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บทคัดย่อ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกณฑ์การตัดสินใจทีเ่ กีย่ วกับการคัดเลอื กผูส้ ง่ มอบผลิตภัณฑ์เหล็ก ดว้ ยกระบวนการ
ล�ำดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ โดยเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการศึกษามี 5 เกณฑ์ คอื ราคา เงอื่ นไขการช�ำระเงิน ระยะเวลาส่งมอบสินคา้ การบริการ
และคุณภาพ จากนัน้ จึงใชแ้ บบสอบถามเป็นเครอื่ งมอื ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ แบบสอบถามได้รบั การออกแบบ ได้ทำ� การ
ตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ก่อนน�ำไปใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ท่ีมีส่วน
เกีย่ วข้องกับการตัดสินใจในการจัดซอื้ ผลิตภัณฑ์เหล็กจ�ำนวน 6 คน ผลการวิจยั พบว่า คุณภาพมีความส�ำคัญมากทีส่ ดุ คิดเป็น
ร้อยละ 48.73 รองลงมาคือ ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าคิดเป็นร้อยละ 18.86 ส่วนเกณฑ์ที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญน้อยที่สุด
คือ การบริการซึ่งมีน�้ำหนักความส�ำคัญร้อยละ 7.72 และในด้านการคัดเลือกผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กที่เหมาะสมที่สุด พบว่า
ผูส้ ง่ มอบ A มีนำ�้ หนักความส�ำคัญมากทีส่ ดุ คิดเป็นรอ้ ยละ 43.63 รองลงมาคือ ผูส้ ง่ มอบ C มีนำ�้ หนักความส�ำคัญคิดเป็นร้อยละ
36.07 และผู้ส่งมอบ B มีน�้ำหนักความส�ำคัญคิดเป็นร้อยละ 20.30 ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: กระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ การคัดเลือกผู้ส่งมอบ ผลิตภัณฑ์เหล็ก
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Abstract
The objective of this research is to study the decision criteria regarding the selection of steel product
suppliers with Analytic Hierarchy Process (AHP). The criteria used in the study are 5 criteria including price,
payment terms, delivery time, service and quality. Then a developed questionnaire was used for data
collection. Prior to use, the questionnaire had been checked for quality by determining the objective
consistency index. Six experts were involved in the decision-making process to purchase steel products.
The results show that the most important aspect for selection was the product quality, accounting for
48.73%, followed by the delivery time, accounting for 18.86%. The least important criterion for judging was
service, with the important weight of 7.72%. With regard to decision making in the selection of the most
suitable supplier of steel products, Supplier A was found to obtain the most important criteria weight,
accounting for 43.63%, followed by Supplier C and B, whose important weights represent 36.07%, and
20.30% respectively.
Keywords: Analytic Hierarchy Process, Selection Suppliers, Steel Product
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1. บทน�ำ
ในหลายปีท่ผี ่านมาการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยยังอยูใ่ นช่วงการฟืน้ ตัวจากปัญหาวิกฤตต่างๆ
อีกทัง้ การแข่งขันในตลาดโลกมีความรุนแรงขึน้ โดยทีป่ ระเทศ
ต่างๆ มุ่งเน้นการน�ำนวัตกรรมมาเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ในขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต�่ำกว่าศักยภาพ
มาต่ อ เนื่ อ งหลายปี ทั้ ง จากผลกระทบของเศรษฐกิ จ โลก
ซบเซาและข้อจ�ำกัดภายในประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวชา้ ซึง่ รัฐบาลมีนโยบาย
การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้กลับมาขยายตัวได้สูงขึ้นโดยการ
เร่งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานตามแผนที่วางไว้ และ
สร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชนขยายการ
ลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเป้าหมายส�ำคัญ เพื่อปฏิรูป
เศรษฐกิจในหลายดา้ นและเพื่อวางพืน้ ฐานให้สามารถพัฒนา
ต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงได้ภายในปี
2570 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการใช้นวัตกรรม
คุณภาพคน และการปรับปรุงดา้ นกฎระเบียบและการบริหาร
จั ด การที่ ดี เ ป็ น ปั จ จั ย น� ำ ในการสร้ า งความเข็ ม แข็ ง ของ
เศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ [1]
ธุ ร กิ จ การค ้ า เหล็ ก มี บ ทบาทและการเติ บ โตตาม
อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การด�ำเนินธุรกิจ
การค่าเหล็กสามารถท�ำได้ขนาดเล็ก กลาง และขนาดใหญ่
ในการเริ่มต้นธุรกิจเจ้าของกิจการจะต้องวางแผนธุรกิจให้
ครอบคลุมในทุกด้าน หรือแม้แต่ในขณะด�ำเนินธุรกิจไปแล้ว
เนื่องจากธุรกิจเหล็กเป็นธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับสภาวะ
เศรษฐกิจและการลงทุนก่อสร้างของทั้งภาครัฐและเอกชน
และเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงเนื่องจากตัวสินค้ามีลักษณะ
จุดเด่นไม่มาก การด�ำเนินธุรกิจให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
จะมีผลมากจากรูปแบบการด�ำเนินธุรกิจเป็นหลัก [2] ซึง่ ธุรกิจ
การค้าเหล็กมีความสัมพันธ์กับธุรกิจก่อสร้างโดยจัดเป็น
อุตสาหกรรมที่ส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ เป็นรากฐานที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้
เจริญรุง่ เรือง ซึง่ แนวโนม้ การเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์
ในกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัดยังเป็นปัจจัย

