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บทคัดย่อ 

 โครงงานสหกิจศึกษาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือหาท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมในการจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครไดร้วดเร็วขึ้นและเสนอเป็นแนวทางการลดตน้ทุนค่าขนส่งของ
บริษทักรณีศึกษา โดยใชวิ้ธีวิเคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method) ในการหาท าเลท่ีเหมาะสม ท า
ให้ไดพิ้กดัท่ีเหมาะสมในการตั้งท าเลสินคา้คือพิกดัละติจูดท่ี 13.73909521 และลองจิจูดท่ี 100.529038 โดยพิกดัดงักล่าวเป็น
พ้ืนท่ีในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพ้ืนท่ีดงักล่าวไม่มีคลงัสินคา้ให้เช่าเน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีบริเวณมหาวิทยาลยั จึงไดท้  า
การจึงท าการคดัเลือกคลงัสินคา้ในเขตพ้ืนท่ีดงักล่าวและบริเวณใกลเ้คียงมาจ านวน 3 คลงัสินคา้ และท าการประเมินระดบั
ความส าคญัของปัจจยัเพ่ือให้ไดค้ลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมีปัจจยัและน ้ าหนกัในการประเมิน คือ ตน้ทุนดา้นค่าเช่า
คลงัสินคา้ มีน ้าหนกั 30 %, ภูมิศาสตร์/ท าเลท่ีตั้ง มีน ้าหนกั 30 %, โครงสร้างพ้ืนฐาน มีน ้าหนกั 20 %, ส่ิงแวดลอ้ม มีน ้าหนกั 
20 % 

 เม่ือท าการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ท าให้ไดผ้ลลพัธ์คือ คลงั A มีคะแนนรวม 430 คะแนน คลงั B มี
คะแนนรวม 310 คะแนน และคลงั C มีคะแนนรวม 340 คะแนน โดยคลงั A เป็นคลงัท่ีมีคะแนนรวมจากการประเมินมาก
ท่ีสุดในกลุ่มตัวเลือกท่ีน ามาพิจารณาในการเช่าคลังสินค้า จึงเลือกคลัง A เป็นท่ีตั้ งของศูนย์กระจายสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานครของบริษทักรณีศึกษา 

1. บทน า (INTRODUCTION) 

 การขนส่งถือเป็นส่ิงจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมากเพราะเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเพ่ิมคุณค่าให้แก่สินคา้และ
บริการ ท าให้ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในสถานท่ีท่ีการขนส่งเขา้ไปถึงไดมี้สินคา้และบริการตามท่ีตนตอ้งการ ดงันั้นการขนส่งท่ีตรง
เวลา ส่งมอบไดต้ามคุณภาพและถูกสถานท่ี ในปริมาณและราคาท่ีเหมาะสม ถือเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จในการให้บริการ
ลูกคา้  

ปัจจุบนัการจดัการทางดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีบทบาทส าคญัในการลดตน้ทุนขององคก์รไดเ้ป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมีศูนยก์ระจายสินคา้เพ่ือกระจายสินคา้ให้ลูกคา้ท่ีมีแนวโนม้มีความตอ้งการมากขึ้น ถือเป็นแนวทาง
ในการลดตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างย่ิงหากมีการก าหนดต าแหน่งและการลงทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงการมีศูนย์
กระจายสินคา้ไม่จ าเป็นตอ้งลงทุนสร้างเพียงอย่างเดียว อาจเป็นการเช่าหรือเป็นการร่วมลงทุนขึ้นอยู่กบัความตอ้งการและ
ความเหมาะสมของแต่ละองคก์าร 

 บริษทักรณีศึกษาเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายสีจากประเทศนอร์เวย ์มีโรงงานตั้งอยู่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.
ชลบุรี โดยธุรกิจของบริษทักรณีศึกษาไดมี้การแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ไดแ้ก่ ธุรกิจสีอุตสาหกรรมและสีทาเรือ (protective 
coating and marine coating), ธุรกิจสีเคลือบฝุ่ น (powder coating) และ ธุรกิจสีทาอาคาร (decorative paint) 



