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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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บทท่ี 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การทองเที่ยวนับเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญสาขาหน่ึง ซึ่งทํารายไดเขาประเทศเปนมูลคา
มหาศาล ติดตอกันมาเปนเวลานานหลายป และมีแนวโนมสูงข้ึนเร่ือยๆ จะเห็นจากการเพิ่มข้ึนของ
รายได จาก 323.5 พันลานบาท ในป 2545 เปน 547.8 พันลานบาท และ 592.8 พันลานบาท ในป 
2550 และ 2553 ตามลําดับ นอกจากน้ียังสงผลใหธุรกิจการผลิตสินคา และบริการตางๆ ที่เกี่ยวของ
ขยายตัว เพื่อรองรับนักทองเที่ยวท้ังชาวตางประเทศและชาวไทย ซึ่งไดแก ธุรกิจโรงแรมและเกสต
เฮาส ที่พัก อาหารและเคร่ืองดื่ม การผลิตและคาขายของท่ีระลึก  เปนตน ธุรกิจตาง ๆ ดังกลาวยังคง
ไดรับความนิยมและมีการแขงขันสูง ซึ่งกอใหเกิดการจางงาน การกระจายรายได  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงรายไดจากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศและรอยละของรายไดจากนักทองเที่ยว 

ที่มา :  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, รายไดจากนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ (กรุงเทพฯ:       

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2553), 16. 
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 ในชวงระยะเวลา 10 ป ที่ผานมา (2545–2554) จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ มี
แนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จาก 10.8 ลานคน ในป 2545 เปน 14.6 ลานคน ในป 2551 และลดลง
เหลือ 14.1 ลานคน ในป 2552 นาจะเปนผลมาจากหลายๆ ปจจัย เชน การแข็งคาของเงินบาท ราคา
น้ํามันปรับตัวสูงข้ึน มาตรการปรับขึ้นภาษีการบิน การเกิดขอพิพาทระหวางประเทศไทย -กัมพูชา 
ความไมมั่นใจในสถานการณทางการเมืองของไทย และการเกิดภัยธรรมชาติ เปนตน  

อยางไรก็ตาม ในป 2553 ประเทศไทยก็ยังไดรับการโหวตจากคนทั่วโลกกวา 16,000 คน 
ใหกรุงเทพมหานคร เปนเมืองที่นาทองเที่ยวมากท่ีสุดในโลก “ World ,s Best City ” ที่จัดโดย
นิตยสารที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกา ชื่อ Travel & Leisure  จากจํานวนนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศ ที่เดินทางมายังประเทศไทยในแตละป กอใหเกิดรายไดจากการทองเท่ียวของ
ชาวตางชาติเปนจํานวนไมนอย โดยในป 2553 ประเทศไทยมีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ
จํานวน 592,794.09 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.9 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศจาก
ขอมูลการทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดใหขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวในรูปแบบ การทองเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ(Natural Based Tourism) 

 

24%

41%

35%

การทองเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร 

การทองเท่ียวงานชม
วฒันธรรมและประเพณี 

การทองเท่ียวชมวถีิชีวติใน
ชนบท 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงรูปแบบการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติในป 2551-2552 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, รายไดจากนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
คุรุสภาลาดพราว, 2553), 21. 

 

จากภาพท่ี 2 จะเห็นไดวาการทองเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบทน้ันมีจํานวน 35% ประกอบดวย
กิจกรรมตางๆ เชน ตลาดนํ้าในจังหวัดตางๆ การทองเที่ยวชมวิถีชีวิตของชุมชนตางๆ ฯลฯ ตลาดน้ํา
ในปจจุบันไดพัฒนามาเปนแหลงพักผอนหยอนใจ มีเรือและแพขายอาหารในน้ํา บนบกมีการขาย
อาหาร ผัก ผลไมและพันธุไมจากสวน ตลอดจนจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เชน ดนตรีและรําไทย  
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ชวงหลังมีการเพ่ิมกิจกรรมจัดเรือเที่ยวชมคลอง การนวดฝาเทาและการรองเพลงคาราโอเกะเขามา
ดวยการทองเที่ยวมีผลกระทบตอชุมชนทั้งในดานบวกและลบ ทําใหมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีและ
สาธารณูปโภคในชุมชนใหดีขึ้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดการจางงานในชุมชน ไมตองไป
หางานนอกชุมชน มีทางเลือกดานอาชีพเพิ่มข้ึน ที่ตลาดนํ้าการทองเที่ยวสรางรายไดใหแกสมาชิก
ชุมชน  

ตลาดนํ้าในปจจุบันท่ีเปนท่ีรูจัก ไดแก ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดนํ้า
ดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตลาดน้ําวัดไทร และตลาดน้ําตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  ตลาดน้ําสี่
ภาค จังหวัดชลบุรี และอ่ืนอีกมากมายจากที่กลาวมา ผูจัดทําจึงเล็งเห็นความสําคัญตลาดนํ้า จึงศึกษา
ตลาดน้ํา ในจังหวัดนครปฐม และไดเลือกตลาดทานา  เนื่องจากตลาดทาอยูในจังหวัดนครปฐมอีก
ทั้งยังเปนตลาด ที่มีชื่อเสียงและสรางรายไดใหแกชุมชนละแวกนั้นเปนจํานวนมาก ผูจัดทําจึงมี
ความสนใจที่ศึกษาหวงโซอุปทานของตลาดทานา และเพ่ิมมูลคาใหแกหวงโซอุปทานเพื่อพัฒนา
ใหแกตลาดทานาเพ่ือเปนตัวอยางใหแกชุมชนในตลาดทานาดวย 
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1.2 กรอบแนวความคิด 
 
ตารางท่ี 1 กรอบแนวความคิด 

 
ปจจัยศึกษา วิธีการศึกษา ผลท่ีไดรับ 

1) การศึกษาหวงโซ
อุปทานของตลาดทานา 

1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ที่เกี่ยวของกบัตลาดทานา 
2) สรางหวงโซอุปทานจากแบบสัมภาษณผูที่
เกี่ยวของโดยใชรปูแบบจําลองอางอิงการ
ดําเนินงานหวงโซอุปทาน (SCOR Model) 

3) สรางแผนภาพกระแสคุณคาของตลาดทานา 
4) สํารวจความตองการของรูปแบบการทองเที่ยว
ของนักทองเที่ยวโดยใชแบบสอบถามพฤติกรรม
การทองเที่ยว 

5) วิเคราะหหวงโซอุปทาน แผนภาพกระแส
คุณคา และแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ทองเท่ียว 

1) ทราบถึงลักษณะขอมูลทั่วไป
ที่เกี่ยวของกบัตลาดทานา 
2) สามารถจัดทําหวงโซอุปทาน
ของตลาดทานา 
 

3) สามารถจัดทําแผนภาพกระแส
คุณคาของตลาดทานา 
4) ทราบถงึความตองการของ
นักทองเที่ยว 

5) ทราบถงึสาเหตขุองการเกิด
ปญหาในหวงโซอุปทาน 

2) การศึกษาขีด
ความสามารถเชิง
แขงขนัของตลาดทานา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ศึกษาขอมูลและรวบรวมขอมลูที่เกี่ยวของกับ
ตลาดทานา 
 

2) วิเคราะหขดีความสามารถเชิงแขงขนัของ
ตลาดทานาโดยใชเครื่องมือ 

       2.2.1  SWOT Analysis 

       2.2.2  Diamond  Model 

       2.2.3  IE Matrix 

       2.2.4   IFAS และ EFAS 

       2.2.5  TOWS  Matrix 

3) กําหนดแผนหรือแนวทางการพัฒนาตลาดน้ํา
ในรูปเชิงกลยุทธ 

1) ทราบถึงขอมูลที่เกี่ยวของที่ใช
วิเคราะหขีดความสามารถเชิง
แขงขนัของตลาดทานา 
2) ทราบถึงศักยภาพและแนวทาง
ในการพัฒนาตลาดทานา 
 

 

 

 

 

3) กําหนดแผนเชิงกลยทุธในการ
พัฒนาตลาดทานา 

3 )  กําหนดแผนงาน
แนวทางในการพัฒนา
ตลาดทานา 
 

1 ) เสนอแนวทางที่ได ใหทางผูประกอบการของ
ตลาดทานา 
 

1) ทราบถึงแนวทางการพัฒนา
ตลาดทานา 
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1.3 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาหวงโซอุปทานของตลาดทานา  ในรูปแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: SCOR Model) 

 2. เพื่อศึกษาขีดความสามารถเชิงแขงขันหวงโซอุปทานของตลาดทานา 
 3. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหวงโซคุณคาของตลาดทานา 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 

1.4.1 พื้นที่ที่ทําการศึกษา คือ ตลาดทานา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
1.4.2 ศึกษาหวงโซอุปทานของ ตลาดทานา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.5.1 ทราบถึงหวงโซอุปทานของตลาดทานา โดยใชรูปแบบจําลองอางอิงการดําเนินงาน
โซอุปทาน (Supply Chain Operations Reference: SCOR Model) 

 1.5.2 ทราบถึงขีดความสามารถเชิงแขงขันหวงโซอุปทานของตลาดทานา 
 1.5.3 ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาหวงโซคุณคาของตลาดทานา  
 

1.6 นิยามคําศัพท 
ขีดความสามารถเชิงแขงขัน (Competitive capability) หมายถึง ความสามารถท่ีจะ

ผลิตภัณฑ และการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เทากับ หรือ ดีกวาคูแขง 
 

 หวงโซคุณคา (Value Chain) หมายถึง แนวคิดบูรณาการเชื่อมโยงในหลายสวนของ
กระบวนการธุรกิจเพื่อสรางคุณคาเพิ่มในรูปผลตอบแทนและความพึงพอใจของลูกคา 
 หวงโซอุปทาน (Supply Chain Operations Reference: SCOR Model) หมายถึง การใช
ระบบของหนวยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ขอมูลขาวสาร และทรัพยากร มาประยุกตเขาดวยกัน 
เพื่อการเคลื่อนยายสินคาหรือบริการ จากผูจัดหาไปยังลูกคา กิจกรรมของหวงโซอุปทานจะแปร
สภาพทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอื่นๆใหกลายเปนสินคาสําเร็จ แลวสงไปจนถึงลูกคาคน
สุดทาย (ผูบริโภค หรือ End Customer) 
 แบบจําลองอางอิงการดําเนินงานหวงโซอุปทาน (Supply Chain Operations Reference: 

SCOR Model) หมายถึง ตัวแบบท่ีใชอางอิงถึงกระบวนการทางธุรกิจ คือ ตัวแบบที่จะให
ความสําคัญในกระบวนการตาง ๆ 
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บทท่ี 2 

 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 การจัดทําวิทยานิพนธ เ ร่ืองการศึกษาหวงโซ อุปทานของตลาดทานา   เพื่อหาขีด
ความสามารถเชิงการแขงขันกรณีศึกษาตลาดทานา  อําเภอนครชัยศรี  จ .นครปฐม ทําการศึกษา
ทฤษฎีเพื่อใชเปนเคร่ืองมือสําหรับการดําเนินการวิเคราะหหวงโซอุปทานของตลาดทานา อยางเปน
ระบบเพื่อนําไปสูการเพ่ิมคุณคาและความสามารถเชิงแขงขันหวงโซอุปทานของตลาดทานา โดย
การดําเนินการศึกษาจะนําทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาประยุกตใชดังตอไปน้ี 

1. หวงโซอุปทาน (Supply Chain) 

2. การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management: SCM) 
3. แบบจําลองอางอิงการดําเนินงานหวงโซอุปทาน (Supply Chain Operations Reference   

  Model: SCOR Model) 

4. อุปสงค และ อุปทาน 

5. แผนภาพกระแสคุณคา (Value Stream Mapping: VSM) 
6. การวิเคราะห SWOT 
7. การวิเคราะห TOWS Matrix 

8. การวิเคราะห Diamond Model 

9. วิธีการโดยทั่วไปทางสถิติ 
10. การสํารวจดวยการสุมตัวอยาง 
11. การสรางแบบสอบถาม 

12. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. หวงโซอุปทาน (Supply Chain)  
หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ซึ่งประกอบดวยกระบวนการวางแผนการผลิตและ 

กิจกรรม ทางการตลาดโดยเฉพาะสวนผสมการตลาด (Marketing Mixed) ซึ่งจะเห็นวาหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain) จะเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑ (Product Concept) 
การออกแบบ ผลิตภัณฑ (Product Design) การจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material Supply) กระบวนการ
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เกี่ยวกับการผลิต (Production Process) การขนสง (Transport) การจัดเก็บสินคา (Warehouse) และ
การกระจายสินคา (Distributor) เพื่อจัดจําหนายตอไปยังผูคาสง และ  รานคาปลีก จนกระท่ังสินคา
ไปถึงมือผูบริโภคคนสุดทาย (End Consumers) 

 

2. การจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management: SCM) 

แนวความคิดของการจัดการหวงโซอุปทาน มีมาต้ังแตชวงทศวรรษท่ี ค.ศ.1990 เนื่องจาก
ในประเทศทางแถบอเมริกาและยุโรปเมื่อบริษัทจํานวนมากไดเร่ิมปรับรูปแบบวิธีการ  ไหลของ
วัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิตจนกระท่ังเปนสินคาออกจากโรงงานผลิตในขณะเดียวกันบริษัท  
เหลานั้นก็เร่ิมสรางความสัมพันธรูปแบบใหมระหวางลูกคาและผูจัดสงวัตถุดิบของ พวกเขา ภายใน
ไมกี่ปหลังจากน้ันแนวคิดน้ีไดรับความนิยมแพรหลายอยางรวดเร็ว  เน่ืองจาก เร่ืองราวความสําเร็จ
ของบริษัทใหญทั้งหลายที่ไดนําหลักการน้ีไปประยุกตใชกับการดํา เนินธุรกิจทําใหหลักการน้ีไดรับ
การยอมรับวาเปนกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากกวารูปแบบฟงกชั่นการทํางานท่ีกระจัด
กระจายกันในทศวรรษเกาอยางมาก และจากคํากลาวท่ีวา “โลจิสติกส เปนสวนหนึ่งของหวงโซ
อุปทาน” ดังน้ันอาจกลาวไดวาหวงโซอุปทานก็คือการนําเอาระบบโลจิสติกสของแตละองคกร 

ธุรกิจ หรือบริษัทมาเช่ือมตอกันเพ่ือใหการไหลของวัตถุดิบ และสินคาตลอดจนการไหลของขอมูล
เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพน่ันเอง ซึ่งมีผูใหคําจํากัดความของหวงโซอุปทานไวมากมาย แตโดย
สวนใหญแลวนิยามมักมองวาหวงโซอุปทานมีลักษณะเปนโครงขาย (Network) ของการเชื่อมตอ
กันขององคกร หรือสวนงานตางๆ ซึ่งภายในมีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นในการเช่ือมนั้น ทั้งน้ีสามารถ
สรุปคําจํากัดความของหวงโซอุปทานไดดังนี ้

หวงโซอุปทาน (Supply Chain) คือ โครงขายของการเชื่อมตอกันของกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับการไหลของวัตถุดิบ และการไหลของขอมูลระหวางองคกรธุรกิจซึ่งจะตองมีกระบวนการ
ตัดสินใจ (Decision Making) ตลอดจนหวงโซอุปทานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อสนองตอบความ
ตองการของลูกคาดังน้ันการจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management: SCM) ก็คือการ
นําเอาความหมายของหวงโซอุปทานมาจัดการอยางเหมาะสมน่ันเอง ซึ่งมีผูใหคําจํากัดความ
เกี่ยวกับการจัดการหวงโซอุปทาน ไวดังตอไปนี้ 

การจัดการหวงโซอุปทานใน Cox III, และ Blackstone (1998) กลาววาการวางแผน การ
รวบรวม และการควบคุมกิจกรรมทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นในหวงโซอุปทาน นอกจากน้ี นักเขียนหลายทาน
ไดนิยามคําวา การจัดการหวงโซอุปทานไวตางๆ กัน เชน Martin (Christopher, 2005) ใหคํานิยาม
คือ การจัดการความสัมพันธกับผูจัดสง และลูกคา เพื่อสงมอบผลิตภัณฑหรือบริการท่ีมีคุณคาใหแก
ลูกคา ในขณะท่ีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในหวงโซอุปทานมีคาตํ่าท่ีสุดซึ่ง (Stadler and Kilger, 2000) ให
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คํานิยามวาการจัดการหวงโซอุปทาน คือ ความพยายามในการรวมกันระหวางองคกรทั้งหมดท่ี
เกี่ยวของกันภายในหวงโซอุปทาน และการรวมมือกัน ในการบริหารใหการไหลของวัตถุดิบ ขอมูล 

และการเงินไปสูการตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคขั้นสุดทาย  เพื่อใหเกิดความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางธุรกิจ ดังภาพที่ 2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 องคประกอบโดยรวมของการจัดการหวงโซอุปทาน 

ที่มา: วีระพล คูณทวีเทพ, การพัฒนาหวงโซอุปทานแบบลีนสําหรับกระบวนการกระจายสินคา 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2553), 30. 

 

ไดใหคํานิยามไววาการจัดการหวงโซอุปทาน คือ การรวมกลุมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
ของผูจัดสง โรงงานผูผลิต คลังสินคา และรานขายปลีก ทําใหผลิตภัณฑที่เกิดข้ึนและการจัด
จําหนายน้ันถูกตองตามจํานวน ตามสถานท่ี ตามเวลา และมีระดับการบริการท่ีลูกคาตองการตาม
ความพึงพอใจในราคาที่ต่ําสุด (สาธิต, 2548) ไดใหคํานิยามไววาหวงโซอุปทานหนึ่งๆ จะ
ประกอบดวยวิธีการจัดการตางๆ ที่มุงหวังใหองคกรตางๆ ของหวงโซอุปทานทํางานดวยกันอยางมี
ประสิทธิภาพ องคกรเหลานี้ไดแก ผูสงมอบวัตถุดิบ ผูผลิต ผูจัดจําหนาย ผูบริหารคลังสินคา (วิทยา, 
2546) ไดใหคํานิยามไววาการประสานรวมกระบวนการทางธุรกิจที่ครอบคลุมจากผูจัดสงวัตถุดิบ
ผานระบบธุรกิจอุตสาหกรรมไปสูผูบริโภคขั้น สุดทายซึ่งมีการสงผานผลิตภัณฑการบริการ และ
ขอมูลสารสนเทศควบคูกันไป อันเปนการสรางคุณคาเพ่ิมในตัวผลิตภัณฑและนําเสนอสิ่งเหลาน้ี  สู
ผูบริโภคข้ันสุดทาย (The International Center for Competitive Excellence) จากความหมาย และคํา
นิยามท่ีไดกลาวมาแลว สามารถสรุปไดวาการจัดการหวงโซอุปทาน คือ การบูรณาการของ

บริษัท 5 

ผูคาปลีก 
 

ขอมูล 

บริษัท 4 

ผูกระจาย
สินคา 

ขอมูล 

บริษัท 3 

ผูผลิตสินคา 
 

ขอมูล 

บริษัท 2 

ผูขนสงสินคา 
 

ขอมูล 

บริษัท 1 

ผูจัดสงวตัถุดิบ 
 

  ขอมูล 
กระบวนการ
หวงโซ

กระบวนการ
หวงโซ

กระบวนการ
หวงโซ

กระบวนการ
หวงโซ

กระบวนการ
หวงโซ

ทีมงานการจัดการหวงโซอุปทาน 

ผลัก: กิจกรรมการกําหนดการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ ดึง: กิจกรรมการกําหนดตามความตองการของลูกคา 

สินคา สินคา สินคา สินคา สินคา 

ชําระเงิน ชําระเงิน ชําระเงิน ชําระเงิน ชําระเงิน 

การรวมมือกันของหลาย ๆ องคกรในหวงโซอุปทาน 

ลูกคา 
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กระบวนการทางธุรกิจท่ีเร่ิมตนจากผูจัดหาข้ันแรกสุด ผานกระบวนการภายในองคกร และผานเลย
ไปจนกระทั่งถึงผูบริโภคข้ันสุดทาย การจัดการหวงโซอุปทานจะมององคกรภายในหวงโซอุปทาน
เสมือนเปนองคกรเดียวกัน แลวจึงทําการกําหนดกลยุทธรวมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในหวงโซอุปทาน 

2.1 การจัดการหวงโซอุปทาน 

ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อุตสาหกรรมตาง ๆ ไดเห็นความสําคัญของ “ตนทุน” (Cost) 

และ “ราคา” (Price) อุตสาหกรรมสวนมากจะมุงเนนการบริหารเพ่ือลดตนทุนและราคาใหแก
ผูบริโภคกลาวคือ ความสามารถในการแขงขันจะช้ีวัดกันดวยราคาเปนหลักหรือชี้วัดความสามารถ
ในการแขงขันดวย (Economy of Scale) ตอมาในป ค.ศ. 1980-1999 ประเทศญ่ีปุนไดนําหลัก
ความคิดใหมเขาสูอุตสาหกรรมโลก นั่นคือการเร่ิมแขงขันดวยคุณภาพ (Quality) ของการผลิต และ
ผลิตภัณฑไดเกิดหลักการ และเทคนิคตาง ๆ ขึ้นมากมาย เพื่อที่จะปรับปรุงคุณภาพของ
อุตสาหกรรมทั้งดานการผลิต และการบริการ เชน ระบบ Kaizen, Total Quality Management 

(TQM), Just in Time (JIT) Kanban, Lean Manufacturing และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยคํานึงถึงความ
พอใจของลูกคามากข้ึน (Customer Satisfaction) และหลังจากน้ันตอมาการแขงขันในอุตสาหกรรม
มีเพิ่มมากข้ึน อุตสาหกรรมตาง ๆ พยายามท่ีจะขอมาตรฐานตามอนุกรมของระบบมาตรฐานตางๆ  

เพื่อใหเปนที่ยอมรับในเชิงคุณภาพไดหลังจากที่อุตสาหกรรมท่ีมาตรฐานการช้ีวัดคุณภาพโดยท่ัวไป
แลวในปจจุบันและอนาคตอันใกลนี้ ธุรกิจอุตสาหกรรมตางๆ จึงเร่ิมหันมาใหความสนใจในเร่ือง
ของ “เวลา” (Time) เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดโดยเร็วที่สุด  (Meet Customer 

Requirement) การแขงขันในอุตสาหกรรมจึงหันมาช้ีวัดกันที่เร่ืองของ “เวลา” และ “ความเร็ว” ของ
ความสามารถในการตอบสนองตอลูกคาหรือวัดความสามารถในการแขงขันดวย (Economy of 

Speed) นั่นเอง การท่ีธุรกิจสามารถแขงขันกันดวย (Economy of Speed) ไดนั้นทุกฝายท้ังภายใน
องคกรและระหวางธุรกิจที่เกี่ยวของจะตองมีการประสานงาน  (Coordination) และมีการ
ติดตอสื่อสาร (Communication) รวมกันอยางเหมาะสมซึ่งไมเหมือนกับลักษณะของระบบการ
จัดการแบบเกา (Traditional Management) ที่ตางฝายตางดําเนินงานอยูตามลําพัง เชน ฝายผลิตก็จะ
ผลิตโดยไมมีขอมูลของวัตถุดิบท่ีเพียงพอที่จะชวยในการสนับสนุนชวยในกระบวนการตัดสินใจ
การผลิต, ฝายจัดซื้อก็จะจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตคร้ังละมาก ๆ โดยไมคํานึงถึงความตองการของ
ลูกคาเพ่ือที่จะไดมีการสั่งซื้อตอหนวยท่ีต่ําลง (Price/Unit) โดยหารูไมวาจะเปนภาระในสวนของ
การจัดเก็บที่เพิ่มข้ึนยังสงผลทําใหตนทุนในการจัดเก็บ (Holding Cost) เพิ่มข้ึนดวยสงผลใหตนทุน
โดยรวมของท้ังระบบหวงโซอุปทาน (Total Supply Chain Management Cost) เพิ่มข้ึนโดยไม
จําเปนและระบบการจัดการแบบเกาน้ีจะมุงเนนถึงความสัมพันธกับจํานวนคูคาทางธุรกิจในชวง
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ระยะเวลาสั้น ๆ แตมีจํานวนมากราย เน่ืองจากระบบการจัดการหวงโซอุปทานซึ่งเปนโครงขายท่ี
ซับซอน (Complex Network) (David, 2000) ทําใหตองตระหนักถึงระบบการจัดการท้ังระบบใน
ลักษณะของการมองระบบเชิงองคกรรวม (Holistic View) ซึ่งหมายความวาในการพิจารณาการ
ตัดสินใจการดําเนินงานของแตละองคประกอบในระบบของหวงโซอุปทานยอมมีสวนเสียหายซึ่ง
สงผลกระทบท่ัวท้ังระบบของหวงโซอุปทานไมมากก็นอย ดังน้ันทุกฝายท่ีเกี่ยวของในระบบของ
การจัดการหวงโซอุปทานจึงจะตองหันมารวมมือทํางานใหประสานงานกันดวยแนวความคิดแบบ
ตางฝายตางไดรับผลประโยชนรวมกันอยางยุติธรรม  (Win-Win) คือการตัดสินใจดําเนินงานใด ๆ 

จะตองคํานึงถึงการไดรับประโยชนรวมกันซึ่งกอใหเกิดเปนกลยุทธหุนสวนทางธุรกิจ (Strategic 

Partnerships) หรือกลยุทธพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) ในท่ีสุด และกอใหเกิดระบบ
การบริหารจัดการใหมขึ้นมาที่เรียกวา “การจัดการหวงโซอุปทาน” ดังภาพที่ 4 

 

ขั้นที่ 1 พื้นฐาน 

การไหลของวัตถุดิบ       การบริการลูกคา 
 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 2 การรวมหนาที่การทํางาน 

การไหลของวัตถุดิบ        การบริการลูกคา 
 

 

 

 

ขั้นที่ 3 การรวมกันภายใน 

การไหลของวัตถุดิบ       การบริการลูกคา 
 

 

ขั้นที่ 4 การรวมกันภายนอก 

การจัดการวัตถุดิบ 

จัดซื้อ การกระจาย
สินคา 

ฝายสินคา
คงคลงั 

ฝายผลิต ควบคุม
วัตถุดิบ 

การกระจาย
สินคา 

การจัดการ 
ฝายผลิต 

การจัดการวัตถุดิบ 

การจัดการ 
ฝายผลิต 

การกระจายสินคา 
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การไหลของวัตถุดิบ       การบริการลูกคา 
 

 

 

 
ภาพท่ี 4 การจัดการหวงโซอุปทาน 

ที่มา: วีระพล คูณทวีเทพ, การพัฒนาหวงโซอุปทานแบบลีนสําหรับกระบวนการกระจายสินคา 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2553), 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 โครงขายหวงโซอุปทาน 

ที่มา: จิตตินันท เดชะคุปต, โครงขายหวงโซอุปทาน (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538), 

44. 

3. รูปแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานหวงโซอุปทาน (Supply Chain Operations Reference: 

SCOR Model) 

แบบจําลองอางอิงการดําเนินงานหวงโซอุปทาน (Supply Chain Operation Reference 

Model: SCOR model) ถูกพัฒนาข้ึนมาจากสภาหวงโซอุปทาน (Supply Chain Council: SCC) ซึ่ง
เปนองคกรอิสระไมหวังผลกําไร เพื่อใชเปนมาตรฐานระหวางอุตสาหกรรมสําหรับการจัดการหวง
โซอุปทานสภาหวงโซอุปทาน (SCC) ถูกต้ังข้ึนมาเม่ือป 1996 โดย The Institute Advanced 

Manufacturing Research (AMR) Pittiglio Rabin Todd & McGrath (PRTM) สมาชิกแรกเร่ิม 69 

บริษัท ปจจุบันมีสมาชิกกวา 700 บริษัทท่ัวโลก ซึ่งสมาชิกของสภาหวงโซอุปทานไดชวยกันระดม
สมองในการจัดทําและพัฒนาแบบจําลองข้ึนมาโดยแบบจําลอง SCOR ถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือเปน

การจัดการวัตถุดิบ การจัดการ 
ฝายผลิต 

การกระจายสินคา 

Retailers or customers Distribution centers Manufacturers 

Suppliers 
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แบบจําลองอางอิงใชอธิบายลักษณะการดําเนินงานการจัดการหวงโซอุปทานและแสดงใหเปนถึง
กิจกรรมทางธุรกิจในหวงโซอุปทานท้ังหมด โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา และชวยแกปญหาการขาดภาษามาตรฐานทําใหมีสิ่งท่ีสามารถใชสื่อสารกันไดภายใน
องคการและระหวางองคการในหวงโซอุปทาน และมีกรอบการทํางาน (Framework) ที่มีรูปแบบ
เดียวกันในการพัฒนาท่ีสามารถปฏิบัติได และสมาชิกโครงการเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 

สวนประกอบของแบบจําลองอางอิงกระบวนการหวงโซอุปทาน ที่ชวยแกปญหาเหลาน้ีคือ มีการ
กําหนดกระบวนการตาง ๆ ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และมีคําอธิบายกระบวนการ ชวยใหผูใชมี
ความเขาใจตรงกัน มีโครงสรางแสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการ นอกจากน้ียังมีการกําหนด
มาตรวัด (Metric) ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน สําหรับการวัดประสิทธิภาพในแตละกระบวนการ และ
มีวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ที่รวบรวมเสนอไวในแตละกระบวนการ เพื่อที่จะใหองคการ
และผูใชงานแบบจําลองอางอิงกระบวนการหวงโซอุปทานสามารถนําไปประยุกตใชตอไปได 

การวัดประสิทธิภาพของแบบจําลองอางอิงกระบวนการหวงโซอุปทานนั้นแบงออกเปน 4 

ประเภท คือการพิจารณาในดานของความยืดหยุน และการตอบสนองตอความตองการของลูกคา 

(Flexibility and Responsiveness) การพิจารณาถึงความนาเช่ือถือ (Reliability) ซึ่งเปนการวัดผลการ
ดําเนินงานภายนอกของหวงโซอุปทานที่สงผลตอลูกคา การพิจารณาในสวนของตนทุน คาใชจาย 

(Cost) และการพิจารณาดานทรัพยสิน (Asset) เปนการวัดผลการดําเนินงานภายในของหวงโซ
อุปทานท่ีสงผลตอองคกร 

โครงสรางของแบบจําลองอางอิงกระบวนการหวงโซอุปทานไดอธิบายถึงกิจกรรมตาง ๆ 

ในการดําเนินธุรกิจภายในหวงโซอุปทานโดยมุงไปสูการตอบสนองตอความตองการของลูกคา  ซึ่ง
ไดแบบกระบวนการการจัดการพ้ืนฐานออกเปน 5 กระบวนการหลัก คือ Plan (กระบวนการการ
วางแผน) Source (กระบวนการการจัดหา) Make (กระบวนการการผลิต) Deliver (กระบวนการ
จัดสง) Return (กระบวนการสงคืน) ดังแสดงตามภาพท่ี 6 แสดงใหเห็นความสัมพันธภายในองคกร
และการเชื่อมตอกับอุตสาหกรรมตางประเภทกัน  สามารถแสดงใหเปนถึงความสัมพันธกันได
ภายใตแบบจําลองหวงโซอุปทาน 
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ภาพที่ 6 โครงสรางความสัมพันธของกระบวนการการจัดการพื้นฐาน 

ที่มา : Kevin Mccormack, Linking SCORE planning practices to supply chain performance 

An exploratory study, accessed December 15, 2012, available from www.emeraldinsight.com 

 

แบบจําลองอางอิงกระบวนการหวงโซอุปทาน ประกอบดวยกระบวนการมาตรฐานท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการหวงโซอุปทานต้ังแตผูจัดหาวัตถุดิบของผูจัดหาวัตถุดิบจนถึงลูกคาของลูกคา
หรือลูกคาข้ึนสุดทาย โดยแบงระดับการปฏิบัติการในการนําไปใชงานออกเปน 3 ระดับ ดังแสดงใน
ภาพท่ี 7 
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ภาพที่ 7 ระดับการปฏิบัติงานในแบบจําลองอางอิงกระบวนการหวงโซอุปทาน 

ที่มา: Kevin Mccormack, Linking SCORE planning practices to supply chain performance 

An exploratory study, accessed December 15, 2012, available from www.emeraldinsight.com 
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กระบวนการในระดับที่ 1 ในแบบจําลองอางอิงกระบวนการหวงโซอุปทานกระบวนการ
ในระดับที่ 1 ประกอบดวย การวางแผน (Plan) การจัดหาวัตถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การสง
มอบ (Delivery) และการสงคืน (Return) 

 การวางแผน (Plan) เปนกระบวนการวางแผนเพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการ 

(Demand) และความสามารถในการจัดสงได (Supply) กลยุทธที่ใชในสวนน้ี เชน การตัดสินใจทํา
หรือซื้อ (Make or Buy) และการวางแผนการใชทรัพยากร การวางแผนคาดการณ (Forecasting) เปน
ตน การปฏิบัติที่สงเสริมคือ การรวมมือกันในการวางแผนการเก็บวัสดุคงคลังการผลิต  การใช
วัตถุดิบ 

 การจัดหาวัตถุดิบ (Source) เปนกระบวนการเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดหาวัตถุดิบขององคการ
หรือบริการเพ่ือสามารถตอบสนองกับแผนการและความตองการในปจจุบันขององคกรกลยุทธที่
เกี่ยวของ คือ การประกันของผูขาย การทําขอตกลงระหวางองคกรกับผูขายและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ลักษณะของการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสวนน้ี เชน การรับวัตถุดิบ การตรวจสอบการเก็บ
รักษาดําเนินการเกี่ยวกับสินคาคงคลัง และการจัดการการไหล เปนตน 

 การผลิต (Make) เปนกระบวนการท่ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรูปรางของวัตถุดิบ  เพื่อ
ตอบสนองแผนการและความตองการปจจุบัน กลยุทธที่เกี่ยวของ คือ การจัดสรรการใชเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช เคร่ืองจักร สวนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ เชน การรับวัตถุดิบเขามาสูกระบวนการ 

กระบวนการของการผลิต การตรวจสอบของผลิตภัณฑ การบรรจุภัณฑ เปนตน 

การสงมอบ (Delivery) เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับ การจัดการกับผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

เชน การรับและรักษา Order การจัดสรรผลิตภัณฑไปสูศูนยการจัดจําหนาย (Distribution Center) 

และลูกคา การบริหารคลังสินคา และการขนสง การกําหนดระยะเวลาในการสงมอบ ชองทางใน
การสงมอบการดูแลรักษาผลิตภัณฑจากโรงงานจนถึงศูนยจัดจําหนาย หรือลูกคา เปนตน 

การสงคืน (Return) เปนกระบวนการท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการสงคืน หรือการรับผลิตภัณฑ
ที่ถูกสงคืนจากลูกคาดวยเหตุผลใดก็ตาม กระบวนการเหลาน้ียังขยายผลไปสู การสนับสนุนลูกคา
หลังจากการจัดสงดวย 

กระบวนการในระดับที่ 2 ในแบบจําลองอางอิงกระบวนการหวงโซอุปทานจากระดับที่ 1 

แบบจําลองอางอิงกระบวนการหวงโซอุปทาน จะแบงยอยกระบวนการใหลึกลงไปในระดับที่ 2 

ตาม ซึ่งในแตละประเภทของกระบวนการในระดับท่ี 2 จัดแบงตามลักษณะการปฏิบัติงานได 3 

กลุม ดังภาพที่ 8 
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ภาพที่ 8 ระดับที่ 2 ของแบบจําลองอางอิงกระบวนการหวงโซอุปทาน 

ที่มา: Kevin Mccormack, Linking SCORE planning practices to supply chain performance 

An exploratory study, accessed December 15, 2012, available from www.emeraldinsight.com 

 

การวางแผน (Planning) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ การสนับสนุน การจัดสรรการใช
ทรัพยากรเพ่ือตอบสนองใหพอดีกับความตองการเพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางความตองการกับ
ความสามารถในการจัดสง กระบวนการเหลาน้ีจะกระทําเปนชวงเวลาและจะมีผลโดยตรงตอ
ความสามารถในการยืดหยุนของหวงโซอุปทาน 

การดําเนินงาน (Executing) เปนกิจกรรมท่ีปฏิบัติสืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติตามแผนท่ีวาง
ไวโดยท่ัวไปจะประกอบไดดวยตารางการผลิตและลําดับการปฏิบัติงาน  ซึ่งชนิดของกระบวนการ
จัดซื้อจัดหา (Source), การผลิต (Make) และการจัดสง (Deliver) จะแบงตามลักษณะการผลิตท่ี
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รับคําสั่งซื้อ (Order) จากลูกคา เชน ถาผลิตตามคําสั่งของลูกคา (Make to Order) กระบวนการจัดซื้อ
จัดหา (Source) และกระบวนการจัดสง (Deliver) ก็จะเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการตามลักษณะคําสั่ง
ซื้อ ดวยในการปฏิบัติงานในสวนนี้จะมีผลกระทบโดยตรงตอเวลารวมท้ังหมดต้ังแตการรับคําสั่งซื้อ
จนไปถึงการสงผลิตภัณฑไปใหลูกคา 

การสนับสนุน (Enabling) ถือเปนกระบวนการที่สนับสนุนในสวนของการวางแผนและ
การปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปได เชน การเตรียม การบํารุงรักษา และการควบคุมการไหลของขอมูลและ
ความสัมพันธระหวางกระบวนการ 

นอกจากน้ันในระดับนี้ ในแบบจําลองอางอิงกระบวนการหวงโซอุปทาน ยังมีตารางท่ี
แสดงไวถึงคําจํากัดความของกระบวนการแตละประเภทของตัวชี้วัด ที่แสดงอยูในรูปมาตรวัด 

(Metric) และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) 

กระบวนการในระดับที่ 3 ในแบบจําลองอางอิงกระบวนการหวงโซอุปทาน จากประเภท
ของกระบวนการในระดับที่ 2 จะแตกยอยเปนระดับท่ี 3 เชน P2 ในระดับท่ี 2 คือ Plan Source นั้น
แบงออกเปน P2.1 จนถึง P2.4 ในระดับท่ี 3 ซึ่งในระดับน้ีก็จะมีตารางท่ีแสดงรายละเอียดตาง ๆ 

เชนเดียวกับระดับที่ 2 ตลอดท้ังแบบจําลองนี้ไดนําเอาสัญลักษณที่เปนมาตรฐานมาใช  คือ P แทน 

Plan, S แทน Source, M แทน Make, D แทน Deliver, R แทน Return, E แทน Enable ในสวนของ 

Plan, Source, Make และ Deliver นั้นจะคลายคลึงกัน เร่ิมจากการดูภาพ (ระดับท่ี 3) แลวจะเปนวา
แตละสวนนั้นจะมีความสัมพันธกันคือ ในขณะท่ีปจจัยนําเขา (Input) ของสวนหน่ึงเขาไป จนได
เปนปจจัยออก (Output) ออกมานั้นก็จะมีความสัมพันธกับสวนอ่ืนตอไปดวยเม่ือดูภาพแลวก็จะดู
รายละเอียดตาง ๆ ในตารางประกอบ (ทั้งระดับท่ี 2 และ 3) เชนดังตารางท่ี 3 ขางตน ซึ่งแยกไดเปน 

6 สวนดังนี้ คือ 

1. ชื่อที่เปนมาตรฐานของกระบวนการน้ัน 

2. อักษรยอที่เปนมาตรฐานของกระบวนการน้ัน 

3. คําจํากัดความของกระบวนการนั้น 

4. Performance Attributes ของกระบวนการนั้น 

5. หนวยวัดที่สัมพันธกับ Performance Attributes ของกระบวนการนั้น 

 6. Best Practices ในสวนน้ีจะเปนสวนที่แนะนําการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ 
      กระบวนการเพื่อใหการปฏิบัติการในกระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ดังตัวอยางแบบจําลองอางอิงกระบวนการหวงโซอุปทานระดับที่ 3 ในภาพท่ี 9 
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ภาพที่ 9 การไหลขององคประกอบในกระบวนการ 

ที่มา: Kevin Mccormack, Linking SCORE planning practices to supply chain performance 

An exploratory study, accessed December 15, 2012, available from www.emeraldinsight.com 

 

4. อุปสงค และอุปทาน (Demand and Supply)                                                                                                            
 กฎอุปสงค (Law of Demand) และกฎอุปทาน (Law of Supply) เปนหลักการท่ีอธิบาย
ความสัมพันธระหวางราคาและปริมาณความตองการซื้อหรือขาย โดยกฎอุปสงคระบุวาปริมาณ
ความตองการซื้อสินคา หรือเรียกวาปริมาณอุปสงค (Quantity Demanded) มีความสัมพันธในทาง
ลบกับราคา เมื่อปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลนั้นคงท่ีกลาวคือ เมื่อราคาสินคาเพ่ิมสูงข้ึน ผูบริโภคมีแนวโนมท่ี
จะ ตองการซ้ือสินคานั้นนอยลงกฎอุปทานระบุวา ปริมาณสินคาท่ีตองการขาย หรือปริมาณอุปทาน 
(Quantity Supplied) มีความสัมพันธในทางบวกกับราคา เมื่อปจจัยอื่นๆ ที่มีผลน้ันคงท่ี กลาวคือเมื่อ
ราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้นผูขายมีแนวโนมที่จะตองการขายสินคามากข้ึน     

ความสัมพันธของอุปสงคและอุปทาน แบบจําลองของอุปสงคและอุปทาน อธิบายวาตลาด
มีแนว โนมท่ีจะเขาสูดุลยภาพ (Equilibrium) ซึ่งปริมาณอุปสงคและปริมาณอุปทานจะเทากัน เรียก
ราคาที่ภาวะดุลยภาพวา ราคาดุลยภาพ และปริมาณสินคาท่ีภาวะนี้วา ปริมาณดุลยภาพ หากปริมาณ
อุปสงคมากกวาปริมาณอุปทาน ซึ่งเกิดเม่ือราคาสินคาต่ํากวาราคาดุลยภาพของสินคาน้ัน จะเกิดการ
ขาดแคลนสินคา หรือเรียกวามีอุปสงคสวนเกิน ในขณะท่ีเมื่อปริมาณอุปทานมากกวาปริมาณ       
อุปสงค คือ เม่ือราคาสินคาสูงกวาราคาดุลยภาพ จะเกิดสินคาลนตลาด หรืออุปทานสวนเกินโดยเมื่อ
เกิดกรณีเหลาน้ี ผูซื้อและผูขายในตลาดจะตอบสนองจนกระทั่งตลาดเขาสูดุลยภาพในการแสดงดวย
แผนภูมิ ดุลยภาพ คือ จุดที่เสนอุปสงคและเสนอุปทานตัดกัน 
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ภาพที่ 10 แสดงจุดดุลยภาพ 

ที่มา: ศิริรัตน และคณะ, พฤติกรรมผูบริโภค (กรุงเทพฯ: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี  (ไทย -ญ่ีปุน), 

2542), 88. 

 

จากภาพท่ี 10 แผนภูมิเสนแสดงอุปสงคและอุปทานที่พบเห็นท่ัวไป ใหแกนตั้งแสดงราคา  
และแกนนอนแสดงปริมาณสินคา เสนอุปสงค (สีแดง) มีลักษณะลาดลง ในขณะท่ีเสนอุปทาน (สี
น้ําเงิน) ชันข้ึน จุดตัดของเสนอุปสงค และเสนอุปทาน เปนจุดดุลยภาพของตลาด ที่ราคาดุลยภาพ 
P* และปริมาณดุลยภาพ Q*  

 

5. แผนภาพกระแสคุณคา 
 แผนภาพกระแสคุณคา (VSM) เปนเคร่ืองมือและเทคนิคที่สนับสนุนการพัฒนากลยุทธการ
ผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Strategy) ดวยการแสดงลําดับขั้นตอนของกิจกรรมตางๆ ที่มุง
สงมอบคุณคาใหกับลูกคา โดยแนวคิด สายธารแหงคุณคา (Value Stream Thinking) จะทําให
สามารถเขาใจภาพรวมของกระบวนการ (Overall Process) จากมุมมองลูกคาโดยมุงแนวทาง
ปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศ  ตลอดทั้งหวงโซอุปทานซึ่งทําใหสามารถระบุ
กิจกรรมไคเซ็นท่ีจําเปนสําหรับการขจัดความสูญเปลา ดังน้ัน VSM จึงเปน แนวทางท่ีใชจําแนก
กิจกรรมท่ีสรางคุณคาเพ่ิมและกิจกรรมที่เกิดความสูญเปลาโดยนําขอมูลผลลัพธจากการวิเคราะห
สถานะปจจุบัน (Current State) ที่ถูกแสดงดวยเอกสารสําหรับกําหนดสถานะในอนาคต (Future 

State) หลังจากการปรับปรุง 

การจําแนกแผนภูมิสายธารแหงคุณคากับแผนภูมิกระบวนการ สําหรับการใชงานท่ัวไปมัก
มีผูสับสนและมักเรียก แผนภูมิกระบวนการ (Process Mapping) เนื่องจาก ทั้งสองคําน้ีมีความหมาย
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ใกลเคียงกันจึงมักใชแทนกัน ซึ่ง แผนภูมิทั้งสองน้ีมีวัตถุประสงคการใชงานเหมือนกัน นั่นคือ การ
จําแนกความสูญเปลาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเพ่ือ ดําเนินการปรับปรุง แตมีขอแตกตางบางประการ 
ดังนี ้ 

แผนภูมิสายธารแหงคุณคา เปนการแสดงแผนภาพใหญในมุมมองโดยรวม (Broad View) 

ซึ่งเปนระดับมหภาค (Macro Level) ของกระบวนการปฏิบัติงานต้ังแตกระบวนการของผูสงมอบ
จนถึงการสงมอบคุณคาใหกับลูกคา (From Supplier to Customer) โดยมีการใชสัญลักษณรูป
ไอคอน (Icon) ที่หลากหลายเพื่อแสดงภาพที่ชัดเจนของกระบวนการ (Visualize Processes) เชน 

การควบคุมการผลิต การสต็อก การไหลของสารสนเทศ เปนตน  

 

6. การวิเคราะห SWOT   

  กลยุทธเปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับองคการเพราะองคการใชกลยุทธในการทํางานเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค  โดยกลยุทธของแตละองคการจะถูกกําหนดตามธรรมชาติและลักษณะของ
องคการน้ันๆ ทั้งนี้   
องคการจะกําหนดกลยุทธไดนั้นตองรูสถานภาพหรือสภาวะขององคการของตนเสียกอน  

6.1 ความหมายของ SWOT  

SWOT เปนคํายอมาจากคําวา Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats  

Strengths    คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณภายในองคการท่ีเปนบวก ซึ่ง
องคการนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง การดําเนินงาน
ภายในที่องคการทําไดดี  
Weaknesses    คือ จุดออน หมายถึง สถานการณภายในองคการท่ีเปนลบและดอยความสามารถซึ่ง
องคการไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง การ
ดําเนินงานภายในที่องคการทําไดไมดี  
Opportunities คือโอกาส หมายถึง โอกาสซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจากการที่สภาพแวดลอม
ภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็ง
ตรงท่ีโอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งน้ันเปนผลมาจากสภาพแวดลอม
ภายใน นักการตลาดท่ีดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสน้ัน 

Threats คือ อุปสรรค หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอก เปนขอจํากัดท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเปนตองปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองและพยายามขจัด
อุปสรรคตางๆ ที่เกิดข้ึนใหไดจริงและในทางกลับกันอุปสรรคอาจกลับกลายเปนโอกาสไดเชนกัน 
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ดวยเหตุนี้องคการมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธของตนใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณแวดลอม  

6.2 กรอบการวิเคราะห SWOT  

ในการวิเคราะห SWOT    การกําหนดเร่ือง  หัวขอ  หรือประเด็น (Area) เปนสิ่งสําคัญที่
จะตองคํานึงถึง  เพราะวาการกําหนดประเด็นทําใหการวิเคราะหและประเมินจุดอ อน  จุดแข็ง  
โอกาส  และอุปสรรคไดถูกตองโดยเฉพาะการกําหนดประเด็นหลัก (key area)  ไดถูกตองจะทําให
การวิเคราะหถูกตองย่ิงข้ึน การกําหนดกรอบการวิเคราะห SWOT  ใด ๆ ขึ้นอยูกับลักษณะธุรกิจ
และธรรมชาติขององคการน้ันๆ ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดคนกรอบการวิเคราะห  SWOT   ที่มี
ความหลากหลายรูปแบบ  อาทิ  MacMillan (1986)  เสนอ 5 ประเด็นสําหรับกรอบการวิเคราะห  
SWOT  คือ  1. เอกลักษณขององคการ  2. ขอบเขตปจจุบันของธุรกิจ  3. แนวโนมสภาพแวดลอมที่
จะเปนโอกาสและอุปสรรค  4. โครงสรางของธุรกิจ  และ 5. รูปแบบการเติบโตที่คาดหวัง  

 
ภาพที่ 11 อธิบายการวิเคราะหแบบSWOT 

ที่มา: Armstrong. M. Management Processes and Functions (New York: Harper & Bros., 

1996), 23. 

 

6.3 ปญหาในการทํากระบวนการวิเคราะห SWOT  

การวิเคราะห SWOT  ขององคการมีขอท่ีควรคํานึง  4 ประการ  ( Bosemanetal., 1986)  คือ  
1.  องคการตองกําหนดกอนวา  องคการตองการท่ีจะทําอะไร  
2.  การวิเคราะหโอกาสและอุปสรรคตองกระทําในชวงเวลาขณะน้ัน  
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3.  องคการตองกําหนดปจจัยหลัก (key success factors)  ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานให
ถูกตอง  

4.  องคการตองประเมินความสามารถของตนใหถูกตอง   
นอกจากขอที่ควรคํานึงแลว  ยังมีปญหาที่ควรระวัง (Goodstein et al., 1993)  ดังนี้  

1.  การระบุจุดออนตองกระทําอยางซื่อสัตยและบางคร้ังจุดออนเฉพาะอยางเปนของเฉพาะ
บุคคล  

2.  การจัดการกับกลไกการปองกันตนเองตองกระทําอยางรอบคอบ  
3.  แนวโนมการขยายจุดแข็งที่เกินความเปนจริง  
4.  ความใกลชิดกับสถานการณทําใหมอง  สถานการณขององคการไมชัดเจน  
5.  การกําหนดบุคคลที่เกี่ยวของกับการรวบรวมขอมูลตองระบุใหชัดเจน  
6.  ขอมูลไมเพียงพอและขอมูลสิ่งแวดลอม  ภายนอกเบี่ยงเบนนอกจากน้ีการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดลอมภายนอกอาจเปนโอกาสหรืออุปสรรคก็ได 
 

7. การวิเคราะห TOWS Matrix 

TOWS Matrix คือ ปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาส และอุปสรรค ที่บริษัทกําลังเผชิญอยู 
สามารถนํามาจับคูเพื่อใหสอดคลองกับปจจัยภายในที่เปนจุดแข็ง และจุดออน ของบริษัทและเปน
การจัดทํากลยุทธที่เปนทางเลือก 4 ชุด ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดแนวทางเพ่ือ
กําหนดกลยุทธตางๆ 

วิธีการจัดทํา TOWS Matrix เปนการจัดทําตาราง 9 ชอง คือปจจัยหลักสําคัญ 4 ชอง ชองกล
ยุทธ 4 ชวงกับอีก 1 ชอง บอกที่มาของปจจัยวาเปนปจจัยภายนอกหรือปจจัยภายใน ชองกลยุทธ 4 
ชอง ใหชื่อวากลยุทธ SO กลยุทธ WO กลยุทธ ST และกลยุทธ WT ซึ่งเกิดข้ึนภายหลังจากการใส
ปจจัยหลักสําคัญทั้ง 4 ชองแลว 
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ภาพที่ 12 อธิบายการวิเคราะหแบบ TOWS 

ที่มา: อารีย แผวสกุลพันธ, การจัดการเชิงกลยุทธ  (กรุงเทพฯ ศูนยสงเสริมวิชาการ, 2553), 41. 

 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับขอจํากัด จุดออนกับโอกาส 
และจุดออนกับขอจํากัด ซึ่งผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแตละคูดังกลาว ทําใหเกิด
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 

            1. กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุด
แข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรุก 

            2. กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy)ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปน
จุดแข็งและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิง
ปองกัน ทั้งนี้เนื่องจากองคการมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองคการก็เจอกับสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัด
จากภายนอกท่ีองคการควบคุมไมได แตองคการสามารถใชจุดแข็งท่ีมีอยูในการปองกันขอจํากัด
ที่มาจากภายนอกได 
            3. กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปน
จุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อท่ีจะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิง
แกไข ทั้งน้ีเนื่องจากองคการมีโอกาสท่ีจะนําแนวคิดหรือวิธีใหม ๆ มาใชในการแกไขจุดออนท่ี
องคการมอียูได 
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            4. กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอมที่เปน
จุดออนและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรับ 
ทั้งนี้เน่ืองจากองคการเผชิญกับทั้งจุดออนและขอจํากัดภายนอกที่องคการไมสามารถควบคุมได  
 

8. ตัวแบบ Diamond Model 

 ตัวแบบ Diamond Model เปนตัวแบบท่ีสามารถวิเคราะหไดถึงสาเหตุที่ทําใหศักยภาพการ
แขงขันของประเทศหนึ่งมีมากกวาอีกประเทศหน่ึง หรือศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการ
หนึ่งจึงมีมากกวาผูประกอบการรายอ่ืนในอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะตัวแบบไดแสดงถึงองคประกอบ
หลักและปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถหรือความไดเปรียบในการแขงขันของอุตสาหกรรมของ
ประเทศใดประเทศหนึ่งอันมีผลตอการพัฒนาและการปรับตัวของอุตสาหกรรมนั้น โดยจากตัวแบบ
มี 4องคประกอบที่สําคัญซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสภาวะแวดลอมทางการแขงขันเพื่อใหเกิดความ
ไดเปรียบในการแขงขันทางอุตสาหกรรมได นอกจากน้ียังมีอีก 2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอองคประกอบ
ทั้ง 4 อันสามารถสงผลกระทบไดทั้งในดานบวกหรือลบตอความสามารถทางการแขงขันของชาติ  

ภาพที่ 13 แผนภาพแสดง Diamond Model 

ที่มา: Michael E. Porter, The Competitive Advantage of Nations (New York: Harper & Bros., 

1996), 85. 
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ตัวแบบ Diamond Model ไดแสดงถึงปจจัยที่มีความเกี่ยวเนื่องกันซึ่งมีผลตอการสรางขอไดเปรียบ
ในระดับชาติดังน้ี 

 1.เงื่อนไขดานปจจัยการผลิต (Factor Conditions) 

    เงื่อนไขดานปจจัยการผลิต คือ ความสามารถของชาติในการเปลี่ยนทรัพยากรพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันทางอุตสาหกรรม 
โดยปจจัยการผลิตประกอบดวยปจจัยพื้นฐานและปจจัยกาวหนา ปจจัยพื้นฐานเปนปจจัยที่มีอยูเอง
ตามธรรมชาติ หรือสามารถสรางข้ึนมาไดโดยไมตองใชความพยายามหรือลงทุนมาก เชน ความ
อุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทําเล ที่ตั้ง แรงงานพ้ืนฐาน สวนปจจัย
กาวหนาน้ัน เปนปจจัยที่มีความสําคัญมากกวา การจะสรางข้ึนไดตองใชความพยายาม ตั้งใจ และ
ตองมีการลงทุนท้ังโดยผูประกอบการและภาครัฐ ปจจัยการผลิตกาวหนาประกอบดวย บุคลากร 
เชน แรงงานฝมือนักออกแบบ วศิวกร นักวิทยาศาสตร นักวิจัยและนักการตลาด วัตถุดิบ เคร่ืองจักร 
เทคโนโลยีฐานขอมูล องคความรู ขอมูล เงินทุน โครงสรางพ้ืนฐาน หองวิจัย หองทดสอบและ
สถาบันศึกษาเฉพาะทาง 

  2.เงื่อนไขดานอุปสงค (Demand Conditions) 

     เง่ือนไขดานอุปสงคหรือสภาพของตลาดในประเทศ ปริมาณและระดับความตองการ
ของผูบริโภคในประเทศตอสินคาของอุตสาหกรรมที่ผลิตได ซึ่งสภาพของตลาดและความตองการ
ในประเทศนี้มีสวนสําคัญมากในการท่ีจะสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับผูประกอบการ
ในประเทศเพื่อมุงสูตลาดตางประเทศ และลักษณะหรือสภาพความตองการในประเทศท่ีสําคัญ
ประกอบดวย 3 สวนคือ องคประกอบของตลาด (Segment or Composition of Market) ขนาดและ
แนวโนมการเติบโตของตลาด และการที่ความนิยมในประเทศมีอิทธิพลตอผูบริโภคในตลาด
ตางประเทศ 

