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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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บทที ่1 

บทนํา 

 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีความสาํคญัต่อความเจริญกา้วหนา้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

และสงัคมของประเทศไทยเป็นอยา่งมากและเป็นท่ีเช่ือกนัว่าความสาํคญัของการท่องเท่ียวจะมีมาก

ข้ึนในอนาคตเน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอยา่งต่อเน่ืองและการท่องเท่ียวกลายเป็นแหล่งท่ีมา

ของเงินตราต่างประเทศท่ีสําคญัท่ีสุดการเดินทางท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมธรรมชาติของมนุษยท่ี์มี                  

แต่โบราณกาลและไดพ้ฒันาการมาเป็นลาํดบัยิ่งมีความเจริญกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่

โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งก็ยิ่งทาํให้การเดินทางท่องเท่ียวขยายวงกวา้งออกไปโดยมีวตัถุ 

ประสงคต่์าง ๆ หลากหลายกนัไม่วา่เพื่อธุรกิจเพื่อนนัทนาการและเพื่อศึกษาหาความรู้ในส่ิงท่ีไม่เคย

รู้เคยเห็น การเดินทางท่องเท่ียวซ่ึงเป็นกิจกรรมอนัเป็นส่วนบุคคลเหล่าน้ีไดเ้ติบโตรวมกนัเป็นกลุ่ม

กอ้นข้ึน จนกระทัง่ตอ้งอาศยัเทคนิควิชาการเฉพาะ การวางแผน การจดัองคก์ารและการตลาด

รวมเขา้แลว้เรียกวา่ “อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว” ซ่ึงจะมีบทบาทสาํคญัอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกิจ 

 นอกจากน้ีทางดา้นสงัคม การท่องเท่ียวกเ็ป็นการพกัผอ่นท่ีช่วยลดความตึงเครียด พร้อม ๆ 

กบัสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งผูม้าเยอืนและเจา้ของทอ้งถ่ิน จึงเห็นไดว้า่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

มีบทบาทสาํคญัทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจึงถือไดว้า่เป็นพลงั

ขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจท่ีแสดงบทบาทเด่นชดัในแต่ละปีท่ีผา่นมา ความสาํเร็จโดยรวมหรือบางส่วน

นั้น ยอ่มมาจากพลงัของฟันเฟืองหรือพลงัขบัเคล่ือนทั้งส่วนเลก็และส่วนนอ้ยท่ีช่วยกนัผลกัช่วยกนั

ดนัใหอุ้ตสาหกรรมน้ีเคล่ือนไหวไปขา้งหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้งและแสดงบทบาทนาํในการเป็นตวักระตุน้

ใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจซ่ึงนาํไปสู่การจา้งงาน สร้างอาชีพ การกระจายรายไดแ้ละการลงทุนใน

ธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองมากมายหลายร้อยสาขา เป็นการสร้างความมัง่คัง่ใหก้บัประชาชน และประเทศชาติ

อยา่งอเนกอนนัต ์และนาํไปสู่ความสาํเร็จในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย  

ประเทศไทยมีทุนทางสังคมและเศรษฐกิจซ่ึงเป็นจุดแขง็ในการนาํไปใชป้ระโยชน์ในการ 

พฒันาการท่องเท่ียวหลายประการ เช่น เอกลกัษณ์ความเป็นไทย วฒันธรรมท่ีเอ้ืออารี มีอธัยาศยั

ไมตรีท่ีเป็นจุดเด่น มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์และหลากหลาย มีโบราณสถานท่ีเก่าแก่และมี

เอกลกัษณ์ ซ่ึงถือวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีความเช่ียวชาญในธุรกิจบริการจึงเป็นปัจจยั

ส่งใหกิ้จกรรมการท่องเท่ียวพฒันาไปอยา่งกวา้งขวางมีนกัท่องเท่ียวภายในประเทศเป็นจาํนวนมาก 
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สถิติรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติในปี 2551-2552 

ตารางท่ี 1.1 แสดงสถิติการท่องเท่ียวในประเทศปี 2553-2554 

 

ผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทย 2554 2553 54/53 

จาํนวนผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทย (คน) 133,177,728 122,522,114 +8.70 

วนัพกัเฉล่ีย (วนั) 2.73 2.59 +0.14 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย (บาท/คน/วนั) 1,831.53 1,740.38 +5.24 

รายได ้(ลา้นบาท) 483,224.53 402,574.39 +20.03 

จาํนวนผูเ้ยีย่มเยอืนชาวไทย (คน-คร้ัง) 109,360,514 101,258,184 +8.00 

จาํนวนจงัหวดัท่ีเดินทางเฉล่ีย (จงัหวดั) 1.23 1.21 +0.02 
  

ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว, สถิติการท่องเทีย่วในประเทศปี 2553-2554, เขา้ถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2555, 

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

 

 ตารางท่ี 1.1 จะเห็นไดว้า่ภาพรวมของสถิติการท่องเท่ียวในประเทศของปี 2554 มีแนวโนม้

สูงกวา่ปี 2553 ในทุกๆหวัขอ้ ไม่วา่จะเป็นจาํนวนนกัท่องเท่ียว วนัพกัเฉล่ีย  ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย แต่หวัขอ้

ท่ีสาํคญัท่ีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจน คือ รายได ้ซ่ึงรายไดท่ี้มาจากการท่องเท่ียวของปี 2554 มีอตัรา

สูงกวา่ปี 2553  

 
 

 

ภาพท่ี 1.1 แสดงรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติในปี 2551-2552 

ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว, สถิติการท่องเที่ยวในประเทศปี 2553-2554, เขา้ถึงเม่ือ 15 สิงหาคม                      

2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tourism.go.th 

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


3 
 

 จากภาพที่ 1.1 จะเห็นไดว้่า การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบทนั้นมีจาํนวน 35% 

ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ เช่น ตลาดนํ้ าในจงัหวดัต่างๆ การท่องเท่ียวชมวิถีชีวิตของชุมชนต่างๆ 

ฯลฯ และในปัจจุบนัตลาดนํ้ าไดพ้ฒันามาเป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจ มีเรือและแพขายอาหารในนํ้ า 

บนบกมีการขายอาหาร ผกั ผลไมแ้ละพนัธ์ุไมจ้ากสวน ตลอดจนจดักิจกรรมทางวฒันธรรม เช่น 

ดนตรีและรําไทย ช่วงหลงัมีการเพิ่มกิจกรรมจดัเรือเท่ียวชมคลอง การนวดฝ่าเทา้และการร้องเพลง

คาราโอเกะเขา้มาดว้ยการท่องเท่ียวมีผลกระทบต่อชุมชนทั้งในดา้นบวกและลบ ทาํใหมี้การปรับปรุง

พื้นท่ีและสาธารณูปโภคในชุมชนให้ดีข้ึน ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทาํใหเ้กิดการจา้งงานในชุมชน

ไม่ตอ้งไปหางานนอกชุมชน มีทางเลือกดา้นอาชีพเพิ่มข้ึน และจงัหวดันครปฐมกเ็ป็นจงัหวดัท่ีมีการ

ท่องเท่ียวชมวิธีชีวิตในชนบท อาทิเช่น ตลาดนํ้ าดอนหวาย ตลาดบางหลวงร.ศ.122 ตลาดนํ้ าวดั     

ลาํพญาตลาดนํ้าวดักลางคูเวียง เป็นตน้ สร้างรายไดใ้หก้บัจงัหวดัปีละหลายร้อยลา้นบาท 

2 ตลาดนํ้ าวดัลาํพญา ตั้งอยูบ่ริเวณหมู่ท่ี 5 ตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 

จดัตั้งข้ึนดว้ยความร่วมมือของ สภาวฒันธรรมตาํบลลาํพญา วดัลาํพญา และชาวตาํบลลาํพญา โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อการส่งเสริมอาชีพและรายไดใ้หก้บัชาวบา้นและเกษตรกรในทอ้งถ่ินใหเ้ป็นแหล่ง

ชุมนุมสินคา้เกษตรกรรมหัตถกรรม และสินคา้พื้นเมือง เพื่อให้นักท่องเท่ียวไดศึ้กษาวิถีชีวิตของ

ชาวบา้นดว้ยบรรยากาศคุง้นํ้ าท่ีสวยงามและในแต่ละวนัจะมีนักท่องเท่ียวเขา้มาประมาณวนัละ  

3,000 คน เฉล่ีย 24,000 - 28,000 คนต่อเดือน โดยข้ึนอยูก่บัวนัหยดุนกัขตัฤกษข์องแต่ละเดือน 

  ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ตั้งอยูท่ี่ ต.บางหลวง อ. บางเลน จ.นครปฐม ริมแม่นํ้ าท่าจีน

เป็นชุมชนเก่าแก่อายกุว่า 100 ปี ดา้นฝ่ังตะวนัตก เป็นหอ้งแถวไมส้องชั้นหนัหนา้เขา้หากนั ยาวจาก

หัวตลาดถึงทา้ยตลาดประมาณ หกสิบแปดห้อง. ปัจจุบนัยงัคงสภาพความสวยงามและบรรยากาศ 

ของสถาปัตยกรรมตลาดเก่าในอดีตไวอ้ยา่งสมบูรณ์ ทั้งรูปแบบวิถีชีวิต ท่ีเรียบง่าย การคา้ขายของ

คนในชุมชน รวมทั้งประเพณีและยงัเป็นสถานที่ถ่ายทาํละครหลายเร่ือง อาทิ เช่น คมแฝก 

ท่านชายในสาย  

 จากขา้งตน้ทางผูท้าํวิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบห่วงโซ่อุปทานตลาดนํ้ า

วดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 เพื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของห่วงโซ่

อุปทานระหว่างตลาดนํ้ าทั้งสอง หาความสามารถเชิงแข่งขนัเพื่อยกระดบัคุณค่าของตลาดนํ้ าและ

เป็นตวัอย่างการในพฒันาร่วมกนัของชุมชนตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 ดว้ย

งานวิจยัน้ี เป็นหาจุดเด่น จุดดอ้ย แต่ละตลาด เพ่ือเป็นการกาํหนดแผนงานหรือแนวทางในการ

พฒันาตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ห่วงโซ่คุณค่า  
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2. กรอบแนวความคดิ 
 

ตารางท่ี 1.2 กรอบแนวความคิด 
  

ปัจจัยศึกษา วธีิการศึกษา ผลทีไ่ด้รับ 

2.1) การศึกษา   

ห่วงโซ่อุปทานของ

ตลาดนํ้า 

1) ศึกษาขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลปฐม

ภูมิและทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดนํ้า

วดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

2) สร้างห่วงโซ่อุปทานจากการสมัภาษณ์

กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชรู้ปแบบจาํลองอา้งอิง

การดาํเนินงานโซ่อุปทานตลาดนํ้าวดัลาํ

พญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

3) สร้างแผนภาพกระแสคุณค่าของตลาด

นํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  

4) สาํรวจความตอ้งการของรูปแบบการ

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว โดยใช้

แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

5) วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานแผนภาพ

กระแสคุณค่า และแบบสอบถาม

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 

1) ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตลาดนํ้าวดัลาํ

พญาและตลาดบางหลวง             

ร.ศ. 122 

2) ไดห่้วงโซ่อุปทานของ

ตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาด

บางหลวง ร.ศ. 122 

3)ไดแ้ผนภาพกระแสคุณค่า

ของตลาดนํ้าวดัลาํพญาและ

ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  

4) ไดค้วามตอ้งการของ

รูปแบบการท่องเท่ียวของ

นกัท่องเท่ียว 

5) สาเหตุของการเกิดปัญหา

ในห่วงโซ่อุปทาน 

2.2)การศึกษาและ

เปรียบเทียบขีด  

ความสามารถเชิง

แข่งขนัของตลาดนํ้า 

 

 

 

 

 

 

 

1 ) ศึกษาขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตลาดนํ้าวดัลาํพญาและ

ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122   

2) วิเคราะห์และเปรียบเทียบขีดความ 

สามารถเชิงแข่งขนัระหวา่งตลาดนํ้าวดั

ลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

โดยใชเ้คร่ืองมือ 

       2.2.1  SWOT analysis 

       2.2.2  Five forces model 

       2.2.3  IE Matrix  

       2.2.4  TOWS Matrix  

1) ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใช้

วิเคราะห์เปรียบเทียบขีดความ 

สามารถเชิงแข่งขนัของตลาด

นํ้าวดัลาํพญาและตลาดบาง

หลวง ร.ศ. 122 

2) ไดศ้กัยภาพท่ีแตกต่างกนั

และแนวทางในการพฒันา

ตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาด

บางหลวง ร.ศ. 122 
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ตารางท่ี 1.2 กรอบแนวความคิด (ต่อ) 
  

ปัจจัยศึกษา วธีิการศึกษา ผลทีไ่ด้รับ 

2.3)  กาํหนดแผนงาน

หรือแนวทางในการ

พฒันาตลาดนํ้า 

3) ทาํการเปรียบเทียบขีดความสามารถ

เชิงแข่งขนัแต่ละตลาดนํ้าวดัลาํพญา

และตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  

4) กาํหนดแผนหรือแนวทางการพฒันา

ตลาดนํ้าในรูปเชิงกลยทุธ์ 

 

1 ) เสนอแนวทางการท่ีไดใ้หแ้ก่                      

ผูป้ระกอบการ 

 

3) ไดศ้กัยภาพท่ีแตกต่างของ

ตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาด

บางหลวง ร.ศ. 122 

4) กาํหนดแผนเชิงกลยทุธ์ใน

การพฒันาตลาดนํ้าวดัลาํพญา

และตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  

1) ไดแ้นวทางการพฒันา

ตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาด

บางหลวง ร.ศ. 122  
 

3. วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

3.1 ศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ในรูป

แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน  

3.2 ศึกษาและเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานระหว่างตลาดนํ้ า

วดัลาํพญาและตลาดบางหลวงร.ศ.122 

3.3 หาแนวในการปรับปรุงห่วงโซ่คุณค่าของตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง                  

ร.ศ.122 

 

4. ขอบเขตการศึกษา 

4.1 พื้นท่ีท่ีทาํการศึกษา คือ ตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อ.บางเลน           

จ.นครปฐม  

4.2 ศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อ.บางเลน                       

จ.นครปฐม ประกอบดว้ยกระบวนการดงัต่อน้ี 

4.2.1 การวางแผน (Plan) 

4.2.2 การจดัหาวตัถุดิบ (Source) 

4.2.3 การผลิต (Make) 

4.2.4 การส่งมอบ (Delivery) 

4.2.5 การส่งคืน (Return) 
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4.3 ศึกษานักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง       

ร.ศ.122 

4.4 ศึกษากลุ่มร้านคา้ภายในตลาดนํ้ าวดัลาํพญาจาํนวนร้านคา้ 250 ร้านคา้และตลาด

บางหลวงร.ศ.122  จาํนวนร้านคา้ 200 ร้านคา้  

 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

5.1 ทราบถึงห่วงโซ่อุปทานของตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวงร.ศ.122โดยใช้

รูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน              

5.2 ไดแ้นวทางพฒันาห่วงโซ่คุณค่าของตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดนํ้าตลาดบางหลวง      

ร.ศ. 122 

5.3 ทราบถึงการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของห่วงโซ่อุปทานระหว่าง

ตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

 

6. นิยามคาํศัพท์ 

 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง โซ่อุปทานเป็นการเช่ือมโยงกนัระหวา่งองคก์ร 

ทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆ ท่ีก่อใหเ้กิดคุณค่าในรูปของสินคา้สาํเร็จรูปหรือบริการใหลู้กคา้ 

 ห่วงโซ่คุณค่า 3(Value Chain) หมายถึง แนวคิดบูรณาการเช่ือมโยงในหลายส่วนของ

กระบวนการธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มในรูปผลตอบแทนและความพงึพอใจของลูกคา้ 

 แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: 

SCOR Model) หมายถึง ตวัแบบท่ีใชอ้า้งอิงถึงกระบวนการทางธุรกิจ คือ ตวัแบบท่ีจะใหค้วามสาํคญั

ในกระบวนการต่างๆ 

 ขีดความสามารถเชิงแข่งขนั (Competitive capability) หมายถึง ความสามารถท่ีจะ

ผลิตภณัฑ ์และการใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เท่ากบั หรือ ดีกวา่คู่แข่ง  
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บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 การจดัทาํวิทยานิพนธ์เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่

อุปทานระหว่างตลาดนํ้ าลาํพญาและตลาดนํ้ าบางหลวง ร.ศ. 122  อ.บางเลน  จ.นครปฐม ทาํการศึกษา

ทฤษฎีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือสาํหรับการดาํเนินการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของตลาดนํ้ าลาํพญาและ

ตลาดนํ้ าบางหลวง ร.ศ. 122 อยา่งเป็นระบบเพื่อนาํไปสู่การเพิ่มคุณค่าและขีดความสามารถเชิง

แข่งขนัห่วงโซ่อุปทาน สาํหรับการดาํเนินการศึกษาจะนาํทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาประยกุตใ์ช ้

ดงัต่อไปน้ี 

1. ห่วงโซ่อุปทาน 

2. ความเป็นมาของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

3. แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference 

Model: SCOR Model) 

4. อุปสงค ์และ อุปทาน 

5. แผนภาพกระแสคุณค่า0  (Value Stream Mapping หรือ0 VSM) 

6. หลกัการปรับปรุงงาน (ECRS)  

7. การวิเคราะห์ SWOT 

8. การวิเคราะห์ TOWS Matrix 

9. การวิเคราะห์ Porter’s 5 Forces Model 

10. วิธีการโดยทัว่ไปทางสถิติ 

11. การสาํรวจดว้ยการสุ่มตวัอยา่ง 

12. การแปลผลเม่ือใชเ้คร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

13. การสร้างแบบสอบถาม 

14. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.  ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  

 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) [1] ประกอบดว้ยกระบวนการวางแผนการผลิต และ 

กิจกรรม ทางการตลาดโดยเฉพาะส่วนผสมการตลาด (Marketing Mixed) ซ่ึงจะเห็นว่าห่วงโซ่
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อุปทาน (Supply Chain) จะเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์(Product Concept) 

การออกแบบ ผลิตภณัฑ ์(Product Design) การจดัหาวตัถุดิบ (Raw Material Supply) กระบวนการ

เก่ียวกบัการผลิต (Production Process) การขนส่ง (Transport) การจดัเก็บสินคา้ (Warehouse) และ

การกระจายสินคา้ (Distributor) เพื่อจดัจาํหน่ายต่อไปยงัผูค้า้ส่ง และ  ร้านคา้ปลีก จนกระทัง่สินคา้

ไปถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (End Consumers) 

 

2.  ความเป็นมาของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) 

 แนวความคิดของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน[1]  มีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี ค.ศ.1990 

เน่ืองจากในประเทศทางแถบอเมริกาและยโุรปเม่ือบริษทัจาํนวนมากไดเ้ร่ิมปรับรูปแบบวิธีการไหล 

ของวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิตจนกระทัง่เป็นสินคา้ออกจากโรงงานผลิตในขณะเดียวกนับริษทั 

เหล่านั้นกเ็ร่ิมสร้างความสมัพนัธ์รูปแบบใหม่ระหว่างลูกคา้และผูจ้ดัส่งวตัถุดิบของ พวกเขา ภายใน

ไม่ก่ีปีหลงัจากนั้นแนวคิดน้ีไดรั้บความนิยมแพร่หลายอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจาก เร่ืองราวความสาํเร็จ

ของบริษทัใหญ่ทั้งหลายท่ีไดน้าํหลกัการน้ีไปประยกุตใ์ชก้บัการดาํ เนินธุรกิจทาํใหห้ลกัการน้ีไดรั้บ

การยอมรับว่าเป็นกระบวนการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพมากกว่ารูปแบบฟังกช์ัน่การทาํงานท่ีกระจดั

กระจายกนัในทศวรรษเก่าอยา่งมาก และจากคาํกล่าวท่ีว่า “โลจิสติกส์ เป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่

อุปทาน” ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่าห่วงโซ่อุปทานก็คือการนาํเอาระบบโลจิสติกส์ของแต่ละองคก์ร ธุรกิจ 

หรือบริษทัมาเช่ือมต่อกนัเพื่อใหก้ารไหลของวตัถุดิบ และสินคา้ตลอดจนการไหลของขอ้มูลเป็นไป

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนัน่เอง ซ่ึงมีผูใ้หค้าํจาํกดัความของห่วงโซ่อุปทานไวม้ากมาย แต่โดยส่วนใหญ่

แลว้นิยามมกัมองว่าห่วงโซ่อุปทานมีลกัษณะเป็นโครงข่าย (Network) ของการเช่ือมต่อกนัของ

องคก์ร หรือส่วนงานต่างๆ ซ่ึงภายในมีกิจกรรมมากมายเกิดข้ึนในการเช่ือมนั้น ทั้งน้ีสามารถสรุปคาํ

จาํกดัความของห่วงโซ่อุปทานไดด้งัน้ี 

 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain: SC) คือ โครงข่ายของการเช่ือมต่อกนัของกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการไหลของวตัถุดิบ และการไหลของขอ้มูลระหว่างองคก์รธุรกิจซ่ึงจะตอ้งมีกระบวนการ

ตดัสินใจ (Decision Making) ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือสนองตอบความ

ตอ้งการของลูกคา้ดงันั้นการจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) ก็คือการ

นาํเอาความหมายของห่วงโซ่อุปทานมาจดัการอยา่งเหมาะสมนัน่เอง ซ่ึงมีผูใ้หค้าํจาํกดัความเก่ียวกบั

การจดัการห่วงโซ่อุปทาน ไวด้งัต่อไปน้ี 

 การจดัการห่วงโซ่อุปทานใน Cox III, และ Blackstone กล่าวว่าการวางแผน     

การรวบรวม และการควบคุมกิจกรรมทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในห่วงโซ่อุปทาน นอกจากน้ี นกัเขียนหลายท่าน

ไดนิ้ยามคาํว่า การจดัการห่วงโซ่อุปทานไวต่้างๆ กนั เช่น Martin (Christopher) ให้คาํนิยามคือ 
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การจดัการความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัส่ง และลูกคา้ เพื่อส่งมอบผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีคุณค่าให้แก่

ลูกคา้ ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในห่วงโซ่อุปทานมีค่าตํ่าท่ีสุดซ่ึง [32] ใหค้าํนิยามว่าการจดัการ

ห่วงโซ่อุปทาน คือ ความพยายามในการรวมกนัระหวา่งองคก์รทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกนัภายในห่วงโซ่

อุปทาน และการร่วมมือกนั ในการบริหารให้การไหลของวตัถุดิบ ขอ้มูล และการเงินไปสู่การ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย เพื่อให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

ทางธุรกิจ ดงัภาพท่ี 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 องคป์ระกอบโดยรวมของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

ท่ีมา: วีระพล คูณทวีเทพ, การพัฒนาโซ่อุปทานแบบลีนสําหรับกระบวนการ กระจายสินค้า 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2552). 

 

 ไดใ้หค้าํนิยามไวว้่าการจดัการห่วงโซ่อุปทาน คือ การรวมกลุ่มเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ของผูจ้ดัส่ง โรงงานผูผ้ลิต คลงัสินคา้ และร้านขายปลีก ทาํให้ผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนและการจดั

จาํหน่ายนั้นถูกตอ้งตามจาํนวน ตามสถานท่ี ตามเวลา และมีระดบัการบริการท่ีลูกคา้ตอ้งการตาม

ความพึงพอใจในราคาท่ีตํ่าสุด [2]ไดใ้หค้าํนิยามไวว้่าห่วงโซ่อุปทานหน่ึงๆ จะประกอบดว้ยวิธีการ

จดัการต่างๆ ท่ีมุ่งหวงัให้องคก์รต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานทาํงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

องคก์รเหล่าน้ีไดแ้ก่ ผูส่้งมอบวตัถุดิบ ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย ผูบ้ริหารคลงัสินคา้ [3]ไดใ้หค้าํนิยามไว้

ว่าการประสานรวมกระบวนการทางธุรกิจที่ครอบคลุมจากผูจ้ ัดส่งวตัถุดิบผ่านระบบธุรกิจ

อุตสาหกรรมไปสู่ผูบ้ริโภคขั้น สุดทา้ยซ่ึงมีการส่งผา่นผลิตภณัฑก์ารบริการ และขอ้มูลสารสนเทศ

บริษทั 5 

ผูค้า้ปลีก 

 

ขอ้มูล 

บริษทั 4 

ผูก้ระจาย

สินคา้ 

ขอ้มูล 

บริษทั 3 

ผูผ้ลิตสินคา้ 

 

ขอ้มูล 

บริษทั 2 

ผูข้นส่งสินคา้ 

 

ขอ้มูล 

บริษทั 1 

ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ 

 

  ขอ้มูล 

กระบวนการ

ห่วงโซ่

 

กระบวนการ

ห่วงโซ่

 

กระบวนการ

ห่วงโซ่

 

กระบวนการ

ห่วงโซ่

 

กระบวนการ

ห่วงโซ่

 

ทีมงานการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

ผลกั: กิจกรรมการกาํหนดการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ ดึง: กิจกรรมการกาํหนดตามความตอ้งการของลูกคา้ 

สินคา้ สินคา้ สินคา้ สินคา้ สินคา้ 

ชาํระเงิน ชาํระเงิน ชาํระเงิน ชาํระเงิน ชาํระเงิน 

การร่วมมือกนัของหลาย ๆ บริษทัในห่วงโซ่

 

ลกูคา้ 
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ควบคู่กนัไป อนัเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มในตวัผลิตภณัฑ์และนาํเสนอส่ิงเหล่าน้ี สู่ผูบ้ริโภคขั้น

สุดทา้ย (The International Center for Competitive Excellence) จากความหมาย และคาํนิยามท่ีได้

กล่าวมาแลว้ สามารถสรุปไดว้่าการจดัการห่วงโซ่อุปทาน คือ การบูรณาการของกระบวนการทาง

ธุรกิจท่ีเร่ิมตน้จากผูจ้ดัหาขั้นแรกสุด ผา่นกระบวนการภายในองคก์ร และผา่นเลยไปจนกระทัง่ถึง

ผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย การจดัการห่วงโซ่อุปทานจะมององคก์รภายในห่วงโซ่อุปทานเสมือนเป็น

องคก์รเดียวกนั แลว้จึงทาํการกาํหนดกลยทุธ์ร่วมกนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน

ห่วงโซ่อุปทาน 

 2.1 การจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความสําคญัอย่างไร [4] 

  ภายหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อุตสาหกรรมต่าง ๆ ไดเ้ห็นความสาํคญัของ “ตน้ทุน” 

(Cost) และ “ราคา” (Price) อุตสาหกรรมส่วนมากจะมุ่งเนน้การบริหารเพ่ือลดตน้ทุนและราคา

ใหแ้ก่ผูบ้ริโภคกล่าวคือ ความสามารถในการแข่งขันจะช้ีว ัดกันด้วยราคาเป็นหลักหรือช้ีว ัด

ความสามารถในการแข่งขนัดว้ย (Economy of Scale) ต่อมาในปี ค.ศ. 1980-1999 ประเทศญ่ีปุ่นได้

นาํหลกัความคิดใหม่เขา้สู่อุตสาหกรรมโลก นัน่คือการเร่ิมแข่งขนัดว้ยคุณภาพ (Quality) ของการ

ผลิต และผลิตภณัฑไ์ดเ้กิดหลกัการ และเทคนิคต่าง ๆ ข้ึนมากมาย เพ่ือท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของ

อุตสาหกรรมทั้งดา้นการผลิต และการบริการ เช่น ระบบ Kaizen, Total Quality Management 

(TQM), Just in Time (JIT) Kanban, Lean Manufacturing และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยคาํนึงถึงความ

พอใจของลูกคา้มากข้ึน (Customer Satisfaction) และหลงัจากนั้นต่อมาการแข่งขนัในอุตสาหกรรม

มีเพิ่มมากข้ึน อุตสาหกรรมต่าง ๆ พยายามท่ีจะขอมาตรฐานตามอนุกรมของระบบมาตรฐานต่างๆ 

เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับในเชิงคุณภาพไดห้ลงัจากท่ีอุตสาหกรรมท่ีมาตรฐานการช้ีวดัคุณภาพโดยทัว่ไป

แลว้ในปัจจุบนัและอนาคตอนัใกลน้ี้ ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเร่ิมหันมาใหค้วามสนใจในเร่ือง

ของ “เวลา” (Time) เพื่อใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดโ้ดยเร็วท่ีสุด (Meet Customer 

Requirement) การแข่งขนัในอุตสาหกรรมจึงหนัมาช้ีวดักนัท่ีเร่ืองของ “เวลา” และ “ความเร็ว” ของ

ความสามารถในการตอบสนองต่อลูกคา้หรือวดัความสามารถในการแข่งขนัดว้ย (Economy of 

Speed) นัน่เอง การท่ีธุรกิจสามารถแข่งขนักนัดว้ย (Economy of Speed) ไดน้ั้นทุกฝ่ายทั้งภายใน

องค์กรและระหว่างธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมีการประสานงาน (Coordination) และมีการ

ติดต่อส่ือสาร (Communication) ร่วมกนัอยา่งเหมาะสมซ่ึงไม่เหมือนกับลกัษณะของระบบการ

จดัการแบบเก่า (Traditional Management) ท่ีต่างฝ่ายต่างดาํเนินงานอยูต่ามลาํพงั เช่น ฝ่ายผลิตก็จะ

ผลิตโดยไม่มีขอ้มูลของวตัถุดิบท่ีเพียงพอท่ีจะช่วยในการสนบัสนุนช่วยในกระบวนการตดัสินใจ

การผลิต, ฝ่ายจดัซ้ือก็จะจดัซ้ือวตัถุดิบในการผลิตคร้ังละมาก ๆ โดยไม่คาํนึงถึงความตอ้งการ

ของลูกคา้เพื่อท่ีจะได้มีการสั่งซ้ือต่อหน่วยท่ีตํ่าลง (Price/Unit) โดยหารู้ไม่วา่จะเป็นภาระในส่วน
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ของการจดัเก็บท่ีเพิ่มข้ึนยงัส่งผลทาํใหต้น้ทุนในการจดัเก็บ (Holding Cost) เพิ่มข้ึนดว้ยส่งผลให้

ตน้ทุนโดยรวมของทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน (Total Supply Chain Management Cost) เพิ่มข้ึนโดย

ไม่จาํเป็นและระบบการจดัการแบบเก่าน้ีจะมุ่งเนน้ถึงความสัมพนัธ์กบัจาํนวนคู่คา้ทางธุรกิจในช่วง

ระยะเวลาสั้นๆ แต่มีจาํนวนมากราย เน่ืองจากระบบการจดัการห่วงโซ่อุปทานซ่ึงเป็นโครงข่ายท่ี

ซบัซอ้น (Complex Network)[29] ทาํใหต้อ้งตระหนกัถึงระบบการจดัการทั้งระบบในลกัษณะของ

การมองระบบเชิงองคก์รรวม (Holistic View) ซ่ึงหมายความว่าในการพิจารณาการตดัสินใจการ

ดาํเนินงานของแต่ละองคป์ระกอบในระบบของห่วงโซ่อุปทานยอ่มมีส่วนเสียหายซ่ึงส่งผลกระทบ

ทัว่ทั้ งระบบของห่วงโซ่อุปทานไม่มากก็นอ้ย ดงันั้นทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในระบบของการจดัการ

ห่วงโซ่อุปทานจึงจะตอ้งหนัมาร่วมมือทาํงานใหป้ระสานงานกนัดว้ยแนวความคิดแบบต่างฝ่ายต่าง

ไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัอย่างยติุธรรม (Win-Win) คือการตดัสินใจดาํเนินงานใด ๆ จะตอ้ง

คาํนึงถึงการไดรั้บประโยชน์ร่วมกนัซ่ึงก่อใหเ้กิดเป็นกลยทุธ์หุน้ส่วนทางธุรกิจ (Strategic Partnerships) 

หรือกลยทุธ์พนัธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) ในท่ีสุด และก่อใหเ้กิดระบบการบริหาร

จดัการใหม่ข้ึนมาท่ีเรียกวา่ “การจดัการห่วงโซ่อุปทาน” ดงัภาพท่ี 2.2 
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ขั้นท่ี 1 พื้นฐาน 

การไหลของวตัถุดิบ       การบริการลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 2 การรวมหนา้ท่ีการทาํงาน 

การไหลของวตัถุดิบ        การบริการลูกคา้ 

 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 3 การรวมกนัภายใน 

การไหลของวตัถุดิบ       การบริการลูกคา้ 

 

 

 

 

ขั้นท่ี 4 การรวมกนัภายนอก 

การไหลของวตัถุดิบ       การบริการลูกคา้ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

ท่ีมา: วีระพล คูณทวีเทพ, การพัฒนาโซ่อุปทานแบบลีนสําหรับกระบวนการ กระจายสินค้า 

(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ,2552). 

การจดัการวตัถุดิบ 

จดัซ้ือ การกระจาย

สินคา้ 
ฝ่ายสินคา้

คงคลงั 
ฝ่ายผลิต ควบคุม

วตัถุดิบ 

การกระจาย

สินคา้ 
การจดัการ 
ฝ่ายผลิต 

การจดัการวตัถุดิบ 

การจดัการ 
ฝ่ายผลิต 

การกระจายสินคา้ 

การจดัการวตัถุดิบ การจดัการ 
ฝ่ายผลิต 

การกระจายสินคา้ 
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ภาพท่ี 2.3 โครงข่ายห่วงโซ่อุปทาน 

ท่ีมา : จิตตินนัท ์ เดชะคุปต,์ โครงข่ายโซ่อุปทาน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2538). 

 

3. รูปแบบจําลองอ้างองิการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: 

SCOR Model ) [1] 

 แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operation Reference 

Model: SCOR model) ถูกพฒันาข้ึนมาจากสภาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Council: SCC) ซ่ึง

เป็นองคก์รอิสระไม่หวงัผลกาํไร เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานระหว่างอุตสาหกรรมสาํหรับการจดัการห่วง

โซ่อุปทานสภาห่วงโซ่อุปทาน (SCC) ถูกตั้งข้ึนมาเม่ือปี 1996 โดย The Institute Advanced 

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

บริษทั ปัจจุบนัมีสมาชิกกว่า 700 บริษทัทัว่โลก ซ่ึงสมาชิกของสภาห่วงโซ่อุปทานไดช่้วยกนัระดม

สมองในการจดัทาํและพฒันาแบบจาํลองข้ึนมาโดยแบบจาํลอง SCOR ถูกพฒันาข้ึนมาเพ่ือเป็น

แบบจาํลองอา้งอิงใชอ้ธิบายลกัษณะการดาํเนินงานการจดัการห่วงโซ่อุปทานและแสดงให้เป็นถึง

กิจกรรมทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการตอบสนองความพึงพอใจ

ของลูกคา้ และช่วยแกปั้ญหาการขาดภาษามาตรฐานทาํให้มีส่ิงท่ีสามารถใชส่ื้อสารกนัไดภ้ายใน

องคก์ารและระหว่างองคก์ารในห่วงโซ่อุปทาน และมีกรอบการทาํงาน (Framework) ท่ีมีรูปแบบ

เดียวกนัในการพฒันาท่ีสามารถปฏิบติัได ้และสมาชิกโครงการเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั ส่วนประกอบ

ของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ท่ีช่วยแกปั้ญหาเหล่าน้ีคือ มีการกาํหนด

กระบวนการต่าง ๆ ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั และมีคาํอธิบายกระบวนการ ช่วยใหผู้ใ้ชมี้ความเขา้ใจ

ตรงกนั มีโครงสร้างแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการ นอกจากน้ียงัมีการกาํหนดมาตรวดั 

Retailers or customers Distribution centers Manufacturers 

Suppliers 
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(Metric) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั สาํหรับการวดัประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ และมีวิธี

ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) ท่ีรวบรวมเสนอไวใ้นแต่ละกระบวนการ เพ่ือท่ีจะใหอ้งคก์ารและ

ผูใ้ชง้านแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานสามารถนาํไปประยกุตใ์ชต่้อไปได ้

 การวัดประสิทธิภาพของแบบจําลองอ้างอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานนั้ นแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภท คือการพิจารณาในดา้นของความยดืหยุน่ และการตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้ (Flexibility and Responsiveness) การพิจารณาถึงความน่าเช่ือถือ (Reliability) ซ่ึงเป็นการ

วดัผลการดาํเนินงานภายนอกของห่วงโซ่อุปทานท่ีส่งผลต่อลูกคา้ การพิจารณาในส่วนของตน้ทุน 

ค่าใชจ่้าย (Cost) และการพิจารณาดา้นทรัพยสิ์น (Asset) เป็นการวดัผลการดาํเนินงานภายในของ

ห่วงโซ่อุปทานท่ีส่งผลต่อองคก์ร 

 โครงสร้างของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานไดอ้ธิบายถึงกิจกรรมต่างๆ 

ในการดาํเนินธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งไปสู่การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึง

ไดแ้บบกระบวนการการจดัการพื้นฐานออกเป็น 5 กระบวนการหลกั คือ Plan (กระบวนการการ

วางแผน) Source (กระบวนการการจดัหา) Make (กระบวนการการผลิต) Deliver (กระบวนการ

จดัส่ง) Return (กระบวนการส่งคืน) ดงัแสดงตามภาพท่ี 2-4 แสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ภายใน

องคก์รและการเช่ือมต่อกบัอุตสาหกรรมต่างประเภทกนั สามารถแสดงใหเ้ป็นถึงความสัมพนัธ์กนั

ไดภ้ายใตแ้บบจาํลองห่วงโซ่อุปทาน 
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ภาพท่ี 2.4 โครงสร้างความสมัพนัธ์ของกระบวนการการจดัการพื้นฐาน 

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

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

 

 แบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ประกอบดว้ยกระบวนการมาตรฐานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบจนถึงลูกคา้ของลูกคา้

หรือลูกคา้ข้ึนสุดทา้ย โดยแบ่งระดบัการปฏิบติัการในการนาํไปใชง้านออกเป็น 3 ระดบั ดงัแสดงใน

ภาพท่ี 2.5 
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ภาพท่ี 2.5  ระดบัการปฏิบติังานในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน 

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

exploratory study, accessed December 2, 2012, available  from http://www.emeraldinsight.com 
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 กระบวนการในระดบัท่ี 1 ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานกระบวนการใน

ระดบัท่ี 1 ประกอบดว้ย การวางแผน (Plan) การจดัหาวตัถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การส่ง

มอบ (Delivery) และการส่งคืน (Return) 

 การวางแผน (Plan) เป็นกระบวนการวางแผนเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความตอ้งการ 

(Demand) และความสามารถในการจดัส่งได ้ (Supply) กลยทุธ์ท่ีใชใ้นส่วนน้ี เช่น การตดัสินใจทาํ

หรือซ้ือ (Make or Buy) และการวางแผนการใชท้รัพยากร การวางแผนคาดการณ์ (Forecasting) 

เป็นตน้ การปฏิบติัท่ีส่งเสริมคือ การร่วมมือกนัในการวางแผนการเก็บวสัดุคงคลงัการผลิต การใช้

วตัถุดิบ 

 การจดัหาวตัถุดิบ (Source) เป็นกระบวนการเก่ียวกับการจดัซ้ือ-จดัหาวตัถุดิบของ

องคก์ารหรือบริการเพื่อสามารถตอบสนองกบัแผนการและความตอ้งการในปัจจุบนัขององคก์ร   

กลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การประกนัของผูข้าย การทาํขอ้ตกลงระหว่างองคก์รกบัผูข้ายและคุณภาพ

ของผลิตภณัฑ ์ลกัษณะของการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนน้ี เช่น การรับวตัถุดิบ การตรวจสอบการ

เกบ็รักษาดาํเนินการเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั และการจดัการการไหล เป็นตน้ 

 การผลิต (Make) เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงรูปร่างของวตัถุดิบ เพื่อ

ตอบสนองแผนการและความตอ้งการปัจจุบนั กลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ การจดัสรรการใชเ้คร่ืองมือ 

เคร่ืองใช ้ เคร่ืองจกัร ส่วนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การรับวตัถุดิบเขา้มาสู่กระบวนการ 

กระบวนการของการผลิต การตรวจสอบของผลิตภณัฑ ์การบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

 การส่งมอบ (Delivery) เป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั การจดัการกบัผลิตภณัฑ์

สาํเร็จรูป เช่น การรับและรักษา Order การจดัสรรผลิตภณัฑไ์ปสู่ศูนยก์ารจดัจาํหน่าย (Distribution 

Center) และลูกคา้ การบริหารคลงัสินคา้ และการขนส่ง การกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบ 

ช่องทางในการส่งมอบการดูแลรักษาผลิตภณัฑจ์ากโรงงานจนถึงศูนยจ์ดัจาํหน่าย หรือลูกคา้ เป็นตน้ 

 การส่งคืน (Return) เป็นกระบวนการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการส่งคืน หรือการรับผลิตภณัฑท่ี์

ถูกส่งคืนจากลูกคา้ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม กระบวนการเหล่าน้ียงัขยายผลไปสู่ การสนบัสนุนลูกคา้

หลงัจากการจดัส่งดว้ย 

 กระบวนการในระดบัท่ี 2 ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานจากระดบัท่ี 1 

แบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน จะแบ่งยอ่ยกระบวนการใหลึ้กลงไปในระดบัท่ี 2 ตาม 

ซ่ึงในแต่ละประเภทของกระบวนการในระดบัท่ี 2 จดัแบ่งตามลกัษณะการปฏิบติังานได ้ 3 กลุ่ม    

ดงัภาพท่ี 2.6 
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ภาพท่ี 2.6 ระดบัท่ี 2 ของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน 

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

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

 

 การวางแผน (Planning) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การสนบัสนุน การจดัสรรการใช้

ทรัพยากรเพื่อตอบสนองให้พอดีกบัความตอ้งการเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างความตอ้งการกบั

ความสามารถในการจดัส่ง กระบวนการเหล่าน้ีจะกระทาํเป็นช่วงเวลาและจะมีผลโดยตรงต่อ

ความสามารถในการยดืหยุน่ของห่วงโซ่อุปทาน 
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 การดาํเนินงาน (Executing) เป็นกิจกรรมท่ีปฏิบติัสืบเน่ืองมาจากการปฏิบติัตามแผนท่ี

วางไวโ้ดยทัว่ไปจะประกอบไดด้ว้ยตารางการผลิตและลาํดบัการปฏิบติังาน ซ่ึงชนิดของกระบวนการ

จดัซ้ือจดัหา (Source), การผลิต (Make) และการจดัส่ง (Deliver) จะแบ่งตามลกัษณะการผลิตท่ี

รับคาํสัง่ซ้ือ (Order) จากลูกคา้ เช่น ถา้ผลิตตามคาํสัง่ของลูกคา้ (Make to Order) กระบวนการจดัซ้ือ

จดัหา (Source) และกระบวนการจดัส่ง (Deliver) ก็จะเป็นกิจกรรมท่ีดาํเนินการตามลกัษณะคาํสั่ง

ซ้ือ ดว้ยในการปฏิบติังานในส่วนน้ีจะมีผลกระทบโดยตรงต่อเวลารวมทั้งหมดตั้งแต่การรับคาํสัง่ซ้ือ

จนไปถึงการส่งผลิตภณัฑไ์ปใหลู้กคา้ 

 การสนบัสนุน (Enabling) ถือเป็นกระบวนการท่ีสนบัสนุนในส่วนของการวางแผนและ

การปฏิบติัเพื่อใหเ้ป็นไปได ้เช่น การเตรียม การบาํรุงรักษา และการควบคุมการไหลของขอ้มูลและ

ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการ 

 นอกจากนั้นในระดบัน้ี ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ยงัมีตารางท่ี

แสดงไวถึ้งคาํจาํกดัความของกระบวนการแต่ละประเภทของตวัช้ีวดั ท่ีแสดงอยูใ่นรูปมาตรวดั (Metric) 

และวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) 

 กระบวนการในระดบัท่ี 3 ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน จากประเภท

ของกระบวนการในระดบัท่ี 2 จะแตกยอ่ยเป็นระดบัท่ี 3 เช่น P2 ในระดบัท่ี 2 คือ Plan Source นั้น

แบ่งออกเป็น P2.1 จนถึง P2.4 ในระดบัท่ี 3 ซ่ึงในระดบัน้ีก็จะมีตารางท่ีแสดงรายละเอียดต่าง ๆ 

เช่นเดียวกบัระดบัท่ี 2 

 ตลอดทั้งแบบจาํโลงน้ีไดน้าํเอาสญัลกัษณ์ท่ีเป็นมาตรฐานมาใช ้กล่าวคือ P แทน Plan, S 

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

Source, Make และ Deliver นั้นจะคลา้ยคลึงกนั เร่ิมจากการดูภาพ (ระดบัท่ี 3) แลว้จะเป็นว่าแต่ละ

ส่วนนั้นจะมีความสัมพนัธ์กนัคือ ในขณะท่ีปัจจยันาํเขา้ (Input) ของส่วนหน่ึงเขา้ไป จนไดเ้ป็น

ปัจจยัออก (Output) ออกมานั้นก็จะมีความสัมพนัธ์กับส่วนอ่ืนต่อไปด้วยเม่ือดูภาพแลว้ก็จะดู

รายละเอียดต่าง ๆ ในตารางประกอบ (ทั้งระดบัท่ี 2 และ 3) เช่นดงัตารางท่ี 3 ขา้งตน้ ซ่ึงแยกไดเ้ป็น 

6 ส่วนดงัน้ี คือ 

1. ช่ือท่ีเป็นมาตรฐานของกระบวนการนั้น 

2. อกัษรยอ่ท่ีเป็นมาตรฐานของกระบวนการนั้น 

3. คาํจาํกดัความของกระบวนการนั้น 

4. Performance Attributes ของกระบวนการนั้น 

5. หน่วยวดัท่ีสมัพนัธ์กบั Performance Attributes ของกระบวนการนั้น 

6. Best Practices ในส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ีแนะนาํการปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
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 กระบวนการเพื่อใหก้ารปฏิบติัการในกระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ดงัตวัอยา่งแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานระดบัท่ี 3 ในภาพท่ี 2.7 

 
ภาพท่ี 2.7 การไหลขององคป์ระกอบในกระบวนการ 

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

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

 

4.1 อุปสงค์ และอุปทาน (Demand and Supply)                                                                                                            

 กฎอุปสงค ์(Law of Demand) และกฎอุปทาน (Law of Supply) [1] เป็นหลกัการท่ี

อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างราคาและปริมาณความตอ้งการซ้ือหรือขาย โดยกฎอุปสงคร์ะบุว่า

ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้ หรือเรียกว่าปริมาณอุปสงค ์(Quantity Demanded) มีความสัมพนัธ์

ในทางลบกบัราคา เม่ือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลนั้นคงท่ีกล่าวคือ เม่ือราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน ผูบ้ริโภคมี

แนวโน้มท่ีจะ ตอ้งการซ้ือสินคา้นั้นน้อยลงกฎอุปทานระบุว่า ปริมาณสินคา้ท่ีตอ้งการขาย หรือ

ปริมาณอุปทาน (Quantity Supplied) มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัราคา เม่ือปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลนั้น

คงท่ี กล่าวคือเม่ือราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึนผูข้ายมีแนวโนม้ท่ีจะตอ้งการขายสินคา้มากข้ึน     

1 ความสัมพนัธ์ของอุปสงคแ์ละอุปทาน1 แบบจาํลองของอุปสงคแ์ละอุปทาน อธิบายว่า

ตลาดมีแนว โนม้ท่ีจะเขา้สู่ดุลยภาพ2 (Equilibrium) ซ่ึงปริมาณอุปสงคแ์ละปริมาณอุปทานจะเท่ากนั 

เรียกราคาท่ีภาวะดุลยภาพว่า ราคาดุลยภาพ และปริมาณสินคา้ท่ีภาวะน้ีว่า ปริมาณดุลยภาพ หาก

ปริมาณอุปสงคม์ากกวา่ปริมาณอุปทาน ซ่ึงเกิดเม่ือราคาสินคา้ตํ่ากว่าราคาดุลยภาพของสินคา้นั้น จะ

เกิดการขาดแคลนสินคา้ หรือเรียกว่ามีอุปสงค์ส่วนเกิน ในขณะท่ีเม่ือปริมาณอุปทานมากกว่า

ปริมาณ อุปสงค์ คือ เม่ือราคาสินคา้สูงกว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดสินคา้ล้นตลาด หรืออุปทาน

http://www.emeraldinsight.com/
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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ส่วนเกินโดยเม่ือเกิดกรณีเหล่าน้ี ผูซ้ื้อและผูข้ายในตลาดจะตอบสนองจนกระทัง่ตลาดเขา้สู่ดุลยภาพ

ในการแสดงดว้ยแผนภูมิ ดุลยภาพ คือ จุดท่ีเสน้อุปสงคแ์ละเสน้อุปทานตดักนั 

 

 
ภาพท่ี 2.8 แสดงจุดดุลยภาพ 

ท่ีมา: ศิริรัตน์ และคณะ, พฤติกรรมผู้บริโภค (กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญ่ีปุ่น), 

2542). 

