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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหหาจํานวนศูนยกระจายสินคาปูนซีเมนตท่ีเหมาะสม โดย
ประยุกตใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการแกปญหาการตัดสินใจ โดยท่ีตัวแปรการตัดสินใจมีความสัมพันธ
เชิงเสนตรงทั้งหมด  งานวิจัยนี้พิจารณาทางเลือกท่ีเปนไปไดของวิธีการกระจายสินคาของบริษัทปูนซีเมนต 
ABC ออกเปน 9 รูปแบบ ซึ่งระบบการกระจายสินคาประกอบดวย โรงงานผลิต 1 แหง สงสินคาปูนซีเมนต
ชนิดผงผานศูนยกระจายสินคาท่ีมีอยูแลว 3 แหง ใหกับลูกคา 17 จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย 
 รูปแบบทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจะพิจารณาจากทางเลือกท่ีใหผลลัพธของตนทุนท้ังระบบที่ต่ําท่ีสุด โดย
ตนทุนที่พิจารณาประกอบดวยตนทุนสินคาคงคลัง  ตนทุนการขนสง  และตนทุนการใหบริการลูกคา 
ผลการวิจัยจากแบบจําลองจากกําหนดการเชิงเสน พบวาการมีศูนยกระจายสินคา 3 แหงเพ่ือกระจายสินคา
ตามเดิมสําหรับการเก็บสินคาเผื่อขาดท่ีระดับ 85 % มีความเหมาะสมในเรื่องของตนทุนท้ังระบบต่ําท่ีสุดเมื่อ
ทําการออฟติไมเซชัน 
 
คําสําคัญ:  ศูนยกระจายสินคา; การกระจายสินคา; กําหนดการเชิงเสน; ออฟติไมเซชัน 
 
1. ที่มาและความสําคัญ 
 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต เปนอุตสาหกรรมหลักท่ีมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย เพราะปูนซีเมนตเปนวัตถุหลักสําหรับงานกอสรางระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อาทิเชน งาน
กอสรางถนน เขื่อน สะพาน อางเก็บน้ํา ตลอดจนงานกอสรางอ่ืน ๆ อยางไรก็ตามการผลิตปูนซีเมนตเปน
อุตสาหกรรมหนักท่ีตองใชท้ังเทคโนโลยีและเงินทุนจํานวนสูงมาก สงผลใหการคืนทุนตองใชระยะเวลานาน 
โดยปจจุบันมีผูผลิตผลิตปูนซีเมนตในประเทศไทยรวมท้ังส้ิน 8 ราย มีโรงงานผลิตปูนซีเมนตรวม 15 แหงท่ัว
ประเทศ โดยตั้งอยูท่ีจังหวัดสระบุรีมากสุดจํานวน 8 แหง 
 จากสภาวะการแขงขันที่รุนแรงในปจจุบัน จากปจจัยในดานราคา ปริมาณ คุณภาพ ความตองการของ
ลูกคาท่ีเปล่ียนไป สภาวะตนทุนการขนสงท่ีสูงขึ้นจากราคาน้ํามัน และราคาขายปูนซีเมนตท่ีอยูภายใตการ
กํากับดูแลจากรัฐบาล ทําใหผูผลิตในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตมีแนวโนมท่ีจะทํากําไรไดต่ํากวาอดีตหรือขาดทุน
ได ผูประกอบการจึงตองปรับเปล่ียนกลยุทธเพ่ือรับมือกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงดังกลาวนี้ โดยจะตอง
ตอบสนองลูกคาใหเกิดความพึงพอใจในระดับท่ีสามารถสรางผลกําไรใหธุรกิจสามารถอยูรอดได 
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  การวางแผนในการกระจายสินคานับเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่ง เพราะเกี่ยวของกับการลงทุน
กอสรางคลังสินคาหรือศูนยกระจายสินคา  การขนสงสินคา ปริมาณสินคาคงคลัง และการตอบสนองความ
ตองการของลูกคา  การวางแผนกระจายสินคาใหเหมาะสมจะชวยลดตนทุน และตอบสนองความตองการ
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลกระทบจากการมีศูนยกระจายสินคามากเกินไปจะสงผลให มีคาใชจายการขน
ถายซ้ําซอน เกิดคาใชจายในการบริหารจัดการศูนยกระจายสินคา และสูญเสียโอกาสในการนําทรัพยากรท่ีมี
อยูอยางจํากัดไปใชในสวนท่ีจําเปนหรือใหผลตอบแทนมากกวา ในทางกลับกันการมีศูนยกระจายสินคานอย
เกินไปก็จะทําใหระยะทางการขนสงไกลขึ้น สงผลใหตนทุนขนสงสูงตามไปดวย และอาจตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดไมท่ัวถึง  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหการกระจายสินคา จากเครือขายเดิมท่ีมีอยูแลวของบริษัท
ปูนซีเมนต ABC โดยทําการวิเคราะหหาจํานวนศูนยกระจายสินคาท่ีเหมาะสมสําหรับสถานการณปจจุบัน 
นอกจากนี้งานวิจัยนี้ไดประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรทางดาน Spreadsheet เพ่ือชวยในการวิเคราะหหา
จํานวนศูนยกระจายสินคาปูนซีเมนตท่ีเหมาะสมอีกดวย 
 