 3.อุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเนื่อง (Related and supporting industries) 

    อุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ือง คือ คุณภาพหรือความเขมแข็งของอุตสาหกรรม
สนับสนุนหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในการค้ําจุนสถานภาพการเปนผูนําในอุตสาหกรรมระดับ
โลกโดยถาอุตสาหกรรมสนับสนุนหรืออุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องมีคุณภาพ สามารถผลิตวัตถุดิบ 
อุปกรณเคร่ืองจักร สรางนวัตกรรมใหม ๆ รวมท้ังมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเพ่ือทําใหเกิด
มูลคาเพิ่มในสายการผลิตแลว ก็จะทําใหเกิดขอไดเปรียบเทียบกับคูแขงในตลาดได 
 4.กลยุทธ-โครงสรางของบริษัทและการแขงขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) 

    กลยุทธ - โครงสรางของบริษัทและการแขงขัน คือ กลยุทธและแนวทางในการดําเนิน
ธุรกิจของผูประกอบการแตละรายในอุตสาหกรรมอันมีความสําคัญและสงผลซึ่งอาจเปนในเชิงบวก
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หรือเชิงลบตอความสามารถทางการแขงขันของอุตสาหกรรมในประเทศโดยรวม และเปนเง่ือนไข
ทางวัฒนธรรมของแตละชาติที่แตกตางกันไป โดยกลยุทธและแนวทางในการดํา เนินธุรกิจของ
ผูประกอบการข้ึนกับปจจัยตาง ๆ ภายในองคกรของผูประกอบการเอง เชน ความต้ังใจในการ
ดําเนินธุรกิจอยางตอเน่ือง และจุดมุงหมายขององคกรและของพนักงานเอง และการท่ีพนักงานจะมี
ความทุมเทใหกับงานหรือไม รวมท้ังยังข้ึนอยูกับภาพพจนของอุตสาหกรรมและสภาพการแขงขัน
ขออุตสาหกรรมในประเทศ โดยสภาพการแขงขันในประเทศมีสวนชวยใหเกิดการพัฒนารูปแบบ
และคุณภาพผลิตภัณฑลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ถาหากเปนการแขงขัน
ในเชิงสรางสรรคมิใชการมุงทําลายลางกัน 

 5.โอกาส (Chance) 

    โอกาสเปนปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงท่ีมีผลตอ 4 องคประกอบหลักของตัวแบบแต
ไมไดเปนองคประกอบท่ีสามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขันของบริษัทหรือของชาติ
โดยตรงเพราะโอกาสพัฒนามาจากนอกระบบหรืออยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือรัฐบาล 
เชน เทคโนโลยีหลักพัฒนาไมตอเน่ือง ภาวะขาดแคลนนํ้ามัน ภัยพิบัติ สงคราม การกอการราย การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากภายนอกและความตองการของตลาดตางประเทศท่ีเปลี่ยนไปมาก เปน
ตน แตทั้งนี้โอกาสก็มีผลตอองคประกอบทั้ง 4 ที่เปนตัวกําหนดศักยภาพทางการแขงขัน โดยโอกาส
จะมีผลตอความแนนอนหรือไมแนนอนของศักยภาพทางการแขงขันของศักยภาพทางการแขงขัน
ของแตละประเทศเพราะโอกาสอาจจะสรางเสริมศักยภาพทางการแขงขันใหกับชาติหน่ึงในทาง
กลับกันก็สามารถที่จะลบลางความไดเปรียบท่ีไดเคยสรางมาของอีกชาติหนึ่งได ดังน้ันโอกาสจึงมี
ความสําคัญเน่ืองจากสามารถกําหนดไดวาโครงสรางทางอุตสาหกรรมจะคงรูปหรือเปล่ียนแปลงไป
เปนอยางไร 

 6.บทบาทของภาครัฐ (Government) 

    รัฐบาลในทุกระดับของชาติสามารถท่ีจะพัฒนาหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนา
อุตสาหกรรมชาติได เพราะถึงแมภาครัฐจะไมใชองคประกอบโดยตรงที่สามารถสรางความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน แตนโยบาย มาตรการ กฎ ระเบียบและพิธีการตาง ๆ ที่กําหนดโดยภาครัฐ
สามารถมีผลกระทบกับองคประกอบทั้ง 4 ของตัวแบบซึ่งสงผลตอความสามารถทางการแขงขัน
ของอุตสาหกรรมตอไปได  อาทิเชน  นโยบายปองกันการผูก ขาดอาจมีผลตอการแขงขัน
ภายในประเทศได กฎระเบียบตาง ๆ ก็อาจทําใหเงื่อนไขทางอุปสงคในประเทศเปลี่ยนแปลงไป 
หรือการลงทุนของรัฐในการศึกษาก็สามารถเปลี่ยนเงื่อนไขดานปจจัยการผลิตได รวมท้ังการใชจาย
ของภาครัฐก็สามารถกระตุนหรือมีผลตออุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเน่ืองได ดังน้ันการที่จะ
กําหนดและปฏิบัตินโยบายตาง ๆ ของภาครัฐตองคํานึงถึงอิทธิพลเหลาน้ีที่อาจสงผลในทางบวก
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หรือทางลบตอองคประกอบทั้ง 4 ตามตัวแบบซึ่งเปนตัวกําหนดความไดเปรียบทางการแขงขันของ
ชาติองคประกอบท้ัง 4 รวมท้ังอีก 2 ปจจัยที่เกี่ยวเน่ืองสัมพันธกันเปนระบบตามตัวแบบขางตนจะ
สามารถปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมของการแขงขันใหมีศักยภาพที่สูงขึ้นได  
 

9. วิธีการโดยท่ัวไปทางสถิติ  
 ในการตัดสินใจมีความจําเปนตองทราบถึงวิธีการทางสถิติเพื่อการดําเนินการตัดสินใจอยาง
เหมาะสมภายใตจุดประสงคที่กําหนดไว ทั้งน้ีแตละขั้นตอนของวิธีการทางสถิตินี้อาจจะมีความ
แตกตางกันออกไปบางตามจุดประสงค ของการตัดสินใจ และสามารถจําแนกตามกลวิธีทางสถิติ
ตามจุดประสงคนี้แลว จําแนกสถิติออกเปน 2 กลุมใหญ คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

9.1 สถิติเชิงพรรณนา หมายถึง สถิติที่มีจุดประสงคเพื่อการจัดระเบียบการสรุปตลอดจน
การนําเสนอขอมูล ในรูปแบบที่สามารถทําใหเขาถึงสิ่งท่ีอยากจะทราบ ซึ่งถือวาเปนการตัดสินใจ
แบบการกําหนดสมมติฐานแลวหาหลักการทางตรรกะมาสนับสนุน (Deductive) โดยเทคนิคทาง
สถิติเชิงพรรณนานี้ สามารถประยุกตใชไดทั้งประชากร (Population) และกลุมตัวอยาง (Samples) 
ดังภาพที่ 13 

 

 

 

 

                                                                                      การตีความหมาย 

 

 

ภาพที่ 13 แสดงวิธีการสําหรับสถิติเชิงพรรณนา 
ที่มา: สายศร สุขเกษม, ความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตออาหารทะเลแชแข็งพรานทะเล 
ในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: ปานทวี, 2552), 52. 

 

9.2 สถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) หมายถึง สถิติที่มีจุดประสงคเพื่อการวิจัย
กลุมตัวอยางดวยเหตุและผล เพื่อคนหาขอมูลเกี่ยวกับประชากร  โดยการวินิจฉัยดังกลาวคํานึงถึง
โอกาสในการไดมาซึ่งสิ่งตัวอยาง หรือทฤษฎีความนาจะเปน (Law of Probability) ดังภาพท่ี 14  

ประชากร ขอมูล กลุมตัวอยาง 

กลวิธีเชิงสถิติเชิงพรรณนา 
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และถือเปนการตัดสินใจแบบการกําหนดสมมติฐานแลวทําการวิเคราะหและหาความสัมพันธจาก
ขอมูลเพื่อสรุปในสิ่งที่สนใจ (Inductive) 
 

 ชักสิ่งตัวอยาง 
- ความสุม 

- ความซ้ํา      
  การตีความหมาย 
 

 

 

 

ภาพที่ 14 แสดงวิธีการสําหรับสถิติเชิงอนุมาน 

ที่มา: สายศร สุขเกษม, ความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตออาหารทะเลแชแข็งพรานทะเล 
ในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: ปานทวี, 2552), 52. 

 

9.3 การนิยามประชากร  
 ประชากร (Population) และเรียกสวนหนึ่งของประชากรที่ทําการศึกษาวา กลุมตัวอยาง 
(Sample) โดยจะเรียกลักษณะสมบัติเชิงตัวเลขของประชากรนั้นวา พารามิเตอร (Parameter) ซึ่งโดย
ปกติใหแทนตัวอักษรกรีก เชน μ, σ และเรียกสมบัติเชิงตัวเลขของสิ่งตัวอยางวา  “ตัวสถิติ 
(Statistic)” ซึ่งโดยปกติใหแทนตัวอักษรละติน เชน SD, x   

พารามิเตอรจะมี 2 ประเภท คือ แบบแอตทริบิวส (Attributes) ที่หมายถึง คุณลักษณะท่ีไม
สามารถวัดได และแบบผันแปร (Variable) ที่หมายถึงคุณลักษณะท่ีสามารถวัดได และมีคาแปรผัน
ไปแมวาจะวัดไดอยางถูกตอง 

9.4 การรวบรวมขอมูล  
      ขอมูล (Data) หมายถึง สิ่งท่ีรวบรวมไวซึ่งมีขอเท็จจริง และถือเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ
มากในวิธีการทางสถิติ สําหรับสถิติเชิงพรรณนาน้ัน ขอมูลอาจไดมาจากการวัดหรือการนับสมาชิก
ของประชากรโดยตรง หรือไดมาจากการชักกลุมตัวอยาง (Sampling) จากประชากรก็ได แตสําหรับ
ในสถิติเชิงอนุมานแลว ขอมูลจะตองไดมาจากการวัดหรือการนับสมาชิกของกลุมตัวอยางเทานั้น 

    ทฤษฎีการชักลุมตัวอยาง (Sampling Theory) สามารถดําเนินการได 2 ประเภท คือ   

ประชากร ส่ิงตัวอยาง 

ขอมูล กลวิธีทางสถิติเชิงอนุมาน
(ความนาจะเปน) 

บทสรุป 
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     1. การชักกลุมตัวอยางท่ีไมอาศัยทฤษฎีความนาจะเปน (No Probability Sampling) เปน
การชักกลุมตัวอยางท่ีไมสนใจกฎแหงโอกาส (Law of Chance) ของการไดมาซึ่งสิ่งตัวอยาง แต
คํานึงถึงความสะดวกในการรวบรวมขอมูล เพื่อลดคาใชจาย 

     2. การชักกลุมตัวอยางท่ีอาศัยทฤษฎีความนาจะเปน (Probability Sampling) เปนการชัก
กลุมตัวอย างโดยสนใจกฎแหงโอกาสของการไดมา  ซึ่ งกลุมตัวอย างดวยหลักการสุม 
(Randomization) หมายถึง การพยายามใหโอกาสเทากันๆ กันแกสมาชิกของประชากรที่จะไดรับ
การชักกลุมตัวอยางเพ่ือเปนการกระจายอยางสมดุลของความผันแปรจากสาเหตุธรรมชาติ วิธีการ
ชักกลุมตัวอยางประเภทน้ี ไดแก 
  - การชักกลุมตัวอยางแบบสุม (Random Sampling) 
  - การชักกลุมตัวอยางแบบสุม คือ วิธีการเลือกกลุมตัวอยางท่ีทําในลักษณะท่ีทุกๆ 
หนวยในประชากรไดรับการเลือกดวยโอกาสเทาๆ กัน ดังภาพที่ 15 

 

 

 

 

                                                                                                    

                        ประชากร                              กลุมตัวอยาง 

ภาพที่ 15 แสดงการชักกลุมตัวอยางแบบสุม 

ที่มา: สายศร สุขเกษม, ความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตออาหารทะเลแชแข็งพรานทะเล 
ในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: ปานทวี, 2552), 52. 

 

การชักตัวอยางแบบสุมนี้ สามารถแบงออกได 2 วิธีตามการประยุกต คือ 

 1. การชักกลุมตัวอยางแบบสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) คือ การสุมตัวอยางท่ี
ใหสมาชิกทุกๆ หนวยในประชากรมีโอกาสเทากัน ที่จะไดรับเลือกเปนกลุมตัวอยางในทุกๆ คร้ัง
ของการชักกลุมตัวอยาง แตอาจไมเหมาะสมกับกรณีที่มีการชักกลุมตัวอยางจํานวนมาก 
 2. การชักกลุมตัวอยางแบบสุมอยางมีระบบ (Systematic Random Sampling) คือ วิธีการสุม
ตัวอยางโดยอาศัยการแบงสมาชิกในประชากรเปนชวงๆ โดยอาจจะเปนชวงของหนวยผลิต หรือ 
หนวยเวลา แลวทําการสุมระหวาง 0 – I ซึ่งเปนตัวระบุชวงดังกลาว โดยท่ี 

   N = จํานวนสมาชิกในประชากร 

   n = จํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ 

x x x x x x x 
x x x x x x x 
x x x x x x x 

x x x x x 
x x x x x 
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   I = N = ชวงของการชักกลุมตัวอยาง 

- การชักกลุมตัวอยางแบบสุมพวก (Stratified Random Sampling)  
การชักกลุมตัวอยางแบบสุมพวก หมายถึง แผนแบบการเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรท่ีมี

การแบงสมาชิกในประชากรออกเปนกลุมๆ ตามลักษณะสมบัติที่นาสนใจ  โดยหลักการสําคัญ คือ 
ตองพยายามแบงประชากรออกเปนพวก และใหภายในแตละพวกมีสมาชิกที่คลายคลึงกันมากท่ีสุด 
แตใหสมาชิกระหวางพวกมีความแตกตางกันมากท่ีสุด ดังภาพที่ 16 

 

  
                                                                                                                                                     
 

 

   
      
     

            ประชากร                                  การสุม  

ภาพที่ 16 แสดงการชักกลุมตัวอยางแบบเปนพวก 
ที่มา: สายศร สุขเกษม, ความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตออาหารทะเลแชแข็งพรานทะเล 
ในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: ปานทวี, 2552), 52. 

 

 

 

                                                               การสุม 

    

 

 

 

                ประชากร           กลุมตัวอยางท่ี  1        กลุมตัวอยางที่ 2 

ภาพที่ 17 แสดงการชักกลุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน 

ที่มา: สายศร สุขเกษม, ความพึงพอใจและพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีตออาหารทะเลแชแข็งพรานทะเล 
ในกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ: ปานทวี, 2552), 52. 
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9.5 สถิติเชิงวิศวกรรม (Statistical for Engineering)  
 การเก็บรวบรวมขอมูล การจัดขอมูลเปนหมวดหมู การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล  
การแปลความหมายและการสรุปขอมูล เพื่อใชในการตัดสินใจอยางมีเหตุผล ซึ่งขอมูลจะอยูในรูป
ของตัวเลขหรืออักษรท่ีสามารถเก็บรวบรวมได โดยขอมูลนี้สามารถอยูในรูปแบบของขอมูลที่
จําแนกตามคุณสมบัติ ขอมูลท่ีจําแนกตามปริมาณ ขอมูลที่จําแนกตามเวลาและขอมูลที่จําแนกตาม
พื้นที่ เปนตน และจะตองอาศัยความรูเพื่อนํามาใชในการหาขอเท็จจริงตามตองการ คือ  

 1) คาเฉลี่ย (Average: X ) คือ ผลรวมของคาสังเกตทุกคาหารดวยจํานวนคาสังเกต
ทั้งหมดการหาคาเฉลี่ยสามารถหาไดจากสูตร 

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

          N 

2) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) คือ คาที่วัดการ 

กระจายของขอมูลซึ่งมีความนิยมใชมากท่ีสุด 

 

10. การสํารวจดวยการสุมตัวอยาง 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการติดตอโดยตรงกับผูใหขอมูลหรือผูตอบน้ันมีมานานแลว 
ในสมัยโรมและอียิปตไดมีการทําสํามะโนประชากรท้ังหมดเพื่อที่จะนําขาวสารที่ไดไปใชในการ
เก็บภาษี เกณฑทหาร และวัตถุประสงคในทางดานบริหารอ่ืนๆ แตอยางไรก็ตาม การสํารวจขนาด
ใหญและอยางมีระเบียบเพิ่งจะเร่ิมตนตอนศตวรรษที่ 18 โดยจอหน ฮอวารด (John Howard) 

นักปฏิรูปทางสังคมชาวอังกฤษ ซึ่งศึกษาสภาพที่คุมขังซึ่งมีผลตอสุขภาพอนามัยของนักโทษ เฟรเด
ริค ลี เพลย (Frederic Le Play) นักเศรษฐศาสตรชาวฝรั่งเศสไดพยายามที่จะนําเอาผลของการสํารวจ
ไปใชในการวางแผน ผูที่ถือไดวาไดทําการสํารวจอยางกวางขวางและถือไดวาเปนท่ีมาของการวิจัย
ในปจจุบัน ไดแก ชารเลสน บูท (Charlesn Booth) นักสถิติชาวอังกฤษ ในป ค.ศ. 1886 เขาได
ทําการศึกษาเร่ือง “ความยากจน” และไดเสนอรายงานถึง 17 เลม ความกาวหนาของการวิจัยแบบ
สํารวจในศตวรรษที่ 20 นี้เปนผลมาจากการเนนถึงคุณคาของความรูและการใชเหตุผล และผล
พลอยไดจากการคนพบวิธีการสุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) จากการ
วิจัยทางดานการเกษตร ศาสตราจารย พอล เอฟ . ลาซาสเฟลด (Prof. Paul F. Lazarsfeld) แหง
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา  เปนผูเปลี่ยนลักษณะของการวิจัยจากการพรรณนา 
(Description) ไปเปนการวิจัยแบบหาเหตุผล (Causal Explanation) ทดสอบสมมุติฐาน ซึ่งเปนแบบ
ฉบับของการวิจัยในปจจุบัน 
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1. หัวขอหรือเร่ืองท่ีเหมาะสมกับการสํารวจโดยการสุมตัวอยาง  ลักษณะสําคัญของการ
สํารวจโดยการสุมตัวอยาง คือ การใชแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณซึ่งอาจจะกระทําไดหลายวิธี 
เชน ใหผูตอบกรอกเอง ผูตอบการสัมภาษณ เปนตน  เพราะฉะน้ันการสํารวจจึงเหมาะสําหรับการ
รวบรวมขอมูลจากหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ที่เปนบุคคลแตอยางไรก็ตามการวิจัยแบบน้ีก็
สามารถใชไดกับหนวยวิเคราะหอ่ืนๆ โดยมีบุคคลเปนผูตอบ 

การสํารวจสามารถใชไดทั้งในการวิจัยเพื่อการพรรณนา เพื่อคนหาความรูใหมและเพ่ือการ
อธิบาย (Explanation) การสํารวจเปนวิธีวิจัยที่ดีที่สุดวิธีหน่ึงท่ีสามารถรวบรวมขอมูลไดอยาง
กวางขวาง ตั้งแต ขอมูลเกี่ยวกับขอเท็จจริง เชน อายุ การศึกษา พฤติกรรม ทัศนคติ เปนตน จากขอ
ไดเปรียบเหลานี้การสํารวจจึงเปนวิธีวิจัยที่สําคัญในการรวบรวมขอมูลอยางกวางขวางในทางสังคม 

 2. ประโยชนของการสํารวจโดยการสุมตัวอยาง  การสํารวจมีประโยชนที่สําคัญหลาย
ประการ คือ การพรรณนาประชากร การทดสอบสมมติฐาน การอธิบายถึงเหตุผล การพยากรณ
สภาพการณและอนาคต การประเมินผลโครงการ และการสรางดัชนีทางสังคม ประโยชนของการ
สํารวจจะเห็นไดจากความสามารถในการตอบคําถามบางอยาง 

 การสํารวจไดถูกนําไปใชในการวิจัยตั้งแตหัวขอที่เนนในเร่ืองการปฏิบัติ เชน การวัด
ทัศนคติการสํารวจตลาดไปจนถึงหัวขอที่เปนวิชาการ ผูบริหารไดใชประโยชนจากขอมูลจากการ
สํารวจในการวางแผนนโยบาย นักประชากรศาสตรไดใชการสํารวจในการวัด นอกจากน้ี
นักวิชาการสาขาอ่ืนๆ ทางสังคมศาสตรไดใชการสํารวจอยางกวางขวาง  
 เนื่องจากการสํารวจถูกนําไปใชอยางกวางขวางน้ีเอง บางคร้ังจะถูกนําไปใชในทางท่ีผิด
สับสนระหวางวัตถุประสงคและผล ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศท่ีใชการสํารวจมากท่ีสุดใน
โลกประเทศหนึ่ง จนผูตอบรูสึกวาการสํารวจเปนเร่ืองนารําคาญ เพราะคําถามบางคําถามเปนการ
ลวงล้ําในเร่ืองสวนตัว เปนตน 

เปนท่ีนาสังเกตวา ถึงแมวาจะไดขอมูลจากการสํารวจเปนจํานวนมากมายก็ตาม ปญหา
ตางๆ เชน ความยากจน อาชญากรรมตางๆ ยังไมไดลดนอยลง ปญหาที่เปนอุปสรรคท่ีสําคัญที่ทําให
ยังไมมีการนําหรือนําเอาผลจากการสํารวจไปใชในการปรับปรุงสังคมแตเพียงเล็กนอยมี 2 ประการ 
คือ  
 1. การแปลความหมายของการวิจัย สวนมากจะยังไมคอยชัดเจนนัก ผูวิจัยสวนมากก็ยังไม
สามารถตกลงกันไดเปนอันหน่ึงอันเดียวกันวา อะไรคือขอสรุป หรือถามีขอสรุปก็มักจะคลุมเครือ
ใชคําพูดท่ีเปนสถิติ แทนท่ีจะเอาสถิติมาประยุกตใชอธิบายเน้ือหา ยังตกลงกันไมไดวาการสํารวจ
นั้นใชไดหรือไม 
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2. นักการเมือง หรือผูบริหารสวนใหญมักจะไมสนใจผลที่ไดจากการสํารวจนอกเสียจากวา
ผลของการสํารวจนั้นจะสนับสนุนความคิดของตน 

10.1 ชนิดของการสํารวจโดยการสุมตัวอยาง  การรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจอาจจะ
กระทําได 2 วิธีใหญๆ คือ 

 10.1.1 การสํารวจโดยใหผูตอบกรอกคําตอบลงในแบบสอบถามเอง ซึ่งผูวิจัยอาจจะ
กระทําได 2 วิธีคือ 

 1. สงแบบสอบถามไปใหผูตอบทางไปรษณียและขอใหสงกลับทางไปรษณีย 
(Mail Survey) การวิจัยโดยวิธีนี้ กระทําไดโดยผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมกับแนบจดหมาย 
อธิบายถึงวัตถุประสงคของการวิจัย  และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่ผูวิจัยเห็นวานําเปนซึ่งอาจจะชวยให
ผูตอบมีแรงจูงใจที่จะตอบมากย่ิงข้ึน และสิ่งที่จาํเปนอยางยิ่งคือ ซองสําหรับการสงกลับในบางกรณี
เพื่อความสะดวกยิ่งข้ึน ผูวิจัยอาจจะใชแบบสอบถามที่สามารถสงกลับไดเลย โดยจาหนาซองไว
แลวสําหรับการใชเทคนิคเหลาน้ีก็เพื่อใหเกิดความสะดวกแกผูตอบมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได ซึ่งจะ
ยังผลใหไดรับแบบสอบถามคืนมากย่ิงข้ึน ไมวาจะใชเทคนคิแบบใดก็ตาม ผูตอบก็เพียงแตตอบแลว
สงกลับ การรวบรวมขอมูลแบบน้ีเหมาะสําหรับการวิจัยในเร่ืองท่ีคอนขางงายและสั้นการวิจัยแบบ
นี้ใชกันมากในการวิจัยทางธุรกิจ เชน การสํารวจทัศนคติตอการโฆษณาสินคาบางชนิด  
 ขอดี 

 1. เปนวิธีที่ประหยัดท่ีสุดวิธีหน่ึง เพราะคาใชจายท่ีสําคัญคือ คาพิมพ
แบบสอบถามคาแสตมป เหมาะสําหรับกรณีที่ผูวิจัยมีงบประมาณจํากัด 

 2. ในกรณีที่ตัวอยางกระจายมากมาย การสงแบบสอบถามทางไปรษณียอาจจะ
มีผูตอบท่ีอยูหางไกลออกไปไดมากกวาการไปสัมภาษณ 
 3. ใหเวลาผูตอบคําถามอยางเพียงพอ 

 4. เหมาะสําหรับหัวขอวิจัยที่อาจจะทําใหผูตอบเกิดปฏิกิริยาไดงาย เชน การ
วิจัยทัศนคติทางการเมือง รายได พฤติกรรมทางเพศ เปนตน ซึ่งถาหากใชวิธีสัมภาษณผูตอบอาจจะ
ไมอยากตอบ เพราะกลัวผลที่จะตามมา 
 ขอเสีย 

 1. ปญหาที่สําคัญคือ มักจะไดรับคืนแบบสอบถามนอย ผูที่สงคืนสวนมาก
มักจะเปนผูสนใจในเร่ืองนั้นๆ หรือผูที่ไดรับการศึกษาคอนขางดี อัตราการตอบหรือไดรับคืน
แบบสอบถามในระดับรอยละ 30 ถือวาเปนเร่ืองปกติ อัตราการตอบในระดับเชนน้ีกอใหเกิดปญหา
ในเร่ืองการเปนตัวแทนของประชากร 
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 2. ประชากรที่ตองการศึกษามักจะจํากัดเฉพาะผูอานออกเขียนไดเทาน้ัน ใน
บางกรณีเชนถาตองการศึกษาประชากรจํานวนหน่ึงท่ีไมสามารถอานหรือเขียนไดประชากรกลุมน้ี
ตองถูกตัดออกไปโดยปริยาย ซึ่งอาจทําใหเกิดอคติได ผลก็คือจะไมไดตัวอยางท่ีเปนตัวแทนที่
แทจริงของประชากรทั้งหมด 

 3. แบบสอบถามจะตองสั้น เพราะฉะน้ันจึงไมสามารถครอบคลุมเร่ืองที่
ตองการศึกษาไดอยางกวางขวาง 

 4. ไมสามารถทําการศึกษาในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดไดอยางลึกซึ้งและไมมีโอกาส
ตรวจสอบความหมายของคําตอบไดในกรณีที่เกิดความสงสัย 

 5. ผูตอบอาจจะเลือกตอบคําถามขอหน่ึงขอใด กอนหลังตามที่ตองการได
อาจจะไมเปนไปตามลําดับที่ผูวิจัยตองการ 

ถาหากพิจารณาระหวางขอเสียเปรียบและขอไดเปรียบแลวจะเห็นวาการวิจัยโดยวิธีนี้มี
ขอจํากัด แตก็ไมไดหมายความวา การวิจัยแบบน้ีจะไมมีประโยชนเลย ในสหรัฐอเมริกาไดมีการใช
การวิจัยวิธีนี้อยางกวางขวาง ทั้งน้ีผูวิจัยไดพยายามปรับปรุงเทคนิคตางๆ เหลาน้ี พบวา การใชซอง
ติดแสตมป และจาหนาซองถึงผูตอบมีประสิทธิภาพกวาซองแบบธุรกิจ (จาหนาซองโดยเคร่ืองจักร) 
การสงแบบสอบถามโดยใชไปรษณียชั้นหน่ึง ไดผลดีกวาการใชไปรษณียชั้นสาม นอกจากน้ีก็ยังมี
เทคนิคที่เปนประโยชนอ่ืนๆ เชน การติดตามโดยโทรศัพท สงไปรษณียบัตรไปเตือน เปนตน 

 สําหรับในสังคมที่ยังไมกาวหนาเหมือนสังคมตะวันออก การวิจัยแบบน้ียังไมมีการใชมาก
นักเนือ่งจากปญหาในเร่ืองการอานออกเขียนได และการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย เปนตน 

