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ดร.รชฏ ข าบุญ 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาสารนิพนธ์เร่ืองน้ี มองเห็นว่าภาวะตลาดทางด้านสินคา้ธุรกิจบริการ มีสภาวะการ
แข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ ดงันั้น การท่ีบริษทัจะเติบโตไดอ้ยา่งมัน่คง การพฒันาและการลดตน้ทุนในด้าน
ต่างๆจึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะสามารถช่วยในการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันของทางบริษัทได้ ซ่ึงมี
วตัถุประสงค ์1) เพื่อหาจุดท่ีตั้งคลงัสินคา้เหมาะสมส าหรับการกระจายสินคา้ไปยงัจุดต่างๆ 2) เพื่อประมาณ
ค่าใช้จ่าย จากการเปรียบเทียบการเลือกท่ีตั้ งคลังสินค้า 3) เพื่อศึกษาแนวทางเพื่อลดระยะทางในการ
ปฏิบติัการเคล่ือนยา้ยให้นอ้ยท่ีสุด โดยวธีิการประยกุตใ์ชต้  าแหน่งพิกดัของพื้นท่ีมาค านวณถึงการเลือกท าเล
ท่ีตั้งคลงัสินคา้ อนัมีกรณีศึกษาคาเฟ่ อเมซอน ท่ีอยู่ทัว่ทุกจงัหวดัของประเทศไทย โดยการหาจุดท่ีตั้ งท่ี
เหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนการขนส่งของธุรกิจ แลว้น าขอ้มูลจ านวนปริมาณสาขามาวิเคราะห์ระยะห่างจาก
โรงงานการผลิตไปยงัคลงัสินคา้ ทั้งน้ี เพื่อน าค่าตน้ทุนท่ีเปล่ียนไปในการเลือกท่ีตั้งคลงัสินคา้เม่ือมีศูนย์
กระจายสินคา้ เพื่อใหท้ราบถึงความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งคลงัสินคา้ รวมทั้งความส าคญัท่ีให้ต่อการบริหาร
ดา้นคลงัสินคา้ เพื่อสามารถ น าขอ้มูลดงักล่าวไปปรับใชใ้นการตั้งคลงัสินคา้ หรือ ศูนยก์ระจายสินคา้ต่อไป 
 งานวิจยัน้ีจึงไดท้  าการวิเคราะห์การหาท่ีตั้งคลงัสินคา้ โดยการศึกษาหาระยะทางในการขนส่ง 
เพื่อหาท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด และช่วยลดตน้ทุนในการขนส่งใหน้อ้ยท่ีสุด 
 
1. บทน า 

 ผลจากการเติบโตของธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน และการขยายตวัอยา่งเน่ืองในดา้นการบริการคา้ปลีก
ของประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ขณะนั้นท่ีมีไม่ถึง 20 สาขาท่ีเปิดลงทุนภายใน
สถานีบริการน ้ ามนั และมียอดขายในบางสาขาไม่ถึง 20 แกว้ต่อวนั ซ่ึงทางบริษทัจึงไดท้  าการพฒันาและ
ปรับเปล่ียนให้สินคา้มีคุณภาพ รวมถึงการออกแบบภาชนะท่ีใส่ให้สามารถยอ่ยสลายง่ายและยงัช่วยในการ
ลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งมีการดีไซน์ร้านคาเฟ่ อเมซอนเพื่อให้สามารถตอบโจทยข์องลูกคา้ไดแ้ละตรงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยการจดับริเวณร้านให้มีบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติ น่านัง่เยน็สบายอีกดว้ย 
ทั้งน้ีจากการปรับเปล่ียนและเพิ่มคุณภาพของสินคา้เพื่อใหต้อบสนองกบัผูบ้ริโภคแลว้ท าใหมี้เพิ่มขายเพิ่มข้ึน
ก่อใหเ้กิดการขยายตวัของธุรกิจ และการจา้งงานท่ีเพิ่มข้ึนส่งผลใหท้างบริษทัมองหาท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้เพื่อ
ใชส้ าหรับการกระจายสินคา้ใหท้ัว่ถึง รวดเร็ว ทนัต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด  
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ในปัจจุบนัน้ี(ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560)คาเฟ่ อเมซอน มีทั้งส้ิน 2,009 สาขา ในประเทศไทย และ 
110 สาขาในต่างประเทศ ซ่ึงมีทั้งสาขาท่ีให้บริการภายในสถานีบริการน ้ ามนัและภายนอกตามทอ้งถนนเส้น
หลกั หรือถนนเอเชีย โดยท่ีธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน ส่วนใหญ่จะเป็นร้านแฟรนไชส์ 90% ท่ีทางบริษทัใหเ้จา้ของ
สถานีบริการน ้ ามนัและดีลเลอร์น ้ ามนับริหารร้านคาเฟ่ อเมซอนซ่ึงจะเห็นไดว้า่ร้านคาเฟ่ อเมซอนท่ีบริษทั
ท าการบริหารเองนั้นมีเพียง 10% และทางบริษทัมีการคาดการณ์วา่จะมีการเติบโตประมาณ 30% เน่ืองจาก
ตลาดร้านกาแฟมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง จากพฤติกรรมผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หนัมาให้ความสนใจในการด่ืม
กาแฟเพิ่มมากข้ึน จึงส่งผลให้ยอดขายแต่ละสาขาเพิ่มข้ึน โดยจากเฉล่ียแล้วร้านกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน 
สามารถท าการขายได้วนัละ 200 แก้วต่อสาขา จึงท าให้การจา้งบริษทัภายนอกมีตน้ท่ีเพิ่มข้ึนในด้านการ
ขนส่ง และการจดัเก็บสินคา้คงคลงั  

