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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นในการเลือกซื้อสีทาเรือ  กลุ่ม

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคสีทาเรือจำนวน 15 ราย โดยการเลือกตัวอย่างประชากรแบบบังเอิญ 
ในการสร้างแบบสัมภาษณ์จะนำข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาทำการสร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อทำการ
เปรียบเทียบค่าน้ำหนักของปัจจัยหลักและปัจจัยรอง 

ผลการวิเคราะห์ค่าน้ำหนักของปัจจัยหลัก พบว่า ค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยหลักในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสีทาเรือ น้ำหนักความสำคัญเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดจำหน่าย ด้านราคา 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ 
คำสำคัญ: วิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น, สีทาเรือ, การเลือกซื้อ 
 

Abstract 
In this paper, we attempt to study the decision making in selecting boat paint purchase 

using the Analytic Hierarchy Process (AHP). The participants in this research are 15 consumers who 
were obtained by randomly selecting passersby which is a form of accidental sampling. The 
questionnaire was carried out from the literature and previous studies. Based on the review of 
research studies the weights of major and minor factors were affected. The results of AHP indicated 
that product is the factor that weighted the highest, followed by price, place and promotion, 
respectively. 
Keyword: Analytic Hierarchy Process (AHP), boat paint, purchase decisions 
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1. บทนำ 
  ธุรกิจสีทาเรือ เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมานานหลายปี การผลิตสีของไทยเป็นงานอุตสาหกรรมที่เติบโตมา
จากการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศโดยภาครัฐได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดทำให้อุตสาหกรรมมีการพัฒนา
และเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สีทาเรือเป็นวัสดุจำเป็นที่ใช้ในงานเคลือบผิวของวัสดุที่โดนน้ำเป็นประจำ ต่อมาได้วิวัฒนาการเป็น
การผลิตสีทาเรือ ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกสีสันได้ตามต้องการ การเติบโตของธุรกิจสีทาเรือจะขึ้นอยู่กับการเติบโตของอาชีพ
ประมงและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในน้ำเป็นสำคัญ ทั้งสิ่งก่อสร้างที่ยื่นออกมากลางน้ำ เรือประมง เรือไม้ เรือเหล็ก และสิ่งก่อสร้างที่
อยู่ในน้ำ เพื่อตกแต่งพื้นผิวภายในและภายนอกเพื่อสรา้งความสวยงามและความคงทนถาวรให้แก่วัตถุ โดยการผลิตสตี้องอาศยั
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ วัตถุดิบที่เป็นสิ่งนำสี ตัวปรับคุณสมบัติ สารสี และสี
ปรุงแต่ง เป็นต้น  ซึ่งอาชีพประมง นับเป็นอาชีพหลักของชาวประมง ในพื้นที่ภาคใต้เพราะติดกับทะเล ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง
ตะวันตกหรือฝั่งตะวันออก  
  ดังนั้นธุรกิจสีทาเรือจึงเป็นที่ต้องการของชาวประมง  ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื้อสีทาเรือของช่าง
ทาสีและผู้บริโภครายย่อย  ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนและปรับกลยุทธ์ทาง
การตลาดของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ทำให้สามารถปรับตัวทางธุรกิจ  และสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างที่ต้องการต่อไป  โดยผู้วิจัยการนำเอากระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy 
Process : AHP) มาช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการตดัสนิใจ  ซึ่งวิธกีระบวนการลำดับชั้น เป็นวิธีหนึ่งในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
โดยทำให้ง่ายต่อความเข้าใจ เพราะเป็นการเลียนแบบวิธีคิดและการใช้เหตุผลของมนุษย์ในการแยกปัญหาออกเป็นลำดับช้ัน 
(Vargas, 1990) ผลลัพธ์ที่ได้เป็นปริมาณตัวเลข ทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญ และยังสมารถนำผลลัพธ์ดังกล่าวไป
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นได้ เป็นต้น (สุดถนอม กมลเลิศ, 2557) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจสีทางเรือได้ต่อไป
ในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นในการเลือกซื้อสีทาเรือ 
 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 3.1 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว (Promotion of Tourism) เป็นส่วนผสม
ทางตลาดท่องเที่ยวที่สำคัญ และนักวิชาการส่วนใหญ่ก็มักใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ 4P’s ซึ่ง
ประกอบด้วย สินค้าและบริการ ด้านราคาด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ 
เหล่านี้ จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้จัดการด้านการบริการก็เป็นได้ 
 1. สินค้าหรือบริการ (Products Element) เราต้องเลือกคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงการบริการที่สามารถ
สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และสามารถแข่งกับคู่แข่งขันได้ 
 2. สถานที่ (Place) ตามหลักการของการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้านั้น ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่และ
เวลา ซึ่งการที่จะสามารถกระจายสินค้าให้ไปถึงลูกค้านั้นเราจำเป็นต้องทำการวางหลักการของการบริการก่อน การบริการด้าน
ข้อมูล และการให้ข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตจะทำให้เกิดการลดช่องว่างในการติดต่อกับลูกค้าได้ การยืนยันการจัดส่งสินค้าให้
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ลูกค้านั้นจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้ ซึ่งทั้งนี้จะเป็นผลดีแก่องค์กร เนื่องจากลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับสินค้า
ตามกำหนดเวลาและตรงเวลา 
 3. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ไม่มีนักการตลาดคนไหนที่จะละเลยการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากการ
ส่งเสริมการตลาดสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าทำการซื้อสินค้าได้ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีที่องค์กรต่าง ๆ นั้นมักจะทำการ
ส่งเสริมการตลาดไปยังลูกค้า ไม่ว่าจะผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ป้ายโฆษณา โบรชัวร์ และอินเตอร์เน็ต 
 4. ราคา (Price) ราคาเป็นสิ่งที่ท้ังองค์กรและลูกค้าต่างให้ความสำคัญ ซึ่งทางองค์กรเองก็ต้องทำให้ต้นทุนในการผลติ
ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ และทางด้านลูกค้าเองนั้น ก็ต้องการที่จะซื้อในราคาที่ถูกเช่นเดียวกัน บางครั้งองค์กรอาจจะต้องเพิ่ม
รายได้โดยอาจจะมีการสร้างลูกค้าท่ีเป็นการซื้อสินค้าเป็นเงินเช่ือ หรือไม่ว่าจะเป็นการให้ส่วนลดราคา 
 3.2 การบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น 
 กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น หรือเรียกสั้นๆ ว่า AHP เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
เลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุด (Best Alternatives)  พัฒนาขึ้นโดย Saaty ในปี ค.ศ. 1970 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหาร โดย
มีหลักการง่ายๆ คือ แบ่งโครงสร้างของปัญหาออกเป็นชั้นๆ ชั้นแรกคือ การกำหนดเป้าหมาย (Goal) แล้วจึงกำหนดเกณฑ์ 
(Criteria) เกณฑ์ย่อย (Subcriteria) และทางเลือก (Alternatives) ตามลำดับ (วิทยา อาวุธเพชร และ ปกรณ์ ดิษฐกิจ , 2561 
อ้างถึงใน Saaty, 1980) แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Trade off) เกณฑ์ในการ
คัดเลือกทางเลือกทีละคู่ (Pairwise) เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ว่าเกณฑ์ไหนสำคัญกว่ากัน โดยการให้คะแนนตามความสำคัญ
หรือความชอบ หลังจากให้คะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเกณฑ์แล้วจึงค่อยพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทีละคู่ตามเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ทีละเกณฑ์จนครบทุกเกณฑ์ ถ้าการให้คะแนนความสำคัญหรือความชอบนั้นสมเหตุสมผล ( Consistency) จะ
สามารถจัดลำดับทางเลือกเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุดได้ วิธี AHP เหมาะที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการวางโครงการชลประทาน
และการวิเคราะห์ทางเลือกในการจัดการน้ำชลประทาน ซึ่งต้องเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดจากหลายทางเลือก และมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาทางเลือกหลายเกณฑ์ AHP เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบของทีละคู่ จึงทำให้การเลือกทางเลือกทำได้ง่ายและสะดวก
ขึ้นปัจจุบัน AHP เป็นวิธีหนึ่งของกระบวนการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ (Multi-criteria Decision Making) ซึ่งมีผู้นิยมใช้กัน
มาก (Lequna et. al., 1999) มีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ตัดสินใจทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
การวิจัยนี้ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (Analytic Hierarchy Process, AHP) เข้า

