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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการคัดเลือกซัพพลายเออร์ โคมไฟนาเข้าด้วยกระบวนการ
ล าดับ ชั้น เชิ ง วิ เ คราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) และใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป Expert
Choice ในการประเมินผลแบบสอบถามจากผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมด 6 คน โดยการจัดลาดับปั จจัยสาคัญ
ที่ใช้ในการคัดเลือกบริ ษทั ซัพพลายเออร์ ทางเลือกทั้งหมด 5 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านคุณภาพ ปัจจัยด้าน
ราคา ปั จจัยด้านการจัดส่ ง ปั จจัยด้านการบริ การ และปั จจัยด้านความน่ า เชื่ อถื อ ทาการคัดเลื อก
บริ ษทั ซัพพลายเออร์ ทางเลือกทั้งหมด 8 บริ ษทั คือ บริ ษทั A บริ ษทั B บริ ษทั C บริ ษทั D บริ ษทั E
บริ ษทั F บริ ษทั G และบริ ษทั H
ผลการศึกษา พบว่า ลาดับความสาคัญของปั จจัย คือ ปั จจัยด้านคุณภาพ ปั จจัยด้านราคา
ปั จจัยด้านการจัดส่ ง ปั จจัยด้านการบริ การ และปั จจัยด้านความน่ าเชื่ อถื อ ตามลาดับ และบริ ษทั ที่
เหมาะสมในการจัดซื้ อโคมไฟนาเข้ามากที่สุด 3 บริ ษทั แรก คือบริ ษทั ซัพพลายเออร์ C บริ ษทั ซัพ
พลายเออร์ D และบริ ษทั ซัพพลายเออร์ H ตามลาดับ
คาสาคัญ: โคมไฟนาเข้า, กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์, Expert Choice
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ABSTRACT
This research aimed to develop the selection of lamps import suppliers using Analytic
Hierarchy Process (AHP) and the Expert Choice software to evaluate the questionnaires from 6
experts by prioritizing the 5 main factors including quality, price, delivery, service and credibility.
The case studies are 8 supplier companies: company A, company B, company C, company D,
company E, company F, company G and company H.
The results illustrated that the priority of the factors were quality, price, delivery,
service and credibility and the most suitable companies for purchasing imported lamps. The first 3
companies were company C, company D and company H.
Keyword: Lamps Import, AHP, Expert Choice

ทีม่ าของปัญหา
เนื่ อ งจากแสงสว่า งเป็ นสิ่ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ของทุ ก คน ทุ ก ครั ว เรื อ น
ศูนย์การค้า อาคารสานักงาน อาคารพาณิ ชย์ โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนที่โล่งกว้างต่างๆ เช่ น
สนามหญ้า สนามกีฬา ถนน ทางเท้า ลานเอนกประสงค์ต่างๆ ล้วนต้องมีการบริ โภคไฟฟ้าแสงสว่าง
ในทุกหนแห่ ง ไฟฟ้ าและแสงสว่างจึงมีบทบาทสาคัญต่อมนุ ษย์ทุกคน ไม่วา่ จะเป็ นด้านการใช้สอย
หรื อการตกแต่ง นอกจากนี้ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปั จจุ บนั ทาให้ธุรกิ จไฟฟ้ าและแสง
สว่างเกิดการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น แต่ละบริ ษทั ผูผ้ ลิตโคมไฟและแสงสว่างต่างนาเสนอลักษณะ
เด่ นเพื่ อให้ส ามารถดึ ง ดู ดผูบ้ ริ โภคได้ อาทิ ความทันสมัย ความสวยงามจากการออกแบบโดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ช่วยให้ผบู ้ ริ โภครู ้สึกผ่อนคลายได้ ความประหยัดไฟ นอกจากความสวยงามแล้ว ความ
คุ ม้ ค่าในด้านการประหยัดค่าใช้จ่าย ก็เป็ นอีกเหตุผลหนึ่ งที่ทาให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกซื้ อ ความ
ทนทาน โคมไฟที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่ตอ้ งซื้ อโคมไฟเปลี่ยนบ่อยครั้ง ความ
ปลอดภัย หากผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานจากสถาบันที่น่าเชื่ อถื อ ทาให้ผูบ้ ริ โภคไร้ กงั วลในด้านความ
ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่ งทุกบริ ษทั ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าและแสงสว่างล้วนต้องคานึ งถึงความปลอดภัยมา
เป็ นอันดับต้นๆ
บริ ษทั ที่ทาการศึกษาต้องการคัดเลือกซัพพลายเออร์ เพื่อจัดซื้ อวัตถุดิบโคมไฟนาเข้าได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด ซึ่ งปั ญหาหลักของบริ ษทั โคมไฟนาเข้าที่ทาการศึกษาคือสิ นค้ามีความ
ล่าช้า ส่ งวัตถุดิบไม่ตรงตามกาหนด อาจเกิดจากทรัพยากรไม่เพียงพอในการขนส่ ง ขาดระบบการ
จัดการสิ นค้าที่ดี และสิ นค้าเกิดการเสี ยหาย ซึ่ งอาจเกิดจากการขนส่ ง โลจิสติกส์ของซัพพลายเออร์ ที่
แตกต่างกัน ประเภทของพาหนะที่ใช้ในการขนส่ ง เช่น บริ การจัดส่ งสิ นค้าทางอากาศ หรื อบริ การ
จัดส่ งสิ นค้าทางเรื อ เป็ นต้น โดยบริ ษทั ที่ทาการศึกษาไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชดั ได้วา่ วัตถุดิบได้
เสี ยหายในกระบวนการใดของการขนส่ ง
ผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษากระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process:
AHP) ในการแก้ปัญหา เพื่อทราบถึ งปั จจัยที่ควรนามาวิเคราะห์ซัพพลายเออร์ ทางเลื อกทั้งหมด 8
บริ ษทั เพื่อจัดซื้ อวัตถุดิบโคมไฟนาเข้า ได้ตรงตามความต้องการของบริ ษทั ที่ทาการศึกษา เพื่อสร้าง
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันให้กบั ธุ รกิจและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ใช้
ไฟฟ้ าแสงสว่างได้ทุกกลุ่ม โดยปั จจัยสาคัญของบริ ษทั ที่ทาการศึกษาในการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพ
ของซัพพลายเออร์ มีท้ งั หมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุ ณภาพ ด้านราคา ด้านการจัดส่ ง ด้านการบริ การ
และด้านความน่าเชื่อถือ

