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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับราคา แผนกจัดซ้ือวตัถุดิบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการผลิต และเพ่ือเป็นแนวทางและขอ้มูลสนับสนุนให้กบับริษัทน าไปประยุกต์ใช้ในการตดัสินใจ
เลือกปัจจยัท่ีท าให้เกิดการปรับราคาอย่างมีประสิทธิภาพ ดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีกระบวนการล าดบัชั้นเชิง
วิเคราะห์ (AHP) จึงได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเพ่ือศึกษาและก าหนดปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการปรับราคาจากเอกสารใบปรับราคา (PMP) ปัจจัยประกอบไปด้วย Market Effect, Raw Material, 
Negotiation, Technical Productivity, Resourcing และ Exchange Rate ทั้งหมด 6 ปัจจยั และวิธีเก็บรวบรวมขอ้มูล
อีกวิธีคือการออกแบบสอบถามส าหรับให้พนกังานแผนกจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตจ านวน 5 ท่านเป็น
ผูต้อบแบบสอบถาม จะท าการให้ค่าน ้าหนกัความส าคญัเปรียบเทียบปัจจยัเป็นรายคู่ จ านวนคู่ท่ีท าการเปรียบเทียบ
ทั้ งหมด 15 คู่และได้เพ่ิมเติมค าถามถึงปัจจัยท่ีผู ้สอบถามคิดว่าเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับราคาอื่น ๆ 
นอกเหนือจากท่ีผูว้ิจัยได้ก าหนด พบว่าล าดับความส าคัญของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับราคาเฉลี่ยจากผูต้อบ
แบบสอบถามทั้ง 5 ท่าน เรียงตามล าดบัดงัน้ี ปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ปัจจยั Raw Material คิดเป็น 22 
เปอร์เซ็นต์ ปัจจัย Exchange Rate คิดเป็น 21 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัย Market Effect คิดเป็น 19 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัย 
Negotiation และปัจจัย Technical Productivity มีค่าล  าดับความส าคญัเท่ากนัคิดเป็น 13 เปอร์เซ็นต์ และ ปัจจัย 
Resourcing คิดเป็น 11 เปอร์เซ็นต ์นอกจากนั้นผูว้ิจยัยงัไดท้ าการสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับราคาเพ่ิมเติม
จากผูต้อบแบบสอบถาม พบว่ามีปัจจยัอื่น ๆ ได้แก่ Pandemic, Emergency Situation, Ordering Volume, Internal 
Process Cost, Customer Requirement, Quality Concern, Transport Rate และ Incoterm Condition 
 
บทน า (INTRODUCTION) 
 อุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมท่ีมีส่วนส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ ประเทศไทยเป็นท่ีตั้ง
ของโรงงานประกอบรถยนต์ของผูผ้ลิตชั้นน าเกือบทุกย่ีห้อจากทั่วโลก ประกอบไปด้วยผูป้ระกอบรถยนต์ ผู ้
ประกอบรถจกัรยานยนต์ และผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์ เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงท่ีขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมน้ีจึงเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถมองขา้มได ้
 โดยบริษัทผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ก็ถือเป็นธุรกิจท่ีให้ความส าคัญกับกิจกรรมการจัดซ้ือจัดหา 
เน่ืองจากกิจกรรมการจดัซ้ือจดัหาเป็นจุดเช่ือมโยงส าคญัในห่วงโซ่อุปทานโดยจะตอ้งมีอุปทานของวตัถุดิบท่ี
เพียงพอ ในราคาท่ีเหมาะสม มีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ ในสถานท่ีท่ีถูกตอ้ง และในเวลาท่ีถูกตอ้ง ถือเป็นตน้ทุน
หลกัท่ีส าคญัท่ีสุดตน้ทุนหน่ึงโดยเฉพาะองคก์รท่ีมีการผลิตเพราะสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพและราคาของ
ผลิตภณัฑสุ์ดทา้ย (Finished Goods) 



