ือยๆ การเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคาตองคํานึงถึง
สถานท่ีท่ีกิจการสามารถจะขยายตัวออกไปใหกวางขวางได รวมท้ังการคับค่ังของการจราจร โอกาส
ท่ีจะเพิ่มจํานวนลูกคามากข้ึน เพิ่มจํานวนสินคาท่ีจะตองเก็บรักษามากข้ึน นั่นคือการเพิ่มรายได และ
เพิ่มผลกําไรของกิจการ และจะตองเปนทําเลท่ีจะมีแหลงแรงงานมากข้ึน ตลอดจนบริการอ่ืนๆ 
เพิ่มข้ึนในอนาคต เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการดังกลาวแลวคุณภาพหรือมาตรฐานของการ
ดํารงชีวิต ปจจัยนี้ไมมีความสําคัญนักในตัวของมันเองแตสําหรับธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีกาวหนา ซ่ึง
บุคลากรตองเปนแรงงานท่ีมีการศึกษาและความชํานาญ ควรเลือกทําเลที่ตั้งอยูในเขตเมืองหลวงซ่ึง
เปนแหลงผลิตแรงงานท่ีมีฝ มือ โดยทั่วไปแลวทําเลที่ดีของโรงงานควรมีสังคมส่ิงแวดลอมท่ีดี 
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ปลอดอาชญากรรมและโจรผูราย สภาพแวดลอมทางทัศนียภาพท่ีสวยงาม มีท่ีพักผอนหยอนใจ ซ่ึง
อาจจะไมใชยานธุรกิจกลางเมืองใหญท่ีแออัดจนเกินไป 
  2.12.3.2  ปจจัยพิจารณาในเชิงปริมาณ 
  ปจจัยพิจารณาในเชิงปริมาณ หมายถึง ปจจัยเกี่ยวกับทําเลท่ีตั้งท่ีสามารถวัดไดเปน
ตัวเลข ซ่ึงมักแสดงในรูปของตัวเงินท่ีเรียกวาตนทุนเปนปจจัยทางเศรษฐกิจนั่นก็หมายถึงการ
วิเคราะหตนทุนเปรียบเทียบระหวางทําเลท่ีตั้งแตละแหงเพื่อหาทําเลที่ตั้งซ่ึงมีตนทุนตํ่าท่ีสุด แลว
นําเอาการวิเคราะหปจจัยเชิงคุณภาพท่ีกลาวมาแลวเขามาเปนสวนประกอบเพื่อการเลือกทําเลที่ตั้ง
คลังสินคาท่ีอํานวยประโยชนตอการดําเนินธุรกิจมากท่ีสุด การวิเคราะหปจจัยตนทุนเกี่ยวของกับ
ทําเลที่ตั้งจะทําการวิเคราะหตนทุนท่ีเกิดจากส่ิงตางๆ ดังตอไปนี้ 
  1. ตนทุนเกี่ยวกับคาท่ีดิน 
  ตนทุนเกี่ยวกับคาท่ีดินตองพิจารณาใหดี เพราะการเลือกท่ีดินตองพิจารณาทางเขาออก 
คาทางดวน คาปรับท่ี การทําถนน การตอตานจากชุมชน มลภาวะ การไดรับการสงเสริมการลงทุน 
และปจจัยอ่ืนๆ ตองพิจารณาในระยะยาว อยาพิจารณาราคาที่ดินตํ่าเพียงอยางเดียว ราคาที่ดินใน
เมืองใหญมักสูง ทําใหตองเสียเงินลงทุนเปนตนทุนคงท่ีจํานวนมาก ฉะนั้นถามีทางทําไดโดยไมเปน
การเสียหายแกการพิจารณาปจจัยอ่ืนๆ มากนัก ควรเลือกทําเลที่ตั้งซ่ึงมีราคาท่ีดินต่ํา ซ่ึงตองเปน
ทําเลที่อยูไกลออกไปนอกเมือง เวนแตท่ีไดมีการซ้ือที่ดินไวแลวสมัยท่ียังมีราคาตํ่า ทางเลือกอีก
อยางหนึ่งคือการเชา ก็ตองพิจารณาระหวางการซ้ือกับการเชาท่ีดิน อยางไหนท่ีกอใหเกิดตนทุนตํ่า
กวากันในชวงเวลาท่ีประมาณวาจะยังคงประกอบกิจการอยู ณ ทําเลที่ตั้งแหงนั้น 
  2. การกอสราง 
  ทําเลที่ตั้งคลังสินคาแตละแหงยอมกอใหเกิดคาใชจายในการกอสรางซ่ึงเปนตนทุน
คงท่ีอีกสวนหนึ่งของกิจการท่ีแตกตางกัน ทําเลที่ตั้งท่ีมีระดับตํ่าตองมีการถมมาก สภาพของดินท่ี
ออนรับน้ําหนักไดในอัตราตํ่าตองเสียคาใชจายในการวางรากฐานสูง ทําเลที่ตั้งอยูใกลแหงวัสดุ
กอสรางทําใหคากอสรางต่ํากวา ทําเลที่อยูหางไกลที่ซ่ึงตองเพ่ิมคาขนสงในการนําวัสดุกอสรางจาก
แหลงผลิตไปยังทําเลที่ตั้งอันเปนสถานท่ีกอสราง ฉะนั้นจึงควรพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้งซ่ึงประหยัด
คาใชจายในการกอสรางมากท่ีสุด เทาท่ีจะสามารถทําได โดยเฉพาะลักษณะการออกแบบ นอกจาก 
นั้นตองคํานึงถึงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพระราชบัญญัติโรงงาน จึงตองพิจารณาใหดีเพราะ
การสรางโรงงานจะใชเงินทุนสูง ถาใชเงินทุนจากการกูยืมก็ตองจายคืนเงินตนและดอกเบ้ียทุกงวด 
ซ่ึงกระทบตอกระแสเงินสดท่ีใชทุนหมุนเวียนในกิจการ 
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  3. แรงงาน 
  ในการดําเนินงานคลังสินคาจําเปนตองใชแรงงานมากท้ังแรงงานท่ัวไปที่ไมตองมี
ทักษะไปถึงแรงงานที่มีความรูความสามารถและมีทักษะสูง มีท้ังแรงงานที่ใชกําลังกายและท่ีใช
กําลังสมอง เชน กรรมกรยกขนแบกหาม ชางฝมือ นักบริการ เปนตน ฉะนั้น ในการเลือกทําเลที่ตั้ง
จะตองคํานึงถึงทําเลท่ีสามารถจะหาคนงานไดงาย และมีอัตราคาจางถูก การเลือกทําเลท่ีตั้ง
คลังสินคาหางไกลตัวเมืองหรือชุมชน จะตองเสียเงินทุนในการจัดการพาหนะรับสงคนงานหรืออาจ
ตองสรางท่ีพักคนงานในบริเวณท่ีตั้งคลังสินคาดวย ยิ่งอยูไกลตัวเมืองมากเทาไร ก็ยิ่งจะประสบ
ปญหาขาดแคลนแรงงานประเภทมีทักษะบางชนิดท่ีตองใชวิชาการหรือเทคนิคสูง แตแรงงานท่ัวไป
ท่ีไมตองการทักษะมากนักมันไมมีปญหา เพราะในชนบทยอมมีกรรมกรวางงานพอจะหาไดไมยาก
นัก  เวนแตในบางฤดูกาลท่ีคนงานตองกลับไปทํานาซ่ึงเปนอาชีพหลักของตน ซ่ึงมันเกิดปญหาแก
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานประเภทนี้อยูเสมอ การเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคาตองคํานึงถึงท้ัง
อัตราคาแรงงานควบคูไปกับการมีจํานวนแรงงานท่ีเพียงพอดวย สําหรับอัตราคาจางแรงงานยอม
แตกตางกันออกไปแลว แตละทองถ่ินตามอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีทางราชการกําหนดตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานซ่ึงแบงออกเปนเขตๆ ในอัตราท่ีไมเทากัน โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและ
จังหวัดใกลเคียงมีอัตราสูงกวาจังหวัดท่ีหางไกลออกไป เปนตน สําหรับท่ีตั้งคลังสินคานั้นมักจะ
หลีกเล่ียงไมไดนักท่ีจะตองเลือกทําเลท่ีมีโรงงานผลิตสินคาและตลาดจําหนายสินคาใหญๆ ซ่ึงมัก 
จะอยูในเขตท่ีมีอัตราคาจางสูงเสมอ การมีแรงงานท่ีมีฝมือเพียงพอตอการวาจาง คนงานจะมี
ความสําคัญตอกิจการประเภทท่ีเนนการใชแรงงานเปนอยางมาก นอกจากการมีปริมาณแรงงานอยาง 
เพียงพอแลว ยังตองพิจารณาอัตราคาจาง ระดับของการฝกอบรมท่ีตองการ คุณภาพของคนงาน 
ทัศนคติของคนงาน ตลอดจนสหภาพแรงงานประกอบดวย ดังนั้นจึงเห็นไดวาโรงงานและนิคม
อุตสาหกรรมท่ีตองใชคนงานมากจะอยูภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนสวนใหญ 
  1. วิธีการขนสงวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 
  ระบบโลจิสติกสมีการขนสงหลายรูปแบบลวนเปนทางเลือกทางธุรกิจท้ังส้ิน การ
ขนสงทางเรือจะถูกท่ีสุด ตอมาอาจจะเปนทางเสนทอ ทางรถไฟ รถยนต ทางอากาศ ควรพิจารณา
เลือกที่ตั้งใหสอดคลองกับอุตสาหกรรม เชน ถาสงออกท่ีตั้งบริเวณรมเกลา อาจจะใชวิธีการขนสง
ทางรถไฟ โดยผานลาดกระบังไปยังแหลมฉบัง และสงลงเรือตอไป 
  2. ระยะทางระหวางโรงงานกับผูขายหรือแหลงทรัพยากร  
  ซ่ึงจะเกี่ยวของกับคาขนสงเชนกัน การปอนวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิตเปนเร่ือง
สําคัญโดยเฉพาะวัตถุดิบปริมาณมาก มีน้ําหนักสูงเชน พืชผลทางการเกษตร ดังนั้นโรงงานนํ้าตาล
จึงต้ังอยูในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีเปนแหลงปลูกออย นอกจากนั้นคุณภาพของวัตถุดิบท่ีข้ึนอยูกับ
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ระยะเวลาการนําสงจะทําใหธุรกิจตองต้ังโรงงานไวใกลแหลงวัตถุดิบ ไดแก โรงงานน้ําปลาจะอยู
ในแถบจังหวัดท่ีติดชายทะเล เชน ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร เปนตน 
  3. ใกลกับส่ิงอํานวยความสะดวก 
  การผลิตบางประเภทตองใชส่ิงอํานวยความสะดวกรวมกับบริษัทแม เพราะการลงทุน
ในส่ิงอํานวยความสะดวกมีตนทุนสูงเกินกวาจะจัดหาใชเองตามลําพัง ซ่ึงกรณีนี้จะตองพัฒนาระบบ
การติดตอส่ือสารและการประสานงานใหมีประสิทธิภาพดวยจึงจะสามารถเช่ือมโยงการดําเนินงาน
ของโรงงานกับบริษัทแมไดดี เชน บริษัทผลิตน้ํามันเคร่ืองไทยลูปเบสจะอยูใกลโรงกล่ันน้ํามันของ
บริษัทไทยออยลท่ีเปนบริษัทในเครือท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพราะตองใชทอ
สงน้ํามันขนถายน้ํามันจากเรือเดินสมุทรมาเขาสูโรงงานรวมกัน 
  4. ใกลลูกคาและตลาด 
  ปจจัยนี้สําคัญท่ีสุดสําหรับการเลือกทําเลท่ีตั้งธุรกิจบริการเพราะการอํานวยความ
สะดวกแกลูกคายอมจะนํามาซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา และสามารถเพ่ิมความถ่ีในการติดตอ
ระหวางลูกคายอมจะนํามาซ่ึงความพึงพอใจของลูกคา ธุรกิจการคาปลีกเปนตัวอยางท่ีดีในกรณีนี้ 
ดังจะเห็นไดจากการท่ีหางสรรพสินคาท้ังหลายพยายามขยายสาขาใหกระจายอยางท่ัวถึงในหมู
ลูกคา เพื่อหวังยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน ความใกลกับตลาดเปนปจจัยท่ีสําคัญมากสําหรับการกระจายสินคา
และธุรกิจคลังสินคาเพราะความใกลชิดกับตลาดจะทําใหเวลาท่ีใชในการขนสงลดลง และสินคาถึง
มือลูกคาเร็วข้ึน ซ่ึงมีผลใหยอดขายเพ่ิมข้ึนไดอีกดวย ระยะทางระหวางโรงงานกับลูกคาหรือตลาด
ของผลิตภัณฑ เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับคาขนสง ปจจัยนี้จะมีความสําคัญมากถาผลิตภัณฑมี
ขนาดใหญ หรือมีน้ําหนักมาก และอัตราคาขนสงไปสูตลาดคอนขางสูง ในกรณีเชนนั้นตองพยายาม
เลือกท่ีตั้งท่ีอยูใกลลูกคานอกจากน้ันควรหลีกเล่ียงทําเลที่ตั้งของคูแขง เปนส่ิงท่ีควรหลีกเล่ียงเปน
อยางมากถาเปนคูแขงรายใหญ ซ่ึงเปนผูนําในธุรกิจประเภทนั้น เพราะจะทําใหเราตองทํางานหนัก
และใชความพยายามในการปฏิบัติงานมากกวาปกติ อยางไรก็ดีธุรกิจบางประเภทจําเปนตองอยู
รวมกันเปนแหลงใหลูกคาไดเลือกซ้ือจึงจะขายไดดี โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับสินคาท่ีตองเลือกซ้ือ
เชน ยานสําเพ็งเปนแหลงคาผาท่ีใหญท่ีสุด ตลาดประตูน้ําเปนแหลงเส้ือผาสําเร็จรูป ศูนยการคา
พันธุทิพยพลาซาเปนแหลงสินคาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร 
  5. บริการสาธารณูปโภคของรัฐ 
  ทําเลที่ตั้งคลังสินคาควรอยูในเขตท่ีบริการสาธารณูปโภคท่ีองคกรของรัฐเปนผูจัดให
เขาถึงไดสะดวก เชน ไฟฟา ประปา และโทรศัพท เปนตน แมจะตองเสียคาธรรมเนียมในการติดต้ัง
คร้ังแรกเปนตนทุน และเสียคาใชจายการลงทุนท่ีต่ํากวาการท่ีคลังสินคาจะจัดใหมีบริการเหลานี้
ข้ึนมาเอง 
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  6. ภาษีอากรและการประกันภัย 
  เม่ือกิจการคลังสินคาดําเนินธุรกิจมีรายได มีผลกําไรจะตองเสียภาษีใหแกรัฐบาลตามท่ี
กฎหมาย กําหนด เชน ภาษีการคา ภาษีบํารุงทองท่ีและภาษีรายได เปนตน สําหรับภาษีการคา และ
ภาษีเงินไดนั้นมีอัตราอยางเดียวกัน ไมวาทําเลท่ีตั้งจะอยูแหงใดภายในประเทศ สวนภาษีบํารุงท่ีมี
อัตราท่ีแตกตางกันออกไปในแตละทองถ่ินการเลือกทําเลที่ตั้ง ซ่ึงมีอัตราภาษีต่ํายอมเปนทางหน่ึงใน
การลดตนทุนภายในของกิจการ สําหรับการประกันภัยมีอัตราเบ้ียประกันท่ีแตกตางกันแลวแต
ลักษณะของทําเลที่ตั้งนั้น จะมีอัตราความเส่ียงในการเกิดวินาศภัยมากนอยเพียงใด เชน ในยาน
อุตสาหกรรมท่ีแออัด อุบัติเหตุ และอัคคีภัยยอมเกิดข้ึนไดงาย บริษัทประกันภัยในอัตราสูง 
คลังสินคาเปนธุรกิจท่ีจําเปนตองมีการเอาประกันภัย ทําเลท่ีตั้งมีสวนสัมพันธกับความเส่ียงในการ
เกิดอุบัติเหตุหรืออัคคีภัย  ซ่ึงเปนผลใหเกิดความแตกตางของอัตราเบ้ียประกันภัยในวงเงินท่ีเอา
ประกันเทากัน การเลือกทําเลที่มีอัตราการเส่ียงตํ่ายอมเปนการลดคาใชจายในสวนนี้ลงไปได 
  การเลือกทําเลที่ตั้งในกระแสโลกาภิวัตน 
  การขนสงและการติดตอส่ือสารเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย 
ทําใหโลกมีขอบเขตแคบลงและสามารถรับรูขาวสารกันไดงายดายยิ่งข้ึน ประกอบกับนโยบายคา
ระหวางประเทศท่ีเปดเสรีปราศจากกําแพงภาษีนําเขาซ่ึงใชกีดกันทางการคา ทําใหการเลือกทําเล
ท่ีตั้งกวางไกลไปสูระดับนานาชาติ การเลือกทําเลที่ตั้งในตางประเทศนํามาซ่ึงประโยชนหลาย
ประการ เชน ลดตนทุนการผลิตเนื่องจากคาแรงท่ีต่ํากวา เพิ่มความรูสึกยอมรับผลิตภัณฑของ
ประเทศลูกคาถาใชฐานการผลิตในประเทศนั้น ปจจัยท่ีใชพิจารณาตัดสินใจวาควรจะมีทําเลท่ีตั้งท่ี
ใดมีดังตอไปนี้ 
 1. ผลิตผลของแรงงาน 
 ผลิตผลของแรงงานเปนการวัดตนทุนตอหนวยท่ีแทจริงจะไมคํานึงถึงเฉพาะคาแรงที่
ต่ํากวาเทานั้น แตจะพิจารณาประสิทธิภาพของการทํางานของแรงงานนั้นดวย เพราะคนงานเหลานั้น 
มักจะผลิตงานท่ีดอยคุณภาพ ตองเสียเวลาแกไข หรือทํางานไดปริมาณนอยกวาท่ีควรเปน จึงตองคิด
ใหรอบคอบกอนลงทุนตั้งฐานการผลิตท่ีประเทศใด 
 2. อัตราการแลกเปล่ียนเงินตรา 
 ประเทศท่ีขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองยอมเส่ียงตอการมีอัตราการ
แลกเปล่ียนเงินตราท่ีผันผวน ซ่ึงทําใหตนทุนคาแรงงานเปล่ียนไป มีผลกระทบใหผลกําไรหรือ
รายไดท่ีแทจริงลดลงจากการขาดทุนจากอัตราการแลกเปล่ียนเงินตรา อันจะทําใหกิจการเสียหายได
อยางมาก 
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 3. ตนทุน 
 ตนทุนท้ังท่ีเปนตนทุนท่ีมองเห็นสัมผัสได (Tangible Costs) และตนทุนท่ีมองไมเห็น 
(Intangible Costs)   รวมกันไดแก 
 (1) ตนทุนท่ีมองเห็น เชน คาสาธารณูปโภค คาแรง คาวัตถุดิบ ภาษี คาเส่ือมราคาคา
กอสรางและสํานักงาน คาขนสง 
 (2) ตนทุนท่ีมองไมเห็น เชน คาอบรมคนงาน ส่ิงอํานวยความสะดวกของชุมชน
ทัศนคติของชุมชนและคนงาน เปนตน 
 4. ทัศนคติของประชากร (Attitude) 
 ทัศนคติของประชากรเปนความรู สึกไมชอบของคนในประเทศน้ันตอการท่ีมี
ชาวตางชาติเขามาลงทุนในประเทศ ซ่ึงอาจเปนทางบวกเพราะมีการวาจางแรงงานเพ่ิมข้ึนหรืออาจ
เปนทางลบเพราะโรงงานตางชาติมาแขงขันกับธุรกิจทองถ่ิน หรือสรางมลพิษใหเปนอันตรายตอ
ส่ิงแวดลอม 
 การเลือกทําเลที่ตั้งระดับสากล 
 ในกรณีท่ีตองขยายการลงทุนไปยังประเทศอ่ืน ซ่ึงมีความเส่ียงสูง ถาไมไดทําการศึกษา
ปจจัยทุกอยางใหถ่ีถวน   
 การลงทุนอาจสูญเปลา ปจจัยท่ีสําคัญมีดังนี้ 
 ภาครัฐบาล ระบบเศรษฐกิจ และการเมือง 
 กฎหมาย  และระเบียบขอบังคับ 
 สภาพแวดลอมและชุมชน 
 การสงเสริมการลงทุน 
 ผูขายปจจัยการผลิต และลูกคา 
 สาธารณูปโภค การขนสงและการกระจายสินคา 
 2.12.4 ข้ันตอนในการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้ง  
  ลําดับข้ันตอนท่ัวไปในการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้ง มีดังนี้คือ 
  1. กําหนดขอบเขตที่จะใชในการประเมินทางเลือกของทําเล เชน เพ่ือเปนการเพิ่ม
รายได เพื่อเปนการเพิ่มบริการใหกับชุมชน เปนตน 
    2. กําหนดปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะใชในการพิจารณา  เชน ท่ีตั้งของตลาดแหลงปจจัยตางๆ 
แหลงวัตถุดิบ เปนตน 
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  3. ทําการรวบรวมทางเลือกท่ีเปนไปได 
        4.  ทําการวิเคราะหและประเมินทางเลือกท่ีตั้งคลังสินคาตามขอ 3 และตัดสินใจเลือก 
 2.12.5 การวิเคราะหประเมินกับการเลือกท่ีตั้ง 
  1. กําหนดตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปรท่ีเกี่ยวของกับทําเลนั้นๆ ทุกทําเล 
  2. เขียนเสนตนทุนรวม (Total-cost-line) ของทุกทําเลในแผนภูมิเดียวกัน 
  3. เลือกปริมาณการผลิตท่ีตองการจากทําเลที่ใหตนทุนรวมตํ่าสุด 
        วิธีนี้มีขอสมมติ ดังน้ี 
   3.1  ตนทุนคงท่ีจะคงท่ีในชวงการผลิตท่ีเปนไปได 
   3.2  ตนทุนผันแปรเปนเสนตรงในชวงการผลิตท่ีเปนไปได 
   3.3  ปริมาณการผลิตท่ีตองการสามารถประมาณการได 
   3.4  มีเพียงสินคาชนิดเดียว 
  วิเคราะหโดยการถวงน้ําหนักปจจัย 
  การวิเคราะหโดยการถวงน้ําหนักปจจัยอาศัยความมีเหตุผลในการประเมิน เปนการ
กําหนดวาปจจัยตัวใดมีความสําคัญมากนอยตอการเลือกทําเลที่ตั้งนั้นๆ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
  1. กําหนดปจจัยตางๆ ท่ีสัมพันธกัน 
  2. กําหนดน้ําหนักท่ีจะใชถวงกับปจจัยทุกตัว (โดยปกติ ผลรวมของน้ําหนักถวงจะ
เทากับ 1.00 ) 
  3. ตัดสินใหคะแนนจาก 0 ถึง 100 ของปจจัยแตละตัว 
  4. คิดคะแนนเฉล่ียของแตละทางเลือก 
  5. คูณคะแนนของแตละปจจัยแตละทางเลือก กับน้ําหนักถวงท่ีไดกําหนดไว และหา
ผลรวมของแตละทางเลือก 
  6. เลือกทางเลือก (ทําเลที่ตั้ง) ท่ีใหผลรวมของคะแนนสูงสุด 
 2.12.6  เคร่ืองมือชวยตัดสินใจในการเลือกทําเลที่ตั้ง 
  2.12.6.1 การประเมินระดับความสําคัญของปจจัย (Factor Rating Maetlhod) 
  เปนวิธีการที่ใชเลือกแหลงทําเลท่ีตั้งแหลงเดียว โดยการพิจารณาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
ความเสร็จของธุรกิจนั้น และการใชน้ําหนักของแตละปจจัยตามลําดับความสําคัญเพื่อนํามาใชใน
การใหคะแนนแตละทําเลที่ตั้งท่ีเลือกไวหลายแหง ดูตัวอยางตามตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 ปจจัยในการเลือกทําเลที่ตั้ง 
 

