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--------------------------------บทคัดย่ อ
สารนิพนธ์น้ ี มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสําคัญในการจัดซื้ อจัดหาที่มีผลต่อกระบวนการ
จัดการด้านโลจิ สติกส์ และ (2) เพื่อวิเคราะห์หาลําดับปั จจัยสําคัญในการจัดซื้ อจัดหาที่ เหมาะสม ด้วยเครื่ องมือการ
วิ เคราะห์ ก ระบวนการลําดับ ชั้น เชิ งวิ เคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) ผลการศึ ก ษาพบว่าปั จ จัย ที่ มี
ความสําคัญในการจัดซื้ อจัดหาที่เหมาะสมมีท้ งั หมด 9 ปั จจัย ได้แก่ อัตราส่ วนความไม่สอดคล้องในการเปรี ยบเทียบ
โดยรวม (Overall Inconsistency Ratio) เท่ ากับ 0.07 และนํ้าหนักความสําคัญ ของปั จจัยจากมากไปหาน้อ ยได้ดงั นี้
(1) นํ้าหนักความสําคัญมากที่สุดคือ คุณภาพตามความต้องการ (Right Quality) มีน้ าํ หนักความสําคัญเท่ากับ 17.60%
(2) สิ นค้าให้ได้ปริ มาณ (Right Quantity) มี น้ าํ หนักความสําคัญ เท่ากับ 12.20% (3) คุ ณลักษณะด้านผลิ ตภัณฑ์และ
สิ่ งแวดล้อม (Product & Environment Characteristics) มี น้ าํ หนักความสําคัญ 11.80% (4) ซื้ อสิ นค้าจากแหล่งขายที่
เชื่ อถือได้ (Right Source) มี น้ าํ หนักความสําคัญเท่ากับ11.40% (5) ส่ งสิ นค้าให้ได้ในเวลาที่ ตอ้ งการ (Right Time) มี
นํ้าหนักความสําคัญเท่ากับ 10.80% (6) คุณภาพการบริ การเป็ นที่น่าเชื่อถือ (Right Service) นํ้าหนักความสําคัญเท่ากับ
9.80% (7) ส่ งสิ นค้าได้ตามสถานที่ ที่ตอ้ งการ (Right Place) มีน้ าํ หนักความสําคัญเท่ากับ 9.30% (8) คุณลักษณะด้าน
แหล่งวัตถุดิบ (Supply Market Characteristics) มีน้ าํ หนักความสําคัญเท่ากับ 9.20% และ (9) ส่ งการซื้ อสิ นค้าที่ได้ราคา
ยุติธรรมเหมาะสม (Right Price) มีน้ าํ หนักความสําคัญเท่ากับ 7.90% และเกณฑ์การประเมิ น/ตัวชี้ วดั ด้านการจัดการ
โลจิสติกส์ มีอตั ราส่ วนความไม่สอดคล้องในการเปรี ยบเทียบโดยรวม (Overall Inconsistency Ratio) เท่ากับ 0.06 โดย
มีตวั ชี้วดั ของเปอร์ เซ็นต์จดั ซื้ อจัดจ้างที่สมบูรณ์ มีคะแนนรวมของเกณฑ์การประเมิน/ตัวชี้วดั ด้านการจัดการโลจิสติกส์
มากที่สุดโดยได้คะแนนรวม 0.339 หรื อมีค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด คือ 33.90% นํ้าหนักความสําคัญ
รองลงมาได้แก่ ตัวชี้วดั ของเปอร์ เซ็นต์ความต้องการที่ถูกต้อง, เปอร์ เซ็นต์ของงานล่าช้าจากการผลิต เปอร์ เซ็นต์การ
บรรลุตามแผนและเปอร์ เซ็นต์สินค้าคงคลังต่อยอดขาย เท่ากับ 21.00% 15.50% 15.20% และ 16.47 % ตามลําดับ
คําสํ าคัญ: ปั จจัยที่มีความสําคัญในการจัดซื้ อจัดหา
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ABSTRACT
The objectives of this research; (1) to study the factors that are critical to procurement processes that affect the
management of logistics (2) in order to analyze the key factors in the procurement. With process analysis, sequence
analysis, diplomacy (Analytical hierarchy process: AHP). The overall inconsistency ratio was 0.07%. The results of this
study factors; that are important in the procurement appropriate of all 9 factors from high to low as follows: (1) the most
important weight. right quality 17.60% (2) right quantity 12.20% (3) product & environment characteristics 11.80% (4)
right source 11.40% (5) right time 10.80% (6) right service 9.80% (7) right place 9.30% (8) supply market characteristics)
9.20% and the right price 7.90%and the overall inconsistency ratio is 0.06 percent and a total score of evaluation
criteria/indicators management logistics as follows: (1) the most important, significant weight is a measure of procurement
integrity was 0.339 or 33.90% (2) a measure of the percentage needs was 21% (3) the percentage of delayed production
was 15.50% (4) the percentage of completion as planned was 15.20% and (5) the percentage of inventory to sales ratio
was 16.47%.
