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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่อง ศึกษาปจจัยการเลือกผูคาสารเคมีหองปฏิบัติการ โดยใชกระบวนการ
วิเคราะหตามลําดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) กรณีศึกษา : บริษัท เอ บี ซี จํากัด
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลําดับความสําคัญหลักและลําดับความสําคัญยอยของปจจัยการเลือก
ผูคาสารเคมีหองปฏิบัติการ โดยใชกระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น (Analytical Hierarchy
Process: AHP) เพื่อใหไดแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่ขาดกระบวนการที่ชัดเจน และ
ยังไดเลือกผูคาที่มีศักยภาพมากที่สุด ตรงตามนโยบายการจัดหาของบริษัทฯ
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจเขาถึงกลุมผูประชากรโดยการสัมภาษณกลุม
ผูเชี่ยวชาญจากหนวยงานจัดหาและบริหารทั่วไป และหนวยงานวิศวกรรมและกระบวนการผลิต
เพื่อลําดับความสําคัญของปจจัยในการเลือกผูคาสารเคมีหองปฏิบัติการ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได
ทําการแจกแบบสอบถามจํานวน 11 ชุด ดวยวิธีสัมภาษณและตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห
ขอมูลโดยใชโปรแกรม Expert Choice® คํานวณโดยหลักวิธี AHP โดยในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการ
พิจารณาปจจัยสําคัญที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจเลือกทั้งหมด จํานวน 5 ปจจัย ไดแก
1) ความนาเชื่อถือขององคกร 2) คุณภาพ 3) ราคา 4) การสงมอบ 5) บริการ
จากผลการให ส รุ ป น้ํ า หนั ก ความสํ า คั ญ หลั ก ของป จ จั ย การเลื อ กผู ค า สารเคมี
หองปฏิบัติการ สามารถเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย ไดดังตอไปนี้ คุณภาพ (0.293),
ราคา (0.264), ความนาเชื่อถือขององคกร (0.223), การสงมอบ (0.120), บริการ (0.100)
สําหรับการเปรียบเทียบ 5 ปจจัย คาอัตราสวนความไมสอดคลองจะตองไมเกิน 0.10
หรือ 10% จากผลของการวิเคราะหอัตราสวนความไมสอดคลองเทากับ 0.065 หรือ 6.5% ดังนั้น
จึงอยูในเกณฑที่ยอมรับการตัดสินใจได

(1)

Abstract
The objective of vendor selection for chemical laboratory by using Analytical
Hierarchy Process (AHP), Case study: ABC Company Ltd. is to evaluate the importance
between major and minor factors in accordance to choose vendor for working in
chemical laboratory by using Analytical Hierarchy Process (AHP). This study is solved
problem that causes from non-systematical vendor selection and organization is able to
choose appropriate vendor applied acquisition policy.
This study is an empirical research. The data collection is done by
interviewing specialists in managing and acquisitioning department and engineering
and manufacturing department. In order to prioritize factors, researcher conducts eleven
sets of survey. The analysis was done by using Expert Choice application which is using
AHP methodology. This study has emphasized on 5 factors which are 1) Reliability 2)
Quality 3) Price 4) Lead Time 5) Services.
The result shows major factors of vendor selection, sorts by maximum to
minimum importance are Quality (0.293), Price (0.264), Reliability (0.223), Lead Time
(0.120), and Services (0.100).
To compare these 5 factors, the ratio of correspondence should not exceed
0.10 or 10%. The result from analysis shows that ratio of correspondence is 0.065 or
6.5% which means the result can be accepted.
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