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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อประเมินสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น และให้
ค่าน้ าหนักความสาคัญโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้วยเทคนิ คกระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ ซึ่ งปั จจัยหลักที่ ใช้เป็ น
เกณฑ์ในการประเมิ นสถานประกอบการที่มีความรั บผิดชอบต่อสังคมดี เด่ น มี 5 ปั จจัย ได้แก่ องค์กรมีความ
รับผิดชอบต่อพนักงาน องค์กรมีความรับผิดชอบต่อชุ มชนโดยรอบ องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
องค์กรมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า/คู่คา้ และองค์กรมีนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากการวิเคราะห์
ค่าน้ าหนักความสาคัญพบว่า ปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการเป็ นสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ดี เด่นมากที่สุด คือ องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม มีคะแนนความสาคัญเท่ากับ 0.4706 รองลงมาคือ
องค์กรมีความรับผิดชอบต่อชุ มชนโดยรอบ มีคะแนนความสาคัญเท่ากับ 0.2524 องค์กรมีความรับผิดชอบต่อ
พนักงาน มี คะแนนความสาคัญเท่ากับ 0.1412 องค์กรมี ความรั บผิดชอบต่อลู กค้า/คู่คา้ มี คะแนนความสาคัญ
เท่ากับ 0.0854 และลาดับสุ ดท้าย คือ องค์กรมีนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีคะแนนความสาคัญ
เท่ากับ 0.0504 ทั้งนี้เกณฑ์การจัดลาดับความสาคัญและค่าน้ าหนักความสาคัญ จะช่วยปรับปรุ งมาตรฐานของการ
ประเมินความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
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ABSTRACT
The purpose of this research was to study the criteria representing the responsibility of industrial
corporates on their stakeholders and surroundings and then prioritize the criteria by Analytic Hierarchy Process
technique. The criteria were used in the Corporate Social Responsibility Assessment Scheme of the Ministry of
Industry. The main criteria include the responsibility on employees, surrounding community, environment,
customers and business partners, and corporate social responsibility innovation. By Analytic Hierarchy Process
technique, the significant weighted scores of those criteria were computed and the result showed that the most
significant criteria of the Corporate Social Responsibility Assessment was the responsibility on environment
with the highest significant weighted score of 0.4706 followed by the responsibility on surrounding community
0.2524, employees 0.1412, and customer and business partners 0.0854 whereas the least significant criteria was
the corporate social responsibility innovation with the score of 0.0504. The prioritized criteria and the significant
weighted scores improved the standardization of the Corporate Social Responsibility Assessment Scheme by
minimizing the inconsistency of the assessors.
Keywords : Corporate Social Responsibility, Analytical Hierarchy Process

1. บทนา
ปั จจุบนั ภาคอุ ตสาหกรรมให้ความสาคัญ ในการทาธุ รกิ จที่มีความรั บผิดชอบต่อสังคมกันมากขึ้น
เนื่ องจากองค์กรมีความตระหนักถึ งการดาเนิ นการธุ รกิ จที่ควบคู่กบั การใส่ ใจสังคมและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีส่วนในการช่วยส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีของสิ นค้าและบริ การ อีกทั้งยังสามารถ
เพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิ จ สร้ างความมัน่ ใจให้คู่คา้ ทาให้ภาคอุ ตสาหกรรมมี การพัฒนา
องค์กรให้มีสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม อย่างยัง่ ยืน ภายใต้กรอบแนวความคิดของการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน (Sustainable Development)
การประเมินสถานประกอบการที่มีความรั บผิดชอบต่อสังคม มีความสาคัญเป็ นอย่างมาก เพราะการ
ประเมินสถานประกอบการในเชิ งคุณภาพจะนาไปสู่ การพัฒนา และอยูร่ ่ วมกับสังคมได้อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งการประเมิน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยองค์กรต่างๆ มีมากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีความแตกต่างกันออกไปในด้าน
ของหลักเกณฑ์ และการให้คะแนน ซึ่ งการประยุกต์ใช้เทคนิ คกระบวนการล าดับชั้นเชิ งวิ เคราะห์ (Analytic
Hierarchy Process : AHP) เป็ นกระบวนการที่มีวิธีวดั ค่าระดับความสาคัญของการตัดสิ นใจ โดยมีสเกลคะแนนที่
เป็ นมาตรฐาน แบ่งออกเป็ นคะแนน 1-9 นอกจากนั้นยังมีข้ นั ตอนในการตรวจสอบความไม่สอดคล้องของข้อมูล ซึ่ง
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เป็ นกระบวนการที่ มีการวัดผลได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ จะช่ วยขจัดความเป็ นอคติ (Bias) ของผูป้ ระเมิน ซึ่ งเป็ น
ปั ญหาส าคัญมากที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการประเมิ นในเชิ งคุ ณภาพ อี กทั้งสามารถนามาวิเคราะห์ หาแนวทางเลื อกที่
เหมาะสมในการตัดสิ นใจ เพราะมีการเปรี ยบเทียบเชิงคู่ มีโครงสร้างแบบแผนภูมิลาดับชั้น ง่ายต่อการทาความเข้าใจ
และผลลั พ ธ์ แ สดงเป็ นตัว เลข สามารถประเมิ น สถานประกอบการที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมดี เ ด่ น
ตามค่าน้ าหนักความสาคัญสู งที่สุด การประเมินโดยใช้เทคนิ คกระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ เป็ นกระบวนการ
ที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของการประเมิน ทาให้ผลการประเมินของสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม จึ งสามารถนามาเป็ นองค์กรต้นแบบการเรี ยนรู ้ ถ่ ายทอดองค์ความรู ้ ในด้านความรั บผิดชอบต่อสั งคม
ให้กบั สถานประกอบการอื่น ๆ ได้เป็ นอย่างดี
การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ จะเสนอแนวทางในการประเมินสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่ อ
สังคม โดยใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ความสาคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของสถานประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูล
จากสื่ อและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการ และมีการระดมความ
คิดเห็ นจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ ในการเลื อกปั จจัยที่นามาวิเคราะห์ท้ งั ปั จจัยหลัก และปั จจัยรอง สาหรับการประเมินจะใช้
วิธีการทาเป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กบั ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการให้คะแนนและนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสิ นใจในการประเมินสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบดีเด่น

