
                                                           
 
 
 
 

 
 การศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขันห่วงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง ร.ศ.  

  
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นาย ธีระ บรรดาศักดิ 

 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาการจัดการงานวศิวกรรม 

ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2556 
ลขิสิทธิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



การศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขันห่วงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง ร.ศ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นาย ธีระ บรรดาศักดิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการจัดการงานวศิวกรรม 

ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการและการจัดการ 
บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ปีการศึกษา 2556 
ลขิสิทธิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



THE COMPETITIVE CAPABILITIES OF SUPPLY CHAIN OF BANGLUANG  

 MARKET R.E. 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Mr. Teera Bandasak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 

Master of Engineering Program in Engineering Management 

Department of Industrial Engineering and Management 

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2013 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บณัฑิตวิทยาล ัย  มหาวิทยาล ัยศิลปากร  อนุม ัติให้วิทยานิพนธ์ เรือง “การศึกษาขีด
ความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง ร.ศ. ” เสนอโดย นาย ธีระ บรรดาศกัดิ  
เป็นส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  
งานวศิวกรรม 
 
 
                                                  ……........................................................... 
                                                 (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 

คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
                                                                                วนัที..........เดือน.................... พ.ศ........... 
 
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 อาจารย ์ดร. สิทธิชยั  แซ่เหล่ม 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 
 
.................................................... ประธานกรรมการ 
 (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระศกัดิ หุดากร) 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (รองศาสตราจารย ์ดร.วลยัลกัษณ์  อตัธีรวงศ)์ 
............/......................../.............. 
 
.................................................... กรรมการ 
 (อาจารย ์ดร. สิทธิชยั  แซ่เหล่ม) 
............/......................../.............. 



 ง 

53405308 :  สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม 

คาํสาํคญั   :  ห่วงโซ่อุปทาน / ห่วงโซ่คุณค่า /แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน / ขีดความสามารถ
เชิงแข่งขนั 

 ธีระ บรรดาศกัดิ : การศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง  
ร.ศ. . อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ :  อ.ดร.สิทธิชยั แซ่เหล่ม. 126 หนา้. 
 

 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 

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจดัการ                            บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ลายมือชือนกัศึกษา.............................................................                 ปีการศึกษา 2556 

ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์........................................................... 



 จ 

53405308: MAJOR: ENGINEERING MANAGEMENT 
KEY WORDS : SUPPLY CHAIN / VALUE CHAIN / SUPPLY CHAIN OPERATION REFERENCE 

MODEL / COMPETTITIVE CAPABILITIES 
 TEERA BANDASAK : THE COMPETITIVE CAPABILITIES OF SUPPLY CHAIN OF 
BANGLUANG MARKET R.E. 122. THESIS ADVISOR: SITTICHAI SAELEM, Ph.D., 126 pp. 
 
 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 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Department of Industrial Engineering and Management      Graduate School, Silpakorn University 

Student's signature..................................................                    Academic Year 2013 

Thesis Advisor's signature........................................................ 



 ฉ 

กติติกรรมประกาศ 
 
 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 



 ช 

สารบัญ 
                                                                                                                                                           หนา้ 
บทคดัยอ่ภาษาไทย ........................................................................................................................  ง 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ ...................................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ ........................................................................................................................  ฉ 
สารบญัตาราง ................................................................................................................................  ฎ 
สารบญัภาพ ...................................................................................................................................  ฏ 
บทที   

 บทนาํ ............................................................................................................................ 1 
  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา .............................................................. 1 

  กรอบแนวความคิด .............................................................................................. 4 
  วตัถุประสงคข์องงานวจิยั .................................................................................... 6 

  ขอบเขตการศึกษา ................................................................................................ 6 

  ประโยชน์ทีคาดวา่จะไดรั้บ .................................................................................. 6 
  นิยามคาํศพัท.์....................................................................................................... 6 

2 ทฤษฎีและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ....................................................................................... 8 
  ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ...........................................................................  
  ความเป็นมาของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: 

SCM) ......................................................................................................

 

9 

   การจดัการห่วงโซ่อุปทานมีความสาํคญัอยา่งไร ...................................... 11 

  อุปสงค ์และอุปทาน (Demand and Supply) ........................................................ 20 

  แผนภาพกระแสคุณค่า ......................................................................................... 21 

  หลกัการปรับปรุงงาน (Improvement) ................................................................. 22 

  การวเิคราะห์ SWOT ............................................................................................ 22 

   ความหมายของ SWOT ...........................................................................  
   กรอบการวเิคราะห์ SWOT ......................................................................  
   ปัญหาในการทาํกระบวนการวเิคราะห์ SWOT .......................................  
  การวเิคราะห์ TOWS Matrix ................................................................................  
  ตวัแบบ Porter’s Five Forces Model ...................................................................  
    



 ซ 

  บทที                                                                                                                                                 หนา้ 
   แรงผลกัดนัจากนกัลงทุนหนา้ใหม่ในอุตสาหกรรม (Threat of New 

Entrants) .......................................................................................

 

27 

   แรงผลกัดนัจากอาํนาจต่อรองของผูป้้อนวตัถุดิบ (Bargaining Power of 

Suppliers) .....................................................................................

 

27 
   แรงผลกัดนัจากอาํนาจต่อรองของกลุ่มผูซื้อ (Bargaining Power of 

Buyers) ..........................................................................................

 

 
   แรงผลกัดนัจากสินคา้อืนทีใชท้ดแทนได ้(Threat of Substitutes) ............  
   แรงผลกัดนัจากระดบัความเขม้ขน้ของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรม 

(Rivalry among Existing Firms) ....................................................

 

 
  วธีิการโดยทวัไปทางสถิติ ....................................................................................  
   การนิยามประชากร .................................................................................  
   การรวบรวมขอ้มูล ..................................................................................  
   สถิติเชิงวศิวกรรม (Statistical for Engineering) ......................................  
  การสาํรวจดว้ยการสุ่มตวัอยา่ง .............................................................................  
  การแปลผลเมือใชเ้ครืองมือรวบรวมขอ้มูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า .............  
   การแปลผลโดยใชค้่าเฉลีย .......................................................................  
  การสร้างแบบสอบถาม (Constructing a Questionnaire) .....................................  
  งานวจิยัทีเกียวขอ้ง ...............................................................................................  

     3 วธีิการดาํเนินการ ..........................................................................................................  
  วธีิการศึกษาทีนาํมาใช ้.........................................................................................  
  ขนัตอนในการศึกษาและดาํเนินงาน ....................................................................  
  เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา ...................................................................................  
  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ..................................................................................  
  สถานทีเก็บขอ้มูล.................................................................................................  
  ขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษา ........................................................................................  
  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ....................................................................................  
  การวเิคราะห์ขอ้มูล ..............................................................................................  
  สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ...........................................................................  
    



 ฌ 

  บทที                                                                                                                                                 หนา้ 
4 ผลการศึกษา ..................................................................................................................  
  ผลการศึกษาการจดัการโซ่อุปทานและรูปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน .......  
  ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว ........................................  
  ผลการวเิคราะห์ดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมีต่อตลาดบางหลวง    

ร.ศ.  .....................................................................................................

 

 
  ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนและหลงัการปรับปรุง ...........................  
  วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ของตลาดบาง

หลวงร.ศ.  .........................................................................................

 

 
   จุดแขง็ (Strength)ของตลาดบางหลวง ร.ศ.  ...................................... 76 

   จุดอ่อน (Weaknesses)ของตลาดบางหลวง ร.ศ.  ............................... 76 

   โอกาส (Opportunities)ของตลาดบางหลวง ร.ศ.  ............................. 77 

   อุปสรรค (Threats) ของตลาดบางหลวง ร.ศ.  ................................... 77 

  วเิคราะห์ Porter’s Five ForcesModel ของตลาดบางหลวง ร.ศ.  .................... 77 
   สภาพการแข่งขนัในปัจจุบนั (Existing Competitors) ............................. 78 

   คู่แข่งรายใหม่ทีมีศกัยภาพ (Potential Competitors) ................................ 78 

   อาํนาจการต่อรองของผูซื้อ (Buyers) ....................................................... 79 

   อาํนาจการต่อรองของผูข้าย (Suppliers) .................................................. 79 

   ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Substitutes) .............................................. 79 

  วเิคราะห์ ปัจจยัแวดลอ้มภายใน (IFAS) และ ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก (EFAS) 
ของตลาดบางหลวง ร.ศ.  ..................................................................

 

79 

  ตารางแมทริกซ์ประเมินปัจจยัภายใน ประเมินปัจจยัภายนอก ของตลาดบาง
หลวง ร.ศ.  ........................................................................................

 

81 

  ขอ้เสนอแนะ และ แผนการพฒันาตลาดบางหลวง ร.ศ.  ................................ 84 

 สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ ............................................................................... 86 

  สรุปผลการดาํเนินการ ......................................................................................... 86 
  ปัญหาและอุปสรรค .............................................................................................  
  ขอ้เสนอแนะ ........................................................................................................  

รายการอา้งอิง ..................................................................................................................................  

  



 ญ

                                                                                                                                                          หนา้ 
ภาคผนวก ........................................................................................................................................  

 ภาคผนวก ก  ขอ้มูลพืนฐานตาํบลบางหลวง และ การเดินทางไปตลาดบางหลวง ร.
ศ.  ......................................................................................................

 

 
 ภาคผนวก ข  แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว .........................  
 ภาคผนวก ค  ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ .................................................... 105 

 ภาคผนวก ง  แผนภาพกระแสคุณค่าก่อนปรับปรุง – หลงัปรับปรุง .............................. 1  
ประวติัผูว้ิจยั ....................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฎ 

สารบัญตาราง 
 

 ตารางที                                                                                                                                         หนา้ 
.  แสดงสถิติการท่องเทียวในประเทศปี 2553-2554 .........................................................  
.  แสดงกรอบแนวความคิด ...................................................................................... 4 

.  แสดงปัญหาสาํคญัทีพบในโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง ร.ศ.  จากการสุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน  ร้านคา้ ........................................................................

 

 

.  แสดง ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าตาํสุด ค่าสูงสุดและความพึงพอใจของ
นกัท่องเทียวต่อตลาดบางหลวง รศ.  .....................................................

 

67 

.  วิเคราะห์ ปัจจยัแวดลอ้มภายใน (IFAS) และ ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก (EFAS) 
ของตลาดบางหลวง ร.ศ.  .....................................................................

 

80 

.  แสดงตารางแมทริกซ์ประเมินปัจจยัภายนอก ........................................................ 81 

.  แผนการพฒันาตลาดบางหลวง ร.ศ.  ............................................................... 8  
 ตารางผนวก                                                                                                                         

ค.  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านผกั วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละ
วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์........................................................................................

 

 
ค.  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านผลไม ้วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละ

วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์......................................................................................

 

 

ค.  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านอาหารแห้ง วนัเสาร์วนัอาทิตย์
และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์...............................................................................

 

 
ค.  แสดงแบบฟอร์มเก็บข้อมูลกระบวนการของร้านขนม (ทาํเอง) วนัเสาร์วนั

อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์..............................................................................

 

108 

ค.  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ซือ) วนัเสาร์วนัอาทิตย์
และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์...............................................................................

 

109 
ค.  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านเครืองดืม ( สุขภาพ )วนัเสาร์

วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์...............................................................

 

 
ค.  แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านเครืองดืม ( นาํอดัลม ) วนั

เสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ........................................................
 

 
 

 



 ฏ 

สารบัญภาพ 
  ภาพที                                                                                                                                           หนา้ 

.  แสดงรูปแบบการท่องเทียวเชิงธรรมชาติในปี 2551-2552 ..........................................  

.  องคป์ระกอบโดยรวมของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ............................................ 10 

.  การจดัการห่วงโซ่อุปทาน ..................................................................................... 1  

.  โครงข่ายห่วงโซ่อุปทาน ....................................................................................... 1  

.  โครงสร้างความสัมพนัธ์ของกระบวนการการจดัการพืนฐาน .............................. 1  

.  ระดบัการปฏิบติังานในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ................ 1  

.  ระดบัที 2 ของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน .............................. 18 

.  การไหลขององคป์ระกอบในกระบวนการ ...........................................................  

.  แสดงจุดดุลยภาพ ..................................................................................................  

.  อธิบายการวเิคราะห์แบบ SWOT ..........................................................................  

.  การวเิคราะห์แบบ TOWS ..................................................................................... 2  

.  ตวัแบบการศึกษาสภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรม (Porter’s  Forces 

Model) .........................................................................................................

 

 

.  แสดงขนัตอนในการศึกษา ....................................................................................  

.  แสดงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวงและรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงาน
โซ่อุปทาน ....................................................................................................

 

 
.  แสดงเพศของนกัท่องเทียว ...................................................................................  

.  แสดงอายขุองนกัท่องเทียว (ปี) .............................................................................  

.  แสดงระดบัการศึกษาของนกัท่องเทียว .................................................................  

.  แสดงอาชีพของนกัท่องเทียว ................................................................................  

.  แสดงศาสนาของนกัท่องเทียว ..............................................................................  

.  แสดงรายไดต่้อเดือนของนกัท่องเทียว(บาท) ........................................................ 1 

.  แสดงระยะเวลาในการท่องเทียว(วนั/เดือน) ..........................................................  

.  แสดงพาหนะทีใชใ้นการเดินทาง ..........................................................................  

.  แสดงค่าใชจ่้ายในการท่องเทียว(บาท) ..................................................................  

.  แสดงลกัษณะการเดินทาง .....................................................................................  

.  แสดงวตัถุประสงคใ์นการท่องเทียวครังนี .............................................................  

.  แสดงจาํนวนผูร่้วมเดินทาง(คน) ...........................................................................  



 ฐ 

    ภาพที                                                                                                                                          หนา้ 
.  แสดงระยะเวลาในการท่องเทียวตลาด ..................................................................  

.  แสดงจาํนวนการเดินทางมายงัตลาด(ครัง) ............................................................  

.  แสดงการไดรั้บข่าวสารการท่องเทียวของตลาด ...................................................  

.  แสดงแหล่งการรับรู้ข่าวสาร .................................................................................  

.  แสดงความบ่อยของการรับรู้ข่าวสาร ....................................................................  

.  ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวตามส่วนผสมการตลาดทงั  ดา้น ........................  

.  รอบเวลาการผลิตเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง(นาที).....................  

.  จาํนวนคนงานเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง(คน) ...........................  

.  ค่าใชจ่้ายเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง(บาท) ..................................  

.  ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตของร้านคา้ก่อนและหลงั
ปรับปรุง(%) .................................................................................................

 

 

.  แสดงการวเิคราะห์  Forces Model ......................................................................  

.  แสดงการประเมิน IFE , EFE ................................................................................  
ภาพผนวก                                                                                                                                       

ก.  แผนภาพความสัมพนัธ์โซ่อุปทาน ........................................................................  
ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายผกัวนัเสาร์-อาทิตย์

และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์.................................................................................

 

112 

ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายผลไม้วนัเสาร์-

อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์.....................................................................

 

113 

ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายอาหารแห้งวนั
เสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์.............................................................

 

114 

ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายขนม(ทาํเอง) วนั
เสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์.............................................................

 

115 

ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายขนม(รับมาขาย) 

วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์........................................................

 

116 

ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายเครืองดืมสุขภาพ
วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์........................................................

 

117 

ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายเครืองดืมนาํอดัลม
วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์........................................................

 

118 



 ฑ 

   

ภาพผนวก                                                                                                                                      หนา้      
ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุง กลุ่มร้านขายผกัวนัเสาร์-อาทิตย์

และวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์.................................................................................

 

119 

ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุง กลุ่มร้านขายผลไมว้นัเสาร์-

อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์.....................................................................

 

120 

ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลังการปรับปรุงกลุ่มร้านขายอาหารแห้งวนั
เสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์.............................................................

 

121 

ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงกลุ่มร้านขายขนม(ทาํเอง)วนั
เสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์.............................................................

 

122 

ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงกลุ่มร้านขายขนม(รับมาขาย)วนั
เสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์.............................................................

 

123 

ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลังการปรับปรุง กลุ่มร้านขายเครืองดืมเพือ
สุขภาพวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์............................................

 

124 

ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงกลุ่มร้านขายเครืองดืมนาํอดัลม
วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์........................................................

 

125 

 



1 

 
บทท ี  

บทนํา 
 

. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 อุตสาหกรรมการท่องเทียวมีความสําคญัต่อความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทยเป็นอย่างมากและเป็นทีเชือกนัไดว้า่ความสําคญัของการท่องเทียวจะมีมากขึนใน
อนาคตเนืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเทียวอย่างต่อเนืองและการท่องเทียวกลายเป็น
แหล่งทีมาของเงินตราต่างประเทศทีสําคญัการเดินทางท่องเทียวเป็นกิจกรรมตามธรรมชาติของ
มนุษย์ทีมีแต่โบราณกาลและได้พฒันาการมาเป็นลําดับอย่างต่อเนืองยิงมีความเจริญก้าวหน้า
ทางดา้นเทคโนโลยีสมยัใหม่โดยเฉพาะอยา่งยิงการคมนาคมขนส่งทีสะดวกมากขึนก็ยิงทาํให้การ
เดินทางท่องเทียวขยายวงกวา้งออกไปทวัไลก โดยนกัท่องเทียวมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทาง หลากหลาย
แตกต่างกนัไป เช่น เพือการทาํธุรกิจเพือนนัทนาการและเพือศึกษาหาความรู้เพิมเติมการเดินทาง
ท่องเทียวซึงเป็นกิจกรรมอนัเป็นส่วนบุคคลเหล่านีไดเ้ติบโตขึนเป็นอยา่งมาก จนกระทงัตอ้งอาศยั
วิชาการเฉพาะ อนัประกอบไปดว้ย  การวางแผน การจดัองค์กรและการตลาดรวมเขา้ดว้ยกนั เรียก
ไดว้า่ “อุตสาหกรรมการท่องเทียว”ซึงจะมีบทบาทสาํคญัอยา่งมากต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของ
ทุกๆประเทศในปัจจุบนั 

 นอกจากนีทางดา้นสังคม การท่องเทียวก็เป็นการพกัผอ่นทีช่วยลดความตึงเครียด พร้อม ๆ 
กบัสร้างความเข้าใจอนัดีระหว่างผูม้าเยือนและเจ้าของทอ้งถิน จึงเห็นไดว้่าอุตสาหกรรมการ
ท่องเทียวมีบทบาทสาํคญัทงัในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอุตสาหกรรมท่องเทียวจึงถือไดว้า่
เป็นพลงัขบัเคลือนทางเศรษฐกิจทีแสดงบทบาทเด่นชดัในแต่ละปีทีผา่นมาความสําเร็จโดยรวมหรือ
บางส่วนนนัยอ่มมาจากพลงัของฟันเฟืองหรือพลงัขบัเคลือนทงัส่วนเล็กและส่วนนอ้ยทีช่วยกนัผลกั
ช่วยกนัดนัให้อุตสาหกรรมนีเคลือนไหวไปขา้งหนา้อยา่งไม่หยุดยงั และแสดงบทบาทผูน้าํในการ
เป็นตวักระตุน้ใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจซึงนาํไปสู่การจา้งงานสร้างอาชีพการกระจายรายได้
และการลงทุนในธุรกิจทีเกียวเนืองมากมายหลายสาขา เป็นการสร้างความมงัคงัให้กบัประชาชน
และประเทศชาติอย่างเอนกอนันต์และนาํไปสู่ความสําเร็จในการยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวไทย 
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 ประเทศไทยมีต้นทุนทางสังคมและเศรษฐกิจซึงเป็นจุดแข็งในการนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สําหรับพฒันาการท่องเทียวหลายประการ เช่น เอกลกัษณ์ความเป็นไทย วฒันธรรมที  
เอืออารี มีอธัยาศยัไมตรีทีเป็นจุดเด่น มีทรัพยากรธรรมชาติทีสมบูรณ์และหลากหลาย มีโบราณสถาน  
ทีเก่าแก่และมีเอกลกัษณ์ ซึงถือว่าเป็นแหล่งท่องเทียวทีมีคุณภาพและมีความเชียวชาญในธุรกิจ
บริการจึงเป็นปัจจยัส่งใหกิ้จกรรมการท่องเทียวพฒันาไปอยา่งกวา้งขวางมีนกัท่องเทียวภายในประเทศ
เป็นจาํนวนมาก  
 

ตารางที 1.1 แสดงสถิติการท่องเทียวในประเทศปี 2553-2554 
 

ผูเ้ยยีมเยอืนชาวไทย 2554 2553 54/53 

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

วนัพกัเฉลีย (วนั) 2.73 2.59 +0.14 

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

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

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

จาํนวนจงัหวดัทีเดินทางเฉลีย (จงัหวดั) 1.23 1.21 +0.02 

 

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

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

 

 ตารางที 1.1 จะเห็นไดว้า่ภาพรวมของสถิติการท่องเทียวในประเทศของปี 2554 มีแนวโนม้
สูงกวา่ปี 2553 ในทุกๆหวัขอ้ ไม่วา่จะเป็นจาํนวนนกัท่องเทียว วนัพกัเฉลีย  ค่าใชจ่้ายเฉลีย แต่หวัขอ้
ทีสําคญัทีแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจน คือ รายได ้ซึงรายไดที้มาจากการท่องเทียวของปี 2554 มีอตัรา
สูงกวา่ปี 2553  
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ภาพที 1.1 แสดงรูปแบบการท่องเทียวเชิงธรรมชาติในปี 2551-2552 

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

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

 

