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บทคัดยอ 
 ในภาวะท่ีเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอการเติบโต หรือถดถอยนั้น องคกรธุรกิจตางๆ สวนใหญจะ
ลดกําลังการผลิตหรือชะลอการลงทุน สงผลใหบางกิจการตองปลดคนงานออก รวมท้ังแรงงานใหมท่ีเขาสู
ตลาดแรงงาน เชน นักศึกษาท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษามีโอกาสวางงานมากขึ้น หนทางหนึ่งท่ีจะชวยใหเกิดการ
เพ่ิมงานมากข้ึนคือการเสาะหาชองทางการตลาดใหมๆ ในประเทศท่ียังมีอัตราการบริโภคสูงอยู ซึ่งอาจทําได
โดยการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาในประเทศเหลานั้น อยางไรก็ตามในการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาในระดับ
ภูมิภาคน้ันมีปจจัยท่ีตองคํานึงถึงอยูหลายประการ รายงานวิจัยฉบับนี้เปนการรวบรวมและศึกษาจัดหมวดหมู
ของปจจัยท่ีถูกใชพิจารณาเลือกที่ตั้งศูนยกระจายสินคา จากเอกสารงานวิจัยตางๆ เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผล
ตอการเลือกท่ีตั้งศูนยกระจายสินคาระดับภูมิภาค และนํามาวิเคราะหจัดลําดับโครงสรางของปจจัยตาม
หลักการของ กระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น ซึ่งผลจากงานวิจัยนี้จะนําไปทําการศึกษาตอโดยการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญและวิเคราะหผลโดยใชกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น Analytical Hierarchy 
Process (AHP)  
 
คําสําคัญ:  ศูนยกระจายสินคา; การเลือกทําเลท่ีตั้ง 
 
1. ที่มาและความสําคัญ 
          ในภาวะที่เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอการเติบโต หรือถดถอยนั้น องคกรธุรกิจตางๆ สวนใหญจะลด
กําลังการผลิตหรือชะลอการลงทุน สงผลใหบางกิจการตองปลดคนงานออก รวมท้ังแรงงานใหมท่ีเขาสู
ตลาดแรงงาน เชน นักศึกษาท่ีเพ่ิงสําเร็จการศึกษามีโอกาสวางงานมากขึ้น หนทางหนึ่งท่ีจะชวยใหเกิดการ
เพ่ิมงานมากข้ึนคือการเสาะหาชองทางการตลาดใหมๆ ในประเทศท่ียังมีอัตราการบริโภคสูงอยู ซึ่งอาจทําได
โดยการจัดต้ังศูนยกระจายสินคาในประเทศเหลานั้น ดังตัวอยางเชน เมื่อชวงปลายป 2550 ไดมีการเปดตัว
โครงการศูนยกระจายสินคาไทย ณ นครคุนหมิง ซึ่งนับเปนอีกกลยุทธหนึ่งท่ีจะเปนชองทางนําสินคาไทยเขาสู
ตลาดจีน ซึ่งศูนยกระจายสินคาไทย แหงนี้จะชวยเพิ่มชองทางการตลาดใหมๆ ใหกับผูประกอบการ เพราะ
เปนศูนยกระจายสินคาไทย ท่ีอยูใจกลางเมืองของนครคุนหมิง ท่ีถือวาเปนแหลงธุรกิจอันดับท่ี 8 ของประเทศ
จีนท่ีสามารถกระจายสินคาไทยไปสูประเทศตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบ One Stop Service  
ประกอบกับมีการพัฒนาเสนทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพ (Kunming-Bangkok Highway)  และเปนการตอยอด
ทางธุรกิจใหกับอุตสาหกรรมของประเทศไทย ในการเพ่ิมศูนยกระจายสินคาในระดับภูมิภาคขึ้น ทําใหสามารถ
สรางโอกาสทางธุรกิจใหกับธุรกิจของประเทศไทยในการแขงขัน กับตางประเทศได อยางไรก็ตามในการจัดตั้ง
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 ศูนยกระจายสินคาในระดับภูมิภาคนั้นมีปจจัยท่ีตองคํานึงถึงอยูหลายประการ รายงานวิจัยฉบับนี้เปนการ
รวบรวมและศึกษาจัดหมวดหมูของปจจัยท่ีถูกใชพิจารณาเลือกท่ีตั้งศูนยกระจายสินคา จากเอกสารงานวิจัย
ตางๆ เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกท่ีตั้งศูนยกระจายสินคาระดับภูมิภาค และนํามาวิเคราะหจัดลําดับ
โครงสรางของปจจัยตามหลักการของ กระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น ซึ่งผลจากงานวิจัยนี้จะนําไป
ทําการศึกษาตอโดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและวิเคราะหผลโดยใชกระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น 
Analytical Hierarchy Process (AHP)  
 