สนับสนุนส�ำคัญ ในช่วง 2–3 ปี ที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีโครงการ
ที่อยู่อาศัยเพิ่มจ�ำนวนอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงเทพฯ และ
หั ว เมื อ งต่ า งจั ง หวั ด ผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หา
ริมทรัพย์ขนาดใหญ่ยงั มีแผนขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง [3]
ส่งผลให้ความต้องการสินค้าในหมวดวัสดุก่อสร้างและธุรกิจ
การค้าเหล็กยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
เหล็กจัดเป็นโลหะพนื้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการใชง้ านในธุรกิจ
ต่อเนื่องที่หลากหลาย ซึ่งผู้ประกอบการของอุตสาหกรรม
เหล็กในไทย โดยส่วนใหญ่เป็นผูป้ ระกอบการขนาดกลางและ
เล็กประมาณ 60% ของจ�ำนวนผูป้ ระกอบการทัง้ หมดทีเ่ หลือ
เป็นรายใหญ่ ซึ่งส่วนมากเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ค้าเหล็กที่ผลิต
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว แท่งแบน รวมถึงเหล็ก
ขั้นกลางที่เกี่ยวเนื่องหลายประเภทเพื่อกระจายความเสี่ยง
และเกิดการประหยัดต่อขนาด อีกทั้งกลุ่มผู้ค้าน�ำเข้าเหล็กมี
แนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเหล็กบางประเภทที่ใช้ใน
งานก่อสร้างทีย่ งั ไม่มกี ารผลิตในไทย เช่น เหล็กราง ซึง่ มาจาก
การขยายการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการใช้เหล็ก
จ�ำนวนมาก ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า และรถไฟทางคู่
ขณะที่กลุ่มผู้ค้าน�ำเข้าเหล็กประเภทอื่นยังคงรักษาระดับ
รายได้ตามปกติ เนื่องจากจะยังมีค�ำสั่งซื้อจากอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องที่ทยอยขยายตัว [4]
โดยบริ ษั ท กรณี ศึ ก ษาเป็ น บริ ษั ท ที่ ด� ำ เนิ น การแบบ
จัดซอื้ มาและขายไป คอื การจัดซอื้ จัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กใหก้ บั
แผนกภายใน และจ�ำหน่ายใหก้ บั ลูกคา้ ตามโครงการ ซึง่ จะเนน้
ในด้านคุณภาพทีด่ ี ราคาถูก และระยะเวลาในการส่งสินค้าทัน
ตามความต้องการ โดยปัจจุบันบริษัทกรณีศึกษา ยังไม่มี
มาตรฐานการจัดซื้อในการคัดเลือกผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็ก
ท� ำ ให้ผู ้ วิ จั ย ตระหนั ก ถึ ง การประเมิ น ความสามารถของ
ผูส้ ง่ มอบเพอื่ ใชเ้ ป็นเกณฑ์ในการคัดเลอื กผูส้ ง่ มอบทีเ่ หมาะสม
ที่สุดจึงเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งซึ่งต้องอาศัยเกณฑ์การตัดสิน
ใจแบบหลายเกณฑ์ (Multi Criteria Decision Making;
MCDM)
กระบวนการล� ำ ดั บ ชั้ น เชิ ง วิ เ คราะห์ (Analytic
Hierarchy Process; AHP) [5] คือ วิธีการหนึ่งส�ำหรับการ
ตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ ซึ่งมีการน�ำไปใช้ในการตัดสินใจ
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ในงานต่างๆ เช่น Wolnowska และ Konicki [6] ได้น�ำ AHP
มาใช้ในการวิเคราะห์เกณฑ์ในการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่
ระหว่างเมือง ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า การน�ำกระบวนการ
ล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์มาใช้งานสามารถแก้ปัญหาการเลือก
เส้นทางในการขนส่งได้ โดยการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่จะ
สนใจการมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเมือง
นัน้ ๆ ใหน้ อ้ ยทีส่ ดุ และมีความปลอดภัยของต่อผูร้ ว่ มเสน้ ทาง
การขนส่ง Kumar และคณะ [7] ไดน้ ำ� เสนอการน�ำกระบวนการ
ล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ มาช่วยในการคัดเลือกผู้จัดส่งสินค้า
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า วิธีการ
ของ AHP ช่วยให้ผูบ้ ริหารดา้ นยานยนต์ในประเทศปากีสถาน
ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่จ�ำเป็นต้องได้รับ
การพิจารณาเลือกผู้จัดส่งสินค้าส�ำหรับองค์กร อีกทั้งวิธีการ
ทีเ่ ลอื กยังช่วยพวกเขาในการจัดล�ำดับความส�ำคัญของเกณฑ์
ซึง่ ผูบ้ ริหารสามารถใชโ้ ครงสรา้ งล�ำดับชัน้ ของวิธกี ารคัดเลือก
ผู ้ จั ด ส่ ง สิ น ค ้ า ในการศึ ก ษานี้ เ พื่ อ จั ด อั น ดั บ ผู ้ จั ด ส่ ง สิ น ค้ า
โดยพิจารณาจากปัจจัยในด้านราคา ด้านคุณภาพ ด้านการ
ส่งมอบ และด้านการบริการ
ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการจัดซื้อในการคัดเลือกผู้ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์เหล็กดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดทีจ่ ะน�ำกระบวนการ
ล�ำดับชัน้ เชิงวิเคราะห์ มาประยุกต์ใชเ้ พอื่ ปรับปรุงและพัฒนา
ในด้านการจัดซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตอบสนองต่ อ ความต ้ อ งการสิ น ค ้ า ที่มี คุ ณ ภาพในราคาที่
เหมาะสม ซึง่ ปัจจัยทีน่ ำ� มาวิเคราะห์ได้มกี ารทบทวนงานวิจยั
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกผู้ส่งมอบและท�ำการศึกษา
เกณฑ์ปัญหาในการคัดเลือกผู้ส่งมอบของบริษัทกรณีศึกษา
โดยปัจจัยที่น�ำมาพิจารณาในการเลือกผู้ส่งมอบจ�ำนวน 5
ปัจจัย คือ ด้านระยะเวลาการส่งมอบสินค้า ด้านการบริการ
ด้านการน�ำเสนอราคา ด้านคุณภาพ และด้านเงื่อนไขในการ
ช�ำระเงิน เพื่อจัดหาเกณฑ์ท่ีมีความส�ำคัญต่อการตัดสินใจ
คัดเลอื กผูส้ ง่ มอบในบริษทั กรณีศกึ ษาใหเ้ ป็นมาตราฐานเดียว

