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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้ไดนําเสนอการคัดเลือกพ้ืนท่ีจัดต้ังศูนยกลางโลจิสติกสดานการขนสงสินคาในประเทศไทย
บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต โดยไดคัดกรองกลุมจังหวัดจากจังหวัดท่ีอยูบนแนวระเบียงเศรษฐกิจ    
เหนือ – ใต (North-South Economics Corridor) ตามแนวทางของธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank, ADB) ซึ่งประกอบดวยจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พิษณุโลก นครสวรรค 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหเปนกลุมจังหวัดทางเลือก ท้ังนี้เพ่ือใหไดมาซึ่งพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดใน
มุมมองเชิงวิศวกรรม จึงไดประยุกตใชการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ  (Multiple Criteria Decision 
Making , MCDM) ดวยวิธีการ TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 
และวิธีการ AHP (Anslytic Hierachy Process) ซึ่งรูปแบบโครงสรางหลักเกณฑในการพิจารณามี               
4 หลักเกณฑหลัก คือ คือ หลักเกณฑดานภูมิศาสตร (Geographical) หลักเกณฑดานปริมาณสินคาท่ีขนสง 
(Trade Volume) หลักเกณฑดานโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure) และหลักเกณฑเกี่ยวกับธุรกิจ                 
ดานโลจิสติกส (Logistics Service Provider) โดยประกอบไปดวย 11 หลักเกณฑรอง และ 14 หลักเกณฑ
ยอย ซึ่งผลจากการวิเคราะหสามารถระบุกลุมจังหวัดท่ีมีความเหมาะสม ในการเปนศูนยกลางโลจิสติกส       
ในประเทศไทย บนแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใตได 
 
คําสําคัญ:  ศูนยกลางโลจิสติกสดานการขนสงสินคา; การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ; วิธีการ TOPSIS;
วิธีการ AHP 
 
1. ที่มาและความสําคัญ 

ปจจุ บันแนวโนมการแขงขันทางธุรกิจมีความเขมขนขึ้น  เนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน 
(Globalization) ท่ีมีการเปดเสรีทางการคามากขึ้น ทําใหภาวะการแขงขันท้ังทางดานการผลิตและการตลาดมี
ความรุนแรง ผลักดันใหภาคธุรกิจตองยกระดับความสามารถในการดําเนินธุรกิจทุกวิถีทางที่เปนไปได สําหรับ
ประเทศไทยนั้น ขอมูลจากสภาพัฒนฯ แจงวา ตนทุนโลจิสติกสของสินคาท่ีขายในประเทศไทย สูงประมาณ 
25 – 30% ของตนทุนสินคาท่ีผลิต หรือคิดเปนสัดสวนประมาณ 20% ของ GDP ซึ่งนับวาเปนจํานวนท่ีสูงมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว ท่ีมีตนทุนโลจิสติกสของสินคาอยูท่ีประมาณ 8 – 11% ซึ่งทิศ
ทางการพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย มุงไปที่การยกระดับระบบโลจิสติกสสูมาตรฐานสากล เพ่ือการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ือสนับสนุนการเปน
ศูนยกลางธุรกิจและการคาในภูมิภาคจากกิจกรรมของการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของอนุภูมิภาคและของโลก 
[1] 
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 การจัดต้ังศูนยกลางโลจิสติกส (Logistics Hubs) ในประเทศ เปนผลสืบเนื่องมาจากความพยายามท่ีจะ
เพ่ิมประสิทธิภาพดานโลจิสติกสใหสูงขึ้น และลดตนทุนโลจิสติกสโดยรวมของประเทศลง เพ่ือเปนการ
ยกระดับความสามารถในการแขงขัน และสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนจากทั่วโลกใหมาลงทุนในประเทศ
ไทย โดยการกําหนดจังหวัดท่ีมีศักยภาพและมีความพรอมดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการขนสงและโลจิสติกส 
เพ่ือเปนพ้ืนท่ีท่ีเชื่อมโยงกิจกรรมทางดานโลจิสติกสภายในประเทศทั้งหมดไวอยางเปนระบบ อันประกอบไป
ดวยการขนสง การเคล่ือนยายสินคา-บริการ  ขอมูลขาวสาร และการเคล่ือนยายทุน โดยมีความพรอมเกี่ยวกับ
โครงสรางพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนสง และระบบสาธารณูปการ และสามารถพัฒนาระบบขนสงท่ีเชื่อมโยง ท้ัง
ทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ รวมถึงมีระบบพ้ืนฐาน    ในการใหบริการและการอํานวยความสะดวกในการ
เก็บและกระจายสินคา สามารถจัดการการเคล่ือนยายสินคาท้ังขาเขาและขาออกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการเชื่อมโยงเครือขายการกระจายสินคาท้ังภายในประเทศและ
เชื่อมตอไปยังตางประเทศ [2],[3] 

