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บทคัดย่อ  
 การศึกษาเรื่องการเลือกท าเลที่ตั้งของบริษัทขายอะไหล่รถยนต์ โดยวิธี AHP : บริษัท ABC จ ากัด 
ผู้วิจัยจึงได้น าเอากระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) มาช่วยใน
การวิเคราะห์ปัญหาการตัดสินใจในการเลือกท าเลที่ตั้ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกท าเลที่ตั้งของบริษัทขายอะไหล่รถยนต์ โดยวิธี AHP และสร้างแบบจ าลองในการเลือกท าเลที่ตั้งของ
บริษัทขายอะไหล่รถยนต์ ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าน้ าหนักของปัจจัยหลักที่มากที่สุด คือ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานมีค่าน้ าหนัก 0.257  
ค าส าคัญ: ท าเลที่ตั้ง, อะไหล่รถยนต์ 
 
Abstract  
 Study on the selecting the location of the used car auto parts dealer by 
sequential analysis the case of ABC company. The researcher then used the Analytic 
Hierarchy Process (AHP) to analyze the decision making for the location selecting 
problem. The popular. The purpose of this study was to investigate the factors 
influencing the location, Create a location selection model. Finally the alternative way 
for selecting the used car auto parts company location showed the highest score was 
the infrastructure of 0.257. 
Keywords: Location, car auto parts 
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บทน า 
 จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของอุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์ของจังหวัด 
สงขลา และของร้านอะไหล่กรณีศึกษามีเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท าเลที่ตั้งเดิมไม่สามารถท าการขยายออกไป
ได้แล้ว เพราะที่ตั้งอยู่ในเมือง และมีการจราจรที่ติดขัด (จุฑามาศ อินทร์แก้ว , 2556) ผู้บริหารจึงต้องการ
ขยาย สาขาและวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งแห่งใหม่ที่เหมาะสม เพ่ือท าให้ธุรกิจมียอดขายที่เพ่ิมขึ้น โดยยังคงรักษา
กลุ่มลูกค้าเดิม และเพ่ิมลูกค้าใหม่ด้วย  
 การน ากระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) มาช่วยในการ
วิเคราะห์ปัญหาการตัดสินใจในการเลือกท าเลที่ตั้งร้านหรือการตัดสินใจในด้านต่างๆ ที่ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพราะ AHP เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ มีขั้นตอน (จุฑามาศ อินทร์แก้ว,2556) การ
ด าเนินงานที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจได้ง่าย โดยที่ผู้วิจัยน าเสนอวิธีกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับ
ชั้น เพราะเป็นวิธีการหนึ่ งที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ เ พ่ือการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  (Best 
Alternatives) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ โดยมีหลักการง่ายๆ คือ แบ่ง
โครงสร้างของปัญหาออกเป็นชั้นๆ ชั้นแรกคือ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) แล้วจึงก าหนดเกณฑ์ 
(Criteria) เกณฑ์ย่อย (Subcriteria) และทางเลือก (Alternatives) ตามล าดับ (Saaty, 1980) ซึ่งมีผู้นิยม
ใช้กันมาก (Lequna et. al., 1999) เช่น การคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (กันต์ธมน สุข
กระจ่าง, 2558) การเลือกท าเลที่ตั้งอุตสาหกรรมเชิงพฤติกรรม (วัลลภ ทองอ่อน , 2535) เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาปรับปรุง ส่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าเอา
กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในการเลือกท าเลที่ตั้ง จึงเป็นสิ่งที่น่าจะได้รับการ
พิจารณาอย่างยิ่ง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกท าเลที่ตั้งของบริษัทขายอะไหล่รถยนต์ 
2. เพ่ือสร้างแบบจ าลองในการเลือกท าเลที่ตั้งของบริษัทขายอะไหล่รถยนต์ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 ขั้นตอนนี้จะเป็นการก าหนดรายละเอียดของการส ารวจประชากรและพ้ืนที่เป้าหมาย รวมถึง
รายละเอียดของการด าเนินการที่ส าคัญ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
  1. ขอบเขตของการศึกษา 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา การเลือกท าเลที่ตั้งของบริษัทขายอะไหล่รถยนต์ โดยวิธี AHP : บริษัท 
ABC จ ากัด ซึ่งมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1.1 ส ารวจเอกสารงานวิจัยและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้อ้างอิงในการค้นคว้า 
  1.2 สร้างแบบส ารวจ ส าหรับเก็บข้อมูล 
  1.3 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.4 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
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 2. ขอบเขตด้านประชากร 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือก

ท าเลที่ตั้ง จ านวนทั้งสิ้น 5 ราย โดยการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549)  เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลอย่างเต็มที่ 
 3. ขอบเขตด้านพื้นที ่ 
  บริษัท ABC จ ากัด ต าบลท่าช้าง อ าเภอบางกล่ า จังหวัดสงขลา 
 
ทฤษฎีกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (Decision Making by Analytic Hierarchy Process) 

กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) หรือเรียกสั้นๆ ว่า AHP 
เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด  (Best Alternatives) 
พัฒนาขึ้นโดย Saaty ในปี ค.ศ. 1970 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหาร โดยมีหลักการง่ายๆ คือ แบ่ง
โครงสร้างของปัญหาออกเป็นชั้นๆ ชั้นแรกคือ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) แล้วจึงก าหนดเกณฑ์ 
(Criteria) เกณฑ์ย่อย (Subcriteria) และทางเลือก (Alternatives) ตามล าดับ แล้วจึงวิเคราะห์หาทาง
เลือกที่ดีที่สุด.โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Trade.off) เกณฑ์ในการคัด เลือกทางเลือกทีละคู่ 
(Pairwise) เพ่ือให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ว่าเกณฑ์ไหนส าคัญกว่ากัน โดยการให้คะแนนตามความส าคัญหรือ
ความชอบ หลังจากให้คะแนนเพื่อจัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์แล้วจึงค่อยพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกที
ละคู่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทีละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ ถ้าการให้คะแนนความส าคัญหรือความชอบนั้น
สมเหตุสมผล (Consistency) จะสามารถจัดล าดับทางเลือกเพ่ือหาทางเลือกที่ดีที่สุดได้ วิธี AHP เหมาะที่
จะน ามาประยุกต์ใช้ในการวางโครงการชลประทานและการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการน้ าชลประทาน 
ซึ่งต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือก และมีเกณฑ์ในการพิจารณาทางเลือกหลายเกณฑ์ AHP 
เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบของทีละคู ่จึงท าให้การเลือกทางเลือกท าได้ง่ายและสะดวกขึ้นปัจจุบัน AHP 
เป็นวิธีหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ (Multicriteria Decision Making) ซึ่งมีผู้นิยมใช้
กันมาก (Lequna et. al., 1999) มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยให้การวิเคราะห์ตัดสินใจท า
ได้ง่ายและสะดวกข้ึน 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ด้วย AHP การวิเคราะห์การตัดสินใจด้วย AHP มี 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) ก าหนดทางเลือก ในแต่ละปัญหาจะมีทางเลือกในการแก้ไขที่หลากหลาย ในขั้นตอนนี้ ให้

ก าหนดทางเลือกต่างๆ ที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
(2) ระบุระดับของเกณฑ์ต่ าสุด (Threshold Level) ที่ต้องการของแต่ละทางเลือก 
(3) คัดเลือกทางเลือกเบื้องต้นจากทางเลือกที่ก าหนดในขั้นที่ 1 โดยตรวจสอบกับเกณฑ์ต่ าสุด ถ้า

ทางเลือกใดต่ ากว่าเกณฑ ์ให้คัดออก 
(4) ระบุเกณฑ์ (Criteria) หรือเกณฑ์ย่อย (Sub criteria) เพ่ือใช้ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดี

ทีสุ่ดจากทางเลือกใน (3) 
(5) สร้างล าดับชั้นของการตัดสินใจ (Develop Decision Hierarchy) จากทางเลือกและเกณฑ์ที่

ก าหนดไว้ โดยอย่างน้อยจะมี 3 ล าดับชั้น คือ เป้าหมาย (Goal), เกณฑ์ (Criteria) และ ทางเลือก 
(Alternatives)  

