บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดซื้อในปจจุบันนับไดวามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในองคกรเปนอยางมาก เนื่องจาก
องค ก รต า งๆ เริ่ ม เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการจั ด การห ว งโซ อุ ป ทาน (Supply
Chain
Management) การจัดซื้อถือเปนหนึ่งในขั้นตอนแรกๆ ในการจัดการหวงโซอุปทานขององคกร การ
ที่เปนหนึ่งในขั้นตอนแรกทําใหการจัดซื้อมีบทบาทสําคัญ เนื่องจากการจัดการการจัดซื้อที่ไมมี
ประสิทธิภาพ อาทิ เชน การลาชาของกระบวนการ คุณภาพสินคาที่ไมไดมาตรฐาน จะกอใหเกิด
ผลกระทบในทางลบตอกระบวนการของการจัดการหวงโซอุปทานทั้งหมดที่ตามมา เชน การผลิต
การจัดเก็บสินคา การจัดสงสินคา (อรุณ บริรักษ, 2550)
ในสภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจดังเชนในปจจุบัน ความไมแนนอนเปนปจจัยที่
สงผลใหกระบวนการตัดสินใจในการจัดหากลายมาเปนกิจกรรมที่มีความสําคัญซับซอน และ
ผลกระทบของกิจกรรมนี้จะคอนขางที่จะมีผลในระยะยาว สภาพแวดลอมดังกลาวที่วานี้จะรวมถึง
ความไมแนนอนของผูสงมอบและการที่จะตองพึ่งพาแหลงวัตถุดิบจากตางประเทศที่มีราคาสูงขึ้น
ระยะเวลาการสงมอบที่ยาวนานและไมสามารถกําหนดได การขาดแคลนพลังงานและราคาที่
สูงขึ้น รวมทั้งการแขงขันที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆในตลาดโลก (รองศาสตราจารย ดร.รุธิร
พนมยงค และคณะ, 2550)
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมกระทบตอการบริหารการจัดหา จึงทําใหตอง
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะทําการพัฒนากระบวนการจัดซื้อของบริษัทฯ ใหมีความนําสมัยตาม
สถานการณปจจุบัน สืบเนื่องมาจากในสภาพการทํางานในปจจุบันพบวากระบวนการจัดซื้อจัดหาในสวนของการคัดเลือกนั้นยังไมมีกระบวนการตัดสินใจที่เปนระบบ ซึ่งการเลือกผูคาจากการ
ตัดสินใจที่ไมมีกระบวนการที่ถูกวิธีนั้นอาจจะเปนผลทําใหเกิดความผิดพลาดในการเลือกผูคาที่ดี
ที่สุดได อนึ่งงานทางดานจัดซื้อ- จัดจางนั้น เปนงานที่ตองการความถูกตองและความโปรงใสเปน
อยางมาก จึงเห็นสมควรที่จะนํากระบวนการตัดสินใจแบบลําดับชั้นมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน
กับการทํางานได
การศึกษาวิจัยนี้ เลือกศึกษาปจจัยในการคัดเลือกผูคาสารเคมีหองปฏิบัติการนั้น ถือ
เปนงานที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องมาจากตองใชสารเคมีในการทดสอบผลิตภัณฑของ
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บริษัททั้งในกระบวนการผลิตและกอนการสงออกเพื่อจําหนาย และมูลคาในการจัดหาในแตละปมี
วงเงินหลายลานบาท เมื่อเทียบแลวเปนสัดสวนเกือบ 5% ของมูลคาของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใชในแต
ละป
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เ กิ ด การเลื อ กผู ค า สารเคมี ห อ งปฏิ บั ติ ก าร ที่ มี ศั ก ยภาพสามารถ
สนับสนุนการใชงานของบริษัทไดทั้งทางคุณภาพและปริมาณ และยังชวยใหเกิดความถูกตองและ
โปรงใสในงานการจัดซื้อ-จัดจาง อีกทั้งยังเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทดวย จึงควรมีการศึกษา
ลําดับความสําคัญของปจจัยหลักและปจจัยยอยในการตัดสินใจเลือกผูคาสารเคมีหองปฏิบัติการ
โดยใชกระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น (AHP)
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาหาลําดับความสําคัญปจจัยหลักและปจจัยยอยในการตัดสินใจเลือก
ผูค าสารเคมีห อ งปฏิบั ติ การ บริ ษัท เอ บี ซี จํ า กัด โดยใชกระบวนการวิเคราะหต ามลํา ดับชั้น
(Analytical Hierarchy Process: AHP)
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวคิดและวิธีประยุกตใชหลักการ AHP (Analytical Hierarchy
Process: AHP) ในการนํามาเปนกระบวนการตัดสินใจเลือกผูคาสารเคมีหองปฏิบัติการ เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท เอ บี ซี จํากัด
