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บทที ่3 

วธิีการด าเนินการวจิัย 

การวจิยัเร่ือง การตดัสินใจการคดัเลือกซพัพลายเออร์ดว้ยเทคนิควธีิการวเิคราะห์เชิงล าดบั
ชั้น กรณีศึกษา ร้านรักษณียน์วดไทยและสปา ผูว้ิจยัไดก้  าหนดรายละเอียดของการด าเนินการศึกษา
ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 3.1 รูปแบบการวจิยั 
 3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.6 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

  3.6.1 เทคนิคการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process) 
  3.6.2 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support Systems) 

รูปแบบการวจัิย 

 การตดัสินใจการคดัเลือกซพัพลายเออร์ดว้ยเทคนิควธีิการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น กรณีศึกษา 
ร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research Method) เก็บรวมรวม
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานวจัิย 

 การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดรายละเอียดขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั สามารถแบ่ง
ออกไดย้อ่ยๆไดด้งัน้ี  

 



40 
 

 

ตารางที ่13 ขั้นตอนในการด าเนินงานวจิยั 

 

 

 

 

ขั้นตอนในการด าเนินการวจัิยหลกั ขั้นตอนในการด าเนินการวจัิยย่อย 
1. วเิคราะห์ปัญหาและตั้งวตัถุประสงคก์าร
วจิยั 

รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาการ
ด าเนินงานของร้านกรณีศึกษา ร้านรักษณียน์วด
ไทยและสปา เพี่อน ามาวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

2. ศึกษาแนวทางและก าหนดขอบเขตการวจิยั ศึกษาแนวทางแกไ้ขในเบ้ืองตน้ และก าหนด
วตัถุประสงค ์ขอบเขตการวจิยั และประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ 

3. ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
- แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัซพัพลายเชน

บริการ  
- แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการคดัเลือกซพั

พลายเออร์  
- แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือก

ซพัพลาย 
- เทคนิควธีิการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น 
- ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

4. วเิคราะห์หาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เคร่ืองมือการวจิยัท่ีใชใ้นเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
วเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัต่อไปน้ี 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก (เก็บรวบรวมขอ้มูล) 
- เทคนิคการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (วเิคราะห์
ขอ้มูล) 
- ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (วเิคราะห์ขอ้มูล) 

5. สัมภาษณ์และรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาวเิคราะห์หาค่า
ความส าคญัของแต่ละปัจจยั 



41 
 

 

ขั้นตอนในการด าเนินการวจัิยหลกั ขั้นตอนในการด าเนินการวจัิยย่อย 
6. น าขอ้มูลมาวเิคราะห์ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาวเิคราะห์

ดว้ยเทคนิควธีิการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น 
(Analytic Hierarchy Process) โดยการน าค่าท่ีได้
จากแบบสอบถามใส่ลงในตารางเมตริกซ์เพื่อหา
ล าดบัความส าคญัเชิงเปรียบเทียบของเกณฑต่์างๆ 
โดยท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ และวเิคราะห์หา
ความส าคญัของซพัพลายเออร์แต่ละราย เพื่อให้
ไดซ้พัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

7. พฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 

 

 

พฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel โดยการผกูสูตร
ค านวณซ่อนไว ้โดยขอ้มูลซพัพลายเออร์ทั้งหมด
จะถูกบนัทึกลงในระบบ ซ่ึงระบบจะสามารถ
ประมวลผลวเิคราะห์หาซพัพลายเออร์ท่ีมีความ
เหมาะสมท่ีสุดไดจ้ากการวเิคราะห์ฐานขอ้มูล
ซพัพลายเออร์เก่าท่ีมีอยูใ่นระบบ DSS 

8. ตรวจสอบระบบ การทดลองใชร้ะบบสนบัสนุนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร โดยการน าขอ้มูลซพัพลายเออร์ราย
ใหม่มาใส่ลงในระบบ เพื่อใหร้ะบบช่วย
ประมวลผลการเปรียบเทียบซพัพลายเออร์
ระหวา่งรายเก่ากบัรายใหม่ และสรุปผลการ
คดัเลือกซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

9. สรุปและรายงานผล 

 

สรุปผลท่ีไดจ้ากการศึกษาปัจจยัท่ีใชใ้นการ
คดัเลือกซพัพลายเออร์ ของร้านรักษณียน์วดไทย
และสปา โดยการใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์เชิง
ล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process) และ
รายงานผลการพฒันาระบบ DSS ท่ีใชเ้ป็น
ฐานขอ้มูลในการคดัเลือกซพัพลายเออร์รายใหม่
ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของกิจการ 