ปจจัยการเลือกทําเลที่ตั้ง น้ําหนกั ทําเลที่ 1 ทําเลที่ 2 

หาแรงงานงาย 0.30  85 130 

อยูใกลกับผูขาย 0.20  80  75 

อัตราคาจางแรงงาน 0.15  75  72 

สภาพแวดลอมทางสังคม 0.15  80  80 

การอยูใกลกับลูกคา 0.10 130 135 

ความหลากหลายของวิธีขนสง 0.05  85  65 

การบริการจากสาธารณูปโภค 0.05 135 130 

 
ท่ีมา: หนังสือโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชนกลยุทธสําหรับการลดตนทุนและเพิ่มกําไร 
 
 จากตารางตัวอยางขางตนอธิบายได คือ กอนท่ีจะทําการเปรียบเทียบการเลือกทําเลที่ตั้ง
คลังสินคานั้นกอนอ่ืนจะมีการใหน้ําหนักความสําคัญของแตละปจจัยเสียกอน จากนั้นในการ
พิจารณาเลือกทําเลนั้นก็จะนําเอาน้ําหนัก คูณกับคะแนนท่ีไดจากการสํารวจตามแบบสอบถามท่ีละ
ปจจัยในแตละทําเล จากนั้นทําการเปรียบเทียบคาท่ีได คาใดมีจํานวนมากกวาใหเลือกใชทําเลนั้น 
ตัวอยางการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญในแตละปจจัยตามตารางที่ 2.3 ซ่ึงจากการเปรียบเทียบ
จะเห็นวาทําเลที่ 2 คํานวณไดคารวมท่ีมากกวาทําเลที่ 1 หมายความวาธุรกิจจะพิจารณาเลือกทําเลที่ 
2 ในการเปนท่ีตั้งคลังสินคา 
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ตารางท่ี 2.3 การเปรียบเทียบน้ําหนกัความสําคัญของปจจัยในการเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคา 
 

ปจจัยการเลือกทําเลที่ตั้ง ทําเลที่ 1 ทําเลที่ 2 

หาแรงงานงาย 25.50  39 

อยูใกลกับผูขาย 16.00  15 

อัตราคาจางแรงงาน 11.25  11 

สภาพแวดลอมทางสังคม 12.00  12 

การอยูใกลกับลูกคา 13.00  14 

ความหลากหลายของวิธีขนสง   4.25    3 

การบริการจากสาธารณูปโภค   6.75    7 

รวม 88.75 100 

 
 2.12.7 เทคนิคการหาศูนยกลางของการขนสง (Center of Gravity Technique) 
  เปนวิธีการท่ีใชเลือกศูนยกลางของการกระจายสินคา หรือโรงงานผลิตท่ีสามารถ
ประหยัดตนทุนคาขนสงรวมไดมากท่ีสุด โดยใชการคํานวณหาท่ีตั้งทางภูมิศาสตรแหงเดียวตาม
ระยะทางและน้ําหนักของสินคาท่ีตองขนสงตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้ 
  จุดท่ีเปนทําเลที่ตั้งท่ีเหมาะท่ีสุด คือ   (X,Y) 
 

         เม่ือ X  = 



i
i

i
iix

W

Wd
   , ,      Y  =  




i
i

i
iiy

W

Wd
 

 
      โดย      X = พิกัดบนแกน x 
 Cy     = พิกัดบนแกน y 
 dix     = พิกัดบนแกน x ของสถานท่ีตั้ง i 
 diy     = พิกัดบนแกน y ของสถานท่ีตั้ง i 
                Wi     = ปริมาณสินคาท่ีเคล่ือนยายเขาหรือออกจากสถานท่ีตั้ง i 
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 2.12.8  เทคนิคการหาระยะทางรวมกับคาขนสง (Load-Distance technique) 
  เปนวิธีการเลือกทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมเพียงแหงเดียวจากหลายทําเลท่ีเสนอข้ึนมาเปน
ทางเลือก โดยการคํานวณหาระยะทางของแตละทําเลคูณเขากับอัตราคาขนสงของแตละทําเลที่ตั้ง
ตามระยะทางที่วัดเปนเสนตรง ดังข้ันตอนตอไปนี้ 
  1. หาระยะทางระหวางทําเลที่ตั้ง 