 ทางบริษทัมีการขยายกิจการพร้อมทั้งมีการวางแผนจดัโครงการเพื่อหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมใน
การจดัตั้งคลงัสินคา้ และการกระจายสินคา้ไปยงัสาขาต่างๆโดยบริษทัจะท าการบริหารและด าเนินการขนส่ง 
จดัเก็บวตัถุเอง เพื่อท่ีจะลดตน้ทุนในทางดา้นโลจิสติกส์ใหล้ดลงเพื่อควบคุม 

 
2. วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อศึกษาต าแหน่งท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมในเขตพื้นท่ีการขาย 
 2. เพื่อประมาณค่าใชจ่้าย จากการเปรียบเทียบการเลือกท่ีตั้ง 
 3. เพื่อศึกษาในการลดระยะทางในการปฏิบติัการในการเคล่ือนยา้ยใหน้อ้ยท่ีสุด 
 4. เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหร้วดเร็วข้ึน 
 
3. ขอบเขตของโครงงาน 
 ขอบเขตของการวิจยัน้ี เพื่อวิเคราะห์และเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม เพื่อรองรับการ
ขยายตวัของธุรกิจและยงัท าการ ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในการเลือกท าเลท่ีตั้ง 
 
4. ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 

4.1 ศึกษากระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ 
4.2 วเิคราะห์เกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจเลือก 
4.3 วเิคราะห์และก าหนดทางเลือกท่ีตั้ง 
4.4 รวบรวมขอ้มูลเพื่อตดัสินใจ 
4.5 วเิคราะห์และประมวลผลการศึกษา 
4.6 สรุปผลการวจิยัและขอ้เสนอแนะ 
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5. ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
5.1 สามารถน าเคร่ืองมือ วิธีการทางสถิติและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์เขา้มาประยุกตใ์ช้

ในการวเิคราะห์และพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้อยา่งเหมาะสม ดว้ยระยะทาง และปริมาณสินคา้ 
5.2 สามารถน าผลการวิจยัมาเป็นขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจเลือกพื้นท่ีเป้าหมายในการตั้งศูนย์

กระจายสินคา้  
5.3 เพื่อทราบค่าใชจ่้ายในการเลือกท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีประหยดัตน้ทุนท่ีสุด 
5.4 เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 
 

6. หลกัการเลือกท าเลทีต่ั้งคลงัสินค้า 
 การวิเคราะห์ดว้ยวิธีการน้ีเป็นการหาความสัมพนัธ์ระยะทางระหว่างจุดสองจุด โดยการหาค่า
พิกัดของต าแหน่ง มาใช้ในการวิเคราะห์กับทฤษฎีน้ี เพื่อหาความแจกต่างระหว่างจุดสองจุดเรียกว่า 
“ระยะทาง” เพื่อหาความยาวของเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดท่ีใชใ้นการเดินทาง 

1.  เทคนิคการหาระยะทางร่วมกบัค่าขนส่ง (Load Distance Technique) 
  การหาระยะทางร่วมกบัค่าขนส่งท่ีจะเลือกท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม แห่งเดียวจากหลายท าเลท่ี

เสนอข้ึนมาเป็นทางเลือก โดยการค านวณหาระยะทางของแต่ละท าเล คูณเขา้กบัอตัราค่าขนส่งของแต่ละ
ท าเลท่ีตั้งตามระยะทางท่ีวดัเป็นเส้นตรง ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
  1.1 ค านวณหารยะทางระหวา่งท่ีตั้ง 

𝑑𝑎𝑏 = √(𝑥𝑎 − 𝑥𝑏)
2 + (𝑦𝑎 − 𝑦𝑏)

2  

  
2. ค านวณระยะทางร่วมกับค่าขนส่งโดยคูณระยะทางเข้ากับปัจจัยท่ีจะส่ง ผลถึง ค่าขนส่ง

โดยรวม  
การเปรียบเทียบระยะทาง เพื่อค านวณหาค่าขนส่งท่ีต ่าสุด ประกอบการตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้ง