(6) เปรียบเทียบเกณฑ์ทีละคู่.แล้วจึงเปรียบเทียบทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทีละ
เกณฑ ์จนครบทุกเกณฑ์ ในการเปรียบเทียบทางเลือกนั้นจะให้คะแนนเป็นเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็ได้ 
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(7) ค านวณล าดับความส าคัญของทางเลือก โดยการน าค่าน้ าหนัก (Weight) ของแต่ละทางเลือก
ในแต่ละเกณฑ์ คูณกับค่าน้ าหนักของเกณฑ์ แล้วหาผลรวม ถ้าเรียงล าดับผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือกตาม
คะแนนจากมากไปน้อย ทางเลือกท่ีมีคะแนนมากที่สุดจะเป็นทางเลือกท่ีดีที่สุด 

(8) วิเคราะห์ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis) ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกทางเลือกจากข้อ (7) 
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ความอ่อนไหวอันเกิดจากความไม่แน่นอนของข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
    ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย  คือ แบบส ารวจ โดย
ท าการศึกษาจากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกท าเลที่ตั้ง และท าการเก็บรวบรวม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับการขายอะไหล่รถยนต์ โดยได้ปัจจัยหลักและปัจจัยรอง คือ ต้นทุน 
(ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าท่ีดิน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน) โครงสร้างพื้นฐาน (ภูมิศาสตร์ ขนาดที่ดิน 
และสิ่งแวดล้อม) การขนส่ง (ระยะทาง เวลา เส้นทางการน าเข้า-ส่งออก และใกล้แหล่งสาธารณูปโภค) 
การแข่งขัน (ความมั่นคงทางสังคม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพของลูกค้า) และความ
ปลอดภัย (ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและคลังสินค้า และการก่อการร้าย) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกท าเลที่ตั้ง และท าการ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกท าเลที่ตั้ง จากนั้นน าปัจจัยที่ได้มาแบ่งกลุ่มเพ่ือสร้าง
แบบสอบถามปัจจัยหลักและปัจจัยรอง 
  1.2 หลังจากที่มีการเก็บรวบรวมปัจจัยดังกล่าวแล้ว จะน าแบบสอบถามมาสร้าง
โครงสร้างปัจจัยที่มีผลในการเลือกท าเลที่ตั้ง เพ่ือท าการค านวณหาน้ าหนักของปัจจัยแต่ละปัจจัย โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ 
  1.3 น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
ในการเลือกท าเลที่ตั้ง มาท าวิเคราะห์เพื่อท าการหาน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างในการหาค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย และน าค่าน้ าหนักที่ได้มาหา
ค่าเฉลี่ย และน าค่าน้ าหนักที่ได้ใส่ลงในเมตริกซ์แล้วท าการเปรียบเทียบทีละคู่ จะได้ล าดับความส าคัญของ
ปัจจัย โดยผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือกท าเลที่ตั้ง ในการวิเคราะห์การเลือกท าเล
ที่ตั้ง จะมีขั้นตอนการคัดเลือกดังนี้ 

 2.1 น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น (ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบน้ าหนักความส าคัญ
ของปัจจัยหลักแต่ละคู่) โดยให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือกท าเลที่ตั้ง ท าการให้
ข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้มาท าการเปรียบเทียบทีละคู่ในแต่ละปัจจัย เพ่ือจะน ามาค านวณหาค่าน้ าหนักทีละ
คู่ ของแต่ละปัจจัยหลัก 

 2.2 น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น (ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบน้ าหนักความส าคัญ
ของปัจจัยรองแต่ละคู่) โดยให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจในการเลือกท าเลที่ตั้ง  ท าการให้
ข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้มาท าการเปรียบเทียบทีละคู่ในแต่ละปัจจัย เพ่ือจะน ามาค านวณหาค่าน้ าหนักทีละ
คู่ ของแต่ละปัจจัยรอง  
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 2.3 เมื่อได้ค่าน้ าหนักของปัจจัยหลักและปัจจัยรองแล้ว จะท าการค านวณค่าน้ าหนักของ
ปัจจัยรอง โดยที่ค่าเฉลี่ยของปัจจัยรอง = น้ าหนักค่าเฉลี่ยปัจจัยหลัก x น้ าหนักค่าเฉลี่ยปัจจัยรองที่อยู่
ภายใต้ปัจจัยหลัก 

