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บทคดัย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบ
วตัถุดิบประเภทงานพลาสติกฉีดข้ึนรูปท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนาดนอ้ยกว่า 250 ตนัดว้ยการประยกุตใ์ชก้ระบวนการวิเคราะห์เชิง
ล าดบัชั้น (AHP) หาล าดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นตน้ทุนเพื่อน าไปเป็นแนวทางให้บริษทักรณีศึกษาใชใ้นการตดัสินใจ
คดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบจากปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด นอกจากน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษาและวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืน
เพ่ิมเติมเพ่ือใชส้ าหรับพิจารณาควบคู่ไปกบัปัจจยัดา้นตน้ทุน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คน พบวา่ปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบประเภทงานพลาสติก
ฉีดข้ึนรูปท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนาดน้อยกว่า 250 ตนั เรียงตามค่าถ่วงน ้ าหนกัความส าคญัไดด้งัน้ี ตน้ทุนวตัถุดิบ (33%) ตน้ทุน
การผลิตทางตรง (30%) ตน้ทุนการจดัการและก าไรของผูส่้งมอบวตัถุดิบ (12%) ตน้ทุนการลงทุนเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ
ในการผลิต (16%) และตน้ทุนบรรจุภณัฑ์และการขนส่ง (9%) ตามล าดบั และปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือก          
ผูส่้งมอบวตัถุดิบประเภทงานพลาสติกฉีดข้ึนรูปท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนาดนอ้ยกว่า 250 ตนั เรียงตามค่าถ่วงน ้ าหนกัความส าคญั
ไดด้งัน้ี คุณภาพวตัถุดิบ (45%) ความน่าเช่ือถือและเวลารอคอย (17%) การประกนัภยัสินคา้ (14%) และท่ีตั้งบริษทัผูส่้งมอบ
วตัถุดิบ (7%) ตามล าดบั 
 
1.  บทน า (INTRODUCTION) 
 อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีความส าคญัต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและยงัเช่ือมโยงไปยงัอุตสาหกรรมพลาสติกจนเกิดเป็นระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยอุตสาหกรรม
พลาสติกเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใชส้ าหรับการประกอบช้ินส่วนยานยนตท่ี์มีผูป้ระกอบการมากมายหลายพนัรายเป็นผูส่้งมอบ
วตัถุดิบ (Supplier) ให้กบัอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตจึ์งส่งผลให้เกิดการแข่งขนัท่ีสูงทั้งในดา้นของคุณภาพ
และราคา ดงันั้นกระบวนการจดัซ้ือ (Purchasing) ถือเป็นกระบวนการทางโลจิสติกส์ท่ีส าคญัมากในอุตสาหกรรมยานยนต์
และช้ินส่วนยานยนตส์ าหรับการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพและตน้ทุนท่ีเหมาะสม ซ่ึงก่อนท่ีองคก์รจะไดว้ตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ
และตน้ทุนท่ีเหมาะสมนั้นจ าเป็นตอ้งผา่นกระบวนการคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบ (Supplier Selection) ท่ีนบัว่าเป็นจุดเร่ิมตน้
และเป็นกิจกรรมท่ีมีความส าคญัของกระบวนการจดัซ้ือ การคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบเป็นกระบวนการท่ีแผนกจดัซ้ือใชใ้น
การก าหนดและตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบท่ีมีความเหมาะสมโดยปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีใชใ้นการคดัเลือกผูส่้งมอบ
วตัถุดิบจะพิจารณาเปรียบเทียบจากโครงสร้างตน้ทุน (Cost Breakdown) ซ่ึงเป็นรายละเอียดการแจกแจงตน้ทุนต่าง ๆ ของ
ช้ินงานจากใบเสนอราคาท่ีผูส่้งมอบวตัถุดิบส่งให้กบัแผนกจดัซ้ือ 
 บริษทักรณีศึกษาเป็นบริษทัผูผ้ลิตและประกอบชุดคลทัช์ และคอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต ์ซ่ึงวตัถุดิบหลกัท่ีตอ้ง
จดัซ้ือ คือ ช้ินส่วนรถยนต์ประเภทงานพลาสติกฉีดข้ึนรูปท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนาดน้อยกว่า 250 ตนั ปัจจุบนับริษทักรณีศึกษา
คดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบดว้ยวิธีการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นตน้ทุนจากโครงสร้างตน้ทุน ไดแ้ก่ ตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุนการ
ผลิตทางตรง ตน้ทุนการจดัการและก าไรของผูส่้งมอบวตัถุดิบ ตน้ทุนการลงทุนเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในการผลิต และ



ต้นทุนบรรจุภัณฑ์และการขนส่ง ผูว้ิจัยจึงได้จัดท าวิจัยเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยด้านต้นทุนท่ีมีความส าคัญจาก
โครงสร้างตน้ทุนดว้ยการน ากระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) มาประยกุตใ์ชใ้นการวิเคราะห์เพื่อใชใ้นการจดัล าดบั
ความส าคญัของปัจจยัดา้นตน้ทุนและเป็นแนวทางให้บริษทักรณีศึกษาใชป้ระกอบการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบ
ประเภทงานพลาสติกฉีดข้ึนรูปท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนาดนอ้ยกวา่  250 ตนั 
 