  2. นําแบบสอบถามไปใหผูตอบดวยตนเอง (Self-Administered Survey: SAS) การ
วิจัยโดยวิธีนี้แตกตางจากวิธีแรก เพียงแคผูวิจัยไดมีโอกาสติดตอกับผูตอบโดยตรง (ยกเวนกรณีที่
ผูตอบไมอยูบาน และผูวิจัยไดฝากแบบสอบถามไวใหผูตอบกับบุคคลอ่ืน) ผูวิจัยก็จะนัดเวลาท่ีจะมา
รับแบบสอบถามที่ตอบแลว การวิจัยแบบนี้มีขอไดเปรียบวิธีแรกตรงท่ีอาจจะไดรับความรวมมือ
จากผูตอบมากกวาวิธีแรก เพราะผูตอบเกรงใจมากกวาวิธีแรก ซึ่งผูตอบไมทราบวาผูวิจัยเปนใคร 
สําหรับขอดีและขอเสียก็มีลักษณะคลายๆกับวิธีแรก แตการวิจัยวิธีนี้จะมีคาใชจายสูงกวาวิธีแรก 
 10.1.2 การสํารวจโดยผูตอบตอบคําถามการสัมภาษณ (Interview) สําหรับวิธีนี้ก็อาจจะ
กระทําได 2 วิธีคือ 

      1. สัมภาษณทางโทรศัพท (Telephone Interview Survey: TIS) การวิจัยโดยวิธีนี้
เร่ิมใชกันมากในสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีเน่ืองจากอันตรายในการไปสัมภาษณตัวอยางในบางเขต และ
อัตราการปฏิเสธการสัมภาษณที่สูงในบางเขต โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองซึ่งมักมีปญหา
อาชญากรรมตางๆ มาก เพราะฉะน้ันจึงไมเหมาะสมสําหรับการไปสัมภาษณดวยตนเอง 



35 

    ขอดีที่สําคัญคือ เปนวิธีการรวบรวมขอมูลที่คอนขางประหยัด แตอยางไรก็ตาม วิธีนี้ก็ยัง
มีขอจํากัดที่สําคัญอยูหลายประการ เชน 

  1. อาจจะไดรับการตอบปฏิเสธหรือการยุติการใหสัมภาษณมากกวา เพราะผู
สัมภาษณไมรูสึกเกรงใจผูสัมภาษณแตอยางไร 

  2. ปญหาเร่ืองการเปนตัวแทนของประชากร เพราะผูที่มีโทรศัพทมักจะเปนผูมี
ฐานะปานกลางขึ้นไปและนอกจากน้ีผูที่มีโทรศัพทบางคนอาจจะไมมีรายช่ือในสมุดโทรศัพท
เพราะฉะน้ัน เรามักจะพบปญหาไมไดรวมผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ําหรือสูง หรือผูที่ไมมีรายช่ือไว
ในตัวอยางซึ่งอาจจะทําใหผลการวิจัยมีอคติได 
  3. แบบสอบถามที่ใชในการสัมภาษณจะตองสั้น และไมสามารถถามใน
รายละเอียดไดการวิจัยแบบนี้ไดถูกนําไปใชอยางกวางขวางในทางธุรกิจ โดยการโทรศัพทติดตอ
กอนที่จะสงตัวแทนเขาไปเสนอขายสินคา หรือหาขอมูลอ่ืนๆ เพราะฉะน้ันจึงอาจทําใหผูตกเปน
ตัวอยางเกิดความเขาใจผิดไดงายวาเปนการวิจัยเก่ียวกับธุรกิจซึ่งอาจจะถูกตอบปฏิเสธไดงายย่ิงข้ึน  
แตอยางไรก็ตาม การสัมภาษณทางโทรศัพทก็นับวาใชไดผลดีในการติดตามผลการสัมภาษณ
ตัวอยางในการศึกษา ความสัมพันธระหวางฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และภาวะเจริญพันธที่
เมืองดีทรอย ของ Croomb และ Freedman เมื่อสัมภาษณสตรีแลว ก็ไดถามที่อยูเบอรโทรศัพทของ
บุคคล 3 คนที่พอจะบอกไดวาผูใหสัมภาษณอยูที่ไหน (ในกรณีที่ผูตอบยายไปอยูที่อ่ืน) 
 2. สัมภาษณตัวตอตัว (Face-To-Face Interview: FTFI หรือ Personal Interview Survey: 

PIS) การวิจัยโดยวิธีนี้นับวาเปนวิธีที่ใชกันอยางกวางขวางกวา 3 แบบท่ีกลาวมาแลว กระบวนการ
โดยทั่วไปของวิธีนี้คือ ผูวิจัย (อาจจะเปนผูวิจัยเอง หรือเจาหนาท่ีวิจัย เชน ผูสัมภาษณ) จะไปพบ
บุคคลท่ีตกเปนตัวอยางเพ่ือขอสัมภาษณในการสัมภาษณก็จะอานคําถามจากแบบสัมภาษณใหผูให
สัมภาษณฟงแลวตอบ ผูสัมภาษณก็จะบันทึกคําตอบวิธีการน้ีคอนขางแตกตางจาก 3 วิธีที่กลาวมา
ขางตนในเร่ืองขอบเขตของเน้ือหาท่ีตองการศึกษา ผูวิจัยมีโอกาสติดตอดวยตนเองกับตัวอยางและ
การบริหารการวิจัยคอนขางจะสลับซับซอนกวา 
 การวิจัยแบบนี้มีขอดีและขอเสียคลายๆ กับการสํารวจท่ีกลาวมาขางตน แตขอดีที่ควรจะ
กลาวเพิ่มเติมคือ เปนวิธีที่มีอัตราการตอบสูงกวาวิธีอ่ืนๆ อัตราการตอบการสัมภาษณรอยละ  85 ขึ้น
ไป ถือวาเปนอัตราปกติเปรียบเทียบการสํารวจโดยการสุมตัวอยางวิธีตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลววา 
ทั้งสองวิธีตางก็มีขอเสีย แตเมื่อเปรียบเทียบระหวางท้ังสองวิธีจะพบวา การวิจัยโดยวิธีแรก (ผูตอบ
กรอกคําตอบลงในแบบสอบถามเอง) มีขอไดเปรียบกวาวิธีหลัง (โดยการสัมภาษณ) ดังตอไปน้ี 

  1. สิ้นเปลืองคาใชจายนอยกวา และทําไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วกวา 
เพราะฉะน้ันจึงเปนวิธีที่เหมาะสําหรับผูวิจัยที่มีทุนในการวิจัยนอย 
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  2. เหมาะสําหรับการวิจัยเพื่อหาความรูใหม (Exploration) 

  3. วิธีนี้อาจจะไดเปรียบกวาในกรณีที่หัวขอของการวิจัยที่อาจกอใหเกิดปฏิกิริยาได
งาย เชน การเปนสมาชิกนักการเมือง พฤติกรรมทางเพศ เปนตน เพราะผูตอบอาจรูสึกปลอดภัยหรือ
สบายใจกวาท่ีจะตอบการสัมภาษณ ถึงแมผูสัมภาษณจะไดยืนยันการเก็บขอมูลเปนความลับแลวก็
ตาม ผูตอบอาจจะไมแนใจก็ได การสํารวจโดยการสัมภาษณมีขอไดเปรียบการวิจัยแบบวิธีแรก
ดังตอไปน้ี 

  1. มีอัตราการตอบสัมภาษณที่สูงกวา 
  2. สามารถครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัยไดมากกวา 
  3. การสัมภาษณอาจจะไดรับคําตอบท่ีสมบูรณมากกวา ในกรณีที่ผูตอบไมเขาใจ
คําถาม ผูสัมภาษณยังสามารถท่ีจะอธิบายใหเขาใจ และในบางกรณีผูสัมภาษณสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองของคําตอบได 
  4. การสัมภาษณเหมาะสําหรับหัวขอที่คอนขางยุงยาก 

  5. ในการสัมภาษณ ผูสัมภาษณสามารถควบคุมลําดับของคําถามและกระบวนการ
อ่ืนๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูล ในทางตรงกันขาม การวิจัยโดยวิธีแรก ผูตอบอาจไมตอบตามลําดับ
ของคําถาม หรืออาจจะปรึกษาหารือกับบุคคลอ่ืน 

  6. ในระหวางหรือหลังการสัมภาษณ ผูสัมภาษณสามารถท่ีจะสังเกตปฎิกิริยาของ
ผูตอบและสิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งอาจจะเปนขอมูลที่มีประโยชนตอการวิเคราะหผลวิจัยได 

10.2 ชนิดของการสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบงเปนชนิดใหญๆได 2 ชนิดคือ 

  10.2.1 การสุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling) เปน
กระบวนการท่ีหนวยท่ีถูกเลือก เชน บุคคล ถูกเลือกโดยอาศัยโอกาส (Chance Procedure) เชน การ
โยนหัวโยนกอย การจับฉลาก การเลือกตัวเลขจากตารางตัวเลขสุม (Random Number Table) การ
สุมตัวอยางแบบนี้มีหลายชนิด แตไมวาจะใชวิธีใดก็ตามสิ่งท่ีเหมือนกันก็คือ ตองอาศัยโอกาส และ
ความนาจะเปน วิธีตนแบบ (Prototype) คือ การสุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปนอยางงาย 
(Simple Random Sampling: SRS) สําหรับวิธีอ่ืนเปนการดัดแปลงใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและ
ความเปนในการสุมตัวอยาง 

  1. การสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling: SRS) คือ กระบวนการใน
การเลือกตัวอยางท่ีทุกหนวยมีโอกาสเลือกเทากัน (Equal Probability Sampling Method: EPSM) 

โดยอาศัยกระบวนการสุม (Random Process) หนวยที่ไดรับเลือกอาจจะถูกใสเขาไปเพ่ือเลือกใหม
อีกหรือไมใสเขาไปเพ่ือทําการคัดเลือกอีก ซึ่งในทางปฏิบัติมักจะใชวิธีหลังมากกวา  ในการสุม
ตัวอยางแบบนี้ หนวยที่จะตกเปนตัวอยาง  (Element) แตละหนวยจะตองถูกกําหนดลงไปอยาง
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แนนอน เชน พนักงานขององคกร สตรีที่สมรสแลวอายุ 15-49 ป กระบวนการข้ันตอไปซึ่งอาจจะ
ทําได 2 วิธี คือ เขียนชื่อแตละคนใสกระดาษพับแลวใสลงในภาชนะท่ีจะใชในการจับรายช่ือเหลาน้ี
ขึ้นมาตามจํานวนที่ตองการ หรืออีกวิธีหนึ่งก็โดยการเอารายชื่อมาเรียงลําดับตั้งแตเลขหนึ่งจนถึง
เลขสุดทาย ดังตัวอยาง สตรีที่สมรสแลวอายุ 15-49 ป สมมุติวามี 100 คน 

    หมายเลข 1  1 นาง ก 

    หมายเลข 2  2 นาง ข   

    หมายเลข 3  3 นาง ค 

           .   .      . 

        .   .      . 

        .   .      . 

    หมายเลข  100 นาง ฮ 
ในการเรียงลําดับนี้ ผูวิจัยจะใชอะไรเปนมาตรฐาน เชน ตามตัวอักษรก็แลวแตสิ่งสําคัญ

ที่สุดก็คือการเรียงไมควรกอใหเกิดอคติไปทางใดทางหน่ึง จากน้ันผูวิจัยก็สามารถเลือกตัวอยางซึ่ง
อาจจะทําไดหลายวิธี เชน 

 1. โดยการจับเลขในกลอง จนกระทั่งไดจํานวนตัวอยางตามที่ตองการ 

 2. โดยการใชตารางตัวเลขสุมซึ่งมักจะมีในภาคผนวกของหนังสือเกี่ยวกับสถิติ 
 3. อาจจะใชคอมพิวเตอร สรางตัวเลขท่ีตกเปนตัวอยาง  
 ในบรรดาท้ัง 3 วิธี วิธีที่สองดูจะเปนวิธีที่สะดวกและรวดเร็วกวาวิธีอ่ืนๆ 

 การสุมตัวอยางแบบน้ีถือวาเปนการสุมตัวอยางท่ีเปนตนแบบของวิธีอ่ืนๆ ที่จะกลาวตอไป 
และถือวาเปนวิธีที่ดีที่สุด เพราะทุกหนวยหรือทุกคนมีโอกาสไดรับเลือกเทากันทุกคน แตในทาง
ปฏิบัติถาหากเปนการวิจัยที่ครอบคลุมเน้ือที่กวางขวาง เชน ระดับประเทศคงเปนไปไดยากท่ีผูวิจัย
จะสามารถรวบรวมรายชื่อคนท่ีอยูในขายไดทั้งหมด หรือไดก็คงตองใชเวลาในการรวบรวม
เพราะฉะน้ัน การใชการสุมตัวอยางแบบน้ีอาจจะไมเหมาะสําหรับการวิจัยขนาดใหญ เพราะฉะนั้น
จึงไดมีการดัดแปลงการสุมตัวอยางแบบน้ี โดยการเลือกพื้นที่ซึ่งอาจจะเปน ภาค จังหวัด อําเภอ 
ตําบล หมูบาน เปนตัวอยางหนวยแรกกอน แลวก็เลือกหนวยท่ีเปนที่อยูอาศัย เชน บาน จากน้ันก็
เลือกบุคคลท่ีอยูในท่ีอยูอาศัยน้ัน การสุมตัวอยางท่ีดัดแปลงจากการสุมตัวอยางงายมี 4 แบบไดแก 
 2. การสุมอยางมีระบบ (Systematic Sampling: SS) การสุมตัวอยางแบบน้ีก็คลายกับการสุม
ตัวอยางอยางงาย นั่นคือ ผูวิจัยจะตองมีรายชื่อหรือรายการของหนวยที่ตองการสุมตัวอยางแตแทนที่
จะใชการจับฉลากหรือใชตารางตัวเลขสําหรับการสุม ผูวิจัยจะใชขั้นตอนดังตอไปน้ี 
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 1. สมมติวาประชากรท่ีตองการสุมตัวอยาง คือ ผูที่ทํางานในองคการ ก . สตรีที่สมรสแลว
อายุ 15-49 ปซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 1,000 คน 

 2. ตองการตัวอยาง 100 คน จากตัวอยาง 1,000 คน 

 3. หาชวงหางระหวางตัวอยาง (Interval) ซึ่งคํานวณได 
 4. หาตัวอยางแรกจากเลข 1 ถึง 100 คน โดยวิธีใชสุม (Random) เชน การจับฉลากและ
สมมุติวาจับไดเลข 5 บุคคลท่ี 5 ก็จะตกเปนตัวอยางท่ี 1 จากน้ันก็สามารถหาตัวอยางตอไปไดโดย
การบวก 10 เขาไปเร่ือยๆ ตัวอยาง เชน 

    ตัวอยาง   บุคคลท่ี (ชื่อรายการที่) 
   ตัวอยางท่ี 1    5 

   ตัวอยางท่ี 2    5 + 10 = 15 

   ตัวอยางท่ี 3    15 + 10 = 25 

           .          . 

           .                   . 

           .                    . 

   ตัวอยางท่ี 100              985 + 10 = 995 

 การสุมตัวอยางแบบนี้งายและสะดวกในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะในกรณีที่จําเปนตองเลือก
ตัวอยางในสนามเพราะขอมูลเกี่ยวกับการสุมตัวอยางเบ้ืองตนมักจะไมคอยสมบูรณ และไม
จําเปนตองจับฉลากหลายๆ คร้ังหรือไมตองอาศัยตารางตัวเลขสําหรับการสุม ซึ่งผูวิจัยไม ไดติดตัว
ไปดวย ขอไดเปรียบอีกประการหน่ึง คือในกรณีที่การเรียงลําดับของประชาชนนั้นเปนการเรียงตาม
ลักษณะที่สําคัญในการศึกษา เชน อายุ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม นักศึกษาปที่ 1 2 3 และ 4 

นักศึกษาปริญญาโท เอก เปนตน ในกรณีเชนน้ีผูวิจัยอาจจะไดตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของประชากรท่ี
ดีกวาขอจํากัดท่ีสําคัญคือทุกหนวยไมมีโอกาสถูกเลือกเทากันหลังจากท่ีไดเลือกตัวอยางท่ี 1 โดย
การสุมแลวเพราะถูกจํากัดโดยชวงหางระหวางตัวอยาง (I) 
 3. การสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Sampling: SSL) วัตถุประสงคหลัก คือ เพิ่ม
ประสิทธิผลของการสุมตัวอยาง ในขณะเดียวกันก็ชวยประหยัดในการสุมตัวอยาง โดยการใช
ประโยชนจากขาวสารเก่ียวกับความเหมือนหรือแตกตางกันของประชากรกอนที่จะมีการสุม
ตัวอยาง ถาหากประชากรสามารถถูกแบงเปนชั้นๆ ภายในแตละช้ันมีความเหมือนกัน แตแตละช้ัน
แตกตางกันถาเปนเชนนี้กะสามารถเลือกตัวอยางจํานวนไมมากนักจากแตละชั้นได 
 การจัดเปนช้ันๆ (Strata) จะมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลก็ตอเมื่อแตละชั้นลดความ
แตกตางของตัวแปรตาม ตัวอยางเชน ถาผูวิจัยกําลังตองการวัดความพึงพอใจ คงจะเปนเร่ืองไร
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ประโยชนถาจะแบงชั้นตามสีของตา แบงเปนชั้นๆ ดวยตัวแปรใดก็คงไมมีประโยชนอะไร การแบง
ชั้นจะตองมีใชตัวแปรท่ีจะไปมีผลตอการกระจายของตัวแปรตาม 

 วัตถุประสงคของการแบงเปนชั้นๆ นี้ก็เพื่อใหแตละช้ันมีความเหมือนกัน แตแตกตาง
ระหวางช้ัน การสุมตัวอยางแบบน้ีทําไดโดยการแบงประชากรท่ีคลายคลึงกันออกเปนกลุมๆเชน 
กลุมผูมีอายุนอย (15-29 ป) กลุมผูมีอายุปานกลาง (30-49 ป) กลุมผูมีอายุคอนขางสูง (50-59 ป) กลุม
ผูสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) เปนตน แลวเลือกตัวอยางจากแตละกลุม การสุมโดยวิธีนี้มีเหตุผลสําคัญ 2 

ประการคือ 

 1. การเปนตัวแทนของประชากร (Representativeness) 

 2. สามารถใชวิธีการสุมตางๆ กันสําหรับการเลือกตัวอยางจากแตละกลุมเก่ียวกับการเปน
ตัวแทนของประชากร วิธีการสุมตัวอยางแบบน้ีอาจจะทําใหเลือกตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของ
ประชากรไดดี  
 ผูวิจัยก็สามารถเลือกตัวอยางตามอัตราสวนของประชากร เชน สมมติวา ตองการตัวอยาง 
200 คน ก็เลือกผูมีอายุนอยประมาณ 90 คน ผูมีอายุปานกลาง 70 คน ผูมีอายุคอนขางสูง 24 คน 
ผูสูงอายุ 16 คน เปนตน การเลือกจากแตละกลุมอาจจะใชวิธีของการเลือกแบบงายหรือการสุม
ตัวอยางมีระบบก็ไดซึ่งเปนการเปดโอกาสใหผูวิจัยสามารถใชวิธีสุมตางๆ กันได 
 การแบงเปนกลุมๆ ในรายละเอียดเกินไปอาจจะไมกอใหเกิดผลดีเทาท่ีควร เพราะอาจ
กอใหเกิดปญหาตางๆ ในการสุม จนไมสามารถทําการสุมได มีขอสังเกต 2 ประการเกี่ยวกับการสุม
ตัวอยางแบบนี้คือ 

 1. การแบงออกเปนกลุมยอยๆ นี้จะเปนประโยชนก็ตอเม่ือการแบงเชนน้ีเปนการงายในทาง
ปฏิบัติ และเกี่ยวของกับเร่ืองที่กําลังศึกษา 
 2. ในการแบงออกเปนกลุมยอยๆ จะตองคํานึงถึงการวิเคราะหตัวแปรหรือปจจัยที่สําคัญใน
การวิเคราะหไมควรจะนํามาใชเปนลักษณะการแบงกลุม เชน ถาทราบวาการศึกษามีผลตอการไป
ลงคะแนนเสียง ก็ไมควรจะแบงประชากรออกเปนกลุมยอยตามการศึกษาใน 

 4. การสุมตัวอยางตามกลุมหรือพื้นที่ (Cluster Sampling: CS) เหมาะในกรณีที่ไมมีรายช่ือที่
จะใหเลือกได และลดเวลาในการเดินทางเพื่อไปถึงตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบนี้กระทําไดโดยการ
เลือกหนวยจากประชากรหรือกลุม ซึ่งโดยปกติมักจะเปนหนวยโดยธรรมชาติ เชน โรงงาน 
โรงเรียน เขตในการบริหารหรือทางการเมือง ซึ่งแตละหนวยนี้มีอาณาเขตของตัวเองกําหนดไว
ชัดเจน ตัวอยางของการสุมตัวอยางแบบน้ี เชน การศึกษาสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนในจังหวัด 
ก ซึ่งมีโรงเรียนหลายแหงและกระจัดกระจายกันในอาณาเขตของจังหวัด ก ถาหากผูวิจัยจะใช
วิธีการสุมตัวอยางอยางงายหรือแบบมีระบบ หรือแบบแบงช้ันก็นาจะทําได เพราะมีรายช่ือโรงเรียน
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นักเรียนอยูแลว แตในทางปฏิบัติยอมเปนการไมสะดวก และไมประหยัดอยางย่ิงในการท่ีจะเลือก
นักเรียน 5 คน จากโรงเรียน ก นักเรียนอีก 10 คนจากโรงเรียน ข ฯลฯ ซึ่งแตละแหงอาจจะอยูไกล
จากกัน แตละแหงก็จะตองมีการตรวจสุขภาพ เอ็กซเรยและอ่ืนๆ เพราะฉะน้ันทางเลือกก็อาจจะทํา
ไดโดยการเลือกโรงเรียน ก แหงเดียว (ในกรณีนี้ถือวาโรงเรียนเปนกลุม) และนักเรียนท่ีโรงเรียน ก 
ทั้งหมด หรือจํานวนหน่ึงตกเปนตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบนี้มีขอดีอยูหลายประการคือ 

 1) ประหยัดกวาและงายแกการปฏิบัติงานสนาม 

 2) กรณีที่ตองใชการสัมภาษณอาจจะทําใหขั้นตอนการสัมภาษณงายข้ึน 

 3) ทําใหการควบคุมการสัมภาษณและการบริหารงานโดยท่ัวไปงายขึ้น 

 การสุมแบบน้ีชวยแกปญหา 2 ประการคือ 1) การไมมีกรอบตัวอยางของประชากรที่อยู
กระจักกระจาย 2) คาใชจายในการท่ีจะไปถึงตัวอยาง เชน ถาตองการศึกษาชางเคร่ืองรถยนต ชาง
ไฟฟา ชางประปาท่ังประเทศ ก็คงไมมีรายชื่อชางเคร่ืองเหลาน้ี หรือถามีก็คงเสียคาใชจายมากท่ีจะ
เขาถึงบุคคลเหลาน้ี หรืออีกกรณีคงไมมีรายชื่อนักเรียนทั้งหมดในเมืองใหญๆ แตจะมีรายชื่อของ
โรงเรียน ดังนั้นผูวิจัยก็เลือกโรงเรียนตอบจากโรงเรียนก็สามารถเลือกนักเรียนได ข อ เ สี ย ที่
สําคัญของการสุมตัวอยางแบบน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับการสุมตัวอยางอยางงายอาจจะมีขอผิดพลาด
จากการสุมตัวอยาง (Sampling Error) มากกวา ในกรณีที่หนวยของกลุมเหมือนๆ กัน เชน โรงเรียน 
ก. สวนมากมาจากครอบครัวคนชั้นกลาง ผลการวิจัยอาจจะไมเปนตัวแทนที่ดี เพราะฉะน้ันถา
เปนไปได ผูวิจัยควรจะเลือกกลุมมีลักษณะหนวยหรือองคประกอบแตกตางกัน เชน โรงเรียน ก . 
นักเรียนมาจากครอบครัวช้ันต่ํา โรงเรียน ข . นักเรียนสวนมากมาจากครอบครัวชั้นกลางและ
โรงเรียน ค. นักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวชั้นสูง เปนตน 

 Cooper and Schindler กลาววาถาสุมตัวอยางเหมาะสมแลว การสุมแบบนี้สามารถประมาณ
คาประชากรอยางไมมีอคติได ประสิทธิผลทางดานสถิติจะตํ่ากวาการสุมอยางงาย แตมีประสิทธิผล
ในแงเศรษฐกิจ เชน อาจจะตองสัมภาษณตัวอยาง 630 ราย ในการสุมแบบน้ี แตใชตัวอยางเพียง 424 

รายในการสุมแบบงายเพ่ือใหไดความถูกตองแมนยําเทากัน คาใชจายในการสุมตัวอยางแบบน้ี
เทากับรายละ 5 ดอลลาร เปรียบเทียบกับ 10 ดอลลาร เมื่อใชการสุมตัวอยางอยางงาย หรือ 3,450 

ดอลลาร เมื่อเปรียบเทียบกับ 4,240 ดอลลาร 
 5. การสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling: MS) เปนการสุมตัวอยางซึ่งมี
กระบวนการในการสุมตัวอยางอยางนอย 2 ขั้นตอน ตัวอยาง เชน ถาตองการศึกษาประชากรในเขต
เทศบาล ก. สมรสแลวอายุระหวาง 15-49 ป หรือบุคคลท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง ตั้งแตป 
พ.ศ. 2540 เปนตน บุคคลในที่นี้เปนตัวอยางสุดทาย ในกรณีที่ไมมีบุคคลท่ีมีคุณสมบัติที่กําหนดไว 
ผูวิจัยก็อาจจะกําหนดลงไปวา จะใชวิธีการใดในการเลือกตัวอยางทดแทน เชน บานขางเคียงถัดไป
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ทางซายหรือขวา หรือไมมีการทดแทนอาจจะทําไดโดยการแบงประชากรออกเปนกลุมหรือเขต ซึ่ง
โดยปกติก็จะมีการแบงออกเปนเขตแจงนับ (Enumeration District) ในการสํามะโนประชากรอยู
แลวแตละเขตแจงนับจะประกอบไปดวยครัวเรือนจํานวนหน่ึง ผูวิจัยเลือกเขตแจงนับ ซึ่งเปน 
ตัวอยางปฐมภูมินี้โดยอาศัยโอกาส เชน ใชการสุมตัวอยางอยางงายหรือการสุมอยางมีระบบในแต
ละเขตแจงนับก็จะมีรายละเอียดของครัวเรือน เชน แผนท่ีแสดงท่ีตั้งแตละครัวเรือน จากขอมูลของ
ครัวเรือนก็สามารถเลือกครัวเรือนตามจํานวนท่ีตองการโดยอาศัยโอกาส ครัวเรือนในที่นี้เปน
ตัวอยางทุติยภูมิ เม่ือไดครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยาง ผูวิจัยก็ขอเขาสัมภาษณบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
ตองการ เชน หัวหนาครอบครัวเรือนชายอายุระหวาง 15-60 ป  
 การสุมตัวอยางแบบน้ีเม่ือเปรียบเทียบกับการสุมตัวอยางอยางงายมีขอไดเปรียบสําคัญ 
ดังตอไปน้ี 

 1. สะดวกและประหยัดกวา ในกรณีของตัวอยางท่ีไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยไมจําเปนตองมี
รายงานของครัวเรือนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลจังหวัด ก. ขอมูลท่ีตองการคือรายการครัวเรือน
ของเขตแจงนับที่ตกเปนตัวอยางทุติยภูมิเทานั้น สมมติวาเขตเทศบาลในจังหวัด ก. มี 50 เขตแจงนับ 
และผูวิจัยเลือกมาเพียง 5 เขตแจงนับ ในกรณีนี้ผูวิจัยตองการรายการครัวเรือนเพียง 5 เขตแจงนับ
เทานั้น แทนที่จะเปนทุกเขตแจงนับในกรณีของการสุมตัวอยางอยางงาย 

 2. งายและสะดวกตอการสัมภาษณและการบริหารงานสนาม เพราะมีบริเวณท่ีตองไป
สัมภาษณ ควบคุม ดูแลการสัมภาษณนอยลง 

 3. ถาหากมีการปรับปรุงเพ่ิมเติมแผนท่ีที่ใชในการสุมตัวอยาง อาจจะใชเปนกรอบใหญ 
(Master Frame) ของการสุมตัวอยาง คร้ังตอไปไดโดยการเปลี่ยนกระบวนการในการสุมใน Final 