  

 



42 
 

 

การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

 ในการวิจยัคร้ังน้ีมีการส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเจา้ของกิจการร้านรักษณียน์วด
ไทยและสปา ผูว้ิจยัใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั ซ่ึงมีวตัถุประสงค์คือ เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ของร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา โดยการ
สัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ประวติัโดยยอ่ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัญหาท่ีพบของร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 
ส่วนท่ี 3 ค  าถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือกซพัพลายเออร์ของ                              

ร้านกรณีศึกษา 
ส่วนท่ี 4 การเปรียบเทียบเพื่อวเิคราะห์หาค่าล าดบัความส าคญัของปัจจยั 
ส่วนท่ี 5 การเปรียบเทียบเพื่อวเิคราะห์หาค่าล าดบัความส าคญัของทางเลือกตามปัจจยัแต่

ละดา้น                          
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวจิยัคร้ังน้ีใชแ้หล่งขอ้มูลปฐมภูมิและแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิดงัน้ี 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นรวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจา้ของกิจการ

ร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการค้นควา้หนังสือ วารสาร 

ส่ิงพิมพ ์และเอกสารตีพิมพเ์ผยแพร่ของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 เทคนิคการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) 
ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้กลุ่มตวัอย่างในการให้ค่าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัท่ีใช้ในการ

คดัเลือกซพัพลายเออร์ร้านรักษณียน์วดไทยและสปา เป็นวิธีการตดัสินใจแบบหลายเกณฑ์ (Multi-
Criteria Decision- Making Method) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้มาจาก
เจา้ของกิจการมาวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น ดงัน้ี 
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ตารางที ่14   ระดบัความเขม้ขน้ของความส าคญั (Standard Preference Table)                       
ท่ีมา: The Analytic Hierarchical Process (Saaty,1980)  

 

             Goal 

  

 

              Criteria 

     

 

              
Alternative 

ภาพประกอบที ่12 แผนภูมิการจดัล าดบัชั้นในการวิเคราะห์ (Structuring the Hierarchy) 

 

 

 

 

 

 

ระดับความเข้มข้นของความส าคัญ ความหมาย 
1 ส าคญัเท่ากนั 

3,1/3 ส าคญักวา่เล็กนอ้ย,ส าคญันอ้ยกวา่เล็กนอ้ย 
5,1/5 ส าคญักวา่ปานกลาง,ส าคญันอ้ยกวา่เล็กนอ้ย 
7,1/7 ส าคญักวา่มาก,ส าคญันอ้ยกวา่มาก 
9,1/6 ส าคญักวา่มากท่ีสุด,ส าคญันอ้ยท่ีสุด 

2,4,6,8 1/2,1/4,1/6,1/8 ค่ากลาง 

ราคา คุณภาพ ความน่าเช่ือถือ การส่งมอบ การบริการ 

ซพัพลายเออร์1 ซพัพลายเออร์3 ซพัพลายเออร์4 ซพัพลายเออร์2 

ซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดของร้านรักษณียน์วดไทย

และสปา 
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ภาพประกอบที ่13 สรุปขั้นตอนการวิเคราะห์ดว้ยเทคนิควิธีการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น 

 

 

- พิจารณาองคป์ระกอบของปัญหา กรณีศึกษา ร้านรักษณียน์วดไทย
และสปา 

ปัญหา งานจดัซ้ือ มีหลายปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณา การตดัสินใจยงัอาศยั
เพียงแค่ความรู้สึกของเจา้ของกิจการ                                                          
  

จดัองคป์ระกอบแผนภูมิล าดบัชั้น เป้าหมาย = ซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ปัจจยั = ราคา คุณภาพ ความน่าเช่ือถือ การส่งมอบ และการบริการ 4 ทางเลือก  

เปรียบเทียบองคป์ระกอบต่างๆ ก าหนดค่าของการเปรียบเทียบออกมาในรูปตวัเลข 

 สังเคราะห์ตวัเลขจากการเปรียบเทียบใหไ้ดล้ าดบัความส าคญัปัจจยัและทางเลือก 

ทดสอบวา่การวินิจฉยันั้นมีความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล  

น าล าดบัความส าคญัท่ีผา่นการทดสอบความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลมาสนบัสนุน

การตดัสินใจ 

บนัทึกกระบวนการและผลการตดัสินใจไวช่้วยการตดัสินใจคร้ังต่อไป 
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3.5.2 วเิคราะห์ดว้ยระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพประกอบที ่14 DSS Flow Chart 

