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ปัจจัยในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบอาหารทะเล กรณีศึกษา
ร้าน ABC 
Factors influencing supplier selection in seafood delivery. Case study of 
ABC. 
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บทคัดย่อ  
 ปัจจัยในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบอาหารทะเล กรณีศึกษาร้าน กขค 
ผู้วิจัยจึงได้น าเอากระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process : AHP) มาช่วยใน
การวิเคราะห์ปัญหาการตัดสินใจในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบอาหารทะเล โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบอาหารทะเล กลุ่ม
ผู้ตัดสินใจเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้มอบอ านาจในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการจัดส่ง
วัตถุดิบอาหารทะเล ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยหลักเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย คือ ปัจจัยด้านราคา (0.446) ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ (0.237) สถานที่และช่องทางจัดจ าหน่าย 
(0.106) และการบริการ (0.053) 
ค าส าคัญ: ซัพพลายเออร์, อาหารทะเล 
 
Abstract  
 Factors influencing supplier selection in seafood delivery. Case study of ABC. The 
An analytic Hierarchy Process (AHP) has been used to analyze the decision-making 
problems in selection in seafood delivery. The purpose is study the factors influencing 
the selection of suppliers in the delivery of seafood raw materials.  Decisions are made 
by the decision maker to select suppliers for the delivery of seafood ingredients.  
 The results: The weight of importance of the main factors in descending order is  
Price factor (0.446) Product and quality (0.237) Location and distribution channels (0.106) 
and services (0.053) 
Keyword: Supplier Seafood 
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บทน า 
 ในปัจจุบันธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นอันเนื่องมากจากวิถีการด าเนินชีวิต
ของบุคคลในสังคมเปลี่ยนแปลงไปมีการรับประทานอาหารนอกบ้านมากข้ึนมีการพบปะสังสรรค์เลี้ยงฉลอง
ในโอกาสส าคัญต่างๆ ทั้งในทางส่วนตัวหรือเพ่ือการเจรจาทางธุรกิจจึงท าให้ธุรกิจร้านอาหารหรืองาน
บริการจัดเลี้ยงของธุรกิจโรงแรมและเอกชนทั่วไปได้รับความนิยมอย่างสูงเพราะผู้ใช้บริการมีความ
สะดวกสบายได้รับบรรยากาศที่สวยงามและมีพนักงานที่คอยให้บริการเป็นอย่างดี (เกษริน ศรีสวัสดิ์ , 
2553) จึงไม่แปลกที่ธุรกิจร้านอาหารในปัจจุบันมีการขยายตัวขึ้นทุกวันตามความนิยมที่เพ่ิมขึ้นซึ่ง                         
นั่นหมายถึงว่าเมื่อ ร้านอาหารขยายตัวมีจ านวนเพ่ิมขั้นร้านอาหารก็จะมีความต้องการซื้อปัจจัยการผลิต
วัตถุดิบเข้าร้านอาหารเพ่ิมขึ้น เป็นจ านวนมากไปด้วยในขณะเดียวกันผู้ขายวัตถุดิบส่งร้านอาหารก็มีหลาย
รายเช่นกันในแง่ของการบริโภคโดยครัวเรือน คนส่วนใหญ่จะเน้นการซื้อ วัตถุดิบที่เน้นทางด้านคุณภาพ 
(พรศักดิ์ เด่นนิติรัตน์, 2550) ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการที่มีระบบและมีเหตุผลในการประเมิน
เพ่ือให้คะแนนมีความน่าเชื่อถือและมีการประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวางวิธีหนึ่ง ได้แก่ วิธีกระบวนการ
ตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process : AHP) วิธีกระบวนการตัดสินใจแบบ
วิเคราะห์ล าดับชั้น เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในการสร้างแบบจ าลอง  กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ AHP 
เป็นทฤษฎีการวัดซึ่งให้มาตรวัดประเภทอัตราส่วนจากการเปรียบเทียบคู่ (Pairwise Comparison) มาตร
วัดประเภทอัตราส่วนนี้ใช้แสดงล าดับความส าคัญของส่วนย่อยต่าง ๆ ในโครงสร้างล าดับชั้น (Hierarchical 
Structure) AHP เป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนโดยท าให้ง่ายต่อความเข้าใจ  เพราะเป็นการ
เลียนแบบวิธีคิดและการใช้เหตุผลของมนุษย์ในการแยกปัญหาออกเป็นล าดับชั้น (Vargas, 1990) วิธี AHP 
เหมาะที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ซึ่งต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลาย
ทางเลือก เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการผลิตและพัฒนาวัตถุดิบให้ได้ตรงกับความต้องการของ
ร้านอาหารและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอ่ืนๆ ได้ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบอาหารทะเล 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบอาหารทะเล 
กรณีศึกษาร้าน ABC มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 การคัดเลือกซัพพลายเออร์  
 ซัพพลายเออร์ คือ หน่วยงานที่ท าหน้าที่จัดหาสินค้าหรือบริการให้ภาคธุรกิจ การได้ซัพพลาย
เออร์ที่ดีและมีราคาที่น่าพอใจ เป็นสิ่งที่ส่งผลถึงต้นทุนในการด าเนินธุรกิจในเกิดประสิทธิภาพสูงสุด       
การคัดเลือกซัพพลายเออร์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (ธีรารัตน์ เกลี้ยงกล่อม, 2557) ดังนี้ 
 1. ควรมีการพบกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือติดตามการท างานและความก้าวหน้า 
 2. การประสานงานกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 3. การเชื่องโยงแผนขยายงานหรือธุรกิจร่วมกับซัพพลายเออร์เพ่ือผลกระทบที่มีผลต่อการส่งมอบ
สินค้าและบริการ 
 4. ร่วมกับซัพพลายเออร์ในการออกค าสั่งซื้อในเวลาทีเหมาะสม และมีการช าระเงินที่ตรงเวลา 
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 5. พยายามสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ เพื่อให้ซัพพลายเออร์เห็นถึงความส าคัญและท างานให้กับธุรกิจ
อย่างเต็มความสามารถ 

