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แบบจำลองกำหนดการเชิงเสนจำนวนเต็มแบบผสมสำหรับการเลือกทำเลท่ีตั้งของ 
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บทคัดยอ  
การเลือกทำเลที่ตั้งเปนปญหาที่มีการอภิปรายกันอยางกวางขวางในการขนสงและโลจิสติกส อีกทั้งยังมีการ

กลาวถึง การเลือกทำเลที่ตั้งเฉพาะสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ไดแก คลังสินคา ศูนยกระจายสินคา ศูนยการขนสง 
และอื่น ๆ ในการศึกษานี้ คณะนักวิจัยไดพัฒนาแบบจำลองกำหนดการเชิงเสนจำนวนเต็มแบบผสม (Mixed Integer 
Linear Programing: MILP) เพื่อแกปญหาการเลือกทำเลที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการที่มีอยูเดิมของ
บริษัทกรณีศึกษาบนเสนทาง R9 โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อทำใหตนทุนรวมทั้งหมดต่ำที่สุด ซึ่งประกอบดวย ตนทุน
การจัดตั ้งศูนยกระจายสินคาและตนทุนการขนสงสินคา แบบจำลองนี้ถูกแกปญหาโดยการใชขอมูลของบริษัท 
โลจิสติกสแหงหนึ่งเปนกรณีศึกษา ผลลัพธที่ไดจากการคำนวณแสดงใหเห็นวา มีศูนยกระจายสินคา 2 แหง ไดแก ศูนย
พิษณุโลก และศูนยขอนแกน ถูกเลือกใหเปนศูนยกระจายสินคาเพื่อจัดสงสินคาไปยังประเทศเพื่อนบาน ไดแก 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีตนทุนรวมทั้งหมดต่ำที่สุด คือ 
961,759 บาท 
คำสำคัญ: ศูนยกระจายสินคา, การเลือกทำเลท่ีตั้ง, แบบจำลองกำหนดการจำนวนเต็มแบบผสม  

 

Abstract  
Location selection problem is a widely discussed topic in transportation and logistics and 

refer to specific locations of such facilities as: warehouses, distribution centers, transportation hubs 
and many others. In this study, the researchers develop a mixed integer linear programing (MILP) to 
solve the location selection problem of existing distribution centers and service centers which located 
on route number 9 (R9) area of the case study company. The objective of the problem is to minimise 
total costs including fixed cost of each center and transportation cost. The model is solved using the 
data of case study in the logistics company. Computational results are reported 2 centers are selected 
(Phitsanulok and Konkaen center) for shipping goods to Myanmar and Laos and minimise total cost 
is 961,759 baht. 
Keywords: Distribution center, Location selection, Mixed integer programming model (MIP) 
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ความสำคัญและที่มาของปญหาการวิจัย  

ประเทศไทยมีอาณาเขตติดตอกับพรมแดนประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐแหงสหภาพ 
เมียนมา (เมียนมา) ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทางทิศเหนือ
และทิศตะวันออก ประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันออก และประเทศมาเลเซีย ทางทิศใต โดยมีจุดผานแดนถาวรติดกับ
ประเทศเพื่อนบานรวมทั้งสิ้น 36 แหง ซึ่งสามารถแบงเปนจุดผานแดนถาวรระหวางประเทศไทยกับเมียนมา 6 แหง 
ประเทศไทยกับ สปป.ลาว 15 แหง ประเทศไทยกับกัมพูชา 6 แหง และประเทศไทยกับมาเลเซีย 9 แหง (หนังสือพิมพ
ฐานเศรษฐกิจ (AEC World). 2556)  

เสนทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) หรือเสนทาง
หมายเลข 9 (R9) เปนเสนทางถนนที่เชื่อมโยงประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน โดยเสนทางเริ่มตนจากเมืองทาดานัง
ของเวียดนาม ผานเมืองเว และเมืองลาวบาว ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษของเวียดนาม ติดกับชายแดน สปป.ลาว 
จากนั้นผานเขาแขวงสะหวันนะเขตใน สปป.ลาว และเขาสูไทยผานสะพานมิตรภาพแหงที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะ
เขต) ท่ีจังหวัดมุกดาหาร ผานจังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน เพชรบูรณ พิษณุโลก ไปจนถึงอำเภอแมสอด จังหวัดตาก และ
เขาสูประเทศเมียนมาผานอาวเมาะตะมะท่ีเมืองเมาะลำไย หรือมะละแหมง (Mawlamyine) เปนการเชื่อมจากทะเลจีน
ใตไปสูมหาสมุทรอินเดีย (สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดตาก. (2557) และ Positionning. (2551)) แสดงดังรูปท่ี 1  

 

 

รูปที่ 1 แผนท่ีเสนทางหมายเลข 9 (R9) 

 

 สำหรับบริษัทกรณีศึกษา เปนบริษัทโลจิสติกสที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดสงสินคาทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ มีความรวมมือกับบริษัทโลจิสติกสอื่น ๆ ทั่วโลกเพื่อจัดสงสินคาไปยังประเทศปลายทางตาง ๆ ดวย
ความสะดวกและรวดเร็ว สำหรับรูปแบบการดำเนินการจัดสงสินคาของบริษัทกรณีศึกษา คือ ลูกคาที่ตองการจัดสง
สินคาสามารถนำสินคามาฝากสงตามศูนยใหบริการท่ีตั้งอยูตามจังหวัดตาง ๆ ท่ัวประเทศ หลังจากนั้นศูนยใหบริการจะ
ดำเนินการรวบรวมสินคาสงไปยังศูนยกระจายสินคา ซึ่งตั้งอยูใน 17 จังหวัดทั่วประเทศ มีอยูทั้งสิ้น 19 แหง เพ่ือ
ดำเนินการจัดสงสินคาที่มีปลายทางภายในประเทศ สำหรับสินคาที่มีปลายทางไปยังตางประเทศ แตละศูนยกระจาย
สินคาจะดำเนินการขนสง รวบรวมและคัดแยก ณ ศูนยกระจายสินคาสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการเพียงแหงเดียว
เทานั้น แสดงดังรูปท่ี 2 และดำเนินการจัดสงไปยังประเทศปลายทางโดยเครื่องบินพาณิชยเทานั้น ซ่ึงขอดีของการขนสง
ทางอากาศ คือ ใชเวลาในการขนสงนอย แตมีคาใชจายในการดำเนินงานคอนขางสูง  
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 เมื่อพิจารณาถึงความไดเปรียบทางภูมิศาสตรของประเทศไทยซึ่งตั้งอยูศูนยกลางของภูมิภาคอาเซียน อีกท้ัง