Keywords: The important factors of the purchase
1. บทนํา
ไม้ยางพารา เป็ นไม้ที่มีลกั ษณะลําต้นกลม สู งปานกลาง เปลือกสี เทาดํา มองทางด้านหน้าตัดจะเห็ นท่อนํ้า
ยาง (Latex Vessel) ต่อกันเป็ นวงตามแนวด้านสัมผัส (Tangential) เนื้ อไม้มีสีขาวอมเหลือง เมื่อสดและจะมีสีขาวจาง
เมื่อแห้งเนื้อจะหยาบ (ปานกลาง) เสี้ ยนตรง วงรอบปี ไม่เห็นชัด ไม่มีแกน ส่ วนเรย์ (Ray) มีขนาดเล็กมากและมีสีอ่อน
กว่าเนื้ อไม้ และพอร์ (Pore) เป็ นแบบ Radial Multiple ซึ่ งการเรี ยงตัวจะตัดกันระหว่างเรย์กบั เมตาทราเคียพาเรงคิมา
(Metatracheal parenchyma) ทําให้ม องดู เนื้ อ ไม้ค ล้ายตาข่ าย มี ค วามหนาแน่ น พื้ น ฐาน (Basic Density) 0.56 – 0.65
กรัม/ลบ.ซม. สําหรับที่ความชื้น 15% มีความหนาแน่นประมาณ 0.67-0.74 กรัม/ลบ.ซม. โดยมีค่าใกล้เคียงกับไม้ Soft
Maple ทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยู่กบั พันธุ์ของยางพารานั้นๆ สําหรั บขนาดของเส้นใยไม้ยางพาราประมาณ 1.26 มม.โดยมี ความ
กว้างประมาณ 0.021 ม.ม. คุณสมบัติทางเคมีของไม้ยางพาราสด เมื่อคิดเป็ นร้อยละของนํ้าหนักอบแห้ง ประกอบด้วย
สารแทรก (Extractives) 13.28% (สําหรับสารแทรกแบ่งเป็ นสารที่สามารถละลายในนํ้ารวม 10.36% และละลายได้ใน
สารละลายรวม 23.24%) เซลลูโลส (Cellulose) 50.63% (Holocellulose) 78.72%, (Alpha Cellulose) 49.41% เพนโต
ซาน (Pentosan) 17.17% ลิกนิน (Lignin) 18.06% และเถ้า (Ash) 0.86% (บริ ษทั บูรณาพากรุ๊ ป จํากัด, 2556)
อย่างไรก็ตาม ไม้ยางพาราเริ่ มมีแนวโน้มขาดตลาด หลังจากเกษตรกรยืดอายุการกรี ดออกไปอีก หลังจากที่
ราคายางแผ่นได้ปรับตัวขึ้นมาแตะระดับ 80-120 บาทต่อกิโลกรัม โดยข้อมูลของกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
ระบุวา่ ในแต่ละปี จะมีไม้ยางที่มีอายุ 25 ปี ถูกโค่นในสวนสงเคราะห์ หรื อคิดเป็ นประมาณปี ละ 2 แสนไร่ แต่ความเป็ น
จริ งจะมีการโค่นไม้ยางที่หมดอายุแล้วเพียง 1 แสนไร่ ต่อปี ดังนั้น การชะลอการโค่นออกไปจะทําให้ไม้ยางในตลาด
หายากมากขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลต่อต้นทุนของ VNG ที่ใช้ไม้ยางพาราคิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ 35-40% ของต้นทุนรวม และ
แนวโน้มการซื้ อไม้ปาร์ ติเกิลและเอ็มดีเอฟบอร์ ดที่ยงั ขยายตัวดี ประกอบกับกําลังการผลิตใหม่ของไม้ปาร์ ติเกิลบอร์ ด
จํานวน 2.4 แสนตันต่อปี ที่จะเริ่ มเข้ามาในไตรมาสที่ 3/2555 จะสามารถชดเชยต้นทุนที่อาจปรับขึ้นและหนุนให้กาํ ไร
บริ ษทั ปี 2555 ขยายตัว 10.3% (บล.เคจี ไอ (ประเทศไทย), 2555) ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าประเทศไทยมีความต้องการไม้
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ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมประเภท ไม้แปรรู ป-ไม้ท่อน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
และก่อสร้าง ทําให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือน
ตุลาคม ปี พ.ศ. 2559 มีอตั ราการเติบโต 13.8% หรื อคิดเป็ นมูลค่าประมาณ 102,988 ล้านบาท ซึ่ งปั จจัยส่ วนหนึ่งมาจาก
สิ นค้าของประเทศไทยได้รับการยอมรับจากต่างประเทศมากขึ้น ขณะเดียวกันเป็ นผลจากภาวะเศรษฐกิจและการเมือง
ที่ เอื้ อ อํานวยต่ อการส่ งออก ซึ่ งประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ยังคงเป็ นตลาดที่ สําคัญ และมี ศ กั ยภาพ โดยมี
สัดส่ วนอยูท่ ี่ 20% ของตลาดโดยรวม โดยเฉพาะตลาดเวียดนาม ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 คาดว่ามูลค่าการส่ งออกสิ นค้า
เฟอร์ นิเจอร์ ของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็ น 1,500 ล้านบาท จากมูลค่าการส่ งออก 1,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559 นี้
ขณะที่ตลาดในประเทศนั้นมองว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ จะมีอตั ราการเติบโตประมาณ 10% เป็ นผล
จากการขยายตัวของโครงการด้านการคมนาคมต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปิ ดโครงการอสังหาริ มทรัพย์ใหม่มากขึ้น(กีรติ
เสริ มประภาศิลป์ , 2559)
ดังนั้น ความต้องการไม้ยางพาราแปรรู ปเป็ นสิ นค้ามีโน้มเพิ่มขึ้น ผูว้ ิจยั เล็งเห็นว่า ความต้องการไม้ 2.49 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร เป็ น 3.42 ล้านลูกบาศก์เมตร จะเป็ นข้อมูลที่น่าสนใจตราบใดที่ประชากรบนโลกยังเกิดการขยายอย่าง
