
การประยุกตใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราห สําหรับประเมิน 
ดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแปรรูกุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุรัสวดี  สวางแจง 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

พ.ศ. 2552 

DPU



Application of the Analytical Hierarchy Process (AHP) for  
Logistics/Supply Chain Management 

 
 
 
 
 
 
 
 

Surasavadee  Sawangjaeng 
 
 
 
 
 
 
 

A Thematic Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements 
For the Degree of Master of Science  

Department of Integrated Supply Chain Management 
Graduate School, Dhurakij Pundit University 

2009 

DPU



 จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

ผูจัดทําสารนิพนธฉบับนี้ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.ชัชพล มงคลิก อาจารย 
ท่ีปรึกษาสารนิพนธ  ท่ีไดกรุณาสละเวลาใหความรู พรอมท้ังคําปรึกษาแนะนําอันเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการทําสารนิพนธจนสามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ทางผูจัดทําสารนิพนธ จึงขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ คณะผูบริหาร ผูจัดการ และพนักงานของโรงงานท่ีอนุญาตใหทําการ
เก็บขอมูลตางๆ ในการจัดทําสารนิพนธ รวมท้ังทานคณะกรรมการโครงงานฉบับนี้ ดร.ประศาสน 
จันทราทิพย และ รศ. ชัยพร วงศพิศาล ไดสละเวลาใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะสําหรับการทํา
สารนิพนธฉบับนี้ 

สุดทายนี้ ตองขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ของขาพเจาท่ีใหการเล้ียงดูมาเปนอยาง
ดี รวมถึงทุกทานท่ีใหความชวยเหลือท่ีไมไดกลาวไวขางตน ท่ีทําใหสารนิพนธฉบับนี้ เสร็จส้ินไป
ไดดวยดี 

 
สุรัสวดี  สวางแจง 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 ฉ 

สารบัญ 
                      

หนา 
บทคัดยอภาษาไทย........................................................................................................... ฆ 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ...................................................................................................... ง 
กิตติกรรมประกาศ........................................................................................................... จ 
สารบัญตาราง................................................................................................................... ซ 
สารบัญภาพ...................................................................................................................... ฌ 
บทท่ี  

1  บทนํา................................................................................................................. 1 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา…................................................. 1 
1.2  วัตถุประสงคของงานวิจัย…....................................................................... 2 
1.3  ขอบเขตของงานวิจัย................................................................................... 2 
1.4  ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย…................................................................ 3 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ….................................................................... 3 

2  ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ............................................................................ 5 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ..................................................................... 5 
2.2  ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ................................................................................. 18 

3  การศึกษาสภาพท่ัวไปของอุตสาหกรรมกุงแชแข็งและกุงแปรรูป...................... 33 
3.1  ขอมูลท่ัวไปของอุตสาหกรรมกุง................................................................ 33 
3.2  ขั้นตอนกระบวนการผลิต........................................................................... 37 
3.3  รูปแบบการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน .............................................. 38 
3.4  ลักษณะขอมูลของรูปแบบการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน.................. 40 
3.5  สรุป............................................................................................................ 49 

4  ขั้นตอนในการประเมินดานการจัดการโลจิสติกส 
เชิงโซอุปทานและวิเคราะหหา Best Practices................................................... 

 
50 

4.1  การประเมินผลดานการจัดการโลจิสติกส 
เชิงโซอุปทานและวิเคราะหหา Best Practices จํานวน 3 โรงงาน  
โดยใชวิธีการ AHP..................................................................................... 

 
 

50 
  

DPU



 ช 

สารบัญ (ตอ) 
                      

หนา 
5  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ...................................................................... 65 

5.1  สรุปผลการวิจัย........................................................................................... 65 
5.2  ปญหาท่ีพบในการวิจัย................................................................................ 69 
5.3  ขอเสนอแนะ............................................................................................... 69 

บรรณานุกรม.................................................................................................................... 71 
ภาคผนวก......................................................................................................................... 75 
ประวัติผูเขียน................................................................................................................... 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DPU



 ซ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี                       หนา 
2.1  แสดงการเปรียบเทียบความสําคัญ 

ของเกณฑการประเมินภายใตวัตถุประสงคของปญหา.......................................... 
 
9 

2.2  แสดงเกณฑการประเมินมาตรฐาน 
ท่ีใชในการเปรียบเทียบความสําคัญ....................................................................... 

 
9 

2.3  แสดงคาเฉล่ียของดัชนีเชิงสุมในแตละเมตริกซ n*n.............................................. 10 
2.4  ตารางแสดงตัวอยางปญหาลําดับช้ันสามระดับ...................................................... 12 
4.1  ตารางแสดงคาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัด........................................... 59 
4.2  ตารางแสดงผลการประเมินการดําเนินการ 

ในการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานในดานตาง .ๆ............................................. 
 

59 
4.3  ตารางแสดงผลสรุปน้ําหนักความสําคัญ 

ของเกณฑการประเมิน/ตัวช้ีวัด.............................................................................. 
 

61 
4.4  ตารางแสดงคะแนนรวมของโรงงานตนแบบ........................................................ 63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 ฌ 

สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี                       หนา 
2.1  แสดงรูปแบบของลําดับช้ันแบบท่ัวไป.................................................................. 7 
2.2  แสดงรูปแบบของการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน................ 8 
2.3  ดังขั้นตอนของกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห................................................ 16 
3.1  กราฟแสดงการนําเขากุงในประเทศสหรัฐอเมริกาของประเทศผูสงออก............... 35 
3.2  แสดงโซอุปทาน (Supply Chain) ของอุตสาหกรรมกุง.......................................... 38 
3.3  แสดงรูปแบบการจัดการโลจิสติกส 

ในอุตสาหกรรมกุงแชแข็งและกุงแปรรูป............................................................... 
 

39 
4.1  แสดงตัวอยางสราง AHP Model ในซอฟตแวร Expert Choice.............................. 50 
4.2  แสดงตัวอยางสราง AHP Model โดยเลือก Direct................................................. 51 
4.3  แสดงตัวอยางสราง AHP Model............................................................................ 51 
4.4  แสดงการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญ 

ของเกณฑ / ตัวช้ีวัดโดยใช Verbal......................................................................... 
 

52 
4.5  แสดงการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญ 

ของเกณฑ / ตัวช้ีวัดโดยใช Matrix......................................................................... 
 

52 
4.6  แสดงการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญ 

ของเกณฑ / ตัวช้ีวัดโดยใช Questionnaire............................................................. 
 

53 
4.7  แสดงการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญ 

ของเกณฑ / ตัวช้ีวัดโดยใช Graphic....................................................................... 
 

53 
4.8  แสดงตัวอยางผลลัพธจากการวิเคราะห 

น้ําหนักความสําคัญของเกณฑ /ตัวช้ีวัด................................................................. 
 

54 
4.9  แสดงตัวอยางผลลัพธจากการวิเคราะห 

น้ําหนักความสําคัญของเกณฑ / ตัวช้ีวัด................................................................ 
 

55 
4.10  แสดงผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนัก 

ความสําคัญของเกณฑ / ตัวช้ีวัดโรงงานตนแบบ................................................... 
 

55 
4.11  แสดงผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนัก 

ความสําคัญของเกณฑ / ตัวช้ีวัดดานการวางแผน................................................... 
 

56 
 

DPU



 ญ 

สารบัญภาพ (ตอ) 
 

ภาพท่ี                       หนา 
4.12  แสดงผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนัก 

ความสําคัญของเกณฑ / ตัวช้ีวัดดานการจัดหา....................................................... 
 

56 
4.13  แสดงผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนัก 

ความสําคัญของเกณฑ / ตัวช้ีวัดดานการผลิต......................................................... 
 

57 
4.14  แสดงผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนัก 

ความสําคัญของเกณฑ / ตัวช้ีวัดดานการจัดเก็บ..................................................... 
 

57 
4.15  แสดงผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนัก 

ความสําคัญของเกณฑ / ตัวช้ีวัดดานการสงมอบ.................................................... 
 

58 
4.16  แสดงผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนัก 

ความสําคัญของเกณฑ / ตัวช้ีวัดโรงงานตนแบบ................................................... 
 

58 
4.17  แสดงกราฟผลสรุปน้ําหนักความสําคัญ 

ของเกณฑการประเมิน / ตัวช้ีวัด............................................................................ 
 

62 
4.18  แสดงกราฟการเปรียบเทียบปจจัยหลัก 

ดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานของโรงงานตนแบบ................................ 
 

64 
4.19  แสดงกราฟการเปรียบเทียบการประเมิน 

ดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานของโรงงานตนแบบ................................ 
 

64 
5.1  แสดงกราฟการเปรียบเทียบปจจัยหลัก 

ดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานของโรงงานตนแบบ................................ 
 

66 
5.2  แสดงกราฟการเปรียบเทียบการประเมิน 

ดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานของโรงงานตนแบบ................................ 
 

67 
 

DPU



 ค 

หัวขอสารนิพนธ การประยุกตใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหสําหรับการประเมิน
ดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมแปรรูปกุง 

ช่ือผูเขียน  สุรัสวดี  สวางแจง 
อาจารยท่ีปรึกษา  อาจารย ดร. ชัชพล  มงคลิก 
สาขาวิชา  การจัดการโซอุปทานแบบบูรณาการ 
ปการศึกษา  2552 
 

บทคัดยอ 
 

วัตถุประสงคการวิจัยนี้เพ่ือศึกษาการนํากระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytical 
Hierarchy Process : AHP) มาชวยประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน เฉพาะในสวน
ของการวางแผน (Plan) การจัดซ้ือจัดหา (Source) การผลิต (Make) การจัดสง (Delivery) และการ
บริหารสินคาคงคลัง (Inventory) ของอุตสาหกรรมกุงแชแข็ง และกุงแปรรูป  

จากการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ําหนักของเกณฑการประเมินไดการจัดการ 
โลจิสติกสเชิงโซอุปทาน พบวาเปอรเซ็นตของงานลาชา ซ่ึงเปนปญหาการผลิต ทําใหมีผลกระทบ
ตอความพึงพอใจของลูกคาโดยตรงมีน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด 21.375 % รองลงมาไดแก 
ตัวช้ีวัดของการวางแผน (Demand Accuracy) ซ่ึงการวางแผนเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของ
การจัดการโลจิสติกสเชิง โซอุปทานมีน้ําหนักความสําคัญรองลงมา 21.335 % สวนเกณฑการ
ประเมิน/ตัวช้ีวัดดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานในสวนของสัดสวนวัตถุดิบท่ีสงตรงเวลา
ครบจํานวนและมีคุณภาพดี (% Complete Procurement) เปอรเซ็นตสินคาคงคลังตอยอดขาย และ 
สัดสวนของจํานวนสินคาท่ีผลิตไดจริงเม่ือเทียบกับแผนการผลิต (% Plan Attainment) มีน้ําหนัก
ความสําคัญเทากับ 21.01 % 19.818 % และ 16.468 % ตามลําดับ โดยมีอัตราสวนความไม
สอดคลองในการเปรียบเทียบโดยรวม (Overall Inconsistency Ratio) ไมเกิน 0.1 จากเปรียบเทียบ
โรงงาน 3 โรงงานเพ่ือหาโรงงานท่ีเปนตนแบบของการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน ไดแก 
โรงงาน A , โรงงาน B  และ โรงงาน C พบวาโรงงาน B มีคะแนนรวม (Preference Score) มากท่ีสุด
เทากับ 0.747 และโรงงาน C มีคะแนนรวม (Preference Score) เทากับ 0.134 และ โรงงาน A และมี
คะแนนรวม (Preference Score) เทากับ 0.119 โดยมีอัตราสวนความไมสอดคลองในการ
เปรียบเทียบโดยรวม (Overall Inconsistency Ratio) เทากับ 0.05  
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to apply the Analytical Hierarchy Process (AHP) to 
evaluate logistics/Supply Chain Management. Plan, Source, Make, Delivery and Inventory are 
select as criteria 

According to the research survey the most important criteria is tardy percentage, 
which has a significant effect on customer satisfaction. The important weight of tardy percentage 
is 21.375% Additionally, other criteria important of Demand Accuracy, % complete 
procurement, % Inventory compared with sales, % Plan attainment are 21.335%, 21.01%, 
19.818%, and 16.468% respectively. Form the criteria pair wise comparison, the overall 
inconsistency ratio is less than 0.1 According to the alternative pair wise comparison There are 
three factories evaluated in the research  by the  AHP method as follows: Factory A Factory B 
and Factory C. The factory  earns the highest preference score is Factory B with 0.747 preference 
score, The preference score of Factory C and Factory A are 0.134 and 0.119, respectively. The 
factory pair wise comparison inconsistency ratio is 0.05, which is less than 0.1. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสภาวะการอุตสาหกรรม และ SMEs มีอัตราการขยายตัวคอนขางสูง ทําใหเกิด
การแขงขันทางดานอุตสาหกรรมสูงมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรม และSMEs จึงจําเปนตองทําการลด
ตนทุนในการผลิต  เพ่ือใหมีความสามารถในการแขงขันท่ีสูงขึ้น  ซ่ึงการประกอบธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมและผูประกอบการ SMEs โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกุงแชแข็ง กุงแปรรูป สวนใหญ
มักจะไมคอยประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เนื่องจากมีสาเหตุปญหาหลายประการ  อาทิ เชน ขาด
ความรูความเขาใจ  และประสบการณในการบริหารจัดการท้ังภายในและภายนอกองคกร 
โดยเฉพาะทางดาน Logistics คือกระบวนการในการจัดการเชิงกลยุทธท่ีเกี่ยวกับ การวางแผนความ
ตองการสินคา (Demand Plan) การวางแผนการผลิต การจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินคา 
การเคล่ือนยาย และการจัดเก็บวัตถุดิบ อยางมีประสิทธิภาพ การสงมอบสินคาและบริการใหกับ
ลูกคาไดอยางทันตรงตามเวลาท่ีลูกคากําหนด ครบถวนตามจํานวนท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงแนวทางใน
การท่ีจะชวยลดตนทุนใหกับภาคอุตสาหกรรมกุงท่ีดี และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ก็คือการทําให
ตนทุนทางดาน Logistics ลดลง นั่นเอง 

ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของทุกฝายในอุตสาหกรรมกุงแชแข็ง กุงแปรรูป มี
เอกภาพและมีวัตถุประสงคเดียวกัน ตลอดจนจัดลําดับของความสําคัญขององคประกอบ  ของ
กระบวนการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการสงเสริม และ
พัฒนาโลจิสติกสของ อุตสาหกรรมกุงใหเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมี
การประสานสอดคลองกันของทุกฝายในบริษัท หรือองคกรเดียวกันและระหวางองคกรใน  
ซัพพลายเชนหรือโซอุปทาน เพ่ือใหมีการบริหารงานดานตนทุนการผลิตลดลง  และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตใหสูงขึ้น ทําใหสามารถเพ่ิมกําไรท้ังในปจจุบันและอนาคตในการควบคุม
ตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ จําเปนตองใชกระบวนการ ดังกลาว ในการจัดการเชิงกลยุทธ มาดําเนินการ
จัดลําดับความสําคัญในการจัดการพัฒนาโลจิสติกส และ โซอุปทานใหมีประสิทธิภาพเห็นเปน
รูปธรรมในอนาคตตอไป 
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การจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบของกระบวนการจัดการโลจิสติกส และ 
โซอุปทาน เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการสงเสริมและพัฒนาโลจิสติกสของอุตสาหกรรมกุง
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองอาศัยกระบวนการลําดับช้ัน 
เชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy Process: AHP) เปนหนึ่งในเครื่องมือเพ่ือชวยวิเคราะหการ
ตัดสินใจแบบพหุเกณฑ (Multiple-Criteria Decision-Making) 

กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy Process: AHP) เปนหนึ่งใน
เครื่องมือเพ่ือชวยวิเคราะหการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ  (Multiple-Criteria Decision-Making) 
ประโยชนของ AHP คือการท่ีสามารถใชตัวแปรแบบพหุเกณฑใหผูตัดสินใจท่ีตองเกี่ยวของกับ
เกณฑการตัดสินใจท้ังแบบรูปธรรม (Objective) และนามธรรม (Subjective) ในการประเมิน
ทางเลือกเพ่ือใหไดมาซ่ึงการตัดสินใจ  AHP เปนกระบวนการ ท่ีไมสลับซับซอนซ่ึงถูก
ออกแบบมาเพ่ือวิเคราะหปญหาท่ีซับซอน AHP ยังสามารถแสดงถึงลําดับความสําคัญของเกณฑ
และทางเลือกซ่ึงไดมาจากการเปรียบเทียบเปนคูๆ (Pairwise Relative Comparisons) แทนท่ีการให
คะแนนเปนตัวเลขตามความพอใจซ่ึงมีความยากกวา AHP ยังสามารถแสดงวิธีการวัดและแปลผล
ความสอดคลอง (Consistency) ของการตัดสินใจ วิธีการสังเคราะหแงมุมอันหลากหลายของปญหา
ท่ีซับซอนไปสูผลลัพธท่ีเปนหนึ่งเดียว และวิธีการในการคนหากรณีท่ีผลลัพธจะเปล่ียนแปลง ถา
ขอมูลและการตัดสินใจเปล่ียนไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

การศึกษานี้ไดกําหนดวัตถุประสงคของงานวิจัย เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา ดังนี้ 
1.2.1 เพ่ือนํากระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy Process: AHP) มา

ชวยวิเคราะหจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบของกระบวนการจัดการโลจิสติกส และโซ
อุปทาน เฉพาะในสวนของการวางแผน (Plan) การจัดซ้ือจัดหา (Source) การผลิต (Make) การ
จัดสง (Delivery) และการบริหารสินคาคงคลัง (Inventory) ของอุตสาหกรรมกุง  

1.2.2 เพ่ือใหไดองคประกอบของกระบวนการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของ
อุตสาหกรรมกุง ท่ีจัดลําดับความสําคัญแลวมาใชประกอบการตัดสินใจในการสงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกสของอุตสาหกรรมกุงไดอยางเหมาะสมเพ่ืออนาคต  
 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

การศึกษานี้เปนการนําเอากระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห(Analytical Hierarchy 
Process: AHP) มาชวยวิเคราะหในการจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบของกระบวนการ

DPU



 3 

จัดการ โลจิสติกส และโซอุปทานท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะการณปจจุบันของการ
ประกอบการของอุตสาหกรรมกุง ซ่ึงประกอบดวย การวางแผน (Plan) การจัดซ้ือจัดหา (Source) 
การผลิต (Make) สินคาคงคลัง (Inventory) และการจัดสง (Delivery) เพ่ือใหไดองคประกอบของ
กระบวนการจัดการ โลจิสติกสและโซอุปทานของอุตสาหกรรมกุง ท่ีจัดลําดับความสําคัญแลวมา
ใชประกอบการตัดสินใจในการสงเสริมและพัฒนาโลจิสติกสของอุตสาหกรรมกุงใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน ซ่ึงขอมูลดัชนีช้ีวัดของกระบวนการท่ีเปนองคประกอบของโลจิสติกสและ 
โซอุปทานจะไดมาจากการตอบแบบสอบถามของผูประกอบการอุตสาหกรรมกุงแชแข็ง และ 
กุงแปรรูป จํานวน 40 ราย 

 
1.4. ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยมีขั้นตอนในการศึกษาดังนี ้
1.4.1 ศึกษาทฤษฎีและสํารวจงานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ เชน กระบวนการลําดับช้ันเชิง

วิเคราะห (Analytical Hierarchy Process: AHP) รูปแบบองคประกอบของโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน 
(Logistics and Supply Chain) 