ยังมีระบบโครงขายทางถนนที่ครอบคลุมทั่วประเทศและสามารถเชื่อมตอไปยังประเทศเพื่อนบานไดอยางสะดวก
รวดเร็วผานจุดผานแดนถาวรตาง ๆ ทำใหการขนสงสินคาจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบานดวยรูปแบบการ
ขนสงทางบกสามารถทำไดโดยงาย เกิดความไดเปรียบทั้งเรื่องความคุมคาและตนทุนที่ถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ขนสงทางอากาศโดยเครื่องบินพาณิชย อีกทั้งบริษัทกรณีศึกษาไดมีศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการที่ตั้งอยูตาม
จังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศและสามารถพัฒนาใหกลายเปนศูนยกระจายสินคาเพื่อดำเนินการจัดสงสินคาไปยังประเทศ
เพื่อนบานได จากที่มาและความสำคัญขางตน งานวิจัยนี้จึงมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตรเพื่อทำ
การตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั ้งของศูนยกระจายสินคาและจัดเสนทางการขนสง เพื่อรองรับตอการขนสงสินคาไปยัง
ประเทศเพ่ือนบาน ไดแก เมียนมาและ สปป.ลาว บนเสนทางหมายเลข 9 (R9) เพ่ือใหตนทุนรวมท้ังหมดต่ำท่ีสุด 
 

 

รูปที่ 2 ตำแหนงท่ีตั้งของศูนยกระจายสินคาของบริษัทกรณีศึกษา 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มแบบผสม (Mixed Integer Linear 

Programming: MILP) เพื่อเลือกทำเลที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการที่มีอยูเดิมของบริษัทกรณีศึกษา
บนเสนทาง R9 ใหเปนศูนยกระจายสินคาสำหรับการจัดสงสินคาระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก 
เมียนมา และสปป.ลาว และเพื่อใหตนทุนรวมทั้งหมดต่ำที่สุด ประกอบดวย ตนทุนในการตั้งศูนยกระจายสินคาและ
ตนทุนในการขนสงสินคา 
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ทบทวนวรรณกรรม  

ปญหาการเลือกทำเลที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาสามารถถูกพิจารณาใหเปนหนึง่ในปญหาการเลือกทำเลท่ีต้ัง
ของสิ่งอำนวยความสะดวกได (Facility Location Problem: FLP) (Li S., Wei Z. and Huang A. (2018)) ซึ่งถือได
วาเปนปญหาท่ีไดรับความสนใจจากนักวิจัยทั่วไปอยางมาก สำหรับการแกปญหา FLP นี้สามารถประยุกตใชวิธีการใน
การแกปญหาไดอยางหลากหลาย จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถจำแนกวิธีการในการแกปญหา FLP ออกไดเปน 
2 กลุมหลัก ไดแก วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) และวิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Method) (Hua 
X., Hu X. and Yuan W. (2016)) ยกตัวอยางงานวิจัย ไดแก การประยุกตใชวิธีวิเคราะหจุดศูนยกลางแรงโนมถวง 
(Center of Gravity) เพ่ือแกปญหาการเลือกทำเลท่ีตั้ง (อุทัย มิตรชวยรอด, พงศ หรดาล และสมเดช เฉยไสย. (2554); 
ยุพิน วงษวิลาศ. (2557); พริดา วิภูภิญโญ. (2562); กุลบัณฑิต แสงดี, สุภาวดี สายสนิท และปยรัตน แตเจริญ. (2559)) 
การประยุกตใชวิธีการเชิงลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) (ณภัทร ศรีนวล และคณะ. (2559); วรพจน 
พันธุคง, ธรินี มณีศรี และชวลิต มณีศรี. (2559); ธนวัฒน เมธีธัญญรัตน. (2558)) การประยุกตใชวิธีการฮิวริสติกส  
(เฉลิมชาติ ธีระวิริยะ และคณะ. (2563); อนุรักษ ชัยวิเชียร และ ระพีพันธ ปตาคะโส. (2558)) การประยุกตใช
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศรวมกับและการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อวางแผนการเลือกทำเลที่ตั้งหมูบานจัดสรรของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย (รุงอาทิตย บูชาอินทร และกฤช จรินโท. (2561)) และการประยุกตใชแบบจำลองกำหนดการทาง
คณิตศาสตร (Mathematical Programming Model) เชน งานวิจัยของ ปรางประเสริฐ นอยสังข และชุมพล มณฑา
ทิพยก ุล (2560) ไดทำการสรางแบบจำลองกำหนดการเช ิงเสนจำนวนเต็มแบบผสม (Mixed Integer Linear 
Programming: MILP) และใชวิธีการโปรแกรมเปาหมาย (Goal Programming) เพ่ือคำนวณหาทำเลท่ีต้ังศูนยกระจาย
สินคาภูมิภาคที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแตละวัตถุประสงค งานวิจัยของ วลัยลักษณ อัตธีรวงศ และ สิวนีย ปงลังกา 
(2563) นำเสนอแบบจำลองทางคณิตศาสตรเพื่อหาตำแหนงที่ตั้งของคลังสินคาและศูนยกระจายสินคาที่เหมาะสม
เพื่อใหเกิดตนทุนการขนสงโดยรวมต่ำที่สุด และงานวิจัยของ Li S., Wei Z. และ Huang A. (2018) ไดทำการสราง
แบบจำลอง MILP เพื่อทำการเลือกตำแหนงที ่ตั ้งที่เหมาะสมของศูนยกระจายสินคาเพื่อใหการกระจายสินคานั้น
สามารถทำไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยคำนึงถึงตนทุนรวมทั้งหมด ไมวาจะเปนตนทุนดาน
เศรษฐศาสตร ตนทุนดานสิ่งแวดลอม และตนทุนดานเศรษฐกิจและสังคม 