 จากภาพที .  จะเห็นได้ว ่า การท่องเทียวชมวิถีชีวิตในชนบทนันมีจาํนวน 35% 
ประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ เช่น ตลาดนาํในจงัหวดัต่างๆ การท่องเทียวชมวิถีชีวิตของชุมชนต่าง ๆ 
ฯลฯ ในปัจจุบนัตลาดนาํได้พฒันามาเป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ มีเรือและแพขายอาหารในนาํ 
บนบกมีการขายอาหาร ผกัผลไมแ้ละพนัธ์ุไมจ้ากสวน ตลอดจนจดักิจกรรมทางวฒันธรรม เช่น 
ดนตรีและรําไทยช่วงหลงัมีการเพิมกิจกรรมจดัเรือเทียวชมคลองการนวดฝ่าเทา้และการร้องเพลง
คาราโอเกะเขา้มาดว้ยการท่องเทียวมีผลกระทบต่อชุมชนทงัในดา้นบวกและลบทาํใหมี้การปรับปรุง
พืนทีและสาธารณูปโภคในชุมชนให้ดีขึนผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทาํใหเ้กิดการจา้งงานในชุมชน 
ไม่ตอ้งไปหางานนอกชุมชนมีทางเลือกดา้นอาชีพเพิมขึนทีตลาดนาํการท่องเทียวสร้างรายไดใ้ห้แก่
สมาชิกชุมชนดงัทีกล่าวตลาดนาํมีความสาํคญัมากในจงัหวดันครปฐมเนืองมีจาํนวนนกัท่องเทียวไม่นอ้ย  
ทีเขา้มาท่องเทียวตลาดนาํในจงัหวดั ทาํให้สร้างรายไดใ้ห้แก่ชุมชนในพืนทีอยา่งมากมายผูจ้ดัทาํจึง
สนใจทีจะศึกษา ห่วงโซ่อุปานของตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ซึงเป็นตลาดเก่าแก่ทีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีประวติัมายาวนาน  ตลาดบางหลวง บา้นเก่าเหล่าเต็งไม ้ร.ศ. 122 ตงัอยูที่ ต.บางหลวง   
อ.บางเลน จ.นครปฐม เป็นดินแดน วฒันธรรม ไทย - จีนเป็นชุมชนเก่าแก่ตงัแต่อดีตกาลร่วมสมยั
กบักรุงศรีอยุธยาในสมยัตน้ กรุงรัตนโกสินทร์ เมือท่านสุนทรภู่ครูกวีของไทยเขียนถึง บางหลวง 
ในนิราศสุพรรณ  ในปี พ.ศ. 2385 

 ชุมชนบางหลวงมีคนจีนแตจิ้วจาํนวนมากทีอพยพหนีภยัสงคราม และ ความ ยากจนจาก 
ประเทศจีน ไดแ้บ่งกลุ่มกระจายไปตามคาํแนะนาํของญาติพีนอ้ง เพือนพอ้ง ทีชกัชวนและประกอบ 
อาชีพตามความถนดั โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ เจ๊กตลาด เจ๊กโรงหมู  เจ๊กไร่  เจ๊กตลาด ไดร้วมตวักนั 

24% 

41% 

35% 

การท่องเทียวเชิง
ประวติัศาสตร์  
การท่องเทียวงานชม
วฒันธรรมและประเพณี  
การท่องเทียวชมวิถีชีวิต
ในชนบท  
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สร้างบา้น แปลงเมืองอยา่งง่าย ๆ หลงัคามุงจาก หันหน้าเขา้หากนัสร้างเป็นห้อง ๆ ต่อกนัเป็นแถวยาว  
ชิดแม่นาํท่าจีน คลา้ยลาํตวั ของมงักร หลายตวั ซึงความจริงคือหลายตลาด เมือทาํการคา้ขายฐานะ  
ดีขึน ตอ้งการ ความมนัคง ในชีวติและทรัพยสิ์นจึงจา้งช่างปลูกบา้นห้องแถวไม ้2 ชนัในช่วงรัชกาล
ที 5  ต่อสมยัรัชกาลที 6 ซึงมีหนา้ต่าง ช่องลม ประตูบานเฟียมหลายรูปแบบ ดว้ยเหตุฝีมือและศิลปะ
เชิงช่างของแต่ละกลุ่มต่างกนัในปัจจุบนัยงัคงเอกลกัษณ์ทางสถาปัตยกรรมบา้นเก่าเหล่าเต๊งไม้
ของเดิม (ร.ศ. 122) เกือบ 200 หอ้งนบัไดว้า่เป็นตลาด เก่าเหล่าเตง๊ไมที้ยาวทีสุดของประเทศไทย 
 จากขอ้มูลขา้งตน้ ทางผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจทีจะศึกษาห่วงโซ่อุปทานของ ตลาด
บางหลวง ร.ศ.  เพือหาความสามารถเชิงแข่งขนัของห่วงโซ่อุปทาน และเพือยกระดบัคุณค่า
ขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของห่วงโซ่อุปทาน 

 

.  กรอบแนวความคิด 
 
ตารางที 1.2 แสดงกรอบแนวความคิด 
 

ปัจจัยศึกษา วธีิการศึกษา ผลทไีด้รับ 
1) การศึกษาห่วงโซ่
อุปทานของตลาด 
บางหลวง ร.ศ. 122 

1) ศึกษาขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิทีเกียวขอ้งกบัตลาดบาง 
หลวง ร.ศ. 122 

 

2) สร้างห่วงโซ่อุปทานจากการสัมภาษณ์
กบัผูที้เกียวขอ้งโดยใช้รูปแบบจาํลองอา้ง 
อิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทานของตลาด
บางหลวง ร.ศ. 122 

 

3) สร้างแผนภาพกระแสคุณค่าของตลาด 
บางหลวง ร.ศ. 122 
 

 

 

1)ลักษณะข้อมูลทัวไปที
เกียวขอ้งกบัตลาดบางหลวง  
ร.ศ. 122 
 

2) สามารถจดัทาํห่วงโซ่
อุปทานของตลาดบางหลวง 
ร.ศ. 122 
 

 

3) สามารถจดัทาํแผนภาพ 
กระแสคุณค่าของตลาด 
บางหลวง ร.ศ. 122 
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ตารางที 1.2 แสดงกรอบแนวความคิด (ต่อ) 
 

ปัจจัยศึกษา วธีิการศึกษา ผลทไีด้รับ 
 4) สาํรวจความตอ้งการของรูปแบบการ 

ท่องเทียวของนกัท่องเทียว โดยใชแ้บบ 
สอบถามพฤติกรรมการท่องเทียว 
 

5) วเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทานแผนภาพ 
กระแสคุณค่าและแบบสอบถาม 
พฤติกรรมการท่องเทียว 

4) ความตอ้งการของ
รูปแบบการท่องเทียว 

ของนกัท่องเทียว 

 

5) สาเหตุของการเกิดปัญหา
ในห่วงโซ่อุปทาน 

2)การศึกษาขีด  
ความสามารถเชิง 
แข่งขนัของตลาด 
บางหลวง ร.ศ.  

1 ) ศึกษาขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลทีเกียว 
ขอ้งกบัตลาดบางหลวง ร.ศ. 122   

 

 
 

2) วเิคราะห์ขีดความสามารถเชิงแข่งขนั
ของตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 โดยใช้
เครืองมือ 

       2.2.1  SWOT analysis 

       2.2.2  Five forces model 

       2.2.3  IE Matrix           

2.2.4  TOWS Matrix  
 

3) กาํหนดแผนหรือแนวทางการพฒันา
ตลาดบางหลวง ร.ศ. ในรูปเชิงกลยทุธ์ 
 

1) ขอ้มูลทีเกียวขอ้งทีใช้
วเิคราะห์ขีดความ สามารถ
เชิงแข่งขนัของตลาดบาง
หลวงร.ศ. 122 
 

2)ไดศ้กัยภาพและแนวทาง
ในการพฒันาตลาดบาง
หลวง ร.ศ. 122 

 

 

 

 
 

3 )กาํหนดแผนเชิงกลยทุธ์
ในการ พฒันาตลาดบาง
หลวง ร.ศ. 122 

3 ) กาํหนดแผนงาน
หรือแนวทางใน
การพฒันาตลาด 
บางหลวง ร.ศ.  

1 )เสนอแนะแนวทางทีไดใ้ห้กบั 
ผูป้ระกอบการในตลาดบางหลวง  
ร.ศ.  

 

1) ไดแ้นวทางการพฒันา 
ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122  
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.  วตัถุประสงค์ของงานวจัิย 
3.1 เพือศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ในรูปแบบจาํลองอา้งอิงการ

ดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: SCOR Model) 

3.2 เพือศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

3.3 เพือหาแนวในการพฒันาห่วงโซ่คุณค่าของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

 
.  ขอบเขตการศึกษา 

4.1 พนืทีทีทาํการศึกษา คือ ตลาดบางหลวง ร.ศ.   อ.บางเลน จ.นครปฐม  
4.2 ศึกษากลุ่มนกัท่องเทียวทีเดินทางมายงัตลาดบางหลวง ร.ศ.  

4.3 ศึกษากลุ่มร้านคา้ภายในตลาดบางหลวง ร.ศ.  จาํนวน  ร้านคา้ 
4.4 ศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง ร.ศ. อ.บางเลนจ.นครปฐม 

 ประกอบดว้ยกระบวนการดงัต่อนี 

4.4.1 การวางแผน (Plan) 

4.4.2 การจดัหาวตัถุดิบ (Source) 

4.4.3 การผลิต (Make) 

4.4.4 การส่งมอบ (Delivery) 

4.4.5 การส่งคืน (Return) 

 
5. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 

5.1 ห่วงโซ่อุปทานของ ตลาดบางหลวงร .ศ.122โดยใช้รูปแบบจําลองอ้างอิงการ
ดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: SCOR Model) 

5.2 แนวทางในการพฒันาห่วงโซ่คุณค่าของตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

5.3 ขีดความสามารถเชิงการแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 

 
6. นิยามคําศัพท์ 
 ห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain) หมายถึง การใช้ระบบของหน่วยงาน คน เทคโนโลย ี
กิจกรรม ขอ้มูลข่าวสาร และทรัพยากร มาประยุกตเ์ขา้ดว้ยกนั เพือการเคลือนยา้ยสินคา้หรือบริการ 
จากผูจ้ดัหาไปยงัลูกคา้ กิจกรรมของห่วงโซ่อุปทานจะแปรสภาพทรัพยากรธรรมชาติ วตัถุดิบ และ
วสัดุอืนๆใหก้ลายเป็นสินคา้สาํเร็จ แลว้ส่งไปจนถึงลูกคา้คนสุดทา้ย (ผูบ้ริโภค หรือ End Customer) 
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 ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)หมายถึงแนวคิดบูรณาการเชือมโยงในหลายส่วนของ
กระบวนการธุรกิจเพือสร้างคุณค่าเพิมในรูปผลตอบแทน และความพึงพอใจของลูกคา้ 
 แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: 

SCOR Model) หมายถึง ตวัแบบทีใช้อ้างอิงถึงกระบวนการทางธุรกิจ คือ ตวัแบบทีจะให้
ความสาํคญัในกระบวนการต่างๆ 

 ขีดความสามารถเชิงแข่งขนั (Competitive capability) หมายถึง ความสามารถทีจะ
ผลิตภณัฑ ์และการใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เท่ากบั หรือ ดีกวา่คู่แข่ง 
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บทท ี2 

ทฤษฎีและงานวจัิยทเีกยีวข้อง 

 

 การจดัทาํวิทยานิพนธ์เรืองการศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง  ร.ศ.122 เพือหา 
ขีดความสามารถเชิงการแข่งขนักรณีศึกษาตลาดบางหลวง  ร.ศ.   ต.บางหลวง  อ.บางเลน  
จ.นครปฐม ทาํการศึกษาทฤษฎีเพือใช้เป็นเครืองมือสําหรับการดาํเนินการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน
ของตลาดบางหลวง  ร.ศ.   อย่างเป็นระบบเพือนําไปสู่การเพิมคุณค่าและความสามารถเชิง
แข่งขนัห่วงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง  ร.ศ.   สําหรับการดาํเนินการศึกษาจะนาํทฤษฎี และ
งานวจิยัทีเกียวขอ้ง มาประยกุตใ์ช ้ดงัต่อไปนี 

1. ห่วงโซ่อุปทาน 

2. ความเป็นมาของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
3. แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference  

Model: SCOR Model) 

4. อุปสงค ์และ อุปทาน 

5. แผนภาพกระแสคุณค่า  (Value Stream Mapping หรือ VSM) 

6. หลกัการปรับปรุงงาน (ECRS)  
7. การวเิคราะห์ SWOT 
8. การวเิคราะห์ TOWS Matrix 

9. การวเิคราะห์ Porter’s 5 Forces Model 

10. วธีิการโดยทวัไปทางสถิติ 

11. การสาํรวจดว้ยการสุ่มตวัอยา่ง 

12. การแปลผลเมือใชเ้ครืองมือรวบรวมขอ้มูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
13. การสร้างแบบสอบถาม 

14. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1.  ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  
 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) [1] ประกอบดว้ยกระบวนการวางแผนการผลิต และ กิจกรรม 

ทางการตลาดโดยเฉพาะส่วนผสมการตลาด (Marketing Mixed) ซึงจะเห็นว่าห่วงโซ่อุปทาน 
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(Supply  Chain) จะเป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัแนวคิดเกียวกบัผลิตภณัฑ์ (Product Concept) 
การออกแบบ ผลิตภณัฑ์ (Product Design) การจดัหาวตัถุดิบ (Raw Material Supply) กระบวนการ
เกียวกบัการผลิต (Production Process) การขนส่ง (Transport) การจดัเก็บสินคา้ (Warehouse) และ
การกระจายสินคา้ (Distributor) เพือจดัจาํหน่ายต่อไปยงัผูค้า้ส่ง และ  ร้านคา้ปลีก จนกระทงัสินคา้
ไปถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (End Consumers) 

 

2.  ความเป็นมาของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) 

 แนวความคิดของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน[1]  มีมาตงัแต่ช่วงทศวรรษที ค.ศ.1990 

เนืองจากในประเทศทางแถบอเมริกาและยุโรปเมือบริษทัจาํนวนมากได้เริมปรับรูปแบบวิธีการ 
ไหลของวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิตจนกระทงัเป็นสินคา้ออกจากโรงงานผลิตในขณะเดียวกนั
บริษทั เหล่านนัก็เริมสร้างความสัมพนัธ์รูปแบบใหม่ระหวา่งลูกคา้และผูจ้ดัส่งวตัถุดิบของ พวกเขา 
ภายในไม่กีปีหลงัจากนันแนวคิดนีไดรั้บความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว เนืองจาก เรืองราว
ความสาํเร็จของบริษทัใหญ่ทงัหลายทีได้นาํหลักการนีไปประยุกตใ์ชก้บัการดาํเนินธุรกิจทาํให้
หลกัการนีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นกระบวนการทาํงานทีมีประสิทธิภาพมากกวา่รูปแบบฟังก์ชนัการ
ทาํงานทีกระจดักระจายกนัในทศวรรษเก่าอยา่งมาก และจากคาํกล่าวทีวา่ “โลจิสติกส์ เป็นส่วนหนึง
ของห่วงโซ่อุปทาน” ดงันนัอาจกล่าวไดว้า่ห่วงโซ่อุปทานก็คือการนาํเอาระบบโลจิสติกส์ของแต่ละ
องค์กร ธุรกิจ หรือบริษทัมาเชือมต่อกนัเพือให้การไหลของวตัถุดิบ และสินคา้ตลอดจนการไหล
ของขอ้มูลเป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนนัเอง ซึงมีผูใ้ห้คาํจาํก ัดความของห่วงโซ่อุปทานไว้
มากมาย แต่โดยส่วนใหญ่แลว้นิยามมกัมองว่าห่วงโซ่อุปทานมีลกัษณะเป็นโครงข่าย (Network) 

ของการเชือมต่อกนัขององคก์ร หรือส่วนงานต่างๆ ซึงภายในมีกิจกรรมมากมายเกิดขึนในการเชือม
นนั ทงันีสามารถสรุปคาํจาํกดัความของห่วงโซ่อุปทานไดด้งันี 

 ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain: SC) คือ โครงข่ายของการเชือมต่อกนัของกิจกรรมที
เกียวขอ้งกบัการไหลของวตัถุดิบ และการไหลของขอ้มูลระหวา่งองคก์รธุรกิจซึงจะตอ้งมีกระบวนการ
ตดัสินใจ (Decision Making) ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพเพือสนองตอบ   
ความตอ้งการของลูกคา้ดงันนัการจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) ก็คือ
การนาํเอาความหมายของห่วงโซ่อุปทานมาจดัการอย่างเหมาะสมนนัเอง ซึงมีผูใ้ห้คาํจาํกดัความ
เกียวกบัการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ไวด้งัต่อไปนี 

 การจดัการห่วงโซ่อุปทานใน Cox III, และ  Blackstone กล่าวว่าการวางแผน    
การรวบรวม และการควบคุมกิจกรรมทงัหมดทีเกิดขึนในห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี นกัเขียนหลายท่าน
ไดนิ้ยามคาํวา่ การจดัการห่วงโซ่อุปทานไวต่้างๆ กนั เช่น Martin (Christopher) ให้คาํนิยามคือ    
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การจดัการความสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัส่ง และลูกคา้ เพือส่งมอบผลิตภณัฑ์หรือบริการทีมีคุณค่าให้แก่
ลูกคา้ ในขณะทีค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในห่วงโซ่อุปทานมีค่าตาํทีสุดซึง [27] ใหค้าํนิยามวา่การจดัการ    
ห่วงโซ่อุปทาน คือ ความพยายามในการรวมกนัระหวา่งองคก์รทงัหมดทีเกียวขอ้งกนัภายในห่วงโซ่
อุปทาน และการร่วมมือกนั ในการบริหารให้การไหลของวตัถุดิบ ขอ้มูล และการเงินไปสู่การ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูบ้ริโภคขนัสุดทา้ย เพือให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั
ทางธุรกิจ ดงัภาพที 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที 2.1 องคป์ระกอบโดยรวมของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

ทีมา: วรีะพล คูณทวเีทพ,  การพัฒนาโซ่อุปทานแบบลีนสําหรับกระบวนการกระจายสินค้า (กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2552). 

 

 ไดใ้หค้าํนิยามไวว้า่การจดัการห่วงโซ่อุปทาน คือ การรวมกลุ่มเพือให้เกิดประสิทธิภาพ
ของผูจ้ดัส่ง โรงงานผูผ้ลิต คลงัสินคา้ และร้านขายปลีก ทาํให้ผลิตภณัฑ์ทีเกิดขึนและการจดั
จาํหน่ายนนัถูกตอ้งตามจาํนวน ตามสถานที ตามเวลา และมีระดบัการบริการทีลูกคา้ตอ้งการตาม
ความพึงพอใจในราคาทีตาํสุด [2]ไดใ้ห้คาํนิยามไวว้า่ห่วงโซ่อุปทานหนึงๆ จะประกอบดว้ยวิธีการ
จดัการต่างๆ ทีมุ่งหวงัให้องค์กรต่างๆ ของห่วงโซ่อุปทานทาํงานด้วยกนัอย่างมีประสิทธิภาพ 

องคก์รเหล่านีไดแ้ก่ ผูส่้งมอบวตัถุดิบ ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจาํหน่าย ผูบ้ริหารคลงัสินคา้ [3]ไดใ้ห้คาํนิยามไวว้า่
การประสานรวมกระบวนการทางธุรกิจทีครอบคลุมจากผูจ้ดัส่งวตัถุดิบผา่นระบบธุรกิจอุตสาหกรรม
ไปสู่ผูบ้ริโภคขนั สุดทา้ยซึงมีการส่งผา่นผลิตภณัฑ์การบริการ และขอ้มูลสารสนเทศควบคู่กนัไป 

บริษทั 5 

ผูค้า้ปลีก 
 

ขอ้มูล 

บริษทั 4 

ผู ้ ก ร ะ จ า ย
สินคา้ 

ขอ้มูล 

บริษทั 3 

ผูผ้ลิตสินคา้ 
 

ขอ้มูล 

บริษทั 2 

ผูข้นส่งสินคา้ 
 

ขอ้มูล 

บริษทั 1 

ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ 
 

  ขอ้มูล 
กระบวนการ
ห่วงโซ่

กระบวนการ
ห่วงโซ่

กระบวนการ
ห่วงโซ่

กระบวนการ
ห่วงโซ่

กระบวนการ
ห่วงโซ่

ทีมงานการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

ผลกั: กิจกรรมการกาํหนดการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ ดึง: กิจกรรมการกาํหนดตามความตอ้งการของลูกคา้ 

สินคา้ สินคา้ สินคา้ สินคา้ สินคา้ 

ชาํระเงิน ชาํระเงิน ชาํระเงิน ชาํระเงิน ชาํระเงิน 

การร่วมมือกันของหลาย ๆ  บริษัทในห่วงโซ่

ลูกคา้ 



11 

อนัเป็นการสร้างคุณค่า เพิมในตวัผลิตภณัฑ์และนําเสนอสิงเหล่านี  สู่ผูบ้ ริโภคขันสุดทา้ย  

(The International Center for Competitive Excellence) จากความหมาย และคาํนิยามทีไดก้ล่าว
มาแลว้ สามารถสรุปไดว้า่การจดัการห่วงโซ่อุปทาน คือ การบูรณาการของกระบวนการทางธุรกิจ   
ทีเริมตน้จากผูจ้ดัหาขนัแรกสุด ผ่านกระบวนการภายในองค์กร และผ่านเลยไปจนกระทงัถึง
ผูบ้ริโภคขนัสุดทา้ย การจดัการห่วงโซ่อุปทานจะมององค์กรภายในห่วงโซ่อุปทานเสมือนเป็น
องคก์รเดียวกนั แลว้จึงทาํการกาํหนดกลยุทธ์ร่วมกนัเพือเพิมประสิทธิภาพของกิจกรรมทีเกิดขึนใน
ห่วงโซ่อุปทาน 

 2.1 การจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความสําคัญอย่างไร [4] 