1.4.2 ศึกษาและเลือกกระบวนการวิเคราะหการตัดสินใจแบบพหุเกณฑศึกษาองคประกอบ
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมกุง จากการตอบแบบสอบถามของผูประกอบการอุตสาหกรรม
กุง และศึกษาปญหา สรุปปญหาดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน (Logistics and Supply 
Chain) ของอุตสาหกรรมกุง 

1.4.3 วิเคราะหการจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบของกระบวนการจัดการโลจิสติกส
และโซอุปทาน โดยใชเครื่องมือกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy Process: 
AHP)  

1.4.1 สรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ 
1.4.5 จัดทํารูปเลมสารนิพนธ 

 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับในการศึกษามีดังนี้ 
1.5.1 ไดรูถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการกระบวนการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 

(Logistics and Supply Chain Management) ของอุตสาหกรรมกุง 
1.5.2 มีเครื่องมือท่ีเหมาะสมชวยในการวิเคราะห ท่ีนํามาประยุกตใช ในการประเมินดานการ

จัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน ซ่ึงสามารถจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบของกระบวนการ
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จัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) ของอุตสาหกรรมกุง
ไดอยางเหมาะสม 

1.5.3 สามารถนําผลของการวิจัยไปใชเปนขอมูลกําหนดเปนแนวทางใหการสงเสริมและ
พัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) ของ
อุตสาหกรรมกุงไดอยางเหมาะสม 

 
 
 DPU



บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การประยุกตใชวิธีการ Analytical Hierarchy Process (AHP) ในการประเมินดานการ

จัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน 
 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของ 

ในบทนี้จะเกี่ยวของกับทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจดานการจัดการ 
โลจิสติกสเชิงโซอุปทาน ซ่ึงผูทําการศึกษาเลือกการประยุกตใชการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ
โดยเฉพาะกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหมาเปนวิธีการในการวิเคราะหการตัดสินใจในการวิจัยนี้ 

กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy Process: AHP) เปนหนึ่งใน
เครื่องมือเพ่ือชวยวิเคราะหการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ (Multiple Criteria Decision Making) 
ประโยชนของ AHP คือการท่ีสามารถใชตัวแปรแบบพหุเกณฑใหผูตัดสินใจท่ีตองเกี่ยวของกับ
เกณฑการตัดสินใจท้ังแบบรูปธรรม (Objective) และนามธรรม (Subjective) ในการประเมิน
ทางเลือกเพ่ือใหไดมาซ่ึงการตัดสินใจ AHP เปนกระบวนการท่ีไมสลับซับซอนซ่ึงถูกออกแบบมา
เพ่ือวิเคราะหปญหาท่ีซับซอน AHP ยังสามารถแสดงถึงลําดับความสําคัญของเกณฑและทางเลือก
ซ่ึงไดมาจากการเปรียบ-เทียบเปนคูๆ (Pairwise Relative Comparisons) แทนท่ีการใหคะแนนเปน
ตัวเลขตามความพอใจซ่ึงมีความยากกวา AHP ยังสามารถแสดงวิธีการวัดและแปลผลความ
สอดคลอง (Consistency) ของการตัดสินใจ วิธีการสังเคราะหแงมุมอันหลากหลายของปญหาท่ี
ซับซอนไปสูผลลัพธท่ีเปนหนึ่งเดียว และวิธีการในการคนหากรณีท่ีผลลัพธจะเปล่ียนแปลงถา
ขอมูลและการตัดสินใจเปล่ียนไป 

กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหไดรับการพัฒนาขึ้นโดย Thomas L. Saaty (1977) 
เปนเทคนิคท่ีใชจัดการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ และวิเคราะหหาแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมใน
ปญหาการตัดสินใจท่ีซับซอน โดยการสรางรูปแบบปญหาใหเปนโครงสรางลําดับช้ันและนําขอมูล
ท่ีไดจากความคิดเห็นของผูตัดสินใจ มาวิเคราะหหาบทสรุปของแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม 
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เปนกระบวนการชวยในการตัดสินใจโดยอาศัยหลักการของการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ วิธีทํานั้น
จะตองจัดเกณฑของเปาหมายท่ีตองการศึกษาใหอยูในลักษณะเปนลําดับช้ัน สวนในระดับท่ีต่ําลง
มาจะเปนเกณฑ เกณฑยอย (Sub-Criteria) ตามลําดับ จนถึงทางเลือก ซ่ึงจะเปนระดับต่ําสุดของการ
จัดลําดับขั้น 

การวิเคราะหจะใชหลักการเปรียบเทียบเปนคู (Pairwise Comparison) ของเกณฑ ซ่ึงคา
ความสําคัญในการเปรียบเทียบจะอยูในชวงตั้งแต มีความสําคัญเทากันจนถึงมีความสําคัญมากกวา
อยางยิ่ง (มีความสําคัญเทากัน มีความสําคัญมากกวาพอประมาณ มีความสําคัญมากกวาอยางเดนชัด 
มีความสําคัญมากกวาอยางเดนชัดมาก มีความสําคัญมากกวาอยางยิ่ง) ซ่ึงสามารถแปลงมาเปน
ตัวเลขระหวาง 1 ถึง 9 

ผลจากการเปรียบเทียบในแตละคูเรียบรอยแลว จะสามารถคํานวณหาน้ําหนักของแตละ
เกณฑออกมาเปนตัวเลขเพ่ือแสดงใหผูบริหารไดเห็นถึงความสําคัญของแตละเกณฑอยางชัดเจน 

กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหนี้เหมาะสมสําหรับการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ
เนื่องจาก 

1. สามารถใชกับการตัดสินใจคนเดียวและสามารถใชไดดีกับการตัดสินใจท่ีมี 
ผูตัดสินใจเปนกลุมในการตัดสินใจเปนกลุมสามารถชวยอภิปรายหาวัตถุประสงครวม และ
ทางเลือกท่ีได ในขณะสรางโครงสรางการตัดสินใจ 

2. เปนกระบวนการท่ีใหความสําคัญในขั้นตอนการเลือก (Choice) ในขั้นตอนการ
ตัดสินใจ 

3. สามารถใชงานไดดีกับปญหาท่ีมีความสลับซับซอน กระบวนการนี้มีขั้นตอน
ดําเนินการไมยุงยากสับสน และมีความยืดหยุนสูงในการปรับเปล่ียนน้ําหนักความสําคัญหรือเกณฑ
การตัดสินใจตางๆ ได 

4. ใชงานไดท้ังปญหาท่ีประกอบดวยปจจัยท่ีตีคาเปนเงินไดและตีคาเปนเงินไมได 
5. การสรางปญหาใหเปนไปตามโครงสรางปญหาของกระบวนการลําดับช้ันเชิง

วิเคราะหจะชวยใหกลุมผูตัดสินใจไมขาดหรือลืมนึกถึงเกณฑตัดสินใจหรือ วัตถุประสงค ตลอดจน
ทางเลือกท่ีจําเปนในขณะการตัดสินใจ เนื่องจากส่ิงตางๆ เหลานี้มีจํานวนมาก สลับซับซอน และไม
สามารถจําไดหมด ในขณะท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

ขั้นตอนของกระบวนการ AHP ประกอบดวยดังนี้ 
1. กําหนดวัตถุประสงคของปญหาท่ีจะทําการตัดสินใจ 
2. กําหนดปจจัยท่ีจะใชเปนเกณฑการตัดสินใจสําหรับปญหาท่ีกําลังพิจารณาอยู 
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3. สรางรูปแบบของปญหาเปนโครงสรางลําดับช้ันของเกณฑหลัก เกณฑยอย และ
ทางเลือกท่ีเกี่ยวของ 

 
ลําดับช้ัน (Hierarchy) แบบท่ัวไปจะถูกแสดงในภาพท่ี 2.1 

 
ระดับท่ี 1 
วัตถุประสงค 
 
ระดับท่ี 2 
เกณฑ 

   
ระดับท่ี 3 

 ทางเลือก 
 
ภาพท่ี 2.1  แสดงรูปแบบของลําดับช้ันแบบท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคของปญหา 

ปจจัย 1 

ทางเลือก 1 

ปจจัย 2 ปจจัย 3 

ทางเลือก 2 
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ระดับท่ี 1 
วัตถุประสงค 
 
ระดับท่ี 2                ….. 
เกณฑการประเมิน 

   
ระดับท่ี 3         

 ทางเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  แสดงรูปแบบของการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน 

 
4. เปรียบเทียบหาคาความสําคัญของเกณฑการประเมินภายใตวัตถุประสงคของปญหา

เปนคูๆ โดยจัดใหอยูในรูปแบบของเมตริกซดังแสดงไวในตารางท่ี 2.1 
 
 
 
 
 

การประเมินดาน 
โลจิสติกส 

Plan Source Make Delivery 

A B C 

เกณฑ 1 1 

โรงงาน 1 

เกณฑ 2 เกณฑ 3 

โรงงาน 2 

เกณฑท่ี N 

โรงงาน K 

การประเมินดาน Logistics DPU
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ตารางท่ี 2.1  แสดงการเปรียบเทียบความสําคัญของเกณฑการประเมินภายใตวัตถุประสงคของปญหา 
 

เกณฑ เกณฑ 1  เกณฑ 2  เกณฑ m น้ําหนัก 
เกณฑ 1 
เกณฑ 2 

. 

. 
เกณฑ m 

1  a12  a1m 
a21  1  a2m 

 
 

am1  am2  1 

w1
o 

w2
o 

 
 

wm
o 

หมายเหต ุ : 1) aij เปนคาความสําคัญของเกณฑ i เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ j ภายใตวัตถุประสงค
ของปญหา 

 2) aji = 1/ aij  
 3) wi

o เปนคาน้ําหนักของเกณฑ i ภายใตวัตถุประสงคของปญหา 
 

การเขามาของเมตริกซของการเปรียบเทียบจะแสดงถึงความสําคัญแบบสัมพันธกัน
(ชอบมากกวาหรือความเหมาะสม) ท่ีถูกตัดสินโดยผูเช่ียวชาญ โดยปกติจะใชขนาด (Scale) จาก 1 
ถึง 9 ดังแสดงในตารางท่ี 2.2 
 

ตารางท่ี 2.2  แสดงเกณฑการประเมินมาตรฐานท่ีใชในการเปรียบเทียบความสําคัญ 
 

คา
ความสําคัญ 

นิยาม คําอธิบาย 

1 มีความสําคัญเทากัน เกณฑการประเมินท้ังสองท่ีกําลังพิจารณาเปรียบเทียบ                   
มีความสําคัญเทาเทียมกัน 

3 มีความสําคัญ
มากกวาพอประมาณ 

เกณฑการประเมินท่ีกํา ลังพิจารณาเปรียบเทียบ มี
ความสําคัญมากกวา เกณฑการประเมินอีกตัวหนึ่ ง
พอประมาณ 

5 มีความสําคัญ
มากกวาอยางเดนชัด 

เกณฑการประเมินท่ีกํ า ลังพิจารณาเปรียบเทียบ มี
ความสําคัญมากกวาเกณฑการประเมินอีกตัวหนึ่งอยาง
เดนชัด 

7 มีความสําคัญ
มากกวาอยางเดนชัด
มาก 

เกณฑการประเมินท่ีกํา ลังพิจารณาเปรียบเทียบ มี
ความสําคัญมากกวาเกณฑการประเมินอีกตัวหนึ่งอยาง
เดนชัดมาก 
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ตารางท่ี 2.2  (ตอ) 
 

คา
ความสําคัญ 

นิยาม คําอธิบาย 

9 มีความสําคัญ
มากกวาอยางยิ่ง 

คาความสําคัญสูงสุดท่ีจะเปนไปไดในการพิจารณา
เปรียบเทียบเกณฑการประเมินท้ังสอง 

2, 4, 6, 8 เปนคาความสําคัญ
ระหวางกลางของคา   
ท่ีกลาวไวขางตน 

คาความสําคัญในการเปรียบเทียบเกณฑถูกพิจารณาวา
ควรเปนคาระหวางกลางของคาท่ีกลาวไวขางตน 

 
หมายเหต ุ : เม่ือเกณฑหรือทางเลือกท้ังสองท่ีเปรียบเทียบกันตองการคาความสําคัญท่ีละเอียด

มากกวาคาความสําคัญมาตรฐานท่ีแสดงไวขางตน อาจนําคาความสําคัญท่ีเปนคา 1.1, 
1.2, … มาใชได ท้ังนี้เพ่ือใหคาท่ีไดจากการเปรียบเทียบเหมาะสมยิง่ขึ้น 

 
5. วิเคราะหหาคาน้ําหนักของเกณฑการประเมิน คาดัชนีความสอดคลอง (Consistency 

Index, C.I.) และคาอัตราสวนความสอดคลอง (Consistency Ratio, C.R.) โดยวิเคราะหคาน้ําหนัก
ของเกณฑการประเมินหาไดจากการหารคาความสําคัญท่ีอยูในแตละแถวแนวตั้งดวยผลรวมของคา
ความสําคัญในแถวแนวตั้งเดียวกันของเมตริกซนั้นและคาเฉล่ียในแตละแถวแนวนอนของเมตริกซ
ท่ีไดจากผลขางตน คือ คาน้ําหนักของเกณฑการประเมินในแถวนั้น สําหรับคาดัชนีความสอดคลอง 
และอัตราสวนความสอดคลอง จะไดวา 

C.I. = (max - n) / (n - 1) 
C.R. = C.I. / R.I. 

 
โดยท่ีดัชนีเชิงสุม (Random Index, R.I.) ท่ีไดจากการทดลองในแตละมิติของเมตริกซ        

n = 1 ถึง 10 แสดงไวในตารางท่ี 2.3 
 

ตารางท่ี 2.3  แสดงคาเฉล่ียของดัชนีเชิงสุมในแตละเมตริกซ n*n 
 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 
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อัตราสวนความสอดคลอง (Consistency Ratio) คํานวณไดโดย 
5.1 คํานวณคา Weighted Sum โดยเอาคาของทางเลือกในเมตริกซของการ

เปรียบเทียบเปนคู (Pairwise comparison matrix) แตละคอลัมน ของแตละแถว (Row) คูณกับ
Weighted Relative Priorities 

5.2 นําคาท่ีไดจากขอ 5.1 แตละแถวหารดวย Weighted Priorities Value ของ
ทางเลือกในการตัดสินใจ 

5.3 คํานวณคา max จากการเฉล่ียคาในขอ 5.2 
5.4 คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (Consistency Index, CI) จาก 

 

       CI  = 
1n

nmax



     

   โดยท่ี  n = จํานวนทางเลือกในการตดัสินใจ       
      ถาคา max = n จะทําใหคา CI = 0 ซ่ึงเปนคาท่ีดีท่ีสุด 

5.5 คํานวณคาอัตราสวนความสอดคลอง (Consistency Ratio, CR) จาก 
 

RI
1n

nmax

RI
CICR











   

 
6. เปรียบเทียบหาคาความสําคัญของเกณฑการประเมินหรือทางเลือกของระดับตอมา

ภายใตเกณฑการประเมินตัวเดียวกันในระดับถัดขึ้นมากอนหนานี้และวิเคราะหหาคาน้ําหนักของ
เกณฑการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง และคาอัตราสวนความสอดคลองของขอมูลในระดับช้ัน
นี้ดวยวิธีแบบเดียวกับขางตน 

7. วิเคราะหหาคาน้ําหนักของทางเลือกตางๆ ภายใตวัตถุประสงคของปญหาโดยการ
พิจารณาหาคาน้ําหนักรวมของเกณฑการประเมินจากระดับท่ีหนึ่งลงไปสูระดับต่ําสุด ซ่ึงเปนคา
น้ําหนักของทางเลือก ภายใตวัตถุประสงคของปญหา ท้ังนี้คาน้ําหนักรวมของเกณฑการประเมิน 
เปนผลรวมจากผลคูณคาน้ําหนักแตละตัวของเกณฑการประเมิน ภายใตเกณฑการประเมินหนึ่งๆ 
ในระดับถัดขึ้นมาดวย คาน้ําหนักรวมของเกณฑการประเมินเดียวกันในระดับถัดขึ้นมา ตัวอยาง
ปญหาลําดับช้ันสามระดับ แสดงไวในตารางท่ี 2.4 
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ตารางท่ี 2.4  แสดงตัวอยางปญหาลําดับช้ันสามระดับ 
 

เกณฑการตัดสินใจ เกณฑ 1  เกณฑ 2  เกณฑ 3 น้ําหนักรวม 
ทางเลือก  W1

o  W2
o     W3

o  
 

A1 
 
 

A2 
 
 

A3 
 

 
 W1

f 1     W1
f 2   W1

f 3 
 
 
 W2

f 1     W2
f 2   W2

f 3 
 
 
 W3

f 1     W3
f 2   W3

f 3 
 

   3 
 Wj

o * W1
f j 

   J =1 
   3 
 Wj

o * W2
f j 

   J =1 
   M 
 Wj

o * W3
f j 

   J =1 
 

ตัวอยางการคํานวณการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน (Logistics / 
Supply Chain Management) โดยวิธีกระบวนการลําดับช้ัน เชิงวิเคราะห 
ตัวอยาง : มีโรงงานเขารวมการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน (Logistics/Supply 

Chain Management) จํานวน 3 โรงงาน คือ 
โรงงาน A 
โรงงาน B 
โรงงาน C 
 

สําหรับเกณฑท่ีจะใชพิจารณาประกอบดวย 4 เกณฑ คือ 
1. เกณฑการประเมินดานการวางแผน (Plan) ไดแก ความแมนยําในการพยากรณการ

ขาย (Demand Accuracy) 
2. เกณฑการประเมินดานการจัดซ้ือจัดหา (Source) ไดแก ความสามารถในการจัดหา

วัตถุดิบท่ีตรงตามความตองการไดครบจํานวน และตรงเวลากําหนดสงมอบ (Complete Procurement) 
3. เกณฑการประเมินดานการผลิต (Make) ไดแก สัดสวนผลผลิตจริงเม่ือเทียบกับ

ผลผลิตตามท่ีวางแผนไว (Plan Attainment) 
4. เกณฑการประเมินดานการสงมอบ (Delivery) ไดแก สัดสวนงานท่ีสามารถสงมอบ

ไดทันกําหนดเวลาสามารถเขียนโครงสรางลําดับช้ันได ดังนี้ 
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Plan 

โรงงาน 

Source Make 

โรงงาน C 

การประเมินดานโลจิสติกส 

Deliver 

โรงงาน B 

 
ระดับท่ี 1 
วัตถุประสงค 
 
ระดับท่ี 2 
เกณฑ 

   
ระดับท่ี 3 

 ทางเลือก 
 

สําหรับในการประเมินผล เพ่ือหาน้ําหนักความสําคัญของแตละเกณฑ เม่ือเปรียบเทียบ
กับเกณฑตัวอ่ืน จะใชคําถามในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ เชน ทานคิดวาความสําคัญเกณฑการ
ประเมินดานการวางแผน (Plan) มีน้ําหนักความสําคัญเทาไร เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑการประเมิน
ดานการผลิต (Make) เม่ือเปรียบเทียบเกณฑแตละคูจนครบ (คะแนนความสําคัญดูไดจากตารางท่ี 2) 
ก็นํามาสรางเปนตารางเปรียบเทียบเปนคูๆ ได ดังนี ้
 
   Plan     Source      Make     Deliver 
Plan     1          1/4       1/3              4 
Source     4           1       3              6 
Make     3          1/3        1              4 
Deliver      1/4          1/4       1/6              1 
 

จากตารางเปรียบเทียบเปนคูๆ เราจะสามารถหาน้ําหนัก และอัตราสวนความสอดคลอง
ได คือ 
 
        0.143 
W =        0.535,  CR = 0.078 (อัตราสวนความสอดคลองตองไมเกิน 0.1) 
        0.263 
        0.059 
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จากนั้นทําการเปรียบเทียบเปนคู ของโรงงาน 
พิจารณาเกณฑการประเมินดานการวางแผน (Plan) 