2. วัตถุประสงค์ ของการศึกษาวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยที่มีผลในการตัดสิ นใจเลือกสถานประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
2. เพื่อประเมินสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ด้วยเทคนิคกระบวนการลาดับชั้นเชิง
วิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP)

3. ขอบเขตของงานวิจัย
1. ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัจจัยหลัก ปั จจัยรอง จากผูเ้ ชี่ยวชาญ และใช้แบบสอบถาม
ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมิ น จานวน 5 คน ซึ่ งได้ปฏิ บตั ิงานในส่ วนงานการส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผูป้ ระกอบการ และมีประสบการณ์ดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) มาประยุกต์ใช้ใ นการ
ประเมินสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จานวน 6 สถานประกอบการ
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4. ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. สามารถวิเคราะห์ถึงปั จจัยที่ใช้ในการจัดลาดับความสาคัญของปั จจัยการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ได้
อย่างเหมาะสม
2. สามารถประเมินสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ให้เป็ นสถานประกอบการตัวอย่างที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมได้ศึกษาเรี ยนรู ้ได้

5. ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
5.1 ทฤษฎีแนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ ตามลาดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP)
กระบวนการตัดสิ นใจแบบวิเคราะห์ลาดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ได้ถูกพัฒนาขึ้น
ใน ค.ศ.1970 โดย Thomas L. Saaty แห่ งมหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริ กา Saaty ได้จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอกทางด้านคณิ ตศาสตร์ ดังนั้นแนวทางของ AHP จึงมีรูปแบบแนวคณิ ตศาสตร์ เป็ นหลัก กล่าวคือการ
แปลงสิ่ งที่ไม่สามารถวัดค่าในเชิ งปริ มาณมาพิจารณา ในเชิ งปริ มาณโดยการกาหนดมาตราส่ วนในการพิจารณา
เพื่อให้ได้คาตอบที่เป็ นไปได้แบบมีเหตุผลโดยการกาหนดเป้ าหมาย และสร้างโครงสร้างของปั ญหาที่ตอ้ งการ
พิจารณาออกมาเป็ นแผนภูมิลาดับชั้น (Hierarchy) ตามลาดับชั้นของเกณฑ์ที่ใช้พิจารณา จากเกณฑ์หลักสู่ เกณฑ์
รองตามล าดับ จัดเรี ย งลงมาเป็ นชั้น ๆ จนถึ ง ทางเลื อก (Alternatives) ซึ่ งท าให้ผูพ้ ิ จารณาสามารถ มองเห็ น
องค์ป ระกอบของปั ญหาโดยรวมและเปรี ย บเที ย บปั ญหาอย่า งเป็ นเหตุ เป็ นผลในทุ ก ปั จจัย ที่ พิ จารณาท าให้
ผลการตัดสิ นใจมี ความถูกต้องรัดกุมมากขึ้น (อภิชาต โสภาแดง, 2552) กระบวนการตัดสิ นใจแบบวิเคราะห์
ลาดับชั้นเป็ นหนึ่ งในวิธีการตัดสิ นใจแบบหลายหลักเกณฑ์ นัน่ คือการตัดสิ นใจเลือก ทางเลือก เมื่อมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาหลายเกณฑ์ กระบวนการดังกล่าวจึงเป็ นกระบวนการที่มีประสิ ทธิ ภาพและมีความสะดวกในการ
จัด ล าดับ ความส าคัญ (Saaty, 2008) และช่ ว ยท าให้ เ กิ ด การตัด สิ น ใจที่ ดี ใ นสถานการณ์ ที่ ต้อ งมี ก ารเลื อ ก
(Ghodsypour and O’Brien, 1998; Benyoucef et al., 2003; Ho et al., 2009) สามารถใช้ ไ ด้ก ับ การตัด สิ น ใจที่ มี
ความยุ่งยากซับซ้อนโดย ใช้วิธีการเปรี ยบเทียบคู่ (Saaty, 1990) และเป็ นทฤษฎี ที่นิยมใช้ในการตัดสิ นใจอย่าง
แพร่ หลายจนถึงปั จจุบนั วิธี AHP ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนสาคัญดังต่อไปนี้ (อดิศกั ดิ์ ธี รานุพฒั นาและชูศรี เที้ยศิริ
เพชร, 2554)
1) การแยกปั ญหาและการสร้ างลาดับชั้น วิธี AHP เริ่ มต้นด้วยการแยก (Breaking Down) ปั ญหาที่
ซับซ้อนให้อยูใ่ นรู ปของลาดับชั้นของส่ วนย่อย(Elements) ระดับชั้นที่สูงที่สุดคือวัตถุประสงค์โดยรวม (Overall
Objective) ส่ วนย่อยซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจเรี ยกว่าเกณฑ์ (Criteria) ส่ วนย่อยในระดับรองลงไปเรี ยกว่าเกณฑ์
ย่ อ ย (Sub-Criteria) ระดับ ล่ า งสุ ด ของล าดับ ชั้น เรี ย กว่ า ทางเลื อ กของการตัด สิ น ใจ (Decision Alternatives)
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ส่ ว นย่ อ ยในแต่ ล ะแถวของล าดับ ชั้น ถู ก สมมติ ใ ห้ เ ป็ นอิ ส ระต่ อ กัน (Saaty,1990) ซึ่ งหมายความว่ า ระดับ
ความสาคัญของเกณฑ์ท้ งั หลายจะไม่ข้ ึนอยูก่ บั ส่ วนย่อยที่อยูต่ ่ากว่าเกณฑ์น้ นั ๆ
2) การให้ดุล ยพิ นิจ เชิ ง เปรี ย บเที ย บเพื่ อ ค านวณล าดับ ความส าคัญ ขั้นตอนที่ 2 นี้ แบ่ ง ได้เป็ น 3
ขั้นตอนย่อยคือ การเปรี ยบเทียบคู่ (Pairwise Comparisons) การคานวณค่าน้ าหนัก (Weight Calculation) และการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของดุลยพินิจ (Consistency Check)