  ภายหลงัสงครามโลกครังที 2 อุตสาหกรรมต่าง ๆ ไดเ้ห็นความสําคญัของ “ตน้ทุน” 

(Cost) และ “ราคา” (Price) อุตสาหกรรมส่วนมากจะมุ่งเนน้การบริหารเพือลดตน้ทุนและราคาให้แก่
ผูบ้ริโภคกล่าวคือ ความสามารถในการแข่งขนัจะชีวดักนัดว้ยราคาเป็นหลกัหรือชีวดัความสามารถใน
การแข่งขนัดว้ย (Economy of Scale) ต่อมาในปี ค.ศ. 1980-1999 ประเทศญีปุ่นไดน้าํหลกัความคิด
ใหม่เขา้สู่อุตสาหกรรมโลก นันคือการเริมแข่งขนัด้วยคุณภาพ (Quality) ของการผลิต และ
ผลิตภณัฑไ์ดเ้กิดหลกัการ และเทคนิคต่าง ๆ ขึนมากมาย เพือทีจะปรับปรุงคุณภาพของอุตสาหกรรมทงั
ดา้นการผลิต และการบริการ เช่น ระบบ Kaizen, Total Quality Management (TQM), Just in Time 

(JIT) Kanban, Lean Manufacturing และอืนๆ อีกมากมาย โดยคาํนึงถึงความพอใจของลูกคา้มากขึน 

(Customer Satisfaction) และหลงัจากนันต่อมาการแข่งข ันในอุตสาหกรรมมีเพิมมากขึน 

อุตสาหกรรมต่าง ๆ พยายามทีจะขอมาตรฐานตามอนุกรมของระบบมาตรฐานต่างๆ เพือให้เป็นที
ยอมรับในเชิงคุณภาพไดห้ลงัจากทีอุตสาหกรรมทีมาตรฐานการชีวดัคุณภาพโดยทวัไปแลว้ในปัจจุบนั
และอนาคตอนัใกลนี้ ธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ จึงเริมหันมาให้ความสนใจในเรืองของ “เวลา” 

(Time) เพือใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดโ้ดยเร็วทีสุด (Meet Customer Requirement) 

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมจึงหนัมาชีวดักนัทีเรืองของ “เวลา” และ “ความเร็ว” ของความสามารถ
ในการตอบสนองต่อลูกคา้หรือวดัความสามารถในการแข่งขนัดว้ย (Economy of Speed) นนัเอง 

การทีธุรกิจสามารถแข่งขนักนัดว้ย (Economy of Speed) ไดน้นัทุกฝ่ายทงัภายในองค์กรและ
ระหว่างธุรกิจทีเกียวข้องจะต้องมีการประสานงาน (Coordination) และมีการติดต่อสือสาร 

(Communication) ร่วมกนัอยา่งเหมาะสมซึงไม่เหมือนกับลักษณะของระบบการจดัการแบบเก่า 

(Traditional Management) ทีต่างฝ่ายต่างดาํเนินงานอยูต่ามลาํพงั เช่น ฝ่ายผลิตก็จะผลิตโดยไม่มี
ขอ้มูลของวตัถุดิบทีเพียงพอทีจะช่วยในการสนบัสนุนช่วยในกระบวนการตดัสินใจการผลิต, ฝ่ายจดัซือ 
ก็จะจดัซือวตัถุดิบในการผลิตครังละมาก ๆ โดยไม่คาํนึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เพือทีจะไดมี้การ
สังซือต่อหน่วยทีตาํลง (Price/Unit) โดยหารู้ไม่วา่จะเป็นภาระในส่วนของการจดัเก็บทีเพิมขึนยงั
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ส่งผลทาํให้ตน้ทุนในการจดัเก็บ (Holding Cost) เพิมขึนดว้ยส่งผลให้ตน้ทุนโดยรวมของทงัระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน (Total Supply Chain Management Cost) เพิมขึนโดยไม่จาํเป็นและระบบการจดัการ
แบบเก่านีจะมุ่งเน้นถึงความสัมพนัธ์กบัจาํนวนคู่คา้ทางธุรกิจในช่วงระยะเวลาสันๆ แต่มีจาํนวน
มากราย เนืองจากระบบการจดัการห่วงโซ่อุปทานซึงเป็นโครงข่ายทีซบัซ้อน (Complex Network) [28] 

ทาํให้ตอ้งตระหนักถึงระบบการจดัการทังระบบในลกัษณะของการมองระบบเชิงองค์กรรวม 

(Holistic View) ซึงหมายความวา่ในการพิจารณาการตดัสินใจการดาํเนินงานของแต่ละองคป์ระกอบ
ในระบบของห่วงโซ่อุปทานย่อมมีส่วนเสียหายซึงส่งผลกระทบทวัทงัระบบของห่วงโซ่อุปทาน
ไม่มากก็น้อย ดงันนัทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งในระบบของการจดัการห่วงโซ่อุปทานจึงจะตอ้งหันมา
ร่วมมือทาํงานใหป้ระสานงานกนัดว้ยแนวความคิดแบบต่างฝ่ายต่างไดรั้บผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่ง
ยติุธรรม (Win-Win) คือการตดัสินใจดาํเนินงานใด ๆ จะตอ้งคาํนึงถึงการไดรั้บประโยชน์ร่วมกนัซึง
ก่อให้เกิดเป็นกลยุทธ์หุ้นส่วนทางธุรกิจ (Strategic Partnerships) หรือกลยุทธ์พนัธมิตรทางธุรกิจ 

(Strategic Alliances) ในทีสุด และก่อให้เกิดระบบการบริหารจดัการใหม่ขึนมาทีเรียกว่า “การ
จดัการห่วงโซ่อุปทาน” ดงัภาพที 2.2 
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ขนัที 1 พืนฐาน 

การไหลของวตัถุดิบ       การบริการลูกคา้ 
 

 

 

 

 

 

ขนัที 2 การรวมหนา้ทีการทาํงาน 

การไหลของวตัถุดิบ        การบริการลูกคา้ 
 

 

 

 

 

ขนัที 3 การรวมกนัภายใน 

การไหลของวตัถุดิบ       การบริการลูกคา้ 
 

 

 

 

 

ขนัที 4 การรวมกนัภายนอก 

การไหลของวตัถุดิบ       การบริการลูกคา้ 
 

 

 
 

ภาพที 2.2 การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

ทีมา: วรีะพล คูณทวเีทพ, การพัฒนาโซ่อุปทานแบบลีนสําหรับกระบวนการ กระจายสินค้า (กรุงเทพฯ: 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ, 2552) 

การจดัการวตัถุดิบ 

จดัซือ การกระจาย
สินคา้ 

ฝ่ายสินคา้
คงคลงั 

ฝ่ายผลิต ควบคุม
วตัถุดิบ 

การกระจาย
สินคา้ 

การจดัการ 
ฝ่ายผลิต 

การจดัการวตัถุดิบ 

การจดัการ 
ฝ่ายผลิต 

การกระจายสินคา้ 

การจดัการวตัถุดิบ การจดัการ 
ฝ่ายผลิต 

การกระจายสินคา้ 
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ภาพที 2.3 โครงข่ายห่วงโซ่อุปทาน 

ทีมา : จิตตินนัท ์ เดชะคุปต์, โครงข่ายโซ่อุปทาน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ). 
 

. รูปแบบจําลองอ้างอิงการดําเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference: 

SCOR Model ) [1] 

 แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operation Reference 

Model: SCOR model) ถูกพฒันาขึนมาจากสภาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Council: SCC) ซึง
เป็นองคก์รอิสระไม่หวงัผลกาํไร เพือใชเ้ป็นมาตรฐานระหวา่งอุตสาหกรรมสําหรับการจดัการห่วง
โซ่อุปทานสภาห่วงโซ่อุปทาน (SCC) ถูกตงัขึนมาเมือปี 1996 โดย The Institute Advanced 

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

บริษทั ปัจจุบนัมีสมาชิกกวา่ 700 บริษทัทวัโลก ซึงสมาชิกของสภาห่วงโซ่อุปทานไดช่้วยกนัระดม
สมองในการจดัทาํและพฒันาแบบจาํลองขึนมาโดยแบบจาํลอง SCOR ถูกพฒันาขึนมาเพือเป็น
แบบจาํลองอา้งอิงใชอ้ธิบายลกัษณะการดาํเนินงานการจดัการห่วงโซ่อุปทานและแสดงให้เป็นถึง
กิจกรรมทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานทงัหมด โดยมีจุดมุ่งหมายเพือการตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา้ และช่วยแกปั้ญหาการขาดภาษามาตรฐานทาํให้มีสิงทีสามารถใช้สือสารกนัได้ภายใน
องคก์ารและระหวา่งองคก์ารในห่วงโซ่อุปทาน และมีกรอบการทาํงาน (Framework) ทีมีรูปแบบ
เดียวกนัในการพฒันาทีสามารถปฏิบตัิได้ และสมาชิกโครงการเขา้ใจไปในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนประกอบของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ทีช่วยแกปั้ญหาเหล่านีคือ มีการ
กาํหนดกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั และมีคาํอธิบายกระบวนการ ช่วยให้ผูใ้ชมี้
ความเขา้ใจตรงกนั มีโครงสร้างแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการ นอกจากนียงัมีการกาํหนด
มาตรวดั (Metric) ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั สาํหรับการวดัประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ และ

Retailers or customers Distribution centers Manufacturers 

Suppliers 
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มีวิธีปฏิบติัทีดีทีสุด (Best Practice) ทีรวบรวมเสนอไวใ้นแต่ละกระบวนการ เพือทีจะให้องคก์าร
และผูใ้ชง้านแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานสามารถนาํไปประยกุตใ์ชต่้อไปได ้

 การวดัประสิทธิภาพของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานนนัแบ่งออกเป็น   
4 ประเภท คือการพิจารณาในดา้นของความยืดหยุน่ และการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 
(Flexibility and Responsiveness) การพิจารณาถึงความน่าเชือถือ (Reliability) ซึงเป็นการวดัผลการ
ดาํเนินงานภายนอกของห่วงโซ่อุปทานทีส่งผลต่อลูกคา้ การพิจารณาในส่วนของตน้ทุน ค่าใชจ่้าย 

(Cost) และการพิจารณาดา้นทรัพยสิ์น (Asset) เป็นการวดัผลการดาํเนินงานภายในของห่วงโซ่
อุปทานทีส่งผลต่อองคก์ร 

 โครงสร้างของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานไดอ้ธิบายถึงกิจกรรมต่าง ๆ 

ในการดาํเนินธุรกิจภายในห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งไปสู่การตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซึง
ไดแ้บบกระบวนการการจดัการพืนฐานออกเป็น 5 กระบวนการหลกั คือ Plan (กระบวนการการ
วางแผน) Source (กระบวนการการจดัหา) Make (กระบวนการการผลิต) Deliver (กระบวนการ
จดัส่ง) Return (กระบวนการส่งคืน) ดงัแสดงตามภาพที 2.4 แสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ภายใน
องคก์รและการเชือมต่อกบัอุตสาหกรรมต่างประเภทกนั สามารถแสดงให้เป็นถึงความสัมพนัธ์กนั
ไดภ้ายใตแ้บบจาํลองห่วงโซ่อุปทาน 

 

ภาพที 2.4 โครงสร้างความสัมพนัธ์ของกระบวนการการจดัการพืนฐาน 

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

An exploratory study, accessed December 2, 2012, available from http://www.emeraldinsight.com 
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 แบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ประกอบดว้ยกระบวนการมาตรฐานที
เกียวขอ้งกบัการจดัการห่วงโซ่อุปทานตงัแต่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบของผูจ้ดัหาวตัถุดิบจนถึงลูกคา้ของลูกคา้
หรือลูกคา้ขึนสุดทา้ย โดยแบ่งระดบัการปฏิบติัการในการนาํไปใชง้านออกเป็น 3 ระดบั ดงัแสดงใน
ภาพที 2.5 

 

 
 

ภาพที 2.5 ระดบัการปฏิบติังานในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน 

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

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



17 

 กระบวนการในระดบัที 1 ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานกระบวนการ
ในระดบัที 1 ประกอบดว้ย การวางแผน (Plan) การจดัหาวตัถุดิบ (Source) การผลิต (Make) การ
ส่งมอบ (Delivery) และการส่งคืน (Return) 

 การวางแผน (Plan) เป็นกระบวนการวางแผนเพือให้เกิดความสมดุลระหว่างความ
ตอ้งการ (Demand) และความสามารถในการจดัส่งได ้ (Supply) กลยุทธ์ทีใชใ้นส่วนนี เช่น การ
ตดัสินใจทาํหรือซือ (Make or Buy) และการวางแผนการใช้ทรัพยากร การวางแผนคาดการณ์ 

(Forecasting) เป็นตน้ การปฏิบติัทีส่งเสริมคือ การร่วมมือกนัในการวางแผนการเก็บวสัดุคงคลงัการ
ผลิต การใชว้ตัถุดิบ 

 การจดัหาวตัถุดิบ (Source) เป็นกระบวนการเกียวกบัการจดัซือ-จดัหาวตัถุดิบของ
องคก์ารหรือบริการเพือสามารถตอบสนองกบัแผนการและความตอ้งการในปัจจุบนัขององคก์รกลยุทธ์
ทีเกียวขอ้ง คือ การประกนัของผูข้าย การทาํขอ้ตกลงระหวา่งองคก์รกบัผูข้ายและคุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ ลกัษณะของการปฏิบติัทีเกียวขอ้งกบัส่วนนี เช่น การรับวตัถุดิบ การตรวจสอบการเก็บ
รักษาดาํเนินการเกียวกบัสินคา้คงคลงั และการจดัการการไหล เป็นตน้ 

 การผลิต (Make) เป็นกระบวนการทีเกียวกบัการเปลียนแปลงรูปร่างของวตัถุดิบ เพือ
ตอบสนองแผนการและความตอ้งการปัจจุบนั กลยุทธ์ทีเกียวขอ้ง คือ การจดัสรรการใชเ้ครืองมือ 

เครืองใช้ เครืองจกัร ส่วนการปฏิบติังานทีเกียวขอ้ง เช่น การรับวตัถุดิบเขา้มาสู่กระบวนการ 

กระบวนการของการผลิต การตรวจสอบของผลิตภณัฑ ์การบรรจุภณัฑ ์เป็นตน้ 

 การส่งมอบ (Delivery) เป็นกระบวนการทีเกียวขอ้งกบั การจดัการกบัผลิตภณัฑ์
สําเร็จรูป เช่น การรับและรักษา Order การจดัสรรผลิตภณัฑ์ไปสู่ศูนยก์ารจดัจาํหน่าย (Distribution 

Center) และลูกคา้ การบริหารคลงัสินคา้ และการขนส่ง การกาํหนดระยะเวลาในการส่งมอบ 

ช่องทางในการส่งมอบการดูแลรักษาผลิตภณัฑ์จากโรงงานจนถึงศูนยจ์ดัจาํหน่าย หรือลูกคา้ เป็นตน้ 

 การส่งคืน (Return) เป็นกระบวนการทีมีส่วนเกียวขอ้งกบัการส่งคืน หรือการรับ
ผลิตภณัฑ์ทีถูกส่งคืนจากลูกคา้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม กระบวนการเหล่านียงัขยายผลไปสู่ การ
สนบัสนุนลูกคา้หลงัจากการจดัส่งดว้ย 

 กระบวนการในระดบัที 2 ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานจากระดบัที 1 

แบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน จะแบ่งยอ่ยกระบวนการให้ลึกลงไปในระดบัที 2 ตาม 

ซึงในแต่ละประเภทของกระบวนการในระดบัที 2 จดัแบ่งตามลกัษณะการปฏิบติังานได ้ 3 กลุ่ม    

ดงัภาพที 2.6 
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ภาพที 2.6 ระดบัที 2 ของแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน 

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

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

 

 การวางแผน (Planning) เป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบั การสนบัสนุน การจดัสรรการใช้
ทรัพยากรเพือตอบสนองให้พอดีกบัความตอ้งการเพือให้เกิดความสมดุลระหวา่งความตอ้งการกบั
ความสามารถในการจดัส่ง กระบวนการเหล่านีจะกระทาํเป็นช่วงเวลาและจะมีผลโดยตรงต่อ
ความสามารถในการยดืหยุน่ของห่วงโซ่อุปทาน 
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 การดาํเนินงาน (Executing) เป็นกิจกรรมทีปฏิบติัสืบเนืองมาจากการปฏิบติัตามแผน    
ทีวางไว้โดยทัวไปจะประกอบได้ด้วยตารางการผลิตและลาํดับการปฏิบติังาน ซึงชนิดของ
กระบวนการจดัซือจดัหา (Source), การผลิต (Make) และการจดัส่ง (Deliver) จะแบ่งตามลกัษณะ
การผลิตทีรับคาํสังซือ (Order) จากลูกคา้ เช่น ถา้ผลิตตามคาํสังของลูกคา้ (Make to Order) 

กระบวนการจดัซือจดัหา (Source) และกระบวนการจดัส่ง (Deliver) ก็จะเป็นกิจกรรมทีดาํเนินการ
ตามลกัษณะคาํสังซือ ดว้ยในการปฏิบติังานในส่วนนีจะมีผลกระทบโดยตรงต่อเวลารวมทงัหมด
ตงัแต่การรับคาํสังซือจนไปถึงการส่งผลิตภณัฑไ์ปใหลู้กคา้ 
 การสนบัสนุน (Enabling) ถือเป็นกระบวนการทีสนบัสนุนในส่วนของการวางแผนและ
การปฏิบติัเพือใหเ้ป็นไปได ้เช่น การเตรียม การบาํรุงรักษา และการควบคุมการไหลของขอ้มูลและ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการ 

 นอกจากนนัในระดบันี ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ยงัมีตารางที
แสดงไวถึ้งคาํจาํกัดความของกระบวนการแต่ละประเภทของตวัชีวดั ทีแสดงอยูใ่นรูปมาตรวดั 

(Metric) และวธีิปฏิบติัทีดีทีสุด (Best Practices) 

 กระบวนการในระดบัที 3 ในแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน จาก
ประเภทของกระบวนการในระดบัที 2 จะแตกยอ่ยเป็นระดบัที 3 เช่น P2 ในระดบัที 2 คือ Plan 

Source นนัแบ่งออกเป็น P2.1 จนถึง P2.4 ในระดบัที 3 ซึงในระดบันีก็จะมีตารางทีแสดง
รายละเอียดต่าง ๆ เช่นเดียวกบัระดบัที 2 

 ตลอดทงัแบบจาํโลงนีไดน้าํเอาสัญลกัษณ์ทีเป็นมาตรฐานมาใช ้กล่าวคือ P แทน Plan, S 

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

Source, Make และ Deliver นนัจะคลา้ยคลึงกนั เริมจากการดูภาพ (ระดบัที 3) แลว้จะเป็นวา่แต่ละ
ส่วนนนัจะมีความสัมพนัธ์กนัคือ ในขณะทีปัจจยันาํเขา้ (Input) ของส่วนหนึงเขา้ไป จนไดเ้ป็น
ปัจจยัออก (Output) ออกมานนัก็จะมีความสัมพนัธ์กบัส่วนอืนต่อไปด้วยเมือดูภาพแล้วก็จะดู
รายละเอียดต่าง ๆ ในตารางประกอบ (ทงัระดบัที 2 และ 3) เช่นดงัตารางที 3 ขา้งตน้ ซึงแยกไดเ้ป็น 

6 ส่วนดงันี คือ 

1. ชือทีเป็นมาตรฐานของกระบวนการนนั 

2. อกัษรยอ่ทีเป็นมาตรฐานของกระบวนการนนั 

3. คาํจาํกดัความของกระบวนการนนั 

4. Performance Attributes ของกระบวนการนนั 

5. หน่วยวดัทีสัมพนัธ์กบั Performance Attributes ของกระบวนการนนั 

6. Best Practices ในส่วนนีจะเป็นส่วนทีแนะนาํการปฏิบติัทีเกียวขอ้งกบั 
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 กระบวนการเพือใหก้ารปฏิบติัการในกระบวนการผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

                ดงัตวัอยา่งแบบจาํลองอา้งอิงกระบวนการห่วงโซ่อุปทานระดบัที 3 ในภาพที 2.7 

 
ภาพที 2.7 การไหลขององคป์ระกอบในกระบวนการ 

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

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

 
4. อุปสงค์ และอุปทาน (Demand and Supply)                                                                                                            
 กฎอุปสงค ์(Law of Demand) และกฎอุปทาน (Law of Supply) [1] เป็นหลกัการที
อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างราคาและปริมาณความต้องการซือหรือขาย โดยกฎอุปสงคร์ะบุวา่
ปริมาณความตอ้งการซือสินคา้ หรือเรียกวา่ปริมาณอุปสงค ์(Quantity Demanded) มีความสัมพนัธ์
ในทางลบกบัราคา เมือปัจจยัอืนๆ ทีมีผลนันคงทีกล่าวคือ เมือราคาสินคา้เพิมสูงขึน ผูบ้ริโภคมี
แนวโน้มทีจะ ตอ้งการซือสินคา้นันน้อยลงกฎอุปทานระบุว่า ปริมาณสินค้าทีตอ้งการขาย หรือ
ปริมาณอุปทาน (Quantity Supplied) มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัราคา เมือปัจจยัอืนๆ ทีมีผลนนั
คงที กล่าวคือเมือราคาสินคา้เพิมสูงขึนผูข้ายมีแนวโนม้ทีจะตอ้งการขายสินคา้มากขึน     
 ความสัมพนัธ์ของอุปสงค์และอุปทาน แบบจาํลองของอุปสงค์และอุปทาน อธิบายว่า
ตลาดมีแนว โนม้ทีจะเขา้สู่ดุลยภาพ (Equilibrium) ซึงปริมาณอุปสงคแ์ละปริมาณอุปทานจะเท่ากนั 
เรียกราคาทีภาวะดุลยภาพว่า ราคาดุลยภาพ และปริมาณสินคา้ทีภาวะนีว่า ปริมาณดุลยภาพ หาก
ปริมาณอุปสงคม์ากกวา่ปริมาณอุปทาน ซึงเกิดเมือราคาสินคา้ตาํกวา่ราคาดุลยภาพของสินคา้นนั จะ
เกิดการขาดแคลนสินค้า หรือเรียกว่ามีอุปสงค์ส่วนเกิน ในขณะทีเมือปริมาณอุปทานมากกว่า
ปริมาณ  อุปสงค์ คือ เมือราคาสินค้าสูงกว่าราคาดุลยภาพ จะเกิดสินค้าล้นตลาด หรืออุปทาน
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ส่วนเกินโดยเมือเกิดกรณีเหล่านี ผูซื้อและผูข้ายในตลาดจะตอบสนองจนกระทงัตลาดเขา้สู่ดุลยภาพ
ในการแสดงดว้ยแผนภูมิ ดุลยภาพ คือ จุดทีเส้นอุปสงคแ์ละเส้นอุปทานตดักนั 

 

 
ภาพที 2.8 แสดงจุดดุลยภาพ 

ทีมา: ศิริรัตน์ และคณะ, พฤติกรรมผู้บริโภค (กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย(ีไทย-ญีปุ่น), 
). 