2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 ทําเลที่ตั้งของศูนยกระจายสินคา ถือเปนปจจัยสําคัญอยางย่ิงตอความสําเร็จหรือลมเหลวของการ
กระจายสินคา โดยปกติการพิจาณาทําเลศูนยกระจายสินคาจะตองคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็ว ความ
คลองตัวในการรวบรวมสินคาเขามาสูศูนย และการกระจายสินคาจากศูนยไปยังแหลงตางๆ รวมท้ัง
กฎระเบียบตางๆ ในทําเลที่ตั้งของศูนยกระจายสินคา และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีศูนยกระจายสินคาควรจะ
จัดเตรียมไว จากความสําคัญของการเลือกทําเลท่ีตั้งศูนยกระจายสินคามีนักวิจัยไดทําการศึกษาเรื่องนี้อยู
หลายๆ ทาน เชน Lu (2003) ประเมินโครงสรางจากปจจัยของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในศูนยกระจายสินคาและ
กิจกรรมการบริการท่ีเจาของสินคาเห็นวาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญมากที่สุดในไตหวัน จากการศึกษา
กิจกรรมท่ีสําคัญมากท่ีสุดมา 30 กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในศูนยกระจายสินคา และจากการศึกษาพบวากิจกรรมท่ี
เจาของสินคาเห็นวามีความสําคัญมากท่ีสุด 10 อันดับแรกคือ Cargo Safety, Cargo Tracing and Tracking, 
Inland Transportation, Customs Clearance, Electronic Transmission, Insurance Service, Financial 
Service, Import Distribution, Cargo Handling และ Export Distribution นอกจากนี้ยังไดมีการแบงกิจกรรม
การบริการของศูนยรับและกระจายสินคาท้ัง 30 กิจกรรมออกเปน 7 กลุม ซึ่งประกอบดวยกลุมบริการดาน
ตางๆ ดังนี้ Value-added Services, Support Services, Distribution Services, Information and 
Transportation Services, Cargo Related Services, Consolidation Services, และ Storage Services ซึ่ง
กลุมกิจกรรมบริการที่มีความสําคัญมากท่ีสุด คือ บริการทางดาน Information and Transportation ซึ่ง
ประกอบดวยการบริการ 4 อยาง คือ Inland Transportation, Electronic Transmission, Cargo Tracing and 
Tracking และ Electronic Commerce  ในขณะท่ี Mithun, et al. (2008) ประเมินโครงสรางจากปจจัยของ
ระบบเครือขายท่ีเหมาะสมท่ีสุดภายในศูนยกระจายสินคา ท่ีทําใหลูกคาพอใจมากท่ีสุด โดยปจจัยท่ีนํามา
ศึกษาระบบเครือขาย คือ ปจจัยของคาใชจาย และปจจัยทางการบริการใหกับลูกคา Jukka, et al. (2001) 
ประเมินโครงสรางปจจัยท่ีสนับสนุนของ logistics benchmarking ในการออกแบบขั้นตอนการขนสงใหม โดย
กลุมท่ีนํามาศึกษานี้คือ Reliability, Flexibility, Lead Time, Cost Effectiveness, Value-added และประเมิน
โครงสรางจากปจจัยของกิจกรรมที่สําคัญทางดานการบริการท่ีสงผลกระทบตอลูกคา โดยกลุมท่ีนํามาศึกษาน้ี
คือ Reliability, Flexibility และ Relationship    Jukka and Antti (1999) ประเมินโครงสรางจากปจจัยของ
กิจกรรมท่ีลูกคาตองการจากศูนยกระจายสินคาท่ีสงผลกระทบตอผูปฏิบัติงานในศูนยกระจายสินคา โดยปจจัย
ของกิจกรรมท่ีกระทบคือ Reliability, Flexibility และ Customer’s Logistics Cost  
 มีงานวิจัยมากมายที่นําหลักการของ Analytical Hierarchy Process (AHP) มาประยุกตใชการ
วิเคราะหการเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน, การกระจายสินคา เชน Fariborz and Jonathan (1992) แสดงถึงวิธีการ
แกปญหาท่ีมีลักษณะหลายหลักเกณฑ (Multi-criteria) ในการวางผังโรงงาน โดยจะนํา AHP ไปใชในการ
ตัดสินใจปรับจัดตําแหนงของแผนกงานโดยพิจารณาปจจัยสําคัญตาง ๆ ท่ีตองสงผลใหแผนกงานจําเปน
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 จะตองอยูใกลกัน ซึ่งจากการนําไปประยุกตใชพบวาผลลัพธของการจัดวางผังโรงงานที่ไดออกมานั้นแตกตาง
จากการวางผังโรงงานแบบเดิม Mongkornkarn (1997) ไดทําการวิเคราะหตัดสินใจเลือกสถานท่ีตั้งโรงงาน
ไฟฟาแหงใหม โดยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกระบวนการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ และ
นอกจากนั้น Masood (1999) กลาวถึงการเลือกสถานท่ีตั้งโรงงานผลิตปโตรเคมีภัณฑ โดยไดนํา AHP และ 
Goal Programming มาเปนเคร่ืองมือในการตัดสินใจ โดยจะแบงเนื้อหาออกเปน 2 สวน โดยสวนแรกจะใช 
AHP มาเปนเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน และในสวนที่สองจะใช AHP และ Goal 
Programming เปนเคร่ืองมือในการตัดสินใจ และ Athakorn (2004) ไดสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจโดย
ประยุกตใชเทคนิคของ AHP และแบบจําลองปญหาการขนสง และการวิเคราะหเงินลงทุน มาชวยในการ
แกปญหาการเลือกทําเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคา โดยทําการเปรียบเทียบทําเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคาชานเมือง
กรุงเทพมหานคร 2 แหง ภายใตขอกําหนดกฎหมายการขนสงรถบรรทุกซึ่งระบบการตัดสินใจท่ีไดสามารถ
ชวยในการตัดสินทางเลือกไดเปนอยางดี 

