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บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวจิยัเร่ืองการตดัสินใจการคดัเลือกซพัพลายเออร์ดว้ยเทคนิควธีิการวิเคราะห์เชิงล าดบั
ชั้น กรณีศึกษาร้านรักษณียน์วดไทยและสปา ผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
ทฤษฎีเก่ียวกบัธุรกิจสปาและนวดแผนไทย 

2.1  ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยและขอ้มูลกรณีศึกษา 
2.1.1  ความหมายและรูปแบบของธุรกิจสปาและนวดแผนไทย 
2.1.2  ขอ้มูลร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 
2.1.3  ขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละการสั่งซ้ือร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 
2.1.4  ขอ้มูลซพัพลายเออร์ 

ทฤษฎีเก่ียวกบัการคดัเลือกซพัพลายเออร์ 

2.2 ทฤษฎีเก่ียวกบัซพัพลายเชนบริการและการคดัเลือกซพัพลายเออร์ (Service- 
Supply Chain and  Supplier Assessment) 

2.2.1 ความหมายของซพัพลายเชนการบริการ 
2.2.2 โครงสร้างและแบบจ าลองการจดัการซพัพลายเชนบริการ 
2.2.3 ขั้นตอนในกระบวนการคดัเลือก 
2.2.4 แนวทางการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย 
2.2.5 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการคดัเลือกซพัพลายเออร์ 

2.3  เทคนิคการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process) 
2.4  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System) 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ทฤษฎเีกีย่วกบัธุรกจิสปาและนวดแผนไทย 

2.1 ธุรกิจสปาและนวดแผนไทยและขอ้มูลกรณีศึกษา 
2.1.1  ความหมายและรูปแบบธุรกิจสปาและนวดแผนไทย 

ลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจสปาและนวดแผนไทยตามค านิยามของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสถานบริการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2546                         
ได้ก าหนดรูปแบบของธุรกิจประเภทสปาไว  ้3 แบบ (สถาบันพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ                     
ขนาดยอ่ม, 2556) ดงัน้ี 

กิจการสปาเพื่อสุขภาพหมายถึงการประกอบกิจการท่ีให้การดูแลและเสริมสร้างสุขภาพ
โดยบริการหลกัท่ีจดัไวป้ระกอบดว้ยการนวดเพื่อสุขภาพและการใชน้ ้าเพื่อสุขภาพโดยอาจมีบริการ
เสริมประกอบด้วยเช่นการอบเพื่อสุขภาพการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบ าบดัและการ
ควบคุมอาหารโยคะและการทาสมาธิการใชส้มุนไพรหรือผลิตภณัฑ์เพื่อสุขภาพตลอดจนการแพทย์
ทางเลือกอ่ืนๆหรือไม่ก็ได ้

กิจการนวดเพื่อสุขภาพหมายความวา่การประกอบกิจการนวดโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
การผอ่นคลายกลา้มเน้ือความเม่ือยลา้ดว้ยวิธีการนวดการคลึงการบีบการตดัการดึงการประคบการ
อบหรือโดยวธีิการอ่ืนใดตามศาสตร์และศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพทั้งน้ีตอ้งไม่มีสถานท่ีอาบน ้ า
โดยมีผูใ้หบ้ริการ 

กิจการนวดเพื่อเสริมสวยหมายความวา่การประกอบกิจการนวดในสถานท่ีเฉพาะเช่นร้าน
เสริมสวยหรือแต่งผมโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความสวยงามดว้ยวธีิการกดการคลึงการบีบการประคบ
การอบหรือดว้ยวิธีการอ่ืนใดตามศิลปะการนวดเพื่อเสริมสวยทั้งน้ีตอ้งไม่มีสถานท่ีอาบนา้โดยมีผู ้
ใหบ้ริการ 
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2.1.2 ขอ้มูลร้านกรณีศึกษา 

 
 

 

 

 

 

 
 

    ภาพประกอบที ่2 ร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 

ร้านรักษณียน์วดไทยและสปาเร่ิมด าเนินธุรกิจนวดไทยและสปา ตั้งแต่วนัท่ี 14 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 ตั้ งอยู่ท่ี  3/763 ซอยพหลโยธิน52 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม 
กรุงเทพฯ 10220โดย นางรักษณีย ์บุญศรีโรจน์ เบอร์โทรศพัท ์086-779-7654  
โดยมีคอร์สการใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 
-นวดไทย 
-นวดน ้ามนัคลายเส้น 
-นวดประคบร้อน 
-นวดเทา้ 
-สครับเทา้ 
-ขดัผวิ ทรีทเมน้ 
-นวดอโรม่าเทอราพี 
-อบสมุนไพร 
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2.1.3 รายการผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 

ตารางที ่2 รายการผลิตภณัฑน์วดแผนไทยและผลิตภณัฑส์ปาของร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 
 

รายการสินค้า ปริมาณ 

เกลือสปาขดัผวิ 1kg. 

เจลอาบน ้า 1000ml. 

โทนเนอร์ 1000ml. 

โลชัน่บ ารุงผิวกาย 1000ml. 

ครีมนวดเทา้ 1kg. 

ครีมนวดหนา้ 500g. 

ครีมพอกผวิกาย 1000g. 

ครีมพอกหนา้ 550g. 

น ้ามนัโอสถทิพย ์ 200g. 

น ้ามนันวดอโรม่า Base oil ไม่มีกล่ิน 1000ml. 

น ้ามนันวดอโรม่า กล่ิน Lavender 1000ml. 

น ้ามนันวดอโรม่า กล่ิน Lemongrass 1000ml. 

น ้ามนันวดอโรม่า กล่ิน Orange 1000ml. 

น ้ามนันวดอโรม่า กล่ิน Pepermint 1000ml. 

น ้ามนัหอมระเหย กล่ิน Eucalyptus 15ml 

น ้ามนัหอมระเหย กล่ิน Pepermint 15ml 

ยาหม่อง 200g. 

ลูกประคบสมุนไพร 200g. 

สครับกาแฟ 1kg. 

สครับหนา้ 500g. 

สมุนไพรแช่เทา้ 200g. 
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ตารางที ่3  จ  านวนการสั่งซ้ือต่อหน่วย 

 

 

 

 

รายการสินคา้ ปริมาณ 

สมุนไพรอบอบตวั 200g. 

รายการสินค้า 

เดือน 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

เกลือสปาขดัผวิ 1kg. 2 2 2 2 

เจลอาบน ้า 1000ml. 1 2 1 2 

โทนเนอร์ 1000ml. 2 1 1 2 

โลชัน่บ ารุงผิวกาย 1000g. 2 2 2 2 

ครีมนวดเทา้ 1kg. 1 2 1 2 

ครีมนวดหนา้ 500g. 1 2 2 2 

ครีมพอกผวิกาย 1000g. 2 2 2 2 

ครีมพอกหนา้ 550g. 1 1 1 1 

น ้ามนัโอสถทิพย ์200g. 12 - 12 - 

น ้ามนันวดอโรม่า Base oil ไม่มีกล่ิน 

1000ml. 2 2 2 2 

น ้ามนันวดอโรม่า กล่ิน Lavender 1000ml. 1 1 1 1 

น ้ามนันวดอโรม่า กล่ิน Lemongrass 

1000ml. - 1 1 1 

น ้ามนันวดอโรม่า กล่ิน Orange 1000ml. - 1 - 1 

น ้ามนันวดอโรม่า กล่ิน Pepermint 1000ml. 1 1 - 1 

น ้ามนัหอมระเหย กล่ิน Eucalyptus  15ml. 2 - 1 1 
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รายการสินค้า 

เดือน 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม 

 

น ้ามนัหอมระเหย กล่ิน Pepermint 15ml. 2 - 1 1 

ยาหม่อง 200g. 12 - 12 - 

ลูกประคบสมุนไพร 200g. 24 36 24 24 

สครับกาแฟ 1 kg. 1 1 1 1 

สครับหนา้500g. 1 1 1 1 

สมุนไพรแช่เทา้ 12 36 24 24 

สมุนไพรอบอบตวั 200g. 24 36 24 36 
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ตารางที ่4 ยอดรวมสั่งซ้ือส้ินคา้รายเดือน/หน่วย 

 

เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม 

1,900 1,000 1,000 380 

150 300 150 300 

1,500 750 750 1,500 

1,600 1,600 1,600 1,600 

220 440 220 380 

1,700 3,400 3,400 1,700 

1,278 1,278 1,278 1,278 

1,850 1,850 1,850 1,850 

1,140 - 1,140 - 

650 650 650 650 

350 350 350 300 

- 350 350 300 

- 350 - 300 

350 350 - 300 

360 - 110 110 

360 - 110 110 

780 - 780 - 

960 1,440 960 960 

500 500 500 450 

780 780 780 750 

360 1,080 720 720 

1,320 1,980 1,320 1,980 

รวมทั้งส้ิน 

18,108 บาท 

รวมทั้งส้ิน 

 18,448 บาท 

รวมทั้งส้ิน 

 18,018 บาท  

รวมทั้งส้ิน 

15,918 บาท 
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ตารางที ่5 ขอ้มูล Credit Term ของซพัพลายเออร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit Term 

ซพัพลายเออร์ ไม่มี 2/10, N/30 2/EOM, N/60 

เรือนล าปาง 
   

Aroma&More 
   

Hermine 
   

Thaiherbdd 
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2.1.4  ขอ้มูลซพัพลายเออร์ 

