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การประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับชั้น AHP  

ในการเลือกใช้กระเบื้องหลังคาคอนกรีตของโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ 

The Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) in Concrete Roof Tile Selection for 

Housing Projects in Chiang Mai Province 

พลนุวัตร์ กันธะรินทร์* วรัทยา  แจง้กระจ่าง** 

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อ

กระเบื้องหลังคาคอนกรีตของโครงการบ้านจัดสรร ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยแบ่งโครงการบ้านจัดสรรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ โครงการบ้านจัดสรรขนาดกลาง และโครงการบ้านจัดสรรขนาดเล็ก ตามพื้นท่ีขนาดพื้นท่ี

โครงการ และกลุ่มบริษัทผู้ผลิต 3 กลุ่ม คือ บริษัทผู้ผลิตราย A มีทุนจดทะเบียนปัจจุบันมากกว่า 1,000 ล้านบาท  

มีระยะเวลาด าเนินกิจการน้อยกว่า 28 ปี บริษัทผู้ผลิต B มีทุนจดทะเบียนปัจจุบันระหว่าง 500 – 1,000 ล้านบาท  

มีระยะเวลาด าเนินกิจการมากกว่า 30 ปี บริษัทผู้ผลิต C มีทุนจดทะเบียนปัจจุบันน้อยกว่า 500 ล้านบาท มีระยะเวลา

ด าเนินกิจการระหว่าง 28 – 30 ปี ใช้เกณฑ์หลัก 5 เกณฑ์ คือ คุณภาพ ราคา ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้า  

การให้บริการหลังการขาย และบุคลากร และในเกณฑ์หลักแต่ละเกณฑ์มีเกณฑ์ยอ่ย 3 – 4 เกณฑ์ รวมท้ังหมด 18 เกณฑ์ 

ได้แก่ มาตรฐานสินค้า อายุการใช้งานของสินค้า ความหลากหลายของสินค้า การยอมรับในตรายี่ห้อสินค้า ราคามีความ

เหมาะสมกับคุณภาพสินค้า การให้ส่วนลดการค้า การให้เครดิตในการช าระเงิน ระยะเวลาในการส่งมอบ การจัดส่งสินค้า

ตรงเวลา คุณภาพในการจัดส่งสินค้า ความรับผิดชอบต่อสินค้าในการจั ดส่ง ระยะเวลาการรับประกันสินค้า  

การเคลมสินค้า ทีมบริการหลังการขาย บุคลิกภาพ การเสนอข้อมูลสินค้า ความช านาญความรู้ความสามารถในการขาย 

และเข้าใจความตอ้งการของลูกค้า 

 ผลการศึกษาพบว่า โครงการบ้านจัดสรร ในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความส าคัญเกณฑ์หลักด้านคุณภาพมากท่ีสุด 

ร้อยละ 35.70 รองลงมาคือด้านการให้บริการหลังการขาย ร้อยละ 22.40 และด้านราคา ร้อยละ 17.80 ตามล าดับ  

โดยโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่เลือกอันดับการเลือกใช้สินค้าจากบริษัทผู้ผลิต ราย A B และC ตามล าดับ 

ท่ีร้อยละ 59.60 24.60 และ 15.70 เมื่อจ าแนกตามขนาดโครงการบ้านจัดสรรพบว่า โครงการบ้านจัดสรรขนาดเล็กให้

ความส าคัญเกณ์หลักด้านคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านราคา และด้านความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ โครงการ  

บ้านจัดสรรขนาดกลางให้ความส าคัญเกณฑ์หลักด้านคุณภาพมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านราคา และด้านการให้บริการ

หลังการขาย และสุดท้ายโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ให้ความส าคัญหลักเกณฑ์ด้านการให้บริการหลังการขายมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือด้านคุณภาพ และด้านราคา 

                                                           
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ABSTRACT 

 This study aimed to perform the comparative study on the application of Analytic Hierarchy Process (AHP) in 

Concrete Roof Tile Selection for Housing Projects in Chiang Mai Province. In this study, the housing projects were 

divided into – groups according to its scale: small scale project, medium scale project and large scale project. The 

Manufacturer were also divided into 3 groups 1st company has a current registered capital of more than 1,000 million 

Bath with a term of less than 28 years. 2nd company has a current registered capital of between 500 – 1,000 million 

Bath with a term more than 30 years. 3rd company has a current registered capital of less than 500 million Bath with 

a term of between 28 – 30 years. The study was also upon 5 main aspects, including quality, price, reliability in 

product delivery, after sales service and personnel each of which contained with 3 – 4 elements. Thus, in total there 

were 18 aspects to discussed: product standard, lifetime, variety of good, brand acceptance, price is reasonable with 

product, trade discount, credit to payment, delivery time, timely delivery, quality in delivery, shipping responsibility, 

warranty period, claims, after sales service, personality, product information, expertise, knowledge, ability to sell and 

understand the needs of customers. 

