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 งานวิจยันีมีวตัถุประสงคเ์พือ ศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทาน และ เสนอ
แนวทางในการพฒันา ตลาด บางหลวง ร.ศ. 122 โดยเริมจากการเกบ็ขอ้มลูชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

ซึงประกอบดว้ย พ่อคา้ แม่คา้ นกัท่องเทียว ผูป้ระกอบการ และ แหล่งท่องเทียวบริเวณใกลเ้คียง  โดยใชก้าร
สมัภาษณ์และใชแ้บบสอบถามเพือศึกษาพฤติกรรมการท่องเทียว นาํมาสร้างห่วงโซ่อุปทาน และ รูปแบบ    
จาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทานของตลาด และ สร้างแผนภาพกระแสคุณค่า ของร้านคา้ต่างๆ 
วิเคราะห์ขีด ความสามารถเชิงแข่งขนั จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) และ แรงกดดนั 
5 ประการ ( Five forces model ) ประเมินปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายใน ( IE Matrix ) ,และ สงัเคราะห์โดยใช ้

TOWS Matrix จากจาํนวนนกัท่องเทียวทงัหมด 145,407 คนโดยการสุ่มตวัอยา่ง สอบถาม ดว้ยวิธี Yamane 
จาํนวน 400 คนเเบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนที 1ขอ้มลูทวัไป จากการสาํรวจพบวา่ใหญ่ เป็นเพศ หญิง 228 ท่าน  
(57 %)   มีอาย ุ16-35 ปี 111  ท่าน (27.8 %)  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 224ท่าน (56 %) อาชีพ   นกัศึกษา
92ท่าน (23 %)  คนส่วนใหญ่รายไดต่้อเดือน ไม่เกิน8,000 บาท 116ท่าน (29 %)  ส่วนที 2ดา้นพฤติกรรม
การเดินทาง ท่องเทียว จากการสาํรวจพบวา่  ใชร้ะยะเวลาในการท่องเทียว 4 วนั/เดือน 115ท่าน (28.75 %) 

ใชร้ถส่วนตวัเป็นพาหนะในการเดินทาง 326ท่าน (81.5 %) ค่าใชจ่้ายในการท่องเทียว  - 1,000 บาท 
114 ท่าน (28.5 %) ส่วนใหญ่มากบัครอบครัว 238ท่าน (59.5%)  เดินทางมาเพือพกัผอ่น 294 ท่าน (73.5 %)  
ผูร่้วมเดินทาง 4-6 คน 168ท่าน (42 %) และเดินทางมาท่องเทียว ตลาดนาํ มากกว่า 4 ครัง 117 ท่าน 
(44.25 %)การใชเ้วลาเทียวในตลาดนอ้ยกวา่ 3 ชวัโมง 228 ท่าน (56.90 %) ส่วนที 3ดา้นพฤติกรรมการรับรู้ 
จาก ผลสาํรวจ พบวา่ เคยไดรั้บข่าวสารเกียวกบัตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  จาํนวน 276 คน ขอ้มลูข่าวสาร
ส่วนใหญ่รับรู้จากเพือน/ญาติ 172 คน (43 %)ส่วนที 4การสาํรวจความตอ้งการของนกัท่องเทียว จาก
คะแนนเตม็ 1-5 ผลการสาํรวจความพึงพอใจ จากหลกัการ ทางการตลาด พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑอ์ยูใ่น
ระดบัสูง 3.55ดา้นราคาอยูใ่นระดบัสูง 3.61 ดา้นสถานทีอยูใ่นระดบัสูง 3.40  ดา้น โปรโมชนัอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  3.17 และ มีเงินหมุนเวียนสุทธิ 66,000 - 157,500 บาท ต่อสปัดาห์  จากผลการวิจยัขา้งตน้ผูวิ้จยั
ไดน้าํเสนอ รูปแบบห่วงโซ่อุปทานและ แนวทางในการพฒันาตลาดให้แก่ผูป้ระกอบการและผูที้มี    
ส่วนเกียวขอ้งกบัตลาดบางหลวง ร.ศ.122 
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 This research was aimed to study competitive supply chain capabilities of supply 
chain and the development of the capital market, starting from R.E.122 to R.E.122 for a 
community by taking data from vendors, travelers, operators and tourist attractions nearby. 
we admittedly use methods either interview or questionnaires on travel behavior. Accordingly 
receive this results, the supply chain and supply chain operations were proposed  by 
reference model and the market value of the stock and flow diagram. Moreover, we analyze 
capabilities, competitive strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT Analysis) and 
Five forces model assessment of external factors (IE Matrix), and synthesized the TOWS 
Matrix. There are approximately discovering total number of 145,407 people with a sample of 
400 people Yamane. The first, general survey data, most of surveyors are 228 women (57 %) 
aged 16 to 35 years, 111 persons (27.8 %); educated in BA 224 persons ( 56 %), Student 
Employees 92 (23 %), most people have a month 8,000 Baht 116. persons (29 %) are two 
travel behavior. The survey found that The duration of the tour 4 days / month, 115 people 
(28.75 %) used private vehicles to travel 326 persons (81.5%), the cost per time 501 – 1,000 
bath 114 people (28.5%).with family 238 people (59.5 %) came to rest 294 persons (73.5 %) 
patients, their companions 4 - 6 people, 168 people (42 %) and leisure travel market for more 
than 4 117 people (44.25 %) to take under the. 3 hours at the 228 (56.90 %) perceived 
behavioral Part 3 of the survey found. Been informed about the Imperial era, some 122 276 
people, the majority of information perceived from friends / relatives, 172 people (43 %), the 
fourth survey score 1-5 to the visitors. satisfaction survey of the market shows that the 
product is high, the price is 3.55 high 3.61 high 3.40 for the place in the Promotion is 3.17 and 
the average level of net working capital. 66,000 to 157,500 bahts a week from the above 
findings, the present study is proposed as supply chain development  to the shop operators 
of the market R.E.122 .  
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 วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีดว้ยความกรุณาในการให้ความช่วยเหลืออยา่งดี
ยงิของอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย ์ดร. สิทธิชยั  แซ่เหล่ม และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์วนัชยั 
ลีลากวีวงศ์ และ ความกรุณาของท่านอาจารยป์ระธานกรรมการ อาจารย์ ดร. ธีระศกัดิ  หุดากร 
รวมถึง ท่านรองศาสตราจารย  ์ดร. วลยัลกัษณ์ อตัธีรวงศ์ ซึงไดชี้แนะแนวทางในการดาํเนินการ
จดัทาํวทิยานิพนธ์ รวมทงัใหค้าํแนะนาํติชม เพือการพฒันาทีดียงิขึนไป 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ครอบครัวทีไดใ้ห้กาํล ังใจในการทาํงานและเสียสละเวลาการทาํ
กิจกรรมของครอบครัวลงไป รวมไปถึงบิดา มารดา ของผูว้ิจยัทีไดใ้ห้คาํแนะนาํและสอบถามดว้ย
ความเป็นห่วงเสมอมา 
 ผูว้ิจยัขอขอบคุณ น้อง ๆจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีทีไปช่วย ผูว้ิจยัเก็บ
ขอ้มูล แบบสอบถาม รวมไปถึงขอบพระคุณไปยงัท่านผูใ้หญ่บา้นสมศกัดิทีให้ความช่วยเหลือ และ
อาํนวยความสะดวกเป็นอยา่งดียงิ 
 สุดทา้ยนีผูว้ ิจยัขอขอบคุณเพือนท่านหนึงทีได้ให้คาํแนะนําในการดาํเนินชีวิตทีดี   
มาตลอดระยะเวลา  ปี 