ต่อเนื่ อง ส่ งผลกระทบต่อที่อยูอ่ าศัยจําเป็ นที่จะต้องขยายตัวมากขึ้น และไม้เป็ นหนึ่ งในทรัพยากรที่มีความสําคัญมาก
ต่อการสร้างที่ อยูอ่ าศัย หรื อเครื่ องใช้จาํ พวกเฟอร์ นิเจอร์ ต่าง ๆ ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั มีวสั ดุชนิ ดอื่น ๆ ที่มาทดแทนได้
แต่วสั ดุประเภทไม้กย็ งั ได้รับความสนใจและเป็ นที่นิยมอย่างมาก เนื่ องจากมีความคงทน และมีลวดลายที่สวยงามตาม
ธรรมชาติ เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันในตลาดไม้แปรรู ปได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกเหนื อจากการพัฒนาในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่ งเสริ มการขาย
จากปั จจัยดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ไม้แปรรู ป AAA เป็ นโรงงานที่ เป็ นกรณี ศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่ อปี พ.ศ. 2548
เป็ นบริ ษ ัท ที่ ดาํ เนิ น ธุ ร กิ จเกี่ ยวกับ ผลิ ตและจําหน่ ายไม้แ ปรรู ป ไม้โครง ไม้ป ระตู และไม้พ้ื น บัน ได โดยมี ผูแ้ ทน
จําหน่ ายเขตกรุ งเทพมหานคร คื อตลาดค้าไม้ซ อยไสวสุ วรรณรวมถึ งผูแ้ ทนจําหน่ ายต่างจังหวัดรวม 170 แห่ งทั่ว
ประเทศ และบริ ษทั ยังมีลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายหลัก คือผูป้ ระกอบการธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการหมู่บา้ นจัดสรรและ
คอนโดมิ เนี ยม ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ ผ่านมา ทางบริ ษทั มี การเติบโตด้านรายได้อย่างต่อเนื่ อง ทําให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ทางบริ ษทั ได้มีการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ตั้งแต่การก่อสร้างและขยายพื้นที่โรงงาน การ
ดําเนิ นการจัดซื้ อเครื่ องจักรเพิ่ม รับสมัครพนักงานเพิ่มในตําแหน่ งที่เกี่ยวข้อง และสั่งซื้ อรถขนส่ งเพิ่ม อาทิ 6 ล้อ 10
ล้อ เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความสามารถในการขนส่ งให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สู งสุ ดในการบริ การ
ดังนั้น จากการวิจยั “ปั จจัยสําคัญในการจัดซื้ อจัดหาที่เหมาะสมกรณี ศึกษา บริ ษทั ไม้แปรรู ป AAA” จึงเป็ น
ส่ วนสําคัญอย่างยิง่ ในการทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรหรื อวัตถุดิบที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อ
ทําให้ตน้ ทุนทางด้านโลจิสติกส์ลดลง และเพื่อให้การดําเนิ นงานของทุกฝ่ ายในโรงงานที่เป็ นกรณี ศึกษา มีเอกภาพและ
มีวตั ถุประสงค์เดียวกัน ตลอดจนจัดลําดับของความสําคัญขององค์ประกอบของปั จจัยที่ มีความสําคัญในการจัดซื้ อ
จัดหา การตัดสิ นใจในการส่ งเสริ มและพัฒ นาด้านโลจิ ส ติ กส์ ของโรงงานที่ เป็ นกรณี ศึกษา ให้เป็ นไปในแนวทาง
เดี ยวกันอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ รวมทั้งมี การประสานสอดคล้องกันของทุ กฝ่ ายในบริ ษ ทั การจัดการเชิ งกลยุท ธ์ ม า
ดําเนิ นการจัดลําดับความสําคัญในการจัดการพัฒนาด้านโลจิ สติ กส์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพเห็ นเป็ นรู ปธรรมในอนาคต
ต่อไป จึ งจําเป็ นต้องอาศัยกระบวนการลําดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน
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เครื่ องมื อเพื่อช่ วยวิเคราะห์ การตัดสิ นใจแบบพหุ เกณฑ์ (Multiple-Criteria Decision-Making) และการใช้โปรแกรม
Expert Choice ช่วยในการสังเคราะห์แง่มุมอันหลากหลายของปั ญหาที่ ซับซ้อนไปสู่ ผลลัพธ์ที่เป็ นหนึ่ งเดี ยวทําให้ผู ้
ตัดสิ นใจที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การตัดสิ นใจทั้งแบบรู ปธรรม (Objective) และนามธรรม (Subjective) สามารถสร้าง
ทางเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่ งการตัดสิ นใจ
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีความสําคัญในการจัดซื้ อจัดหาที่มีผลต่อกระบวนการจัดการด้านโลจิสติกส์
2. เพื่ อ วิ เคราะห์ ห าลํา ดับ ปั จ จัย สํ า คัญ ในการจัด ซื้ อจัด หาที่ เหมาะสม ด้ ว ยเครื่ องมื อ การวิ เคราะห์
กระบวนการลํ า ดั บ ชั้ นเชิ ง วิ เคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) เพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ของโรงงานที่เป็ นกรณี ศึกษา
3. กรอบแนวคิดในการศึกษา

ตัวแปรอิสระ (Independent)

ตัวแปรตาม (Dependent)

คุณภาพตามความต้องการ