 The study indicated that housing projects in Chiang Mai province, the highest quality was found in the quality 

criteria of 35.70%, followed by the after-sale service at 22.40% and the price at 17.80%. Housing projects in Chiang 

Mai selected the product selection from A, B and C respectively, at 59.60, 24.60 and 15.70 percent respectively. 

 The results of this analysis showed that the total weight of the total factor. The results of the questionnaire 

were determined by the respondents, A is the best company. And the main criteria that affect the choice of the 

respondents is that the quality factor is of highest importance 32.84% followed by after-sales service accounted for 

24.32%, the price was accounted for 19.19%, delivery reliability accounted for 12.90%, and personnel for 10.75% 

respectively. When dividing the project into 3 groups, the result of selecting the company by AHP method is that 

company A is the best company. But in small and large projects, choosing company B is second. While medium project 

choose C as the second. The main criteria that affect the choice of the 3 projects are small and medium projects choose 

the most important quality factor, and large project choose the most important after-sales service factor. When 

classified by housing scale, it was found that small scale housing projects are of prime importance in terms of quality. 

The second is the price. And the reliability of delivery. Medium scale housing projects focus on the most important 

quality criteria. The second is the price. And after-sales service. Finally, large scale housing projects provide the most 

important after-sales service guidelines. Secondly, quality and price. 
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บทน า  

สถานการณ์ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน มีอัตราการเติบโตค่อนข้างช้า โดยในปี  

พ.ศ. 2559 มีการเปิดตัวโครงการใหม่ลดลงถึงร้อยละ 9.23 หรือคิดเป็นมูลค่าลดลงถึงร้อยละ 23.14 ทางภาครัฐจึงได้มี

การออกมาตรการการลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิและการจดจ านองลง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจ

อสังหารมิทรัพย์ ท าให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีจ านวนการโอนกรรมสทิธ์ิถึง 174,000 – 175,000

ยูนิต หรือคิดเป็นมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิรวม 444,113 ล้านบาท (วิชัย วิรัตกพันธ์, 2560) อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยท่ี

เป็นอุปสรรคต่อการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ดอกเบ้ียท่ีอยู่อาศัยท่ีปรับตัวสูงขึ้นและธนาคารมีความเข้มงวดในการ

อนุมัติสินเชื่อเพื่อท่ีอยู่อาศัย ส่งผลท าให้การอนุมัติการกู้เงินเพื่อท่ีอยู่อาศัยท าได้ยากขึ้นด้วย ท าให้เกิดผลกระทบตอ่ธุรกิจ

ภาคอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการจึงชะลอการก่อสร้างหรือมีการก่อสร้างน้อยลง เนื่องมาจากอ านาจการซื้อของ

ผู้บริโภคลดลง นอกจากนั้นธุรกิจวัสดุก่อสร้างก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน กลุ่มผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง  จึงจ าเป็นต้องปรับ 

กลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดเป็นการรักษายอดขายและส่วนแบ่งตลาด ท าให้การแข่งขันในกลุ่มผู้ผลิตมคีวาม

รุนแรงมากยิ่งขึน้  

ส าหรับกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเป็นหนึ่งในวัสดุก่อสร้างท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากจ านวนบ้านจัดสรรท่ี

ลดลง โดยอัตราการเติบโตของตลาดกระเบื้องหลังคาคอนกรีตในประเทศทุกกลุ่ม ประกอบด้วย บ้านสร้างเอง  

(Owner Built) บ้านจัดสรร (Housing Project) และโครงการสาธารณะ (Public Building) โดยมีความผันผวนมาตลอดตัง้แตปี่ 

2550 ส่งผลให้กลุม่ผู้ผลิตกระเบือ้งหลังคาคอนกรตีซึ่งในปัจจุบันม ี6 ราย คือ 1) บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑก์่อสร้าง 

จ ากัด 2) บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ ากัด 3) บริษัท มหพันธ์ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 4) บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด 5) 

บริษัท กระเบื้องโอฬาร จ ากัด 6) บริษัท ศรีกรุงธนบุรี จ ากัด จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อครอบครองส่วน

แบ่งทางการตลาดและรักษายอดขายของบริษัทในสถานการณก์ารแขง่ขันท่ีรุนแรง 

อัตราการเติบโตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตในส่วนของกลุ่มบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่มีความผันผวนสูง  

ซึ่งเป็นสว่นงานท่ีผู้ศึกษารับผิดชอบโดยตรงในการดูแลในกลุ่ม Developer ถือได้ว่าจังหวัดเชยีงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดของ

ตลาดใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ การแขง่ขันของผู้ผลิตแตล่ะรายยอ่มท่ีจะต้องการสว่นแบ่งตลาดในพืน้ท่ีน้ีสูงตามไปดว้ย  

จากสภาวะการแข่งขันในตลาดกระเบื้องหลังคาคอนกรีตท่ีรุนแรงนี้ ทางผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกณฑ์

การตัดสินใจเลือกซื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีตของโครงการบ้านจัดสรรโดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบการวิเคราะห์