โดยการเปรียบเทียบระยะทางจะน าระยะทางจากแหล่งวตัถุดิบ (Raw material resource) ถึงท าเลท่ีเลือก 
(Location) และจากท าเลท่ีเลือกถึงตลาดหรือแหล่งจ าหน่าย (Market) แต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบเพื่อหา
ตน้ทุนต ่าสุดในการขนส่ง  
     LD = Σ li di 
 
7. สภาพปัญหาของโครงการ 
 ปัจจุบนัการจดัส่งสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา ในแต่ละเท่ียวใชเ้วลาค่อยขา้งนาน และตน้ทุนใน
การขนส่งค่อยขา้งสูง อนัเน่ืองมาจากหลายประการ เช่น สินคา้ท่ีไม่เตม็เท่ียวรถตอ้งรอรวบรวมจ านวนสินคา้
ให้เต็มเท่ียวเพื่อช่วยในการลดตน้ทุนค่าขนส่งต่อเท่ียวให้น้อยท่ีสุด และระยะทางจากคลงัสินคา้ไปยงัสาขา
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ย่อยมีรยะทางไกลจึงท าให้เสียเวลาและตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้การจดัเกิดกานจดัส่งท่ี
ล่าชา้ ไม่ทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
 ดงันั้น จากปัญหาท่ีกล่าวมาในขา้งตน้จึงท าให้เกิดการวิเคราะห์ วางแผน ในการตั้งคลงัสินคา้
และการกระจายสินคา้ไปยงัสาขาปลายทาง และเอช่วยลดตน้ทุนค่าขนส่ง ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาแนวทางในการ
จดัตั้งคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ในภูมิภาคต่างๆ  
 
8. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการวิเคราะห์หาท่ีตั้งคลงัสินคา้ และจากโครงการท่ีบริษทั
ก าหนด ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดมี้ดงัน้ี 
 8.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ ท่ีผูว้ิจยัท าการรวบรวมจากการศึกษาและส ารวจ ยอดขายของธุรกิจคาเฟ่ อเม
ซอนในแต่ล่ะวนั เพื่อท่ีจะวเิคราะห์หาปริมาณในการขนส่ง 
 8.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ ท่ีรวบรวมมาจากการรายงานสถิติและจากการสัมภาษณ์ 

ในปัจจุบนัคาเฟ่ อเมซอน มีทั้งส้ิน 2,009 สาขา (ณ วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2560) ซ่ึงจะแบ่งพื้นท่ีการ
ขายเป็น 5 พื้นท่ี ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคกลาง และ กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพ
มหานครนั้นไดแ้ยกออกจากภาคกลาง เน่ืองจากปริมาณสาขาในจงัหวดักรุงเทพฯ มีค่อนขา้งมาก ซ่ึงจะมี
รายละเอียดการดงัน้ี 

8.2.1 จ านวนสาขาของคาเฟ่ อเมซอน 
ตาราง จ านวนสาขาคาเฟ่ อเมซอนทั้งส้ิน โดยแบ่งเป็นพืน้ทีก่ารขาย 

ล าดับ ภาค จ านวนสาขา 

1 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 544 

2 ภาคเหนือ 383 

3 ภาคใต้ 182 

4 ภาคกลาง 628 

5 กรุงเทพมหานคร 272 

รวมทั้งส้ิน 2,009 

 
 8.2.2 ศึกษาขอ้มูลต าแหน่งพิกดัของแต่ล่ะสาขาโดยระบบ GPS ไดแ้สดงต าแหน่ง ละติจูด 
และ ลองจิจูดของพื้นท่ีแต่ละสาขา 
 8.2.3 ศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ในการจดัเก็บสินคา้และการจดัส่งสินคา้ 
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  8.2.3.1 ส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืมคาเฟ่ อเมซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.2.3.2 ส่วนประกอบของเคร่ืองด่ืมคาเฟ่ อเมซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 กาแฟอาราบิกา้ 
2 กาแฟโรบสัตา้ 
3 ผงโกโก ้
4 ผงชาเขียว 
5 ช็อคโกแลต 
6 ชาไทย 
7 น ้าหวานกล่ินมะนาว 
8 น ้าหวานกล่ินบลูเบอร์ร่ี 
9 น ้าหวานกล่ินสตอเบอร์ร่ี 
10 น ้าหวานกล่ินล้ินจ่ี 
11 น ้าผึ้ง 
12 น ้าเช่ือม 
13 น ้าตาลทรายแดง 
14  น ้าตาลทรายขาว 
15 น ้าตาลออ้ย 
16 นมขน้หวาน 
17 คอฟฟ่ีเมต 