2.1) การเปรี ยบเทียบคู่ เพื่อหาความสาคัญเชิ งเปรี ยบเทียบของส่ วนย่อยต่างๆ ในแต่ละระดับชั้น การ
เปรี ยบเทียบคู่น้ ีจะเป็ นการเปรี ยบเทียบระดับความเข้มข้นของอิทธิ พล (Strength of Influence) ของคู่ส่วนย่อยเมื่อ
เทียบกับส่ วนประกอบในระดับที่เหนื อกว่าซึ่ งอยูถ่ ดั ขึ้นไป มาตราส่ วนที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบคือมาตราส่ วนมูล
ฐาน AHP 1-9 การเปรี ยบเทียบคู่น้ ี จะเริ่ มจากระดับล่างสุ ด (ระดับทางเลื อก) และสิ้ นสุ ดที่ระดับที่สอง (ระดับที่
หนึ่ งของเกณฑ์) หลังจากที่ส่วนย่อยทั้งหมดได้ถูกเปรี ยบเทียบคู่โดยให้มาตราส่ วน 1-9 แล้ว ต่อไปจะเป็ นการ
สร้างเมทริ กซ์ดุลยพินิจ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าเมทริ กซ์การเปรี ยบเทียบคู่ มาตราส่ วนมูลฐาน AHP 1-9 ดุลย
พินิจ (Verbal Judgments) มาตราส่ วนที่ใช้เปรี ยบเทียบ มีความสาคัญเท่ากัน (Equal Importance) 1 มีความสาคัญ
กว่าบ้าง (Moderate Importance) 3 มีความสาคัญกว่ามาก (Strong Importance) 5 มีความสาคัญกว่าค่อนข้างมาก
(Very Strongly Importance) 7 มี ความสาคัญกว่าอย่างยิ่ง (Extreme Importance) 9 ค่ากลางระหว่างระดับความ
เข้มข้นของอิทธิ พลตามที่กล่าวมาข้างต้น 2, 4, 6, 8 ที่มา: Saaty, 1996
2.2) การค านวณค่ า น้ าหนั ก หลัง จากได้ส ร้ า งเมทริ กซ์ ก ารเปรี ยบเที ย บคู่ แ ล้ ว จะเป็ นการใช้
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์เพื่อคานวณเวกเตอร์ลกั ษณะเฉพาะ (Eigenvector) และค่าลักษณะเฉพาะที่มากที่สุด
(Largest Eigenvalue) ของแต่ละเมทริ กซ์เวกเตอร์ ลักษณะเฉพาะจะให้ลาดับความสาคัญ (ค่าน้ าหนัก) ส่ วนค่า
ลักษณะเฉพาะสามารถนามาใช้เป็ นมาตรวัดตัวหนึ่งในการตรวจสอบ ความสอดคล้องของดุลยพินิจ วิธีคานวณ
เวกเตอร์ ลกั ษณ์เฉพาะและค่าลักษณะเฉพาะสามารถศึกษาได้จากงานวิจยั ของ Saaty (1990)
2.3) การตรวจสอบความสอดคล้องของดุลยพินิจ วิธี AHP สามารถวัดระดับความสอดคล้องของดุลย
พินิจแต่ละชุ ดได้ โดยการคานวณอัตราส่ วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio: C.R.) ในแต่ละเมทริ กซ์ หาก
อัตราส่ วนความสอดคล้องมีค่าเท่ากับศูนย์จะหมายความว่าภายในชุ ดของ ดุ ลยพินิจนั้นมีความสอดคล้องอย่าง
สมบูรณ์ หากอัตราส่ วนความสอดคล้องมีค่าเท่ากับหนึ่งจะหมายความว่าความไม่ความ สอดคล้องจะเทียบเท่ากับ
ดุลยพินิจที่ได้จากการสุ่ ม ถ้าอัตราส่ วนความสอดคล้องมีค่ามาก (โดยทัว่ ไปค่าวิกฤตจะอยูท่ ี่ 0.1) แสดงว่า ดุลย
พินิจนั้นไม่น่าเชื่ อถือช่ วงที่ยอมรับได้ของ C.R. ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของเมทริ กซ์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็ นเมทริ กซ์ขนาด
3x3 C.R. ไม่ควรเกิน 0.05 ถ้าเมทริ กซ์ขนาด 4x4 C.R. ไม่ควรเกิน 0.08 และสาหรับเมทริ กซ์มีขนาดมากกว่า 5x5
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ขึ้ น ไป C.R. ไม่ ค วรเกิ น 0.1 (Saaty, 1994) ถ้า ชุ ด ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู ป้ ระเมิ น ค่ า C.R. เกิ น กว่า ระดับ ที่ ก าหนด ผู ้
ประเมินควรจะต้องทบทวนดุลยพินิจ (Saaty,1994)
3) การสังเคราะห์เพื่อให้ได้ลาดับความสาคัญโดยรวม วิธีการสังเคราะห์ในแบบจาลอง AHP คล้าย
กับ วิธี ที่ ใ ช้คานวณค่า ความคาดหวัง โดยวิธี ผงั รู ปต้นไม้การตัดสิ นใจ โครงสร้ า งล าดับความสาคัญในแต่ละ
ระดับชั้นจะได้มาจากการคานวณลาดับความสาคัญแบบครอบคลุม (Global Priorities) ระดับ ความสาคัญที่ได้
จากชุ ดของดุลยพินิจแต่ละชุ ดจะถูกเรี ยกว่าลาดับความสาคัญแบบเฉพาะที่ (Local Priorities) ซึ่ งเป็ นลาดับความ
สาคัญที่อา้ งอิงกับส่ วนประกอบที่อยู่เหนื อกว่า ส่ วนลาดับความสาคัญเมื่อเทียบกับวัตถุ ประสงค์รวมจะเรี ยกว่า
ลาดับความสาคัญ แบบครอบคลุ ม ซึ่ งได้จากการคู ณ ลาดับความสาคัญเฉพาะที่ เข้ากับลาดับความสาคัญ แบบ
ครอบคลุมของส่ วนประกอบที่อยูเ่ หนือขึ้นไป
4) การวิเ คราะห์ ค วามไว เป็ นการทดสอบเสถี ย รภาพของผลลัพ ธ์ โดยการเปลี่ ย นแปลงล าดับ
ความสาคัญของเกณฑ์ต่าง ๆ
5.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ณัฐพร สว่างวงศ์สิน (2555) การประยุกต์กระบวนการ AHP ในการประเมินผูข้ าย กรณี ศึกษา ธุ รกิจ
ค้าปลี กสิ นค้ากลุ่ มห้องน้ า ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (AHP) และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Expert
Choice พบว่า ปั จจัยด้านยอดขายมีค่าน้ าหนักความสาคัญสู งที่สุด 40.1 เปอร์ เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านผล
กาไรมีค่าน้ าหนักความสาคัญที่ 37.1 เปอร์ เซ็ นต์ ปั จจัยด้านการบริ หารสต็อกสิ นค้า (Turn Over) มีค่าน้ าหนัก
ความสาคัญ 12 เปอร์ เซ็ นต์ ปั จจัยด้านความพอเพียงของสิ นค้า (Service Level) มี ค่าน้ าหนักความสาคัญ 8.1
เปอร์ เซ็ นต์ และปั จจัย ด้า นการส่ ง มอบ มี ค่ า น้ า หนัก ความส าคัญ 2.7 เปอร์ เซ็ นต์ตามล าดับ และผลจากการ