 

 จากภาพท่ี 2.8 แผนภูมิเส้นแสดงอุปสงคแ์ละอุปทานท่ีพบเห็นทัว่ไป ให้แกนตั้งแสดง

ราคา และแกนนอนแสดงปริมาณสินคา้ เสน้อุปสงค ์(สีแดง) มีลกัษณะลาดลง ในขณะท่ีเสน้อุปทาน 

(สีนํ้ าเงิน) ชนัข้ึน จุดตดัของเสน้อุปสงค ์และเสน้อุปทาน เป็นจุดดุลยภาพของตลาด ท่ีราคาดุลยภาพ 

P* และปริมาณดุลยภาพ Q*  

 

5.  แผนภาพกระแสคุณค่า 

 แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) [5] เป็นเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีสนบัสนุนการพฒันากล

ยทุธ์การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Strategy) ดว้ยการแสดงลาํดบัขั้นตอนของกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีมุ่งส่งมอบคุณค่าใหก้บัลูกคา้ โดยแนวคิด สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Thinking) จะ

ทาํใหส้ามารถเขา้ใจภาพรวมของกระบวนการ (Overall Process) จากมุมมองลูกคา้โดยมุ่งแนวทาง

ปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานซ่ึงทาํให้สามารถระบุ

กิจกรรมไคเซ็นท่ีจาํเป็นสาํหรับการขจดัความสูญเปล่า ดงันั้น VSM จึงเป็น แนวทางท่ีใชจ้าํแนก

กิจกรรมท่ีสร้างคุณค่าเพิ่มและกิจกรรมท่ีเกิดความสูญเปล่าโดยนาํขอ้มูลผลลพัธ์จากการวิเคราะห์

สถานะปัจจุบนั (Current State) ท่ีถูกแสดงดว้ยเอกสารสาํหรับกาํหนดสถานะในอนาคต (Future 

State) หลงัจากการปรับปรุง 
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 การจาํแนกแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่ากบัแผนภูมิกระบวนการ สาํหรับการใชง้านทัว่ไป

มกัมีผูส้ับสนและมกัเรียก แผนภูมิกระบวนการ (Process Mapping) เน่ืองจาก ทั้งสองคาํน้ีมี

ความหมายใกลเ้คียงกนัจึงมกัใชแ้ทนกนั ซ่ึง แผนภูมิทั้งสองน้ีมีวตัถุประสงคก์ารใชง้านเหมือนกนั 

นัน่คือ การจาํแนกความสูญเปล่าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเพื่อ ดาํเนินการปรับปรุง แต่มีขอ้แตกต่าง

บางประการ ดงัน้ี  

 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า เป็นการแสดงแผนภาพใหญ่ในมุมมองโดยรวม (Broad 

View) ซ่ึงเป็นระดบัมหภาค (Macro Level) ของกระบวนการปฏิบติังานตั้งแต่กระบวนการของผูส่้ง

มอบจนถึงการส่งมอบคุณค่าใหก้บัลูกคา้ (From Supplier to Customer) โดยมีการใชส้ัญลกัษณ์รูป

ไอคอน (Icon) ท่ีหลากหลายเพื่อแสดงภาพท่ีชดัเจนของกระบวนการ (Visualize Processes) เช่น 

การควบคุมการผลิต การสตอ็ก การไหลของสารสนเทศ เป็นตน้  

 

6. หลกัการปรับปรุงงาน (Improvement)  

 คือการนาํเอาความรู้ทางหลกัการบริหารงานมาประยกุตใ์ช ้ เพ่ือการเปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีดีข้ึน โดยในท่ีน้ีใชแ้นวทางของ ECRS [6] กล่าวคือ 

1. E คือ Eliminate กาํจดังาน หรือขั้นตอนท่ีไม่จาํเป็นออกไป เป็นการลดขั้นตอน ลด

เวลาและเนน้เฉพาะส่ิงสาํคญัเท่านั้น 

2. C คือ Combine รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั วิธีการ หรือขั้นตอนใดท่ีคลา้ยหรือเหมือนกนัก็

รวมจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่เดียวกนั เพื่อความสะดวกในการทาํงาน 

3. R คือ Rearrange จดัลาํดบังานใหม่ เพื่อความรวดเร็ว สะดวก และง่ายต่อการทาํงาน 

4. S คือ Simplify จดังานใหเ้ร็วข้ึน เป็นส่ิงสาํคญัมาก ทั้งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัท่ีจะตอ้ง 

ทาํงานเป็นทีม 

 

7.  การวเิคราะห์ SWOT   

  กลยทุธ์เป็นส่ิงสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับองคก์ารเพราะองคก์ารใชก้ลยทุธ์ในการทาํงาน

เพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์ โดยกลยทุธ์ของแต่ละองคก์ารจะถูกกาํหนดตามธรรมชาติและลกัษณะของ

องคก์ารนั้นๆ ทั้งน้ี  องคก์ารจะกาํหนดกลยทุธ์ไดน้ั้นตอ้งรู้สถานภาพหรือสภาวะขององคก์ารของตน 

เสียก่อน  

 

 

 



23 

 7.1 ความหมายของ SWOT  

   SWOT เป็นคาํยอ่มาจากคาํวา่ Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats  

Strengths คือ จุดแขง็ หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์ารท่ีเป็นบวก ซ่ึงองคก์าร

นาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการทาํงานเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง การดาํเนินงานภายในท่ี

องคก์ารทาํไดดี้[7]  

  Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองคก์ารท่ีเป็นลบและดอ้ย

ความสามารถซ่ึงองคก์ารไม่สามารถนาํมาใชเ้ป็นประโยชน์ในการทาํงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงค ์

หรือหมายถึง การดาํเนินงานภายในท่ีองคก์ารทาํไดไ้ม่ดี  

  Opportunities คือโอกาส หมายถึง โอกาสซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลจากการ

ท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการดาํเนินงานขององคก์ร โอกาส

แตกต่างจากจุดแขง็ตรงท่ีโอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นั้นเป็นผลมา

จากสภาพแวดลอ้มภายใน นกัการตลาดท่ีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใชป้ระโยชน์

จากโอกาสนั้น 

  Threats คือ อุปสรรค หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นขอ้จาํกดัท่ี

เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงธุรกิจจาํเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งและพยายาม

ขจดัอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใหไ้ดจ้ริงและในทางกลบักนัอุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั 

ดว้ยเหตุน้ีองคก์ารมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์ของตนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลง

ของสถานการณ์แวดลอ้ม  

 7.2 กรอบการวเิคราะห์ SWOT  

  ในการวิเคราะห์ SWOT การกาํหนดเร่ือง  หวัขอ้  หรือประเดน็ (Area) เป็นส่ิงสาํคญัท่ี

จะตอ้งคาํนึงถึง  เพราะว่าการกาํหนดประเด็นทาํให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน  จุดแข็ง  

โอกาส  และอุปสรรคไดถู้กตอ้งโดยเฉพาะการกาํหนดประเด็นหลกั (key area)  ไดถู้กตอ้งจะทาํให้

การวิเคราะห์ถูกตอ้งยิ่งข้ึน การกาํหนดกรอบการวิเคราะห์ SWOT  ใด ๆ ข้ึนอยูก่บัลกัษณะธุรกิจ

และธรรมชาติขององคก์ารนั้นๆ ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดคน้กรอบการวิเคราะห์  SWOT   ท่ีมี

ความหลากหลายรูปแบบ  อาทิ  MacMillan (1986)  เสนอ 5 ประเด็นสาํหรับกรอบการวิเคราะห์  

SWOT  คือ  1)  เอกลกัษณ์ขององคก์าร  2)  ขอบเขตปัจจุบนัของธุรกิจ  3) แนวโนม้สภาพแวดลอ้ม

ท่ีจะเป็นโอกาสและอุปสรรค  4)  โครงสร้างของธุรกิจ  และ 5)  รูปแบบการเติบโตท่ีคาดหวงั  
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ภาพท่ี 2.9 อธิบายการวเิคราะห์แบบ SWOT 

ท่ีมา: Armstrong, M Management Processes and Functions, London CIPD An exploratory study, 

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

 

 7.3 ปัญหาในการทาํกระบวนการวเิคราะห์ SWOT  

  การวิเคราะห์ SWOT  ขององคก์ารมีขอ้ท่ีควรคาํนึง  4 ประการ [8]  คือ  

1. องคก์ารตอ้งกาํหนดก่อนวา่  องคก์ารตอ้งการท่ีจะทาํอะไร  

2. การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคตอ้งกระทาํในช่วงเวลาขณะนั้น  

3. องคก์ารตอ้งกาํหนดปัจจยัหลกั (key success factors)  ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

ใหถู้กตอ้ง  

4. องคก์ารตอ้งประเมินความสามารถของตนใหถู้กตอ้ง   

  นอกจากขอ้ท่ีควรคาํนึงแลว้  ยงัมีปัญหาท่ีควรระวงั ดงัน้ี  

1. การระบุจุดอ่อนตอ้งกระทาํอย่างซ่ือสัตยแ์ละบางคร้ังจุดอ่อนเฉพาะอย่างเป็น

ของเฉพาะบุคคล  

2. การจดัการกบักลไกการป้องกนัตนเองตอ้งกระทาํอยา่งรอบคอบ  

3. แนวโนม้การขยายจุดแขง็ท่ีเกินความเป็นจริง  

4. ความใกลชิ้ดกบัสถานการณ์ทาํใหม้อง  สถานการณ์ขององคก์ารไม่ชดัเจน  

5. การกาํหนดบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลตอ้งระบุใหช้ดัเจน  

6. ขอ้มูลไม่เพียงพอและขอ้มูลส่ิงแวดลอ้ม  ภายนอกเบ่ียงเบนนอกจากน้ีการ

เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้มภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคกไ็ด ้
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8.  การวเิคราะห์ TOWS Matrix 

 TOWS Matrix[9]  คือ ปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาส และอุปสรรค ท่ีบริษทักาํลงัเผชิญอยู ่

สามารถนาํมาจบัคู่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดแขง็ และจุดอ่อน ของบริษทัและเป็น

การจดัทาํกลยทุธ์ท่ีเป็นทางเลือก 4 ชุด ซ่ึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดแนวทางเพื่อ

กาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ 

 วิธีการจดัทาํ TOWS Matrix เป็นการจดัทาํตาราง 9 ช่อง คือปัจจยัหลกัสาํคญั 4 ช่อง ช่อง

กลยทุธ์ 4 ช่วงกบัอีก 1 ช่อง บอกท่ีมาของปัจจยัว่าเป็นปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายใน ช่องกลยทุธ์ 

4 ช่อง ใหช่ื้อว่ากลยทุธ์ SO กลยทุธ์ WO กลยทุธ์ ST และกลยทุธ์ WT ซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัจากการใส่

ปัจจยัหลกัสาํคญัทั้ง 4 ช่องแลว้ 

 
 

ภาพท่ี 2.10 การวิเคราะห์แบบ TOWS 

ท่ีมา: อารีย ์แผว้สกลุพนัธ์, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวิชาการ, 2553). 

 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแข็งกบัโอกาส จุดแข็งกบัขอ้จาํกดั จุดอ่อนกบั

โอกาส และจุดอ่อนกบัขอ้จาํกดั ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าว ทาํ

ใหเ้กิดยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 
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1. กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุด

แขง็และโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์ในเชิงรุก 

2. กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy)ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้ม

ท่ีเป็นจุดแขง็และขอ้จาํกดัมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์

ในเชิงป้องกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารมีจุดแขง็ ขณะเดียวกนัองคก์ารก็เจอกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น

ขอ้จาํกดัจากภายนอกท่ีองคก์ารควบคุมไม่ได ้แต่องคก์ารสามารถใชจุ้ดแข็งท่ีมีอยู่ในการป้องกนั

ขอ้จาํกดัท่ีมาจากภายนอกได ้

3. กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ี

เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์ในเชิง

แกไ้ข ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารมีโอกาสที่จะนาํแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อนท่ี

องคก์ารมีอยูไ่ด ้

4. กลยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มท่ี

เป็นจุดอ่อนและขอ้จาํกดัมาพิจารณาร่วมกนัเพื่อท่ีจะนาํมากาํหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์ในเชิงรับ 

ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารเผชิญกบัทั้งจุดอ่อนและขอ้จาํกดัภายนอกท่ีองคก์ารไม่สามารถควบคุมได ้ 

 

9.  ตัวแบบ Porter’s Five Forces Model  

 ตวัแบบ Porter’s Five Forces Model หรือตวัแบบพลงัผลกัดนัในการแข่งขนั 5 ประการน้ี 

[10]เป็นตวัแบบท่ีแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดลอ้มของการแข่งขนัในอุตสาหกรรมว่า มีแรงกดดนั

หรือมีระดบัความเขม้ขน้ของการแข่งขนัจากพลงัผลกัดนั (Competitive Forces) เป็นเช่นไร ซ่ึงแรง

กดดนัและระดบัความเขม้ขน้ของการแข่งขนัน้ีจะเป็นตวักาํหนดถึงศกัยภาพในการทาํกาํไรหรือ

ศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมซ่ึงถ้าผูป้ระกอบการมีความเขา้ใจถึงโครงสร้างของ

อุตสาหกรรมท่ีกาํลงัแข่งขนัอยู่จะเป็นประโยชน์ในดา้นการหากลยุทธ์และหาจุดยืนท่ีเหมาะสม

ต่อไปในการแข่งขนั ซ่ึงตวัแบบทั้งหมดมีรายละเอียดดงัน้ี 

9.1 แรงผลกัดนัจากนักลงทุนหน้าใหม่ในอุตสาหกรรม (Threat of New Entrants) 

  การท่ีมีนักลงทุนหน้าใหม่เขา้มาในอุตสาหกรรมหมายความว่าจะมีกาํลงัการผลิต

ใหม่เกิดข้ึนในอุตสาหกรรม โดยจะมีความตั้งใจและความมุ่งหมายต่าง ๆ ท่ีจะยึดครองส่วนแบ่ง

ตลาดให้ได ้ดงันั้นการท่ีมีนกัลงทุนหนา้ใหม่เขา้มาก็จะมีผลต่าง ๆ เกิดข้ึนหลายประการ อาทิ การ

แข่งขนัจะเพิ่มสูงข้ึนระดบัราคาสินคา้จะตํ่าลง ตน้ทุนก็จะสูงข้ึนเพราะค่าใชจ่้ายในการรักษาส่วนแบ่ง 

ตลาดจะมากข้ึนกว่าเดิม ทั้งน้ีนักลงทุนหน้าใหม่ก็จะมีอุปสรรคต่าง ๆ ในการเขา้มาในตลาด เช่น 
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ปัญหาด้านความภกัดีของลูกคา้ต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เดิม ดา้นตน้ทุนและเงินทุนท่ีตอ้งแข่ง

กบัผูป้ระกอบการเดิมและปัญหาดา้นกฎระเบียบของภาครัฐ เป็นตน้ 

9.2 แรงผลกัดนัจากอาํนาจต่อรองของผู้ป้อนวตัถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 

  ผูป้้อนวตัถุดิบ (Supplier) ก็มีผลต่อการแข่งขนัเช่นกนั เพราะในการผลิตสินคา้หรือ

บริการหากไดคุ้ณภาพของวตัถุดิบท่ีไม่ดี มีราคาท่ีแพงหรือมีการส่งมอบท่ีชา้กจ็ะกระทบต่อการผลิต

สินคา้ รวมถึงการแข่งขนัทางการคา้ได ้ซ่ึงอาํนาจของผูป้้อนวตัถุดิบอาจจะมาจากหลายประการ 

อาทิ การท่ีมีจาํนวนผูป้้อนวตัถุดิบนอ้ยรายในตลาด เป็นวตัถุดิบท่ีไม่มีวตัถุดิบอ่ืนสามารถทดแทนได ้

การเปล่ียนไปเป็นผูป้้อนวตัถุดิบรายอ่ืนจะทาํให้ตน้ทุนสูงข้ึนและเป็นวตัถุดิบท่ีมีความสาํคญัต่อ 

ผูซ้ื้อมาก เป็นตน้ 

9.3 แรงผลกัดนัจากอาํนาจต่อรองของกลุ่มผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) 

  กลุ่มผูซ้ื้อหรือลูกคา้ก็เป็นพลงัผลกัดันหน่ึงท่ีมีอิทธิพลอย่างสูงต่อศกัยภาพการ

แข่งขนัในอุตสาหกรรม เน่ืองจากหากกลุ่มผูซ้ื้อมีอาํนาจต่อรองมากเพียงใดก็จะสามารถสร้างแรง

กดดนัในเร่ืองราคาและคุณภาพของสินคา้ไดม้ากข้ึนเท่านั้น ทั้งหมดน้ีจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุน 

ยอดขาย รวมถึงศกัยภาพการแข่งขนัท่ีจะตามมา และอาํนาจในการต่อรองของกลุ่มผูซ้ื้อมาจากหลาย

ปัจจยั อาทิ  เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีสินคา้ท่ีไม่มีความสาํคญัหรือเป็นสินคา้ฟุ่ มเฟือย จาํนวนผูซ้ื้อ มีการ

รวมกลุ่มทางการคา้และกาํหนดหรือจดัตั้งมาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มความเขม้งวดในการนาํเขา้และ

ส่งออกสินคา้มากข้ึน ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีผลกระทบต่อสภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรม 

9.4 แรงผลกัดนัจากสินค้าอืน่ทีใ่ช้ทดแทนได้ (Threat of Substitutes) 

  สินคา้อ่ืนท่ีสามารถใช้ทดแทนในอุตสาหกรรมท่ีผลิตอยู่ก็ถือว่าเป็นภัยคุกคาม

เช่นกนั ซ่ึงอาจจะทาํให้ประสบกบัความสูญเสียไดเ้พราะสินคา้นั้นสามารถใชท้ดแทนกนัไดท้ั้งใน

บางโอกาสหรือทดแทนกนัไดส้มบูรณ์ การมีสินคา้ทดแทนจะส่งผลกระทบต่อสภาวะการแข่งขนั 

เพราะหมายถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคท่ีสามารถเกิดข้ึนไดทุ้กเวลา โดยผลกระทบท่ี

ตามมาจะคลา้ยลกัษณะภยัคุกคามจากนกัลงทุนรายใหม่ ขา้งตน้ 

9.5 แรงผลักดันจากระดับความเข้มข้นของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry 

among Existing Firms) 

  แรงผลกัดนัท่ีมีผลต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมประการสุดทา้ย คือ ระดบัความ

เขม้ขนัของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมดว้ยกนัเอง ซ่ึงตอ้งมีการโตต้อบแข่งขนักนัในทางการคา้

และกลยทุธ์อยูต่ลอดเวลาตามระดบัการแข่งขนัท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละอุตสาหกรรม โดยผลของ

การท่ีตลาดมีระดบัการแข่งขนัท่ีสูงอาจมีสาเหตุจากหลายประการ เช่น การมีผูป้ระกอบการท่ีมี

ศกัยภาพใกลเ้คียงกนัในตลาดและไม่มีผูใ้ดถือครองตลาดไดม้ากสินคา้และบริการของผูป้ระกอบ 
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การแต่ละรายมีความแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ยและการเป็นอุตสาหกรรมท่ีกาํลงัเติบโตอยู ่อตัราการ

ขยายตวัของการหาตลาดใหม่ เป็นตน้ และเน่ืองจากอุตสาหกรรมอาหารมีจาํนวนผูป้ระกอบการเป็น

จาํนวนมาก และมีอตัราการขยายตวัของความตอ้งการในระดบัประเทศและโลกข้ึนลงตามสภาวะ

เศรษฐกิจ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคสามารถเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคไปยงัผลิตภณัฑข์องคู่แข่งไดง่้าย

แรงผลกัดันทั้ ง 5 ประการขา้งตน้น้ี จะเป็นเคร่ืองมือให้ผูบ้ริหารใช้ในการวิเคราะห์คู่แข่งและ

อุตสาหกรรมได ้โดยทาํให้ทราบถึงสภาพแวดลอ้มของตลาดและอุตสาหกรรมท่ีเป็นอยู่ รวมถึง

ตาํแหน่งของตวัเอง โอกาสและภยัคุกคามต่าง ๆ เน่ืองจากแรงผลกัดันทั้ ง 5 จะเป็นตวักาํหนด

ลกัษณะตลาดหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ 

 
ภาพท่ี 2.11 ตวัแบบการศึกษาสภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรม (Porter’s 5 Forces Model) 

ท่ีมา: อภิชา กิจเชวงกลุ, Five Force Model ของ Michale E.Porter, เขา้ถึงเม่ือ 2  พฤศจิกายน 

2555, เขา้ถึงไดจ้าก yib-apicha.blogspot.com/2012/10/five-force-model-michale-porter.html?m=1 

 

10. วธีิการโดยทัว่ไปทางสถิต ิ 

 10.1 การนิยามประชากร  

       ประชากร (Population) และเรียกส่วนหน่ึงของประชากรท่ีทาํการศึกษาว่า กลุ่ม

ตวัอย่าง (Sample) โดยจะเรียกลกัษณะสมบติัเชิงตวัเลขของประชากรนั้นว่า พารามิเตอร์ (Parameter) 



29 

ซ่ึงโดยปกติใหแ้ทนตวัอกัษรกรีก เช่น µ, σ และเรียกสมบติัเชิงตวัเลขของส่ิงตวัอยา่งว่า “ตวัสถิติ 

(Statistic)” ซ่ึงโดยปกติใหแ้ทนตวัอกัษรละติน เช่น SD, x 

  พารามิเตอร์จะมี 2 ประเภท คือ แบบแอตทริบิวส์ (Attributes) ท่ีหมายถึง 

คุณลกัษณะท่ีไม่สามารถวดัได ้และแบบผนัแปร (Variable) ท่ีหมายถึงคุณลกัษณะท่ีสามารถวดัได ้

และมีค่าแปรผนัไปแมว้า่จะวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง[11] 

 10.2 การรวบรวมข้อมูล  

  ขอ้มูล (Data) หมายถึง ส่ิงท่ีรวบรวมไวซ่ึ้งมีขอ้เท็จจริง และถือเป็นส่ิงท่ีมี

ความสาํคญัมากในวิธีการทางสถิติ สาํหรับสถิติเชิงพรรณนานั้น ขอ้มูลอาจไดม้าจากการวดัหรือการ

นบัสมาชิกของประชากรโดยตรง หรือไดม้าจากการชกักลุ่มตวัอยา่ง (Sampling) จากประชากรก็ได ้

แต่สาํหรับในสถิติเชิงอนุมานแลว้ ขอ้มูลจะตอ้งไดม้าจากการวดัหรือการนบัสมาชิกของกลุ่มตวัอยา่ง

เท่านั้น 

  ทฤษฎีการชักลุ่มตวัอย่าง (Sampling Theory) [12] สามารถดาํเนินการได้ 2 

ประเภท คือ   

1. การชกักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่อาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็น (No Probability Sampling) 

เป็นการชกักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่สนใจกฎแห่งโอกาส (Law of Chance) ของการไดม้าซ่ึงส่ิงตวัอยา่ง แต่

คาํนึงถึงความสะดวกในการรวบรวมขอ้มูล เพื่อลดค่าใชจ่้าย 

2. การชกักลุ่มตวัอยา่งท่ีอาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็น

การชักกลุ่มตวัอย่างโดยสนใจกฎแห่งโอกาสของการได้มา ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างด้วยหลกัการสุ่ม 

(Randomization) หมายถึง การพยายามให้โอกาสเท่ากนัๆ กนัแก่สมาชิกของประชากรท่ีจะไดรั้บ

การชกักลุ่มตวัอย่างเพื่อเป็นการกระจายอย่างสมดุลของความผนัแปรจากสาเหตุธรรมชาติ วิธีการ

ชกักลุ่มตวัอยา่งประเภทน้ี ไดแ้ก่ 

2.1 การชกักลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม (Random Sampling) 

2.2 การชกักลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม คือ วิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีทาํในลกัษณะ 

 10.3 สถิติเชิงวศิวกรรม (Statistical for Engineering)  

  การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ การนําเสนอข้อมูล การ

วิเคราะห์ขอ้มูล  การแปลความหมายและการสรุปขอ้มูล เพื่อใชใ้นการตดัสินใจอย่างมีเหตุผล ซ่ึง

ขอ้มูลจะอยูใ่นรูปของตวัเลขหรืออกัษรท่ีสามารถเกบ็รวบรวมได ้โดยขอ้มูลน้ีสามารถอยูใ่นรูปแบบ

ของขอ้มูลท่ีจาํแนกตามคุณสมบติั ขอ้มูลท่ีจาํแนกตามปริมาณ ขอ้มูลท่ีจาํแนกตามเวลาและขอ้มูลท่ี

จาํแนกตามพื้นท่ี เป็นตน้ และจะตอ้งอาศยัความรู้เพื่อนาํมาใชใ้นการหาขอ้เทจ็จริงตามตอ้งการ[13] 

คือ  
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1. ค่าเฉล่ีย (Average: X ) คือ ผลรวมของค่าสังเกตทุกค่าหารดว้ยจาํนวนค่า

สงัเกตทั้งหมด 

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

                                                                N 

2. ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) คือ ค่าท่ีวดัการกระจาย

ของขอ้มูลซ่ึงมีความนิยมใชม้ากท่ีสุด 

 

11. การสํารวจด้วยการสุ่มตัวอย่าง 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการติดต่อโดยตรงกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหรือผูต้อบนั้นมีมานาน

แลว้ ในสมยัโรมและอียิปตไ์ดมี้การทาํสาํมะโนประชากรทั้งหมดเพ่ือท่ีจะนาํข่าวสารท่ีไดไ้ปใชใ้น

การเก็บภาษี เกณฑ์ทหาร และวตัถุประสงคใ์นทางดา้นบริหารอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม การสํารวจ

ขนาดใหญ่และอยา่งมีระเบียบเพิ่งจะเร่ิมตน้ตอนศตวรรษท่ี 18 โดยจอห์น ฮอวาร์ด (John Howard) 

นกัปฏิรูปทางสังคมชาวองักฤษ ซ่ึงศึกษาสภาพท่ีคุมขงัซ่ึงมีผลต่อสุขภาพอนามยัของนกัโทษ เฟรเดริค 

ลี เพลย ์(Frederic Le Play) นกัเศรษฐศาสตร์ชาวฝร่ังเศสไดพ้ยายามท่ีจะนาํเอาผลของการสาํรวจไป

ใชใ้นการวางแผน ผูท่ี้ถือไดว้่าไดท้าํการสาํรวจอยา่งกวา้งขวางและถือไดว้่าเป็นท่ีมาของการวิจยัใน

ปัจจุบนั ไดแ้ก่ ชาร์เลสน์ บูท (Charlesn Booth) นกัสถิติชาวองักฤษ ในปี ค.ศ. 1886 เขาได้

ทาํการศึกษาเร่ือง “ความยากจน” และไดเ้สนอรายงานถึง 17 เล่ม ความกา้วหนา้ของการวิจยัแบบ

สาํรวจในศตวรรษท่ี 20 น้ีเป็นผลมาจากการเนน้ถึงคุณค่าของความรู้และการใชเ้หตุผล และผล

พลอยไดจ้ากการคน้พบวิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) จากการ

วิจยัทางดา้นการเกษตร ศาสตราจารย ์พอล เอฟ. ลาซาสเฟลด ์(Prof. Paul F. Lazarsfeld) แห่ง

มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย สหรัฐอเมริกา เป็นผูเ้ปล่ียนลกัษณะของการวิจยัจากการพรรณนา (Description) 

ไปเป็นการวิจยัแบบหาเหตุผล (Causal Explanation) ทดสอบสมมุติฐาน ซ่ึงเป็นแบบฉบบัของการ

วิจยัในปัจจุบนั[14] 

1. หวัขอ้หรือเร่ืองท่ีเหมาะสมกบัการสาํรวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง ลกัษณะสาํคญัของการ

สาํรวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง คือ การใชแ้บบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ซ่ึงอาจจะกระทาํไดห้ลายวิธี 

เช่น ให้ผูต้อบกรอกเอง ผูต้อบการสัมภาษณ์ เป็นตน้ เพราะฉะนั้นการสาํรวจจึงเหมาะสาํหรับการ

รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ท่ีเป็นบุคคลแต่อยา่งไรก็ตามการวิจยัแบบน้ี   

กส็ามารถใชไ้ดก้บัหน่วยวิเคราะห์อ่ืนๆ โดยมีบุคคลเป็นผูต้อบ 

  การสาํรวจสามารถใชไ้ดท้ั้งในการวิจยัเพื่อการพรรณนา เพื่อคน้หาความรู้ใหม่และ

เพื่อการอธิบาย (Explanation) การสาํรวจเป็นวิธีวิจยัท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึงท่ีสามารถรวบรวมขอ้มูลไดอ้ยา่ง
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กวา้งขวาง ตั้งแต่ ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง เช่น อาย ุการศึกษา พฤติกรรม ทศันคติ เป็นตน้ จากขอ้

ไดเ้ปรียบเหล่าน้ีการสาํรวจจึงเป็นวิธีวิจยัท่ีสาํคญัในการรวบรวมขอ้มูลอยา่งกวา้งขวางในทางสงัคม 

2. ประโยชน์ของการสาํรวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง การสาํรวจมีประโยชน์ท่ีสาํคญัหลาย

ประการ คือ การพรรณนาประชากร การทดสอบสมมติฐาน การอธิบายถึงเหตุผล การพยากรณ์

สภาพการณ์และอนาคต การประเมินผลโครงการ และการสร้างดชันีทางสังคม ประโยชน์ของการ

สาํรวจจะเห็นไดจ้ากความสามารถในการตอบคาํถามบางอยา่ง 

  การสาํรวจไดถู้กนาํไปใชใ้นการวิจยัตั้งแต่หวัขอ้ท่ีเนน้ในเร่ืองการปฏิบติั เช่น การวดั

ทศันคติการสํารวจตลาดไปจนถึงหัวขอ้ที่เป็นวิชาการ ผูบ้ริหารได้ใช้ประโยชน์จากขอ้มูล

จากการสาํรวจในการวางแผนนโยบาย นกัประชากรศาสตร์ไดใ้ชก้ารสาํรวจในการวดั นอกจากน้ี

นกัวิชาการสาขาอ่ืนๆ ทางสงัคมศาสตร์ไดใ้ชก้ารสาํรวจอยา่งกวา้งขวาง  

  เน่ืองจากการสาํรวจถูกนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางน้ีเอง บางคร้ังจะถูกนาํไปใชใ้นทางท่ี

ผดิสบัสนระหวา่งวตัถุประสงคแ์ละผล ในสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นประเทศท่ีใชก้ารสาํรวจมากท่ีสุดใน

โลกประเทศหน่ึง จนผูต้อบรู้สึกว่าการสํารวจเป็นเร่ืองน่ารําคาญ เพราะคาํถามบางคาํถามเป็นการ

ล่วงลํ้าในเร่ืองส่วนตวั เป็นตน้ 

  เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ถึงแมว้่าจะได้ขอ้มูลจากการสํารวจเป็นจาํนวนมากมายก็ตาม 

ปัญหาต่างๆ เช่น ความยากจน อาชญากรรมต่างๆ ยงัไม่ไดล้ดนอ้ยลง ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคท่ีสาํคญั

ท่ีทาํให้ยงัไม่มีการนาํหรือนาํเอาผลจากการสาํรวจไปใชใ้นการปรับปรุงสังคมแต่เพียงเล็กนอ้ยมี 2 

ประการ คือ  

1. การแปลความหมายของการวิจยั ส่วนมากจะยงัไม่ค่อยชดัเจนนกั ผูว้ิจยัส่วนมาก  

ก็ยงัไม่สามารถตกลงกนัไดเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัว่า อะไรคือขอ้สรุป หรือถา้มีขอ้สรุปก็มกัจะ

คลุมเครือใชค้าํพดูท่ีเป็นสถิติ แทนท่ีจะเอาสถิติมาประยกุตใ์ชอ้ธิบายเน้ือหา ยงัตกลงกนัไม่ไดว้า่การ

สาํรวจนั้นใชไ้ดห้รือไม่ 

2. นกัการเมือง หรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่มกัจะไม่สนใจผลท่ีไดจ้ากการสาํรวจนอกเสีย

จากวา่ผลของการสาํรวจนั้นจะสนบัสนุนความคิดของตน 

 11.1 ชนิดของการสาํรวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง การรวบรวมขอ้มูลโดยการสาํรวจอาจจะ

กระทาํได ้2 วธีิใหญ่ๆ คือ 

  11.1.1 การสาํรวจโดยใหผู้ต้อบกรอกคาํตอบลงในแบบสอบถามเอง ซ่ึงผูว้ิจยัอาจจะ

กระทาํได ้2 วธีิคือ 

1. ส่งแบบสอบถามไปใหผู้ต้อบทางไปรษณียแ์ละขอใหส่้งกลบัทางไปรษณีย ์

(Mail Survey) การวิจยัโดยวิธีน้ี กระทาํไดโ้ดยผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมกบัแนบจดหมาย 
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อธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยั และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีผูว้ิจยัเห็นว่านาํเป็นซ่ึงอาจจะช่วยให้

ผูต้อบมีแรงจูงใจท่ีจะตอบมากยิง่ข้ึน และส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิง่คือ ซองสาํหรับการส่งกลบัในบางกรณี

เพื่อความสะดวกยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัอาจจะใชแ้บบสอบถามท่ีสามารถส่งกลบัไดเ้ลย โดยจ่าหนา้ซองไวแ้ลว้

สาํหรับการใชเ้ทคนิคเหล่าน้ีกเ็พื่อใหเ้กิดความสะดวกแก่ผูต้อบมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ซ่ึงจะยงัผลให้

ไดรั้บแบบสอบถามคืนมากยิง่ข้ึน ไม่ว่าจะใชเ้ทคนิคแบบใดก็ตาม ผูต้อบก็เพียงแต่ตอบแลว้ส่งกลบั 

การรวบรวมขอ้มูลแบบน้ีเหมาะสาํหรับการวิจยัในเร่ืองท่ีค่อนขา้งง่ายและสั้นการวิจยัแบบน้ีใชก้นั

มากในการวิจยัทางธุรกิจ เช่น การสาํรวจทศันคติต่อการโฆษณาสินคา้บางชนิด  

    ขอ้ดี 

1. เป็นวิธีท่ีประหยดัท่ีสุดวิธีหน่ึง เพราะค่าใชจ่้ายท่ีสําคญัคือ ค่าพิมพ์

แบบสอบถามค่าแสตมป์ เหมาะสาํหรับกรณีท่ีผูว้ิจยัมีงบประมาณจาํกดั 

2. ในกรณีท่ีตวัอย่างกระจายมากมาย การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์

อาจจะมีผูต้อบท่ีอยูห่่างไกลออกไปไดม้ากกวา่การไปสมัภาษณ์ 

3. ใหเ้วลาผูต้อบคาํถามอยา่งเพียงพอ 

4. เหมาะสาํหรับหวัขอ้วิจยัท่ีอาจจะทาํใหผู้ต้อบเกิดปฏิกิริยาไดง่้าย เช่น 

การวิจยัทศันคติทางการเมือง รายได ้พฤติกรรมทางเพศ เป็นตน้ ซ่ึงถา้หากใชว้ิธีสัมภาษณ์ผูต้อบ

อาจจะไม่อยากตอบ เพราะกลวัผลท่ีจะตามมา 

    ขอ้เสีย 

1. ปัญหาท่ีสําคญัคือ มกัจะไดร้ับคืนแบบสอบถามนอ้ย ผูที้ ่ส่งคืน

ส่วนมากมกัจะเป็นผูส้นใจในเร่ืองนั้นๆ หรือผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาค่อนขา้งดี อตัราการตอบหรือไดรั้บ

คืนแบบสอบถามในระดบัร้อยละ 30 ถือว่าเป็นเร่ืองปกติ อตัราการตอบในระดบัเช่นน้ีก่อให้เกิด

ปัญหาในเร่ืองการเป็นตวัแทนของประชากร 

2. ประชากรท่ีต้องการศึกษามักจะจาํกัดเฉพาะผูอ่้านออกเขียนได้

เท่านั้น ในบางกรณีเช่นถา้ตอ้งการศึกษาประชากรจาํนวนหน่ึงที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้

ประชากรกลุ่มน้ีตอ้งถูกตดัออกไปโดยปริยาย ซ่ึงอาจทาํให้เกิดอคติได ้ผลก็คือจะไม่ไดต้วัอย่างท่ี

เป็นตวัแทนท่ีแทจ้ริงของประชากรทั้งหมด 

3. แบบสอบถามจะตอ้งสั้น เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถครอบคลุมเร่ือง

ท่ีตอ้งการศึกษาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

4. ไม่สามารถทาํการศึกษาในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดไดอ้ย่างลึกซ้ึงและไม่มี

โอกาสตรวจสอบความหมายของคาํตอบไดใ้นกรณีท่ีเกิดความสงสยั 
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5. ผูต้อบอาจจะเลือกตอบคาํถามขอ้หน่ึงขอ้ใด ก่อนหลงัตามท่ีตอ้งการ

ไดอ้าจจะไม่เป็นไปตามลาํดบัท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ 

    ถา้หากพิจารณาระหว่างขอ้เสียเปรียบและขอ้ไดเ้ปรียบแลว้จะเห็นว่า

การวิจัยโดยวิธีน้ีมีขอ้จาํกัด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การวิจัยแบบน้ีจะไม่มีประโยชน์เลย ใน

สหรัฐอเมริกาไดมี้การใชก้ารวิจยัวิธีน้ีอย่างกวา้งขวาง ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดพ้ยายามปรับปรุงเทคนิคต่างๆ 

เหล่าน้ี พบว่า การใชซ้องติดแสตมป์ และจ่าหนา้ซองถึงผูต้อบมีประสิทธิภาพกว่าซองแบบธุรกิจ 

(จ่าหน้าซองโดยเคร่ืองจกัร) การส่งแบบสอบถามโดยใช้ไปรษณียช์ั้นหน่ึง ได้ผลดีกว่าการใช้

ไปรษณียช์ั้นสาม นอกจากน้ีก็ยงัมีเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์อ่ืนๆ เช่น การติดตามโดยโทรศพัท ์ส่ง

ไปรษณียบตัรไปเตือน เป็นตน้ 

    สาํหรับในสังคมท่ียงัไม่กา้วหนา้เหมือนสังคมตะวนัออก การวิจยัแบบ

น้ียงัไม่มีการใชม้ากนกัเน่ืองจากปัญหาในเร่ืองการอ่านออกเขียนได ้และการส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณีย ์เป็นตน้ 

2. นาํแบบสอบถามไปให้ผูต้อบดว้ยตนเอง (Self-Administered Survey: 

SAS) การวิจยัโดยวิธีน้ีแตกต่างจากวิธีแรก เพียงแค่ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสติดต่อกบัผูต้อบโดยตรง 

(ยกเวน้กรณีท่ีผูต้อบไม่อยูบ่า้น และผูว้ิจยัไดฝ้ากแบบสอบถามไวใ้หผู้ต้อบกบับุคคลอ่ืน) ผูว้ิจยัก็จะ

นดัเวลาท่ีจะมารับแบบสอบถามท่ีตอบแลว้ การวิจยัแบบน้ีมีขอ้ไดเ้ปรียบวิธีแรกตรงท่ีอาจจะไดรั้บ

ความร่วมมือจากผูต้อบมากกว่าวิธีแรก เพราะผูต้อบเกรงใจมากกว่าวิธีแรก ซ่ึงผูต้อบไม่ทราบว่า

ผูว้ิจยัเป็นใคร สาํหรับขอ้ดีและขอ้เสียก็มีลกัษณะคลา้ยๆกบัวิธีแรก แต่การวิจยัวิธีน้ีจะมีค่าใชจ่้ายสูง

กวา่วิธีแรก 

  11.1.2 การสาํรวจโดยผูต้อบตอบคาํถามการสัมภาษณ์ (Interview) สาํหรับวิธีน้ีก็

อาจจะกระทาํได ้2 วิธีคือ 

1. สมัภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Telephone Interview Survey: TIS) การวิจยัโดย

วิธีน้ีเร่ิมใชก้นัมากในสหรัฐอเมริกา ทั้งน้ีเน่ืองจากอนัตรายในการไปสัมภาษณ์ตวัอย่างในบางเขต 

และอตัราการปฏิเสธการสัมภาษณ์ท่ีสูงในบางเขต โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองซ่ึงมกัมีปัญหา

อาชญากรรมต่างๆ มาก เพราะฉะนั้นจึงไม่เหมาะสมสาํหรับการไปสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง 

    ข้อดีท่ีสําคัญคือ เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลท่ีค่อนข้างประหยดั แต่

อยา่งไรกต็าม วิธีน้ีกย็งัมีขอ้จาํกดัท่ีสาํคญัอยูห่ลายประการ เช่น 

1. อาจจะได้รับการตอบปฏิเสธหรือการยุติการให้สัมภาษณ์มากกว่า 

เพราะผูส้มัภาษณ์ไม่รู้สึกเกรงใจผูส้มัภาษณ์แต่อยา่งไร 
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2. ปัญหาเร่ืองการเป็นตวัแทนของประชากร เพราะผูท่ี้มีโทรศพัทม์กัจะ

เป็นผูมี้ฐานะปานกลางข้ึนไปและนอกจากน้ีผูที้่มีโทรศพัท์บางคนอาจจะไม่มีรายช่ือในสมุด

โทรศพัทเ์พราะฉะนั้น เรามกัจะพบปัญหาไม่ไดร้วมผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่าหรือสูง หรือผูท่ี้ไม่มี

รายช่ือไวใ้นตวัอยา่งซ่ึงอาจจะทาํใหผ้ลการวิจยัมีอคติได ้

3. แบบสอบถามท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์จะตอ้งสั้น และไม่สามารถถามใน

รายละเอียดได้การวิจยัแบบน้ีได้ถูกนาํไปใช้อยา่งกวา้งขวางในทางธุรกิจ โดยการโทรศพัทติ์ดต่อ

ก่อนท่ีจะส่งตวัแทนเขา้ไปเสนอขายสินคา้ หรือหาขอ้มูลอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นจึงอาจทาํให้ผูต้กเป็น

ตวัอยา่งเกิดความเขา้ใจผิดไดง่้ายว่าเป็นการวิจยัเก่ียวกบัธุรกิจซ่ึงอาจจะถูกตอบปฏิเสธไดง่้ายยิง่ข้ึน 

แต่อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์ทางโทรศพัทก์็นับว่าใช้ได้ผลดีในการติดตามผลการสัมภาษณ์

ตวัอย่างในการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และภาวะเจริญพนัธ์ท่ี

เมืองดีทรอย ของ Croomb และ Freedman เม่ือสัมภาษณ์สตรีแลว้ ก็ไดถ้ามท่ีอยูเ่บอร์โทรศพัทข์อง

บุคคล 3 คนท่ีพอจะบอกไดว้า่ผูใ้หส้มัภาษณ์อยูท่ี่ไหน (ในกรณีท่ีผูต้อบยา้ยไปอยูท่ี่อ่ืน) 

