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The research aims to; 1) compare the distance, time, and cost of the logistics from
each warehouse carrier and, 2) select the warehouse from a suitable logistics operator for the case
study company. This research applied a geographic information system to analyze the locations of
4 warehouse carriers selected by the case study company. By specifying the conditions for
selecting a logistics operator based on the shortest transport distance and the least transport
period. The result revealed that the selection of warehouse carrier D for inbound cargo and
warehouse carrier a for the outbound cargo had the total shortest transport distance at 1,648.71
kilometers and the total transport period was 3,706.12 minutes. The comparison with the current
selection of logistics operators, it was found that the case studied company selected logistics
service from only warehouse A. Therefore, the case studied company could reduce the total
transport distance by 849.96 kilometers and the total transport period is reduced by 983.79
minutes. It can also reduce the cost of inbound - outbound transportation by 32,555.00 baht. Since
considered only the cost of both inbound - outbound transportation, the selection of logistics
operators from warehouse D had the lowest transportation costs. The suitable selection of
warehouse carriers will help the case studied company to manage both inbound and outbound
shipments more quickly. And it can be conducted as a guideline in determining warehouse
selection in the future.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วน เป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
ที่เป็ นกลไกขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของประเทศไทย ในด้านการผลิต การเพิ่มมูลค่าในประเทศ
การส่ งออก การค้าการลงทุน การจ้างงาน และการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่ องอื่น ๆ
เป็ นจานวนมาก โดยมีสัดส่ วนในมูลค่าการผลิตภัณฑ์ในประเทศด้านอุตสาหกรรมการผลิต
ร้อยละ 10 มีการว่าจ้างแรงงานระดับฝี มือมากกว่าปี ละ 5 แสนคนต่อปี ในปี พ.ศ. 2555 (สถาบัน
ยานยนต์, 2555) ซึ่ งไม่นบั รวมกับภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง อาทิ เช่น อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินและธนาคาร การประกันภัย การบริ การหลังการขาย และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และ
การบิน ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้กา้ วขึ้นสู่ การเป็ นผูน้ าในภูมิภาคและระดับโลกด้วยการมี
ปริ มาณการผลิตรถยนต์มากเป็ นอันดับหนึ่งในอาเซียน มียอดขายในปี พ.ศ. 2559 จานวน
770,423 คัน และเป็ นลาดับที่ 13 ของประเทศผูผ้ ลิตรถยนต์ของโลก (สานักงานพัฒนามาตรฐาน
แรงงาน, 2562) รวมทั้งเป็ นฐานการผลิตรถจักรยานยนต์และชิ้นส่ วนยานยนต์ในภูมิภาค อย่างไร
ก็ตาม เนื่ องด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อม พลังงานทดแทน พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
และกระแสโลกาภิวตั น์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชิ้นส่ วนแบบเดิม ๆ อาจไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ อุตสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่ วนของไทย จึงต้องพัฒนาขึ้นเป็ นยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย
และแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
จากทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วน ทางด้านของอุปสงค์และอุปทาน
ของตลาดโลก ที่มีการปรับเปลี่ยนจากการเปลี่ยนแปลงจากตะวันตกสู่ ตะวันออก ทาให้ภูมิภาคเอเชีย
มีความสาคัญมากยิง่ ขึ้นในแง่ของการเป็ นฐานการผลิตและเป็ นผูบ้ ริ โภครายใหญ่ของโลก จึงทาให้
รู ปแบบการแข่งขันต่างไปจากเดิม เช่น การเปลี่ยนจากประเทศคู่คา้ กลับมาเป็ นคู่แข่งขัน การย้าย
ฐานการผลิต การร่ วมมือทางธุ รกิจเพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน การปรับลดขนาดของ
องค์กร การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีหรื อหุ่นยนต์เข้ามาช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการผลิต
เป็ นต้น ซึ่ งการแข่งขันที่กล่าวมานั้นล้วนส่ งผลกระทบต่อโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่ วนของไทย เนื่ องด้วยประเทศในกลุ่มอาเซี ยน อาทิเช่น เวียดนาม อินโดนีเซี ย มีการ
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ตั้งเป้ าหมายเพื่อเป็ นศูนย์กลางทางด้านการผลิตยานยนต์และชิ้นส่ วนของภูมิภาค เช่นเดียวกับ
ประเทศไทย
ฉะนั้นแล้ว การที่ประเทศไทยจะเป็ นศูนย์กลางทางด้านการผลิตยานยนต์และชิ้นส่ วน
ของภูมิภาคได้ จาเป็ นต้องมีการกาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ในการส่ งเสริ มสิ นค้า
การพัฒนาผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วนในประเทศ รวมทั้งการยกระดับ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อเป็ นการสนับสนุนทางด้านการค้าการลงทุน และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
บริ ษทั กรณี ศึกษา ดาเนินธุ รกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ รถยนต์ จักรยานยนต์
และเครื่ องยนต์อเนกประสงค์ให้กบั ผูผ้ ลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ต่าง ๆ ในไทย มีสานักงาน
และโรงงานผลิตตั้งอยูใ่ น นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรี ยลพาร์ ค ตาบลมาบยางพร
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยบริ ษทั กรณี ศึกษา มีการให้ความสาคัญกับการบริ หารกิจกรรม
โลจิสติกส์ เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขัน การลดต้นทุน และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทนั เวลา
ปั จจุบนั บริ ษทั กรณี ศึกษา ได้มีการขยายฐานธุ รกิจโดยมีการเพิม่ ความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์มากขึ้น จึงทาให้พ้ืนที่จดั เก็บวัตถุดิบ ชิ้นส่ วนประกอบ และสิ นค้าสาเร็ จรู ป มีไม่เพียงพอ
ต่อพื้นที่จดั เก็บในโรงงาน ซึ่ งมีการนาวัตถุดิบ ชิ้นส่ วนประกอบ และสิ นค้าสาเร็ จรู ป บางส่ วน
นาไปเก็บไว้ที่ คลังสิ นค้า A ตั้งอยูท่ ี่เครื อสหพัฒน์ ตาบลทุ่งสุ ขลา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
โดยคลังสิ นค้า A มีหน้าที่ในการดาเนินการ การรับ - จัดเก็บ กระจาย ขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound
logistics) จากท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้า และเข้าสู่ โรงงาน และการขนส่ งสิ นค้าขาออก
(Outbound logistics) จากโรงงานผลิตไปยังคลังสิ นค้าและส่ งสิ นค้าออกที่ท่าเรื อแหลมฉบัง ทั้งนี้
ทางบริ ษทั กรณี ศึกษา ต้องการคัดเลือกคลังสิ นค้าที่มีความเหมาะสมในเรื่ องของระยะทาง เวลาใน
การขนส่ ง และเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่ายในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics) จากท่าเรื อ
แหลมฉบังไปยังคลังสิ นค้า และเข้าสู่ โรงงาน และการขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistics)
จากโรงงานผลิตไปยังคลังสิ นค้า และส่ งสิ นค้าออกที่ท่าเรื อแหลมฉบัง โดยทางบริ ษทั กรณี ศึกษาได้
ทาการคัดเลือกคลังสิ นค้าไว้ท้ งั หมด 4 คลังสิ นค้า ดังต่อไปนี้
1. คลังสิ นค้า A ตั้งอยูท่ ี่ เครื อสหพัฒน์ ตาบลทุ่งสุ ขลา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
2. คลังสิ นค้า B ตั้งอยูท่ ี่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 1) ตาบลหนองขาม
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
3. คลังสิ นค้า C ตั้งอยูท่ ี่ นิคมเหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค ตาบลเขาคันทรง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี
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4. คลังสิ นค้า D ตั้งอยูท่ ี่ นิ คมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด ตาบลปลวกแดง
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เพือ่ ทาการคัดเลือกคลังสิ นค้าที่มีความเหมาะสมในเรื่ องของระยะทาง เวลาในการขนส่ ง
และต้นทุนในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound logistics) โดยนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) มาช่วยเป็ นแนวทางในการคัดเลือก
ตาแหน่งของคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ที่เหมาะกับบริ ษทั กรณี ศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรี ยบเทียบระยะทาง เวลา และต้นทุนของการขนส่ งสิ นค้าทางถนนของ
ผูใ้ ห้บริ การคลังสิ นค้าของแต่ละราย
2. เพื่อเลือกตาแหน่งคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ให้มีความเหมาะสมกับบริ ษทั
กรณี ศึกษา

ขอบเขตของการวิจัย
1. ที่ต้ งั คลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ที่ทางบริ ษทั กรณี ศึกษา ได้ทาการคัดเลือก
เส้นทางการขนส่ ง เวลา และต้นทุนในการขนส่ ง ระหว่างท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยัง คลังสิ นค้าของ
ผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ และคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิ สติกส์ ไปยังท่าเรื อแหลมฉบัง
2. เส้นทางการขนส่ ง เวลา และต้นทุนในการขนส่ งระหว่างคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การ
โลจิสติกส์ไปยังโรงงาน และจากโรงงานไปยังคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. สามารถเลือกตาแหน่งคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ให้มีความเหมาะสมกับ
บริ ษทั กรณี ศึกษา ได้
2. สามารถเลือกเส้นทางการขนส่ งสิ นค้า ที่มีระยะทางจากคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การ
โลจิสติกส์ ไปยังท่าเรื อแหลมฉบัง และโรงงานของบริ ษทั กรณี ศึกษาอย่างเหมาะสม ทั้งทางด้าน
ระยะทาง เวลา และต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออก
3. สามารถเป็ นแนวทางในการพิจารณาเลือกคลังสิ นค้า ให้กบั บริ ษทั กรณี ศึกษา และ
บริ ษทั ที่อยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. คลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ หมายถึง สถานที่สาหรับการเก็บวัตถุดิบ ชิ้นส่ วน
ประกอบและสิ นค้าสาเร็ จรู ป ที่ทางบริ ษทั กรณี ศึกษาได้ทาการคัดเลือกไว้แล้ว มีหน้าที่ใน
การดาเนินการ การรับ - จัดเก็บ กระจาย ขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics) จากท่าเรื อ
แหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้า และเข้าสู่ โรงงาน และการขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistics)
จากโรงงานผลิตไปยังคลังสิ นค้า และส่ งสิ นค้าออกที่ท่าเรื อแหลมฉบัง
2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) หมายถึง ระบบที่
ทาการรวบรวมข้อมูลของสถานที่ใด ๆ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยผ่านการวิเคราะห์และ
ประมวลผลให้อยูใ่ นรู ปของข้อมูลเชิงคุณลักษณะและเชิงพื้นที่เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระยะทาง และ
เวลาในการขนส่ งสิ นค้า
3. ทาเลที่ต้ งั หรื อตาแหน่งที่ต้ งั หมายถึง สถานที่เหมาะสมทางด้านระยะทาง เวลา และ
ต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าจากคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ไปยังท่าเรื อแหลมฉบัง และ
โรงงานของบริ ษทั กรณี ศึกษา
4. การขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics) หมายถึง การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
ส่ วนประกอบของชิ้นงาน หรื อสิ นค้าสาเร็ จรู ปจากท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้า และเข้าสู่
โรงงาน
5. การขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistic) หมายถึง การเคลื่อนย้ายสิ นค้าสาเร็ จรู ป
หรื อผลิตภัณฑ์จากโรงงานผลิตไปยังคลังสิ นค้า และส่ งสิ นค้าออกที่ท่าเรื อแหลมฉบัง
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การศึกษาวิจยั นี้ เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบระยะทาง เวลา ต้นทุนของการขนส่ งสิ นค้าทาง
ถนน และตาแหน่งคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การคลังสิ นค้าโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) ในการศึกษางานวิจยั ครั้งนี้ทางผูจ้ ดั ทาได้รวบรวมแนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. โครงสร้างของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วนไทย
2. ทาเลที่ต้ งั ของคลังสิ นค้า (Location selection)
3. การขนส่ งทางรถบรรทุก
4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
5. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้ างของอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่ วนไทย
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วนของไทย ได้มีการดาเนิ นการมาเป็ นระยะเวลานานกว่า
50 ปี โดยมีการยอมรับให้เป็ นฐานการผลิตยานยนต์ที่มีความสาคัญในภูมิภาคเอเชีย และเป็ นฐาน
การผลิตรถปิ กอัพไม่เกิน 1 ตัน เป็ นอันดับ 1 ของโลก สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (2557)
นอกจากนี้แล้วอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่ วนยังเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อ
ทางด้านเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทย ปั จจุบนั โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่ วนของไทยแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มกิจกรรมหลัก (Core activities) เป็ นกลุ่มของผูป้ ระกอบยานยนต์ (Original
Equipment Manufacturer: OEM) และผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ โดยสามารถจาแนกโครงสร้าง
การผลิตและลาดับขั้นของผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ ดังนี้
1.1 ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนลาดับที่ 1 (First tier, Tier I) คือ ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั หาชิ้นส่ วนยานยนต์
ประเภทอุปกรณ์จดั ส่ งให้แก่โรงงานประกอบรถยนต์โดยตรง ซึ่ งผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนลาดับที่ 1 จะต้องมี
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานตามที่ผปู ้ ระกอบการรถยนต์กาหนด
1.2 ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนลาดับที่ 2 (Second tier, Tier II) คือ ผูผ้ ลิตหรื อจัดหาชิ้นส่ วน
ประกอบ (Individual part) เพื่อจัดส่ งให้แก่ผผู ้ ลิตชิ้นส่ วนลาดับที่ 1 นาไปใช้ในการผลิต ซึ่งผูผ้ ลิต
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ชิ้นส่ วนลาดับที่ 2 อาจได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและต้องมีการควบคุมมาตรฐานในการผลิต
หรื อจัดหาชิ้นประกอบจากผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนในลาดับที่ 1
1.3 ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนลาดับที่ 3 (Third Tier, Tier III) คือ ผูผ้ ลิตหรื อจัดหาวัตถุดิบ
(Material) มีหน้าที่ในการจัดส่ งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กาหนดให้กบั ผูผ้ ลิตลาดับ
ที่ 1 และ 2 อย่างไรก็ตามในห่ วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมยานยนต์ ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนลาดับที่ 1
(First tier, Tier I) อาจมีการเปลี่ยนแปลงลาดับของตนเป็ น ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนลาดับที่ 2 (Second tier,
Tier II) หรื อผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนลาดับที่ 3 (Third Tier, Tier III) เนื่องจากชิ้นส่ วนเดี่ยวและวัสดุที่ผลิตนั้น
เป็ นส่ วนประกอบของชิ้นงานใหญ่ (Press parts) ของผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนลาดับที่ 2 (Second tier, Tier II)
หรื อ ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนลาดับที่ 3 (Third Tier, Tier III) อาทิเช่น น็อต สกรู และสลักเกลียว เป็ นต้น ที่ใช้
ในการผลิตชิ้นส่ วนและจัดหาวัตถุดิบส่ งให้ดว้ ย ดังนั้น ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนไทยอาจมีบทบาทใหม่
โดยแบ่งเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนหลัก (Components part industry) ผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนสนับสนุน (Supporting
industry) ผูผ้ ลิตวัตถุดิบ (Raw materials industry) ได้
กลุ่มที่ 2 กลุ่มกลุ่มกิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ประกอบด้วย กลุ่ม
อุตสาหกรรมต้นน้ า กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ และกลุ่มนโยบายและสนับสนุน โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
หลัก ๆ
2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ า (Upstream industrial) เป็ นกลุ่มผูผ้ ลิตวัตถุดิบ เช่น เหล็ก
กระจกหนัง พลาสติก เป็ นต้น โดยมีการผลิตตามความต้องการของผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนทั้งในด้านปริ มาณ
มาตรฐานและคุณภาพ นอกจากนี้ยงั มีกลุ่มของผูผ้ ลิตเครื่ องจักรกล (Machine) แม่พิมพ์ (Mould)
อุปกรณ์ยดึ จับชิ้นงาน (Jig and fixture) และเครื่ องมือ (Tooling) เป็ นต้น
2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมบริ การ (Service industrial) เช่น ผูใ้ ห้บริ การกระจายสิ นค้า
บริ การด้านการเงิน การตรวจสอบและทดสอบบริ การด้านการประกันภัย ผูใ้ ห้บริ การทางด้าน
โลจิสติกส์แบบครบวงจร เป็ นต้น
2.3 กลุ่มนโยบายและสนับสนุน ประกอบด้วย 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ (1) กลุ่มภาครัฐ
ทาหน้าที่ในการวางแผนและกาหนดนโยบายระดับชาติ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
พาณิ ชย์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นต้น (2) กลุ่มสถาบันยานยนต์และสมาคม
ผูป้ ระกอบการที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และ
ระหว่างเอกชนด้วยกันเอง เช่น สถาบันยานยนต์ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เป็ นต้น (3)
กลุ่มสถาบันการศึกษา สถาบันเทคนิคและสถาบันวิจยั ต่าง ๆ เช่น สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็ นต้น
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ภาพที่ 1 โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2557)

(Location
ทาเลทีต่ ้ังของคลังสิ นค้ า (L
OCATIONselection)
SELECTION)
คานาย อภิปรัชญาสกุล (2550) ทาเลที่ต้ งั หมายถึง แหล่งที่จะทาให้ธุรกิจคลังสิ นค้า
สามารถประกอบกิจกรรมได้สะดวก โดยมีการคานึงถึงผลกาไร ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
ความสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้บริ การ พนักงาน และสภาพแวดล้อมภายนอกอื่น ๆ ตลอดเวลาที่ประกอบ
กิจกรรมอยู่ ณ ที่ต้ งั นั้น โดยมีวตั ถุประสงค์ คือการหาแหล่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนรวมที่เกิดจาก
การเลือกทาเลที่ต้ งั ให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินธุ รกิจ ระหว่างต้นทุนรวมกับรายได้ที่เกิดขึ้น
กลยุทธ์ ในการเลือกทาเลทีต่ ้ งั
การเลือกทาเลที่ต้ งั สามารถแบ่งได้ เป็ น 2 แนวทาง คือแนวทางมหาภาค (Macro
approaches) และแนวทางจุลภาค (Micro approaches) โดยแนวทางมหาภาค (Macro approaches)
เป็ นการวิเคราะห์เพื่อเลือกทาเลที่ต้ งั ระดับประเทศหรื อภูมิภาค โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของเมือง และแนวทางจุลภาค (Micro approaches)
เป็ นการเลือกทาเลที่ต้ งั แบบเฉพาะเจาะจงลงมา หรื อทาการเลือกจากพื้นที่หรื อสถานที่ ที่ได้ทา
การคัดเลือกไว้แล้ว
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1. การเลือกทาเลที่ต้ งั ตามแนวทางมหาภาค (Macro approaches) ส่ วนมากนิยมใช้สาหรับ
ศูนย์กระจายสิ นค้า โดยครั้งนี้ จะขอเสนอแนวทางของ Edgar M. Hoover ซึ่งเสนอกลยุทธ์การเลือก
ทาเลที่ต้ งั ของศูนย์กระจายสิ นค้าไว้ 3 ประเภท ดังนี้
1.1 กลยุทธ์ทาเลที่ต้ งั ใกล้ตลาด (Market - positioned strategy) กลยุทธ์น้ ีจะกาหนดให้
เลือกทาเลที่ต้ งั คลังสิ นค้าอยูใ่ กล้กบั ลูกค้าคนสุ ดท้าย (Final customer) ให้มากที่สุด ซึ่งจะทาให้
ความสามารถในการให้บริ การลูกค้าได้ดี ปั จจัยสาคัญในการเลือกทาเลที่ต้ งั ใกล้ลูกค้ามีหลาย
ประการ เช่น ค่าขนส่ ง รอบเวลาการสั่งซื้ อสิ นค้า ความอ่อนไหวของสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ ปริ มาณที่
สั่งซื้ อ และระดับการให้บริ การลูกค้าต้องการ หรื อเป็ นการกาหนดทาเลที่ต้ งั คลังสิ นค้าโดยมุ่งหวัง
ให้ลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภคได้รับประโยชน์สูงสุ ด เสี ยค่าขนส่ งน้อยที่สุด ระยะทางสั้นที่สุด
1.2 กลยุทธ์ทาเลที่ต้ งั ใกล้แหล่งผลิต (Production - positioned strategy) กลยุทธ์น้ ี
กาหนดให้เลือกทาเลที่ต้ งั คลังสิ นค้าอยูใ่ กล้แหล่งวัตถุดิบหรื อโรงงานให้มากที่สุด ซึ่ งการเลือกทาเล
ที่ต้ งั คลังสิ นค้าแบบนี้จะทาให้ระดับการให้บริ การลูกค้าต่ากว่ากลยุทธ์ทาเลที่ต้ งั ใกล้ตลาด
แต่สามารถประหยัดค่าขนส่ งวัตถุดิบเข้าสู่ โรงงาน ซึ่ งการประหยัดในการขนส่ งสามารถประหยัด
ค่าขนส่ งสามารถเกิดขึ้นได้โดยรวบรวมการขนส่ งจากแหล่งต่าง ๆ โดยรถบรรทุกหรื อ
ตูค้ อนเทรนเนอร์ (Container Load: CL) ปั จจัยสาคัญในการเลือกทาเลที่ต้ งั ใกล้แหล่งผลิตประกอบ
หลายประการ เช่น สภาพของวัตถุดิบว่าเน่าเสี ยง่ายหรื อไม่ จานวนวัตถุดิบที่เป็ นส่ วนผสม
ของผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
1.3 กลยุทธ์ทาเลที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างลูกค้ากลับแหล่งผลิต (Intermediately - positioned
strategy) กลยุทธ์น้ ีจะกาหนดให้เลือกทาเลที่ต้ งั คลังสิ นค้าอยูต่ รงกลางระหว่างผลิตและตลาด ซึ่ ง
การเลือกทาเลที่ต้ งั คลังสิ นค้าประเภทนี้ ทาให้ระดับการให้บริ การต่ากว่าแบบแรกแต่สูงกว่าแบบที่ 2
การเลือกทาเลที่ต้ งั ประเภทนี้เหมาะสาหรับธุ รกิจที่ตอ้ งการให้บริ การลูกค้า และมีโรงงานการผลิต
หลายแห่ง หรื อเป็ นการประสานประโยชน์ระหว่างผูบ้ ริ โภคกับผูผ้ ลิต สิ นค้าโดยกาหนดทาเลที่ต้ งั
คลังสิ นค้าโดยยึดสายกลางระหว่าง 2 กลุ่ม เช่น การมีคลังสิ นค้ามากกว่าหนึ่งแห่ง หรื อการสร้าง
คลังสิ นค้ากึ่งกลางระหว่างทางของการขนส่ งจากผูผ้ ลิตไปยังผูบ้ ริ โภค
นอกจากนี้การกาหนดทาเลที่ต้ งั คือยังต้องคานึงถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อกิจการ 2
ประเภท คือ ปัจจัยเชิงปริ มาณ และปัจจัยเชิงคุณภาพ
2. การเลือกทาเลที่ตอ้ งสาหรับแนวทางจุลภาค (Micro approaches) ส่ วนมากเหมาะ
สาหรับคลังสิ นค้า หรื อผูใ้ ห้บริ การคลังสิ นค้า โดยควรพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ธุ รกิจต้องการใช้คลังสิ นค้าเอกชน ควรพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- คุณภาพและความหลากหลายของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ ง
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- คุณภาพและปริ มาณของแรงงาน รวมถึงอัตราจ้างแรงงาน
- คุณภาพของเขตอุตสาหกรรมซึ่ งส่ งผลต่อสิ่ งแวดล้อมชุ มชน และสาธารณูปโภค
- ต้นทุนของเงินลงทุน รวมถึงต้นทุนค่าก่อสร้าง ศักยภาพในการขยายพื้นที่ และ
ผลประโยชน์ทางภาษี
ธุ รกิจต้องการใช้สินค้าสาธารณะ ควรพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้
- ลักษณะของคลังสิ นค้า และการบริ การของคลังสิ นค้า
- ความเพียงพอของยานพาหนะในการขนส่ ง ระยะทางของการไปสถานีขนส่ งสิ นค้า
- ความเพียงพอของบริ การด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานด้าน
โทรคมนาคมและการใช้คลังสิ นค้าจากธุ รกิจอื่น
- ประเภทความถี่ของการรายงานสิ นค้าคงคลัง
กระบวนการเลือกทาเลที่ต้ งั เป็ นกระบวนการที่มีซบั ซ้อนหลายขั้นตอน นอกจากนั้นใน
บางกรณี จะมีปัจจัยอื่นเข้ามามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกทาเลที่ต้ งั ของคลังสิ นค้า อาทิ เช่น สังคม
เศรษฐกิจ และการเมือง เทคโนโลยีฯ เป็ นต้น ดังนั้นจึงควรพิจารณาปั จจัยเหล่านี้เพิ่มเติม และจะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบทุกด้านทุกมุม ในการเลือกทาเลที่ต้ งั คลังสิ นค้าแต่ละแห่งย่อมมีสภาพที่
แตกต่างกันออกไปตามนโยบายของธุ รกิจตามประเภทของสิ นค้าที่ทาการเก็บรักษา และตามขนาด
ของกิจการ การเลือกทาเลที่ต้ งั ก็ยอ่ มมีขอ้ พิจารณาที่แตกต่างกันออกไป เป็ นหน้าที่ของผูค้ ดั เลือกที่
จะตกลงเลือกทาเล ซึ่งสามารถอานวยให้การดาเนินธุ รกิจเป็ นไปอย่างเหมาะสม และบรรลุผลสาเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ปัจจัยพิจารณาในการเลือกทาเลทีต่ ้งั
การเลือกทาเลที่ต้ งั ควรพิจารณาหลาย ๆ ปั จจัยมากกว่า ความมุ่งเน้นเพียงปั จจัยเดียว
เพราะต้นทุนที่ต่าเพียงปั จจัยเดียว อาจจะไม่ได้ทาให้ตน้ ทุนรวมต่าสุ ด ซึ่ งควรจะพิจารณาเป็ นปั จจัย
ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจ กล่าวคือการเลือกทาเลที่ต้ งั นั้นต้องมีการพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆ
ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม การดาเนินการในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านสาธารณูปโภค และปั จจัยอื่น ๆ เป็ นต้น ที่ตอ้ งนามาคานึงในการเลือกทาเลที่ต้ งั ซึ่ งจะต้อง
แยกการพิจารณาดังต่อไปนี้
1. ปั จจัยพิจารณาในเชิงคุณภาพ ปั จจัยพิจารณาในเชิงคุณภาพในการเลือกทาเลที่ต้ งั
หมายถึง ปั จจัยที่ไม่สามารถวัดค่าออกมาเป็ นผลของตัวเลขได้อย่างชัดเจน ไม่มีตวั ตน แต่มีอิทธิ พล
อย่างสาคัญต่อการเลือกทาเลที่ต้ งั โดยเฉพาะทางด้านรายได้ของกิจการ การพิจารณาปั จจัยในเชิง
คุณภาพมีความสาคัญต่อการเปรี ยบเทียบทาเลที่ต้ งั ที่เหมาะสมในขั้นพื้นฐาน แม้วา่ จะเป็ นการ

