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ตัวแบบการตัดสิ นใจเชิ งภาษาแบบ 2-Tuple สาหรับปัญหาการตัดสิ นใจแบบหลาย
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บทคัดย่อ
การคัดเลือกผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์นนั ้ เป็ นปั ญหาทีส่ าคัญและจาเป็ นในการบริหารธุรกิจเบเกอรี่ เนื่องจากต้อง
ทาการส่งสินค้าทีม่ คี ุณภาพไปถึงมือลูกค้าอยู่เสมอ งานวิจยั ชิน้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาต้นแบบโมเดลการตัดสินใจ
เลือกผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ โดยงานวิจยั นี้ได้กาหนดปั ญหาการตัดสินใจไว้ว่า เป็ นการตัดสินใจภายใต้หลายเงื่อนไข
โดยเงื่อนไขเหล่านัน้ มีลกั ษณะเป็ นเงื่อนไขเชิงคุณภาพและมีการประมาณค่าด้วยตัวแปรเชิงภาษา โดยงานวิจยั นี้ได้ทา
การเก็บข้อมูลจากบริษัทผลิตเบเกอรี่แห่งหนึ่ง โดยทาการประเมิณผู้ให้บริการโลจิสติกส์จานวน 3 ราย ผลการวิจยั
พบว่า ด้วยวิธกี ารนาเสนอข้อมูลการคานวณด้วยเทคนิคการโมเดลข้อมูลด้วยวิธี 2-Tuple สามารถบอกลาดับของผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ได้ โดยบริษทั ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์กรณีศกึ ษาที่ 3 เป็ นตัวเลือกทีม่ คี ะแนนสูงสุด รองลงมาคือ บริษทั
ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์กรณีศกึ ษาที่ 1 และ บริษทั ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์กรณีศกึ ษาที่ 2 นอกจากนัน้ เทคนิค 2-Tuple ยัง
สามารถแก้ไขปั ญหาการสูญเสียข้อมูลในกระบวนแปลงค่าย้อนกลับ (Re-translation process) ได้เป็ นอย่างดี งานวิจยั นี้
ขยายองค์ความรูใ้ นเรื่องการตัดสินใจคัดเลือกผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมอาหารและเบเกอรีท่ งั ้ ในด้านเงื่อนไข
ในการเลือกและตัวแบบการตัดสินใจ
คาสาคัญ: ตัวแบบการตัดสินใจเชิงภาษา, การคัดเลือกซัพพลายเออร์แบบหลายเงื่อนไข, ตัวแบบการตัดสินใจ 2-Tuple
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Abstract
A logistic provider selection problem is one of the most important business issues in a bakery industry .
The best supplier can generate the superior performances for a company .However, there is a lack of research
investigating on this issue . The objective of this research is to develop a decision-making model for logistic
provider selection problems in a bakery industry . This research formulates a decision-making situation as
multiple-criteria decision making problem under linguistic variables. In order to do so, the research was
corrected data from a case study company where produces a bakery for exporting to Japan and several
countries . The sample set is three selected logistic provider companies where is working in logistics sector
more than 15 years .These three companies as alternatives were evaluated from three expert, who is working
in the company more than 10 years, with regard to each criterion. By applying a 2-Tuple linguistic representation
and computation model, the results of this research show that the ranking of the case companies is that the
case company “ 3 ” is the most preferable company regarding the evaluations from three evaluators . And the
final ranking is that company 3 > company 1 > company 2 . Apart from the benefits of helping a decisionmakers to easily making their decision, the 2- tuple model can overcome the loss of information which affects
the consistency of the final ranking . This research provides new knowledge of how to make a decision under
linguistic information environment in a bakery industry not only criteria for evaluation, but also a computational
model for applying this proposed model to solving practical business issues.
Keywords: Logistic provider selection problem , Multiple-Criteria decision making problem, Bakery industry ,
Linguistic information ,2-Tuple model
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1. บทนา
อุ ต สาหกรรมอาหารของประเทศไทยในปั จ จุ บ ัน มีส ภาวะการแข่ง ขัน ที่สูง มากไม่ แ พ้อุ ต สาหกรรมอื่น ๆ
โดยเฉพาะกระแสบริโภคนิยมของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นไปอยู่เสมอ ทาให้สนิ ค้าประเภทอาหารทีอ่ อกมาใหม่ๆนัน้ ต้องตรง
กับความต้องการของตลาดผูบ้ ริโภค อีกทัง้ ยังต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการปรับปรุงหรือเพิม่ มูลค่าเพิม่ ให้อาหาร เช่น
รูปแบบอาหาร รูปลักษณ์ของบรรจุภณ
ั ฑ์ นอกจากนัน้ การขนส่งและการกระจายสินค้า เป็ นอีกส่วนทีม่ คี วามสาคัญมาก
ในอุตสาหกรรมอาหารในปั จจุบนั เนื่องจากสินค้าต้องถึงมือผูบ้ ริโภคด้วยความรวดเร็ว และมีคุณภาพ รวมไปถึงราคาที่
ถูกและเหมาะสม (สุจติ รา อดุลย์เกษม, 2556) จะเห็นได้ว่า หัวใจสาคัญในการทาธุรกิจเบเกอรี่นัน้ คือ คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ท่สี ่งมอบแก่ผู้บริโภค การบริหารคุณภาพให้ได้ดนี ัน้ ต้องมีการบริหารตัง้ แต่แหล่งกาเนิดเพื่อให้สามารถ
ควบคุมคุณภาพระดับสูงได้ (Soh, 2010) ดังนัน้ การควบคุมคุณภาพซัพพลายเออร์ จึงก้าวเข้ามาเป็ นส่วนสาคัญในการ
บริหารธุรกิจเบเกอรีใ่ นปั จจุบนั ซัพพลายเออร์จงึ มีความสาคัญการให้บริการโลจิสติกส์ ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการ
โซ่อุปทานที่เพิม่ มูลค่าสินค้า โดยอาศัยการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังสถานที่ท่ลี ูกค้าต้องการ การเพิม่ ประสิทธิภาพใน
กิจกรรมโลจิสติกส์เป็ นสิง่ สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ เพราะผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพจะช่วยให้องค์การธุรกิจ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ทัง้ ในด้านความรวดเร็วในการขนส่ง ความถูกต้องในการรับส่งสินค้า การตอบสนองต่อ
ลูกค้า การลดต้นทุนการขนส่ง และการนาเสนอคุณภาพทีส่ งู ให้แก่ลกู ค้า อันจะนามาซึง่ ผลกาไรของบริษทั ทีเ่ พิม่ มากขึน้
(Chan, Kumar, Tiwari, Lau and Choy, 2008; Power, Sharafali and Bhakoo, 2007)
ปั ญหาการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ภายในบริษทั ทัวไป
่ มักจะคัดเลือกผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์โดยวิธปี ระมูล
(Bidding) หรือเป็ นวิธแี บบง่าย โดยขึน้ กับความคิดเห็นส่วนใหญ่และมีการให้คะแนนความสาคัญแบบง่ายๆ เช่น เทคนิค
การให้คะแนนน้ าหนักแบบง่าย (Simple-Additive Weighting Method) ด้วยข้อดี คือ ขัน้ ตอนไม่ยุ่งยาก แต่ขอ้ เสีย คือ
ผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์นนั ้ มักจะมีค่าความเหมาะสมทีเ่ กินจริง จึงเหมาะกับกรณีการวิเคราะห์อย่างหยาบ (อภิรดี สรสิ
สูตร, 2559) นอกเหนือจากนัน้ ปั ญหาการคัดเลือกซัพพลายเออร์นนั ้ ปั จจัยทีน่ ามาพิจารณาก็เป็ นส่วนทีส่ าคัญอีกอย่าง
หนึ่ง จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในปั จจุบนั นัน้ ทางผูว้ จิ ยั พบว่ามีการพิจารณาจากต้นทุนเพียงอย่างเดียว (สถาพร โอภา
สานนท์, 2556) ซึง่ อาจไม่ครอบคลุมความต้องการของบริษทั ในทุกด้าน เนื่องจากยังมีปัจจัย (Criteria) ด้านอื่นๆ อีกที่
ต้องมาพิจารณา เช่น ความสามารถในการขนส่ง ความสามารถในการจัดหาสินค้า ตลอดจนลักษณะขององค์กรนัน้ ๆ ที่
สามารถทางานเข้ากันได้ เพื่อป้ องกันปั ญหาทีค่ าดไม่ถงึ ซึง่ อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตและอาจจะส่งผลเสียหายต่อบริษทั
เช่น ความล่าช้าในการส่งมอบสินค้าหรือสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง บริษทั จึงควรพิจารณาปั จจัยหลายด้านในการ
คัดเลือกผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ อาทิ การตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้า ระยะเวลาในการขนส่งและความปลอดภัยใน
การขนส่งสินค้าหากบริษทั ได้พจิ ารณาปั จจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากต้นทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างรอบด้านแล้ว ก็
น่ าจะช่วยให้บริษทั สามารถคัดเลือกผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ทเ่ี หมาะสมได้ ซึง่ จะนาไปสู่การบรรลุกลยุทธ์การแข่งขันของ
บริษทั ได้ดยี งิ่ ขึน้ (ศุภลักษณ์ ใจสูง, 2555)