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ คุณภาพ เพื่อใหทราบถึงเกณฑสําคัญที่
นํามาพิจารณาในการเลือกผูคาสารเคมี สําหรับหองปฏิบัติการทดสอบ โดยเกณฑการตัดสินใจได
มีการพัฒนามาจากการศึกษาทฤษฎี งานวิจัย และการสัมภาษณผูชํานาญการ การศึกษาครั้งนี้จะ
มุงเนนกลุมเปาหมายคือ สวนจัดหาและบริหารทั่วไป และหนวยงานวิศวกรรมกระบวนการผลิต
บริษัท เอ บี ซี จํากัด เพื่อสามารถใชประกอบการตัดสินใจเลือกผูคาสารเคมีหองปฏิบัติการ ใหได
ผูคาที่มีศักยภาพทางดานคุณภาพและปริมาณ สอดคลองตอความตองการของบริษัท เอ บี ซี
จํากัด ใหไดมากที่สุด
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1.4 แนวทางการดําเนินการ
แนวทางการดําเนินการนี้ ผูวิจัยไดทําการแบงขั้นตอนในการศึกษาวิจัยออกเปน 7
ขั้นตอน ซึ่งประกอบไปดวย ขั้นตอนที่ 1.ศึกษาทฤษฎีการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ (Multiple
Criteria Decision Making, MCDM) ขั้นตอนที่ 2.ศึกษาทฤษฎีการประยุกตใช AHP สําหรับการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ ขั้นตอนที่ 3.เก็บขอมูลเบื้องตนสําหรับการกําหนดคุณสมบัติในการเลือกผูคา
ขั้นตอนที่ 4.การวางโครงสรางของแผนภูมิลําดับชั้นสําหรับ AHP ขั้นตอนที่ 5.วิเคราะหขอมูลเพื่อ
ทราบถึงผลของการศึกษา ขั้นตอนที่ 6.นําเสนอแนวทางในการตัดสินใจเลือกผูคา ขั้นตอนที่ 7.
สรุปผลการศึกษา
1.5 ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
1.5.1 เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกผูคาสารเคมีหองปฏิบัติการ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท เอ บี ซี จํากัด
1.5.2 เพื่อเปนแนวทางที่สามารถนําไปใชในการศึกษาและพัฒนาระบบการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินคาประเภทอื่นๆ ของบริษัท เอ บี ซี จํากัด ตอไปได
1.6 อภิธานศัพท
1.6.1 กระบวนการจัดซื้อจัดหา หมายถึง กระบวนการที่บริษัทหรือองคกรตางๆ ตกลง
ทําการซื้อขายเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการที่ตองการเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคของธุรกิจ
อยางมีจังหวะเวลาและมีตนทุนที่เหมาะสม โดยมีปาหมายเพื่อใหไดสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพ
ปริมาณที่ถูกตอง ตรงตามเวลาที่ตองการ ในราคาที่เหมาะสมจากแหลงที่มีความนาเชื่อถือ
1.6.2 สารเคมีหองปฏิบัติการ หมายถึง สารเคมีที่ใชในงานทดสอบตางๆ ของ
คือเปน สิน คา ที่มีรูปแบบ
หองปฏิ บัติ ก าร สารเคมีชนิดนี้ เ ป น สิน คา ที่ เ รี ย กวา commodity
รายละเอียด และคุณภาพของสินคาที่คอนขางเปนมาตรฐาน ซึ่งจะไมคอยมีความแตกตางกัน
ระหวางสินคาของผูขายแตละราย โดยปกติแลวราคาของสินคาประเภทนี้จะมีความแปรผันอยู
ตลอดขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานหรือปริมาณความตองการและปริมาณสินคาที่มีอยูในตลาด
ดังนั้นราคาของสินคาจึงขึ้นๆ ลงๆ ในแตละวัน และไมสามารถคาดการณถึงราคาในอนาคตได
อยางแมนยํา
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1.6.3 กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy Process) หมายถึง
เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ชวยในกระบวนการตัดสินใจอยางซับซอนหรือที่เรียกกระบวนการนี้อีกอยาง
หนึ่งวาวิธีการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ (Multi-Criteria Decision Making Method) กระบวนการ
ลําดับชั้นเชิงวิเคราะหเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่ชวยในการตัดสินใจใหงายขึ้นและมีประสิทธิภาพ โดย
เลียนแบบกระบวนการตัดสินใจทางธรรมชาติของมนุษย โดยแบงองคประกอบของปญหาออกมา
เปนสวนๆ แลวจัดใหมใหอยูในรูปแผนภูมิเชิงลําดับชั้น หลังจากนั้นก็กําหนดตัวเลขที่ไดจากการ
วินิจฉัยเปรียบเทียบหาความสําคัญของแตละปจจัย และสังเคราะหตัวเลขของการวินิจฉัยนั้น
เพื่อที่จะคํานวณดูวาปจจัยหรือทางเลือกอะไรทีมีคาลําดับความสําคัญสูงที่สุด