2.  ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 
 งานวิจยัน้ีได้ศึกษาและวิเคราะห์เก่ียวกับปัจจยัด้านตน้ทุนท่ีมีความส าคญัจากโครงสร้างตน้ทุนเพ่ือใช้เป็น
แนวทางส าหรับการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบ ซ่ึงมีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 2.1  แนวคดิทฤษฎีการจัดซ้ือจัดหา 
  การจดัซ้ือจดัหา (Procurement) คือ กระบวนการท่ีบริษทัหรือองคก์รต่าง ๆ ตกลงท าการซ้ือขายเพ่ือใหไ้ดม้า
ซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีตอ้งการเพ่ือใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคข์องธุรกิจอยา่งมีจงัหวะเวลาและมีตน้ทุน (Cost) ท่ีเหมาะสมโดย
มีเป้าหมายเพื่อให้ไดสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีคุณภาพปริมาณท่ีถูกตอ้งตรงตามเวลาท่ีตอ้งการในราคา (Price) ท่ีเหมาะสมจาก
แหล่งขายท่ีมีความน่าเช่ือถือ (อรุณ บริรักษ,์ 2550 อา้งถึงในบณัฑิต ศรีสวสัด์ิ, 2559) 
 2.2  แนวคดิ ทฤษฎด้ีานต้นทุน 
  ตน้ทุน หมายถึง มูลค่าของสินทรัพยท่ี์สูญเสียไปเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินคา้หรือบริการท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เม่ือตน้ทุนใดไดเ้กิดข้ึนแลว้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจแลว้ ตน้ทุนจะเปล่ียนสภาพไปเป็น
ค่าใชจ่้าย (expense) ซ่ึงจะน าไปหักจากรายไดใ้นงบก าไรขาดทุน ส่วนตน้ทุนท่ีจะให้ประโยชน์ธุรกิจในอนาคตจะถือเป็น
สินทรัพยใ์นวนัส้ินงวดบญัชี ดงันั้นตน้ทุนจึงถือเป็นส่วนส าคญัของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจผลิตสินคา้ โดยเน้นท่ีค านวณ
ตน้ทุนของผลิตภณัฑห์รือบริการ ตลอดจนการปันส่วนตน้ทุนของผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสม โดยมีการแยกประเภทตน้ทุนตาม
ชนิดของสินคา้ท่ีผลิตหรือตามลกัษณะของกิจกรรมท่ีตน้ทุนเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งตามลกัษณะต่าง ๆ (อุษณีย ์เส็งพานิช, 
2559 อา้งถึงในทิพวรรณ อินทวงศ ์และคณะ, 2562) 
 2.3  แนวคดิ ทฤษฎกีระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดับช้ัน (Analytical Hierarchy Process : AHP) 
  Saaty (1980) อา้งถึงในดนยัศกัด์ิ หงส์พนัธุ์ (2560) กล่าวว่ากระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) เป็น
กระบวนการตดัสินใจท่ีใชใ้นการวินิจฉัยหรือการวิเคราะห์เพื่อหาเหตุผล ถูกคิดคน้โดยศาสตราจารย ์Thomas Saaty ซ่ึงได้
แบ่งองค์ประกอบของปัจจยัออกเป็นส่วน ๆ ในรูปแบบของแผนภูมิตามล าดบัชั้น และท าการก าหนดค่าของการวินิจฉัย
เปรียบเทียบปัจจัยต่าง ๆ และน าค่าจากการวินิจฉัยมาท าการค านวณเพ่ือพิจารณาว่าปัจจัยและทางเลือกใดมีค่าล าดับ
ความส าคญัสูงท่ีสุด กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการท่ีง่ายต่อการเขา้ใจเน่ืองจากมีโครงสร้างเลียนแบบกระบวนการคิดของ
มนุษยน์ัน่เอง AHP เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการช่วยการตดัสินใจ ซ่ึง AHP นั้นสามารถช่วยเก่ียวกบัการตดัสินใจท่ีซบัซอ้นและ
สามารถช่วยเหลือ หรือระบุกฎเกณฑข์องการคดัเลือกท่ีใชก้าร Weigh น ้าหนกัของปัจจยัหลกั AHP น้ีจะช่วยในการรวมกนั
ระหว่างปัจจยัจากความคิดเห็นและคุณสมบติัหลกัในการคดัเลือกท่ีสามารถวดัค่าได ้(Objective Factor) เขา้ดว้ยกนัเป็น 
อยา่งดีท าใหค้วามผดิพลาดของการตดัสินใจในการคดัเลือกลดลงเพราะเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั 
 
2.5  งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 ทิพวรรณ อินทวงศ ์และคณะ (2562) ไดศึ้กษาการวิเคราะห์ตน้ทุนและโครงสร้างตน้ทุนการแปรรูปมะขามของ
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มมะขามแปรรูปไร่บุญคง ต าบลวงัชมพู อ  าเภอเมือง จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล พบว่าโครงสร้างตน้ทุนการแปรรูปมะขามประกอบดว้ย ตน้ทุนวตัถุดิบร้อยละ 