2. เอกสารและงานวิ จยั ที่ เกี่ยวข้อง
สุธดิ า เกษตรการุณย์ (2550) ได้ทาการศึกษาปั จจัยการเลือกใช้ผใู้ ห้บริการจากภายนอกด้านการให้บริการโลจิ
สติกส์โดยบุคคลที่ 3 (Third Party Logistic หรือ 3PL) ประเภทควบคุมอุณหภูมใิ นอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย
จากผูป้ ระกอบการอาหารแช่เยือกแข็งจานวน 145 ราย ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาและสถิตเิ ชิงอนุมาน
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มที ุนจดทะเบียนมากกว่า 100 ล้านบาท เป็ นผู้ประกอบการทีผ่ ลิตและจัด
จ าหน่ า ย เป็ น ผู้ธุ ร กิจสัญชาติไทยที่มีร ะยะเวลาดาเนิ น งาน 10 ปี แต่ ไ ม่ ถึง 15 ปี แ ละให้ค วามสาคัญกับปั จจัยด้าน
คุณภาพของการให้บริการในระดับมากทีส่ ดุ อรวรรณ บุญทัศนา (2557) ได้ทาการพัฒนาโมเดลสาหรับการคัดเลือกผูใ้ ห้
บริการโลจิสติกส์ กรณีศกึ ษา บริษทั ไทยโพลีคาร์บอเนต จากัด เพื่อแก้ปัญหาพืน้ ทีจ่ ดั เก็บสินค้าค่อนข้างจากัด จึงต้อง
มีการพิจารณาในด้านการจัดจ้างในการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ จากปั ญหาทีไ่ ด้กล่าวในข้างต้น ผูศ้ กึ ษาโครงการ
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จึงได้หาวิธกี ารในการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยใช้วเิ คราะห์โดยวิธปี ระเมินปั จจัย (Factor-Rating Method)
ปุญยนุ ช อยู่รอด (2552) ได้นาเทคนิคการวิเคราะห์แบบลาดับชัน้ (AHP) มาแก้ปัญหาการคัดเลือกบริษทั ขนส่งเงินทีด่ ี
ที่สุดสาหรับกรณีศกึ ษาธนาคารพานิชย์ ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านความปลอดภัยมีความสาคัญเป็ นอันดับแรก
รองลงมา คือ แผนฉุ กเฉินและความพึงพอใจของลูกค้า ตามลาดับ และบริษัท G4S เป็ นบริษัทที่ดที ่สี ุดจากตัวเลือก
ทัง้ หมด 4 บริษทั ศุภลักษณ์ ใจสูง (2555) ทาการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ของบริษทั ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
จากัด (มหาชน) ด้วยกระบวนการตัด สินใจแบบวิเคราะห์ลาดับชัน้ (AHP) เพื่อสร้างแบบจาลองในการคัด เลือ กผู้
ให้บริการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มผู้ตดั สินใจเป็ นผู้บริหารและพนักงานในแผนกโลจิสติกส์ของ
บริษัท ฯ รวมทัง้ สิ้น 6 ราย เก็บ ข้อ มูลดุ ลยพินิ จการเปรีย บเทีย บคู่โดยใช้แ บบสอบถามและวิเ คราะห์ข้อ มูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป Expert Choice® ผลการศึกษาพบว่า แบบจาลองทีเ่ สนอสามารถประยุกต์ใช้คดั เลือกผูใ้ ห้บริการโลจิ
สติกส์ของกรณีศกึ ษาได้และแบบจาลองยังสามารถระบุลาดับความสาคัญของเกณฑ์หลักและเกณฑ์ย่อยที่ใช้ในการ
คัดเลือกผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ของกรณีศกึ ษา เกณฑ์หลักทีม่ คี วามสาคัญสูงสุดคือ ต้นทุน รองลงมาคือความน่ าเชื่อถือ
ในการส่งมอบ การตอบสนอง ความมันคงทางการเงิ
่
นและเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่อทิพย์ ศรีสุวรรณ์ (2559) ได้ทา
การประยุกต์ใช้เทคนิค AHP ในปั ญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ลาดับที่ 3 ในการบริหารจัดการคลังสินค้า
สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัย ความปลอดภัยของอาหารมีความสาคัญมากทีส่ ุด ซึง่ แตกต่าง
จากอุตสาหกรรมประเภทอื่นทีม่ กั ให้ความสาคัญกับปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าและด้าน
ระบบ มีระดับความสาคัญรองลงมา ตามลาดับ
จากการสารวจงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า สาหรับการแก้ปัญหาการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ลกั ษณะ 3PL
(Third-Party Logistics Providers) นั น้ เป็ น ปั ญ หาการตัด สิน ใจแบบหลายหลัก เกณฑ์ (Multiple Criteria Decision
Making: MCDM) (Benyoucef and Xiaolan, 2003) โดยเทคนิคทีใ่ ช้กนั ในปั จจุบนั เพื่อนามาแก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้
ในบริบทของประเทศไทยนัน้ ส่วนมากจะเน้นไปที่กระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ลาดับชัน้ (Analytic Hierarchy
Process: AHP) เพราะเป็ นวิธกี ารคานวณที่ง่ายและเป็ นระบบ ตลอดจนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ถอื ว่าดี วิธนี ้ีจงึ เป็ น
วิธีท่ีนิ ย มใช้ก ัน มากในการสร้า งแบบจ าลอง ซึ่ง ให้ม าตรวัด ประเภทอัต ราส่ ว นจากการเปรีย บเทีย บคู่ (Pairwise
Comparison) ที่สามารถช่วยขจัดความโน้ มอียงในการตัดสินใจได้ และมาตรวัดประเภทอัตราส่วนนี้ใช้แสดงลาดับ
ความสาคัญของส่วนย่อยต่ างๆ ในโครงสร้างลาดับชัน้ (Hierarchical Structure) แต่ อย่างไรก็ตามวิธีดงั กล่าว ยังมี
ข้อเสีย คือ ความยุ่งยากในการคานวณหาค่าจากกระบวนการตัดสินใจที่ ละคู่ (อภิรดี สรสิสตู ร, 2559) นอกจากนัน้ ยังมี
ข้อจากัดทีเ่ ป็ นปั ญหาสาคัญส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยาในการนาไปใช้แก้ปัญหากรณีทห่ี ลักเกณฑ์หรือเงื่อนไงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องนัน้ เช่น คุณภาพการให้บริการ ประสิทธิภาพในการส่งมอบ ล้วนแต่มลี กั ษณะเชิงคุณภาพ (Qualitative
variables) คือ ลักษณะที่ไม่สามารถวัดค่าออกมาเป็ นตัวเลขได้ (Herrera & Martinez, 2000) ดังนัน้ การนาแนวคิด
ตรรกะแบบคลุมเครือ หรือ Fuzzy logic (Zadeh, 1996) มาใช้โดยการนามาใช้ประมาณค่าตัวแปรเชิงคุณภาพด้วยตัว
แปรเชิงภาษา (Linguistic Variables) นัน้ จึงส่งผลต่อการพัฒนารูปแบบหรือโมเดลในการคานวณตามหลักการตัดสินใจ
ภายใต้เงื่อนไขหลายกฎเกณฑ์จงึ มีการผนวกเข้ากับแนวคิดตรรกะแบบคลุมเครือ (Fuzzy Logic) โดยนาเทคนิค AHP
และ แนวคิดตรรกะแบบคลุมเคลือ เรียกว่า Fuzzy-AHP ซึง่ เทคนิคดังกล่าวได้ถูกนามาใช้กนั อย่างแพร่หลายในหลาย
อุตสาหกรรมสาหรับปั ญหาประเมินและคัดเลือกซัพพลายเออร์ (Saaty, 2008; Yu, 2013) นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ ์
(2561) ได้ท าการประยุ ก ต์ใ ช้เ ทคนิ ค Fuzzy-AHP ในการแก้ปั ญ หาการคัด เลือ กผู้ใ ห้บริก ารโลจิสติกส์ กรณี ศึก ษา
โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์รายที่ 3 เป็ นทางเลือกทีม่ คี วามเหมาะสมมากทีส่ ุด
และยังพบอีกว่า ปั จจัย ด้านการประกันคุณภาพการบริการ ปั จจัยด้านต้นทุน ปั จจัยด้านความเป็ นรูปธรรมของการ
บริการ ปั จจัยด้านความเอาใจใส่ลูกค้า ปั จจัยด้านความน่ าเชื่อถือในการส่งมอบ และปั จจัยด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า เป็ นปั จจัยทีม่ คี วามสาคัญในการเลือกผูใ้ ห้บริการเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ปราโมทย์ ลือนาม
(2556) ได้ท าการประยุ ก ต์ใ ช้ เ ทคนิ ค กระบวนการลาดับ ชัน้ เชิง วิเ คราะห์แ บบฟั ซ ซี่สาหรับ ปั ญ หาในการจัด ล าดับ
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ความสาคัญของปั จจัย การรับรู้ถงึ ความง่ายในการใช้งาน ผลการศึกษาพบว่า เทคนิค Fuzzy-AHP สามารถจัดลาดับ
ความสาคัญของปั จจัยได้เป็ นอย่างดี และ Chan, Kumar, Tiwari, Lau and Choy (2008) ได้ทาการนาเสนอโมเดลของ
การคัดเลือกซัพพลายเออร์ใ นระดับโลก (Global Supplier Selection Problem) โดยปั จจัยในการพิจารณานัน้ จะมี
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านความเสีย่ ง (Risks) ทาให้กระบวนการตัดสินใจนัน้ ตกอยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน (Uncertainty)
ของการตัดสินใจ ทางผูว้ จิ ยั จึงได้นาเสนอกระบวนการพิจารณาซัพพลายเออร์ในระดับโลกด้วยเทคนิค Fuzzy-AHP ผล
การศึกษา พบว่า เทคนิค Fuzzy-AHP สามารถทาการจัดลาดับความสาคัญของปั จจัยและสามารถเรียงลาดับของซัพ
พลายเออร์ได้เป็ นอย่างดี จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทาให้สามารถสรุปได้ว่า เทคนิค กระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์
แบบฟั ซซี่ สามารถช่วยแก้ปัญหาความไม่แน่ นอนของความคิดเห็นของมนุ ษย์หรือผู้ ทาการตัดสินใจได้เป็ นอย่างดี
เพราะมนุษย์จะมีความคลุมเครือ (Vagueness) เกิดขึน้ ในกรณีทต่ี อ้ งการตัดสินเลือกภายใต้เงื่อนไขทีไ่ ม่สามารถทาการ
วัดค่าออกมาได้ ทาให้ผลทีไ่ ด้จากการประยุกต์ใช้นนั ้ มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม เทคนิค กระบวนการลาดับชัน้ เชิงวิเคราะห์แบบฟั ซซี่ (Fuzzy-AHP) ยังมีขอ้ จากัดที่สาคัญ ซึ่ง
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประเมินหาซัพพลายเออร์ทเ่ี หมาะสมทีส่ ดุ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. ปั จจัยหรือเงื่อนไขทีใ่ ช้การประเมินซัพพลายเออร์นนั ้ โดยทัวไปและโดยส่
่
วนมากจะมีลกั ษณะทีเ่ ป็ นตัวแปร
เชิงคุณภาพ (Qualitative variables) ซึ่งยากต่อการประมาณค่าเป็ นตัวเลขที่แน่ นอน เนื่องจากตัวแปรดังกล่าวนัน้ มี
ลักษณะตัวแปรเชิงภาษา ดังนัน้ คะแนนการประเมินจากผูเ้ กีย่ วข้องหรือ ผูเ้ ชีย่ วชาญ จะมีลกั ษณะความไม่แน่ นอนของ
ความหมายทีแ่ ท้จริง (Semantically linguistic uncertainty) เกิดขึน้ เนื่องจากไม่สามารถนาเสนอค่าดังกล่างออกมาเป็ น
ตัวเลขที่แน่ นอนได้ (Herrera and Martinez, 2000) นอกจากนัน้ การนาเทคนิค AHP มาใช้นัน้ จะถูกจากัดไปด้วย
กรอบของการให้คะแนนจากผูป้ ระเมิน ซึง่ คะแนน (rating scale) จะถูกจากัดที่ 9-point rating scale ทาให้ไม่สามารถ
นาไปประยุกต์ในสถานการณ์อ่นื ๆได้ ตลอดจนบางครัง้ ผูเ้ ขีย่ วชาญหรือผูท้ าการประเมินอาจเกิดความสับสนในการให้
คะแนนลักษณะเปรียบเทียบแบบคู่ได้ (อภิรดี สรสิสตู ร, 2559) อีกทัง้ ขัน้ ตอนในการคานวณนัน้ แปรผันตรงกับจานวน
ของตั ว เลื อ ก (Alternatives) สามารถกล่ า วได้ ว่ า จานวนตั ว เลื อ กที่ ม ากขึ้น จะทาให้ มี ป ริ ม าณการคานวณ
(Computational Times) เพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย (Soh, 2010; Vargas, 1990)
2. ถึงแม้ว่าการนาเทคนิคตรรกะแบบคลุมเครือ (Fuzzy-based computation) เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการ
ประมาณค่าตัวแปรเชิงภาษาจะได้รบั ผลเป็ นทีน่ ่ าพึงพอใจ อย่างไรก็ตามปั ญหาทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ุดคือ ปั ญหาการ
สูญเสียข้อมูล )Information Loss (เนื่องจากการทีต่ อ้ งทาการประมาณค่าตัวเลขจาก ตัวเลขฟั ซซี่ )Fuzzy numbersมา (
) เป็ นตัวเลขจริงด้วยทฤษฎีการขยายExtension principle (และกระบวนการแปลความหมายย้อนกลับ (Re-Translation
process) ซึ่ง ส่ ง ผลต่ อ ผลลัพ ธ์ท่ีไ ด้จ ากการค านวณสุ ด ท้า ย ซึ่ง ก็คือ อัน ดับ ของตัว เลือ ก )Ranking order (นั น้ เอง
(Herrera and Martinez, 2000; Huynh and Nakamori, 2005( รูป ที่ 1 และ 2 แสดงตัว อย่ า งของปั ญ หาการสูญ เสีย
ข้อมูลทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการแปลงค่าตัวเลขฟั ซซีก่ ลับมายังตัวแปรเชิงภาษาเริม่ ต้น