 

            โรงงาน A    โรงงาน B    โรงงาน C   
โรงงาน A          1         1                   1/3  
โรงงาน B          1         1              1/2      
โรงงาน C      3         2              1      
 
ได CR = 0.016  W = 0.211 
       0.241 
       0.548 
 

ในทํานองเดียวกับเกณฑการประเมินดานการวางแผน (Plan) เม่ือทําการเปรียบเทียบ
เปนคูตอเกณฑท่ีเหลืออีก 3 เกณฑแลว เราสามารถสรางเมตริกซ ไดดังนี ้
 

โรงงาน A   โรงงาน B โรงงาน C     
Plan     0.544       0.278          0.178  
Source     0.210    0.240          0.550      
Make     0.075          0.183          0.742      
Deliver     0.458          0.416      0.216      
 

ในท่ีสุด การประเมินโรงงานดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน จะไดจากการ
พิจารณาจากลําดับความสําคัญของเกณฑ และน้ําหนักของแตละทางเลือก ดังนี ้
 

    Plan        Source        Make     Deliver 
โรงงาน A   0.544             0.211    0.075            0.458 
โรงงาน B = (0.150)  0.278   + (0.524)     0.241      + (0.259)     0.183      + (0.067)    0.416 
โรงงาน C   0.178            0.548    0.740            0.126 
 
   0.242 

=    0.243 
   0.515 
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จากคะแนนท่ีได จะเห็นวา โรงงาน C ไดคะแนนการประเมินโรงงานดานการจัดการ 
โลจิสติกสเชิงโซอุปทานท่ีมากท่ีสุด คือ 0.515  

รองลงมา ไดแก โรงงาน B และ โรงงาน A โดยไดคะแนนการประเมินโรงงานดาน 
การจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานเทากับ 0.243 และ 0.242 ตามลําดับ 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร Expert Choice 
โปรแกรม Expert Choice เปนเครื่องมือชวยสนับสนุนการตัดสินใจแบบพหุเกณฑท่ีอยู

บนพ้ืนฐานของกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytic Hierarchy Process : AHP) สําหรับ 
AHP เปนวิธีการท่ีมีความสามารถและเขาใจงายในการทําการตัดสินใจท่ีใชท้ังขอมูลท่ีวัดไดและการ
ตัดสินใจจากผูตัดสินใจ 

AHP จะชวยในกระบวนการตัดสินใจโดยใหผูตัดสินใจทําการจัดระบบและประเมิน
ความสําคัญของเกณฑ (วัตถุประสงค) และคําตอบของทางเลือกในการตัดสินใจ โดยผาน
กระบวนการของการสรางการตัดสินใจในรูปแบบลําดับช้ัน จากนั้นทําการเปรียบเทียบเปนคูๆ ของ
วัตถุประสงคและทางเลือกตางๆ ทําใหสามารถพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด Expert Choice ยังใหผู
ตัดสินใจวิเคราะหความไว (Sensitivity Analysis) เพ่ือความรวดเร็วในการพิจารณาวาการ
เปล่ียนแปลงของความสําคัญของแตละวัตถุประสงคจะมีผลอยางไรตอทางเลือกตางๆ  
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กําหนดวัตถุประสงคในการตัดสินใจ 
 

วิเคราะหและประเมินโรงงานท่ีเขารวมโครงการดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน 
 

วิเคราะหเกณฑท่ีเกี่ยวของในการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน 
 

ทําการเปรียบเทียบเกณฑตัดสินใจตางๆ ทีละคู 
 

หาน้ําหนักโดยเปรียบเทียบสําหรับเกณฑการประเมินตาง  ๆ
 

คํานวณอัตราสวนความไมสอดคลองจากการเปรียบเทียบเกณฑการประเมินตางๆ ทีละคู 
 

อัตราสวนความไมสอดคลอง < 0.10 หรือไม        ไม 
     ใช 

ทําการเปรียบเทียบโรงงานตางๆ ทีละคู โดยอิงเกณฑการประเมินทีละเกณฑ 
 

หาคะแนนโดยเปรียบเทียบของโรงงานตางๆ โดยอิงเกณฑตัดสินใจทีละเกณฑ 
 

คํานวณอัตราสวนความไมสอดคลองจากการเปรียบเทียบโรงงานตางๆ ทีละคู 
 

อัตราสวนความไมสอดคลอง < 0.10 หรือไม ไม 
   ใช 

โรงงานตางๆ ถูกเปรียบเทียบโดยการอิงเกณฑการประเมินครบทุกเกณฑหรือยัง 
 

คํานวณคะแนนรวมของแตละโรงงาน 
 

ภาพท่ี 2.3  แสดงขั้นตอนของกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห 
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เกณฑการประเมิน โรงงาน 
เกณฑท่ีใชในการประเมินดาน 
การจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน 
F1 : % มูลคาสินคาคงคลังท่ีจัดเก็บตอยอดขาย 
F2 : % ความแมนยําในการพยากรณการขาย  
F3 : % ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบท่ีตรง

ตามความตองการท้ังครบจํานวนและสง
วัตถุดิบตรงเวลาท่ีกําหนด 

F4 : % เปอรเซ็นตผลผลิตจริงท่ีไดเม่ือเทียบกับ
จํานวนส่ังผลิตตามแผนการผลิต 

F5 : % เปอรเซ็นตของดี (สินคาท่ีไดคุณภาพท่ี
ลูกคากําหนด) เม่ือเทียบกับจํานวนท่ีผลิต 

F6 : % เปอรเซ็นตการสงสินคาครบจํานวน 
     ตามจํานวนท่ีลูกคาส่ังซ้ือ 
F7 : % เปอรเซ็นตงานท่ีสงมอบตรงเวลา 
F8 : % เปอรเซ็นตเวลาท่ีใชในการวางแผนการ

ผลิตเม่ือเทียบกับช่ัวโมงการทํางานตอวัน 
(8 ช่ัวโมง) 

A1 : โรงงานท่ี 1 
A2 : โรงงานท่ี 2 
A3 : โรงงานท่ี 3 
An : โรงงานท่ี n 

การประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน 

F1 F2 F3 

A1 A2 A3 An 

F4 F5 F6 F7 F8 DPU
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2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
จากงานวิจัยเรื่อง “Measuring Supplier Resposiveness” ซ่ึง Vander Meer และ Cuidim 

M. (1992) ไดทําการศึกษาถึงการวัดประสิทธิภาพของผูขายในปจจุบัน วาไดรับอิทธิพลจากญี่ปุนใน
เรื่อง Total Quality Management (TQM) และระบบ Just-In-Time (JIT) จึงใหความสําคัญในดาน
คุณภาพ การจัดสงท่ีตรงเวลาและราคา โดยในอนาคตจะมีการวัดผลในเรื่องการตอบสนองตอความ
ตองการเพ่ิมขึ้นเปนอีกปจจัยหนึ่ง เนื่องจากบริษัทตองการสรางความไดเปรียบในการแขงขันสวน
ในงานวิจัยเรื่อง “Toward a Measure of Competitive Priorities for Purchasing” เพ่ือกําหนด Set of 
Measurement ของ Purchasing’s Competitive Priorty โดย Danei R. Krause, Mark Pagell และ Sime 
Curkovic (2001) โดยกลาววาการจัดซ้ือถือวาเปนงานสนับสนุนใหกับองคกรและการคัดเลือกผูขาย
ถือเปนกลยุทธสําคัญท่ีแสดงถึง Competitive Priority ของหนวยงาน ไดมีการวิจัยวางานดานจัดซ้ือ
และงานดานการดําเนินการมีความเกี่ยวของกัน และมีบทบาทสําคัญใน Supply Chain ในท่ีสุดแลว
ประสิทธิภาพของการดําเนินการซ่ึงวัดในดานคุณภาพ ตนทุน การจัดสงและความยืดหยุน จะตองมา
จากวัตถุดิบท่ีทางจัดซ้ือไดทําการจัดหามาให  

สวน Ghodsypour และ O’Bricn (1998) ไดใช Analytic Hierarchy Process : AHP และ 
Linear Programming : LP เพ่ือสรางระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับคัดเลือกผูสงมอบ  
เนื่องจากการคัดเลือกผูสงมอบเปนปญหาการตัดสินใจภายใตกฎเกณฑหลายกฎเกณฑ ซ่ึงรวมท้ัง
ปจจัยท่ีเปนท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ บางครั้งปจจัยท่ีใชพิจารณาก็ขัดแยงกัน เม่ือมีขอจํากัด
ทางดานปริมาณการผลิตท่ีมีอยูปญหานี้จะกลายเปนปญหาท่ีซับซอนมากขึ้น ในสถานการณเชนนี้
ส่ิงท่ีผูบริหารตองตัดสินใจคือ 1) ผูสงมอบใดดีท่ีสุดและ 2) จะตองส่ังซ้ือจํานวนเทาใดจากแตละ 
ผูสงมอบท่ีถูกเลือกไว มีผลงานวิจัยและบทความกอนหนานี้ไดใชตัวแบบทางคณิตศาสตรชวยใน
การแกปญหาเหลานี้ แตปจจัยเชิงคุณภาพซ่ึงมีความสําคัญอยางมากในการคัดเลือกผูสงมอบจะ
ไมไดถูกนํามาพิจารณา ในบทความนี้จึงรวมวิธีการของ AHP และ LP เขามาใชเพ่ือพิจารณาท้ัง
ปจจัยท่ีเปนท้ังรูปธรรมและนามธรรม มีการกําหนดเง่ือนไขของการโปรแกรมเชิงเสนดังนี้  
1) เง่ือนไขดานปริมาณความตองการ (Demand Constraint) กําหนดวาปริมาณจัดซ้ือจากผูขาย
วัตถุดิบแตละรายรวมกันแลวตองมีปริมาณเทากับปริมาณความตองการของผูส่ังซ้ือ 2)เง่ือนไขดาน
คุณภาพ (Aggregate Quality Constraint) กําหนดวาปริมาณจัดซ้ือนั้นจะตองมีคานอยกวาหรือ
เทากับกําลังการผลิตของผูขายวัตถุดิบแตละราย เพ่ือเลือกผูสงมอบท่ีดีท่ีสุดและจํานวนการส่ังซ้ือท่ี
เหมาะสมจากแตละผูสงมอบ  ท้ังยังหาคุณคาโดยรวมของการจัดซ้ือมากท่ีสุด (Max Total Value 
Purchasing : MTVP) ไดดวย 

  DPU
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ในป 1999 Korpela และ Lehmusvaara ไดนํากระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห(Analytic 
Hierarchy Process : AHP) และโปรแกรมเชิงเสนตรงแบบ (Mixed Integer Linear Programming : 
MILP) ไปใชรวมกันในการประเมินทางเลือกคลังสินคาเพ่ือจัดสงสินคาใหกับลูกคา โดยมี
วัตถุประสงคหลักคือเพ่ือตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของลูกคาใหมากท่ีสุด แทนท่ี
จะใชการประเมินเฉพาะดานเชิงปริมาณคือตนทุนหรือผลตอบแทนเพียงอยางเดียวเหมือนในอดีต 
โดยบทความนี้จะใช AHP เปนเครื่องมือในการจัดลําดับความสําคัญของความพึงพอใจท่ีลูกคาแต
ละรายมีตอคลังสินคาแตละแหงภายใตกฏเกณฑตางๆ ในการตัดสินใจท้ังดานเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ  จากนั้นผลลัพธท่ีไดจาก AHP ปอนเขาแบบจําลองทางคณิตศาสตร MILP เพ่ือคํานวณหา
ทางเลือกของคลังสินคาท่ีเหมาะสมตอไป และ Korpela (1999) ไดนําเสนอวิธีการวิเคราะหเพ่ือการ
กําหนดปริมาณการผลิตผลิตภัณฑของแตละผูสงมอบเพ่ือสงมอบใหกับลูกคาตามความตองการ 
โดยใช AHP รวมกับ MILP ซ่ึงเขาไดใช AHP วิเคราะหดานตางๆ ดังนี้ 1) กลยุทธของแตละผูสง
มอบท่ีแตละลูกคาตองการ 2) ความเส่ียงจากแตละผูสงมอบท่ีลูกคาจะไดรับ 3) ความพึงพอใจท่ีแต
ละลูกคามีตอแตละผูสงมอบ จากนั้นนําผลลัพธท่ีไดปอนเขาสูตัวแบบ MILP เพ่ือหาคาท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด ซ่ึงผลลัพธสุดทายท่ีไดคือ ผูสงมอบใดจะตองผลิตสินคาปริมาณเทาใด เพ่ือสงมอบใหลูกคาใด 
โดยท่ีลูกคาแตละรายไดรับความเส่ียงต่ําสุด และมีความพึงพอใจสูงสุดจากผูสงมอบนั้นๆ   

Jung และ Byoungiu Choi (1999) ไดนําตัวแบบการหาคาความเหมาะสมสําหรับ
คุณภาพและราคา เพ่ือเลือกผลิตภัณฑโปรแกรมสําเร็จรูปชนิดหนึ่ง โดยกําหนดใหสมการเปาหมาย
เปนคุณภาพสูงสุดภายใตขอจํากัดดานงบประมาณ โดยใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห 
(Analytic Hierarchy Process : AHP) มาวิเคราะหหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับทางเลือกโปรแกรม
สําเร็จรูป โดยใชรวมกับตัวแบบสมการเชิงเสนตรง 2 ตัวแบบ (โดยใช Integer 1/0 Programming) 
คือ 1) คาสูงสุดของคุณภาพภายใตขอจํากัดดานงบประมาณและ 2) คาสูงสุดของคุณภาพภายใต
ขอจํากัดท่ีนอกเหนือจากขอ 1 เชน  โปรแกรมท่ีเลือกไมสามารถใชรวมกันไดทุกตัว อาจใชรวมกัน
ไดบางตัว เปนตน  

สําหรับ Magige, Tam และ Tummala (2001) ไดกลาววาการคัดเลือก Vender ของระบบ
โทรคมนาคม เปนปญหาสําคัญของบริษัทโทรคมนาคมในการลงทุนซ้ือระบบโทรคมนาคมซ่ึงถือ
เปนการลงทุนในระยะยาว ดังนั้นการคัดเลือก Vender ซ่ึงเปนเรื่องท่ีซับซอนมีหลายหลักเกณฑ
ปจจัยในการคัดเลือก ไดมีการนํากระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหมาชวยในการตัดสินใจ ใน
งานวิจัยนี้ไดมีการสราง AHP Model ซ่ึงถูกสรางมาจากกรณีศึกษาของการคัดเลือก Vender ท่ี
สามารถใหความพึงพอใจตอลูกคาได AHP Model สามารถทําใหการคัดเลือก Vender ไดถูกตอง
และมีเหตุผลมากขึ้น และยังพบวาสามารถลดเวลาในการคัดเลือก Vender ไดอีกดวย   
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ในงานวิจัยของ Luitzen (2001) ไดนําเสนอรายงานการสํารวจเทคนิคท่ีใชในการ
ตัดสินใจคัดเลือกผูขายวัตถุดิบ โดยทําการรวบรวมจากงานวิจัยตางๆ จํานวน 650 งานวิจัย ใน
งานวิจัยช้ินนี้ไดกําหนดขั้นตอนตางๆ ท่ีใชในการตัดสินใจในกระบวนการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบ
ออกเปน 4 ขั้นตอนคือ การกําหนดปญหา การสรางและกําหนดเกณฑมาตรฐานท่ีใชในการประเมิน
ผูขายวัตถุดิบ การกําหนดคุณสมบัติของผูขายวัตถุดิบและการคัดเลือกขั้นสุดทาย  ซ่ึงขั้นตอนของ
การกําหนดปญหาและการสรางเกณฑมาตรฐานนั้นจะเปนขั้นตอนท่ีใชเครื่องมือวิเคราะหเชิง
คุณภาพ  ในขณะท่ีขั้นตอนของการกําหนดคุณสมบัติและการคัดเลือกนั้นจะเปนขั้นตอนท่ีใช
เครื่องมือวิเคราะหเชิงปริมาณ   

Bevilacqua (2006) ไดประยุกตใชเทคนิคการแปลงหนาท่ีทางคุณภาพรวมกับทฤษฎี 
ฟซซีเซต เพ่ือลดความคลุมเครือของขอมูลท่ีนํามาใชในการวิเคราะหของเทคนิคการแปลงหนาท่ี
ทางคุณภาพ โดยไดทําการวิจัยในสวนของการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบ ในการจัดซ้ือช้ินสวนของ
โรงงานผลิต Clutch Coupling ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยเริ่มจาก 1) กําหนดความตองการในการ
จัดซ้ือดังนี้  ความสมบูรณของสินคา ราคา การจัดสงท่ีตรงเวลา ประสิทธิภาพในการแกไข 
ความสามารถในการตอบสนองความตองการ บริการหลังการขายและตารางการจัดสงสินคา 2) 
กําหนดเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบดังนี้ ประสบการณของผูขายวัตถุดิบในธุรกิจนี้ 
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม ระบบการประกันคุณภาพของผูขายวัตถุดิบ ความยืดหยุนใน
การตอบสนองคําส่ังซ้ือ เสถียรภาพทางการเงินของผูขายวัตถุดิบ ความสามารถในการจัดการคําส่ัง
ซ้ือผานระบบออนไลนและตําแหนงท่ีตั้งของผูขายวัตถุดิบ 3) จากนั้นจะใหผูท่ีเกี่ยวของจํานวน  
3 คน ทําการประเมินระดับความสําคัญของความตองการ  (Weight of Whats) และระดับ
ความสัมพันธระหวางความตองการกับเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกผูขายวัตถุดิบ (Weigh of 
Relations) โดยทําการประเมินในรูปของคาทางภาษา 5 ระดับ ไดแก นอยมาก นอย ปานกลาง มาก
และมากท่ีสุด และใชฟงกช่ันความเปนสมาชิกแบบสามเหล่ียมในการแปลงคาทางภาษาให
กลายเปนตัวเลขฟซซี 4) จากนั้นจะนําคาน้ําหนักท่ีไดไปคํานวณหาคาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ
ท่ีใชคัดเลือกผูขายวัตถุดิบ (Weight of Hows) ผลท่ีไดสามารถนํามาสรางเปนบานแหงคุณภาพ  
หลังจากท่ีไดบานแหงคุณภาพท่ีแสดงถึงคาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑท่ีใชในการคัดเลือกผูขาย
วัตถุดิบแตละเกณฑแลวก็จะนําคาท่ีไดจากบานแหงคุณภาพนี้ไปคํานวณหาคาความสามารถของ
ผูขายวัตถุดิบแตละราย  โดยผลของการคํานวณคาความสามารถของผูขายวัตถุดิบจะอยูในรูปของ
ดัชนีของตัวเลขฟซซีท่ีเหมาะสม (Fuzzy Suitable Index, FSI) ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือก
ผูขายวัตถุดิบ โดยใชตัวเลขฟซซีกับวิธีการท่ีใชคาตัวเลขธรรมดาพบวา วิธีการแบบฟซซีสามารถทํา
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การระบุความแตกตางของผูขายวัตถุดิบแตละรายไดละเอียดและชัดเจนมากกวาวิธีการท่ีใชคา
ตัวเลขธรรมดา 

จิระชัย (2542) ทําการวิจัยเรื่องการประยุกตกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหในการ
ปรับแตงผลเฉลยจากโปรแกรมเชิงเสนตรงของการวางแผนการผลิตและกระจายสินคาปูนซีเมนต มี
วัตถุประสงคเพ่ือการตัดสินใจท่ีใชในการปรับแผนการผลิตและการกระจายสินคา เพ่ือปรับแตง
ผลลัพธจากการประมวลผลดวยโปรแกรมเชิงเสนตรง โดยใชซอฟแวรกระบวนการลําดับช้ันเชิง
วิเคราะหทดสอบนําไปใชประเมินทางเลือกภายใตเกณฑตางๆ ท่ีกําหนด หลังจากนั้นก็นํา
โครงสรางตัดสินใจมาทดสอบกับแผนการกระจายสินคาตัวอยาง ผลจากการทดสอบผูประเมินกลุม
เห็นถึงขอดี ในเรื่องการมีหลักเกณฑการพิจารณาท่ีแนนอนและชัดเจน ทําใหระดับการใหบริการ
ลูกคาดีขึ้น และสามารถวางแผนการผลิตและการกระจายสินคาไดแมนยําขึ้น 

