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การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อผู้รับเหมาในการเลือกร้านเหล็กรูปพรรณ 

ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับชั้น 

PRIORITIZATION OF FACTORS AFFECTING CONTRACTORS TOWARDS SELECTING STEEL 

SHOPS IN CHIANG MAI PROVINCE BY USING THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS 

พชรวรรณ สงิห์รวยผล* 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองการการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อผู้รับเหมาในการเลือกร้านเหล็กรูปพรรณ  

ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับชั้น สร้างแบบจ าลองโดยใช้โปรแกรม  

Expert Choice เก็บข้อมูลดุลยพินิจของผู้ประเมินจ านวน 9 ราย ผ่านแบบสอบถามในโปรแกรม ตรวจสอบอัตราส่วน  

ความสอดคล้องของดุลยพินิจของผู้ประเมิน ค านวณค่าเฉลี่ยเราขาคณิตของดุลยพินิจ และสังเคราะห์ค่าน้ าหนัก

ความส าคัญของส่วนประกอบต่าง ๆ ในแบบจ าลองตามกระบวนการ AHP และวิเคราะห์ความไวของผลการศกึษา 

 ผลการศึกษาพบว่า เกณฑ์ด้านราคามีค่าน้ าหนักความส าคัญมากท่ีสุด (42.30%) โดยเกณฑ์ย่อยท่ีมีค่าน้ าหนัก

ความส าคัญมากที่สุด คือ ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (18.80%) และจากค่าน้ าหนักความส าคัญของร้านกรณีศึกษา (ยูคอน)

พบว่า อิทธิพลมากในเร่ืองการส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลปานกลางในส่วนของผลิตภัณฑ์ 

และราคาโดยกลุม่ลูกค้าของร้านคอื กลุ่มผู้รับเหมาขนาดเล็ก รวมถงึผู้รับเหมาขนาดกลาง 

ABSTRACT 

The study on “ Prioritization of Factors Affecting Contractors Towards Selecting Steel Shops in Chiang Mai 

Province by Using the Analytic Hierarchy Process”  was started with the design of hierarchical structure according to 

the concept of Decision Making by Analytic Hierarchy. Data were collected from the total of nine contractors in Mueang 

District, Chiang Mai province. Expert choice program was applied to create survey, collect data, verify the consistency 

check of assessors, figure geometric mean on judgments, as well as calculate and synthesize significance’s weighting 

on factors of AHP model. The sensitivity analysis was also applied in this study. 

 The findings presented that price was the most important factor that the assessors or consumers paid the 

highest level of concerns on (42.3%) ; followed by product factor (28%) and promotion factor (18.2%). Place factor 

was, however, rated at the lowest level of concern (11.5%). The top elements being weighted in the highest level of 

concern included terms of credit (18.80%), quality (10.50%), logistic cost (9.40%), product variety (7.60%), and price 

as determined in the product list (7.60%). As a result, the total weighting means were equal to 53.90%. According 
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to the study on the selection of shop, the results suggested that the highest mean that they weighed for was the P.N 

Shop (32.5%); followed by the studied shop: UCON (28.9%), CLR (21.6%), and PT (17.1%), respectively. 

 The study on score weightings on the case studied shop: UCON among different groups of assessors classified 

by business size revealed that UCON received the highest level of weighting among customers from the group of small 

contractor’s business; followed by those from the group of medium contractor’s business, and those from the group of 

large contractor’s business. The finding also indicated that those from the small and the medium contractor’s businesses 

had similar weighted means, which could imply that target customers of UCON were contractors from small and 

medium contractor’ s businesses.  Considering on the weighted scores towards marketing mix factors that assessors 

from different groups rated, the results suggested that those from the small contractor’ s business paid their concerns 

on product factor more than other groups; while those from the medium contractor’ s business paid their concerns on 

promotion and place factors more than other groups. 

