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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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บทที 1 

บทนํา 
 

. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัอุตสาหกรรมท่องเทียวกลายมาเป็นอุตสาหกรรมทีมีความสําคญัอย่างยิงต่อ
ระบบเศรษฐกิจของโลกไปแล้วเป็นทียอมรับกนัว่าเกือบจะทุกประเทศในโลกนีอุตสาหกรรม
ท่องเทียวไดเ้จริญเติบโตจนกลายมาเป็นสินคา้หลกัในระบบการคา้ระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว
และในหลายประเทศ อุตสาหกรรมท่องเทียวเป็นอุตสาหกรรมทีมีความสําคญัอยูใ่นระดบัที 1-3 
ของ 10 อนัดบัแรกในอุตสาหกรรมสาํคญัของประเทศนนัๆ อีกดว้ยแต่การขยายตวัดงักล่าวไดส่้งผล
กระทบต่อสังคม วฒันธรรมและสิงแวดลอ้มของสถานทีท่องเทียว ทาํให้เกิดความเสือมโทรมของ
สิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเทียว จึงไดมี้แนวคิดทีจะพฒันาอุตสาหกรรมท่องเทียวและหาแนวทาง
อนุรักษแ์หล่งท่องเทียวใหค้งสภาพทีดีเป็นระยะเวลานาน  
 

ตารางที 1 ตารางแสดงการสรุปสถิติการท่องเทียวในประเทศปี 2553-2554 

 

ผูเ้ยยีมเยอืนชาวไทย 2554 2553 54/53 

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

จาํนวนผูเ้ยยีมเยอืนชาวไทย (คน-ครัง) 109,360,514 101,258,184 +8.00 

วนัพกัเฉลีย (วนั) 2.73 2.59 +0.14 

จาํนวนจงัหวดัทีเดินทางเฉลีย (จงัหวดั) 1.23 1.21 +0.02 

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

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

 

ทีมา: กรมการท่องเทียว, สถิติการท่องเทียวในประเทศปี 2553-2554, เขา้ถึงเมือ 15 สิงหาคม 2555,

เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tourism.go.th 
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 จากตารางที 1 เห็นได้ว่า ภาพรวมของสถิติการท่องเทียวในประเทศของปี 2554 มี
แนวโนม้สูงกวา่ปี 2553ไม่วา่จะเป็นจาํนวนนกัท่องเทียว รายได ้หรือค่าใชจ่้ายเฉลียแสดงให้เห็นวา่
ประเทศไทยมีทุนทางสังคมและเศรษฐกิจซึงเป็นจุดแขง็ในการนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาการ 
ท่องเทียวหลายประการ เช่น เอกลกัษณ์ความเป็นไทย วฒันธรรมทีเอืออารี มีอธัยาศยัไมตรีทีเป็น
จุดเด่นมีทรัพยากรธรรมชาติทีสมบูรณ์ ซึงถือวา่เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีคุณภาพและมีความเชียวชาญ 

ในธุรกิจบริการ จึงเป็นปัจจยัส่งเสริมใหกิ้จกรรมการท่องเทียวพฒันาอยา่งกวา้งขวาง 

 อุตสาหกรรมการท่อง เ ทียวมีความสําคัญต่อความ เจริญกา้วหน้า เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก และเป็นทีเชือกนัว่าความสําคญัของการท่องเทียว  
จะมีมากขึนในอนาคต เนืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมอยา่งต่อเนือง และการท่องเทียวกลายเป็น
แหล่งทีมาของเงินตราต่างประเทศทีสาํคญัทีสุด ยิงมีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสมยัใหม่ 
โดยเฉพาะการคมนาคมขนส่งก็ยิงทาํให้การเดินทางท่องเทียวขยายวงกวา้งออกไป ซึงการเดินทาง
ท่องเทียวซึงเป็นกิจกรรมอนัเป็นส่วนบุคคลเหล่านีได้เติบโตรวมกนัเป็นกลุ่มกอ้นขึน จนกระทงั
ต้องอาศัยเทคนิควิชาการเฉพาะ การวางแผน การจัดองค์การ การตลาด รวมเข้าแล้วเรียกว่า 
“อุตสาหกรรมการท่องเทียว”  และถือไดว้า่เป็นพลงัขบัเคลือนทางเศรษฐกิจทีแสดงบทบาทเด่นชดั
ในแต่ละปีทีผา่นมาความสาํเร็จโดยรวมหรือบางส่วนนนัยอ่มมาจากพลงัขบัเคลือนทีช่วยกนัผลกัดนั
ใหอุ้ตสาหกรรมนีเคลือนไหวไปขา้งหนา้อยา่งไม่หยดุยงั และแสดงบทบาทนาํในการเป็นตวักระตุน้
ใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจซึงนาํไปสู่การจา้งงานสร้างอาชีพการกระจายรายไดแ้ละการลงทุน
ในธุรกิจทีเกียวเนืองมากมายหลายร้อยสาขา เป็นการสร้างความมงัคงัให้กบัประชาชนและประเทศชาติ
อย่างเอนกอนนัต์และนาํไปสู่ความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย   
ในขณะเดียวกันกระแสการตืนตวัทีมาพร้อมกับอุตสาหกรรมการท่องเทียว คือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม ส่งผลให้เกิดการท่องเทียวทางเลือกใหม่ (New Tourism or 

AlternativeTourism) เขา้มาเป็นกระแสใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเทียวไทย ซึงหนึงในนันคือ การ
ท่องเทียวชุมชน  
 การท่องเทียวชุมชน (Community Tourism) เป็นการท่องเทียวทางเลือกใหม่ทีให้
ความสาํคญัในเรืองการพฒันาทีควบคู่ไปกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มและยงั
เป็นการท่องเทียวทีเน้นบทบาทของคนในชุมชนทอ้งถินต่อการจดัการการท่องเทียวในพืนทีทีเป็น
แหล่งท่องเทียว โดยตงัอยูบ่นฐานความคิดว่าชุมชนหรือคนในทอ้งถินเป็นเจา้ของทรัพยากรการ
ท่องเทียว ดงันันชุมชนควรเขา้มามีส่วนร่วมและมีบทบาทในการกาํหนดทิศทางการพฒันา 
การอนุรักษ์ การจดัการทรัพยากร รวมถึงการได้รับประโยชน์จากการท่องเทียวนันด้วย ซึงใน
ปัจจุบนัการท่องเทียวทีคนในชุมชนเขา้มามีบทบาทในการจดัการและกล่าวไดว้า่เป็นการท่องเทียว
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โดยชุมชนลกัษณะหนึงคือ การท่องเทียวตลาดโบราณริมนาํและตลาดนาํ ทีคนในชุมชนไดร่้วมกนั
พฒันาให้เป็นสถานทีท่องเทียวเพือตอบสนองกระแสการท่องเทียวในลกัษณะของการหวนรําลึก
ถึงอดีต (Nostalgia Tourism) ยอ้นยคุชมวถีิชีวติความเป็นอยู ่วฒันธรรม และบรรยากาศของสถานที
เก่าแก่ รวมถึงเทียวชมสิงแวดลอ้มทางธรรมชาติของชุมชนริมนาํ อีกทงัการท่องเทียวแห่งประเทศไทย
ไดส่้งเสริมการพฒันาการท่องเทียวภายในชุมชน จึงส่งผลให้ตลาดโบราณริมนาํและตลาดนาํรอบ
กรุงเทพฯมากกวา่ 30 แห่งทีเรียงรายอยูต่ามลุ่มแม่นาํสําคญัๆ ไดแ้ก่ แม่นาํเจา้พระยา อาทิ ตลาดนาํ
ตลิงชนั (กรุงเทพฯ) แม่นาํท่าจีน อาทิ ตลาดสามชุก (สุพรรณบุรี) ตลาดนาํดอนหวาย (นครปฐม) 
แม่นาํแม่กลอง อาทิ ตลาดนาํอมัพวา (สมุทรสงคราม) ตลาดนาํดาํเนินสะดวก (ราชบุรี) แม่แม่นาํ
บางปะกง อาทิ ตลาดบา้นใหม่ (ฉะเชิงเทรา) ฯลฯ ไดรื้อฟืนวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่นอดีตให้กลบัคืน
มาอีกครังและพฒันาใหเ้ป็นสถานทีท่องเทียวทางวฒันธรรมทีสร้างรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนทอ้งถิน 

 ตลาดนาํวดัลาํพญา ตงัอยูบ่ริเวณหมู่ที5 ต.ลาํพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม จดัตงัขึนดว้ย
ความร่วมมือของ สภาวฒันธรรมตาํบลลาํพญา วดัลาํพญา และชาวตาํบลลาํพญา โดยมีวตัถุประสงค์
เพือการส่งเสริมอาชีพและรายไดใ้หก้บัชาวบา้นและเกษตรกรในทอ้งถิน ให้เป็นแหล่งชุมนุมสินคา้
เกษตรกรรม หัตถกรรม และสินคา้พืนเมือง เพือให้นกัท่องเทียวไดศึ้กษาวิถีชีวิตของชาวบา้นดว้ย
บรรยากาศคุง้นาํทีสวยงาม และในแต่ละวนัจะมีนกัท่องเทียวเขา้มาประมาณวนัละ 3,000คน เฉลีย 
24,000 - 28,000  คนต่อเดือน โดยขึนอยูก่บัวนัหยดุนกัขตัฤกษข์องแต่ละเดือน 

 ตลาดนาํดอนหวายตงัอยูที่ ต.บางระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ริมแม่นาํท่าจีน ความ
ยาวของตลาดประมาณ 300 เมตร อยูติ่ดกบัวดัคงคารามดอนหวาย เป็นสถานทีท่องเทียวสําหรับการ
จับจ่ายซือของฝาก สินค้าท้องถิน อาหาร เครืองดืม การท่องเทียวทางนํา มีวิถีชีวิตเรียบง่าย 
บรรยากาศโดยรอบร่มรืน มีพ่อคา้แม่คา้มาตงัร้านคา้ขอบของอยู่บริเวณสองฟาก มีเรือขายของ
มากมาย 

 จากขอ้มูลขา้งตน้ทางผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบห่วงโซ่อุปทาน
ตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย เพือเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของห่วงโซ่
อุปทานระหว่างตลาดนาํทงัสองหาความสามารถเชิงแข่งขนัเพือยกระดบัคุณค่าของตลาดนาํและ
เป็นตวัอยา่งการในพฒันาร่วมกนัของชุมชนตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย ดว้ยงานวิจยั
นี เป็นการหาจุดเด่น จุดดอ้ย แต่ละตลาดนาํ เพือเป็นการกาํหนดแผนงานหรือแนวทางในการพฒันา
ตลาดและสร้างมูลค่าเพิมแก่ห่วงโซ่คุณค่า 
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. กรอบแนวความคิด 
 
ตารางที 2 แสดงกรอบความคิด 

 
ปัจจยัศึกษา วธีิการศึกษา ผลทีไดรั้บ 

2.1 ห่วงโซ่
อุปทานของ
ตลาดนาํ 
 

1)ศึกษาขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลปฐม
ภูมิและทุติยภูมิทีเกียวขอ้งกบัตลาดนาํ
วดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

2) สร้างห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดั
ลาํพญาและตลาดนาํดอนหวายจากการ
สัมภาษณ์ผูที้เกียวขอ้งโดยใชรู้ป
แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่
อุปทาน 

3) สร้างแผนภาพกระแสคุณค่าของ
ตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอน
หวาย 

4) สาํรวจความตอ้งการของรูปแบบการ
ท่องเทียว โดยใชแ้บบสอบถาม
พฤติกรรมการท่องเทียว 

5) วเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน แผนภาพ
กระแสคุณค่า และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการท่องเทียว  

1) ลกัษณะขอ้มูลทวัไปทีเกียวขอ้ง
กบัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํ
ดอนหวาย 
2) ไดห่้วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดั
ลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

 

 

 

3)ไดแ้ผนภาพกระแสคุณค่าของ
ตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํ
ดอนหวาย 

4) ความตอ้งการของรูปแบบการ
ท่องเทียวของนกัท่องเทียว 

 
5) สาเหตุของการเกิดปัญหาในห่วง
โซ่อุปทาน  
 

2.2การศึกษา
และเปรียบเทียบ
ขีด
ความสามารถ
เชิงแข่งขนัของ
ตลาดนาํ 
 

 

1 ) ศึกษาขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลที
เกียวขอ้งกบัตลาดนาํวดัลาํพญาและ
ตลาดนาํดอนหวาย 

 

2) วเิคราะห์และเปรียบเทียบขีดความ 
สามารถเชิงแข่งขนัระหวา่งตลาดนาํวดั
ลาํพญาและตลาดนาํดอนหวายโดยใช้
เครืองมือ 

1) ขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีใชว้ิเคราะห์
เปรียบเทียบขีดความ สามารถเชิง
แข่งขนัของตลาดนาํวดัลาํพญาและ
ตลาดนาํดอนหวาย 

2) ไดศ้กัยภาพทีแตกต่างกนัและ
แนวทางในการพฒันาตลาดนาํวดัลาํ
พญาและตลาดนาํดอนหวาย 
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ตารางที 2 แสดงกรอบความคิด (ต่อ)  
 

ปัจจยัศึกษา วธีิการศึกษา ผลทีไดรั้บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2.2.1  SWOT analysis 

      2.2.2  Five forces model 

      2.2.3  IE Matrix 

      2.2.4  TOWS Matrix   

3) ทาํการเปรียบเทียบขีดความสามารถ
เชิงแข่งขนัแต่ละตลาดนาํวดัลาํพญา
และตลาดนาํดอนหวาย 

4) กาํหนดแผนหรือแนวทางการพฒันา
ตลาดนาํในรูปเชิงกลยทุธ์ 

 

 

 

 

3) ไดศ้กัยภาพทีแตกต่างของตลาด
นาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

 
4)กาํหนดแผนเชิงกลยทุธ์ในการ
พฒันาตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาด
นาํดอนหวาย 

2.3 กาํหนด
แผนงานหรือ
แนวทางในการ
พฒันาตลาดนาํ 

1)เสนอแนวทางการทีไดใ้หแ้ก่
ผูป้ระกอบการ 
 

1) ไดแ้นวทางการพฒันาตลาดนาํวดั
ลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

 

 
3. วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 

3.1 เพือศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดนําวดัลําพญาและตลาดนําดอนหวายในรูป
แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: SCOR Model) 

3.2 เพือศึกษาและเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของห่วงโซ่อุปทานระหวา่ง
ตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

3.3 เพือหาแนวในการพฒันาห่วงโซ่คุณค่าของตลาดนําวดัลําพญาและตลาดนํา   
ดอนหวาย 

 
. ขอบเขตของการดําเนินงานวจัิย 

4.1 พนืทีทีทาํการศึกษา คือ ตลาดนาํวดัลาํพญา อ.บางเลน จ.นครปฐมและตลาดนาํ
ดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐม 
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4.2 ศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม และตลาดนาํ
ดอนหวาย อ.สามพราน จ.นครปฐมประกอบดว้ยกระบวนการดงัต่อนี 

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) 

4.3 ศึกษานกัท่องเทียวทีเดินทางมาท่องเทียวตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

4.4 ศึกษากลุ่มร้านคา้และจาํนวนร้านคา้ของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

 

. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
5.1 ทราบถึงห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวายโดยใช้รูป

แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: SCOR Model) 

5.2 ไดแ้นวทางพฒันาห่วงโซ่คุณค่าของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 
5.3 ทราบถึงการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของห่วงโซ่อุปทานระหว่าง

ตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

 
6. นิยามคําศัพท์ 

6.1 ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) หมายถึงโซ่อุปทานเป็นการเชือมโยงกนัระหว่าง
องค์กรทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆทีรวมถึงการก่อให้เกิดคุณค่าในรูปของสินคา้สําเร็จรูปหรือ
บริการใหลู้กคา้ 

6.2 ห่วงโซ่คุณค่า หมายถึง แนวคิดบูรณาการเชือมโยงในหลายส่วนของกระบวนการ
ธุรกิจเพือสร้างคุณค่าเพิมในรูปผลตอบแทนและความพึงพอใจของลูกคา้ 

6.3 แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: 

SCOR Model) หมายถึง ตวัแบบทีใช้อ้างอิงถึงกระบวนการทางธุรกิจ คือ ตวัแบบทีจะให้
ความสาํคญัในกระบวนการต่างๆ 

6.4 ขีดความสามารถเชิงแข่งขนั (Competitive capability) หมายถึง ความสามารถทีจะ
ผลิตภณัฑ ์และการใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่ากบัหรือดีกวา่คู่แข่ง 



 
 

 

 
บทที 2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

 

 การจดัทาํวทิยานิพนธ์ เรืองการศึกษาการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของ
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย ทาํการศึกษาทฤษฎีเพือใช้เป็น
เครืองมือสาํหรับการดาํเนินการวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย
อยา่งเป็นระบบ  ซึงจะไดแ้นวทางการกาํหนดกลยุทธ์ เพือนาํไปสู่การเพิมคุณค่าของตลาดนาํวดัลาํพญา
และตลาดนาํดอนหวายและทราบถึงขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทาน สาํหรับการดาํเนิน
การศึกษาจะนาํทฤษฎี และงานวจิยัทีเกียวขอ้งมาประยกุตใ์ช ้ดงัต่อไปนี 

1. ห่วงโซ่อุปทาน 

2. ความเป็นมาของการจดัการโซ่อุปทาน 
3. กิจกรรมของโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน 

4. แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: 

SCOR Model) 

5. อุปสงคแ์ละอุปทาน 

6. แผนภาพกระแสคุณค่า(Value Stream Mapping หรือ VSM) 
7. หลกัการปรับปรุงงาน (Improvement) 

8. การวเิคราะห์โดยใชเ้ครืองมือ SWOT Analysis 

9. การวเิคราะห์โดยใชเ้ครืองมือ Five Forces Model 

10. การวเิคราะห์โดยใชเ้ครืองมือTOWS Matrix 

11. วธีิการโดยทวัไปทางสถิติ 

12. การสาํรวจดว้ยการสุ่มตวัอยา่ง 
13. การแปลผลเมือใชเ้ครืองมือรวบรวมขอ้มูล 

14. การสร้างแบบสอบถาม 

15. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 
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1. ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  
 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ซึงประกอบดว้ยกระบวนการวางแผนการผลิตและ
กิจกรรมทางการตลาด โดยเฉพาะส่วนผสมการตลาด (Marketing Mixed) ซึงจะเห็นวา่โซ่อุปทาน 
(Supply Chain) จะเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดเกียวกบัผลิตภณัฑ์ (Product Concept)การ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ (Product Design) การจดัหาวตัถุดิบ (Raw Material Supply) กระบวนการ
เกียวกบัการผลิต (Production Process)การขนส่ง (Transport) การจดัเก็บสินคา้ (Warehouse) และ
การกระจายสินคา้ (Distributor)เพือจดัจาํหน่ายต่อไปยงัผูค้า้ส่งและร้านคา้ปลีกจนกระทงัสินคา้ไป
ถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย(End Consumers) 

 

. ความเป็นมาของการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) 

 แนวความคิดของ SCM มีมาตงัแต่ช่วงทศวรรษทีค.ศ. 1990 เนืองจากในประเทศทาง
แถบอเมริกาและยุโรปเมือบริษทัจาํนวนมากได้เริมปรับรูปแบบวิธีการไหลของวตัถุดิบเข้าสู่
กระบวนการผลิตจนกระทงัเป็นสินคา้ออกจากโรงงานผลิตในขณะเดียวกนับริษทัเหล่านนัก็เริม
สร้างความสัมพนัธ์รูปแบบใหม่ระหว่างลูกคา้และผูจ้ดัส่งวตัถุดิบของพวกเขาภายในไม่กีปีหลงั
จากนนัแนวคิดนีไดรั้บความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็วเนืองจากเรืองราวความสําเร็จของบริษทั
ใหญ่ทงัหลายทีไดน้าํหลกัการนีไปประยกุตใ์ชก้บัการดาํเนินธุรกิจทาํใหห้ลกัการนีไดรั้บการยอมรับ
วา่เป็นกระบวนการทาํงานทีมีประสิทธิภาพมากกวา่รูปแบบฟังก์ชนัการทาํงานทีกระจดักระจายกนั
ในทศวรรษเก่าอยา่งมากและจากคาํกล่าวทีวา่ “ลอจิสติกส์ เป็นส่วนหนึงของโซ่อุปทาน” ดงันนัอาจ
กล่าวไดว้า่โซ่อุปทานก็คือการนาํเอาระบบลอจิสติกส์ของแต่ละองคก์รธุรกิจหรือบริษทัมาเชือมต่อกนั 
เพือให้การไหลของวตัถุดิบและสินคา้ตลอดจนการไหลของขอ้มูลเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
นนัเองซึงมีผูใ้ห้คาํจาํกดัความของโซ่อุปทานไวม้ากมายแต่โดยส่วนใหญ่แลว้นิยามมกัมองว่าโซ่
อุปทานมีลกัษณะเป็นโครงข่าย (Network) ของการเชือมต่อกนัขององคก์รหรือส่วนงานต่างๆซึง
ภายในมีกิจกรรมมากมายเกิดขึนในการเชือมนนัทงันีสามารถสรุปคาํจาํกดัความของโซ่อุปทานไดด้งันี 

 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain: SC) คือโครงข่ายของการเชือมต่อกนัของกิจกรรมที
เกียวขอ้งกบัการไหลของวตัถุดิบ และการไหลของขอ้มูลระหวา่งองคก์รธุรกิจซึงจะตอ้งมีกระบวนการ
ตดัสินใจ (Decision Making) ตลอดจนโซ่อุปทานอยา่งมีประสิทธิภาพเพือสนองตอบความตอ้งการ
ของลูกคา้ดงันันการจดัการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) ก็คือการนาํเอา
ความหมายของโซ่อุปทานมาจดัการอยา่งเหมาะสมนนัเองซึงมีผูใ้หค้าํจาํกดัความเกียวกบัการจดัการ
โซ่อุปทานไวด้งัต่อไปนี 
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 การจดัการโซ่อุปทานใน Cox III, และ Blackstone (1998) กล่าวว่าการวางแผนการ
รวบรวมและการควบคุมกิจกรรมทงัหมดทีเกิดขึนในโซ่อุปทานนอกจากนีนกัเขียนหลายท่านได้
นิยามคาํวา่การจดัการโซ่อุปทานไวต่้างๆกนัเช่น Martin (Christopher, 2005) ให้คาํนิยายคือการ
จดัการความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัส่งและลูกคา้เพือส่งมอบผลิตภณัฑ์หรือบริการทีมีคุณค่าให้แก่ลูกคา้ใน
ขณะทีค่าใชจ่้ายทีเกิดขึนในโซ่อุปทานมีค่าตาํทีสุดซึง (Stadler and Kilger, 2000) ให้คาํนิยามวา่การ
จดัการโซ่อุปทานคือความพยายามในการรวมกนัระหว่างองค์กรทงัหมดทีเกียวขอ้งกนัภายในโซ่
อุปทานและการร่วมมือกนัในการบริหารให้การไหลของวตัถุดิบขอ้มูลและการเงินไปสู่การตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคขนัสุดทา้ยเพือให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัทางธุรกิจ 
ดงัภาพที 1 

 

 
 

ภาพที 1 องคป์ระกอบโดยรวมของการจดัการโซ่อุปทาน (Simchi-Levi, Kaminsky and mchivLevi, 

2000) 

ทีมา : วีระพล คูณทวีเทพ, การพัฒนาโซ่อุปทานแบบลีนสําหรับกระบวนการกระจายสินค้า โดยใช้
แบบจําลองพลวัตของระบบ ร่วมกับเครืองหมายแบบจําลองกระบวนการธุรกิจ: กรณีศึกษา
อุตสาหกรรมผลตินําผลไม้พร้อมดืม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 

). 
 

 ไดใ้ห้คาํนิยามไวว้า่การจดัการโซ่อุปทานคือการรวมกลุ่มเพือให้เกิดประสิทธิภาพของ  
ผูจ้ดัส่งโรงงานผูผ้ลิตคลงัสินคา้และร้านขายปลีกทาํให้ผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนและการจดัจาํหน่ายนนั
ถูกตอ้งตามจาํนวนตามสถานทีตามเวลาและมีระดบัการบริการทีลูกคา้ตอ้งการตามความพึงพอใจใน
ราคาทีตาํสุด (สาธิต พะเนียงทอง, 2548) ไดใ้ห้คาํนิยามไวว้า่โซ่อุปทานหนึงๆจะประกอบดว้ยวิธีการ
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จดัการต่างๆทีมุ่งหวงัให้องคก์รต่างๆของโซ่อุปทานทาํงานดว้ยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพองคก์รเหล่านี
ไดแ้ก่ผูส่้งมอบวตัถุดิบผูผ้ลิตผูจ้ดัจาํหน่ายผูบ้ริหารคลงัสินคา้ (วิทยา สหฤทดาํรง, 2546) ไดใ้ห ้   
คาํนิยามไวว้่าผูก้ารประสานรวมกระบวนการทางธุรกิจทีครอบคลุมจากผูจ้ดัส่งวตัถุดิบผ่านระบบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมไปสู่ผูบ้ริโภคขันสุดทา้ยซึงมีการส่งผ่านผลิตภณัฑ์การบริการและขอ้มูล
สารสนเทศควบคู่กนัไปอนัเป็นการสร้างคุณค่าเพิมในตวัผลิตภณัฑ์และนาํเสนอสิงเหล่านี สู่ผูบ้ริโภค
ขนัสุดทา้ย (The international Center for Competitive Excellence)จากความหมายและคาํนิยามทีได้
กล่าวมาแลว้สามารถสรุปไดว้่าการจดัการโซ่อุปทาน คือ การบูรณาการของกระบวนการทางธุรกิจ    
ทีเริมตน้จากผูจ้ดัหาขนัแรกสุดผา่นกระบวนการภายในองคก์รและผา่นเลยไปจนกระทงัถึงผูบ้ริโภค
ขนัสุดทา้ยการจดัการโซ่อุปทานจะมององคก์รภายในโซ่อุปทานเสมือนเป็นองคก์รเดียวกนัแลว้จึง
ทาํการกาํหนดกลยทุธ์ร่วมกนัเพือเพิมประสิทธิภาพของกิจกรรมทีเกิดขึนในโซ่อุปทาน 

 การจัดการโซ่อุปทานมีความสําคัญอย่างไร 

 ภายหลงัสงครามโลกครังที 2 อุตสาหกรรมต่างๆไดเ้ห็นความสําคญัของ “ตน้ทุน” 

(Cost) และ “ราคา” (Price) อุตสาหกรรมส่วนมากจะมุ่งเนน้การบริหารเพือลดตน้ทุนและราคา
ให้แก่ผูบ้ ริโภคกล่าวคือความสามารถในการแข่งขนัจะชีวดัก ันด้วยราคาเป็นหลกัหรือชีวดั
ความสามารถในการแข่งขนัดว้ย (Economy of Scale) ต่อมาในปีค.ศ. 1980-1999 ประเทศญีปุ่นได้
นาํหลกัความคิดใหม่เขา้สู่อุตสาหกรรมโลกนนัคือการเริมแข่งขนัดว้ยคุณภาพ (Quality) ของการผลิต 
และผลิตภณัฑไ์ดเ้กิดหลกัการ และเทคนิคต่างๆขึนมากมายเพือทีจะปรับปรุงคุณภาพของอุตสาหกรรม
ทงัดา้นการผลิต และการบริการเช่นระบบ Kaisen, Total Quality Management (TQM), Just in 

Time (JIT) Kanban, Lean Manufacturing และอืนๆอีกมากมายโดยคาํนึงถึงความพอใจของลูกคา้
มากขึน (Customer Satisfaction) และหลงัจากนนัต่อมาการแข่งขนัในอุตสาหกรรมมีเพิมมากขึน
อุตสาหกรรมต่างๆพยายามทีจะขอมาตรฐานตามอนุกรมของระบบมาตรฐานต่างๆเพือให้เป็นที
ยอมรับในเชิงคุณภาพไดห้ลงัจากทีอุตสาหกรรมทีมาตรฐานการชีวดัคุณภาพโดยทวัไปแลว้ในปัจจุบนั
และอนาคตอนัใกลนี้ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆจึงเริมหนัมาใหค้วามสนใจในเรืองของ “เวลา” (Time) 

เพือให้ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดโ้ดยเร็วทีสุด (Meet Customer Requirement) การ
แข่งขนัในอุตสาหกรรมจึงหนัมาชีวดักนัทีเรืองของ “เวลา” และ “ความเร็ว” ของความสามารถใน
การตอบสนองต่อลูกคา้หรือวดัความสามารถในการแข่งขนัดว้ย (Economy of Speed) นนัเองการที
ธุรกิจสามารถแข่งขนักนัดว้ย (Economy of Speed) ไดน้นัทุกฝ่ายทงัภายในองคก์รและระหวา่ง
ธุรกิจทีเกียวขอ้งจะตอ้งมีการประสานงาน (Coordination) และมีการติดต่อสือสาร (Communication) 

ร่วมกนัอยา่งเหมาะสมซึงไม่เหมือนกบัลกัษณะของระบบการจดัการแบบเก่า (Traditional Management) 

ทีต่างฝ่ายต่างดาํเนินงานอยูต่ามลาํพงัเช่นฝ่ายผลิตก็จะผลิตโดยไม่มีขอ้มูลของวตัถุดิบทีเพียงพอทีจะ
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ช่วยในการสนบัสนุนช่วยในกระบวนการตดัสินใจการผลิต, ฝ่ายจดัซือก็จะจดัซือวตัถุดิบในการผลิต
ครังละมาก ๆ โดยไม่คาํนึงถึงความต้องการของลูกค้าเพือทีจะได้มีการสังซือต่อหน่วยทีตาํลง 

(Price/Unit) โดยหารู้ไม่วา่จะเป็นภาระในส่วนของการจดัเก็บทีเพิมขึนยงัส่งผลทาํให้ตน้ทุนในการ
จดัเก็บ (Holding Cost) เพิมขึนดว้ยส่งผลให้ตน้ทุนโดยรวมของทงัระบบโซ่อุปทาน (Total Supply 

Chain Management Cost) เพิมขึนโดยไม่จาํเป็นและระบบการจดัการแบบเก่านีจะมุ่งเน้นถึง
ความสัมพนัธ์กบัจาํนวนคู่คา้ทางธุรกิจในช่วงระยะเวลาสันๆแต่มีจาํนวนมากรายเนืองจากระบบ
การจดัการโซ่อุปทานซึงเป็นโครงข่ายทีซบัซ้อน (Complex Network) (David, 2000) ทาํให้ตอ้ง
ตระหนกัถึงระบบการจดัการทงัระบบในลกัษณะของการมองระบบเชิงองคก์รรวม (Holistic View) 

ซึงหมายความว่าในการพิจารณาการตดัสินใจการดาํเนินงานของแต่ละองค์ประกอบในระบบของ
โซ่อุปทานยอ่มมีส่วนเสียหายซึงส่งผลกระทบทวัทงัระบบของโซ่อุปทานไม่มากก็นอ้ยดงันนัทุกฝ่าย
ทีเกียวขอ้งในระบบของการจดัการโซ่อุปทานจึงจะตอ้งหนัมาร่วมมือทาํงานให้ประสานงานกนัดว้ย
แนวความคิดแบบต่างฝ่ายต่างไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งยุติธรรม (Win-Win) คือการตดัสินใจ
ดาํเนินงานใดๆจะตอ้งคาํนึงถึงการไดรั้บประโยชน์ร่วมกนัซึงก่อให้เกิดเป็นกลยุทธ์หุ้นส่วนทางธุรกิจ 

(Strategic Partnerships) หรือกลยุทธ์พนัธ์มิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) ในทีสุดและ
ก่อใหเ้กิดระบบการบริหารจดัการใหม่ขึนมาทีเรียกวา่ “การจดัการโซ่อุปทาน” 
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ขนัท ี1 พนืฐาน 

การไหลของวตัถุดิบ         

 
 

 

 

 
 

ขนัท ี2 การรวมหน้าทกีารทาํงาน 

การไหลของวตัถุดิบ         
 

 
 

ขนัท ี3 การรวมกนัภายใน 

การไหลของวตัถุดิบ       การบริการลูกคา้ 
 

 
 

ขนัท ี4 การรวมกนัภายนอก 

การไหลของวตัถุดิบ       การบริการลูกคา้ 
 

 
 

ภาพที 2 การจดัการโซ่อุปทาน 

ทีมา : วรีะพล คูณทวเีทพ, การพฒันาโซ่อุปทานแบบลนีสําหรับกระบวนการกระจายสินค้า โดยใช้
แบบจําลองพลวตัของระบบ ร่วมกบัเครืองหมายแบบจําลองกระบวนการธุรกจิ: กรณศึีกษาอุตสาหกรรม
ผลตินําผลไม้พร้อมดืม (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, ). 

ลูกคา้ 

ลูกคา้ 
การบริการ 

การบริการ 
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. กจิกรรมของโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

 เนืองจากลอจิสติกส์ครอบคลุมกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันแต่ละกิจกรรมต่างเป็น
องค์ประกอบของระบบทีต้องประสานให้แต่ละกิจกรรมดาํเนินไปอย่างสอดคล้องกันอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่สามารถแยกให้ส่วนใดส่วนหนึงดาํเนินไปอย่างแยกส่วนและทีสําคญัการ
ดาํเนินกิจกรรมทุกส่วนของลอจิสติกส์ขึนอยูก่บัปัจจยัอืนๆอีกหลายประการทงัภายในและภายนอก
องคก์รอาทิโครงสร้างภายในองคก์รนโยบายของผูบ้ริหารความสําคญัของกิจกรรมในแต่ละส่วนต่อ
การผลิตโดยรวมขององคก์รโดยทวัไปกิจกรรมทางลอจิสติกส์จึงนาํมาจดัแบ่งลาํดบัความสําคญัได้
เป็นสองส่วนคือ 

1. กิจกรรมหลกั (Key Activities)เป็นกิจกรรมทีมีความสาํคญัมากกว่ากิจกรรมรอง
เกิดขึนเป็นประจาํมีความสัมพนัธ์กนัอย่างสมบูรณ์ไดแ้ก่การขนส่งการวางแผนการกระจายสินคา้
และจาํหน่ายการดาํเนินการสังซือการกาํหนดการให้บริการแก่ลูกคา้และการบริหารสินคา้คงคลงั
เป็นตน้ 

2. กิจกรรมรอง (Support Activities) หรืออาจเรียกวา่กิจกรรมเสริมเป็นกิจกรรมทีเกิดขึน
ตามโอกาสอาจไม่พบในบางสายการผลิตไดแ้ก่การบรรจุหีบห่อการจดัการคลงัสินคา้การวางแผน 
การใชเ้ครืองจกัรและอุปกรณ์ในการผลิตการประสานงานกบัฝ่ายผลิตและการมุ่งสู่มาตรฐานสากล
เป็นตน้ 

 การจดัการห่วงโซ่อุปทานจะพิจารณาการทาํกาํไรสูงสุดโดยเพิมประสิทธิภาพของการ
แข่งขนัในตลาดส่วนสุดทา้ย (Final Market) ความสามารถในการแข่งขนัจึงทาํไดโ้ดยการให้บริการ
ดว้ยตน้ทุนทีตาํทีสุดซึงการจะบรรลุเป้าหมายนีจาํเป็นตอ้งอาศยัระบบการทาํงานร่วมกนัอย่างมี
ประสิทธิภาพโซ่อุปทานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 

1. หน่วยงานภายในองคก์ร(Internal Function)  

2. ดา้นตน้นาํ (Upstream Supplier) พิจารณาจากผูผ้ลิตขึนไปหาผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 

3. ดา้นปลายนาํ (Downstream Customer) พิจารณาจากผูผ้ลิตไปยงัลูกคา้ความสัมพนัธ์
ดงักล่าวแสดงไดด้งัภาพที 3 
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ภาพที 3 แผนภาพความสัมพนัธ์โซ่อุปทาน 
ทีมา : จิตตินนัท ์เดชะคุปต,์ โครงข่ายโซ่อุปทาน (กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ). 
 

. รูปแบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานโซ่อุปทาน(Supply Chain Operations Reference: SCOR 

Model) 

 แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain Operation Reference 

Model: SCOR model) ถูกพฒันาขึนมาจากสภาโซ่อุปทาน (Supply chain Council: SCC) ซึงเป็น
องคก์รอิสระไม่หวงัผลกาํไรเพือใชเ้ป็นมาตรฐานระหวา่งอุตสาหกรรมสําหรับการจดัการโซ่อุปทาน
สภาโซ่อุปทาน (SCC) ถูกตงัขึนมาเมือปี 1996 โดย The Institute Advanced Manufacturing 

Research (AMR) Pittiglio Rabin Todd & McGrath (PRTM) สมาชิกแรกเริม 69 บริษทัปัจจุบนัมี
สมาชิกกวา่ 700 บริษทัทวัโลกซึงสมาชิกของสภาโซ่อุปทานไดช่้วยกนัระดมสมองในการจดัทาํและ
พฒันาแบบจาํลองขึนมาโดยแบบจาํลอง SCOR ถูกพฒันาขึนมาเพือเป็นแบบจาํลองอา้งอิงใชอ้ธิบาย
ลกัษณะการดาํเนินงานการจดัการโซ่อุปทานและแสดงให้เป็นถึงกิจกรรมทางธุรกิจในโซ่อุปทาน
ทงัหมดโดยมีจุดมุ่งหมายเพือการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้และช่วยแก้ปัญหาการขาด
ภาษามาตรฐานทาํใหมี้สิงทีสามารถใชสื้อสารกนัไดภ้ายในองคก์ารและระหวา่งองคก์ารในโซ่อุปทาน
และมีกรอบการทาํงาน (Framework) ทีมีรูปแบบเดียวกนัในการพฒันาทีสามารถปฏิบติัได ้และ
สมาชิกโครงการเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนัส่วนประกอบของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการโซ่
อุปทานทีช่วยแกปั้ญหาเหล่านีคือมีการกาํหนดกระบวนการต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัและมี
คาํอธิบายกระบวนการช่วยให้ผูใ้ช้มีความเขา้ใจตรงกนัมีโครงสร้างแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง
กระบวนการนอกจากนียงัมีการกาํหนดมาตรวดั (Metric) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนัสําหรับการวดั
ประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการและมีวิธีปฏิบติัทีดีทีสุด (Best Practice) ทีรวบรวมเสนอไวใ้นแต่

Manufacturers 

Suppliers 
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ละกระบวนการเพือทีจะให้องคก์ารและผูใ้ชง้านแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการโซ่อุปทานสามารถ
นาํไปประยกุตใ์ชต่้อไปได ้

 การวดัประสิทธิภาพของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการโซ่อุปทานนันแบ่งออกเป็น 
4 ประเภทคือการพิจารณาในดา้นของความยืดหยุ่น และการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

(Flexibility and Responsiveness) การพิจารณาถึงความน่าเชือถือ (Reliability) ซึงเป็นการวดัผลการ
ดาํเนินงานภายนอกของโซ่อุปทานทีส่งผลต่อลูกคา้การพิจารณาในส่วนของตน้ทุนค่าใชจ่้าย (Cost) 
และการพิจารณาดา้นทรัพยสิ์น (Asset) เป็นการวดัผลการดาํเนินงานภายในของโซ่อุปทานทีส่งผล
ต่อองคก์ร 

 โครงสร้างของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการโซ่อุปทานไดอ้ธิบายถึงกิจกรรมต่างๆใน
การดาํเนินธุรกิจภายในโซ่อุปทานโดยมุ่งไปสู่การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ซึงไดแ้บบ
กระบวนการการจดัการพืนฐานออกเป็น 5 กระบวนการหลกัคือ Plan (กระบวนการการวางแผน) 

Source (กระบวนการการจดัหา) Make (กระบวนการการผลิต) Deliver (กระบวนการจดัส่ง) Return 

(กระบวนการส่งคืน) ดงัแสดงตามภาพที 6แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ภายในองคก์รและการเชือมต่อกบั
อุตสาหกรรมต่างประเภทกนัสามารถแสดงใหเ้ป็นถึงความสัมพนัธ์กนัไดภ้ายใตแ้บบจาํลองโซ่อุปทาน 

 
 

ภาพที  4 โครงสร้างความสัมพนัธ์ของกระบวนการการจดัการพืนฐาน 

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

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

 

 แบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการโซ่อุปทานประกอบดว้ยกระบวนการมาตรฐานทีเกียวขอ้ง
กบัการจดัการโซ่อุปทานตงัแต่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบจนถึงลูกคา้ของลูกคา้หรือลูกคา้
ขึนสุดทา้ยโดยแบ่งระดบัการปฏิบติัการในการนาํไปใชง้านออกเป็น 3 ระดบัดงัแสดงในภาพที  
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ภาพที 5 ระดบัการปฏิบติังานในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการโซ่อุปทาน 

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

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

 

 กระบวนการในระดบัที 1 ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการโซ่อุปทานกระบวนการใน
ระดบัที 1 ประกอบดว้ยการวางแผน (Plan) การจดัหาวตัถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การส่งมอบ 

(Delivery) และการส่งคืน (Return) 

 การวางแผน (Plan) เป็นกระบวนการวางแผนเพือให้เกิดความสมดุลระหวา่งความตอ้งการ 

(Demand) และความสามารถในการจดัส่งได ้ (Supply) กลยุทธ์ทีใชใ้นส่วนนีเช่นการตดัสินใจทาํ
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หรือซือ (Make or Buy) และการวางแผนการใชท้รัพยากรการวางแผนคาดการณ์  (Forecasting) เป็น
ตน้การปฏิบติัทีส่งเสริมคือการร่วมมือกนัในการวางแผนการเก็บวสัดุคงคลงัการผลิตการใชว้ตัถุดิบ 

 การจดัหาวตัถุดิบ (Source) เป็นกระบวนการเกียวกับการจดัซือ-จดัหาวตัถุดิบของ
องคก์ารหรือบริการเพือสามารถตอบสนองกบัแผนการและความตอ้งการในปัจจุบนัขององคก์รกลยุทธ์
ทีเกียวข้องคือการประกันของผูข้ายการทาํข้อตกลงระหว่างองค์กรกับผูข้ายและคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ลกัษณะของการปฏิบติัทีเกียวขอ้งกบัส่วนนีเช่นการรับวตัถุดิบการตรวจสอบการเก็บ
รักษาดาํเนินการเกียวกบัสินคา้คงคลงัและการจดัการการไหลเป็นตน้ 

 การผลิต (Make) เป็นกระบวนการทีเกียวกบัการเปลียนแปลงรูปร่างของวตัถุดิบเพือ
ตอบสนองแผนการและความตอ้งการปัจจุบนักลยุทธ์ทีเกียวขอ้งคือการจดัสรรการใชเ้ครืองมือ
เครืองใช้เครืองจกัรส่วนการปฏิบตัิงานทีเกียวขอ้งเช่นการรับวตัถุดิบเขา้มาสู่กระบวนการ
กระบวนการของการผลิตการตรวจสอบของผลิตภณัฑก์ารบรรจุภณัฑเ์ป็นตน้ 

 การส่งมอบ (Delivery) เป็นกระบวนการทีเกียวขอ้งกบัการจดัการกบัผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป
เช่นการรับและรักษา Order การจดัสรรผลิตภณัฑ์ไปสูศูนยก์ารจดัจาํหน่าย (Distribution Center) 

และลูกคา้การบริหารคลงัสินคา้และการขนส่งการกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบช่องทางในการ
ส่งมอบการดูแลรักษาผลิตภณัฑจ์ากโรงงานจนถึงศูนยจ์ดัจาํหน่าย หรือลูกคา้เป็นตน้ 

 การส่งคืน (Return) เป็นกระบวนการทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการส่งคืน หรือการรับผลิตภณัฑ์
ทีถูกส่งคืนจากลูกคา้ดว้ยเหตุผลใดก็ตามกระบวนการเหล่านียงัขยายผลไปสู่การสนบัสนุนลูกคา้
หลงัจากการจดัส่งดว้ย 

 กระบวนการในระดบัที 2 ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการโซ่อุปทานจากระดบัที 1 

แบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการโซ่อุปทานจะแบ่งยอยกระบวนการให้ลึกลงไปในระดบัที 2 ตาม
ภาพที5ซึงในแต่ละประเภทของกระบวนการในระดบัที 2 จดัแบ่งตามลกัษณะการปฏิบติังานได ้ 3 

กลุ่มดงัภาพที 6 
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ภาพที  6 ระดบัที 2 ของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการโซ่อุปทาน 

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

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

 

 การวางแผน (Planning) เป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการสนับสนุนการจดัสรรการใช้
ทรัพยากรเพือตอบสนองให้พอดีกบัความตอ้งการเพือให้เกิดความสมดุลระหวา่งความตอ้งการกบั
ความสามารถในการจดัส่งกระบวนการเหล่านีจะกระทาํเป็นช่วงเวลาและจะมีผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการยดืหยุน่ของโซ่อุปทาน 
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 การดาํเนินงาน (Executing) เป็นกิจกรรมทีปฏิบติัสืบเนืองมาจากการปฏิบติัตามแผนที
วางไวโ้ดยทวัไปจะประกอบไดด้ว้ยตารางการผลิตและลาํดบัการปฏิบติังานซึงชนิดของกระบวนการ
จดัซือจดัหา (Source), การผลิต (Make) และการจดัส่ง (Deliver) จะแบ่งตามลกัษณะการผลิตที
รับคาํสังซือ (Order) จากลูกคา้เช่นถา้ผลิตตามคาํสังของลูกคา้ (Make to Order) กระบวนการจดัซือ
จดัหา (Source) และกระบวนการจดัส่ง (Deliver) ก็จะเป็นกิจกรรมทีดาํเนินการตามลกัษณะคาํสัง
ซือดว้ยในการปฏิบติังานในส่วนนีจะมีผลกระทบโดยตรงต่อเวลารวมทงัหมดตงัแต่การรับคาํสังซือ
จนไปถึงการส่งผลิตภณัฑไ์ปใหลู้กคา้ 
 การสนบัสนุน (Enabling) ถือเป็นกระบวนการทีสนบัสนุนในส่วนของการวางแผนและ
การปฏิบติัเพือให้เป็นไปไดเ้ช่นการเตรียมการบาํรุงรักษาและการควบคุมการไหลของขอ้มูลและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการ 

 นอกจากนนัในระดบันีในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการโซ่อุปทานยงัมีตารางทีแสดง
ไวถึ้งคาํจาํกดัความของกระบวนการแต่ละประเภทของตวัชีวดัทีแสดงอยูใ่นรูปมาตรวดั (Metric) และ
วธีิปฏิบติัทีดีทีสุด (Best Practices) 

 กระบวนการในระดบัที 3 ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการโซ่อุปทานจากประเภทของ
กระบวนการในระดบัที 2 จะแตกยอ่ยเป็นระดบัที 3 เช่น P2 ในระดบัที 2 คือ Plan Source นนัแบ่ง
ออกเป็น P2.1 จนถึง P2.4 ในระดบัที 3 ดงัตวัอยา่งทีแสดงในภาพที6 ซึงในระดบันีก็จะมีตารางที
แสดงรายละเอียดต่างๆเช่นเดียวกบัระดบัที 2 

 ตลอดทงัแบบจาํลองนีไดน้าํเอาสัญลกัษณ์ทีเป็นมาตรฐานมาใชก้ล่าวคือ P แทน Plan, S 

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

Source, Make และ Deliver นนัจะคลา้ยคลงักนัเริมจากการดูภาพ (ระดบัที 3) แลว้จะเป็นวา่แต่ละ
ส่วนนนัจะมีความสัมพนัธ์กนัคือในขณะทีปัจจยันาํเขา้ (Input) ของส่วนหนึงเขา้ไปจนไดเ้ป็นปัจจยั
ออก (Output) ออกมานนัก็จะมีความสัมพนัธ์กบัส่วนอืนต่อไปดว้ยเมือดูภาพแลว้ก็จะดูรายละเอียด
ต่างๆในตารางประกอบ (ทงัระดบัที 2 และ 3 ซึงแยกไดเ้ป็น 6 ส่วนดงันีคือ 

1. ชือทีเป็นมาตรฐานของกระบวนการนนั 

2. อกัษรยอ่ทีเป็นมาตรฐานของกระบวนการนนั 

3. คาํจาํกดัความของกระบวนการนนั 

4. Performance Attributes ของกระบวนการนนั 

5. หน่วยวดัทีสัมพนัธ์กบั Performance Attributes ของกระบวนการนนั 

6. Best Practices ในส่วนนีจะเป็นส่วนทีแนะนาํการปฏิบติัทีเกียวขอ้งกบักระบวนการ
เพือใหก้ารปฏิบติัการในกระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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 ดงัตวัอยา่งแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการโซ่อุปทานระดบัที 3 ในภาพที 7 

 
ภาพที 7 การไหลขององคป์ระกอบในกระบวนการ 

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

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

 

. อุปสงค์และอุปทาน(Demand and Supply)                                                                                                            
 กฎอุปสงค ์(Law of Demand) และกฎอุปทาน (Law of Supply) เป็นหลกัการทีอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งราคาและปริมาณความตอ้งการซือหรือขาย โดยกฎอุปสงคร์ะบุวา่ปริมาณ
ความตอ้งการซือสินคา้ หรือเรียกวา่ปริมาณอุปสงค ์(quantity demanded) มีความสัมพนัธ์ในทางลบ
กบัราคา เมือปัจจยัอืนๆ ทีมีผลนนัคงทีกล่าวคือ เมือราคาสินคา้เพิมสูงขึน ผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ทีจะ 
ตอ้งการซือสินคา้นนัน้อยลงกฎอุปทานระบุว่า ปริมาณสินคา้ทีตอ้งการขาย หรือปริมาณอุปทาน 
(quantity supplied) มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัราคา เมือปัจจยัอืนๆ ทีมีผลนนัคงที กล่าวคือเมือ
ราคาสินคา้เพิมสูงขึนผูข้ายมีแนวโนม้ทีจะตอ้งการขายสินคา้มากขึน 

 ความสัมพนัธ์ของอุปสงค์และอุปทาน แบบจาํลองของอุปสงค์และอุปทาน อธิบายว่า
ตลาดมีแนว โนม้ทีจะเขา้สู่ดุลยภาพ (equilibrium) ซึงปริมาณอุปสงคแ์ละปริมาณอุปทานจะเท่ากนั 
เรียกราคาทีภาวะดุลยภาพว่า ราคาดุลยภาพ และปริมาณสินคา้ทีภาวะนีว่า ปริมาณดุลยภาพ หาก
ปริมาณอุปสงค์มากกว่าปริมาณอุปทาน ซึงเกิดเมือราคาสินคา้ตาํกว่าราคาดุลยภาพของสินคา้นนั 
จะเกิดการขาดแคลนสินคา้ หรือเรียกว่ามีอุปสงค์ส่วนเกิน ในขณะทีเมือปริมาณอุปทานมากกว่า
ปริมาณอุปสงค ์คือ เมือราคาสินคา้สูงกวา่ราคาดุลยภาพ จะเกิดสินคา้ลน้ตลาด หรืออุปทานส่วนเกิน
โดยเมือเกิดกรณีเหล่านี ผูซื้อและผูข้ายในตลาดจะตอบสนองจนกระทงัตลาดเขา้สู่ดุลยภาพในการ
แสดงดว้ยแผนภูมิดุลยภาพ คือ จุดทีเส้นอุปสงคแ์ละเส้นอุปทานตดักนั 
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ภาพที 8 แสดงจุดดุลยภาพ 

ทีมา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, พฤติกรรมผู้บริโภค (กรุงเทพฯ :สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญีปุ่น), 2546).  

 

 จากภาพที8แผนภูมิเส้นแสดงอุปสงคแ์ละอุปทานทีพบเห็นทวัไป ให้แกนตงัแสดงราคา 
และแกนนอนแสดงปริมาณสินคา้ เส้นอุปสงค์ (สีแดง) มีลักษณะลาดลง ในขณะทีเส้นอุปทาน      
(สีนาํเงิน) ชนัขึน จุดตดัของเส้นอุปสงค ์และเส้นอุปทาน เป็นจุดดุลยภาพของตลาด ทีราคาดุลยภาพ 
P* และปริมาณดุลยภาพ Q*  

 

6. แผนภาพกระแสคุณค่า 
 แผนภาพกระแสคุณค่า (Value Stream Mapping: VSM)  เป็นเทคนิคหนึงทีไดรั้บการ
พฒันาในประเทศสหรัฐอเมริกาเพือใหม้องเห็นถึงระบบเทคนิคในการบริหารกระบวนการผลิตของ
กระบวนการต่างๆและจดัหาวิธีการทีจะทาํให้มองเห็นว่าจะสามารถปรับปรุงกระบวนการต่างๆ 
ไดอ้ยา่งไร VSM ของ AMC จะอบรมให้คุณวิเคราะห์ทงัการทาํงานของวสัดุสิงของและขอ้มูลขณะ
เคลือนยา้ยผา่นการดาํเนินการต่างๆ 

 แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) เป็นเครืองมือและเทคนิคทีสนบัสนุนการพฒันากลยุทธ์
การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Strategy) ดว้ยการแสดงลาํดบัขนัตอนของกิจกรรมต่างๆที
มุ่งส่งมอบคุณค่าให้กบัลูกคา้ โดยแนวคิด สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Thinking) จะทาํให้
สามารถเขา้ใจภาพรวมของกระบวนการ  (Overall Process) จากมุมมองลูกคา้โดยมุ่งแนวทาง
ปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศตลอดทงัห่วงโซ่อุปทานซึงทาํให้สามารถระบุ
กิจกรรมไคเซ็นทีจาํเป็นสาํหรับการขจดัความสูญเปล่าดงันัน VSM จึงเป็นแนวทางทีใช้จาํแนก
กิจกรรมทีสร้างคุณค่าเพิมและกิจกรรมทีเกิดความสูญเปล่าโดยนาํขอ้มูลผลลพัธ์จากการวิเคราะห์
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สถานะปัจจุบนั (Current State) ทีถูกแสดงดว้ยเอกสารสําหรับกาํหนดสถานะในอนาคต (Future 

State) หลงัจากการปรับปรุง 

 การจาํแนกแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่ากบัแผนภูมิกระบวนการ สําหรับการใชง้านทวัไป
มกัมีผูส้ับสนและมกัเรียก แผนภูมิกระบวนการ (Process Mapping) เนืองจาก ทงัสองคาํนีมี
ความหมายใกลเ้คียงกนัจึงมกัใช้แทนกนัซึงแผนภูมิทงัสองนีมีวตัถุประสงคก์ารใชง้านเหมือนกนั 
นนัคือการจาํแนกความสูญเปล่าทีเกิดขึนในกระบวนการเพือ ดาํเนินการปรับปรุงแต่มีขอ้แตกต่าง
บางประการ ดงันีแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่าเป็นการแสดงแผนภาพใหญ่ในมุมมองโดยรวม (Broad 

View) ซึงเป็นระดบัมหภาค (Macro Level) ของกระบวนการปฏิบติังานตงัแต่กระบวนการของผูส่้ง
มอบจนถึงการส่งมอบคุณค่าให้กบัลูกคา้ (From Supplier to Customer) โดยมีการใชส้ัญลกัษณ์รูป
ไอคอน (Icon) ทีหลากหลายเพือแสดงภาพทีชดัเจนของกระบวนการ (Visualize Processes) เช่นการ
ควบคุมการผลิต การสตอ็ก การไหลของสารสนเทศ เป็นตน้ 

 

.  หลกัการปรับปรุงงาน (Improvement) 

 คือหลกัการปรับปรุงงานดว้ยการนาํเอาความรู้ทางหลกัการบริหารงานมาประยุกต์ใช ้
เพือการเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน โดยในทีนีใชแ้นวทางของ ECRS ดงันี 

 E คือ Eliminate หมายถึง การกาํจดังานหรือขนัตอนทีไม่จาํเป็นออกไป เป็นการลด
ขนัตอน ลดเวลาและเนน้เฉพาะสิงสาํคญัเท่านนั 

 C คือ Combine หมายถึง การรวมเขา้ไวด้้วยกนั วิธีการหรือขันตอนใดทีคล้ายหรือ
เหมือนกนัก็รวมจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่เดียวกนั เพือความสะดวก 

 R คือ Rearrange หมายถึง การจดัลาํดบังานใหม่ เพือความรวดเร็ว สะดวก และง่ายต่อ
การทาํงาน 

 S คือ Simplify หมายถึง การจดังานใหเ้ร็วขึน เป็นสิงสําคญัมาก ทงัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัที
จะตอ้งทาํงานเป็นทีม 

 

8. เทคนิคการวิเคราะห์SWOT Analysis 

 กลยุทธ์เป็นสิงสําคญัและจาํเป็นสําหรับองค์การเพราะองคก์ารใชก้ลยุทธ์ในการทาํงาน
เพือบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยกลยุทธ์ของแต่ละองคก์ารจะถูกกาํหนดตามธรรมชาติและลกัษณะของ
องคก์ารนนัๆ ทงันีองคก์ารจะกาํหนดกลยทุธ์ไดน้นัตอ้งรู้สถานภาพหรือสภาวะขององคก์ารของตน
เสียก่อน  
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8.1 ความหมายของSWOT  

  SWOT เป็นคาํยอ่มาจากคาํวา่ Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats  

  Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์ารทีเป็น
บวก ซึงองค์การนาํมาใช้เป็นประโยชน์ในการทาํงานเพือบรรลุวตัถุประสงค์ หรือหมายถึง การ
ดาํเนินงานภายในทีองคก์ารทาํไดดี้  
  Weaknessesคือ จุดอ่อน หมายถึงสถานการณ์ภายในองค์การทีเป็นลบและด้อย
ความสามารถซึงองค์การไม่สามารถนาํมาใช้เป็นประโยชน์ในการทาํงานเพือบรรลุวตัถุประสงค ์
หรือหมายถึง การดาํเนินงานภายในทีองคก์ารทาํไดไ้ม่ดี  
  Opportunities คือ โอกาส หมายถึง โอกาสซึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลจากการ
ทีสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัเอือประโยชน์หรือส่งเสริมการดาํเนินงานขององคก์ร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงทีโอกาสนนัเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแข็งนนัเป็นผลมา
จากสภาพแวดลอ้มภายใน นกัการตลาดทีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ และใช้ประโยชน์
จากโอกาสนนั 

  Threats คืออุปสรรค หมายถึง อุปสรรค ซึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นขอ้จาํกดัที
เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึงธุรกิจจาํเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งและพยายาม
ขจดัอุปสรรคต่างๆ ทีเกิดขึนใหไ้ดจ้ริงและในทางกลบักนัอุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสไดเ้ช่นกนั  
ดว้ยเหตุนีองคก์ารมีความจาํเป็นอยา่งยงิทีจะตอ้งปรับเปลียนกลยุทธ์ของตนให้ทนัต่อการเปลียนแปลง
ของสถานการณ์แวดลอ้ม 

 8.2  กรอบการวเิคราะห์SWOT  

  ในการวิเคราะห์ SWOT การกาํหนดเรือง หวัขอ้ หรือประเด็น (Area) เป็นสิงสําคญั
ทีจะตอ้งคาํนึงถึง เพราะว่าการกาํหนดประเด็นทาํให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง  
โอกาส  และอุปสรรค  ไดถู้กตอ้งโดยเฉพาะการกาํหนดประเด็นหลกั (key area) ไดถู้กตอ้งจะทาํให้
การวิเคราะห์ถูกตอ้งยิงขึน การกาํหนดกรอบการวิเคราะห์ SWOT  ใด ๆ ขึนอยูก่บัลกัษณะธุรกิจ
และธรรมชาติขององคก์ารนนั ๆ ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดคน้กรอบการวิเคราะห์ SWOT ทีมี
ความหลากหลายรูปแบบ  อาทิ  MacMillan (1986)  เสนอ 5 ประเด็นสําหรับกรอบการวิเคราะห์  
SWOT  คือ   

1. เอกลกัษณ์ขององคก์าร   
2. ขอบเขตปัจจุบนัของธุรกิจ  
3. แนวโนม้สภาพแวดลอ้มทีจะเป็นโอกาสและอุปสรรค   
4. โครงสร้างของธุรกิจ   
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5. รูปแบบการเติบโตทีคาดหวงั  
 8.3 ปัญหาในการทาํกระบวนการวเิคราะห์SWOT  

  การวิเคราะห์ SWOT  ขององค์การมีขอ้ทีควรคาํนึง 4 ประการ  (Boseman et al., 

1986)  คือ  
1. องคก์ารตอ้งกาํหนดก่อนวา่ องคก์ารตอ้งการทีจะทาํอะไร  
2. การวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคตอ้งกระทาํในช่วงเวลาขณะนนั  
3. องคก์ารตอ้งกาํหนดปัจจยัหลกั (key success factors)  ทีเกียวกบัการดาํเนินงาน

ใหถู้กตอ้ง 

4. องคก์ารตอ้งประเมินความสามารถของตนใหถู้กตอ้ง   
  นอกจากขอ้ทีควรคาํนึงแลว้  ยงัมีปัญหาทีควรระวงั (Goodstein et al., 1933)  ดงันี  

1. การระบุจุดอ่อนตอ้งกระทาํอย่างซือสัตย  ์และบางครังจุดอ่อนเฉพาะอย่างเป็น
ของเฉพาะบุคคล  

2. การจดัการกบักลไกการป้องกนัตนเองตอ้งกระทาํอยา่งรอบคอบ  
3. แนวโนม้การขยายจุดแขง็ทีเกินความเป็นจริง  
4. ความใกลชิ้ดกบัสถานการณ์ทาํใหม้อง สถานการณ์ขององคก์ารไม่ชดัเจน  
5. การกาํหนดบุคคลทีเกียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลตอ้งระบุใหช้ดัเจน  
6. ข้อมูลไม่เพียงพอและข้อมูลสิงแวดล้อมภายนอกเบียงเบนนอกจากนีการ

เปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได ้
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. เทคนิคการวิเคราะห์Five Forces Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที 9 แสดงแผนภาพแบบจาํลองแรงกดดนัทางการแข่งขนั 5 ประการ(Five Forces Model) 
ทีมา : อภิชา กิจเชวงกุล, Five Force Model ของ Michale E.Porter, เขา้ถึงเมือ 2 พฤศจิกายน 
2555, เขา้ถึงไดจ้าก yib-apicha.blogspot.com/2012/10/five-force-model-michale-porter.html?m=1 

 

 การวิเคราะห์ปัจจยัหรือสภาพการแข่งขนัในแต่ละอุตสาหกรรมจะทาํให้ทราบถึงทีมา
ของความรุนแรงในการแข่งขนัและอิทธิพลอนัเกิดจากภาวะการแข่งขนัเหล่านี การวิเคราะห์นีมี
ความจาํเป็นสาํหรับการจดัทาํกลยุทธ์ขององค์กร เนืองจากผูบ้ริหารไม่สามารถทีจะจดัทาํกลยุทธ์ 

ทีประสบความสาํเร็จ โดยไม่มีความเขา้ใจถึงลกัษณะทีสําคญัของการแข่งขนัไดเ้ลยในการวิเคราะห์
สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมนนั Michael E. Porter ไดเ้สนอแนวคิดว่ามีปัจจยัสําคญัห้า
ประการทีส่งผลต่อสภาวะในการแข่งขนัของแต่ละอุตสาหกรรม หรือทีเราเรียกกนัว่า Five-Forces 

Model ซึงไดก้ลายเป็นแนวคิดทีมีประโยชน์อยา่งมากในการวเิคราะห์สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรม 
รวมทงัความรุนแรงของปัจจยัแต่ละประการตามแนวคิดนี อุตสาหกรรมคือกลุ่มขององคก์รธุรกิจที
ทาํการผลิตสินคา้หรือบริการทีมีลกัษณะเหมือนหรือคลา้ยกนั หรือสินคา้และบริการทีสามารถทดแทน
กนัไดใ้นลกัษณะการทดแทนความตอ้งการของลูกคา้ เช่นเหล็กและพลาสติกทีใช้ในการประกอบ
รถยนต์สามารถทดแทนซึงกนัและกนัได้ ถึงแมว้่าจะใช้เทคโนโลยีในการผลิตทีแตกต่างกนั แต่

แรงจากการคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ 

แรงจากการคุกคามของสินคา้ทดแทน 

แรงจากอาํนาจ
ต่อรองของลูกคา้ 

แรงจากอาํนาจ
ต่อรองของ 
ซพัพลายเออร์ 

คู่แข่งรายใหม่ 

ลูกคา้ ซพัพลายเออร์ 

สินคา้ทดแทน 

คู่แข่งปัจจุบนั 
(แรงจากการแข่งขนั
ภายในอุตสาหกรรม) 
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สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้หมือนกนั การวเิคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมจะช่วย
ในการบ่งชีถึงโอกาสและขอ้จาํกดัทีองคก์รธุรกิจจะตอ้งเผชิญ 

 Michael E. Porter เสนอวา่สภาวะการดาํเนินงานขององค์กรธุรกิจขึนอยู่กบัสภาวะ 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมทีองคก์รธุรกิจนนัอยู ่และสภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรม
หนึงยอ่มขึนอยูก่บัปัจจยัทีสาํคญั 5 ประการ ความเขม้แข็งของปัจจยัทงั 5 ประการนี บ่งบอกถึงโอกาส
ในการได้กาํไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนันๆ ยิงปัจจยัเหล่านีมีความเขม้แข็งมากเท่าใดย่อมส่ง 
ผลเสียต่อการขึนราคาซึงนาํไปสู่การไดก้าํไรของธุรกิจในอุตสาหกรรมนนัๆซึงถือเป็นขอ้จาํกดัของ
ธุรกิจ ในขณะเดียวกนัถา้ปัจจยันนัๆ มีความอ่อนแอย่อมเป็นโอกาสอนัดีต่อธุรกิจในอุตสาหกรรม
นนัๆ เนืองจากธุรกิจสามารถไดก้าํไรไดม้ากขึน แต่เนืองจากสภาวะอุตสาหกรรมมีการพฒันาอยูเ่สมอ 
ดงันนัความเขม้แขง็หรือผลของปัจจยัทงั 5 ประการนีสามารถทีจะเปลียนแปลงไดเ้สมอ 

 ปัจจยัสาํคญัทีธุรกิจจะตอ้งทาํเพือให้ได้ผลตอบแทนสูงทีสุด ไดแ้ก่การหาตาํแหน่งใน
อุตสาหกรรมทีจะสามารถมีอิทธิพลเหนือปัจจยัทงั 5 ประการเพือทีจะหาความไดเ้ปรียบออกมา 

หรือป้องกนัตนเอง ซึงลกัษณะทีสาํคญัของปัจจยัทงั 5 ประการประกอบดว้ย (รูปขา้งตน้) 
1. ขอ้จาํกดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่คู่แข่งขนัใหม่ๆ ไดแ้ก่องค์กร

ธุรกิจอืนทีในขณะนันอยู่ภายนอกอุตสาหกรรมแต่มีความสามารถและแนวโน้มทีจะเขา้มาใน
อุตสาหกรรม โดยปรกติแลว้องคก์รธุรกิจเดิมทีอยู่ภายในอุตสาหกรรมจะพยายามป้องกนัไม่ให้
องค์กรใหม่ๆ เขา้มาในอุตสาหกรรม เนืองจากองค์กรใหม่ๆ ทีจะเขา้มาในอุตสาหกรรมจะส่งผล
กระทบต่อสภาวะในการแงขนัในอุตสาหกรรมอนัเป็นขอ้จาํกดัทีสําคญัต่อการดาํเนินงานและการ
แข่งขนัขององคก์รธุรกิจเดิมในอุตสาหกรรมเนืองจากองคก์รใหม่ทีเขา้มายอ่มตอ้งการส่วนแบ่งตลาด 
ซึงเป็นผลเสียต่อองคก์รเดิมทีมีอยู่แล้วยกเวน้ในกรณีทีตลาดมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็ว การเขา้มา
ของธุรกิจใหม่ๆ ก่อใหเ้กิดการแข่งขนัทีรุนแรงยิงขึน อาจมีการลดราคาสินคา้และบริการลง โดยใน
การตดัสินใจเขา้สู้อุตสาหกรรมขององคก์รธุรกิจใหม่จะขึนอยู่กบัปัจจยัทีสําคญัสองประการไดแ้ก่ 
ตน้ทุนในการเขา้สู้อุตสาหกรรมและการโตต้อบจากองคก์รธุรกิจเดิม 

2. ความรุนแรงของสภาวะการแข่งขนัระหวา่งองคก์รธุรกิจทีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั
สภาวะการแข่งขนัของระหว่างธุรกิจต่างๆ จะทวีความรุนแรงขึนเมือองค์กรธุรกิจหนึงมองเห็น
ช่องทางในการไดก้าํไรมากขึน หรือถูกคุกคามากการกระทาํขององค์กรธุรกิจอืนในอุตสาหกรรม
เดียวกนั เช่น การลดราคา การต่อสู้ทางดา้นการตลาด การแนะนาํสินคา้ใหม่เขา้สู่ตลาด หรือ การ
เพิมการให้บริการหลงัการขายแก่ลูกคา้ ถา้สภาวะการแข่งขนัในอุตสาหกรรมไม่รุนแรง โอกาสที
องคก์รธุรกิจต่างๆ จะขึนราคาสินคา้และบริการ เพือใหไ้ดม้าซึงกาํไรทีมากขึนก็จะมีมาก 
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3. การมีสินคา้หรือบริการทีสามารถทดแทนกนัไดธุ้รกิจในอุตสาหกรรมหนึงอาจจะมี
การแข่งขนักบัธุรกิจในอุตสาหกรรมอืนทีผลิตสินคา้ทีมีลกัษณะทีทดแทนกนัได ้ซึงอาจเป็นสินคา้
คนละชนิดกนั แต่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้หมือนกนั การมีสินคา้ทดแทนใน
อุตสาหกรรมอืนย่อมก่อให้เกิดขอ้จาํกดัในการตงัราคาสินคา้ไม่ใหสู้งเกินไปเนืองจากลูกคา้อาจจะ
หันไปใช้สินคา้ทีทดแทนกนัได ้และถ้าค่าใช้จ่ายในการเปลียนผลิตภณัฑ์ (Switching Cost) ตาํ 
ปัจจยัในดา้นการใช้สินคา้ทดแทนก็จะมีผลต่ออุตสาหกรรมมากขึน เช่น ชาอาจเป็นสินคา้ทดแทน
ของกาแฟ ถา้กาแฟมีราคาสูงขึนมากลูกคา้อาจจะเปลียนหนัมาดืมชาแทน ธุรกิจทีสามารถผลิตสินคา้
ทีไม่มีสินค้าทดแทนได้ยอมมีผลตอบแทนทีสูงเ นืองจากสามารถตงัราคาของสินคา้ไดสู้งโดยที
ไม่ตอ้งกลวัสินคา้ทดแทน ถา้อุตสาหกรรมใดมีสินคา้ทดแทนไดง่้าย ยอ่มไม่สามารถหากาํไรไดม้าก
เนืองจากลูกคา้จะหนัไปใชสิ้นคา้ทดแทนแทน 

4. อาํนาจต่อรองของผูซื้อ  ผูซื้อจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ถา้ผูซื้อมีอาํนาจต่อรอง
หรือมีอิทธิพลต่อการกาํหนดราคาของสินคา้และบริการให้ตาํ หรือมีอิทธิพลในการต่อรองให้
องค์กรธุรกิจเพิมคุณภาพของสินคา้และบริการให้มากขึน ซึงส่งผลต่อองค์กรธุรกิจในแง่ตน้ทุน
การดาํเนินงานทีสูงขึน ในขณะทีผูซื้อทีไม่มีความเขม้แข็งหรือไม่มีอาํนาจต่อรองยอ่มเปิดโอกาสให้
องคก์รธุรกิจในอุตสาหกรรมสามารถขึนราคาสินคา้ไดโ้ดยง่าย การทีผูซื้อจะมีอาํนาจมากหรือนอ้ย
ยอ่มขึนอยูก่บัอาํนาจต่อรองทีผูซื้อมีต่อองคก์รธุรกิจในอุตสาหกรรม 

5. อาํนาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบผูข้ายวตัถุดิบจะมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเนืองจาก
สามารถกาํหนดให้สินค้ามีราคาสูงหรือตาํไดห้รือเพิมหรือลดคุณภาพของสินคา้ได ้ซึงส่งผลต่อ
ตน้ทุนและกาํไรขององคก์รธุรกิจ ในกรณีทีผูข้ายมีความอ่อนแอหรือมีอาํนาจในการต่อรองตาํยอ่ม
ถูกผูซื้อกดราคา และเรียกร้องสินคา้ทีมีคุณภาพทีสูงขึนได ้

 

10. เทคนิคการวิเคราะห์TOWS Metrix 

 หลงัจากทีมีการประเมินสภาพแวดล้อมโดยการวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็งจุดอ่อน 
โอกาส และขอ้จาํกดัแลว้ก็จะนาํมาขอ้มูลทงัหมดมาวเิคราะห์ในรูปแบบความสัมพนัธ์แบบแมตริกซ์
โดยใชต้ารางทีเรียกวา่ TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ทีนาํขอ้มูลทีได้
จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และขอ้จาํกดั มาวิเคราะห์เพือกาํหนดออกมาเป็นกลยุทธ์
ประเภทต่างๆ 

 ในการนาํเทคนิคทีเรียกวา่ TOWS Matrix มาใชใ้นการวิเคราะห์เพือกาํหนดกลยุทธ์นนั 
จะมีขนัตอนการดาํเนินการทีสาํคญั 2 ขนัตอน ดงันี 
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1. การระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดัโดยทีการประเมินสภาพแวดลอ้มทีเป็น
การระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การส่วนการประเมิน
สภาพแวดลอ้มทีเป็นโอกาสและขอ้จาํกดัจะเป็นการประเมินภายนอกองคก์าร กล่าวไดว้า่ประสิทธิผล
ของการกาํหนดกลยุทธ์ทีใช้เทคนิค TOWS Matrix นีจะขึนอยู่กบัความสามารถในการวิเคราะห์    
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดัทีละเอียดในทุกแง่มุม เพราะถา้วิเคราะห์ไม่ละเอียดหรือมอง
ไม่ทุกแง่มุม จะส่งผลทาํใหก้ารกาํหนดกลยทุธ์ทีออกมาจะขาดความแหลมคม 

2. การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดแข็งกบัโอกาส จุดแข็งกบัขอ้จาํกดั จุดอ่อนกบั
โอกาส และจุดอ่อนกบัขอ้จาํกดัซึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าว 
ทาํใหเ้กิดกลยทุธ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

2.1 กลยทุธ์เชิงรุก (SO Strategy)ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มที
เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนัเพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรุก ตวัอย่าง 
กรมธนารักษ ์มีจุดแข็ง คือความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณ์ทีทนัสมยั มีโอกาส 
คือสามารถหารายได้จากการผลิตเหรียญได้ ทังหมดสามารถนาํมากาํหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก คือ     
กลยทุธ์การรับจา้งผลิตเหรียญทุกประเภททงัในและต่างประเทศ 

2.2 กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ทีเป็นจุดแขง็และขอ้จาํกดัมาพิจารณาร่วมกนัเพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นอกลยุทธ์ในเชิงป้องกนัทงันี
เนืองจากองคก์ารมีจุดแขง็ ขณะเดียวกนัองคก์ารก็เจอกบัสภาพแวดลอ้มทีเป็นขอ้จาํกดัจากภายนอก
ทีองค์การควบคุมไม่ได ้แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งทีมีอยูใ่นการป้องกนัขอ้จาํกดัทีมาจากภายนอก
ไดต้วัอยา่ง มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีจุดแข็ง คือเป็นมหาวิทยาลยัทีเปิดโอกาสการศึกษา
ใหแ้ก่ประชาชนทวัประเทศ ขณะเดียวกนัมีขอ้จาํกดัคืองบประมาณทีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ
มีไม่เพียงพอทีจะสามารถจดัตงัหน่วยงานของตนเองอยู่ทุกจงัหวดัทวัประเทศไดท้งัหมดสามารถ
นาํมากาํหนดกลยุทธ์เชิงป้องกนั คือกลยุทธ์การสร้างความร่วมมือกบัโรงเรียนในพืนทีทุกจงัหวดั 
ทวัประเทศ 

2.3 กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ทีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนัเพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงแก้ไขทงันี
เนืองจากองคก์ารมีโอกาสทีจะนาํแนวคิดหรือวธีิใหม่ ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อนทีองคก์ารมีอยูไ่ด ้
ตวัอย่าง ระบบราชการมกัมีจุดอ่อน คือมีขนัตอนการทาํงานทียาว ใช้เวลามาก ขณะเดียวกนัก็มี
โอกาส คือโอกาสของการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้ ทงัหมดสามารถนาํมา
กาํหนดกลยทุธ์เชิงแกไ้ขคือกลยทุธ์การส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารมา
ใชใ้นการบริหารจดัการและในกระบวนการทาํงานของราชการใหม้ากขึน (e-Administration)  
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2.4 กลยทุธ์เชิงรับ (WT Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดล้อม
ทีเป็นจุดอ่อนและข้อจาํกัดมาพิจารณาร่วมกันเพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นกลยุทธ์ในเชิงรับ ทงันี
เนืองจากองคก์ารเผชิญกบัทงัจุดอ่อนและขอ้จาํกดัภายนอกทีองคก์ารไม่สามารถควบคุมไดต้วัอยา่ง 
ประเทศไทย จุดอ่อน คือตอ้งนาํเขา้นาํมนัดิบจากต่างประเทศ ประกอบกบัพบขอ้จาํกดั คือราคา
นาํมนัในตลาดโลกเพิมขึนอย่างมาก ทงัหมดนาํมากาํหนดกลยุทธ์ในเชิงรับ คือกลยุทธ์การรณรงค์
ประหยดัพลงังานทวัประเทศอยา่งจริงจงัและกลยุทธ์การหาพลงังานทดแทนทีนาํทรัพยากรธรรมชาติ
ในประเทศทีมีอยูม่าใชม้ากขึน8 

 
. วธีิการโดยทวัไปทางสถิติ 

 .  การนิยามประชากร  
   ประชากร (Population) และเรียกส่วนหนึงของประชากรทีทาํการศึกษาว่า กลุ่ม
ตวัอย่าง  (Sample) โดยจะเรียกลกัษณะสมบตัิเชิงตวัเลขของประชากรนันว่า  พารามิเตอร์ 
(Parameter) ซึงโดยปกติใหแ้ทนตวัอกัษรกรีก เช่น μ,σ และเรียกสมบติัเชิงตวัเลขของสิงตวัอยา่งวา่ 
“ตวัสถิติ (Statistic)” ซึงโดยปกติใหแ้ทนตวัอกัษรละติน เช่น   SD, X  

  พารามิเตอร์จะมี 2 ประเภท  คือ แบบแอตทริบิวส์ (Attributes) ทีหมายถึง 
คุณลกัษณะทีไม่สามารถวดัได ้และแบบผนัแปร (Variable) ทีหมายถึงคุณลกัษณะทีสามารถวดัได ้
และมีค่าแปรผนัไปแมว้า่จะวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 11.2 สถิติเชิงวศิวกรรม (Statistical for Engineering)  
   การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ การนาํเสนอขอ้มูล การวิเคราะห์
ขอ้มูล  การแปลความหมายและการสรุปขอ้มูล  เพือใช้ในการตดัสินใจอย่างมีเหตุผล  ซึงขอ้มูลจะ
อยู่ในรูปของตวัเลขหรืออกัษรทีสามารถเก็บรวบรวมได ้โดยขอ้มูลนีสามารถอยูใ่นรูปแบบของ
ขอ้มูลทีจาํแนกตามคุณสมบติั ขอ้มูลทีจาํแนกตามปริมาณ  ขอ้มูลทีจาํแนกตามเวลาและข้อมูล
ทีจาํแนกตามพืนที  เป็นตน้  และจะตอ้งอาศยัความรู้เพือนาํมาใช้ในการหาขอ้เท็จจริงตามตอ้งการ  
คือ  

1. ค่าเฉลีย (Average; X ) คือ ผลรวมของค่าสังเกตทุกค่าหารดว้ยจาํนวนค่าสังเกต
ทงัหมด 

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

                                         N 

   . ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation; SD) คือ ค่าทีวดัการกระจาย
ของขอ้มูลซึงมีความนิยมใชม้ากทีสุด 
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. การสํารวจด้วยการสุ่มตัวอย่าง 