สำหรับงานวิจัยนี ้ ไดเสนอการประยุกตใชแบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร เพื ่อนำมาใชในการ
แกปญหาการเลือกทำเลที่ตั ้งของศูนยกระจายสินคา เนื่องจากวิธีการนี้เปนวิธีการหาคาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด 
(Optimisation methods) ในกลุ มของวิธีแบบแมนตรง (Exact methods) ซึ ่งเปนวิธีการในการหาคำตอบหรือ
แกปญหาที่มีประสิทธิภาพ สามารถรับประกันไดวาคำตอบที่ไดรับนั้นเปนคำตอบที่ดีที่สุด (Optimal solution) การ
ประยุกตใชวิธีการในกลุมนี้เพื่อแกปญหาการหาคาที่เหมาะสมที่สุดเชิงการจัดการ (Combinatorial Optimisation: 
CO) (Talbi, E.G.. (2009)) 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 
  คำอธิบายปญหา 

บริษัทกรณีศึกษา เปนบริษัทโลจิสติกสที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดสงสินคาทั้งภายในและระหวางประเทศ 
มีศูนยกระจายสินคาที่รองรับการขนสงสินคาภายในประเทศตั้งอยูใน 17 จังหวัดทั่วประเทศไทย มีศูนยกระจายสินคา
ทั้งสิ้น 19 แหง แตยังไมมีการจัดตั้งศูนยกระจายสินคา สำหรับการสงสินคาไปยังประเทศเพื่อนบานดวยรูปแบบการ
ขนสงทางบกโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการที่มีอยูของบริษัทกรณีศึกษาที่ตั้งอยูบน
เสนทาง R9 พบวา มีอยูท้ังหมด 4 แหง แบงออกเปนศูนยกระจายสินคา 2 แหง ไดแก ศูนยจังหวัดพิษณุโลกและศูนย 
 



 

ภาคบรรยาย 

 
 

 

621 

 
จังหวัดขอนแกน และศูนยใหบริการ 2 แหง ไดแก ศูนยจังหวัดตากและศูนยจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งศูนยกระจายสินคา 
(ศูนยจังหวัดพิษณุโลกและศูนยจังหวัดขอนแกน) สามารถถูกจัดต้ังใหเปนศูนยเพ่ือจัดสงสินคาไปยังประเทศเมียนมา 
และ สปป.ลาว ไดเลย โดยไมตองเสียคาใชจายในการพัฒนาปรับปรุงศูนย แตสำหรับศูนยใหบริการ (ศูนยจังหวัดตาก
และศูนยจังหวัดมุกดาหาร) หากจะพัฒนาใหเปนศูนยกระจายสินคาเพื่อจัดสงสินคาไปยังประเทศเมียนมาและ สปป.
ลาว จำเปนตองมีคาใชจายในการพัฒนาและปรับปรุงศูนย ซึ่งแผนภาพการกระจายสินคาจากแตละศูนยฯที่อยูบน
เสนทาง R9 ไปยังศูนยใหบริการที่อยูตามจังหวัดของประเทศไทยที่มีจุดผานแดนถาวรติดกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก 
เมียนมา และ สปป.ลาว แสดงดังรูปที่ 3 ประกอบดวย ศูนยจังหวัดเชียงราย ระนอง ตาก พะเยา นาน อุตรดิตถ เลย 
หนองคาย มุกดาหาร บึงกาฬ นครพนม และอุบลราชธาน ี

สำหรับงานวิจัยนี้ไดเสนอแบบจำลอง MILP เพื่อดำเนินการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งของศูนยกระจายสินคา
และศูนยใหบริการท่ีมีอยูเดิมของบริษัทกรณีศึกษาบนเสนทาง R9 เพ่ือใหเปนศูนยกระจายสินคาสำหรับการจัดสงสินคา
ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื ่อนบาน ไดแก เมียนมาและ สปป.ลาว เพื ่อใหตนทุนรวมทั ้งหมดต่ำที ่สุด 
ประกอบดวย ตนทุนในการตั้งศูนยกระจายสินคาและตนทุนในการขนสงสินคา 

 

 

รูปที่ 3 เสนทางการกระจายสินคาของบริษัทกรณีศึกษาท่ีเปนไปได 
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 การพัฒนาแบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร 
  คณะนักวิจ ัยไดพ ัฒนาแบบจำลองกำหนดการเช ิงเส นจำนวนเต็มแบบผสม (mixed integer linear 
programing: MILP) เพื่อแกปญหาการเลือกทำเลที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการที่มีอยูเดิมของบริษัท
กรณีศึกษาบนเสนทาง R9 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ขอสมมติ (Assumptions) 

ขอสมมติสำหรับการพัฒนาแบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร เพื่อการเลือกตำแหนงทำเลที่ตั้งของศนูย

กระจายสินคาและศูนยใหบริการที่มีอยูของบริษัทกรณีศึกษาที่ตั้งอยูบนเสนทาง R9 เพื่อจัดตั้งใหเปนศูนยกระจาย

สินคาสำหรับการสงสินคาไปยังประเทศเพ่ือนบาน มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การขนสงสินคาของบริษัทกรณีศึกษาสามารถขนสงไดเต็มตามความจุของรถบรรทุก จำนวน 5,000 ชิ้นตอ

การขนสงในแตละรอบ   

2) การขนสงสินคาของบริษัทกรณีศึกษาดำเนินการดวยรถบรรทุกสี่ลอ เครื่องยนตดีเซลเทานั้น 