 

 จากภาพที 2.8 แผนภูมิเส้นแสดงอุปสงคแ์ละอุปทานทีพบเห็นทวัไป ให้แกนตงัแสดง
ราคา และแกนนอนแสดงปริมาณสินคา้ เส้นอุปสงค ์(สีแดง) มีลกัษณะลาดลง ในขณะทีเส้นอุปทาน 
(สีนาํเงิน) ชนัขึน จุดตดัของเส้นอุปสงค ์และเส้นอุปทาน เป็นจุดดุลยภาพของตลาด ทีราคาดุลยภาพ 
P* และปริมาณดุลยภาพ Q*  

 

.  แผนภาพกระแสคุณค่า 
 แผนภาพกระแสคุณค่า (VSM) [5] เป็นเครืองมือและเทคนิคทีสนบัสนุนการพฒันา    
กลยุทธ์การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing Strategy) ดว้ยการแสดงลาํดบัขนัตอนของกิจกรรม
ต่างๆ ทีมุ่งส่งมอบคุณค่าให้กบัลูกคา้ โดยแนวคิด สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Thinking) จะ
ทาํให้สามารถเขา้ใจภาพรวมของกระบวนการ (Overall Process) จากมุมมองลูกคา้โดยมุ่งแนวทาง
ปรับปรุงการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศ ตลอดทงัห่วงโซ่อุปทานซึงทาํให้สามารถระบุ
กิจกรรมไคเซ็นทีจาํเป็นสําหรับการขจดัความสูญเปล่า ดงันนั VSM จึงเป็น แนวทางทีใช้จาํแนก
กิจกรรมทีสร้างคุณค่าเพิมและกิจกรรมทีเกิดความสูญเปล่าโดยนาํขอ้มูลผลลพัธ์จากการวิเคราะห์
สถานะปัจจุบนั (Current State) ทีถูกแสดงดว้ยเอกสารสําหรับกาํหนดสถานะในอนาคต (Future 

State) หลงัจากการปรับปรุง 
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 การจาํแนกแผนภูมิสายธารแห่งคุณค่ากบัแผนภูมิกระบวนการ สําหรับการใชง้านทวัไป
มกัมีผูส้ับสนและมกัเรียก แผนภูมิกระบวนการ (Process Mapping) เนืองจาก ทงัสองคาํนีมี
ความหมายใกลเ้คียงกนัจึงมกัใชแ้ทนกนั ซึง แผนภูมิทงัสองนีมีวตัถุประสงคก์ารใชง้านเหมือนกนั 
นนัคือ การจาํแนกความสูญเปล่าทีเกิดขึนในกระบวนการเพือ ดาํเนินการปรับปรุง แต่มีขอ้แตกต่าง
บางประการ ดงันี  

 แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า เป็นการแสดงแผนภาพใหญ่ในมุมมองโดยรวม (Broad 

View) ซึงเป็นระดบัมหภาค (Macro Level) ของกระบวนการปฏิบติังานตงัแต่กระบวนการของผูส่้ง
มอบจนถึงการส่งมอบคุณค่าให้กบัลูกคา้ (From Supplier to Customer) โดยมีการใชส้ัญลกัษณ์    
รูปไอคอน (Icon) ทีหลากหลายเพือแสดงภาพทีชดัเจนของกระบวนการ (Visualize Processes) เช่น 

การควบคุมการผลิต การสตอ็ก การไหลของสารสนเทศ เป็นตน้  

 

.  หลกัการปรับปรุงงาน (Improvement)  

 คือการนาํเอาความรู้ทางหลักการบริหารงานมาประยุกตใ์ช้ เพือการเปลียนแปลงไป
ในทางทีดีขึน โดยในทีนีใชแ้นวทางของ ECRS [6] กล่าวคือ 

6.1 E คือ Eliminate กาํจดังาน หรือขนัตอนทีไม่จาํเป็นออกไป เป็นการลดขนัตอน ลด
เวลาและเนน้เฉพาะสิงสาํคญัเท่านนั 

6.2 C คือ Combine รวมเขา้ไวด้ว้ยกนั วิธีการ หรือขนัตอนใดทีคลา้ยหรือเหมือนกนั      
ก็รวมจดัไวเ้ป็นหมวดหมู่เดียวกนั เพือความสะดวกในการทาํงาน 

6.3 R คือ Rearrange จดัลาํดบังานใหม่ เพือความรวดเร็ว สะดวก และง่ายต่อการทาํงาน 

6.4 S คือ Simplify จดังานใหเ้ร็วขึน เป็นสิงสาํคญัมาก ทงัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัทีจะตอ้ง 

ทาํงานเป็นทีม 

 

7.  การวเิคราะห์ SWOT   

  กลยุทธ์เป็นสิงสําคญัและจาํเป็นสําหรับองค์การเพราะองคก์ารใชก้ลยุทธ์ในการทาํงาน
เพือบรรลุวตัถุประสงค ์ โดยกลยทุธ์ของแต่ละองคก์ารจะถูกกาํหนดตามธรรมชาติและลกัษณะของ
องค์การนนัๆ ทงันี  องคก์ารจะกาํหนดกลยุทธ์ไดน้นัตอ้งรู้สถานภาพหรือสภาวะขององคก์ารของ
ตนเสียก่อน  
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 7.1 ความหมายของ SWOT  

  SWOT เป็นคาํยอ่มาจากคาํวา่ Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 

Strengths คือ จุดแขง็ หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองคก์ารทีเป็นบวก ซึงองคก์าร
นาํมาใช้เป็นประโยชน์ในการทาํงานเพือบรรลุวตัถุประสงค ์หรือหมายถึง การดาํ เนินงานภายในที
องคก์ารทาํไดดี้[7]  
  Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์การทีเป็นลบและดอ้ย
ความสามารถซึงองค์การไม่สามารถนาํมาใช้เป็นประโยชน์ในการทาํงานเพือบรรลุวตัถุประสงค ์
หรือหมายถึง การดาํเนินงานภายในทีองคก์ารทาํไดไ้ม่ดี  
       Opportunities คือโอกาส หมายถึง โอกาสซึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นผลจากการ
ทีสภาพแวดลอ้มภายนอกของบริษทัเอือประโยชน์หรือส่งเสริมการดาํเนินงานขององคก์ร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงทีโอกาสนนัเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแข็งนนัเป็นผลมา
จากสภาพแวดลอ้มภายใน นกัการตลาดทีดีจะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ และใช้ประโยชน์
จากโอกาสนนั 

      Threats คือ อุปสรรค หมายถึง อุปสรรค ซึงเกิดจากปัจจยัภายนอก เป็นขอ้จาํกดัที
เกิดจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึงธุรกิจจาํเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งและพยายาม
ขจดัอุปสรรคต่างๆ ทีเกิดขึนให้ไดจ้ริงและในทางกลบักนัอุปสรรคอาจกลบักลายเป็นโอกาสได้
เช่นกนั ดว้ยเหตุนีองคก์ารมีความจาํเป็นอย่างยิงทีจะตอ้งปรับเปลียนกลยุทธ์ของตนให้ทนัต่อการ
เปลียนแปลงของสถานการณ์แวดลอ้ม  
 7.2 กรอบการวเิคราะห์ SWOT  

  ในการวเิคราะห์ SWOT การกาํหนดเรือง  หวัขอ้  หรือประเด็น (Area) เป็นสิงสําคญั
ทีจะตอ้งคาํนึงถึง  เพราะวา่การกาํหนดประเด็นทาํให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส  
และอุปสรรคไดถู้กตอ้งโดยเฉพาะการกาํหนดประเด็นหลกั (key area)  ไดถู้กตอ้งจะทาํให้การ
วิเคราะห์ถูกตอ้งยิงขึน การกาํหนดกรอบการวิเคราะห์ SWOT  ใด ๆ ขึนอยูก่บัลกัษณะธุรกิจและ
ธรรมชาติขององคก์ารนนัๆ ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดคน้กรอบการวิเคราะห์  SWOT ทีมีความ
หลากหลายรูปแบบ  อาทิ  MacMillan ( )  เสนอ  ประเด็นสําหรับกรอบการวิเคราะห์  SWOT  

คือ  )  เอกลกัษณ์ขององคก์าร  )  ขอบเขตปัจจุบนัของธุรกิจ  ) แนวโนม้สภาพแวดลอ้มทีจะเป็น
โอกาสและอุปสรรค  )  โครงสร้างของธุรกิจ  และ )  รูปแบบการเติบโตทีคาดหวงั  
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ภาพที 2.9 อธิบายการวเิคราะห์แบบ SWOT 

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

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

 

 7.  ปัญหาในการทาํกระบวนการวเิคราะห์ SWOT  

  การวเิคราะห์ SWOT  ขององคก์ารมีขอ้ทีควรคาํนึง   ประการ [8]  คือ  
1. องคก์ารตอ้งกาํหนดก่อนวา่  องคก์ารตอ้งการทีจะทาํอะไร  
2. การวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรคตอ้งกระทาํในช่วงเวลาขณะนนั  
3. องคก์ารตอ้งกาํหนดปัจจยัหลกั (key success factors)  ทีเกียวกบัการดาํเนินงาน

ใหถู้กตอ้ง  
4. องคก์ารตอ้งประเมินความสามารถของตนใหถู้กตอ้ง   

  นอกจากขอ้ทีควรคาํนึงแลว้  ยงัมีปัญหาทีควรระวงั ดงันี  
1. การระบุจุดอ่อนตอ้งกระทาํอยา่งซือสัตยแ์ละบางครังจุดอ่อนเฉพาะอยา่งเป็นของ

เฉพาะบุคคล  
2. การจดัการกบักลไกการป้องกนัตนเองตอ้งกระทาํอยา่งรอบคอบ  
3. แนวโนม้การขยายจุดแขง็ทีเกินความเป็นจริง  
4. ความใกลชิ้ดกบัสถานการณ์ทาํใหม้อง  สถานการณ์ขององคก์ารไม่ชดัเจน  
5. การกาํหนดบุคคลทีเกียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลตอ้งระบุใหช้ดัเจน  
6. ข้อมูลไม่เพียงพอและข้อมูลสิงแวดล้อม  ภายนอกเบียงเบนนอกจากนีการ

เปลียนแปลงของสิงแวดลอ้มภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได ้
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. การวเิคราะห์ TOWS Matrix 

 TOWS Matrix[9]  คือ ปัจจยัภายนอกทีเป็นโอกาส และอุปสรรค ทีบริษทักาํลงัเผชิญอยู ่
สามารถนาํมาจบัคู่เพือให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในทีเป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน ของบริษทัและเป็น
การจดัทาํกลยทุธ์ทีเป็นทางเลือก 4 ชุด ซึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดแนวทางเพือ
กาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ 
 วิธีการจดัทาํ TOWS Matrix เป็นการจดัทาํตาราง 9 ช่อง คือปัจจยัหลกัสําคญั 4 ช่อง   
ช่องกลยทุธ์ 4 ช่วงกบัอีก 1 ช่อง บอกทีมาของปัจจยัวา่เป็นปัจจยัภายนอกหรือปัจจยัภายใน ช่องกลยุทธ์ 
4 ช่อง ใหชื้อวา่กลยทุธ์ SO กลยุทธ์ WO กลยุทธ์ ST และกลยุทธ์ WT ซึงเกิดขึนภายหลงัจากการใส่
ปัจจยัหลกัสาํคญัทงั 4 ช่องแลว้ 

 

 
 

ภาพที 2.10 การวเิคราะห์แบบ TOWS 

ทีมา: อารีย ์แผว้สกุลพนัธ์, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: ศูนยส่์งเสริมวชิาการ, ). 
 
 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแข็งกบัโอกาส จุดแข็งกบัขอ้จาํกดั จุดอ่อนกบั
โอกาส และจุดอ่อนกบัขอ้จาํกดั ซึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่ดงักล่าว ทาํ
ใหเ้กิดยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  ประเภท คือ 
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1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มทีเป็น
จุดแขง็และโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์ในเชิงรุก 

2. กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy)ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ทีเป็นจุดแขง็และขอ้จาํกดัมาพิจารณาร่วมกนั เพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
ป้องกนั ทงันีเนืองจากองคก์ารมีจุดแขง็ ขณะเดียวกนัองคก์ารก็เจอกบัสภาพแวดลอ้มทีเป็นขอ้จาํกดั
จากภายนอกทีองคก์ารควบคุมไม่ได ้แต่องคก์ารสามารถใช้จุดแข็งทีมีอยู่ในการป้องกนัขอ้จาํกดั
ทีมาจากภายนอกได ้

3. กลยุทธ์เชิงแกไ้ข (WO Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ทีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ใน
เชิงแกไ้ข ทงันีเนืองจากองคก์ารมีโอกาสทีจะนาํแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจุดอ่อนที
องคก์ารมีอยูไ่ด ้

4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ไดม้าจากการนาํขอ้มูลการประเมินสภาพแวดลอ้มที
เป็นจุดอ่อนและขอ้จาํกดัมาพิจารณาร่วมกนั เพือทีจะนาํมากาํหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
รับ ทงันีเนืองจากองคก์ารเผชิญกบัทงัจุดอ่อนและขอ้จาํกดัภายนอกทีองคก์ารไม่สามารถควบคุมได ้ 
 

.  ตัวแบบ Porter’s Five Forces Model  

 ตวัแบบ Porter’s Five Forces Model หรือตวัแบบพลงัผลกัดนัในการแข่งขนั  ประการนี 
[10]เป็นตวัแบบทีแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดลอ้มของการแข่งขนัในอุตสาหกรรมว่า มีแรงกดดนั
หรือมีระดบัความเขม้ขน้ของการแข่งขนัจากพลงัผลกัดนั (Competitive Forces) เป็นเช่นไร ซึงแรง
กดดนัและระดบัความเขม้ขน้ของการแข่งขนันีจะเป็นตวักาํหนดถึงศกัยภาพในการทาํกาํไรหรือศกัยภาพ
ในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมซึงถา้ผูป้ระกอบการมีความเขา้ใจถึงโครงสร้างของอุตสาหกรรมที
กาํลังแข่งขันอยู่จะเป็นประโยชน์ในด้านการหากลยุทธ์และหาจุดยืนทีเหมาะสมต่อไปในการ
แข่งขนั ซึงตวัแบบทงัหมดมีรายละเอียดดงันี 

 9.  แรงผลกัดันจากนักลงทุนหน้าใหม่ในอุตสาหกรรม (Threat of New Entrants) 

  การทีมีนกัลงทุนหน้าใหม่เขา้มาในอุตสาหกรรมหมายความว่าจะมีกาํลงัการผลิต
ใหม่เกิดขึนในอุตสาหกรรม โดยจะมีความตงัใจและความมุ่งหมายต่าง ๆ ทีจะยึดครองส่วนแบ่ง
ตลาดให้ได ้ดงันนัการทีมีนกัลงทุนหนา้ใหม่เขา้มาก็จะมีผลต่าง ๆ เกิดขึนหลายประการ อาทิ การ
แข่งขนัจะเพิมสูงขึนระดบัราคาสินคา้จะตาํลง ตน้ทุนก็จะสูงขึนเพราะค่าใชจ่้ายในการรักษาส่วนแบ่ง
ตลาดจะมากขึนกว่าเดิม ทงันีนกัลงทุนหน้าใหม่ก็จะมีอุปสรรคต่าง ๆ ในการเขา้มาในตลาด เช่น 
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ปัญหาดา้นความภกัดีของลูกคา้ต่อภาพลกัษณ์ของตราสินคา้เดิม ดา้นตน้ทุนและเงินทุนทีตอ้งแข่ง
กบัผูป้ระกอบการเดิมและปัญหาดา้นกฎระเบียบของภาครัฐ เป็นตน้ 
 9.  แรงผลกัดันจากอํานาจต่อรองของผู้ป้อนวตัถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 

  ผูป้้อนวตัถุดิบ (Supplier) ก็มีผลต่อการแข่งขนัเช่นกนั เพราะในการผลิตสินคา้หรือ
บริการหากไดคุ้ณภาพของวตัถุดิบทีไม่ดี มีราคาทีแพงหรือมีการส่งมอบทีชา้ก็จะกระทบต่อการผลิต
สินคา้ รวมถึงการแข่งขนัทางการคา้ได ้ซึงอาํนาจของผูป้้อนวตัถุดิบอาจจะมาจากหลายประการ 
อาทิ การทีมีจาํนวนผูป้้อนวตัถุดิบน้อยรายในตลาด เป็นวตัถุดิบทีไม่มีวตัถุดิบอืนสามารถทดแทนได ้
การเปลียนไปเป็นผูป้้อนวตัถุดิบรายอืนจะทาํให้ตน้ทุนสูงขึนและเป็นวตัถุดิบทีมีความสําคญัต่อผูซื้อ
มาก เป็นตน้ 

 9.  แรงผลกัดันจากอาํนาจต่อรองของกลุ่มผู้ซือ (Bargaining Power of Buyers) 

  กลุ่มผูซื้อหรือลูกคา้ก็เป็นพลงัผลกัดนัหนึงทีมีอิทธิพลอยา่งสูงต่อศกัยภาพการแข่งขนั
ในอุตสาหกรรม เนืองจากหากกลุ่มผูซื้อมีอาํนาจต่อรองมากเพียงใดก็จะสามารถสร้างแรงกดดนัใน
เรืองราคาและคุณภาพของสินคา้ไดม้ากขึนเท่านัน ทงัหมดนีจะส่งผลกระทบต่อตน้ทุน ยอดขาย 
รวมถึงศกัยภาพการแข่งขนัทีจะตามมา และอาํนาจในการต่อรองของกลุ่มผูซื้อมาจากหลายปัจจยั 
อาทิ  เป็นกลุ่มลูกคา้ทีมีสินคา้ทีไม่มีความสาํคญัหรือเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือย จาํนวนผูซื้อ มีการรวมกลุ่ม
ทางการคา้และกาํหนดหรือจดัตงัมาตราการต่างๆ เพือเพิมความเขม้งวดในการนาํเขา้และส่งออก
สินคา้มากขึน ซึงลว้นแลว้แต่มีผลกระทบต่อสภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรม 

 9.   แรงผลกัดันจากสินค้าอนืทใีช้ทดแทนได้ (Threat of Substitutes) 

  สินคา้อืนทีสามารถใชท้ดแทนในอุตสาหกรรมทีผลิตอยูก่็ถือวา่เป็นภยัคุกคามเช่นกนั 
ซึงอาจจะทาํใหป้ระสบกบัความสูญเสียไดเ้พราะสินคา้นนัสามารถใชท้ดแทนกนัไดท้งัในบางโอกาส
หรือทดแทนกันได้สมบูรณ์ การมีสินค้าทดแทนจะส่งผลกระทบต่อสภาวะการแข่งขนั เพราะ
หมายถึงการเปลียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคทีสามารถเกิดขึนไดทุ้กเวลา โดยผลกระทบทีตามมา
จะคลา้ยลกัษณะภยัคุกคามจากนกัลงทุนรายใหม่ ขา้งตน้ 

 9.  แรงผลกัดันจากระดับความเข้มข้นของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Rivalry 

among Existing Firms) 

  แรงผลกัดนัทีมีผลต่อการแข่งขนัในอุตสาหกรรมประการสุดทา้ย คือ ระดบัความ
เขม้ขนัของการแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมดว้ยกนัเอง ซึงตอ้งมีการโตต้อบแข่งขนักนัในทางการคา้
และกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลาตามระดบัการแข่งขนัทีแตกต่างกนัไปในแต่ละอุตสาหกรรม โดยผลของ
การทีตลาดมีระดบัการแข่งขนัทีสูงอาจมีสาเหตุจากหลายประการ เช่น การมีผูป้ระกอบการทีมี
ศกัยภาพใกล้เคียงกนัในตลาดและไม่มีผูใ้ดถือครองตลาดได้มากสินคา้และบริการของผูป้ระกอบ 
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การแต่ละรายมีความแตกต่างกนัเพียงเล็กนอ้ยและการเป็นอุตสาหกรรมทีกาํลงัเติบโตอยู ่อตัราการ
ขยายตวัของการหาตลาดใหม่ เป็นตน้ และเนืองจากอุตสาหกรรมอาหารมีจาํนวนผูป้ระกอบการเป็น
จาํนวนมาก และมีอตัราการขยายตวัของความตอ้งการในระดบัประเทศและโลกขึนลงตามสภาวะ
เศรษฐกิจ ส่งผลให้ผูบ้ริโภคสามารถเปลียนพฤติกรรมการบริโภคไปยงัผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งไดง่้าย
แรงผลกัดนัทงั  ประการขา้งตน้นี จะเป็นเครืองมือให้ผูบ้ริหารใช้ในการวิเคราะห์คู่แข่งและ
อุตสาหกรรมได้ โดยทาํให้ทราบถึงสภาพแวดลอ้มของตลาดและอุตสาหกรรมทีเป็นอยู่ รวมถึง
ตาํแหน่งของตวัเอง โอกาสและภยัคุกคามต่าง ๆ เนืองจากแรงผลักดันทงั  จะเป็นตวักาํหนด
ลกัษณะตลาดหรืออุตสาหกรรมนนัๆ 