1 แกว้กระดาษ 
2 แกว้พลาสติก 
3 ถว้ยกระเบ้ือง 
4 หลอดคน้กาแฟร้อน 
5 หลอดยาว 
6 หลอดยาวมีชอ้น 
7 ท่ีรองจานกระเบ้ือง 
8 ชอ้นสั้น 
9 ถุงพลาสติก 
10 หนงัยาง 
11 ขวดพลาสติก 
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 8.2.4 ปริมาณการใชก้าแฟต่อแกว้  
 ค่าเฉล่ียปริมาณการใช้สินคา้หรือส่วนประสมในการชงเคร่ืองด่ืม 1 แก้ว จะใช้ใน
ปริมาณ 9 กรัม  
 8.2.5 ยอดขายเฉล่ียทุกสาขา 

จากขอ้มูลในปี 2559 ยอดขายเฉล่ียแต่ละสาขาของคาเฟ่ อเมซอนอยูท่ี่ 262 แกว้ต่อวนั 
 8.2.6 การขนส่งสินคา้ 

การขนส่งสินคา้จากโรงงานไปยงัคลงัสินคา้ จะมีการจดัส่งสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
 การขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ไปยงัสาขา จากขอ้มูลบริษทัจา้งเหมาไดข้นส่งสินคา้แบบวนัเวน้
วนั หากมีการสั่งออเดอร์เร่งด่วนจะจดัส่งสินคา้ภายใน 1 วนั เช่น ช่วงเทศกาล เป็นตน้โดยจะมีการจดัส่งจาก
คลงัสินคา้ท่ี จ.นนทบุรี ไปยงัสาขาในแต่ล่ะภาค ซ่ึงจะมีการใช้รถกระบะปิกอพัเป็นจ านวน 6 คนัต่อการ
ขนส่งของแต่ละวนัท่ีท าการจดัส่งสินคา้ 

 8.2.7 ขอ้มูลน ้ าหนกัสินคา้ในการขนส่ง จะค านวณจาการขนส่งส่วนประสมสินคา้ประเภท
เคร่ืองด่ืม และภาชนะท่ีใชภ้ายในคาเฟ่ อเมซอน 

 8.2.8 จงัหวดัท่ีเหมาะแก่การตั้งคลงัสินคา้ 
จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลของทางบริษทั เพื่อเลือกหาท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม 

ส าหรับใช้ในการกระจายสินค้าไปยงัสาขาย่อยต่างๆ เพื่อท่ีจะลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์รวมไปถึง
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ในพื้นท่ีท่ีบริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิอยู ่จึงไดเ้ลือกจงัหวดัท่ีมีความเหมาะในการ
ตั้งคลงัสินคา้เพื่อใช้ส าหรับการกระจายสินคา้นั้น มีอยู่ 7 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัขอนแก่น , มหาสารคาม , 
เพชรบูรณ์ , พระนครศรีอยธุยา, ฉะเชิงเทรา , ชุมพร และนครศรีธรรมราช  

8.2.9 ต าแหน่งท่ีตั้งโรงงานผลิต ตั้งอยูท่ี่ ต.ชะแมบ อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา 
 
9. การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความเหมาะสมในการจดัตั้งคลงัสินคา้เพื่อการกระจายสินคา้สู่สาขา
อ่ืนๆ ผูว้ิจยัได้มีการน าใช้เคร่ืองมือเหมาะสมท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ค านวณข้อมูลต้นทุนในการจดัตั้ง
คลงัสินคา้ โดยน าวิธีทางคณิตศาสตร์มาใชใ้นการค านวณในเร่ืองของระยะทางท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณ
การขนส่ง โดยเลือกใชว้ธีิในการวเิคราะห์  
 
10. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 10.1 วธีิการค านวณระยะทางของการขนส่งสินคา้ โดยใชว้ธีิดงัน้ี 
 1. ก าหนดค่าพิกดัของแต่ละต าแหน่ง โดยให ้   
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   1) ต าแหน่งของโรงงาน = Lat1และ  Lon1 คือค่า latitude และ longtitud ของจุดแรก   
   2) ต าแหน่งของท่ีตั้งคลงัสินคา้ = Lat2 และ Lon2 คือค่า latitude และ longtitud ของจุดท่ี
สอง  
 2. น าค่าของต าแหน่งของท่ีตั้งคลงัสินคา้ – ต  าแหน่งของโรงงาน 
  จะได ้
   lat 2 – lat 1 และ  long 2 – long 1  
 3. น าค่า lat และค่า longท่ีไดย้กก าลงัสอง  
 4. น าค่า lat และค่า long มาบวกกนั 
 5. น าค่าท่ีไดม้าถอดรูท 
   จากขอ้ท่ี 2 – 5 จะเขียนสูตรไดด้งัน้ี 
 

    √𝑙𝑎𝑡2 + 𝑙𝑜𝑛𝑔2 
 
 6. น าค่าท่ีไดม้าหาร (1÷108.4) 
  *[108.4kg = 108400g = 17 stone(s) and 0.98 pound(s) (rounded to 2 decimals)] 

