
 
บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับงานสหกิจศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ ตอ้งอาศยัหลกัการและทฤษฎีต่างๆ  เพ่ือนาํไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาระบบ
ต่อไป โดยไดแ้บ่งเป็นประเภทของเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.2 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  สรุปแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง        
ผู ้ศึ กษาได้ ศึ กษาและส รุปแนว คิดและทฤษฎี ท่ี เ ก่ี ย วข้องกับง านสหกิจ ศึกษา 

ดงัมีหวัขอ้และรายละเอียดดงัน้ี 
2.1.1  งานสหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
2.1.2 การตดัสินใจ (Decision Making) 
2.1.3  ตวัแบบของการตดัสินใจ (Decision Making Model) 
2.1.4  กระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห  (Analysis Hierarchy Process: AHP) 
2.1.5  ทฤษฎีเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Network) 
 
2.1.1  งานสหกจิศึกษา (Cooperative Educaion) 
           คู่มือสหกิจศึกษา (2552) อธิบายดงัน้ี 

1) ความหมายของสหกิจศึกษา 
   เป็นการทาํงานหรือฝึกปฏิบติังานจริงในหน่วยงานของราชการและเอกชนท่ีมี

การดําเนินงานเก่ียวข้องกับสาขาวิชาโดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  และสถาน
ประกอบการ เพื่อใหโ้อกาสนกัศึกษา  ไดป้ฏิบติังานจริงในสถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่นอ้ย
กว่า  16 สัปดาห์ก่อนจบการศึกษา  เพ่ือเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนไป
ปฏิบติังาน จดัทาํรายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษาและเขา้รับการสมัมนาร่วมกบัอาจารยนิ์เทศหลงัจาก
เสร็จส้ินการปฏิบติังานแลว้ 
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2) ความเป็นมาของสหกิจศึกษา 
                                    สหกิจศึกษา เป็นวิธีการผสมผสานการเรียนในหอ้งเรียนร่วมกบัการปฏิบติั 
งานจริงในสถานประกอบการ  โดยเร่ิมตน้พฒันาข้ึนในประเทศองักฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในช่วงปี พ.ศ.2446 – 2452  เรียกวา่ระบบการศึกษาแบบสหกิจศึกษา  ในประเทศสหรัฐอเมริกา  
พบวา่ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 เป็นตน้มา ระบบน้ีกา้วหนา้มากเน่ืองจากไดรั้บความสนบัสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาลและความร่วมมือจากสถานประกอบการ  
    ในปัจจุบันสถาบันการศึกษาทั่วโลกจํานวนร้อยละ  33  ได้นําระบบ 
สหกิจศึกษามาใช้และพฒันาไปจนถึงระดบัท่ีมีการแลกเปล่ียนนักศึกษาเขา้ปฏิบติังานในระดบั
นานาชาติ  การเข้ามาในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นําการศึกษาแบบ 
สหกิจศึกษา มาประยุกต์ใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเร่ิมดําเนินการก่อตั้ ง โครงการ 
สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ เม่ือปี พ.ศ. 2537 เพื่อทาํหน้าท่ีพฒันารูปแบบของสหกิจศึกษา 
ท่ีเหมาะสมและรับผิดชอบการประสานงานระหว่างสถานประกอบการ อาจารยแ์ละนกัศึกษา เพ่ือ
จดัส่งนกัศึกษาออกปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

   ซ่ึงสหกิจศึกษาทาํใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัและสถาน
ประกอบการ เพื่อใหโ้อกาสนกัศึกษาไดป้ฏิบติังานจริงในสถานประกอบการก่อนจบการศึกษา  
เพื่อเป็นบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการของตลาดแรงงาน 
                                  สหกิจศึกษาเป็นรายวิชาหน่ึงในหลกัสูตรสาขาวิชาของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 
เม่ือปีการศึกษา 2551  มีจาํนวน  28  หลกัสูตรและจาํนวนนกัศึกษาประมาณ  1,358 คน 

3) วิชาในกลุ่มสหกิจศึกษา 
(1)  มจ   497  สหกิจศึกษา :      9(0-9)  หน่วยกิต  วิชาบงัคบัก่อน  : ตาม

เง่ือนไขของสาขาวิชาและผา่นการอบรมเตรียมความพร้อมเขา้ร่วมโครงการสหกิจศึกษา  
เป็นการทาํงานหรือฝึกปฏิบัติงานจริง  หรือวิจัยในหน่วยงานของ

ราชการ  และเอกชนท่ีมีการดาํเนินงานเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า   16  สัปดาห์ 
โดยนักศึกษาจะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาก่อนไป
ปฏิบติังาน  จัดทาํรายงานปฏิบติังานสหกิจศึกษา  และเขา้รับการสัมมนาร่วมกับอาจารยนิ์เทศ 
หลงัจากเสร็จส้ินการปฏิบติังานแลว้ 

(2)  มจ  498 การศึกษาอิสระ :9(0-9) หน่วยกิต  วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
                                             นักศึกษาวิจยั หรือศึกษา หรือ ฝึกอบรมเสริมทกัษะความรู้ ตามความ
สนใจความถนัดภายใตก้ารดูแลและแนะนาํจากคณาจารยใ์นสาขาวิชา มีการกาํหนดให้เขียนเป็น
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แผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน การนิเทศงาน นําเสนอรายงานผล อภิปราย และการ
ประเมินผล ใหเ้สร็จส้ินในเวลา 1 ภาคการศึกษา(ปฏิบติั ไม่นอ้ยกวา่ 16  สปัดาห์) 

(3)  มจ 499 การศึกษา  หรือ  ฝึกงาน  หรือ  ฝึกอบรมต่างประเทศ :9(0-9) 
หน่วยกิต วิชาบงัคบัก่อน : ไม่มี 
                                             นักศึกษาไปศึกษา  หรือฝึกอบรมต่างประเทศ  ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับ
สาขาวิชาท่ีศึกษาอยู ่ ขั้นตอนการดาํเนินการประกอบดว้ยการเสนอโครงร่างการศึกษา  หรือฝึกงาน 
หรือฝึกอบรม  การรายงานผลในลกัษณะของรายงานทางวิชาการ  ทุกขั้นตอนอยู่ในความเห็นชอบ
ของ  คณะกรรมการประจาํตวันกัศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ยประธานกรรมการ1 คน  และกรรมการอีก
อยา่งนอ้ย  2 คน (ปฏิบติั ไม่นอ้ยกวา่  16 สปัดาห์) 

4) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปฏิบติัสหกิจศึกษา 
        (1) ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

- นักศึกษาไดรั้บความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์จากการทาํงานจริงใน
สถานประกอบการ และนักศึกษามีโอกาสเพิ่มประสบการณ์ดา้นวิชาชีพ ท่ีเหนือกว่าการฝึกงาน
ระบบเดิม 

- นกัศึกษามีการพฒันา ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีการงาน ภายใตก้าร
ดูแลของหวัหนา้งานจริง 

- นักศึกษามีการพฒันาความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคมอ่ืน
นอกเหนือจากสงัคมนกัศึกษา เรียนรู้วิธีการทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

- ทาํให้นกัศึกษารู้จกัตนเอง สามารถปรับปรุงตวัเองได ้ทราบว่างานท่ี
ทาํอยูเ่หมาะสมท่ีจะเป็นอาชีพของตน หรือไม่ 

- นักศึกษามีโอกาสไดง้านสูง หากผลการปฏิบติังานเป็นท่ีพอใจของ
ฝ่ายสถานประกอบการ 

(2) ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ 
-  มีโอกาสพฒันาบุคลากรตามแนวทางของสถานประกอบการเอง  

เพื่อจบมาเป็นพนกังานของตนเอง หรือสถานประกอบการอ่ืนในสาขาวิชาชีพเดียวกนั 
-  มีโอกาสคดัเลือกนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพมาเป็นพนกังาน  โดยผ่านการ

ทดลองงานมาระยะเวลาหน่ึงแลว้ 
-  มีโอกาสปรึกษา  หารือ  แลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ์กบัอาจารย์

ในสาขาวิชาชีพเดียวกนั 
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-  มีภาพพจน์ท่ีดีในการช่วยเหลือสังคม  โดยการช่วยผลิตบณัฑิตให้
ตรงตามความตอ้งการของสาขาวิชาชีพนั้น 

(3) ประโยชนต่์อมหาวิทยาลยั 
-  ความร่วมมือทางวิชาการกับสถานประกอบการ  มีโอกาสในการ

พัฒนา ความรู้นอกห้องเรียนและโจทย์การวิจัยโดยผ่านทางนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
สหกิจศึกษา 

- ทําให้ทราบแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร   เ น้ือหาวิชาใน
หลกัสูตร และคุณภาพบณัฑิต ใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการของตลาด 

-  เปิดวิสัยทศัน์ของบุคลากรในมหาวิทยาลยัให้สอดคลอ้งต่อความ
ตอ้งการของตลาด  

-  ภาพพจน์ท่ีดีในการให้โอกาสนักศึกษาปฏิบัติงานจริงในขณะท่ี
ศึกษาอยู ่

5) ขั้นตอนการดาํเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้  
(1)  เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษา จัดฝึกอบรมสหกิจ

