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 This research was aim to study competitive supply chain capabilities of supply chain 
and the development of Wat Lam Phaya floating market’s community by taking data from 
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interview nor questionnaires on travel behavior. Accordingly receive this results, I produce the 
supply chain and supply chain operations by reference model and the market value of the stock 
and flow diagram. Moreover, we analyze capabilities, competitive strengths, weaknesses, 
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(29.0%). The second, travel behaviors, this survey found that the tourist usually travel 4 days / 
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บทท ี  

บทนํา 
 

. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การท่องเทียวนบัเป็นอุตสาหกรรมทีสาํคญัสาขาหนึง ซึงทาํรายไดเ้ขา้ประเทศเป็นมูลค่า
มหาศาล ติดต่อกนัมาเป็นเวลานานหลายปี และมีแนวโน้มสูงขึนเรือยๆ จะเห็นจากการเพิมขึนของ
รายได ้จาก 323.5 พนัลา้นบาท ในปี 2545 เป็น 547.8 พนัลา้นบาท และ 592.8 พนัลา้นบาท ในปี 
2550 และ 2553 ตามลาํดบั นอกจากนียงัส่งผลให้ธุรกิจการผลิตสินคา้ และบริการต่างๆ ทีเกียวขอ้ง
ขยายตวั เพือรองรับนักท่องเทียวทงัชาวต่างประเทศและชาวไทย ซึงได้แก่ ธุรกิจโรงแรมและ
เกสต์เฮาส์ ทีพกั อาหารและเครืองดืม การผลิตและคา้ขายของทีระลึก บริการรถเช่า สถานทีจอดรถ 
เป็นตน้ ธุรกิจต่างๆ ดงักล่าวยงัคงไดรั้บความนิยม และมีการแข่งขนัสูง ซึงก่อใหเ้กิดการจา้งงานและ
ยงัเป็นกลไกทีสาํคญั ในการกระจายรายไดแ้ละความเจริญสู่ภูมิภาคอีกดว้ย  
 นกัท่องเทียวชาวต่างประเทศในช่วงระยะเวลา 10 ปี ทีผ่านมา (2545–2554) จาํนวน
นกัท่องเทียวชาวต่างประเทศ มีแนวโนม้สูงขึนอย่างต่อเนือง จาก 10.8 ลา้นคน ในปี 2545 เป็น 
14.6 ลา้นคน ในปี 2551 และลดลงเหลือ 14.1 ลา้นคน ในปี 2552 น่าจะเป็นผลมาจากหลายๆ 
ปัจจยั เช่น การแข็งค่าของเงินบาท ราคานาํมนัปรับตวัสูงขึน มาตรการปรับขึนภาษีการบิน 
การเกิดขอ้พิพาทระหวา่งประเทศไทย-กมัพูชา ความไม่มนัใจในสถานการณ์ทางการเมืองของไทย 
และการเกิดภยัธรรมชาติ เป็นตน้  
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ภาพที 1.1 แสดงรายไดจ้ากนกัท่องเทียวชาวต่างประเทศ และร้อยละของรายไดจ้ากนกัท่องเทียวปี 
2545-2553 

 

 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2553 ประเทศไทยก็ยงัไดรั้บการโหวตจากคนทวัโลกกวา่ 16,000 คน 
ให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองทีน่าท่องเทียวมากทีสุดในโลก “ World ,s Best City ” ทีจดัโดย
นิตยสารทีมีชือเสียงของสหรัฐอเมริกา ชือ Travel & Leisure  จากจาํนวนนักท่องเทียวชาว
ต่างประเทศ ทีเดินทางมายงัประเทศไทยในแต่ละปี ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเทียวของ
ชาวต่างชาติเป็นจาํนวนไม่น้อย โดยในปี 2553 ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเทียวต่างชาติ
จาํนวน 592,794.09 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.9 ของมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศจาก
ขอ้มูลการท่องเทียวแห่งประเทศไทยได้ให้ขอ้มูลเกียวกบัการท่องเทียวในรูปแบบ การท่องเทียว
เชิงธรรมชาติ(Natural Based Tourism) 

 สถิติรูปแบบการท่องเทียวเชิงธรรมชาติในปี 2551-2552 
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24%

41%

35%

การท่องเทียวเชิง
ประวติัศาสตร์ 

การท่องเทียวงานชม
วฒันธรรมและประเพณี 

การท่องเทียวชมวถีิชีวติใน
ชนบท 

 
 

ภาพที 1.2 แสดงรูปแบบการท่องเทียวเชิงธรรมชาติในปี 2551-2552 

ทีมา: กรมการท่องเทียว, สถิติการท่องเทยีวในประเทศปี 2553-2554, เขา้ถึงเมือ 15 สิงหาคม 2555,

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tourism.go.th 

 

 จากภาพจะเห็นไดว้า่ การท่องเทียวชมวิถีชีวิตในชนบทนนัมีจาํนวน 35% ประกอบดว้ย
กิจกรรมต่างๆ เช่น ตลาดนาํในจงัหวดัต่างๆ การท่องเทียวชมวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆ ฯลฯ ตลาดนาํ
ในปัจจุบนัไดพ้ฒันามาเป็นแหล่งพกัผ่อนหยอ่นใจ มีเรือและแพขายอาหารในนาํ บนบกมีการขาย
อาหาร ผกั ผลไมแ้ละพนัธ์ุไมจ้ากสวน ตลอดจนจดักิจกรรมทางวฒันธรรม เช่น ดนตรีและรําไทย 
ช่วงหลงัมีการเพิมกิจกรรมจดัเรือเทียวชมคลอง การนวดฝ่าเทา้และการร้องเพลงคาราโอเกะเขา้มา
ดว้ยการท่องเทียวมีผลกระทบต่อชุมชนทังในดา้นบวกและลบ ทาํให้มีการปรับปรุงพืนทีและ
สาธารณูปโภคในชุมชนใหดี้ขึน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทาํให้เกิดการจา้งงานในชุมชน ไม่ตอ้งไป
หางานนอกชุมชน มีทางเลือกดา้นอาชีพเพิมขึน ทีตลาดนาํการท่องเทียวสร้างรายไดใ้ห้แก่สมาชิก
ชุมชน  
 ตลาดนาํในปัจจุบนัทีเป็นทีรู้จกั ไดแ้ก่ ตลาดนาํอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ตลาดนาํ
ดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี ตลาดนาํวดัไทร และตลาดนาํตลิงชนั กรุงเทพมหานคร  ตลาดนาํสี
ภาค จงัหวดัชลบุรี และอืนอีกมากมายจากทีกล่าวมา ผูจ้ดัทาํจึงเล็งเห็นความสําคญัตลาดนาํ จึงศึกษา
ตลาดนาํ ในจงัหวดันครปฐม และไดเ้ลือก ตลาดนาํวดัลาํพญา  เนืองจากตลาดลาํพญาอยูใ่นจงัหวดั
นครปฐมอีกทงัยงัเป็นตลาดนาํทีมีชือเสียงและสร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชนละแวกนนัเป็นจาํนวนมาก 
ผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจทีศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญา และเพิมมูลค่าให้แก่ห่วงโซ่
อุปทานเพือพฒันาใหแ้ก่ตลาดนาํลาํพญาเพือเป็นตวัอยา่งใหแ้ก่ชุมชนในตลาดนาํวดัลาํพญาดว้ย 
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. กรอบแนวความคิด 
 

ตารางที 1.1 กรอบแนวความคิด 
 

ปัจจยัศึกษา วธีิการศึกษา ผลทีได้รับ 
2.1) การศึกษาห่วง
โซ่อุปทานของตลาด
นาํ วดัลาํพญา 

1) ศึกษาขอ้มลูและรวบรวมขอ้มลูปฐม
ภูมิและทุติยภูมิทีเกียวขอ้งกบัตลาดนาํ
วดัลาํพญา 
2) สร้างห่วงโซ่อุปทานจากการ
สมัภาษณ์กบัผูที้เกียวขอ้งโดยใชรู้ป
แบบจาํลองอา้งอิงดาํเนินงานห่วงโซ่
อุปทาน ของตลาดนาํวดัลาํพญา 
3) สร้างแผนภาพกระแสคุณค่าของ
ตลาดนาํวดัลาํพญา 
4) สาํรวจความตอ้งการของรูปแบบการ
ท่องเทียวโดยใชแ้บบสอบถาม
พฤติกรรมการท่องเทียว 

5) วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํ 
วดัลาํพญา 
 

1) ลกัษณะขอ้มูลทวัไปทีเกียวขอ้ง
กบัตลาดนาํวดัลาํพญา  
 

2) สามารถจดัทาํห่วงโซ่อุปทาน
ของตลาดนาํวดัลาํพญา  
 

 

3) สามารถจดัทาํแผนภาพกระแส
คุณค่าของตลาดนาํวดัลาํพญา 
4) ความตอ้งการของรูปแบบการ
ท่องเทียวของนกัท่องเทียว 
 
 

5) สาเหตุของการเกิดปัญหาใน
ห่วงโซ่อุปทาน 

2.2) การศึกษาขีด  
ความสามารถเชิง
แข่งขนัของตลาดนาํ 
วดัลาํพญา 
 
 

 

      

1) ศึกษาขอ้มลูและรวบรวมขอ้มลูที
เกียวขอ้งกบัตลาดนาํวดัลาํพญา  
 

2) วิเคราะห์ขีดความสามารถเชิงแข่งขนั
ของตลาดนาํวดัลาํพญา โดยใชเ้ครืองมือ 

                 2.2.1 SWOT analysis 

                 2.2.2 Five force model 

                 2.2.3 IE Matrix 

                 2.2.4 TOWS Matrix  

3) กาํหนดแผนหรือแนวทางการพฒันา
ตลาดนาํวดัลาํพญาในรูปเชิงกลยทุธ์ 

1) ขอ้มลูทีเกียวขอ้งทีใช ้วิเคราะห์
ขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของ
ตลาดนาํวดัลาํพญา  
2) ทราบถึง ศกัยภาพและแนวทาง
ในการพฒันาตลาดนาํวดัลาํพญา 
 
 

 

 

3) กาํหนดแผนเชิงกลยทุธ์ในการ
พฒันาตลาดนาํวดัลาํพญา 
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ตารางที 1.1 กรอบแนวความคิด (ต่อ) 
 

ปัจจยัศึกษา วธีิการศึกษา ผลทีได้รับ 
2.3 )  กาํหนด
แนวทางในการ
พฒันาตลาดนาํ 
วดัลาํพญา 

1 ) เสนอแนวทางการทีได ้ 
ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการในตลาดนาํวดัลาํ
พญา 

1) ไดแ้นวทางการพฒันาตลาดนาํ
วดัลาํพญา  

 
. วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

3.1 เพือศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญา ในรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงาน
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: SCOR Model) 

3.2 เพือศึกษาและพฒันาห่วงโซ่คุณค่าของตลาดนาํวดัลาํพญา 
3.3 เพือหาแนวทางในการพฒันาห่วงโซ่คุณค่าของตลาดนาํวดัลาํพญา 

 
4. ขอบเขตการวจัิย 

4.1 พืนทีทีทาํการศึกษา คือ ตลาดนาํวดัลาํพญา ต.ลาํพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
4.2 ศึกษากลุ่มนกัท่องเทียวทีเดินทางมาตลาดนาํวดัลาํพญา  
4.3 ศึกษากลุ่มร้านคา้ภายในตลาดนาํวดัลาํพญา จาํนวน 250 ร้าน 

4.4 ศึกษาห่วงโซ่อุปทานของ ตลาดนาํวดัลาํพญา ต.ลาํพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม 
              ประกอบดว้ยกระบวนการดงัต่อนี 

4.4.1 การวางแผน (Plan) 

4.4.2 การจดัหาวตัถุดิบ (Source) 

4.4.3 การผลิต (Make) 

4.4.4 การส่งมอบ (Delivery) 

4.4.5 การส่งคืน (Return) 

 
5. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

5.1 ห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญา โดยใช้รูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงาน
ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: SCOR Model) 

5.2 ไดแ้นวทางในการพฒันาห่วงโซ่คุณค่าของตลาดนาํวดัลาํพญา  
5.3 ทราบถึงขีดความสามรถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญา 
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6. นิยามคําศัพท์ 
 ห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง การเชือมต่อของหน่วยหรือจุดต่างๆ ในการผลิตสินคา้หรือ
บริการ ทีเริมตน้จากวตัถุดิบไปยงัจุดสุดทา้ยคือลูกคา้ 
 ห่วงโซ่คุณค่า (value chain) หมายถึง แนวคิดบูรณาการเชือมโยงในหลายส่วนของ
กระบวนการธุรกิจเพือสร้างคุณค่าเพิมในรูปผลตอบแทนและความพึงพอใจของลูกคา้ 
 แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: 

SCOR Model) หมายถึง ตวัแบบทีใชอ้า้งอิงถึงกระบวนการทางธุรกิจ คือ ตวัแบบทีจะให้ความสําคญั
ในกระบวนการต่าง 

 ขีดความสามารถเชิงแข่งขนั (Competitive capability) หมายถึง ความสามารถทีจะ
ผลิตภณัฑ ์และการใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เท่ากบั หรือ ดีกวา่คู่แข่ง 
 



 

 
บทท ี2 

ทฤษฎ ีและงานวจัิยทเีกยีวข้อง 
 

 การจดัทาํวิทยานิพนธ์เรืองการศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญา  เพือหาขีด
ความสามารถเชิงการแข่งขนักรณีศึกษาตลาดวดันาํลาํพญา  ต.ลาํพญา อ.บางเลน  จ.นครปฐม 
ทาํการศึกษาทฤษฎีเพือใชเ้ป็นเครืองมือสําหรับการดาํเนินการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํ
วดัลาํพญา อย่างเป็นระบบเพือนาํไปสู่การเพิมคุณค่าและความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทาน
ของตลาดนาํวดัลาํพญา สําหรับการดาํเนินการศึกษาจะนาํทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้ง มา
ประยกุตใ์ช ้ดงัต่อไปนี 

1. ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 

2. การจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) 

3. แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference   
4. Model: SCOR Model) 

5. อุปสงค ์และ อุปทาน 

6. แผนภาพกระแสคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM) 

7. การวเิคราะห์ SWOT 
8. การวเิคราะห์ TOWS Matrix 
9. การวเิคราะห์ Porter’s Five Forces Model  

10. การสาํรวจดว้ยการสุ่มตวัอยา่ง 

11. การสร้างแบบสอบถาม 
12. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

. ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  
 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) [1]  ซึงประกอบดว้ยกระบวนการวางแผนการผลิตและ 
กิจกรรม ทางการตลาดโดยเฉพาะส่วนผสมการตลาด (Marketing Mixed) ซึงจะเห็นว่าห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) จะเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดเกียวกบัผลิตภณัฑ์ (Product Concept) 
การออกแบบ ผลิตภณัฑ์ (Product Design) การจดัหาวตัถุดิบ (Raw Material Supply) กระบวนการ
เกียวกบัการผลิต (Production Process) การขนส่ง (Transport) การจดัเก็บสินคา้ (Warehouse) และ
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การกระจายสินคา้ (Distributor) เพือจดัจาํหน่ายต่อไปยงัผูค้า้ส่ง และ  ร้านคา้ปลีก จนกระทงัสินคา้
ไปถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (End Consumers) 

 

. ความเป็นมาของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) 

 แนวความคิดของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน[1]  มีมาตงัแต่ช่วงทศวรรษที ค.ศ.1990 

เนืองจากในประเทศทางแถบอเมริกาและยุโรปเมือบริษทัจาํนวนมากไดเ้ริมปรับรูปแบบวิธีการไหล
ของวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิตจนกระทงัเป็นสินคา้ออกจากโรงงานผลิตในขณะเดียวกนับริษทั 
เหล่านนัก็เริมสร้างความสัมพนัธ์รูปแบบใหม่ระหวา่งลูกคา้และผูจ้ดัส่งวตัถุดิบของ พวกเขา ภายใน
ไม่กีปีหลงัจากนนัแนวคิดนีไดรั้บความนิยมแพร่หลายอยา่งรวดเร็ว เนืองจาก เรืองราวความสําเร็จ
ของบริษทัใหญ่ทงัหลายทีไดน้าํหลกัการนีไปประยกุตใ์ชก้บัการดาํ เนินธุรกิจทาํให้หลกัการนีไดรั้บ
การยอมรับวา่เป็นกระบวนการทาํงานทีมีประสิทธิภาพมากกวา่รูปแบบฟังก์ชนัการทาํงานทีกระจดั
กระจายกนัในทศวรรษเก่าอยา่งมาก และจากคาํกล่าวทีว่า “โลจิสติกส์ เป็นส่วนหนึงของห่วงโซ่
อุปทาน” ดงันนัอาจกล่าวไดว้า่ห่วงโซ่อุปทานก็คือการนาํเอาระบบโลจิสติกส์ของแต่ละองคก์ร ธุรกิจ 
หรือบริษทัมาเชือมต่อกนัเพือใหก้ารไหลของวตัถุดิบ และสินคา้ตลอดจนการไหลของขอ้มูลเป็นไป
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนนัเอง ซึงมีผูใ้ห้คาํจาํกดัความของห่วงโซ่อุปทานไวม้ากมาย แต่โดยส่วน
ใหญ่แลว้นิยามมกัมองวา่ห่วงโซ่อุปทานมีลกัษณะเป็นโครงข่าย (Network) ของการเชือมต่อกนัของ
องคก์ร หรือส่วนงานต่างๆ ซึงภายในมีกิจกรรมมากมายเกิดขึนในการเชือมนนั ทงันีสามารถสรุปคาํ
จาํกดัความของห่วงโซ่อุปทานไดด้งันี 

 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) คือ โครงข่ายของการเชือมต่อกนัของกิจกรรมที
เกียวขอ้งกบัการไหลของวตัถุดิบ และการไหลของขอ้มูลระหวา่งองคก์รธุรกิจซึงจะตอ้งมีกระบวนการ
ตดัสินใจ (Decision Making) ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพเพือสนองตอบความ
ตอ้งการของลูกคา้ดงันนัการจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) ก็คือการ
นาํเอาความหมายของห่วงโซ่อุปทานมาจดัการอย่างเหมาะสมนันเอง ซึงมีผูใ้ห้คาํจาํกดัความ
เกียวกบัการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ไวด้งัต่อไปนี 

 การจดัการห่วงโซ่อุปทานใน Cox III, และ Blackstone กล่าววา่การวางแผนการรวบรวม 
และการควบคุมกิจกรรมทงัหมดทีเกิดขึนในห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี นกัเขียนหลายท่านไดนิ้ยามคาํ
วา่ การจดัการห่วงโซ่อุปทานไวต่้างๆ กนั เช่น Martin (Christopher) ให้คาํนิยามคือ การจดัการ
ความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัส่ง และลูกคา้ เพือส่งมอบผลิตภณัฑห์รือบริการทีมีคุณค่าใหแ้ก่ลูกคา้ ในขณะ
ทีค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนในห่วงโซ่อุปทานมีค่าตาํทีสุดซึง[28] ให้คาํนิยามวา่การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
คือ ความพยายามในการรวมกนัระหวา่งองคก์รทงัหมดทีเกียวขอ้งกนัภายในห่วงโซ่อุปทาน และการ
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ร่วมมือกนั ในการบริหารให้การไหลของวตัถุดิบ ขอ้มูล และการเงินไปสู่การตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคขนัสุดทา้ย เพือใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ ดงัภาพที 
2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.1 องคป์ระกอบโดยรวมของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

ทีมา: วรีะพล คูณทวเีทพ, การพฒันาโซ่อุปทานแบบลนีสําหรับกระบวนการ กระจายสินค้า, (กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, ). 
 

 ไดใ้หค้าํนิยามไวว้า่การจดัการห่วงโซ่อุปทาน คือ การรวมกลุ่มเพือให้เกิดประสิทธิภาพ
ของผูจ้ดัส่ง โรงงานผูผ้ลิต คลังสินค้า และร้านขายปลีก ทาํให้ผลิตภัณฑ์ทีเกิดขึนและการจัด
จาํหน่ายนนัถูกตอ้งตามจาํนวน ตามสถานที ตามเวลา และมีระดบัการบริการทีลูกคา้ตอ้งการตาม
ความพึงพอใจในราคาทีตาํสุด [2]ไดใ้ห้คาํนิยามไวว้า่ห่วงโซ่อุปทานหนึงๆ จะประกอบดว้ยวิธีการ
จดัการต่างๆ ทีมุ่งหวงัให้องค์กรต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานทาํงานด้วยกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 
องคก์รเหล่านีไดแ้ก่ ผูส่้งมอบวตัถุดิบ ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย ผูบ้ริหารคลงัสินคา้ [3] ไดใ้ห้คาํนิยาม
ไวว้า่การประสานรวมกระบวนการทางธุรกิจทีครอบคลุมจากผูจ้ ัดส่งวตัถุดิบผา่นระบบธุรกิจ
อุตสาหกรรมไปสู่ผูบ้ริโภคขนั สุดทา้ยซึงมีการส่งผ่านผลิตภณัฑ์การบริการ และขอ้มูลสารสนเทศ
ควบคู่กันไป อนัเป็นการสร้างคุณค่าเพิมในตวัผลิตภณัฑ์และนําเสนอสิงเหล่านี สู่ผูบ้ริโภคขนั
สุดทา้ย (The International Center for Competitive Excellence) จากความหมาย และคาํนิยามทีได้
กล่าวมาแลว้ สามารถสรุปไดว้า่การจดัการห่วงโซ่อุปทาน คือ การบูรณาการของกระบวนการทาง

ริษัท 5 

ค้าปลีก 

อมลู 

ริษัท 4 

กระจายสนิค้า 

อมลู 

ริษัท 3 

ผลติสนิค้า 

อมลู 

ริษัท 2 

ขนสง่สนิค้า 

อมลู 

ริษัท 1 

จดัสง่วตัถดุบิ 

ข้อมลู 

ระบวนการ ระบวนการระบวนการระบวนการ ระบวนการ

ทีมงานการจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

ผลกั: กิจกรรมการ
ํ ี

ดึง: กิจกรรมการ
ํ ้ ้

้ ้ ้ ้ ้

การร่วมมือกันของ
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ธุรกิจทีเริมตน้จากผูจ้ดัหาขนัแรกสุด ผา่นกระบวนการภายในองคก์ร และผา่นเลยไปจนกระทงัถึง
ผูบ้ริโภคขนัสุดทา้ย การจดัการห่วงโซ่อุปทานจะมององค์กรภายในห่วงโซ่อุปทานเสมือนเป็น
องคก์รเดียวกนั แลว้จึงทาํการกาํหนดกลยุทธ์ร่วมกนัเพือเพิมประสิทธิภาพของกิจกรรมทีเกิดขึนใน
ห่วงโซ่อุปทาน 

 2.1 การจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความสําคัญอย่างไร [4] 
  ภายหลงัสงครามโลกครังที 2 อุตสาหกรรมต่าง ๆ ไดเ้ห็นความสําคญัของ “ตน้ทุน” 

(Cost) และ “ราคา” (Price) อุตสาหกรรมส่วนมากจะมุ่งเนน้การบริหารเพือลดตน้ทุนและราคา
ให้แก่ผูบ้ริโภคกล่าวคือ ความสามารถในการแข่งข ันจะชีวดักันด้วยราคาเป็นหลักหรือชีวดั
ความสามารถในการแข่งขนัดว้ย (Economy of Scale) ต่อมาในปี ค.ศ. 1980-1999 ประเทศญีปุ่นได้
นาํหลกัความคิดใหม่เขา้สู่อุตสาหกรรมโลก นนัคือการเริมแข่งขนัดว้ยคุณภาพ (Quality) ของการ
ผลิต และผลิตภณัฑ์ไดเ้กิดหลกัการ และเทคนิคต่าง ๆ ขึนมากมาย เพือทีจะปรับปรุงคุณภาพของ
อุตสาหกรรมทงัดา้นการผลิต และการบริการ เช่น ระบบ Kaizen, Total Quality Management 

(TQM), Just in Time (JIT) Kanban, Lean Manufacturing และอืนๆ อีกมากมาย โดยคาํนึงถึงความ
พอใจของลูกคา้มากขึน (Customer Satisfaction) และหลงัจากนนัต่อมาการแข่งขนัในอุตสาหกรรม
มีเพิมมากขึน อุตสาหกรรมต่าง ๆ พยายามทีจะขอมาตรฐานตามอนุกรมของระบบมาตรฐานต่างๆ 
เพือใหเ้ป็นทียอมรับในเชิงคุณภาพไดห้ลงัจากทีอุตสาหกรรมทีมาตรฐานการชีวดัคุณภาพโดยทวัไป
แลว้ในปัจจุบนัและอนาคตอนัใกลนี้ ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเริมหันมาให้ความสนใจในเรือง
ของ “เวลา” (Time) เพือให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดโ้ดยเร็วทีสุด (Meet Customer 

Requirement) การแข่งขนัในอุตสาหกรรมจึงหนัมาชีวดักนัทีเรืองของ “เวลา” และ “ความเร็ว” ของ
ความสามารถในการตอบสนองต่อลูกคา้หรือวดัความสามารถในการแข่งขนัดว้ย (Economy of 

Speed) นนัเอง การทีธุรกิจสามารถแข่งขนักนัดว้ย (Economy of Speed) ไดน้นัทุกฝ่ายทงัภายใน
องคก์รและระหวา่งธุรกิจทีเกียวขอ้งจะตอ้งมีการประสานงาน (Coordination) และมีการติดต่อสือสาร 

(Communication) ร่วมกนัอยา่งเหมาะสมซึงไม่เหมือนกบัลกัษณะของระบบการจดัการแบบเก่า 

(Traditional Management) ทีต่างฝ่ายต่างดาํเนินงานอยูต่ามลาํพงั เช่น ฝ่ายผลิตก็จะผลิตโดยไม่มี
ขอ้มูลของวตัถุดิบทีเพียงพอทีจะช่วยในการสนับสนุนช่วยในกระบวนการตดัสินใจการผลิต, 

ฝ่ายจดัซือก็จะจดัซือวตัถุดิบในการผลิตครังละมาก ๆ โดยไม่คาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้
เพือทีจะไดมี้การสังซือต่อหน่วยทีตาํลง (Price/Unit) โดยหารู้ไม่ว่าจะเป็นภาระในส่วนของการ
จดัเก็บทีเพิมขึนยงัส่งผลทาํให้ตน้ทุนในการจดัเก็บ (Holding Cost) เพิมขึนดว้ยส่งผลให้ตน้ทุน
โดยรวมของทงัระบบห่วงโซ่อุปทาน (Total Supply Chain Management Cost) เพิมขึนโดย          
ไม่จาํเป็นและระบบการจดัการแบบเก่านีจะมุ่งเนน้ถึงความสัมพนัธ์กบัจาํนวนคู่คา้ทางธุรกิจในช่วง
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ระยะเวลาสันๆ แต่มีจาํนวนมากราย เนืองจากระบบการจดัการห่วงโซ่อุปทานซึงเป็นโครงข่ายที
ซบัซ้อน (Complex Network) (David, 2000) ทาํให้ตอ้งตระหนกัถึงระบบการจดัการทงัระบบใน
ลกัษณะของการมองระบบเชิงองคก์รรวม (Holistic View) ซึงหมายความวา่ในการพิจารณาการ
ตดัสินใจการดาํเนินงานของแต่ละองคป์ระกอบในระบบของห่วงโซ่อุปทานยอ่มมีส่วนเสียหายซึง
ส่งผลกระทบทวัทงัระบบของห่วงโซ่อุปทานไม่มากก็น้อย ดงันนัทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งในระบบของ
การจดัการห่วงโซ่อุปทานจึงจะตอ้งหนัมาร่วมมือทาํงานให้ประสานงานกนัดว้ยแนวความคิดแบบ
ต่างฝ่ายต่างไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งยุติธรรม (Win-Win) คือการตดัสินใจดาํเนินงานใด ๆ 
จะตอ้งคาํนึงถึงการได้รับประโยชน์ร่วมกนัซึงก่อให้เกิดเป็นกลยุทธ์หุ้นส่วนทางธุรกิจ (Strategic 

Partnerships) หรือกลยุทธ์พนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) ในทีสุด และก่อให้เกิดระบบ
การบริหารจดัการใหม่ขึนมาทีเรียกวา่ “การจดัการห่วงโซ่อุปทาน” ดงัภาพที 2.2 
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ขนัที 1 พืนฐาน 

การไหลของวตัถุดิบ        การบริการลูกคา้ 
 
 

 

 

 

 

ขนัที 2 การรวมหนา้ทีการทาํงาน 

การไหลของวตัถุดิบ        การบริการลูกคา้ 
 
 

 

 

 
ขนัที 3 การรวมกนัภายใน 

การไหลของวตัถุดิบ       การบริการลูกคา้ 
 
 

 

 

ขนัที 4 การรวมกนัภายนอก 

การไหลของวตัถุดิบ       การบริการลูกคา้ 
 
 

 

 

ภาพที 2.2 การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

ทีมา: วรีะพล คูณทวีเทพ. การพฒันาโซ่อุปทานแบบลีนสําหรับกระบวนการกระจายสินค้า. (กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2552). 

ารจดัการวตัถดุบิ 

ดซือ ารกระจาย
สินค้า

ายสินค้าายผลติ วบคมุ

ารกระจายารจดัการ ารจดัการวตัถดุบิ 

ารจดัการ ารกระจายสินค้า 

ารจดัการวตัถดุบิ ารจดัการ ารกระจายสินค้า 
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ภาพที 2.3 โครงข่ายห่วงโซ่อุปทาน 

ทีมา: จิตตินนัท ์ เดชะคุปต,์ โครงข่ายโซ่อุปทาน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ). 
 

3. รูปแบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: 

SCOR Model) [1] 

 แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operation Reference 

Model: SCOR model) ถูกพฒันาขึนมาจากสภาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Council: SCC) ซึง
เป็นองคก์รอิสระไม่หวงัผลกาํไร เพือใชเ้ป็นมาตรฐานระหวา่งอุตสาหกรรมสําหรับการจดัการห่วง
โซ่อุปทานสภาห่วงโซ่อุปทาน (SCC) ถูกตงัขึนมาเมือปี 1996 โดย The Institute Advanced 

Manufacturing Research (AMR) Pittiglio Rabin Todd & McGrath (PRTM) สมาชิกแรกเริม        

69 บริษทั ปัจจุบนัมีสมาชิกกว่า 700 บริษทัทวัโลก ซึงสมาชิกของสภาห่วงโซ่อุปทานไดช่้วยกนั
ระดมสมองในการจดัทาํและพฒันาแบบจาํลองขึนมาโดยแบบจาํลอง SCOR ถูกพฒันาขึนมาเพือ
เป็นแบบจาํลองอา้งอิงใชอ้ธิบายลกัษณะการดาํเนินงานการจดัการห่วงโซ่อุปทานและแสดงให้เป็น
ถึงกิจกรรมทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานทงัหมด โดยมีจุดมุ่งหมายเพือการตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา้ และช่วยแกปั้ญหาการขาดภาษามาตรฐานทาํให้มีสิงทีสามารถใช้สือสารกนัไดภ้ายใน
องคก์ารและระหวา่งองค์การในห่วงโซ่อุปทาน และมีกรอบการทาํงาน (Framework) ทีมีรูปแบบ
เดียวกนัในการพฒันาทีสามารถปฏิบติัได ้และสมาชิกโครงการเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนประกอบ
ของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ทีช่วยแกป้ัญหาเหล่านีคือ มีการกาํหนด
กระบวนการต่าง ๆ ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั และมีคาํอธิบายกระบวนการ ช่วยให้ผูใ้ชมี้ความเขา้ใจ
ตรงกนั มีโครงสร้างแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการ นอกจากนียงัมีการกาํหนดมาตรวดั 

uppliers 
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(Metric) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั สําหรับการวดัประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ และมีวิธี
ปฏิบติัทีดีทีสุด (Best Practice) ทีรวบรวมเสนอไวใ้นแต่ละกระบวนการ เพือทีจะให้องคก์ารและ
ผูใ้ชง้านแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานสามารถนาํไปประยกุตใ์ชต่้อไปได ้

 การวดัประสิทธิภาพของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานนนัแบ่งออกเป็น  
4 ประเภท คือการพิจารณาในดา้นของความยืดหยุน่ และการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
(Flexibility and Responsiveness) การพิจารณาถึงความน่าเชือถือ (Reliability) ซึงเป็นการวดัผลการ
ดาํเนินงานภายนอกของห่วงโซ่อุปทานทีส่งผลต่อลูกคา้ การพิจารณาในส่วนของตน้ทุน ค่าใช้จ่าย 

(Cost) และการพิจารณาดา้นทรัพยสิ์น (Asset) เป็นการวดัผลการดาํเนินงานภายในของห่วงโซ่อุปทาน
ทีส่งผลต่อองคก์ร 

 โครงสร้างของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานไดอ้ธิบายถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการดาํเนินธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งไปสู่การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซึง
ไดแ้บบกระบวนการการจดัการพืนฐานออกเป็น 5 กระบวนการหลกั คือ Plan (กระบวนการการ
วางแผน) Source (กระบวนการการจดัหา) Make (กระบวนการการผลิต) Deliver (กระบวนการ
จดัส่ง) Return (กระบวนการส่งคืน) ดงัแสดงตามภาพที 2.4 แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ภายใน
องคก์รและการเชือมต่อกบัอุตสาหกรรมต่างประเภทกนั สามารถแสดงให้เป็นถึงความสัมพนัธ์กนั
ไดภ้ายใตแ้บบจาํลองห่วงโซ่อุปทาน 
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ภาพที 2.4 โครงสร้างความสัมพนัธ์ของกระบวนการการจดัการพืนฐาน 

ทีมา: Kevin McCormack, Linking SCORE planning practices to supply chain   performance: 

An exploratory study, accessed December 2, 2012, available from http://www.emeraldinsight.com 

 

 แบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ประกอบดว้ยกระบวนการมาตรฐานที
เกียวขอ้งกบัการจดัการห่วงโซ่อุปทานตงัแต่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบจนถึงลูกคา้ของลูกคา้
หรือลูกคา้ขึนสุดทา้ย โดยแบ่งระดบัการปฏิบติัการในการนาํไปใชง้านออกเป็น 3 ระดบั ดงัแสดงใน
ภาพที 2.5 
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ภาพที 2.5 ระดบัการปฏิบติังานในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน 

ทีมา: Kevin McCormack, Linking SCORE planning practices to supply chain  performance:  

An exploratory study, accessed December 2, 2012, available  from  http://www.emeraldinsight.com 
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 กระบวนการในระดบัที 1 ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานกระบวนการ
ในระดบัที 1 ประกอบดว้ย การวางแผน (Plan) การจดัหาวตัถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การส่ง
มอบ (Delivery) และการส่งคืน (Return) 

 การวางแผน (Plan) เป็นกระบวนการวางแผนเพือให้เกิดความสมดุลระหว่างความ
ต้องการ (Demand) และความสามารถในการจดัส่งได้ (Supply) กลยุทธ์ทีใช้ในส่วนนี เช่น 
การตดัสินใจทาํหรือซือ (Make or Buy) และการวางแผนการใชท้รัพยากร การวางแผนคาดการณ์  

(Forecasting) เป็นตน้ การปฏิบติัทีส่งเสริมคือ การร่วมมือกนัในการวางแผนการเก็บวสัดุคงคลงั  
การผลิต การใชว้ตัถุดิบ 

 การจดัหาวตัถุดิบ (Source) เป็นกระบวนการเกียวกบัการจดัซือ-จดัหาวตัถุดิบของ
องคก์ารหรือบริการเพือสามารถตอบสนองกบัแผนการและความตอ้งการในปัจจุบนัขององคก์ร
กลยุทธ์ทีเกียวขอ้ง คือ การประกนัของผูข้าย การทาํขอ้ตกลงระหว่างองคก์รกบัผูข้ายและคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ์ ลกัษณะของการปฏิบติัทีเกียวขอ้งกบัส่วนนี เช่น การรับวตัถุดิบ การตรวจสอบการ
เก็บรักษาดาํเนินการเกียวกบัสินคา้คงคลงั และการจดัการการไหล เป็นตน้ 

 การผลิต (Make) เป็นกระบวนการทีเกียวกบัการเปลียนแปลงรูปร่างของวตัถุดิบ เพือ
ตอบสนองแผนการและความตอ้งการปัจจุบนั กลยุทธ์ทีเกียวขอ้ง คือ การจดัสรรการใช้เครืองมือ 
เครืองใช้ เครืองจกัร ส่วนการปฏิบตัิงานทีเกียวขอ้ง เช่น การรับวตัถุดิบเขา้มาสู่กระบวนการ 
กระบวนการของการผลิต การตรวจสอบของผลิตภณัฑ ์การบรรจุภณัฑ์ เป็นตน้ 

 การส่งมอบ (Delivery) เป็นกระบวนการทีเกียวขอ้งกบั การจดัการกบัผลิตภณัฑ์
สําเร็จรูป เช่น การรับและรักษา Order การจดัสรรผลิตภณัฑ์ไปสู่ศูนยก์ารจดัจาํหน่าย (Distribution 

Center) และลูกค้า การบริหารคลงัสินคา้ และการขนส่ง การกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบ 
ช่องทางในการส่งมอบการดูแลรักษาผลิตภณัฑ์จากโรงงานจนถึงศูนยจ์ดัจาํหน่าย หรือลูกคา้ เป็นตน้ 

 การส่งคืน (Return) เป็นกระบวนการทีมีส่วนเกียวข้องกับการส่งคืน หรือการรับ
ผลิตภณัฑ์ทีถูกส่งคืนจากลูกคา้ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม กระบวนการเหล่านียงัขยายผลไปสู่ การสนบัสนุน
ลูกคา้หลงัจากการจดัส่งดว้ย 

 กระบวนการในระดบัที 2 ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานจากระดบัที 1 

แบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน จะแบ่งย่อยกระบวนการให้ลึกลงไปในระดบัที 2 

ตาม ซึงในแต่ละประเภทของกระบวนการในระดบัที 2 จดัแบ่งตามลกัษณะการปฏิบติังานได ้ 3 

กลุ่ม ดงัภาพที 2.6 
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ภาพที 2.6 ระดบัที 2 ของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน 

ทีมา: Kevin McCormack, Linking SCORE planning practices to supply  chain performance:      

An exploratory study, accessed December 2,2012, available from http://www.emeraldinsight.com 

 

 การวางแผน (Planning) เป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบั การสนบัสนุน การจดัสรรการใช้
ทรัพยากรเพือตอบสนองให้พอดีกบัความตอ้งการเพือให้เกิดความสมดุลระหวา่งความตอ้งการกบั
ความสามารถในการจดัส่ง กระบวนการเหล่านีจะกระทาํเป็นช่วงเวลาและจะมีผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการยดืหยุน่ของห่วงโซ่อุปทาน 
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 การดาํเนินงาน (Executing) เป็นกิจกรรมทีปฏิบติัสืบเนืองมาจากการปฏิบติัตามแผนที
วางไวโ้ดยทวัไปจะประกอบไดด้ว้ยตารางการผลิตและลาํดบัการปฏิบติังาน ซึงชนิดของกระบวนการ
จดัซือจดัหา (Source), การผลิต (Make) และการจดัส่ง (Deliver) จะแบ่งตามลกัษณะการผลิตที
รับคาํสังซือ (Order) จากลูกคา้ เช่น ถา้ผลิตตามคาํสังของลูกคา้ (Make to Order) กระบวนการจดัซือ
จดัหา (Source) และกระบวนการจดัส่ง (Deliver) ก็จะเป็นกิจกรรมทีดาํเนินการตามลกัษณะคาํสัง
ซือ ดว้ยในการปฏิบติังานในส่วนนีจะมีผลกระทบโดยตรงต่อเวลารวมทงัหมดตงัแต่การรับคาํสังซือ
จนไปถึงการส่งผลิตภณัฑไ์ปใหลู้กคา้ 
 การสนบัสนุน (Enabling) ถือเป็นกระบวนการทีสนบัสนุนในส่วนของการวางแผนและ
การปฏิบติัเพือให้เป็นไปได ้ เช่น การเตรียม การบาํรุงรักษา และการควบคุมการไหลของขอ้มูลและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการ 

 นอกจากนนัในระดบันี ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ยงัมีตารางที
แสดงไวถ้ึงคาํจาํกดัความของกระบวนการแต่ละประเภทของตวัชีวดั ทีแสดงอยูใ่นรูปมาตรวดั 

(Metric) และวธีิปฏิบติัทีดีทีสุด (Best Practices) 

 กระบวนการในระดบัที 3 ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน จาก
ประเภทของกระบวนการในระดบัที 2 จะแตกยอ่ยเป็นระดบัที 3 เช่น P2 ในระดบัที 2 คือ Plan 

Source นนัแบ่งออกเป็น P2.1 จนถึง P2.4 ในระดบัที 3 ซึงในระดบันีก็จะมีตารางทีแสดง
รายละเอียดต่าง ๆ เช่นเดียวกบัระดบัที 2 ตลอดทงัแบบจาํลองนีไดน้าํเอาสัญลกัษณ์ทีเป็นมาตรฐาน
มาใช ้ คือ P แทน Plan, S แทน Source, M แทน Make, D แทน Deliver, R แทน Return, E แทน 

Enable ในส่วนของ Plan, Source, Make และ Deliver นนัจะคลา้ยคลึงกนั เริมจากการดูภาพ (ระดบั
ที 3) แลว้จะเป็นวา่แต่ละส่วนนนัจะมีความสัมพนัธ์กนัคือ ในขณะทีปัจจยันาํเขา้ (Input) ของส่วน
หนึงเขา้ไป จนไดเ้ป็นปัจจยัออก (Output) ออกมานนัก็จะมีความสัมพนัธ์กบัส่วนอืนต่อไปดว้ยเมือ
ดูภาพแลว้ก็จะดูรายละเอียดต่าง ๆ ในตารางประกอบ (ทงัระดบัที 2 และ 3) เช่นดงัตารางที 3 ขา้งตน้ 
ซึงแยกไดเ้ป็น 6 ส่วนดงันี คือ 

1. ชือทีเป็นมาตรฐานของกระบวนการนนั 

2. อกัษรยอ่ทีเป็นมาตรฐานของกระบวนการนนั 

3. คาํจาํกดัความของกระบวนการนนั 

4. Performance Attributes ของกระบวนการนนั 

5. หน่วยวดัทีสัมพนัธ์กบั Performance Attributes ของกระบวนการนนั 

6. Best Practices ในส่วนนีจะเป็นส่วนทีแนะนาํการปฏิบติัทีเกียวขอ้งกบักระบวนการ
เพือใหก้ารปฏิบติัการในกระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 ดงัตวัอยา่งแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานระดบัที 3 ในภาพที 2.7 

 

 
ภาพที 2.7 การไหลขององคป์ระกอบในกระบวนการ 

ทีมา: Kevin McCormack, Linking SCORE planning practices to supply chain performance: 

An exploratory study. accessed December 2, 2012, available from http://www.emeraldinsight.com 

 

4. อุปสงค์ และอุปทาน (Demand and Supply)                                                                                                            
 กฎอุปสงค ์(Law of Demand) และกฎอุปทาน (Law of Supply) เป็นหลกัการทีอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหว่างราคาและปริมาณความตอ้งการซือหรือขาย โดยกฎอุปสงคร์ะบุวา่ปริมาณ
ความตอ้งการซือสินคา้ หรือเรียกวา่ปริมาณอุปสงค ์(Quantity Demanded) มีความสัมพนัธ์ในทาง
ลบกบัราคา เมือปัจจยัอืนๆ ทีมีผลนนัคงทีกล่าวคือ เมือราคาสินคา้เพิมสูงขึน ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ที
จะ ตอ้งการซือสินคา้นนันอ้ยลงกฎอุปทานระบุวา่ ปริมาณสินคา้ทีตอ้งการขาย หรือปริมาณอุปทาน 
(Quantity Supplied) มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัราคา เมือปัจจยัอืนๆ ทีมีผลนนัคงที กล่าวคือเมือ
ราคาสินคา้เพิมสูงขึนผูข้ายมีแนวโนม้ทีจะตอ้งการขายสินคา้มากขึน     
 ความสัมพนัธ์ของอุปสงค์และอุปทาน แบบจาํลองของอุปสงค์และอุปทาน อธิบายว่า
ตลาดมีแนว โนม้ทีจะเขา้สู่ดุลยภาพ (Equilibrium) ซึงปริมาณอุปสงคแ์ละปริมาณอุปทานจะเท่ากนั 
เรียกราคาทีภาวะดุลยภาพว่า ราคาดุลยภาพ และปริมาณสินคา้ทีภาวะนีว่า ปริมาณดุลยภาพ หาก
ปริมาณอุปสงค์มากกว่าปริมาณอุปทาน ซึงเกิดเมือราคาสินคา้ตาํกว่าราคาดุลยภาพของสินคา้นนั  
จะเกิดการขาดแคลนสินคา้ หรือเรียกว่ามีอุปสงค์ส่วนเกิน ในขณะทีเมือปริมาณอุปทานมากกว่า
ปริมาณ อุปสงค์ คือ เมือราคาสินคา้สูงกว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดสินค้าล ้นตลาด หรืออุปทาน
ส่วนเกินโดยเมือเกิดกรณีเหล่านี ผูซื้อและผูข้ายในตลาดจะตอบสนองจนกระทงัตลาดเขา้สู่ดุลยภาพ
ในการแสดงดว้ยแผนภูมิ ดุลยภาพ คือ จุดทีเส้นอุปสงคแ์ละเส้นอุปทานตดักนั 
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ภาพที 2.8 แสดงจุดดุลยภาพ 

ทีมา: ศิริรัตน์ และคณะ, พฤติกรรมผู้บริโภค (กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีปุ่น), 
). 

 

 จากภาพที 2.8 แผนภูมิเส้นแสดงอุปสงคแ์ละอุปทานทีพบเห็นทวัไป ให้แกนตงัแสดง
ราคา และแกนนอนแสดงปริมาณสินคา้ เส้นอุปสงค ์(สีแดง) มีลกัษณะลาดลง ในขณะทีเส้นอุปทาน 
(สีนาํเงิน) ชนัขึน จุดตดัของเส้นอุปสงค ์และเส้นอุปทาน เป็นจุดดุลยภาพของตลาด ทีราคาดุลยภาพ 
P* และปริมาณดุลยภาพ Q*  

 

.  แผนภาพกระแสคุณค่า 
 แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM)  [5]  เป็นเครืองมือและเทคนิคทีสนบัสนุนการพฒันากล
ยุทธ์การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Strategy) ดว้ยการแสดงลาํดบัขนัตอนของกิจกรรม
ต่างๆ ทีมุ่งส่งมอบคุณค่าให้กบัลูกคา้ โดยแนวคิด สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Thinking) จะ
ทาํให้สามารถเขา้ใจภาพรวมของกระบวนการ (Overall Process) จากมุมมองลูกคา้โดยมุ่งแนวทาง
ปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศ ตลอดทงัห่วงโซ่อุปทานซึงทาํให้สามารถระบุ
กิจกรรมไคเซ็นทีจาํเป็นสําหรับการขจดัความสูญเปล่า ดงันนั VSM จึงเป็น แนวทางทีใช้จาํแนก
กิจกรรมทีสร้างคุณค่าเพิมและกิจกรรมทีเกิดความสูญเปล่าโดยนาํขอ้มูลผลลพัธ์จากการวิเคราะห์
สถานะปัจจุบนั (Current State) ทีถูกแสดงดว้ยเอกสารสําหรับกาํหนดสถานะในอนาคต (Future 

State) หลงัจากการปรับปรุง 
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 การจาํแนกแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่ากบัแผนภูมิกระบวนการ สําหรับการใชง้านทวัไป
มกัมีผูส้ับสนและมกัเรียก แผนภูมิกระบวนการ (Process Mapping) เนืองจาก ทงัสองคาํนีมี
ความหมายใกลเ้คียงกนัจึงมกัใช้แทนกนั ซึง แผนภูมิทงัสองนีมีวตัถุประสงคก์ารใชง้านเหมือนกนั 
นนัคือ การจาํแนกความสูญเปล่าทีเกิดขึนในกระบวนการเพือ ดาํเนินการปรับปรุง แต่มีขอ้แตกต่าง
บางประการ ดงันี 

 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า เป็นการแสดงแผนภาพใหญ่ในมุมมองโดยรวม (Broad 

View) ซึงเป็นระดบัมหภาค (Macro Level) ของกระบวนการปฏิบติังานตงัแต่กระบวนการของผูส่้ง
มอบจนถึงการส่งมอบคุณค่าให้กบัลูกคา้ (From Supplier to Customer) โดยมีการใชส้ัญลกัษณ์รูป
ไอคอน (Icon) ทีหลากหลายเพือแสดงภาพทีชดัเจนของกระบวนการ (Visualize Processes) เช่น 
การควบคุมการผลิต การสตอ็ก การไหลของสารสนเทศ เป็นตน้  

 

. หลกัการปรับปรุงงาน (Improvement)  

 คือการนาํเอาความรู้ทางหลกัการบริหารงานมาประยุกต์ใช้ เพือการเปลียนแปลงไป
ในทางทีดีขึน โดยในทีนีใชแ้นวทางของ ECRS [6] กล่าวคือ 

6.1 E คือ Eliminate กาํจดังาน หรือขนัตอนทีไม่จาํเป็นออกไป เป็นการลดขนัตอน ลด
เวลาและเนน้เฉพาะสิงสาํคญัเท่านนั 

6.2 C คือ Combine รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั วิธีการ หรือขนัตอนใดทีคลา้ยหรือเหมือนกนั     
ก็รวมจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่เดียวกนั เพือความสะดวกในการทาํงาน 

6.3 R คือ Rearrange จดัลาํดบังานใหม่ เพือความรวดเร็ว สะดวก และง่ายต่อการทาํงาน 

6.4 S คือ Simplify จดังานใหเ้ร็วขึน เป็นสิงสาํคญัมาก ทงัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัทีจะตอ้ง 
ทาํงานเป็นทีม 

 

7.  การวเิคราะห์ SWOT   

 กลยุทธ์เป็นสิงสําคญัและจาํเป็นสําหรับองค์การเพราะองคก์ารใชก้ลยุทธ์ในการทาํงาน
เพือบรรลุวตัถุประสงค ์ โดยกลยทุธ์ของแต่ละองคก์ารจะถูกกาํหนดตามธรรมชาติและลกัษณะของ
องคก์ารนนัๆ ทงันี   
 องค์การจะกําหนดกลยุทธ์ได้นันต้องรู้สถานภาพหรือสภาวะขององค์การของตน
เสียก่อน  
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 7.1 ความหมายของ SWOT  

  SWOT เป็นคาํยอ่มาจากคาํวา่ Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats  

  Strengths    คือ จุดแขง็ หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์การที
เป็นบวก ซึงองค์การนาํมาใช้เป็นประโยชน์ในการทาํงานเพือบรรลุว ัตถุประสงค์ หรือหมายถึง 
การดาํเนินงานภายในทีองคก์ารทาํไดดี้ [7] 

  Weaknesses    คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองคก์ารทีเป็นลบและดอ้ย
ความสามารถซึงองค์การไม่สามารถนาํมาใช้เป็นประโยชน์ในการทาํงานเพือบรรลุวตัถุประสงค ์
หรือหมายถึง การดาํเนินงานภายในทีองคก์ารทาํไดไ้ม่ดี  
  Opportunities คือโอกาส หมายถึง โอกาสซึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลจากการ
ทีสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัเอือประโยชน์หรือส่งเสริมการดาํเนินงานขององคก์ร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงทีโอกาสนนัเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแข็งนนัเป็นผลมา
จากสภาพแวดลอ้มภายใน นกัการตลาดทีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ และใช้ประโยชน์
จากโอกาสนนั 

  Threats คือ อุปสรรค หมายถึง อุปสรรค ซึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นขอ้จาํกดัที
เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึงธุรกิจจาํเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งและพยายาม
ขจดัอุปสรรคต่างๆ ทีเกิดขึนให้ไดจ้ริงและในทางกลบักนัอุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสได้
เช่นกนั ดว้ยเหตุนีองคก์ารมีความจาํเป็นอยา่งยิงทีจะตอ้งปรับเปลียนกลยุทธ์ของตนให้ทนัต่อการ
เปลียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม  
 7.2 กรอบการวเิคราะห์ SWOT  

  ในการวเิคราะห์ SWOT การกาํหนดเรือง หวัขอ้  หรือประเด็น (Area) เป็นสิงสําคญั
ทีจะตอ้งคาํนึงถึง  เพราะว่าการกาํหนดประเด็นทาํให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน  จุดแข็ง  
โอกาส  และอุปสรรคไดถู้กตอ้งโดยเฉพาะการกาํหนดประเด็นหลกั (key area)  ไดถู้กตอ้งจะทาํให้
การวิเคราะห์ถูกตอ้งยิงขึน การกาํหนดกรอบการวิเคราะห์ SWOT  ใด ๆ ขึนอยูก่บัลกัษณะธุรกิจ
และธรรมชาติขององคก์ารนนัๆ ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดคน้กรอบการวิเคราะห์  SWOT   ทีมี
ความหลากหลายรูปแบบ  อาทิ  MacMillan ( )  เสนอ  ประเด็นสําหรับกรอบการวิเคราะห์  
SWOT  คือ  )  เอกลกัษณ์ขององคก์าร  )  ขอบเขตปัจจุบนัของธุรกิจ  ) แนวโนม้สภาพแวดลอ้ม
ทีจะเป็นโอกาสและอุปสรรค  )  โครงสร้างของธุรกิจ  และ )  รูปแบบการเติบโตทีคาดหวงั  
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ภาพที 2.9 อธิบายการวเิคราะห์แบบ SWOT 

ทีมา: Armstrong. M, Management Processes and Functions, London CIPD An exploratory 

study, accessed December 2, 2012, available from http:// http://th.wikipedia.org/wiki/SWOT  

 

 7.  ปัญหาในการทาํกระบวนการวเิคราะห์ SWOT  

  การวเิคราะห์ SWOT  ขององคก์ารมีขอ้ทีควรคาํนึง   ประการ [8]   คือ  
1. องคก์ารตอ้งกาํหนดก่อนวา่  องคก์ารตอ้งการทีจะทาํอะไร  
2. การวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคตอ้งกระทาํในช่วงเวลาขณะนนั  
3. องคก์ารตอ้งกาํหนดปัจจยัหลกั (key success factors)  ทีเกียวกบัการดาํเนินงาน

ใหถู้กตอ้ง  
4. องคก์ารตอ้งประเมินความสามารถของตนใหถู้กตอ้ง   

  นอกจากขอ้ทีควรคาํนึงแลว้  ยงัมีปัญหาทีควรระวงั (Goodstein et al., )  ดงันี  
1. การระบุจุดอ่อนตอ้งกระทาํอยา่งซือสัตยแ์ละบางครังจุดอ่อนเฉพาะอยา่งเป็นของ

เฉพาะบุคคล  
2. การจดัการกบักลไกการป้องกนัตนเองตอ้งกระทาํอยา่งรอบคอบ  
3. แนวโนม้การขยายจุดแขง็ทีเกินความเป็นจริง  
4. ความใกลชิ้ดกบัสถานการณ์ทาํใหม้อง  สถานการณ์ขององคก์ารไม่ชดัเจน  
5. การกาํหนดบุคคลทีเกียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลตอ้งระบุใหช้ดัเจน  
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6. ขอ้มูลไม่เพียงพอและข้อมูลสิงแวดล้อม  ภายนอกเบียงเบนนอกจากนีการ
เปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได ้

 

. การวเิคราะห์ TOWS Matrix 
 TOWS Matrix [9]  คือ ปัจจยัภายนอกทีเป็นโอกาส และอุปสรรค ทีบริษทักาํลงัเผชิญอยู ่
สามารถนาํมาจบัคู่เพือให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในทีเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน ของบริษทัและเป็น
การจดัทาํกลยทุธ์ทีเป็นทางเลือก 4 ชุด ซึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดแนวทางเพือ
กาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ 

 วธีิการจดัทาํ TOWS Matrix เป็นการจดัทาํตาราง 9 ช่อง คือปัจจยัหลกัสาํคญั 4 ช่อง ช่อง
กลยทุธ์ 4 ช่วงกบัอีก 1 ช่อง บอกทีมาของปัจจยัวา่เป็นปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายใน ช่องกลยทุธ์ 
4 ช่อง ใหชื้อวา่กลยทุธ์ SO กลยทุธ์ WO กลยทุธ์ ST และกลยทุธ์ WT ซึงเกิดขึนภายหลงัจากการใส่
ปัจจยัหลกัสาํคญัทงั 4 ช่องแลว้ 

 
 

ภาพที 2.10 การวเิคราะห์แบบ TOWS 

ทีมา: อารีย ์แผว้สกุลพนัธ์, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ : ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, 2553). 
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 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแข็งกบัโอกาส จุดแข็งกบัขอ้จาํกดั จุดอ่อนกบั
โอกาส และจุดอ่อนกบัขอ้จาํกดั ซึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าว 
ทาํใหเ้กิดยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  ประเภท คือ 

1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มที
เป็นจุดแขง็และโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์ในเชิงรุก 

2. กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy)ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ทีเป็นจุดแข็งและขอ้จาํกดัมาพิจารณาร่วมกนั เพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงป้องกัน ทงันีเนืองจากองค์การมีจุดแข็ง ขณะเดียวกนัองค์การก็เจอกบัสภาพแวดล้อมทีเป็น
ขอ้จาํกดัจากภายนอกทีองค์การควบคุมไม่ได ้แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งทีมีอยู่ในการป้องกนั
ขอ้จาํกดัทีมาจากภายนอกได ้

3. กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มที
เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
แก้ไข ทงันีเนืองจากองค์การมีโอกาสทีจะนาํแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที
องคก์ารมีอยูไ่ด ้

4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มที
เป็นจุดอ่อนและขอ้จาํกดัมาพิจารณาร่วมกนั เพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงรับ ทงันีเนืองจากองคก์ารเผชิญกบัทงัจุดอ่อนและขอ้จาํกดัภายนอกทีองคก์ารไม่สามารถควบคุมได ้ 

 

. ตัวแบบ Porter’s Five Forces Model  

 ตวัแบบ Porter’s Five Forces Model หรือตวัแบบพลงัผลกัดนัในการแข่งขนั 5 ประการ
นี [10] เป็นตวัแบบทีแสดงใหเ้ห็นถึงสภาพแวดลอ้มของการแข่งขนัในอุตสาหกรรมวา่ มีแรงกดดนั
หรือมีระดบัความเขม้ขน้ของการแข่งขนัจากพลงัผลกัดนั (Competitive Forces) เป็นเช่นไร ซึงแรง
กดดนัและระดบัความเขม้ขน้ของการแข่งขนันีจะเป็นตวักาํหนดถึงศกัยภาพในการทาํกาํไรหรือ
ศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม ซึงถา้ผูป้ระกอบการมีความเข้าใจถึงโครงสร้างของ
อุตสาหกรรมทีกาํลงัแข่งขนัอยู่จะเป็นประโยชน์ในด้านการหากลยุทธ์และหาจุดยืนทีเหมาะสม
ต่อไปในการแข่งขนั ซึงตวัแบบทงัหมดมีรายละเอียดดงันี 

 9.1 แรงผลกัดันจากนักลงทุนหน้าใหม่ในอุตสาหกรรม (Threat of New Entrants) 
  การทีมีนกัลงทุนหน้าใหม่เขา้มาในอุตสาหกรรมหมายความว่าจะมีกาํลงัการผลิต
ใหม่เกิดขึนในอุตสาหกรรม โดยจะมีความตงัใจและความมุ่งหมายต่าง ๆ ทีจะยึดครองส่วนแบ่ง
ตลาดให้ได้ ดงันันการทีมีนักลงทุนหน้าใหม่เขา้มาก็จะมีผลต่าง ๆ เกิดขึนหลายประการ อาทิ 
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การแข่งขนัจะเพิมสูงขึนระดบัราคาสินคา้จะตาํลง ตน้ทุนก็จะสูงขึนเพราะค่าใช้จ่ายในการรักษา
ส่วนแบ่งตลาดจะมากขึนกว่าเดิม ทงันีนกัลงทุนหน้าใหม่ก็จะมีอุปสรรคต่าง ๆ ในการเขา้มาใน
ตลาด เช่น ปัญหาดา้นความภกัดีของลูกคา้ต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เดิม ดา้นตน้ทุนและเงินทุนที
ตอ้งแข่งกบัผูป้ระกอบการเดิมและปัญหาดา้นกฎระเบียบของภาครัฐ เป็นตน้ 

 9.2 แรงผลกัดันจากอาํนาจต่อรองของผู้ป้อนวตัถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 

  ผูป้้อนวตัถุดิบ (Supplier) ก็มีผลต่อการแข่งขนัเช่นกนั เพราะในการผลิตสินคา้หรือ
บริการหากไดคุ้ณภาพของวตัถุดิบทีไม่ดี มีราคาทีแพงหรือมีการส่งมอบทีชา้ก็จะกระทบต่อการผลิต
สินคา้ รวมถึงการแข่งขนัทางการคา้ได้ ซึงอาํนาจของผูป้้อนวตัถุดิบอาจจะมาจากหลายประการ 
อาทิ การทีมีจาํนวนผูป้้อนวตัถุดิบน้อยรายในตลาด เป็นวตัถุดิบทีไม่มีวตัถุดิบอืนสามารถทดแทน
ได ้การเปลียนไปเป็นผูป้้อนวตัถุดิบรายอืนจะทาํให้ตน้ทุนสูงขึนและเป็นวตัถุดิบทีมีความสําคญัต่อ
ผูซื้อมาก เป็นตน้ 

 9.3 แรงผลกัดันจากอาํนาจต่อรองของกลุ่มผู้ซือ (Bargaining Power of Buyers) 

  กลุ่มผูซื้อหรือลูกค้าก็เป็นพลังผลักดันหนึงทีมีอิทธิพลอย่างสูงต่อศกัยภาพการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรม เนืองจากหากกลุ่มผูซื้อมีอาํนาจต่อรองมากเพียงใดก็จะสามารถสร้างแรง
กดดนัในเรืองราคาและคุณภาพของสินคา้ได้มากขึนเท่านนั ทงัหมดนีจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุน 
ยอดขาย รวมถึงศกัยภาพการแข่งขนัทีจะตามมา และอาํนาจในการต่อรองของกลุ่มผูซื้อมาจากหลาย
ปัจจยั อาทิ  เป็นกลุ่มลูกคา้ทีมีสินคา้ทีไม่มีความสําคญัหรือเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือย จาํนวนผูซื้อ มีการ
รวมกลุ่มทางการคา้และกาํหนดหรือจดัตงัมาตรการต่างๆ เพือเพิมความเขม้งวดในการนาํเขา้และ
ส่งออกสินคา้มากขึน ซึงลว้นแลว้แต่มีผลกระทบต่อสภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรม 

 9.4 แรงผลกัดันจากสินค้าอนืทใีช้ทดแทนได้ (Threat of Substitutes) 

  สินค้าอืนทีสามารถใช้ทดแทนในอุตสาหกรรมทีผลิตอยู่ก็ถือว่าเป็นภัยคุกคาม
เช่นกนั ซึงอาจจะทาํให้ประสบกบัความสูญเสียไดเ้พราะสินคา้นนัสามารถใช้ทดแทนกนัไดท้งัใน
บางโอกาสหรือทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ การมีสินคา้ทดแทนจะส่งผลกระทบต่อสภาวะการแข่งขนั 
เพราะหมายถึงการเปลียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคทีสามารถเกิดขึนไดทุ้กเวลา โดยผลกระทบที
ตามมาจะคลา้ยลกัษณะภยัคุกคามจากนกัลงทุนรายใหม่ ขา้งตน้ 

 9.5 แรงผลกัดันจากระดับความเข้มข้นของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry 

among Existing Firms) 

  แรงผลกัดนัทีมีผลต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมประการสุดทา้ย คือ ระดบัความ
เขม้ขนัของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมดว้ยกนัเอง ซึงตอ้งมีการโตต้อบแข่งขนักนัในทางการคา้
และกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาตามระดบัการแข่งขนัทีแตกต่างกนัไปในแต่ละอุตสาหกรรม โดยผลของ



28 
 

การทีตลาดมีระดบัการแข่งขนัทีสูงอาจมีสาเหตุจากหลายประการ เช่น การมีผูป้ระกอบการทีมี
ศกัยภาพใกลเ้คียงกนัในตลาดและไม่มีผูใ้ดถือครองตลาดไดม้าก สินคา้และบริการของผูป้ระกอบ 
การแต่ละรายมีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ยและการเป็นอุตสาหกรรมทีกาํลงัเติบโตอยู ่อตัราการ
ขยายตวัของการหาตลาดใหม่ เป็นตน้ และเนืองจากอุตสาหกรรมอาหารมีจาํนวนผูป้ระกอบการเป็น
จาํนวนมาก และมีอตัราการขยายตวัของความตอ้งการในระดบัประเทศและโลกขึนลงตามสภาวะ
เศรษฐกิจ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคสามารถเปลียนพฤติกรรมการบริโภคไปยงัผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งไดง่้าย
แรงผลกัดนัทงั 5 ประการขา้งตน้นี จะเป็นเครืองมือให้ผูบ้ริหารใช้ในการวิเคราะห์คู่แข่งและ
อุตสาหกรรมได้ โดยทาํให้ทราบถึงสภาพแวดลอ้มของตลาดและอุตสาหกรรมทีเป็นอยู่ รวมถึง
ตาํแหน่งของตวัเอง โอกาสและภยัคุกคามต่าง ๆ เนืองจากแรงผลักดันทงั 5 จะเป็นตวักาํหนด
ลกัษณะตลาดหรืออุตสาหกรรมนนัๆ  