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

Interview Survey: PIS) การวิจยัโดยวิธีน้ีนบัว่าเป็นวิธีท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางกว่า 3 แบบท่ีกล่าว

มาแลว้ กระบวนการโดยทัว่ไปของวิธีน้ีคือ ผูว้ิจยั (อาจจะเป็นผูว้ิจยัเอง หรือเจา้หน้าท่ีวิจยั เช่น        

ผูส้ัมภาษณ์) จะไปพบบุคคลท่ีตกเป็นตวัอยา่งเพ่ือขอสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ก็จะอ่านคาํถามจาก

แบบสมัภาษณ์ใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์ฟังแลว้ตอบ ผูส้มัภาษณ์กจ็ะบนัทึกคาํตอบวิธีการน้ีค่อนขา้งแตกต่าง

จาก 3 วิธีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในเร่ืองขอบเขตของเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา ผูว้ิจยัมีโอกาสติดต่อดว้ย

ตนเองกบัตวัอยา่งและการบริหารการวิจยัค่อนขา้งจะสลบัซบัซอ้นกวา่ 

   การวิจยัแบบน้ีมีขอ้ดีและขอ้เสียคลา้ยๆ กบัการสาํรวจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ แต่

ขอ้ดีท่ีควรจะกล่าวเพิ่มเติมคือ เป็นวิธีท่ีมีอตัราการตอบสูงกว่าวิธีอ่ืนๆ อตัราการตอบการสัมภาษณ์

ร้อยละ 85 ข้ึนไป ถือว่าเป็นอตัราปกติเปรียบเทียบการสาํรวจโดยการสุ่มตวัอยา่งวิธีต่างๆ ดงัท่ีได้

กล่าวมาแลว้วา่ ทั้งสองวิธีต่างก็มีขอ้เสีย แต่เม่ือเปรียบเทียบระหว่างทั้งสองวิธีจะพบว่า การวิจยัโดย

วิธีแรก (ผูต้อบกรอกคาํตอบลงในแบบสอบถามเอง) มีขอ้ไดเ้ปรียบกว่าวิธีหลงั (โดยการสัมภาษณ์) 

ดงัต่อไปน้ี 

1. ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายนอ้ยกว่า และทาํไดภ้ายในระยะเวลาอนัรวดเร็วกว่า 

เพราะฉะนั้นจึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสาํหรับผูว้ิจยัท่ีมีทุนในการวิจยันอ้ย 

2. เหมาะสาํหรับการวิจยัเพื่อหาความรู้ใหม่ (Exploration) 

3. วิธีน้ีอาจจะไดเ้ปรียบกว่าในกรณีท่ีหัวขอ้ของการวิจยัท่ีอาจก่อให้เกิด

ปฏิกิริยาไดง่้าย เช่น การเป็นสมาชิกนกัการเมือง พฤติกรรมทางเพศ เป็นตน้ เพราะผูต้อบอาจรู้สึก
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ปลอดภยัหรือสบายใจกว่าท่ีจะตอบการสัมภาษณ์ ถึงแมผู้ส้ัมภาษณ์จะไดย้ืนยนัการเก็บขอ้มูลเป็น

ความลบัแลว้กต็าม ผูต้อบอาจจะไม่แน่ใจกไ็ด ้

   การสาํรวจโดยการสมัภาษณ์มีขอ้ไดเ้ปรียบการวิจยัแบบวิธีแรกดงัต่อไปน้ี 

1. มีอตัราการตอบสมัภาษณ์ท่ีสูงกวา่ 

2. สามารถครอบคลุมเน้ือหาของการวิจยัไดม้ากกวา่ 

3. การสัมภาษณ์อาจจะไดรั้บคาํตอบท่ีสมบูรณ์มากกว่า ในกรณีท่ีผูต้อบ 

ไม่เขา้ใจคาํถาม ผูส้ัมภาษณ์ยงัสามารถท่ีจะอธิบายให้เขา้ใจ และในบางกรณีผูส้ัมภาษณ์สามารถ

ตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบได ้

4. การสมัภาษณ์เหมาะสาํหรับหวัขอ้ท่ีค่อนขา้งยุง่ยาก 

5. ในการสัมภาษณ์ ผูส้ัมภาษณ์สามารถควบคุมลาํดับของคาํถามและ

กระบวนการอ่ืนๆ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในทางตรงกนัขา้ม การวิจยัโดยวิธีแรก ผูต้อบอาจ     

ไม่ตอบตามลาํดบัของคาํถาม หรืออาจจะปรึกษาหารือกบับุคคลอ่ืน 

6. ในระหวา่งหรือหลงัการสมัภาษณ์ ผูส้มัภาษณ์สามารถท่ีจะสงัเกตปฎิกิริยา

ของผูต้อบและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ซ่ึงอาจจะเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลวิจยัได ้

 

12. การแปลผลเม่ือใช้เคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

 การศึกษางานวิจยัทางการศึกษา  พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะพบว่ามีงานวิจยั

จาํนวนมากท่ีใชเ้คร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  

ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้จะทาํการวเิคราะห์และแปลผล  โดยใชส้ถิติและเกณฑใ์น

การแปลผลหลายลกัษณะ[15] ดงัน้ี 

 12.1 การแปลผลโดยใช้ค่าเฉลีย่  

   วิธีจะกาํหนดใหค้ะแนนประจาํแต่ละระดบัตามระดบัของความเขม้ขน้แลว้หาค่าเฉล่ีย

และนาํค่าเฉล่ียไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมาย  การหาค่าเฉล่ียมกัใชว้ิธีนาํความถ่ี  (จาํนวน)  

ของแต่ละระดบัคูณกบัคะแนนประจาํของระดบันั้นไดผ้ลเท่าใดรวมกนัแลว้หารดว้ยจาํนวนคนทั้งหมด

ก็จะไดค่้าเฉล่ียตามตอ้งการ  ดงัในตวัอยา่งจากตาราง  1  ระดบันอ้ยท่ีสุดมีคะแนนประจาํเท่ากบั  1  

ระดบันอ้ยมีคะแนนประจาํเท่ากบั  2  ระดบัปานกลางมีคะแนนประจาํเท่ากบั  3  ระดบัมากมี

คะแนนประจาํเท่ากบั  4  และระดบัมากท่ีสุดมีคะแนนประจาํเท่ากบั  5  นาํความถ่ีคูณคะแนน

ประจาํ  นาํมารวมกนัจะได ้ ดงัน้ี  (0 x 1) + (1 x 2) + (9 x 3) + (30 x 4) +(10 x 5)  =  199 
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  เม่ือหารดว้นจาํนวนคน  (ในกรณีน้ีเท่ากบั  50)  กจ็ะไดค่้าเฉล่ีย  ( x )  ดงัน้ี 

  x   =  3.98
50

199
=  

  นาํค่าเฉล่ีย 3.98 ไปแปลงใหเ้ป็นระดบัความเห็นโดยเทียบกบัเกณฑแ์ปลความหมาย

ซ่ึงจะพบว่าตรงกบัระดบัมาก  ดงันั้นสรุปไดว้่า  กลุ่มตวัอย่างกลุ่มน้ีเห็นว่าวิชาวิจยัการศึกษาให้

ประโยชน์ในระดบัมาก 

  วิธีการน้ีนบัวา่เป็นวิธีท่ีช่วยใหส้รุปไดช้ดัเจน  เป็นประโยชน์ต่อการวจิยัในลกัษณะ

น้ีมากอยา่งไรกต็าม  ไดมี้การกาํหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายแตกต่างกนัหลายแบบ  ทาํใหก้าร

แปลผลแตกต่างกนัไปบา้งในบางค่า  ดงัน้ี 

  เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉล่ีย  แบบท่ี  1 

    ค่าเฉล่ีย  ความหมาย 

  4.21  -  5.00  มากท่ีสุด 

  3.41  -  4.20  มาก 

  2.61  -  3.40  ปานกลาง 

  1.81  -  2.60  นอ้ย 

  1.00  -  1.80  นอ้ยท่ีสุด 

  การกาํหนดเกณฑอ์ยา่งน้ี  ถือหลกัว่า  จะตอ้งให้ทุกระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากนั  จะ

เห็นไดว้่าคะแนนสูงสุดคือ  5  คะแนนตํ่าสุดคือ  1  ช่วงห่าง  (พิสัย)  ของคะแนนทั้งหมด  =  5  -  1  

=  4  มี  5  ระดบั  ดงันั้นแต่ละระดบัจะมีช่วงห่าง  =  
5

4
  =  0.8 

  การใชเ้กณฑแ์ปลความหมายแบบน้ีจะมีปัญหาในความถูกตอ้งของการแปลความหมาย

ค่าเฉล่ียบางค่า  อธิบายไดด้งัน้ี 

  ในการหาค่าเฉล่ีย  ผูว้ิจยักาํหนดไวว้่า  1  แทน  นอ้ยท่ีสุด  2  แทน  นอ้ย  3  แทน  

ปานกลาง  4  แทน  มาก  5  แทน  มากท่ีสุด  เม่ือหาค่าเฉล่ียออกมาไดค้่าเป็นจาํนวนเตม็  จะไม่มี

ปัญหาอะไร  กแ็ปลผลไปตามนั้น  เช่น  ถา้ไดค่้าเฉล่ีย  4  หมายถึง  กลุ่มนั้นอยูใ่นระดบัมาก  เป็นตน้  

แต่ถา้ไม่เป็นจาํนวนเต็ม  ค่าเฉล่ียเป็นเลขทศนิยม  ก็ตอ้งพิจารณาว่าค่าเฉล่ียดงักล่าวอยูใ่กลจ้าํนวน

เตม็ใด  กปั็ดใหเ้ป็นจาํนวนนั้น  เช่น  1.70  นบัว่าอยูใ่กล ้ 2  มากกว่า  1  ก็ปัดใหเ้ป็น  2  ซ่ึงหมายถึง

อยูใ่นระดบันอ้ย  เป็นตน้  นัน่คือ  ใชห้ลกัการปัดทศนิยมให้เป็นจาํนวนเตม็นัน่เองความหมายโดย

ใชเ้กณฑต์ามแบบท่ี  1  มีดงัน้ี  
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  ค่าเฉล่ีย  4.21  ถึง  4.50  หมายถึง  มากท่ีสุด  เป็นการแปลความหมายสูงเกินกวา่ท่ี

ควรจะเป็น  ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั  4.00  มากกวา่  จึงควรหมายถึง  มาก 

  ค่าเฉล่ีย  3.41  ถึง  3.50  หมายถึง  มาก  เป็นการแปลความหมายสูงเกินกวา่ท่ีควร

จะเป็น  ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั  3.00  มากกวา่  จึงควรหมายถึง  ปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย  2.51  ถึง  2.60  หมายถึง  นอ้ย  เป็นการแปลความหมายตํ่ากวา่ท่ีควรจะ

เป็น  ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั  3.00  มากกวา่  จึงควรหมายถึง  ปานกลาง 

  ค่าเฉล่ีย  1.51  ถึง  1.80  หมายถึง  นอ้ยท่ีสุด  เป็นการแปลความหมายตํ่ากวา่ท่ีควร

จะเป็น  ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั  2.00  มากกวา่  จึงควรหมายถึง  นอ้ย 

  จากการยดึเง่ือนไขของการกาํหนดคะแนนประจาํแต่ละระดบัร่วมกบัหลกัของการ

ปัดทศนิยมใหเ้ป็นจาํนวนเตม็  จึงมีผูใ้ชเ้กณฑแ์ปลความหมาย  ดงัน้ี 

  เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉล่ีย  แบบท่ี  2 

  ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

  4.50  -  5.00 มากท่ีสุด 

  3.50  -  4.49 มาก 

  2.50  -  3.49 ปานกลาง 

  1.50  -  2.49 นอ้ย 

  1.00  -  1.49 นอ้ยท่ีสุด 

  เกณฑแ์ปลความหมายแบบท่ี  2  น้ี  ช่วงของคะแนนมากท่ีสุดกบันอ้ยท่ีสุดจะมี

นอ้ยกว่าระดบัอ่ืน  โดยช่วงของคะแนนมากท่ีสุดกบันอ้ยท่ีสุดมีคร่ึงคะแนน  (.50)  หรือประมาณ

คร่ึงคะแนนขณะท่ีระดบัอ่ืน ๆ  มี  1  คะแนนหรือประมาณ   1  คะแนน  ตามเกณฑใ์นแบบท่ี  2  น้ี  

ค่าเฉล่ีย  4.25  แปลความหมายว่าอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ีย  1.80  จะแปลความหมายว่าอยูใ่นระดบั

นอ้ย 

  แมว้า่การใชเ้กณฑแ์บบน้ีจะมีความเหมาะสมถูกตอ้งมากกวา่แบบใชช่้วงคะแนนท่ี

เท่ากนัแบบท่ี  1  แต่กย็งัไม่สมบูรณ์  เน่ืองจากในการใชเ้กณฑแ์บบน้ีมี  4  ค่าท่ีปัดทศนิยมอยา่งไม่

เหมาะสม  คือค่า  4.50,  3.50,  2.50  และ  1.50  ค่า  4.50  ถูกปัดเป็น  5.00  ทั้ง ๆ  ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่กล ้ 

5.00  มากกวา่  4.00  ค่าท่ีจะปัดเป็น  5.00  ไดน่้าจะเป็น  4.51  ถึง  4.99  ซ่ึงมีค่าใกลก้บั  5.00  

มากกวา่  4.00  ทาํนองเดียวกนักบั  3.51  ถึง  3.99  ปัดเป็น  4.00,  2.51  ถึง  2.99  ปัดเป็น  3.00  และ  

1.51  ถึง  1.99  ปัดเป็น  2.00  ดงันั้นเกณฑก์ารแปลความหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุดน่าจะเป็น  ดงัน้ี 
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  เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉล่ีย  แบบท่ี  3 

  ค่าเฉล่ีย ความหมาย 

  4.51  -  5.00 มากท่ีสุด 

  3.51  -  4.50 มาก 

  2.51  -  3.50 ปานกลาง 

  1.51  -  2.50 นอ้ย 

  1.00  -  1.50 นอ้ยท่ีสุด 

  การแปลผลโดยนาํค่าเฉล่ียมาเทียบกบัเกณฑท่ี์กล่าวมาน้ี  ถา้ค่าเฉล่ียท่ีนาํมาเทียบ

กบัเกณฑไ์ดม้าจากประชากร  (เรียกค่าเฉล่ียนั้นว่า  µ )  การแปลผลจะมีความถูกตอ้งสมบูรณ์  แต่

ถา้เป็นค่าเฉล่ียท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มตวัอย่าง  ผูว้ิจยัตอ้งการอา้งผล  หรือวางนัยทัว่ไป  (Generalized)  

ไปยงัประชากร  กต็อ้งเพิ่มกระบวนการอา้งอิงตามหลกัวิชาอีก  โดยใชส้ถิติประเภทอา้งอิง  (Inferential  

Statistics)  เช่น  ใช ้ t-test  กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว  เป็นตน้ 

 

13. การสร้างแบบสอบถาม (Constructing a Questionnaire)  

 การสร้างแบบสอบถามจะตอ้งมีการวางแนวและความมุ่งหมายไวต้ั้ งแต่ตน้[16,17] 

เพื่อให้คาํถามต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนได้ดาํเนินไปโดยสอดคลอ้งกับเป้าหมายท่ีวางไว ้และยงัคงตอ้ง

คาํนึงถึงความ สัมพนัธ์ของรายการในแบบสอบถามกบัปัญหาหลกัของเร่ืองท่ีจะทาํการวิจยัโดยการ

สร้างแบบสอบ ถาม ซ่ึงตอ้งพิจารณาถึงกฎเกณฑใ์นการสร้างแบบสอบถามสองประการดว้ยกนัคือ 

1. พิจารณาถึงขอ้มูลท่ีตอ้งการ (Deciding What Information Should Be Sought)                    

ก่อนเขียนรายการคาํถามลงในแบบสอบถามนั้น จะตอ้งทราบวา่ในการวิจยันั้นตอ้งการขอ้มูลชนิดไหน 

ขอ้น้ีจะพิจารณาได้จากการกาํหนดปัญหาในขั้นแรกของการวิจยั การกาํหนดปัญหาท่ีแน่นอน

ยอ่มจะเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างแบบสอบถามต่างๆ ในแบบสอบถาม 

2. การพิจารณาถึงแบบหรือชนิดของแบบสอบถามท่ีจะใช ้(Deciding What Type of 

Questionnaire Should Be Used) แบบหรือชนิดของแบบสอบถามท่ีเหมาะสมข้ึนอยูก่บัวิธีของการ

ปฏิบติั และเน้ือเร่ืองท่ีจะศึกษา สาํหรับเน้ือเร่ืองนั้นอาจจะแบ่งรายการออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

รายการท่ีถามอย่างชัดแจง้ถึงส่ิงท่ีตอ้งการและรายการท่ีถามเพื่อจะนาํไปสู่เน้ือเร่ืองอ่ืน ดงันั้น

แบบสอบถามจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ  

2.1 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Question) 

2.2 แบบสอบถามปลายปิด (Closed or Fixed-Alternative Question) 
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14. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 ณรงค ์วิริยะฉนัท ์ [18] เพ่ือศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 

ประเทศไทย จาํกดั ในทศันะของพนกังาน และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษทั   

โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ในทศันะของพนกังานจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 

กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จาํนวน 226 คน เคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจยัพบว่า 1) พนกังานมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารเชิงกลยทุธ์ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ในภาพรวม 

คะแนนเฉล่ีย อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 2 ดา้น เรียงลาํดบั

จากมากท่ีสุดคือ การบริหารเชิงกลยทุธ์ และการบริหารลูกคา้สมัพนัธ์ 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

ของคะแนนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ในทศันะของ

พนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ พนกังานท่ีมีอาย ุและระยะเวลาการปฏิบติังาน

ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 เม่ือพิจารณาเป็น

รายด้าน พบว่า ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ พนักงานท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลา

ปฏิบติังาน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และดา้นการ

บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษา และระยะเวลาปฏิบติังาน ต่างกนั มีความคิดเห็น

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 วนัชยั ลีลากวีวงศ[์4] เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัใหก้บักลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วม

ใจพฒันา โดยเร่ิมจากการวิเคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) แลว้ทาํ

การจบัคู่ดว้ยเมทริกซ์การประเมิน อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน และจุดแขง็ (TOWS Matrix) เมทริกซ์

การประเมินปัจจยัภายใน-ภายนอก (IE Matrix)และเมทริกซ์การวางแผนกลยทุธ์เชิงปริมาณ (QSPM) 

จากนั้นจึงทาํการวดัขีดความสามารถก่อนการพฒันาดว้ยแบบประเมินขีดความสามารถของสถาน

ประกอบการพบว่า มีจุดอ่อนสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ท่ีไดจ้ากการวางแผนเชิงกลยทุธ์เชิงปริมาณจึงทาํ

การเลือกกลยทุธ์ท่ีเหมาะสม คือ กลยทุธ์เจาะตลาดเป็นกลยทุธ์หลกัโดยจดัสร้างเวบ็ไซต ์ และกลยทุธ์

รวมตวัไปขา้งหนา้เป็นกลยทุธ์รองโดยทาํการพฒันาระบบการวิเคราะห์ตน้ทุนดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป 

ผลการวิจยัพบว่า ระดบัคะแนนทั้งจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากการใชเ้วบ็ไซตแ์ละโปรแกรม

วิเคราะห์ตน้ทุนมีระดบัความพึงพอใจมาก ผลการพฒันาระบบวิเคราะห์ตน้ทุนจากเดิมใชเ้วลา 

121.79 วินาที เป็น 8.47 วินาที (ลดลง 93.05%)ผลการพฒันาความสามารถเฉล่ียดา้นการตลาด

เพิ่มข้ึนจาก 1.75 เป็น 3.25 คะแนน (เพิ่มข้ึน 85.71%) และผลการพฒันาความสามารถเฉล่ียดา้น

ระบบควบคุมค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึนจาก 1.67 เป็น 3.67 คะแนน (เพิ่มข้ึน 116.19%) 
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 ณัฏฐรินดา ฐิติเจริญพงษ[์20] เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินการของห่วงโซ่

อุปทานขา้วโพดกระป๋องในปัจจุบนั เพื่อการลดกิจกรรมท่ีไม่เกิดคุณค่าของกระบวนการในห่วงโซ่

อุปทาน โดยมีรอบระยะเวลารวมในการดาํเนินงาน (Total Cycle Time) และอตัราการตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ (Fill Rate) เป็นดชันีช้ี วดัพร้อมทั้งนาํเสนอแนวทางในการดาํเนินงานท่ีดี

ให้กบัผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งภายในห่วงโซ่อุทานขา้วโพดกระป๋องโครงการวิจยัน้ีเร่ิมจากการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลขององคก์รต่างๆภายในห่วงโซ่อุปทานภายใตแ้นวคิดการจดัการห่วงโซ่คุณค่า 

จากนั้นไดน้าํการวิเคราะห์สายธารคุณค่ามาใชใ้นการจาํแนกกิจกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการซ้ือเมลด็พนัธ์ุ 

ไปจนถึงการขนส่งไปยงัท่าเรือเพื่อการส่งออก ผลจากการวิเคราะห์พบว่า เกิดกิจกรรมท่ีเป็น

กิจกรรมท่ีจาํเป็นแต่ไม่เกิดคุณค่าเพิ่ม และกิจกรรมท่ีไม่เกิดคุณค่าเพิ่มสูงถึง 83.36% ซ่ึงสามารถ

นาํเสนอแนวทางในการปรับลดเวลาของกิจกรรมเหล่าน้ีลงไดท้ั้งหมด 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก 

กาํจดักิจกรรมท่ีมีความซํ้ าซ้อนซ่ึงจดัว่าเป็นกิจกรรมท่ีไม่เกิดคุณค่าคือกิจกรรมการตรวจคุณภาพ 

และประเด็นท่ีสองคือการเพิ่มสัดส่วนของเกษตรแบบมีสัญญาผูกพนัธ์ซ่ึงจะสามารถลดเวลาใน

กิจกรรมการรอการผลิตลงไดแ้ละสามารถกาํจดักิจกรรมการกาํหนดวนัในการเก็บเก่ียวออกไปได ้

วิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ากการกาํจดักิจกรรมและลดเวลาท่ีใช้ไปในกิจกรรมท่ีไม่ใช่กิจกรรมท่ีไม่เกิด

คุณค่าเพิ่มโดยการจาํลองสถานการณ์ ซ่ึงผลท่ีไดพ้บว่า รอบระยะเวลารวมเฉล่ีย (Average Total 

Cycle Time) ของกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานขา้วโพดกระป๋องตั้งแต่กระบวนการซ้ือเมลด็พนัธ์ุ

ไปจนถึงการขนส่งไปท่าเรือเพื่อการส่งออกลดลง 12.74 ชัว่โมงจาก81.36 ชัว่โมงเป็น 68.62 ชัว่โมง 

คิดเป็น 15.66% จากนั้นทาํการวิเคราะห์อตัราการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Fill Rate) 

ออกแบบแนวทางในการปรับปรุง และวิเคราะห์ผลจากการปรับปรุงโดยการจาํลองสถานการณ์   

ผลท่ีไดคื้อ การทาํการส่งเสริมใหมี้การทาํการเกษตรแบบสัญญาผูกพนัธ์โดยให้มีอตัราส่วนของ

เกษตรกรในระบบสัญญาผกูพนัธ์ 50% ต่อเกษตรกรท่ีไม่อยูใ่นระบบสัญญาผกูพนัธ์ 50% ควบคู่กบั

การวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบสามารถเพิ่มอตัราการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เฉล่ีย

ตลอดทั้งปีได ้2.83% จาก 85.20% เป็น 88.03% 

 ตุลาพร สายปัญญา[21] มีการศึกษาโดยเร่ิมจากการคดัเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ

สูง โดยมีการคดัเลือกหลกัเกณฑจ์ากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง และทางเลือกจากรายช่ือ

กลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน TISC โดยมีการนาวิธีการคดักรองทางเลือกแบบ Conjunctive 

Methodเขา้มาใชค้ดักรองกลุ่มอุตสาหกรรม และใชว้ิธีการตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ์ด้วยวิธี 

TOPSISและ SAW เขา้มาช่วยในการคดักรองกลุ่มอุตสาหกรรม และนาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

เขา้มาประยกุตใ์ชเ้พื่อยนืยนัผลการคดักรองกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีถูกตอ้งเม่ือค่านา้ หนกัเปล่ียนไปดว้ย

หลงัจากไดโ้ครงสร้างหลกัเกณฑ์และทางเลือกท่ีเหมาะสม วิธีการตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ์
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ดว้ยวิธี Fuzzy TOPSIS จะถูกนามาใชใ้นการคดัเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพของจงัหวดั

เชียงราย ซ่ึงผลการคดัเลือกดงักล่าว พบวา่ กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีค่าคะแนนความเหมาะสมสูงท่ีสุดมี

ค่าเท่ากบั 0.666 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผกั จากนั้นจึงทาํการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลโรงงานใน

กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผกัในจงัหวดัเชียงรายเพื่อวิเคราะห์ถึงขีดความสามารถและศกัยภาพใน

การแข่งขนัด้วยโมเดลเพชรของพอร์ตเตอร์และแผนผงัการรวมกลุ่มวิสาหกิจ โดยผูว้ิจยัเขา้ไปทาํ

การเก็บขอ้มูล 15 โรงงาน ไดรั้บความร่วมมือในการให้ขอ้มูล 7 โรงงาน คิดเป็นสัดส่วนจาํนวน

โรงงานอุตสาหกรรมท่ีเขา้ไปเก็บขอ้มูลร้อยละ 46.6 ของจานวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทั้งหมด

ในจงัหวดัเชียงราย จากนั้นจึงทา การวิเคราะห์และเสนอกลยุทธ์แนวทางในการเพิ่มคุณค่าให้กบั

กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผกั ผลการวิเคราะห์พบว่า กลยุทธ์หลกัท่ีช่วยเพิ่มคุณค่าให้กบักลุ่ม

อุตสาหกรรม คือ 1) กลยทุธ์ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปลูกวตัถุดิบเพิ่มภายในจงัหวดั 2) กลยทุธ์ปรับปรุง

กระบวนการผลิต และปรับพื้นท่ีใชส้อยใหม่ 3) ใชบ้ริการขนส่งสินคา้จากตวัแทน 4) หาสัดส่วน

ช่องทางการจดัจา หน่ายท่ีเหมาะสม 5) บริการลูกคา้สัมพนัธ์ดว้ยระบบออนไลน์ และกลยุทธ์

สนบัสนุนกิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 1) ปรับปรุงระบบการจดัการสารสนเทศภายในองคก์ร 2) การเพิ่ม

ตาํแหน่งงานในองคก์รท่ีจาเป็นต่อการพฒันาคุณภาพของสินคา้ และมีการฝึกอบรมทกัษะในการทา 

งานของพนกังาน 3) การจดัหาอุปกรณ์อา นวยความสะดวกและเคร่ืองจกัรท่ีเหมาะสมกบัขนาดการ

ผลิต 4) สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเกษตรกรและคู่คา้ 

 นางสาวสุนิดา ธิว่อง[21] เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานผลิตภณัฑอ์าหาร   

การส่งออกสู่ตลาดญ่ีปุ่น โดยทาการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสัมภาษณ์เชิงลึกของ 3 กลุ่มผลิตภณัฑ์

อาหาร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑก์ุง้แช่เยน็/แช่แขง็ ผลิตภณัฑม์ะม่วงสด และผลิตภณัฑ์ไก่ปรุงสุก โดยเร่ิม

ศึกษาตั้งแต่ การจดัหาวตัถุดิบหลกัในการผลิต การผลิต การจดัส่งการกระจายสินคา้ จนถึงขั้นตอน

การส่งออกจากประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงตน้ทุน ระยะเวลา เพิ่มความน่าเช่ือถือ 

และหาแนวทางในการบูรณาการของการดาเนินงานในห่วงโซ่อุปทานของผูป้ระกอบการ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

งานวิจยัน้ีไดมี้การประยกุตแ์นวคิดการจดัการห่วงโซ่อุปทานโดยนาแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ 

แผนผงัสายธารแห่งคุณค่านามาใชใ้นการวิเคราะห์ร่วมกบัตวัแบบตน้ทุน โลจิสติกส์ต่อระยะทาง

และตวัแบบระยะเวลาต่อระยะทาง และแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ ในห่วงโซ่อุปทานโดยใช้

ดชันีช้ีวดัสมรรถนะหลกั โดยทาการประเมิน 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการบริหารตน้ทุน ดา้นเวลา และ

ดชันีดา้นความน่าเช่ือถือ จากการศึกษาผลิตภณัฑก์ุง้แช่เยน็/แช่แขง็ และผลิตภณัฑม์ะม่วงสด พบว่า

ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่จะเกิดจากตน้นา้คือ ทางเกษตรกร และพ่อคา้ คนกลาง โดยปัญหาหลกัท่ีพบ

คือ การไม่มีการร่วมมือกนัอย่างจริงจงัของเกษตรกร พ่อคา้คนกลางและโรงงานส่งออก ปัญหา

ตน้ทุนขนส่งและสินคา้คงคลงัท่ีสูง ปัญหาดา้นการติดต่อส่ือสาร ส่วนผลิตภณัฑไ์ก่ปรุงสุก ปัญหา
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หลกัท่ีพบคือ การแปรปรวนของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนภายในระบบห่วงโซ่อุปทานก่อให้เกิดปัญหาการ

จดัเกบ็วตัถุดิบคงคลงัมากของทั้งโรงฟักไข่และโรงงานแปรรูป ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงงานในอนาคต รวมทั้งการจาลองสถานการณ์จะทาให้ระยะเวลาการทางานของระบบห่วง

โซ่อุปทานกุง้แช่เยน็/แช่แขง็ใชเ้วลาลดลงจาก 3,602.70 ชัว่โมงชัว่โมงเหลือ 3,593.30 ชัว่โมงหรือ

คิดเป็น 1.42% ของเวลาการทางาน, ระบบห่วงโซ่อุปทานมะม่วงสดใชเ้วลาลดลงจาก 120.48 

ชัว่โมงเหลือ 92.76 ชัว่โมงหรือลดลงคิดเป็น 23.01% ของเวลา การทางาน, ระบบห่วงโซ่อุปทานไก่

ปรุงสุกใชเ้วลาลดลงจาก 3,523.41 ชัว่โมง เหลือ 3,323.35 ชัว่โมง หรือลดลงคิดเป็น 5.68 % ของ

เวลาการทางาน 

 สุภิรมย ์ชมช่ืน2[23] เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดา เนินงานดา้นการจดัการห่วงโซ่

อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใชก้รอบแนวคิดการจดัการห่วงโซ่อุปทาน

มาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุง การวิจยัเร่ิมตน้จากทาการประเมินประสิทธิภาพโดยใชแ้บบประเมิน

ท่ีถูกพฒันาข้ึนโดยอาศยัหลกัแบบจา ลองอา้งอิงการดา เนินงานห่วงโซ่อุปทาน (SCOR Model) 

หลงัจากนั้นจึงนา หัวขอ้ท่ีมีประสิทธิภาพต่า ท่ีสุดของทั้งสองดา้นนา มาวิเคราะห์เพื่อหาแนว

ทางแกไ้ข จากนั้นทา การปรับปรุงกระบวนการดา เนินงานโดยใชรู้ปแบบการพยากรณ์ และรูปแบบ

การสัง่ซ้ือท่ีเหมาะสมมาปรับใชโ้ดยการใชข้อ้มูลอุปสงคท่ี์เกิดข้ึนจริงในเดือนมกราคม – พฤษภาคม 

2555 ขั้นตอนต่อมาไดน้า ผลการปรับปรุงมาประเมินเพื่อเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพก่อน

การปรับปรุงผลจากการประเมินประสิทธิภาพ พบว่า หวัขอ้ท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า ท่ีสุดในดา้นการ

วางแผนคือ ความแม่นยา ในการพยากรณ์ และในดา้นการจดัหาแหล่งวตัถุดิบคือ จาํนวนคร้ังในการ

เปล่ียนแปลงการส่งมอบท่ีนอกเหนือจากแผนการส่งมอบเดิม โดยมีระดบัประสิทธิภาพอยูท่ี่ 43% 

และ 48% ตามลาดบั หลงัจากการปรับปรุงโดยกาํหนดรูปแบบการพยากรณ์ท่ีเหมาะสม คือแบบ 

Adjusted Exponential Smoothing ท่ีมีดชันีฤดูกาลเป็นส่วนประกอบ สามารถเพิ่มความแม่นยาของ

การพยากรณ์โดยลดความคลาดเคล่ือนจาก 41% เป็น 14% ในการกาํหนดรูปแบบการสั่งซ้ือท่ี

เหมาะสมโดยการกาํหนดปริมาณการสั่งซ้ือท่ีประหยดัท่ีสุด (EOQ) และกาํหนดจุดสั่งซ้ือซํ้ า ซ่ึง

สามารถลดตน้ทุนโดยรวมในการสั่งซ้ือไดถึ้ง 967,078 บาทต่อปี โดยสรุป จากการนา แบบประเมิน

ไปประยกุตใ์ช ้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดา เนินงานโดยรวมในดา้นการวางแผน 23% และ

ในดา้นการจดัหา 21% 

 A. Gunasekaran et al. [24]  ไดท้างานวิจยัเก่ียวกบัขอบข่ายงานสาหรับการวดัสมรรถนะ

ห่วงโซ่อุปทาน โดยท่ีการจดัการห่วงโซ่อุปทานนั้นเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของยุทธศาสตร์การ

แข่งขนัเพื่อการเพิ่มผลผลิตและผลกาไรขององคก์ร ซ่ึงการวดัสมรรถนะเป็นบทบาทท่ีสาํคญัสาหรับ

การตั้งวตัถุประสงค ์การประเมินประสิทธิภาพ และการกาํหนดกิจกรรมในอนาคต และตวัช้ีวดัท่ีจะ

http://202.28.199.16/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C0%D4%C3%C1%C2%EC%20%AA%C1%AA%D7%E8%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ใชใ้นการวดัสมรรถนะห่วงโซ่อุปทานน้ีจะเป็นไปตามกิจกรรมหรือกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน 

ไดแ้ก่ (1) Plan (2) Source (3) Make (4) Delivery โดยจะทาการออกแบบสอบถามไปยงัผูบ้ริหาร

ของแต่ละองคก์ร โดยท่ีแบบสอบถามน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วนตามกิจกรรมของห่วงโซ่อุปทาน 

เพื่อเป็นการกระตุน้ใหข้อบข่ายน้ีมีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน และทาใหไ้ดม้าซ่ึงกลยทุธ์ เทคนิค และ

กระบวนการทางานของแต่ละดา้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บทที ่3 

วธีิการดําเนินการ 

 

 การจดัทาํวิทยานิพนธ์ เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของห่วง

โซ่อุปทานระหว่างตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 จ.นครปฐม โดยมีขั้นตอน

การศึกษาตามลาํดบั ดงัน้ี 

1. วิธีการศึกษาท่ีนาํมาใช ้

2. ขั้นตอนท่ีใชใ้นการศึกษา 

3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

4. สถานท่ีเกบ็ขอ้มูล 

5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

6. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 

7. วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

8. การวิเคราะห์ขอ้มูล 

9. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

1. วธีิการศึกษาทีนํ่ามาใช้  

 โครงการวิจยัเร่ืองการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของห่วงโซ่อุปทาน

ระหว่างตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวงร.ศ. 122 ดว้ยการประยกุตน์าํห่วงโซ่อุปทานของ

ตลาดนํ้ าโดยการสร้างห่วงโซ่อุปทานจากการสัมภาษณ์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ทาํวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน

และแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเท่ียว ทาํสร้างแผนภาพกระแสคุณค่า ศึกษาเปรียบเทียบขีด

ความสามารถเชิงแข่งขนั เพื่อใหท้ราบถึงแนวทางในพฒันาตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง

ร.ศ. 122 ซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดวิธีการดาํเนินการวิจยัไว ้ดงัน้ี 
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2. ขั้นตอนในการศึกษาและดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แสดงขั้นตอนในการศึกษา 

 

 2.1 ศึกษาและเกบ็รวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้โดยแบ่งการศึกษาขอ้มูลดงัน้ี 

  2.1.1 การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิโดยการลงพื้นท่ีและเกบ็ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

2.1.1.1 ประเภทของร้านคา้  

2.1.1.2 จาํนวนผูป้ระกอบการร้านคา้ 

ศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

เลือกขอบเขตท่ีจะทาํการศึกษา 

เลือกวิธีการศึกษา 

ออกแบบขั้นตอนการศึกษา 

ทาํการศึกษา 

ศึกษาผลท่ีได ้

วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ทางสถิติ 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

ศึกษาแนวทางในการพฒันาตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 
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2.1.1.3 จาํนวนผูป้ระกอบการแพ (ร้านอาหาร) 

2.1.1.4 สาํรวจท่ีพกั โฮมสเตย ์และรีสอร์ท 

2.1.1.5 สาํรวจผูป้ระกอบการเรือนาํเท่ียว 

2.1.1.6 สาํรวจการบริการทางสุขภาพ 

2.1.1.7 สาํรวจสถานท่ีท่องเท่ียวทางบกและทางนํ้า 

2.1.1.8 สาํรวจพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

2.1.1.9 สาํรวจความพงึพอใจของนกัท่องเท่ียว 

2.1.2 การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ โดยศึกษา ขอ้มูลทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์ 

หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และตวัอยา่งวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2 สร้างห่วงโซ่อุปทานจากการสัมภาษณ์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยใชรู้ปแบบจาํลองอา้งอิง

การดาํเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference Model: SCOR Model) 

2.3 สร้างแผนภาพกระแสคุณค่า  (Value Stream Mapping : SCOR Model) ของตลาด

นํ้าวดัลาํพญา และตลาดนํ้าบางหลวงร.ศ. 122   

2.4 สร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเท่ียวเพื่อใชใ้นการสมัภาษณ์นกัท่องเท่ียว 

2.5 วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเท่ียวโดยสร้าง 

2.6 การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดนํ้ า

บางหลวงร.ศ. 122  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.6.1 วิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT analysis) เพื่อใหท้ราบ

สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของตลาดนํ้า ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละอยา่ง จะช่วยใหเ้ขา้ใจไดว้่ามีอิทธิพลต่อผล

การดาํเนินงานของตลาดนํ้ าอย่างไร จุดแขง็ของตลาดนํ้ าจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้

ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมายในขณะท่ีจุดอ่อนของตลาดนํ้ าจะเป็นคุณลกัษณะภายใน ท่ีอาจจะ

ทาํลายผลการดาํเนินงาน โอกาสทางสภาพแวด ลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุ

เป้าหมาย ในทางกลบักนัอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมาย 

2.6.2 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั (Five forces model) เพ่ือวิเคราะห์สภาวะ

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีปัจจยั 5 ประการท่ีจะเป็นตวักาํหนดสภาวะการแข่งขนั อนั

จะมีผลต่อศกัยภาพการทาํกาํไร (profitability potential) และการดึงดูดใจในอุตสาหกรรม (industry 

attractiveness) คือ อาํนาจต่อรองของคู่แข่งรายใหม่, ความรุนแรงของการแข่งขนัในอุตสาหกรรม

เดียวกนั, อาํนาจต่อรองของลูกคา้, อาํนาจต่อรองของ supplier และสินคา้ทดแทน เป็นแนวทางใน

การกาํหนดแนวทางเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ 
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2.6.3 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยัภายนอก (Internal Factors Analysis 

Summary : IFAS, External Factors Analysis Summary : EFAS) เพื่อใหท้ราบความสาํคญั   ขอ้จุดแขง็ 

จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของตลาดนํ้ าโดยการพิจารณาใหน้ํ้ าหนกัความสาํคญัใหม่ทั้งปัจจยัภายใน

และปัจจยัภายนอกมากนอ้ย โดยกาํหนดเป็นตวัเลขทศนิยมซ่ึงมีค่าระหว่าง 1.0 (สาํคญัมากท่ีสุด) 

จนถึง 0.0 (ไม่สาํคญั) ผลรวมทั้งหมดจะเท่ากบั 1.0 

2.6.4 วิเคราะห์แมททริกซ์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแขง็ (TOWS Matrix) เพื่อ

แสดงให้เห็นว่าปัจจยัภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค  ท่ีตลาดนํ้ ากาํลงัเผชิญอยู่ สามารถนาํมา

จบัคู่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อน ของตลาดนํ้ า และเป็นการจดัทาํ   

กลยทุธ์ท่ีเป็นทางเลือก 4 กลยทุธ์ ประกอบดว้ย กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy),กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST 

Strategy) , กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) , กลยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy), ซ่ึงสามารถนาํไปใช้

เป็นแนวทางในการกาํหนดแนวทางเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ 

2.6.5 วิเคราะห์เมททริกซ�การประเมินป�จจยัภายใน - ภายนอก (Internal-

External (IE) matrix ) [25] เพื่อการจดัสร้างทางเลือกกลยทุธ์ โดยจะอยูบ่นพ้ืนฐานของ 2 มิติ คือ 

IFE คะแนนถ่วงนํ้าหนกัรวมจากตารางบนแกน X และคะแนนถ่วงนํ้ าหนกัรวมจาก EFE บนแกน Y 

โดยแต่ละ ดิวิชัน่ขององคก์รควรจะไดรั้บการจดัทาํ IFE และ EFE matrix คะแนนถ่วงนํ้ าหนกัรวม

ทั้งหมดท่ีไดม้าจากการจดัทาํ IFE และ EFE matrices สามารถจดัสร้าง IE matrix ได ้บนแกน X 

ของ IE matrix คะแนนถ่วงนํ้ าหนกัทั้งหมด ของ IFE คือ 1.0 ถึง 1.99 แสดงให้เห็นว่าตาํแหน่ง

ภายในอ่อนแอ (Weak internal position) คะแนน 2.0 – 2.99 พิจารณาว่าอยู ่ในระดบัเฉล่ีย และ

คะแนน 3.0 -4.0 แสดงว่ามีตาํแหน่งภายในเขม้แขง็ (Strong internal position) บนแกน Y ของ IE 

matrix คะแนนถ่วงนํ้าหนกัทั้งหมด ของ EFE คือ 1.0 ถึง 1.99 แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัภายนอกมีผลต่อ

องคก์ร ในระดบัท่ี ต ํ่า (Low) คะแนน 2.0 – 2.99 พิจารณาว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (Medium) และ

คะแนน 3.0 -4.0 แสดงว่ามีผลกระทบ ในระดบัท่ีสูง (High)  เพ่ือเป็นแนวทางในการกาํหนด

แนวทางเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ต่าง 

2.6.6 ทาํการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัแต่ละดงัน้ี  

2.6.6.1 ดา้นการบริการท่องเท่ียว 

2.6.6.2 ดา้นการเงิน 

2.6.6.3 ดา้นสถานท่ี 

2.6.6.4 ดา้นประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว 

2.6.6.5 ดา้นการบริหารและจดัการตลาดนํ้า 
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2.6.7 ทาํการกาํหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพฒันาตลาดนํ้ าจากการวิเคราะห์

และเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวงร.ศ. 122 

2.7 ทาํการปรับปรุงโดยสร้างแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุง โดยใชห้ลกัการ 

ECRS ในการปรับปรุงงาน 

2.8 ทาํการเสนอแนวทางการพฒันาเชิงกลยุทธ์ท่ีไดใ้ห้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัตลาดนํ้ าวดั   

ลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

 

3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 3.1 เคร่ืองมือสาํหรับห่วงโซ่อุปทานประกอบดว้ย 

3.1.1 การจดัการโซ่อุปทาน  

3.1.2 แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน  

3.1.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

3.1.4 แบบสมัภาษณ์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

 3.2 เคร่ืองมือสาํหรับการพฒันาตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

ประกอบดว้ย 

3.2.1 แผนภาพกระแสคุณค่า 

3.2.2 หลกัการ ECRS  

3.2.3 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

   

4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 4.1 ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ  

4.1.1 กิจกรรมในกลุ่มตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

4.1.2 นกัท่องเท่ียวในตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

4.2 กลุ่มตวัอยา่งของกิจกรรมในตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 กลุ่ม

ตวัอยา่งของการวิจยัคร้ังน้ี คือ  ร้านคา้  สถานท่ีท่องเท่ียว                    

 4.3 กลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเท่ียวในตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง   

  กลุ่มตวัอย่างของการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยที่เขา้มายงัตลาดนํ้ าวดั     

ลาํพญาจากจาํนวนประชากร 215,423 คน และตลาดบางหลวง ร.ศ.122 จากจาํนวนประชากร 
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145,407 คน จาํนวนประชากรตวัอยา่งละ 400 คน โดยขนาดตวัอยา่งไดจ้ากการคาํนวณจากสูตรของ

ทาโร่ ยามาเนะ (Taro Yamane)[30] 

            n1 =
N

1+Ne2
                            n2=

N

1+Ne2
 

            n1 =
215,424

1+(215,423×0.052)            n2=
145,407

1+(145,407×0.052) 

           n1 = 399.26                               n2= 398.9  

            n1 = 400           n2 = 400 

 

  เม่ือ        n    แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง   

  ( n1 = ตลาดนํ้าวดัลาํพญา , n2 = ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 ) 

                     N    แทน จาํนวนประชากร 

                      e     แทน ความคลาดเคล่ือน 

 

5.  สถานทีเ่กบ็ข้อมูล 

5.1 ตลาดนํ้าวดัลาํพญาและชุมชนตลาดบางหลวง   

5.2 ชุมชนริมฝ่ังลุ่มแม่นํ้าท่าจีน 

5.3 วดัดงัน้ี วดัลาํพญา วดัไผโ่รงววั วดัจีน วดับางพระ 

 

6. ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัมี  2  ประเภทคือ  ขอ้มูลปฐมภูมิ  และขอ้มูลทุติยภูมิ  