ซพัพลายเออร์ท่ี 1 เรือนล าปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่3 ซพัพลายเออร์1 
ท่ีมา: www.rlspathailand.com/ 

ท่ีตั้ง หา้งหุน้ส่วนจ ากดั อาร์แอล เรือนล าปาง (ไทยแลนด์) 13/7 ซอยเรือนไทย                    
ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

หจก.อาร์แอลเรือนล าปาง (ไทยแลนด)์ ไดก่้อตั้งข้ึนเพื่อด าเนินกิจการจ าหน่ายและน าเขา้
ผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสปา, เคร่ืองมือเสริมความงาม แบบปลีก – ส่ง 

ช่องทางการติดต่อ E-mail:Rlspa137@hotmail.com 
เบอร์โทรศพัท:์ 086-3118135 Line: rlspa Facebook:www.facebook.com/rlspathailand 

การด าเนินธุรกิจ 
- จ  าหน่ายผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสปาครบวงจร แบบ ปลีก-ส่ง 
- เปิดอบรมเทคนิคการท าทรีทเมนทใ์หม่ๆ 
- แนะน าสาธิตผลิตภณัฑ์และขั้นตอนการใชง้าน ทั้งในและนอกสถานท่ี 
- เขียนโปรแกรม, คอร์สสปา, ขั้นตอนการท า, การใชง้านและค านวณผลก าไรและจุดคุม้ทุน ส าหรับ
ลูกคา้เปิดสปาใหม่ได ้
- จดัเซตเปิดร้านสปาใหม่ เร่ิมตน้ 5,000 บาท มีทั้งทรีทเมนทแ์ละอุปกรณ์ให ้ส าหรับลูกคา้ท่ีสนใจ
เปิดร้านสปาใหม่ เรามีเซตเปิดร้านสปาใหม่ใหเ้ลือกในเซตพร้อมดว้ยทรีทเมนท ์อุปกรณ์สปาและ
ตกแต่งสถานท่ี  

mailto:Rlspa137@hotmail.com
http://www.facebook.com/rlspathailand
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ซพัพลายเออร์ 2 อโรมา แอนด ์มอร์ ( AROMA&MORE )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบที ่4 ซพัพลายเออร์ 2    
 ท่ีมา: http://aroma.aromaandmore.com/ 

ท่ีตั้ ง Shop: 14/4 หมู่ 10 ถนนราชพฤกษ์ แขวงตล่ิงชัน เขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 
10170 
เบอร์โทรศพัท ์081-147-7945 
Showroom: 333/37 หมู่ 9 ถนนบางบวัทอง-สุพรรณบุรี ต าบลละหาร บางบวัทอง นนทบุรี 10110 
ช่องทางการติดต่อ 
-ผา่นทาง Line :aromaandmore 
-ผา่นทาง Instagram :aromaandmore 
-ผา่นทางการโทรศพัทส์ั่งซ้ือสินคา้โดยตรง ท่ีเบอร์ 081-1477945, 081-4827371 
-ผา่นทาง Email: aromaandmore@hotmail.com , info@aromaandmore.com 

อโรมา แอนด์มอร์ จ  าหน่าปลีก-ส่ง น ้ ามนัหอมระเหย ผลิตภณัฑ์สปา และผลิตภณัฑ์
ธรรมชาติต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการในดา้นการบ าบดั ผอ่นคลาย หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง
น ้ ามันหอมระเหย 100% และน ้ ามันธรรมชาติ (Carrier oil ) ได้ใบรับรองจากต่างประเทศ                   
( Certificate of Analysis ) และ MSDS ตลอดจน ECO Cerในกลุ่ม Organic 
ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ น ้ามนันวดตวั, สครับ เกลือดูแลผวิ, บอด้ีครีมสครับ, เจลอาบน ้าอโรมา, 
สเปรยอ์โรมา,บาลม์สมุนไพร, เตาเผาน ้ามนัหอมระเหย และอ่ืนๆ อโรมาแอนดม์อร์ มีสินคา้ใน 
 

http://aroma.aromaandmore.com/
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQXJvbWEgYW5kIE1vcmUiLCJhZGRyZXNzIjoiQXJvbWEgJiBNb3JlIFNob3AgIDE0XC80IFx1MGUyYlx1MGUyMVx1MGUzOVx1MGU0OCAxMCwgXHUwZTE2XHUwZTE5XHUwZTE5XHUwZTIzXHUwZTMyXHUwZTBhXHUwZTFlXHUwZTI0XHUwZTAxXHUwZTI5XHUwZTRjLCBcdTBlNDFcdTBlMDJcdTBlMjdcdTBlMDdcdTBlMTVcdTBlMjVcdTBlMzRcdTBlNDhcdTBlMDdcdTBlMGFcdTBlMzFcdTBlMTksIFx1MGU0MFx1MGUwMlx1MGUwNFx1MGUxNVx1MGUyNVx1MGUzNFx1MGU0OFx1MGUwN1x1MGUwYVx1MGUzMVx1MGUxOSwgXHUwZTAxXHUwZTIzXHUwZTM4XHUwZTA3XHUwZTQwXHUwZTE3XHUwZTFlXHUwZTIxXHUwZTJiXHUwZTMyXHUwZTE5XHUwZTA0XHUwZTIzIiwibGF0aXR1ZGUiOjEzLjc5MTAxNDQwNzYyNCwibG9uZ2l0dWRlIjoxMDAuNDQ4MTgwNDM3MDksInByb3ZpZGVyTmFtZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvdmlkZXJJZCI6MzM0ODEyMTY2NjIxODg0fQ==?link=addresses&fb_locale=th_TH&ref=facebook
http://share.here.com/r/mylocation/e-eyJuYW1lIjoiQXJvbWEgYW5kIE1vcmUiLCJhZGRyZXNzIjoiQXJvbWEgJiBNb3JlIFNob3AgIDE0XC80IFx1MGUyYlx1MGUyMVx1MGUzOVx1MGU0OCAxMCwgXHUwZTE2XHUwZTE5XHUwZTE5XHUwZTIzXHUwZTMyXHUwZTBhXHUwZTFlXHUwZTI0XHUwZTAxXHUwZTI5XHUwZTRjLCBcdTBlNDFcdTBlMDJcdTBlMjdcdTBlMDdcdTBlMTVcdTBlMjVcdTBlMzRcdTBlNDhcdTBlMDdcdTBlMGFcdTBlMzFcdTBlMTksIFx1MGU0MFx1MGUwMlx1MGUwNFx1MGUxNVx1MGUyNVx1MGUzNFx1MGU0OFx1MGUwN1x1MGUwYVx1MGUzMVx1MGUxOSwgXHUwZTAxXHUwZTIzXHUwZTM4XHUwZTA3XHUwZTQwXHUwZTE3XHUwZTFlXHUwZTIxXHUwZTJiXHUwZTMyXHUwZTE5XHUwZTA0XHUwZTIzIiwibGF0aXR1ZGUiOjEzLjc5MTAxNDQwNzYyNCwibG9uZ2l0dWRlIjoxMDAuNDQ4MTgwNDM3MDksInByb3ZpZGVyTmFtZSI6ImZhY2Vib29rIiwicHJvdmlkZXJJZCI6MzM0ODEyMTY2NjIxODg0fQ==?link=addresses&fb_locale=th_TH&ref=facebook
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กลุ่มของช าร่วยอโรมาให้เลือกใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆ ลูกค้าสามารถปรับดีไซน์รูปแบบ                   
Gift Set ไดต้าม Concept และงบประมาณ  
 

ซพัพลายเออร์ 3 เฮอร์มีน (Hermine) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพประกอบที ่5 ซพัพลายเออร์ 3                                                              
ท่ีมา: http://www.herminespa.com/product_745306_th 

 
ท่ีตั้ง บจก.ณรัณ 220/275 หมู่ 5 เพน็โกว้ลิล ์ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง 

สมุทรปราการ 10270โทรศพัท:์ 02-3951699 แฟกซ์: 02-3951603 มือถือ: 090-9879530 
เวบ็ไซต:์ http://www.herminespa.com 
ช่องทางการติดต่อ 
สามารถสั่งซ้ือผา่นทางเวบ็ไซตห์รือทาง LINE (  Line ID : hmspa ) ตลอด 24 ชัว่โมง                               
8:00-20:30 น. ทุกวนั 
โทรสอบถามสินคา้สปาไดทุ้กวนั เวลา 8:00-20:30 น. 
โทร. 0 2395 1699, 0 2395 1603 ฝ่ายขายโทร 081-304-5006, 090-987-9530 
 

 

 

 

 

 

http://www.herminespa.com/product_745306_th
http://www.taradplaza.com/_tarad/_templates/b/_modules/gotolink.php?aHR0cDovL3d3dy5oZXJtaW5lc3BhLmNvbQ==
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ซพัพลายเออร์ท่ี 4 ThaiherbDD.com  

 
 

 

 

 

 

 

  
 

       ภาพประกอบที ่6 ซพัพลายเออร์ 4 
ท่ีมา: www.thaiherbdd.com/ 

ท่ีอยู ่40/232 ซอย 109 คลองกุ่ม, 40/232 ถนนนวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
10250 (ไม่มีหนา้ร้าน) 
ช่องทางการติดต่อ 
Line: www.thaiherbdd.com 
Facebook: https://www.facebook.com/pg/thaiherbdd 
เบอร์โทรศพัท ์092-2538781   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaiherbdd.com/
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ทฤษฎเีกีย่วกบัการคดัเลือกซัพพลายเออร์ 