            
ภาพที . 1 ตวัแบบการศึกษาสภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรม (Porter’s  Forces Model) 

ทีมา: อภิชา กิจเชวงกุล, Five Force Model ของ Michale E.Porter, เขา้ถึงเมือ 2 พฤศจิกายน 2555, 

เขา้ถึงไดจ้าก yib-apicha.blogspot.com/2012/10/five-force-model- michale-porter.html?m=1 

 

. วธีิการโดยทวัไปทางสถิติ  
 10.1 การนิยามประชากร  

       ประชากร (Population) และเรียกส่วนหนึงของประชากรทีทาํการศึกษาวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 
(Sample) โดยจะเรียกลกัษณะสมบติัเชิงตวัเลขของประชากรนนัวา่ พารามิเตอร์ (Parameter) ซึงโดย
ปกติให้แทนตวัอกัษรกรีก เช่น μ, σ และเรียกสมบติัเชิงตวัเลขของสิงตวัอย่างว่า “ตวัสถิติ 
(Statistic)” ซึงโดยปกติใหแ้ทนตวัอกัษรละติน เช่น SD, x 
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  พารามิเตอร์จะมี 2 ประเภท คือ แบบแอตทริบิวส์ (Attributes) ทีหมายถึง 
คุณลกัษณะทีไม่สามารถวดัได ้และแบบผนัแปร (Variable) ทีหมายถึงคุณลกัษณะทีสามารถวดัได ้
และมีค่าแปรผนัไปแมว้า่จะวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 10.2 การรวบรวมข้อมูล  
  ขอ้มูล (Data) หมายถึง สิงทีรวบรวมไวซึ้งมีข ้อเท็จจริง  และถือเป็นสิงทีมี
ความสาํคญัมากในวธีิการทางสถิติ สาํหรับสถิติเชิงพรรณนานนั ขอ้มูลอาจไดม้าจากการวดัหรือการ
นบัสมาชิกของประชากรโดยตรง หรือไดม้าจากการชกักลุ่มตวัอยา่ง (Sampling) จากประชากรก็ได ้
แต่สําหรับในสถิติเชิงอนุมานแลว้ ขอ้มูลจะตอ้งไดม้าจากการวดัหรือการนบัสมาชิกของกลุ่มตวัอย่าง
เท่านนั 

  ทฤษฎีการชกัลุ่มตวัอยา่ง (Sampling Theory) สามารถดาํเนินการได ้2 ประเภท คือ   
1. การชกักลุ่มตวัอยา่งทีไม่อาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็น (No Probability Sampling) 

เป็นการชกักลุ่มตวัอยา่งทีไม่สนใจกฎแห่งโอกาส (Law of Chance) ของการไดม้าซึงสิงตวัอย่าง    
แต่คาํนึงถึงความสะดวกในการรวบรวมขอ้มูล เพือลดค่าใชจ่้าย 

2. การชกักลุ่มตวัอยา่งทีอาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็น
การชกักลุ่มตัวอย่างโดยสนใจกฎแห่งโอกาสของการไดม้า ซึงกลุ่มตวัอย่างด้วยหลกัการสุ่ม 
(Randomization) หมายถึง การพยายามให้โอกาสเท่ากนัๆ กนัแก่สมาชิกของประชากรทีจะไดรั้บ
การชกักลุ่มตวัอยา่งเพือเป็นการกระจายอย่างสมดุลของความผนัแปรจากสาเหตุธรรมชาติ วิธีการ
ชกักลุ่มตวัอยา่งประเภทนี ไดแ้ก่ 

2.1 การชกักลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม (Random Sampling) 
2.2 การชกักลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม คือ วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งทีทาํในลกัษณะ 

 10.3 สถิติเชิงวศิวกรรม (Statistical for Engineering)  
  การเก็บรวบรวมขอ้มูล  การจดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ การนําเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล  การแปลความหมายและการสรุปขอ้มูล เพือใช้ในการตดัสินใจอย่างมีเหตุผล ซึง
ขอ้มูลจะอยูใ่นรูปของตวัเลขหรืออกัษรทีสามารถเก็บรวบรวมได ้โดยขอ้มูลนีสามารถอยูใ่นรูปแบบ
ของขอ้มูลทีจาํแนกตามคุณสมบติั ขอ้มูลทีจาํแนกตามปริมาณ ขอ้มูลทีจาํแนกตามเวลาและขอ้มูลที
จาํแนกตามพืนที เป็นตน้ และจะตอ้งอาศยัความรู้เพือนาํมาใชใ้นการหาขอ้เทจ็จริงตามตอ้งการ คือ  
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  . ค่าเฉลีย (Average: X ) คือ ผลรวมของค่าสังเกตทุกค่าหารดว้ยจาํนวนค่าสังเกต
ทงัหมด 

    การหาค่าเฉลียสามารถหาไดจ้ากสูต   X    =   x1 + x2 +x3+…+x n 
     

   N 

  . ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) คือ ค่าทีวดัการกระจาย
ของขอ้มูลซึงมีความนิยมใชม้ากทีสุด 

 

11. การสํารวจด้วยการสุ่มตัวอย่าง 

 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการติดต่อโดยตรงกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหรือผูต้อบนนัมีมานานแลว้ 
ในสมยัโรมและอียิปต์ไดมี้การทาํสํามะโนประชากรทงัหมดเพือทีจะนาํข่าวสารทีไดไ้ปใช้ในการ
เก็บภาษี เกณฑ์ทหาร และวตัถุประสงคใ์นทางดา้นบริหารอืนๆ แต่อยา่งไรก็ตาม การสํารวจขนาด
ใหญ่และอย่างมีระเบียบเพิงจะเริมตน้ตอนศตวรรษที 18 โดยจอห์น ฮอวาร์ด (John Howard) 

นักปฏิรูปทางสังคมชาวองักฤษ ซึงศึกษาสภาพทีคุมขงัซึงมีผลต่อสุขภาพอนามยัของนักโทษ 
เฟรเดริค ลี เพลย ์(Frederic Le Play) นกัเศรษฐศาสตร์ชาวฝรังเศสไดพ้ยายามทีจะนาํเอาผลของการ
สํารวจไปใชใ้นการวางแผน ผูที้ถือไดว้า่ไดท้าํการสํารวจอยา่งกวา้งขวางและถือไดว้า่เป็นทีมาของ
การวิจยัในปัจจุบนั ไดแ้ก่ ชาร์เลสน์ บูท (Charlesn Booth) นกัสถิติชาวองักฤษ ในปี ค.ศ. 1886 เขา
ไดท้าํการศึกษาเรือง “ความยากจน” และไดเ้สนอรายงานถึง 17 เล่ม ความกา้วหนา้ของการวิจยัแบบ
สํารวจในศตวรรษที 20 นีเป็นผลมาจากการเน้นถึงคุณค่าของความรู้และการใช้เหตุผล และผล
พลอยไดจ้ากการคน้พบวธีิการสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) จากการ
วิจยัทางดา้นการเกษตร ศาสตราจารย ์พอล เอฟ. ลาซาสเฟลด์ (Prof. Paul F. Lazarsfeld) แห่ง
มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย สหรัฐอเมริกา เป็นผูเ้ปลียนลกัษณะของการวิจยัจากการพรรณนา (Description) 

ไปเป็นการวิจยัแบบหาเหตุผล (Causal Explanation) ทดสอบสมมุติฐาน ซึงเป็นแบบฉบบัของการ
วจิยัในปัจจุบนั [14] 

1. หวัขอ้หรือเรืองทีเหมาะสมกบัการสํารวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง ลกัษณะสําคญัของการ
สาํรวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง คือ การใชแ้บบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ซึงอาจจะกระทาํไดห้ลายวิธี 
เช่น ให้ผูต้อบกรอกเอง ผูต้อบการสัมภาษณ์ เป็นตน้ เพราะฉะนนัการสํารวจจึงเหมาะสําหรับการ
รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ทีเป็นบุคคลแต่อยา่งไรก็ตามการวิจยัแบบนี   
ก็สามารถใชไ้ดก้บัหน่วยวเิคราะห์อืนๆ โดยมีบุคคลเป็นผูต้อบ  
  การสํารวจสามารถใช้ไดท้งัในการวิจยัเพือการพรรณนา เพือคน้หาความรู้ใหม่และ
เพือการอธิบาย (Explanation) การสํารวจเป็นวิธีวิจยัทีดีทีสุดวิธีหนึงทีสามารถรวบรวมขอ้มูลได้
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อยา่งกวา้งขวาง ตงัแต่ ขอ้มูลเกียวกบัขอ้เทจ็จริง เช่น อาย ุการศึกษา พฤติกรรม ทศันคติ เป็นตน้ จาก
ขอ้ไดเ้ปรียบเหล่านีการสํารวจจึงเป็นวิธีวิจยัทีสําคญัในการรวบรวมขอ้มูลอย่างกวา้งขวางในทาง
สังคม 

2. ประโยชน์ของการสํารวจโดยการสุ่มตวัอย่าง การสํารวจมีประโยชน์ทีสําคญัหลาย
ประการ คือ การพรรณนาประชากร การทดสอบสมมติฐาน การอธิบายถึงเหตุผล การพยากรณ์
สภาพการณ์และอนาคต การประเมินผลโครงการ และการสร้างดชันีทางสังคม ประโยชน์ของการ
สาํรวจจะเห็นไดจ้ากความสามารถในการตอบคาํถามบางอยา่ง   

  การสาํรวจไดถู้กนาํไปใชใ้นการวิจยัตงัแต่หวัขอ้ทีเนน้ในเรืองการปฏิบติั เช่น การวดั
ทศันคติการสํารวจตลาดไปจนถึงหัวขอ้ทีเป็นวิชาการ ผูบ้ริหารไดใ้ช้ประโยชน์จากขอ้มูลจากการ
สํารวจในการวางแผนนโยบาย นักประชากรศาสตร์ได้ใช้การสํารวจในการวดั  นอกจากนี
นกัวชิาการสาขาอืนๆ ทางสังคมศาสตร์ไดใ้ชก้ารสาํรวจอยา่งกวา้งขวาง  
  เนืองจากการสาํรวจถูกนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางนีเอง บางครังจะถูกนาํไปใชใ้นทางที
ผดิสับสนระหวา่งวตัถุประสงคแ์ละผล ในสหรัฐอเมริกาซึงเป็นประเทศทีใชก้ารสํารวจมากทีสุดใน
โลกประเทศหนึง จนผูต้อบรู้สึกว่าการสํารวจเป็นเรืองน่ารําคาญ เพราะคาํถามบางคาํถามเป็นการ
ล่วงลาํในเรืองส่วนตวั เป็นตน้ 

  เป็นทีน่าสังเกตวา่ ถึงแมว้า่จะไดข้อ้มูลจากการสํารวจเป็นจาํนวนมากมายก็ตาม  
ปัญหาต่างๆ เช่น ความยากจน อาชญากรรมต่างๆ ยงัไม่ไดล้ดนอ้ยลง ปัญหาทีเป็นอุปสรรคทีสําคญั
ทีทาํให้ยงัไม่มีการนาํหรือนาํเอาผลจากการสํารวจไปใชใ้นการปรับปรุงสังคมแต่เพียงเล็กนอ้ยมี 2 
ประการ คือ  

1. การแปลความหมายของการวิจยั ส่วนมากจะยงัไม่ค่อยชดัเจนนกั ผูว้ิจยัส่วนมาก  
ก็ยงัไม่สามารถตกลงกนัได้เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัว่า อะไรคือขอ้สรุป หรือถา้มีขอ้สรุปก็มกัจะ
คลุมเครือใชค้าํพดูทีเป็นสถิติ แทนทีจะเอาสถิติมาประยกุตใ์ชอ้ธิบายเนือหา ยงัตกลงกนัไม่ไดว้า่การ
สาํรวจนนัใชไ้ดห้รือไม่ 

2. นกัการเมือง หรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่มกัจะไม่สนใจผลทีไดจ้ากการสํารวจนอกเสีย
จากวา่ผลของการสาํรวจนนัจะสนบัสนุนความคิดของตน 

11.1 ชนิดของการสํารวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง การรวบรวมขอ้มูลโดยการสํารวจอาจจะ
กระทาํได ้2 วธีิใหญ่ๆ คือ 

11.1.1 การสํารวจโดยให้ผู ้ตอบกรอกคาํตอบลงในแบบสอบถามเอง ซึงผูว้ิจยั
อาจจะกระทาํได ้2 วธีิคือ 
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1. ส่งแบบสอบถามไปให้ผูต้อบทางไปรษณีย ์และขอให้ส่งกล ับทาง
ไปรษณีย ์(Mail Survey) การวิจยัโดยวิธีนี กระทาํไดโ้ดยผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมกบัแนบ
จดหมาย อธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยั และรายละเอียดอืนๆ ทีผูว้ิจยัเห็นว่านาํเป็นซึงอาจจะ
ช่วยให้ผูต้อบมีแรงจูงใจทีจะตอบมากยิงขึน และสิงทีจาํเป็นอยา่งยิงคือ ซองสําหรับการส่งกลบัใน
บางกรณีเพือความสะดวกยิงขึน ผูว้ิจยัอาจจะใชแ้บบสอบถามทีสามารถส่งกลบัไดเ้ลย โดยจ่าหน้า
ซองไวแ้ลว้สาํหรับการใชเ้ทคนิคเหล่านีก็เพือให้เกิดความสะดวกแก่ผูต้อบมากทีสุดเท่าทีจะมากได ้
ซึงจะยงัผลให้ไดรั้บแบบสอบถามคืนมากยิงขึน ไม่ว่าจะใช้เทคนิคแบบใดก็ตาม ผูต้อบก็เพียงแต่
ตอบแลว้ส่งกลบั การรวบรวมขอ้มูลแบบนีเหมาะสําหรับการวิจยัในเรืองทีค่อนขา้งง่ายและสัน    
การวจิยัแบบนีใชก้นัมากในการวจิยัทางธุรกิจ เช่น การสาํรวจทศันคติต่อการโฆษณาสินคา้บางชนิด  
                      ขอ้ดี 

1. เป็นวิธีทีประหยดัทีสุดวิธีหนึง เพราะค่าใช้จ่ายทีสําคญัคือ ค่าพิมพ์
แบบสอบถามค่าแสตมป์ เหมาะสาํหรับกรณีทีผูว้จิยัมีงบประมาณจาํกดั 

2. ในกรณีทีตวัอยา่งกระจายมากมาย การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
อาจจะมีผูต้อบทีอยูห่่างไกลออกไปไดม้ากกวา่การไปสัมภาษณ์ 

3. ใหเ้วลาผูต้อบคาํถามอยา่งเพียงพอ 

4. เหมาะสําหรับหัวขอ้วิจยัทีอาจจะทาํให้ผูต้อบเกิดปฏิกิริยาไดง่้าย เช่น 
การวิจยัทศันคติทางการเมือง รายได้ พฤติกรรมทางเพศ เป็นตน้ ซึงถา้หากใช้วิธีสัมภาษณ์ผูต้อบ
อาจจะไม่อยากตอบ เพราะกลวัผลทีจะตามมา 

 ขอ้เสีย 

1. ปัญหาทีสําคญัคือ มกัจะได้รับคืนแบบสอบถามน้อย  ผูที้ส่งคืน
ส่วนมากมกัจะเป็นผูส้นใจในเรืองนนัๆ หรือผูที้ไดรั้บการศึกษาค่อนขา้งดี อตัราการตอบหรือไดรั้บ
คืนแบบสอบถามในระดับร้อยละ 30 ถือว่าเป็นเรืองปกติ อตัราการตอบในระดบัเช่นนีก่อให้เกิด
ปัญหาในเรืองการเป็นตวัแทนของประชากร 

2. ประชากรทีตอ้งการศึกษามกัจะจาํกดัเฉพาะผูอ่้านออกเขียนไดเ้ท่านนั 
ในบางกรณีเช่นถา้ตอ้งการศึกษาประชากรจาํนวนหนึงทีไม่สามารถอ่านหรือเขียนไดป้ระชากรกลุ่ม
นีตอ้งถูกตดัออกไปโดยปริยาย ซึงอาจทาํให้เกิดอคติได ้ผลก็คือจะไม่ไดต้วัอย่างทีเป็นตวัแทนที
แทจ้ริงของประชากรทงัหมด 

3. แบบสอบถามจะตอ้งสัน เพราะฉะนนัจึงไม่สามารถครอบคลุมเรืองที
ตอ้งการศึกษาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
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4. ไม่สามารถทาํการศึกษาในเรืองหนึงเรืองใดได้อย่างลึกซึงและไม่มี
โอกาสตรวจสอบความหมายของคาํตอบไดใ้นกรณีทีเกิดความสงสัย 

5. ผูต้อบอาจจะเลือกตอบคาํถามขอ้หนึงขอ้ใด ก่อนหลงัตามทีตอ้งการ
ไดอ้าจจะไม่เป็นไปตามลาํดบัทีผูว้จิยัตอ้งการ 

    ถ้าหากพิจารณาระหว่างข้อเสียเปรียบและข้อได้เปรียบแล้วจะเห็นว่า    
การวิจยัโดยวิธีนีมีข้อจาํกัด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การวิจยัแบบนีจะไม่มีประโยชน์เลย ใน
สหรัฐอเมริกาไดมี้การใชก้ารวิจยัวิธีนีอยา่งกวา้งขวาง ทงันีผูว้ิจยัไดพ้ยายามปรับปรุงเทคนิคต่างๆ 
เหล่านี พบว่า การใช้ซองติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองถึงผูต้อบมีประสิทธิภาพกว่าซองแบบธุรกิจ 
(จ่าหน้าซองโดยเครืองจกัร) การส่งแบบสอบถามโดยใช้ไปรษณียช์ันหนึง ได้ผลดีกว่าการใช้
ไปรษณียช์นัสาม นอกจากนีก็ยงัมีเทคนิคทีเป็นประโยชน์อืนๆ เช่น การติดตามโดยโทรศพัท์ ส่ง
ไปรษณียบตัรไปเตือน เป็นตน้ 

 สําหรับในสังคมทียงัไม่กา้วหนา้เหมือนสังคมตะวนัออก การวิจยัแบบนี
ยงัไม่มีการใช้มากนกัเนืองจากปัญหาในเรืองการอ่านออกเขียนได ้และการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย ์เป็นตน้ 

2. นาํแบบสอบถามไปให้ผูต้อบด้วยตนเอง (Self-Administered Survey: 

SAS) การวิจยัโดยวิธีนีแตกต่างจากวิธีแรก เพียงแค่ผูว้ิจยัได้มีโอกาสติดต่อกบัผูต้อบโดยตรง 
(ยกเวน้กรณีทีผูต้อบไม่อยูบ่า้น และผูว้ิจยัไดฝ้ากแบบสอบถามไวใ้ห้ผูต้อบกบับุคคลอืน) ผูว้ิจยัก็จะ
นดัเวลาทีจะมารับแบบสอบถามทีตอบแลว้ การวิจยัแบบนีมีขอ้ไดเ้ปรียบวิธีแรกตรงทีอาจจะไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูต้อบมากกว่าวิธีแรก เพราะผูต้อบเกรงใจมากกว่าวิธีแรกซึงผูต้อบไม่ทราบว่า
ผูว้จิยัเป็นใคร สาํหรับขอ้ดีและขอ้เสียก็มีลกัษณะคลา้ยๆกนั  แต่การวจิยัวธีินีจะมีค่าใชจ่้ายสูงกวา่ 

11.1.1 การสํารวจโดยผูต้อบตอบคาํถามการสัมภาษณ์ (Interview) สําหรับวิธีนี       
ก็อาจจะกระทาํได ้2 วธีิคือ 

1. สัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Telephone Interview Survey: TIS) การวิจยัโดย
วิธีนีเริมใช้กนัมากในสหรัฐอเมริกา ทงันีเนืองจากอนัตรายในการไปสัมภาษณ์ตวัอยา่งในบางเขต 
และอตัราการปฏิเสธการสัมภาษณ์ทีสูงในบางเขต โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองซึงมกัมีปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ มาก เพราะฉะนนัจึงไม่เหมาะสมสาํหรับการไปสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 

    ขอ้ดีทีสาํคญัคือ เป็นวธีิการรวบรวมขอ้มูลทีค่อนขา้งประหยดั แต่อยา่งไร
ก็ตาม วธีินีก็ยงัมีขอ้จาํกดัทีสาํคญัอยูห่ลายประการ เช่น 

1. อาจจะได้รับการตอบปฏิเสธหรือการยุติการให้สัมภาษณ์มากกว่า 
เพราะผูส้ัมภาษณ์ไม่รู้สึกเกรงใจผูส้ัมภาษณ์แต่อยา่งไร 
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2. ปัญหาเรืองการเป็นตวัแทนของประชากร เพราะผูที้มีโทรศพัท์มกัจะ
เป็นผูมี้ฐานะปานกลางขึนไปและนอกจากนีผูที้มีโทรศัพท์บางคนอาจจะไม่มีรายชือในสมุด
โทรศพัท์เพราะฉะนนั เรามกัจะพบปัญหาไม่ไดร้วมผูที้มีฐานะทางเศรษฐกิจตาํหรือสูง หรือผูที้ไม่มี
รายชือไวใ้นตวัอยา่งซึงอาจจะทาํใหผ้ลการวจิยัมีอคติได ้

3. แบบสอบถามทีใชใ้นการสัมภาษณ์จะตอ้งสัน และไม่สามารถถามใน
รายละเอียดไดก้ารวิจยัแบบนีไดถู้กนาํไปใช้อย่างกวา้งขวางในทางธุรกิจ โดยการโทรศพัท์ติดต่อ
ก่อนทีจะส่งตวัแทนเขา้ไปเสนอขายสินคา้ หรือหาขอ้มูลอืนๆ เพราะฉะนนัจึงอาจทาํให้ผูต้กเป็น
ตวัอยา่งเกิดความเขา้ใจผิดไดง่้ายวา่เป็นการวิจยัเกียวกบัธุรกิจซึงอาจจะถูกตอบปฏิเสธไดง่้ายยิงขึน 
แต่อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ก็นับว่าใช้ได้ผลดีในการติดตามผลการสัมภาษณ์
ตวัอย่างในการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และภาวะเจริญพนัธ์ที
เมืองดีทรอย ของ Croomb และ Freedman เมือสัมภาษณ์สตรีแลว้ ก็ไดถ้ามทีอยูเ่บอร์โทรศพัทข์อง
บุคคล 3 คนทีพอจะบอกไดว้า่ผูใ้หส้ัมภาษณ์อยูที่ไหน (ในกรณีทีผูต้อบยา้ยไปอยูที่อืน) 

2. สัมภาษณ์ตวัต่อตวั (Face-To-Face Interview: FTFI หรือ Personal 

Interview Survey: PIS) การวิจยัโดยวิธีนีนบัวา่เป็นวิธีทีใช้กนัอยา่งกวา้งขวางกวา่ 3 แบบทีกล่าว
มาแล้ว กระบวนการโดยทวัไปของวิธีนีคือ ผูว้ิจยั (อาจจะเป็นผูว้ิจยัเอง หรือเจา้หน้าทีวิจยั เช่น        
ผูส้ัมภาษณ์) จะไปพบบุคคลทีตกเป็นตวัอยา่งเพือขอสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ก็จะอ่านคาํถามจาก
แบบสัมภาษณ์ใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์ฟังแลว้ตอบ ผูส้ัมภาษณ์ก็จะบนัทึกคาํตอบวธีิการนีค่อนขา้งแตกต่าง
จาก 3 วิธีทีกล่าวมาขา้งตน้ในเรืองขอบเขตของเนือหาทีตอ้งการศึกษา ผูว้ิจยัมีโอกาสติดต่อด้วย
ตนเองกบัตวัอยา่งและการบริหารการวจิยัค่อนขา้งจะสลบัซบัซอ้นกวา่ 

  การวิจยัแบบนีมีขอ้ดีและขอ้เสียคลา้ยๆ กบัการสํารวจทีกล่าวมาขา้งตน้ 
แต่ขอ้ดีทีควรจะกล่าวเพิมเติมคือ เป็นวิธีทีมีอตัราการตอบสูงกว่าวิธีอืนๆ อตัราการตอบการ
สัมภาษณ์ร้อยละ 85 ขึนไป ถือวา่เป็นอตัราปกติเปรียบเทียบการสํารวจโดยการสุ่มตวัอยา่งวิธีต่างๆ 
ดงัทีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ ทงัสองวิธีต่างก็มีขอ้เสีย แต่เมือเปรียบเทียบระหวา่งทงัสองวิธีจะพบวา่ การ
วิจยัโดยวิธีแรก (ผูต้อบกรอกคาํตอบลงในแบบสอบถามเอง) มีข้อไดเ้ปรียบกว่าวิธีหลงั (โดยการ
สัมภาษณ์) ดงัต่อไปนี 

1. สินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ และทาํไดภ้ายในระยะเวลาอนัรวดเร็วกวา่ 
เพราะฉะนนัจึงเป็นวธีิทีเหมาะสาํหรับผูว้จิยัทีมีทุนในการวจิยันอ้ย   

2. เหมาะสาํหรับการวจิยัเพือหาความรู้ใหม่ (Exploration) 

3. วิธีนีอาจจะไดเ้ปรียบกว่าในกรณีทีหวัขอ้ของการวิจยัทีอาจก่อให้เกิด
ปฏิกิริยาไดง่้าย เช่น การเป็นสมาชิกนกัการเมือง พฤติกรรมทางเพศ เป็นตน้ เพราะผูต้อบอาจรู้สึก
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ปลอดภยัหรือสบายใจกว่าทีจะตอบการสัมภาษณ์ ถึงแมผู้ส้ัมภาษณ์จะไดย้ืนยนัการเก็บขอ้มูลเป็น
ความลบัแลว้ก็ตาม ผูต้อบอาจจะไม่แน่ใจก็ได ้

    การสํารวจโดยการสัมภาษณ์มีข้อได้เปรียบการวิจัยแบบวิ ธีแรก
ดงัต่อไปนี 

1. มีอตัราการตอบสัมภาษณ์ทีสูงกวา่ 
2. สามารถครอบคลุมเนือหาของการวจิยัไดม้ากกวา่ 
3. การสัมภาษณ์อาจจะไดรั้บคาํตอบทีสมบูรณ์มากกว่า ในกรณีทีผูต้อบ

ไม่เขา้ใจคาํถาม ผูส้ัมภาษณ์ยงัสามารถทีจะอธิบายให้เขา้ใจ และในบางกรณีผูส้ัมภาษณ์สามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบได ้

4. การสัมภาษณ์เหมาะสาํหรับหวัขอ้ทีค่อนขา้งยุง่ยาก 

5. ในการสัมภาษณ์ ผูส้ัมภาษณ์สามารถควบคุมลาํดบัของคาํถามและ
กระบวนการอืนๆ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในทางตรงกนัขา้ม การวิจยัโดยวิธีแรก ผูต้อบอาจ      
ไม่ตอบตามลาํดบัของคาํถาม หรืออาจจะปรึกษาหารือกบับุคคลอืน 

6. ในระหว่างหรือหลังการสัมภาษณ์ ผูส้ัมภาษณ์สามารถทีจะสังเกต
ปฏิกิริยาของผูต้อบและสิงแวดลอ้มต่างๆ ซึงอาจจะเป็นขอ้มูลทีมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลวจิยัได ้

 

12. การแปลผลเมือใช้เครืองมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 การศึกษางานวิจยัทางการศึกษา  พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะพบว่ามี
งานวิจยัจาํนวนมากทีใช้เครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating  Scale)  ซึงเมือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้จะทาํการวิเคราะห์และแปลผล  โดยใช้
สถิติและเกณฑใ์นการแปลผลหลายลกัษณะ[15] ดงันี 

 .  การแปลผลโดยใช้ค่าเฉลีย  

  วิธีจะกาํหนดให้คะแนนประจาํแต่ละระดับตามระดับของความเขม้ข้นแล้วหา
ค่าเฉลียและนาํค่าเฉลียไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมาย  การหาค่าเฉลียมกัใชว้ิธีนาํความถี  (จาํนวน)  

ของแต่ละระดบัคูณกบัคะแนนประจาํของระดบันันได้ผลเท่าใดรวมกนัแล้วหารด้วยจาํนวนคน
ทงัหมดก็จะไดค้่าเฉลียตามตอ้งการ  ดงัในตวัอยา่งจากตาราง  1  ระดบัน้อยทีสุดมีคะแนนประจาํ
เท่ากบั  1  ระดบันอ้ยมีคะแนนประจาํเท่ากบั  2  ระดบัปานกลางมีคะแนนประจาํเท่ากบั  3  ระดบั
มากมีคะแนนประจาํเท่ากบั  4  และระดบัมากทีสุดมีคะแนนประจาํเท่ากบั  5  นาํความถีคูณคะแนน
ประจาํ  นาํมารวมกนัจะได ้ ดงันี  (0 x 1) + (1 x 2) + (9 x 3) + (30 x 4) +(10 x 5)  =  199 
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  เมือหารดว้นจาํนวนคน  (ในกรณีนีเท่ากบั  50)  ก็จะไดค้่าเฉลีย  ( x )  ดงันี 
 

  x   =  3.98
50
199

 

 

  นาํค่าเฉลีย  3.98  ไปแปลงให้เป็นระดับความเห็นโดยเทียบกับเกณฑ์แปล
ความหมายซึงจะพบว่าตรงกับระดับมาก  ดงันันสรุปได้ว่า  กลุ่มตวัอย่างกลุ่มนีเห็นว่าวิชาวิจยั
การศึกษาใหป้ระโยชน์ในระดบัมาก 

  วิธีการนีนับว่าเป็นวิธีทีช่วยให้สรุปได้ช ัดเจน   เป็นประโยชน์ต่อการวิจยัใน
ลกัษณะนีมากอยา่งไรก็ตาม  ไดมี้การกาํหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายแตกต่างกนัหลายแบบ  
ทาํใหก้ารแปลผลแตกต่างกนัไปบา้งในบางค่า  ดงันี 

  เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉลีย  แบบที  1 

  ค่าเฉลีย  ความหมาย 

  4.21  -  5.00  มากทีสุด 

  3.41  -  4.20  มาก 

  2.61  -  3.40  ปานกลาง  

  1.81  -  2.60  นอ้ย 

  1.00  -  1.80  นอ้ยทีสุด 

  การกาํหนดเกณฑ์อยา่งนี  ถือหลกัวา่  จะตอ้งให้ทุกระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากนั  จะ
เห็นไดว้า่คะแนนสูงสุดคือ  5  คะแนนตาํสุดคือ  1  ช่วงห่าง  (พิสัย)  ของคะแนนทงัหมด  =  5  -  1  

=  4  มี  5  ระดบั  ดงันนัแต่ละระดบัจะมีช่วงห่าง  =  
5
4

  =  0.8 

  การใช้เกณฑ์แปลความหมายแบบนีจะมีปัญหาในความถูกต้องของการแปล
ความหมายค่าเฉลียบางค่า  อธิบายไดด้งันี 

  ในการหาค่าเฉลีย  ผูว้ิจยักาํหนดไวว้า่  1  แทน  นอ้ยทีสุด  2  แทน  นอ้ย  3  แทน  
ปานกลาง  4  แทน  มาก  5  แทน  มากทีสุด  เมือหาค่าเฉลียออกมาไดค้่าเป็นจาํนวนเต็ม  จะไม่มี
ปัญหาอะไร  ก็แปลผลไปตามนนั  เช่น  ถา้ไดค้่าเฉลีย  4  หมายถึง  กลุ่มนนัอยูใ่นระดบัมาก  เป็นตน้  
แต่ถา้ไม่เป็นจาํนวนเต็ม  ค่าเฉลียเป็นเลขทศนิยม  ก็ตอ้งพิจารณาวา่ค่าเฉลียดงักล่าวอยูใ่กลจ้าํนวน
เตม็ใด  ก็ปัดใหเ้ป็นจาํนวนนนั  เช่น  1.70  นบัวา่อยูใ่กล ้ 2  มากกวา่  1  ก็ปัดให้เป็น  2  ซึงหมายถึง
อยูใ่นระดบันอ้ย  เป็นตน้  นนัคือ  ใชห้ลกัการปัดทศนิยมใหเ้ป็นจาํนวนเตม็นนัเอง 
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  การใชเ้กณฑ์ในแบบให้ทุกระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากนั  (0.8)  ตามแบบที  1  จะขดั
กบัหลกัทีกล่าวมาในบางช่วง  เช่น  ค่าเฉลีย  1.80  ตามเกณฑ์จะแปลวา่อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  ทงัที
ค่านีควรจะเป็นเสมือน  2  และแปลวา่อยูใ่นระดบันอ้ย  เนืองดว้ยมีค่าใกลก้บั  2  มากกวา่ใกลก้บั  1  

หรือค่าเฉลีย  4.25  ไปแปลวา่อยูใ่นระดบัมากทีสุด  ซึงเป็นความหมายประจาํของ  5  ทีจริงค่า  4.25  

ใกลก้บั  4  มากกวา่  ตามหลกัการปัดทศนิยม  จะตอ้งเป็นเสมือน  4  ซึงหมายถึงมาก  ค่าเฉลียทีมี
ปัญหาในการแปลความหมายโดยใชเ้กณฑต์ามแบบที  1  มีดงันี  