ประภาศรี (2542) เปนงานวิจัยท่ีนําเอาเทคนิคกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห 
(Analytic Hierarchy Process : AHP) มาชวยในการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ  ผลจากการวิจัยทําให
ทราบถึงวัตถุประสงค ปจจัยและเกณฑตางๆ ท่ีมีความสําคัญและมีผลตอทางเลือก ซ่ึงพบวา 
ผูตัดสินใจใหความสําคัญกับปจจัยคาขนสงเปนอันดับแรก และพบวานิคมอุตสาหกรรมนวนครเปน
ทําเลท่ีตั้งโรงงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด ตามวัตถุประสงคท่ีตองการ 

ศักดิ์ชัย (2544) งานวิจัยดานการศึกษาหารูปแบบของการจัดหาจัดซ้ือดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสท่ีเหมาะสมโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงลําดับช้ันและตัวแบบจําลองการพัฒนาโซ
อุปทาน ซ่ึงผลการวิจัยสรุปไดวาการจัดซ้ือจัดหาแบบ  E-Marketplace เปนรูปแบบท่ีมีความ
เหมาะสมกับองคกรตัวอยางมากท่ีสุด ดวยสามารถลดรอบการส่ังซ้ือจากเดิมเหลือเพียง 4.36 วัน 
5.48 วัน และ 9.36 วัน สําหรับการจัดซ้ือจัดหาผานแค็ตตาล็อกทรอนิกส การสืบราคาออนไลน และ
การประมูลออนไลน ตามลําดับกลาวคือสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับกระบวนการไดโดยเฉล่ีย
เทากับ 60% รวมท้ังสามารถลดจํานวนเจาหนาท่ีฝายจัดซ้ือจาก 9 คน เหลือเพียง 3 คน 

อรรถกร และ ณัติฐากร (2545) ไดรวมทําวิจัยในการออกแบบระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการประเมินบริษัทขนสง โดยใชตัวแบบการขนสง Multicommodity, AHP และ LP ซ่ึง
ใหผลการวิจัยวาทางเลือกจากการวิจัยจะจายคาใชจายเพ่ิมขึ้นเพียง 3.83% แตจะไดรับความพึงพอใจ
จากทางเลือกนั้นเพ่ิมขึ้นถึง 69.90% ดังนั้นผลลัพธของทางเลือกท่ีไดจากการวิจัยจะใหทางเลือกท่ี
เหมาะสมกวาทางเลือกท่ีพิจารณาเฉพาะปจจัยเชิงปริมาณ (ตนทุน) เพียงอยางเดียว 

สาธิต (2547) การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินระบบแผนพ้ืน
โดยใช AHP ผลจากการวิจัยทําใหไดระบบแผนพ้ืนท่ีมีความสอดคลองกับความนิยมใชอยูใน
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ประเทศไทย ในขณะท่ีผลของการตัดสินใจเลือกระบบแผนพ้ืนในลําดับถัดไปก็ไดผลท่ีสอดคลอง
ตรงกับความนิยมของระบบแผนพ้ืนท่ีใชอยูดวยเชนกัน 

สุภาภรณ (2547) ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผูขายและการจัดการขอมูลของฝายจัดซ้ือ 
สําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ  จุดประสงคเพ่ือจัดการขอมูลพัฒนาระบบการประเมินผูขาย ซ่ึง
ปญหาท่ีพบในบริษัทตัวอยาง ดานการประเมินผูขายปจจุบันนั้นขึ้นกับประสบการณและความ
คิดเห็นของผูประเมิน ดังนั้นผลท่ีไดจึงไมมีมาตรฐานใชเวลานานในการรวบรวมขอมูลตางๆ และมี
ขอผิดพลาดหลายอยาง เชน ขอมูลซํ้าซอนและการพิมพขอมูลผิดพลาด ผูวิจัยเริ่มจากการวิเคราะห
ออกแบบวิธีการทํางานและความตองการสารสนเทศของผูใชงานระบบการประเมินผูขายใหมไดใช
วิธีถวงน้ําหนัก วัดการดําเนินงานของผูขายในดานคุณภาพของสินคา การจัดสง การบริการราคา
และความนาเช่ือถือ ขั้นตอนตอไปคือออกแบบโครงสรางฐานขอมูลและโครงสรางการใชงาน
โปรแกรม และนําระบบท่ีออกแบบนั้นไปพัฒนาเปนโปรแกรมตนแบบ สําหรับการประเมินผูขายท่ี
พัฒนาจาก Visual Basic 6.0 Microsoft Access Version 2000 เปนระบบจัดการฐานขอมูลและ 
Crystal Report เปนการออกรายงาน โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นนี้ไดถูกนําไปใชกับบริษัทตนแบบ ทําให
เกิดประโยชนในดานการประเมินผูขาย คือ มีความรวดเร็ว มีมาตรฐานเดียวกันและสารสนเทศมี
ความถูกตองมากขึ้น 

พัชร (2548) ไดทําการวิจัยแกปญหาในการจัดซ้ือสารเคมีท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรม
ผลิตกระดาษโดยพิจารณาเง่ือนไข 2 เง่ือนไขคือเง่ือนไขทางดานปริมาณและเง่ือนไขทางดาน
คุณภาพควบคูกันไป โดยไดประยุกตใชโปรแกรมเชิงเสนตรงและเทคนิคกระบวนการลําดับช้ันเชิง
วิเคราะหเขาดวยกัน ซ่ึงเทคนิคการโปรแกรมเชิงเสนตรงนั้นใชในการคํานวณหาปริมาณการจัดซ้ือ
ของสารเคมีท่ีทําใหตนทุนการจัดซ้ือต่ําท่ีสุด และใชเทคนิคกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะหใน
การปรับโทษผูขายท่ีมีปญหาในขอรองเรียนตางๆ ผลท่ีไดจากการวิจัยนี้คือสามารถทําการจัดซ้ือ
สารเคมีโดยพิจารณาจากเง่ือนไขทางปริมาณและเง่ือนไขทางคุณภาพควบคูกันไป ผลของการจัดซ้ือ
ดวยวิธีการท่ีนําเสนอพบวาสามารถลดตนทุนในการจัดซ้ือคิดเปนเงิน 910,000 บาท หรือเทียบเปน
รอยละ 0.448 ของการซ้ือแบบเดิม  

สายธาร (2548) วิจัยเรื่องการคัดเลือกผูสงมอบท่ีเปนกลยุทธดานการจัดซ้ือดวยเทคนิค
การสรางสถานการณจําลอง กรณีศึกษาโรงงานตัดเย็บเส้ือผา โดยมุงเนนการบริหารจัดการ
ความสัมพันธกับผูสงมอบ (Supplier Relationship Management : SRM) จากการประเมินผูสงมอบ
โดยการนําเอาเทคนิคการจําลองสถานการณ (Simulation) มาใชคัดเลือกผูสงมอบ ผลท่ีไดจากการ
จําลองสถานการณแสดงใหเห็นถึงผูสงมอบท่ีมีผลกระทบตอระยะเวลาในการผลิตรวมมากท่ีสุด  
ซ่ึงสามารถนําไปเปนแนวทางในการประเมินผูสงมอบของโรงงานผลิตเส้ือผาได 
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อมร (2548) ทําการศึกษาขั้นตอนท่ีกอใหเกิดการทุจริตระหวางการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยวิธีปกติและวิธีอีเล็กทรอนิกส เปนการเปรียบเทียบแบบเปนคู (Pair Comparison) และการ
จัดลําดับปจจัย (Ranking) จากผลการวิจัยพบวาการจัดซ้ือจัดจางดวยวิธีปกตินั้น ขั้นตอนมีโอกาสใน
การทุจริตมากท่ีสุด คือการปฏิบัติของคณะกรรมการซ่ึงมีคามาตรจัดลําดับ 1.54 และจากการ
จัดลําดับพบวาปจจัยท่ีสนับสนุนใหขั้นตอนนี้มีโอกาสในการทุจริตมากท่ีสุดคือ การพิจารณาผลการ
ประกวดราคาท่ีเอ้ือตอผูประกอบการบางรายเหมามีคาคะแนนเฉล่ียในการจัดลําดับ 2.87 คะแนน 

นันทกานต (2549) วิจัยเพ่ือคัดเลือกผูใหบริการโลจิสติกสลําดับท่ี 3 โดยใชเทคนิค 
AHP และเพ่ือศึกษาน้ําหนักของปจจัยท่ีใชคัดเลือกผูใหบริการลําดับท่ี 3 ของกลุมผูผลิตรายใหญ
และรายเล็ก 10 ราย ไดเกณฑปจจัยการคัดเลือกท้ังหมด 6 ปจจัย ผลจากการใชเทคนิค AHP พบวา
กลุมผูผลิตท้ังรายใหญและรายเล็กใหน้ําหนักปจจัยราคาเปนอันดับท่ี 1  คุณภาพเปนอันดับท่ี 2 
ความหลากหลายเปนอันท่ี 3 การใหขอมูลและคําแนะนําเปนอันดับท่ี 6 สวนท่ีเหลือกลุมผูผลิตราย
ใหญใหเปนอันดับ 4, 5 คือการตามงานและการแกปญหา ผลคัดเลือกผูใหบริการลําดับท่ี 3 ท้ังผูผลิต
รายใหญและรายเล็ก เลือกรายท่ี1 เหมือนกันและมีการตรวจสอบความสอดคลอง CI/RI ของกลุม
ผูผลิตรายใหญเทากับ 0.0566 และรายเล็กเทากับ 0.0700 ซ่ึงท้ังคูไดคานอยกวา 0.10 อยางมากดังนั้น
ผลลัพธท่ีไดมีความถูกตองสูง 

สุเมศวร (2549) ไดประยุกตใชกระบวนการ AHP และ Goal Programming เพ่ือ
พยากรณการส่ังซ้ือวัสดุอุปกรณในงานอุตสาหกรรม และการเลือกผูจัดหาสินคาท่ีเหมาะสม และ
นําเสนอวิธีการพยากรณโดยใชเทคนิคอนุกรมเวลา (Time Series Analysis) มาชวยในการพยากรณ
ความตองการของสินคาในชวงระหวางป จากการใชกระบวนการ Goal Programming เม่ือทําการ
ประมวลผลจากโปรแกรม LINDO และผูจัดหาสินคาท่ีดีท่ีสุดและสามารถลดคาใชจายในการส่ังซ้ือ
ไดถึง 1,990,000 บาท ในป 2006 ซ่ึงจะเปนการลดตนทุนลงประมาณ 36% ของยอดการส่ังซ้ือ
ท้ังหมด 

กรุณา (2550) งานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจการประเมินสายเรือสําหรับคัดเลือก
สายเรือมาทําการขนสงสินคาการสงออก และศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจตอการ
ตัดสินใจเลือกสายเรือบนพ้ืนฐานของการใชเทคนิคการวิเคราะหเชิงกระบวนการลําดับช้ัน เพ่ือ
กอใหเกิดมาตรฐานในการคัดเลือกสายเรือ โดยท่ีสามารถลดเวลาในการดําเนินการและเพ่ิมศักยภาพ
ในการตอรองกับสายเรือผูเขารวมในกระบวนการคัดเลือก รวมถึงสรางความสัมพันธอันดีในระยะ
ยาวกับสายเรือ  

ดวงกมล (2550) นํากระบวนการวิเคราะหตามลําดับช้ัน เพ่ือใชตัดสินใจประเมิน
คัดเลือกผูสงมอบช้ินสวนเครื่องจักรท่ีเหมาะสมท่ีสุด และผลจากการวิจัยทําใหทราบวาบริษัทให
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ความสําคัญกับวัตถุประสงคคุณภาพเปนอันดับแรก โดยสามารถเลือกผูขายรายท่ีเหมาะสมและดี
ท่ีสุดตรงกับวัตถุประสงคของบริษัทได การคัดเลือกทําใหม่ันใจถึงผลกระทบของตนทุนและ
คาใชจายในการจัดซ้ือจัดหาถือเปนรากฐานสําคัญท่ีนําไปสูการไดเปรียบในเชิงแขงขัน 

ธราธร (2550) การวิเคราะหและคัดเลือกปจจัยท่ีสงผลอยางมีนัยสําคัญตอการเลือกผูให
บริการโลจิสติกสลําดับท่ี 3 ในอุตสาหกรรมเหล็กมวน งานวิจัยไดเสนอวิธีการคัดเลือกปจจัยและ
การคัดเลือกผูใหบริการโลจิสติกสลําดับท่ี 3 โดยอางอิงอยูบนพ้ืนฐานวิธีเดียวกัน คือวิธีการ
วิเคราะหแบบมีลําดับขั้น ผลการศึกษาทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการเลือกผูใหบริการ 
และชวยพัฒนาขั้นตอนและระเบียบวิธีการเลือกผูใหบริการท่ีเปนระบบมากขึ้น ตอบสนองตอความ
ตองการขององคกรไดเปนอยางดี 

สิทธิชัย (2550) การประยุกตใชการแปลงหนาท่ีทางคุณภาพรวมกับทฤษฎีฟซซีเซตใน
การคัดเลือกผูขายวัตถุดิบ กรณีศึกษาโรงงานผลิตทอพลาสติก ผลท่ีไดนั้นสามารถลดความ
คลุมเครือท่ีเกิดจากการประเมินของกลุมบุคคลไดและขั้นตอนของการแปลงหนาท่ีทางคุณภาพนั้น
สามารถนํามาใชในการประเมินผูขายวัตถุดิบไดอยางเปนระบบ 

อุไรวรรณ จันทรายุ (2550) ดําเนินโครงการพัฒนาดานการจัดการโลจิสติกสเชิง      โซ
อุปทาน (Logistics / Supply Chain Management) ในอุตสาหกรรมอาหาร จากการวิเคราะหปญหา
ในโรงงานพบวา โรงงานท่ีเปนกรณีศึกษาขาดวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการประมาณการขาย
ลวงหนา (Demand Plan) เพ่ือใชในการจัดตารางการผลิตหลักซ่ึงเปนการวางแผนการผลิตสินคา
สําเร็จรูป และขาดการประมวลผลดัชนีช้ีวัดความคลาดเคล่ือนจากการประมาณการขายเม่ือเทียบกับ
ยอดขายจริง รวมท้ังขอมูลปริมาณสินคาคงคลังบางรายการท่ีมีอยูจริงกับท่ีปรากฏใน STOCK 
CARD ยังมีความแตกตางกัน ทําใหขาดขอมูลปริมาณสินคาสําเร็จรูปคงคลังตนงวดท่ีถูกตอง ซ่ึง
เปนขอมูลท่ีตองนํามาใชในการวางแผนการผลิตในกระบวนการวางแผนการผลิตพบวา โรงงานท่ี
เปนกรณีศึกษาขาดการวางแผนการผลิตสําหรับสินคาสําเร็จรูป (MPS) ท้ังในสวนของแผนการผลิต
รายเดือนและแผนการผลิตรายสัปดาห นอกจากนั้นยังขาดการวางแผนความตองการใชวัสดุ (MRP) 
ทําใหไมทราบจํานวนสินคากึ่งสําเร็จภาพท่ีควรผลิตและไมทราบวันท่ีตองเริ่มผลิต รวมท้ังขาด
แผนการส่ังซ้ือวัตถุดิบในชวงเวลาการส่ังซ้ือและปริมาณการส่ังซ้ือท่ีเหมาะสม ทําใหมีมูลคา WIP 
และวัตถุดิบสูง และวัตถุดิบและสินคาระหวางผลิต (WIP) บางชนิดมีการจัดเก็บเปนระยะเวลานาน 
ซ่ึงทําใหเกิดการเนาเสียและสงผลกระทบตอคุณภาพของวัตถุดิบและสินคาระหวางผลิต จากการ
วิเคราะหปญหาดังกลาวไดกําหนดวิธีการพัฒนาและปรับปรุงโดยใชวิธีการพยากรณยอดขายท่ีมี
ความถูกตองแมนยําสอดคลองกับลักษณะของขอมูลยอดขายของสินคาแตละประเภท โดยใช
ซอฟตแวรทางสถิติเพ่ือความรวดเร็วในการประมาณการขาย และกําหนดดัชนีช้ีวัดความ

DPU



 25 

คลาดเคล่ือนจากการประมาณการขายเม่ือเทียบกับยอดขายจริง จัดทําตารางการผลิตหลักซ่ึงเปน
แผนการผลิตสําหรับสินคาสําเร็จรูปท้ังรายเดือนและรายสัปดาห รวมท้ังมีการวิเคราะหและปรับ
แผนการผลิตรายเดือนและรายสัปดาหตามประมาณการขายท่ีเปล่ียนตามความตองการจริงของ
ลูกคา และจัดทําแผนความตองการวัสดุซ่ึงเปนแผนการผลิตสินคากึ่งสําเร็จรูปและการส่ังซ้ือ
วัตถุดิบ เพ่ือใหโรงงานสามารถส่ังผลิตและส่ังซ้ือไดอยางทันเวลาและไมส่ังกอนมากเกินไป 
เนื่องจากทําใหมีตนทุนสินคาคงคลังสูง ผลจากการพัฒนาดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน
พบวา  ความแมนยําของการพยากรณการขายถูกตองแมนยํามากขึ้นและใชเวลาพยากรณการขาย
ลดลง ขอมูลตางๆ ท่ีใชในการ   วางแผนการผลิตมีความถูกตองมากขึ้นโดยเฉพาะปริมาณสินคาคง
คลังมีความถูกตองมากกวา 95% สามารถลดปญหาความลาชาและจํานวนงานคางสง รวมท้ัง
สามารถลดมูลคาสินคาสําเร็จรูปคงคลัง   มูลคา WIP และวัตถุดิบคงคลัง  

