บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ศึ ก ษาป จ จั ย การเลื อ กผู ค า สารเคมี ห อ งปฏิ บั ติ ก าร โดยใช
กระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) กรณีศึกษา: บริษัท
เอ บี ซี จํากัด” ผูวิจัยไดทบทวนทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนกรอบแนวคิด
ในการศึกษา ซึ่งสามารถแบงหัวขอไดดังตอไปนี้
2.1 พื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อ
2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ
2.3 กระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP)
2.3.1 ลักษณะกระบวนการเพื่อการตัดสินใจของ AHP
2.3.2 สรุปรายละเอียดขั้นตอนการตัดสินใจโดยวิธี AHP
2.3.3 ประเภทของลําดับความสําคัญ
2.3.4 วิธกี ารคํานวณหาลําดับความสําคัญ
2.3.5 การตรวจสอบความสอดคลองของขอมูล (Consistency)
2.3.6 ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญโดยใช AHP
2.3.7 ลักษณะเดนของกระบวนลําดับชั้นเชิงวิเคราะห
2.3.8 ขอจํากัดของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห
2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ

5

6
2.1 พื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดซื้อ
กิจกรรมการจัดหานับเปนกิจกรรมหลักของธุรกิจดวยการเพิ่มขึ้นของมูลคาการจัดหา
วัตถุดิบและ/บริการจากภายนอก ทําใหกิจกรรมการจัดหาเขามามีบทบาทสําคัญภายในองคกร
และพบวา อุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมในหลายประเทศมีคาใชจายในดานของการจัดหา
วัตถุดิบและ/บริการจากภายนอก มากถึงรอยละ 40 ถึง 60 ของรายไดที่เกดขึ้นจริง การจัดหาจึงถือ
ไดวาเปนกิจกรรมที่สําคัญสําหรับทุกองคกรในขณะนี้
ธุรกิจจําเปนตองทําความเขาใจถึงผลกระทบของแตละกิจกรรม และรูวาผลกระทบที่
เกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจากกิจกรรมใด รวมถึงผลกระทบในดานอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นเปนลูกโซตามมา
ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมการจัดหาที่นับวาเปนกิจกรรมเบื้อตนที่จําเปน ในอันที่จะสงผล
สืบเนื่องตอไปยังกิจกรรมอื่นๆ ที่เหลือ ไมวาจะเปนการจัดหาวัตถุดิบเพื่อตอบสนองตอการผลิตที่
ตอเนื่อง หรือการจัดหาผูใหบริการดานขนสง เปนตน ดังนั้นธุรกิจจึงตองตระหนักวาการจัดหา
นับเปนกลยุทธหนึ่งที่ตองอาศัยการจัดการที่เหมาะสมกับลักษณะและสภาพแวดลอมของธุรกิจ ซึ่ง
หลักการ 6 Rights (6R’s) ถือวาเปนหลักการที่สําคัญหนึ่งที่ธุรกิจสามารถนํามาประยุกตใชกับการ
บริหารการจัดหาได โดยหลักการ 6 R’s นั้นจะประกอบดวย (รองศาสตราจารย ดร.รุธิร พนมยงค
และคณะ, 2550)
1. Right Quality หมายถึง การจัดหาวัตถุดิบ สินคา หรือบริการที่ตรงกับคุณสมบัติที่
ตองการ (Specification) และตรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว (Standard Implementation)
2. Right Quantity หมายถึง การจัดหาที่จะตองพิจารณาถึงปริมาณการสั่งซื้อเปน
หลัก โดยจะตองสั่งซื้อวัตถุดิบหรือสินคาในปริมาณหรือจํานวนที่ตอ งการ ไมขาดหรือเกิน ซึ่งอาจใช
หลักการคํานวณแบบ Economic Order Quantity (EOQ) หรือ Material Resource Planning
(MRP) เขามาชวย รวมทั้งจะตองคํานึงถึงตนทุนการถือครองสินคาดวย
3. Right Time เปนหลักการของการคํานึงถึงเวลาที่จะตองทําการจัดหาโดยอาจใช
หลักการ Re-order point (ROP) มาชวยคํานวณ เพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุดิบ สินคา หรือบริการ ณ
เวลาที่ตองการพอดี
4. Right Source หากองคกรมีการจัดทําฐานขอมูลของผูสงมอบ (Supplier Base)
หรือการจัดอันดับผลการดําเนินงานของผูสงมอบ (Supplier Performance Rating) ก็จะทําให
กระบวนการจัดหานั้นสามารถทํางานรวดเร็วและสะดวกขึ้น โดยกระบวนการจะเริ่มจากการเลือก
จัดหาวัตถุดิบ สินคา หรือบริการ จากผูสงมอบที่ผานเกณฑที่ธุรกิจกําหนดไว ซึ่งจะทําใหธุรกิจ
มั่นใจไดวาจะไดวัตถุดิบ สินคา หรือบริการนั้นๆ ตรงตามความตองการอยางแทจริง
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5. Right Price อาจจะถือไดวาเปนปจจัยที่หลายองคกรใหความสําคัญมากที่สุด
เนื่องจากจะสงผลโดยตรงตอตนทุนของสินคา หรือเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในองคกรซึ่งเปนผลให
หลายๆองคกรหันมาใหความสําคัญกับวิธีการวิเคราะหตนทุนและราคา (Price-cost analysis)
หรือการพิจารณาวาจะจัดซื้อหรือเชาเครื่องจักรอุปกรณ หรือดําเนินกิจกรรมนั้นๆเองหรือปลอยให
ธุรกิจอื่นเปนผูดําเนินการแทน (Outsourcing)
6. Right Place เมื่อสินคาไดถูกผลิตเสร็จการสงมอบที่ตรงตอเวลา ดวยระบบขนสงที่
มีความนาเชื่อถือ ไมทําใหสินคาเกิดความเสียหายหรือสูญหาย และสงมอบตรงตามสถานที่ที่
กําหนดไว ถือไดวาเปนสิ่งสุดทายที่องคกรตองการใหเกิดขึ้น
2.2 ทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือก
หนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ไดพิจารณาหรือประเมินอยางดีแลววาเปนทางใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายขององคการ การตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญและเกี่ยวของกับหนาที่การบริหารหรือการ
จัดการเกือบทุกขั้นตอน ไมวาจะเปนการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การ
ประสานงาน และการควบคุม การตัดสินใจไดมีการศึกษามานาน ดังที่ บารนารด (Barnard) ไดให
ความหมายของการตัดสินใจไววา คือ "เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกตางๆ ใหเหลือ
ทางเลือกเดียว" (ไพลิน ผองใส, 2536)
การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ (Multiple Criteria Decision Making, MCDM)
หมายถึงการตัดสิน ใจที่ เ กี่ ยวกับวัตถุประสงคที่มี ความขัดแยง กัน ผู ตั ดสิน ใจจํ า เปน ตองเลือก
ทางเลือกที่มีจํานวนจํากัด โดยใชเกณฑในการตัดสินใจตั้งแตสองหรือมากกวา ตัวอยางของการ
ตัดสินใจ เชน การตัดสินใจสวนบุคคล, การตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ, การประเมิน
เศรษฐกิจระหวางประเทศ และการตัดสินใจทางธุรกิจ (Zeleny, 1982)
คุณลักษณะของการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ
1. ใชเกณฑในการตัดสินใจตั้งแตสองหรือมากกวา
2. การตัดสินใจที่มีความยุงยากซับซอน
3. การตัดสินใจที่ตองมีการเปรียบเทียบลําดับความสําคัญ
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การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ (Multiple Criteria Decision Making, MCDM) แบง
เทคนิคการใชออกเปน
1. SMART (Simple Multi-Attribute Rating Technique) ใหมีน้ําหนักกับเกณฑที่
ระบุตามความสําคัญ ใชโปรแกรมเชน VISA, HIVIEW
2. AHP (Analytic Hierarchy Process) กระบวนการวิเคราะหตามลําดับชั้น โดยจะ
น้ําหนักตามความสําคัญและเปรียบเทียบจากอันดับความชอบหรือความสําคัญ หลังจากนั้ น
ทางเลื อ กจะถู ก นํ า มาสั ง เคราะห โ ดยการเปรี ย บเที ย บภายใต เ กณฑ ใช โ ปรแกรมเช น Expert
Choice, Microsoft Excel (ศิริรัตน อยูนาค และ อภิชาติ โสภาแดง, 2551)
2.3 กระบวนการวิเคราะหตามลําดับชัน้ (Analytic Hierarchy Process: AHP)
AHP หรือ Analytical Hierarchy Process เปนกระบวนการตัดสินใจที่ใชในการ
วินิจฉัยเพื่อหาเหตุผล AHP นี้ถูกคิดคนเมื่อประมาณปลายปทศวรรษที่ 1970 โดยศาสตราจารย
Thomas Saaty (โทมัส สาตตี้) ผูซึ่งไดรับปริญญาเอกทางดานคณิตศาสตรจากมหาวิทยาลัยแยล
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระบวนการนี้เปนกระบวนการเดียวที่สามารถใชไดกับขั้นตอนการ
ตัดสินใจทั้ง 6 ขั้นตอน ที่ไดกลาวไวขางตน AHP เปนกระบวนการที่ชวยการตัดสินใจในประเด็น
ของปญหาที่มีความซับซอนใหมีความงายขึ้น โดยเลียนแบบกระบวนการตัดสินใจทางธรรมชาติ
ของมนุษย AHP แบงองคประกอบของปญหาทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรมออกมาเปนสวนๆ
แลวจัดแจงใหมใหอยูในรูปของแผนภูมิลําดับชั้น ตอจากนั้นก็กําหนดตัวเลขที่เกิดจากการวินิจฉัย
เปรียบเทียบหาความสําคัญของแตละเกณฑ และสังเคราะห (Synthesis) ตัวเลขของการวินิจฉัย
นั้นเพื่อที่จะคํานวณดูวา เกณฑหรือทางเลือกอะไรที่มีคาลําดับความสําคัญสูงที่สุดและมีอทิ ธิพลตอ
ผลลัพธของการแกปญหานั้นอยางไร นอกจากนี้แลว AHP ยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพใหกับการ
ตัดสินใจที่เปนกลุมหรือหมูคณะ เพราะ AHP ชวยจัดระเบียบในกระบวนการคิดของกลุมดวย การ
กําหนดตัวเลขของแตละองคประกอบของปญหา จะทําใหเรามีความสอดคลองกันของเหตุผล
อยางสม่ําเสมอ (Consistency) ในกระบวนการตัดสินใจ ที่เพิ่มเติมไปกวานั้น คือ AHP เปน
กระบวนการที่สนับสนุนการลงประชามติของกลุมเพื่อชวยใหการวินิจฉัยมีความสอดคลองกันของ
เหตุผลมากขึ้น ดังนั้น AHP จึงเห็นกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และนาเชื่อถือสําหรับ
การตัดสินใจทุกประเภทที่ตองใชเหตุผล (วิฑูรย ตันศิริคงคล, 2542)
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2.3.1 ลักษณะกระบวนการเพื่อการตัดสินใจของ AHP
ตั ว อย า งที่ เ กี่ ย วกั บ ป ญหาการตั ด สิ น ใจ สมมติ ว า มี ชุ ม ชนที่ อ ยู ติ ดกั บ ริ ม ฝ ง แม น้ํ า
เจาพระยาในเขตกรุงเทพมหานครเผชิญปญหาเรื่องผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนาพื้นที่ริมฝงแมน้ําใหเปนศูนยธุรกิจ ชุมชนกําลังพิจารณาตัดสินใจวาควรจะยอมใหมีการ
พัฒนาและนําเอาเงินที่ไดจากการพัฒนานั้นมาปองกันความเสื่อมทางสภาพแวดลอม หรือควรจะ
จํากัดการพัฒนา
หลัก 3 ประการที่ใชในกระบวนการของ AHP มีดังนี้
1. การวางโครงสรางของแผนภูมิลําดับชั้น
โดยทั่ ว ไปแล ว มนุ ษ ย นั้ น มี ค วามสามารถในการรั บ รู วั ต ถุ แ ละความคิ ด การให
ความหมายของการรับรูและความคิดนั้นจะถูกเก็บไวในใจ โดยที่จะแบงแยกสิ่งที่รับรูนั้นออกเปน
สว นๆ ในลั ก ษณะที่เ ชื่อมโยงถึง กัน ลัก ษณะโครงสรา งของแผนภูมิลําดับชั้ น จึ ง มีก ารสร า งขึ้ น
เลียนแบบจิตใจของมนุษย
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ภาพที่ 2.1
แสดงแผนภูมิลําดับชั้นสําหรับปญหาของชุมชนริมฝง แมน้ําเจาพระยา
คุณภาพของสภาพแวดลอม
ความสวยงาม
ของสภาพแวดลอม