  ค่าเฉลีย  4.21  ถึง  4.50  หมายถึง  มากทีสุด  เป็นการแปลความหมายสูงเกินกวา่ที
ควรจะเป็น  ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั  4.00  มากกวา่  จึงควรหมายถึง  มาก 

  ค่าเฉลีย  3.41  ถึง  3.50  หมายถึง  มาก  เป็นการแปลความหมายสูงเกินกวา่ทีควร
จะเป็น  ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั  3.00  มากกวา่  จึงควรหมายถึง  ปานกลาง 

  ค่าเฉลีย  2.51  ถึง  2.60  หมายถึง  นอ้ย  เป็นการแปลความหมายตาํกวา่ทีควรจะ
เป็น  ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั  3.00  มากกวา่  จึงควรหมายถึง  ปานกลาง 

  ค่าเฉลีย  1.51  ถึง  1.80  หมายถึง  น้อยทีสุด  เป็นการแปลความหมายตาํกวา่ที   
ควรจะเป็น  ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั  2.00  มากกวา่  จึงควรหมายถึง  นอ้ย 

  จากการยดึเงือนไขของการกาํหนดคะแนนประจาํแต่ละระดบัร่วมกบัหลกัของการ
ปัดทศนิยมใหเ้ป็นจาํนวนเตม็  จึงมีผูใ้ชเ้กณฑแ์ปลความหมาย  ดงันี 

  เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉลีย  แบบที  2 

  ค่าเฉลีย  ความหมาย 

  4.50  -  5.00  มากทีสุด 

  3.50  -  4.49  มาก 

  2.50  -  3.49  ปานกลาง 

  1.50  -  2.49  นอ้ย 

  1.00  -  1.49  นอ้ยทีสุด 

  เกณฑ์แปลความหมายแบบที  2  นี  ช่วงของคะแนนมากทีสุดกบัน้อยทีสุดจะมี
นอ้ยกว่าระดบัอืน  โดยช่วงของคะแนนมากทีสุดกบันอ้ยทีสุดมีครึงคะแนน  (.50)  หรือประมาณ
ครึงคะแนนขณะทีระดบัอืน ๆ  มี  1  คะแนนหรือประมาณ   1  คะแนน  ตามเกณฑ์ในแบบที  2  นี  
ค่าเฉลีย  4.25  แปลความหมายว่าอยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉลีย  1.80  จะแปลความหมายว่าอยู่ใน
ระดบันอ้ย 

  แมว้า่การใชเ้กณฑแ์บบนีจะมีความเหมาะสมถูกตอ้งมากกวา่แบบใชช่้วงคะแนนที
เท่ากนัแบบที  1  แต่ก็ยงัไม่สมบูรณ์  เนืองจากในการใช้เกณฑ์แบบนีมี  4  ค่าทีปัดทศนิยมอยา่ง    
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ไม่เหมาะสม  คือค่า  4.50,  3.50,  2.50  และ  1.50  ค่า  4.50  ถูกปัดเป็น  5.00  ทงั ๆ  ทีไม่ไดอ้ยูใ่กล ้ 
5.00  มากกวา่  4.00  ค่าทีจะปัดเป็น  5.00  ไดน่้าจะเป็น  4.51  ถึง  4.99  ซึงมีค่าใกลก้บั  5.00  

มากกวา่  4.00  ทาํนองเดียวกนักบั  3.51  ถึง  3.99  ปัดเป็น  4.00,  2.51  ถึง  2.99  ปัดเป็น  3.00  และ  
1.51  ถึง  1.99  ปัดเป็น  2.00  ดงันนัเกณฑก์ารแปลความหมายทีเหมาะสมทีสุดน่าจะเป็น  ดงันี 

  เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉลีย  แบบที  3 

  ค่าเฉลีย ความหมาย 

  4.51  -  5.00 มากทีสุด 

  3.51  -  4.50 มาก 

  2.51  -  3.50 ปานกลาง 

  1.51  -  2.50 นอ้ย 

  1.00  -  1.50 นอ้ยทีสุด 

  การแปลผลโดยนาํค่าเฉลียมาเทียบกบัเกณฑ์ทีกล่าวมานี  ถา้ค่าเฉลียทีนาํมาเทียบ
กบัเกณฑ์ไดม้าจากประชากร  (เรียกค่าเฉลียนนัวา่  μ )  การแปลผลจะมีความถูกตอ้งสมบูรณ์  แต่
ถา้เป็นค่าเฉลียทีเกิดขึนจากกลุ่มตวัอย่าง  ผูว้ิจยัตอ้งการอา้งผล  หรือวางนยัทวัไป  (Generalized)  

ไปยงัประชากร ก็ตอ้งเพิมกระบวนการอา้งอิงตามหลกัวิชาอีก  โดยใช้สถิติประเภทอา้งอิง  
(Inferential  Statistics)  เช่น  ใช ้ t-test  กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว  เขา้มาช่วย  ซึงไดก้ล่าวถึงวิธีการโดย
ละเอียดในบทความเรือง  “การอา้งอิงประชากรเมือใชเ้ครืองมือแบบมาตราส่วนประมาณค่ากบักลุ่ม
ตวัอยา่ง”  ในวารสารการวดัผลการศึกษา  มศว  มหาสารคาม  ปีที  3  ฉบบัที  1  กรกฎาคม  2535  

ทงันีขอยกตวัอยา่งการอา้งผลไปยงัประชากร  ดงันี 

  ผูเ้ขียนได้พฒันารูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ์  โดยกาํหนดให้นิสิตทีทาํ
วิทยานิพนธ์ทาํกิจกรรมต่าง ๆ  ไดแ้ก่  การทาํแผนปฏิบติังานวิจยั  การตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การอา้งอิงการทาํแผนผงัแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความมุ่งหมาย  สมมุติฐานในการวิจยั  สถิติที
ใชใ้นการวเิคราะห์  และงานวิจยัทีใชผ้ลสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกบัสมมุติฐานในการวิจยันี  
การจาํลองลกัษณะของการเสนอผลการวิจยั  และการตรวจสอบความพร้อมของการเสนอเคา้โครง
วิทยานิพนธ์กิจกรรมทงั  5  นี  เป็นกิจกรรมทีกระทาํก่อนเสนอเคา้โครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ 
เพืออนุมติัการจดัทาํ  และในการเขียนรายงานการวจิยัใหนิ้สิตทาํกิจกรรม  2  กิจกรรม  คือ  การตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของการอา้งอิง  และการทาํสรุปสาระสาํคญัของผลการวจิยั 

  จากการให้นิสิตกลุ่มตวัอยา่ง  15  คน  พิจารณาประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ  จากการ
ทาํกิจกรรมทงั  7  โดยพิจารณาวา่ให้ประโยชน์ในระดบัใด  จากมากทีสุด มาก   ปานกลาง  นอ้ย  
นอ้ยทีสุด  กาํหนดให้คะแนนในแต่ละระดบัเป็น  5  4  3  2  1  ตามลาํดบั  (กรณีเป็นขอ้ความเชิง
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นิเสธ  (Negative)  จะเป็นคะแนนกลบักนั)  นาํผลการตอบมาหาค่าเฉลีย  ( x )  และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน  (S)  นาํค่าเฉลียไปเปรียบเทียบ  กบัเกณฑก์ารแปลความหมาย  ก็จะไดร้ะดบัความคิดเห็น
กรณีกลุ่มตวัอยา่ง  จากนนัไดท้าํการทดสอบโดยใช ้ t-test  เพือวางนยัทวัไป  (Generalized)  ไปยงั
ประชากร  โดยใชร้ะดบันยัสําคญัทีระดบั  .05  ผลพบวา่มี  4  ขอ้ทีค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง  ( x )  

อยูใ่นระดบั  มากทีสุด  และทดสอบดว้ย  t-test  แลว้พบวา่  ค่า  t  มีนยัสําคญั  ซึงหมายถึงวา่  ความ
คิดเห็นของประชากรอยูใ่นระดบัมากทีสุดเช่นกนั  มี  9  ขอ้  มีค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบั
มากทีสุด  แต่เมือทดสอบดว้ย  t-test  แลว้พบวา่  ค่า  t  ไม่มีนยัสําคญัหมายถึงวา่ความคิดเห็นของ
ประชากรอยูใ่นระดบัมาก  ไม่ถึงระดบัมากทีสุด  มี  4  ขอ้ทีมีค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบั
มาก  และทดสอบดว้ย  t-test  แลว้พบวา่ค่า  t  มีนยัสําคญั  หมายถึงวา่  ความคิดเห็นของประชากร
อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  มี  2  ขอ้ทีค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  และเมือทดสอบ
ดว้ย  t-test  แลว้พบวา่  t  มีนยัสําคญั  หมายถึงวา่  ความคิดเห็นของประชากรอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  
มี  1  ขอ้  ทีค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  แต่เมือทดสอบดว้ย  t-test  แลว้พบวา่   
ค่า  t  ไม่มีนยัสําคญั  หมายถึงว่าความคิดเห็นของประชากรอยู่ในระดบันอ้ย  (สามดา้นหลงัเป็น
ขอ้ความทีมีลกัษณะเป็นแบบนิเสธ  (Negative)  เนืองจากผูเ้ขียนเห็นวา่การสรุปงานวจิยัควรเป็นการ
สรุปคุณลกัษณะของประชากร  ซึงเป็นผลทีมีความกวา้งขวางสามารถอา้งอิงไดค้รอบคลุมประชากร  
มิใช่เฉพาะกลุ่มตวัอยา่งซึงเป็นเพียงส่วนหนึงของประชากรผลทีพบจากกลุ่มตวัอยา่งทีศึกษาอาจจะ
แตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งทีไม่ไดศึ้กษาก็ได ้ จากแนวคิดดงักล่าวจึงทาํการแปลผลโดยพิจารณากรณี
ประชากรเป็นหลกั  ดงันนัจากตวัอย่างนีสรุปได้ว่า  มีขอ้ทีอยู่ในระดบัมากทีสุด   ขอ้  ระดบัมาก     
13  ขอ้  (9  ขอ้รวมกบั  4  ขอ้)  ระดบันอ้ยทีสุด  2  ขอ้  และระดบันอ้ย  มี  1  ขอ้ 

  ตวัอยา่งวธีิทดสอบดว้ย  t-test 

  ตวัอยา่งที  1  จากประโยชน์ของการทาํกิจกรรมทงั  7  ในดา้นช่วยให้เกิดความ
รอบคอบ  ละเอียดละออ  ค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง  ( x )  เท่ากบั  4.93  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S)  

เท่ากบั  0.248  หา  t-test  จากสูตร  t  =  
ns/
μx

  เมือ  μ เท่ากบั  4.51  ซึงเป็นค่าตาํสุดของระดบั 

มากทีสุด  ไดค้่า  t = 6.573  มีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05  ดงันนั  สามารถอา้งอิงไปยงัประชากร
ไดว้า่  มีความคิดเห็นในระดบัมากทีสุด 

  ตวัอยา่งที  2  จากประโยชน์ของการทาํกิจกรรมทงั  7  ด้านช่วยให้สามารถจบ
การศึกษาไดเ้ร็วค่าเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง  ( x )  เท่ากบั  4.53  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  (S)  เท่ากบั  
0.618  หา  t-test  ได ้ t  =  0.164  ค่า  t  นี  ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  ดงันนั  ความคิดเห็นของ
ประชากรจึงอยูใ่นระดบัมาก  ไม่ถึงระดบัมากทีสุด 
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  การแปลผลมาตราส่วนประมาณค่าโดยใชค้่าเฉลีย  มีขอ้สังเกต  ดงันี 

1. ภาษาทีใช้ในเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลียอาจแตกต่างออกไป ขึนกบัผูว้ิจยั
กาํหนดในมาตราส่วนประมาณค่าไวเ้ช่นไร  เช่น  อาจกาํหนดเป็น  เห็นด้วยอย่างยิง  เห็นด้วย       
ไม่แน่ใจ  ไม่เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ 

2. การกาํหนดคะแนนประจาํแต่ละคาํตอบ  (แต่ละระดบั)  ขึนกบัวา่เป็นขอ้ความ
เชิงนิมาน  (Positive)  หรือเชิงนิเสธ  (Negative)  ตวัอยา่งในบทความนีเป็นขอ้ความเชิงนิมานซึงให้
คะแนนประจาํคาํตอบ  มากทีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยทีสุด  เป็น  5  4  3  2  1  ตามลาํดบั   
ถา้เป็นประโยคนิเสธจะใหค้ะแนนกลบักนั  คือ  1  2  3  4  5  ตามลาํดบั 

3. ระบบใหค้ะแนนอาจเปลียนไป  เช่น  ค่าตาํสุดเริมจาก  ศูนย ์ (0)  ซึงจะทาํให้การ
ใหค้ะแนนขอ้ความเชิงนิมานสาํหรับคาํตอบ  มากทีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  นอ้ยทีสุด  เป็น  4  3  

2  1  0  ตามลาํดบั  กรณีดงักล่าวนี  ค่าเกณฑแ์ปลความหมายก็ตอ้งปรับเปลียนให้เป็นระบบเดียวกนั  
นนัคือ  ค่าเฉลีย  3.51  -  4.00  หมายถึงระดบัมากทีสุด  2.51  -  3.50  หมายถึง  ระดบัมาก  1.51  -  

2.50  หมายถึงระดบัปานกลาง  0.51  -  1.50   หมายถึงระดบันอ้ย  0.00  -  0.50  หมายถึงระดบั   
นอ้ยทีสุด  เป็นตน้ 

4. กรณีทีระดบัมากกวา่หรือนอ้ยกวา่  5  ระดบั  ก็ใชเ้กณฑ์การเดียวกนั  เกณฑ์การ
แปลความหมายค่าเฉลียควรใชแ้นวเดียวกนักบัแบบที  3  ในการกาํหนดช่วงค่าเฉลียของแต่ละระดบั 

 

13. การสร้างแบบสอบถาม (Constructing a Questionnaire)  
 การสร้างแบบสอบถามจะตอ้งมีการวางแนวและความมุ่งหมายไวต้งัแต่ตน้ [16,17] 
เพือให้คาํถามต่างๆ ทีสร้างขึนได้ดาํเนินไปโดยสอดคล้องกบัเป้าหมายทีวางไว  ้และยงัคงต้อง
คาํนึงถึงความ สัมพนัธ์ของรายการในแบบสอบถามกบัปัญหาหลกัของเรืองทีจะทาํการวิจยัโดยการ
สร้างแบบสอบ ถาม ซึงตอ้งพิจารณาถึงกฎเกณฑใ์นการสร้างแบบสอบถามสองประการดว้ยกนัคือ 

1. พิจารณาถึงขอ้มูลทีตอ้งการ (Deciding What Information Should Be Sought)   
  ก่อนเขียนรายการคาํถามลงในแบบสอบถามนัน จะต้องทราบว่าในการวิจยันัน
ตอ้งการข้อมูลชนิดไหน ข้อนีจะพิจารณาได้จากการกาํหนดปัญหาในขนัแรกของการวิจยั การ
กาํหนดปัญหาทีแน่นอนยอ่มจะเป็นจุดเริมตน้ของการสร้างแบบสอบถามต่างๆ ในแบบสอบถาม 

2. การพิจารณาถึงแบบหรือชนิดของแบบสอบถามทีจะใช้ (Deciding What Type of 

Questionnaire Should Be Used) แบบหรือชนิดของแบบสอบถามทีเหมาะสมขึนอยูก่บัวิธีของการ
ปฏิบติั และเนือเรืองทีจะศึกษา สําหรับเนือเรืองนนัอาจจะแบ่งรายการออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
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รายการทีถามอย่างชัดแจ้งถึงสิงทีต้องการและรายการทีถามเพือจะนําไปสู่เนือเรืองอืน ดังนัน
แบบสอบถามจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ  
  .  แบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Question) 
  .  แบบสอบถามปลายปิด (Closed or Fixed-Alternative Question) 

 

14. งานวจัิยทีเกยีวข้อง 

 ณรงค์ วิริยะฉันท์ [18] เพือศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั ในทศันะของพนกังาน และเพือเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษทั   
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ในทศันะของพนกังานจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จาํนวน 226 คน เครืองมือที
ใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจยัพบวา่ 1) พนกังานมีความ
คิดเห็นเกียวกบัการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ในภาพรวม 
คะแนนเฉลีย อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทงั 2 ดา้น เรียงลาํดบั
จากมากทีสุดคือ การบริหารเชิงกลยทุธ์ และการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย
ของคะแนนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ในทศันะของ
พนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ พนกังานทีมีอาย ุและระยะเวลาการปฏิบติังาน
ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 เมือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ พนักงานทีมีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลา
ปฏิบติังาน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 และด้านการ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ พนกังานทีมีระดบัการศึกษา และระยะเวลาปฏิบติังาน ต่างกนั มีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 วนัชยั ลีลากวีวงศ์ [19] เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ร่วมใจพฒันา โดยเริมจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

แลว้ทาํการจบัคู่ดว้ยเมทริกซ์การประเมิน อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน และจุดแข็ง (TOWS Matrix) 

เมทริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน-ภายนอก (IE Matrix)และเมทริกซ์การวางแผนกลยุทธ์เชิงปริมาณ 

(QSPM) จากนนัจึงทาํการวดัขีดความสามารถก่อนการพฒันาดว้ยแบบประเมินขีดความสามารถ
ของสถานประกอบการพบวา่ มีจุดอ่อนสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทีได้จากการวางแผนเชิงกลยุทธ์เชิง
ปริมาณจึงทาํการเลือกกลยุทธ์ทีเหมาะสม คือ กลยุทธ์เจาะตลาดเป็นกลยุทธ์หลักโดยจดัสร้าง
เวบ็ไซต ์และกลยทุธ์รวมตวัไปขา้งหนา้เป็นกลยุทธ์รองโดยทาํการพฒันาระบบการวิเคราะห์ตน้ทุน
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ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัคะแนนทงัจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากการ
ใชเ้วบ็ไซต์และโปรแกรมวิเคราะห์ตน้ทุนมีระดบัความพึงพอใจมาก ผลการพฒันาระบบวิเคราะห์
ตน้ทุนจากเดิมใชเ้วลา 121.79 วินาที เป็น 8.47 วินาที (ลดลง 93.05%)ผลการพฒันาความสามารถ
เฉลียดา้นการตลาดเพิมขึนจาก 1.75 เป็น 3.25 คะแนน (เพิมขึน 85.71%) และผลการพฒันา
ความสามารถเฉลียด้านระบบควบคุมค่าใช้จ่ายเพิมขึนจาก 1.67 เป็น 3.67 คะแนน (เพิมขึน 

116.19%) 

 ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ์ [17] เพือประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินการของห่วงโซ่
อุปทานขา้วโพดกระป๋องในปัจจุบนั เพือการลดกิจกรรมทีไม่เกิดคุณค่าของกระบวนการในห่วงโซ่
อุปทาน โดยมีรอบระยะเวลารวมในการดาํเนินงาน (Total Cycle Time) และอตัราการตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ (Fill Rate) เป็นดชันีชี วดัพร้อมทงันาํเสนอแนวทางในการดาํเนินงานทีดี
ให้กบัผูป้ระกอบการทีเกียวขอ้งภายในห่วงโซ่อุทานขา้วโพดกระป๋องโครงการวิจยันีเริมจากการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลขององค์กรต่างๆภายในห่วงโซ่อุปทานภายใตแ้นวคิดการจดัการห่วงโซ่คุณค่า 
จากนันได้นาํการวิเคราะห์สายธารคุณค่ามาใช้ในการจาํแนกกิจกรรม ตงัแต่ขนัตอนการซือเมล็ด
พนัธ์ุ ไปจนถึงการขนส่งไปยงัท่าเรือเพือการส่งออก ผลจากการวิเคราะห์พบว่า เกิดกิจกรรมทีเป็น
กิจกรรมทีจาํเป็นแต่ไม่เกิดคุณค่าเพิม และกิจกรรมทีไม่เกิดคุณค่าเพิมสูงถึง 83.36% ซึงสามารถ
นาํเสนอแนวทางในการปรับลดเวลาของกิจกรรมเหล่านีลงไดท้งัหมด 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก 
กาํจดักิจกรรมทีมีความซาํซ้อนซึงจดัว่าเป็นกิจกรรมทีไม่เกิดคุณค่าคือกิจกรรมการตรวจคุณภาพ  
และประเด็นทีสองคือการเพิมสัดส่วนของเกษตรแบบมีสัญญาผูกพนัธ์ซึงจะสามารถลดเวลาใน
กิจกรรมการรอการผลิตลงได ้และสามารถกาํจดักิจกรรมการกาํหนดวนัในการเก็บเกียวออกไปได ้
วิเคราะห์ผลทีได้จากการกาํจดักิจกรรมและลดเวลาทีใช้ไปในกิจกรรมทีไม่ใช่กิจกรรมทีไม่เกิด
คุณค่าเพิมโดยการจาํลองสถานการณ์ ซึงผลทีไดพ้บว่า รอบระยะเวลารวมเฉลีย (Average Total 

Cycle Time) ของกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานขา้วโพดกระป๋องตงัแต่กระบวนการซือเมล็ดพนัธ์ุ
ไปจนถึงการขนส่งไปท่าเรือเพือการส่งออกลดลง 12.74 ชวัโมงจาก81.36 ชวัโมงเป็น 68.62 ชวัโมง 
คิดเป็น 15.66% จากนนัทาํการวิเคราะห์อตัราการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Fill Rate) 

ออกแบบแนวทางในการปรับปรุง และวิเคราะห์ผลจากการปรับปรุงโดยการจาํลองสถานการณ์ 
ผลทีไดคื้อ การทาํการส่งเสริมให้มีการทาํการเกษตรแบบสัญญาผูกพนัธ์โดยให้มีอตัราส่วนของ
เกษตรกรในระบบสัญญาผกูพนัธ์ 50% ต่อเกษตรกรทีไม่อยูใ่นระบบสัญญาผกูพนัธ์ 50% ควบคู่กบั
การวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบสามารถเพิมอตัราการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เฉลีย
ตลอดทงัปีได ้2.83% จาก 85.20% เป็น 88.03% 
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 ตุลาพร สายปัญญา [18] มีการศึกษาโดยเริมจากการคดัเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมทีมี
ศกัยภาพสูง โดยมีการคดัเลือกหลกัเกณฑ์จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง และทางเลือกจาก
รายชือกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน TISC โดยมีการนาวิธีการคดักรองทางเลือกแบบ  
Conjunctive Methodเขา้มาใช้คดักรองกลุ่มอุตสาหกรรม  และใช้วิธีการตดัสินใจแบบหลาย
หลกัเกณฑ์ด้วยวิธี TOPSISและ SAW เขา้มาช่วยในการคดักรองกลุ่มอุตสาหกรรม และนาการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวเขา้มาประยุกตใ์ชเ้พือยืนยนัผลการคดักรองกลุ่มอุตสาหกรรมทีถูกตอ้งเมือ
ค่านาํหนกัเปลียนไปดว้ยหลงัจากไดโ้ครงสร้างหลกัเกณฑแ์ละทางเลือกทีเหมาะสม วิธีการตดัสินใจ 
แบบหลายหลกัเกณฑ์ดว้ยวิธี Fuzzy TOPSIS จะถูกนามาใชใ้นการคดัเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมทีมี
ศกัยภาพของจงัหวดัเชียงราย ซึงผลการคดัเลือกดงักล่าว พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมทีมีค่าคะแนน
ความเหมาะสมสูงทีสุดมีค่าเท่ากบั 0.666 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผกั จากนนัจึงทาํการลง
พืนทีเก็บขอ้มูลโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผกัในจงัหวดัเชียงรายเพือวิเคราะห์ถึงขีด
ความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัดว้ยโมเดลเพชรของพอร์ตเตอร์และแผนผงัการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจ โดยผูว้ิจยัเข้าไปทาํการเก็บข้อมูล 15 โรงงาน ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูล 7 
โรงงาน คิดเป็นสัดส่วนจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมทีเขา้ไปเก็บขอ้มูลร้อยละ 46.6 ของจานวน
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทงัหมดในจงัหวดัเชียงราย จากนันจึงทา การวิเคราะห์และเสนอ       
กลยุทธ์แนวทางในการเพิมคุณค่าให้กบักลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผกั ผลการวิเคราะห์พบวา่ กลยุทธ์
หลกัทีช่วยเพิมคุณค่าให้กบักลุ่มอุตสาหกรรม คือ 1) กลยุทธ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกวตัถุดิบเพิม
ภายในจงัหวดั 2) กลยุทธ์ปรับปรุงกระบวนการผลิต และปรับพืนทีใชส้อยใหม่ 3) ใชบ้ริการขนส่ง
สินคา้จากตวัแทน 4) หาสัดส่วนช่องทางการจดัจา หน่ายทีเหมาะสม 5) บริการลูกคา้สัมพนัธ์ดว้ย
ระบบออนไลน์ และกลยทุธ์สนบัสนุนกิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 1) ปรับปรุงระบบการจดัการสารสนเทศ
ภายในองคก์ร 2) การเพมิตาํแหน่งงานในองคก์รทีจาเป็นต่อการพฒันาคุณภาพของสินคา้ และมีการ
ฝึกอบรมทักษะในการทา งานของพนักงาน 3) การจดัหาอุปกรณ์อา นวยความสะดวกและ
เครืองจกัรทีเหมาะสมกบัขนาดการผลิต 4) สร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัเกษตรกรและคู่คา้ 
 นางสาวสุนิดา ธิว่อง [19] เพือวิเคราะห์กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานผลิตภณัฑ์อาหาร 
การส่งออกสู่ตลาดญีปุ่น โดยทาการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสัมภาษณ์เชิงลึกของ  กลุ่มผลิตภณัฑ์
อาหาร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์กุง้แช่เยน็/แช่แข็ง ผลิตภณัฑ์มะม่วงสด และผลิตภณัฑ์ไก่ปรุงสุก โดยเริม
ศึกษาตงัแต่ การจดัหาวตัถุดิบหลกัในการผลิต การผลิต การจดัส่งการกระจายสินคา้ จนถึงขนัตอน
การส่งออกจากประเทศไทย เพือหาแนวทางในการปรับปรุงตน้ทุน ระยะเวลา เพิมความน่าเชือถือ 
และหาแนวทางในการบูรณาการของการดาํเนินงานในห่วงโซ่อุปทานของผูป้ระกอบการ   
ทีเกียวขอ้ง งานวิจยันีไดมี้การประยุกตแ์นวคิดการจดัการห่วงโซ่อุปทานโดยนาแผนภาพกระบวนการ
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ทางธุรกิจ แผนผงัสายธารแห่งคุณค่านามาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกบัตวัแบบตน้ทุน โลจิสติกส์ต่อ
ระยะทางและตวัแบบระยะเวลาต่อระยะทาง และแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ ในห่วงโซ่
อุปทานโดยใช้ดชันีชีวดัสมรรถนะหลกั โดยทาการประเมิน  ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการบริหารตน้ทุน 
ดา้นเวลา และดชันีดา้นความน่าเชือถือ จากการศึกษาผลิตภณัฑ์กุง้แช่เย็น/แช่แข็ง และผลิตภณัฑ์
มะม่วงสด พบวา่ปัญหาทีพบส่วนใหญ่จะเกิดจากตน้นา้คือ ทางเกษตรกร และพ่อคา้ คนกลาง โดย
ปัญหาหลกัทีพบคือ การไม่มีการร่วมมือกนัอย่างจริงจงัของเกษตรกร พ่อคา้คนกลางและโรงงาน
ส่งออก ปัญหาตน้ทุนขนส่งและสินคา้คงคลงัทีสูง ปัญหาด้านการติดต่อสือสาร ส่วนผลิตภณัฑ ์   
ไก่ปรุงสุก ปัญหาหลักทีพบคือ การแปรปรวนของขอ้มูลทีเกิดขึนภายในระบบห่วงโซ่อุปทาน
ก่อให้เกิดปัญหาการจดัเก็บวตัถุดิบคงคลงัมากของทงัโรงฟักไข่และโรงงานแปรรูป ทงันีผูว้ิจยัได้
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงงานในอนาคต รวมทงัการจาลองสถานการณ์จะทาให้ระยะเวลาการ
ทางานของระบบห่วงโซ่อุปทานกุง้แช่เยน็/แช่แข็งใช้เวลาลดลงจาก , .  ชวัโมงชวัโมงเหลือ 

, .  ชวัโมงหรือคิดเป็น . % ของเวลาการทางาน, ระบบห่วงโซ่อุปทานมะม่วงสดใชเ้วลา
ลดลงจาก .  ชวัโมงเหลือ .  ชวัโมงหรือลดลงคิดเป็น . % ของเวลา การทางาน, ระบบ
ห่วงโซ่อุปทานไก่ปรุงสุกใช้เวลาลดลงจาก , .  ชัวโมง เหลือ , .  ชวัโมง หรือลดลง
คิดเป็น .  % ของเวลาการทางาน 

 สุภิรมย ์ชมชืน [20] เพือเพิมประสิทธิภาพในการดาํเนินงานด้านการจดัการห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้กรอบแนวคิดการจดัการห่วงโซ่
อุปทานมาประยุกตใ์ชใ้นการปรับปรุง การวิจยัเริมตน้จากทาการประเมินประสิทธิภาพโดยใชแ้บบ
ประเมินทีถูกพฒันาขึนโดยอาศยัหลกัแบบจา ลองอา้งอิงการดา เนินงานห่วงโซ่อุปทาน (SCOR 

Model) หลงัจากนนัจึงนา หัวขอ้ทีมีประสิทธิภาพตาํ ทีสุดของทงัสองดา้นนา มาวิเคราะห์เพือหา
แนวทางแกไ้ข จากนนัทา การปรับปรุงกระบวนการดา เนินงานโดยใช้รูปแบบการพยากรณ์ และ
รูปแบบการสังซือทีเหมาะสมมาปรับใช้โดยการใช้ขอ้มูลอุปสงคที์เกิดขึนจริงในเดือนมกราคม – 

พฤษภาคม 2555 ขนัตอนต่อมาไดน้า ผลการปรับปรุงมาประเมินเพือเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพ
ก่อนการปรับปรุงผลจากการประเมินประสิทธิภาพ พบว่า หวัขอ้ทีมีประสิทธิภาพตาํ ทีสุดในดา้น
การวางแผน คือ ความแม่นยา ในการพยากรณ์ และในดา้นการจดัหาแหล่งวตัถุดิบคือ จาํนวนครัง
ในการเปลียนแปลงการส่งมอบทีนอกเหนือจากแผนการส่งมอบเดิม โดยมีระดบัประสิทธิภาพอยูที่ 

43% และ 48% ตามลาดบั หลงัจากการปรับปรุงโดยกาํหนดรูปแบบการพยากรณ์ทีเหมาะสม คือ
แบบ Adjusted Exponential Smoothing ทีมีดชันีฤดูกาลเป็นส่วนประกอบ สามารถเพิมความแม่นยาํ 
ของการพยากรณ์โดยลดความคลาดเคลือนจาก 41% เป็น 14% ในการกาํหนดรูปแบบการสังซือที
เหมาะสมโดยการกา หนดปริมาณการสังซือทีประหยดัทีสุด (EOQ) และกาํหนดจุดสังซือช้า ซึง
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สามารถลดตน้ทุนโดยรวมในการสังซือไดถึ้ง 967,078 บาทต่อปี โดยสรุป จากการนา แบบประเมิน
ไปประยุกตใ์ช ้สามารถเพิมประสิทธิภาพในการดา เนินงานโดยรวมในดา้นการวางแผน 23% และ
ในดา้นการจดัหา 21% 