เปรี ยบเทียบค่าความสาคัญของการประเมินผูข้ าย (Supplier) สิ นค้ากลุ่มห้องน้ า มีผลต่อการดาเนิ นงานที่สูงสุ ด
คือผูข้ าย CT มีค่าน้ าหนักความสาคัญ 43.9 เปอร์ เซ็นต์ และอัตราส่ วนความสอดคล้องเท่ากับ 0.08
จุฑามาศ อินทร์ แก้ว (2556) การวิเคราะห์ปัญหาการตัดสิ นใจการเลือกทาเลที่ต้ งั โรงงานของบริ ษทั
กรณี ศึกษา หจก.เอสเอส ค้าไม้ จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ได้นาหลักการของกระบวนการลาดับชั้นเชิ ง วิเคราะห์
(AHP) พบว่า ผูจ้ ดั สิ นใจให้ความสาคัญเรี ยงตามลาดับความสาคัญดังนี้ ต้นทุน ราคาที่ดิน การขนส่ ง ตลาด สังคม
และชุ ม ชน และความพร้ อมของทาเลที่ ต้ งั สรุ ป การวิเคราะห์ ปั จจัยการเลื อกท าเลที่ ต้ งั แห่ ง ใหม่ ที่เหมาะสม
เรี ยงลาดับค่าน้ าหนักได้ดงั นี้ อันดับที่ 1 คือ อาเภอพุนพิน อันดับที่ 2 คือ อาเภอกาญจนดิษฐ์ อันดับที่ 3 คือ อาเภอ
บ้านตาขุน อันดับที่ 4 คือ อาเภอเกาะสมุย อันดับที่ 5 คือ อาเภอไชยา
รั ฐรุ จน์ ฐิ ติช าติ ธ นวงศ์ (2557) การจัดล าดับปั จจัย ความสาคัญในการคัดเลื อกเครื่ องจัก รโดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์เชิงลาดับชั้นกรณี ศึกษาโรงงานผลิตเครื่ องประดับ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยหลักสาคัญที่มี
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อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลื อกเครื่ องจักรเรี ยงตามลาดับจากคุ ณภาพ 0.7722 ตามด้วยเวลา 0.1268 และต้นทุ น
0.1009 สาหรับปั จจัยรองเรี ยงลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อยสามลาดับแรก ได้แก่ ปริ มาณของเสี ย 0.3714
ประสิ ทธิ ภาพ 0.3520 และอายุเครื่ องจักร 0.1093 เมื่อนาค่าน้ าหนักความสาคัญแต่ละปั จจัยมาพิจารณาร่ วมกับค่า
ระดับคะแนนแต่ละกลุ่มเครื่ องจักร ทาให้ทราบว่า กลุ่มเครื่ องเชื่ อมเลเซอร์ ควรถูกเลือกพิจารณาเป็ นอันดับแรก
ในการย้ายไปติดตั้งที่โรงงานใหม่ตามด้วยกลุ่มเครื่ องอุลตราโวนิค และกลุ่มเครื่ องอัดโมลด์จากผลการศึกษาครั้ง
นี้ ทาให้องค์กรมีเครื่ องมือช่วยสนับสนุนในการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
กันต์ธมน สุ ขกระจ่าง (2558) ได้ทาการศึ กษาการประยุก ต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ ตามลาดับชั้นของ
กระบวนการตัดสิ นใจในการคัดเลือกผูใ้ ห้ บริ การขนส่ งของผลิ ตภัณฑ์สิ่งทอ : บริ ษทั กรณี ศึกษา เพื่อศึกษาการ
ประยุก ต์ใ ช้วิธี ก ารวิเคราะห์ ตามล าดับ ชั้นของกระบวนการตัดสิ นใจในการคัดเลื อกผูใ้ ห้บ ริ ก ารขนส่ ง ของ
ผลิ ตภัณฑ์สิ่งทอ จานวนทั้งสิ้ น 5 ราย โดยการเลื อกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ใช้วิธี AHP ใน
วิเ คราะห์ เ พื่ อ จัด ล าดับ ความส าคัญ โดยการน าข้อ มู ล จากเอกสารและงานวิ จ ัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งมาท าการสร้ า ง
แบบจาลองเพื่อทาการเปรี ยบเทียบค่าน้ าหนักของปั จจัยหลักและปั จจัยรอง จากผลการวิเคราะห์ น้ าหนักของ
ปั จจัย หลัก พบว่า ค่ า น้ า หนัก ความส าคัญของปั จจัย หลัก คื อ ด้า นรายละเอี ย ดทัว่ ไป ด้า นคุ ณภาพ และด้าน
ความสามารถ ตามลาดับ
จุฬาลักษณ์ กองเพชร (2559) ได้ทาการศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ใน
การคัดเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ของบริ ษทั ผลิ ตเลนส์ และกล้องถ่ายรู ป โดยการนาเอาเทคนิ คกระบวนการลาดับชั้นเชิ ง
วิเคราะห์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ป Expert Choice มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการคัดเลือกบริ ษทั ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์
กรณี ศึกษา บริ ษทั ผลิตเลนส์และกล้องถ่ายรู ป
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ทาการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดย การสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการตัดสิ นใจคัดเลือกบริ ษทั ผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์และการให้น้ าหนักคะแนนจากฝ่ ายจัดซื้ อจัดหารวมถึงธุ รกิจอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปั จจัยสาคัญที่ได้จากศึกษา ประกอบไปด้วย 6 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ความน่าเชื่ อถือของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ต
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคา ของผลิตภัณฑ์ การส่ งมอบและส่ งเสริ มการขาย และได้นาปั จจัยเหล่านี้มาใช้ในการ
ประเมินผูส้ ่ งมอบ บรรจุภณั ฑ์ก่อนทาการจัดซื้ อ โดยทาการให้คะแนนก่อนการสั่งซื้ อบรรจุภณั ฑ์ทุกครั้ง จะช่วยให้
บริ ษทั ไม่สูญเสี ยโอกาสทางธุ รกิจ ยังสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ลูกค้า ว่าบริ ษทั สามารถส่ งมอบงานที่มีคุณภาพ คุ ม้
ราคา ภายในเวลาที่กาหนดได้
วิมลรัตน์ หมัน่ เพียร (2559) การประยุกต์ใช้เทคนิ คกระบวนการวิเคราะห์แบบลาดับขั้นเพื่อคัดเลือก
