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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั ฉบับนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเลือกทําเลที่ต้ งั ที่จะขยายสาขาให้กบั ธุ รกิจวัสดุก่อสร้ าง
ของร้ านเหล็กมัน่ คงพัฒนาเพื่อให้ธุรกิ จมี ความเจริ ญเติ บโต มี ฐานลู กค้า และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพให้กบั องค์กร ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้ทาํ การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ปริ มาณประชากรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ข้อมูลปริ มาณร้อยละ
ของครั วเรื อนจําแนกตามลักษณะที่ สําคัญของครั วเรื อนข้อมู ลร้ านจําหน่ ายวัสดุ ก่อสร้ าง ใน 3 จังหวัด คื อจังหวัด
นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นจึ งได้นาํ ข้อมูลมาวิเคราะห์การหาทําเลที่ต้ งั ที่เหมาะสม
โดยใช้วิ ธี ก ารตอบแบบสอบถามการวิ เ คราะห์ พิ จ ารณาปั จ จัย เฉลี่ ย นํ้า หนัก (Factor Rating Method) โดยใช้วิ ธี
กระบวนการตัดสิ นใจแบบวิเคราะห์ลาํ ดับชั้น (AHP) และค่านํ้าหนักปั จจัยย่อยของแต่ละจังหวัด เพื่อให้ได้จงั หวัดที่
เหมาะสม พบว่าได้ผลจากการคํานวณค่า Eigenvector ออกมาพบว่าจังหวัดสมุทรปราการมีน้ าํ หนักคะแนนรวมมาก
ที่สุดจึงได้เลือกจังหวัดสมุทรปราการเป็ นพื้นที่ที่เหมาะสมในการขยายสาขาร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนา และนําเครื่ องมือ
วิธีการหาจุดศูนย์กลางถ่วงนํ้าหนัก (Center of Gravity) วิเคราะห์โดยการนําข้อมูลประชากรในตําบล มาคํานวณใน
โปรแกรมสําเร็ จรู ป (Excel) โดยที่ผลออกมาได้คือจุดศูนย์กลางถ่วงนํ้าหนักจะอยูท่ ี่พิกดั ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมือง
สมุทรปราการ และได้มีการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดและการศึกษาคู่แข่งทางการค้าเพื่อวางแผนธุรกิจเพิ่มมูลค่าใน
การจําหน่ายสิ นค้าเพิ่มขึ้น ทางบริ ษทั ได้กาํ หนดสิ นค้าที่นาํ มาจําหน่ายคือปูนซี เมนต์ผสมตราทีพีไอ โดยนําข้อมูลสถิติ
ข้อมูลชนิดของวัสดุก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยในจังหวัดสมุทรปราการมาวิเคราะห์ในการเพิ่มยอดขายวัสดุก่อสร้าง
คําสํ าคัญ: การวิเคราะห์พิจารณาปั จจัยเฉลี่ยนํ้าหนัก, วิเคราะห์ลาํ ดับชั้น, วิธีการหาจุดศูนย์กลางถ่วงนํ้าหนัก