ความสดใส
ความมีชวี ิต
ชีวา

ปลอดจากการ
พัฒนา

ความ
บริสุทธิ์

การชลประทาน

ปราศจาก
มลภาวะ
ทางเสียง

ไมมีน้ํา
ทวม

พัฒนา
เพียงบางสวน

คุณภาพ
ของน้ํา

เสนทางน้ํา
ที่เปน
ธรรมชาติ

พัฒนาทั้งหมด

ที่มา: “AHP กระบวนการตัดสินใจ ที่ไดรับความนิยมมากที่สุดในโลก,” โดย วิฑูรย ตันศิริคงคล,
2542, กราฟฟค แอนด ปริ้นติ้ง, น.41
ความคิดในสวนที่เกี่ยวของกับคุณภาพของสิ่งแวดลอมแบงออกไดเปน 6 เกณฑ ซึ่ง
ไดแกความสดใสมีชีวิตชีวา ความบริสุทธิ์ ปราศจากมลภาวะทางเสียง ไมมีน้ําทวม คุณภาพของ
น้ํา เสนทางน้ําที่เปนธรรมชาติ จะเห็นไดวามีการจัดกลุมของเกณฑออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่
เกี่ยวกับความสวยงามของสภาพแวดลอมกับกลุมที่เกี่ยวกับการชลประทาน ซึ่งการจัดกลุมนี้ทํา
ใหสามารถรวบรวมขอมูลจํานวนมากใหเปนหมวดหมู ซึ่งทําใหงายตอการจัดองคประกอบของ
ปญหาและทําใหเห็นภาพของทั้งระบบไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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2. การจัดลําดับความสําคัญ
โดยหลักพื้นฐาน มนุษยมีความสามารถในการรับรูถึงความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ
ที่ไดพบเห็นแลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับสิ่งตางๆ เหลานั้นภายใตเกณฑที่ตั้งเอาไวตอจากนั้นก็จะ
พยายามหาความแตกตางระหวางสิ่งตางๆ ในเชิงเปรียบเทียบโดยใชการวินิจฉัยบนพื้นฐานของ
ความพึงพอใจของสิ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับอีกสิ่งหนึ่ง แตปญหาที่พบก็คือ การนําขอมูลตางๆ เพื่อมา
วิเคราะหหาคําตอบนั้นมักจะใชวิธีจินตนาการหรือใชขอมูลทางสังคม เชน สังคมคิดอยางไร
ประเมินอยางไร ก็จะเลียนแบบตามเนื่องจากเห็นวาเปนสิ่งที่งายที่สุด พฤติกรรมเหลานี้ถือวาเปน
การวินิจฉัยที่มีความไขวเขว เพราะสิ่งที่งายที่สุดไมใชสิ่งที่ถูกตองเสมอไป ดังนั้น AHP จึงเปน
กระบวนการใหมที่จะชวยหาทางออกในสิ่งเหลานี้ โดยทําใหการวินิจฉัยเกิดเหตุผล ซึ่งสงผลให
การตัดสินใจมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น
ในกรณี ข องการศึ ก ษาสภาพแวดล อ มของชุ ม ชนริ ม ฝ ง แม น้ํ า เจ า พระยา เมื่ อ หา
ความสัมพันธระหวางเกณฑตางๆ ที่ประกอบดวยเกณฑที่เปนนามธรรมและรูปธรรมในแตละ
ระดับชั้นของแผนภูมิ โดยการเปรียบเทียบเปนคูๆ ความสัมพันธเหลานี้ แสดงใหเห็นถึงผลกระทบ
ในเชิงเปรียบเทียบของเกณฑตางๆ ในแตละชั้นที่มีตอเกณฑที่สูงขึ้นไป เชน เปรียบเทียบวาความ
สดใสมีชีวิตชีวากับการปราศจากมลภาวะทางเสียงนั้น เกณฑไหนมีความสําคัญมากกวากัน ใน
แงของผลกระทบที่มีตอความสวยงามตามธรรมชาติ หรือพูดอีกความหมายหนึ่งวาเกณฑทั้ง 3 มี
อิทธิพลตอความสวยงามของสภาพแวดลอมในระดับไหน เมื่อทําการตอบคําถามเหลานี้หมดและ
ไดเปรียบเทียบเกณฑทั้งหมดแลว ก็จะไดคาลําดับความสําคัญเปรียบเทียบหรือคะแนนออกมา
การเปรียบเทียบนั้นจะขึ้นอยูกับการวินิจฉัยของผูตัดสินใจ การวินิจฉัยเปรียบเทียบนั้นจะทําในทุก
ระดับชั้นของแผนภูมิ เริ่มจากระดับชั้นบนสุดไลลงมาจนถึงชั้นลางสุด สวนขั้นตอนสุดทายนั้นจะ
เปนการหาน้ําหนักรวมของระดับชั้นลางสุด สวนขั้นตอนสุดทายนั้นจะเปนการหาน้ําหนักรวมของ
ระดับชั้นสุดทาย ซึ่งก็คือทางเลือกในการพิจารณาวาทางเลือกไหนควรจะไดรับการคัดเลือก ผู
ตัดสินใจจะใชลําดับความสําคัญเปนเกณฑทางเลือกที่ไดลําดับความสําคัญหรือน้ําหนักสูงที่สุดก็
จะเปนทางเลือก ที่เหมาะสมที่สุด แตไมไดหมายความวาทางเลือกอื่นจะถูกตัดทิ้งไป ทางเลือกที่
ไดลําดับความสําคัญนอยกวาก็อาจจะมีลําดับความสําคัญสูงกวาได
3. การวัดความสอดคลองของเหตุผล
ในกระบวนการตัดสินใจที่มีเหตุผล ความสัมพันธระหวางวัตถุหรือเกณฑตางๆ ตองมี
ความสอดคลองกัน ความสอดคลองมีความหมายอยู 2 ประการ คือ ประการแรก ความคิดหรือ
วัตถุตางๆ ที่เหมือนกันจะอยูในกลุมเดียวกันตามความเปนอันหนึ่งอันเดียวเอง และความเกี่ยวโยง
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กัน เชน ผลองุนกับลูกหิน สามารถจัดใหอยูในกลุมเดียวกันไดตามความเปนอันเดียวกัน ถา
เกณฑในการพิจารณาคือความกลม
แตถาเกณฑในการพิจารณาเปนรสชาติก็จะไมใชกลุม
เดียวกัน ประการที่สอง ระดับความเขมขนของความสัมพันธระหวางความคิดและวัตถุตางๆ ตอง
สามารถใหเหตุผลซึ่งกันและกันได ตัวอยางเชน ถาความหวานเปนเกณฑในการวินิจฉัยและน้ําผึ้ง
ถูกวินิจฉัยวามีความหวานมากกวาน้ําตาล 5 เทา และน้ําตาลมีความหวานมากกวาน้ําเชื่อม 2 เทา
ดังนั้นน้ําผึ้งควรจะหวานมากกวาน้ําเชื่อม 10 เทา แตถาหากวาน้ําผึ้งถูกวินิจฉัยวามีความหวาน
มากกวาน้ําเชื่อมเพียง 6 เทา นั่นยอมหมายถึงการวินิจฉัยในตัวอยางนี้ไมมีความสอดคลองกัน
การแกไขก็คือ ทบทวนกระบวนการใหมเพื่อที่ใหไดผลการวินิจฉัยออกมามีความสอดคลองกันที่
อยูในระดับที่พอรับได
AHP เปนกระบวนการที่สามารถนําเอาความคิด หรือความรูสึกที่เปนนามธรรม เชน
ความหวานหรือรสชาติ มาทําการวินิจฉัยออกในลักษณะรูปธรรมหรือตัวเลข การที่ใชตัวเลขแทน
การวินิจฉัยและความพึงพอใจนั้น ทําใหการตัดสินใจสําคัญๆ ที่ตองพึ่งพาปจจัยนามธรรมนั้น
สามารถทําไดอยางถูกตองมีเหตุผล ดังที่ไมเคยมีแนวความคิดใดทําไดมากอน และผลการใช
ตัวเลขในการวินิจฉัยนั้นก็จะออกมาในรูปของลําดับความสําคัญ ซึ่งทําใหงายตอการตัดสินใจ
สําหรับปญหาที่มีความซับซอน ดวยเหตุผลเหลานี้เองที่ทําให AHP เปนที่ยอมรับทั่วโลกอยางไมมี
ขอโตแยงเพราะตัวเลขนั้นเปนรูปธรรมที่ทุกคนยอมรับกันโดยทั่วไป
2.3.2 สรุปรายละเอียดขั้นตอนการตัดสินใจโดยวิธี AHP
ขั้ น ที่ 1 วางกรอบของป ญ หาให ต รงประเด็ น รวมถึ ง หาเกณฑ ก ารตั ด สิ น ใจและ
ทางเลือกที่เหมาะสมอยางมีสติเพื่อไมใหเกิดความลําเอียงในการวินิจฉัย
ขั้นที่ 2 วางโครงสรางของแผนภูมิตามองคประกอบที่ไดมาในขั้นที่ 1 ภายใตวิธีการ
ระดมสมอง โดย จะเริ่มจากชั้นบนสุดลงมา
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ภาพที่ 2.2
แสดงลักษณะแผนภูมิลําดับชั้น
เปาหมาย

เกณฑ

เกณฑ

เกณฑ

ทางเลือก

ทางเลือก

ทางเลือก

ที่มา: Satty, 1980
ขั้ น ที่ 3 สร า งตารางเมตริ ก ซ เ พื่ อ วิ นิจ ฉั ย เปรี ย บเที ย บปจ จั ย ต า งๆ เป น คู ๆ ภายใต
หลักการที่วาเกณฑแตละเกณฑนั้น เมื่อเทียบกับเกณฑอื่นแลวมีผลกระทบตอเกณฑ หรือเกณฑที่
อยูสูงกวามากนอยกวากันขนาดไหน ในการวินิจฉัยเปรียบเทียบระหวาง 2 เกณฑ คนสวนใหญ
มักจะชอบที่จะใหผลการวินิจฉัยของตนเองออกมาในรูปของตัวเลข เพราะเปนสัญลักษณหรือ
ตัวแทนของความรูสึกที่เขาใจงายและยอมรับกันทั่วไป ตารางเมตริกซมีชองใหใสผลการวินิจฉัยใน
พื้นที่เหนือเสนทแยงมุม สวนพื้นที่อยูใตเสนทแยงมุมเปนคาตางตอบแทนหรือเศษสวน ดังนั้นถา
เกณฑที่ 1 มีความสําคัญมากกวาเกณฑที่ 2 คาก็จะออกมาเปนตัวเลขบนพื้นที่เหนือเสนทแยงมุม
แตในทางตรงกันขามถาเกณฑที่ 1 มีความสําคัญนอยกวาเกณฑที่ 2 คาที่ไดจะเปนเศษสวนใน
พื้นที่เหนือเสนทแยงมุม สวนคาที่อยูลางเสนทแยงมุมจะเทากับคาตางตอบแทนของคาที่อยูเหนือ
เสนทแยงมุม
เกณฑตัดสินใจ
เกณฑ 1
เกณฑ 2
เกณฑ 3

เกณฑ 1
1
2

เกณฑ 2
1/2
1

เกณฑ 3

1
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ตารางที่ 2.1
แสดงมาตราสวนในการวินิจฉัยเปรียบเทียบเปนคูๆ
ระดับ
ความสําคัญ
1
3
5
7
9
2,4,6,8

ความหมาย

คําอธิบาย

สําคัญเทากัน
(Equally important)
สําคัญกวาปานกลาง
(Moderately more important)
สําคัญกวาอยางเห็นไดชัด
(Strongly more important)
สําคัญกวาอยางชัดเจนมาก
(Very strongly more important)
สําคัญกวาที่สดุ
(Extremely more important)
ความสําคัญทีอ่ ยูระหวางแตระละดับ
(Intermediate judgment value)

