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บทคดัย่อ 
 
        การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้  และ 
เพื่อเลือกท าเลท่ีตั้งคลังสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วข้ึน โดยใช้วิธีวิเคราะห์จุด
ศูนยก์ลางแรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method)  เพื่อหาท าเลท่ีเหมาะสม  จุดท่ีหาไดซ่ึ้งสามารถระบุต าแหน่ง
ไดท่ี้ 146/26 บางแวก แขวงบางไพร เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 ซ่ึงเป็นต าแหน่งท่ีไม่มีคลงัสินคา้ให้เช่า 
หรือ ไม่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานใด ๆ เลย จึงไดท้  าการขยายขอบเขตของการหาพื้นท่ีออกไปในรัศมี 30 กิโลเมตร 
จากนั้นใชว้ิธีประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยั (Factor Rating Method)  ก าหนดตวัแปรท่ีมีความส าคญัต่อการ
ตดัสินใจจากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สียแลว้ สามารถสรุปปัจจยัและ น ้ าหนกัท่ีจะน ามาพิจารณาเลือกท าเล
ท่ีตั้งคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาไดด้งัน้ี 1.ตน้ทุนค่าขนส่ง 18% 2.โครงสร้างพื้นฐาน/ สภาพแวดลอ้ม18%   
3.ตน้ทุนการด าเนินการ 17%  4.ตน้ทุนดา้นคลงัสินคา้ 16%  5.ภูมิศาสตร์/ การเขา้ถึงลูกคา้ 16%   6.การ
ด าเนินธุรกิจ/ กฏระเบียบ 15% ใส่คะแนนให้ปัจจยัต่าง ๆ ในแต่ละสถานที่ตั้ง ค านวนค่าคะแนนกบัค่า
น ้ าหนกัของแต่ละปัจจยั แลว้รวมคะแนนทั้งหมดของแต่ละทางเลือก โดยคลงัที่ได้คะแนนสูงที่สุด คือ 
บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ค ำส ำคญั  :  การเลือกท าเลท่ีตั้ง จุดศูนยก์ลางแรงโนม้ถ่วง       
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ABSTRACT 
       The purpose of this independent study is to study factors influencing  location selection, select warehouses 
to satisfy customers’ requirements rapidly by using Center of Gravity method to find the suitable location.  The 
location from calculation  is 146/26 Bangwak, Bangprai, Bangkae, Bangkok   10160 where doesn’t have any 
warehouses for rental and no facility at all.  The scope of finding locations was expanded to radius of 30 
kilometers.  Factor Rating Method was used to define  the significant variants.  The concerned persons of 
the company were interviewed.  Factors and weight were concluded from the interviews  as follows :  
1.Transportation Cost 18%  2.Infrastructure/Environments 18%  3. Operation Cost 17%  4.Warehousing 
Cost 16%  5. Maket Access 16%  6.Regulations 15%.  Each warehouse choices was weighted by these 
factors.  The highest score is SubSriThai Warehouse Public Company Limited. 
 