งานวิจัยนี้จึงมีความสนในที่จะทําการคัดเลือกจังหวัดท่ีเหมาะสมในสําหรับการเปนศูนยกลาง   โลจิ
สติกส (Logistics Hubs) ในประเทศ โดยมุงเนนท่ีจะนําเสนอการประยุกตเอาหลักการทางวิศวกรรมมา
แกปญหาการคัดเลือกพ้ืนท่ีอยางเปนระบบและสมเหตุสมผล โดยไดนําเอาหลักการตัดสินใจแบบหลาย
หลักเกณฑเขามาเกี่ยวของ (Multiple Criteria Decision Making, MCDM) ในการแกปญหา โดยผูวิจัยจึงไดใช
วิธีการวิเคราะห 2 วิธีการ คือ วิธีการ TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 
Solution) และ วิธีการ AHP (Analytics Hierarchy Process) 
 

2.  วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
งานวิจัยนี้มีหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของอยู 2 สวน ซึ่งจะกลาวถึงวิธีการหรือเทคนิคสําหรับ

กระบวนการการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ (Multiple Criteria Decision Making; MCDM) ซึ่งสรุป
หลักการท่ีสําคัญและการนําไปประยุกตใชในปญหางานวิจัยหลายรูปแบบ ดังตอไปนี้ 

-  วิธีการ TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) 
วิธีการ TOPSIS เปนวิธีการท่ีมีแนวคิดการแกไขปญหาเพ่ือหาคาใกลเคียงคาอุดมคติเชิงบวก 

(Positive Ideal Solution; PIS) และเชิงลบ (Negative Ideal Solution; NIS) และเนื่องจากวิธีการ TOPSIS 
เปนวิธีการที่ใหความสําคัญกับคุณลักษณะของหลักเกณฑ ซึ่งเหมาะสมกับการตัดสินใจท่ีมีหลักเกณฑท้ังเชิง
บวกและเชิงลบ จึงทําใหมีการนําวิธีการดังกลาวไปใชแกปญหาในหลายรูปแบบ คือ ไดมีการนําในการประเมิน
ความสามารถในการแขงขันของสายการบิน โดยปญหาดังกลาวเปนปญหาท่ีตองใชการตัดสินใจแบบหลาย
หลักเกณฑและตองใชวิธีการประเมินถึง 3 วิธีการ ซึ่งคณะผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการ TOPSIS (Technique for 
Order Preference by Similarity to Ideal Solution) เปนหน่ึงในเครื่องมือการตัดสินใจ ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของ
การตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ (Multiple Criteria Decision Making, MCDM) วิธีการประเมินจะพิจารณา
จากมูลคาท่ีคาดหวังท่ีนอยท่ีสุดท่ีสูญเสีย กรณีศึกษานี้มีสายการบินหลักภายในประเทศของไตหวัน 5 สายการ
บิน [4] และสามารถนําไปประเมินหลักเกณฑเชิงกลยุทธดานการขนสงของผูประกอบการ [5]  อีกท้ังยังมีการ
นําไป ประยุกตใชวิธีการตัดสินใจแบบหลายสําหรับแกปญหาเกี่ยวกับการเลือกศูนยกลางการบินแหงใหม
สําหรับสนามบินสหภาพยุโรปซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินงานเก่ียวกับธุรกิจการขนสงทางอากาศ โดยใช
วิธีการวิเคราะหเพ่ือการตัดสินใจ 3 วิธีประกอบดวย SAW (Simple Additive Weighting method) วิธีการ 
TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) และ AHP (Analytic 
Hierarchy Process) [6] 
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 -  กระบวนการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (Analytical Hierarchy Process; AHP) 
กระบวนการการวิเคราะหเชิงลําดับชั้น (Analytical Hierarchy Process; AHP) สามารถประยุกตใชได