 Consequently, the studied shop should prepare strategies for their business as follows. The first focus should 

be for price strategies:  setting lower product than other shops, offering discount, and encouraging customers to 

purchase large quantity of products to reduce cost.  The second focus should be for product strategies:  pushing the 

marketing to the right target:  customers in small and medium contractor’ s businesses by raising more awareness on 

steel products, especially those with similar quality and standard, e. g giving free copies of product booklets and steel 

catalogs or placing product information into the website, and creating brand awareness to a certain product. The third 

focus should be for promotion strategies:  offering special discount and special promotion campaigns to heighten the 

circulation e. g.  launching a suitable campaign for steel products, creating membership system to support the reward 

points collection as gained from each purchase; then, creating promotions to redeem the points. The last focus should 

be for place strategies with the emphasis on assessment to customers in small and medium contractor’ s businesses: 

keeping customers updated via main communication channels namely telephone, email, and LINE application, safely 

and accurately delivering products to customers, and ensuring the availability of in-stock products and convenience of 

product delivery in response to the needs of those groups of customers.  

บทน า 

แม้ว่าในช่วงท่ีผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง แต่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่  

มแีนวโนม้เตบิโตเพิ่มขึ้น จากการเร่งลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐซึ่งถอืเป็นปัจจัยผลักดันส าคัญให้เกิดการขยายตัวของ

ธุรกิจก่อสร้าง ขณะที่โครงการภาคเอกชนคาดวา่จะทยอยฟ้ืนตัวด้วยเช่นกัน และธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่มีความ

เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมตอ่เนื่องหลากหลาย เชน่ ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

บริษัท เออร์เบินฟอร์ม จ ากัด ด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภายในจังหวัดเชียงใหม่มากว่า 5 ปี จากการ  

ท่ีด าเนินกิจการรับเหมาก่อสร้างอยู่ มีปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยงในธุรกิจ ท้ังในเร่ืองบุคคลต่าง  ๆ ในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 4  (October – December 2018)   144 

 

และโครงการบางส่วนท่ีเกิดการจ่ายงวดงานล่าช้า ปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจมีผลตอ่

การรับงานก่อสร้างในปัจจุบัน ท าให้ต้องปรับลดจ านวนโครงการลงและเพิ่มจุดขายในด้านคุณภาพแทน จากสถานการณ์

และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นท าให้ธุรกิจสนใจศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจอื่น เพื่อลงทุนประกอบกับงานธุรกิจรับเหมา 

เพื่อลดความเสี่ยงและสร้างช่องทางในการท ารายได้ใหม่ท่ีเกื้อหนุนกับธุรกิจเดิม และผู้ศึกษาเล็งเห็นโอกาสในธุรกิจขาย

เหล็กรูปพรรณ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารทุกประเภทมีการใช้เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณเป็นองค์ประกอบ 

ทุกโครงการ ท าให้ผู้ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองปัจจัยใดท่ีมีความส าคัญและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่าง  ๆ  

ในการเลือกซื้อเหล็กรูปพรรณของผู้ รับเหมาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยน ากระบวนการวิเคราะห์แบบล าดับชั้น  

(Analytic Hierarchy Process: AHP) มาใช้ เพื่อวิ เคราะห์การตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อเหล็กรูปพรรณ  

และน าทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดหรือ 4Ps มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย 

ผลิตภัณฑ ์ราคา ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย การสง่เสริมการตลาด และเกณฑ์ในหัวขอ้ยอ่ยมาช่วยในการศกึษาปัจจัยตา่ง ๆ 

ท่ีผู้รับเหมาต้องการ เพื่อจะได้น าผลงานวิจัยไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ในการด าเนินกิจการร้านขายเหล็กรูปพรรณ

ในจังหวัดเชียงใหม ่เพื่อเตรียมพร้อมทางด้านการจัดการแนวความคิด และทิศทางการประกอบการ อีกท้ังเพื่อให้สามารถ

แข่งขันในธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และประสบความส าเร็จในอนาคต 

แนวคดิและทฤษฎี 

  ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดหรือ 4Ps เป็นเคร่ืองมือการตลาดท่ีน ามาผสมผสาน ปรับใช้ต่อสินค้า  