ผูใ้ ห้บริ การรับเหมาแรงงาน ในการประเมินคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การรับเหมาแรงงานที่เหมาะสมของบริ ษทั ฯ สามารถ
สรุ ปค่า น้ าหนักเฉลี่ ยของปั จจัยได้เท่ากับ ปั จจัยด้านราคา ร้อยละ 0.483 ปั จจัยด้านการขาดงาน ร้อยละ 0.166
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ปั จจัยด้านประสิ ทธิ ภาพ ร้อยละ 0.103 ปั จจัยด้านการเติมเต็ม ร้อยละ 0.077 และปั จจัยด้านระเบียบวินยั ร้อยละ
0.171 ตามลาดับ จากนั้นหาค่าน้ าหนักความสาคัญของผูใ้ ห้บริ การรับเหมาแรงงานทั้ง 3 ราย นอกจากนี้ ผลการ
เปรี ยบเทียบต้นทุนการจ้างบริ ษทั รับเหมาแรงงานตัวแบบเดิ มกับ การใช้ตวั แบบ AHP พบว่าสามารถลดต้นทุน
การจ้างบริ ษทั รับเหมาแรงงานได้ 460,800 บาท ต่อปี
สุ วิวฒั น์ ลิ้มตระกูล (2559) การเลือกรถยนต์โดยพิจารณาจากปั จจัยด้านเทคโนโลยีดว้ ยกระบวนการ
ลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ โดยเปรี ยบเทียบเกณฑ์ต่าง ๆ ของผูท้ ี่กาลังตัดสิ นใจในการเลือกซื้ อรถยนต์แต่ละยีห่ อ้ โดยมี
เกณฑ์หลัก 3 เกณฑ์ คือ ด้านความปลอดภัย ด้านความประหยัด ด้านความทันสมัย และเกณฑ์รอง 9 เกณฑ์ คือ ระบบ
ถุงลมนิรภัย ระบบควบคุมเสถียรภาพทางการทรงตัว ระบบเบรกฉุ กเฉิ นอัตโนมัติ ระบบรถกึ่งไฟฟ้า รถพลังงาน
ทางเลื อก ระบบเชื้ อเพลิ งทางเลื อก ระบบดับสตาร์ ทแบบปุ่ มกด ระบบช่ วยจอดอัตโนมัติ และระบบไฟฟ้ าปั ด
น้ าฝนอัตโนมัติ ในการใช้ระบบผูใ้ ช้จะกาหนดคะแนนของเกณฑ์แต่ละเกณฑ์จากนั้นระบบจะทาการวิเคราะห์
และนาเสนอทางเลือกที่เหมาะสม 3 ทางเลือกให้กบั ผูใ้ ช้
ณัฐพัชร์ อารี รัชกุลกานต์ (2559) การพัฒนาแบบจาลองการวัดสมรรถนะสวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ในประเทศไทย ที่พฒั นาขึ้นจากการสารวจวรรณกรรมปริ ทรรศน์และให้ค่าน้ าหนักความสาคัญโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้วยเทคนิ คกระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ แบบจาลองที่ได้รับมีสามระดับชั้นและประกอบด้วยตัวชี้ วดั 38
ตัว พร้ อมค่าน้ าหนักของตัวชี้ วดั สาหรับการประเมินสมรรถนะสวนอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศใน 5 มิติ ได้แก่ มิติ
กายภาพ มิ ติ เ ศรษฐกิ จ มิ ติ สิ่ ง แวดล้อ ม มิ ติ สั ง คมและมิ ติ ก ารบริ ห ารจัด การ จากการวิ เ คราะห์ ค่ า น้ า หนัก
ความสาคัญพบว่ามิ ติที่มีความสาคัญต่อการเป็ นสวนอุ ตสาหกรรมเชิ ง นิ เวศมากที่ สุด คือ มิ ติสิ่งแวดล้อมที่ มี
คะแนนความส าคัญ เท่ า กับ 0.486 รองลงมาคื อ มิ ติ สั ง คมที่ มี ค ะแนน 0.171 มิ ติ ก ายภาพมี ค ะแนน 0.126 มิ ติ
เศรษฐศาสตร์ มี ค ะแนน 0.113 และอันดับ สุ ดท้ายคือ มิ ติก ารบริ หารจัดการมี คะแนน 0.104 จากการทบทวน
ค่าน้ าหนักความสาคัญของตัวชี้ วดั ดังกล่าวร่ วมกับผูเ้ ชี่ ยวชาญได้ขอ้ สรุ ปเกี่ ยวกับประเด็นที่ทางผูป้ ระกอบการ
อุตสาหกรรมควรให้ความสาคัญเป็ นพิเศษในแต่ละมิติ และแผนสาหรับการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมไปสู่ ความเป็ น
สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในกรอบเวลาสามระยะ คือ ระยะสั้น (ไม่เกิน 1ปี ) ระยะกลาง (1-3 ปี ) และระยะยาว
(3 ปี ขึ้นไป)
ฉัต รมณี ไชยวงศ์ (2560) ได้ท าการศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ใ ช้วิ ธี วิ เ คราะห์ เ ชิ ง ล าดับ ชั้น AHP เพื่ อ
คาดการณ์ตดั สิ นใจติดตั้งการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ: กรณี ศึกษา ศูนย์วทิ ยบริ การวิทยาลัย เทคโนโลยีวชิ
ราโปลี สงขลา ได้นาทฤษฎีวิธีวิเคราะห์เชิ ง ลาดับชั้น (AHP) ช่ วยการตัดสิ นใจเพื่อการติ ดตั้ง ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติภายในสถาบันการศึกษาให้แก่ผบู ้ ริ หาร ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยลาดับแรกที่มีความสาคัญต่อการติดตั้ง
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ระบบคือ ปั จจัยด้านองค์กร โดยมีค่าร้อยละ 62.5% รองลงมาคือ ปั จจัยด้านตัวระบบ ค่าร้อยละ 23.8% และลาดับ
สุ ดท้าย คือปั จจัยด้านคุณลักษณะของระบบ ค่าร้อยละ 13.6%
ผลการศึ กษาผลงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า การใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytical
Hierarchy Process : AHP) เป็ นกระบวนการที่สามารถแก้ปัญหาที่ซบั ซ้อน ง่ายต่อการทาความเข้าใจ เพราะเป็ น
การเลียนแบบวิธีคิดของมนุษย์ และการใช้เหตุผลในการแยกปั ญหาออกเป็ นลาดับชั้น จึงเหมาะสมที่สุดในการ
ประยุกต์ใช้ในการตัดสิ นในเลือก ทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายๆทางเลือก และมีเกณฑ์ในการพิจารณาทางเลื อก
หลายเกณฑ์ อีกทั้งยังเป็ นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบทีละคู่ และในปั จจุบนั ก็มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยใน
การวิเคราะห์ตดั สิ นใจทาให้ง่ายและสะดวกมากยิง่ ขึ้น