ศึกษา  ให้นกัศึกษาสหกิจศึกษาเขา้ใจและรับทราบประโยชน์ของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา การ
พฒันาบุคลิกภาพ เครือข่ายงานในสาขาวิชาชีพท่ีนกัศึกษาสหกิจศึกษาสนใจ เป็นการเตรียมความ
พร้อมในส่วนตวั นกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีจะเขา้สู่สงัคมและตลาดแรงงาน 

(2)  หาตาํแหน่งงาน นกัศึกษาสหกิจศึกษาท่ีติดต่อสถานประกอบการ เพื่อ
ขอสมคัรเขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา เสมือนเป็นพนกังานชัว่คราว ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัไดรั้บความ
เห็นชอบ และเขียนเป็นโครงการ โดยมีพนกังาน ผูรั้บผิดชอบฝ่ายสถานประกอบการ และอาจารย์
นิเทศ 

(3)  เตรียมตวัก่อนปฏิบติังาน จดัการฝึกอบรมนกัศึกษาสหกิจศึกษา  ดา้น
การพฒันาบุคลิกภาพ ก่อนออกปฏิบติังาน ไดแ้ก่ เทคนิคการนาํเสนองาน วฒันธรรมองคก์ร การ
เผชิญสถานการณ์ ในสถานประกอบการ การวางตวัในสังคม ในฐานะตวัแทน มหาวิทยาลยั และ
การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเฉพาะดา้นวิชาชีพท่ีนกัศึกษาสหกิจศึกษา จะไปปฏิบติังาน 

(4)  ปฏิบติังาน ณ สถานประกอบการ นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบติังานท่ี
สถานประกอบการเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ภายใตก้ารดูแลของพนกังานท่ีปรึกษา และอาจารยนิ์เทศ 
และมีอาจารยไ์ปนิเทศงานอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

(5)  ปฏิบติัครบ 16 สัปดาห์ มหาวิทยาลยัจดัสัมมนาสหกิจศึกษา โดย
สาขาวิชาและรับสัมฤทธิบตัรจากอธิการบดี โดยเชิญตวัแทนสถานประกอบการมานาํเสนอผล จาก
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การปฏิบติังาน และนกัศึกษาสหกิจศึกษา นาํเสนอประสบการณ์ การปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นการ
ใหโ้อกาสนกัศึกษา ท่ีสนใจเขา้ร่วมเรียนรู้งานสหกิจศึกษา  

 
2.1.2 การตัดสินใจ (Decision Making) 

ศรีสมรัก อินทุจนัทร์ยง (2549) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความของการตดัสินใจ(Decision 
Making) เป็นกระบวนการในการเลือกอย่างมีเหตุผลจากทางเลือกหลายทางเลือกเพื่อตอบสนอง
เป้าหมาย วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้เช่น ผูป้ระกอบการตอ้งเลือกว่าลงโฆษณาในหนงัสือฉบบัใด 
นกัศึกษาตอ้งเลือกว่าลงเรียนวิชาใดบา้งในภาคการเรียนต่อไป เป็นตน้ ทางเลือกเกิดข้ึนเม่ือมนุษยมี์
เป้าหมายและตอ้งการบรรลุเป้าหมาย ซ่ึงมีทางเลือกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไดห้ลายทาง ปัญหาของ
มนุษยม์าจากการพิจารณาสภาวะการณ์ในปัจจุบนัไม่เป็นไปตามส่ิงท่ีคาดไว ้หรืออาจมีส่ิงท่ีดีกว่าใน
อนาคต กระบวนการในการทาํให้สภาวะการณ์ท่ีปรารถนาเกิดข้ึน คือการแกไ้ขปัญหา (Problem 
Solving) 

รจนา  อชัชะกิจ (2537) ให้คาํจาํกดัความของการตดัสินใจไวว้่า การตดัสินใจเป็น
พฤติกรรม  ขณะเม่ือบุคคลต้องเผชิญหน้ากับทางเลือกท่ีกําลังรอคอยการตัดสินใจ  ตั้ งแต่  
2 ทางเลือกข้ึนไปและจาํเป็นตอ้งเลือกหน่ึงส่ิงจากหลายส่ิงในบางกรณีถา้มีทางเลือกท่ีดีมีประโยชน์
มากกว่าหน่ึงส่ิง ก็อาจเลือกสองสามส่ิงจากหลายส่ิงได ้เน่ืองจากการตดัสินใจเป็นขั้นตอนหน่ึงท่ี
แทรกอยูใ่นทุกการกระทาํ ดงันั้นการศึกษาเรียนรู้กระบวนการแกไ้ขปัญหาจะไม่สมบูรณ์ครบถว้น 
หากมิไดก้ล่าวถึงกระบวนการตดัสินใจในรูปแบบท่ีตอ้งคิดคน้ร่วมกนัเป็นทีมงาน 

    กระบวนการตดัสินใจ (Decision Making Process) คือ การกาํหนดขั้นตอนในการ
ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างมีหลกัเกณฑ์  ดว้ยการกาํหนดขั้นตอน  ตั้งแต่ขั้นแรกจนถึง
ขั้นตอนสุดทา้ยเพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธ์ท่ีตอ้งการ  ซ่ึงรูปแบบการตดัสินใจอาจแตกต่างกนัไปตามความ
เหมาะสม   

1) รูปแบบวิธีคิดคน้เพื่อตดัสินใจ สรรหาทางเลือก 
   การวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจ เป็นกระบวนการท่ีมีวิธีการเป็นระเบียบ กลวิธีเพื่อ

สรรหาทางเลือกควรมีรูปแบบคิดคน้เพื่อให ้
(1)  พึงพอใจกบัขอ้เทจ็จริงในการเลือก 
(2)  พิจารณาด้วยความพึงพอใจในรายละเอียดเฉพาะทางของปัจจัย

ทั้งหลาย หากทางเลือกนั้นประสบความสาํเร็จ 
(3)  ตกลงปฏิบติัในส่ิงทาํใหปั้จจยัทั้งหลายเป็นท่ีพึงพอใจ 
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(4)   พิจารณาภัยพิบัติ ท่ีอาจทําให้ช่วงสุดท้ายของทางเลือกประสบ
ขอ้ขดัขอ้ง 

2) หลกัการเบ้ืองตน้ของทางเลือกท่ีดี 
   ในการสร้างทางเลือกท่ีดีนั้นจะตอ้งอาศยั หลกัการขั้นพื้นฐาน 3 ประการ 

(1)  การระบุรายละเอียดของปัจจยัมีคุณภาพเป็นท่ีน่าพอใจ 

(2)  ทางเลือกเท่าท่ีแสวงหาไว ้มีคุณค่าตามท่ีประเมิน 

(3)   เขา้ใจอย่างถ่องแทว้่าทางท่ีเลือกนั้น ดีกว่า หรือดอ้ยกว่าประการใด 

  3) โครงสร้างการตดัสินใจ 

                           วีระพล  สุวรรณนันต์ (2525) อธิบายให้ทราบถึงเมตริกซ์การตดัสินใจ ดงัน้ี   

                                 (1) ทางเลือกในการตดัสินใจ (Alternative) การตดัสินใจตอ้งมีอยา่งนอ้ย

ท่ีสุด 2 ทางเลือก 

 (2) States of Nature คือ สภาวะท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อาจแบ่งเป็นหลาย

ประเภทแลว้แต่สถานการณ์หรือแต่ละกรณีของผูต้ดัสินใจ 

                                       (3) เมตริกซ์ร่วมของทางเลือกและสถานการณ์  เม่ือนาํการตดัสินใจภายใต้

สภาวการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และการตดัสินใจภายใตท้างเลือกเขา้ดว้ยกนัสามารถนาํมาสร้างเป็น

เมตริกซ์ของการตดัสินใจไดด้งัน้ี 

                                           N1            N2……………………...Nk 
                  A1                   O11           O12                                  O1k 
                  A2                   O21           O22                                  O2k 
                  ----                  -----             ----                                   --- 
                 Am                   Om1          Om2                                Omk 
 
   ภายใตเ้มตริกซ์ของการตดัสินใจน้ี แถวตั้งจะแสดงค่าของแต่ละสภาวะการณ์

ท่ีเกิดข้ึน กล่าวคือ แถวตั้งท่ี 1 เป็นค่าตอบแทน (Oi1,i=1,2…..m) ของสภาวะการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนท่ี 1 
(N1) แถวตั้งท่ี 2 เป็นค่าผลตอบแทน (Oi2) ของสภาวะการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนท่ี 2 (N2) 

  แถวนอนท่ี 1 จะแสดงค่าผลตอบแทน(O1j,j=1,2…..k) ของทางเลือกท่ี 1 (A1) 
แถวนอนท่ี2แสดงค่าผลตอบแทน(O2j)ของทางเลือกท่ี 2 (A2) ดงันั้น 
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                                 ค่าของ N1,N2,…..NK จึงเป็นค่าของสภาวะการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ี 
1,2,…..k  ตามลาํดบั   
                                 A1,A2,….Am  เป็นค่าของทางเลือกท่ี 1,2,…m ตามลาํดบั 
                                 (Oij,i=1,2…..m. j=1,2…..k  เป็นค่าของผลตอบแทนของทางเลือกท่ี I    
                                  (i=1,2,….m) ภายใตส้ภาวะการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนท่ี j  (j=1,2…..k) ตามลาํดบั 

4) เกณฑท่ี์ใชป้ระกอบในการตดัสินใจ 
ในการตดัสินใจว่าทางเลือกใดดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด จะตอ้งมีเกณฑ์ในการ