10
เปรี ยบเทียบและเป็ นการวัดผลที่ยากและไม่ค่อยชัดเจนมากก็ตาม โดยต้องมีการพิจารณาปั จจัย
ต่าง ๆ ดังนี้
แหล่งสิ นค้า การประกอบกิจการคลังสิ นค้าเป็ นธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้า โดยตรงซึ่ง
เจ้าของสิ นค้าคือผูใ้ ช้บริ การคลังสิ นค้า สภาพของวงจรสิ นค้านั้น จะมาจากผูผ้ ลิตผ่านคลังสิ นค้าแล้ว
ถูกกระจายไปยังตลาดจาหน่าย ซึ่ งแหล่งสิ นค้าอาจเป็ นเป็ นได้ท้ งั โรงงานผูผ้ ลิต ท่าเรื อนาเข้า
ส่ งออกสิ นค้า ตลาดจาหน่ายสิ นค้า ดังนั้นแล้วทาเลที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าที่พึงประสงค์น้ นั คือตาแหน่ง
ที่อยูใ่ กล้แหล่งสิ นค้ามากที่สุด ซึ่ งจะทาให้เจ้าของสิ นค้าเสี ยค่าใช้จ่ายในการขนส่ งน้อยที่สุด และ
ยังสะดวกในการติดต่อธุ รกิจ
เส้นทางการคมนาคม ทาเลที่ต้ งั ของคลังสิ นค้า ต้องมีเส้นทางคมนาคมที่เข้าถึงได้อย่าง
สะดวก มีสภาพดีใช้ได้ทุกฤดูกาล ทุกสภาพอากาศ เพราะการเดินทางของสิ นค้าจากแหล่งสิ นค้ามา
สู่ คลังสิ นค้า และจากคลังสิ นค้าไปสู่ ตลาด ต้องเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ คือความรวดเร็ ว และ
ค่าขนส่ งที่ประหยัดกับปริ มาณสิ นค้า
แหล่งแรงงาน การจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ และมีเพียงพอต่อความต้องการนั้น เป็ น
ปัญหาที่สาคัญต่อการดาเนินธุ รกิจ การเลือกทาเลที่ต้ งั นั้นควรเลือกให้อยูใ่ กล้แหล่งแรงงานที่
สามารถหาแรงงานได้ง่าย
ทัศนคติของชุมชน การเลือกทาเลที่ต้ งั ของธุ รกิจนั้นควรอยูใ่ นสภาพแวดล้อมของชุมชน
ที่มีทศั นคติที่ดีต่อการดาเนินธุ รกิจนั้น ๆ เพื่อที่จะได้รับความยอมรับและสนับสนุนจากจากชุมชนที่
อยูร่ อบข้างทาเลที่ต้ งั นั้น
บริ การสาธารณะของรัฐ ทาเลที่ต้ งั คลังสิ นค้า ควรอยูใ่ กล้กบั สิ่ งอานวยความสะดวกใน
การบริ การสาธารณะของรัฐที่จดั ให้แก่สังคม อาทิ สถานี ตารวจ โรงพยาบาล สถานีดบั เพลิง และ
สถานที่ราชการต่าง ๆ เป็ นต้น เพื่อจะได้รับความสะดวกในการใช้บริ การ โดยไม่ตอ้ งจัดทาขึ้น
มาเอง
สิ่ งแวดล้อม การเลือกทาเลที่ต้ งั จะต้องมีการพิจารณาในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อม อาทิ
อากาศ น้ า อุณหภูมิ แสง เสี ยง ซึ่ งทาเลที่เหมาะสมควรอยูใ่ นที่ต้ งั ที่มีอากาศดีมีระบายน้ าสะดวก มี
อุณหภูมิ แสง เสี ยงที่พอเหมาะ เพื่อให้การดาเนินงานของแรงงานเป็ นไปอย่างราบรื่ นและไม่ส่งผล
เสี ยหายต่อธุ รกิจ
โอกาสในอนาคต การเลือกทาเลที่ต้ งั จะต้องมีการคานึงถึงสถานที่ที่กิจการสามารถ
ขยายตัวออกไปให้กว้างขวางได้ ทั้งนี้ยงั รวมถึงการคับคัง่ ของการจราจรที่จะช่วยเพิ่มโอกาส
ทางด้านการค้า การลงทุนด้วยเช่นกัน
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2. ปั จจัยพิจารณาในเชิงปริ มาณ เป็ นปั จจัยที่สามารถวัดค่าออกมาเป็ นตัวเลขได้ ซึ่ งมัก
แสดงอยูร่ ู ปของตัวเงินหรื อต้นทุน การพิจารณาปั จจัยในเชิ งปริ มาณ หมายถึงการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบต้นทุนในการดาเนินธุ รกิจระหว่างทาเลที่ต้ งั ในแต่ละแห่งเพื่อหาต้นทุนที่มีความ
เหมาะสมในการดาเนินธุ รกิจ โดยมีการพิจารณาจากต้นทุนในการดาเนินการดังนี้
ต้นทุนเกี่ยวกับค่าที่ดิน จะต้องมีการพิจารณาอย่างดีเพราะการเลือกที่ดินต้องพิจารณาถึง
ทางเข้า - ออก ค่าปรับที่ การทาถนน การต่อต้านจากชุมชน มลภาวะและสิ่ งแวดล้อม การได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุน เป็ นต้น ซึ่ งต้องมีการพิจารณาในระยะยาว เพื่อดูความเหมาะสมกับการดาเนิน
ธุ รกิจ
ต้นทุนก่อสร้าง ทาเลที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าแต่ละแห่งย่อมก่อให้เกิดการก่อสร้างที่แตกต่าง
กัน กล่าวคือทาเลที่ต้ งั ที่มีระดับสู งต่าไม่เท่ากัน สภาพของดินที่อ่อนรับน้ าหนักได้ในอัตราที่ต่า
ทางผูค้ ดั เลือกจะต้องมีการปรับดินให้มีสภาพที่เหมาะแก่การก่อสร้าง และต้องเสี ยค่าใช้จ่ายใน
การวางรากฐานที่สูง นอกจากนี้แล้วทาเลที่ต้ งั ที่อยูห่ ่างไกลจากแหล่งวัสดุก่อสร้าง จะเพิ่มค่าขนส่ ง
ในการนาวัสดุก่อสร้างจากแหล่งผลิตไปยังทาเลที่ตงั่ อันเป็ นสถานที่ก่อสร้าง ฉะนั้นจึงควรพิจารณา
เลือกทาเลที่ต้ งั ซึ่ งประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้
ต้นทุนแรงงาน ในการดาเนินธุ รกิจคลังสิ นค้าจาเป็ นต้องใช้แรงงานมาก ทั้งแรงงานทัว่ ไป
ที่ไม่ตอ้ งมีทกั ษะในการปฏิบตั ิติงานไปถึงแรงงานที่มีความรู ้ความสามารถ และทักษะสู งใน
การปฏิบตั ิติงาน ฉะนั้นแล้วการเลือกทาเลที่ต้ งั จะต้องคานึ งถึงทาเลที่ต้ งั ที่สามารถหาผูป้ ฏิบตั ิงานได้
ง่าย และมีอตั ราค่าจ้างที่เหมาะสม การเลือกทาเลที่ต้ งั ที่ห่างไกลจากตัวเมืองหรื อชุมชนจะต้องเสี ย
เงินทุนในการจัดหายานพาหนะในการรับ - ส่ งพนักงาน หรื ออาจจะต้องมีการก่อสร้างอาคารที่พกั
สาหรับคนงานในบริ เวณที่ต้ งั ด้วย ทาเลที่ต้ งั ที่อยูไ่ กลตัวเมืองมากเท่าไรก็ยงิ่ จะประสบปั ญหาขาด
แคลนแรงงานประเภทมีทกั ษะที่ตอ้ งใช้วชิ าการหรื อเทคนิคในการปฏิ บตั ิงานขั้นสู ง
วิธีการขนส่ งวัตถุดิบและสิ นค้าสาเร็ จรู ป ระบบโลจิสติกส์ การขนส่ งต่อเนื่ องหลาย
รู ปแบบนั้นล้วนเป็ นทางเลือกของการดาเนินธุ รกิจในปั จจุบนั การขนส่ งทางเรื อเป็ นการขนส่ งที่มี
ต้นทุนในการขนส่ งที่มีตน้ ทุนที่ต่าที่สุดแต่ การขนส่ งทางเรื อนั้นไม่สามารถขนส่ งสิ นค้า แบบถึง
หน้าประตูของลูกค้าได้ (Door to door) จาเป็ นต้องมีการใช้ขนส่ งในรู ปแบบอื่น ๆ เข้ามาช่วย อาทิ
การขนส่ งทางราง การขนส่ งทางถนนเข้ามาช่วย ฉะนั้นการพิจารณาเลือกที่ต้ งั ควรที่จะให้สอดคล้อง
กับอุตสาหกรรม
ระยะทางระหว่างโรงงานกับผูข้ ายปั จจัยการผลิตหรื อแหล่งทรัพยากร จะเกี่ยวข้องกับค่า
ขนส่ ง เช่นเดียวกัน การป้ อนวัตถุดิบเข้าสู่ กระบวนการผลิตเป็ นเรื่ องสาคัญโดยจะต้องมีการพิจารณา
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จากประเภทของอุตสาหกรรม เพื่อเลือกทาเลที่ต้ งั ที่มีความเหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิจ เช่น
โรงงานน้ าตาลที่ต้ งั อยูท่ ี่จงั หวัดกาญจนบุรีที่เป็ นแหล่งปลูกอ้อย
ระยะทางระหว่างโรงงานกับผูข้ ายปั จจัยการผลิตหรื อแหล่งทรัพยากร จะเกี่ยวข้องกับค่า
ขนส่ งเช่นเดียวกัน การป้ อนวัตถุดิบเข้าสู่ กระบวนการผลิตเป็ นเรื่ องสาคัญโดยจะต้องมีการพิจารณา
จากประเภทของอุตสาหกรรม เพื่อเลือกทาเลที่ต้ งั ที่มีความเหมาะสมกับการดาเนิ นธุ รกิจ เช่น
โรงงานน้ าตาลที่ต้ งั อยูท่ ี่จงั หวัดกาญจนบุรีที่เป็ นแหล่งปลูกอ้อย
ใกล้สิ่งอานวยความสะดวก การผลิตสิ นค้าบางประเภทต้องใช้สิ่งอานวยความสะดวก
ร่ วมกับบริ ษทั ในเครื อ หน่วยงานของภาครัฐ และหน่วยของภาคเอกชน เพราะการลงทุนใน
สิ่ งอานวยความสะดวกในการดาเนินธุ รกิจค่อนข้างสู งเกินกว่าที่จะจัดหาใช้เองตามลาพัง ซึ่ งกรณี น้ ี
จะต้องพัฒนาระบบการติดต่อสื่ อสารและการประสานงานที่มีประสิ ทธิ ภาพจึงสามารถเชื่อมโยง
การดาเนิ นงานของธุ รกิจได้
ใกล้กบั ตลาดและลูกค้า เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดสาหรับการเลือกทาเลที่ต้ งั ธุ รกิจบริ การ
เพราะการอานวยความสะดวกของลูกค้าย่อมนามาซึ่ งความพึงพอใจของลูกค้า ความใกล้กบั ตลาด
เป็ นปั จจัยที่สาคัญมากสาหรับการกระจายสิ นค้า การขนส่ ง และความรวดเร็ วในการบริ การ ซึ่ งมีผล
ต่อยอดขายและกาไรที่เพิ่มขึ้น
บริ การสาธารณูปโภคของรัฐ ทาเลที่ต้ งั คลังสิ นค้าควรอยูใ่ นเขตที่มีสาธารณูปโภคที่
องค์กรของรัฐเป็ นผูจ้ ดั การให้เข้าถึงได้สะดวก เช่น ไฟฟ้ า ประปา และโทรศัพท์ เป็ นต้น เพราะไม่
ต้องลงทุนพัฒนาโครงการเองทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่าที่จะจัดการบริ การเหล่านี้ดว้ ยตนเอง
ภาษีอาการและการประกันภัย เมื่อกิจการคลังสิ นค้าดาเนิ นธุ รกิจมีรายได้และผลกาไร
จะต้องมีการเสี ยภาษีให้แก่รัฐบาลตามที่กฎหมายกาหนด อาทิ ภาษีทางการค้า ภาษีบารุ งท้องถิ่นและ
ภาษีเงินได้ เป็ นต้น สาหรับภาษีการค้าและภาษีเงินได้น้ นั มีอตั ราอย่างเดียวกัน ไม่วา่ ทาเลที่ต้ งั จะอยู่
แห่งใดในประเทศ แต่ภาษีบารุ งท้องถิ่นจะมีอตั ราที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น สาหรับการ
ประกันภัยนั้นมีอตั ราเบี้ยประกันที่แตกต่างกันแล้วแต่ลกั ษณะของทาเลที่ต้ งั นั้น จะมีอตั ราการเสี่ ยง
ในการเกิดวินาศภัยมากน้อยเพียงใด
3. การเลือกทาเลที่ต้ งั ในกระแสโลกาภิวตั น์ การขนส่ งและการติดต่อสื่ อสารเกิดขึ้นได้
อย่างรวดเร็ วด้วยเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ทาให้โลกมีขอบเขตแคบลงและสามารถรับรู ้ข่าวสารกันได้
ง่ายดายยิง่ ขึ้น ประกอบกับนโยบายค้าระหว่างประเทศที่เปิ ดเสรี ปราศจากกาแพงภาษีนาเข้าซึ่ งใช้
กีดกันทางการค้า ทาให้การเลือกทาเลที่ต้ งั กว้างไกลไปสู่ ระดับนานาชาติ การเลือกทาเลที่ต้ งั ใน
ต่างประเทศนามาซึ่ งประโยชน์หลายประการ เช่น ลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากค่าแรงที่ต่ากว่า เพิ่ม
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ความรู ้สึกยอมรับผลิตภัณฑ์ของประเทศลูกค้าถ้าใช้ฐานการผลิตในประเทศนั้น ปั จจัยที่ใช้พิจารณา
ตัดสิ นใจว่าควรจะมีทาเลที่ต้ งั ที่ใดมีดงั ต่อไปนี้
ผลิตผลของแรงงาน เป็ นการวัดต้นทุนต่อหน่วยที่แท้จริ งจะไม่คานึงถึงเฉพาะค่าแรงที่ต่า
กว่าเท่านั้น แต่จะพิจารณาประสิ ทธิ ภาพของการทางานของแรงงานนั้นด้วย เพราะคนงานเหล่านั้น
มักจะผลิตงานที่ดอ้ ยคุณภาพ ต้องเสี ยเวลาแก้ไข หรื อทางานได้ปริ มาณน้อยกว่าที่ควรเป็ น จึงต้องคิด
ให้รอบคอบก่อนลงทุนตั้งฐานการผลิตที่ประเทศใด
อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา ประเทศที่ขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองย่อม
เสี่ ยงต่อการมีอตั ราการแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผนั ผวน ซึ่ งทาให้ตน้ ทุนค่าแรงงานเปลี่ยนไป มี
ผลกระทบให้ผลกาไรหรื อรายได้ที่แท้จริ งลดลงจากการขาดทุนจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
อันจะทาให้กิจการเสี ยหายได้อย่างมาก
ต้นทุน สามารถแบ่งเป็ นต้นทุนที่สามารถจับต้องได้ และต้นทุนที่ไม่สามารถจับต้องได้
(Intangible costs) ซึ่ งสามารถแบ่งได้ดงั นี้ ต้นทุนที่สามารถจับจับต้องได้ เช่น ค่าแรง ค่าวัตถุดิบ
ค่าภาษี ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่ อมราคาค่าก่อสร้างและสานักงาน ค่าขนส่ ง ต้นทุนที่ไม่สามารถ
จับต้องได้ เช่น สิ่ งอานวยความสะดวกของชุมชน ค่าอบรมคนงาน ทัศนคติของชุมชนและคนงาน
เป็ นต้น
ทัศนคติของประชากร (Attitude) ทัศนคติของประชากรเป็ นความรู ้สึกไม่ชอบของคนใน
ประเทศนั้น มีผลต่อการตัดสิ นใจของชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ ซึ่ งอาจเป็ นทางบวก
เพราะมีการว่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นหรื ออาจเป็ นทางลบ เพราะโรงงานต่างชาติมาแข่งขันกับธุ รกิจ
ท้องถิ่น หรื อสร้างมลพิษให้เป็ นอันตรายต่อสิ่ งแวดล้อม
ปัญหาการเลือกทาเลทีต่ ้งั (Facility Location Problem: LP)
ปั ญหาการเลือกทาเลที่ต้ งั หมายถึง การเลือกตาแหน่งที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้ใน
การกาหนดจานวนปลูกสร้าง ขนาด ของบริ ษทั โรงงาน คลังสิ นค้า และสถานที่ให้บริ การต่าง ๆ
เป็ นต้น โดยมีการคานึงถึงปั จจัยในการเลือกทาเลที่ต้ งั ซึ่ งสามารถแบ่งเป็ น 2 ปั จจัยด้วยกัน คือ ปัจจัย
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรพื้นฐานที่ใช้ในการผลิต และปั จจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางด้านการผลิต ดัง
ได้กล่าว ปั จจัยพิจารณาในการเลือกทาเลที่ต้ งั ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาโดยแบ่งประเภท
ปั ญหาการเลือกทาเลที่ต้ งั ไว้ ดังนี้
1. ปัญหาระยะทางรวมที่นอ้ ยที่สุด (Minimum facility location problems) เป็ นปัญหาใน
การเลือกสถานที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าในการให้บริ การ จานวน P แห่ง โดยที่วตั ถุประสงค์ เพื่อให้
ระยะทาง เวลา และต้นทุนในการขนส่ งรวมน้อยที่สุดที่เป็ นไปได้ ซึ่ งอาจมีการถ่วงน้ าหนักตาม
ความต้องการของลูกค้าหรื อไม่ก็ได้ โดยสามารถสรุ ปเป็ นแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ได้ ดังนี้
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𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 = ∑𝑖 ∑𝑗 𝑤𝑖 𝑑𝑖𝑗 𝑌𝑖𝑗

