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บทคดัย่อ 

 งานวิจัยฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อจัดล าดับปัจจัยส าคัญในการคัดเลือกเทคโนโลยี
กรณีศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อการตดัสินใจเลือกเทคโนโลยีไปปรับใชเ้พื่อแกไ้ข
ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพทั้งส้ิน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ Electronic Data Interchange Global Positioning 
System Transportation Management System Enterprise Resource Planning แ ล ะ  Warehouse 
Management System ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัประกอบดว้ยการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญโดยใชแ้บบสอบถามตามหลกัการของเทคนิคกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น โดยมี 3 
ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ เทคโนโลยกีารส่ือสาร เทคโนโลยกีารขนส่ง และเทคโนโลยกีารจดัการคลงัสินคา้ 
และปัจจยัรอง 7 ปัจจยั ไดแ้ก่ การส่งเอกสารระหว่างองคก์ร การติดต่อส่ือสารระหว่างองคก์รกบั
ลูกค้า ขนส่งท่ีรวดเร็วประหยดัเวลา การคาดการณ์ในข้อมูลการขนส่ง ขนส่งท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม การเพิ่มระสิทธิภาพการปฏิบติัตามค าสั่ง และการลดความผดิพลาด จากนั้นวิเคราะห์ค่า
น ้ าหนักความส าคญัแต่ละปัจจยัและก าหนดค่าระดบัคะแนนของแต่ละกลุ่มเทคโนโลยีเพื่อน ามา
ตดัสินใจเลือกกลุ่มเคร่ืองเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัหลกัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกเทคโนโลย ีจากเทคโนโลยกีารส่ือสาร (0.553) เทคโนโลยกีารขนส่ง (0.282) และ
เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้า (0.154) ส าหรับปัจจัยรองเรียงล าดับผลการออกเคร่ืองจักร
เรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปหานอ้ยสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ การคาดการณ์ในขอ้มูลการขนส่ง 
(0.804) การส่งเอกสารระหว่างองคก์ร (0.773) และการขนส่งท่ีรวดเร็ว ประหยดัเวลา (0.608) เม่ือ
น าค่าน ้ าหนกัความส าคญัแต่ละปัจจยัมาพิจารณาร่วมกบัค่าระดบัคะแนนแต่ละกลุ่มเทคโนโลยีท า
ให้ทราบว่าเทคโนโลยี Electronic Data Interchange ควรถูกเลือกพิจารณาเป็นอนัดับแรกในการ
น ามาปรับใชใ้นองคก์รเพื่อการแกไ้ขปัญหา และการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

1. บทน า 
  อุตสาหกรรมยานยนตน์บัเป็นอุตสาหกรรมหลกัท่ีมีความส าคญัสามารถสร้างรายได ้การ
จ้างงาน การเพิ่มมูลค่าทางการค้าและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่าง