 
ภาพที . 1  ตวัแบบการศึกษาสภาวะการแข่งขนัของอุตสาหกรรม (Porter’s  Forces Model) 

ทีมา: อภิชา กิจเชวงกุล, Five Force Model ของ Michale E.Porter, เขา้ถึงเมือ 2  พฤศจิการยน 
2555, เขา้ถึงไดจ้าก yib-apicha.blogspot.com/2012/10/five-force-model-michale-porter.html?m=1 

 

10. วธีิการโดยทวัไปทางสถิติ  
 10.1 การนิยามประชากร  
   ประชากร (Population) และเรียกส่วนหนึงของประชากรทีทาํการศึกษาว่า กลุ่ม
ตวัอย่าง (Sample) โดยจะเรียกลกัษณะสมบติัเชิงตวัเลขของประชากรนันว่า พารามิเตอร์ (Parameter) 
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ซึงโดยปกติให้แทนตวัอกัษรกรีก เช่น μ, σ และเรียกสมบติัเชิงตวัเลขของสิงตวัอยา่งวา่ “ตวัสถิติ 
(Statistic)” ซึงโดยปกติใหแ้ทนตวัอกัษรละติน เช่น SD, x 

  พารามิเตอร์จะมี 2 ประเภท คือ แบบแอตทริบิวส์ (Attributes) ทีหมายถึง 
คุณลกัษณะทีไม่สามารถวดัได ้และแบบผนัแปร (Variable) ทีหมายถึงคุณลกัษณะทีสามารถวดัได ้
และมีค่าแปรผนัไปแมว้า่จะวดัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง[11] 

 10.2 การรวบรวมข้อมูล  
  ข้อมูล (Data) หมายถึง สิงทีรวบรวมไวซึ้งมีข้อเท็จจริง และถือเป็นสิงทีมี
ความสาํคญัมากในวธีิการทางสถิติ สาํหรับสถิติเชิงพรรณนานนั ขอ้มูลอาจไดม้าจากการวดัหรือการ
นบัสมาชิกของประชากรโดยตรง หรือไดม้าจากการชกักลุ่มตวัอยา่ง (Sampling) จากประชากรก็ได ้
แต่สําหรับในสถิติเชิงอนุมานแลว้ ขอ้มูลจะตอ้งไดม้าจากการวดัหรือการนบัสมาชิกของกลุ่มตวัอยา่ง
เท่านนั 

  ทฤษฎีการชกัลุ่มตวัอยา่ง (Sampling Theory) [12] สามารถดาํเนินการได ้2 ประเภท 
คือ   

1. การชกักลุ่มตวัอยา่งทีไม่อาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็น (No Probability Sampling) 
เป็นการชกักลุ่มตวัอยา่งทีไม่สนใจกฎแห่งโอกาส (Law of Chance) ของการไดม้าซึงสิงตวัอยา่ง แต่
คาํนึงถึงความสะดวกในการรวบรวมขอ้มูล เพือลดค่าใชจ่้าย 

2. การชกักลุ่มตวัอย่างทีอาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Sampling) เป็น
การชักกลุ่มตัวอย่างโดยสนใจกฎแห่งโอกาสของการไดม้า ซึงกลุ่มตวัอย่างด้วยหลักการสุ่ม 
(Randomization) หมายถึง การพยายามให้โอกาสเท่ากนัๆ กนัแก่สมาชิกของประชากรทีจะไดรั้บ
การชกักลุ่มตวัอย่างเพือเป็นการกระจายอย่างสมดุลของความผนัแปรจากสาเหตุธรรมชาติ วิธีการ
ชกักลุ่มตวัอยา่งประเภทนี ไดแ้ก่ 

2.1 การชกักลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม (Random Sampling) 
2.2 การชกักลุ่มตวัอยา่งแบบสุ่ม คือ วธีิการเลือกกลุ่มตวัอยา่งทีทาํในลกัษณะ 

 10.3 สถิติเชิงวศิวกรรม (Statistical for Engineering)  
   การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ การนําเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์ขอ้มูล  การแปลความหมายและการสรุปขอ้มูล เพือใช้ในการตดัสินใจอย่างมีเหตุผล ซึง
ขอ้มูลจะอยูใ่นรูปของตวัเลขหรืออกัษรทีสามารถเก็บรวบรวมได ้โดยขอ้มูลนีสามารถอยูใ่นรูปแบบ
ของขอ้มูลทีจาํแนกตามคุณสมบติั ขอ้มูลทีจาํแนกตามปริมาณ ขอ้มูลทีจาํแนกตามเวลาและขอ้มูลที
จาํแนกตามพืนที เป็นตน้ และจะตอ้งอาศยัความรู้เพือนาํมาใชใ้นการหาขอ้เท็จจริงตามตอ้งการ [13] 
คือ  
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1. ค่าเฉลีย (Average: X ) คือ ผลรวมของค่าสังเกตทุกค่าหารดว้ยจาํนวนค่าสังเกต
ทงัหมด 

 

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

                                                         N 
 

2. ค่าความเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) คือ ค่าทีวดัการกระจาย
ของขอ้มูลซึงมีความนิยมใชม้ากทีสุด 

 

. 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) นักสถิติชาวองักฤษ ในปี ค.ศ. 1886 เขาได้
ทาํการศึกษาเรือง “ความยากจน” และไดเ้สนอรายงานถึง 17 เล่ม ความกา้วหนา้ของการวิจยัแบบ
สํารวจในศตวรรษที 20 นีเป็นผลมาจากการเน้นถึงคุณค่าของความรู้และการใช้เหตุผล และผล
พลอยไดจ้ากการคน้พบวธีิการสุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) จากการ
วิจยัทางดา้นการเกษตร ศาสตราจารย ์พอล เอฟ. ลาซาสเฟลด์ (Prof. Paul F. Lazarsfeld) แห่ง
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา  เป็นผู ้เปลียนลักษณะของการวิจัยจากการพรรณนา 
(Description) ไปเป็นการวิจยัแบบหาเหตุผล (Causal Explanation) ทดสอบสมมุติฐาน ซึงเป็นแบบ
ฉบบัของการวจิยัในปัจจุบนั[14] 

1. หวัขอ้หรือเรืองทีเหมาะสมกบัการสํารวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง ลกัษณะสําคญัของการ
สาํรวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง คือ การใชแ้บบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ซึงอาจจะกระทาํไดห้ลายวิธี 
เช่น ให้ผูต้อบกรอกเอง ผูต้อบการสัมภาษณ์ เป็นตน้ เพราะฉะนนัการสํารวจจึงเหมาะสําหรับการ
รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ทีเป็นบุคคลแต่อยา่งไรก็ตามการวิจยัแบบนี  
ก็สามารถใชไ้ดก้บัหน่วยวเิคราะห์อืนๆ โดยมีบุคคลเป็นผูต้อบ  
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  การสํารวจสามารถใชไ้ดท้งัในการวิจยัเพือการพรรณนา เพือคน้หาความรู้ใหม่และ
เพือการอธิบาย (Explanation) การสํารวจเป็นวิธีวิจยัทีดีทีสุดวิธีหนึงทีสามารถรวบรวมขอ้มูลได้
อยา่งกวา้งขวาง ตงัแต่ ขอ้มูลเกียวกบัขอ้เทจ็จริง เช่น อาย ุการศึกษา พฤติกรรม ทศันคติ เป็นตน้ จาก
ขอ้ได้เปรียบเหล่านีการสํารวจจึงเป็นวิธีวิจยัทีสําคญัในการรวบรวมขอ้มูลอย่างกวา้งขวางในทาง
สังคม 

2. ประโยชน์ของการสํารวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง การสํารวจมีประโยชน์ทีสําคญัหลาย
ประการ คือ การพรรณนาประชากร การทดสอบสมมติฐาน การอธิบายถึงเหตุผล การพยากรณ์
สภาพการณ์และอนาคต การประเมินผลโครงการ และการสร้างดชันีทางสังคม ประโยชน์ของการ
สาํรวจจะเห็นไดจ้ากความสามารถในการตอบคาํถามบางอยา่ง 

  การสาํรวจไดถู้กนาํไปใชใ้นการวจิยัตงัแต่หวัขอ้ทีเนน้ในเรืองการปฏิบติั เช่น การวดั
ทศันคติการสาํรวจตลาดไปจนถึงหวัขอ้ทีเป็นวชิาการ ผูบ้ริหารได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากการ
สํารวจในการวางแผนนโยบาย นักประชากรศาสตร์ได้ใช้การสํารวจในการวดั  นอกจากนี
นกัวชิาการสาขาอืนๆ ทางสังคมศาสตร์ไดใ้ชก้ารสาํรวจอยา่งกวา้งขวาง  
  เนืองจากการสาํรวจถูกนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางนีเอง บางครังจะถูกนาํไปใชใ้นทางที
ผิดสับสนระหว่างวตัถุประสงค์และผล ในสหรัฐอเมริกาซึงเป็นประเทศทีใช้การสํารวจมากทีสุด  
ในโลกประเทศหนึง จนผูต้อบรู้สึกวา่การสาํรวจเป็นเรืองน่ารําคาญ เพราะคาํถามบางคาํถามเป็นการ
ล่วงลาํในเรืองส่วนตวั เป็นตน้ 

  เป็นทีน่าสังเกตว่า ถึงแมว้า่จะไดข้้อมูลจากการสํารวจเป็นจาํนวนมากมายก็ตาม 
ปัญหาต่างๆ เช่น ความยากจน อาชญากรรมต่างๆ ยงัไม่ไดล้ดนอ้ยลง ปัญหาทีเป็นอุปสรรคทีสําคญั
ทีทาํใหย้งัไม่มีการนาํหรือนาํเอาผลจากการสํารวจไปใช้ในการปรับปรุงสังคมแต่เพียงเล็กนอ้ยมี 
2 ประการ คือ  

1. การแปลความหมายของการวิจยั ส่วนมากจะยงัไม่ค่อยชดัเจนนกั ผูว้ิจยัส่วนมาก   
ก็ยงัไม่สามารถตกลงกนัได้เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัว่า อะไรคือขอ้สรุป หรือถา้มีขอ้สรุปก็มกัจะ
คลุมเครือใชค้าํพดูทีเป็นสถิติ แทนทีจะเอาสถิติมาประยกุต์ใชอ้ธิบายเนือหา ยงัตกลงกนัไม่ไดว้า่การ
สาํรวจนนัใชไ้ดห้รือไม่ 

2. นกัการเมือง หรือผูบ้ริหารส่วนใหญ่มกัจะไม่สนใจผลทีได้จากการสํารวจนอก
เสียจากวา่ผลของการสาํรวจนนัจะสนบัสนุนความคิดของตน 
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 11.1 ชนิดของการสาํรวจโดยการสุ่มตวัอยา่ง การรวบรวมข้อมูลโดยการสาํรวจอาจจะ
กระทาํได ้2 วธีิใหญ่ๆ คือ 

11.1.1 การสาํรวจโดยให้ผู ้ตอบกรอกคาํตอบลงในแบบสอบถาม เอง ซึงผูว้ิจยั
อาจจะกระทาํได ้2 วธีิคือ 

1. ส่งแบบสอบถามไปให้ผูต้อบทางไปรษณียแ์ละขอให้ส่งกลบัทาง
ไปรษณีย ์(Mail Survey) การวิจยัโดยวิธีนี กระทาํไดโ้ดยผูว้ิจยัส่งแบบสอบถามพร้อมกบัแนบ
จดหมาย อธิบายถึงวตัถุประสงคข์องการวิจยั และรายละเอียดอืนๆ ทีผูว้ิจยัเห็นว่านาํเป็นซึงอาจจะ
ช่วยให้ผูต้อบมีแรงจูงใจทีจะตอบมากยิงขึน และสิงทีจาํเป็นอยา่งยิงคือ ซองสําหรับการส่งกลบัใน
บางกรณีเพือความสะดวกยิงขึน ผูว้ิจยัอาจจะใชแ้บบสอบถามทีสามารถส่งกลบัไดเ้ลย โดยจ่าหนา้ซอง
ไวแ้ลว้สําหรับการใช้เทคนิคเหล่านีก็เพือให้เกิดความสะดวกแก่ผูต้อบมากทีสุดเท่าทีจะมากได ้
ซึงจะยงัผลให้ไดรั้บแบบสอบถามคืนมากยิงขึน ไม่ว่าจะใช้เทคนิคแบบใดก็ตาม ผูต้อบก็เพียงแต่
ตอบแลว้ส่งกลบั การรวบรวมขอ้มูลแบบนีเหมาะสําหรับการวิจยัในเรืองทีค่อนข้างง่ายและสัน   
การวจิยัแบบนีใชก้นัมากในการวจิยัทางธุรกิจ เช่น การสาํรวจทศันคติต่อการโฆษณาสินคา้บางชนิด  
   ขอ้ดี 

1. เป็นวิธีทีประหยดัทีสุดวิธีหนึง เพราะค่าใช้จ่ายทีสําคญัคือ ค่าพิมพ์
แบบสอบถามค่าแสตมป์ เหมาะสาํหรับกรณีทีผูว้จิยัมีงบประมาณจาํกดั 

2. ในกรณีทีตวัอยา่งกระจายมากมาย การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์
อาจจะมีผูต้อบทีอยูห่่างไกลออกไปไดม้ากกวา่การไปสัมภาษณ์ 

3. ใหเ้วลาผูต้อบคาํถามอยา่งเพียงพอ 

4. เหมาะสาํหรับหวัขอ้วจิยัทีอาจจะทาํให้ผูต้อบเกิดปฏิกิริยาไดง่้าย เช่น 
การวิจยัทศันคติทางการเมือง รายได ้พฤติกรรมทางเพศ เป็นตน้ ซึงถา้หากใช้วิธีสัมภาษณ์ผูต้อบ
อาจจะไม่อยากตอบ เพราะกลวัผลทีจะตามมา 

ขอ้เสีย 

1. ปัญหาทีสําคัญคือ มักจะได้รับคืนแบบสอบถามน้อย ผู ้ทีส่งคืน
ส่วนมากมกัจะเป็นผูส้นใจในเรืองนนัๆ หรือผูที้ไดรั้บการศึกษาค่อนขา้งดี อตัราการตอบหรือไดรั้บ
คืนแบบสอบถามในระดบัร้อยละ 30 ถือว่าเป็นเรืองปกติ อตัราการตอบในระดบัเช่นนีก่อให้เกิด
ปัญหาในเรืองการเป็นตวัแทนของประชากร 

2. ประชากรทีตอ้งการศึกษามกัจะจาํกดัเฉพาะผูอ่้านออกเขียนไดเ้ท่านนั 
ในบางกรณีเช่นถา้ตอ้งการศึกษาประชากรจาํนวนหนึงทีไม่สามารถอ่านหรือเขียนไดป้ระชากรกลุ่มนี
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ตอ้งถูกตดัออกไปโดยปริยาย ซึงอาจทาํให้เกิดอคติได้ ผลก็คือจะไม่ได้ตวัอย่างทีเป็นตวัแทนที
แทจ้ริงของประชากรทงัหมด 

3. แบบสอบถามจะตอ้งสัน เพราะฉะนนัจึงไม่สามารถครอบคลุมเรืองที
ตอ้งการศึกษาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

4. ไม่สามารถทาํการศึกษาในเรืองหนึงเรืองใดไดอ้ย่างลึกซึงและไม่มี
โอกาสตรวจสอบความหมายของคาํตอบไดใ้นกรณีทีเกิดความสงสัย 

5. ผูต้อบอาจจะเลือกตอบคาํถามขอ้หนึงขอ้ใด ก่อนหลงัตามทีตอ้งการ
ไดอ้าจจะไม่เป็นไปตามลาํดบัทีผูว้จิยัตอ้งการ 

   ถา้หากพิจารณาระหว่างขอ้เสียเปรียบและขอ้ได้เปรียบแลว้จะเห็นว่า
การวิจยัโดยวิธีนีมีข้อจาํกัด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การวิจยัแบบนีจะไม่มีประโยชน์เลย ใน
สหรัฐอเมริกาไดมี้การใชก้ารวิจยัวิธีนีอยา่งกวา้งขวาง ทงันีผูว้ิจยัไดพ้ยายามปรับปรุงเทคนิคต่างๆ 
เหล่านี พบว่า การใช้ซองติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองถึงผูต้อบมีประสิทธิภาพกว่าซองแบบธุรกิจ 
(จ่าหน้าซองโดยเครืองจกัร) การส่งแบบสอบถามโดยใช้ไปรษณีย์ชันหนึง ได้ผลดีกว่าการใช้
ไปรษณียช์นัสาม นอกจากนีก็ยงัมีเทคนิคทีเป็นประโยชน์อืนๆ เช่น การติดตามโดยโทรศพัท์ ส่ง
ไปรษณียบตัรไปเตือน เป็นตน้ 

   สาํหรับในสังคมทียงัไม่กา้วหนา้เหมือนสังคมตะวนัออก การวิจยัแบบนี
ยงัไม่มีการใช้มากนกัเนืองจากปัญหาในเรืองการอ่านออกเขียนได ้และการส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย ์เป็นตน้ 

2. นาํแบบสอบถามไปให้ผูต้อบดว้ยตนเอง (Self-Administered Survey: 

SAS) การวิจยัโดยวิธีนีแตกต่างจากวิธีแรก เพียงแค่ผูว้ิจยัได้มีโอกาสติดต่อกบัผูต้อบโดยตรง 
(ยกเวน้กรณีทีผูต้อบไม่อยูบ่า้น และผูว้ิจยัไดฝ้ากแบบสอบถามไวใ้ห้ผูต้อบกบับุคคลอืน) ผูว้ิจยัก็จะ
นดัเวลาทีจะมารับแบบสอบถามทีตอบแลว้ การวิจยัแบบนีมีขอ้ไดเ้ปรียบวิธีแรกตรงทีอาจจะไดรั้บ
ความร่วมมือจากผูต้อบมากกว่าวิธีแรก เพราะผูต้อบเกรงใจมากกว่าวิธีแรก ซึงผูต้อบไม่ทราบว่า
ผูว้ิจยัเป็นใคร สําหรับขอ้ดีและขอ้เสียก็มีลกัษณะคลา้ยๆกบัวิธีแรก แต่การวิจยัวิธีนีจะมีค่าใช้จ่าย   
สูงกวา่วธีิแรก 

  11.1.2 การสาํรวจโดยผูต้อบตอบคาํถามการสัมภาษณ์  (Interview) สาํหรับวธีินีก็
อาจจะกระทาํได ้2 วธีิคือ 

1. สัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(Telephone Interview Survey: TIS) การวิจยัโดย
วธีินีเริมใชก้นัมากในสหรัฐอเมริกา ทงันีเนืองจากอนัตรายในการไปสัมภาษณ์ตวัอยา่งในบางเขต และ
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อตัราการปฏิเสธการสัมภาษณ์ทีสูงในบางเขต โดยเฉพาะบริเวณใจกลางเมืองซึงมกัมีปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ มาก เพราะฉะนนัจึงไม่เหมาะสมสาํหรับการไปสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 

      ข้อดีทีสําคัญคือ เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลทีค่อนข้างประหยดั แต่
อยา่งไรก็ตาม วธีินีก็ยงัมีขอ้จาํกดัทีสาํคญัอยูห่ลายประการ เช่น 

1. อาจจะได้รับการตอบปฏิเสธหรือการยุติการให้สัมภาษณ์มากกว่า 
เพราะผูส้ัมภาษณ์ไม่รู้สึกเกรงใจผูส้ัมภาษณ์แต่อยา่งไร 

2. ปัญหาเรืองการเป็นตวัแทนของประชากร เพราะผูที้มีโทรศพัทม์กัจะ
เป็นผูมี้ฐานะปานกลางขึนไปและนอกจากนีผูที้มีโทรศพัทบ์างคนอาจจะไม่มีรายชือในสมุดโทรศพัท์
เพราะฉะนนั เรามกัจะพบปัญหาไม่ไดร้วมผูที้มีฐานะทางเศรษฐกิจตาํหรือสูง หรือผูที้ไม่มีรายชือไว้
ในตวัอยา่งซึงอาจจะทาํใหผ้ลการวจิยัมีอคติได ้

3. แบบสอบถามทีใชใ้นการสัมภาษณ์จะตอ้งสัน และไม่สามารถถามใน
รายละเอียดได้การวิจยัแบบนีได้ถูกนาํไปใช้อย่างกวา้งขวางในทางธุรกิจ โดยการโทรศพัทติ์ดต่อ
ก่อนทีจะส่งตวัแทนเขา้ไปเสนอขายสินคา้ หรือหาขอ้มูลอืนๆ เพราะฉะนนัจึงอาจทาํให้ผูต้กเป็น
ตวัอยา่งเกิดความเขา้ใจผิดไดง่้ายวา่เป็นการวิจยัเกียวกบัธุรกิจซึงอาจจะถูกตอบปฏิเสธไดง่้ายยิงขึน 
แต่อย่างไรก็ตาม การสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์ก็นับว่าใช้ได้ผลดีในการติดตามผลการสัมภาษณ์
ตวัอย่างในการศึกษา ความสัมพนัธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และภาวะเจริญพนัธ์ที
เมืองดีทรอย ของ Croomb และ Freedman เมือสัมภาษณ์สตรีแลว้ ก็ไดถ้ามทีอยูเ่บอร์โทรศพัทข์อง
บุคคล 3 คนทีพอจะบอกไดว้า่ผูใ้หส้ัมภาษณ์อยูที่ไหน (ในกรณีทีผูต้อบยา้ยไปอยูที่อืน) 