 จากการศึกษารูปแบบการขนส่งในปัจจุบนั พบว่าบริษทัมีการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้เพียงแห่งเดียวคือท่ีนิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร ต าบลดอนหวัฬ่อ อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี เม่ือไดท้  าการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้พบว่าปริมาณ
ความตอ้งการสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2020 คิดเป็น 26% ของปริมาณความตอ้งการทั้งหมด และปริมาณความ
ตอ้งการสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2020 คิดเป็น 59% ของปริมาณความตอ้งการทั้งหมด จากการ
สอบถามพนกังานดา้นการขนส่งของบริษทัพบว่า การขนส่งสินคา้ไปยงัพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครนั้นมีการใชร้ะยะเวลาการ
ขนส่งท่ีนานเน่ืองจากปัญหาการจราจรท่ีแออดั ท าให้ไม่สามารถส่งสินคา้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดไวไ้ด ้ซ่ึงส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการให้บริการลูกคา้ บริษทักรณีศึกษาจึงตอ้งการจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานครเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเน่ืองจากมีปริมาณความตอ้งการสินคา้จ านวนมากและมี
แนวโน้มท่ีเพ่ิมมากขึ้ นในอนาคต ผู ้จัดท าจึงเสนอแนวทางการเลือกต าแหน่งท่ีตั้ งของศูนย์กระจายสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานครดว้ยวิธีวิเคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโน้มถ่วง แก่บริษทักรณีศึกษา เพราะเป็นวิธีในการหาต าแหน่งท่ีท าให้
ตน้ทุนหรือระยะเวลาโดยรวมท่ีสุดในกรณีท่ีมีจุดปลายทางหลายจุด เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
รวดเร็วย่ิงขึ้น และเสนอเป็นแนวทางการลดตน้ทุนค่าขนส่งของบริษทักรณีศึกษา 

2. ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

ปารวี จารุพนัธ์ และพชัรธิรา ศิริเล้ียง (2562) ไดท้  าการศึกษาและเลือกจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใหม่ โดยใน
ปัจจุบนับริษทัมีการขนส่งสินคา้จากศูนยก์ระจายสินคา้อ าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาเพียงแห่งเดียว โดยรูปแบบ
การขนส่งของการขนส่งปัจจุบนัจะเป็นรูปแบบการขนส่งแบบโดยตรง ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลพบว่าปริมาณความตอ้งการ
ของลูกคา้ในต่างจงัหวดัมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงท าให้ระยะทางรวมในการขนส่งเพ่ิมขึ้น โครงงานน้ีจึงไดท้  าการพิจารณาเลือก
ศูนยก์ระจายสินคา้ขนาดยอ่ยตามภูมิภาคต่าง ๆ  เพื่อลดระยะทางในการขนส่งสินคา้ โดยพิจารณาขอ้มูลปริมาณความตอ้งการ
เฉล่ียตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 และได้น าตัวแบบทางคณิตศาสตร์Capacited Location Routing 
Problem (CLRP) มาประยุกต์ใชก้บัโปรแกรม CPLEX ในการวิเคราะห์หาผลลพัธ์ของค าตอบท่ีดีท่ีสุดในการเลือกใช้ศูนย์
กระจายสินคา้ขนาดย่อยซ่ึงท าให้มีตน้ทุนการขนส่งสินคา้ลดลง ผลจากการเปรียบเทียบตน้ทุนพบว่า ตน้ทุนค่าจดัส่งสินคา้
อุปโภคบริโภคก่อนจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ขนาดย่อย มีตน้ทุนต่อเดือนเท่ากบั 2,033,710.00 บาท และตน้ทุนค่าขนส่งต่อ
เดือนหลงัจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ขนาดยอ่ยเท่ากบั 1,226,283.11 บาท ซ่ึงตน้ทุนลดลงคิดเป็นร้อยละ 39.70 