 
 
 

   โดยท่ี X =  ระยะทางบนแกน X ของทําเล A และ B 
    Y =  ระยะทางบนแกน X ของทําเล A และ B 
         2.  คํานวณคะแนนระยะทางรวมกับคาขนสงโดยคูณระยะทางเขากับปจจัยท่ีจะสงผล
ตอคาขนสงโดยรวม 
 
    

 

   โดยท่ี  li =  อัตราคาขนสง หรือจํานวนเท่ียว หรือหนวยของสินคา 

    di = ระยะทางระหวางทําเลแตละแหง 

 
  3. เลือกทําเลที่ตั้งท่ีมีคะแนนตํ่าสุดซ่ึงมีคาขนสงรวมท่ีทําเลนั้นตํ่าท่ีสุด 
 2.12.9 การเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน หรือคลังสินคา ในโครงขายหวงโซอุปทาน  
  ในการวางแผนการจัดต้ังโรงงานเพ่ือผลิตสินคา หรือการจัดต้ังคลังเก็บสินคาเพื่อรองรับ 
สินคาสําเร็จรูป ท่ีผานกระบวนการผลิตแลวเสร็จ เปนเร่ืองท่ีสําคัญอยางยิ่งต้ังแตตน เนื่องจากหาก
ตัดสินใจจัดสรางโรงงาน หรือ คลังเก็บสินคาไกลออกไปจากแหลงจําหนาย หรือตั้งอยูหางจาก
แหลงวัตถุดิบมากเกินไป ส่ิงท่ีจะมีผลตามมาก็คือ ตนทุน หรือคาใชจายในการดําเนินการขนสง ยิ่ง
ในสภาวะเศรษฐกิจยุคปจจุบันราคานํ้ามันมีโอกาสสูงข้ึนเร่ือยๆ การลดตนทุนในดานโลจิสติกสท่ี
เกิดจากการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน หรือคลังสินคาท่ีเหมาะสมจึงเปนเร่ืองท่ี นาสนใจท่ีจะศึกษาใน
ลําดับตอไป  
 1. ปจจัยในการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน หรือคลังสินคา  
  1.1  ตลาด ลักษณะของตลาดท่ีอยูรวมกันเปนกลุม ทําเลที่ตั้งของโรงงานก็ควรไปอยู
ใกล กับตลาด ท้ังนี้เพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย และประหยัดเวลาจากระบบการขนสง ซ่ึงจะมีผล
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ตอตนทุนสินคาท่ี ลดต่ําลง ถาในอีกลักษณะหน่ึง กลุมของตลาดกระจายกันอยูก็จําเปนท่ีจะตอง
พิจารณาหาจุดศูนยกลางของ ตลาด เพื่อท่ีจะใหคาใชจายท่ีเกิดข้ึนตํ่าสุดเปนเกณฑ  
  1.2  แหลงวัตถุดิบ แหลงวัตถุดิบก็เปนปจจัยสําคัญตอการเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน 
ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับชนิดของวัตถุดิบ และธรรมชาติของอุตสาหกรรมแตละรูปแบบ อาจแบงการพิจารณา
ไดเปน 4 รูปแบบ  
   1.2.1 วัตถุดิบผานการผลิตแลวน้ําหนักเปล่ียนแปลงนอยมาก กรณีนี้โรงงานจะ
อยู ณ จุดใดก็ไดระหวางแหลงวัตถุดิบ กับตลาด  
   1.2.2  วัตถุดิบผานการผลิตแลวน้ําหนักลดลง หรือเปลี่ยนแปลงมาก โรงงาน
ควรจะอยูใกลแหลงวัตถุดิบ ท้ังนี้เพ่ือประหยัดคาขนสงวัตถุดิบ ซ่ึงมีน้ําหนักและปริมาณมากให
ขนสงในระยะใกลกวา 
  1.3 การเลือกทําเลที่ตั้งโดยใชวิธีมัธยฐาน มีข้ันตอนและวิธีการตามลําดับดังนี้  
   1.  หาคามัธยฐานของ ผลรวมของจํานวนสินคาคูณกับตนทุนขนสงตอหนวย  
   2. หาระยะตามแนวแกน X ของจุดมัธยฐานในข้ันตอนท่ี 1  
   3. หาระยะตามแนวแกน y ของจุดมัธยฐานในข้ันตอนท่ี 1  
   4. ตําแหนงของจุดท่ีไดจากขอ 2 และ 3 จะเปนตําแหนงท่ีตั้งของโรงงาน  
 ตัวอยาง เชน บริษัทผูผลิตสินคาแหงหนึ่งมีแหลงวัตถุดิบ 2 แหง คือ A(20, 30) และ 
B(10, 40) และโกดังเพื่อเก็บสินคากอนท่ีจะสงสินคาใหลูกคาอยู 2 แหงคือ C(30, 50) และ D(50, 
60) ตําแหนงของท่ีตั้งท้ัง 4 เม่ือนําไปกําหนด ในระนาบ x-y  
 หากบริษัทตองการหาตําแหนงท่ีตั้งสําหรับโรงงานท่ีจะผลิตสินคาโดยใชวัตถุดิบจาก A 
และ B และเม่ือผลิตเสร็จแลวสงไปเก็บยัง C และ D จากการวิเคราะหการขนสง และตนทุนการ
ขนสงจากโรงงานใหมไปยังท่ีตั้ง 
 1. ส่ิงแวดลอม ลักษณะภูมิประเทศรอบๆโรงงาน ลักษณะภูมิอากาศท่ีแปรเปล่ียน อาจ
มีผลกระทบตออารมณของคนทํางาน ส่ิงแวดลอมของสังคมและชุมชนโดยสวนรวม  
 2. สาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภคนับเปนส่ิงจําเปนในการดําเนินงาน ไมวาจะ
เปนระบบการติดตอส่ือสาร ระบบไฟฟา ประปา โรงพยาบาล สถานท่ีพักผอน หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ี
จําเปนอ่ืนๆ หากมีพรอมในทําเลที่ตั้งโรงงาน ก็นับเปนขอไดเปรียบของโรงงาน  
 3.  การถายเทของเสีย ปญหาการถายเทของเสีย ท้ังในรูป ฝุน ควัน กาก เศษวัสดุ น้ําเสีย 
เปนตน เปนปญหาท่ีตองวางแผนการกําจัด หรือ บําบัดกอนท่ีจะตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งโรงงาน  
 4. ท่ีดิน เปนองคประกอบการพิจารณาท่ีสําคัญเชนกัน โดยเฉพาะในดานราคา หรือ 
ปญหาดานสิทธิ อุทกภัย ลักษณะดิน การทรุดตัวของดินเปนตน  
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 5. การคํานวณหาตําแหนงทําเลท่ีตั้งโรงงาน หรือคลังสินคา มี 2 วิธีท่ีงายตอการ
คํานวณหาตําแหนง ท่ีตั้งโดยการใชแผนท่ีหาตําแหนงท่ีตั้งของแหลงวัตถุดิบท่ีเกี่ยวของ และ
ตําแหนงท่ีตั้งของตลาด กําหนดเปนพิกัด ข้ันตนเพื่อใชเปนจุดอางอิงในการคํานวณ 
 2.12.10 การใชตัวแบบการขนสง (Transportation Model) 
 เปนวิธีท่ีใชในการตัดสินใจเม่ือมีแผลงผลิตและลูกคาหลายแหง ตัวแบบการขนสงจะ
เลือกการขนสงระหวางแตละทําเลท่ีตั้งหลายแหง (Multiple Facility Network) การคํานวณตนทุน
การขนสงมีวิธการใชตัวแบบหลายวิธี โดยใช Microsoft Excel ในการหา Solution เพื่อหาคําตอบ 
อาทิเชน  
 1. หาผลรวมสินคาของแหลงผลิต (Supply) และแหลงรับสินคา (Demand) 
 2. สรางตารางเมตริกซ (Matrix Square) 
 3. กําหนดคาขนสงในแตละเสนทาง และระบุลงไปใน Matrix 
 4. สราง Matrix Square ลงใน Spread Sheet (Excel) 
 5. ใชโปรแกรม QM for Window 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 แสดงเสนทางการขนสงแตละเสนทางท่ีไมเทากันซ่ึงจะมีคาขนสงท่ีแตกตางตาม
ระยะทาง 
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2.13 การตัดสินใจ 
 การตัดสินใจเปนกระบวนการของการแสวงหาทางเลือกท่ีมีอยูจากทางเลือกตางๆ และ 
สามารถเลือกทางเลือกท่ีเปนไปได การตัดสินใจนั้นจะตองมีหลักการและเหตุผลนอกจากนี้การ
ตัดสินใจยังเปนวิธีท่ีสามารถนําไปสูการบรรลุเปาหมายของธุรกิจส่ิงสําคัญ การตัดสินใจจะตอง
เร่ิมตนจากการคนหาวิธีการและแนวทางการปฏิบัติสามารถดําเนินการไดอยางเปนข้ันตอน จากน้ัน
จึงทําการกําหนดแนวทางหรือวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด กลาวคือ 
 1. หลักการตัดสินใจใช เกณฑประกอบการตัดสินใจทั้ งดานพฤติกรรม  และ
วิทยาศาสตร 
 2. ข้ันตอนในการตัดสินใจประกอบไปดวย  
  การคนหาขอมูล และกําหนดปญหา (Intelligence Phase) 
  ออกแบบพัฒนาทางเลือกที่ใชแกปญหากําหนดรูปแบบการตัดสินใจ (Design 
Phase) 
  ประเมินผลเพื่อหาทางเลือกท่ีจะนํามาใชในการแกปญหา (Choice Phase) 
  นําทางเลือกท่ีไดไปแกปญหา (Implementation) 
  ตรวจสอบ (Monitoring) 
   3. การตัดสินใจท่ีมีโครงสราง (Structure Decision) เปนการตัดสินใจเชิงปริมาณ 
  4. มีการกําหนดรูปแบบในการตัดสินใจ 
 5. กําหนดวัตถุประสงคท่ีมีผลตอการตัดสินใจแกปญหา 
 6. แบงระดับการตัดสินใจภายในองคกร ซ่ึงแบงไดเปน 3 ระดับ 
  6.1 การตัดสินใจระดับกลยุทธ (Strategic Decision Making) 
 เปนการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงในองคการ ซ่ึงจะใหความสนใจตออนาคตหรือ
ส่ิงท่ียังไมเกิดข้ึน อันไดแก การสรางวิสัยทัศนองคการ การกําหนดนโยบายและเปาหมายระยะยาว 
การลงทุนในธุรกิจใหม การขยายโรงงาน เปนตน การตัดสินใจระดับกลยุทธมักจะเกี่ยวของกับ
ความไมแนนอนของสถานการณท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงตองอาศัยขอมูลจากท้ังภายนอกและภายในองคการ
ตลอดจนประสบการณของผูบริหารประกอบการพิจารณา 
  6.2  การตัดสินใจระดับยุทธวิธี (Tactical Decision Making) 
 เปนหนาท่ีของผูบริหารระดับกลางโดยท่ีการตัดสินใจในระดับนี้มักจะเกี่ยวของกับการ
จัดการ เพื่อใหงานตางๆ เปนไปตามนโยบายของผูบริหารระดับสูง เชน การกําหนดยุทธวิธีทางการ
ตลาด การตัดสินใจในแผนการเงินระยะกลาง หรือการแกไขปญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึนโดยไมได
คาดหวัง 
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  6.3  การตัดสินใจระดับปฏิบัติการ (Operation Decision Making) 
 หัวหนางานระดับตนมักจะตองเกี่ยวของกับการตัดสินใจในระดับนี้ ซ่ึงมักจะเปนการ
ตัดสินใจท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานเฉพาะดาน ท่ีมักจะเปนงานประจําท่ีมีข้ันตอนซํ้าๆ และไดรับ
การกําหนดไวเปนมาตรฐาน โดยท่ีหัวหนางานจะพยายามควบคุมใหงานดําเนินไปตามแผนงานท่ี
วางไว เชน การมอบหมายงานใหพนักงานแตละคน การวางแผนควบคุมการผลิตระยะส้ัน การ
วางแผนเบิกจายวัสดุ และการดูแลยอดขายประจําวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3  แสดงระดับการตัดสินใจ 
 
2.14  TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution) 
 TOPSIS เปนทฤษฎีการตัดสินใจโดยเรียงความสําคัญจากหลายปจจัยซ่ึงเปนวิธีท่ีอาศัย
เกณฑหลายๆ เกณฑเพ่ือหาวิธีแกไขหรือทางเลือก โดยถือหลักเลือกวิธีแกไขปญหาหรือทางเลือก
จากระยะใกลในทางเลือกเชิงบวก และระยะใกลสุดของแนวคิดท่ีเปนในเชิงลบ โดยมีวิธีการ
ดังตอไปนี้ 
 1.  คํานวณหา Normalized Decision matrix โดยคา Normalized rij คํานวณไดจาก 
  
 
 
 2. คํานวณคาน้ําหนัก Normalized Decision matrix คาน้ําหนัก Normalized vij คํานวณ
ไดจาก 
                                Vij  =  wirij                       i  = 1 , …… , m    j = 1 , …… , n 
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 3.  หาคาเชิงอุดมคติในเชิงบวก และลบหรือ Positive ideal และ Negative ideal 
 
 
 
 4. คํานวณคาระยะหางจากคาอุอมคติเชิงแยกแยะโดยใชการแยกแยะแบบระยะขจัด
แนวคิด วิธีการแกไข จาก 
 
 
 
และเชนเดียวกับแนวคิดเชิงลบ 
 
 
 