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

Interview Survey: PIS) การวิจยัโดยวิธีนีนบัวา่เป็นวิธีทีใช้กนัอยา่งกวา้งขวางกวา่ 3 แบบทีกล่าว
มาแล้ว กระบวนการโดยทวัไปของวิธีนีคือ ผูว้ิจยั (อาจจะเป็นผูว้ิจยัเอง หรือเจา้หน้าทีวิจยั เช่น         
ผูส้ัมภาษณ์) จะไปพบบุคคลทีตกเป็นตวัอยา่งเพือขอสัมภาษณ์ในการสัมภาษณ์ก็จะอ่านคาํถามจาก
แบบสัมภาษณ์ใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์ฟังแลว้ตอบ ผูส้ัมภาษณ์ก็จะบนัทึกคาํตอบวธีิการนีค่อนขา้งแตกต่าง
จาก 3 วิธีทีกล่าวมาขา้งตน้ในเรืองขอบเขตของเนือหาทีตอ้งการศึกษา ผูว้ิจยัมีโอกาสติดต่อด้วย
ตนเองกบัตวัอยา่งและการบริหารการวจิยัค่อนขา้งจะสลบัซบัซอ้นกวา่ 
   การวจิยัแบบนีมีขอ้ดีและขอ้เสียคลา้ยๆ กบัการสํารวจทีกล่าวมาขา้งตน้ แต่
ขอ้ดีทีควรจะกล่าวเพิมเติมคือ เป็นวิธีทีมีอตัราการตอบสูงกว่าวิธีอืนๆ อตัราการตอบการสัมภาษณ์
ร้อยละ 85 ขึนไป ถือวา่เป็นอตัราปกติเปรียบเทียบการสํารวจโดยการสุ่มตวัอยา่งวิธีต่างๆ ดงัทีได้
กล่าวมาแลว้วา่ ทงัสองวธีิต่างก็มีขอ้เสีย แต่เมือเปรียบเทียบระหวา่งทงัสองวิธีจะพบวา่ การวิจยัโดย
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วธีิแรก (ผูต้อบกรอกคาํตอบลงในแบบสอบถามเอง) มีขอ้ไดเ้ปรียบกวา่วิธีหลงั (โดยการสัมภาษณ์) 
ดงัต่อไปนี 

1. สินเปลืองค่าใช้จ่ายนอ้ยกว่า และทาํไดภ้ายในระยะเวลาอนัรวดเร็วกว่า 
เพราะฉะนนัจึงเป็นวธีิทีเหมาะสาํหรับผูว้จิยัทีมีทุนในการวจิยันอ้ย 

2. เหมาะสาํหรับการวจิยัเพือหาความรู้ใหม่ (Exploration) 

3. วิธีนีอาจจะได้เปรียบกว่าในกรณีทีหัวข้อของการวิจยัทีอาจก่อให้เกิด
ปฏิกิริยาไดง่้าย เช่น การเป็นสมาชิกนกัการเมือง พฤติกรรมทางเพศ เป็นตน้ เพราะผูต้อบอาจรู้สึก
ปลอดภยัหรือสบายใจกว่าทีจะตอบการสัมภาษณ์ ถึงแมผู้ส้ัมภาษณ์จะไดย้ืนยนัการเก็บขอ้มูลเป็น
ความลบัแลว้ก็ตาม ผูต้อบอาจจะไม่แน่ใจก็ได ้

   การสาํรวจโดยการสัมภาษณ์มีขอ้ไดเ้ปรียบการวจิยัแบบวธีิแรกดงัต่อไปนี 

1. มีอตัราการตอบสัมภาษณ์ทีสูงกวา่ 
2. สามารถครอบคลุมเนือหาของการวจิยัไดม้ากกวา่ 
3. การสัมภาษณ์อาจจะได้รับคาํตอบทีสมบูรณ์มากกว่า ในกรณีทีผูต้อบ   

ไม่เขา้ใจคาํถาม ผูส้ัมภาษณ์ยงัสามารถทีจะอธิบายให้เขา้ใจ และในบางกรณีผูส้ัมภาษณ์สามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบได ้

4. การสัมภาษณ์เหมาะสาํหรับหวัขอ้ทีค่อนขา้งยุง่ยาก 

5. ในการสัมภาษณ์ ผูส้ัมภาษณ์สามารถควบคุมลาํดับของคาํถามและ
กระบวนการอืนๆ ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในทางตรงกนัขา้ม การวิจยัโดยวิธีแรก ผูต้อบอาจ     
ไม่ตอบตามลาํดบัของคาํถาม หรืออาจจะปรึกษาหารือกบับุคคลอืน 

6. ในระหว่างหรือหล ังการสัมภาษณ์ ผูส้ัมภาษณ์สามารถทีจะสังเกต
ปฎิกิริยาของผูต้อบและสิงแวดลอ้มต่างๆ ซึงอาจจะเป็นขอ้มูลทีมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ผลวจิยัได ้

 

12. การแปลผลเมือใช้เครืองมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
 การศึกษางานวิจ ัยทางการศึกษา  พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะพบว่า
มีงานวิจยัจาํนวนมากทีใช้เครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating  Scale)  ซึงเมือรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแลว้จะทาํการวิเคราะห์และแปลผล  โดยใช้
สถิติและเกณฑใ์นการแปลผลหลายลกัษณะ[15] ดงันี 

 การแปลผลโดยใช้ค่าเฉลยี  

 วิธีจะกาํหนดให้คะแนนประจาํแต่ละระดบัตามระดบัของความเขม้ขน้แลว้หาค่าเฉลีย
และนาํค่าเฉลียไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมาย  การหาค่าเฉลียมกัใช้วิธีนาํความถี  (จาํนวน)  
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ของแต่ละระดบัคูณกบัคะแนนประจาํของระดบันันได้ผลเท่าใดรวมกนัแล้วหารด้วยจาํนวนคน
ทงัหมดก็จะไดค้่าเฉลียตามตอ้งการ  ดงัในตวัอยา่งจากตาราง  1  ระดบัน้อยทีสุดมีคะแนนประจาํ
เท่ากบั  1  ระดบันอ้ยมีคะแนนประจาํเท่ากบั  2  ระดบัปานกลางมีคะแนนประจาํเท่ากบั  3  ระดบั
มากมีคะแนนประจาํเท่ากบั  4  และระดบัมากทีสุดมีคะแนนประจาํเท่ากบั  5  นาํความถีคูณคะแนน
ประจาํ  นาํมารวมกนัจะได ้ ดงันี  (0 x 1) + (1 x 2) + (9 x 3) + (30 x 4) +(10 x 5)  =  199 

 เมือหารดว้นจาํนวนคน  (ในกรณีนีเท่ากบั  50)  ก็จะไดค้่าเฉลีย  ( x )  ดงันี 
 

 x   =  3.98
50
199

 
 

 นาํค่าเฉลีย  3.98  ไปแปลงใหเ้ป็นระดบัความเห็นโดยเทียบกบัเกณฑ์แปลความหมายซึง
จะพบวา่ตรงกบัระดบัมาก  ดงันนัสรุปไดว้า่  กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มนีเห็นวา่วิชาวิจยัการศึกษาให้ประโยชน์
ในระดบัมาก 

 วธีิการนีนบัว่าเป็นวิธีทีช่วยให้สรุปไดช้ดัเจน  เป็นประโยชน์ต่อการวิจยัในลกัษณะนี
มากอยา่งไรก็ตาม  ไดมี้การกาํหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายแตกต่างกนัหลายแบบ  ทาํให้การ
แปลผลแตกต่างกนัไปบา้งในบางค่า  ดงันี 

 เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉลีย  แบบที  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  ถือหลกัวา่  จะตอ้งให้ทุกระดบัมีช่วงคะแนนเท่ากนั  จะเห็น
ไดว้า่คะแนนสูงสุดคือ  5  คะแนนตาํสุดคือ  1  ช่วงห่าง  (พิสัย)  ของคะแนนทงัหมด  =  5  -  1  =  4  

มี  5  ระดบั  ดงันนัแต่ละระดบัจะมีช่วงห่าง  =  
5
4

  =  0.8 

 การใชเ้กณฑแ์ปลความหมายแบบนีจะมีปัญหาในความถูกตอ้งของการแปลความหมาย
ค่าเฉลียบางค่า  อธิบายไดด้งันี 

 ในการหาค่าเฉลีย  ผูว้จิยักาํหนดไวว้า่  1  แทน  นอ้ยทีสุด  2  แทน  นอ้ย  3  แทน  ปานกลาง  
4  แทน  มาก  5  แทน  มากทีสุด  เมือหาค่าเฉลียออกมาไดค้่าเป็นจาํนวนเต็ม  จะไม่มีปัญหาอะไร   
ก็แปลผลไปตามนนั  เช่น  ถา้ไดค้่าเฉลีย  4  หมายถึง  กลุ่มนนัอยู่ในระดบัมาก  เป็นตน้  แต่ถ้า      
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ไม่เป็นจาํนวนเต็ม  ค่าเฉลียเป็นเลขทศนิยม  ก็ตอ้งพิจารณาวา่ค่าเฉลียดงักล่าวอยูใ่กลจ้าํนวนเต็มใด  
ก็ปัดให้เป็นจาํนวนนนั  เช่น  1.70  นบัวา่อยูใ่กล ้ 2  มากกวา่  1  ก็ปัดให้เป็น  2  ซึงหมายถึงอยูใ่น
ระดบัน้อย  เป็นตน้  นนัคือ  ใช้หลกัการปัดทศนิยมให้เป็นจาํนวนเต็มนนัเองความหมายโดยใช้
เกณฑต์ามแบบที  1  มีดงันี  

 ค่าเฉลีย  4.21  ถึง  4.50   หมายถึง  มากทีสุด  เป็นการแปลความหมายสูงเกินกวา่ทีควร
จะเป็น  ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั  4.00  มากกวา่  จึงควรหมายถึง  มาก 

 ค่าเฉลีย  3.41  ถึง  3.50   หมายถึง  มาก  เป็นการแปลความหมายสูงเกินกว่าทีควร
จะเป็น  ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั  3.00  มากกวา่  จึงควรหมายถึง  ปานกลาง 

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

 ค่าเฉลีย  1.51  ถึง  1.80   หมายถึง  น้อยทีสุด  เป็นการแปลความหมายตาํกว่าทีควร
จะเป็น  ค่าดงักล่าวใกลเ้คียงกบั  2.00  มากกวา่  จึงควรหมายถึง  นอ้ย 

 จากการยึดเงือนไขของการกาํหนดคะแนนประจาํแต่ละระดบัร่วมกบัหลกัของการปัด
ทศนิยมใหเ้ป็นจาํนวนเตม็  จึงมีผูใ้ชเ้กณฑแ์ปลความหมาย  ดงันี 

 เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉลีย  แบบที  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 

 แม้ว่าการใช้เกณฑ์แบบนีจะมีความเหมาะสมถูกต้องมากกว่าแบบใช้ช่วงคะแนนที
เท่ากนัแบบที  1  แต่ก็ยงัไม่สมบูรณ์  เนืองจากในการใชเ้กณฑ์แบบนีมี  4  ค่าทีปัดทศนิยมอยา่งไม่
เหมาะสม  คือค่า  4.50,  3.50,  2.50  และ  1.50  ค่า  4.50  ถูกปัดเป็น  5.00  ทงั ๆ  ทีไม่ไดอ้ยูใ่กล ้ 
5.00  มากกวา่  4.00  ค่าทีจะปัดเป็น  5.00  ไดน่้าจะเป็น  4.51  ถึง  4.99  ซึงมีค่าใกลก้บั  5.00  
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มากกวา่  4.00  ทาํนองเดียวกนักบั  3.51  ถึง  3.99  ปัดเป็น  4.00,  2.51  ถึง  2.99  ปัดเป็น  3.00  และ  
1.51  ถึง  1.99  ปัดเป็น  2.00  ดงันนัเกณฑก์ารแปลความหมายทีเหมาะสมทีสุดน่าจะเป็น  ดงันี 

 เกณฑแ์ปลความหมายค่าเฉลีย  แบบที  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 

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

Statistics)  เช่น  ใช ้ t-test  กรณีกลุ่มตวัอยา่งเดียว  เป็นตน้ 
 

13. การสร้างแบบสอบถาม (Constructing a Questionnaire)  
 การสร้างแบบสอบถามจะต้องมีการวางแนวและความมุ่งหมายไวต้งัแต่ต้น[16,17] 
เพือให้คาํถามต่างๆ ทีสร้างขึนได้ดาํเนินไปโดยสอดคล้องกบัเป้าหมายทีวางไว  ้และยงัคงต้อง
คาํนึงถึงความ สัมพนัธ์ของรายการในแบบสอบถามกบัปัญหาหลกัของเรืองทีจะทาํการวิจยัโดยการ
สร้างแบบสอบ ถาม ซึงตอ้งพิจารณาถึงกฎเกณฑใ์นการสร้างแบบสอบถามสองประการดว้ยกนัคือ 

1. พิจารณาถึงข้อมูลทีต้องการ (Deciding What Information Should Be  Sought)  
ก่อนเขียนรายการคาํถามลงในแบบสอบถามนนั จะตอ้งทราบวา่ในการวิจยันนัตอ้งการขอ้มูลชนิด
ไหน ขอ้นีจะพิจารณาไดจ้ากการกาํหนดปัญหาในขนัแรกของการวิจยั การกาํหนดปัญหาทีแน่นอน
ยอ่มจะเป็นจุดเริมตน้ของการสร้างแบบสอบถามต่างๆ ในแบบสอบถาม 

2. การพิจารณาถึงแบบหรือชนิดของแบบสอบถามทีจะใช ้ (Deciding What Type of 

Questionnaire Should Be Used) แบบหรือชนิดของแบบสอบถามทีเหมาะสมขึนอยูก่บัวธีิของการ
ปฏิบติั และเนือเรืองทีจะศึกษา สาํหรับเนือเรืองนนัอาจจะแบ่งรายการออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 
รายการทีถามอย่างชัดแจ้งถึงสิงทีต้องการและรายการทีถามเพือจะนาํไปสู่เนือเรืองอืน ดงันนั
แบบสอบถามจะแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ  
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 .  แบบสอบถามปลายเปิด (Open-Ended Question) 
 .  แบบสอบถามปลายปิด (Closed or Fixed-Alternative Question) 

 

. งานวจัิยทีเกียวข้อง 

 ณรงค์ วิริยะฉันท์ [18] 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
ปฏิบติังาน ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 และด้านการ
บริหารลูกคา้สัมพนัธ์ พนกังานทีมีระดบัการศึกษา และระยะเวลาปฏิบติังาน ต่างกนั มีความคิดเห็น
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.01 

 วนัชยั ลีลากวีวงศ์ [19] เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ร่วมใจพฒันา โดยเริมจากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

แลว้ทาํการจบัคู่ดว้ยเมทริกซ์การประเมิน อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน และจุดแข็ง (TOWS Matrix) 

เมทริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน-ภายนอก (IE Matrix)และเมทริกซ์การวางแผนกลยุทธ์เชิงปริมาณ 

(QSPM) จากนนัจึงทาํการวดัขีดความสามารถก่อนการพฒันาดว้ยแบบประเมินขีดความสามารถ
ของสถานประกอบการพบวา่ มีจุดอ่อนสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ทีไดจ้ากการวางแผนเชิงกลยุทธ์เชิง
ปริมาณจึงทาํการเลือกกลยุทธ์ทีเหมาะสม คือ กลยุทธ์เจาะตลาดเป็นกลยุทธ์หลกัโดยจดัสร้าง
เวบ็ไซต ์และกลยทุธ์รวมตวัไปขา้งหนา้เป็นกลยุทธ์รองโดยทาํการพฒันาระบบการวิเคราะห์ตน้ทุน
ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป ผลการวจิยัพบวา่ ระดบัคะแนนทงัจากแบบสอบถามความพึงพอใจจากการ
ใชเ้วบ็ไซตแ์ละโปรแกรมวิเคราะห์ตน้ทุนมีระดบัความพึงพอใจมาก  ผลการพฒันาระบบวิเคราะห์
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ตน้ทุนจากเดิมใชเ้วลา 121.79 วินาที เป็น 8.47 วินาที (ลดลง 93.05%)ผลการพฒันาความสามารถ
เฉลียดา้นการตลาดเพิมขึนจาก 1.75 เป็น 3.25 คะแนน (เพิมขึน 85.71%) และผลการพฒันา
ความสามารถเฉลียดา้นระบบควบคุมค่าใช้จ่ายเพิมขึนจาก 1.67 เป็น 3.67 คะแนน (เพิมขึน 

116.19%) 

 ณฏัฐรินดา ฐิติเจริญพงษ ์[30] เพือประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินการของห่วงโซ่อุปทาน
ขา้วโพดกระป๋องในปัจจุบนั เพือการลดกิจกรรมทีไม่เกิดคุณค่าของกระบวนการในห่วงโซ่อุปทาน 

โดยมีรอบระยะเวลารวมในการดาํเนินงาน (Total Cycle Time) และอตัราการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ (Fill Rate) เป็นดชันีชี วดัพร้อมทงันาํเสนอแนวทางในการดาํเนินงานทีดีให้กบั
ผูป้ระกอบการทีเกียวข้องภายในห่วงโซ่อุทานข้าวโพดกระป๋องโครงการวิจยันีเริมจากการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลขององค์กรต่างๆภายในห่วงโซ่อุปทานภายใต้แนวคิดการจดัการห่วงโซ่คุณค่า 
จากนนัไดน้าํการวิเคราะห์สายธารคุณค่ามาใชใ้นการจาํแนกกิจกรรม ตงัแต่ขนัตอนการซือเมล็ด
พนัธ์ุ ไปจนถึงการขนส่งไปยงัท่าเรือเพือการส่งออก ผลจากการวิเคราะห์พบวา่ เกิดกิจกรรมทีเป็น
กิจกรรมทีจาํเป็นแต่ไม่เกิดคุณค่าเพิม และกิจกรรมทีไม่เกิดคุณค่าเพิมสูงถึง 83.36% ซึงสามารถ
นาํเสนอแนวทางในการปรับลดเวลาของกิจกรรมเหล่านีลงไดท้งัหมด 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรก 

กาํจดักิจกรรมทีมีความซาํซ้อนซึงจดัว่าเป็นกิจกรรมทีไม่เกิดคุณค่าคือกิจกรรมการตรวจคุณภาพ 

และประเด็นทีสองคือการเพิมสัดส่วนของเกษตรแบบมีสัญญาผูกพนัธ์ซึงจะสามารถลดเวลาใน
กิจกรรมการรอการผลิตลงได ้และสามารถกาํจดักิจกรรมการกาํหนดวนัในการเก็บเกียวออกไปได ้

วิเคราะห์ผลทีได้จากการกาํจดักิจกรรมและลดเวลาทีใช้ไปในกิจกรรมทีไม่ใช่กิจกรรมทีไม่เกิดคุณค่า
เพิมโดยการจาํลองสถานการณ์ ซึงผลทีไดพ้บวา่ รอบระยะเวลารวมเฉลีย (Average Total Cycle 

Time) ของกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานขา้วโพดกระป๋องตังแต่กระบวนการซือเมล็ดพนัธ์ุ
ไปจนถึงการขนส่งไปท่าเรือเพือการส่งออกลดลง 12.74 ชวัโมงจาก81.36 ชวัโมงเป็น 68.62 ชวัโมง 

คิดเป็น 15.66% จากนนัทาํการวิเคราะห์อตัราการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Fill Rate) 

ออกแบบแนวทางในการปรับปรุง และวิเคราะห์ผลจากการปรับปรุงโดยการจาํลองสถานการณ์ 

ผลทีไดคื้อ การทาํการส่งเสริมให้มีการทาํการเกษตรแบบสัญญาผูกพนัธ์โดยให้มีอตัราส่วนของ
เกษตรกรในระบบสัญญาผกูพนัธ์ 50% ต่อเกษตรกรทีไม่อยูใ่นระบบสัญญาผกูพนัธ์ 50% ควบคู่กบั
การวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบสามารถเพิมอตัราการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เฉลีย
ตลอดทงัปีได ้2.83% จาก 85.20% เป็น 88.03% 