 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการติดต่อโดยตรงกบัผูใ้ห้ขอ้มูลหรือผูต้อบนนัมีมานานแลว้ 
ในสมยัโรมและอียิปต์ไดมี้การทาํสํามะโนประชากรทงัหมดเพือทีจะนาํข่าวสารทีไดไ้ปใช้ในการ
เก็บภาษี เกณฑ์ทหาร และวตัถุประสงคใ์นทางดา้นบริหารอืนๆ แต่อยา่งไรก็ตาม การสํารวจขนาด
ใหญ่และอย่างมีระเบียบเพิงจะเริมตน้ตอนศตวรรษที 18 โดยจอห์น ฮอวาร์ด (John Howard) 

นกัปฏิรูปทางสังคมชาวองักฤษ ซึงศึกษาสภาพทีคุมขงัซึงมีผลต่อสุขภาพอนามยัของนกัโทษ เฟรเดริค 
ลี เพลย ์(Frederic Le Play) นกัเศรษฐศาสตร์ชาวฝรังเศสไดพ้ยายามทีจะนาํเอาผลของการสํารวจไป
ใชใ้นการวางแผน ผูที้ถือไดว้า่ไดท้าํการสํารวจอยา่งกวา้งขวางและถือไดว้า่เป็นทีมาของการวิจยัใน
ปัจจุบนั ได้แก่ ชาร์เลสน์ บูท (Charlesn Booth) นักสถิติชาวองักฤษในปี ค.ศ.1886 เขาได้
ทาํการศึกษาเรือง “ความยากจน” และไดเ้สนอรายงานถึง 17 เล่ม ความกา้วหนา้ของการวิจยัแบบ
สาํรวจในศตวรรษที 20 นี เป็นผลมาจากการเนน้ถึงคุณค่าของความรู้และการใชเ้หตุผล และผลพลอย
ไดจ้ากการคน้พบวิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) จากการวิจยั
ทางด้านการเกษตร ศาสตราจารย  ์พอล เอฟ. ลาซาสเฟลด์ (Prof. Paul F. Lazarsfeld) แห่ง
มหาวิทยาลยัโคลมัเบีย สหรัฐอเมริกาเป็นผูเ้ปลียนลกัษณะของการวิจยัจากการพรรณนา(description) 

ไปเป็นการวิจยัแบบหาเหตุผล (causal explanation) ทดสอบสมมุติฐาน ซึงเป็นแบบฉบบัของการ
วจิยัในปัจจุบนั 

1. หวัขอ้หรือเรืองทีเหมาะสมกบัการสํารวจโดยการสุ่มตวัอยา่งลกัษณะสําคญัของการ
สาํรวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง คือ การใชแ้บบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ซึงอาจจะกระทาํไดห้ลายวิธี 
เช่น ให้ผูต้อบกรอกเอง ผูต้อบการสัมภาษณ์ เป็นตน้เพราะฉะนนัการสํารวจจึงเหมาะสําหรับการ
รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ทีเป็นบุคคลแต่อยา่งไรก็ตามการวิจยัแบบนีก็
สามารถใชไ้ดก้บัหน่วยวเิคราะห์อืนๆ โดยมีบุคคลเป็นผูต้อบ 
  การสํารวจสามารถใช้ได้ทังในการวิจ ัยเพือการพรรณนา เพือคน้หาความรู้ใหม่ 
(exploratory) และเพือการอธิบาย (explanation) การสํารวจเป็นวิธีวิจยัทีดีทีสุดวิธีหนึงทีสามารถ
รวบรวมขอ้มูลไดอ้ย่างกวา้งขวาง ตงัแต่ ขอ้มูลเกียวกบัขอ้เท็จจริง เช่น อายุ การศึกษา พฤติกรรม 
ทศันคติ เป็นตน้ จากขอ้ไดเ้ปรียบเหล่านีการสาํรวจจึงเป็นวธีิวจิยัทีสาํคญัในการรวบรวมขอ้มูลอยา่ง
กวา้งขวางในทางสังคม 

2. ประโยชน์ของการสํารวจโดยการสุ่มตวัอย่างการสํารวจมีประโยชน์ทีสําคญัหลาย
ประการ คือ การพรรณนาประชากร การทดสอบสมมติฐาน การอธิบายถึงเหตุผล การพยากรณ์
สภาพการณ์และอนาคต การประเมินผลโครงการ และการสร้างดชันีทางสังคม ประโยชน์ของการ
สาํรวจจะเห็นไดจ้ากความสามารถในการตอบคาํถามบางอยา่ง 
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  การสาํรวจไดถู้กนาํไปใชใ้นการวิจยัตงัแต่หวัขอ้ทีเนน้ในเรืองการปฏิบติั เช่น การวดั
ทศันคติการสาํรวจตลาดไปจนถึงหวัขอ้ทีเป็นวิชาการ ผูบ้ริหารได้ใช้ประโยชน์จากขอ้มูลจากการ
สํารวจในการวางแผนนโยบาย นักประชากรศาสตร์ได้ใช้การสํารวจในการวดั นอกจากนี
นกัวชิาการสาขาอืนๆ ทางสังคมศาสตร์ไดใ้ชก้ารสาํรวจอยา่งกวา้งขวาง  
  เนืองจากการสาํรวจถูกนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางนีเอง บางครังจะถูกนาํไปใชใ้นทางที
ผิดสับสนระหวา่งวตัถุประสงคแ์ละผล ในสหรัฐอเมริกาซึงเป็นประเทศทีใช้การสํารวจมากทีสุด
ในโลกประเทศหนึง จนผูต้อบรู้สึกวา่การสาํรวจเป็นเรืองน่ารําคาญ เพราะคาํถามบางคาํถามเป็นการ
ล่วงลาํในเรืองส่วนตวั เป็นตน้ 

  เป็นทีน่าสังเกตวา่ ถึงแมว้่าจะไดข้อ้มูลจากการสํารวจเป็นจาํนวนมากมายก็ตาม 
ปัญหาต่างๆ เช่น ความยากจน อาชญากรรมต่างๆ ยงัไม่ไดล้ดนอ้ยลง ปัญหาทีเป็นอุปสรรคทีสําคญั
ทีทาํใหย้งัไม่มีการนาํหรือนาํเอาผลจากการสาํรวจไปใชใ้นการปรับปรุงสังคมแต่เพียงเล็กนอ้ยมี 2 
ประการ คือ  

1. การแปลความหมายของการวจิยั ส่วนมากจะยงัไม่ค่อยชดัเจนนกั ผูว้ิจยัส่วนมากก็ยงั
ไม่สามารถตกลงกนัไดเ้ป็นอนัหงอนัเดียวกนัวา่ อะไรคือขอ้สรุป หรือถา้มีขอ้สรุปก็มกัจะคลุมเครือ
ใช้คาํพูดทีเป็นสถิติ แทนทีจะเอาสถิติมาประยุกต์ใช้อธิบายเนือหา ยงัตกลงกนัไม่ไดว้่าการสํารวจ
นนัใชไ้ดห้รือไม่ 

2. นกัการเมือง หรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่มกัจะไม่สนใจผลทีได้จากการสํารวจ นอกเสีย
จากวา่ผลของการสาํรวจนนัจะสนบัสนุนความคิดของตน 

 

13. การแปลผลเมือใช้เครืองมือรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษางานวจิยัทางการศึกษา  พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์จะพบว่ามีงานวิจยั
จาํนวนมากทีใชเ้ครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า Rating  Scale)  

ซึงเมือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้จะทาํการวเิคราะห์และแปลผล  โดยใชส้ถิติและเกณฑ์ใน
การแปลผลหลายลกัษณะดงันี 

 1. การแปลผลโดยใชค้่าเฉลีย 

  วธีิจะกาํหนดใหค้ะแนนประจาํแต่ละระดบัตามระดบัของความเขม้ขน้แลว้หาค่าเฉลีย
และนาํค่าเฉลียไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมาย  การหาค่าเฉลียมกัใช้วิธีนาํความถี  (จาํนวน)  

ของแต่ละระดบัคูณกบัคะแนนประจาํของระดบันนัไดผ้ลเท่าใดรวมกนัแลว้หารดว้ยจาํนวนคน
ทงัหมดก็จะไดค้่าเฉลียตามตอ้งการ  ดงัในตวัอยา่งจากตาราง  1  ระดบัน้อยทีสุดมีคะแนนประจาํ
เท่ากบั  1  ระดบันอ้ยมีคะแนนประจาํเท่ากบั  2  ระดบัปานกลางมีคะแนนประจาํเท่ากบั  3  ระดบั



32 
 

มากมีคะแนนประจาํเท่ากบั  4  และระดบัมากทีสุดมีคะแนนประจาํเท่ากบั  5  นาํความถีคูณคะแนน
ประจาํ  นาํมารวมกนัจะได ้ ดงันี  (0 x 1) + (1 x 2) + (9 x 3) + (30 x 4) +(10 x 5)  =  199 เมือหาร
ดว้ยจาํนวนคน  (ในกรณีนีเท่ากบั  50)  ก็จะไดค้่าเฉลีย  ( x )  ดงันี 

  x   =  3.98
50
199

 

  นาํค่าเฉลีย  3.98  ไปแปลงใหเ้ป็นระดบัความเห็นโดยเทียบกบัเกณฑ์แปลความหมาย
ซึงจะพบวา่ตรงกบัระดบัมาก  ดงันนัสรุปไดว้่า  กลุ่มตวัอย่างกลุ่มนีเห็นว่าวิชาวิจยัการศึกษาให้
ประโยชน์ในระดบัมาก 

  วธีิการนีนบัวา่เป็นวธีิทีช่วยใหส้รุปไดช้ดัเจน  เป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในลกัษณะนี
มากอยา่งไรก็ตาม  ไดมี้การกาํหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายแตกต่างกนัหลายแบบ  ทาํให้การ
แปลผลแตกต่างกนัไปบา้งในบางค่า  ดงันี 

  เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลีย  แบบท ี 1 

  ค่าเฉลีย    ความหมาย 

  4.21  -  5.00   มากทีสุด 

  3.41  -  4.20   มาก 

  2.61  -  3.40   ปานกลาง 

  1.81  -  2.60   นอ้ย 

  1.00  -  1.80   นอ้ยทีสุด 

  การกาํหนดเกณฑ์อย่างนี  ถือหลกัว่า  จะตอ้งให้ทุกระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากนั  จะ
เห็นไดว้า่คะแนนสูงสุดคือ  5  คะแนนตาํสุดคือ  1  ช่วงห่าง  (พิสัย)  ของคะแนนทงัหมด  =  5  -  1  

=  4  มี  5  ระดบั  ดงันนัแต่ละระดบัจะมีช่วงห่าง  =  
5
4

  =  0.8 

  การใชเ้กณฑแ์ปลความหมายแบบนีจะมีปัญหาในความถูกตอ้งของการแปลความหมาย
ค่าเฉลียบางค่า  อธิบายไดด้งันี 

  ในการหาค่าเฉลีย  ผูว้จิยักาํหนดไวว้า่  1แทนนอ้ยทีสุด  2แทนนอ้ย  3 แทนปานกลาง  
4  แทนมาก  และ 5  แทนมากทีสุด  เมือหาค่าเฉลียออกมาไดค้่าเป็นจาํนวนเต็ม  จะไม่มีปัญหาอะไร  
ก็แปลผลไปตามนนั  เช่น  ถา้ไดค้่าเฉลีย  4  หมายถึง  กลุ่มนนัอยูใ่นระดบัมาก เป็นตน้ แต่ถา้ไม่เป็น
จาํนวนเต็ม  ค่าเฉลียเป็นเลขทศนิยม  ก็ตอ้งพิจารณาวา่ค่าเฉลียดงักล่าวอยูใ่กลจ้าํนวนเต็มใด  ก็ปัด
ให้เป็นจาํนวนนนั เช่น  1.70 นบัวา่อยูใ่กล ้ 2 มากกวา่  1ก็ปัดให้เป็น2ซึงหมายถึงอยูใ่นระดบันอ้ย  
เป็นตน้  นนัคือ  ใชห้ลกัการปัดทศนิยมใหเ้ป็นจาํนวนเตม็นนัเอง 
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  การใชเ้กณฑ์ในแบบให้ทุกระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากนั  (0.8)  ตามแบบที  1 จะขดักบั
หลกัทีกล่าวมาในบางช่วง เช่น ค่าเฉลีย 1.80 ตามเกณฑ์จะแปลวา่อยู่ในระดบันอ้ยทีสุด ทงัทีค่านี
ควรจะเป็นเสมือน 2และแปลว่าอยูใ่นระดบันอ้ย  เนืองดว้ยมีค่าใกลก้บั2 มากกว่าใกลก้บั 1 หรือ
ค่าเฉลีย  4.25 ไปแปลวา่อยูใ่นระดบัมากทีสุด  ซึงเป็นความหมายประจาํของ5 ทีจริงค่า4.25 ใกลก้บั 
4  มากกวา่  ตามหลกัการปัดทศนิยม จะตอ้งเป็นเสมือน 4ซึงหมายถึงมากค่าเฉลียทีมีปัญหาในการ
แปลความหมายโดยใชเ้กณฑต์ามแบบที  1  มีดงันี 

  ค่าเฉลีย  4.21ถึง  4.50 หมายถึง มากทีสุดเป็นการแปลความหมายสูงเกินกวา่ทีควรจะ
เป็น  ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั4.00  มากกวา่ จึงควรหมายถึง  มาก 

  ค่าเฉลีย3.41ถึง  3.50 หมายถึง มากเป็นการแปลความหมายสูงเกินกว่าทีควรจะเป็น  
ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั 3.00  มากกวา่ จึงควรหมายถึง  ปานกลาง 

  ค่าเฉลีย  2.51ถึง  2.60  หมายถึง  นอ้ย  เป็นการแปลความหมายตาํกว่าทีควรจะเป็น  
ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั 3.00 มากกวา่  จึงควรหมายถึง  ปานกลาง 

  ค่าเฉลีย  1.51  ถึง1.80  หมายถึง  นอ้ยทีสุด  เป็นการแปลความหมายตาํกว่าทีควรจะ
เป็น  ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั  2.00  มากกวา่  จึงควรหมายถึง  นอ้ย 

  จากการยดึเงือนไขของการกาํหนดคะแนนประจาํแต่ละระดบัร่วมกบัหลกัของการปัด
ทศนิยมใหเ้ป็นจาํนวนเต็ม จึงมีผูใ้ชเ้กณฑแ์ปลความหมาย  ดงันี 

  เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลีย  แบบท ี 2 

  ค่าเฉลีย   ความหมาย 

  4.50  -  5.00  มากทีสุด 

  3.50  -  4.49  มาก 

  2.50  -  3.49  ปานกลาง 

  1.50  -  2.49  นอ้ย 

  1.00  -  1.49  นอ้ยทีสุด 

  เกณฑแ์ปลความหมายแบบที  2  นี  ช่วงของคะแนนมากทีสุดกบันอ้ยทีสุดจะมีนอ้ยกวา่
ระดบัอืน  โดยช่วงของคะแนนมากทีสุดกบันอ้ยทีสุดมีครึงคะแนน  (.50)  หรือประมาณครึงคะแนน
ขณะทีระดบัอืน ๆ  มี  1  คะแนนหรือประมาณ   1  คะแนน  ตามเกณฑ์ในแบบที  2  นี  ค่าเฉลีย  
4.25  แปลความหมายวา่อยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉลีย  1.80  จะแปลความหมายวา่อยูใ่นระดบันอ้ย 

  แมว้่าการใช้เกณฑ์แบบนีจะมีความเหมาะสมถูกตอ้งมากกว่าแบบใช้ช่วงคะแนนที
เท่ากนัแบบที1 แต่ก็ยงัไม่สมบูรณ์  เนืองจากในการใชเ้กณฑ์แบบนีมี4ค่าทีปัดทศนิยมอยา่งไม่เหมาะสม  
คือค่า  4.50, 3.50, 2.50 และ  1.50ค่า  4.50  ถูกปัดเป็น 5.00  ทงั ๆ ทีไม่ไดอ้ยูใ่กล ้ 5.00  มากกวา่  
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4.00  ค่าทีจะปัดเป็น 5.00  ไดน่้าจะเป็น4.51  ถึง4.99 ซึงมีค่าใกลก้บั  5.00  มากกวา่  4.00  ทาํนอง
เดียวกนักบั  3.51ถึง3.99  ปัดเป็น  4.00, 2.51 ถึง 2.99  ปัดเป็น3.00  และ1.51 ถึง 1.99  ปัดเป็น  2.00  

ดงันนัเกณฑก์ารแปลความหมายทีเหมาะสมทีสุดน่าจะเป็น  ดงันี 

  เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลีย  แบบท ี 3 

  ค่าเฉลีย   ความหมาย 

  4.51  -  5.00  มากทีสุด 

  3.51  -  4.50  มาก   

  2.51  -  3.50  ปานกลาง 

  1.51  -  2.50  นอ้ย  

  1.00  -  1.50  นอ้ยทีสุด 

  การแปลผลโดยนาํค่าเฉลียมาเทียบกบัเกณฑที์กล่าวมานี ถา้ค่าเฉลียทีนาํมาเทียบกบั
เกณฑ์ไดม้าจากประชากร  (เรียกค่าเฉลียนนัวา่  μ )  การแปลผลจะมีความถูกตอ้งสมบูรณ์  แต่ถา้
เป็นค่าเฉลียทีเกิดขึนจากกลุ่มตวัอยา่ง  ผูว้ิจยัตอ้งการอา้งผล  หรือวางนยัทวัไป  (Generalized)  ไป
ยงัประชากร  ก็ตอ้งเพิมกระบวนการอา้งอิงตามหลกัวชิาอีก  โดยใชส้ถิติประเภทอา้งอิง  (Inferential  

Statistics)  เช่น  ใช ้ t-test  กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว  เป็นตน้  

 

. การสร้างแบบสอบถาม (Constructing a Questionnaire)  
 การสร้างแบบสอบถามจะต้องมีการวางแนวและความมุ่งหมายไวต้งัแต่ตน้  เพือให้
คาํถามต่างๆ ทีสร้างขึนได้ดาํเนินไปโดยสอดคล้องกบัเป้าหมายทีวางไว ้ และยงัคงตอ้งคาํนึงถึง
ความสัมพนัธ์ของรายการในแบบสอบถามกบัปัญหาหลกัของเรืองทีจะทาํการวิจยัโดยการสร้าง
แบบสอบ ถาม  ซึงตอ้งพิจารณาถึงกฎเกณฑใ์นการสร้างแบบสอบถามสองประการดว้ยกนั  คือ 

1. พิจารณาถึงขอ้มูลทีตอ้งการ (Deciding What Information Should BeSought)  ก่อน
เขียนรายการคาํถามลงในแบบสอบถามนนั จะตอ้งทราบวา่ในการวิจยันันตอ้งการขอ้มูลชนิดไหน  
ขอ้นีจะพิจารณาได้จากการกาํหนดปัญหาในขนัแรกของการวิจยั การกาํหนดปัญหาทีแน่นอน
ยอ่มจะเป็นจุดเริมตน้ของการสร้างแบบสอบถามต่างๆในแบบสอบถาม 

2. การพิจารณาถึงแบบหรือชนิดของแบบสอบถามทีจะใช ้(Deciding What Type of 

Questionnaire Should Be Used) แบบหรือชนิดของแบบสอบถามทีเหมาะสมขึนอยูก่บัวิธีของการ
ปฏิบติั  และเนือเรืองทีจะศึกษา  สําหรับเนือเรืองนนัอาจจะแบ่งรายการออกไดเ้ป็น 2 ประเภท  คือ  
รายการทีถามอย่างชัดแจ้งถึงสิงทีต้องการและรายการทีถามเพือจะนาํไปสู่เนือเรืองอืน  ดงันนั
แบบสอบถามจะแบ่งออกไดเ้ป็น2ชนิด  คือ  
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  .  แบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Question) 
  .  แบบสอบถามปลายปิด (Closed or Fixed-Alternative Question) 
 

. งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 พลอยพิม ศลัยพงษ ์และคณะ (2550) เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
โดยใชแ้นวคิดของการจดัการห่วงโซ่อุปทานสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์จากผึง โดย ใชแ้นวคิด
ของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน เป็นการ ประยุกต์ใช้แนวคิดของการจดัการห่วงโซ่อุปทานเพือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตโรงงานกรณีศึกษา โดยทาํการเก็บขอ้มูลจากผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ
ผูผ้ลิตและลูกคา้ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกผา่นแนวคาํถามของแนวคิด Quick Scan ประกอบกบัการ
สังเกต การดาํเนินงาน สาํหรับในส่วนของการจดัทาํแบบประเมิน ประสิทธิภาพการดาํเนินงานของ
ผูผ้ลิตไดใ้ชแ้นวคิดของ ตวัแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทานเพือ นาํไปใชใ้นการประเมินผลการ
ดาํเนินงานก่อนและหลงัการปรับปรุง รวมถึงใช้การจาํลองสถานการณ์ประเมินผลการดาํเนินงาน
หลังการปรับปรุงอีกด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้ใช้แนวคิดของ Collaborative 

Planning Forecasting and Replenishment : CPFR เขา้มาสนบัสนุนการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ซึง
หลงัจาก การปรับปรุงการดาํเนินงานทาํให้ระยะเวลานาํในการส่ง มอบผลิตภณัฑ์ให้ลูกคา้ลดลง 
ผลิตภณัฑ์ทีตอ้งทาํการบรรจุใหม่ลดลง ส่งผลให้การดาํเนินงาน โดยรวมของบริษทักรณีศึกษามี
ประสิทธิภาพดีขึน 

 ณรงค ์วิริยะฉนัท์ (2553) เพือศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ 
ประเทศไทย จาํกดั ในทศันะของพนกังาน และเพือเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษทั  
โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ในทศันะของพนกังานจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ 
กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั จาํนวน 226 คน เครืองมือที
ใช้ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจยัพบวา่ 1) พนกังานมีความ
คิดเห็นเกียวกบัการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ในภาพรวม 
คะแนนเฉลีย อยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ทงั 2 ดา้น เรียงลาํดบั
จากมากทีสุดคือ การบริหารเชิงกลยทุธ์ และการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 2) ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย
ของคะแนนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษทั โตโยตา้ มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกดั ในทศันะของ
พนกังาน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ พนกังานทีมีอาย ุและระยะเวลาการปฏิบติังาน
ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 เมือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ พนักงานทีมีอายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลา
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ปฏิบติังาน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 และด้านการ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ พนกังานทีมีระดบัการศึกษา และระยะเวลาปฏิบติังาน ต่างกนั มีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 
 วนัชยั ลีลากวีวงศ์ (2553) เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบักลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนร่วมใจพฒันาโดยเริมจากการวเิคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

แลว้ทาํการจบัคู่ดว้ยเมทริกซ์การประเมินอุปสรรคโอกาสจุดอ่อนและจุดแข็ง (TOWS Matrix) เมท
ริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน-ภายนอก (IE Matrix) และเมทริกซ์การวางแผนกลยุทธ์เชิง
ปริมาณ (QSPM) จากนนัจึงทาํการวดัขีดความสามารถก่อนการพฒันาด้วยแบบประเมินขีด
ความสามารถของสถานประกอบการพบว่ามีจุดอ่อนสอดคล้องกบักลยทุธ์ทีไดจ้ากการวางแผน
เชิงกลยุทธ์เชิงปริมาณจึงทาํการเลือกกลยุทธ์ทีเหมาะสมคือกลยุทธ์เจาะตลาดเป็นกลยุทธ์หลกัโดย
จดัสร้างเว็บไซต์และกลยุทธ์รวมตวัไปขา้งหน้าเป็นกลยุทธ์รองโดยทาํการพฒันาระบบการ
วิเคราะห์ตน้ทุนดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปผลการวิจยัพบวา่ระดบัคะแนนทงัจากแบบสอบถามความ
พึงพอใจจากการใชเ้วบ็ไซตแ์ละโปรแกรมวิเคราะห์ตน้ทุนมีระดบัความพึงพอใจมากผลการพฒันา
ระบบวิเคราะห์ตน้ทุนจากเดิมใชเ้วลา 121.79 วินาทีเป็น 8.47 วินาที (ลดลง 93.05%)ผลการพฒันา
ความสามารถเฉลียดา้นการตลาดเพิมขึนจาก 1.75 เป็น 3.25 คะแนน (เพิมขึน 85.71%) และผลการ
พฒันาความสามารถเฉลียดา้นระบบควบคุมค่าใชจ่้ายเพิมขึนจาก 1.67 เป็น 3.67 คะแนน (เพิมขึน 

116.19%) 

 ตุลาพร สายปัญญา (2555) มีการศึกษาโดยเริมจากการคดัเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมทีมี
ศกัยภาพสูง โดยมีการคดัเลือกหลกัเกณฑ์จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง และทางเลือกจาก
รายชือกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน TISC โดยมีการนาวิธีการคดักรองทางเลือกแบบ Conjunctive 

Methodเขา้มาใชค้ดักรองกลุ่มอุตสาหกรรม และใชว้ิธีการตดัสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ด้วยวิธี  
TOPSISและ SAW เขา้มาช่วยในการคดักรองกลุ่มอุตสาหกรรม และนาการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
เขา้มาประยกุตใ์ชเ้พือยนืยนัผลการคดักรองกลุ่มอุตสาหกรรมทีถูกตอ้งเมือค่านา้ หนกัเปลียนไปดว้ย
หลงัจากไดโ้ครงสร้างหลกัเกณฑ์และทางเลือกทีเหมาะสม วิธีการตดัสินใจแบบหลายหลกัเกณฑ์
ดว้ยวิธี Fuzzy TOPSIS จะถูกนามาใช้ในการคดัเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมทีมีศกัยภาพของจงัหวดั
เชียงราย ซึงผลการคดัเลือกดงักล่าว พบวา่ กลุ่มอุตสาหกรรมทีมีค่าคะแนนความเหมาะสมสูงทีสุดมี
ค่าเท่ากบั 0.666 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผกั จากนนัจึงทาํการลงพืนทีเก็บขอ้มูลโรงงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผกัในจงัหวดัเชียงรายเพือวเิคราะห์ถึงขีดความสามารถและศกัยภาพใน
การแข่งขนัด้วยโมเดลเพชรของพอร์ตเตอร์และแผนผงัการรวมกลุ่มวิสาหกิจ โดยผูว้ิจยัเขา้ไปทาํ
การเก็บขอ้มูล 15 โรงงาน ไดรั้บความร่วมมือในการให้ขอ้มูล 7 โรงงาน คิดเป็นสัดส่วนจาํนวน
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โรงงานอุตสาหกรรมทีเขา้ไปเก็บขอ้มูลร้อยละ 46.6 ของจานวนโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
ทงัหมดในจงัหวดัเชียงราย จากนนัจึงทา การวิเคราะห์และเสนอกลยุทธ์แนวทางในการเพิมคุณค่า
ให้กบักลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผกั ผลการวิเคราะห์พบว่า กลยุทธ์หลกัทีช่วยเพิมคุณค่าให้กบั
กลุ่มอุตสาหกรรม คือ 1) กลยุทธ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกวตัถุดิบเพิมภายในจงัหวดั 2) กลยุทธ์
ปรับปรุงกระบวนการผลิต และปรับพืนทีใชส้อยใหม่ 3) ใชบ้ริการขนส่งสินคา้จากตวัแทน 4) หา
สัดส่วนช่องทางการจดัจา หน่ายทีเหมาะสม 5) บริการลูกคา้สัมพนัธ์ด้วยระบบออนไลน์ และ       
กลยุทธ์สนบัสนุนกิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 1) ปรับปรุงระบบการจดัการสารสนเทศภายในองคก์ร 2) การ
เพิมตาํแหน่งงานในองค์กรทีจาํเป็นต่อการพฒันาคุณภาพของสินคา้ และมีการฝึกอบรมทกัษะใน
การทาํงานของพนกังาน 3) การจดัหาอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกและเครืองจกัรทีเหมาะสมกบั
ขนาดการผลิต 4) สร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัเกษตรกรและคู่คา้ 
 นางสาวสุนิดา ธิวอ่ง (2555) เพือวเิคราะห์กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานผลิตภณัฑ์อาหาร 
การส่งออกสู่ตลาดญีปุ่น โดยทาการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสัมภาษณ์เชิงลึกของ  กลุ่มผลิตภณัฑ์
อาหาร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์กุง้แช่เยน็/แช่แข็ง ผลิตภณัฑ์มะม่วงสด และผลิตภณัฑ์ไก่ปรุงสุก โดยเริม
ศึกษาตงัแต่ การจดัหาวตัถุดิบหลกัในการผลิต การผลิต การจดัส่งการกระจายสินคา้ จนถึงขนัตอน
การส่งออกจากประเทศไทย เพือหาแนวทางในการปรับปรุงตน้ทุน ระยะเวลา เพิมความน่าเชือถือ 
และหาแนวทางในการบูรณาการของการดาเนินงานในห่วงโซ่อุปทานของผูป้ระกอบการ ทีเกียวขอ้ง 
งานวจิยันีไดมี้การประยกุตแ์นวคิดการจดัการห่วงโซ่อุปทานโดยนาแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ 
แผนผงัสายธารแห่งคุณค่านามาใชใ้นการวเิคราะห์ร่วมกบัตวัแบบตน้ทุน โลจิสติกส์ต่อระยะทางและ
ตวัแบบระยะเวลาต่อระยะทาง และแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ ในห่วงโซ่อุปทานโดยใชด้ชันี
ชีวดัสมรรถนะหลกั โดยทาการประเมิน  ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการบริหารตน้ทุน ดา้นเวลา และดชันีดา้น
ความน่าเชือถือ จากการศึกษาผลิตภณัฑ์กุง้แช่เยน็/แช่แข็ง และผลิตภณัฑ์มะม่วงสด พบวา่ปัญหาที
พบส่วนใหญ่จะเกิดจากตน้น้าคือ ทางเกษตรกร และพ่อคา้ คนกลาง โดยปัญหาหลกัทีพบคือ การ  
ไม่มีการร่วมมือกนัอย่างจริงจงัของเกษตรกร พ่อคา้คนกลางและโรงงานส่งออก ปัญหาตน้ทุนขนส่ง
และสินคา้คงคลงัทีสูง ปัญหาดา้นการติดต่อสือสาร ส่วนผลิตภณัฑ์ไก่ปรุงสุก ปัญหาหลกัทีพบคือ 
การแปรปรวนของขอ้มูลทีเกิดขึนภายในระบบห่วงโซ่อุปทานก่อใหเ้กิดปัญหาการจดัเก็บวตัถุดิบคงคลงั
มากของทงัโรงฟักไข่และโรงงานแปรรูป ทงันีผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะแนวทางการปรับปรุงงานใน
อนาคต รวมทงัการจาํลองสถานการณ์จะทาํใหร้ะยะเวลาการทางานของระบบห่วงโซ่อุปทานกุง้แช่เยน็/
แช่แข็งใช้เวลาลดลงจาก , .  ชวัโมงชวัโมงเหลือ , .  ชัวโมงหรือคิดเป็น . % ของ
เวลาการทางาน, ระบบห่วงโซ่อุปทานมะม่วงสดใช้เวลาลดลงจาก .  ชัวโมงเหลือ .  
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ชวัโมงหรือลดลงคิดเป็น . % ของเวลา การทางาน, ระบบห่วงโซ่อุปทานไก่ปรุงสุกใช้เวลา
ลดลงจาก , .  ชวัโมง เหลือ , .  ชวัโมง หรือลดลงคิดเป็น .  % ของเวลาการทางาน 

 S.C.Isabelle and B.C.John, (2003) ไดท้าํการศึกษาเรืองการบริโภคอาหารประเภทนม
ปริมาณความตอ้งการขายและนโยบายต่างๆในประเทศญีปุ่นพบวา่ตลาดซือ-ขายสินคา้ประเภทนม
ไดรั้บความสนใจมาตงัแต่ยุคหลงัสงครามโลกครังที 2 จากการดาํเนินการเก็บข้อมูลใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ชาวญีปุ่นในตลาดทีขายอาหารประเภทนมและศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิทีไดจ้ากขอ้มูลเชิง
เศรษฐศาสตร์ในอดีตของประเทศญีปุ่นโดยมีการใช้ข้อมูลปริมาณความต้องการบริโภคสินค้า
ประเภทนมในอดีตมาคาดการณ์ความตอ้งการสินคา้ดงักล่าวในปัจจุบนัและอนาคตโดยปัจจยัที
ส่งผลกระทบกับปริมาณความต้องการสินค้าของผูบ้ริโภคได้แก่ลักษณะเศรษฐกิจสังคมและ
วฒันธรรมรวมถึงรูปแบบสินคา้ทีผูบ้ริโภคตอ้งการจากผลการศึกษางานวจิยัทีผา่นมาทาํให้เกิดความ
สนใจและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจยัครังนีขึนโดยจะนาํหลกัการพฒันาตวัชีวดัการสร้างตวัแบบ
ห่วงโซ่อุปทานและหลกัการกาํหนดกลยุทธ์ทีเหมาะสมมาประยุกตใ์ชส้ําหรับการศึกษาและสํารวจ
ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานของตลาดรวมพืชผลหวัอิฐการสร้างตวัแบบห่วงโซ่อุปทานของ
ตลาดและการจดัทาํกลยุทธ์สําหรับตลาดต่อการปรับตวัเป็นศูนยร์วบรวมและกระจายสินคา้เกษตร
ในภาคใต ้

 



 

 
บทท ี3 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 

 การจดัทาํวทิยานิพนธ์ เรืองการศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของห่วงโซ่
อุปทานระหว่างตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวายเพือนาํไปสู่แนวทางการกาํหนดกลยุทธ์ 
และเพือยกระดบัความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดนาํโดยมีขนัตอนการศึกษาตามลาํดบัดงันี 

1. วธีิการศึกษาทีนาํมาใช ้  

2. ขนัตอนทีใชใ้นการศึกษา 
3. เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 
4. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

5. สถานทีเก็บขอ้มูล 

6. เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 
7. ขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษา 
8. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
9. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
10. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1. วธีิการศึกษาทนํีามาใช้   

การจดัทาํวทิยานิพนธ์นี ผูจ้ดัทาํงานวิจยัไดศ้ึกษาเครืองมือทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
และสร้างแบบสอบถามเพือใช้ในเก็บขอ้มูลเพือให้การเก็บขอ้มูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึงวธีิการศึกษาเริมจากการศึกษาขอ้มูล การเก็บขอ้มูลของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 
นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียวโดยการสร้าง
แผนภาพกระแสคุณค่าจากนนัทาํการหาขีดความสามารถเชิงแข่งขนั โดยใชเ้ครืองมือการวิเคราะห์  
SWOT Analysis รวมถึง Five Forces Model และนาํขอ้มูลทีไดจ้ากการวิเคราะห์มาหาความสัมพนัธ์
ในรูปแบบของเมทริกซ์ (TOWS  Matrix) เพือนาํไปสู่การกาํหนดกลยุทธ์ระหวา่งตลาดนาํวดัลาํพญา
และตลาดนาํดอนหวาย เพือเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนั ให้ทราบถึงแนวทางในการ
ตดัสินใจและพฒันาตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวายเพือเป็นแนวทางให้แก่ผูป้ระกอบการ
นาํไปปฏิบติั 
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2.  ขนัตอนทใีช้ในการศึกษา 
 2.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลเบืองตน้โดยแบ่งการศึกษาขอ้มูลดงันี 

  2.1.1 การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิโดยการลงพืนทีและเก็บขอ้มูลดงัต่อไปนี 
2.1.1.1 ประเภทของร้านคา้ในตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

2.1.1.2 จาํนวนผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

2.1.1.3 จาํนวนผูป้ระกอบการแพ (ร้านอาหาร) 

2.1.1.4 สาํรวจทีพกั โฮมสเตย ์และรีสอร์ท 

2.1.1.5 สาํรวจผูป้ระกอบการเรือนาํเทียว 

2.1.1.6 สาํรวจการบริการทางสุขภาพ 

2.1.1.7 สาํรวจสถานทีท่องเทียวทางบกและทางนาํ 
2.1.1.8 สาํรวจพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว 

2.1.1.9 สาํรวจความพึงพอใจของนกัท่องเทียว 

2.1.2 การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ โดยศึกษา ขอ้มูลทฤษฎีต่างๆทีเกียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์
หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และตวัอยา่งวทิยานิพนธ์ทีเกียวขอ้ง 

2.2 สร้างห่วงโซ่อุปทานจากการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยใชรู้ปแบบจาํลอง
อา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference Model: SCOR Model) 

2.3 สร้างแผนภาพกระแสคุณค่า(Value Stream Mapping : VSM) ของตลาดนาํวดั       
ลาํพญา และตลาดนาํดอนหวาย 

2.4 สร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียวเพือใชใ้นการสัมภาษณ์นกัท่องเทียว 
2.5 วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียวโดยสร้าง

แผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุง 

2.6 การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาด
นาํดอนหวาย โดยมีขนัตอนดงันี 

2.6.1 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT analysis) เพือให้ทราบ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของตลาดนาํ ซึงปัจจยัเหล่านีแต่จะช่วยให้เขา้ใจไดว้่ามีอิทธิพลต่อผลการ
ดาํเนินงานของตลาดนาํอยา่งไรจุดแข็งของตลาดนาํจะเป็นความสามารถภายในทีถูกใชป้ระโยชน์
เพือการบรรลุเป้าหมายในขณะทีจุดอ่อนของตลาดนาํจะเป็นคุณลกัษณะภายใน ทีอาจจะทาํลาย     
ผลการดาํเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ทีให้โอกาสเพือการบรรลุเป้าหมาย 
ในทางกลบักนัอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ทีขดัขวางการบรรลุเป้าหมาย 
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2.6.2 วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั (Five forces model)เพือวิเคราะห์สภาวะ
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีปัจจยั 5 ประการทีจะเป็นตวักาํหนดสภาวะการแข่งขนั อนั
จะมีผลต่อศกัยภาพการทาํกาํไร (profitability potential) และการดึงดูดใจในอุตสาหกรรม (industry 

attractiveness) คือ อาํนาจต่อรองของคู่แข่งรายใหม่, ความรุนแรงของการแข่งขนัในอุตสาหกรรม
เดียวกนั, อาํนาจต่อรองของลูกคา้, อาํนาจต่อรองของ supplier และสินคา้ทดแทนเป็นแนวทางใน
การกาํหนดแนวทางเพือกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ 

2.6.3 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยภายนอก  (Internal Factors 

AnalysisSummary : IFAS , External Factors Analysis Summary : EFAS)เพือให้ทราบความสําคญั   
ขอ้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของตลาดนาํโดยการพิจารณาให้นาํหนกัความสําคญัใหม่ทงั
ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกมากนอ้ย โดยกาํหนดเป็นตวัเลขทศนิยมซึงมีค่าระหวา่ง 1.0 (สําคญั
มากทีสุด)จนถึง0.0 (ไม่สาํคญั)ผลรวมทงัหมดจะเท่ากบั 1.0 

2.6.4 วิเคราะห์รูปแบบความสัมพนัธ์แบบเมทริกซ์ (TOWS Matrix) เพือแสดงให้
เห็นวา่ปัจจยัภายนอกทีเป็นโอกาสและอุปสรรคทีตลาดนาํกาํลงัเผชิญอยูส่ามารถนาํมาจบัคู่เพือให้
สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในทีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตลาดนาํและเป็นการจดัทาํกลยุทธ์ทีเป็น
ทางเลือก 4 ชุด ซึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดแนวทางเพือกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ 

2.6.5 วิเคราะห์เมททริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน - ภายนอก (Internal-External : 

