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บทคัดย่อ 

การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือกซพัพลายเออร์ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดของร้านรักษณียน์วดไทยและสปาและเพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจการคดัเลือก
ซพัพลายเออร์ของร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 

การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ีรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจา้ของกิจการร้านรักษณีย์
นวดไทยและสปาและน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาค่าน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัและทางเลือกโดยใช้
เทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) และน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้มา
พฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System: DSS) ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel ใน
การสร้างฐานขอ้มูลซพัพลายเออร์ในการวเิคราะห์หาซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมของกิจการ 

ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส าคญัท่ีใชใ้นการคดัเลือกซพัพลายเออร์ของร้านรักษณียน์วดไทยและ  
สปามีทั้งหมด 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ราคา คุณภาพ ความน่าเช่ือถือ การส่งมอบ และการบริการ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลใน
การคดัเลือกซัพพลายเออร์ เรียงล าดบั ไดด้งัน้ี ดา้นราคา ร้อยละ0.49 ดา้นคุณภาพ ร้อยละ 0.24 และดา้น
ความน่าเช่ือถือร้อยละ 0.18 เม่ือน าค่าน ้ าหนักความส าคัญของแต่ละปัจจยัมาวิเคราะห์หาทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุดพบวา่ซพัพลายเออร์3 ร้อยละ 0.39 รองลงมาคือ ซพัพลายเออร์1 ร้อยละ 0.25 และซพัพลาย
เออร์2 ร้อยละ 0.21 ดงันั้นซัพพลายเออร์3 จึงไดรั้บการพิจารณาให้เป็นซัพพลายเออร์ท่ีมีความเหมาะสม
ท่ีสุดเม่ือพิจารณาจากปัจจยัดา้นราคาและผลการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจการคดัเลือกซพัพลาย
เออร์ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel พบวา่สามารถใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและใชไ้ดจ้ริงในธุรกิจ ซ่ึงได้
ท าการทดสอบความถูกตอ้งของระบบโดยเจา้ของกิจการร้านรักษณียน์วดไทยและสปาด้วยการบนัทึก
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ขอ้มูลซัพพลายเออร์รายใหม่ลงในระบบและให้ระบบประมวลผลการคดัเลือกซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดของแต่ละผลิตภณัฑใ์นปัจจยัแต่ละดา้น  
                             
ค าส าคัญ: ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ, เทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น, การคดัเลือกซพัพลายเออร์, 
ธุรกิจนวดแผนไทยและสปา                                               

 
ABSTRACT 

The objectives of independent study are to analyze the factors affecting supplier selection and 
develop a decision support system for supplier selection: A case study of Raksanee Thai massage and spa. 
The method of research is using questionnaire and in-depth interview as the sample, were collected and 
analyzed by Analytic Hierarchy Process (AHP)and decision support system (DSS) with Microsoft Excel  

The results showed that the factors for selection are five factors: price, quality, reliability, 
delivery  and service, which factors are priorities that the first is the price as per 0.49% and the second is 
quality as per 0.24% and the third is reliability as per 0.18%. The most of percentage of the total weight 
for each supplier is supplier 3 has 0.39% , supplier 1 has 0.25%  and supplier 2 has 0.21% that mean 
supplier 3 is the most appropriate to be selected  and  the output of a computerized decision support system 
showed that the system be implemented in a real business.  The accuracy of the decision support system 
was tested by Raksanee Thai Massage and Spa owner.        
         

Key Words: Decision Support System, Analytic Hierarchy Process, Supplier selection, Thai massage and 
spa 

 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันธุรกิจนวดแผนไทยและสปามีแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเป็นไปในทิศทางท่ีดี                          
จากรายงานงบการเงินของกรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยพ์บวา่ขนาดมูลค่าตลาดของธุรกิจ สปา
และนวดแผนไทยนั้นมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนโดยในปี 2556 มีมูลค่าตลาดเท่ากบั 3,469 ลา้นบาท เทียบกบัปี 
2555 ซ่ึงมีมูลค่าตลาดเท่ากบั 3,117 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.27 (วารสารเกษมบณัฑิตปีท่ี 17 ฉบบัท่ี 
2, 2559) และเน่ืองจากขณะน้ีประเทศไทยไดเ้ร่ิมกา้วเขา้สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัทาง
ธุรกิจท่ีค่อนขา้งรุนแรง ธุรกิจสมยัใหม่ถูกขบัเคล่ือนดว้ย เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม 
ท าให้ธุรกิจนวดแผนไทยและสปาซ่ึงเป็นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีจดัอยู่ในกลุ่มสาธารณสุข 
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สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทยน์ั้นจะตอ้งปรับตวัและน าเทคโนโลยีเขา้มาประยุกตใ์ชใ้นธุรกิจภาค
บริการให้มากข้ึน เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและน าไปสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทลัท่ีมีความมัง่คัง่ 
มัน่คง และย ัง่ยนื ตามวสิัยทศัน์ของรัฐบาล  