ท้ังกับหลักเกณฑเชิงปริมาณและหลักเกณฑเชิงคุณภาพ กลาวคือ แนวทางของ AHP จะมีรูปแบบแนว
คณิตศาสตรเปนหลัก นั่นคือการแปลงส่ิงท่ีไมสามารถวัดคาในทางดานเชิงปริมาณมาใชในการพิจารณา
ทางดานเชิงปริมาณใหไดโดยการกําหนดสเกลการพิจารณา เพ่ือใหคําตอบเปนไปแบบมีเหตุผลโดยการ
กําหนดเปาหมาย และสรางโครงสรางของปญหาท่ีตองการพิจารณาออกมาเปนแผนภูมิลําดับชั้น (Hierarchy) 
ตามลําดับของชั้นเกณฑพิจารณาจาก เกณฑหลักสูเกณฑรองตามลําดับจัดเรียงลงมาเปนชั้นๆ จนถึง
ทางเลือก (Alternatives) ท่ีตองการ แลวจึงนําหลักเกณฑในแตละระดับ มาเปรียบเทียบทีละหลักเกณฑ 
ตามลําดับ ซึ่งทําใหผูตัดสินใจสามารถมองเห็น องคประกอบของปญหาโดยรวม และเปรียบเทียบปญหาอยาง
เปนเหตุเปนผลทุกหลักเกณฑท่ีพิจารณาอันทําใหผลการตัดสินใจท่ีไดถูกตองรัดกุมมากขึ้น [7] 

กระบวนการการวิเคราะหเชิงลําดับชั้นไดถูกนํามาประยุกตใชกับการตัดสินใจในปญหาตาง ๆ 
หลากหลายดาน กลาวคือ ไดมีการใชกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหเพ่ือประเมินหลักเกณฑเชิงกลยุทธ
ดานการขนสง [8] นอกจากนี้ไดมีการนําวิธีการ AHP มาชวยทําการกําหนดตําแหนงพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือ
จัดต้ังกํากัดขยะมูลฝอยชุมชนรวม สําหรับ 3 อําเภอ ในจังหวัดมหาสารคาม [9] นอกจากนี้ยังไดนําวิธีการของ 
AHP มาใชในการประเมินแนวทางการตัดสินใจปรับปรุงการจัดผังโรงงานอุตสาหกรรม [10] และยังมีการนํา
เทคนิค AHP มาเปนหนึ่งในวิธีการวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจเลือกเสนทางการขนสงจากตอนเหนือของประเทศ
ไทยไปยังตอนใตของประเทศจีน ซึ่งมีทางเลือกท้ังหมด 3 เสนทาง ไดแก เสนทาง R3A (ไทย-ลาว-จีน) 
เสนทาง R3B (ไทย-พมา-จีน) และเสนทางแมน้ําโขง [11] และใชวิธีการ AHP เปนหน่ึงในวิธีการตัดสินใจใน
การคัดเลือกพ้ืนท่ีสําหรับการกอสรางสถานีขนสงสินคา        ทางน้ํา [12] และใชวิธีการ AHP ในการคัดเลือก
พ้ืนท่ีจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในมุมมองเชิงวิศวกรรม สําหรับเขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดตาก [13] และใช
ประเมินปจจัยเชิงกลยุทธดานการขนสง [14] 

2.1  การคัดเลือกศูนยกลางโลจิสติกส 
จากการศึกษาและทบทวนวรรกรรมที่เกี่ยวกับการคัดเลือกศูนยกลางโลจิสติกส พบวาในการ

คัดเลือกศูนยกลางโลจิสติกสนั้นแบงออกไดเปน 3 ขั้นตอน คือ การกําหนดหลักเกณฑในการตัดสินใจ การ
กําหนดคาน้ําหนักความสําคัญของหลักเกณฑ และประเมินความเหมาะสมของพื้นท่ี ซึ่งในแตละขั้นตอนไดมี
การประยุกตใชเทคนิคตาง ๆ เพ่ือชวยใหสามารถคัดเลือกจังหวัดท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดได 

ซึ่งในการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาพบวางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม [14] ซึ่ง
ไดพัฒนารูปแบบโครงสรางหลักเกณฑท่ีมีผลตอการคัดเลือกศูนยกลางโลจิสติกสดานการขนสงสินคาใน
ประเทศไทยขึ้น เพ่ือเปนกรอบในการศึกษาถึงศักยภาพและความเหมาะสมของจังหวัดท่ีจะสามารถรองรับ
กิจกรรมทางดานโลจิสติกสท่ีจะมีเพ่ิมขึ้นในอนาคตจากขอมูลปจจุบัน โดยที่มาของรูปแบบโครงสราง
หลักเกณฑ ไดจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการคัดเลือกศูนยกลางโลจิสติกส ควบคูไปกับการ
รวบรวมความคิดเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการขนสงสินคาและ    โลจิสติกส ไมวาจะ
เปนผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับสายงานดานการวางแผนดานการจราจรและการขนสง นักวิชาการดานโลจิ
สติกส นักวิชาการดานวิศวกรรมขนสง และหนวยงานท่ีใชระบบขนสงสินคา  ซึ่งแนวทางในการกําหนดกรอบ 
คําถามในการสัมภาษณ ผูวิจัยไดเลือกใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่งเปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการ
รวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยางเปนระบบ 
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 2.2  การคัดกรองกลุมจังหวัดทางเลือกเบื้องตน 
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดใหความสําคัญกับแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต (North-South 