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั
1. เพื่อการคัดเลือกซัพพลายเออร์ โคมไฟนาเข้า ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยกระบวนการลาดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP)
2. เพื่อการคัดเลือกซัพพลายเออร์โคมไฟนาเข้าได้ตรงตามความต้องการ

ขอบเขตงานการศึกษา
1. ระยะเวลาทาการศึกษา มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2563
2. กลุ่มซัพพลายเออร์ หลักเพื่อจัดซื้ อวัตถุดิบโคมไฟนาเข้าของบริ ษทั ที่ทาการศึกษา
3. ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดซื้ อโคมไฟนาเข้าของบริ ษทั ที่ทาการศึกษา 6 ท่าน

ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. สร้างความได้เปรี ยบและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กบั ธุ รกิจโคมไฟแสงสว่าง
2. สามารถเปรี ยบเทียบลาดับความสาคัญของซัพพลายเออร์ แต่ละรายได้
3. การสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนากลยุทธ์การจัดซื้ อจัดหาโคมไฟนาเข้า

ทฤษฎีทีเ่ กีย่ วข้องทีน่ ามาใช้ในการวิจยั นี้ ได้แก่
1. กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP)
กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ใ นการ
พิจารณาหาทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับการตัดสิ นใจ คิดค้นโดย Saaty (1980) นามาประยุกต์ใช้ในการ
ตัดสิ นใจปั ญหาต่าง ๆ โดยการให้ค่าน้ าหนักกับปั จจัยที่เกี่ ยวข้องและแสดงผลลัพธ์อย่างง่ ายด้วย
ตัวเลข เพื่อใช้แทนความคิดและความรู ้สึกให้เห็ นเป็ นรู ปธรรม กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์
ประกอบด้วยองค์ประกอบในการตัดสิ นใจหลายประการดังนี้ (สุ ววิ ฒั น์ ลิ้มตระกูล, 2559, หน้า 15)
1.1 เป้ าหมายของการตัดสิ นใจ หมายถึง ภาพที่ชดั เจนเพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป็ น
จริ งได้ การกาหนดเป้ าหมายที่ชดั เจนช่ วยให้การตัดสิ นใจมีทิศทางและสามารถตัดสิ นใจได้อย่าง
ถู ก ต้อง เริ่ ม จากก าหนดประเด็ นของเป้ า หมาย แล้วจึ ง ตั้ง ค าถาม ทดสอบ วิเคราะห์ จึ ง จะได้นา
เป้าหมายที่ชดั เจนไปใช้ในกระบวนการตัดสิ นใจในลาดับถัดไป
1.2 เกณฑ์หลัก และเกณฑ์รองในการตัดสิ นใจ หมายถึ ง เกณฑ์ที่ ใ ช้ในการพิ จารณาการ
ตัดสิ นใจให้มีความถู กต้อง สาหรับปั ญหาที่มีความซับซ้อน ผูต้ ดั สิ นใจยิ่งต้องมีความรอบคอบใน
การมองปั ญหาได้อย่างรอบด้าน สามารถรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผูอ้ ื่ นได้อย่างเป็ นกลางพิจารณา
ผลกระทบโดยปราศจากอคติ

