
บทที ่3 
ระเบียบวธิีวจิัย 

 
       การวิจยัเพื่อน าเอาเทคนิคการวิธีวิเคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโน้มถ่วง (Center of Gravity  Method) 
และ วิธีประเมินระดับความส าคัญของปัจจัย (Factor Rating Method) มาเพื่อตัดสินใจเลือกท าเล
คลงัสินคา้ใหเ้ช่าของบริษทักรณีศึกษานั้น สามารถแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
   3.1  วธีิการศึกษา 
   3.2  ประชากร 
   3.3  เคร่ืองมือในการด าเนินการวจิยั 

 3.4  การวเิคราะห์เลือกท าเลท่ีตั้ง 
   3.5  ปัจจยัในการเลือกท่ีตั้งคลงัสินคา้ 
 
3.1  วธีิการศึกษา   
       งานวจิยัน้ีไดท้  าการหาต าแหน่งท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสม  โดยใชว้ธีิวเิคราะห์จุดศูนยก์ลางแรง
โนม้ถ่วง (Center of Gravity Method) เพื่อเป็นการระบุบริเวณท่ีเหมาะสมในการตั้งสถานท่ีตั้ง  จากนั้น
จึงท าการก าหนดจุดท่ีเหมาะสม  โดยใชว้ธีิการประเมิน ระดบัความส าคญัของปัจจยั (Factor Rating Method) 
  
3.2  ประชากร 
       ประชากรส าหรับการวจิยัน้ีคือกลุ่มผูบ้ริหารและผูเ้ช่ียวชาญในการตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้
ของบริษทักรณีศึกษา และ คลงัสินคา้ใหเ้ช่าท่ีอยูใ่นรัศมี 30 กิโลเมตรเป็นทางเลือกในการเช่าคลงัสินคา้ 
 
3.3  เคร่ืองมือในการด าเนินการวจัิย 
       ส าหรับเคร่ืองมือในการด าเนินการวจิยันั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
       3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารผูเ้ช่ียวชาญในการตดัสินใจเลือก
ท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษา เก่ียวกบัคลงัสินคา้ท่ีเป็นทางเลือกท่ีจะน ามาพิจารณา และ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้ 
 
       ส าหรับผูบ้ริหาร ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และ ผูเ้ช่ียวชาญในการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้
น้ี ท่ีไดท้  าการสัมภาษณ์มีจ านวนทั้งส้ิน 3 คน ไดแ้ก่ 
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       1. กรรมการผูจ้ดัการ 
       2. ผูจ้ดัการฝ่ายจดัส่งและโลจิสติกส์ 
       3. ผูจ้ดัการฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ 

 
       3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ปัจจยัท่ีมีผลกบัการเลือกท าเลท่ีตั้งคลงัสินคา้จากการทบทวนวรรณกรรม 
และ ขอ้มูลดา้นต่าง ๆ  ของคลงัสินคา้ใหเ้ช่าท่ีเป็นทางเลือกจากคลงัสินคา้ต่าง ๆ   
        