 
 
3. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้มี 3 ขั้นตอนใหญๆ คือ  
ขั้นตอนท่ี 1 ทําการทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับเลือกทําเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคา จากนั้นนํา
ปจจัยตางๆ ท่ีนักวิจัยตางๆ พิจารณามาจัดหมวดหมู และสรางเปนโครงสรางของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
สําหรับการเลือกการจัดต้ังศูนยกระจายสินคาระดับภูมิภาคตามหลักการของ AHP  
     ขอมูลท่ีไดจากขั้นตอนนี้จะเปนขอมูลทุติยภูมิ คือ เปนขอมูลท่ัไดจากเอกสารงานวิจัย เอกสาร
ตีพิมพตามส่ือตางๆ เชน หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต เปนตน 
 
ขั้นตอนท่ี 2 จะเปนการวิเคราะหโดยใช เทคนิค Analytic Hierarchy Process (AHP) และในสวนการวิเคราะห
ผลการวิจัยจะใชโปรแกรม Expert Choice มาใชในการวิเคราะห โดยขอมูลปจจัยในการจัดต้ังศูนยกระจาย   
 
ขั้นตอนท่ี 3 ผูวิจัยจะทําการมทดสอบโมเดลที่ไดกับทางเลือกอยางนอย 3 ทางเลือกในการจัดตั้งศูนยกระจาย
สินคา โดยจะนําทําเลที่ตั้งในประเทศตางๆ แถบอาเซียน มาพิจารณาคัดเลือก ดวยการวิเคราะหสภาวะ
แวดลอมใหเหลือเพียง 3 ทางเลือก จากนั้นนําโมเดลท่ีไดจากขั้นตอนท่ี 2 มาทดสอบ 

สําหรับในผลการวิจัยฉบับนี้จะเปนการสรุปผลในขั้นตอนท่ี 1 เทานั้น 
  

 
4. ผลการศึกษา 
 
 จากผลการศึกษาโครงสรางลําดับชั้นของปญหากระบวนการตัดสินใจ สําหรับการจัดต้ังศูนยกระจายสินคา 
โดยการนําขอมูลเชิงคุณภาพจากงานวิจัยจากตางประเทศมารวมพิจารณา โดยใช Affinity Diagram ในการจัด
กลุมและสรางหลักเกณฑการตัดสินใจตามวิธี AHP และนําขอมูลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับศูนยกระจาย
สินคามาเพ่ือพิจารณาโครงสรางดวย จากผลการศึกษาโครงสรางลําดับชั้นของปญหากระบวนการตัดสินใจ
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 ของงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยผูทําการศึกษาไดนําโครงสรางจากปจจัยตาง ๆ มารวมเปนโครงสราง
ปจจัยใหมได ดังในรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2  
 

 
 

รูปท่ี 1: โครงสรางแผนภูมิลําดับชั้นจากการรวมปจจัย 
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รูปท่ี 2: โครงสรางแผนภูมิลําดับชั้นจากการจัดกลุมโครงสรางใหม 
 

 หลังจากท่ีไดรวบรวมโครงสรางลําดับชั้นของปญหากระบวนการตัดสินใจ สําหรับการจัดต้ังศูนยกระจาย
สินคาระดับภูมิภาค โดยการจัดกลุมและสรางหลักเกณฑการตัดสินใจตามวิธี AHP แลว ส่ิงท่ีผูวิจัยตอง
ดําเนินการตอไปคือ การสรางแบบประเมินเพ่ือเปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยตางๆ ในการพิจารณาเลือก
ทําเลที่ตั้งศูนยกระจายสินคา ซึ่งตองนําแบบประเมินเปรียบเทียบนั้นไปใหผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณท่ี
เกี่ยวของกับศูนยกระจายสินคาเปนผูประเมินเปรียบเทียบใหระดับคะแนนเพ่ือนําไปสูลําดับความสําคัญของ
ปจจัยตอไป  
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