รูปที่ 1 กระบวนการการคานวณด้วยตัวแปรภาษา (Computing with Words) (Martinez and Herrera, 2012)
จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการการคานวณด้วยตัวแปรภาษานัน้ จะประกอบไปด้วย 3 ขัน้ ตอนสาคัญ คือ การ
แปลงค่าจากตัวแปรภาษาเป็ นค่าตัวเลข (Translation) กระบวนการคานวณ (Manipulation) และการแปลงค่าย้อนกลับ
จากค่าตัวเลข ตัวอย่างเช่น ตัวเลขฟั ซซี่ มาเป็ นตัวแปรภาษาเริม่ ต้น (Re-Translation) โดยขัน้ ตอนการแปลงค่าในส่วน
นี้เองทีท่ าให้เกิดปั ญหาการสูญเสียข้อมูลเกิดขึน้ ตัวอย่างเช่น ภายใต้การคานวณบนเซ็ตของตัวแปรเชิงภาษาทัง้ หมด 7
ค่า (labels) ประกอบไปด้วย 𝑆 = {𝑠0 : 𝑁 , 𝑠1 : 𝑉𝐿 , 𝑠2 : 𝐿, 𝑠3 : 𝑀, 𝑠4 : 𝐻, 𝑠5 : 𝑉𝐻, 𝑠6: 𝑃} ดังแสดงในรูปที่ 2 หลังจากทีท่ า
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การคานวณออกมาแล้วได้ ค่า 𝜇2 ทีเ่ กิดขึน้ อยู่ระหว่างค่าตัวแปรเชิงภาษา 𝑠2 : 𝐿 และ 𝑠3 : 𝑀 จะต้องทาการประมาณค่า
ว่า ค่า 𝜇2 ดังกล่าวอยู่ใกล้เคียงกับค่าใด ทาให้เกิดการสูญเสียข้อมูลเกิดขึน้ สาหรับการศึกษาและหาข้อมูลเพิม่ เติม
สามารถทาการศึ ก ษาต่ อ ได้ ท่ี งานวิ จ ั ย ของ Herrera, F. and Martinez, L. (2000). A 2-tuple fuzzy inguistic
representation model for computing with words. IEEE Transactions on fuzzy systems, 8(6), 746-752.