 งานปรับราคาเป็นหน่ึงในหน้าท่ีของพนักงานจัดซ้ือแผนกวตัถุดิบท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตเกิดขึ้น
หลงัจากท าการเลือกซัพพลายเออร์เพ่ือจดัซ้ือวตัถุดิบดว้ยจะเกิดการปรับราคาวตัถุดิบเน่ืองจากมีปัจจยัท่ีส่งผลให้
ราคาวตัถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงราคาท่ีท าการซ้ือขายจะไม่เท่าเดิมตลอดไป ดงันั้นแลว้ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับ
ราคาจึงมีความส าคญัโดยจะเป็นตวัก าหนดทิศทางของตน้ทุนและผลก าไรขององคก์ร ผูว้ิจยัได้ฝึกปฏิบตัิสหกิจ
ศึกษาท่ีแผนกจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและได้มีส่วนร่วมในงานปรับราคาวตัถุดิบท่ีท าการจดัซ้ือจาก
ซัพพลายเออร์ ด้วยเหตุน้ีเองจึงท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับราคาเพ่ือเป็นแนวทางและ
ข้อมูลสนับสนุนให้กับบริษัทน าไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเลือกปัจจัยท่ีท าให้เกิดการปรับราคาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการปรับราคา แผนกจัดซ้ือวตัถุดิบท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต กรณีศึกษา
บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
  แนวคิดการจัดซ้ือจัดหา 
  การจดัซ้ือ (Purchasing) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการสั่งซ้ือ การได้รับวตัถุดิบหรือ
สินคา้ และการจ่ายช าระเงิน ซ่ึงมีผูเ้ก่ียวขอ้ง 2 ฝ่าย ไดแ้ก่ ผูจ้ดัหา (ผูข้าย/ผูจ้ดัหาวตัถุดิบหรือสินคา้) กบัผูจ้ดัซ้ือ (ผู ้
ซ้ือ/ผูมี้ความตอ้งการวตัถุดิบหรือสินคา้) ท าการตกลงซ้ือขายวตัถุดิบหรือสินคา้ระหว่างกนั โดยผูซ้ื้อจะได้รับ
วตัถุดิบหรือสินคา้ตามคุณสมบตัิ ปริมาณ และราคาท่ีตกลง ส่วนผูจ้ดัหาจะได้รับรายไดจ้ากการขายวตัถุดิบหรือ
สินคา้ตามยอดเงินท่ีตกลงกนั (Benton, 2014 อา้งถึงใน ธญัภสั เมืองปัน, 2563) 
  บทบาทของการจัดซ้ือ 
  ทมนี สุขใส (2560) ได้กล่าวถึงบทบาทของการจดัซ้ือไวว้่า ตามแนวความคิดเก่าฝ่ายจดัซ้ือจะถูก
มองข้ามความส าคัญไป เพราะมีความเช่ือว่างานของฝ่ายจัดซ้ือนั้นไม่จ าเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ 
เพียงแต่ให้ซ้ือของได ้ต่อรองราคาเก่งเท่านั้นก็ถือว่าท าหนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือแลว้ แต่ในปัจจุบนัการจดัซ้ือเร่ิมมีบทบาท
และความส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมากเพราะงานจดัซ้ือนั้นถือว่าเป็นพ้ืนฐานของระบบการผลิต เป็น
งานหลักท่ีสามารถสร้างก าไรและสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้แก่กิจการของตนเองได้เสมอ ซ่ึงฝ่ายจัดซ้ือต้องอาศยั
เทคนิค ประสบการณ์และความรู้ความสามารถของนกัจดัซ้ือ จึงจะประสบผลส าเร็จได ้
  แนวคิดพื้นฐานในการเจรจาต่อรอง 
  การเจรจาต่อรองท่ีมีประสิทธิภาพและส าเร็จได้นั้น ควรมีหลักการพ้ืนฐานท่ีมาจากการรับรู้
ดงัต่อไปน้ี การสร้างทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหากไม่มีขอ้ตกลง การสร้างการรับรู้ราคาการตดัใจ การก าหนดขอบเขตของ
การการเจรจาต่อรอง และการสร้างคุณค่าโดยการเปลี่ยนแปลง (กอบมา อศัวกิดการ, 2553 อา้งถึงใน ไพโรจน์ บา
ลนั, 2551) 
 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
  กระบวนการล าดับช้ันเชิงวิเคราะห์ 