ส่ งสิ นค้าให้ได้ในเวลาที่ตอ้ งการ
ส่ งการซื้อสิ นค้าที่ได้ราคายุติธรรม
ส่ งสิ นค้าได้ตามสถานที่ที่ตอ้ งการ
ซื้อสิ นค้าจากแหล่งขายที่เชื่อถือได้

การวิเคราะห์
- Expert Choice

คุณภาพการบริ การเป็ นที่น่าเชื่อถือ

ปัจจัยสํ าคัญของ
กระบวนการจัดการด้ าน
โลจิสติกส์

คุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์และ
คุณลักษณะด้านแหล่งวัตถุดิบ
สิ นค้าให้ได้ปริ มาณ

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่มีความสําคัญในการจัดซื้อจัดหาที่เหมาะสม
ที่มา :จากการวิเคราะห์ของผูว้ ิจยั , 2559
4. คําถามที่ใช้ ในการศึกษา
1. มีปัจจัยใดบ้างที่เป็ นองค์ประกอบของปั จจัยที่มีความสําคัญในการจัดซื้ อจัดหาที่เหมาะสม
2. คุณภาพตามความต้องการ (Right Quality) เป็ นปั จจัยที่ มีความสําคัญในลําดับแรกในการจัดซื้ อจัดหาที่
เหมาะสม
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5. วิธีดาํ เนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
งานวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเฉพาะปั จจัยที่ มีความสําคัญในการจัดซื้ อจัดหาที่ เหมาะสมของโรงงานที่ เป็ น
กรณี ศึกษา โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างานที่ มีความรู ้ และความเข้าใจใน
โรงงานที่เป็ นกรณี ศึกษา จํานวน 6 ราย และเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในระหว่างเดือนมีนาคม– ธันวาคม พ.ศ. 2559
5.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1) ศึ ก ษาค้น คว้า เอกสารและผลงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้อ ง เพื่ อ นํ า มาเป็ นกรอบและแนวทางในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
2) กําหนดขอบข่ ายในการสร้ างแบบสอบถามให้ ส อดคล้อ งกับ นิ ย ามศัพ ท์เฉพาะ ตามตัวแปรที่ ใช้ใน
การศึกษาวิจยั
3) สร้างข้อคําถามฉบับร่ าง เกี่ยวกับปั จจัยที่มีความสําคัญในการจัดซื้ อจัดหาที่เหมาะสม
4) นําแบบสอบถามที่ ผ่านตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา มาหาค่าความเที่ ยงตรงของแบบสอบถาม เพื่อ
มั่น ใจว่ า แบบสอบถามมี ค วามเหมาะสมและเชื่ อ ถื อ ได้ใ ช้วิ ธี ค่ า IOC (Index of item objective congruence) เพื่ อ
ทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม
5) นําแบบสอบถามที่ผา่ นการทดสอบความเชื่อถือได้ นําไปจัดพิมพ์เพื่อนําไปเก็บข้อมูลต่อไป
5.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ข้อมูลปฐมภูมิ จะดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
ดังนี้
1.1) การเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ทราบโครงสร้างและขอบเขตของการนําระบบมาบริ หารจัดการใน
โรงงานที่เป็ นกรณี ศึกษา เพื่อให้สามารถทราบถึงปั จจัยที่มีความสําคัญในการจัดซื้ อจัดหาที่เหมาะสมและการกําหนด
สิ่ งที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อให้สามารถออกแบบสอบถามได้ตรงตามเป้าหมายที่ตอ้ งการ
1.2) การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้องโดยตรง
ซึ่ งประกอบด้วยผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างานที่มีความรู ้และความเข้าใจในโรงงานที่เป็ นกรณี ศึกษา จํานวน 6 ท่าน
1.3) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้างานที่มีความรู ้
และความเข้าใจในโรงงานที่เป็ นกรณี ศึกษา
1.4) วิเคราะห์การจัดลําดับความสําคัญขององค์ประกอบของปั จจัยที่มีความสําคัญในการจัดซื้ อจัดหา
ที่ เหมาะสม โดยใช้เครื่ องมื อกระบวนการลําดับ ชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) “โปรแกรม
สําเร็ จรู ป EXPERTCHOICE” ทดสอบข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม
1.5) สรุ ปผลการศึกษาวิจยั และข้อเสนอแนะ
1.6) จัดทํารู ปเล่มสารนิพนธ์
2) ข้อมูลทุติยภูมิเป็ นการรวบรวมข้อมูลจากสถิติยอ้ นหลัง 5 ปี ดังนี้
2.1) ข้อมูลการนําเข้าและส่ งออกผลิตภัณฑ์ไม้แปรรู ป ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559
2.2) ข้อมูลสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 2559
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5.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการสัมภาษณ์ผบู ้ ริ หารหรื อหัวหน้างานที่มีความรู ้และความ
เข้าใจในโรงงานที่เป็ นกรณี ศึกษา ในส่ วนของปั จจัยที่มีความสําคัญในการจัดซื้ อจัดหาที่เหมาะสม
2) การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามมาจัดตรวจสอบ ลงรหัส และวิเคราะห์ขอ้ มูล โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป EXPERTCHOICE ทดสอบ เพื่ อการวิเคราะห์ ห าปั จจัยต่ าง ๆ เพื่ อ จัดลําดับ ความสําคัญ ที่ มี
นัยสําคัญ ตามปั จจัยชี้วดั ลักษณะของปั จจัยที่มีความสําคัญในการจัดซื้ อจัดหาที่เหมาะสมและนําผลที่ได้มาสังเคราะห์
เป็ นข้อเสนอแนะในลําดับต่อไป
6. ผลการวิจัย
6.1 การออกแบบสอบถาม
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ข้อมูลมาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามฉบับร่ าง เกี่ยวกับปั จจัยสําคัญในการจัดซื้ อจัดหา
ที่ เหมาะสมจํา นวน 9 ปั จ จัย ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ แ บบสอบถามมี ค วามเที่ ย งตรงและสอดคล้อ งระหว่า งข้อ คํา ถามกับ
วัตถุประสงค์หรื อเนื้ อหา ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรื อค่าสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม
กับวัตถุประสงค์ หรื อเนื้ อหา หรื อที่ เรี ยกว่า ค่า IOC (Index of item objective congruence) ซึ่ งการหาค่า IOC จะเป็ น
การหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม จากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจยั จํานวน
3ท่ าน สรุ ปผลการหาค่าความเที่ ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) มี ค่า 0.90 ซึ่ งมี ค่า IOC อยู่ในช่ วงตั้งแต่ 0.50-1.00
ดังนั้นค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้
6.2 การจัดทําเกณฑ์ ประเมินนํา้ หนักความสํ าคัญของปัจจัยต่ าง ๆ โดยใช้ ซอฟต์ แวร์ EXPERTCHOICE
1) ผลการวิเคราะห์น้ าํ หนักความสําคัญของเกณฑ์ / ตัวชี้วดั โดยใช้ซอฟต์แวร์ EXPERTCHOICE จากผูต้ อบ
แบบสอบถามจํานวน 6 คน สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 1 อัตราส่ วนความไม่สอดคล้องในการเปรี ยบเที ยบโดยรวม
(Overall Inconsistency Ratio) เท่ากับ 0.07 ซึ่ งแสดงผลสรุ ปนํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ์การประเมิน ดังรู ปที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลสรุ ปนํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ์การประเมิน / ตัวชี้วดั
เกณฑ์การประเมิน / ตัวชี้วดั ด้านปั จจัยสําคัญในการจัดซื้ อจัดหาที่เหมาะสม

ค่าเฉลี่ยของนํ้าหนักความสําคัญ

% คุณภาพตามความต้องการ (Right Quality)
% ส่ งสิ นค้าให้ได้ในเวลาที่ตอ้ งการ (Right Time)
% ส่ งการซื้ อสิ นค้าที่ได้ราคายุติธรรมเหมาะสม (Right Price)
% ส่ งสิ นค้าได้ตามสถานที่ที่ตอ้ งการ (Right Place)
% ซื้ อสิ นค้าจากแหล่งขายที่เชื่อถือได้ (Right Source)
% คุณภาพการบริ การเป็ นที่น่าเชื่อถือ (Right Service)
% คุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์และสิ่ งแวดล้อม (Product & Environment characteristics)
% คุณลักษณะด้านแหล่งวัตถุดิบ (Supply market characteristics)
% สิ นค้าให้ได้ปริ มาณ (Right Quantity)

0.176 (1)
0.108 (5)
0.079 (9)
0.093 (7)
0.114 (4)
0.098 (6)
0.118 (3)
0.092 (8)
0.122 (2)
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รู ปที่ 2 แสดงผลสรุ ปนํ้าหนักความสําคัญของเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมิ น / ตัวชี้ วดั ด้านการจัดการโลจิ สติกส์ มีอตั ราส่ วนความไม่สอดคล้องในการเปรี ยบเที ยบ
โดยรวม (Overall Inconsistency Ratio) เท่ากับ 0.06 โดยมีตวั ชี้วดั ของเปอร์ เซ็นต์จดั ซื้ อจัดจ้างที่สมบูรณ์ มีคะแนนรวม
ของเกณฑ์การประเมิ น / ตัวชี้ วดั ด้านการจัดการโลจิ สติ กส์ มากที่ สุด โดยได้คะแนนรวม 0.339 หรื อมี ค่าเฉลี่ ยของ
นํ้าหนักความสําคัญมากที่สุด คือ 33.90%, นํ้าหนักความสําคัญรองลงมาได้แก่ ตัวชี้วดั ของเปอร์ เซ็นต์ความต้องการที่
ถูกต้อง เปอร์ เซ็นต์ของงานล่าช้าจากการผลิต เปอร์ เซ็ นต์การบรรลุตามแผนและเปอร์ เซ็ นต์สินค้าคงคลังต่อยอดขาย
เท่ากับ 21.00%, 15.5%, 15.20% และ 16.468% ตามลําดับ
นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) เพื่อศึกษาว่าเมื่อเปลี่ยนค่านํ้าหนัก
ความสําคัญในแต่ละปั จจัยหลัก การตัดสิ นใจทางเลือกจะเปลี่ยนไปจากผลที่ได้ของการศึกษาอย่างไร แสดงดังรู ปที่ 3

รู ปที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของข้อมูลที่มีการประเมิน