รูปที่ 2 กระบวนการการแปลงค่าย้อนกลับ (Re-Translation Process) (Herrena and Martinez, 2000)
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ได้มกี ารนาเสนอแนวคิดใหม่ เพื่อมาเป็ นทางเลือกในการใช้ โดยเฉพาะกับปั ญหาการ
คัดเลือกซัพพลายเออร์ ซึ่งมีกลุ่มนักวิจยั ได้ทาการเสนอขึน้ มาว่า การคานวณโดยตรงจากตัวแปรเชิงภาษา มีความ
สะดวกและแม่นยามากกว่าเทคนิคอื่นๆ โดยเทคนิคโมเดลเชิงภาษาแบบ 2-Tuple นัน้ ได้รบั ความนิยมและมีหลาย
งานวิจยั ได้ทาการทดสอบถึงความสะดวกและความแม่นยาในการคานวณ โดยเทคนิคโมเดลเชิงภาษาแบบ 2-Tuple ได้
ถูกเสนอขัน้ โดยนักวิจยั ทีช่ ่อื Herrena and Martinez (2000) ด้วยแนวคิดการแทนค่าตัวแปรเชิงภาษา ด้วยโมเดลแบบ
2-Tuple (Sβ,Sα) แทนการใช้ระบบตัวเลขแบบฟั ซซี่ (Fuzzy number) โดยข้อดีของการนาเทคนิคโมเดลเชิงภาษาแบบ
2-Tuple ไปใช้นัน้ พบว่า ด้วยระบบตัวเลขเชิงภาษาแบบ 2-Tuple สามารถทาการระบุค่าที่เกิดขึน้ จากการแปลงค่า
ย้อนกลับได้ เช่น (Medium,.25) ดังแสดงในรูปที่ 3 ทาให้สามารถป้ องกันปั ญหาการสูญเสียข้อมูล ด้วยข้อดีดงั กล่าว
เทคนิคโมเดลเชิงภาษาแบบ 2-Tuple ได้ถูกนาไปประยุกต์ในหลากหลายปั ญหา เช่น ปั ญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(Huynh and Nakamori, 2011) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของรถมอร์ เ ตอร์ ไ ซด์ ย่ี ห้ อ ต่ า งๆ (Guo, Huynh and
Nakamori, 2016) แต่อย่างไรก็ตาม ในปั ญหาการคัดเลือกซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมผลิตเบเกอรี่ ยังไม่พบการนา
เทคนิคดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ดังนัน้ จากประโยชน์และข้อได้เปรียบของเทคนิคเชิงภาษาแบบ 2-Tuple จะช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอาหารได้เป็ นอย่างดี จึงเป็ นทีม่ าของการวิจยั ในครัง้ นี้

รูปที่ 3 การแสดงค่าภายใต้โมเดลเชิงภาษาแบบ 2 Tuple (2-Tuple Linguistic representation)
(Martinez and Herrera, 2012)
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3. ตัวแปรเชิ งภาษา (Linguistic Variable)
ในการประเมินสมรรถนะของตัวเลือกหรือซัพพลายเออร์นนั ้ มีความจาเป็ นต้องทาการพิจารณาเลือกค่าตัวแปร
เชิงภาษาทีเ่ ป็ นลักษณะค่าของตัวเลข หรือทีเ่ รียกว่า ค่าฟั งก์ชนั สมาชิก (Membership Functions: MF) โดยค่า MF นัน้
มีห ลากหลายลัก ษณะรูป แบบเป็ น อย่า งมาก ไม่ ว่ า จะเป็ น ค่ า ฟั งก์ช ัน สมาชิก แบบสามเหลี่ย ม แบบสี่เ หลี่ย ม แบบ
Gussian เป็ นต้น (Herrera & Martinez, 2000) ทางทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ได้ทาการแนะนาถึงการเลือกใช้
ค่าฟั งก์ชนั สมาชิกไว้ว่า ต้องทาการเลือกให้เหมาะสมกับบริบทหรือปั ญหาทีต่ อ้ งการแก้ไข หรือต้องการนาไปประยุกต์ใช้
สาหรับงานวิจยั นี้ได้ทาการเลือกค่าฟั งก์ชนั สมาชิกแบบสามเหลีย่ ม เพราะเป็ นทีน่ ิยมและปั ญหาทีน่ ามาแก้ไขนัน้ ไม่ได้มี
ความซับซ้อนทางด้านการแปลความหมายของตัวแปรเชิงภาษามากนัก นอกจากนัน้ ค่าตัวแปรเชิงภาษาที่ท างผู้
ประเมินได้ทาการออกความคิดเห็นมานัน้ เป็ นลักษณะค่าตัวแปรทีไ่ ม่ต่อเนื่องและไม่ขน้ึ กับเวลา ซึ่งลักษณะดังกล่าว
สามารถอธิบายลักษณะการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ได้ (นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ, 2561; Chan et. al., 2008)
ดังนัน้ ตัวแปรเชิงภาษาทีถ่ ูกแทนค่าในรูปแบบของฟั งก์ชนั สมาชิกแบบสามเหลีย่ มนัน้ จึงมีความเหมาะสมกับงานวิจยั นี้
งานวิจยั นี้ได้กาหนดระดับของความแตกต่างในกลุ่มของความไม่แน่ นอนในชุด ตัวแปรภาษา (Chan et. al.,
2008) เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ ไว้ดงั นี้
𝑆 = {𝑠0 : 𝑊 , 𝑠1 : 𝑉𝐵 , 𝑠2 : 𝐵, 𝑠3 : 𝐴, 𝑠4 : 𝐺, 𝑠5 : 𝑉𝐺, 𝑠6 : 𝐸}

ค่าความหมายของตัวแปร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
𝑆 = {𝑠0 = 𝑊𝑜𝑟𝑠𝑡 , 𝑠1 = Very Bad , 𝑠2 = Bad, 𝑠3 = Average, 𝑠4 = Good, 𝑠5 = Very Good, 𝑠6 = Excellence}

โดยค่าฟั งก์ชนั สมาชิกของตัวแปรเชิงภาษา ได้ถูกแสดงไว้ในรูปที่ 1

รูปที่ 3 ค่าของฟั งก์ชนั สมาชิกแบบสามเหลีย่ มสาหรับตัวแปรเชิงภาษาในงานวิจยั นี้ (Huynh and Nakamori, 2005)
โดยตัวแปรเชิงภาษานัน้ ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี้
1. ปั จจัยหรือเงื่อนไขโอเปอเรเตอร์ทางลบ negation: 𝑁𝑒𝑔(𝑠𝑖 ) =

𝑠𝑗

ที่

𝑗 = 𝑔−𝑖

มีเงื่อนไข 𝑠𝑖 ≤

𝑠𝑗 ⇔

𝑖≤ 𝑗

2. ค่าของฟั งก์ชนั สมาชิกแบบสามเหลีย่ ม (Triangular membership function) ได้ประยุกต์ค่าเชิงความหมาย
มาจากงานวิจยั ของ Huynh and Nakamori (2005) คือ
𝑊 = (0,0,0.17) 𝑉𝐵 = (0,0.17,0.33) 𝐵 = (0.17,0.33,0.5) 𝐴 = (0.33,0.5,0.67)
𝐺 = (0.5,0.67,0.83) 𝑉𝐺 = (0.67,0.83,1) 𝐸 = (0.83,1,1)