KEYWORD  :  Location Selection, Center of Gravity Method 
 
1.ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 

 
       ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์การแข่งขนัทางการคา้มีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ การเสาะหาสินคา้ และ 
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพใหมี้ตน้ทุนต ่าท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ รวมถึงความสามารถในการจดัส่งสินคา้ใหเ้ร็วท่ีสุด 
และ ถูกท่ีสุด เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จได ้  
       การขนส่งเป็นตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยุคดิจิตอลแบบปัจจุบนัดว้ยแลว้ การ
ขนส่งเขา้มามีบทบาทอยา่งมากต่อระบบ อะไรก็ตามท่ีสร้างความรวดเร็วไดม้ากท่ีสุด ก็จะยิ่งเป็นส่ิงท่ีไดรั้บ
ความนิยมข้ึนเร่ือย ๆ การขนส่งมีความส าคญัต่อธุรกิจทุกประเภทเป็นอยา่งมาก หากไม่มีระบบขนส่งก็คงจะ
ไม่เกิดสินคา้ต่าง ๆ มากมายให้คนทัว่โลกไดใ้ช้และเป็นเจา้ของ การท่ีสินคา้แพร่กระจายไปยงัพื้นท่ีต่าง ๆ 
และเกิดเป็นการสร้างเศรษฐกิจท่ีดีไดน้ั้นตอ้งอาศยัในเร่ืองของการขนส่งทั้งส้ิน  การขนส่งเป็นปัจจยัพื้นฐาน
ท่ีท าใหบ้ริษทัมีขีดความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจ   
       ในปี 2557 ตน้ทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีมูลค่ารวม 1,874.4 พนัลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน เท่ากบั
ร้อยละ 14.2 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ  ตน้ทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP ปี 2557 ประกอบดว้ยตน้ทุนค่า
ขนส่งสินค้า 990.6 พนัล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 7.5 ของ GDP) ต้นทุนการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 713.4 
พนัลา้นบาท (ร้อยละ 5.4 ของ GDP) และตน้ทุนการบริหารจดัการโลจิสติกส์ 170.4 พนัลา้นบาท (ร้อยละ 
1.3 ของ GDP)  ตน้ทุนค่าขนส่งท่ีเกิดข้ึนจะมีสัดส่วนสูงท่ีสุดในตน้ทุนโลจิสติกส์ประเทศไทย 
       การขนส่งเป็นกิจกรรมท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีส่งผลต่อการพฒันาความสามารถทางการแข่งขนัของทุกภาค
ส่วน  การขนส่งแต่ละรูปแบบมีขอ้ดีและขอ้เสียต่างกนั   การผสมผสานรูปแบบการขนส่งยงัมีขอ้จ ากดัและ
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ยงัไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมมากนกัในประเทศไทยเพราะยงัขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับ แต่ความสามารถใน
การท าใหก้ารขนส่งนั้นตรงเวลา ส่งมอบไดต้ามคุณภาพและสถานท่ี ท่ีตกลงในปริมาณและราคาท่ีเหมาะสม 
ถือเป็นกุญแจสู่ความส าเร็จในการใหบ้ริการลูกคา้  
       ส าหรับการเลือกต าแหน่งศูนยก์ระจายสินคา้ ส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคของการตดัสินใจท่ีมีหลายเกณฑ ์
(Multicriteria Decision Making) มาช่วยในการพิจารณาเลือกต าแหน่งศูนยก์ระจายสินคา้จากศูนยก์ระจาย
สินคา้ท่ีไดก้ าหนดไวภ้ายใตเ้กณฑ์ต่างๆ เช่น ตน้ทุน ความยืดหยุน่ในการกระจายสินคา้ และการจดัการ การ
ขนส่ง แหล่งทรัพยากร ความเช่ือถือไดข้องระบบ เป็นตน้ (จกัรพรรด์ิ   และ บุษบา , 2557)  
       การมีศูนยก์ระจายสินคา้ไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งลงทุนสร้างเพียงอยา่งเดียว อาจเป็นการเช่า หรือเป็นการร่วม
ลงทุน ซ่ึงรูปแบบการลงทุนมีดว้ยกนัหลายลกัษณะท่ีจะสามารถก าหนดข้ึนมาได ้
       ในปัจจุบนัการจดัการทางดา้นโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีบทบาทส าคญัในการลดตน้ทุนขององคก์รได้
เป็นอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการมีศูนยก์ระจายสินคา้ เพื่อกระจายสินคา้ให้ลูกคา้ท่ีมีแนวโนม้ความตอ้งการ
ในปริมาณนอ้ยแต่บ่อยคร้ังข้ึน ถือเป็นแนวทางในการลดตน้ทุนโลจิสติกส์ ท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งยิ่ง หากมีการ
ก าหนดต าแหน่งและการลงทุนท่ีเหมาะสม 
       บริษทักรณีศึกษาส าหรับงานวจิยัน้ี เป็นบริษทัน าเขา้วตัถุดิบอาหารจากต่างประเทศ ลูกคา้หลกั ของบริษทั
คือโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงอยู่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  บริษทัน าเข้าสินค้าผ่านท่าเรือ
คลองเตย  เม่ือผา่นด่านศุลกากรแลว้ ก็จดัส่งไปยงัลูกคา้อุตสาหกรรมเป็นตูค้อนเทนเนอร์โดยทนัที จึงไม่มี
คลงัสินคา้  บริษทัใช้บริการผูใ้ห้บริการขนส่งเพื่อไม่เป็นภาระกับบริษทั และ ปรับเปล่ียนได้ง่าย  ต่อมา
บริษทัไดเ้พิ่มผลิตภณัฑใ์หม่เขา้มาจดัจ าหน่าย ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้ท าตลาด ลูกคา้ไม่สามารถซ้ือทั้งตู ้
ได ้ ประกอบกบัลูกคา้เดิมเร่ิมเก็บสตอ๊กสินคา้นอ้ยลง  ถา้หากคลงัสินคา้ไม่อยูใ่นท่ี ๆ เหมาะสม ห่างไกลจาก
ลูกคา้ ก็จะท าให้เกิดค่าใชจ่้ายในการขนส่งมากเกินไปท าให้บริษทัไม่สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้และ หาก
คลงัสินคา้มีสภาพไม่เหมาะสมกบัการเก็บอาหาร ก็จะท าให้สินคา้เกิดความเสียหายได้  บริษทัจึงมีความ
ตอ้งการหาเช่าคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม   
 