2. หลกัการคดัเลือกซพัพลายเออร์ 
 2.2.1 ความหมายของพลายเชนการบริการ  

ศากุน บุญอิต ไดใ้ห้ความหมาย การจดัการซัพพลายเชนบริการ (Service Supply Chain 
Management) ไวด้งัน้ี เป็นการจดัการขอ้มูล ก าลงัการผลิต ประสิทธิภาพการบริการและการเงินจาก
ซัพพลายเออร์ไปยงัลูกค้าขั้นสุดท้าย ซัพพลายเชนบริการเป็นเครือข่ายของผูจ้ ัดส่งวตัถุดิบ ผู ้
ใหบ้ริการ ผูรั้บการบริการ และหน่วยสนบัสนุนอ่ืนๆ ท่ีท าหนา้ท่ีในการติดต่อหรือท าธุรกรรม จดัหา
ทรัพยากรท่ีมีความจ าเป็นในการท าให้เกิดการบริการ มีการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรเพื่อท่ี
สนบัสนุนการบริการหลกั (Core Service) และน าส่งการบริการเหล่าน้ีไปยงัลูกคา้ เพื่อให้บริการ
หลักเป็นประโยชน์กับลูกค้า ตวัอย่างเช่น การเปิดบญัชีเงินลงทุนจากธนาคาร การรักษาความ
เจบ็ป่วยจากโรงพยาบาล การมีความสุขในวนัหยดุพกัผอ่นจากโรงแรมเป็นตน้ ซ่ึงผลประโยชน์หลกั
ท่ีลูกค้ามองหาจากบริการนั้ นเรียกว่าบริการหลัก ขณะท่ีเกิดการน าส่งบริการหลักนั้ นหน่วย
สนบัสนุนนั้นมีความจ าเป็นจะเห็นไดว้า่การส่งมอบการบริการไม่ไดเ้ป็นการส่งมอบสินคา้ท่ีจบัตอ้ง
ได้ แต่ยงัคงเป็นส่วนประกอบของกระบวนการท่ีส าคญั เช่น ธนาคารต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
ประมวลผลขอ้มูลเจา้ของบญัชี โรงแรมตอ้งมีเฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างความพึง
พอใจให้กบัลูกคา้ท่ีมาพกัอาศยั การมีสินคา้เหล่าน้ีช่วยให้บริการประสบความส าเร็จและเกิดความ
ประทบัใจ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเรียกว่าทรัพยากรซ่ึงรวมถึงแรงงาน เงินทุน และบริการอ่ืนจากแหล่ง
ภายนอก หน่วยพื้นฐานในซัพพลายเชนบริการประกอบด้วยซัพพลายเออร์ ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบหรือ
จดัหาบริการ ผูใ้ห้บริการและลูกคา้ ผูใ้ห้บริการเป็นศูนยร์วมท่ีมีเพื่อด าเนินการให้บริการ ซพัพลาย
เออร์ ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบหรือจดัหาบริการคือ บริษทัท่ีให้บริการกบัผูใ้ห้บริการหรือให้บริการเสริมกบั
ลูกคา้โดยบริการเสริมเหล่าน้ีมีส่วนร่วมโดยตรงในการสร้างบริการหลกั 

    
2.2.2  โครงสร้างและแบบจ าลองซพัพลายเชนบริการ 

ศากุน บุญอิต กล่าวว่า โครงสร้างซัพพลายเชนบริการจะเร่ิมตน้ท่ีกระบวนการออกแบบออกแบบ
การบริการ หลังจากนั้นผ่านไปยงัผูใ้ห้บริการจนกระทัง่ถึงลูกค้าคือผูรั้บบริการ หากกรณีของ
ประเภทการบริการร่วมกบัสินคา้จะมีการไหลของวตัถุดิบหรือสินคา้เขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ส่ิงท่ีสังเกต
ไดคื้อความเช่ือมโยงระหว่างผูใ้ห้บริการกบัลูกคา้และผูใ้ห้บริการกบัซพัพลายเออร์ซ่ึงมีลูกศรสอง
ทางประกอบ นั่นคือผูใ้ห้บริการสามารถเป็นผูรั้บบริการได้เช่นเดียวกัน ซัพพลายเชนบริการ
ค่อนขา้งมีความซับซ้อนและสามารถยอ้นกลบัไปมาได้ ลูกคา้อาจกลายเป็นซัพพลายเออร์ของผู ้
ให้บริการไปดว้ยหรือผูใ้ห้บริการอีกทีก็เป็นไปได้เรียกลกัษณะแบบน้ีว่าการท างานร่วมกนั (Co-
production) ลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะส าคญัของการบริการท่ีแตกต่างจากการผลิตสินคา้ ท าให้



19 
 

ซัพพลายเชนของการบริการค่อนขา้งสั้ นและมีการด าเนินการควบคู่ตามลกัษณะท่ีไดก้ล่าวไป ใน
ส่วนของผลกระทบจากการท างานของซพัพลายเออร์ ภาคบริการจะไดรั้บผลกระทบค่อนขา้งน้อย
เม่ือเทียบกบัภาคการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งซัพพลายเออร์ท่ีอยู่ห่างออกไปจากบริษทัมากในซัพ
พลายเชน     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 
 

     ภาพประกอบที ่7    โครงสร้างซพัพลายเชนบริการ 
ท่ีมา: หนงัสือการจดัการซพัพลายเชนเพื่อความเป็นเลิศ, 2558 

 
 

ซพัพลายเออร์ 

ผู้ให้บริการ การออกแบบการบริการ ลกูค้า 

การบริการ 

ลกูค้า 

ลกูค้า 

ลกูค้า 
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แบบจ าลองการปฏิบัติการจัดการซัพพลายเชนบริการ (The Service Supply Chain- 
Management Model) ศากุน บุญอิต ไดก้ล่าวว่า จากการศึกษาจากการทบทวนงานวิจยัร่วมกบัการ
ปรับองคป์ระกอบให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบนั แบบจ าลองการจดัการซัพพลาย
เชนบริการ (IUE-SSCM) ไดก้  าหนดไวด้งัน้ีวา่ การจดัการซพัพลายเชนบริการ คือ การจดัการขอ้มูล 
กระบวนการ ก าลงัการบริการและประสิทธิภาพการบริการจากผูจ้ดัส่งวตัถุดิบคนแรกไปยงัลูกคา้
คนสุดทา้ย นอกจากน้ีการจดัการซัพพลายเชนอาจจะสามารถระบุไดว้่าเป็นพนัธมิตรผูใ้ห้บริการ 
เครือข่ายของผูใ้ห้บริการ ลูกคา้และผูมี้ส่วนให้บริการอ่ืนท่ีมีการถ่ายโอนทรัพยากรไปยงัการบริการ
และส่งมอบใหก้บัลูกคา้ท่ีไดรั้บ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 แบบจ าลองการจดัการซพัพลายเชนบริการ (IUE-SSCM) 

 
   
 

  ภาพประกอบที ่8 แบบจ าลองการปฏิบติัการจดัการซพัพลายเชนบริการ 
   ท่ีมา: หนงัสือการจดัการซพัพลายเชนเพื่อความเป็นเลิศ, 2558 
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2.2.3  ขั้นตอนในกระบวนการคดัเลือก 
กฤษณ์ชาคริตส ณ วฒันประเสริฐ ไดแ้บ่งขั้นตอนต่อไปน้ีสามารถเป็นแนวทางในการ

คดัเลือกผูค้า้ท่ีดีไดด้งัน้ี 
1) การส ารวจ การส ารวจหาผูค้า้ท่ีมีศกัยภาพและเหมาะกบัองคก์ร จะตอ้งมีการก าหนดไว้

ล่วงหนา้เป็นมาตรฐาน แผนกวจิยัของฝ่ายจดัหาควรรับผิดชอบงานเหล่าน้ี ในหลายกรณีผูค้า้ท่ีดีอาจ
อยู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะสินคา้ท่ีมีเทคโนโลยีสูง เช่น เคร่ืองจกัรกลและยานพาหนะท่ีเก่ียวขอ้ง
ต่อไปน้ีเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลคน้หาผูค้า้ไดด้งัน้ี 

- วารสาร 
- อินเทอร์เน็ต 
- สมุดหนา้เหลือง 
- ตวัแทนของผูค้า้ 
- แคต็ตาล็อก บญัชีรายการสินคา้ และการโฆษณา 
ธุรกิจสามารถใชร้ะบบยืน่ขอ้เสนอเสรีท่ีอนุญาตให้ผูค้า้เสนอโฆษณาของบริษทัและชวน

เชิญในส่ือและบนอินเทอร์เน็ต หลงัจากไดรั้บขอ้มูล ผูค้า้ก็สามารถระบุช่ือ ท่ีอยู ่รายการสินคา้ และ
บริการท่ีจะเสนอขายได ้

2) การสืบสวน การสืบสวนเป็นช่วงของการส ารวจ ระหวา่งน้ีฝ่ายจดัหาจะมีการสืบสวน
ผูค้า้ในบญัชีรายช่ือเพื่อคดัเลือกผูค้า้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ปัจจยัส าคญัท่ีสามารถพิจารณาในการสืบสวน
มีดงัน้ี  