 5.  คํานวณความสัมพันธในเชิงเขาใกลแนวคิดวิธีแกปญหา โดยความสัมพันธเชิงเขา
ใกล   จากตัวเลือก A i เพื่อใหได A

+ 
 
 
 6. ทําการจัดอันดับจากคาท่ีคํานวณไดเพื่อหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดตอไป โดยจะตองเลือก
ระยะท่ีใกลท่ีสุดของทางเลือกในแนวคิดท่ีเปนเชิงบวก และ เลือกระยะที่ใกลท่ีสุดของ ทางเลือกที่
เปนแนวคิดเชิงลบ หรือเลือกคา R i  ท่ีมากท่ีสุดนั่นเอง 
 
2.15 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 Isiklar (2006) ไดใช TOPSIS เขามาชวยในการประเมินทางเลือกความชอบของผูใช
โทรศัพทมือถือ วิธีการคือ จะชวยในการพิจารณาวาส่ิงท่ีตองการเปรียบเทียบนั้นเขาใกลขอดี ขอเสีย
มากนอยกวากันเทาไร โดยสามารถแยกมือถือแตละรุนออกเปนระดับช้ัน โดยนํามาคํานวณตอจาก 
AHP ซ่ึงเร่ิมตนโดยการใช AHP ชวยในการไดมาซ่ึงความสัมพันธท่ีสําคัญของทางเลือก ซ่ึงมี
หลักเกณฑท่ีสําคัญคือ ความตองการพื้นฐาน รูปลักษณภายนอก ลักษณะพิเศษหนาท่ีการทํางาน 
ยี่หอ และความประทับใจของลูกคา  
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 Shanian (2006) ไดนํา TOPSIS มาชวยในการแกปญหาการเลือกวัสดุของ Metallic 
Bipolar Plates สําหรับ PEFC (Polymer Electrolyte Fuel Cell) ซ่ึงทําการวิเคราะหตัวเลือกท่ีเปนไป
ไดท้ังหมดจากส่ิงท่ีดีท่ีสุดไปสูส่ิงท่ีเลวท่ีสุดของวัสดุ โดยไดมาจากเกณฑท่ีใชเลือก ไดแก ตนทุน
การผลิต โดยการหาคาสัมปะสิทธ์ิสําหรับทุกๆ เหตุผลไดมาจากการทํา entropy method 
 Deng Yong (2005) ไดนํา Fuzzy TOPSIS มาใชในการคัดเลือกพ้ืนท่ีตั้งโรงงานโดย
พิจารณาจากคาใชจายท่ีนอยท่ีสุดและการใชทรัพยากรท่ีจําเปนมากท่ีสุด (โรงงานอยูใกลแหลง
ทรัพยากรมากท่ีสุด) ซ่ึงใช triangular fuzzy members เพื่อลดความคลุมเครือของการใหคาน้ําหนัก
คะแนนของผูเช่ียวชาญแตละคน 
 อภิชาต โสภาแดง และ รุจิเรข พงษเจริญ (2549) ศึกษาการใชกระบวนการลําดับช้ันเชิง
วิเคราะหเพื่อประเมินปจจัยเชิงกลยุทธดานการขนสง ไดใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห มา
ทําการเปรียบเทียบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธดานการขนสงท่ีไดจากกระบวนการ
ลําดับช้ันเชิงวิเคราะห กับปจจัยท่ีผูขนสงใชในการตัดสินใจจริง โดยมีขอบเขตในการวิจัยท่ีผูทําการ
ขนสงขนาดเล็กและกลางท้ังหมด 85 ราย ปจจัยท่ีนํามาพิจารณาในการศึกษาคร้ังนี้ไดมาจากการ
สัมภาษณเบ้ืองตนกับผูประกอบการขนสงขนาดใหญ และขนาดกลางรวมถึงการคนควาหาขอมูล
จากหนังสืออางอิง และนําปจจัยท่ีไดนั้นไปใชในการสํารวจผูประกอบการขนสง จากนั้นใช
กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบเชิงคู และหาน้ําหนักรวมเพื่อประเมินระดับ
ความสําคัญ ขอมูลท่ีไดผานการหาความไมสอดคลองกันทางเหตุผลโดยการหาคาไอเกนผลจากการ
วิเคราะหขอมูลสามารถจัดลําดับเกณฑหลักท่ีมีผลตอกลยุทธดานการขนสงไดดงันี้ หลักปรัชญาของ
บริษัท บุคลากร การบริการ แนวทางของบริษัท การสงเสริมการตลาดและภาพพจน ราคา สถานท่ี
เทคนิค/เทคโนโลยี ความอยูรอดการเติบโตและผลกําไร โดยมีน้ําหนักคะแนน 20.68% 15.49% 
10.91% 10.64% 9.25% 8.77% 8.59% 8.06% และ 7.61% ตามลําดับและมีคาความไมสอดคลองกัน
ทางเหตุผล (คาไอเกน) เทากับ 5.61% สําหรับเกณฑรองของแตละเกณฑหลัก สามารถเรียงลําดับ
จากมากไปนอยไดดังนี้ เกณฑรองของหลักปรัชญาของบริษัทไดแก การทําใหลูกคาพึงพอใจสูงสุด 
การทํางานอยางเช่ือถือ การตอบสนองอยางรวดเร็ว และการรับงานตามความสามารถขององคกร 
เกณฑรองของบุคลากรไดแก การสรรหาบุคลากรการใหแรงจูงใจ การอบรมใหพนักงานมี
ความสามารถหลายดาน การอบรมใหพนักงานมีความสามารถเฉพาะทาง และการประเมินผลงาน 
เกณฑรองของแนวทางของบริษัทไดแก การรวมมือกับผูขนสงรายอ่ืนแบบพันธมิตรการรวมมือกับ
ลูกคา การจางผูรับจางชวง และการเปนผูรับจางชวงเกณฑรองของการบริการไดแก การรับบริการ
ขนสงอยางเดียว การบริการจากสถานที่สงจนสงสถานท่ีรับ การบริการแบบครบวงจร และการ
บริการตลอด 24 ช่ัวโมง เกณฑรองของการสงเสริมการตลาดและภาพพจน ไดแก การสรางความ
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แตกตางจากคูแขงการชวยเหลือชุมชน การโฆษณา การมีภาพพจนเปนผูนําตลาด และการสงเสริม
การขาย เกณฑรองของความอยูรอดการเติบโตและผลกําไรไดแก การใหสวนลด การเจาะตลาดเดิม 
การใหสินเช่ือ การพัฒนาตลาด การเพ่ิมธุรกิจถอยหลัง การเพ่ิมธุรกิจขางหนา และการเจริญเติบโต
แบบแนวระนาบ เกณฑรองของราคาไดแก การตั้งราคามาตรฐาน การกําหนดราคาแบบฉกฉวยเปน
ลําดับ แบบรุกทะลวง แบบฉกฉวย เกณฑรองของเทคนิค/เทคโนโลยีไดแก พาหนะขนสงท่ีสามารถ
ปองกันสินคาเสียหาย การออกแบบเครือขายการขนสง ระบบขอมูลการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
ประจําป 2549 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน คร้ังท่ี 6- 250 -การตลาด เทคโนโลยีสาระ
สนเทศ การควบคุมความเร็วรถ (SW500) และการควบคุมการขนสงดวยระบบติดตาม (GPS) เกณฑ
รองของสถานท่ีไดแก ความสมดุลระหวางขาไปและกลับ ท่ีตั้งใกลกลุมลูกคาเปาหมายการเลือกสง
สินคาในพื้นท่ีท่ีไมมีผูขนสงรายอ่ืนบริการอยู การบริการรานสะดวกสง และการต้ังสาขาให
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 ภัชรี นิ่มศรีกุล และอภิชาต โสภาแดง (2551) ในการที่จะสามารถคัดเลือกศูนยกลาง 
โลจิสติกสดานการขนสงสินคาในประเทศไทย บนแนวระเบียงเศรษฐกิจไดนั้น จะตองประกอบดวย  
3 องคประกอบ คือ 1) หลักเกณฑในการตัดสินใจ ในสวนนี้ผูวิจัยไดรวบรวมกรอบแนวคิดจากการ 
ทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวของ  [14]2) การกําหนดคา 
น้ําหนักความสําคัญของหลักเกณฑ ซ่ึงในสวนนี้ผูวิจัยไดประยุกตใชหลักการเปรียบเทียบกันเปนคู 
(Pair wise Comparison) และ 3) กลุมจังหวัดทางเลือก สําหรับในสวนนี้ผูวิจัยไดพิจารณาจากการ
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ กลาวคือ มีผลิตภาพในการผลิต และมีความตองการในการอุปโภคและ
บริโภคสูงและพิจารณาจากความไดเปรียบเชิงพื้นท่ี เพื่อเปนการคัดกรองกลุมจังหวัดทางเลือกจาก
จังหวัดท้ังหมดท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต พาดผาน โดยใชวิธีการ Lexicographic Semi order 
(LS) ทําใหไดกลุมจังหวัดทางเลือกท่ีประกอบไปดวย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง 
พิษณุโลก นครสวรรค  และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้ันตอนการวิเคราะหเพื่อคัดเลือกศูนยกลาง 
โลจิสติกสดานการขนสงสินคานั้น ไดประยุกตใชหลักการการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ (Multiple 
Criteria Decision Making; MCDM) ดวยวิธีการ TOPSIS และวิธีการ AHP ผลท่ีไดจากการวิเคราะห
สามารถระบุกลุมจังหวัดท่ีเหมาะสมออกได 3 กลุม ซ่ึงกลุมท่ีมีคาคะแนนความเหมาะสมมากเปน
อันดับ 1 คือ กลุมจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย อันดับ 2 คือกลุมจังหวัดพิษณุโลกและพระนคร  
ศรีอยุธยา และอันดัง 3 กลุมจังหวัดลําปาง นครสวรรค และลําพูน ตามลําดับอยางไรก็ตาม รูปแบบ
โครงสรางหลักเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกศูนยกลางโลจิสติกสดานการขนสงสินคาเปนการพิจารณา
จากขอมูลท่ีเปนเชิงปริมาณเทานั้น ซ่ึงยังไมไดประเมินถึงขอมูลเชิงคุณภาพ ที่ขอมูลอาจเกิดความ
คลุมเครือข้ึน ดังนั้นหากตองการใหหลักเกณฑเชิงคุณภาพสามารถวิเคราะหใหเกิดความชัดเจน