2  วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้    
2. เพื่อเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเร็วข้ึน 

 
3.ทบทวนวรรณกรรม 
 
       การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูท้  าการวิจยัไดท้บทวนทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน ามาปรับใชก้บัการ
ก าหนดกรอบแนวคิด และการสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาวจิยั โดยไดแ้บ่งเป็น ทฤษฎีหรือแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง
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กบัการ วิจยั ซ่ึงประกอบไปด้วย แนวคิดเก่ียวกับการหาพิกัดของท่ีตั้ งคลังสินค้า และ แนวคิดการเลือก
คลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม  โดยไดศึ้กษาทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการคดัเลือก  วิธีค  านวนหาพิกดั  โดยไดท้  าการศึกษา
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงประกอบด้วย  ธันยาวฒัน์ ปานขลิบ  ไดศึ้กษาเร่ือง “การวิเคราะห์จุดศูนยก์ลางแรง
โน้มถ่วงเพื่อเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้”  จกัรพรรด์ิ เช้ือนิล และ บุษบา พฤกษาพนัธ์ุรัตน์ ไดศึ้กษาเร่ือง “ตวั
แบบโดยรวมในการเลือกต าแหน่งท่ีตั้ง การกระจายสินคา้ และ การลงทุนในศูนยก์ระจายสินคา้แห่งใหม่” 
อธิวฒัน์ ลีนะธรรม ได้ศึกษาเร่ือง “การเลือกต าแหน่งท่ีตั้ งคลังสินโดยการประยุกต์ใช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์  กรณีศึกษา :โรงงานผลิตเบียร์ สุชาติ ประกอบ ได้ศึกษาเร่ือง “การเลือกหาท าเลท่ีตั้ งศูนย์
กระจายสินค้าท่ีเหมาะสมในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ กรณีศึกษา บริษทัตวัอย่าง อุตสาหกรรมขนมอบกรอง
ประเภทแคล็กเกอร์และบิสกิต”  ธนวนัต์ วงศ์พนัธ์ุเท่ียง ได้ศึกษาเร่ือง “การเลือกท่ีตั้งคลังสินคา้โดยใช้
เทคนิคกระบวนการล าดับชั้ นเชิงวิเคราะห์”  พยุงศักด์ิ แก้วมณี ได้ศึกษาเร่ือง “การประยุกต์ใช้เทคนิค 
TOPSIS (Technique for order preference by similarity to ideal solution) ส าห รับ ตัด สิ น ใจ เลื อ ก ท่ี ตั้ ง
คลงัสินคา้”  ณภทัร ศรีนวล, อดุลย ์นงภา, สิทธิโชค สินรัตน์, แววมยุรา ค าสุข และพิมสหรา ยาคลา้ย ได้
ศึกษาเร่ือง “การประยุกตใ์ชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ปัจจยัในการเลือกท าเลท่ีตั้งของคลงัสินคา้”  
กิตติพงษ์ รักษ์เจริญ ได้ศึกษาเร่ือง “ระบบการขนส่งและเลือกท าเลท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินค้า กรณีศึกษา : 
ธุรกิจรับจดัการขนส่งสินคา้ของธุรกิจคา้ปลีก”    