ต่อเน่ือง เน่ืองจากปัจจยัหลายอยา่งภายในประเทศเอ้ืออ านวยต่อการเติบโต ทั้งในดา้นความตอ้งการ
ภายในและภายนอกประเทศ อตัราภาษี วตัถุดิบ ท าเลท่ีตั้งของภาคการผลิตการขนส่งและค่าจา้ง
แรงงาน รวมทั้งการส่งเสริมจากภาครัฐ หลายมาตรการ ไม่วา่จะเป็น 1) การก าหนดเป้าหมายใหไ้ทย
มีรถยนตไ์ฟฟ้า 1.2 ลา้นคนั ภายในปี 2579 2) การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ให้ไทย เป็นหน่ึงใน
ฐานการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้าโลก 3) การก าาหนดอุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ใหเ้ป็น First S-Curve 
ท่ีจะมุ่งพฒันาในโครงการ EEC ซ่ึงจะเป็นรากฐานส าคญั ส าหรับการพฒันาอุตสาหกรรม ยานยนต์
และอุตสาหกรรม เก่ียวเน่ืองทั้งระบบเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขนั และศกัยภาพในการ
เป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ ท่ีส าคัญของโลก รวมถึงการเป็นท่ีตั้ งส าคัญของผูผ้ลิต 
ช้ินส่วนยานยนตช์ั้นน าของโลก ทั้งน้ีจากขอ้มูลการส่งเสริมการลงทุน 
 อุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นอุตสาหกรรมหลกัของประเทศไทยท่ีมีอตัราการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง โดย อุตสาหกรรมดงักล่าวไดส่้งเสริมเศรษฐกิจของประเทศดว้ยการเพิ่มอตัราการจา้งงาน 
ความกา้วหนา้ทาง เทคโนโลยีการขยายตวัจากการลงทุน และสร้างรายไดเ้ขา้ประเทศโดยส่งออก
ยานยนต์ และช้ินส่วนยานยนตซ่ึ์งมีมูลค่า ทางการคา้ท่ีอยู่ในระดบัสูง ประเทศไทยจึงเป็นประเทศ
ผูผ้ลิตยานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต์รายใหญ่ ประเทศหน่ึงของโลกในปัจจุบัน และมี
แนวโนม้ท่ีจะขยายอตัราการผลิตและส่งออกเพิ่มข้ึนในอนาคต เน่ืองจาก ปัจจยัการผลิตในประเทศ
ไทยมีความเอ้ืออ านวยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมดงักล่าว 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตข์องไทยไดก้า้วเขา้สู่ทศวรรษท่ี 6 เป็น
อุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมากเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีมูลค่าการ
ส่งออกเป็นอนัดบัหน่ึงซ่ึงกา้วข้ึนมาแทนอุตสาหกรรมอิเลค็ทรอนิคส์ท่ีมีมูลค่ากรส่งออกท่ีลดลงไป
อุตสาหกรรมรถยนตแ์ละช้ินส่วนยานยนตจึ์งเป็นอุตสาหกรรมท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจ
หลกัของประเทศซ่ึงมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองโดยปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยสามารถผลิตรถยนตไ์ด้
ถึง 1,880,007 คนั แยกเป็นการผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 881,832 คนั และผลิตเพื่อส่งออกไป
จ าหน่ายต่างประเทศกวา่ 1 ลา้นคนัมีมูลค่าการส่งออกรถยนตน์อกจากน้ีอุตสาหกรรมรถยนตใ์นไทย
ยงัประกอบดว้ยโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนตท์ั้งประเภทท่ีใชใ้นการประกอบในประเทศ (Original 
Equipment Manufacturer : OEM) และประเภทอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer  
: REM) รวมกนอีกเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดการเช่ือมโยงของเศรษฐกิจภายในประเทศ  
เกิดการจ้างงาน และเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการพฒันาอุตสาหกรรมและเป็นแรงขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศดว้ย 
 ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ สถานประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมยานยนต ์ส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นการแข่งขนัสูงมากระหวา่งบริษทัผูผ้ลิตช้ินส่วน 



ยานยนตด์ว้ยกนั เน่ืองจากมาตรฐานท่ีสูงในเร่ืองของ คุณภาพ ราคา และการจดัส่งท่ีตรงเวลาส าหรับ
ลูกคา้ในอุตสาหกรรมน้ี บริษทัผูผ้ลิตรถยนต์จะเลือกผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์เพียงรายเดียวส าหรับ
ช้ินส่วนใด ๆ ของรถยนตใ์นแต่ละรุ่น ซ่ึงหมายถึงการประกนัรายไดส้ าหรับผูผ้ลิตช้ินส่วนรถยนต์
ตลอดระยะเวลาของรถยนตรุ่์นนั้น ๆ โดยทัว่ไป บริษทัผูผ้ลิตรถยนตม์กัจะเลือกบริษทัผูผ้ลิตรายเดิม
ในการผลิตช้ินส่วนให้กบัรถยนตรุ่์นต่อมา ซ่ึงหมายถึงรายไดท่ี้ต่อเน่ืองของบริษทัฯ และแสดงให้
เห็นถึงความเช่ือมัน่และไวว้างใจของบริษทัผูผ้ลิตรถยนตใ์นการด าเนินงานของบริษทั ฯ ดงันั้น การ
สูญเสียลูกคา้ยอ่มท าใหเ้กิดผลทางลบต่อบริษทั ฯ และเป็นขอ้เสียเปรียบในการแข่งขนั 
 ดงันั้น ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนซ่ึงก่อให้เกิด
การจ้างงาน การกระจายรายได้ เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัสูง และมีแนวโน้มการเติบโตอย่าง
ชดัเจน ผูว้ิจยัมีความสนใจ ท าการศึกษาเร่ือง เทคโนโลยเีพื่อน าไปประยกุตใ์ชแ้ละพฒันาต่อปัจจยัท่ี
มีผลต่อความส าเร็จของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ในพื้นท่ีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวนัออก ในงานวิจยัน้ีจึงมุ่งท่ีจะเนน้ศึกษาเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตและ
การพฒันาศกัยภาพ โดยใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซ่ี Fuzzy AHP (Analytic 
Hierarchy Process) เป็นเคร่ืองมือในการจดัล าดบั  ในส่วนของการวิเคราะห์และสรุปผลจะแสดงถึง
ผลของการจดัล าดบัความส าคญัของผลการด าเนินการ กิจกรรมต่าง ๆ และทฤษฎีบริหารจดัการ
องคก์ร เพื่อเป็นแนวทางการประยกุตใ์ชห้ลกัการผลิตช้ินส่วนในอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต ์ท่ี
ก่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดของการด าเนินการและเกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อองคก์รต่อไป 
 

2. ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วข้อง 
 วรเทพ ตรีวิจิตร และ ชลกนก โฆษิตคณิน (2561) ไดท้ าวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองอิทธิพลของกล
ยทุธ์ทางการตลาดและการจดัการนวตักรรมทางเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขนั
ของอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษา
อิทธิพลของกลยทุธ์ทางการตลาดและการจดัการนวตักรรมทางเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อความสามารถ
ทางการแข่งขนัของอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในประเทศไทย โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารของบริษทัในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์น
ประเทศไทย จ านวน 237 บริษทั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์
พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
  ผลการวิจัยพบว่า 1) กลยุทธ์ทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัด
จ าหน่ายและดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขนั 2) การจดัการ



นวตักรรมทางเทคโนโลยี ดา้นการคน้หา ดา้นการเลือกสรร ดา้นการน าไปปฏิบติั และดา้นการ
เรียนรู้มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการแข่งขนั ผลการวิจยัท่ีไดส้ามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางใน
การวางแผนทางการตลาดและการจดัการนวตักรรมทางเทคโนโลยใีนยคุ Thailand 4.0 โดยผูบ้ริหาร
ควรมีการศึกษา คน้ควา้และเลือกสรรเทคโนโลยีท่ีจะน ามาผลิตสินคา้ให้เกิดความแตกต่าง สนอง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ อย่างทนัเวลา มีการเลือกสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ ตน้ทุนต ่า เพื่อท าให้
ราคาสินคา้ไม่แพงจนเกินไป ส่งผลใหอ้งคก์รไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
 

กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัช้ัน 

 กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้ น AHP เป็นการน าเอาความคิดความรู้สึกท่ีเป็น
นามธรรมมาให้ค่าน ้ าหนักโดยใช้ตัวเลขแทนค่าเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมซ่ึงจะต้องพิจารณา 2 
ประการ คือ องคป์ระกอบในการตดัสินใจ และขั้นตอนการวิเคราะห์ตามล าดบัชั้น ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี  
 1. องคป์ระกอบในการตดัสินใจ  
  1.1 เป้าหมายของการตดัสินใจ 
  เป้าหมาย หมายถึง ภาพชัดเจนท่ีสามารถท าให้บรรลุเป็นจริงได้ หรือความฝันท่ี
ก าหนดเวลาไวช้ัดเจน และควรจะมีผลออกมาในเชิงปริมาณ เป้าหมายจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของ
กระบวนการตัดสินใจเพราะจะส่งผลต่อการพิจารณาประเมินผลทางเลือกดังนั้นการก าหนด
เป้าหมายท่ีชดัเจนจะเป็นการควบคุมทิศทางการตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  1.2 เกณฑใ์นการตดัสินใจหลกัและรอง 
  เกณฑ์ในการตดัสินใจจะช่วยให้กระบวนการตดัสินใจเป็นไปอย่างถูกตอ้ง และมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการวิเคราะห์ ปัญหาท่ีมีความสลบัซับซ้อน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
ควรจะมองปัญหาอยา่งรอบดา้นใหส้มดุล  
  1.3 ทางเลือก 
  การพิจารณาทางเลือกเป็นขั้นตอนส าคญัท่ีสุดในกระบวนการตดัสินใจ ดังนั้นผูมี้
อ  านาจตดัสินใจจึงตอ้งพิจารณาดว้ยหลกัเหตุผล ใคร่ครวญและไตร่ตรองใหร้อบคอบ  
 2. ขั้นตอนกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้น 
  2.1 ก าหนดประเดน็ปัญหา 
  ผูต้ดัสินใจตอ้งให้ค าจ ากดัความของปัญหา และก าหนดประเด็นหลกัอย่างถ่องแท ้
และสร้างสรรคร์วมทั้งตอ้งหาองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาใหม้ากท่ีสุด  
  2.2 สร้างแผนภูมิล าดบัชั้น 