 ตุลาพร สายปัญญา [31] มีการศึกษาโดยเริมจากการคดัเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมทีมี
ศกัยภาพสูง โดยมีการคดัเลือกหลกัเกณฑ์จากการทบทวนวรรณกรรมทีเกียวขอ้ง และทางเลือกจาก
รายชือกลุ่มอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน TISC โดยมีการนาวิธีการคดักรองทางเลือกแบบ  
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Conjunctive Methodเขา้มาใช้คดักรองกลุ่มอุตสาหกรรม และใช้วิธีการตดัสินใจแบบหลาย
หลกัเกณฑ์ด้วยวิธี TOPSISและ SAW เขา้มาช่วยในการคดักรองกลุ่มอุตสาหกรรม และนาํการ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวเขา้มาประยุกตใ์ชเ้พือยืนยนัผลการคดักรองกลุ่มอุตสาหกรรมทีถูกตอ้งเมือ
ค่านาํหนกัเปลียนไปดว้ยหลงัจากไดโ้ครงสร้างหลกัเกณฑแ์ละทางเลือกทีเหมาะสม วิธีการตดัสินใจ
แบบหลายหลกัเกณฑ์ดว้ยวิธี Fuzzy TOPSIS จะถูกนามาใชใ้นการคดัเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมทีมี
ศกัยภาพของจงัหวดัเชียงราย ซึงผลการคดัเลือกดงักล่าว พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมทีมีค่าคะแนน
ความเหมาะสมสูงทีสุดมีค่าเท่ากบั 0.666 คือ กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผกั จากนนัจึงทาํการลง
พืนทีเก็บขอ้มูลโรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผกัในจงัหวดัเชียงรายเพือวิเคราะห์ถึงขีด
ความสามารถและศกัยภาพในการแข่งขนัดว้ยโมเดลเพชรของพอร์ตเตอร์และแผนผงัการรวมกลุ่ม
วิสาหกิจ โดยผูว้ิจยัเข้าไปทาํการเก็บข้อมูล 15 โรงงาน ได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูล 7 
โรงงาน คิดเป็นสัดส่วนจาํนวนโรงงานอุตสาหกรรมทีเขา้ไปเก็บขอ้มูลร้อยละ 46.6 ของจานวน
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทงัหมดในจงัหวดัเชียงราย จากนันจึงทา การวิเคราะห์และเสนอ        
กลยุทธ์แนวทางในการเพิมคุณค่าให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผกั ผลการวิเคราะห์พบวา่     
กลยุทธ์หลกัทีช่วยเพิมคุณค่าให้กบักลุ่มอุตสาหกรรม คือ 1) กลยุทธ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
วตัถุดิบเพิมภายในจงัหวดั 2) กลยุทธ์ปรับปรุงกระบวนการผลิต และปรับพืนทีใชส้อยใหม่ 3) ใช้
บริการขนส่งสินคา้จากตวัแทน 4) หาสัดส่วนช่องทางการจดัจา หน่ายทีเหมาะสม 5) บริการลูกคา้
สัมพนัธ์ด้วยระบบออนไลน์ และกลยุทธ์สนับสนุนกิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 1) ปรับปรุงระบบการ
จดัการสารสนเทศภายในองคก์ร 2) การเพิมตาํแหน่งงานในองคก์รทีจาเป็นต่อการพฒันาคุณภาพ
ของสินคา้ และมีการฝึกอบรมทกัษะในการทา งานของพนกังาน 3) การจดัหาอุปกรณ์อา นวยความ
สะดวกและเครืองจกัรทีเหมาะสมกบัขนาดการผลิต 4) สร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัเกษตรกรและคู่คา้ 
 สุนิดา ธิวอ่ง [32] เพือวิเคราะห์กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานผลิตภณัฑ์อาหาร การส่งออก
สู่ตลาดญีปุ่น โดยทาการเก็บรวบรวมขอ้มูลและสัมภาษณ์เชิงลึกของ  กลุ่มผลิตภณัฑ์อาหาร ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ์กุ ้งแช่เย็น/แช่แข็ง ผลิตภณัฑ์มะม่วงสด และผลิตภณัฑ์ไก่ปรุงสุก โดยเริมศึกษาตงัแต่ 
การจดัหาวตัถุดิบหลกัในการผลิต การผลิต การจดัส่งการกระจายสินคา้ จนถึงขนัตอนการส่งออก
จากประเทศไทย เพือหาแนวทางในการปรับปรุงตน้ทุน ระยะเวลา เพิมความน่าเชือถือ และหาแนวทาง
ในการบูรณาการของการดาเนินงานในห่วงโซ่อุปทานของผูป้ระกอบการทีเกียวขอ้ง งานวิจยันีไดมี้
การประยกุตแ์นวคิดการจดัการห่วงโซ่อุปทานโดยนาแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ แผนผงัสายธาร
แห่งคุณค่านามาใช้ในการวิเคราะห์ ร่วมกับตวัแบบตน้ทุน โลจิสติกส์ต่อระยะทางและตวั
แบบระยะเวลาต่อระยะทาง และแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ ในห่วงโซ่อุปทานโดยใชด้ชันี   
ชีวดัสมรรถนะหลกั โดยทาการประเมิน  ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการบริหารตน้ทุน ดา้นเวลา และดชันีดา้น
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ความน่าเชือถือ จากการศึกษาผลิตภณัฑ์กุง้แช่เยน็/แช่แข็ง และผลิตภณัฑ์มะม่วงสด พบวา่ปัญหาที
พบส่วนใหญ่จะเกิดจากตน้นา้คือ ทางเกษตรกร และพอ่คา้ คนกลาง โดยปัญหาหลกัทีพบคือ การไม่
มีการร่วมมือกนัอย่างจริงจงัของเกษตรกร พ่อคา้คนกลางและโรงงานส่งออก ปัญหาตน้ทุนขนส่ง
และสินคา้คงคลงัทีสูง ปัญหาดา้นการติดต่อสือสาร ส่วนผลิตภณัฑ์ไก่ปรุงสุก ปัญหาหลกัทีพบคือ 
การแปรปรวนของขอ้มูลทีเกิดขึนภายในระบบห่วงโซ่อุปทานก่อใหเ้กิดปัญหาการจดัเก็บวตัถุดิบคง
คลงัมากของทงัโรงฟักไข่และโรงงานแปรรูป ทงันีผูว้ิจยัไดเ้สนอแนะแนวทางการปรับปรุงงานใน
อนาคต รวมทงัการจาํลองสถานการณ์จะทาให้ระยะเวลาการทาํงานของระบบห่วงโซ่อุปทานกุง้แช่เยน็/
แช่แข็งใช้เวลาลดลงจาก , .  ชวัโมงชวัโมงเหลือ , .  ชัวโมงหรือคิดเป็น . % ของ
เวลาการทางาน, ระบบห่วงโซ่อุปทานมะม่วงสดใช้เวลาลดลงจาก .  ชัวโมงเหลือ .  
ชวัโมงหรือลดลงคิดเป็น . % ของเวลา การทางาน, ระบบห่วงโซ่อุปทาน   ไก่ปรุงสุกใชเ้วลา
ลดลงจาก , .  ชวัโมง เหลือ , .  ชวัโมง หรือลดลงคิดเป็น .  % ของเวลาการทางาน 

 สุภิรมย ์ชมชืน [20] เพือเพิมประสิทธิภาพในการดา เนินงานดา้นการจดัการห่วงโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใชก้รอบแนวคิดการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
มาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุง การวจิยัเริมตน้จากทาการประเมินประสิทธิภาพโดยใชแ้บบประเมิน
ทีถูกพฒันาขึนโดยอาศยัหลกัแบบจา ลองอา้งอิงการดา เนินงานห่วงโซ่อุปทาน (SCOR Model) 

หลงัจากนนัจึงนา หัวขอ้ทีมีประสิทธิภาพตาํ ทีสุดของทงัสองด้านนา มาวิเคราะห์เพือหาแนว
ทางแกไ้ข จากนนัทา การปรับปรุงกระบวนการดา เนินงานโดยใชรู้ปแบบการพยากรณ์ และรูปแบบ
การสังซือทีเหมาะสมมาปรับใชโ้ดยการใชข้อ้มูลอุปสงคที์เกิดขึนจริงในเดือนมกราคม – พฤษภาคม 

2555 ขนัตอนต่อมาไดน้า ผลการปรับปรุงมาประเมินเพือเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพก่อนการ
ปรับปรุงผลจากการประเมินประสิทธิภาพ พบว่า หัวขอ้ทีมีประสิทธิภาพตาํ ทีสุดในดา้นการ
วางแผนคือ ความแม่นยา ในการพยากรณ์ และในดา้นการจดัหาแหล่งวตัถุดิบคือ จาํนวนครังในการ
เปลียนแปลงการส่งมอบทีนอกเหนือจากแผนการส่งมอบเดิม โดยมีระดบัประสิทธิภาพอยูที่ 43% 

และ 48% ตามลาดบั หลงัจากการปรับปรุงโดยกาํหนดรูปแบบการพยากรณ์ทีเหมาะสม คือแบบ 

Adjusted Exponential Smoothing ทีมีดชันีฤดูกาลเป็นส่วนประกอบ สามารถเพิมความแม่นยาของ
การพยากรณ์โดยลดความคลาดเคลือนจาก 41% เป็น 14% ในการกาํหนดรูปแบบการสังซือที
เหมาะสมโดยการกาํหนดปริมาณการสังซือทีประหยดัทีสุด (EOQ) และกาํหนดจุดสังซือซาํ ซึง
สามารถลดตน้ทุนโดยรวมในการสังซือไดถึ้ง 967,078 บาทต่อปี โดยสรุป จากการนา แบบประเมิน
ไปประยุกตใ์ช้ สามารถเพิมประสิทธิภาพในการดา เนินงานโดยรวมในดา้นการวางแผน 23% และ
ในดา้นการจดัหา 21% 
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 A. Gunasekaran et al. [21] ไดท้างานวจิยัเกียวกบัขอบข่ายงานสาหรับการวดัสมรรถนะ
ห่วงโซ่อุปทาน โดยทีการจดัการห่วงโซ่อุปทานนนัเป็นองค์ประกอบทีสําคญัของยุทธศาสตร์การ
แข่งขนัเพือการเพิมผลผลิตและผลกาไรขององคก์ร ซึงการวดัสมรรถนะเป็นบทบาททีสาํคญัสาหรับ
การตงัวตัถุประสงค ์การประเมินประสิทธิภาพ และการกาํหนดกิจกรรมในอนาคต และตวัชีวดัทีจะ
ใชใ้นการวดัสมรรถนะห่วงโซ่อุปทานนีจะเป็นไปตามกิจกรรมหรือกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน 
ไดแ้ก่ (1) Plan (2) Source (3) Make (4) Delivery โดยจะทาการออกแบบสอบถามไปยงัผูบ้ริหาร
ของแต่ละองค์กร โดยทีแบบสอบถามนีไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่วนตามกิจกรรมของห่วงโซ่อุปทาน 
เพือเป็นการกระตุน้ใหข้อบข่ายนีมีความน่าสนใจมากยิงขึน และทาให้ไดม้าซึงกลยุทธ์ เทคนิค และ
กระบวนการทางานของแต่ละดา้นไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บทท ี3 

วธีิการดําเนินการ 
 

 การจดัทาํวิทยานิพนธ์ เรืองการศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของห่วงโซ่
อุปทานของตลาดบางหลวง ร.ศ. จ.นครปฐม โดยมีขนัตอนการศึกษาตามลาํดบั ดงันี 

1. วธีิการศึกษาทีนาํมาใช ้

2. ขนัตอนทีใชใ้นการศึกษา 
3. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

4. สถานทีเก็บขอ้มูล 

5. เครืองมือทีใชใ้นการศึกษา 
6. ขอ้มูลทีใชใ้นการศึกษา 
7. วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

8. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
9. สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1.  วธีิการศึกษาทนํีามาใช้  
 โครงการวิจยัเรืองการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานตลาด
บางหลวง ร.ศ.  ดว้ยการประยุกต์นาํห่วงโซ่อุปทานของตลาดโดยการสร้างห่วงโซ่อุปทานจาก
การสัมภาษณ์กบัผูที้เกียวขอ้ง ทาํวเิคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียว 
ทาํการสร้างแผนภาพกระแสคุณค่า ศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนั เพือให้ทราบถึง
แนวทางในพฒันาตลาดบางหลวง ร.ศ.  ซึงผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิการดาํเนินการวจิยัไว ้ดงันี 
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.  ขนัตอนในการศึกษาและดําเนินงาน 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3.1 แสดงขนัตอนในการศึกษา 
 

 2.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลเบืองตน้โดยแบ่งการศึกษาขอ้มูลดงันี 

  2.1.1 การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิโดยการลงพืนทีและเก็บขอ้มูลดงัต่อไปนี 
1. ประเภทของร้านคา้ 
2. จาํนวนผูป้ระกอบการร้านคา้ 

ศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

เลือกขอบเขตทีจะทาํการศึกษา 

เลือกวธีิการศึกษา 

ออกแบบขนัตอนการศึกษา 

ทาํการศึกษา 

ศึกษาผลทีได ้

วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ทางสถิติ 

สรุปผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะ 

ศึกษาความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดบางหลวง ร.ศ.122 

ศึกษาแนวทางในการพฒันาตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 
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3. จาํนวนผูป้ระกอบการแพ (ร้านอาหาร) 

4. สาํรวจผูป้ระกอบการเรือนาํเทียว 

5. สาํรวจการบริการทางสุขภาพ 

6. สาํรวจสถานทีท่องเทียวทางบกและทางนาํ 
7. สาํรวจพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว 

8. สาํรวจความพึงพอใจของนกัท่องเทียว 

2.1.1 การศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ โดยศึกษา ขอ้มูลทฤษฎีต่างๆทีเกียวขอ้งกบัวทิยานิพนธ์
หาขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต และตวัอยา่งวทิยานิพนธ์ทีเกียวขอ้ง 

2.2 สร้างห่วงโซ่อุปทานจากการสัมภาษณ์กบัผูที้เกียวขอ้งโดยใชรู้ปแบบจาํลองอา้งอิง
การดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Operations Reference Model: SCOR Model) 

2.3 สร้างแผนภาพกระแสคุณค่า(Value Stream Mapping : VSM) ของตลาดบางหลวง 
ร.ศ.  

2.4 สร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียวเพือใชใ้นการสัมภาษณ์นกัท่องเทียว 

2.5 วิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานแผนภาพกระแสคุณค่าและแบบสอบถามพฤติกรรมการ
ท่องเทียว 

2.6 การศึกษาเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดบางหลวง ร.ศ. โดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

2.6.1 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค  ( SWOT analysis ) เพือให้ทราบ
สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ของตลาด ซึงปัจจยัเหล่านีแต่ละอยา่ง จะช่วยให้เขา้ใจไดว้่ามีอิทธิพลต่อผล
การดาํเนินงานของตลาดอย่างไร จุดแข็งของตลาดจะเป็นความสามารถภายในทีถูกใช้ประโยชน์
เพือการบรรลุเป้าหมายในขณะทีจุดอ่อนของตลาดจะเป็นคุณลกัษณะภายใน ทีอาจจะทาํลายผลการ
ดาํเนินงาน โอกาสทางสภาพแวด ล้อมจะเป็นสถานการณ์ทีให้โอกาสเพือการบรรลุเป้าหมาย 
ในทางกลบักนัอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ทีขดัขวางการบรรลุเป้าหมาย   

2.6.2 วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั (Five forces model) เพือวิเคราะห์สภาวะ
การแข่งขนัในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีปัจจยั 5 ประการทีจะเป็นตวักาํหนดสภาวะการแข่งขนั อนั
จะมีผลต่อศกัยภาพการทาํกาํไร (profitability potential) และการดึงดูดใจในอุตสาหกรรม (industry 

attractiveness) คือ อาํนาจต่อรองของคู่แข่งรายใหม่, ความรุนแรงของการแข่งขนัในอุตสาหกรรม
เดียวกนั, อาํนาจต่อรองของลูกคา้, อาํนาจต่อรองของ supplier และสินคา้ทดแทนเป็นแนวทางใน
การกาํหนดแนวทางเพือกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ 
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2.6.3 วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยัภายนอก (Internal Factors Analysis 

Summary : IFAS, External Factors Analysis Summary : EFAS) เพือให้ทราบความสําคญั   ขอ้จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของตลาดโดยการพิจารณาให้นาํหนกัความสําคญัใหม่ทงัปัจจยัภายใน
และปัจจยัภายนอกมากนอ้ย โดยกาํหนดเป็นตวัเลขทศนิยมซึงมีค่าระหว่าง 1.0 (สําคญัมากทีสุด)
จนถึง0.0 (ไม่สาํคญั) ผลรวมทงัหมดจะเท่ากบั 1.0 

2.6.4 วิเคราะห์แมททริกซ์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง (TOWS Matrix)เพือ
แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัภายนอกทีเป็นโอกาสและอุปสรรคทีตลาดกาํลงัเผชิญอยู่สามารถนาํมาจบัคู่
เพือให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในทีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตลาดและเป็นการจดัทาํกลยุทธ์ทีเป็น
ทางเลือก 4 ชุด ซึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดแนวทางเพือกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ 

2.6.5 วิเคราะห์แมททริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน - ภายนอก (Internal-External 

(IE) matrix)  เพือวิเคราะห์ปัจจยัภายใน ภายนอก เพือแสดงถึงความสามารถในการทาํกาํไรโดย
เปรียบเทียบกบักาํไรโดยรวมของตลาดและวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน จุดแข็ง จุดอ่อนของ
ตลาด(IFE) และความสามารถของตลาดในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกทงัทีเป็น
โอกาส และอุปสรรค (EFE) เป็นแนวทางในการกาํหนดแนวทางเพือกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ 

2.6.6 ทาํการกาํหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพฒันาตลาดจากการวิเคราะห์ขีด
ความสามารถเชิงแข่งขนัของตลาดบางหลวง ร.ศ.  

2.7 ทาํการปรับปรุงแผนภาพกระแสคุณค่าโดยใชห้ลกั ECSRในการปรับปรุง 

2.8 ทาํการเสนอแนวทางในการพฒันาให้กบัผูป้ระกอบการและผูที้เกียวขอ้งกบัตลาด
บางหลวง ร.ศ.  

 
. เครืองมือทใีช้ในการศึกษา 

 3.1 เครืองมือสาํหรับห่วงโซ่อุปทานประกอบดว้ย 
3.1.1 การจดัการห่วงโซ่อุปทาน  
3.1.2 แบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน 

3.1.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว 

3.1.4 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของนกัท่องเทียว 

 3.2 เครืองมือสาํหรับการพฒันาตลาดบางหลวง ร.ศ. ประกอบดว้ย 
3.2.1 แผนภาพกระแสคุณค่า 
3.2.2 การจดัการเชิงกลยทุธ 
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4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1 ประชากร 

  ประชากรทีใชใ้นการวิจยัครังนี คือ  
  . .  กิจกรรมในกลุ่มตลาดบางหลวง ร.ศ.  

  . .  นกัท่องเทียวในตลาดบางหลวง ร.ศ.   

 4.2 กลุ่มตวัอยา่งของกิจกรรมในตลาดบางหลวง ร.ศ.  
  กลุ่มตวัอยา่งของการวจิยัครังนีคือ ร้านคา้ จาํนวน  ร้านคา้ 

 4.3 กลุ่มตวัอยา่งของนกัท่องเทียวในตลาดบางหลวง ร.ศ.   

  กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยัครังนี คือ นกัท่องเทียวทีเขา้มายงัตลาดบางหลวง ร.ศ.
จาํนวนประชากรทงัหมด  คน จากจาํนวนประชากรทงัหมด 145,407 คน (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ)โดยขนาดตวัอยา่งไดจ้ากการคาํนวณจากสูตรของทาโร่ ยามาเนะ[29]  
 

                        n=
N

1+Ne2
  

 

                       n=
145,407

1+ 145,407×0.052
  

 

                        n = 398.9  
 

  n = 400 
  เมือ n แทน  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

   N  แทน  จาํนวนประชากร 

   e  แทน  ความคลาดเคลือน 

 

.  สถานทเีกบ็ข้อมูล 
5.1 ตลาดบางหลวง ร.ศ.   

5.2 ชุมชนริมฝังลุ่มแม่นาํท่าจีน 
5.3 วดัดงันี วดัไผโ่รงววั วดัจีน 
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. ข้อมูลทใีช้ในการศึกษา 
 ขอ้มูลทีใชใ้นการวจิยัมี    ประเภทคือ  ขอ้มูลปฐมภูมิ  และขอ้มูลทุติยภูมิ 

 .  ขอ้มูลปฐมภูมิ 

  6.1.1 ขอ้มูลจากการลงพืนทีสาํรวจประกอบดว้ย 

   ขอ้มูลชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ.  

   ขอ้มูลผูป้ระกอบการท่องเทียว 

   ขอ้มูลสถานทีท่องเทียวและการเดินทาง 

  . .  ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์และจากแบบสอบถามประกอบดว้ย 

   ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

   ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการเดินทางท่องเทียว  

   ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 

   ความพึงพอใจต่อการท่องเทียวตลาดบางหลวง ร.ศ.  
 6.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ 

  6.2.1 ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

   ประวติัของตลาดบางหลวง ร.ศ.   

   งานวจิยัต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง 

  6.2.2ขอ้มูลจากหนงัสือ 

   หนงัสือรายงานการศึกษาโครงการ ค่ายเรียนรู้คุณธรรมนาํชีวติพอเพียงปี 2553 

   หนงัสือรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน 
   หนงัสือการวจิยัเชิงพฤติกรรมศาสตร์ 

   หนงัสือการวเิคราะห์เชิงปริมาณ 

   หนงัสือหลกัวจิยัทางการตลาด 

   หนงัสือการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
   หนงัสือเทคนิคการสร้างเครืองมือรวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวิจยั 

   หนงัสือระเบียบวธีิวจิยั 

 
7. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

7.1 ขอ้มูลของห่วงโซ่อุปทานและปัญหาของห่วงโซ่อุปทาน ทาํการเก็บขอ้มูลโดยใช้
ขอ้มูลปฐมภูมิและเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการร้านคา้ในตลาดบางหลวง ร.ศ.  