ล าดับชั้น AHP ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยในการประเมินปัจจัยและหาค่าน้ าหนักของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจได้

อย่างมีเหตุผลสอดคล้องกัน นอกจากนั้นค่าน้ าหนักท่ีได้สามารถน าไปใช้ในการพิจารณาความส าคัญของปัจจัยต่าง  ๆ  

และการตัดสินใจเลือกบริษัทผู้ผลิตกระเบื้องหลังคาคอนกรีตของโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้ นยัง

สามารถน าผลการศึกษาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางกลยุทธ์ทางการตลาด การพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่ม

ส่วนแบ่งตลาดกระเบือ้งหลังคาคอนกรตีต่อไป 
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา  

 ในการศึกษาคร้ังนี้  ผู้ศึกษาใช้แนวคิดกระบวนการวิเคราะห์ล าดับชั้น Analytic Hierarchy Process (AHP)  

เป็นกระบวนการท่ีใช้ในการ วัดค่าระดับ ของการตัดสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลการตัดสินใจท่ี

ถูกต้องตรงกับเป้าหมายของการตัดสินใจได้มากท่ีสุด กระบวนการนี้ได้รับการคิดค้นเมื่อปลายทศวรรษท่ี 1970  

โดยศาสตราจารย์ Thomas Saaty แหง่มหาวทิยาลัยเพนซิลวาเนยี 

วิธีการศึกษา 

 1. ขอบเขตการศกึษา  

 การศึกษาคร้ังนี้เป็นการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีตของโครงการบ้านจัดสรรใน

จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับชั้น AHP โดยประชากรตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ คือ  

ผู้มีอ านาจในการตัดสนิใจเลอืกซือ้กระเบ้ืองหลังคาให้แกโ่ครงการบ้านจัดสรร 

 2. ข้ันตอนการศึกษา 

 ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาดังนี้ 1) การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น โดยการศึกษาจากข้อมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

2) การก าหนดหลักเกณฑ์และสร้างแบบจ าลองท่ีเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ 3) พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์ต่างๆ 

ในแบบจ าลองการตัดสินใจ 4) สร้างแบบสอบถาม 5) การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 6) วิเคราะห์ผลและ 

สรุปผลการศึกษา และ 7) จัดท ารูปเล่มและน าเสนอรายงาน 

 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรตัวอย่างในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจตัดสินใจเลือกซื้อกระเบื้องหลังคาให้แก่

โครงการ ได้แก่ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง วิศวกร และฝ่ายจัดซื้อ ของโครงการบ้านจัดสรร จ านวน  

15 โครงการ 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยการตอบแบบสอบถามจากผู้ท่ีมี

อ านาจในการตัดสินใจเลือกซื้อกระเ บื้องหลั งคาคอนกรีตของโครงการบ้านจัดสรร ในจั งหวัดเชียง ใหม่   

โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1: ข้อมูลท่ัวไปของโครงการบ้านจัดสรร ประกอบด้วย ชื่อโครงการ 

ท่ีตั้งของโครงการ ขนาดท่ีดินของโครงการ จ านวนแปลงท่ีดินท่ีแบ่งย่อยเพื่อจัดจ าหน่าย และขนาดของท่ีดินแบ่งย่อยท่ี  

จัดจ าหน่าย ส่วนท่ี 2: ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง  

และประสบการณ์ในการท างาน ส่วนท่ี 3: การเปรียบเทียบของเกณฑ์หลัก เพื่อเปรียบเทียบระดับความส าคัญของเกณฑ์

หลักแต่ละคู่ โดยท าการเปรียบเทียบน้ าหนักความส าคัญของ 1. คุณภาพของสินค้า 2. ราคาสินค้า 3. ความน่าเชื่อถือใน

การสง่มอบสินค้า 4. การบริการหลังการขาย 5. บุคลากร ส่วนท่ี 4: การเปรียบเทียบของหลักเกณฑ์รอง เพื่อเปรียบเทียบ

ระดับความส าคัญของเกณฑ์รองแต่ละคู่ โดยท าการเปรียบเทียบน้ าหนักของความส าคัญของ หลักเกณฑ์หลักท่ี 1  

ด้านคุณภาพสินค้า ประกอบด้วยเกณฑ์รอง ดังนี้ มาตรฐานของสินค้า อายุการใช้งาน ความหลากหลายของสินค้า  
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การยอมรับในตรายี่ห้อสินค้า หลักเกณฑ์หลักท่ี 2 ด้านราคาสินค้า ประกอบด้วยเกณฑ์รอง ดังนี้ ราคามีความเหมาะสม

กับคุณภาพสินค้า การให้ส่วนลดการค้า การให้เครดิตในการช าระเงิน หลักเกณฑ์หลักท่ี 3 ด้านความน่าเชื่อถือในการ  

ส่งมอบสินค้า ประกอบดัวยเกณฑ์รอง ดังนี้ ระยะเวลาในการส่งมอบ การจัดส่งสินค้าตรงเวลา คุณภาพในการจัดสง่สินค้า 