  โครงสร้างของแผนภูมิล าดบัชั้น ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจท่ีมีลกัษณะเป็นระดบัชั้น แต่จ านวนระดบัชั้นจะข้ึนอยูก่บัความซบัซ้อนของการตดัสินใจ 
ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
   ระดบัชั้นท่ี 1 หรือระดบับนสุดแสดงจุดโฟกสัหรือเป้าหมายของการตดัสินใจ 
   ระดบัชั้นท่ี 2 แสดงถึงเกณฑก์ารตดัสินใจหลกัท่ีมีผลต่อเป้าหมายในการ 
       ตดัสินใจ  
   ระดบัชั้นท่ี 3 ลงมาแสดงถึงเกณฑย์อ่ยของการตดัสินใจซ่ึงจะมีจ านวนเท่าไร 
      นั้นข้ึนอยูก่บัความชดัเจนของเกณฑห์ลกั  
   ส่วนระดบัชั้นล่างสุดหรือระดบัชั้นสุดทา้ยคือทางเลือกท่ีเราจะน ามาพิจารณา 
      ผา่นเกณฑก์ารตดัสินใจตามท่ีเราก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
  
 
รูปภาพท่ี 1 โครงสร้างกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซ่ี 
   
 2.3 ค านวณล าดบัความส าคญัของเกณฑใ์นการตดัสินใจ 
  การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ (Pairwise Comparison) คือ การเปรียบเทียบเพื่อก าหนดค่า
คะแนนความส าคญัสัมพทัธ์ระหว่างองค์ประกอบคู่หน่ึง ๆ เพื่อน าไปสู่การค านวณดว้ยสูตรทาง
คณิตศาสตร์ ดงัน้ี 
 ก าหนดให ้Ci = เกณฑห์ลกัในการตดัสินใจโดย I = 1,2, ... , n  
 Aj = เกณฑร์องในล าดบัชั้นท่ีจะท าการวิจยัโดย J = 1,2, ... , n  
 Aij = ผลการเปรียบเทียบในการตดัสินใจแบบคู่โดยท่ี i = 1,2,4,…,n และ j = 1,2, ...,n 
  การวินิจฉยัจะท าทีละคู่เกณฑ ์Ci กบัดงันั้นการวินิจฉยัจะท าในรูปของตาราง 
  เมตริกซ์ขนาด n x n และจะไดนิ้ยามเมตริกซ์ 
  A = [ aij ] โดยท่ี 1 = 1,2,..,n  และ 1,2,…,n  โดยมีกฎเกณฑก์ารน าค่า aij จากการ 
  เปรียบเทียบทีละคู่เกณฑใ์ส่ลงในตารางเมตริกซ์ มีกฎ 2 ขอ้ ไดแ้ก่  



  1. ถา้ aij = α จะท าให ้aij = 1/α โดยท่ี α ≠ 0 
  2. ถา้เกณฑใ์นการตดัสินใจ Ci มีความส าคญัเท่ากบัเกณฑใ์นการตดัสินใจ Cj จะท าให ้
   aij = aj = 1 เสมอ  
สูตรท่ีใชใ้นการค านวณหาจ านวนคร้ังในการวินิจฉยัเปรียบเทียบมีดงัน้ี 

 N =   
𝑛2 –  n(1)