ธุรกิจอาหารทะเล 
 ธุรกิจอาหารทะเล หมายถึง ด าเนินการแปรรูปสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ ที่ได้มาจากการประมงทะเล
และที่มาจากการเพาะเลี้ยงชายฝั่งทะเล เช่น ปลา กุ้ง ปู หอย ปลาหมึก เป็นต้น ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ 
การตากแห้ง การต้มสุก การใช้ความร้อน การแช่แข็งอาหารปรุงส าเร็ จและบรรจุในบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
กระจายไปสู่ผู้บริโภคท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปออกเป็น 
3 ขนาด (วิสา  ปรังเจะ, 2556) ดังนี้ 
 1..ธุรกิจขนาดเล็ก หมายถึง ธุรกิจที่มีการจ้างคนงานน้อยกว่า 50 คนใช้เงินทุนด าเนินการไม่เกิน 
10 ล้านบาท ในการด าเนินงานของธุรกิจขนาดเล็กมีขบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ใช้แรงงานที่มีฝีมือไม่มากนัก 

2..ธุรกิจขนาดกลาง หมายถึง ธุรกิจที่มีการจ้างคนงานมากกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 200 คนใช้
เงินทุนด าเนินการมากกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท การด าเนินงานของธุรกิจขนาดกลาง 
ต้องมีการจัดการที่ดี แรงงานที่ใช้ ต้องมีทักษะ ความรู้ ความสามารถในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี
เพ่ือที่จะได้สินค้าท่ีมีคุณภาพระดับเดียวกัน  