Economics Corridor) ตามแนวทางของธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank, ADB) ซึ่ง
พาดผานหลากหลายจังหวัด และในขั้นตอนการคัดกรองกลุมจังหวัดทางเลือกเบ้ืองตนนั้น หลังจากการ
สอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ผูวิจัยจึงสรุปไดวา ในการคัดกรองกลุมจังหวัดทางเลือกเบ้ืองตน 
จะตองพิจารณาจาก 2 ประเด็นคือ การเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ ซึ่งนิยามของ “ศูนยกลางทางเศรษฐกิจ” 
สําหรับงานวิจัยนี้ คือ จังหวัดท่ีมีความสามารถในการผลิตสินคาท้ังภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรในปริมาณ
มาก และเปนพ้ืนท่ี    ท่ีดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน อีกท้ังยังเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความตองการอุปโภคบริโภค
สินคาในปริมาณท่ีสูง ซึ่งจะสงผลกับระบบโครงสรางเศรษฐกิจของจังหวัดในแงของความตองการและ
ความสามารถในการผลิตสินคา ซึ่งมีผลโดยตรงตอกิจกรรมการขนสงสินคาและระบบโลจิสติกสโดยรวมได 
และอีกประเด็นหนึ่งคือพิจารณาจากจังหวัดท่ีมีความไดเปรียบเชิงพ้ืนท่ี ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดของ
หลักเกณฑในการคัดกรองไดดังรูปท่ี 1  

 
  

รูปท่ี 1: เกณฑในการคัดกรองกลุมจังหวัดทางเลือกเลือกเบ้ืองตน 
 

จากการคัดกรอง โดยใชวิธีการ วิธีการ  Lexicographic Semiorder (LS) ซึ่งเปนการ
พิจารณาเลือกกลุมทางเลือกแบบคราว ๆ ดวยหลักการคือ กลุมทางเลือกท่ีไดรับเลือกจะมากจากทางเลือกท่ีมี
คาท่ีอยูในระดับท่ียอมรับได บนหลายหลักเกณฑ ซึ่งจากการพิจารณาจากรูปแบบโครงสรางหลักเกณฑดังรูป
ท่ี 1 สามารถสรุปกลุมจังหวัดทางเลือก สําหรับการคัดเลือกศูนยกลางโลจิสติกส ซึ่งประกอบไปดวย 8 จังหวัด 
คือ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พิษณุโลก นครสวรรค และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2:  แสดงจังหวัดท้ังหมดท่ีแนวระเบียงเศรษฐกิจพาดผาน และกลุมจังหวัดท่ีไดรับเลือก 

 

 
2.3  หลักเกณฑที่ใชในการพจิารณา 

จากแนวทางในการพัฒนารูปแบบโครงสรางหลักเกณฑท่ีมีผลตอการคัดเลือกศูนยกลาง        
โลจิสติกสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม [15] ซึ่งไดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของและจากการรวบรวม
ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวของกับการขนสงและโลจิสติกส สามารถสรุปไดวา หลักเกณฑใน
การคัดเลือกประกอบดวย 4 หลักเกณฑหลักคือ  

-  หลักเกณฑดานภูมิศาสตร (Geographical) เปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึงความไดเปรียบเชิงพ้ืนที่ เปน
ตัววัดดานความสําเร็จตัวหนึ่ง เพราะความใกลไกลในการเชื่อมโยงจุดตาง ๆ ในกระบวนการ และแหลง
ปลายทาง หรือพ้ืนที่มีการอุปโภคบริโภคสูง มักใชเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกทําเลที่ตั้งเสมอ 

-  ปยจัยดานปริมาณสินคาท่ีขนสง (Trade Volume) ซึ่งเปนหลักเกณฑท่ีแสดงถึงความสามารถใน
การปฏิบัติงานและความตองการใชบริการรูปแบบการขนสงตาง ๆ ท้ัง ทางถนน ราง อากาศ และลําน้ํา  