DPU



65 

ยิ่งข้ึนจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําทฤษฎีฟซซ่ีเซต (Fuzzy Set Theory) มาเปนเคร่ืองมือสําหรับจัดการ
กับความคลุมเครือนั้น ซ่ึงผูวิจัยจะไดทําการศึกษาในลําดับตอไป 
 ชานนท ตระกูลเลิศยศ (2552) การเพิ่มขีดความสามารถการจัดการสินคาคงคลัง 
กรณีศึกษา บริษัท สิน เบฟเวอเรจ จากัด เปนการศึกษาเร่ืองของการเพ่ิมขีดความสามารถการจัดการ
สินคาคงคลังเพื่อระบายสินคาคงคลังประเภทเคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอลลของบริษัท สิน เบฟเวอเรจ 
จํากัด ไดศึกษาวิธีการแกไขปญหาโดยใช ใบตรวจสอบ (Check Sheet) เพื่อหาปญหาท่ีเกิดข้ึน ใช
ทฤษฎีแผนผังกางปลา (ISHIKAWA DIAGRAM) เพื่อศึกษาหาสาเหตุของปญหา และสัมภาษณ 
(Interview) จากผูท่ีเกี่ยวของ นําปญหาท่ีพบมาเปรียบเทียบ แลวพบวา บริษัท สิน เบฟเวอเรจ จากัด 
มีปญหาสินคาใกลหมดอายุคางสตอกเปนจํานวนมากและปญหาสินคาสูญหาย สงผลใหเกิดตนทุน
ในสินคาคงคลังสูง ผูเขียนไดศึกษาทฤษฎีและวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน (SWOT 
Analysis) เพื่อประเมินถึง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของกิจการ มาใชในการวางแผน
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4P’s) เพ่ือระบายสินคาคงคลัง ปญหาดานสินคาสูญ
หาย และใชบัญชีคุม (Stock Card) เขามาเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสอบความถูกตองของสินคา
ภายในคลังเพื่อลดปญหาของสินคาท่ีสูญหาย สรุปผลการดาเนินงานบริษัท สิน เบฟเวอเรจ จากัด 
พบวาสามารถลดปริมาณสินคาใกลหมดอายุคาสต็อกไดถึงรอยละ 10.03 เม่ือเทียบกับ ณ เวลา
เดียวกันของปท่ีผานมา สามารถนาเคร่ืองมือเขาไปใชในคลังสินคาทาใหมีการตรวจสอบสินคาท่ี
ถูกตอง ชวยลดปริมาณสินคาท่ีสูญหาย และมีแผนในการระบายสินคาคงคลังในอนาคต 
 สมคิด สมบัติภัทรา (2549) ไดศึกษาเร่ือง สถานภาพการใชบริการและการเลือก Third 
Logistics Outsourcing ในประเทศไทย เพื่อท่ีจะศึกษาสถานะภาพขอมูลการใชบริการของกลุม
ผูใชบริการโลจิสติกสและเสนอแนะแนวทางการประเมิณผูใหบริการทางโลจิสติกสกรณีท่ีมีตัวแปร
ตนหลายตัวในการพิจารณาโดยใชโปรแกรมทางเทคนิคท่ีเรียกวา DEA (Data Envelopment 
Analysis) มาชวยในการตัดสินใจในการเลือกผูใหบริการโลจิสติกส วิธีการดําเนินการวิจัย คือการ
เก็บขอมูลการใชบริการทางโลจิสติกส โดยการออกแบบสอบถามไปยังกลุมบริษัทท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และการสรางตัวแบบหรือโมเดลสําหรับประเมินผูใหบริการ
ทางโลจิสติกสโดยใชเทคนิค DEA ผลการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน โดยสวนแรกประกอบดวย
จํานวนผูใชบริการทางโลจิสติกส ทุนจดทะเบียนจํานวนพนักงาน รายได ประเภทการใชบริการ 
งบประมาณในการใชจาย ประสบการณในการใชบริการ ระยะเวลาทําสัญญา แหลงขอมูลในการ
ตัดสินใจเลือกระดับและปจจัยท่ีมีสวนในการตัดสินใจเลือกใช สวนท่ี 2 เปนตัวแบบหรือโมเดล
สามารถตัดกรองและเลือกผูใหบริการใหเหลือนอยลง 
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 แกวตา เหรียญเจริญ (2549) ไดศึกษาเร่ืองพยากรณพฤติกรรมการเลือกใชผูใหบริการ 
โลจิสติกสลําดับท่ี 3ของผูประกอบการ เพ่ือพยาการณพฤติกรรมและศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกใชผูใหบริการโลจิสติกสลําดับท่ี 3 โดยกลุมตัวอยางเปนผูประกอบการที่อยูในเขตภาค
ตะวันออกจากนั้นสุมตัวอยางจํานวน 120 ตัวอยาง โดยใชผลของระดับความสําคัญของปจจัยท้ัง 26 
ตัวอยาง ในแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองสามารถพยากรณไดถูกตองรอยละ89 โดยท่ี
มีปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการเลือกใชบริการของผูประกอบการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ไดแก ปจจัยดานส่ิงสนับสนุน ปจจัยท่ีเกี่ยวกับตัวผูใหบริการและปจจัยทางดานราคา โดยปจจัยท่ี
เปนตัวกําหนดพฤติกรรมการเลือกใชไดดีท่ีสุด คือ ปจจัยทางดางส่ิงสนับสนุนหรือสิ่งอํานวยความ
สะดวกท่ีผูประกอบการมีใหและปจจัยดานราคา 
 ธราธร ปนทอง (2550) ไดศึกษาเร่ือง การใชการวิเคราะหแบบมีลําดับข้ันในการวิเคราะห 
ปจจัยและเลือกผูใหบริการโลจิสติกสลําดับท่ี 3 ในอุตสาหกรรมเหล็กมวน เพื่อวิเคราะหและ
คัดเลือกปจจัยท่ีสงผลอยางมีนัยสําคัญตอการเลือกผูใหบริการโลจิสติกสลําดับท่ี 2 ในอุตสาหกรรม
เหล็กมวน และใชเปนเกณฑในการพิจารณาและเปนการคัดเลือกผูใหบริการโลจิสติกสลําดับท่ี 3 ซ่ึง
ผูวิจัยใชแบบทดสอบในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลท่ีไดคือ ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีความสําคัญตอ
การเลือกผูใหบริการ และชวยพัฒนาข้ันตอน รวมไปถึงระเบียบวิธีการเลือกผูใหบริการที่เปนระบบ
มากข้ึน 
 พรสุรีย ภักดีไทย (2543) ไดวิเคราะหท่ีตั้งของอุตสาหกรรมเซรามิคในประเทศไทย จาก 
12 ปจจัยท่ีนํา มาวิเคราะห พบวา ปจจัยหลักท่ีมีความสําคัญตอโรงงานขนาดเล็ก คือ ท่ีดิน ความมี
ช่ือเสียงของพื้นท่ีทุนและการรวมกลุม ปจจัยหลักท่ีมีความสําคัญตอโรงงานขนาดกลาง คือ ความ
ใกลเมืองและใกลส่ิงบริการ การคมนาคมขนสง แรงงานและตลาด ปจจัยหลักท่ีมีความสําคัญตอ
โรงงานขนาดใหญคือการคมนาคมขนสง ความใกลเมืองและส่ิงบริการ แรงงานและระบบ
สาธารณูปโภค 
 ขวัญฤทัย บุญรวมแกว (2543) ทําการวิจัยเร่ืองการวิเคราะหท่ีตั้งอุตสาหกรรมแปรรูปไม
ยางพาราในประเทศไทย ผลจากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกท่ีตั้งโรงงาน 
จํานวน 10ปจจัย พบวาปจจัยหลักท่ีมีความสําคัญตอการต้ังโรงงานในภาคใตคือ วัตถุดิบ ท่ีดินและ
การคมนาคมขนสง ปจจัยหลักท่ีมีความสําคัญตอการต้ังโรงงานในภาคตะวันออกคือ การคมนาคม
ขนสง วัตถุดิบและแรงงาน สวนปจจัยหลักท่ีมีความสําคัญตอการตั้งโรงงานในภาคกลางคือ การ
คมนาคมขนสง ท่ีดินและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

DPU



67 

 วรินทร วงษมณี และ วันชัย รัตนวงษ (2549) ศึกษาที่ตัง ศูนยกลางการขนสงสินคา และ
ผูโดยสารของภูมิภาค เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกประเทศ ได
จัดทําโครงการศึกษาความเปนไปไดในการจัดต้ัง และออกแบบศูนยกระจายสินคา เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีส่ีแยกอินโดจีนจากการวิเคราะหดวยวิธีหาคาถวงน้ําหนักของแตละ
พื้นท่ีจะเห็นวาพื้นท่ีบริเวณตําบลบึงพระมีคาน้ํา หนักรวม 75.2%มากกวาบริเวณตําบลหัวรอที่มีคา
น้ําหนักรวม 67.8% โดยพ้ืนท่ีบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 12 ของทางหลวงหมายเลข 12 เปนบริเวณท่ี
เหมาะสมในการจัดต้ังศูนยกระจายสินคาของจังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากมีความไดเปรียบทางปจจัย
ดานกายภาพถึง 38.3% ขณะท่ีบริเวณตําบลหัวรอมี 29.1% และเปนพื้นท่ีท่ีมีความสามารถในการ
เขาถึงไดท้ัง 3 โหมดการขนสงท้ังทางถนน ทางราง และทางอากาศ 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

  
 การศึกษาเพื่อนําเอาขอมูลมาประเมินประสิทธิภาพและความเปนไปไดดวยโปรแกรม 
LOGWARE เพื่อตัดสินใจเลือกทําเลการต้ังคลังสินคาแหงใหมของบริษัทกรณีศึกษานั้นสามารถ
แบงไดเปน5ข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 3.1 วิธีการศึกษา 
 3.2 ประชากร 
 3.3 เคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัย 
 3.4  ทําเลที่ตั้งท่ีเปนตัวเลือกในการตั้งคลังสินคา 
 3.5 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกท่ีตั้งคลังสินคา 
 3.6 การประมวลผลดวยโปรแกรม LOGWARE มาใชในการประเมินทางเลือก 
 
3.1 วิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้จะทําการศึกษาดวยโปรแกรม LOGWARE และปจจัยสําคัญท่ีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกท่ีตั้งคลังสินคา ขอมูลการกําหนดทําเลท่ีตั้งท่ีจะนํามาเปนทางเลือกและปจจัยท่ีมีผล
ตอการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคานั้นไดมาจากการสัมภาษณผูบริหารและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้ง จากนั้นนําขอมูลท่ีไดมาประมวลผลดวยโปรแกรม LOGWARE เพื่อ
ทําการประเมินเลือกทําเลที่ตั้งท่ีดีท่ีสุดตามปจจัยท่ีกําหนดไว 
 
3.2 ประชากร 
 ประชากรสําหรับการศึกษานี้คือกลุมผูบริหารและเช่ียวชาญในการตัดสินใจเลือกทําเล
ท่ีตั้งคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษาและหนวยงานราชการและองคกรตางๆ ของตําแหนงท่ีเปน
ทางเลือกในการเปนทําเลในการต้ังศูนยกระจายสินคา 
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3.3 เคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัย 
   สําหรับเคร่ืองมือในการดําเนินการวิจัยนั้นแบงเปนสองประเภทคือ 
 3.3.1  ขอมูลปฐมภูมิ 
   ไดแกขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญในการตัดสินใจเลือกทําเล
ท่ีตั้งศูนยกระจายสินคาของบริษัทกรณีศึกษาเกี่ยวกับทําเลที่เปนทางเลือกท่ีจะนํามาพิจารณาและ
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคา 
 สําหรับผูบริหาร ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจ และผูเช่ียวชาญในการเลือกทําเล
ท่ีตั้งคลังสินคาแหงใหมท่ีไดทําการสัมภาษณมีจํานวนทั้งส้ิน 6 คนไดแก 
 กรรมการผูจัดการ   
 ผูจัดการฝายลูกคาสัมพันธ 
 ผูจัดการฝายคลังสินคาและLogistics 
 ผูจัดการฝายการขาย 
 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 
 หัวหนางานอาวุโสฝายคลังสินคา 
 3.3.2  ขอมูลทุติยภูมิ 
   ไดแกขอมูลดานตางๆ ของทําเลท่ีตั้งท่ีเปนทางเลือกจากหนวยราชการหรือองคกรตางๆ 
 
3.4  ทําเลท่ีตั้งท่ีเปนตัวเลือกในการตั้งศูนยกระจายสินคา 
  ในการเลือกทําเลท่ีตั้งท่ีจะนํามาพิจารณาเปนทําเลท่ีตั้งศูนยกระจายสินคาแหงใหมนั้น 
ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญของบริษัทรวมกันเพื่อใหผูเช่ียวชาญและ
ผูบริหารของบริษัทกรณีศึกษาไดเสนอแนวคิดแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสรุปผลการสัมภาษณ
ออกมาทําการวิเคราะหความเปนไปไดตอไป 
 ผลจากการสัมภาษณผูบริหารและผูเช่ียวชาญของบริษัทสรุปรวมกันวา 
 1. บริษัทควรมีศูนยกระจายสินคาในเขตพื้นท่ีภาคใตจํานวน 3-5 แหง 
 2. ศูนยกระจายสินคาแตละแหงควรต้ังอยูบริเวณพ้ืนท่ีดังตอไปนี้ตามลําดับ 
  2.1  อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
  2.2  อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  2.3  อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
  2.4  อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
  2.5 อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
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 3. ระบบการขนสงของบริษัท 
 สภาพการขนสงปจจุบันของบริษัท  
 ระบบการขนสงของบริษัท  
 จํานวนและขนาดของรถบรรทุก 
 จํานวนลูกคา 
 จํานวนและลักษณะของพนักงานขับรถ 
 ปญหาดานลูกคา 
 ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการขนสง 
 เทคโนโลยีท่ีใชในระบบการขนสง 
 มาตรการดานความปลอดภัยในการขนสง  
  การวิเคราะหดวยวิธี SWOT และหาวิธีแกไขปญหาจุดแข็งและอุปสรรค  
 
3.5 ปจจัยในการตัดสินใจเลือกท่ีตั้งคลังสินคา 
  จากการศึกษาขอมูลดาน Logistics การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของท่ีเกี่ยวของกับ
การเลือกทําเลท่ีตั้งคลังสินคาและจากการสัมภาษณผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือก
ทําเลท่ีตั้งคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษาทําใหสามารถสรุปปจจัยท่ีแสดงใหเห็นศักยภาพ ความ
ไดเปรียบหรือเสียเปรียบท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกทําเลที่ตั้งคลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษาได
ดังตอไปนี้ 
 3.5.1 ปจจัยดานภูมิศาสตร 
  เปนปจจัยสําคัญท่ีขาดไมไดในการพิจารณาเลือกทําเลท่ีตั้งของอะไรก็ตามไมวาจะเปน
โรงงาน รานคาสาขา รวมท้ังคลังสินคาดวยเพราะภูมิศาสตรเปนตัวกําหนดสําคัญของการไดเปรียบ
หรือเสียเปรียบ สําหรับปจจัยดานภูมิศาสตรสําหรับการตัดสินใจในการเลือกทําเลท่ีตั้งคลังสินคา
ไดแก 
  ระยะทางเช่ือมโยงกับลูกคา 
  คือระยะทางใกลไกลจากทําเลท่ีตั้งคลังสินคาไปยังท่ีตั้งของกลุมลูกคาเปาหมาย 
ระยะทางมีผลตอการตอบสนองลูกคาในระบบการผลิตและการสงมอบแบบทันเวลาพอดีดังท่ีได
กลาวไว ยิ่งระยะทางไกลจากกลุมลูกคามากเทาใดนอกจากอาจจะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจแลวยังทํา
ใหตนทุนคาขนสงเพิ่มข้ึนอีกดวย 
 
 