 2.4 เมื่อท าการค านวณแล้วเสร็จ จะได้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกท าเลที่ตั้ง 
 3. สถานที่ท าการเก็บข้อมูลวิจัย คือ บริษัท ABC จ ากัด 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์การเลือกท าเลที่ตั้งของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกท าเลที่ตั้ง 
ของปัจจัยหลัก (ตารางท่ี 1) และปัจจัยรอง (ตารางที่ 2-6) ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักของปัจจัยหลักของกลุ่มตัวอย่าง 

ปัจจัยหลัก Normalized เมตริกซ์ A Oน้ าหนัก 

ต้นทุน 0.212 0.184 0.320 0.128 0.211 
โครงสร้างพื้นฐาน 0.290 0.251 0.238 0.249 0.257 
การขนส่ง 0.165 0.263 0.249 0.326 0.251 
การแข่งขัน 0.221 0.135 0.102 0.134 0.148 
ความปลอดภัย 0.112 0.168 0.091 0.164 0.133 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยหลัก ในการเลือกท าเลที่ตั้งของ

บริษัทขายอะไหล่รถยนต์ ได้น้ าหนักความส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ โครงสร้างพ้ืนฐานการ
ขนส่ง ต้นทุน การแข่งขันและความปลอดภัย 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักของปัจจัยรองด้านต้นทุนในการเลือกท าเลที่ตั้ง 

ปัจจัยรองด้านต้นทุน Normalized เมตริกซ์ A น้ าหนัก 
ค่าท่ีดิน 0.345 0.388 0.292 0.342 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 0.336 0.379 0.438 0.384 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 0.319 0.233 0.270 0.274 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านรายละเอียดของสถาน

ประกอบการณ์ ในการเลือกท าเลที่ตั้งของบริษัทอะไหล่รถยนต์ ได้น้ าหนักความส าคัญเรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าท่ีดิน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักของปัจจัยรองด้านโครงสร้างพื้นฐานในการเลือกท าเลที่ตั้ง 
ปัจจัยรองด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน Normalized เมตริกซ์ A น้ าหนัก 

ขนาดที่ดิน 0.280 0.332 0.204 0.272 
ภูมิศาสตร์ 0.396 0.470 0.560 0.476 
สิ่งแวดล้อม 0.324 0.198 0.236 0.253 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นถึงค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านแหล่งวัตถุดิบ ในการ
เลือกท าเลที่ตั้งของบริษัทขายอะไหล่รถยนต์ ได้น้ าหนักความส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ภูมิศาสตร์ ขนาดที่ดิน และสิ่งแวดล้อม  
 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักของปัจจัยรองด้านการขนส่งในการเลือกท าเลที่ตั้ง 

ปัจจัยรองด้านการขนส่ง Normalized เมตริกซ์ A น้ าหนัก 
ระยะทาง 0.430 0.352 0.368 0.580 0.433 
เวลา 0.257 0.210 0.268 0.116 0.213 
ใกล้แหล่งสาธาณูปโภค 0.184 0.124 0.158 0.132 0.149 
เส้นทางการน าเข้า-ส่งออก 0.128 0.314 0.206 0.172 0.205 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านแหล่งลูกค้าในการเลือก
ท าเลที่ตั้งของบริษัทขายอะไหล่รถยนต์ ได้น้ าหนักความส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ระยะทาง 
เวลา เส้นทางการน าเข้า-ส่งออก และใกล้แหล่งสาธารณูประโภค  
 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักของปัจจัยรองด้านการแข่งขันในการเลือกท าเลที่ตั้ง 

ปัจจัยรองด้านการแข่งขัน Normalized เมตริกซ์ A น้ าหนัก 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 0.357 0.422 0.271 0.350 
ความมั่นคงทางสังคม 0.329 0.388 0.490 0.402 
ประสิทธิภาพของลูกค้า 0.314 0.189 0.239 0.247 

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การเลือกท าเลที่ตั้งของบริษัทขายอะไหล่รถยนต์ ได้น้ าหนักความส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ความมั่นคงทางสังคม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และประสิทธิภาพของลูกค้า 
 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักของปัจจัยรองด้านความปลอดภัยในการเลือกท าเลที่ตั้ง 