-  หลักเกณฑดานโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)  ถือเปนส่ิงสนับสนุนขีดความสามารถดานการ
ขนสง ซึ่งหากมีการพัฒนาจะใชงบประมาณที่นอยกวาพ้ืนท่ีอื่น ซึ่งประกอบดวย ประเด็นสําคัญคือโครงสราง
พ้ืนฐานดานการขนสง พ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ โครงสรางพ้ืนฐานดานแรงงาน  

-  หลักเกณฑดานธุรกิจดานโลจิสติกส (Logistics Service Provider) พิจารณาถึงความนิยมในการทาํ
ธุรกิจดานโลจิสติกสของจังหวัดซึ่งเปนหลักเกณฑท่ีสําคัญและเปนหนึ่งในแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาเพ่ือ
การเปนศูนยกลางที่เปนจุดรวบรวมและกระจายสินคาของภูมิภาคของประเทศเกาหลี  และแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบโลจิสติกสของประเทศไทย พ.ศ. 2550 - 2554  
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 ซึ่งรูปแบบโครงสรางหลักเกณฑท่ีมี 4 หลักเกณฑหลัก จะประกอบไปดวย 11 หลักเกณฑรอง และ 
14 หลักเกณฑยอย สามารถแสดงในรูปแบบแผนภูมิลําดับชั้นในการคัดเลือกศูนยกลางโลจิสติกสดังรูปท่ี 3 

 

2.4  การคํานวณน้ําหนักความสําคัญของหลักเกณฑ 
การคํานวณน้ําหนักความสําคัญของหลักเกณฑในการตัดสินใจคัดเลือกศูนยกลางทางเศรษฐกิจ

ในประเทศไทย จากการใชแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูและประสบการณในสาขาท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
ผูเชี่ยวชาญท่ีเกี่ยวของกับสายงานดานการวางแผนดานการจราจรและการขนสง นักวิชาการดานโลจิสติกส 
นักวิชาการดานวิศวกรรมขนสง และหนวยงานตาง ๆ ท่ีใชระบบขนสงสินคา ซึ่งไดมีการประยุกตใชวิธีการ 
AHP ในการกําหนดคาคะแนน โดยการเปรียบเทียบความสําคัญเปนคู ๆ ซึ่งกําหนดระดับความเขมขนของ
ความสําคัญคือระดับความสําคัญ 1 = สําคัญเทากัน, 3 = สําคัญกวาปานกลาง, 5 = สําคัญกวามาก, 7 = 
สําคัญกวามากมาก, 9 = สําคัญกวาสูงสุด 2, 4, 6, 8 = สามารถใชไดเพ่ือลดชวงการพิจารณาใหเหมาะสม 
จากการรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญสามารถหาน้ําหนักความสําคัญจากสมการท่ี 1 
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       (1) 

 โดยท่ีผลรวมของทุกหลักเกณฑจะมีคาเทากับ 1 และ iW คือคานํ้าหนักของแตละหลักเกณฑ iV  คือ
คาเฉล่ียทางเรขาคณิต และ n จํานวนตัวเลขที่นํามาหาคาเฉล่ีย  

จากนั้นทําการวิเคราะหความสอดคลอง เพ่ือเปนการตรวจสอบความถูกตอง ซึ่งพิจารณาจากการ
เปรียบเทียบหลักเกณฑทีละคูของหลักเกณฑท้ังหมดท่ีถูกกําหนดโดยนําผลรวมของคาวินิจฉัยของแตละ
หลักเกณฑในแถวตั้ง แตละแถวมาคูณดวยผลรวมของคาเฉล่ียในแถวนอนแตละแถวแลวนําเอาผลคูณท่ีไดมา
รวมกัน ผลลัพธจะเทากับจํานวนหลักเกณฑท้ังหมดท่ีถูกนํามาเปรียบเทียบ ผลรวมนี้เรียกวา Eigen Values 
สูงสุด ( maxλ ) ซึ่งคํานวณจากสมการท่ี 2 

               ∑ ∑
= =

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

n

i

n

j
iijWa

1 1
maxλ                   (2) 

   
 

รูปท่ี 3: แสดงแผนภูมิลําดับชั้นในการคัดเลือกศูนยกลางทางเศรษฐกิจใน

935



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 จากนั้นพิจารณาคาดัชนีความสอดคลอง (Consistency Index :CI ) จากสมการท่ี 3 

                ( )
( )1
max

−
−

=
n

n
CI

λ                                             (3) 