 พรศิริ คาํหลา้ และ รักนอ้ย อคัรรุ่งเรืองกุล[29] ในสภาวการณ์ปัจจุบนัทีอุตสาหกรรมมี
การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงมากขึน การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานได้เขา้มามีบทบาทสําคญัใน
การพฒันาองค์กร พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั การเสริมสร้างและรักษามูลค่าเพิมทาง
เศรษฐกิจ การจดัการห่วงโซ่อุปทานไดก้ลายมาเป็นส่วนสําคญัของกลยุทธ์การแข่งขนัเพือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคก์ร การจดัการห่วงโซ่อุปทานเป็นกลยุทธ์สําหรับการจดัการ
ประสิทธิภาพซึงใชก้นัอยา่งแพร่หลาย ในปัจจุบนันีการวดัการทาํงานขององคก์รและมาตรวดัไดรั้บ
ความสนใจอยา่งยงิจากนกัวจิยัและผูที้จะนาํไปใชง้านการจดัการห่วงโซ่อุปทานเป็นแนวคิดทางการ
จดัการกลยุทธ์ยุคใหม่ทีจะช่วยลดตน้ทุน และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยห่วงโซ่อุปทานจะประกอบไปด้วยขนัตอนทุกๆขนัตอน ทีเกียวขอ้งทงัทางตรงและทางออ้มที
มีผลต่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ไม่เพียงแต่อยูใ่นส่วนของผูผ้ลิตและผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ
เท่านนั องคก์รจาํนวนมากไดน้าํแนวคิดการจดัการห่วงโซ่อุปทานมาใชเ้พือให้เกิดความครอบคลุม
ตลอดทงัสายห่วงโซ่อุปทาน ซึงห่วงโซ่อุปทานทีมีประสิทธิภาพสูงย่อมสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ดว้ยตน้ทุนทีตาํทีสุด และเพิมความสามารถในการสร้างผลกาํไรโดยเริมตน้ตงัแต่
ตน้นาํไปจนถึงปลายนาํ  
 A. Gunasekaran et al. [30] ไดท้างานวจิยัเกียวกบัขอบข่ายงานสาหรับการวดัสมรรถนะ
ห่วงโซ่อุปทาน โดยทีการจดัการห่วงโซ่อุปทานนันเป็นองค์ประกอบทีสําคญัของยุทธศาสตร์การ
แข่งขนัเพือการเพิมผลผลิตและผลกาไรขององคก์ร ซึงการวดัสมรรถนะเป็นบทบาททีสาํคญัสาหรับ
การตงัวตัถุประสงค ์การประเมินประสิทธิภาพ และการกาํหนดกิจกรรมในอนาคต และตวัชีวดัทีจะ
ใช้ในการวดัสมรรถนะห่วงโซ่อุปทานนีจะเป็นไปตามกิจกรรมหรือกระบวนการของห่วงโซ่
อุปทาน ไดแ้ก่ (1) Plan (2) Source (3) Make (4) Delivery โดยจะทาการออกแบบสอบถามไปยงั
ผูบ้ริหารของแต่ละองคก์ร โดยทีแบบสอบถามนีไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วนตามกิจกรรมของห่วงโซ่
อุปทาน เพือเป็นการกระตุน้ให้ขอบข่ายนีมีความน่าสนใจมากยิงขึน และทาให้ได้มาซึงกลยุทธ์ 
เทคนิค และกระบวนการทางานของแต่ละดา้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  
 

 

 



 

 
บทท ี3 

วธีิการดําเนินการ 
 

 การจดัทาํวทิยานิพนธ์ เรืองการศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของห่วงโซ่
อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญา จ.นครปฐม โดยมีขนัตอนการศึกษาตามลาํดบั ดงันี 

1. วธีิการศึกษาทีนาํมาใช ้
2. ขนัตอนทีใชใ้นการศึกษา 
3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

4. สถานทีเก็บขอ้มูล 

5. เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 

6. ขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษา 
7. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

8. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

9. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

1. วธีิการศึกษาทนํีามาใช้  
 โครงการวจิยัเรืองการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานตลาดนาํวดั 
ลาํพญา ดว้ยการประยุกต์นาํห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํโดยการสร้างห่วงโซ่อุปทานจากการ 
สัมภาษณ์กบัผูที้เกียวขอ้ง ทาํวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียว   
ทาํการสร้างแผนภาพกระแสคุณค่า ศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนั เพือให้ทราบถึง
แนวทางในพฒันาตลาดนาํลาํพญา ซึงผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิการดาํเนินการวจิยัไว ้ดงันี 
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2. ขนัตอนในการศึกษาและดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.1 แสดงขนัตอนในการศึกษา 

ศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํลาํพญา 

ศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดนาํลาํพญา 

ศึกษาแนวทางในการพฒันาตลาดนาํลาํพญา 

เลือกขอบเขตทีจะทาํการศึกษา 

เลือกวธีิการศึกษา 

ออกแบบขนัตอนการศึกษา 

ทาํการศึกษา 

ศึกษาผลทีได ้

วเิคราะห์ความสามารถทางสถิติ 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 
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 2.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลเบืองตน้โดยแบ่งการศึกษาขอ้มูลดงันี 

  2.1.1 การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิโดยการลงพืนทีและเก็บขอ้มูลดงัต่อไปนี 

      ประเภทของร้านคา้  
            จาํนวนผูป้ระกอบการร้านคา้ 

             จาํนวนผูป้ระกอบการแพ (ร้านอาหาร) 

            สาํรวจผูป้ระกอบการเรือนาํเทียว 

           สาํรวจการบริการทางสุขภาพ 

            สาํรวจสถานทีท่องเทียวทางบกและทางนาํ 
            สาํรวจพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว 

    สาํรวจความพึงพอใจของนกัท่องเทียว 

2.1.2 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษา ขอ้มูลทฤษฎีต่างๆ ทีเกียวข้องกบั
วทิยานิพนธ์ หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และตวัอยา่งวทิยานิพนธ์ทีเกียวขอ้ง 

2.2 สร้างห่วงโซ่อุปทานจากการสัมภาษณ์กบัผูที้เกียวขอ้งโดยใชรู้ปแบบจาํลองอา้งอิง
การดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference Model: SCOR Model) 

2.3 สร้างแผนภาพกระแสคุณค่า(Value Stream Mapping : VSM )ของตลาดนาํวดัลาํ
พญา   

2.4 สร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียวเพือใชใ้นการสัมภาษณ์นกัท่องเทียว 

2.5 วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน  แผนภาพกระแสคุณค่า และแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ท่องเทียว 

2.6 การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขันของตลาดนําลําพญาโดยมี 
รายละเอียดดงัต่อไปนี 

2.6.1 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  ( SWOT analysis ) เพือให้ทราบ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของตลาดนาํ ซึงปัจจยัเหล่านีแต่ละอย่าง จะช่วยให้เขา้ใจไดว้่ามีอิทธิพลต่อ 
ผลการดาํเนินงานของตลาดนาํอย่างไร จุดแข็งของตลาดนาํจะเป็นความสามารถภายในทีถูกใช้ 
ประโยชน์เพือการบรรลุเป้าหมายในขณะทีจุดอ่อนของตลาดนาํจะเป็นคุณลกัษณะภายใน ทีอาจ   
จะทาํลายผลการดาํเนินงาน โอกาสทางสภาพแวด ลอ้มจะเป็นสถานการณ์ทีให้โอกาสเพือการบรรลุ
เป้าหมาย ในทางกลบักนัอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ทีขดัขวางการบรรลุเป้าหมาย 

2.6.2 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขนั ( Five forces model ) เพือวิเคราะห์
สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีปัจจยั 5 ประการทีจะเป็นตวักาํหนดสภาวะการ
แข่งขนั อนัจะมีผลต่อศกัยภาพการทาํกาํไร (profitability potential) และการดึงดูดใจในอุตสาหกรรม 
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(industry attractiveness) คือ อาํนาจต่อรองของคู่แข่งรายใหม่, ความรุนแรงของการแข่งขนัใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั, อาํนาจต่อรองของลูกคา้, อาํนาจต่อรองของ supplier และสินคา้ทดแทน เป็น
แนวทางในการกาํหนดแนวทางเพือกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ 

2.6.3 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยัภายนอก  (Internal Factors Analysis 

Summary : IFAS, External Factors Analysis Summary : EFAS) เพือให้ทราบความสําคญั   ขอ้จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของตลาดนาํโดยการพิจารณาให้นาํหนกัความสําคญัใหม่ทงัปัจจยั 
ภายในและปัจจยัภายนอกมากน้อย โดยกาํหนดเป็นตวัเลขทศนิยมซึงมีค่าระหว่าง 1.0 (สําคญั     
มากทีสุด) จนถึง 0.0 (ไม่สาํคญั) ผลรวมทงัหมดจะเท่ากบั 1.0 

2.6.4 วิเคราะห์แมททริกซ์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง (TOWS Matrix) เพือ
แสดงให้เห็นว่าปัจจยัภายนอกทีเป็นโอกาสและอุปสรรค  ทีตลาดนาํกาํลงัเผชิญอยู่ สามารถนาํมา 
จบัคู่เพือให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในทีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ของตลาดนาํ และเป็นการจดัทาํ   
กลยทุธ์ทีเป็นทางเลือก 4 ชุดซึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดแนวทางเพือกาํหนด  
กลยทุธ์ต่างๆ 

2.6.5 วิเคราะห์แมททริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน - ภายนอก (Internal-External 

(IE) matrix  )  เพือวิเคราะห์ปัจจยัภายใน ภายนอก เพือแสดงถึงความสามารถในการทาํกาํไรโดย
เปรียบเทียบกบักาํไรโดยรวมของตลาดนาํ และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน จุดแข็ง จุดอ่อนของ
ตลาดนาํ(IFE) และความสามารถของตลาดนาํในการตอบสนองต่อสภาพ แวดลอ้มภายนอกทงัทีเป็น 
โอกาส และอุปสรรค (EFE) เป็นแนวทางในการกาํหนดแนวทางเพือกาํหนดกลยทุธ์ต่าง 

2.6.6 ทาํการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัแต่ละดงันี  
   ดา้นการบริการท่องเทียว 

   ดา้นการเงิน 

   ดา้นสถานที 

   ดา้นประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว 

   ดา้นการบริหารและจดัการตลาดนาํ 
2.6.7 ทาํการกาํหนดแนวทางเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาตลาดนาํจากการวิเคราะห์และ 

เปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดนาํวดัลาํพญา 
2.7 ทาํการปรับปรุงโดยสร้างแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุง โดยใช ้ หลกัการ 

ECRS ในการปรับปรุงงาน 

2.8 ทาํการเสนอแนวทางการพฒันาเชิงกลยุทธ์ทีไดใ้ห้แก่ผูที้เกียวขอ้งกบัตลาดนาํวดั  
ลาํพญา 
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. เครืองมือทใีช้ในการศึกษา 
 3.1 เครืองมือสาํหรับห่วงโซ่อุปทานประกอบดว้ย 

  . .  การจดัการห่วงโซ่อุปทาน  
  . .  แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน  

  . .  แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว 

  . .  แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนกัท่องเทียว 

 3.2 เครืองมือสาํหรับการพฒันาตลาดนาํวดัลาํพญา ประกอบดว้ย 

  . .  แผนภาพกระแสคุณค่า  
  . .  หลกัการ ECRS 

  . .  การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1 ประชากร 

  ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ  
  . .  กิจกรรมในกลุ่มตลาดนาํวดัลาํพญา   
  . .  นกัท่องเทียวในตลาดนาํวดัลาํพญา    

 4.2 กลุ่มตวัอยา่งของกิจกรรมในตลาดนาํวดัลาํพญา   
  กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัครังนี คือ  ร้านคา้  สถานทีท่องเทียว                    

 4.3 กลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเทียวในตลาดนาํวดัลาํพญา   

  กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัครังนี คือ นกัท่องเทียวชาวไทยทีเขา้มายงัตลาดนาํวดัลาํพญา 
จาํนวนประชากรทงัหมด  คน จากจาํนวนประชากรทงัหมด 215,423 คน โดยขนาดตวัอยา่งได้
จากการคาํนวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเนะ [27] 
 

   
 

   

  n = 399.26 

 

  n = 400 
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  เมือ   n     แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

                     N     แทน  จาํนวนประชากร 

   e      แทน  ความคลาดเคลือน 

 

.  สถานทเีกบ็ข้อมูล 
5.1 ตลาดนาํวดัลาํพญา    

5.2 ชุมชนริมฝังลุ่มแม่นาํท่าจีน 

5.3 วดัดงันี วดัลาํพญา วดับางพระ  
 
6. ข้อมูลทใีช้ในการศึกษา 
 ขอ้มูลทีใชใ้นการวจิยัมี    ประเภทคือ  ขอ้มูลปฐมภูมิ  และขอ้มูลทุติยภูมิ  

 .  ขอ้มูลปฐมภูมิ 

  6.1.1  ขอ้มูลจากการลงพืนทีสาํรวจประกอบดว้ย 

   ขอ้มูลชุมชนตลาดนาํลาํพญา 
   ขอ้มูลผูป้ระกอบการท่องเทียว 
   ขอ้มูลสถานทีท่องเทียวและการเดินทาง 

  . .   ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และจากแบบสอบถามประกอบดว้ย 

   ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
   ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการเดินทางท่องเทียว 

   ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 

   ความพึงพอใจต่อการท่องเทียวตลาดนาํวดัลาํพญา 
 6.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ 
  6.2.1 ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

   ประวติัของตลาดนาํวดัลาํพญา    
   งานวจิยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 

  6.2.2 ขอ้มูลจากหนงัสือ 

   หนงัสือประวติัตลาดนาํวดัลาํพญา  
   หนงัสือรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน 

   หนงัสือการวิจยัเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 
   หนงัสือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
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   หนงัสือหลกัวจิยัทางการตลาด 

   หนงัสือการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
   หนงัสือเทคนิคการสร้างเครืองมือรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวจิยั 
   หนงัสือระเบียบวธีิวจิยั 

 

7.  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
7.1 ขอ้มูลของห่วงโซ่อุปทานและปัญหาของห่วงโซ่อุปทาน ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใช้

ขอ้มูลปฐมภูมิและเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดนาํวดัลาํพญา    

7.2 ข้อมูลขีดความสามารถเชิงแข่งขันทาํการเก็บข้อมูลโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและ     
ทุติยภูมิ   

7.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวเิคราะห์ขีดความสามารถเชิงแข่งขนั ทีไดเ้สนอแนวทาง
ในการพฒันาตลาดนาํแก่ผูป้ระกอบการและผูที้เกียวขอ้ง 

 
. การวเิคราะห์ข้อมูล 

8.1 ประมวลผลโดยใช้ห่วงโซ่อุปทานและแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่
อุปทานหลงัจากนนัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามและนาํโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชว้ิเคราะห์
ทางสถิติ  

8.2 ประมวลผลขีดความสามารถเชิงแข่งขนัโดยใช้ทฤษฏีเกียวขอ้งกบัการจดัการเชิง  
กลยทุธ์ 

8.3 ประมวลผลทีจะการเสนอแนวทางในการพฒันาตลาดนาํวดัลาํพญาแก่ผูป้ระกอบการ
และผูเ้กียวขอ้ง  
 
9. สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

9.1 ค่าร้อยละ เพือใชใ้นการอธิบายลกัษณะขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้
สูตร ดงันี [24] 

  P    =    

  เมือ          P     แทน ค่าร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต ์

           f      แทน ความถีทีสาํรวจได ้

              n     แทน จาํนวนความถีทงัหมด หรือ จาํนวนประชากร 
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 .  ค่าคะแนนเฉลีย (Mean) ใชสู้ตรดงันี[25] 

  x  =   

  เมือ      x        แทน  ค่าคะแนนเฉลีย 

                แทน  ผลรวมของคะแนนทงัหมด 

                       n        แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

9.3 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชสู้ตรดงันี [25] 

  S.D. =  
 

                           เมือ       S.D.   แทน  ค่าเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง 

                   แทน  คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 

           x      แทน  ค่าคะแนนเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง 
         n     แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 9.4 วธีิการหาค่าสัมประสิทธิอลัฟาของครอนบาค [26] 

  สูตรนีใช้สา หรับหาสัมประสิทธิของความเทียงของแบบทดสอบทีมีระบบการให้
คะแนนแบบอืนทีไม่ใช่ 0 กบั 1 หรือ แบ บ 0 / 1 ก็ได ้ซึงเป็นการวดัทีให้ขอ้มูลในลกัษณะต่อเนือง 
ไดแ้ก่ แบบทดสอบอตันยั แบบเรียงความ (essay type tests) แบบวดัทศันคติ แบบประเมินผล
สมรรถภาพดา้นต่าง ๆ ทีตอ้งประเมินตามสเกล และแบบสอบถามชนิดประมาณค่า (rating scale) 

จึงใหชื้อวา่ ค่าสัมประสิทธิอลัฟ่า (Coefficient α) โดยมีสูตรการคาํนวณ ดงันี 

 

   
  โดย  

  α  คือ  ค่าความเชือมนั (ใช ้α เท่ากบั 95 %) 

  k   คือ  จาํนวนขอ้  

  Si
2  คือ  ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามแต่ละขอ้  

  St
2  คือ  ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทงัฉบบั  
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 9.5 การแปลผลค่าเฉลีย 

  การวเิคราะห์ขอ้มูลในครังนีเป็นการใชเ้ครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถามและนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี 

1. ขอ้มูลทวัไปของนกัท่องเทียว 

2. นาํคะแนนทีได้ไปคาํนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน T- test,    

F- test โดยมีเกณฑใ์นการแปรความหมายของค่าเฉลีย [25] ดงันี 

   การคาํนวณอนัตรภาคชนั =        Mix - Min 

                            จาํนวนอนัตรภาคชนั 

       =    5 -1 
                                  5  

       =   0.8 

 9.6 การแปลผลค่าเฉลียระดบัศกัยภาพและกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่องเทียว 
  ค่าเฉลีย ระดบัศกัยภาพ 

  1.00 – 1.80 มีศกัยภาพตาํมาก 
  1.81 – 2.60 มีศกัยภาพตาํ 
  2.61 – 3.40 มีศกัยภาพปานกลาง 
  3.41 – 4.20 มีศกัยภาพสูง 
  4.21 – 5.00 มีศกัยภาพสูงมาก 

9.7 การแปลผลคะแนนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยัภายนอก (IFAS 

และ EFAS) 
  การแปลผลคะแนนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (IFAS) มีการแปลผลดงันี 

  ระดบัคะแนน  ความหมาย 
         1   จุดอ่อน 
         2   จุดอ่อนรอง 
         3   จุดแขง็รอง 
         4   จุดแขง็หลกั 

  การแปลผลคะแนนการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (EFAS) มีการแปลผลดงันี 

  ระดบัคะแนน  ความหมาย 
         1   โอกาสนอ้ย 
         2   โอกาสเท่ากบัค่าเฉลีย 
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         3   โอกาสสูงกวา่ค่าเฉลีย 
         4   โอกาสดีมาก 

9.8 การแปลผลคะแนนการวิเคราะห์เมททริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน  – ภายนอก  
(IE Matrix) 
  การประเมินปัจจยัภายใน – ภายนอก  (IE Matrix) อยูบ่นพืนฐานของ 2 มิติ คือ IFE 

(แกน X) และ EFE (แกน Y) โดยแต่ละแกนมีการแปลผลดงันี 

  แกน X (IFE) ความหมาย  

  1.00 – 1.99 ตาํแหน่งภายในอ่อนแอ 
  2.00 – 2.99 อยูใ่นระดบัเฉลีย 
  3.00 – 4.00 ตาํแหน่งภายในเขม้แขง็ 

  แกน Y(EFE) ความหมาย  

  1.00 – 1.99 ปัจจยัภายนอกมีผลต่อองคก์ร (ระดบัตาํ) 
  2.00 – 2.99 ระดบัปานกลาง 
  3.00 – 4.00 ระดบัสูง 
  เมือนาํแกน X (IFE) และแกน Y (EFE) มาสร้างเป็นเมททริกซ์ สามารถแปลผลได้

ดงันี 
  ช่อง ความหมาย 

  I,IIและ IV ช่วงเติบโตและสร้าง 

  III,Vและ VII ช่วงดูแลและรักษา 
  VI,VIII และ IX ช่วงเก็บเกียวไม่ลงทุน 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํ
พญา จากเก็บข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญาตามภาคผนวก  ก โดยใช้การเก็บ
ขอ้มูล การ สัมภาษณ์และใชแ้บบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ผล ผูจ้ดัทาํได้
เสนอผลการวเิคราะห์และการตีความขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัเนือหาของการวจิยัดงันี 

1. ผลการศึกษาการจดัการห่วงโซ่อุปทานและรูปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่
อุปทาน 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว 

3. ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่า 
4. ผลการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT analysis) 

5. ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั (Five forces model) 

6. ผลการวเิคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยัภายนอก (IFAS,EFAS) 

7. ผลการวเิคราะห์แมททริกซ์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแขง็ (TOWS Matrix) 

8. ผลการวิเคราะห์เมททริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน - ภายนอก (Internal-External 

(IE) matrix) 

9. กาํหนดแนวทางเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาตลาดนาํจากการวิเคราะห์ตลาดนาํวดัลาํพญา 
10. ผลการปรับปรุงโดยสร้างแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุง 

  

. ผลการศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและรูปแบบอ้างอิงการดําเนินงานห่วงโซ่อุปทาน 

 ปัญหาสาํคญัทีพบในห่วงโซ่อุปทานของตลาดลาํพญาจากการสุ่มตวัอยา่งแสดงดงัภาพ 
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ร้านคา้ 
ร้านผกั 

ร้านผลไม ้

ร้านอาหารแห้ง 

ร้านขนม 

ร้ายขายนาํ 

        สถานทีท่องเทียง 

1. วดัลาํพญา 
2. วดับางพระ 

3. ตลาดนาํบางหลวง รศ.122 

4. ตลาดท่านา 
5. วดักลางคูเวียง 

นกัท่องเทียว 

1.ชาวไทย 

2.ชาวต่างชาติ 

 

Logistic  Activity 

 
 

 

 

 

P 

.พยากรณ์ความตอ้งการ ลูกคา้
เพือสงัสินคา้จากเกษตรกร 

.กาํหนดราคาขายสินคา้ 

.วางแผนการขายสินคา้ 

.วางแผนการจดัโปรโมชนั 

 

  

 

 

 

P 

 

.พยากรณ์ปริมาณนกัท่องเทียว 

.พยากรณ์ความตอ้งการของ 

นกัท่องเทียว 

.กาํหนดโปรโมชนั 

.วางแผนบริการนกัท่องเทียว 

.วางแผนกิจกรรมต่างๆ 

.วางแผนการดาํเนินการให้ยงัยนื 

  

 

 

 

P 

.หาทีพกั 

.หาสถานทีท่องเทียว 

.วางแผนการใชจ่้าย 

.เดินทางท่องเทียว 

.พยากรณ์วนัเทียว 

 

 

S 

 

.จดัหาสวนผกั / สวนผลไม ้

.จดัหาฟาร์มเลียงสตัว ์

  

S 

.จดัหาสวนผกั / สวนผลไม ้

.จดัหาฟาร์มเลียงสตัว ์

.จดัหาร้านคา้ 

  

S 

.หาสถานทีท่องเทียว 

.หาทีพกั 

 

 

 

M 

 

 

.รับสินคา้จากเกษตรกร 

.คดัแยกขนาด/ประเภทสินคา้ 

.บรรจุลงในบรรจุภณัฑ ์

.จดัวางในร้าน 

.ขายสินคา้ 

  

 

 

M 

.จดักิจกรรมต่างๆ 

.ในพืนทีตลาด/อาหาร 

.ให้บริการเสริม เช่น สปา /อบ / 
นวด / ขดัผิว ฯลฯ 

.จดัการท่องเทียว 

.บาํรุงรักษาสถานทีท่องเทียว 

  

 

 

M 

.เดินทางไปท่องเทียว 

.ทาํกิจกรรมต่างๆ 

.พกัผอ่น 

.เดินทางกลบั 

 

D 

.จดัส่งให้กบัสถานทีท่องเทียว 

 

 

  

D 

.จดัส่งให้กบันกัท่องเทียว 

.จดัส่งของฝาก 

 

 

 

R 

 

.สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ / เสีย / 

.ขนาดไม่ตรงตามทีสงั 

.ปริมาณไม่ตรงตามทีสงั 

 

  

 

R 

.สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ / เสีย / 

.ขนาดไม่ตรงตามทีสงั 

.ปริมาณไม่ตรงตามทีสงั 

 

ภาพที .  แสดงปัญหาสาํคญัทีพบในห่วงโซ่อุปทานของตลาดลาํพญาจากการสุ่มตวัอยา่งจาํนวน 250 

ร้านคา้ 
 



58 
 

 .  การสัมภาษณ์บุคคลในโซ่อุปทานตลาดนําวดัลาํพญา 
  จากการสัมภาษณ์ ดงักล่าวทาํให้ทราบถึงปัญหาของโซ่อุปทานทีส่งผลกระทบต่อ
ตลาดนาํวดัลาํพญาและนกัท่องเทียวคือ ปัญหาของร้านคา้ซึงปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาทีเกียวขอ้งกบั  
ราคา ตน้ทุนการผลิต สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 เรืองหลกั คือ 1. กาํไรทีร้านคา้ไดรั้บนอ้ยลงจากเดิม
ตลาด  2.ตน้ทุนการผลิตไม่คงที 3.ลูกคา้ซือสินคา้นอ้ยลง4.ราคาวสัดุอุปกรณ์ทีใชใ้นการแบ่งบรรจุ
สินคา้และการขายสูงขึน ดงักราฟทีแสดง 4.3 

 

 
 

ภาพที 4.2 กราฟแสดงปัญหาของร้านคา้ในตลาดนาํวดัลาํพญาจาํนวน 250 ร้านคา้ 
 

  จากภาพที 4.2 จะเห็นไดว้า่ร้านคา้ในตลาดนาํวดัลาํพญามีปัญหาเรือง ลูกคา้ซือสินคา้ 
น้อยลงคิดเป็น 53% รองลงมาคือ กาํไรทีไดรั้บน้อยลงจากเดิมคิดเป็น 30% ซึงปัญหาดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน ในส่วนของการทาํ (Make)  ดงัภาพ
แสดงที 4.1 

  จากการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในรูปแบบจาํลองอ้างอิงการดาํเนินงาน (SCOR 

Model) ทาํใหไ้ดว้า่ในตลาดนาํวดัลาํพญาประกอบดว้ยกิจกรรมดงันี 
 .  ร้านค้าและสถานทท่ีองเทียวประกอบด้วย 

1.2.1 การวางแผน (Plan) พยากรณ์ความตอ้งการของนกัท่องเทียวเพือสังสินคา้จาก
เกษตรกรและร้านคา้ พยากรณ์ปริมาณนกัท่องเทียว กาํหนดราคาขายสินคา้และบริการ วางแผนการ
ขายสินคา้และบริการ จดัโปรโมชนัและวางแผนการบาํรุงรักษา 
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1.2.2 การจดัหา (Source) จดัหาสวนผกั สวนผลไมแ้ละจดัหาฟาร์มเลียงสัตว ์

1.2.3 การทาํ (Make) รับสินคา้จากเกษตรกรคดัแยกขนาด ประเภทของสินคา้บรรจุ
ลงในบรรจุภณัฑ์จดัวางในร้านขายสินคา้และบริการจดักิจกรรมต่าง ๆ ในสถานทีท่องเทียว
ใหบ้ริการทีพกั อาหารใหบ้ริการเสริม เช่น สปา อบตวัสมุนไพรนวดแผนไทยขดัผิว ฯลฯจดัรูปแบบ
การท่องเทียวและบาํรุงรักษาสถานทีท่องเทียว 

1.2.4 การจดัส่ง (Deliver) จดัส่งให้กบันกัท่องเทียวจดัส่งให้กบัทีพกัและสถานที
ท่องเทียว 

1.2.5 การส่งคืน (Return) สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ สินคา้เสีย ขนาดสินคา้ไม่ตรงตามที
สัง และปริมาณสินคา้ไม่ตรงตามทีสัง 

 .  นักท่องเทียว ประกอบดว้ย 

1.3.1 การวางแผน (Plan) วางแผนการเดินทางท่องเทียวพยากรณ์วนัเทียววางแผน 
การใชจ่้ายวางแผนหาทีพกัและวางแผนหาสถานทีท่องเทียว 

1.3.2 การจดัหา (Source) จดัหาสถานทีท่องเทียวจดัหาทีพกัจดัหาอาหาและจดัหา
ของฝาก 

1.3.3 การทาํ (Make) เดินทางไปท่องเทียวทาํกิจกรรมต่างๆพกัผอ่นและเดินทางกลบั 

1.3.4 การจดัส่ง (Deliver) จดัส่งของฝาก 
1.3.5 การส่งคืน (Return) สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ สินคา้เสีย ขนาดสินคา้ไม่ตรงตามที

สัง และปริมาณสินคา้ไม่ตรงตามทีสัง 

 1.4 ผลการวเิคราะห์โซ่อุปทานและรูปแบบอ้างองิการดําเนินงานโซ่อุปทาน 

  จากการวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทานแลว้พบว่า ที
เกิดขึนในรูปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน คือ การทาํ (Make) ซึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

1.4.1 การรับสินคา้จากเกษตรกร 

1.4.2 การคดัแยกขนาด/ประเภทของสินคา้ 
1.4.3 บรรจุลงในบรรจุภณัฑ ์

1.4.4 จดัวางสินคา้ในร้านคา้ 
1.4.5 ขายสินคา้ 
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  จากรายละเอียดข้างต้น เห็นได้ว่าแต่ละร้านค้าส่วนใหญ่ ใช้แรงงานคนในการ
ประกอบทังสินทาํให้ร้านแต่ละร้านตอ้งมีค่าใช้จ่ายเป็นจาํนวนมาก เนืองจากวิธีทาํงานผูว้ิจยัจึง
เล็งเห็นถึงปัญหาในส่วนนีจึงดาํเนินการศึกษาและเสนอแนวทางแกไ้ขให้แก่ร้านคา้ต่างๆ ผูว้ิจยั
เครืองมือ คือ แผนภาพกระแสคุณค่ามาสร้างกระบวนการต่างๆก่อนปรับปรุงและเสนอแนวทางการ
แกปั้ญหาทีเกิดขึนหลงัปรับปรุง 

 

. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียว 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียวทีมา
เทียวยงัตลาดนาํวดัลาํพญาจาํนวน 400 ชุด แบ่งออกไดด้งันี 

 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้นของนักท่องเทียวโดยใช้ข้อมูลเบืองต้นของกลุ่ม
ตวัอยา่ง(n = 400) 

  ส่วนท ี1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบืองต้นของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางที .1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเบืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ตลาดนาํวดัลาํพญา 
n ร้อยละ 

1.เพศ 

ชาย 163 40.75 

หญิง 237 59.25 

   

2. อาย ุ

นอ้ยกวา่ 16 ปี 18 4.50 

16-25 ปี 143 35.75 

26-35 ปี 101 25.25 

36-45 ปี 85 21.25 

46-55 ปี 38 9.50 

56-65 ปี 13 3.25 

มากกวา่ 65 ปี 2 0.50 
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ตารางที .1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเบืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง(ต่อ) 
   

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ตลาดนาํวดัลาํพญา 
n ร้อยละ 

3. ระดบัการศึกษา 
ประถมศึกษา 10 2.50 

มธัยมศึกษา 73 18.25 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ/ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 
ชนัสูง/อนุปริญญา 

 

60 15.00 

ปริญญาตรี 218 54.50 

ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 39 9.75 

4. อาชีพ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 135 33.75 

แม่บา้น/พอ่บา้น 15 3.75 

ขา้ราชการ 65 16.25 

พนกังานรัฐ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 35 8.75 

พนกังานบริษทัเอกชน 66 16.50 

คา้ขาย 23 5.75 

ประกอบธุรกิจส่วนตวั 44 11.00 

เกษตรกร 7 1.75 

อืนๆ 10 2.50 

5. สัญชาติ 

ไทย 400 100.0 

จีน 0 0.0 

องักฤษ 0 0.0 

อเมริกนั 0 0.0 
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ตารางที .1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเบืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง(ต่อ) 
   

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ตลาดนาํวดัลาํพญา 
n ร้อยละ 

6. ศาสนา 
พุทธ 390 97.50 

คริสต ์ 5 1.25 

อิสลาม 5 1.25 

อืนๆ 0 0.00 

7. รายไดต่้อเดือน 

ไม่เกิน 8,000 บาท 116 29.00 

8,001 – 10,000 บาท 69 17.25 

10,001 – 20,000 บาท 82 20.50 

20,001 – 30,000 บาท 59 14.75 

30,001 – 40,000 บาท 36 9.00 

40,001 บาท ขึนไป 38 9.50 

 

  ตารางที .1 แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามของตลาดนาํ 
วดัลาํพญา โดสามารถนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบกนัและสรุปเป็นกราฟไดด้งันี 

 

 
 

ภาพที 4.3 แสดงเพศของนกัท่องเทียว 
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  จากภาพที 4.3 แสดงให้เห็นว่าตลาดนาํวดัลาํพญา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น  
เพศหญิงจาํนวน 237 คนคิดเป็นร้อยละ 59.25 และเป็นเพศชายจาํนวน 163คน คิดเป็นร้อยละ 40.75 

 

 
 

ภาพที 4.4 แสดงอาย ุ(ปี) ของนกัท่องเทียว 

 
  จากภาพที 4.4 แสดงให้เห็นว่าตลาดนาํวดัลาํพญา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู ่
ระหวา่ง 16-25 ปีจาํนวน143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมา มีอายุอยูร่ะหวา่ง 26-35 ปี จาํนวน 
101คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 และกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยทีสุด มีอายุมากกวา่65ปี จาํนวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 
0.50 

 

 
 

ภาพที 4.5 แสดงระดบัการศึกษาของนกัท่องเทียว 
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  จากภาพที 4.5 แสดงให้เห็นว่าตลาดนาํวดัลาํพญา กลุ่มตวัอย่างมีการศึกษาอยู่ใน 
ระดบัปริญญาตรีจาํนวน 218คน คิดเป็นร้อยละ 54.5รองลงมา การศึกษาอยู่ในระดบัมธัยม จาํนวน
73คน คิดเป็นร้อยละ 18.25และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือประถมศึกษา จาํนวน 10 คนร้อยละ 2.5 