2. บทความปริทัศนและทฤษฏีพ้ืนฐาน 
 การจัดจําหนายสินคา เปนการจัดการเชิงกลยุทธและเปนสวนหนึ่งของการจัดการโลจิสติกสในดานขา
ออกของโซอุปทาน ดังแสดงในรูปท่ี 1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระจายสินคาออกสูตลาด เปนกิจกรรมท่ี
กอใหเกิดมูลคาเพ่ิมในหวงโซคุณคา เนื่องจากกอใหเกิดอรรถประโยชนจากเวลาและสถานที่ซึ่งมาจากการนํา
สินคาท่ีผลิตเสร็จแลวไปสงยังลูกคาในเวลาท่ีลูกคาตองการ ซึ่งการจัดจําหนายสินคาจึงตองเกี่ยวของกับตนทุน
ในการจัดสงสินคาเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา (Stock and Lambert, 2001) 
 

 
รูปท่ี 1: การไหลผานของวัตถุดิบและสินคาในโซอุปทาน (Stock and Lambert, 2001) 
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  การขนสงและกระจายสินคาเปนส่ิงสําคัญในการสรางผลประโยชนใหกับบริษัทเพราะสงผลโดยตรงตอ 
ตนทุนของบริษัทและความพึงพอใจของลูกคา ดังนั้น ทางเลือกในการออกแบบโครงขายสามารถพิจารณาได
หลายกรณี ดังเชน การใชนโยบาย (Langevin and Riopel, 2005) 

- ผูผลิตเก็บสินคา แลวสงสินคาโดยตรงไปท่ีลูกคา 
- ผูผลิตเก็บสินคา แลวสงสินคาผานจุดรับสินคา 
- ตัวแทนขนสงเดียวเก็บสินคาและทําการขนสง 
- ตัวแทนขนสงกระจายอยูใกลกลุมลูกคา เก็บสินคาแลวสงสินคาโดยตรงไปท่ีลูกคา 
- ผูผลิต/ตัวแทนขนสงเก็บสินคา แลวลูกคามารับสินคาเอง 
- เก็บสินคาไวท่ีตัวแทนจําหนาย แลวลูกคามารับสินคาเอง 