ทั้งสองปจจัยมีความสําคัญตอ
วัตถุประสงคเทากัน
ปจจัยทีก่ ําลังพิจารณามีความสําคัญ
มากกวาอีกปจจัยหนึ่งปานกลาง
ปจจัยทีก่ ําลังพิจารณามีความสําคัญ
มากกวาอีกปจจัยอยางเดนชัด
ปจจัยทีก่ ําลังพิจารณามีความสําคัญ
มากกวาอีกปจจัยอยางเดนชัดมาก
คาความสําคัญสูงสุดที่จะเปนไปไดใน
การพิจารณาเปรียบเทียบ
ความสําคัญทีก่ ้ํากึง่ ระหวาง
ความสําคัญแตละระดับตามลําดับ
ตัวเลข

ที่มา: Satty, 1980
ขั้นที่ 4 หาผลการวินิจฉัยเปรียบเทียบทั้งหมดจากชุดของตารางเมตริกซในขั้นตอนที่ 3
ขางตน ถามีผูรวมการวินิจฉัยหลายคน ความรับผิดชอบของแตละคนนั้นจะถูกกําหนดใหเหมาะสม
กับความสามารถของแตละบุคคล
ขั้นที่ 5 หลังจากที่ใสขอมูลตัวเลขของการวินิจฉัยเปรียบเทียบทั้งหมดลงในตาราง
เมตริกซแลว จึงคํานวณหาลําดับความสําคัญและทดสอบความสอดคลองของการวินิจฉัย
ขั้นที่ 6 ดําเนินการตามขั้นตอนที่ 3, 4, และ 5 สําหรับเกณฑในแตละระดับชั้นและแต
ละชุดของแผนภูมิ
ขั้นที่ 7 สังเคราะหองคประกอบทั้งหมดของแผนภูมิ โดยนําเอาลําดับความสําคัญของ
เกณฑในระดับลางมาถวงน้ําหนักกับลําดับความสําคัญของเกณฑที่อยูระดับถัดขึ้นไป และนํา
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ผลรวมของคาที่ไดมาหาคาลําดับความสําคัญทั่วทั้งแผนภูมิ ทําเชนนี้จนถึงระดับชั้นลางสุด ซึ่งโดย
ปกติจะเปนทางเลือก
ขั้ น ที่ 8 คํ า นวณหาค า ความสอดคล อ ง เพื่ อ ทดสอบว า การวิ นิ จ ฉั ย ทั่ ว ทั้ ง แผนภู มิ
สมเหตุสมผลหรือไม คาความสอดคลองของแผนภูมิไมควรเกินเพดาน 10% ถาเกิน 10% ก็
หมายความวาคุณภาพของขอมูลมีนอย ตองไดรับการแกไขปรับปรุงโดยการทบทวนกรอบของ
คํ า ถามที่ ถู ก ใช ใ นการทํ า การเปรี ย บเที ย บ ถ า กรอบของคํ า ถามยั ง ไม ส ามารถปรั บ ปรุ ง ความ
สอดคลองได อาจจะเปนไปไดวาองคประกอบที่จะแกไขปญหานั้นมีโครงสรางไมเหมาะสมที่จะ
แกไขปญหานั้น หรืออีกความหมายหนึ่งก็คือเกณฑชุดหนึ่งอาจจะไมอยูภายใตเกณฑเดียวกันที่อยู
ระดับชั้นสูงกวา วิธีแกไขก็คือ ยอนกลับไปที่ขั้นตอนที่ 2 ใหมอีกครั้ง ถึงแมวาเปนเพียงแคปญหา
บางสวนของแผนภูมิ แตเนื่องจากเกณฑตางมีความเชื่อมโยงกัน จึงจําเปนตองศึกษาผลกระทบ
ดวยเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาโครงสรางของปญหาจะอยูภายใตกรอบของเหตุผลและมีสติ คอย
กํากับเพื่อปองกันไมใหเกิดอคติหรือความลําเอียงในการวินิจฉัย
2.3.3 ประเภทของลําดับความสําคัญ
ลําดับความสําคัญในกระบวนการ AHP มีอยูดวยกัน 3 ประเภท คือ
1. ลําดับความสําคัญเฉพาะแหง คือลําดับความสําคัญของแตละเกณฑในระดับชั้น
เดียวกันภายใตเกณฑที่อยูเหนือถัดขึ้นไปรวมกัน
2. ลําดับความสําคัญทั่วทั้งแผนภูมิ คือ ลําดับความสําคัญของแตละเกณฑในแผนภูมิ
เมื่อเทียบกับคะแนนของเกณฑที่เปนปญหาหรือเปาหมาย ซึ่งจะอยูที่ระดับชั้นสูงสุดและตองมีคา
เทากับ 1 เสมอ
3. ลําดับความสําคัญรวม คือ ลําดับความสําคัญของเกณฑที่เปนทางเลือกที่ใชในการ
ตั ดสิ น ใจ ซึ่งได ม าจากผลรวมของลํ า ดับ ความสํา คั ญทั่ว ทั้ง แผนภูมิ ข องเกณฑ ตา งๆ ในแต ล ะ
ทางเลือก (วิฑูรย ตันศิริคงคล, 2542)
2.3.4 วิธกี ารคํานวณหาลําดับความสําคัญ
ในแต ระดั บชั้น ใหพิ จารณาเปรียบเทียบความสํา คัญของเกณฑตางๆในระดับชั้น
เดียวกัน โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบเกณฑ หรือทางเลือกทีละคู (Pairwise Comparison) ตาม
ตารางระดับความสําคัญ หรือความชอบ ดังตารางที่ 2.1
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ตัวอยางการเปรียบเทียบความสําคัญ การเลือกซื้อสินคา โดยใชเกณฑคุณภาพ
ในเกณฑดานคุณภาพ ผลิตภัณฑ A มีคุณภาพสูงกวาผลิตภัณฑ B โดยให A มีคา
ระดับความสําคัญกวามากที่สุด (Very Strongly Preferred) ของ B หรือแสดงเปนตัวเลขเทากับ 7
เมื่อเปรียบเทียบกลับกันผลิตภัณฑ B ก็จะมีคุณภาพเปน 1/7 ของผลิตภัณฑ A
A
1
7

เกณฑคุณภาพ
A
B

B
1/7
1

หมายเหตุ ทางเลือกเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบแนวนอนและแนวตั้งจะแสดงตัวเลขเทากับ 1
เมื่อไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบทีละคูแลวก็คํานวณหาลําดับความสําคัญในแตละ
ระดับชั้น ซึ่งมีวิธีการคํานวณ 2 วิธี คือแบบประมาณ และแบบละเอียด อยางไรก็ดีเพื่อใหงายใน
การทําความเขาใจในเอกสารนี้จึงใชวิธีการคํานวณแบบประมาณ ซึ่งสามารถคํานวณไดดังนี้
1. เปรียบเทียบเกณฑหรือทางเลือกแตละคูในรูปของเมตริกซ (Pairwise Comparison
matrix)

a11
a21

a1n

an1

ann
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2. คํานวณ Normalized matrix
n