10.2 การค านวณการขนส่ง 
10.2.1 การค านวณการตั้งคลงัสินคา้ 7 คลงั 

10.2.2.1 ปริมาณน ้าหนกัในการขนส่งสินคา้จากโรงงานไปยงัคลงัสินคา้ 
จากขอ้มูลค่าเฉล่ียของยอดขายคาเฟ่ อเมซอน แต่ละสาขา ท ายอดขายได้ 262 แก้วต่อวนั ซ่ึง

เคร่ืองด่ืมประเภทชาหรือกาแฟจะขายได ้70% ต่อวนั และ ประเภทผลไมจ้ะขายได ้30% ต่อวนั จากค่าเฉล่ียท่ี
ไดรั้บจึงค านวณหาประเภทของเคร่ืองด่ืมเพื่อหาค่าเฉล่ียของแต่ประเภทท่ีไดท้  าการขายตามตารางดา้นล่าง 
 
ตารางท่ี 2 ยอดขายของคาเฟ่ อเมซอน 
ประเภทเคร่ืองด่ืม ค่าเฉล่ีย จ านวนท่ีขายได ้(แกว้) 
ชาหรือกาแฟ 70% 183 
ผลไม ้ 30% 79 
รวม 100% 262 

 
  1) ปริมาณน ้าหนกัในการขนส่งสินคา้ประเภทเคร่ืองด่ืม มีจ านวน 17 ชนิด มีน ้าหนกัรวมต่อ 
1 วนั เท่ากบั 17,214 กรัม และ l สัปดาห์จะมีปริมาณเท่ากบั 67,116 กรัม 
  2) ปริมาณน ้าหนกัในการขนส่งสินคา้ประเภทภาชนะภายใน 1 วนั จะใชภ้าชนะเป็นจ านวน 
714 ช้ิน และต่อสัปดาห์ เทากบั 4,998 ช้ิน 
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10.2.2.2 ระยะทางการขนส่งสินคา้จากโรงงานไปยงัคลงัสินคา้ 
การตั้ งคลังสินค้า 7 คลัง จากข้อมูลท่ีทางบริษัทได้ท าการเลือกจังหวดัท่ีเหมาะแก่การตั้ ง

คลงัสินคา้มาเป็น จ านวน 7 คลงั ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาหาระยะห่างจากโรงงานและทั้งคลงัสินคา้แต่ละจงัหวดั 
เพื่อท่ีหาตน้ทุนในการจดัส่ง ซ่ึงการจดัส่งจากโรงงานการผลิตไปยงัคลงัสินคา้จะจดัส่งสัปดาห์ล่ะ 1 คร้ัง โดย
รถหกลอ้ เป็นจ านวน 6 คนั และรถกระบะ 1 คนั รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 7,000,000 บาท 

จากท่ีไดท้ราบระยะทางของท่ีตั้งคลงัสินคา้แต่ละท่ีห่างจากโรงงานการผลิต จึงน าไปค านวณหา
ตน้ทุนการขนส่ง จากราคาน ้ ามนัดีเซลลิตรละ 26.50 บาท ซ่ึงหากขนส่งดว้ยรถ 6 ลอ้ ขบัดว้ยความเร็ว 90-
100 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เฉล่ียแลว้จะสูญเสียเช้ือเพลิงไป 3.5 บาทต่อกิโลเมตร และขนส่งดว้ยรถกระบะขบั
ดว้ยความเร็ว 90-100 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เฉล่ียแลว้จะสูญเสียเช้ือเพลิงไป 2.7 บาทต่อกิโลเมตร 

พบวา่ระยะทางห่างจากโรงงานการผลิตไปยงัท่ีตั้งคลงัสินคา้จะเห็นไดว้า่ ท่ีตั้งคลงัสินคา้อยุธยา
ใกลโ้รงงานการผลิตมากท่ีสุด ถดัมาเป็นคลงัสินคา้ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา คลงัสินคา้ในจงัหวดัเพชรบูรณ์  
คลงัสินคา้ในจงัหวดัขอนแก่น คลงัสินคา้ในจงัหวดัมหาสารคาม และคลงัสินคา้ในจงัหวดันครศรีธรรมราช 
ตามล าดับรวมเป็นระยะทางการขนส่งไปกลับทั้ งส้ิน 3,983.34 กิโลเมตร คิดเป็นต้นทุนขนส่งเท่ากับ 
25,661.68บาท และ จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนค่าขนส่ง ไป- กลบั จากโรงงานการผลิตไปยงัคลงัสินคา้แต่ละท่ีจะมี
ตน้ทุนเท่ากบั 25,671.99 บาท และมีปริมาณน ้ าหนกัในการบรรทุกสินคา้รวมเท่ากบั 134,836.04 กิโลกรัม 
และจ านวนภาชนะทีจดัส่งเท่ากบั 10,040,982 ช้ิน 

ตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการขนส่งสินคา้จากโรงงานการผลิตไปยงัคลงัสินคา้ทั้ง 7 คลงั มีตน้ทุนรวม
ทั้งส้ินเท่ากบั 102,688 บาท และน ้าหนกัในการจดัส่งเท่ากบั 539,344 กิโลกรัม หรือประมาณ 540 ตนั  
จ านวนสาขาท่ีแต่ละคลงัสินคา้จดัส่งสินคา้ 7 คลงัสินคา้ 

จังหวดัทีเ่ลือก จ านวนสาขาทีจั่ดส่งสินค้า 
ขอนแก่น 332 
มหาสารคาม 279 
เพชรบูรณ์ 210 
ฉะเชิงเทรา 432 
อยธุยา** 291 
ชุมพร 264 
นครศรีธรรมราช 201 

รวม 2,009 
ระยะทางจากท่ีตั้งคลงัสินคา้ไปยงัสาขาต่าง ไป-กลบั ทั้ง 7 คลงั มีระยะทางเท่ากบั 98,095.70 

กิโลเมตร ซ่ึงจะใชต้น้ทุนในการจนส่งสินคา้เท่ากบั 327,200.09 บาท และตน้ทุนค่าขนส่งต่อ1 เดือน จะมีการ
ขนส่งเท่ากบั 15 คร้ัง ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายเท่ากบั 4,908,001.35 บาท  
ตน้ทุนในการตั้งคลงัสินคา้ จ  านวน 7 คลงัสินคา้  
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รายการใช้จ่าย จ านวนเงิน 
การสร้างคลงัสินคา้  10,500,000.00 
รถบรรทุก 6 ลอ้   6,000,000.00 
รถกระบะ   8,000,000.00 
การขนส่งสินคา้จากโรงงานไปยงัคลงัสินคา้      102,688.00 
การขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ไปยงัสาขา    4,908,001.35 

รวม      29,510,689.35 
 
การตั้งคลงั 5 คลงั 
 

10.2.2 ระยะทางการขนส่งสินคา้จากโรงงานการผลิตไปยงัคลงัสินคา้ 
จากขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์ต่อมาจากทางบริษทัเลือกไว ้ผูว้จิยัไดเ้ลือกจงัหวดั

ท่ีตั้งคลงัสินคา้ จ  านวน 4 คลงั และไดท้  าการศึกษาหาระยะห่างจากโรงงานและทั้งคลงัสินคา้แต่ละจงัหวดั 
เพื่อท่ีหาตน้ทุนในการจดัส่ง ซ่ึงการจดัส่งจากโรงงานการผลิตไปยงัคลงัสินคา้ เป็นจ านวน 4 คลงัสินคา้จะ
จดัส่งสัปดาห์ล่ะ 1 คร้ัง โดยรถหกลอ้ เป็นจ านวน 3 คนั และรถกระบะ 1 คนั ตน้ทุนของรถบรรทุกหกลอ้ 1 
คนั ราคา 1,000,000 บาท ใชเ้ป็นจ านวน 4 คนั เป็นเงิน 4,000,000 บาท รวมทั้งส้ินเป็นเงิน 4,000,000 บาท 

จากท่ีไดท้ราบระยะทางของท่ีตั้งคลงัสินคา้แต่ละท่ีห่างจากโรงงานการผลิต จึงน าไปค านวณหา
ตน้ทุนการขนส่ง จากราคาน ้ ามนัดีเซลลิตรละ 26.50 บาท ซ่ึงหากขนส่งดว้ยรถ 6 ลอ้ ขบัดว้ยความเร็ว 90-
100 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เฉล่ียแลว้จะสูญเสียเช้ือเพลิงไป 3.5 บาทต่อกิโลเมตร และขนส่งดว้ยรถกระบะขบั
ดว้ยความเร็ว 90-100 กิโลเมตรต่อชัว่โมง เฉล่ียแลว้จะสูญเสียเช้ือเพลิงไป 2.7 บาทต่อกิโลเมตร รวมเป็น
ระยะทางการขนส่งไปกลบัทั้งส้ิน 3,982.32 กิโลเมตร คิดเป็นตน้ทุนขนส่งเท่ากบั 13,935.05 บาท 

ต้นทุนค่าขนส่ง ไป- กลับ จากโรงงานการผลิตไปยงัคลังสินค้าแต่ละท่ีจะมีต้นทุนเท่ากับ 
13,935.05 บาท และมีปริมาณน ้ าหนักในการบรรทุกสินค้ารวมเท่ากบั 134,836.04 กิโลกรัม และจ านวน
ภาชนะทีจดัส่งเท่ากบั 10,040,982 ช้ิน 
จ านวนสาขาท่ีแต่ละคลงัสินคา้จดัส่งสินคา้ 

จังหวดัทีเ่ลือก จ านวนสาขาทีจั่ดส่งสินค้า 
ขอนแก่น 544 
เพชรบูรณ์ 383 
อยธุยา** 900 
นครศรีธรรมราช 182 