 สังเกตไดวา แตละทางเลือกในการออกแบบโครงขายการขนสงและกระจายสินคา จะมีขอดีและขอเสีย
แตกตางกันไป ท้ังในแงของคาใชจายและระดับการใหบริการ โดยมีหลายปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ 
อาทิเชน จํานวนลูกคาท่ีจะใชบริการ ระยะทางระหวางลูกคาและผูจัดจําหนาย ปริมาณความตองการ และ
ระดับการใหบริการ เปนตน ดังน้ัน จึงมีงานวิจัยในอดีตเปนจํานวนมากท่ีนําเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ดานการกระจายสินคา อาทิเชน 
 Heskett et al. (1973) แสดงการเปรียบเทียบถึงประโยชนหลักของกลยุทธของสินคาคงคลังแบบรวม
ศูนยกลางและแบบกระจายศูนยกลาง และยังไดแจกแจงปจจัยท่ีเปนไปไดท่ีสงผลดีในแตละแบบ ดังท่ีงานวิจัย
ของ Patton (1986) ไดพิจารณาเอกสารผลการวิจัยดานการกระจายสินคาท่ีผานมา ระหวางนโยบายการรวม
ศูนยกลางและการกระจายศูนยกลาง สรุปไดวา การรวมศูนยกลางทําใหลดคาขนสงระหวางโรงงานกับ
คลังสินคา ชวยพัฒนาการบริหารสินคาคงคลัง ลดปริมาณสินคาเผื่อขาด และเพ่ิมโอกาสในการเจรจาตอรอง
หาบริการขนสงสินคาท่ีประหยัดจากขนาดได สวนการกระจายศูนยกลางทําใหมีการเติมเต็มสินคาไดรวดเร็ว 
ชวยลดตนทุนคาขนสงจากคลังสินคาไปยังลูกคาใหต่ําลง และมีสตอกสินคาพรอมขายในการเพ่ิมยอดขายได
ในทันทีท่ีลูกคาตองการ 
 Das and Tyagi (1997) ทําการวิเคราะหการรวมศูนยและกระจายศูนยท่ีเหมาะสมดวยวิธี ออพติไมซ
เซชั่น โดยใชแบบจําลองคณิตศาสตรท่ีมีความสัมพันธเชิงเสนตรง แบบอนุกรมหลายสมการภายใต
วัตถุประสงคเดียว ซึ่งวัตถุประสงคหลักของบทวิจัยเพ่ือพิจารณาระดับความเหมาะสมของการรวมศูนยกลาง
ในมิติเชิงปริมาณที่สวนทางกัน ระหวางตนทุนสินคาคงคลังกับตนทนุการขนสงท่ีใหตนทุนทั้งระบบต่ําท่ีสุด  
 Nozick and Turnquist (2001) ไดทําการวิจัยใหกับผูประกอบการผลิตรถยนตท่ีมีสินคา 700 
ผลิตภัณฑ จําหนายในทวีปอเมริกาโดยท่ี 200 ผลิตภัณฑ มียอดขายตอปเฉล่ีย 8,000 หนวย อีก 225 
ผลิตภัณฑมียอดขายตอปเฉล่ีย 6,000 หนวย และอีก 275 ผลิตภัณฑ มียอดขายตอปเฉล่ีย 4,000 หนวย ทํา
ใหมียอดขายตอปเฉล่ียท้ังส้ิน 4,050,000 หนวย เพ่ือท่ีจะหาตําแหนงของศูนยกระจายสินคา (Distribution 
center: DC) ในเชิงบูรณาการระหวาง ตนทุนการคลังสินคา ตนทุนสินคาคงคลัง ตนทุนการขนสง และ ตนทุน
การใหบริการลูกคา ซึ่งวิธีการศึกษาไดรวมเอาแนวความคิดของทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะหหาทําเลที่ตั้ง
ดวยกําหนดการเชิงเสนแบบศูนย-หนึ่ง (Zero-One Linear Programing) และการวิเคราะหการตัดสินใจแบบ
หลายวัตถุประสงค (Multi Objectives Decision Making) มาประยุกตรวมเขาดวยกัน 
 การนําหลักการและวิธีการตาง ๆ เหลานี้ มาประยุกตใชจะทําใหผูท่ีตองตัดสินใจหรือตองการวางแผน
กลยุทธสําหรับหนวยงาน สามารถเขาใจตนทุนการใหบริการลูกคาท่ีสวนทางกันกับตนทุนท่ีเกี่ยวของ และ
สามารถหาคาท่ีเหมาะสมในการตัดสินใจไดงายขึ้น ดังวิธีการตามลักษณะของปญหาท่ีแสดงในหัวขอถัดไป 
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 3. ลักษณะการกระจายสินคาของบริษทั ABC 
 บริษัทปูนซีเมนต ABC ไดตัดสินใจสรางศูนยกระจายสินคา (DC) ปูนซีเมนตประเภทผง 3 แหง ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย เมื่อประมาณป พ.ศ.2540 สําหรับใหบริการลูกคาท่ีกระจายอยูโดยรอบศูนย
กระจายสินคา 14 จังหวัด แสดงดังรูปท่ี 2 และระยะทางระหวางโรงงาน DC และลูกคา แสดงดังตารางที่ 1  
และ 2 โดยโรงงาน 1 แหงในจังหวัดสระบุรีทําหนาท่ีผลิตและปอนสินคาใหกับศูนยกระจายสินคาปูนซีเมนต
โดยทางรถไฟ เมื่อขบวนรถไฟลําเลียงสินคามาถึง DC พนักงานจะทําการเชื่อมตอระบบขนถายปูนซีเมนต 
เพ่ือสงปูนเขาไปเก็บในไซโล แลวสงขอมูลความตองการสินคาผานระบบออนไลนไปยัง DC ปลายทางและ
โรงงาน เมื่อ DC หรือโรงงานไดรับขอมูลคําส่ังใหออกสินคาใหกับลูกคาแลว จึงทําการปลอยสินคาออกจาก
ไซโลไปยังรถบรรทุกปูนซีเมนตแบบพวง ท่ีมีขนาดบรรทุกสุทธิ 35 ตัน (Full Truck Load, FTL) ตอจากนั้น 
จึงทําการขนสงตอไปยังลูกคาอีกทอดหน่ึง หรืออาจเปนอีกกรณีหนึ่งท่ีลูกคาจะนํารถบรรทุกมารับสินคาเองก็
ได จนกระท่ังลูกคาไดรับสินคาครบตามใบสงสินคา เปนอันจบขั้นตอนกระบวนการจัดสงสินคา 
 