n

δ11 = a11 / Σ ai1

δ1n = a1n / Σ ain

i =1

i=1

N

n

δn1 = an1 / Σ ai1

δnn = ann / Σ ain

i =1

i=1

3. คํานวณหาผลรวมของแถว.
n

β1 = Σ δ1j
j=1
n

β2 = Σ δ2j
j=1

n

βn = Σ δnj
j=1
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4. หาคาลําดับความสําคัญ โดยการหาคาเฉลี่ยผลรวมของแถว คือเอาผลรวมของแถว
หารดวยขนาดสแควรเมตริกซ
r1 = β1
n
r2 = β2
n
rn = βn
n
จากนั้นก็คํานวณลําดับความสําคัญรวมจากลําดับความสําคัญที่ไดในแตละระดับชั้น
2.3.5 การตรวจสอบความสอดคลองของขอมูล (Consistency)
เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องของความสอดคลองของขอมูล ขอแสดงตัวอยางงายๆ
เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องของความสอดคลอง เชน วิเคราะหเปรียบเทียบวา A มีความสําคัญ
มากกวา B 2 เทา และ B มีความสําคัญมากกวา C 4 เทา ดังนั้น A ควรมีความสําคัญกวา C 8 เทา
แตถาวิเคราะหวา A มีความสําคัญมากกวา C 2 เทา นั่นหมายถึงการวิเคราะหในตัวอยางนี้ไมมี
ความสอดคลองกัน ซึ่งบางครั้งการวิเคราะหอาจไมมีความสอดคลองของขอมูลเกิดขึ้นได การแกไข
ก็คือทบทวนกระบวนการใหมเพื่อใหไดผลการวิเคราะหออกมามีความสอดคลองกันอยูในระดับที่
ยอมรับได
ความสอดคลองของขอมูลจะตองตรวจสอบจากคาสัดสวนความสอดคลอง
(Consistency Ratio, CR) วายอมรับไดหรือไม
สัดสวนความสอดคลอง (Consistency Ratio)
CR = CI จากการคํานวณ
CI จากการสุมตัวอยาง
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เพื่อที่จะหาอัตราสวนความสอดคลอง CR ตองนําผลลัพธ CI ที่ไดมาเปรียบเทียบคา
CI ที่ไดมาจากการสุมตัวอยางของตารางเมตริกซจาํ นวนมาก ดังนี้
ตารางที่ 2.2
คา CI ที่ไดจากการสุมตัวอยาง
ขนาดของตารางเมตริกซ
คา CI จากการสุมตัวอยาง

1
0.00

2
0.00

3
0.52

4
0.89

5
1.11

6
1.25

7
1.40

8
1.45

9
1.49

ที่มา: Saaty, 1980
โดยคาสัดสวนความสอดคลอง (CR) นี้ไมควรเกิน 10% สําหรับการวินิจฉัยของเกณฑ
ที่มีเกินกวา 5 เกณฑ ไมควรเกิน 9% สําหรับ 4 เกณฑ และไมควรเกิน 5% สําหรับ 3 เกณฑ หาก
คาความสอดคลองสูงกวาที่ยอมรับไดตองมีการวิเคราะหเปรียบเทียบใหมอีกครั้งหนึ่ง
2.3.6 ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญโดยใช AHP
ตัวอยางการตัดสินใจเลือกซือ้ บาน โดยใชเกณฑราคาบาน ทําเลที่ตั้งของบาน และ
ลักษณะของบาน
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ภาพที่ 2.3
แสดงแผนภูมิลําดับชั้นการเลือกซื้อบาน
การเลือกซื้อบาน

ราคา

ทําเล

ลักษณะ
บาน

บาน A

บาน B

บาน C

ที่มา: (วิฑูรย ตันศิริคงคล, 2542)
1. หาลําดับความสําคัญของเกณฑ
1.1 สรางตารางใหคะแนนเปรียบเทียบเกณฑทั้ง 3 เกณฑ
เกณฑ
ราคา
ทําเล
ลักษณะบาน

ราคา
1
1/2
1/6

ทําเล
2
1
1/3

ลักษณะบาน
6
3
1

ทําเล
2
1
1/3
10/3

ลักษณะบาน
6
3
1
10

1.2 หาผลรวมในแตละคอลัมน
เกณฑ
ราคา
ทําเล
ลักษณะบาน
ผลรวม

ราคา
1
1/2
1/6
10/6
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1.3 นําตัวเลขในแตละคอลัมนหารดวยผลรวมของทุกคอลัมนนนั้ ๆ
ราคา
6/10
3/10
1/10
1

เกณฑ
ราคา
ทําเล
ลักษณะบาน
ผลรวม

ทําเล
6/10
3/10
1/10
1

ลักษณะบาน
6/10
3/10
1/10
1

1.4 หาผลรวมในแตละแถว
ราคา
6/10
3/10
1/10
1

เกณฑ
ราคา
ทําเล
ลักษณะบาน
ผลรวม

ทําเล
6/10
3/10
1/10
1

ลักษณะบาน
6/10
3/10
1/10
1

ผลรวม
18/10
9/10
3/10
3

1.5 หาลําดับความสําคัญ โดยหาคาเฉลี่ยของตัวเลขในแตละแถว
เกณฑ
ราคา
ทําเล
ลักษณะบาน
ผลรวม

ราคา
6/10
3/10
1/10
1

ทําเล
6/10
3/10
1/10
1

ลักษณะบาน
6/10
3/10
1/10
1

ผลรวม
18/10
9/10
3/10
3

ลําดับความสําคัญ
0.60
0.30
0.10
1

คาเฉลี่ยที่ไดคอื ผลการเปรียบเทียบความสําคัญของเกณฑในการเลือกซื้อบาน ซึง่ จะ
มีผลรวมเทากับ 1 เสมอ
หลังจากวิเคราะหเปรียบเทียบความสําคัญแลวลําดับตอไปจะตองวิเคราะหคาความ
สอดคลองของการตัดสินใจเปรียบเทียบดังตารางตอไปนี้
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ผลคูณของคาความสําคัญกับผลของการเปรียบเทียบ
เกณฑการเลือก
ซื้อบาน
ราคา
ทําเล
ลักษณะบาน
1.800 +
λ max = 0.600

ราคา
ทําเล
(0.60)
(0.30)
1x0.60
2x0.30
1/2x0.60
1x0.30
1/6x0.60
1/3x0.30
0.900 + 0.300
0.300 0.100 = 3.00
3

ลักษณะบาน
(0.10)
6x0.10
3x0.10
1x0.10

ผลรวม
1.800
0.900
0.300

ดัชนีความสอดคลอง (Consistency Index)
CI = (λ max – n) / (n – 1)
CI = (3.00 -3) / (3 -1)
CR = CIจากการคํานวณ / CIจากการสุมตัวอยาง

= 0.000
= 0.000/ 0.52 = 0.000

จากผลการวิเคราะหไดคาอัตราสวนความสอดคลองเทากับ 0.000 หรือ 0% ซึ่งนอย
กวา 10% จึงอยูในเกณฑทยี่ อมรับวาผลการตัดสินใจมีความสอดคลองสมเหตุสมผล
2. หาลําดับความสําคัญของทางเลือกแยกตามเกณฑตางๆ (คํานวณเชนเดียวกับหา
ลําดับความสําคัญของเกณฑ)
เกณฑราคา
บาน A
บาน B
บาน C

บาน A
1
2
1/2

บาน B
1/2
1
1/4

บาน C
2
4
2

ลําดับความสําคัญ
0.29
0.57
0.14
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เกณฑทําเล
บาน A
บาน B
บาน C