6.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ 

  6.1.1  ขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีสาํรวจประกอบดว้ย 

   ขอ้มูลชุมชนตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง   

   ขอ้มูลผูป้ระกอบการท่องเท่ียว 

   ขอ้มูลสถานท่ีท่องเท่ียวและการเดินทาง 

6.1.2 ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์และจากแบบสอบถามประกอบดว้ย 

   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

   ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว 

   ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 

   ความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 
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 6.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ 

  6.2.1 ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

   ประวติัของตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง   

   งานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

  6.2.2 ขอ้มูลจากหนงัสือ 

   หนงัสือประวติัตลาดนํ้าวดัลาํพญา  

   หนงัสือรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 

   หนงัสือการวจิยัเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 

   หนงัสือการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

   หนงัสือหลกัวจิยัทางการตลาด 

   หนงัสือการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

   หนงัสือเทคนิคการสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยั 

   หนงัสือระเบียบวิธีวิจยั 

 

7. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

7.1 ขอ้มูลของห่วงโซ่อุปทานและปัญหาของห่วงโซ่อุปทาน ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใช้

ขอ้มูลปฐมภูมิและเกบ็ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาด

บางหลวงร.ศ. 122   

7.2 ขอ้มูลของการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัทาํการเก็บขอ้มูลโดยใช้

ขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ   

7.3 ปรับปรุงและเสนอแนวทางในการพฒันาตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง

ร.ศ. 122   

7.4 ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว แผนภาพ

กระแสคุณค่า 

 

8.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

8.1 ประมวลผลโดยใชห่้วงโซ่อุปทานและแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 

หลงัจากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปมาใชว้ิเคราะห์ทางสถิติ  

8.2 ประมวลผลเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัโดยใชท้ฤษฏีเก่ียวขอ้งกบัการ

จดัการเชิงกลยทุธ์ 
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8.3 เสนอแนวทางในการพฒันาตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวงร.ศ. 122 โดย

เสนอแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการร้านคา้และประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นกัท่องเท่ียว 

 

9. สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 โดยใชโ้ปรแกรม SPSS[26] ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิต  ขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ประกอบดว้ยดงัต่อไปน้ี 

9.1 ค่าร้อยละ[27] เพื่อใชใ้นการอธิบายลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

โดยใชสู้ตร ดงัน้ี  
 

                                   P    =   
f×100
n

 

  เม่ือ   P      แทน  ค่าร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต ์

      f       แทน  ความถ่ีท่ีสาํรวจได ้

 n      แทน  จาํนวนความถ่ีทั้งหมด หรือ จาํนวนประชากร 

 9.2 ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร[28] ดงัน้ี 

                                          x  =  
∑𝐱𝐢
𝐧

 

 เม่ือ   x         แทน  ค่าคะแนนเฉล่ีย 

            ∑ xi แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

   n        แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 9.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชสู้ตร[28] ดงัน้ี  

           S.D. = 
∑�xi− x �

2

n−1
 

                           เม่ือ   S.D.   แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง 

         xi       แทน  คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 

     x      แทน  ค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

   n      แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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   9.4 วิธีการหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach)[29] 

  สูตรน้ีใชส้า หรับหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามนกัท่องท่ีเดินทางมายงัตลาดนํ้ า 

มีระบบการใหค้ะแนนแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่ 0 กบั 1 หรือ แบ บ 0 / 1 ก็ได ้ เป็นการวดัท่ีใหข้อ้มูลใน

ลกัษณะต่อเน่ือง ไดแ้ก่แบบทดสอบอตันยั แบบเรียงความ (essay type tests) ดา้นต่าง ๆ ท่ีตอ้งประเมิน

ตามสเกล และแบบสอบถามชนิดประมาณค่า (rating scale) จึงให้ช่ือว่าค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 

(Coefficient α) โดยมีสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 
  โดย  

  α  คือ  ค่าความเช่ือมัน่ (ใช ้α เท่ากบั 95 %) 

  k   คือ  จาํนวนขอ้  

  Si
2  คือ  ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามแต่ละขอ้  

  St
2  คือ  ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้งฉบบั  

 9.5 การแปลผลค่าเฉล่ียแบบสอบถาม 

  การวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ีเป็นการใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วย

แบบสอบถามและนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

   1. ขอ้มูลทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 

2. นาํคะแนนท่ีไดไ้ปคาํนวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน T- test ,             

F- test โดยมีเกณฑใ์นการแปรความหมายของค่าเฉล่ีย[25, 28] ดงัน้ี 

      การคาํนวณอนัตรภาคชั้น =           Max - Min 

                           จาํนวนอนัตรภาคชั้น 

       =    5 -1         =   0.8 

                                  5  

 การแปลผลค่าเฉล่ีย 

     ค่าเฉล่ีย ระดบัศกัยภาพและส่วนประสมทางการตลาดท่องเท่ียว 

   1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

   1.81 – 2.60 นอ้ย 

   2.61 – 3.40 ปานกลาง 

   3.41 – 4.20 มาก 

   4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
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9.6 การแปลผลคะแนนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและปัจจ ัยภายนอก

(IFAS และ EFAS) 

  การแปลผลคะแนนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (IFAS) มีการแปลผลดงัน้ี 

  ระดบัคะแนน ความหมาย 

            1 จุดอ่อน 

             2 จุดอ่อนรอง 

            3 จุดแขง็รอง 

            4 จุดแขง็หลกั 

  การแปลผลคะแนนการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (EFAS) มีการแปลผลดงัน้ี 

  ระดบัคะแนน  ความหมาย 

             1   โอกาสนอ้ย 

            2   โอกาสเท่ากบัค่าเฉล่ีย 

             3   โอกาสสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 

           4   โอกาสดีมาก 

9.7 การแปลผลคะแนนการวิเคราะห์เมททริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน – ภายนอก (IE 

Matrix) 

  การประเมินปัจจยัภายใน – ภายนอก  (IE Matrix) อยูบ่นพื้นฐานของ 2 มิติ คือ IFE               

(แกน X) และ EFE (แกน Y) โดยแต่ละแกนมีการแปลผลดงัน้ี 

  แกน X (IFE) ความหมาย  

  1.00 – 1.99 ตาํแหน่งภายในอ่อนแอ 

  2.00 – 2.99 อยูใ่นระดบัเฉล่ีย 

  3.00 – 4.00 ตาํแหน่งภายในเขม้แขง็ 

  แกน Y(EFE) ความหมาย  

  1.00 – 1.99 ปัจจยัภายนอกมีผลต่อองคก์ร (ระดบัตํ่า) 

  2.00 – 2.99 ระดบัปานกลาง 

  3.00 – 4.00 ระดบัสูง 
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  เม่ือนาํแกน X (IFE) และแกน Y (EFE) มาสร้างเป็นเมททริกซ์ สามารถแปลผลได้

ดงัน้ี 

  ช่อง  ความหมาย 

  I,IIและ IV ช่วงเติบโตและสร้าง 

  III,Vและ VII ช่วงดูแลและรักษา 

  VI,VIII และ IX ช่วงเกบ็เก่ียวไม่ลงทุน 
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บทที4่ 

ผลการวจัิย 

 การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานระหว่างตลาดนํ้ าวดั

ลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 จากเก็บขอ้มูลห่วงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง โดยใชก้าร

เกบ็ขอ้มูลการสมัภาษณ์และใชแ้บบสอบถาม 

1. ผลการศึกษาการจดัการโซ่อุปทานและรูปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว 

3. ผลการศึกษารายไดข้องตลาดนํ้าวดัลาํพญาลาํพญาและตลาดบางหลวงร.ศ. 122 

4. ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่า 

5. ผลการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  ( SWOT analysis ) 

6. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั ( Five forces model ) 

7. ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยัภายนอก ( IFAS,EFAS ) 

8. ผลการวิเคราะห์แมททริกซ์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแขง็ ( TOWS Matrix ) 

9. ผลการวิเคราะห์เมททริกซ�การประเมินป�จจัยภายใน-ภายนอก(Internal-

External  

(IE)matrix ) 

10. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนั 

  10.1 ดา้นการบริการท่องเท่ียว 

                10.2 ดา้นการเงิน 

           10.3 ดา้นสถานท่ี 

           10.4 ดา้นประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียว 

          10.5 ดา้นการบริหารและจดัการตลาดนํ้า 
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1. ผลการศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและรูปแบบอ้างองิการดําเนินงานโซ่อุปทาน 

 1.1 การศึกษาโซ่อุปทานของตลาดนํา้วดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122                          

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 แสดงโซ่อุปทานของตลาดนํ้าลาํพญาและรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 
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ภาพท่ี 4.2 แสดงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวงร.ศ.122 และรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่

อุปทาน 
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 1.2 การสัมภาษณ์บุคคลในโซ่อุปทานตลาดนํา้วดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  

  จากการสัมภาษณ์ ดงักล่าวทาํให้ทราบถึงปัญหาของโซ่อุปทานที่ส่งผลกระทบ

ต่อตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 และนกัท่องเท่ียว คือ ปัญหาของร้านคา้ซ่ึง

ปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคา ตน้ทุนการผลิต สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 เร่ืองหลกั 

คือ  1. กาํไรท่ีร้านคา้ไดรั้บนอ้ยลงจากเดิมตลาด  2. ตน้ทุนการผลิตไม่คงท่ี 3.ลูกคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลง 

4.ราคาวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแบ่งบรรจุสินคา้และการขายสูงข้ึน ดงักราฟท่ีแสดง 4.3 และ 4.4  

 

 
 

ภาพท่ี 4.3 กราฟแสดงปัญหาของร้านคา้ในตลาดนํ้าวดัลาํพญา จาํนวน 250 ร้านคา้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.4 กราฟแสดงปัญหาของร้านคา้ในตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  จาํนวน 200 ร้านคา้ 

30% 

13% 

53% 

4% 

- กําไรท่ีร้านค้าได้รับน้อยลงจากเดมิ 

- ต้นทนุการผลติไมค่งท่ี 

- ลกูค้าซือ้สนิค้าน้อยลง 

 -ราคาวสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้ในการแบง่บรรจุ

สนิค้าและการขายสงูขึน้ 

28% 

50% 

7% 

15% 
- กาํไรท่ีร้านคา้ไดรั้บนอ้ยลงจากเดิม 

- ตน้ทุนการผลิตไม่คงท่ี 

- ลูกคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลง 

 -ราคาวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแบ่งบรรจุ

สินคา้และการขายสูงข้ึน 
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  จากกรท่ี 4.3 และ 4.4 จะเห็นไดว้่าร้านคา้ในตลาดนํ้ าวดัลาํพญามีปัญหาเร่ือง ลูกคา้

ซ้ือสินคา้นอ้ยลงคิดเป็น 53% รองลงมาคือ กาํไรท่ีไดรั้บนอ้ยลงจากเดิมคิดเป็น 30 % ซ่ึงแตกต่างกบั

ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  มีปัญหาหลกั คือตน้ทุนการผลิตไม่คงท่ีคิดเป็น 50% และรองลองมาคือ 

กาํไรท่ีไดรั้บนอ้ยลงจากเดิม คิดเป็น 28% มีเปอร์เซนตใ์กลเ้คียงกบัตลาดนํ้ าวดัลาํพญา ซ่ึงปัญหา

ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน ในส่วนของการผลิต 

(Make)  ดงัภาพแสดงท่ี 4.1 และ4.2   

  จากการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงาน (SCOR Model) 

ทาํใหไ้ดว้า่ในตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี 

  1.2.1 ร้านค้า ทีพ่กัและสถานทีท่่องเทีย่ว ประกอบด้วย 

1. การวางแผน (Plan) พยากรณ์ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวเพื่อสั่งสินคา้

จากเกษตรกรและร้านคา้ พยากรณ์ปริมาณนกัท่องเท่ียว กาํหนดราคาขายสินคา้และบริการ วางแผน 

การขายสินคา้และบริการ จดัโปรโมชัน่ และวางแผนการบาํรุงรักษา 

2. การจดัหา (Source) จดัหาสวนผกั สวนผลไม ้และจดัหาฟาร์มเล้ียงสตัว ์

3. การผลิต (Make) รับสินคา้จากเกษตรกร คดัแยกขนาด ประเภทของสินคา้ 

บรรจุลงในบรรจุภณัฑ ์จดัวางในร้าน ขายสินคา้และบริการ จดักิจกรรมต่าง ๆ และสถานท่ีท่องเท่ียว 

ให้บริการท่ีพกั อาหาร ให้บริการเสริม เช่น สปา อบตวัสมุนไพร นวดแผนไทย ขดัผิว ฯลฯ 

จดัรูปแบบการท่องเท่ียว และบาํรุงรักษาสถานท่ีท่องเท่ียว 

4. การจดัส่ง (Deliver) จดัส่งใหก้บันกัท่องเท่ียว จดัส่งใหก้บัท่ีพกัและสถานท่ี

ท่องเท่ียว 

5. การส่งคืน (Return) สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ สินคา้เสีย ขนาดสินคา้ไม่ตรงตามท่ี

สัง่ และปริมาณสินคา้ไม่ตรงตามท่ีสัง่ 

  1.2.2. นักท่องเทีย่ว ประกอบด้วย 

1. การวางแผน (Plan) วางแผนการเดินทางท่องเท่ียว พยากรณ์วนัเท่ียว วางแผน 

การใชจ่้าย วางแผนหาท่ีพกั และวางแผนหาสถานท่ีท่องเท่ียว 

2. การจดัหา (Source) จดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว จดัหาท่ีพกั จดัหาอาหาร และ

จดัหาของฝาก 

3. การผลิต (Make) เดินทางไปท่องเท่ียว ทาํกิจกรรมต่างๆ พกัผ่อน 

และเดินทางกลบั 

4. การจดัส่ง (Deliver) จดัส่งของฝาก และจดัส่งโปสการ์ด 
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5. การส่งคืน (Return) สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ สินคา้เสีย ขนาดสินคา้ไม่ตรง

ตามท่ีสัง่ และปริมาณสินคา้ไม่ตรงตามท่ีสัง่ 

 1.3  ผลการวเิคราะห์โซ่อุปทานและรูปแบบอ้างองิการดําเนินงานโซ่อุปทาน 

  จากการวิเคราะห์โดยใชรู้ปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทานแลว้พบว่า ปัญหาท่ี 

เกิดข้ึนในรูปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน คือ การผลิต (Make) ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1. การรับสินคา้จากผูค้า้ 

2. การคดัแยกขนาด/ประเภทของสินคา้ 

3. บรรจุลงในบรรจุภณัฑ ์

4. จดัวางสินคา้ในร้านคา้ 

5. ขายสินคา้ 

  จากรายละเอียดขา้งตน้ เห็นไดว้า่แต่ละร้านคา้ส่วนใหญ่ใชแ้รงงานคน ในการประกอบ 

ทั้งส้ินทาํให้ร้านแต่ละร้านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนมากอนัเน่ืองมาจากวิธีทาํงานผูว้ิจยัจึงเลง็เห็น

ถึงปัญหาในส่วนน้ีจึงดาํเนินการศึกษาและเสนอแนวทางแกไ้ขใหแ้ก่ร้านคา้ต่างๆ ผูว้ิจยัทาํจึงใช้

เคร่ืองมือ คือ แผนภาพกระแสคุณค่ามาสร้างกระบวนการต่างๆก่อนปรับปรุงและเสนอแนวทางการ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนหลงัปรับปรุง 

 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวท่ีมา

เท่ียวยงัตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 โดยแต่ละตลาดใช้แบบสอบถามจาํนวน 

400 ชุด โดยใช ้ใช ้α เท่ากบั 95 %  รายละเอียดดงัภาคผนวก ข 

 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของนักท่องเที่ยว กลุ่มตวัอย่าง (n = 400)   

แบบสอบถามนกัท่องเท่ียวประกอบดว้ย 4 ส่วนคือ  

  ส่วนที ่1 ข้อมูลเบือ้งต้นของนักท่องเที่ยวตลาดนํา้วัดลาํพญาและตลาดบางหลวง   

ร.ศ. 122 
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ภาพท่ี 4.5  แสดงเพศของนกัท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122       

            

  จากภาพท่ี 4.5 แสดงใหเ้ห็นว่าตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 กลุ่ม

นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมายงัตลาด เป็นเพศหญิง จาํนวน 237 คนและ 215 คน คิดเป็น

ร้อยละ 59.25 และ 53.75 เป็นเพศชาย จาํนวน 163 คนและ 185 คิดเป็นร้อยละ 30.6 และ 46.25 

ตามลาํดบั  

          

             

ภาพท่ี 4.6 แสดงอาย ุ(ปี) ของนกัท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122      

 

  จากภาพท่ี 4.6 แสดงอาย ุ (ปี) ของนกัท่องเท่ียว กลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทาง

มายงัตลาดนํ้าวดัลาํพญา มีช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 16-25 ปี จาํนวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 35.75 

รองลงมา ช่วงอายุ  ระหว่าง 26-35 ปี จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 และตลาดบางหลวง  
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ร.ศ. 122 กลุ่มนกัท่องเท่ียว มีช่วงอายอุยูร่ะหวา่ง 26-35 ปี จาํนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25 ซ่ึง

นอ้ยกวา่ตลาดนํ้าวดัลาํพญา รองลงมา ช่วงอายรุะหวา่ง 16-25 ปี จาํนวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 

แต่ท่ีน่าสนใจกคื็อ ช่วงอาย ุ46-55 ปี มาเท่ียวตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 มากกวา่ ตลาดนํ้าวดัลาํพญา   
         

 
 

ภาพท่ี 4.7 แสดงระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122                       

 

  จากภาพท่ี 4.7 ระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและ

ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 กลุ่มนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 

218 คน และ 227 คน  รองลงมา การศึกษาระดบัมธัยมศึกษา จาํนวน 73 คน และ 59 คน จาํนวน

นอ้ยท่ีสุดคือ ระดบัประถมศึกษา จาํนวน 10 คน และ 9 คน  
 

 
ภาพท่ี 4.8 แสดงอาชีพของนกัท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122       
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  จากภาพท่ี 4.8 แสดงใหเ้ห็นว่าทั้งตลาดนํ้ าวดัลาํพญาอาชีพส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/

นักศึกษา จาํนวน 135 คนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นพนักงาน

บริษทัเอกชนจาํนวน     100 คน  

 

 
              

ภาพท่ี 4.9 แสดงสญัชาติของนกัท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122      

 

  จากภาพท่ี 4.9 แสดงให้เห็นว่าทั้งตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสญัชาติไทย จาํนวน 400 คน  

      

 
 

ภาพท่ี 4.10 แสดงศาสนาของนกัท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122       

    ไทย      จีน      องักฤษ      อเมริกนั 

ตลาดนํ้าวดัลาํพญา 400 0 0 0

ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 400 0 0 0
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  จากภาพท่ี 4.10 แสดงใหเ้ห็นว่าทั้งตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธจาํนวน 390 คนและ 392 คน  

 

 
ภาพท่ี 4.11 แสดงรายไดต่้อเดือน (บาท) ของนกัท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญา และตลาดบางหลวง                   

ร.ศ. 122        

 

  จากภาพท่ี 4.11 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของตลาดนํ้ าวดัลาํพญา มี

รายไดไ้ม่เกิน 8,000 บาท จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ของตลาด

บางหลวงร.ศ. 122 มีรายได ้10,000 – 20,000 บาท จาํนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25  
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   ส่วนที ่2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่วตลาดนํา้วดัลาํพญาและตลาดบาง

หลวง ร.ศ. 122 

 

  
 

ภาพท่ี 4.12 แสดงระยะเวลา (วนั/เดือน) ในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง    

ร.ศ. 122 
 

  จากภาพท่ี 4.12 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของตลาดนํ้าวดัลาํพญาใช้

ระยะเวลาในการท่องเท่ียว 4 วนั/เดือน จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 แต่กลุ่มตวัอยา่งส่วน

ใหญ่ของตลาดบางหลวงร.ศ.122 ใชร้ะยะเวลาท่องเท่ียว 1วนั/เดือนจาํนวน 134 คนคิดเป็นร้อยละ 

33.50 

 

 
 

ภาพท่ี 4.13 แสดงพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางของนกัท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง 

ร.ศ. 122 
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  จากภาพท่ี 4.13 แสดงใหเ้ห็นวา่ทั้งตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพาหนะท่ีใชเ้ดินทางเป็นรถส่วนตวัจาํนวน  326 คนและ376 รองลงมา 

เป็นรถโดยสารประจาํทาง จาํนวน 43 คนและ 36 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ เรือ จาํนวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.1 

 

 
 

ภาพท่ี 4.14 แสดงค่าใชจ่้าย (บาท) ในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาด

บางหลวง ร.ศ. 122 

 

  จากภาพที่ 4.14 แสดงให้เห็นว่าตลาดนํ้ าวดัลาํพญา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้นการท่องเท่ียว 501-1,500 บาท จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 ส่วนตลาด

บางหลวง ร.ศ.122 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 2,000 บาท จาํนวน 119 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.75 
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ภาพท่ี 4.15 แสดงลกัษณะการเดินทางของนักท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง 

ร.ศ. 122 

   

  จากภาพท่ี 4.15 แสดงใหเ้ห็นว่าทั้งตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีลกัษณะการเดินทางมากบัครอบครัว จาํนวน 238 คนและ 257 คน รองลงมา

คือ มากบัเพื่อน จาํนวน 142 คนและ 119 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ จาํนวน 3 คนและมา

คนเดียว 2 คน   

 

 
 

ภาพท่ี 4.16  แสดงวตัถุประสงค์ในการท่องเท่ียวคร้ังน้ีของนักท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญาและ

ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 
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68 
 

  จากภาพท่ี 4.16 แสดงใหเ้ห็นวา่ทั้งตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122  

กลุ่มตัวอย่างมีว ัตถุประสงค์ท่ีมาเท่ียวคร้ังน้ีส่วนใหญ่มาเพ่ือพกัผ่อนจาํนวน 294 คนและ 332  

รองลงมาคือ เพื่อสัมผสัธรรมชาติ จาํนวน 41  คนและ 34 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีนอ้ยท่ีสุดคือ เพื่อศึกษา

ประวติัศาตร์ จาํนวน 7 คน และ อ่ืนๆ จาํนวน 2 คน  

 

                 
 

ภาพท่ี 4.7 แสดงจาํนวนผูร่้วมเดินทาง (คน) 

  

  จากภาพท่ี 4.17  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของตลาดนํ้ าวดัลาํพญา มี

จาํนวนผูร่้วมเดินทางมาดว้ย  4-6 คน จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 แต่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่

ของตลาดนํ้าบางหลวง ร.ศ. 122  มีจาํวนผูร่้วมเดินทาง 1-3 คน จาํนวน 204 คน 
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ภาพท่ี 4.18 แสดงจาํนวนการเดินทาง (คร้ัง) มายงัตลาดนํ้าของนกัท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญาและ

ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

 

  จากภาพท่ี 4.18 แสดงใหเ้ห็นว่าตลาดนํ้ าวดัลาํพญามีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เดินทาง

มาเป็นคร้ังท่ี 4 จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 ส่วนตลาดบางหลวงร.ศ.122 กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนใหญ่ เดินทางมาเป็น 4 คร้ังข้ึนไป 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25  

 

     
 

ภาพท่ี 4.19 แสดงระยะเวลาในการท่องเท่ียวตลาดนํ้าของนักท่องเท่ียว ตลาดนํ้าวดัลาํพญาและ

ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 
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  จากภาพท่ี 4.19 แสดงใหเ้ห็นว่าตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 มี

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เหมือนกนั ใชร้ะยะเวลาในการท่องเท่ียวนอ้ยกว่า 3 ชัว่โมง จาํนวน 242 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60.5 และ จาํนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75  

   

    ส่วนที ่3 :ข้อมูลความคดิเห็นด้านพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 
 

 
   

ภาพท่ี 4.20  แสดงการไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง 

ร.ศ. 122 

 

  จากภาพท่ี 4.20 แสดงใหเ้ห็นว่าทั้งตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ต่างเคยได้รับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับการท่องเท่ียวของตลาดนํ้าทั้งสอง เป็น

จาํนวน  276  คนและ 318  คิดเป็นร้อยละ 69 และ 79.5   
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ภาพท่ี 4.21  แสดงแหล่งการรับรู้ข่าวสารของตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

 

  จากภาพท่ี 4.21 แสดงใหเ้ห็นวา่แหล่งการรับรู้ข่าวสารตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาด

บางหลวง ร.ศ.122 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัตลาดนํ้ า โดยแหล่งขอ้มูลข่าวสาร

ส่วนใหญ่ไดรั้บรู้จากเพื่อน/ญาติจาํนวน 172  และ 203 คน  รองลงมาคือ โทรทศัน์ จาํนวน 52 และ 

60 คน 
 

 
 

ภาพท่ี 4.22 แสดงความถ่ีของการรับรู้ข่าวสาร 

  จากภาพท่ี 4.22 กราฟแสดงใหเ้ห็นวา่ทั้งตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122   

กลุ่มตวั อยา่งความถ่ีของการรับรู้ข่าวสารส่วนใหญ่จะไดรั้บนานๆคร้ัง จาํนวน 225 และ 259 คน  
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  ส่วนที ่4 ข้อมูลด้านความต้องการของกลุ่มตัวอย่างทีมี่ต่อการพฒันาตลาดนํา้โดยใช้

หลกั 4P 

 

ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉล่ีย และศกัยภาพ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

(Product) 
 

หัวข้อการเปรียบเทยีบ ตลาดนํา้วดัลาํพญา 
ตลาดบางหลวง  

ร.ศ. 122 

ปัจจัยส่วนผสมการตลาด                                       

ด้านผลติภัณฑ์และบริการ (Product) x  
ศักยภาพ x  

ศักยภาพ 

1. ตลาดนํ้ามีความสะอาด 3.57 สูง 3.87 สูง 

2. การเดินทางมาตลาดนํ้าสะดวกสบาย 3.56 สูง 3.76 สูง 

3. ท่ีพกัในตลาดนํ้ามีใหเ้ลือกมากมาย 3.35 สูง 2.84 ปานกลาง 

4. ท่ีพกัในตลาดนํ้ามีความสะดวกสบาย 3.38 ปานกลาง 3.11 ปานกลาง 

5. ธุรกิจนาํเท่ียวในตลาดนํ้าใหบ้ริการท่ีดี 3.60 สูง 3.35 ปานกลาง 

6. การตอ้นรับของคนทัว่ไปมีความเป็นกนัเอง 3.77 สูง 3.9 สูง 

7. อาหารและขนมมีใหเ้ลือกหลากหลายและมี

รสชาติอร่อยถูกปาก 
3.91 สูง 3.77 สูง 

8. ความเหมาะสมของส่ิงอาํนวยความสะดวก 3.56 สูง 3.57 สูง 

9. ปริมาณหอ้งนํ้า-หอ้งสุขา 3.34 ปานกลาง 3.02 ปานกลาง 

10. ปริมาณร้านคา้/ร้านอาหาร ภายในตลาดนํ้า 3.80 สูง 3.12 ปานกลาง 
 

หมายเหตุ :  ระดบั 1.00 – 1.80  คือ มีศกัยภาพตํ่ามาก ระดบั 1.81 – 2.60  คือ มีศกัยภาพตํ่า 

ระดบั 2.61 – 3.40  คือ มีศกัยภาพปานกลาง  ระดบั 3.41 – 4.20  คือ มีศกัยภาพสูง 

ระดบั 4.21 – 5.00  คือ มีศกัยภาพสูงมาก 
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ตารางท่ี 4.2  ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งค่าเฉล่ีย และศกัยภาพ ดา้นราคา (Price) 

 

 

หมายเหตุ :    ระดบั 1.00 – 1.80  คือ มีศกัยภาพตํ่ามาก       ระดบั 1.81 – 2.60  คือ มีศกัยภาพตํ่า 

                      ระดบั 2.61 – 3.40  คือ มีศกัยภาพปานกลาง  ระดบั 3.41 – 4.20  คือ มีศกัยภาพสูง 

                      ระดบั 4.21 – 5.00  คือ มีศกัยภาพสูงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้อการเปรียบเทยีบ ตลาดนํา้วดัลาํพญา 
ตลาดบางหลวง  

ร.ศ. 122 

ปัจจัยส่วนผสมการตลาด ด้านราคา (Price) x  
ศักยภาพ x  

ศักยภาพ 

1. ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวตลาดนํ้ามีความ

เหมาะสม 
3.76 สูง 3.71 สูง 

2. ราคาท่ีพกัตลาดนํ้ามีความเหมาะสม 3.45 สูง 3.17 ปานกลาง 

3. ราคาอาหาร/ขนม ในตลาดนํ้ามีความเหมาะสม 3.72 สูง 3.56 สูง 

4. ค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรมตลาดนํ้ามีความ

เหมาะสม 
3.65 สูง 3.49 สูง 

5. คุณภาพของสินคา้และบริการเหมาะสมกบัราคา 3.76 สูง 3.74 สูง 

6. ความเหมาะสมของอตัราการบริการ 3.69 สูง 3.64 สูง 

7. ราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ 3.77 สูง 3.61 สูง 

8.ราคากิจกรรมในตลาดนํ้ามีความเหมาะสม 3.61 สูง 3.41 สูง 

9.การกาํหนดราคาสินคา้มาตรฐานในแต่ละร้าน 3.66 สูง 3.49 สูง 

10.ราคาโปรแกรมการท่องเท่ียวมีความเหมาะสม 3.61 สูง 3.37 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งค่าเฉล่ีย และศกัยภาพ ดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) 

 

หัวข้อการเปรียบเทยีบ ตลาดนํา้วดัลาํพญา 
ตลาดบางหลวง  

ร.ศ. 122 

1. การใหข้อ้มูลของคนในทอ้งถ่ิน 3.53 สูง 3.37 ปานกลาง 

2. การใหข้อ้มูลของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ 3.54 สูง 3.59 สูง 

3. คุณไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดนํ้าโดยละเอียด 3.28 ปานกลาง 3.5 สูง 

4. กิจกรรมท่องเท่ียวของตลาด และสภาพแพท่ี

ใหบ้ริการมีความปลอดภยั 
3.53 สูง 3.35 

ปานกลาง 

5. คุณศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนการวางแผนท่องเท่ียว 3.51 สูง 3.7 สูง 

6. การแยกประเภทร้านคา้ในการจดัจาํหน่ายสินคา้ 3.53 สูง 2.86 ปานกลาง 

7. ความเพียงพอในการจดัสรรพื้นท่ีจาํหน่ายสินคา้

ของร้านคา้ 
3.50 สูง 3.38 

ปนกลาง 

8. การจดัวางสินคา้มีความสะดวกต่อการเลือกซ้ือ 3.65 สูง 3.48 สูง 

9. มีการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ และการบริการท่ี

ชดัเจน 
3.55 สูง 3.47 

สูง 

10. ความสะอาดของทางเดินภายในตลาดนํ้า 3.60 สูง 3.54 สูง 

 

หมายเหตุ :  ระดบั 1.00 – 1.80  คือ มีศกัยภาพตํ่ามาก       ระดบั 1.81 – 2.60  คือ มีศกัยภาพตํ่า 

                   ระดบั 2.61 – 3.40  คือ มีศกัยภาพปานกลาง  ระดบั 3.41 – 4.20  คือ มีศกัยภาพสูง 

                   ระดบั 4.21 – 5.00  คือ มีศกัยภาพสูงมาก 
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ตารางท่ี 4.4 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งค่าเฉล่ีย และศกัยภาพ ดา้นการส่งเสริมการตลาด  

( Promotion ) 

 

หัวข้อการเปรียบเทยีบ ตลาดนํา้วดัลาํพญา 
ตลาดบางหลวง  

ร.ศ. 122 

1.คุณไดรั้บการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการ

ท่องเท่ียวของตลาดนํ้า 
3.28 ปานกลาง 3.62 สูง 

2. ส่ือการโฆษณา และการะประชาสมัพนัธ์ในการขาย 

มีผลต่อการซ้ือสินคา้ 
3.43 สูง 3.09 ปานกลาง 

3. คุณไดรั้บการแนะนาํเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยู่

ในบริเวณตลาดนํ้า 
3.29 ปานกลาง 3.4 ปานกลาง 

4.  คุณไดรั้บโปรโมชัน่ในการขายสินคา้ท่ีเหมาะสม 3.19 ปานกลาง 3.1 ปานกลาง 

5.  คุณไดรั้บการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัแบรนดสิ์นคา้

ในในตลาดนํ้า 
3.21 ปานกลาง 3 ปานกลาง 

6. คุณไดรั้บส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ และบริการท่ี

เหมาะสม 
3.18 ปานกลาง 2.98 ปานกลาง 

7. คุณไดรั้บการแจกหรือแถมสินคา้ และบริการท่ี

เหมาะสม 
3.03 ปานกลาง 2.85 ปานกลาง 

8. คุณไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตลาดนํ้าท่ี

สะดวก และรวดเร็ว 
3.28 ปานกลาง 2.89 ปานกลาง 

9. มีโปรแกรมการท่องเท่ียวใหเ้ลือกหลากหลาย 3.24 ปานกลาง 3.03 ปานกลาง 

10. มีการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวราคาพิเศษ 3.23 ปานกลาง 2.87 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ :  ระดบั 1.00 – 1.80  คือ มีศกัยภาพตํ่ามาก       ระดบั 1.81 – 2.60  คือ มีศกัยภาพตํ่า 

                   ระดบั 2.61 – 3.40  คือ มีศกัยภาพปานกลาง  ระดบั 3.41 – 4.20  คือ มีศกัยภาพสูง 

                    ระดบั 4.21 – 5.00  คือ มีศกัยภาพสูงมาก 
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ภาพท่ี 4.23   แสดงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวตามส่วนผสมการตลาดทั้ง 4 ดา้น  

 

  จากสาํรวจความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวตามส่วนผสมการตลาดทั้ง 4 ดา้น ดงัภาพ

ท่ี 4-23  พบว่า ตลาดนํ้ าวดัลาํพญามีศกัยภ์าพสูงกว่าและตลาดนํ้ าบางหลวง ร.ศ. 122 ทั้ง 4 ดา้น และ

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนผสมการตลาด ตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดนํ้ าบางหลวง ร.ศ. 122 ท่ี

ควรไดรั้บการปรับปรุงท่ีเหมือนกนัมีอยู ่2 ดา้น คือ 

  1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product) 

        1.1 ท่ีพกัในตลาด 

        1.2 ปริมาณหอ้งนํ้า - หอ้งสุขา 

                2. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ( Promotion ) 

   2.1 การแนะนาํเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นบริเวณตลาดนํ้า 

                 2.2 การโปรโมชัน่ในการขายสินคา้ท่ีเหมาะสม 

                           2.3 การประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัแบรนดสิ์นคา้ในในตลาดนํ้า 

                            2.4 การไดรั้บส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ และบริการท่ีเหมาะสม 

                            2.5 การแจกหรือแถมสินคา้ และบริการท่ีเหมาะสม 

   2.6 ข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตลาดนํ้าท่ีสะดวก และรวดเร็ว 

                            2.7 โปรแกรมการท่องเท่ียวใหเ้ลือกหลากหลาย 

                           2.8 การจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวราคาพเิศษ                                                                                    

  จากปัจจยัขา้งตน้ท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงเหมือนกนัทั้ง 2 ตลาดจะเห็นไดว้า่มีความ

สอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินงานโซ่อุปทาน(SCOR Model) ดงัภาพแสดงท่ี 4.1 และ 4.2  
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3. ผลการศึกษารายได้ของตลาดนํา้วดัลาํพญาลาํพญาและตลาดบางหลวงร.ศ. 122  

  จากการสาํรวจรายได้ตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 มีเงินหมุน

ภายในตลาดทั้ง 2 ตลาด โดยคิดรายได ้วนัเสาร์-วนัอาทิทย ์หยดุนกัขตัฤกษ ์ดงัตารางท่ี 4.5 พบวา่ 
 

ตารางท่ี 4.5  แสดงรายไดข้องตลาดนํ้าวดัลาํพญาลาํพญาและตลาดบางหลวงร.ศ. 122 
 

วนัทาํการ 
ตลาดนํา้วดัลาํพญาลาํพญา 

(บาท/สัปดาห์) 

ตลาดบางหลวงร.ศ. 122 

(บาท/สัปดาห์) 

วนัเสาร์   ประมาณ    400,000  -   624,000     ประมาณ    200,000  -   400,000 

วนัอาทติย์   ประมาณ 1,041,000 -  1,260,000     ประมาณ    375,000  -   625,000 

วนัหยุดนักขตัฤกษ์   ประมาณ   720,500  -   942,000     ประมาณ    287,500  -   521,500 

 

4. ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่า 

 จากศึกษาขอ้มูลของร้านคา้ตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ซ่ึงแยก

ประเภทได ้ 7 ประเภท ดงัต่อไปน้ี   

1. ร้านผกั 

2. ร้านผลไม ้

3. ร้านอาหารแหง้ 

4. ร้านขนมทาํเอง 

5. ร้านขนมซ้ือ 

6. ร้านเคร่ืองด่ืมสุขภาพ 

7. ร้านเคร่ืองด่ืมนํ้าอดัลม 

 จากการศึกษาร้านคา้แต่ละร้านพบวา่จะมีโครงสร้างตน้ทุนประกอบดว้ย 

 1.ตน้ทุนคงท่ี (Fixed Cost)  = ค่าเช่าแผง + ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์สาํหรับเคร่ืองจกัร

การผลิต+ ค่าเคร่ืองจกัร 

 2. ตน้ทุนแปรผนั (Variable Cost) = ค่าแรงทางตรง+ค่าวสัดุทางตรง+ค่าโสหุย้ 

 จากโครงสร้างตน้ทุนของร้านคา้ส่วนใหญ่พบว่า ตน้ทุนท่ีสูงคือ ตน้ทุนผนัแปร ในส่วน

ของ ค่าแรงงานของคนงาน มีส่วนทาํให้ตน้ทุนในการผลิตสูงข้ึน ผูว้ิจยัจึงดาํเนินการปรับปรุง

ร้านคา้ โดยเขียนแผนภาพกระแสคุณค่าแสดงกระบวนการต่าง ๆ หลงัจากนั้นจึงทาํการปรับปรุบ

แผนภาพกระแสคุณค่าโดยใช้หลักการปรับปรุงงาน (Improvement)  ทฤษฎี ECRS โดยมี

รายละเอียดดงัภาคผนวก ค 
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 4.1 ผลการศึกษาของตลาดนํา้วดัลาํพญาแผนภาพกระแสคุณค่าช่วงเสาร์-อาทติย์และ 

วนัหยุดนักขตัฤกษ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 4.24 รอบเวลาการผลิตเฉล่ียของร้านคา้ในตลาดนํ้าวดัลาํพญาก่อนและหลงัการปรับปรุง (นาที) 
 

 จากภาพท่ี 4.24 แสดงใหเ้ห็นรอบเวลาการผลิตเฉล่ียของร้านคา้ในตลาดนํ้าวดัลาํพญา                 

ในวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 154.00 นาที หลงัการปรับปรุง

ใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 110.64 นาที รอบเวลาการผลิตเฉล่ียลดลง 43.36 นาที 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 126.25 นาที หลงัการปรับปรุง

ใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 84.58 นาที รอบเวลาการผลิตเฉล่ียลดลง 41.67 นาที 

3. ร้านขายอาหารแหง้ก่อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 141.00 นาที หลงัการ

ปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 101.42 นาที รอบเวลาการผลิตเฉล่ียลดลง 39.58 นาที 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 160.30 นาที และ

หลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 90.6 นาที  รอบเวลาการผลิตเฉล่ียลดลง 69.7 นาที 

5. ร้านขายขนม (ซ้ือ) ก่อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 123.33 นาที และหลงั

การปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 89.17 นาที รอบเวลาการผลิตเฉล่ียลดลง 34.16 นาที 

6. ร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 137.50 นาที และ

หลงัการปรับปรุใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 95.83  นาที  รอบเวลาการผลิตเฉล่ียลดลง 41.57 นาที 

7. ร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้าอดัลมก่อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉล่ีย 56.25  นาที 

และหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 48.51 นาที รอบเวลาการผลิตเฉล่ียลดลง 7.74 นาที 
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 ภาพท่ี 4.25 จาํนวนคนงานเฉล่ียของร้านคา้ในตลาดนํ้าวดัลาํพญาก่อนและหลงัการปรับปรุง(คน) 

 

 จากภาพท่ี 4.25 แสดงใหเ้ห็นจาํนวนคนงานเฉล่ียท่ีใชข้องร้านคา้ในตลาดนํ้ าวดัลาํพญา

ในวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 4 คนหลงัการปรับปรุงใชจ้าํนวน

คนงานเฉล่ีย 3คนจาํนวนคนงานเฉล่ียลดลง 1คน 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 4 คน หลงัการปรับปรุงใช้

จาํนวนคนงานเฉล่ีย 3คน จาํนวนคนงานเฉล่ียลดลง 1คน 

3. ร้านขายอาหารแหง้ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 4 คน หลงัการปรับปรุง

ใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 3คน จาํนวนคนงานเฉล่ียลดลง 1คน 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 4 คน หลงัการปรับปรุง

ใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 3คน จาํนวนคนงานเฉล่ียลดลง 1คน 

5. ร้านขายขนม (ซ้ือ) ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 4 คน หลงัการปรับปรุง

ใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉล่ียลดลง 2 คน 

6. ร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 4 คน หลงัการ

ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉล่ียลดลง 2 คน 

7. ร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้าอดัลมก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 4 คน หลงัการ

ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉล่ียลดลง 1 คน 
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ภาพท่ี 4.26 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของร้านคา้ในตลาดนํ้าวดัลาํพญาก่อนและหลงัการปรับปรุง(บาท) 

 

 จากภาพท่ี 4.26 แสดงใหเ้ห็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียของร้านคา้ในตลาดนํ้ าวดัลาํพญา วนัเสาร์-

อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,200 บาทหลงัการปรับปรุงมีค่าใชจ่้าย

เฉล่ีย 900บาทค่าใชจ่้ายเฉล่ียลดลง 300บาท 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,200 บาท หลงัการปรับปรุงใชมี้

ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 900บาทค่าใชจ่้ายเฉล่ียลดลง 300บาท 

3. ร้านขายอาหารแหง้ก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,200 บาท หลงัการปรับปรุงมี

ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 900บาทค่าใชจ่้ายเฉล่ียลดลง 300บาท 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,200บาท หลงัการปรับปรุง

มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 900บาทค่าใชจ่้ายเฉล่ียลดลง 300บาท 

5. ร้านขายขนม (ซ้ือ) ก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,200บาท หลงัการปรับปรุงมี

ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 900บาทค่าใชจ่้ายเฉล่ียลดลง 300บาท 

6. ร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,200บาท หลงัการปรับปรุง

มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 600บาท ค่าใชจ่้ายเฉล่ียลดลง 600 บาท 

7. ร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้าอดัลมก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,200บาท หลงัการปรับปรุง

มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 900 บาท ค่าใชจ่้ายเฉล่ียลดลง 600 บาท 
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ภาพท่ี 4.27  ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนจ์ากสายการผลิตของร้านคา้ในตลาดนํ้าวดัลาํพญาก่อน

และหลงัปรับปรุง (%) 

 

 จากภาพท่ี 4.27 แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียของ

ร้านคา้ในตลาดนํ้าวดัลาํพญา วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 

73.65% หลังการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 91.21 % 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 17.56 % 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 

65.87%หลังการปรับปรุงใช้มีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 98.54%

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 32.67 % 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จาก

สายการผลิตเฉล่ีย 60.43% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 

82.01%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 21.58 % 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก

สายการผลิตเฉล่ีย 39.92%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 

64.99%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 25.07 % 

5. ร้านขายขนม (ซ้ือ)ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิต 

เฉล่ีย 68.52%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 81.06%

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 12.54 % 
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6. ร้านขายเคร่ืองดื่มสุขภาพก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จาก

สายการผลิตเฉล่ีย 66.53% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 

88.46%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 21.93 % 

7. ร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลมก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จาก

สายการผลิตเฉล่ีย 86.54% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 

91.18%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 5.26 % 

 

 4.2 ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่าร้านค้าของตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ช่วงเสาร์-

อาทติย์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.28 รอบเวลาการผลิตเฉล่ียของร้านคา้ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ก่อนและหลงัการปรับปรุง 

(นาที) 

 จากภาพท่ี 4.28 แสดงใหเ้ห็นรอบเวลาการผลิตเฉล่ียท่ีร้านคา้ต่างๆใช้วนัเสาร์-อาทิตย์

และวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 140.33 นาที หลงัการปรับปรุง

ใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 92 นาที รอบเวลาการผลิตเฉล่ียลดลง 48.33 นาที 

2. ร้านขายผลไมก้่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 

130 นาที 

3. ร้านขายอาหารแหง้ก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 

56.8 นาที 
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4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉล่ีย 

203.37 นาที 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิต

เฉล่ีย 82 นาที 

6. ร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิต 

เฉล่ีย 102.5 นาที  

7. ร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้าอดัลมก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิต

เฉล่ีย 45 นาที 

 

 
   

ภาพท่ี 4.29 จาํนวนคนงานเฉล่ียของร้านคา้ในตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ก่อนและหลงัการปรับปรุง (คน) 

  

 จากภาพท่ี 4.29  แสดงใหเ้ห็นจาํนวนคนงานเฉล่ียร้านคา้ในตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 วนั

เสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 4 คน หลงัการปรับปรุงใชจ้าํนวน

คนงานเฉล่ีย 3คนจาํนวนคนงานเฉล่ียลดลง 1คน 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 4 คน หลงัการปรับปรุงใช้

จาํนวนคนงานเฉล่ีย 2คน จาํนวนคนงานเฉล่ียลดลง 2คน 

3. ร้านขายอาหารแหง้ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 4 คน หลงัการปรับปรุง

ใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 2คน จาํนวนคนงานเฉล่ียลดลง 2คน 
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4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 4 คน หลงัการปรับปรุง

ใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 2คน จาํนวนคนงานเฉล่ียลดลง 2คน 

5. ร้านขายขนม (ซ้ือ) ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 4 คน หลงัการปรับปรุง

ใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 2คน จาํนวนคนงานเฉล่ียลดลง 2คน 