อุไรวรรณ จันทรายุ (2550) ดําเนินโครงการพัฒนาดานการจัดการโลจิสติกสเชิง 
โซอุปทาน (Logistics / Supply Chain Management) ในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก และผลิตอุปกรณ
พลาสติก จากการวิเคราะหปญหาในโรงงานพบวา โรงงานท่ีเปนกรณีศึกษาประสบปญหาการสง
มอบงานลาชาและการเก็บสินคาคงคลังมากเกินไปโดยเฉพาะสินคาสําเร็จรูปคงคลัง เนื่องจากขาด
วิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดลําดับการผลิตและการจัดตารางการผลิต รวมท้ังการจัดเก็บสินคา
คงคลังท้ังในสวนของวัตถุดิบคงคลังเนื่องจากการส่ังซ้ือวัตถุดิบเขามามากกกวาปริมาณท่ีใชจริง 
และชวงเวลาการส่ังซ้ือไมเหมาะสม และการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปคงคลังมากเกินไป เนื่องจากขาด
ประสิทธิภาพในการจัดลําดับงาน ทําใหมีบางงานท่ีลาชาและมีงานบางงานท่ีเสร็จกอนกําหนดสง
ของลูกคา ทําใหมีมูลคา WIP และวัตถุดิบกอนการปรับปรุงสูงถึง 7,262,702 บาทและ 5,744,947.15 
บาท ตามลําดับ และพบปญหาของเสียในกระบวนการผลิต เนื่องจากขาดการควบคุมคุณภาพท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยพบวามีเปอรเซ็นตของเสียกอนปรับปรุงถึง 19.34% และขาดเครื่องมือในการ
ควบคุมคุณภาพและการวางแผนดานคุณภาพเพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาหลักขององคกร วิเคราะห
สาเหตุ พิสูจนสาเหตุ กําหนดแนวทางการแกไขปญหาดานคุณภาพ การนําแนวทางแกไขปญหาไป
ปฏิบัติอยางจริงจัง การตรวจสอบผลการแกไขปญหา และการกําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
จากการวิเคราะหปญหาดังกลาวไดกําหนดวิธีการพัฒนาและปรับปรุง โดยจัดทําตารางการผลิตโดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดตารางการผลิต ซ่ึงสามารถจัดตารางการผลิตไดสอดคลองตาม
กําลังการผลิตและเวลาท่ีใชในการผลิตจริงของเครื่องจกัร สามารถเลือกกฎและวิธีการจัดตารางการ
ผลิตท่ีเหมาะสมกับโรงงานเพ่ือใหมีจํานวนงานลาชาและเวลาลาชาของงานโดยเฉล่ียนอยท่ีสุด  และ
สามารถวางแผนการส่ังซ้ือเม็ดพลาสติกซ่ึงเปนวัตถุดิบหลัก โดยพิจารณาจากวันและเวลาท่ีสามารถ
เริ่มฉีดพลาสติก ซ่ึงไดจากตารางการผลิตและคํานวณยอนหลังไปหาวันท่ีตองเริ่มส่ังซ้ือเม็ด
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พลาสติกท่ีเปนวัตถุดิบหลักของโรงงาน เพ่ือใหโรงงานสามารถส่ังซ้ือเม็ดพลาสติกไดอยางทันเวลา
และไมส่ังกอนมากเกินไป และการวางระบบการควบคุมคุณภาพในแตละขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิต โดยควบคุมสัดสวนของเสียและขอมูลเชิงปริมาณท่ีสําคัญตอคุณภาพ ไดแก น้ําหนัก ขนาด 
และเสนผานศูนยกลางของช้ินงาน ซ่ึงนําหลักการควบคุมกระบวนการผลิตดวยหลักการทางสถิติ 
(Statistical Process Control, SPC) มาใชในโรงงาน จากผลการพัฒนาดานการจัดการโลจิสติกสเชิง
โซอุปทาน พบวา ปญหาความลาชาและจํานวนงานคางสงลดลง รวมท้ังมูลคาสินคาคงคลังลดลง 
4,378,941 บาท คิดเปน 16.75%  นอกจากนั้นมูลคา WIP และวัตถุดิบคงคลังลดลง 2,133,289 บาท 
คิดเปนลดลง 16.40% ซ่ึงเกินจากเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 5% และเพ่ิม TURN OVER จาก 0.214 
กอนปรับปรุง เพ่ิมขึ้นเปน 0.241 หลังปรับปรงุ ดังนั้น TURN OVER เพ่ิมขึ้น 0.027 คิดเปน 12.52% 
ซ่ึงไดผลเกินเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี 5% รวมท้ังสามารถลดปญหาของเสียจากการนําระบบการ
ควบคุมคุณภาพไปใช โดยพบวา กอนปรับปรุงมีเปอรเซ็นตของเสีย  19.34% และหลังปรับปรุงมี
เปอรเซ็นตของเสีย 3.17% ลดลง 16.17% 

ชัชพล  มงคลิก และปนอนงค  สุวแพทย (2549) ดําเนินโครงการพัฒนาดานการจัดการ  
โลจิสติกสเชิงโซอุปทาน (Logistics / Supply Chain Management) ในอุตสาหกรรมอาหารในกลุม
อุตสาหกรรมแปงมันโดยมีโรงงานท่ีเปนกรณีศึกษาในกลุมอุตสาหกรรมแปงมันเขารวมโครงการ
จํานวน 4 โรงงาน จากการศึกษาและวิเคราะหปญหาดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานใน
อุตสาหกรรมแปงมันพบวา ขาดการพยากรณการขายลวงหนาท่ีใกลเคียงความจริง ขาดการวาง
แผนการผลิตรายเดือนเพ่ือตรวจสอบกําลังการผลิตและขาดการวางแผนความตองการของวัตถุดิบ 
พบปญหา Stock สินคา  ไมตรงกับท่ีจัดเก็บลงในระบบคอมพิวเตอร การรับจายสินคามีระบบท่ีไม
สมบูรณ  ไมมี Stock Card ควบคุมการรับ – จาย ติดอยูกับสินคา และไมมีการแบง Location ท่ี
ชัดเจน ทําใหการจัดวางสินคา ไมเปนระเบียบยากตอการจายสินคา จากการวิเคราะหปญหาดังกลาว
ไดกําหนดวิธีการพัฒนาและปรับปรุง โดยวิเคราะหขอมูลการขายโดยใชขอมูลการขายยอนหลังจาก
ฝายขายและฝายการตลาด  วางแผนความตองการสินคา (Demand Plan) โดยเปรียบเทียบระหวาง
การพยากรณการขายเปรียบเทียบกับยอดขายจริง การเปรียบเทียบระหวางแผนการผลิตกับยอดผลิต
จริง และนําขอมูลท่ีวิเคราะหไดมาปรับปรุงการพยากรณการขายใหใกลเคียงความจริงท่ีสุด เพ่ือ
นํามาใชในการทําแผนการผลิตรายเดือน จัดทําแผนการผลิตรายเดือนลวงหนาสามเดือนเพ่ือ
ตรวจสอบกําลังการผลิต ความตองการของมันสําปะหลัง และการจัดสงสินคา  วางระบบการจัดการ
และควบคุมสินคาคงคลังจากผลการพัฒนาดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน พบวา ผลรวม
มูลคาของสินคาคงคลังลดลงจาก 395,857,340 บาท กอนปรับปรุง เหลือ 334,997,919 บาท หลัง
ปรับปรุง คิดเปนมูลคาของสินคาคงคลังท่ีลดลง 60,859,820.47 บาท หรือคิดเปน 15.37 % สําหรับ
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เปอรเซ็นตสินคาคงคลังตอยอดขายลดลงจาก 127.2 % กอนปรับปรุง เหลือ 57.6 % หลังปรับปรุง 
คิดเปนเปอรเซ็นตสินคาคงคลังตอยอดขายท่ีลดลง 69.6 % และความถูกตองของปริมาณสินคาคง
คลังเพ่ิมขึ้น 11.31 % 

จินตนา แซเอียว (2548) ศึกษาสภาพท่ัวไปของตลาดกุงแชแข็งเพ่ือการสงออกของ
ประเทศไทย และวิเคราะหศักยภาพการสงออกกุงสดแชแข็งของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและ
ญี่ปุน โดยใชแบบจําลองสวนแบงตลาดคงท่ี (Constant Market Share Model : CMS) เปรียบเทียบ
กับประเทศคูแขง ไดแกเวียดนาม จีน และอินเดีย โดยใชขอมูลใน 2 ชวงเวลา คือชวงป 2541-2543 
กับป  2544-2546 ผลการวิ เคราะหสวนแบงตลาดสงออกกุงสดแชแข็งของไทยในตลาด
สหรัฐอเมริกาพบวา มูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งของไทย เปล่ียนแปลงลดลง 187.87 ลานเหรียญ
สหรัฐ ซ่ึงเปนผลมาจากการแขงขันมากท่ีสุดรองลงมาคือ การปรับทิศทางการสงออก การขยายตัว
เฉล่ียการสงออกของโลก และการกระจายตลาด ผลการวิเคราะหสวนแบงการตลาดสงออกกุงสดแช
แข็งของไทยในตลาดญี่ปุนพบวา มูลคาการสงออกกุงสดแชแข็งของไทย เปล่ียนแปลงลดลง 70.77 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเปนผลมาจากการกระจายตลาดมากท่ีสุด รองลงมาคือ การแขงขัน การ
ขยายตัวเฉล่ียของการสงออกของโลก และการปรับทิศทางการสงออก และเม่ือเปรียบเทียบ
องคประกอบท้ัง 4 ดานพบวา ทุกประเทศยังคงไดรับประโยชนจากผลการขยายตัวเฉล่ียของการ
สงออกของโลก โดยท่ีทุกประเทศสูญเสียประโยชนเพ่ิมขึ้นจากการกระจายตลาด โดยประเทศ
อินเดียเสียประโยชนมากท่ีสุด รองลงมาคือไทย เวียดนาม และจีน ตามลําดับ สวนผลจากการ
แขงขัน ประเทศไทยยังคงเสียประโยชน แตประเทศอินเดียเสียประโยชนมากท่ีสุด ขณะท่ีเวียดนาม 
และจีน ไดรับประโยชนจากผลการแขงขันในสัดสวนท่ีมาก ทําใหมูลคาการสงออกของท้ังสอง
ประเทศขยายตัวเพ่ิมขึ้นมาก สวนผลจากการปรับทิศทางการสงออก อินเดีย และไทย ไดรับ
ประโยชนมากท่ีสุด ขณะท่ีประเทศเวียดนาม และจีนเสียประโยชน สรุปโดยรวม ประเทศไทย และ
ประเทศอินเดียมีสวนแบงตลาดกุงสดแชแข็งลดลงในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน สาเหตุของประเทศ
ไทยเนื่องมาจากผลของการสูญเสียความสามารถในการแขงขัน การกระจุกตัวของตลาด หรือการ
อ่ิมตัวของตลาด และการขยายการสงออกไมถูกทิศทาง สวนประเทศอินเดียมีผลมาจากการสูญเสีย
ความสามารถในการแขงขัน การกระจุกตัวของตลาด ในขณะท่ีประเทศเวียดนามและจีนมีสวนแบง
ตลาดสงออกกุงแชแข็งเพ่ิมขึ้นเนื่องจากความสามารถในการแขงขัน  

สุรัชนี ธนะวิบูลย (2548) ศึกษาลักษณะโครงสรางของอุตสาหกรรมกุงแชแข็งของไทย
และศึกษาศักยภาพการแขงขันในเวทีการคาโลกทางดานการผลิต การตลาด การเงิน ของผูสงออก
กุงแชแข็งของไทยสําหรับการสงออก ผลการศึกษาสรุปไดวา อุตสาหกรรมกุงแชแข็ง มีลักษณะเปน
ตลาดแขงขันไมสมบูรณประเภทตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคา
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ตลาดไมต่ํากวา 30,000 ลานบาท มีผูประกอบการจํานวนมากกวา 400 ราย และสินคาของผูสงออก
แตละรายมีความแตกตางกันเล็กนอย และสามารถทดแทนกันไดดี แตไมสามารถทดแทนกันได
อยางสมบูรณ สําหรับ กลยุทธการปรับตัวของผูประกอบการนั้นสามารถสรุปไดวาผูประกอบการ
ควรเนนการรักษามาตรฐานคุณภาพ (Quality) ของสินคาเปนกลยุทธท่ีสําคัญอันดับแรก สวนกล
ยุทธอันดับรองลงมาไดแก กลยุทธสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา กลยุทธการเพ่ิมตลาดใหม กลยุทธ
การทําวิจัยและพัฒนา และกลยุทธเพ่ิมสวนแบงการตลาด 

วรรณพร หาญวิริยะพันธ (2546) ดําเนินการศึกษาสภาพท่ัวไปของการผลิตและ
การตลาดกุงแปรรูปในสวนของกุงกระปองของประเทศไทย วิเคราะหความไดเปรียบของการ
สงออกกุงกระปองของประเทศสงออกรายสําคัญในโลกและของประเทศไทยและอินโดนีเซียใน
ตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุน วิเคราะหการเปล่ียนแปลงสวนแบงการตลาดของตลาดสงออกกุง
กระปองในตลาดสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนของประเทศไทยและอินโดนีเซีย และวิเคราะหปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอความสามารถในการสงออกกุงกระปองของไทย จากผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมี
ผลกระทบตอการสงออกกุงกระปองของไทยใชขอมูลระหวางป 2528 – 2542 พบวา ราคาสงออกกุง
กระปองของไทย ราคาวัตถุดิบ และอัตราคาจางแรงงานไทยซ่ึงกระทบตอตนทุนของการผลิตกุง
กระปอง เปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตออุปทาน (Supply) การสงออกกุงกระปองของประเทศ  

ปรีชา โพธาธนาพงษ (2545) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณการสงออกกุงแช
แข็งของประเทศไทย ไดทําการศึกษาวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏจากผล
การศึกษาความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏของประเทศไทยและประเทศคูแขงขันท่ีสําคัญ 
ไดแก ประเทศ เอกวาดอร แม็กซิโก อินโดนีเซีย และอินเดีย ในชวงระหวางป พ.ศ. 2537-2543 
พบวาทุกประเทศมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการสงออกกุงสดแชแข็งไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยประเทศไทยมีแนวโนมความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏลดลงในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2538-2540 จากนั้นความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏเริ่มเพ่ิมขึ้นในชวงหลัง
ในระหวางป พ.ศ. 2541-2543 ในขณะท่ีประเทศเอกวาดอรมีแนวโนมความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบเพ่ิมขึ้นในชวงระหวางป พ.ศ. 2537-2541จากนั้นความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ี
ปรากฏดังกลาวเริ่มลดลง ประเทศแม็กซิโกมีแนวโนมความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบลดลงอยาง
ตอเนื่องในชวงระหวางป พ.ศ. 2537-2543  สําหรับประเทศอินโดนีเซียและประเทศอินเดียมี
แนวโนมความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องในชวงระหวางป พ.ศ. 2537-2543 ผล
จากการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระหวางป พ.ศ. 2529-2543 พบวา ปจจัยทางดานมาตรการทางการคาของประเทศ
สหรัฐอเมริกาวาดวยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในเรื่องของการอนุรักษเตา
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ทะเลเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการกําหนดอุปสงคการนําเขากุงแชแข็งจากประเทศไทย สวนปจจัย
ทางดานราคามีความสําคัญนอยมาก จากการกําหนดอุปสงค (Demand) การนําเขาดังกลาว เนื่องจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาคํานึงถึงคุณภาพ (Quality) ของกุงสดแชแข็งเปนสําคัญ สวนปจจัยทางดาน
รายไดและจํานวนประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบวาไมมีความสําคญัมากนัก
ในการกําหนดอุปสงคการนําเขากุงแชแข็งจากประเทศไทย 

ภาวดี ไวยราบุตร (2543) ไดวิเคราะหการขยายตัวของการสงออกกุงแชแข็งของประเทศ
ไทยไปยังตลาดสงออกท่ีสําคัญ ไดแก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และสหภาพยุโรป โดยใชแบบจําลอง
สวนแบงการตลาดคงท่ี (Constant Market Share Moel : CMS) เปรียบเทียบกับประเทศคูแขงใน
ตลาดสงออกท่ีสําคัญคือ เอกวาดอร อินโดนีเซีย และอินเดีย เม่ือเปรียบเทียบปจจัยการขยายตัวของ
การสงออกของโลก การกระจายตลาด ผลจากการแขงขัน และผลจากการสงเสริมการสงออก 
ระหวางไทยกับคูแขงในชวงป 2530 – 2537  พบวา ไทยไดเปรียบคูแขง 2 ปจจัย คือ การขยายตัว
ของการสงออกของโลก และการแขงขัน แตเสียเปรียบคูแขง 2 ปจจัย คือ การกระจายตลาดใหกับ
อินเดียและอินโดนีเซีย และการสงเสริมการสงออกใหกับ เอกวาดอร และในชวงป 2538 – 2541 
พบวา ไทยไดเปรียบคูแขงขันเพียงปจจัยของการขยายตัวของการสงออกของโลก แตเสียเปรียบ
คูแขง 3 ปจจัย คือ การกระจายตลาด การแขงขัน และการสงเสริมการสงออก ใหกับเอกวาดอร 

พรชัย ชูเลิศมงคล (2542) ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตออุปสงค (Demand) การ
ส่ังเขากุงสดแชแข็งไทยของประเทศญี่ปุน โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ  
อุปสงคการส่ังเขากุงสดแชแข็งไทยของประเทศญี่ปุน เพ่ือหาคาความยืดหยุนของปริมาณการส่ังเขา
กุงสดแชแข็งไทยของประเทศญี่ปุนตอราคาและมูลคาผลิตภัณฑในประเทศเบ้ืองตน (GDP) จากนั้น
ทําการประมาณการและพยากรณปริมาณความตองการส่ังเขากุงสดแชแข็งไทยของประเทศญี่ปุนใน
อีก 5 ปขางหนาระหวางป พ.ศ. 2542-2546 โดยทําการสรางแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรของการ
ส่ังเขากุงสดแชแข็งไทยของประเทศญี่ปุน โดยใชขอมูลทางทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลาระหวางป  
พ.ศ. 2525-2539 จากผลการศึกษาพบวาปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตออุปสงคการส่ังเขากุงสดแชแข็ง
ไทยของประเทศญี่ปุน ไดแก ราคาการสงออก f.o.b. กุงสดแชแข็งไทยไปประเทศญี่ปุนท่ีปรับดวย
ดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศญี่ปุน สวนปจจัยท่ีรองลงมา คือ มูลคาผลิตภัณฑในประเทศเบ้ืองตน 
(GDP) ของประเทศญี่ปุนท่ีปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศญี่ปุน โดยคาความยืดหยุนของ
อุปสงคตอราคาสงออก f.o.b. กุงสดแชแข็งไทยไปประเทศญี่ปุน ราคาสงออกปลาหมึกสดแชเย็นแช
แข็งไทยไปประเทศญี่ปุน และมูลคาผลิตภัณฑในประเทศเบ้ืองตน (GDP) ของประเทศญี่ปุนท่ีปรับ
ดวยดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศญี่ปุน มีคาเทากับ -2.17 , 0.83 และ 4.28 ตามลําดับ การและ
พยากรณปริมาณความตองการส่ังเขากุงสดแชแข็งไทยของประเทศญี่ปุนมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในอัตรา
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ท่ีลดลง ตั้งแตป พ.ศ. 2542-2546 โดยประเทศญี่ปุนมีอุปสงคการส่ังเขากุงสดแชแข็งไทยเฉล่ียปละ 
89,398.07 ตัน และมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 4.65 ตอป สะทอนใหเห็นวาโอกาสการสงออก
กุงสดแชแข็งของไทยนั้นขึ้นอยูกับความตองการกุงสดแชแข็งในตลาดประเทศญี่ปุนเปนสําคัญ 
นอกจากนี้ยังกับราคาของสินคาและคุณภาพของตัวสินคา จึงมีความจําเปนท่ีหนวยงานทาง
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนจะตองรวมมือกันในการหาวิธีการและกลยุทธตางๆในการลดตนทุนการ
ผลิตโดยใชการบริหารจัดการดานการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ และตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพ 
(Quality) ของสินคาใหเพ่ิมขึ้นและมีมูลคาเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือใหสามารถแข็งขันกับคูแข งขันใน
ตลาดโลกได 

ในการศึกษาครั้งนี้ของ พรชัย ชูเลิศมงคล (2542) ผูศึกษาไดใชเปนแนวทางอยางกวางๆ 
ในการพยากรณปริมาณการสงออกและวิเคราะหสภาพโดยท่ัวไปของอุตสาหกรรมกุงแชแข็งและผู
ศึกษาไดเพ่ิมเติมในสวนของศักยภาพในการแขงขันและวิเคราะหโครงสรางและภาพรวมของ
อุตสาหกรรมกุงแชแข็งและกุงแปรรูปของไทยเพ่ือใหทราบถึงปญหาและสถานการณในอนาคต
ขางหนาในดานตางๆ เพ่ือกําหนดเปาหมายในการแกไขปญหาและปรับตัวใหทันตอสถานการณ
ตางๆ ของอุตสาหกรรมกุงแชแข็งและกุงแปรรูปของไทย 

