
 ง 

53405321: สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

คําสําคัญ: หวงโซอุปทาน / หวงโซคุณคา / แบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน / ขีด
ความสามารถเชิงแขงขัน / การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน 

 สุรศักดิ์ เซี่ยงวอง : การศึกษาขีดความสามารถเชิงแขงขันหวงโซอุปทานของตลาดทานา. 
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ:  ดร.สิทธิชัย แซเหลม. 125 หนา.   

 

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาขีดความสามารถเชิงแขงขันหวงโซอุปทานและ หา
แนวทางในการพัฒนาตลาดทานา โดยมีการเก็บขอมูลปฐมภูมิชุมชนตลาดทานาซึ่งประกอบดวย 
กลุมพอคาแมคา นักทองเท่ียว ผูประกอบการ และแหลงทองเท่ียวบริเวณใกลเคียง  โดยใชการ
สัมภาษณแบบปลายเปดและใชแบบสอบถามแบบปลายปด เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยว 
จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาสรางหวงโซอุปทาน รูปแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทานของ
ตลาด และสรางแผนภาพกระแสคุณคา ของรานคาตางๆ นําขอมูลมาวิเคราะหขีดความสามารถเชิง
แขงขันโดยใชเคร่ืองมือ จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis), ประเมิน
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (IFAS, EFAS), ตัวแบบเพชร( Diamond model ) และสังเคราะห
โดยใชตัวแบบประเมินปจจัยภายในและภายนอก ( Internal-External (IE) Matrix ) และ TOWS 

Matrix จากจํานวนประชากรทั้งหมด 280,416 คน ทําการสุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน ตามหลักการ 
จากผลการวิจัยขางตนทําใหทราบวาตลาดทานาอยูในชวงตําแหนงเติบโตและสราง (Growth and 

Build) ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบกลยุทธที่ควรใชสําหรับตลาดทานาคือ 1.การเจาะตลาด โดยการ
เขาถึงกลุมนักทองเที่ยวใหมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน  รวมถึงการนําสื่อสังคมออนไลนเขามามี
สวนรวมในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของตลาดทานา  2.การพัฒนาตลาด โดยการสราง
กิจกรรมภายในตลาดทานาใหมีกิจกรรมท่ีสอดคลองกับประเพณีและวิถีชีวิตของคนในชุมชน และ 
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมุงเนนสงเสริมสินคาประจําชุมชนรวมถึงรูปแบบการทองเที่ยวใหมี
ความสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน ทางผูวิจัยไดทําการเสนอขอมูลหวงโซอุปทานและแนวทางใน
การพัฒนาตลาดใหแกผูประกอบการและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับตลาดทานา 
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 This study examined the competitive capabilities of supply chain in Tha-na market and the 

way to develop this market. The primary participants were vendors, tourists and entrepreneurs at Tha-na 

market as well as at the tourist attractions nearby. These participants were interviewed by using both 

open-ended and closed-ended questionnaires to study tourist behavior. Then the researchers created the 

supply chain and the supply chain operations reference model of this market, including created value 

stream mapping of various stores. 280,416 participants were randomly and principally assigned into 400 

samples. Data for competitive capabilities were analyzed by examining strengths, weaknesses, 

opportunities, threats (SWOT Analysis), evaluating internal and external factors (IFAS and EFAS) and 

using Diamond model assessment, in addition, were synthesized by using Internal-External (IE) Matrix 

and TOWS Matrix. 

  The results show that Tha-na market was in growth and build, in which the researchers 

suggest these following strategies: 1. Market Penetration: access to various group of tourist and advertise 

more information of the market through social online. 2. Market development: create internal activities 

conforming with tradition and lifestyle of the community. 3. Product Development: promote local 

product and tourist style conforming with lifestyle of the community. The researchers have already 

presented this study about supply chain and market development to Tha-na community. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยความกรุณาในการใหความชวยเหลืออยาง
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รวมถึงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกๆทาน ซึ่งไดแก  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ธีรศักดิ์  หุดากร 
และรองศาสตราจารย ดร. วลัยลักษณ อัตธีรวงศ ซึ่งไดชี้แนะแนวทางในการดําเนินการจัดทํา
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