1.3 ทางเลือก เป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุด เพราะการพิจารณาทางเลื อกที่เหมาะสม นามาซึ่ ง
การแก้ปั ญหาได้อย่า งประสบความส าเร็ จ ตามความต้องการของผู ต้ ดั สิ นใจ โดยต้องพิ จ ารณา
ทางเลื อกต่าง ๆ ด้วยเหตุ ผล ไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ พิจารณาทางเลื อกอย่างไร้ อคติ รวมถึ งการ
แสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาต่าง ๆ อยูเ่ สมอ
1.4 ความเสี่ ยงและความไม่แน่ นอน ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจในแต่ละปั ญหาล้วนต้องเผชิ ญกับ
ความเสี่ ยงที่ อาจส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจได้เสมอ กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ จึงใช้
ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนมาพิจารณาในการตัดสิ นใจ
2. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ต ามล าดับ ชั้ น ได้แ ก่ โปรแกรม Expert Choice 11 เป็ น
ซอฟต์แวร์ ส าเร็ จรู ป ที่ ช่ วยในการตัดสิ นใจให้ก ับ กระบวนการล าดับ ชั้นเชิ ง วิเคราะห์ (Analytic
Hierarchy Process: AHP) สามารถใช้เครื่ องมื อในการแก้ปั ญหาที่ ป ระกอบด้วยวัตถุ ประสงค์อนั
หลากหลาย ช่วยลดขั้นตอนที่ยงุ่ ยากในการคานวณเพื่อสนับสนุ นผูต้ ดั สิ นใจให้สามารถตัดสิ นใจได้
ง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Expert Choice จะช่วยสร้างแบบจาลอง
AHP ด้วยการนาแบบสอบถามที่ได้รับการประเมินจากผูเ้ ชี่ยวชาญ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องโดยตรงกับหัวข้อ
ที่ทาการประเมินนั้น ๆ เพื่อนาเสนอและทาการเปรี ยบเทียบรายคู่สาหรับการประเมินค่าน้ าหนักของ
ปั จ จัย หลัก ปั จ จัย รอง และทางเลื อ กทั้ง หมด โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ Expert Choice จะช่ ว ย
ประมวลผลและแสดงผลการเปรี ยบเทียบทางเลื อก เพื่อให้ผูต้ ดั สิ นใจสามารถเข้าใจได้โดยง่ า ย
สามารถตัดสิ นใจได้อย่างมีหลักเกณฑ์ ด้วยการคานวณค่าน้ าหนักและอัตราส่ วนความสอดคล้อง
(Consistency Ratio: C.R.) ซึ่ งค่า C.R. ไม่ควรเกิ น 0.1 หากประเมินแล้วค่า C.R. เกิ น 0.1 ผูป้ ระเมิน
ต้องทบทวนดุลยพินิจ (ศุภลักษณ์ ใจสู ง, 2555, หน้า 69)

วิธีการดาเนินการศึกษา
ในการวิจยั ครั้งนี้ ทางผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนงานวิจยั ต่อไปนี้
1. ศึกษาสภาพปัญหาโคมไฟนาเข้าของบริ ษทั ที่ทาการศึกษา
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาปั ญหาการจัดซื้ อโคมไฟนาเข้าของบริ ษทั ที่ทาการศึกษา พบว่าโคมไฟ
นาเข้าบางชิ้ นยังมี ขอ้ บกพร่ องบางประการ จากการตรวจพบโดยผูต้ รวจสอบคุ ณภาพสิ นค้าของ
บริ ษทั ที่ทาการศึกษา (QC Test) ซึ่ งมีปัญหาด้านคุณภาพ ได้แก่ กระจกโคมไฟร้าวหรื อ End cap ร้าว
Cable gland เกิดออกไซด์และสนิ ม สี โคมไฟถลอก เม็ดไฟ LED ดับ ไฟไม่ติด สี โคมไฟเพี้ยน โคม
ไฟไม่ตรงสเปคของสิ นค้าที่ตอ้ งการจัดซื้ อ และน้ าเข้าโคมไฟ
จากปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ โคมไฟน าเข้า ดัง กล่ า ว เป็ นสาเหตุ ใ ห้ บ ริ ษ ัท ที่ ท าการศึ ก ษา
ต้องการทาการเปรี ยบเทียบบริ ษทั ซัพพลายเออร์ ในการจัดซื้ อวัตถุดิบโคมไฟนาเข้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ

มากที่สุด โดยข้อมูลเบื้องต้นของบริ ษทั ซัพพลายเออร์ ทางเลือกในการจัดซื้ อโคมไฟนาเข้าทั้งหมด 8
บริ ษทั มีดงั นี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลการจัดซื้ อโคมไฟนาเข้าของบริ ษทั ซัพพลายเออร์ ทางเลือก 8 บริ ษทั
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Name
A
B
C
D
E
F
G
H

Payment Term
NET 30
T/T In Advance
NET 30
T/T In Advance
T/T In Advance
T/T In Advance
T/T In Advance
T/T In Advance

Delivery Term
FOB
EXW
EXW
FOB
FOB
FOB
EXW
EXW

Lead Time
45 days
45 days
25 days
25 days
25 days
25 days
25 days
25 days

Warranty
3 years
3 years
2 years
2 years
2 years
5 years
3 years
2 years

2. ศึกษาสภาพปั จจัยหลักที่สาคัญในการเลือกซื้ อโคมไฟนาเข้าของบริ ษทั ที่ทาการศึกษา
โดยบริ ษ ทั ที่ ท าการศึ ก ษามี ปั จจัย หลัก ที่ ส าคัญในการวิเคราะห์ เพื่ อจัดซื้ อวัตถุ ดิบ โคมไฟนาเข้า
ทั้งหมด 5 ปั จจัย ได้แก่
1. ปั จจัยด้านคุณภาพ คุ ณภาพของโคมไฟเป็ นสิ่ งสาคัญในการคัดเลื อกซัพพลายเออร์
ของบริ ษทั ที่ทาการศึกษา การผลิตต้องมีคุณภาพและมาตรฐานการใช้งาน วัสดุในการผลิตโคมไฟมี
ความเหมาะสม แสงสว่างมี ความเพียงพอต่อความต้องการ มี อายุการใช้งานที่ ยาวนาน สามารถ
สนองต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ มีความสอดคล้องตามคุณลักษณะที่บริ ษทั กาหนดไว้
2. ปั จ จัย ด้า นราคา สิ น ค้า ของบริ ษ ัท ซั พ พลายเออร์ มี ร าคาที่ เ หมาะสมกับ คุ ณ ภาพ
ผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี จะมีราคาสู ง ผลิ ตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้อยลงมาจะมีราคาต่ า โดยการกาหนด
ราคาที่ เหมาะสม เป็ นปั จจัยที่ สาคัญในการแข่งขัน รวมถึ งสภาพเศรษฐกิ จในเวลาดังกล่ าวก็เป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลให้ราคาสิ นค้าแปรผันตามไปด้วย
3. ปั จจัยด้านการจัดส่ ง การจัดส่ งมี ความรวดเร็ วและตรงต่ อเวลา ไม่ก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายแก่ บริ ษทั หรื อบุ คคลอันเนื่ องมาจากความล่ าช้าในการจัดส่ ง โดยสิ นค้าที่ จดั ส่ งต้องถึ ง ที่
หมายอย่างปลอดภัย มีสภาพสมบูรณ์ที่สุด และต้องสามารถเชื่ อถื อได้วา่ สิ นค้าถึงมือผูร้ ับเรี ยบร้ อย
แล้ว มีการเซ็นรับมอบสิ นค้าเป็ นหลักฐานยืนยัน
4. ปั จจัยด้านการบริ การ การบริ การอานวยความสะดวกต่าง ๆ ของบริ ษทั ซัพพลายเออร์
มีการนาข้อผิดพลาดในอดี ตมาแก้ไข สามารถแก้ปัญหาเชิ งรุ กได้ในทุกสถานการณ์ มีช่องทางการ