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7. สรุ ปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการศึกษาจากผลการวิเคราะห์น้ าํ หนักความสําคัญของเกณฑ์ / ตัวชี้วดั โดยใช้ซอฟต์แวร์ Expert Choice
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามจํานวน 6 คน ให้น้ าํ หนักความสําคัญของเกณฑ์ / ตัวชี้วดั ปั จจัยสําคัญในการจัดซื้ อจัดหาที่
เหมาะสม โดยมีอตั ราส่ วนความไม่สอดคล้องในการเปรี ยบเทียบโดยรวม (Overall Inconsistency Ratio) เท่ากับ 0.07
และมีลาํ ดับของปั จจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. นํ้าหนักความสําคัญมากที่ สุดคือ คุณภาพตามความต้องการ (Right Quality) โดยมีน้ าํ หนักความสําคัญ
เท่ากับ 17.60% ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางในการแก้ไขปั ญหาของทางโรงงานที่เป็ นกรณี ศึกษามาก เนื่ องจากผูบ้ ริ หาร
หรื อ หัวหน้างานที่ มี ความรู ้ และความเข้าใจในโรงงานที่ เป็ นกรณี ศึกษาให้ค วามสําคัญ ในเรื่ อ งคุ ณ ภาพตามความ
ต้องการมากกว่าคุณลักษณะด้านอื่นๆ ทั้งนี้ เนื่ องจากการได้คุณภาพไม้ตรงตามความต้องการจะสามารถลดเวลาในทุก
ขั้นตอนของการผลิตแล้ว พนักงานทํางานได้อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มผลกําไรได้มากขึ้น
รวมถึงสิ่ งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ลดการสู ญเสี ยไม้ดิบที่ไม่สวยและไม่ตรงตามคุณภาพในการใช้แปรรู ปออกมาเป็ น
สิ นค้าได้อีกด้วย
2. นํ้าหนั ก ความสํ า คัญ รองลงมาอัน ดับ ที่ 1 คื อ สิ น ค้า ให้ ไ ด้ป ริ ม าณ (Right Quantity) โดยมี น้ ําหนั ก
ความสําคัญเท่ากับ 12.20% ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางในการแก้ไขปั ญหาของทางโรงงานที่เป็ นกรณี ศึกษา เพราะว่าใน
ขั้นตอนของการสั่งซื้ อวัตถุดิบประเภทไม้ดิบเพื่อนํามาแปรรู ปเป็ นสิ นค้า การได้ปริ มาณไม้ตรงกับความต้องการก็เป็ น
สิ่ งที่สําคัญอีกประการหนึ่ ง แต่ก็ไม่เทียบเท่ากับการสั่งซื้ อแล้วได้ตรงตามคุณภาพที่ตอ้ งการ เพราะวัตถุดิบประเภทนี้
เป็ นสิ นค้าจากธรรมชาติ ฉะนั้นการต้องการให้ตรงกับความต้องการทั้งหมดคงเป็ นเรื่ องยาก อีกทั้งยังมีฤดูกาลของมัน
เองในการนําไม้ออกจากพื้นที่ได้อย่างสะดวก หรื อฤดูกาลที่ไม่สามารถหรื อนําไม้ออกจากพื้นที่ได้ยากมาก เช่น ฤดูฝน
เพราะถนนหนทางจะเป็ นดินเป็ นโคลนเกือบทั้งหมด
3. นํ้าหนักความสําคัญ รองลงมาอันดับ ที่ 2 คื อ คุ ณ ลัก ษณะด้านผลิ ตภัณ ฑ์และสิ่ งแวดล้อ ม (Product &
Environment Characteristics) มีน้ าํ หนักความสําคัญ11.80% ซึ่ งสอดคล้องตามที่คาดหวังไว้ นัน่ คือคุณลักษณะของไม้
ดิบ ประเภท ไม้ยางพารา จะต้องเนื้ อเนี ยนสวย สี โทนขาว ไม่ใช่สีอมนํ้าตาล ซึ่ งหากเป็ นเช่นนั้นในกระบวนการผลิต
จะต้องตัดทิ้งไปเป็ นไม้ถ่านไม้ฟืน เพราะหากนําไปใช้งานจะไม่มีค่าหรื อราคา เพราะตลาดไม่ตอ้ งการ
4. นํ้าหนักความสําคัญ รองลงมาอันดับที่ 3 คื อซื้ อสิ นค้าจากแหล่งขายที่ เชื่ อถื อได้ (Right Source) โดยมี
นํ้าหนักความสําคัญเท่ากับ 11.40% ซึ่ งสอดคล้อง เพราะว่า ในธุ รกิจประเภทไม้แปรรู ป เป็ นการซื้ อขายนั้นใช้เม็ดเงิน
จํานวนมาก และโดยส่ วนใหญ่จาํ เป็ นต้องเงินสด หรื อได้เครดิตที่ไม่นานนัก เมื่อเทียบกับอีกหลายธุรกิจ ฉะนั้นในเรื่ อง
ของการซื้ อสิ นค้าจากแหล่งขายที่เชื่อถือได้ จึงมีความสําคัญอยูไ่ ม่นอ้ ย
5. นํ้าหนักความสําคัญรองลงมาอันดับที่ 4 คือส่ งสิ นค้าให้ได้ในเวลาที่ตอ้ งการ (Right Time) โดยมีน้ าํ หนัก
ความสําคัญเท่ากับ 10.80% ซึ่ งสอดคล้อง เพราะว่า ในปกติของธุรกิจไม้แปรู ปจะมีการสํารองวัตถุดิบสําหรับใช้ในการ
ผลิตเฉลี่ยประมาณ 45-60 วัน ทั้งนี้ เพื่อให้การผลิตเป็ นไปอย่างลื่นไหลและมีประสิ ทธิ ภาพ เพราะวัตถุดิบมีราคาที่ไม่
คงที่ อี ก ทั้ง ยัง มี ช่ ว งของฤดู ก าลที่ นําไม้อ อกมาจากแหล่ ง วัต ถุ ดิ บ ยาก เช่ น ฤดู ฝ นตามที่ เกริ่ น ในข้อ ที่ 2) ซึ่ งทาง
ผูป้ ระกอบการและซัพพลายเออร์ เข้าใจตรงกันถึงอุปสรรคนี้ แต่อาจทําให้เสี ยโอกาสในการขายของธุรกิจเอง
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6. นํ้าหนักความสําคัญรองลงมาอันดับที่ 5 คือคุณภาพการบริ การเป็ นที่น่าเชื่อถือ (Right Service) มีน้ าํ หนัก
ความสําคัญเท่ากับ 9.80% ซึ่ งไม่สอดคล้องกับแนวทางในการแก้ไขปั ญหาของทางโรงงานที่เป็ นกรณี ศึกษา เพราะว่า
ธุ รกิ จไม้แปรู ปนั้น ในเรื่ องของคุณภาพการบริ การเป็ นที่ น่าเชื่ อถือ มี ความสําคัญน้อยมากเกือบจะเป็ นลําดับสุ ดท้าย