 ธนกร วิวฒันากรวงศ์ และวงศธร เอ๊ฟวา (2561) ไดท้  าการศึกษาและเลือกท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินค้า โดยท่ี
ตน้ทุนขนส่งจากโรงงานผลิตจงัหวดัขอนแก่นไปยงัลูกคา้ในส่วนของภาคเหนือตอนบน 9 จงัหวดัต ่าท่ีสุด ผูจ้ดัท าไดส้ร้าง
แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ในการเลือกท าเลท่ีตั้งของศูนยก์ารจายสินค้าและประมวลผลข้อมูลด้วย Excle Solver โดย
เปรียบเทียบกบัวิธีจุดศนูยถ์่วง ผลการวิจยัสรุปว่าควรสร้างศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีค่าขนส่งสุทธิก่อนการวิจยั
เท่ากับ 31,849,362.326 บาท และค่าขนส่งสุทธิหลังการวิจัยเท่ากับ 30,3 69,969.33 บาท ซ่ึงคิดเป็นค่าขนส่งลดลง 
1,479,392.996 บาท คิดเป็น 4.64% อีกทั้งยงัท าให้ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดา้นระดบัการ
ให้บริการเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากระยะทางในการขนส่สินคา้ให้กบัตวัแทนจ าหน่ายหรือลูกคา้ลดลง  

 พริดา วิภูภิญโญ (2562) ไดท้  าการศึกษาวิเคราะห์คดัเลือกท าเลท่ีตั้งศูนยก์ลางผลไมแ้บบส่งผ่านท่ีมีการซ้ือขาย
ระหว่างอ าเภอหาดใหญ่และอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา เพื่อน าไปสู่การลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการขนส่งท่ีต ่าท่ีสุด และเป็น
ท าเลท่ีตั้งท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด การวิจยัไดมุ่้งพิจารณาปริมาณการไหลเวียนสินคา้จากผูป้ระกอบการในบริเวณตลาดซ้ือ
ขายผลไมห้ลกั 4 แห่งในอ าเภอหาดใหญ่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัเป็นการพิจารณาร่วมกนัระหว่างปัจจยัเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเปรียบเทียบตน้ทุนการขนส่งตามแนวคิดการค านวณท าเลท่ีตั้งจากทฤษฎี Center of Gravity และ Exact Center of 



Gravity Approach เก็บขอ้มูลรอบแรกส าหรับกลุ่มตวัอยา่งเป็น 80% ของผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ีโดยประมาณจ านวน 51 ราย 
และการเก็บขอ้มูลล าดบัถดัไปเป็นกลุ่มตวัอย่างจากผูป้ระกอบการและผูบ้ริโภคจ านวนทั้งส้ิน 30 ราย เพ่ือศึกษาปัจจยัเชิง
คุณภาพทั้ง 7 ดา้น เช่น ดา้นแหล่งผลิต แหล่งผูบ้ริโภค แหล่งแรงงาน เป็นตน้ รวมถึงปัจจยัอื่นๆท่ีเก่ียวขอ้ง ผลการวิจยัพบว่า 
ท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมควรตั้งอยูใ่นบริเวณตลาดทวีทรัพยถ์นนประธานอุทิศ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ ซ่ึงมีค่าละติจูด 
7.014044 ลองจิจูด 100.469638 ซ่ึงการเปิดศูนยก์ระจายสินคา้ส่งผ่านในบริเวณดงักล่าวจะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถลด
ตน้ทุนการขนส่งจากเดิมไดถึ้ง 9.69% และเป็นต าแหน่งท่ีให้ผลคะแนนการวิเคราะห์ 7 ปัจจยัเชิงคุณภาพสูงท่ีสุด  