(1)

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 = ∑𝑗 𝑋𝑗 = 𝑃

(2)

∑𝑗 𝑌𝑖𝑗 = 1

; ∀𝑖

(3)

∑𝑖 𝑤𝑖 𝑌𝑖𝑗 ≤ 𝑠𝑗 𝑋𝑗

; ∀𝑗

(4)

𝑋𝑗 ∈ (0,1)

; ∀𝑗

(5)

𝑌𝑖𝑗 ∈ (0,1)

; ∀𝑖 ∀𝑗

(6)

โดยมีขอ้ มูลนาเข้า คือ
𝑤𝑖 เป็ นปริ มาณสิ นค้าหรื อบริ การของลูกค้าที่ตาแหน่ง 𝑖
𝑑𝑖𝑗 เป็ นระยะทางระหว่างลูกค้าที่อยูต่ าแหน่งที่ 𝑖 กับสถานที่ให้บริ การที่อยูต่ าแหน่งที่
𝑗
𝑠𝑗 เป็ นขีดความสามารถในการให้บริ การของสถานที่ให้บริ การที่อยูต่ าแหน่งที่ 𝑗 และ
มีตวั แปรตัดสิ นใจ คือ
1 ถ้าเลือกที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าที่ให้บริ การที่ตาแหน่ง 𝑗
𝑋𝑖𝑗

0 ถ้าไม่ใช่

𝑌𝑗

1 ถ้าลูกค้าที่ตาแหน่งที่ 𝑖 ได้รับบริ การจากคลังสิ นค้าที่
ให้บริ การตาแหน่งที่ 𝑗
0 ถ้าไม่ใช่

เงื่อนไขสมการที่ 1 เป็ นการหาค่าระยะทางรวมระหว่างลูกค้าและคลังสิ นค้าที่ให้บริ การ
เงื่อนไขสมการที่ 2 เป็ นข้อจากัดในการเลือกจานวนตาแหน่งของคลังสิ นค้าที่ให้บริ การ
เท่ากับจานวนของคลังสิ นค้าที่ให้บริ การที่กาหนด (p แห่ง)
เงื่อนไขสมการที่ 3 รับประกันว่าลูกค้าทุกคนจะได้รับบริ การจากคลังสิ นค้าให้บริ การ
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เงื่อนไขสมการที่ 4 แสดงว่าลูกค้าตาแหน่งที่ 𝑖 จะได้รับบริ การจากคลังสิ นค้าให้บริ การที่
𝑗 ได้ก็ต่อเมื่อตาแหน่งที่ 𝑗 มีคลังสิ นค้าให้บริ การตั้งอยูแ่ ละคลังสิ นค้าให้บริ การจะให้บริ การไม่เกิน
ขีดความสามารถในการให้บริ การที่มีอยู่ ถ้าหากคลังสิ นค้าที่ให้บริ การที่พิจารณานั้นไม่มีขอ้ จากัด
ด้านขีดความสามารถในการให้บริ การจะแทนสมการนี้ ดว้ ยสมการ 𝑌𝑖𝑗 ≤ 𝑋𝑖 ; ∀𝑖 ∀𝑗 [2]
เงื่อนไขสมการที่ 5 - 6 แสดงข้อจากัดเชิงตัวเลขของตัวแปรสมการในการเลือกตาแหน่ง
ที่ต้ งั และการจัดสรรการให้บริ การ
2. การเลือกทาเลที่ต้ งั แบบ P - median problems เป็ นวิธีการเลือกทาเลที่ต้ งั แบบเฉลี่ยตาม
ลักษณะของวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิติงาน โดยสามารจาแนกลักษณะของปัญหาของการเลือก
ทาเลที่ต้ งั ที่ต้ งั แบบเฉลี่ยตามลักษณะของวัตถุประสงค์ในการปฏิบตั ิงานเป็ น 3 ประเภท คือ ปัญหา
ปกคลุม (Covering problems) ปัญหาระยะทางเฉลี่ย (Average distance problems) และปัญหา
ศูนย์กลาง (Center problems) เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ต่าที่สุด ซึ่ งสามารถเขียนอยูใ่ น
รู ปแบบทางคณิ ตศาสตร์ ได้ ดังนี้
ฟังก์ชนั วัตถุประสงค์ (Objective function) มีดงั นี้
𝐼

𝐽

𝑀𝑖𝑛 = ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑗
𝑖=1 𝑗=1

ดัชนี (Parameter)
𝑖 = ลาดับของแหล่งวัตถุดิบในการผลิตโดยที่ 𝑖 = 1,2,…, 𝐼
𝑗 = ลาดับของจุดที่มีศกั ยภาพในการตั้งของโรงงานโดยที่ 𝑗 = 1,2,…, 𝐽
ตัวแปรที่ทราบค่า (Parameter)
𝑃 = เป็ นจานวนจุดของคลังสิ นค้าที่จะทาการเลือก
𝐷𝑖𝑗 = ระยะทางระหว่างโหนดที่ 𝑖 ไปยังโหนดที่ 𝑗
ตัวแปรในการตัดสิ นใจ (Decision variables)
1 ถ้าเลือกที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าที่ให้บริ การที่ตาแหน่ง 𝑗
𝑋𝑖𝑗

0 ถ้าไม่ใช่
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𝑌𝑗

1 ถ้าลูกค้าที่ตาแหน่งที่ 𝑖 ได้รับบริ การจากหคลังสิ นค้าที่
ให้บริ การ
0 ถ้าไม่ใช่คลังสิ นค้าที่ให้บริ การที่ตาแหน่ง 𝑗

ภายใต้เงื่อนไข (Constraints)
∑𝐽𝑗=1 𝑋𝑖𝑗 ≤ 1∀𝑖=1,2,…,𝐼
𝑋𝑖𝑗 𝑌𝑖𝑗 ∀𝑖=(1,2,…,𝐼)𝑗=(1,2,…,𝐼)
∑𝐽𝑗=1 𝑌𝑗 = 𝑃
𝑋𝑖𝑗 ∈ (0,1), 𝑌𝑗 ∈ (0,1)∀𝑖=(1,2,…,𝐼)𝑗=(1,2,…,𝐼)

(1)
(2)
(3)
(4)

เงื่อนไขสมการที่ 1 ประกันว่าแหล่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตจะส่ งวัสดุที่ใช้ในการผลิตให้กบั
โรงงานเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
เงื่อนไขสมการที่ 2 ประกันว่าแหล่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตจะไม่ส่งวัสดุที่ใช้ในการผลิต
ให้กบั โรงงานที่ยงั ไม่ได้เปิ ด
เงื่อนไขสมการที่ 3 จานวนโรงงานที่เปิ ดเท่ากับ P แห่ง
เงื่อนไขสมการที่ 4 เป็ นการกาหนดตัวแปรตัดสิ นใจแบบไบนารี่ จากการวิเคราะห์ถึง
รู ปแบบของทางคณิ ตศาสตร์ ของปัญหา P - median problems โดยมีการให้ความสาคัญในเรื่ อง
ความสามารถในการส่ งสิ นค้าของคลังสิ นค้าที่มีจากัด และความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการ
ที่จากัด เช่นกันคลังสิ นค้าแบบ P - median คือปั ญหาที่เลือกตาแหน่งของคลังสิ นค้าจานวน P แห่ง
ภายในจานวนลูกค้า n แห่ง รวมไปถึงการตัดสิ นใจว่าคลังสิ นค้าที่ถูกเลือกจะส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
คนใดบ้าง โดยให้ระยะทางการขนส่ งของรวมจากทุกคลังสิ นค้าให้กบั ลูกค้าทุกคันสั้นที่สุดซึ่ งจะ
สามารถเพิ่มเติมในส่ วนของแบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ ในส่ วนของค่าพารามิเตอร์ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ขนาดความจุของโรงงานที่รับได้ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดโรงงาน และปริ มาณวัตถุดิบ
ที่มีในแหล่งวัตถุดิบนั้น ๆ

การขนส่ งทางรถบรรทุก
(กฤตพา)แสนชัยธร (2558) ปั จจุบนั การขนส่ งทางรถบรรทุกได้มีการขยายตัวอย่างมาก
เนื่องจากการพัฒนาเส้นทางถนนที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีการพัฒนาเส้นทางใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นไม่วา่
ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ ทาให้การขนส่ งทางถนนมีอตั ราการเติบโตที่สูงเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง การขนส่ งทางรถบรรทุกมีขอ้ ได้เปรี ยบทางรถไฟโดยมีตนั ทุนคงที่นอ้ ยกว่าและยัง
สามารถไปในเส้นทางต่าง ๆ ได้ทวั่ ถึงมากกว่ารถไฟ มีความรวดเร็ ว และเป็ นบริ การขนส่ งจากที่ถึง
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ที่ (Door - to - door service) ซึ่ งสามารถขนส่ งไปตามเส้นทางทั้งขนาดใหญ่และเล็กจากต้นทาง
ไปยังปลายทาง ประกอบกับการมีเครื อข่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ
นอกจากนั้นการขนส่ งทางรถบรรทุกยังมีขอ้ ดีที่ความเสี ยหายของสิ นค้ามีนอ้ ย เนื่องจาก
ใช้ระยะเวลาอยูใ่ นท้องถนนไม่นานมาก รถบรรทุกมีระบบกันกระเทือนที่ดี จึงลดความเสี ยหาย
จากการกระแทกได้ อย่างไรก็ดีความเสี ยที่เกิดจากอุบตั ิเหตุจากการขนส่ งก็ยงั มีอยู่ อันเนื่องมาจาก
ความประมาทของผูข้ บั ขี่ และถนนบางจุดที่ไม่ได้มาตรฐาน การขนส่ งทางรถยนต์ยงั มีขอ้ ด้อยกว่า
ที่การขนส่ งแต่ละครั้ง ไม่สามารถขนส่ งได้จานวนมากเหมือนรถไฟ นอกจากนั้นแล้วยังมีตน้ ทุนใน
การบารุ งรักษา ค่าประกันภัย ค่าจ้างคนขับและในปั จจุบนั ต้นทุนพลังงานที่สูงเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ทาให้ตน้ ทุนค่าขนส่ งเพิม่ สู งขึ้น ส่ งผลต่อการปรับราคาสิ นค้าเพิม่ ขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการออกแบบ
การขนส่ งเพื่อนามาปรับใช้ในการจัดการการขนส่ งทางรถบรรทุกให้มีประสิ ทธิ ภาพและต้นทุนต่า
ที่สุด โดยมีการออกแบบ ดังนี้
การขนส่ งแบบตรง (Direct shipment)
การขนส่ งแบบตรง คือ การขนส่ งจากโรงงานไปยังจุดส่ งมอบของลูกค้าแต่ละราย โดย
รู ปแบบการขนส่ งแบบตรงไม่จาเป็ นต้องมีคลังสิ นค้าสาหรับพักสิ นค้า (ดังแสดงในภาพ) ทาให้เกิด
การขนส่ งที่รวดเร็ วเนื่องจากไม่ตอ้ งใช้เวลาในการขนถ่ายสิ นค้าหลายครั้ง แต่การขนรู ปแบบนี้
ถ้าไม่ขนส่ งเต็มคันรถ จะมีผลต่อต้นทุนการขนส่ งต่อหน่วยสิ นค้าที่แพงขึ้น แต่ถา้ มีการขนส่ งเต็มคัน
รถต้นทุนการขนส่ งต่อหน่วยจะลดลง จึงมีความเหมาะสมกับการขนส่ งสิ นค้าสาหรับลูกค้าที่มี
การสั่งซื้ อครั้งละปริ มาณมาก ๆ

ภาพที่ 2 การขนส่ งทางตรง (กฤตพา แสนชัยธร, 2558)
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การขนส่ งแบบรวบรวมสิ นค้ า (Milk
(MILKruns)
RUNS)
การขนส่ งแบบรวบรวมสิ นค้า (Milk runs) เป็ นวิธีการขนส่ ง เพื่อใช้ระวางยานพาหนะให้
ได้ประโยชน์ให้ได้สูงสุ ดหรื อเต็มรถ โดยยึดหลักทางด้านการเคลื่อนย้ายหรื อจัดส่ ง คือ 1) รู ปแบบ
การจัดส่ งจะต้องเป็ นลักษณะวงรอบ สามารถหมุนเวียน (Cyclic rotation) 2) ระยะการจัดส่ งที่ส้ นั
ที่สุด (Short lead - time) 3. ขีดความสามารถสู งในรถบรรทุก (High loading efficiency) และ
4) สามารถยืดหยุน่ ในรู ปแบบการจัดส่ งได้ (Flexible to change) ซึ่ งการจัดส่ งแบบการขนส่ งแบบ
รวบรวมสิ นค้า (Milk runs) สามารถแบ่งได้ท้ งั หมด 3 รู ปแบบ ดังนี้
1. การขนส่ งตรงแบบรวบรวมสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหลายรายไปให้ลูกค้ารายเดียว
เป็ นการขนส่ งที่รวบรวมสิ นค้าจากคู่คา้ หรื อผูผ้ ลิตวัตถุดิบ (Suppliers) หลาย ๆ ราย รวบรวมใส่ รถ
คันเดียวกันแล้วนาส่ งให้กบั ผูซ้ ้ื อรายเดียว การขนส่ งรู ปแบบนี้เริ่ มต้นพัฒนามาจากระบบการขนส่ ง
นมจากฟาร์มในต่างประเทศ และในปั จจุบนั ได้มีการนามาใช้กบั การรวบรวมชิ้นส่ วนในการผลิต
สาหรับโรงงานประกอบรถยนต์ ที่มีการผลิตแบบ Lean หรื อ Just - in - time (JIT)

ภาพที่ 3 การขนส่ งตรงแบบรวบรวมสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหลายรายไปให้ลูกค้ารายเดียว
(กฤตพา แสนชัยธร, 2558)
2. การขนส่ งตรงจากโรงงานไปให้ลูกค้าหลายราย เป็ นการขนส่ งตรงจากโรงงานไปให้
ลูกค้าโดยขนสิ นค้าใส่ รถบรรทุกคันเดียวกัน แล้วนาส่ งให้กบั ลูกค้าหลาย ๆ ราย ซึ่ งวิธีการขนส่ ง
ดังกล่าวใช้ในกรณี ที่ปริ มาณสิ นค้าของลูกค้าแต่ละรายไม่เต็มคันรถ จึงรวบรวมขนส่ งหลาย ๆ ราย
ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้มีการขนส่ งเต็มคันรถ เพื่อให้ตน้ ทุนการขนส่ งต่อหน่วยต่าที่สุด การขนส่ ง
ดังกล่าวนี้ จะเห็นได้จากการขนส่ งสิ นค้าให้กบั ผูค้ า้ ปลีก ดังแสดงในภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 การขนส่ งตรงจากโรงงานไปให้ลูกค้าหลายราย
3. ขนส่ งตรงแบบรวมสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหลายรายไปให้ลูกค้าหลายราย เป็ นการขนส่ งที่
รวบรวมสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหลายรายใส่ รถบรรทุกคันเดียวกัน แล้วทาการส่ งให้กบั ลูกค้าหลาย ๆ ราย
ดังแสดงในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 ขนส่ งตรงแบบรวมสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหลายรายไปให้ลูกค้าหลายราย
(กฤตพา แสนชัยธร, 2558)
การขนส่ งแบบใช้ ศูนย์ กระจายสิ นค้ า (Transportation with cross docking)
การขนส่ งแบบใช้ศูนย์กระจายสิ นค้า คือ การขนส่ งที่มีคลังสิ นค้าเป็ นจุดเปลี่ยนถ่ายสิ นค้า
จากโรงงานผูผ้ ลิตไปยังปลายทาง โดยสิ นค้าจะถูกนามาส่ งยังศูนย์กระจายสิ นค้า (Distribution
Center: DC) แล้วทาการถ่ายสิ นค้า ณ จุดเปลี่ยนถ่าย จากนั้นพนักงานในคลังสิ นค้าจะทาหน้าที่ใน
รวบรวมและคัดแยกสิ นค้าตามคาสั่งซื้ อของลูกค้าแต่ละราย การขนส่ งแบบใช้ศูนย์กระจายสิ นค้าทา
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ให้ลดพื้นที่และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสิ นค้าในคลังสิ นค้า เนื่องจากเมื่อสิ มาถึงจะมีการคัดแยกและ
รวบรวมส่ งมอบให้กบั ลูกค้าทันทีทาให้สินค้ามีอตั ราการหมุนเวียนที่เร็ วและลดค่าใช้จ่ายใน
การจัดเก็บสิ นค้า ดังแสดงในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 การขนส่ งแบบใช้ศูนย์กระจายสิ นค้า (กฤตพา แสนชัยธร, 2558)
การขนส่ งแบบใช้ ศูนย์ กระจายสิ นค้ า (Transportation with cross docking)
การขนส่ งรู ปแบบศูนย์กระจายสิ นค้าและรวบรวมสิ นค้า (Cross docking with milk runs)
เป็ นการขนส่ งที่ผสานรู ปแบบการขนส่ งสองรู ปแบบเข้าด้วยกัน คือ รู ปแบบกระจายสิ นค้า (Cross
docking) ร่ วมกับรู ปแบบรวบรวมสิ นค้า (Milk runs) ซึ่งมี 2 รู ปแบบย่อยดังนี้
1. การขนส่ งรู ปแบบศูนย์กระจายสิ นค้าและรวบรวมสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหลายราย เป็ น
รู ปแบบของการขนส่ งโดยรถบรรทุกทาการรวบรวมสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหลายราย นาสิ นค้ามาส่ งที่ศูนย์
กระจายสิ นค้า และพนักงานที่ศูนย์กระจายสิ นค้าจะทาการรวบรวมและคัดแยกส่ งมอบให้กบั ลูกค้า
แต่ละราย ในปั จจุบนั ได้มีการนารู ปแบบการขนส่ งแบบนี้ มาใช้กบั ศูนย์กระจายสิ นค้าในธุ รกิจค้า
ปลีก ธุ รกิจขนส่ งสิ นค้า

ภาพที่ 7 การขนส่ งรู ปแบบศูนย์กระจายสิ นค้าและรวบรวมสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหลายราย
(กฤตพา แสนชัยธร, 2558)
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2. การขนส่ งรู ปแบบศูนย์กระจายสิ นค้าและรวบรวมสิ นค้าไปให้ลูกค้าหลายรายเป็ น
รู ปแบบการขนส่ งโดยรถบรรทุกจะขนสิ นค้าจากผูผ้ ลิตหลาย ๆ รายมาส่ งที่ศูนย์กระจายสิ นค้า
พนักงานคลังสิ นค้า จึงทาการรวบรวมและคัดแยกสิ นค้า ส่ งมอบให้กบั ลูกค้าหลายราย

ภาพที่ 8 การขนส่ งรู ปแบบศูนย์กระจายสิ นค้าและรวบรวมสิ นค้าไปให้ลูกค้าหลายราย
(กฤตพา แสนชัยธร, 2558)
โดยสรุ ปการขนส่ งรู ปแบบต่าง ๆ นั้น มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การจัดการการขนส่ งมี
ประสิ ทธิ ภาพและต้นทุนในการขนส่ งต่าที่สุด และแต่ละรู ปแบบนั้นมีความเหมาะสมกับแต่ละธุ รกิจ
ที่มีองค์ประกอบของคู่คา้ และลูกค้าที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นปั จจัยที่มีผลต่อการพิจารณาการเลือก
รู ปแบบการขนส่ งอีกประการ คือ ปริ มาณสิ นค้า ความถี่ของการขนส่ งและระยะทาง การขนส่ ง
แต่ละรู ปแบบจะมีประสิ ทธิ ภาพและบรรจุผลดีได้ เมื่อมีการผสานที่ดีระหว่างโรงงานผูผ้ ลิต
ผูใ้ ห้บริ การขนส่ ง ศูนย์กระจายสิ นค้า (ในกรณี ใช้รูปแบบที่มีศูนย์กระจายสิ นค้า) ผูค้ า้ ส่ งและผูค้ า้
ปลีก ซึ่ งจะทาให้การขนส่ งมีความราบนและมีความถูกต้องแม่นยาของการ