และความรับผิดชอบตอ่สนิค้าในการจัดส่ง หลักเกณฑ์หลักท่ี 4 ด้านการบริการหลังการขาย ประกอบด้วยเกณฑ์รอง ดังนี้ 

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า การเคลมสินค้า และทีมบริการเทคนิคหลังการขาย หลักเกณฑ์หลักท่ี 5 ด้านบุคลากร 

ประกอบด้วยเกณฑ์รอง ดังนี้ การน าเสนอข้อมูลสินค้า ความช านาญ ความรู้และความสามารถในการขาย บุคลิกภาพ 

และความเข้าใจความต้องการของลูกค้า ส่วนท่ี 5: ด้านการตัดสินใจ เป็นการให้ค่าน้ าหนักทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกท่ี 1 

บริษัท A ทางเลือกท่ี 2 บริษัท Bทางเลือกท่ี 3 บริษัท C โดยท าการเปรียบเทียบบริษัทผู้ผลิตจากการให้ค่าน้ าหนัก

หลักเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้ มาตรฐานของสินค้า อายุการใช้งาน ความหลากหลายของสินค้า การยอมรับในตรายี่ห้อสินค้า 

ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า การให้ส่วนลดการค้า การให้เครดิตในการช าระเงิน ระยะเวลาในการส่งมอบ  

การจัดส่งสินค้าตรงเวลา คุณภาพในการจัดสง่สินค้า และความรับผิดชอบต่อสนิค้าในการจัดส่ง ระยะเวลาการรับประกัน

สินค้า การเคลมสินค้า ทีมบริการเทคนิคหลังการขาย การเสนอข้อมูลสินค้า ความช านาญ ความรู้และความสามารถใน

การขาย บุคลกิภาพ และความเข้าใจความตอ้งการของลูกค้า ส่วนท่ี 6: การสัมภาษณ ์เพื่อเป็นการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ในส่วนของปัจจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีศึกษา พร้อมท้ังสอบถามข้อเสนอแนะเพื่อท่ีสามารถน ามาปรับปรุงสินค้าและ

บริการ 

ผลการศึกษา  

แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังรายละเอยีดตอ่ไปน้ี 

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการบ้านจัดสรร 

  จากการศึกษาพบว่า โครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โครงการบ้านจัดสรรตั้งอยู่ในอ าเภอ 

สันก าแพงมากท่ีสุด คือ ร้อยละ 26.67 รองลงมาตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่และอ าเภอหางดง คือ ร้อยละ 20.00  

และตั้งอยู่อ าเภอแม่ริมน้อยท่ีสุดท่ี คือ ร้อยละ 6.67 จากการจ าแนกขนาดของโครงการตามพื้นท่ีตามท่ีดินท่ีท าการรังวัด

แบ่งแปลงย่อยเพื่อจัดจ าหน่าย พบว่า มีโครงการขนาดกลาง ถึงร้อยละ 40.00 โครงการขนาดใหญ่ ร้อยละ 33.33  

และโครงการขนาดเล็ก ร้อยละ 26.67 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 15 คน พบว่า เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง คือ 11 คน และ 4 คน 

ตามล าดับ อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปีมากท่ีสุด คือ 7 คน รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี และ ช่วงอายุ 41-50 ปี 3 คน 

ส่วนช่วงอายุ 51-60 ปี คือ 2 คน ส าหรับระดับการศึกษาส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปริญญาตรีถึง 13 คน และปริญญาโท  

2 คน ต าแหนง่ในการท างานนัน้เป็นกรรมการผู้จัดการมากท่ีสุด คือ 7 คน รองลงมาคือ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง, ฝ่ายจัดซือ้ 

และวิศวกร ต าแหน่งละ 2 คน 
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ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบของเกณฑ์หลัก เพื่อเปรียบเทียบระดับความส าคัญของเกณฑ์หลักแต่ละคู่ 

ผลการศึกษาพบว่า โครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ ให้น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์หลัก ด้านคุณภาพมาก

ท่ีสุด คิดคะแนนเป็นร้อยละ 35.70 รองลงมาคือด้านการให้บริการหลังการขาย คิดเป็นคะแนนร้อยละ 22.40 และด้านราคา  

คิดเป็นคะแนนร้อยละ 17.80 ตามล าดับ 

 ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบของหลักเกณฑ์รอง เพื่อเปรียบเทียบระดับความส าคัญของเกณฑ์รองแต่ละคู่ 

 4.1 ปัจจัยหลักด้านคุณภาพ  

 ผลการศกึษาพบวา่ โครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม ่ให้น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์รอง ในปัจจัยหลัก

ด้านคุณภาพ ด้านมาตรฐานของสินค้ามากท่ีสุดคิดเป็นคะแนนร้อยละ 46.40 รองลงมาด้านอายุใช้งานของสินค้าคิดเป็น

คะแนนร้อยละ 25.10 และด้านการยอมรับในตรายี่ห้อสินค้าคิดเป็นคะแนนร้อยละ 18.40 ตามล าดับ 