6. ร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงใช้จาํนวนคนงานเฉล่ีย 4 คน หลงั

การปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉล่ียลดลง 2 คน 

7. ร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลมก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 4 คน หลงัการ

ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉล่ีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉล่ียลดลง 2 คน 

 

 
  

ภาพท่ี 4.30 ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของร้านคา้ในตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ก่อนและหลงัการปรับปรุง(บาท) 

 

 จากภาพท่ี 4.30 แสดงใหเ้ห็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียร้านคา้ในตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  วนัเสาร์-

อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,200บาทหลงัการปรับปรุงมีค่าใชจ่้าย

เฉล่ีย 900บาทค่าใชจ่้ายเฉล่ียลดลง 300บาท 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,200บาทหลังการปรับปรุงใช้  

มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 600บาทค่าใชจ่้ายเฉล่ียลดลง 600บาท 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,200บาทหลงัการปรับปรุง

มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 600บาทค่าใชจ่้ายเฉล่ียลดลง 600บาท 
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4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,200บาทหลงัการปรับปรุง

มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 600บาทค่าใชจ่้ายเฉล่ียลดลง 600บาท 

5. ร้านขายขนม (ซ้ือ) ก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,200บาทหลงัการปรับปรุงมี

ค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 600บาทค่าใชจ่้ายเฉล่ียลดลง 600บาท 

6. ร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,200บาท หลงัการปรับปรุง

มีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 600บาท ค่าใชจ่้ายเฉล่ียลดลง 600บาท 

7. ร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้ าอ ัดลมก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 1,200บาท หลงัการ

ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย 600บาท ค่าใชจ่้ายเฉล่ียลดลง 600บาท 

  

 
 

ภาพท่ี 4.31 ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนจ์ากสายการผลิตของร้านคา้ในตลาดบางหลวง ร.ศ. 12 

ก่อนปรับปรุงและหลงัปรับปรุง (%) 

 จากภาพท่ี 4.31 แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียของ

ร้านคา้ในตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 

50.11%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 95.17%ประสิทธิภาพ

การใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 45.06 % 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิต

เฉล่ีย 81.25%หลงัการปรับปรุงใชมี้ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 92.85%

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 11.6 % 
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3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก

สายการผลิตเฉล่ีย 61.73% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 

95.94% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 34.21 % 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก

สายการผลิตเฉล่ีย 34.86%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 

59.93%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 25.07 % 

5. ร้านขายขนม ( ซ้ือ) ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก

สายการผลิตเฉล่ีย 34.16%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 

58.57%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 24.41 % 

6. ร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก

สายการผลิตเฉล่ีย 64.06%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 

93.18%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 29.12 % 

7. ร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลมก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จาก

สายการผลิตเฉล่ีย 56.25%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ีย 

75%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉล่ียเพิ่มข้ึน 18.75 % 
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5. ผลการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT analysis)  

 จากศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานระหว่างตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและ

ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 โดยการเก็บขอ้มูลโดยการประชุมกลุ่มย่อย วิเคราะห์ผลดว้ยเคร่ืองมือ 

SWOT Analysis  ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เป็นการวิเคราะห์ปัจจยั

ภายในและปัจจยัภายนอกของตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 เพื่อให้ทราบถึง

ศกัยภาพของตลาดทั้งสองผลการศึกษาพบวา่ 

 5.1 ผลการวเิคราะห์จุดแข็ง (Strength-S) 

ตารางท่ี 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแขง็ (Strength-S) 

 

ตลาดนํา้วดัลาํพญา ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

1.ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีราคาถูก 1.สินคา้ ผลิตภณัฑ ์และ การใหบ้ริการมีราคาถูก 

2.ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีใหห้ลากหลาย 2.สถาปัตยกรรม อาคารและสถานท่ี ท่ีมีอายุ

เก่าแก่ มีเอกลกัษณ์ อายมุากกวา่ร้อยปี 

3.สภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ เอ้ืออาํนวยต่อ

การเป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

3.การอนุรักษ ์ขบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิม

ของชุมชนไว ้เช่น บา้นดนตรีไทย ประเพณี             

เเห่ตรุษจีน 

4.การจดัแสดงพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น 4.ผูน้าํชุมชนท่ีเขม้แขง็ และมีความคิดในการ

พฒันาตลาดบางหลวง 

5.การตอ้นรับของคนทัว่ไปในชุมชนตลาดนํ้า

วดัลาํพญามีความเป็นกนัเอง 

5.การตอ้นรับของคนทัว่ไปในชุมชนตลาดบาง

หลวงมีความเป็นกนัเอง 

6.การเดินทางสะดวกไป-มา และระยะทาง

ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนกั 

 

7.ท่ีจอดรถเพียงพอต่อความตอ้งการของ

ท่องเท่ียว 
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5.2 ผลการวเิคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses-W)  
 

ตารางท่ี 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses-W) 
 

ตลาดนํา้วดัลาํพญา ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

1.ขาดการจดัระบบบริหารในการดูแลรักษา 

ความสะอาดและการจดัการขยะ 

1. จาํนวนร้านคา้นอ้ยและขาดความหลากหลาย

ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการบริการนกัท่องเท่ียว 
 

2.ร้านคา้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. คนในชุมชนขาดความร่วมมือร่วมใจในการ

พฒันาตลาดบางหลวง 

3.ผูค้า้ในตลาดนํ้าบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือ

ในการบริหารจดัการ 

3.กิจกรรมการท่องเท่ียวในตลาดบางหลวงมี

นอ้ยเกินไป 

4.การจดัแสดงพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น 4.ขาดการดูแลและรักษาดูแล สถานท่ีท่องเท่ียว

ท่ีเป็นจุดกิจกรรม 

5.จุดนัง่พกัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ 5.ขาดการส่งเสริมและการประชาสมัพนัธ์ตลาด

บางหลวงอยา่งต่อเน่ือง 

6.ขาดการประชาสมัพนัธ์ สินคา้และบริการท่ี

เป็นจุดเด่น 

 

 

  5.3 ผลการวเิคราะห์โอกาส (Opportunities) 
 

ตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) 
 

ตลาดนํา้วดัลาํพญา ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

1. นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัตลาดวดั            

ลาํพญาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่ม

คนทาํงาน 

1.นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัตลาดบางหลวงมี

ศกัยภาพในการใชจ่้ายสูงเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ท่ีมา

ส่วนใหญ่กลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง 

2. สภาพแวดลอ้ม และ บรรยากาศเอ้ืออาํนวย

แก่การท่องเท่ียว เชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม 

2.สภาพแวดลอ้ม และ บรรยากาศเอ้ืออาํนวยแก่

การท่องเท่ียว เชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม 

3. มีแหล่งท่องเท่ียวบริเวณใกลเ้คียงท่ี

หลากหลายเช่น วดับางพระ  ตลาดนํ้าวดั

บางพระ ตลาดนํ้าวดักลางคูเวียง สวนกลว้ยไม ้

3.สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงใกลเ้คียงตลาดบาง

หลวง เช่น วดัไผโ่รงววั ตลาดนํ้าวดัลาํพญาเป็น

ตน้ 
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ตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) (ต่อ) 

 

 

  5.4 ผลการวเิคราะห์อุปสรรค (Threats)  
 

ตารางท่ี  4.9  ผลการวิเคราะห์อุปสรรค (Threats) 
 

 

 

ตลาดนํา้วดัลาํพญา ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

4. การบริการของรถขนส่งมวลชนไว้

ใหบ้ริการ 

4.รถบริการสาธารณะรับส่ง 

5. เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ของจงัหวดั

นครปฐม 

5.สถานท่ีถ่ายทาํละคร 

ตลาดนํา้วดัลาํพญา ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

1. เสน้ทางการคมนาคมไม่สะดวก เน่ืองจาก ผวิถนน

ทางไปตลาดนํ้าวดัลาํพญามีความชาํรุด ทรุดโทรม 

1.เสน้ทางการคมนาคมไม่สะดวก  

2. ปัญหาอุทกภยับริเวณลุ่มแม่นํ้าท่าจีน 2.ระยะทางไกลจากตวัเมืองใชร้ะยะเวลาเดิน          

ทางนาน 

3. ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทาํใหค้นนกัท่องเท่ียวมี

กาํลงัซ้ือลดลง 

3.ปัญหาอุทกภยับริเวณลุ่มแม่นํ้าท่าจีน 

4. การคู่แข่งขนัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 4.ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทาํใหค้นนกัท่องเท่ียว

มีกาํลงัซ้ือลดลง 

5. ขาดการสนบัสนุนการประชาสมัพนัธ์การ

ท่องเท่ียวจากภาครัฐ และเอกชน 

5.หน่วยงานภาครัฐ องคก์รส่วนทอ้งถ่ินและ

ชุมชน ขาดการร่วมมือ ส่งเสริม การพฒันา

ตลาดบางหลวงใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

6. ไม่มีเงินทุนสนบัสนุนจาก ภาครัฐบาลและ

เอกชน 

6.คู่แข่งในกลุ่มเดียวกนั 
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แรงจากการคุกคามของคู่แข่งราย

 

แรงจากการคุกคามของสินคา้

 

แรงจากอาํนาจ

ต่อรองของลูกคา้ 

แรงจากอาํนาจ

ต่อรองของ 

ซพัพลายเออร์ 

คู่แข่งรายใหม่ 

ลูกคา้ ซพัพลายเออร์ 

สินคา้ทดแทน 

คู่แข่งปัจจุบนั 

(แรงจากการแข่งขนั

ภายในอุตสาหกรรม) 

6. ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน (Five forces model) ตลาดนํา้วดัลาํพญาและตลาด

บางหลวง ร.ศ. 122 

0การวเิคราะห์การแข่งขนัทางการตลาดดว้ยหลกั แรงกดดนั 5 ประการ (five forces 

Analysis) ดงัภาพท่ี 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.32 0การวิเคราะห์การแข่งขนัทางการตลาดดว้ยหลกั แรงกดดนั 5 ประการ (five forces 

Analysis) 

 

 จากศึกษาปัจจยัแรงกดดนั 5 ประการ โดยการใชแ้บบสอบถามนกัท่องเท่ียวและการประชุม

กลุ่มยอ่ยทั้ง 2 ตลาด รายละเอียดดงัภาคผนวค จ พบว่าตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 

122 อยูใ่นประเภทอุตสาหกรรมเดียวกนั คือ การท่องเท่ียวริมฝ่ังแม่นํ้ าท่าจีน ทาํใหปั้จจยัแรงกดดนั 

5 ประการมีความคลา้ยคลึงกนั ผลการศึกษาดงัตารางท่ี 4.10  

ตารางท่ี 4.10 แสดงผลเปรียบเทียบปัจจยั 0แรงกดดนั 5 ประการ ตลาดนํ้าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง 

ร.ศ. 122  

0แรงกดดัน 5 ประการ 

(five forces Analysis) 
ตลาดนํา้วดัลาํพญา 

ตลาดบางหลวง                 

ร.ศ. 122 

1. ความรุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม สูง สูง 

2. ขอ้จาํกดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ ตํ่า ตํ่า 

3. อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ สูง สูง 

4. อาํนาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบหรือซพัพลายเออร์ ตํ่า ตํ่า 

5. ความเส่ียงจากสินคา้ทดแทน สูง สูง 
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7. ผลการวเิคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยภายนอก (IFAS,EFAS) 

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยัภายนอกมีการคะแนนถ่วงนํ้ าหนกัเพื่อ

นาํไปสร้างกลยทุธ์  โดยคะแนนถ่วงนํ้ าหนกัตลาดนํ้ าวดัลาํพญาไดม้าจากคณะกรรมการบริหารตลาด

และผูป้ระกอบการร้านคา้จากการจดัการประชุม  ส่วนคะแนนถ่วงนํ้ าหนกัตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

ไดม้าจาก สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล บางหลวง ผูใ้หญ่บา้น และคนในชุมชนท่ีไดท้าํการ

ประชุม จากการประชุมทั้ง 2 ตลาด ผลท่ีไดพ้บวา่  

ตารางท่ี 4.11  แสดงผลวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในตลาดนํ้าวดัลาํพญา 

 

ปัจจัยความสําเร็จภายในทีสํ่าคญั 
นํา้ 

หนัก 

การ

ประ 

เมิน 

คะแนน

ถ่วง

นํา้หนัก 

จุดแข็ง 

S1.ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีราคาถูก 

S2.ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีใหห้ลากหลาย 

S3.สภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ 

S4.การใหบ้ริการแพล่องแม่นํ้าท่าจีน 

S5.การจดัแสดงพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น  

S6.การตอ้นรับของคนทัว่ไปในชุมชนตลาดนํ้าวดัลาํพญามีความเป็น

กนัเอง 

S7.การเดินทางสะดวกไป-มา และระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมาก 

จุดอ่อน 

W1. ขาดการจดัระบบบริหารในการดูแลรักษา ความสะอาดและการ

จดัการขยะ  

W2. ร้านคา้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

W3  ผูค้า้ในตลาดนํ้าบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือในการบริหารจดัการ 

W4. จุดนัง่พกัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

W5. ขาดการประชาสมัพนัธ์ สินคา้และบริการท่ีเป็นจุดเด่น 
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รวม 1.00  2.85 

หมายเหตุ*  คะแนน  1 = จุดอ่อน 2 = จุดอ่อนรอง 3 = จุดแขง็รอง 4 = จุดแขง็หลกั 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงผลวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกตลาดนํ้าวดัลาํพญา 

 

ปัจจัยความสําเร็จภายในทีสํ่าคญั 
นํา้ 

หนัก 

การ

ประ 

เมิน 

คะแนน

ถ่วง

นํา้หนัก 

โอกาส 

O1. นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัตลาดวดัลาํพญาส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม

นกัศึกษาและกลุ่มคนทาํงาน 

O2. มีพิพิธภณัฑว์ฒันธรรมพื้นบา้น 

O3. มีแหล่งท่องเท่ียวบริเวณใกลเ้คียงท่ีหลากหลายเช่น วดับางพระ  

ตลาดนํ้าวดับางพระ ตลาดนํ้าวดักลางคูเวียง สวนกลว้ยไม ้ 

O4. การบริการของรถขนส่งมวลชนไวใ้หบ้ริการ 

O5. เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ของจงัหวดันครปฐม 

อุปสรรค 

T1. เสน้ทางการคมนาคมไม่สะดวก เน่ืองจาก ผวิถนนทางไปตลาดนํ้า

วดัลาํพญามีความชาํรุด ทรุดโทรม 

T2. ปัญหาอุทกภยับริเวณลุ่มแม่นํ้าท่าจีน 

T3. ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทาํใหค้นนกัท่องเท่ียวมีกาํลงัซ้ือลดลง 

T4. การคู่แข่งขนัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

T5. ขาดการสนบัสนุนการประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวจากภาครัฐ 

และเอกชน 

T6. ไม่มีเงินทุนสนบัสนุนจาก ภาครัฐบาลและเอกชน 
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หมายเหตุ *  1 = โอกาสนอ้ย 2 = โอกาสเท่ากบัค่าเฉล่ีย 3 = โอกาสสูงกวาค่าเฉล่ีย  

                     4 = โอกาสดีมาก 

 

 

 

 



93 
 

ตารางท่ี 4.13  แสดงผลวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

 

ปัจจัยความสําเร็จภายในทีสํ่าคญั 
นํา้ 

หนัก 

การ

ประเมิน 

คะแนน

ถ่วง

นํา้หนัก 

จุดแข็ง 

S1 .สินคา้และบริการมีราคาถูก 

S2. การอนุรักษ ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชนไว ้

S3. มีสถาปัตยกรรม อาคารและสถานท่ี ท่ีมีอายเุก่าแก่กวา่ร้อยปี  

S4. ผูน้าํชุมชนท่ีเขม้แขง็ มีความคิดในการพฒันาตลาดบางหลวง 

S5.การตอ้นรับของคนในชุมชนตลาดมีความเป็นกนัเอง 

จุดอ่อน 

W1. จาํนวนร้านคา้นอ้ยและขาดความหลากหลาย ทาํใหเ้ป็นอุปสรรค

ในการบริการนกัท่องเท่ียว 

W2. คนในชุมชนขาดความร่วมมือร่วมใจในการพฒันาตลาดบาง

หลวง 

W3.กิจกรรมการท่องเท่ียวในตลาดบางหลวงมีนอ้ยเกินไป 

W4.ขาดการดูแลและรักษาดูแล สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดกิจกรรม 

W5.ขาดการส่งเสริมและการประชาสมัพนัธ์ตลาดบางหลวงอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 

0.1 

0.15 

0.2 

0.1 

0.05 

 

 

0.15 

 

0.05 

0.1 

0.05 

 

0.05 

 

4 

4 

4 

3 

3 

 

 

1 

 

2 

1 

2 

 

1 

 

0.4 

0.6 

0.8 

0.3 

0.15 

 

 

0.15 

 

0.1 

0.1 

0.1 

 

0.05 
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หมายเหตุ*  คะแนน  1 = จุดอ่อน 2 = จุดอ่อนรอง 3 = จุดแขง็รอง 4 = จุดแขง็หลกั 
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ตารางท่ี 4.14 แสดงผลวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

 

ปัจจัยความสําเร็จภายในทีสํ่าคญั 
นํา้ 

หนัก 

การ

ประเมิน 

คะแนน

ถ่วง

นํา้หนัก 

โอกาส 

O1. นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัตลาดบางหลวงมีศกัยภาพในการใช้

จ่ายสูงเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ท่ีมาส่วนใหญ่กลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง 

O2. สภาพแวดลอ้ม และ บรรยากาศเอ้ืออาํนวยแก่การท่องเท่ียว เชิง

อนุรักษแ์ละวฒันธรรม 

O3. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงใกลเ้คียงตลาดบางหลวง เช่น วดั

ไผโ่รงววั ตลาดนํ้าวดัลาํพญาเป็นตน้ 

O4. รถบริการสาธารณะรับส่ง 

O5. สถานท่ีถ่ายทาํละคร 

อุปสรรค 

W1. เสน้ทางการคมนาคมไม่สะดวก  

W2. ระยะทางไกลจากตวัเมืองใชร้ะยะเวลาเดินทางนาน 

W3. ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทาํใหค้นนกัท่องเท่ียวมีกาํลงัซ้ือลดลง 

W4. หน่วยงานภาครัฐ องคก์รส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน ขาดการ

ร่วมมือ ส่งเสริม การพฒันาตลาดบางหลวงใหเ้ป็นไปในทิศทาง

เดียวกนั 

W5. คู่แข่งในกลุ่มเดียวกนั 
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หมายเหตุ*  1 = โอกาสนอ้ย 2 = โอกาสเท่ากบัค่าเฉล่ีย 3 = โอกาสสูงกวา่ค่าเฉล่ีย 4 = โอกาสดีมาก 
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(2.85 , 3.15) 
 

8.  ผลวเิคราะห์เมททริกซ�การประเมินป�จจัยภายใน - ภายนอก (Internal-External 

(IE) matrix  )  

 เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายใน ภายนอก เพ่ือแสดงถึงขีดความสารถเชิงแข่งขนัของตลาดนํ้ า 

และวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน จุดแขง็ จุดอ่อนของตลาดนํ้า (IFE) และความสามารถของตลาด

นํ้ าในการตอบสนองต่อสภาพ แวดลอ้มภายนอกทั้งท่ีเป็นโอกาส และอุปสรรค (EFE) เป็นแนวทาง

ในการกาํหนดแนวทางเพื่อกาํหนดกลยทุธ์ดงัภาพ  

 

  

         ส่วนที ่1: กลยุทธ์เติบโตและสร้าง     ส่วนที ่2:กลยุทธ์คงที ่         ส่วนที ่3กลยุทธ์การถดถอย 

 

ภาพท่ี 4.33 แสดงผลแมททริกซ์ป�จจยัภายใน - ภายนอก ( Internal-External (IE) matrix  )   

 

 ดงัภาพท่ี 4.33 ตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อยูใ่นช่วงตาํแหน่งเติบโต

และสร้าง ฉะนั้นกลยทุธ์ท่ีควรใชส้าํหรับตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 คือ 1 การรวมตวัไปขา้งหลงั      

2. การรวมตวัไปขา้งหนา้ 3.การรวมตวัในแนวนอน 4.การเจาะตลาด 5.การพฒันาตลาด 6.การพฒันา

ผลิตภณัฑ ์7. การร่วมทุน 

 จากผลแมททริกซ์ป�จจยัภายใน - ภายนอก (Internal-External (IE) matrix)  สามารถ

สรุปกลยุทธ์ท่ีเหมาะสม โดยมุ่งถึงการพฒันาตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

สามารถนาํมาเขียนเป็นกลยทุธ์ไดด้งัตารางท่ี 4.15 และตารางท่ี 4.16  
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96 
 

 

ตารางท่ี 4.15 แสดงผลจากการศึกษาการทาํกลยทุธ์ของตลาดนํ้าวดัลาํพญา 

 

 

ตลาดนํ้าวดัลาํพญา 

กลยุทธ์ รายละเอยีด 

การเจาะตลาด 

- เพิ่มจาํนวนกลุ่มนกัท่องเท่ียว

ใหมี้ความหลากหลายมาก

ยิง่ข้ึน 

พฒันาตลาด 

- สร้างมาตรฐานของตลาดนํ้า

วดัลาํพญาเพื่อใหเ้ป็น

เอกลกัษณ์และเป็นท่ีรู้จกัของ

นกัท่องเท่ียว 

- พฒันาและปรับปรุง ระบบ

การบริหารจดัการของตลาดนํ้า

วดัลาํพญา   

-  ส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบมี

โปรโมชัน่ 

พฒันาผลิตภณัฑ ์

- ส่งเสริมสินคา้ และบริการให้

มีมาตรฐานเป็นใหเ้ป็นท่ี

ยอมรับของนกัท่องเท่ียว  

- ส่งเสริมการทาํกิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตลาดนํ้าวดัลาํพญา

ใหมี้หลากหลายมากยิง่ข้ึน 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงผลจากการศึกษาการทาํกลยทุธ์ของตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

 

 

ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

กลยุทธ์ รายละเอยีด 

การเจาะตลาด 

-  เพิ่มจาํนวนกลุ่มนกัท่องเท่ียว

ใหมี้ความหลากหลายมากยิง่ข้ึน 

 - เจาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวกลุ่มเดิม

แต่เพิ่มจาํนวนใหม้ากยิง่ข้ึน 

 

พฒันาตลาด 

- มุ่งเนน้การท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์

วฒันธรรม ประเพณีและวิธีชีวิต 

ของตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

- มุ่งส่งเสริม การประชาสมัพนัธ์ 

ตลาดบางหลวงอยา่งอยา่งจริงจงั 

 

พฒันาผลิตภณัฑ ์

- มุ่งเนน้สร้างผลิตภณัฑแ์ละการ

บริการใหเ้ป็นเอกลกัษณ์  มี

มาตรฐาน และมีคุณภาพ 

การร่วมทุน 

- สร้างเครือข่ายและพนัธมิตร   

ในสถานท่ีท่องเท่ียวในบริเวณ

ใกลเ้คียง 
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9. ผลการวเิคราะห์เมทริกซ์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง (TOWS Matrix) 
 

ตารางท่ี 4.17  TOWS Matrix ตลาดวดัลาํพญา 

 
 

 

                                                                                         

                        

S: 

S1.ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีราคาถูก 

S2. ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีใหห้ลากหลาย 

S3. สภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ 

S4.การใหบ้ริการแพล่องแม่นํ้าท่าจีน 

S5.การจดัแสดงพิพิธภณัฑพ์ื้นบา้น  

S6.การตอ้นรับของคนทัว่ไปในชุมชนตลาดนํ้าวดัลาํพญามีความเป็นกนัเอง 

S7.การเดินทางสะดวกไป-มา และระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนกั 

W: 

W1. ขาดการจดัระบบบริหารในการดูแลรักษา ความสะอาดและการจดัการขยะ  

W2. ร้านคา้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

W3  ผูค้า้ในตลาดนํ้าบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือในการบริหารจดัการ 

W4. จุดนัง่พกัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 

W5. ขาดการประชาสัมพนัธ์ สินคา้และบริการท่ีเป็นจุดเด่น 

O: 

O1. นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัตลาดวดัลาํพญาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มคนทาํงาน 

O2. สภาพแวดลอ้ม และ บรรยากาศเอ้ืออาํนวยแก่การท่องเท่ียว เชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม 

O3. มีแหล่งท่องเท่ียวบริเวณใกลเ้คียงท่ีหลากหลายเช่น วดับางพระ  ตลาดนํ้าวดับางพระ ตลาดนํ้า

วดักลางคูเวยีง สวนกลว้ยไม ้ 

O4. การบริการของรถขนส่งมวลชนไวใ้หบ้ริการ 

O5. เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ของจงัหวดันครปฐม 

กลยุทธ์ SO 

ใช้จุดแขง็และข้อได้เปรียบจากโอกาส 

1.สร้างกิจกรรมใหผ้ลิตภณัฑแ์ละสินคา้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มนกัศึกษาและคนทาํงาน  

(S1,S2,O1) 

2.จดัทาํกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีการเช่ือมโยง ทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม  ( 

S3,S4,S4,O2,O3) 

3.จดัทาํแผนการประชาสัมพนัธ์แก่นกัท่องเท่ียว ( S6,S7,O4,O5) 

 

กลยุทธ์ WO 

เอาชนะจุดอ่อนด้วยประโยชน์จากโอกาส 

1. สร้างจิตสาํนึก ค่านิยม และวฒันธรรมชุมชนใหผู้ป้ระกอบการรู้จกัการ 

 การเสียสละ สมานฉนัท ์และอนุรักษว์ฒันธรรม  (W1,W2,O5,) 

2. พฒันาแกนนาํของตลาดนํ้าวดัลาํพญาใหเ้ป็นผูน้าํในการบริหารและพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื   (W1,W2,O5) 

3. ใชก้ลยทุธ์  CRM เพื่อบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้                                         

(W4,W5,O1,O2,O3,O4) 

T: 

T1. เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก เน่ืองจาก ผวิถนนทางไปตลาดนํ้าวดัลาํพญามีความชาํรุด 

ทรุดโทรม 

T2. ปัญหาอุทกภยับริเวณลุ่มแม่นํ้าท่าจีน 

T3. ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทาํใหค้นนกัท่องเท่ียวมีกาํลงัซ้ือลดลง 

T4. การคู่แข่งขนัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

T5. ขาดการสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวจากภาครัฐ และเอกชน 

T6. ไม่มีเงินทุนสนบัสนุนจาก ภาครัฐบาลและเอกชน 

กลยุทธ์ ST 

ใช้จุดแขง็เลีย่งอปุสรรค 

1.ใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดในการจูงใจนกัท่องเท่ียว (S1,S2,T1,T2,T3,T4) 

 

กลยุทธ์ WT 

ลดจุดอ่อนและอปุสรรคให้เหลอืน้อยทีสุ่ด 

1.จดัทาํแผนการพฒันาตลาดนํ้าวดัพญาใหช้ดัเจน 

(W1,W2,W3,W4,W5,T1,T2,T3,T4,T5,T6) 

ป�จจยัภายใน   (IFAS)    

ป�จจยัภายนอก   
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ตารางท่ี  4.18  TOWS Matrix ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

 

 

 

                                                                                         

                        

S: 

S1 .สินคา้และบริการมีราคาถูก 

S2. การอนุรักษ ์ขบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมของชุมชนไว ้

S3. มี สถาปัตยกรรม อาคารและสถานท่ี ท่ีมีอายเุก่าแก่ กวา่ร้อยปี  

S4. ผูน้าํชุมชนท่ีเขม้แขง็ มีความคิดในการพฒันาตลาดบางหลวง 

S5.การตอนรับของคนทัว่ไปในชุชนตลาดบางหลวงมีความเป็นกนัเอง 

W: 

W1. จาํนวนร้านคา้นอ้ยและขาดความหลากหลายทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการบริการ

นกัท่องเท่ียว 

W2. คนในชุมชนขาดความร่วมมือร่วมใจในการพฒันาตลาดบางหลวง 

W3.กิจกรรมการท่องเท่ียวในตลาดบางหลวงมีนอ้ยเกินไป 

W4.ขาดการดูแลและรักษาดูแล สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดกิจกรรม 

W5. ขาดการส่งเสริมและการประชาสัมพนัธ์ตลาดบางหลวงอยา่งต่อเน่ือง 

O: 

O1. นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมายงัตลาดบางหลวงมีศกัยภาพในการใชจ่้ายสูงเน่ืองจากกลุ่มลูกคา้

ท่ีมาส่วนใหญ่กลุ่มท่ีมีรายไดสู้ง 

O2. สภาพแวดลอ้ม และ บรรยากาศเอ้ืออาํนวยแก่การท่องเท่ียว เชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม 

O3. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงใกลเ้คียงตลาดบางหลวง เช่น วดัไผโ่รงววั ตลาดนํ้าวดัลาํพญา

เป็นตน้ 

O4. รถบริการสาธารณะรับส่ง 

O5. สถานท่ีถ่ายทาํละคร 

กลยุทธ์ SO 

ใช้จุดแขง็และข้อได้เปรียบจากโอกาส 

1) จดัทาํแผนพฒันาการท่องเท่ียวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  

    (S2,S3,S4,O1,O2,O3,O4,O5) 

2) เพิ่มคุณค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์ มีเอกลกัษณ์ คุณภาพ และสร้างแตกต่าง  

กลยุทธ์ WO 

เอาชนะจุดอ่อนด้วยประโยชน์จากโอกาส 

1. สร้างจิตสาํนึก ค่านิยม และวฒันธรรมชุมชนใหผู้ป้ระกอบการรู้จกัการ 

 การเสียสละ สมานฉนัท ์และอนุรักษว์ฒันธรรมเห็นความสาํคญัของการท่องเท่ียว  

(W1,W2,W3,W4,W5,O2,O3,O4) 

2.  จดัทาํแผนการประชาสัมพนัธ์ของตลาดบางหลวง 

3) ส่งเสริมการจดักิจกรรมภายในตลาด 

T: 

T1. เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก  

T2. ระยะทางไกลจากตวัเมืองใชร้ะยะเวลาเดินทางนาน 

T3. ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทาํใหค้นนกัท่องเท่ียวมีกาํลงัซ้ือลดลง 

T4. หน่วยงานภาครัฐ องคก์รส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน ขาดการร่วมมือ ส่งเสริม การพฒันาตลาด

บางหลวงใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

T5. คู่แข่งในกลุ่มเดียวกนั 

กลยุทธ์ ST 

ใช้จุดแขง็เลีย่งอปุสรรค 

1) จดัทาํโปรแกรมการท่องเท่ียวแบบแพคเกจ็ (S2,S3,S4,S5,T1,T2,T3) 

2) จดัทาํกลยทุธ์ทางการตลาดในการจูงในนกัท่องเท่ียว

(S2,S3,S4,S5,T1,T2,T3,T4,T5) 

กลยุทธ์ WT 

ลดจุดอ่อนและอปุสรรคให้เหลอืน้อยทีสุ่ด 

1)  จดัทาํแผนการบริหารใหช้ดัเจนโดยคนในชุมชนและองคก์รมีส่วนร่วม 

 

 

ป�จจยัภายใน   (IFAS)    

ป�จจยัภายนอก   
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10. ผลจากศึกษาการเปรียบเทยีบขีดความสามารถเชิงแข่งขนั 

 จากการศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งโดยการทาํแบบสอบถามนกัท่องเท่ียว และการ

จดัประชุมกลุ่มย่อยผูป้ระกอบการ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ณ ตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง                

รศ. 122  

1. ดา้นการบริการท่องเท่ียว  จากแบบสอบถามความพึงพอใจนักท่องเท่ียว หลกั 4 P 

และในท่ีประชุมมีความคิดเห็นวา่ในการบริการตลาดนํ้าวดัลาํพญามีศกัยภ์าพสูงกว่าตลาดบางหลวง 

ร.ศ. 122  

2. ดา้นการเงิน จากการสาํรวจนกัท่องเท่ียว ตอบแบบสอบถามทัว่ไปในการใชจ่้ายใน

การท่องเท่ียว และการประชุมกลุ่มยอ่ยผูป้ระกอบการทาํใหท้ราบวา่ นกัท่องเท่ียวใชจ่้ายเงินในตลาด

นํ้ าวดัลาํพญามากกว่าตลาดบางหลวง ร.ศ.122 อีกทั้งผูป้ระกอบการตลาดนํ้ าวดัลาํพญาศกัยภ์าพ

ทางดา้นลงทุนและมีการสนบัสนุนทางดา้นเงินท่ีดีกวา่  

3. ดา้นสถานท่ี จากการศึกษาสถานท่ีพบว่า ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 เป็นชุมชนเก่ามี

อาคาร สถานท่ีต่างๆ และประเพณีทางวฒันธรรม มีอายกุว่าร้อยท่ีมีการรักษาไวจึ้งทาํใหต้ลาดบางหลวง 

ร.ศ.122 มีตน้ทุนทางสถานท่ีสูงกวา่ตลาดนํ้ าวดัลาํพญา ท่ีเป็นตลาดท่ีพฒันาข้ึนมา ทาํใหต้ลาดนํ้ าวดั

ลาํพญามีศกัยภ์าพนอ้ยกวา่ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

4. ดา้นประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว เน่ืองจากตลาดบางหลวงร.ศ. 122 เป็นสถานท่ีถ่าย

ทาํละคร ทาํให้เป็นการประชาสัมพนัธ์การท่องเที่ยวอย่างดี อีกทั้ง ตลาดบางหลวงมีการ

ประชาสัมพนัธ์ จากการจดัประชุมและตอบแบบสอบถาม ทาํให้ทราบตลาดบางหลวงร.ศ. 122 

ความถ่ีในการรับขอ้มูลข่าวสารและช่องทางการประชาสมัพนัธ์ มากกวา่ตลาดนํ้าวดัลาํพญา  

5. ดา้นการบริหารและจดัการ จากการจดัการประชุม การตอบแบบสอบถามและความ

คิดเห็นจากผูเ้ชียวชาญใหค้วามคิดเห็นวา่ ตลาดนํ้าวดัลาํพญามีศกัยภ์าพมากกว่าตลาดบางหลวง ร.ศ. 

122 
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11. ผลทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ ศึกษาหาแนวทางในการพฒันาตลาดนํา้เชิงกล  

 11.1 ผลจากการวเิคราะห์แมททริกซ์ กลยุทธ์หลกัของตลาดนํา้วดัลาํพญา 

          จากการวเิคราะห์แมททริกซ์กลยทุธ์หลกัของตลาดนํ้าวดัลาํพญา ตกอยูใ่นช่วง SO คือมีทั้งจุดแขง็และโอกาสดงัท่ีกล่าวไปแลว้นั้น ทาํใหก้ลยทุธ์

หลกัท่ีสามารถเลือกใชไ้ดมี้ดงัน้ี   
 

ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์แมททริกซ์กลยทุธ์หลกัของตลาดนํ้าวดัลาํพญา 
 

ตวัช้ีวดั 

( KPI ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

แผนการปฏิบตังิาน 

Action Plan 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว  

1.จาํนวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิม

จากเดิม 20 %  จากปี2556 

1.เพ่ิมจาํนวนของกลุ่ม

นกัท่องเท่ียว 

 

เจาะตลาด 

- จดัทาํกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมี

การเช่ือมโยง ทางธรรมชาติและ

ทางวฒันธรรม   

- สร้างกิจกรรมใหผ้ลิตภณัฑแ์ละ

สินคา้เป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มนกัศึกษา

และคนทาํงาน   

- จดัทาํแผนการประชาสมัพนัธ์แก่

นกัท่องเท่ียว 

    

1.สามารถบ่งบอกเอกลกัษณ์ 

ของตลาดนํ้าวดัลาํพญาได ้ 

1.ตลาดนํ้าวดัพญามีเอกลกัษณ์

และคนสร้างจดจาํได ้

พฒันาตลาด 

- จดัทาํมาตรฐาน สินคา้และ

บริการของตลาดนํ้าวดัลาํพญา 

- เพ่ิมคุณค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์ให ้มี

เอกลกัษณ์ คุณภาพ และสร้าง

แตกต่าง 
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ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์แมททริกซ์กลยทุธ์หลกัของตลาดนํ้าวดัลาํพญา (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวดั 

( KPI ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ Action Plan 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว  

1.มีแผนปรับปรุงระบบการ

บริหารการจดัการตลาดนํ้าวดัลาํ

พญา 

2มีแผนพฒันาระบบการบริหาร

จดัการของตลาดนํ้าวดัลาํพญา 

1.ปรับปรุงระบบการบริหาร

จดัการของตลาดนํ้าวดัลาํพญา   

2.พฒันาระบบการบริหารจดัการ

ของตลาดนํ้าวดัลาํพญา   

พฒันาตลาด 

-  จดัอบรมเพื่อสร้างจิตสาํนึก ค่านิยม 

และวฒันธรรมชุมชนให้

ผูป้ระกอบการรู้จกัการเสียสละ 

สมานฉนัท ์และอนุรักษว์ฒันธรรม   

-  พฒันาแกนนาํของตลาดนํ้าวดัลาํ

พญาใหเ้ป็นผูน้าํในการบริหารและ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื    

- จดัทาํแผนการพฒันาตลาดนํ้าวดั

พญาใหช้ดัเจน 

    

1.ไดแ้ผนการส่งเสริมการจดั

โปรโมชัน่  

1.ส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบมี

โปรโมชัน่ พฒันาตลาด 

- จดัประชุมวางแผนเพื่อกาํหนด      

นโยบาลส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 

    

1.มีสินคา้ และบริการใหมี้

มาตรฐานอยา่งนอ้ย 10 รายการ 

เป็นท่ียอมรับของนกัท่องเท่ียว 

1. สินคา้และการบริการเป็นท่ี

ยอมรับของนกัท่องเท่ียว 
พฒันา

ผลิตภณัฑ ์

-จดัทาํแผนมาตรฐานสินคา้และ

บริการตามท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการ 

    

1.มีกิจกรรมท่ีทาํใหต้ลาดนํ้าวดั

ลาํพญาเพิ่มมา 3 กิจกรรม 

- ตลาดนํ้าวดัลาํพญามีกิจกรรมท่ี

หลาย  

พฒันา

ผลิตภณัฑ ์

- จดัประชุมเพื่อสร้างกิจกรรมในตลาด

นํ้าวดัลาํพญา 
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11.2 ผลจากการวเิคราะห์แมททริกซ์กลยุทธ์หลกัของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

       จากการวิเคราะห์แมททริกซ์กลยทุธ์หลกัของตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  ตกอยูใ่นช่วง SO คือมีทั้งจุดแขง็และโอกาสดงัท่ีกล่าวไปแลว้นั้น ทาํใหก้ลยทุธ์

หลกัท่ีสามารถเลือกใชไ้ดมี้ดงัน้ี   

 

ตารางท่ี 4.20 ผลจากการวิเคราะห์แมททริกซ์กลยทุธ์หลกัของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 
 

ตวัช้ีวดั 

( KPI ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

แผนการปฏิบัติงาน 

Action Plan 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว  

1.จาํนวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิม

จากเดิม 30 %  จากปี2556 

1.เพิ่มจาํนวนของกลุ่ม

นกัท่องเท่ียว 

 
เจาะตลาด 

-  จดัทาํแผนพฒันาการท่องเท่ียว

เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  

- จดัทาํแผนการประชาสัมพนัธ์

แก่นกัท่องเท่ียว 

    

1.คนในชุมชนสามารถบ่ง

บอกเอกลกัษณ์ ของตลาด

บางหลวง ร.ศ. 122  ได ้ 

1.ตลาดนํ้าวดัพญามี

เอกลกัษณ์และคนสร้างจดจาํ

ได ้
พฒันา

ตลาด 

- จดัทาํมาตรฐาน สินคา้และ

บริการของตลาด 

- เพิ่มคุณค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์ให ้

มีเอกลกัษณ์ คุณภาพ และสร้าง

แตกต่าง 

    

1.ไดแ้ผนการประชาสัมพนัธ์

ของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

1.มีแนวในการพฒันาส่ือ

ประชาสัมพนัธ์ให้

นกัท่องเท่ียวรู้จกัตลาดบาง

หลวง ร.ศ.122 

พฒันา

ตลาด 

- จดัทาํแผนการประชาสัมพนัธ์

แก่นกัท่องเท่ียว 
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ตารางท่ี 4.20  ผลจากการวิเคราะห์แมททริกซ์กลยทุธ์หลกัของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 (ต่อ) 

 

ตวัช้ีวดั 

( KPI ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

แผนการปฏิบัติงาน 

Action Plan 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว  

1.มีแผนปรับปรุงระบบการ

บริหารการจดัการตลาดบาง

หลวง ร.ศ 122 

2.มีแผนพฒันาระบบการ

บริหารจดัการของตลาดบาง

หลวง ร.ศ 122 

1.ปรับปรุงระบบการบริหาร

จดัการของตลาดบางหลวง 

ร.ศ 122 

2.พฒันาระบบการบริหาร

จดัการของตลาดบางหลวง 

ร.ศ 122 

พฒันา

ตลาด 

-  จดัอบรมเพ่ือสร้างจิตสาํนึก 

ค่านิยม และวฒันธรรมชุมชนให้

ผูป้ระกอบการรู้จกัการเสียสละ 

สมานฉนัท ์และอนุรักษ์

วฒันธรรม   

-  พฒันาแกนนาํของตลาดบาง

หลวง ร.ศ 122 ใหเ้ป็นผูน้าํใน

การบริหารและพฒันาท่ีย ัง่ยนื    

- จดัทาํแผนการพฒันาตลาดบาง

หลวง ร.ศ 122ใหช้ดัเจน 

    

1. มีผลิตภณัฑแ์ละการ

บริการใหเ้ป็นเอกลกัษณ์  มี

มาตรฐาน และมีคุณภาพ

อยา่งนอ้ย  5  อยา่ง 

1.เพ่ือผลิตภณัฑแ์ละการ

บริการใหเ้ป็นเอกลกัษณ์              

มีมาตรฐานและคุณภาพ 

พฒันา

ผลิตภณัฑ ์

- จดัทาํแผนมาตรฐานสินคา้และ

บริการตามท่ีนกัท่องเท่ียว

ตอ้งการ 

    

1.มีหน่วยงานเอกชนเขา้ร่วม 

การลงทุน  2  หน่วยงาน 

1.เพ่ือใหเ้กิดการร่วมลงทุน

ในการพฒันาตลาดบางหลวง 

ร.ศ. 122  

การร่วมทุน 

- จดัแผนการมีส่วนร่วมของ

เอกชน 

    

 

 

 

104 



105 
 

นอกจากน้ียงัมีกลยทุธ์ท่ีตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวงร.ศ. 122 สามารถทาํร่วมกนัได ้เพื่อเป็นการขยายตลาดและพฒันาตลาดสร้างความ

แขง็แกร่งทางการท่องเท่ียวใหก้บัตลาดทั้ง 2 ดว้ยการจดัทาํแผนกลยทุธ์  การสร้างพนัธมิตรทางการท่องเท่ียว  

 

ตารางท่ี 4.21 แผนกลยทุธ์  การสร้างพนัธมิตรทางการท่องเท่ียว 
 

 

ตวัช้ีวดั 

( KPI ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

แผนการปฏิบัติงาน 

Action Plan 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว  

1.จาํนวนนกัท่องเท่ียวเพ่ิม  

10 % จากปี 2556 

2.มีนกัท่องเท่ียวกลบัมา

เท่ียวอีก เพ่ิมข้ึน 20 % จากปี 

2556 

3.มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิม 

4.มีองคก์รหรือหน่วยงาน

ดูแลตลาดทั้ง 2 ตลาดท่ี

ชดัเจน 

1.เพิ่มจาํนวนนกัท่องเท่ียว 

2.นกัท่องเท่ียวมีความถ่ีใน

การท่องเท่ียวตลาดทั้ง 2 

ตลาดเพิ่มข้ึน 

3.ทาํใหมี้รายไดเ้พิ่มข้ึนจาก

เดิม 

4.เป็นการเช่ือมสัมพนัธ์ 

สมานสามคัคี ของคนใน

ชุมชนทั้ง 2  

การสร้าง

พนัธมิตร 

-  จดัทาํแผนท่องเท่ียวเชิงบูรณา

การเชิง รูปแบบ แพคเกจ็การ

ท่องเทียว 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษางานวิจยัในคร้ังน้ีไดด้าํเนินตามลาํดบัของวิธีการดาํเนินการวิจยั ดงัรายละเอียด

ในบทท่ี 3 ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.