โดยท่ี n = จํานวนหลักเกณฑ และพิจารณาความสอดคลองจาก อัตราสวนความสอดคลอง 
(Consistency Ratio : CR) โดยท่ีคา CR จะตองมีคาไมเกิน 0.10 จึงจะถือวาถูกตอง คํานวณจากสมการที่ 4  

                
RI
CICR =                       (4) 

 คา RI (Random Index) สําหรับงานวิจัยนี้เปนเมตริกซ 3x3 และ 4x4 เทากับ 0.58 และ 0.90 
ตามลําดับ จากการคํานวณคาน้ําหนักท่ีผานการพิจารณาคาความสอดคลองท้ังหมดแลวไดผลลัพธดังรูปท่ี 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5  การคัดเลือกจังหวัดท่ีเหมาะสมวิธีการ TOPSIS  
ในการวิเคราะหดวยวิธีการ TOPSIS ผูวิจัยไดนํารูปแบบโครงสรางหลักเกณฑไปทดลองเก็บ

ขอมูลของกลุมจังหวัดทางเลือกท่ีไดจากหัวขอท่ี 4 ซึ่งประกอบดวย 7 จังหวัด และพิจารณารวมกับคาคา
น้ําหนักกความสําคัญของหลักเกณฑท่ีไดจากหัวขอท่ี 6 โดยขอมูลแสดงอยูในตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 คาน้ําหนักของหลักเกณฑท้ังหมดในการคัดเลือกศูนยกลางโลจิสติกส 
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 ตารางที่ 1:  ขอมูลของกลุมจังหวัดทางเลือกบนหลักเกณฑตาง ๆ 
จังหวัดทางเลือก 

หลักเกณฑ 
ประ 
เภท 

หนวย 
เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พิษณุโลก นครสวรรค อยุธยา 

X1 - กิโลเมตร 0 184.44 33.50 104.89 312.41 182.78 0 

X2 - กิโลเมตร 803.89 878.24 776.22 706.43 475.67 346.04 170.61 

X3 + พันคัน-กม. 2,159,043 1,073,698 654,292 1,162,194 695,581 1,212,121 2,267,044 

X4 + พันตันตอป 3.486 4.354 2.653 4.712 2.821 4.915 9.193 

X5 + ตันตอป 1,273 0 128.20 135.75 1,131,277 98,150.80 697.09 

X6 + ตันตอป 24,505 4,982 0 31.08 386.2 0 0 

X7 + พันตันตอป 0 0 0 0 0 0 25,457 

X8 + ระดับที่ 5 3 4 4 3 5 5 

X9 + ระดับที่ 3 0 2 2 4 4 3 

X10 + ระดับที่ 4 2 0 2 3 0 0 

X11 + ระดับที่ 0 0 0 0 0 0 4 

X12 + ระดับที่ 4 3 2 3 3 3 3 

X13 + พันคน 742 352 121 263 264 275 484 

X14 + แหง 937 753 274 352 110 118 275 
 
 

 
จากขอมูลในตารางที่ 1 ทําการปรับคาขอมูลใหเปนมาตรฐาน (Normalization) เพ่ือใหได เมทริกซ 

R(rij) ดวยสมการ  
2/1

1

2 ⎟
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= ∑

=

M

i
ijijij xxr จากนั้นพิจารณาเมทริกซ R(rij) รวมกับคาน้ําหนัก (Wi) ของแตละ

หลักเกณฑเพ่ือใหไดเมทริกซ V(vij) จากสมการท่ี 1  
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จากผลในตารางที่ 2 พบจังหวัด A1 คือจังหวัดท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดในกลุม 
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 ตารางที่ 2 ผลการหาคา vij และคา Ci การจัดอันดับ 

จังหวัดทางเลือก 
หลักเกณฑ 

ประ 
เภท 

คาน้ําหนักก
ความสําคัญ 

(Wj) เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พิษณุโลก นครสวรรค อยุธยา 

X1 - 0.062 0.000 0.438 0.080 0.249 0.742 0.434 0.000 

X2 - 0.007 0.473 0.516 0.456 0.415 0.280 0.203 0.100 

X3 + 0.016 0.563 0.280 0.171 0.303 0.182 0.316 0.592 

X4 + 0.281 0.262 0.327 0.199 0.354 0.212 0.369 0.691 

X5 + 0.124 0.001 0.000 0.000 0.000 0.996 0.086 0.001 

X6 + 0.021 0.980 0.199 0.000 0.001 0.015 0.000 0.000 

X7 + 0.048 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 

X8 + 0.106 0.447 0.268 0.358 0.358 0.268 0.447 0.447 

X9 + 0.021 0.394 0.000 0.263 0.263 0.525 0.525 0.394 

X10 + 0.063 0.696 0.348 0.000 0.348 0.522 0.000 0.000 

X11 + 0.010 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 

X12 + 0.023 0.496 0.372 0.248 0.372 0.372 0.372 0.372 

X13 + 0.054 0.696 0.330 0.113 0.247 0.247 0.258 0.454 

X14 + 0.163 0.709 0.570 0.207 0.266 0.083 0.089 0.208 

คา Ci 0.869 0.590 0.225 0.385 0.431 0.286 0.469 

การจัดอันดับ 1 2 7 5 4 6 3 
 
 