ช่องการคน้หาซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

เลือกประเภทสินคา้ เลือกซพัพลายเออร์ เลือกปัจจยั 

ซพัพลายเออร์

ที่มีอยู ่

ช่องบนัทกึ

ข้อมลู                     

ซพัพลายเออร์

รายใหม ่

ผู้ใช้ระบปัุจจยัที่

ต้องการค้นหา 

ผู้ใช้ระบปุระเภท

สนิค้าที่ต้องการ

ค้นหา 

อนญุาตให้เลอืก

จากช่องรายช่ือ

ปัจจยัที่บนัทกึใน

ระบบ 

ไมน่ าเข้ามา

พิจารณา 

No Yes 

อนญุาตให้เลอืก

จากช่องรายการ

สนิค้าสนิค้า

สนิค้า 

Yes 

ไมน่ าเข้ามา

พิจารณา 

No 

 

แสดงช่ือ

รายการ

สนิค้าที่

ผู้ใช้

ต้องการ

ค้นหา 

ผู้ใช้ระบช่ืุอ                                   

ซพัพลายเออร์ราย

ใหมแ่ละราคา 
ค านวณจากคา่น า้หนกัความส าคญัของแตล่ะปัจจยั

เปรียบเทียบกนัระหวา่งซพัพลายเออร์ 4 รายและรายใหม่ 

EOF 
No 

Yes 

แสดงผลซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

Input Input 

Output 

Finish 
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การวิเคราะห์ด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 

มีขั้นตอนการเตรียมขอ้มูลส าหรับใชใ้นการคน้หาซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 
1.1 น าปัจจยัดา้นมาเรียงตามช่ือของปัจจยัก่อน 
1.2 เตรียมขอ้มูลซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดจากแต่ละปัจจยัโดยยดึตามซพัพลายเออร์

ท่ีมีน ้าหนกัในปัจจยันั้นสูงท่ีสุด โดยใชสู้ตร 
=INDEX($U$3:$X$,MATCH(MAX($U4:$X4),$U4:$X4,0))ซ่ึงใชใ้นการคา้หาช่ือ 
ซพัพลายเออร์ท่ีมีค่าน ้าหนกัมากท่ีสุดของปัจจยันั้นโดยรายละเอียดสูตรมีดงัน้ี 
ค าสั่ง INDEX ใชใ้นการส่งค่าหรือการอา้งอิงของเซลล ์
ค าสั่ง MATCH ใชใ้นการส่งค่าต าแหน่งของรายการท่ีตรงกบัท่ีจะระบุกลบัมา 
ค าสั่ง MAXใชใ้นการคน้หาค่าท่ีมากท่ีสุด 

 

 

ภาพประกอบที ่15 การเตรียมขอ้มูลในการพฒันาระบบ DSS 

1.3 เตรียมค่าน ้ าหนกัท่ีมากท่ีสุดของแต่ละปัจจยัโดยจะตรงกบัซัพพลายเออร์ท่ีเตรียมไว้
ในขอ้ 1.2 โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
=MAX(U4:X4) ใชใ้นการคน้หาค่าน ้าหนกัท่ีมากท่ีสุด 



47 
 

 

 

ภาพประกอบที ่16 การเตรียมขอ้มูลค่าน ้าหนกัแต่ละปัจจยัของซพัพลายเออร์ 

ขั้นตอนท่ี 2 เตรียมขอ้มูลสินคา้ของแต่ละซพัพลายเออร์ โดยเรียงตามช่ือของสินคา้ 

       

ภาพประกอบที ่17 การเตรียมขอ้มูลสินคา้ 
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ขั้นตอนการเตรียมโปรแกรมคน้หาซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
ขั้นตอนท่ี 1 ออกแบบหนา้ต่างการคน้หา โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
1.1 ส่วนส าหรับเลือกช่ือสินคา้ และ เลือกปัจจยัท่ีจะน ามาพิจารณา 
1.2 ส่วนในการแสดงซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมกบัราคาของซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสม 

 

   

ภาพประกอบที ่18 หนา้ต่างคน้หาซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 2 ท  าการสร้างรายช่ือสินคา้ จาก รายการสินคา้ท่ีมีอยู ่โดยจะสร้างจากเคร่ืองมือ 
"การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล" 

   