และการให้บริการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดของธุรกิจ” และ McCarthy (1981) ได้ให้ความหมายของ 4Ps  

ไวด้ังนี้ 

  1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงตัวสินค้าและบริการ จะต้องสามารถแจ้งผู้บริโภคถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น  

ตราสินค้า หีบห่อ ตัวสินค้า รูปร่างสินค้า สิ่งเหล่านี้จะสื่อความหมายและความเข้าใจให้ผู้รับข่าวสารโดยผู้ผลิตต้องพัฒนา

ผลิตภัณฑเ์พื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย 

  2. ราคา (Price) หมายถึงสิ่งท่ีก าหนดมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบของเงินตรา ซึ่งผู้บริโภคจะใช้ราคาเป็น 

ส่วนหนึ่ง การประเมินคุณภาพและคุณค่าของสินค้า การก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกับสินค้าเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะจูงใจให้เกิด

การซื้อ และในบางคร้ังการก าหนดราคาสูงอาจเป็นเคร่ืองจูงใจให้ผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งอยากซื้อเพราะต้องการได้รับ 

ความภูมิใจจากการซื้อหรือได้ใช้ผลิตภัณฑ์ราคาแพง ดังนั้นราคาจึงเป็นปัจจัยท่ีผู้บริโภคใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อ

เชน่กัน  

  3. สถานท่ี หรือ ช่องทางการจัดจ าหนา่ย (Place or Distribution) หมายถึง ช่องทางในการจัดจ าหน่าย หลังจากที่

ผู้บริโภคทราบถึงข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วจนเกิดความสนใจและอยากทดลองใช้ แต่ถ้าไม่สามารถหาซื้อได้อย่าง

สะดวกแล้ว ส่วนใหญ่จะเลิกลม้ความตัง้ใจแล้วเปลี่ยนไปซือ้ย่ีหอ้อ่ืนท่ีหาซือ้สะดวกกว่าแทน  

  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีท่ีจะบอกลูกค้าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอขาย  

และพยายามชักชวนให้ผู้บริโภคซื้อ และเพื่อเตอืนความทรงจ า และจูงใจให้ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ 
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   ทฤษฎีกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) คือ กระบวนการตัดสินใจ 

แบบวเิคราะห์ล าดับชัน้ เป็นหน่ึงในวธีิการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ นั่นคือการตัดสินใจเลือกทางเลือก หรือจัดล าดับ

ความส าคัญของทางเลือก เมื่อมีเกณฑ์ในการพิจารณาหลายเกณฑ์ โดยกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับชั้น  

เป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ วธีิ AHP ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญดังตอ่ไปน้ี 

  1. การแยกปัญหาและการสร้างล าดับชั้น วิธี AHP เร่ิมต้นด้วยการแยกปัญหาท่ีซับซ้อนให้อยู่ในรูปของล าดับชั้น

ของส่วนย่อยต่างๆ ระดับชั้นท่ีสูงท่ีสุด (ระดับท่ี 1) จะประกอบด้วยส่วนย่อยเดียว คือวัตถุประสงค์โดยรวม ส่วนย่อยซึ่ง  

มีผลต่อการตัดสินใจจะถูกเรียกว่าเกณฑ์ ส่วนย่อยในระดับรองลงไปจะถูกเรียกว่าเกณฑ์ย่อย ระดับล่างสุดของล าดับชั้น

ถูกเรียกว่า ทางเลือกของการตัดสินใจ (ส่วนย่อยในแต่ละแถวของล าดับชั้นถูกสมมติให้เป็นอิสระต่อกัน ซึ่งหมายความวา่

ระดับความส าคัญของเกณฑ์ท้ังหลายจะไมข่ึน้อยูก่ับสว่นย่อยท่ีอยู่ต่ ากว่าเกณฑน์ัน้ 

  2. การให้ดุลยพินิจเชงิเปรียบเทียบเพื่อค านวณล าดับความส าคัญ แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนยอ่ยดังนี้  

   2.1 การเปรียบเทียบคู่ เมื่อได้สร้างล าดับชั้นแล้ว ขั้นต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบคู่ เพื่อหาความส าคัญ