40.85 ค่าแรงงานร้อยละ 21.20 ค่าใชจ่้ายการผลิตคงท่ีร้อยละ 2.49 ค่าใชจ่้ายการผลิตผนัแปรร้อยละ 33.32 และค่าใชจ่้ายใน
การขายและบริหารร้อยละ 2.14 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นว่าตน้ทุนการแปรรูปส่วนใหญ่ร้อยละ 40.85 คือ วตัถุดิบซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัใน
การผลิตผลิตภณัฑ ์ดงันั้นการใชว้ตัถุดิบในการแปรรูปเป็นผลดีต่อสมาชิกเพราะท าใหเ้กิดรายไดจ้ากผลผลิตในครอบครัว 
 ธวชัชัย จันทร์หอม (2554) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อการคัดเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนและวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมจักรยานยนต์ เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม สถิติแบบพรรณนา สามารถสรุปได้ว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อ           
การคดัเลือกผูส่้งมอบช้ินส่วนและวตัถุดิบ ไดแ้ก่ ความน่าเช่ือถือ ความยดืหยุน่และการตอบสนอง ตน้ทุนและสินทรัพย ์
 ธนะรัตน์ รัตนกูล และคณะ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัในการตดัสินใจเลือกซพัพลายเออร์ในการจดัส่งวตัถุดิบ
อาหารทะเล กรณีศึกษาร้าน ABC ด้วยวิธีการ AHP พบว่าน ้ าหนักความส าคัญของปัจจัยหลักได้น ้ าหนักความส าคญั
เรียงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี ปัจจยัดา้นราคา (0.446) ผลิตภณัฑ์และคุณภาพ (0.237) สถานท่ีและช่องทางจดัจ าหน่าย 
(0.106) และการบริการ (0.053) ดงันั้นแสดงให้เห็นว่าผูป้ระกอบการร้านอาหารทะเลกรณีศึกษาให้ค่าน ้ าหนักกบัปัจจยั   
ดา้นราคาสูงสุด 
 วิไลภรณ์ สิงหาทอ (2556) ได้ศึกษาการคดัเลือกซัพพลายเออร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  ซ่ึงได้
ประยุกต์ทฤษฎี 3 ทฤษฎีในการคดัเลือกซัพพลายเออร์ ไดแ้ก่ ทฤษฎีท่ี 1 การวิเคราะห์ตน้ทุนการเป็นเจา้ของ (TCO) เพื่อ
พิจารณาตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ทฤษฎีท่ี 2 การวิเคราะห์แบบล าดบัชั้น (AHP) พิจารณาจากปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือก 
ซัพพลายเออร์ และทฤษฎีท่ี 3 การประยุกต์ใชท้ฤษฎีการวิเคราะห์ความเส่ียง (Risk Management) พบว่าซัพพลายเออร์ท่ีมี
ความเหมาะสมในการถูกคดัเลือกมากท่ีสุด คือ ซพัพลายเออร์ S1 และสรุปไดอี้กว่าไม่มีปัญหาการหยดุชะงกัอนัเน่ืองมาจาก
การส่งงานล่าชา้และปัญหาคุณภาพจากซพัพลายเออร์ในโมเดลน้ี 
 วรรัตน์ ร้ิวพิทกัษ ์(2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกผูจ้ดัจ าหน่ายเคมีภณัฑ์ส่ิงทอจากประเทศแถบเอเชีย
โดยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น กรณีศึกษา บริษทั วีวี จ ากดั ผูวิ้จยัไดน้ ากระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) 
มาประยุกต์ใชเ้พ่ือค านวณและหาปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด พบว่าปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีสุด คือ ราคาร้อยละ 31.8 รองลงมา คือ 
คุณภาพสินคา้ร้อยละ 24.2 ความรับผิดชอบร้อยละ 18.8 ความน่าเช่ือถือร้อยละ 14.2 และ ภาษีน าเขา้ร้อยละ 10.8 และ           
ผูจ้ดัจ าหน่ายเคมีภณัฑส่ิ์งทอจากประเทศแถบเอเชียท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุดเพียงรายเดียว คือ ประเทศเกาหลี ร้อยละ 65 
 
3.  วธีิการวจิัย (RESEARCH METHODOLOGY) 
 การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก่ียวกบัการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัดา้น
ตน้ทุนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดดว้ยการประยกุตใ์ชก้ระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) มีวิธีการวิจยัดงัน้ี 
 3.1  ขั้นตอนการศึกษา 
  3.1.1  ก าหนดเป้าหมายและทางเลือกในการตดัสินใจ 
   3.1.1.1  ก าหนดเป้าหมายของการตดัสินใจ เน่ืองจากบริษทักรณีศึกษาคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบดว้ย
วิธีการเปรียบเทียบปัจจยัดา้นตน้ทุนจากโครงสร้างตน้ทุน (Cost Breakdown) ดงันั้นเป้าหมายของการตดัสินใจ คือ ปัจจยั
ด้านตน้ทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบ นอกจากน้ีผูวิ้จัยได้ศึกษาปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
คดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบเพ่ิมเติมเพ่ือใชส้ าหรับการพิจารณาการตดัสินใจควบคู่กบัปัจจยัดา้นตน้ทุน ดงันั้นเป้าหมายของ 
การตดัสินใจส าหรับปัจจยัอ่ืน คือ ปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบ 
   3.1.1.2  ก าหนดทางเลือกในการตดัสินใจ เน่ืองจากบริษทักรณีศึกษาท าการก าหนดบริษทัผูส่้งมอบ
วตัถุดิบตามกลุ่มช้ินงานหรือผลิตภณัฑไ์วใ้นบญัชีรายช่ือผูส่้งมอบวตัถุดิบ ซ่ึงกลุ่มวตัถุดิบประเภทงานพลาสติกฉีดข้ึนรูปท่ี