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (Geographic
(GEOGRAPHICInformation
INFORMATION
SYSTEM
System:
GIS): GIS)
ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สรรค์ใจ กลิ่นดาว (2542)ได้ให้ความหมายว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS) คือระบบที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์
การค้นคืน และการแสดงผลข้อสนเทศ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางด้านการตัดสิ นใจ หรื อใช้ใน
การวางแผนในการดาเนินงาน
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ภาพที่ 9 ขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (สรรค์ใจ กลิ่นดาว, 2542)
วิเชียร ฝอยพิกุล (2547)ได้ให้ความหมายว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS) คือ ระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์หลักในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูล
ตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บ การวิเคราะห์ขอ้ มูล ตลอดจนการเสนอผลการวิเคราะห์ ประเมินผล
ข้อมูล เชิงซ้อนทั้งหมดให้อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ ทั้งนี้โดยอาศัย
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็ นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนั้น ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เมื่อจาแนกตามความหมาย มีส่วนประกอบ 2 ส่ วน คือ
1. ระบบสารสนเทศ เป็ นการรวบรวมจัดเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างเป็ นขั้นตอน มีการ
ค้นคืน การแสดงผลการวิเคราะห์ ฯลฯ
2. ภูมิศาสตร์ เป็ นการเขียนเรื่ องราวเกี่ยวกับโลก ความสัมพันธ์ของมนุษย์กบั พื้นที่โดยมี
เครื่ องมือในการรวบรวมจัดเก็บและแสดงผลในรู ปแบบของแผนที่
เมื่อรวมทั้งสองส่ วนเข้าด้วยกัน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จึงเป็ นระบบที่ออกแบบมา
เพื่อใช้รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ขอ้ มูลภูมิศาสตร์ รวมทั้งการค้นคืนข้อมูลและการแสดงผลของ
สารสนเทศแผนที่เชิงตัวเลข (Digital map)
อุเทน ทองทิพย์ (2555) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรื อ Geographic information
system คือ กระบวนการทางานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กาหนดข้อมูล
และสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กบั ตาแหน่งในเชิงพื้นที่ หรื อการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้อยู่
ในรู ปของตารางข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กบั ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) ซึ่งรู ป
ความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ท้ งั หลายจะสามารถมาวิเคราะห์ดว้ ย GIS และทาให้สื่อความหมาย
ในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กบั ช่วงเวลาได้ ใช้เป็ นชุดของเครื่ องมือที่มีความสามารถในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล รักษาข้อมูล และการค้นหาข้อมูล เพื่อจัดเตรี ยมและปรับแต่งข้อมูล เพื่อใช้ใน
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การวิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
Burrough (1968) ได้ให้ความหมายของ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS) คือ ชุดของเครื่ องมือที่ใช้รวบรวม จัดเก็บ เรี ยกค้นออกมาใช้ โดย
สามารถเปลี่ยนแปลง และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่จากโลกของความจริ งตามวัตถุประสงค์ของ
ผูใ้ ช้งาน
Star and Estes (1990) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) คือ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบเพื่อการทางานกับข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยมี
ความสัมพันธ์กบั จุดทางภูมิศาสตร์ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS) เป็ นระบบฐานข้อมูลที่มีความสามารถเฉพาะสาหรับข้อมูลเชิงพื้นที่
รวมทั้งเป็ นชุดของเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ขอ้ มูล
Environment Systems Research Institute (1995) ให้ความหมายว่า ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) คือกระบวนการของการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชุดของคาสั่ง ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ และบุคลากรในการออกแบบเพื่อเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพใน
การบันทึก การจัดเก็บ การบารุ งรักษา การวิเคราะห์ และการแสดงผลในรู ปของข้อมูลที่สามารถ
อ้างอิงได้ในทางภูมิศาสตร์
สรุ ป ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) คือ ระบบที่
จัดเก็บ บันทึก นาเข้า และปรับปรุ งข้อมูลให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ ประมวลผล และ
แสดงผลข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ ได้ เป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
พื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย เก็บไว้เป็ นฐานข้อมูล สามารถดัดแปลงแก้ไข วิเคราะห์ รวมทั้งนาเสนอ
ผลลัพธ์ เพื่อให้เห็นถึงมิติของความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ อีกทั้งเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนึ่ง ๆ และใช้ประกอบการตัดสิ นใจนาไปประยุกต์ใช้
กับวางแผนการดาเนิ นงาน
องค์ ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware) คือ เครื่ องมือที่เป็ นองค์ประกอบที่สามารถจับต้อง
ได้ เพื่อใช้ในการนาเข้าข้อมูล การประมวลผล การแสดงผล และและผลิตผลลัพธ์ของการทางาน
อาทิ คอมพิวเตอร์ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น Digitizer, Scanner, Plotter, Printer หรื อ
อื่น ๆ
2. โปรแกรม (Software) คือ ชุดของคาสั่งสาเร็ จรู ปที่มีหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่มี
การนาเข้าจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการ
ซอฟท์แวร์ จะทาหน้าที่จดั การ ปรับแต่งข้อมูล จัดการระบบฐานข้อมูล เรี ยกค้น วิเคราะห์ และ
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จาลองภาพ ซอฟท์แวร์ มีหลายชนิด เช่น โปรแกรม Arc Info, MapInfo ฯลฯ ซึ่งประกอบด้วย
ฟังก์ชนั่ การทางานและเครื่ องมือที่จาเป็ นต่าง ๆ สาหรับนาเข้าและประมวลผล
3. ข้อมูล (Data) คือ ข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้ในการประมวลผลใน ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรู ปแบบของระบบจัดการฐานข้อมูล โดยได้รับการดูแลจาก
ระบบจัดการฐานข้อมูล ดังนั้นข้อมูลจะเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญรองลงมาจากบุคลากร
4. บุคลากร (Peopleware) คือ ผูป้ ฏิบตั ิงานซึ่ งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เช่น ผูด้ ูแลระบบฐานข้อมูล ผูเ้ ชี่ยวชาญสาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูน้ าเข้าข้อมูล ช่างเทคนิค ผูบ้ ริ หาร
ซึ่งต้องใช้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจ บุคลากรจะเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เนื่องจากถ้าขาดบุคลากร ข้อมูลที่มีอยูม่ ากมายมหาศาลนั้น ก็จะเป็ นข้อมูลที่ไม่มีคุณค่าใด
เพราะไม่ได้ถูกนาไปใช้งาน อาจจะกล่าวได้วา่ ถ้าขาดบุคลากรก็จะไม่มีระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์
บุคลากรสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
4.1 บุคลากรด้านสารสนเทศ ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล (Data entry
operator) เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่ องคอมพิวเตอร์ (Computer operator) เจ้าหน้าที่พฒั นาโปรแกรม
ประยุกต์ (Application programmer) เจ้าหน้าที่พฒั นาโปรแกรมระบบ (System programmer)
เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์และออกแบบระบบงาน (System analyst and designer) เจ้าหน้าที่จดั การ
ฐานข้อมูล (Data base administrator) วิศวกรระบบ (System engineer) และผูบ้ ริ หารหน่วย
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (EDP Manager)
4.2 บุคลากรด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบไปด้วย ผูจ้ ดั การ หรื อผูอ้ านวยการ
หรื อหัวหน้าที่มีความรู ้กว้าง ๆ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS) นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (System analysis) ผูจ้ ดั การ
ฐานข้อมูล ผูป้ ฏิบตั ิงานอาวุโส ผูท้ าแผนที่ ผูป้ ้ อนข้อมูล (Data entry) ผูบ้ ารุ งรักษา ด้านฮาร์ ดแวร์
(Hardware) และซอฟท์แวร์ (Software) โปรแกรมเมอร์ เขียนภาษาที่ใช้ร่วมกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และผูใ้ ช้ (Users)
5. วิธีการหรื อขั้นตอนการทางาน (Methodology หรื อ Procedure) คือ วิธีการที่องค์กร
นั้น ๆ นาเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ไปใช้งานโดย
แต่ละระบบ แต่ละองค์กรย่อมีความแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นผูป้ ฏิบตั ิงานต้องเลือกวิธีการใน
การจัดการกับปั ญหาที่เหมาะสมที่สุดสาหรับขององค์กรนั้น ๆ
ข้ อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
อุเทน ทองทิพย์ (2555) ข้อมูล (Data) หมายถึง ค่าสังเกต ค่าจากการจัดการบันทึก
คุณสมบัติของวัตถุค่าต่าง ๆ เหล่านี้ไม่มีความหมาย ถ้าไม่ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ดี จะต้อง
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เกี่ยวข้องกับงานที่ทา มีความแม่นยาถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ข้อมูลที่ได้แปลความหมายแล้ว
เรี ยกว่า สารสนเทศ (Information) ผูบ้ ริ หารอาจจะนาข้อมูลที่บนั ทึกไว้มากลัน่ กรองเป็ นสารสนเทศ
ก่อน เช่น การหาค่าเฉลี่ย เปรี ยบเทียบข้อมูลปั จจุบนั กับอดีตหาความเบี่ยงเบน และความแปรปรวน
เป็ นต้น ความสาคัญของสารสนเทศทาให้ผบู้ ริ หารเข้าใจในการดาเนินงานของตนเองและเมื่อทราบ
แล้วก็สามารถตัดสิ นใจว่าจะต้องทาอะไรต่อไป
1. ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้
1.1 ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) เป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่ต้ งั ของข้อมูล
ต่าง ๆ บนพื้นโลกที่สามารถอ้างอิงกับตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geo - reference)

ภาพที่ 10 ข้อมูลเชิงพื้นที่

ที่มา: ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ (2564)
1.2 ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data หรื อ Non - spatial data) เป็ นข้อมูลที่อธิบายถึง
คุณลักษณะของชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ และสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยอาศัยรหัสร่ วมใน
การบ่งชี้อย่างจาเพาะเจาะจงในการเชื่ อมโยง (Common key code) ตัวอย่างเช่น ข้อมูล ชื่ออาเภอ ชื่ อ
ตาบล ชื่อถนน ชื่อร้านค้า เป็ นต้น

ภาพที่ 11 ข้อมูลเชิงบรรยายหรื อข้อมูลเชิงคุณลักษณะ
ที่มา: ผูว้ จิ ยั
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2. ลักษณะข้อมูลทัว่ ไปของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) แบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 ลักษณะข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial characteristics) ข้อมูลเชิงพื้นที่มีลกั ษณะและ
รู ปแบบของวัตถุเชิงนามธรรม (Spatial feature) ต่าง ๆ กันที่ใช้สาหรับแสดงแทนรู ปลักษณ์ที่ปรากฏ
บนพื้นโลกจริ งสรุ ปลักษณะและรู ปแบบได้ ดังนี้
2.1.1 จุด (Point feature) เป็ นหน่วยย่อยที่สุดของข้อมูล ซึ่ งมีจุดเริ่ มตันโดยขนาด
และทิศทาง มีค่าเป็ นศูนย์ จุดเป็ นเพียงตาแหน่งซึ่ งไม่สามารถวัดพื้นที่ได้ ใช้แสดงลักษณะของ
ตาแหน่งที่ต้ งั ของข้อมูล เช่น ที่ต้ งั ของโรงเรี ยน ที่ต้ งั ศูนย์บริ การสาธารณสุ ข ที่ต้ งั สานักงานเขต
เป็ นต้น
2.1.2 เส้น (Linear feature) ประกอบด้วย ลักษณะของจุดตั้งแต่ 2 จุดขึ้นไป ที่เรี ยง
ต่อเนื่องกันเป็ นเส้นในรู ปแบบของเส้นตรง เส้นหักมุม และเส้นโค้ง รู ปร่ างของเส้นเหล่านี้จะ
อธิ บายถึงลักษณะต่าง ๆ ได้ เพียงมิติเดียวคือมีความยาว แต่ไม่สามารถระบุความกว้างได้ อาทิ แม่น้ า
ลา ถนน คลอง ทางด่วน เป็ นต้น
2.1.3 พื้นที่ (Area feature หรื อ Polygon) เป็ นข้อมูลที่เรี ยงต่อเนื่องกันเป็ นอนุกรม
ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นเส้นปิ ด จึงสามารถวัดพื้นที่ได้ ใช้อธิ บายขอบเขตของข้อมูลต่าง ๆ เช่น ขอบเขต
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ เป็ นต้น

ภาพที่ 12 ประเภทของวัตถุเชิงนามธรรมที่ใช้แทนสิ่ งต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นโลก
ที่มา: ArcGIS (2564)
2.2 ลักษณะข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute หรื อ Non - spatial characteristics) ข้อมูลเชิง
บรรยายประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริ มาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ในหลักการทัว่ ไปข้อมูลเชิงปริ มาณ
สามารถ แบ่งระดับการวัดได้ 3 ระดับ โดยระดับการวัดที่ให้ความละเอียดมากที่สุดคือระดับการวัด
แบบอัตราส่ วน (Ratio) ที่เริ่ มต้นจากค่าศูนย์สัมบูรณ์หรื อศูนย์แท้ เช่น การวัดขนาดพื้นที่ระยะทาง
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น้ าหนัก ความสู ง เป็ นต้น รองลงมาได้แก่ระดับการวัดแบบอัตรภาค (Interval) เช่น
การเปรี ยบเทียบข้อมูลในแต่ละช่วงอายุและกลุ่มรายได้ เป็ นต้น ส่ วนระดับการวัดที่ให้ความละเอียด
น้อยที่สุดคือระดับการวัดแบบเรี ยงลาดับ (Ordinal) ซึ่งเป็ นการวัดที่สามารถเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างแต่ละปั จจัย แต่ไม่สามารถบอกถึงความแตกต่างกันเป็ นปริ มาณเท่าใด เช่น การเรี ยงลาดับ
จากกรณี แย่ที่สุด กรณี ทวั่ ไป และกรณี ดีที่สุด ซึ่ งรายละเอียดของ เกณฑ์การวัดในระดับต่าง ๆ
ดังแสดงในภาพที่ 13

ภาพที่ 13 ระดับการวัดข้อมูลในการทาแผนที่
ที่มา: เอกพล ฉิ้มพงษ์ (2564)
3. ลักษณะโครงสร้างข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3.1 ลักษณะโครงสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data structure) โครงสร้างของข้อมูลมี
ประโยชน์ต่อการให้รายละเอียดที่คอมพิวเตอร์ ตอ้ งการ เมื่อมีการเปลี่ยนรู ปแบบของข้อมูลเชิงพื้นที่
ให้อยูใ่ นรู ปแบบข้อมูลดิจิทลั ปั จจุบนั รู ปแบบข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลากหลาย
รู ปแบบข้อมูล ทาให้เกิดปั ญหาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพื้นที่ระหว่างซอฟต์แวร์ ดา้ นระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามสามารถแบ่งลักษณะโครงสร้างข้อมูลออกได้
2 ลักษณะหลัก ๆ คือ
3.1.1 ลักษณะโครงสร้างแบบเวกเตอร์ (Vector data structure) โครงสร้างของ
ข้อมูลในระบบเวกเตอร์ น้ นั ในทางคณิ ตศาสตร์ จะมีคุณสมบัติอนั ประกอบด้วยจุดเริ่ มต้น ขนาด และ
ทิศทาง โดยลักษณะของจุดและเส้นได้มีการมาใช้ในการแสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจุดที่
เชื่อมโยงต่อกันด้วยเส้นตรงจะ เรี ยกว่า อาร์ ก (Arc) อันเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของข้อมูลรู ปแบบ
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เส้นปลายของอาร์ ก หลาย ๆ อาร์ กที่ต่อกันจนเกิดเป็ นขอบเขตนั้นเรี ยกว่า โพลีกอน (Polygon)
ลักษณะโครงสร้างข้อมูลแบบเวกเตอร์ (ดังภาพที่ 9 และภาพที่ 10) สามารถอธิ บายได้โดยใช้คู่ของ
พิกดั (Co - ordinate pair) X และ Y เป็ นตัวชี้ระบุตาแหน่งของข้อมูลต่าง ๆ ในทางภูมิศาสตร์

ภาพที่ 14 ลักษณะโครงสร้างข้อมูลแบบเวกเตอร์
ที่มา: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2564)

ภาพที่ 15 ลักษณะโครงสร้างข้อมูลแบบเวกเตอร์ จากการจาลองข้อมูลเชิงพื้นที่
ที่มา: สารานุกรมไทย (2564)
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3.1.2 ลักษณะโครงสร้างแบบราสเตอร์ (Raster data structure) โครงสร้างข้อมูล
แบบราสเตอร์ น้ นั จัดเก็บในรู ปแบบของช่องสี่ เหลี่ยมที่เรี ยกว่า จุดภาพหรื อพิกเชล (Pixel) ที่เรี ยง
ต่อเนื่องกันไปตาม แถวแนวตั้งและแนวนอน ดังภาพที่ 16

ภาพที่ 16 ลักษณะโครงสร้างข้อมูลแบบราสเตอร์
ที่มา: Tantika Supachan (2564)
โดยในแต่ละจุดภาพจะเก็บคาข้อมูลได้ 1 ค่า เช่น ข้อมูลรหัสการใช้ที่ดินและค่าการ
สะท้อนแม่หล็กไฟฟ้ า เป็ นต้น รายละเอียดของข้อมูล (Resolton) ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของพิกเชล (Pixel)
ขนาดของพิกเซลยิง่ เล็กก็จะได้รายละเอียดของข้อมูลที่ละเอียดมากยิง่ ขึ้น ข้อมูลราสเตอร์ มีจุดเด่น
ในด้านของโครงสร้างที่ไม่ซบั ซ้อน ทาให้การประมวลผลในระดับจุดภาพมีความสะดวกและยังมี
ความเหมาะสมในการแสดงข้อมูลลักษณะพื้นผิวที่มีความต่อเนื่อง แต่ขอ้ มูลราสเตอร์ ก็ยงั มีจุดด้อย
คือ ข้อมูลราสเตอร์ จะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Topology) ใช้เนื้อที่ใน
การจัดเก็บข้อมูลค่อนข้างมาก และไม่เหมาะสมในการแสดงที่เป็ นเส้นโค้งหรื อมีลกั ษณะที่เป็ นไป
ตามธรรมชาติ ตัวอย่างของข้อมูลที่มีลกั ษณะโครงสร้างแบบราสเตอร์ ได้แก่ ข้อมูลจากดาวเทียม
ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ที่ผา่ นการสแกนแล้ว เป็ นต้น
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ภาพที่ 17 ตัวอย่างข้อมูลแบบราสเตอร์
ที่มา: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (2564)
3.2 ลักษณะโครงสร้างข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute data structure) โดยทัว่ ไป
ข้อมูลเชิงบรรยายมีการจัดเก็บในรู ปแบบของฐานข้อมูล เพราะการจัดเก็บในรู ปแบบของฐานข้อมูล
จะช่วยลดปั ญหาความขัดแย้ง ความซ้ าซ้อน และความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลลงไปได้ อีกทั้งยังช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดการข้อมูลอีกด้วย ซึ่ งในปั จจุบนั ข้อมูลเชิงบรรยายนิยมใช้โครงสร้างตาม
หลักการของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational database) โดยมีการจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบของ
ตาราง (Table) ภายในตารางจะจัดแบ่งออกเป็ นแถวและคอลัมน์ และแยกเก็บข้อมูลแต่ละเรื่ องใน
แต่ละตาราง โดยอาศัยฟิ ลด์ (Field) ที่มีคุณลักษณะเหมือนกันในแต่ละตารางมาเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กนั
หน้ าที่ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ภาระหน้าที่หลัก ๆ ในการทางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ควรจะมีอยูด่ ว้ ยกัน
5 อย่าง ดังนี้
1. การนาเข้าข้อมูล (Input) ก่อนที่ขอ้ มูลทางภูมิศาสตร์ จะถูกใช้งานนาได้ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ข้อมูลจะต้องมีการแปลงข้อมูล ให้
อยูใ่ นรู ปแบบของข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อให้ฐานของข้อมูลเป็ นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การนาแผนที่
จังหวัดในประเทศไทยที่อยูใ่ นรู ปแบบของกระดาษ ไปสู่ ขอ้ มูลที่อยูใ่ นรู ปแบบของแฟ้ มข้อมูลใน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)
2. การปรับแต่งข้อมูล (Manipulation) ก่อนที่จะนาเข้าข้อมูลสู่ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) นั้น ข้อมูลที่นามาใช้น้ นั จาเป็ นต้องได้รับ
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การปรับแต่งให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่จะนาไปใช้ เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาดหรื อมาตราส่ วน
ที่แตกต่างกัน หรื อใช้ระบบพิกดั แผนที่ที่แตกต่างกัน ซึ่ งข้อมูลจะต้องมีการปรับให้อยูใ่ นระดับ
เดียวกันก่อนที่จะนาไปใช้ในการประมวลผลขั้นตอนต่อไป
3. การบริ หารข้อมูล (Management) ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพัทธ์ หรื อ DBMS
ถูกนามาใช้ในการบริ หารข้อมูลเพื่อช่วยให้การทางานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS) มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น คือ ระบบ GIS DBMS เป็ นระบบที่มีความนิยม
และมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด โดยนามาใช้กนั อย่างกว้างขวางมากที่สุดคือ DBMS แบบ Relational
หรื อระบบจัดการฐานข้อมูลแบบสัมพัทธ์ (DBMS) โดยหลักการทางานพื้นฐานคือ ข้อมูลที่ถูก
นาเข้ามาจะถูกจัดเก็บ ในรู ปของตารางหลาย ๆ ตาราง
4. การเรี ยกค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูล (Query and analysis) เมื่อระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) มีความพร้อมในเรื่ องของข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ
การนาข้อมูลเหล่านี่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ระยะทางจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง ขอบเขตของ
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ขอ้ มูล หรื อ ต้องมีการสอบถาม
อย่างง่าย ๆ เช่น การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชี้ในบริ เวณที่ตอ้ งการแล้วเลือก
(Point and click) เพื่อสอบถามหรื อเรี ยกค้นข้อมูล นอกจากนี้ระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) ยังมีเครื่ องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิง
ประมาณค่า (Proximity หรื อ Buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Overlay analysis) เป็ นต้น
5. การนาเสนอข้อมูล (Visualization) เมื่อมีการดาเนินการเรี ยกค้นและวิเคราะห์ขอ้ มูล
แล้วนั้น ผลลัพธ์ของข้อมูลที่สรุ ปออกมาจะอยูใ่ นรู ปแบบของตัวอักษรหรื อตัวเลข ซึ่ งการแสดง
ข้อมูลนั้นยากต่อการนาเสนอ และตีความหมาย การนาเสนอข้อมูลที่ดีตอ้ งมีการนาเสนอข้อมูลให้
อยูใ่ นรู ปแบบของ รู ปภาพเสมือนจริ ง ภาพเคลื่อนไหว แผนที่ หรื อสื่ อมัลติมีเดียต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อ
ความเข้าใจในผลลัพธ์ที่กาลังนาเสนอ