เชิงเปรียบเทียบของส่วนย่อยต่าง ๆ ในแต่ละระดับชั้น การเปรียบเทียบคู่นี้จะเป็นการเปรียบเทียบระดับความแรงของ

อิทธิพลของคู่ส่วนย่อย เมื่อเทียบกับส่วนประกอบในระดับท่ีเหนือกว่าซึ่งอยู่ถัดขึ้นไป สเกลท่ีใช้ในการเปรียบเทียบคือ  

สเกลมูลฐาน AHP 1-9 หลังจากท่ีส่วนย่อยท้ังหมดได้ถูกเปรียบเทียบคู่แล้ว ต่อไปจะเป็นการสร้างเมทริกซ์ดุลยพินิจ 

การเปรียบเทียบคู่  

   2.2 การค านวณค่าน้ าหนัก หลังจากได้สร้างเมทริกซ์การเปรียบเทียบคู่แล้วล าดับต่อไป จะเป็นการใช้

กระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อค านวณเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ และค่าลักษณะเฉพาะท่ีมากท่ีสุดของแต่ละเมทริกซ์  

ซึ่งจะให้ล าดับความส าคัญหรือค่าน้ าหนัก ส่วนค่าลักษณะเฉพาะสามารถน ามาใช้เป็นมาตรวัดตัวหนึ่งในการตรวจสอบ

ความสอดคล้องของดุลยพินิจ 

   2.3 การตรวจสอบความสอดคล้องของดุลยพินิจ วิธี AHP สามารถวัดระดับความสอดคล้องของ 

ดุลยพินิจแต่ละชุดได้ โดยค านวณอัตราส่วนความสอดคล้องในแต่ละเมทริกซ์ อัตราส่วนความสอดคล้องหากมีค่าเท่ากับ

ศูนย์จะหมายความว่าชุดของดุลยพินิจนั้นมีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ หากอัตราส่วนความสอดคล้องมีค่าเท่ากับ

หนึ่ง (หรือ100%) หมายความวา่ ความไมส่อดคล้องจะเทียบเท่ากับดุลยพินิจท่ีได้จากการสุม่ ถ้าอัตราส่วนความสอดคล้อง

มคี่ามาก (โดยท่ัวไปค่าวกิฤตจะอยู่ท่ี 10%) แสดงว่าดุลยพนิจินั้นไมน่า่เช่ือถือ 

  3. การสังเคราะห์เพื่อให้ได้ล าดับความส าคัญโดยรวม วิธีการสังเคราะห์ในแบบจ าลอง AHP คล้ายกับวิธีท่ีใช้

ค านวณค่าความคาดหวัง โดยวิธีผังรูปต้นไม้การตัดสินใจ โครงสร้างล าดับความส าคัญในแต่ละระดับชั้นจะได้มาจากการ

ค านวณล าดับความส าคัญแบบครอบคลุม ระดับความส าคัญท่ีได้จากชุดของดุลยพินิจแต่ละชุดจะถูกเรียกว่าล าดับ

ความส าคัญแบบเฉพาะท่ี ซึ่งเป็นล าดับความส าคัญท่ีอ้างอิงกับส่วนประกอบท่ีอยู่เหนือกว่า ส่วนล าดับความส าคัญเมื่อ

เทียบกับวัตถุประสงค์รวมจะเรียกว่าล าดับความส าคัญแบบครอบคลุม ซึ่งได้จากการคูณล าดับความส าคัญเฉพาะท่ี  

เข้ากับล าดับความส าคัญแบบครอบคลุมของส่วนประกอบท่ีอยูเ่หนอืขึ้นไป 

  4. การวิเคราะห์ความไว เมื่อได้ผลการสังเคราะห์แล้ว ผู้ตัดสินใจสามารถท าความวิเคราะห์ความไวต่อไปได้  

การวเิคราะห์ความไวเป็นการทดสอบเสถียรภาพของผลลัพธ์ โดยการเปลี่ยนแปลงล าดับความส าคัญของเกณฑ์ต่างๆ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                           ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 

 

