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 โครงงานวิจยัเรืองการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานระหวา่งตลาดนาํวดั
ลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย มีวตัถุประสงคที์สาํคญัคือ เพือเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทาน
ระหว่างตลาดนําวดัลาํพญาและตลาดนําดอนหวาย วิธีการศึกษาเริมจากใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ท่องเทียวและจากการสมัภาษณ์เชิงลึก นาํมาสร้างห่วงโซ่อุปทาน รูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 
สร้างแผนภาพกระแสคุณค่าร้านคา้ หาขีดความสามารถเชิงแข่งขนั โดยใชเ้ครืองมือการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) แรงกดดนั 5 ประการในอุตสาหกรรม (Five Force Model) ประเมินปัจจยั
ภายนอก – ภายใน (IE Matrix) และหาความสมัพนัธ์ในรูปแบบของเมทริกซ์ (TOWS Matrix) เพือกาํหนดกลยทุธ์
ของตลาดนาํ จากการศึกษา สุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีของ Yamane ตลาดนําละ 400 คน ผลวิจยัทีเหมือนกันคือ 
นกัท่องเทียวเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็น 69.40% มีอายุระหวา่ง 16 ถึง 25 ปี คิดเป็น 34.0%  ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี คิดเป็น 48.00%  ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษาคิดเป็น 29.50% ซึงเดินทางมาเพือมา
พกัผอ่น คิดเป็น 73.40% ส่วนทีต่างกนัคือ ค่าใชจ่้ายในการท่องเทียว ซึงตลาดนาํดอนหวายนกัท่องเทียวมีค่าใชจ่้าย
ในการท่องเทียวสูงกว่าตลาดนาํวดัลาํพญา ผลการสาํรวจความพึงพอใจของนักท่องเทียว โดยใชห้ลกั 4P พบว่า 
ตลาดนาํวดัลาํพญา มีความพึงพอใจสูงในด้านผลิตภณัฑ์ ราคา และสถานที แต่ด้านโปรโมชัน มีความพึงพอใจ
ปานกลาง ส่วนตลาดนาํดอนหวาย ทุกดา้นมีความพึงพอใจปานกลาง  จากการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิง
แข่งขนัตลาดนาํทงัสองและผลจากการปรับปรุงแผนภาพกระแสคุณค่าโดยการใช้เทคนิค ECRS (Eliminate 

Combine Rearrange Simplify) สาํหรับตลาดนาํวดัลาํพญา รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 38.59 นาที คนงานเฉลีย
ลดลง 1.14 คน ค่าแรงเฉลียลดลง 342.86 บาท ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 
17.98% และสาํหรับตลาดนาํดอนหวาย รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 12.56 นาที คนงานเฉลียลดลง 1.23 คน 
ค่าแรงเฉลียลดลง 380 บาท ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 34.22% จากขอ้มูลที
ทาํการศึกษาทาํใหท้ราบถึงศกัยภาพ ขีดความสามารถของแต่ละตลาดนาํ ทางผูว้ิจยัจึงไดน้าํเสนอแนวทางในการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ของตลาดนาํแก่ผูป้ระกอบการ คือ ตลาดนําวดัลาํพญา มีกลยุทธ์เจาะตลาด กลยุทธ์พฒันา
ตลาด กลยทุธ์พฒันาผลิตภณัฑ ์ส่วนตลาดนาํดอนหวายไดน้าํเสนอ กลยทุธ์เจาะตลาด กลยทุธ์พฒันาตลาด กลยทุธ์
พฒันาผลิตภณัฑ ์และกลยทุธ์การร่วมทุน  อีกทงัไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาตลาดร่วมกนัคือ กลยทุธ์การสร้าง
พนัธมิตร 
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The research was aimed to study the comparison of supply chain competitiveness 
and to propose the issue of development of Wat Lum Phaya and Donwai Floating Markets. 
The analyzing was conducted by using the information obtained from the interview of 
merchants and the questionnaire about travelling behavior was used for forming the supply 
chain, the reference supply chain model, and the diagram of value current. The tools used 
were SWOT Analysis and Five Forces model. The external and internal factors were used to 
assess (IE Matrix) and determine the relation of SWOT by using TOWS Matrix. The sampling 
of population was done for 400 persons in both markets as suggested by Yamane sample 
size determination theory. The results from the two markets shown that females admitted to  
fill out the questionnaire more than males which resulted in the average percentage of 69.40 
and the ages of 16-25 years was 34.00%. Education level was Bachelor’s degree (48.00%). 
The majority of the tourist were students (29.50%) and the objective of travelling was for 
relaxation (73.40%). The difference was that the individual tourists who visit Donwai floating 
market were likely to spend more money than they did at Wat Lum Phaya floating market. 
Satisfaction survey by using 4P's principles shown that high satisfaction with products, price 
and location at Wat Lum Phaya floating market was achieved but moderate satisfaction for 
promotion. For Donwai floating market, there was moderate satisfaction in all aspects. The 
results obtained from the comparative analysis of these two substances and the improvement 
of the supply chain and value stream mapping with enrichment techniques ECRS, that were 
Wat Lum Phaya floating market cycle time average decreased for 38.59 minutes, labour 
average decreased for 1.14 mans, wages average decreased for 342.86 Bahts ,the efficient 
utilization of production lines average increased for 17.98%. Donwai floating market average 
cycle time decreased for 12.56 minutes, labour average decreased for 1.23 mans, wages 
average decreased for 380 Bahts ,The efficient utilization of production lines average 
increased for 34.22%. From the above analysis, the potential competition of each market 
were explored. 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 Donwai floating market, the strategy were 
market penetration strategy, market development strategy, strategic product development, 
and strategic joint ventures. However,The suggestion for further study is creating alliances 
strategy. 
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 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยความกรุณาในการให้ความช่วยเหลืออยา่งดี
ยงิของอาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์อาจารย ์ดร.สิทธิชยั  แซ่เหล่ม ทีกรุณาให้แนวคิด คาํแนะนาํและ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจยัมาโดยตลอดรวมถึงประธานและคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ทุกท่านซึงประกอบดว้ยผูช่้วยศาตราจารย ์ดร.ธีระศกัดิ  หุดากร รองศาสตราจารย ์ดร.
วลยัลกัษณ์ อตัธีรวงศ์ และผูช่้วยศาสตราจารยว์นัชยั  ลีลากวีวงศ ์ทีช่วยให้คาํแนะนาํและขอ้คิดเห็น
ในการทาํวจิยัจึงส่งผลใหว้ทิยานิพนธ์เล่มนีถูกตอ้งและสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความ
กรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาหลักสูตรการจดัการงานวิศวกรรม เจา้หน้าที
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการทุกท่านทีให้ความรู้ เทคนิค คาํแนะนาํและความช่วยเหลือ ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในทุกๆดา้นในการจดัทาํงานวิจยั รวมทงัขอขอบคุณพีๆ เพือนๆ ร่วมหลกัสูตร
ทุกท่านทีคอยใหค้วามช่วยเหลืออยา่งดียงิ 
 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครูอาจารยที์อบรมสังสอน แนะนาํ ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้าํลงัใจอยา่งดียงิเสมอมา 
 