จาหน่ายสิ นค้าที่สะดวกและเข้าถึงผูบ้ ริ โภคได้ดี มีความซื่ อสัตย์ ความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดีกบั บริ ษทั ที่ทาการศึกษา มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการค้าระหว่างประเทศ
5. ปั จจัยด้านความน่าเชื่ อถื อ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ดาเนินการด้วย
ความโปร่ งใส และมี จรรยาบรรณ ประวัติการส่ งมอบสิ นค้า และบริ การมี ค วามสมบู รณ์ ถู ก ต้อง
รวดเร็ ว ตรงตามเวลาที่ได้ตกลงไว้ ทาให้สามารถมัน่ ใจในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ซัพพลายเออร์
ได้ รวมถึ งขั้นตอนและการส่ งมอบต่าง ๆ สอดคล้องกับข้อตกลงที่ได้เจรจาไว้ขา้ งต้นของทั้งสอง
บริ ษทั
3. ประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์
กระบวนการล าดั บ ชั้ นเชิ ง วิ เ คราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) เป็ นการ
วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นหลัก โดยใช้การจัดลาดับความสาคัญของปั จจัยต่างๆ ที่
มี ค วามส าคัญในการดาเนิ นงานขององค์ ก ารที่ ท าการศึ ก ษา สามารถนามาเป็ นแนวทางในการ
ตัดสิ นใจคัดเลื อกทางเลื อกที่เกี่ ยวข้องในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ และทาการตรวจสอบค่าความ
สอดคล้องของดุลยพินิจ (C.R.) ของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่าน เมื่อค่าความสอดคล้องอยูใ่ นช่วงที่ยอมรับ
ได้ผลการวิเคราะห์จึงจะมีประสิ ทธิภาพและสามารถนาไปใช้สนับสนุนการตัดสิ นใจได้
การประยุกต์ใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ เพื่อช่ วยในการคัดเลื อกบริ ษทั ซัพ
พลายเออร์ ที่เหมาะสมที่สุดจากทางเลือกทั้งหมด 8 บริ ษทั
โดยกาหนดให้
A คือ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ทางเลือก 1
B
คือ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ทางเลือก 2
C
คือ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ทางเลือก 3
D คือ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ทางเลือก 4
E
คือ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ทางเลือก 5
F
คือ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ทางเลือก 6
G คือ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ทางเลือก 7
H คือ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ทางเลือก 8
ซึ่งสามารถแสดงแบบจาลองของกระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ดังนี้

ภาพที่ 1 แบบจาลองของกระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ โคมไฟ
นาเข้า
4. ขั้นตอนการวิเคราะห์ผล
การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเปรี ยบเทียบเชิ งคู่หาลาดับความสาคัญของปั จจัยในการ
คัดเลือกโคมไฟ และบริ ษทั ซัพพลายเออร์ ทางเลือก จากผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่า
1 ปี จานวน 6 ท่าน ได้แก่
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 มีประสบการณ์ทางาน 6 ปี
ตาแหน่งงาน R&D Engineer
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 2 มีประสบการณ์ทางาน 2 ปี
ตาแหน่งงาน Sourcing Coordinator
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 มีประสบการณ์ทางาน 2 ปี
ตาแหน่งงาน Sourcing Engineer
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 4 มีประสบการณ์ทางาน 2 ปี
ตาแหน่งงาน Material Control Coordinator
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 5 มีประสบการณ์ทางาน 3 ปี
ตาแหน่งงาน Assistant Product Manager
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 6 มีประสบการณ์ทางาน 10 ปี
ตาแหน่งงาน Assistant Product Manager

โดยแบบสอบถามใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยกระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ มี
การแบ่งระดับความสาคัญออกเป็ น 9 ระดับ มาตราส่ วนที่ใช้คือตัวเลข 1- 9 ดังแสดงในตารางที่ 2
ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 มาตราส่ วนที่ใช้ในการให้ค่าน้ าหนักความสาคัญของการเปรี ยบเทียบเชิงคู่
มาตราส่ วนการเปรียบเทียบ

คาอธิบายการเปรียบเทียบ

1

มีระดับความสาคัญเท่ากัน

3

มีระดับความสาคัญมากกว่าเล็กน้อย

5

มีระดับความสาคัญมากกว่าปานกลาง

7

มีระดับความสาคัญมากกว่าค่อนข้างมาก

9

มีระดับความสาคัญมากกว่าสู งสุ ด

2, 4, 6, 8

ค่ากลางระหว่างระดับความเข้มข้นที่ได้กล่าวมาข้างต้น

4.1 การวิเคราะห์หาน้ าหนักของแต่ละปั จจัย จากปั จจัยที่ใช้ในการคัดเลือกโคมไฟทั้งหมด 5
ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยด้านคุ ณภาพ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการจัดส่ ง ปั จจัยด้านการบริ การ ปั จจัย
ด้านความน่าเชื่ อถือ จากผลการตอบแบบสอบถามแบบเปรี ยบเทียบเชิ งคู่โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ จากนั้นใช้
หลักการของเมตริ กซ์และทฤษฎีของไอเกนเวคเตอร์ (Eigenvector) หาค่าน้ าหนักของทางเลือกเพื่อ
เรี ยงลาดับเปรี ยบเที ยบความสาคัญของปั จจัยทั้งหมด แล้วจึ งตรวจสอบความสอดคล้องกันของ
เหตุผล (Consistency Ratio: C.R.)
ผลการประเมินปั จจัยสาคัญในการเลือกโคมไฟนาเข้าของผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 6 ท่าน สามารถ
สรุ ปได้เป็ นตารางที่ 3 ได้ดงั นี้