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษา ค้นคว้า จาก บทความ เอกสาร และรางาน
การวิจยั ต่าง ๆ สามารถสรุ ป ได้ดงั นี้
สุ ธาสิ นี ขาวเจริ ญ (2558) ศึกษาการวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ดว้ ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) สาหรับการเลือกที่ต้ งั จุดให้บริ การไปรษณี ย ์ ใน
พื้นที่บริ การของไปรษณี ยศ์ ูนย์กลางจ่ายบางขุนเทียน งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์จะหาสถานที่ต้ งั ของ
จุดให้บริ การไปรษณี ยแ์ ห่งใหม่ที่มีความเหมาะสมเพื่อใช้ในการรับรองการใช้บริ การของประชาชน
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ในพื้นที่บางขุนเทียน โดยมีการกาหนดเกณฑ์ที่นามาใช้หาที่ต้ งั ของจุดให้บริ การไปรษณี ย ์ โดย
คานึงถึงความใกล้ไกลจาก 4 ปั จจัย ได้แก่ ห้างสรรพสิ นค้า แหล่งชุมชนและที่อยูอ่ าศัย สถานที่
ราชการ และถนนเป็ นเกณฑ์ในการให้น้ าหนัก เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์กบั ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ซึ่ งวิเคราะห์พบพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด คือ บริ เวณภายในห้างสรรพสิ นค้าที่มีระยะห่างไม่เกิน 200 เมตร
จากถนนพระราม 2 และถนนกาญจนาภิเษก
ณัฏฐ์ ทองคา (2559) ศึกษาการวิเคราะห์หาพื้นที่ศกั ยภาพสาหรับศูนย์ไปรษณี ยแ์ ห่งใหม่
ของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) มีวตั ถุประสงค์เพื่อหาพื้นที่มีศกั ยภาพในการสร้างศูนย์
ไปรษณี ยแ์ ห่งใหม่ ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็ นความรับผิดชอบของไปรษณี ยเ์ ขต 5
ซึ่ งครอบคลุมพื้นที่ให้บริ การทั้งหมด 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง พะเยา แพร่
น่าน แม่ฮ่องสอน และอุตรดิตถ์ มีที่ทาการไปรษณี ยท์ ้ งั หมด 135 ที่ทาการและศูนย์ไปรษณี ย ์ 2 ศูนย์
เพื่อเป็ นการเพิ่มความสามารถในการให้บริ การ ทางด้านความรวดเร็ วและคุณภาพ จากการวิจยั ครั้ง
นี้ พบว่า พื้นที่ที่มีความเหมาะสมและศักยภาพสาหรับการสร้างศูนย์ไปรษณี ยแ์ ห่งใหม่คือพื้นที่
บริ เวณตาบลปงเตา อาเภองาว จังหวัดลาปาง และ พื้นที่บริ เวณ ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา โดยพื้นที่ท้ งั สองสามารถลดเวลาในการขนส่ งสิ นค้า และปริ มาณรถบรรทุกที่ตอ้ งใช้
จาก 7 คัน เหลือเพียง 4 คัน ลดระยะเวลาในการขนส่ งลงไปได้ร้อยละ 29 และร้อยละ 33 ตามลาดับ
ทาให้ค่าใช้จ่ายลดลงประมาณปี ละ 1,286,251 บาท (ร้อยละ 12) และค่าใช้จ่ายลดลงประมาณปี ละ
946,845 บาท (ร้อยละ 9) ตามลาดับ นอกจากนี้ยงั ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งให้มี
ความรวดเร็ วขึ้นร้อยละ 76 และร้อยละ 62 ตามลาดับ
วุฒิไกร ไชยปัญหา (2560) ศึกษาการประยุกต์ใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน
การปรับปรุ งเส้นทางการจัดส่ งสิ นค้า กรณี ศึกษาผูป้ ระกอบการกิจการโรงงานน้ าแข็งในพื้นที่
จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโครงข่ายเพื่อคานวณและวิเคราะห์เส้นทางใน
การจัดส่ งสิ นค้านั้น พบว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
สามารถช่วยวิเคราะห์เส้นทางการจัดส่ งสิ นค้าได้ส้ นั ลงได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีความ
สอดคล้องกับสภาพการทางานจริ ง โดยผลพบว่า สามารถลดระยะทางในการจัดส่ งสิ นค้าลง 1.7
กิโลเมตร และลดต้นทุนในการจัดส่ งลงคิดเป็ นมูลค่าต่อเดือนเท่ากับ 337.20 บาท หรื อ 4,102.60
บาทต่อปี ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 3.95 เมื่อมีการเปรี ยบเทียบกับต้นทุนการขนส่ งในรู ปแบบเดิม
รุ่ งอาทิตย์ บูชาอินทร์ และกฤช จริ ทโท (2561) ศึกษาการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในการวางแผนการเลือกทาเลที่ต้ งั หมู่บา้ นจัดสรรของธุ รกิจสังหาริ มทรัพย์ บริ เวณ
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อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานวิจยั เพื่อหาทาเลที่ต้ งั ที่มีความ
เหมาะสม ในการจัดตั้งโครงการหมู่บา้ น โดยมีการกาหนดปั จจัยต่าง ๆ เข้ามาร่ วมในการวิเคราะห์
กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อาทิ การเข้าถึงสิ่ งอานวยความสะดวก การเดินทาง การเข้าถึงแหล่ง
งาน ภัยพิบตั ิและอาชญากรรม แผนพัฒนาเมือง และปัจจัยทางภูมิศาสตร์ จากผลการวิจยั พบว่า
ผลการวิเคราะห์ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และผลการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ มีความสอดคล้อง
กันโดยเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปน้อย คือ การเข้าถึงสิ่ งอานวยความสะดวก มีค่าน้ าหนัก
คะแนนเท่ากันคือ 0.31 รองลงมา คือ การเข้าถึงการเดินทาง มีค่าน้ าหนัก คะแนนต่างกัน 0.08
อันดับ 3 การเข้าถึงแหล่งงาน มีค่าน้ าหนักคะแนนต่างกัน 001 อันดับ 4 ภัยพิบตั ิและอาชญากรรม
มีค่าน้ าหนักคะแนนต่างกัน 0.01 อันดับ 5 แผนพัฒนาเมือง มีค่าน้ าหนักคะแนนต่างกัน 0.03 และ
ปัจจัยที่มีความสาคัญน้อยที่สุด คือ ปั จจัยด้านภูมิศาสตร์ มีค่าน้ าหนักคะแนนต่างกัน 0.05
ประจักษ์ พรมงาม (2563) ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทาเลที่ต้ งั คลังสิ นค้า
สาหรับกระจายสิ นค้า: การทบทวนวรรณกรรม มีวตั ถุประสงค์เพื่อนามาสร้างกรอบแนวคิดใน
การศึกษาวิจยั ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทาเลที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า โดย
ศึกษาจากแหล่งทุติยภูมิผา่ นฐานข้อมูลออนไลน์ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งจากการศึกษา
ครั้งนี้พบว่าปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจเลือกทาเลที่ต้ งั ศูนย์กระจายสิ นค้า มีปัจจัยตัวแปรทีมีผลต่อ
การตัดสิ นใจด้วยกันทั้งหมด 6 ปัจจัย อาทิ 1) ด้านการขนส่ ง 2) ด้านนโยบายของรัฐและท้องถิ่น
3) ด้านต้นทุนการดาเนินงาน 4) ด้านแรงงาน 5) ด้านแหล่งตลาด/ ลูกค้า และ 6) ด้านสิ่ งอานวยความ
สะดวก ตามลาดับ ทั้งนี้การเลือกทาเลที่ต้ งั มีความสาคัญต่อต้นทุน การดาเนินงานและความสามารถ
ในการตอบสนองของลูกค้าที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
Aurelija (2014) กล่าวถึง การเลือกสถานที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าไว้วา่ ที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าเป็ น
การตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ระดับสู ง โดยเป้ าหมายของการเลือกสถานที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าส่ วนใหญ่คือ
การเลือกสถานที่ต้ งั ของคลังสิ นค้า ที่มีความเหมาะสมทางต้นทุนการขนส่ งที่ต่าที่สุดเท่าที่จะเป็ นไป
ได้ และอยูใ่ นพื้นที่ที่อยูใ่ กล้กบั ผูใ้ ช้บริ การจานวนมาก ซึ่ งต้องมีการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลจาก
กลยุทธ์ และข้อจากัดขององค์กร นอกจากนี้แล้วการใช้ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์เป็ นปั จจัยที่สาคัญ
มากซึ่ งควรนามาพิจารณาในการเลือกสถานที่ต้ งั ของคลังสิ นค้า เพื่อนาใช้ในการเปรี ยบเทียบ
ระยะทางและเวลาในการขนส่ งที่ประหยัดและรวดเร็ วขึ้น ดังนั้นในการพิจารณาสถานที่ต้ งั ของ
คลังสิ นค้า ควรมีการพิจารณา เรื่ องของการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการไหลของพัสดุจากผูผ้ ลิต
ความถี่ในการขนส่ ง และสภาพแวดล้อมในการขนส่ งที่มีการประหยัดต่อขนาดในการขนส่ งและ
คลังสิ นค้า
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Al - Enazi and Saleh (2016) ศึกษาการวางแผนในการกระจายการให้บริ การของ
โรงเรี ยนใน เมืองเจดดาห์ โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการวางแผนในการเลือกและระบุสถานที่ต้ งั ของโรงเรี ยนของนักวางแผน
พัฒนาของเมืองเจดดาห์ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ในเขตที่อยูอ่ าศัยอัลซาฟา และเขตที่อยูอ่ าศัย
อัลหรับวา เป็ นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรที่สูงที่สุดของเมืองเจดดาห์ แต่พบว่ามี
การกระจายตัวของโรงเรี ยนในการบริ การระยะรัศมี 750 เมตร ของเขตที่อยูอ่ าศัยอัลซาฟาพบว่า
ไม่มีโรงเรี ยนให้บริ การ และในเขตที่อยูอ่ าศัยอัลหรับวา มีโรงเรี ยนเพียง 3 โรงเรี ยนที่ให้บริ การ
ในขณะเดียวกันเขตที่อยูอ่ าศัยโมฮัมเหม็ด มีโรงเรี ยนมีการให้บริ การทั้งหมด 7 แห่ง แม้วา่ จะมี
ประชากรน้อยกว่าในเขตที่อยูอ่ าศัยอัลซาฟา และเขตที่อยูอ่ าศัยอัลหรับวา จากผลการศึกษาครั้งนี้จะ
พบว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เป็ นเครื่ องมือที่
สามารถนามาใช้ในการช่วยในการวิเคราะห์ วางแผน ตัดสิ นใจในการเลือกที่ต้ งั และประเมินการ
กระจายตัวของโรงเรี ยนเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของการให้บริ การที่ครอบคลุมในเขตต่าง ๆ ของ
เมืองเจดดาห์
Aleksandar Rikalovića and Gerson Antunes Soaresb (2017) ศึกษาการวิเคราะห์สถาน
ที่ต้ งั ของศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์โดยใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) โดยงานวิจยั นี้ ได้ยกตัวอย่างกรณี ศึกษา ของเมืองอปาติน จังหวัดปกครองตนเอง
วอยวอดีนา สาธารณรัฐเซอร์ เบีย เพื่อหาจุดยุทธศาสตร์สาหรับการทาศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์
ของเมืองอปาติน จากการวิจยั ครั้งนี้ทางผูว้ ิจยั พบว่าจุดยุทธศาสตร์ สาหรับการทาศูนย์กลาง
ทางด้านโลจิสติกส์ คือริ มผัง่ แม่น้ าดานูบ ซึ่ งเป็ นแม่น้ าสายที่ยาวที่สุดในสหภาพยุโรป และผ่านเมือง
สาคัญต่าง ๆ นอกจากนี้ ทางผูว้ จิ ยั ยังเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการประยุกต์ใช้การขนส่ งแบบ
ครบวงจร เพื่อพัฒนาให้เมือง อปาตินเป็ นจุดศูนย์กลางทางด้านการขนส่ งหลายรู ปแบบและกระจาย
สิ นค้า ซึ่ งจะส่ งผลต่อต้นทุนการขนส่ งที่ลดลง จากการวิจยั ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการสนับสนุนในการตัดสิ นใจเชิงพื้นที่ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
และความแม่นยา
Rahimi and Ali (2019) ศึกษาการวิเคราะห์หาที่ต้ งั และการจัดสรรตาแหน่งของ
โรงพยาบาลในชีราซ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสาหรับการสร้างโรงพยาบาลใหม่ใน
ชีราซ และเพื่อประเมินที่ต้ งั ของโรงพยาบาลที่มีอยูใ่ นชีราซ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) ร่ วมกับกระบวนการตัดสิ นใจแบบวิเคราะห์ลาดับชั้น
(AHP) จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า "ความใกล้เคียงกับถนนสายหลัก" เป็ นเกณฑ์ที่สาคัญที่สุดใน
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บรรดาเกณฑ์ที่ใช้ท้ งั หมด สาหรับการเลือกที่ต้ งั โรงพยาบาล การศึกษานี้ยงั นาเสนอที่ดิน 15 ผืน
ซึ่ งตั้งอยูท่ างตอนเหนือของเมืองซึ่ งเป็ นสถานที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อสร้างโรงพยาบาลใหม่
นอกจากนี้ ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาพบว่า โรงพยาบาลที่ให้บริ การอยูแ่ ล้วทั้ง 33 แห่งนั้น ไม่ได้
ตั้งอยูใ่ นสถานที่เหมาะสม
Byoung - Jun Park and Tea - Hyun Nam (2019) ศึกษาการเลือกที่ต้ งั ของคลังสิ นค้า
แบบบูรณาการของร้านค้าประเภทคลังสิ นค้า โดยใช้กระบวนการตัดสิ นใจแบบวิเคราะห์ลาดับชั้น
(AHP) วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการบูรณาการคลังสิ นค้าเข้า
ด้วยกัน จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปั จจัยการเลือกที่สาคัญที่สุดคือ ต้นทุนการขนส่ งและการจัดส่ ง
ลดลง (0.198) ตามด้วยการลดระยะทางในการขนส่ งและการจัดส่ ง (0.168) และลดเวลาในการ
ขนส่ ง (0.149) จากการวิเคราะห์การประเมินทางเลือกด้วยปั จจัยการเลือกที่สอดคล้องกันพบว่า
เมื่อรวมคลังสิ นค้าพย็องแท็ก รวมเข้ากับคลังสิ นค้ายางซาน มีประสิ ทธิ ภาพที่ในเรื่ องของการลด
ต้นทุนการขนส่ ง และความสะดวกในการขนส่ งมากกว่า เมื่อทาการรวมคลังสิ นค้าอินชอนรวมกับ
คลังสิ นค้าพย็องแท็ก
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าข้อมูลเกี่ยวข้องจากหนังสื องานวิจยั และบทความ
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์โดยใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) กรณี ศึกษาบริ ษทั ผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ จากผูท้ รงคุณวุฒิ
ทั้งหลายและได้คน้ คว้าการทางานของ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) จากแหล่งข้อมูลในหลายเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ อีกทั้งยังนาความรู ้ หลักการและทฤษฎี
ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษาเรี ยนรู ้มาใช้ในการช่วยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่น่าเชื่อถือยิง่ ขึ้น
โดยมีวธิ ี การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนลาดับดังนี้

ขั้นตอนการดาเนินงานวิจยั
1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง

2. รวบรวมข้อมูลทีด่ าเนิ นการ

3. นาข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลกับระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เพื่อหา
ระยะทาง เวลาในการขนสินค้าขาเข้า - ขาออก ของคลังสินค้า
ของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์แต่ละราย

5.อภิปรายผล และ เปรี ยบเทียบ ระยะทาง เวลา และต้นทุนการ
ขนส่งสินค้า ของคลังสินค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์แต่ละราย

6. สรุ ปผลการวิจยั

ภาพที่ 18 ขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั
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ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เลือกตาแหน่งที่เหมาะสม
และศึกษางานวิจยั ที่ผา่ นมาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เลือกคลังสิ นค้า และปั จจัยที่มีผลต่อการเลือก
คลังสิ นค้า ซึ่ งได้กล่าวไว้ในบทที่ 2

รวบรวมข้ อมูลการดาเนินการ
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั โดยขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลจากบริ ษทั
กรณี ศึกษา ดังนี้ ปริ มาณเฉลี่ยในการจัดเก็บ วัตถุดิบ ชิ้นส่ วนประกอบ และสิ นค้าสาเร็ จรู ป จานวน
เที่ยวในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออก ภายในประเทศต่อเดือน จานวนเที่ยวในการนาเข้า - ส่ งออก
โดยแยกตามประเภทของรถบรรทุกต่อเดือน ตาแหน่งที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์
แต่ละราย ที่ทางบริ ษทั กรณี ศึกษาได้ทาการคัดเลือกไว้แล้ว ทั้งหมด 4 ราย โดยทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการ
เก็บข้อมูลระหว่าง เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2562

นาข้ อมูลเข้ าระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้ท้ งั ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial data) และ
ข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute) ให้อยูใ่ นรู ปแบบของรู ปแบบของตารางที่มีความสัมพันธ์กนั ซึ่ งข้อมูล
ที่จดั เก็บนั้นจะถูกจัดเก็บในรู ปแบบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational database) จะ
ประกอบด้วยชื่อตารางแฟ้ มข้อมูล (Entity) และหัวเรื่ องหรื อรายละเอียด (Attribute) หรื อในทาง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เรี ยกว่า เขตข้อมูล (Field) และนาเข้าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) โดยการวิจยั ครั้งนี้ทางผูว้ ิจยั ได้ใช้ Arc GIS
Online ซึ่งประมวลผลภายใต้ Dijkstra's algorithm ในการแก้ไขปั ญหาในการหาระยะทาง และ
ระยะเวลาที่ส้ นั ที่สุด และจากจุดหนึ่งไปยังจุดใด ๆ โดย ArcGIS Online จะหาเส้นทางที่ส้ นั ที่สุดไป
ทีละจุดเรื่ อย ๆ จนครบตามที่ตอ้ งการ ซึ่งโปรแกรมArcGIS Online จะมีการปรับปรุ งข้อมูลเส้นทาง
ให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อให้ผใู ้ ช้ขอ้ มูลจากระบบสามารถการตัดสิ นใจได้อย่างแม่นยาและตรงต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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วิเคราะห์ ข้อมูลกับระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ เพือ่ หาระยะทาง เวลาในการขนส่ งสิ นค้ า
Outboard logistic)
ขาเข้ า - ขาออก (I(Inbound
NBOUND-OUTBOUND
LOGISTICS)
นาข้อมูลที่ได้มานามาวิเคราะห์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS) โดยใช้การวิเคราะห์การเชื่ อมต่อจากจุดเริ่ มต้นไปยังจุดสิ้ นสุ ด (Connect
origins to destinations) ในการเปรี ยบเทียบระยะทาง และเวลาในการขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้า ไป
ยัง โรงงาน ไปยัง คลังสิ นค้า และ จากคลังสิ นค้า ไปยัง ท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยัง คลังสิ นค้า ทางผูว้ จิ ยั
ได้ทาการกาหนดเงื่อนไขดังนี้
1. กาหนดโดยใช้เงื่อนไขระยะทางการขนส่ งที่ส้ นั ที่สุด (Minimization of the total
traveling distance)
2. กาหนดโดยใช้เวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด (Minimization of the total traveling time)
3. การจาลองการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound logistics) เพื่อใช้ใน
การคานวณระยะทางและเวลาในการขนส่ งขาเข้า (Inbound logistics) และขาออก (Outbound
logistics) ของคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์แต่ละราย
4. เปรี ยบเทียบ ระยะทาง เวลา และต้นทุนการขนส่ งสิ นค้า ของคลังสิ นค้าของผู ้
ให้บริ การโลจิสติกส์ แต่ละราย

อภิปรายผล
เปรี ยบเทียบ ระยะทาง เวลา และต้นทุนการขนส่ งสิ นค้า ของคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การ
โลจิสติกส์แต่ละราย โดยใช้ปริ มาณเฉลี่ยจานวนเที่ยวในการขนส่ งขาเข้า - ขาออกในประเทศ
จานวนเที่ยวเฉลี่ยในการนาเข้า - ส่ งออก ต่อเดือน จานวนเที่ยวเฉลี่ยในการขนส่ งตามประเภท
ของรถบรรทุก ต่อเดือน และต้นทุนในการส่ งขาเข้า - ขาออกของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์แต่ละราย

สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปตาแหน่งที่ต้ งั คลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การคลังสิ นค้าที่มี ระยะทาง เวลา และต้นทุน
การขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ออก ที่มีความเหมาะสมกับบริ ษทั กรณี ศึกษา และสรุ ปข้อบกพร่ องและ
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
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บทที่ 4
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง การเลือกคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ กรณี ศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ นี้ทางผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลจากทางบริ ษทั กรณี ศึกษา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าของ
ผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ แต่ละราย ทางด้านระยะทาง เวลา และต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าทางถนน ให้มี
ความเหมาะสมกับ บริ ษทั กรณี ศึกษา โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) โดยทางผูว้ จิ ยั ได้แบ่งหัวข้อที่จะทาการศึกษาดังต่อไปนี้
1. ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบนั และข้อมูลการใช้บริ การคลังสิ นค้าของบริ ษทั กรณี ศึกษา
2. ศึกษาข้อมูลของคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์แต่ละราย
3. วิเคราะห์ทางเลือกโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS)
4. เปรี ยบเทียบ ระยะทาง เวลา และต้นทุนการขนส่ งสิ นค้า ของคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้
บริ การโลจิสติกส์ แต่ละราย