  
4.ขอบเขตของกำรวจัิย 
        
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
       ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลลูกคา้ของบริษทักรณีศึกษา รวมจ านวนทั้งส้ิน 30 ราย 

 
       ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาการวเิคราะห์หาท่ีตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชก้าร
วเิคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโนม้ถ่วง (Center of Gravity Method)  โดยใชพ้ิกดัละติจูด ลองติจูดจาก 
Google Map และ ประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยั (Factor Rating Method)        

2. ศึกษาเฉพาะบริษทัน าเขา้ไขมนัพืชเท่านั้น 
3. ศึกษาเฉพาะคลงัสินคา้ใหเ้ช่าเท่านั้น 

 
       วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
       ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวมรวมขอ้มูลปฐมภูมิและทุตยิภูมิท่ีเก่ียวขอ้ง และ ท าการศึกษาการเลือกท าเลท่ีตั้งโดย
วธีิเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A8%D1%A1%C3%BE%C3%C3%B4%D4%EC%20%20%E0%AA%D7%E9%CD%B9%D4%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CD%B8%D4%C7%D1%B2%B9%EC%20%20%C5%D5%B9%D0%B8%C3%C3%C1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%CA%D8%AA%D2%B5%D4%20%BB%C3%D0%A1%CD%BA&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B8%B9%C7%D1%B9%B5%EC%20%C7%A7%C8%EC%BE%D1%B9%B8%D8%EC%E0%B7%D5%E8%C2%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%BE%C2%D8%A7%C8%D1%A1%B4%D4%EC%20%E1%A1%E9%C7%C1%B3%D5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%A1%D4%B5%B5%D4%BE%A7%C9%EC%20%C3%D1%A1%C9%EC%E0%A8%C3%D4%AD&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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       กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
        เม่ือท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมโดย 

1. วธีิวิเคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโนม้ถ่วง (Center of Gravity Method)  เพื่อระบุต าแหน่งท่ีเหมาะสม ใน
เบ้ืองตน้ เม่ือไดพ้ื้นท่ีท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ทางผูศึ้กษาจะท าการประเมิน
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม  

2.  วธีิประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยั (Factor Rating Method) เพื่อเลือกแหล่งท าเลท่ีตั้ง โดยค่าท่ี
ไดจ้ากวิธีประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยั (Factor Rating Method) น้ีจะเป็นค่าท่ีผา่นการพิจารณา
ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัต่อบริษทั โดย 
1) ก าหนดตวัแปรท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ  

               2) ก าหนดความส าคญัและใส่น ้าหนกัของแต่ละปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจ  
  3) ก าหนดค่าคะแนนส าหรับแต่ละปัจจยั  

               4) ใชค้่าคะแนนท่ีก าหนดจากขั้นตอนท่ี 3 ใส่เป็นคะแนนใหปั้จจยัต่าง ๆ ในแต่ละสถานท่ีตั้ง  
               5) ค านวนโดยการคูณค่าคะแนนกบัค่าน ้าหนกัของแต่ละปัจจยั แลว้รวมคะแนนทั้งหมดของแต่ละ 
                     ทางเลือก  
               6) ท าการคดัเลือกทางเลือกท่ีใหค้ะแนนสูงท่ีสุด   
 
5.ผลกำรศึกษำ 
       จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลของบริษทั และน ามาค านวณดว้ยวธีิศูนยก์ลางโนม้ถ่วง ตามตารางขา้งล่างน้ี 
 

No. Company Address 
Latitude 

(Xi) 
Longitude 

(Yi) Mt/Mth Mi * Xi Mi * Yi 

1 A 
228 ม.11 ถ.เทพารักษ ์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.
สมุทรปราการ   10540 13.6000448 100.713648 16.67 226.6674133 1678.5608 