  วิฑูรย ์ตนัศิริคงคล (2557) กล่าวว่า AHP มาจากค าว่า Analytic Hierarchy Process หรือเรียกเป็น
ภาษาไทยว่า กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ คิดค้นโดย Dr. Thomas L Saaty มีหลักการดังน้ี พิจารณา
องคป์ระกอบของปัญหา จดัองคป์ระกอบของปัญหาออกมาในรูปของแผนภูมิระดบัชั้นจากวิธีการระดมความคิด 
วินิจฉัยเปรียบเทียบองค์ประกอบต่าง ๆ โดยก าหนดค่าของการเปรียบเทียบออกมาในรูปของตวัเลข สังเคราะห์
ตวัเลขจากการวินิจฉัยเปรียบเทียบขององค์ประกอบทั้งหมดในแผนภูมิเพ่ือให้ไดล้  าดบัความส าคญัของแต่ละทาง 
ทดสอบว่าการวินิจฉัยนั้นมีความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลหรือไม่ น าล  าดบัความส าคญัท่ีผ่านการทดสอบความ
สอดคล้องกนัของเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจ และบันทึกกระบวนการและผลการตัดสินใจไวช่้วยการ
ตดัสินใจครั้ งต่อไป 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กานดา เจริญจิต (2558) ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความส าคญัสู่การเป็นนักจดัซ้ือมืออาชีพ พบว่า
นักจดัซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ จะตอ้งมีลกัษณะส่วนบุคคล ทกัษะ ความรู้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับการปฏิบติังานจดัซ้ือท่ี
เหมาะสมต่อการปฏิบติังานรวมไดถ้ึงการฝึกฝน แสวงหาความรู้เพ่ิมเติม ท่ีส าคญันกัจดัซ้ือตอ้งไดร้ับการทดสอบ
และประเมินความรู้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือกา้วสู่การเป็นนกัจดัซ้ือมืออาชีพ 
 ภรภคั อู่วิจิตร (2555) ได้ท าการศึกษาเร่ืองแนวทางการใช้กลยุทธ์การจดัซ้ือ เพ่ือลดตน้ทุนการผลิต
ช้ินส่วนประกอบเบาะรถยนต ์พบว่ากลยุทธ์รูปแบบการลดตน้ทุนแบบ LTA ท าการลดตน้ทุนท ายอด Cost Saving 
ไดม้ากกว่าเป้าหมาย ท าให้องคก์รมียอดลดตน้ทุนซ้ือวตัถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 บณัฑิต ศรีสวสัดิ์  (2559) ไดก้ล่าวว่าธุรกิจเองอาจจะตอ้งท าในส่ิงท่ีคิดว่าน่าจะช่วยให้การท างานของ
ซัพพลายเออร์สะดวก รวดเร็ว และมีตน้ทุนต ่าลง ส่ิงท่ีท าได้อาทิ ประสานความร่วมมือในการก าหนดเวลาการ
ผลิตให้สอดคลอ้งกับการจัดส่งสินคา้และบริการ ร่วมกนัคิดหาวิธีการท่ีจะช่วยลดตน้ทุน   ค านึงถึงสินค้าและ
บริการรายอื่น ๆ ท่ีตอ้งการเพ่ิมเติมส าหรับซัพพลายเออร์ ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ์ขององคก์ร
หรือผลิตภณัฑใ์หม่ของธุรกิจแก่ซัพพลายเออร์ล่วงหนา้เพ่ือให้มีเวลาปรับตวั 
 วชิรญา ทองเลิศ (2559) ท าการศึกษาแนวทางในการเจรจาต่อรองการปรับราคาขึ้น-ลงของราคา
วตัถุดิบในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าบริษทัทั้ง 2 ฝ่าย ให้ความส าคญัในเร่ืองราคาของตน้ทุนเป็นอย่างมาก 
และวตัถุดิบพลาสติกนั้นเป็นวตัถุดิบท่ีมีราคาแปรฝันเพราะต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกแปรผัน
โดยตรงกบัราคาน ้ามนัปิโตรเลียมในตลาดโลก ทั้งผูซ้ื้อและผูผ้ลิตนั้น ตอ้งมีการตกลงท าสัญญาก่อนท าการซ้ือ-
ขายกนัเสียก่อน เพ่ือความชดัเจนและความเท่าเทียมกนัในการเจรจาปรับราคาขึ้น-ลง 
 
วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 ในการศึกษาครั้ งน้ีได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยการสังเกตและการออกแบบสอบถาม และได้มี
การประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
โดยผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามระเบียบวิจยัดงัน้ี 
 ขั้นตอนการศึกษา 
  1.  วางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 



   1.1  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) เพ่ือรวบรวมปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ปรับราคาโดยผู้วิจัยได้ก าหนดปัจจัยท่ีถูกพิจารณาคือ Market Effect, Raw Material, Negotiation, Technical 
Productivity, Resourcing และ Exchange Rate ครั้ งจากเอกสารใบปรับราคา (Productivity Material Purchase: 
PMP) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับราคาในงานวิจยัฉบบัน้ี 
   1.2  การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) ได้ประยุกต์ใช้วิธีกระบวนล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 
(AHP) มีขั้นตอนในการออกแบบสอบบถาม ดงัน้ี 
    1.2.1  ระบุปัจจยัท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ Market Effect, Raw Material, Negotiation, 
Technical Productivity, Resourcing และ Exchange Rate 
    1.2.2  เกณฑ์ในการในการให้ค่าความส าคัญได้อ้างอิงตามมาตราส่วนในการวินิจฉัย
เปรียบเทียบของ AHP 
    1.2.3  สอบถามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเพ่ิมเติมว่ามีปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับ
ราคาอื่น ๆ นอกจากท่ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดลงไปในแบบสอบถามหรือไม่ 
 2.  ส่งแบบสอบถามให้กบัพนกังานแผนกจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต จ านวน 5 ท่าน 
 3.  ติดตามผลและน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีกระบวนการล าดบัชั้นเชิง
วิเคราะห์ 
 4.  น าผลการศึกษาและขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาท าการสรุปผลให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์
ของการศึกษา 
 5.  น าเสนอผลการศึกษางานวิจยัในครั้ งน้ี และเพ่ิมขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจยัในครั้ งต่อไป 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
  1.1  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) ได้มีประสบการณ์ในการปรับราคา
วตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตจริงดว้ยตนเองท าให้ได้มาซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับราคาเบ้ืองตน้ท่ีสังเกตมาจาก
การเรียนรู้การปรับราคาวตัถุดิบ 
  1.2  จากการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจัยได้ท าการออกแบบสอบถามให้กับ
พนกังานแผนกจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตการตอบแบบสอบถามเพ่ือให้คะแนนค่าน ้ าหนกัปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อการปรับราคา 
 2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
  2.1  ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีและทบทวนเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการปรับราคา ซ่ึงไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้รวบรวมเอกสาร หนงัสือ วิทยานิพนธ์ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
จากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาในครั้ งน้ีท าการศึกษาจากประชากร ประชากรท่ีใช้ในงานวิจยัครั้ งน้ี คือ พนักงานแผนก
จดัซ้ือวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์แห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง ได้แก่ Productivity 
Buyers 3 ท่าน และ Project Buyers 2 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน 



 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้ งน้ีผูว้ิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้การวิเคราะห์ด้วยวิธีกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 
(AHP) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับราคาและใช้แผนภูมิในการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ดงัน้ี 
 1.  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมมาสร้างแผนภูมิล  าดบัชั้น (Hierarchy) 
 2.  จดัล าดบัความส าคญั (Priority) 
  2.1  การวินิจฉัยเปรียบเทียบเป็นรายคู่และน าค่าการเปรียบเทียบของปัจจยัแต่ละคู่ มาใส่ไวใ้น
ตารางแสดงการเปรียบเทียบในรูปของตารางเมตริก 
  2.2  การค านวณหาค่าล าดบัความส าคญั 
 3.  ค านวณหาความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล (Consistency) 
 4.  หาค่าวินิจฉัยเปรียบเทียบเฉลี่ยจากผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 5 ท่าน 
 5.  จดัอนัดบัส าคญัของปัจจยัจากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
ผลการศึกษา (RESEARCH FIDING) 
 การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการปรับราคา แผนกจัดซ้ือวตัถุดิบท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต กรณีศึกษา
บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนต์แห่งหน่ึงในจงัหวดัระยอง ถือเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วย
วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการออกแบบสอบถาม เพ่ือน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีกระบวนการล าดบัชั้นเชิง
วิเคราะห์ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 แผนภูมิล าดับช้ัน (Hierarchy) 