ศึกษาสถานการณ์ ปัจจุบันและข้ อมูลการใช้ บริการคลังสิ นค้ าของบริษทั กรณีศึกษา
บริ ษทั กรณี ศึกษา ได้มีการเพิ่มความหลากหลายทางผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายฐานการผลิต
สาหรับรองรับคาสัง่ ซื้ อของลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่เพิม่ ขึ้น ทาให้พ้ืนที่จดั เก็บ
วัตถุดิบ ชิ้นส่ วนประกอบ และสิ นค้าสาเร็ จรู ป มีพ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการจัดเก็บในโรงงาน จึงมี
การนาวัตถุดิบ ชิ้นส่ วนประกอบ และสิ นค้าสาเร็ จรู ป บางส่ วนไปเก็บไว้ที่ คลังสิ นค้าของผู ้
ให้บริ การโลจิสติกส์ โดยคลังสิ นค้ามีหน้าที่ในการดาเนินการ การรับ - จัดเก็บ กระจายในการขนส่ ง
สิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics) เส้นทางการขนส่ ง คือ ขนส่ งจากท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยัง คลังสิ นค้า
และเข้าสู่ โรงงาน ในส่ วนการขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistics) คือ ขนส่ งจากโรงงานผลิต
ไปยังคลังสิ นค้า และส่ งสิ นค้าออกที่ท่าเรื อแหลมฉบัง ดังแสดงในภาพที่ 19
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ภาพที่ 19 กระบวนการในการขนส่ งแบบ Inbound logistics และ Outbound logistics
การศึกษาครั้งนี้ทางผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการดาเนินศึกษาครั้งนี้
ประกอบด้วย ปริ มาณเฉลี่ยในการจัดเก็บวัตถุดิบ,ชิ้นส่ วนประกอบ และสิ นค้าสาเร็ จรู ปต่อเดือน
จานวนเที่ยวในการขนส่ งขาเข้า - ขาออกในประเทศ ปริ มาณการในการนาเข้า - ส่ งออก และปริ มาณ
การขนส่ งในประเทศ ปี พ.ศ. 2562 ดังปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปริ มาณเฉลี่ยในการจัดเก็บสิ นค้าต่อเดือน
รายละเอียด
ปริ มาณสิ นค้า
ประเภท
ขาเข้า
(Inbound
Logistics)
ปริ มาณสิ นค้า
ประเภท
ขาออก
(Outbound
Logistics)
ปริมาณรวม
สิ นค้ าทั้งหมด

ม.ค.
62
434

ก.พ.
62
469

มี.ค.
62
493

เม.ย.
62
420

พ.ค.
62
539

มิ.ย.
62
453

ก.ค.
62
454

ส.ค.
62
483

ก.ย.
62
362

ต.ค.
62
319

พ.ย.
62
345

ธ.ค.
62
333

ค่ า
เฉลีย่
425

697

745

633

720

894

788

681

750

635

638

576

514

689

1,131

1,214

1,126

1,140

1,433

1,241

1,135

1,233

997

957

921

847

1,115

หมายเหตุ: หน่วย: พาเลท
จากตารางที่ 1 จะพบว่าปริ มาณเฉลี่ยในการจัดเก็บวัตถุดิบ,ชิ้นส่ วนประกอบ และสิ นค้า
สาเร็ จรู ป ที่มีการจัดเก็บในคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ของปี 2562 มีค่าเฉลี่ยในการจัดเก็บ
อยูท่ ี่ 1,115 พาเลตต่อวัน สามารถแบ่งเป็ น สิ นค้าประเภทขาเข้า (Inbound logistics) มีปริ มาณเฉลี่ย
ต่อเดือนอยูท่ ี่ 425 พาเลต ต่อวัน และสิ นค้าประเภทของขาออก (Outbound logistics) มีปริ มาณเฉลี่ย
ต่อเดือนอยูท่ ี่ 689 พาเลต ต่อวัน
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ตารางที่ 2 จานวนเที่ยวในการขนส่ งขาเข้า - ขาออกในประเทศ ต่อเดือน
รายละเอียด
ปริ มาณการ
ขนส่งขาเข้าใน
ประเทศจาก
คลังสิ นค้า
ไปยังโรงงาน
(Inbound
Logistics)
ปริ มาณการ
ขนส่งขาออกใน
ประเทศจาก
โรงงานไปยัง
คลังสิ นค้า
(Outbound
Logistics)
ปริมาณรวม
การขนส่ ง
ในประเทศ

ม.ค.
62
26

ก.พ. มี.ค. เม.ย.
62 62 62
31 25 28

พ.ค.
62
28

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
62 62 62 62 62 62
33 25 33 27 22 22

ธ.ค.
62
23

ค่า
เฉลีย่
27

29

33

29

30

32

35

26

35

30

25

26

25

30

55

64

54

58

60

68

51

68

57

47

48

48

57

หมายเหตุ: หน่วย: เที่ยว
จากตารางที่ 2 จะพบว่าค่าเฉลี่ยของจานวนเที่ยวในการขนส่ งขาเข้า - ขาออกในประเทศ
ต่อเดือน จากคลังสิ นค้า ไปยัง โรงงาน และจาก โรงงาน ไปยัง คลังสิ นค้าต่อเดือนของปี 2562
มีการขนส่ งเฉลี่ยทั้งหมด 57 เที่ยวต่อเดือน สามารถแบ่งเป็ นปริ มาณการขนส่ งขาเข้าในประเทศจาก
คลังสิ นค้า ไปยัง โรงงาน (Inbound logistics) อยูท่ ี่ 27 เที่ยวต่อเดือน และปริ มาณการขนส่ งขาออก
ในประเทศจากโรงงาน ไปยัง คลังสิ นค้า (Outbound logistics) อยูท่ ี่ 30 เที่ยวต่อเดือน ซึ่ งการขนส่ ง
ขาเข้า - ขาออกในประเทศ ทางบริ ษทั กรณี ศึกษา จะใช้รถบรรทุก 6 ล้อในการขนส่ ง
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ตารางที่ 3 จานวนเที่ยวในการนาเข้า - ส่ งออก ต่อเดือน
รายละเอียด
ปริ มาณ
การนาเข้า
สิ นค้าจาก
ต่างประเทศ
ปริ มาณ
การขน
ส่ งออก
สิ นค้าไปยัง
ต่างประเทศ
ปริมาณ
รวม
การนาเข้ า ส่ งออก

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
62 62 62 62 62 62 62 62
9
8
17
7
7
6
9
7

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
62 62 62 62
9
7
12 12

27

29

25

30

26

33

25

27

33

33

31

29

29

36

37

42

37

33

39

34

34

42

40

43

41

38

ค่ าเฉลีย่
9

หมายเหตุ: หน่วย: เที่ยว
จากตารางที่ 3 จะพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมในการนาเข้า - ส่ งออกต่อเดือนของปี 2562 มีท้ งั หมด
38 เที่ยว โดยแบ่งเป็ น การนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศทั้งหมด 9 เที่ยวต่อเดือน แบ่งเป็ นตูค้ อนเทน
เนอร์ขนาด 20' จานวน 3 ตู้ ตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 40' จานวน 5 ตู้ และรถบรรทุก 4 ล้อ 1 คัน
การส่ งออกสิ นค้าไปยังต่างประเทศทั้งหมด 29 เที่ยว ต่อเดือน แบ่งเป็ นตูค้ อนเทนเนอร์ ขนาด
20' จานวน 9 ตู้ ตูค้ อนเทนเนอร์ขนาด 40' จานวน 14 ตู้ รถบรรทุก 4 ล้อ 1 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ
5 คัน จากตารางจะพบว่าปริ มาณเที่ยวในการส่ งออกมีปริ มาณสู งที่สุดเมื่อเทียบกับปริ มาณการนาเข้า
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ตารางที่ 4 จานวนเที่ยวในการขนส่ งตามประเภทของรถบรรทุก ต่อเดือน
รายละเอียด
ปริ มาณการนาเข้า ส่งออกโดยใช้รถบรรทุก
ตูค้ อนเทนเนอร์
ขนาด 20'
ปริ มาณการนาเข้า ส่งออกโดยใช้รถบรรทุก
ตูค้ อนเทนเนอร์
ขนาด 40'
ปริ มาณการนาเข้า ส่งออกโดยใช้
รถบรรทุก 4 ล้อ
ปริ มาณการนาเข้า ส่งออกโดยใช้
รถบรรทุก 6 ล้อ
ปริมาณรวมการขนส่ งที่
ใช้ ในการนาเข้ า - ส่ งออก

ม.ค.
62
10

ก.พ.
62
12

มี.ค.
62
9

เม.ย.
62
16

พ.ค.
62
12

มิ.ย.
62
7

ก.ค.
62
14

ส.ค.
62
13

ก.ย.
62
11

ต.ค.
62
13

พ.ย.
62
16

ธ.ค. ค่ า
62 เฉลีย่
12
12

18

16

23

17

14

20

14

20

22

19

22

19

19

1

3

3

0

0

3

1

1

5

1

1

6

2

7

6

7

4

7

9

5

0

4

7

4

4

5

36

37

42

37

33

39

34

34

42

40

43

41

38

หมายเหตุ: หน่วย: คัน
จากตารางที่ 4 จะพบว่าค่าเฉลี่ยจานวนเที่ยวในการขนส่ งตามประเภทของรถบรรทุก ต่อ
เดือนของปี 2562 มีการขนส่ งทั้งหมด 38 คัน โดยแบ่งเป็ น การขนส่ งด้วยรถบรรทุกตูค้ อนเทนเนอร์
ขนาด 40' เฉลี่ยเดือนละ 19 คัน ต่อเดือน รองลงมา คือ การขนส่ งด้วยรถบรรทุกตูค้ อนเทนเนอร์
ขนาด 20' เฉลี่ยเดือนละ 12 คันต่อเดือน การขนส่ งโดยรถบรรทุก 6 ล้อ เฉลี่ยเดือนละ 5 คันต่อเดือน
และ การขนส่ งโดยรถบรรทุก 4 ล้อ เฉลี่ยเดือนละ 2 คันต่อเดือน ตามลาดับ

ศึกษาข้ อมูลของคลังสิ นค้ าของผู้ให้ บริการโลจิสติกส์ แต่ ละราย
จากข้อมูลที่ทางผูว้ จิ ยั ได้รับความอนุเคราะห์ขอ้ มูล จากบริ ษทั กรณี ศึกษา พบว่า ทาง
บริ ษทั กรณี ศึกษา ได้มีการใช้บริ การ คลังสิ นค้า A ตั้งอยูท่ ี่ เครื อสหพัฒน์ ตาบลทุ่งสุ ขลา อาเภอ
ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี โดยคลังสิ นค้า A มีหน้าที่ในการรับการจัดการ รับ - คัดแยก จัดเก็บ กระจาย
วัตถุดิบและชิ้นส่ วนประกอบ และสิ นค้าสาเร็ จรู ป ตามแผนการผลิตและแผนการส่ งออก ปั จจุบนั
ทางบริ ษทั กรณี ศึกษา ต้องการคัดเลือกคลังสิ นค้าที่มีความเหมาะสมในเรื่ องของระยะทาง เวลา และ
ต้นทุนของการขนส่ งสิ นค้าทางถนน ของคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์แต่ละราย ซึ่ งทาง
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ผูว้ จิ ยั ได้ต้ งั สมมุติฐานให้คลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ที่ทางบริ ษทั กรณี ศึกษาได้ทาการ
คัดเลือกไว้แล้วทั้งหมด 4 ราย มีความสามารถในการรองรับสิ นค้า และต้นทุนในการให้บริ การ
เท่ากัน ดังนี้
1. คลังสิ นค้า A ตั้งอยูท่ ี่ เครื อสหพัฒน์ ตาบลทุ่งสุ ขลา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
2. คลังสิ นค้า B ตั้งอยูท่ ี่ นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง (โครงการ 1) ตาบลหนองขาม
อาเภอ ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
3. คลังสิ นค้า C ตั้งอยูท่ ี่ นิคมเหมราชโลจิสติกส์พาร์ ค ตาบลเขาคันทรง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี
4. คลังสิ นค้า D ตั้งอยูท่ ี่ นิ คมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซี บอร์ ด ตาบลปลวกแดง อาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง
จากข้อมูลข้างต้นทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการสรุ ปและจัดเก็บข้อมูลให้อยูใ่ นรู ปแบบของ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยในตารางการเก็บข้อมูลจะแสดงรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ ชื่อ
คลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การ โลจิสติกส์แต่ละราย สถานที่ต้ งั เส้นรุ ้งหรื อเส้นละติจูด (Latitude) และ
เส้นแวงหรื อเส้นลองติจูด (Longitude) รวมทั้งราคาค่าขนส่ งระหว่างโรงงานไปยังคลังสิ นค้า และ
คลังสิ นค้าไปท่าเรื อแหลมฉบัง เป็ นต้น ดังปรากฏในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สถานที่ ที่อยู่ และตาแหน่งของเส้นละติจูด (Latitude) และเส้นลองติจูด (Longitude)
ชื่อสถานที่

ทีอ่ ยู่

คลังสิ นค้า
A
คลังสิ นค้า B

เครื อสหพัฒน์ ตาบลทุ่งสุ ขลา
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง
(โครงการ 1) ตาบลหนองขาม
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
นิคมเหมราชโลจิสติกส์พาร์ค
ตาบลเขาคันทรง อาเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี

คลังสิ นค้า C

เส้ นละติจูด
(Latitude)
13.117390137170

เส้ นลองติจูด
(Longitude)
101.032312791847

13.0956528784338 101.1000408490190

13.0082893838429 101.1842568254710

45
ตารางที่ 5 (ต่อ)
ชื่อสถานที่

ทีอ่ ยู่

คลังสิ นค้า
D

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น
ซีบอร์ด ตาบลปลวกแดง
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
นิคมอุตสาหกรรมสยาม
อีสเทิร์น อินดัสเตรี ยลพาร์ค
ตาบลมาบยางพร
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี

โรงงาน

ท่าเรื อแหลม
ฉบัง

เส้ นละติจูด
เส้ นลองติจูด
(Latitude)
(Longitude)
13.0073899777356 101.1355000366050

13.061773829371

100.913357305821

13.117390137170

101.032312791847

จากตารางที่ 5 ทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการกาหนดจุดของเส้นละติจูด (Latitude) และเส้น
ลองติจูด (Longitude) ของโรงงาน ท่าเรื อแหลมฉบัง และคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์
แต่ละราย
ตารางที่ 6 ต้นทุนในการส่ งขาเข้า - ขาออก
ราคาต้ นทุนค่ าขนส่ ง ต่อเทีย่ ว ต่ อคัน
คลังสินค้ า ค่ าขนส่ งสินค้ า
ภายในประเทศ
ของผู้
ให้ บริการ คลังสินค้ า - โรงงาน
โลจิสติกส์
- คลังสินค้ า
(รถบรรทุก 6 ล้ อ)

ค่ าขนส่ ง คลังสินค้ า - ท่ าเรือฯ - คลังสินค้ า
รถบรรทุก
4 ล้ อ

รถบรรทุก
6 ล้ อ

รถบรรทุก
ตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 20'

รถบรรทุก
ตู้คอนเทนเนอร์
ขนาด 40'

A

2,100

800

1,200

2,800

3,000

B

1,800

1,000

1,200

3,000

3,000

C

1,500

1,200

2,500

3,300

3,500

D

495

1,320

2,200

4,070

4,290

หมายเหตุ: หน่วย: บาท
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จากตารางที่ 6 เป็ นการสรุ ปต้นทุนที่ใช้ในการส่ งขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound
logistics cost) จากตารางนี้ พบว่า ค่าขนส่ งสิ นค้าภายในประเทศ จากโรงงาน ไปยังคลังสิ นค้า และ
จากคลัง ไปยังโรงงานนั้นพบว่าคลังสิ นค้า D มีตน้ ทุนทางด้านการขนส่ ง ที่ต่าที่สุด 495 บาท ต่อ
เที่ยว รองลงมา คลังสิ นค้า C คลังสิ นค้า B และคลังสิ นค้า A ตามลาดับ เมื่อมีการพิจารณาในส่ วน
ของต้นทุนค่าขนส่ ง คลังสิ นค้า - ท่าเรื อฯ และจากท่าเรื อฯ ไปคลังสิ นค้า จะพบว่า ในรถบรรทุก 4
ล้อ คลังที่มีตน้ ทุนการขนส่ งที่ต่าที่สุด 800 บาทต่อเที่ยว คือ คลังสิ นค้า A รองลงมา คลังสิ นค้า B
คลังสิ นค้า C และคลังสิ นค้า D รถบรรทุก 6 ล้อ คลังที่มีตน้ ทุนการขนส่ งที่ต่าที่สุด 1,200 บาทต่อ
เที่ยวคือ คลังสิ นค้า A และ B รองลงมา คลังสิ นค้า D และคลังสิ นค้า C ตามลาดับ รถบรรทุก
ตูค้ อนเทนเนอร์ ขนาด 20' ต้นทุนการขนส่ งที่ต่าที่สุด 2,800 บาทต่อเที่ยว คือ คลังสิ นค้า A รองลงมา
คลังสิ นค้า B คลังสิ นค้า C และคลังสิ นค้า D รถบรรทุกตูค้ อนเทนเนอร์ ขนาด 40' คลังที่มีตน้ ทุน
การขนส่ งที่ต่าที่สุด 3,000 บาทต่อเที่ยว คือ คลังสิ นค้า A และ B รองลงมา คลังสิ นค้า D และ
คลังสิ นค้า C ตามลาดับ

วิเคราะห์ ทางเลือกโดยใช้ ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
การศึกษาข้อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
เพื่อทาการวิเคราะห์หาระยะทาง และเวลาในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics) จากท่าเรื อ
แหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้า และเข้าสู่ โรงงาน และการขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistics)
จากโรงงานผลิตไปยังคลังสิ นค้า และส่ งสิ นค้าออกที่ท่าเรื อแหลมฉบังของคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้
บริ การโลจิสติกส์แต่ละราย เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริ ษทั กรณี ศึกษา จากข้อมูลข้างต้นทาง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการกาหนดตาแหน่งของคลังสิ นค้าที่ทางบริ ษทั กรณี ศึกษาได้ทาการคัดเลือกไว้ท้ งั 4 ราย
โรงงาน และท่าเรื อแหลมฉบัง ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System:
GIS) ดังภาพที่แสดงในภาพที่ 20
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ภาพที่ 20 ตาแหน่งที่ต้ งั คลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์แต่ละราย โรงงาน และท่าเรื อแหลม
แหลมฉบัง ในระบบสารสนเทศภู
มิศาสตร์
ฉบัง ในระบบสารสนเทศภู
มิศาสตร์
จากข้อมูลทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาระยะทาง และเวลาที่ใช้ในการขนส่ ง โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) โดยใช้การวิเคราะห์การเชื่อมต่อจาก
จุดเริ่ มต้นไปยังจุดสิ้ นสุ ด (Connect origins to destinations) ในการเปรี ยบเทียบระยะทาง และเวลา
ในการขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้า ไปยังโรงงาน ไปยังคลังสิ นค้า และจากคลังสิ นค้า ไปยังท่าเรื อ
แหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้า ซึ่งทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการกาหนดเงื่อนไขเป็ น 2 กรณี คือ กรณี ที่ 1 กาหนด
โดยใช้เงื่อนไขระยะทางการขนส่ งที่ส้ นั ที่สุด (Minimization of the total traveling distance) และ
กรณี ที่ 2 กาหนดโดยใช้เวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด (Minimization of the total traveling time)
เพื่อใช้ในการคานวณระยะทางและเวลาในการขนส่ งขาเข้า (Inbound logistics) และขาออก
(Outbound logistics) ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ บริ ษทั กรณี ศึกษา
1. วิเคราะห์ระยะทางการขนส่ งที่ส้ นั ที่สุด (Minimization of the total traveling distance)
การวิเคราะห์ระยะทางการขนส่ งที่ส้ นั ที่สุด โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS) เป็ นการคานวณระยะทางและเวลาในการขนส่ งจากจุดหนึ่ง ไปยังจุด
หนึ่ง โดยคานึงถึงระยะทางที่ส้ นั ที่สุดในการเดินทางเป็ นเกณฑ์หลัก และระยะเวลาในการขนส่ ง
เป็ นเกณฑ์รอง โดยทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการจาลองระยะทาง โดยกาหนดเงื่อนไขการขนส่ งที่ส้ นั ที่สุด
(Minimization of the total traveling distance) ดังแสดงในภาพที่ 21 และ 22
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ภาพที่ 21 เส้นทางการขนส่ งโดยใช้เงื่อนไขระยะทางที่ส้ นั ที่สุด จากท่าเรื อไปคลังสิ นค้า
จากภาพที่ 21 เป็ นการวิเคราะห์เส้นทางในการขนส่ งของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) ภายใต้เงื่อนไขการขนส่ งที่ส้ นั ที่สุด (Minimization of the
total traveling distance) จากท่าเรื อแหลมฉบังไปยังคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ แต่ละราย

ภาพที่ 22 เส้นทางการขนส่ งโดยใช้เงื่อนไขระยะทางที่ส้ นั ที่สุด จากคลังสิ นค้าไปโรงงาน
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จากภาพที่ 22 เป็ นการวิเคราะห์เส้นทางในการขนส่ งของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) ภายใต้เงื่อนไขการขนส่ งที่ส้ นั ที่สุด (Minimization of the
total traveling distance) จากคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์แต่ละราย ไปยังโรงงาน
ในส่ วนของการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั กรณี ศึกษานั้นได้มีการให้ความสาคัญเกี่ยวกับ
ระยะทางของคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ โดยคานึงถึงระยะทางที่มีความใกล้กบั โรงงาน
และท่าเรื อแหลมฉบัง เพื่อเป็ นการควบคุมต้นทุนการขนส่ งทางถนน
ตารางที่ 7 ระยะทางและเวลาในขนส่ งสิ นค้าจาก ท่าเรื อ - คลังสิ นค้า - โรงงาน ภายใต้เงื่อนไขระยะ
ระยะทางการขนส่
ทางการขนส่
งที่ส้ นั ที่สุด งที่ส้ นั ที่สุด

คลังสิ นค้ า
ของผู้
ให้ บริการ
โลจิสติกส์
A
B
C
D

ท่าเรือ - คลังสิ นค้ า

คลังสิ นค้ า - โรงงาน

ระยะทางรวม
จากท่าเรือ - คลังสิ นค้ า โรงงาน

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

เวลา
(นาที)

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

เวลา
(นาที)

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

เวลา
(นาที)

7.80
19.81
27.30
38.58

31.11
87.18
63.39
96.9

26.49
22.65
15.25
7.10

64.43
65.55
43.39
10.33

34.29
42.46
42.55
45.68

95.54
152.73
106.78
107.23

จากตารางที่ 7 เมื่อกาหนดเงื่อนไขโดยใช้เงื่อนไขระยะทางการขนส่ งที่ส้ นั ที่สุด
(Minimization of the total traveling distance) จะพบว่า เมื่อมีการขนส่ งสิ นค้า จากท่าเรื อแหลมฉบัง
ไปยัง คลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ คลังสิ นค้า A มีระยะทาง 7.8 กิโลเมตร ใช้เวลา 31.11
นาที ในการขนส่ ง รองลงมาเป็ นคลังสิ นค้า B คลังสิ นค้า C และคลังสิ นค้า D ตามลาดับ ในส่ วนของ
การขนส่ งสิ นค้า จากคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ไปยังโรงงานคลังสิ นค้า D มีระยะทาง
7.10 กิโลเมตร ใช้เวลา 10.33 นาที ในการขนส่ ง รองลงมาเป็ นคลังสิ นค้า C คลังสิ นค้า D และ
คลังสิ นค้า A ตามลาดับ เมื่อพิจารณาในส่ วนของระยะทางรวม และเวลารวมแล้ว ในเงื่อนไขระยะ
ทางการขนส่ งที่ส้ นั ที่สุด (Minimization of the total traveling distance) นั้น คลังสิ นค้า A จะมี
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ระยะทางรวม 34.29 กิโลเมตร และใช้เวลารวม 95.54 นาที ในการขนส่ ง รองลงมาเป็ นคลังสิ นค้า C
คลังสิ นค้า D และ B ตามลาดับ