จากวิเคราะหดวยวิธีการ TOPSIS ผลการหาคา vij ,คา Ci และ การจัดอันดับ ดังตารางท่ี 2 สามารถ
สรุปไดวา จังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดท่ีมีความเหมาะสมที่สุด และจังหวัดท่ีมีความเหมาะสมรองลงมาคือ 
เชียงราย พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก นครสวรรค ลําปาง นครสวรรค และลําพูน ตามลําดับ  
 

2.6  การคัดเลือกศูนยกลางโลจิสติกสดวยวิธีการ AHP 
 ในการวิเคราะหดวยวิธีการ AHP นั้น ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบจังหวัดทางเลือก เ ป น คู  ๆ  ที ล ะ

หลักเกณฑ จากนั้นทําการพิจารณาคาความสอดคลองของการวิเคราะห และหาคาคะแนนความเหมาะสมของ
แตละทางเลือก โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

-  พิจารณาเมตริกซในการตัดสินใจของแตละหลักเกณฑ และทําการคํานวณปรับคาคะแนนของแตละ
ทางเลือก (Normalization) ในแตละคอลัมนของเมตริกซ  

-  คํานวณคะแนนความเหมาะสมของแตละทางเลือกโดยการหาคาเฉล่ียของคะแนนแตละแถว ซึ่งจะ
ทําใหไดคะแนนความเหมาะสมของทางเลือกในแตละหลักเกณฑ ผลจากการคาํนวณคะแนนความเหมาะสม
ของทางเลือกในแตละหลักเกณฑ แสดงดังตารางที่ 4 

-  คํานวณคะแนนความเหมาะสมในทุก ๆ ทางเลือกของแตละหลักเกณฑโดยการนําคะแนนความ
เหมาะสมในตารางที่ 3 มาถวงน้ําหนักกับความสําคัญของแตละปจจัย ผลจากการคํานวณคะแนนคความ
เหมาะสมของจังหวัดทางเลือกแสดงดังตารางที่ 4 

-  คัดเลือกจังหวัดท่ีเหมาะสมท่ีสุด จากทางเลือกท่ีมีคะแนนความเหมาะสมมากที่สุด 
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 ตารางที่ 3 แสดงผลการคํานวณคะแนนความเหมาะสมของทางเลือกแตละหลักเกณฑ 
                   ทางเลือก 
 
หลักเกณฑ 

เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พิษณุโลก นครสวรรค อยุธยา 
คาน้ําหนัก
ความสําคัญ 

Wj 

ดานภูมิศาสตร 0.040 0.200 0.040 0.120 0.360 0.200 0.040 0.085 

ดานปริมาณสินคา 0.097 0.666 0.011 0.032 0.071 0.032 0.091 0.474 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 0.316 0.105 0.035 0.105 0.175 0.099 0.164 0.278 

ดานธุรกิจบริการดาน 
โลจิสติกส 

0.333 0.259 0.111 0.111 0.037 0.037 0.111 0.163 

คาคะแนนความเหมาะสม 0.192 0.404 0.036 0.073 0.119 0.066 0.110  
การจัดอันดับ 2 1 7 5 3 6 4  
  

 
จากตารางท่ี 14 ซึ่งเปนผลการวิเคราะหคาคะแนนความเหมาะสมของจังหวัดทางเลือกสําหรับการ

คัดเลือกศูนยกลางโลจิสติกสดานการขนสงสินคา ผลการเรียงลําดับโดยพิจารณาจากคาคะแนนความ
เหมาะสมพบวา จังหวัดเชียงราย เปนจังหวัดท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด รองลงมาคือ เชียงใหม พิษณุโลก 
อยุธยา ลําปาง นครสวรรค และลําพูน ตามลําดับ  
 

2. ผลการศกึษาการเลือก 
จากวิธีการในการตัดสินใจท้ัง 2 วิธีการ สามารถสรุปการจัดเรียงลําดับความเหมาะสมของจังหวัด