โดยให้ความหมายของแต่ละตัวแปรเชิง ภาษา (Labels) คือ W = แย่, VB = ต่ ามาก, B = ต่ า, A = ปานกลาง, B = ดี,
VB = ดีมาก, E = ยอดเยี่ยม จะแสดงผลในการประเมิณประสิทธิภาพ (Performance Ratings) ของผู้ให้บริการโลจิ
สติกส์ในแต่ละราย ตารางที่ 1 แสดงค่าและความหมายของตัวแปรเชิงภาษาในการประเมินประสิทธิภาพ โดยผลทีไ่ ด้
จากการประเมินด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญจะนาไปแปรผลจากการคานวณในลาดับต่อไป
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ตารางที่ 1 ตัวแปรเชิงภาษาและค่าความหมายในการประเมินประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการ
ตัวแปรภาษา
ค่าความหมายของประสิ ทธิ ภาพของผูใ้ ห้บริการโลจิสติ กส์
𝑠0 = 𝑊𝑜𝑟𝑠𝑡
ประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการรายนัน้ เมื่อเทียบกับเงื่อนไข อยูใ่ นระดับ “แย่”
𝑠1 = Very Bad
ประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการรายนัน้ เมื่อเทียบกับเงื่อนไข อยูใ่ นระดับ “ต่ามาก”
𝑠2 = Bad
ประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการรายนัน้ เมื่อเทียบกับเงื่อนไข อยูใ่ นระดับ “ต่า”
𝑠3 = Average
ประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการรายนัน้ เมื่อเทียบกับเงื่อนไข อยูใ่ นระดับ “ปานกลาง”
𝑠4 = Good
ประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการรายนัน้ เมื่อเทียบกับเงื่อนไข อยูใ่ นระดับ “ดี”
𝑠5 = Very Good
ประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการรายนัน้ เมื่อเทียบกับเงื่อนไข อยูใ่ นระดับ “ดีมาก”
𝑠6 = Excellence
ประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการรายนัน้ เมื่อเทียบกับเงื่อนไข อยูใ่ นระดับ “ยอดเยีย่ ม”

4. โมเดลเชิ งภาษาแบบ 2 Tuple
โมเดลทางภาษาแบบ -2tuple เป็ นข้อมูลทางภาษาโดยใช้ค่ขู องค่า (𝑆, 𝛼) โดยที่ 𝑆 เป็ นเงื่อนไขของค่าตัวแปร
เชิงภาษาทีก่ าหนดไว้ และ 𝛼 เป็ นค่าตัวเลขทีแ่ สดงถึงการแปลงค่าเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Translation)
คานิ ยาม 1 การแปลงค่าเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Translation) เป็ นขัน้ ตอนการแปลงค่าของตัวเลขทีไ่ ด้รบั
การประเมินในช่วง0.5-[ ,0.5) ทีส่ นับสนุน ระหว่างการ "ความแตกต่างของข้อมูล"ประมาณค่า β โดย β คือ ค่าของตัว
แปรเชิงภาษาทีถ่ ูกระบุค่าจากกระบวนการแปลงค่าย้อนกลับ ซึง่ ค่า β ถูกประเมินในช่วงของการแจกแจง [0, g] ของ
เซทคาศัพท์ภาษา (linguistic term set) 𝑆 = {𝑠0 , … , 𝑠𝑔 } ซึง่ เป็ นค่าใกล้เคียงทีส่ ดุ (Round) ในเซ็ตของตัวแปรเชิงภาษา
{𝑠0 , … , 𝑠𝑔 } ซึ่ง ค่า 0 และ g แสดงถึงดัชนี (labels) ของตาแหน่ งในเซ็ตตัวแปรเชิง ภาษาใน 𝑠𝑖 โดย 𝑖 เป็ นดัชนีบอก
ตาแหน่ งของตัวแปรเชิงภาษาในเซ็ตของตัวแปรเชิงภาษาทีถ่ ูกกาหนดขึน้ นอกจากนัน้ ค่าดัชนี 𝑖 จะเรียงลาดับจากค่า
น้อยไปหาค่ามาก (Ordering Variables) โมเดลนี้กาหนดเซ็ตของฟั งก์ชนั เพื่ออานวยความสะดวกในการคานวณด้วยค่า
ทางภาษาแบบ 2-tuple โดยมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้ β ∈ [0, 𝑔] และ β ∉ {𝑠0 , … , 𝑠𝑔 } (Herrera & Martinez, 2000)
ค านิ ยาม 2 ให้ เ ซ็ ต ของตัว แปรเชิ ง ภาษา 𝑆={𝑠0,… ,𝑠𝑔} เป็ นชุ ด คาศัพ ท์ ท างภาษาเซ็ ต ตัว แปรเชิ ง ภาษา
(linguistic term set) S͞ โดย S͞ เป็ นเซ็ตของตัวแปรเชิงภาษาทีร่ ะบุดช
ั นี (Indices) ตามตาแหน่ งของตัวแปรเชิงภาษา
ในเซ็ตของตัวแปรเชิงภาษาทีถ่ ูกกาหนดขึน้ ซึง่ ถูกกาหนดเป็ น
𝑆 = S͞ × [−0.5,0.5)

ฟั งก์ชนั การเปลีย่ นค่า (Transformation Function) Δ: [0, g]

→ S͞

𝑠𝑖 , 𝑖 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 (𝛽)
𝛥(𝛽) = (𝑠𝑖 , 𝛼) โดยที่ {
𝛼 = 𝛽 − 𝑖, 𝛼 ∈ [−0.5,0.5)

ถูกกาหนดโดย
(1)

โดยทีค่ ่าประมาณ (round(.)) เป็ นกระบวนการประมาณค่าโดยทัวไป
่ และให้ค่าจานวนเต็มใกล้เคียงทีส่ ุดแก่ 𝛽
ที่ 𝑖 ∈ [0, 𝑔] โดย 𝑖 เป็ นค่าดัชนีตาแหน่ งของตัวแปรเชิงภาษาทีถ่ ูกประมาณด้วยตัวคานวณ (Aggregation Operators)
และ 𝛥 คือ ฟั ง ก์ช ัน หนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง แบบทัว่ ถึง (Bijective function) ในทางกลับ กัน 𝛥−1: S͞ → [0, 𝑔] ถู ก ก าหนดโดย
𝛥−1 (𝑠𝑖 , 𝛼) = 𝑖 + 𝛼 โดยที่ 𝛼 เป็ นค่ า ตั ว เลขการแปลงเชิ ง สัญ ลั ก ษณ์ (Symbolic Translation) ที่ ม ี คุ ณ สมบั ติ
𝛼 ∈ [−0.5,0.5)

หลังจากทาการแปลงข้อมูลจากค่าตัวแปรเชิงภาษาเริม่ ต้นมาให้อยู่ในรูปแบบของโมเดลเชิงภาษาแบบ 2Tuple (𝑠𝑖 , 𝛼) แล้ว ขัน้ ตอนต่อมาทีส่ าคัญ คือ การคานวณรวบรวมข้อมูลของค่าประสิทธิภาพ (Performance Ratings)
ของผู้เชีย่ วชาญที่แสดงความคิดเห็นต่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์แต่ละรายเทียบกับเงื่อนไขทีใ่ ช้ในการประเมิน ซึ่งที่ต้อง
เน้นย้าสาหรับการนาโมเดลเชิงภาษาแบบ 2-Tuple ไปใช้นนั ้ การแปลงค่าและการคานวณโดยรวมนัน้ จะอยู่ในลักษณะ
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ค่าแบบ 2-Tuple (𝑠𝑖 , 𝛼) เสมอ ด้วยความสาคัญดังกล่าว เทคนิคโมเดลเชิงภาษาแบบ 2-Tuple จะสามารถช่วยให้
แก้ปัญหาจากข้อมูลทีส่ ญ
ู หาย (Information Loss) ได้เป็ นอย่างดี (Herrera & Martinez, 2000)
สาหรับการคานวณรวบรวมข้อมูลของค่าประสิทธิภาพ (Performance Ratings) ผู้เชี่ยวชาญนัน้ โมเดลทาง
ภาษาแบบ 2-Tuple ได้กาหนดรูปแบบการคานวณเชิงสัญลักษณ์ (symbolic computational model) ไว้หลายรูปแบบ
(Herrera & Martinez, 2000) อย่างไรก็ตามสาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี้ การนาโมเดลเชิงภาษาแบบจะทาการคานวณด้วย
ตัวคานวณแบบค่าเฉลีย่ (Arithmetic Mean Operator) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
คานิ ยาม 3 กาหนดให้ 𝑥 = {(𝑠𝑖, 𝛼), . . . , (𝑠𝑛, 𝛼)} เป็ นเซ็ตของข้อมูลทีอ่ ยู่ในรูปแบบของ 2-Tuple (𝑠𝑖 , 𝛼)
และตัวคานวณ 2-Tuple แบบฟั งก์ชนั ค่าเฉลีย่ โดยนิยามไว้ว่า
1