6. วิธกี ารดาเนินงานวิจัย
6.1 รวบรวมข้อมูลปั จจัยของสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละด้าน จากการสอบถาม
และระดมความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถานประกอบการ
6.2 สร้ างขั้นตอนการคัดเลื อกเกณฑ์ในการเลื อกปั จจัยหลัก ปั จจัยรอง ที่ เหมาะสมกับการประเมิ นสถาน
ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น โดยการให้คะแนนปั จจัยหลัก ปั จจัยรองที่ผเู ้ ชี่ยวชาญได้นาเสนอ
มา แล้วเลือกปั จจัยที่มีคะแนนมากที่สุด และเรี ยงลาดับรองลงมา เพื่อใช้ในการออกแบบโครงสร้างกระบวนการ
วิเคราะห์ลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) ในการตัดสิ นใจที่เหมาะสม
6.3 พิจารณาสถานประกอบการที่ มีค วามรั บผิดชอบต่ อสัง คม โดยใช้เกณฑ์การคัดเลื อกเบื้ องต้น สถาน
ประกอบการที่มีความเหมาะสมในการประเมินสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น จะต้องไม่
มีขอ้ ร้องเรี ยนย้อนหลัง 3 ปี และ ไม่มีอุบตั ิเหตุถึงขั้นเสี ยชีวติ ภายในสถานประกอบการ ย้อนหลัง 3 ปี และจะต้อง
มีกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
6.4 ทาการออกแบบโครงสร้ างกระบวนการวิเคราะห์ลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process)
ในการจัดลาดับความสาคัญของสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นโดย
ตารางที่ 6.1 รายละเอียดข้อมูลของผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน มีดงั นี้
ผู้เชี่ยวชาญ
ผูต้ อบแบบสอบถามคนที่ 1
ผูต้ อบแบบสอบถามคนที่ 2
ผูต้ อบแบบสอบถามคนที่ 3
ผูต้ อบแบบสอบถามคนที่ 4
ผูต้ อบแบบสอบถามคนที่ 5