เพราะขั้นตอนนี้ เป็ นการซื้ อขายวัตถุดิบ ที่ส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญเรื่ องของราคา คุณภาพ และปริ มาณของไม้ดิบที่
จะนํามาใช้ในการผลิตสิ นค้าให้เพียงพอกับการตลาด
7. นํ้าหนักความสําคัญรองลงมาอันดับที่ 6 คือส่ งสิ นค้าได้ตามสถานที่ ที่ตอ้ งการ (Right Place) มี น้ าํ หนัก
ความสําคัญเท่ากับ 9.30% ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางในการแก้ไขปั ญหาของทางโรงงานที่เป็ นกรณี ศึกษา เพราะว่า การ
ส่ งสิ นค้าได้ตามสถานที่ ที่ตอ้ งการ มีความสําคัญลําดับท้ายๆของการจัดหาไม้ดิบ เพราะส่ วนใหญ่ผูข้ ายไม้ดิบ และผู ้
ขนส่ งจะเป็ นคนละรายกัน เช่นผูข้ ายวัตถุดิบคือชาวบ้าน หรื อเจ้าของสวนไม้ยางพารา แต่ผูจ้ ดั ส่ งคือโรงเลื่อยเป็ นต้น
ซึ่ งหากในธุ รกิ จนั้นมี โรงเลื่ อยเป็ นของตนเองด้วย ในเรื่ องการส่ งสิ นค้าได้ตามสถานที่ ที่ตอ้ งการสําคัญน้อยมากๆ
เพียงแต่หากมีการทําให้เป็ น ONE STOP ได้จะช่วยลดระยะเวลาการประสานงานและการจัดส่ งมาที่บริ ษทั เท่านั้น จึง
อาจจะเหมาะกับบริ ษทั ระดับเล็กๆ ที่ไม่ได้มีพ้นื ที่ในการสํารองวัตถุดิบจํานวนมาก
8. นํ้ าหนั ก ความสํ า คั ญ รองลงมาอั น ดั บ ที่ 7 คื อ คุ ณ ลั ก ษณะด้ า นแหล่ ง วัต ถุ ดิ บ (Supply Market
Characteristics) มีน้ าํ หนักความสําคัญเท่ากับ 9.20% ซึ่ งสอดคล้อง เพราะว่าหากเป็ นธุ รกิจประเภทอื่น ๆ ในเรื่ องของ
คุณลักษณะด้านแหล่งวัตถุดิบ อาจมีส่วนสําคัญลําดับต้นๆในการเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ แต่สาํ หรับธุ รกิจไม้แปรรู ป
การจะได้ไม้ยางพาราจากภาคใต้หรื อจากประเทศลาวหรื อพม่าไม่ได้มีผลอะไรมากนัก
9. นํ้าหนัก ความสําคัญ ลําดับ สุ ด ท้าย คื อ ส่ งการซื้ อ สิ น ค้าที่ ได้ร าคายุติ ธ รรมเหมาะสม (Right Price) มี
นํ้าหนักความสําคัญเท่ากับ 7.90% ซึ่ งสอดคล้อง เพราะว่าราคาที่ยุติธรรม หมายถึง ราคาที่สอดคล้องกับคุณภาพของ
สิ นค้า ไม่ ใช่ ได้วตั ถุ ดิบประเภทไม้ดิบ ที่ มีราคาตํ่า แต่กลับไม่ มีคุณ ภาพทําให้ทุ กอย่างเกิ ดความสู ญ เปล่า ไม้ดิบ ไม่
สามารถใช้งานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ต้องกลายเป็ นเศษไม้ฟืนราคาถูก และพนักงานไม่สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ ว
และมี ประสิ ทธิ ภาพ แต่ถา้ ได้ไม้ดิบที่ มีราคาสู ง ถึงแม้ว่าจะมี คุณภาพมาก แต่ทาํ ให้เสี ยเปรี ยบคู่แข่งในด้านของราคา
เพราะตลาดไม้เป็ นธุ รกิจที่ วดั กันด้วยราคาและพันธมิ ตรในการซื้ อขายเป็ นหลัก โดยมีคุณภาพที่ เหมาะสมก็เพียงพอ
แล้ว
นอกจากนี้ พบว่า เกณฑ์การประเมิน/ ตัวชี้ วดั ด้านการจัดการโลจิ สติกส์ มีอตั ราส่ วนความไม่สอดคล้องใน
การเปรี ย บเที ย บโดยรวม (Overall Inconsistency Ratio) เท่ ากับ 0.06 โดยมี ต ัวชี้ ว ดั ของเปอร์ เซ็ น ต์จัด ซื้ อ จัด จ้างที่
สมบูรณ์ มีคะแนนรวมของเกณฑ์การประเมิน / ตัวชี้วดั ด้านการจัดการโลจิสติกส์มากที่สุดโดยได้คะแนนรวม 0.339
หรื อ มี ค่ าเฉลี่ ย ของนํ้าหนั ก ความสํ าคัญ มากที่ สุ ด คื อ 33.90% นํ้าหนัก ความสํ าคัญ รองลงมาได้แ ก่ ตัว ชี้ ว ดั ของ
เปอร์ เซ็นต์ความต้องการที่ถูกต้อง,เปอร์ เซ็นต์ของงานล่าช้าจากการผลิต เปอร์ เซ็นต์การบรรลุตามแผน และเปอร์ เซ็นต์
สิ นค้าคงคลังต่อยอดขาย เท่ากับ 21.00% 15.50% 15.20% และ 16.47% ตามลําดับ ซึ่ งจากกรณี ศึกษาในการวิจยั นี้
เห็ นได้ว่า การนําเอาโปรแกรมสําเร็ จรู ป EXPERTCHOICE ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในระบบการวิเคราะห์ การตัดสิ น ใจแบบ
พหุ เกณฑ์ที่อยูบ่ นพื้นฐานของกระบวนการลําดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process: AHP) ที่เป็ นที่นิยม
ในปั จ จุ บ ัน และเป็ นวิธี การที่ มี ค วามสามารถและเข้าใจง่ ายในการทําการตัด สิ น ใจที่ ใช้ท้ ังข้อ มู ล ที่ วดั ได้แ ละการ
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ตัดสิ นใจจากผูต้ ดั สิ นใจ นัน่ คือ สามารถใช้ตวั แปรพหุ เกณฑ์ในการตัดสิ นใจที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การตัดสิ นใจทั้ง
แบบรู ปธรรม (Objective) และนามธรรม (Subjective)
อย่างไรก็ตาม โปรแกรม EXPERTCHOICE ไม่สามารถแทนที่การตัดสิ นใจของมนุษย์ได้ แม้วา่ จะมีขอ้ มูลที่
สมบู ร ณ์ แ บบก็ต าม และไม่ ได้เป็ นสิ่ งที่ ป ระกัน ความถู ก ต้อ งของคําตอบที่ ได้ แต่ เป็ นเพี ย งระบบสนับ สนุ น การ