 วลยัลกัษณ์ อตัธีรวงศ ์และสิวนีย ์ปงลงักา (2563) ไดท้  าการศึกษาการขนส่งสินคา้กลุ่มยาและเวชภณัฑข์องบริษทั 
ไปรษณียไ์ทยดิสทริบิวชัน่ จ ากดั ด าเนินการขนส่งกลุ่มยาและเวชภณัฑจ์ากบริษทัผูผ้ลิตหลกัท่ีจงัหวดัระยองไปยงัคลงัสินค้าํ
ท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ จากนั้นท าการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้ไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้ 9 แห่งกระจายอยูใ่นจงัหวดัต่างๆ 
ทัว่ประเทศไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย ล าพูน พิษณุโลก อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และ
สงขลา เพ่ือกระจายสินค้าไปยงัลูกค้าท่ีกระจายอยู่ในจังหวดัต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
คลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้และการขนส่งเท่ากบั 22,010,384 บาทต่อเดือน ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดน้ าเสนอตวัแบบทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือเลือกต าแหน่งท่ีตั้งคลงัสินคา้และศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีเหมาะสมท่ีจะท าให้ตน้ทุนโดยรวมของบริษทัมีค่าต ่า
ท่ีสุด ผลก ารวิจยัพบว่าตวัแบบท่ีน าเสนอมีตน้ทุนโดยรวมต ่ากว่าการด าเนินงานในปัจจุบนัเท่ากบั 1,343,170 บาทต่อเดือน
หรือลดลงร้อยละ 6.10 โดยตวัแบบท่ีเหมาะสมนั้นประกอบไปดว้ยการตั้งคลงัสินคา้ 1 แห่งท่ีจงัหวดัสมุทรปราการและศูนย์
กระจายสินคา้ทั้งหมด 12 แห่งใน 12 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัล าพูน พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา 
อยธุยา พะเยา แพร่ มหาสารคาม สกลนคร และศรีสะเกษ เพื่อกระจายสินคา้ไปยงัลูกคา้ในจงัหวดัใกลเ้คียง 

3. วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

 3.1 สภาพปัจจุบนัของบริษทักรณีศึกษา 

 ปัจจุบนับริษทัมีการขนส่งสินคา้จากคลงัสินคา้เพียงแห่งเดียวคือท่ีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบุรี โดย
การขนส่งสินคา้ไปยงัพ้ืนท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นพบว่ามีการใช้ระยะเวลาในการขนส่งท่ีค่อนขา้งนาน
เน่ืองจากปัญหาการจราจรท่ีแออดั ท าให้ในบางคร้ังไม่สามารถส่งสินคา้ไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนดไวไ้ด ้ซ่ึงส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการให้บริการลูกคา้ของบริษทั จากการรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัยอดขายทั้งหมดในปี 2020 พบว่าปริมาณความ
ตอ้งการสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานครคิดเป็น 26% ของปริมาณความตอ้งการทั้งหมด และปริมาณความตอ้งการสินคา้ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคิดเป็น 59% ของปริมาณความตอ้งการทั้งหมด ดงัตารางท่ี 1 

พ้ืนท่ี ทั้งหมด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรุงเทพมหานคร 
ยอดขาย (ลิตร) 17,763,702 10,530,901 4,579,470 
เปอร์เซ็นตย์อดขาย 100 % 59 % 26 % 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบยอดขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ผูจ้ ัดท าจึงได้พิจารณาเลือกต าแหน่งท่ีตั้งของศูนย์กระจายสินค้าในเขตกรุงเทพมหานครด้วยวิธีวิเคราะห์จุด
ศูนยก์ลางแรงโน้มถ่วง เพ่ือให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเร็วย่ิงขึ้น และเสนอเป็นแนวทางการลด
ตน้ทุนค่าขนส่งของบริษทักรณีศึกษา 

 3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 



 ไดท้  าการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัของบริษทั โดยแหล่งขอ้มูลของงานโครงงานมา
จาก 2 แหล่ง ดงัน้ี 
 3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้มาจากการเก็บข้อมูลลงในระบบ และการสอบถามจาก
พนกังานขนส่งสินคา้และพนกัของบริษทักรณีศึกษา ไดแ้ก่ขอ้มูลปริมาณความตอ้งการสินคา้ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 
ในปี 2020 ของลูกคา้แต่ละรายในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจากการศึกษาทฤษฎีจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง หนงัสือและ
เอกสารต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนความน่าเช่ือถือ และขอ้มูลเก่ียวกบัระยะทางในการขนส่งสินคา้และพิกดัของลูกคา้ 
โดยน าขอ้มูลมาจากเวป็ไซต ์google map ท่ีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้