2
 

 เม่ือ N = จ านวนคร้ังในการวินิจฉยัเปรียบเทียบ 
      n = จ านวนปัจจยัท่ีถูกน ามาเปรียบเทียบเป็นคู่ ๆ 
  ในการวินิจฉัยเปรียบเทียบหลกัเกณฑ ์ผูว้ินิจฉัยจะก าหนดมาตราส่วนในการวินิจฉยั
เปรียบเทียบเป็นระดบัความเขม้ขน้ของความส าคญัดว้ยตวัเลข 1 ถึง 9 โดยความหมายของตวัเลขท่ี
แสดงระดบัความเขม้ขน้ของความส าคญัแสดงดงัตารางท่ี 2.1 
ตารางที่ 2.1 แสดงชุดของตวัเลขท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบรายคู่ 

ระดบัความเขม้ขน้
ของความส าคญั 

ความหมาย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

มีความส าคญัเท่ากนั 
 
มีความส าคญัมากกวา่เลก็นอ้ย 
 
มีความส าคญัมากกวา่ในระดบัปานกลาง 
 
มีความส าคญัมากกวา่ในระดบัค่อนขา้งมาก 
 
มีความส าคญัมากกวา่ในระดบัมากท่ีสุด 

 
  2.4 การหาค่าน ้าหนกัเกณฑ ์
   เม่ือไดค่้าน ้าหนกัท่ีผูเ้ช่ียวชาญไดว้ินิจฉยัแลว้ โดยออกมาในรูปแบบของตวัเลขจะ
น าตวัเลขท่ีไดม้าค านวณหาน ้ าหนกัความส าคญัในแต่ละชั้น แลว้ท าการวิเคราะห์เชิงล าดบัขั้นจาก
ชั้นบนลงชั้นล่างจนครบทุกชั้น ดงัน้ี 
   1. ท าการเปรียบเทียบเกณฑ์แต่ละคู่ในรูปแบบของตารางเมตริกซ์ ท าไดโ้ดยท า
     การเปรียบเทียบทุก ๆ เกณฑท์ั้งในแนวนอน และแนวตั้ง  



   2. ค านวณหาค่า Eigenvevtor ของเมตริกซ์ในแต่ละแถว (Normalized Matrix) 
    โดยการหา Normalized น้ีท าไดจ้ากการหาค่าเฉล่ียความส าคญัในแต่ละแถว  
   3. ค านวณหาล าดบัความส าคญัของแต่ละชั้น 
  2.5 การตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของเหตุผล (Consistency Ratio : C.R)  
   เป็นการตรวจสอบผลการเปรียบเทียบท่ีไดก้ระท ามาว่ามีความสอดคลอ้งกนัของ
เหตุและผลหรือไม่ ตรวจสอบโดยใชก้ารหาค่าดชันีความสอดคลอ้งกนัของเหตุผลดงัน้ี  
   1. ค านวณหาค่า 𝜆max เป็นค่าท่ีค านวณจากการน าเอาผลรวมของค่าวินิจฉัยของ
แต่ละเกณฑใ์นแต่ละแถวมาคูณดว้ยผลรวมค่าเฉล่ียในแนวนอนแต่ละแถวแลว้น าเอาผลคูณท่ีไดม้า
รวมกนั ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ะเท่ากบัจ านวนเกณฑท์ั้งหมดท่ีถูกนามาเปรียบเทียบ ถา้การวินิจฉยัในเกณฑ์
นั้นมีความสอดคลอ้งกนัอยา่งสมบูรณ์จะท าใหค่้า 𝜆max-n 
   2. ค านวณค่าดชันีวดัความสอดคลอ้ง ( Consistency Index: C.I )  

ตามสมการ C.I. =  
(𝜆max−n) 

(𝑛−1) 
 

   3. เปิดตารางค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงสุ่ม (Random Consistency Index: R.I. ) 
โดยท่ีค่า R.I.  เป็นค่าท่ีข้ึนกบัขนาดของเมตริกซ์ตั้งแต่ 1 x 1 จนถึง 15 x 15 
  