เลือก หรือขอ้กาํหนดท่ีตอ้งคาํนึงถึง ดงัน้ี 
(1)  นโยบายทางเลือกแต่ละวิธีตอ้งสอดคลอ้งสนองรับนโยบายทัว่ไปและ

นโยบายเฉพาะเร่ือง 
(2)  กลวิธีของทางเลือกท่ีดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุดนั้นมีความหมายรวมว่ามี

อตัราเส่ียงต่อความลม้เหลวนอ้ยท่ีสุด แต่ละวิธีมีขอ้ดีขอ้เสียต่างกนั วิธีหน่ึงอาจดีสาํหรับโอกาสหน่ึง 
เม่ือส่ิงแวดลอ้มเปล่ียน วิธีอ่ืนอาจเหมาะสมกวา่ 

(3)  ค่าใชจ่้าย ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด หมายถึงสามารถนาํไปปฏิบติัไดผ้ลดีท่ีสุด
โดยเสียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด 

(4)  ระยะเวลา สําหรับการแก้ไขปัญหาเร่ืองเดียวกนั ทางเลือกท่ีปฏิบติั
สาํเร็จลุล่วงในเวลาสั้นกวา่ยอ่มดีกวา่ 

(5)  วิธีปฏิบติั บางกรณีทางเลือกมีขั้นตอนปฏิบติัหลายวิธี เก่ียวโยงกัน 
ไม่ใช่ปฏิบติัวิธีหน่ึงแลว้สาํเร็จไดใ้นตวัเอง ดงันั้นตอ้งสาํรวจและปฏิบติัใหค้รบถว้น 

(6)  อุปสรรค เป็นเร่ืองสาํคญั ตรวจหาขอ้บกพร่องอยา่งละเอียด วิธีปฏิบติั
ท่ีเลือกสรรนั้นก่อปัญหาอ่ืนเพิ่มเติมหรือร้ายแรงกวา่เดิม 

   เกณฑ์ 6 ประการ ใชป้ระกอบการตดัสินใจคน้หาทางเลือกปฏิบติัภายหลงั
เม่ือตรวจสอบ วตัถุประสงค ์ความมุ่งหมาย ของโครงการดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้ง 

5) ระบบช่วยเหลือการตดัสินใจ (Decision Support Systems) 
  สลัยทุธ์ สวา่งวรรณ (2546) ไดก้ล่าววา่ ชนิดของระบบช่วยเหลือการตดัสินใจ 
สามารถแบ่งได ้2 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1)  ระบบช่วยเหลือการตดัสินใจ แบบการใชรู้ปแบบเป็นตวัหลกั (Model-
driven DSS) เป็นระบบช่วยเหลือการตดัสินใจแบบเด่ียว การทาํงานทาํการวิเคราะห์และจาํลอง
สถานการณ์สมมุติ ความสามารถของระบบข้ึนอยู่กับเคร่ืองมือท่ีนํามาใช้และมีส่วนติดต่อผูใ้ช ้
ไดง่้าย 
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(2)  ระบบช่วยเหลือการตดัสินใจแบบการใชข้อ้มูลเป็นหลกั (Data-driven 
DSS) ใชง้านในองคก์รท่ีตอ้งการวิเคราะห์ขอ้มูลจาํนวนมากท่ีเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล สามารถดึงขอ้มูล
ท่ีเป็นประโยชน์ซ่ึงเกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูลไปใชง้านได ้

6) องคป์ระกอบของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ 
  ศรีสมรัก อินทุจนัทร์ยง (2549) ไดก้ล่าวว่า องคป์ระกอบของระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจ ประกอบดว้ยระบบยอ่ย 3 ระบบคือ 

(1)  ระบบจดัการขอ้มูล (Data Management System) ประกอบดว้ย
ฐานขอ้มูลท่ีบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็นสาํหรับการตดัสินใจ ในส่วนน้ีมีซอฟตแ์วร์ทาํหนา้ท่ี
จดัการใหบ้รรลุผลตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ  

(2)  ระบบจดัการตวัแบบ (Model  Management  System) ประกอบดว้ย
ส่วนยอ่ย 3 ส่วน อธิบายรายละเอียด ดงัน้ี 

- ฐานตวัแบบ (Model Base) ประกอบดว้ย ตวัแบบทางดา้นสถิติการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ การเงิน วิทยาการจดัการ และตวัแบบอ่ืนๆ ท่ีอาํนวยความสามารถในการ
วิเคราะห์ให้กบัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ ตวัแบบท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ของระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

ตวัแบบในเชิงกลยทุธ์ (Strategic Models) ใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วย
ผูบ้ริหารระดบัสูงในการวางแผนกลยทุธ์  

ตวัแบบในเชิงยทุธวิธี (Tactical Model) ช่วยผูบ้ริหารระดบักลาง
ในการจดัสรรและควบคุมการใช้ทรัพยากรขององค์กร เช่น การวางแผนกาํลงัคน การวางแผน
ส่งเสริมการขาย การกาํหนดแผนผงัโรงงาน  

ตวัแบบจาํลองในเชิงปฏิบติัการ (Operation Models) สนบัสนุน
การปฏิบติังานประจาํวนัขององค์กร เช่น การอนุมติัคาํขอกู้เงินธนาคาร การวางแผนการผลิต  
การควบคุมสินคา้คงคลงั การควบคุมคุณภาพ การใชง้านเป็นงานประจาํวนั 

ตวัแบบ Building Block และชุดคาํสั่งประจาํย่อย (Model 
Building Blocks and Subroutines) สามารถนาํไปประยุกตใ์ชไ้ดทุ้กระดบัในองคก์ร เช่น  
การกาํหนดและการใชต้วัเลขเชิงสุ่ม การคาํนวณหาค่าปัจจุบนั การวิเคราะห์เสน้ถดถอย 

- ระบบการจดัการฐานตวัแบบ (The Model Base Management 
Systems : MBMS) เป็นซอฟตแ์วร์ทาํหนา้ท่ีสร้าง เรียกใช ้เกบ็รักษาตวัแบบใหพ้ร้อมใชง้านได ้ 
                                               - สารบบตวัแบบ (The Model Directory) ทาํหนา้ท่ีเป็นพจนานุกรม
ขอ้มูลให้กบัฐานตวัแบบ คือเป็นสารบบของตวัแบบทั้งหมดท่ีมีอยู่ในฐานตวัแบบ บนัทึกรายการ
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เก่ียวกบัคาํจาํกดัความของตวัแบบแต่ละตวัแบบ หน้าท่ีหลกัของสารบบตวัแบบ คือ การบนัทึก
ความสามารถและความพร้อมของตวัแบบต่างๆ 

          (3)  ระบบส่วนต่อประสานกบัผูใ้ช ้(User Interface Systems) เป็นหนา้จอ 
ท่ีใชใ้นการใชง้าน ออกแบบเพื่อผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผูใ้ช้
ติดต่อกบัระบบสนบัสนุนการตดัสินใจไดง่้าย 

 
2.1.3 ตัวแบบของการตัดสินใจ (Decision Making Model) 

     ศรีสมรัก อินทุจนัทร์ยง (2549) ไดใ้ห้ความหมายของตวัแบบของการตดัสินใจไว้
ว่า ตัวแบบของการตัดสินใจ ใช้ในการอธิบายเก่ียวกับขั้นตอนในการตัดสินใจของมนุษย์ว่า 
ดาํเนินการอยา่งไรบา้ง มีตวัอยา่งตวัแบบดงัน้ี 

1) ตวัแบบในการตดัสินใจของ Simon (Simon’s decision making model) Simon 
ไดว้ิเคราะห์ และแบ่งกระบวนการในการตดัสินใจของมนุษยอ์อกเป็น 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 

(1)  ขั้นตอนการกาํหนดปัญหา (Intelligence) 
(2)  ขั้นตอนการออกแบบทางเลือก (Design) 
(3)  ขั้นตอนการเลือกทางเลือก (Choice)  
(4)  ขั้นตอนการนาํไปปฏิบติั (Implementation) 

2) ตวัแบบในการตดัสินใจของ Kepner-Tregoe (The Kepner-Tregoe Decision-
making Method) ไดอ้ธิบายขั้นตอนการตดัสินใจของมนุษย ์ประกอบไปดว้ย 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 

(1)  ขั้นตอนการกาํหนดเป้าหมายการตดัสินใจ 
(2)  ขั้นตอนการกาํหนดวตัถุประสงค ์
(3)  ขั้นตอนการจดัลาํดบัความสาํคญัของวตัถุประสงค ์
(4)  ขั้นตอนการกาํหนดทางเลือก 
(5)  ขั้นตอนการประเมินทางเลือก เขา้กบัวตัถุประสงค ์
(6)  ขั้นตอนการเลือกทางเลือก 
(7)  ขั้นตอนการประเมินถึงเหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการตดัสินใจ 
(8)  ขั้นตอนการเลือกทางเลือกขั้นสุดทา้ย 

3) ตวัแบบช่วยการตดัสินใจกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ ไดอ้ธิบายขั้นตอน
การตดัสินใจของมนุษย ์ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

(1)  ขั้นตอนการจดัแบ่งองคป์ระกอบของปัญหาใหเ้ป็นองคป์ระกอบยอ่ย 
(2)  ขั้นตอนกาํหนดลาํดบัความสาํคญัของเกณฑแ์ละทางเลือกต่างๆ 
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(3)  ขั้นตอนการประมวลผลรวมของลาํดับความสําคัญของเกณฑ์และ
ทางเลือกต่างๆเพ่ือเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 
2.1.4   กระบวนการลาํดับช้ันเชิงวเิคราะห   