Stage ได เชน จาก 50 เขตแจงนับ ซึ่งเคยเลือกไดที่ 5, 18, 27, 40, 49 ในการเลือกใหมก็เพียงแตเลือก
บุคคลอีกกลุมหนึ่งแทนกลุมเดิม หรือเลือกเขตแจงนับใหม 
 อยางไรก็ตาม การสุมตัวอยางแบบน้ีก็มีขอเสียท่ีสําคัญคือ ขอผิดพลาดที่เกิดจากการสุม
ตัวอยางจากกลุม ขอเสียนี้อาจจะทําใหนอยลงไดโดยการเลือกจํานวนตัวอยางใหมากข้ึน 

 

11. การสรางแบบสอบถาม (Constructing a Questionnaire)  
การสรางแบบสอบถามจะตองมีการวางแนวและความมุงหมายไวตั้งแตตน เพื่อใหคําถาม

ตางๆ ที่สรางข้ึนไดดําเนินไปโดยสอดคลองกับเป าหมายท่ีวางไว และยังคงตองคํานึงถึงความ 
สัมพันธของรายการในแบบสอบถามกับปญหาหลักของเร่ืองท่ีจะทําการวิจัยโดยการสรางแบบสอบ 
ถาม ซึ่งตองพิจารณาถึงกฎเกณฑในการสรางแบบสอบถามสองประการดวยกันคือ 

1. พิจารณาถึงขอมูลที่ตองการ (Deciding What Information Should Be Sought)   
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กอนเขียนรายการคําถามลงในแบบสอบถามน้ัน จะตองทราบวาในการวิจัยน้ันตองการขอมูลชนิด
ไหน ขอน้ีจะพิจารณาไดจากการกําหนดปญหาในข้ันแรกของการวิจัย การกําหนดปญหาท่ีแนนอน
ยอมจะเปนจุดเร่ิมตนของการสรางแบบสอบถามตางๆ ในแบบสอบถาม 

 2. การพิจารณาถึงแบบหรือชนิดของแบบสอบถามที่จะใช (Deciding What Type of 

Questionnaire Should Be Used) แบบหรือชนิดของแบบสอบถามท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกับวิธีของการ
ปฏิบัติ และเนื้อเร่ืองท่ีจะศึกษา สําหรับเนื้อเร่ืองน้ันอาจจะแบงรายการออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
รายการท่ีถามอยางชัดแจงถึงสิ่งท่ีตองการและรายการที่ถามเพื่อจะนําไปสูเน้ือเร่ืองอ่ืน  ดังน้ัน
แบบสอบถามจะแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ  
  - แบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended Question) 
                - แบบสอบถามปลายปด (Closed or Fixed-Alternative Question) 
 

12. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ธนัญญา วสุศรี และคณะ(2548) เปนการจัดการหวงโซอุปทานสําหรับอุตสาหกรรม
สับปะรดมุงเนนศึกษาความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมสับปะรดตั้งแตเกษตรกร แผงปอก/สับ ผู
รวบรวมสับปะรด จนถึงโรงงานแปรรูปโดยอาศัยแนวบริหารจัดการหวงโซอุปทานในการช้ีใหเห็น
ถึงประสิทธิผลทุกข้ันตอนในหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมสับปะรด และใหขอเสนอเชิง
นโยบายและแนวทางเพื่อนําไปสูการพัฒนาระบบหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมจากการศึกษา
คณะผูวิจัยไดวิเคราะหถึง วิธีการท่ีเหมาะสมในการทําการพยากรณปริมาณผลผลิตสับปะรดของ
เกษตรกร  ภายใตระบบตลาดขอตกลง  โดยเปรียบเทียบระหวางแบบจําลองการถดถอยเชิงและ
แบบจําลองเครือขายประสาทเทียม วิธีการท่ีเหมาะสมในการทําการพยากรณราคารับซื้อสับปะรด
สดหนาโรงงาน  ดวยวิธีแบบจําลองการถดถอยแบบโพลิโมเมียล และแบบจําลองการวิเคราะห
อนุกรมเวลาของ บ็อกซและเจนกินส วิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสมท่ีจะทําใหตนทุนตํ่าและคุณภาพ
ของดินดี ศึกษาและคํานวณตนทุนโลจิสติกสที่เกิดข้ึนในการกระจายสับปะรดสดจากเกษตรกรไป
จนถึงโรงงานแปรรูป พยากรณความตองการของตลาดโลกในอนาคตและจัดทําคูมือการบริหาร
จัดการหวงโซอุปทานสับปะรดกระปอง 

ธนาดล เนือยทอง (2549) เนื่องจากปจจุบันมีการใชพลาสติกเปนปริมาณสูงมาก สงผลให
ขยะพลาสติกเพิ่มจํานวนมากข้ึน นอกจากน้ีพลาสติกยังถูกพัฒนาคุณสมบัติใหแข็งแรงทนทาน  ทํา
ใหยากแกการจัดการและการนําขยะพลาสติกกลับมาใชประโยชนใหม  เปนทางเลือกท่ีทุกคนให
ความสนใจทางหน่ึง เพราะนอกจากเปนการลดปญหาจากขยะพลาสติกแลว ยังเปนการชวยอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่งดวย นอกจากน้ีในยุคท่ีน้ํามันมีราคาแพง และการเขาสูยุคขอมูล
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ขาวสารไดเกิดการแขงขันกันสูงข้ึน โรงงานท่ีใชเม็ดพลาสติกเปนวัตถุดิบหันมาใชเม็ดพลาสติกรี
ไซเคิล เพื่อลดตนทุนการผลิตตามหลักการเปนผูนําดานตนทุน กรณีศึกษาเปนโรงงานผลิตเม็ด
พลาสติกรีไซเคิล ใชวิธีการซื้อเศษพลาสติกรีไซเคิลมาทําการผลิตเปนเม็ดพลาสติกรีไซเคิล  ซึ่ง
ปจจุบันน้ีในโรงงานประสบปญหาปญหามีของเสียในกระบวนการผลิตถึง  14.07 เปอรเซ็นต อัน
เปนผลมาจากการขาดการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบท่ีซื้อมา งานวิจัยนี้จึงนําแบบจําลองอางอิง
กระบวนการหวงโซอุปทาน(Supply Chain Operation Reference Model: SCOR Model)ในสวน
ของการจัดซื้อจัดหาซึ่งมีเนื้อหาในสวนของกระเพ่ิมกระบวนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ
จัดซื้อ นอกจากน้ียังสามารถชวยรอบเวลาและตนทุนของกระบวนการจัดซื้อ ซึ่งจะเพ่ิมข้ึนจากการ
เพิ่มการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการจัดซื้อไดดวย 

พรพรรณ  เปลงปลั่ง  (2545)ไดทําการศึกษาคร้ังน้ีใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยมีพื้นท่ีในการศึกษาคือ ตลาดน้ําตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
กลุมคนที่ศึกษาคือ ผูที่เกี่ยวของกับการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าตลิ่งชัน ไดแก กลุมเจาหนาท่ี
สํานักงานเขตตลิ่งชัน  กลุมประชาคมตลาดนํ้าตลิ่งชัน  ทั้งคณะกรรมการบริหารประชาคมและ
สมาชิกประชาคม  กลุมพันธมิตรของประชาคม กลุมชาวบานท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงกับตลาด
น้ํา  และกลุมนักทองเท่ียว ผลการศึกษาพบวา พัฒนาการของการทองเที่ยวที่ตลาดนํ้าตลิ่งชัน แบง
ออกไดเปน 3 ชวงใหญๆ คือ 1) ตลาดน้ําตลิ่งชันในอดีต (กอน พ.ศ. 2530) 2) ตลาดน้ําตลิ่งชันยุค
ตลาดสินคาเกษตร (พ.ศ. 2530 – 2540)  และ 3)  ตลาดนํ้าตลิ่งชันยุคทัวรคลอง (พ.ศ. 2540 – 

2548)  พัฒนาการดังกลาวเปนการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงท้ังท่ีเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ และโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  การเกิดนํ้าทวมใหญ  การตัดถนน  การ
ประกาศใชพระราชบัญญัติการจราจรทางน้ํา  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย
สงเสริมการทองเท่ียวของระดับประเทศและกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงการผลักดันแนวคิดการมี
สวนรวม และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   รูปแบบการจัดการทองเท่ียวในชวงตลาดสินคาเกษตร 

(พ.ศ. 2530-2540) เนนท่ีการขายสินคาเกษตรซึ่งเปนผลผลิตจากสวนของชาวบานในพ้ืนท่ีเขตตลิ่ง
ชัน การจัดการตลาดนํ้าดําเนินการโดยสํานักงานเขตตลิ่งชัน   ตอมาเม่ือเขาสูชวงท่ี 3 คือ ยุคทัวร
คลอง (พ.ศ.2540 – 2548)  ไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าโดยมีกิจกรรม
เพิ่มเติมข้ึนมาคือ การจัดแสดงดนตรี และการทองเที่ยวทัวรคลอง จากเดิมท่ีมีเพียงการขายสินคา
การเกษตร การจัดการทองเที่ยวตลาดนํ้าในชวงท่ี 3 นี้  เนนการมีสวนรวมของประชาชนโดยมีการ
จัดต้ัง “ประชาคมตลาดน้ําตลิ่งชัน” ขึ้น  และขยายขอบเขตการมีสวนรวมโดยมีกลุมพันธมิตรท่ี
หลากหลายมากขึ้น เชน กลุมโรงเรียน กลุมวัด กลุมเจาของสวน เปนตน  พัฒนาการที่สําคัญอีก
ประการหน่ึงของตลาดนํ้าตลิ่งชันคือ เมื่อมีกระแสต่ืนตัวเร่ืองการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในชวงป พ.ศ. 
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2545 ตลาดน้ําตลิ่งชันก็ไดนําเอาแนวคิดเร่ืองการทองเที่ยวเชิงอนุรักษมาใชในการจัดการทองเที่ยว
ทัวรคลองที่ตลาดนํ้าตลิ่งชันดวย  

พรศิริ คําหลา และ รักนอย อัครรุงเรืองกุล (2551)ในสภาวการณปจจุบันที่อุตสาหกรรมมี
การแขงขันกันอยางรุนแรงมากขึ้น การบริหารจัดการหวงโซอุปทานไดเขามามีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาองคกร พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน การเสริมสรางและรักษามูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ การจัดการหวงโซอุปทานไดกลายมาเปนสวนสําคัญของกลยุทธการแขงขันเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคกร (Jammernegg and Reiner, 2007) การจัดการหวงโซ
อุปทานเปนกลยุทธสําหรับการจัดการประสิทธิภาพซึ่งใชกันอยางแพรหลาย  ในปจจุบันนี้การวัด
การทํางานขององคกรและมาตรวัดไดรับความสนใจอยางย่ิงจากนักวิจัยและผูที่จะนําไปใชงานการ
จัดการหวงโซอุปทานเปนแนวคิดทางการจัดการกลยุทธยุคใหมที่จะชวยลดตนทุน  และตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยหวงโซอุปทานจะประกอบไปดวยขั้นตอนทุกๆ
ขั้นตอน ที่เกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมที่มีผลตอการตอบสนองความตองการของลูกคา  ไม
เพียงแตอยูในสวนของผูผลิตและผูจัดสงวัตถุดิบเทาน้ัน องคกรจํานวนมากไดนําแนวคิดการจัดการ
หวงโซอุปทานมาใชเพื่อใหเกิดความครอบคลุมตลอดท้ังสายหวงโซอุปทาน ซึ่งหวงโซอุปทานที่มี
ประสิทธิภาพสูงยอมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาดวยตนทุนที่ต่ําท่ีสุด  และเพ่ิม
ความสามารถในการสรางผลกําไรโดยเร่ิมตนต้ังแตตนน้ําไปจนถึงปลายนํ้า (Chibba, 2007) 

มณีวรรณ ผิวนิ่ม และคณะ (2544) เปนการพัฒนาการและผลกระทบของการทองเที่ยว: 
กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ํา ทําความเขาใจถึงผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับชุมชนหลังจากมีการ
พัฒนาการทองเท่ียวแบบตลาดน้ําในพื้นที่ ตลาดนํ้าที่เลือกศึกษาในครั้งนี้ คือ ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก 
และตลาดน้ําตลิ่งชัน โดยศึกษาถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของตลาดน้ําท้ังสองแหง การ
ทองเที่ยวมีผลกระทบตอชุมชนทั้งสองแหงท้ังในดานบวกและลบ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพ ทําใหเกิดปญหาการแออัดของการคมนาคม ปญหานํ้าเสีย มลพิษทางเสียงและอากาศ แตมี
สวนทําใหมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีและสาธารณูปโภคในชุมชนใหดีขึ้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทําให
เกิดการจางงานในชุมชน มีทางเลือกดานอาชีพเพิ่มข้ึน ที่ตลาดน้ําตลิ่งชันการทองเที่ยวสรางรายได
ใหแกสมาชิกชุมชน แตที่ตลาดนํ้าดําเนินสะดวกรายไดสวนใหญตกอยูกับผูประกอบการรายใหญ
จากนอกชุมชน ผลกระทบทางสังคม การทองเท่ียวกอใหเกิดท้ังความรวมมือและความขัดแยงใน
ชุมชน โดยเฉพาะในตลาดนํ้าดําเนินสะดวกที่มีนักทองเที่ยวมากและผลประโยชนสูง มีความขัดแยง
ระหวางผูประกอบการดวยกันและระหวางผูประกอบการกับคนในชุมชนท่ีถูกกีดกันดานการคา มี
การเอาเปรียบและหลอกลวงนักทองเที่ยวในการขายสินคาและใหบริการ ผลกระทบทางวัฒนธรรม
เปนไปในทางบวกเปนสวนใหญ กลาวคือ กระตุนใหเกิดการอนุรักษวัฒนธรรมไทยในดานการ
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แตงตัว กิจกรรมทางวัฒนธรรม ศักยภาพของการจัดการการทองเท่ียวแบบตลาดน้ํายังมีอยูมาก 
เพราะเปนกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว  

มานิตา ศฤงคารินทร (2549) ไดทําการศึกษาการจัดการดานการจัดหาสินคา โดยการนํา
แบบจําลองวิเคราะหหวงโซอุปทาน (Supply Chain Operations Reference Model: SCOR Model) 

ซึ่งเปนตัวแบบอางอิงปฏิบัติการหวงโซอุปทาน (Supply Chain) พัฒนาโดย Supply-Chain Council 

Inc. SCOR Model จะบอกถึงข้ันตอนในการจัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) 
เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการปรับปรุงหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ทั้งการติดตามการตรวจ
ประเมิน การสรุปพฤติกรรมของผูบริหารที่จําเปน การรวบรวมกระบวนการวางแผนการ การจัดหา 
การผลิต การจัดสงและการคืนสินคา และขยายผลสูผูจัดหา  (Supplier) ทุกช้ันจนถึงลูกคาทุกชั้น 
กําหนดแนวทางกลยุทธการปฏิบัติงาน การไหลของวัสดุ งานและสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูบริโภค ลดตนทุนภายในองคกรใหต่ําลง 
และสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันแบบย่ังยืน ผลที่ไดรับจากงานวิจัยน้ีคือ ขั้นตอนในการ
จัดการหวงโซอุปทาน (Supply Chain Management) เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินการปรับปรุงหวง
โซอุปทาน (Supply Chain) ทั้งการติดตามการตรวจประเมิน การสรุปพฤติกรรมของผูบริหารท่ี
จําเปน การรวบรวมกระบวนการวางแผนการ การจัดหา การผลิต  การจัดสงและการคืนสินคา  และ
ขยายผลสูผูจัดหา (Supplier) ทุกช้ันจนถึงลูกคาทุกชั้น 

วราพร ฉิมเล็ก, วันวิสาข จุฬา (2548) เพื่อศึกษาวิเคราะหระบบการหมุนเวียนของเหรียญ
กษาปณ กรณีศึกษาตัวอยางจังหวัดนครปฐม และหาสาเหตุที่ทําใหตองผลิตเหรียญกษาปณ
หมุนเวียนเพิ่มเติมในระบบเศรษฐกิจตลอดจน เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
หมุนเวียนของเหรียญกษาปณในระบบเศรษฐกิจซึ่งในการดําเนินการปริญญานิพนธนี้เร่ิมจาก        
1)รวบรวมขอมูลการจายแลก-รับคืนเหรียญกษาปณ 2)ศึกษาระบบการหมุนเวียนของเหรียญ
กษาปณ โดยใชหวงโซอุปสงคอุปทาน3)ทราบพฤติกรรมการใชเหรียญกษาปณหมุนเวียนของ
ประชาชนในจังหวัดนครปฐม และขอมูลปริมาณการตกคางของเหรียญกษาปณหมุนเวียนในวัด 
โดยการสรางแบบสอบถาม และทําการสอบถาม 4)สรางเปนแบบจําลองทางคณิตศาสตร โดยใช
ขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหแบบสอบถาม 5)เสนอแนะแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
หมุนเวียนของเหรียญกษาปณ พรอมท้ังคิดคํานวณปริมาณการสั่งผลิตเหรียญกษาปณที่ประหยัด
ที่สุด(EPQ) ซึ่งผลท่ีไดจากงานวิจัยนี้ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการใชเหรียญกษาปณหมุนเวียน และ
ทราบถึงปริมาณการตกคางของเหรียญกษาปณในแตละชนิดราคา ณ วัด จากนั้นนําขอมูลการตกคาง
ของเหรียญกษาปณหมุนเวียนทั้ง 3 ชนิดไปสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร เพื่อหาปริมาณการ
ตกคางของเหรียญกษาปณหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยทราบการตกคางเฉลี่ยตอวันคิดเปน
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มูลคาของ ชนิด 1 บาทเปนมูลคา 252.29 บาท ชนิด 5 บาท เปนมูลคา 164.92 บาท และชนิด 10 บาท 
เปนมูลคา 271.11 บาท และเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนของเหรียญ
กษาปณ 
 F.John and S.Harry (1998)ไดทําการศึกษาเร่ืองความเขาใจของชาวยุโรปเกี่ยวกับหวงโซ
อุปทานของสินคาอุปโภคบริโภค พบวา งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงสํารวจเพื่อนําขอมูลท่ีไดใช
ประกอบการวางแผนการจัดการหวงโซอุปทานของสินคาอุปโภคบริโภคในอนาคต การดําเนินการ
วิจัยเปนการเร่ิมศึกษาจากปลายนํ้าหรือผูคาปลีก จากน้ันคอยศึกษาตอเนื่องไปยังผูผลิตตัวแปรที่ใช
ในงานวิจัยแบงออกเปน 3 กลุม คือ ดานโครงสรางการซื้อขาย รูปแบบลักษณะทางกายภาพ และ
โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังสิ้น 18 ตัวแปร กลุมตัวอยางท่ีศึกษา เปนผูบริโภคสินคา
อุปโภคบริโภค 10 ประเทศในยุโรป ผูคาปลีกรายใหญในยุโรป ไดแก Metro, Rewe,Tengelmann, 

Aldi, Carrefour เปนตน ผูผลิตรายใหญในยุโรป ไดแก Unilever, Nestle, PhilipMorris, Mar, 

Heineken เปนตน วิธีการดําเนินการซื้อ-ขายเปนแบบผานระบบคอมพิวเตอร เพื่อลดตนทุนโดยรวม
และอํานวยความสะดวกใหกับคูคา 
 M.B.Benita, (2000) ไดทําการศึกษาเร่ืองการออกแบบ การวิเคราะห และวิธีการสราง
แบบจําลองหวงโซอุปทาน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ รวบรวมผลงานวิจัยทางดานแบบจําลอง
หวงโซอุปทานรูปแบบตางๆ และแสดงลักษณะงานวิจัยทางดานน้ีที่ควรจะมีในอนาคต  จาก
การศึกษา พบวา หวงโซอุปทานเปนการรวมตัวกันของกระบวนการตางๆภายใตกิจกรรมทางธุรกิจ
ของผูเกี่ยวของ ไดแก ผูจัดสง ผูผลิต ผูกระจายสินคา และผูคาปลีก หวงโซอุปทานประกอบดวย
หลักการพ้ืนฐาน 2 ประการ คือ (1) การวางแผนการผลิตและการควบคุมสินคาคงคลัง  เปนการ
ดําเนินการท่ีเกิดข้ึนในสวนของตนนํ้า และ (2) การกระจายสินคาและกระบวนการโลจิสติกส เปน
การดําเนินการที่เกิดขึ้นในสวนของปลายนํ้า การจําลองหวงโซอุปทานสามารถจําแนกได 4 รูปแบบ 

คือ(1) Deterministic Analytical Models เปนแบบจําลองท่ีทราบตัวแปรท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 

(2)Stochastic Analytical Models เปนแบบจําลองท่ีไมทราบตัวแปรอยางนอย 1 ตัว และตัวแปรจะ
ถูกสมมุติขึ้น (3) Economic Models เปนแบบจําลองในเชิงเศรษฐศาสตร และ (4) Simulation 

Models เปนแบบจําลองท่ีสรางข้ึนแทนสถานการณจริง โดยตัวแปรตัดสินใจในแบบจําลองหวงโซ
อุปทานมีหลายตัวแปร เชน รูปแบบการผลิตสินคา ตารางการผลิตสินคา ระดับสินคาคงคลัง 

ชองทางการกระจายสินคา และความเก่ียวของสัมพันธกันขององคกรในหวงโซอุปทาน เปนตน 
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บทท่ี 3 

 
วิธีการดําเนินการ 

 

การจัดทําวิทยานิพนธ เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแขงขันของหวงโซ
อุปทานของตลาดทานา จ.นครปฐม โดยมีขั้นตอนการศึกษาตามลําดับ ดังนี้ 

1. วิธีการศึกษาที่นํามาใช 
2. ขั้นตอนท่ีใชในการศึกษา 
3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

4. สถานท่ีเก็บขอมูล 

5. เคร่ืองมือที่ใชในการศกึษา 
6. ขอมูลที่ใชในการศึกษา 
7. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

8. การวิเคราะหขอมูล 
9. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
3.1 วิธีการศึกษาท่ีนํามาใช  
 โครงการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแขงขันหวงโซอุปทานตลาดทานา 
ดวยการประยุกตนําหวงโซอุปทานของตลาดโดยการสรางหวงโซอุปทานจากการสัมภาษณกับผูที่
เกี่ยวของ ทําวิเคราะหหวงโซอุปทานและแบบสอบถามพฤติกรรมการทองเที่ยว  ทําการสราง
แผนภาพกระแสคุณคา ศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแขงขัน เพื่อใหทราบถึงแนวทางใน
พัฒนาตลาดทานา ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยไว ดังนี้ 
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3.2 ขั้นตอนในการศึกษาและดําเนินงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาหวงโซอุปทานของตลาดทานา 

ศึกษาขีดความสามารถเชิงแขงขันของตลาดทานา 

ศึกษาแนวทางในการพัฒนาตลาดทานา 

เลือกขอบเขตท่ีจะทําการศึกษา 

เลือกวิธีการศึกษา 

ออกแบบข้ันตอนการศึกษา 

ทําการศึกษา 

ศึกษาผลท่ีได 

วิเคราะหความสามารถทางสถิติ 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

ภาพที่ 18 แสดงข้ันตอนในการศึกษา 
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            3.2.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนโดยแบงการศึกษาขอมูลดังนี้ 
3.2.1.1 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิโดยการลงพื้นที่และเก็บขอมูลดังตอไปน้ี 

 - ประเภทของรานคา  
          - จํานวนผูประกอบการรานคา 
          - จํานวนผูประกอบการแพ (รานอาหาร) 

          - สํารวจสถานที่ทองเที่ยวทางบกและทางน้ํา 
          - สํารวจพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 

 - สํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

3.2.1.2 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษา ขอมูลทฤษฎีตางๆท่ีเกี่ยวของกับ
วิทยานิพนธ หาขอมูลจากอินเตอรเน็ต และตัวอยางวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ 

3.2.2   สรางหวงโซอุปทานจากการสัมภาษณกับผูที่เกี่ยวของโดยใชรูปแบบจําลองอางอิง
การดําเนินงานหวงโซอุปทาน (Supply Chain Operations Reference Model:  SCOR Model) 

3.2.3  สรางแผนภาพกระแสคุณคา  (Value Stream Mapping : VSM ) ของตลาดทานา   
 3.2.4  สรางแบบสอบถามพฤติกรรมการทองเท่ียวเพื่อใชในการสัมภาษณนักทองเที่ยว 
 3.2.5  วิเคราะหหวงโซอุปทาน แผนภาพกระแสคุณคา และแบบสอบถามพฤติกรรมการ        

ทองเที่ยว 

 3.2.6 การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแขงขันของตลาดทานาโดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี 

3.2.6.1  วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) เพื่อใหทราบ
สภาพแวดลอมตาง ๆ ของตลาดนํ้า ซึ่งปจจัยเหลานี้แตละอยาง จะชวยใหเขาใจไดวามีอิทธิพลตอผล
การดําเนินงานของตลาดนํ้าอยางไร จุดแข็งของตลาดนํ้าจะเปนความสามารถภายในท่ีถูกใช
ประโยชนเพื่อการบรรลุเปาหมายในขณะท่ีจุดออนของตลาดนํ้าจะเปนคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะ
ทําลายผลการดําเนินงาน โอกาสทางสภาพแวด ลอมจะเปนสถานการณที่ใหโอกาสเพื่อการบรรลุ
เปาหมาย ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุ
เปาหมาย 

3.2.6.2  ตัวแบบ Diamond Model เปนตัวแบบท่ีสามารถวิเคราะหไดถึงสาเหตุที่ทํา
ใหศักยภาพการแขงขันของประเทศหน่ึงมีมากกวาอีกประเทศหน่ึง หรือศักยภาพการแขงขันของ
ผูประกอบการหนึ่งจึงมีมากกวาผูประกอบการรายอ่ืนในอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพราะตัวแบบไดแสดง
ถึงองคประกอบหลักและปจจัยที่สงผลตอความสามารถหรือความไดเปรียบในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมของประเทศใดประเทศหน่ึงอันมีผลตอการพัฒนาและการปรับตัวของอุตสาหกรรม
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นั้น โดยจากตัวแบบมี 4องคประกอบที่สําคัญซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนสภาวะแวดลอมทางการแขงขัน
เพื่อใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันทางอุตสาหกรรมได นอกจากน้ียังมีอีก 2 ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอองคประกอบทั้ง 4 อันสามารถสงผลกระทบไดทั้งในดานบวกหรือลบตอความสามารถทางการ
แขงขันขององคกร 

3.2.6.3 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและปจจัยภายนอก  (Internal Factors 

Analysis Summary : IFAS, External Factors Analysis Summary : EFAS) เพื่อใหทราบความสําคัญ   
ขอจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ของตลาดนํ้าโดยการพิจารณาใหน้ําหนักความสําคัญใหมทั้ง
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกมากนอย โดยกําหนดเปนตัวเลขทศนิยมซึ่งมีคาระหวาง 1.0 (สําคัญ
มากท่ีสุด) จนถึง 0.0 (ไมสําคัญ) ผลรวมท้ังหมดจะเทากับ 1.0 
                      3.2.6.4  วิเคราะหแมททริกซอุปสรรค โอกาส จุดออน จุดแข็ง (TOWS Matrix) 
เพื่อแสดงใหเห็นวาปจจัยภายนอกท่ีเปนโอกาสและอุปสรรคของตลาด กําลังเผชิญอยูสามารถนํามา
จับคูเพื่อใหสอดคลองกับปจจัยภายในที่เปนจุดแข็งและจุดออนของตลาดน้ําและเปนการจัดทํากล
ยุทธที่เปนทางเลือก 4 ชุด ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดแนวทางกําหนดกลยุทธ 
               3.2.6.5  วิเคราะหแมททริกซการประเมินปจจัยภายใน - ภายนอก (InternalExternal 

(IE) matrix  )  เพื่อวิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก เพื่อแสดงถึงความสามารถในการทํากําไรโดย
เปรียบเทียบกับกําไรโดยรวมของตลาดนํ้า และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน จุดแข็ง จุดออนของ
ตลาดนํ้า(IFE) และความสามารถของตลาดนํ้าในการตอบสนองตอสภาพ แวดลอมภายนอกทั้งที่
เปนโอกาส และอุปสรรค (EFE) เปนแนวทางในการกําหนด แนวทางเพ่ือกําหนดกลยุทธตางๆ 
                           3.2.6.6   ทําการกําหนดแนวทางเชิงกลยุทธในการพัฒนาตลาดนํ้าจากการวิเคราะห
ขีดความสามารถเชิงแขงขันของตลาดทานา 