4.2 ปัจจัยหลักด้านราคา  

 ผลการศกึษาพบวา่ โครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม ่ให้น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์รอง ในปัจจัยหลัก

ด้านราคา ด้านราคามคีวามเหมาะสมกับคุณภาพสินค้ามากที่สุดคิดเป็นคะแนนร้อยละ 51.30 รองลงมาด้านการให้ส่วนลด

การค้าคิดเป็นคะแนนร้อยละ 33.40 และด้านการให้เครดิตในการช าระเงินคิดเป็นคะแนนร้อยละ 15.30 ตามล าดับ 

4.3 ปัจจัยหลักด้านความน่าเชื่อถอื 

 ผลการศกึษาพบวา่ โครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม ่ให้น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์รอง ในปัจจัยหลัก

ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความรับผิดชอบต่อสินค้าในการจัดส่งมากท่ีสุดคิดเป็นคะแนนร้อยละ 34.00 รองลงมา 

ด้านคุณภาพในการจัดส่งสินค้าคิดเป็นคะแนนร้อยละ 26.20 และด้านการจัดส่งสินค้าตรงเวลาคิดเป็นคะแนนร้อยละ 

21.60 ตามล าดับ 

4.4 ปัจจัยหลักด้านการให้บริการหลังการขาย 

 ผลการศกึษาพบวา่ โครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม ่ให้น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์รอง ในปัจจัยหลัก

ด้านการให้บริการหลังการขาย ด้านการเคลมสินค้ามากที่สุดคิดเป็นคะแนนร้อยละ 41.10 รองลงมาด้านระยะเวลาในการ

รับประกันสินค้าคิดเป็นคะแนนร้อยละ 33.20 และด้านทีมบริการหลังการขายคดิเป็นคะแนนร้อยละ 22.50 ตามล าดับ 

4.5 ปัจจัยหลักด้านบุคลากร 

 ผลการศกึษาพบวา่ โครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม ่ให้น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์รอง ในปัจจัยหลัก

ด้านบุคลากร ด้านความช านาญ ความรู้ และความสามารถในการขายมากท่ีสุดคิดเป็นคะแนนร้อยละ 33.40 รองลงมา

ด้านเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นคะแนนร้อยละ 30.80 และด้านการเสนอข้อมูลสินค้าคิดเป็นคะแนนร้อยละ 26.60 

ตามล าดับ 

ส่วนที่ 5 ด้านการตัดสินใจ เป็นการให้ค่าน้ าหนักทางเลือก 

ผลการศกึษาพบวา่ โครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม ่ให้น้ าหนักความส าคัญของทางเลือก บริษัท A ได้รับการ

คัดเลือกเป็นอันดับท่ีหนึ่ง คิดคะแนนเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือบริษัท B คิดคะแนนเป็นร้อยละ 34.49 และ บริษัท C  

คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30.51 ตามล าดับ 
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การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

การอภปิรายผล 

 การศึกษาเร่ืองการศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับชั้น AHP ในการเลือกใช้

กระเบื้องหลังคาคอนกรีตของโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบ

หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในการตัดสินใจเลือกกระเบื้องหลังคาคอนกรีตของโครงการบ้านจัดสรร ในจังหวัดเชียงใหม่  

เพื่อเพื่อทราบเกณฑ์ท่ีมีผลตอ่การตัดสินใจเลือกใช้กระเบื้องหลังคาคอนกรีตของโครงการบ้านจัดสรร ในจังหวัดเชยีงใหม่ 

และทราบว่าเกณฑ์ใดมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซื้อผลิตภัณฑก์ระเบื้องหลังคาคอนกรีตมากที่สุด และสามารถน าไปใช้เป็น

แนวทางในวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางกลยุทธ์ต่อไป โดยการสัมภาษณ์ผู้ท่ีมีสิทธ์ิในการตัดสินใจสั่งซื้อกระเบื้อง

หลังคาของโครงการ จ านวน 15 ราย โดยใชก้ารวเิคราะห์แบบล าดับขั้น AHP ซึ่งมีเกณฑ์หลักหรือปัจจัยในการประเมินการ

ตัดสินใจของผู้ซื้อ คือ เกณฑ์หลักด้านคุณภาพ เกณฑ์หลักด้านราคา เกณฑ์หลักด้านความน่าเชื่อถือ เกณฑ์หลักด้านการ

ให้บริการหลังการขาย และเกณฑ์หลักดา้นบุคลากร สามารถสรุปผลการวเิคราะห์ได้ดังน้ี  

โครงการบ้านจัดสรรในการศึกษาคร้ังนี้ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภอสันก าแพง รองลงมาตั้งอยู่ในเขตอ าเภอ  

หางดง และอ าเภอเมอืงเชยีงใหม่ ขนาดของโครงการบ้านจัดสรรส่วนเป็นเป็นโครงการขนาดกลางโดยมีท่ีดนิแบ่งแปลงย่อย