ABSTRACT
Munkong-Pattana Steel shop is a middle-size store that sells several types of steel materials. In order to
expand the business and increase customer base, Munkong-Pattana Steel shop needs to find an additional location to
open a new shop. In in this paper, a location selection process for this new shop by comparing 3 provinces such as
Nonthaburi, Smut Prakan and Pathum Thani is explained together with the strategic directions for this new shop. The
selection process starts with identifying the appropriate province for the new shop using a hierarchical decision
analysis (AHP) and the weighting factor method. Then the center of gravity technique is applied to determine the best
location within the selected province is in Thepharak district, Smut Prakan and has defined marketing strategies and
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study the competitor trade to plan a business, add value to the product. The company has defined the products that
are sold are cement mix TPI brand statistical data on housing construction materials in Smut Prakan province.
Keywords: Factor Rating Method, AHP, Center of Gravity.
1. บทนํา
บริ ษทั มัน่ คงพัฒนา จํากัด เป็ นร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็ก เปิ ดบริ การมานานกว่า 10 ปี ตั้งอยูท่ ี่
146/2-3 ซอยร่ มเกล้า 50 ถนนร่ มเกล้า คลองสามประเวศ ลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร มี สาขาเพียงแห่ งเดี ยว แต่
เนื่ องจากปั จจุ บนั การเพิ่มขึ้ นของจํานวนประชากร ในขณะที่ พ้ืนที่ ของประเทศยังคงเท่าเดิ ม ทําให้สัดส่ วนจํานวน
ประชากรต่อหน่วยพื้นที่ เพิ่มขึ้น ทําให้เกิดปั ญหาต่าง ๆ เช่นความต้องการที่อยูอ่ าศัยมีเพิ่มขึ้น ดังนั้นในการศึกษาหา
ทําเลที่ต้ งั ที่เหมาะสมในการขยายสาขาของ บริ ษทั มัน่ คงพัฒนา จํากัด จึ งต้องคํานึ ง Demand ในส่ วนของที่อยูอ่ าศัย
หากในพื้นที่ตอ้ งการที่อยูอ่ าศัยก็จะมีการสร้าง การต่อเติม จะส่ งผลให้มีความต้องการในส่ วนของวัสดุก่อสร้างมากขึ้น
ดัง นั้ น จึ ง ได้ท ํา การศึ ก ษาหาทํา เลที่ ต้ ัง ที่ เ หมาะสมในการขยายสาขาของบริ ษัท มั่น คงพัฒ นา จํา กัด เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพขององค์กร และมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น เป็ นการรองรับกิจกรรมทางการค้าที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการก่อตั้งธุ รกิจสาขาใหม่แห่ งนี้ พิจารณาภายในขอบเขตของการตัดสิ นใจเลือกตําแหน่ งที่ ต้ งั ของศูนย์
กระจายสิ นค้าภายในเขตพื้นที่จงั หวัดในเขตปริ มณฑล ได้แก่จงั หวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ
1.1 จังหวัดนนทบุ รี ตั้งอยู่ในเขตที่ ราบลุ่มแม่ น้ าํ เจ้าพระยาตอนล่าง ห่ างจากรุ งเทพมหานครไปทางทิ ศ
ตะวันตกเฉี ยงเหนื อค่อนทางเหนื อ 20 กิ โลเมตร มี พ้ืนที่ ปกครองทั้งหมด 622.303 ตารางกิ โลเมตร หรื อประมาณ
388,939.375 ไร่ มีจาํ นวนประชากรและจํานวนปริ มาณร้อยละของครัวเรื อนดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 จํานวนประชากรในจังหวัดนนทบุรี
เพศ และ เขตการปกครอง
พ.ศ. 2555
รวม
1,141,673
ชาย
535,711
หญิง
605,962

พ.ศ. 2556
1,156,271
542,196
614,075

พ.ศ. 2557
1,173,870
549,941
623,929

พ.ศ. 2558
1,193,711
559,119
634,592

ตารางที่ 2 จํานวนปริ มาณร้อยละของครัวเรื อนจังหวัดนนทบุรี
ลักษณะบางประการของครัวเรื อน
ประเภทของทีอ่ ยู่อาศัย
บ้านเดี่ยว
ห้องแถว
ทาวน์เฮาส์หรื อบ้านแฝด
ห้องชุด
ชนิดของวัสดุก่อสร้ างทีอ่ ยู่อาศัย
ตึก
ครึ่ งตึกครึ่ งไม้
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พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

43.10
14.60
28.70
10.70

34.31
14.95
28.11
19.64

31.20
13.70
28.90
22.90

34.84
13.69
30.96
17.82

76.80
7.20

78.76
11.17

83.20
4.90

78.96
9.74
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1.2 จังหวัดปทุมธานี
ตั้ง อยู่ใ นภาคกลาง มี เ นื้ อ ที่ ป ระมาณ 1,525.856 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ ประมาณ 953,660 ไร่ ห่ า งจาก
กรุ งเทพมหานครไปทางทิศเหนื อ ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิ น) เป็ นระยะทางประมาณ 27.8
กิโลเมตรมีจาํ นวนประชากรและจํานวนปริ มาณร้อยละของครัวเรื อนดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 จํานวนประชากรในจังหวัดปทุมธานี
เพศ และ เขตการปกครอง
พ.ศ. 2555
รวม
1,033,837
ชาย
491,124
หญิง
542,713

พ.ศ. 2556
1,053,158
500,610
552,548

ตารางที่ 4 จํานวนปริ มาณร้อยละของครัวเรื อนจังหวัดปทุมธานี
ลักษณะทีส่ ํ าคัญของครัวเรื อน
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2557
1,074,058
510,261
563,797