ตัดสิ นใจ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ช่วยสนับสนุ นในการตัดสิ นใจ ดังนั้น สิ่ งสําคัญที่ สุดในการตัดสิ นใจเลือกปั จจัยสําคัญ
ด้านโลจิ สติกส์ (Logistics) และปั จจัยในการจัดซื้ อจัดหาที่ เหมาะสมของโรงงานที่ เป็ นกรณี ศึกษา คือ ผูบ้ ริ หารของ
สถานประกอบการที่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในสภาพแวดล้อ มความเป็ นจริ งของสถานประกอบการ และมี ค วาม
เชี่ยวชาญในการตัดสิ นใจในปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดําเนินกิจการของโรงงาน ที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะทําให้
การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างถูกต้องที่สุด
ปั ญหาที่พบในการวิจยั
1) จากฐานข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาเปรี ยบเทียบความสําคัญของปั จจัยในการจัดซื้ อจัดหาที่เหมาะสมและ
องค์ประกอบการจัดการโลจิสติกส์ ของโรงงานที่เป็ นกรณี ศึกษาแต่ละเกณฑ์ อาจทําให้เสี ยเวลาในการหาข้อมูลและ
สร้างฐานข้อมูลในช่วงแรกเริ่ มในกระบวนการนี้
2) หากมีเกณฑ์การตัดสิ นใจจํานวนมาก ต้องมีการเปรี ยบเทียบมากและยากขึ้น ทําให้ผตู ้ ดั สิ นใจที่ขาดความ
เข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหา จะทําให้สับสนในการเปรี ยบเทียบ ทําให้ขอ้ มูลที่ได้อาจไม่ถูกต้องเท่าที่ควร ถึงแม้วา่
ข้อมู ลที่ ได้มีอตั ราส่ วนความไม่สอดคล้องตํ่ากว่า 0.10 แต่ขอ้ มู ลที่ มีอตั ราส่ วนความไม่สอดคล้องตํ่ากว่า 0.10 อาจ
ไม่ใช่ขอ้ มูลที่ถูกต้องเสมอไป
3) ในการเปรี ยบเทียบทางเลือกแต่ละทางเลือกนั้น หากผูต้ ดั สิ นใจมีขอ้ มูลในการเปรี ยบเทียบอย่างครบถ้วน
จะส่ งผลให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลแต่ละองค์ประกอบมีความแม่นยํามากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1) รู ปแบบปั ญหาของกระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ และข้อมูลที่ได้จากการวิจยั นี้ เป็ นเพียงกรณี ศึกษา
ของการประเมินปั จจัยในการจัดซื้ อจัดหาที่เหมาะสมและองค์ประกอบการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่สาํ คัญของโรงงาน
ที่ เป็ นกรณี ศึกษาเท่านั้น ซึ่ งการตัดสิ นใจที่ จะเลื อกองค์ประกอบใดนั้นจะมี ความแตกต่างกัน อันเนื่ องมาจากความ
แตกต่างในลักษณะเฉพาะของการประกอบกิจการในแต่ละโรงงาน
2) การตัด สิ น ใจของผูต้ ัด สิ น ใจแต่ ล ะท่ านจะแตกต่ างกัน ไปตามประสบการณ์ แ ละข้อ มู ล ของแต่ ล ะ
องค์ประกอบที่ ผูต้ ดั สิ นใจมี ดังนั้น การที่ จะให้รูปแบบที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานประกอบการนั้น จําเป็ นที่ ผูว้ ิจยั
จะต้องกําหนดข้อมูลเบื้องต้นของผูต้ ดั สิ นใจ หากผูต้ ดั สิ นใจเป็ นผูบ้ ริ หารที่มีความรู ้ความสามารถและมีประสบการณ์
ในเรื่ องที่ทาํ การศึกษาจะส่ งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็ นจริ งของสถานประกอบการนั้นมากที่สุด
3) ในการออกแบบสอบถามที่ให้ผตู ้ ดั สิ นใจตอบ ควรต้องมีการอธิ บายถึงวิธีการตอบแบบสอบถาม และ
วิธีของกระบวนการลําดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ และแจกแจงปั จจัยต่างๆ ที่ จะใช้เป็ นโครงสร้ างลําดับชั้นให้ชดั เจน เพื่อ
ผูต้ ดั สิ นใจจะได้ทราบถึงกระบวนการในการประเมินที่ถูกต้องและเป็ นแนวทางเดียวกัน
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4) ในการวิจยั นี้ เน้นข้อมูลเชิงปริ มาณที่สาํ คัญ หากนําข้อมูลเชิงคุณภาพมาประกอบในการตัดสิ นใจ จะทํา
ให้การตัดสิ นใจเลือกองค์ประกอบการจัดการโลจิ สติกส์ เชิ งบูรณาการของโรงงานที่ เป็ นกรณี ศึกษามี ประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น
5) จากผลของการวิ จัย เห็ น ว่ า ปั จ จัย บางตัว ผู ้ต ัด สิ น ใจให้ ค วามสํ า คัญ น้ อ ยมาก และผู ้ต ัด สิ นใจให้
ความสําคัญที่ไม่แตกต่างในแต่ละองค์ประกอบ
ดังนั้น ในการพัฒนารู ปแบบโครงสร้ างลําดับชั้นเชิ งวิเคราะห์ ของปั ญหาทางเลือกปั จจัยองค์ประกอบการ
จัดการโลจิสติกส์เชิงบูรณาการของโรงงานที่เป็ นกรณี ศึกษาที่เหมาะสมการส่ งเสริ มและพัฒนาต่อไปในอนาคตควรจะ
มีการพัฒนาปั จจัยบางตัวที่ ไม่มีความสําคัญ หรื อมี ความสําคัญที่ ไม่แตกต่างในแต่ละองค์ประกอบออกจากรู ปแบบ
โครงสร้างลําดับชั้น และให้มีเฉพาะปั จจัยที่สาํ คัญและมีผลต่อการตัดสิ นใจ เพื่อความสมบูรณ์และง่ายต่อการตัดสิ นใจ
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