ใชเ้คร่ืองจกัรขนาดนอ้ยกว่า 250 ตนัมีบริษทัผูส่้งมอบวตัถุดิบท่ีถูกก าหนดไวใ้นบญัชีรายช่ือจ านวน 4 บริษทั ดงันั้นทางเลือก
ในการตดัสินใจ ไดแ้ก่ บริษทั A บริษทั B บริษทั C และบริษทั D 
  3.1.2  ก าหนดเกณฑห์รือปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจประเมินทางเลือก 
  ปัจจยัท่ีใชใ้นการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบมาจากปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีบริษทักรณีศึกษาก าหนดให้   
ผูส่้งมอบวตัถุดิบท าการแจกแจงต้นทุนต่าง ๆ ไวใ้นโครงสร้างตน้ทุน (Cost Breakdown) ได้แก่ ตน้ทุนวตัถุดิบ ตน้ทุน      
การผลิตทางตรง ตน้ทุนการจดัการและก าไรของผูส่้งมอบวตัถุดิบ ตน้ทุนการลงทุนเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในการผลิต และ
ตน้ทุนบรรจุภณัฑแ์ละการขนส่ง นอกจากน้ีผูวิ้จยัไดก้ าหนดปัจจยัอ่ืนท่ีใชใ้นการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบเพ่ิมเติม
จ านวน 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ คุณภาพวตัถุดิบ ความน่าเช่ือถือ เวลารอคอย ท่ีตั้งบริษทัผูส่้งมอบวตัถุดิบ และการประกนัภยัสินคา้ 
  3.1.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม 
   3.1.3.1  การออกแบบแบบสอบถาม เพื่อหาล าดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นตน้ทุนและปัจจยัอ่ืนท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบประเภทงานพลาสติกฉีดข้ึนรูปท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนาดนอ้ยกว่า 250 ตนัท่ีไดร้ะบุไว้
ข้างต้น ด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น (AHP) ส าหรับน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
แบบสอบถามให้ผูต้อบแบบสอบถามท าการประเมินทางเลือกและให้ค่าคะแนนน ้ าหนักความส าคญัของปัจจัยทีละคู่            
ซ่ึงมีขั้นตอนการออกแบบสอบถามดงัต่อไปน้ี 
   1.  ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนค่าน ้ าหนักความส าคัญ ซ่ึงผู ้วิจัยได้อ้างอิงเกณฑ์การให้คะแนน               
ค่าน ้าหนกัความส าคญัตามทฤษฎีกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) 
   2.  จากกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) จ านวนปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินทางเลือกแบบเป็นคู่
หาไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 
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โดยท่ี n = จ านวนปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินทางเลือก 
   ซ่ึงการเปรียบเทียบปัจจยัทีละคู่ดว้ยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) น ามาซ่ึงผลลพัธ์ล าดบั
ความส าคญัของปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบมากท่ีสุด และท าให้ทราบผลลพัธ์ล าดบั
ความส าคญัของปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบมากท่ีสุดเพ่ือใชพิ้จารณาการตดัสินใจควบคู่กบั
ปัจจยัดา้นตน้ทุน 
   3.1.3.2  ส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าท่ีใน Project Team จากแผนกท่ีระบุไวใ้น
เอกสาร SRF (Specific Requirements File) ให้เป็นผูรั้บผิดชอบผลิตภณัฑโ์ครงการใหม่จากลูกคา้ ไดแ้ก่ แผนกตรวจวดัและ
ควบคุมคุณภาพ แผนกจัดซ้ือ แผนกวิศวกรรม แผนกโลจิสติกส์ และแผนกวิจัยและพฒันา จ านวนรวมทั้งส้ิน 10 คน 
เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบประเภทงานพลาสติกฉีดข้ึนรูปท่ีใชเ้คร่ืองจกัร
ขนาดนอ้ยกวา่ 250 ตนั 
  3.1.4  น าผลท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) 
เพ่ือหาล าดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นตน้ทุนและปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบ 
  3.1.5  น าผลการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าท าการสรุปผลการศึกษาให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์ 
และเสนอขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัในคร้ังต่อไป 
 3.2  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  งานวิจยัน้ีมีขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 



