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 สุริยกาล ชุมแสง : การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานระหวา่งตลาดนํ้าวดั

ลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122.  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: อาจารย ์ดร.สิทธิชยั แซ่เหล่ม. 205 หนา้. 

 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทาน และเสนอ

แนวทางในการพฒันาระหว่างตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 โดยใชข้อ้มูลการสัมภาษณ์ พ่อคา้ 

แม่คา้ นกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการและแหล่งท่องเท่ียว และแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเท่ียว เพ่ือนาํมาสร้าง

ห่วงโซ่อุปทาน   สร้างรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทานและแผนภาพกระแสคุณค่า นาํมาวิเคราะห์

เปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) แรงกดดนั 5 ประการ 

( Five forces model ) ประเมินปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน ( IE Matrix ) และ สังเคราะห์โดยใช ้ TOWS Matrix 

โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบสอบถามตลาดละ 400 ชุดดว้ยวิธี Yamane ผลวิจยัพบวา่ มีส่วนท่ีเหมือนกนั คือ จาํนวน

ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอาย ุ16-35 ปี และ 26-35 ปี และส่วนท่ีต่างกนัคือ นกัท่องเท่ียว

ท่ีมาตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ใชจ่้ายในการเท่ียวมากว่าตลาดนํ้ าวดัลาํพญา  แต่รายไดเ้งินหมุนเวียนภายในตลาด

บางหลวง ร.ศ. 122 นอ้ยกวา่ และจากการสาํรวจความพึงใจของนกัท่องเท่ียวโดยใชห้ลกั 4P พบวา่ทั้ง 2 ตลาด        

มีความพึงพอใจทางด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับต่างกัน ส่วนความพึงพอใจทางด้านราคา ด้านสถานท่ี                        

ดา้นโปรโมชัน่อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั  จากขอ้มูลท่ีทาํการศึกษาดงักล่าวทาํให้ทราบถึงศกัยภ์าพขีดความสามารถ

วา่ ดา้นการบริการท่องเท่ียว    ดา้นการเงินดา้นการบริหารและจดัการ ตลาดนํ้ าวดัลาํพญามีศกัยภ์าพสูงกวา่ตลาด

บางหลวง ร.ศ. 122  และดา้นสถานท่ี  ดา้นประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  มีศกัยภ์าพสูง

กวา่ตลาดนํ้าวดัลาํพญา  ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอแนวทางในการจดัการเชิงกลยทุธ์ของตลาดนํ้าวดัลาํพญาคือ  กลยทุธ์เจาะ

ตลาด กลยุทธ์พฒันาตลาด กลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑ์ ส่วนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 ไดก้าํหนดกลยุทธ์คือ คือ               

กลยทุธ์เจาะตลาด กลยุทธ์พฒันาตลาด กลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑ์ และกลยทุธ์การร่วมทุน  อีกทั้งจากการวิเคราะห์

เปรียบเทียบความสารถเชิงแข่งขนัของทั้ง 2 ตลาด ไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาตลาดร่วมกนัคือ กลยทุธ์การสร้าง

พนัธ์มิตรและทาํการปรับปรุงแผนภาพกระแสคุณค่า ดว้ยการเพิ่มคุณค่าดว้ยเทคนิค ECRS ผลท่ีไดคื้อ ตลาดนํ้าวดั

ลาํพญา รอบเวลาการผลิตเฉล่ียลด 38.63 นาทีคนงานลดลงเฉล่ีย1.29 คนค่าแรงเฉล่ียลดลง385.71 บาท

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 19.52% ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 รอบเวลาการผลิต

เฉล่ียลดลง6.9 นาทีคนงานเฉล่ียลดลง 1.86 คนค่าแรงเฉล่ียลดลง 557.14 บาท ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์     

จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน28.20 % 
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 The research was aimed to study the comparison of supply chain competitiveness 
and propose the issue of development of Wat Lum phaya Floating Market and Bangluang 
market R.E.122 . The analyzing was conducted by using the information obtained from the 
interview of merchants, tourists, and shop operators and the questionnaire about travelling 
behavior was used for forming the supply chain, the reference supply chain model, and the 
diagram ofvalue current. The strengths, weakness, opportunities, threats (SWOT Analysis) and 
Five Forces model were determined. The external and internal factors were assessed,                
(IE Matrix) and concluded using TOWS Matrix. The sampling of population was done for 400 
subjects in both markets, as YAMANE sample size determination theory. The results,from the 
two markets,found that there were the same that females admitted to reply the questionnaires 
more than males, and the ages of 16-35 and 26-35 years respectively.  The difference was 
that the individual tourists who visit Bangluang market R.E.122 were likely to spend more 
money than they did at Wat Lum phaya Floating Market but there venue of the shop sat 
Bangluang market's R.E. 122 was less than that of Wat Lum phaya Floating Market. When 
analyzed by using 4P's principles, the results shown that the tourists were satisfied with the 
products differently in both market. But the satisfaction on prices and promotions were similar. 
From the above analysis indicates that both markets had the potential income petition. The 
researchers had proposed guidelines for the strategic management of Wat Lum phaya floating 
market, which were market penetration strategy,market development strategy, and strategic 
product development. For Bangluang market R.E.122,the strategy were market penetration 
strategy,market development strategy,strategic product development, and strategic joint 
ventures. The comparative analysis of these two substances, it was proposed that business 
alliance of both market should be established and to improve the supply chain and value flow 
diagrams. With enrichment techniques ECRS, the result were Wat Lum phaya floating market 
cycle time average decreased for 38.63 minutes, labour average decreased for 1.29 mans, 
wages average decreased for 385.71 Bahts, and the efficient utilization of production lines 
average increased for 19.52%. Bangluang market R.E.122 average Cycle time decreased for 
6.9 minutes, labour average decreased for 1.86 mans, wages average decreased for 557.14 
Bahts, and the efficient utilization of production lines average increased for 28.20%. 
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