เพื่อการจ าหน่ายอยู่ตั้งแต่ 100 ถึง 499 แปลง หรือมีเนื้อท่ีดิน อยู่ท่ี 19-100 ไร่ ผู้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังนี้ 

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีระดับการศกึษาปริญญาตรี ท างานอยู่ในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  

ค่าน้ าหนักความส าคัญรวมของแต่ละเกณฑ์มี 5 เกณฑ์ ได้แก่ คุณภาพ ราคา ความน่าเชื่อถือ การให้บริการหลัง

การขาย และบุคลากร ได้ดังนี้  

1) เกณฑ์หลักด้านคุณภาพ จากการค านวณค่าน้ าหนักความส าคัญรวมด้านคุณภาพของทางเลือกการตัดสินใจ 

โดยการค านวณดุลยพินิจของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บริษัท A ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับท่ีหนึ่ง คิดคะแนนเป็น 

ร้อยละ 60.95 รองลงมาคือบริษัท B คิดคะแนนเป็นร้อยละ 26.86 และ บริษัท C คิดคะแนนเป็นร้อยละ 12.19 ตามล าดับ  

2) เกณฑ์หลักด้านราคา จากการค านวณค่าน้ าหนักความส าคัญรวมด้านราคาของทางเลือกการตัดสินใจ  

โดยการค านวณดุลยพินิจของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บริษัท B และ C ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับท่ีหนึ่ง คิดคะแนน

เป็นร้อยละ 39.91 เท่ากันรองลงมาคือบริษัท A คิดคะแนนเป็นร้อยละ 20.19 

3) เกณฑ์หลักด้านความน่าเชื่อถือ พบว่า การค านวณค่าน้ าหนักความส าคัญรวมด้านความน่าเชื่อถือของ

ทางเลือกการตัดสินใจพบว่า จากการค านวณดุลยพินิจของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ทุกบริษัทได้รับการจัดล าดับ

ความส าคัญเท่ากัน โดยคดิคะแนนเป็นร้อยละ 33.33 ทุกบริษัท 

4) เกณฑ์หลักดา้นการให้บริการหลังการขาย จากการค านวณค่าน้ าหนักความส าคัญรวมด้านการให้บริการหลัง

การขายของทางเลือกการตัดสินใจ โดยการค านวณดุลยพินจิของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ทุกบริษัทได้รับการจัดล าดับ

ความส าคัญเท่ากัน โดยคดิคะแนนเป็นร้อยละ 33.33 ทุกบริษัท 
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5) เกณฑ์หลักด้านบุคลากร การค านวณค่าน้ าหนักความส าคัญรวมด้านบุคลากรของทางเลือกการตัดสินใจ  

โดยการค านวณดุลยพินิจของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ทุกบริษัทได้รับการจัดล าดับความส าคัญเท่ากัน โดยคิดคะแนน

เป็นร้อยละ 33.33 ทุกบริษัท 

ค่าน้ าหนักความส าคัญรวมของทางเลือกการตัดสินใจ หรือการล าดับความส าคัญรวมเพื่อท าการคัดเลือก

ทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยมีผลจากการค านวณดุลยพินิจของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น พบว่า บริษัท A ได้รับการคัดเลือก

เป็นอันดับท่ีหนึ่ง คิดคะแนนเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือบริษัท B คิดคะแนนเป็นร้อยละ 34.49 และ บริษัท C 

คิดคะแนนเป็นร้อยละ 30.51 ตามล าดับ และจากผลการค านวณดุลยพินิจของผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 15 คน พบว่า  

บริษัท A ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับท่ีหนึ่ง คิดคะแนนเป็นร้อยละ 59.60 รองลงมาคือบริษัท B คิดคะแนนเป็นร้อยละ 

24.70 และ บริษัท C คิดคะแนนเป็นร้อยละ 15.70 ตามล าดับ ดังนี้จึงสามารถสรุปการตัดสินใจคัดเลือกบริษัทโดยวิธี  

AHP นัน้ บริษัท A เป็นบริษัทท่ีดท่ีีสุด  

ค่าน้ าหนักของเกณฑ์หลักท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพมี

ความส าคัญสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 35.70 รองลงมาคือ การให้บริการหลังการขาย คิดเป็นร้อยละ 22.40  ราคา  

คิดเป็นร้อยละ 17.80 ความนา่เช่ือถือ คิดเป็นร้อยละ 13.80 และ บุคลากร คิดเป็นร้อยละ 10.20 ตามล าดับ จากนั้นจึงแบ่ง

ผู้ตอบแบบสอบถามออกเป็น 3 กลุ่ม ตามขนาดของโครงการ ได้แก่ โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง และโครงการ

ขนาดใหญ่ พบว่า ทัง้ 3 กลุ่ม เลอืกบริษัท A ได้รับการคัดเลอืกเป็นอันดับท่ีหน่ึง 

สรุปเห็นผลว่าจากการคัดเลอืกบริษัทโดยวิธี AHP พบวา่ บริษัท A เป็นบริษัทท่ีดท่ีีสุด แตพ่บวา่โครงการขนาดเล็ก