3.2.7 ทําการปรับปรุงโดยสรางแผนภาพกระแสคุณคาหลังการปรับปรุง  

3.2.8 ทําการเสนอแนวทางในการพัฒนาใหกับผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของตลาดทานา 
 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
3.3.1 เคร่ืองมือสําหรับหวงโซอุปทานประกอบดวย 

   - การจัดการหวงโซอุปทาน  
   - แบบจําลองอางอิงการดําเนินงานหวงโซอุปทาน  

   - แบบสอบถามพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเที่ยว 

   - แบบสัมภาษณความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
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       3.3.2 เคร่ืองมือสําหรับการพัฒนาตลาดทานา ประกอบดวย 
   - แผนภาพกระแสคุณคา  
   - การจัดการเชิงกลยุทธ 
 

3.4 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3.4.1 ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กิจกรรมในกลุมตลาดทานา  และนักทองเที่ยวใน
ตลาดทานา    

  3.4.2 กลุมตัวอยางของกิจกรรมในตลาดทานา   
กลุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังนี้ คือ  รานคา  สถานท่ีทองเที่ยว                    

3.4.3 กลุมตัวอยางของนักทองเที่ยวในตลาดทานา   

กลุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามายังตลาดทานา 
จํานวนประชากรทั้งหมด 400 คน จากจํานวนประชากรท้ังหมด 280,416 คน (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2553) โดยขนาดตัวอยางไดจากการคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเนะ (Taro Yamane, 

1973) 

                                           
 

                                           

                                          n = 399.43 

     n = 400 

  เมือ่        n    แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

                     N    แทน จํานวนประชากร 

                      e     แทน ความคลาดเคลื่อน 

 

3.5 สถานท่ีเก็บขอมูล 
 - ตลาดทานา    

 - ชุมชนริมฝงลุมแมน้ําทาจีน 
 - วัดดังนี้ วัดกลางบางแกว วัดไทยาวาส วัดสําโรง  
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3.6 ขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 ขอมูลที่ใชในการวิจัยมี  2  ประเภทคือ  ขอมูลปฐมภูมิ  และขอมูลทุติยภูมิ  

3.6.1 ขอมูลปฐมภูมิ 
   3.6.1.1 ขอมูลจากการลงพ้ืนที่สํารวจประกอบดวย 

-ขอมูลชุมชนตลาดทานา 
-ขอมูลผูประกอบการทองเท่ียว 
-ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวและการเดินทาง 

3.6.1.2 ขอมลูจากการสัมภาษณและจากแบบสอบถามประกอบดวย 
- ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

- ความคิดเห็นดานพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยว 

- ความคิดเห็นดานพฤติกรรมการรับรูขาวสาร 

- ความพึงพอใจตอการทองเที่ยวตลาดทานา 
  3.6.2 ขอมูลทุติยภูมิ 
   3.6.2.1 ขอมูลจากอินเตอรเน็ต 
    - ประวัติของตลาดทานา    
    - งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

   3.6.2.2 ขอมูลจากหนังสือ 

    - หนังสือ 15 ตลาดบก 16 ตลาดนํ้า  
    - หนังสือรูปแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานหวงโซอุปทาน 
    - หนังสือการวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร 
    - หนังสือการวิเคราะหเชิงปริมาณ 

    - หนังสือหลักวิจัยทางการตลาด 

    - หนังสือการวางแผนเชิงกลยุทธ 
    - หนังสือเทคนิคการสรางเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย 

    - หนังสือระเบียบวิธีวิจัย 

3.7 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.7.1 ขอมูลของหวงโซอุปทานและปญหาของหวงโซอุปทาน ทําการเก็บขอมูลโดยใช
ขอมูลปฐมภูมิและเก็บขอมูลจากการสัมภาษณผูประกอบการรานคาในตลาดทานา    

  3.7.2 ขอมูลขีดความสามารถเชิงแขงขันทําการเก็บขอมูลโดยใชขอมูลปฐมภูมิและ     
ทุติยภูมิ   
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  3.7.3 เก็บรวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหขีดความสามารถเชิงแขงขัน ที่ไดเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาตลาดนํ้าแกผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของ 

 
3.8 การวิเคราะหขอมูล 

   3.8.1 ประมวลผลโดยใชหวงโซอุปทานและแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานหวงโซ 
อุปทานหลังจากน้ันวิเคราะหขอมูลโดยใชแบบสอบถามและนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชวิเคราะห
ทางสถิติ  
        3.8.2 ประมวลผลการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแขงขันโดยใชทฤษฏีเกี่ยวของกับ
การจัดการเชิงกลยุทธ 

   3.8.3 ประมวลผลท่ีจะการเสนอแนวทางในการพัฒนาตลาดทานาแกผูประกอบการ 

และผูเกี่ยวของ  

 

3.9 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
3.9.1 คารอยละ เพื่อใชในการอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใช

สูตร ดังนี ้(ชูศร ีวงศรัตนะ, 2541: 40) 

  P    =    

เมื่อ        P     แทน คารอยละ หรือ เปอรเซ็นต 
              f      แทน ความถี่ที่สํารวจได 
              n     แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด หรือ จํานวนประชากร 

 

3.9.2 คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) ใชสูตรดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546: 39) 

 x  =   

  เมื่อ     x         แทน คาคะแนนเฉลี่ย 

              แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

                      n       แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

3.9.3 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชย
บัญชา, 2546: 48) 
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 S.D. =  
                           เมื่อ       S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุมตัวอยาง 

                   แทน คะแนนแตละตัวในกลุมตัวอยาง 

             x     แทน คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

                                                   n     แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 3.9.4 วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach)  

 สูตรนี้ใชสําหรับหาสัมประสิทธิ์ของความเที่ยงของแบบทดสอบที่มีระบบการให
คะแนนแบบอ่ืนที่ไมใช 0 กับ 1 หรือ แบบ 0 / 1 ก็ได ซึ่งเปนการวัดที่ใหขอมูลในลักษณะตอเน่ือง 

ไดแกแบบทดสอบอัตนัย แบบเรียงความ (essay type tests) แบบวัดทัศนคติ แบบประเมินผล
สมรรถภาพดานตาง ๆ ที่ตองประเมินตามสเกล และแบบสอบถามชนิดประมาณคา (rating scale) 

จึงใหชื่อวาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient α) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี ้

 
โดย  

α คือ คาความเช่ือมั่น 

k คือ จํานวนขอ  

Si
2 คือ คาความแปรปรวนของคะแนนของบขอสอบแตละขอ  

St
2 คือ คาความแปรปรวนของคะแนนของขอสอบทั้งฉบับ 2t s 

 3.9.5 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA)  
 ในการวิเคราะหความแปรปรวนน้ันสมมติฐานไรนัยสําคัญ (Null hypothesis ) จะ

กําหนดใหคาเฉลี่ยของประชากรแตละกลุม มีคาเทากัน สอบสมมติฐานทางเลือก (Alternative 

hypothesis ) กําหนดใหวาจะมีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คู ที่แตกตางกัน เขียนเปนสมมติฐานทางสถิติได
ดังนี้ 

      
210 :H =…

k
 

H 1 :  มี  อยางนอย 1 คูที่แตกตางกัน 

                                               ( หรือ   
jiH :1 เมื่อ   i j ) 
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คาสถิติท่ีตองคํานวณ 

 สิ่งสําคัญในการวิเคราะหความแปรปรวน คือการคํานวณผลบวกของคะแนนเบ่ียงเบนยก
กําลังสอง  ( The sum of square ) ซึ่งเปนคาที่จะนําไปหาคาความแปรปรวน  

1. Total sum of squares (   ssT ) หาไดจาก  

       
N
TX

ij

n

i

K

j

22

11
    หรือ   ssT  =  

2

11

jn

i
ij
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j
XX    

2. Between – groups sum of squares (  ssB ) 

K

j 1
(

j

j

n
T 2

) - 
N
T 2

      หรือ      
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j
jn

1
( XX j ) 2  

3. Within – group sum of squares (  WSS ) 

       
K

j j

j
n

i
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1
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1
  หรือ 

2

11

jn

i
jij
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คา SS T  หรือ SS B  และ SS W  เมื่อหารดวยคาองศาอิสระ (df) ของแตละตัวจะหมายถึง
ความแปรปรวน (Mean of square : MS) โดยมี df T  = N – 1 , df B  = K – 1  และ df W  = N – K เมื่อ 
N คือจํานวนขอมูลหรือกลุมตัวอยางท้ังหมดและ K คือจํานวนกลุม 

 

ความหมายของสัญลักษณ 

T i  = ผลรวมของคะแนน n คาในแตละกลุม                       T   = ผลรวมของคะแนนท้ังหมด     

n j = จํานนวนขอมูลในแตละกลุม      K = จํานวนกลุม      X ij = ขอมูลตัวที่ iในกลุม j 

jX = คาเฉลี่ยของกลุม j                    X = คาเฉลี่ยรวม 

K

j 1

jn

i
ijX

1

2  = ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสองทุกๆคาในทุกกลุม 
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  บทท่ี 4 

 
ผลการศึกษา 

 

 จากการศึกษาโซอุปทานของตลาดทานา รูปแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน
และการพัฒนาตลาดทานาโดยใชการเก็บขอมูล  การสัมภาษณและใชแบบสอบถาม ทางผูวิจัยได
เสนอผลการศึกษาและการตีความขอมูลที่เกี่ยวของกับเนื้อหาของการวิจัยดังนี้ 

1. ผลการศึกษาการจัดการโซอุปทานและรูปแบบอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน 

  2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 

  3. ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณคา 
           4. ผลการศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) 

  5. ผลการศึกษาสภาพแวดลอมการแขงขันตามตัวแบบ Diamond Model 

           6. ผลการศึกษา สภาพแวดลอมภายในและปจจัยภายนอก (IFAS, EFAS) 

              7. ผลการศึกษาแมททริกซอุปสรรค โอกาส จุดออน จุดแข็ง (TOWS Matrix) 

8. ผลการศึกษาเมททริกซการประเมินปจจัยภายใน - ภายนอก (Internal-  

   External   (IE) matrix)  

9. กําหนดแนวทางเชิงกลยุทธในการพัฒนาตลาดจากการศึกษาตลาดทานา 
   10 ผลการปรับปรุงโดยสรางแผนภาพกระแสคุณคาหลังการปรับปรุง  
 

4.1 ผลการศึกษาการจัดการโซอุปทานและรูปแบบอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน 

4.1.1  การสัมภาษณบุคคลในโซอุปทาน 
จากการสัมภาษณบุคคลท่ีอยูในโซอุปทาน ทําใหทราบถึงปญหาของโซอุปทานท่ี

สงผลกระทบตอตลาดทานา   ซึ่งปญหาท่ีสงผลกระทบตอตลาดทานาเปนปญหาที่เกี่ยวของกับ
รานคาโดยเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับราคาสินคา ทางผูวิจัยจึงไดทําการสัมภาษณรานคาท่ีอยูในโซ
อุปทานเพิ่มเติมและไดปญหาสําคัญดังนี ้
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ตารางท่ี 1 แสดงปญหาสําคัญที่พบในโซอุปทานของตลาดทานา  
 

หวงโซอุปทาน รายละเอียดปญหาที่เกิดขึ้น จํานวน คิดเปน (%) 

ผูประกอบการรานคา 
( 147 ราน ) 

- ราคาตนทุนเพ่ิมข้ึน 

- กําไรที่รานคาไดรับลดลงจากเดิม 

- ราคาวัสดุอุปกรณใชแบงบรรจุสินคา
และการขายสูงขึ้น 

- ลูกคาซื้อสินคาลดลง 

65 ราน 

42 ราน 

31 ราน 

 

9 ราน 

44 

29 

21 

 

6 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาปญหาของรานคาจํานวน 147 รานคา  ราคาเปนปญหาสําคัญที่สุดของ
ตลาดทานา  รายละเอียดของปญหาไดแก ราคาตนทุนเพ่ิมข้ึน, กําไรท่ีรานคาไดรับลดลงจากเดิม, 

ราคาวัสดุอุปกรณใชแบงบรรจุสินคาและการขายสูงข้ึนและลูกคาซื้อสินคาลดลง ซึ่งปญหาดังกลาว
สอดคลองกับรูปแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน ในสวนของการทํา (Make) ดังภาพ
แสดงท่ี 19  
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             รานขายผลไม วัดกลางบางแกว
             รานขายอาหาร พิพิธภัณฑพระพุทธวิถนีายก

ศาลเจาอามา

ปริมาณไมตรงตามท่ีสัง่

จัดสงนักทองเทีย่ว
จัดสงของฝากD

R
สนิคาไมไดคณุภาพ / เสยี / 
ขนาดไมตรงตามท่ีสัง่ /
ปริมาณไมตรงตามท่ีสัง่

R
สนิคาไมไดคณุภาพ / เสีย / 
ขนาดไมตรงตามท่ีสัง่ /

M

จัดสงใหกบัทีพั่ก /สถานที่
ทองเทีย่ว D

จัดกจิกรรมตาง ๆ ในท่ีพัก
ใหบริการท่ีพัก / อาหาร
ใหบริการเสริม เชน สปา /

จัดการทองเทีย่ว
บาํรุงรักษาสถานทีท่องเทีย่ว

คดัแยกขนาด/ประเภทสนิคา
บรรจุลงในบรรจุภัณฑ

S

จัดหาสถานทีท่องเทีย่ว
จัดหาทีพั่ก

จัดหารานคา

M อบ / นวด / ขัดผิว ฯลฯ M

เดินทางไปทองเทีย่ว
ทาํกจิกรรมตางๆ
พักผอน
เดินทางกลบั

รับสนิคาจากเกษตรกร/ผูผลติ

จัดวางในราน
ขายสินคา

S

จัดหาไร / สวนผลไม
จัดหาสินคา

จัดหาไร / สวนผลไม

S
จัดหาฟารมเลีย้งสตัว

P P P
กาํหนดราคาขายสินคา

วางแผนการจัดโปรโมชัน่

เพ่ือสัง่สนิคา

วางแผนการขายสนิคา กาํหนดราคาทีพั่ก /โปรโมชัน่

พยากรณความตองการของ
พยากรณปริมาณนักทองเทีย่ว

นักทองเทีย่ว

วางแผนกจิกรรมตาง ๆ
วางแผนการบาํรุงรักษา

วัดไทยาวาส

พยากรณความตองการลกูคา

วางแผนบริการนักทองเทีย่ว

วางแผนหาทีพั่ก
วางแผนหาสถานทีท่องเทีย่ว
วางแผนการใชจาย
วางแผนเดินทางทองเทีย่ว
พยากรณวันเท่ียว

             ชาวไทย
             ชาวตางชาติ

รานคา  สถานทีท่องเทีย่ว นักทองเทีย่ว

             รานขายขนม / น้ํา

 
ภาพที่ 19 แสดงโซอุปทานของตลาดที่ทําการศึกษาและรูปแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซ
อุปทาน 
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4.1.2  โซอุปทานและรูปแบบอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน 

 4.1.2.1 รานคา ที่พักและสถานที่ทองเที่ยว ประกอบดวย 

- การวางแผน (Plan) พยากรณความตองการของนักทองเท่ียวเพื่อสั่งสินคา
จากเกษตรกรและรานคา พยากรณปริมาณนักทองเที่ยว กําหนดราคาขายสินคาและบริการ วาง
แผนการขายสินคาและบริการ จัดโปรโมช่ัน และวางแผนการบํารุงรักษา 

- การจัดหา (Source) จัดหาไร/สวนผลไม และจัดหาสินคา 
- การทํา (Make) รับสินคาจากเกษตรกร/ผูผลิต คัดแยกขนาด ประเภทของ

สินคา บรรจุลงในบรรจุภัณฑ จัดวางในราน ขายสินคาและบริการ จัดกิจกรรมตาง ๆ ในที่พักและ
สถานท่ีทองเที่ยว ใหบริการท่ีพัก อาหาร ใหบริการเสริม เชน สปา นวดแผนไทย ขัดผิว ฯลฯ 
จัดรูปแบบการทองเท่ียว และบํารุงรักษาสถานที่ทองเที่ยว 

- การจัดสง (Deliver) จัดสงใหกับนกัทองเที่ยว จัดสงใหกับที่พักและสถานท่ี
ทองเท่ียว 

- การสงคืน (Return) สินคาไมไดคุณภาพ สินคาเสีย ขนาดสินคาไมตรง
ตามที่สั่ง และปริมาณสินคาไมตรงตามท่ีสั่ง 

4.1.2.2. นักทองเที่ยว ประกอบดวย 

- การวางแผน (Plan) วางแผนการเดินทางทองเที่ยว พยากรณวันเท่ียว วาง
แผนการใชจาย วางแผนหาที่พัก และวางแผนหาสถานที่ทองเที่ยว 

- การจัดหา (Source) จัดหาสถานท่ีทองเที่ยว จัดหาที่พัก จัดหาอาหาร และ
จัดหาของฝาก 

- การทํา (Make) เดินทางไปทองเที่ยว ทํากิจกรรมตางๆ พักผอน และเดินทาง
กลับ 

- การจัดสง (Deliver) จัดสงของฝาก และจัดสงโปสการด 

- การสงคืน (Return) สินคาไมไดคุณภาพ สินคาเสีย ขนาดสินคาไมตรง
ตามที่สั่ง และปริมาณสินคาไมตรงตามท่ีสั่ง 

จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวารานคาทุกๆรานลวนใชทรัพยากรมนุยษในการดําเนิน
กิจกรรมท้ังสิ้น  ทําใหรานแตละรานตองสิ้นเปลืองคาใชจายเปนจํานวนมาก ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึง
ปญหาในสวนนี้จึงดําเนินการศึกษาและเสนอแนวทางแกไขใหแกรานคาตางๆ ซึ่งเคร่ืองมือ คือ 
แผนภาพกระแสคุณคามาสรางกระบวนการตางๆกอนปรับปรุงและเสนอแนวทางการแกปญหาที่
เกิดขึ้นหลังปรับปรุง 
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4.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 
จากการศึกษาขอมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเท่ียวที่เดินทาง

มายังตลาดทานา จํานวน 400ชุด แบงออกไดดังนี้ 
 

4.2.1 ผลการศึกษาขอมูลเบื้องตนของนักทองเที่ยว 

 

         
ภาพที่ 20 เพศของนักทองเท่ียว 

 

                  จากภาพท่ี 20 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 237  คนคิด
เปนรอยละ 59  และ เปนเพศชายจํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 41 

 

          
ภาพที่ 21 อายุของนักทองเท่ียว (ป) 
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จากภาพท่ี 21 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 26-35  ป จํานวน 131 

คน คิดเปนรอยละ 33 รองลงมา มีอายุอยูระหวาง 16-25 ป จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 26  และ 
กลุมตัวอยางนอยที่สุด มีอายุระหวาง  66  ปขึ้นไป จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 

 

 
ภาพที่ 22 ระดับการศึกษาของนักทองเท่ียว 

 

จากภาพท่ี 22 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีจํานวน 160

คน คิดเปนรอยละ 40 รองลงมา อนุปริญญา/ปวช/ปวส จํานวน 119 คน คิดเปนรอยละ 30 และ กลุม
ตัวอยางท่ีนอยที่สุดคือปริญญาโทและสูงกวา จํานวน 26 คน รอยละ 6 

 

 
ภาพที่ 23 อาชีพของนักทองเที่ยว 
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 จากภาพที่ 23 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางอาชีพสวนใหญเปนพนักงานเอกชนจํานวน 178

คน คิดเปนรอยละ 45 รองลงมาคือ นักเรียน/นักศึกษาจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 24 และกลุม
ตัวอยางท่ีนอยที่คือ พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.25 

 
ภาพที่ 24 ศาสนาของนักทองเท่ียว 

 

จากภาพท่ี 24 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญนับถือศาสนาพุทธจํานวน 374 คน  คิด
เปนรอยละ 93 รองลงมาคือศาสนาคริสตจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 6  และศาสนาอิสลาม 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1  

 
ภาพที่ 25รายไดตอเดือนของนักทองเที่ยว(บาท) 
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 จากภาพที่ 25 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได 10,001-20,000 บาทจํานวน
196 คน คิดเปนรอยละ 49 รองลงมา มีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท จํานวน 113 คน คิดเปน
รอยละ 28 และกลุมตัวอยางท่ีนอยที่สุด คือ 40,001 – 50,000 บาทจํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 

 
ภาพที่ 26 ระยะเวลาในการทองเท่ียว(วัน/เดือน) 

 

 จากภาพที่ 26 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญใชระยะเวลาในการทองเท่ียว 1วัน/

เดือน จํานวน 242 คน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมา 2 วัน/เดือน จํานวน 124 คนคิดเปนรอยละ 31 

และกลุมตัวอยางท่ีนอยที่สุดคือ 7วัน/เดือน จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 

 
ภาพที่ 27 พาหนะที่ใชในการเดินทาง 
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 จากภาพท่ี 27 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีพาหนะที่ใชเดินทางเปนรถสวนตัวจํานวน 304 

คน คิดเปนรอยละ 76 รองลงมาเปนรถเชา/รถรับจางจํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 12 และกลุม
ตัวอยางท่ีนอยที่สุดคือ รถโดยสารประจําทาง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3 

 
ภาพที่ 28 คาใชจายในการทองเที่ยว(บาท) 

 

จากภาพท่ี 28 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีคาใชจายที่ใชในการทองเท่ียว ต่ํากวา 1,000 

บาทจํานวน 187 คนคิดเปนรอยละ 46 รองลงมา 1,001-1,500 บาท จํานวน 111 คนคิดเปนรอยละ 28 

และ กลุมตัวอยางท่ีนอยที่สุดคือ 2,501 บาทขึ้นไป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 5.75 

 
ภาพที่ 29 ลักษณะการเดินทาง 
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 จากภาพที่ 29 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีลักษณะการเดินทางสวนใหญมากับเพื่อน 
จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 61  รองลงมา มากับครอบครัวจํานวน 149 คน คิดเปนรอยละ 37 

และกลุมตัวอยางท่ีนอยที่สุดคือ มากับหนวยงาน/บรษิัท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.50 

 
ภาพที่ 30 แสดงวัตถุประสงคในการทองเท่ียวคร้ังนี้ 

 

จากภาพท่ี 30 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีวัตถุประสงคที่มาเที่ยวคร้ังนี้สวนใหญมาเพ่ือ
หาของรับประทานจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 46 รองลงมา เพื่อพักผอน 144 คน คิดเปนรอยละ 
36  และกลุมตัวอยางท่ีนอยที่สุดคือ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 1.75 

 
ภาพที่ 31 จํานวนผูรวมเดินทาง (คน)  
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จากภาพท่ี 31 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนผูรวมเดินทางมาดวย 1-3 คน 
จํานวน 325 คน คิดเปนรอยละ 81 รองลงมา 4-6 คน จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16 และกลุม
ตัวอยางท่ีนอยที่สุดคือ 10 คนขึ้นไป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.75  

 
ภาพที่ 32 จํานวนการเดินทางมายังตลาดทานา(คร้ัง) 

 

จากภาพท่ี 32  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางเดินทางมาเปนคร้ังที่ 2 จํานวน 219 คน คิดเปน
รอยละ 55 รองลงมา มาเปนคร้ังที่แรกจํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30 และกลุมตัวอยางท่ีนอย
ที่สุดคือ มาเปนคร้ังที่ 4 ขึ้นไป จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4  

 
ภาพที่ 33 การไดรับขาวสารการทองเที่ยวของตลาดทานา 
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 จากภาพที่ 33 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางท่ีเคยไดรับทราบขาวสารการทองเที่ยวเกี่ยวกับ
ตลาดทานา มีจํานวน 274 คน คิดเปนรอยละ 68  และผูที่ไมเคยไดรับขาวสารการทองเที่ยวเกี่ยวกับ
ตลาดทานา มีจํานวน 126  คน คิดเปนรอยละ 32 

 
ภาพที่ 34 แหลงการรับรูขาวสาร 

 

 จากภาพที่ 34 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางทุกคนเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับตลาดทานา 
ขอมูลขาวสารสวนใหญเคยไดรับรูจากอินเทอรเน็ต จํานวน 112 คนคิดเปนรอยละ 41 รองลงมารับรู
จาก เพื่อน/ญาต ิจํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 38 และกลุมตัวอยางท่ีนอยที่สุดคือโทรทัศนจํานวน 
16 คนคิดเปนรอยละ 6 

 
ภาพที่ 35 ความบอยของการรับรูขาวสาร 
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จากภาพท่ี 35 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางความบอยของการรับรูขาวสารสวนใหญจะ
ไดรับขาวสารเก่ียวกับตลาดทานา นานๆครั้ง จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 91 รองลงมา คือเกือบ
ทุกวัน จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 7 และกลุมตัวอยางท่ีนอยที่สุดคือความบอยทุกวันจํานวน 6  

คนคิดเปนรอยละ 2 

 

4.3 ผลการศึกษาดานความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอตลาดทานา 
 
ตาราง  2 แสดง คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุดและความพึงพอใจของ

นักทองเที่ยวตอตลาดทานา 
 

สวนผสม
การตลาด 

รายการ ต่ําสุด สูงสุด x ̄ SD 
ความพึง
พอใจ 

ดานผลิตภณัฑ 1.ตลาดมีความสะอาด 2 5 3.79 0.670 สูง 
 2.การเดินทางมาตลาดสะดวกสบาย 2 5 3.86 0.676 สูง 

 3.ที่พักในตลาดมีใหเลือกมากมาย 1 5 3.07 0.800 ปานกลาง 

 4.ที่พักในตลาดมีความสะดวกสบาย 1 5 3.24 0.848 ปานกลาง 

 5.ธุรกิจนําเที่ยวในตลาดใหบริการที่
ดี 

1 5 3.38 0.807 ปานกลาง 

 6.การตอนรับของคนทั่วไปมีความ
เปนกันเอง 

2 5 3.83 0.753 สูง 

 7.อาหารและขนมมีใหเลือก
หลากหลายและมีรสชาติอรอยถูก
ปาก 

2 5 3.95 0.756 สูง 

 8.ความเหมาะสมของส่ิงอํานวย
ความสะดวก 

2 5 3.63 0.721 สูง 

 9.ความสะอาดหองน้ํา-หองสุขา 1 5 3.20 0.806 ปานกลาง 

 10.ปริมาณรานคา/รานอาหาร ภายใน
ตลาด 

2 5 3.83 0.703 สูง 

 หมายเหตุ : ระดบั1.00-1.80 คือมคีวามพึงพอใจตํ่ามาก ระดับ 1.81-2.60 คือมีความพึงพอใจตํ่า ระดบั 2.61-3.40 คือ มี
ความพอใจปานกลาง ระดับ3.41-4.20 คือมีความพึงพอใจสูง ระดับ 4.21-5.00 คือมีความพึงพอใจสูงมาก 
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ตาราง  2 แสดง คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุดและความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวตอตลาดทานา (ตอ) 

 

 

 

 

 

สวนผสมการตลาด รายการ ต่ําสุด สูงสุด x ̄ SD 
ความพึง
พอใจ 

ดานราคา 
11. คาใชจายในการทองเที่ยวตลาด
มีความเหมาะสม 

1 5 3.77 0.725 สูง 

 12. ราคาท่ีพักในตลาดมีความ
เหมาะสม 

1 5 3.42 0.639 สูง 

 13. ราคาอาหาร/ขนม ในตลาดมี
ความเหมาะสม 

2 5 3.78 0.709 สูง 

 14. คาใชจายในการทํากิจกรรม
ตลาดมีความเหมาะสม 

2 5 3.69 0.691 สูง 

 15. คุณภาพของสินคาและบริการ
เหมาะสม 

2 5 3.74 0.690 สูง 

 16. ความเหมาะสมของอัตราการ
บริการ 

1 5 3.53 0.716 สูง 

 17. ราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาและบริการ 

2 5 3.82 0.728 สูง 

 18.ราคาท่ีจอดรถในตลาด 3 5 4.04 0.684 สูง 
 19.การกําหนดราคาสินคา

มาตรฐานในแตละราน 
1 5 3.32 0.809 ปานกลาง 

 20.ราคาทองเที่ยวมีความเหมาะสม 2 5 3.59 0.687 สูง 

หมายเหตุ : ระดับ1.00-1.80 คือมีความพึงพอใจตํ่ามาก ระดับ 1.81-2.60 คือมีความพึงพอใจต่ํา ระดับ 2.61-3.40 คือ มีความ
พอใจปานกลาง ระดบั3.41-4.20 คือมีความพึงพอใจสูง ระดบั 4.21-5.00 คือมีความพึงพอใจสูงมาก 
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ตาราง 2 แสดง คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุดและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ตอตลาดทานา (ตอ) 