ตารางที่ 3 ผลการประเมินปั จจัยในการคัดเลือกโคมไฟนาเข้าของผูเ้ ชี่ยวชาญ 6 ท่าน
ปัจจัย
คุณภาพ
ราคา
การจัดส่ ง
การบริการ
ความ
น่ าเชื่ อถือ
Consistency
Ratio : C.R.

ท่ านที่1
0.364
0.195
0.062
0.141

ค่ านา้ หนักความสาคัญ
ท่ านที่2 ท่ านที่3 ท่ านที่4 ท่ านที่5
0.126 0.294 0.224 0.546
0.443 0.311 0.155 0.224
0.258 0.182 0.312 0.152
0.077 0.103 0.282 0.044

ค่ านา้ หนัก
เฉลีย่
ท่ านที่6
0.174
0.288
0.381
0.285
0.222
0.198
0.061
0.118

0.238

0.096

0.110

0.027

0.034

0.162

0.08

0.04

0.04

0.07

0.07

0.09

0.111

ลาดับ
ความสาคัญ
1
2
3
4
5

จากผลการวิเคราะห์พบว่า อัตราความสอดคล้อง (Consistency Ratio : C.R.) ทั้งหมด มี
ค่าน้อยกว่า 0.10 แสดงให้เห็นว่าผูเ้ ชี่ยวชาญได้ทาการเปรี ยบเทียบรายคู่ปัจจัยในการคัดเลือกโคมไฟ
นาเข้าได้อย่างสอดคล้องกัน โดยปั จจัยที่มีความสาคัญมากที่สุดคือ ปั จจัยด้านคุณภาพ มีค่าน้ าหนัก
เฉลี่ย 0.288 ปั จจัยที่มีความสาคัญอันดับที่สองคือ ปั จจัยด้านราคา มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 0.285 ปั จจัยที่มี
ความสาคัญอันดับที่ สามคื อ ปั จจัยด้านการจัดส่ ง มี ค่าน้ าหนักเฉลี่ ย 0.198 ปั จจัยที่มีความสาคัญ
อันดับที่สี่คือ ปั จจัยด้านการบริ การ มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 0.118 ปั จจัยที่มีความสาคัญอันดับสุ ดท้ายคือ
ปั จจัยด้านความน่าเชื่อถือ มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 0.111 ดังแสดงในภาพที่ 2 ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2 ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินปั จจัยในการคัดเลือกโคมไฟนาเข้าของผูเ้ ชี่ยวชาญ 6 ท่าน
4.2 เปรี ยบเทียบลาดับความสาคัญของซัพพลายเออร์ในการคัดเลือกโคมไฟนาเข้า
ผู ้วิ จ ัย ได้ท าการประเมิ น ผลการตอบแบบสอบถามโดยผู เ้ ชี่ ย วชาญท่ า นที่ 1 น ามา
วิเคราะห์ลาดับความสาคัญของซัพพลายเออร์ในการจัดซื้ อโคมไฟนาเข้า ด้วยกระบวนการลาดับชั้น
เชิงวิเคราะห์ AHP จากโปรแกรมสาเร็ จรู ป Expert Choice
จากการให้ค่าน้ าหนักความสาคัญของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 6 ท่าน สามารถสรุ ปผลได้ดงั ตาราง
ที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการประเมิ น ความส าคัญ ของซัพ พลายเออร์ ใ นการคัด เลื อ กโคมไฟน าเข้า ของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ 6 ท่าน
ค่ านา้ หนักความสาคัญ
บริษทั
ทางเลือก ท่ านที่1 ท่ านที่2 ท่ านที่3 ท่ านที่4
บริ ษทั A 0.079 0.095 0.053 0.059
บริ ษทั B 0.120 0.134 0.111 0.112
บริ ษทั C 0.186 0.164 0.181 0.168
บริ ษทั D 0.134 0.184 0.161 0.198
บริ ษทั E 0.111 0.113 0.110 0.093
บริ ษทั F 0.120 0.094 0.131 0.090
บริ ษทั G 0.133 0.092 0.132 0.079
บริ ษทั H 0.118 0.124 0.122 0.200

ท่ านที่5 ท่ านที่6
0.063 0.076
0.058 0.122
0.286 0.141
0.141 0.135
0.155 0.067
0.107 0.108
0.084 0.146
0.105 0.207