3..ธุรกิจขนาดใหญ่ หมายถึง ธุรกิจที่มีการจ้างคนงานมากกว่า  200 คนขึ้นไปใช้เงินทุนในการ
ด าเนินการมากกว่า 200 ล้านบาท ธุรกิจขนาดใหญ่มีระบบการจัดการที่ดี ใช้คนที่มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถเฉพาะด้านหลายสาขา 
  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 ขั้นตอนนี้จะเป็นการก าหนดรายละเอียดของการส ารวจประชากรและพ้ืนที่เป้าหมาย รวมถึง
รายละเอียดของการด าเนินการที่ส าคัญ โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
  1. ขอบเขตของการศึกษา 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการ
จัดส่งวัตถุดิบอาหารทะเล ด้วยการทบทวนวรรณกรรมจากบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องก้บการ
คัดเลือกซัพพลายเออร์ 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารหรือผู้ที่มี
อ านาจในการตัดสินใจในการตัดสินใจในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบอาหารทะเลจ านวน
ทั้งสิ้น 4 ราย โดยการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 
2542) 
 ขอบเขตด้านตัวแปร ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยหลัก และปัจจัยรอง  
  2. การเก็บข้อมูล  
  การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการสร้างแบบจ าลองในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ โดยท าการศึกษาจาก
เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใน และท าการเก็บรวบรวมปัจจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้กับ
การจัดส่งวัตถุดิบอาหารทะเล โดยผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้ง  
ซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรง จ านวน 4 ท่าน โดยการสัมภาษณ์ตามหลักการของ
วิธีการเชิงล าดับชั้น และท าการสร้างแบบจ าลองโดยการน าข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อมาท า
การสร้างแบบสอบถาม เพ่ือท าการเปรียบเทียบค่าน้ าหนักของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ซึ่งในแต่ละชั้น
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ผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้องจะเป็นผู้ให้คะแนนความส าคัญหรือความชอบโดยการเปรียบเทียบ
ของ (เกณฑ์หรือทางเลือก) ทีละคู่ (Pairwise Comparison) โดยเริ่มจากชั้นบนลงสู่ชั้นล่าง โดยแบ่งระดับ
ความส าคัญหรือความชอบ (AHP Measurement Scale) ออกเป็น 9 ระดับ (Saaty, 1980)  
 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 โครงสร้างของกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process) 
 
 3. วิธีการสร้างแบบสอบถาม 
  3.1 ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลาย
เออร์ และท าการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย จากนั้นน าปัจจัยที่ได้มาแบ่งกลุ่มเพ่ือสร้างแบบสอบถาม
ปัจจัยหลักและปัจจัยรอง 
  3.2 หลังจากที่มีการเก็บรวบรวมปัจจัยดังกล่าวแล้ว  จะน าแบบสอบถามมาสร้าง
โครงสร้างปัจจัยที่มีผลในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ เพ่ือท าการค านวณหาน้ าหนักของปัจจัยแต่ละปัจจัย 
โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ 

3.3 น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ มาท าการวิเคราะห์เพ่ือท าการหาน้ าหนักของแต่ละปัจจัย 
 4. การวิเคราะห์การคัดเลือกซัพพลายเออร์ 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างในการหาค่าน้ าหนักของแต่ละปัจจัย และน าค่าน้ าหนักที่ได้มาหา
ค่าเฉลี่ย และน าค่าน้ าหนักที่ได้ใส่ลงในเมตตริกซ์แล้วท าการเปรียบเทียบทีละคู่ จะได้ล าดับความส าคัญ
ของปัจจัย โดยผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ ซึ่งถือว่าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ตรง จ านวน 4 ท่าน โดยการสัมภาษณ์ตามหลักการของวิธีการเชิงล าดับ
ชั้น  จะมีขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี้ 

4.1 น าแบบจ าลองที่ได้จากการสร้างเป็นแบบสอบถาม เพ่ือท าการเปรียบเทียบทีละคู่ใน
แต่ละปัจจัย (ปัจจัยหลักและปัจจัยรอง) 

4.2 น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น (ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบน้ าหนักความส าคัญ
ของปัจจัยหลักแต่ละคู่) โดยให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ ท าการให้
ข้อมลูและน าข้อมูลที่ได้มาท าการเปรียบเทียบทีละคู่ในแต่ละปัจจัย เพ่ือจะน ามาค านวณหาค่าน้ าหนักทีละ
คู่ ของแต่ละปัจจัยหลัก 
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4.3 น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น (ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบน้ าหนักความส าคัญ
ของปัจจัยรองแต่ละคู่) โดยให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ ท าการให้
ข้อมูลและน าข้อมูลที่ได้มาท าการเปรียบเทียบทีละคู่ในแต่ละปัจจัย เพ่ือจะน ามาค านวณหาค่าน้ าหนักทีละ
คู่ ของแต่ละปัจจัยรอง โดยเริ่มต้นจากล าดับชั้นบนสุดของแผนภูมิแล้วไล่ลงสู่ล าดับชั้นด้านล่างทีละชั้น
ตามล าดับ ซึ่งสามารถเขียนหลักเกณฑ์ในรูปแบบทางคณิตศาสตร์ได้ ดังนี้   
 ก าหนดให้ C1, C2, C3,…,Cn เป็นตัวแทนของเกณฑ์การตัดสินใจ 
   A1, A2, A3,…,An แทนปัจจัยต่าง ๆ ในล าดับชั้นที่เปรียบเทียบทีละคู่ปัจจัย  Cj 
กับ Aj 
 ดังนั้นการวิเคราะห์จะท าในรูปแบบของตารางเมตริกซ์ขนาด N x N ด้วยการนิยามเมตริกซ์  A = 
[ Aij]  (i = 1, 2, 3,…N) เกณฑ์การน าค่า Aij จากการเปรียบเทียบทีละคู่ปัจจัยไปใส่ในตารางเมตริกซ์ มีกฎ
อยู่ 2 คู่ ดังนี้ 