                วชิรพงศ ์สาลีสิงห์(2547) กล่าวว่าการตดัสินใจมีการสร้างกระบวนการในการสร้าง
ขอ้มูลเพื่อประกอบการวินิจฉยั ปรากฏออกมาเป็นศาสตร์ เช่นศาสตร์ทางวิจยัดาํเนินงาน (Operation 
Research) ศาสตร์ทางการบริหาร (Management Science) หรือแมก้ระทัง่การนาํกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มาประยกุตเ์พ่ือสร้างสารสนเทศช้ีนาํการตดัสินใจ โดยภาพรวมแลว้การท่ีจะสามารถ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นสามารถสรุปคุณลกัษณะไดด้งัน้ี คือ ง่ายในการทาํความเขา้ใจ   
ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ สามารถใชท้ั้งระดบัส่วนบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เป็นท่ียอมรับทัว่ไป 
สร้างง่าย มีวิธีหน่ึงเป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลาย คือวิธีท่ีเรียกว่า  กระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 
ใช ในการ “วดัค าระดบั” ของการตดัสินใจเร่ืองต างๆอย างมีประสิทธิภาพและให ผลการตดัสินใจท่ี
ถูกต องตรงกับเป าหมายของการตดัสินใจมากท่ีสุด  กระบวนการน้ีได รับการคิดค นเม่ือปลาย
ทศวรรษท่ี 1970  โดยศาสตราจารย  Thomas Saaty  แห งมหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย  นาํไปประยกุต 
เก่ียวกบัการตดัสินใจต างๆ   เช น  การตดัสินใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานทางธุรกิจ  ได แก  การสั่งซ้ือ
วตัถุดิบ  การเลือกสถานท่ีในการประกอบการ  การกาํหนดกลยทุธ ทางการตลาด  ฯลฯ  รวมถึงการ
ประยกุต ใช ในเร่ืองของการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค กร  เช น การจดัลาํดบัความสามารถของ
พนกังาน  การประเมินทางเลือกของสายอาชีพ การสาํรวจทศันคติของพนกังาน ฯลฯ  

1) จุดเด นของกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห   มีดงัน้ี 
(1) แสดงผลการสาํรวจน าเช่ือถือกว าวิธีอ่ืน  เน่ืองจากใช วิธีการเปรียบเทียบ

เชิงคู ในการตดัสินใจก อนตอบคาํถาม  

(2) มีโครงสร างแผนภูมิลาํดบัชั้น  เลียนแบบกระบวนความคิดของมนุษย  

ทาํให ง ายต อการใช และการทาํความเข าใจ  

(3) ผลลพัธ ท่ีได เป นปริมาณตวัเลข  ทาํให ง ายต อการจดัลาํดบัความสําคญั

และสามารถนาํผลลพัธ ดงักล าวไปเปรียบเทียบ (Benchmarking) กบัหน วยงานอ่ืนๆ  

(4) สามารถขจดัการตดัสินใจแบบมีอคติหรือลาํเอียงได   

(5) ใช กบัการตดัสินใจแบบคนเดียวและแบบกลุ มหรือหมู คณะ  

(6) ก อให เกิดการประนีประนอมและการสร างประชามติ 

(7) ไม จาํเป นต องใช ผ ูเช่ียวชาญพิเศษมาคอยควบคุม 
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                        วิธีช่วยแกปั้ญหาท่ีซับซ้อนให้ง่ายโดยอาศยักระบวนการเลียนแบบจากพฤติกรรม
ของมนุษย ์ ซ่ึงทาํการแยกแยะถึงองคป์ระกอบของปัญหาตามระดบั และมีการให้นํ้ าหนัก
เปรียบเทียบในแต่ละปัจจยัของปัญหาในแต่ละลาํดบัชั้น ซ่ึงประกอบดว้ยทางเลือกต่างๆ จนสุดทา้ย
จึงไดท้างเลือกท่ีตอ้งการ ในกรณีของการตดัสินใจเป็นกลุ่มนั้น กระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์
ยงัเปิดโอกาสให้สมาชิกของกลุ่มท่ีตดัสินใจไดส้ามารถประชุมร่วมกนัในส่วนของการแยกแยะ
ปัจจยัในแต่ละระดบั ให้นํ้ าหนกัของแต่ละปัจจยั เปรียบเทียบทางเลือกในการตดัสินใจแต่ละ
ทางเลือกในปัจจยันั้นๆ อาจจดัว่ากระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ สามารถเป็นทั้งระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจสาํหรับบุคคลหรือเป็นระบบสนบัสนุนการตดัสินใจแบบกลุ่ม 
                        พิภพ อุดร (2537) กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ไม่ว่าในส่วนของปัจจยั
ในการกาํหนด หรือทางเลือกข้ึนอยูก่บัความเส่ียงและโอกาส ดงันั้น จึงตอ้งมีการพิจารณาถึง 2 คาํน้ี
วา่หมายความถึงอะไร เพื่อความถูกตอ้งในการดาํเนินงาน   

2) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ ดงัน้ี 
  

                                    (1) ความเส่ียง หมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยท่ีมนุษยไ์ม่สามารถควบคุม
ได ้ เช่น ปริมาณนํ้ าฝนท่ีตกในแต่ละปี  ภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อหรือเคร่ืองจกัรทาํงานผดิพลาด อาจ
เ รี ย ก ลัก ษณ ะ ดั ง ก ล่ า ว ว่ า เ ป็ น ค ว า ม เ ส่ี ย ง คื อ ผ ล ท่ี เ กิ ด จ า ก  State of Nature ท่ี เ กิ ด ข้ึ น  
                                    (2) ความไม่แน่นอนหรือโอกาส หมายถึงมาตรการในการวดัสภาวะท่ีจะ
เกิดข้ึนในเหตุการณ์ใดๆท่ีสนใจ เช่น โอกาสท่ีนาย ก. ชนะการเลือกตั้งหรือโอกาสท่ีสินคา้ของ
บริษทัจะมีส่วนครองตลาดถึง 20 % ของผูบ้ริโภค สามารถสร้างค่าของโอกาสเพื่อนาํมาช่วยสร้าง
กติกาในการตดัสินใจ  การสร้างค่าของความเส่ียงและโอกาสนั้นสามารถดาํเนินการโดยสร้างเป็น
ตวัเลขข้ึนเพื่อเป็นค่าช้ีวดัในการตดัสินใจนั้น สามารถสร้างได ้2 วิธีคือ  

                                       - ใชว้ิธีการทางสถิติ โดยการสร้างค่าความน่าจะเป็น ซ่ึงจะดาํเนินการ
ไดโ้ดยใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงต่อไปน้ีคือ  
                                                    Objectiveโดยการพิจารณาจากการใชเ้ร่ืองเซตเขา้มาช่วยคาํนวณ
ตวัอยา่งเช่น เหรียญ 1 มีหนา้จะเกิดข้ึน คือ หวัหรือกอ้ย ดงันั้น โอกาสท่ีจะเกิดหนา้ หวั = จาํนวน
คร้ังท่ีจะเกิดหนา้หัวในการโยนเหรียญหน่ึงคร้ัง/จาํนวนผลลพัธ์ทั้งหมดท่ีจะเกิดในการโยนเหรียญ
หน่ึงคร้ัง = ½ =0.5  
                                                    Subjective โดยการใชว้ธีิการทดลองเขา้ช่วย ตวัอยา่งเช่นนาย ก. 
เล้ียงหมู เพื่อไวข้ายปรากฏวา่ผลจากการเล้ียงลูกหมู 100 ตวั เร่ิมตน้จนกระทัง่โตขนาดขายได้
ปรากฏวา่เหลือหมูเพียง 60 ตวั ค่าของความน่าจะเป็นท่ีนาย ก. เล้ียงหมูรอดคือ 60/100 = 0.6  
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- การสร้างค่าโอกาสโดยใชป้ระสบการณ์ของมนุษยเ์ขา้มาวดั โดย
วิธีการน้ีค่าท่ีได้มีความแม่นยาํสูงหรือไม่ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผู ้วิ นิจฉัยเป็นเกณฑ ์
ตวัอย่างเช่น สอบถามผูเ้ช่ียวชาญในตลาดหลกัทรัพยว์่าโอกาสท่ีซ้ือหุ้นของสถาบนัการเงิน A 
 แลว้ราคาจะเพ่ิมข้ึนอีก 20 % ในตอนปลายปีเป็นไปไดห้รือหรือไม่ดว้ยความน่าจะเป็นเท่าใด  

3) แบบจาํลองตามแนวคิดกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ เพ่ือตดัสินใจในแต่
ละเร่ือง ผูต้ดัสินใจตอ้งเลือกใชแ้บบจาํลองใหเ้หมาะสมกบัปัญหาท่ีจะตอ้งตดัสินใจ แบบจาํลองการ
ตดัสินใจมีลกัษณะเป็นลาํดบัชั้น ซ่ึงในขั้นพื้นฐานประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 3 ส่วน คือ 

(1) เป้าหมาย (goal) กาํหนดข้ึนเป็นวตัถุประสงคข์องการตดัสินใจ 
(2) หลกัเกณฑ์ (criteria) เป็นปัจจยัในการพิจารณาทางเลือกให้สอดคลอ้ง

กบัเป้าหมาย 
(3) ทางเลือก (alternatives) ท่ีเป็นไปไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