  3.2.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิ้จยัไดจ้ากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามโดยปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ี
ใชใ้นการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบเป็นขอ้มูลจริงท่ีไดจ้ากโครงสร้างตน้ทุนจ านวน 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ ตน้ทุนวตัถุดิบ 
ตน้ทุนการผลิตทางตรง ตน้ทุนการจดัการและก าไรของผูส่้งมอบวตัถุดิบ ตน้ทุนการลงทุนเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือใน      
การผลิต และตน้ทุนบรรจุภณัฑ์และการขนส่ง ปัจจยัอ่ืนเพ่ิมเติมจ านวน 5 ปัจจยั ไดแ้ก่ คุณภาพวตัถุดิบ ความน่าเช่ือถือ   
เวลารอคอย ท่ีตั้งบริษทัผูส่้งมอบวตัถุดิบ และการประกนัภยัสินคา้ 
  3.2.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูลจากบทความ เอกสารวิชาการ 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นการศึกษาเพ่ือหาขอ้มูลเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์และเพ่ือน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งมา
อา้งอิงใหผ้ลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 
 3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีใน Project Team จาก 5 แผนก ไดแ้ก่ แผนก
ตรวจวัดและควบคุมคุณภาพ (Quality) แผนกจัดซ้ือ (Purchasing) แผนกวิศวกรรม (Engineering) แผนกโลจิสติกส์ 
(Logistics) และ แผนกวิจยัและพฒันา (Research and Development) แผนกละ 2 คน จ านวนรวมทั้งส้ิน 10 คน 
 3.4  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามจากการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือ
กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (Analytical Hierarchy Process: AHP) เพื่อหาล าดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นตน้ทุน  
ผูวิ้จยัจึงไดท้  าการออกแบบแบบสอบถาม คือ “แบบสอบถามเปรียบเทียบปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือก   
ผูส่้งมอบวตัถุดิบ” และ “แบบสอบถามเปรียบเทียบปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบ” เพ่ือใชส้ าหรับ
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยน าค่าคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น (AHP) มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 3.5  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
  งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Qualitative Analysis) ดว้ยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบั
ชั้น (AHP) มีขั้นตอนดงัน้ี 
  3.5.1  การสร้างแผนภูมิล าดับชั้นหรือแบบจ าลองการตัดสินใจจากทางเลือกและปัจจัยท่ีก าหนดไว้               
ดงัภาพท่ี 3-1 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3-1 ตวัอยา่งแผนภูมิโครงสร้างการตดัสินใจปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบ 
  3.5.2  จดัล าดบัความส าคญัของปัจจยั 
   3.5.2.1  สร้างเมตริกซ์แสดงการเปรียบระดบัความส าคญัแบบเป็นคู่ 

ระดับช้ันที ่1

เป้าหมายหรือปัญหา

ระดับช้ันที ่2

เกณฑ์ในการตัดสินใจหลกั

ระดับช้ันที ่2

เกณฑ์ในการตัดสินใจรอง (ไม่ม)ี

ระดับช้ันที ่4 

ทางเลือก

ปัจจัยดา้นตน้ทนุทีม่ีผลตอ่การตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบ

Raw Material 
Cost

Direct 
Manufacturing Cost

Overhead and 
Profit

Specific Investment 
or Tooling Cost

บริษทั A บริษทั B บริษทั C บริษทั D

Packaging and 
Transportation Cost



   3.5.2.2  รวบรวมค่าคะแนนการเปรียบเทียบปัจจยัแต่ละคู่จากแบบสอบเพ่ือท าการค านวณหาค่าล าดบั
ความส าคญัตามทฤษฎี 
  3.5.3  ตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูล (Consistency)  
  3.5.4  จดัล าดบัล าดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นตน้ทุนและปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบ
วตัถุดิบ 
  3.5.5  สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 
4.  ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 
 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัดา้นตน้ทุนจากโครงสร้างตน้ทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
คดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบประเภทงานพลาสติกฉีดข้ึนรูปท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนาดน้อยกว่า 250 ตนั และเป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบจากปัจจยัด้านตน้ทุนท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุด นอกจากน้ีผูวิ้จยัยงัไดท้  าการศึกษาถึง  
ปัจจยัอ่ืนเพ่ิมเติม จากการวิเคราะห์ขอ้มูลล าดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นตน้ทุนและปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือก        
ผูส่้งมอบวตัถุดิบจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าท่ีใน Team Project จ านวน 10 คนโดยใช้
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) ไดผ้ลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ 
 4.1  ผลการวเิคราะห์ล าดับความส าคญัของปัจจัยด้านต้นทุน 
 ปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีใชใ้นการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบ คือ ตน้ทุนวตัถุดิบ (M) ตน้ทุนการผลิตทางตรง 
(D) ตน้ทุนการจดัการและก าไรของผูส่้งมอบวตัถุดิบ (O) ตน้ทุนการลงทุนเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในการผลิต (S) และ
ตน้ทุนบรรจุภณัฑแ์ละการขนส่ง (P) ค่าคะแนนท่ีไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คนจะถูกน ามา
หาค่าเฉล่ียเมตริกซ์การเปรียบเทียบปัจจยัดา้นตน้ทุนดว้ยสมการดงัต่อไปน้ี 

𝑎𝑖𝑗̅̅ ̅̅ = √𝑎ⅈ𝑗1 ∗ 𝑎ⅈ𝑗2 ∗ …∗ 𝑎ⅈ𝑗𝑘
𝑘   โดยท่ี k คือ จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

 ซ่ึงค่าเฉล่ียเมตริกซ์เปรียบเทียบปัจจยัคู่ท่ีเหมือนกนัจะมีค่าเท่ากบั 1 เสมอและการเปรียบเทียบคู่ปัจจยัท่ีสลบั
ต าแหน่งกนัค่าเฉล่ียเมตริกซ์จะเป็นส่วนกลบัเสมอ ดงัตารางท่ี 4-1 
ตารางท่ี 4-1 ค่าเฉล่ียเมตริกซ์เปรียบเทียบปัจจยัดา้นตน้ทุนจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คน 
 