ถ้า Aij =   จะท าให้ Aij= 


1  = A  0 

ปัจจัยที่  Ci ถูกตัดสินให้มีความส าคัญเท่าเทียมกันกับปัจจัย Cj จะท าให้ค่าของ     Aij = Aji 
ดังนั้น  ตารางเมตริกซ์ A สามารถเขียนได้ ดังนี้ 
เกณฑ์การตัดสินใจ  C1      C2      C3….. Cn   ปัจจัย 
 
 
          

A        =             (1) 
 
 

 
 

 
4.4 เมื่อได้ค่าน้ าหนักของปัจจัยหลักและปัจจัยรองแล้ว จะท าการค านวณค่าน้ าหนักของ

ปัจจัยรอง โดยที่ค่าเฉลี่ยของปัจจัยรอง = น้ าหนักค่าเฉลี่ยปัจจัยหลัก x น้ าหนักค่าเฉลี่ยปัจจัยรองที่อยู่
ภายใต้ปัจจัยหลัก 

4.5 เมื่อท าการค านวณแล้วเสร็จจะได้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบอาหารทะเล กรณีศึกษา
ร้าน ABC มีรายละเอียดของผลการการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. การทบทวนวรรณกรรมจากบทความและงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือก
ซัพพลายเออร์ ดังตารางที่ 1  

 
 

1 A12 A13 ….. n1  A1 
1/A12  1 A23 ….. n2  A2 
1/A13 1/A23  1 ….. n3  A3 
 :  :  : …..  :  : 
1/A1n 1/A2n A3n …..  1 An 
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ตารางท่ี 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดเลือกซัพพลายเออร์ 
 

ปัจจัย ที่มา 
ด้านราคา                                                          Ho et al (2010) 
     - ราคาถูก Kilincci & Onal (2011), Chan et al (2008) 
     - สามารถเจรจาต่อรองได้ Aissaoui et al (2007). 
     - เครดติเงื่องไขการช าระเงิน Öztürk (2017) 
     - มีราคาปลีกและส่ง Lee et al (2013). 
     - มีโปรโมชั่น Godfrey & Manikas (2012) 
ด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพ Yu & Ting (2011) 
     - ความสด ความสะอาด Lin & Wu (2011), Ni-Di & Ming-Xian (2010) 
     - สินค้าได้รับตรามาตรฐาน Perçin (2006), Asamoah et al (2012) 
     - มีขนาดน้ าหนักตามต้องการ Agarwal & Vijayvargy (2011) 
     - สินค้ามีให้เลือกมากมาย Ayağ (2014), Jaberidoost et al (2015) 
ด้านสถานที่และช่องทางจัดจ าหน่าย                          Rezaei & Ortt (2013). 
     - มีที่จอดรถพอเพียง Gopalan et al (2015),  

Vieira & Mergulhão (2015) 
     - ระยะทาง Razi (2014), Palha & Almeida (2017) 
     - การเดินทางสะดวก Kumar et al (2011) 
     - เส้นทางปลอดภัยหาง่าย Nourbakhsh et al (2013),  
ดา้นบริการ Park et al (2008) 
     - การบริการสะดวกรวดเร็ว Min (2010). 
     - การให้ค าแนะน าแก่ลูกค้า Atkinson & Bayazit (2014) 
     - มีบริการส่งถึงท่ี Handfield et al (2002) 
     - พนักงานสุภาพเรียบร้อยบริการดี   Marufuzzaman (2009) 
     - ช่องทางการติดต่อสะดวกมีหลายช่องทาง Sharma & Modgil (2015) 
     - มีการบริการ Pre process ครบวงจร Wang & Durugbo (2013). 