2 B 
88 หมู่ท่ี 6 ต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออมัพวา 
จงัหวดัสมุทรสงคราม   75110 13.3457870 99.8792413 3.83 51.15885017 382.870425 

3 C 
71/2 ซอยบางกระด่ี 32 ถนนบางกระด่ี  แขวงแสมด า 
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ   10150 13.6054911 100.3949834 12.00 163.2658932 1204.739801 

4 D 
99/99 หมู่ 5 ถ.พนัทย้นรสิงห์  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.
สมุทรสาคร   74000 13.5733621 100.3594681 12.00 162.8803452 1204.313617 

5 E 
99/99 หมู่ 7 ต.ออ้มนอ้ย อ.กระทุ่มแบน จ.
สมุทรสาคร   74130 13.7148508 100.306129 20.00 274.297016 2006.12258 

6 F 
 55/18 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง  อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี  12120 13.9219347 100.2887916 30.00 417.658041 3008.663748 

7 G 
 2, 2/1 ซ.สุขมุวทิ 62 (แยก 3) ถ.สุขมุวทิ บางจาก 
พระโขนง กรุงเทพฯ   10260 13.695545 100.605178 10.00 136.95545 1006.05178 

8 H 
44/4 ม.10 ถ.พระราม2 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.
สมุทรสาคร   74000 13.5065220 100.1399486 10.00 135.06522 1001.399486 

9 I 
150/86-87 หมู่ 3 ซ.วงศแ์พทย ์ถ.เทพารักษ ์ต.บางพลี
ใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   10540 13.6034273 100.6764283 1.13 15.30385571 113.2609818 
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No. Company Address 
Latitude 

(Xi) 
Longitude 

(Yi) Mt/Mth Mi * Xi Mi * Yi 

10 J 208 หมู่ 3 ต.วงัขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี   71110 13.9749282 99.6639907 0.75 10.48119615 74.74799303 

11 K 
19/52 หมู่ 18 ต าบลคูคต อ าเภอล าลูกกา จงัหวดั
ปทุมธานี   12130 13.9425608 100.6386844 0.38 5.2284603 37.73950665 

12 L 
5 ซอยเอกชยั 66 แยก 1-16 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กรุงเทพฯ   10150 13.6715007 100.4314037 0.13 1.708937588 12.55392546 

13 
 

M 
149 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทิว เขต
ลาดกระบงั กรุงเทพฯ   10520 13.7699580 100.783950 5.00 68.84979 503.9197515 

14 N 
77/19 หมู่ 7 ต.ล าโพ อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี   
11110 13.9587530 100.4216350 4.80 67.0020144 482.023848 

15 O 
141/3 หมู่ 8 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงประเวศ เขต
ประเวศ กทม. 10250 13.7069367 100.7080465 0.38 5.140101263 37.76551744 

16 P 
202 ม.2 ถ.พหลโยธิน ต.ชะแมบ อ.วงันอ้ย จ.
พระนครศรีอยธุยา   13170 14.253339 100.756370 5.00 71.266695 503.78185 

17 Q 
 89/1 ถนนร่มเกลา้ซอย 1 แขวงคลองสองตน้ เขต
ลาดกระบงั กรุงเทพฯ   10520 13.7314438 100.7363798 1.00 13.7314438 100.7363798 

18 R 
 634 ถ.บางขนุเทียน แขวงท่าขา้ม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ   10150 13.707779 100.4746454 1.00 13.707779 100.4746454 

19 S 
 1534 ซอย เพชรเกษม 94 แยก 13 แขวงบางแคเหนือ 
เขตบางแค กรุงเทพฯ    10160 13.7213967 100.386499 1.00 13.7213967 100.386499 

 
20 T 

204, 71 รามค าแหง 164, แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 
กรุงเทพฯ  10510 13.7938114 100.7086024 1.00 13.7938114 100.7086024 

21 U 

1070 ,768 หมู่ท่ี 3 ซอยท่านผูห้ญิง ถนนเทพารักษ ์ต.
เทพารักษ ์อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   
10270 13.6321345 100.6030632 1.00 13.6321345 100.6030632 