และใหญ่ เลือกบริษัท B เป็นอันดับท่ีสอง ในขณะท่ีโครงการขนาดกลาง เลือกบริษัท C เป็นอันดับท่ีสอง และเมื่อหาค่า

น้ าหนักของเกณฑ์หลักที่มีผลต่อการตัดสินใจเลอืกซื้อของโครงการท้ัง 3 ขนาด พบว่า โครงการขนาดเล็กและกลางเลอืก

ปัจจัยด้านคุณภาพมีความส าคัญสูงสุด โครงการขนาดใหญ่ เลือกปัจจัยด้านการให้บริการหลังการขายมีความส าคัญ

สูงสุด 

ข้อค้นพบ 

 การศึกษาเร่ืองการศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับชั้น AHP ในการเลือกใช้

กระเบือ้งหลังคาคอนกรตีของโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชยีงใหม่ มขี้อค้นพบดังนี้ 

 1) เกณฑ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้กระเบื้องหลังคาคอนกรีตของโครงการบ้านจัดสรร ในจังหวัดเชี ยงใหม่ 

โครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชยีงใหม ่ได้ให้ความส าคัญในเกณฑ์การตัดสนิใจเลอืกใชก้ระเบือ้งหลังคาคอนกรีตในปัจจัย

ด้านคุณภาพของสินค้ามากท่ีสุด โดยความส าคัญในเร่ืองของมาตรฐานสินค้าสูงสุด รองลงคืออายุการใช้งานของสินค้า 

เกณฑ์การให้บริการหลังการขาย เป็นเกณฑ์อันดับสองท่ีโครงการให้ความส าคัญ โดยมองว่าเร่ืองการเคลมสินค้า 

มีความส าคัญสูงสุด รองลงมาคือเร่ืองของระยะเวลาในการรับประกันสินค้า หลักเกณฑ์อันดับท่ีสามท่ีโครงการมองว่ามี

ผลต่อการตัดสินใจคือเร่ืองราคา โดยมองว่าราคาต้องมีความเหมาะสมกับคุณภาพมีความส าคัญสูงสุด รองลงมาคือเร่ือง

ของการให้ส่วนลดทางการค้า 
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 2) โครงการบ้านจัดสรร ในจังหวัดเชยีงใหม่เลอืกใช้กระเบ้ืองหลังคาคอนกรตีของผู้ผลิตรายใด จากการสัมภาษณ์

ตอบแบบสอบถามโครงการบ้านจัดสรรพบว่า โครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม ่เลอืกใช้ผลิตภัณฑก์ระเบื้องหลังคา

จากผู้ผลิตราย A เป็นล าดับท่ีหน่ึง รองลงมาคือผู้ผลิตราย B และสุดท้ายจากบริษัทผู้ผลิตราย C 

3) เกณฑ์ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้กระเบื้องหลังคาคอนกรีตของโครงการบ้านจัดสรรแบ่งตามขนาดของ

โครงการเล็ก, กลาง และใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ จากการสัมภาษณ์ตอบแบบสอบถามโครงการบ้านจัดสรรพบว่า 

โครงการบ้านจัดสรรขนาดเล็กให้ความส าคัญในเกณฑ์การตัดสินใจการเลอืกใชก้ระเบื้องหลังคาคอนกรีต 3ล าดับแรก คือ 

คุณภาพ รองลงมา คือ ราคา และสุดทา้ยคือ ความนา่เช่ือถือในการส่งมอบ 

โครงการบ้านจัดสรรขนาดกลางให้ความส าคัญในเกณฑ์การตัดสินใจการเลือกใช้กระเบื้องหลังคาคอนก รีต  

3ล าดับแรก คือ ราคา รองลงมา คือ คุณภาพ และสุดท้ายคอื การให้บริการหลังการขาย 

โครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่ให้ความส าคัญในเกณฑ์การตัดสินใจการเลือกใช้กระเบื้องหลังคาคอนกรีต  

3ล าดับแรก คือ การให้บริการหลังการขาย รองลงมา คือ คุณภาพ และสุดท้ายคอื ราคา 

ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาเร่ืองการศึกษาการประยุกต์ใช้กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับชั้น AHP ในการเลือกใช้

กระเบือ้งหลังคาคอนกรตีของโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดเชยีงใหม่ มขี้อเสนอแนะดังนี้ 

1) ด้านการก าหนดวางกลยุทธ์ในการขายสนิค้ากระเบ้ืองคอนกรีตส าหรับโครงการบ้านจัดสรร ในจังหวัดเชยีงใหม ่

บริษัทผู้ผลิตควรให้ความส าคัญในเร่ืองของการค้นควา้วิจัยพัฒนาระบบหรือวธีิการผลิตเพื่อให้สนิค้าท่ีออกมามคีุณภาพสูง