ภาพที่ 23 ผลการวิเคราะห์การเลือกคลังสิ นค้าที่มีความเหมาะสมในกับการขนส่ งภายใต้เงื่อนไข
ระยะทางทีระยะทางที
่ส้ นั ที่สุด ่ส้ นั ที่สุด
จากภาพที่ 23 เป็ นการแสดงผลการเลือกตาแหน่งที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าที่มีความเหมาะสม
โดยใช้การวิเคราะห์การเลือกที่ต้ งั ที่ดีที่สุด (Choose best facies) ภายใต้เงื่อนไข การลดการเดินทาง
(Minimize travel) โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาเป็ น 2 ช่วง กล่าวคือ ช่วงที่ 1 คานวณเส้นทางจากท่าเรื อแหลมฉบัง
ไปยัง คลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ และช่วงที่ 2 คานวณเส้นทาง จากคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้
บริ การโลจิสติกส์ ไปยังโรงงาน เพื่อจะได้ทราบว่าคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ คลังสิ นค้า
ใด มีระยะทางที่ใกล้ท่าเรื อแหลมฉบัง และโรงงานมากกว่ากัน จากการศึกษาครั้งนี้ จะพบว่า
คลังสิ นค้า A มีระยะทางที่ใกล้ท่าเรื อแหลมฉบังมากที่สุด มีระยะทาง 7.80 กิโลเมตร ใช้เวลา 31.11
นาที ในการขนส่ ง และคลังสิ นค้า D มีระยะทางใกล้โรงงานมากที่สุด มีระยะทาง 7.10 กิโลเมตร
ใช้เวลา 10.33 นาทีในการขนส่ ง เมื่อทาการเปรี ยบเทียบ ระยะทาง เวลา จากท่าเรื อแหลมฉบังไปยัง
คลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ไปยังโรงงาน เมื่อกาหนดเงื่อนไขโดยใช้เงื่อนไขระยะทาง
การขนส่ งที่ส้ นั ที่สุด (Minimization of the total traveling distance) พบว่า คลังสิ นค้า A เป็ น
คลังสิ นค้าที่เหมาะสมที่สุด
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2. วิเคราะห์ระยะเวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด (Minimization of the total traveling time)
การขนส่ งที่ดีน้ นั นอกจากที่จะต้องมีการคานึงถึงระยะทางที่ส้ นั ที่สุดในการขนส่ งแล้วนั้น
เวลาก็เป็ นองค์ประกอบหนึ่งเช่นกันที่มีความสาคัญต่อการขนส่ ง ส่ งผลให้หลาย ๆ บริ ษทั มีการให้
ความสาคัญเกี่ยวกับเวลาการขนส่ งที่รวดเร็ ว หรื อใช้เวลาในการขนส่ งให้นอ้ ยที่สุด เพื่อให้
กระบวนการขนส่ งวัตถุดิบในการผลิตรวดเร็ วสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการผลิตได้
ทันเวลา หรื อขนส่ งสิ นค้าและบริ การไปถึงผูบ้ ริ โภคได้สะดวกรวดเร็ วขึ้น จากบริ ษทั กรณี ศึกษาทาง
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการจาลองระยะทาง โดยกาหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด
(Minimization of the total traveling time) ดังแสดงในภาพที่ 24 และ 25

ภาพที่ 24 เส้นทางการขนส่ งโดยใช้เงื่อนไข เวลาที่นอ้ ยที่สุดจาก ท่าเรื อ ไป คลังสิ นค้า
จากภาพที่ 24 เป็ นการวิเคราะห์เส้นทางในการขนส่ งของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด
(Minimization of the total traveling time) จากท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การ
โลจิสติกส์แต่ละราย

52

ภาพที่ 25 เส้นทางการขนส่ งโดยใช้เงื่อนไข เวลาที่นอ้ ยที่สุดจากคลังสิ นค้า ไปโรงงาน
จากภาพที่ 25 เป็ นการวิเคราะห์เส้นทางในการขนส่ งของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด
(Minimization of the total traveling time) จากคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์แต่ละราย ไปยัง
โรงงาน
ตารางที่ 8 ระยะทางและเวลาในขนส่ งสิ นค้าจาก ท่าเรื อ - คลังสิ นค้า - โรงงาน ภายใต้เงื่อนไข
ระยะเวลาในการขนส่
ระยะเวลาในการขนส่
งที่นอ้ ยที่สงุ ดที่นอ้ ยที่สุด
คลังสิ นค้ า
ของผู้
ให้ บริการ
โลจิสติกส์
A
B
C
D

ท่าเรือ - คลังสิ นค้ า
ระยะทาง
(กิโลเมตร)
10.63
22.60
28.69
51.44

เวลา
(นาที)
23.47
49.14
56.3
72.95

คลัง - โรงงาน
ระยะทาง
(กิโลเมตร)
52.17
28.51
19.94
7.10

เวลา
(นาที)
63.26
59.34
37.29
10.33

ระยะทางรวม
จากโรงงาน - คลังสิ นค้ า ท่าเรือ
ระยะทาง
เวลา
(กิโลเมตร)
(นาที)
62.80
86.73
51.11
108.48
48.63
93.59
58.44
83.28
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จากตารางที่ 8 เมื่อมีการกาหนดเงื่อนไขโดยใช้ เงื่อนไขเวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด
(Minimization of the total traveling time) นั้น จะพบว่า คลังสิ นค้า D มีระยะทางที่ใกล้โรงงานที่สุด
มีระยะทาง 7.10 กิโลเมตร และใช้เวลา 10.33 นาที ในการขนส่ ง รองลงมาเป็ นคลังสิ นค้า C
คลังสิ นค้า B และคลังสิ นค้า A ตามลาดับ และคลังสิ นค้า A มีระยะทางที่ใกล้ท่าเรื อแหลมฉบังมาก
ที่สุด มีระยะทาง 10.63 กิโลเมตร และใช้เวลา 23.47 นาที ในการขนส่ ง เมื่อพิจารณาในส่ วนของ
ระยะทางรวม และเวลารวมแล้ว ในระยะเวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด (Minimization of the total
traveling time) นั้น คลังสิ นค้า D จะมีระยะทางรวม 58.44 กิโลเมตร และใช้เวลารวม 83.28 นาที ใน
การขนส่ ง รองลงมาเป็ นคลังสิ นค้า A คลังสิ นค้า C และ B ตามลาดับ

ภาพที่ 26 ผลการวิเคราะห์การเลือกคลังสิ นค้าที่มีความเหมาะสมในกับการขนส่ งภายใต้เงื่อนไข
ระยะเวลาในการขนส่
ระยะเวลาในการขนส่
งที่นอ้ ยที่สงุ ดที่นอ้ ยที่สุด
จากภาพที่ 26 เป็ นการแสดงผลการเลือกตาแหน่งที่ต้ งั ของคลังสิ นค้าที่มีความเหมาะสม
โดยใช้การวิเคราะห์การเลือกที่ต้ งั ที่ดีที่สุด (Choose best facies) ภายใต้เงื่อนไข การลดการเดินทาง
(Minimize travel) โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาเป็ น 2 ช่วง กล่าวคือ ช่วงที่ 1 คานวณเส้นทางจากโรงงาน ไปยัง
คลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ และช่วงที่ 2 คานวณเส้นทาง จากคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การ
โลจิสติกส์ ไปยังท่าเรื อแหลมฉบัง เพื่อจะได้ทราบว่าคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์
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คลังสิ นค้าใด มีการใช้เวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด จากโรงงาน และ จากท่าเรื อแหลมฉบัง
การศึกษาครั้งนี้จะพบว่า คลังสิ นค้า D มีการใช้เวลาน้อยที่สุดในการขนส่ งจากโรงงาน โดยใช้เวลา
10.33 นาที ในการขนส่ ง และมีระยะทาง 7.10 กิโลเมตร และคลังสิ นค้า A ใช้เวลาในการขนส่ งจาก
ท่าเรื อแหลมฉบัง โดยใช้เวลา 10.33 นาที ในการขนส่ งมี 10.63 กิโลเมตร เมื่อทาการเปรี ยบเทียบ
ระยะทาง เวลาจากท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ไปยังโรงงาน เมื่อ
พิจารณาเงื่อนไขเวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด (Minimization of the total traveling time) นั้นจะ
พบว่า คลังสิ นค้า D ใช้เวลา 83.28 นาที และระยะทาง 58.44 กิโลเมตร รองลงมาเป็ นคลังสิ นค้า A
คลังสิ นค้า C และ B ตามลาดับ
3. วิเคราะห์แบบจาลองการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound logistics)
ในการศึกษาครั้งนี้ทางผูว้ ิจยั ได้ทาการจาลองการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออก (Inbound outbound logistics) จากท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้า ไปยังโรงงาน ไปยังคลังสิ นค้า ไปยัง
ท่าเรื อแหลมฉบัง ทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการจาลองการขนส่ งสิ นค้า โดยใช้การวิเคราะห์ระยะเวลาใน
การขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด (Minimization of the total traveling time) เป็ นการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า
(Inbound logistics) จากท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ไปยังโรงงาน
เนื่องจากบริ ษทั กรณี ศึกษา มีการให้ความสาคัญเกี่ยวกับทางด้านเวลา เพื่อให้การจัดส่ งวัตถุดิบ
ชิ้นส่ วนประกอบ และสิ นค้าสาเร็ จรู ปนั้นสามารถเข้าสู่ กระบวนการการผลิตได้ตรงต่อเวลา และใช้
การวิเคราะห์ระยะทางการขนส่ งที่ส้ นั ที่สุด (Minimization of the total traveling distance) เป็ นการ
ขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistics) จากโรงงาน ไปยังคลังสิ นค้าของผูบ้ ริ การโลจิสติกส์ ไปยัง
ท่าเรื อแหลมฉบัง เนื่องจากบริ ษทั กรณี ศึกษา มีการให้ความสาคัญเกี่ยวกับระยะทาง ที่มีความใกล้
กับโรงาน และท่าเรื อแหลมฉบัง เพื่อเป็ นการลดต้นทุนทางด้านค่าขนส่ งสิ นค้า ดังนั้น การคัดเลือก
คลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ที่มีความเหมาะสมทั้งระยะทาง เวลาของผูใ้ ห้บริ การ
โลจิสติกส์แต่ละรายโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) นั้น
จะสามารถเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการคัดเลือกคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การทางด้านโลจิสติกส์ที่ทาง
บริ ษทั ได้ทาการคัดเลือกไว้แล้ว
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ภาพที่ 27 การจาลองการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ออก จากผลการเลือกของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
จากภาพที่ 27 ในการขนส่ งขาเข้า (Inbound logistics) จากท่าเรื อ ไปยังคลังสิ นค้าของผู ้
ให้บริ การโลจิสติกส์ ไปยังโรงงาน ทางบริ ษทั กรณี ศึกษา มีการให้ความสาคัญทางด้านเวลา สาหรับ
การจัดวัตถุดิบ ชิ้นส่ วนประกอบ และสิ นค้าสาเร็ จรู ปเข้าสู่ กระบวนการผลิต ดังนั้น ในกรณี ที่
ทางโรงงานมีความต้องการต้องการวัตถุดิบ ชิ้นส่ วนประกอบ และสิ นค้าสาเร็ จรู ปเข้าสู่ กระบวนการ
ผลิตแบบเร่ งด่วนนั้น เมื่อพิจารณาการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics) จากท่าเรื อแหลมฉบัง
ไปยังคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ไปยังโรงงาน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) นั้น พบว่า การขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics) มี
การให้ความสาคัญกับเงื่อนไขเวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด (Minimization of the total traveling
time) สาหรับการจัดส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics) จากท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้า เข้าสู่
โรงงาน ดังนั้น คลังสิ นค้าที่มีความเหมาะสมสาหรับการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics) มาก
ที่สุด คือ คลังสิ นค้า D สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ วเมื่อเทียบกับคลังสิ นค้าอื่น ๆ
รองลงมาเป็ นคลังสิ นค้า A คลังสิ นค้า C และคลังสิ นค้า B ที่มีความเหมาะสมตามลาดับ
ในส่ วนของการขนส่ งขาออก (Outbound logistics) จากโรงงาน ไปยังคลังสิ นค้าของผู้
ให้บริ การโลจิสติกส์ และส่ งออกที่ท่าเรื อแหลมฉบัง ทางบริ ษทั กรณี ศึกษา มีการให้ความสาคัญ
ทางด้านระยะทาง สาหรับการจัดสิ นค้าสาเร็ จรู ป ไปยังท่าเรื อแหลมฉบัง เนื่ องจากปริ มาณใน
การขนส่ งขาออก (Outbound logistics) มีปริ มาณเที่ยวเฉลี่ยการขนส่ งออกสิ นค้าไปยังต่างประเทศ
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และปริ มาณการขนส่ งเฉลี่ยขาออก (Outbound logistics) ในประเทศจากโรงงาน ไปยัง คลังสิ นค้า
รวมทั้งหมด 59 เที่ยวต่อเดือน ดังนั้น การเลือกคลังสิ นค้าที่มีอยูใ่ กล้โรงงาน และท่าเรื อแหลมฉบัง
จะช่วยลดต้นทุนทางด้านค่าขนส่ งได้ ดังนั้นการจาลองการขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound
logistics) จากโรงงาน ไปยังคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ และส่ งออกที่ท่าเรื อแหลมฉบัง
โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) ภายใต้เงื่อนไขระยะ
ทางการขนส่ งที่ส้ นั ที่สุด (Minimization of the total traveling distance) นั้นพบว่า บริ ษทั กรณี ศึกษา
ให้ความสาคัญเกี่ยวกับระยะทางที่ใกล้ โรงงาน และท่าเรื อแหลมฉบัง ทาให้คลังสิ นค้า A เป็ น
คลังสิ นค้าที่มีความเหมาะสม สาหรับการจัดส่ งสิ นค้าขาออกจาก โรงงาน ไปยัง คลังสิ นค้า ไปยัง
ท่าเรื อแหลม รองลงมาเป็ นคลังสิ นค้า C คลังสิ นค้า D และ B ตามลาดับ
ทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการจาลองการขนส่ งโดยใช้จานวน 1 เที่ยว ในการขนส่ งของรถบรรทุก
แต่ละประเภท ดังตารางที่ 5 ในการวิเคราะห์การขนส่ งขาเข้า (Inbound logistics) จากท่าเรื อ
แหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ที่ได้รับการคัดเลือก เข้าสู่ โรงงาน และการ
ขนส่ งขาออก (Outbound logistics) จากโรงงาน ไปยังคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ที่ได้รับ
การคัดเลือก และส่ งออกที่ท่าเรื อแหลมฉบัง ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการเลือกใช้บริ การ
คลังสิ นค้า D และการเลือกใช้บริ การคลังสิ นค้า A ว่าบริ ษทั กรณี ศึกษาควรเลือกใช้บริ การทั้งสอง
คลังสิ นค้าหรื อเลือกใช้บริ การเพียงรายใดรายหนึ่งเท่านั้น โดยกาหนดเหตุการณ์จาก 4 แบบจาลอง
ดังนี้
แบบจาลองที่ 1 เลือกผูใ้ ห้บริ การเฉพาะคลังสิ นค้า A ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ออก

ภาพที่ 28 แบบจาลอง การใช้บริ การคลังสิ นค้า A ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ออก
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แบบจาลองที่ 2 เลือกผูใ้ ห้บริ การเฉพาะคลังสิ นค้า D ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ออก

ภาพที่ 29 แบบจาลอง การใช้บริ การคลังสิ นค้า D ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ออก
แบบจาลองที่ 3 เลือกผูใ้ ห้บริ การคลังสิ นค้า A ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า และคลังสิ นค้า D
ในการขนส่ งสิ นค้าขาออก

ภาพที่ 30 แบบจาลอง การใช้บริ การให้บริ การคลังสิ นค้า A ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า และคลังสิ นค้า
D ในการขนส่
งสิ นค้าขาออก
D ในการขนส่
งสิ นค้าขาออก
แบบจาลองที่ 4 เลือกผูใ้ ห้บริ การคลังสิ นค้า D ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า และคลังสิ นค้า A
ในการขนส่ งสิ นค้าขาออก

ภาพที่ 31 แบบจาลอง การใช้บริ การให้บริ การคลังสิ นค้า D ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า และคลังสิ นค้า
A ในการขนส่
งสิ นค้าขาออก
A ในการขนส่
งสิ นค้าขาออก
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จากแบบจาลองข้างต้นทั้ง 4 แบบจาลองทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการสรุ ปข้อมูล ระยะทางรวม
เวลารวม ดังแสดงในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ระยะทางรวม และ เวลารวม ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ออก ของคลังสิ นค้า
คลังสิ นค้ าของผู้ให้ บริการ การขนส่ งจาก ท่าเรือ - คลังสิ นค้ า – โรงงาน – คลังสิ นค้ า - ท่าเรือ
โลจิสติกส์
ระยะทางรวม (กิโลเมตร)
เวลารวม (นาที)
A

97.09

182.27

D

104.12

190.51

A และ D

108.48

193.96

D และ A

92.73

178.82

จากตารางที่ 9 จะเห็นได้วา่ ในการขนส่ งแบบ 1 เที่ยวนั้น คลังสิ นค้าที่มีความเหมาะสม
ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออกจาก (Inbound - outbound logistics) จากท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยัง
คลังสิ นค้า ไปยังโรงงาน ไปยังคลังสิ นค้า ไปยังท่าเรื อแหลมฉบัง มากที่สุด คือ การใช้บริ การทั้ง
คลังสิ นค้า D และ A โดยให้คลังสิ นค้า D เป็ นผูด้ าเนิ นการในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound
logistics) จากท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้า D ไปยังโรงงาน และให้คลังสิ นค้า A เป็ น
ผูด้ าเนินการในการขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistics) จากโรงงาน ไปยังคลังสิ นค้า A ไปยัง
ท่าเรื อ มีระยะทางรวมในการขนส่ ง 92.73 กิโลเมตร และใช้เวลารวม 178.82 นาที รองลงมา คือ
การใช้บริ การคลังสิ นค้า A ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า-ขาออก คลังสิ นค้า D ในการขนส่ งสิ นค้า
ขาเข้า - ขาออก และใช้คลังสิ นค้า A ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า และคลังสิ นค้า D ในการขนส่ งสิ นค้า
ขาออก ตามลาดับ

เปรียบเทียบ ระยะทาง เวลา และต้ นทุนการขนส่ งสิ นค้ า ของคลังสิ นค้าของผู้ให้ บริการ
โลจิสติกส์ แต่ ละราย
จากการวิเคราะห์ทางเลือกโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information
System: GIS) โดยการจาลองการขนส่ งที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็ นพิจารณาคลังสิ นค้าที่มีความ
เหมาะสมต่อ บริ ษทั กรณี ศึกษานั้น ทางผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการเปรี ยบเทียบ ระยะทาง เวลา และต้นทุน
การขนส่ งสิ นค้า ของคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์แต่ละราย โดยใช้ปริ มาณเฉลี่ยจานวน
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เที่ยวในการขนส่ งขาเข้า - ขาออกในประเทศ (ตารางที่ 4) จานวนเที่ยวเฉลี่ยในการนาเข้า - ส่ งออก
ต่อเดือน (ตารางที่ 5) จานวนเที่ยวเฉลี่ยในการขนส่ งตามประเภทของรถบรรทุกต่อเดือน (ตาราง
ที่ 5) และต้นทุนในการส่ งขาเข้า - ขาออก (Inbound-outbound logistics cost) (ตารางที่ 7) ดังจะสรุ ป
ในตารางที่ 10 - 11
ตารางที่ 10 สรุ ป ระยะทางรวม เวลารวม และต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics)
คลังสิ นค้ า การขนส่ งจากท่าเรือ ต้ นทุนการขนส่ ง ต้ นทุนการขนส่ ง ต้ นทุนรวม
คลังสิ นค้ า - โรงงาน
ของผู้
สิ นค้ าขาเข้ า
สิ นค้ าขาเข้ าจาก การขนส่ งจาก
ให้ บริการ ระยะทางรวม เวลารวม ภายในประเทศ
ต่ างประเทศ
สิ นค้ าขาเข้ า
โลจิสติกส์ (กิโลเมตร)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(นาที)
A
1,504.26
1,919.25
56,700.00
24,200.00
80,900.00
B
973.17
2,044.44
48,600.00
25,000.00
73,600.00
C
796.59
1,513.53
40,500.00
28,600.00
69,100.00
D
654.30
935.46
13,365.00
34,980.00
48,345.00
จากตารางที่ 10 จะพบว่าคลังสิ นค้าที่มีความเหมาะสมกับการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า
(Inbound logistics) จากท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ เข้าสู่ โรงงาน
นั้น คือ คลังสิ นค้า D มีระยะทางรวม 654.30 กิโลเมตร เวลารวม 935.46 นาที และต้นทุนการขนส่ ง
ขาเข้า 48,345.00 บาท ที่นอ้ ยที่สุด เมื่อมีการเทียบกับคลังสิ นค้าอื่น ๆ รองลงมาคือคลังสิ นค้า C
คลังสิ นค้า B และคลังสิ นค้า A ตามลาดับ เนื่องจากปริ มาณในการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ มี
ปริ มาณเฉลี่ย 9 เที่ยวต่อเดือน แต่ปริ มาณเฉลี่ยในการขนส่ งสิ นค้าภายในประเทศ จากคลังสิ นค้าไป
ยังโรงงานนั้น มีปริ มาณเฉลี่ย 27 เที่ยวต่อเดือน (ดังแสดงในตารางที่ 3 และ 4)
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ตารางที่ 11 สรุ ป ระยะทางรวม เวลารวม และต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistics)
คลังสิ นค้ า การขนส่ งจากโรงงาน - ต้ นทุนการขนส่ ง ต้ นทุนการขนส่ ง ต้ นทุนรวม
คลังสิ นค้ า - ท่าเรือ
ของผู้
สิ นค้ าขาออก สิ นค้ าขาออกไป การขนส่ งจาก
ให้ บริการ ระยะทางรวม เวลารวม ภายในประเทศ
ต่ างประเทศ
สิ นค้ าขาออก
โลจิสติกส์ (กิโลเมตร)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(นาที)
A
B
C
D