 

 
 

ภาพที 4.6 แสดงอาชีพของนกัท่องเทียว 
 

  จากภาพที 4.6 แสดงให้เห็นวา่ตลาดนาํวดัลาํพญา กลุ่มตวัอยา่งอาชีพส่วนใหญ่เป็น 
นกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 135คน คิดเป็นร้อยละ 33.75รองลงมาเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 
66คน คิดเป็นร้อยละ 16.5และกลุ่มตวัอย่างทีน้อยทีสุดคือ เกษตรกร จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.5 
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ภาพที 4.7 แสดงสัญชาติของนกัท่องเทียว 

 

  จากภาพที 4.7 แสดงใหเ้ห็นวา่ตลาดนาํวดัลาํพญา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย 
จาํนวน 400คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 
 

ภาพที 4.8 แสดงศาสนาของนกัท่องเทียว 
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  จากภาพที 4.8 แสดงให้เห็นว่าทงัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย กลุ่ม 
ตวัอย่างส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธจาํนวน 390คน คิดเป็นร้อยละ 97.50รองลงมา นบัถือศาสนา
คริสต ์จาํนวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 และ ศาสนาอิสลาม จาํนวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 

 

 
 

ภาพที 4.9 แสดงรายไดต่้อเดือน (บาท) ของนกัท่องเทียว 

 

  จากภาพที 4.9 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของตลาดนําวดัลาํพญา มี 
รายไดไ้ม่เกิน 8,000 บาท จาํนวน 116คน คิดเป็นร้อยละ 29.0ส่วนกลุ่มตวัอยา่งน้อยทีสุด มีรายได ้
ในช่วง 30,001 – 40,000 บาท 
  ส่วนท ี2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเทยีว 
 
ตารางที  4.2  ตารางแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเดินทาง

ท่องเทียว 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ตลาดนาํวดัลาํพญา 
n ร้อยละ 

1. ปกติคุณใชร้ะยะเวลาในการท่องเทียว 

    1 วนั/เดือน 93 23.25 

    2 วนั/เดือน 104 26.00 

    3 วนั/เดือน 53 13.25 
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ตารางที  4.2  ตารางแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเทียว(ต่อ) 

 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ตลาดนาํวดัลาํพญา 
n ร้อยละ 

    4 วนั/เดือน 115 28.75 

อืนๆ 35 8.75 

2. พาหนะทีใชใ้นการเดินทาง 

    รถโดยสารประจาํทาง 43 10.75 

    รถส่วนตวั 326 81.50 

    รถเช่า/รถรับจา้ง 9 2.25 

    รถบสั/รถตูข้องบริษทัทวัร์ 16 4.75 

    เรือ 1 0.25 

    อืนๆ 2 0.50 

3. ค่าใชจ่้ายในการท่องเทียว 

    ไม่เกิน 500 บาท 63 15.75 

501 – 1,000 บาท 114 28.50 

1,001 – 1,500 บาท 74 18.50 

1,501 – 2,000 บาท 54 13.50 

2,000 บาท ขึนไป 95 23.75 

4. ลกัษณะการเดินทางของท่านในครังนี 

มากบัครอบครัว 238 59.50 

    มากบัเพือน 142 35.50 

    มากบัหน่วยงาน/บริษทั 8 2.00 

    มาคนเดียว 9 2.25 

    อืนๆ 3 0.75 

5. วตัถุประสงค ์ 
เพือประกอบธุรกิจ 19 4.75 

    เพือพกัผอ่น 294 73.50 

    เพือสัมผสัธรรมชาติ 41 10.25 
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ตารางที  4.2  ตารางแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเทียว(ต่อ) 

 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ตลาดนาํวดัลาํพญา 
n ร้อยละ 

    เพือศึกษาประวติัศาสตร์ 5 1.25 

    บงัเอิญผา่นมาจึงแวะเทียว 27 6.75 

    อืนๆ 14 3.50 

6. จาํนวนผูร่้วมเดินทางมากบัท่านในครังนี 

1 – 3 คน 164 41.00 

4 – 6 คน 168 42.00 

7 –9 คน 33 8.25 

10 คนขึนไป 35 8.75 

7. การเดินทางมาท่องเทียวยงัตลาดนาํ 
    มาเป็นครังแรก 130 32.50 

    มาเป็นครังที 2 60 15.00 

    มาเป็นครังที 3 33 8.25 

    มาเป็นครังที 4 ขึนไป 177 44.25 

   

 

  จากตารางที .2 แสดงให้เห็นถึงขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามของ
ตลาดนาํวดัลาํพญา โดสามารถนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบกนัและสรุปเป็นกราฟไดด้งันี 
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ภาพที 4.10 แสดงระยะเวลา (วนั/เดือน) ในการท่องเทียว 

 

  จากภาพที 4.10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของตลาดนาํวดัลาํพญาใช ้
ระยะเวลาในการท่องเทียว 4วนั/เดือน จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75รองลงมาใช้ระยะเวลา
ในการท่องเทียว 2 วนั/เดือน จาํนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 

 

 
 

ภาพที 4.11แสดงพาหนะทีใชใ้นการเดินทาง 

 

  จากภาพที 4.11 แสดงให้เห็นว่าทงัตลาดนําวดัลาํพญา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี 
พาหนะทีใช้เดินทางเป็นรถส่วนตวัจาํนวน 326คน คิดเป็นร้อยละ 81.50รองลงมา เป็นรถโดยสาร
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ประจาํทาง จาํนวน 43คน คิดเป็นร้อยละ 10.75และกลุ่มตวัอย่างทีน้อยทีสุด คือ เรือ จาํนวน 1คน      
คิดเป็นร้อยละ 0.25  

 

 
 

ภาพที 4.12 แสดงค่าใชจ่้าย (บาท) ในการท่องเทียว 

 

  จากภาพที 4.12  แสดงใหเ้ห็นวา่ตลาดนาํวดัลาํพญา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้าย 
ทีใชใ้นการท่องเทียว501-1,000 บาทจาํนวน114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 

 

 
 

ภาพที 4.13 แสดงลกัษณะการเดินทาง 
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  จากภาพที 4.13 แสดงใหเ้ห็นวา่ตลาดนาํวดัลาํพญา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลกัษณะ 
การเดินทางมากบัครอบครัว จาํนวน 238คน คิดเป็นร้อยละ 59.50รองลงมาคือ มากบัเพือน จาํนวน 
142คน คิดเป็นร้อยละ 35.50และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือ อืนๆ จาํนวน 3คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 

 

 
 

ภาพที 4.   แสดงวตัถุประสงคใ์นการท่องเทียวครังนี 

 

  จากภาพที 4.   แสดงใหเ้ห็นวา่ตลาดนาํวดัลาํพญา กลุ่มตวัอยา่งมีวตัถุประสงคที์มา 
เทียวครังนีส่วนใหญ่มาเพือพกัผ่อนจาํนวน 294คน คิดเป็นร้อยละ 73.50รองลงมาคือ เพือสัมผสั
ธรรมชาติ จาํนวน 41คนคิดเป็นร้อยละ 10.25และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือ เพือศึกษาประวติัศาสตร์ 
จาํนวน 5คน คิดเป็นร้อยละ1.25 
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ภาพที 4.15  แสดงจาํนวนผูร่้วมเดินทาง(คน) 

 

  จากภาพที 4.15 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของตลาดนาํวดัลาํพญา มี 
จาํนวนผูร่้วมเดินทางมาด้วย  4-6 คน จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00ตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุด
คือ 7-9 คน จาํนวน 33คน คิดเป็นร้อยละ 8.25  

 

 
 

ภาพที 4.16 แสดงจาํนวนการเดินทาง (ครัง) มายงัตลาดนาํ 



73 
 

    จากภาพที 4.1  แสดงใหเ้ห็นวา่ตลาดนาํวดัลาํพญามีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เดินทาง 
มาเป็นครังที 4จาํนวน 177คน คิดเป็นร้อยละ 44.25กลุ่มตวัอย่างทีน้อยทีสุดคือ มาเป็นครังที 3 

จาํนวน 33คน คิดเป็นร้อยละ 8.25 

  ส่วนท ี3 : ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 

 
ตารางที .3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเดินทาง

ท่องเทียว 

 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ตลาดนาํวดัลาํพญา 
n ร้อยละ 

1. คุณเคยไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวของตลาดนาํหรือไม่    
(ในกรณีไม่เคยขา้มไปทาํส่วนที 4 

เคย    276 69.00 

     ไม่เคย 124 31.00 

2. ในกรณีทีเคยไดรั้บทราบข่าวสาร คุณไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาจากแหล่งใดบา้ง 

เพือน/ญาติ  172 43.00 

โทรทศัน์ 52 13.00 

วทิย ุ    7 1.75 

หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 10 2.50 

อินเทอร์เน็ต   35 8.75 

อืน ๆ  0 0.0 

ไม่เคย 124 31.00 

3. คุณไดรั้บข่าวสารเกียวกบัตลาดนาํบ่อยเพียงใด 

ทุกวนั    25 6.25 

เกือบทุกวนั 26 6.50 

นาน ๆ ครัง 225 56.25 

ไม่เคย 124 31.0 
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  จากตารางที .3 แสดงให้เห็นถึงขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามของ
ตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย โดยสามารถนาํขอ้มูลมาเปรียบเทียบกนัและสรุปเป็น
กราฟไดด้งันี 

 
 

ภาพที 4.17 แสดงการไดรั้บข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวของตลาดนาํ 
 
  จากภาพที 4.17 แสดงให้เห็นว่าตลาดนาํวดัลาํพญา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ต่างเคย 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวของตลาดนาํ เป็นจาํนวน 276คน คิดเป็นร้อยละ 69.00

ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร จาํนวน 124คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 

 

 
 

ภาพที 4.18 แสดงแหล่งการรับรู้ข่าวสาร 
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  จากภาพที 4-18 แสดงให้เห็นว่าตลาดนาํวดัลาํพญา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ได้รับ 
ข่าวสารเกียวกบัตลาดนาํ โดยแหล่งขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่ไดรั้บรู้จากเพือน/ญาติจาํนวน 172คน
คิดเป็นร้อยละ 43.00 รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ตจาํนวน 35คน คิดเป็นร้อยละ 8.75และกลุ่มตวัอยา่งที
นอ้ยทีสุดคือ วทิยุ คิดเป็นจาํนวน 7คนคิดเป็นร้อยละ 1.75 

 

 
 

ภาพที 4.19 แสดงความถีของการรับรู้ข่าวสาร 

 

  จากภาพที 4.19 แสดงใหเ้ห็นวา่ตลาดนาํวดัลาํพญา กลุ่มตวัอยา่งความถีของการรับรู้ 
ข่าวสารส่วนใหญ่จะได้รับนานๆครัง จาํนวน 225คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาคือ ได้รับ 
เกือบทุกวนัจาํนวน 26คน คิดเป็นร้อยละ 6.50และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือทุกวนั จาํนวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.25 

  ส่วนท ี4 ข้อมูลด้านความต้องการของกลุ่มตัวอย่างทีมีต่อการพัฒนาตลาดนําโดยใช้ 
หลกั 4P 
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ตารางที 4.4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งค่าเฉลีย และศกัยภาพ ดา้นความตอ้งการของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีมีต่อการพฒันาตลาดนาํ  

 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ ตลาดนาํวดัลาํพญา 
ปัจจยัส่วนผสมการตลาด  X ศกัยภาพ 

ด้านผลติภัณฑ์และบริการ (Product) 

1. ตลาดนาํมีความสะอาด 3.57 สูง 

2. การเดินทางมาตลาดนาํสะดวกสบาย 3.56 สูง 

. ทีพกัในตลาดนาํมีใหเ้ลือกมากมาย 3.35 ปานกลาง 

4. ทีพกัในตลาดนาํมีความสะดวกสบาย 3.38 ปานกลาง 

5. ธุรกิจนาํเทียวในตลาดนาํใหบ้ริการทีดี 3.60 สูง 

6. การตอ้นรับของคนทวัไปมีความเป็นกนัเอง 3.77 สูง 

7. อาหารและขนมมีใหเ้ลือกหลากหลายและมีรสชาติ
อร่อยถูกปาก 

3.91 สูง 

8. ความเหมาะสมของสิงอาํนวยความสะดวก 3.56 สูง 

9. ปริมาณห้องนาํ-หอ้งสุขา 3.34 ปานกลาง 

10. ปริมาณร้านคา้/ร้านอาหาร ภายในตลาดนาํ 3.80 สูง 

ด้านราคา (Price) 

. ค่าใชจ่้ายในการท่องเทียวตลาดนาํมีความเหมาะสม 3.76 สูง 

. ราคาทีพกัตลาดนาํมีความเหมาะสม 3.45 สูง 

3. ราคาอาหาร/ขนม ในตลาดนาํมีความเหมาะสม 3.72 สูง 

4. ค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรมตลาดนาํมีความ
เหมาะสม 

3.65 สูง 

5. คุณภาพของสินคา้และบริการเหมาะสมกบัราคา 3.76 สูง 

6. ความเหมาะสมของอตัราการบริการ 3.69 สูง 

7. ราคามีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้และบริการ 3.77 สูง 

8.ราคากิจกรรมในตลาดนาํมีความเหมาะสม 3.61 สูง 

9.การกาํหนดราคาสินคา้มาตรฐานในแต่ละร้าน 3.66 สูง 

10.ราคาโปรแกรมการท่องเทียวมีความเหมาะสม 3.61 สูง 
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ตารางที 4.4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งค่าเฉลีย และศกัยภาพ ดา้นความตอ้งการของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีมีต่อการพฒันาตลาดนาํ (ต่อ) 

 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ ตลาดนาํวดัลาํพญา 
ปัจจยัส่วนผสมการตลาด    X  ศกัยภาพ 

ด้านการจัดจําหน่าย (Place) 

. การใหข้อ้มูลของคนในทอ้งถิน 3.53 สูง 

. การใหข้อ้มูลของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ 3.54 สูง 

. คุณไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัตลาดนาํโดยละเอียด 3.28 ปานกลาง 

. กิจกรรมท่องเทียวของตลาด และสภาพแพที
ใหบ้ริการมีความปลอดภยั 

3.53 สูง 

5. คุณศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนการวางแผนท่องเทียว 3.51 สูง 

6. การแยกประเภทร้านคา้ในการจดัจาํหน่ายสินคา้ 3.53 สูง 

7. ความเพียงพอในการจดัสรรพืนทีจาํหน่ายสินคา้ของ
ร้านคา้ 

3.50 สูง 

8. การจดัวางสินคา้มีความสะดวกต่อการเลือกซือ 3.65 สูง 

9. มีการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ และการบริการที
ชดัเจน 

3.55 สูง 

10. ความสะอาดของทางเดินภายในตลาดนาํ 3.60 สูง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด( Promotion ) 
1.คุณไดรั้บการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เกียวกบัการ
ท่องเทียวของตลาดนาํ 

3.28 ปานกลาง 

2. สือการโฆษณา และการะประชาสัมพนัธ์ในการขาย 
มีผลต่อการซือสินคา้ 

3.43 สูง 

3. คุณไดรั้บการแนะนาํเกียวกบัสถานทีท่องเทียวทีอยู่
ในบริเวณตลาดนาํ 

3.29 ปานกลาง 

.  คุณไดรั้บโปรโมชนัในการขายสินคา้ทีเหมาะสม 3.19 ปานกลาง 

. คุณไดรั้บการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัแบรนดสิ์นคา้
ในในตลาดนาํ 

3.21 ปานกลาง 
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ตารางที 4.4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งค่าเฉลีย และศกัยภาพ ดา้นความตอ้งการของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีมีต่อการพฒันาตลาดนาํ (ต่อ) 

 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ ตลาดนาํวดัลาํพญา 
ปัจจยัส่วนผสมการตลาด     X   ศกัยภาพ 

6. คุณไดรั้บส่วนลดจากการซือสินคา้ และบริการที
เหมาะสม 

3.18 ปานกลาง 

7. คุณไดรั้บการแจกหรือแถมสินคา้ และบริการที
เหมาะสม 

3.03 ปานกลาง 

8. คุณไดรั้บข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวตลาดนาํที
สะดวก และรวดเร็ว 

3.28 ปานกลาง 

9. มีโปรแกรมการท่องเทียวใหเ้ลือกหลากหลาย 3.24 ปานกลาง 

10. มีการจดัโปรแกรมการท่องเทียวราคาพิเศษ 3.23 ปานกลาง 

 

  หมายเหตุ : ระดบั 1.00 – 1.80  คือ มีศกัยภาพตาํมาก 

  ระดบั 1.81 – 2.60  คือ มีศกัยภาพตาํ 

  ระดบั 2.61 – 3.40  คือ มีศกัยภาพปานกลาง 

  ระดบั 3.41 – 4.20  คือ มีศกัยภาพสูง 

  ระดบั 4.21 – 5.00  คือ มีศกัยภาพสูงมาก 

  จากตารางที 4.4 พบวา่ ความพึงพอใจของนักท่องเทียวทีมาเทียวยงัตลาดนาํวดั      
ลาํพญาแสดงดงัภาพพบวา่นกัท่องเทียวมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูง 
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ภาพที 4.20 แสดงความพึงพอใจของนกัท่องเทียวตามส่วนผสมการตลาดทงั  ดา้น 

 

  จากสาํรวจความพึงพอใจของนกัท่องเทียวตามส่วนผสมการตลาดทงั  ดา้น ดงัภาพ
ที 4.20 จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนผสมการตลาด ตลาดนาํวดัลาํพญาทีควรไดรั้บการปรับปรุงที 
เหมือนกนัมีอยู ่2 ดา้น คือ 

  1.ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product) 

   1.1 ทีพกัในตลาด 

   1.2 ปริมาณห้องนาํ-หอ้งสุขา 
                2. ดา้นการส่งเสริมการตลาด( Promotion ) 
   2.1 การแนะนาํเกียวกบัสถานทีท่องเทียวทีอยูใ่นบริเวณตลาดนาํ 
   2.2 การโปรโมชนัในการขายสินคา้ทีเหมาะสม 
   2.3 การประชาสัมพนัธ์เกียวกบัแบรนดสิ์นคา้ในในตลาดนาํ 
      2.4 การไดรั้บส่วนลดจากการซือสินคา้ และบริการทีเหมาะสม  

   2.5 การแจกหรือแถมสินคา้ และบริการทีเหมาะสม 

   2.6 ข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวตลาดนาํทีสะดวก และรวดเร็ว 

   2.7 โปรแกรมการท่องเทียวใหเ้ลือกหลากหลาย 

   2.8 การจดัโปรแกรมการท่องเทียวราคาพิเศษ 

  จากปัจจยัขา้งตน้ทีควรไดรั้บการปรับปรุงจะเห็นไดว้า่มีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบ
การดาํเนินงานโซ่อุปทาน(SCOR Model) ดงัภาพแสดงที 4.1  
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3. ผลสํารวจรายได้ของตลาดนําวดัลาํพญาลาํพญา 

  จากการสาํรวจรายไดต้ลาดนาํวดัลาํพญามีเงินหมุนภายในตลาด  โดยคิดรายได้
วนัเสาร์-วนัอาทิทยห์ยดุนกัขตัฤกษด์งัตารางที 4.5 พบวา่ 
 
ตารางที 4.5  แสดงรายไดข้องตลาดนาํวดัลาํพญาลาํพญา 
 

วนัทาํการ 
ตลาดนําวดัลาํพญาลาํพญา 

(บาท/สัปดาห์) 

วนัเสาร์   ประมาณ    400,000  -   624,000 

วนัอาทติย์   ประมาณ 1,041,000 -  1,260,000 

วนัหยุดนักขัตฤกษ์   ประมาณ   720,500  -   942,000 

 

. ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่า 
 จากศึกษาขอ้มูลของร้านคา้ตลาดนาํวดัลาํพญาซึงแยกประเภทได ้ 7 ประเภท ดงัต่อไปนี  

1. ร้านผกั 

2. ร้านผลไม ้

3. ร้านอาหารแหง้ 

4. ร้านขนมทาํเอง 

5. ร้านขนมซือ 

6. ร้านเครืองดืมสุขภาพ 

7. ร้านเครืองดืมนาํอดัลม 

 จากการศึกษาร้านคา้แต่ละร้านพบวา่จะมีโครงสร้างตน้ทุนประกอบดว้ย 

1. ตน้ทุนคงที (Fixed Cost) = ค่าเช่าแผง + ค่าเครืองมือและอุปกรณ์สาํหรับเครืองจกัร  
การผลิต+ ค่าเครืองจกัร 

2. ตน้ทุนแปรผนั (Variable Cost)= ค่าแรงทางตรง+ค่าวสัดุทางตรง+ค่าโสหุย้ 
 จากโครงสร้างตน้ทุนของร้านคา้ส่วนใหญ่พบว่า ตน้ทุนทีสูงคือ ตน้ทุนผนัแปร ในส่วน
ของ ค่าแรงงานของคนงาน มีส่วนทาํให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึน ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการปรับปรุง
ร้านคา้ โดยเขียนแผนภาพกระแสคุณค่าแสดงกระบวนการต่าง ๆ หลงัจากนนัจึงทาํการปรับปรุง
แผนภาพกระแสคุณค่าโดยใช้หลกัการปรับปรุงงาน (Improvement)  ทฤษฎี ECRS โดยมี
รายละเอียดดงัภาคผนวก ค 
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 4.1 ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่าช่วงเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

 
 

ภาพที 4.21 รอบเวลาการผลิตเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง(นาที) 

 

  จากภาพที 4.21 แสดงให้เห็นรอบเวลาการผลิตเฉลียทีร้านค้าต่างๆใช้วนัเสาร์-

อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงันี  
1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 154.00นาที หลงัการ

ปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 110.64 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 43.36 นาที 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 126.25นาที หลงัการ
ปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 84.58 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 41.67 นาที 

3. ร้านขายอาหารแหง้ก่อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 141.00นาที หลงั
การปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 101.42 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 39.58นาที 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 160.30นาที 
หลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 90.60นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 69.70นาที 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 123.33นาที 
หลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 89.17 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 34.17 นาที 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 137.50 นาที 
หลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 95.83 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 54.17 นาที 

7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 56.25นาที 
หลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 48.51 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 31.25 นาที 
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ภาพที 4.22 จาํนวนคนงานเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง(คน) 

  

  จากภาพที 4.22 แสดงใหเ้ห็นจาํนวนคนงานเฉลียที ร้านค้าต่างๆใช้ในวนัเสาร์-

อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์โดยมีรายละเอียดดงันี  
1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงใช้จาํนวนคนงานเฉลีย 4คนหลงัการปรับปรุงใช้

จาํนวนคนงานเฉลีย 3คนจาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1คน 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการปรับปรุง
ใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1คน 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงใช้จาํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการ
ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1คน 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงใช้จาํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการ
ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1คน 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงใช้จาํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงั
การปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2คน 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการ
ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2 คน 

7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงใช้จาํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงั
การปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1 คน 
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ภาพที 4.23 ค่าใชจ่้ายเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง(บาท) 

 

  จากภาพที 4.23 แสดงให้เห็นค่าใช้จ่ายเฉลียทีร้านคา้ต่างๆใช้วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละ
วนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงันี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200บาทหลังการปรับปรุงมี
ค่าใชจ่้ายเฉลีย 900บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300บาท 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200บาทหลงัการปรับปรุงใชมี้
ค่าใชจ่้ายเฉลีย 900บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300บาท 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200บาทหลังการ
ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300บาท 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200บาทหลงัการ
ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300บาท 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200บาทหลงัการ
ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300บาท 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200บาท หลงัการ
ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 600บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 600บาท 



84 
 

7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200บาท หลงัการ
ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300บาท 

 
 

ภาพที 4.24 ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตของร้านคา้ก่อนและหลงัปรับปรุง(%) 

 

  จากภาพที 4.24 แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียที
ร้านคา้ต่างๆใชว้นัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงันี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิต
เฉลีย 73.65%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 82.23%

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 8.58 % 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิต
เฉลีย 65.87%หลงัการปรับปรุงใช้มีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 98.54%

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน32.67 % 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 60.43%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
82.01%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน21.58 % 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 39.92%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
64.99%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน25.07 % 
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5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 68.52%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
81.06%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน12.54 % 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 66.53%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
88.46%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน21.93 % 

7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 86.54%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
90%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน3.46 % 

 

5. วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ของตลาดนําวดัลาํพญา 

 .  จุดแข็ง (Strength) ของตลาดนําวดัลาํพญา  มีดงันี 

5.1.1 ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีราคาถูก 

5.1.2 ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีใหห้ลากหลาย 

5.1.3 สภาพแวดลอ้มและธรรมชาติเอืออาํนวยต่อการเป็นสถานทีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

5.1.4 การจดัแสดงพิพิธภณัฑพ์ืนบา้น 

5.1.5 การตอ้นรับของคนทวัไปในชุมชนตลาดนาํวดัลาํพญามีความเป็นกนัเอง 

5.1.6 การเดินทางสะดวกไป-มา และระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนกั 

5.1.7 ทีจอดรถเพียงพอต่อความตอ้งการของท่องเทียว 
 .  จุดอ่อน(Weaknesses) ของตลาดนําวดัลาํพญา  มีดงันี 

5.2.1 ขาดการจดัระบบบริหารในการดูแลรักษา ความสะอาดและการจดัการขยะ  
5.2.2  ร้านคา้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

5.2.3 ผูค้า้ในตลาดนาํบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือในการบริหารจดัการ 

5.2.4 การจดัแสดงพิพิธภณัฑพ์ืนบา้น 

5.2.5 จุดนงัพกัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ 

5.2.6 ขาดการประชาสัมพนัธ์ สินคา้และบริการทีเป็นจุดเด่น 

 .  โอกาส (Opportunities) ของตลาดนําวดัลาํพญา  มีดงันี 

5.3.1 นกัท่องเทียวทีเดินทางมายงัตลาดวดัลาํพญาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัศึกษาและ
กลุ่มคนทาํงาน 
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5.3.2 สภาพแวดลอ้ม และ บรรยากาศเอืออาํนวยแก่การท่องเทียว เชิงอนุรักษ์และ
วฒันธรรม 

5.3.3 มีแหล่งท่องเทียวบริเวณใกล้เคียงทีหลากหลายเช่น วดับางพระตลาดนาํ
วดั บางพระ ตลาดนาํวดักลางคูเวยีง สวนกลว้ยไม ้

5.3.4 การบริการของรถขนส่งมวลชนไวใ้หบ้ริการ 

5.3.5 เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียง ของจงัหวดันครปฐม 

 .  อุปสรรค(Threats)  ของตลาดนําวดัลาํพญา  มีดงันี 

5.4.1 เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก เนืองจาก ผิวถนนทางไปตลาดนาํวดัลาํพญา 
มีความชาํรุด ทรุดโทรม 

5.4.2 ปัญหาอุทกภยับริเวณลุ่มแม่นาํท่าจีน 

5.4.3 ภาวะเศรษฐกิจตกตาํทาํใหค้นนกัท่องเทียวมีกาํลงัซือลดลง 

5.4.4 การคู่แข่งขนัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

5.4.5  ขาดการสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวจากภาครัฐ และเอกชน 

5.4.6 ไม่มีเงินทุนสนบัสนุนจาก ภาครัฐบาลและเอกชน 
 

. ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน (Five forces model)ตลาดนําวดัลาํพญา 
การวเิคราะห์การแข่งขนัทางการตลาดดว้ยหลกั แรงกดดนั 5 ประการ (five forces 

Analysis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

ภาพที  .  การวเิคราะห์การแข่งขนัทางการตลาดดว้ยหลกั แรงกดดนั 5 ประการ 

แรงจากการคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ 

แรงจากการคุกคามของสินคา้ทดแทน 

แรงจากอาํนาจต่อรอง
ของลูกคา้ 

แรงจากอาํนาจ
ต่อรองของ 
ซพัพลายเออร์ 

คู่แข่งรายใหม่ 

ลูกคา้ ซพัพลายเออร์ 

สินคา้ทดแทน 

คู่แข่งปัจจุบนั 
(แรงจากการแข่งขนั
ภายในอุตสาหกรรม) 
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 จากศึกษาปัจจยัแรงกดดนั 5 ประการ โดยการใช้แบบสอบถามนกัท่องเทียวและการ
ประชุมกลุ่มยอ่ย รายละเอียดดงัภาคผนวค ฉ พบวา่ตลาดนาํวดัลาํพญาอยูใ่นประเภท  การท่องเทียว
ริมฝังแม่นาํท่าจีน ทาํใหปั้จจยัแรงกดดนั 5 ประการมีความคลา้ยคลึงกนั ผลการศึกษาดงัตารางที 4.6  

 

ตารางที 4.6 แสดงผลปัจจยั แรงกดดนั 5 ประการตลาดนาํวดัลาํพญา 
 

 

 6.1 สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน (Existing Competitors) 

  สภาพการแข่งขนัในปัจจุบนัของธุรกิจตลาดนาํมีการแข่งขนัทีสูงมาก เห็นไดจ้าก  
แต่ละทอ้งถินทีมีการส่งเสริมชุมชนริมนาํให้มีการจดัร้าน จดักิจกรรม อนุรักษป์ระเพณีดงัเดิมไวใ้ห ้
กลบัขึนมาใหม่ เพือสร้างกิจกรรมการท่องเทียว เช่น ตลาดนาํวดักลางคูเวียง ตลาดนาํวดัไทร เป็นตน้ 
อีกทงัยงัมีเอกชน บางรายในแหล่งท่องเทียวลงทุนสร้างตลาดทีเป็นตลาดเชิงวฒันธรรม โบราณ 
อาทิเช่น ตลาดนาํสามพนันาม ตลาดนาํหวัหิน เป็นตน้ ต่างก็เห็นประโยชน์และความสําคญักบัการ
จดัใหมี้กิจกรรมการท่องเทียวประเภทนีมากขึน เพือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเทียว
ทีมีเพิมจาํนวนมากขึน  อนัเนืองมาจากกระแสสังคมทีตอ้งการแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม ประเพณี 
ธรรมชาติ และการอนุรักษ ์
 .  คู่แข่งรายใหม่ทมีีศักยภาพ (Potential Competitors) 

  มีหลายตลาดนาํทีมีศกัยภ์าพทีดีกวา่ตลาดนาํวดัลาํพญา เนืองจากมีการส่งเสริมจาก 
ภาครัฐและเอกชนอยา่งต่อเนืองตวัอยา่งเช่น ตลาดนาํอมัพวา เป็นตลาดนาํทีมีการร่วมมือทงัภาครัฐ  
เอกชน และชุมชน มีทิศทางให้การพฒันาเดียวกนัในการส่งเสริมการจดักิจกรรมเชิงบูรณะการซึง
ตลาดนาํวดัลาํพญายงัไม่มีการส่งเสริมทางดา้นนี แต่จากการศึกษาพบวา่ ตลาดนาํวดัลาํพญามีทาํวิจยั 

แรงกดดัน 5 ประการ 

(five forces Analysis) 
ตลาดนําวดัลาํพญา 

1.ความรุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม สูง 

. ขอ้จาํกดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ ตาํ 
3. อาํนาจต่อรองของผูซื้อ สูง 

. อาํนาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบหรือซพัพลายเออร์ ตาํ 

. ความเสียงจากสินคา้ทดแทน สูง 
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หลายไดด้า้นแต่ไม่มีการนาํมาใช้ พฒันาปรับปรุงตลาด ซึงตลาดนาํวดัลาํพญามีจุดแข็งทีสําคญัคือ 
ทาํเลทีตงั ทีติดแม่นาํท่าจีน สินคา้และบริการ 

 6.3 อาํนาจการต่อรองของผู้ซือ (Buyers) 

  อาํนาจการต่อรองของผูซื้อ ในตลาดนาํวดัลาํพญาคือ นักท่องเทียวมีอาํนาจการ 
ต่อรองสูง เนืองจากการท่องเทียว เชิงวฒันธรรมและอนุรักษ ์มีการส่งเสริม พฒันา และ ลงทุนอยา่ง
ต่อเนือง มีการเกิดใหม่ของตลาดนาํอยูห่ลายที เพือตอบสนองตอ้งตามความตอ้งการของนกัท่องเทียว 
ทีมีเพิมมากขึน  
 .  อาํนาจการต่อรองของผู้ขาย (Suppliers) 

   ตลาดนาํวดัลาํพญาเป็นตลาดเก่าทีพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียว ร้านคา้ทีเปิดใน
ตลาดนาํมีความหลากหลายเป็นสินคา้ทวัไป ไม่มีการร่วมกลุ่มในการสังซือสินคา้ทาํให้อาํนาจการ 
ต่อรองไม่มีจากผูข้าย  

 .   ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Substitutes) 

  หากจะมองว่าตลาดนาํวดัลาํพญาเป็นสินคา้  สินคา้ทีใชท้ดแทนมีอยู่จาํนวนมาก  
เนืองจากตลาดนาํวดัลาํพญาเป็นตลาดทีถูกสร้างขึนเพือเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงธรรมชาติ สถานที 
ท่องเทียวบริเวณใกลเ้คียงมีทีคลา้ยกนัมีมากมาย และมีให้เลือกหลายแห่ง ยกตวัอย่างเช่น ตลาดนาํ 
วดักลางคูเวียง ตลาดนาํดอนหวาย  เป็นตน้ สถานทีดงักล่าวเป็นต่างเป็นคู่แข่งทีสําคญัของตลาดนาํ 
วดัลาํพญา 
 

7. ผลการวเิคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยภายนอก (IFAS,EFAS) 

 ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยัภายนอกมีการคะแนนถ่วงนาํหนกัเพือ 
นาํไปสร้างกลยุทธ์  โดยคะแนนถ่วงนาํหนกัตลาดนาํวดัลาํพญาไดม้าจากคณะกรรมการบริหารตลาด 
และผูป้ระกอบการร้านคา้จากการจดัการประชุม  ผลทีไดพ้บวา่ 
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ตารางที 4.7  แสดงผลวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในตลาดนาํวดัลาํพญา 
 

ปัจจัยความสําเร็จภายในทสํีาคัญ นําหนัก 
การ

ประเมิน 

คะแนนถ่วง
นําหนัก 

จุดแข็ง 
S1.ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีราคาถูก 

S2. ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีใหห้ลากหลาย 

S3. สภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ 

S4.การใหบ้ริการแพล่องแม่นาํท่าจีน 

S5.การจดัแสดงพิพิธภณัฑพ์ืนบา้น  
S6.การตอ้นรับของคนทวัไปในชุมชนตลาดนาํวดั
ลาํพญามีความเป็นกนัเอง 
S7.การเดินทางสะดวกไป-มา และระยะทางไม่
ไกลจากกรุงเทพมากนกั 

จุดอ่อน 

W1. ขาดการจดัระบบบริหารในการดูแลรักษา 
ความสะอาดและการจดัการขยะ  
W2. ร้านคา้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
W3  ผูค้า้ในตลาดนาํบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือ
ในการบริหารจดัการ 

W4. จุดนงัพกัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
นกัท่องเทียว 
W5. ขาดการประชาสัมพนัธ์ สินคา้และบริการที
เป็นจุดเด่น 
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0.40 
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ตารางที 4.8  แสดงผลวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกตลาดนาํวดัลาํพญา 
 

ปัจจัยความสําเร็จภายในทสํีาคัญ นําหนัก การประเมิน 
คะแนนถ่วง
นําหนัก 

โอกาส 
O1. นกัท่องเทียวทีเดินทางมายงัตลาดวดัลาํพญาส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มคนทาํงาน 

O2. สภาพแวดลอ้ม และ บรรยากาศเอืออาํนวยแก่การ
ท่องเทียว เชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม 

O3. มีแหล่งท่องเทียวบริเวณใกลเ้คียงทีหลากหลายเช่น 
วดับางพระ  ตลาดนาํวดับางพระ ตลาดนาํวดักลางคู
เวยีง สวนกลว้ยไม ้ 
O4. การบริการของรถขนส่งมวลชนไวใ้หบ้ริการ 
O5. เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียง ของจงัหวดั
นครปฐม 

อุปสรรค 

T1. เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก เนืองจาก ผวิถนน
ทางไปตลาดนาํวดัลาํพญามีความชาํรุด ทรุดโทรม 

T2. ปัญหาอุทกภยับริเวณลุ่มแม่นาํท่าจีน 
T3. ภาวะเศรษฐกิจตกตาํทาํใหค้นนกัท่องเทียวมีกาํลงั
ซือลดลง 
T4. การคู่แข่งขนัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 
T5. ขาดการสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์การ
ท่องเทียวจากภาครัฐ และเอกชน 
T6. ไม่มีเงินทุนสนบัสนุนจาก ภาครัฐบาลและเอกชน 
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รวม 1.00  3.15 

 

หมายเหตุ*  = โอกาสนอ้ย  = โอกาสเท่ากบัค่าเฉลีย  = โอกาสสูงกวาค่าเฉลีย  = โอกาสดีมาก 

 

 



91 
 

. ผลวเิคราะห์ แมททริกซ์การประเมินปัจจัยภายใน –ภายนอก(Internal-External (IE) matrix 

 เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน ภายนอก เพือแสดงถึงขีดความสารถเชิงแข่งขนัของตลาดนาํ 
และวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน จุดแข็ง จุดอ่อนของตลาดนาํ(IFE) และความสามารถของตลาดนาํ 
ในการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกทงัทีเป็นโอกาส และอุปสรรค (EFE) เป็นแนวทางใน
การกาํหนดแนวทางเพือกาํหนดกลยทุธ์ดงัภาพที .   
 