 
รูปท่ี 2: เครือขายการกระจายสินคาในภาคเหนือ ของบริษัทปูนซีเมนต ABC 

 
 จากปริมาณความตองการของลูกคาปูนซีเมนตผาน DC บางแหงของบริษัทกรณีศึกษา ABC พบวา 
ปริมาณความตองการมีความผันผวนคอนขางสูง แตบาง DC มีแนวโนมท่ีลดลงมากจนเกิดขอสงสัยวาเมื่อ
สภาวะแวดลอมทางธุรกิจเปล่ียนไป อาทิ ตําแหนงและปริมาณความตองการของลูกคาเปล่ียนแปลง คาใชจาย
ในการขนสงมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง คาใชจายในดานสินคาคงคลังเปล่ียนแปลงและนโยบายระดับการ
ใหบริการลูกคาเปล่ียนแปลง เปนตน 
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 ตารางที่ 1: ระยะทางระหวางโรงงาน ศูนยกระจายสินคาและลูกคาซึ่งกระจายสินคาโดยรถบรรทุก 
ศูนยกระจายสินคา; DC (หนวย- กม.) 

สถานท่ี  
F1 DC1 DC2 DC3 

F1 0 334 435 634 
C1 193 171 281 472 
C2 214 130 240 430 
C3 232 182 283 482 
C4 288 60 170 381 
C5 330 101 171 317 

C6 334 5* 110 321 
C7 391 61 91 278 
C8 397 148 172 253 

C9 435 110 10* 221 
C10 490 177 77 167 
C11 559 246 146 77 
C12 604 291 191 285 
C13 633 320 220 169 

C14 634 321 221 15* 

C15 662 349 248 34 
C16 727 414 314 214 
C17 873 560 459 241 

ระยะทางรวม 7,996 3,985 3,849 4,996 
หมายเหต:ุ 1. กําหนดใหอําเภอเมืองในแตละจังหวัดเปนจุดศูนยรวมของความตองการสินคา  
             2. *ระยะทางโดยประมาณระหวางท่ีตั้งศูนยกระจายสินคาและอําเภอเมืองคํานวณโดยใช
โปรแกรมออนไลน Map server ของกรมทางหลวง (กรมทางหลวง, 2550) 

 
ตารางที่ 2: ขอมูลการขนสงปูนซีเมนตทางรถไฟจากโรงงานไปยังศูนยกระจายสินคา 

DC ศูนยกระจายสินคา 
ระยะทางจาก
โรงงาน (กม.) 

ชวงเวลานํา 
(วัน) 

คาระวาง 
(บาท/ ตัน) 

DC1 พิษณุโลก 346 2 272 

DC2 อุตรดิตถ 452 3 349 

DC3 ลําพูน 693 5 511 

 ท่ีมา: แหลงขอมูลบริษัทปูนซีเมนต ABC 
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  ในภาวะความผันผวนและการแขงขันทางการคาท่ีรุนแรง ทําใหแนวโนมในดานผลประกอบการมี
ทิศทางท่ีลดต่ําลง การท่ีบริษัทปูนซีเมนต ABC มีจํานวนศูนยจายสินคา 3 แหง อาจเปนจํานวนท่ีไมเหมาะสม
ในภาวะปจจุบัน ซึ่งอาจเปนภาระในการบริหารจัดการ เพราะจํานวนและตําแหนงท่ีตั้งอาจมากไปจนเกิดการ
ซ้ําซอนในพ้ืนท่ีท่ีใหบริการ หรืออาจมีนอยเกินไปไมเพียงพอตอการรองรับความตองการของลูกคาได ดังนั้น 
ปญหาในการวิจัยครั้งนี้ คือจํานวนศูนยกระจายสินคาของบริษัทปูนซีเมนต ABC ท่ีมีอยูแลว 3 แหงใน
ภาคเหนือของประเทศไทย แสดงดังรูปท่ี 3 เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันหรือไม 
 