เชิงวิเคราะห์ (AHP) โดยผูต้ อบแบบสอบถามจะเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการตัดสินใจในการคัดเลอื กผูส้ ง่ มอบผลิตภัณฑ์
เหล็ ก ในบริ ษั ท กรณี ศึ ก ษาเท่ า นั้ น เพื่ อ มาสนั บ สนุ น การ
ตัดสินใจให้มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งมีจ�ำนวน 6 คน
ท�ำการศึกษาเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ โดยมีการ
ก�ำหนดเกณฑ์หลัก (Criteria) 5 เกณฑ์หลัก เพอื่ ใชป้ ระเมินและ
คัดเลือกผู้แทนจ�ำหน่าย ดังนี้
C1 : ด้านราคา
C2 : ด้านเงื่อนไขการช�ำระเงิน
C3 : ด้านระยะเวลาส่งมอบสินค้า
C4 : ด้านการบริการ
C5 : ด้านคุณภาพ
จากนั้นท�ำการรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการ
จัดซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัทกรณีศึกษา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็ก
เกณฑ์

ผู้ส่งมอบ A

ผู้ส่งมอบ B

ผู้ส่งมอบ C

ราคาสูงกว่า
ราคากลาง
กระทรวง
พาณิชย์
1.00–1.20
บาท

ราคาสูงกว่า
ราคากลาง
กระทรวง
พาณิชย์
1.00–1.50
บาท

ราคาสูงกว่า
ราคากลาง
กระทรวง
พาณิชย์
1.00–1.30
บาท

60 วัน

30 วัน

60 วัน

ระยะเวลา
ส่งมอบ
สินค้า

4–8 วัน
นับจากวัน
รับค�ำสั่งซื้อ

6–15 วัน
นับจากวัน
รับค�ำสั่งซื้อ

4–8 วัน
นับจากวันที่
รับค�ำสั่งซื้อ

การบริการ

รับสินค้าเอง

รับสินค้าเอง

จัดส่งสินค้าได้

มาตรฐาน
มอก.

มาตรฐาน
มอก.

มาตรฐาน
มอก.

ราคา

เงื่อนไข
การช�ำระเงิน

คุณภาพ

โดยในการศึ ก ษาการคั ด เลื อ กผู ้ ส ่ ง มอบในครั้ ง นี้
2. วััสดุุ อุุปกรณ์์และวิิธีีการวิิจััย
งานวิจยั นีเ้ ป็นการศึกษาเงอื่ นไขทีเ่ กีย่ วกับการคัดเลือก เป็นการใช้แบบสอบเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งจ�ำเป็นต้อง
ผู ้ ส ่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล็ ก ด ้ ว ยกระบวนการล� ำ ดั บ ชั้ น มีการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามก่อนน�ำไปใช้งาน
พีรภพ จอมทอง, และคณะ, “การคัดเลือกผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กโดยใช้กระบวนการล�ำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ กรณีศึกษาบริษัทจ�ำหน่ายเหล็ก.”
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เนอื่ งจากมีขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามนอกเหนือจาก
ข้อค�ำถามการเปรียบเทียบแบบคู่ โดยมีการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 3 คน ซึง่ เป็นผูม้ คี วามถนัดในดา้ นวิศวกรรม ดา้ นการ
ใช้แบบสอบถาม และท�ำงานอยู่ในบริษัทกรณีศึกษาในการ
ตรวจสอบค�ำถาม ซึ่งจะใช้วิธีหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence;
IOC) [8] ในการพิจารณาค�ำถาม
ให้คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค�ำถามวัดจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค�ำถามวัดจุดประสงค์
–1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค�ำถามไม่วัดจุดประสงค์
จากนัน้ น�ำผลจากผูท้ รงคุณวุฒมิ าค�ำนวณมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องโดยมีสูตรการค�ำนวณดังสมการที่ (1)
(1)
เมื่อ

คือ คะแนนรวมของผู้ทรงคุณวุฒิ
N คือ จ�ำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ

	ผลของค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล ้ อ งสามารถน� ำ มาสรุ ป
ความเที่ยงตรงได้ดังนี้
	ถ้าค่า IOC ระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 แสดงว่าค�ำถามมี
ความเที่ยงตรงสามารถน�ำไปใช้งานได้
	ถ้าค่า IOC ต�่ำกว่า 0.50 แสดงว่าค�ำถามข้อนั้นต้อง
ปรับปรุงยังไม่สามารถน�ำไปใช้งานได้
ซึ่งผลค่าดัชนีความสอดคล้องของค�ำถามมีค่าเกิน 0.5
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน�ำไปใช้งานได้
จากนั้นน�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจดัชนีความ
สอดคล้องของวัตถุประสงค์ไปด�ำเนินการเก็บข้อมูลโดยเป็น
แบบสอบถามกึง่ สัมภาษณ์ผทู้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วขอ้ งในการเลอื กผูส้ ง่
มอบผลิตภัณฑ์เหล็กในบริษัทกรณีศึกษา โดยแบบสอบถาม
จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
	ส่่วนที่่� 1	ข้้อมููลทั่่�วไปของผู้้�ตอบแบบสอบถาม
	ส่่วนที่่� 2 การเปรีียบเทีียบแบบคู่่�สำำ�หรัับเกณฑ์์ที่่มี� คี วาม

สำำ�คััญในการคััดเลืือกผู้้�ส่่งมอบและการเปรีียบเทีียบแบบคู่่�
สำำ�หรัับผู้�ส่้ ่งมอบในแต่่ละด้้าน
3. ผลการทดลอง
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในส่ ว นนี้ จ ะใช้ ข ้ อ มู ล จากแบบ
สอบถามซึง่ เป็นส่วนทีส่ อบถามเกีย่ วกับข้อมูลของผูต้ อบแบบ
สอบถามและปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการคัดเลือกผูส้ ง่ มอบผลิตภัณฑ์
เหล็กโดยมีจ�ำนวน 6 คน ซึ่งมีรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
การศึกษา
ประสบ
การณ์
ต�ำแหน่ง

1

2

หญิง
31
ป.ตรี
3–5
(ปี)
จัดซื้อ

ชาย
24
ป.ตรี
<3
(ปี)
จัดซื้อ

3

4

5

หญิง ชาย
ชาย
35
36
29
ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรี
6–10 6–10 3–5
(ปี)
(ปี)
(ปี)
ผู้จัด ผู้ช่วยผู้ การ
การ จัดการ ตลาด
ฝ่ายจัด
ซื้อ

6
ชาย
45
ป.โท
>10
(ปี)
ผู้จัด
การ
บริษัท

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นข้อมูลของผู้ท่ีตอบแบบ
สอบถามซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ท�ำงานที่เกิน 3 ปี จ�ำนวน
5 คน และน้อยกว่า 3 ปี จ�ำนวน 1 คน และเป็นผู้ที่มีต�ำแหน่ง
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กและการใช้งาน ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือในการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
ในขั้นต่อไป
ขั้นตอนต่อมาน�ำข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือก
ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่มี
ผลต่อความส�ำคัญต่อการคัดเลือกผู้ส่งมอบที่มีความส�ำคัญ
มากที่สุดโดยใช้ทฤษฎีกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์
ล�ำดับชั้น โดยสร้างโครงสร้างของแผนภูมิล�ำดับชั้นส�ำหรับ
AHP ที่ใช้ประเมินผู้แทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก ดังรูปที่ 1
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ขัน้ ตอนต่อมาจะด�ำเนินการหาเวกเตอร์ลกั ษณะเฉพาะ
(Eigenvector; λmax) ซึง่ สามารถค�ำนวณไดด้ งั สมการที่ (2) โดย
เป็นการใชก้ ระบวนการทางคณิตศาสตร์เพอื่ ค�ำนวณหาล�ำดับ
ความส�ำคัญ (ค่าน�้ำหนัก; Wi) และใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์
เพื่อหาค่าลักษณะเฉพาะที่มากที่สุดของแต่ละเมทริกซ์ซึ่ง
สามารถที่จะน�ำมาใช้เป็นมาตรวัดในการตรวจสอบความ
สอดคล้องของปัจจัย
รูปที่ 1 โครงสร้างแผนภูมิล�ำดับชั้น

= 5.44

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความส�ำคัญ [9]
ระดับค่าความ
ส�ำคัญ
1
3
5
7
9
2, 4, 6, 8

ค�ำอธิบาย
ส�ำคัญเท่ากัน
ส�ำคัญกว่าปานกลาง
ส�ำคัญกว่ามาก
ส�ำคัญกว่ามากที่สุด
ส�ำคัญกว่าสูงสุด
ความส�ำคัญที่อยู่ระหว่างแต่ละระดับ

จากตารางที่ 3 เป็นการแสดงค่าระดับความส�ำคัญในการ
เปรียบเทียบความเข้มของอิทธิพลแบบคู่ ซึ่งจะเป็นการให้
คะแนนเปรียบเทียบแบบคู่ที่อยู่ในระดับ 1–9
	ขั้้�นตอนต่่อมานำำ�ผลการเปรีียบเทีียบแบบคู่่�ที่่�ได้้จาก
แบบสอบถามการคััดเลืือกผู้้�ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์เหล็็ก จาก
ผู้้�เชี่่�ยวชาญที่่�เกี่่�ยวข้้องในการตััดสิินใจมาใส่่ในตารางที่่� 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่างการเปรียบเทียบแบบคูส่ ำ� หรับเกณฑ์ทีม่ ี
ความส�ำคัญในการคัดเลือกผู้ส่งมอบ
เกณฑ์