ผลรวม
0.425
0.657
1.126
0.953
0.649
0.650
0.666
0.876

นา้ หนัก
ลาดับ
เฉลีย่
ความสาคัญ
0.071
8
0.110
5
0.188
1
0.159
2
0.108
7
0.108
6
0.111
4
0.146
3

สรุปผลการดาเนินการ
การคัด เลื อ กซัพ พลายเออร์ โ คมไฟน าเข้า ด้ว ยกระบวนการล าดับ ชั้น เชิ ง วิ เ คราะห์
(Analytic Hierarchy Process: AHP)” ได้น าเอากระบวนการล าดับ ชั้น เชิ ง วิเ คราะห์ ม าใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ บ ริ ษ ทั ซัพ พลายเออร์ ที่ เหมาะสมในการจัดซื้ อโคมไฟนาเข้าของบริ ษทั ที่ ทาการศึ กษา
สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการเปรี ยบเทียบลาดับความสาคัญของปั จจัยในการจัดซื้ อโคมไฟนาเข้า

จากการประเมินผลแบบสอบถามโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญทั้งหมด 6 ท่าน ที่มีประสบการณ์ การ
ทางานมากกว่า 1 ปี และใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิงวิเคราะห์ทาการเปรี ยบเทียบลาดับความสาคัญ
ของปัจจัย 5 ปัจจัย ในการจัดซื้ อโคมไฟนาเข้า ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป Expert Choice ประกอบด้วย
ปั จจัยด้านคุณภาพ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการจัดส่ ง ปั จจัยด้านการบริ การ และปั จจัยด้านความ
น่าเชื่อถือ พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 1 ให้ค่าน้ าหนักปั จจัยด้านคุณภาพมากที่สุดคือ 0.364 โดยมีอตั รา
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.08 ผูเ้ ชี่ ยวชาญท่านที่ 2 ให้ค่าน้ าหนักปั จจัยด้านราคามากที่สุดคือ 0.443
โดยมีอตั ราความสอดคล้องเท่ากับ 0.04 ผูเ้ ชี่ ยวชาญท่านที่ 3 ให้ค่าน้ าหนักปั จจัยด้านราคามากที่สุด
คือ 0.311 โดยมีอตั ราความสอดคล้องเท่ากับ 0.04 ผูเ้ ชี่ ยวชาญท่านที่ 4 ให้ค่าน้ าหนักปั จจัยด้านการ
จัดส่ งมากที่สุดคือ 0.312 โดยมีอตั ราความสอดคล้องเท่ากับ 0.07 ผูเ้ ชี่ ยวชาญท่านที่ 5 ให้ค่าน้ าหนัก
ปัจจัยด้านคุณภาพมากที่สุดคือ 0.546 โดยมีอตั ราความสอดคล้องเท่ากับ 0.07 และผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่
6 ให้ค่าน้ าหนักปั จจัยด้านราคามากที่สุดคือ 0.381 โดยมีอตั ราความสอดคล้องเท่ากับ 0.09
สามารถสรุ ปผลจากค่าน้ าหนักเฉลี่ยของแต่ละปั จจัย ได้ลาดับความสาคัญของปั จจัยดังนี้
ลาดับที่ 1 ปั จจัยด้านคุ ณภาพ มีค่าน้ าหนักเฉลี่ ย 0.288 ลาดับที่ 2 ปั จจัยด้านราคา มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย
0.285 ลาดับที่ 3 ปั จจัยด้านการจัดส่ ง มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 0.198 ลาดับที่ 4 ปั จจัยด้านการบริ การ มีค่า
น้ าหนักเฉลี่ย 0.118 ลาดับที่ 5 ปั จจัยด้านความน่าเชื่อถือ มีค่าน้ าหนักเฉลี่ย 0.111
2. ผลการเปรี ยบเทียบลาดับความสาคัญของซัพพลายเออร์ในการคัดเลือกโคมไฟนาเข้า
จากการประเมินผลแบบสอบถามโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ และใช้กระบวนการลาดับชั้นเชิ ง
วิเคราะห์ทาการเปรี ยบเทียบลาดับความสาคัญของบริ ษทั ซัพพลายเออร์ ทางเลื อกในการจัดซื้ อโคม
ไฟนาเข้าทั้งหมด 8 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั A บริ ษทั B บริ ษทั C บริ ษทั D บริ ษทั E บริ ษทั F บริ ษทั G
และบริ ษทั H จากปั จจัยในการเลือกจานวน 5 ปั จจัยที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 5.1.1 พบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ท่านที่ 1 ให้ค่าน้ าหนักบริ ษทั ซัพพลายเออร์ C มากที่สุดคือ 0.186 ผูเ้ ชี่ ยวชาญท่านที่ 2 ให้ค่าน้ าหนัก
บริ ษทั ซัพพลายเออร์ D มากที่สุดคือ 0.184 ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 3 ให้ค่าน้ าหนักบริ ษทั ซัพพลายเออร์ C
มากที่สุดคือ 0.181 ผูเ้ ชี่ ยวชาญท่านที่ 4 ให้ค่าน้ าหนักบริ ษทั ซัพพลายเออร์ H มากที่สุดคือ 0.200
ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 5 ให้ค่าน้ าหนักบริ ษทั ซัพพลายเออร์ C มากที่สุดคือ 0.286 ผูเ้ ชี่ยวชาญท่านที่ 6 ให้
ค่ า น้ า หนัก บริ ษ ทั ซัพ พลายเออร์ H มากที่ สุ ดคื อ 0.207 โดยมี อตั ราความสอดคล้องน้อยกว่า 0.1
ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่ทาการลาดับความสาคัญมีความสอดคล้องกัน
จากการวิเคราะห์ผลการเปรี ยบเทียบเชิ งคู่โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ 6 ท่าน แล้วนามาวิเคราะห์ค่า
น้ าหนักความสาคัญด้วยกระบวนการลาดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ จากค่าเฉลี่ ยของน้ าหนักการประเมิน
สรุ ปได้วา่ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ ที่เหมาะสมในการจัดซื้ อโคมไฟนาเข้ามากที่สุดคือ บริ ษทั
ซัพ
พลายเออร์ C ลาดับที่สองคือ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ D ลาดับที่สามคือ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ H ลาดับ
ที่สี่คือ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ G ลาดับที่ห้าคือ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ B ลาดับที่หกคือ บริ ษทั ซัพ