พ.ศ. 2558
1,094,249
519,952
574,297

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

ประเภทของทีอ่ ยู่อาศัย
บ้านโดด

55.10

38.90

43.10

44.50

ห้องแถว

11.50

5.73

7.20

17.50

ทาวน์เฮาส์หรื อบ้านแฝด

9.20

27.20

25.30

29.70

ห้องชุด

23.80

28.00

23.60

8.20

ตึก

61.30

84.80

82.70

78.20

ครึ่ งตึกครึ่ งไม้

18.70

9.10

11.80

13.70

ชนิดของวัสดุก่อสร้ างทีอ่ ยู่อาศัย

1.3 จังหวัดสมุทรปราการ
เป็ นจังหวัดหนึ่ งในภาคกลางของประเทศไทย และยังเป็ นจังหวัดในเขตปริ มณฑลของกรุ งเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรเป็ นอันดับ 2 ของภาคกลาง รองจากกรุ งเทพมหานคร มีเนื้อที่ 1,004 ตารางกิโลเมตร
มีจาํ นวนประชากรและจํานวนปริ มาณร้อยละของครัวเรื อนดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 จํานวนประชากรในจังหวัดสมุทรปราการ
เพศ และ เขตการปกครอง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
รวม
ชาย

1,223,302
588,975

1,241,610
596,744

1,261,530
605,702

1,279,310
613,778

หญิง

634,327

644,866

655,828

665,532
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ตารางที่ 6 จํานวนปริ มาณร้อยละของครัวเรื อนจังหวัดสมุทรปราการ
ลักษณะทีส่ ํ าคัญของครัวเรื อน
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
ประเภทของทีอ่ ยู่อาศัย

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

บ้านโดด

36.80

35.49

32.00

33.63

ห้องแถว

28.10

20.74

25.50

32.81

ทาวน์เฮาส์หรื อบ้านแฝด

22.10

18.30

17.20

13.61

ห้องชุด

12.70

24.77

24.80

18.91

71.50

79.00

80.20

82.23

4.40

4.64

3.00

5.19

ชนิดของวัสดุก่อสร้ างทีอ่ ยู่อาศัย
ตึก
ครึ่ งตึกครึ่ งไม้
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
ทางผูศ้ ึกษาได้ทาํ การศึกษาหาทําเลที่ต้ งั ที่เหมาะสมในการขยายสาขาของบริ ษทั มัน่ คงพัฒนา จํากัด เนื่องจาก
ทางบริ ษทั มีที่ต้ งั สาขาอยูเ่ พียงแห่ งเดียว และมีความต้องการขยายสาขาออกไปเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์กร มีฐาน
ลูกค้าเพิ่มขึ้น และวางแผนธุรกิจร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนาสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายอีกด้วย
3. การดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาเลือกทําเลที่ต้ งั สําหรับการขยายสาขาร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนาในเขตจังหวัดปริ มณฑลผูศ้ ึกษาได้
ทําการศึกษากลุ่มประชากรจํานวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มประชากรกลุ่มบุคคลประกอบด้วยผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ภายในบริ ษทั มัน่ คงพัฒนา จํากัด จํานวน 5 คน ประชากรภายในจังหวัดที่มีทาํ เลที่ต้ งั ที่เหมาะสมในการขยายสาขาร้าน
เหล็กมัน่ คงพัฒนา เพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และได้กาํ หนดปั จจัยในการนํามาวิเคราะห์เพื่อเลือกทําเลที่ต้ งั
ที่เหมาะสมได้แก่ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ปั จจัยด้านการมีคู่แข่งทางธุ รกิจ ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยด้านDemand ปั จจัย
ด้า นความสะดวกในการ Supply นอกจากนี้ ผูศ้ ึ ก ษาได้นํา เครื่ อ งมื อ Factor Rating Method, Center of gravity และ
แบบสอบถามปั จ จัย ที่ มี ผลต่ อการซื้ อ สิ นค้าและการใช้บ ริ ก ารร้ านวัส ดุ ก่อ สร้ างร้ านเหล็กมัน่ คงพัฒนามาใช้เป็ น
เครื่ องมื อในการศึ กษาวิธีการประเมิ นปั จจัย มี ข้ นั ตอนการทํางานดังนี้ 1 การกําหนดจังหวัดพื้นที่ เป้ าหมาย 2 การ
เรี ยงลําดับความสําคัญปั จจัยหลักและปั จจัยย่อย 3 การคํานวณค่านํ้าหนักปั จจัยหลัก (โดยใช้วิธี AHP) และค่านํ้าหนัก
ปั จจัยย่อยของแต่ละจังหวัด 4 การหาค่าเฉลี่ยในแต่ละปั จจัยหลักและค่าเฉลี่ยในแต่ละปั จจัยย่อยของแต่ละจังหวัด 5
สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเรี ยงลําดัความสําคัญของปั จจัยหลักและปั จจัยย่อยของกลุ่มประชากร 6 สรุ ปผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการให้น้ าํ หนักคะแนนของแต่ละปั จจัย 7 นําเครื่ องมือ Center of gravity มาคํานวณเพื่อเลือกตําแหน่ ง
สาขาโดยการหาจุดศูนย์กลางในพื้นที่ 8 การแจกแบบสอบถามปั จจัยที่มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าและการใช้บริ การของร้าน
เหล็กมัน่ คงพัฒนา 9 การนําผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจมากําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด 10 วางแผนธุ รกิจร้าน
เหล็กมัน่ คงพัฒนาสาขาใหม่ในการเพิ่มยอดขายวัสดุก่อสร้าง 11 สรุ ปผลวิจยั
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4. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเรี ยงลําดับความสําคัญของปั จจัยหลักตามความเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามโดยจะให้
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูใ้ ห้คะแนนนํ้าหนักและหาค่านํ้าหนักของปั จจัยหลักโดยใช้วิธีการตัดสิ นใจแบบวิเคราะห์ ลาํ ดับ ชั้น
(AHP) จะได้ค่านํ้าหนักด้านปั จจัยต่างๆดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ตารางแสดงการแสดงค่า Normalize และค่า Eigenvector
การมี
เศรษฐศาสตร์ คู่แข่ งทาง
ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
การมีคู่แข่ งทางธุรกิจ
สั งคม
Demand
ความสะดวกในการ
Supply