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองในความคงทนของสีกระเบื้องหลังคาคอนกรีต ความแข็งแรง การรักษามาตรฐานการผลิตให้เทียบเท่า

หรือสูงกว่าตามท่ี มอก. ก าหนด โดยการก าหนดราคาขายสนิค้าควรเทียบราคาขายสินค้าประเภทหรือชนดิเดียวกันไม่ให้มี

ความแตกต่ า งกั นมากจนเกิ น ไปโดย เฉพาะ เมื่ อ ราคาสิ นค้ าสู งกว่ าผู้ ผลิ ต รายอื่ น ๆ  ท้ั งนี้ ค วร ใส่ ใ จและ  

ให้ความส าคัญในเร่ืองของการรับประกันสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาสินค้ามีปัญหาท่ีเกิดจากตัวสินค้าซึ่งไม่ใช่ปัญหา

ของสนิค้าท่ีเกิดจากการท างานของช่างหรือผู้รับเหมาผิดวิธี บริษัทควรเข้าไปดูแล 

2) ด้านการก าหนดวางกลยุทธ์ในการขายสินค้ากระเบื้องคอนกรีตส าหรับโครงการบ้านจัดสรร ขนาดเล็กใน

จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทผู้ผลิตควรให้ความส าคัญ นอกจากเร่ืองของคุณภาพสินค้าและราคาแล้ว ควรให้ความส าคัญใน

เร่ืองของความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าซึ่งประกอบไปด้วยความรับผิดชอบในการจัดส่ง , คุณภาพในการจัดส่ง  

รวมไปถึงการจัดส่งสินค้าตรงเวลา ซึ่งในปัจจุบันความรับผิดชอบในการจัดส่งของบริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังคงให้บริษัท

ตัวแทนจ าหน่ายเป็นผู้ให้บริการจัดส่งแนน่อนวา่บริษัทผู้ผลิตไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการในส่วนนีไ้ด้ ดังนัน้เพื่อเป็นการ

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อตอบสนองโครงการบ้านจัดสรรขนาดเล็ก บริษัทควรมีบริการในการจัดส่งสินค้า

ให้แกลู่กค้าโครงการ 

3) ด้านการก าหนดวางกลยุทธ์ในการขายสินค้ากระเบื้องคอนกรีตส าหรับโครงการบ้านจัดสรร ขนาดกลางใน

จังหวัดเชียงใหม่ บริษัทผู้ผลิตควรให้ความส าคัญ นอกจากเร่ืองของคุณภาพสินค้าและราคาแล้ว ควรให้ความส าคัญใน

เร่ืองของการให้บริการหลังการขาย โดยเฉพาะทีมบริการเทคนิคหลังการขาย ซึ่งจากการสัมภาษณ์โครงการขนาดกลาง
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พบว่าโครงการส่วนใหญ่เจอปัญหาหลังคาร่ัวเมื่อเจอพายุฝนท่ีมีลมกรรโชคแรง ซึ่งเมื่อตรวจสอบสาเหตุแล้วพบว่า

มาตรฐานการติดต้ังกระเบ้ืองหลังคายังใชร้ะบบเดิมอยู่ซึ่งในปัจจุบันระบบการตดิตัง้ได้มีการพัฒนาอยู่อย่างตอ่เนิ่อง ดังนัน้

บริษัทควรมีทีมบริการเทคนิคเข้าไปให้ค าปรึกษาหลังการขาย เพื่อเป็นการให้ความมั่นใจในการเลือกใช้สินค้าและ 

สร้างความได้เปรียบในการแขง่ขัน 

4) ด้านการก าหนดวางกลยุทธ์ในการขายสินค้ากระเบื้องคอนกรีตส าหรับโครงการบ้านจัดสรร ขนาดใหญ่  

ในจังหวัดเชียงใหม่ บริษัทผู้ผลิตควรให้ความส าคัญ นอกจากเร่ืองของคุณภาพสินค้าและราคาแล้ว ควรให้ความส าคัญ

สูงสุดในเร่ืองของการให้บริการหลังการขาย เพราะการแขง่ขันของโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่นอกจากการแขง่ขันเร่ือง

แบรนด์ ท าเลท่ีตั้ง หรือรูปลักษณ์ของบ้านแล้ว ปัจจุบันโครงการได้ให้ความส าคัญในการสร้างความมั่นใจของลูกบ้านโดย

การเพิ่มระยะเวลาการประกันสนิค้า ซึ่งปัญหาเร่ืองหลังคาร่ัวซึมก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการรับประกัน นอกจากเร่ืองของ

โครงสร้าง ดังนั้นบริษัทผู้ผลิตควรปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเร่ืองของการขายสินค้าเพียงอย่างเดียว ไปเป็นรูปแบบของการขาย

สินค้าพร้อมบริการติดตั้ง โดยให้มีการเพิ่มระยะเวลาในรับประกันเร่ืองของระบบหลังคา จากปกติ 2 ปี โดยให้เป็น 5 ปี 

หรือ 10 ปี เป็นต้น 
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