ปัจจัยรองด้านความปลอดภัย Normalized เมตริกซ์ A น้ าหนัก 
ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและคลังสินค้า 0.653 0.653 0.653 
การก่อการร้าย 0.347 0.347 0.347 
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จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นถึงค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในการเลือกท าเลที่ตั้งของบริษัทขายอะไหล่รถยนต์ ได้น้ าหนักความส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ 
ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและคลังสินค้า และการก่อการร้าย  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยหลัก ในการเลือกท าเลที่ตั้ง ได้น้ าหนักความส าคัญเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ดังนี้ โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง ต้นทุน การแข่งขันและความปลอดภัย 

2. ค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านต้นทุน ในการเลือกท าเลที่ตั้ง ได้น้ าหนักความส าคัญ
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าท่ีดิน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

3. ค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ในการเลือกท าเลที่ตั้ง ได้
น้ าหนักความส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ภูมิศาสตร์ ขนาดที่ดนิ และสิ่งแวดล้อม  

4. ค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านการขนส่ง ในการเลือกท าเลที่ตั้ง ได้น้ าหนัก
ความส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ระยะทาง เวลา เส้นทางการน าเข้า-ส่งออก และใกล้แหล่งสา
ธารณูประโภค  

5. ค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านการแข่งขันในการเลือกท าเลที่ตั้ง ได้น้ าหนัก
ความส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ความมั่นคงทางสังคม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ประสิทธิภาพของลูกค้า 

6. ค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรองด้านความปลอดภัย ในการเลือกท าเลที่ตั้ง ได้น้ าหนัก
ความส าคัญเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าและคลังสินค้า และการก่อ
การร้าย  
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง การเลือกท าเลที่ตั้งของบริษัทขายอะไหล่รถยนต์ โดยวิธี AHP : บริษัท ABC 
จ ากัด เป็นการหาค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ในการเลือกท าเลที่ตั้ง โดยผลการ
วิเคราะห์น้ าหนักของปัจจัยหลัก ในการเลือกท าเลที่ตั้งได้ค่าน้ าหนักที่มีค่ามากที่สุด คือ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
การขนส่ง ต้นทุน การแข่งขันและความปลอดภัย ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นารีรัตน์ 
โพธิกุล.(2548) ท าการศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการเลือกที่ตั้ง
คลังสินค้า ประยุกต์ใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process) ในการเลือก
ท าเลที่ตั้งคลังสินค้า โดยมีกรณีศึกษาเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร กระบวนการล าดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห์เป็นกระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจงานวิจัยได้พิจารณาทางเลือกของที่ตั้งคลั งสินค้า
จ านวน 4 ท าเลในพื้นท่ี กทม. และปริมณฑล โดยได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้ เขตประกาศจ ากัดเวลาห้าม
รถรถบรรทุก ค่าขนส่ง ค่าแรง ศักยภาพในการขยายพ้ืนที่ ความพร้อมของระบบขนส่ง ราคาที่ดิน ความ
ใกล้ชิดลูกค้า ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยด้านสังคมและชุมชน การวิจัยได้น าปัจจัยและ
ทางเลือกมาพัฒนาเป็นโครงสร้างแผนภูมิล าดับชั้น ตามกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ผู้ตัดสินใจให้ความส าคัญกับปัจจัยตามล าดับความส าคัญดังนี้ เขตประกาศจ ากัดเวลาห้าม
รถบรรทุก ค่าขนส่ง ศักยภาพในการขยายพ้ืนที่ ค่าแรง ราคาที่ดิน ความพร้อมของระบบขนส่ง ความ
ใกล้ชิดลูกค้า ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยด้านสังคมและชุมชน  

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C+%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5
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ข้อเสนอแนะ 
 การพิจารณาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้ง สิ่งที่ส าคัญคือการก าหนดปัจจัยต่างๆ ให้
ครอบคลุมในการตัดสินใจ รวมไปถึงความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เกินความเป็นจริง และควรน าหลักการ
อ่ืนๆ มาประยุกต์ใช้ในการเลือกท าเลที่ตั้งเพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่หลากหลาย 
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