0.070
0.352
0.015
0.070
0.493

0.013
0.087
0.087
0.784
0.029

สั งคม

Demand

ความ
สะดวก
ใการ
Supply

0.172
0.242
0.034
0.310
0.242

0.012
0.108
0.012
0.108
0.760

0.020
0.411
0.020
0.411
0.138

ค่ า
นํา้ หนัก
0.287
1.200
0.168
1.683
1.662

0.057
0.240
0.034
0.337
0.332

4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการเรียงลําดับความสํ าคัญปัจจัยหลัก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเรี ยงลําดับความสําคัญของปั จจัยหลัก ของพนักงานร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนา
จะได้ค่านํ้าหนักด้านปั จจัยหลัก ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเรี ยงลําดับของปั จจัยหลักของพนักงานร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนา
ปัจจัยทีใ่ ช้ ในการพิจารณาเลือกพืน้ ที่
ผลรวมปัจจัย
ปั จจัยด้านเศรษฐศาสตร์
5.70
ปั จจัยด้านคู่แข่งทางธุรกิจ
24.0
ปั จจัยด้านสังคม
3.40
ปั จจัยด้าน Demand
33.70
ปั จจัยด้านความสะดวกในการ Supply
33.20
ผลรวมค่านํ้าหนัก
100
4.3 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการเรียงลําดับของปัจจัยย่ อย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเรี ยงลําดับความสําคัญของปั จจัยย่อย ของพนักงานร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนา
จะได้ค่านํ้าหนักด้านปั จจัยหลัก ดังตารางที่ 9, 10, 11, 12 และตารางที่ 13
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ตารางที่ 9 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเรี ยงลําดับของปั จจัยย่อยปั จจัยด้านเศรษฐศาสตร์
ปัจจัยด้ านเศรษฐศาสตร์
ผลรวมปัจจัย
ราคาที่ดิน
2.91
โอกาสลงทุนเพิ่มของธุรกิจในอนาคต
2.79
ผลรวมค่ านํา้ หนัก
5.7%
ตารางที่ 10 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเรี ยงลําดับของปั จจัยย่อยปั จจัยด้านการมีคู่แข่งทางธุรกิจ
ปัจจัยด้ านการมีคู่แข่ งทางธุรกิจ
ผลรวมปัจจัย
คู่แข่งรายใหญ่
12.24
คู่แข่งรายย่อย
11.76
ผลรวมค่ านํา้ หนัก
24%
ตารางที่ 11 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเรี ยงลําดับของปั จจัยย่อยปั จจัยด้านสังคม
ปัจจัยด้ านสั งคม
ผลรวมปัจจัย
สภาพแวดล้อม
1.77
การจ้างแรงงาน
1.63
ผลรวมค่ านํา้ หนัก
3.4%
ตารางที่ 12 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเรี ยงลําดับของปั จจัยย่อยปั จจัยด้าน Demand
ปัจจัยด้ าน Demand
ผลรวมปัจจัย
ด้านประชากร
12.22
จํานวนของที่อยูอ่ าศัย
10.74
ชนิดของวัสดุก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย
10.74
ผลรวมค่ านํา้ หนัก
33.7%
ตารางที่ 13 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเรี ยงลําดับของปั จจัยย่อยปั จจัยด้านความสะดวกในการ Supply
ปัจจัยด้ านความสะดวกในการ Supply
ผลรวมปัจจัย
ใกล้โรงงาน
15.09
ต้นทุนค่าขนส่ ง
18.11
ผลรวมค่ านํา้ หนัก
33.2%
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4.4 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการให้ นํา้ หนักคะแนนของแต่ ละปัจจัยในแต่ ละจังหวัด
เมื่อได้ทาํ การรวมคะแนนที่ พนักงานและผูบ้ ริ หารร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนาตอบแบบสอบถามทั้งปั จจัยหลัก
และปั จจัยย่อยแล้วพบว่าจังหวัดสมุทรปราการมีน้ าํ หนักคะแนนรวม 75.57% จังหวัดปทุมธานี น้ าํ หนักคะแนนรวม
66.89% และจังหวัดนนทบุรีมีน้ าํ หนักคะแนนรวม 56.80% ดังตารางที่ 14 พบว่าปั จจัยของจังหวัดในแต่ละจังหวัดมี
ความได้เปรี ยบในการเลือกทําเลที่ต้ งั ในคนละด้าน เพียงแต่ธุรกิจจะสนใจเลือกเลือกจังหวัดไหนในการเลือกเป็ นทําเล
ที่ต้ งั
ตารางที่ 14 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการให้น้ าํ หนักคะแนนของแต่ละปั จจัยในแต่ละจังหวัด
ปัจจัยทีใ่ ช้ ในการพิจารณาเลือกพืน้ ที่
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ
ปั จจัยด้านเศรษฐศาสตร์
3.17
3.29
3.29
ปั จจัยด้านคู่แข่งทางธุรกิจ
15.36
12.98
8.19
ปั จจัยด้านสังคม
2.83
2.65
2.41
ปั จจัยด้าน Demand
22.16
26.72
28.48
ปั จจัยด้านความสะดวกในการ Supply
13.28
21.25
33.20
ผลรวมค่ านํา้ หนักคะแนน 100%
56.80
66.89
75.57
4.5 การวิเคราะห์ ข้อมูลวิธีหาจุดศูนย์ กลาง (Center of Gravity)
ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การคํา นวณเพื่ อ เลื อ กตํา แหน่ ง ที่ ต้ ัง สาขาร้ า นเหล็ก มั่น คงพัฒ นาโดยการหาจุ ด
ศูนย์กลางในพื้นที่ โดยใช้วิธีหาจุ ดศูนย์กลาง (Center of Gravity) จากข้อมูลจํานวนประชากรแต่ละตําบลในจังหวัด
สมุทรปราการและจุ ดทําเลที่ ต้ งั ของตําบลในจังหวัดสมุทรปราการ ผูศ้ ึกษานํามาเป็ นข้อมูลเบื้องต้นมาเข้าสู ตรการ
คํานวณการวิเคราะห์หาจุดศูนย์กลาง (Center of Gravity) และคํานวณจากโปรแกรม Microsoft Excel โดยคํานวณตาม
สู ตรดังต่อไปนี้
วิธีการคํานวณหาทําเลที่ต้ งั (xˉ, yˉ)
xˉ =