3) ปริมาณความตองการในการขนสงสินคาของบริษัทกรณีศึกษาสามารถรูลวงหนาไดและมีปริมาณท่ีแนนอน 

  ดัชนี (Indices) 

i  คือ หมายเลขของศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการท่ีมีอยูของบริษัทกรณีศึกษา ท่ีต้ังอยูบนเสนทาง 

R9 โดยท่ี i 1, 2 , ,n=    {1=ศูนยพิษณุโลก  2=ศูนยขอนแกน   

                                          3=ศูนยตาก         4=ศูนยมุกดาหาร} 
j  คือ หมายเลขของจังหวัดท่ีมีศูนยใหบริการของบริษัทกรณีศึกษา ท่ีเปนจังหวัดชายแดนของประเทศไทย 

ท่ีมีจุดผานแดนถาวร โดยท่ี j 1, 2 , ,h,h 1,h 2 , ,b= + +   

l  คือ หมายเลขของประเทศเพ่ือนบาน โดยท่ี l 1, 2=   {1=เมียนมา  2=สปป.ลาว}                                         
   
  ตัวแปรทราบคา (Parameters) 

n  คือ จำนวนจังหวัดที่ตั ้งอยู บนเสนทาง R9 ที่มีศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการของบริษัท

กรณีศึกษา (จังหวัด) 

h  คือ จำนวนจังหวัดที่มีศูนยใหบริการติดชายแดนของประเทศไทย และเมียนมา โดยที่ h 1,2 ,3=   

{1=เชียงราย  2=ระนอง  3=ตาก} (จังหวัด) 

b  คือ จำนวนจังหวัดท้ังหมดท่ีมีศูนยใหบริการติดชายแดนของประเทศไทย เมียนมา และสปป.ลาว ท่ีมีจุด

ผานแดนถาวร (จังหวัด) 

Wl
 คือ คาถวงน้ำหนักของปริมาณสินคาท่ีถูกจัดสงไปยังประเทศเพ่ือนบาน 

fi
 คือ ตนทุนในการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาสำหรับการสงสินคาไปยังประเทศเพื่อนบานของบริษัท

กรณีศึกษาท่ีต้ังอยูบนเสนทาง R9 ของศูนยท่ี i  (บาท) 

Cij
 คือ ตนทุนการขนสงสินคาจากศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการที่มีอยูของบริษัทกรณีศึกษาท่ี

ตั้งอยูบนเสนทาง R9 ของศูนยท่ี i  ไปยังศูนยใหบริการของบริษัทกรณีศึกษา ที่เปนจังหวัด
ชายแดนของประเทศไทย ท่ีมีจุดผานแดนถาวรท่ี j  (บาท) 
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Sij
 คือ ระยะทางในการขนสงสินคาจากศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการท่ีมีอยูของบริษัทกรณีศึกษาท่ี

ตั ้งอยู บนเสนทาง R9 ของศูนยท่ี i  ไปยังศูนยใหบริการของบริษัทกรณีศึกษา ที่เปนจังหวัด

ชายแดนของประเทศไทย ท่ีมีจุดผานแดนถาวรท่ี j  (กิโลเมตร) 

TC  คือ ตนทุนในการขนสงสินคา (บาท/กิโลเมตร) 

TX  คือ ปริมาณการขนสงสินคาสูงสุดตอรอบ (รอบ/ชิ้น)  

 

CPi
 คือ ความสามารถสูงสุดในการรองรับปริมาณสินคาของศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการท่ีมีอยูของ

บริษัทกรณีศึกษาท่ีตั้งอยูบนเสนทาง R9 ของศูนยท่ี i (ชิ้น) 

D j
 คือ ปริมาณสินคาของศูนยใหบริการของบริษัทกรณีศึกษา ที่เปนจังหวัดชายแดนของประเทศไทย ที่มี

จุดผานแดนถาวรท่ี j  ท่ีตองการจัดสงไปยังประเทศเพ่ือนบาน (เมียนมาและสปป.ลาว) 

 
  ตัวแปรการตัดสินใจ (Decision Variables) 








=

0

1

iY  
ถาถูกเลือกใหจัดตั้งเปนศูนยกระจายสินคา เพ่ือสงสินคาไปยังประเทศเพ่ือนบาน 
 

อ่ืนๆ 

Xij  คือ ปริมาณสินคาที่ถูกจัดสงจากศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการที่มีอยูของบริษัทกรณีศึกษา 

ที่ตั้งอยูบนเสนทาง R9 ของศูนยท่ี i  ไปยังศูนยใหบริการของบริษัทกรณีศึกษา ที่เปนจังหวัด

ชายแดนของประเทศไทย ท่ีมีจุดผานแดนถาวรท่ี j   (ชิ้น) 

โดยมีรูปแบบของแบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร ดังตอไปนี้ 
 

n h n b n
fMinimise C X C X Yij ij ij ij ii

i 1 j 1 i 1 j h 1 i 1
+ +∑ ∑ ∑ ∑ ∑

= = = = + =
           

(1) 
 
เงื่อนไขขอบังคับ: 

                TXX Di    j j  ; j= ∀            

(2) 

n
( TX )X W CP Yij l i i

i
    j ,

1
 ; l≤ ∑

=
∀                             

(3)                                   
                TC SC     i ;j i , jj i= ⋅ ∀                           

(4) 
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  and integer          ;0X i jj i ,≥ ∀                          

(5) 
 

{ }0 ,1                       iY i   ;∈ ∀                          

(6)      
 สมการที่ (1) แสดงฟงกชันวัตถุประสงค คือ การทำใหตนทุนรวมทั้งหมดต่ำที่สุด ประกอบดวย ตนทุนในการ

จัดต้ังศูนยกระจายสินคาและตนทุนในการขนสงสินคา สมการท่ี (2) แสดงปริมาณสินคาตอรอบการขนสงท่ีถูกจัดสง 

 

จากศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการที่มีอยูของบริษัทกรณีศึกษา ที่ตั้งอยูบนเสนทาง R9 ของศูนยท่ี i  ไปยังศูนย

ใหบริการของบริษัทกรณีศึกษา ที่เปนจังหวัดชายแดนของประเทศไทย ที่มีจุดผานแดนถาวรท่ี  j อสมการที่ (3) แสดง

ปริมาณสินคาท่ีถูกจัดสงไปยังประเทศเพื่อนบานทั้งเมียนมาและ สปป.ลาว โดยมีการถวงน้ำหนัก จะตองไมเกิน

ความสามารถสูงสุดในการรองรับปริมาณสินคาของศูนยท่ี i สมการที่ (4) แสดงตนทุนการขนสงสินคาจากศูนยท่ี i  ไป

ยังศูนยใหบริการของบริษัทกรณีศึกษา ที่เปนจังหวัดชายแดนของประเทศไทย ที่มีจุดผานแดนถาวรท่ี  j จะเทากับ

ตนทุนรวมในการขนสงสินคาโดยคิดตามระยะทาง ขอจำกัดท่ี (5) แสดงการกำหนดตัวแปรตองมากกวาหรือเทากับศูนย 

และเปนจำนวนเต็ม และขอจำกัดท่ี (6) แสดงการกำหนดคุณสมบัติของตัวแปรตัดสินใจ 

  ตัวแปรทราบคาที่ใชสำหรับทดสอบแบบจำลอง  

ขอมูลที่ใชสำหรับทดสอบแบบจำลองสถานการณ ประกอบดวย ระยะทางในการขนสงสินคาจากศูนย

กระจายสินคาและศูนยใหบริการที่มีอยูของบริษัทกรณีศึกษาที่ตั้งอยูบนเสนทาง R9 ไปยังศูนยใหบริการของบริษัท

กรณีศึกษา ที่เปนจังหวัดชายแดนของประเทศไทยซึ่งมีจุดผานแดนถาวรติดกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก เมียนมา และ 

สปป.ลาว แสดงดังตารางที่ 1 คาถวงน้ำหนักของปริมาณการขนสงสินคา ไปยังประเทศเพื่อนบานทั้งเมียนมา และ 

สปป.ลาว มีคาเทากับ 0.5 สำหรับการคำนวณหาตนทุนการขนสงสินคาดวยรถบรรทุกสี่ลอ กรณีรถใชน้ำมันดีเซล 

สามารถแสดงโครงสรางตนทุน ดังตารางที่ 2 เมื่อนำผลคูณของระยะทางในการขนสงสินคากับโครงสรางตนทุนการ

ขนสงมาคำนวณ จะทำใหทราบถึงตนทุนการขนสงสินคาจากศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการที่มีอยูของบริษัท

กรณีศึกษาท่ีต้ังอยูบนเสนทาง R9 ไปยังศูนยใหบริการของบริษัทกรณีศึกษา ท่ีเปนจังหวัดชายแดนของประเทศไทยซ่ึงมี

จุดผานแดนถาวรติดกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก เมียนมา และ สปป.ลาว แสดงดังตารางที่ 3 สวนขอมูลดานปริมาณ

สินคาของศูนยใหบริการ ที่ตองการจัดสงไปยังประเทศเพื่อนบาน ไดแก เมียนมา และ สปป.ลาว แสดงดังตารางที่ 4 

และขอมูลดานตนทุนในการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาและปริมาณความสามารถสูงสุดในการรองรับปริมาณสินคาของ

ศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการท่ีมีอยูของบริษัทกรณีศึกษาท่ีต้ังอยูบนเสนทาง R9 แสดงดังตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 1 ระยะทาง ( S ij ) (หนวย : กิโลเมตร) 

ศูนยกระจายสินคาและศูนย

ใหบริการท่ีมีอยูของบริษัท

กรณีศึกษา ( i ) 

ระยะทาง  ( S ij ) 

เชียงราย ระนอง … อุบลราชธานี 

พิษณุโลก 413 945 … 601 

ขอนแกน 732 1017 … 282 

ตาก 398 994 … 739 

มุกดาหาร 975 1210 … 320 

 

ตารางที่ 2 โครงสรางตนทุนคาขนสงตอกิโลเมตร (TC ) (หนวย : บาท/กิโลเมตร) 

รายการ ตนทุนคาขนสงของรถบรรทุก 

คารถและเครื่องมือ  0.88 

คาทะเบียน  0.02 

คาตรวจสภาพรถ  0.01 

คาประกันภัย                                0.22 

คาพนักงานขับรถและผูชวย 3.41 

คาเชื้อเพลิง 2.33 

คายาง 0.14 

คาน้ำมันหลอลื่น 0.15 

คาซอมบำรุงรักษา 0.49 

คาผานดานขามแดน  0.07 

คาใชจายไมมีใบเสร็จ                                 0.1 

คาใชจายสำนักงาน  0.41 

ตนทุนการขนสงรวม (TC ) 

(หนวย : บาท/กิโลเมตร) 
 8.23 

ที่มา : กรมการขนสงทางบก (2559).  
 

ตารางที่ 3 ตนทุนการขนสงสินคา ( C ij ) (หนวย : บาท) 

ศูนยกระจายสินคาและศูนย

ใหบริการที่มีอยูของบริษัท

กรณีศึกษา ( i ) 

ตนทุนการขนสงสินคา  ( C ij ) 

เชียงราย ระนอง … อุบลราชธานี 

พิษณุโลก 3,399 7,777 … 4,946 

ขอนแกน 6,024 8,370 … 2,321 

ตาก 3,276 8,181 … 6,082 

มุกดาหาร 8,024 9,958 … 2,634 
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ตารางที่ 4 ขอมูลปริมาณสินคาของศูนยใหบริการ ท่ีตองการจัดสงไปยังประเทศเพ่ือนบาน ( D j ) (หนวย : ชิ้น) 

จังหวัดที่มีศูนยใหบริการของบริษัทกรณีศึกษา ที่เปน
จังหวัดชายแดนของประเทศไทย ที่มีจุดผานแดนถาวร ( j ) 