1

𝑛

𝑛

𝑥̅ = ∆ (∑𝑛𝑖=1 ∆−1 (𝑠𝑖 , 𝛼𝑖 )) = ∆( ∑𝑛𝑖=1 𝛽𝑖 )

(2)

โดย 𝑥̅คือ ค่าเฉลีย่ ได้ทจ่ี ากการคานวณด้วยตัวคานวณแบบฟั งก์ชนั ค่าเฉลีย่ โดยทัวไป
่ สาหรับการคานวณ
ค่าเฉลี่ยสาหรับ 2-tuples ขึน้ อยู่กบั ฟั งก์ชนั 𝛥 และ 𝛥−1 และเป็ นการคัดค้าน (Negation Operator) การรวมหลายๆ
ตัว ด าเนิ น การ (Several Aggregation Operators) และการเปรีย บเทีย บระหว่ า งสองค่ า ทางภาษาแบบ 2-Tuple
(Herrera & Martinez, 2000) ด้วยข้อได้เปรียบดังกล่าว การคานวณด้วยโมเดลเชิงภาษาแบบ 2-Tuple สามารถช่วยให้
แก้ไขปั ญหาของการสูญเสียข้อมูลได้ เมื่อทาการคานวณค่าเฉลี่ยรวม (Overall Performance Rating) แล้ว จะทาการ
แปลงค่ากลับไปสูค่ ่าตัวแปรเชิงภาษาเริม่ ต้น ด้วยสมการที่ (1) แล้วทาการเรียงลาดับผลของการเลือกในลาดับต่อไป

5. การประยุกต์ใช้ โมเดลเชิ งภาษาแบบ 2 Tuple สาหรับปัญหาการคัดเลือกผู้ให้ บริ การโลจิ สติ กส์
ในบริ ษทั จัดจาหน่ ายแป้ งสาหรับการผลิ ตเบเกอรี่
สาหรับปั ญหาการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์นนั ้ ทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการเก็บข้อมูลของบริษทั ผูจ้ ดั จาหน่ายแป้ ง
มันสาหรับการผลิตเบเกอรี่รายใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ในการระบุขอบเขตของปั ญหาการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการโลจิ
สติกส์นนั ้ ทางผูว้ จิ ยั ได้ทาการระบุปัญหา (Problem Formulation) เป็ นปั ญหาการตัดสินใจภายใต้หลายเงื่อนไข และมี
การประเมินประสิทธิภาพของซัพพลายเออร์ดว้ ยตัวแปรเชิงภาษาแบบ 7 ระดับ (ดังทีไ่ ด้อา้ งอิงไว้ในส่วนที่ 2 ตัวแปรเชิง
ภาษา) โดยสาหรับกระบวนการคัดเลือกนัน้ ทางบริษทั ผู้จดั จาหน่ ายแป้ งมัน ได้ทาการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์
มาแล้วเบือ้ งต้น (Pre-defined alternatives) โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในขัน้ ตอนการดาเนินการคัดเลือกนัน้ มีจานวน
ทัง้ หมด 3 ราย โดยคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์นัน้ มาจากผู้เชีย่ วชาญด้านโลจิสติกส์
ทัง้ หมด 3 ท่าน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่ทาการคัดเลือกมานัน้ จะเป็ นผู้ท่มี ปี ระสบการณ์ ทางานเกี่ยวกับงานโลจิสติกส์ข อง
บริษทั ตัวอย่างทัง้ หมด โดยประสบการณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละท่านนัน้ จะมีประสบการณ์ทางานขัน้ ต่ามากกว่า 10 ปี ขน้ึ
ไป และทางานอยู่ในตาแหน่ งระบบผูบ้ ริหารขึน้ ไป ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่านจะเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญทีท่ างานและมีอานาจใน
การตัดสินเลือกผูใ้ ห้บริการของบริษทั กรณีศกึ ษาตัวอย่างอยู่เป็ นประจา ดังนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญที่ทาการคัดเลือกมาจะเห็น
ภาพรวมและเข้าใจกระบวนการทางานทัง้ หมดของบริษทั ตัวอย่างได้เป็ นอย่างดี ตลอดจนจะมีประสบการณ์และรูจ้ กั ผูใ้ ห้
บริการโลจิสติกส์แต่ละรายเป็ นอย่างดีอกี ด้วย ทาให้สามารถลดความแตกต่างของประสบการณ์ทางานของผูเ้ ชีย่ วช่าญที่
จะส่งผลต่อระดับคะแนนประสิทธิภาพในการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการได้ (นิธเิ ดช คูหาทองสัมฤทธิ, 2561)
สาหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีใ่ ช้สาหรับประเมินคะแนนผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ ของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่านนัน้
ก็มคี วามสาคัญเช่นเดียวกันเพราะจะส่งผลโดยตรงต่อคะแนนประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ทถ่ี ูกประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ สาหรับงานวิจยั นี้ ได้ทาการคัดเลือกจากงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องและทาการประชุมสรุปกับผู้เชีย่ วชาญทัง้ 3
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ท่าน เพื่อหาข้อสรุปของหลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ประเมินประสิทธิภาพ ซึง่ หลักเกณฑ์ทใ่ี ช้ประเมินหลังจากประชุมร่วมกันแล้ ว
ประกอบไปด้วย 3 เงื่อนไข ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 หลักเกณฑ์และทีม่ าของเงื่อนไขทีใ่ ช้ในคัดเลือกของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ในกรณีศกึ ษาครัง้ นี้
สัญลักษณ์
หลักเกณฑ์
ที่มา
C1
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ช่อทิพย์ ศรีสวุ รรณ์ (2559);
(Responsiveness)
นิธเิ ดช คูหาทองสัมฤทธิ ์ (2561);
สุธดิ า เกษตรการุณย์ (2550).
C2
คุณภาพในการให้บริการ (Quality of นิช่อทิพย์ ศรีสวุ รรณ์ (2559);
services)
ธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ ์ (2561);
สุธดิ า เกษตรการุณย์ (2550).
C3
พืน้ ทีท่ ใ่ี ห้บริการ (Service areas)
Chan et al. (2008);
ช่อทิพย์ ศรีสวุ รรณ์ (2559);
สุธดิ า เกษตรการุณย์ (2550).
ตารางที่ 3 - 5 แสดงคะแนนประสิท ธิภ าพ (Performance Rating) ที่ไ ด้จ ากการแสดงความคิด เห็น ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่าน
ตารางที่ 3 คะแนนประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์จากผูเ้ ชีย่ วชาญคนที่ 1
เงื่อนไขในการประเมิน
ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
C1
C2
บริษทั ที่ 1
B
G
บริษทั ที่ 2
G
A
บริษทั ที่ 3
VG
A

C3
A
G
G

ตารางที่ 4 คะแนนประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์จากผูเ้ ชีย่ วชาญคนที่ 2
เงื่อนไขในการประเมิน
ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
C1
C2
บริษทั ที่ 1
A
G
บริษทั ที่ 2
B
VG
บริษทั ที่ 3
G
E

C3
G
G
G

ตารางที่ 5 คะแนนประสิทธิภาพของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์จากผูเ้ ชีย่ วชาญคนที่ 3
เงื่อนไขในการประเมิน
ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
C1
C2
บริษทั ที่ 1
B
A
บริษทั ที่ 2
G
A
บริษทั ที่ 3
E
G