Vol. 4 No. 4  (October – December 2018)   146 

 

วิธีการด าเนินการวจิัย 

 กระบวนการวิเคราะห์แบบล าดับชั้น เร่ิมจากการออกแบบล าดับขั้นโดยการสร้างโครงสร้างของสิ่งท่ีต้องการ

ศกึษาลงมาเป็นช้ัน ๆ ตามกระบวนการตัดสนิใจแบบวิเคราะห์ล าดับช้ัน 4 ระดับชัน้ ดังนี้  

 ระดับขัน้ท่ีหน่ึง วัตถุประสงค์ของแบบจ าลอง ซึ่งในท่ีน้ี ผู้ศึกษาต้องการทราบว่าร้านคา้ใดท่ีดท่ีีสุด ในมุมมองของ

ผู้รับเหมาในจังหวัดเชยีงใหม่ ท่ีจะเลือกซือ้เหล็กรูปพรรณ  

 ระดับขั้นท่ีสอง เกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินใจ โดยในท่ีนี้ผู้ศึกษาได้น าองค์ประกอบของส่วนประสมทางการตลาด 

หรือ 4Ps มาประกอบการใช้พิจารณา ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานท่ีหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย และ  

การสง่เสริมการตลาด  

 ระดับท่ีสาม เป็นเกณฑ์ย่อย โดยเกณฑ์ย่อยท่ีใช้พิจารณาผู้ศึกษาได้ท าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้ อง  

ศกึษาปัจจัยท่ีใชใ้นการเลอืกร้านคา้ รวม 16 เกณฑ์ ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกณฑเ์ปรียบเทียบในแตล่ะวรรณกรรมเพื่อสรุปเกณฑ์

และน ามาคัดเลือกอีกคร้ังโดยกลุ่มผู้ รับเหมาจังหวัดเชียงใหม่ ( Focus Group) เพื่อคัดเลือกเกณฑ์ ท่ี เหมาะสม  

และระบุความหมายต่างๆ ของเกณฑ์เพื่อให้ผู้ท าแบบสอบถามเข้าใจความหมายตรงกัน เพื่อวัดความสัมพันธ์ 

ในการท าแบบสอบถามได้อยา่งถูกตอ้ง  

 ระดับท่ีสี่ คือทางเลือกในการตัดสินใจ โดยผู้ศึกษาได้คัดเลือกร้านค้าท่ีเป็นคู่แข่งทางธุรกิจโดยดูจากทุน  

จดทะเบียนท่ีใกล้เคียงกันจ านวน 3 ร้าน และร้านยูคอน ซึ่งเป็นร้านท่ีต้องการทดสอบว่ามีความสามารถในการแข่งขัน

หรือไม่ และเพื่อจะน าผลการศึกษามาปรับเพื่อใชเ้ป็นข้อมูลในการสร้างกลยุทธตอ่ไปในอนาคต โดยสอบถามผู้รับเหมาใน

จังหวัดเชียงใหม่โดยวิธี Rating โดยเลือก 3 ร้านแรกท่ีมีคะแนนมากท่ีสุดมาก าหนดเป็นทางเลือกในรูปแบบจ าลอง AHP 

ตามภาพท่ี 1  

 

ภาพที่ 1 รูปแสดงแบบจ าลอง AHP ท่ีเสนอเพื่อศึกษาการเลอืกร้านซือ้เหล็กรูปพรรณของผู้รับเหมาในจังหวัดเชยีงใหม่  
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จากนั้นน ามาสร้างแบบจ าลองบนโปรแกรม Expert Choice ตามรูปแบบจ าลอง AHP ท่ีเสนอ เพื่อศึกษาการเลอืก

ร้านซือ้เหล็กรูปพรรณของผู้รับเหมา ผู้ศึกษาได้น าไปสอบถามการเปรียบเทียบคู่และให้ผู้ประเมินกรอกแบบในคอมพวิเตอร์

ได้ โดยตรงเพื่อระบุความส าคัญเป็นสเกล 1 -9 ท่ีแบบจ าลองสร้างขึ้น  ว่า เกณฑ์ใดมีความส าคัญมากกว่า  