บาน A
1
2
1

บาน B
1/2
1
1/2

บาน C
1
2
1

ลําดับความสําคัญ
0.25
0.50
0.25

เกณฑลักษณะบาน

บาน A

บาน B

บาน C

บาน A
บาน B
บาน C

1
1/2
1/2

2
1
1

2
1
1

ลําดับ
ความสําคัญ
0.50
0.25
0.25

3. หาลําดับความสําคัญรวม
บาน A = (0.60x0.29)+(0.30x0.25)+(0.10x0.50) = 0.30
บาน B = (0.60x0.57)+(0.30x0.50)+(0.10x0.25) = 0.52
บาน C = (0.60x0.14)+(0.30x0.25)+(0.10x0.25) = 0.18
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบในการเลือกซื้อบานโดยใชเกณฑ 3 เกณฑ คือ ราคาบาน
ทําเลที่ตั้งของบาน และลักษณะบาน ควรเลือกซื้อบาน B มากที่สุดดวยน้ําหนักความสําคัญ 0.52
บาน A อยูอันดับสองดวยน้ําหนักความสําคัญ 0.30 และบาน C อยูดันดับสามดวยน้ําหนัก
ความสําคัญเทากับ 0.18
2.3.7 ลักษณะเดนของกระบวนลําดับชั้นเชิงวิเคราะห
ปจจุบันนี้ AHP ถูกนํามาใชอยางแพรหลายทั่วโลกในการตัดสินใจทางดานธุรกิจ เชน
การตัดสินใจทางการตลาด การวางแผนเชิงกลยุทธ การเลือกหุนสําหรับการลงทุน การวิเคราะห
ผลประโยชน/ตนทุน นอกจากนี้ยังใชไดในการวางแผนจัดงบประมาณของภาครัฐ การประเมินผล
ทางดานวิทยาศาสตร วิศวกรรม การแพทย การวางนโยบายทางดานเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
การปกครอง การตางประเทศ และการทหาร เปนตน (Zeleny, 1982)
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AHP เปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจที่ไดรับการยอมรับวาสามารถใชกับปญหาที่มี
ความสลับซับซอน ทั้งที่เปนนามธรรมและรูปธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนเครื่องมือที่
เหมาะสํ า หรั บ ศึ ก ษาการตั ด สิ น ใจคั ด เลื อ กผู ค า สารเคมี สํ า หรั บห อ งปฏิ บัติ ก าร เนื่ อ งจากเป น
กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ เพราะมีจุดเดนหลักๆ ดังนี้
1. งายในการสราง และสามารถนําเอาปจจัยที่เปนทั้งนามธรรมและรูปธรรม วินิจฉัย
ไดอยางมีความสอดคลองกันของเหตุผล
2. สามารถใชไดทั้งบุคคลธรรมดาและหมูคณะ
3. มีความคลายคลึงกับกระบวนการทางความคิดของมนุษย
4. ไมตองการผูเชี่ยวชาญพิเศษมาคอยควบคุมชี้นําดังเชนที่เกิดขึ้นกับการตัดสินใจ
โดยวิธีปกติธรรมดาทั่วไป
2.3.8 ขอจํากัดของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห
ขอจํากัดของ AHP ไดมีรายงานของตางประเทศศึกษาไว เชน รายงานของ Ghotb
และ Warren ไดมีการเปรียบเทียบขอจํากัดของ AHP ในกรณีศึกษาการเปรียบเทียบกระบวนการ
AHP และ Fuzzy Decision Methodology มีดังนี้
1. การเปรียบเทียบปจจัยทีละคู บางครั้งยุงยากเกินไป
2. การใหสเกลน้ําหนัก 9 ระดับ สําหรับการใหความหมายของน้ําหนักความสําคัญ
นั้นการแปลความหมายอาจมีความเขาใจผิด
3. สําหรับซอฟตแวรที่นํามาใชในการประมวลผลนั้นมีการจํากัดจํานวนปจจัยของ
ระดับชั้นแผนภูมิ
รายงานของ Qureshi และ Harrison ดีมีการศึกษาถึงขอจํากัดในการใชเทคนิค AHP
โดยจากงานวิจัยเรื่อง “Application of the Analytical Hierarchy Process to Riparian
Revegetation Policy Option” เปนการใชเทคนิค AHP ในการใหน้ําหนักเปาหมายไดแก
สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งจะใชเปนการจัดลําดับความสําคัญของการกําหนดนโยบาย
ชายฝงแมน้ําพฤกษศาสตรในบริเวณสันปนน้ํา โดยมีกลุม stakeholder หลายๆ กลุม เชน ผูจับจอง
ที่ดิน ตัวแทนของเจาหนาที่ทองถิ่น นักอนุรักษธรรมชาติ กลุมประมงและกลุมคนทองถิ่น เปนกลุม
ที่ใหน้ําหนักคะแนน โดยมีขอจํากัดของการนําเทคนิค AHP ไปใช พบวา
1. ปญหากับความไมสอดคลองกัน ระหวางความชอบสวนตัวกับเปาหมายที่ควรจะ
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เลือกนั้น
2. เทคนิคของ AHP บางครั้งเปนการใชความคิดในลักษณะการตัดสินใจแบบงายๆ
ซึ่งเปนการยากที่จะพบกับปญหาที่แทจริง
3. ผลของการตัดสินใจอาจจะไมไดรับการยอมรับเสมอไป
4. การตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนด Policy นั้น อาจจะเปนการตัดสินใจที่ไมอยูบน
สภาพความเปนจริง
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหไดถูกนําไปประยุกตใชเปนเครื่องมือชวยสําหรับ
การหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการตัดสินใจในหลายๆกรณี การศึกษาเรื่องการวิเคราะหโครงสรางการ
ตัดสินใจในการเลือกซื้อรถยนตนั่งขนาดกลางโดยใชกระบวนการโครงขายเชิงวิเคราะห โดยเริ่ม
ดวยการคัดเลือกหาเกณฑในการตัดสินใจที่มีความสําคัญตอลูกคาในการเลือกซื้อรถยนตนั่งขนาด
กลาง โดยใชวิธีการสัมภาษณและออกแบบสอบถาม กลุมเปาหมายคือผูใชรถและผูที่กําลังจะ
ตัดสินใจซื้อรถ ไดเกณฑการตัดสินใจที่มีความสําคัญตอลูกคาในการเลือกซื้อรถยนตนั่งขนาด
กลางจํานวน 4 เกณฑ ไดแก 1) ตัวผลิตภัณฑรถยนต 2) ราคาและคาใชจาย 3) ชองทางการจัด
จําหนายและการใหบริการ 4) การสงเสริมการตลาดสรุปผลคาน้ําหนักคะแนนความสําคัญของ
กลุมชองทางการจัดจําหนายและการใหบริการมีคามากที่สุด อันดับที่สองไดแกกลุมราคาและ
ค า ใช จ า ย อั น ดั บ สามได แ ก ก ลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ร ถยนต และอั น ดั บ สุ ด ท า ยได แ ก ก ลุ ม การส ง เสริ ม
การตลาด (ตวงทอง เวศนารัตน และ ชูเวช ชาญสงา, 2547) การวิเคราะหหาแนวทางในการเลือก
ซอฟแวรระบบสินคาคงคลัง โดยใชการตัดสินใจแบบ AHP (Analytical Hierarchy Process)
กรณีศึกษา: บริษัทจําหนายสินคาอุปกรณตกแตง มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการเลือก
ซอฟแวรระบบสินคาคงคลังใหเหมาะสมกับความตองการของผูใชระบบภายในองคกร การศึกษานี้
เปนการสัมภาษณกลุมประชากรจํานวน 20 คน ที่ทํางานในฝายจัดซื้อสินคาคงคลัง และคลังสินคา
และการสาธิตของตัวแทนจําหนายซอฟแวร เพื่อหาถึงปจจัยสําคัญในการตัดสินใจในการเลือก