22 V 

 หมู่ท่ี 4 2177/12 ซอยศรีบุญเรือง 2 ถนนเทพารักษ ์ต.
เทพารักษ ์อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ  
10270 13.6317241 100.5986484 1.00 13.6317241 100.5986484 

23 W 
 88/8 ม.19,ซอยธนสิทธ์ิ ถ.เทพารักษ ์ต.บางพลีใหญ่ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  10540 13.6316947 100.5307963 1.00 13.6316947 100.5307963 

24 X 
 หมู่บา้นพิมลกาญจน์ หมู่ท่ี 6 88/60 ต.บา้นใหม่ อ.
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี   11120 13.918072 100.555915 1.00 13.918072 100.555915 

25 Y 
 หมู่ 6 73 ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี 
จ. ปทุมธานี   12000 14.0146422 100.5568263 1.00 14.0146422 100.5568263 

26 Z 
 หมู่ท่ี 6 บางค าพร้อย อ าเภอล าลูกกา จ.ปทุมธานี  
12150 14.0362465 100.719443 1.00 14.0362465 100.719443 

27 AA 
 หมู่ท่ี 5 ต.ล าพญา อ าเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม  
73000 13.8084695 100.0225755 1.00 13.8084695 100.0225755 

28 AB 
3/12 ซอย บรมราชชนนี 11 ถ.บรมราชชนนี แขวง
อรุณอมัรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพฯ  10700  13.720516 100.5257842 2.00 27.441032 201.0515684 

29 AC 
 30/60 ต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จงัหวดั สมุทรสาคร 74000 13.6111823 100.3103256 2.00 27.2223646 200.6206512 

30 AD 
 88/35 หมู่ 6 ถ.เทพกาญจนา ต.บางน ้ าจืด อ.เมือง
สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 13.5923475 100.3090085 1.00 13.5923475 100.3090085 

    
SUM 148.05 2032.81 14866.39 

      
13.73058046 100.4146588 
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       จากการค านวนพบวา่พื้นท่ี ๆ เหมาะสมท่ีสุด คือ ต าแหน่งลองติจูด 13.73058046 และ ละติจูด 100.4146588 
หรือ ลองติจูดท่ี 13 องศา 43 ลิปดา 50.1 ฟิลิปดา เหนือ และ 100 องศา 24 ลิปดา 52.8 ฟิลิปดา ตะวนัออก ซ่ึง
สามารถระบุต าแหน่งได้ท่ี 146/26 บางแวก แขวงบางไพร เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 ซ่ึงเป็น
ต าแหน่งท่ีไม่มีคลงัสินคา้ให้เช่า หรือไม่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม ดงัภาพท่ี 11 จึงได้ท าการ
ขยายขอบเขตของการหาพื้นท่ีออกไปในรัศมี 30 กิโลเมตร จากต าแหน่งท่ีไดจ้ากวิธีจุดศูนยก์ลางแรงโน้มถ่วง 
(Center of Gravity Method)  เพื่อหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมในการตั้งคลงัสินคา้    

 

       เม่ือไดพ้ื้นท่ี ๆ มีความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งคลงัสินคา้ ทางผูศึ้กษาจะท าการประเมินต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
โดยใช้วิธีประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยั (Factor Rating Method) ดว้ยการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดเ้สีย แล้ว
สามารถสรุปปัจจยัและน ้าหนกัท่ีใชป้ระเมินหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมดงัน้ี 
 

1. ตน้ทุนค่าขนส่ง 
2. โครงสร้างพื้นฐาน/ สภาพแวดลอ้ม 
3. ตน้ทุนการด าเนินการ  
4. ตน้ทุนดา้นคลงัสินคา้ 
5. ภูมิศาสตร์/ การเขา้ถึงลูกคา้ 
6. การด าเนินธุรกิจ/ กฏระเบียบ    

 
       ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านโลจิสติกส์ทั้ งภายในและภายนอกบริษัทสามารถสรุป 
น ้าหนกัของแต่ละปัจจยัไดต้ามตารางดงัน้ี    
 