และให้โปรแกรมค านวณค่าน้ าหนักและอัตราส่วนความสอดคล้องของดุลยพินิจเพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง  

หากค่าความสอดคล้องของดุลยพินิจไมไ่ด้คา่ที่ก าหนด จะต้องปรับเปลี่ยนค่าใหม่จนกวา่ค่าความสอดคล้องจะผ่านเกณฑ์  

โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ประเมิน ซึ่งเป็นผู้รับเหมาในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่ีมีประสบการณ์การ

ท างาน 2 ปีขึ้นไป ท้ังท่ีจดทะเบียนบริษัทและไม่จดทะเบียนจ านวน 9 ราย โดยแบ่งเป็นผู้รับเหมาขนาดเล็กจ านวน 3 ราย 

ขนาดกลางจ านวน 3 ราย และขนาดใหญ่จ านวน 3 ราย  

จากนั้นน าข้อมูลท่ีได้มาสังเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรม โดยใช้วิธีค่าเฉลี่ยเรขาคณิต ข้อมูลและจะถูกวิเคราะห์ 

ค่าความสอดคลอ้ง (ค่า C.R. ) สังเคราะห์ขอ้มูลในการตอบค าถาม โดยคูณล าดับความส าคัญของเกณฑ์ย่อยเข้ากับเกณฑ์

หลักท่ีอยู่เหนือขึ้นไป เพื่อให้ได้ค่าความส าคัญแบบครอบคลุมท้ังโครงสร้าง และวิเคราะห์ความไวเป็นการตรวจสอบ

เสถียรภาพของล าดับความส าคัญ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงล าดับความส าคัญของเกณฑ์ต่างๆ ในแบบจ าลอง แล้วน ามา

สรุปผลการศึกษา พร้อมอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ  

ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 ผลการสังเคราะห์เกณฑ์หลักแสดงให้เห็นวา่ราคา เป็นเกณฑ์ท่ีส าคัญท่ีสุด ผู้ประเมินหรือผู้บริโภคสนใจเป็นอันดับ

ท่ีมากท่ีสุดคือราคา (42.3 %) เกณฑ์ท่ีส าคัญรองลงมาคือผลิตภัณฑ์ (28%) ตามด้วยการส่งเสริมการตลาด (18.2%)  

และเกณฑ์ท่ีส าคัญน้อยท่ีสุดคือช่องทางการจัดจ าหน่าย (11.5%) ค่าน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ย่อยท่ีมีระดับ

ความส าคัญมากท่ีสุด 5 แรกคือระยะเวลาการให้สินเชื่อ (18.80%)  คุณภาพ (10.50%) ราคาค่าขนส่ง (9.40%)  

ความหลากหลาย (7.60%) และราคาท่ีก าหนดไวใ้นรายการ (7.60%) ซึ่งมีค่าน้ าหนักความส าคัญรวมกันเท่ากับ 53.90% 

และการเลอืกร้านค้า ค่าความส าคัญมากที่สุดคอืร้าน ภน.(32.5 %) ค่าความส าคัญอันดับสองคือร้านกรณีศกึษา (ยูคอน) 

(28.9 %) รา้นชลร. (21.6 %) และท้ายท่ีสุดคือ รา้นพท. (17.1 %) ตามภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2 ผลการสังเคราะห์โดยโปรแกรม Expert choice เมื่อปรับมาอยู่ในรูปแบบของ Hierarchy 

 ผลการวิเคราะห์ความไวพบว่า ร้านกรณีศึกษา(ยูคอน) มีอิทธิพลมากในเร่ืองการส่งเสริมการตลาด และช่องทาง

การจัดจ าหนา่ย มีอิทธิพลปานกลางในสว่นของผลิตภัณฑ ์และ ราคา ส่วนร้าน ภน.มอีทิธิพลมากในดา้นราคาและชอ่งทาง

การจัดจ าหน่าย มีอิทธิพลรองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ละการส่งเสริมการตลาด ร้าน พท.มีอิทธิพลน้อยมากเกือบทุก ๆ  