∑

,

∑

yˉ=

∑
∑

จะได้ผลลัพธ์ดงั นี้ ค่าพิกดั บนแกน x = 13.60676883
ค่าพิกดั บนแกน y = 100.6525511
การคํานวณหาทําเลที่ต้ งั ได้จุดตําแหน่งที่ต้ งั ออกมาคือ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการดังรู ปภาพที่ 1
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รู ปภาพที่ 1 จุดตําแหน่งทําเลที่ต้ งั สาขาร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนา
ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
4.6 การวิเคราะห์ ข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่ อการซื้ อสิ นค้ าและการใช้ บริ การร้ านวัสดุ
ก่ อสร้ าง
การแจกแบบสอบถามปั จจัยที่ มีผลต่อการซื้ อสิ นค้าและการใช้บริ การของร้ านวัสดุก่อสร้างเพื่อนําผลจาก
แบบสอบถามมากําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้ผลการศึกษาดังนี้ ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อวัสดุ
ก่อสร้างของผูบ้ ริ โภคเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจเลือกทั้ง 4 ด้าน มีดงั นี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ให้ความสําคัญกับ
การที่สินค้าดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการรับรอง มอก. ในระดับที่มากที่สุด รองลงมาคือ มีการรับประกันคุณภาพ
สิ นค้า มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย สิ นค้าถูกจัดวางในที่ที่เหมาะสม มีความสะอาด เป็ นระเบียบ และมีการติดชื่อชนิ ด
สิ นค้าอย่างชัดเจน ตามลําดับ ด้านราคา ให้ความสําคัญกับสิ นค้ามีคุณภาพคุม้ กับราคาที่จาํ หน่ าย ในระดับมากที่ สุด
รองลงมาคือ สามารถต่อรองราคาได้ มีราคาถูกกว่าผูป้ ระกอบการอื่น มีการชําระเงินได้หลาย และมีการแสดงราคา
ชัดเจนในช่องทางต่าง ๆ ตามลําดับ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ให้ความสําคัญกับการมีบริ การจัดส่ งสิ นค้า ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ สถานที่จอดรถเพียงพอต่อการมารับบริ การ ทําเลที่ต้ งั อยูต่ ิดถนนใหญ่ มีการสั่งซื้ อสิ นค้าผ่าน
ทางระบบออนไลน์ เช่น Facebook, Website ได้เลย และมีความชัดเจนของป้ ายร้านเดินทางมาได้สะดวก ตามลําดับ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาดให้ความสําคัญกับ การมีส่วนลดให้กบั ลูกค้าในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีการจําหน่ าย
สิ นค้าเป็ นเงิ นเชื่ อแก่ลูกค้า มี บริ การเปลี่ ยน/คื นสิ นค้า มี ของแจกของแถมเนื่ องในโอกาสต่างๆ และมี การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ร้านและสิ นค้าผ่านทางระบบออนไลน์ เช่น Facebook , Website ตามลําดับ ด้านกระบวนการให้บริ การ
ให้ความสําคัญกับพนักงานมีความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริ การอย่างสุ ภาพของพนักงาน ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือ พนักงานมีการทํางานเป็ นระบบอย่างถูกต้อง การให้บริ การเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาํ หนด มีความความ
รวดเร็ วในการให้บริ การ พนักงานมีการบริ การที่เป็ นกันเองระหว่างผูข้ ายและผูซ้ ้ื อ และมีความเหมาะสมในการแต่ง
กายของผูใ้ ห้บริ การ ตามลําดับ ด้านการบริ การเพิ่มเติมในร้ านเหล็กมัน่ คงพัฒนาสาขาที่ 2 มี ความต้องการให้มีการ
บริ การติดต่อผูร้ ับเหมาที่เชี่ยวชาญด้านต่างๆให้ลูกค้า ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือต้องการให้มีการบริ การสั่งสิ นค้า
ตามที่ลูกค้าต้องการ มีการส่ งตัวแทนไปติดต่อกับโครงการถึงที่เพื่อเสนอสิ นค้าและราคา
4.7 การวางแผนธุรกิจร้ านเหล็กมัน่ คงพัฒนาสาขาใหม่ ในการเพิม่ ยอดขายวัสดุก่อสร้ าง
การวางแผนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุ รกิจได้มีขอ้ มูลซึ่ งการกําหนดตัวสิ นค้าและราคาที่จะนํามาจําหน่ ายนี้ ทาง
ร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนา ได้กาํ หนดตัวผลิตภัณฑ์คือ ปูนซี เมนต์สาํ เร็ จรู ปแบบถุง คือ ปูนซี เมนต์ผสมตราทีพีไอ (สี เขียว)
และปู นซี เมนต์ผสมตราที พีไอ (สี แดง) เนื่ องจากทางร้ านได้นําข้อมู ลสถิ ติล กั ษณะที่ สําคัญของครั วเรื อ นจัง หวัด
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สมุทรปราการจากสํานักงานสถิติแห่ งชาติ ในส่ วนของข้อมูลชนิ ดของวัสดุก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย จากรู ปภาพกราฟที่ 1
แสดงให้เห็นว่าที่อยูอ่ าศัยในจังหวัดปทุมธานี ในส่ วนของตึก คิดเป็ นร้อยละ 82.23 และที่อยูอ่ าศัยที่เป็ นไม้ คิดเป็ นร้อย
ละ 12.27
ชนิ ดของวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัย
100

ตึก, 82.23

50

ครึ่งตึกครึ่งไม้ ,
ไม้ , 12.27
5.19

0
ปี 2011

ปี 2012

ปี 2013

ปี 2014

รู ปภาพกราฟที่ 1 กราฟแสดงสถิติลกั ษณะที่สาํ คัญของครัวเรื อนจังหวัดสมุทรปราการปี ค.ศ. 2011 – ค.ศ. 2014
ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลชนิดของวัสดุก่อสร้างที่อยูอ่ าศัย
ดังนั้นวัสดุก่อสร้างที่จะนํามาสร้างที่อยูอ่ าศัยที่เป็ นตึกที่เป็ นส่ วนประกอบสําคัญนัน่ ก็คือ ปูน ทางร้านเหล็ก
มัน่ คงพัฒนาจึงได้นาํ ปูนซี เมนต์ผสมตราทีพีไอ (สี เขียว) และปูนซี เมนต์ผสมตราทีพีไอ (สี แดง) ดังรู ปภาพที่2เนื่องจาก
เป็ นตราสิ นค้าที่ มีความน่ าเชื่ อถื อ และคุ ณภาพดี มาจําหน่ ายเป็ นสิ นค้าในร้ านเหล็กมัน่ คงพัฒนาสาขาที่ 2 เพื่อเพิ่ม
รายได้และเป็ นการเจาะตลาดเป้ าหมายกลุ่มใหม่