IE-matrix)  เพือการจดัสร้างทางเลือกกลยุทธ์ โดยจะอยูบ่นพืนฐานของ 2 มิติ คือ IFE คะแนนถ่วง
นาํหนกัรวมจากตารางบนแกน X และคะแนนถ่วงนาํหนกัรวมจาก EFE บนแกน Y โดยแต่ละดิวิชนั
ขององคก์รควรจะไดรั้บการจดัทาํIFE และ EFE matrix คะแนนถ่วงนาํหนกัรวมทงัหมดทีไดม้าจาก
การจดัทาํIFE และ EFE matrices สามารถจดัสร้าง IE matrix ได ้บนแกน X ของ IE matrix คะแนน
ถ่วงนาํหนักทงัหมด ของ IFE คือ 1.0 ถึง 1.99 แสดงให้เห็นว่าตาํแหน่งภายในอ่อนแอ (Weak 

internal position) คะแนน 2.0 ถึง 2.99 พิจารณาวา่อยูใ่นระดบัเฉลีย และคะแนน 3.0 ถึง 4.0 แสดงวา่
มีตาํแหน่งภายในเขม้แข็ง (Strong internal position) บนแกน Y ของ IE matrix คะแนนถ่วงนาํหนกั
ทงัหมด ของ EFE คือ 1.0 ถึง 1.99 แสดงให้เห็นว่าปัจจยัภายนอกมีผลต่อองค์กร ในระดบัที ตาํ 
(Low) คะแนน 2.0 ถึง 2.99 พิจารณาวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง (Medium) และคะแนน 3.0 ถึง 4.0 
แสดงวา่มีผลกระทบ ในระดบัทีสูง (High) 

2.6.6 ทาํการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัแต่ละดา้นดงันี    
2.6.6.1 ดา้นการบริการท่องเทียว 

2.6.6.2 ดา้นการเงิน  
2.6.6.3 ดา้นสถานที                            
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2.6.6.4 ดา้นประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว  

2.6.6.5 ดา้นการบริหารและจดัการตลาดนาํ 
2.6.7 ทาํการกาํหนดแนวทางเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาตลาดนาํจากการวเิคราะห์และ

เปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

2.7 ทาํการปรับปรุงโดยสร้างแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุง โดยใชห้ลกัาร 
ECRS ในการปรับปรุงงาน 

2.8 ทําการเสนอแนวทางในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ทีได้ให้แก่ผู ้ประกอบการและ            
ผูที้เกียวขอ้งของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

2.9 ติดตามสรุปผลและเสนอแนะ 
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ภาพที 10 แสดงขนัตอนในการศึกษา 
 

. เครืองมือทใีช้ในการศึกษา 
 3.1 เครืองมือสาํหรับห่วงโซ่อุปทานประกอบดว้ย 

3.1.1 การจดัการโซ่อุปทาน  
3.1.2 แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 

3.1.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว 

ศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

เลือกขอบเขตทีจะทาํการศึกษา 

เลือกวธีิการศึกษา 

ออกแบบขนัตอนการศึกษา 

ทาํการศึกษา 

ศึกษาผลทีได ้

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ทางสถิติ 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

ศึกษาแนวทางในการพฒันาตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 
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3.1.4 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนกัท่องเทียว 

 .  เครืองมือสาํหรับการพฒันาตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย ประกอบดว้ย 
3.2.1 แผนภาพกระแสคุณค่า  
3.2.2 หลกัการ ECRS 

3.2.3 การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 

. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1 ประชากร 

  ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ  
  . .  กิจกรรมในกลุ่มตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย  
  . .  นกัท่องเทียวในตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 
 4.2 กลุ่มตวัอยา่งของกิจกรรมในตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 
  กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัครังนีคือ ร้านคา้และสถานทีท่องเทียว  
 4.3 กลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเทียวในตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย   
  กลุ่มตวัอย่างของการวิจยัครังนี คือ นักท่องเทียวชาวไทยทีเขา้มายงัตลาดนาํวดั
ลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย จาํนวนประชากรทงัหมด 800 คน จากจาํนวนประชากรทงัหมด 
523,750 คน (สาํนกังานสถิติแห่งชาติ, 2553)โดยแบ่งเป็นประชากรของตลาดนาํวดัลาํพญา 215,423

คน และจาํนวนประชากรของตลาดนาํดอนหวาย 308,326 คน ซึงขนาดตวัอยา่งไดจ้ากการคาํนวณ
จากสูตรของทาโร่ ยามาเนะ (Yamane, 1973) ดงันี 

  . .  ตลาดนาํวดัลาํพญา (กาํหนดใหเ้ป็น N1) 
 

                                n1 =
N1

1+N1e
2
  

 

                                n1 =
215,423

1+ 215,423 × 0.052
  

 

                                n1= 399.26 
 

     n1  400 
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  4.3.2 ตลาดนาํดอนหวาย (กาํหนดใหเ้ป็น N ) 
 

                               n =
N

1+N e2
  

 

                               n =
,326

1+ 308,326 × 0.052
  

 

                                n = 399.48 
 

                                n  400 
 

   เมือ n1 แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของตลาดนาํวดัลาํพญา 
    n2 แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งของตลาดนาํดอนหวาย 
    N  แทน  จาํนวนประชากรของตลาดนาํวดัลาํพญา 
    N   แทน  จาํนวนประชากรของตลาดนาํดอนหวาย 

    e  แทน  ความคลาดเคลือน 

 

5. สถานทเีกบ็ข้อมูล 
5.1 ชุมชนตลาดนาํวดัลาํพญา 
5.2 ชุมชนตลาดนาํดอนหวาย 

5.3 ชุมชนริมฝังลุ่มนาํนครชยัศรี 
5.4 วดัดงันี วดัไร่ขิง วดัท่าพดู วดัดอนหวาย วดัหอมเกร็ด วดัลาํพญา วดับางพระ 

 
. ข้อมูลทใีช้ในการศึกษา 

 ขอ้มูลทีใชใ้นการวจิยัมี 2ประเภทคือ  ขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ 

 6.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ 

  6.1.1 ขอ้มูลจากการลงพืนทีสาํรวจประกอบดว้ย 

6.1.1.1 ขอ้มูลชุมชนตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 
6.1.1.2 ขอ้มูลผูป้ระกอบการท่องเทียว 
6.1.1.3 ขอ้มูลสถานทีท่องเทียวและการเดินทาง 

  . .  ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และจากแบบสอบถามประกอบดว้ย 
6.1.2.1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

6.1.2.2 ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการเดินทางท่องเทียว 
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6.1.2.3 ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 

6.1.2.4 ความพึงพอใจต่อการท่องเทียวตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํ
ดอนหวาย 
 6.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ 

  6.2.1 ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

6.2.1.1 ประวติัของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 

6.2.1.2 งานวจิยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 

  6.2.2 ขอ้มูลจากหนงัสือ 

6.2.2.1 หนงัสือ 100 ปีวดัดอนหวาย 

6.2.2.2 หนงัสือประวติัตลาดนาํวดัลาํพญา 
6.2.2.3 หนงัสือรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 
6.2.2.4 หนงัสือการวิจยัเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 

6.2.2.5 หนงัสือหลกัวจิยัทางการตลาด 

6.2.2.6 หนงัสือการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
6.2.2.7 หนงัสือเทคนิคการสร้างเครืองมือรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวจิยั 

 

7. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
7.1 ขอ้มูลของห่วงโซ่อุปทานและปัญหาของห่วงโซ่อุปทาน ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใช้

ขอ้มูลปฐมภูมิและเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาด
นาํดอนหวาย 

7.2 ขอ้มูลของการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัทาํการเก็บขอ้มูลโดยใช้
ขอ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

7.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัที
เสนอแนวทางในการพฒันาตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย แก่ผูป้ระกอบการและ    
ผูที้เกียวขอ้ง 
 

. การวเิคราะห์ข้อมูล 
8.1 ประมวลผลโดยใชห่้วงโซ่อุปทานและแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 

หลงัจากนนัวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและนาํโปรแกรมสาํเร็จรูปมาใชว้ิเคราะห์ทางสถิติ  
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8.2 ประมวลผลเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัโดยใชท้ฤษฏีเกียวขอ้งกบัการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ 

8.3 เสนอแนวทางในการพฒันาตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวายโดยเสนอ
แนวทางให้แก่ผู ้ประกอบการร้านค้าและประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นกัท่องเทียว 

 

. สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 โดยใช้โปรแกรม SPSSในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิต  ข้อมูลทีใช้ในการวิเคราะห์
ประกอบดว้ยดงัต่อไปนี 

9.1 ค่าร้อยละเพือใชใ้นการอธิบายลกัษณะขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้
สูตรดงันี (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2541: 40) 

 

                        P   =  
 

เมือ P แทน ค่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์

 F  แทน ความถีทีสาํรวจได ้

 N แทน จาํนวนความถีทงัหมดหรือจาํนวนประชากร 

 .  ค่าคะแนนเฉลีย (Mean) ใชสู้ตรดงันี(กลัยาวานิชยบ์ญัชา, 2546: 39) 

                              =  

  เมือ      แทน ค่าคะแนนเฉลีย 

   แทน ผลรวมของคะแนนทงัหมด 

   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

9.3 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชสู้ตรดงันี (กลัยาวานิชย์
บญัชา, 2546: 48) 

 

        S.D.= 
x

 
 

  เมือ S.D.  แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง 

 แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 
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  แทน ค่าคะแนนเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง 

 n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 9.4 วธีิการหาค่าสัมประสิทธิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach, 1951) 

  สูตรนีใช้สําหรับหาสัมประสิทธิของความเทียงของแบบทดสอบทีมีระบบการให้
คะแนนแบบอืนทีไม่ใช่ 0 กบั 1 หรือแบบ 0 / 1 ก็ไดซึ้งเป็นการวดัทีให้ขอ้มูลในลกัษณะต่อเนือง
ไดแ้ก่ แบบทดสอบอตันยัแบบเรียงความ (essay type tests) แบบวดัทศันคติแบบประเมินผล
สมรรถภาพดา้นต่างๆทีตอ้งประเมินตามสเกลและแบบสอบถามชนิดประมาณค่า (rating scale) จึง
ใหชื้อวา่ ค่าสัมประสิทธิอลัฟ่า (Coefficient ) โดยมีสูตรการคาํนวณดงันี 
 

    

  โดย 

  α คือ ค่าความเชือมนั 

  k คือ จาํนวนขอ้ 

  Si
2 คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามแต่ละขอ้ 

  St
2 คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทงัฉบบั 

 9.5 การแปลผลค่าเฉลียแบบสอบถาม 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในครังนีเป็นการใช้เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามและนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี 

  1. ขอ้มูลทวัไปของนกัท่องเทียว 

  2. นาํคะแนนทีได้ไปคาํนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน T- test, 

F- test โดยมีเกณฑใ์นการแปรความหมายของค่าเฉลียดงันี 
 

       การคาํนวณอนัตรภาคชนั =        Max - Min 

                       จาํนวนอนัตรภาคชนั 
       =    5 -1 

                                    5  

       =   0.8 

 .  การแปลผลค่าเฉลียระดบัศกัยภาพและกลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่องเทียว 
  ค่าเฉลีย   ระดบัศกัยภาพ 

  1.00 – 1.80  มีศกัยภาพตาํมาก 
  1.81 – 2.60  มีศกัยภาพตาํ 
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  2.61 – 3.40  มีศกัยภาพปานกลาง 
  3.41 – 4.20  มีศกัยภาพสูง 
  4.21 – 5.00  มีศกัยภาพสูงมาก 

 .  การแปลผลคะแนนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและปัจจยัภายนอก(IFAS 

และ EFAS) 
  การแปลผลคะแนนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (IFAS) มีการแปลผลดงันี 
  ระดบัคะแนน  ความหมาย 

       1    จุดอ่อน 
         2    จุดอ่อนรอง 
         3    จุดแขง็รอง 
        4    จุดแขง็หลกั 

  การแปลผลคะแนนการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (EFAS) มีการแปลผลดงันี 
  ระดบัคะแนน  ความหมาย 

         1    โอกาสนอ้ย 
         2    โอกาสเท่ากบัค่าเฉลีย 
        3    โอกาสสูงกวา่ค่าเฉลีย 
       4    โอกาสดีมาก 

9.8 การแปลผลคะแนนการวิเคราะห์เมททริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน  – ภายนอก  
(IE Matrix) 
  การประเมินปัจจยัภายใน – ภายนอก  (IE Matrix) อยูบ่นพืนฐานของ 2 มิติ คือ IFE 

(แกน X) และ EFE (แกน Y) โดยแต่ละแกนมีการแปลผลดงันี 
  แกน X (IFE)   ความหมาย  

  1.00 – 1.99   ตาํแหน่งภายในอ่อนแอ 
  2.00 – 2.99   อยูใ่นระดบัเฉลีย 
  3.00 – 4.00   ตาํแหน่งภายในเขม้แขง็ 

  แกน Y(EFE)   ความหมาย  

  1.00 – 1.99   ปัจจยัภายนอกมีผลต่อองคก์ร (ระดบัตาํ) 
  2.00 – 2.99   ระดบัปานกลาง 
  3.00 – 4.00   ระดบัสูง 
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  เมือนาํแกน X (IFE) และแกน Y (EFE) มาสร้างเป็นเมททริกซ์ สามารถแปลผลได้
ดงันี 

  ช่อง     ความหมาย 

  I,II และ IV   ช่วงเติบโตและสร้าง 

  III,V และ VII   ช่วงดูแลและรักษา 
  VI,VIII และ IX   ช่วงเก็บเกียวไม่ลงทุน 

 

 
 

 

 

.  
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานระหวา่งตลาดนาํวดัลาํ
พญาและตลาดนาํดอนหวาย จากการเก็บขอ้มูลห่วงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํ
ดอนหวายโดยใชก้ารเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์และใชแ้บบสอบถามและใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วเิคราะห์ผล ผูจ้ดัทาํไดเ้สนอผลการวเิคราะห์และการตีความขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัเนือหาของการวิจยั
ดงันี 

1. ผลการศึกษาการจดัการโซ่อุปทานและรูปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว 

3. ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่า 
4. ผลการวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT analysis) 

5. ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั (Five forces model) 

6. ผลการวเิคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยัภายนอก (IFAS,EFAS) 

7. ผลการวเิคราะห์เมทริกซ์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง (TOWS Matrix) 

8. ผลการวิเคราะห์เมททริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน - ภายนอก (The Internal–

External(IE) matrix) 

9. ผลการศึกษาการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนั 
9.1 ดา้นการบริการท่องเทียว 

9.2 ดา้นการเงิน 

9.3 ดา้นสถานที 

9.4 ดา้นประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว 

9.5 ดา้นการบริหารและจดัการตลาดนาํ 
 

1. ผลการศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและรูปแบบอ้างองิการดําเนินงานโซ่อุปทาน 

 1.1 การสัมภาษณ์บุคคลในห่วงโซ่อุปทาน  
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       จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบและบุคคลทีอยูใ่นห่วงโซ่อุปทานทาํให้ทราบไดว้า่ปัญหา
สาํคญัของห่วงโซ่อุปทานทีส่งผลกระทบต่อตลาดนาํทงัสองและนกัท่องเทียวคือ ปัญหาของร้านคา้ 

 เนืองจากปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาทีเกียวขอ้งกับราคา ตน้ทุนการผลิต ผูว้ิจยัจึง
สัมภาษณ์ร้านคา้ซึงปัญหาทีพบมีดงันี 

 

ตารางที 3 แสดงปัญหาสาํคญัทีพบในโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย 
 

ห่วงโซ่
อุปทาน 

รายละเอียดปัญหา 
ตลาดนาํวดัลาํพญา ตลาดนาํดอนหวาย 

จาํนวน คิดเป็น 
(%) 

จาํนวน คิดเป็น 
(%) 

ผูป้ระกอบการ
ร้านคา้ 

 

- กาํไรทีร้านคา้ไดรั้บนอ้ยลงจาก
เดิม 

- ตน้ทุนการผลิตไม่คงที 

- ลูกคา้ซือสินคา้นอ้ยลง 

- ราคาวสัดุอุปกรณ์ทีใชใ้นการ
แบ่งบรรจุสินคา้และการขาย
สูงขึน 

75 ร้าน 

33 ร้าน 

132 ร้าน 

10 ร้าน 

30.00 

13.20 

52.80 

4.00 

 

90 ร้าน 

160 ร้าน 

110 ร้าน 

140 ร้าน 

18.00 

32.00 

22.00 

28.00 

ทีพกั 

 
- วสัดุอุปกรณ์และวัตถุดิบทีใช้
ในการบริการมีราคาสูงขึน 

- ทีพกัไม่เป็นทีรู้จกัของ
นกัท่องเทียวขาดการ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นทีพกัและ
สถานทีท่องเทียว 

- หาทางเขา้ทีพกัได้ลาํบากและ
ยากต่อการมองเห็น 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

1 แห่ง 

 
1 แห่ง 

 

 

1 แห่ง 

 

33.30 

 

33.30 

 

 

33.30 

 

  จากตารางที 3 พบวา่ทงัสองตลาดนาํมีปัญหาของผูป้ระกอบการร้านคา้ซึงราคาเป็น
ปัญหาสาํคัญของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวายไดแ้ก่ กาํไรทีไดรั้บนอ้ยลงจากเดิม 
ตน้ทุนการผลิตไม่คงที ลูกคา้ซือสินคา้น้อยลง และราคาวตัถุดิบและอุปกรณ์ทีใชใ้นการแบ่งบรรจุ
สูงขึนซึงปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน ในส่วน
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ของการทาํ (Make) อยูใ่นภาพที 11 แต่ตลาดนาํวดัลาํพญาไม่พบปัญหาในเรืองของทีพกั เพราะทาง
ตลาดนาํไม่มีทีพกั เนืองจากไม่มีผูเ้ริมในการจดัสร้าง แต่ภายภาคหนา้อาจมีก็เป็นได ้ 
 1.2 โซ่อุปทานและรูปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 
 

ร้านคา้ 
ร้านผกั 

ร้านผลไม ้

ร้านอาหารแหง้ 

ร้านขนม 

ร้ายขายนาํ 
 

สถานทีท่องเทียว 

วดัลาํพญา 
วดับางพระ 

ตลาดนาํบางหลวง รศ.122 

ตลาดท่านา 
วดักลางคูเวยีง 

วดักลางบางแกว้ 

นกัท่องเทียว 

ชาวไทย 

ชาวต่างชาติ 

 
 

 

 

P 

 

 

พยากรณ์ความตอ้งการ ลูกคา้เพือ
สงัสินคา้จากเกษตรกร 

กาํหนดราคาขายสินคา้ 
วางแผนการขายสินคา้ 
วางแผนการจดัโปรโมชนั  

  

 

 

P 

 

 

พยากรณ์ปริมาณนกัท่องเทียว 
พยากรณ์ความตอ้งการของ 

นกัท่องเทียว 

กาํหนดโปรโมชนั 

วางแผนบริการนกัท่องเทียว 

วางแผนกิจกรรมต่างๆ 

  

 

 

P 

 

หาทีพกั 

หาสถานทีท่องเทียว 

วางแผนการใชจ่้าย 

เดินทางท่องเทียว 

พยากรณ์วนัเทียว 

 
 

S 

 

จดัหาสวนผกั / สวนผลไม ้

จดัหาฟาร์มเลียงสตัว ์
  

S 

จดัหาสวนผกั / สวนผลไม ้

จดัหาฟาร์มเลียงสตัว ์

จดัหาร้านคา้ 

  

S 

.หาสถานทีท่องเทียว 

.หาทีพกั 

 

 

M 

 

 

รับสินคา้จากเกษตรกร 

คดัแยกขนาด/ประเภทสินคา้ 
บรรจุลงในบรรจุภณัฑ ์

จดัวางในร้าน 

ขายสินคา้ 

  

 

 

M 

จดักิจกรรมต่างๆในพืนทีตลาด/อาหาร 

ให้บริการเสริม เช่น สปา /อบ / นวด / 
ขดัผิว ฯลฯ 

จดัการท่องเทียว 

บาํรุงรักษาสถานทีท่องเทียว 

  

 

M 

 

เดินทางไปท่องเทียว 

ทาํกิจกรรมต่างๆ 

พกัผอ่น 

เดินทางกลบั 

 

D 

จดัส่งใหก้บัสถานทีท่องเทียว   

D 

จดัส่งใหก้บันกัท่องเทียว 
จดัส่งของฝาก 

 

R 

 

สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ/ เสีย  
ขนาดไม่ตรงตามทีสงั 

ปริมาณไม่ตรงตามทีสงั 

  

R 

สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ / เสีย / 
ขนาดไม่ตรงตามทีสงั 

ปริมาณไม่ตรงตามทีสงั 

 

ภาพที 11 แสดงโซ่อุปทานของตลาดนาํวดัลาํพญาและรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 

 

 

 

 

 

Logistics  Activity 
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 ร้านคา้  ทีพกั / สถานทีท่องเทียว  นกัท่องเทียว 

ร้านขายผกั 

ร้านขายผลไม ้

ร้านขายอาหาร 

ร้านขายขนม  
ร้านขายนาํ 

ทีพกั 
บา้นสวนบางเตย 

ปานเทวีริเวอร์ 

บา้นนาํตกรีสอร์ท 

สถานทีท่องเทียว 

   วดัไร่ขิง 

วดัท่าพดู 

   วดัดอนหวาย 

   วดัทรงคะนอง 

   วดัหอมเกร็ด 

ชาวไทย 

ชาวต่างชาติ 

 

 

ภาพที 12 แสดงโซ่อุปทานของตลาดนาํดอนหวายและรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 

 

  จากภาพที 11 และ 12 พบวา่ปัญหาทีเกิดขึนส่วนใหญ่เป็นปัญหาของร้านคา้ในส่วน
ของการทาํ ไดแ้ก่ รับสินคา้จากเกษตรกร คดัแยกขนาดประเภทสินคา้ บรรจุลงในบรรจุภณัฑ์จดัวาง
ในร้านคา้ ขายสินคา้จากการศึกษาห่วงโซ่อุปทานในรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงาน (SCOR 

Model) ทาํใหไ้ดว้า่ในตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวายประกอบดว้ยกิจกรรมดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

พยากรณ์ความตอ้งการของ
ลูกคา้ เพือสงัสินคา้จาก
เกษตรกร วางแผนราคาขาย 

 

 

 

 

 

P 

 

พยากรณ์ปริมาณนกัท่องเทียว  
พยากรณ์ความตอ้งการของ
นกัท่องเทียว 

กาํหนดราคาทีพกั/โปรโมชนั 

วางแผนกิจกรรมต่างๆ 

  

 

P 

วางแผนหาทีพกั 

วางแผนหาสถานทีท่องเทียว 

วางแผนเดินทางท่องเทียว 

พยากรณ์วนัเทียว 

S จดัหาสวนผกั/สวนผลไม ้ S จดัหาสวนผกั/สวนผลไม ้

จดัหาร้านคา้ 
S จดัหาสถานทีท่องเทียว 

จดัหาทีพกั 

 

M 

รับสินคา้จากเกษตรกร 

คดัแยกขนาด 

บรรจุลงในบรรจุภณัฑ ์

จดัวางในร้าน 

 

M 

จดักิจกรรมต่างๆในทีพกั 

ให้บริการเสริม 

บาํรุงสถานทีท่องเทียว 

 

M 

เดินทางไปท่องเทียว 

ทาํกิจกรรมต่างๆ 

พกัผอ่น 

เดินทางกลบั 

D จดัส่งให้กบัทีพกั/สถานที
ท่องเทียว 

 D จดัส่งนกัท่องเทียว 

จดัส่งของฝาก 

 

 

R 

สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ/เสีย/ขนาด
และปริมาณไม่ตรงตามทีสงั 

 

R 

สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ/เสีย/ขนาดและ
ปริมาณไม่ตรงตามทีสงั 

Logistics  Activity 
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  1.2.1 ร้านคา้และสถานทีท่องเทียวประกอบดว้ย 

1.2.1.1 การวางแผน (Plan) พยากรณ์ความตอ้งการของนกัท่องเทียวเพือสัง
สินคา้จากเกษตรกรและร้านคา้ พยากรณ์ปริมาณนกัท่องเทียว กาํหนดราคาขายสินคา้และบริการ 
วางแผนการขายสินคา้และบริการ จดัโปรโมชนัและวางแผนการบาํรุงรักษา 

1.2.1.2 การจดัหา (Source) จดัหาสวนผกั สวนผลไมแ้ละจดัหาฟาร์มเลียงสัตว ์

1.2.1.3 การทาํ (Make) รับสินคา้จากเกษตรกรคดัแยกขนาด ประเภทของ
สินคา้บรรจุลงในบรรจุภณัฑ์จดัวางในร้านขายสินคา้และบริการจดักิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที
ท่องเทียวให้บริการทีพกั อาหารให้บริการเสริม เช่น สปา อบตวัสมุนไพรนวดแผนไทยขดัผิว ฯลฯ
จดัรูปแบบการท่องเทียวและบาํรุงรักษาสถานทีท่องเทียว 

1.2.1.4 การจดัส่ง (Deliver) จดัส่งให้กบันกัท่องเทียวจดัส่งให้กบัทีพกัและ
สถานทีท่องเทียว 

1.2.1.5 การส่งคืน (Return) สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ สินคา้เสีย ขนาดสินคา้ไม่
ตรงตามทีสัง และปริมาณสินคา้ไม่ตรงตามทีสัง 

  1.2.2 นกัท่องเทียวประกอบดว้ย 

1.2.2.1 การวางแผน (Plan) วางแผนการเดินทางท่องเทียวพยากรณ์วนัเทียว
วางแผนการใชจ่้ายวางแผนหาทีพกัและวางแผนหาสถานทีท่องเทียว 

1.2.2.2 การจดัหา (Source) จดัหาสถานทีท่องเทียวจดัหาทีพกัจดัหาอาหาร
และจดัหาของฝาก 

1.2.2.3 การทาํ (Make) เดินทางไปท่องเทียวทาํกิจกรรมต่างๆพกัผ่อนและ
เดินทางกลบั 

1.2.2.4 การจดัส่ง (Deliver) จดัส่งของฝาก 
1.2.2.5 การส่งคืน (Return) สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ สินคา้เสีย ขนาดสินคา้ไม่ตรง

ตามทีสัง และปริมาณสินคา้ไม่ตรงตามทีสัง 

 1.3 ผลการวเิคราะห์โซ่อุปทานและรูปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 

  จากการวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทานแลว้พบวา่ ปัญหา
ดงักล่าว เกิดขึนในส่วนประกอบของรูปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน คือ การทาํ (Make) 
ซึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี 

1.3.1 การรับสินคา้จากเกษตรกร 

1.3.2 การคดัแยกขนาด/ประเภทของสินคา้ 
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1.3.3 บรรจุลงในบรรจุภณัฑ์ 
1.3.4 จดัวางสินคา้ในร้านคา้ 

1.3.5 ขายสินคา้ 
  จากรายละเอียดจะเห็นวา่แต่ละร้านลว้นแต่ใชค้นในการประกอบทงัสินทาํให้ร้าน
แต่ละร้านตอ้งสินเปลืองค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนมากผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงปัญหาในส่วนนีจึงดาํเนินการ
ศึกษาและเสนอแนวทางแกไ้ขให้แก่ร้านคา้ต่างๆ ซึงเครืองมือ คือ แผนภาพกระแสคุณค่ามาสร้าง
กระบวนการต่างๆก่อนปรับปรุงและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาทีเกิดขึนหลงัปรับปรุง 

 

. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียว 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียวทีมา
เทียวยงัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวายจาํนวน 800 ชุด โดยแบ่งเป็นตลาดนาํวดัลาํพญา 
400 ชุด และตลาดนาํดอนหวาย 400 ชุด 

2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้นของนักท่องเทียวโดยใช้ขอ้มูลเบืองต้นของกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยกลุ่มตวัอยา่งตลาดนาํวดัลาํพญา คือ n  จาํนวน 400 ชุด และn2 คือกลุ่มตวัอยา่งตลาดนาํ
ดอนหวาย จาํนวน 400 ชุด ผลการวเิคราะห์ดงันี 

  ส่วนที 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ตารางที 4 แสดงการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเบืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ตลาดนาํวดัลาํพญา ตลาดนาํดอนหวาย 

n  ร้อยละ n2  ร้อยละ 

1. เพศ 

    ชาย 163 40.80 82 20.50 

    หญิง 237 59.20 318 79.50 
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ตารางที 4 แสดงการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเบืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ตลาดนาํวดัลาํพญา ตลาดนาํดอนหวาย 

n  ร้อยละ n2  ร้อยละ 

2. อาย ุ

    นอ้ยกวา่ 16 ปี 18 4.50 4 1.00 

    16-25 ปี 143 35.80 129 32.30 

    26-35 ปี 101 25.30 109 27.30 

    36-45 ปี 85 21.30 56 14.00 

    46-55 ปี 38 9.50 62 15.50 

    56-65 ปี 13 3.30 35 8.80 

    มากกวา่ 65 ปี 2 0.50 5 1.30 

3. ระดบัการศึกษา 
    ประถมศึกษา 10 2.50 17 2.60 

    มธัยมศึกษา 73 18.30 96 20.20 

    ประกาศนียบตัรวชิาชีพ/ประกาศนียบตัร     

วชิาชีพ ชนัสูง/อนุปริญญา 
60 15.00 78 15.50 

    ปริญญาตรี 218 54.50 166 51.00 

    ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 39 9.80 43 10.70 

4. อาชีพ 

    นกัเรียน/นกัศึกษา 135 33.80 101 25.30 

    แม่บา้น/พอ่บา้น 

    ขา้ราชการ 

15 3.80 36 9.00 

65 16.30 68 17.00 

    พนกังานรัฐ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 35 8.80 30 7.50 

    พนกังานบริษทัเอกชน 66 16.50 78 19.50 

    คา้ขาย 23 5.80 23 5.80 

    ประกอบธุรกิจส่วนตวั 44 11.00 50 12.50 

    เกษตรกร 7 1.80 4 1.00 

    อืนๆ  10 2.50 10 2.50 
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ตารางที 4 แสดงการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลเบืองตน้ของกลุ่มตวัอยา่ง (ต่อ) 
 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ตลาดนาํวดัลาํพญา ตลาดนาํดอนหวาย 

n  ร้อยละ n2  ร้อยละ 

5. สัญชาติ 

    ไทย 400 100.00 386 96.50 

     จีน 0 0.00 11 2.80 

     องักฤษ 0 0.00 2 .50 

     อเมริกนั 0 0.00 1 .30 

6. ศาสนา 
    พุทธ 390 97.50 375 93.70 

    คริสต ์ 5 1.30 9 2.30 

    อิสลาม 5 1.30 5 1.30 

    อืนๆ 0 0.00 11 2.70 

7. รายไดต่้อเดือน 
    ไม่เกิน 8,000 บาท 116 29.00 75 18.80 

    8,001 – 10,000 บาท 69 17.30 109 27.30 

    10,001 – 20,000 บาท 82 20.50 123 30.80 

    20,001 – 30,000 บาท 59 14.80 58 14.50 

    30,001 – 40,000 บาท 36 9.00 18 4.50 

    40,001 บาท ขึนไป 38 9.50 17 4.30 

 

  จากตารางที 4 แสดงให้เห็นถึงขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามของ
ตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย โดสามารถนาํผลมาเปรียบเทียบกนัและนาํเสนอเป็นกราฟ
ไดด้งันี 
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ภาพที 13 แสดงเพศของนกัท่องเทียว 

 

  จากภาพที 13 แสดงให้เห็นว่าทงัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 555 คนคิดเป็นร้อยละ 69.40 และเป็นเพศชายจาํนวน 245 

คน คิดเป็นร้อยละ 30.60 

 

 
 

ภาพที 14 แสดงอายุ(ปี)ของนกัท่องเทียว 
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  จากภาพที 14 แสดงใหเ้ห็นวา่ทงัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 16-25 ปีจาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 รองลงมา มีอายุอยู่
ระหวา่ง 26-35 ปี จาํนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 26.30 และกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยทีสุด มีอายุมากกว่า   
65 ปี จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 
 

 
ภาพที 15 แสดงระดบัการศึกษาของนกัท่องเทียว 
 

  จากภาพที 15 แสดงให้เห็นว่าทงัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย กลุ่ม
ตวัอยา่งมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีจาํนวน 384 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมา การศึกษา
อยูใ่นระดบัอนุปริญญา/ปวช./ปวส. จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 และกลุ่มตวัอย่างที      
นอ้ยทีสุดคือประถมศึกษา จาํนวน 27 คนร้อยละ 3.40 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 16 แสดงอาชีพของนกัท่องเทียว 
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  จากภาพที 16 แสดงให้เห็นว่าทงัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย กลุ่ม
ตวัอยา่งอาชีพส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 รองลงมาเป็น
พนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และกลุ่มตวัอย่างทีน้อยทีสุดคือ 
เกษตรกร จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 
 
 

 
ภาพที 17 แสดงสัญชาติของนกัท่องเทียว 
 

  จากภาพที 17 แสดงให้เห็นว่าทงัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย จาํนวน 786 คน คิดเป็นร้อยละ 98.30 รองลงมา คือสัญชาติจีน 
จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40 และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือ สัญชาติอเมริกนั จาํนวน 1 คน   
คิดเป็นร้อยละ 0.10 

 
ภาพที 18 แสดงศาสนาของนกัท่องเทียว 
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  จากภาพที 18 แสดงให้เห็นว่าทงัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธจาํนวน 765 คน คิดเป็นร้อยละ 95.60 รองลงมา นบัถือศาสนา
คริสต ์จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุด คือ ศาสนาอิสลาม จาํนวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 1.30 

 

 
ภาพที 19 แสดงรายไดต่้อเดือน(บาท) ของนกัท่องเทียว 

 

  จากภาพที 19 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ของตลาดนาํวดัลาํพญามีรายได้
ไม่เกิน 8,000 บาท จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ของตลาดนาํ
ดอนหวาย มีรายได ้10,000 – 20,000 บาท จาํนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 

  ส่วนที 2: ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเดินทางท่องเทียว 
 
ตารางที 5 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของข้อมูลดา้นพฤติกรรมการเดินทาง   

ท่องเทียว 
 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ตลาดนาํวดัลาํพญา ตลาดนาํดอนหวาย 

n  ร้อยละ n2 ร้อยละ 
1. ปกติคุณใชร้ะยะเวลาในการท่องเทียว 

    1 วนั/เดือน 93 23.3 169 42.3 

    2 วนั/เดือน 104 26.0 107 26.8 
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ตารางที 5 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเดินทาง   
ท่องเทียว (ต่อ) 

 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ตลาดนาํวดัลาํพญา ตลาดนาํดอนหวาย 

n  ร้อยละ n2 ร้อยละ 
    3 วนั/เดือน 53 13.3 38 9.50 

    4 วนั/เดือน 115 28.8 55 13.80 

    อืนๆ 35 8.70 31 7.70 

2. พาหนะทีใชใ้นการเดินทาง 
    รถโดยสารประจาํทาง 43 10.80 57 14.30 

    รถส่วนตวั 326 81.50 303 75.80 

    รถเช่า/รถรับจา้ง 9 2.30 24 6.00 

    รถบสั/รถตูข้องบริษทัทวัร์ 16 4.00 15 3.80 

    เรือ 1 0.30 0 0.00 

    อืนๆ 2 0.50 1 0.30 

3. ค่าใชจ่้ายในการท่องเทียว 

    ไม่เกิน 500 บาท 63 15.80 26 6.50 

    501 – 1,000 บาท 114 28.50 109 27.30 

    1,001 – 1,500 บาท 74 18.50 116 29.00 

    1,501 – 2,000 บาท 54 13.50 68 17.00 

    2,000 บาท ขึนไป 95 23.80 81 20.30 

4. ลกัษณะการเดินทางของท่านในครังนี 

    มากบัครอบครัว 238 59.50 217 54.30 

    มากบัเพือน 142 35.50 161 40.30 

    มากบัหน่วยงาน/บริษทั 8 2.00 6 1.50 

    มาคนเดียว 9 2.30 13 3.30 

    อืนๆ 3 0.80 3 0.80 
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ตารางที 5 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเดินทาง   
ท่องเทียว (ต่อ) 

 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ตลาดนาํวดัลาํพญา ตลาดนาํดอนหวาย 

n  ร้อยละ n2 ร้อยละ 
5. วตัถุประสงค ์ 
    เพือประกอบธุรกิจ 19 4.80 13 3.30 

    เพือพกัผอ่น 294 73.50 293 73.30 

    เพือสัมผสัธรรมชาติ 41 10.30 53 13.30 

    เพือศึกษาประวติัศาสตร์ 5 1.30 2 0.50 

    บงัเอิญผา่นมาจึงแวะเทียว 27 6.80 32 8.00 

    อืนๆ 14 3.50 7 1.80 

6. จาํนวนผูร่้วมเดินทางมากบัท่านในครังนี 

    1 – 3 คน 164 41.00 206 51.50 

    4 – 6 คน 168 42.00 144 36.00 

    7 –9 คน 33 8.30 22 5.50 

    10 คนขึนไป 35 8.80 28 7.00 

7. การเดินทางมาท่องเทียวยงัตลาดนาํ 
    มาเป็นครังแรก 130 32.50 169 42.30 

    มาเป็นครังที 2 60 15.00 71 17.80 

    มาเป็นครังที 3 33 8.30 42 10.50 

    มาเป็นครังที 4 ขึนไป 177 44.30 118 29.50 

 

  จากตารางที 5 แสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามของ
ตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย โดสามารถนาํผลมาเปรียบเทียบกนัและนาํเสนอเป็นกราฟได้
ดงันี 
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ภาพที 20 แสดงระยะเวลา (วนั/เดือน) ในการท่องเทียว 

 

  จากภาพที 20 แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของตลาดนาํวดัลาํพญาใช้
ระยะเวลาในการท่องเทียว 4 วนั/เดือน จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8  แต่กลุ่มตวัอยา่ง      
ส่วนใหญ่ของตลาดนาํดอนหวาย ใชร้ะยะเวลาท่องเทียว 1 วนั/เดือน จาํนวน 169 คนคิดเป็นร้อยละ 
42.30 

 

 
 

ภาพที 21 แสดงพาหนะทีใชใ้นการเดินทาง 
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  จากภาพที 21 แสดงให้เห็นว่าทงัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีพาหนะทีใช้เดินทางเป็นรถส่วนตวัจาํนวน 629 คน คิดเป็นร้อยละ 78.60

รองลงมา เป็นรถโดยสารประจาํทาง จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 และกลุ่มตวัอย่างที
น้อยทีสุด คือ เรือ จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 

 

 

ภาพที 22 แสดงค่าใชจ่้าย (บาท) ในการท่องเทียว 

 

  จากภาพที 22 แสดงใหเ้ห็นวา่ตลาดนาํวดัลาํพญากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายที
ใชใ้นการท่องเทียว 501-1,500 บาทจาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.50 ส่วนตลาดนาํดอนหวาย 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการท่องเทียว 1,001-1,500 บาท จาํนวน 116 คนคิดเป็นร้อยละ 
29.00 
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ภาพที 23 แสดงลกัษณะการเดินทาง 

 

  จากภาพที 23 แสดงให้เห็นวา่ทงัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีลกัษณะการเดินทางมากบัครอบครัว จาํนวน 455 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90

รองลงมาคือ มากบัเพือน จาํนวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 37.90 และกลุ่มตวัอย่างทีน้อยทีสุดคือ 
อืนๆ จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 

 

 
 

ภาพที 24 แสดงวตัถุประสงคใ์นการท่องเทียวครังนี 
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  จากภาพที 24 แสดงใหเ้ห็นวา่ทงัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย กลุ่ม
ตวัอยา่งมีวตัถุประสงคที์มาเทียวครังนีส่วนใหญ่มาเพือพกัผอ่นจาํนวน 587 คน คิดเป็นร้อยละ 73.40 

รองลงมาคือ เพือสัมผสัธรรมชาติ จาํนวน 94 คนคิดเป็นร้อยละ 11.80 และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุด
คือ เพือศึกษาประวติัศาตร์ จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 

 

 
 

ภาพที 25 แสดงจาํนวนผูร่้วมเดินทาง (คน) 

 

  จากภาพที 25 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ของตลาดนาํวดัลาํพญามีจาํนวน  
ผูร่้วมเดินทางมาดว้ย  4-6 คน จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.00 แต่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ของ
ตลาดนาํดอนหวาย มีจาํวนผูร่้วมเดินทาง 1-3 คน จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.50 และส่วนที
เหมือนกนัคือกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือ 7-9 คน จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 6.90 
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ภาพที 26 แสดงจาํนวนการเดินทาง (ครัง) มายงัตลาดนาํ 
 