3. การด าเนินงาน 

 งานวิจยัน้ีไดน้ ากระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ฟัซซ่ี Fuzzy AHP (Fuzzy Analytic 
Hierarchy Process) มาใช้ในเป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจจัดล าดับความส าคัญของผลการ
ด าเนินการ กิจกรรม และทฤษฎีบริหารจดัการ ท่ีส่งผลต่อการประยกุตใ์ชก้ารจดัการในอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์เพื่อให้ไดเ้กณฑห์ลกั และเกณฑร์องท่ีมีความสัมพนัธ์กนั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและ
รวบรวมขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ขอ้มูลจากงานท่ีวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและจากการให้ค าปรึกษาของผูเ้ช่ียวชาญ 
เพื่อจดัท าแบบสอบถาม และส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญวินิจฉยัความส าคญัของแต่ละปัจจยั แลว้น าเกณฑแ์ละ
ปัจจยัท่ีไดจ้ากการวินิจฉัยดงักล่าวไปวิเคราะห์ล าดบัความส าคญัโดยวิธี Fuzzy AHP เพื่อให้ไดค่้า
น ้ าหนักความส าคญัของแต่ละปัจจยั Fuzzy AHP ซ่ึงมีการตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของการ
วินิจฉัย และสามารถน าไปใช้เป็นเกณฑ์การคัดเลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการน ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหก้บัองคก์ร ต่อไป 
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการวิจยั 

ขั้นตอน วธีิการ 
1. ก าหนดวตัถุประสงค ์ 1.1 สมัภาษณ์วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีจะน ามาใชเ้พื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 



ขั้นตอน วธีิการ 
1. ก าหนดวตัถุประสงค ์ 1.2 วิเคราะห์เพื่อสรุปและก าหนดเทคโนโลยท่ีีจะน ามาใชเ้พื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
2. ระบุเกณฑก์าร
ตดัสินใจ 

2.1 สัมภาษณ์เกณฑท่ี์จะน ามาใชใ้นการเลือกเทคโนโลย ี
2.2 วิเคราะห์เพื่อสรุปและระบุเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยพจิารณาเฉพาะ
เกณฑเ์ชิงคุณภาพท่ีตอ้งใชค้วามคิดเห็นในการพิจารณา 

3. ก าหนดทางเลือก 3.1 สมัภาษณ์เทคโนโลยท่ีีควรน ามาเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัองคก์ร  
3.2 วิเคราะห์เพื่อก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ของเทคโนโลย ี

4. รวบรวมขอ้มูล 4.1 ผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามเพื่อใหค้วามส าคญัของแต่ละเกณฑ ์ 
4.2 ผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามเพื่อใหป้ระเมินเกณฑใ์นแต่ละขอ้ 

5. ประเมินทางเลือก 5.1 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเทคนิค Fuzzy AHP  
 

การสร้างรูปแบบของปัญหา 
 แผนภูมิการจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัในการคดัเลือกเทคโนโลยโีดยใชก้ระบวนการ
วิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นในการคดัเลือกเทคโนโลยเีป็นการแสดงแบบจ าลองหรือแผนภูมิล าดบัชั้นของ
กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือพื้นฐานท่ีช่วยในการพิจารณาตัดสินใจ
โครงสร้างของแผนภูมิน้ีประกอบดว้ยองค์ประกอบ หรือปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจต่างๆ 
แผนภูมิน้ีมีลกัษณะเป็นล าดบัชั้นจ านวนของชั้นข้ึนอยู่กบัความซับซ้อนของการตดัสินใจ ซ่ึงใน
การศึกษาในคร้ังน้ีไดมี้ขอ้สรุปและสร้างแผนภูมิ 4 ล าดบัชั้น ดงัแสดงในภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 3 รูปแบบโครงสร้างแผนภูมิล าดบัชั้น 



เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม เพื่อให้บรรลุผลตามเคร่ืองจกัร ซ่ึง
รายละเอียดของแบบสอบถามประกอบ 4 ส่วนหลกั ๆ คือ 
  ส่วนท่ี 1 อธิบายวตัถุประสงคข์องการท าวิจยั 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลหน่วยงาน และขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 
  ส่วนท่ี 3 วิธีการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงแสดงเป็นตวัอยา่ง 
  ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผูต้ดัสินใจท่ีพิจารณาให้ค่าความส าคญั
ของแต่ละปัจจยั และของแต่ละทางเลือก 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ีไดท้ าการสร้างแบบจ าลองในการคดัเลือกเทคโนโลย ีโดยท าการศึกษาจาก 
เอกสาร บทความ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งใน และท าการเกบ็รวบรวมปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประยกุตใ์ช้
กบั การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานในอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต ์โดยผูเ้ช่ียวชาญและมี
ประสบการณ์ตรง จ านวน 13 ท่าน โดยการสมัภาษณ์ตามหลกัการของวิธีการเชิงล าดบัชั้น และท า
การสร้างแบบจ าลองโดยการน าขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้มาท าการสร้าง
แบบสอบถาม เพื่อท าการเปรียบเทียบค่าน ้าหนกัของปัจจยัหลกัและปัจจยัรอง ซ่ึงในแต่ละชั้น 
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูเ้ก่ียวขอ้งจะเป็นผูใ้หค้ะแนนความส าคญัหรือความชอบโดยการเปรียบเทียบของ 
(เกณฑห์รือทางเลือก) ทีละคู่ (Pairwise Comparison) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ค่าน ้ าหนกัจากกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นของปัจจยัหลกัและปัจจยัรอง 
หลงัจากส่งแบบสอบถามไปยงัผูต้อบแบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตเพื่อด าเนินการเก็บขอ้มูล
ให้ไดต้ามวตัถุประสงค์แลว้ในการประมวลผลขอ้มูลให้เกิดความรวดเร็ว แม่นย  าและง่ายต่อการ
ตดัสินใจจึงไดน้ าเคร่ืองมือและวิธีการช่วยสนับสนุนการตดัสินใจมาประยุกต์ใช้โดยโปรแกรม 
Microsoft Excel ช่วยในการประมวลผลและตดัสินใจซ่ึงนอกจากการจะวิเคราะห์เพื่อหาน ้ าหนัก
ความส าคญัของปัจจยัแต่ละปัจจยัแลว้ยงัสามารถตรวจสอบความสอดคล้องของขอ้มูลท่ีจะใช้
ส าหรับการตดัสินใจดว้ยนอกจากจะวิเคราะห์เพื่อหาน ้าหนกัความส าคญัของแต่ละปัจจยัแต่ละตวัท่ี
มีความสัมพนัธ์กนัแลว้โปรแกรม Microsoft Excel ยงัสามารถตรวจสอบความสอดคลอ้งของขอ้มูล
ในการตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคลรวมถึงตรวจสอบความสอดคลอ้งรวมของขอ้มูลซ่ึงการวดั
ค่าความสอดคลอ้งของขอ้มูลน้ีเป็นประโยชน์ส าหรับตรวจสอบหาความผดิพลาดท่ีเกิดจากการป้อน



ขอ้มูลการตดัสินใจท่ีผิดพลาดหรือความไม่สอดคลอ้งของขอ้มูลท่ีก าลงัท าการตดัสินใจแต่ละชุดซ่ึง
การแสดงผลจะอยูใ่นรูปอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งถา้มีค่า  ≤ 0.1 ถือว่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ยอมรับได ้
และ ≥ 0.1 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับไม่ได ้ซ่ึงเป็นตวัช้ีบ่งท่ีส าคญัส าหรับโปรแกรม Microsoft 
Excel ท่ีใชใ้นการค านวณ 
 

4. ผลการศึกษา 
 จากผลการจดัล าดบัความส าคญัของเทคโนโลยี ในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และ
ผลิตช้ินส่วนยานยนตใ์นพื้นท่ีโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก จากกรณีท่ีได้
ศึกษาท่ีไดม้าจากแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ และน ามาวิเคราะห์ตามหลกัการของ AHP ซ่ึงได้
ขอ้สรุปดงัน้ี 
  1. กลุ่มเทคโนโลยท่ีีถูกเลือกมากท่ีสุด เป็นอนัดบั 1 คือ Electronic Data Interchange มี
ระดบัคะแนน 0.405 
  2. กลุ่มเทคโนโลยีท่ีถูกเลือก เป็นอันดับ 2 คือ Global Positioning System มีระดับ
คะแนน 0.202 
  3. กลุ่มเทคโนโลยีท่ีถูกเลือก เป็นอนัดบั 3 คือ Enterprise Resource Planning มีระดบั
คะแนน 0.202 
  4. กลุ่มเทคโนโลยท่ีีถูกเลือก เป็นอนัดบั 4 คือ Transportation Management System มี
ระดบัคะแนน 0.141 
  5. กลุ่มเทคโนโลยีท่ีถูกเลือก เป็นอันดับ 5 คือ Warehouse Management System  มี
ระดบัคะแนน 0.092 
 จากกลุ่มเทคโนโลยทีั้งหมดท่ีกล่าวมาเป็นเทคโนโลยท่ีีจะน ามาประยกุตใ์ชภ้ายในองคก์ร
เพื่อแกไ้ขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัองคก์ร 
 