DPU



71 

 3.5.2 ปริมาณสินคาท่ีขนสงดวยรูปแบบการขนสงตางๆ 
  ปริมาณสินคาท่ีขนสงจะเปนตัวพิจารณาในการเลือกทําเลที่ตั้งโดยคํานึงถึงความ
ไดเปรียบเสียเปรียบของทําเลแตละท่ีเทียบกับปริมาณสินคาท่ีขนสงในแตละรูปแบบ 
  จํานวนเท่ียวท่ีขนสงมีจํานวนเทาใดในแตละป 
  จํานวนระยะทางรวมท้ังหมดท่ีขนสงสินคาเทาใดในแตละป 
 3.5.3 ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน 
  ปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานเปนตัวบงบอกแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของทําเลท่ี
ตั้งแตละทางเลือกวามีแนวโนมท่ีเปนผลดีกับการดําเนินธุรกิจในทําเลนั้นๆ หรือไม อันประกอบ 
ดวย 
  ราคาท่ีดิน 
  ราคาท่ีดินมีผลตอตนทุนในการกอสรางคลังสินคาในแตละทําเลยอมมีราคาท่ีดินท่ี
แตกตางกัน ราคาท่ีดินมักเปนปจจัยลําดับตนๆ ท่ีผูบริหารหรือเจาของกิจการคํานึงถึงในการ
ตัดสินใจเลือกทําเล 
  จํานวนประชากรในพื้นท่ี 
  จํานวนประชากรในพื้นท่ีเปนปจจัยในการสนับดานการหาแรงงานทองถ่ินซ่ึงปจจุบัน
แรงงานขาดแคลนเปนปญหาท่ีสําคัญของภาคธุรกิจในประเทศไทย แรงงานไทยมักจะนิยมทํางาน
ไมไกลจากแหลงท่ีอยูอาศัยมากนัก จํานวนประชากรในแตละพื้นท่ีเปนตัวช้ีความไดเปรียบ
เสียเปรียบดานการแสวงหาแรงงาน 
   ความพรอมดานแรงงานท่ีมีทักษะ 
  นอกเหนือจากจํานวนแรงงานแลว แรงงานท่ีมีทักษะในแตละพ้ืนท่ีก็เปนปจจัยสําคัญใน
การใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบเชิงธุรกิจ สภาพแวดลอมพ้ืนฐานการศึกษาและวิถีชิวิตของ
ชุมชนในแตละพ้ืนท่ีเปนส่ิงท่ีกอใหเกิดแรงงานท่ีมีคุณภาพในพื้นท่ีนั้นๆ 
  ความพรอมดานสาธารณูปโภค 
ความพรอมดานสาธารณูปโภคเปนส่ิงสําคัญตอการกอสรางคลังสินคาเนื่องจากการดําเนินธุรกิจ
ยอมตองอาศัยการสนับสนุนดานสาธารณูปโภคที่พรอมเพรียงไมวาจะเปนดานกระแสไฟฟา 
น้ําประปา การส่ือสาร แหลงจําหนายอุปกรณกอสราง เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆท่ีจําเปน 
  ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ิงจําเปนในการดําเนินธุรกิจเพราะในยุคท่ีการ
ส่ือสารไมมีขอบเขต การถายทอดขอมูลการติดตอส่ือสารผานส่ือสารสนเทศตางๆ ลวนมีความสําคัญ 
ไมวาจะเปนระบบ Internet หรือระบบเครือขายสารสนเทศไรสายตางๆ ยิ่งการดําเนินงานคลังสินคา
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แบบ VMI ดวยแลวจําเปนตองมีชองทางในการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางผูสงมอบวัตถุดิบ และ
ลูกคาโดยมีคลังสินคาเปนตัวกลาง ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจําเปนอยางยิ่ง 
 3.5.4  ปจจัยดานการดําเนินธุรกิจ 
  เปนปจจัยท่ีช้ีแนวโนมการเติบโตของการดําเนินกิจการคลังสินคาในทําเลนั้นๆ อัน
ไดแก 
  1. จํานวนคูแขงทางธุรกิจในทําเลนั้นๆ 
  ในทําเลท่ีมีจํานวนคูแขงมากทําใหเกิดทางเลือกสําหรับลูกคาและเกิดการแขงขันท่ีสูง
โอกาสที่จะสูญเสียสวนแบงทางการตลาดยิ่งมีมากข้ึน 
  2. การเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นท่ีนั้นๆ 
  เปนปจจัยสนับสนุนใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางราบรื่นและมีแนวโนมท่ีจะมี
จํานวนลูกคาเพิ่มมากข้ึนในพื้นท่ีท่ีการเติบโตทางเศรษฐกิจกลุมลูกคายอมมีแนวโนมในการขยาย
ธุรกิจมากยิ่งข้ึน 
  3. การไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
  การสนับสนุนจากภาครัฐเชนการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานสงเสริมการลงทุน
หรือ BOI (Board Of Investment) เปนการเพิ่มสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับเชนสิทธิประโยชนดานการ
ยกเวนภาษี ซ่ึงสิทธิประโยชนจะแตกตางกันตามพ้ืนท่ี หรือนโยบายในเรื่องการปรับปรุงเสนทาง
คมนาคมในทําเลตางๆ ก็ลวนเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบท้ังส้ิน 
 
3.6 กระบวนการวิเคราะหดวยโปรแกรม LOGWARE 
  การนําเอาโปรแกรม LOGWARE มาวิเคราะหทางเลือกเพ่ือหาทําเลท่ีดีท่ีสุดในการต้ัง
คลังสินคาของบริษัทกรณีศึกษานั้นมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 3.6.1 กําหนดเปาหมายหรือทางเลือกท่ีตองการนํามาทําการเปรียบเทียบ สําหรับในการศึกษา
คร้ังนี้คือการกําหนดจุดต้ังศูนยกระจายสินคาทําท่ีผูบริหารและผูเช่ียวชาญสวนใหญเลือกมาทําการ
พิจารณาคือ 
   กําหนดใหมีศูนยกระจายสินคา 3 จุด 
   กําหนดใหมีศูนยกระจายสินคา 4 จุด 
   กําหนดใหมีศูนยกระจายสินคา 5 จุด 
 

DPU



73 

 3.6.2 กําหนดปจจัยท่ีจะนํามาเปรียบเทียบระหวางทางเลือกตางๆ สําหรับในการศึกษานี้ปจจัย
ตางๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้งศูนยกระจายสินคาไดมาจากบทสัมภาษณผูบริหารและ
ทางภูมิศาสตร ตามตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ตารางปจจัยท่ีนํามาพิจารณาเปรียบเทียบในแตละทําเลทางเลือก 

Store Latitude Longitude X Y จํานวนเท่ียวตอป ตนทุน/เท่ียว/กม. 
S8 8.39 99.98 84 1000 183 14 
S13 9.10 99.30 91 993 183 14 
S17 7.85 100.49 79 1005 183 14 
S31 7.00 100.49 70 1005 183 14 
S41 9.50 100.03 95 1000 183 14 
S64 10.18 99.36 102 994 183 14 
S74 10.04 98.64 100 986 183 14 
S76 8.08 99.62 81 996 183 14 
S79 7.58 100.07 76 1001 183 14 
S82 9.47 100.00 95 1000 183 14 
Store Latitude Longitude X Y จํานวนเท่ียวตอป ตนทุน/เท่ียว/กม. 
S85 6.76 100.11 68 1001 183 14 
S88 10.45 99.12 105 991 183 14 
S94 7.00 100.47 70 1005 183 14 
S95 8.07 98.37 81 984 183 14 
S518 8.70 99.86 87 999 183 14 
S5101 9.44 99.06 94 991 183 14 
S5106 6.57 100.51 66 1005 183 14 
S421 9.66 99.66 97 997 366 14 
S447 9.73 100.02 97 1000 366 14 
S448 7.85 98.35 79 984 183 14 
S449 8.38 98.75 84 988 156 14 
S450 7.93 98.27 79 983 156 14 
S465 7.92 98.31 79 983 156 14 
S484 6.61 100.67 66 1007 208 14 
S494 7.75 100.05 78 1001 208 14 
S544 7.42 99.74 74 997 156 14 
S547 7.06 100.20 71 1002 208 14 
S548 7.19 100.28 72 1003 152 14 
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 

S  S556 10.09 99.06 101 991 260 14 
S557 8.04 98.99 80 990 104 14 
S562 8.00 99.45 80 995 208 14 
S571 10.75 99.08 108 991 208 14 
S573 9.02 99.16 90 992 208 14 
S574 8.04 98.99 80 990 156 14 
S579 8.03 99.32 80 993 208 14 
S581 6.79 100.59 68 1006 152 14 
S583 7.93 99.65 79 997 260 14 
S598 8.28 99.12 83 991 104 14 
S740 7.88 98.37 79 984 208 14 
S741 7.87 98.37 79 984 208 14 
S742 7.83 98.29 78 983 208 14 
S747 7.99 100.10 80 1001 156 14 
S749 8.43 99.96 84 1000 208 14 
S763 7.88 98.38 79 984 152 14 
S769 7.97 98.37 80 984 260 14 
S770 8.04 100.29 80 1003 104 14 
S773 7.79 98.33 78 983 208 14 
S777 7.88 98.29 79 983 208 14 
S783 8.09 98.89 81 989 208 14 
S818 8.50 99.79 85 998 156 14 
Store Latitude Longitude X Y จํานวนเท่ียวตอป ตนทุน/เท่ียว/กม. 
S830 8.02 98.33 80 983 208 14 
S832 7.42 100.09 74 1001 152 14 
S835 9.21 99.85 92 999 260 14 
S838 8.12 100.06 81 1001 104 14 
S839 8.51 98.63 85 986 208 14 
S841 6.85 100.47 69 1005 208 14 
S843 7.98 98.33 80 983 208 14 
S853 9.01 99.87 90 999 156 14 
S855 7.13 99.88 71 999 208 14 
S857 9.03 99.17 90 992 152 14 
S858 8.03 99.32 80 993 260 14 
S865 6.61 100.07 66 1001 104 14 
S869 8.02 98.33 80 983 208 14 
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ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 
 

S871 7.60 100.05 76 1001 208 14 
S873 6.72 100.03 67 1000 208 14 
S874 7.01 100.50 70 1005 156 14 
S884 7.32 100.30 73 1003 208 14 
S887 7.01 100.45 70 1005 152 14 
S890 6.72 100.29 67 1003 260 14 
S926 7.02 100.47 70 1005 104 14 
S936 10.49 99.17 105 992 208 14 
S943 10.41 99.25 104 993 208 14 
S965 6.88 100.44 69 1004 208 14 
S977 9.14 99.34 91 993 156 14 
S2005 10.50 99.21 105 992 208 14 
S2023 8.46 99.87 85 999 152 14 
S2031 6.92 100.47 69 1005 260 14 
S2045 9.25 99.70 93 997 104 14 
S2054 8.21 99.00 82 990 208 14 
S2055 9.16 99.46 92 995 208 14 
S2056 6.99 100.48 70 1005 208 14 
S2058 9.59 99.59 96 996 156 14 
S2061 8.63 99.94 86 999 208 14 
S2062 9.39 99.93 94 999 152 14 
S2067 8.63 98.97 86 990 260 14 
S2072 8.57 99.23 86 992 104 14 
S2078 8.41 99.83 84 998 208 14 
S2079 7.00 100.49 70 1005 208 14 
S2084 8.48 99.13 85 991 208 14 
S2092 9.06 98.89 91 989 156 14 
Store Latitude Longitude X Y จํานวนเท่ียวตอป ตนทุน/เท่ียว/กม. 
S2107 9.13 99.32 91 993 208 14 
S2122 8.86 99.30 89 993 152 14 
S2140 7.71 100.36 77 1004 260 14 
S2141 7.79 98.31 78 983 104 14 
S2144 9.55 100.03 96 1000 208 14 
S2146 7.19 99.75 72 998 208 14 
S2155 9.52 100.03 95 1000 208 14 

DPU



76 

ตารางท่ี 3.1 (ตอ) 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.6.3 ทําการประมวลผลหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดดวยโปรแกรม LOGWARE 
  การคํานวณหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในกรณีท่ีตองสงสินคาหลายจุด ไดระยะทางท่ีส้ันท่ีสุด 
สามารถกําหนดศูนยกระจายสินคาไดหลายจุด เพื่อทําการหาคําตอบท่ีดีท่ีสุดท่ีมีคาใกลเคียงกับ
คําตอบทางเลือกในอุดมคติหรือคําตอบแนวคิดเชิงบวกมากท่ีสุดมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  3.6.3.1 นําผลที่ไดจากการสัมภาษณและคาทางภูมิศาสตรมาประมวลผลซ่ึงมีคา 
ดังตอไปนี้ 
       จํานวนสาขา รหัสสาขา 
  หาพิกัด ละติจูด ลองติจูด ของแตละสาขา 
  กําหนดคา X,Y 

S2165 8.16 99.69 82 997 156 14 
S2167 9.52 100.05 95 1001 208 14 
S2170 8.82 98.87 88 989 152 14 
S2171 9.10 99.03 91 990 260 14 
S2172 7.34 100.47 73 1005 104 14 
S2174 7.04 100.47 70 1005 208 14 
S2189 7.97 99.45 80 995 208 14 
S2195 7.88 98.00 79 980 208 14 
S2197 7.18 98.20 72 982 156 14 
S2198 8.02 98.33 80 983 208 14 
S2199 7.79 98.32 78 983 152 14 
S2211 8.16 99.67 82 997 260 14 
S2220 7.01 100.17 70 1002 104 14 
S2222 7.02 100.47 70 1005 208 14 
S2224 6.96 100.39 70 1004 104 14 
S2230 7.00 100.46 70 1005 208 14 
S2231 8.55 99.65 86 997 152 14 
S2241 6.64 100.70 66 1007 104 14 
S2247 6.91 100.29 69 1003 108 14 
S2252 10.70 99.31 107 993 104 14 
S2268 6.99 100.46 70 1005 152 14 
S2272 10.81 100.21 108 1002 152 14 
S2281 6.79 100.92 68 1009 104 14 
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  หาจํานวนเท่ียวขนสงแตละสาขาตอป 
  หาตนทุนคาขนสงตอเท่ียวตอป  

 

ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม LOGWARE 
 

 
 

ภาพท่ี 3.1  ประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรม LOGWARE 
 

  3.6.3.2  ทําการประมวลผลดวยโปรแกรม LOGWARE โดยใชบทสรุปจากการสัมภาษณ
มาทําการประมวลผลไดแก 
  กําหนดใหมีศูนยกระจายสินคา 3 จุด 
  กําหนดใหมีศูนยกระจายสินคา 4 จุด 
  กําหนดใหมีศูนยกระจายสินคา 5 จุด 
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ภาพท่ี 3.2  ผลที่ไดจากการกาํหนดใหมีคลังสินคา 3 จุด 
 

 
 
ภาพท่ี 3.3  ผลท่ีไดจากการกําหนดใหมีคลังสินคา 3 จุด 
 

  1. กรณีกําหนดศูนยกระจาย 3 จุด ผลท่ีไดจากการประมวลผลคือ  
  จุดท่ี 1 คาพิกัดละติจูดท่ี 9.101703 และคาลองติจูดท่ี 99.30303 บริเวณ อําเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี ตนทุนการขนสง 115,695 บาท 
  จุดท่ี 2 คาพิกัดละติจูดท่ี  7.00747 และคาลองติจูดท่ี 100.47637 บริเวณ อําเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา ตนทุนการขนสง 132,295 บาท 
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  จุดท่ี 3 คาพิกัดละติจูดท่ี  7.85083 และคาลองติจูดท่ี 100.49595 บริเวณ อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต ตนทุนการขนสง 106,248 บาท 
  รวมตนทุนคาขนสง  354,238 บาท 
 

 
 