พลายเออร์ F ลาดับที่เจ็ดคือ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ E และลาดับสุ ดท้ายคือ บริ ษทั ซัพพลายเออร์ A
งานวิจยั นี้ ถือว่ามีความสาคัญอย่างยิง่ ในการจัดอันดับของทางเลือกในบริ ษทั ที่ทาการศึกษา เพื่อการ
จัดซื้ อโคมไฟนาเข้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตรงตามความต้องการในการให้ค่าน้ าหนักปั จจัยด้าน
ต่าง ๆ ที่นามาประเมินควบคู่กนั กับบริ ษทั ซัพพลายเออร์ ทางเลื อก ด้วยกระบวนการลาดับชั้นเชิ ง
วิเคราะห์

ข้ อเสนอแนะ
1. งานวิ จ ัย นี้ ท าการคัด เลื อ กซั พ พลายเออร์ โ คมไฟน าเข้า ด้ว ยกระบวนการล าดับ ชั้น เชิ ง
วิเคราะห์ จากปั จจัยและการจัดซื้ อโดยรวม ไม่ระบุ ประเภทของโคมไฟนาเข้าแบบเฉพาะเจาะจง
ดังนั้น การจัดซื้ อโคมไฟนาเข้าประเภทต่าง ๆ อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป จึงควรทาการ
ประเมินแบบแยกประเภทของโคมไฟ เพื่อความเหมาะสมของบริ ษทั ซัพพลายเออร์ ที่ อาจมีความ
เชี่ยวชาญและมีประสิ ทธิ ภาพในแต่ละประเภทไม่เท่ากัน
2. หากเพิ่ ม การพิ จารณาเชิ ง คุ ณภาพเพิ่ ม เติ ม จะช่ วยให้ส ามารถทราบเหตุ ผ ลในการเลื อ ก
บริ ษัท ซั พ พลายเออร์ อ ย่ า งละเอี ย ดมากขึ้ น เช่ น การสั ม ภาษณ์ ผู ้เ ชี่ ย วชาญเพื่ อ ทราบเหตุ ผ ล
ประกอบการประเมินปั จจัยในการคัดเลือก และเหตุผลการประเมินบริ ษทั ซัพพลายเออร์ ทางเลือก
เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่บริ ษทั ซัพพลายเออร์ แต่ละบริ ษทั ควรปรับปรุ งเพิ่มเติมได้
3. บริ ษทั ที่ทาการศึกษาควรมีการประเมินบริ ษทั ซัพพลายเออร์ ทางเลื อกอย่างสม่าเสมอ เช่ น
การประเมินในระดับไตรมาส หรื อการประเมินรายปี เป็ นต้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการจัดซื้ อให้
ตรงตามความต้องการ และสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างตรงประเด็นมากที่สุด
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