มาช่วยในการหาปัจจัย และใส่ลงในเมตริกซ์แล้วทำการเปรียบเทียบทีละคู่ เพื่อคำนวณหาค่าน้ำหนักของแต่ละปัจจัย 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล จะมีขั้นตอนการคัดเลือก ดังนี ้

   2.1 นำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ (ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบค่าน้ำหนักความสำคัญขององค์ปัจจยัหลัก
แต่ละคู่ และตอนที่ 2 การเปรียบเทียบค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยรองแต่ละคู่) ทำการเปรียบเทียบทีละคู่ในแต่ละปัจจัย 
เพื่อคำนวณหาค่าน้ำหนักทีละคู่ของแต่ละปัจจัย 

2.2 เปรียบเทียบและคำนวณค่าน้ำหนักแต่ละปัจจัย (ปัจจัยหลักและปัจจัยรอง) 
3. ขอบเขตในการวิจัย 
  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริโภคสีทาเรือ จำนวน 15 ราย  

 ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีทำการศึกษาข้อมูลร้านขายสี ในพื้นทีอ่ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา    
  



 

 

PO
ST

ER
  1

22
1 

5. สรุปผลการวิจัย 
การประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นในการเลือกซื้อสีทาเรือ  ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา   โดยวิธี

บังเอิญ (Accidental sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) จำนวน 15 ราย ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้บริโภคสีทาเรือ และได้ศึกษาปัจจัยจากบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยได้ปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ดังนี้ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 