C1

C2

C3

C4

C5

C1
C2
C3
C4
C5

1
1/3
1
1
5

3
1
3
1/3
5

1
1/3
1
1/3
3

1
3
3
1
3

1/5
1/5
1/3
1/3
1

(2)

เมื่อได้เวกเตอร์ลกั ษณะเฉพาะ ขัน้ ตอนต่อมาท�ำการหา
ค่าอัตราส่วนความสอดคล้อง (Consistency Ratio; C.R.) ถ้า
อัตราส่วนความสอดคลอ้ งมีคา่ นอ้ ยกว่า 0.1 แสดงว่าดุลยพินจิ
นั้น มีความสอดคล้องของปัจจัยน่าเชื่อถือยอมรับได้ แต่หาก
อัตราส่วนความสอดคล้องมีค่ามากกว่ากว่า 0.1 แสดงว่า
ดุลยพินจิ นัน้ ไม่มคี วามสอดคลอ้ งของปัจจัยและไม่นา่ เชอื่ ถือ
[10] โดยสามารถค�ำนวณได้จากสมการที่ (3) และสมการที่ (4)
พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Consistency Index; CI)
=(5.44-5)/(5-1)= 0.1104

(3)

n

= จ�ำนวนปัจจัย
พิจารณาอัตราส่วนความสอดคลอ้ ง (Consistency Ratio; CR)
โดยที่ค่า RI (Random Index) คือ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเชิงสุม่ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ขนาดของตารางเมทริกซ์ โดยค่า
RI จะได้มาจากการทดลองโดยการสุ่มตัวอย่างจากตาราง
เมทริกซ์จ�ำนวน 64,000 ตัวอย่าง ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ค่า RI [11]
n
3
4
5
6
7
8

RI
0.58
0.89
1.12
1.24
1.33
1.40

n
9
10
11
12
13

RI
1.45
1.49
1.51
1.54
1.56
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(4)
จากผลการค�ำนวณหาอัตราส่วนความสอดคล้องได้ค่า
9.86% ซึง่ น้อยกว่า 10% แสดงว่าปัจจัยมีความสอดคลอ้ งกัน
สามารถน�ำ Eigenvector ไปใช้เป็นค่าน�้ำหนักได้
ตารางที่ 6 น�้ำหนักความส�ำคัญของเกณฑ์ในการคัดเลือก
	ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็ก
เกณฑ์

C1

C2

C3

C4

C5

C1
C2
C3
C4
C5

0.12
0.04
0.12
0.12
0.60

0.24
0.08
0.24
0.03
0.41

0.18
0.06
0.18
0.06
0.53

0.08
0.23
0.23
0.08
0.39

0.10
0.10
0.17
0.10
0.52

น�้ำหนัก
ความส�ำคัญ
14.40
10.28
18.86
7.73
48.73

จากตารางที่ 6 น�้ำหนักความส�ำคัญของเกณฑ์ในการ
คัดเลือกผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กพบว่า เกณฑ์ C5 คือ ด้าน
คุณภาพ มีความส�ำคัญมากทีส่ ดุ มีนำ�้ หนักความส�ำคัญรอ้ ยละ
48.73 รองลงมาคอื เกณฑ์ C3 ดา้ นระยะเวลาการส่งมอบสินคา้
มีนำ�้ หนักความส�ำคัญร้อยละ 18.86 ส่วนเกณฑ์ในการคัดเลือก
ผูส้ ง่ มอบผลิตภัณฑ์เหล็กทีม่ นี ำ�้ หนักความส�ำคัญน้อยทีส่ ดุ คอื
C4 ด้านการบริการมีน�้ำหนักความส�ำคัญร้อยละ 7.73
ขั้นตอนต่อมาท�ำการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกผู้ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์เหล็ก โดยจะคัดเลือกผูส้ ง่ มอบวัตถุดบิ ทัง้ หมด 3 ราย
ได้แก่ ผู้ส่งมอบ A ผู้ส่งมอบ B และผู้ส่งมอบ C ซึ่งเป็นคู่ค้า
ปัจจุบันของทางบริษัทกรณีศึกษา โดยเป็นการเปรียบเทียบ
เกณฑ์ในด้านต่างๆ จ�ำนวน 5 เกณฑ์ ดังตารางที่ 7–16
ตารางที่ 7 ตัวอย่างการเปรียบเทียบแบบคู่ส�ำหรับเกณฑ์
ด้านราคาในการคัดเลือกผู้ส่งมอบ
ผู้ส่งมอบ A
ผู้ส่งมอบ B
ผู้ส่งมอบ C

ผู้ส่งมอบ A

ผู้ส่งมอบ B

ผู้ส่งมอบ C

1
1/8
1/6

8
1
3

6
1/3
1

ตารางที่ 8 ค่าน�ำ้ หนักความส�ำคัญของผูส้ ง่ มอบในดา้ นราคา
ผู้ส่งมอบ ผู้ส่งมอบ ผู้ส่งมอบ น�้ำหนัก
A
B
C
ความส�ำคัญ
ผู้ส่งมอบ A
0.77
0.67
0.82
75.30
ผู้ส่งมอบ B
0.10
0.08
0.05
7.52
ผู้ส่งมอบ C
0.13
0.25
0.14
17.18
CR
6.34%