ด้านโดยไม่ต้องค านึงวา่จะส่งผลถึงเกณฑ์หลักในด้านใด ร้าน ชลร.มผีลอทิธิพลน้อยมาก โดยมีความส าคัญด้านผลิตภัณฑ์

มากกวา่รา้นอื่น 

 จากผมการศึกษาพบว่า ค่าหนักความส าคัญของเกณฑ์หลักส่วนประสมทางการตลาด โดยเรียงล าดับตาม  

ค่าหนักความส าคัญ คือ 1. ราคา 2. ผลิตภัณฑ ์3. การสง่เสริมการตลาด และ 4. ชอ่งทางการจัดจ าหนา่ย และเกณฑ์ย่อย 

ท่ีมีค่าน้ าหนักความส าคัญสูงสุด 5 ล าดับแรก คือ 1.  ระยะเวลาการให้สินเชื่อ 2.  คุณภาพ 3. ราคาค่าขนส่ง  

4. ความหลากหลาย 5. ราคาท่ีก าหนดไว้ในรายการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สิริรัฐ ขุนพิทักษ์ (2550)  

ได้ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณของผู้ประกอบการเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ท่ีพบว่าผู้ประกอบการให้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดต่อการซื้อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณคือ 1. ด้านราคา 

2. ด้านผลิตภัณฑ์ 3. ด้านการจัดจ าหน่าย และ 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด และสอดคล้องกับ เจริญ เทียนประเสริฐกิจ 

(2554) ซึ่งได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครในการซื้อเหล็กรูปพรรณเพื่อ 
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การซ่อมบ ารุง พบว่า ในภาพรวมมีระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อการซื้อเหล็กเหล็กรูปพรรณท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ 1. ปัจจัยดา้นราคา 2. ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์3. ปัจจัยดา้นการจัดจ าหนา่ย และ 4. ปัจจัย

ด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยย่อยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดห้าล าดับแรกคือ 1. ราคาสินค้าถูกกว่าผู้ขายรายอื่น 2. สินค้ามี

ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 3. การตดิตอ่สอบถามและสั่งซือ้ทางโทรศัพท์ได้สะดวก 4. ผลิตภัณฑม์คีุณภาพ 5. ผลิตภัณฑ์

ได้ รับรองมาตรฐาน มอก. ผลิตภัณฑ์ ท่ีหลากหลาย มีการให้บริการท่ีดีและรวดเ ร็ว แต่ ไม่สอดคล้องกับ  

ณรัณณัฏฐ์ ภวัฐปัญจพล (2554) ซึ่งได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเหล็กเพื่อการก่อสร้างในอ าเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยพบว่าความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดต่อการซื้อเหล็กเหล็กรูปพรรณท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับคือ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา 3. ด้านส่งเสริมการตลาด และ 4. ด้านการจัดจ าหน่าย 

และปัจจัยย่อยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดห้าล าดับแรกคือ 1. คุณภาพของเหล็ก 2. มาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีรองรับเหล็ก 3. ความ

หลากหลายของรูปทรงเหล็ก 4. ราคาท่ีเหมาะสมกับคุณภาพเล็ก และ 5. พนักงานขายมีความรู้เกี่ยวกับเหล็ก 

 การศึกษานี้ผู้ศึกษาได้ใช้ร้านยูคอนเป็นกรณีศึกษา โดยเปรียบเทียบปัจจัยมีผลต่อผู้รับเหมาในการเลือกร้านซื้อ

เหล็กรูปพรรณอื่น ๆ ในจังหวัดเชยีงใหม่ โดยการใช้กระบวนการตัดสนิใจแบบวเิคราะห์ล าดับช้ัน เพื่อน ามาพัฒนาศักยภาพ

ส่วนประสมทางการตลาดในการแข่งขันในอนาคต จากการศึกษาคร้ังนี้พบว่า ค่าน้ าหนักความส าคัญของร้านค้าท่ีเป็น

ทางเลือกท่ีมีความส าคัญสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ ร้าน ภน. ล าดับท่ีสองคือ ร้านกรณีศึกษายูคอน ตามด้วยร้าน ชลร. 