C3
VB
VG
G
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ตารางที่ 3 – 5 จะเห็นได้ว่า เป็ นผลคะแนนทีท่ างผูเ้ ชีย่ วชาญ (Experts) ได้ทาการลงคะแนนซึง่ เป็ นคะแนนที่
เกิดจากประสบการณ์ในการทางานของผูเ้ ชีย่ วชาญ และทาการให้คะแนนในรูปแบบของตัวแปรเชิงภาษา ในส่วนของตัว
แปรเชิงภาษาทีท่ างผูเ้ ชีย่ วชาญได้แสดงความคิดเห็น จะแสดงถึงความไม่แน่ นอนซึง่ ซ่อนอยู่ภายใต้ตวั แปรเชิงภาษานี้
ดังนัน้ ในการทาการคานวณทางเพื่อทาการตัดสินใจ โดยทัวไปทางผู
่
ว้ จิ ยั จะต้องทาการแปลงค่าตัวแปรเชิงภาษาให้มา
อยู่ในรูปแบบโมเดลเชิงภาษาแบบ 2-Tuple ก่อนจะทาการคานวณในลาดับต่อไป
ส าหรับ งานวิจ ัย นี้ ได้ท าการประยุ ก ต์ ใ ช้เ ทคนิ ค 2-Tuple ในการแปลงค่ า ตัว แปรเชิง ภาษา (Linguistic
Representation) และเป็ นต้นแบบในการคานวณ (Linguistic Computation) สาหรับแนวคิดคือ การคานวณโดยตรง
จากค่าตัวแปรเชิงภาษา (Direct Computation) เพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการที่ทาให้เกิดปั ญหาการสูญหายของข้อมูล
(Information Loss) ในกระบวนการให้ค่า (Assignment) และกระบวนการแปลงค่าย้อนกลับจากค่าตัวเลขมาสู่ค่ าตัว
แปรเชิงภาษาเริม่ ต้น (Re-Translation) โดยการระบุค่าของเทคนิค 2-Tuple จะทาการแปลงค่าตัวแปรเชิงภาษาให้อยูใ่ น
รูปแบบของ 2 ค่า ประกอบด้วย ค่าตัวแปรเชิงภาษา (S) และค่าความต่างจากค่าตัวแปรงเชิงภาษา (α) (Herrera &
Martinez, 2000) ของคะแนนประสิทธิภาพจากความคิดเห็น จากผู้เชี่ยวชาญทัง้ สามท่าน ดังแสดงในตารางที่ 6 – 8
ตามลาดับ
ตารางที่ 6 คะแนนประสิทธิภาพในรูปแบบโมเดลเชิงภาษาแบบ 2 Tuple จากผูเ้ ชีย่ วชาญคนที่ 1
เงื่อนไขในการประเมิน

ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
บริษทั ที่ 1
บริษทั ที่ 2
บริษทั ที่ 3

C1
(S2, 0)
(S4, 0)
(S5, 0)

C2
(S4, 0)
(S3, 0)
(S3, 0)

C3
(S3, 0)
(S4, 0)
(S4, 0)

ค่าผลรวมคะแนน
แบบเฉลีย่
Cj
3.00
3.67
4.00

ตารางที่ 7 คะแนนประสิทธิภาพในรูปแบบโมเดลเชิงภาษาแบบ 2 Tuple จากผูเ้ ชีย่ วชาญคนที่ 2
เงื่อนไขในการประเมิน

ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
บริษทั ที่ 1
บริษทั ที่ 2
บริษทั ที่ 3

C1
(S3, 0)
(S2, 0)
(S4, 0)

C2
(S4, 0)
(S5, 0)
(S6, 0)

C3
(S4, 0)
(S4, 0)
(S4, 0)

ค่าผลรวมคะแนน
แบบเฉลีย่
Cj
3.67
3.67
4.67

ตารางที่ 8 คะแนนประสิทธิภาพในรูปแบบโมเดลเชิงภาษาแบบ 2 Tuple จากผูเ้ ชีย่ วชาญคนที่ 3
เงื่อนไขในการประเมิน

ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
บริษทั ที่ 1
บริษทั ที่ 2
บริษทั ที่ 3

C1
(S2, 0)
(S4, 0)
(S6, 0)

C2
(S3, 0)
(S3, 0)
(S4, 0)

C3
(S1, 0)
(S5, 0)
(S4, 0)

ค่าผลรวมคะแนน
แบบเฉลีย่
Cj
2.00
4.00
4.67

ตารางที่ 6 – 8 แสดงการคานวณผลรวมแบบค่าเฉลีย่ ด้วยตัวแบบโมเดลเชิงภาษาแบบ 2-Tuple ทาให้ทราบ
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ผลรวมของคะแนนการประเมิน (Cj) ของแต่ละผูใ้ ห้บริการตามเงื่อนไขต่างๆ โดยหลังจากทาการแปลงค่าจากตัวแปรเชิง
ภาษาเริ่ม ต้น ให้ม าอยู่ใ นรูป แบบของ 2-Tuple แล้ว ขัน้ ตอนต่ อ ไปก็จ ะท าการค านวณค่ า ของตัว แปรที่เ ป็ น ค่ าของ
ประสิทธิภาพของแต่ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ดังแสดงในตารางที่ 9 ก่อนทาการเปรียบเทียบค่าประสิทธิภาพเพื่อทาการ
ตัดสินใจเลือกในลาดับต่อไป
ตารางที่ 9 ผลคะแนนรวมและแปลงค่าในรูปแบบโมเดลเชิงภาษาแบบ 2-Tuple
ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
บริษทั ที่ 1
บริษทั ที่ 2
บริษทั ที่ 3

ค่าผลรวมคะแนนแบบ
เฉลีย่

คะแนนรวมจากผูเ้ ชีย่ วชาญ (Ek)
E1
3.00
3.67
4.00

E2
3.67
3.67
4.67

E3
2.00
4.00
4.67

𝛥(𝛽) = (𝑠𝑖 , 𝛼)
𝛥(2.89) = (S3, - 0.11)
𝛥(2.78) = (S3, - 0.22)
𝛥(4.45) = (S5, - 0.55)

ตารางที่ 9 แสดงผลการคานวณโดยรวมจากผลรวมเฉลี่ยแบบ 2-Tuple โดยตัวอย่างของการคานวณค่ า
1

1

𝛥(𝛽) = (𝑠𝑖 , 𝛼) ข อ ง บ ริ ษั ท ที่ 1 คื อ ∆ (𝑛 ∑𝑛𝑖=1 𝛽𝑖 ) = ∆ (3 (3.00 + 3.67 + 2.00)) = ∆(2.89)

หลังจากนัน้ ค่า ∆(2.89) จะถูกทาการประมาณค่าด้วยสมการที่ (1) ดังแสดงในรูปที่ 4
2.89

𝛥(2.89) = (S3, - 0.11)

รูปที่ 4 การคานวณการเปลีย่ นค่าตัวแปรภาษาเชิงสัญลักษณ์ (A symbolic translation computation)
ค่า ∆(2.89) จะถูกเทียบเคียงกับค่าดัชนีเชิงสัญลักษณ์ทถ่ี ูกเรียงลาดับจากน้อยไปหามากตามตาแหน่งของเซ็ตของตัว
แปรเชิงภาษาที่ได้ถูกกาหนดไว้ จากรูปที่ 4 ค่า ∆(2.89) เมื่อทาการประมาณค่าแล้ว จะมีค่าใกล้เคียงกับค่าดัชนี
ต าแหน่ งสั ญ ลั ก ษณ์ ต าแหน่ งที่ 3 ดั ง นั ้น ค่ า (𝑠𝑖 ) = (𝑠3 ) และค่ า (𝛼) = 2.89 − 3.00 = −0.11 โดย
เครื่องหมาย – แสดงถึงตาแหน่งของข้อมูลทีอ่ ยู่ทางซ้ายของ 𝑠3 ดังแสดงค่า 𝛥(2.89) = (S3, - 0.11) ในตารางที่ 9
จากผลการคานวณ จะเห็น ได้ว่า บริษัท ที่ 3 นัน้ มีค ะแนนประสิทธิภาพการประเมินสูง ที่สุด (S5, - 0.55)
รองลงมา คือ บริษัทที่ 1 (S3, - 0.11) และบริษทั ที่ 2 (S3, - 0.22) ตามลาดับ ทาให้สามารถทาการสรุปได้ว่า ลาดับผล
ของการเลือกเรียงตามลาดับค่าของตัวแปรเชิงภาษาเริม่ ต้น (Initial Linguistic Performances) คือ
บริษทั ที่ 3 > บริษทั ที่ 2 > บริษทั ที่ 1
ดังนัน้ บริษัทกรณีศึกษาตัวอย่าง ควรทาการเลือกบริษัท ผู้ให้บริการโลจิสติกส์บริษัท ที่ 3 เพราะมีคะแนน
ความสามารถสูงมากทีส่ ดุ เมื่อเทียบกับคะแนนความสามารถและประสิทธิภาพของบริษทั อื่นๆ
อย่ า งไรก็ดี ในงานวิจ ัย ครัง้ นี้ ท าการรวมผลด้ ว ยค่ า เฉลี่ย (Averaging Operator) ซึ่ง เป็ นตัว รวมผลค่ า
ประสิท ธิ ภ าพที่ ง่ า ยแต่ ไ ด้ ร ับ ความนิ ย มมาก (Huynh, Yan & Nakamori, 2010) อย่ า งไรก็ ต าม ยัง มี ตั ว รวมผล
(Aggregation Operators) ของค่ า ประสิท ธิภ าพตัว เลือ กอีก มาก เช่ น การค านวณผลรวมเฉลี่ย แบบถ่ ว งน้ า หนั ก
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(Weighting Average Operator) ซึ่งทางผู้วิจยั จะทาการศึกษาเพิ่มเติมในลาดับต่ อไป เพราะลักษณะของตัวรวมผล
(Properties) ทีต่ ่างกันจะส่งผลต่อลาดับของการเลือก เป็ นเรื่องทีน่ ่าสนใจจะศึกษาต่อในอนาคต