คะแนนถ่วงนาํหนกัรวมของปัจจยัภายใน (IFE) 

              เข้มแข็ง                              ปานกลาง              อ่อนแอ 
 

1 

(เติบโตและสร้าง) 

( .8  , .1 ) 
2 

(เติบโตและสร้าง) 

 

3 

(รักษาและบาํรุง) 
 

4 

(เติบโตและสร้าง) 

 

5 

(รักษาและบาํรุง) 

 

6 

(เก็บเกียวหรือเลิกการลงทุน) 
 

7 

(เติบโตและสร้าง) 

 

8 

(เก็บเกียวหรือเลิกการ
ลงทุน) 

 

9 

(เก็บเกียวหรือเลิกการลงทุน) 

 

 

ภาพที .  แสดงการประเมิน IFE , EFE 

 

 จากการวิเคราะห์ตลาดนาํวดัลาํพญาอยูใ่นช่วงตาํแหน่งเติบโตและสร้าง (Growth and 

Build) ฉะนนักลยทุธ์ทีควรใชส้าํหรับตลาดนาํวดัลาํพญาคือ 1 การรวมตวัไปขา้งหลงั 2. การรวมตวั
ไปขา้งหน้า 3.การรวมตวัในแนวนอน 4.การเจาะตลาด 5.การพฒันาตลาด 6.การพฒันาผลิตภณัฑ์   
7. การร่วมทุม 

 .  ตารางปัจจัยภายนอก-ภายใน (Internal-External : IE Matrix) 

  สามารถกาํหนดกลยทุธ์ทีเหมาะสม โดยมุ่งเนน้ถึงการพฒันาตลาดนาํวดัลาํพญาโดย 
มีวธีิการดงันี 
  . .  การเจาะตลาด 

8.1.1.1 เพิมจาํนวนกลุ่มนกัท่องเทียวใหมี้ความหลากหลายมากยงิขึน 

1.0 

2.0 

 

4.0  2.0 1.0 

(EFEคะ
แน

นถ่
วงน

าํห
นกั

รว
มข

อง
ปัจ

จยั
ภา
ยน

อก
(EF

E)
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8.1.1.2 ส่งเสริมจดัโปรแกรมทวัร์ท่องเทียวตลาดนาํวดัลาํพญา 
  . .  พฒันาตลาด 

8.1.2.1 สร้างเอกลกัษณ์ ของตลาดนาํวดัลาํพญาใหเ้ป็นทีรู้จกั 

8.1.2.2 พฒันาและปรับปรุง การบริหารจดัการความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของตลาดนาํวดัลาํพญา   

8.1.2.3 ส่งเสริม การท่องเทียวแบบมีโปรโมชนั 

  . .  พฒันาผลิตภณัฑ์ 
8.1.3.1 บริหารจดัการการใช ้พืนที เพิมจุดอาํนวยความสะดวกดา้นสาธารณูปโภค 

หอ้งนาํ ลานจอดรถ 
 

9. วเิคราะห์ ปัจจัยแวดล้อมภายใน (IFAS) และ ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (EFAS) ของตลาดนําลาํพญา 
 

 

 

 

 

 

 



54 
 

ตารางที  4.9  วเิคราะห์ ปัจจยัแวดลอ้มภายใน (IFAS) และ ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก (EFAS) ของตลาดนาํลาํพญา

ปัจจัยแวดล้อม 

ภายใน 

                                                                                        (IFAS)    

ปัจจัย 

แวดล้อม 
 ภายนอก 
                       (EFAS 

S: 

S1.ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีราคาถูก 

S2. ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีให้หลากหลาย 

S3. สภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ 

S4.การให้บริการแพล่องแม่นาํท่าจีน S5.การจดัแสดงพิพิธภณัฑพ์ืนบา้น  
S6.การตอ้นรับของคนทวัไปในชุมชนตลาดนาํวดัลาํพญามีความเป็นกนัเอง 
S7.การเดินทางสะดวกไป-มา และระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนกั 

W: 

W1. ขาดการจดัระบบบริหารในการดูแลรักษา ความสะอาดและ         
การจดัการขยะ  
W2. ร้านคา้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
W3  ผูค้า้ในตลาดนาํบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการบริหาร
จดัการ 

W4. จุดนงัพกัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเทียว 
W5. ขาดการประชาสัมพนัธ์ สินคา้และบริการทีเป็นจุดเด่น 

O: 

O1. นกัท่องเทียวทีเดินทางมายงัตลาดวดัลาํพญาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่ม
คนทาํงาน 

O2. สภาพแวดลอ้ม และ บรรยากาศเอืออาํนวยแก่การท่องเทียว เชิงอนุรักษแ์ละ
วฒันธรรม 

O3. มีแหล่งท่องเทียวบริเวณใกลเ้คียงทีหลากหลายเช่น วดับางพระ  ตลาดนาํวดั
บางพระ ตลาดนาํวดักลางคูเวียง สวนกลว้ยไม ้ 
O4. การบริการของรถขนส่งมวลชนไวใ้ห้บริการ 
O5. เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียง ของจงัหวดันครปฐม 

กลยุทธ์ SO 

1.จดัโปรแกรมการท่องเทียวตลาดนาํวดัลาํพญา 
(S2,S3,S4,S5,S6,S7,O1,O2,O3,O4) 

2.ส่งเสริมการเพิมมูลค่าให้กบัสินคา้ในตลาดนาํวดัลาํพญาให้เป็นทีรู้จกั 
(S1,S2,O1,O3) 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ WO 

1. จดัหางบในพฒันาและวิจยัตลาดนาํวดัลาํพญา 
(W1,W2,W3,W4,W5,O5) 

T: 

T1. เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก เนืองจาก ผวิถนนทางไปตลาดนาํวดัลาํพญามี
ความชาํรุด ทรุดโทรม 

T2. ปัญหาอุทกภยับริเวณลุ่มแม่นาํท่าจีน 
T3. ภาวะเศรษฐกิจตกตาํทาํให้คนนกัท่องเทียวมีกาํลงัซือลดลง 

กลยุทธ์ ST 

1.จดัทาํโปรโมชันการท่องเทียวตลาดนาํวดัลาํพญา 
(S1,S2,S4,S5,T1,T2,T3,T4,T5,T6) 
2.สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ (S4,S7,T4) 

กลยุทธ์ WT 

1.สร้างแรงจูงใจให้ผูป้ระกอบการเห็นถึงความสาํคญัของการพฒันา
ตลาดนาํวดัลาํพญา 
(W1,W2,W3,W5,T4,T5,T6) 
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10. ข้อเสนอแนะ และ แผนการพฒันาตลาดนําวดัลาํพญา 
 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการตลาดนํา โดยได้ข้อมูลมาจากแบบสอบถาม 

1. มีการช่วยกนัรักษาความสะอาดใหม้ากขึน 

2. การบริการเรืองอาหาร ควรมีโตะ๊เกา้อีทีสะอาดและจดัเป็นระเบียบ 

3. หอ้งนาํ-หอ้งส้วม ควรจะสะอาดกวา่นี การเก็บกวาด ควรจะดูและสมาํเสมอ 

4. กิจการตลาดนาํจะมีความยงัยืนอยูไ่ด ้ผูด้าํเนินการจะตอ้งศึกษาและทราบความตอ้งการ/
จุดมุ่งหมายของผูม้าเทียวชม/ซือสินคา้ และบริหารจดัการ ตอบสนองไดต้รงความตอ้งการ 

5. เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์ซึงเมือเปรียบเทียบกบัทีอืนๆแลว้ ทีลาํพญายงัคงความ
เป็นธรรมชาติอยู่มาก เหมาะสําหรับเป็นแหล่งท่องเทียวชันนําในจงัหวดันครปฐมเรืองอาหารควร
ปรับปรุงในเรืองรสชาติ และคุณภาพอาหารใหดี้ขึน 

6. ความสะอาดคดัแยก ถงัขยะอยากให้มีฝาปิดให้มิดชิด และให้ผูค้า้ใส่เสือให้เป็นทีม
เดียวกนั เพือเป็นเอกลกัษณ์ของตลาดนาํ 

7. นาํดืมมีราคาสูง 

8. ควรมีการจดัระเบียบเลือกซือสินคา้ใหเ้ป็นระเบียบมากกวา่นี 

9. ควรนาํองคค์วามรู้จากการวิจยักลบัมาเป็นขอ้มูล ใหข้อ้เสนอแนะกบัชุมชน 

10. ผูป้ระกอบการตลาดนาํลาํพญา 
11. ทีจอดรถไม่ค่อยพเพียง  
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ตารางที .  แผนการพฒันาตลาดนาํวดัลาํพญา  

 

มุมมอง 

 
กลยุทธ์ 

ตวัชีวดั 

ผลงาน 

หลกั 

เป้าหมาย 

แผนงาน/

โครงการ 

ฝ่ายที 
เกยีวข้อง ระยะ 

สัน 

ปาน 
กลาง 

ระยะ 

ยาว 

แนวทาง
ปรับปรุง 
ตลาดนาํ
วดัลาํ
พญา 

สร้างแนวร่วม 

ในการพฒันา 
ตลาดจาก 

คนในชุมชน 

ความร่วมมือ
ของคนใน
ชุมชน 
 

 /   ประชุมกลุ่ม
ยอ่ยชีแจง
ความตอ้งการ
นกัท่องเทียว 

คณะกรรม 
และคนใน
ชุมชน 

การใช้
เทคโนโลย ี

ทีทนัสมยัในการ 

ประชาสมัพนัธ์
ตลาดนาํ 

จาํนวน
นกัท่องเทียว 

 

 /   ใหค้วามรู้ใน
การใชง้าน
เทคโนโลยี
สือสารกบั
ผูน้าํชุมชน 

คณะกรรมการ 
และคนใน
ชุมชน 

การบริหาร
จดัการ การใช้
พืนที  เช่น เพิม
จุด อาํนวยความ
สะดวก หอ้งนาํ 
ทีจอดรถ 

จาํนวน
นกัท่องเทียว 

 

  /  จดัทาํผงั
ตลาดนาํเพิม 
หอ้งนาํและ
แผนผงั การ
เดินรถ 
ภายในตลาด 

คณะกรรมการ 

 

 

 



 

 
บทท ี5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 การวจิยั เรืองการศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญา 
สามารถสรุปรายละเอียดของงานศึกษาวจิยัไดด้งันี 

1. สรุปผลการดาํเนินการ 
2. ปัญหาและอุปสรรค 
3. ขอ้เสนอแนะ 

 
. สรุปผลการดําเนินการ 

 จากการเก็บขอ้มูลชุมชนตลาดนาํวดัลาํพญา ประกอบด้วย พ่อคา้ แม่คา้ นกัท่องเทียว 
ผูป้ระกอบการท่องเทียว โดยใชก้ารสัมภาษณ์และใชแ้บบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียว จากนนั
นาํมาสร้างเป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่
อุปทาน(SCOR Model) ของตลาดนาํวดัลาํพญา แลว้สร้างแผนภาพกระแสคุณค่าของร้านคา้ต่างๆ
แล้วจึงทาํการปรับปรุงด้วยการเพิมคุณค่าด้วยเทคนิค ECRS(Eliminate Combine Rearrange 
Simplify)โดยทาํการรวมกระบวนการเป็นกระบวนการ เดียวกนั (Combine: C) จดัลาํดบั
กระบวนการใหม่ (Rearrange: R) และการทาํให้ง่ายขึน (Simplify: S) ซึงสามารถเพิมคุณค่าใน
กระบวนการจากก่อนการปรับปรุง ใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 128.37นาที คนงานเฉลีย 4 คน ค่าแรง
เฉลีย 1,200 บาท ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 65.92% หลงัจากปรับปรุง 
ใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 89.78 นาที คนงานเฉลีย 2.86คน ค่าแรงเฉลีย 857.14บาท ประสิทธิภาพ
การใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 83.90%จากนนัไดน้าํเสนอแนวทางการพฒันาตลาดโดยการ
สร้างกิจกรรมเพือให้นกัท่องเทียวมีส่วนร่วม  มุ่งเน้นให้เกิดการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ วฒันธรรม 
ประเพณีและวิถีชีวิตของคนในชุมชน และ ประชาสัมพนัธ์ให้นกัท่องเทียว ไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร
และกิจกรรมภายในชุมชน 
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. ปัญหาและอุปสรรค 
 ปัญหาและอุปสรรคทีพบจากการดาํเนินการวิจยันีคือ 

2.1 การประสานงานกนัระหว่างชุมชนตลาดนาํผูป้ระกอบการทีพกั/บริการ และพ่อคา้
แม่คา้ มีปัญหาเนืองจากแต่ละฝ่ายดาํเนินกิจการเพียงลาํพงั ไม่พึงพาอาศยักนั ต่างคน ต่างนาํเสนอ
สินคา้และบริการของตนเองจึงทาํใหก้ารประสานงานของฝ่ายต่างๆเกิดขอ้บกพร่อง 

2.2 การให้ขอ้มูลของผูป้ระกอบการทีพกั/บริการ และพ่อคา้แม่คา้เป็นอุปสรรค เนืองจาก
ผูป้ระกอบการทีพกั/บริการ และพ่อคา้แม่คา้ นาํเสนอสินคา้และบริการของตนเองจึงไม่สนใจ
คณะผูว้จิยัทีเขา้ไปเก็บขอ้มูลหรือขอขอ้มูล 

2.3 จากการวิจัยในการพฒันาตลาดนําภายในจังหวดันครปฐม ได้นําเสนอโมเดล
รูปแบบการปรับปรุงการเพิมมูลค่าตลาดนาํทงั 2 แต่ขาดการสนับสนุนจึงไม่สามารถทาํให้เป็น
รูปธรรมได ้
  
. ข้อเสนอแนะ 

3.1 การปรับปรุงดา้นกายภาพ อาทิ ความสะอาดในภาพรวม และจาํนวนห้องนาํเพือให ้
เพียงพอต่อปริมาณนกัท่องเทียว 

3.2 บริหารการจดัการเรือง เส้นทางการเดิน รถ และการจอดรถภายในตลาดให้มีความ
เป็นระบบ และเพิมความพึงพอใจใหก้ลบัลูกคา้ทีเดินทางมา ท่องเทียว 

3.3 การเพิมความหลากหลายของสินคา้และบริการ เช่น อาหารและขนมพืนเมืองทีทาํ 
จากวตัถุดิบในทอ้งถิน รวมไปถึงสินคา้ทางการเกษตร เช่น ผกั และผลไม ้ประจาํฤดูกาล 

3.4 การประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํวดัลาํพญา  เช่นสือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การทาํแผนที 
แผน่พบั ป้ายบอกทางไปยงัตลาดนาํ โดยเนน้จากเส้นทางทีมีนกัท่องเทียวใหค้วามสนใจมาก 

3.5 ศึกษาทางเลือกของรูปแบบโปรแกรมการท่องเทียวให้สอดคล้องกับวฒันธรรม
ทอ้งถินหรือตน้ทุนทางวฒันธรรม 
 



98 
 

รายการอ้างอิง 

 
[1]Tsutomu Araki. (2547). Supply chain &logistics :ทฤษฎีและตัวอย่างจริง. แปลโดย กฤษดา 

วศิวธีรานนท ์และกุลพงศ ์ยนิูพนัธ์ุ.กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น). 
[2]สาธิต พะเนียงทอง. (2548). Supply chain strategy :การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ :   

ซีเอด็ยเูคชนั. 

[3] วทิยา สุหฤทดาํรง. (2546). การจัดการโซ่อุปทาน:Supply chain management. กรุงเทพฯ : เพียร์สัน 
เอด็ดูเคชนั. 

[4] วนัชยั รัตนวงษ์. (2554). ถอดรหัสโลจิสติกส์และซัพพลายเชน. กรุงเทพฯ : Logistics Book /    
ไอทีแอล เทรด มีเดีย 

[5]  เกียรติขจรโฆมานะสิน. (2551) .“Lean วิถีแห่งการสร้างคุณค่าสู่องค์กรทีเป็นเลิศ.” เอกสาร
ประกอบการบรรยายพิเศษประจาํเดือนพฤษภาคม 2551 Productivity สถาบนัเพิม
ผลผลิตแห่งชาติ. 

[6] ประเสริฐ อคัรประถมพงศ์. (2553). การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ ECRS.  เขา้ถึงเมือ   
2 ธนัวาคม 2555. เขา้ถึงไดจ้าก http://cpico.wordpress.com 

[7] เอกชยั  บุญยาทิษฐาน.(2553). คู่มือการวิเคราะห์ SWOTอย่างมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์
ปัญญาชน. 

[8] Boseman,  F. Glenn.  (1989).  Cases in Strategic Management. Hardcover, 2nd Revised edition. 

United States : John Wiley & Sons     
[9] อารีย ์แผว้สกุลพนัธ์. (2553). การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ : ศูนยส่์งเสริมวชิาการ 

[10] Michael E. Porter.( 2547). การออกแบบกลยุทธ์ธุรกิจ(Strategic business modeling). แปลโดย
วรีวธุ มาฆะศิรานนท ์และยดุา รักไทย. กรุงเทพฯ: บริษทั เอก็ซเปอร์เน็ท 

[11] จรัญ  จนัทลกัขณา. (2540). สถิติวธีิการวเิคราะห์และวางแผนงานวจัิย. กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพไ์ทย
วฒันาพานิช. 

[12] บุญเรียง ขจรศิลป์. (2533).สถิติวจัิย 1. กรุงเทพฯ: ศูนยห์นงัสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

[13] นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ. (2554). สถิติวศิวกรรม : Engineering statistics. กรุงเทพฯ : ซีเอด็ยเูคชนั. 

[14] พรศกัดิ ผอ่งแผว้. (2529). การสุ่มตัวอย่างสําหรับการวจัิยแบบสํารวจ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 

[15] พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ . กรุงเทพฯ: 
สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร. 



99 
 

[16] ลสัาโรจน์ โอพิทกัษชี์วิน.(2552). การบริหารเชิงกลยุทธ์.กรุงเทพฯ: บริษทั วรัิตน์ เอ็ดดูเคชนั 
จาํกดั. 

[17] ภทัรา นิคมานนท.์ (2534). การประเมินผลและการสร้างแบบสอบถาม. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ทิพยวสุิทธิ. 

[18] ณรงค ์วิริยะฉนัท์. (2553). “การบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย 
จาํกดั ในทศันะของพนกังาน.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจการ
จดัการทวัไป  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

[19]วนัชยั ลีลากวีวงศ.์ (2553). “การเพิมขีดความสามารถเชิงแข่งขนั กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ร่วมใจพฒันา.” การประชุมทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ครังที 48: สาขา
สถาปัตยกรรมศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ : 293-301. 

[17] ณฏัฐรินดา ฐิติเจริญพงษ.์ (2553). “การประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานขา้วโพดกระป๋อง.” 
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั 
เชียงใหม่. 

[18]ตุลาพร สายปัญญา. (2553). การสร้างตวัแบบการคดัเลือกคลสัเตอร์และการวิเคราะห์ห่วงโซ่
อุปทาน ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในจงัหวดัเชียงราย วิทยานิพนธ์ปริญญา-
มหาบณัฑิต สาขาวชิาโลจิสติกส์และการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม.่ 

[19] สุนิดา ธิวอ่ง. (2555). “การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานผลิตภณัฑ์อาหาร ทีส่งออกสู่ตลาดญีปุ่น.” 
วทิยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่. 

[20] สุภิรมย ์ชมชืน. (2555). “การเพิมประสิทธิภาพการจดัการดา้นการวางแผนและการจดัหาวตัถุดิบ
ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์.” วิทยานิพนธ์ปริญญา-
มหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจการจดัการทวัไป บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[21]AGunasekaran. (2004).“A framework for supply chain performance measurement.” 

International Journal of Production Economics 87, 3: 333–347. 

[22] สาโรจน์ โอพิทกัษชี์วนิ. (2552). การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: บริษทั วรัิตน์ เอด็ดูเคชนั จาํกดั. 
[23] ลดัดาวลัย ์ เพชรโรจน์และคณะ. (2550). สถิติสําหรับการวจัิยและเทคนิคการใช้ SPSS (Statistics  

for research and SPSS application techniques). กรุงเทพฯ: รวินพรินติงกรุ๊ป 

[24] ชูศรี วงศรั์ตนะ. (2553). เทคนิคการใช้สถิติเพือการวิจัย. พิมพ์ครังที 12. กรุงเทพฯ: คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนคินทรวโิรฒ. 



100 
 

[25] กลัยา วานิชบญัชา. (2554). การวิเคราะห์สถิติสําหรับการบริหารและการตัดสินใจ . กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

[26] พิมพท์อง สังสุทธิพงศ ์และวรวติั กิติวงค.์ (2552). “ความเชือมนัและเครืองมือวิจยั.” เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา 090 800 สาขาวิชาการวิจยัและพฒันาการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

[27] Yamane, T. (1973). Statistic:An Introductory Analysis. 3 rd ed. New York: Harper and Row. 

[28] Kilger, stadler Hartmut. (2000). “Supply Chain Management and Andvance Programming, 

translation.” Asgari,N.,Zanjirany Frahani,R., Rerme Publication. 

[29] พรศิริ คาํหลา้ และ รักนอ้ย อคัรรุ่งเรืองกุล. การศึกษาการวัดประสิทธิภาพการทํางานของโซ่
อุปทาน. เขา้ถึงเมือ  ธันวาคม .  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thailog.org/index.php? 

option=com_booklibrary&task=view&id= &catid= &Itemid=  
[30] A, Gunasekaran et al. (2004).  “A framework for supply chain performance measurement.” 

International Journal of Production Economics  87,  3: 333–347. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประวตัิตลาดน า้และการเดินทางสู่ตลาดน า้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



103 
 

ประวตัิตลาดน า้วดัล าพญา 
 

          ตลาดน ้ าวดัล าพญาจดัตั้งข้ึนดว้ยความร่วมมือของ สภาวฒันธรรมต าบลล าพญา วดัล าพญา 
และชาวต าบลล าพญา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการส่งเสริมอาชีพและรายไดใ้ห้กบัชาวบา้นและเกษตรกร
ในทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นแหล่งชุมนุมสินคา้เกษตรกรรม หตัถกรรม และสินคา้พื้นเมือง เพื่อให้นกัท่องเท่ียวได้
ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบา้นด้วยบรรยากาศคุง้น ้ าท่ีสวยงาม และพืชพนัธ์ุธรรมชาติท่ีเขียวขจีสองฝ่ังแม่น ้ า   
ท่าจีน ท่ามกลางรอบยิม้ของชาวบา้นและอากาศอนับริสุทธ์ิ   
          ตลาดน ้ าวดัล าพญาเร่ิมเปิดให้บริการคร้ังแรก ในวนัอาทิตยท่ี์ 5 กนัยายน พ.ศ.2542 ตั้งอยู่
บริเวณหมู่ท่ี5 ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยในช่วงแรกๆท่ีเปิดบริการเฉพาะวนั
อาทิตย ์และเม่ือเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ต่อมาจึงเปิดบริการทุกวนัเสาร์และอาทิตยร์วมทั้งวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์
เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00-16.00น  
 ในปัจจุบนัตลาดน ้ าวดัล าพญาไดเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของ
สังคม นอกจากนกัท่องเท่ียวจะไดพ้กัผอ่นและช่ืนชมธรรมชาติบริเวณตลาดน ้ าแลว้ ทางตลาดน ้ ายงัได้
จดับริการท่องเท่ียวชมล าน ้ าไวห้ลายอยา่ง เช่น บริการล่องเรือแจวโบราณ บริการล่องแพชมธรรมชาติ 
ด้านทิศใต ้และทิศเหนือ เพื่อชมธรรมชาติสองฝ่ังแม่น ้ าและวิถีชาวบา้น รวมทั้งเป็นการทศันศึกษา
สถานท่ีส าคญับริเวณต าบลใกลเ้คียง นอกจากน้ียงัมีร้านคา้ในตลาดน ้ าวดัล าพญาท่ีมีสินคา้หลากหลายชนิด  
ชาวต าบลล าพญาทั้ง11หมู่บา้น และต าบลใกลเ้คียง เช่น ต าบลคลองนกกระทุง ต าบลบางระก า ต าบล
นราภิรมย ์ต าบลบางภาษี นอกนั้นมาจากอีกหลายแห่ง เช่น จากอ าเภอบางเลน อ าเภอสามพราน และ
ผูค้า้จากกรุงเทพฯบางส่วน ร้อยละ80ของชาวต าบลล าพญาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าให้สินคา้
ส่วนมากท่ีวางจ าหน่ายในตลาดน ้ าฯเป็นสินคา้ทางการเกษตร ผกัพื้นบา้น ผลไมต่้างๆท่ีเป็นผลผลิตมา
จากสวนท่ีชาวบา้นปลูกเอง และซ้ือมาจากที่อ่ืนบา้งในส่วนที่ไม่มี นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้าน
เคร่ืองด่ืม ขนมพื้นบา้นท่ีชาวบา้นน ากลบัมาฟ้ืนฟูอีกคร้ัง รวมทั้งมีร้านคา้เคร่ืองจกัสาน การรวมกลุ่ม
ของแม่บา้นต าบลล าพญาผลิตขา้วซ้อมมือ การนวดแผนโบราณ ฯลฯ ในแต่ละวนัจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้
มาประมาณวนัละ 3,000คน เฉล่ีย 24,000-28,000 คนต่อเดือน โดยข้ึนอยู่กบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ของ
แต่ละเดือนดว้ย 

 
 
 



104 
 

แผนท่ีตลาดน ้าวดัล าพญา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพผนวก ก.1 แสดงแผนท่ีตลาดน ้าวดัล าพญา 
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การเดินทางโดยรถประจ าทาง 
1. เดินทางจากหมอชิต โดยสามารถข้ึนรถประจ าทาง  สาย 81(กรุงเทพ-กาญจนบุรี),            

83 (กรุงเทพ-นครปฐม) , 86(กรุงเทพ-ราชบุรี) ,88(กรุงเทพ-สุพรรณบุรี) มาลงท่ีหน้ามหาวิทยาลัย
ศิลปากร  แลว้ต่อรถประจ าทางสายนครปฐม-ล าพญามาลงท่ีหนา้วดัล าพญาไดเ้ลย 

2. รถตูส้ายบางเลน –พาตา้ป่ินเกลา้ท่ีหนา้ภตัตาคารกุง้หลวง ขา้งเซ็นทรัลฯป่ินเกลา้ สามารถ
ลงท่ีหนา้วดัล าพญาไดเ้ลย 

 
การเดินทางโดยรถส่วนตัว 

1. สายป่ินเกลา้-นครชยัศรี ขบัตรงไปจนถึงบริเวณสะพานลอยเขา้สู่ศาลายา เล้ียวขวาข้ึน
สะพาน และขบัตรงไปผ่านมหาวิทยาลยัมหิดล แล้วเล้ียวซ้ายผ่านหน้าท่ีว่าการอ าเภอพุทธมณฑล ถึง
สถานีต ารวจพุทธมณฑลแลว้ให้เล้ียวขวาขบัรถตรงไปอีกประมาณ 24 กิโลเมตร ก็จะพบวดัล าพญา อยู่
ทางซา้ยมือ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 

2. ใชเ้ส้นทางสายบางบวัทอง ขบัตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร ให้สังเกตป้ายเขา้สู่อ าเภอ
บางเลนดา้นซ้ายมือ แลว้เล้ียวซ้ายตรงไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จะพบทางแยกซ้ายมืออีกคร้ัง (ก่อน
ขา้มสะพานแม่น ้าท่าจีน) ใหเ้ล้ียวซา้ยเขา้ไปประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะพบวดัล าพญาอยูท่างขวามือ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว 
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แบบสอบถาม  
 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวจิยัเร่ือง “การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดน ้าล าพญา”   
ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ี จดัท าข้ึนเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบ 

การท าวจิยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดน ้าล าพญา ยงัเป็นการเพิ่ม
มูลค่าห่วงโซ่อุปทาน ในเขตจงัหวดันครปฐมดว้ย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซ่ึงประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 : ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว 
 ส่วนท่ี 3 : ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 
 ส่วนท่ี 4 : ความพึงพอใจในปัจจุบนัต่อการจดัตลาดน ้าล าพญา 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลากรอกแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง  
 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1.  เพศ        1. ชาย   2. หญิง  

  
                       

2.  อาย ุ  1. 15 ปี และต ่ากวา่  2. 16 – 25  ปี 
3. 26 – 35   ปี  4. 36 – 45  ปี 
5. 46 – 55   ปี  6. 56 – 65   ปี 
7. 66 ปีข้ึนไป 
 

3.  ระดบัการศึกษา 1. ไม่เกินประถมศึกษา 2. มธัยมศึกษา 
3. อนุปริญญา/ปวช./ปวส. 4. ปริญญาตรี 
5. ปริญญาโท และสูงกวา่ 
 

4. อาชีพ  1. นกัเรียน/นกัศึกษา 2. แม่บา้น/พอ่บา้น 
3. ขา้ราชการ  4. พนกังานรัฐ  
4. พนกังานรัฐวสิาหกิจ 5. พนกังานบริษทัเอกชน  
6. คา้ขาย             7. ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
8. เกษตรกร  9. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................. 
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5. สัญชาติ  1. ไทย   2. จีน 
3. องักฤษ   4. อเมริกนั 
5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................  
 