 
ภาพท่ี 1 แผนภูมิล  าดบัชั้น (Hierarchy) 

  
  
  



 ผลการวิเคราะห์ล าดับความส าคัญของค่าวินิจฉัยเปรียบเทียบเฉลี่ย 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงค่าวินิจฉัยเปรียบเทียบเฉลี่ยของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 5 ท่าน 
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Market Effect 1.00 0.80 1.18 1.38 2.14 1.00 
Raw Material 1.25 1.00 1.84 1.72 1.72 1.00 
Negotiation 0.84 0.54 1.00 1.00 1.18 0.54 
TP 0.72 0.58 1.00 1.00 1.25 0.64 
Resourcing 0.47 0.58 0.84 0.80 1.00 0.58 
Exchange Rate 1.00 1.00 1.84 1.55 1.72 1.00 
ผลรวมในแนวต้ัง 5.28 4.51 7.71 7.45 9.01 4.77 

 จากตารางท่ี 1 มีผลรวมในแนวตั้งของปัจจัย Market Effect คือ 5.28 ปัจจัย Raw Material คือ 4.51 
ปัจจยั Negotiation คือ 7.71 ปัจจยั Technical Productivity คือ 7.45 ปัจจยั Resourcing คือ 9.01 และปัจจยั Exchange 
Rate คือ 4.77 
 ค่าล าดับความส าคัญของค่าวินิจฉัยเปรียบเทียบเฉลี่ย 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงค่าล  าดบัความส าคญัจากค่าวินิจฉัยเปรียบเทียบเฉลี่ย 
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Market Effect 0.19 0.18 0.15 0.19 0.24 0.21 1.15 0.19 

Raw Material 0.24 0.22 0.24 0.23 0.19 0.21 1.33 0.22 
Negotiation 0.16 0.12 0.13 0.13 0.13 0.11 0.79 0.13 

TP 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.80 0.13 
Resourcing 0.09 0.13 0.11 0.11 0.11 0.12 0.67 0.11 

Exchange Rate 0.19 0.22 0.24 0.21 0.19 0.21 1.26 0.21 

ผลรวมในแนวต้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 1.00 
 จากตารางท่ี 2 ผลของล าดบัความส าคญัขา้งตน้ท าให้สรุปไดว้่า ค่าวินิจฉัยเปรียบเทียบเฉลี่ยของผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 5 ท่านให้ความส าคญักบัปัจจัย Raw Material มากท่ีสุด มีค่าล  าดบัความส าคญัอยู่ท่ี 0.22 
หรือคิดเป็น 22 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปัจจยัท่ีให้ความส าคญัรองลงมาตามล าดับคือ ปัจจยั Market Effect มีค่าล  าดับ
ความส าคญัอยู่ท่ี 0.19 หรือคิดเป็น 19 เปอร์เซ็นต ์ปัจจยั Negotiation และปัจจยั Technical Productivity มีค่าล  าดบั
ความส าคญัอยู่ท่ี 0.13 หรือคิดเป็น 13 เปอร์เซ็นต์ ส่วนปัจจยัท่ีให้ความส าคญัน้อยท่ีสุดคือปัจจยั Resourcing มีค่า
ล  าดบัความส าคญัอยู่ท่ี 0.11 หรือคิดเป็น 11 เปอร์เซ็นต ์