ยี่หอซอฟแวรระบบสินคาคงคลัง จํานวน 2 ยี่หอ ที่ตรงตอความตองการของผูใชระบบในองคกร
มากที่สุด โดยมี 1. ปจจัยหลักในการเลือกซอฟแวร 3 ปจจัย ไดแก ความตองการของระบบ ราคา
และการบริการหลังการขาย 2. ปจจัยรอง ไดแก กิจกรรมของระบบสารสนเทศ 4 ปจจัย และ 3.
ปจจัยรอง 2 ไดแก รายละเอียดความตองการของผูใชระบบ 24 ขอ เปนเกณฑในการตัดสินใจเลือก
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โดยใหตัวแทนกลุมประชากรจํานวน 8 คน ใหคะแนนน้ําหนักในการเปรียบเทียบปจจัย (นิจจารีย
มนตวิเศษ, 2550) และในการศึกษาเรื่อง การเลือกกลุมธุรกิจจากทัศนคติของพนักงาน ภายหลัง
การแปรรูป บมจ.ทศท โดยใชเทคนิค AHP มีวัตถุประสงคเพื่อมุงที่จะศึกษา ทัศนคติของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการของ บมจ.ทศท ที่ปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับการเลือก
กลุ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารหลั ก 4 กลุ ม ของ บมจ.ทศท ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น ในรู ป ของการเรี ย งลํ า ดั บ
ความสํ า คั ญ ของแตล ะกลุ ม ภายใต ป จจั ย ทั้ ง หมด 6 ป จจั ย โดยการประยุก ต ใ ช ก ระบวนการ
ตัดสินใจแบบ AHP ซึ่งเปนกระบวนการตัดสินใจที่เลียนแบบวิธีการตัดสินใจของมนุษยไดอยางเปน
ขั้นตอนมาทําการประมวลผล การวิจัยฉบับนี้ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชผลการตอบแบบสอบถาม
400 ชุด มาทําการประมวลผล เพื่อใหไดคาความเชื่อมั่นที่ 95% โดยใชโปรแกรม Microsoft Excel
ในการคํานวณผลการวิจัยตามกระบวนการ AHP ไดวาพนักงานสวนใหญไดตัดสินใจเลือก กลุม
ธุรกิจบริการโทรศัพทประจําที่เปนกลุมที่มีลําดับความสําคัญสูงที่สุดในปจจุบันของ บมจ.ทศท โดย
มีกลุมธุรกิจบริการโทรศัพทสาธารณะมีลําดับความสําคัญเปนอันดับที่สอง สวนอันดับสามคือ
กลุมธุรกิจบริการสื่อสารขอมูล และอันดับสุดทายคือกลุมธุรกิจบริการสื่อสารไรสาย โดยกลุมธุรกิจ
บริการทั้ง 4 กลุมมีคาเฉลี่ย คือ 0.478, 0.216, 0.177 และ 0.126 ตามลําดับ ในการคํานวณคา
ความสอดคลองของเหตุผลหรือความสม่ําเสมอ (Consistency) ในการเปรียบเทียบกลุมธุรกิจ
บริการเปนคูๆ ภายใตปจจัยตางๆ รวมทั้งการเปรียบเทียบปจจัยตางๆ ที่ละคู ปรากฏวาไดคา
สัดสวนความสอดคลองหรือความสม่ําเสมอ หรือคา CR ทุกคามีคานอยกวา 0.1 แสดงวาคาที่
คํานวณไดทุกคามีความสอดคลองของเหตุผล ผลที่ไดจากการประมวลผลโดยใชกระบวนการ
AHP สามารถนํามาอธิบายทัศนคติของพนักงานในการเลือกกลุมธุรกิจบริการในรูปแบบการ
จัดลําดับความสําคัญไดอยางเปนขั้นตอน และสามารถตรวจสอบความสอดคลองของเหตุผลหรือ
ความสม่ําเสมอในการเปรียบเทียบได ดังนั้นจึงสามารถกลาวไดวากระบวนการ AHP เปนอีก
ทางเลือ กที่ ส ามารถนํ า มาประยุ ก ต ใชใ นการทํา วิจัย ในรู ป แบบการสอบถามทัศ นคติ ของกลุ ม
ประชากรไดเปนอยางดี (เลิศพร เจริญสุข, 2546) ในดานของการตัดสินใจศึกษาโครงการตางๆ
การศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกใชทอสงน้ํารับแรงดันเพื่อการชลประทาน: กรณีศึกษา
ระบบชลประทาน ในจั ง หวั ด นครราชสี ม าและจั ง หวั ด อุ บ ราชธานี เป น การศึ ก ษาและวิ จั ย
กรณีศึกษาปจจัยที่มีผลตอการชลประทานดานระบบทอสงน้ํารับแรงดัน มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
การบริหารทรัพยากรน้ําดวยการชลประทานระบบทอสงน้ํารับแรงดันใหมีประสิทธิภาพ และ
ประโยชนสูงสุด และทําการเปรียบเทียบทอสงน้ําระบบรับแรงดันชนิดตาง ๆ ที่ใชงานในการ
ชลประทาน โดยใช ในการนํามาวิเคราะหการตัดสินใจความพอใจในการเลือกใชทอสงน้ําระบบรับ
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แรงดันชนิดตาง ๆ ซึ่งผลการวิจัยพบวา จากการสัมภาษณหัวหนาศูนยสูบน้ําดวยไฟฟา จ.
นครราชสีมา และ จ.อุบลราชธานี ทําใหเราสามารถพิจารณาปจจัยสําคัญที่มีสวนเกี่ยวของใน
การตัดสินใจเลือกทั้งหมด 5 ปจจัยไดแก 1) ปจจัยดานคุณสมบัติทั่วไปและราคา 2) ปจจัยดาน
อายุการใชงาน 3) ปจจัยดานคุณภาพสินคาและการติดตั้ง 4) ปจจัยดานการใชวัตถุดิบในการ
ผลิต 5) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการเลือกทอสงน้ํา
ระบบรับแรงดันในปจจุบัน จากการวิเคราะหดวยวิธี AHPจากกลุมตัวอยางสวนใหญเห็นวา ทอ
ซีเมนตใย (AC) เปนทอสงน้ําที่มีความนาพึงพอใจมากที่สุดในทุกปจจัย แลเมื่อนําปจจัย
ตาง ๆ มาทําการเปรียบเทียบลําดับความสําคัญและหาคาเฉลี่ยน้ําหนักลําดับความสําคัญ
เปรียบเทียบรวมและความพึงพอใจ คาเฉลี่ยรวมที่ไดปรากฏวา ปจจัยที่ 5 ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม มีความสําคัญมากที่สุด (มนัสพาสน เตชะกุลวณิชย, 2546) การศึกษาเรื่อง วิเคราะห
การตัดสินใจเลือกใชเสนทาง ของสัญญาณเชื่อมโยง (Traffic) บริการโทรศัพทระหวางประเทศ
กรณีศึกษา บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) วัตถุประสงคเพื่อนําการประยุกตใช AHP
(Analytic Hierarchy Process) มาวิเคราะหการใหความสําคัญในเสนทางตางๆ โดยเปรียบเทียบ
จากปจจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดอัตราสวนสัญญาณเชื่อมโยง (Traffic) เหมาะสม การศึกษานี้เปน
การศึกษาเชิงสํารวจเขาถึงกลุมผูทํางานโดยการสัมภาษณเพื่อใหไดขอสรุปของขอมูลที่ตองการ
และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft 2003 คํานวณโดยหลักวิธี AHP การศึกษา
นั้นพิจารณาจากปจจัยสําคัญที่มีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจเลือกทั้งหมด 4 ปจจัย 1) ราคา 2)
คุ ณ ภาพ 3) ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกั น ในการทํ า ธุ ร กิ จ 4) ช ว งเวลาและเหตุ ก ารณ หรื อ
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยง การศึกษานั้น เลือกตัวอยางสินคา 2 ชนิด คือ บริการ IDD