ภาพท่ี 3.4  ผลท่ีไดจากการกําหนดใหมีคลังสินคา 4 จุด 

 

 
 
ภาพท่ี 3.5  ผลที่ไดจากการกาํหนดใหมีคลังสินคา 4 จุด 
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 จุดท่ี 1 คาพิกัดละติจูดท่ี 9.02400 และคาลองติจูดท่ี 99.16807 บริเวณ อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราฎรธานี ตนทุนการขนสง 25,108  บาท 
 จุดท่ี 2 คาพิกัดละติจูดท่ี 8.08094 และคาลองติจูดท่ี 99.62776 บริเวณ อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตนทุนการขนสง 64629 บาท 
 จุดท่ี 3 คาพิกัดละติจูดท่ี  7.00218 และคาลองติจูดท่ี 100.49020 บริเวณ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา ตนทุนการขนสง 60,671 บาท 
 จุดท่ี 4 คาพิกัดละติจูดท่ี 8.07060 และคาลองติจูดท่ี 98.37132 บริเวณ อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต ตนทุนการขนสง 66,080 บาท  รวมตนทุนคาขนสง  278,660 

 

 
 
ภาพท่ี 3.6  ผลที่ไดจากการกาํหนดใหมีคลังสินคา 5 จุด 
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ภาพท่ี 3.7  ผลที่ไดจากการกาํหนดใหมีคลังสินคา 5 จุด 
 
 โดยเมื่อทําการประมวลผลในโปรแกรม LOGWARE จากผลสัมภาษณของผูบริหาร
แลวผลท่ีไดคือตนทุนคาขนสงสินคาท่ีต่ําท่ีสุดคือ กําหนดใหมีศูนยกระจายสินคา 5 จุด ซ่ึงแตจุดที
ไดจากการประมวลผลคือ  
 จุดท่ี 1 คาพิกัดละติจูดท่ี 9.02400 และคาลองติจูดท่ี 99.16807 บริเวณ อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราฎรธานี ตนทุนการขนสง 25,108  บาท 
 จุดท่ี 2 คาพิกัดละติจูดท่ี 8.08094 และคาลองติจูดท่ี 99.62776 บริเวณ อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตนทุนการขนสง 64629 บาท 
 จุดท่ี 3 คาพิกัดละติจูดท่ี 7.00218 และคาลองติจูดท่ี 100.49020 บริเวณ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา ตนทุนการขนสง 60,671 บาท 
 จุดท่ี 4 คาพิกัดละติจูดท่ี 8.07060 และคาลองติจูดท่ี 98.37132 บริเวณ อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต ตนทุนการขนสง 66,080 บาท 
 จุดท่ี 5 คาพิกัดละติจูดท่ี  7.74785 และคาลองติจูดท่ี 99.60369 บริเวณ อําเภอหวยยอด 
จังหวัดตรัง ตนทุนการขนสง 61,491 บาท 
   รวมตนทุนคาขนสง  278,179 บาท  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

  
 การวิจัยในคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาระบบการขนสงสินคาและการกําหนดทําเลท่ีตั้ง
คลังสินคาท่ีเหมาะสมที่สุดสําหรับการกระจายสินคาไดทันตอความตองการของลูกคาโดยการ
สัมภาษณผูบริหารและการวิเคราะหดวยโปรแกรม LOGWARE 
 
4.1 ระบบการขนสงของบริษัท 
 1. สภาพการขนสงปจจุบันของบริษัท ธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาของบริษัทตัวอยาง 
ไดดําเนินการขนสงสินคาอุปโภค บริโภค ท่ีมีความจําเปนกับชีวิตประจําวัน ท้ังในประเทศไทยและ
อีก 10 ประเทศท่ัวโลก 
  2. ระบบการขนสงของบริษัทเปนการสงลูกคาสาขาคือ บริษัทจัดรถสงสินคาไปยัง
ลูกคาตามสาขาตางๆ ท่ัว 14 จังหวัดภาคใต จํานวน 120 ราย กระจายอยูตามทั่วทุกจังหวัดของภาคใต  
ซ่ึงในการขนสงสินคาแตละเท่ียวรถแตละคัน (รถเปลา) ไปรับสินคาจากคลังตนทางไปสงลูกคา
ปลายทาง และเดินทางกลับ (รถเปลา) กลับมายังคลังตนทางคือ คลังสินคาเชาจังหวัดสุราษฎรธานี 
 3.  จํานวน และขนาดของรถบรรทุก รถบรรทุกมีท้ังหมด 33 คัน ซ่ึงแบงตามประเภท
ตางๆ ดังนี้ 
 รถบรรทุก 6 ลอ สามารถบรรทุกไดปริมาตร 16.00-18.00 CUBE จํานวน 11 คัน 
 รถบรรทุก 10 ลอ สามารถบรรทุกสินคาไดปริมาตร 24 CUBEจํานวน 22 คัน 
 4. จํานวนลูกคา ลูกคาของบริษัทตัวอยาง มีจํานวน 120 ราย ซ่ึงแบงได 11 จังหวัด 
ไดแก                                                                                                                                  
 ระนอง 5 สาขา 
 สุราษฏรธานี 22 สาขา 
 พังงา 10 สาขา 
 พัทลุง 10 สาขา 
 กระบ่ี 10 สาขา 
 นครศรีธรรมราช 11 สาขา 
 ตรัง 6 สาขา 
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 สงขลา 22 สาขา 
 ภูเก็ต 15 สาขา 
 สตูล 4 สาขา 
 5.  พนักงานขับรถ มีจํานวนท้ังหมด 68 คน ซ่ึงมีการคัดเลือกพนักงานขับรถ และไดมี
การอบรมดานความปลอดภัยของบริษัทสําหรับพนักงานแรกเขาและประจําเดือน มีการตรวจสอบ 
การทํางานของพนักงานขับรถ ซ่ึงจะตองปราศจากสารเสพติดทุกชนิดเพื่อเปนการรักษาสุขอนามัย 
ความปลอดภัย มีการตรวจสารเสพติดในรางกายของพนักงานขับรถอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยปละ 1 
คร้ัง สงเสริมใหพนักงานมีการเลนกีฬา พนักงานขับรถจะไมขับรถเกิน 12 ชม. ตอวัน ปฏิบัติงานไม
เกิน 14 ชม. ตอวัน และขับรถตอเนื่องไมเกิน 4 ชม. 
 6. ปญหาดานลูกคา สวนใหญปญหาของลูกคาท่ีเกิดข้ึนคือ ระยะเวลาในการขนสง
สินคายังไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็ว เพราะความตองการสินคาของ
ลูกคาตางกันทําใหบางคร้ังรถบรรทุกท่ีทําการขนสงอาจมีท่ีจะไปสงใหลูกคาไมเพียงพอหรือจํานวน
รถในการขนสงนอยไป ทําใหเกิดการรอคอยสินคาทําใหเกิดโอกาสท่ีคูแขงขันจะไดลูกคาจาก
บริษัทไปได 
 7.  ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการขนสง 
  7.1 ปญหาที่เกิดข้ึนสวนใหญเกิดจากคาใชจายในการขนสง ซ่ึงปจจุบันราคาน้ํามัน
เพิ่มสูงข้ึนทําใหธุรกิจการขนสงประสบปญหาการขาดทุน 
  7.2  ระยะทางในการขนสงและสภาพภูมิประเทศ สภาพการจราจร สภาพถนน และ
สภาพอากาศ 
  7.3  พนักงานขับรถมีจํานวนไมเพียงพอ พนักงานมีความออนเพลียในการทํางาน 
และมีปญหาดานสุขภาพ 
  7.4  มีการขยายตัวของลูกคาเพิ่มมากข้ึน 
 8.  เทคโนโลยีท่ีใชในระบบการขนสง บริษัทนําเทคโนโลยี GPRS การติดตามการ
ขนสงดวยดาวเทียมท่ีเปน Real Time มาใช ติดต้ังอุปกรณบันทึกความเร็วระบบ GPS ในรถทุกคันมี
การตรวจสอบพฤติกรรมการขับข่ีจาก GPS มีการนําขอมูลจากระบบ TSP Oil มาประยุกตวิเคราะห
ในดานตางๆ 
 9. มาตรการดานความปลอดภัยในการขนสง บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกจาง ลูกคา และผูอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตลอดจนสาธารณชน ใหการอบรมดานความ
ปลอดภัยใหกับผูท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติงาน กระตุนใหมีจิตสํานึกในความปลอดภัยตอการทํางาน 
กําหนดใหมีเสนทางการเดินรถ จุดจอด จุดพักรถ เสนทางอันตราย กําหนดใชความเร็วของรถบรรทุก 
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ผลิตภัณฑไมเกิน 60 กม./ชม. เขตชุมชน 50 กม./ชม. การทํางานของพนักงานขับรถ ไมขับรถเกิน 
12 ชม./วัน ปฏิบัติงานไมเกิน 14 ชม./วัน ขับรถตอเนื่องไมเกิน 5.5 ชม. ติดต้ังอุปกรณบันทึก
ความเร็วระบบ GPS การซอมบํารุงเชิงปองกันและ การสอบสวน การรายงานอุบัติเหตุ 
 กรณีนี้ผูวิจัยทําการวิจัยเฉพาะรูปแบบการขนสงน้ํามันโดยสงลูกคาแตละราย (ปม) 
เพราะลูกคามีจํานวนมากซ่ึงกระจายตามอําเภอ และจังหวัดตางๆ ท่ัวประเทศโดยจํานวนลูกคา
ท้ังหมด 64 ราย กระจายอยูในภาคเหนือจํานวน 12 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 24 ราย 
ภาคกลางจํานวน 23 ราย และภาคใตจํานวน 5 ราย โดยจะทําการศึกษาตนทุนในการขนสง 
ระยะทาง ระยะเวลาในการขนสง และการเลือกหาทําเลที่ตั้งท่ีเหมาะสมในการกระจายนํ้ามันในแต
ละภูมิภาค ระยะทาง และระยะเวลาในการขนสงน้ํามันไปยังลูกคา เปนส่ิงหนึ่งท่ีมีความสําคัญใน
การขนสงน้ํามันใหแกลูกคาแตละรายตามภูมิภาคตางๆ โดยระยะเวลาในการขนสงน้ํามันลูกคาแต
ละรายข้ึนอยูกับระยะทาง เสนทางในการขนสง และปญหาการจราจรตามทองถนนพอสมควรใน
บางเสนทาง ทําใหใชเวลาในการขนสงตางกันไป ซ่ึงความเร็วตามท่ีกฎหมายกําหนดของรถบรรทุก
ในการวิ่งคือ 60 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
 ตนทุนในการขนสงสินคา ในการวิจัยคร้ังนี้ไดวิเคราะหตนทุนท่ีใชในการขนสงเปน
ระยะทางไปและกลับ ตามขอมูลของบริษัทตัวอยาง โดยคิดคาน้ํามันเช้ือเพลิง และคาจางแรงงานคน
ในการขนสงซ่ึงไมแปรผันตามราคาน้ํามันเช้ือเพลิง โดยบริษัทตัวอยางใชในระหวางการศึกษาวิจัย 
จัดทําข้ึน ณ ขณะท่ีราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลบี 5 ของบริษัทตัวอยางเทากับ 18.09 บาท/ลิตร (ราคา
น้ํามัน ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2552) 
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4.2  การวิเคราะหปญหาการขนสงดวย SWOT Analysis 
 
ตารางท่ี 4.1  การวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออน ของบริษัทตัวอยางบริการขนสงสินคา 
 

ขอมูลวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

ดานทรัพยากรบริษัท 
รถบรรทุกสินคา 

1.  มีจํานวนท่ีเพยีงพอตอการ
ขนสง     

2. รถมีประสิทธิภาพ สภาพรถ
ใหมเนนความปลอดภัย  

3. นําเทคโนโลยี GPS มาใชใน
การติดตามการขนสง 

1.  รถท่ีใชมีขนาดใหญยากตอการ
เขาถึงลูกคารายยอยๆ แตละ
พื้นที่                  

2.  ใชเวลาในการขนสงนาน
เพราะรถขนาดใหญตองวิ่ง
จํากัดความเร็วพนักงาน 
ขับรถ                

พนักงานขับรถ 1.  พนักงานเนนความซ่ือสัตย
การบริการท่ีดแีละความ
ปลอดภัย                       

 2. มีการอบรมใหความรูกับ
พนักงานอยางสมํ่าเสมอโดย
อบรมเดือนละ1 คร้ัง 

3. พนักงานขับรถปราศจาก 
สารเสพติดทุกชนิดท่ีมีผล
บ่ันทอนสมรรถภาพในการ
ทํางาน 

 

1. หาพนักงานท่ีมีคุณสมบัติใน
การขับรถบรรทุกยาก                 
2. พนักงานเกิดความเจ็บปวย
และออนลาในการขับรถใน
ระยะไกลๆ 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ) 
 

ขอมูลวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 
การขนสง 1. สามารถขนสงไดในปริมาณ 

ท่ีมาก    
2.  มีการกําหนดเสนทางเดินรถ 

จุดจอด จุดพกัรถและเสนทาง
อันตราย            

 3. มีการกําหนดความเร็วของ
รถบรรทุกในการขนสงไว
อยางชัดเจน          

4.  ติดต้ังอุปกรณบันทึกความเร็ว
(ระบบ GPS)                             

1. ไมสามารถเขาถึงลูกคาแตละ
รายไดอยางรวดเร็ว  

2.  รถบรรทุกมีขนาดใหญไม 
สะดวกในการขนสงในพื้นท่ี
คับแคบได               

 3. เสียคาใชจายในการขนสงสูง     
 4. ระยะทางและระยะเวลาใน

การขนสงมีมากทําใหไม
สามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาได 

5. เกิดอุบัติเหตุบนทองถนน 
ทําใหการขนสงลาชาเพราะ 
รถท่ีจะมารับชวงตอไมมีใน
พื้นที่นั้นๆ มารับชวงตอ 
ไมมีในพืน้ท่ี 