 

 
 

 

 จากตารางท่ี 4-1 แสดงค่าคะแนนเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามจ านวนรวมทั้งส้ิน10 คนเพ่ือหาผลรวมแนวตั้ง
ของปัจจยัดา้นตน้ทุนแต่ละปัจจยั ผลรวมแนวตั้งของตน้ทุนวตัถุดิบ คือ 2.93 ตน้ทุนการผลิตทางตรง คือ 3.50 ตน้ทุนการ
จดัการและก าไรของผูส่้งมอบวตัถุดิบ คือ 8.60 ตน้ทุนการลงทุนเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในการผลิต คือ 6.32 และตน้ทุน
บรรจุภณัฑแ์ละการขนส่ง คือ 11.21 
 หลงัจากนั้นน าค่าคะแนนเฉล่ียเมตริกซ์ของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คนท าการปรับผลรวมให้เท่ากบั 1 หรือการ 
Normalization ลงในตารางเมตริกซ์ ซ่ึงไดม้าจากการน าค่าคะแนนจากตารางเมตริกซ์ของปัจจยัแต่ละปัจจยัหารดว้ยผลรวม

ปัจจยั M D O S P
M 1 1.39 2.55 1.95 3.34
D 0.72 1 3.10 2.12 3.18
O 0.39 0.32 1 0.82 1.37
S 0.51 0.47 1.22 1 2.33
P 0.30 0.31 0.73 0.43 1

ผลรวมแนวตั้ง 2.93 3.50 8.60 6.32 11.21



แนวตั้งในคอลมัน์เดียวกนั และหาค่าถ่วงน ้ าหนักของแต่ละปัจจยั คือ การน าผลรวมแนวนอนของแต่ละปัจจยัหารด้วย
จ านวนปัจจยั ดงัตารางท่ี 4-2 
ตารางท่ี 4-2 การ Normalization และการหาค่าถ่วงน ้าหนกัปัจจยัดา้นตน้ทุนของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คน 
 

 

 
 
 

 ตารางท่ี 4-2 แสดงการปรับผลรวมแต่ละคอลมัน์ให้เท่ากบั 1 และหาค่าถ่วงน ้ าหนกัของแต่ละปัจจยัของผูต้อบ
แบบสอบถามจ านวน 10 คน ซ่ึงค่าถ่วงน ้ าหนกัของปัจจยัดา้นตน้ทุนมีดงัน้ี ตน้ทุนวตัถุดิบ (0.33) ตน้ทุนการผลิตทางตรง 
(0.30) ตน้ทุนการจดัการและก าไรของผูส่้งมอบวตัถุดิบ (0.12) ตน้ทุนการลงทุนเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในการผลิต (0.16) 
และตน้ทุนบรรจุภณัฑแ์ละการขนส่ง (0.09) ตามล าดบั 
 หลงัจาการปรับผลรวมแต่ละคอลมัน์ให้เท่ากบั 1 จ าเป็นตอ้งมีการตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูลดว้ย    
ค่าสัดส่วนความสอดคลอ้งกนั (Consistency Ratio : CR) จากสมการ CR = CI/RI โดยค่าค านวณ CR จะมีความสอดคลอ้ง
กนั ถา้ค่า CR > 0.1 แสดงว่าขอ้มูลคะแนนความส าคญัท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบของเป็นคู่ ไม่มีความสอดคลอ้งกนัจะตอ้ง
ปรับแกค้ะแนนความส าคญัในการเปรียบเทียบของเป็นคู่ใหม่ก่อนท่ีจะวิเคราะห์ในล าดบัชั้นถดัไป ดงัตารางท่ี 4-3 
ตารางท่ี 4-3 หาค่าความสอดคลอ้งของขอ้มูลปัจจยัดา้นตน้ทุนของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คน 
 
 

 

 
 
 

 

 ตารางท่ี 4-3 แสดงค่าผลการตรวจสอบค่าความสอดคลอ้ง (CR) ของผูต้อบแบบสอบถามจ านวนรวมทั้งส้ิน 10 
คน ซ่ึงมีค่าความสอดคลอ้ง คือ 0.01 แสดงว่าค่าความสอดคลอ้งมีค่านอ้ยกว่า 0.1 เป็นไปตามเง่ือนไขค่าความสองคลอ้งกนั
ของขอ้มูล 
 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบเพื่อหาล าดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นตน้ทุนจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คน 
สรุปไดด้งัตารางท่ี 4-4 
  

ปัจจยั M D O S P ผลรวมแนวนอน ค่าถ่วงน า้หนัก
M 0.34 0.40 0.30 0.31 0.30 1.64 33%
D 0.25 0.29 0.36 0.33 0.28 1.51 30%
O 0.13 0.09 0.12 0.13 0.12 0.59 12%
S 0.18 0.14 0.14 0.16 0.21 0.82 16%
P 0.10 0.09 0.09 0.07 0.09 0.43 9%