จินตนา เอ่ียมละออ (2541) ไดทําการศึกษาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมาตรการ
ทางการคาตอการสงออกกุงสดแชแข็งของไทย โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาวิเคราะหการสงออก
กุงสดแชแข็งของไทยไปยังประเทศคูคาท่ีสําคัญ ไดแก ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และประเทศใน
กลุม     สหภาพยุโรปคือ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน เพ่ือหาตลาดท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุด 
โดยใชการวิเคราะหโดยการตรวจสอบคุณสมบัติของขอมูลโดยการทดสอบ Unit Root หลังจากนั้น
นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือหาตลาดท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุด โดยใชทฤษฎีอุปสงค (Demand) ในการหา
คาความยืดหยุนของอุปสงคตอรายไดจากแบบจําลองสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Model) มาวิเคราะหผลกระทบโดยใชมาตรการทางการคาของประเทศคูคาท่ีสําคัญ 
ไดแก ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศสหภาพยุโรปตอการสงออกกุงสดแชแข็งของไทย โดย
ใชคาความยืดหยุนของอุปสงคการสงออกกุงสดแชแข็งของไทยไปยังประเทศคูคาท่ีสําคัญเม่ือ
คํานึงถึงราคาโดยใหปจจัยอ่ืนๆ คงท่ี มาอธิบายถึงผลกระทบจากการใชมาตรการทางการคาของ
ประเทศคูคาท่ีสําคัญและพยากรณแนวโนมความตองการกุงสดแชแข็งของไทยในตลาดดังกลาว 
จากผลการศึกษาพบวาตลาดท่ีมีศักยภาพในการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยมากท่ีสุดคือ 
ญี่ปุน รองลงมาคือสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส ตามลําคับ ซ่ึงประเทศคูคาเหลานี้ได
มีการใชมาตรการทางการคาท่ีสงผลกระทบตอการสงออกกุงสดแชแข็งของไทย นอกจากนี้ยังทําให
ทราบวาประเทศญี่ปุนไดลดอัตราภาษีศุลกากรลงตามพันธกรณีของแกตตมีผลใหการสงออกกุงสด
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แชแข็งของไทยเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.13 สวนประเทศสหรัฐอเมริกาไมเก็บภาษีนําเขากุงสดแชแข็งจาก
ไทยตามพันธกรณีของแกตต แตมีการใชมาตรการทางดานท่ีมิใชภาษี ไดแก มาตรฐานคุณภาพของ
สินคา (Product Quality)  มาตรการสุขอนามัยท่ีเขมงวด ทําใหเปนอุปสรรคในการสงออกของ
ประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีผูประกอบการอุตสาหกรรมกุงแชแข็งตองเนนการควบคุม
คุณภาพและการปรับปรุงดานคุณภาพ สําหรับการเปล่ียนแปลงการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร
ของสหภาพยุโรปแกไทยมีผลใหการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยไปยังประเทศอังกฤษ
ลดลงรอยละ 2.41-5.78 ฝรั่งเศสลดลงรอยละ 0.38-0.92 และเยอรมันลดลงรอยละ 0.58-1.39 
ตามลําดับ และคาดวาความตองการกุงสดแชแข็งของประเทศไทยในประเทศดังกลาวระหวางป 
พ.ศ. 2540-2543 มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะประเทศญี่ปุนและประเทศสหรัฐอเมริกาแตประเทศ
อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมันไมเปนดังท่ีคาดคะเนไว เนื่องจากการเปล่ียนแปลงการใหสิทธิพิเศษ
ทางภาษีศุลกากร 

ในการศึกษาของ จินตนา เอ่ียมละออ (2541) ผูศึกษาไดใชเปนแนวทางอยางกวางๆ ใน
การพยากรณความตองการสินคา (Demand Plan) และปริมาณการสงออกและวิเคราะหสภาพ
โดยท่ัวไปของอุตสาหกรรมกุงแชแข็ง เพ่ือใหทราบถึงปญหาและสถานการณในอนาคตขางหนาใน
ดานตางๆ เพ่ือกําหนดเปาหมายในการแกไขปญหาและปรับตัวใหทันตอสถานการณตางๆ ของ
อุตสาหกรรมกุงสดแชแข็งและกุงแปรรูปของไทย 

ฐะปะนี มะลิซอน (2539) ไดทําการศึกษาถึงความสามารถในการแขงขันสงออกกุงสด
แชแข็งของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาคือ เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิต
และการตลาดของกุงสดแชเย็นในประเทศไทย เพ่ือวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบความ
ตองการสินคาของลูกคาหรืออุปสงคซ่ึงสามารถนํามาใชในการวางแผนดานความตองการสินคา 
(Demand Plan) ของประเทศไทยและประเทศคูแขงในการสงออกกุงสดแชแข็ง เพ่ือวิเคราะหการ
ขยายตัวของการสงออกกุงสดแชแข็งของไทยดวยแบบจําลองสวนแบงตลาดคงท่ี และเพ่ือวิเคราะห
ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตออุปสงคเพ่ือการนําเขาสินคากุงแชแข็งของไทยไปยังประเทศคูคาท่ีสําคัญ จาก
การศึกษาพบวาคาดัชนีความไดเปรียบท่ีปรากฏของประเทศไทยและประเทศคูแขง ไดแก เวียดนาม 
เอกวาดอร อินเดีย เม็กซิโก และจีน ใน 3 ชวงเวลาคือชวงป พ.ศ. 2525-2529 ชวงป พ.ศ. 2530-2534 
และชวงป พ.ศ. 2535-2536 ปรากฏวาทุกประเทศลวนมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ
ดวยกันท้ังส้ิน โดยเม่ือพิจารณากรณีสินคาทุกประเทศท่ีสงออก จะพบวาประเทศไทยมีความ
ไดเปรียบเชิงแขงขันทางการคาในสินคานี้เพ่ิมขึ้น เชนเดียวกันกับประเทศเวียดนามและเอกวาดอร 
สวนอินโดนีเซียมีการเปล่ียนแปลงจากความไดเปรียบในสองชวงแรกมาเปนความเสียเปรียบใน
ชวงเวลาหลัง และประเทศอินเดียมีความเปล่ียนแปลงจากการสูญเสียความไดเปรียบในสอง
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ชวงเวลาแรกและเริ่มมามีความไดเปรียบในชวงเวลาหลัง ในขณะท่ีเม็กซิโกและจีนเริ่มมีความ
ไดเปรียบเชิงแขงขันทางการคาลดลง ซ่ึงสามารถกลาวไดวาประเทศไทยมีความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบท่ีปรากฏในสินคากุงแชแข็งมากและมีแนวโนมท่ีจะไดเปรียบโดยเปรียบเทียบท่ีปรากฏ
ดังกลาวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความตองการสินคาในตลาดโลก (Demand) 
เพ่ือการนําเขากุงแชแข็งของประเทศไทยไปยังประเทศคูคาท่ีสําคัญ นั้นคือรายไดประชาชาติตอหัว
ของประเทศคูคา และราคาการสงออกสินคากุงแชแข็งของประเทศไทยไปยังประเทศคูคา ซ่ึงตัว
แปรดังกลาวจะสะทอนใหเห็นถึงสภาวะปกติของผลจากการขยายตัวของตลาดโลกและผลจากการ
แขงขันท่ีแทจริงท่ีมีบทบาทตอการขยายตัวของการสงออกของไทย 

ในการวิเคราะหและศึกษาการขยายตัวของการสงออกกุงสดแชแข็งของประเทศไทยใน
ตลาดโลก โดยใชแบบจําลองสวนแบงตลาดคงท่ี ไดผลวาในชวงเวลาเปรียบเทียบระหวางป  
พ.ศ. 2525-2529 กับป พ.ศ. 2530-2534 นั้นกุงสดแชแข็งมีการขยายตัวในการสงออกจากชวงเวลา
แรกไปสูชวงเวลาหลังมีมูลคาการสงออกเพ่ิมสูงขึ้นเปน 11,956 ลานบาท ซ่ึงไดรับประโยชนสวน
ใหญมาจากผลการแขงขันท่ีแทจริง ซ่ึงมีผลทําใหการสงออกสินคาดังกลาวเพ่ิมขึ้น 5,208 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 44 ซ่ึงเปนการขยายตัวของการสงออกเปนผลเนื่องมาจากผูผลิตหรือผูสงออกมีความ
ไดเปรียบคูแขงขันทางดาน ทุน กําลังคน วัตถุดิบโดยใชกระบวนการจัดการดานการผลิตท่ีมี
ประสิทธิภาพ และการไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐบาล ตลอดจนความพยายามใน
การชวยเหลือตัวเองในดานตางๆ มากกวาการท่ีจะพ่ึงพาตลาดโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงสะทอนให
เห็นวาประเทศไทยนั้นมีความสามารถในการแขงขันกับคูแขงขันในประเทศอ่ืนๆ ในตลาดโลกได 

ฐิติชัย สวัสดี (2537) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสงออกกุงสด 
แชแข็งของไทย ผลจากการศึกษาพบวาปริมาณการสงออกกุงสดแชแข็งของไทยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น
ในแตละป โดยเฉพาะในชวงไตรมาสท่ี 3 ของปจะมีการสงออกสูงสุดเนื่องจากเปนชวงท่ีลูกคาได
ส่ังของไวรองรับในชวงเทศกาลคริสตมาสและเทศกาลปใหมท่ีจะมาถึงในแตละปสวนปจจัยท่ีเปน
ตัวกําหนดความตองการสินคาของลูกคาหรืออุปสงคซ่ึงสามารถนํามาใชในการวางแผนดานความ
ตองการสินคา (Demand Plan) ในการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน เพ่ือการสงออกกุงสดแชแข็ง
ไปยังสหรัฐอเมริกา คือราคาสงออก ปลาหมึกสดแชแข็งปรับดวยดัชนีราคาผูบริโภคมากม่ีสุด สวน
รองลงมาคือประชากรของสหรัฐอเมริกา และรายไดประชาชาติของสหรัฐอเมริกาปรับดวยดัชนี
ราคาผูบริโภคของสหรัฐอเมริกา สวนราคากุงสด แชแข็งมีผลกระทบตออุปสงคอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิ
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IaVhZv̂K���!%�&��IgYx̂K�"����!�* ���Iôq[ĵZK�-������ ���!!����������.��!0�5��2���.�+!����
��� ���!!�����"#�"�$�"������"�!/�)�����.��]̂_b�eZYvb[v̂_� *�����!�*��!+�& �&� ,�#&��
+-���������#���*�����!���"%��*�����!�*-����*���*�����!%�&��*�����!�*��!3��� &�3����!��
*�����!�* ���-���+!�������%��5��2��*�*4���&���! 4�!���&�3!���,�"���*��$
��������� ������
�����8��	�)������/�3�����+*8�N)�������* ���! �3!��

�
�#%� ��&'��'�	!��'��	( )��

��!5��2���������!�
����!%�&�	���� ���!!�����"#�"�$�"������"�!!����)���
)�T���!� &�:&/�)�"��%�&�/�)	���� ���!!�����"#�"�$�"������"�!!���������!�&�3!���,
!��"

��!�*��!+�& �&� ,	� ������+!������� ���!!�����"#�"�$�"������"�!!��	� ���
��*���	� ������" *�	����$����+-��������Iahmmqc� pfY[WK������� ���!!����������"����!�!���
 4��!�
�
"��)��:,�����+!��)��F'��F�!,�����8������")�����"�����*�����+!����"�!!������"��
+!���������8$��-���	�+-������������� ���!!�����"#�"�$�"������"�!!�������"�������*&
��
��� ���!!��)������8�������!�
����!%�&�"�!!��"��"#��8���"�$���������� �*���8�������!
 ������������!���5��!��"

+-��������*�����������

�

DPU



� =>�

�
�

/�)����=BL��" *�+-��������Iahmmqc�pfY[WK������� ���!!������
�

�#�� 	"������	*�+��	, *)�)�-.�)�,/������'�
��!5��2�!��"

��!�*��!+�& �&� ,�#&�+-������������� ���!!�����"#�"�$�"��

����"�!!���%��5��2�*4���&���!5��2�!��"

+�& �&� ,�#&�+-�������IuVn[_b[v_wahmmqc� pfY[W�
gYWYn̂k̂WbK�+*8��!�&�&N�8�
��������"���&�3!���,�'(�����)
� !��%���!�*��!+�& �&� ,�#&�
+-������������� ���!!�����"#�"�$�"������"�!/�)���%�����!3�*������=�!�8��)���5��2�!��"


��!�*��!+�& �&� ,�#&�+-���������!���&��'(�����)
�+*8������!�&�3!���,"��"�����'(��
*�����!�*��!+�& �&� ,�#&�+-�������	���3,�!���
���!���"%��IeqYW� K���!�*-����*���
IaVhZv̂K���!%�&��IgYx̂K���!3�
3��3�0/�)�!����!3�
3�� &�3��3�3����IyWĵWbVZcK���!�*��!
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บทท่ี 4 
ข้ันตอนในการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน 

และวิเคราะหหา Best Practices 
 
4.1 การประเมินผลดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานและวิเคราะหหา Best Practices 
จํานวน 3 โรงงาน โดยใชวิธีการ AHP 

4.1.1 ขั้นตอนการประเมินน้ําหนักความสําคัญของเกณฑการประเมินผลดานการจัดการ 
โลจิสติกสเชิงโซอุปทานโดยใชซอฟตแวร Expert Choice 

1) สราง AHP Model ในซอฟตแวร Expert Choice 
 

 
 
ภาพท่ี 4.1  แสดงตัวอยางสราง AHP Model ในซอฟตแวร Expert Choice 

DPU
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2) สราง AHP Model โดยเลือก Direct 
 

 
 
ภาพท่ี 4.2  แสดงตัวอยางสราง AHP Model โดยเลือก Direct 
 

3) สราง AHP Model ประกอบดวย Goal Criteria และ โรงงานท่ีนํามาพิจารณาคัดเลือก 
 

 
 

ภาพท่ี 4.3  แสดงตัวอยางสราง AHP Model 
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4) การเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัดความสามารถดานการ
จัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานโดยใช Verbal 

 

 
 
ภาพท่ี 4.4  แสดงการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัดโดยใช Verbal 
 

5) การเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัดความสามารถดานการ
จัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานโดยใช Matrix 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5  แสดงการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัดโดยใช Matrix 
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6) การเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัดความสามารถดานการ
จัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานโดยใช Questionnaire 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6  แสดงการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัดโดยใช Questionnaire 
 

7) การเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัดความสามารถดานการ
จัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานโดยใช Graphic 

 

 
 

ภาพท่ี 4.7  แสดงการเปรียบเทียบน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัดโดยใช Graphic  
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8) ผลการประเมินน้ําหนักความสําคัญของเกณฑการประเมินผลดานการจัดการ 
โลจิสติกสเชิงโซอุปทานโดยใชซอฟตแวร Expert Choice 

 

 
 
ภาพท่ี 4.8  แสดงตัวอยางผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัด 
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ภาพท่ี 4.9  แสดงตัวอยางผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัด 
 

 
 
ภาพท่ี 4.10  แสดงผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัดโรงงานตนแบบ 
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ภาพท่ี 4.11  แสดงผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัด ดานการวางแผน 
 

 
 
ภาพท่ี 4.12  แสดงผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัด ดานการจัดหา 
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57 

 
 
ภาพท่ี 4.13  แสดงผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัด ดานการผลิต 
 

 
 
ภาพท่ี 4.14  แสดงผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัด ดานการจัดเก็บ 
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ภาพท่ี 4.15  แสดงผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัด ดานการสงมอบ 
 
  

 
 

ภาพท่ี 4.16  แสดงผลลัพธจากการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัดโรงงานตนแบบ 
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จากผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัด โดยใชซอฟตแวร Expert 
Choice พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 40 คน แตละคน มีการใหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/
ตัวช้ีวัดดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงคาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัด 

 
 

ผลการประเมิน ดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานในโรงงานตนแบบ (Best 
Practice) โดยใชวิธีการ AHP 

 
ตารางท่ี 4.2  ผลการประเมินการดําเนินการในการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานในดานตางๆ 

 

ขอมูล
ชุดท่ี 

เปอรเซ็นตสินคา 
คงคลังตอยอดขาย 

% Demand 
Accuracy 

% Complete 
Procurement 

% Plan 
Attainment 

% Tardy Jobs 
 

1 0.219 0.224 0.324 0.2 0.033 
2 0.417 0.24 0.079 0.23 0.034 
3 0.025 0.56 0.253 0.057 0.105 
4 0.032 0.348 0.286 0.318 0.016 
5 0.135 0.327 0.328 0.154 0.056 
6 0.241 0.128 0.199 0.169 0.263 
7 0.095 0.197 0.328 0.275 0.105 
8 0.252 0.073 0.208 0.414 0.053 
9 0.164 0.101 0.251 0.18 0.304 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ขอมูล
ชุดท่ี 

เปอรเซ็นตสินคาคง
คลังตอยอดขาย 

% Demand 
Accuracy 

% Complete 
Procurement 

% Plan 
Attainment 

% Tardy Jobs 
 

10 0.121 0.033 0.446 0.334 0.066 
11 0.358 0.064 0.289 0.244 0.045 
12 0.579 0.04 0.105 0.066 0.21 
13 0.054 0.067 0.153 0.171 0.555 
14 0.513 0.046 0.144 0.095 0.202 
15 0.329 0.21 0.216 0.015 0.23 
16 0.121 0.573 0.159 0.064 0.083 
17 0.076 0.139 0.286 0.078 0.421 
18 0.238 0.214 0.195 0.227 0.126 
19 0.116 0.133 0.463 0.209 0.079 
20 0.157 0.241 0.142 0.337 0.123 
21 0.026 0.503 0.143 0.268 0.06 
22 0.149 0.281 0.167 0.264 0.139 
23 0.04 0.219 0.421 0.266 0.054 
24 0.585 0.04 0.102 0.048 0.225 
25 0.361 0.146 0.225 0.147 0.121 
26 0.493 0.039 0.073 0.139 0.256 
27 0.178 0.13 0.239 0.322 0.131 
28 0.378 0.125 0.228 0.142 0.127 
29 0.13 0.178 0.298 0.218 0.176 
30 0.116 0.254 0.053 0.025 0.552 
31 0.229 0.165 0.411 0.099 0.096 
32 0.091 0.302 0.297 0.273 0.037 
33 0.129 0.126 0.148 0.127 0.47 
34 0.066 0.594 0.047 0.059 0.234 
35 0.021 0.117 0.423 0.117 0.322 
36 0.174 0.281 0.071 0.044 0.43 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 
 

ขอมูลชุด
ท่ี 

เปอรเซ็นตสินคา
คงคลังตอยอดขาย 

% Demand 
Accuracy 

% Complete 
Procurement 

% Plan 
Attainment 

% Tardy Jobs 
 

37 0.091 0.268 0.05 0.01 0.581 
38 0.171 0.395 0.0298 0.085 0.3192 
39 0.034 0.291 0.074 0.073 0.528 
40 0.223 0.122 0.05 0.024 0.581 

คาเฉล่ีย 0.198175 0.21335 0.210095 0.164675 0.213705 
 

จากขอมูลในตารางท่ี 4.2 สามารถสรุปน้ําหนักความสําคัญของเกณฑการประเมิน /
ตัวช้ีวัดดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน ไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงผลสรุปน้ําหนักความสําคัญของเกณฑการประเมิน/ตัวช้ีวัด 
 

เกณฑการประเมิน/ตัวชี้วัดดาน 
การจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน 

คาเฉลี่ยของน้ําหนักความสําคัญ 

เปอรเซ็นตสินคาคงคลังตอยอดขาย 19.818 % 
% Demand Accuracy 21.335 % 
% Complete Procurement 21.01 % 
% Plan Attainment 16.468 % 
เปอรเซ็นตของงานลาชา(การผลิต) 21.371 % 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา เปอรเซ็นตของงานลาชา ซ่ึงปญหาการผลิต ทําใหมีผลกระทบ