จากตารางที่ 7 เมอื่ ดูขอ้ มูลในตารางที่ 1 จะเห็นไดว้ า่ ดา้ น
ราคามีความใกล้เคียงกัน แต่หากมีการซื้อที่มีปริมาณมากก็
ส่งผลกับราคาท�ำให้ราคาสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อการเปรียบเทียบ
แบบคู่ได้ และจากตารางที่ 8 เป็นการเปรียบเทียบผู้ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์เหล็กในดา้ นราคา ซึง่ ผลการวิเคราะห์พบว่า ในดา้ น
ราคา ผู้ส่งมอบ A มีความเหมาะสมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
75.30 รองลงมาคือ ผูส้ ง่ มอบ C มีนำ�้ หนักความส�ำคัญร้อยละ
17.18 ส่วนอันดับสุดท้ายคือ ผูส้ ง่ มอบ B มีนำ�้ หนักความส�ำคัญ
ร้อยละ 7.52 ตามล�ำดับ และผลจากการค�ำนวณหาอัตราส่วน
ความสอดคล้องได้คา่ 6.34% ซึง่ น้อยกว่า 10% แสดงว่าปัจจัย
มีความสอดคล้องเหมาะสมต่อการใช้งาน
		

ตารางที่ 9 ตัวอย่างการเปรียบเทียบแบบคู่ส�ำหรับเกณฑ์
ด ้ า นเงื่ อ นไขในการช� ำ ระเงิ น ในการคั ด เลือ ก
	ผู้ส่งมอบ
ผู้ส่งมอบ A
ผู้ส่งมอบ B
ผู้ส่งมอบ C
		

ผู้ส่งมอบ A
1
1/6
1

ผู้ส่งมอบ B
6
1
6

ผู้ส่งมอบ C
1
1/6
1

ตารางที่ 10 ค่าน�้ำหนักความส�ำคัญของผู้ส่งมอบในด้าน
เงื่อนไขในการช�ำระเงิน
ผู้ส่งมอบ ผู้ส่งมอบ ผู้ส่งมอบ น�้ำหนัก
A
B
C
ความส�ำคัญ
ผู้ส่งมอบ A
0.46
0.46
0.46
46.15
ผู้ส่งมอบ B
0.08
0.08
0.08
7.70
ผู้ส่งมอบ C
0.46
0.46
0.46
46.15
CR
0%
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จากตารางที่ 10 เป็นการเปรียบเทียบผูส้ ง่ มอบผลิตภัณฑ์
เหล็กในด้านเงื่อนไขในการช�ำระเงิน ซึง่ ผลการวิเคราะห์พบว่า
ในด้านเงื่อนไขในการช�ำระเงิน ผู้ส่งมอบ A และผู้ส่งมอบ C
มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ คิดเป็นรอ้ ยละ 46.15 รองลงมาคือ
ผู้ส่งมอบ B มีน�้ำหนักความส�ำคัญร้อยละ 7.70 และผลจาก
การค�ำนวณหาอัตราส่วนความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0%
ซึ่งน้อยกว่า 10% แสดงว่าปัจจัยมีความสอดคล้องเหมาะสม
ต่อการใช้งาน
ตารางที่ 11 ตัวอย่างการเปรียบเทียบแบบคู่ส�ำหรับเกณฑ์
ด้านระยะเวลาส่งมอบสินค้าในการคัดเลือก
	ผู้ส่งมอบ
ผู้ส่งมอบ A
ผู้ส่งมอบ B
ผู้ส่งมอบ C

ผู้ส่งมอบ A
1
1/7
1/2

ผู้ส่งมอบ B
7
1
6

ผู้ส่งมอบ C
2
1/6
1

ตารางที่ 12 ค่าน�ำ้ หนักความส�ำคัญของผูส้ ง่ มอบในด้านระยะ
เวลาส่งมอบสินค้า
ผู้ส่งมอบ ผู้ส่งมอบ ผู้ส่งมอบ น�้ำหนัก
A
B
C
ความส�ำคัญ
ผู้ส่งมอบ A
0.61
0.50
0.63
58.01
ผู้ส่งมอบ B
0.09
0.07
0.05
7.03
ผู้ส่งมอบ C
0.30
0.43
0.32
34.96
CR
2.80%

ตารางที่ 13 ตัวอย่างการเปรียบเทียบแบบคู่ส�ำหรับเกณฑ์
ด้านการบริการในการคัดเลือกผู้ส่งมอบ
ผู้ส่งมอบ A
ผู้ส่งมอบ B
ผู้ส่งมอบ C