-ราคาขายปลีกของผูค้า้ ราคาขายปลีกของผูค้า้เป็นราคาซ้ือของผูซ้ื้อ การจดัซ้ือสินคา้ใน
ราคาท่ีถูกกว่า สามารถช่วยลดตน้ทุนและสร้างก าไรสุทธิให้มากข้ึน นกัจดัซ้ือมกัพยายามท่ีจะซ้ือ
สินคา้คุณภาพสูงในราคาต ่า ดงัน้ีนกัจดัซ้ือจะตอ้งมีความสามารถในการต่อรองกบัผูค้า้และชกัน า
ผูค้า้เพื่อให้ยอมรับตน้ทุนบางส่วน ผูค้า้จะตอ้งยืนยนัราคาก่อนเพื่อป้องกนัการขาดทุนส าหรับผูซ้ื้อ 
ผูค้า้ซ่ึงมีส านึกในตน้ทุนจะเสนอราคาขายปลีกท่ีต ่าลง แต่มีระดบัก าไรพอสมควร เพื่อหวงัรักษา
ลูกคา้ไวใ้นระยะยาว 

- ช่ือเสียงของผูค้า้ การสืบสวนผูค้า้ในตลาดถึงศกัยภาพและช่ือเสียงท่ีดีมีความจ าเป็น 
ลูกคา้รายอ่ืนๆของผูค้า้จะสามารถให้ขอ้มูลได ้การสอบถามในแบบสอบถามถึงมาตรฐานเพื่อจะได้
ทราบรายละเอียดและขอ้เทจ็จริงของผูค้า้ เช่น ผูค้า้จดัส่งสินคา้ตรงเวลาหรือไม่ มีการตกลงดา้นราคา
ท่ีเหมาะสมหรือไม่ สินคา้คุณภาพต ่าสม ่าเสมอหรือไม่ 
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- คุณภาพการจดัการผูค้า้ เป็นการยากท่ีจะตรวจสอบคุณภาพของการจดัการธุรกิจและ
ศกัยภาพของผูค้ ้า แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีวิธีการสืบสวนได้ด้วยการตรวจประเมินตามเกณฑ์ของ 
MelcolmBaldrige National Quality Award (MBNQA) ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรมก็ใช้เป็นเกณฑ์
ประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA) โดยการไปเยีย่มและสืบสวนผูค้า้
ท่ีโรงงาน หรือท่ีท าการถึงระบบจดัการคุณภาพ และสัมภาษณ์ผูบ้ริหารและทีมงาน ก็สามารถได้
แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือได ้

- แรงงานสัมพนัธ์ของผูค้า้ ระบบแรงงานสัมพนัธ์ของผูค้า้เป็นส่ิงส าคญัต่อการด าเนิน
ธุรกิจ ถา้แรงงานสัมพนัธ์อ่อนแอ ก็สามารถน าไปสู่การผลิต การจดัส่งและคุณภาพของสินคา้ไม่
แน่นอนไปดว้ย ควรมีการสืบสวนบนัทึกการหยุดงานของผูค้า้ การเยี่ยมตรวจประเมินองค์กรผูค้า้
เพื่อทราบขอ้มูลหลกัฐานเชิงลึกอยา่งละเอียด 

- ความเขม้แข็งทางการเงินของผูค้า้ ผูค้า้ซ่ึงต่อสู้และซ่ึงตอ้งแบกรับฐานะทางการเงินของ
ตนเอง สามารถบ่งบอกถึงศกัยภาพและหลกัประกนัอย่างหน่ึงของการผลิตสินคา้ในอนาคต ฝ่าย
จดัซ้ือด าเนินงานบนความเส่ียงของผูค้า้ท่ีอาจลม้ละลายได ้ในช่วงเวลาท่ีไม่ราบร่ืนนั้น ฝ่ายจดัซ้ือ
ควรวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผูค้า้ก่อน เพื่อให้มัน่ใจถึงฐานะท่ีแทจ้ริงและมัน่คงพอท่ีจะร่วม
ธุรกรรมในระยะยาว 

- ความสามารถเพื่อหาบริการสนับสนุนอุปทาน ผูค้า้โดยเฉพาะผูค้า้เก่ียวกบัสินคา้ทุน 
จะตอ้งมีศกัยภาพในการจดัหาการบริการท่ีสนบัสนุนเป็นอยา่งดีและควรเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา
การจดัซ้ือดว้ย การบริการสนบัสนุนน้ีอาจรวมถึงการติดตั้งการบ ารุงรักษา การฝึกอบรม และการให้
ค  าปรึกษา ตน้ทุนของการบริการสนบัสนุนจะรวมในขอ้เสนอหรือราคาดว้ย ตน้ทุนเหล่าน้ีอาจไม่
รวมการบ ารุงรักษาหลงัสัญญารับประกนัของสินคา้ท่ีหมดอายใุชง้าน 

- ความแน่นอนและตรงเวลาในการจดัส่งสินค้า ส่ิงส าคญัอย่างยิ่งประการหน่ึงของ
ธุรกรรมคือ สินคา้มีการจดัส่งท่ีตรงเวลาอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ความลม้เหลวในการจดัส่งอาจ
น าไปสู่สถานการณ์การขาดสินคา้ ขอ้มูลความสามารถของผูค้า้สามารถทราบจากลูกคา้รายอ่ืนๆ ท่ี
คา้ขายดว้ยหรือจากส่ือกลางต่างๆท่ีบนัทึกไว ้

3) การคดัเลือก ระหวา่งช่วงเวลาการคดัเลือก จะมีการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีศกัยภาพเพื่อคดัเลือก
ผูค้า้ท่ีเหมาะสมท่ีสุด เลือกหน่ึงผูค้า้ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

4) รูปแบบความสัมพนัธ์ ช่วงเวลาของความสัมพนัธ์กบัผูค้า้เป็นส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึง
ในกระบวนการคดัเลือก ฝ่ายจดัหาจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัผูค้า้เพื่อจูงใจให้จดัหา
สินคา้และบริการเม่ือต้องการ เป็นความปรารถนาท่ีจะได้ผูค้า้ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัในระยะยาว
ร่วมกบัลูกคา้ เพื่อท่ีจะท าใหม้ัน่ใจในความเจริญเติบโตกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนั 
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    ภาพประกอบที ่9  แสดงขั้นตอนในกระบวนการคดัเลือก 
ท่ีมา: หนงัสือการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชนเชิงวศิวกรรม, 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การส ารวจ 

รูปแบบความสมัพนัธ์ 

การคดัเลอืก 

การสบืสวน 
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2.2.4  แนวทางการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย  

 

 

 

 

 

      

 

 

      
 

ภาพประกอบที ่10  แนวทางการเลือกผูจ้ดัจ  าหน่าย 

ท่ีมา: หนงัสือ โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน: การออกแบบและจดัการเบ้ืองตน้ 
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2.2.5 ปัจจยัท่ีมีผลในการคดัเลือกซพัพลายเออร์ 
การศึกษาปัจจยัท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจจากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและเจ้าของกิจการร้าน
รักษณียน์วดไทยและสปา  

ตารางที ่6  สังเคราะห์และสรุปปัจจยัท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ 

      ช่ือผูแ้ต่ง 

 

 

 

ปัจจยั 

คัดเลือก

ซัพพลาย

เออร์ 

คัดเลือกผู้

จัด

จ าหน่าย 

ปรับปรุง

กระบวน

การจัดซ้ือ 

คัดเลือก

ผู้ให้         

บริการ                      

คัดเลือก

ซัพพลาย

เออร์ 

สรุป ปัจจัย

ที่

น ามา   

ใช้ 

เสาวนิตย์ วรรัตน์ องักูร ญานิกา เจ้าของ

กจิการ 

  

ราคา 
     4  

คุณภาพ 
     5  

การส่งมอบ 
     2  

ความน่าเช่ือถือ 
     2  

การบริการ 
     2  

การสั่งซ้ือขั้นต ่า 
     2  

ความรับผดิชอบ 
     1  

ภาษีน าเขา้ 
     1  

ระยะเวลาจดัส่ง                                                                                                   2  

สินเช่ือ 
     1  

ตรงต่อเวลา 
     2  

ความถ่ีการส่ง 
     2  

ส่งมอบเร่งด่วน 
     2  

การตรวจสอบ

สถานะ 

     2  
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2.3  เทคนิควธีิการวเิคราะห์เชิงล าดับช้ัน (Analytic Hierarchy Process) 
วิธีกระบวนการตดัสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP)                   

ได้ถูกพฒันาข้ึนในค.ศ.1970 โดย Thomas L. Saatyแห่งมหาวิทยาลัยเยลประเทศสหรัฐอเมริกา                                         
กันต์ธมน สุขกระจ่าง กล่าวว่า วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันมากในการสร้างแบบจ าลองและเป็น
ทฤษฎีการวดัซ่ึงให้มาตรวดัประเภทอตัราส่วนจากการเปรียบเทียบคู่ (Pairwise Comparison) มาตร
วดัประเภทอัตราส่วนน้ีใช้แสดงลาดับความส าคัญของส่วนย่อยต่างๆในโครงสร้างล าดับชั้น 
(Hierarchical Structure)โดย AHP เป็นวิธีหน่ึงในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนโดยท าให้ง่ายต่อความ
เขา้ใจเพราะเป็นการเลียนแบบวิธีคิดและการใช้เหตุผลของมนุษยใ์นการแยกปัญหาออกเป็นล าดบั
ชั้น (Vargas, 1990) 
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    ภาพประกอบที ่11    สรุปขั้นตอนของหลกัการAHP                                                                                                       

ท่ีมา: AHP การตดัสินใจขั้นสูงเพื่อความกา้วหนา้ขององคก์รและความอยูดี่มีสุขของมหาชน, 2557 

 

 