(International Direct Dialing) หรือ 001 โดยปลายทางประเทศอเมริกา ผานผูใหบริการที่เปน
สัญชาติอเมริกา (US Carrier) ไดแก AT&T, MCI, Sprint และบริการ E-Fone (Economic
Telephone) หรือ 009 โดยปลายทางประเทศอเมริกาเชนกัน แตผานผูบริการที่ไมใชสัญชาติ
อเมริกา ไดแก ChungWa (ไตหวัน), KDDI (ญี่ปุน), Hutch (ฮองกง) โดยทั้งสองสินคานั้นจะเปน
ตัวแทนของสินคาชั้นดี (Premium) และสินคาทั่วไป (Economic) ตามลําดับ และเมื่อไดผลของ
อัตราสวนปริมาณสัญญาณเชื่อมโยง (Traffic) แลว จะทําการทดสอบหาคาเฉลี่ยความสม่ําเสมอ
ของเหตุผล (Consistency Ratio, CR) ในแตละปจจัย และทําการสรุปถึงการนําเอาไปประยุกตใช
จริง (วรรณพุฒ สตะจูฑะ, 2549) การทําศึกษาเรื่องการตัดสินใจโดยใชกระบวนการลําดับชั้นเชิง
วิเคราะห โดยทําการศึกษาการสั่งซื้อวัตถุดิบจากโรงงานแหงหนึ่งเพื่อใชในการผลิต มีการแบง
ปจจัยในการตัดสินใจเปน 4 ปจจัย ไดแก 1) ราคา 2) คุณภาพของวัตถุดิบ 3) ความตรงตอเวลา
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4) ความนาเชื่อถือ ผลสรุปจากการศึกษา ทางโรงงานใหความสําคัญกับน้ําหนักทางดานคุณภาพ
มากที่สุด รองลงมาคือ ราคาขายของสินคา ความตรงตอเวลา และความนาเชื่อถือตามลําดับ (สุ
ธรรม อรุณ, 2549) การศึกษาเรื่อง กระบวนการตัดสินใจในการเลือกใชระบบ Home Location
Register โดยใชเทคนิค (Analytic Hierarchy Process) AHP กรณีศึกษา บริษัทผูใหบริการมือถือ
แหงหนึ่ง มีวัตถุประสงคเพื่อเสนอกระบวนการพิจารณาเลือกใชระบบ HLR ของระบบการสื่อสาร
เคลื่อนที่ GSM สําหรับบริษัท การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อใหทราบถึงปจจัยสําคัญที่
นํามาพิจารณาในการเลือกยี่หอของระบบ HLR จํานวน 3 ยี่หอ และพิจารณาในแตละปจจัยเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการเลือกยี่หอของระบบ HLR ที่ตรงตอความตองการของระบบบริษัทมาก
ที่สุด จากผลการคนควาจากตําราเรียนตางประเทศ และการสัมภาษณพบวา ผูใชงานระบบ HLR
ที่ปฏิบัติงานในบริษัท จะพิจารณาจากปจจัยทางดานเทคนิคจํานวน 9 ปจจัย ในการคํานวณหาคา
ความพอใจรวมในทุกปจจัยสําคัญของระบบ HLR แตละยี่หอ ปรากฏวาระบบ HLR ยี่หอ B เปน
ระบบ HLR ที่ไดคาความพึงพอใจรวมสูงที่สุด นั่นคือสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการ
ของลูกคามากที่สุด โดยที่ HLR ยี่หอ C ไดคาความพึงพอใจนอยกวาระบบ HLR ยี่หอ B เล็กนอย
ในขณะที่ระบบ HLR ยี่หอ A ไดคาความพึงพอใจรวมนอยที่สุด ดานการหาคาความสอดคลองกัน
หรือคาความสม่ําเสมอของเหตุผล (Consistency Ratio, CR) สําหรับการเปรียบเทียบแบบจับคู
ระหวางปจจัย และการจับคูแบบระหวางยี่หอระบบ HLR พบวาคาที่ไดจากการคํานวณโดย
โปรแกรมนั้น ไดคา 0.00 ในทุกกรณี ซึ่งต่ํากวา 0.10 หรือไมเกิน 10% และเปนการแสดงวาการ
คํานวณนาเชื่อถือเพียงพอ (สุรศักดิ์ มัณฑนานุเคราะห, 2548) และสําหรับการประยุกตใชเปน
เครื่องมือชวยในการตัดสินใจทางเลือกที่ดีที่สุดของดานอุตสาหกรรมหรือดานอื่นๆ มีการศึกษาวิจัย
เรื่องคุณภาพคลิ นิกโดยใชกระบวนการลํา ดับชั้น เชิงวิ เคราะห กรณี ศึกษา คลินิกโรคมะเร็งใน
ประเทศเกาหลี ลําดับชั้นการสิเคราะหถูกแบงออดเปน 5 ชั้น ลําดับชั้นที่ 1 เปนเปาหมายไดแก
สมถรรณะคูแขงขันของคลินิกรักษาโรคมะเร็งในประเทศเกาหลี ลําดับชั้นที่ 2 แบงออกเปน 2
ปจจัย คือคุณภาพของงานตามหนาที่ ลําดับชั้นที่ 3 เปนปจจัยยอย ไดแกการจัดการคลินิกจอง
ปจจัยคุณภาพทางดานเทคนิค และความพรอมขอบเครื่องมือทางการแพทยกับความพึงพอใจของ
ผูปวย ซึ่งเปนปจจัยคุณภาพของงานตามหนาที่ ลําดับชั้นที่ 4 แสดงคุณลักษณะเฉพาะตัว และ
ลําดับชั้นสุดทาย ลําดับชั้นที่ 5 คือทางเลือกของคลินิกที่ใหบริการในประเทศเกาหลี (Min, Mitra, &
Oswald, 1997) การศึกษาวิจัยเรื่องการใช AHP สําหรับการตัดสินใจเลือกสถานที่ถายทํา
ภาพยนตสําหรับฉากสําคัญฉากหนึ่ง โดยมีปจจัยในการวิจัยจํานวน 4 ปจจัย ไดแก 1) ดานการ
เขาถึงตลาด 2) ดานการคมนาคม 3) ดานแรงงาน 4) ดานการเขาถึงชุมชน (Yang & Lee,
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1997) และงานวิจัยเรื่อง การหาลําดับความสําคัญของความสามารถทางการแขงขันของบริษัทใน
ภาคอุ ต สาหกรรม ในประเทศไทย โดยทํ า การศึ ก ษาจากบริ ษั ท ชั้ น นํ า ที่ เ ป น สมาชิ ก ของสภา
อุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย งานวิ จั ย ได ใ ช ก ระบวนการลํ า ดั บ ชั้ น เชิ ง วิ เ คราะห เ พื่ อ ลํ า ดั บ
ความสําคัญ แบงลําดับชั้นออกเปน 3 ลําดับ และในลําดับชั้นที่ 2 นั้นแบงปจจัยในการวิจัย
ออกเปนจํานวน 6 ปจจัย ไดแก 1) คุณภาพ 2) ราคา 3) ระยะเวลาการสงมอบ 4) ความยืดหยุน
ในการตอบสนองความตองการของลูกคา 5) การบริการ 6) ความชํานาญ ผลจากการวิจัยสรุปได
วาปจจัยดานคุณภาพอยูในลําดับแรกดวยน้ําหนักลําดับความสําคัญสูงสุด และรองลงมาคือ การ
บริการ ระยะเวลาการสงมอบ ความยืดหยุนในการตอบสนองความตองการของลูกคา ความ
ชํานาญ และราคา ตามลําดับ (Phusavat & Kanchana, 2007)
ซึ่งไดทราบแลววาปจจัยในการตัดสินใจการเลือกซื้อสินคา ของแตละอุตสาหกรรมนั้น
จะมีความแตกตางกันในแตละประเภทของธุรกิจ เชน ปโตรเคมี สารเคมี อาหาร เครื่องสําอาง หรือ
แม ก ระทั่ ง ในอุ ตสาหกรรมเดี ย วกั น ก็อาจจะมีความหลากหลายของตัว ปจจัย อัน เนื่อ งมาจาก
นโยบายของแตละบริษัท
สําหรับการกําหนดปจจัยที่มีความหลากหลายนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมจาก
นักวิจัยหลายทานไดทําการวิจัยและไดกําหนดปจจัยสําหรับการเลือกซื้อสินคาตางๆ ไว ซึ่งสามารถ
สรุปไดดังตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3
แสดงปจจัยหลักและปจจัยยอยในการเลือกซื้อสินคา
มิติความนาเชือ่ ถือขององคกร (Reliability)
ทุนจดทะเบียน
งบการเงิน
จํานวนบุคลากร