ผู้ส่งมอบ A
1
1
7

ผู้ส่งมอบ B
1
1
7

ผู้ส่งมอบ C
1/7
1/7
1

จากตารางที่ 11 เมื่อดูข้อมูลในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า
ด้านระยะเวลาส่งมอบสินค้าของผู้ส่งมอบ A และ C มีช่วง
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ระยะเวลาส่งมอบเท่ากัน แต่เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบแบบคู่
แล้วได้ผลไม่เท่ากันแต่ก็มีความใกล้เคียงกัน เนื่องจากการ
ใหค้ ะแนนในส่วนนีเ้ ป็นการใชป้ ระสบการณ์ในการท�ำงานมา
ท�ำการเปรียบเทียบแบบคู่ ซึง่ ในบางครัง้ ผูส้ ง่ มอบ A สามารถ
เร่งระยะเวลาส่งมอบให้เร็วขึ้นมากกว่าผู้ส่งมอบ B ได้ และ
จากตารางที่ 12 เป็นการเปรียบเทียบผูส้ ง่ มอบผลิตภัณฑ์เหล็ก
ในด้านระยะเวลาส่งมอบสินค้า ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า ใน
ด้านระยะเวลาส่งมอบสินค้า ผู้ส่งมอบ A มีความเหมาะสม
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 58.01 รองลงมาคือ ผู้ส่งมอบ C มี
น�ำ้ หนักความส�ำคัญร้อยละ 34.96 ส่วนอันดับสุดท้ายคือ ผูส้ ง่
มอบ B มีนำ�้ หนักความส�ำคัญร้อยละ 7.03 ตามล�ำดับ และผล
จากการค�ำนวณหาอัตราส่วนความสอดคล้องได้คา่ 2.80% ซึง่
น้อยกว่า 10% แสดงว่าปัจจัยมีความสอดคล้องเหมาะสม
ต่อการใช้งาน
ตารางที่ 14 น�้ำหนักความส�ำคัญผู้ส่งมอบด้านการบริการ
ผู้ส่งมอบ ผู้ส่งมอบ ผู้ส่งมอบ น�้ำหนัก
A
B
C
ความส�ำคัญ
ผู้ส่งมอบ A
0.11
0.11
0.11
11.11
ผู้ส่งมอบ B
0.11
0.11
0.11
11.11
ผู้ส่งมอบ C
0.78
0.78
0.78
77.78
CR
0%

ตารางที่ 15 ตัวอย่างการเปรียบเทียบแบบคู่ส�ำหรับเกณฑ์
ด้านคุณภาพในการคัดเลือกผู้ส่งมอบ
ผู้ส่งมอบ A
ผู้ส่งมอบ B
ผู้ส่งมอบ C

ผู้ส่งมอบ A
1
1
1

ผู้ส่งมอบ B
1
1
1

ผู้ส่งมอบ C
1
1
1

ตารางที่ 14 เป็นการเปรียบเทียบผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์
เหล็กในด้านการบริการ ซึง่ ผลการวิเคราะห์พบว่า ในด้านการ
บริการ ผู้ส่งมอบ C มีความเหมาะสมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
77.78 รองลงมาคือ ผู้ส่งมอบ A และผู้ส่งมอบ B มีความ
เหมาะสมคิดเป็นรอ้ ยละ 11.11 และผลการค�ำนวณอัตราส่วน
ความสอดคล้องได้ค่า 0% ซึ่งน้อยกว่า 10% แสดงว่าปัจจัย
มีความสอดคล้องเหมาะสมต่อการใช้งาน
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ตารางที่ 16 น�้ำหนักความส�ำคัญผู้ส่งมอบด้านคุณภาพ
ผู้ส่งมอบ ผู้ส่งมอบ ผู้ส่งมอบ น�้ำหนัก
A
B
C
ความส�ำคัญ
ผู้ส่งมอบ A
0.33
0.33
0.33
33.33
ผู้ส่งมอบ B
0.33
0.33
0.33
33.33
ผู้ส่งมอบ C
0.33
0.33
0.33
33.33

CR

0%

เงื่อนไขการ
ช�ำระเงิน

ระยะเวลา
ส่งมอบสินค้า

ด้านการ
บริการ

คุณภาพ

ผู้ส่ง
มอบ A
ผู้ส่ง
มอบ B
ผู้ส่ง
มอบ C

ราคา

ระดับคะแนนของแต่ละเกณฑ์การตัดสินใจ

น�้ำหนักความส�ำคัญ
ผู้ส่งมอบ

ตารางที่ 17 ระดับน�ำหนักความส�ำคัญของแต่ละเกณฑ์การ
ตัดสินใจในการคัดเลือกผูส้ ง่ มอบผลิตภัณฑ์เหล็ก

14.40

10.28

18.86

7.72

48.73

75.30

46.15

58.01

11.11

33.33

43.63

7.52

7.69

7.03

11.11

33.33

20.30

17.18

46.15

34.96

77.78

33.33

36.07

จากตารางที่ 16 เป็ น การเปรี ย บเที ย บผู ้ ส ่ ง มอบ
ผลิตภัณฑ์เหล็กในด้านคุณภาพ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า
ในดา้ นคุณภาพ ผูส้ ง่ มอบ A, B และ C มีความเหมาะสมเท่ากัน
คิดเป็นรอ้ ยละ 33.33 และผลจากผลการค�ำนวณหาอัตราส่วน
ความสอดคล้องได้ค่า 0% ซึ่งน้อยกว่า 10% แสดงว่าปัจจัย
มีความสอดคล้องเหมาะสมต่อการใช้งาน
น�ำผลการวิเคราะห์ข้อมูลการหาน�้ำหนักความส�ำคัญ
ของเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กในตาราง
ที่ 6 และข้อมูลการวิเคราะห์การคัดเลือกผู้ส่งมอบวัตถุดิบ
ในแต่ละด้านทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ ผู้ส่งมอบ A ผู้ส่งมอบ B
และผู้ส่งมอบ C มาท�ำการค�ำนวณหาผู้ส่งมอบที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุดดังตารางที่ 17
จากตารางที่ 17 และรูปที่ 2 พบว่า ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์
เหล็กที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ ผู้ส่งมอบ A มีน�้ำหนัก
ความส�ำคัญมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.63 รองลงมาคือ