ตวัแปร ปัจจยัจากการสัมภาษณ์ Weight 
1 ตน้ทุนค่าขนส่ง 18% 
2 ตน้ทุนดา้นคลงัสินคา้ 16% 
3 ตน้ทุนการด าเนินการ 17% 
4 ภูมิศาสตร์/ การเขา้ถึงลูกคา้ 16% 
5 โครงสร้างพื้นฐาน/ สภาพแวดลอ้ม 18% 
6 การด าเนินธุรกิจ/ กฏระเบียบ 15% 

 รวม 100% 
 
 



8 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนนในแต่ละปัจจัย 
1) ตน้ทุนค่าขนส่งของรถ 4 ลอ้ โดยเฉล่ีย (คะแนนเตม็ 9 คะแนน) 

ค่าขนส่งต ่ากวา่ 1,000 บาทต่อเท่ียว 9 คะแนน 
ค่าขนส่งอยูร่ะหวา่ง 1,001 – 1,500 บาทต่อเท่ียว 7 คะแนน 
ค่าขนส่งอยูร่ะหวา่ง 1,501 – 2,000 บาทต่อเท่ียว 5 คะแนน 
ค่าขนส่งสูงกวา่ 2,000 บาทต่อเท่ียว 3 คะแนน 

 
2) ตน้ทุนดา้นคลงัสินคา้ 

ค่าเช่าคลงัสินคา้ อยูร่ะหวา่ง 50-99 บาทต่อตารางเมตร 9 คะแนน 
ค่าเช่าคลงัสินคา้ อยูร่ะหวา่ง 100-299 บาทต่อตารางเมตร 7 คะแนน 
ค่าเช่าคลงัสินคา้ อยูร่ะหวา่ง 300-499 บาทต่อตารางเมตร 5 คะแนน 
 ค่าเช่าคลงัสินคา้ อยูร่ะหวา่ง 500 บาทต่อตารางเมตรข้ึนไป 3 คะแนน 

 
3) ตน้ทุนการด าเนินการ 

 ค่าดูแลจดัการคลงัสินคา้ต ่ากวา่ 1,000 บาทต่อเดือน 9 คะแนน 
 ค่าดูแลจดัการคลงัสินคา้อยูร่ะหวา่ง 1,001-2,000 บาทต่อเดือน 7 คะแนน 
 ค่าดูแลจดัการคลงัสินคา้อยูร่ะหวา่ง 2,001-3,000 บาทต่อเดือน 5 คะแนน 
 ค่าดูแลจดัการคลงัสินคา้สูงกวา่ 3,000 บาทต่อเดือน 3 คะแนน 

 
4) ภูมิศาสตร์/ การเขา้ถึงลูกคา้ 

อตัราเขา้ถึงลูกคา้อยูม่ากกวา่ 70% 9 คะแนน 
อตัราเขา้ถึงลูกคา้อยูร่ะหวา่ง 41-69%  7 คะแนน 
อตัราเขา้ถึงลูกคา้อยูร่ะหวา่ง 21-40%   5 คะแนน 
อตัราเขา้ถึงลูกคา้อยูต่  ่ากวา่ 20%    3 คะแนน 
 

5) โครงสร้างพื้นฐาน/ สภาพแวดลอ้ม 
มีแรงงาน รถขนส่ง เคร่ืองมือ เช่น forklift สถานท่ีสะอาด พร้อม 9 คะแนน 
 มีปัจจยั 3 อยา่ง  ๆใดอยา่งหน่ึง 7 คะแนน 
 มีปัจจยั 2 อยา่ง ๆใดอยา่งหน่ึง 5 คะแนน 
 มีปัจจยั 1 อยา่ง ๆใดอยา่งหน่ึง 3 คะแนน 
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6) การด าเนินธุรกิจ/ กฏระเบียบ 
เขม้งวดมาก 9 คะแนน 
เขม้งวดปานกลาง  7 คะแนน 
ผอ่นปรน 5 คะแนน 
ผอ่นปรนมาก 3 คะแนน 