รู ปภาพที่ 2 รู ปภาพปูนซี เมนต์ผสมตราทีพีไอ (สี เขียว) และปูนซี เมนต์ผสมตราทีพีไอ (สี แดง)
เมื่ อกําหนดตัวผลิ ตภัณฑ์ได้แล้วจึ งทําการกําหนดราคาเพื่อจําหน่ าย การกําหนดราคาผลิ ตภัณฑ์ของนั้น
จําเป็ นต้องรู ้ราคาของคู่แข่งก่อนภายในระแวกใกล้เคียงกับร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนาสาขาที่ 2 ก่อน เพื่อช่วยประเมินการ
ตัดสิ นใจในการกําหนดราคา ว่าจะตัดสิ นใจกําหนดราคาอย่างไรในโครงสร้างการกําหนดราคาของร้านเหล็กมัน่ คง
พัฒนาสาขาที่ 2 ทางผูศ้ ึกษาจึ งได้ศึกษาตลาดแล้วตั้งราคาให้ทางร้ านเหล็กมัน่ คงพัฒนาสาขาที่ 2 ได้กาํ ไรมากที่ สุด
เท่าที่จะทําได้โดยที่ยงั คงแข่งขันกับคู่แข่งได้ โดยกําหนดราคาดังตารางที่ 15
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ตารางที่ 15 ราคาปูนซี เมนต์ผสมตราทีพีไอ (สี เขียว) และปูนซี เมนต์ผสมตราทีพีไอ (สี แดง)
ร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนาสาขาที่ 2
ราคาปูนถุง
ปูนซี เมนต์ตรง TPI (เขียว)
112
บาท/ถุง
ปูนซี เมนต์ตรง TPI (แดง)
124
บาท/ถุง
ทางร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนาได้สํารวจธุ รกิจจําหน่ ายวัสดุก่อสร้างคู่แข่งภายในพื้นที่ตาํ บลเทพารักษ์ จังหวัด
สมุทรปราการ จะเน้นไปที่ลูกค้ารายได้โดยลูกค้าจะต้องมีการสั่งซื้ อสิ นค้าในปริ มาณมากทางร้านจึงจะ Service ให้กบั
ลู กค้าได้ ร้ านเหล็กมัน่ คงพัฒนาและร้ านจําหน่ ายวัสดุ ก่อสร้ างที่ เป็ นคู่แข่งจึ งมี การนําเสนอกลยุทธ์ ที่แตกต่ างกัน
ออกไปตามความต้องการของลูกค้า ทางร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนาจึ งมุ่งเน้นเป้ าหมายไปที่กลุ่มลูกค้ารายย่อย คือลูกค้า
สามารถสั่งซื้ อสิ นค้ในปริ มาณที่นอ้ ยได้ และทางร้านสามารถ Service ให้กบั ลูกค้าตามปริ มาณสั่งที่เหมาะสมได้
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาการวัดลําดับความสําคัญปั จจัยหลักโดยใช้วิธีการตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์ลาํ ดับชั้น (AHP) โดย
การคํานวณค่า Eigenvector พบว่าค่านํ้าหนักที่ ได้คือ ปั จจัยด้าน Demand ค่านํ้าหนัก 0.337 มี ค่านํ้าหนักความสําคัญ
มากที่สุด ปั จจัยด้านความสะดวกในการ Supply ค่านํ้าหนัก 0.332 ปั จจัยด้านการมีคู่แข่งทางธุ รกิจ ค่านํ้าหนัก 0.240
ปั จจัยด้านเศรษฐาสตร์ ค่านํ้าหนัก 0.057 และปั จจัยด้านสังคมค่านํ้าหนัก 0.034 ตามลําดับ และนําค่าจากการวัดลําดับ
ความสํ า คัญ ปั จ จัย หลัก มาวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล กับ ค่ า เรี ยงลํา ดับ ความสํ า คัญ ปั จ จัย ย่ อ ย เมื่ อ ได้ท ํา การรวมคะแนน
แบบสอบถามแล้วพบว่าจังหวัดสมุทรปราการมี น้ าํ หนักคะแนนรวม 75.57% จังหวัดปทุมธานี น้ าํ หนักคะแนนรวม
66.89% และจัง หวัด นนทบุ รี มี น้ ํา หนัก คะแนนรวม 56.80% แสดงให้เ ห็ น ว่า จัง หวัด สมุ ท รปราการเป็ นจัง หวัด ที่
เหมาะสมในการเลือกเป็ นทําเลที่ ต้ งั ร้ านเหล็กมัน่ คงพัฒนาสาขาที่ 2 ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มู ลการคํานวณเพื่อเลื อก