994.41
1,231.34
1,233.95
1,324.72

2,770.66
4,429.17
3,096.62
3,109.67

60,900.00
52,200.00
43,500.00
14,355.00

74,000.00
76,000.00
92,400.00
109,010.00

134,900.00
128,200.00
135,900.00
123,365.00

จากตารางที่ 11 จะพบว่าคลังสิ นค้า A เป็ นคลังสิ นค้าที่มีระยะทางรวม 994.41 กิโลเมตร
เวลารวม 2,770.66 นาที และต้นทุนขนส่ งสิ นค้าไปต่างประเทศ 74,000.00 บาท ซึ่งเป็ นระยะทาง
รวม เวลารวม และต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าขาออกไปต่างประเทศที่ต่าที่สุด เมื่อมีการเปรี ยบเทียบกับ
คลังสิ นค้าอื่น ๆ รองลงมาคือคลังสิ นค้า B คลังสิ นค้า C และคลังสิ นค้า D ตามลาดับ แต่เมื่อมี
การพิจารณาในส่ วนของต้นทุนการขนส่ งขาออกภายในประเทศจากโรงงานไปยังคลังสิ นค้าของ
ผูใ้ ห้บริ การทางโลจิสติกส์น้ นั จะ พบว่า คลังสิ นค้า A มีตน้ ทุนการขนส่ งที่สูงที่สุด เนื่ องจากสถานที่
ตั้งนั้นอยูไ่ กลจากโรงงานมากกว่า คลังสิ นค้าอื่น ๆ รองลงมา คือ คลังสิ นค้า B คลังสิ นค้า C และ
คลังสิ นค้า D ตามลาดับ เมื่อพิจารณาจากระยะทางรวม เวลารวม และต้นทุนรวมการขนส่ งจาก
สิ นค้าขาออก พบว่า คลังสิ นค้า D เป็ นคลังสิ นค้าที่มีตน้ ทุนรวมการขนส่ งจากสิ นค้าขาออกที่ต่าที่สุด
123,365.00 บาท เมื่อมีการเปรี ยบเทียบกับระยะทางรวม 1,324.72 กิโลเมตร และเวลา 3,109.67 นาที
สาหรับการขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistics) จากโรงงาน ไปยังคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้
บริ การโลจิสติกส์ และส่ งออกที่ท่าเรื อแหลมฉบัง รองลงมาคือ คลังสิ นค้า B คลังสิ นค้า C และ
คลังสิ นค้า A ตามลาดับ ทั้งนี้ บริ ษทั กรณี ศึกษาอาจจะต้องมีการทบทวนในเรื่ องของราคาการขนส่ ง
สิ นค้าขาออกภายในประเทศกับคลังสิ นค้า A เนื่องจากต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าขาออกไปต่างประเทศ
มีมูลค่าที่ต่า และมีความใกล้ที่ท่าเรื อแหลมฉบังมากที่สุด
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ตารางที่ 12 วิเคราะห์ทางเลือกในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound logistics)

ทางเลือก
1
2
3
4

คลังสินค้ าของผู้ให้ บริการ
โลจิสติกส์
ขนส่ ง
ขนส่ ง
ขาเข้ า
ขาออก
A
A
D
D
A
D
D
A

การขนส่ งจากท่ าเรือ – คลังสินค้ า โรงงาน - คลังสินค้ า - ท่ าเรือ
ระยะทางรวม
เวลารวม
(กิโลเมตร)
(นาที)
2,498.67
4,689.91
1,979.02
4,045.13
2,828.98
5,028.92
1,648.71
3,706.12

ต้ นทุนการขนส่ ง
จากสินค้ า
ขาเข้ า - ออก
(บาท)
215,800.00
171,710.00
204,265.00
183,245.00

จากตารางที่ 12 จากผลการวิเคราะห์เงื่อนไขระยะเวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด
(Minimization of the total traveling time) เงื่อนไขระยะเวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด
(Minimization of the total traveling time) และวิเคราะห์แบบจาลองการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออก
(Inbound - outbound logistics) จะพบว่าคลังสิ นค้า A และคลังสิ นค้า D มีความเหมาะสมทางด้าน
ระยะทาง และเวลาในการขนส่ ง ทั้งนี้ ทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการเปรี ยบเทียบทางเลือกแต่ละทางเลือก
โดยให้ทางเลือกที่ 1 เป็ นการใช้บริ การคลังสิ นค้า A เพียงรายเดียว ทางเลือกที่ 2 เป็ นการใช้บริ การ
คลังสิ นค้า D เพียงรายเดียว ทางเลือกที่ 3 เป็ นการใช้บริ การคลังสิ นค้า A ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า
(Inbound logistics) และใช้บริ การคลังสิ นค้า D ในการขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistics)
และทางเลือกที่ 4 เป็ นการใช้บริ การคลังสิ นค้า D ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics) และ
ใช้บริ การคลังสิ นค้า A ในการขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistics) เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบ
ระยะทางรวม เวลารวม และต้นทุนการขนส่ งจากสิ นค้าขาเข้า - ออก (Inbound - outbound logistics
cost) โดยใช้ประมาณเที่ยวเฉลี่ยในการขนส่ งขาเข้า - ขาออกในประเทศ ทั้งหมด 56 เที่ยวต่อเดือน
และปริ มาณเที่ยวเฉลี่ยในการนาเข้า - ส่ งออก ทั้งหมด 39 เที่ยวต่อเดือน โดยแบ่งเป็ น การนาเข้า
สิ นค้าจากต่างประเทศทั้งหมด 9 เที่ยวต่อเดือน แบ่งเป็ นตูค้ อนเทนเนอร์ ขนาด 20' จานวน 3 ตู้
ตูค้ อนเทนเนอร์ ขนาด 40' จานวน 5 ตู้ และรถบรรทุก 4 ล้อ 1 คัน การส่ งออกสิ นค้าไปยัง
ต่างประเทศทั้งหมด 29 เที่ยว ต่อเดือน แบ่งเป็ นตูค้ อนเทนเนอร์ ขนาด 20' จานวน 9 ตู้
ตูค้ อนเทนเนอร์ ขนาด 40' จานวน 14 ตู้ รถบรรทุก 4 ล้อ 1 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ 5 คัน เพื่อทา
การคัดเลือกคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ที่มีความเหมาะสมกับบริ ษทั กรณี ศึกษา จาก
การศึกษาครั้งนี้ จะพบว่า ทางเลือกที่ 4 เป็ นการใช้บริ การคลังสิ นค้า D ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า
(Inbound logistics) และใช้บริ การคลังสิ นค้า A ในการขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistics)
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จะมีระยะทางรวม 1,648.71 กิโลเมตร และใช้เวลารวม 3,706.12 นาที ในการขนส่ ง ซึ่ งเป็ น
ระยะทางรวม และเวลารวม ที่นอ้ ยที่สุดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ รองลงมาคือทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 3 ตามลาดับ แต่เมื่อทาการพิจารณาในส่ วนของต้นทุนในการขนส่ ง
ขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound logistics cost) จะพบว่าทางเลือกที่ 2 เป็ นการใช้บริ การ
คลังสิ นค้า D เพียงรายเดียว จะมีตน้ ทุนในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออกที่นอ้ ยที่สุด 171,710.00
บาท รองลงมา คือ ทางเลือกที่ 4 ทางเลือกที่ 3 และทางเลือกที่ 1 ตามลาดับ
ปัจจุบนั ทางบริ ษทั กรณี ศึกษา มีการใช้บริ การคลังสิ นค้า A ในการดาเนินการการขนส่ ง
ขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound logistics) จากท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้า A ไปยัง
โรงงาน และจากโรงงาน ไปยังคลังสิ นค้า A ไปยังท่าเรื อแหลมฉบัง โดยทางบริ ษทั กรณี ศึกษามี
การใช้บริ การคลังสิ นค้า A มาเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งทางบริ ษทั กรณี ศึกษาต้องการเปรี ยบเทียบ
ระยะทาง เวลาในการขนส่ ง ต้นทุนการขนส่ งขาเข้า - ขาออกภายในประเทศ และต้นทุนการส่ ง
สิ นค้าในการนาเข้า - ส่ งออก กับคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ รายอื่น ๆ ที่ทางบริ ษทั ได้ทา
การคัดเลือกไว้แล้วทั้งหมด 4 ราย จากการวิเคราะห์ขา้ งต้นจะเห็นได้วา่ จากคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้
บริ การโลจิสติกส์ท้ งั 4 ราย มีคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ 2 ราย ที่มีความเหมาะสมกับ
บริ ษทั กรณี ศึกษา คือ คลังสิ นค้า A และคลังสิ นค้า D ดังนั้น ถ้าบริ ษทั มีการปรับเปลี่ยนคลังสิ นค้า
โดยใช้ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 4 นั้น จะสามารถช่วยลดระยะทางรวม เวลารวม และต้นทุน
การขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound logistics cost) ได้ และเมื่อพิจารณาใน
ทางเลือกที่ 3 จะพบว่าจะมีระยะทางรวม 2,828.98 กิโลเมตร และเวลารวม 5,028.92 นาที ซึ่ งสู งกว่า
ทางเลือกที่ 1 แต่มีตน้ ทุนการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound logistics cost)
204,265.00 บาทซึ่ งมีมูลค่าน้อยกว่าทางเลือกที่ 1 ดังนั้น เมื่อมีการพิจารณาทั้งทางด้านเวลารวม
ระยะทางรวม และต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound logistics cost)
ทางเลือกที่ 3 ก็ถือได้วา่ เป็ นทางเลือกที่ดีกว่าทางเลือกที่ 1
จากการวิเคราะห์ทางด้านระยะทางรวม เวลารวม และต้นทุนการขนส่ งขาเข้า - ขาออก
(Inbound - outbound logistics cost) จะเห็นได้วา่ ทางเลือกที่ 4 คือ การใช้บริ การคลังสิ นค้า D ใน
การขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics) และใช้บริ การคลังสิ นค้า A ในการขนส่ งสิ นค้าขาออก
(Outbound logistics) จะมีระยะทางสั้นที่สุด และเมื่อเปรี ยบเทียบระยะทางเวลา และต้นทุน
การขนส่ งขาเข้า- ขาออก (Inbound - outbound logistics cost) เมื่อเทียบกับทางเลือกที่ 1 คือ
ใช้บริ การคลังสิ นค้า A เพียงรายเดียว ซึ่งสามารถลดระยะทางรวมได้ 849.96 กิโลเมตร ลดเวลา
รวม 983.79 นาที ในการขนส่ ง และลดต้นทุนในการต้นทุนการขนส่ งขาเข้า-ขาออก (Inbound outbound logistics cost) 32,555.00 บาท แต่เมื่อมีการพิจารณาในส่ วนของต้นทุนการขนส่ ง
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ขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound logistics cost) ทางเลือกที่ 2 คือ ใช้บริ การคลังสิ นค้า D เพียง
รายเดียวนั้น กลับมีตน้ ทุนที่ต่ากว่าทางเลือกที่ 4 อยูท่ ี่ 11,535.00 บาท ซึ่งมีระยะทางรวม และเวลา
รวมมากกว่าทางเลือกที่ 4 อยูท่ ี่ 330 กิโลเมตร และ 339.01 นาที
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บทที่ 5
สรุ ปผลการศึกษาวิจัย และข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั ฉบับนี้ได้ศึกษาการเลือกคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์โดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณี ศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์ เป็ นการศึกษาระยะทาง เวลา
ในการขนส่ ง และต้นทุนในการขนส่ งของการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออกทางถนน (Inbound outbound logistics) มีวตั ถุประสงค์ เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบ ระยะทาง เวลา และต้นทุนการขนส่ ง
สิ นค้าขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound logistics) ของคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ แต่
ละรายที่ทางบริ ษทั กรณี ศึกษาได้ทาการคัดเลือกไว้แล้ว โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Geographic Information System: GIS) เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ผลสามารถสรุ ปผลการ
ดาเนินการวิจยั ได้ ดังนี้

สรุปผลการศึกษาวิจัย
ผลการวิเคราะห์การคัดเลือกคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) โดยใช้การวิเคราะห์การเชื่ อมต่อจากจุดเริ่ มต้น
ไปยังจุดสิ้ นสุ ด (Connect origins to destinations) ในการเปรี ยบเทียบระยะทาง และเวลาที่ใช้ใน
การขนส่ งภายใต้เงื่อนไขระยะทางการขนส่ งที่ส้ นั ที่สุด (Minimization of the total traveling
distance) และเงื่อนไขการใช้เวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด (Minimization of the total traveling
time) ร่ วมกับปริ มาณเที่ยวเฉลี่ยในการขนส่ งขาเข้า - ขาออก ภายในประเทศต่อเดือน ปริ มาณเที่ยว
เฉลี่ยในการในการนาเข้า - ส่ งออกต่อเดือน และต้นทุนที่ใช้ในการส่ งขาเข้า-ขาออก (Inbound outbound logistics cost) ของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์แต่ละราย เพื่อใช้ในการคานวณระยะทาง เวลา
และต้นทุนการขนส่ งขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound logistics cost) และเลือกตาแหน่งของ
คลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์ ให้มีความเหมาะสมกับบริ ษทั กรณี ศึกษา จากการศึกษาจะ
พบว่า คลังสิ นค้าที่มีความเหมาะสมในเรื่ องของระยะทางและเวลาในการขนส่ งสิ นค้าจากท่าเรื อ
แหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้า ไปยังโรงงานภายใต้เงื่อนไขการขนส่ งที่ส้ นั ที่สุด (Minimization of the
total traveling distance) คือ คลังสิ นค้า A และคลังสิ นค้าที่มีความเหมาะสมในเรื่ องของระยะทาง
และเวลาในการขนส่ งสิ นค้าจากโรงงาน ไปยังคลังสิ นค้า ไปยังท่าเรื อแหลมฉบัง และเงื่อนไขการใช้
เวลาในการขนส่ งที่นอ้ ยที่สุด (Minimization of the total traveling time) คือ คลังสิ นค้า D ทั้งนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์แบบจาลองการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound logistics)
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โดยใช้แบบจาลอง 3 แบบ คือ แบบจาลองที่ 1 เลือกผูใ้ ห้บริ การคลังสิ นค้า A แบบจาลองที่ 2 เลือกผู้
ให้บริ การคลังสิ นค้า D และแบบจาลองที่ 3 เลือกผูใ้ ห้บริ การคลังสิ นค้าทั้งคลังสิ นค้า A และ
คลังสิ นค้า D ซึ่ งพบว่าการเลือกผูใ้ ห้บริ การคลังสิ นค้าทั้งคลังสิ นค้า A และคลังสิ นค้า D จะมี
ระยะทางรวม 92.73 กิโลเมตร ใช้เวลา 178.82 นาทีในการขนส่ ง โดยให้คลังสิ นค้า D เป็ น
ผูด้ าเนิ นการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics) จากท่าเรื อแหลมฉบัง ไปยังคลังสิ นค้า ไปยัง
โรงงาน และให้คลังสิ นค้า A เป็ นผูด้ าเนินการขนส่ งสิ นค้าขาออกจากโรงงาน ไปยังคลังสิ นค้า
ไปยังท่าเรื อแหลมฉบัง
เมื่อทาการเปรี ยบเทียบ ระยะทางรวม เวลารวม และต้นทุนการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า ขาออก จะพบว่าในการขนส่ งสิ นค้าข้าเข้า (Inbound logistics) คลังสิ นค้าที่มีระยะทางรวม เวลา และ
ต้นทุนการขนส่ งขาเข้าที่นอ้ ยที่สุด คือ คลังสิ นค้า D ซึ่งมีระยะทางรวม 654.30 กิโลเมตร เวลารวม
935.46 นาที ในการขนส่ ง ต้นทุนการขนส่ งขาเข้า 48,345.00 บาท และในการขนส่ งสิ นค้าขาออก
(Outbound logistics) จะพบว่าคลังสิ นค้า ที่มีระยะทาง และเวลาที่นอ้ ยที่สุด คือ คลังสิ นค้า A
ระยะทางรวม 994.41 และเวลารวม 2,770.66 นาที ในการขนส่ ง แต่เมื่อพิจารณาในส่ วนของต้นทุน
การขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistics) แล้วจะพบว่าคลังสิ นค้า A มีตน้ ทุนในการขนส่ งสิ นค้า
ขาออกมีมูลค่าสู งที่สุด คือ 134,900.00 บาท เมื่อเทียบกับคลังสิ นค้า D ซึ่ งมีตน้ ทุนการขนส่ งสิ นค้า
ขาออกที่ต่าที่สุด ซึ่ งมีมูลค่า 123,365.00 บาท เมื่อมีการเปรี ยบเทียบกับระยะทางรวม 1,324.72
กิโลเมตร และเวลารวม 3,109.67 นาที ในการขนส่ ง จากข้างต้นทางผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์
ทางเลือกในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออก (Inbound - outbound logistics) จะพบว่าการใช้บริ การ
คลังสิ นค้า D ในการขนส่ งขาเข้า และใช้บริ การคลังสิ นค้า A ในการขนส่ งสิ นค้าขาออกนั้น จะพบว่า
จะมีระยะทางรวม และเวลารวมที่นอ้ ยที่สุด คือ 1,648.71 กิโลเมตร 3,706.12 นาที ในการขนส่ ง
และมีตน้ ทุนการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออก มีมูลค่า 183,245.00 บาท แต่เมื่อมีการพิจารณาต้นทุน
การขนส่ งสิ นค้าขาเข้า - ขาออกนั้น จะพบว่า การใช้บริ การคลังสิ นค้า D เพียงรายเดียวนั้นจะมี
ต้นทุนที่ต่าที่สุด 171,710.00 บาท เมื่อเทียบกับระยะทางรวม 1,979.02 กิโลเมตร และเวลารวม
4,045.13 นาที ในการขนส่ ง
ดังนั้นการใช้บริ การคลังสิ นค้า D ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics ) และใช้
บริ การคลังสิ นค้า A ในการขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistics) จะมีระยะทางสั้นที่สุด และ
เมื่อเปรี ยบเทียบระยะทางเวลา และต้นทุนการขนส่ งขาเข้า - ขาออก เมื่อเทียบกับการใช้บริ การ
คลังสิ นค้า A เพียงรายเดียว ซึ่ งสามารถลดระยะทางรวมได้ 849.96 กิโลเมตร ลดเวลารวม 983.79
นาที ในการขนส่ ง และลดต้นทุนในการต้นทุนการขนส่ งขาเข้า - ขาออก 32,555.00 บาท แต่เมื่อมี
การพิจารณาในส่ วนของต้นทุนการขนส่ งขาเข้า - ขาออก การใช้บริ การคลังสิ นค้า D เพียงรายเดียว
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นั้น กลับมีตน้ ทุนที่ต่ากว่า ใช้บริ การคลังสิ นค้า D ในการขนส่ งสิ นค้าขาเข้า (Inbound logistics) และ
ใช้บริ การคลังสิ นค้า A ในการขนส่ งสิ นค้าขาออก (Outbound logistics) อยูท่ ี่ 11,535.00 บาท ซึ่งมี
ระยะทางรวม และเวลารวมมากกว่าการใช้บริ การคลังสิ นค้า D และคลังสิ นค้า A อยูท่ ี่ 330
กิโลเมตร และ 339.01 นาที

ข้ อจากัดของการศึกษาค้ นคว้ า
1. ข้อมูลระยะทาง เวลาจากระบบสารสนเทศ และการขนส่ งจริ งนั้น มีความคลาดเคลื่อน
ได้ เนื่องจากการขนส่ งจริ งอาจใช้เส้นทางคนละเส้นทาง ทาให้ระยะทางและเวลาแตกต่างกัน
2. เนื่องจากข้อมูลทางด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการจัดการบริ หารสิ นค้าคงคลังเป็ น
ความลับของบริ ษทั ทางผูว้ ิจยั จึงไม่สามารถนามาเสนอผลการวิเคราะห์ในส่ วนของต้นรวมจริ ง
ของแต่ละคลังสิ นค้าในงานวิจยั นี้ได้
3. การวิจยั ครั้งนี้ทางผูว้ จิ ยั ได้ต้ งั สมมติฐาน โดยให้ความสามารถในการจัดเก็บสิ นค้า
ของคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์แต่ละรายมีปริ มาณเท่ากันทุกราย ทาให้การวิเคราะห์ผล
การเลือกคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์น้ นั มีความคลาดเคลื่อน
4. เนื่องจากความต้องการและวัตถุประสงค์ในการเลือกคลังสิ นค้าของแต่ละองค์กรมี
ความแตกต่าง ดังนั้นทางผูน้ าข้อมูลไปใช้ จะต้องทบทวนวัตถุประสงค์และความต้องการของแต่ละ
องค์กร

ข้ อเสนอแนะเพือ่ การศึกษาครั้งต่ อไป
1. เนื่องจากโครงข่ายการขนส่ งสิ นค้าทางถนนในประเทศ มีการปรับปรุ งและพัฒนาอยู่
เรื่ อย ๆ ในการวิจยั ครั้งต่อไปทางผูว้ จิ ยั จะต้องมีการปรับปรุ งข้อมูลเส้นทางให้เป็ นปั จจุบนั
2. ในการวิจยั ครั้งต่อไปควรมีการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบต้นทุนที่แท้จริ งใน
การดาเนิ นงานของคลังสิ นค้าของผูใ้ ห้บริ การโลจิสติกส์แต่ละราย เพื่อให้การพิจารณาวิเคราะห์
ต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานนั้นมีความครอบคลุม
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