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บทที ่1 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและควำมป็นมำของปัญหำ 

ปัจจุบนัธุรกิจนวดแผนไทยและสปามีแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจเป็นไปในทิศทางท่ีดี                          
จากรายงานงบการเงินของกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยพ์บว่าขนาดมูลค่าตลาดของ
ธุรกิจ สปาและนวดแผนไทยนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนโดยในปี 2556 มีมูลค่าตลาดเท่ากับ 3,469 
ลา้นบาท เทียบกบัปี 2555 ซ่ึงมีมูลค่าตลาดเท่ากบั 3,117 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.27 (วารสาร
เกษมบณัฑิตปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 2, 2559) และเน่ืองจากขณะน้ีประเทศไทยไดเ้ร่ิมกา้วเขา้สู่ยุคประเทศ
ไทย 4.0 ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีค่อนข้างรุนแรง ธุรกิจสมัยใหม่ถูกขบัเคล่ือนด้วย 
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค ์และนวตักรรม ท าให้ธุรกิจนวดแผนไทยและสปาซ่ึงเป็นธุรกิจใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีจดัอยู่ในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทยน์ั้น    
จะตอ้งปรับตวัและน าเทคโนโลยีเขา้มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจภาคบริการให้มากข้ึน เพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและน าไปสู่ยคุเศรษฐกิจดิจิทลัท่ีมีความมัง่คัง่ มัน่คง และย ัง่ยนื ตามวสิัยทศัน์
ของรัฐบาล  

ร้านรักษณียน์วดไทยและสปาไดเ้ปิดใหบ้ริการนวดแผนไทยและสปา โดยมีคอร์สให้
ลูกคา้เลือกหลากหลาย เช่น นวดแผนไทย นวดเทา้ สปาเทา้ นวดอโรม่า นวดน ้านม ขดัผวิ ประคบ 
และอบสมุนไพร  ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์จะน ามาใหบ้ริการของทางร้านนั้นจะตอ้งผา่นการคดัสรรมาเป็น
อยา่งดี ท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ จากการศึกษาพบวา่
ร้านรักษณียน์วดไทยและสปามีปัญหาดา้นการบริหารงานจดัซ้ือของกิจการ เน่ืองจากการตดัสินใจ
คดัเลือกซพัพลายเออร์หรือคดัเลือกผลิตภณัฑท่ี์น ามาใหบ้ริการลูกคา้นั้นมีหลายปัจจยัท่ีตอ้ง
พิจารณาในการคดัเลือก ซ่ึงในการตดัสินใจคดัเลือกแต่ละคร้ังยงัอาศยัเพียงแค่ความรู้สึกของเจา้ของ
กิจการอยู ่ยงัไม่มีการตดัสินใจท่ีเป็นระบบหรือมีหลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจ และจากการตดัสินใจท่ี
ไม่เป็นระบบของเจา้ของกิจการนั้นส่งผลใหเ้กิดปัญหาตน้ทุนกิจการท่ีสูง ปัญหาของคุณภาพของ
ผลิตภณัฑท่ี์น ามาใหบ้ริการลูกคา้ และการขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงานของซพัพลายเออร์ใน
การส่งมอบสินคา้และการให้บริการ  

จากท่ีมาและความส าคญัของปัญหาขา้งตน้ท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีใช้ใน
การคดัเลือกซพัพลายเออร์และพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจการคดัเลือกซพัพลายเออร์ของ
ร้านรักษณียน์วดไทยและสปาเพื่อให้การบริหารงานจดัซ้ือของกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน            
โดยท าการวิเคราะห์คดัเลือกซัพพลายเออร์โดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น Analytic- 
Hierarchy Process (AHP) และพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Decision Support System 
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(DSS) ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการช่วยวิเคราะห์หาซพัพลายเออร์ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดของร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือกซพัพลายเออร์ของร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 
2. เพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการวเิคราะห์หา                     

ซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 
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กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 

 
      Input 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ทดลองระบบ  เม่ือมีซพัพลายเออรายใหม่เขา้มา 
 
 
 
 

 

       Output 
 

ภำพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

 

ปัจจยัในการคดัเลือกซพัพลายเออร์                 
ร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 

ปัจจยัดา้นราคา                                              
ปัจจยัดา้นคุณภาพ                                                 

ปัจจยัดา้นความน่าเช่ือถือ                           
ปัจจยัดา้นการส่งมอบ                                     
ปัจจยัดา้นการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซพัพลายเออร์2 