3.4  การวเิคราะห์เลอืกท าเลที่ตั้ง 
       3.4.1 วธีิวเิคราะห์จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method)     
  เม่ือท าการรวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นไดแ้ลว้ทางผูศึ้กษาท าการศึกษาหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมโดยใช้
วิธีวิเคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method)  เพื่อระบุต าแหน่งท่ีเหมาะสมใน
เบ้ืองตน้ เม่ือไดพ้ื้นท่ีท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการจดัตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ทางผูศึ้กษาจะท าการประเมิน
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม  
       วธีิวเิคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโนม้ถ่วง (Center of Gravity Method)  เป็นวิธีในการหาต าแหน่งท่ี
ให้ตน้ทุนหรือระยะเวลาโดยรวมท่ีต ่าท่ีสุดในกรณีท่ีมีจุดปลายทางหลายจุด ซ่ึงวธีิวิเคราะห์จุดศูนยก์ลาง
แรงโน้มถ่วง (Center of Gravity Method)  เป็นวิธีหน่ึงท่ีนิยมใช้ในการหาศูนยก์ระจายสินค้าท่ีมี
เป้าหมายให้ตน้ทุนในการกระจายสินคา้มีค่าน้อยท่ีสุด โดยวิธีวิเคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโน้มถ่วง 
(Center of Gravity Method) น้ีจะท าการพิจารณาตน้ทุนในการกระจายสินคา้เป็นฟังก์ชัน่ของระยะทาง
และปริมาณสินค้าท่ีท าการจดัส่ง ให้กับจุดปลายทาง โดยวิธีวิเคราะห์จุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วง 
(Center of Gravity Method) น้ีจะใช้ร่วมกบัการก าหนดจุดบนแผนท่ีเพื่อสร้าง ความสัมพนัธ์ของ
ต าแหน่งของจุดปลายทางแต่ละจุดในแผนท่ี โดยมีสูตรในการค านวนดงัน้ี  
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เม่ือ 
      Qi คือ ประมาณสินคา้ท่ีจดัส่งไปยงัจุดปลายทาง i 
      Xi คือ ต าแหน่งแกน X ของจุดปลายทาง i 
      Yi คือ ต าแหน่งแกน Y ของจุดปลายทาง i  
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ขั้นตอนการหาต าแหน่งท่ีเหมาะสมดว้ยวธีิวเิคราะห์จุดศูนยก์ลางแรงโนม้ถ่วง     
       1) หาจ านวนท่ีตั้งของปัจจยั 
       2) ก าหนดพิกดัอา้งอิงของปัจจยัทุกต าแหน่งตามพิกดัภูมิศาสตร์จริง 
       3) ระบุค่าน ้าหนกัถ่วงของปัจจยั 
       4) น าค่าไปค านวนในสมการศูนยถ่์วง 
       5) น าผลจากการค านวนมาก าหนดต าแหน่งโดยอา้งอิงพิกดั X และ Y  
       จุดเด่นของการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิคศูนยถ่์วง คือ สามารถวิเคราะห์ต าแหน่งโดยอาศยัพิกดัจริง
ของโลก หรือ พิกดัท่ีสมมุติท่ีสร้างข้ึนและปริมาณท่ีมีอยูโ่ดยอาศยัน ้ าหนกัจริงของพื้นท่ีตามสภาวะ
การท่ีก าหนด 
       3.4.2 วธีิประเมินระดับความส าคัญของปัจจัย (Factor Rating Method)    
       การประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยั (Factor Rating Method)  เป็นวิธีการท่ีใชเ้ลือกแหล่งท าเล
ท่ีตั้งแหล่งเดียว โดยการพิจารณาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของธุรกิจนั้น การตดัสินใจเลือก
สถานท่ีน้ีจะใชข้อ้มูลทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แต่เน่ืองจากปัจจยัในการเลือกท่ีตั้งแต่ละ
ปัจจยัต่างก็มีน ้ าหนกัหรือความส าคญัท่ีแตกต่างกนัไป ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณาวา่ปัจจยัใดมีความสัมพนัธ์
กบัวตัถุประสงค์ของธุรกิจ โดยวิธีประเมินปัจจยัเป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากมีความ
หลากหลายในปัจจยัทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีมีผลต่อการด าเนินการตดัสินใจในการเลือก
ท่ีตั้ง แต่ในการประเมินปัจจยัจะตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญเชิงเทคนิคแต่ละดา้นเป็นผูป้ระเมินถึงจะได้
ขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ และ สามารถหาต าแหน่งท่ีตั้งไดถู้กตอ้ง  
       โดยค่าท่ีไดจ้ากวิธีประเมินระดบัความส าคญัของปัจจยั (Factor Rating Method) น้ีจะเป็นค่าท่ีผ่าน
การพิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญัต่อบริษทั ซ่ึงมีขั้นตอนในการท างานดงัน้ี 
       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 แลว้รวมคะแนนทั้งหมดของแต่
ละทางเลือก  
       6. ท าการคดัเลือกทางเลือกท่ีใหค้ะแนนสูงท่ีสุด   
        การพิจารณาวา่ควรเลือกท าเลใดให้น าเอาน ้ าหนกั คูณกบัค่าคะแนนในแถวของท าเลท่ี 1 เทียบ
กบัน ้าหนกัคูณกบัค่าคะแนนในแถวของท าเลท่ี 2  ถา้ค่าใดมากกวา่ใหเ้ลือกใชท้  าเลนั้น   
(ปรีชา  ประเสริฐสกุลไชย, 2553.  รณรงค ์ มุ่งเกิด, 2556. ค านาย  อภิปรัชญากุล, 2550, หนา้ 181-182.)   
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       โดยทางผูศึ้กษาไดท้  าการทบทวนงานวจิยัท่ีผา่นมาและสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นโลจิสติกส์
ทั้งภายในบริษทัเพื่อก าหนดปัจจยัและน ้ าหนกัท่ีใชก้ารประเมินหาต าแหน่งท่ีเหมาะสม โดยสามารถ
สรุปปัจจยัต่างๆไดด้งัน้ี  

1) ตน้ทุนค่าขนส่ง 
2) ตน้ทุนดา้นคลงัสินคา้ 
3) ตน้ทุนการด าเนินการ  
4) ส่ิงแวดลอ้ม 
5) ดา้นภูมิศาสตร์/ การเขา้ถึงลูกคา้ 
6) แรงงาน/ บุคคลากร 
7) ตน้ทุนค่าท่ีดิน 
8) โอกาสในการขยายธุรกิจ 
9) ความใกลไ้กลแหล่งชุมชน 
10) ปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ  
11) โครงสร้างพื้นฐาน/ สภาพแวดลอ้ม 
12) การด าเนินธุรกิจ/ กฏระเบียบ 

โดยการวิเคราะห์ปัจจยัจากการทบทวนวรรณกรรมแสดงดงัตารางท่ี 5 
 
3.5  ปัจจัยในการเลอืกทีต่ั้งคลงัสินค้า 
       จากการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนได้เสียแล้ว สามารถสรุปปัจจยัท่ีจะน ามาพิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้ ง
คลงัสินคา้ของบริษทักรณีศึกษาไดด้งัน้ี 

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

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

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 (คะแนนเตม็ 9 คะแนน) 

 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 (คะแนนเตม็ 9 คะแนน) 

อตัราเขา้ถึงลูกคา้อยูม่ากกวา่ 70% 9 คะแนน 
อตัราเขา้ถึงลูกคา้อยูร่ะหวา่ง 41-69%  7 คะแนน 
อตัราเขา้ถึงลูกคา้อยูร่ะหวา่ง 21-40%   5 คะแนน 
อตัราเขา้ถึงลูกคา้อยูต่  ่ากวา่ 20%    3 คะแนน 
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       5)  โครงสร้างพื้นฐาน/ สภาพแวดลอ้ม (คะแนนเตม็ 9 คะแนน) 
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 

 
       6)  การด าเนินธุรกิจ/ กฏระเบียบ (คะแนนเตม็ 9 คะแนน) 

เขม้งวดมาก 9 คะแนน 
เขม้งวดปานกลาง  7 คะแนน 
ผอ่นปรน 5 คะแนน 
ผอ่นปรนมาก 3 คะแนน 

 

 
 

 