4) ขั้นตอนการตดัสินใจดว้ยกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ วิธีดาํเนินการ
ตดัสินใจโดยใชแ้บบจาํลองขั้นพื้นฐาน “เป้าหมาย-หลกัเกณฑ-์ทางเลือก ” ตามแนวคิดกระบวนการ
ลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอนหลกั คือ  

(1) การระบุปัญหาและกาํหนดเป้าหมายการตดัสินใจ ผูต้ดัสินใจตอ้งศึกษา
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและกาํหนดเป้าหมาย  หรือวตัถุประสงคข์องการตดัสินใจใหช้ดัเจน โดยกาํหนด
เป้าหมายหลักท่ีสําคัญท่ีสุดเพียงประการเดียว พร้อมทั้ งระบุหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา
ทางเลือก เพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายการตดัสินใจในการพิจารณากาํหนดหลกัเกณฑด์งักล่าว อาจใช้
วิธีวิเคราะห์ขอ้ดีและขอ้เสียของทางเลือกต่างๆเป็นเคร่ืองมือช่วย 

(2) การกาํหนดทางเลือกท่ีเป็นไปได ้จะตดัทางเลือกท่ีไม่ตอ้งการออกโดย
การพิจารณาถึงหลกัเกณฑท่ี์สาํคญัท่ีแต่ละทางเลือกตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น (must  criteria) แลว้
ตดัทางเลือกท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดท้ิงไป โดยใหค้งเหลือทางเลือกท่ีเป็นไปไดไ้ม่เกิน 
7 ทางเลือก 

(3) การสร้างแบบจาํลองเพ่ือการตดัสินใจ นําเป้าหมาย หลกัเกณฑ์ และ
ทางเลือกท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 และ 2 มาสร้างแบบจาํลองเพ่ือการตดัสินใจ 

(4) การประเมินปัจจยัต่างๆในแบบจาํลอง คือการประเมินค่าความพึงพอใจ 
(preference) ของทางเลือกต่างๆภายใต้แต่ละหลักเกณฑ์และการประเมินค่าความสําคัญ 
(importance) ของหลกัเกณฑต่์างๆภายใตเ้ป้าหมายการตดัสินใจ 
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(5) การประมวลผลสรุป เป็นการนําค่าความพึงพอใจของทางเลือกและ 
ค่าความสาํคญัของหลกัเกณฑม์าประมวลผลสรุปโดยการสังเคราะห์  (synthesize) เพื่อใหไ้ดล้าํดบั
ของทางเลือกท่ีไดจ้ากแบบจาํลอง 

(6) การตรวจสอบและวดัความถูกตอ้ง คือการพิจารณาจากอตัราความไม่
คงท่ี(inconsistency ratio) เพื่อตรวจสอบความบกพร่องในการประเมินค่าและทดลองทาํการ
วิเคราะห์ความไว (sensitivity analysis) เพื่อพิจารณาปัจจยัในการกาํหนดความสําคญัของ
หลกัเกณฑท่ี์มีผลกระทบต่อการจดัลาํดบัทางเลือก  

(7) การตดัสินใจและจดัทาํเอกสารประกอบ ผูต้ดัสินใจจะเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสุดพร้อมทั้งจดัทาํเอกสารประกอบการตดัสินใจเพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและประมวลผล
การตดัสินใจต่อไป 

5) กระบวนการสร้างแผนภูมิ เป็นการแยกแยะความคิดของมนุษยอ์อกเป็นลาํดบั
ชั้นจากลาํดบัชั้นบนสู่ชั้นล่างในรูปแบบท่ีเป็น Top Down จาํนวนระดบัชั้นท่ีเหมาะสมควรจะอยู่
ระหว่าง 5 ถึง 9 ระดบั ตวัอยา่งเช่น การเลือกท่ีอยูอ่าศยั บา้นสวน บา้นทาวน์เฮาส์ หรือ
คอนโดมิเนียม ปัจจยัท่ีแยกแยะประกอบดว้ยระดบัย่อยต่อไปน้ีคือ พิจารณาจากแผนภูมิ  
ดงัรูป 2.1 และ รูป 2.2  

 

     
รูป 2.1  แสดงตวัอยา่งของแผนภูมิลาํดบัชั้นหรือแบบจาํลองของการตดัสินใจ พภิพ  อุดร (2537) 
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    รูป 2.2  แสดงตวัอยา่งขั้นตอนการเลือกท่ีอยูอ่าศยั พิภพ  อุดร (2537) 
 

6)  สาเหตุท่ีเลือกใชก้ระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ สรุปดงัน้ี  
(1)  ง่ายในการสร้าง ลกัษณะคลา้ยพฤติกรรมของมนุษยใ์นการแยกแยะ

ปัญหา  
(2)  มีเหตุมีผลในการช่วยตดัสินใจ 
(3)  สามารถดาํเนินการไดโ้ดยการระดมสติปัญญาของผูบ้ริหารมาร่วมกนั

แกปั้ญหา (Brain Storm)  
(4) ไม่ตอ้งพึ่งพิงโปรแกรมท่ีแสนแพงในการคาํนวณ  
(5)  ยดืหยุน่ตามสภาวะการท่ีเปล่ียนแปลง  
(6)  มีหลกัการจดัความสาํคญั โดยเรียงลาํดบัตามความสาํคญัอยา่งชดัเจน 
(7)  มีหลกัการความสอดคลอ้งของเหตุผล  

 
7) การประเมินค่าเพ่ือการตดัสินใจ ตามแนวคิดกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 

ทาํไดท้ั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใชส้าํหรับการกาํหนดค่าความพึงพอใจของทางเลือกและการ
กาํหนดค่าความสาํคญัของหลกัเกณฑท่ี์ใชพ้ิจารณาทางเลือก ในกรณีท่ีส่ิงท่ีตอ้งการประเมินค่านั้นมี

ไม่มี 

บ้านสวน ทาวน์เฮาส์ คอนโดมเินียม 

การเลือกสถานท่ี
อยูอ่าศยั 

ปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม ปัจจยัทางการเงิน ปัจจยัการเดินทาง 

สถานท่ีพกัผอ่น มลภาวะ 

สวน 

สงบ 

อากาศ 

เสียง 

อตัราดอกเบ้ีย ค่าของ
อสังหาริมทรัพย์

ประเภท 1 

ประเภท 2 

ระดบั A 

ระดบั B 

รถเมล ์ รถไฟฟ้า รถส่วนตวั 

ความสะดวก 

เวลา 

ความสะดวก 
 

เวลา 
 

ค่านํ้ามนั 

ค่าดูแล 

นํ้า ท่ีออกกาํลงักาย
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ขอ้มูลในเชิงปริมาณอยู่แลว้สามารถกาํหนดหรือใชก้ารตดัสินโดยตวัเลข (numerical judgment) 
ส่วนกรณีท่ีส่ิงท่ีตอ้งการประเมินนั้นไม่สามารถใชต้วัเลขเป็นตวัวดัได ้ใชก้ารตดัสินใจโดยขอ้ความ 
(verbal judgment) แลว้จึงแปลงค่าความพึงพอใจหรือค่าความสาํคญัท่ีไดใ้นเชิงคุณภาพกลบัเป็นค่า
ในเชิงปริมาณอีกคร้ังหน่ึง 

8) การเปรียบเทียบทีละคู่ วิธีการท่ีสามารถช่วยลดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในการ
ตดัสินใจ ซ่ึงใชไ้ดท้ั้งการเปรียบเทียบความพึงพอใจของทางเลือกและการเปรียบเทียบความสาํคญั
ของหลกัเกณฑ ์เพราะการเปรียบเทียบทีละคู่จะทาํให้การตดัสินใจมุ่งประเด็นการตดัสินใจไปท่ีจุด
ใดจุดหน่ึงของแบบจาํลองแลว้จึงประเมินค่า ซ่ึงช่วยลดความสับสนของผูต้ดัสินใจท่ีมีต่อปริมาณ
ของขอ้มูลท่ีมีจาํนวนมากโดยเฉพาะอยา่งยิง่การเปรียบเทียบในเชิงคุณภาพ  ตวัอยา่งการเปรียบเทียบ
ทีละคู่ ดงัน้ี 

(1) ตวัอย่างท่ี 1 สมมติว่าผูต้ดัสินใจตอ้งการเลือกซ้ือบา้นพกัตากอากาศ  
จากท่ีไดส้าํรวจและเก็บขอ้มูลพบว่ามีทางเลือกท่ีน่าสนใจ 3 ทางเลือก ไดแ้ก ้บา้น A ,บา้น B และ
บา้น C หลงัจากท่ีไดส้ร้างแบบจาํลองการตดัสินใจท่ีประกอบด้วย “เป้าหมาย-หลกัเกณฑ์-
ทางเลือก” แลว้ผูต้ดัสินใจจะใชว้ิธีการเปรียบเทียบทีละคู่เพื่อกาํหนดค่าความพึงพอใจของทางเลือก
ทั้ง 3 ภายใตแ้ต่ละเกณฑจ์นครบทุกหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

คร้ังท่ี 1 เปรียบเทียบบา้น A กบับา้น B ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ 1    (ทาํเล)   
คร้ังท่ี 2 เปรียบเทียบบา้น A กบับา้น C ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ 1    (ทาํเล)   
คร้ังท่ี 3 เปรียบเทียบบา้น B กบับา้น C ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ 1   (ทาํเล)   
………………………………………………………………………… 
คร้ังท่ี x เปรียบเทียบบา้น A กบับา้น B ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์    n     
คร้ังท่ี y เปรียบเทียบบา้น A กบับา้น C ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์    n      
คร้ังท่ี z เปรียบเทียบบา้น B กบับา้น C ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์  n    