สวนผสมการตลาด รายการ ต่ําสุด สูงสุด x ̄ SD ความพึงพอใจ 

ดานสถานท่ี 21. การใหขอมูลของคนในทองถิน่ 2 5 3.53 0.788  สูง 
 22. การใหขอมูลของ

ผูประกอบการ/รานคา 
1 5 3.27 0.724  ปานกลาง 

 23. คุณไดรบัขอมูลเกี่ยวกับตลาด
โดยละเอียด 

1 5 3.17 0.795  ปานกลาง 

 24. กิจกรรมทองเที่ยวของตลาด 
และสภาพแพใหบริการมีความ
ปลอดภัย 

1 5 3.59 0.797  สูง 

 25. คุณศึกษาขอมูลตาง ๆ กอนการ
วางแผนทองเที่ยว 

1 5 3.59 0.901 สูง 

 26. การแยกประเภทรานคาในการ
จัดจําหนายสินคา 

1 5 3.35 0.829 ปานกลาง 

 27. ความเพียงพอในการจัดสรร
พื้นที่จําหนายสินคาของรานคา 

1 5 3.51 0.701 สูง 

 28. การจัดวางสินคามคีวามสะดวก
ตอการเลือกซ้ือ 

2 5 3.61 0.775 สูง 

 29. มีการติดปายแสดงราคาสินคา 
และการบริการที่ชัดเจน 

1 5 3.38 0.800 ปานกลาง 

 30.ความสะอาดของทางเดินภายใน
ตลาด 

1 5 3.56 0.770 สูง 

 

 

 

หมายเหตุ : ระดบั1.00-1.80 คือมคีวามพึงพอใจตํ่ามาก ระดับ 1.81-2.60 คือมีความพึงพอใจตํ่า ระดบั 2.61-3.40 คือ มี
ความพอใจปานกลาง ระดับ3.41-4.20 คือมีความพึงพอใจสูง ระดับ 4.21-5.00 คือมีความพึงพอใจสูงมาก 

 



 71
 

ตาราง 2 แสดง คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุดและความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ตอตลาดทานา (ตอ) 

สวนผสมการตลาด รายการ ต่ําสุด สูงสุด x ̄ SD ความพึงพอใจ 

ดานโปรโมช่ัน 31.คุณไดรับการโฆษณา
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ
ทองเท่ียวของตลาด 

1 5 3.45 0.867 สูง 

 32. ส่ือการโฆษณา และการ
ประชาสัมพันธในการขาย มีผลตอ
การซ้ือสินคา 

1 5 3.41 0.864 สูง 

 33. คุณไดรับการแนะนําเกี่ยวกับ
สถานที่ทองเท่ียวที่อยูในบริเวณ
ตลาด 

1 5 3.09 0.801 ปานกลาง 

 34. คุณไดรบัโปรโมช่ันในการขาย
สินคาที่เหมาะสม 

1 5 3.27 0.816 ปานกลาง 

 35. คุณไดรบัการประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับแบรนสินคาในตลาด 

1 5 3.12 0.801 ปานกลาง 

 36. คุณไดรบัสวนลดจากการซ้ือ
สินคา และบริการท่ีเหมาะสม 

1 5 3.05 0.916 ปานกลาง 

 37. คุณไดรับการแจกหรือแถม
สินคา และบริการท่ีเหมาะสม 

1 5 2.98 0.871 ปานกลาง 

 38. คุณไดรบัขาวสารเก่ียวกับการ
ทองเท่ียวตลาดที่สะดวก และ
รวดเร็ว 

1 5 3.19 0.914 ปานกลาง 

 39. มีโปรแกรมการทองเที่ยวให
เลือกหลากหลาย 

1 5 3.10 0.833 ปานกลาง 

 40. มีการจัดโปรแกรมการ
ทองเท่ียวในราคาพิเศษ 

1 5 3.14 0.918 ปานกลาง 

 หมายเหตุ : ระดบั1.00-1.80 คือมคีวามพึงพอใจตํ่ามาก ระดับ 1.81-2.60 คือมีความพึงพอใจตํ่า ระดบั 2.61-3.40 คือ 
มีความพอใจปานกลาง ระดบั3.41-4.20 คือมีความพึงพอใจสูง ระดับ 4.21-5.00 คือมคีวามพึงพอใจสูงมาก 
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จากตารางท่ี 2 พบวา ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวที่มาเที่ยวยังตลาดทานา  มีความพึง
พอใจอยูในระดับปานกลางถึงสูง 

 

 
ภาพที่ 36 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตามสวนผสมการตลาดท้ัง 4 ดาน 

 

 จากภาพที่ 36 แสดงวาความพึงพอใจทางดานผลิตภัณฑอยูในระดับสูง (3.58) ความพึง
พอใจทางดานราคาอยูในระดับสูง (3.67)  ความพึงพอใจทางดานสถานท่ีอยูในระดับสูง (3.45) 

ความพึงพอใจทางดานโปรโมช่ันอยูในระดับปานกลาง (3.18) 

 จากแบบสอบถามพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเท่ียวที่มายังตลาดทานา จากคาเฉลี่ย
ทั้งหมดทําใหทราบวา สวนผสมทางดานโปรโมชั่นอยูในระดับปานกลางประกอบดวย 6 รายการ 
ไดแก 

รายการท่ี 1 คือโปรโมชั่นในการขายสินคาที่เหมาะสม 

 รายการท่ี 2 คือ การประชาสัมพันธเกี่ยวกับแบรนสินคาในตลาดทานา 
 รายการท่ี 3 คือ การไดรับสวนลดจากการซื้อสินคา และบริการที่เหมาะสม 

 รายการท่ี 4 คือ การแจกหรือแถมสินคา และบริการที่เหมาะสม 

 รายการท่ี 5 คือ โปรแกรมการทองเที่ยวใหเลือกหลากหลาย 

 รายการท่ี 6 คือ การจัดโปรแกรมการทองเที่ยวในราคาพิเศษ 

 รายการท้ัง 6 รายการน้ีทําใหทราบถึงปญหาของตลาดทานา  ซึ่งจะเห็นไดวามีความ
สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินงานโซอุปทาน(SCOR Model) ดังภาพแสดงท่ี 19  
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4.4 ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณคา 
จากขอมูลของรานคา (รายละเอียดดูจากภาคผนวก ค) ซึ่งประกอบดวยรานคาดังน้ี 

 1. รานผลไม 
 2. รานอาหารแหง 

 3. รานเคร่ืองดื่มสุขภาพ 

 4. รานเคร่ืองดื่มน้ําอัดลม 

 5. รานขนมทําเอง 

 6. รานขนมซื้อ 

 จากการศึกษารานคาแตละรานพบวาตนทุนของรานคาสวนใหญที่สูงท่ีสุดคือ ตนทุนผัน
แปรในสวนของคาแรงงานคนงาน  ซึ่งคาแรงงานดังกลาวมีสวนทําใหตนทุนในการผลิตหรือบริการ
สูงขึ้นตามไปดวย   ทางผูวิจัยจึงดําเนินการคิดปรับปรุงใหรานคาตางๆโดยใชแผนภาพกระแสคุณคา
มาแสดงกระบวนการตาง  ๆ หลังจากน้ันไดนําแนวคิดเทคนิค ECRS มาทําการปรับปรุงใน
กระบวนการตางๆ และเสนอใหแกผูประกอบการรานคาตางๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ภาพท่ี 45  ถึง ภาพที่ 50  เปนแผนภาพกระแสคุณคากอนการปรับปรุง 
ภาพที่ 51 ถึง ภาพที่ 55เปนแผนภาพกระแสคุณคาหลังการปรับปรุง                      

(รายละเอียดดูจากภาคผนวก ง) 
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4.4.1 ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณคาชวงเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษ 

 
ภาพที่ 37 รอบเวลาการผลิตเฉลี่ยของรานคากอนและหลังการปรับปรุง(นาที) 

 

จากภาพท่ี 37 แสดงใหเห็นรอบเวลาการผลิตเฉลี่ยที่รานคาตางๆใชวันเสาร-อาทิตยและ
วันหยุดนักขัตฤกษโดยมีรายละเอียดดังน้ี  

รานขายผลไมกอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงใชรอบเวลาการผลิตเฉลี่ย 50 นาที 
รานขายอาหารแหงกอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงใชรอบเวลาการผลิตเฉลี่ย  90 

นาที 
รานขายขนม (ทําเอง) กอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงใชรอบเวลาการผลิตเฉลี่ย  

196 นาที 
รานขายขนม (รับมาขาย) กอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงใชรอบเวลาการผลิตเฉลี่ย 

63 นาที 
รานขายเคร่ืองดื่มสุขภาพกอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงใชรอบเวลาการผลิตเฉลี่ย  

137 นาที  
รานขายเคร่ืองดื่มนํ้าอัดลมกอนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงใชรอบเวลาการผลิต

เฉลี่ย 42 นาที 
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ภาพที่ 38 จํานวนคนงานเฉลี่ยของรานคากอนและหลังการปรับปรุง(คน) 

  

จากภาพที่ 38 แสดงใหเห็นจํานวนคนงานเฉลี่ยที่รานคาตางๆใชในวันเสาร-อาทิตยและ
วันหยุดนักขัตฤกษ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

รานขายผลไมกอนการปรับปรุงใชจํานวนคนงานเฉลี่ย  4 คน หลังการปรับปรุงใชจํานวน
คนงานเฉลี่ย 2 คน จํานวนคนงานเฉลี่ยลดลง 2คน 

รานขายอาหารแหงกอนการปรับปรุงใชจํานวนคนงานเฉลี่ย  3 คน หลังการปรับปรุงใช
จํานวนคนงานเฉลี่ย 2 คน จํานวนคนงานเฉลี่ยลดลง 1คน 

รานขายขนม (ทําเอง) กอนการปรับปรุงใชจํานวนคนงานเฉลี่ย 5 คน หลังการปรับปรุงใช
จํานวนคนงานเฉลี่ย 3 คน จํานวนคนงานเฉลี่ยลดลง 2คน 

รานขายขนม (รับมาขาย) กอนการปรับปรุงใชจํานวนคนงานเฉลี่ย 4 คน หลังการปรับปรุง
ใชจํานวนคนงานเฉลี่ย 2 คน จํานวนคนงานเฉลี่ยลดลง 2คน 

รานขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพกอนการปรับปรุงใชจํานวนคนงานเฉลี่ย  3 คน หลังการปรับปรุง
ใชจํานวนคนงานเฉลี่ย 2 คน จํานวนคนงานเฉลี่ยลดลง 1 คน 

รานขายเคร่ืองดื่มน้ําอัดลมกอนการปรับปรุงใชจํานวนคนงานเฉลี่ย 3 คน หลังการปรับปรุง
ใชจํานวนคนงานเฉลี่ย 2 คน จํานวนคนงานเฉลี่ยลดลง 1 คน 
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ภาพที่ 39 คาใชจายเฉลี่ยของรานคากอนและหลังการปรับปรุง(บาท) 

 

จากภาพที่ 39 แสดงใหเห็นคาใชจายเฉลี่ยที่รานคาตางๆใชวันเสาร-อาทิตยและวันหยุด
นักขัตฤกษโดยมีรายละเอียดดังน้ี  

รานขายผลไมกอนการปรับปรุงมีคาใชจายเฉลี่ย  900บาทหลังการปรับปรุงใชมีคาใชจาย
เฉลี่ย 600บาทคาใชจายเฉลี่ยลดลง 300บาท 

รานขายอาหารแหงกอนการปรับปรุงมีคาใชจายเฉลี่ย 900บาทหลังการปรับปรุงมีคาใชจาย
เฉลี่ย 600บาทคาใชจายเฉลี่ยลดลง 300บาท 

รานขายขนม (ทําเอง) กอนการปรับปรุงมีคาใชจายเฉลี่ย 1,500บาทหลังการปรับปรุงมี
คาใชจายเฉลี่ย 900บาทคาใชจายเฉลี่ยลดลง 600บาท 

รานขายขนม (รับมาขาย) กอนการปรับปรุงมีคาใชจายเฉลี่ย 1,200บาทหลังการปรับปรุงมี
คาใชจายเฉลี่ย 600บาทคาใชจายเฉลี่ยลดลง 600บาท 

รานขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพกอนการปรับปรุงมีคาใชจายเฉลี่ย  900บาท หลังการปรับปรุงมี
คาใชจายเฉลี่ย 600บาท คาใชจายเฉลี่ยลดลง 300บาท 

รานขายเคร่ืองด่ืมนํ้าอัดลมกอนการปรับปรุงมีคาใชจายเฉลี่ย  900บาท หลังการปรับปรุงมี
คาใชจายเฉลี่ย 600บาท คาใชจายเฉลี่ยลดลง 300บาท  
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ภาพที่ 40 ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตของรานคากอนและหลังปรับปรุง(%) 

 

        จากภาพที่ 40 แสดงใหเห็นประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตเฉลี่ยที่รานคา
ตางๆใชวันเสาร-อาทิตยและวันหยุดนักขัตฤกษโดยมีรายละเอียดดังน้ี  

รานขายผลไมกอนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตเฉลี่ย  

71.43% หลังการปรับปรุงใชมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตเฉลี่ย  88.33%

ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตเฉลี่ยเพิ่มข้ึน11.9 % 

รานขายอาหารแหงกอนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิต
เฉลี่ย 62.50%หลังการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตเฉลี่ย 76.27%

ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 13.77 % 

รานขายขนม (ทําเอง) กอนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิต
เฉลี่ย 71.01%หลังการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตเฉลี่ย  72.59%

ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 1.58 % 

รานขายขนม (รับมาขาย) กอนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจาก
สายการผลิตเฉลี่ย 48.46%หลังการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตเฉลี่ย  
67.74%ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 19.28 % 

รานขายเคร่ืองดื่มสุขภาพกอนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจาก
สายการผลิตเฉลี่ย 39.37%หลังการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตเฉลี่ย  
64.02%ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 24.65 % 
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รานขายเคร่ืองดื่มนํ้าอัดลมกอนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจาก
สายการผลิตเฉลี่ย 43.30%หลังการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตเฉลี่ย  
73.68 %ประสิทธิภาพการใชประโยชนจากสายการผลิตเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 30.38 % 

 

4.5 ผลศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ของตลาดทานา 
จุดแข็ง (Strength)ของตลาดทานา มีดังนี้  

 1. สินคาและรานคามีความหลากหลายในการใหบริการ โดยเฉพาะเร่ืองอาหาร 

 2. สถานท่ีตั้งของตลาดทานาใกลแหลงชุมชนและสถานทีร่าชการ 

 3. สถานท่ีตั้งของตลาดทานาอยูใกลกรุงเทพ และปริมณฑล ทําใหการคมนาคมสะดวก 

 4. ตลาดทานามีการพัฒนาเชิงอนุรักษ ดวยรูปแบบอาคารไมและสถาปตยกรรมแบบด้ังเดิม 
โดยมี หนวยงานสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเปนผูดูแล 

จุดออน (Weaknesses)ของตลาดทานา มีดังนี้ 
 1.กิจกรรมการทองเที่ยวในตลาดทานายังมีนอยเกินไป 

 2.ลักษณะเดนของสินคาแบรนดในชุมชน/ตลาดทานายังมีนอยเกินไป 

 3.ผูประกอบการรานคาสวนใหญไมใหความรวมมือกับในการพัฒนาตลาดทานา 

 4.พื้นที่ใหบริการสุขา รวมถึงสถานท่ีนั่งพักผอนยังมีนอยเกินไป 

 5.ที่จอดรถโดยรอบตลาดทานาไมเพียงพอ  
โอกาส (Opportunities)ของตลาดตลาดทานา มีดังนี ้

 1. นักทองเท่ียวที่เดินทางมายังตลาดทานามีศักยภาพในการใชจายสูงเน่ืองจากกลุมลูกคา
ที่มาสวนใหญกลุมที่มีรายไดสูง 

 2. สภาพแวดลอมและบรรยากาศเอ้ืออํานวยแกการทองเที่ยว เชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 

 3. สถานท่ีทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงใกลเคียงตลาดทานา เชน วัดกลางบางแกว พิพิธภัณฑพระ
พุทธวิถีนายก เปนตน 

 4. มีแผนการพัฒนาและอนุรักษตลาดทานาโดยมีหนวยงานสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริยเปนผูดูแล 
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อุปสรรค (Threats)ของตลาดทานา มีดังนี้ 
 1.การดําเนินการพัฒนาตองขึ้นอยูกับสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย เน่ืองจาก
พื้นที่เจาของไมใชของชุมชน 

 2.ปญหาอุทกภัยบริเวณลุมแมน้ําทาจีน 

 3.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําใหคนนักทองเที่ยวมีกําลังซื้อลดลง 

 4.มีคูแขงในกลุมเดียวกัน  
 

4.6 ศึกษา Diamond Model ของตลาดทานา 
จากการศึกษากลไกทางการตลาดดวยองคประกอบ 4 ดาน (Diamond Analysis)   

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

ภาพที่ 41 แสดงการศึกษา Diamond Model 

 

บริบทการแขงขนั 
และการดําเนนิกลยุทธทางธุ

รกิจ 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยง
และสนบัสนุน 

เง่ือนไขดาน 

อุปสงค 
เง่ือนไขของปจ
จัยการผลิต 

รัฐบาล 



 80
 

1. บริบทการแขงขันและกลยุทธทางธุรกิจ 

   + ระดับการแขงขันภายในธุรกิจเดียวกันในบริเวณพ้ืนที่ใกลเคียงถือวามีนอย 

  - ขาดการรวมกลุมในระดับรานคาเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาอยางเปนรูปธรรม 

  - ขาดการสงเสริมการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2. เง่ือนไขของปจจัยการผลิต 

              + มีโครงสรางพื้นฐานทางสาธารณูปโภคดี 

              + มีระบบคมนาคมท่ีดี   
              - ขาดความรูทางดานการตลาดและการบริหารจัดการ 

3 เง่ือนไขดานอุปสงค 
        + รานคาและการใหบริการกับนักทองเท่ียวมีความหลากหลาย 

  + นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอคุณภาพในการบริการทําใหมีการกลับมาใชบริการซ้ําสูง 

  - สินคามีความคลายคลึงกัน ตลาดเปาหมายเปนตลาดเดียวกันสงผลใหมีการแขงขันภายใน 

4. อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยงและสนับสนุน           
             + ธุรกิจที่เกี่ยวของมีการกระจุกตัวอยูในบริเวณพ้ืนที่ใกลเคียง 

5. รัฐบาล 

             + ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ 

             - การใหความสนับสนุนชวยเหลือของหนวยงานตางๆ ยังขาดความตอเนื่องในดานการ
พัฒนาตลาดทานา
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4.7  ศึกษา ปจจัยแวดลอมภายใน (IFAS) และ ปจจัยแวดลอมภายนอก (EFAS) ของตลาดทานา  
                                                      ปจจัยแวดลอม 

                                                                             ภายใน 

                                                                                        (IFAS)    
ปจจัย 

   แวดลอม 

              ภายนอก 

                       (EFAS 

S: 

S1.สินคาและรานคามีความหลากหลายในการใหบรกิาร โดยเฉพาะเรื่องอาหาร 

S2.สถานที่ตั้งของตลาดทานาใกลแหลงชุมชนและสถานที่ราชการ 

S3.สถานที่ตั้งของตลาดทานาอยูใกลกรงุเทพ และปริมณฑล ทําใหการคมนาคมสะดวก 

S4.ตลาดทานามีการพัฒนาเชิงอนุรักษ ดวยรูปแบบอาคารไมและสถาปตยกรรมแบบดั้งเดิม 
โดยมี หนวยงานสํานักงานทรัพยสนิสวนพระมหากษัตริยเปนผูดูแล 

W: 

W1.กิจกรรมการทองเทีย่วในตลาดทานายังมีนอยเกนิไป 

W2.ลักษณะเดนของสินคาแบรนดในชุมชน/ตลาดทานายังมีนอยเกินไป 

W3.ผูประกอบการรานคาสวนใหญไมใหความรวมมือกับในการพัฒนาตลาดทานา 
W4.พื้นที่ใหบริการสุขา รวมถึงสถานทีน่ั่งพักผอนยงัมีนอยเกินไป 

O: 

O1.นักทองเที่ยวที่เดนิทางมายงัตลาดทานามีศักยภาพในการใชจายสูงเนือ่งจากกลุมลูกคา
ที่มาสวนใหญกลุมที่มีรายไดสูง 

O2.สภาพแวดลอมและบรรยากาศเอื้ออํานวยแกการทองเที่ยว เชิงอนรุักษและวัฒนธรรม 

O3.สถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงใกลเคยีงตลาดทานา เชน วัดกลางบางแกว พิพิธภัณฑพระ
พุทธวิถีนายก เปนตน 

O4.มีแผนการพัฒนาและอนรุักษตลาดทานาโดยมีหนวยงานสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตรยิเปนผูดูแล 

กลยุทธ SO 
ใชจุดแข็งและขอไดเปรียบจากโอกาส 

1. สรางแรงจูงใจแกนักทองเที่ยว (S1,S2,S3,S5,O1,O2,O3,O4) 

2. สรางเอกลกัษณที่แสดงถงึตัวตนที่แทจรงิ (S2,S3,S4,O3,O4) 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ WO 
เอาชนะจุดออนดวยประโยชนจากโอกาส 

1.พัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนรุักษและวัฒนธรรม (W1,W2,W3,W4,O1,O2,O3,O4,) 

2.สงเสริมการประชาสัมพันธหลายรูปแบบ 

(W1,W2,O1,O3,O4,) 

T: 

T1. การดําเนนิการพัฒนาตองขึ้นอยูกบัสํานักงานทรพัยสินสวนพระมหากษัตริย เนื่องจาก
พื้นที่เจาของไมใชของชุมชน 

T2.ปญหาอุทกภัยบรเิวณลุมแมน้ําทาจีน 

T3.ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําใหคนนกัทองเทีย่วมีกําลงัซื้อลดลง 

T4.มีคูแขงในกลุมเดียวกัน 

กลยุทธ ST 
ใชจุดแข็งเลี่ยงอุปสรรค 

1.จัดทําแผนพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยว (S1,S2,S3,S4,S5,T1,T2,T3, T4,T5) 

2.จัดโปรโมชั่นการทองเที่ยว 

(W5,T1,T2,T3,T4) 

กลยุทธ WT 
ลดจุดออนและอุปสรรคใหเหลือนอยที่สุด 

1. สรางกจิกรรมในชุมชนใหเหน็ความสําคัญของการเปนแหลงทองเที่ยว 

(W1,W2,W3,,T1,T3,T4,) 
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4.8 ตารางแมทริกซประเมินปจจัยภายใน ประเมินปจจัยภายนอก ของตลาดทานา              
        จากขอมูลท่ีไดรวบรวมมาผูวิจัยจึงไดนํามาทําการประเมินปจจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

แสดงตาราง แมทริกซประเมินปจจัยภายนอก 

ปจจัยความสําเร็จภายในท่ีสําคัญ น้ําหนัก การประเมิน 
คะแนนถวง
น้ําหนัก 

จุดแข็ง 

1 .สินคาและบริการมีราคาถูก 

2. การอนุรักษ ขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิม
ของชุมชนไว 
3. มีสถาปตยกรรมดานอาคารและสถานท่ี  
4. ผูนําชุมชนที่เขมแข็ง มีความคิดในการพัฒนาตลาด 

5.การตอนรับของคนในชุมชนมีความเปนกันเอง 

จุดออน 

1. จํานวนรานคานอยและขาดความหลากหลายทําให
เปนอุปสรรคในการบริการนักทองเท่ียว 

2. คนในชุมชนขาดความรวมมือรวมใจในการพัฒนา
ตลาดทานา 
3.กิจกรรมการทองเที่ยวในตลาดทานามีนอยเกินไป 

4.ขาดการดูแลและรักษาดูแล สถานท่ีทองเที่ยวที่เปน
จุดกิจกรรม 

5.ขาดการสงเสริมและการประชาสัมพันธตลาดทานา
อยางตอเนื่อง 
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รวม 1.00  2.75 
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แสดงตารางแมทริกซประเมินปจจัยภายนอก 

ปจจัยความสําเร็จภายในท่ีสําคัญ น้ําหนัก การประเมิน 
คะแนนถวง
น้ําหนัก 

โอกาส 

1. นักทองเที่ยวที่เดินทางมายังตลาดมีศักยภาพในการ
ใชจายสูงเน่ืองจากกลุมลูกคาท่ีมาสวนใหญกลุมที่มี
รายไดสูง 

2. สภาพแวดลอม และ บรรยากาศเอ้ืออํานวยแกการ
ทองเที่ยว เชิงอนุรักษและวัฒนธรรม 

3. สถานท่ีทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงใกลเคียงตลาดทานา 
เชน ตลาดทานาดอนหวาย เปนตน 

4. รถบริการสาธารณะรับสง 

5.สถานท่ีตั้งของตลาดทานาอยูใกลกรุงเทพ และ
ปริมณฑล 

อุปสรรค 

1. เสนทางการคมนาคมไมสะดวก  
2. ระยะทางไกลจากตัวเมืองใชระยะเวลาเดินทางนาน 

3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทําใหคนนักทองเที่ยวมีกําลัง
ซื้อลดลง 

4. หนวยงานภาครัฐ องคกรสวนทองถิ่นและชุมชน 
ขาดการรวมมือ สงเสริม การพัฒนาตลาดใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน 

5. คูแขงในกลุมเดียวกัน 
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แมททริกซการประเมินปจจัยภายใน – การประเมินปจจัยภายนอกนําคาท่ีไดจากการประเมินมาลง
ใน IE – Matrix  จะไดผลดังนี้ 

คะแนนถวงน้ําหนักรวมของปจจัยภายใน (IFE) 

              เขมแข็ง                     ปานกลาง                                   ออนแอ 

 

1 

(เติบโตและสราง) 

(เติบโตและสราง) 

2 

(2.75 , 3.05) 

 

3 

(รักษาและบํารุง) 

 

4 

(เติบโตและสราง) 

 

5 

(รักษาและบํารุง) 

 

6 

(เก็บเกี่ยวหรือเลิกการ
ลงทุน) 

 

7 

(รักษาและบํารุง) 

 

8 

(เก็บเกี่ยวหรือเลิกการ
ลงทุน) 

 

9 

(เก็บเกี่ยวหรือเลิกการ
ลงทุน) 

ภาพที่ 42 แสดงการประเมิน IFE , EFE 

 

              จากการศึกษาตลาดทานา อยูในชวงตํ่าแหนงเติบโตและสราง (Growth and Build) ฉะน้ัน
กลยุทธที่ควรใชสําหรับตลาดทานา คือ  1.การเจาะตลาด (Market Penetration) 2.การพัฒนาตลาด 

(Market Development)  3.การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) 

 3.0 

1.0 

2.0 

 3.0 

4.0 

(EFE) 

2.0 1.0 
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ตารางปจจัยภายนอก-ภายใน  (Internal-External : IE Matrix) 
สามารถเลือกกลยุทธที่เหมาะสม โดยมุงถึงการพัฒนาตลาดทานา โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. การเจาะตลาด 

     เพิ่มจํานวนกลุมนักทองเท่ียวใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

2. พัฒนาตลาด 

2.1 สรางกิจกรรมในตลาด ใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน 

2.2 มุงเนนการทองเทียวเชิงอนุรักษ วัฒนธรรม ประเพณีและวิธีชีวิต ของตลาดทานา 
 2.3 สงเสริม การประชาสัมพันธ ตลาดทานาอยางอยางจริงจัง 

3. พัฒนาผลิตภัณฑ 
     ทําการมุงเนนถึงการพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวของตลาดทานาโดยใหสอดคลองกับวิถี
ชีวิตคนในชุมชน 

 

4.8 ขอเสนอแนะและแผนการพัฒนาตลาดทานา 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูมาใชบริการตลาดทานา โดยไดขอมูลมาจาก

แบบสอบถามทางผูวิจัยแบงไดดังนี้ 
ดานสถานท่ี 

1. ควรจะมีการจัดกลุมรานคาแตละประเภทสินคาหรือบริการใหชัดเจน  
2. ควรจัดใหมีพิพิธภัณฑพื้นบานชมุชนตลาดทานาเพื่อแสดงประวัติความเปนมาของตลาด