ร้านรักษณียน์วดไทยและสปาไดเ้ปิดให้บริการนวดแผนไทยและสปา โดยมีคอร์สให้ลูกคา้เลือก
หลากหลาย เช่น นวดแผนไทย นวดเทา้ สปาเทา้ นวดอโรม่า นวดน ้ านม ขดัผิว ประคบ และอบสมุนไพร  
ซ่ึงผลิตภณัฑท่ี์จะน ามาใหบ้ริการของทางร้านนั้นจะตอ้งผา่นการคดัสรรมาเป็นอยา่งดี ท าใหไ้ดผ้ลิตภณัฑ์ท่ี
มีคุณภาพและตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ จากการศึกษาพบว่าร้านรักษณียน์วดไทยและสปามี
ปัญหาด้านการบริหารงานจดัซ้ือของกิจการ เน่ืองจากการตดัสินใจคดัเลือกซัพพลายเออร์หรือคดัเลือก
ผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาให้บริการลูกค้านั้นมีหลายปัจจยัท่ีต้องพิจารณาในการคัดเลือก ซ่ึงในการตดัสินใจ
คดัเลือกแต่ละคร้ังยงัอาศยัเพียงแค่ความรู้สึกของเจา้ของกิจการอยู ่ยงัไม่มีการตดัสินใจท่ีเป็นระบบหรือมี
หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจ และจากการตดัสินใจท่ีไม่เป็นระบบของเจา้ของกิจการนั้นส่งผลให้เกิดปัญหา
ตน้ทุนกิจการท่ีสูง ปัญหาของคุณภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาให้บริการลูกคา้ และการขาดประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานของซพัพลายเออร์ในการส่งมอบสินคา้และการใหบ้ริการ  

จากท่ีมาและความส าคญัของปัญหาข้างต้นท่ีกล่าวมา ผูว้ิจยัจึงได้วิเคราะห์ปัจจยัท่ีใช้ในการ
คดัเลือกซพัพลายเออร์และพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจการคดัเลือกซพัพลายเออร์ของร้านรักษณีย์
นวดไทยและสปาเพื่อให้การบริหารงานจดัซ้ือของกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนโดยท าการวิเคราะห์
คดัเลือกซัพพลายเออร์โดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น AnalyticHierarchy Process (AHP) และ
พฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ Decision Support System (DSS) ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อ
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการช่วยวเิคราะห์หาซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 
 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษาวจัิย 

1. เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือกซพัพลายเออร์ของร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 
2. เพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการวเิคราะห์หา                     

ซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 
 

3.  ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจยัเร่ือง การตดัสินใจการคดัเลือกซัพพลายเออร์ดว้ยเทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น 
(AHP) กรณีศึกษา ร้านรักษณีย์นวดไทยและสปา ผูว้ิจยัได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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เทคนิควธีิการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process) 

วิ ธีกระบวนการตัด สินใจแบบวิ เคราะห์ล าดับชั้ น  (Analytic Hierarchy Process :  AHP)                   
ได้ถูกพัฒนาข้ึนในค.ศ.1970 โดย  Thomas L.  Saaty แห่งมหาวิทยาลัยเยลประเทศสหรัฐอเมริกา                                         
กนัตธ์มน สุขกระจ่าง กล่าววา่ วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัมากในการสร้างแบบจ าลองและเป็นทฤษฎีการวดั
ซ่ึงใหม้าตรวดัประเภทอตัราส่วนจากการเปรียบเทียบคู่ (Pairwise Comparison) มาตรวดัประเภทอตัราส่วน
น้ีใช้แสดงลาดบัความส าคญัของส่วนย่อยต่างๆในโครงสร้างล าดบัชั้น (Hierarchical Structure)โดย AHP 
เป็นวิธีหน่ึงในการแกปั้ญหาท่ีซบัซ้อนโดยท าให้ง่ายต่อความเขา้ใจเพราะเป็นการเลียนแบบวิธีคิดและการ
ใชเ้หตุผลของมนุษยใ์นการแยกปัญหาออกเป็นล าดบัชั้น (Vargas, 1990) 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System) 