 
   การกาํหนดค่าความพึงพอใจในเชิงคุณภาพจากการเปรียบเทียบทีละคู่ดงักล่าว 

จะใชว้ิธีการตดัสินใจโดยขอ้ความจนครบทุกคู่ เช่น ตวัอย่างการเปรียบเทียบบา้น A,B,C ภายใต้
หลกัเกณฑท์าํเล 
 ในดา้นทาํเล บา้น A มีความน่าพึงพอใจมากกวา่บา้น B  ค่อนขา้งมาก  
                                     ในดา้นทาํเล บา้น A มีความน่าพึงพอใจมากกวา่บา้น C อยา่งเห็นไดช้ดั 
                                     ในดา้นทาํเล บา้น B มีความน่าพึงพอใจมากกวา่บา้น C เพียงเลก็นอ้ย 
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                          จากการตดัสินโดยขอ้ความจะแปลงค่าความพึงพอใจในเชิงคุณภาพเป็นค่าความพึง
พอใจในเชิงปริมาณ ดงัตาราง 2.1  
 

ตาราง 2.1 เมตริกซ์แสดงผลการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ  
หลกัเกณฑ:์ทาํเล บา้น A บา้น B บา้น C 

บา้น A 1/1 3/1 6/1 
บา้น B 1/3 1/1 2/1 
บา้น C 1/6 1/2 1/1 

การอ่านตารางเมตริกซ์ดงักล่าว ให้เปรียบเทียบค่าความพึงพอใจระหว่างแถวกบั
คอลมัน์ กรณีท่ีตวัเลขแสดงเป็นเศษส่วน หมายความว่าเป็นค่าตรงขา้มหรือนอ้ยกว่า จากตารางเป็น
การแสดงความพึงพอใจภายใตห้ลกัเกณฑท์าํเล พบวา่ 

 บา้น A น่าพึงพอใจมากกวา่บา้น B  ในระดบั 3 และมากกวา่บา้น C ในระดบั 6 
บา้น B น่าพึงพอใจนอ้ยกวา่บา้น A  ในระดบั 3 และมากกวา่บา้น C ในระดบั 2 
บา้น C น่าพึงพอใจนอ้ยกวา่บา้น A  ในระดบั 6 และนอ้ยกวา่บา้น B ในระดบั 2 
การกาํหนดค่าเชิงปริมาณจากการเปรียบเทียบทีละคู่ในตารางเมตริกซ์ขา้งตน้ ใช้

มาตรฐานการเทียบค่าดงัตาราง 2.2  
 
                   ตาราง 2.2 ค่ามาตรฐานการเทียบค่า 

การตดัสินใจโดยตวัเลข 
(เชิงปริมาณ) 

การตดัสินใจโดยขอ้ความ 
(เชิงคุณภาพ) 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Extremely 
Very strongly to extremely 

Very strongly 
Strongly to very strongly 

Strongly 
Moderately to strongly 

Moderately 
Equally to moderately 

Equally 

มากกวา่เป็นท่ีสุด 
มากกวา่เกือบท่ีสุด 

มากกวา่อยา่งแน่นอน 
มากกวา่อยา่งเห็นไดช้ดั 

มากกวา่อยา่งมาก 
มากกวา่ทีเดียว 

มากกวา่ค่อนขา้งมาก 
มากกวา่เพียงเลก็นอ้ย 

เท่ากนั 
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(2) ตวัอยา่งท่ี 2 โรงงานแห่งหน่ึงตอ้งการสั่งซ้ือวตัถุดิบจาํนวนมากเพื่อใช้
ในการผลิต มีร้านคา้เขา้มาเสนอขายวตัถุดิบจาํนวน 3 ร้านคือ ร้าน A, B และ C แต่ละร้านมีจุดเด่น
แตกต่างกนั ดงันั้น เพ่ือใหส้ามารถตดัสินใจเลือกร้านคา้ไดต้รงตามความตอ้งการในการผลิตมาก
ท่ีสุด ทางโรงงานจึงไดน้าํกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์มาช่วยในการตดัสินใจ โดยตั้งเกณฑ์
ในการตดัสินใจคือ ราคา คุณภาพของวตัถุดิบ ความตรงต่อเวลา และความน่าเช่ือถือของร้านคา้ 
จากนั้นดาํเนินการตดัสินใจตามขั้นตอนดงัน้ี  

- สร้างแผนภูมิลาํดบัชั้นหรือแบบจาํลองของการตดัสินใจ ดงัรูป 2.3 
 

 
                   รูป 2.3 แบบจาํลองของการตดัสินใจร้านคา้ 
 

- สร้างตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบความสําคญัของเกณฑ์การตดัสินใจ
ต่างๆ ดงัตาราง 2.3 

ตาราง 2.3 แสดงเมตริกซ์ของโรงงาน 
เกณฑ ์ ราคา คุณภาพ ความตรงต่อเวลา ความน่าเช่ือถือ 
ราคา 1 1/3 1 3 

คุณภาพ 3 1 3 3 
ความตรงต่อเวลา 1 1/3 1 1 
ความน่าเช่ือถือ 1/3 1/3 1 1 
ผลรวมแนวตั้ง 5.33 2.00 6.00 8.00 
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จากตาราง 2.3 แสดงเมตริกซ์ของโรงงานโดยค่าตวัเลขต่างๆ ท่ีเติมลงไปในตาราง 
มีความหมายดงัน้ี  

  แถวทแยงมุมของตารางมีค่าเท่ากบั 1 เสมอ เน่ืองจากเป็นการเปรียบเทียบ
ของเกณฑท่ี์เหมือนกนั ทาํใหมี้ความสาํคญัเท่ากนั เช่น ราคาขายกบัราคาขาย หรือคุณภาพวตัถุดิบ
กบัคุณภาพวตัถุดิบ เป็นตน้  

แถวท่ี 1 คอลมัน์ท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 1/3 หมายความวา่ ทางโรงงานให้
ความสาํคญักบัราคาขายของวตัถุดิบ “นอ้ยกวา่” คุณภาพของวตัถุดิบ  

แถวท่ี 1 คอลมัน์ท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 1 หมายความวา่ ทางโรงงานให้
ความสาํคญักบัราคาขายของวตัถุดิบ “เท่ากบั” การตรงต่อเวลาของร้านคา้  

แถวท่ี 1 คอลมัน์ท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 3 หมายความวา่ ทางโรงงานให้
ความสาํคญักบัราคาขายของวตัถุดิบ “มากกวา่” ความน่าเช่ือถือของร้านคา้ เป็นตน้  
   คาํนวณค่านํ้าหนกัความสาํคญัเกณฑก์ารประเมิน สามารถทาํไดโ้ดยการปรับ 
“ผลรวม” ของแต่ละคอลมัน์ใหเ้ท่ากบั 1 จากนั้นกค็าํนวณผลรวมของแต่ละแถว และหารผลรวม
ดงักล่าวดว้ย “จาํนวน” ของเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจ ซ่ึงในกรณีน้ีคือ 4 (ราคา, คุณภาพ, ความตรง
ต่อเวลา และความน่าเช่ือถือ) ดงัตาราง 2.4  

 
ตาราง 2.4 แสดงการคาํนวณค่านํ้าหนกัความสาํคญัเกณฑก์ารประเมิน 

เกณฑ ์ ราคา คุณภาพ ความตรงต่อ
เวลา 

ความ
น่าเช่ือถือ 

{(ผลรวมแนวนอน)/4} 
*100% 

ราคา 0.19 0.17 0.17 0.38 23% 
คุณภาพ 0.56 0.49 0.49 0.38 48% 

ความตรงต่อเวลา 0.19 0.17 0.17 0.12 16% 
ความน่าเช่ือถือ 0.06 0.17 0.17 0.12 13% 
ผลรวมแนวตั้ง 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 

 
จากตาราง 2.4  สรุปผลการคาํนวณไดว้า่ โรงงานใหค้วามสาํคญักบั “คุณภาพของ

สินคา้” มากท่ีสุด ร้อยละ 48.4  รองลงมาคือ ราคาขายของสินคา้ ร้อยละ 22.4  ความตรงต่อเวลา  
ร้อยละ 16.2  และความน่าเช่ือถือ ร้อยละ 13 ตามลาํดบั  
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- นาํทางเลือกท่ีกาํหนดไวใ้นตอนแรก ร้าน A, B และ C มาเปรียบเทียบ
ผา่นเกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจทีละเกณฑ ์เพื่อจดัลาํดบัความสาํคญัของทางเลือก ดงัตาราง 2.5  

 
ตาราง 2.5 แสดงการเปรียบเทียบเกณฑคุ์ณภาพ 

คุณภาพ ร้าน A ร้าน B ร้าน C 
ร้าน A 1 1/3 3 
ร้าน B 3 1 3 
ร้าน C 1/3 1/3 1 

ผลรวมแนวตั้ง 4.33 1.67 7.00 
 
-ปรับใหผ้ลรวมของแต่ละคอลมัน์เท่ากบั 1 และหาผลรวมแนวนอน หาร

ดว้ยจาํนวนตวัเลือกในกรณีน้ีคือ 3 (ร้าน A, ร้าน B, และร้าน C) ดงัตาราง 2.6   
 

ตาราง 2.6  แสดงการคาํนวณค่านํ้าหนกัความสาํคญัเกณฑคุ์ณภาพ 
คุณภาพ ร้าน A ร้าน B ร้าน C {(ผลรวมแนวนอน)/3}*100% 
ร้าน A 0.23 0.20 0.43 29% 
ร้าน B 0.69 0.60 0.43 57% 
ร้าน C 0.08 0.20 0.14 14% 