(หนวย : จังหวัด) 

ปริมาณสินคาของศูนยใหบริการ ที่ตองการ
จัดสงไปยังประเทศเพ่ือนบาน ( D j ) 

 (หนวย : ชิ้น)  
เชียงราย 320,000 

ระนอง 120,000 

⋮ ⋮ 
อุบลราชธาน ี 400,000 

ที่มา : ขอมูลจากบริษัทกรณีศึกษา 
 

ตารางที่ 5 ตนทุนในการจัดตั้งศูนยกระจายสินคา  ( f i )  และความสามารถสูงสุดในการรองรับปริมาณสินคา  ( CPi ) 

ศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการที่
มีอยูของบริษัทกรณีศึกษา ( i ) 

(หนวย : จังหวัด) 

ตนทุนในการจัดต้ังศูนย

กระจายสินคา ( f i ) 

(หนวย : บาท) 

ความสามารถสูงสุดในการรองรับปริมาณสินคาของ
ศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการที่มีอยูของ
บริษัทกรณีศึกษาที่ต้ังอยูบนเสนทาง R9 ( CPi ) 

(หนวย : ชิ้น) 
พิษณุโลก 0 4,000,000 

ขอนแกน 0 5,500,000 

ตาก 1,000,000 1,420,000 

แมสอด 1,200,000 1,850,000 

ที่มา : ขอมูลจากบริษัทกรณีศึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย 

การแสดงผลลัพธที่ไดจากการคำนวณของโปรแกรม Microsoft Excel Solver ซึ่งใชเปนเครื่องมือสำหรับหา
คำตอบของแบบจำลองกำหนดการทางคณิตศาสตร ท่ีประมวลผลบนคอมพิวเตอรพกพาซึ่งมีหนวยประมวลผลกลาง 
(CPU) Intel(R) Core(TM) i5-8300H CPU@ 2.30GHz และมีหนวยความจำหลัก (RAM) 16.0 GB (15.8 GB usable) 
หนวยความจำสำรอง (Hard disk) 1024 GB HDD บนระบบปฏิบัติการ (OS) Microsoft Windows 10 Home 64-
bit Operating system  

ผลลัพธที่ไดจากแบบจำลอง MILP สามารถคนหาคำตอบตนทุนรวมของการจัดตั้งศูนยกระจายสินคาและ
ตนทุนในการขนสงสินคา พบวา มีผลรวมของตนทุนต่ำที่สุดเทากับ 961,759 บาท และไดผลลัพธเลือกใหศูนยกระจาย
สินคาจังหวัดพิษณุโลก และศูนยกระจายสินคาจังหวัดขอนแกน เปนท่ีตั้งศูนยกระจายสินคาเพื่อรองรับตอการขนสง
สินคาดวยรูปแบบการขนสงทางบก ไปยังประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว โดยท่ีศูนยพิษณุโลก มีปริมาณสินคาที่ตอง
ถูกจัดสงไปยังประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว ทั้งหมด 705,000 ชิ้น แบงออกเปน สินคาจำนวน 590,000 ชิ้น จัดสง
สินคาไปยังศูนยใหบริการของบริษัทกรณีศึกษา ที่เปนจังหวัดชายแดนของประเทศไทยซึ่งมีจุดผานแดนถาวรติดกับ
เมียนมา ไดแก จังหวัดเชียงราย ระนอง และตาก และสินคาอีก 115,000 ชิ้น จัดสงสินคาไปยังศูนยใหบริการของบริษัท
กรณีศึกษา ที่เปนจังหวัดชายแดนของประเทศไทยซึ่งมีจุดผานแดนถาวรติดกับ สปป.ลาว ไดแก จังหวัดพะเยา นาน 
และอุตรดิตถ สวนศูนยขอนแกน มีปริมาณสินคาที่ตองถูกจัดสงทั้งหมด 1,050,000 ชิ้น ไปยังศูนยใหบริการของบริษัท
กรณีศึกษา ท่ีเปนจังหวัดชายแดนของประเทศไทยซ่ึงมีจุดผานแดนถาวรติดกับ สปป.ลาว ไดแก จังหวัดเลย หนองคาย  



 

ภาคบรรยาย 

 
 

 

627 

 
มุกดาหาร บึงกาฬ นครพนม และอุบลราชธานี ปริมาณรอบการขนสงสินคาดวยรถบรรทุกสี่ลอ กรณีรถใชน้ำมันดีเซล 
ไปยังแตละศูนยใหบริการของบริษัทกรณีศึกษา ที่เปนจังหวัดชายแดนของประเทศไทย มีจำนวนรอบที่แตกตางกัน มี
รายละเอียดของตนทุนท่ีเกิดขึ้นและปริมาณการกระจายของสินคาในแตละศูนย แสดงดังรูปท่ี 4  

 

 
 

รูปที่ 4 ผลลัพธของแบบจำลอง 
 

เมื่อทราบผลลัพธที่ไดจากแบบจำลองแลว การวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) เปนสวนท่ีสำคัญ
มาก ในการศึกษาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรทราบคาหรือพารามิเตอรของแบบจำลอง เนื่องจากคำตอบ
ที่เหมาะสมที่สุดที่ไดรับในแบบจำลองนั้น เปนคำตอบที่เกิดจากการประมาณคาพารามิเตอรบางตัว ซึ่งในความเปนจริง 
คาพารามิเตอรเหลานั้นอาจเปลี่ยนแปลงได เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตัวแปร
ทราบคา ขั้นตอนนี้ คือ การนำผลลัพธที่ไดจากการทดสอบกับปญหา เพื่อแสดงการวิเคราะหความไวของตัวแปรทราบ
คา ตนทุนการขนสงสินคาจากศูนยกระจายสินคาและศูนยใหบริการที่มีอยูของบริษัทกรณีศึกษาที่ตั้งอยูบนเสนทาง R9 
( i ) ไปยังศูนยใหบริการของบริษัทกรณีศึกษา ที่เปนจังหวัดชายแดนของประเทศไทย ที่มีจุดผานแดนถาวร ( j ) แสดง

ดังตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะหความไว โดยใชการเปลี่ยนแปลงของตนทุนการขนสงสินคา  ( C ij ) (หนวย : บาท) 

 
 
จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงตัวแปรทราบคาของตนทุนการขนสงสินคาจากศูนยกระจาย

สินคาและศูนยใหบริการที่มีอยูของบริษัทกรณีศึกษาที่ตั ้งอยูบนเสนทาง R9 ( i ) ไปยังศูนยใหบริการของบริษัท
กรณีศึกษา ที่เปนจังหวัดชายแดนของประเทศไทย ที่มีจุดผานแดนถาวร ( j ) ทำใหฟงกชันวัตถุประสงคมีคาเพิ่มข้ึน

หรือลดลง เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรทราบคานี้ พบวา เม่ือตนทุนการขนสงสินคาลดลง ผลของตนทุนโดยรวม (Min 
Total cost) มีคาลดลงดวย ในทางกลับกันหากตนทุนการขนสงสินคามีคาเพิ่มขึ้น จะสงผลใหตนทุนโดยรวม  (Min 
Total Cost) สูงขึ้นตามไปดวย 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 
งานวิจัยนี้สามารถนำผลที่ไดจากการพัฒนาแบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเต็มแบบผสม (Mixed Integer 

Linear Programming: MILP) ไปประยุกตใชในการดำเนินธุรกิจของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการเลือก
ทำเลท่ีต้ังของศูนยกระจายสินคาดวยรูปแบบการขนสงทางบก ระหวางประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน ไดแก  
 

เชียงราย (j=1) ระนอง (j=2) ตาก (j=3) พะเยา (j=4) นาน  (j=5) อุตรดิตถ (j=6) เลย (j=7) หนองคาย (j=8) มุกดาหาร (j=9) บึงกาฬ (j=10) นครพนม (j=11) อุบลราชธานี (j=12)

พิษณุโลก (i=1) 3152 7530 889 2378 2181 724 1967 3745 4378 3991 4831 4699

ขอนแกน (i=2) 5777 8123 3514 5004 4806 3350 1448 1119 1753 2749 2206 2074

ตาก (i=3) 3029 7934 313 2255 2732 1226 3103 4880 5514 5448 5967 5835

มุกดาหาร (i=4) 7777 9711 5514 7004 6814 5349 3350 2461 -181 2321 609 2387

เชียงราย (j=1) ระนอง (j=2) ตาก (j=3) พะเยา (j=4) นาน  (j=5) อุตรดิตถ (j=6) เลย (j=7) หนองคาย (j=8) มุกดาหาร (j=9) บึงกาฬ (j=10) นครพนม (j=11) อุบลราชธานี (j=12)

พิษณุโลก (i=1) 3234 7612 971 2460 2263 806 2049 3827 4460 4073 4913 4781

ขอนแกน (i=2) 5859 8205 3596 5086 4888 3432 1530 1201 1835 2831 2288 2156

ตาก (i=3) 3111 8016 395 2337 2814 1308 3185 4962 5596 5530 6049 5917

มุกดาหาร (i=4) 7859 9793 5596 7086 6896 5431 3432 2543 -99 2403 691 2469

เชียงราย (j=1) ระนอง (j=2) ตาก (j=3) พะเยา (j=4) นาน  (j=5) อุตรดิตถ (j=6) เลย (j=7) หนองคาย (j=8) มุกดาหาร (j=9) บึงกาฬ (j=10) นครพนม (j=11) อุบลราชธานี (j=12)

พิษณุโลก (i=1) 3317 7695 1054 2543 2346 889 2132 3910 4543 4156 4996 4864

ขอนแกน (i=2) 5942 8288 3679 5169 4971 3515 1613 1284 1918 2914 2371 2239

ตาก (i=3) 3194 8099 478 2420 2897 1391 3268 5045 5679 5613 6132 6000

มุกดาหาร (i=4) 7942 9876 5679 7169 6979 5514 3515 2626 -16 2486 774 2552

เชียงราย (j=1) ระนอง (j=2) ตาก (j=3) พะเยา (j=4) นาน  (j=5) อุตรดิตถ (j=6) เลย (j=7) หนองคาย (j=8) มุกดาหาร (j=9) บึงกาฬ (j=10) นครพนม (j=11) อุบลราชธานี (j=12)

พิษณุโลก (i=1) 3399 7777 1136 2625 2428 971 2214 3992 4625 4238 5078 4946

ขอนแกน (i=2) 6024 8370 3761 5251 5053 3597 1695 1366 2000 2996 2453 2321

ตาก (i=3) 3276 8181 560 2502 2979 1473 3350 5127 5761 5695 6214 6082

มุกดาหาร (i=4) 8024 9958 5761 7251 7061 5596 3597 2708 66 2568 856 2634

เชียงราย (j=1) ระนอง (j=2) ตาก (j=3) พะเยา (j=4) นาน  (j=5) อุตรดิตถ (j=6) เลย (j=7) หนองคาย (j=8) มุกดาหาร (j=9) บึงกาฬ (j=10) นครพนม (j=11) อุบลราชธานี (j=12)

พิษณุโลก (i=1) 3481 7859 1218 2707 2510 1053 2296 4074 4707 4320 5160 5028

ขอนแกน (i=2) 6106 8452 3843 5333 5135 3679 1777 1448 2082 3078 2535 2403

ตาก (i=3) 3385 8263 642 2587 3061 1555 3432 5209 5843 5777 6296 6164

มุกดาหาร (i=4) 8106 10040 5843 7333 7143 5678 3679 2790 148 2650 938 2716

เชียงราย (j=1) ระนอง (j=2) ตาก (j=3) พะเยา (j=4) นาน  (j=5) อุตรดิตถ (j=6) เลย (j=7) หนองคาย (j=8) มุกดาหาร (j=9) บึงกาฬ (j=10) นครพนม (j=11) อุบลราชธานี (j=12)