 
รูปท่ี 3: ระบบการกระจายสินคาในภาคเหนือ ของบริษัทปูนซีเมนต ABC 

 
4. แบบจําลองการการกระจายสินคา 
 4.1. ทางเลือกวิธีการกระจายสินคา 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหหาจํานวนศูนยกระจายสินคาปูนซีเมนตที่เหมาะสม โดยที่ตัวแปร
การตัดสินใจมีความสัมพันธเชิงเสนตรงทั้งหมด และทําการวิเคราะหตนทุนรวมในการจัดสงสินคาจากโรงงงาน
ผลิต 1 แหง ผานเครือขายศูนยกระจายสินคาของบริษัท ท่ีมีอยูแลว 3 แหง ใหครอบคลุมลูกคาในพ้ืนท่ีตั้งศูนย
กระจายสินคา 3 แหง และลูกคาท่ีกระจายอยูโดยรอบอีก 14 แหง รวมเปนลูกคาท้ังส้ิน 17 แหง ผูวิจัยไดแจก
แจงทางเลือกวิธีการจัดสงสินคาไปยังลูกคา ของบริษัทปูนซีเมนต ABC ท่ีเปนไปได 9 ทางเลือก (Scenarios) 
ดังตอไปนี้ 

- ทางเลือกท่ี 0 การจายปูนซีเมนตตามรูปแบบและพฤติกรรมเดิม คือ การจัดสงผาน DC1, DC2, 
DC3 โดยไมมีการออพติไมซเซชั่นหาตนทุนในการจัดสงท่ีต่ําท่ีสุด 

- ทางเลือกท่ี 1 การจัดสงโดยตรงจากโรงงาน  (Direct Shipment) 
- ทางเลือกท่ี 2 การจัดสงผาน DC1    (ไมม ีDC2, DC3) 
- ทางเลือกท่ี 3 การจัดสงผาน DC2    (ไมม ีDC1, DC3) 
- ทางเลือกท่ี 4 การจัดสงผาน DC3    (ไมม ีDC1, DC2) 
- ทางเลือกท่ี 5 การจัดสงผาน DC1, DC2   (ไมม ีDC3) 
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 - ทางเลือกท่ี 6 การจัดสงผาน DC1, DC3   (ไมม ีDC2) 
- ทางเลือกท่ี 7 การจัดสงผาน DC2, DC3   (ไมม ีDC1) 
- ทางเลือกท่ี 8 การจัดสงผาน DC1, DC2 และ DC3  

 ตัวอยางรายละเอียดทางเลือกแสดงดังรูปท่ี 4 และ 5 ตามลําดับ การสมมติใหมีการจายสินคาโดยตรง
จากโรงงานโดยไมตองผาน DC ไปยังลูกคา สําหรับทางเลือกท่ี 1 และการจายสินคาจากโรงงานผานเฉพาะ 
DC1 ไปยังลูกคาสําหรับทางเลือกท่ี 2 

 

  
รูปท่ี 4: แบบจําลองการจัดสงปูนซีเมนตทางเลือกท่ี 1 และ 2 

 

  
รูปท่ี 5: แบบจําลองการจัดสงปูนซีเมนตทางเลือกท่ี 7 และ 8 

 
 4.2. การพัฒนาแบบจําลองปญหาในรูปของกําหนดการเชิงเสน 
 เพ่ือท่ีจะวิเคราะหปญหาการจัดจําหนายสินคาปูนซีเมนตตามทางเลือกท่ีเปนไปได จากปจจัยตนทุนท่ี
เกี่ยวของโดยมีวัตถุประสงคการวิเคราะหท่ีตนทุนรวมทั้งระบบตํ่าท่ีสุด ผูวิจัยไดยึดแนวทางการศึกษาตาม
แบบจําลองของ Das and Tyagi (1997) และ Nozick and Turnquist (2001) มาพัฒนาเพ่ิมเติม และจัดกลุม
ใหสอดคลองกับแนวทางของผูวิจัยทําใหไดแบบจําลองปญหาใหม แตอยูภายใตฟงกชั่นวัตถุประสงคเดิม 
ดังตอไปนี้ 
 

961



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

  - ฟงกชั่นวัตถุประสงค 
 [ ]SCSSCCCOCTCz ++++= Aggregatemin     (1) 
 - ภายใตเง่ือนไขบังคับ 
 ,1=∑

j
ijx   j∀  เมื่อ j มีคาตั้งแต 1,2,….,17.    (2) 

 ( ),1,0∈ijx  ji,∀  เมื่อ i มีคาตั้งแต 1,2,3 (n=3)   (3) 

 ( ),1,0' ∈ijx  ji,∀        (4) 