  
ตำรำงค ำนวนค่ำถ่วงน ำ้หนักของแต่ละท ำเลทำงเลอืกทีต่ั้งคลงัสินค้ำ 

      ทำงเลอืก 

ตัว
แปร 

ปัจจัยจำกกำรสัมภำษณ์ 
  A  B C 

    Wt. Ranking Score Ranking Score Ranking Score 
1 ต้นทุนค่ำขนส่ง 18 7 126 7 126 5 90 
2 ต้นทุนด้ำนคลงัสินค้ำ 16 9 144 3 48 7 112 
3 ต้นทุนกำรด ำเนินกำร 17 3 51 3 51 7 119 
4 ภูมิศำสตร์/ กำรเข้ำถึงลูกค้ำ 16 5 80 7 112 5 80 

5 
โครงสร้ำงพืน้ฐำน/ 
สภำพแวดล้อม 18 5 90 7 126 3 54 

6 กำรด ำเนินธุรกจิ/ กฏระเบียบ 15 9 135 3 45 3 45 

 

ผลรวม 100 
 

626 
 

508 
 

500 
 
       ผลจากการค านวณตามวธีิประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยั (Factor Rating Method) จะไดผ้ลวา่คลงั A 
หรือ  บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นท าเลท่ีดีท่ีสุดในกลุ่มตวัเลือกในการน ามาพิจารณาในการเช่า
คลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา 
 
6. อภิปรำยผล 
       จากการศึกษาถึงต าแหน่งในการจดัตั้งคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล โดยใชว้ิธี
วิเคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method)  ในการก าหนดต าแหน่งเบ้ืองตน้ แต่เน่ืองจาก
ต าแหน่งท่ีระบุดว้ยวิธีดงักล่าว อยูใ่นพื้นท่ีท่ีไม่มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม  จึงไดท้  าการพิจารณาหาต าแหน่ง
ท่ีเหมาะสมภายในรัศมี 30 กิโลเมตร โดยใช้วิธีประเมินระดับความส าคญัของปัจจยั (Factor Rating Method)   
เป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ด้วยการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง พบว่ามีปัจจยัส าคญัดงัน้ี  
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1) ตน้ทุนค่าขนส่ง ไดแ้ก่ ตน้ทุนการขนถ่าย ราคาการขนส่ง พร้อมของรูปแบบการขนส่ง คุณภาพและความ
น่าเช่ือถือของการขนส่ง  2) โครงสร้างพื้นฐาน/ สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ราคาท่ีดิน จ านวนประชากรในพื้นท่ี 
ความพร้อมดา้นแรงงานท่ีมีทกัษะ ความพร้อมดา้นสาธารณูปโภค  ความพร้อมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) ตน้ทุนการด าเนินการ  4) ตน้ทุนดา้นคลงัสินคา้ 5) ภูมิศาสตร์/การเขา้ถึงลูกคา้ ไดแ้ก่ ระยะทางเช่ือมโยง
กบัลูกคา้  ระยะทางเช่ือมโยงกบัสนามบิน  ระยะทางเช่ือมโยงกบัท่าเรือ  ความปลอดภยัจากภยัธรรมชาติ 
การเขา้ถึงลูกคา้  6) การด าเนินธุรกิจ/ กฏระเบียบ ไดแ้ก่ จ  านวนคู่แข่งทางธุรกิจในท าเลนั้น การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของพื้นท่ีนั้น ๆ การไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ  จากปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าว เพื่อความถูกตอ้งของ
ขอ้มูล  ผูศึ้กษาไดท้  าการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญของบริษทักรณีศึกษาเก่ียวกบัค่าน ้ าหนกัของ
ปัจจยั  ซ่ึงจากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญจะพบวา่ส่วนใหญ่จะให้น ้ าหนกัความส าคญัปัจจยัในเร่ืองตน้ทุน
ค่าขนส่ง และ โครงสร้างพื้นฐาน/สภาพแวดลอ้มของคลงัสินคา้ เม่ือน าขอ้มูลปัจจยัในหวัขอ้ต่างๆไปท าการ
วิเคราะห์ตามวิธีประเมินระดบั ความส าคญัของปัจจยั (Factor Rating Method) จะได้ผลว่าคลงัสินคา้ของ  
บริษทั ทรัพยศ์รีไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นท าเลท่ีดีท่ีสุดในกลุ่มตวัเลือกในการน ามาพิจารณาในการเช่า
คลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา 
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