6. ศาสนา  1. พุทธ   2. คริสต ์
3. อิสลาม   4.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 
 

7. รายไดต่้อเดือน  1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 8,000 บาท    
2. 8,001 - 10,000 บาท 
3. 10,001 - 20,000 บาท 
4. 20,001 - 30,000 บาท 
5. 30,001 - 40,000 บาท 
6. 40,001 บาทข้ึนไป 
 

ส่วนที ่ 2  ด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว 
 

1. ปกติคุณใชร้ะยะเวลาในการท่องเท่ียว 

1. 1 วนั /เดือน  2. 2 วนั /เดือน      

3. 3 วนั /เดือน  4. 4 วนั /เดือน 

5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 

2. พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง 

1. รถโดยสารประจ าทาง 2. รถส่วนตวั 

3. รถเช่า/รถรับจา้ง 4. รถบสั / รถตูข้องบริษทัทวัร์ 

5. เรือ   6.           อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 

3. ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

1. ต ่ากวา่ 500  บาท 2. 501 - 1,000  บาท 

3. 1,001 - 1,500  บาท 4. 1,501 - 2,000  บาท 

5. 2,001 บาท  ข้ึนไป 

4.   ลกัษณะการเดินทางของท่านในคร้ังน้ี 

1. มากบัครอบครัว  

2. มากบัเพื่อน 
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3. มากบัหน่วยงาน / บริษทั 

4. ซ้ือแพคเกจทวัร์ 

5. มาคนเดียว 

6.           อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 

        5. วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี 

1. เพื่อประกอบธุรกิจ                                                   

2. เพื่อผกัผอ่น 

3. เพื่อสัมผสักบัธรรมชาติ                                 

4. เพื่อศึกษาประวติัศาสตร์ 

5. บงัเอิญผา่นมาจึงแวะเท่ียว                             

6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 

        6.จ านวนผูร่้วมเดินทางมากบัท่านในคร้ังน้ี 

1. 1 - 3 คน   2. 4 - 6 คน  

3. 7 - 9 คน   4. 10 คนข้ึนไป  

        7.การเดินทางมาท่องเท่ียวยงัตลาดน ้าล าพญา 

1. มาเป็นคร้ังแรก 

2. มาเป็นคร้ังท่ี 2 

3. มาเป็นคร้ังท่ี 3 

4. มาเป็นคร้ังท่ี 4 ข้ึนไป 

        8. ระยะเวลาในการท่องเท่ียวตลาดน ้าล าพญา 

1. นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมง 

2. 3-6 ชัว่โมง 

3. 6-8 ชัว่โมง (1 วนั) 

4. 1-2 วนั 

5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 
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ส่วนที ่3 ด้านพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 
1. คุณเคยไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของตลาดน ้าล าพญาหรือไม่ (ในกรณีไม่
เคยขา้มไปท าส่วนท่ี 4) 

1. เคย   2. ไม่เคย 
2. ในกรณีท่ีเคยไดรั้บทราบข่าวสาร คุณไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาจากแหล่งใดบา้ง 

1.  เพื่อน/ญาติ  2. โทรทศัน์ 
3. วทิย ุ   4. หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 
5. อินเทอร์เน็ต  6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................ 

3. คุณไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัตลาดน ้าบ่อยเพียงใด 
1. ทุกวนั   2. เกือบทุกวนั 
3. นาน ๆ คร้ัง   

ส่วนที ่4 ความต้องการของท่านทีม่ีต่อการพฒันา เพือ่มุ่งสู่เศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
โปรดตอบค าถามโดยการท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องหมายเลขท่ีตอ้งการ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ช่อง คือ 
 5 = มากท่ีสุด 
 4 = มาก 
 3 = ปานกลาง 
 2 = นอ้ย 
 1 = นอ้ยท่ีสุด 
ค าถาม : ท่านเห็นดว้ยกบัตลาดน ้าล าพญาในส่วนต่าง ๆ ต่อไปน้ีอยา่งไร 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

 5 4  3 2  1 

ด้านผลติภัณฑ์และบริการ(Product)  

1. ตลาดน ้าล าพญามีความสะอาด      

2. การเดินทางมาตลาดน ้าล าพญาสะดวกสบาย      

3. ท่ีพกัในตลาดน ้าล าพญามีใหเ้ลือกมากมาย      

4. ท่ีพกัในตลาดน ้าล าพญามีความสะดวกสบาย      

5. ธุรกิจน าเท่ียวในตลาดน ้าล าพญาใหบ้ริการท่ีดี      
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ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
6. การตอ้นรับของคนทัว่ไปมีความเป็นกนัเอง      
7. อาหารและขนมมีใหเ้ลือกหลากหลายและมีรสชาติ
อร่อยถูกปาก 

     

8. ความเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวก      

9. ปริมาณห้องน ้า-หอ้งสุขา      

10. ปริมาณร้านคา้/ร้านอาหาร ภายในตลาดน ้าล าพญา      

ด้านราคา(Price)  

1. ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวตลาดน ้าล าพญามีความ
เหมาะสม 

     

2. ราคาท่ีพกัตลาดน ้าล าพญามีความเหมาะสม      
3. ราคาอาหาร/ขนม ในตลาดน ้าล าพญามีความเหมาะสม      

4. ค่าใชจ่้ายในการท ากิจกรรมตลาดน ้าล าพญามีความ
เหมาะสม 

     

5. คุณภาพของสินคา้และบริการเหมาะสมกบัราคา      
6. ความเหมาะสมของอตัราการบริการ      
7. ราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ      
8.ราคากิจกรรมในตลาดน ้าล าพญามีความเหมาะสม      
9.การก าหนดราคาสินคา้มาตรฐานในแต่ละร้าน      
10.ราคาโปรแกรมการท่องเท่ียวมีความเหมาะสม      
ด้านการจัดจ าหน่าย (Place)  

1. การใหข้อ้มูลของคนในทอ้งถ่ิน      
2. การใหข้อ้มูลของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้      
3. คุณไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดน ้าล าพญาโดยละเอียด      
4. กิจกรรมท่องเท่ียวของตลาด และสภาพแพท่ีใหบ้ริการมี
ความปลอดภยั 

     

5. คุณศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนการวางแผนท่องเท่ียว      
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ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
6. การแยกประเภทร้านคา้ในการจดัจ าหน่ายสินคา้      
7. ความเพียงพอในการจดัสรรพื้นท่ีจ  าหน่ายสินคา้ของร้านคา้      
8. การจดัวางสินคา้มีความสะดวกต่อการเลือกซ้ือ      
9. มีการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ และการบริการท่ีชดัเจน      
10. ความสะอาดของทางเดินภายในตลาดน ้าล าพญา      
ด้านการส่งเสริมการตลาด  
( Promotion ) 

 
 

1.คุณไดรั้บการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียว
ของตลาดน ้าล าพญา 

     

2. ส่ือการโฆษณา และการะประชาสัมพนัธ์ในการขาย มีผลต่อ
การซ้ือสินคา้ 

     

3. คุณไดรั้บการแนะน าเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นบริเวณ
ตลาดน ้าล าพญา 

     

4.  คุณไดรั้บโปรโมชัน่ในการขายสินคา้ท่ีเหมาะสม      
5.  คุณไดรั้บการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัแบรนสินคา้ในใน
ตลาดน ้าล าพญา 

     

6. คุณไดรั้บส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ และบริการท่ีเหมาะสม      
7. คุณไดรั้บการแจกหรือแถมสินคา้ และบริการท่ีเหมาะสม      
8. คุณไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตลาดน ้าล าพญาท่ี
สะดวก และรวดเร็ว 

     

9. มีโปรแกรมการท่องเท่ียวใหเ้ลือกหลากหลาย      
10. มีการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวราคาพิเศษ      
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ภาคผนวก ค 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
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ตารางผนวก ค.1แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านผกั วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ช่ือร้าน 

น ้าหนกัผกั
รวม 

เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) 
ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนแบ่ง
บรรจุ 

ก่อนจดั
วาง 

รอ
ลูกคา้ 

รวม 
รับ

สินคา้ 
แยก

ประเภท 
แบ่งบรรจุ
สินคา้ 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

ร้านขายผกั 65 1440 5 5 5 30  5 15 2 2  

ร้านลุงเทิน 30 720 10 10 5 30  60 10 30 10  

ร้านพี่การ 15 1440 20 10 10 20  30 0 10 30  

ร้านกรประภา 50 1440 10 10 10 10  30 10 20 60  

ร้านพี่ไพลิน 80 1440 20 10 10 10  30 20 20 60  

ร้านพี่สมศรี 95 1800 20 10 15 10  30 15 60 60  

ร้านพี่แป้ง 125 1440 15 10 5 5  150 15 60 60  

ร้านพี่อารีย ์ 110 1440 20 30 5 3  90 20 90 60  

ร้านสมศรี 104 1440 20 60 5 10  90 15 60 60  
ร้านผกัตลาด
น ้า 80 1440 15 30 720 10  30 15 120 10  

ร้านพี่ต๊ะ 70 1440 10 60 15 10  30 30 20 50  

ค่าเฉล่ีย 75 1407.27 15.00 22.27 73.18 13.45 
1531.1

8 52.27 15.00 44.73 42.00 
154.0

0 
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ตารางผนวก ค.2 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านผลไม ้วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

 

ช่ือร้าน 
น ้าหนกัผลไม ้ เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) ก่อนรับสินคา้ ก่อนแยกประเภท ก่อนแบ่งบรรจุ ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ แยกประเภท คดัขนาด จดัวางสินคา้ รวม 

ร้านบานเยน็ 95 1455 5 5 5 10  5 60 20 60  

ร้านแม่สมนึก 100 1440 5 5 30 5  0 0 20 30  

ร้านฝร่ัง 115 1440 5 30 60 10  15 15 60 60  

ร้านพี่อมร 40 1440 5 30 60 30  60 0 60 20  

ร้านลุงถว้น 100 1440 5 30 10 30  30 0 30 30  

ร้านพี่บุษ 90 1440 10 30 10 10  30 10 30 60  

ร้านพี่สินทส 100 1440 10 10 10 10  30 10 10 30  

ร้านพี่จุ๋ม 90 1440 15 5 15 5  120 10 20 15  

ร้านพ่ีกุง้ 75 1440 10 5 10 15  20 10 25 60  

ร้านพี่บุษ 80 1440 20 5 10 20  30 10 60 60  

ร้านพ่ีศกัด์ิชยั 110 1440 15 30 10 15  20 10 60 60  

ร้านเจ๊ทิพย ์ 290 720 5 5 15 10  10 10 30 90  

ค่าเฉล่ีย 107 1381.25 9.17 15.83 20.42 14.47 1440.83 30.83 12.08 35.42 47.92 126.25 
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ตารางผนวก ค.3  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านอาหารแหง้ วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

 
 
 
 

ช่ือร้าน 

น ้าหนกัสินคา้
รวม 

เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) 
ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนแบ่ง
ซ้ือ 

ก่อนจดั
วาง 

รอ
ลูกคา้ 

รวม 
รับ

สินคา้ 
แบ่งชัง่ถุง
ยอ่ย 

ซีน/ติด
ฉลาก 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

ป้าแบตทอดมนั 30 1440 2 2 30 20  10 2 30 30  

กุง้ตะจุย้ 35 1440 2 2 30 25  10 1 20 15  
โกมน
กระเพาะปลา 80 1440 2 2 30 20  240 2 60 30  

ร้านพ่ีทวศีกัด์ิ 100 1440 30 60 20 10  10 5 30 90  

ร้านคุณทวด 20 1440 2 2 10 30  20 1 40 10  

ร้านพ่ีจิรพทัธ ์ 100 1440 10 10 10 10  60 10 60 60  

ค่าเฉล่ีย 60.83 1440.00 8.00 13.00 21.67 19.17 
1501.8

3 58.33 3.50 40.00 39.17 
141.0

0 
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ตารางผนวก ค.4 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ท าเอง) วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
 

 

 

ช่ือร้าน 
จ านวนขนมรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กล่องหรือถุง/วนั) 
ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนแบ่ง
บรรจุ 

ก่อนจดั
วาง 

รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ 
จดัเตรียม/
ผลิต 

แบ่งบรรจุ
สินคา้ 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

มาเรียมขนมครก 400 1440 120 120 30 10  30 2 3 5  

นาตาลีบา้บิ้น 1500 2160 60 2 20 15  5 240 5 60  

ตะนอยขนมเบ้ือง 800 1440 120 10 20 5  15 2 2 5  
ธญัญพทัธ์ขนมปัง
กรอบ 100 1440 60 1 20 10  10 10 3 5  
เจแ้ทนขา้วเกรียบ
ปากหมอ้ 1250 2160 120 5 20 10  30 60 3 20  

ร้านขนมครก 400 1440 120 30 20 10  60 30 5 10  

ร้านกลว้ยแขก 200 1440 120 30 30 10  60 120 3 10  

ร้านบา้บ่ิน 300 1440 600 30 10 10  60 120 5 15  

ร้านขา้วเกรียบ 810 1440 120 30 20 10  60 180 10 20  

ร้านขนมกลว้ย 400 1440 30 30 5 15  60 240 5 15  

ค่าเฉล่ีย 616.00 1584.00 147.00 28.80 19.50 10.50 1789.80 39.00 100.40 4.40 16.50 160.30 
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ตารางผนวก ค.5 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ซ้ือ) วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือร้าน 

จ านวนขนม
รวม 

เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กล่องหรือถุง/
วนั) 

ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนติด
ฉลาก 

ก่อนจดั
วาง 

รอ
ลูกคา้ 

รวม 
รับ

สินคา้ 
จดัเตรียมการ

ผลิต 
ติด
ฉลาก 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

มะพร้าวแกว้ป้า
แช่ม 100 1440 15 30 10 10  10 45 30 60  

ร้านป้าแช่ม 80 1440 10 30 10 20  10 40 10 60  

ร้านตะนอย 50 720 10 30 5 30  30 30 30 60  

ร้านสุภาวร์ี 100 720 30 15 5 20  60 20 30 30  

ร้านป้าน้ี 220 1440 30 120 60 20  20 35 20 30  

ป้ามาลี 65 1440 30 30 30 15  10 20 20 30  

ค่าเฉล่ีย 102.50 1200.00 20.83 42.50 20.00 19.17 1302.50 23.33 31.67 23.33 45.00 123.33 
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ตารางผนวก ค.6แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านเคร่ืองด่ืม ( สุขภาพ )วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
 

 
 
 
 
 
 

ช่ือร้าน 

จ านวน
รวม 

เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(แกว้/วนั) 
ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนแบ่ง
บรรจ ุ

ก่อนจดั
วาง 

รอ
ลูกคา้ 

รวม 
รับ

สินคา้ 
จดัเตรียม/
ผลิต 

แบ่งบรรจุ
สินคา้ 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

ร้านขายน ้ า
อญัชนั 30 1440 180 180 30 30  60 60 15 15  

ร้านป้าตอ้ย 50 1440 30 30 30 30  30 60 30 30  

ร้านลุงมนตรี 50 1440 60 120 180 10  30 60 30 30  

ร้านน ้ าป่ัน 150 1440 30 30 30 10  10 60 15 60  

ร้านป้าทิพย ์ 200 2880 100 30 30 10  30 60 30 30  

ร้านกิตติพนัธ์ 100 1440 10 10 10 20  30 10 10 30  

ค่าเฉล่ีย 96.67 1680.00 68.33 66.67 51.67 18.33 
1885.0

0 31.67 51.67 21.67 32.50 
137.5

0 
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ตารางผนวก ค.7 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านเคร่ืองด่ืม ( น ้าอดัลม ) วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
 

 
 
 

  

 

ช่ือร้าน 

จ านวน
รวม 

เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(ขวด/วนั) 
ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนเก็บ
ชัว่คราว 

ก่อนจดั
วาง 

รอ
ลูกคา้ 

รวม 
รับ

สินคา้ 
แยก

ประเภท 
จดัเก็บ
ชัว่คราว 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

ร้านป้าลออ 100 1440 10 20 20 10  30 10 15 20  

ร้านลุงมนตรี 130 1440 20 20 20 10  10 30 30 30  

ร้านน ้ าป่ัน 54 1440 10 5 10 10  10 0 5 5  

ร้านลุงพิเชษ 120 1440 10 10 15 10  10 0 10 10  

ค่าเฉล่ีย 101.00 1440.00 12.50 13.75 16.25 10.00 1592.50 15.00 10.00 15.00 16.25 56.25 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
แผนภาพกระแสคุณค่าก่อนปรับปรุง – หลงัปรับปรุง 
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ภาพผนวก ง.1 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายผกัวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาท างานสุทธิ 
540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
 

เกษตรกร 
ส่งมอบสินคา้ 
ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 75 กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายผกั 
วางแผนการผลิตและ 
แผนการสัง่ซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ผกับุง้ 15 กิโลกรัมผกักาด 

10 กิโลกรัม 
แตงกวา 10 กิโลกรัม 
อ่ืนๆ 45 กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผกั 

รับสินคา้และตรวจสอบ 
1คน 

52.27 นาที 

แยกประเภทของสินคา้           
1คน 

15.00 นาที 

แบ่งบรรจุสินคา้           
1คน 

44.73 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1
คน 

42.00 นาที 

แผนการสัง่ซ้ือ

สินคา้รายวนั 

 

ค าสัง่ซ้ือสินคา้

รายวนั  

รายวนั 

 

ค าสัง่ซ้ือสินคา้

รายวนั  

รายวนั 

 

ขอ้มูลจากการ

พยากรณ์รายวนั  

รายวนั 

 

ขอ้มูล

รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูล

รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูล

รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูล

รายวนั 

รายวนั 

 

รายวั

น 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 73.65 % 
 

1407.27 นาที 

 

15.00 นาที  

 

22.27 

นาที 

 

73.18 นาที  

 

13.45 

นาที  

 

52.27  

นาที  

 

15.00 นาที  

 

44.73 

นาที  

 

42.00 นาที  

 

TCT  
154.00 
นาที 

TLT  
1,531.1
8 นาที 

VA 

10.06  % 
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ภาพผนวก ง.2 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายผลไมว้นัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาท างานสุทธิ 
540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
 

เกษตรกร 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉล่ีย   
 คร้ังละ 107 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายผลไม ้
วางแผนการผลิตและ 
แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ฝร่ัง 20 กิโลกรัม 
ส้มโอ 20 กิโลกรัม 
อ่ืนๆ 67 กิโลกรัม เจา้ของร้านขายผลไม ้

รับสินคา้และตรวจสอบ 
1คน 

30.83 นาท ี

แยกประเภทของสินคา้           
1คน 

12.08 นาท ี

คดัขนาดของสินคา้           
1คน 

35.42 นาท ี

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 
47.92 นาท ี

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

รายวนั 

 

ขอ้มูลจากการ

พยากรณ์รายวนั  

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 65.87 % 
 

1,381.25 นาท ี

 

9.17 

นาที  

 

15.83 นาท ี

 

20.42 นาท ี 

 

14.17 

นาที  

 

30.83 นาท ี 

 

12.08 นาท ี 

 

35.42 

นาที  

 

47.92 

นาที  

 

TCT 
126.25
นาที 

TLT 
1440.83 
นาที VA 

8.76  % 
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ภาพผนวก ง.3 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายอาหารแหง้วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

 

เวลาท างานสุทธิ 
540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
 

ผูผ้ลิตอาหารแห้ง 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉล่ีย   
 คร้ังละ 61 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 
วางแผนการผลิตและ 
แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ปลา 35 กิโลกรัม 
อ่ืนๆ 26 กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 

รับสินคา้และแยกประเภท 
1คน 

58.33 นาท ี

แบ่งชัง่น ้ าหนกัเป็นถุงยอ่ย1คน 
3.50 นาที 

ซีนและติดฉลากสินคา้ 1คน 
40.00 นาท ี

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 
39.17 นาท ี

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

รายวนั 

 
ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

รายวนั 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

รายวนั  

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 60.43 % 
 

1440.00 นาท ี

 

8.00 นาที  

 

13.00 นาท ี

 

21.67 นาท ี 

 

19.17 นาที  

 
58.33 นาท ี 

 

3.50 นาที  

 

40.00 นาท ี 

 

39.17 นาท ี 

 

TCT 
141.00 
นาที 

TLT  
1,501.83.
71 นาที VA 

9.38  % 
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ภาพผนวก ง.4 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายขนม (ท าเอง) วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

เวลาท างานสุทธิ 
540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
 

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 
ส่งสินคา้ให้ส่วนใหญ่เป็น 

แป้ง 30 กิโลกรัม 
น ้ ากะทิ 10 กิโลกรัม 
น ้ าตาล 30 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายขนม 
วางแผนการผลิตและ 
แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขนมบา้บ้ิน 1500 ช้ิน  
ขา้วเกรียบ 1250 ช้ิน  

อ่ืนๆ  เจา้ของร้านขายขนม 

รับวตัถุดิบและตรวจสอบ 
1คน 

39.00 นาท ี

เตรียมวตัถุดิบและผลิต 
1คน 

100.40 นาที 

บรรจุสินคา้           
1คน 

4.40 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 
16.50 นาท ี

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

รายวนั 

 
ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

รายวนั 

 

ขอ้มูลจากการ

พยากรณ์รายวนั  

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 39.92 % 
 

1,584.00 นาที 

 

147.00 นาที  

 

28.80 นาท ี

 

19.50 นาท ี 

 

10.50 

นาที  

 

39.00 นาท ี 

 

100.40 นาที  

 

4.40 นาที  

 

10.50 นาท ี 

 

TCT 
160.30 
นาที 

TLT 
2,033.20 
นาที 

รายวนั 

 

VA 

8.96  % 
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ภาพผนวก ง.5 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายขนม (รับมาขาย) วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาท างานสุทธิ 
540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
 

ผูผ้ลิตขนม 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉล่ีย   
 คร้ังละ 103 ถุง 

 

เจา้ของร้านขายขนม 
วางแผนการผลิตและ 
แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 
 

ขนม 103 ถุง 
เจา้ของร้านขายขนม 

รับสินคา้และตรวจสอบ 
1คน 

23.33 นาท ี

แยกประเภทของสินคา้           
1คน 

31.67 นาท ี

ติดฉลากสินคา้ของร้าน           
1คน 

23.33 นาท ี

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 
45.00 นาท ี

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

รายวนั 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

รายวนั  

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 68.52 % 
 

1,200 นาท ี

 

20.83 นาท ี 

 

42.50 นาท ี

 

20.00 นาท ี 

 

19.17 นาที  

 
2.33 นาที  

 

31.67 นาท ี 

 

23.33 นาท ี 

 

45.00 นาท ี 

 

TCT 
123.33 
นาที 

TLT 
1302.50 
นาที VA 

9.47  % 
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ภาพผนวก ง.6 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาท างานสุทธิ 
540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
 

เกษตรกร 
ส่งมอบสินคา้ให้เฉล่ีย 

คร้ังละ 15 กิโลกรัมเป็นผกั 
8 กิโลกรัม 

ผลไม ้18 กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 
วางแผนการผลิตและ 
แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 
น ้ าผกั 200 แกว้ 

น ้ าผลไม ้150 แกว้ 
อ่ืนๆ 5 แกว้ เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 

รับสินคา้และตรวจสอบ 
1คน 

31.67 นาท ี

เตรียมวตัถุดิบและผลิต 
1คน 

51.67 นาท ี

บรรจุลงบรรจุภณัฑร้์าน           
1คน 

21.67 นาท ี

จดัวางสินคา้ในร้าน      1
คน 

32.50 นาท ี

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้

รายวนั  

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

รายวนั 

 

ขอ้มูลจากการ

พยากรณ์รายวนั  

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

รายวั

น 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 66.53 % 
 

1,680.00 นาท ี

 

68.33 

นาที  

 

66.67 

นาที 

 

51.67 นาท ี 

 

18.33 

นาที  

 

31.67นาท ี 

 

51.67 

นาที  

 

21.67 

นาที  

 

32.50 

นาที  

 

TCT 
137.50 
นาที 

TLT 
1,885.00 
นาที VA 

7.29  % 
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ภาพผนวก ง.7 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายเคร่ืองด่ืมน ้าอดัลมวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาท างานสุทธิ 
540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
 

บริษทัผลิตน ้ า 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉล่ีย   
 คร้ังละ 101 ขวด 

 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 
วางแผนการผลิตและ 
แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 
น ้ าอดัลม 48 ขวดน ้ าเปล่า  36  

ขวด 
อ่ืนๆ 16 ขวด 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 

รับสินคา้และตรวจสอบ 
1คน 

15.00 นาท ี

แยกประเภทของสินคา้           
1คน 

10.00 นาท ี

จดัเก็บสินคา้ชัว่คราว 
1คน 

15.00 นาท ี

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 
16.00 นาท ี

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

รายวนั 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

รายวนั  

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 86.54 % 
 

1,440.00 นาที 

 

12.50 นาท ี 

 

13.75 นาท ี

 

16.25 นาท ี 

 

10.00 นาที  

 
15.00 นาท ี 

 

10.0 

นาที  

 

15.00 นาท ี 

 

16.00 นาท ี 

 

TCT 
56.25 
นาที 

TLT 
1,492.50 
นาที VA 

3.77  % 
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ภาพผนวก ง.8 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายผกัวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 82.23 % 
 

เวลาท างานสุทธิ 
540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
 

เกษตรกร 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉล่ีย   
คร้ังละ75กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายผกั 
วางแผนการผลิตและ 
แผนการสั่งซ้ือสินคา้ ลูกคา้ผกับุง้ 15 กิโลกรัม

ผกักาด 10 กิโลกรัม 
แตงกวา 10 กิโลกรัม 
อ่ืนๆ 45 กิโลกรัม 

 
เจา้ของร้านขายผกั 

รับและแยกประเภทของสินคา้            
1 คน 

67.27นาที  
นาที 

 

แบ่งบรรจุและจดัวางสินคา้ 
2 คน 

43.36 นาที 
 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

รายวนั 

 

TCT  
110.64 

   นาที 

TLT 
1443.00 
นาที 

1,407.27.นาที 

 

นาที 

 

นาที 

นาที 

 

22.27 นาที 
 
 

67.27นาที  
 

43.36 นาที 
 

13.45 นาท ี

 

VA 
7.67 % 
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ภาพผนวก ง.9 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายผลไมว้นัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เกษตรกร 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉล่ีย   
คร้ังละ107กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายผลไม ้
วางแผนการผลิตและ 
แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ฝร่ัง 20กิโลกรัม 
ส้มโอ20กิโลกรัม 
อ่ืนๆ 67 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายผลไม ้

รับและแยกประเภทของสินคา้            
1คน 

42.92  นาท ี
 

คดัขนาดและจดัวางสินคา้ 
2คน 

41.67 นาท ี
 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

รายวนั 

 
ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

รายวนั 

 

TCT 
84.58 
นาที 

TLT 
1411.25 
นาที 

1381.25 นาท ี
.00 นาท ี

 

20.42  นาที 
 42.92  นาท ี

 
41.67 นาท ี

 

14.17 นาท ี

 

 

 

นาที 

 

เวลาท างานสุทธิ 
540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 98.54 % 
 

VA 
5.99 % 
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ภาพผนวก ง.10 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายอาหารแห้งวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 82.01 % 
 

ผูผ้ลิตอาหารแห้ง 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉล่ีย   
คร้ังละ61 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 
วางแผนการผลิตและ 
แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ปลา35กิโลกรัม 
อ่ืนๆ 26 กิโลกรัม 

 
เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 

รับ/แยกประเภทของสินคา้และ
แบ่งชัง่น ้ าหนกัเป็นถุงยอ่ย              
1 คน 

61.83นาท ี

ซีน/ติดฉลากของร้าน และจดั
วางสินคา้ในร้าน 
2 คน 

39.59 นาท ี

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลจากการ

พยากรณ์รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

รายวนั 

 

TCT 
101.42 
นาที 

TLT 
1472.17
นาที 

 

      1440.00 นาที 
ookmu 
นาที 

 

13.00 นาท ี
 
 

61.83  นาท ี
 

39.59 นาท ี
 

19.17 นาท ี

 

เวลาท างานสุทธิ 
540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
 

VA 
6.89 % 
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ภาพผนวก ง.11 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายขนม(ท าเอง)วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 
ส่งสินคา้ให้ส่วนใหญ่เป็น 

แป้ง 30 กิโลกรัม 
น ้ ากะทิ10 กิโลกรัม 
น ้ าตาล 30 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายขนม 
วางแผนการผลิตและ 
แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขนมบา้บ้ิน1500 ช้ิน  
ขา้วเกรียบ 1250 ช้ิน  

อ่ืนๆ  
 

เจา้ของร้านขายขนม 

รับ/เตรียมวตัถุดิบและท าการผลิต 2คน 
69.7 นาที 

บรรจุและจดัวางสินคา้ 
1คน 

20.9 นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลจากการ

พยากรณ์รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

รายวนั 

 

TCT 
90.6นาที 

TLT 
1623.30
นาที 28.80นาท ี

 
69.7 นาที 

 

20.9 นาที 

 

10.50 นาท ี

 

เวลาท างานสุทธิ 
540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 64.99 % 
 

VA 
5.58 % 

1584.00 นาท ี
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ภาพผนวก ง.12 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายขนม(รับมาขาย)วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ผูผ้ลิตขนม 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉล่ีย   
คร้ังละ103 ถุง 

 

เจา้ของร้านขายขนม 
วางแผนการผลิตและ 
แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 
 

ขนม 103 ถุง 
 
 

เจา้ของร้านขายขนม 

รับและแยกประเภทสินคา้            1
คน 

55.00นาท ี

ติดฉลากและจดัวางสินคา้ 
2คน 
34.17  นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

รายวนั 

 
ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลจากการ

พยากรณ์รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

รายวนั 

 

TCT 
89.17
นาที 

TLT 
1,261.67 
นาที 

1,200.00 นาที 

 

42.5นาที 

 
55.00 นาท ี

 

34.17  นาที 

นาที 

 

19.17 นาท ี

 

เวลาท างานสุทธิ 
540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 81.06 % 
 

VA 
7.07  % 
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ภาพผนวก ง.13 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เกษตรกร 
ส่งมอบสินคา้ให้เฉล่ีย 

คร้ังละ 15 กิโลกรัมเป็นผกั 8
กิโลกรัม 

ผลไม ้18กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืมวาง
แผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 
น ้ าผกั 200แกว้ 

น ้ าผลไม ้150 แกว้ 
อ่ืนๆ 5 แกว้ 

 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 

รับ/เตรียมวตัถุดิบและท าการผลิต 1คน 
41.67  นาที 

 

บรรจุและจดัวางสินคา้ 
1คน 

54.17  นาที 

 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

รายวนั 

 
ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

รายวนั 

 

TCT 
95.83 
นาที 

TLT 
1,765 
นาที 

720 นาที 

 

66.67 นาท ี

 
    41.67 นาท ี

 

54.17  นาที 

นาที 

 

18.33 นาท ี

 

เวลาท างานสุทธิ 
540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 88.46 % 
 

VA 
5.43 % 
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ภาพผนวก ง.14 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายเคร่ืองด่ืมน ้ าอดัลมวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

บริษทัผลิตน ้ า 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉล่ีย   
คร้ังละ 101ขวด 

 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 
วางแผนการผลิตและ 
แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 
น ้ าอดัลม 48 ขวดน ้ าเปล่า  36 

ขวด 
อ่ืนๆ 16ขวด 

 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 

รับและแยกประเภทสินคา้            1
คน 

25.00  นาที 

จดัเก็บและจดัวางสินคา้ 
2 คน 

31.25 นาท ี

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

รายวนั 

 
ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

รายวนั 

 

ค าสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

รายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

ขอ้มูลรายวนั 

รายวนั 

 

รายวนั 

 

TCT 
48.51
นาที 

TLT 
1,465.23
นาที 1,440.00 นาที 

นาที 

 

13.75นาท ี

 
25.00นาท ี

 

31.25นาท ี
 

10.00 นาท ี

 

เวลาท างานสุทธิ 
540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 90 % 
 

VA 
3.84 % 
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