ทางเลือกได ดังตารางท่ี 4 จะเห็นไดวา สามารถแบงกลุมจังหวัดทางเลือกออกได 3 กลุม ไดแก กลุมจังหวัด
เชียงใหมและเชียงราย ซึ่งเปนจังหวัดท่ีมีคาความเหมาะสมที่อยูในอันดับแรก รองลงมาเปนกลุมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและพิษณุโลก ซึ่งมีคาคะแนนความเหมาะสมเปนอันดับรองลงมา และกลุมสุดทายคือกลุม
จังหวัดลําปาง นครสวรรค และลําพูน ตามลําดับ ซึ่งเปนกลุมท่ีถือวามีคาคะแนนความเหมาะสมนอยท่ีสุดใน
กลุมจังหวัดทางเลือกเบ้ืองตนทั้งหมด  
 

ตารางที่ 4 แสดงผลสรุปการจัดเรียงลําดับความเหมาะสมของจังหวัดทางเลือก 
ในการเปนศูนยกลางโลจิสติกสในประเทศไทย 

วิธีการ TOPSIS วิธีการ AHP            การจัดอันดับ 
             
จังหวัดทางเลือก 

คา Ci การจัดอันดับ 
คาคะแนน 

ความเหมาะสม 
การจัดอันดับ 

เชียงใหม 0.869 1 0.192 2 

เชียงราย 0.590 2 0.404 1 

ลําพูน 0.225 7 0.036 7 

ลําปาง 0.385 5 0.073 5 

พิษณุโลก 0.431 4 0.119 3 

นครสวรรค 0.286 6 0.066 6 

อยุธยา 0.469 3 0.110 4 
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 3. สรุปและขอเสนอแนะ 
ในการที่จะสามารถคัดเลือกศูนยกลางโลจิสติกสดานการขนสงสินคาในประเทศไทย บนแนวระเบียง

เศรษฐกิจไดนั้น จะตองประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 1) หลักเกณฑในการตัดสินใจ ในสวนนี้ผูวิจัยได
รวบรวมกรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของ [14]       
2) การกําหนดคานํ้าหนักความสําคัญของหลักเกณฑ ซึ่งในสวนนี้ผูวิจัยไดประยุกตใชหลักการเปรียบเทียบ
กันนเปนคู (Pairwise Comparison) และ 3) กลุมจังหวัดทางเลือก สําหรับในสวนนี้ผูวิจัยไดพิจารณาจากการ
เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ กลาวคือ มีผลิตภาพในการผลิต และ มีความตองการในการอุปโภคและบริโภคสูง 
และพิจารณาจากความไดเปรียบเชิงพ้ืนที่ เพ่ือเปนการคัดกรองกลุมจังหวัดทางเลือกจากจังหวัดท้ังหมดที่แนว
ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต พาดผาน โดยใชวิธีการ Lexicographic Semiorder (LS) ทําใหไดกลุมจังหวัด
ทางเลือกท่ีประกอบไปดวย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พิษณุโลก นครสวรรค และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  

ในขั้นตอนการวิเคราะหเพ่ือคัดเลือกศูนยกลางโลจิสติกสดานการขนสงสินคานั้น ไดประยุกตใช
หลักการการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ (Multiple Criteria Decision Making; MCDM) ดวยวิธีการ 
TOPSIS และ วิธีการ AHP ผลท่ีไดจากการวิเคราะหสามารถระบุกลุมจังหวัดท่ีเหมาะสมออกได 3 กลุม ซึ่ง
กลุมท่ีมีคาคะแนนความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 คือ กลุมจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย อันดับ 2 คือกลุม
จังหวัดพิษณุโลกและพระนครศรีอยุธยา และอันดัง 3 กลุมจังหวัดลําปาง นครสวรรค และลําพูน ตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม รูปแบบโครงสรางหลักเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกศูนยกลางโลจิสติกสดานการขนสงสินคา 
เปนการพิจารณาจากขอมูลท่ีเปนเชิงปริมาณเทาน้ัน ซึ่งยังไมไดประเมินถึงขอมูลเชิงคุณภาพ ท่ีขอมูลอาจเกิด
ความคลุมเคลือขึ้น ดังนั้นหากตองการใหหลักเกณฑเชิงคุณภาพสามารถวิเคราะหใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น 
จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองนําทฤษฎีฟซซี่เซต (Fuzzy Set Theory) มาเปนเคร่ืองมือสําหรับจัดการกับความ
คลุมเคลือน้ัน ซ่ึงผูวิจัยจะไดทําการศึกษาในลําดับตอไป 
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