ศ.122 จากเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียว ขอ้มูลการสัมภาษณ์นกัท่องเท่ียวและผูป้ระกอบการ  และแบบ 

สอบถามพฤติกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึง งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาห่วงโซ่อุปทานในรูป

แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิง

แข่งขนัห่วงโซ่อุปทานและเพื่อหาแนวในการพฒันาห่วงโซ่คุณค่า โดยมีรายละเอียดดงัหัวขอ้

ต่อไปน้ี 

1. สรุปผลการศึกษา 

2. ปัญหาและอุปสรรค 

3. ขอ้เสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการศึกษา 

 1.1 สรุปการศึกษาและการเกบ็รวบรวมข้อมูล               

  จากการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดนํ้ าวดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

ทาํใหเ้ขา้ใจถึงห่วงโซ่อุปทาน แผนภาพคุณค่า และกระบวนการในการศึกษาขีดความสารถเชิงแข่งขนั 

เพื่อเป็นพื้นฐานในการตดัสินในในการเลือกการปรับปรุงและแกไ้ขห่วงโซ่อุปทาน แผนภาพคุณค่า 

อีกทั้งยงัสามารถนาํไปเปรียบเทียบความสามารถเชิงแข่งขนัได ้

 1.2 สรุปผลการวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและแผนภาพกระแสคุณค่า 

  จากการสัมภาษณ์ ทาํให้ทราบถึงปัญหาของร้านคา้ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัราคา ตน้ทุนการผลิต สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 เร่ืองหลกั คือ  1. กาํไรท่ีร้านคา้ไดรั้บ

นอ้ยลงจากเดิมตลาด 2. ตน้ทุนการผลิตไม่คงท่ี 3.ลูกคา้ซ้ือสินคา้นอ้ยลง 4.ราคาวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้น

การแบ่งบรรจุสินคา้และการขายสูงข้ึน ร้านคา้ในตลาดนํ้ าวดัลาํพญามีปัญหาเร่ือง ลูกคา้ซ้ือสินคา้

นอ้ยลงคิดเป็น 53% รองลงมาคือ กาํไรท่ีไดรั้บนอ้ยลงจากเดิมคิดเป็น 30 % ซ่ึงแตกต่างกบัตลาด

บางหลวง ร.ศ. 122  มีปัญหาหลกั คือตน้ทุนการผลิตไม่คงท่ีคิดเป็น 50% และรองลองมาคือ กาํไรท่ี
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ไดรั้บนอ้ยลงจากเดิม คิดเป็น 28% มีเปอร์เซนตใ์กลเ้คียงกบัตลาดนํ้ าวดัลาํพญา ซ่ึงปัญหาดงักล่าว

สอดคลอ้งกบัรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน  

 1.3 สรุปผลการวเิคราะห์เปรียบเทยีบขีดความสามารถเชิงแข่งขนั 
 

ตารางท่ี 5.1  การเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนั 
 

            เปรียบเทยีบความสามารถเชิงแข่งขัน 

 ด้านการบริการท่องเทีย่ว ตลาดนํ้าวดัลาํพญามีศกัยภ์าพมากกว่าตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

 ด้านการเงนิ ตลาดนํ้าวดัลาํพญามีศกัยภ์าพมากกว่าตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

 ด้านสถานที ่ ตลาดนํ้าวดัลาํพญามีศกัยภ์าพน้อยกว่าตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

 ด้านประชาสัมพนัธ์การ

ท่องเทีย่ว 
ตลาดนํ้าวดัลาํพญามีศกัยภ์าพน้อยกว่าตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

ด้านการบริหารและจัดการ ตลาดนํ้าวดัลาํพญามีศกัยภ์าพมากกว่าตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

 

 1.4 สรุปผลการกาํหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ 

  ไดเ้สนอแนวทางในการจดัการเชิงกลยทุธ์ของตลาดนํ้ าวดัลาํพญาคือ กลยทุธ์เจาะตลาด 

กลยทุธ์พฒันาตลาด กลยทุธ์พฒันาผลิตภณัฑ ์ส่วนตลาดบางหลวงร.ศ.122 ไดก้าํหนดกลยทุธ์คือ กล

ยทุธ์เจาะตลาด กลยทุธ์พฒันาตลาด กลยทุธ์พฒันาผลิตภณัฑ ์และกลยทุธ์การร่วมทุน  อีกทั้งจากการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบความสารถเชิงแข่งขนัของทั้ง 2 ตลาดไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาตลาด

ร่วมกนัคือ กลยทุธ์การสร้างพนัธ์มิตร 

 1.5 สรุปผลการหาแนวทางในการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานและแผนภาพกระแสคุณค่า 

  ทาํการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานและแผนภาพกระแสคุณค่า ดว้ยการเพิ่มคุณค่าดว้ย

เทคนิค ECRS(Eliminate Combine Rearrange Simplify) โดยทาํการรวมกระบวนการเป็นกระบวน 

การเดียวกนั (Combine: C) จดัลาํดบักระบวนการใหม่ (Rearrange: R) และการทาํใหง่้ายข้ึน ( Simpl 

ify: S) รายละเอียดดงัภาคผนวก ง จากการปรับปรุงพบวา่ ตลาดนํ้าวดัลาํพญาหลงัการปรับปรุง รอบ

เวลาการผลิตต่อร้านคา้เฉล่ียลดลงจาเกเดิม 38.63 นาที คนงานท่ีใชต่้อร้านคา้เฉล่ียลดลง 1.29 คน 

ค่าแรงเฉล่ียต่อร้านคา้ลดลง 385.71 บาทประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตต่อร้านคา้

เฉล่ียเพิ่มข้ึน19.52% ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 หลงัการปรับปรุง รอบเวลาการผลิตต่อร้านคา้เฉล่ีย

ลดลงจาเกเดิม 6.9 นาที คนงานท่ีใชต่้อร้านคา้เฉล่ียลดลง 1.86 คน ค่าแรงเฉล่ียต่อร้านคา้ลดลง 

557.14 บาท  ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตต่อร้านคา้เฉล่ียเพิ่มข้ึน 28.20% 
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2. ปัญหาและอุปสรรค 

 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการดาํเนินงานวิจยัคร้ังน้ี  คือ 

2.1 การประสานงานกนัระหว่างชุมชนตลาดนํ้าผูป้ระกอบการท่ีพกั/บริการ และพ่อคา้

แม่คา้ มีปัญหาเน่ืองจากแต่ละฝ่ายดาํเนินกิจการเพียงลาํพงั ไม่พึ่งพาอาศยักนั ต่างคน ต่างนาํเสนอ

สินคา้และบริการของตนเองจึงทาํใหก้ารประสานงานของฝ่ายต่างๆเกิดขอ้บกพร่อง 

2.2 การใหข้อ้มูลของผูป้ระกอบการท่ีพกั/บริการ และพ่อคา้แม่คา้เป็นอุปสรรค เน่ืองจาก

ผูป้ระกอบการท่ีพกั/บริการ และพ่อคา้แม่คา้ นาํเสนอสินคา้และบริการของตนเองจึงไม่สนใจ

คณะผูว้ิจยัท่ีเขา้ไปเกบ็ขอ้มูลหรือขอขอ้มูล 

2.3 จากการวิจยัในการพฒันาตลาดนํ้ าภายในจงัหวดันครปฐม ไดน้าํเสนอโมเดลรูปแบบ

การปรับปรุงการเพิ่มมูลค่าตลาดนํ้าทั้ง 2 แต่ขาดการสนบัสนุนจึงไม่สามารถทาํใหเ้ป็นรูปธรรมได ้ 

 

3.  ข้อเสนอแนะ 

3.1 การปรับปรุงดา้นกายภาพ อาทิ สถานที่ในการจอดรถ ทางเดิน ความสะอาดใน

ภาพรวม และจาํนวนหอ้งนํ้าเพื่อใหเ้พียงพอต่อปริมาณนกัท่องเท่ียว 

3.2 การเพิ่มความหลากหลายของสินคา้และบริการ เช่น อาหารและขนมพื้นเมืองท่ีทาํ

จากวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน รวมไปถึงสินคา้ทางการเกษตร เช่น ผกั และผลไม ้ประจาํฤดูกาล 

3.3 การประชาสัมพนัธ์ทั้ง 2 ตลาดน้ี การทาํแผนท่ี แผน่พบั ป้ายบอกทางไปยงัตลาดนํ้ า 

โดยเนน้จากเสน้ทางท่ีมีนกัท่องเท่ียวใหค้วามสนใจมาก 

3.4 ศึกษาทางเลือกของรูปแบบโปรแกรมการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกับวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินหรือตน้ทุนทางวฒันธรรม 
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ประวตัิตลาดนํา้วดัลาํพญา 

 

 ตลาดนํ้ าวดัลาํพญาจดัตั้งข้ึนดว้ยความร่วมมือของ สภาวฒันธรรมตาํบลลาํพญา วดัลาํพญา 

และชาวตาํบลลาํพญา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการส่งเสริมอาชีพและรายไดใ้หก้บัชาวบา้นและเกษตรกร

ในทอ้งถ่ิน ใหเ้ป็นแหล่งชุมนุมสินคา้เกษตรกรรม หตัถกรรม และสินคา้พื้นเมือง เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวได้

ศึกษาวิถีชีวิตของชาวบา้นดว้ยบรรยากาศคุง้นํ้ าท่ีสวยงาม และพืชพนัธ์ุธรรมชาติท่ีเขียวขจีสองฝ่ังแม่นํ้ า   

ท่าจีน ท่ามกลางรอบยิม้ของชาวบา้นและอากาศอนับริสุทธ์ิ  

 ตลาดนํ้ าวดัลาํพญาเร่ิมเปิดให้บริการคร้ังแรก ในวนัอาทิตยท่ี์ 5 กนัยายน พ.ศ.2542 ตั้งอยู่

บริเวณหมู่ท่ี5 ตาํบลลาํพญา อาํเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม โดยในช่วงแรกๆท่ีเปิดบริการเฉพาะวนั

อาทิตย ์และเม่ือเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ต่อมาจึงเปิดบริการทุกวนัเสาร์และอาทิตยร์วมทั้งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เปิดบริการตั้งแต่เวลา 07.00-16.00น  

       ในปัจจุบนัตลาดนํ้ าวดัลาํพญาไดเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของ

สังคม นอกจากนกัท่องเท่ียวจะไดพ้กัผอ่นและช่ืนชมธรรมชาติบริเวณตลาดนํ้ าแลว้ ทางตลาดนํ้ ายงัได้

จดับริการท่องเท่ียวชมลาํนํ้ าไวห้ลายอยา่ง เช่น บริการล่องเรือแจวโบราณ บริการล่องแพชมธรรมชาติ 

ดา้นทิศใต ้และทิศเหนือ เพื่อชมธรรมชาติสองฝ่ังแม่นํ้ าและวิถีชาวบา้น รวมทั้งเป็นการทศันศึกษา

สถานท่ีสาํคญับริเวณตาํบลใกลเ้คียง นอกจากน้ียงัมีร้านคา้ในตลาดนํ้าวดัลาํพญาท่ีมีสินคา้หลากหลายชนิด  

1ชาวตาํบลลาํพญาทั้ง11หมู่บา้น และตาํบลใกลเ้คียง เช่น ตาํบลคลองนกกระทุง ตาํบลบางระกาํ ตาํบล

นราภิรมย ์ตาํบลบางภาษี นอกนั้นมาจากอีกหลายแห่ง เช่น จากอาํเภอบางเลน อาํเภอสามพราน และ

ผูค้า้จากกรุงเทพฯบางส่วน ร้อยละ80ของชาวตาํบลลาํพญาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาํให้สินคา้

ส่วนมากท่ีวางจาํหน่ายในตลาดนํ้ าฯเป็นสินคา้ทางการเกษตร ผกัพื้นบา้น ผลไมต่้างๆท่ีเป็นผลผลิตมา

จากสวนท่ีชาวบา้นปลูกเอง และซ้ือมาจากท่ีอ่ืนบา้งในส่วนท่ีไม่มี นอกจากน้ียงัมีร้านอาหาร ร้านเคร่ืองด่ืม 

ขนมพื้นบา้นท่ีชาวบา้นนาํกลบัมาฟ้ืนฟูอีกคร้ัง รวมทั้งมีร้านคา้เคร่ืองจกัสาน การรวมกลุ่มของแม่บา้น

ตาํบลลาํพญาผลิตขา้วซอ้มมือ การนวดแผนโบราณ ฯลฯ ในแต่ละวนัจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาประมาณ

วนัละ 3,000คน เฉล่ีย24,000-28,000คนต่อเดือน โดยข้ึนอยูก่บัวนัหยดุนกัขตัฤกษข์องแต่ละเดือนดว้ย 
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แผนท่ีตลาดนํ้าวดัลาํพญา 

 

ภาพผนวก ก.1 แสดงแผนท่ีตลาดนํ้าวดัลาํพญา 
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การเดินทางโดยรถประจําทาง 

1. เดินทางจากหมอชิต โดยสามารถข้ึนรถประจาํทาง  สาย 81(กรุงเทพ-กาญจนบุรี), 83 

(กรุงเทพ-นครปฐม) , 86(กรุงเทพ-ราชบุรี) ,88(กรุงเทพ-สุพรรณบุรี) มาลงท่ีหนา้มหาวิทยาลยัศิลปากร  

แลว้ต่อรถประจาํทางสายนครปฐม-ลาํพญามาลงท่ีหนา้วดัลาํพญาไดเ้ลย 

2. รถตูส้ายบางเลน –พาตา้ป่ินเกลา้ท่ีหนา้ภตัตาคารกุง้หลวง ขา้งเซ็นทรัลฯป่ินเกลา้ สามารถ

ลงท่ีหนา้วดัลาํพญาไดเ้ลยการเดินทางโดยรถส่วนตวั 

3. สายป่ินเกลา้-นครชยัศรี ขบัตรงไปจนถึงบริเวณสะพานลอยเขา้สู่ศาลายา เล้ียวขวาข้ึนสะพาน 

และขบัตรงไปผ่านมหาวิทยาลยัมหิดล แลว้เล้ียวซ้ายผ่านหน้าท่ีว่าการอาํเภอพุทธมณฑล ถึงสถานี

ตาํรวจพุทธมณฑลแลว้ให้เล้ียวขวาขบัรถตรงไปอีกประมาณ 24 กิโลเมตร ก็จะพบวดัลาํพญา อยูท่าง

ซา้ยมือ ใชเ้วลาประมาณ 45 นาที 

4. ใชเ้ส้นทางสายบางบวัทอง ขบัตรงไปประมาณ 10 กิโลเมตร ให้สังเกตป้ายเขา้สู่อาํเภอ

บางเลนดา้นซา้ยมือ แลว้เล้ียวซา้ยตรงไปอีกประมาณ 20 กิโลเมตร จะพบทางแยกซา้ยมืออีกคร้ัง (ก่อน

ขา้มสะพานแม่นํ้าท่าจีน) ใหเ้ล้ียวซา้ยเขา้ไปประมาณ 9 กิโลเมตร กจ็ะพบวดัลาํพญาอยูท่างขวามือ 

 

ตลาดบางหลวง 

 เทศบาลตาํบลบางหลวง  เดิมเป็นสุขาภิบาล ตั้งเม่ือวนัท่ี 18กรกฎาคม  2499 ประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี  73  ตอนท่ี  60  ลงวนัท่ี  3  สิงหาคม  2499  และไดรั้บการเปล่ียนแปลงฐานะ

จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาํบลเม่ือวนัท่ี  25 พฤษภาคม  2542 ตามพระราชบญัญติัเปล่ียนแปลงฐานะ

ของสุขาภิบาลพ.ศ. 2542  เป็นเทศบาลชั้น  6และตามโครงสร้างปัจจุบนัถูกจดัเป็นเทศบาลขนาดกลาง 

 

ลกัษณะทีต่ั้ง 

 เทศบาลตาํบลบางหลวง  เป็นชุมชนท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมฝ่ังแม่นํ้ าท่าจีน  อยูใ่นเขตอาํเภอบางเลน  

จงัหวดันครปฐม  มีพื้นท่ีทั้งหมด  1.5  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นท่ี  2  ตาํบล คือ  ตาํบลบางหลวง  

ประกอบดว้ย  หมู่ท่ี  1,2,3,6(บางส่วน)และหมู่ท่ี 13 (บางส่วน) ตาํบลบางหลวง และหมู่ท่ี6  ตาํบลหิน

มูล(บางส่วน)  ตั้งอยู่ห่างจากอาํเภอเมืองนครปฐม  ประมาณ  56กิโลเมตร  และห่างจากอาํเภอบางเลน  

ประมาณ  14  กิโลเมตร 
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 อาณาเขตเทศบาลตาํบลบางหลวง  มีอาณาเขตติดต่อกบั 

 ทิศเหนือ  ติดกบั   อบต.บางหลวง 

 ทิศใต ้ ติดกบั   อบต.บางหลวง 

 ทิศตะวนัออก ติดกบั อบต.หินมูล 

 ทิศตะวนัตก ติดกบั   อบต.บางหลวง 

 1.  ลกัษณะภูมิประเทศ 

  ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีราบภาคกลางตอนล่างในเขตลุ่มแม่นํ้าท่าจีน  เป็น

พื้นท่ีราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีป่าและภูเขา มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลประมาณ 2 เมตร สภาพ

โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบริมฝ่ังแม่นํ้าท่าจีน  ซ่ึงไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต ้ ผา่นชุมชนบางหลวง  นอกจากน้ียงั

มีคลองบางหลวงไหลผา่นทางฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้า 

  ประชากร 

  ตามสถิติการทะเบียนราษฎร  ณ วนัท่ี  31มีนาคม  พ.ศ. 2553มีประชากรรวม 2,315คน  

แยกเป็น ชาย   1,120คน   หญิง  1,195คน  จาํนวนครัวเรือน  620ครัวเรือน   

 2.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

  การคมนาคม  การจราจร 

  การคมนาคม  สามารถติดต่อกบัชุมชนบางหลวงไดท้ั้งทางบกและทางนํ้า  แต่ในปัจจุบนั

การคมนาคมทางนํ้ามีใชน้อ้ยมาก ส่วนการคมนาคมทางบกหรือถนนสายสาํคญัท่ีติดต่อระหวา่งจงัหวดั ,  

อาํเภอ , ตาํบล หรือหมู่บา้น ใกลเ้คียง คือ   

1. ถนนกระตีบ–บางหลวง หรือทางหลวงจงัหวดั เป็นถนนท่ีแยกมาจากถนนมาลยัแมน

หรือทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข  321  จากเทศบาลบางหลวง  สามารถติดต่อกบัอาํเภอกาํแพงแสน  

และอาํเภอเมืองนครปฐม  โดยมีระยะทางประมาณ  25  กิโลเมตร  และ  55  กิโลเมตร  ตามลาํดบั และมี

รถบสัประจาํทาง (เสน้ทางนครปฐม – ท่าเสา – บางหลวง)  ของบริษทั  ท. บางหลวงไทย  จาํกดั 

2. ถนนบางเลน – บางหลวง  หรือทางหลวงจงัหวดั  จากเทศบาลบางหลวงไปอาํเภอบางเลน  

มีระยะทางประมาณ  14  กิโลเมตร   จากอาํเภอบางเลนสามารถติดต่อกบัอาํเภอเมืองนครปฐม  โดยใช้

เส้นทางหลวงจงัหวดั  มีระยะทางประมาณ  45  กิโลเมตร  และจากเทศบาลบางหลวงข้ึนไปทางเหนือ  

สามารถติดต่อกบัอาํเภอสองพี่นอ้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีรถสองแถว  (เส้นทางบางเลน– ศิลามูล– 

บางหลวง–บางนอ้ยใน)  ของรถยนตโ์ดยสารบางเลน  นอกจากน้ียงัมีรถตูส้ายกรุงเทพ – วดัไผ ่ วิ่งผา่น

ถนนสายบางเลน – บางหลวง 
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แผนทีต่ลาดบางหลวง 

ภาพท่ี ก.2 แสดงแผนท่ีตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

 

การเดินทางโดยรถประจําทาง 

 จากสนามหลวง รถตูโ้ดยสารสนามหลวง-บางหลวง ค่าโดยสาร 80 บาท มีรถออกทุก 

45 นาที คนัแรกออกจากสนามหลวงเวลา 06.40 น. และคนัสุดทา้ย ออกจากบางหลวงเวลา 16.45 น. 

จากนครปฐม รถโดยสารประจาํทางสายนครปฐม-วดัไผ่โรงววั ค่าโดยสาร 35 บาท ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 1.45 ชัว่โมง 
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การเดินทางโดยรถส่วนตัว 

 จากกรุงเทพมหานครใชเ้ส้นทางถนนบรมราชชนนีหมายเลข 338 ใชแ้ยกต่างระดบัฉิมพลี

เขา้ถนนวงแหวนรอบนอกตะวนัตก หมายเลข 9ใชถ้นนบางบวัทองสุพรรณบุรี ถนนหมายเลข 340จาก

สนามหลวงระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ถึงแยกนพวงศ ์หมายเลข 346 แลว้เล้ียวซา้ยเขา้สู่อาํเภอบาง

เลน ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตรถึงตลาดบางเลนใชเ้ส้นทางถนนสุชาติพฒันา หมายเลข3351 ถึง

ตลาดบางหลวง ระยะทาง15 กิโลเมตรรวมระยะทางจากสนามหลวงถึงตลาดบางหลวงประมาณ 81 

กิโลเมตร จากนครปฐมใช้เส้นทางถนนสายมาลยัแมนหมายเลข 321 ผ่านอาํเภอกาํแพงแสน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กาํแพงแสน ผ่านโรงเรียนการบินกาํแพงแสนจากนครปฐม

ประมาณ41 กิโลเมตรแยกขวาเขา้ถนนท่าเสา-บางหลวง หมายเลข 3231 ระยะทาง 15 กิโลเมตร ถึงตลาด

บางหลวงรศ.122 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทีย่วของนักท่องเทีย่ว 
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แบบสอบถาม  

 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง “การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดนํ้าวดั

ลาํพญา”   

คําช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ี จดัทาํข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบการ

ทาํวิจยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดนํ้ าวดัลาํพญา ยงัเป็นการเพิ่ม

มูลค่าห่วงโซ่อุปทาน ในเขตจงัหวดันครปฐมดว้ย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซ่ึงประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 : ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว 

 ส่วนท่ี 3 : ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 

 ส่วนท่ี 4 : ความพึงพอใจในปัจจุบนัต่อการจดัตลาดนํ้าวดัลาํพญา 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลากรอกแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง  

 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1.  เพศ        1. ชาย   2. หญิง  
                       

2.  อาย ุ  1. 15 ปี และตํ่ากวา่  2. 16 – 25  ปี 

3. 26 – 35   ปี  4. 36 – 45  ปี 

5. 46 – 55   ปี  6. 56 – 65   ปี 

7. 66 ปีข้ึนไป 
    

3.  ระดบัการศึกษา 1. ไม่เกินประถมศึกษา 2. มธัยมศึกษา 

3. อนุปริญญา/ปวช./ปวส. 4. ปริญญาตรี 

5. ปริญญาโท และสูงกวา่ 
 

4. อาชีพ  1. นกัเรียน/นกัศึกษา 2. แม่บา้น/พอ่บา้น 

3. ขา้ราชการ  4. พนกังานรัฐ  

4. พนกังานรัฐวสิาหกิจ 5. พนกังานบริษทัเอกชน  

6. คา้ขาย             7. ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

8. เกษตรกร  9. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................. 
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5. สญัชาติ  1. ไทย   2. จีน 

3. องักฤษ   4. อเมริกนั 

5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................  
 

6. ศาสนา  1. พทุธ   2. คริสต ์

3. อิสลาม   4.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 
 

7. รายไดต่้อเดือน  1. ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 8,000 บาท    

2. 8,001 - 10,000 บาท 

3. 10,001 - 20,000 บาท 

4. 20,001 - 30,000 บาท 

5. 30,001 - 40,000 บาท 

6. 40,001 บาทข้ึนไป 

 

ส่วนที ่ 2  ด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว 
 

1. ปกติคุณใชร้ะยะเวลาในการท่องเท่ียว 

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

3. 3 วนั /เดือน  4. 4 วนั /เดือน 

5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 

2. พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง 

1. รถโดยสารประจาํทาง 2. รถส่วนตวั 

3. รถเช่า/รถรับจา้ง 4. รถบสั / รถตูข้องบริษทัทวัร์ 

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

3. ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

1. ตํ่ากวา่ 500  บาท 2. 501 - 1,000  บาท 

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

5. 2,001 บาท  ข้ึนไป 
 

4.   ลกัษณะการเดินทางของท่านในคร้ังน้ี 

1. มากบัครอบครัว  
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2. มากบัเพื่อน 

3. มากบัหน่วยงาน / บริษทั 

4. ซ้ือแพคเกจทวัร์ 

5. มาคนเดียว 

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

        5. วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี 

1. เพื่อประกอบธุรกิจ                                                   

2. เพื่อผกัผอ่น 

3. เพื่อสมัผสักบัธรรมชาติ                                 

4. เพื่อศึกษาประวติัศาสตร์ 

5. บงัเอิญผา่นมาจึงแวะเท่ียว                             

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

        6. จาํนวนผูร่้วมเดินทางมากบัท่านในคร้ังน้ี 

1. 1 - 3 คน   2. 4 - 6 คน  

3. 7 - 9 คน   4. 10 คนข้ึนไป  
 

        7. การเดินทางมาท่องเท่ียวยงัตลาดนํ้าวดัลาํพญา 

1. มาเป็นคร้ังแรก 

2. มาเป็นคร้ังท่ี 2 

3. มาเป็นคร้ังท่ี 3 

4. มาเป็นคร้ังท่ี 4 ข้ึนไป 

        8. ระยะเวลาในการท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญา 

1. นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมง 

2. 3-6 ชัว่โมง 

3. 6-8 ชัว่โมง (1 วนั) 

4.       1-2 วนั                               5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 
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ส่วนที ่3 ด้านพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 

1. คุณเคยไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของตลาดนํ้าวดัลาํพญาหรือไม่ (ในกรณี

ไม่เคยขา้มไปทาํส่วนท่ี 4) 

1. เคย   2. ไม่เคย 

2. ในกรณีท่ีเคยไดรั้บทราบข่าวสาร คุณไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาจากแหล่งใดบา้ง 

1.  เพื่อน/ญาติ  2. โทรทศัน์ 

3. วิทย ุ   4. หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 

5. อินเทอร์เน็ต  6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................ 

3. คุณไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัตลาดนํ้าบ่อยเพียงใด 

1. ทุกวนั   2. เกือบทุกวนั 

3. นาน ๆ คร้ัง   

ส่วนที ่4 ความต้องการของท่านทีมี่ต่อการพฒันา เพือ่มุ่งสู่เศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 

โปรดตอบคาํถามโดยการทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องหมายเลขท่ีตอ้งการ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ช่อง คือ 

 5 = มากท่ีสุด  4 = มาก                              

 3 = ปานกลาง        2 = นอ้ย 

 1 = นอ้ยท่ีสุด 

คาํถาม : ท่านเห็นดว้ยกบัตลาดนํ้าวดัลาํพญาในส่วนต่าง ๆ ต่อไปน้ีอยา่งไร 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

ระดบัความคิดเห็น 

 5 4  3 2  1 

ด้านผลติภัณฑ์และบริการ(Product)  

1. ตลาดนํ้าวดัลาํพญามีความสะอาด      

2. การเดินทางมาตลาดนํ้าวดัลาํพญาสะดวกสบาย      

3. ท่ีพกัในตลาดนํ้าวดัลาํพญามีใหเ้ลือกมากมาย      

4. ท่ีพกัในตลาดนํ้าวดัลาํพญามีความสะดวกสบาย      

5. ธุรกิจนาํเท่ียวในตลาดนํ้าวดัลาํพญาใหบ้ริการท่ีดี      

6. การตอ้นรับของคนทัว่ไปมีความเป็นกนัเอง      
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ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

7. อาหารและขนมมีใหเ้ลือกหลากหลายและมีรสชาติอร่อย

ถูกปาก 

     

8. ความเหมาะสมของส่ิงอาํนวยความสะดวก      

9. ปริมาณหอ้งนํ้า-หอ้งสุขา      

10. ปริมาณร้านคา้/ร้านอาหาร ภายในตลาดนํ้าวดัลาํพญา      

ด้านราคา(Price)  

 

1. ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญามีความ

เหมาะสม 

     

2. ราคาท่ีพกัตลาดนํ้าวดัลาํพญามีความเหมาะสม      

3. ราคาอาหาร/ขนม ในตลาดนํ้าวดัลาํพญามีความเหมาะสม      

4. ค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรมตลาดนํ้าวดัลาํพญามีความ

เหมาะสม 
     

5. คุณภาพของสินคา้และบริการเหมาะสมกบัราคา      

6. ความเหมาะสมของอตัราการบริการ      

7. ราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ      

8.ราคากิจกรรมในตลาดนํ้าวดัลาํพญามีความเหมาะสม      

9.การกาํหนดราคาสินคา้มาตรฐานในแต่ละร้าน      

10.ราคาโปรแกรมการท่องเท่ียวมีความเหมาะสม      

ด้านการจัดจําหน่าย (Place)  

1. การใหข้อ้มูลของคนในทอ้งถ่ิน      

2. การใหข้อ้มูลของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้      

3. คุณไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดนํ้าวดัลาํพญาโดยละเอียด      

4. กิจกรรมท่องเท่ียวของตลาด และสภาพแพท่ีใหบ้ริการมี

ความปลอดภยั 

     

5. คุณศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนการวางแผนท่องเท่ียว      
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ขอ้เสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

6. การแยกประเภทร้านคา้ในการจดัจาํหน่ายสินคา้      

7. ความเพียงพอในการจดัสรรพื้นท่ีจาํหน่ายสินคา้ของร้านคา้      

8. การจดัวางสินคา้มีความสะดวกต่อการเลือกซ้ือ      

9. มีการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ และการบริการท่ีชดัเจน      

10. ความสะอาดของทางเดินภายในตลาดนํ้าวดัลาํพญา      

ด้านการส่งเสริมการตลาด  

( Promotion ) 

 

 

1.คุณไดรั้บการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียว

ของตลาดนํ้าวดัลาํพญา 

     

2. ส่ือการโฆษณา และการะประชาสมัพนัธ์ในการขาย มีผลต่อ

การซ้ือสินคา้ 

     

3. คุณไดรั้บการแนะนาํเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นบริเวณ

ตลาดนํ้าวดัลาํพญา 

     

4.  คุณไดรั้บโปรโมชัน่ในการขายสินคา้ท่ีเหมาะสม      

5.  คุณไดรั้บการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัแบรนสินคา้ในใน

ตลาดนํ้าวดัลาํพญา 

     

6. คุณไดรั้บส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ และบริการท่ีเหมาะสม      

7. คุณไดรั้บการแจกหรือแถมสินคา้ และบริการท่ีเหมาะสม      

8. คุณไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตลาดนํ้าวดัลาํพญาท่ี

สะดวก และรวดเร็ว 

     

9. มีโปรแกรมการท่องเท่ียวใหเ้ลือกหลากหลาย      

10. มีการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวราคาพเิศษ      
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แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัเร่ือง “การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง 

รศ.๑๒๒ เพื่อพฒันาเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 

คําช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ี จดัทาํข้ึนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบการ

ทาํวิจยั มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาเศรษฐกิจตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

และยงัเป็นการเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทาน ในเขตจงัหวดันครปฐมดว้ย โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซ่ึง

ประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 : ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว 

 ส่วนท่ี 3 : ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 

 ส่วนท่ี 4 :ความพึงพอใจในปัจจุบนัต่อการจดัตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒ 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลากรอกแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง  

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1.เพศ         1. ชาย   2. หญิง  
 

2. อาย ุ  1. 15 ปี และตํ่ากวา่  2. 16 – 25 ปี 

3. 26 – 35  ปี  4. 36 – 45 ปี 

5. 46 – 55   ปี  6. 56 – 65   ปี 

7. 66 ปีข้ึนไป 
 

3. ระดบัการศึกษา 1. ไม่เกินประถมศึกษา 2. มธัยมศึกษา 

3. อนุปริญญา/ปวช./ปวส. 4. ปริญญาตรี 

5. ปริญญาโท และสูงกวา่ 
 

4. อาชีพ  1. นกัเรียน/นกัศึกษา 2. แม่บา้น/พอ่บา้น 

3. ขา้ราชการ  4. พนกังานรัฐ  

4. พนกังานรัฐวสิาหกิจ 5. พนกังานบริษทัเอกชน 

6. คา้ขาย   7. ประกอบธุรกิจส่วนตวั 

8. เกษตรกร  9. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................. 
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5. สญัชาติ  1. ไทย   2. จีน 

3. องักฤษ   4. อเมริกนั 

5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................  
 

6. ศาสนา  1. พทุธ   2. คริสต ์

3. อิสลาม   4.  อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 
 

7. รายไดต่้อเดือน 1. ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 8,000 บาท   

2. 8,001 - 10,000 บาท 

3. 10,001 - 20,000 บาท 

4. 20,001 - 30,000 บาท 

5. 30,001 - 40,000 บาท 

6. 40,001 บาทข้ึนไป 
 

ส่วนที ่ 2 ด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเทีย่ว 
 

5. ปกติคุณใชร้ะยะเวลาในการท่องเท่ียว 

1. 1 วนั /เดือน  2. 2 วนั /เดือน 

3. 3 วนั /เดือน  4. 4วนั /เดือน 

5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 

6. พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง 

1. รถโดยสารประจาํทาง 2. รถส่วนตวั 

3. รถเช่า/รถรับจา้ง 4. รถบสั / รถตูข้องบริษทัทวัร์ 

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

7. ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียว 

1. ตํ่ากวา่ 500  บาท 2. 501 - 1,000  บาท 

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

5. 2,001 บาทข้ึนไป 
 

8.   ลกัษณะการเดินทางของท่านในคร้ังน้ี 

1. มากบัครอบครัว 

2. มากบัเพื่อน 
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3. มากบัหน่วยงาน / บริษทั 

4. ซ้ือแพคเกจทวัร์ 

5. มาคนเดียว 

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

        5.วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่องเท่ียวคร้ังน้ี 

1. เพื่อประกอบธุรกิจ 

2. เพื่อผกัผอ่น 

3. เพื่อสมัผสักบัธรรมชาติ                                 

4. เพื่อศึกษาประวติัศาสตร์ 

5. บงัเอิญผา่นมาจึงแวะเท่ียว                             

6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 

        6.จาํนวนผูร่้วมเดินทางมากบัท่านในคร้ังน้ี 

1. 1- 3 คน   2. 4 - 6คน  

3. 7 - 9 คน   4. 10 คนข้ึนไป  

        7.การเดินทางมาท่องเท่ียวยงัตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒ 

1. มาเป็นคร้ังแรก 

2. มาเป็นคร้ังท่ี 2 

3. มาเป็นคร้ังท่ี 3 

4. มาเป็นคร้ังท่ี 4 ข้ึนไป 

        8.ระยะเวลาในการท่องเท่ียวตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒ 

1. นอ้ยกวา่ 3 ชัว่โมง 

2. 3-6 ชัว่โมง 

3. 6-8 ชัว่โมง (1 วนั) 

4. 1-2 วนั                         5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 
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ส่วนที ่3 ด้านพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 

1. คุณเคยไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวของตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒หรือไม่(ใน

กรณีไม่เคยขา้มไปทาํส่วนท่ี4) 

1. เคย   2. ไม่เคย 

2. ในกรณีท่ีเคยไดรั้บทราบข่าวสาร คุณไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาจากแหล่งใดบา้ง 

1.  เพื่อน/ญาติ  2. โทรทศัน์ 

3. วิทย ุ   4. หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 

5. อินเทอร์เน็ต  6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ................ 

3. คุณไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัตลาดนํ้าบ่อยเพียงใด 

1. ทุกวนั   2. เกือบทุกวนั 

3. นาน ๆ คร้ัง   

ส่วนที ่4 ความต้องการของท่านทีมี่ต่อการพฒันา เพือ่มุ่งสู่เศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 

โปรดตอบคาํถามโดยการทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องหมายเลขท่ีตอ้งการ ซ่ึงประกอบดว้ย 5 ช่อง คือ 

 5 = มากท่ีสุด   4 = มาก    

 3 = ปานกลาง  2 = นอ้ย 

 1 = นอ้ยท่ีสุด 

คาํถาม : ท่านเห็นดว้ยกบัตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒ในส่วนต่าง ๆ ต่อไปน้ีอยา่งไร 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 

ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์และบริการ(Product)  

1. ตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีความสะอาด      

2. การเดินทางมาตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒สะดวกสบาย      

3. ท่ีพกัในตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีใหเ้ลือกมากมาย      

4. ท่ีพกัในตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีความสะดวกสบาย      

5. ธุรกิจนาํเท่ียวในตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒ใหบ้ริการท่ีดี      

6. การตอ้นรับของคนทัว่ไปมีความเป็นกนัเอง      
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ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

7. อาหารและขนมมีใหเ้ลือกหลากหลายและมีรสชาติอร่อยถูก

ปาก 

     

8. ความเหมาะสมของส่ิงอาํนวยความสะดวก      

9. ปริมาณหอ้งนํ้า-หอ้งสุขา      

10. ปริมาณร้านคา้/ร้านอาหาร ภายในตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒      

ด้านราคา(Price)  

1. ค่าใชจ่้ายในการท่องเท่ียวตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีความ

เหมาะสม 
     

2. ราคาท่ีพกัตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีความเหมาะสม      

3. ราคาอาหาร/ขนม ในตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีความ

เหมาะสม 
     

4. ค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรมตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีความ

เหมาะสม 
     

5. คุณภาพของสินคา้และบริการเหมาะสมกบัราคา      

6. ความเหมาะสมของอตัราการบริการ      

7. ราคามีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการ      

8.ราคากิจกรรมในตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีความเหมาะสม      

9.การกาํหนดราคาสินคา้มาตรฐานในแต่ละร้าน      

10.ราคาโปรแกรมการท่องเท่ียวมีความเหมาะสม      

ด้านการจัดจําหน่าย (Place)  

1. การใหข้อ้มูลของคนในทอ้งถ่ิน      

2. การใหข้อ้มูลของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้      

3. คุณไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒โดย

ละเอียด 

     

4. กิจกรรมท่องเท่ียวของตลาด และสภาพแพท่ีใหบ้ริการมี

ความปลอดภยั 

     

5. คุณศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนการวางแผนท่องเท่ียว      
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ขอ้เสนอแนะ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

6. การแยกประเภทร้านคา้ในการจดัจาํหน่ายสินคา้      

7. ความเพียงพอในการจดัสรรพื้นท่ีจาํหน่ายสินคา้ของร้านคา้      

8. การจดัวางสินคา้มีความสะดวกต่อการเลือกซ้ือ      

9. มีการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ และการบริการท่ีชดัเจน      

10. ความสะอาดของทางเดินภายในตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒      

ด้านการส่งเสริมการตลาด 

( Promotion ) 

 

 

1.คุณไดรั้บการโฆษณาประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียว

ของตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒ 

     

2. ส่ือการโฆษณา และการะประชาสมัพนัธ์ในการขาย มีผลต่อ

การซ้ือสินคา้ 

     

3. คุณไดรั้บการแนะนาํเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอยูใ่นบริเวณ

ตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒ 

     

4.  คุณไดรั้บโปรโมชัน่ในการขายสินคา้ท่ีเหมาะสม      

5. คุณไดรั้บการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัแบรนสินคา้ในในตลาด

บางหลวงรศ.๑๒๒ 

     

6. คุณไดรั้บส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ และบริการท่ีเหมาะสม      

7. คุณไดรั้บการแจกหรือแถมสินคา้ และบริการท่ีเหมาะสม      

8. คุณไดรั้บข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวตลาดบางหลวงรศ.

๑๒๒ท่ีสะดวก และรวดเร็ว 

     

9. มีโปรแกรมการท่องเท่ียวใหเ้ลือกหลากหลาย      

10. มีการจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวราคาพเิศษ      



 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
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ตารางผนวก ค.1 แสดงแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการของร้านผกัตลาดนํ้าวดัลาํพญา วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

 

 

 

ช่ือร้าน 

นํ้าหนกัผกัรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) ก่อนรับสินคา้ 
ก่อนแยก

ประเภท 

ก่อนแบ่ง

บรรจุ 

ก่อนจดั

วาง 
รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ แยกประเภท 

แบ่งบรรจุ

สินคา้ 
จดัวางสินคา้ รวม 

ร้านขายผกั 65 1440 5 5 5 30  5 15 2 2  

ร้านลุงเทิน 30 720 10 10 5 30  60 10 30 10  

ร้านพี่การ 15 1440 20 10 10 20  30 0 10 30  

ร้านกรประภา 50 1440 10 10 10 10  30 10 20 60  

ร้านพี่ไพลิน 80 1440 20 10 10 10  30 20 20 60  

ร้านพี่สมศรี 95 1800 20 10 15 10  30 15 60 60  

ร้านพี่แป้ง 125 1440 15 10 5 5  150 15 60 60  

ร้านพี่อารีย ์ 110 1440 20 30 5 3  90 20 90 60  

ร้านสมศรี 104 1440 20 60 5 10  90 15 60 60  

ร้านผกัตลาดนํ้ า 80 1440 15 30 720 10  30 15 120 10  

ร้านพี่ต๊ะ 70 1440 10 60 15 10  30 30 20 50  

ค่าเฉล่ีย 75 1407.27 15.00 22.27 73.18 13.45 1531.18 52.27 15.00 44.73 42.00 154.00 
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ตารางผนวก ค.2  แสดงแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการของร้านผลไมต้ลาดนํ้าวดัลาํพญา วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

 

 

ช่ือร้าน 
นํ้าหนกัผลไม ้ เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

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

ร้านบานเยน็ 95 1455 5 5 5 10  5 60 20 60  

ร้านแม่สมนึก 100 1440 5 5 30 5  0 0 20 30  

ร้านฝร่ัง 115 1440 5 30 60 10  15 15 60 60  

ร้านพี่อมร 40 1440 5 30 60 30  60 0 60 20  

ร้านลุงถว้น 100 1440 5 30 10 30  30 0 30 30  

ร้านพี่บุษ 90 1440 10 30 10 10  30 10 30 60  

ร้านพี่สินทส 100 1440 10 10 10 10  30 10 10 30  

ร้านพี่จุ๋ม 90 1440 15 5 15 5  120 10 20 15  

ร้านพี่กุง้ 75 1440 10 5 10 15  20 10 25 60  

ร้านพี่บุษ 80 1440 20 5 10 20  30 10 60 60  

ร้านพี่ศกัด์ิชยั 110 1440 15 30 10 15  20 10 60 60  

ร้านเจ๊ทิพย ์ 290 720 5 5 15 10  10 10 30 90  

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

 

 

 

 

 

 

ช่ือร้าน 

นํ้าหนกัสินคา้

รวม 
เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) 
ก่อนรับ

สินคา้ 

ก่อนแยก

ประเภท 

ก่อนแบ่ง

ซ้ือ 

ก่อนจดั

วาง 

รอ

ลกูคา้ 
รวม 

รับ

สินคา้ 

แบ่งชัง่ถุง

ยอ่ย 

ซีน/ติด

ฉลาก 

จดัวาง

สินคา้ 
รวม 

ป้าแบตทอดมนั 30 1440 2 2 30 20  10 2 30 30  

กุง้ตะจุย้ 35 1440 2 2 30 25  10 1 20 15  

โกมน

กระเพาะปลา 80 1440 2 2 30 20  240 2 60 30  

ร้านพ่ีทวศีกัด์ิ 100 1440 30 60 20 10  10 5 30 90  

ร้านคุณทวด 20 1440 2 2 10 30  20 1 40 10  

ร้านพี่จิรพทัธ์ 100 1440 10 10 10 10  60 10 60 60  

ค่าเฉล่ีย 60.83 1440.00 8.00 13.00 21.67 19.17 1501.83 58.33 3.50 40.00 39.17 141.00 
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ตารางผนวก ค.4 แสดงแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ทาํเอง) ตลาดนํ้าวดัลาํพญา วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

ช่ือร้าน 

จาํนวนขนมรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กล่องหรือถุง/วนั) 
ก่อนรับ

สินคา้ 

ก่อนแยก

ประเภท 

ก่อนแบ่ง

บรรจุ 

ก่อนจดั

วาง 
รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ 

จดัเตรียม/

ผลิต 

แบ่งบรรจุ

สินคา้ 

จดัวาง

สินคา้ 
รวม 

มาเรียมขนมครก 400 1440 120 120 30 10  30 2 3 5  

นาตาลีบา้บ้ิน 1500 2160 60 2 20 15  5 240 5 60  

ตะนอยขนมเบ้ือง 800 1440 120 10 20 5  15 2 2 5  

ธญัญพทัธ์ขนมปัง

กรอบ 100 1440 60 1 20 10  10 10 3 5  

เจแ้ทนขา้วเกรียบปาก

หมอ้ 1250 2160 120 5 20 10  30 60 3 20  

ร้านขนมครก 400 1440 120 30 20 10  60 30 5 10  

ร้านกลว้ยแขก 200 1440 120 30 30 10  60 120 3 10  

ร้านบา้บ่ิน 300 1440 600 30 10 10  60 120 5 15  

ร้านขา้วเกรียบ 810 1440 120 30 20 10  60 180 10 20  

ร้านขนมกลว้ย 400 1440 30 30 5 15  60 240 5 15  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือร้าน 

จาํนวนขนมรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กล่องหรือถุง/

วนั) 

ก่อนรับ

สินคา้ 

ก่อนแยก

ประเภท 

ก่อนติด

ฉลาก 

ก่อนจดั

วาง 

รอ

ลูกคา้ 
รวม 

รับ

สินคา้ 

จดัเตรียมการ

ผลิต 

ติด

ฉลาก 

จดัวาง

สินคา้ 
รวม 

มะพร้าวแกว้ป้า

แช่ม 100 1440 15 30 10 10  10 45 30 60  

ร้านป้าแช่ม 80 1440 10 30 10 20  10 40 10 60  

ร้านตะนอย 50 720 10 30 5 30  30 30 30 60  

ร้านสุภาวร์ี 100 720 30 15 5 20  60 20 30 30  

ร้านป้าน้ี 220 1440 30 120 60 20  20 35 20 30  

ป้ามาลี 65 1440 30 30 30 15  10 20 20 30  

ค่าเฉล่ีย 102.50 1200.00 20.83 42.50 20.00 19.17 1302.50 23.33 31.67 23.33 45.00 

123.3

3 
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ตารางผนวก ค.6 แสดงแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการของร้านเคร่ืองด่ืม ( สุขภาพ )ตลาดนํ้าวดัลาํพญา วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

 

 

 

 

 

ช่ือร้าน 

จาํนวน

รวม 
เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(แกว้/วนั) 
ก่อนรับ

สินคา้ 

ก่อนแยก

ประเภท 

ก่อนแบ่ง

บรรจุ 

ก่อนจดั

วาง 

รอ

ลกูคา้ 
รวม 

รับ

สินคา้ 

จดัเตรียม/

ผลิต 

แบ่งบรรจุ

สินคา้ 

จดัวาง

สินคา้ 
รวม 

ร้านขายนํ้า

อญัชนั 30 1440 180 180 30 30  60 60 15 15  

ร้านป้าตอ้ย 50 1440 30 30 30 30  30 60 30 30  

ร้านลุงมนตรี 50 1440 60 120 180 10  30 60 30 30  

ร้านนํ้าป่ัน 150 1440 30 30 30 10  10 60 15 60  

ร้านป้าทิพย ์ 200 2880 100 30 30 10  30 60 30 30  

ร้านกิตติพนัธ์ 100 1440 10 10 10 20  30 10 10 30  

ค่าเฉล่ีย 96.67 1680.00 68.33 66.67 51.67 18.33 1885.00 31.67 51.67 21.67 32.50 

137.5

0 
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ตารางผนวก ค.7 แสดงแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการของร้านเคร่ืองด่ืม ( นํ้าอดัลม ) ตลาดนํ้าวดัลาํพญา วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือร้าน 