ผลรวมแนวตั้ง 1 1 1 1 1 1

ปัจจยั M D O S P ผลรวมแนวนอน ค่าถ่วงน า้หนัก

M 0.33 0.42 0.30 0.32 0.29 1.66 5.06

D 0.24 0.30 0.37 0.35 0.28 1.53 5.06

O 0.13 0.10 0.12 0.13 0.12 0.60 5.03

S 0.17 0.14 0.14 0.16 0.20 0.82 5.02

P 0.10 0.10 0.09 0.07 0.09 0.44 5.03

ผลรวมแนวตั้ง 0.96 1.06 1.02 1.03 0.97 25.21

n = 5, RI = 1.11 , λmax = 5.04, CI = 0.01, CR = 0.01



ตารางท่ี 4-4 สรุปล าดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นตน้ทุน 
 

 

 
 

 ตารางท่ี 4-4 สามารถสรุปล าดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีเจา้หน้าท่ีใน Project Team ให้ความส าคญั
ต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบจากค่าถ่วงน ้าหนกัความส าคญัโดยเรียงจากล าดบัความส าคญัมากท่ีสุดไปยงัล าดบั
ความส าคญันอ้ยท่ีสุดไดด้งัน้ี ตน้ทุนวตัถุดิบ (33%) ตน้ทุนการผลิตทางตรง (30%) ตน้ทุนการจดัการและก าไรของผูส่้งมอบ
วตัถุดิบ (12%) ตน้ทุนการลงทุนเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในการผลิต (16%) และตน้ทุนบรรจุภณัฑแ์ละการขนส่ง (9%)  
 4.2  ผลการวเิคราะห์ล าดับความส าคัญของปัจจัยอ่ืน 
 ปัจจยัอ่ืนท่ีใชใ้นการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบ คือ คุณภาพวตัถุดิบ (Q), ความน่าเช่ือถือ (R), เวลารอ
คอย (L1), ท่ีตั้งบริษทัผูส่้งมอบวตัถุดิบ (L2) และการประกันภยัสินคา้ (I) ซ่ึงค่าคะแนนเฉล่ียเมตริกซ์ท่ีไดจ้ากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 10 คนมีวิธีค านวณเช่นเดียวกบัปัจจยัดา้นตน้ทุนทุกประการ ดงันั้นผูวิ้จยัจึงขอสรุป
ล าดบัความส าคญัของปัจจยัอ่ืนดงัตารางท่ี 4-5 
ตารางท่ี 4-5 สรุปล าดบัความส าคญัของปัจจยัอ่ืน 
 

 

 
 

 

 จากตารางท่ี 4-5 สามารถสรุปล าดบัความส าคญัของปัจจยัอ่ืนท่ีเจา้หน้าท่ีใน Project Team ให้ความส าคญัต่อ
การตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบจากค่าถ่วงน ้ าหนกัความส าคญัโดยเรียงจากล าดบัความส าคญัมากท่ีสุดไปยงัล าดบั
ความส าคญัน้อยท่ีสุดไดด้งัน้ี คุณภาพวตัถุดิบ (45%) ความน่าเช่ือถือและเวลารอคอย (17%) การประกนัภยัสินคา้ (14%) 
และท่ีตั้งบริษทัผูส่้งมอบวตัถุดิบ (7%) 
 4.3  สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้วยกระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดับช้ัน (Analysis Hierarchy Process : AHP) 
 การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบประเภทงานพลาสติก
ฉีดข้ึนรูปท่ีใช้เคร่ืองจกัรขนาดน้อยกว่า 250 ตนั และวิเคราะห์ปัจจยัอ่ืนเพ่ิมเติมดว้ยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 
(AHP) พบว่าปัจจยัด้านตน้ทุนท่ีเจ้าหน้าท่ีใน Project Team ให้ความส าคญัเรียงล าดับความส าคญัมากท่ีสุดไปยงัล าดับ
ความส าคญัน้อยท่ีสุดไดด้งัน้ี ล าดบัแรก คือ ตน้ทุนวตัถุดิบ ล าดบัรองลงมา คือ ตน้ทุนการผลิตทางตรง ตน้ทุนการลงทุน
เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในการผลิต ตน้ทุนการจดัการและก าไรของผูส่้งมอบวตัถุดิบ และตน้ทุนบรรจุภณัฑแ์ละการขนส่ง 
และปัจจยัอ่ืนท่ีเจา้หนา้ท่ีใน Project Team ให้ความส าคญัเรียงล าดบัความส าคญัมากท่ีสุดไปยงัล าดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด
ไดด้งัน้ี ล าดบัแรก คือ คุณภาพวตัถุดิบ ล าดบัรองลงมา คือ ความน่าเช่ือถือ เวลารอคอย (Lead Time) การประกนัภยัสินคา้ 
และท่ีตั้ งบริษทัผูส่้งมอบวตัถุดิบ (Location) ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่าการตัดสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบประเภท        

ค่าถ่วงน า้หนัก%

33%
30%
12%
16%
9%ตน้ทนุบรรจุภณัฑแ์ละการขนส่ง (P)

ค่าความสอดคล้อง (CR)

0.01ตน้ทนุการจดัการและก าไรของผูส่้งมอบวตัถุดิบ (O)
ตน้ทนุการลงทนุเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในการผลิต (S) 

ปัจจยัด้านต้นทุน

ตน้ทนุวตัถุดิบ (M)
ตน้ทนุการผลิตทางตรง (D)