 
  2. ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยหลักและปัจจัยรองด้วยวิธีการ AHP ดังตารางที่ 2 และ
ตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักของปัจจัยหลัก 
 

ปัจจัยหลัก น  าหนักเฉลี่ย 
ด้านราคา  0.446 
ด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพ 0.237 
ด้านสถานที่และช่องทางจัดจ าหน่าย 0.106 
ด้านบริการ 0.053 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์น้ าหนักของปัจจัยรอง 
 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ยปัจจัยหลัก ค่าเฉลี่ยปัจจัยรอง 
ด้านราคา                                                          0.446  
     - ราคาถูก  0.568 
     - สามารถเจรจาต่อรองได้  0.246 
     - เครดิตเงื่องไขการช าระเงิน  0.120 
     - มีราคาปลีกและส่ง  0.038 
     - มีโปรโมชั่น  0.027 
ด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพ  0.237  
     - ความสด ความสะอาด  0.351 
     - สินค้าได้รับตรามาตรฐาน   0.312 
     - มีขนาดน้ าหนักตามต้องการ   0.229 
     - สินค้ามีให้เลือกมากมาย 0.2310 0.039 
ด้านสถานที่และช่องทางจัดจ าหน่าย                          0.106  
     - มีที่จอดรถพอเพียง  0.397 
     - ระยะทาง  0.286 
     - การเดินทางสะดวก  0.270 
     - เส้นทางปลอดภัยหาง่าย  0.048 
ดา้นบริการ 0.053  
     - การบริการสะดวกรวดเร็ว  0.293 
     - การให้ค าแนะน าแก่ลูกค้า  0.196 
     - มีบริการส่งถึงท่ี  0.193 
     - พนักงานสุภาพเรียบร้อยบริการดี    0.139 
     - ช่องทางการติดต่อสะดวกมีหลายช่องทาง  0.118 
     - มีการบริการ Pre process ครบวงจร  0.053 

 

สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบอาหารทะเล            

กรณีศึกษาร้าน ABC เริ่มต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกซัพพลายเออร์ พบว่า
ปัจจัยหลักและปัจจัยรองที่มีผลการต่อการคัดเลือกซัพพลายเออร์ คือ ด้านราคา (ราคา สามารถเจรจา
ต่อรองได้ เครดิตเงื่องไขการช าระเงิน ราคาปลีกและส่ง และมีโปรโมชั่น) ด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพ 
(ความสด ความสะอาด สินค้าได้รับตรามาตรฐาน มีขนาดน้ าหนักตามต้องการ และมีสินค้าให้เลือก
มากมาย) ด้านสถานที่และช่องทางจัดจ าหน่าย (มีที่จอดรถพอเพียง ระยะทาง การเดินทางสะดวก และ
เส้นทางปลอดภัยหาง่าย) ด้านบริการ (การบริการสะดวกรวดเร็ว การให้ค าแนะน าแก่ลูกค้า มีบริการส่งถึงที่ 
พนักงานสุภาพเรียบร้อยบริการดี ช่องทางการติดต่อสะดวกมีหลายช่องทาง และมีการบริการ Preprocess 
ครบวงจร) ซึ่งรวมทั้งสิ้น 13 ปัจจัย ภายใต้ปัจจัยหลัก 4 ด้าน ส่วนผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัย
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หลักและปัจจัยรองด้วยวิธีการ AHP พบว่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยหลัก ได้น้ าหนักความส าคัญ
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ปัจจัยด้านราคา (0.446) ผลิตภัณฑ์และคุณภาพ (0.237) สถานที่และ
ช่องทางจัดจาหน่าย (0.106) และการบริการ (0.053) และค่าน้ าหนักความส าคัญของปัจจัยรอง ด้านราคา 
ให้ค่าน้ าหนัก ดังนี้ ราคาถูก (0.568) สามารถเจรจาต่อรองได้ (0.246) เครดิตเงื่องไขการช าระเงิน (0.120) 
มีราคาปลีกและส่ง (0.038) และมีโปรโมชั่น (0.027) ด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพ ให้ค่าน้ าหนัก ดังนี้ ความ
สด ความสะอาด (0.351) สินค้าได้รับตรามาตรฐาน (0.312) มีขนาดน้ าหนักตามต้องการ (0.229) และ
สินค้ามีให้เลือกมากมาย (0.039) ด้านสถานที่และช่องทางจัดจ าหน่าย ให้ค่าน้ าหนักดังนี้ มีที่จอดรถ
พอเพียง (0.397) ระยะทาง (0.286) การเดินทางสะดวก (0.270) และเส้นทางปลอดภัยหาง่าย (0.048) 
ด้านบริการ  ให้ค่าน้ าหนักดังนี้ การบริการสะดวกรวดเร็ว (0.293) การให้ค าแนะน าแก่ลูกค้า (0.196) มี
บริการส่งถึงที่ (0.193) พนักงานสุภาพเรียบร้อยบริการดี (0.139) ช่องทางการติดต่อสะดวกมีหลาย
ช่องทาง (0.118) และมีการบริการ Pre process ครบวงจร (0.062) จากผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักปัจจัย
ที่มีผลต่อการคัดเลือกซัพลายเออร์ในครั้งนี้ พบว่าปัจจัยหลักทางด้านราคามีค่าน้ าหนักสูงสุด (0.446) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kilincci & Onal (2011) ซ่ึงได้ท าการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตเครื่องซักผ้า ด้วย
วิธีการ Fuzzy AHP โดยค่าน้ าหนักของปัจจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์สูงสุดเช่นกัน แต่ส าหรับงานวิจัยใน
ต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการคัดเลือกซัพพลายเออร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (Agarwal & Vijayvargy 
,2011; Ni-Di & Ming-Xian ,2010) ต่างให้ค่าน้ าหนักไปที่ปัจจัยคุณภาพเป็นสูงสุด เหตุผลหนึ่งที่ท าให้ผล
การวิเคราะห์ค่าน้ าหนักของปัจจัยที่มีผลต่อคัดเลือกซัพเออร์ในการจัดส่งอาหารในครั้งนี้แตกต่างไป เนื่อง
มาในพื้นที่ของร้านอาหารกรณีศึกษาอยู่ในพื้นติดชายทะเล ซึ่งใกล้กับแหล่งวัตถุดิบส าคัญ คือ อาหารทะเล 
นั้นท าให้คุณภาพสินค้าของซัพพลายเออร์แต่ละรายมีความใกล้เคียงกัน จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้
ผู้ประกอบการร้านอาหารทะเลกรณีศึกษาให้ค่าน้ าหนักกับปัจจัยด้านราคาสูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจคัดเลือกซัพพลายเออร์ในการจัดส่งวัตถุดิบอาหารทะเล กรณีศึกษา
ร้าน ABC ในครั้งนี้เลือกใช้วิธีการ AHP ได้รับการออกแบบเพ่ือเปรียบเทียบเพ่ือให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
โดยการเปรียบเทียบเกณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้การเปรียบเทียบแบบรายคู่ (pairwise) ท าให้การตัดสินใจมี
เหตุผลมากกว่าในการตัดสินในใจ แต่ไม่สามารถจัดการความไม่แน่นอนในข้อมูลของปัจจัยที่มักท าให้เกิด
ความไม่แน่นอนสูง (Zhu et al, 1999) อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามทั่วไปโดยใช้ความรู้สึกถึง
ความส าคัญของแต่ละปัจจัยมักอธิบายในรูปแบบของค าอธิบายภาษา (Linguistic Term) สิ่งนี้สามารถ
น าไปสู่การตีความผิดพลาดและท าให้กระบวนการตัดสินใจไม่แน่นอนและคลุมเครือ ดังนั้นการศึกษา
เพ่ิมเติมด้วยการอาศัยทฤษฎีฟัซซี่เซต (Fuzzy Set) จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการเปลี่ยนค าอธิบายทางภาษา
ให้อยู่ในรูปเชิงปริมาณเพ่ือใช้แก้ปัญหาในการตัดสินใจที่มีแน่นอนและน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึนต่อไป 
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