 3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ในงานวิจัยน้ีได้มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างคือกลุ่มลูกค้าเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครของบริษทักรณีศึกษา 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีท่ีพบปัญหาในการขนส่งล่าช้าเน่ืองจากปัญหาการจราจรติดขดัและเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณ
ความตอ้งการสินคา้เป็นจ านวนมาก 

 3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

3.4.1 วิเคราะห์ปริมาณความตอ้งการและพิกดัของลูกคา้แต่ละราย 

 เม่ือท าการรวบรวมข้อมูลของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ านวนทั้งส้ิน 355 ราย   จึงท าการ
จ าแนกกลุ่มลูกคา้ตามท่ีอยู่โดยใช้เกณฑ์ในการจ าแนกคือเขต  (รหัสไปรษณีย)์ ตามท่ีอยู่ของลูกคา้แต่ละราย และท าการ
รวบรวมขอ้มูลพิกดัละติจูดและลองจิจูดของพ้ืนท่ีแต่ละเขต ท าให้ไดพิ้กดัดงัรูปท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  พิกดัของพ้ืนท่ีแต่ละเขต 



3.4.2 วิเคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโนม้ถ่วง (Center of Gravity Method) 

 เม่ือท าการรวบรวมขอ้มูลแลว้จึงท าการหาท าเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้ขนาดย่อยโดยใชวิ้ธีวิเคราะห์จุดศูนยก์ลางแรง
โนม้ถ่วง เพ่ือหาท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมในการตั้งคลงัสินคา้เบ้ืองตน้ โดยมีสูตรในการค านวณ คือ 

 

 

เม่ือ      Qi คือ ประมาณสินคา้ท่ีจดัส่งไปยงัจุดปลายทาง i 

           Xi คือ ต าแหน่งแกน X ของจุดปลายทาง i 

             Yi คือ ต าแหน่งแกน Y ของจุดปลายทาง i 

3.4.3 ประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยั (Factor Rating Method)  

 เม่ือไดพิ้กดัท่ีตั้งของคลงัสินคา้จากการใชวิ้ธีวิเคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโนม้ถ่วง แลว้จึงท าการคดัเลือกคลงัสินคา้
ในเขตพ้ืนท่ีดงักล่าวมาเพ่ือท าการประเมิณระดบัความส าคญัของปัจจยัเพ่ือให้ไดค้ลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมีการ
ก าหนดปัจจยัและน ้าหนกัในการประเมิณดงัน้ี 

1. ดา้นตน้ทุนดา้นค่าเช่าคลงัสินคา้ มีน ้าหนกั 30 % 

 2. ดา้นภูมิศาสตร์/ท าเลท่ีตั้ง มีน ้าหนกั 30 % 

 3. ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน มีน ้าหนกั 20 % 

 4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีน ้าหนกั 20 % 

4. ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

จากการวิเคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโน้มถ่วง เพ่ือหาท าเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสมในการตั้งศูนยก์ระจายสินค้าในเขต
กรุงเทพมหานครเบ้ืองต้น ท าให้ได้พิกัดท่ีเหมาะสมในการเช่าคลังสินค้าคือละติจูดท่ี 13.73909521 และลองจิจูดท่ี 
100.529038 โดยพิกดัดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

 ผูจ้ ัดท าจึงท าการคดัเลือกคลงัสินคา้ให้เช่าในพ้ืนท่ีดงักล่าวและบริเวณใกลเ้คียง เพ่ือให้ไดท่ี้ตั้งของศูนย์

กระจายสินคา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยไดท้  าการคดัเลือกคลงัสินคา้จ านวน 3 แห่ง และท าการประเมินระดบัความส าคญัของ

ปัจจยัเพ่ือให้ไดท่ี้ตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมีผลการประเมิณดงัน้ี 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2  ตารางผลการประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยั 

จากการประเมิณตามวิธีประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยั คลงั A เป็นคลงัท่ีมีคะแนนรวมจากการประเมิณมาก
ท่ีสุดในกลุ่มตวัเลือกท่ีน ามาพิจารณาในการเช่าคลงัสินคา้ จึงเลือกคลงั A เป็นศูนยก์ระจายสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 จากการหาท าเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้ขนาดยอ่ยโดยใชวิ้ธีวิเคราะห์จดุศูนยก์ลางแรงโนม้ถ่วง เพ่ือหาท าเลท่ีตั้งท่ี
เหมาะสมในการตั้งคลงัสินคา้เบ้ืองตน้ ท าให้ไดพิ้กดัท่ีเหมาะสมในการตั้งท าเลสินคา้คือพิกดัละติจูดท่ี 13.73909521 และ
ลองจิจูดท่ี 100.529038 โดยพิกดัดงักล่าวเป็นพ้ืนท่ีในเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร ซ่ึงพ้ืนท่ีดงักล่าวไม่มีคลงัสินคา้ให้เช่า
เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีบริเวณมหาวิทยาลยั จึงไดท้  าการจึงท าการคดัเลือกคลงัสินคา้พ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียงมาจ านวน 3 คลงัสินคา้ 
และท าการประเมิณระดบัความส าคญัของปัจจยัเพื่อให้ไดค้ลงัสินค้าท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยมีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นการขนส่ง
ของบริษทักรณีศึกษาเป็นผูก้  าหนดปัจจยัและน ้าหนกัในการประเมิณ ท าให้ไดปั้จจยัและน ้าหนกัในการประเมิณดงัน้ี 

 1. ตน้ทุนดา้นค่าเช่าคลงัสินคา้ มีน ้าหนกั 30 % 

 2. ภูมิศาสตร์/ท าเลท่ีตั้ง มีน ้าหนกั 30 % 

 3. โครงสร้างพ้ืนฐาน มีน ้าหนกั 20 % 

 4. ส่ิงแวดลอ้ม มีน ้าหนกั 20 % 

 เม่ือท าการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไวแ้ลว้ ท าให้ไดผ้ลลพัธ์ คือ คลงั A มีคะแนนรวม 430 คะแนน 
คลงั B มีคะแนนรวม 310 คะแนน และคลงั C มีคะแนนรวม 340 คะแนน โดยคลงั A เป็นคลงัท่ีมีคะแนนรวมจากการ
ประเมิณมากท่ีสุดในกลุ่มตวัเลือกท่ีน ามาพิจารณาในการเช่าคลงัสินคา้ จึงเลือกคลงั A เป็นท่ีตั้งของศูนยก์ระจายสินคา้ใน
เขตกรุงเทพมหานครของบริษทักรณีศึกษา 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 โครงงานสหกิจศึกษาฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ ผูจ้ ัดท าขอขอบพระคุณอาจารยร์ณกฤต เศรษฐตาลี  ท่ีคอยให้
ค  าปรึกษาแนะน าแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการท างาน อีกทั้งยงัไดช้ี้แนะแนวทางแกไ้ข ปรับปรุงขอ้บกพร่อง ดว้ยความ
เอาใจใส่และความตั้งใจอยา่งย่ิง ผูจ้ดัท าจึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาและความทุ่มเทเป็นอย่างสูงไว ้ณ ท่ีน้ี  

นอกจากน้ีขอขอบพระคุณบริษทักรณีศึกษาและพนกังานบริษทัทุกท่าน ท่ีให้การสนบัสนุน และให้ขอ้มูลในการ
ท าโครงงานสหกิจศึกษาคร้ังน้ี  

ปัจจัย น ้าหนัก 
คลัง A คลัง B คลัง C 

คะแนน รวม คะแนน รวม คะแนน รวม 
1. ตน้ทุนดา้นค่าเช่าคลงัสินคา้ 30 % 4 120 2 60 5 150 
2. ภูมิศาสตร์/ท าเลท่ีตั้ง 30 % 5 150 3 90 1 30 
3. โครงสร้างพ้ืนฐาน 20 % 5 100 5 100 3 60 
4. สภาพการจราจร 20 % 3 60 3 60 5 100 

รวม 100 %  430  310  340 



ทา้ยสุดน้ีขอขอบคุณครอบครัว เพื่อนๆ ท่ีให้การช่วยเหลือและให้ก าลงัใจดว้ยดีเสมอมา  ท าให้โครงงานสหกิจ
ศึกษาฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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