ค่าถ่วงน า้หนัก%
45%
17%
17%
7%
14%

ปัจจยัอ่ืน ค่าความสอดคล้อง (CR)
คุณภาพวตัถุดิบ (Q)

0.01
ความน่าเช่ือถือ (R)
เวลารอคอย (L1)
ท่ีตัง้บริษทัผูส่้งมอบวตัถุดิบ (L2)
การประกนัภยัสินคา้ (I)



งานพลาสติกฉีดข้ึนรูปท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนาดนอ้ยกว่า  250 ตนัควรพิจารณาตน้ทุนวตัถุดิบเป็นหลกัโดยพิจารณาควบคู่ไปกบั
คุณภาพของวตัถุดิบเพราะทั้งสองปัจจยัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีเจา้หนา้ท่ีใน Project Team จ านวน 10 คนไดใ้หค้วามส าคญัต่อการ
ตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบมากท่ีสุด 
 
5.  อภิปรายและสรุปผลการิวจิัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 
 จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างจากเจา้หน้าท่ีใน Project Team จาก 5 แผนก จ านวน 10 คนไดใ้ห้ล าดับ
ความส าคญัของปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีมีผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบล าดบัแรก คือ ตน้ทุนวตัถุดิบ 33% ล าดบัรองลงมา 
คือ ตน้ทุนการผลิตทางตรง 30% ตน้ทุนการลงทุนเคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือในการผลิต 16% ตน้ทุนการจดัการและก าไรของ
ผูส่้งมอบวตัถุดิบ 12% และตน้ทุนบรรจุภณัฑแ์ละการขนส่ง 9% และจากผลการศึกษาพบว่าล าดบัความส าคญัของปัจจยัอ่ืน
ท่ีมีผลต่อการคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบล าดบัแรก คือ คุณภาพวตัถุดิบ 45% ล าดบัรองลงมา คือ ความน่าเช่ือถือและเวลารอ
คอย 17% การประกนัภยัสินคา้ 14% และท่ีตั้งบริษทัผูส่้งมอบวตัถุดิบ 7% ดงันั้นแผนกจดัซ้ือของบริษทักรณีศึกษาสามารถ
น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีไปเป็นแนวทางในการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบประเภทงานพลาสติกฉีดข้ึนรูป
ท่ีใชเ้คร่ืองจกัรขนาดนอ้ยกว่า 250 ตนัจากปัจจยัดา้นตน้ทุนจากโครงสร้างตน้ทุน (Cost Breakdown) ของผูส่้งมอบวตัถุดิบท่ี
มีตน้ทุนวตัถุดิบต ่าท่ีสุด และพิจารณาควบคู่ไปกบัปัจจยัดา้นตน้ทุนอ่ืน ๆ ตามล าดบั ซ่ึงจะท าให้เกิดการคดัเลือกผูส่้งมอบ
วตัถุดิบท่ีมีปัจจยัดา้นตน้ทุนท่ีเหมาะสมกบับริษทัได ้นอกจากน้ีคุณภาพของวตัถุดิบยงัเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัท่ีเจา้หนา้ท่ี
ใน Project Team ใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจคดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือนั้นส่งผลให้เกิดการไม่ไดรั้บความร่วมมือจากกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่าท่ีควร ซ่ึงมีสาเหตุมาจากกลุ่มตวัอยา่งบางรายอาจไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในการท าแบบสอบถามรวมถึงมีขอ้จ ากดั
เร่ืองเวลาท าให้เกิดการไม่สอดคลอ้งของขอ้มูล ดงันั้นก่อนการส่งแบบสอบถามให้กบักลุ่มตวัอยา่งควรอธิบายวตัถุประสงค์
และวิธีการท าแบบสอบถามใหล้ะเอียดครบถว้น เพ่ือป้องกนัการตอบแบบสอบถามท่ีท าใหเ้กิดความไม่สอดคลอ้งของขอ้มูล  
 2.  การวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัสนใจกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจาก 5 แผนกเท่านั้น ซ่ึงยงัขาดแผนกอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
คดัเลือกผูส่้งมอบวตัถุดิบ ดงันั้นส าหรับการต่อยอดงานวิจยัในอนาคตหรือการน าไปปรับใชก้บักลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์นควรเพ่ิม
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมาจากแผนกอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือใหผ้ลการวิเคราะห์ขอ้มูลมาจากมุมมองทุกแผนกท่ีครอบคลุมทัว่ทั้งบริษทั 
 
6.  กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารยนิ์ภาพรรณ อนนัตพ์ลศกัด์ิ  อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีกรุณาให้
ค าปรึกษา แนะแนวทางท่ีถูกตอ้งตลอดจนการปรับแกข้อ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่ดว้ยดีเสมอมาส่งผลให้งานวิจยั
ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูวิ้จยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอยา่งยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 ขอขอบคุณนายชชัพงศ ์พิณทอง พ่ีเล้ียงขณะปฏิบติัสหกิจท่ีกรุณาให้ความรู้ ตรวจแกไ้ขท าให้งานวิจยัมีความ
สมบูรณ์ยิ่งข้ึน และขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีจาก 5 แผนกท่ีไดใ้ห้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัท าให้
งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี จึงขอขอบพระคุณ ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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