พิษณุโลก (i=1) 3564 7942 1301 2790 2593 1136 2379 4157 4790 4403 5243 5111

ขอนแกน (i=2) 6189 8535 3926 5416 5218 3762 1860 1531 2165 3161 2618 2486

ตาก (i=3) 3441 8346 725 2667 3144 1638 3515 5292 5926 5860 6379 6247

มุกดาหาร (i=4) 8189 10123 5926 7416 7226 5761 3762 2873 231 2733 1021 2799

เชียงราย (j=1) ระนอง (j=2) ตาก (j=3) พะเยา (j=4) นาน  (j=5) อุตรดิตถ (j=6) เลย (j=7) หนองคาย (j=8) มุกดาหาร (j=9) บึงกาฬ (j=10) นครพนม (j=11) อุบลราชธานี (j=12)

พิษณุโลก (i=1) 3646 8024 1383 2872 2675 1218 2461 4239 4872 4485 5325 5193

ขอนแกน (i=2) 6271 8617 4008 5498 5300 3844 1942 1613 2247 3243 2700 2568

ตาก (i=3) 3523 8428 807 2749 3226 1720 3597 5374 6008 5942 6461 6329

มุกดาหาร (i=4) 8271 10205 6008 7498 7308 5843 3844 2955 313 2815 1103 2881

Cij = TC x Sij เพิ่มระยะทางอีก 20 กิโลเมตรจากระยะทางจริง (หนวย : บาท) Min total 

cost

932,936

Cij = TC x Sij ระยะทางที่เกิดขึ้นตามความเปนจริง (หนวย : บาท) Min total 

cost

961,759

Cij = TC x Sij เพิ่มระยะทางอีก 10 กิโลเมตรจากระยะทางจริง (หนวย : บาท) Min total 

cost

990,612

Cij = TC x Sij ลดระยะทางอีก 30 กิโลเมตรจากระยะทางจริง (หนวย : บาท) Min total 

cost

875,260

Cij = TC x Sij ลดระยะทางอีก 20 กิโลเมตรจากระยะทางจริง (หนวย : บาท) Min total 

cost

904,098

Cij = TC x Sij ลดระยะทางอีก 10 กิโลเมตรจากระยะทางจริง (หนวย : บาท) Min total 

cost

1,019,450

Cij = TC x Sij เพิ่มระยะทางอีก 30 กิโลเมตรจากระยะทางจริง (หนวย : บาท) Min total 

cost

1,048,288
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เมียนมา และสปป.ลาว อีกทั้งการพัฒนาแบบจำลองกำหนดการเชิงจำนวนเตม็แบบผสม MILP จากงานวิจัยนี้ สามารถ
นำไปประยุกตใชกับการพัฒนาบริษัทการขนสงอ่ืน ๆ ได  

ในงานวิจัยนี ้ควรเพิ ่มการวิเคราะหหรือปรับเปลี่ยนขอสมมติฐาน และเงื ่อนไขขอบังคับตาง ๆ เพื ่อให
แบบจำลองมีความสมจริง หรือเสมือนจริงมากย่ิงขึ้น  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
งานวิจัยนี้ไดทำการเก็บรวบรวมขอมูล โดยพิจารณาขอมูลดานตนทุนในการตั้งศูนยกระจายสินคา และตนทุน

ในการขนสงสินคาของบริษัทกรณีศึกษาเพียงแหงเดียวเทานั้น ซึ่งสำหรับการพัฒนาตอยอดงานวิจัยนี้ในอนาคต ควร
ศึกษาขอมูลรวมกับบริษัทโลจิสติกสที่ดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมทั้งภายในประเทศ และตางประเทศท่ีเกี่ยวของ
กับระบบการขนสงสินคา เพื่อใหผูวิจัยสามารถพิจารณาขอมูลรูปแบบการขนสงสินคาที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถ
เขาถึงขอมูลที่เปนประโยชน และสามารถนำขอมูลจริงมาใชในการวิเคราะห เพื่อใหงานวิจัยนี้มีผลลัพธใกลเคียงความ
เปนจริงมากท่ีสุด และเปนประโยชนตอการพัฒนาระบบการขนสงสินคาของประเทศไทยตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  

บทความฉบับนี้สำเร็จไปไดดวยดี เนื่องจากผูวิจัยไดรับความกรุณาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะโลจิสติกส

และดิจิทัลซัพพลายเซน ท่ีใหทุนสนับสนุนในการศึกษาวิจัย และขอกราบขอบพระคุณ อาจารยท่ีปรึกษา ดร.ศิริกาญจน 

จันทรสมบัติ ที่ใหคำแนะนำที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเปนอยางดี ตลอดจนใหคำปรึกษาในการแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

ดวยความเอาใจใสเปนอยางดียิ่ง ผูวิจัยตระหนักถึงความทุมเทของอาจารย และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ 

ท่ีนี้ 

ขอขอบพระคุณผูจัดทำวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ที่ใหผูวิจัยไดสำรวจและศึกษาวรรณกรรมเพื่อนำ

ขอมูลมาคิดวิเคราะห สรุป จนสำเร็จงานวิจัย  

ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูใหกำเนิด ซึ่งอบรมเลี้ยงดูดวยความรักและสงเสริมดานการศึกษาเปน

อยางดี ทำใหผูวิจัยประสบความสำเร็จในชีวิตตลอดมา 

ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยนี้จะมีประโยชนตอผูเกี่ยวของ จึงขอมอบสวนดีทั้งหมดนี้ ใหแกคณาจารยทุกทานที่ได

อบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชา จนทำใหงานวิจัยครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปไดดวยดี สำหรับขอบกพรองตาง ๆ ท่ี

อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผูวิจัยขอรับผิดและยินดีท่ีจะรับฟงคำแนะนำจากทุกทานเพ่ือประโยชนในการพัฒนางานวิจัยตอไป 
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