 ( ) 1' =+ ijij xx   ji,∀        (5) 

 fnx
i

i +≤∑         (6) 

 ( ),1,0∈ix  i∀        (7) 
 โดยท่ี  TC คือ ตนทุนการขนสงรวม (Aggregate Transportation Cost) 
  OC คือ ตนทุนการส่ังซื้อรวม (Aggregate Ordering Cost) 
  CC คือ ตนทุนการถือครองสินคารวม (Aggregate Carrying Cost) 
  SSC คือ ตนทุนการเก็บสินคาเผื่อขาดรวม (Aggregate Safety Stock Cost) 
  SC คือ ตนทุนการสูญเสียโอกาสรวม (Aggregate Shortage Cost) 
  n คือ จํานวน DC (ในงานวิจัยนี้ n=3) 
  f คือ จํานวน โรงงาน (ในงานวิจัยนี้ f=1) 
  ijx  = 1 ถา DC ท่ี i ถูกเลือกใหสงสินคาโดยลูกคาท่ี j; 0 เมื่อไมถูกเลือก 

   xi = 1 ถา DCท่ี i ถูกเลือกใหบริการลูกคา, 0 เมื่อไมไดบริการลูกคา 
  ijx' = 1 ถา DC ท่ี i ไมสามารถครอบคลุมความตองการที่ j เมื่อ Sij >321 กม.), 0 เมื่อสงสินคา

ไดเมื่อ Sij <= 321 กิโลเมตร (มคีา = 200 ไมล ซึ่งอางอิงจาก Nozick and Turnquist (2001) และปรับปรุงคา 
Sij เปนกิโลเมตร โดยผูวิจัย) 
  Sij = ระยะทางระหวาง DC ท่ี i ไปถึงลูกคาท่ี j (กม.) 
 
 สําหรับการคํานวณตนทุนท้ังหมดมีรายละเอียดดังนี้ ตนทุนการขนสงรวม (TC) ผูวิจยัเสนอการ
คํานวณ โดยพิจารณาจาก คาขนสงรวมจากทางรถยนต และรถไฟ ดังสมการท่ี (8) 
 ( ) ( )∑∑∑ +=

i
iii

i j
ijjij QhxtxTC μ      (8) 

 ตนทุนการส่ังซื้อรวม (OC) คํานวณโดยอางอิงจาก Das and Tyagi (1997) ดังนี้ 

 ∑ ∑∑ ==
i j

jijii
i i

i xHF
Q
DFOC μ2/      (9) 

 ตนทุนการถือครองสินคารวม (CC) คํานวณโดยอางอิงจาก Das and Tyagi (1997) ดังสมการท่ี (10) 

 CC = ∑
i

i
i

QH
2

= ∑ ∑
i j

jijii xHF μ2/     (10) 

 ตนทุนการเก็บสินคาเผื่อขาดรวม (SSC) อางอิงจาก Das and Tyagi (1997) โดยทางผูวิจัยได
ดัดแปลงการคํานวณคา Hi และ Li สรุปการคํานวณหาคา SSC ไดดังนี้ 
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  SSC = ii LZH α ∑
i

iDVar( = ∑ ∑
i j

jijii xLZH 2σα    (11) 

ตนทุนการสูญเสียโอกาสรวม (SC) พัฒนาแบบจําลองโดยผูวิจัยซึ่งคํานวณดังสมการ 

 SSC = LSC1+ LSC2 = ( )∑∑ ∑∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

i j i j
jijjij xx μβμαβ '

21    (12) 

 
i

ii
i H

FDQ 2
=  = ∑

j
jijii xHF μ/2       (13) 

 โดยท่ี iD  =  E( iD ) = j
j

ijx μ∑ คือ ผลรวมคาเฉล่ียความตองการสินคารายปของ DC ท่ี i (ตัน/ ป) 

  hi คือ อัตราคาระวางการขนสงโดยรถไฟจากโรงงานไป DC ท่ี i (บาท/ ตัน) 
  ijt  = U.Sij คือ ตนทุนการขนสงโดยรถยนตจาก DC ท่ี i ไปยังลูกคา j (บาท) 

  Var( iD ) = 2
j

j
ijx σ∑ คือ ผลรวมความแปรปรวนของความตองการสินคาของ DCท่ี i 

  EOQ  = iQ  คือ ปริมาณการส่ังซื้อท่ีประหยัด (EOQ) ของ DC ท่ีi (ตันตอครั้ง)  
  LSC1  คือ คาสูญเสียโอกาสรวมจากความไมแนนอนของระดับการใหบริการ 
  LSC2  คือ คาสูญเสียโอกาสรวมจากขอจํากัดของรัศมีการจัดสง 
  E( jd ) = jμ  คือ  คาเฉล่ียเลขคณิตของความตองการสินคารายปของลูกคา j (ตันตอป) 