รวม 2,009 
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ตน้ทุนค่าขนส่งจากคลงัสินคา้ไปยงัสาขา 

จังหวดัทีเ่ลือก ระยะทางจากทีต่ั้งคลงัสินค้าไปยงั
สาขาต่าง ไป-กลบั (กโิลเมตร) 

ต้นทุนค่าขนส่ง จากทีต่ั้งคลงัสินค้า
ไปยงัสาขาต่าง ไป-กลบั (บาท) 

ขอนแก่น 15,859.58 55,508.54 
เพชรบูรณ์ 9,741.54 34,095.40 
อยธุยา** 13429.90 47,004.66 
นครศรีธรรมราช 4,020.95 14,073.32 

รวม 43,051.97 150,681.92 
 
11. ผลการศึกษา 

จากการหาท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม ระหว่างการตั้งคลงัสินคา้ภายใน 7 จงัหวดั 7 คลงัสินคา้ 
หรือ การจดัตั้งคลงัสินคา้เพียง 4 จงัหวดั 4 คลงัสินคา้ การตั้งก่ีคลงัสินคา้ท่ีจะสามารถช่วยลดตน้ทุนค่าใช้จ่าย
ในทางโลจิสติกส์ไดม้ากกวา่ ระหวา่งการลดตน้ทุนของการก่อตั้งคลงัสินคา้ ท่ีมีราคาในการจดัตั้งคลงัสินคา้
แต่ละท่ี เป็นราคา 1,500,000 บาท และตน้ทุนการขนส่งก็ยงัลดลงอีกดว้ย เน่ืองจากต าแหน่งของแต่ละสาขา
อยูใ่กลก้นัก็จะจดัใหค้ลงัสินคา้ท่ีใกลเ้คียงน าไปส่งสินคา้ ยงัทั้งช่วยใหป้ริมาณในการขนส่งแต่ล่ะคร้ังเต็มคนั
รถ ไม่เสียเท่ียว พร้อมทั้งเกิดความคุม้ค่า ประหยดัต่อตน้ทุนของบริษทั 

สรุปการตั้งคลงัสินคา้ 4 คลงั ในจงัหวดัขอนแก่น ,จงัหวดัเพชรบูรณ์ , จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
และ จงัหวดันครศรีธรรมราช จะมีการแบ่งการขนส่งเป็นภูมิภาค  

 
12. การวเิคราะห์ 

การจัดการคลังสินค้า ถือเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการจดัการโลจิสติกส์ โดยในจัดการ
คลงัสินคา้นั้นตอ้งค านึงถึงปัจจยัหลายๆ ปัจจยั อาทิเช่น การเลือกประเภท การเลือกขนาด การ เลือกท าเล
ท่ีตั้ง การวางแผนการเคล่ือนยา้ย เป็นตน้ เพื่อให้การจดัการคลงัสินคา้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
ปัจจยัการเลือกหาสถานท่ีตั้ งคลังสินค้าท่ีเหมาะสมนั้นจะต้องมีการวางแผน ท่ีดี เน่ืองจากการก่อสร้าง
คลงัสินคา้ใหม่ตอ้งใชเ้งินลงทุนจ านวนมาก และยิ่งไปกวา่นั้นท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมยงัมีผลโดยตรงในระยะ
ยาวต่อตน้ทุนด้านต่างๆ เช่น ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน เป็นตน้ ซ่ึงกลยุทธ์การเลือกท าเลท่ีตั้ งนั้นมีด้วยกนั 3 
รูปแบบ คือ  

1. กลยทุธ์ท าเลท่ีตั้งใกลต้ลาด (Market-positioned Strategy) 
2. กลยทุธ์ท าเลท่ีตั้งใกลแ้หล่งผลิต (Production-positioned Strategy) 
3. กลยทุธ์ท าเลท่ีตั้งอยูร่ะหวา่ง (Intermediately-positioned Strategy) 
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13. อภิปรายผล 
จากการท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้และจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยเร่ิมศึกษาจากทฤษฎีและ

การตดัสินใจในการจดัตั้งคลงัสินคา้ พร้อมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆ เพื่อน ามาใชว้ิเคราะห์ ซ่ึงไดแ้ก่ จ  านวนของสาขา
ของร้านคาเฟ่อเมซอน พิกดัต าแหน่งของร้านคาเฟ่อเมซอนแต่ละสาขาท่ีใชใ้นการหาท่ีตั้งคลงัสินคา้ เป็นตน้ 
เพื่อให้การกระจายสินคา้เป็นไปอยา่งเหมาะสม อีกทั้งเป็นการช่วยลดตน้ทุนทางดา้นโลจิสติกส์ของบริษทั 
ปตท.  

จากขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดท้  าการเก็บรวบรวม ผูว้จิยัไดท้  าการจดัแบ่งจ านวนสาขาร้านคา้คาเฟ่อเมซอน
ตามภูมิภาคทั้ง 4 ภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดยท าการแยก
กรุงเทพมหานครออกจากภาคกลาง เพื่อค าการค านวณขอ้มูล ซ่ึงในการค านวณเบ้ืองตน้ไดท้  าการคดัเลือก
และพิจารณาจากจงัหวดัท่ีมียอดขายสูง หรือจงัหวดัท่ีมีสาขาร้านคา้จ านวนมาก ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการคดัเลือก
ให้ลดลงเหลือเพียง 5 จงัหวดัจาก 7 จงัหวดัท่ีทางบริษทั ปตท.ไดท้  าการวิเคราะห์วา่มีความเหมาะสมท่ีจะท า
การจดัตั้งคลงัสินคา้ เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยวิธีท่ีผูว้ิจยัไดน้ ามาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลนั้น มี 2 วิธี 
คือ วิธี Load Distance Technique โดยเป็นการค านวณหาระยะห่างจากโรงงานไปยงัสถานท่ีตั้งตั้งคลงัสินคา้ 
และค านวณระยะห่างจากคลงัสินคา้ไปยงัสาขาอ่ืนๆ ของคาเฟ่ อเมซอน เพื่อท่ีจะหาตน้ทุนในการขนส่ง
สินคา้ และตน้ทุนในการก่อสร้างคลงัสินคา้ในแต่ละพื้นท่ีเพื่อท่ีจะให้ไดส้ถานท่ีจดัตั้งคลงัสินคา้ท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีสุดและเป็นการช่วยลดต้นทุนในการท่ีจะขนส่งสินค้าเพื่อไปส่งยงัสาขาอ่ืนๆ โดยวิธีการ
เปรียบเทียบระหว่างการจดัตั้งคลงัสินคา้ภายใน 7 จงัหวดัตามท่ีบริษทั ปตท. ไดท้  าการวิเคราะห์และการ
จดัตั้งคลงัสินคา้ภายใน 5 จงัหวดัตามท่ีผูว้ิจยัไดมี้ความเห็นตน้ทุนในค่าใชจ่้ายน้อยกว่าและจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหก้บัทางบริษทั ปตท. ไดจ้ริง 
 ผลจากศึกษาและวเิคราะห์ ท่ีผูว้จิยัไดท้  าการค านวณและวเิคราะห์แลว้ไดข้อ้สรุปดงัน้ี คือ  

การตั้ง
คลงัสินค้า 

ต้นทุนในการ
ก่อสร้าง
คลงัสินค้า 

รถบรรทุก 
6 ล้อ 

รถกระบะ การขนส่งสินค้า
จากโรงงานไปยงั

คลงัสินค้า 

การขนส่งสินค้า
จากคลงัสินค้าไป

ยงัสาขา 

รวม 

7 คลงั 10,500,000 6 คนั 
6,000,000 

8 คนั 
8,000,000 

102,688 4,908,001.35 29,510,689.35 

5 คลงั 6,000,000 4 คนั 
4,000,000 

4 คนั 
4,000,000 

55,781 2,260,228.80 16,316,009.80 

 
14. ข้อจ ากดัของการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการคน้ควา้หาขอ้มูลของสถานท่ีตั้งร้านคาเฟ่อเมซอนในแต่ละ
สาขา โดยท าการคน้หาจากพิกดัของต าแหน่ง GPS เพื่อท่ีจะน ามาใชใ้นการค านวณและวเิคราะห์หาระยะห่าง
ของแต่ละสาขา โดยทั้งน้ีการค านวณนั้นจะเป็นการค านวณในแนวทางเส้นตรงจากแผนท่ีโลกในแนววงกลม  
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15. ข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัพบวา่ยงัคงมีปัญหาในเร่ืองการคน้ควา้หาขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีหามาได้

นั้นอาจยงัไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์โดยละเอียด และข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาคน้ควา้น้ีเพื่อเป็นเพียง
กรณีศึกษาของการเลือกท าเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้เท่านั้น ซ่ึงในการตดัสินใจท่ีจะเลือกสถานท่ีใดเป็นท่ีตั้ง
คลงัสินคา้นนั้น อาจจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละบริษทั  

ดงันั้น ในการท่ีจะน าผลการวิเคราะห์ของผูว้ิจยัไปประยุกตใ์ชใ้นการเลือกท าเลท่ีตั้งของบริษทั
อ่ืนๆ อาจตอ้งมีการปรับปรุงปัจจยัทางเลือก หรือท าการคน้ควา้หาขอ้มูลเพิ่มเติม เพื่อให้การจดัตั้งคลงัสินคา้
ของแต่ละบริษทั เกิดความเหมาะสมท่ีสุดกบัลกัษณะเฉพาะของแต่ละบริษทั  
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