ปีเตอร์ รักธรรม ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System: DSS) เป็นการรวมเอา
บุคลากร กระบวนการ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการตดัสินใจในการ
แกปั้ญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบับริษทัซ่ึงมีรูปแบบท่ีไม่แน่นอน นอกจากน้ี DSS ยงัช่วยในการสนบัสนุนการ
สร้างผลก าไร ลดค่าใชจ่้าย และสร้างสินคา้และบริการท่ีดีข้ึนไดด้ว้ยเช่นกนั     

คุณสมบติัของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ       

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจมีคุณสมบติัท่ีหลากหลายซ่ึงสามารถน าไปใชใ้ห้เป็นประโยชน์ต่อ
การสนบัสนุนในงานดา้นต่างๆ โดยสามารถยกตวัอยา่งคุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี                         
- ท าใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดร้วดเร็ว                            
- จดัการกบัขอ้มูลจ านวนมากจากแหล่งท่ีมาหลายๆแห่ง                       
- จดัท ารายงานและการน าเสนอท่ีมีความยดืหยุน่                        
- มีรูปแบบการท างานทั้งแบบตวัอกัษรและกราฟิก                          
- รองรับการวเิคราะห์แบบเจาะลึก                              
- ท าการวเิคราะห์ท่ีมีความซบัซอ้นและการใชซ้อฟตแ์วร์ขั้นสูงในการเปรียบเทียบขอ้มูล                      
- รองรับการท างานแบบ optimization, satisficting และ heuristic                                         
- สามารถจ าลองการวิเคราะห์ ซ่ึงท าให้เหมือนกบัการวิเคราะห์ในสถานการณ์จริงเพื่อตรวจหาความน่าจะ
เป็นและความไม่แน่นอนท่ีอาจเกิดข้ึน  ความสามารถของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ  ผูพ้ฒันาระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจพยายามสร้างมนัใหย้ืดหยุน่กวา่ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการแบบทัว่ไป เพื่อให้
สามารถช่วยผูบ้ริหารในการแก้ปัญหาท่ีมีรูปแบบท่ีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ DSS สามารถ
ช่วยเหลือดา้นการแกไ้ขปัญหาในหลายๆเฟส ความถ่ีในการตดัสินใจ และโครงสร้างของปัญหาท่ีมีรูปแบบ
แตกต่างกนั 
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ส่วนประกอบของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ       
หัวใจหลกัของ DSS คือฐานขอ้มูลและแบบจ าลอง (model base) ซ่ึง DSS โดยทัว่ไปจะประกอบไปด้วย 
user interface ท่ีเรียกว่า dialogue manager หรือตวัจดัการการโตต้อบ ซ่ึงช่วยให้ผูต้ดัสินใจสามารถเขา้ถึง
และควบคุม DSS และใชภ้าษาเชิงธุรกิจโดยทัว่ไปในการสั่ งการและโตต้อบกบัระบบได ้และยิง่ไปกวา่นั้น 
การใชง้านอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายต่างๆ ช่วยให ้DSS สามารถติดต่อเช่ือมโยงกบัระบบท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงอ่ืนๆ ไดร้วมไปถึงระบบองคก์รหรือระบบยอ่ท่ีมีฟังกช์นัการท างานเฉพาะฐานขอ้มูล  

ระบบจดัการฐานข้อมูลช่วยให้ผูบ้ริหารและผูต้ดัสินใจสามารถท าการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
เก่ียวกบั ขอ้มูลจ านวนมากของบริษทัในฐานขอ้มูล คลงัขอ้มูล และตลาดขอ้มูลได ้ระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจท่ีใช้ขอ้มูลเป็นหลกั (data-driven DSS) ดึงเอาขอ้มูลจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ของบริษทั โดยจะ
เก็บขอ้มูลในส่วนของสินคา้คงคลงั การขาย พนกังาน การผลิต การเงิน การบญัชี และอ่ืนๆ   

Data-driven DSS สามารถน าไปใชก้บัสถานการณ์ฉุกเฉินทางดา้นการแพทยไ์ดเ้พื่อการตดัสินใจ
ท่ีมีความรวดเร็วสูง การรักษาท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจเพื่อวดัความเป็นความตายของผูป่้วย โดยมีระบบจดัเก็บ
ขอ้มูลผูป่้วยท่ีอนุญาตให้ผูป่้วยกรอกขอ้มูลเก่ียวกบัสุขภาพของตนเองเขา้ไปในฐานขอ้มูลเช่น ยาท่ีใช ้การ
แพ ้ประวติัสุขภาพของครอบครัว เป็นตน้      

4. ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

การวิจัยน้ีมุ่งศึกษาปัจจัยท่ีมีผลในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ในธุรกิจนวดไทยและสปา 
กรณีศึกษาร้านรักษณียน์วดไทยและสปา โดยผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาถึงทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
ธุรกิจนวดแผนไทยและสปากบัแนวคิดในการคดัเลือกซพัพลายเออร์จากปัจจยัทางดา้นราคา ดา้นคุณภาพ
สินคา้ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการส่งมอบ และดา้นการบริการ รวมถึงศึกษาเทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิง
ล าดบัชั้น Analytic Hierarchy Process (AHP) และพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ Decision Support 
Systems (DSS) ในการคดัเลือกซพัพลายเออร์ ดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษาซพัพลาย
เออร์จ านวนทั้งส้ิน  4 ราย  
ขอบเขตดา้นระยะเวลา         

เดือนมกราคม  พ.ศ.  2560  –  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผูว้จิยัใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัเจา้ของกิจการร้านรักษณียน์วดไทย
และสปา โดยผูว้จิยัเป็นคนสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. เทคนิคการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP)      

ในการวิจยัคร้ังน้ีใช้เจา้ของกิจการร้านรักษณียน์วดไทยและสปาให้ค่าน ้ าหนักความส าคญัของ
ปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือกซพัพลายเออร์ร้านรักษณียน์วดไทยและสปา เป็นวิธีการตดัสินใจแบบหลายเกณฑ์ 
(Multi-Criteria Decision- Making Method) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีได้มาจาก
เจา้ของกิจการมาวเิคราะห์ดว้ยเทคนิคการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น   
2. วิเคราะห์ด้วยระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System) โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel   

5. ผลการศึกษา 

จากการส ารวจขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากเจา้ของกิจการร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 
ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีรายละเอียดดงัน้ี       

       ผลการวิเคราะห์คดัเลือกซัพพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดของร้านรักษณีย์นวดไทยและสปาจากการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิควิธีการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้ น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ด้วยโปรแกรม 
Microsoft Excel 

การวเิคราะห์ปัจจยัในการคดัเลือกซพัพลายเออร์ร้านรักษณียน์วดไทยและสปาจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกร่วมกบัแบบสอบถามจากเจา้ของกิจการร้านรักษณียน์วดไทยและสปา ท าให้ไดปั้จจยัท่ีใช้ในการ
คดัเลือกซพัพลายเออร์ของร้านรักษณียน์วดไทยและสปา 5 ปัจจยั ดงัน้ี   

1. ดา้นราคา           

2. ดา้นคุณภาพ           

3. ดา้นความน่าเช่ือถือ          

4. ดา้นการส่งมอบ          

5. ดา้นการบริการ          

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีใช้ในการคดัเลือกซัพพลายเออร์ กรณีศึกษา ร้านรักษณียน์วดไทยและ      
สปาโดยใชเ้ทคนิควธีิการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process)     
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ตารางที ่14 แสดงค่าน ้าหนกัและล าดบัความส าคญัของปัจจยั    

ปัจจยั ค่าน ้าหนกั ล าดบัความส าคญั 
ราคา 0.49 1 

คุณภาพ 0.24 2 
ความน่าเช่ือถือ 0.18 3 
การส่งมอบ 0.04 5 
การบริการ 0.06 4 

 

 

ภาพประกอบที่ 26 แผนภูมิแสดงค่าน ้าหนกัความส าคญัของปัจจยั 

การทดสอบค่าความสอดคลอ้งของปัจจยั 

L=sum(consistency vector)/n = 1         

CI=(L-n)/(n-1)   = -1 

CR=CI/RI   = -0.89 

CR<0.1 

ค่าปัจจยัมีความสอดคลอ้งกนั 

48%

24%

18%

4%
6%

ค่าน า้หนักและความส าคญัของปัจจัย

ราคา ร้อยละ49 คุณภาพ ร้อยละ24 ความน่าเช่ือถือ ร้อยละ18

การส่งมอบ ร้อยละ4 การบริการ ร้อยละ6
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ตารางที ่31 แสดงค่าน ้าหนกัของทางเลือกจากปัจจยั 5 ดา้น    