- พิจารณาองคป์ระกอบของปัญหา 
- วางกรอบของปัญหาใหต้รงประเด็น                                                                                
- หาขอ้มูลหลายๆดา้นจากแหล่งขอ้มูล                      
- ก าหนดเกณฑ์หรือปัจจยัในการตดัสินใจท่ีดีมีเหตุผลและสร้างสรรค ์       
- แสวงหาทางเลือกอยา่งสร้างสรรคแ์ละดีมีประโยชน ์  

  

จดัองคป์ระกอบออกมาในรูปแบบของแผนภูมิล าดบัชั้น จากการระดมความคิด 

เปรียบเทียบองคป์ระกอบต่างๆ ก าหนดค่าของการเปรียบเทียบออกมาในรูปตวัเลข 

 สังเคราะห์ตวัเลขจากการเปรียบเทียบใหไ้ดล้ าดบัความส าคญัปัจจยัและทางเลือก 

ทดสอบวา่การวินิจฉยันั้นมีความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลหรือไม่ 

น าล าดบัความส าคญัท่ีผา่นการทดสอบความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลมาสนบัสนุน

บนัทึกกระบวนการและผลการตดัสินใจไวช่้วยการตดัสินใจคร้ังต่อไป 
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หลกัการ AHP ในการค านวณหาค่าล าดบัความส าคญั     
วิฑูรย ์ตนัศิริมงคล ได้เสนอแนวทางไวว้่า ล าดบัความส าคญัเกิดข้ึนจากการน าผลการ

วินิจฉัยเปรียบเทียบเป็นคู่ในตารางเมตริกซ์มาสังเคราะห์หรืออีกความหมายหน่ึงก็คือ ไดน้ ้ าหนกั
ก่อนแลว้รวมน ้ าหนกัเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้เกิดตวัเลขชุดเดียวท่ีแสดงถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยัใน
ชั้นเดียวกนั 
ตารางที ่7 ตวัอยา่งการใหค้ะแนน 

 

ตารางที ่8 ตวัอยา่งการวเิคราะห์หาผลรวมแนวตั้งของปัจจยัเป็นรายคู่ 

 

ซัพพลาย

เออร์ที่

เหมาะสม

ทีสุ่ด 

ปัจจัย A ปัจจัย B ปัจจัย C ปัจจัย D ปัจจัย E 

ปัจจยั A 1 2 5 9 7 

ปัจจยั B 1/2 1 1 8 4 

ปัจจยั C 1/5 1 1 6 3 

ปัจจยั D 1/9 1/8 1/6 1 1/2 

ปัจจยั E 1/7 1/4 1/3 2 1 

ปัจจัย ปัจจัย A ปัจจัย B ปัจจัย C ปัจจัย D ปัจจัย E 

 

ปัจจัย A 1.00 2.00 5.00 9.00 7.00 

ปัจจัย   B 0.50 1.00 1.00 8.00 4.00 

ปัจจัย C 0.20 1.00 1.00 6.00 3.00 

ปัจจัย D 0.11 0.13 0.17 1.00 0.50 

ปัจจัย E 0.14 0.25 0.33 2.00 1.00 

ผลรวม

แนวตั้ง 

1.95 4.38 7.50 26.00 15.50 
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ตารางที ่9 ตวัอยา่งการวเิคราะห์หาผลรวมแนวนอนและค่าน ้าหนกัของปัจจยั 

 

หมายเหตุ: ปรับผลรวมแนวตั้งให้เท่ากบั1 และหาค่าน ้ าหนกัของปัจจยัโดยการค านวณผลรวมของ
แต่ละแถว และหารผลรวมดว้ยจ านวนของปัจจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัย ปัจจัยA ปัจจัยB ปัจจัยC ปัจจัยD ปัจจัยE ผลรวม

แนวนอน 

ค่า

น า้หนัก 

 

ปัจจัย 

A 

0.51 0.46 0.67 0.35 0.45 2.43 0.49 

ปัจจัย 

B 

0.26 0.23 0.13 0.31 0.26 1.18 0.24 

ปัจจัย 

C 

0.10 0.23 0.13 0.23 0.19 0.89 0.18 

ปัจจัย 

D 

0.06 0.03 0.02 0.04 0.03 0.18 0.04 

ปัจจัย 

E 

0.07 0.06 0.04 0.08 0.06 0.32 0.06 

ผลรวม

แนวตั้ง 

1 1 1 1 1 1 1.00 
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การหาค่าน ้าหนกัของทางเลือก  
ตารางที ่10 ตวัอยา่งการวเิคราะห์หาผลรวมแนวตั้งของทางเลือกตามปัจจยั A 

ปัจจัย A ทางเลือกที ่1 ทางเลือกที ่2 ทางเลือกที ่3 ทางเลือกที ่4 

ทางเลือกที ่1 1.00 3.00 0.25 2.00 

ทางเลือกที ่2 0.33 1.00 0.11 0.13 

ทางเลือกที ่3 4.00 9.00 1.00 7.00 

ทางเลือกที ่4 2.00 8.00 0.14 1.00 

ผลรวมแนวตั้ง 7.33 21.00 1.50 10.13 

 

หมายเหตุ: ใชว้ธีิเดียวกบัการหาผลรวมและค่าน ้าหนกัของเกณฑท่ี์กล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

ตารางที่ 11 ตวัอยา่งการวิเคราะห์หาผลรวมแนวนอนและหาค่าน ้ าหนกัความส าคญัของเกณฑ์ตาม
ปัจจยั A 
 

 
 

ปัจจัย A ทางเลือกที่ 

1 

ทางเลือกที ่

2 

ทางเลือกที่ 

3 

ทางเลือกที่ 

4 

ผลรวม

แนวนอน 

ค่า

น า้หนัก 

ทางเลือก

ที ่1 

0.14 0.14 0.17 0.20 0.64 0.16 

ทางเลือก

ที ่2 

0.05 0.05 0.07 0.01 0.18 0.04 

 

ทางเลือก

ที ่3 

0.55 0.43 0.66 0.69 2.33 0.58 

ทางเลือก

ที ่4 

0.27 0.38 0.09 0.10 0.85 0.21 

ผลรวม 1 1 1 1 4 1 
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การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของขอ้มูล      
ความคิดเห็นท่ีได้จากผูใ้ห้ขอ้มูลในรูปของคะแนนความส าคญัท่ีได้จาการเปรียบเทียบ

บางคร้ังอาจไม่สมเหตุสมผล จึงต้องมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล โดยการ
ค านวณหา Consistency Index (CI) ถ้า CI > 0.1 แสดงว่าข้อมูลคะแนนความส าคญัท่ีได้จากการ
เปรียบเทียบรายคู่ไม่สมเหตุสมผล   
มีสูตรดงัน้ี L=sum(consistency vector)/n= 1   
CI = (L-n)/(n-1)  
CR=CI/RI  CR < 0.1 แสดงวา่สอดคลอ้งกนั     

ตารางที ่12 Random Inconsistency Index (RI) (Sahoo, 1998) 

N RI N RI N RI 

1 0 6 1.24 11 1.51 

2 0 7 1.32 12 1.48 

3 0.58 8 1.41 13 1.56 

4 0.90 9 1.46 14 1.57 

5 1.12 10 1.49 15 1.59 
 

2.4  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System) 
ปีเตอร์ รักธรรม ได้นิยามความหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision- 

Support System: DSS) ดังน้ี เป็นการรวมเอาบุคลากร กระบวนการ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และ
อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อน ามาใชใ้นการตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัซ่ึงมีรูปแบบท่ี
ไม่แน่นอน นอกจากน้ี DSS ยงัช่วยในการสนบัสนุนการสร้างผลก าไร ลดค่าใชจ่้าย และสร้างสินคา้
และบริการท่ีดีข้ึนไดด้ว้ยเช่นกนั 

คุณสมบติัของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีคุณสมบัติท่ีหลากหลายซ่ึงสามารถน าไปใช้ให้เป็น

ประโยชน์ต่อการสนบัสนุนในงานดา้นต่างๆ โดยสามารถยกตวัอยา่งคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี 
- ท าใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว 
- จดัการกบัขอ้มูลจ านวนมากจากแหล่งท่ีมาหลายๆแห่ง 
- จดัท ารายงานและการน าเสนอท่ีมีความยดืหยุน่ 
- มีรูปแบบการท างานทั้งแบบตวัอกัษรและกราฟิก 
- รองรับการวเิคราะห์แบบเจาะลึก 
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- ท าการวเิคราะห์ท่ีมีความซบัซอ้นและการใชซ้อฟตแ์วร์ขั้นสูงในการเปรียบ                                    
เทียบขอ้มูล 

- รองรับการท างานแบบ optimization, satisfictingและ heuristic 
- สามารถจ าลองการวิเคราะห์ ซ่ึงท าให้เหมือนกบัการวิเคราะห์ในสถานการณ์จริงเพื่อ

ตรวจหาความน่าจะเป็นและความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึน 
ความสามารถของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
ผูพ้ฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจพยายามสร้างมนัให้ยืดหยุน่กว่าระบบสารสนเทศ

เพื่อการจดัการแบบทัว่ไป เพื่อให้สามารถช่วยผูบ้ริหารในการแกปั้ญหาท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ DSS สามารถช่วยเหลือด้านการแก้ไขปัญหาในหลายๆเฟส ความถ่ีในการ
ตดัสินใจ และโครงสร้างของปัญหาท่ีมีรูปแบบแตกต่างกนั 