ตอลูกคาโดยตรงมีน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด 21.375 % รองลงมาไดแก ตัวช้ีวัดของการวางแผน 
(Demand Accuracy) ซ่ึงการวางแผนเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัดการโลจิสติกสเชิง 
โซอุปทานมีน้ําหนักความสําคัญรองลงมา 21.335 %  

สําหรับเกณฑการประเมิน/ตัวช้ีวัดดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานในสวนของ 
% Complete Procurement เปอรเซ็นตสินคาคงคลังตอยอดขาย และ % Plan Attainment มีน้ําหนัก
ความสําคัญเทากับ 21.01 % 19.818 % และ 16.468 % ตามลําดับ 
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จากขอมูลตารางท่ี 4.3 ผลสรุปน้ําหนักความสําคัญของเกณฑการประเมิน/ตัวช้ีวัดดาน
การจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานสามารถสรุปเขียนในรูปแสดงของกราฟไดดังนี้ 
 

 
  
ภาพท่ี 4.17  แสดงกราฟผลสรุปน้ําหนักความสําคัญของเกณฑการประเมิน/ตัวช้ีวัด 
  

จากน้ําหนักความสําคัญโดยเฉล่ียของเกณฑการประเมิน/ตัวช้ีวัดดานการจัดการ 
โลจิสติกสเชิงโซอุปทาน พบวาผูประกอบการอุตสาหกรรมกุงแชแข็งและกุงแปรรูปสวนใหญให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการดานการผลิต ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดทําการศึกษาเพ่ิมเติมในการเลือก
โรงงานตนแบบ (Best Practices) ในอุตสาหกรรมกุงแชแข็งและกุงแปรรูป ซ่ึงผานการคัดเลือก
จํานวน 3 โรงงาน ไดแก 

1. บริษัท มารีนโกลด โปรดักส จํากัด (โรงงาน A) 
2. บริษัท หองเย็นเอเช่ียนซีฟูดส จํากัด (มหาชน) (โรงงาน B) 
3. บริษัท พัฒนาโฟรเซนฟูด จํากัด (โรงงาน C) 
จากโรงงานท่ีผานการคัดเลือก 3 โรงงาน ในขั้นตอนตอไปเปนการศึกษาและวิเคราะห

รูปแบบโลจิสติกสและปญหาหลักดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน  เพ่ือนํารองดาน 
โลจิสติกส พบวาโรงงาน B เปนโรงงานตนแบบท่ีมีประสิทธิภาพดานการจัดการโลจิสติกสเชิง 
โซอุปทาน โดยมีคะแนนรวมของการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานมากท่ีสุด 
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63 

โดยไดคะแนนรวม 0.747 สําหรับโรงงาน C และ โรงงาน A มีคะแนนรวมของการประเมินดานการ
จัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานรองลงมา โดยไดคะแนนรวม 0.134 และ 0.119 ตามลําดับ (จากภาพ
ท่ี 4.16) สามารถสรุปคะแนนรวมของโรงงาน 3 โรงงาน (ขอมูล จากภาพท่ี 4.11 – 4.15) ไดดัง
ตาราง 
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงคะแนนรวมของโรงงานตนแบบ 
 

โรงงาน
ตนแบบ 

Plan Source Make Delivery Inventory Preference 
Score 

โรงงาน A 0.119 0.096 0.081 0.070 0.119 0.119 
โรงงาน B 0.747 0.799 0.731 0.751 0.747 0.747 
โรงงาน C 0.134 0.105 0.188 0.178 0.134 0.134 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 

โดยมีอัตราสวนความไมสอดคลองในการเปรียบเทียบโดยรวม (Overall Inconsistency 
Ratio) เทากับ 0.05 ตามภาพท่ี 4.16 
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จากขอมูลการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานของโรงงานตนแบบ  
3 โรงงาน (จากขอมูลตารางท่ี 4.4) สามารถสรุปเขียนในรูปแสดงของกราฟไดดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.18  แสดงกราฟการเปรียบเทียบปจจัยหลักดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานของ
โรงงานตนแบบ 

 

 
 
ภาพท่ี 4.19  แสดงกราฟการเปรียบเทียบการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานของ

โรงงานตนแบบ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
ในบทนี้จะประกอบดาย การสรุปผลการวิจัย  ปญหาอุปสรรคท่ีพบจากการวิจัย และ

ขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy Process : AHP) เปนหนึ่งใน

เครื่องมือเพ่ือชวยวิเคราะหการตัดสินใจแบบพหุเกณฑในการประเมินทางเลือกเพ่ือใหไดมาซ่ึงการ
ตัดสินใจ และเปนกระบวนการท่ีไมซับซอน งายแกการทําความเขาใจ การนําเอากระบวนการลําดับ
ช้ันเชิงวิเคราะห มาชวยในการพัฒนาวิธีการตัดสินใจเลือกเกณฑการประเมิน  ดานการจัดการ 
โลจิสติกสเชิงโซอุปทาน ซ่ึงประกอบดวย องคประกอบดานการวางแผน (Plan ) การจัดซ้ือจัดหา 
(Source) การผลิต (Make) การจัดสง (Delivery) และการบริหารสินคาคงคลัง (Inventory) ของ
อุตสาหกรรมกุงแปรรูปและกุงแชแข็ง จึงเปนส่ิงท่ีนานํามาพิจารณาใชงาน 

จากการศึกษาประยุกตใชกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy 
Process: AHP)ในการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน ในอุตสาหกรรมกุงแปรรูป
และกุงแชแข็ง สรุปไดวา ในกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy Process: 
AHP) รูปแบบการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน เปนโครงสรางลําดับช้ันท่ีมี 
ความสัมพันธเช่ือมโยงกันระหวางระดับช้ัน ประกอบดวยปจจัยท่ีเปนเกณฑในการตัดสินใจ ท่ีเปน
ทางเลือกตางๆ ซ่ึงเปนอิสระตอกัน โดยสรุปแบบปญหา ประกอบดวย 

ระดับท่ีหนึ่ง เปนระดับช้ันของวัตถุประสงคในการตัดสินใจ ในท่ีนี้ก็คือ การประเมิน
ดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานของอุตสาหกรรมกุงแปรรูปและกุงแชแข็ง 

ระดับท่ีสอง เปนระดับช้ันของปจจัยท่ีใชในการเลือกเกณฑการประเมินในการตัดสินใจ 
ไดแก การวางแผน (Plan) การจัดซ้ือจัดหา (Source) การผลิต (Make) การจัดสง (Delivery) และการ
บริหารสินคาคงคลัง (Inventory) ของอุตสาหกรรมกุงแปรรูปและกุงแชแข็ง 
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ระดับสุดทาย เปนโรงงานตนแบบท่ีเปนทางเลือก อันไดแก โรงงาน A โรงงาน B โรงงาน C  
จากการศึกษาผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัด โดยใชซอฟตแวร 

Expert Choice ในการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานของโรงงานตนแบบ คือ 
โรงงาน A โรงงาน B โรงงาน C พบวาโรงงาน B เปนโรงงานตนแบบท่ีมีประสิทธิภาพดานการ
จัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน โดยมีคะแนนรวมของการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิง 
โซอุปทานมากท่ีสุด โดยไดคะแนนรวม 0.747 สําหรับโรงงาน C และ โรงงาน A มีคะแนนรวมของ
การประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานรองลงมา โดยไดคะแนนรวม 0.134 และ 0.119 
ตามลําดับ และมีอัตราสวนความไมสอดคลองในการเปรียบเทียบโดยรวม (Overall Inconsistency 
Ratio) เทากับ 0.05 ดังแสดงตามกราฟการเปรียบเทียบไดดังนี้ 

  

 
 
ภาพท่ี 5.1  แสดงกราฟการเปรียบเทียบปจจัยหลักดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานของ

โรงงานตนแบบ 
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ภาพท่ี 5.2  แสดงกราฟการเปรียบเทียบการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานของ

โรงงานตนแบบ 
 

จากการศึกษาจากผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัด โดยใช
ซอฟตแวร Expert Choice พบวาผูตอบแบบสอบถามจํานวน 40 คน แตละคน มีการใหน้ําหนัก
ความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัดดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานดานตางๆ (จากตารางท่ี 4.3) 
สามารถเปรียบเทียบสรุปไดดังนี ้ผูตัดสินใจใหเปอรเซนตของงานลาชา ซ่ึงปญหาการผลิต ทําใหมี
ผลกระทบตอลูกคาโดยตรงมีน้ําหนักความสําคัญมากท่ีสุด 21.375 % รองลงมาไดแก ตัวช้ีวัดของ
การวางแผน (Demand Accuracy) ซ่ึงการวางแผนเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัดการ 
โลจิสติกสเชิงโซอุปทานมีน้ําหนักความสําคัญรองลงมา 21.335 %  

สําหรับเกณฑการประเมิน/ตัวช้ีวัดดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานในสวนของ 
% Complete Procurement เปอรเซ็นตสินคาคงคลังตอยอดขาย และ % Plan Attainment มีน้ําหนัก
ความสําคัญเทากับ 21.01 % 19.818 % และ 16.468 % ตามลําดับ 

จากการศึกษาจากผลการวิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัดโดยใช
ซอฟตแวร Expert Choice (จากขอมูลตารางท่ี 4.1) สามารถแยกผูตอบแบบสอบถามจํานวน 40 คน 
แตละคนมีการใหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑ/ตัวช้ีวัดดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน
ดานตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้  

ในการเปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิง 
โซอุปทาน ดานการวางแผน พบวาผูตัดสินใจใหความสําคัญ นอยกวาการจัดซ้ือจัดหา และการผลิต 
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จํานวน 10 ราย และ7 ราย ตามลําดับ และใหความสําคัญ มากกวาการสงมอบกับ สินคาคงคลัง 
จํานวน 9 ราย เทากัน 

ในการเปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิง 
โซอุปทาน ดานการจัดซ้ือจัดหา พบวาผูตัดสินใจใหความสําคัญ มากกวาการผลิต กับการสงมอบ 
และมากกวาสินคาคงคลัง จํานวน 11 ราย , 12 ราย และจํานวน 12 ราย ตามลําดับ 

ในการเปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิง 
โซอุปทาน ดานการผลิต พบวาผูตัดสินใจใหความสําคัญ มากกวาการสงมอบ และสินคาคงคลัง 
จํานวน 9 ราย เทากัน  

ในการเปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยการประเมินดานการจัดการโลจิสติกสเชิง 
โซอุปทาน ดานการสงมอบ พบวาผูตัดสินใจใหความสําคัญ มากกวาสินคาคงคลัง จํานวน 9 ราย  

จากกรณีศึกษาในการวิจัยครั้งนี้  จะเห็นไดวา การนําเอากระบวนการลําดับช้ัน 
เชิงวิเคราะห(Analytical Hierarchy Process: AHP) มาใชในการตัดสินใจเลือกปจจัยดานการจัดการ 
โลจิสติกสเชิงโซอุปทาน เพ่ือท่ีจะใหภาครัฐนํามาใชในการ ประกอบการสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานของอุตสาหกรรมกุงแชแข็ง และกุงแปรรูป ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเห็นผลชัดเจนเปนรูปธรรมตอไป ดังนั้น ผูศึกษาจึงตองนําเอาการประยุกตใช
วิธีการกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy Process: AHP) มาชวยวิเคราะห
จัดลําดับความสําคัญขององคประกอบของกระบวนการจัดการโลจิสติกส เชิงโซอุปทานของ
อุตสาหกรรมกุงแชแข็งและกุงแปรรูป  

โปรแกรมสําเร็จรูป Expert Choice เปนหนึ่งในระบบวิเคราะหการตัดสินใจแบบพหุ
เกณฑท่ีอยูบนพ้ืนฐานของกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy Process: AHP) 
ท่ีเปนท่ีนิยมในปจจุบัน เปนวิธีการท่ีมีความสามารถและเขาใจงายในการทําการตัดสินใจท่ีใชท้ัง
ขอมูลท่ีวัดไดและการตัดสินใจจากผูตัดสินใจ นั่นคือ สามารถใชตัวแปรพหุเกณฑในการตัดสินใจท่ี
ตองเกี่ยวของกับเกณฑการตัดสินใจท้ังแบบรูปธรรม (Objective) และนามธรรม (Subjective) ดังนั้น 
จึงมีความสามารถในการท่ีจะชวยใหผูตัดสินใจไดมาซ่ึงการตัดสินใจท่ีเปนระบบดียิ่งขึ้น แต 

Expert Choice ไมสามารถท่ีจะแทนท่ีการตัดสินใจของมนุษยได แมวาจะมีขอมูลท่ี
สมบูรณแบบก็ตาม และไมไดเปนส่ิงท่ีประกันความถูกตองของคําตอบท่ีได โดยเปนเพียงระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ โดยผูเช่ียวชาญ และไมไดทําการตัดสินใจ แตชวยสนับสนุนในการ
ตัดสินใจเทานั้น ดังนั้น ส่ิงสําคัญท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกปจจัยการจัดการโลจิสติกส เชิง 
โซอุปทาน เพ่ือจัดลําดับความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการโลจิสติกสเชิง 
โซอุปทานของอุตสาหกรรม กุงแปรรูป และกุงแชแข็ง คือ ผูบริหารกิจการท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
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ตัดสินใจ รวมท้ังตองมีความรูความเขาใจในสภาพแวดลอมความเปนจริงของสถานประกอบการ 
และปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการดําเนินกิจการของโรงงาน หากกิจการใชผูตัดสินใจ ท่ีมีความรู
ความสามารถ และประสบการณ ท่ีถูกตองและเหมาะสมแลว จะทําใหการตัดสินใจเปนไปอยาง
ถูกตองท่ีสุด 
 
5.2 ปญหาที่พบในการวิจัย 

แมวา กระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห (Analytical Hierarchy Process: AHP) จะเปน
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการวิเคราะหปญหาการตัดสินใจ แตในการวิจัยพบวามีปญหาดังนี ้

5.2.1 การจํากัดฐานขอมูลท่ีใชในการพิจารณาเปรียบเทียบความสําคัญขององคประกอบการ
จัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน แตละเกณฑ อาจทําใหเสียเวลาในการหาขอมูลและสรางฐานขอมูล
ในชวงแรกเริ่มในกระบวนการนี้ 

5.2.2 หากมีเกณฑการตัดสินใจจํานวนมาก ตองมีการเปรียบเทียบมากและยากขึ้น หาก 
ผูตัดสินใจไมเขาใจหลักการวิเคราะหปญหา จะทําใหสับสนในการเปรียบเทียบ ทําใหขอมูลท่ีได
อาจไมถูกตองเทาท่ีควร แมวาขอมูลท่ีถูกตองจะตองมีอัตราสวนความไมสอดคลองต่ํากวา 0.1 แต
ขอมูลท่ีมีอัตราสวนความไมสอดคลองต่ํากวา 0.1 อาจไมใชขอมูลท่ีถูกตองเสมอไป 

5.2.3 ในการเปรียบเทียบทางเลือกแตละทางเลือกนั้น ผูตัดสินใจตองมีขอมูลในการ
เปรียบเทียบอยางครบถวน จึงจะสามารถเปรียบเทียบได ดังนั้น หากไมมีขอมูลในการเปรียบเทียบท่ี
เพียงพอ อาจจะทําใหการเปรียบเทียบไมถูกตอง ซ่ึงหากมีขอมูลแตละองคประกอบท่ีครบถวนใน
การพิจารณาเปรียบเทียบก็จะทําใหการตัดสินใจแมนยํายิ่งขึ้น 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 รูปแบบปญหาของกระบวนการลําดับช้ันเชิงวิเคราะห และขอมูลท่ีไดจากการวิจัยนี้เปน
เพียงกรณีศึกษาของการประเมินองคประกอบการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานเทานั้น 
การตัดสินใจท่ีโรงงานแตละโรงงานจะเลือกองคประกอบใดนั้นจะมีความแตกตางกันในแตละ
โรงงาน อันเนื่องมาจากความแตกตางในลักษณะเฉพาะของการประกอบกิจการในแตละโรงงาน 

5.3.2 การตัดสินใจของผูตัดสินใจแตละทานจะแตกตางกันไปตามแตละประสบการณและ
ขอมูลของแตละองคประกอบท่ีผูตัดสินใจมี ดังนั้น การท่ีจะใหรูปแบบท่ีเหมาะสมกับแตละสถาน
ประกอบการนั้น จําเปนท่ีผูวิจัยจะตองกําหนดขอมูลเบ้ืองตนใหผูตัดสินใจ และผูตัดสินใจควร
จะตองเปนผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถ และประสบการณท่ีมาจากโรงงานท่ีมีพ้ืนฐาน
ลักษณะเฉพาะของการประกอบกิจการท่ีคลายคลึงกัน 
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5.3.3 ในการออกแบบสอบถามท่ีจะใหผูตัดสินใจตอบ ควรตองมีการอธิบายถึงวิธีการตอบ
แบบสอบถาม และวิธีของกระบวนการลําดับช้ันเชิงวเิคราะห และแจกแจงปจจัยตางๆ ท่ีจะใชเปน
โครงสรางลําดับช้ันใหชัดเจน เพ่ือผูตัดสินใจจะไดทราบถึงกระบวนการในการประเมินท่ีถูกตอง 
และเปนแนวทางเดียวกัน 

5.3.4 ในการวิจัยนี้จะเนนขอมูลเชิงปริมาณท่ีสําคัญ หากนําขอมูลเชิงคุณภาพมาประกอบใน
การตัดสินใจดวยจะทําใหการตัดสินใจเลือกองคประกอบการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.3.5 จากผลของการวิจัยจะเห็นวาปจจัยบางตัว ผูตัดสินใจใหความสําคัญนอยมาก และ 
ผูตัดสินใจใหความสําคัญท่ีไมแตกตางในแตละองคประกอบ ดังนั้น ในการพัฒนารูปแบบ
โครงสรางลําดับช้ันเชิงวิเคราะหของปญหาทางเลือกปจจัยองคประกอบการจัดการโลจิสติกสเชิง
โซอุปทานท่ีเหมาะสมในการสงเสริมและพัฒนาตอไป ควรจะมีการพัฒนาปจจัยบางตัวท่ีไมมี
ความสําคัญ หรือมีความสําคัญท่ีไมแตกตางในแตละองคประกอบออกจากรูปแบบโครงสรางลําดับช้ัน 
และใหมีเฉพาะปจจัยท่ีสําคัญและมีผลตอการตัดสินใจ เพ่ือความสมบูรณและงายตอการตัดสินใจ
ขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง การประยุกตใชวิธีการ Analytical Hierarchy Process (AHP) สําหรับประเมินดานการ

จัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทาน 
 
บทนํา 

คําถามในแบบสอบถามนี้จะใชการเปรียบเทียบเปนคูๆ ผูตอบแบบสอบถามจะตอง
เปรียบเทียบความสําคัญของเกณฑท่ีใชในการเปรียบเทียบสองทางเกณฑ  โดยความสําคัญ
เปรียบเทียบดังกลาวจะถูกวัดโดยสเกลดังตารางท่ี 2.2 หนา 7 

 

วิธีการตอบแบบสอบถาม 
ในการเปรียบเทียบเกณฑ F1 กับ F2 ถาทานมีความเห็นวา F1 "มีความสําคัญมากกวา

อยางเดนชัดมาก" มากกวา F2 แลว คําตอบของทานจะเปน "7" ตัวอยางเชน 
คําถาม : ทานใหความสําคัญกับ "% มูลคาสินคาคงคลังท่ีจัดเก็บตอยอดขาย" มากกวา "% ความ
แมนยําในการพยากรณการขาย" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