ผลรวมแนวตั้ง 1 1 1 100% 
- จากผลการคาํนวณพบว่า ภายใตเ้กณฑก์ารตดัสินใจเร่ือง “คุณภาพของ

สินคา้” ร้าน B มาเป็นอนัดบัหน่ึง ร้อยละ 57  ร้าน A มาเป็นอนัดบัสอง ร้อยละ 29 และร้าน C เป็น
อนัดบัสาม ร้อยละ 14 จากนั้นทาํการเปรียบเทียบในรูปแบบเดียวกนักบัเกณฑก์ารตดัสินใจอ่ืนๆ ซ่ึง
ไดผ้ลลพัธ์ดงัตาราง 2.7  

 
ตาราง 2.7 แสดงผลลพัธ์เกณฑก์ารตดัสินใจของทุกเกณฑ ์

ทางเลือก ระดบัคะแนนของแต่ละเกณฑก์ารตดัสินใจ 
ราคา คุณภาพ ความตรงต่อเวลา ความน่าเช่ือถือ 

ร้าน A 33% 29% 32% 43% 
ร้าน B 10% 57% 22% 47% 
ร้าน C 57% 14% 46% 10% 
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จากผลการวิเคราะห์เกณฑท่ี์ใชใ้นการตดัสินใจทั้งหมด พบว่า แต่ละร้านมีจุดเด่น
แตกต่างกนั กล่าวคือ ร้าน B มีจุดเด่นในเร่ืองคุณภาพของวตัถุดิบและความน่าเช่ือถือของร้าน (เช่น 
การมีช่ือเสียงในทางท่ีดีมายาวนาน มีความมัน่คงหรือความซ่ือสัตย ์ เป็นตน้) ในทางกลบักนัมีราคา
ขายสูงท่ีสุดดว้ย ทางดา้นร้าน C มาเป็นอนัดบัหน่ึงในเร่ืองของความตรงต่อเวลาและราคาของ
วตัถุดิบท่ีค่อนขา้งถูก แต่คุณภาพตํ่ากว่าทั้งสามร้าน ส่วนร้าน A มีระดบัเกณฑก์ารตดัสินใจทุก
เกณฑอ์ยูก่ลางๆ ระหวา่งร้าน B และร้าน C ซ่ึงขั้นตอนท่ีทางโรงงานดาํเนินการต่อไปดงัตาราง 2.8 

 
                  ตาราง2.8 การคาํนวณหาลาํดบัความสาํคญัของแต่ละทางเลือกในภาพรวม  

ทางเลือก ราคา  
(22%)  

คุณภาพ 
(48%)  

ความตรงต่อเวลา 
(16%)  

ความน่าเช่ือถือ  
(13%)  

ลาํดบัความ  
สาํคญัรวม  

ร้าน A (0.33) (0.23) + (0.29) (0.48) + (0.32) (0.16) + (0.43) (0.13)  32% 
ร้าน B (0.10) (0.23) + (0.57) (0.48) + (0.22) (0.16) + (0.47) (0.13)  39% 
ร้าน C (0.57) (0.23) + (0.14) (0.48) + (0.46) (0.16) + (0.10) (0.13)  28% 

 
ผลลพัธ์จากการคาํนวณดว้ยกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ ปรากฏว่า ร้าน B มี

ความน่าสนใจมากท่ีสุด ตามดว้ยร้าน A และร้าน C ตามลาํดบั ดงันั้น ทางโรงงานจึงมีเหตุผล
สนับสนุนเพียงพอท่ีจะเลือกร้าน B ในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ ถึงแมว้่าวตัถุดิบท่ีไดจ้ากร้าน B  
จะมีราคาสูงกวา่ร้านอ่ืนกต็าม 

 
                2.1.5  ทฤษฎเีครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
                   ศูนยว์ิจยักสิกรไทยไดส้รุปใน Positioning Magazine (2551) บทความมีขอ้ความว่า
ปัจจุบนัโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ในยุคกลางหรือยุคปลายของเวบ็ 2.0 จึงทาํให้มีเวบ็ไซตใ์นลกัษณะ  
Social Networking Service (SNS) จาํนวนมาก  เป็นบริการผา่นเวบ็ไซตท่ี์เป็นจุดโยงระหว่างบุคคล
ท่ีมีเครือข่ายสังคมของตวัเองผ่านเน็ตเวิร์คอินเทอร์เน็ตรวมทั้งเช่ือมโยงบริการต่างๆ เช่น เมล  
เมสเซ็นเจอร์  เวบ็บอร์ด บลอ็ก ฯลฯ เขา้ดว้ยกนัตั้งแต่ Hi5, MySpace, Facebook, Bebo, LinkedIn, 
Multiply, Ning และอ่ืนๆ ซ่ึงทั้งหมดมีส่วนท่ีคลา้ยกนัคือ "การเพ่ิมเพื่อน" ตามหลกัการของ Friend-
Of-A-Friend (FOAF)  โดยปกติแลว้ส่ิงท่ีเอสเอ็นเอสให้บริการพ้ืนฐานคือ การให้ผูส้นใจสร้าง 
โปรไฟลล์งในเวบ็  บางท่ีอาจอนุญาตใหอ้พัโหลดไฟลแ์บบต่างๆ เช่น ภาพ เสียง คลิปวีดีโอ เป็นตน้ 
จากนั้นเร่ืองของการขอ้คิดเห็น(Comment)  มีขอ้ความส่วนบุคคล(Personal Massage) ใหส้ามารถ
ติด ต่อ ส่ วนตัวกับ เพื่ อนบางคนและการไป เ พ่ิ มข้อ คิด เ ห็นตามโปรไฟล์ของคน อ่ืน 
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                          เครือข่ายสังคมออนไลน์ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีท่ีช่วยให้สามารถมีปฏิสัมพนัธ์กนั  
ซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์แทจ้ริงของคาํว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือการมีส่วนร่วมดว้ยกนัไดทุ้กคน   
คงมีหลายคนไดเ้ขา้ไปในโลกของเครือข่ายสังคมออนไลน์ แมจ้ะไม่ใช่ส่ิงใหม่ในโลกออนไลน์  
แต่เป็นท่ีนิยมอยา่งมากในกลุ่มคนท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต ทาํใหเ้ครือข่ายขยายวงกวา้งออกไปเร่ือยๆ และ
ขยายต่อไปในอนาคต จากผลการสาํรวจจากประเทศสหรัฐอเมริกายืนยนัการใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองทุกปีและมาแรงเป็นอนัดบัตน้ของโลกออนไลน์ ส่วนเวบ็ไซตท่ี์
มีจาํนวนผูเ้ขา้ชมสูงสุดทัว่โลก คือ  My space, Facebook และ Orkut  สาํหรับเวบ็ไซตท่ี์มีเปอร์เซ็นต์
เติบโตเพิ่มข้ึนเป็นเท่าตวั คือ Facebook  
 

 
รูป 2.4  แสดงสญัรูป(Icon) ของเวบ็ไซตต่์างๆท่ีใหบ้ริการ  

ท่ีมา Positioning Magazine (2551) 