 ค่าความสอดคล้องกันของเหตุผล 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงค่าความสอดคลอ้งจากการวินิจฉัยเปรียบเทียบเฉลี่ย 
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Market Effect 0.19 0.18 0.16 0.18 0.24 0.21 1.16 6.03 
Raw Material 0.24 0.22 0.24 0.23 0.19 0.21 1.33 6.03 
Negotiation 0.16 0.12 0.13 0.13 0.13 0.11 0.79 6.03 
TP 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.81 6.03 
Resourcing 0.09 0.13 0.11 0.11 0.11 0.12 0.67 6.02 
Exchange Rate 0.19 0.22 0.24 0.21 0.19 0.21 1.26 6.03 

ผลรวมในแนวต้ัง 1.02 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00 6.03 36.17 
λmax= 6.03, CIจากการค านวณ = 0.01, CR = 0.45% 

 จากตารางท่ี 3 ค่าแลมดา้แมกซ์ (λmax) มีค่าเท่ากบั 6.03 ค่าความสอดคลอ้งจากการค านวณมีค่าเท่ากับ 
0.01 มาหารด้วยค่าความสอดคลอ้งจากการสุ่มตวัอย่างค่าเท่ากับ 1.25 จะได้ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าเท่ากับ 
0.45 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่าค่า CRมาตรฐาน หรือเท่ากบั 10 เปอร์เซ็นต ์ดงันั้นค่าวินิจฉัยเปรียบเทียบเฉลี่ยของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 5 ท่าน มีความสอดคลอ้งกนั 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับราคาอื่น ๆ 
 จากการออกแบบสอบถามผูว้ิจยัไดก้ าหนดประเด็นค าถามเพ่ิมเติมส าหรับถามผูต้อบแบบสอบถามใน
เร่ืองของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับราคาอื่น ๆ ในความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเพ่ิมเติมจากท่ีผูว้ิจยัได้ระบุ
ไวใ้นแบบสอบถาม ได้แก่ Pandemic, Emergency Situation, Ordering Volume, Internal Process Cost, Customer 
Requirement, Quality Concern, Transport Rate และ Incoterm Condition 
 
อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
 การศึกษาในครั้ งน้ีนอกจากผูว้ิจยัจะท าการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับราคาแลว้
นั้น ยงัท าให้ทราบถึงล าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีกระบวนการล าดบัชั้นเชิง
วิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) จากการสอบถามพนักงานแผนกจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ผลิต ไดแ้ก่ Productivity Buyer จ านวน 3 ท่าน และ Project Buyer จ านวน 2 ท่าน เป็นผูต้อบแบบสอบถามในการ
วินิจฉัยเปรียบเทียบปัจจยัรายคู่ทั้งหมด 15 คู่ ท าให้สามารถสรุปผลการศึกษาไดว้่าจากการวินิจฉัยเปรียบเทียบของ
ผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 5 ท่านท่ีค านวณได ้โดยมีค่าล  าดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับราคาจากการ
วินิจฉัยเปรียบเทียบ ให้ความส าคญักบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับราคามากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดตามล าดบั ได้แก่ 
ปัจจยั Raw Material คิดเป็น 22 เปอร์เซ็นต์ ปัจจยั Exchange Rate คิดเป็น 21 เปอร์เซ็นต ์ปัจจยั Market Effect คิด
เป็น 19 เปอร์เซ็นต ์ปัจจยั Negotiation และปัจจยั Technical Productivity มีค่าล  าดบัความส าคญัเท่ากนัคิดเป็น 13 



