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บทน า 

ในอุตสาหกรรมการผลิตนั้น มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการเลือกท าเลที่ต้ัง ของโรงงานหรือคลังสินค้าให้
เหมาะสม เนื่องจากหากมีการเลือกท าเลที่ต้ังไม่เหมาะสมอาจเกิดผลเสียต่อสถานประกอบการได้ ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของต้นทุนในการขนส่ง ระดับในการให้บริการแก่ลูกค้า ความเร็วในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า รวมไปถึงในเรื่องของการขาดแคลนแรงงาน และวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตอีกด้วย 
 
1. ปัจจัยในการเลือกท าเลท่ีต้ัง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท าเลที่ต้ังของสถานประกอบการ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัย
ทางด้านทรัพยากรการผลิต และปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม 

1.1 ปัจจัยทางด้านทรัพยากรการผลิต 

ตลาด สถานประกอบการที่ควรเลือกท าเลที่ ต้ังใกล้ตลาด ผลิตภัณฑ์ของทางสถานประกอบการ
ท าการผลิตออกจัดจ าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีข้อจ ากัดทางด้านอายุของผลิตภัณฑ์  เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ เป็น                 
อาหารสด เป็นต้น หรือสถานประกอบการได้ด าเนินกิจการที่ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบในปริมาณมาก 
เช่น สถานประกอบการที่เป็นลักษณะทางด้านงานบริการ เป็นต้น                                                                                                           

แหล่งวัตถุดิบ การเลือกท าเลที่ ต้ังของสถานประกอบการให้อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ท าให้สามารถ
ลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการขนส่งวัตถุดิบ สถานประกอบการที่ควรเลือกท าเลที่ต้ังใกล้แหล่งวัตถุดิบจะเป็น
อุตสาหกรรมที่ต้องใช้วัตถุดิบที่มีข้อจ ากัดทางด้านอายุของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบมีการเน่าเสียง่าย หรือวัตถุดิบ
อาจจะมีขนาดใหญ่ มีน้ าหนักมาก เป็นผลท าให้มีต้นทุนในการขนส่งขนส่งค่อนข้างสูง 

การขนส่ง  การเลือกท าเลที่ต้ังของสถานประกอบการจะต้องท าการพิจารณาระยะทางระหว่าง
แหล่งวัตถุดิบกับสถานประกอบการ และระยะทางระหว่างสถานประกอบการกับแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ซ่ึง
ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง วิธีการในการขนส่ง ระยะทาง เวลา เส้นทางในการขนส่ง 
การจราจร แนวโน้มของธุรกิจในอนาคต ลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น 

แหล่งเชื้อเพลิงและพลังงาน การเลือกท าเลที่ต้ังของสถานประกอบการจะต้องค านึงถึงแหล่งต้น
ก าเนิดและเชื้อเพลิงที่ใช้ ซ่ึงอุตสาหกรรมแต่ละประเภทก็จะมีแหล่งเชื้อเพลิงและพลังงานแตกต่างกันออกไป 

แรงงานและค่าจ้าง ในการเลือกท าเลที่ต้ังของสถานประกอบการ  ปัจจัยทางด้านแรงงานและ
ค่าจ้างจะเป็นการพิจารณาในเรื่องของ ความเพียงพอขอแรงงาน และค่าจ้างแรงงานที่ต้องจ่ายของท าเลที่ต้ังแต่
ละแห่งที่สถานประกอบการจะไปต้ังอยู่ประกอบกัน 

สาธารณูปโภค ในเรื่องของการปล่อยน้ าและการถ่ายเทของเสีย  สถานประกอบการมีความ
จ าเป็นที่จะต้องก าจัดสิ่งเป็นพิษ มลพิษ และสารพิษต่างๆที่เกิดจากการด าเนินงาน เช่น น้ า เสีย สารเคมี            



คราบน้ ามัน ฝุ่น ควันไฟ ก๊าซบางชนิดที่ เป็นอันตราย สถานประกอบการจะต้องด าเนินการป้องกันไม่ให้เกิด
มลภาวะขึ้นต่อสังคม เพราะฉะนั้นสถานประกอบการจึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ท่ีดิน ในการพิจารณาเก่ียวกับปัจจัยทางด้านที่ดิน จะเป็นลักษณะของที่ดินที่จะซ้ือ เช่น ลักษณะ
ที่ดินสูงหรือต่ า หากต่ าจะต้องมีการถมที่หรือไม่ เป็นต้น และพิจารณาเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการซ้ือที่ ดิน หาก
เป็นที่ ดินที่อยู่ในเขตเมืองก็จะมีราคาสูงกว่าที่ดินที่อยู่ในเขตชา นเมืองหรือชนบท โดยในปัจจุบันรัฐบาลได้
ก าหนดเขตอุตสาหกรรมขึ้น ซ่ึงเรียกว่า นิคมอุตสาหกรรม 