ภาพประกอบที ่19 การสร้างช่ือสินคา้ในหนา้ต่างการคน้หา 

โดยในช่อง"อนุญาตให้" ให้เลือกเป็นรายการและ ช่อง "แหล่งขอ้มูล" ให้เลือกเป็นช่วง
ของช่ือสินคา้ท่ีมีอยู ่
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ขั้นตอนท่ี 3 ท  าการสร้างรายช่ือปัจจยัดา้นต่างๆจากรายการปัจจยัท่ีมีอยู ่โดยใชเ้คร่ืองมือ
เหมือนขั้นตอนท่ี 2 

 
 
 

ภาพประกอบที ่20 การสร้างตวัเลือกปัจจยั 

ขั้นตอนท่ี 4 ออกแบบหนา้ต่างส าหรับกรอกขอ้มูลซพัพลายเออร์รายใหม่ท่ีจะน ามา

เปรียบเทียบกบัขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ โดยในช่องช่ือสินคา้จะยึดจากช่องคน้หาในหนา้ต่างแรก 
 

 

ภาพประกอบที ่21 การสร้างหนา้ต่างกรอกขอ้มูลซพัพลายเออร์รายใหม่ท่ีจะน ามาเปรียบเทียบ 

ขั้นตอนท่ี 5 ท าตารางแสดงราคาจากสินคา้แต่ละซพัพลายเออร์ท่ีเลือกในหนา้คน้หา 

เพื่อใหง่้ายต่อการเรียกไปแสดงในหนา้คน้หา 
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ภาพประกอบที ่22 ตารางแสดงราคาสินคา้แต่ละซพัพลายเออร์เพื่อเรียกไปแสดงหนา้คน้หา 

โดยในช่อง A1 จะอา้งอิงมาจากรายช่ือสินคา้ท่ีเลือกในหนา้คน้หาช่อง B2,B3,B4,B5 คือ
ราคาของสินคา้ในช่อง A1 โดยอิงตามช่ือบริษทัท่ีอยูข่า้งหนา้ โดยใชสู้ตรในการอา้งอิงดงัน้ี 
=IF(VLOOKUP(A1,ขอ้มูลสินคา้!A3:E24,5)=0,"",VLOOKUP(A1,ขอ้มูลสินคา้!A3:E24,5)) 

หากช่องราคาของสินคา้ท่ีไปคน้หาไม่วา่งเปล่าให้แสดงราคาของสินคา้ท่ีอยูใ่นคอลมัน์ท่ี
ตรงกบัช่ือซัพพลายเออร์ในช่อง A2:A5 โดยจะใช้ล าดบัของคอลมัน์เป็นตวัก าหนดโดยรายละเอียด
ค าสั่งมีดงัน้ี 

ค าสั่ง VLOOKUP คือค าสั่ง ท่ีใช้คน้หาค่าในคอลมัน์ซ้ายสุดของตาราง หากตรงกนักบัท่ี
คน้หาจะส่งค่าคอลมัน์ท่ีก าหนดกลบัมาให ้

ค าสั่ง IF คือค าสั่งท่ีจะตรวจสอบเง่ือนไขท่ีเราก าหนดว่าเป็นจริงหรือเท็จ โดยสามารถ
ก าหนดการกระท าไดว้า่ หากเป็นจริงใหแ้สดงผลอะไรและเทจ็แสดงผลอะไร 

ขั้นตอนท่ี 6 ท  าตารางเปรียบเทียบค่าน ้ าหนกัของปัจจยัท่ีใช้ในการคน้หา โดยเปรียบกบั                                     
ซพัพลายเออร์ท่ีเพิ่มในหนา้ต่างท่ี 2 

 

 
 

ภาพประกอบที ่23 การสร้างตารางเปรียบเทียบค่าน ้าหนกัของปัจจยัท่ีใชใ้นการคน้หา 

โดย ช่อง A2 จะอา้งอิงมาจากรายช่ือปัจจยัท่ีเลือกในหนา้คน้หา 
ช่อง B2 คือซพัพลายเออร์ภายในขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ละมีน ้าหนกัตรงกบัปัจจยัท่ีเลือกสูงท่ีสุด โดยใชสู้ตร
ในการอา้งอิงดงัน้ี 
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=VLOOKUP(A2,DSS!C4:Z8,23) โดยจะไปเลือกซพัพลายเออร์ท่ีมีน ้ าหนกัตรงกบัปัจจยั
ท่ีสูงท่ีสุด ท่ีเตรียมไวใ้นตอนเตรียมขอ้มูลแลว้ 

ช่อง  C2 คือค่าน ้ าหนักตรงกับปัจจยัท่ีเราเลือกสูงท่ีสุดโดยจะอิงตามซัพพลายเออร์ท่ี
คน้หามาไดใ้นช่อง B2 โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