  Var( jd ) = 2
jσ  คือ  ความแปรปรวนของความตองการรายปของลูกคา  j 

  jd  คือ ความตองการสินคาของลูกคา j (ตัน) 

  iD  คือ ความตองการสินคารายปของลูกคาท่ีถูกจัดสงผาน DC ท่ี i (ตัน/ ป) 
  U คือ คาคงท่ีตนทุนการขนสงตอหนวยระยะทางโดยรถยนต (บาท / กม.) 
  Fi คือ คาเฉล่ียตนทุนการส่ังเติมเต็มสินคาตอครั้งจากDC ท่ี i ไปยังโรงงาน (บาท/ครั้ง) 
   Hi คือ คาเฉล่ียตนทุนการถือครองสินคาคงคลังรายปตอหนวยของ DCท่ี i (บาท/ ป) 
   Li คือ ชวงเวลานําของการจัดสงสินคาจากโรงงานไปยัง DC ท่ี i (วัน) 
  aZ  คือ คาคะแนนมาตรฐานของขอมูลท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ ท่ีระดับนัยสําคัญ α  
  (1 -α )  คือ คาระดับความเชื่อมั่นของ DC ท่ีจะใหบริการลูกคาไดท่ีระดับนัยสําคัญ α  
  α   คือ ระดับนัยสําคัญ (ความเส่ียง) ของ DC ท่ีจะใหบริการลูกคาไมได มีคาระหวาง 0 ถึง 1 

  β1  คือ คาคงท่ีของอัตราสูญเสียโอกาสในการขายตอหนวยสินคา (บาท/ ตัน) จากความไม 
แนนอนของระดับการใหบริการ 

  β2  คือ คาคงท่ีของอัตราสูญเสียโอกาสในการขายตอหนวยสินคา (บาท/ ตัน) จากขอจํากัด
ของรัศมีในการจัดสง 

 ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดให β1=β2 เนื่องจากสมมติใหราคาขายสินคาเปนอัตราเดียวกันโดยไมขึ้นกับ
ตําแหนงท่ีขายสินคา และเลือกใชคาสูญเสียโอกาสสูงสุดท่ี 25% ของราคาขาย เพ่ือท่ีจะไดเห็นผลกระทบที่

ชัดเจนขึ้น (คาท่ีเหมาะสมของ β1 และ β2 มีคาอยูระหวาง 6-25% ของราคาขายปูนหนาโรงงาน ซึ่งอางอิง

จาก นงนุช ตั้งจิตวิทยา, 2544) นอกจากนี้ไดใชคา α = 0.85 หรือระดับการใหบริการท่ี 85% ตามนโยบาย
ปจจุบันนั่นเอง 
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 5. ผลการวิเคราะห 
การจัดจําหนายสินคาปูนซีเมนตจากโรงงานในจังหวัดสระบุรี ผานศูนยจายปูนซีเมนต ท่ีมีอยูแลว 3 

แหง เมื่อพิจารณาปจจัยดานคาใชจายโดยรวมจากดานการขนสง ตนทุนสินคาคงคลัง และตนทุนระดับการ
ใหบริการ จากทางเลือกท้ัง 9 รูปแแบบของกลยุทธในการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดจําหนายสินคาปูนซีเมนต 
โดยเรียงลําดับจากกรณีท่ีดีท่ีสุด (คาใชจายต่ําสุด) ไปหาแยท่ีสุด (คาใชจายมากสุด) ไดดังนี้  

- อันดับท่ี 1 การจัดสงผาน DC1, DC2 และ DC3 คือ จัดสงจากโรงงงานผานศูนยจายปูนซีเมนต
ท้ังสามแหง ไปยังลูกคา มีตนทุนต่ําสุด โดยมีการออพติไมซเซชั่นการจัดสงท่ีมีตนทุนต่ําสุด 

- อันดับท่ี 2 การจัดสงผาน DC1, DC2 และ DC3 (รูปแบบเดิม) คือ จัดสงจากโรงงงานผานศูนย
จายปูนซีเมนตท้ังสาม ไปยังลูกคา โดยไมมีการออพติไมซเซชั่นการจัดสงท่ีมีตนทุนต่ําสุด 