ส่วนประกอบของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
หัวใจหลกัของ DSS คือฐานขอ้มูลและแบบจ าลอง (model base) ซ่ึง DSS โดยทัว่ไปจะ

ประกอบไปดว้ย user interface ท่ีเรียกวา่ dialogue manager หรือตวัจดัการการโตต้อบ ซ่ึงช่วยให้ผู ้
ตดัสินใจสามารถเขา้ถึงและควบคุม DSS และใชภ้าษาเชิงธุรกิจโดยทัว่ไปในการสั่งการและโตต้อบ
กบัระบบได ้และยิ่งไปกว่านั้น การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายต่างๆ ช่วยให้ DSS สามารถ
ติดต่อเช่ือมโยงกับระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงอ่ืนๆ ได้รวมไปถึงระบบองค์กรหรือระบบย่อท่ีมี
ฟังกช์นัการท างานเฉพาะฐานขอ้มูล 

ระบบจัดการฐานข้อมูลช่วยให้ผูบ้ริหารและผูต้ ัดสินใจสามารถท าการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพเก่ียวกบั ขอ้มูลจ านวนมากของบริษทัในฐานขอ้มูล คลงัขอ้มูล และตลาดขอ้มูลได ้ระบบ
สนับสนุนการตดัสินใจท่ีใช้ขอ้มูลเป็นหลกั (data-driven DSS) ดึงเอาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลขนาด
ใหญ่ของบริษทั โดยจะเก็บขอ้มูลในส่วนของสินคา้คงคลงั การขาย พนกังาน การผลิต การเงิน การ
บญัชี และอ่ืนๆ 

Data-driven DSS สามารถน าไปใช้กบัสถานการณ์ฉุกเฉินทางดา้นการแพทยไ์ดเ้พื่อการ
ตดัสินใจท่ีมีความรวดเร็วสูง การรักษาท่ีตอ้งใช้การตดัสินใจเพื่อวดัความเป็นความตายของผูป่้วย 
โดยมีระบบจดัเก็บขอ้มูลผูป่้วยท่ีอนุญาตให้ผูป่้วยกรอกขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพของตนเองเขา้ไปใน
ฐานขอ้มูลเช่น ยาท่ีใช ้การแพ ้ประวติัสุขภาพของครอบครัว เป็นตน้ 

ฐานแบบจ าลอง (The Model Base) 
ฐานแบบจ าลองช่วยให้ผูบ้ริหารและผูต้ดัสินใจสามารถท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณทั้ง

ขอ้มูลภายในและภายนอกได ้ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีใช้รูปแบบหลกั (model-driven DSS) 
ท าหน้าท่ีดา้นการค านวณหรือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ซ่ึงมีการน าไปใช้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
เช่น การใชใ้นสงครามใตน้ ้า การคน้หา การกูภ้ยั งานขอ้มูลดา้นสุขภาพ เป็นตน้ โดยฐานแบบจ าลอง
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น้ีช่วยให้ผูต้ดัสินใจสามารถเลือกใช้รูปแบบท่ีหลากหลายเพื่อท่ีจะตรวจสอบสถานการณ์ท่ีมีความ
แตกต่างกนัและผลท่ีเกิดข้ึนจาการทดลอง อีกทั้งยงัมีส่วนช่วยในกระบวนการตดัสินใจ   อีกดว้ย 

ซอฟต์แวร์จดัการแบบจ าลอง (Model Management Software: MMS) ช่วยประสานการ
ท างานระหวา่งแบบจ าลองต่างๆใน DSS รวมไปถึงดา้นการเงิน การวิเคราะห์เชิงสถิติ กราฟิก และ
แบบจ าลองการบริหารจดัการโครงการ โดยผูต้ดัสินใจสามารถท่ีจะเลือกใชแ้บบจ าลองมากวา่หน่ึง
แบบ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะการท างานและความจ าเป็น ซ่ึงปริมาณของแบบจ าลองไม่ไดช่้วยให้การ
ตดัสินใจดีข้ึน แต่ข้ึนอยูก่บัวา่ผูต้ดัสินใจสามารถใชแ้บบจ าลองนั้นไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพเพียงใด 

ส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้(user interface) หรือตวัจดัการโตต้อบ (dialogue manager) 
User Interface หรือ UI ช่วยให้ผูใ้ช้งานสามารถส่ือสารกบั DSS เพื่อท่ีจะได้รับขอ้มูลท่ี

ต้องการได้ โดยช่วยประสานการส่ือสารระหว่างผูใ้ช้งานกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ีใช้งาน
ร่วมกับ DSS ทั้ งน้ี ผูใ้ช้งาน DSS ส่วนใหญ่มักจะค านึงถึง UI ว่าเป็น DSS ไปในตัว เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูต้ดัสินใจนั้นจะไม่ค  านึงถึงระบบภายใน DSS แต่จะพิจารณาถึง UI เป็นหลกั
วา่มีการใชง้านและการเขา้ถึงไดง่้ายเพียงใดและจะไดข้อ้มูลอะไรจากการใชง้าน 

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศิริพร ไชยรุ่งเรือง (2555) พฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจในการจดัสรรครุภณัฑ์                         
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างระบบส าหรับการจดัการค านวณหาระดับ
ความส าคญัของการตดัสินใจ เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารมีขอ้มูลในการตดัสินใจมากยิ่งข้ึน อีกทั้งการ
ตดัสินใจสามารถท าได้รวดเร็วมากข้ึนด้วยโดยการพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจในการ
จดัสรรครุภณัฑ์วิทยาลยัอาชีวศึกษาล าปางน้ีไดน้ ากระบวนการล าดบัขั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีซ่ึง
เป็นกระบวนการท่ีเหมาะส าหรับการตดัสินใจมาใช้ในการพฒันาระบบและถูกพฒันาโดยใช้
โปรแกรมภาษาวิชวลซีชาร์ปดอทเน็ตและโปรแกรมเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2008 ท่ีถูกใชเ้ป็นระบบ
จดัการฐานขอ้มูลในส่วนของการทดสอบนั้นจะแบ่งการทดสอบเป็น 3 ส่วนคือการทดสอบการ
ค านวณหาค่าล าดบัความส าคญัของเกณฑใ์นการตดัสินใจการทดสอบหาค่าความสอดคลอ้งกนัของ
เกณฑ์ในการตัดสินใจและการทดสอบหาความส าคัญของการตัดสินใจโดยน าผลท่ีได้มา
เปรียบเทียบกบัการตดัสินใจในอดีตท่ีผ่านมาโดยยกตวัอย่างของครุภณัฑ์ทั้งหมด 8 ครุภณัฑ์แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทครุภณัฑ์พบวา่การค านวณหาค่าล าดบัความส าคญัของเกณฑ์การตดัสินใจทั้ง 4 
ประเภททุกประเภทมีเกณฑ์ในการตดัสินใจเหมือนกนัแต่ล าดบัความส าคญัของเกณฑ์ต่างกนัไป
ตามค่าน ้ าหนักจากผูเ้ช่ียวชาญการทดสอบหาค่าความสอดคล้องกันของเกณฑ์จากครุภัณฑ์ 4 
ประเภทพบว่าครุภณัฑ์ 3 ประเภทมีค่าความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ีก าหนดดงันั้นการก าหนดค่า
น ้ าหนกัของเกณฑ์จากผูเ้ช่ียวชาญมีความน่าเช่ือถือและมี 1 ประเภทครุภณัฑ์ท่ีมีค่าความสอดคลอ้ง
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กนัของเกณฑ์เกินกวา่มาตรฐานดงันั้นการก าหนดค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์จากผูเ้ช่ียวชาญยงัไม่มีความ
น่าเช่ือถือตอ้งท าการก าหนดค่าน ้ าหนกัใหม่ซ่ึงการทดสอบหาล าดบัความส าคญัของการตดัสินใจ
จากครุภณัฑ์ 8 รายการพบว่าล าดบัการตดัสินใจในการจดัสรรครุภณัฑ์ตรงกบัผลการตดัสินใจใน
อดีตท่ีผ่านมาดงันั้นจึงสามารถสรุปในเบ้ืองตน้ไดว้่าระบบสนบัสนุนการตดัสินใจในการจดัสรร
ครุภณัฑส์ามารถค านวณหาล าดบัความส าคญัในการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งสามารถตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