เปอร์เซ็นต ์และ ปัจจยั Resourcing คิดเป็น 11 เปอร์เซ็นตแ์ละผลการศึกษานั้นยงัเป็นแนวทางและขอ้มูลสนบัสนุน
ให้กบับริษทัน าไปประยุกต์ใช้ในการตดัสินใจเลือกปัจจยัท่ีท าให้เกิดการปรับราคาอย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
บ่อยครั้ งไม่สามารถตดัสินใจไดว้่าปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดการปรับราคาดงักล่าวมากจากปัจจยัใด นอกจากน้ียงัเป็น
ประโยชน์ต่อพนกังานจดัซ้ือของบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งอื่นท่ีมีความสนใจต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับ
ราคาวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับราคาเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์หรือออกแบบสอบถามผูท่ี้
เช่ียวชาญหรือมีต าแหน่งระดบับริหาร ก่อนท่ีจะท าการวินิจฉัยเปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยั 
 2.  ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีได้จากการสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ิมเติมด้วยวิธี
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์เช่นเดียวกนั 
 3.  การน าผลงานวิจยัไปใช้ในด้านอื่น ๆ ควรมีการแบ่งประเภทปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับราคาเป็น
ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากอาจารยนิ์ภาพรรณ อนันต์พลศกัดิ์  อาจารยท่ี์ปรึกษา
งานวิจัยท่ีได้สละเวลาให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจัยฉบับน้ี ตลอดจนช่วย
ตรวจสอบ แก้ไขขอ้บกพร่อง ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอย่างย่ิงจึงขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ 
โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณพนักงานแผนกจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและพนักงานท่านอื่นใน
บริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วนยานยนตแ์ห่งหน่ึงในจงัหวดัระยองท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือและขอ้มูลประกอบการวิจยัฉบบัน้ี 
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวท่ีคอยช่วยเหลือและให้การสนับสนุนในทุกด้าน 
ขอขอบคุณก าลงัใจจากเพ่ือน ๆ  และทุกคนรอบขา้งท่ีเป็นแรงผลกัดนัให้งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดี 
สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้น ามาอา้งอิงใน
งานวิจยัฉบบัน้ี ประโยชน์อนัใดพึงจากงานวิจยัฉบบัน้ีผูว้ิจยัขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุกท่าน 
 
เอกสารอ้างอิง 
กานดา เจริญจิต. (2558). การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความส าคัญสู่การเป็นนักจัดซื้อมืออาชีพ. วิทยานิพนธ์ 
 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน, คณะโลจิสติกส์,  
 มหาวิทยาลยับูรพา. 
ทมนี สุขใส. (2560). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา LOG2206 การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง. กรุงเทพฯ:  
 วิทยาลยัโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา. เอกสารการสอน. 
ธญัภสั เมืองปัน. (2562). การจัดการการจัดหาในโซ่อุปทาน (พิมพค์รั้ งท่ี 4 ฉบบัปรับปรุง). กรุงเทพฯ: แดเน็กซ์  
 อินเตอร์คอร์ปอเรชัน่. 
บณัฑิต ศรีสวสัดิ์ . (2559). การจัดซื้อจัดหา. รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดบัชาติ สถาบนัวิจยัและพฒันา  



 มหาวิทยาลยัก าแพงเพชร ครั้ งท่ี 3 (147 - 164). ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลยัก าแพงเพชร. 
ไพโรจน์ บาลนั. (2551). Negotiation (พิมพค์รั้ งท่ี 4). กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เนท. 
ภรภคั อู่วิจิตร. (2555). แนวทางการใช้กลยุทธ์การจัดซื้อ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตช้ินส่วนประกอบเบาะรถยนต์.  
 วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการจดัการการขนส่งและโลจิสติกส์, คณะโลจิสติกส์,  
 มหาวิทยาลยับูรพา. 
วชิรญา ทองเลิศ. (2559). การศึกษาแนวทางในการเจรจาต่อรองการปรับราคาขึน้-ลงของราคาวัตถุดิบใน 
 อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์.วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส์ 
 และห่วงโซ่อุปทาน, คณะโลจิสติกส์, มหาวิทยาลยับูรพา. 
วิฑูรย ์ตนัศิริคงคล. (2557). AHP การตัดสินใจขั้นสูงเพ่ือความก้าวหน้าขององค์กรและความอยู่ดีมีสุขของมหาชน.  
 กรุงเทพฯ: อมัรินทร์. 
สมสกุล คูเจริญทรัพย.์ (2551). การออกแบบคู่มือปฏิบัติงานส าหรับการจัดการเพ่ือลดปัญหาการสูญเสียในโรงงาน 
 ตัวอย่าง. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต, สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม,  
 มหาวิทยาลยัศิลปากร. 