ตาแหน่ ง
วิศวกรชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
วิศวกรชานาญการ
วิศวกรปฏิบตั ิการ
วิศวกรปฏิบตั ิการ
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ประสบการณ์ ทางาน
ประสบการณ์ทางาน 29 ปี
ประสบการณ์ทางาน 33 ปี
ประสบการณ์ทางาน 6 ปี
ประสบการณ์ทางาน 4 ปี
ประสบการณ์ทางาน 3 ปี
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ตารางที่ 6.2 สรุ ป ปั จ จัย หลัก ปั จ จัย รอง จากผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ ใ ช้ส าหรั บ ประเมิ น สถานประกอบการที่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
A1
A2

A3

A4
A5

นิยามปัจจัยหลัก
องค์กรมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน

B1
B2
องค์กรมีความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ B3
B4
B5
องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
B6
B7
นิยามปัจจัยหลัก
องค์กรมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า/คูค่ า้
B8
B9
องค์กรมีนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ B10
สังคม
B11

นิยามปัจจัยรอง
พัฒนาองค์ความรู ้ให้แก่พนักงาน
มีการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม
แผนพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาชุมชนด้านสังคม
แผนพัฒนาชุมชนด้านสิ่ งแวดล้อม
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ด้านสิ่ งแวดล้อม อย่างเคร่ งครัด
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
นิยามปัจจัยรอง
มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า/คู่คา้
มีมาตรการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ ของลูกค้า/คู่คา้
สร้างนวัตกรรมที่มีความสร้างสรรค์ต่อสังคมอย่างยัง่ ยืน
มีตน้ แบบการเรี ยนรู ้นวัตกรรมให้แก่องค์กรอื่น ๆ

ตารางที่ 6.3 แสดงทางเลือกสถานประกอบการที่ใช้ในการประเมินสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมดีเด่น
ลาดับ
1
2

บริษัท
C1 : บริ ษทั A
C2 : บริ ษทั B

ขนาดอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

3
4
5
6

C3 : บริ ษทั C
C4 : บริ ษทั D
C5 : บริ ษทั E
C6 : บริ ษทั F

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
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ประกอบกิจการ
เหมืองแร่
ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เพาเวอร์
ซัพพลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผลิตเม็ดพลาสติก
ผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จ
ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จ
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ตารางที่ 6.4 แสดงหลัก เกณฑ์ ก ารเปรี ยบเที ย บให้ ค วามส าคัญ ในการตัด สิ นใจเลื อ กสถานประกอบการ
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
ค่ านา้ หนัก
ความสาคัญ
1
3
5
7
9
2,4,6,8

นิยาม

คาอธิบาย

มีความสาคัญเท่ากัน
มีความสาคัญมากกว่า
พอประมาณ
มีความสาคัญมากกว่าอย่าง
เด่นชัด
มีความสาคัญมากกว่าอย่าง
เด่นชัดมาก
มีความสาคัญมากกว่าอย่างยิง่

ปั จจัยทั้งสองที่เปรี ยบเทียบมีความสาคัญเท่าเทียมกัน
ปั จจัยที่พจิ ารณาเปรี ยบเทียบมีความสาคัญมากกว่าปั จจัยตัวหนึ่ง
พอประมาณ
ปั จจัยที่พจิ ารณาเปรี ยบเทียบมีความสาคัญมากกว่าปั จจัยอีกตัวหนึ่งอย่าง
เด่นชัด
ปั จจัยที่พจิ ารณาเปรี ยบเทียบมีความสาคัญมากกว่าปั จจัยอีกตัวหนึ่งอย่าง
เด่นชัดมาก
ค่าความสาคัญสูงสุดที่จะเป็ นไปได้ในการพิจารณาเปรี ยบเทียบปั จจัยทั้ง
สอง
ค่าความสาคัญในการเปรี ยบเทียบปั จจัยถูกพิจารณาว่าควรเป็ นระหว่างกลาง
ของค่าที่กล่าวมาข้างต้น

เป็ นค่าความสาคัญระหว่าง
กลางของค่าที่กล่าวข้างต้น

7. ผลการศึกษา
7.1 การวิเคราะห์ หานา้ หนักของแต่ ละปัจจัย
การวิเคราะห์หาค่าของน้ าหนักแต่ละปั จจัย โดยการนาคะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถาม
จานวน 5 คน และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม Expert Choice โดยใช้อตั ราส่ วนความสอดคล้อง (Consistency
Ratio) ได้ค่าไม่เกิน 0.1 ถือว่าเป็ นค่าที่ยอมรับได้
เมื่อพิจารณาคะแนนความสาคัญปั จจัยหลัก 5 ปั จจัย พบว่า องค์การมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม มี
ความส าคัญมากที่ สุ ด รองลงมา องค์ก รมี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อชุ ม ชนโดยรอบ องค์ก รมี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อ
พนักงาน องค์กรมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า/คู่คา้ และอันดับสุ ดท้ายองค์กรมีนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม
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ตารางที่ 7.1 สรุ ปค่ า น้ าหนั ก ความส าคัญ ของปั จ จัย หลั ก และอัต ราส่ ว นความสอดคล้ อ ง ของผู ้เ ขี่ ย วชาญ
ทั้ง 5 คน
ปัจจัยหลักที่มีผลต่ อสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่ อสั งคมดีเด่น
ลาดับที่ผู้ตอบ
แบบสอบถาม

1
2
3
4
5
รวม
เฉลีย่

A1 : องค์ กร
มีความ
รับผิดชอบ
ต่ อพนักงาน
0.133
0.173
0.129
0.137
0.134
0.706
0.1412

A2 : องค์ กรมี
ความรับผิดชอบ
ต่ อชุมชน
โดยรอบ
0.294
0.273
0.217
0.209
0.269
1.262
0.2524

A3 : องค์ กรมี A4 : องค์ กร
ความรับผิดชอบ มีความรับผิด
ต่ อสิ่งแวดล้ อม ชอบต่อลูกค้ า/
คู่ค้า
0.445
0.086
0.427
0.076
0.482
0.129
0.550
0.062
0.449
0.074
2.353
0.427
0.4706
0.0854

ภาพที่ 7.1 ค่าน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยหลัก
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A5 : องค์ กรมี

Inconsistency
Ratio

นวัตกรรมด้าน
ความรับผิดชอบ
ต่ อสั งคม

0.042
0.051
0.043
0.042
0.074
0.252
0.0504

0.03
0.02
0.02
0.04
0.008
0.118
0.0236
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ตารางที่ 7.2 สรุ ปค่ า น้ าหนั ก ความส าคัญ ของปั จ จั ย รอง และอั ต ราส่ ว นความสอดคล้ อ ง ของผู ้เ ขี่ ย วชาญ
ทั้ง 5 คน
ลาดับที่ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