1.1 ผลิตภณัฑ์มีชื่อเสยีงและคณุภาพสงู 

1.2 มีสินค้าหลากหลายชนิดและเพียงพอต่อความต้องการ 

1.3 มีเครื่องมือที่ทันสมยั 

1.4 มีบรรจภุัณฑ์หลายขนาด 

1.5 มีสินค้าตัวอย่าง 

2. ด้านราคา 
  2.1 ราคา 
  2.2 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 
  2.3 มีป้ายติดราคาชัดเจน 
  2.4 มีเง่ือนไขการชำระเงินท่ีหลากหลาย 
 3. ด้านการจัดจำหน่าย 
  3.1 มีทำเลที่ตั้งสะดวกในการซื้อ 
  3.2 มีที่จอดรถ 
  3.3 การตกแต่งร้านน่าสนใจ 
  3.4 เปิดให้บริการทุกวัน (จ-อ) 
  3.5 มีการจัดส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว ถกูต้อง 
 4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด 
  4.1 มีการลด แลก แจก แถม ชิงโชค 
  4.2 มีการประชาสมัพันธ์ของสินคา้อย่างต่อเนื่อง 
  4.3 พนักงานบริการดี 
  4.4 มีการออกแบบการทาส ี
 จากผลการวิจัย พบว่า  

1. ค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อสีทาเรือ น้ำหนักความสำคัญเรียงลำดับจากมากไป
น้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์ (0.483), ด้านการจัดจำหน่าย (0.291), ด้านราคา (0.143), ด้านการส่งเสริมการตลาด (0.067) 

2. ค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยรองในการตัดสินใจเลือกซื้อสีทาเรือ น้ำหนักความสำคัญเรียงลำดับจากมากไปน้อย  
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าน้ำหนักความสำคัญเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ มีสินค้าหลากหลายชนดิและ

เพียงพอต่อความต้องการ (0.300), มีเครื่องมือที่ทันสมัย (0.250), มีบรรจุภัณฑ์หลายขนาด (0.234), มีสินค้าตัวอย่าง (0.149) 
และผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงและคุณภาพสูง (0.067) 
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2.2 ด้านการจัดจำหน่าย มีค่าน้ำหนักความสำคัญเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ  มีที่จอดรถ (0.469), มี
การจัดส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง (0.173), เปิดให้บริการทุกวัน (จ-อ) (0.171), มีทำเลที่ตั้งสะดวกในการซื้อ (0.093) และการ
ตกแต่งร้านน่าสนใจ (0.093) 

2.3 ด้านราคา มีค่าน้ำหนักความสำคัญเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ราคา (0.446), ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพสินค้า (0.203), มีป้ายติดราคาชัดเจน (0.195) และมีเง่ือนไขการชำระเงินท่ีหลากหลาย (0.156) 

2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่าน้ำหนักความสำคัญเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ มีการลด แลก 
แจก แถม ชิงโชค (0.516), มีการออกแบบการทาสีให้ (0.241), มีการประชาสัมพันธ์ของสินค้าอย่างต่อเนื่อง (0.135) และ
พนักงานบริการดี (0.108) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อสีทาเรือ น้ำหนัก
ความสำคัญเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านการจัดจำหน่าย  ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ตามลำดับ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุทัศน์ ชูจิตตระกูล (2555) ทำการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสีทา
อาคารจากบริษัท คอมแพคอินดัสทรี้ส์ จำกัด ของผู้บริโภคระดับร้านค้าในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัย พบว่า 
ปัจจัยทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสีทาอาคารจาก บริษทคอมแพค  อินดัสทรี้ส์ จำกัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง และพบว่า ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก 
 

7.  ข้อเสนอแนะและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาสูตรของสีได้ตรงความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพือ่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกของผู้บริโภคในการเลอืกสีทาเรือ 
 

8.   กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ นักศึกษาหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
 

9. เอกสารอ้างอิง 
กัลยา  วาณิชย์บัญชา.  (2549).  สถิติสำหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งท่ี 2).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา.  (2548).  การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน.  กรุงเทพฯ: เพรส แอนด์ ดีไซน์. 
สุดถนอม  กมลเลิศ.  (2557).  การวิเคราะห์ตามลำดับชั ้น [เว็บบล็อก].  สืบค้นเมื ่อวันที ่ 9 กันยายน 2561, จาก 

www.gotoknow.org/posts/291974 
สุทัศน์  ชูจิตตระกูล.  (2555).  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสทีาอาคารจากบริษัท คอมแพคอินดัสทรี้ส์ จำกัด.  บริหารธุรกจิ

มหาบัณฑิต.  บริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 
Laguna, E. H., Sanchez-Toribio, M. I., Diaz, L. R. and A. Leon.  (1999).  Multiple Criteria Decision Making 

(MCDM), applied to the Modernization Plan of the Traditional Irrigation of Mula, Spain.  ICID Journal.  
48 (3): 47-58. 



 

 

PO
ST

ER
  1

22
3 

Saaty, T. L.  (2008).  Decision Making with Analytic Hierarchy Process.  International Journal Services.  1(1): 
83-98. 

Vargas, L.G.  (1990).  An overview of the analytic hierarchy process and its application, European Journal 
of Operational Research.  48(1), 57-64. 

 