- อันดับท่ี 3 การจัดสงผาน DC1 และ DC3 (ไมมี DC2) คือ จัดสงจากโรงงงานผานศูนยจาย
ปูนซีเมนต DC1 และ DC3 ไปยังลูกคา โดยการออพติไมซเซชั่นการจัดสงผานศูนยจาย
ปูนซีเมนตท่ีมีตนทุนต่ําสุดทุกครั้ง 

- อันดับท่ี 4 การจัดสงผาน DC1 (ไมม ี DC2 และ DC3) คือ จัดสงจากโรงงงานผานศูนยจาย
ปูนซีเมนต DC1 ไปยังลูกคาเทานั้น 

- อันดับท่ี 5 การจัดสงผาน DC1 และ DC2 (ไมมี DC3) คือ จัดสงจากโรงงงานผานศูนยจาย
ปูนซีเมนต DC1 และ DC2 ไปยังลูกคา โดยการออพติไมซเซชั่นการจัดสงผานศูนยจาย
ปูนซีเมนตท่ีมีตนทุนต่ําสุดทุกครั้ง 

- อันดับท่ี 6 การจัดสงผาน DC2 และ DC3 (ไมมี DC1) คือ จัดสงจากโรงงงานผานศูนยจาย
ปูนซีเมนต DC2 และ DC3 ไปยังลูกคา โดยการออพติไมซเซชั่นการจัดสงผานศูนยจาย
ปูนซีเมนตท่ีมีตนทุนต่ําสุดทุกครั้ง 

- อนัดับท่ี 7 การจัดสงผาน DC2 (ไมม ี DC1 และ DC3) คือ จัดสงจากโรงงงานผานศูนยจาย
ปูนซีเมนต DC2 ไปยังลูกคาเทานั้น 

- อันดับท่ี 8 การจัดสงผาน DC3 (ไมม ี DC1 และ DC2) คือ จัดสงจากโรงงงานผานศูนยจาย
ปูนซีเมนต DC3 ไปยังลูกคาเทานั้น 

- อันดับท่ี 9 การจัดสงโดยตรง (Direct Shipment) จากโรงงานสระบุรเีทานั้น 
 สังเกตไดวา เครือขายการกระจายสินคาแบบเดิมเมื่อประยุกตใชรวมกับวิธีออฟติไมเซชันมีความ
เหมาะสมที่สุด เนื่องจากใหผลรวมของคาใชจายต่ําท่ีสุด ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากปจจัยหลัก คือ ตนทุนการขนสง
ซึ่งเปนตนทุนท่ีมีอิทธิพลชี้นําตนทุนท้ังหมด สอดคลองกับผลการวิจัยของ Das and Tyagi (1997) และ 
Nozick and Turnquist (2001) เพราะการมีเครือขายการกระจายสินคากระจายอยูอยางเหมาะสมจะชวยลด
ระยะทางในการขนสง ทําใหตนทุนรวมท้ังระบบต่ํากวาการรวมศูนยกลางการกระจายสินคาไวจุดเดียว 
 
6. บทสรุป 
 รูปแบบทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจะพิจารณาจากทางเลือกท้ัง 9 รูปแบบ จากการพิจารณาตนทุนท้ังระบบที่ต่ํา
ท่ีสุด โดยตนทุนที่พิจารณาประกอบดวยตนทุนสินคาคงคลัง  ตนทุนการขนสง  และตนทุนการใหบริการลูกคา 
พบวาการมีศูนยกระจายสินคา 3 แหงเพ่ือกระจายสินคาตามเดิม มีความเหมาะสมในเรื่องของตนทุนท้ังระบบ
ต่ําท่ีสุดและมีการเก็บสินคาเผื่อขาดท่ีระดับ 85 % อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ยังไมไดนําเสนอถึงรูปแบบการ
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 ขนสงท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีปจจัยท่ีเกี่ยวของหรือนโยบายของบริษัทเปล่ียนแปลงไป จะสงผลอยางไรตอ
รูปแบบการขนสงและจํานวน DC ท่ีเหมาะสม 
 ดังนั้น สําหรับงานวิจัยในอนาคต ผูวิจัยจะศึกษาถึงลักษณะของโครงขายท่ีเหมาะสม เมื่อปจจัยท่ี
เกี่ยวของกับตนทุน และระดับการใหบริการเปลี่ยนแปลงไป หรือทําการวิเคราะหความไว (Sensitivity 
analysis) เพ่ือวิเคราะหหาจํานวนศูนยกระจายสินคาปูนซีเมนตท่ีเหมาะสม จากทางเลือกท่ีนําเสนอทั้ง 9 
รูปแบบในลําดับตอไป 
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