  จากภาพที 26 แสดงให้เห็นวา่ตลาดนาํวดัลาํพญามีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เดินทาง
มาเป็นครังที 4 จาํนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.30 ส่วนตลาดนาํดอนหวาย กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
เดินทางมาเป็นครังแรกจาํนวน 16 9คน คิดเป็นร้อยละ 42.30  และทีเหมือนกนัคือ ทงั 2 ตลาดนํา
กลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือ มาเป็นครังที 3 จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 9.40 

 

ส่วนที 3 : ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 
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ตารางที 6 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจาํนวนและร้อยละของขอ้มูลด้านพฤติกรรมการเดินทาง                
ท่องเทียว 

 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ตลาดนาํวดัลาํพญา ตลาดนาํดอนหวาย 

n  ร้อยละ n2 ร้อยละ 

1. คุณเคยไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวของตลาดนาํหรือไม่ (ในกรณีไม่เคยขา้ม
ไปทาํส่วนที 4 

    เคย    276 69.0 321 80.3 

    ไม่เคย 124 31.00 79 19.70 

2. ในกรณีทีเคยไดรั้บทราบข่าวสาร คุณไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาจากแหล่งใดบา้ง 
    เพือน/ญาติ  172 43.00 186 46.50 

    โทรทศัน์ 52 13.00 40 10.00 

    วทิย ุ    7 1.80 13 3.30 

    หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 10 2.50 20 5.00 

    อินเทอร์เน็ต   35 8.80 59 14.80 

    อืน ๆ  0 0.00 3 0.70 

    ไม่เคย 124 31.00 79 19.70 

3. คุณไดรั้บข่าวสารเกียวกบัตลาดนาํบ่อยเพียงใด 
    ทุกวนั    25 6.30 6 1.50 

    เกือบทุกวนั 26 6.50 16 4.00 

    นาน ๆ ครัง 225 56.30 299 74.80 

    ไม่เคย 124 31.00 79 19.70 

   

 จากตารางที 6 แสดงให้เห็นถึงขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามของตลาดนาํ
วดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย โดยสามารถนาํผลมาเปรียบเทียบกนัและนาํเสนอเป็นกราฟได้
ดงันี 
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ภาพที 27 แสดงการไดรั้บข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวของตลาดนาํ 
 

  จากภาพที 27 แสดงให้เห็นว่าทงัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ต่างเคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวของตลาดนาํทงัสอง เป็นจาํนวน 
597 คน คิดเป็นร้อยละ 74.60 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีไม่เคยไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร จาํนวน 203 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.40 
 

 
 

ภาพที 28 แสดงแหล่งการรับรู้ข่าวสาร 
 

  จากภาพที 28 แสดงให้เห็นว่าทงัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสารเกียวกบัตลาดนาํ โดยแหล่งขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่ไดรั้บรู้จากเพือน/
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ญาติจาํนวน 358 คนคิดเป็นร้อยละ 44.80 รองลงมาคือ อินเตอร์เน็ตจาํนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.80 และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือ อืนๆ คิดเป็นจาํนวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 0.40 
 

 

ภาพที 29 แสดงความถีของการรับรู้ข่าวสาร 

 

  จากภาพที 29 แสดงใหเ้ห็นว่าทงัตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย กลุ่ม
ตวัอยา่งความถีของการรับรู้ข่าวสารส่วนใหญ่จะไดรั้บนาน ๆ ครัง จาํนวน 524 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.50 รองลงมาคือ ไดรั้บเกือบทุกวนัจาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 5.30 และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ย
ทีสุดคือทุกวนั จาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 3.90 

  ส่วนที 4 : ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งทีมีต่อการพฒันา
ตลาดนาํ เพือมุ่งสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

 

ตารางที 7 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลีย และศกัยภาพ ด้านความตอ้งการของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีมีต่อการพฒันาตลาดนาํ เพือมุ่งสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์

 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 

ตลาดนาํวดัลาํพญา ตลาดนาํดอนหวาย 
x  ศกัยภาพ x  ศกัยภาพ 

ด้านผลติภัณฑ์และบริการ (Product) 

1. ตลาดนาํมีความสะอาด 3.57 สูง 3.28 ปานกลาง 
2. การเดินทางมาตลาดนาํสะดวกสบาย 3.56 สูง 3.37 ปานกลาง 
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ตารางที 7 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างค่าเฉลีย และศกัยภาพ ด้านความตอ้งการของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีมีต่อการพฒันาตลาดนาํ เพือมุ่งสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 

 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 

ตลาดนาํวดัลาํพญา ตลาดนาํดอนหวาย 
x  ศกัยภาพ x  ศกัยภาพ 

3. ทีพกัในตลาดนาํมีใหเ้ลือกมากมาย 3.35 สูง 3.04 ปานกลาง 

4. ทีพกัในตลาดนาํมีความสะดวกสบาย 3.38 ปานกลาง 3.05 ปานกลาง 

5. ธุรกิจนาํเทียวในตลาดนาํใหบ้ริการทีดี 3.60 สูง 3.34 ปานกลาง 

6. การตอ้นรับของคนทวัไปมีความเป็นกนัเอง 3.77 สูง 3.44 สูง 

7. อาหารและขนมมีใหเ้ลือกหลากหลายและมี
รสชาติอร่อยถูกปาก 

3.91 สูง 3.85 สูง 

8. ความเหมาะสมของสิงอาํนวยความสะดวก 3.56 สูง 3.50 สูง 

9. ปริมาณห้องนาํ-หอ้งสุขา 3.34 ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 

10. ปริมาณร้านคา้/ร้านอาหาร ภายในตลาดนาํ 3.80 สูง 3.73 สูง 

ด้านราคา (Price) 

1. ค่าใชจ่้ายในการท่องเทียวตลาดนาํมีความ
เหมาะสม 

3.76 สูง 3.44 สูง 

2. ราคาทีพกัตลาดนาํมีความเหมาะสม 3.45 สูง 3.25 ปานกลาง 

3. ราคาอาหาร/ขนม ในตลาดนาํมีความเหมาะสม 3.72 สูง 3.48 สูง 

4. ค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรมตลาดนาํมีความ
เหมาะสม 

3.65 สูง 3.41 สูง 

5. คุณภาพของสินคา้และบริการเหมาะสมกบั
ราคา 

3.76 สูง 3.52 สูง 

6. ความเหมาะสมของอตัราการบริการ 3.69 สูง 3.45 สูง 

7. ราคามีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้และบริการ 3.77 สูง 3.76 สูง 

8.ราคากิจกรรมในตลาดนาํมีความเหมาะสม 3.61 สูง 3.07 ปานกลาง 

9.การกาํหนดราคาสินคา้มาตรฐานในแต่ละร้าน 3.66 สูง 3.39 ปานกลาง 

10.ราคาโปรแกรมการท่องเทียวมีความเหมาะสม 3.61 สูง 3.36 ปานกลาง 
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ตารางที 7 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งค่าเฉลีย และศกัยภาพ ด้านความต้องการของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีมีต่อการพฒันาตลาดนาํ เพือมุ่งสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 

 
หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 

ตลาดนาํวดัลาํพญา ตลาดนาํดอนหวาย 
x  ศกัยภาพ x  ศกัยภาพ 

ด้านการจัดจําหน่าย (Place) 

1. การใหข้อ้มูลของคนในทอ้งถิน 3.53 สูง 3.22 ปานกลาง 

2. การใหข้อ้มูลของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้ 3.54 สูง 3.20 ปานกลาง 

3. คุณไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัตลาดนาํโดยละเอียด 3.28 ปานกลาง 3.10 ปานกลาง 

4. กิจกรรมท่องเทียวของตลาด และสภาพแพที
ใหบ้ริการมีความปลอดภยั 

3.53 สูง 3.21 ปานกลาง 

5. คุณศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนการวางแผน
ท่องเทียว 

3.51 สูง 3.24 ปานกลาง 

6. การแยกประเภทร้านคา้ในการจดัจาํหน่าย
สินคา้ 

3.53 สูง 3.38 ปานกลาง 

7. ความเพียงพอในการจดัสรรพืนทีจาํหน่าย
สินคา้ของร้านคา้ 

3.50 สูง 3.44 สูง 

8. การจดัวางสินคา้มีความสะดวกต่อการเลือก
ซือ 

3.65 สูง 3.41 สูง 

9. มีการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ และการ
บริการทีชดัเจน 

3.55 สูง 3.30 ปานกลาง 

10. ความสะอาดของทางเดินภายในตลาดนาํ 3.60 สูง 3.14 ปานกลาง 

ด้านการส่งเสริมการตลาด( Promotion ) 
1.คุณไดรั้บการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เกียวกบั
การท่องเทียวของตลาดนาํ 

3.28 ปานกลาง 2.97 ปานกลาง 

2. สือการโฆษณา และการะประชาสัมพนัธ์ใน
การขาย มีผลต่อการซือสินคา้ 

3.43 สูง 3.20 ปานกลาง 

3. คุณไดรั้บการแนะนาํเกียวกบัสถานที
ท่องเทียวทีอยูใ่นบริเวณตลาดนาํ 

3.29 ปานกลาง 3.10 ปานกลาง 
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ตารางที 7 ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหวา่งค่าเฉลีย และศกัยภาพ ด้านความต้องการของกลุ่ม
ตวัอยา่งทีมีต่อการพฒันาตลาดนาํ เพือมุ่งสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค ์(ต่อ) 

 

หวัขอ้การเปรียบเทียบ 
ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 

ตลาดนาํวดัลาํพญา ตลาดนาํดอนหวาย 
x  ศกัยภาพ x  ศกัยภาพ 

4. คุณไดรั้บโปรโมชนัในการขายสินคา้ที
เหมาะสม 

3.19 ปานกลาง 2.91 ปานกลาง 

5. คุณไดรั้บการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัแบรนด์
สินคา้ในในตลาดนาํ 

3.21 ปานกลาง 2.91 ปานกลาง 

6. คุณไดรั้บส่วนลดจากการซือสินคา้ และ
บริการทีเหมาะสม 

3.18 ปานกลาง 2.89 ปานกลาง 

7. คุณไดรั้บการแจกหรือแถมสินคา้ และบริการ
ทีเหมาะสม 

3.03 ปานกลาง 2.86 ปานกลาง 

8. คุณไดรั้บข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวตลาด
นาํทีสะดวก และรวดเร็ว 

3.28 ปานกลาง 2.94 ปานกลาง 

9. มีโปรแกรมการท่องเทียวใหเ้ลือกหลากหลาย 3.24 ปานกลาง 3.01 ปานกลาง 

10. มีการจดัโปรแกรมการท่องเทียวราคาพิเศษ 3.23 ปานกลาง 2.97 ปานกลาง 

 

  หมายเหตุ : ระดบั 1.00 – 1.80  คือ มีศกัยภาพตาํมาก 
ระดบั 1.81 – 2.60  คือ มีศกัยภาพตาํ 
ระดบั 2.61 – 3.40  คือ มีศกัยภาพปานกลาง 
ระดบั 3.41 – 4.20  คือ มีศกัยภาพสูง 
ระดบั 4.21 – 5.00  คือ มีศกัยภาพสูงมาก 

  จากตารางที 7 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมาเทียวยงัตลาดนาํวดัลาํพญา
และตลาดนาํดอนหวายแสดงดงัภาพพบวา่นกัท่องเทียวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัสูง 
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ภาพที 30 แสดงความพึงพอใจของนกัท่องเทียวตามส่วนผสมการตลาดทงั  ดา้น 

 

  จากภาพที 30 แสดงใหเ้ห็นวา่ โดยภาพรวมความพึงพอใจของทงัสองตลาดนาํอยูใ่น
ระดบัสูงในทางดา้นผลิตภณัฑ์ราคา และการจดัจาํหน่าย (สถานที) ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาด 
(โปรโมชนั) พบวา่ทงัสองตลาดนาํ มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  
  จากแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียวทีมายงัตลาดนาํวดัลาํพญา
และตลาดนาํดอนหวาย ค่าเฉลียทงัหมดทาํใหท้ราบวา่ ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทีควรไดรั้บการ
ปรับปรุงทีเหมือนกนัมีอยู ่2 ดา้น คือ 

  1. ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product) 
   1.1 ทีพกัในตลาดนาํ 
   1.2 ปริมาณห้องนาํ-สุขา  

  2. ส่วนผสมทางดา้นการส่งเสริมการตลาด (โปรโมชนั) ประกอบดว้ย  รายการ 
ไดแ้ก่ 

 2.1 การโฆษณาประชาสัมพนัธ์เกียวกบัการท่องเทียวของตลาดนาํ 
 2.2 การแนะนาํเกียวกบัสถานทีท่องเทียวทีอยูใ่นบริเวณตลาดนาํ 
 2.3 โปรโมชนัในการขายสินคา้ 
 2.4 การประชาสัมพนัธ์เกียวกบัแบรนดสิ์นคา้ในในตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาด

นาํดอนหวาย 
 2.5 การไดรั้บส่วนลดจากการซือสินคา้ และบริการทีเหมาะสม 

   2.6 การไดรั้บการแจกหรือแถมสินคา้ และบริการทีเหมาะสม 
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   2.7 ข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวตลาดนาํทีสะดวกและรวดเร็ว 
   2.8 โปรแกรมการท่องเทียวใหเ้ลือกหลากหลาย 
   2.9 การจดัโปรแกรมการท่องเทียวในราคาพิเศษ 

   โดยรายการทงั 9 รายการนีทาํให้ทราบถึงปัญหาของตลาดนาํวดัลาํพญาและ
ตลาดนาํดอนหวาย ซึงเห็นไดว้า่มีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินงานโซ่อุปทาน(SCOR Model)  

 

3. ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่า 
 จากขอ้มูลของร้านคา้ (รายละเอียดดูจากภาคผนวก ค) ซึงประกอบดว้ยร้านคา้ดงันี 

1. ร้านผกั 

2. ร้านผลไม ้

3. ร้านอาหารแหง้ 

4. ร้านขนม (ทาํเอง) 
5. ร้านขนมซือ 
6. ร้านเครืองดืมสุขภาพ 

7. ร้านเครืองดืมนาํอดัลม 

 จากโครงสร้างตน้ทุนของร้านคา้ส่วนใหญ่พบวา่ ตน้ทุนทีสูงทีสุดคือ ตน้ทุนผนัแปร ใน
ส่วนของ ค่าแรงงานของคนงานมีส่วนทาํใหต้น้ทุนในการผลิตสูงขึนผูว้จิยัจึงดาํเนินการคิดปรับปรุง
ให้ร้านคา้ต่างๆโดยใช้แผนภาพกระแสคุณค่ามาแสดงกระบวนการต่าง ๆ หลงัจากนนัจึงทาํการ
แกไ้ขปรับปรุงและเสนอใหแ้ก่ผูป้ระกอบการร้านคา้ต่างๆโดยมีรายละเอียดดงันี 
 ภาพที 31 ถึง ภาพที  เป็นแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของตลาดนาํวดั
ลาํพญา 
 ภาพที  ถึง ภาพที  เป็นแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของตลาดวดัลาํพญา 
 ภาพที  ถึง ภาพที  เป็นแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของตลาดนาํ
ดอนหวาย 

 ภาพที  ถึง ภาพที  เป็นแผนภาพกระแสคุณค่าหลังการปรับปรุงของตลาดนาํ
ดอนหวาย 

 3.1 ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่า 
3.1.1 ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่าของตลาดนาํวดัลาํพญา (ช่วงวนัเสาร์-

อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
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ภาพที 31 รอบเวลาการผลิตเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง (นาที) 

 

   จากภาพที 31 แสดงใหเ้ห็นรอบเวลาการผลิตเฉลียทีร้านคา้ต่างๆ ใช้วนัเสาร์-

อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงันี  
1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 154.00 นาที หลงั

การปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 110.64 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 43.36 นาที 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 126.25 นาที 
หลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 84.58 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 41.67 นาที 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 141.00 นาที 
หลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 101.42 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 39.58 นาที 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 160.30

นาที หลงัการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 90.60 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 69.70

นาที 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย  
123.33นาที หลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 89.17 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 
34.17 นาที 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 
137.50 นาที หลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 95.83 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 
54.17 นาที 
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7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 
56.25นาที หลงัการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 48.51 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 
31.25 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 32 จาํนวนคนงานเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง (คน) 

  

   จากภาพที 32 แสดงให้เห็นจาํนวนคนงานเฉลียทีร้านคา้ต่างๆใชใ้นวนัเสาร์-

อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์โดยมีรายละเอียดดงันี  
1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงใช้จาํนวนคนงานเฉลีย 4 คนหลังการ

ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1 คน 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงใช้จาํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการ
ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1 คน 

3. ร้านขายอาหารแหง้ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการ
ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1 คน 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงั
การปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1 คน 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน 
หลงัการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2 คน 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน 
หลงัการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2 คน 
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7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน 
หลงัการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 33 ค่าใชจ่้ายเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง (บาท) 

 

   จากภาพที 33แสดงให้เห็นค่าใช้จ่ายเฉลียทีร้านคา้ต่างๆใช้วนัเสาร์-อาทิตย์
และวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงันี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200 บาท หลงัการปรับปรุง
มีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200 บาท หลงัการ
ปรับปรุงใชมี้ค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200 บาท หลงัการ
ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200 บาท หลงั
การปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200 บาท
หลงัการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200 บาท 
หลงัการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 600 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 600 บาท 
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7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200 บาท 
หลงัการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 34 ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตของร้านคา้ก่อนและหลงัปรับปรุง (%) 

 

   จากภาพที 34แสดงให้เห็นประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิต
เฉลียทีร้านคา้ต่างๆใชว้นัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงันี  

1. ร้านขายผักก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 73.65% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
82.23% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 8.58% 

2. ร้านขายผลไม้ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 65.87% หลงัการปรับปรุงใช้มีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิต
เฉลีย 98.54% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 32.67% 

3. ร้านขายอาหารแหง้ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 60.43% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
82.01% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 21.58% 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์
จากสายการผลิตเฉลีย 39.92% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิต
เฉลีย 64.99% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 25.07% 
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5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 68.52% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 81.06% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 12.54% 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 66.53% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 88.46% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 21.93 % 

7. ร้านขายเครืองดืมนําอัดลมก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 86.54% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 90% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 3.46 % 

  3.1.2 ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่าของตลาดนาํดอนหวาย (ช่วงวนัจนัทร์-

ศุกร์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 35 รอบเวลาการผลิตเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง (นาที) 

 

   จากภาพที 35 แสดงให้เห็นรอบเวลาการผลิตเฉลียทีร้านคา้ต่างๆใชใ้นวนัจนัทร์ – 

ศุกร์โดยมีรายละเอียดดงันี  
1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 36.00 นาที หลงั

การปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 25.00 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 43.36 นาที 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 28.13 นาที หลงั
การปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 19.69 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 8.44 นาที 
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3. ร้านขายอาหารแหง้ก่อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 60.71 นาที 
หลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 45.00 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 15.71 นาที 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 68.25

นาทีและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 47.50 นาทีรอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 20.75

นาที 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 
34.29 นาที และหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 22.29 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 
12.00 นาที 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลา
การผลิตเฉลีย 97.50 นาที  

7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใชร้อบ
เวลาการผลิตเฉลีย 20.75 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 36 จาํนวนคนงานเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง (คน) 

  

   จากภาพที 36 แสดงให้เห็นจาํนวนคนงานเฉลียทีร้านคา้ต่างๆใชใ้นวนัจนัทร์ – 

ศุกร์ โดยมีรายละเอียดดงันี  
1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการปรับปรุง

ใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3 คนจาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1 คน 
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2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงใช้จาํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการ
ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1 คน 

3. ร้านขายอาหารแหง้ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการ
ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1 คน 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงั
การปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1 คน 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน 
หลงัการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1 คน 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน 
หลงัการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2 คน 

7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน 
หลงัการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 37 ค่าใชจ่้ายเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง (บาท) 

 

   จากภาพที 37 แสดงใหเ้ห็นค่าใชจ่้ายเฉลียทีร้านคา้ต่างๆใชใ้นวนัจนัทร์ – ศุกร์ 
โดยมีรายละเอียดดงันี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200 บาทหลงัการปรับปรุง
มีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 
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2. ร้านขายผลไม้ก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200 บาทหลังการ
ปรับปรุงใชมี้ค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200 บาทหลงัการ
ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200 บาทหลงั
การปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200 บาท
หลงัการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200 บาท 
หลงัการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 600 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 600 บาท 

7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200 บาท 
หลงัการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 600 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 600 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 38 ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตของร้านคา้ก่อนและหลงัปรับปรุง (%) 

 
   จากภาพที 38 แสดงใหเ้ห็นประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย
ทีร้านคา้ต่างๆใชใ้นวนัจนัทร์ – ศุกร์ โดยมีรายละเอียดดงันี  

1. ร้านขายผักก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 75.00% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
87.51% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 12.51% 



86 
 

 
 

2. ร้านขายผลไม้ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 62.51% หลงัการปรับปรุงใชมี้ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิต
เฉลีย 98.54% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 36.03% 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 52.50% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
83.33% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 35.83% 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
จากสายการผลิตเฉลีย 45.50% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิต
เฉลีย 88.79% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 43.29% 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 48.00% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 92.88% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 44.88% 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 54.17% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 98.48% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 44.31% 

7. ร้านขายเครืองดืมนําอัดลมก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 59.29% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 88.30% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 29.01% 

 

  3.1.3 ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่าของตลาดนําดอนหวาย (ช่วงวนัเสาร์-

อาทิตย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
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ภาพที 39 รอบเวลาการผลิตเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง (นาที) 

 

   จากภาพที 39 แสดงให้เห็นรอบเวลาการผลิตเฉลียทีร้านคา้ต่างๆใช้ในวนั
เสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงันี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 54.43 นาที หลงั
การปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 38.50 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 15.93 นาที 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 48.75 นาที หลงั
การปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 30.32 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 18.43 นาที 

3. ร้านขายอาหารแหง้ก่อนการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 91.00 นาที 
หลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 64.50 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 26.50 นาที 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 93.75

นาทีและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 65.95 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 27.80

นาที 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 
50.14 นาทีและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 30.86 นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 
19.28 นาที 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใช้รอบ
เวลาการผลิตเฉลีย 112.00 นาที  
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7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใชร้อบ
เวลาการผลิตเฉลีย 30.00 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 40 จาํนวนคนงานเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง (คน) 

  

   จากภาพที 40แสดงให้เห็นจาํนวนคนงานเฉลียทีร้านคา้ต่างๆใช้ในวนัเสาร์-

อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงันี  
1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงใช้จ ํานวนคนงานเฉลีย  4 คน  หลังการ

ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1คน 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงใช้จาํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการ
ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1คน 

3. ร้านขายอาหารแหง้ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการ
ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1คน 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงั
การปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1 คน 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน 
หลงัการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 3 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1 คน 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน 
หลงัการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2 คน 
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7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน 
หลงัการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 41 ค่าใชจ่้ายเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง (บาท) 

 

   จากภาพที 41 แสดงใหเ้ห็นค่าใชจ่้ายเฉลียทีร้านคา้ต่างๆใชใ้นวนัเสาร์-อาทิตย์
และวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงันี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200 บาท หลงัการปรับปรุง
มีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200 บาท หลงัการ
ปรับปรุงใชมี้ค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200 บาท หลงัการ
ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200 บาท หลงั
การปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200 บาท
หลงัการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300 บาท 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200 บาท 
หลงัการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 600 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 600 บาท 
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7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200 บาท 
หลงัการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 900 บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 600 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 42 ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตของร้านคา้ก่อนและหลงัปรับปรุง (%) 

 

   จากภาพที 42 แสดงให้เห็นประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิต
เฉลียทีร้านคา้ต่างๆใชใ้นวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงันี  

1. ร้านขายผักก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 62.50% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
89.53% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 27.03% 

2. ร้านขายผลไม้ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 51.33% หลงัการปรับปรุงใช้มีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิต
เฉลีย 82.21% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 30.88% 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 50.56% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
84.87% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 34.31% 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
จากสายการผลิตเฉลีย 48.08% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิต
เฉลีย 86.48% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 38.40% 
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5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 39.00% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 79.99% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 40.99% 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 53.33% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 99.12% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 45.79% 

7. ร้านขายเครืองดืมนําอัดลมก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 54.55% หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 84.51% ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน 29.96% 

 

. ผลการวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT analysis) 

4.1 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT analysis) ของตลาดนาํ
วดัลาํพญามีดงันี  
  . .  จุดแขง็ (Strength) 

4.1.1.1 ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีราคาถูก 

4.1.1.2 ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีใหห้ลากหลาย 

4.1.1.3 สภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ 

4.1.1.4 การใหบ้ริการแพล่องแม่นาํท่าจีน 

4.1.1.5 การจดัแสดงพิพิธภณัฑพ์ืนบา้น  
4.1.1.6 การตอ้นรับของคนทวัไปในชุมชนตลาดนาํวดัลาํพญามีความเป็น

กนัเอง 

4.1.1.7 การเดินทางสะดวกและระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนกั 

4.1.1.8 ทีจอดรถเพียงพอต่อความตอ้งการของท่องเทียว 

  . .  จุดอ่อน (Weaknesses) 

4.1.2.1 ขาดการจัดระบบบริหารในการดูแลรักษา ความสะอาดและการ
จดัการขยะ  

4.1.2.2 ร้านคา้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

4.1.2.3 ปริมาณหอ้งนาํมีนอ้ยเกินไป  
4.1.2.4 ขาดการส่งเสริมการทาํกิจกรรม เช่น การล่องแพ การปันจกัรยานนาํ  
4.1.2.5 ขาดการส่งเสริมและการประชาสัมพนัธ์ตลาดอยา่งต่อเนือง 
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4.1.2.6 ผูค้า้ในตลาดนาํบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือในการบริหารจดัการ 

4.1.2.7 ขาดการประชาสัมพนัธ์ สินคา้และบริการทีเป็นจุดเด่น  
4.1.2.8 ป้ายบอกทางไปตลาดนาํวดัลาํพญาไม่ชดัเจน  
4.1.2.9 เปิดเฉพาะ เสาร์ – อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตักฤษ ์

  4.1.3 โอกาส (Opportunities) 

4.1.3.1 นกัท่องเทียวทีเดินทางส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มคนทาํงาน 

4.1.3.2 สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเอืออาํนวยแก่การท่องเทียวเชิงอนุรักษ์
และวฒันธรรม 

4.1.3.3 มีแหล่งท่องเทียวบริเวณใกลเ้คียงทีหลากหลายเช่น วดับางพระ ตลาด
นาํวดับางพระ ตลาดนาํวดักลางคูเวยีง สวนกลว้ยไม ้ 

4.1.3.4 การบริการของรถขนส่งมวลชนไวใ้หบ้ริการ 

4.1.3.5 เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียง ของจ.นครปฐม 

  . .  อุปสรรค (Threats) 

4.1.4.1 เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก เนืองจาก ผวิถนนมีความชาํรุด ทรุดโทรม 

4.1.4.2 ปัญหาอุทกภยับริเวณลุ่มแม่นาํท่าจีน 

4.1.4.3 ภาวะเศรษฐกิจตกตาํทาํใหค้นนกัท่องเทียวมีกาํลงัซือลดลง 

4.1.4.4 การคู่แข่งขนัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 

4.1.4.5 ขาดการสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวจากภาครัฐ และ
เอกชน 

4.1.4.6 ไม่มีเงินทุนสนบัสนุนจาก ภาครัฐบาลและเอกชน 

4.2 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  (SWOT analysis) ของตลาดนาํ
ดอนหวายมีดงันี  
  4.2.1 จุดแขง็ (Strength-S)  
   เป็นการวเิคราะห์ในเรืองทีเกียวขอ้งกบัความโดดเด่นและลกัษณะของพืนทีที
ชดัเจนทางสถาปัตยกรรม ซึงถือวา่มีความเป็นเอกลกัษณ์อยา่งชดัเจน มีวฒันธรรมไทย –จีน ทียงัคง
ลกัษณะเดิมไว ้ทาํใหเ้กิดบรรยากาศของความเก่าแก่ดงัเดิมทีเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเทียว และมีสินคา้
ทอ้งถิน คือ ผลไมต้ามฤดูกาล มีอาหารอร่อย รวมถึงขนมทงัไทยและจีน สูตรโบราณทีถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่น มีสินคา้ต่างๆทีหลากหลายมีให้เลือกมากมาย นอกจากนียงัเป็นแหล่งท่องเทียวอนุรักษว์ิถีชีวิต 
มีการล่องเรือเพือชมวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชนลุ่มแม่นาํท่าจีนอีกดว้ย สามารถแจกแจงไดเ้ป็น
ขอ้ๆ ดงันี 
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1. มีปริมาณร้านคา้จาํนวนมาก  
2. สินคา้มีราคาถูก 

3. มีเอกลกัษณ์ทีโดดเด่นในดา้นสถาปัตยกรรมและลกัษณะของพืนที 

4. การเดินทางสะดวกและระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนกั 

5. มีผูน้าํชุมชนทีเขม้แขง็ และคนในชุมชนมีความร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี 

6. การตอ้นรับของคนทวัไปในชุมชนตลาดนาํดอนหวายมีความเป็นกนัเอง 

  4.2.2 จุดอ่อน (Weaknesses-W) 
   ตลาดนาํดอนหวายยงัมีจุดอ่อนดา้นการบริการการท่องเทียว และสิงอาํนวย
สะดวกในแหล่งท่องเทียว เช่น ทีจอดรถไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเทียว  เจา้หน้าที
รักษาความปลอดภยัไม่เพียงพอ  ไม่มีสถานทีนงัพกัผอ่นหยอ่นใจ  ห้องนาํสาธารณะไม่เพียงพอกบั
นกัท่องเทียว และยงัขาดการประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเนือง สามารถแจกแจงไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงันี 

1. ทีจอดรถไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเทียว 

2. สถานทีท่องเทียวบริเวณใกลเ้คียงตลาดนาํดอนหวายมีนอ้ยเกินไป 

3. กิจกรรมการท่องเทียวในตลาดนาํดอนหวายมีนอ้ยเกินไป 

4. ขาดการดูแลและรักษาสถานทีของตลาดนาํดอนหวายอยา่งต่อเนือง 

5. ขาดการส่งเสริมและการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํดอนหวายอยา่งต่อเนือง 

6. สถานทีนังพักผ่อนหรือจุดนังพักไม่ เพียงพอต่อความต้องการของ
นกัท่องเทียว 

7. มีจาํนวนหอ้งสุขานอ้ยเกินไป 

  4.2.3 โอกาส (Opportunities – O) 
   ตลาดนาํดอนหวายยงัมีโอกาสในการพฒันา เนืองจากเป็นแหล่งท่องเทียวทีมี
ชือเสียง  มีทีตงัและการคมนาคมสะดวก ถา้ได้รับการสนบัสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน จะเป็นสถานทีท่องเทียวทีดึงดูดนกัท่องเทียวไดเ้พิมขึนอย่างแน่นอน สามารถแจกแจง
ไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงันี  

1. สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเอืออาํนวยแก่การท่องเทียว เชิงอนุรักษแ์ละ
วฒันธรรม 

2. แหล่งท่องเทียวศาสนาสถานทีมีชือเสียงใกลเ้คียงตลาดนาํดอนหวายและ
จดัการท่องเทียวล่องเรือ 

3. นกัท่องเทียวทีเดินทางมามีศกัยภาพในการใช้จ่ายสูงเนืองจากกลุ่มลูกคา้
ทีมาส่วนใหญ่กลุ่มทีมีรายไดสู้ง 
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4. การคมนาคม สือสารมวลชนส่วนกลาง รถบริการสาธารณะรับส่ง 

5. การส่งเสริมการท่องเทียวตลาดโบราณริมนําและตลาดนําของการ
ท่องเทียวแห่งประเทศไทย 

6. การสนบัสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชน 

7. การใช้เทคโนโลยีในการประยุกต์เพือขยายช่องทางการตลาดได้สะดวก
และรวดเร็ว 

  . .  อุปสรรค (Threats – T) 
   ตลาดนาํดอนหวายมีอุปสรรค คือ ขาดบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถดา้น
การจดัการการท่องเทียว ขาดแผนปฏิบติัการเพือใช้กาํหนดแนวทางในการพฒันา เนืองจากพืนที
ของตลาดนาํไม่ไดอ้ยูใ่นทีสาธารณะ แต่กลบักระจายอยูใ่นวดั โรงเรียน และสถานทีของเอกชน จึง
ทาํใหเ้กิดปัญหาในการบริหารจดัการอยา่งมาก  สามารถแจกแจงไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงันี  

1. ปัญหาอุทกภยั เนืองจากตลาดนาํตงัอยูบ่ริเวณลุ่มแม่นาํท่าจีน 

2. ภาวะเศรษฐกิจตกตาํทาํใหน้กัท่องเทียวมีกาํลงัซือลดลง 

3. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริม
พฒันาตลาดนาํดอนหวาย 

4. มีจาํนวนคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัเพิมมากขึน เช่น ตลาดนาํวดั
ลาํพญา 

5. ขาดบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในดา้นการบริหารจดัการการท่องเทียว 

6. ราคานาํมนัสูงขึน ทาํใหต้น้ทุนการผลิตสินคา้สูงขึน 

7. ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 
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. ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน(Five forces model) 

 5.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขนั (Five forces model) ของตลาดนาํ
วดัลาํพญา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 43 แผนภาพการแข่งขนัทางการตลาดดว้ยหลกัแรงกดดนั 5 ประการ (Five Force Analysis) 
 

  . .  สภาพการแข่งขนัในปัจจุบนั (Existing Competitors) 

   สภาพการแข่งขนัในปัจจุบนัของธุรกิจตลาดนาํมีการแข่งขนัทีสูงมาก เห็นได้
จากแต่ละทอ้งถินทีมีการส่งเสริมชุมชนริมนาํใหมี้การจดัร้าน จดักิจกรรม อนุรักษป์ระเพณีดงัเดิมไว้
ใหก้ลบัขึนมาใหม่ เพือสร้างกิจกรรมการท่องเทียว เช่น ตลาดนาํวดักลางคูเวียง ตลาดนาํวดัไทร เป็นตน้ 
อีกทงัยงัมีเอกชน บางรายในแหล่งท่องเทียวลงทุนสร้างตลาดทีเป็นตลาดเชิงวฒันธรรม โบราณ 
อาทิเช่น ตลาดนาํสามพนันาม ตลาดนาํหวัหิน เป็นตน้ ต่างก็เห็นประโยชน์และความสําคญักบัการ
จดัใหมี้กิจกรรมการท่องเทียวประเภทนีมากขึน เพือใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเทียว
ทีมีเพิมจาํนวนมากขึน  อนัเนืองมาจากกระแสสังคมทีต้องการแหล่งท่องเทียวทางวฒันธรรม 
ประเพณี ธรรมชาติ และการอนุรักษ ์
  5.1.2 คู่แข่งรายใหม่ทีมีศกัยภาพ (Potential Competitors) 

   มีหลายตลาดนาํทีมีศกัยภาพทีดีกว่าตลาดนาํวดัลาํพญา เนืองจากมีการส่งเสริม
จากภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนืองตวัอย่างเช่น ตลาดนาํอมัพวา เป็นตลาดนาํทีมีการร่วมมือทงั
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน มีทิศทางใหก้ารพฒันาเดียวกนัในการส่งเสริมการจดักิจกรรมเชิงบูรณณา
การซึงตลาดนาํวดัลาํพญายงัไม่มีการส่งเสริมทางดา้นนี แต่จากการศึกษาพบวา่ ตลาดนาํวดัลาํพญามี

แรงจากการคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ 

แรงจากการคุกคามของสินคา้ทดแทน 

แรงจากอาํนาจ
ต่อรองของลูกคา้ 

แรงจากอาํนาจ
ต่อรองของ 
ซพัพลายเออร์ 

คู่แข่งรายใหม่ 

ลูกคา้ ซพัพลายเออร์ 

สินคา้ทดแทน 

คู่แข่งปัจจุบนั 
(แรงจากการแข่งขนั
ภายในอุตสาหกรรม) 
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ทาํวิจยัหลายได้ด้านแต่ไม่มีการนาํมาใช้ พฒันาปรับปรุงตลาด ซึงตลาดนาํวดัลาํพญามีจุดแข็งที
สาํคญัคือ ทาํเลทีตงั ทีติดแม่นาํท่าจีน สินคา้และบริการ 

  5.1.3 อาํนาจการต่อรองของผูซื้อ (Buyers) 

   อาํนาจการต่อรองของผูซื้อ ในตลาดนาํวดัลาํพญาคือ นกัท่องเทียวมีอาํนาจ
การต่อรองสูง เนืองจากการท่องเทียว เชิงวฒันธรรมและอนุรักษ ์มีการส่งเสริม พฒันา และ ลงทุน
อย่างต่อเนือง มีการเกิดใหม่ของตลาดนําอยู่หลายที เพือตอบสนองตอ้งตามความต้องการของ
นกัท่องเทียวทีมีเพิมมากขึน  
  5.1.4 อาํนาจการต่อรองของผูข้าย (Suppliers) 

    ตลาดนาํวดัลาํพญาเป็นตลาดเก่าทีพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียว ร้านคา้ทีเปิด
ในตลาดนาํมีความหลากหลายเป็นสินคา้ทวัไป ไม่มีการร่วมกลุ่มในการสังซือสินคา้ทาํให้อาํนาจ
การต่อรองไม่มีจากผูข้าย 

  5.1.5 ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Substitutes) 

   หากจะมองวา่ตลาดนาํวดัลาํพญาเป็นสินคา้  สินคา้ทีใชท้ดแทนมีอยูจ่าํนวนมาก  
เนืองจากตลาดนาํวดัลาํพญาเป็นตลาดทีถูกสร้างขึนเพือเป็นแหล่งท่องเทียวเชิงธรรมชาติ สถานที
ท่องเทียวบริเวณใกลเ้คียงมีทีคลา้ยกนัมีมากมาย และมีให้เลือกหลายแห่ง ยกตวัอย่างเช่น ตลาดนาํ
วดักลางคูเวยีง ตลาดนาํดอนหวายเป็นตน้ สถานทีดงักล่าวเป็นต่างเป็นคู่แข่งทีสาํคญัของตลาดนาํวดั
ลาํพญา 
 5.2 ผลการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขนั (Five forces model) ของตลาดนาํ     
ดอนหวาย 

  5.2.1 ความรุนแรงของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม  
   ระดบัความรุนแรงในการแข่งขนัมีแนวโนม้ทีจะเพิมมากขึน เมือจาํนวนคู่แข่ง
มีมากขึน มีการใชสื้อทางการตลาดทีหลากหลาย เนืองจากปัจจุบนัมีการสร้างตลาดนาํใหม่ๆขึนมาก
และยงัมีการพฒันาตลาดนาํเก่าๆ เพือให้เป็นแหล่งท่องเทียว ซึงแต่ละตลาดนาํจะมีเอกลกัษณ์และ
วฒันธรรมทีโดดเด่นและแตกต่างกนัออกไป ขึนอยู่กบัพืนฐานของวิถีชีวิตชาวบา้นและทาํเลทีตงั
ของพืนทีในแต่ละตลาดนาํ เพือใหเ้กิดขอ้แตกต่างและเพือเป็นสิงจูงใจของนกัท่องเทียว ถึงแมอ้ตัรา
การโตในระยะหลงัมีไม่สูง แต่ทุกตลาดนาํยงัคงพยายามรักษาความเป็นเอกลักษณ์เดิมไว ้และ
พยายามพฒันาสินคา้หรือบริการใหม่ๆอยา่งต่อเนือง เพือตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคทุกกลุ่ม จึงกล่าวไดว้า่
กระแสการสร้างตลาดนาํเพือให้เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ทีมีการสนบัสนุนจากภาครัฐ  ชุมชน 
และเอกชน  ทาํใหมี้ความรุนแรงของการแข่งขนัอยูใ่นระดบัทีสูง 
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  5.2.2 ขอ้จาํกดัในการเขา้สู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ 
   การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่สามารถทาํไดไ้ม่ง่ายนกั เนืองจากการสร้างตลาด
นาํ เพือใหร้องรับกบันกัท่องเทียวนนัยงัมีนอ้ย เพราะตอ้งลงทุนสูง ตอ้งมีทาํเลทีเหมาะสม  อีกทงัยงั
ตอ้งสร้างผลิตภณัฑห์รือบริการให้เป็นทีตอ้งการและเป็นทีคุน้เคยกบัผูบ้ริโภค แต่ถา้เป็นตลาดนาํเก่า
ทีพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียวนันอาจจะใช้เงินทุนทีตาํกวา่ตลาดนาํทีสร้าง แต่หากตอ้งใชค้วาม
ร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน และผูน้าํทีเขม้แข็ง โดยใช้จุดเด่นของวิถีชีวิตและวฒันธรรมของ
ชุมชนทีมีอยูแ่สดงถึงเอกลกัษณ์ในทอ้งถินนนัๆ ซึงทงัตลาดนาํทีสร้างและตลาดนาํเก่าทีพฒันา ต่าง
มีศกัยภาพในการแข่งขนัใกลเ้คียงกนัขึนอยูก่บังบประมาณ ทาํเลทีตงั บุคลากร รวมถึงความสามารถ
ในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากน้อยเพียงใด แต่สิงทีเหมือนกนัคือการสร้าง
ตลาดนําขึนมาใหม่หรือการพฒันาจากตลาดเก่าให้เป็นแหล่งท่องเทียวนันต้องใช้เวลาในการ
ประชาสัมพนัธ์หรือตอ้งทาํการตลาดอยา่งหนกั เพือใหน้กัท่องเทียวรู้จกัและมาใชบ้ริการ 