คณะนักวิจัย*
6, 7
6
5

มิติคุณภาพ (Quality)
คุณภาพของวัตถุดิบในการผลิต
ผลิตภัณฑเปนไปตามความตองการของลูกคา

คณะนักวิจัย*
1, 4
3, 7

มิติราคา (Price)
ความเหมาะสมของราคา

คณะนักวิจัย*
1, 2, 3, 4, 5, 7

มิติการสงมอบ (Lead Time)
การสงมอบตรงตามเวลา

คณะนักวิจัย*
4, 7

คณะนักวิจัย*
มิติบริการ ( Service)
คุณภาพของการบริการของศูนยตัวแทนจําหนาย
5
คุณภาพของการบริการหลังการขาย
2, 3, 7
คณะนักวิจัย*
ไดแก หมายเลข 1 คือ มนัสพาสน เตชะกุลวณิชย, 2546 หมายเลข 2 คือ วรรณพุฒ สตะจูฑะ,
2549 หมายเลข 3 คือ นิจจารีย มนตวิเศษ, 2550 หมายเลข 4 คือ สุธรรม อรุณ, 2549 หมายเลข
5 คือ ตวงทอง เวศนารัตน และ ชูเวช ชาญสงาเวช, 2547 หมายเลข 6 คือ Min, Mitra, & Oswald,
1997 หมายเลข 7 คือ Phusavat & Kanchana, 2007
จากตารางที่ 2.3 เปนตารางสรุปปจจัยในการเลือกสินคาในมิติตางๆ จําแนกมิติ
ทั้ง 5 มิติ จากตารางพบวานักวิจัยสวนใหญไดมีการกําหนดปจจัยสําหรับการตัดสินใจเลือกซื้อไว
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ในงานวิจัยเหมือนกัน มีบางปจจัยที่ทางนักวิจัยไดมีมุมมองที่แตกตางกันออกไป แตสําหรับมุมมอง
ที่มีความแตกตางกันนั้นก็ยังคงอยูในขอบเขตของมิติเดียวกัน