จิตตสาร ศรีอุดมชัย (2555) ประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้ นในการ
สนับสนุนการตดัสินใจส าหรับรางวลันวตักรรมมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจโครงการประกวดนวตักรรมของบริษทัจดัจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่และธุรกิจในเครือโดยการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้ น (Analytical Hierarchy Process: AHP) ในการ
สนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับรางวลันวตักรรมโดยมีการศึกษาหาเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประกวดและ
ปัจจยัท่ีใช้วิเคราะห์ในดา้นความเส่ียงของการลงทุนจดัสร้างผลงานนวตักรรมตามรูปแบบโมเดล
ประเมินเชิงกลยทุธ์ (Strategic Assessment Model:SAM) ซ่ึงเป็นรูปแบบของการประเมินความเส่ียง
ท่ีมีการพิจารณาปัจจยัส่ิงแวดล้อมภายใน ปัจจยัส่ิงแวดล้อมการท างาน และปัจจยัส่ิงแวดล้อม
ภายนอก ทั้งในดา้นโอกาสและอุปสรรค ซ่ึงไดเ้กณฑ์ท่ีใช้ในการประกวด 2เกณฑ์หลกัคือเกณฑ์                
1.ประโยชน์ 2.การสร้างสรรค ์และ 6 เกณฑ์รองคือ 1.ประโยชน์ต่อบริษทั 2.ประโยชน์ต่อบริษทัใน
เครือ 3.ประโยชน์ต่อสังคม 4.รูปแบบ 5.หลกัแนวคิด 6.ความแปลกใหม่และ 18 ปัจจยัส าหรับใชใ้น
การพิจารณาความเส่ียงใน SAM แล้วท าการก าหนดน ้ าหนักความส าคญัปัจจยัต่างๆกบัผูบ้ริหาร
สูงสุดของการประกวด จากนั้นท าการออกแบบระบบสนับสนุนการตดัสินใจโดยใช้ Microsoft- 
Excel Spreadsheet และ VBA ขั้นสูงและท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของสูตรและผลลพัธ์ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีใช้ในการตดัสินการประกวดตามหลกัการของ AHP และ ในส่วนของ
การพิจารณาในดา้นความเส่ียงของการลงทุนตามหลกัการของ SAM จากนั้นท าการประเมินความ
พึงพอใจของการทดลองใช้งานเบ้ืองต้นกับนิสิตปริญญาโทภาควิชาวิศวอุตสาหการท่ีมีความรู้
ทางดา้นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 20 คน และ ประเมินความพึงพอใจของการทดลองใช้งาน
จริงกบัคณะผูจ้ดังานประกวด 8 คนจากงานวิจยัพบว่าระบบสนบัสนุนการตดัสินใจสามารถเสนอ
วิธีการท่ีใช้ในการตัดสินรางวลันวตักรรมและวิธีการท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความเส่ียงได้อย่าง
เหมาะสมและมีผลลพัธ์ท่ีน่าเช่ือถือ โดยไดผ้ลความพึงพอใจต่อคุณภาพระบบโดยรวมสูงถึง 79.97% 

เสาวนิตย์ รัตนบุรี (2556) ท าการคัดเลือกซัพพลายเออร์ทางด้านวตัถุดิบอาหารญ่ีปุ่น
กรณีศึกษาวิทยาลยัดุสิตธานี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อคดัเลือกบริษทัซัพพลายเออร์วตัถุดิบอาหาร
ญ่ีปุ่นของวิทยาลยัดุสิตธานี ซ่ึงใช้วิธีสัมภาษณ์และมีแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์แลว้น า
ข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยวิธีล าดับขั้น (Analytic Hierarchy- Process) ผล
การศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือกซพัพลายเออร์ดา้นวตัถุดิบอาหารญ่ีปุ่น มีทั้งหมด 5 ปัจจยั 
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ไดแ้ก่ ราคา คุณภาพวตัถุดิบ ปริมาณการสั่งซ้ือขั้นต ่า การส่งมอบ และการบริการ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีล าดบั
ความส าคญักบัการคดัเลือกซพัพลายเออร์ทางดา้นวตัถุดิบอาหารญ่ีปุ่น อนัดบั1 คือ ปัจจยัดา้นราคา 
ร้อยละ 41.48 อนัดบั 2 คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพวตัถุดิบ ร้อยละ 22.07 2) บริษทัซพัพลอยเออร์ท่ีมีค่า
ร้อยละของน ้ าหนกัความส าคญัผลรวมดีท่ีสุด ไดแ้ก่ บริษทัซพัพลายเออร์E ร้อยละ 24.07รองลงมา
คือ บริษทัซพัพลายเออร์ C ร้อยละ 23.19 ซ่ึงสรุปไดว้า่บริษทัซพัพลายเออร์E มีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุดท่ีจะไดรั้บการคดัเลือก 

วรรัตน์ ร้ิวพิทกัษ์ (2556) เสนอแนวทางการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัจ  าหน่ายเคมีภณัฑ์ส่ิงทอ
จากประเทศแถบเอเชีย กรณีศึกษา บริษทั วีวี จ  ากดั ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมี
ความส าคญัมากท่ีสุดและน าปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดมาวิเคราะห์ตดัสินใจเลือกผูจ้  าหน่าย
เคมีภณัฑ์ส่ิงทอประเทศแถบเอเชียท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดเพียงรายเดียว ในการศึกษาน้ีจึงน า
กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic- Hierarchy Process) มาประยุกตเ์พื่อช่วยค านวณและ
วิเคราะห์แกไ้ขปัญหาขา้งตน้ โดยก าหนดปัจจยัหลกัคือ ราคา คุณภาพสินคา้ ความรับผิดชอบ ความ
น่าเช่ือถือ และภาษีน าเขา้ และ5ทางเลือกคือ จีน ไตห้วนั เกาหลี อินเดีย และอินโดนีเซีย  
จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุดคือราคา 31.8% และผูจ้ดัจ  าหน่ายเคมีภณัฑ์ส่ิงทอ
จากประเทศแถบเอเชียท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเพียงรายเดียวคือประเทศเกาหลี 

องักูร วรีสกุล (2557) ปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือ โดยใชว้ธีิ AHP กรณีศึกษา บริษทัผลิต
งานหล่อโลหะรูปพรรณ ลดปัญหาของกระบวนการสั่งซ้ือท่ีไม่มีคุณภาพจะส่งผลให้กิจการเสีย
โอกาสในการขายสินคา้และให้บริการลูกคา้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด
ส่งผลใหก้ารผลิตสินคา้และการส่งมอบใหลู้กคา้ล่าชา้ส่งกวา่ก าหนดเม่ือวิเคราะห์สาเหตุจะพบไดว้า่
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเกิดจากซพัพลายเออร์และความล่าชา้ในขั้นตอนการอนุมติัใบสั่งซ้ือท าให้ฝ่ายจดัซ้ือ
ตอ้งมีการหาซพัพลายเออร์เจา้ใหม่เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบทาให้เกิดการเสียเวลาในขั้นตอนน้ีข้ึน
ท าใหก้ระทบกบัขั้นตอนของการอนุมติัใบสั่งซ้ือและเพื่อใหเ้ป็นแนวทางท่ีจะตอบวตัถุประสงคข์อง
การท าการศึกษาคน้ควา้อิสระจึงน าแนวคิด 2 วิธีมาใชไ้ดแ้ก่ 1. การใชร้ะบบ AHP เขา้มาช่วยในการ
ช่วยตดัสินใจคดัเลือกซัพพลายเออร์  2. หาแนวทางวิเคราะห์กระบวนการจดัซ้ือโดยใช้ระบบลีน 
(Lean Procurement) ซ่ึงการใช้ระบบ AHP เป็นการน ามาประยุกต์เพื่อใช้ในการค านวณและหาค่า
ความส าคญัของปัจจยัและซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมกบับริษทักรณีศึกษาโดยก าหนดปัจจยัหลกัท่ีมี
ผลต่อการคดัเลือกซพัพลายเออร์ดงัน้ีการสั่งซ้ือขั้นต ่าคุณภาพระยะเวลาจดัส่งราคาและสินเช่ือหลงั
จากนั้นจึงมาหาค่าความส าคญัของปัจจยัและเปรียบเทียบกบัซพัพลายเออร์เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ 

รัฐรุจน์ ฐิติชาติธนวงศ์ (2557) จดัล าดบัปัจจยัความส าคญัในการคดัเลือกเคร่ืองจกัรกล
โดยใชก้ระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel กรณีศึกษาโรงงานผลิต
เคร่ืองประดับมีวตัถุประสงค์เพื่อจัดล าดับปัจจัยส าคัญในการคัดเลือกเคร่ืองจักร กรณีศึกษา
โรงงานผลิตเคร่ืองประดบั เพื่อการตดัสินใจเลือกเคร่ืองจกัรยา้ยไปติดตั้งท่ีโรงงานแห่งใหม่ทั้งส้ิน 7
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กลุ่ม ไดแ้ก่ เคร่ืองอดัโมลด ์เตาหลอม เคร่ืองเหวีย่งหนีศูนย ์เคร่ืองเขยา่ขดัผวิ เคร่ืองขดั เคร่ืองอุลตรา
โซนิค และเคร่ืองเช่ือมเลเซอร์ ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัประกอบดว้ยการเก็บรวบรวมความ
คิดเห็นของผูบ้ริหาร โดยใชแ้บบสอบถามตามหลกัการของเทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น โดยมี 
3 ปัจจยัหลัก ได้แก่ คุณภาพ เวลา และต้นทุน ปัจจยัรอง 8 ปัจจยั ได้แก่ ประสิทธิภาพการผลิต 
ปริมาณของเสีย จ านวนคร้ังการซ่อม อายุการใชง้านเคร่ืองจกัร ระยะเวลาการเคล่ือนยา้ยและติดตั้ง 
มูลค่าเคร่ืองจกัร ค่าซ่อมบ ารุง และค่าใช้จ่ายการเคล่ือนยา้ยและติดตั้งจากนั้นวิเคราะห์ค่าน ้ าหนัก
ความส าคญัแต่ละปัจจยั และก าหนดค่าระดบัคะแนนของแต่ละกลุ่มเคร่ืองจกัรเพื่อน ามาตดัสินใจ
เลือกกลุ่มเคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าปัจจยัหลกัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือเคร่ืองจกัรเรียงล าดับจากคุณภาพ(0.7722) ตามด้วยเวลา(0.1268) และต้นทุน(0.1009) 
ส าหรับปัจจยัรองเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหาน้อยสามอนัดบัแรกไดแ้ก่ปริมาณของเสีย
(0.3714) ประสิทธิภาพ(0.3520) และอายุเคร่ืองจกัร(0.1039)เม่ือน าค่าน ้ าหนักความส าคญัแต่ละ
ปัจจยัมาพิจารณาร่วมกับค่าระดับคะแนนแต่ละกลุ่มเคร่ืองจกัร ท าให้ทราบว่ากลุ่มเคร่ืองเช่ือม
เลเซอร์ควรถูกเลือกพิจารณาเป็นอนัดบัแรกในการยา้ยไปติดตั้งท่ีโรงงานใหม่ตามดว้ยกลุ่มเคร่ืองอุล
ตราโซนิคและกลุ่มเคร่ืองอดัโมลด ์จากผลการศึกษาคร้ังน้ีท าให้องคก์รมีเคร่ืองมือช่วยสนบัสนุนใน
การตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ  