5. สรุปผลการด าเนินงาน 
  จากการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยหลักท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกเทคโนโลยี อนัดบัหน่ึง ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการส่ือสาร (0.553) อนัดบั
สอง ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการขนส่ง (0.282) และอนัดบัสาม ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการจดัการคลงัสินคา้ 
(0.154) ส าหรับปัจจยัรอง เรียงล าดับความส าคญัจากมากไปหาน้อยสามอนัดับแรก ได้แก่ การ
คาดการณ์ในข้อมูลการขนส่ง (0.804) การส่งเอกสารระหว่างองค์กร (0.773) และการขนส่งท่ี
รวดเร็ว ประหยดัเวลา (0.608) เม่ือน าค่าน ้ าหนกัความส าคญัแต่ละปัจจยัมาพิจารณาร่วมกบัค่าระดบั



คะแนนแต่ละกลุ่มเทคโนโลยีท าให้ทราบว่าเทคโนโลยี Electronic Data Interchange ควรถูกเลือก
พิจารณาเป็นอันดับแรกในการน ามาปรับใช้ในองค์กรเพื่อการแก้ไขปัญหา และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
 

อภิปรายผล 
 การด าเนินการวิจยัสามารถจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัหลกัและปัจจยัรองท่ีส่งผลต่อ
การคดัเลือกเทคโนโลยไีด ้และยงัจดัล าดบัความส าคญัของกลุ่มเทคโนโลย ีซ่ึงใชห้ลกัวิชาการเขา้มา
ช่วยในการวิเคราะห์และตดัสินใจนั้นคือกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นซ่ึงการด าเนินการวิจยั
คร้ังน้ี มีขอ้สรุปว่าปัจจยัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดในการคดัเลือกเทคโนโลยี คือ การส่งเอกสาร
ระหว่างองค์กรเพื่อจะน าเทคโนโลยีเพื่อเขา้ไปแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
องคก์ร รองลงมาคือการลดความผิดพลาดจากการด าเนินงานในคลงัสินคา้เพื่อลดขอ้ผิดพลาดลด
ปัญหาในกระบวนการการจดัการคลงัสินคา้ ตวัอย่างเช่น ส่งของผิด จากการท่ีน ากระบวนการ
วิเคราะห์เชิงล าดบัชั้นและการวิเคราะห์การแกไ้ขในจุดบกพร่อง พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลเรียงล าดบั
จากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัตามค าสัง่เป็นล าดบัสุดทา้ย 
 

6. กติติกรรมประกาศ 
 งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์นิภาพรรณ 
อนนัตพ์ลศกัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่ารับเป็นท่ีปรึกษางานวิจยั และใหค้ าแนะน าใน
การจดัท างานวิจยัฉบบัน้ีตั้งแต่เร่ิมจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยความเรียบร้อย ปละไดใ้หข้อ้เสนอแนะ 
ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย นับเป็นความกรุณาท่ีผู ้จัดท าขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี
 ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารและพนกังานใน บริษทั อุตสาหกรรมยานยนต ์กรณีศึกษาท่ีให้
ค  าปรึกษาและเอ้ือเฟ้ือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการท างานวิจยัฉบบัน้ี รวมทั้งเพื่อนร่วมงานและ
เพื่อน ๆ ร่วมหลกัสูตรทุกท่านท่ีสนบัสนุนและเป็นก าลงัใจเสมอมา 
 ทา้ยน้ีผูว้ิจยัหวงัเป็นยิ่งว่างานวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูท่ี้สนใจเพื่อน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการท างาน หรือเป็นแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมใหดี้ยิง่ข้ึนไป คุณประโยชน์อนัเกิด
จากงานวิจยัฉบบัน้ี  
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