ทานา 
3. ควรจัดใหมีพื้นที่จอดรถพรอมปายบอกทางจอดรถที่ชัดเจนสําหรับตลาดทานา 

4. ควรจัดใหมีพื้นที่นั่งรับประทานอาหารภายในตลาดทานา 
ดานบริการ 

1. ควรจัดใหมีบริการ Free Wi-Fi สําหรับพื้นที่ตลาดทานา 
2. ควรแผนพับหรือจุดประชาสัมพันธของตลาดทานา 
ดานราคาของผลิตภัณฑ 
1. ควรจัดใหมีการติดปายแสดงราคาสินคาหรือบริการทุกประเภท 
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แผนการพัฒนาตลาดทานา  

มุมมอง 

 

กลยุทธ ตัวช้ีวัด 
ผลงาน 
หลัก 

เปาหมาย แผนงาน/โครงการ ฝายท่ี 
เกี่ยวของ 

แน
วท

างป
รบั
ปร
ุง ต

ลาด
ทา
นา

 

  
ระยะ 
สั้น 

ปาน 

กลาง 
ระยะ 
ยาว 

  

 สรางแนวรวม 

 ในการพัฒนา 
 ตลาดจาก 

 คนในชุมชน 

ความรวมมือ
ของคนใน
ชุมชน 

 

/   การมีสวนรวมการ
สรางเครือขาย
พัฒนาการทองเที่ยว
กับทองถิ่น   

ผูนํา
ชุมชน 
และคนใน
ชุมชน 

การใชเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยในการ 
ประชาสัมพันธ
ตลาดทานา 

จํานวน
นักทองเที่ยว 

 

/   ใหความรูในการใช
งานเทคโนโลยีส่ือสาร
กับผูนําชุมชน 

ผูนํา
ชุมชน 
และคนใน
ชุมชน 

สรางกิจกรรม เพื่อ
การประชาสัมพันธ
ตลาดทานา 

จํานวน
นักทองเที่ยว 

 

 /  การจัดเตรียมขอมูล
คูมือบริการขาวสาร
การทองเที่ยวใหพรอม 

ผูนํา
ชุมชน 
และคนใน
ชุมชน 

 

สรางการตรวจ
ประเมนิผลการ
ดําเนินงาน 

จํานวน
นักทองเที่ยว 

 

 /  จัดทําแผนการตรวจ
ประเมนิและประชุม
ปรึกษาหารือกับ
ผูเก่ียวของที่มี
ผลประโยชนรวมกัน   

ผูนํา
ชุมชน 
และคนใน
ชุมชน 

 

ภาพที่ 43 แผนการพัฒนาตลาดทานาทานา  
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บทท่ี 5 

 
 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ  
 

 การวิจัย เร่ืองการศึกษาขีดความสามารถเชิงแขงขันหวงโซอุปทานของตลาดทานา สามารถ
สรุปรายละเอียดของงานศึกษาวิจัยไดดังนี ้
 1. สรุปผลการดําเนินการ 

2. ปญหาและอุปสรรค 
3. ขอเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการดําเนินการ 

จากการเก็บขอมูลตลาดทานา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมีการเก็บขอมูลปฐมภูมิชุมชน
ตลาดทานาซึ่งประกอบดวย กลุมพอคาแมคา นักทองเท่ียว ผูประกอบการ และแหลงทองเท่ียว
บริเวณใกลเคียง  โดยใชการสัมภาษณแบบปลายเปดและใชแบบสอบถามแบบปลายปด เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทองเท่ียว จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาสรางหวงโซอุปทาน รูปแบบจําลองอางอิงการ
ดําเนินงานโซอุปทานของตลาด และสรางแผนภาพกระแสคุณคา ของรานคาตางๆ นําขอมูลมา
วิเคราะหขีดความสามารถเชิงแขงขันโดยใชเคร่ืองมือ จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT 

Analysis), ประเมินสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (IFAS, EFAS), ตัวแบบเพชร( Diamond 

model ) และสังเคราะหโดยใชตัวแบบประเมินปจจัยภายในและภายนอก ( Internal-External (IE) 

Matrix ) และ TOWS Matrix จากจํานวนประชากรทั้งหมด 280,416 คน ทําการสุมตัวอยางท้ังหมด 
400 คน ตามหลักการ สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป จากการสํารวจพบวาใหญ เปนเพศ หญิง 237 คน (รอย
ละ 59)   มีอายุ 26-35 ป 131  คน (รอยละ 33)  ระดับการศึกษาปริญญาตรี 160 คน (รอยละ 40) 
อาชีพ   พนักงานบริษัทเอกชน178 คน (รอยละ 45)  คนสวนใหญรายไดตอเดือนเฉลี่ย 10,001 – 
20,000 บาท 196  คน (รอยละ 49)  สวนที่ 2 ดานพฤติกรรมการเดินทาง ทองเท่ียว จากการสํารวจ
พบวา  ใชระยะเวลาในการทองเที่ยว 1 วัน/เดือน 242 คน (รอยละ 60) ใชรถสวนตัวเปนพาหนะใน
การเดินทาง 304 คน (รอยละ 76 ) คาใชจายในการทองเที่ยวต่ํากวา 1,000 บาท 187 คน (รอยละ 46) 
สวนใหญมากับเพื่อน 245  คน (รอยละ 61)  เดินทางมาเพ่ือหาของรับประทาน 182 คน (รอยละ 46)  
ผูรวมเดินทาง 1 – 3 คน 325  คน (รอยละ 81) และเดินทางมาทองเท่ียว ตลาดเปนคร้ังท่ี2 219 คน 
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(รอยละ 55) สวนท่ี3 ดานพฤติกรรมการรับรู จากผลสํารวจ พบวา เคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับตลาด
ทานา จํานวน 274 คน (รอยละ 68) ขอมูลขาวสารสวนใหญรับรูจากอินเทอรเนต 112 คน (รอยละ 
41) สวนที่ 4 การสํารวจความตองการของนักทองเที่ยว โดยระดับการใหคะแนน 1-5 ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ จากหลักการทางการตลาด พบวาดานผลิตภัณฑอยูในระดับสูง 3.58 ดานราคาอยูใน
ระดับสูง 3.67  ดานสถานที่อยูในระดับสูง 3.45  และดานโปรโมช่ันอยูในระดับปานกลาง  3.18  
จากผลการวิจัยขางตนทําใหทราบวาตลาดทานาอยูในชวงตําแหนงเติบโตและสราง (Growth and 

Build) ผูวิจัยไดนําเสนอรูปแบบกลยุทธที่ควรใชสําหรับตลาดทานาคือ 1.การเจาะตลาด โดยการ
เขาถึงกลุมนักทองเท่ียวใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน  รวมถึงการนําสื่อสังคมออนไลนเขามามี
สวนรวมในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของตลาดทานา 2.การพัฒนาตลาด โดยการสราง
กิจกรรมภายในตลาดทานาใหมีกิจกรรมท่ีสอดคลองกับประเพณีและวิถีชีวิตของคนในชุมชน และ 
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมุงเนนสงเสริมสินคาประจําชุมชนรวมถึงรูปแบบการทองเท่ียวใหมี
ความสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน 

 

2. ปญหาและอุปสรรค 
 ปญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการดําเนินการวิจัยนี้คือ 

1. การประสานงานกันระหวางชุมชนตลาดทานา หนวยงานสํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย ผูประกอบการที่พัก/บริการ และพอคาแมคา มีปญหาเน่ืองจากแตละฝายดําเนิน
กิจการเพียงลําพัง ไมพึ่งพาอาศัยกัน ตางคน ตางนําเสนอสินคาและบริการของตนเองจึงทําใหการ
ประสานงานของฝายตาง ๆ เกิดขอบกพรอง 
 2. การใหขอมูลของผูประกอบการที่พัก/บริการ และพอคาแมคาเปนอุปสรรค เน่ืองจาก
ผูประกอบการท่ีพัก/บริการ และพอคาแมคา นําเสนอสินคาและบริการของตนเองจึงไมสนใจ
นักศึกษาท่ีเขาไปเก็บขอมูลหรือขอขอมูล 
   
3. ขอเสนอแนะ 
 1. ศึกษาทางเลือกของรูปแบบโปรแกรมการทองเที่ยวใหสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น
หรือตนทุนทางวัฒนธรรม 

 2. การเพ่ิมความหลากหลายของสินคาและบริการ เชน อาหารและขนมพ้ืนเมืองท่ีทําจาก
วัตถุดิบในทองถิ่น รวมไปถึงสินคาทางการเกษตร เชน ผัก และผลไม ประจําฤดูกาล 

 3. การประชาสัมพันธตลาดทานา เชน การทําแผนพับ ปายบอกทางไปยังตลาดทานา และ
สถานท่ีทองเที่ยวใกลเคียง โดยเนนจากเสนทางที่มีนักทองเที่ยวใหความสนใจมาก 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลพืนฐานตําบลตําบลนครชัยศรี และ การเดนิทางไปตลาดท่านา 
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ตลาดท่านา 

 เทศบาลตาํบลนครชัยศรีเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถินรูปแบบหนึง เดิมมีฐานะเป็น
สุขาภิบาล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมือวนัที 8 กรกฎาคม พ.ศ.  ต่อมาได้มี
พระราชบญัญัติกฤษฎีกาเล่มที  ตอนที ก เมือวนัที  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  เป็นผลให้
เปลียนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตาํบล ตงัแต่วนัที  พฤษภาคม  

ลักษณะทีตงั 
 เทศบาลตาํบลนครชยัศรี ตงัอยูเ่ลขที   หมู่ที  ตาํบลนครชยัศรี อาํเภอนครชยัศรี จงัหวดั
นครปฐม  อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครปฐม  ประมาณ    กิโลเมตร  และอยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร (ปินเกลา้ - นครชยัศรี) ประมาณ  กิโลเมตร มีพนืทีรวม .  ตารางกิโลเมตร 
 เขตการปกครอง ประกอบดว้ย 
 -  หมู่ที  ,  หมู่ที  (บางส่วน) ตาํบลนครชยัศรี 
 -  หมู่ที    (บางส่วน),  หมู่   ตาํบลบางกระเบา 
 -  หมู่ที  ,  หมู่ที    ตาํบลวดัแค 
 -  หมู่ที    (บางส่วน)  ตาํบลบางแกว้ 
 -  หมู่ที  ,  หมู่ที    (บางส่วน)  ตาํบลท่าตาํหนกั 

อาณาเขต  เทศบาลตาํบลนครชยัศรี  มีอาณาเขตติดต่อกบั 
  ทิศเหนือ   ติดกบั   ตาํบลวดัแค 
  ทิศตะวนัออก  ติดกบั   ตาํบลไทยาวาส 

                             ทิศใต ้   ติดกบั   ตาํบลขนุแกว้ และตาํบลท่าตาํหนกั 
       ทิศตะวนัตก  ติดกบั   ตาํบลท่าตาํหนกั และตาํบลบางแกว้ 
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1.  ลักษณะภูมิประเทศ 

ลกัษณะภูมิประเทศโดยทวัไปเป็นพืนทีราบภาคกลางตอนล่างในเขตลุ่มแม่นาํท่าจีน  เป็น
พนืทีราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีป่าและภูเขา มีความสูงจากระดบันาํทะเลประมาณ 2 เมตร  ซึงไหล
จากทิศเหนือลงสู่ทิศใต ้ มีแม่นาํสายหลกัไหลผ่านคือ แม่นาํท่าจีน และมีคลองต่าง ๆ เชือมโยงกนั 
ประกอบดว้ยคลองเจดียบ์ูชา และคลองบางแกว้  

2.  การคมนาคม การจราจร 
 การคมนาคมสามารถไปมาไดท้งัทางบกและทางนาํ ซึงทางนาํใชแ้ม่นาํท่าจีน สัญจรไปมา
ระหวา่งหมู่บา้น ตาํบลต่าง ๆ แต่ปัจจุบนัการคมนาคมทางนาํลดความสาํคญัลง การคมนาคมทางบก
มีสะพานรวมเมฆเชือมพืนทีเขตเทศบาลขา้มแม่นาํท่าจีนกบัตาํบลไทยาวาส ผ่านไปยงัอาํเภอพุทธ
มณฑล    ถนนสายสาํคญัทีติดต่อระหวา่งจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล หรือหมู่บา้น คือ 
 - ถนนเพชรเกษมหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ผ่านตาํบลบางแก้วและตาํบลท่า
ตาํหนกั 
 - ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3094 แยกจากถนนเพชรเกษมทีหมู่1 ตาํบลนครชยัศรี
ผา่นทีวา่การอาํเภอและสาํนกังานเทศบาลตาํบลนครชยัศรี 
 - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3235 แยกจากถนนสาย 3094 ทีหมู่ 1 ตาํบลนครชยัศรี ผ่าน
ตาํบลบางกระเบา 
 - ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 3233 แยกจากถนนสาย3094 ผ่านตาํบลนครชยัศรีและตาํบล
วดัแค 
 การเดินทางโดยรถส่วนตัว 
  เส้นทางที :  จากถนนเพชรเกษม จะพบสีแยกไฟแดงท่านา ให้เลียวขวามา .  
กม. จะ   พบสีแยกตลาดท่านา ใหเ้ลียวขวาประมาณ  เมตร จะพบทางเขา้ตลาด
ท่านา   ทางดา้นซา้ยมือ (เสน้ทางนีเป็นเสน้ทางแนะนาํ)  
  เส้นทางที  : ไปตามถนนบรมราชชนนีหรือปินเกล้า-นครชยัศรี ขา้มสะพานแม่
นาํท่า   จีน แล้วกลับรถเลียวเข้าพุทธมณฑลสาย  ไปตามเส้นทางนครชัยศรี
สายใน จะวงิ   มาถึงตลาดท่านา 
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แผนทีตลาดท่านา (นครชัยศรี) 

 

ภาพที 44 แสดงแผนทีตลาดท่านา 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทยีวของนักท่องเทียว 
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แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามนีเป็นส่วนหนึงของงานวิจยัเรือง “    การศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนั
ห่วงโซ่ อุปทานของตลาดท่านา”  ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ   คณะ
วศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 

คาํชีแจง แบบสอบถามชุดนี จดัทาํขึนเพอืเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประกอบการทาํวจิยั มีวตัถุประสงคเ์พอืการศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานของ
ตลาดท่านา และยงัเป็นการเพมิมูลค่าห่วงโซ่อุปทาน ในเขตจงัหวดันครปฐมดว้ย โดยแบ่งออกเป็น 
4 ส่วน ซึงประกอบดว้ย 

 ส่วนที 1 : ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที 2 : ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการเดินทางท่องเทียว 

 ส่วนที 3 : ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 

 ส่วนที 4 : ความพงึพอใจในปัจจุบนัต่อการจดัตลาดท่านา 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไดก้รุณาสละเวลากรอกแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี 
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คาํชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่อง  

ส่วนที 1  ข้อมูลทัวไป 

1.  เพศ        . ชาย   . หญิง  
2.  อาย ุ  1. 15 ปี และตาํกวา่  2. 16 – 25  ปี 

3. 26 – 35   ปี  4. 36 – 45  ปี 

5. 46 – 55   ปี  6. 56 – 65   ปี 

7. 66 ปีขึนไป 

 

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. อืนๆ โปรดระบุ.................. 

5. สญัชาติ  1. ไทย   2. จีน 
3. องักฤษ   4. อเมริกนั 

5. อืน ๆ โปรดระบุ..................  

6. ศาสนา  1. พทุธ   2. คริสต ์
3. อิสลาม   .  อืน ๆ โปรดระบุ.................. 
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7. รายไดต่้อเดือน  1. ตาํกวา่หรือเท่ากบั 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 บาทขึนไป 

 

 

ส่วนที  2  ด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเทียว 

1. ปกติคุณใชร้ะยะเวลาในการท่องเทียว 
1. 1 วนั /เดือน  2. 2 วนั /เดือน      
3. 3 วนั /เดือน  4. 4 วนั /เดือน 
5. อืน ๆ โปรดระบุ.................. 

2. พาหนะทีใชใ้นการเดินทาง 
1. รถโดยสารประจาํทาง 2. รถส่วนตวั 
3. รถเช่า/รถรับจา้ง 4. รถบสั / รถตูข้องบริษทัทวัร์ 
5. เรือ   6.           อืน ๆ โปรดระบุ.................. 

3. ค่าใชจ่้ายในการท่องเทียว 
1. ตาํกวา่ 500  บาท 2. 501 - 1,000  บาท 
3. 1,001 - 1,500  บาท 4. 1,501 - 2,000  บาท 
5. 2,001 บาท  ขนึไป 

4.   ลกัษณะการเดินทางของท่านในครังนี 
1. มากบัครอบครัว  
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2. มากบัเพอืน 
3. มากบัหน่วยงาน / บริษทั 
4. ซือแพคเกจทวัร์ 
5. มาคนเดียว 

        5. วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่องเทียวครังนี 
1. เพอืประกอบธุรกิจ                                                   
2. เพอืผกัผอ่น 
3. เพอืสมัผสักบัธรรมชาติ                                 
4. เพอืศึกษาประวตัิศาสตร์ 
5. บงัเอิญผา่นมาจึงแวะเทียว                             
6. อืน ๆ โปรดระบุ.................. 

        6.จาํนวนผูร่้วมเดินทางมากบัท่านในครังนี 
1. 1 - 3 คน   2. 4 - 6 คน  
3. 7 - 9 คน   4. 10 คนขนึไป  

        7.การเดินทางมาท่องเทียวยงัตลาดท่านา 
1. มาเป็นครังแรก  3.  มาเป็นครังที 3 
2. มาเป็นครังที 2  4. มาเป็นครังที 4 ขนึไป 

        8.ระยะเวลาในการท่องเทียวตลาดท่านา 
1. นอ้ยกวา่ 3 ชวัโมง 
2. 3-6 ชวัโมง 
3. 6-8 ชวัโมง (1 วนั) 
4. 1-2 วนั 
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ส่วนที 3 ด้านพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 

1. คุณเคยไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวของตลาดท่านาหรือไม่ (ในกรณีไม่เคย
ขา้มไปทาํส่วนท ี4) 

1. เคย   2. ไม่เคย 

2. ในกรณีทีเคยไดรั้บทราบข่าวสาร คุณไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาจากแหล่งใดบา้ง 

1.  เพอืน/ญาติ  2. โทรทศัน์ 

3. วทิย ุ   4. หนงัสือพมิพ/์นิตยสาร 

5. อินเทอร์เน็ต  6. อืน ๆ โปรดระบุ................ 

3. คุณไดรั้บข่าวสารเกียวกบัตลาดนาํบ่อยเพยีงใด 

1. ทุกวนั   2. เกือบทุกวนั 

3. นาน ๆ ครัง   

ส่วนที 4 ความต้องการของท่านทมีีต่อการพัฒนา เพือมุ่งสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

โปรดตอบคาํถามโดยการทาํเครืองหมาย ลงในช่องหมายเลขทีตอ้งการ ซึงประกอบดว้ย 5 ช่อง คือ 

 5 = มากทีสุด  2 = นอ้ย 

 4 = มาก   1 = นอ้ยทีสุด 

 3 = ปานกลาง 
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คาํถาม : ท่านเห็นดว้ยกบัตลาดท่านาในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนีอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

 5 4  3 2  1 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ(Product)  

1. ตลาดท่านามีความสะอาด      

2. การเดินทางมาตลาดท่านาสะดวกสบาย      

. ทีพกัในตลาดท่านามีใหเ้ลือกมากมาย      

4. ทีพกัในตลาดท่านามีความสะดวกสบาย      

5. ธุรกิจนาํเทียวในตลาดท่านาใหบ้ริการทีดี      

6. การตอ้นรับของคนทวัไปมีความเป็นกนัเอง      

7. อาหารและขนมมีใหเ้ลือกหลากหลายและมีรสชาติอร่อย
ถูกปาก 

     

8. ความเหมาะสมของสิงอาํนวยความสะดวก      

9. ปริมาณหอ้งนาํ-หอ้งสุขา      

10. ปริมาณร้านคา้/ร้านอาหาร ภายในตลาดท่านา      
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ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

     
ด้านราคา(Price)  

. ค่าใชจ่้ายในการท่องเทียวตลาดท่านามีความเหมาะสม      

. ราคาทีพกัตลาดท่านามีความเหมาะสม      
3. ราคาอาหาร/ขนม ในตลาดท่านามีความเหมาะสม      
4. ค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรมตลาดท่านามีความเหมาะสม      
5. คุณภาพของสินคา้และบริการเหมาะสมกบัราคา      
6. ความเหมาะสมของอตัราการบริการ      
7. ราคามีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้และบริการ      
8.ราคากิจกรรมในตลาดท่านามีความเหมาะสม      
9.การกาํหนดราคาสินคา้มาตรฐานในแต่ละร้าน      
10.ราคาโปรแกรมการท่องเทียวมีความเหมาะสม      
ด้านการจัดจําหน่าย (Place)  
. การใหข้อ้มูลของคนในทอ้งถิน      
. การใหข้อ้มูลของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้      
. คุณไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัตลาดท่านาโดยละเอียด      
. สภาพแพทีใหบ้ริการมีความปลอดภยั      

5. คุณศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนการวางแผนท่องเทียว      
6. การแยกประเภทร้านคา้ในการจดัจาํหน่ายสินคา้      
7. ความเพยีงพอในการจดัสรรพนืทีจาํหน่ายสินคา้ของร้านคา้      
8. การจดัวางสินคา้มีความสะดวกต่อการเลือกซือ      
9. มีการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ และการบริการทีชดัเจน      
10. ความสะอาดของทางเดินภายในตลาดท่านา       
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ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ( Promotion )  

1.คุณไดรั้บการโฆษณาประชาสมัพนัธเ์กียวกบัการท่องเทียว
ของตลาดท่านา 

     

2. สือการโฆษณา และการะประชาสมัพนัธใ์นการขาย มีผลต่อ
การซือสินคา้ 

     

3. คุณไดรั้บการแนะนาํเกียวกบัสถานทีท่องเทียวทีอยูใ่นบริเวณ
ตลาดท่านา 

     

.  คุณไดรั้บโปรโมชนัในการขายสินคา้ทีเหมาะสม      

.  คุณไดรั้บการประชาสมัพนัธเ์กียวกบัแบรนสินคา้ในใน
ตลาดท่านา 

     

6. คุณไดรั้บส่วนลดจากการซือสินคา้ และบริการทีเหมาะสม      
7. คุณไดรั้บการแจกหรือแถมสินคา้ และบริการทีเหมาะสม      
8. คุณไดรั้บข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวตลาดท่านาทีสะดวก 
และรวดเร็ว 

     

9. มีโปรแกรมการท่องเทียวใหเ้ลือกหลากหลาย      
10. มีการจดัโปรแกรมการท่องเทียวราคาพเิศษ      
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ภาคผนวก ค 
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ 

 



 

 

ตารางที ค – 1  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านผลไม ้วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชือร้าน 
นาํหนกัผลไม ้ เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 
(กิโลกรัม/วนั) ก่อนรับสินคา้ ก่อนแยกประเภท ก่อนแบ่งบรรจุ ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ แยกประเภท คดัขนาด จดัวางสินคา้ รวม 

ร้านสีฟ้า 160 1440 5 5 5 5  14 5 12 15  
บา้นส้มโอหวาน 140 1440 5 5 5 5  10 9 20 15  

ค่าเฉลีย 150 1440 5 5 5 5 1460 12 7 16 15 50 



 

ตารางที ค - 2  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านอาหารแหง้ วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชือร้าน 
นาํหนกัสินคา้รวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) ก่อนรับสินคา้ ก่อนแบ่งซือ ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ แบ่งชงัถุงยอ่ย จดัวางสินคา้ รวม 
ร้านปลาหมึกแห้ง 25 1440 30 30 10  17 95 38 
ร้านไส้กรอกโบราณ 12 1440 9 5 10  2 3 3 
ร้านคุณเอ๋ส้มตาํทอด 20 1440 5 15 5  3 6 5 
ร้านเกียเฮง 120 1440 25 60 10  18 65 41 
ร้านทะเลเผา 85 1440 14 10 5  10 8 11 
ร้านนาํพริกแม่เล็ก 50 1440 25 36 20  22 135 58  

ค่าเฉลีย 52 1440 18 26 10 1494 12 52 26 90 



 

 
 

 
 

 

ชือร้าน 

จาํนวนขนม
รวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กล่องหรือ
ถุง/วนั) 

ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนเตรียม/
ผลิต ก่อนบรรจุ ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ จดัเตรียม/ผลิต บรรจุสินคา้ จดัวางสินคา้ รวม 

ร้านคุณหยก 100 1440 40 90 8 5  10 250 85 10 
ร้านเจ๊ฮุน้ 350 1440 32 48 8 8  10 280 60 16 
ร้านคุณรุ่งเบเกอรี 220 1440 45 60 10 8  12 240 45 16 
ร้านปังเยน็คุณป้อม 150 1440 30 85 6 2  10 120 30 4 
ร้านแม่จาํเริญกลว้ยอบ 90 1440 18 17 4 3  7 45 25 6 
ร้านขนมกุย้ช่าย 75 1440 27 30 6 2  7 120 5 4 
ร้านลูกลานเชือม 50 1440 21 35 4 5  5 180 15 10 
ร้านขา้วเหนียวปิง 60 1440 12 10 4 3  5 45 25 6 
ร้านเผอืกทอด 45 1440 5 30 5 2  5 45 15 4 
ร้านขนมปากหมอ้ 50 1440 20 45 5 2  9 75 5 4 

ค่าเฉลีย 119 1440 25 45 6 4 1520 8 140 40 8 196 

ตารางที ค – 3 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ทาํเอง) วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์



 

ตารางที ค - 4 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ซือ) วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ชือร้าน 
จาํนวนรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 
(กล่อง/วนั) ก่อนรับสินคา้ ก่อนแยกประเภท ก่อนติดฉลาก ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ จดัเตรียมการผลิต ติดฉลาก จดัวางสินคา้ รวม 

ร้านขนมเจจุ้๋ม 370 1440 10 20 25 5 4 10 15 10 
ร้านหมีกรอบ
ทรงเครือง 450 1440 14 30 25 5  8 14 45 20  
ค่าเฉลีย 385 1440 12 25 25 5 1502 6 12 30 15 63 



 

  
ตารางที ค - 5 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านเครืองดืม ( สุขภาพ ) วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชือร้าน 
จาํนวนรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 
(แกว้/วนั) ก่อนรับสินคา้ ก่อนจดัเตรียม ก่อนบรรจุ ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ จดัเตรียม/ผลิต แบ่งบรรจุสินคา้ จดัวางสินคา้ รวม 

ร้านกาแฟลุง
แจ๋ 150 1440 45 90 68 5  5 90 36 12  
ร้านคุณแต๋ว
นาํปัน 150 1440 35 54 120 5  5 54 60 12  
ค่าเฉลีย 50 1440 40 72 94 5 1651 5 72 48 12 137 



 

ตารางที ค - 6 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านเครืองดืม ( นาํอดัลม ) วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

ชือร้าน 
จาํนวนรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 
(ขวด/วนั) ก่อนรับสินคา้ ก่อนแยกประเภท ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ แยกประเภท จดัวางสินคา้ รวม 

ร้านลุงชยั 450 1440 30 15 10 12 20 10 
ค่าเฉลีย 450 1440 30 15 10 1495 12 20 10 42 

 
  



 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

แผนภาพกระแสคุณค่า ก่อนปรับปรุง - หลงัปรับปรุง 



 

 

 

 

ภาพที 45 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านผลไมว้นัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์



 

 

 

 

ภาพที 46 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านอาหารแหง้วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 



 

 

 

 

ภาพที 47 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขนมทาํเอง (ทาํเอง) วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 



 

 

 

 

ภาพที 48 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขนม (รับมาขาย) วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 



 

 

 

 

ภาพที 49 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านเครืองดืมสุขภาพวนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 



 

 

 

 

ภาพที 50 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านเครืองดืมนาํอดัลมวนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 



 

 

 

 

ภาพที 51 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านผลไมว้นัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์



 

 

 

 

ภาพที 52 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านอาหารแหง้วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์



 

 

 

 

ภาพที 53 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขนมทาํเอง (ทาํเอง) วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์



 

 

 

 

ภาพที 54 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขนม (รับมาขาย) วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์



 

 

 

 

ภาพที 55 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านเครืองดืมสุขภาพวนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 



 

 

 

 

ภาพที 56 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านเครืองดืมนาํอดัลมวนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
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