=VLOOKUP(A2,DSS!C4:Z8,24) ท าการอ้างอิงคล้ายกับช่อง B2 แต่เลือกคอลัมน์ค่า
น ้าหนกัสูงท่ีสุดมาแสดง 

ช่อง D2 คือค่าน ้ าหนักของซัพพลายเออร์รายใหม่มีปัจจยัตรงกับท่ีเลือกในคน้หาน ามา
พิจารณา โดยหากไม่ไดก้รอกขอ้มูลซพัพลายเออร์รายใหม่ท่ีตอ้งการน ามาเปรียบเทียบไว ้ช่องน้ีจะ
ไม่ถูกน าไปค านวณในหนา้แสดงผล 

ขั้นตอนท่ี 7 ท  าการค านวณว่าซัพพลายเออร์ท่ีมีน ้ าหนักปัจจยัสูงท่ีสุดในขอ้มูลมีอยู่แล้ว 
หรือซพัพลายเออร์รายใหม่ท่ีเราตอ้งการน ามาเปรียบเทียบโดยจะแสดงซพัพลายเออร์ท่ีมีค่าน ้ าหนกั
ปัจจยัสูงท่ีสุด โดยจะยึดจาก ตารางเปรียบเทียบค่าน ้ าหนกัของปัจจยั ท่ีเตรียมไวใ้นขั้นตอนท่ี 6 โดย
ใชสู้ตรดงัน้ี 

=IF(ตารางเปรียบเทียบปัจจยัรายอ่ืน!D2>ตารางเปรียบเทียบปัจจยัรายอ่ืน!C2,คน้หาซัพ
พลายเออร์ท่ีเหมาะสม!O4,VLOOKUP(E6,DSS!C4:Y8,23)) 

โดยค าสั่งน้ีจะพิจารณาค่าน ้ าหนกัในตารางเปรียบเทียบค่าน ้ าหนกัของปัจจยัท่ีเตรียมไวใ้น
ขั้นตอนท่ี 6 หาก ค่าน ้ าหนกัปัจจยัของซพัพลายเออร์รายใหม่มากกวา่ จะแสดงช่ือซพัพลายเออร์ราย
ใหม่ห รือถ้าข้อมูลซัพพลายเออร์ท่ี เรา มีอยู่ มีค่ าน ้ าหนักปัจจัยมากกว่าจะแสดงช่ือข้อมูล                                 
ซพัพลายเออร์ท่ีมีอยูท่ี่มีน ้าหนกัปัจจยัสูงท่ีสุด 

ขั้นตอนท่ี 8 ท าการค านวณว่าซัพพลายเออร์ท่ีมีน ้ าหนักปัจจยัสูงท่ีสุดในขอ้มูลมีอยู่แล้ว 
หรือซพัพลายเออร์รายใหม่ท่ีตอ้งการน ามาเปรียบเทียบ โดยจะแสดงราคาสินคา้ของซพัพลายเออร์ท่ี
มีค่าน ้าหนกัปัจจยัสูงท่ีสุด โดยใชค้  าสั่ง 
=IF(ตารางเปรียบเทียบปัจจยัรายอ่ืน!D2>ตารางเปรียบเทียบปัจจยัรายอ่ืน!C2,คน้หาซัพพลายเออร์ท่ี
เหมาะสม!O8,VLOOKUP(E10,หนา้เลือกราคาจากช่ือซพัพายเออร์!A2:B5,2)) 
 โดยค าสั่งน้ีจะพิจารณาค่าน ้ าหนกัในตารางเปรียบเทียบค่าน ้ าหนกัของปัจจยั ท่ีเตรียมไวใ้น
ขั้นตอนท่ี 6 หาก ค่าน ้ าหนักปัจจยัของซัพพลายเออร์รายใหม่มากกว่า จะราคาสินคา้ของซัพพลาย
เออร์รายใหม่ หรือถา้ขอ้มูลซพัพลายเออร์ท่ีมีอยูมี่ค่าน ้าหนกัปัจจยัมากกวา่ จะแสดงราคาสินคา้ขอ้มูล 
ซพัพลายเออร์ท่ีมีอยูท่ี่มีน ้าหนกัปัจจยัสูงท่ีสุด ซ่ึงจะอา้งอิงจากสินคา้ท่ีเลือกไวใ้นหนา้คนหา 
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ขั้นตอนท่ี 9 ทดสอบโปรแกรมท่ีสร้างข้ึน 

 

 
 

ภาพประกอบที ่24 การทดสอบระบบคร้ังท่ี 1 
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ภาพประกอบที ่25  การทดสอบระบบคร้ังท่ี 2 