ในทางตรงกันขามสําหรับคําถามเดียวกัน  ถาทานมีความเห็นวา F2 "มีความสําคัญ
มากกวาอยางเดนชัดมาก" มากกวา F1 แลว คําตอบของทานจะเปน "1/7" ดังตัวอยาง 
คําถาม : ทานใหความสําคัญกับ "% มูลคาสินคาคงคลังท่ีจัดเก็บตอยอดขาย" มากกวา "% ความ
แมนยําในการพยากรณการขาย" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

การเปรียบเทียบความสําคัญของเกณฑ 
1. ทานใหความสําคัญกับ "%มูลคาสินคาคงคลังท่ีจัดเก็บตอยอดขาย" มากกวา "% ความแมนยําใน
การพยากรณการขาย" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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2. ทานใหความสําคัญกับ "% มูลคาสินคาคงคลังท่ีจัดเก็บตอยอดขาย" มากกวา" %ความสามารถ
ในการจัดหาวัตถุดิบท่ีตรงตามความตองการท้ังครบจํานวนและสงวัตถุดิบตรงเวลาท่ีกําหนด" 
เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. ทานใหความสําคัญกับ "%มูลคาสินคาคงคลังท่ีจัดเก็บตอยอดขาย" มากกวา "%เปอรเซ็นต
ผลผลิตจริงท่ีไดเม่ือเทียบกับจํานวนส่ังผลิตตามแผนการผลิต" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. ทานใหความสําคัญกับ "%มูลคาสินคาคงคลังท่ีจัดเก็บตอยอดขาย" มากกวา "%เปอรเซ็นตของ
ดี" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ทานใหความสําคัญกับ "%มูลคาสินคาคงคลังท่ีจัดเก็บตอยอดขาย" มากกวา "%เปอรเซ็นต   การ
สงสินคาครบจํานวน" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. ทานใหความสําคัญกับ "%มูลคาสินคาคงคลังท่ีจัดเก็บตอยอดขาย" มากกวา "%เปอรเซ็นต   งาน
ท่ีสงมอบตรงเวลา" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. ทานใหความสําคัญกับ "%มูลคาสินคาคงคลังท่ีจัดเก็บตอยอดขาย" มากกวา "เวลาท่ีใชในการ
วางแผนและปรับแผนการผลิต" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. ทานใหความสําคัญกับ "%ความแมนยําในการพยากรณการขาย" มากกวา " % ความสามารถ ใน
การจัดหาวัตถุดิบท่ีตรงตามความตองการท้ังครบจํานวนและสงวัตถุดิบตรงเวลาท่ีกําหนด" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5. ทานใหความสําคัญกับ "%ความแมนยําในการพยากรณการขาย" มากกวา "%เปอรเซ็นตผลผลิต
จริงท่ีไดเม่ือเทียบกับจํานวนส่ังผลิตตามแผนการผลิต" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6. ทานใหความสําคัญกับ "%ความแมนยําในการพยากรณการขาย" มากกวา "%เปอรเซ็นตของด"ี 
เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7. ทานใหความสําคัญกับ "%ความแมนยําในการพยากรณการขาย " มากกวา "% เปอรเซ็นตการ
สงสินคาครบจํานวน" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. ทานใหความสําคัญกับ "%ความแมนยําในการพยากรณการขาย " มากกวา "%เปอรเซ็นตงานท่ี
สงมอบตรงเวลา" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. ทานใหความสําคัญกับ "% ความแมนยําในการพยากรณการขาย " มากกวา "เวลาท่ีใชในการ
วางแผนและปรับแผนการผลิต" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. ทานใหความสําคัญกับ "%ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบท่ีตรงตามความตองการท้ังครบ
จํานวนและสงวัตถุดิบตรงเวลาท่ีกําหนด" มากกวา "%เปอรเซ็นตผลผลิตจริงท่ีไดเม่ือเทียบกับ
จํานวนส่ังผลิตตามแผนการผลิต" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11. ทานใหความสําคัญกับ "%ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบท่ีตรงตามความตองการท้ังครบ
จํานวนและสงวัตถุดิบตรงเวลาท่ีกําหนด" มากกวา "%เปอรเซ็นตของดี" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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12. ทานใหความสําคัญกับ "%ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบท่ีตรงตามความตองการท้ังครบ
จํานวนและสงวัตถุดิบตรงเวลาท่ีกําหนด" มากกวา "%เปอรเซ็นตการสงสินคาครบจํานวน"   
เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

13. ทานใหความสําคัญกับ "%ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบท่ีตรงตามความตองการท้ังครบ
จํานวนและสงวัตถุดิบตรงเวลาท่ีกําหนด" มากกวา "%เปอรเซ็นตงานท่ีสงมอบตรงเวลา" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14. ทานใหความสําคัญกับ "%ความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบท่ีตรงตามความตองการท้ังครบ
จํานวนและสงวัตถุดิบตรงเวลาท่ีกําหนด" มากกวา "เวลาท่ีใชในการวางแผนและปรับแผนการผลิต" 
เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. ทานใหความสําคัญกับ "%เปอรเซ็นตผลผลิตจริงท่ีไดเม่ือเทียบกับจํานวนส่ังผลิตตามแผน 
การผลิต" มากกวา "%เปอรเซ็นตของดี" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. ทานใหความสําคัญกับ "%เปอรเซ็นตผลผลิตจริงท่ีไดเม่ือเทียบกับจํานวนส่ังผลิตตามแผน   
การผลิต" มากกวา "% เปอรเซ็นตการสงสินคาครบจํานวน" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17. ทานใหความสําคัญกับ "%เปอรเซ็นตผลผลิตจริงท่ีไดเม่ือเทียบกับจํานวนส่ังผลิตตามแผน   
การผลิต" มากกวา "%เปอรเซ็นตงานท่ีสงมอบตรงเวลา" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18. ทานใหความสําคัญกับ "%เปอรเซ็นตผลผลิตจริงท่ีไดเม่ือเทียบกับจํานวนส่ังผลิตตามแผน   
การผลิต" มากกวา "เวลาท่ีใชในการวางแผนและปรับแผนการผลิต" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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19. ทานใหความสําคัญกับ "%เปอรเซ็นตของดี" มากกวา "%เปอรเซ็นตการสงสินคาครบจํานวน" 
เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
20. ทานใหความสําคัญกับ "%เปอรเซ็นตของดี" มากกวา "%เปอรเซ็นตงานท่ีสงมอบตรงเวลา"   
เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21. ทานใหความสําคัญกับ "%เปอรเซ็นตของดี" มากกวา "เวลาท่ีใชในการวางแผนและปรับ
แผนการผลิต" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

22. ทานใหความสําคัญกับ "% เปอรเซ็นตการสงสินคาครบจํานวน" มากกวา "%เปอรเซ็นตงานท่ี
สงมอบตรงเวลา" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

23. ทานใหความสําคัญกับ "% เปอรเซ็นตการสงสินคาครบจํานวน" มากกวา "เวลาท่ีใชในการ   
วางแผนและปรับแผนการผลิต" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24. ทานใหความสําคัญกับ "%เปอรเซ็นตงานท่ีสงมอบตรงเวลา" มากกวา "เวลาท่ีใชในการ  
วางแผนและปรับแผนการผลิต" เทาไร? 

1/9 1/8 1/7 1/6 1/5 1/4 1/3 1/2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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โครงการศึกษารูปแบบโลจิสติกสและพัฒนาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 
ของอุตสาหกรรมกุงแชแข็ง และกุงแปรรูป 

 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถานประกอบการ (โปรดกรอกขอมูลอยางครบถวนและตามความเปนจริง) 
1.  ช่ือสถานประกอบการ …………………………………………………………………………… 

2.  ประเภทอุตสาหกรรม …………………………………………………………………………… 

ผลิตภัณฑหลัก…………………………………………………………………………………….. 

รูปแบบกระบวนการผลิต ตัวอยางเชน ตัดเหล็ก  มวน  เช่ือม  ทดสอบ  ประกอบ 
 ติดตั้งอุปกรณ  
ทดสอบ……………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

ระบบมาตรฐานคุณภาพ (เชน ISO 9000, ISO 14000 เปนตน) ……………………………...…..… 

3.  สถานท่ีตั้ง 
-  ท่ีตั้งสํานักงาน เลขท่ี ………… หมู ……. ซอย ……………………… ถนน ………..…….…

ตําบล/………………แขวง …………………………. อําเภอ/เขต……………………..……...
จังหวัด………………รหัสไปรษณีย …………………… โทรศัพท ………….………...….…
โทรสาร ……………………………………. E-mail : ……………………………..………… 

-  ท่ีตั้งโรงงาน เลขท่ี ………… หมู ……. ซอย ……………………… ถนน ………….….……. 
ตําบล/แขวง ……………………. อําเภอ/เขต…………………..จังหวัด ……………….…….. 
รหัสไปรษณีย …………………… โทรศัพท ………………………………………….……... 
โทรสาร ……………………………………. E-mail : ……………………………….………. 
 Web Site : …………………………………………………………………………………….. 

4.  ทุนจดทะเบียน…………………………………………………………ลานบาท 

จํานวนพนักงานประจํา ………………………………………………  คน 

พนักงานประจํา ระดับปริญญาโท หรือ สูงกวา………………………. คน 

พนักงานประจํา ระดับปริญญาตร…ี……………………… คน 
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พนักงานประจํา ระดับ ปวช. / ปวส.………………………. คน 

พนักงานประจํา ระดับมัธยมศึกษา.……………………….. คน 

พนักงานประจํา ระดับประถมศึกษา.……………………… คน 

วิศวกรประจําโรงงาน …………………………….…….… คน 

พนักงานแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต……………… คน 

พนักงานแผนกจัดซ้ือ……………………………………… คน 

พนักงานฝายผลิต………………………………………….. คน 

พนักงานแผนกคลังสินคา / แผนกจัดสงสินคา……………. คน (หรือ  Outsourcing)
พนักงานแผนกบัญชี……………………………………… คน (หรือ  Outsourcing) 

เริ่มดําเนินกิจการเม่ือป พ.ศ.…………………………………………………………………… 

พ้ืนท่ีโรงงาน………………………ไร  พ้ืนท่ีอาคารโรงงาน…………...……………ตารางเมตร 

มีการใช ERP Software หรือไม    ไมมี    มี  (โปรดระบุช่ือ Software ท่ีใช)……………… 

มีการใช Production Planning Software (ซอฟตแวรในการวางแผนการผลิต) หรือไม  ไมมี  มี 

(ถามีโปรดระบุช่ือ Software ท่ีใช)…………………………………………….………………… 

มีการใช Production Scheduling Software (ซอฟตแวรในการจัดตารางการผลิต) หรือไม  ไมมี  
 มี (ถามีโปรดระบุช่ือ Software ท่ีใช)………………………………………………………… 

มีการใชซอฟตแวรในการขายสินคา / การจัดซ้ือ)  หรือไม  ไมมี  มี 

(ถามีโปรดระบุช่ือ Software ท่ีใช)………………………………….…………………………… 

มีการใชซอฟตแวรในการจัดการคลังสินคา – Warehouse Management System)  หรือไม  
 ไมมี  มี  (ถามีโปรดระบุช่ือ Software ท่ีใช)……………………………………………… 

มีการใชซอฟตแวรทางดานบัญชี)  หรือไม  ไมมี  มี 

(ถามีโปรดระบุช่ือ Software ท่ีใช)……………………………….……………………………… 
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5.  สัดสวนการถือหุนในกิจการ : ผูถือหุนสัญชาติไทย ……..…. % ผูถือหุนตางชาติ ……..…. % 

กรรมการผูจัดการ ช่ือ…………………………………………………….…………………… 

กรรมการผูจัดการหรือผูบริหารสูงสุดยินดีเขารวมในการประชุมและสนับสนุนการดําเนินงาน
ของท่ีปรึกษา    หรือไม……………………………………………………………………….. 

6.  ผูประสานงาน 
ตําแหนง …………………………….โทรศัพทมือถือ ………………………………………. 
โทรสาร………………………………………….. E-mail : ………………………………… 

(ตองกรอกขอมูลดัชนีชี้วัดใหครบถวนในหนาที่ 3 และถูกตองตรงตามขอมูลจริง จึงจะไดรับการ
พิจารณาใหเขารวมโครงการ) 
เวลาท่ีใชในการวางแผนการผลิต ปจจุบัน………………… ช่ัวโมง  

เวลาท่ีใชในการจัดตารางการผลิต ปจจุบัน………………… ช่ัวโมง  

โปรดกรอกขอมูลดัชนีชี้วัดของกระบวนการที่เปนองคประกอบของ Supply Chain ในตาราง
ขางลาง 
 

คาเฉลี่ยมาตรฐาน 
กระบวนการ 
Logistics / 

Supply Chain 
Management 

ตัวชี้วัด ขอมูลสนับสนุน 
คาเฉลี่ยของโรงงาน 

 - Demand accuracy (%)  - ประมาณการยอดขายแตละ
รอบ 

80% - 90% PLAN 

ความแมนยําในการ
พยากรณการขาย 

 - ยอดขายจริง  

SOURCE  - Complete procurement 
(%) 
ความสามารถในการ
จัดหาวัตถุดิบตามความ
ตองการไดตามจํานวน 
และเวลา 

 - จํานวนครั้งท่ีวัตถุดิบจัดสง
ได ตามคุณภาพ, ปริมาณ, 
เวลา 
- จํานวนครั้งท่ีส่ังซ้ือจริง 

90% 
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คาเฉลี่ยมาตรฐาน 
กระบวนการ 
Logistics / 

Supply Chain 
Management 

ตัวชี้วัด ขอมูลสนับสนุน 
คาเฉลี่ยของโรงงาน 

 - Plan attainment (%)  - แผนการผลิต 90% MAKE 
สัดสวนการผลิตท่ีไดตาม
แผนท่ีวางไว 

 - ยอดการผลิตจริง  

 - Order filled (%)  - ยอดส่ังซ้ือ 100% 
สัดสวนการสงสินคาท่ีได
คุณภาพ  

 - ยอดสงจริง  

ครบตามยอดคําส่ังซ้ือ   
 - Case filled (%) 
   สัดสวนการสงของครบ
ตามจํานวนใน 

 - จํานวนสินคาในแตละยอด       
ส่ังซ้ือ 

100% 

   แตละยอดส่ังซ้ือ  - จํานวนสินคาสงจริง  

DELIVER 

 -  สัดสวนงานท่ีสงมอบ
ไดตามเวลาท่ี    ลูกคา
กําหนด (%)  
  

หมายเหตุ ถามีการเล่ือน
กําหนดเวลาสงมอบโดย
โรงงานใหถือวางานนั้นลาชา   
แตถามีการเล่ือนกําหนดเวลา
สงมอบโดยลูกคา  ไม ถือวา
งานนั้นลาชา 

95% 
 
 

ตนทุนสินคาคงคลังท่ีเปนวัตถุดิบ……..……….. ลานบาท  คิดเปน…………..…….% ของยอดขาย 

ตนทุนสินคาคงคลังท่ีเปน WIP   …….………… ลานบาท  คิดเปน…..…………….% ของยอดขาย 

ตนทุนสินคาคงคลังท่ีเปนสินคาสําเร็จรูป.….….. ลานบาท  คิดเปน…………….…..% ของยอดขาย 

ตนทุนสินคาคงคลังรวมท้ังส้ิน...……………….. ลานบาท คิดเปน………….……...% ของยอดขาย 
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7.  ตลาด   ในประเทศ รอยละ…….………….………….………….………….………….…… 
   ตางประเทศ  รอยละ …….………..จํานวนประเทศท่ีสงออก……….……ประเทศ 
 กรณีสงออก  มีมูลคาการสงออก (1 ปท่ีผานมา) จํานวนเงินท้ังส้ิน............................. บาท 

8.  ทานเคยไดรับบริการปรึกษาดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานและ/หรือ การวางแผนการ
ผลิตและการจัดตารางการผลิตและ/หรือการควบคุมคุณภาพและ/หรือการควบคุมสินคาคงคลัง / 
การจัดการคลังสินคาหรือไม 
 ไมเคย 
 เคย  ช่ือหนวยงาน…………………………………โครงการ………….…………………… 

 ช่ือหนวยงาน…………….………………………โครงการ………….……………………... 

9.  การดําเนินกิจกรรมดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานและ/หรือ การวางแผนการผลิตและ
การจัดตารางการผลิต และ/หรือ การควบคุมคุณภาพ และ/หรือ การควบคุมสินคาคงคลัง ของ
โรงงานท่ีผานมา 

….………………………………………………….……………………………………………… 

….………………….………………………………….…………………………………………… 

10.  ปญหาดานการจัดการโลจิสติกสเชิงโซอุปทานท่ีโรงงานของทานประสบปญหาและตองการ
รับคําปรึกษาจากทีมท่ีปรึกษาโครงการนี้ (โปรดจัดลําดับความสําคัญของปญหาโดยใหหมายเลข
นอย 1 – สําคัญท่ีสุด) 

การวางแผน (Planning) 
……………………….………………………………………………….…………………..……….
……………………………………….………………………………………………….…...………
……………………………………………………….………………………………………………
……………………….………………………………………………….…………………..……… 

การจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบ (Sourcing) 
……………………….………………………………………………….…………………..……….
……………………………………….………………………………………………….…...………
……………………………………………………….………………………………………………
……………………….………………………………………………….…………………..……… 
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การผลิต การแปรรูป การแชแข็ง (Manufacturing) 
……………………….………………………………………………….…………………..……….
……………………………………….………………………………………………….…...………
……………………………………………………….………………………………………………
……………………….………………………………………………….…………………..……… 

การควบคุมสินคาคงคลังและการจัดการคลังสินคา (Inventory Control and Warehouse 
Management) 
……………………….………………………………………………….…………………..……….
……………………………………….………………………………………………….…...………
……………………………………………………….………………………………………………
……………………….………………………………………………….…………………..……… 

การขนสง การกระจายสินคา และ/หรือการสงออก (Delivery and Distribution) และปญหาดานอื่น  ๆ
……………………….………………………………………………….…………………..……….
……………………………………….………………………………………………….…...………
……………………………………………………….………………………………………………
……………………….………………………………………………….…………………..……… 

11.  ทานตองการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องใดบางโปรดอธิบายเหตุผลและรายละเอียด 

(โปรดจดัลําดับความสําคัญของปญหาโดยใหหมายเลขนอย 1 – สําคัญท่ีสุด) 

……………………….………………………………………………….………………..…………
……………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………
……………………….………………………………………………….…………………..………
……………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………… 
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ขอรับรองวา ขอความในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

 
ลงช่ือ  ……………………………. 
(……….…………………………..) 
ตําแหนง…………………………. 

ผูกรอกขอมูล 

วันท่ี ……../……….../…….. 

 
ลงช่ือ  …………………………………………………. 

(……….……………………………………..) 
ตําแหนง กรรมการผูจัดการ 

ผูรับรองขอมูล 

วันท่ี ……../……….../…….. 
หมายเหตุ : การเขารวมโครงการไดรับการสนับสนุนจากราชการผูเขารวมโครงการ ฯ ไมตองเสีย

คาใชจายใดๆ ทั้งส้ิน ขอมูลในใบสมัครนี้จะถูกเก็บเปนความลับและใชเพ่ือวัตถุประสงค
ของโครงการนี้เทานั้น 

โปรดสงใบสมัครที่กรอกขอมูลครบถวนพรอมใหกรรมการผูจัดการลงนามและประทับตรา ภายใน 
22 มิ.ย. 50 โรงงานที่ดําเนินการสมัครกอนและกรอกขอมูลครบถวน จะไดรับการพิจารณาเพ่ือเขา
รวมโครงการฯ กอน 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-นามสกุล  นางสุรัสวดี  สวางแจง  
ประวัติการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร  
  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประวัติการทํางาน  นักวิชาการอุตสาหกรรมชํานาญการ สํานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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