ดานลูกคา 1. ลูกคามีจํานวนมากและมี
แนวโนมในการขยายตัวเพิ่ม
มากข้ึน                    

2. ลูกคามีความไวใจในการ
บริการดูจากการใชบริการ 
ในแตละเดือน 

1.  ลูกคามีการกระจายตาม
ภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศยาก
ตอการเขาถึงลูกคาไดทันเวลา 

2. ลูกคามีความตองการปริมาณ
น้ํามันตางกนัทําใหบางราย
อาจตองรอรับการบริการ 
ท่ีนานกวาท่ีกําหนดไว 
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 โอกาส 
  1. ระบบเทคโนโลยี การส่ือสารท่ีทันสมัย และครอบคลุมท่ัวถึงในเมือง และตางจังหวัด  
โดยผานทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และอินเทอรเน็ต ทําใหบริษัทมีชองทางมากข้ึนในการ
นํามาเปนส่ือกลางการสงผานขอมูลไปยังลูกคา รวมท้ังการส่ือสารระหวางธุรกิจบริการขนสงสินคา
ได  
 2.  การขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ และความตองการการใชรถของ
ประชาชนในประเทศมากข้ึน สงผลทําใหความตองการใชน้ํามันเพิ่มข้ึน และมีความตอเนื่องอยู
เสมอ 
 อุปสรรค 
 1. ราคาน้ํามันภายในประเทศสูงข้ึน สงผลใหคาใชจายในการขนสงเพิ่มข้ึน 
 2.  รถบรรทุกสินคาท่ีมีแตขนาดใหญทําใหเขาถึงลูกคาแตละรายชาเนื่องจากสภาพถนน
ตางจังหวัดมีขนาดคับแคบ 
 3.  คูแขงทางดานบริษัทใหบริการขนสงสินคามีเพิ่มมากข้ึน 
 
4.3  ผลจาการสัมภาษณการกําหนดศูนยกระจายสินคา 
   1. บริษัทควรมีศูนยกระจายสินคาในเขตพื้นท่ีภาคใตจํานวน 3-5 แหง 
   2. ศูนยกระจายสินคาแตละแหงควรต้ังอยูบริเวณพ้ืนท่ีดังตอไปนี้ตามลําดับ 
    2.1  อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
    2.2  อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
    2.3  อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
    2.4  อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
    2.5 อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 
 
4.4 เม่ือทําการประมวลผลในโปรแกรม LOGWARE  
 จากผลสัมภาษณของผูบริหารแลวผลที่ไดคือตนทุนคาขนสงสินคาท่ีต่ําท่ีสุดคือ 
กําหนดใหมีศูนยกระจายสินคา 5 จุด ซ่ึงแตจุดทีไดจากการประมวลผลคือ 
 จุดท่ี 1 คาพิกัดละติจูดท่ี 9.02400 และคาลองติจูดท่ี 99.16807 บริเวณ อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราฎรธานี ตนทุนการขนสง 25,108 บาท 
 จุดท่ี 2 คาพิกัดละติจูดท่ี 8.08094 และคาลองติจูดท่ี 99.62776 บริเวณ อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตนทุนการขนสง 64629 บาท 
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 จุดท่ี 3 คาพิกัดละติจูดท่ี 7.00218 และคาลองติจูดท่ี 100.49020 บริเวณ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา ตนทุนการขนสง 60,671 บาท 
 จุดท่ี 4 คาพิกัดละติจูดท่ี 8.07060 และคาลองติจูดท่ี 98.37132 บริเวณ อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต ตนทุนการขนสง 66,080 บาท 
 จุดที่ 5 คาพิกัดละติจูดท่ี 7.74785 และคาลองติจูดท่ี 99.60369 บริเวณ อําเภอหวยยอด 
จังหวัดตรัง ตนทุนการขนสง 61,491 บาท 
   รวมตนทุนคาขนสง  278,179 บาท  
 

 
 
ภาพท่ี 4.1  ตําแหนงท่ีตั้งและจุดสงสินคาของแตละศูนยกระจายสินคา 
 
 จุดท่ี 1 คาพิกัดละติจูดท่ี 9.02400 และคาลองติจูดท่ี 99.16807 บริเวณ อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราฎรธานี รับผิดชอบการสงสินคาท้ัง 32 สาขา 
 จุดท่ี 2 คาพิกัดละติจูดท่ี 8.08094 และคาลองติจูดท่ี 99.62776 บริเวณ อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบการสงสินคาท้ัง 25 สาขา 
 จุดท่ี 3 คาพิกัดละติจูดท่ี  7.00218 และคาลองติจูดท่ี 100.49020 บริเวณ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา รับผิดชอบการสงสินคาท้ัง 27 สาขา 
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 จุดท่ี 4 คาพิกัดละติจูดท่ี 8.07060 และคาลองติจูดท่ี 98.37132 บริเวณ อําเภอถลาง 
จังหวัดภูเก็ต รับผิดชอบการสงสินคาท้ัง 17 สาขา 
 จุดท่ี 5 คาพิกัดละติจูดท่ี  7.74785 และคาลองติจูดท่ี 99.60369 บริเวณ อําเภอหวยยอด 
จังหวัดรับผิดชอบการสงสินคาท้ัง 19 สาขา 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

  
5.1 สรุปผลการศึกษา  
 จากจากผลการสัมภาษณและสรุปผลการสัมภาษณมาประยุกตใชกับเทคนิคโปรแกรม 
LOGWARE ในการเปนเคร่ืองมือในการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้งคลังสินคาแหงใหมของบริษัท
กรณีศึกษานั้นจากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้งคลังสินคาดวยการศึกษา
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของและจากการสอบถามจากผูเช่ียวชาญของบริษัทกรณีศึกษาพบวามีปจจัย
สําคัญท่ีสามารถแบงเปนกลุมใหญๆ ได 4 กลุมคือ 1 ปจจัยดานภูมิศาสตร ไดแก ระยะทางเช่ือมโยง
กับลูกคา ระยะทางเช่ือมโยงกับสนามบิน ระยะทางเชื่อมโยงกับทาเรือ และความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ 2 ปจจัยดานปริมาณสินคาท่ีขนสงในรูปแบบตางๆ เชน ปริมาณสินคาท่ีขนสงทางอากาศ 
ปริมาณสินคาท่ีขนสงทางเรือ ในแตละป 3 ปจจัยดานโครงสรางพ้ืนฐานอันไดแก ราคาท่ีดิน จํานวน
ประชากรในพื้นท่ี ความพรอมดานแรงงานท่ีมีทักษะ ความพรอมดานสาธารณูปโภคและความ
พรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปจจัยดานการดําเนินธุรกิจไดแก จํานวนคูแขงในทําเลนั้นๆ  
การเติบโตดานเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีนั้นๆ และการสนับสนุนจากภาครัฐ จากปจจัยตางๆ ดังกลาวเพื่อ
ความถูกตองของขอมูลผูทําการศึกษาไดทําการสอบถามความคิดเห็นกับผูเชี่ยวชาญของบริษัท
กรณีศึกษาเกี่ยวกับคาน้ําหนักของปจจัยซ่ึงจากความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญจะพบวาสวนใหญ 
จะใหน้ําหนักความสําคัญปจจัยในหัวขอระยะทางเช่ือมโยงกับลูกคาและความพรอมดาน
สาธารณูปโภคซ่ึงก็สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของการแสวงหาทําเลที่ตั้งคลังสินคาแหงใหม 
ก็เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา เม่ือนําขอมูลปจจัยในหัวขอตางๆ ไปทําการวิเคราะหดวย
โปรแกรม LOGWARE ซ่ึงก็ไดผลลัพธวาจากทําเลทางเลือกท้ัง 5 ทําเล คือ 
 จุดท่ี 1 คาพิกัดละติจูดท่ี  9.02400 และคาลองติจูดท่ี 99.16807 บริเวณ อําเภอพุนพิน
จังหวัดสุราฎรธานี ตนทุนการขนสง 25,108  บาท 
 จุดท่ี 2 คาพิกัดละติจูดท่ี 8.08094 และคาลองติจูดท่ี 99.62776 บริเวณ อําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตนทุนการขนสง 64629 บาท 
 จุดท่ี 3 คาพิกัดละติจูดท่ี 7.00218 และคาลองติจูดท่ี 100.49020 บริเวณ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา ตนทุนการขนสง 60,671 บาท 
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  จุดท่ี 4 คาพิกัดละติจูดท่ี 8.07060 และคาลองติจูดที่ 98.37132 บริเวณ อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต ตนทุนการขนสง 66,080 บาท 
  จุดท่ี 5 คาพิกัดละติจูดท่ี  7.74785 และคาลองติจูดท่ี 99.60369 บริเวณ อําเภอหวยยอด 
จังหวัดตรัง ตนทุนการขนสง 61,491 บาท 
  รวมตนทุนคาขนสง  278,179 บาท  
 5.1.1 ประโยชนอ่ืนๆ ของการประยุกตใชโปรแกรม LOGWARE มาพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้ง
คลังสินคานอกเหนือจากท่ีโปรแกรม LOGWARE จะชวยใหบริษัทกรณีศึกษาสามารถหาคําตอบ
ทางเลือกท่ีดีทีสุดดังท่ีกลาวมาแลวยังมีประโยชนอ่ืนๆ ท่ีบริษัทกรณีศึกษาไดรับจากการนําเอา
โปรแกรม LOGWARE มาใชดังตอไปนี้ 
  5.1.1.1 สามารถลดเวลาของกระบวนการพิจาณาเลือกทําเลที่ตั้งลงได 
 จากกระบวนการพิจารณาแบบเดิมท่ีจะทําการประชุมเพื่อทําการอภิปรายและนําเสนอ
ทําเลทางเลือกพรอมท้ังเหตุผลประกอบในการนําเสนอทําเลที่ตั้งนั้นๆ บริษัทตองเสียเวลาประชุม
อยางนอยๆ ไมต่ํากวา 3 คร้ัง คร้ังละมากกวา 3 ช่ัวโมงหรือมากกวานั้นรวมท้ังยังมีข้ันตอนการ
นําเสนอและการขออนุมัติซ่ึงกินเวลามากกวา 1 เดือนอันกอใหเกิดการลาชาในการตัดสินใจและอาจ
ทําใหสูญเสียโอกาสในทําเลเปาหมายอีกดวย เม่ือนําเทคนิค TOPSIS มาใชโดยการทําแบบสอบถาม
และสัมภาษณ การหาขอมูลจะประมวลผลขอมูลสามารถทําเสร็จกระบวนการท้ังหมดไมเกิน 
1 สัปดาห 
  5.1.1.2  ลดความขัดแยงระหวางกลุมผูพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้ง 
 ดวยการประมวลผลดวยโปรแกรม LOGWARE มาประยุกตใชในการวิเคราะห
ทางเลือกตางๆ นั้น ใชขอมูลท่ีเปนตัวเลขท่ีเปนรูปธรรมมากกวาความรูสึกทําใหมีเหตุมีผลอยาง
ชัดเจนและสามารถลดการถกเถียงในระหวางการประชุมพิจารณาอันมีผลตอความขัดแยงและ
ความสัมพันธท่ีดีข้ึนหรือแยลงระหวางหนวยงานตางๆลงได 
  5.1.1.3 สามารถนําไปตอยอดในการวิเคราะหหรือพิจารณาสําหรับทางเลือกดานอ่ืนๆ 
ไดดวยโปรแกรม LOGWARE การวิเคราะหเปรียบเทียบในหลายปจจัยนอกจากการพิจารณาเลือก
ทําเลท่ีตั้งคลังสินคาแลวยังสามารถประยุกตนําไปใชในกระบวนการอ่ืนๆ ของบริษัทไดเชนการ
คัดเลือก รถบรรทุกรวมใหบริการเพื่อใหไดรถรวมบริการท่ีมีคุณภาพดีที่สุดและราคาสมเหตุสมผล
มากท่ีสุดเปนตน 
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5.2  ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยกลยุทธท่ีนํามาใชในการพัฒนาการเลือกทําเลท่ีตั้งศูนยกระจายสินคาเพื่อ 
ใหเกิดประสิทธิภาพคือการนําการจัดการโลจิสติกสเขามาปรับใชในการลดตนทุนการขนสงโดย
วิธีการตอไปนี้ 
 1.  การวางแผนเสนทาง จุดรับสงสินคา ตองเปนเสนทางท่ีส้ันท่ีสุด สามารถรวมสงตาม
เสนทางได 
 2.  เลือกวิธีการขนสงท่ีถูกตอง เชน รถยนต รถไฟ ทางน้ํา ทางทอ 
 3.  การรวบรวมสินคาใหเต็มเท่ียวรถ 
 4.  การเล่ือนเวลาตามเสนทางขนสงกับลูกคา 
 5.  การสรางสถานีพักรถเปนที่หยุดรอรับสินคาจากคันอ่ืน 
 6.  การวางแผนท้ังการสงและการรับสินคากลับ ไมปลอยใหรถวางทุกการเดินทาง 
 7.  จัดการการบรรทุกใหเต็มปริมาตรรถ 
 8.  การลงทุน อาจจะเชา ซ้ือ หรือใชบุคคลภายนอก 
 จากวิธีดังกลาวบริษัทอาจนําวิธีการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเกิดจากความสัมพันธ
เชิงสรางสรรคระหวางผูดําเนินธุรกิจดวยกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจ และสามารถสราง
ผลประโยชนใหกับบริษัทรวมกัน พันธมิตรเชิงกลยุทธจะเกี่ยวของในการใชสารสนเทศ สินทรัพย
และมีความเส่ียงรวมกัน บริษัทตัวอยางอาจมีการรวมมือกันกับพันธมิตรโดยการขนสงน้ํามันลงตาม
ศูนยกระจายนํ้ามันในแตภาค จากน้ันใหพันธมิตรสงตอไปยังลูกคาและตนทุนในการขนสงได การ
วิเคราะหจุดออน จุดแข็งของบริษัท การบริการลูกคาสงน้ํามันตรงตามเวลาท่ีกําหนดซ่ึงเปนอีก
ปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ 
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