                           ผลกระทบทางบวกของบริการเอสเอน็เอส เป็นบริการออนไลนท่ี์มีประโยชนต่์อ
ชีวิตมนุษยห์ลายดา้น ดงัน้ี  
                        1) ดา้นสงัคม  เอสเอน็เอสเป็นการเช่ือมโยงผูใ้ชเ้ขา้หากนั เป็นความสวยงามท่ีสุด
ของอินเทอร์เน็ต เอสเอน็เอส รายใหญ่อยา่ง Hi5 มีสมาชิกอยูเ่กือบ 100 ลา้น บญัชีผูใ้ชท้ัว่โลก  
บางคนมี "เพือ่น" จาํนวนประมาณหน่ึงหม่ืนถึงหน่ึงแสน   เอสเอน็เอสตอ้งแสดงความเป็นตวัตน
ออกมาใหไ้ดม้ากท่ีสุดเพื่อทาํใหโ้ปรไฟลน่์าสนใจ                                      
                       2)   ดา้นการตลาด  จากสถิติการใชส่ื้อโฆษณาของอเมริกาท่ีจดัทาํข้ึนโดย eMarketer 
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มีการใชเ้งินโฆษณาผา่นเครือข่ายสงัคมออนไลน์เพิ่มมากข้ึนกวา่ 100% จากปี 2006 เทียบกบั  
ปี 2007 มีแนวโนม้ใชม้ากข้ึนต่อไปในอนาคต การใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์เป็นอีกช่องทางใน
การโฆษณาซ่ึงจากท่ีคาดการณ์ตวัเลขของปี 2006 จนถึงปี 2010 จะสูงข้ึนมากกวา่ 500% ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และจาํนวน 600% ทัว่โลก อาจเป็นผลมาจากเครือข่ายท่ีขยายวงกวา้งมากข้ึน และ
วิวฒันาการของเทคโนโลยท่ีีมีบางธุรกิจไดมี้การสร้างเครือข่ายเป็นของตวัเอง เช่น บริษทัทรู(True) 
ท่ีสร้างมินิโฮม หรือแฮปป้ีไวรัส ของบริษทัดีแทค  ซ่ึงอาจเป็นช่องทางใหม่ๆ ท่ีใชเ้ป็นส่ือโฆษณา
ต่อไปในอนาคต  เป็นเคร่ืองมือทางการตลาดจากเครือข่ายท่ีมีขนาดใหญ่ ทั้งยงัมีขอ้มูลของสมาชิกท่ี
ทาํใหสิ้นคา้และการบริการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นอยา่งดี  เช่นเดียวกบัการตลาดท่ีวดัผลได ้ และมี
ความคุม้ค่ากบัการลงทุน รวมถึงจุดขายท่ีมีผลต่อการใหผู้บ้ริโภคเปล่ียนจากการซ้ือสินคา้ยีห่อ้หน่ึง
เป็นอีกยีห่อ้หน่ึงไดท้นัที ณ จุดขาย และขายผา่น e-Marketplace สาํหรับผูท่ี้ตอ้งการจะเปิดเวบ็ไซต ์
หรือเปิดหนา้ร้านกบั e-Marketplace ศูนยว์ิจยักสิกรไทยประเมินวา่เวบ็ไซตเ์ครือข่ายสงัคมจะเป็น
ช่องทางสร้างโอกาสสาํคญัในการเติบโตของโฆษณาออนไลน์โดยมีจุดแขง็ คือ   สามารถเขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ  
                         โดยสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายไดต้ามลกัษณะของกลุ่มเครือข่ายสงัคมท่ีหลากหลาย
และซบัซอ้นเป็นการโฆษณาโดยใชพ้ลงัทางเครือข่ายสงัคม ซ่ึงเป็นลกัษณะการบอกต่อปากต่อปาก 
โดยสร้างความน่าเช่ือถือของผลิตภณัฑผ์า่นการบอกกล่าวของสมาชิกในเครือข่ายสงัคม  ทาํให้
ลูกคา้ไม่รู้สึกถูกบงัคบัใหต้อ้งรับฟังผูป้ระกอบการสามารถใชเ้วบ็เครือข่ายสงัคมเป็นเคร่ืองมือการ
ทาํ CRM (Customer Relationship Management) ในงานประชาสมัพนัธ์ทางการตลาด   เน่ืองจากมี
การแสดงความคิดเห็นผา่นเวบ็ไซต ์ ทาํใหผู้ป้ระกอบการรับรู้ ผลตอบรับของกลุ่มเป้าหมายอยา่ง
ชดัเจน   

2.2 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
    นํ้ าผึ้ง จนัทจิรโกวิท (2544)  คน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันาระบบเพ่ือ
สนบัสนุนการบริหารจดัการดา้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนกัศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบนัราชภฎัเชียงราย” โดยมีวตัถุประสงคใ์นพฒันาระบบเพ่ือ
สนบัสนุนการบริหารจดัการดา้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนกัศึกษา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฎเชียงราย ช่วยอาํนวยความสะดวกในการ
ดาํเนินการฝึกงาน ให้มีความสะดวกรวดเร็ว โดยพฒันาระบบใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่าง
นกัศึกษาฝึกงาน และอาจารย ์ระบบช่วยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการติดต่อฝึกงาน 



32 

 

      ศุภกิจ ตรีวิทยากรานต์ (2545) คน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันาระบบ
สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตสําหรับศูนยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพและแนะแนวการทาํงานของ
มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่ ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่ออาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการฝึกงาน 
ใหมี้ความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ แทนการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป (Microsoft Office) โดย
พฒันาระบบใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหว่างนักศึกษาฝึกงาน, อาจารย ์ และผูบ้ริหาร ระบบช่วย
อาํนวยความสะดวกในการดําเนินการติดต่อฝึกงาน และหลังจากฝึกงานเสร็จส้ินแล้วสถาน
ประกอบการ และอาจารยนิ์เทศ สามารถประเมินผลให้คะแนนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได ้ส่วน
ดา้นผูบ้ริหาร สามารถเขา้ใชร้ะบบเพื่อติดตามรายงานผลการฝึกงาน และรายงานผลภาวะการณ์การ
ทาํงานของนกัศึกษาท่ีจบการศึกษาไปแลว้ 
                          อิทธิพล สายวิเชียร (2551) คน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันาต นแบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจดัการสาํหรับโครงการฝ กงานภาคฤดูร อน หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยั
เชียงใหม ”  การค นคว าแบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค เพื่อพฒันาต นแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จดัการสาํหรับโครงการฝ กงานภาคฤดูร อน  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม  โดยได 
ออกแบบและพฒันาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการของโครงการฝ กงานและสามารถ
นาํข อมูลมาใช ให เกิดประโยชน มากยิ่งข้ึน  อีกทั้งยงัช วยเป นแนวทางของภาควิชาในการพฒันา
โครงการฝ กงานต อไป 
                          ทั้งน้ีต นแบบระบบสารสนเทศแบ งผู�ใช งานเป น 3  ส วน คือ นักศึกษา   หน วย
งานท่ีรับนกัศึกษาฝ กงานและอาจารย ผ�ูดูแลควบคุมการฝ กงาน ส วนของนกัศึกษา มีสิทธิในการเข 
า ถึ ง 
ข อมูลส วนตวัของนกัศึกษา ส วนของหน วยงานท่ีรับนกัศึกษาฝ กงาน สามารถเรียกดูรายช่ือนกัศึกษา
ท่ีเข ารับการฝ กงานและประเมินผลการฝ กงานของนกัศึกษา ส วนของอาจารย ผ�ูดูแลควบคุมการ 
ฝ  กงาน  สามารถจัดการข  อมูลต  างๆ  ในฐานข  อมูล  ผลการประเมินการทํางานของระบบ  
พบว านักศึกษา หน วยงานท่ีรับนักศึกษาฝ กงาน และอาจารย ผู�ดูแลควบคุมการฝ กงาน มีความ 
พึงพอใจการใช งานระบบในระดับดี และพบว าระบบสามารถช วยจัดการงานภายในโครงการ 
ฝ กงานได ตรงกบัความต องการของผ�ูใช  
                          จุฬาลักษณ์  วงศ์สุขสันต์ิ  (2552) ค้นคว้าแบบอิสระเร่ือง  “การพัฒนาระบบ
สารสนเทศสาํหรับส่วนงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพณิชยการเชียงราย”   การค นคว า
แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัสถานประกอบการ   นกัเรียน  นกัศึกษา  
อาจารยนิ์เทศ อาจารยเ์จา้หนา้ท่ี  ตลอดจนผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ทาํให้การทาํงานมีประสิทธิภาพ และการดาํเนินงานสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน  อีกทั้งยงั
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สามารถตอบสนองนโยบายของทางโรงเรียนท่ีให้ติดตามพฤติกรรมการฝึกงานของนักเรียน
นกัศึกษาอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อให้สามารถแกไ้ขปัญหา หรืออุปสรรคในการฝึกประสบการณ์ไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที 
        ธงชยั  ยมลาํภู (2552) คน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “ระบบสารสนเทศของโครงการ 
สหกิจศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา ตาก” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเพื่อลดเวลาท่ี
ใชใ้นการเดินทางไปติดต่อกบัสาํนกังานสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ โดยจดัเก็บขอ้มูล
นกัศึกษา ขอ้มูลสถานประกอบการและขอ้มูลการประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษาลงใน
ฐานขอ้มูล เพ่ือสะดวกในการสืบคน้ขอ้มูลและจดัทาํรายงาน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์ของโครงการสหกิจศึกษา โดยพฒันาระบบในรูปแบบของเวบ็เพจ ระบบ
ประกอบดว้ย  5 ระบบหลกั ไดแ้ก่ ระบบลงทะเบียน ระบบปรับปรุงขอ้มูล ระบบสมคัรงานและ
ตอบรับ ระบบประเมินผล และระบบรายงาน   ผลการทดสอบระบบพบว่าระบบทาํงานไดต้าม
วตัถุประสงค ์ และดา้นการใชง้านระบบ ดา้นความปลอดภยัของระบบและดา้นความสะดวกเม่ือ
เทียบกบัระบบงานเดิม ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจ อยูใ่นเกณฑดี์                         
               อมัพวา ธาราพิทกัษว์งศ ์(2553)  คน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “การพฒันาระบบ
จดัการการฝึกงานผ่านอินเทอร์เน็ตโรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ระบบงานเดิมของการทาํงานและไดอ้อกแบบและพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพในการทาํงานใหดี้
ยิง่ข้ึน  ระบบจดัการการฝึกงานผา่นอินเทอร์เน็ต โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ ประกอบไปดว้ยการ
ทาํงานหลกั 8 ระบบไดแ้ก่ ระบบรักษาความปลอดภยัการตรวจสิทธ์ิผูใ้ชง้านระบบ จดัการขอ้มูล
ผูใ้ชง้านระบบ จดัการขอ้มูลพื้นฐานระบบ จดัการปฏิบติังานของนกัศึกษา จดัการขอ้มูลส่วนสถาน
ประกอบการ ส่วนช่วยเหลือเลือกสถานท่ีฝึกงานของนกัศึกษา จดัการการนิเทศและติดตามดูแล
นกัศึกษา และจดัการรายงานสารสนเทศ  ระบบสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านได้
เป็นอยา่งดีและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ 
 