ตํา แหน่ งที่ ต้ งั สาขาร้ านเหล็กมั่น คงพัฒ นาโดยการหาจุ ดศู นย์ก ลางในพื้ นที่ โ ดยใช้วิธี หาจุ ดศู นย์ก ลาง (Center of
Gravity) วิเคราะห์โดยการนําข้อมูลประชากรในตําบล มาคํานวณในโปรแกรมสําเร็ จรู ป (Excel) โดยที่ผลออกมาได้
คือจุดศูนย์กลางถ่วงนํ้าหนักจะอยูท่ ี่พิกดั (13.60676883, 100.6525511) จากการคํานวณโดยใช้สูตรการคํานวณหาทําเล
ที่ต้ งั ได้จุดตําแหน่งที่ต้ งั ออกมาคือ ตําบลเทพารักษ์ อําเภอเมืองสมุทรปราการ
การเพิ่มมู ลค่าให้กบั ทางร้ านมัน่ คงพัฒนาสาขาที่ 2 จากการกําหนดราคาและสิ นค้า ผูศ้ ึ กษาได้
กําหนดสิ นค้าที่นาํ มาจําหน่ ายเพิ่มเติมคือ ปูนซี เมนต์ผสมตราทีพีไอ (สี เขียว) และปูนซี เมนต์ผสมตราทีพีไอ (สี แดง)
โดยนําข้อมูลสถิติขอ้ มูลชนิ ดของวัสดุก่อสร้างที่อยูอ่ าศัยในจังหวัดสมุทรปราการมาวิเคราะห์ โดยกําหนดราคาขาย
ปูนซี เมนต์ผสมตราทีพีไอ (สี เขียว) ในราคาถุงละ 112 บาท และปูนซี เมนต์ผสมตราทีพีไอ (สี แดง) ในราคาถุงละ 124
บาท โดยการกําหนดราคาวิเคราะห์จากข้อมูลของคู่แข่งด้วยนอกจากนี้ยงั ได้กาํ หนดปริ มาณการขายในอนาคตของร้าน
เหล็กมัน่ คงพัฒนาสาขาที่ 2 ในจํานวนที่ เหมาะสมกําหนดกลยุทธ์ การตลาดโดยที่ ทางร้ านเหล็กมัน่ คงพัฒนาเน้น
เป้ าหมายไปที่ กลุ่มลูกค้ารายย่อย สามารถบริ การจัดส่ งสิ นค้าสําหรั บสิ นค้าจํานวนน้อยได้ มี บริ การตัดเหล็ก และ
นอกจากนี้ยงั มีบริ การสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์
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ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งนี้
ในการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่นาํ มาศึกษาการเลือกทําเลที่ต้ งั ของร้านเหล็กมัน่ คง
พัฒนา เพื่อที่จะหาทําเลที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจเพื่อความก้าวหน้าของธุรกิจได้
การศึกษาการส่ งเสริ มการตลาด ศึกษาสิ นค้าที่คู่แข่งจําหน่ าย และในด้านของราคาที่คู่แข่งทางธุ รกิจตั้งไว้
สามารถนํามาวิเคราะห์ การตั้งราคาและสิ นค้าที่ จะนํามาจําหน่ าย และสามารถนําข้อมู ลมาวิเคราะห์เพื่อทํากลยุทธ์
การตลาดของทางร้านเหล็กมัน่ คงพัฒนา
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
ในการศึกษาครั้งต่อไปผูศ้ ึกษาควรที่จะเก็บข้อมูลของคู่แข่งทางธุ รกิจอย่างละเอียด ถึงกระบวนการส่ งเสริ ม
การตลาด การจัดจําหน่าย เพื่อที่จะนํามเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์วดั ประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขันได้ และยังนําข้อมูลมา
พัฒนาธุรกิจเพื่อที่แข่งขันกับคู่แข่งในพื้นที่เดียวกันได้
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จํานวนประชากรและจํานวนปริ มาณร้อยละของครัวเรื อนจังหวัดสมุทปราการ. สื บค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559, จาก
สํานักงานสถิติแห่งชาติ http://satun.old.nso.go.th/nso/project/search/result_by_department.jsp
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