 

1.2 ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม เป็นปัจจัยหนึ่งที่สถานประกอบการควรพิจารณาในการเลือกท าเล
ที่ต้ัง เนื่องจากสภาพแวดล้อมของชุมชน คุณภาพชีวิตของประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชน ความเป็นอยู่ของชุมชน
เป็นอย่างไร กฎหมายและกฎระเบียบของชุมชน ภาษีต่างๆ การให้ความยอมรับของชุมชนที่มีต่อสถาน
ประกอบการ  รวมถึงการรวมกลุ่มทางอุตสาหกรรมในชุมชน เนื่องจากจะส่งผลทางอ้อมต่อการด าเนินการของ
สถานประกอบการ 

 

2. การประเมินเปรียบเทียบท าเลท่ีต้ังของสถานประกอบการ 
ในการการประเมินเปรียบเทียบท าเลที่ ต้ังของสถานประกอบการหากแบ่งตามปัจจัย จะสามารถแบ่ง

ได้ 2 รูปแบบ คือ การเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ และการเปรียบเทียบเชิงปริมาณ 

2.1 การเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ เป็นการเปรียบเทียบโดยการให้คะแนนตามล าดับความส าคัญของ
ปัจจัยต่างๆ ตัวอย่างดังรูปที่ 1 และ 2 

2.2 การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ สามารถค านวณได้จากวิธี  

2.2.1 การเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย (Cost comparison) โดยท าการประมาณค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียง
กับความเป็นจริงให้มากที่สุด  

2.2.2 การก าหนดท าเลที่ ต้ังด้วยวิธีของแรงโน้มถ่วง (Gravity methods for location) เป็นวิธี
ในการหาที่ต้ังจุดศูนย์กลางในการกระจายสินค้า สามารถหาได้จากสมการ 
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เม่ือ  x, y  คือ พิกัดของสถานประกอบการหรือศูนย์กระจายสินค้า 

 xi, yi คือ พิกัดของสถานที่จัดส่ง i  

 Fi   คือ ปริมาณที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไปยังต าแหน่ง i 



2.2.3 เทคนิคความเข้มของการไหล (Load-distance technique) หากมีตัวเลือกในการต้ัง
สถานประกอบการหรือคลังสินค้าหลายแห่ง สามารถใช้วิธีเทคนิคความเข้มของการไหลในการเลือกท าเลที่ต้ังที่
เหมาะสมที่สุด โดยสามารถหาได้จากสมการ 

 𝐿𝐷 =  ∑ ∑𝐿𝑖𝑗𝐷𝑖𝑗
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 𝑀𝑖𝑛 𝐿𝐷 =  ∑ ∑𝐿𝑖𝑗𝐷𝑖𝑗
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Lij คือ ค่าขนส่งต่อระยะทางหรือจ านวนหน่วยสินค้าหรือจ านวนเที่ยวจากท าเล i ถึงท าเล j  

Dij คือ ระยะทางจากท าเล i ถึงท าเล j  

2.2.4 แบบจ าลองการขนส่ง (Transportation model) ในการกระจายผลิตภัณฑ์ของสถาน
ประกอบการที่มีสถานที่ผลิตหลายแห่ง และมีแหล่งจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลายแหล่ง สามารถใช้แบบจ าลองการ
ขนส่งในการวิเคราะห์หาค่าใช้จ่ายในการขนส่งรวมที่ต่ าที่สุด 

2.2.5 การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even analysis) สามารถหาได้จากสมการ 

 

 

เม่ือ F คือ ต้นุทนคงที่รวม 

 v คือ ต้นทุนผันแปรรวมต่อหน่วย 

 p  คือ ราคาขายต่อหน่วย 

 

 
รูปท่ี 1 การระบุปัจจัยและก าหนดล าดับความส าคัญโดยวิธีให้คะแนน 

ท่ีมา:  ประจวบ กล่อมจิตร, 2556 

𝑄 =
𝐹

(𝑝 − 𝑣)
 



 
รูปท่ี 2 การหาผลคูณและผลรวมของคะแนนปัจจัยต่อค่าน้ าหนักโดยวิธีให้คะแนน 

ท่ีมา:  ประจวบ กล่อมจิตร, 2556 
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