ซพัพลายเออร์3 

ซพัพลายเออร์4 

วเิคราะห์หาค่าน ้าหนกัความส าคญัของแต่ละ
ปัจจยัและทางเลือกดว้ยเทคนิควธีิการวเิคราะห์เชิง
ล าดบัชั้น Analytic Hierarchy Process (AHP) 

 

ระบบประมวลผลการคดัเลือกซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของแต่ละผลิตภณัฑ์จากค่า
น ้าหนกัของปัจจยัแต่ละดา้น 

ซพัพลายเออร์1 

พฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ Decision Support System (DSS)                       
โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ส าหรับวเิคราะห์ผลการคดัเลือกซพัพลายเออร์ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดของแต่ละผลิตภณัฑ ์

 

ซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด                                     
ของแต่ละผลิตภณัฑ์ 

ทดสอบค่าความ
สมเหตุสมผลของปัจจยั 
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ขอบเขตกำรศึกษำ 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
การวิจัยน้ีมุ่งวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ในธุรกิจนวดไทย

และสปา กรณีศึกษาร้านรักษณียน์วดไทยและสปา โดยผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาถึงทฤษฎีและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจนวดแผนไทยและสปากบัแนวคิดในการคดัเลือกซพัพลายเออร์จากปัจจยัทางดา้น              
ราคา ด้านคุณภาพ ด้านการความน่าเช่ือถือ ด้านการส่งมอบ และด้านการบริการ และศึกษา                                  
ซัพพลายเออร์ รวมทั้ งส้ิน 4 ราย รวมถึงพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจ Decision Support 
System (DSS) ในการคดัเลือกซพัพลายเออร์ ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 
 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ตำรำงที ่1 ขั้นตอนการด าเนินงานและระยะเวลาการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
วเิคราะห์ปัญหาและตั้ง
วตัถุประสงคก์ารวจิยั 

        

ศึกษาแนวทางและก าหนด
ขอบเขตการวจิยั 

        

ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

        

ศึกษาร้านกรณีศึกษาและ
วเิคราะห์หาเคร่ืองมือวจิยั 

        

ท าแบบสอบถาม         
สัมภาษณ์และรวบรวมขอ้มูล
จากแบบสอบถาม 

        

น าขอ้มูลมาวเิคราะห์         
พฒันาระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ 

        

ตรวจสอบระบบ         
สรุปและรายงานผล         
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ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1. ท าให้ทราบปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเลือกซัพพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของร้าน
รักษณียน์วดไทยและสปา 

2. ท าให้ได้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจท่ีใช้เป็นฐานข้อมูลในวิเคราะห์คัดเลือก                      
ซพัพลายเออร์รายใหม่คร้ังถดัไปของกิจการ 
 

นิยำมศัพท์   

เทคนิควธีิการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process) เป็นเคร่ืองมือวเิคราะห์
ช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน โดยมีล าดับชั้ นดังน้ี เป้าหมาย เกณฑ์/ปัจจัย และ
ทางเลือก ซ่ึงท าการวิเคราะห์ลงในตารางเมตริกซ์ เพื่อหาค่าน ้ าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยัและ
ทางเลือก 

ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System)เป็นระบบย่อยหน่ึงในระบบ
สารสนเทศ ซ่ึงช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ส าหรับผูบ้ริหารในธุรกิจท่ีไม่มี
โครงสร้างท่ีแน่นอนหรือก่ึงโครงสร้าง ในท่ีน้ีหมายถึง ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจการคดัเลือก
ซพัพลายเออร์ของร้านรักษณียน์วดไทยและสปา ซ่ึงพฒันาระบบดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 

การคดัเลือกซพัพลายเออร์ (Supplier Selection)ในท่ีน้ีหมายถึง การคดัเลือกผูค้า้หรือผูส่้ง
มอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาเหมาะสมท่ีสุดและมีคุณภาพในการน ามาให้บริการลูกคา้ของร้านรักษณีย์
นวดไทยและสปา 

กิจการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa) เป็นการประกอบกิจการท่ีใหก้ารดูแลเสริมสร้างสุขภาพโดย
มีบริการหลกัคือ การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น ้ าเพื่อสุขภาพและมีบริการเสริมไดแ้ก่ การออก
ก าลงักาย การท าสมาธิ โยคะ การอบเพื่อสุขภาพ แพทยท์างเลือก การโภชนาบ าบดัและการควบคุม
อาหาร 

การนวดไทยหรือหตัถเวชกรรม (Thai Massage) เป็นศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย ซ่ึงมีการ
ตรวจ วินิจฉยั และบ าบดัโรคดว้ยการกด คลึง บีบ ทุบ สับ ประคบ หรือวิธีอ่ืนใดตามแบบแผนของ
การประกอบโรคศิลปะ 