  5.2.3 อาํนาจต่อรองของผูซื้อ  
                   ผูบ้ริโภคหรือนักท่องเทียวมีอาํนาจการต่อรองค่อนขา้งสูง เนืองจากการ
สถานทีท่องเทียวเชิงการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม ในปัจจุบนัมีจาํนวนมากขึนอยู่กบัการทีผูบ้ริโภคจะ
เลือกใหต้รงตามความตอ้งการ ฉะนนัตวัตลาดนาํตอ้งหาจุดทีเป็นจุดเหมาะสมกบัตวัตลาดนาํเอง วา่
ตอ้งการตอบโจทยก์ลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใด เพือเป็นการสร้างเอกลกัษณ์ใหต้รงกบัผูบ้ริโภคทีตอ้งการ 

  5.2.4 อาํนาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดิบหรือซพัพลายเออร์ 

    เนืองจากตลาดนาํดอนหวายเป็นตลาดเก่าทีพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียว 
ร้านคา้ทีเปิดในตลาดนาํมีความหลากหลายและ เป็นสินคา้เฉพาะกลุ่ม ต่างคนต่างเป็นเจา้ของกิจการ  
จึงทาํใหอ้าํนาจต่อรองของผูข้ายมีไม่มากนกัเพราะไม่มีการรวมกลุ่ม  

  5.2.5 ความเสียงจากสินคา้ทดแทน 

   หากจะมองตลาดนาํดอนหวายเป็นสินคา้  สินคา้ทีใชท้ดแทนมีอยูจ่าํนวนมาก  
เนืองจากตลาดนาํดอนหวายถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเทียว ซึงสถานทีท่องเทียวทีอยูบ่ริเวณ
ใกลเ้คียงกนัและลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมีมากมาย มีให้เลือกหลายแห่ง เช่น ตลาดนาํวดักลางคูเวียง 
ตลาดนาํวดัลาํพญา ตลาดท่านา เป็นตน้แต่ปัจจยัทีส่งเสริมให้ตลาดนาํดอนหวายทาํการคน้หาสินคา้
อืนมาทดแทน ได้แก่ คุณภาพสินค้าทีจาํหน่ายมีประสิทธิภาพและหลากหลายมากกว่า รวมถึง
สามารถใหผ้ลตอบแทนทีสูงขึน หรือสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของนักท่องเทียวทีอาจ
แปรเปลียนไปจากความตอ้งการแบบเดิม 
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6. ผลการวเิคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและปัจจัยภายนอก (IFAS,EFAS) 

 6.1 ผลการวเิคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยัภายนอก (IFAS,EFAS) ของตลาด
นาํวดัลาํพญา 
 

ตารางที 8 ตารางประเมินปัจจยัภายนอก (EFE Matrix)  
 

ปัจจยัภายนอกทีสาํคญั นาํหนกั คะแนน 
คะแนนถ่วง
นาํหนกั 

โอกาส     

O1. นกัท่องเทียวทีเดินทางมายงัตลาดวดัวดัลาํพญาส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มคนทาํงาน 

0.10 4 0.40 

O2. สภาพแวดลอ้ม และ บรรยากาศเอืออาํนวยแก่การท่องเทียว 
เชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม 

0.15 4 0.60 

O3. มีแหล่งท่องเทียวบริเวณใกลเ้คียงทีหลากหลายเช่น วดั
บางพระ  ตลาดนาํวดับางพระ ตลาดนาํวดักลางคูเวียง สวน
กลว้ยไม ้

0.10 4 0.40 

O4. การบริการของรถขนส่งมวลชนไวใ้หบ้ริการ 0.10 4 0.40 

O5. เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงของจ.นครปฐม 0.15 4 0.60 

    
อุปสรรค    

T1. เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก เนืองจาก ผวิถนนทางไป
ตลาดนาํวดัลาํพญามีความชาํรุด ทรุดโทรม 

T2. ปัญหาอุทกภยับริเวณลุ่มแม่นาํท่าจีน 
T3. ภาวะเศรษฐกิจตกตาํทาํใหค้นนกัท่องเทียวมีกาํลงัซือลดลง 
T4. การคู่แข่งขนัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 
T5. ขาดการสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวจาก
ภาครัฐ และเอกชน 
T6. ไม่มีเงินทุนสนบัสนุนจาก ภาครัฐบาลและเอกชน 

0.10 
0.05 

0.10 

0.05 

 

0.05 

 

0.05 

2 

2 

2 

2 

 
1 

 

2 

0.20 

0.10 

0.20 

0.10 

 
0.05 

 

0.10 

รวม 1.00  3.15 
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ตารางที 9 ตารางประเมินปัจจยัภายใน (IFE Matrix)  
 

ปัจจยัความสาํเร็จภายในทีสาํคญั นาํหนกั คะแนน 
คะแนนถ่วง
นาํหนกั 

จุดแขง็ 
S1.ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีราคาถูก 

S2. ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีใหห้ลากหลาย 

S3. สภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ 

S4.การใหบ้ริการแพล่องแม่นาํท่าจีน 

S5.การจดัแสดงพิพิธภณัฑพ์ืนบา้น  
S6.การตอ้นรับของคนทวัไปในชุมชนตลาดนาํวดัลาํพญามี
ความเป็นกนัเอง 
S7.การเดินทางสะดวกและระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพ     
มากนกั 

 

จุดอ่อน 

S1. ขาดการจดัระบบบริหารในการดูแลรักษา ความสะอาดและ
การจดัการขยะ  
S2. ร้านคา้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
S3  ผูค้า้ในตลาดนาํบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือในการบริหาร
จดัการ 

S4. จุดนงัพกัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเทียว 
S5. ขาดการประชาสัมพนัธ์ สินคา้และบริการทีเป็นจุดเด่น 

 
0.10 

0.10 

0.15 

0.10 

0.05 

0.05 

 

0.05 

 

 

 

0.10 

 

0.10 

 

0.05 

0.05 

0.10 

 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

 

4 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

2 

1 

 

0.40 

0.40 

0.60 

0.40 

0.20 

0.15 

 

0.20 

 

 

 

0.10 

 

0.10 

 

0.10 

0.10 

0.10 

รวม 1.00  2.85 
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 6.2 ผลการวเิคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยัภายนอก (IFAS,EFAS) ของตลาดนาํ
ดอนหวาย 

 

ตารางที 10 ตารางประเมินปัจจยัภายนอก (EFE Matrix)  
 

ปัจจยัภายนอกทีสาํคญั นาํหนกั คะแนน คะแนนถ่วง
นาํหนกั 

โอกาส     

O1.สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเอืออาํนวยแก่การท่องเทียว เชิง
อนุรักษแ์ละวฒันธรรม 

0.15 4 0.60 

O2. แหล่งท่องเทียวศาสนาสถานทีมีชือเสียงใกลเ้คียงตลาดนาํ
ดอนหวายและจดัการท่องเทียวล่องเรือ 

0.15 4 0.60 

O3. นกัท่องเทียวทีเดินทางมามีศกัยภาพในการใชจ่้ายสูงเนืองจาก
กลุ่มลูกคา้ทีมาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มทีมีรายไดสู้ง 

0.05 3 0.15 

O4. การคมนาคม สือสารมวลชนส่วนกลาง รถบริการสาธารณะ
รับส่ง 

0.05 3 0.15 

O5. การสนบัสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชน 0.10 3 0.30 

O6. การใชเ้ทคโนโลยใีนการประชาสัมพนัธ์ 0.10 4 0.40 

    

อุปสรรค    

T1. ปัญหาอุทกภยั เนืองจากตลาดนาํตงัอยูบ่ริเวณลุ่มแม่นาํท่าจีน 0.05 2 0.10 

T2. ภาวะเศรษฐกิจตกตาํทาํใหน้กัท่องเทียวมีกาํลงัซือลดลง 0.10 3 0.30 

T3. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการ
ส่งเสริมพฒันาตลาดนาํดอนหวาย 

0.05 2 0.10 

T4.  มีจาํนวนคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัเพิมมากขึน เช่น 
ตลาดนาํวดัวดัลาํพญา 

0.10 3 0.30 

T5. ขาดบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในดา้นการบริหาร
จดัการการท่องเทียว 

0.05 2 0.10 

T6. ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 0.05 1 0.05 

รวม 1.00  3.15 
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ตารางที 11 ตารางประเมินปัจจยัภายใน (IFE Matrix)  
 

ปัจจยัภายในทีสาํคญั นาํหนกั คะแนน 
คะแนนถ่วง
นาํหนกั 

จุดแขง็     

S1. มีปริมาณร้านคา้จาํนวนมากและมีความหลากหลาย 0.20 4 0.80 

S2. สินคา้มีราคาถูก 

S3. มีเอกลกัษณ์ทีโดดเด่นในดา้นสถาปัตยกรรมและลกัษณะ
ของพืนที 

S4. การเดินทางสะดวกและระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพ   
มากนกั 

0.15 

0.10 

 

0.05 

4 

4 

 

4 

0.60 

0.40 

 

0.20 

S5. มีผูน้าํชุมชนทีเขม้แขง็ และคนในชุมชนมีความร่วมมือ
กนัเป็นอยา่งดี 

0.05 3 0.15 

S6. การตอ้นรับของคนทวัไปในชุมชนตลาดนาํดอนหวายมี
ความเป็นกนัเอง 
 

0.05 4 

 

0.20 

จุดอ่อน    

W1. ทีจอดรถไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเทียว 0.10 3 0.30 

W2. สถานทีท่องเทียวบริเวณใกลเ้คียงและกิจกรรมการ
ท่องเทียวของตลาดนาํดอนหวายมีนอ้ยเกินไป 

0.10 2 0.20 

W3. ขาดการดูแลและรักษาสถานทีของตลาดนาํดอนหวาย
อยา่งต่อเนือง 

0.05 3 0.15 

W4. ขาดการส่งเสริมและการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํดอน
หวายอยา่งต่อเนือง 

0.05 2 0.10 

W5. สถานทีนงัพกัผอ่นหรือจุดนงัพกัไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของนกัท่องเทียว 

0.05 1 0.05 

W6.มีจาํนวนหอ้งสุขานอ้ยเกินไป 0.05 2 0.10 

รวม 1.00  3.25 
 

  จากขอ้มูลขา้งตน้ในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในจะนาํมาจดัทาํ 
SWOT เมทริกซ์เพือนาํไปสู่การกาํหนดกลยทุธ์ 
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. ผลการวเิคราะห์เมทริกซ์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง (TOWS Matrix) 
 

ตารางที 12 แสดงผลการวเิคราะห์เมทริกซ์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแขง็ (TOWS Matrix) ของตลาดนาํวดัลาํพญา 
 

ปัจจยัภายใน Internal Factor 

 

 

ปัจจยัภายนอก External  Factor 

จุดแขง็ (Strengths- S) จุดอ่อน (Weaknesses - W) 

S1.ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีราคาถูก 

S2. ผลิตภณัฑ ์สินคา้ และบริการมีใหห้ลากหลาย 

S3. สภาพแวดลอ้มและธรรมชาติ 

S4.การใหบ้ริการแพล่องแม่นาํท่าจีน 

S5.การจดัแสดงพิพิธภณัฑพ์ืนบา้น  
S6.การตอ้นรับของคนทวัไปในชุมชนตลาดนาํวดัลาํพญาเป็นกนัเอง 
S7.การเดินทางสะดวกไป-มา และระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนกั 

W1. ขาดการจดัระบบบริหารในการดูแลรักษา ความสะอาดและการจดัการขยะ  
W2. ร้านคา้ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
W3  ผูค้า้ในตลาดนาํบางส่วนไม่ใหค้วามร่วมมือในการบริหารจดัการ 

W4. จุดนงัพกัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเทียว 
W5. ขาดการประชาสัมพนัธ์ สินคา้และบริการทีเป็นจุดเด่น 

โอกาส (Opportunities – O) กลยทุธ์ SO (SO strategy) 
ใชป้ระโยชนจ์ากโอกาสโดยอาศยัจุดแขง็ 

กลยทุธ์ WO (WO strategy) 
ลบลา้งขอ้จาํกดัโดยอาศยัโอกาสทีเกิดขึน 

O1. นกัท่องเทียวทีเดินทางมายงัตลาดวดัลาํพญาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่ม
คนทาํงาน 

O2. สภาพแวดลอ้ม และ บรรยากาศเอืออาํนวยแก่การท่องเทียว เชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม 

O3. มีแหล่งท่องเทียวบริเวณใกลเ้คียงทีหลากหลายเช่น วดับางพระ  ตลาดนาํวดับางพระ 
ตลาดนาํวดักลางคูเวียง สวนกลว้ยไม ้ 
O4. การบริการของรถขนส่งมวลชนไวใ้หบ้ริการ 
O5. เป็นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียง ของจงัหวดันครปฐม 

1.จดัโปรแกรมการท่องเทียวตลาดนาํวดัลาํพญา 
(S2,S3,S4,S5,,S7,O1,O2,O3,O4) 

2.ส่งใหผ้ลิตภณัฑแ์ละสินคา้ในตลาดนาํวดัลาํพญาใหเ้ป็นทีรู้จกัแก่
นกัท่องเทียว(S1,S2,O1) 

. จดัทาํแผนประชาสัมพนัธ์ (S6,S7,O4,O5) 

1. จดัหางบในพฒันาและวิจยัตลาดนาํวดัลาํพญา (W1,W2,W3,W4,W5,O5) 

2. พฒันาแกนนาํ/ตวัแทนของตลาดนาํวดัลาํพญาใหเ้ป็นผูน้าํในการบริหารและ
การพฒันาทียงัยืน (W1,W2,O5) 
.สร้างจิตสาํนึก ค่านิยม และวฒันธรรมชุมชนให้แก่ผูป้ระกอบการ 

(W1,W3,O5) 

อุปสรรค (Threats- T) กลยทุธ์ ST (ST strategy) 
หลีกเลียงขอ้จาํกดัโดยอาศยัขดุแขง็ 

กลยทุธ์ WT (WT strategy) 
ลบจุดอ่อนและหลีกเลียงขอ้จาํกดั 

T1. เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก เนืองจาก ผิวถนนทางไปตลาดนาํวดัลาํพญามีความ
ชาํรุด ทรุดโทรม 

T2. ปัญหาอุทกภยับริเวณลุ่มแม่นาํท่าจีน 
T3. ภาวะเศรษฐกิจตกตาํทาํใหค้นนกัท่องเทียวมีกาํลงัซือลดลง 
T4. การคู่แข่งขนัในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั 
T5. ขาดการสนบัสนุนการประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวจากภาครัฐ และเอกชน 

T6. ไม่มีเงินทุนสนบัสนุนจาก ภาครัฐบาลและเอกชน 

1.ใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดในการจูงใจนกัท่องเทียว (S1,S2,T1,T2,T3,T4) 
2.สร้างพนัธมิตรทางธุรกิจ (S4,S7,T4) 

1. สร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการเห็นถึงความสาํคญัของการพฒันาตลาดนาํวดั
ลาํพญา 
(W1,W2,W3,W5,T4,T5,T6) 
. จดัทาํแผนการพฒันาตลาดนาํวดัลาํพญาใหช้ดัเจน 

(W1,W2,W3,W4,W5,T1,T2,T3,T4,T5,T6) 
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ตารางที 13 แสดงผลการวเิคราะห์เมทริกซ์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแขง็ (TOWS Matrix) ของตลาดนาํดอนหวาย 

 

 

ปัจจยัภายใน Internal Factor 

 

 

ปัจจยัภายนอก External  Factor 

จุดแขง็ (Strengths- S) จุดอ่อน (Weaknesses - W) 

S1. มีปริมาณร้านคา้จาํนวนมาก 

S2. สินคา้มีราคาถูก 

S3. มีเอกลกัษณ์ทีโดดเด่นในดา้นสถาปัตยกรรมและลกัษณะของพืนที 

S4. การเดินทางสะดวกและระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนกั 

S5. มีผูน้าํชุมชนทีเขม้แขง็ และคนในชุมชนมีความร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี 

S6. การตอ้นรับของคนทวัไปในชุมชนตลาดนาํดอนหวายมีความเป็นกนัเอง 

W1. ทีจอดรถไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัทอ่งเทียว 

W2. สถานทีท่องเทียวบริเวณใกลเ้คียงและกิจกรรมการท่องเทียวของตลาดนาํดอน
หวายมีนอ้ยเกินไป 

W3. ขาดการดูแลและรักษาสถานทีของตลาดนาํดอนหวายอยา่งต่อเนือง 
W4. ขาดการส่งเสริมและการประชาสมัพนัธ์ตลาดนาํดอนหวายอยา่งต่อเนือง 

W5. สถานทีนงัพกัผอ่นหรือจุดนงัพกัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเทียว 

W6. มีจาํนวนห้องสุขานอ้ยเกินไป 

โอกาส (Opportunities – O) กลยทุธ์ SO (SO strategy) 
ใชป้ระโยชน์จากโอกาสโดยอาศยัจุดแขง็ 

กลยทุธ์ WO (WO strategy) 
ลบลา้งขอ้จาํกดัโดยอาศยัโอกาสทีเกิดขึน 

O1.สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศเอืออาํนวยแก่การท่องเทียว เชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม 

O2. แหล่งท่องเทียวศาสนาสถานทีมีชือเสียงใกลเ้คียงตลาดนาํดอนหวายและจดัการท่องเทียว
ล่องเรือ 

O3. นกัท่องเทียวทีเดินทางมามีศกัยภาพในการใชจ้่ายสูงเนืองจากกลุ่มลกูคา้ทีมาส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มทีมีรายไดสู้ง 
O4. การคมนาคม สือสารมวลชนส่วนกลาง รถบริการสาธารณะรับส่ง 

O5. การสนบัสนุนและส่งเสริมจากภาครัฐและภาคเอกชน 
O6. การใชเ้ทคโนโลยีในการประชาสมัพนัธ์ 

1. จดัทาํชุมชนแห่งการเรียนรู้(S3,S5,S6,O1,O2,O6) 

2. สร้างเอกลกัษณ์ทีแสดงถึงตวัตนทีแทจ้ริง (S2,S3,S4,O3,O5) 

. จดัทาํแผนพฒันาการท่องเทียวเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(S3,S4,S5,O1,O2,O3,O4,O5) 
 

1.ส่งเสริมการจดัการแสดงและกิจกรรมชิงอนุรักษว์ฒันธรรม
(W2,W4,W5,O1,O3,O4,O5) 

2.ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์หลายรูปแบบ(W4,O1,O2,O4,O5,O6) 
. สร้างจิตสาํนึก ค่านิยม และวฒันธรรมชุมชนให้ผูป้ระกอบการ 

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

อุปสรรค (Threats- T) 
กลยทุธ์ ST (ST strategy) 

หลีกเลียงขอ้จาํกดัโดยอาศยัขดุแขง็ 
กลยทุธ์ WT (WT strategy) 

ลบจุดออ่นและหลีกเลียงขอ้จาํกดั 
T1. ปัญหาอุทกภยั เนืองจากตลาดนาํตงัอยูบ่ริเวณลุม่แม่นาํท่าจีน 

T2. ภาวะเศรษฐกิจตกตาํทาํให้นกัท่องเทียวมีกาํลงัซือลดลง 

T3. ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมพฒันาตลาดนาํดอน
หวาย 

T4.  มีจาํนวนคู่แข่งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนัเพิมมากขึน เช่น ตลาดนาํวดัลาํพญา 
T5. ขาดบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในดา้นการบริหารจดัการการท่องเทียว 

T6. ขาดเสถียรภาพทางการเมือง 

1.จดัทาํโปรแกรมการทอ่งเทียว (S1,S2,S3,S4,S6,T1,T2,T3, T4,T5) 

2.จดัโปรโมชนัการท่องเทียว(S1,S2,S4,T2,T3,T4) 

. จดัทาํกลยทุธ์ทางการตลาดในการจูงใจนกัท่องเทียว (S3,S5,S6,T2,T3,T4,T5) 

1. จดัทาํแผนการบริหารให้ชดัเจน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม 
(W2,W3,W4,T1,T2,T3,T4,T5,T6) 
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2.0 

 

1.0 

8. ผลการวิเคราะห์เมททริกซ์การประเมินปัจจัยภายใน - ภายนอก (The Internal-External 

(IE) matrix) 

 IE Matrix สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 เขต คือ  
 1. ช่วงเติบโตและสร้าง (Grow and Build) จะตกอยูที่ช่อง I,II และ IV 

 2. ช่วงดูแลและรักษา (Hold and Maintain) จะตกอยูที่ช่อง III,V และ VII 

 3. ช่วงเก็บเกียวหรือไม่ลงทุน (Harvest or Divest) จะตกอยูที่ช่อง VI,VIII และ IX 

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยัภายนอก  (IFAS,EFAS) ของตลาด
นาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย (ตารางที 8 ถึง 11) นาํผลคะแนนถ่วงนาํหนกัทีไดม้าพล๊อตลง
ในตาราง IE Matrix ดงัภาพที44 

 

 

 

ภาพที 44 แสดงการประเมินปัจจยัภายใน – ภายนอก 

 

 จากภาพที  แสดงให้เห็นว่าตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย อยู่ในช่วง
ตาํแหน่งเติบโตและสร้าง (Growth and Build) ดงันนักลยุทธ์ทีควรใชส้ําหรับตลาดนาํวดัลาํพญา
และตลาดนาํดอนหวายคือ 1.การรวมตวัไปขา้งหลงั  2.การรวมตวัไปขา้งหน้า 3.การรวมตวัใน
แนวนอน4.การเจาะตลาด 5.การพฒันาตลาด6.การพฒันาผลิตภณัฑ ์7. การร่วมทุน 

 สามารถสรุปกลยุทธ์ทีเหมาะสม โดยมุ่งถึงการพฒันาตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํ
ดอนหวาย สามารถเขียนกลยทุธ์ไดด้งันี 

 

 

I II III 

IV V VI 

VII VIII IX 

.  
IFE 

EFE 

(3.25,3.15) (2.85,3.15) 
ตลาดนาํวดัลาํพญา ตลาดนาํดอนหวาย 

.  

.  



105 
 

 
 

ตารางที 14 แสดงผลการศึกษาการทาํกลยทุธ์ของตลาดนาํวดัลาํพญา 
 

 

ตลาดนาํวดั     
ลาํพญา 

กลยุทธ์ รายละเอยีด 

การเจาะ
ตลาด 

- เพิมจาํนวนกลุ่มนกัท่องเทียวใหมี้ความหลากหลายมากยงิขึน 

- เจาะกลุ่มนกัท่องเทียวกลุ่มเดิมแต่เพิมจาํนวนใหม้ากยงิขึน 

การพฒันา
ตลาด 

- สร้างเอกลกัษณ์ใหเ้ป็นทีรู้จกัของนกัท่องเทียว 
- พฒันาและปรับปรุงระบบการบริหารจดัการของตลาดนาํวดัลาํ
พญา  
-  ส่งเสริมการท่องเทียวแบบมีโปรโมชนั 

การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ 

- ส่งเสริมสินคา้ และบริการใหมี้มาตรฐานเป็นใหเ้ป็นทียอมรับ
ของนกัท่องเทียว  
- ส่งเสริมการทาํกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัตลาดนาํวดัลาํพญาใหมี้
หลากหลายมากยงิขึน 

 

ตารางที 15 แสดงผลการศึกษาการทาํกลยทุธ์ของตลาดนาํดอนหวาย 
 

 

ตลาดนาํ   
ดอนหวาย 

กลยุทธ์ รายละเอยีด 

การเจาะ
ตลาด 

-  เพิมจาํนวนกลุ่มนกัท่องเทียวใหมี้ความหลากหลายมากยงิขึน 

การพฒันา
ตลาด 

- มุ่งเนน้การท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์วฒันธรรม ประเพณีและวธีิ
ชีวติของตลาดนาํดอนหวาย 

- จดัใหมี้การแสดงเกียวกบัการอนุกรักษว์ฒันธรรมทอ้งถิน 

- มุ่งส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํดอนหวายอยา่งต่อเนือง 

- จดัทาํศูนยแ์ห่งการเรียนรู้ของวถีิชีวติของชุมชนดอนหวาย 

การพฒันา
ผลิตภณัฑ์ 

- มุ่งเนน้สร้างผลิตภณัฑแ์ละการบริการให้เป็นเอกลกัษณ์  มี
มาตรฐานและมีคุณภาพ 

การร่วมทุน 
- สร้างเครือข่ายและพนัธมิตรในสถานทีท่องเทียวในบริเวณ
ใกลเ้คียง 
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. ผลจากศึกษาการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขัน 

 จากการศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนัโดยการทาํแบบสอบถามนักท่องเทียว และ
การจดัประชุมกลุ่มยอ่ยผูป้ระกอบการ (Focus Group) ผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง ณ ตลาดนาํวดัลาํพญาและ
ตลาดนาํดอนหวาย สามารถแสดงการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัไดด้งัตารางที 16 
 

ตารางที 16 แสดงการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนั 

 

ปัจจัย เปรียบเทยีบความสามารถเชิงแข่งขัน 

- ดา้นการบริการท่องเทียว ตลาดนาํวดัลาํพญามีศกัยภาพน้อยกว่าตลาดนาํดอนหวาย 

- ดา้นการเงิน ตลาดนาํวดัลาํพญามีศกัยภาพน้อยกว่าตลาดนาํดอนหวาย 

- ดา้นสถานที ตลาดนาํวดัลาํพญามีศกัยภาพน้อยกว่าตลาดนาํดอนหวาย 

- ดา้นประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว ตลาดนาํวดัลาํพญามีศกัยภาพน้อยกว่าตลาดนาํดอนหวาย 

- ดา้นการบริหารและจดัการ ตลาดนาํวดัลาํพญามีศกัยภาพน้อยกว่าตลาดนาํดอนหวาย 

 
10. กาํหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพฒันาตลาดนําวดัลาํพญาและตลาดนําดอนหวาย 

 10.1 ผลจากการวเิคราะห์แมททริกซ์กลยทุธ์หลกัของตลาดนาํวดัลาํพญา 
  จากการวเิคราะห์เมททริกซ์กลยทุธ์หลกัของตลาดนาํวดัลาํพญาตกอยูใ่นช่วง SO คือ
มีทงัจุดแขง็และโอกาสดงัทีกล่าวไปแลว้นนัทาํใหก้ลยทุธ์หลกัทีสามารถเลือกใชไ้ดมี้ดงันี 
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ตารางที 17 แสดงผลจากการวเิคราะห์เมททริกซ์กลยทุธ์หลกัของตลาดนาํวดัลาํพญา 
 

ตวัชีวดั 

( KPI ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

แผนการปฏิบัตงิาน 

Action Plan 

ระยะเวลา 
ผู้รับผดิชอบ ระยะ

สัน 

ระยะ
กลาง 

ระยะ
ยาว 

1.จาํนวน
นกัท่องเทียว
เพิมจากเดิม 
20 %  จากปี 
พ.ศ.2556 

1.เพิม
จาํนวนของ
กลุ่ม
นกัท่องเทียว 

 
เจาะ
ตลาด 

- จดักิจกรรมและ
โปรแกรมการ
ท่องเทียวของตลาด
นาํวดัลาํพญา 
- สร้างกิจกรรมให้
ผลิตภณัฑแ์ละสินคา้
เป็นทีรู้จกัในกลุ่ม
นกัท่องเทียว 

- จดัทาํแผนการ
ประชาสมัพนัธ์แก่
นกัท่องเทียว 

    

1.สามารถ
บ่งบอก
เอกลกัษณ์
ของตลาด
นาํวดัลาํ
พญาได ้ 

1.ตลาดนาํ
วดัพญามี
เอกลกัษณ์
โดดเด่นและ
นกัท่องเทียว
จดจาํได ้

พฒันา
ตลาด 

- จดัทาํมาตรฐาน
สินคา้และบริการ
ของตลาดนาํวดัลาํ
พญา 
- เพิมคุณค่าใหก้บั
ผลิตภณัฑ ์ให ้มี
เอกลกัษณ์ คุณภาพ
และสร้างความ
แตกต่าง 
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ตารางที 17 แสดงผลจากการวเิคราะห์เมททริกซ์กลยทุธ์หลกัของตลาดนาํวดัลาํพญา (ต่อ) 
 

ตวัชีวดั 

( KPI ) 
เป้าประสงค์ กล

ยุทธ์ 

แผนการปฏิบัตงิาน 

Action Plan 

ระยะเวลา 
ผู้รับผดิชอบ ระยะ

สัน 

ระยะ
กลาง 

ระยะ
ยาว 

1.มีแผน
ปรับปรุง
ระบบการ
บริหารการ
จดัการตลาด
นาํวดัลาํ
พญา 
2. มี
แผนพฒันา
ระบบการ
บริหาร
จดัการของ
ตลาดนาํวดั
ลาํพญา 

1.ปรับปรุง
ระบบการ
บริหารจดัการ
ของตลาดนาํ
วดัลาํพญา  
2.พฒันาระบบ
การบริหาร
จดัการของ
ตลาดนาํวดัลาํ
พญา  

พฒันา
ตลาด 

-  จดัอบรมเพือสร้าง
จิตสาํนึกค่านิยมและ
วฒันธรรมชุมชนให้
ผูป้ระกอบการ  
-  พฒันาแกนนาํของ
ตลาดนาํวดัลาํพญาให้
เป็นผูน้าํในการบริหาร
และพฒันาทียงัยนื    
- จดัทาํแผนการพฒันา
ตลาดนาํวดัพญาให้
ชดัเจน 

    

1.ได้
แผนการ
ส่งเสริมการ
จดั
โปรโมชนั  

1.ส่งเสริมการ
ท่องเทียวแบบ
มีโปรโมชนั พฒันา

ตลาด 

- จดัประชุมวางแผนเพือ
กาํหนด      นโยบาย
ส่งเสริมการท่องเทียว 

 

    

1.มีกิจกรรม
เพิมขึน
กิจกรรม 

. ตลาดนาํวดั
ลาํพญามี
กิจกรรมที
หลากหลาย 
เพือดึงดูดความ
สนใจของ
นกัท่องเทียว 

พฒันา
ผลิต 
ภณัฑ ์

- จดัประชุมเพือสร้าง
กิจกรรมในตลาดนาํวดั
ลาํพญา 
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10.  ผลจากการวเิคราะห์แมททริกซ์กลยทุธ์หลกัของตลาดนาํดอนหวาย 

     จากการวิเคราะห์เมททริกซ์กลยุทธ์หลกัของตลาดนาํดอนหวายตกอยู่ในช่วง SO คือมีทงัจุดแข็งและโอกาสดงัทีกล่าวไปแลว้นนัทาํให้กลยุทธ์
หลกัทีสามารถเลือกใชไ้ดม้ีดงันี 

 

ตารางที 18แสดงผลการวเิคราะห์เมททริกซ์กลยทุธ์หลกัของตลาดนาํดอนหวาย   
 

ตวัชีวดั 

( KPI ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

แผนการปฏิบัตงิาน 

Action Plan 

ระยะเวลา 
ผู้รับผดิชอบ ระยะ

สัน 

ระยะ
กลาง 

ระยะ
ยาว 

1.จาํนวนนกัท่องเทียวเพิมจาก
เดิม 30 %  จากปี พ.ศ.2556 

1.เพิมจาํนวนของกลุ่ม
นกัท่องเทียว 

 เจาะตลาด 

-  จดัทาํแผนพฒันาการท่องเทียวเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
- จดัทาํแผนการประชาสมัพนัธ์แก่
นกัท่องเทียว 

    

1.คนในชุมชนสามารถบ่งบอก
เอกลกัษณ์ ของตลาดนาํดอน
หวายได ้ 

1.ตลาดนาํดอนหวายมีเอกลกัษณ์ 
นกัท่องเทียวสามารถจดจาํได ้ พฒันา

ตลาด 

- จดัทาํมาตรฐาน สินคา้และบริการของ
ตลาดนาํวดัลาํพญา 
- เพิมคุณค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์ให ้มี
เอกลกัษณ์ คุณภาพและสร้างความ
แตกต่าง 
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ตารางที 18 แสดงผลการวเิคราะห์เมททริกซ์กลยทุธ์หลกัของตลาดนาํดอนหวาย (ต่อ)     

 

 

 

 

ตวัชีวดั 

( KPI ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

แผนการปฏิบัตงิาน 

Action Plan 

ระยะเวลา 
ผู้รับผดิชอบ ระยะ

สัน 
ระยะ
กลาง 

ระยะ
ยาว 

1.ไดแ้ผนการประชาสมัพนัธ์ของตลาด
นาํดอนหวาย 

1.มีแนวในการพฒันาสือ
ประชาสมัพนัธ์ให้
นกัท่องเทียวรู้จกัตลาดนาํ
ดอนหวาย 

พฒันา
ตลาด 

- จดัทาํแผนการประชาสมัพนัธ์แก่
นกัท่องเทียว 

 

   

1.มีแผนปรับปรุงระบบการบริหารการ
จดัการตลาดนาํดอนหวาย 

2.มีแผนพฒันาระบบการบริหารจดัการ
ของตลาดนาํดอนหวาย 

1.ปรับปรุงระบบการบริหาร
จดัการของตลาดนาํดอน
หวาย 

2.พฒันาระบบการบริหาร
จดัการของตลาดนาํดอน
หวาย 

พฒันา
ตลาด 

-  จดัอบรมเพือสร้างจิตสาํนึกค่านิยมและ
วฒันธรรมชุมชนใหผู้ป้ระกอบการรู้จกัการ
เสียสละสมานฉนัทแ์ละอนุรักษว์ฒันธรรม   
-  พฒันาแกนนาํของตลาดนาํดอนหวาย ให้
เป็นผูน้าํในการบริหารและพฒันาทียงัยนื    
- จดัทาํแผนการพฒันาตลาดนาํดอนหวายให้
ชดัเจน 
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ตารางที 18 แสดงผลการวเิคราะห์เมททริกซ์กลยทุธ์หลกัของตลาดนาํดอนหวาย (ต่อ)   

 

                   นอกจากนียงัมีกลยทุธ์ทีตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย สามารถทาํแผนร่วมกนัได ้โดยเป็นการขยายตลาดและพฒันาตลาด เพือสร้าง
ความแขง็แกร่งทางการท่องเทียวใหก้บัตลาดทงั 2 ดว้ยการจดัทาํแผนกลยทุธ์การสร้างพนัธมิตรทางการท่องเทียว 

 

 

 

 

ตวัชีวดั 

( KPI ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

แผนการปฏิบัตงิาน 

Action Plan 

ระยะเวลา 
ผู้รับผดิชอบ ระยะ

สัน 

ระยะ
กลาง 

ระยะ
ยาว 

. มีการจดัตงัชุมชนแห่งการเรียนรู้ .เพือสร้างความแตกต่างและสร้าง
เอกลกัษณ์ของตลาดนาํดอนหวาย 

พฒันา
ตลาด 

-ตวัแทนกลุ่มประชุม
และทาํแผนการจดัตงั
ศูนยก์ารเรียนรู้ 

    

1. มีผลิตภณัฑแ์ละการบริการใหเ้ป็น
เอกลกัษณ์  มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ 

 

1.เพือผลิตภณัฑแ์ละการบริการให้
เป็นเอกลกัษณ์ มีมาตรฐานและ
คุณภาพ 

พฒันา
ผลิตภณัฑ ์

- จดัทาํแผนมาตรฐาน
สินคา้และบริการตามที
นกัท่องเทียวตอ้งการ 

    

1.มีหน่วยงานเอกชนเขา้ร่วมการลงทุน  2  

หน่วยงาน 
1.เพือใหเ้กิดการร่วมลงทุนในการ
พฒันาตลาดนาํดอนหวาย 

การร่วม
ทุน 

- จดัแผนการมีส่วนร่วม
ของเอกชน 
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ตารางที 19 แสดงผลการวเิคราะห์เมททริกซ์กลยทุธ์ การสร้างพนัธมิตรทางการท่องเทียวของทงั 2 ตลาดนาํ 
 

 

ตัวชีวดั 

( KPI ) 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

แผนการปฏิบัติงาน 

Action Plan 

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ 
ระยะสัน ระยะกลาง ระยะยาว 

1. จาํนวนนกัท่องเทียวเพิม  
10% จากปีพ.ศ.2556 

2. มีนกัท่องเทียวกลบัมา
เทียวอีก เพิมขึน 20% จาก
ปีพ.ศ.2556 

3. มีรายไดเ้พิมขึนจากเดิม 
4. มีองคก์รหรือหน่วยงาน
ดูแลตลาดทงั 2 ตลาดที
ชดัเจน 

1. เพิมจาํนวน
นกัท่องเทียว 

2. นกัท่องเทียวมีความถี
ในการท่องเทียวตลาดทงั 
2 ตลาดเพิมขึน 

3. ทาํใหม้ีรายไดเ้พิมขึน
จากเดิม 
4. เป็นการเชือมสัมพนัธ์ 
สมานสามคัคีของคนใน
ชุมชนทงั 2  

การสร้าง
พนัธมิตร 

-  จดัทาํแผนท่องเทียวเชิง
บูรณาการเชิง รูปแบบแพค็
เก็จการท่องเทียว 
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บทที 5 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 งานวิจยัเรืองการศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานระหวา่ง
ตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวายนนัไดท้าํการศึกษากลุ่มเป้าหมายคือ ชุมชนตลาดนาํวดัลาํพญา
และชุมชนตลาดนาํดอนหวายซึงสามารถสรุปผลไดด้งันี 

1. สรุปผลการดาํเนินการวิจยั 
2. ปัญหาและอุปสรรค 
3. ขอ้เสนอแนะ 

 
. สรุปผลการดําเนินการวจัิย 

 1.1 สรุปผลการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  จากการศึกษาขอ้มูลของตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย ทาํให้ทราบถึง
ห่วงโซ่อุปทาน  แผนภาพคุณค่า  รวมถึงกระบวนการในการศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนั เพือ
เป็นพืนฐานการตดัสินใจในการเลือกปรับปรุงและแกไ้ขห่วงโซ่อุปทาน  แผนภาพคุณค่า  
 1.2 สรุปผลการวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและแผนภาพกระแสคุณค่า 

      จากการเก็บขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์และใชแ้บบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียว 
จากนนันาํมาสร้างเป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่
อุปทาน (SCOR Model) ของตลาดนาํดอนหวายแลว้สร้างแผนภาพกระแสคุณค่าของร้านคา้ต่างๆ
แล้วจึงทาํการปรับปรุงด้วยการเพิมคุณค่าด้วยเทคนิค ECRS(Eliminate Combine Rearrange 
Simplify)โดยทาํการรวมกระบวนการเป็นกระบวนการเดียวกนั (Combine: C) จดัลาํดบั
กระบวนการใหม่ (Rearrange: R) และการทาํให้ง่ายขึน (Simplify: S) ซึงสามารถเพิมคุณค่าใน
กระบวนการได ้สําหรับตลาดนาํวดัลาํพญา ก่อนการปรับปรุง ใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 128.37 นาที 
คนงานเฉลีย 4 คน ค่าแรงเฉลีย 1,200 บาท ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
65.92% หลงัจากปรับปรุง ใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 89.78 นาที คนงานเฉลีย 2.86 คน ค่าแรงเฉลีย 
857.14 บาท ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 83.90% และสําหรับตลาดนาํ   
ดอนหวาย ก่อนการปรับปรุง ใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 58.98 นาที คนงานเฉลีย 4 คน ค่าแรงเฉลีย 
1,200 บาท ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 54.02% หลงัจากปรับปรุง ใชร้อบ
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เวลาการผลิตเฉลีย 46.42 นาที คนงานเฉลีย 2.73 คน ค่าแรงเฉลีย 820 บาท ประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 88.24% 
 1.3 สรุปผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนั 
  จากการศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนัโดยการทาํแบบสอบถามนักท่องเทียว 
และการจดัประชุมกลุ่มยอ่ยผูป้ระกอบการ (Focus Group) ผูที้มีส่วนเกียวขอ้ง ณ ตลาดนาํวดัลาํพญา
และตลาดนาํดอนหวาย สามารถสรุปขีดความสามารถเชิงแข่งขนัได้ว่า ตลาดนาํวดัลาํพญามี
ศกัยภาพน้อยกว่าตลาดนาํดอนหวาย ในทุกๆดา้น คือ ดา้นการบริการท่องเทียว ดา้นการเงิน ดา้น
สถานที ดา้นประชาสัมพนัธ์การท่องเทียว รวมถึงดา้นการบริหารและการจดัการ 
 1.4 สรุปผลการกาํหนดแนวทางเชิงกลยทุธ์ 
  ไดน้าํเสนอแนวทางในการจดัการเชิงกลยุทธ์ของตลาดนาํวดัลาํพญาคือ  กลยุทธ์
เจาะตลาด กลยุทธ์พฒันาตลาด กลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑ์ ส่วนตลาดนาํดอนหวายไดน้าํเสนอการ
กาํหนดกลยทุธ์คือ คือ  กลยทุธ์เจาะตลาด กลยทุธ์พฒันาตลาด กลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑ์ และกลยุทธ์
การร่วมทุน  อีกทงัจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสารถเชิงแข่งขนัของทงัสองตลาดไดเ้สนอ
แนวทางในการพฒันาตลาดร่วมกนัคือ กลยทุธ์การสร้างพนัธ์มิตร 
 นอกจากนีไดน้าํเสนอแนวทางการพฒันาตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวายเพือ
พฒันาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มุ่งเนน้ให้เกิดการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์สําหรับตลาดนาํวดัลาํพญา มี
การสร้างกิจกรรมเพือใหน้กัท่องเทียวมีส่วนร่วม และประชาสัมพนัธ์ให้นกัท่องเทียว ไดรั้บรู้ขอ้มูล
ข่าวสารและกิจกรรมภายในชุมชนและสาํหรับตลาดนาํดอนหวาย มีการเสนอรูปแบบโปรแกรมการ
ท่องเทียวเพือการพฒันาและเพิมมูลค่าใหแ้ก่การท่องเทียวตลาดนาํดอนหวาย 

 
2. ปัญหาและอุปสรรค 
 ปัญหาและอุปสรรคทีพบจากการดาํเนินการวิจยันีคือ 

2.1 การประสานงานกนัระหว่างชุมชนตลาดนาํดอนหวาย ผูป้ระกอบการทีพกั/บริการ 
และพ่อคา้แม่คา้ มีปัญหาเนืองจากแต่ละฝ่ายดาํเนินกิจการเพียงลาํพงั ไม่พึงพาอาศยักนั ต่างคนต่าง
นาํเสนอสินคา้และบริการของตนเองจึงทาํใหก้ารประสานงานของฝ่ายต่างๆเกิดขอ้บกพร่อง 

2.2 การให้ขอ้มูลของผูป้ระกอบการทีพกั/บริการ และพ่อคา้แม่คา้เป็นอุปสรรค เนืองจาก
ผูป้ระกอบการทีพกั/บริการ และพ่อคา้แม่คา้ นาํเสนอสินคา้และบริการของตนเองจึงไม่สนใจ
นกัศึกษาทีเขา้ไปเก็บขอ้มูลหรือขอขอ้มูล 
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2.3 จากการวิจยัในการพฒันาตลาดนาํภายในจงัหวดันครปฐม ไดน้าํเสนอโมเดลรูปแบบ
การปรับปรุงการเพิมมูลค่าตลาดนาํวดัลาํพญา แต่ขาดเงินทุนในการบริหารจดัการจึงไม่สามารถ
ทาํไดจ้ริง 
 

.  ข้อเสนอแนะ 
3.1 ศึกษาทางเลือกของรูปแบบโปรแกรมการท่องเทียวให้สอดคลอ้งกบัช่วงอายุของ

นกัท่องเทียวเพิมขึน 
3.2 ศึกษาแนวทางเพือจดัทาํแผนภาพกระแสคุณค่าของผูป้ระกอบการทีพกัและสถานที

ท่องเทียว 
3.3 การปรับปรุงดา้นกายภาพ อาทิ ความสะอาดในภาพรวม และจาํนวนห้องนาํเพือให้

เพียงพอต่อปริมาณนกัท่องเทียว 
3.4 การเพิมความหลากหลายของสินคา้และบริการ เช่น อาหารและขนมพืนเมืองทีทาํ

จากวตัถุดิบในทอ้งถิน รวมไปถึงสินคา้ทางการเกษตร เช่น ผกั และผลไม ้ประจาํฤดูกาล 
3.5 การประชาสัมพนัธ์ตลาดนาํวดัลาํพญา  เช่นสือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ การทาํแผนที 

แผน่พบั ป้ายบอกทางไปยงัตลาดนาํ โดยเนน้จากเส้นทางทีมีนกัท่องเทียวใหค้วามสนใจมาก 
3.6 ศึกษาทางเลือกของรูปแบบโปรแกรมการท่องเทียวให้สอดคล้องกับวฒันธรรม

ทอ้งถินหรือตน้ทุนทางวฒันธรรม 
3.7 เห็นควรก่อนตงักลุ่ม ชมรม หรือสมาคมอนุรักษต์ลาดนาํภายในจงัหวดันครปฐมขึน

เพือเป็นกลไกในการผลกัดนั ความร่วมมือ และการพฒันาตลาดนาํใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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แบบสอบถาม  
 

 แบบสอบถามนีเป็นส่วนหนึงของงานวจิยัเรือง “การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิง
แข่งขนัห่วงโซ่อุปทานระหวา่งตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย”   

คําชีแจง แบบสอบถามชุดนี  จดัทาํขึนเพือเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบการทาํวิจยั มีวตัถุประสงค์เพือหาขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดนาํ หาการเพิม
มูลค่าห่วงโซ่อุปทาน และหาแนวทางในการพฒันาตลาดนาํ  ในเขตจ.นครปฐมด้วย โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ซึงประกอบดว้ย 
 ส่วนที 1 : ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที 2 : ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการเดินทางท่องเทียว 
 ส่วนที 3 : ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 
 ส่วนที 4 : ความพึงพอใจในปัจจุบนัต่อการจดัตลาดนาํวดัลาํพญา 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไดก้รุณาสละเวลากรอกแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี 
 

คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่อง  
ส่วนท ี1  ข้อมูลทวัไป 

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

3. 26 – 35   ปี  4. 36 – 45  ปี 
5. 46 – 55   ปี  6. 56 – 65   ปี 
7. 66 ปีขึนไป     

3.  ระดบัการศึกษา 1. ไม่เกินประถมศึกษา 2. มธัยมศึกษา 
3. อนุปริญญา/ปวช./ปวส. 4. ปริญญาตรี 
5. ปริญญาโท และสูงกวา่ 

4. อาชีพ  1. นกัเรียน/นกัศึกษา 2. แม่บา้น/พอ่บา้น 
3. ขา้ราชการ  4. พนกังานรัฐ  
4. พนกังานรัฐวสิาหกิจ 5. พนกังานบริษทัเอกชน  
6. คา้ขาย             7. ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
8. เกษตรกร  9. อืนๆ โปรดระบุ.................. 
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5. สัญชาติ  1. ไทย   2. จีน 
3. องักฤษ   4. อเมริกนั 
5. อืน ๆ โปรดระบุ..................  

6. ศาสนา  1. พุทธ   2. คริสต ์
3. อิสลาม   .  อืน ๆ โปรดระบุ.................. 

7. รายไดต่้อเดือน  1. ตาํกวา่หรือเท่ากบั 8,000 บาท    
2. 8,001 - 10,000 บาท 
3. 10,001 - 20,000 บาท 
4. 20,001 - 30,000 บาท 
5. 30,001 - 40,000 บาท 
6. 40,001 บาทขึนไป 
 

ส่วนท ี 2  ด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเทยีว 
1. ปกติคุณใชร้ะยะเวลาในการท่องเทียว 

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

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

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

4.   ลกัษณะการเดินทางของท่านในครังนี 
1. มากบัครอบครัว  
2. มากบัเพือน 
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3. มากบัหน่วยงาน / บริษทั 
4. ซือแพคเกจทวัร์ 
5. มาคนเดียว 
6.           อืน ๆ โปรดระบุ.................. 

        5. วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่องเทียวครังนี 
1. เพือประกอบธุรกิจ                                                   
2. เพือผกัผอ่น 
3. เพือสัมผสักบัธรรมชาติ                                 
4. เพือศึกษาประวติัศาสตร์ 
5. บงัเอิญผา่นมาจึงแวะเทียว                             
6. อืน ๆ โปรดระบุ.................. 

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

        7. การเดินทางมาท่องเทียวยงัตลาดนาํวดัลาํพญา 
1. มาเป็นครังแรก 
2. มาเป็นครังที 2 
3. มาเป็นครังที 3 
4. มาเป็นครังที 4 ขึนไป 

        8. ระยะเวลาในการท่องเทียวตลาดนาํวดัลาํพญา 
1. นอ้ยกวา่ 3 ชวัโมง 
2. 3-6 ชวัโมง 
3. 6-8 ชวัโมง (1 วนั) 
4. 1-2 วนั 
5. อืน ๆ โปรดระบุ.................. 
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ส่วนท ี3 ด้านพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 
1. คุณเคยไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวของตลาดนาํวดัลาํพญาหรือไม่ (ในกรณี
ไม่เคยขา้มไปทาํส่วนที 4) 

1. เคย   2. ไม่เคย 
2. ในกรณีทีเคยไดรั้บทราบข่าวสาร คุณไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาจากแหล่งใดบา้ง 

1.  เพือน/ญาติ  2. โทรทศัน์ 
3. วทิย ุ   4. หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 
5. อินเทอร์เน็ต  6. อืน ๆ โปรดระบุ................ 

3. คุณไดรั้บข่าวสารเกียวกบัตลาดนาํบ่อยเพียงใด 
1. ทุกวนั   2. เกือบทุกวนั 
3. นาน ๆ ครัง   

ส่วนท ี4 ความต้องการของท่านทมีีต่อการพฒันา เพอืมุ่งสู่เศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
โปรดตอบคาํถามโดยการทาํเครืองหมาย ลงในช่องหมายเลขทีตอ้งการ ซึงประกอบดว้ย 5 ช่อง คือ 
 5 = มากทีสุด 
 4 = มาก 
 3 = ปานกลาง 
 2 = นอ้ย 
 1 = นอ้ยทีสุด 
คาํถาม : ท่านเห็นดว้ยกบัตลาดนาํวดัลาํพญาในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนีอยา่งไร 

 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

 5 4  3 2  1 

ด้านผลติภัณฑ์และบริการ (Product)  

1. ตลาดนาํวดัลาํพญามีความสะอาด      

2. การเดินทางมาตลาดนาํวดัลาํพญาสะดวกสบาย      

. ทีพกัในตลาดนาํวดัลาํพญามีใหเ้ลือกมากมาย      

4. ทีพกัในตลาดนาํวดัลาํพญามีความสะดวกสบาย      
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ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

 5 4  3 2  1 

ด้านผลติภัณฑ์และบริการ (Product)  
5. ธุรกิจนาํเทียวในตลาดนาํวดัลาํพญาใหบ้ริการทีดี      

6. การตอ้นรับของคนทวัไปมีความเป็นกนัเอง      

7. อาหารและขนมมีใหเ้ลือกหลากหลายและมีรสชาติอร่อย
ถูกปาก 

     

8. ความเหมาะสมของสิงอาํนวยความสะดวก      

9. ปริมาณห้องนาํ-หอ้งสุขา      

10. ปริมาณร้านคา้/ร้านอาหาร ภายในตลาดนาํวดัลาํพญา      

ด้านราคา (Price)  
1. ค่าใชจ่้ายในการท่องเทียวตลาดนาํวดัลาํพญามีความเหมาะสม      

2. ราคาทีพกัตลาดนาํวดัลาํพญามีความเหมาะสม      

3. ราคาอาหาร/ขนม ในตลาดนาํวดัลาํพญามีความเหมาะสม      

4. ค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรมตลาดนาํวดัลาํพญามีความ
เหมาะสม 

     

5. คุณภาพของสินคา้และบริการเหมาะสมกบัราคา      

6. ความเหมาะสมของอตัราการบริการ      

7. ราคามีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้และบริการ      

8. ราคากิจกรรมในตลาดนาํวดัลาํพญามีความเหมาะสม      

9. การกาํหนดราคาสินคา้มาตรฐานในแต่ละร้าน      

10. ราคาโปรแกรมการท่องเทียวมีความเหมาะสม      
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ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

 5 4  3 2  1 
ด้านการจัดจําหน่าย (Place)  
1. การใหข้อ้มูลของคนในทอ้งถิน      
2. การใหข้อ้มูลของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้      
3. คุณไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัตลาดนาํวดัลาํพญาโดยละเอียด      
4. กิจกรรมท่องเทียวของตลาด และสภาพแพทีใหบ้ริการมี
ความปลอดภยั 

     

5. คุณศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนการวางแผนท่องเทียว      
6. การแยกประเภทร้านคา้ในการจดัจาํหน่ายสินคา้      
7. ความเพียงพอในการจดัสรรพืนทีจาํหน่ายสินคา้ของ
ร้านคา้ 

     

8. การจดัวางสินคา้มีความสะดวกต่อการเลือกซือ      
9. มีการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ และการบริการทีชดัเจน      
10. ความสะอาดของทางเดินภายในตลาดนาํวดัลาํพญา      
ด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion)  
1.คุณไดรั้บการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เกียวกบัการ
ท่องเทียวของตลาดนาํวดัลาํพญา 

     

2. สือการโฆษณา และการะประชาสัมพนัธ์ในการขาย มี
ผลต่อการซือสินคา้ 

     

3. คุณไดรั้บการแนะนาํเกียวกบัสถานทีท่องเทียวทีอยูใ่น
บริเวณตลาดนาํวดัลาํพญา 

     

. คุณไดรั้บโปรโมชนัในการขายสินคา้ทีเหมาะสม      

. คุณไดรั้บการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัแบรนสินคา้ในใน
ตลาดนาํวดัลาํพญา 

     

6. คุณไดรั้บส่วนลดจากการซือสินคา้ และบริการที
เหมาะสม 

     

7. คุณไดรั้บการแจกหรือแถมสินคา้ และบริการทีเหมาะสม      
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ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

ด้านการส่งเสริมการตลาด  ( Promotion )  
8. คุณไดรั้บข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวตลาดนาํวดัลาํพญาที
สะดวก และรวดเร็ว 

     

9. มีโปรแกรมการท่องเทียวใหเ้ลือกหลากหลาย      
10. มีการจดัโปรแกรมการท่องเทียวราคาพิเศษ      
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แบบสอบถาม  
 

 แบบสอบถามนีเป็นส่วนหนึงของงานวจิยัเรือง “การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิง
แข่งขนัห่วงโซ่อุปทานระหวา่งตลาดนาํวดัลาํพญาและตลาดนาํดอนหวาย”   

คําชีแจง แบบสอบถามชุดนี จดัทาํขึนเพือเป็นเค รืองมือในการเก็บรวบรวมข ้อมูล 
ประกอบการทาํวิจยั มีวตัถุประสงค์เพือหาขีดความสามารถเชิงแข่งขันของตลาดนาํ หาการเพิม
มูลค่าห่วงโซ่อุปทาน และหาแนวทางในการพฒันาตลาดนาํ  ในเขตจ.นครปฐมด้วย โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ซึงประกอบดว้ย 
 ส่วนที 1 : ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที 2 : ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการเดินทางท่องเทียว 
 ส่วนที 3 : ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 
 ส่วนที 4 : ความพึงพอใจในปัจจุบนัต่อการจดัตลาดนาํดอนหวาย 
 ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไดก้รุณาสละเวลากรอกแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี 
 

คําชีแจง โปรดทาํเครืองหมาย / ลงในช่อง  
ส่วนท ี1  ข้อมูลทวัไป 

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

3. 26 – 35   ปี  4. 36 – 45  ปี 
5. 46 – 55   ปี  6. 56 – 65   ปี 
7. 66 ปีขึนไป     

10.  ระดบัการศึกษา 1. ไม่เกินประถมศึกษา 2. มธัยมศึกษา 
3. อนุปริญญา/ปวช./ปวส. 4. ปริญญาตรี 
5. ปริญญาโท และสูงกวา่  

11. อาชีพ  1. นกัเรียน/นกัศึกษา 2. แม่บา้น/พอ่บา้น 
3. ขา้ราชการ  4. พนกังานรัฐ  
4. พนกังานรัฐวสิาหกิจ 5. พนกังานบริษทัเอกชน  
6. คา้ขาย             7. ประกอบธุรกิจส่วนตวั 
8. เกษตรกร  9. อืนๆ โปรดระบุ..................  
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12. สัญชาติ  1. ไทย   2. จีน 
3. องักฤษ   4. อเมริกนั 
5. อืน ๆ โปรดระบุ..................   

13. ศาสนา  1. พุทธ   2. คริสต ์
3. อิสลาม   .  อืน ๆ โปรดระบุ..................  

14. รายไดต่้อเดือน  1. ตาํกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท    
2. 10,001 - 20,000 บาท 
3. 20,001 - 30,000 บาท 
4. 30,001 - 40,000 บาท 
5. 40,001 - 50,000 บาท 
6. 50,001 บาทขึนไป 
 

ส่วนท ี 2  ด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเทยีว 
5. ปกติคุณใชร้ะยะเวลาในการท่องเทียว 

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

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

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

8.   ลกัษณะการเดินทางของท่านในครังนี 
1. มากบัครอบครัว  
2. มากบัเพือน 
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3. มากบัหน่วยงาน / บริษทั 
4. ซือแพคเกจทวัร์ 
5. มาคนเดียว 
6.           อืน ๆ โปรดระบุ.................. 

        5. วตัถุประสงคห์ลกัในการเดินทางท่องเทียวครังนี 
1. เพือประกอบธุรกิจ                                                   
2. เพือผกัผอ่น 
3. เพือสัมผสักบัธรรมชาติ                                 
4. เพือศึกษาประวติัศาสตร์ 
5. บงัเอิญผา่นมาจึงแวะเทียว                             
6. อืน ๆ โปรดระบุ.................. 

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

        7.การเดินทางมาท่องเทียวยงัตลาดนาํดอนหวาย 
1. มาเป็นครังแรก 
2. มาเป็นครังที 2 
3. มาเป็นครังที 3 
4. มาเป็นครังที 4 ขึนไป  
 

ส่วนท ี3 ด้านพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร  
1. คุณเคยไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวของตลาดนาํดอนหวายหรือไม่ (ในกรณี
ไม่เคยขา้มไปทาํส่วนที 4) 

1. เคย   2. ไม่เคย 
2. ในกรณีทีเคยไดรั้บทราบข่าวสาร คุณไดรั้บขอ้มูลข่าวสารมาจากแหล่งใดบา้ง 

1.  เพือน/ญาติ  2. โทรทศัน์ 
3. วทิย ุ   4. หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร 
5. อินเทอร์เน็ต  6. อืน ๆ โปรดระบุ................ 
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3. คุณไดรั้บข่าวสารเกียวกบัตลาดนาํบ่อยเพียงใด 
1. ทุกวนั   2. เกือบทุกวนั 
3. นาน ๆ ครัง  

ส่วนท ี4 ความต้องการของท่านทมีีต่อการพฒันา เพอืมุ่งสู่เศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
โปรดตอบคาํถามโดยการทาํเครืองหมาย ลงในช่องหมายเลขทีตอ้งการ ซึงประกอบดว้ย 5 ช่อง คือ 
 5 = มากทีสุด 
 4 = มาก 
 3 = ปานกลาง 
 2 = นอ้ย 
 1 = นอ้ยทีสุด 
 
คาํถาม : ท่านเห็นดว้ยกบัตลาดนาํดอนหวายในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนีอยา่งไร 

 
 
 
 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

 5 4  3 2  1 
ด้านผลติภัณฑ์และบริการ (Product)  

1. ตลาดนาํดอนหวายมีความสะอาด      

2. การเดินทางมาตลาดนาํดอนหวายสะดวกสบาย      

. ทีพกัในตลาดนาํดอนหวายมีใหเ้ลือกมากมาย      

4. ทีพกัในตลาดนาํดอนหวายมีความสะดวกสบาย      

5. ธุรกิจนาํเทียวในตลาดนาํดอนหวายใหบ้ริการทีดี      

6. การตอ้นรับของคนทวัไปมีความเป็นกนัเอง      
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ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
7. อาหารและขนมมีใหเ้ลือกหลากหลายและมีรสชาติอร่อย
ถูกปาก 

     

8. ความเหมาะสมของสิงอาํนวยความสะดวก      
9. ปริมาณห้องนาํ-หอ้งสุขา      
10. ปริมาณร้านคา้/ร้านอาหาร ภายในตลาดนาํดอนหวาย      
ด้านราคา (Price)  
1. ค่าใชจ่้ายในการท่องเทียวตลาดนาํดอนหวายมีความ
เหมาะสม 

     

2. ราคาทีพกัตลาดนาํดอนหวายมีความเหมาะสม      
3. ราคาอาหาร/ขนม ในตลาดนาํดอนหวายมีความ
เหมาะสม 

     

4. ค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรมตลาดนาํดอนหวายมีความ
เหมาะสม 

     

5. คุณภาพของสินคา้และบริการเหมาะสมกบัราคา      
6. ความเหมาะสมของอตัราการบริการ      
7. ราคามีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้และบริการ      
8.ราคาทีจอดรถในตลาดนาํดอนหวาย      
9.การกาํหนดราคาสินคา้มาตรฐานในแต่ละร้าน      
10.ราคาโปรแกรมการท่องเทียวมีความเหมาะสม      
ด้านการจัดจําหน่าย (Place)  
1. การใหข้อ้มูลของคนในทอ้งถิน      
2. การใหข้อ้มูลของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้      
3. คุณไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัตลาดนาํดอนหวายโดยละเอียด      
4. กิจกรรมท่องเทียวของตลาด และสภาพแพทีใหบ้ริการมี
ความปลอดภยั 

     

5. คุณศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนการวางแผนท่องเทียว      
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ขอ้เสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

6. การแยกประเภทร้านคา้ในการจดัจาํหน่ายสินคา้      
7. ความเพียงพอในการจดัสรรพืนทีจาํหน่ายสินคา้ของร้านคา้      
8. การจดัวางสินคา้มีความสะดวกต่อการเลือกซือ      
9. มีการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ และการบริการทีชดัเจน      
10. ความสะอาดของทางเดินภายในตลาดนาํดอนหวาย      
ด้านการส่งเสริมการตลาด  ( Promotion )  
1. คุณไดรั้บการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เกียวกบัการท่องเทียว
ของตลาดนาํดอนหวาย 

     

2. สือการโฆษณา และการะประชาสัมพนัธ์ในการขาย มีผลต่อ
การซือสินคา้ 

     

3. คุณไดรั้บการแนะนาํเกียวกบัสถานทีท่องเทียวทีอยูใ่น
บริเวณตลาดนาํดอนหวาย 

     

.  คุณไดรั้บโปรโมชนัในการขายสินคา้ทีเหมาะสม      

.  คุณไดรั้บการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัแบรนสินคา้ในใน
ตลาดนาํดอนหวาย 

     

6. คุณไดรั้บส่วนลดจากการซือสินคา้ และบริการทีเหมาะสม      
7. คุณไดรั้บการแจกหรือแถมสินคา้ และบริการทีเหมาะสม      
8. คุณไดรั้บข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวตลาดนาํดอนหวายที
สะดวก และรวดเร็ว 

     

9. มีโปรแกรมการท่องเทียวใหเ้ลือกหลากหลาย      
10. มีการจดัโปรแกรมการท่องเทียวราคาพิเศษ      



 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
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ตารางที  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านผกัวนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ตลาดนาํวดัลาํพญา) 
 

ชือร้าน นาํหนกัผกัรวม 
(กิโลกรัม/วนั) 

เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 
ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนแบ่ง
บรรจุ 

ก่อนจดั
วาง 

รอ
ลกูคา้ 

รวม รับ
สินคา้ 

แยก
ประเภท 

แบ่งบรรจุ
สินคา้ 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

ร้านขายผกั 65 1440 5 5 5 30  5 15 2 2  
ร้านลุงเทิน 30 720 10 10 5 30  60 10 30 10  
ร้านพีการ 15 1440 20 10 10 20  30 0 10 30  
ร้านกรประภา 50 1440 10 10 10 10  30 10 20 60  
ร้านพีไพลิน 80 1440 20 10 10 10  30 20 20 60  
ร้านพีสมศรี 95 1800 20 10 15 10  30 15 60 60  
ร้านพีแป้ง 125 1440 15 10 5 5  150 15 60 60  
ร้านพีอารีย ์ 110 1440 20 30 5 3  90 20 90 60  
ร้านสมศรี 104 1440 20 60 5 10  90 15 60 60  
ร้านผกัตลาดนาํ 80 1440 15 30 720 10  30 15 120 10  
ร้านพีต๊ะ 70 1440 10 60 15 10  30 30 20 50  

เฉลีย 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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ตารางที  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านผลไม ้วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ(์ตลาดนาํวดัลาํพญา) 
 

ชือร้าน 
นาํหนกัผลไม ้ เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนแบ่ง
บรรจุ 

ก่อนจดั
วาง 

รอ
ลกูคา้ 

รวม รับ
สินคา้ 

แยก
ประเภท 

คดั
ขนาด 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

ร้านบานเยน็ 95 1455 5 5 5 10  5 60 20 60  
ร้านแม่สมนึก 100 1440 5 5 30 5  0 0 20 30  
ร้านฝรัง 115 1440 5 30 60 10  15 15 60 60  
ร้านพีอมร 40 1440 5 30 60 30  60 0 60 20  
ร้านลุงถว้น 100 1440 5 30 10 30  30 0 30 30  
ร้านพีบุษ 90 1440 10 30 10 10  30 10 30 60  
ร้านพีสินทส 100 1440 10 10 10 10  30 10 10 30  
ร้านพีจุ๋ม 90 1440 15 5 15 5  120 10 20 15  
ร้านพีกุง้ 75 1440 10 5 10 15  20 10 25 60  
ร้านพีบุษ 80 1440 20 5 10 20  30 10 60 60  
ร้านพีศกัดิชยั 110 1440 15 30 10 15  20 10 60 60  
ร้านเจ๊ทิพย ์ 290 720 5 5 15 10  10 10 30 90  

เฉลีย 107 1381.25 9.17 15.83 20.42 14.17 1440.83 30.83 12.08 35.42 47.92 126.25 
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ตารางที  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านอาหารแหง้ วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ(์ตลาดนาํวดัลาํพญา) 
 

ชือร้าน 

นาํหนกัสินคา้
รวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนแบ่ง
บรรจุ 

ก่อนจดั
วาง 

รอ
ลกูคา้ รวม รับ

สินคา้ 
แบ่งชงัถุง
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  

โกมนกระเพาะปลา 80 1440 2 2 30 20  240 2 60 30  

ร้านพีทวีศกัดิ 100 1440 30 60 20 10  10 5 30 90  

ร้านคุณทวด 20 1440 2 2 10 30  20 1 40 10  

ร้านพีจิรพทัธ์ 100 1440 10 10 10 10  60 10 60 60  

เฉลีย 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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ตารางที  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ทาํเอง) วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์(ตลาดนาํวดัลาํพญา) 
 

ชือร้าน 

จาํนวน
ขนมรวม 

เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(ชิน/วนั) 
ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อน
แบ่ง
บรรจุ 

ก่อน
จดัวาง 

รอ
ลูกคา้ 

รวม 
รับ

สินคา้ 
จดัเตรียม/
ผลิต 

แบ่ง
บรรจุ
สินคา้ 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

มาเรียมขนมครก 400 1440 120 120 30 10  30 2 3 5  
นาตาลีบา้บิน 1500 2160 60 2 20 15  5 240 5 60  
ตะนอยขนมเบือง 800 1440 120 10 20 5  15 2 2 5  
ธญัญพทัธ์ขนมปังกรอบ 100 1440 60 1 20 10  10 10 3 5  
เจแ้ทนขา้วเกรียบปากหมอ้ 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  
ร้านบา้บิน 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  

เฉลีย 616.00 1584.00 147.00 28.80 19.50 10.50 1789.80 39.00 100.40 4.40 16.50 90.60 
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ตารางที  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ซือ) วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์(ตลาดนาํวดัลาํพญา) 
 

ชือร้าน 

จาํนวน 
ขนมรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กล่องหรือถุง/
วนั) 

ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนติด
ฉลาก 

ก่อนจดั
วาง 

รอ
ลกูคา้ 

รวม รับ
สินคา้ 

จดั
เตรียมการ

ผลิต 

ติด
ฉลาก 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

มะพร้าวแกว้ป้าแช่ม 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  

ร้านสุภาวีร์ 100 720 30 15 5 20  60 20 30 30  

ร้านป้านี 220 1440 30 120 60 20  20 35 20 30  

ป้ามาลี 65 1440 30 30 30 15  10 20 20 30  

เฉลีย 102.50 1200.00 20.83 42.50 20.00 19.17 1302.50 23.33 31.67 23.33 45.00 89.17 
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ตารางที  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านเครืองดืมสุขภาพวนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์(ตลาดนาํวดัลาํพญา) 
 

ชือร้าน 
จาํนวนรวม 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 

ร้านขายนาํอญัชนั 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  

ร้านนาํปัน 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  

เฉลีย 96.67 1680.00 68.33 66.67 51.67 18.33 1885.00 31.67 51.67 21.67 32.50 95.83 
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ตารางที  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านเครืองดืมนาํอดัลมวนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํวดัลาํพญา) 
 

ชือร้าน 
จาํนวนรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(ขวด/วนั) 
ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนเก็บ
ชวัคราว 

ก่อนจดั
วาง 

รอ
ลูกคา้ 

รวม รับสินคา้ 
แยก

ประเภท 
จดัแก็บ
ชวัคราว 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

ร้านป้าละออ 100 1440 10 20 20 10  30 10 15 20  

ร้านลุงมนตรี 130 1440 20 20 20 10  10 30 30 30  

ร้านนาํปัน 54 1440 10 5 10 10  10 0 5 5  

ร้านลุงพิเชษ 120 1440 10 10 15 10  10 0 10 10  

เฉลีย 101 1440.00 12.50 13.75 16.25 10.00 1492.50 15.00 10.00 15.00 16.25 56.25 
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ตารางที  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านผกัวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์(ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ชือร้าน 

นาํหนกัผกั
รวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนแบ่ง
บรรจุ 

ก่อนจดั
วาง 

รอ
ลกูคา้ รวม รับสินคา้ 

แยก
ประเภท 

แบ่งบรรจุ
สินคา้ 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านเจ๊มล 80.00 720.00 5.00 5.00 5.00 10.00   5.00 10.00 15.00 15.00   

ร้านเจ๊เพญ็ 80.00 720.00 5.00 5.00 5.00 10.00   5.00 10.00 20.00 15.00   

ร้านป้าเลก็ 50.00 1440.00 7.00 15.00 10.00 10.00   5.00 5.00 10.00 10.00   

ร้านบุญญภา 30.00 1440.00 5.00 5.00 5.00 10.00   10.00 5.00 10.00 5.00   

ร้านมาลี 30.00 1440.00 5.00 10.00 5.00 10.00   10.00 5.00 5.00 5.00   
เฉลีย 54.00 1,152.00 5.40 8.00 6.00 10.00 1,181.40 7.00 7.00 12.00 10.00 36.00 
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ตารางที 28 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านผลไมว้นัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ชือร้าน 

นาํหนกั
ผลไมร้วม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/
วนั) 

ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนคดั
ขนาด 

ก่อนจดั
วาง รอลกูคา้ รวม รับสินคา้ 

แยก
ประเภท คดัขนาด 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านเจ๊พร 120.00 720.00 5.00 15.00 0.00 7.00   5.00 5.00 15.00 10.00   
ร้าน
เจ๊หมวย 80.00 1440.00 5.00 30.00 5.00 15.00   5.00 5.00 10.00 5.00   

ร้านเฉลียว 50.00 1440.00 5.00 20.00 5.00 15.00   5.00 5.00 5.00 5.00   

ร้านป้าออง 60.00 1440.00 10.00 20.00 5.00 10.00   5.00 10.00 15.00 5.00   

ร้านธนชัชา 30.00 1440.00 5.00 15.00 5.00 15.00   5.00 5.00 5.00 5.00   

ร้านป้าปุ๊ย 50.00 1440.00 5.00 15.00 10.00 15.00   5.00 5.00 15.00 5.00   

ร้านป๊อป 30.00 1440.00 5.00 10.00 5.00 15.00   5.00 5.00 10.00 5.00   

ร้านเจ๊มด 50.00 1440.00 10.00 10.00 5.00 15.00   5.00 10.00 15.00 5.00   
เฉลีย 58.75 1,350.00 6.25 16.88 5.00 13.38 1,391.50 5.00 6.25 11.25 5.63 28.13 
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ตารางที 29 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านอาหารแหง้วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ชือร้าน 

นาํหนกั
สินคา้รวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/
วนั) 

ก่อนรับ/
แยก 

ก่อนแบ่ง
ชงั ก่อนซีน ก่อนจดัวาง รอลกูคา้ รวม 

รับ/แยก
ประเภท 

แบ่งชงัถุง
ยอ่ย 

ซีน/ติด
ฉลาก 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านระหงษ ์ 60.00 2880.00 90.00 15.00 30.00 15.00   5.00 30.00 15.00 5.00   

ร้านพลอย 60.00 1440.00 45.00 15.00 30.00 10.00   5.00 45.00 30.00 5.00   

ร้านแหม่ม 80.00 1440.00 60.00 45.00 45.00 15.00   5.00 15.00 15.00 5.00   

ร้านอาํไพ 50.00 1440.00 60.00 5.00 30.00 10.00   5.00 15.00 15.00 5.00   

ร้านลุงสุข 50.00 1440.00 90.00 10.00 60.00 15.00   10.00 45.00 30.00 10.00   
เฉลีย 60.00 1,728.00 69.00 18.00 39.00 13.00 1,867.00 6.00 30.00 21.00 6.00 63.00 
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ตารางที 30 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม(ทาํเอง)วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ชือร้าน 

จาํนวน
ขนมรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(ชิน / วนั) ก่อนรับ
วตัถุดิบ 

ก่อน
ผลิต 

ก่อน
บรรจุ 

ก่อนจดั
วาง รอลกูคา้ รวม 

รับ
วตัถุดิบ 

จดัเตรียม/
ผลิต 

บรรจุ
สินคา้ 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านป้าไข่ 800.00 1440.00 30.00 45.00 10.00 5.00   5.00 45.00 30.00 3.00   

ร้านวงจนัทร์ 1000.00 1440.00 45.00 45.00 10.00 5.00   5.00 30.00 15.00 5.00   

ร้านโส่ย 500.00 2880.00 90.00 30.00 5.00 10.00   3.00 45.00 30.00 5.00   

ร้านแม่อรุณ 300.00 2880.00 90.00 15.00 5.00 10.00   3.00 45.00 15.00 3.00   

ร้านเพชรเบเกอรี 500.00 2880.00 120.00 15.00 5.00 7.00   5.00 30.00 15.00 5.00   

ร้านเจิมทอง 400.00 1440.00 90.00 30.00 10.00 7.00   3.00 30.00 30.00 5.00   

ร้านแมลงปอ 300.00 2880.00 90.00 15.00 5.00 10.00   5.00 45.00 30.00 3.00   

ร้านทิพย ์ 300.00 2880.00 120.00 15.00 10.00 15.00   3.00 30.00 15.00 5.00   
เฉลีย 512.50 2,340.00 84.38 26.25 7.50 8.63 2,466.75 4.00 37.50 22.50 4.25 68.25 
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ตารางที 31 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ซือ)วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ชือร้าน 

จาํนวน
ขนมรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(ชิน / วนั) ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนติด
ฉลาก 

ก่อนจดั
วาง รอลกูคา้ รวม รับสินคา้ 

แยก
ประเภท ติดฉลาก 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านเอมอร 500.00 2880.00 30.00 45.00 60.00 10.00   7.00 5.00 15.00 5.00   

ร้านโส่ย 500.00 1440.00 10.00 60.00 30.00 5.00   5.00 5.00 30.00 10.00   

ร้านแม่อรุณ 300.00 2880.00 30.00 60.00 45.00 7.00   7.00 5.00 15.00 5.00   

ขนมเปียะขนุแกว้ 100.00 2880.00 45.00 15.00 60.00 15.00   5.00 3.00 10.00 5.00   

ร้านเจิมทอง 400.00 1440.00 10.00 30.00 30.00 5.00   5.00 5.00 30.00 8.00   

ร้านเจ๊ใบ 300.00 2880.00 30.00 30.00 60.00 10.00   7.00 5.00 15.00 5.00   

ร้านทิพย ์ 200.00 1440.00 45.00 15.00 60.00 15.00   5.00 3.00 10.00 5.00   
เฉลีย 328.57 2,262.86 28.57 36.43 49.29 9.57 2,386.71 5.86 4.43 17.86 6.14 34.29 
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ตารางที 32 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านเครืองดืมสุขภาพวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ชือร้าน 
จาํนวนรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 
(แกว้ / วนั) ก่อนรับ

วตัถุดิบ 
ก่อน
ผลิต 

ก่อน
บรรจุ 

ก่อนจดั
วาง 

รอลกูคา้ รวม รับ
วตัถุดิบ 

จดัเตรียม/
ผลิต 

บรรจุ
สินคา้ 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

ร้านพีบอลนอ้ง
บาส 50.00 2880.00 60.00 90.00 30.00 7.00   5.00 30.00 30.00 3.00   

ร้านเจ๊นวม 50.00 2880.00 60.00 60.00 30.00 7.00   5.00 45.00 45.00 3.00   

ร้านเจ๊นิมเยน็เจียบ 120.00 1440.00 45.00 45.00 15.00 5.00   3.00 60.00 60.00 3.00   

ร้านดวงพร 100.00 1440.00 45.00 45.00 30.00 5.00   5.00 45.00 45.00 3.00   
เฉลีย 80.000 2160.000 52.500 60.000 26.250 6.000 2304.75 4.50 45.00 45.00 3.00 97.50 
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ตารางที 33 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านเครืองดืมนาํอดัลมวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ชือร้าน 
จาํนวนรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 
(ขวด / วนั) ก่อนรับ

สินคา้ 
ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนเกบ็
ชวัคราว 

ก่อนจดั
วาง 

รอลกูคา้ รวม รับสินคา้ แยก
ประเภท 

จดัเกบ็
ชวัคราว 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

ร้านพีบอลนอ้ง
บาส 240.00 2880.00 60.00 90.00 30.00 7.00   5.00 3.00 10.00 3.00   

ร้านเจ๊นวม 192.00 2880.00 60.00 60.00 30.00 7.00   5.00 5.00 10.00 3.00   

ร้านเจ๊นิมเยน็เจียบ 360.00 1440.00 45.00 45.00 15.00 5.00   3.00 5.00 10.00 3.00   

ร้านดวงพร 360.00 1440.00 45.00 45.00 30.00 5.00   5.00 5.00 5.00 3.00   
เฉลีย 288.00 2160.00 52.50 60.00 26.25 6.00 2304.75 4.50 4.50 8.75 3.00 20.75 
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ตารางที 34 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านผกัวนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ชือร้าน 

นาํหนกัผกั
รวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) 
ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนแบ่ง
บรรจุ 

ก่อนจดั
วาง รอลกูคา้ รวม รับสินคา้ แยก

ประเภท 

แบ่ง
บรรจุ
สินคา้ 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านเจ๊มล 250.00 720.00 10.00 5.00 5.00 5.00   5.00 15.00 30.00 25.00   