ญานิกา ทวีพงศ์ศักด์ิ (2558) สร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับคัดเลือกผู ้
ให้บริการโลจิสติกส์ กรณีศึกษา ธุรกิจผลิตรองเทา้ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาตวั
แบบการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้นเพื่อใหไ้ดเ้กณฑแ์ละค่าน ้าหนกัของเกณฑท่ี์ใชป้ระเมินผูใ้หบ้ริการโล
จิสติกส์ 2. ศึกษาตวัแบบการวิเคราะห์เชิงโอบลอ้มขอ้มูล โดยใชค้ะแนนการประเมินตามเกณฑ์และ
ค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์จากตวัแบบการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น ร่วมกบัปัจจยัเชิงปริมาณอ่ืนๆ เพื่อหา
ประสิทธิภาพของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ 3. สร้างระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับคดัเลือกผู ้
ใหบ้ริการโลจิสติกส์ ซ่ึงการวจิยัคร้ังน้ีใชก้ระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) เพื่อใหไ้ดเ้กณฑ์
และค่าน ้ าหนักของเกณฑ์ จากนั้นจึงใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล (DEA) )ประเมิน
ประสิทธิภาพของผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ โดยมีปัจจยัน าเข้าเป็นราคาเฉล่ียต่อหน่วย และปัจจยั
ผลผลิต คือ คะแนนการประเมินตามเกณฑ์และค่าน ้ าหนกัของเกณฑ์จากตวัแบบการวิเคราะห์เชิง
ล าดบัชั้น ประกอบดว้ย การตรงต่อเวลา ระยะเวลาในการส่งมอบ ความถ่ีในการส่งมอบ การส่งมอบ
เร่งด่วนและการตรวจสอบสถานะ ซ่ึงมีค่าน ้ าหนักเป็น 0.337, 0.134, 0.229, 0.216 และ 0.084 
ตามล าดบั ผลการประเมินดว้ยวิธีการวิเคราะห์เชิงโอบลอ้มขอ้มูลพบวา่ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์รายท่ี 
1 มีค่าประสิทธิภาพเป็น 1 ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์รายท่ี 2 มีค่าประสิทธิภาพเป็น 0.598 ผูใ้ห้บริการ                                
โลจิสติกส์รายท่ี 3 มีค่าประสิทธิภาพเป็น 0.088 และผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์รายท่ี 4 มีค่าประสิทธิภาพ
เป็น 0.071 ดงันั้น ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพจึงมีเพียง 3 ราย คือ ผูใ้ห้บริการโลจิสติ
กส์รายท่ี 1 ส่วนผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์อีก 3 ราย ไม่ถือวา่มีประสิทธิภาพ 
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กญัญก์ณิษฐ์ และ บุษบา (2558) ศึกษาปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการจดัการกรีนซพัพลายเชน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการจดัการกรีนซพัพลายเชน ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย ท่ีเขา้ร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว โดยใชว้ธีิการวเิคราะห์น ้าหนกัความส าคญัตาม
หลกัการของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process, AHP) เพื่อจดัล าดบั
ความส าคัญของปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อการจัดการกรีนซัพพลายเชน โดยท าการเก็บข้อมูลจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากในการริเร่ิมการจดัการกรีนซพัพลายเชน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ไดแ้ก่ กฎระเบียบของ
รัฐบาลและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (0.269) การสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดับสูง (0.125) คู่แข่งขนั 
(0.105) กลยทุธ์ขององคก์รธุรกิจ (0.096) และการลดตน้ทุน (0.095) ตามล าดบั 

ศศิมาพนัธ์ และ กิตินนัธ์ ประยกุตใ์ชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์เพื่อตดัสินใจเลือก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษา บริษทั คอนเนลส์ เอ็นจิเนียร่ิง(ประเทศไทย) จ ากดั มี
วตัถุประสงคเ์พื่อหาระบบสารสนเทศท่ีมีความเหมาะสมกบัการใชง้านของบริษทัมากท่ีสุด และใช้
ประกอบการตดัสินใจติดตั้งระบบสารสนเทศภายในบริษทัของผูบ้ริหาร โดยการน าปัจจยัและ
ทางเลือกมาพฒันาเป็นรูปแบบโครงสร้างล าดบัขั้นเพื่อให้เลือกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสม แล้วท าการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้คะแนนจากฝ่ายบริหารท่ีเ ก่ียวข้อง และ
แบบสอบถามผูบ้ริหารทั้ง 5 ท่าน ท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีเกณฑ์การเลือกระหว่าง EDI และ ROSETTA 
NET โดยผูบ้ริหารให้ความส าคญักบัปัจจยัคุณภาพเป็นอนัดบัแรก ค่าใช้จ่ายเป็นอนัดบัสอง ความ
รวดเร็วเป็นอนัดับสาม ความน่าเช่ือถือเป็นอันดับส่ี เกณฑ์การให้คะแนนแตกต่างกันออกไป
เรียงล าดบัมากไปนอ้ยจากผลการค านวณพบวา่ ภายใตเ้กณฑ์การตดัสินใจ เร่ืองคุณภาพของสินคา้ 
EDI มาเป็นอนัดบัหน่ึง (47%) ROSETTA NET มาเป็นอนัดบัสอง (42%) EDI มีความน่าสนใจมาก
ท่ีสุด ตามดว้ย ROSETTANET ดงันั้นทางบริษทัจึงมีเหตุผลสนบัสนุนเพียงพอท่ีจะเลือก EDI ใน
การติดตั้งระบบ 

นีลวสัน์ ดิษฐสวรรค ์และ วนัเพญ็ ผลิศร (2559) พฒันาระบบค านวณและประเมินผลเพื่อ
สนับสนุนการตดัสินใจพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี 
กรณีศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์
สุพรรณบุรี มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการใช้ฟัซซีลอจิกโดยใช้ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี                  
2. เพื่อพฒันาระบบค านวณและประเมินผลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจพิจารณาผลการเรียนของ
นกัศึกษาโดยใชท้ฤษฎีเชิงวเิคราะห์แบบฟัซซีกรณีศึกษาสาขาวชิาวิศวกรรคอมพิวเตอร์มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ
ค านวณและประเมินผลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจพิจารณาผลการเรียนของนกัศึกษา ซ่ึงเป็นการ
ประยกุตใ์ชอ้ลักอริทึมมาช่วยในการสนบัสนุนการตดัสินใจในการค านวณและประเมินผลการเรียน
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ของนักศึกษาโดยใช้ทฤษฎีเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีในการประเมินผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน 
สามารถสรุปรายละเอียดของระบบค านวณและประเมินผลฯไดด้งัน้ีดา้นการจดัเก็บขอ้มูลไดส้ร้าง
และออกแบบฐานขอ้มูลส าหรับการจดัเก็บขอ้มูลพื้นฐานต่างๆเช่นขอ้มูลนกัศึกษาขอ้มูลรายวิชา
ขอ้มูลสาขาวิชาขอ้มูลคณะและขอ้มูลผลการค านวณคะแนนและผลการเรียนรายวิชาต่างๆเป็นตน้
ดา้นการใชง้านระบบต่างๆแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือส่วนของการจดัการขอ้มูลสามารถท าการเพิ่มลบ
แกไ้ขแสดงรายละเอียดของขอ้มูลของนกัศึกษาขอ้มูลรายวิชาต่างๆและขอ้มูลคะแนนของรายวิชา
ต่างๆได้ ส่วนของการค านวณผลการการเรียนสามารถค านวณผลการเรียนของนักศึกษาโดยน า
ผลรวมของคะแนนในแต่ละรายวิชามาตดัเกรดตามระดบัเกณฑ์ท่ีก าหนดและน าค่าน ้ าหนักของ
เกรดกับหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆไปค านวณเพื่อหาคะแนนเฉล่ียประจ าภาคเรียน(GPA) และ
คะแนนเฉล่ียสะสม (CGPA) ของแต่ละภาคการศึกษาและภาคการศึกษาทั้งหมดได้ส่วนของการ
ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียนเพื่อซ่ึงผลจากการใช้ทฤษฎีเบยม์าช่วยในการ
สนับสนุนการตัดสินใจมีความถูกต้องของข้อมูลคิดเป็นร้อยละ  86 ของการค านวณและการ
ประเมินผลการเรียนของนกัศึกษาผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบ
ค านวณและประเมินผลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจพิจารณาผลการเรียนของนกัศึกษาโดยใชท้ฤษฎี
เชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี กรณีศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิศูนยสุ์พรรณบุรีพบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดบัดีเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดบัดีเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าส่วนใหญ่คุณภาพอยู่ในระดบัดีมีเพียง
บางขอ้อยูใ่นคุณภาพ ระดบัดีมาก  