1
2
3
4
5
รวม
เฉลีย่

0.143

0.857

0.200

0.117

0.683

0.833

0.167

0.750

0.250

0.833

0.167

0.250

0.750

0.250

0.250

0.500

0.333

0.667

0.750

0.250

0.800

0.200

0.750

0.250

0.200

0.117

0.683

0.750

0.250

0.750

0.250

0.200

0.800

0.333

0.667

0.297

0.163

0.540

0.667

0.333

0.750

0.250

0.250

0.750

0.250

0.750

0.297

0.163

0.540

0.800

0.200

0.250

0.750

0.125

0.875

1.726

3.274

1.244

0.810

2.946

3.383

1.617

3.250

1.750

2.208

2.792

0.345

0.655

0.2488 0.1620 0.5892

0.677

0.323

0.650

0.350

0.442

0.558

ค่ าเฉลีย่
Inconsistency
Ratio

0

0.012

0

ภาพที่ 7.2 ค่าน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยรอง องค์กรมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน
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ภาพที่ 7.3 ค่าน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยรอง องค์กรมีความรับผิดชอบต่อชุมชนโดยรอบ

ภาพที่ 7.4 ค่าน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยรอง องค์กรมีความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม

ภาพที่ 7.5 ค่าน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยรอง องค์กรมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า/คู่คา้
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ภาพที่ 7.6 ค่าน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยรอง องค์กรมีนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เมื่อพิจารณาคะแนนความสาคัญปัจจัยทางเลือก 6 ทางเลือก พบว่า สามารถเรี ยงลาดับในการ
ประเมินสถานประกอบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นมีความสาคัญมากที่สุด คือ บริ ษทั C รองลงมา
B,A,D,E และอันดับสุ ดท้ายบริ ษทั F
ตารางที่ 7.3 สรุ ปค่ า น้ าหนั ก ความส าคั ญ ของทางเลื อ ก และอั ต ราส่ วนความสอดคล้ อ ง ของผู ้เ ขี่ ย วชาญ
ทั้ง 5 คน
ลาดับทีผ่ ้ตู อบ
แบบสอบถาม

ทางเลือกในการเลือกสถานประกอบการทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่ น

รวม

C1
0.143
0.132
0.158
0.172
0.162
0.767

C2
0.230
0.280
0.314
0.256
0.296
1.376

C3
0.399
0.370
0.323
0.374
0.339
1.805

C4
0.101
0.103
0.094
0.073
0.084
0.455

C5
0.064
0.062
0.064
0.074
0.071
0.335

C6
0.063
0.053
0.047
0.051
0.048
0.262

เฉลีย่

0.1534

0.2752

0.3610

0.0910

0.0670

0.0524

1
2
3
4
5
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Inconsistency
Ratio
0.02
0.02
0.02
0.03
0.02
0.11
0.022
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ภาพที่ 7.7 ค่าน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยทางเลือก
7.2 การวิเคราะห์ ความไว (Sensitivity Analysis)
การวิเคราะห์ความไวของวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนไปของน้ าหนักความสาคัญของ
ทางเลือกในการประเมินสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดี เด่น เมื่อค่าน้ าหนักความสาคัญของ
ปัจจัยมีการเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 7.8 ผลการวิเคราะห์ความไว ของทางเลือกเมื่อค่าน้ าหนักความสาคัญปั จจัยหลัก องค์กรมีความผิดชอบต่อ
พนักงานเปลี่ยนแปลง
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8. สรุปผลการวิจยั
8.1 สรุ ปผลการวิจยั การเปรี ยบเทียบค่าน้ าหนักของทางเลือก จากการตอบแบบสอบถามของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 5
ท่ า น และน ามาหาค่ า เฉลี่ ย เพื่ อ หาทางเลื อ กที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ในการคัด เลื อ กสถานประกอบการที่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมดี เด่น สามารถสรุ ปได้วา่ บริ ษทั C มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด สามารถนามาเป็ น
องค์กรตัวอย่างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้กบั ภาคอุตสาหกรรมได้ รองลงมา
คือ บริ ษทั B บริ ษทั A บริ ษทั D บริ ษทั E และ บริ ษทั F ตามลาดับ
ในการศึกษาโดยการนาเทคนิคกระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) มาทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและทาการเปรี ยบเทียบปั จจัยเป็ นคู่ ๆ ในการการจัดลาดับความสาคัญของการคัดเลือกสถาน
ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่ทาให้ผเู ้ ชี่ยวชาญสามารถเปรี ยบเทียบน้ าหนัก
ความสาคัญของแต่ละปั จจัยได้อย่างละเอียด และทาให้การตัดสิ นใจปราศจากอคติ และมีความสอดคล้องของ
การนาข้อมูลที่ได้มาเปรี ยบเทียบว่ามีแนวโน้มว่าถูกต้องหรื อไม่ มีความน่าเชื่ อถือของข้อมูล สามารถตรวจสอบ
ความสอดคล้องของการให้ความสาคัญแต่ละปั จจัย จึงช่วยให้ขอ้ มูลของการทาวิจยั มีความน่าเชื่อถือมากยิง่ ขึ้น
8.2 ข้อเสนอแนะ
1. นาข้อมู ลมาวิเคราะห์ และบู รณาการในการจัดท าเกณฑ์ในการคัดเลื อกสถานประกอบการที่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น เพื่อเป็ นแนวในการคัดเลือกสถานประกอบการ โดยสามารถพิจารณาปั จจัยเพิ่มเติมใน
การตัดสิ นใจ และอาจจะต้องมีการกาหนดปั จจัยให้เหมาะสมกับประเภทอุตสาหกรรมแต่ละประเภท
2. ผลที่ได้จากการนาเทคนิ คกระบวนการลาดับชั้นเชิ ง วิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) มา
ใช้ใ นการคัดเลื อกสถานประกอบการที่ มีค วามรั บ ผิดชอบต่ อสั งคมดี เด่ น เป็ นเพี ย งแนวทางหนึ่ ง ที่ ผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษาในครั้งนี้ เพราะ การตัดสิ นใจในการจัดลาดับความสาคัญของการคัดเลือกสถานประกอบการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม อาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่มีความสาคัญมากกว่านี้ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนามา
ปรับใช้เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น
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