และร้าน พท. เมื่อน าร้าน ภน. มาเปรียบเทียบกับร้านกรณีศึกษา (ยูคอน) พบว่าร้าน ภน. มีความส าคัญในด้านผลิตภัณฑ์ 

ราคาและสถานท่ีมากกว่า ส่วนร้านกรณีศึกษามีความส าคัญในด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่า และจากเกณฑ์  

ด้านราคาซึ่งมีผลต่อผู้รับเหมาในการเลือกร้านซื้อเหล็กรูปพรรณในจังหวัดเชียงใหม่มากท่ีสุด และจากค่าน้ าหนัก

ความส าคัญของเกณฑ์ย่อยท่ีได้จากดุลยพินิจของกลุ่มผู้ประเมินท่ีมีค่าน้ าหนักความส าคัญสูงสุด คือ ระยะเวลาการให้

สินเชื่อ ดังนั้นร้านกรณีศึกษาจึงควรปรับปรุงในด้านราคา โดยเฉพาะในเร่ืองระยะเวลาการให้สินเชื่อ เพื่อสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันได้ แตค่วรพจิารณาศักยภาพของร้านในดา้นอื่นๆ ด้วยว่าสามารถรองรับการก าหนดระยะเวลา

การให้สินเชื่อแก่ผู้รับเหมาได้หรือไม ่เช่น สภาพคล่องของธุรกิจ หลักการประเมนิการให้สินเชื่อแก่ผู้รับเหมา วงเงินการให้

สินเชื่อ และการตดิตามทวงถาม เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแขง่ขันในอนาคตต่อไป 

 และจากค่าน้ าหนักความส าคัญของในการศึกษาของกลุ่มผู้ประเมินแต่ละขนาดของร้านกรณีศึกษา (ยูคอน) 

พบว่า ค่าเฉลี่ยแสดงเรขาคณิตให้เห็นว่า ผู้รับเหมาขนาดเล็กให้ความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือผู้รับเหมาขนาดกลาง 

และผู้รับเหมาขนาดใหญ่ โดยผู้รับเหมาขนาดเล็กและผู้รับเหมาขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยท่ีใกล้กัน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้า

ของร้านกรณีศึกษา (ยูคอน) คือกลุ่มผู้รับเหมาขนาดเล็ก รวมถึงผู้รับเหมาขนาดกลาง และเมื่อพิจารณาจากค่าน้ าหนักค่า

น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์ส่วนประสมทางการตลาดของกลุ่มผู้ประเมินแต่ละขนาด พบว่าผู้รับเหมาขนาดเล็กให้

ความส าคัญในเกณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าผู้รับเหมากลุ่มอื่น และในส่วนผู้รับเหมาขนาดกลางให้ความส าคัญในเกณฑ์

ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านช่องทางจัดจ าหน่ายมากกว่าผู้รับเหมากลุ่มอื่น ดังนั้นร้านกรณีศึกษาควรใช้กลยุทธ์  

ด้านการส่งเสริมการตลาด ช่วยให้กลุ่มผู้รับเหมาขนาดเล็กและขนาดกลางรับรู้ถึงด้านผลิตภัณฑ์มากขึน้ ในการให้ความรู้

ในตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากตัวสินค้าเหล็กรูปพรรณส่วนใหญ่จะมีคุณภาพตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ท่ีเหมือนกัน  

รวมถึงการรับเปลี่ยนคืนสินค้าในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการผลิต และอาจเพิ่มการส่งเสริมการขายในการให้
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ส่วนลดเมื่อซื้อเป็นเงินสดและมีการซื้อในปริมาณท่ีก าหนด หรือใช้การขนส่งเป็นส่วนลดแทน เนื่องจากโดยท่ัวไปการซื้อ

ราคาเงินสดจะถูกกว่าราคากับการซือ้ราคาเงินเชื่อ เพื่อสร้างการแขง่ขันในด้านราคากับร้านคา้อื่นๆ ได้ 
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