ร้านเจ๊เพญ็ 230.00 720.00 10.00 5.00 5.00 5.00   5.00 15.00 35.00 30.00   

ร้านป้าเลก็ 160.00 1440.00 15.00 30.00 10.00 10.00   10.00 10.00 20.00 20.00   

ร้านบุญญภา 150.00 1440.00 10.00 5.00 5.00 10.00   5.00 10.00 20.00 10.00   

ร้านมาลี 100.00 1440.00 5.00 10.00 5.00 5.00   5.00 5.00 15.00 10.00   
เฉลีย 178.00 1,152.00 10.00 11.00 6.00 7.00 1,186.00 6.00 11.00 24.00 19.00 60.00 
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ตารางที 35 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านผลไม ้วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ชือร้าน 

นาํหนกัผลไม้
รวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนคดั
ขนาด 

ก่อนจดั
วาง รอลกูคา้ รวม รับสินคา้ 

แยก
ประเภท คดัขนาด 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านเจ๊พร 400.00 720.00 5.00 15.00 0.00 3.00   5.00 10.00 30.00 15.00   
ร้าน
เจ๊หมวย 250.00 1440.00 5.00 10.00 5.00 5.00   5.00 5.00 20.00 10.00   

ร้านเฉลียว 300.00 1440.00 5.00 15.00 5.00 7.00   5.00 5.00 25.00 15.00   

ร้านป้าออง 250.00 1440.00 10.00 20.00 5.00 5.00   10.00 10.00 20.00 15.00   

ร้านธนชัชา 280.00 1440.00 5.00 10.00 5.00 5.00   5.00 5.00 20.00 15.00   

ร้านป้าปุ๊ย 230.00 1440.00 5.00 20.00 5.00 5.00   5.00 5.00 25.00 10.00   

ร้านป๊อป 280.00 1440.00 5.00 10.00 5.00 7.00   5.00 5.00 25.00 15.00   

ร้านเจ๊มด 250.00 1440.00 5.00 10.00 5.00 5.00   5.00 5.00 25.00 10.00   
เฉลีย 280.00 1,350.00 5.63 13.75 4.38 5.25 1,379.01 5.63 6.25 23.75 13.13 48.75 
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ตารางที 36 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านอาหารแหง้ วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ชือร้าน 

นาํหนกัสินคา้
รวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(กิโลกรัม/วนั) ก่อนรับ/
แยก 

ก่อน
แบ่งชงั 

ก่อน
ซีน 

ก่อนจดั
วาง รอลกูคา้ รวม 

รับ/แยก
ประเภท 

แบ่งชงัถุง
ยอ่ย 

ซีน/ติด
ฉลาก 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านระหงษ ์ 300.00 1440.00 80.00 10.00 30.00 10.00   10.00 45.00 30.00 5.00   

ร้านพลอย 280.00 1440.00 80.00 5.00 30.00 5.00   10.00 45.00 30.00 5.00   

ร้านแหม่ม 300.00 1440.00 50.00 5.00 45.00 5.00   5.00 45.00 45.00 10.00   

ร้านอาํไพ 250.00 1440.00 50.00 10.00 30.00 8.00   5.00 45.00 25.00 5.00   

ร้านลุงสุข 250.00 1440.00 50.00 10.00 60.00 8.00   10.00 45.00 30.00 5.00   
เฉลีย 276.00 1440.00 62.00 8.00 39.00 7.20 1,556.20 8.00 45.00 32.00 6.00 91.00 
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ตารางที 37 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ทาํเอง) วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ชือร้าน 

จาํนวน
ขนมรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(ชิน / วนั) ก่อนรับ
วตัถุดิบ ก่อนผลิต 

ก่อน
บรรจุ 

ก่อนจดั
วาง รอลกูคา้ รวม 

รับ
วตัถุดิบ 

จดัเตรียม/
ผลิต 

บรรจุ
สินคา้ 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านป้าไข่ 2000.00 1440.00 30.00 30.00 5.00 3.00   10.00 45.00 30.00 5.00   

ร้านวงจนัทร์ 2300.00 1440.00 30.00 15.00 5.00 3.00   10.00 45.00 30.00 10.00   

ร้านโส่ย 1000.00 1440.00 90.00 15.00 10.00 5.00   5.00 60.00 30.00 5.00   

ร้านแม่อรุณ 1300.00 1440.00 90.00 30.00 5.00 5.00   5.00 60.00 30.00 5.00   

ร้านเพชรเบเกอรี 1500.00 1440.00 45.00 30.00 5.00 5.00   5.00 45.00 15.00 5.00   

ร้านเจิมทอง 1300.00 1440.00 45.00 15.00 5.00 5.00   10.00 45.00 30.00 10.00   

ร้านแมลงปอ 1000.00 2880.00 90.00 30.00 5.00 5.00   5.00 45.00 45.00 5.00   

ร้านทิพย ์ 1000.00 2880.00 120.00 15.00 10.00 8.00   5.00 45.00 45.00 5.00   
เฉลีย 1,425.00 1,800.00 67.50 22.50 6.25 4.88 1,901.13 6.88 48.75 31.88 6.25 93.75 
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ตารางที 38 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ซือ) วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ชือร้าน 
จาํนวนขนมรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(ชิน / วนั) ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนติด
ฉลาก 

ก่อนจดั
วาง 

รอลกูคา้ รวม รับ
สินคา้ 

แยก
ประเภท 

ติด
ฉลาก 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

ร้านเอมอร 1000.00 1440.00 15.00 45.00 30.00 5.00   5.00 10.00 45.00 5.00   

ร้านโส่ย 1000.00 1440.00 10.00 60.00 45.00 5.00   5.00 5.00 30.00 10.00   

ร้านแม่อรุณ 1300.00 1440.00 15.00 60.00 60.00 5.00   5.00 5.00 45.00 5.00   
ขนมเปียะขนุ
แกว้ 1500.00 1440.00 15.00 15.00 15.00 7.00   5.00 3.00 15.00 5.00   

ร้านเจิมทอง 1300.00 1440.00 10.00 30.00 45.00 5.00   10.00 5.00 30.00 10.00   

ร้านเจ๊ใบ 1000.00 2880.00 15.00 30.00 60.00 5.00   5.00 10.00 45.00 5.00   

ร้านทิพย ์ 1000.00 2880.00 15.00 15.00 60.00 8.00   5.00 3.00 15.00 5.00   
เฉลีย 1,157.14 1,851.43 13.57 36.43 45.00 5.71 1,952.14 5.71 5.86 32.14 6.43 50.14 
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ตารางที 39 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านเครืองดืมสุขภาพวนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ชือร้าน 
จาํนวนรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 
(แกว้ / วนั) ก่อนรับ

วตัถุดิบ 
ก่อนผลิต ก่อน

บรรจุ 
ก่อนจดั
วาง 

รอ
ลกูคา้ 

รวม รับ
วตัถุดิบ 

จดัเตรียม/
ผลิต 

บรรจุ
สินคา้ 

จดัวาง
สินคา้ 

รวม 

ร้านพีบอลนอ้ง
บาส 100.00 1440.00 30.00 90.00 30.00 5.00   3.00 45.00 45.00 3.00   

ร้านเจ๊นวม 200.00 1440.00 60.00 90.00 30.00 5.00   3.00 45.00 60.00 3.00   

ร้านเจ๊นิมเยน็เจียบ 250.00 720.00 15.00 45.00 15.00 3.00   5.00 60.00 60.00 3.00   

ร้านดวงพร 150.00 1440.00 15.00 60.00 15.00 3.00   5.00 60.00 45.00 3.00   
เฉลีย 175.00 1,260.00 30.00 71.25 22.50 4.00 1,387.75 4.00 52.50 52.50 3.00 112.00 
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ตารางที 40 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านเครืองดืมนาํอดัลมวนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ชือร้าน 
จาํนวนรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 

(ขวด / วนั) ก่อนรับ
สินคา้ 

ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนเก็บ
ชวัคราว 

ก่อนจดั
วาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ แยก

ประเภท 
จดัเก็บ
ชวัคราว 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านพีบอลนอ้งบาส 480.00 1440.00 5.00 5.00 60.00 5.00   8.00 3.00 15.00 3.00   

ร้านเจน๊วม 480.00 1440.00 5.00 0.00 45.00 5.00   5.00 3.00 15.00 3.00   

ร้านเจน๊ิมเยน็เจียบ 720.00 1440.00 10.00 0.00 15.00 3.00   10.00 5.00 15.00 5.00   

ร้านดวงพร 600.00 1440.00 10.00 5.00 30.00 3.00   10.00 5.00 10.00 5.00   

เฉลีย 570.00 1,440.00 7.50 2.50 37.50 4.00 1,491.50 8.25 4.00 13.75 4.00 30.00 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
แผนภาพกระแสคุณค่าก่อนปรับปรุง – หลงัปรับปรุง 
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายผกัวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ตลาดนาํวดัลาํพญา) 
 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 73.65 % เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ75กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผกั 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ผกับุง้ 15 กิโลกรัมผกักาด

10 กิโลกรัม 

แตงกวา 10 กิโลกรัม 
อืนๆ 45 กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผกั

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

52.27 นาที 

แยกประเภทของสินคา้         

1คน 

15.00 นาท ี

แบ่งบรรจุสินคา้ 

1คน 

44.73นาท ี

จดัวางสินคา้ในร้าน      1

คน 

42.00นาท ี

แผนการสังซือ

คาํสังซือสินคา้ คาํสังซือสินคา้

ขอ้มูลจากการ

ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูลรายวั

1407.27 นาท ี 15.00 นาท ี 22.27 73.18นาท ี 13.45

52.27 นาท ี 15.00นาท ี 44.73 42.00นาท ี
TCT  

154.00

นาที

TLT 

1,531.1

ี
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายผลไมว้นัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ตลาดนาํวดัลาํพญา) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ107กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผลไม ้

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ฝรัง กิโลกรัม 

ส้มโอ20กิโลกรัม 

อืนๆ 67 กิโลกรัม 
เจา้ของร้านขายผลไม ้

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

30.83 นาท ี

แยกประเภทของสินคา้         

1คน 

12.08 นาท ี

คดัขนาดของสินคา้ 

1คน 

35.42นาท ี

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

47.92นาท ี

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั คาํสังซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการ

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 65.87 %

1,381.25นาท ี 9.17นาที 15.83 นาท ี 20.42นาท ี 14.17นาที
30.83นาท ี 12.08นาท ี 35.42นาท ี 47.92นาท ี TCT 

126.25

นาที

TLT 4

40.83

นาที
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายอาหารแหง้วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ตลาดนาํวดัลาํพญา) 

 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ผูผ้ลิตอาหารแห้ง 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ61 กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ปลา กิโลกรัม 

อืนๆ 26 กิโลกรัม เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั คาํสังซือสินคา้รายวนั

ขอ้มูลจากการ

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั

รับสินคา้และแยกประเภท 

1คน 

58.33นาท ี

แบ่งชงันาํหนกัเป็นถุงยอ่ย1คน 

3.50นาที 
ซีนและติดฉลากสินคา้1คน 

40.00 นาท ี

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

39.17 นาท ี

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 60 43 %

1440.00นาท ี 8.00นาที 13.00 นาที 21.67นาท ี 19.17นาท ี

58.33นาท ี 3.50นาที 40.00 39.17 นาท ี
TCT 

141.00

ี

TLT 

1,501.83

ี
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ภาพที   แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายขนม(ทาํเอง) วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ตลาดนาํวดัลาํพญา) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

ส่งสินคา้ให้ส่วนใหญ่เป็น 
แป้ง 3  กิโลกรัม 

นาํกะทิ1  กิโลกรัม 

นาํตาล  กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขนมบา้บิน 150  ชิน  
ขา้วเกรียบ 125  ชิน  

อืนๆ  เจา้ของร้านขายขนม 

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้
คาํสังซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการ

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวั

รับวตัถุดิบและตรวจสอบ 

1คน 

39.00นาท ี

เตรียมวตัถุดิบและผลิต 

1คน 

100.40นาที 

บรรจุสินคา้ 

1คน 

4.40นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1

คน 

16.50นาที 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 39.92% 

1,584.00 นาที 147.00นาที 28.80นาท ี 19.50นาท ี 10.50

39.00นาท ี 100.40นาที 4.40นาที 10.50นาที 
TCT 

160.30

นาที

TLT ,

033.20

นาที

รายวั
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายขนม(รับมาขาย) วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์(ตลาดนาํวดัลาํพญา) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ผูผ้ลิตขนม 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ103 ถุง 
 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
 

ขนม 103 ถุง 
เจา้ของร้านขายขนม 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

23.33นาที 

แยกประเภทของสินคา้         1
คน 

31.67นาที 

ติดฉลากสินคา้ของร้าน 

1คน 

23.33นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

45.00นาที 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 68.52% 

1,200นาที 20.83นาที 42.50 นาที 20.00นาที 19.17นาที 

2.33นาที 31.67นาที 23.33นาที 45.00นาที TCT 

123.33

นาที 

TLT1302

.50นาที 
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ภาพที   แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายเครืองดืมสุขภาพวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ตลาดนาํวดัลาํพญา) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ให้เฉลีย 

ครังละ  กิโลกรัมเป็นผกั 8
กิโลกรัม 

ผลไม ้ 8กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 
ลูกคา้ 

นาํผกั 200แกว้ 

นาํผลไม ้1  แกว้ 

อืนๆ  แกว้ 

เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

31.67 นาที 

เตรียมวตัถุดิบและผลิต 

1คน 

51.67นาที 

บรรจุลงบรรจุภณัฑร์้าน 

1คน 

21.67 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

32.50นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 66.53 % 

1,680.00นาที 68.33นาที 66.67 นาที 51.67นาที 18.33นาที 

31.67 นาที 51.67นาที 19.17นาที 32.50นาที TCT 

137.50

นาที 

TLT1,88

5.00นาที 



 
 

 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ตลาดนาํวดัลาํพญา) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

บริษทัผลิตนาํ 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉลีย   
ครังละ 101ขวด 

เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํอดัลม 48 ขวดนาํเปล่า  36 

ขวด 

อืนๆ 16ขวด เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

15.00นาที 

แยกประเภทของสินคา้         1
คน 

10.00นาที 

จดัเก็บสินคา้ชวัคราว 

1คน 

15.00นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

16.00นาที 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 86.54% 

1,440.00 นาที 12.50นาที 13.75นาที 16.25นาที 10.00นาที 

15.00นาที 10.0นาที 15.00นาทีนาที 16.00 นาที TCT 

56.25 

นาที 

TLT1,49

2. 0 

นาที 
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายผกัวนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํวดัลาํพญา) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ75กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผกั 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ผกับุง้ 15 กิโลกรัมผกักาด 10 

กิโลกรัม 

แตงกวา 10 กิโลกรัม 
อืนๆ 45 กิโลกรัม 

 

เจา้ของร้านขายผกั 

รับและแยกประเภทของสินคา้            1 

คน 
67.27 นาที 

นาที 

แบ่งบรรจุและจดัวางสินคา้ 
2 คน 

43.36 นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 82.23 % 

TCT 

110.64

นาที 

TLT ,443

.00นาที 
1,407.27 นาที 22.27นาที 

67.27 นาที 43.36 นาที 

13.45 นาที 
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายผลไมว้นัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํวดัลาํพญา) 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ107กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผลไม ้
วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ฝรัง20กิโลกรัม 

ส้มโอ20กิโลกรัม 

อืนๆ 67 กิโลกรัม เจา้ของร้านขายผลไม ้

รับและแยกประเภทของสินคา้            
1 คน 

42.92 นาที 

คดัขนาดและจดัวางสินคา้ 
2 คน 

41.67นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

84.58

นาที

TLT ,41

1.25นาที 
1,381.25นาที 20.42นาที 

42.92 นาที 41.67นาที 

14.17นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 98.54 %
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายอาหารแหง้วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํวดัลาํพญา) 

ผูผ้ลิตอาหารแห้ง 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ  กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ปลา  กิโลกรัม 

อืนๆ 6 กิโลกรัม 

 เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง

รับ/แยกประเภทของสินคา้และแบ่งชงั
นาํหนกัเป็นถุงยอ่ย  คน 

. นาที 

นาที 

ซีน/ติดฉลากของร้าน และจดัวาง
สินคา้ในร้าน 

 คน 

3 . นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT .
 นาที 

TLT ,4

. นาที 
1,440.00 นาที . นาที 

. นาที 3 . นาที 

. นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

นาที/วนั 

7.00 – 1 . นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 82.01 %
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายขนม(ทาํเอง) วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํวดัลาํพญา) 

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

ส่งสินคา้ให้ส่วนใหญ่เป็น แป้ง 
3  กิโลกรัม 

นาํกะทิ1  กิโลกรัม 

นาํตาล  กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขนมบา้บิน 150  ชิน  
ขา้วเกรียบ 125  ชิน  

อืนๆ  
 

เจา้ของร้านขายขนม 

รับ/เตรียมวตัถุดิบและทาํการผลิต 2คน 

69.7  นาที 

บรรจุและจดัวางสินคา้ 
1คน 

20.9  นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT .
นาที 

TLT ,

. นาที 
1, .00 นาที 2 . 0 นาที 

69.7  นาที 20.9 นาที 

.  นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต .  % 
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายขนม(รับมาขาย) วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํวดัลาํพญา) 

ผูผ้ลิตขนม 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ1  ถุง 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขนม 103 ถุง 

 

 เจา้ของร้านขายขนม 

รับและแยกประเภทสินคา้            1คน 

55.00นาที 

ติดฉลากและจดัวางสินคา้ 
2คน 

34.17นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

89.17

นาที 

TLT1,26

1.67นาที 
1,200.00นาที 42.50นาที 

55.00นาที 34.17นาที 

19.17นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต . %
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายเครืองดืมสุขภาพวนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ตลาดนาํวดัลาํพญา) 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ให้เฉลีย 

ครังละ  กิโลกรัมเป็นผกั 8
กิโลกรัม 

ผลไม ้ 8กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายเครืองดืมวาง
แผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํผกั 200แกว้ 

นาํผลไม ้1  แกว้ 

อืนๆ  แกว้ เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

รับ/เตรียมวตัถุดิบและทาํการผลิต 1คน 

41.67นาที 

บรรจุและจดัวางสินคา้ 
1คน 

54.17นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

95.83

นาที 

TLT ,76

5.00นาที 
720.00 นาที 66.67นาที 

41.67นาที 54.17นาที 

18.33นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 88.46 % 
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมวนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํวดัลาํพญา) 

บริษทัผลิตนาํ 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉลีย   
ครังละ 101ขวด 

เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํอดัลม 48 ขวดนาํเปล่า  36 

ขวด 

อืนๆ 16ขวด เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

รับและแยกประเภทสินคา้            1คน 

25.00นาที 

จดัเก็บและจดัวางสินคา้ 
2 คน 

31.25นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 48.51 

นาที 

TLT , 65.

23นาที 
1,440.00 นาที 13.75นาที 

25.00นาที 31.25นาที 

10.00 นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 90.00 % 
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายผกัวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

660 นาที/วนั 

7.00 - 18.00 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ54กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายผกั 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ผกับุง้ 7 กิโลกรัมผกักาดขาว 
14 กิโลกรัมอืนๆ 23 กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผกั 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

7.00 นาที 

แยกประเภทของสินคา้         1
คน 

7.00 นาที 

แบ่งบรรจุสินคา้ 
1คน 

12.00นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

10.00นาที 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 75.00 % 

1,152.00 นาที 5.40นาที 8.00 นาที 6.00นาที 10.00นาที 

7.00นาที 7.00นาที 12.00นาที 10.00นาที 
TCT 

36.00

นาที 

TLT 

,181.40

นาที 



 
 

 

170 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที   แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายผลไมว้นัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

690 นาที/วนั 

7.00 - 18.30 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ59กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผลไม ้

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ฝรัง 18กิโลกรัม 

ส้มโอ 6กิโลกรัม 

อืนๆ 25 กิโลกรัม 
เจา้ของร้านขายผลไม้

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

5.00 นาที 

แยกประเภทของสินคา้         1
คน 

6.25 นาที 

คดัขนาดของสินคา้ 
1คน 

11.25นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

5.63นาที 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 62 51%

1,350.00นาที 6.25นาที 16.88 นาที 5.00นาที 13.38นาที 

5.00นาที 6.25นาที 11.25นาที 5.63นาที 
TCT 

28.13

นาที

TLT , 9

1.50นาที 
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายอาหารแหง้วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 

6.00นาที 6.00 นาที 

39.00 นาที 18.00 นาที 69.00นาที 13.00 นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

600 นาที/วนั 

8.00 - 18.00 นาฬิกา 
 

ผูผ้ลิตอาหารแห้ง 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ60กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
หมู 4กิโลกรัม 

ไก่ กิโลกรัม 

อืนๆ 11 กิโลกรัม เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั 

รับสินคา้และแยกประเภท 

1คน 

6.00นาที 

แบ่งชงันาํหนกัเป็นถุงยอ่ย1คน 

30.00นาที 

ซีนและติดฉลากสินคา้1คน 

21.00 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

6.00 นาที 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 52.50% 

1,728.00นาที 

30.00นาที 21.00 นาที TCT 

60.71นาที 

TLT 

1,867นาที 
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ภาพที   แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายขนม(ทาํเอง) วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

660 นาที/วนั 

7.00 - 18.00 นาฬิกา 

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

ส่งสินคา้ให้ส่วนใหญ่เป็น แป้ง 
 กิโลกรัม 

ไข่  ใบ 

นาํตาล  กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายขนม(ทาํเอง) 
วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขนมปัง  ชิน  
ขนมตาล  ชิน  
อืนๆ 133 ชิน เจา้ของร้านขายขนม 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

 เตรียมวตัถุดิบและผลิต 

1คน 

37.50นาที 

บรรจุสินคา้ 
1คน 

22.50นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

4.25นาที 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 45.50% 

2,340.00 นาที 84.38นาที 26.25นาที 7.50นาที 8.63นาที 

4.00นาที 37.50นาที 22.50นาที 4.25นาที 
TCT 

68.25

นาที 

TLT ,46

6.75นาที 

รายวนั
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ภาพที   แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายขนม(รับมาขาย) วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

690 นาที/วนั 

7.00 - 18.30 นาฬิกา 

ผูผ้ลิตขนม 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ329 ชิน 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขนมเชือม 50 ชิน 

ขนมอบกรอบ 20 ชิน 

อืนๆ 59 ชิน เจา้ของร้านขายขนม 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

5.86นาที 

แยกประเภทของสินคา้         1
คน 

4.43นาที 

ติดฉลากสินคา้ของร้าน 

1คน 

17.86นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

6.14นาที 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 48.00% 

2,262.86นาที 28.57นาที 36.43นาที 49.29นาที 9.57นาที 

5.86นาที 4.43นาที 17.86นาที 6.14นาที 
TCT 

34.29

นาที 

TLT ,38

6.71นาที 
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ภาพที   แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายเครืองดืมสุขภาพวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

690 นาที/วนั 

7.00 - 18.30 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ให้เฉลีย 

ครังละ  กิโลกรัมเป็นผกั  
กิโลกรัม 

ผลไม ้  กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํผกั  แกว้ 

นาํผลไม ้  แกว้ 

อืนๆ  แกว้ เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

4.50 นาที 

เตรียมวตัถุดิบและผลิต 

1คน 

45.00นาที 

บรรจุลงบรรจุภณัฑร์้าน 

1คน 

45.00นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

3.00นาที 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 54.17% 

2,160.00นาที 60.00นาที 11.43นาที 26.25 นาที 6.00นาที 

4.50 นาที 45.00นาที 45.00นาที 3.00นาที 
TCT 

97.50

นาที 

TLT ,

. นาที 
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ภาพที   แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

690 นาที/วนั 

7.00 - 18.30 นาฬิกา 

บริษทัผลิตนาํ 
ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ  ขวด 
 

เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํอดัลม  ขวดนาํเปล่า  

ขวด 

อืนๆ  ขวด เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

4.50นาที 

แยกประเภทของสินคา้         1
คน 

4.50นาที 

จดัเก็บสินคา้ชวัคราว 

1คน 

8.75นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

3.00นาที 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 59.29% 

2,160.00 นาที 52.50นาที 60.00นาที 26.25นาที 6.00นาที 

4.50นาที 4.50นาที 8.75นาที 3.00 นาที 
TCT 

20.75

นาที 

TLT ,

. นาที 
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ภาพที   แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านผกัวนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

780นาที/วนั 

6.00 - 19.00 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ178กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายผกั 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ผกับุง้ 64 กิโลกรัมผกักาดขาว 
39 กิโลกรัมอืนๆ 75 กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผกั 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

6.00 นาที 

แยกประเภทของสินคา้         1
คน 

11.00นาที 

แบ่งบรรจุสินคา้ 
1คน 

24.00 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

19.00 นาที 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 62.50% 

1,152.00 นาที . 0นาที .00นาที 6. นาที 6.00นาที 

. 0นาที . 0นาที . นาที .00 นาที 
TCT 

60.00

นาที 

TLT 

1,186.00 

นาที 

ขอ้มูลรายวนั 
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ภาพที   แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านผลไมว้นัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 

5.25นาที 4.38นาที 13.75 นาที 5.63นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

780 นาที/วนั 

6.00 - 19.00 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ280กิโลกรัม 
 

ลูกคา้ 
ฝรัง 125กิโลกรัม 

ส้มโอ85กิโลกรัม 

อืนๆ 70 กิโลกรัม เจา้ของร้านขายผลไม ้

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

5.63 นาที 

คดัขนาดของสินคา้ 
1คน 

23.75นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

13.13นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 51.33% 

5.63นาที 

1,350.00นาที 

6.25นาที 23.75นาที 13.13นาที 
TCT 

48.75นาที 

TLT ,379

.01นาที 

เจา้ของร้านขายผลไม ้
วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

แยกประเภทของสินคา้         1
คน 

.  นาที 

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านอาหารแหง้วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์(ตลาดนาํดอนหวาย) 

1,440.00นาที 62.00นาที 8.00 นาที 39.00 นาที 7.20 นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

690 นาที/วนั 

7.00 - 18.30 นาฬิกา 

ผูผ้ลิตอาหารแห้ง 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ276กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
หมู 51กิโลกรัม 

ไก่ 26 กิโลกรัม 

อืนๆ 16 กิโลกรัม เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 

รับสินคา้และแยกประเภท 

1คน 

8.00นาที 

แบ่งชงันาํหนกัเป็นถุงยอ่ย1คน 

45.00นาที 

ซีนและติดฉลากสินคา้1คน 

32.00 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

6.00 นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 50.56% 

8.00นาที 45.00นาที 32.00 นาที 6.00 นาที 
TCT 

91.00 

นาที 

TLT1,55

6.20 

นาที 
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ภาพที   แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขนมทาํเอง(ทาํเอง) วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

720 นาที/วนั 

7.00 - 19.00 นาฬิกา 

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

ส่งสินคา้ให้ส่วนใหญ่เป็น แป้ง 
4  กิโลกรัม 

ไข่ 8  ใบ 

นาํตาล 10  กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายขนม(ทาํเอง) 
วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขนมปัง 550 ชิน  
ขนมตาล 35  ชิน  
หมีกรอบ 270 ชิน 

อืนๆ 255 ชิน 

 

เจา้ของร้านขายขนม 

รับวตัถุดิบและตรวจสอบ 

1คน 

6.88 นาที 

เตรียมวตัถุดิบและผลิต 

1คน 

48.75 นาที 

บรรจุสินคา้ 
1คน 

31.88 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

6.25นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 48.08% 

1,800.00นาที 67.50นาที 22.50 นาที 6.25นาที 4.88นาที 

6.88 นาที 48.75 นาที 31.88 นาที 6.25นาที TCT 

93.75นาที 

TLT ,901

.13นาที 

รายวนั
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ภาพที   แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านขนม(รับมาขาย) วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

720 นาที/วนั 

7.00 - 19.00 นาฬิกา 

ผูผ้ลิตขนม 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ1,158 ชิน 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขนมเชือม 615 ชิน 

ขนมอบกรอบ 3  ชิน 

อืนๆ 1  ชิน เจา้ของร้านขายขนม 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

5.71 นาที 

แยกประเภทของสินคา้         1
คน 

5.86 นาที 

ติดฉลากสินคา้ของร้าน 

1คน 

32.14 นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

6.43นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 39.00% 

1,851.43 นาที 13.57 นาที 36.43นาที 45.00 นาที 5.71 นาที 

5.71 นาที 5.86 นาที 32.14 นาที 6.43นาที TCT 

50.14

นาที 

TLT ,95

2.14นาที 
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ภาพที   แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านเครืองดืมสุขภาพวนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

720 นาที/วนั 

7.00 - 19.00 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ให้เฉลีย 

ครังละ 6  กิโลกรัมเป็นผกั 5
กิโลกรัม 

ผลไม ้60กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํผกั 50แกว้ 

นาํผลไม ้11  แกว้ 

อืนๆ 1  แกว้ เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

4.00 นาที 

เตรียมวตัถุดิบและผลิต 

1คน 

52.50นาที 

บรรจุลงบรรจุภณัฑร์้าน 

1คน 

52.50นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

3.00นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 53.33% 

1,260.00นาที 30.00นาที 71.25 นาที 22.50นาที 4.00นาที 

4.00 นาที 52.50นาที 52.50นาที 3.00นาที TCT 

112.00

นาที 

TLT ,

. นาที 
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ภาพที   แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงของร้านเครืองดืมนาํอดัลมวนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 

เวลาทาํงานสุทธิ 

720 นาที/วนั 

7.00 - 19.00 นาฬิกา 

บริษทัผลิตนาํ 
ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ 570ขวด 

เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํอดัลม 4  ขวดนาํเปล่า 15  

ขวด 

อืนๆ 0ขวด เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

8.25นาที 

แยกประเภทของสินคา้         1
คน 

4.00นาที 

จดัเก็บสินคา้ชวัคราว 

1คน 

13.75นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

4.00นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 54.55%

1,440.00 นาที 7.50นาที 2.50นาที 37.50นาที 4.00นาที 

8.25นาที 4.00นาที 13.75นาที 4.00 นาที TCT 

30.00นาที 

TLT ,

. นาที 
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ภาพที  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายผกัวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

เวลาทาํงานสุทธิ 

660 นาที/วนั 

7.00 - 18.00 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ54กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผกั 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ผกับุง้ 7กิโลกรัมผกักาดขาว 
14 กิโลกรัมอืนๆ 23 กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผกั

รับและแยกประเภทของสินคา้            
2คน 

14.00นาที 

แบ่งบรรจุและจดัวางสินคา้ 
2คน 

11.00 นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั คาํสงัซือสินคา้รายวนั

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 8 %

TCT 

25.00นาที 

TLT ,170

.00นาที 
1,152.00 นาที 8.00 นาที 

14.00นาที 11.00 นาที 

10.00 นาที 
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ภาพที 60 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายผลไมว้นัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ59กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผลไม ้
วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ฝรัง18กิโลกรัม 

ส้มโอ 6กิโลกรัม 

อืนๆ 25 กิโลกรัม เจา้ของร้านขายผลไม ้

รับและแยกประเภทของสินคา้            1
คน 

11.25นาที 

คดัขนาดและจดัวางสินคา้ 
2คน 

8.44 นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 19.69 

นาที 

TLT , 80.

26นาที 
1,350.00นาที 16.88นาที 

11.25 นาที 8.44 นาที 

12.40นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

690 นาที/วนั 

7.00 - 18.30 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต .5  % 
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ภาพที 61 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายอาหารแหง้วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ผูผ้ลิตอาหารแห้ง 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ60กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
หมู ภ กิโลกรัม 

ไก่ กิโลกรัม 

อืนๆ 11 กิโลกรัม 
เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง

รับ/แยกประเภทของสินคา้และแบ่งชงั
นาํหนกัเป็นถุงยอ่ย              2คน 

18.00นาที 

ซีน/ติดฉลากของร้าน และจดัวาง
สินคา้ในร้าน 

1คน 

27.00นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

45.00

นาที

TLT1,75

9.00นาที 
1,728.00 นาที 18.00นาที 

18.00 นาที 27.00นาที 

13.00นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

600 นาที/วนั 

8.00 - 18.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 83.33 %
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ภาพที 62 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายขนม(ทาํเอง) วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

ส่งสินคา้ให้ส่วนใหญ่เป็น แป้ง 
 กิโลกรัม 

ไข่  ใบ 

นาํตาล  กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขนมปัง  ชิน  
ขนมตาล  ชิน  
อืนๆ 133 ชิน เจา้ของร้านขายขนม 

รับ/เตรียมวตัถุดิบและทาํการผลิต 2คน 

20.75นาที 

บรรจุและจดัวางสินคา้ 
1คน 

26.75นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

47.50 นาที 

TLT 
,374.88

นาที 2,340.00 นาที 26.25นาที 

20.75นาที 26.75นาที 

8.63นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

660 นาที/วนั 

7.00 - 18.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 88.79 % 
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ภาพที 63 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายขนม(รับมาขาย) วนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ผูผ้ลิตขนม 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ329 ชิน 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขนมเชือม 5  ชิน 

ขนมอบกรอบ 120 ชิน 

อืนๆ 59ชิน เจา้ของร้านขายขนม 

รับและแยกประเภทสินคา้            1คน 

10.29นาที 

ติดฉลากและจดัวางสินคา้ 
2คน 

12.00นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

22.29

นาที 

TLT ,30

8.86นาที 
2,262.86นาที 36.43นาที 

10.29นาที 12.00นาที 

9.57นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

690 นาที/วนั 

7.00 - 18.30 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 92.88 % 
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ภาพที 64 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายเครืองดืมสุขภาพวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ให้เฉลีย 

ครังละ  กิโลกรัมเป็นผกั  
กิโลกรัม 

ผลไม ้  กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายเครืองดืมวาง
แผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํผกั  แกว้ 

นาํผลไม ้  แกว้ 

อืนๆ  แกว้ เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

รับ/เตรียมวตัถุดิบและทาํการผลิต 1คน 

49.50 นาที 

บรรจุและจดัวางสินคา้ 
1คน 

48.00นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

97.50 

นาที 

TLT ,177

.43นาที 

2,160.00 นาที 11.43นาที 

49.50 นาที 48.00นาที 

6.00 นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

690 นาที/วนั 

7.00 - 18.30 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 98.48 % 
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ภาพที 65 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 88.30 % 

บริษทัผลิตนาํ 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉลีย   
ครังละ  ขวด 

เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํอดัลม  ขวดนาํเปล่า  

ขวด 

อืนๆ  ขวด เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

รับและแยกประเภทสินคา้            1คน 

9.00นาที 

จดัเก็บและจดัวางสินคา้ 
1คน 

11.75นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

20.75 

นาที 

TLT ,

.  นาที 

2,160.00นาที 60.00นาที 

9.00 นาที 11.75 นาที 

6.00 นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

690 นาที/วนั 

7.00 - 18.30 นาฬิกา 
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ภาพที 66 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายผกัวนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

เวลาทาํงานสุทธิ 

780 นาที/วนั 

6.00 - 19.00 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ178กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผกั 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ผกับุง้ 64กิโลกรัมผกักาดขาว 39 

กิโลกรัมอืนๆ 75 กิโลกรัม 

 เจา้ของร้านขายผกั 

รับและแยกประเภทของสินคา้            1
คน 

17.00 นาที 

นาที

แบ่งบรรจุและจดัวางสินคา้ 
2คน 

21.50 นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 89.53 % 

TCT 

38.50นาที 

TLT ,170

.00นาที 
1,152.00 นาที 11.00นาที 

17.00 นาที 21.50 นาที 

7.00 นาที 



 
 

 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 67 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายผลไมว้นัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ280กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผลไม ้
วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ฝรัง125กิโลกรัม 

ส้มโอ85กิโลกรัม 

อืนๆ 70 กิโลกรัม เจา้ของร้านขายผลไม ้

รับและแยกประเภทของสินคา้            1
คน 

11.88 นาที 

คดัขนาดและจดัวางสินคา้ 
2คน 

18.44นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

30.32

นาที

TLT ,36

9.0 นาที 
1,350.00นาที 13.75นาที 

11.88 นาที 18.44นาที 

5.25นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

780 นาที/วนั 

6.00 - 19.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 82.21 %
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ภาพที 68 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายอาหารแหง้วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ผูผ้ลิตอาหารแห้ง 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ276กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
หมู51กิโลกรัม 

ไก่ 26 กิโลกรัม 

อืนๆ 16 กิโลกรัม เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 

รับ/แยกประเภทของสินคา้และแบ่งชงั
นาํหนกัเป็นถุงยอ่ย              2คน 

26.50นาที 

นาที 

ซีน/ติดฉลากของร้าน และจดัวาง
สินคา้ในร้าน 

1คน 

38.00 นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

64.650

นาที 

TLT ,45

5.20 นาที 
1,440.00 นาที 8.00 นาที 

26.50นาที 38.00 นาที 

7.20 นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

690 นาที/วนั 

7.00 - 18.30 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 84.87 % 
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ภาพที 69 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายขนม(ทาํเอง) วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

ส่งสินคา้ให้ส่วนใหญ่เป็น แป้ง 
4  กิโลกรัม 

ไข่ 8  ใบ 

นาํตาล 10  กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขนมปัง 5  ชิน  
ขนมตาล 35  ชิน  
หมีกรอบ270 ชิน 

อืนๆ 255 ชิน 

 

เจา้ของร้านขายขนม 

รับ/เตรียมวตัถุดิบและทาํการผลิต 2คน 

27.82 นาที 

บรรจุและจดัวางสินคา้ 
1คน 

38.13 นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

65.95

นาที 

TLT ,82

7.38นาที 

1,800.00 นาที 22.50 นาที 

27.82 นาที 38.13 นาที 

4.88 นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

720 นาที/วนั 

7.00 - 19.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 86.48 % 
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ภาพที 70 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายขนม(รับมาขาย) วนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

ผูผ้ลิตขนม 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ1,158 ชิน 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขนมเชือม 615 ชิน 

ขนมอบกรอบ 3  ชิน 

อืนๆ 193ชิน เจา้ของร้านขายขนม 

รับและแยกประเภทสินคา้            1คน 

11.57 นาที 

ติดฉลากและจดัวางสินคา้ 
2คน 

19.29 นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

30.86นาที 

TLT , 93.

57นาที 
1,851.43 นาที 36.43นาที 

11.57 นาที 19.29 นาที 

5.71 นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

720 นาที/วนั 

7.00 - 19.00 นาฬิกา ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 79.99 % 
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ภาพที 71 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายเครืองดืมสุขภาพวนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ให้เฉลีย 

ครังละ 6  กิโลกรัมเป็นผกั 5
กิโลกรัม 

ผลไม ้60กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายเครืองดืมวาง
แผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํผกั 50แกว้ 

นาํผลไม ้11  แกว้ 

อืนๆ 1  แกว้ 
เจา้ของร้านขายเครืองดืม

รับ/เตรียมวตัถุดิบและทาํการผลิต 1คน 

56.50นาที 

บรรจุและจดัวางสินคา้ 
1คน 

55.50นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

112.00

นาที

TLT ,

. นาที 
1,260.00 นาที 71.25นาที 

56.50นาที 55.50นาที 

4.00 นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

720 นาที/วนั 

7.00 - 19.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 99 12 %



 
 

 

196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 72 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงของร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมวนัเสาร์ วนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ (ตลาดนาํดอนหวาย) 
 

บริษทัผลิตนาํ 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉลีย   
ครังละ 570ขวด 

เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํอดัลม 4  ขวดนาํเปล่า 15  

ขวด 

อืนๆ 0ขวด 
เจา้ของร้านขายเครืองดืม

รับและแยกประเภทสินคา้            1คน 

12.25นาที 

จดัเก็บและจดัวางสินคา้ 
1คน 

17.75นาที 

แผนการสงัซือสินคา้

คาํสงัซือสินคา้รายวนั 
คาํสงัซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 30.00 

นาที 

TLT , .
นาที 

1,440.00 นาที 2.50นาที 

12.25นาที 17.75 นาที 

4.00 นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

720 นาที/วนั 

7.00 - 19.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์สายการผลิต 84 51 %
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