ปัจจยั 
       ทางเลือก 

ราคา คุณภาพ ความ
น่าเช่ือถือ 

การส่ง
มอบ 

การ
บริการ 

ค่าน ้าหนกั
ทางเลือก 

น ้าหนกัปัจจยั 0.49 0.24 0.18 0.04 0.06  
ซพัพลาย
เออร์1 

0.16 0.41 0.21 0.06 0.49 0.25 

ซพัพลาย
เออร์2 

0.04 0.27 0.58 0.12 0.35 0.21 

ซพัพลาย
เออร์3 

0.58 0.25 0.15 0.45 0.06 0.39 

ซพัพลาย
เออร์4 

0.21 0.07 0.06 0.37 0.10 0.15 

ปัจจยัท่ีใช้ในการคดัเลือกซัพพลายเออร์ร้านรักษณียน์วดไทยและสปา มีทั้งหมด 5 ปัจจยั คือ 
ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านคุณภาพ ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือ ปัจจยัด้านการส่งมอบ และปัจจยัด้านการ
บริการ ซ่ึงปัจจยัท่ีมีล าดบัความส าคญัในการคดัเลือกซัพพลายเออร์ร้านรักษณียน์วดไทยและสปาเป็น
อนัดบัท่ี 1 คือ ปัจจยัดา้นราคา ร้อยละ 0.49 และรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นคุณภาพร้อยละ 0.24 และซพัพลาย
เออร์ท่ีมีผลรวมค่าน ้ าหนกัความส าคญัมากท่ีสุด คือ ซัพพลายเออร์3 ร้อยละ 0.39 รองลงมาคือ ซัพพลาย
เออร์ ร้อยละ 0.25 สรุปผลไดว้า่ ซพัพลายเออร์ 3  มีความเหมาะสมมากท่ีสุดท่ีจะไดรั้บการคดัเลือก 

 การน าระบบสนับสนุนการตดัสินใจการคัดเลือกซัพพลายเออร์ไปใช้พบว่าเจ้าของกิจการ
สามารถตดัสินใจในการคดัเลือกไดอ้ยา่งเป็นระบบ และรวดเร็วมากยิง่ข้ึน จากการประมวลผลการวเิคราะห์
คดัเลือกจากปัจจยัทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นคุณภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นการส่งมอบ และดา้น
การบริการ ท าให้ไดซ้ัพพลายเออร์ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีเจา้ของกิจการตอ้งการ และช่วยลดตน้ทุนจากการ
จดัซ้ือของกิจการและไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพ มีผลิตภณัฑ์ส าหรับให้บริการลูกคา้เพียงพอ จากการบริหารงาน
จดัซ้ือมีประสิทธิภาพและระบบมีความยืดหยุน่สามารถแกไ้ขขอ้มูลหรือเพิ่มเติมขอ้มูลได ้จึงท าใหส้ามารถ
วเิคราะห์ผลไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ 
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ภาพประกอบที่ 34 หนา้ต่างกรอกขอ้มูลซพัพลายเออร์รายใหม่ท่ีจะน ามาเปรียบเทียบ 

ภาพประกอบที ่35 การประมวลผลซพัพลายเออร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดจาก                                                      
ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
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6. อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือกซพัพลายเออร์ร้านรักษณียน์วดไทยและสปา ท่ี
มีล าดบัความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 1 คือ ปัจจยัดา้นราคาร้อยละ 0.49 และรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นคุณภาพ ร้อย
ละ 0.24 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เสาวนิตย ์รัตนบุรี (2556) ท่ีใชว้ิธีการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytic Hierarchy 
Process)ในการคดัเลือกซพัพลายเออร์ทางดา้นวตัถุดิบอาหารญ่ีปุ่น กรณีศึกษาวิทยาลยัดุสิตธานี ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์ค่าล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีใชใ้นการคดัเลือกซพัพลายเออร์เป็นไปในทิศทางเดียวกนัอนัดบั
ท่ี 1 คือ ปัจจยัดา้นราคา ร้อยละ 41.48 และรองลงมาคือ ปัจจยัดา้นคุณภาพวตัถุดิบ ร้อยละ 22.07 แสดงให้
เห็นไดว้า่ปัจจยัท่ีเจา้ของกิจการให้ความส าคญัน ามาใชป้ระเมินหรือคดัเลือกซพัพลายเออร์ เป็นปัจจยัแรก 
คือ ปัจจยัดา้นราคา รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นคุณภาพ เจา้ของกิจการให้ความส าคญักบัราคามากท่ีสุด เพราะ
ค านึงถึงตน้ทุนของกิจการมาก่อนเป็นอนัดบัแรกแต่ก็ยงัให้ความส าคญักบัคุณภาพของสินคา้/ผลิตภณัฑ์ใน
ระดบัท่ีมากรองลงมา 
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สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี. 
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