6. อภิ ปรายผลและบทสรุป
จากผลการทดลองด้วยโมเดลเชิงภาษาแบบ 2-Tuple นัน้ สามารถสรุปได้ว่า บริษทั กรณีศกึ ษา ควรเลือกบริษทั
ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์บริษทั ที่ 3 ในการดาเนินธุรกิจด้วย โดยเมื่อทาการเปรียบเทียบลักษณะของโมเดลในการตัดสินใจ
ในแบบ AHP และ Fuzzy-AHP แล้วพบได้ว่า เทคนิคการตัดสินใจด้วยโมเดลเชิงภาษาแบบ 2-Tuple นัน้ สามารถช่วย
ให้ผทู้ ท่ี าการตัดสินใจมีความยืดหยุ่น (Flexible Frameworks) ในกระบวนการตัดสินใจมากขึน้ จะเห็นได้จาก เซ็ตของ
ตัวแปรเชิงภาษาทีใ่ ช้ในการประเมินนัน้ มีค่าของตัวแปร 7 ค่า แต่เทคนิค AHP นัน้ จะถูกจากัดไปด้วยกรอบของการให้
คะแนนจากผูป้ ระเมิน ที่ 9 ค่า ทาให้ไม่สามารถนาไปประยุกต์ในสถานการณ์อ่นื ๆได้ ง่ายมากนัก นอกจากนัน้ การให้
คะแนนประสิทธิภาพยังมีลกั ษณะของการให้คะแนนแบบทัวไปซึ
่ ง่ ต่างจาก AHP ทีต่ อ้ งทาการเปรียบเทียบแบบคู่ ทาให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูท้ าการประเมินลดความสับสนในการให้คะแนนประสิทธิภาพลง และมีความรูส้ กึ ง่ายต่อการประเมิน
มากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ชิน้ นี้ไม่ได้ทาการเปรียบเทียบสมรรถนะของโมเดลในการตัดสินใจแบบ 2-Tuple กับ
เทคนิค Fuzzy-AHP เนื่องด้วยข้อจากัดของลักษณะของข้อมูลทีท่ าการเก็บรวบรวมมา อย่างไรก็ดเี ทคนิคโมเดลเชิง
ภาษาแบบ 2 Tuple และเทคนิคแบบ Fuzzy-AHP นัน้ จะมีรูปแบบของการตัดสินใจเลือกผูใ้ ห้บริการทีเ่ หมาะสมทีส่ ุด
จากคะแนนรวมทางเลือกทีม่ ากทีส่ ุดเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ดผี ลทีไ่ ด้จากการประยุกต์ใช้นนั ้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ต่ อได้และตรงกับสภาพความเป็ นจริง เพราะทางผู้วิจยั ได้นาเอาผลการศึกษาไปให้ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 3 ท่านที่ได้ลง
ความเห็นว่า มีความพึงพอใจกับผลของลาดับของผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์หรือไม่ ผลทีไ่ ด้คอื ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3 ท่านมีความ
พึงพอใจกับลาดับของการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการ
นอกจากนัน้ ด้วยข้อดีของเทคนิค 2-Tuple จะเห็นได้ว่า สามารถทาการช่วยประเมินประกอบการตัดสินใจได้
ง่ายมากขึน้ ในกรณีของค่าตัวแปรเชิงภาษาเริม่ ต้นมีค่าทีเ่ ท่ากัน (หลังจากการแปลงค่าจาก 2-Tuple กลับมายังค่าตัว
แปรเชิงภาษาเริม่ ต้น) ตัวอย่างเช่น ค่าของประสิทธิภาพและคะแนนความสามารถของบริษทั ที่ 1 และ บริษทั ที่ 2 มีค่าที่
เท่ากัน คือ S3 ดังนัน้ จะทาให้เกิดความยากในการตัดสินได้ว่า บริษทั ซัพพลายเออร์ใดทีม่ คี ่าคะแนนประสิทธิภาพมาก
ทีส่ ุด นี่คอื ตัวอย่างของการเกิดปั ญหาการสูญหายของข้อมูลทีเ่ กิดจากกระบวนการแปลงค่าย้อนกลับ (Re-Translation
Process) ดังนัน้ เมื่อทาการประยุกต์ใช้เทคนิค 2-Tuple แล้วค่าความต่างของตัวแปรเชิงภาษาจากการย้อนกลับ เมื่อ
เทียบค่าของตัวแปรเชิงภาษาที่ได้นิยามไว้นัน้ จะช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถทาการตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้น เพราะ
สามารถทาการเปรียบเทียบค่าความแตกต่างได้ ดังแสดงในตารางที่ 9 ค่าคะแนนความสามารถของบริษัทที่ 1 และ
บริษทั ที่ 2 คือ (S3, - 0.11) และบริษทั ที่ 2 (S3, - 0.22) ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า ค่าความต่างทีไ่ ด้ทาการบ่งชีไ้ ว้หลังตัว
แปรเชิงภาษานัน้ สามารถบ่งบอกปริมาณค่าของคะแนนความสามารถได้เป็ นอย่างดี จากตัวอย่างทีไ่ ด้นาเสนอไปนัน้
จะพบว่า บริษทั ที่ 1 จะมีคะแนนความสามารถทีม่ ากกว่าบริษทั ที่ 2 เพราะค่าความต่างอยู่ใกล้กบั ค่ากลางของตัวแปร
เชิงภาษา (- 0.11 > - 0.22) จากค่าความต่างดังกล่าวนี้ สามารถทาการสรุปได้ว่า บริษทั ที่ 1 มีค่าคะแนนความสามารถ
ที่มากกว่าบริษัทที่ 2 นี่เป็ นข้อดีของเทคนิค 2-Tuple ที่สามารถเข้ามาช่วยจัดการอุปสรรคจากปั ญหาการใช้ทฤษฎี
ตรรกะคลุมเคลือ (Fuzzy-based computation) ในการคานวณตัวแปรเชิงภาษาที่ส่งผลต่ ออันดับการตัดสินใจเลือก
ตัวเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ ในขัน้ ตอนสุดท้าย ซึง่ เทคนิคทีน่ ามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการคัดเลือกผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์ กรณีศกึ ษา
อุตสาหกรรมเบเกอรีใ่ นครัง้ นี้ ช่วยเพิม่ ทางเลือกของรูปแบบโมเดลการตัดสินใจทีม่ หี ลายเงื่อนไขได้มปี ระสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม งานวิจยั นี้เป็ นตัวต้นแบบสาหรับปั ญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ดังนัน้ ยังต้องการ
งานวิจยั อีกจานวนมากในการพัฒนาตัวต้นแบบ ตลอดจนการทดลองอีกหลายการทดลองทีค่ รอบคลุมทุกมุมมองของ
ปั ญหาให้เสมือนจริงมากที่สุด ทัง้ ในเรื่องปั จจัยที่ใช้ในการประเมิน และตัวต้นแบบในการคานวณ หรือ Aggregation
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Operator สาหรับโมเดลเชิงภาษาแบบ 2-Tuple อีกทัง้ ยังต้องการทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ในปั ญหาแบบ
มีหลายความคิดเห็นทีข่ ดั แย้งกันกันมากขึน้ ตัวอย่างเช่น ผูเ้ ชีย่ วชาญทีใ่ ห้ขอ้ มูลตัวแปรเชิงภาษาแบบเป็ นช่วง ซึง่ เป็ น
ปั ญหาที่ เ รี ย กว่ า Multiple Experts Multiple-Criteria Decision Making with interval linguistic information ซึ่ ง เป็ น
หัวข้อทีน่ ่าสนใจสาหรับพัฒนาต่อในอนาคต (Martinez and Herrera, 2012; Wang and Hao, 2006)
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