จาํนวน

รวม 
เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(ขวด/วนั) 
ก่อนรับ

สินคา้ 

ก่อนแยก

ประเภท 

ก่อนเกบ็

ชัว่คราว 

ก่อนจดั

วาง 

รอ

ลกูคา้ 
รวม 

รับ

สินคา้ 

แยก

ประเภท 

จดัแกบ็

ชัว่คราว 

จดัวาง

สินคา้ 
รวม 

ร้านป้าลออ 100 1440 10 20 20 10  30 10 15 20  

ร้านลุง

มนตรี 130 1440 20 20 20 10  10 30 30 30  

ร้านนํ้าป่ัน 54 1440 10 5 10 10  10 0 5 5  

ร้านลุง

พิเชษ 120 1440 10 10 15 10  10 0 10 10  

ค่าเฉล่ีย 101.00 1440.00 12.50 13.75 16.25 10.00 1592.50 15.00 10.00 15.00 16.25 56.25 
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ตารางผนวก ค.8 แสดงแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการของร้านผกัตลาดบางหลวง ร.ศ.122  วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

 

 

 

        

 

 

 

ช่ือร้าน 

นํ้าหนกัผกั

รวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) ก่อนรับ

สินคา้ 

ก่อนแยก

ประเภท 

ก่อนแบ่ง

บรรจุ 

ก่อนจดั

วาง รอลกูคา้ รวม รับสินคา้ 

แยก

ประเภท 

แบ่งบรรจุ

สินคา้ 

จดัวาง

สินคา้ รวม 

ร้านวิชยั 100 1440 30 2 10 5  60 20 5 30  

ร้านเกรียงศกัด์ิ 30 1440 60 10 10 10  30 30 3 30  

ร้านนายชาแซ่ตั้ง 65 1440 30 2 20 10  120 30 3 60  

ค่าเฉล่ีย 65 1440 40 4.67 13.33 8.33 1571.33 70.00 26.67 3.67 40.00 140.33 
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ตารางผนวก ค.9 แสดงแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการของร้านผลไมต้ลาดบางหลวง ร.ศ.122 วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

 

ตารางผนวก ค.10 แสดงแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการของร้านอาหารแหง้ตลาดบางหลวง ร.ศ.122  วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ช่ือร้าน 

นํ้าหนกัผลไม ้ เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) ก่อนรับ

สินคา้ 

ก่อนแยก

ประเภท 

ก่อนแบ่ง

บรรจุ ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ แยกประเภท คดัขนาด 

จดัวาง

สินคา้ รวม 

ร้านยายโนด้ 20 1440 30 20 10 20  30 30 30 40  

ค่าเฉล่ีย 20 1440 30 20 10 20 1540 30 30 30 40 130 

ช่ือร้าน 

นํ้าหนกัสินคา้รวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) ก่อนรับ

สินคา้ 

ก่อนแยก

ประเภท 

ก่อนแบ่ง

ซ้ือ ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ 

แบ่งชัง่ถุง

ยอ่ย 

ซีน/ติด

ฉลาก จดัวางสินคา้ รวม 

ร้านแต่ฮัว่ฮะ 30 720 5 30 30 1  10 10 30 20  

ร้านนวลอิน 150 720 10 20 3 5  60 10 10 60  

ร้านป้าละออง 20 1440 10 1 120 5  38 3 0 1  

หมูสะเต๊ะเจ๊นิ 8 1440 30 5 10 10  5 5 0 5  

เลก็ปลาผา 15 1440 2 2 5 40  2 5 5 5  

ค่าเฉล่ีย 44.60 1152.00 11.40 11.60 33.60 12.20 1265.40 23.00 6.60 9.00 18.20 56.80 
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ตารางผนวก ค.11 แสดงแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ทาํเอง)ตลาดบางหลวง ร.ศ.122  วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ช่ือร้าน 

จาํนวนขนมรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กล่องหรือถุง/วนั) ก่อนรับ

สินคา้ 

ก่อนแยก

ประเภท 

ก่อนแบ่ง

บรรจุ 

ก่อนจดั

วาง รอลกูคา้ รวม รับสินคา้ 

จดัเตรียม/

ผลิต 

แบ่งบรรจุ

สินคา้ จดัวางสินคา้ รวม 

ร้านนํ้าแขง็ใส 80 360 60 60 60 30  20 180 1 60  

ร้านปากหมอ้ 70 720 120 5 20 5  20 30 3 20  

ร้านชุนเป๊ีย 180 720 10 2 5 30  5 300 3 5  

ร้านเตป่ิ้น 6 240 3 60 15 5  180 180 60 30  

ขนมถว้ย 100 1440 5 15 15 5  10 30 15 10  

ร้านทองดี คงคาหลวงขา้วเกรียบ

ปากหมอ้ 50 720 240 5 1 10  1 240 2 10  

ร้านวีรญาไกรสรก๋วยเต๋ียวหลอด 40 1440 30 3 2 10  1 240 2 10  

ขา้วเหนียวป้ิงมาวรรณา 100 1440 1440 3 2 120  2 300 1 10  

ร้านเผือกทอด 100 1440 60 3 2 5  30 60 120 10  

ร้านป้อมไข่นกกระทา 40 1440 60 4 3 30  5 60 1 10  

คุณแม่สวย 150 1440 1440 4 2 30  2 10 1 10  

ร้านเจ๊สมนึกขา้วเกรียบปากหมอ้ 50 1440 10 1 2 10  10 120 1 10  

ค่าเฉล่ีย 80.50 1070.00 289.83 13.75 10.75 24.17 1489.00 23.83 145.83 17.46 16.25 203.38 
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ตารางผนวก ค.12 แสดงแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ซ้ือ)ตลาดบางหลวง ร.ศ.122  วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

 

 

ตารางผนวก ค.13 แสดงแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการของร้านเคร่ืองด่ืม ( สุขภาพ )ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

 

 

ช่ือร้าน 

จาํนวนขนมรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กล่องหรือถุง/วนั) ก่อนรับ

สินคา้ ก่อนแยกประเภท 

ก่อนติด

ฉลาก 

ก่อนจดั

วาง รอลกูคา้ รวม รับสินคา้ 

จดัเตรียมการ

ผลิต ติดฉลาก จดัวางสินคา้ รวม 

ร้านหม่ีกรอบ 30 1440 10 4 10 30  60 10 2 10  

ค่าเฉล่ีย 30 1440 10 4 10 30 1524 60 10 2 10 82 

ช่ือร้าน 

จาํนวนรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(แกว้/วนั) 

ก่อนรับสินคา้ 

ก่อนแยก

ประเภท 

ก่อนแบ่ง

บรรจุ ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ 

จดัเตรียม/

ผลิต 

แบ่งบรรจุ

สินคา้ 

จดัวาง

สินคา้ รวม 

ร้านกาแฟพอ่ปาน 50 720 10 10 10 30  5 20 30 30  

ร้านปาริชาติ 50 720 2 30 20 20  10 60 30 20  

ค่าเฉล่ีย 50 720 6 20 15 25 836 7.50 40 30 25 102.50 
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ตารางผนวก ค.14 แสดงแบบฟอร์มเกบ็ขอ้มูลกระบวนการของร้านเคร่ืองด่ืม ( นํ้าอดัลม ) ตลาดบางหลวง ร.ศ.122  วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

 

 

 

  

 

 

ช่ือร้าน 

จาํนวนรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(ขวด/วนั) 

ก่อนรับสินคา้ 

ก่อนแยก

ประเภท 

ก่อนเกบ็

ชัว่คราว ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ แยกประเภท 

จดัแกบ็

ชัว่คราว จดัวางสินคา้ รวม 

ร้านเลก็ปลาเผา 65 10080 10 5 5 10  20 10 5 10  

ค่าเฉล่ีย 65 10080 10 5 5 10 10110 20 10 5 10 45 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แผนภาพกระแสคุณค่าก่อนปรับปรุง – หลงัปรับปรุง 
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ภาพผนวก ง.1 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายผกัตลาดนํ้าวดัลาํพญาวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 75 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายผกั 

 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ผกับุง้ 15 กิโลกรัมผกักาด 10 

กิโลกรัม 

แตงกวา 10 กิโลกรัม 

อ่ืนๆ 45 กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผกั 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

52.27 นาที 

แยกประเภทของสินคา้                        

1คน 

15.00 นาที 

แบ่งบรรจุสินคา้           

1คน 

44.73 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน                      

1คน 

42.00 นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

  

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 73.65 % 

 

1407.27 นาที 

 

15.00 นาที  

 

22.27 นาที 

 

73.18 นาที  

 

13.45 นาที  

 

52.27  นาที  

 

15.00 นาที  

 

44.73 นาที  

 

42.00 นาที  

 

TCT  

154.00 

นาที 

TLT  

1,531.18 

นาที 
VA 

   10.06  % 
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ภาพผนวก ง.2 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายผลไมต้ลาดนํ้าวดัลาํพญาวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 107 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายผลไม ้

 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ฝร่ัง 20 กิโลกรัม 

ส้มโอ 20 กิโลกรัม 

อ่ืนๆ 67 กิโลกรัม เจา้ของร้านขายผลไม ้

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

30.83 นาที 

แยกประเภทของสินคา้                          

1คน 

12.08 นาที 

คดัขนาดของสินคา้           

1คน 

35.42 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน                                

1คน 

47.92 นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

  

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 65.87 % 

 

1,381.25 นาที 

 

9.17 นาที  

 

15.83 นาที 

 

20.42 นาที  

 

14.17 นาที  

 
30.83 นาที  

 

12.08 นาที  

 

35.42 นาที  

 

47.92 นาที  

 

TCT 

126.25

นาที 

TLT 

1440.83 

นาที VA 

8.76  % 
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ภาพผนวก ง.3 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายอาหารแหง้ตลาดนํ้าวดัลาํพญาวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ผูผ้ลิตอาหารแหง้ 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 61 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายอาหารแหง้ 

 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ปลา 35 กิโลกรัม 

อ่ืนๆ 26 กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายอาหารแหง้ 

รับสินคา้และแยกประเภท 

1คน 

58.33 นาที 

แบ่งชัง่นํ้าหนกัเป็นถุงยอ่ย                           

1คน 

3.50 นาที 

ซีนและติดฉลากสินคา้                             

1คน 

40.00 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน                              

1คน 

39.17 นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

  

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 60.43 % 

 

1440.00 นาที 

 

8.00 นาที  

 

13.00 นาที 

 

21.67 นาที  

 

19.17 นาที  

 
58.33 นาที  

 

3.50 นาที  

 

40.00 นาที  

 

39.17 นาที  

 

TCT 

141.00 

นาที 

TLT  

1,501.83 

นาที VA 

9.38  % 
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ภาพผนวก ง.4 แสดงแผนภาพกระแสคุณคา่ก่อนการปรับปรุงของร้านขายขนม (ทาํเอง) ตลาดนํ้าวดัลาํพญาวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

ส่งสินคา้ใหส่้วนใหญ่เป็น แป้ง 

30 กิโลกรัม 

นํ้ากะทิ 10 กิโลกรัม 

นํ้าตาล 30 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายขนม 

 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ขนมบา้บ้ิน 1500 ช้ิน  

ขา้วเกรียบ 1250 ช้ิน  

อ่ืนๆ  เจา้ของร้านขายขนม 

รับวตัถุดิบและตรวจสอบ 

1คน 

39.00 นาที 

เตรียมวตัถุดิบและผลิต 

1คน 

100.40 นาที 

บรรจุสินคา้           

1คน 

4.40 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน                                

1คน 

16.50 นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

  

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 39.92 % 

 

1,584.00 นาที 

 

147.00 นาที  

 

28.80 นาที 

 

19.50 นาที  

 

10.50 นาที  

 
39.00 นาที  

 

100.40 นาที  

 

4.40 นาที  

 

16.50 นาที  

 

TCT 

160.30 

นาที 

TLT 

2,033.20 

นาที 

รายวนั 

 

VA 

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

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ผูผ้ลิตขนม 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 103 ถุง 

 

เจา้ของร้านขายขนม 

 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

 

ขนม 103 ถุง 

เจา้ของร้านขายขนม 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

23.33 นาที 

แยกประเภทของสินคา้                       

1คน 

31.67 นาที 

ติดฉลากสินคา้ของร้าน           

1คน 

23.33 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน                                 

1คน 

45.00 นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

  

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 68.52 % 

 

1,200 นาที 

 

20.83 นาที  

 

42.50 นาที 

 

20.00 นาที  

 

19.17 นาที  

 
23.33 นาที นาที  

 

31.67 นาที  

 

23.33 นาที  

 

45.00 นาที  

 

TCT 

123.33 

นาที 

TLT 

1302.50 

นาที 
VA 

9.47  % 
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ภาพผนวก ง.6 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายเคร่ืองด่ืมตลาดนํ้าวดัลาํพญาสุขภาพวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ใหเ้ฉล่ีย 

คร้ังละ 15 กิโลกรัมเป็นผกั 8 

กิโลกรัม 

ผลไม ้18 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 

 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

นํ้าผกั 200 แกว้ 

นํ้าผลไม ้150 แกว้ 

อ่ืนๆ 5 แกว้ เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

31.67 นาที 

เตรียมวตัถุดิบและผลิต 

1คน 

51.67 นาที 

บรรจุลงบรรจุภณัฑร้์าน           

1คน 

21.67 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

32.50 นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

  

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 66.53 % 

 

1,680.00 นาที 

 

68.33 นาที  

 

66.67 นาที 

 

51.67 นาที  

 

18.33 นาที  

 
31.67นาที  

 

51.67 นาที  

 

21.67 นาที  

 

32.50 นาที  

 

TCT 

137.50 

นาที 

TLT 

1,885.00 

นาที VA 

7.29  % 
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ภาพผนวก ง.7 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้าอดัลมตลาดนํ้าวดัลาํพญาวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

บริษทัผลิตนํ้า 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 101 ขวด 

 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

นํ้าอดัลม 48 ขวดนํ้าเปล่า  36  

ขวด 

อ่ืนๆ 16 ขวด เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

15.00 นาที 

แยกประเภทของสินคา้                          

1คน 

10.00 นาที 

จดัเกบ็สินคา้ชัว่คราว 

1คน 

15.00 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

16.00 นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั  

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

  

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 86.54 % 

 

1,440.00 นาที 

 

12.50 นาที  

 

13.75 นาที 

 

16.25 นาที  

 

10.00 นาที  

 

15.00 นาที  

 

10.0 นาที  

 

15.00 นาที  

 

16.00 นาที  

 

TCT 

56.25 

นาที 

TLT 

1,492.50 

นาที VA 

3.77  % 
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ภาพผนวก ง.8 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายผกัตลาดนํ้าวดัลาํพญาวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 75 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายผกั 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสัง่ซ้ือสินคา้ 

 
ลูกคา้                                    

ผกับุง้ 15 กิโลกรัมผกักาด 20 

กิโลกรัม 

อ่ืนๆ 45 กิโลกรัม 

 
เจา้ของร้านขายผกั 

รับและแยกประเภทของสินคา้                           

1 คน 

67.27 นาที  

นาที 

 

แบ่งบรรจุและจดัวางสินคา้ 

2 คน 

43.36 นาที 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 82.23 % 

 

TCT  

110.64 

    นาที 

TLT 

1443.00 

นาที 
1,407.27. นาที 

 

 

 

 

 

 

22.27 นาที 

 

 

67.27 นาที  

 

43.36 นาที 

 

13.45 นาที 

 

VA 

7.67 % 
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ภาพผนวก ง.9 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายผลไมต้ลาดนํ้าวดัลาํพญาวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 107 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายผลไม ้

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ฝร่ัง 20 กิโลกรัม 

ส้มโอ 20 กิโลกรัม 

อ่ืนๆ 67 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายผลไม ้

รับและแยกประเภทของสินคา้             

1คน 

42.92  นาที 

 

คดัขนาดและจดัวางสินคา้ 

2คน 

41.67 นาที 

 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

TCT 84.58 

นาที 

TLT 

1411.25 

นาที 
1381.25 นาที 

  

 

20.42  นาที 

 42.92  นาที 

 

41.67 นาที 

 

14.17 นาที 

 

 

 

 

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 98.54 % 

 

VA 

5.99 % 
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ภาพผนวก ง.10 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายอาหารแหง้ตลาดนํ้าวดัลาํพญาวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

ผูผ้ลิตอาหารแหง้ 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 61 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายอาหารแหง้ 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ปลา 35 กิโลกรัม 

อ่ืนๆ 26 กิโลกรัม 

 เจา้ของร้านขายอาหารแหง้ 

รับ/แยกประเภทของสินคา้และแบ่งชัง่

นํ้าหนกัเป็นถุงยอ่ย              

 1 คน 

61.83  นาที 

ซีน/ติดฉลากของร้าน และจดัวาง

สินคา้ในร้าน 

2 คน 

39.59 นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

TCT 

101.42 

นาที 

TLT 

1472.17

นาที 

 

      1440.00 นาที 

 

 

 

13.00 นาที 

 

 

61.83  นาที 

 

39.59 นาที 

 

19.17 นาที 

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 82.01 % 

 

VA 

6.89 % 
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ภาพผนวก ง.11 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายขนม(ทาํเอง)ตลาดนํ้าวดัลาํพญาวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

ส่งสินคา้ใหส่้วนใหญ่เป็น แป้ง 

30 กิโลกรัม 

นํ้ากะทิ 10 กิโลกรัม 

นํ้าตาล 30 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายขนม 

 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ขนมบา้บ้ิน 1500 ช้ิน  

ขา้วเกรียบ 1250 ช้ิน  

อ่ืนๆ  

 

เจา้ของร้านขายขนม 

รับ/เตรียมวตัถุดิบและทาํการผลิต  

2คน 

69.7 นาที 

บรรจุและจดัวางสินคา้ 

1คน 

20.9 นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

TCT 

90.6นาที 

TLT 

1623.30 

นาที 28.80 นาที 

 
69.7 นาที 

 

20.9 นาที 

 

10.50  นาที  

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 64.99 % 

 

VA 

5.58 % 
1584.00 นาที 
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ภาพผนวก ง.12 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายขนม(รับมาขาย)ตลาดนํ้าวดัลาํพญาวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

ผูผ้ลิตขนม 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

คร้ังละ 103 ถุง 

 

เจา้ของร้านขายขนม 

 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

 

ขนม 103 ถุง 

 

 

เจา้ของร้านขายขนม 

รับและแยกประเภทสินคา้             

1คน 

             55.00 นาที 

ติดฉลากและจดัวางสินคา้ 

2คน 

            34.17  นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

TCT 

89.17นาที 

TLT 

1,261.67 

นาที 
1,200.00 นาที 

 

42.5 นาที 

 
55.00 นาที 

 

 34.17  นาที 

  

 

19.17 นาที 

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 81.06 % 

 

VA 

7.07  % 
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ภาพผนวก ง.13 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพตลาดนํ้าวดัลาํพญาวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ใหเ้ฉล่ีย 

คร้ังละ 15 กิโลกรัมเป็นผกั 8 

กิโลกรัม 

ผลไม ้18 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืมวาง

แผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

นํ้าผกั 200 แกว้ 

นํ้าผลไม ้150 แกว้ 

อ่ืนๆ 5 แกว้ 

 

 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 

รับ/เตรียมวตัถุดิบและทาํการผลิต 

 1คน                                     

41.67  นาที 

 

บรรจุและจดัวางสินคา้ 

1คน 

54.17  นาที 

 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

TCT 

56.00 

นาที 

 

TLT 

1,765 

นาที 
720 นาที 

 

66.67 นาที 

 
25.00 นาที 

 

31.00 นาที 

 

18.33 นาที 

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 88.46 % 

 

VA 

5.43 % 
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ภาพผนวก ง.14 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้าอดัตลาดนํ้าวดัลาํพญาวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

บริษทัผลิตนํ้า 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 101 ขวด 

 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

นํ้าอดัลม 48  

ขวดนํ้าเปล่า  36  ขวด 

อ่ืนๆ 16 ขวด 

 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 

รับและแยกประเภทสินคา้             

1คน 

25.00  นาที 

จดัเกบ็และจดัวางสินคา้ 

1 คน 

31.00 นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

TCT 

56.00 

นาที 

TLT 

1,465.23

นาที 
1,440.00 นาที 

 

 

13.75 นาที 

 
25.00 นาที 

 

31.00 นาที 

 

10.00 นาที 

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 91.80 % 

 

VA 

3.84 % 
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ภาพผนวก ง.15 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงร้านขายผกัตลาดนํ้าบางหลวง ร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย 

วนัละ 65 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายผกั 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ผกับุง้ 15 กิโลกรัม 

ผกักาด10 กิโลกรัม 

แตงกวา 10 กิโลกรัม 

อ่ืนๆ 30  กิโลกรัม 

กลุ่มร้านขายผกั 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

70.00 นาที 

แยกประเภทของสินคา้         

 1คน 

26.67นาที 

 

แบ่งบรรจุสินคา้ 

1คน 

3.67 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน       

1คน 

40.00นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลติ 50.11 % 

 

    1440 นาที 

 

40.00 นาที 

 

 4.67นาที 

 

 13.33นาที 

 

8.33นาที 

 

70.00  นาที 

 

 

26.67นาที 

 

3.67นาที 

 

40.00นาที 

 TCT 

140.33

นาที 

TLT  

1,571.33 

นาที VA 

8.93  % 
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ภาพผนวก ง.16 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายผลไมต้ลาดนํ้าบางหลวง ร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 20 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายผลไม ้

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ฝร่ัง 10กิโลกรัม 

อ่ืนๆ 10กิโลกรัม 
กลุ่มร้านขายผลไม้ 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

30นาที 

แยกประเภทของสินคา้          

1คน 

30นาที 

คดัขนาดของสินคา้ 

1คน 

30.00นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน       

1คน 

40นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลติ 81.25 % 

 

1440นาที 

 

    30นาที 

 

    20นาที 

 

10นาที 

 

20นาที 

 

30นาที 

 

30นาที 

 

30.00 นาที 

 

   40นาที 

 

TCT 130 

นาที 

TLT 

1540นาที 

VA  

8.44 % 
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ภาพผนวก ง.17 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายอาหารแหง้ตลาดนํ้าบางหลวง ร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ผูผ้ลิตอาหารแหง้ 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 44.60กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายอาหารแหง้ 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ปลา15กิโลกรัม 

อ่ืนๆ 29.6กิโลกรัม 
กลุ่มร้านขายอาหารแห้ง 

รับสินคา้และแยกประเภท 

1คน 

23นาที 

แบ่งชัง่นํ้าหนกัเป็นถุงยอ่ย 

1คน 

6.60นาที 

ซีนและติดฉลากสินคา้ 

1คน 

9นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      

 1คน 

18.20นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลติ 61.73 % 

 

     1152 นาที 

 

11.40นาที 

 

11.60นาที 

 

33.60นาที 

 

12.20นาที 

 
       23นาที 

 

  6.60นาที 

 

9นาที 

 

18.20นาที 

 

TCT 

56.80

นาที 

TLT 

1265.40

นาที VA  

4.48 % 
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ภาพผนวก ง.18 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายขนม(ทาํเอง)ตลาดนํ้าบางหลวง ร.ศ.122  วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

ส่งสินคา้ใหส่้วนใหญ่เป็น แป้ง 

20 กิโลกรัม 

นํ้ากะทิ15กิโลกรัม 

นํ้าตาล 30 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ขา้วเกรียบ  

ขนมปากหมอ้ 

อ่ืนๆ รวมได ้80.50 ถุงต่อวนั 
กลุ่มร้านขายขนม(ทาํเอง) 

รับวตัถุดิบและตรวจสอบ 

1คน 

23.83นาที 

เตรียมวตัถุดิบและผลิต 

1คน 

145.83นาที 

บรรจุสินคา้ 

1คน 

17.46นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน       

1คน 

16.25นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลติ 34.86 % 

 

  1070.00นาที 

 

289.83นาที 

 

13.75นาที 

 

10.75นาที 

 

24.17นาที 

 
23.83นาที 

 

145.83นาที 

 

17.46นาที 

 

16.25นาที 

 

TCT 203

.38นาที 

TLT 

1489

นาที 

รายวนั 

 

VA       

13.65 % 
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ภาพผนวก ง.19 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายขนม(รับมาขาย)ตลาดนํ้าบางหลวง ร.ศ.122  วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ผูผ้ลิตขนม 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

คร้ังละ30ถุง 

 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

 

ขนม 30 ถุง เจ้าของร้านขายขนม(รับมาจําหน่าย) 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

60นาที 

แยกประเภทของสินคา้          

1คน 

10นาที 

ติดฉลากสินคา้ของร้าน 

1คน 

2นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      

 1คน 

10นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลติ 34.16 % 

 

1440นาที 

 

10นาที 

 

4นาที 

 

10นาที 

 

30นาที 

 

60นาที 

 

10นาที 

 

2 นาที 

 

10นาที 

 

TCT    

82นาที 

TLT 

1524

นาที VA         

5.38 % 
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ภาพผนวก ง.20 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพตลาดนํ้าบางหลวง ร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ใหเ้ฉล่ีย 

คร้ังละ 20  กิโลกรัม 

เป็นผกั 8กิโลกรัม 

ผลไม ้12กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 

 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

นํ้าผกั 15แกว้ 

นํ้าผลไม ้35 แกว้ 

 
กลุ่มร้านขายเคร่ืองดื่มสุขภาพ 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

7.50นาที 

เตรียมวตัถุดิบและผลิต 

1คน 

40นาที 

บรรจุลงบรรจุภณัฑร้์าน 

1คน 

30นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน       

1คน 

25นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลติ 64.06 % 

 

720นาที 

 

    6นาที 

 

20นาที 

 

15นาที 

 

25นาที 

 
7.50นาที 

 

40นาที 

 

     30นาที 

 

25นาที 

 

TCT 

102.50

นาที 

TLT   

836 

นาที VA  

12.26 % 
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ภาพผนวก ง.21 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้าอดัลมตลาดบางหลวง ร.ศ.122วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

บริษทัผลิตนํ้า 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 70 ขวด 

 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

นํ้าอดัลม 40 ขวด 

นํ้าเปล่า  20 ขวด 

อ่ืนๆ 5 ขวด 
กลุ่มร้านขายเคร่ืองดื่ม (นํา้อดัลม) 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

20นาที 

แยกประเภทของสินคา้         1

คน 

10.00นาที 

จดัเกบ็สินคา้ชัว่คราว 

1คน 

5นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

10นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลติ 56.25% 

 

10080นาที 

 

10นาที 

 

5นาที 

 

5นาที 

 

10.00 นาที 

 

20นาที 

 

10.00นาที 

 

5นาที 

 

10นาที 

 

TCT  

45 

นาที 

TLT 

10110

นาที VA  

0.44 % 
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ภาพผนวก ง.22 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุง กลุ่มร้านขายผกัตลาดบางหลวงร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 65 กิโลกรัม 

เกษตรกร 

 

   

    

 

เจา้ของร้านขายผกั 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้เจา้ของร้าน

ขายผกั 

 

 

 

 

ลูกคา้ 

 

ผกับุง้ 15 กิโลกรัม 

ผกักาด10 กิโลกรัม 

แตงกวา 10 กิโลกรัม 

อ่ืนๆ 30 กิโลกรัม 

                                    

    

 

   

 

กลุ่มร้านขายผกั 

รับและแยกประเภทของสินคา้             

2 คน   

48.33 นาที 

 

แบ่งบรรจุและจดัวางสินคา้ 

1 คน 

43.67 นาที 

 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

 

 
ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลติ 95.17 % 

 

TCT  

92 

     นาที 

TLT 

1453 

นาที 
1440 นาที 

 

 

 

 

 

 

4.67 นาที 

 

 

48.33นาที 

 

43.67นาที 

 

8.33นาที 

 

VA 

6.33 % 
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ภาพผนวก ง.23 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุง กลุ่มร้านขายผลไมต้ลาดบางหลวงร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 20 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายผลไม ้

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ฝร่ัง 10กิโลกรัม 

อ่ืนๆ 10 กิโลกรัม 

 
กลุ่มร้านขายผลไม้ 

รับและแยกประเภทของสินคา้             

1คน 

60นาที 

 

คดัขนาดและจดัวางสินคา้ 

1คน 

70นาที 

 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

TCT  

130 

นาที 

TLT  

1480 

นาที 
1440นาที 

  

 

    20นาที 

 60นาที 

 

70นาที 

 

20นาที 

 

 

 

 

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลติ 92.85 % 

 

VA 

8.78  % 
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ภาพผนวก ง.24 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุง กลุ่มร้านขายอาหารแหง้ตลาดบางหลวงร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ผูผ้ลิตอาหารแหง้ 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

คร้ังละ 44.60กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายอาหารแหง้ 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ปลา15กิโลกรัม 

อ่ืนๆ 29.6กิโลกรัม 

 
กลุ่มร้านขายอาหารแห้ง 

รับ/แยกประเภทของสินคา้และแบ่งชัง่

นํ้าหนกัเป็นถุงยอ่ย 

1คน 

29.60 นาที 

ซีน/ติดฉลากของร้าน และจดัวาง

สินคา้ในร้าน 

1 คน 

27.20 นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

TCT  

56.8 

นาที 

TLT 

1175.8

นาที 

 

1152นาที 

 

 

 

11.60นาที 

 

 

29.60นาที 

 

27.20 นาที 

 

12.20นาที 

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชนส์ายการผลิต 95.94 % 

 

VA 

4.83 % 
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ภาพผนวก ง.25 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงกลุ่มร้านขายขนม(ทาํเอง) ตลาดบางหลวงร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

ส่งสินคา้ใหส่้วนใหญ่เป็น แป้ง 

20 กิโลกรัม 

นํ้ากะทิ 15 กิโลกรัม 

นํ้าตาล 30 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

ขา้วเกรียบ  

ขนมปากหมอ้  

อ่ืนๆ 

 รวมได ้80.50 ถุง ต่อวนั 

 

กลุ่มร้านขายขนม(ทาํเอง) 

รับ/เตรียมวตัถุดิบและทาํการผลิต  

1 คน 

169.66นาที 

บรรจุและจดัวางสินคา้ 

1คน 

33.71นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

TCT 

203.37

นาที 

TLT 

1107.92

นาที 13.75นาที 

 

169.66 นาที 

 

33.71นาที 

 

24.17นาที 

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลติ 59.93 % 

 

VA 

18.35 % 
1070นาที 
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ภาพผนวก ง.26 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงกลุ่มร้านขายขนม(รับมาจาํหน่าย)ตลาดบางหลวงร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
 

ผูผ้ลิตขนม 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

คร้ังละ 30ถุง 

 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

 

ขนม 30 ถุง 

 

 

กลุ่มร้านขายขนม (รับมาจําหน่าย) 

รับและแยกประเภทสินคา้            1คน 

70นาที 

ติดฉลากและจดัวางสินคา้ 

  1คน 

                 12นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

TCT  

82 

นาที 

TLT 

1474 

นาที 
1440นาที 

 

4นาที 

 
70นาที 

 

 12นาที 

 

 

30นาที 

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลติ 58.57 % 

 

VA 

5.56 % 
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ภาพผนวก ง.27 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุง กลุ่มร้านขายเคร่ืองด่ืมเพื่อสุขภาพตลาดบางหลวงร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ใหเ้ฉล่ีย 

คร้ังละ 20  กิโลกรัม 

เป็นผกั 8กิโลกรัม 

ผลไม ้12กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืมวาง

แผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

นํ้าผกั 15แกว้ 

นํ้าผลไม ้35 แกว้ 

 

กลุ่มร้านขายเคร่ืองดื่มสุขภาพ 

รับ/เตรียมวตัถุดิบและทาํการผลิต 1 

คน 

47.50นาที 

 

บรรจุและจดัวางสินคา้ 

1คน 

55นาที 

 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

TCT 

102.5 

นาทีTCT 

 

 

TLT 

765 

นาที      720นาที 

 

20นาที 

 

   47.50นาที 

      

 

55 นาที 

 

   

 

 

25นาที 

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลติ 93.18 % 

 

VA 

13.39 % 
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ภาพผนวก ง.28 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงกลุ่มร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้าอดัลมตลาดบางหลวงร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

บริษทัผลิตนํ้า 

ส่งมอบสินคา้ 

ใหเ้ฉล่ีย   

 คร้ังละ 70 ขวด 

 

เจา้ของร้านขายเคร่ืองด่ืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้ 

ลูกคา้ 

นํ้าอดัลม 40 ขวด 

นํ้าเปล่า  20 ขวด 

อ่ืนๆ 5 ขวด 
กลุ่มร้านขายเคร่ืองดื่ม(นํา้อดัลม) 

รับและแยกประเภทสินคา้            1คน 

30นาที 

จดัเกบ็และจดัวางสินคา้ 

1คน 

15นาที 

แผนการสั่งซ้ือสินคา้

 

 
คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

คาํสั่งซ้ือสินคา้รายวนั 

 

 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

ขอ้มูลรายวนั 

 

 

รายวนั 

 

TCT 

45 

นาที 

TLT 

10095นาที 

10080 นาที 

 

 

5นาที 

 

30นาที 

 

15นาที 

 

10นาที 

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลติ 75 % 

 

VA 

0.44  % 
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วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) 

ก่อนการปรับปรุง 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ก่อนการปรับปรุง ภาพผนวก ง.1 

 จากภาพผนวก ง.1 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายผกัตลาดนํ้ าวดัลาํพญาวนัเสาร์- 

วนัอาทิตย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ โดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ต้องการผกับุง้และผกักาดขาวใน

ปริมาณมากท่ีสุดคือ ประมาณ 15 กิโลกรัมและ 10 กิโลกรัมและแตงกวา 10 กิโลกรัม ตามลาํดบั  

แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกร เกษตกรจะส่ง

มอบสินคา้ใหร้้านคา้เฉล่ียคร้ังละ 75 กิโลกรัม โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะ

ดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และตรวจสอบ เวลาท่ีใช ้52.27 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 1407.27นาที  

 สถานีงานท่ี 2 แยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้15.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 15.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 3 แบ่งบรรจุสินคา้ เวลาท่ีใช ้44.73 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอคอย

สินคา้ 22.27 นาที  

 สถานีงานท่ี 4 จดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 42.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอ

คอยสินคา้ 73.18 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 13.45 นาที  

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้า่เวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00-16.00 นาฬิกา) สถานีงาน

รวม 4 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 154.00 นาที จาํนวนคนงานรวม 4 คน  เวลารอคอยรวม 1,531.18  

นาที แลประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 73.65 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ก่อนการปรับปรุง ภาพผนวก ง.2 

 จากภาพผนวก ง.2 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายผลไมต้ลาดนํ้ าวดัลาํพญา     

วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ โดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการฝร่ังและส้มโอใน

ปริมาณมากท่ีสุดคือ ประมาณ 20 กิโลกรัมและอ่ืนๆ  แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์รายวนัในการ

วางแผนการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกร เกษตรกรจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้เฉล่ียคร้ังละ 107 กิโลกรัม 

โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และตรวจสอบ เวลาท่ีใช ้30.83 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 1,381.25 นาที  
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 สถานีงานท่ี 2 แยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้12.08 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 9.17 นาที  

 สถานีงานท่ี 3 คดัขนาดของสินคา้ เวลาท่ีใช ้ 35.42 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา      

รอคอยสินคา้ 15.83 นาที  

 สถานีงานท่ี 4 จดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 47.92 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา     

รอคอยสินคา้ 20.42 นาที คน เวลารอคอยลูกคา้ 14.17 นาที  

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 4 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 126.25 นาที จาํนวนคนงานรวม 4 คน  เวลารอคอยรวม 1440.83 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 65.87 %  

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ก่อนการปรับปรุง ภาพผนวก ง.3 

 จากภาพผนวก ง.3 แสดงกระบวนการทาํงานของขายอาหารแห้งตลาดนํ้ าวดัลาํพญา   

วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการสินคา้ประเภทปลาในปริมาณ

มากท่ีสุดคือ ประมาณ 35 กิโลกรัม แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือ

สินคา้จากเกษตรกร ผูผ้ลิตอาหารแหง้จะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้เฉล่ียคร้ังละ 61 กิโลกรัม โดยใชร้ถ

เป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และแยกประเภท เวลาท่ีใช้ 58.33 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน 

เวลารอคอยสินคา้ 1440.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 แบ่งชัง่นํ้ าหนกัเป็นถุงยอ่ย เวลาท่ีใช ้3.50 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 8.00 นาที 

 สถานีงานท่ี 3 แบ่งบรรจุสินคา้ เวลาท่ีใช ้ 40.00 นาทีจาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอคอย

สินคา้ 13.00 นาที 

  สถานีงานท่ี 4 จดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 39.17 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา     

รอคอยสินคา้ 21.67 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 19.17 นาที  

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้า่เวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 4 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 141.00 นาที จาํนวนคนงานรวม 4 คน เวลารอคอยรวม 1,501.83 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 60.43% 
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วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ก่อนการปรับปรุง ภาพผนวก ง.4 

 จากภาพผนวก ง.4 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายขนม (ทาํเอง) ตลาดนํ้ าวดั      

ลาํพญาวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการขนมปังและขนมตาล

ในปริมาณมากท่ีสุดคือ ประมาณ 1500 ช้ินและ 1250 ช้ิน ตามลาํดบั แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์

รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกร ผูผ้ลิตวตัถุดิบจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้ส่วนใหญ่

เป็นแป้ง 30 กิโลกรัม นํ้ากะทิ 10 ใบ และนํ้าตาล 30 กิโลกรัมโดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้น

ร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับวตัถุดิบและตรวจสอบ เวลาท่ีใช ้39.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 1,584.00 นาที   

 สถานีงานท่ี 2 เตรียมวตัถุดิบ/ผลิต เวลาท่ีใช ้ 100.40 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา    

รอคอยสินคา้ 147.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 3 บรรจุสินคา้ เวลาท่ีใช ้4.40 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอคอยสินคา้ 

28.80 นาที  

 สถานีงานท่ี 4 จดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 16.50 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา     

รอคอยสินคา้ 19.50 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 10.50 นาที  

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงาน 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานีงาน

รวม 4 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 160.30 นาที จาํนวนคนงานรวม 4 คน  เวลารอคอยรวม 2,033.20 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 39.92 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ก่อนการปรับปรุง ภาพผนวก ง.5 

  จากภาพผนวก ง.5 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายขนม (รับมาจาํหน่าย)ตลาดนํ้ า    

วดัลาํพญา วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษโ์ดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการขนมโดยเฉล่ีย 

103ถุง  โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนั

ดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และตรวจสอบ เวลาท่ีใช ้23.33 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 1,200 .00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 แยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้31.67 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้  20.83 นาที  

 สถานีงานท่ี 3 ติดฉลากของร้าน เวลาท่ีใช ้23.33 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอคอย

สินคา้ 42.50 นาที  



178 
 

              สถานีงานท่ี 4 จดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้45.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอคอย

สินคา้ 20.00 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 19.17 นาที นาที  

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 4 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 123.33  จาํนวนคนงานรวม 4 คน  เวลารอคอยรวม 1302.50 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 68.52 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ก่อนการปรับปรุง ภาพผนวก ง.6 

 จากภาพผนวก ง.6 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพตลาดนํ้ าวดั 

ลาํพญาสุขภาพวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการนํ้ าผกัและ   

นํ้าผลไมใ้นปริมาณมากท่ีสุดคือ ประมาณ 200 แกว้และ 150 แกว้ตามลาํดบั แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการ

พยากรณ์รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกร เกษตรกรจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้

เฉล่ียคร้ังละ 15  กิโลกรัมเป็นผกั 8 กิโลกรัม ผลไม ้ 18  กิโลกรัม โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง 

จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และตรวจสอบ เวลาท่ีใช ้31.67 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 1,680.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 เตรียมวตัถุดิบ/ผลิต เวลาท่ีใช ้ 51.67 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา      

รอคอยสินคา้ 68.33 นาที  

 สถานีงานท่ี 3 บรรจุลงบรรจุภณัฑข์องร้าน เวลาท่ีใช ้21.67 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน 

เวลารอคอยสินคา้ 66.67 นาที 

 สถานีงานท่ี 4 จดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 32.50 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา     

รอคอยสินคา้ 51.67  นาที เวลารอคอยลูกคา้ 18.33 นาที 

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้า่เวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 4 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 137.50 นาที จาํนวนคนงานรวม 4 คน เวลารอคอยรวม 1,885.00 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 66.53 % 
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วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ก่อนการปรับปรุง ภาพผนวก ง.7 

 จากภาพผนวก ง.7 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลม ตลาดนํ้ า  

วดัลาํพญาสุขภาพวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์โดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการนํ้ าอดัลม  

และนํ้ าเปล่าในปริมาณมากท่ีสุดคือ ประมาณ 48 ขวดและ 36  ขวดตามลาํดบั  แม่คา้ใชข้อ้มูลจาก

การพยากรณ์รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกร บริษทัผลิตนํ้ าจะส่งมอบสินคา้ให ้

ร้านคา้เฉล่ียคร้ังละ 101  ขวดโดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตาม

แผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และตรวจสอบ เวลาท่ีใช ้15.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 1,440.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 แยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้10.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 12.50 นาที  

 สถานีงานท่ี 3 จดัเกบ็สินคา้ชัว่คราวเวลาท่ีใช ้15.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอ

คอยสินคา้ 13.75 นาที  

 สถานีงานท่ี 4 จดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 16.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา      

รอคอยสินคา้ 16.25 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 10.00 นาที 

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 4 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 56.25 นาที จาํนวนคนงานรวม 4 คน  เวลารอคอยรวม 1,492.50 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 86.54 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ก่อนการปรับปรุง ภาพผนวก ง.15 

 จากภาพผนวก ง.15 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายผกัตลาดนํ้ าบางหลวง ร.

ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์โดยทาํใหท้ราบวา่ ลูกคา้ตอ้งการผกับุง้และผกักาดใน

ปริมาณมากท่ีสุดคือ ประมาณ 15 กิโลกรัมและ 10 กิโลกรัม ตามลาํดบั  แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการ

พยากรณ์รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกร เกษตกรจะส่งมอบสินคา้ให้ร้านคา้

เฉล่ียคร้ังละ 65 กิโลกรัม โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการ

จดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี 

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และตรวจสอบ เวลาท่ีใช ้70.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 1,440.00 นาที 

 สถานีงานท่ี 2 แยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้ 26.67นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา  

รอคอยสินคา้ 40.00 นาที  
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 สถานีงานท่ี 3 แบ่งบรรจุสินคา้ เวลาท่ีใช ้  3.67 นาทีจาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอคอย

สินคา้ 4.67 นาที 

  สถานีงานท่ี 4 จดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้  40.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา     

รอคอยสินคา้ 13.33 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 8.33นาที 

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ  540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 4 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 140.33 นาที จาํนวนคนงานรวม 4 คน เวลารอคอยรวม 1,571.33 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 50.11 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ก่อนการปรับปรุง ภาพผนวก ง.16 

 ภาพผนวก ง.16 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายผลไมต้ลาดนํ้ าบางหลวง ร.ศ.122 

วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษโ์ดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการฝร่ังปริมาณท่ีมากสุดคือ 

ประมาณ 20 กิโลกรัม ตามลาํดบั  แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือ

สินคา้จากเกษตรกร เกษตรกรจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้เฉล่ียคร้ังละ 20 กิโลกรัม โดยใชร้ถเป็น

พาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และตรวจสอบ เวลาท่ีใช ้30.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 1440.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 แยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้30.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 30.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 3 คดัขนาดของสินคา้ เวลาท่ีใช ้  30.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอ

คอยสินคา้ 20.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 4 จดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 40.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา      

รอคอยสินคา้ 10.00 นาที คน เวลารอคอยลูกคา้ 20.00 นาที  

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 4 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 130 นาที จาํนวนคนงานรวม 4 คน  เวลารอคอยรวม  1540.00 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 81.25 % 
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วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ก่อนการปรับปรุง ภาพผนวก ง.17 

 ภาพผนวก ง.17 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านร้านขายอาหารแห้งตลาดนํ้ าบาง

หลวง ร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์โดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการสินคา้

ประเภทปลา ประมาณ 15 กิโลกรัมและอ่ืนๆ ตามลาํดบั แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์รายวนัใน

การวางแผน การสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกร ผูผ้ลิตอาหารแห้งจะส่งมอบสินคา้ให้ร้านคา้เฉล่ียคร้ังละ 

44.60 กิโลกรัม โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการ

สินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และแยกประเภท เวลาท่ีใช ้ 23.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน 

เวลารอคอยสินคา้ 1152.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 แบ่งชัง่นํ้ าหนกัเป็นถุงยอ่ย เวลาท่ีใช ้6.60  นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้  11.40 นาที  

 สถานีงานท่ี 3 แบ่งบรรจุสินคา้ เวลาท่ีใช ้  9.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอคอย

สินคา้ 11.60 นาที  

 สถานีงานท่ี 4 จดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้  18.20 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา 

รอคอยสินคา้ 33.60 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 12.20 นาที 

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 4 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 56.80 นาที จาํนวนคนงานรวม 4 คน  เวลารอคอยรวม 1,265.40 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 61.73 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ก่อนการปรับปรุง ภาพผนวก ง.18 

 ภาพผนวก ง.18 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายขนม (ทาํเอง) ขายขนม(ทาํเอง)

ตลาดนํ้ าบางหลวง ร.ศ.122  วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยทาํใหท้ราบว่า ลูกคา้ตอ้ง

ขา้วเกรียบ ขนมปากหมอ้ อ่ืนๆ เฉล่ีย 80.50 ถุง ตามลาํดบั แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์รายวนัใน

การวางแผนการสัง่ซ้ือสินคา้จากเกษตรกร ผูผ้ลิตวตัถุดิบจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้ส่วนใหญ่เป็นแป้ง 

20 กิโลกรัม กะทิ 15 กิโล และ นํ้ าตาลทราย 30 กิโลกรัมโดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้น

ร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับวตัถุดิบและตรวจสอบ เวลาท่ีใช ้23.83 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 1070.00 นาที   

 สถานีงานท่ี 2 เตรียมวตัถุดิบ/ผลิต เวลาท่ีใช ้ 145.83 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา    

รอคอยสินคา้ 289.83 นาที  
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 สถานีงานท่ี 3 บรรจุสินคา้ เวลาท่ีใช ้  17.46 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอคอย

สินคา้ 13.75 นาที 

 สถานีงานท่ี 4 จดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้16.25 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา   

รอคอยสินคา้ 10.75 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 25.17 นาที  

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้า่เวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 4 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 203.38 นาที จาํนวนคนงานรวม 4 คน เวลารอคอยรวม 1489.00 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 34.86 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ก่อนการปรับปรุง ภาพผนวก ง.19 

 ภาพผนวก ง.19 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายขนม(รับมาจาํหน่าย)ตลาดนํ้ า

บางหลวง ร.ศ.122  วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยทาํใหท้ราบว่า ทาํใหท้ราบว่า ลูกคา้

ตอ้งการขนมโดยเฉล่ีย 30 ถุง โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตาม

แผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และตรวจสอบ เวลาท่ีใช ้60.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้1440.00นาที  

 สถานีงานท่ี 2 แยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้10.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้10.00นาที  

 สถานีงานท่ี 3 ติดฉลากของร้าน เวลาท่ีใช ้ 2 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอคอย

สินคา้ 4นาที 

  สถานีงานท่ี 4 จดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้10 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอคอย

สินคา้ 10.00 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 30 นาที  

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 4 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 82 นาที จาํนวนคนงานรวม 4 คน  เวลารอคอยรวม 1,542.00 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 34.16 % 
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วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ก่อนการปรับปรุง ภาพผนวก ง.20 

 ภาพผนวก ง.20 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพตลาดนํ้ าบางหลวง 

ร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยทาํใหท้ราบวา่ ลูกคา้ตอ้งการนํ้าผกัและนํ้ าผลไม้

ในปริมาณมากท่ีสุดคือ ประมาณ 15 แกว้และ 35 แกว้ตามลาํดบั แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์

รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกร เกษตรกรจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้เฉล่ียคร้ังละ 

20 กิโลกรัมเป็นผกั 8 กิโลกรัม ผลไม ้ 12  กิโลกรัม โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้

จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และตรวจสอบ เวลาท่ีใช ้ 7.50 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา 

รอคอยสินคา้ 720.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 เตรียมวตัถุดิบ/ผลิต เวลาท่ีใช ้ 40.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา      

รอคอยสินคา้ 6.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 3 บรรจุลงบรรจุภณัฑข์องร้าน เวลาท่ีใช ้30.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน 

เวลารอคอยสินคา้ 20.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 4 จดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้25.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา     

รอคอยสินคา้ 15.00 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 25.00 นาที  

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้า่เวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา)  สถานี

งานรวม 4 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 102.50 นาที จาํนวนคนงานรวม 4 คน  เวลารอคอยรวม 836.00 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 64.06 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ก่อนการปรับปรุง ภาพผนวก ง.21 

 ภาพผนวก ง.21 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลมตลาดบางหลวง 

ร.ศ.122วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์โดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการนํ้ าอดัลมและ

นํ้ าเปล่าในปริมาณมาก บริษทัผลิตนํ้ าจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้เฉล่ียคร้ังละ 70 ขวดโดยใชร้ถเป็น

พาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และตรวจสอบ เวลาท่ีใช ้20.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 10,080.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 แยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้10.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา

รอคอยสินคา้ 10.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 3 จดัเกบ็สินคา้ชัว่คราวเวลาท่ีใช ้ 5.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอ

คอยสินคา้ 5.00 นาที  
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 สถานีงานท่ี 4 จดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 5.00 นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลา       

รอคอยสินคา้ 5.00 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 10.00 นาที 

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 4 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 45 นาที จาํนวนคนงานรวม 4 คน เวลารอคอยรวม10,110 นาที 

และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 56.25 % 
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วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) 

หลงัการปรับปรุง 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) หลงัการปรับปรุง ภาพผนวก ง.8 

 ภาพผนวก ง.8 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายผกัตลาดนํ้ าวดัลาํพญาวนัเสาร์-

วนัอาทิตย ์และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ โดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการผักบุ้งและผักกาดขาวใน

ปริมาณมากท่ีสุดคือ ประมาณ 15 กิโลกรัมและ 10 กิโลกรัมและแตงกวา 10 กิโลกรัม ตามลาํดบั  

แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกร เกษตรกรจะส่ง

มอบสินคา้ใหร้้านคา้เฉล่ียคร้ังละ 75  กิโลกรัม โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะ

ดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และแยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้67.27 นาที จาํนวนคนงาน 

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 1,407.27 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 แบ่งบรรจุสินคา้และจดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 43.36 นาที จาํนวน

คนงาน 2 คน เวลารอคอยสินคา้ 22.27 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 13.45 นาที 

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ  540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 2 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 110.64 นาที จาํนวนคนงานรวม 4 คน  เวลารอคอยรวม 1443.00 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 91.21 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) หลงัการปรับปรุง ภาพผนวก ง.9 

 ภาพผนวก ง.9 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายผลไมต้ลาดนํ้ าวดัลาํพญาวนัเสาร์-

วนัอาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์โดยทาํใหท้ราบว่า ลูกคา้ตอ้งการฝร่ังและส้มโอในปริมาณมากท่ีสุด

คือ ประมาณ 20 กิโลกรัมและอ่ืนๆ แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือ

สินคา้จากเกษตรกร เกษตรกรจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้เฉล่ียคร้ังละ 107 กิโลกรัม โดยใชร้ถเป็น

พาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และแยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้42.92 นาที จาํนวนคนงาน 

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 1381.25 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 คดัขนาดสินคา้และจดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 41.67 นาที จาํนวน

คนงาน 2 คน เวลารอคอยสินคา้ 20.42 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 14.17 นาที 
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 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 2 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 84.58 นาที จาํนวนคนงานรวม 3 คน  เวลารอคอยรวม 1411.25 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 98.54 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) หลงัการปรับปรุง ภาพผนวก ง.10 

 ภาพผนวก ง.10 แสดงกระบวนการทาํงานของขายอาหารแหง้ตลาดนํ้ าวดัลาํพญาวนัเสาร์-

อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยทาํใหท้ราบวา่ ลูกคา้ตอ้งการสินคา้ประเภทปลาในปริมาณมากท่ีสุด

คือ ประมาณ 35 กิโลกรัม แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้

จากเกษตรกร ผูผ้ลิตอาหารแหง้จะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้เฉล่ียคร้ังละ 61 กิโลกรัม โดยใชร้ถเป็น

พาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้ แยกประเภท และแบ่งชัง่นํ้ าหนกัเป็นถุงยอ่ย เวลาท่ีใช ้ 61.83 

นาที จาํนวนคนงาน 2 คน เวลารอคอยสินคา้ 1440.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 ซีน/ติดฉลากของร้าน และจดัวางสินคา้ในร้านเวลาท่ีใช ้39.59 นาที จาํนวน

คนงาน 1 คน เวลารอคอยสินคา้ 13.00 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 19.17 นาที 

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 2 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 101.42 นาที จาํนวนคนงานรวม 3 คน  เวลารอคอยรวม 1472.17 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 82.01 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) หลงัการปรับปรุง ภาพผนวก ง.11 

 ภาพผนวก ง.11 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายขนม (ทาํเอง) ตลาดนํ้ าวดัลาํพญา

วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษโ์ดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการขนมปังและขนมตาลใน

ปริมาณมากท่ีสุดคือ ประมาณ 1500 ช้ินและ 1250 ช้ิน ตามลาํดบั แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์

รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกร ผูผ้ลิตวตัถุดิบจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้ส่วน

ใหญ่เป็นแป้ง 30 กิโลกรัม นํ้ ากะทิ 10 ใบ และนํ้ าตาล 30 กิโลกรัมโดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง 

จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับวตัถุดิบ/เตรียมวตัถุดิบและผลิต เวลาท่ีใช ้  69.70 นาที จาํนวนคนงาน 

2 คน เวลารอคอยสินคา้ 1584.00 นาที   

 สถานีงานท่ี 2 บรรจุสินคา้และจดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 20.90 นาที จาํนวนคนงาน 

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 28.80 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 10.50 นาที 
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 สรุปจากแผนภาพจะไดว้า่เวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 2 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 90.60 นาที จาํนวนคนงานรวม 3 คน  เวลารอคอยรวม 1,623.30 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 64.99 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) หลงัการปรับปรุง ภาพผนวก ง.12 

 ภาพผนวก ง.12 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายขนม (รับมาจาํหน่าย)  ตลาดนํ้ า

วดัลาํพญา วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษโ์ดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการขนมโดยเฉล่ีย 

103 ถุง โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจัดการสินคา้

รายวนัดงัน้ี 

   สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และแยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้55.00 นาที จาํนวนคนงาน 

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 1,200.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 ติดฉลากของร้านและจดัวางสินคา้ เวลาท่ีใช ้ 42.50 นาที จาํนวนคนงาน  

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 34.17  นาที เวลารอคอยลูกคา้ 19.17 นาที 

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 2 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 89.17 นาที จาํนวนคนงานรวม 3 คน  เวลารอคอยรวม 1,261.67 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 81.06 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) หลงัการปรับปรุง ภาพผนวก ง.13 

 ภาพผนวก ง.13 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพตลาดนํ้ าวดัลาํ

พญาสุขภาพวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษโ์ดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการนํ้ าผกัและ

นํ้ าผลไมใ้นปริมาณมากท่ีสุดคือ ประมาณ 200 แกว้และ 150 แกว้ตามลาํดบั แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการ

พยากรณ์รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกร เกษตรกรจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้

เฉล่ียคร้ังละ 15  กิโลกรัมเป็นผกั 8 กิโลกรัม ผลไม ้ 18  กิโลกรัม โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง 

จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี     

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้ เตรียมวตัถุดิบ และผลิต เวลาท่ีใช ้ 41.67 นาที จาํนวนคนงาน 1 

คน เวลารอคอยสินคา้ 720.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 บรรจุสินคา้และจดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 54.17 นาที จาํนวนคนงาน 

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 66.67 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 18.33 นาที 
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 สรุปจากแผนภาพจะไดว้า่เวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 2 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 95.83 นาที จาํนวนคนงานรวม 2 คน  เวลารอคอยรวม 1,765.00 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 88.46 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) หลงัการปรับปรุง ภาพผนวก ง.14 

 ภาพผนวก ง.14  แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้าอดัลม ตลาดนํ้าวดั

ลาํพญาสุขภาพวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ โดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการนํ้าอดัลม

และนํ้าเปล่าในปริมาณมากท่ีสุดคือ ประมาณ 48 ขวดและ 36  ขวดตามลาํดบั  แม่คา้ใชข้อ้มูลจาก

การพยากรณ์รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกร บริษทัผลิตนํ้าจะส่งมอบสินคา้ให้

ร้านคา้เฉล่ียคร้ังละ 101 ขวดโดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการ

จดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และแยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้25.00 นาที จาํนวนคนงาน 

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 1,440.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 จดัเก็บสินคา้ และจดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 31.75 นาที จาํนวน

คนงาน 1 คน เวลารอคอยสินคา้ 10.00 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 13.75 นาที 

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา)  สถานี

งานรวม 2 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 56.00 นาที จาํนวนคนงานรวม 2 คน เวลารอคอยรวม 1,465.23 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 91.80 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) หลงัการปรับปรุง ภาพผนวก ง.22 

 ภาพผนวก ง.22 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายผกัตลาดนํ้ าบางหลวง ร.ศ.122 

วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์โดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ต้องการผกับุ้งและผกักาดใน

ปริมาณมากท่ีสุดคือ ประมาณ 15 กิโลกรัมและ 10 กิโลกรัม ตามลาํดบั  แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการ

พยากรณ์รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือสินคา้จากเกษตรกร เกษตรกรจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้

เฉล่ียคร้ังละ 65 กิโลกรัม โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการ

จดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี 

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และแยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้48.33 นาที จาํนวนคนงาน 

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 1440.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 แบ่งบรรจุสินคา้และจดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 43.67 นาที จาํนวน

คนงาน 1 คน เวลารอคอยสินคา้ 4.67 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 8.33 นาที 
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 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ  540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 2 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 92.00 นาที จาํนวนคนงานรวม 2 คน  เวลารอคอยรวม 1,453.00  

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 95.17 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) หลงัการปรับปรุง ภาพผนวก ง.23 

 ภาพผนวก ง.23 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายผลไมต้ลาดนํ้ าบางหลวง ร.ศ.122 

วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษโ์ดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้งการฝร่ังปริมาณท่ีมากสุดคือ 

ประมาณ 20 กิโลกรัม ตามลาํดบั แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์รายวนัในการวางแผนการสั่งซ้ือ

สินคา้จากเกษตรกร เกษตรกรจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้เฉล่ียคร้ังละ 20 กิโลกรัม โดยใชร้ถเป็น

พาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และแยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้60.00 นาที จาํนวนคนงาน 

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 1,440.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 คดัขนาดสินคา้และจดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้ 70.00 นาที จาํนวน

คนงาน 1 คน เวลารอคอยสินคา้ 20.00 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 20.00 นาที 

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 2 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 130.0 นาที จาํนวนคนงานรวม 2 คน  เวลารอคอยรวม 1,480.00 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 92.85 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) หลงัการปรับปรุง ภาพผนวก ง.24 

 ภาพผนวก ง.24 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านร้านขายอาหารแหง้ตลาดนํ้ าบางหลวง 

ร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยทาํใหท้ราบว่า ลูกคา้ตอ้งการสินคา้ประเภทปลา 

ประมาณ 15 กิโลกรัมและอ่ืนๆ ตามลาํดบั แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์รายวนัในการวางแผน 

การสั่งซ้ือสินค้าจากเกษตรกร ผูผ้ลิตอาหารแห้งจะส่งมอบสินค้าให้ร้านค้าเฉล่ียคร้ังละ 44.60

กิโลกรัม โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจัดการสินคา้

รายวนัดงัน้ี 

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้ แยกประเภท และแบ่งชัง่นํ้ าหนกัเป็นถุงยอ่ย เวลาท่ีใช ้ 29.60 

นาที จาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอคอยสินคา้ 1152.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 ซีน/ติดฉลากของร้าน และจดัวางสินคา้ในร้านเวลาท่ีใช้ 27.20 นาที 

จาํนวนคนงาน 1 คน เวลารอคอยสินคา้ 11.60 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 12.20 นาที 
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 สรุปจากแผนภาพจะไดว้า่เวลาทาํงานสุทธิ  540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 2 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 56.80 นาที จาํนวนคนงานรวม 2 คน เวลารอคอยรวม 1175.80 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 95.94 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) หลงัการปรับปรุง ภาพผนวก ง.30 

 ภาพผนวก ง.25 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายขนม (ทาํเอง) ขายขนม(ทาํเอง)

ตลาดนํ้ าบางหลวง ร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษโ์ดยทาํให้ทราบว่า ลูกคา้ตอ้ง 

ขา้วเกรียบ ขนมปากหมอ้ อ่ืนๆ เฉล่ีย 80.50 ถุง ตามลาํดบั แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการพยากรณ์รายวนัใน

การวางแผนการสัง่ซ้ือสินคา้จากเกษตรกร ผูผ้ลิตวตัถุดิบจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้ส่วนใหญ่เป็นแป้ง 

20 กิโลกรัม กะทิ 15 กิโล และ นํ้ าตาลทราย 30 กิโลกรัมโดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้น

ร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับวตัถุดิบ/เตรียมวตัถุดิบและผลิต เวลาท่ีใช ้ 84.50 นาที จาํนวนคนงาน  

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 1070.00 นาที   

 สถานีงานท่ี 2 บรรจุสินคา้และจดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้33.71 นาที จาํนวนคนงาน 

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 13.75 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 24.17 นาที 

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้า่เวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 2 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 203.37 นาที จาํนวนคนงานรวม 2 คน เวลารอคอยรวม 1,107.92 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 59.93 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) หลงัการปรับปรุง ภาพผนวก ง.26 

 ภาพผนวก ง.26 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายขนม(รับมาจาํหน่าย)ตลาดนํ้ า

บางหลวง ร.ศ.122 วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยทาํให้ทราบว่า ทาํใหท้ราบว่า ลูกคา้

ตอ้งการขนมโดยเฉล่ีย 30 ถุง โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตาม

แผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และแยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้70.00 นาที จาํนวนคนงาน 

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 1440.0 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 ติดฉลากของร้านและจดัวางสินคา้ เวลาท่ีใช ้ 12 นาที จาํนวนคนงาน 1 

คน เวลารอคอยสินคา้ 4.00 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 30.00 นาที 
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 สรุปจากแผนภาพจะไดว้า่เวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา)สถานี

งานรวม 2 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 82.00 นาที จาํนวนคนงานรวม 2 คน เวลารอคอย 1,474.00 นาที 

และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 58.57 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) หลงัการปรับปรุง ภาพผนวก ง.30 

 ภาพผนวก ง.27 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพตลาดนํ้ าวดั    

ลาํพญาสุขภาพวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษโ์ดยทาํใหท้ราบวา่ ลูกคา้ตอ้งการนํ้าผกัและ

นํ้ าผลไมใ้นปริมาณมากท่ีสุดคือ ประมาณ 200 แกว้และ 150 แกว้ตามลาํดบั แม่คา้ใชข้อ้มูลจากการ

พยากรณ์รายวนัในการวางแผนการสัง่ซ้ือสินคา้จากเกษตรกร เกษตรกรจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้

เฉล่ียคร้ังละ 15  กิโลกรัมเป็นผกั 8 กิโลกรัม ผลไม ้ 18  กิโลกรัม โดยใชร้ถเป็นพาหนะในการส่ง 

จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี     

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้ เตรียมวตัถุดิบ และผลิต เวลาท่ีใช ้ 47.50 นาที จาํนวนคนงาน    

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 720.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 บรรจุสินคา้และจดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้55.00 นาที จาํนวนคนงาน 

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 20.00 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 25.00 นาที 

 สรุปจากแผนภาพจะไดว้่าเวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 2 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 102.5 นาที จาํนวนคนงานรวม 2 คน  เวลารอคอยรวม 765.00 

นาที และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 93.18 % 

 

วเิคราะห์แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) หลงัการปรับปรุง ภาพผนวก ง.28 

 ภาพผนวก ง.28 แสดงกระบวนการทาํงานของร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้ าอดัลมตลาดบางหลวง 

ร.ศ.122วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยทาํใหท้ราบว่า ลูกคา้ตอ้งการนํ้ าอดัลมและนํ้ าเปล่า

ในปริมาณมาก บริษทัผลิตนํ้ าจะส่งมอบสินคา้ใหร้้านคา้เฉล่ียคร้ังละ 70 ขวดโดยใชร้ถเป็นพาหนะ

ในการส่ง จากนั้นร้านคา้จะดาํเนินการตามแผนการจดัการสินคา้รายวนัดงัน้ี   

 สถานีงานท่ี 1 รับสินคา้และแยกประเภทของสินคา้ เวลาท่ีใช ้30.00 นาที จาํนวนคนงาน 

1 คน เวลารอคอยสินคา้ 10,080.00 นาที  

 สถานีงานท่ี 2 จดัเก็บสินคา้ และจดัวางสินคา้ในร้าน เวลาท่ีใช ้15.00 นาที จาํนวน

คนงาน 1 คน เวลารอคอยสินคา้ 5.00 นาที เวลารอคอยลูกคา้ 10.00 นาที 
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 สรุปจากแผนภาพจะไดว้า่เวลาทาํงานสุทธิ 540 นาที/วนั (7.00 - 16.00 นาฬิกา) สถานี

งานรวม 2 สถานีงาน เวลาท่ีใชร้วม 45 นาที จาํนวนคนงานรวม 2 คน เวลารอคอยรวม 10,095นาที 

และประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 75 % 

 

ตารางผนวก ง.1 แสดงการเปรียบเทียบแผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ตลาดนํ้าวดัลาํพญาวนัเสาร์-

วนัอาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

รายการ 
ก่อนการ

ปรับปรุง 

หลงัการ

ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง % 

ร้านขายผกั     

-เวลา (นาที) 154.00 110.64 43.36 28.16 

-คน(คน) 4 3 1 25.00 

-ค่าแรงคนงาน (บาท) 1,200 900 300 25.00 

-ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชนส์ายการผลิต (%) 

73.65 91.21 17.56 23.84 

ร้านขายผลไม ้     

-เวลา (นาที) 126.25 84.58 41.67 33.01 

-คน(คน) 4 3 1 25.00 

-ค่าแรงคนงาน(บาท) 1,200 900 300 25.00 

-ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชนส์ายการผลิต (%) 

65.87 98.54 

 

32.67 49.60 

ร้านขายอาหารแหง้     

-เวลา (นาที) 141.00 101.42 39.58 28.07 

-คน(คน) 4 3 1 25.00 

-ค่าแรงคนงาน(บาท) 1,200 900 300 25.00 

-ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชนส์ายการผลิต (%) 

60.43 82.01 21.58 35.71 

ร้านขายขนม (ทาํเอง)     

-เวลา (นาที) 160.30 90.60 69.7 43.48 

-คน(คน) 4 3 1 25.00 

-ค่าแรงคนงาน(บาท) 1,200 900 300 25.00 

-ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชนส์ายการผลิต 

39.92  64.99  25.07 62.80 
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ตารางผนวก ง.1 แสดงการเปรียบเทียบแผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ตลาดนํ้าวดัลาํพญาวนัเสาร์-

วนัอาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ต่อ) 
 

รายการ 
ก่อนการ

ปรับปรุง 

หลงัการ

ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง % 

ร้านขายขนม (ซ้ือ)     

-เวลา (นาที) 123.33   89.17 34.16 27.70 

-คน(คน) 4 3 1 25.00 

-ค่าแรงคนงาน(บาท) 1,200 900 300 25.00 

-ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์สายการผลิต (%) 

68.52 81.06 12.54 18.30 

ร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพ     

-เวลา (นาที) 137.50 95.83 41.67 30.31 

-คน(คน) 4 2 2 50.00 

-ค่าแรงคนงาน(บาท) 1,200 600 600 25.00 

-ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์สายการผลิต (%) 

66.53 88.46 21.93 32.96 

ร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้าอดัลม     

-เวลา (นาที) 56.25 56.00 0.25 0.44 

-คน(คน) 4 2 2 50.00 

-ค่าแรงคนงาน(บาท) 1,200 600 600 25.00 

-ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์สายการผลิต (%) 

86.54 91.80 5.26 6.08 
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ตารางผนวก ง.2 แสดงการเปรียบเทียบแผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122                  

วนัเสาร์-วนัอาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 
 

รายการ 
ก่อนการ

ปรับปรุง 

หลงัการ

ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง % 

ร้านขายผกั     

-เวลา (นาที) 140.33 92.00 48.33 34.44 

-คน(คน) 4 3 1 25.00 

-ค่าแรงคนงาน (บาท) 1200 900 300 25.00 

-ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์สายการผลิต (%) 

50.11 95.17 45.06 89.92 

ร้านขายผลไม ้     

-เวลา (นาที) 130 130.00 0 0.00 

-คน(คน) 4 2 2 50.00 

-ค่าแรงคนงาน(บาท) 1200 600 600 50.00 

-ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์สายการผลิต (%) 

81.25 92.85 11.6 14.28 

ร้านขายอาหารแหง้     

-เวลา (นาที) 56.80 56.80 0 0.00 

-คน(คน) 4 2 2 50.00 

-ค่าแรงคนงาน(บาท) 1200 600 600 50.00 

-ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์สายการผลิต (%) 

61.73  95.94 34.21 55.42 

ร้านขายขนม (ทาํเอง)     

-เวลา (นาที) 203.38 203.38 0.00 0.00 

-คน(คน) 4 2 2 50.00 

-ค่าแรงคนงาน(บาท) 1200 600 600 50.00 

-ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์สายการผลิต 

34.86 59.93 % 34.26 98.28 
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ตารางผนวก ง.2 แสดงการเปรียบเทียบแผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122               

วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์และวนัหยดุ นกัขตัฤกษ(์ต่อ) 
 

รายการ 
ก่อนการ

ปรับปรุง 

หลงัการ

ปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง % 

ร้านขายขนม (ซ้ือ)     

-เวลา (นาที) 82 82.00 0 0.00 

-คน(คน) 4 2 2 50.00 

-ค่าแรงคนงาน(บาท) 1200 600 600 50.00 

-ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์สายการผลิต (%) 

34.16 58.57 24.41 71.46 

ร้านขายเคร่ืองด่ืมสุขภาพ     

-เวลา (นาที) 102.50 102.50 0 0.00 

-คน(คน) 4 2 2 50.00 

-ค่าแรงคนงาน(บาท) 1200 600 600 50.00 

-ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์สายการผลิต (%) 

64.06 93.18 29.12 45.46 

ร้านขายเคร่ืองด่ืมนํ้าอดัลม     

-เวลา (นาที) 45 45 0 0.00 

-คน(คน) 4 2 2 50.00 

-ค่าแรงคนงาน(บาท) 1200 600 600 50.00 

-ประสิทธิภาพการใช้

ประโยชน์สายการผลิต (%) 

56.25 75 18.75 33.33 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

รายละเอยีด การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขนั (Five forces model) 
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การวเิคราะห์ Porter’s Five ForcesModel ของตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

 

1. สภาพการแข่งขนัในปัจจุบัน (Existing Competitors) 

 จาํนวนคู่แข่งในการสร้างตลาดนํ้ าใหม่และพฒันาตลาดนํ้ าเก่ามีมากข้ึน เพื่อให้เป็น

แหล่งท่องเท่ียว เน่ืองคนสังคมเมืองท่ีเร่งรีบตอ้งวุ่นวายกับปัญหาทาํให้ คนเมืองส่วนใหญ่หาท่ี

พกัผอ่นหยอ่นใจ กระแสการสร้างตลาดเพื่อให้เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์ท่ีมีการสนนัสนุนจาก

ภาครัฐ  ชุมชน และเอกชน  ทาํใหมี้การแข่งขนักนัสูงข้ึน เพื่อรองรับความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว  

ซ่ึงแต่ละท่ีกจ็ะมีเอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัไป ข้ึนกบัพื้นฐานและทาํเลท่ีตั้งของพ้ืนใน

แต่ละตลาดนํ้า 

 

2. คู่แข่งรายใหม่ทีมี่ศักยภาพ (Potential Competitors) 

 การสร้างตลาดนํ้ าหากเป็นตลาดนํ้ าของเอกชนหรือนายทุนท่ีสร้างเพ่ือให้รองรับกบั

นกัท่องเท่ียวนั้นยงัมีนอ้ย เน่ืองจากตอ้งลงทุนสูง และตอ้งมีทาํเลท่ีเหมาะสม  แต่ถา้เป็นตลาดนํ้ าเก่า

พฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวใชเ้งินทุนท่ีตํ่ากว่าตลาดนํ้ าท่ีสร้าง แต่ตอ้งใชค้วามร่วมมือร่วมใจของ

คนในชุมชน และผูน้าํท่ีเขม้แข็ง โดยใชป้ระโยชน์วิถีและวฒันธรรมของชุมชนที่มีอยู่แสดงถึง

เอกลกัษณ์ในทอ้งถ่ินนั้น ซ่ึงทั้งตลาดนํ้ าท่ีสร้างและตลาดนํ้ าเก่าท่ีพฒันา ต่างมีศกัยภ์าพในการแข่งขนั

ใกลเ้คียงกนัข้ึนอยูก่บั ทาํเลท่ีตั้ง และ ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค

ไดม้ากนอ้ยเพียงใด ตลาดบางหลวงเป็นตลาดท่ีมีทาํเลท่ีดี ยงัมีเอกลกัษณ์ และอาคาร สถาปัตยกรรม

โบราณ ท่ีมีอายเุก่าร้อยปีและยงัการแสดงมีวิธีชีวติสืบทอดกนัหลายรุ่น ทาํใหศ้กัยภาพคู่แข่งรายใหม่

หากเปรียบเทียบเชิงทรัพยากร ตลาดบางหลวง มีมากการหาคู่แข่งรายใหม่เปรียบเทียบไดย้าก แต่หาก

เปรียบเทียบเร่ือง เงินทุน และการบริหารจดัการ ในการพฒันา ตลาดบางหลวงไม่สามารถแข่งขนัได ้

เน่ืองจากเป็นชุมชนมีทั้ง คนท่ีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยในชุมชน ซ่ึงทาํใหข้าดเอกภาพในการพฒันา 

 

3 อาํนาจการต่อรองของผู้ซ้ือ (Buyers) 

 นักท่องเท่ียวมีอาํนาจการต่อรองท่ีชดัเจน เน่ืองจากการท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรมและ

อนุรักษ ์ในปัจจุบนัมีกนัเยอะข้ึนอยู่กบัการท่ีผูบ้ริโภคจะเลือก ให้ตอ้งตามความตอ้งการ ฉะนั้นตวั

ตลาดนํ้ าตอ้งหาจุดท่ีเป็นจุดเหมาะสมกบัตวัตลาดนํ้ าเอง ว่าตอ้งการตอบโจทยก์ลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใด 

เพื่อเป็นการสร้างเอกลกัษณ์ใหต้รงกบัผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ 
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4. อาํนาจการต่อรองของผู้ขาย (Suppliers) 

 เน่ืองจากตลาดบางหลวงเป็นตลาดเก่าท่ีพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว ร้านคา้ท่ีเปิดใน

ตลาดนํ้ ามีความหลากหลายและ เป็นสินคา้เฉพาะกลุ่ม ต่างคนต่างเป็นเจา้ของกิจการ  จึงทาํให้

อาํนาจต่อรองของผูข้ายมีไม่มากนกัเพราะไม่มีการร่วมกลุ่ม 

  

5. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Substitutes) 

 หากจะมองตลาดบางหลวงเป็นสินคา้ สินคา้ท่ีใชท้ดแทนมีอยู่จาํนวนมาก เน่ืองจาก

ตลาดบางหลวงถูกพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว สถานท่ีท่องเท่ียวบริเวณใกลเ้คียงมีท่ีคลา้ยกันมี

มากมาย และมีใหเ้ลือกหลายแห่ง ยกตวัอยา่งเช่น ตลาดนํ้ าวดักลางคูเวียง ตลาดนํ้ าวดัลาํพญา ตลาด

นํ้าดอนหวาย ตลาดท่านา ท่ีเหล่าน้ีต่างเป็นคู่แข่งท่ีสาํคญัของตลาดบางหลวง 
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การวเิคราะห์ Porter’s Five ForcesModel ของตลาดนํา้วดัลาํพญา 

 

1.  สภาพการแข่งขนัในปัจจุบัน (Existing Competitors) 

 สภาพการแข่งขนัในปัจจุบนัของธุรกิจตลาดนํ้ามีการแข่งขนัท่ีสูงมาก เห็นไดจ้ากแต่ละ

ทอ้งถ่ินท่ีมีการส่งเสริมชุมชนริมนํ้ าให้มีการจดัร้าน จดักิจกรรม อนุรักษป์ระเพณีดั้งเดิมไวใ้ห้กลบั

ข้ึนมาใหม่ เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น ตลาดนํ้ าวดักลางคูเวียง ตลาดนํ้ าวดัไทร เป็นตน้ อีก

ทั้งยงัมีเอกชน บางรายในแหล่งท่องเท่ียวลงทุนสร้างตลาดท่ีเป็นตลาดเชิงวฒันธรรม โบราณ อาทิ

เช่น ตลาดนํ้าสามพนันาม ตลาดนํ้าหวัหิน เป็นตน้ ต่างกเ็ห็นประโยชน์และความสาํคญักบัการจดัให้

มีกิจกรรมการท่องเท่ียวประเภทน้ีมากข้ึน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวที่มี

เพิ่มจาํนวนมากข้ึน  อนัเน่ืองมาจากกระแสสังคมท่ีตอ้งการแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม ประเพณี 

ธรรมชาติ และการอนุรักษ ์

 

2. คู่แข่งรายใหม่ทีมี่ศักยภาพ (Potential Competitors) 

             มีหลายตลาดนํ้ าท่ีมีศกัยภ์าพท่ีดีกว่าตลาดนํ้ าวดัลาํพญา เน่ืองจากมีการส่งเสริมจากภาครัฐ

และเอกชนอยา่งต่อเน่ืองตวัอยา่งเช่น ตลาดนํ้ าอมัพวา เป็นตลาดนํ้ าท่ีมีการร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน 

และชุมชน มีทิศทางใหก้ารพฒันาเดียวกนัในการส่งเสริมการจดักิจกรรมเชิงบูรณณาการซ่ึงตลาดนํ้า

วดัลาํพญายงัไม่มีการส่งเสริมทางดา้นน้ี แต่จากการศึกษาพบวา่ ตลาดนํ้าวดัลาํพญามีทาํวิจยัหลายได้

ดา้นแต่ไม่มีการนาํมาใช ้พฒันาปรับปรุงตลาด ซ่ึงตลาดนํ้ าวดัลาํพญามีจุดแขง็ท่ีสาํคญัคือ ทาํเลท่ีตั้ง 

ท่ีติดแม่นํ้าท่าจีน สินคา้และบริการ  

 

3. อาํนาจการต่อรองของผู้ซ้ือ (Buyers) 

 อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อ ในตลาดนํ้ าวดัลาํพญาคือ นกัท่องเท่ียวมีอาํนาจการต่อรองสูง 

เน่ืองจากการท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรมและอนุรักษ ์มีการส่งเสริม พฒันา และ ลงทุนอยา่งต่อเน่ือง มี

การเกิดใหม่ของตลาดนํ้าอยูห่ลายท่ี เพื่อตอบสนองตอ้งตามความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวท่ีมีเพิ่ม

มากข้ึน  
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4. อาํนาจการต่อรองของผู้ขาย (Suppliers) 

 ตลาดนํ้าวดัลาํพญาเป็นตลาดเก่าท่ีพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว ร้านคา้ท่ีเปิดในตลาดนํ้ า

มีความหลากหลายเป็นสินคา้ทัว่ไป ไม่มีการร่วมกลุ่มในการสั่งซ้ือสินคา้ทาํใหอ้าํนาจการต่อรองไม่มี 

จากผูข้าย  

 

5. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Substitutes) 

 หากจะมองว่าตลาดนํ้ าวดัลาํพญาเป็นสินคา้  สินคา้ท่ีใชท้ดแทนมีอยูจ่าํนวนมาก  เน่ืองจาก

ตลาดนํ้าวดัลาํพญาเป็นตลาดท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ สถานท่ีท่องเท่ียว

บริเวณใกลเ้คียงมีท่ีคลา้ยกนัมีมากมาย และมีให้เลือกหลายแห่ง ยกตวัอย่างเช่น ตลาดนํ้ าวดักลาง    

คูเวียง ตลาดนํ้าดอนหวาย เป็นตน้ สถานท่ีดงักล่าวเป็นต่างเป็นคู่แข่งท่ีสาํคญัของตลาดนํ้าวดัลาํพญา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ข้อเสนอแนะและข้อคดิเห็นจากการตอบแบบสอบถามของนักท่องเทีย่ว 
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ข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มาใช้บริการตลาดนํา้วดัลาํพญาและตลาดบางหลวง ร.ศ.122             

โดยได้ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

 ตลาดนํา้วดัลาํพญา 

1. ควรจดัสถานท่ีจอดรถยนต ์– จกัรยานยนตใ์หเ้ป็นสดัส่วน 

2. ร้านจาํพวกอาหารทะเลกุง้-ปลาหมึก-ปูมา้ ควรมีใหม้ากกวา่น้ี 

3. น่าจะจดัร้านคา้ใหม้ากกว่าน้ีเพราะไปตลาดนํ้ ามาหลายท่ีแลว้ความสะดวกสบายของ

ลานจอดรถและร้านคา้มากกวา่น้ีแต่บรรยากาศดีกวา่ท่ีอ่ืนมาก 

4. ร้านขายของน่าจะเยอะกวา่น้ี 

5. เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าอนุรักษเ์ป็นธรรมชาติท่ีดี อาหารอร่อย 

6. การเช่ือมโยงการท่องเท่ียวนอ้ยมากเป็นเชิงเด่ียวเกินไป ทาํใหลู้กคา้อยูไ่ม่นานแนะนาํ 

ท่องเท่ียวเกษตรเชิงอนุรักษ ์ผกูกบัตลาด ตลาดกลางเกษตรเปิดโอกาสใหเ้กษตรกรรอบนอกมาขาย

ในตลาดถนนทางมาตลาดแยม่ากผูค้นร้านคา้โอเคค่ะอธัยาศยัดี มีนํ้ าใจ 

7. อยากใหรั้กษาความสงบเงียบแบบน้ีไปนานๆ  

8. ร้านคา้มีนอ้ยไปสินคา้ไม่หลากหลาย การโปรโมทใหมี้การท่องเท่ียวนอ้ยไป ไม่ทัว่ถึง 

9. ควรมีการปรับปรุงให้มีตลาดมีการขายสินคา้มากข้ึนดึงจุดเด่นของสถานท่ีหรือ

ประวติัความเป็นมานาํเสนอใหเ้ด่นชดัมากข้ึน เช่น อาหารขนม ควรมีขายมากข้ึน 

10. ควรมีการส่ือโฆษณาประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัตลาดบางหลวงใหม้ากกวา่น้ี 

11. ของนอ้ยทาํใหค้นท่ีมาไกลๆไม่อยากจะกลบัมาอีก 

12. ไม่ค่อยมีขายของสกัเท่าไหร่เลยไม่ค่อยน่าสนใจ 

13. ควรมีร้านคา้ใหม้ากกวา่น้ี   

14. อยากใหมี้ร้านคา้หลายๆร้านมากกวา่น้ี ทุกอยา่งดีหมด 

15. ตลาดบางหลวงเป็นแหล่งท่ีน่าท่องเท่ียวบรรยากาศดีมาก 

16. ใหป้รับปรุงในส่วนท่ีประเมินไปนะครับ 
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  ตลาดบางหลวง รศ.๑๒๒ 

1. ควรมีการประชาสมัพนัธ์ใหดี้กวา่น้ี 

2. น่าจะมีสถานบนัเทิงกลางนํ้า  

3. เวลามาจากนนทบุรี หลงทาง เพราะป้ายบอกทางไม่ค่อยมี เวลาติดป้ายควรจะใหใ้หญ่

และติดมาตลอดทาง 

4. ร้านคา้จดัลงช่อง 2 ฝ่ังชดัเจน มีทางเดินตรงกลางท่ีโล่งและเดินสะดวกค่ะ (ไม่ใหจ้อด

รถตามขอบทางเขา้ค่ะ) 

5. อยากใหมี้การบริการท่ีหลากหลายกว่าน้ี เช่น มีเรือพาไปตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีสาํคญัๆ 

ใน จ.นครปฐมใหม้ากกวา่น้ี 

6. สินคา้น่าจะมีหลากหลายและเป็นจุดเด่นของตลาด ดูแลว้เป็นสินคา้ท่ีมีขายโดยทัว่ไป 

7. มาสมัมนากบัหน่วยงานจึงไดมี้โอกาสมาเท่ียวคร้ังแรกตามคาํบอกของเพื่อนร่วมงาน 

คิดวา่ถา้การพฒันามากกวา่น้ีจะน่าสนใจ และอยากมาท่องเท่ียวกบัครอบ8.ครัวมากข้ึน 

8. ทางเดินแคบและไม่ค่อยสะดวก 

9. เพิ่งเคยมาเป็นคร้ังแรก อาหารราคาถูกและหลากหลายค่ะ แบบสอบถามคว 

10. อธิบายวา่จะตอบไดเ้พยีง 1 ขอ้หรือเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ค่ะ 

11. นํ้าท่วมทาํใหไ้ม่สะดวกในการเดินซ้ือของ น่าจะยกพื้นร้านคา้ใหสู้งข้ึน 

12. แบบสอบถามมีขอ้คาํถามมากเกิน 

13. แบบสอบถามมากเกินไปสาํหรับประชาชน (ทาํใหไ้ม่อยากอ่าน) 

14. ควรมีหอ้งนํ้าเยอะๆ ค่ะ จะไดส้ะดวกสบาย 

15. สินคา้ท่ีขายมีความคลา้ยคลึงกนัเกินไป ควรเพิ่มความหลากหลายเพ่ือเป็นการกระจาย

รายได ้และกท็างเขา้ไม่มีป้ายบอกทางตั้งแต่ตน้ทาง ตอ้งหาขอ้มูลเองดีท่ีสุดครับ รักท่ีน่ี 

16. การเดินทางยงัไม่ค่อยสะดวกเท่าใดนกั 

17. เน่ืองจากช่วงท่ีตอบแบบสอบถาม มีนํ้ าเร่ิมท่วมทาํให้การบริการและการขายของ

อาจจะไม่สะดวกสบาย 

18. ขอ้เสนอแนะเร่ืองของความหลากหลายของอาหาร ล่องเรือท่องเท่ียว และราคาสินคา้ 

น่าจะเป็นราคาชาวบา้น 

19. อยากใหมี้ลานจอดรถท่ีมากกว่าน้ี เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเป็นจาํนวนมาก และ

การประชาสมัพนัธ์ 

20. ควรโฆษณาให้มากกว่าน้ี การเดินทางไม่ค่อยสะดวกควรปรับปรุงเป็นอย่างมาก

(บรรยากาศดีมากๆ ค่ะ) 
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21. แพในนํ้าทางเดินเก่ามีเสียงดงั-ชาํรุด เกรงจะเกิดอนัตรายต่อเดก็เลก็ 

22. การเดินทางมาตลาดนํ้ าลาํพญาจาก นครปฐม(องคพ์ระ)ไม่สะดวก ไม่มีผา้ย หลงทาง 

ออ้ม ตอ้งถามคนตลอด ถือวา่การบอกทางลม้เหลว(จากอาํเภอเมือง) 

23. เพิ่มความปลอดภยัของแพใหม้ากข้ึน 

24. เพิ่มความหลากหลายของสินคา้ หรือมีสินคา้เป็นเอกลกัษณ์ของตลาด 

25. แมจ้ะมีการแยกโวนร้านคา้ในการจาํหน่ายสินคา้(โซนของฝาก โซนรับประทาน

อาหาร)ท่ีดูเป็นสดัส่วนแต่รูปแบบการจดัสินคา้ และแผงจาํหน่ายสินคา้ขาด 

26. เอกภาพทาํให้ดูรกรุงรังะเกะระกะอีกทั้งยงัขาดกิจกรรมท่ีจะช่วยดึงดูด traffic ของ   

ผูเ้ขา้มาเยีย่มชมและใชบ้ริการ(เห็นเพียงแต่การจดักิจกรรมล่องเรือซ่ึงดุน่ิง และไม่ดึงดูดความสนใจ) 

27. ป้ายร้านคา้และป้ายขอ้มูล(information)ดูระเกะระกะรกรึงรุงรังมาก น่าจะมีการ

จดัระบบท่ีดีกวา่น้ี-enviromental graphic 28.ควรมีการจดัระบบใหม่ 

28. ระบบประชาสัมพนัธ์ และให้ขอ้มูลตอ้งมีมากกว่าน้ี ทั้งๆท่ีเป็นตลาดนํ้ าท่ีอยู่ใกล ้

กทม . ท่ีมีความไดเ้ปรียบในเร่ืองการเดินทาง แต่ขาดความดดเด่น ท่ีเป็นอตัลกัษณ์ ซ่ึงถา้จะมุ่งสู่

แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ตอ้งเชิดชูจุดเด่นใหช้ดัเจนกว่าน้ี เช่นเป็นตลาดนํ้ าท่ีมีความเก่าแก่ เป็น

ตลาดนํ้าท่ีมีวิถีชุมชน เป็น 

29. ตลาดนํ้ าท่ีมีอาหารอร่อย เป็นตลาดนํ้ าพ้ืนบา้น เป็นตน้ แต่ตลาดนํ้ าวดัลาํพญายงั

ไม่ไดพ้ดูถึงจุดน้ีเลย * เร่ืองน้ีสาํคญัท่ีสุด จุดขายคืออะไร 

30. การจดัการในเร่ือง enviroment และการสนบัสนุนอ่ืนๆ(อาทิท่ีจอดรถ)ยงัขาดระบบ

การจดัการและขาดระเบียบ 

31. ควรจดัสรรสถานท่ีในการจอดรถใหเ้หมาะสมกวา่น้ี 

32. การใหบ้ริการท่ีจอดรถไม่ค่อยสะดวกนกั 

33. เร่ิมสกปรกครับ วนัเสาร์ของขายนอ้ย บางทีเราจะนั่งเกา้อ้ีติดกบัร้านขายของร้าน

นั้นๆชอบบงัคบัใหซ้ื้อของ 

34. อยากใหท้าํความสะอาดข้ีนกทุกวนัหยดุครับ(ข้ีหมาดว้ย) 

35. การประชาสมัพนัธ์แย ่เพิ่งรู้วา่มีตลาดน้ีอยูข่นาดเป็นคนเท่ียวเยอะมาก 

36. ควรมีสินคา้ทอ้งถ่ินใหม้ากกวา่น้ี 

37. การจดัระเบียบร้านคา้อยากใหจ้ดัประเภทเดียวกนัอยูด่ว้ยกนั 

38. หาของพื้นบา้นมาขายใหม้ากข้ึนเพื่อสนบัสนุนชาวบา้น 

39. ร้านคา้ทบัซอ้นมากเกินไปดูลาํบาก 

40. หอ้งนํ้าควรจะสะอาดกวา่น้ี 
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