รูปที่ 2 น�้ำหนักความส�ำคัญของผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็ก
ผู้ส่งมอบ C มีน�้ำหนักความส�ำคัญคิดเป็นร้อยละ 36.07 และ
ผู้ส่งมอบ B มีน�้ำหนักความส�ำคัญคิดเป็นร้อยละ 20.30
4. อภิปรายผลและสรุป
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ไ ด ้ น� ำ เอากระบวนการล� ำ ดั บ ชั้ น
เชิงวิเคราะห์ (AHP) มาประยุกต์ใช้ในการเลือกผู้ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์เหล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเกณฑ์
ในการคัดเลือกผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยเกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้มาจากการศึกษา
ถึงปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสินใจเลอื กผูส้ ง่ มอบผลิตภัณฑ์
เหล็ ก ของบริ ษั ท กรณี ศึ ก ษา โดยใช้ แ บบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้เกณฑ์ 5 เกณฑ์ เพื่อใช้ประเมินและ
คัดเลือกผู้แทนจ�ำหน่าย ดังนี้ ด้านราคา ด้านเงื่อนไขการ
ช�ำระเงิน ด้านระยะเวลาส่งมอบสินค้า ด้านการบริการ และ
ดา้ นคุณภาพ จากนัน้ น�ำเกณฑ์ทไ่ี ดไ้ ปให้ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ อี ำ� นาจ
ในการตัดสินใจสัง่ ซือ้ ท�ำการให้คะแนนแบบเปรียบเทียบเป็นคู่
ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลและน�ำมาวิเคราะห์ท�ำให้ทราบถึง
ปัญหาที่พบ โดยปัจจัยที่มีความส�ำคัญมากที่สุดได้แก่ ด้าน
คุณภาพ (48.73%) รองลงมาคือ ด้านระยะเวลาการส่งมอบ
สินค้า (18.86%) อันดับที่สามคือ ด้านราคาสินค้า (14.40%)
จากนั้นจึงได้ท�ำการวิเคราะห์หาปัจจัยและค่าน�้ำหนักของ
แต่ละปัจจัยเทียบกับผู้ส่งมอบแต่ละบริษัท เพื่อใช้ในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่เหมาะสมที่สุด
เพื่อแก้ไขปัญหาการคัดเลือกผู้ส่งมอบ
โดยผลจากการคัดเลือกพบว่า ผู้ส่งมอบ A มีความ
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เหมาะสมมากที่สุด ถึงแม้ว่าด้านคุณภาพที่เป็นเกณฑ์ท่ีมี
ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ จะมีนำ�้ หนักความส�ำคัญทีไ่ ม่แตกต่างกัน
ของผู้ส่งมอบ A, B และ C ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า
คุณภาพของเหล็กเป็นสิ่งที่ส�ำคัญในการตัดสินใจ และผู้ท่ีมี
ส่วนเกี่ยวข้องในการคัดเลือกผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กของ
บริ ษั ท กรณี ศึ ก ษามี ค วามสนใจในเรื่ อ งคุ ณ ภาพอย่ า งยิ่ ง
เนอื่ งจากเหล็กทีน่ ำ� ไปใช้ หากไม่มคี ณ
ุ ภาพอาจก่อใหเ้ กิดความ
เสียหายต่อการใช้งานได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในด้านเกณฑ์รอง
ระยะเวลาส่งมอบสินค้า ผู้ส่งมอบ A มีน�้ำหนักความส�ำคัญ
มากที่สุด และเกณฑ์อันดับที่สามคือด้านราคาผู้ส่งมอบ A มี
น�้ำหนักความส�ำคัญมากที่สุดเช่นกัน
โดยในส่วนของเกณฑ์ที่มีความแตกต่างกันมากของ
ผูส้ ง่ มอบ A คอื ดา้ นระยะเวลาส่งมอบและด้านราคา ซึง่ มีความ
ส�ำคัญส�ำหรับบริษัทกรณีศึกษาเนื่องจากบริษัทกรณีศึกษา
เป็นบริษทั แบบซอื้ มาขายไปท�ำใหต้ อ้ งมีการควบคุมราคาและ
การส่งมอบที่ทันเวลาด้วย แต่ในด้านการบริการของบริษัท
กรณีศึกษาที่มีน�้ำหนักความส�ำคัญน้อยที่สุดเนื่องจากบริษัท
กรณีศึกษามีรถบรรทุกที่ใช้ในการส่งสินค้าให้ลูกค้าจึงไม่มี
ปัญหาในการไปรับสินค้าจากผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เหล็กด้วย
ตนเอง ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้อาจจะเหมาะกับการน�ำไปใช้
เป็นแนวทางในการคัดเลือกผู้ส่งมอบสินค้าส�ำหรับธุรกิจบาง
ประเภทที่มีการด�ำเนินธุรกิจแบบซื้อมาขายไป แต่หากจะน�ำ
ไปใช้อาจจะต้องมีการพัฒนาเกณฑ์เพื่อปรับให้เหมาะสมกับ
การใช้งานขององค์กรนั้นๆ มากขึ้น
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