7.2 ขอ้มูลขีดความสามารถเชิงแข่งขนัทาํการเก็บขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
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7.3 เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการวิเคราะห์ขีดความสามารถเชิงแข่งขนัทีไดเ้สนอแนวทาง
ในการพฒันาตลาดแก่ผูป้ระกอบการและผูที้เกียวขอ้ง 

 
. การวเิคราะห์ข้อมูล 

8.1 ประมวลผลโดยใช้ห่วงโซ่อุปทานและแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานห่วงโซ่
อุปทานหลงัจากนนัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามและนาํโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชว้ิเคราะห์
ทางสถิติ  

8.2 ประมวลผลการเปรียบเทียบขีดความสามารถเชิงแข่งขนัโดยใชท้ฤษฏีเกียวขอ้งกบั
การจดัการเชิงกลยทุธ์ 

8.3 ประมวลผลทีจะการเสนอแนวทางในการพัฒนาตลาดบางหลวง  ร.ศ. แก่
ผูป้ระกอบการและผูเ้กียวขอ้ง 

 

.  สถิติทใีช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 โดยใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงสถิต  ขอ้มูลทีใช้ในการวิเคราะห์
ประกอบดว้ยดงัต่อไปนี 

9.1 ค่าร้อยละเพือใชใ้นการอธิบายลกัษณะขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้
สูตรดงันี[24] 

 

  P    =    

เมือ        P      แทน ค่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต ์

  F แทน ความถีทีสาํรวจได ้

  N แทน จาํนวนความถีทงัหมดหรือจาํนวนประชากร 

9.2 ค่าคะแนนเฉลีย (Mean) ใชสู้ตรดงันี [25] 

x  =   

  เมือ x  แทน ค่าคะแนนเฉลีย 

    แทน ผลรวมของคะแนนทงัหมด 

   n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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9.3 ค่าคะแนนเฉลีย (Mean) ใชสู้ตร[25] ดงันี 

  x  =   
 

  เมือ x  แทน ค่าคะแนนเฉลีย 

    แทน ผลรวมของคะแนนทงัหมด 

   n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

9.4 ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชสู้ตร[25] ดงันี 
 

 S.D.= 
x

 
  เมือ   S.D.    แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง 

   แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 

     x   แทน ค่าคะแนนเฉลียของกลุ่มตวัอยา่ง 

 n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

9.5 วธีิการหาค่าสัมประสิทธิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach) [26] 

  สูตรนีใชส้าหรับหาความเชือมนัของแบบสอบถามนกัท่องทีเดินทางมายงัตลาดนาํ 
มีระบบการใหค้ะแนนแบบอืนทีไม่ใช่ 0 กบั 1 หรือแบบ 0 / 1 ก็ไดเ้ป็นการวดัทีให้ขอ้มูลในลกัษณะ
ต่อเนืองไดแ้ก่แบบทดสอบอตันยัแบบเรียงความ (essay type tests) ดา้นต่างๆทีตอ้งประเมินตาม
สเกลและแบบสอบถามชนิดประมาณค่า (rating scale) จึงให้ชือว่าค่าสัมประสิทธิอ ัลฟ่า 

(Coefficient α) โดยมีสูตรการคาํนวณดงันี 
 

   
 

  โดย 

  α คือ ค่าความเชือมนั (ใช ้α เท่ากบั 95 %) 

  k  คือ จาํนวนขอ้ 

  Si
2 คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามแต่ละขอ้ 

  St
2 คือ ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทงัฉบบั 
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 .  การแปลผลค่าเฉลียแบบสอบถาม 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในครังนีเป็นการใช้เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามและนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี 

  1. ขอ้มูลทวัไปของนกัท่องเทียว 

  2. นาํคะแนนทีได้ไปคาํนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน T- test,    

F- test โดยมีเกณฑใ์นการแปรความหมายของค่าเฉลีย [22,25]  ดงันี 
  

  การคาํนวณอนัตรภาคชนั =          Max - Min 

           จาํนวนอนัตรภาคชนั 

      =    5 -1 

                         5  

      =   0.8 

  การแปลผลค่าเฉลีย 
   ค่าเฉลีย   ระดบัศกัยภาพและส่วนประสมทางการตลาดท่องเทียว 
  1.00 – 1.80 นอ้ยทีสุด 
  1.81 – 2.60 นอ้ย 

  2.61 – 3.40 ปานกลาง 
  3.41 – 4.20 มาก 
  4.21 – 5.00 มากทีสุด 
  นอกจากนียงัมีการแปรผลเชิงกลยทุธ์มีรายละเอียดดงัต่อไปนี 
 .  การแปลผลคะแนนการวเิคราะห์(IFAS,EFAS) 

  โดยทีคะแนน  IFAS มีการแปลผลดงันี 

           ระดับคะแนน ความหมาย 
      จุดอ่อน  
      จุดอ่อนรอง  
      จุดแขง็รอง  
      จุดแขง็หลกั 

 .  การแปลผลคะแนนการวเิคราะห์(IFAS,EFAS) 

  โดยทีคะแนน  EFAS มีการแปลผลดงันี 
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  ระดับคะแนน ความหมาย 
      โอกาสนอ้ย  
      โอกาสเท่ากบัค่าเฉลีย  
      โอกาสสูงกวาค่าเฉลีย  

    โอกาสดีมาก 

 .  การแปลผลคะแนน IE-MATRIX 

              แกน x  แกน y                  ความหมาย 
  ( 5.00 - 3.66 )    ( 5.00 - 3.66 )      กลยทุธ์ขยายตวัแนวดิง        
  ( 3.66 - 2.33 )   ( 5.00 - 3.66 )      กลยทุธ์ขยายตวัแนวราบ        
  ( 2.33 - 1.00 )     ( 5.00 - 3.66 )      กลยทุธ์หดตวั ปรับปรุงเปลียนแปลง        
  ( 5.00 - 3.66 )   ( 3.66 – 2.33 )      กลยทุธ์คงตวั กา้วต่อไปดว้ยความระมดัระวงั        
  ( 3.66 - 2.33 )  ( 3.66 – 2.33 )      กลยทุธ์ขยายตวัและคงตวั ไม่เปลียนแปลงหรือ  
      ทาํกาํไร       
  ( 2.33 - 1.00 )  ( 3.66 – 2.33 )      กลยทุธ์หดตวั ขายกิจการทิงบางส่วน 

  ( 5.00 - 3.66 )   ( 1.00 – 2.33 )      กลยทุธ์ขยายตวัสู่ธุรกิจใหม่อาศยัธุรกิจเดิม        
  ( 3.66 - 2.33 )   ( 1.00 – 2.33 )      กลยทุธ์ขยายตวัสู่ธุรกิจใหม่โดยไม่เกียวขอ้ง 

      ธุรกิจเดิม  
  ( 2.33 - 1.00 )   ( 1.00 – 2.33 )      กลยทุธ์หดตวั ขายทอดกิจการหรือยนืลม้ละลาย 
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บทท ี  

ผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง  ร.ศ.  รูปแบบจําลองอ้างอิงการ
ดาํเนินงานโซ่อุปทานและพฒันาตลาดบางหลวง ร.ศ. โดยใช้การเก็บขอ้มูล การสัมภาษณ์และ
ใช้แบบสอบถาม คณะผูจ้ดัทาํไดเ้สนอผลการวิเคราะห์และการตีความขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัเนือหา
ของการวจิยัดงันี 

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียว 

2. ผลการศึกษาการจดัการโซ่อุปทานและรูปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 

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

5. ผลการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มการแข่งขนั ( Five forces model ) 

6. ผลการวเิคราะห์ สภาพแวดลอ้มภายในและปัจจยัภายนอก( IFAS,EFAS ) 

7. ผลการวเิคราะห์แมททริกซ์อุปสรรค โอกาส จุดอ่อน จุดแขง็ ( TOWS Matrix ) 

8. ผลการวิเคราะห์เมททริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน - ภายนอก (Internal-External   

(IE) matrix)  

9. ผลการกาํหนดแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพฒันาตลาดจากการวิเคราะห์ตลาดบางหลวง 
ร.ศ. 122 

10. ผลการปรับปรุงโดยสร้างแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุง 

 

. ผลการศึกษาการจัดการโซ่อุปทานและรูปแบบอ้างองิการดําเนินงานโซ่อุปทาน 
 1.1 การสัมภาษณ์บุคคลในโซ่อุปทานอุปทาน 

  จากการสัมภาษณ์บุคคลทีอยู่ในโซ่อุปทาน เช่น นักท่องเทียว ทาํให้ได้ทราบว่า
ปัญหาของโซ่อุปทานทีส่งผลกระทบต่อตลาดบางหลวงร.ศ.  อ.บางเลน จ.นครปฐมคือปัญหา
ของร้านค้าซึงปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาทีเกียวขอ้งกับราคา ต้นทุนการผลิต ผูว้ิจยัจึงได้ทาํการ
สัมภาษณ์ร้านคา้เพิมเติมและไดป้ระเด็นปัญหาสาํคญัไวด้งันี 
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ตารางที .  แสดงปัญหาสาํคญัทีพบในโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง ร.ศ.  จากการสุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน  ร้านคา้ 

 

  จากตารางที 4.1 พบว่าปัญหาของร้านคา้จาํนวน200ร้านคา้ราคาเป็นปัญหาสําคญั
ทีสุดของตลาดในบางหลวง ร.ศ. รายละเอียดของปัญหาไดแ้ก่ ตน้ทุนการผลิตสินคา้ไม่คงที 
ลูกคา้ซือสินคา้นอ้ยลงราคาวตัถุดิบรวมถึงอุปกรณ์ทีใชใ้นการแบ่งบรรจุสูงขึน และกาํไรทีไดล้ดลง
จากเดิม ซึงปัญหาดงักล่าวสอดคลอ้งกบัรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน ในส่วนของ
การทาํ (Make) ดงัภาพที  4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โซ่อุปทานอุปทาน รายละเอียดปัญหาทีเกิดขึน จาํนวน คิดเป็น(%) 
ผูป้ระกอบการร้านคา้ 
(200 ร้านคา้) 

- กาํไรทีร้านคา้ไดรั้บนอ้ยลงจากเดิม 

- ตน้ทุนการผลิตไม่คงที 

- ลูกคา้ซือสินคา้นอ้ยลง 

- ราคาวสัดุอุปกรณ์ทีใชใ้นการแบ่งบรรจุสินคา้
และการขายสูงขึน 

56 ร้าน
100 ร้าน
14 ร้าน 

30 ร้าน 

28.0 

50.0 

7.00 

15.0  
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ภาพที 4.1 แสดงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวงและรูปแบบจาํลองอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 
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 1.2 โซ่อุปทานและรูปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 

  1.2.1 ร้านคา้และสถานทีท่องเทียวประกอบดว้ย 

1.2.1.1 การวางแผน (Plan) พยากรณ์ความตอ้งการของนกัท่องเทียวเพือสัง
สินคา้จากเกษตรกรและร้านคา้ พยากรณ์ปริมาณนกัท่องเทียว กาํหนดราคาขายสินคา้และบริการ 
วางแผนการขายสินคา้และบริการ จดัโปรโมชนัและวางแผนการดาํเนินการใหย้งัยนื 

1.2.1.2 การจดัหา (Source) จดัหาสวนผกั สวนผลไมแ้ละจดัหาฟาร์มเลียงสัตว ์

1.2.1.3 การทาํ (Make) รับสินคา้จากเกษตรกรคดัแยกขนาด ประเภทของ
สินคา้บรรจุลงในบรรจุภณัฑ์จดัวางในร้านขายสินค้าและบริการจดั กิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที
ท่องเทียวให้บริการทีพกั และอาหารให้บริการเสริม เช่น จดัให้มีการแสดงดนตรี อบตวัสมุนไพร
นวดแผนไทยขดัผวิ ฯลฯจดัรูปแบบการท่องเทียวและบาํรุงรักษาสถานทีท่องเทียว 

1.2.1.4 การจดัส่ง (Deliver) จดัส่งให้กบันกัท่องเทียวจดัส่งให้กบัทีพกัและ
สถานทีท่องเทียว 

1.2.1.5 การส่งคืน (Return) สินคา้ไม่ไดคุ้ณภาพ สินคา้เสีย ขนาดสินคา้ไม่ตรง
ตามทีสัง 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) เดินทางไปท่องเทียวทาํกิจกรรมต่างๆ พกัผ่อนและ
เดินทางกลบั 

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

ตามทีสัง และปริมาณสินคา้ไม่ตรงตามทีสัง 

 1.3 ผลการวเิคราะห์โซ่อุปทานและรูปแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน 

 จากการวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบอ้างอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทานแล้วพบว่า ปัญหา
เกิดขึนในส่วนประกอบของรูปแบบอ้างอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน คือ การทาํ (Make) ซึงมี
รายละเอียด 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 

 จากรายละเอียดจะเห็นวา่แต่ละผูป้ระกอบการลว้นแต่ใชแ้รงงานในการผลิตทงัสินทาํให้
สินเปลืองค่าใชจ่้ายเป็นจาํนวนมากผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นถึงปัญหาในส่วนนีจึงดาํเนินการศึกษาและเสนอ
แนวทางแกไ้ขให้กบัผูป้ระกอบ โดยใชเ้ครืองมือ แผนภาพกระแสคุณค่ามาสร้างกระบวนการต่างๆ
ก่อนปรับปรุงและเสนอแนวทางการแกปั้ญหาทีเกิดขึนหลงัปรับปรุง 

 

. ผลการศึกษาพฤติกรรมการท่องเทียวของนักท่องเทียว 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบประเมินพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียวทีเดินทาง
มายงัตลาดบางหลวงจาํนวน 400ชุด แบ่งออกไดด้งันี 

 2.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบืองต้นของนักท่องเทียว 

 

 
 

ภาพที .  แสดงเพศของนกัท่องเทียว 

 

  จากภาพที 4.2  แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 228 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57  และเป็นเพศชายจาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 

 

 43 % 

57 % 

    ชาย  

    หญิง 
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ภาพที 4.3 แสดงอายขุองนกัท่องเทียว (ปี) 

 

   จากภาพที 4.3 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 16-25 ปี
จาํนวน 111คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมา มีอายุอยู่ระหว่าง 26-35 ปี จาํนวน 96คน คิดเป็น
ร้อยละ 24 และกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยทีสุด มีอายรุะหวา่ง 66ปีขึนไป จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92 

 

 
 

ภาพที .  แสดงระดบัการศึกษาของนกัท่องเทียว 

 

  จากภาพที 4.4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
จาํนวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56รองลงมา มธัยมศึกษาและปริญญาโทจาํนวนเท่ากนัคือ 52 คน     
คิดเป็นร้อยละ 13และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือประถมศึกษา จาํนวน12 คนร้อยละ 3 
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ภาพที 4.5 แสดงอาชีพของนกัท่องเทียว 

 

  จากภาพที 4.5 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างอาชีพส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา
จาํนวน 92คน คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือ ขา้ราชการจาํนวน84คน คิดเป็นร้อยละ 21และกลุ่ม
ตวัอยา่งทีนอ้ยทีคือ อืนๆ จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4 

 

 
 

ภาพที .  แสดงศาสนาของนกัท่องเทียว 

 

  จากภาพที 4.6 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธจาํนวน 390

คน คิดเป็นร้อยละ 97.50โดยจะมีกลุ่มตัวอย่างทีนับถือศาสนาคริสต์ และ อิสลาม เข้ามาเป็น
นกัท่องเทียวอีก จาํนวนศาสนาละ  ท่าน คิดเป็นร้อยละ .  7 
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ภาพที .  แสดงรายไดต่้อเดือนของนกัท่องเทียว(บาท) 

 

  จากภาพที 4.7 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได ้ไม่เกิน 8,000 บาท
จาํนวน 116คน คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมา มีรายได ้10,001-20,000 บาท จาํนวน 82คน คิดเป็น
ร้อยละ 20.5และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุด คือ 30,001 – 40,000 บาทจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9
  

  

 
 

ภาพที 4.8 แสดงระยะเวลาในการท่องเทียว(วนั/เดือน) 
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  จากภาพที 4.8 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชร้ะยะเวลาในการท่องเทียว 4
วนั/เดือน จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75รองลงมา 2 วนั/เดือน จาํนวน 104คนคิดเป็นร้อยละ 
26และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือ อืนๆ จาํนวน35คน คิดเป็นร้อยละ 8.75  
 

 
 

ภาพที .  แสดงพาหนะทีใชใ้นการเดินทาง 

 

  จากภาพที 4.9 แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตวัอย่างมีพาหนะทีใช้เดินทางเป็นรถส่วนตวั
จาํนวน326คน คิดเป็นร้อยละ 81.5รองลงมา เป็นรถโดยสารประจาํทางจาํนวน 43คน คิดเป็นร้อยละ 

. และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุด คือ เรือ จาํนวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 

 

 
 

ภาพที .  แสดงค่าใชจ่้ายในการท่องเทียว(บาท) 
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  จากภาพที 4.10 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีค่าใช้จ่ายทีใช้ในการท่องเทียว 

501-1,000 บาทจาํนวน114คนคิดเป็นร้อยละ . รองลงมา 2,000 บาท ขึนไป จาํนวน 95 คนคิดเป็น
ร้อยละ . และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือ 1,500- ,0  บาท จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ .  

  

 
 

ภาพที .  แสดงลกัษณะการเดินทาง 
 

 จากภาพที 4.11 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะการเดินทางส่วนใหญ่มากบั
ครอบครัวจาํนวน จาํนวน คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมา มากบัเพือนจาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ . และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือ อืนๆ จาํนวน คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 

 

 
 

ภาพที 4.12 แสดงวตัถุประสงคใ์นการท่องเทียวครังนี 
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  จากภาพที 4.12 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มต ัวอย่างมีวตัถุประสงค์ทีมาเทียวครังนี
ส่วนใหญ่มาเพือพกัผอ่นจาํนวน 294คน คิดเป็นร้อยละ . รองลงมา เพือสัมผสัธรรมชาติ 41 คน
คิดเป็นร้อยละ . และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือ เพือศึกษาประวติัศาสตร์ จาํนวน 5คน คิดเป็น
ร้อยละ .  

 

 
 

ภาพที .  แสดงจาํนวนผูร่้วมเดินทาง(คน) 

  

  จากภาพที 4.13 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีจาํนวนผูร่้วมเดินทางมาดว้ย
4-6 คน จาํนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ รองลงมา 1-3 คน จาํนวน 164คน คิดเป็นร้อยละ และ
กลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือ 7-9คน จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ .   

 

 
 

ภาพที 4.14 แสดงระยะเวลาในการท่องเทียวตลาด 
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  จากภาพที 4.14 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งใชร้ะยะเวลาในการท่องเทียวตลาดนอ้ย
กวา่ 3 ชวัโมงจาํนวน 228คน คิดเป็นร้อยละ 56.90 รองลงมา 3-6 ชวัโมง จาํนวน 145คน คิดเป็น  
ร้อยละ 36.20 คน และกลุ่มตัวอย่างทีน้อยทีสุดคือ 1-2 วนัจํานวน 1คนคิดเป็นร้อยละ 1.6 

 

 
 

ภาพที 4.15 แสดงจาํนวนการเดินทางมายงัตลาด(ครัง) 

 

  จากภาพที 4.15 แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งเดินทางมาเป็นครังที 4 ขึนไปจาํนวน 
177คน คิดเป็นร้อยละ 44.25รองลงมา มาเป็นครังทีแรกจาํนวน 130คน คิดเป็นร้อยละ . และกลุ่ม
ตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือ มาเป็นครังที 3 จาํนวน 33คน คิดเป็นร้อยละ .   

 

 
 

ภาพที 4.16 แสดงการไดรั้บข่าวสารการท่องเทียวของตลาด 
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  จากภาพที 4.16 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทีเคยได้รับข่าวสารเกียวกับตลาด
บางหลวง ร.ศ.  จาํนวน 276คน และ จาํนวน 124คนไม่เคยไดรั้บข่าวสารการท่องเทียวของตลาด
บางหลวง ร.ศ.  
 

 
 

ภาพที 4.17 แสดงแหล่งการรับรู้ข่าวสาร 
 

  จากภาพที .  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มต ัวอย่างทุกคนเคยได้รับข่าวสารเกียวกบั    
ตลาดบางหลวง ร.ศ. ขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่เคยไดรั้บรู้จากเพือน/ญาติจาํนวน 172 คน คิดเป็น
ร้อยละ  รองลงมา โทรทศัน์ จาํนวน 52คน คิดเป็นร้อยละ และกลุ่มตวัอยา่งทีนอ้ยทีสุดคือ วิทยุ
จาํนวน 7คนคิดเป็นร้อยละ .  
 

 
 

ภาพที 4.18 แสดงความบ่อยของการรับรู้ข่าวสาร 
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  จากภาพที 4.18 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างความบ่อยของการรับรู้ข่าวสาร
ส่วนใหญ่จะได้รับข่าวสารเกียวกบัตลาดบางหลวง ร.ศ.  นานๆครัง จาํนวน 225คน คิดเป็น
ร้อยละ . รองลงมา คือไม่เคยจาํนวน คน คิดเป็นร้อยละ และกลุ่มตวัอย่างทีนอ้ยทีสุดคือ
ความบ่อยทุกวนั  จาํนวน  คนคิดเป็นร้อยละ .  

 

3. ผลการวเิคราะห์ด้านความพงึพอใจของนักท่องเทียวทมีีต่อตลาดบางหลวง ร.ศ.  

 

ตารางที .  แสดง ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าตาํสุด ค่าสูงสุดและความพึงพอใจของนกัท่องเทียว
ต่อตลาดบางหลวง รศ.  

 

ส่วนผสมการตลาด รายการ ตาํสุด สูงสุด  SD 
ความพึง
พอใจ 

ทางด้านผลติภณัฑ์ 1.ตลาดมีความสะอาด 1 5 3.64 0.76 สูง 
 2.การเดินทางมาตลาดสะดวกสบาย 1 5 3.62 0.86 สูง 

 3.ทีพกัในตลาดมีใหเ้ลือกมากมาย 1 5 3.31 0.94 ปานกลาง 

 4.ทีพกัในตลาดมีความสะดวกสบาย 1 5 3.38 0.90 ปานกลาง 

 5.ธุรกิจนาํเทียวในตลาดใหบ้ริการทีดี 1 5 3.54 0.83 สูง 
 6.การตอ้นรับของคนทวัไปมีความเป็น

กนัเอง 

1 5 3.77 0.80 สูง 

 7.อาหารและขนมมีใหเ้ลือกหลากหลาย
และมีรสชาติอร่อยถูกปาก 

1 5 3.82 0.88 สูง 

 8.ความเหมาะสมของสิงอาํนวยความ
สะดวก 

1 5 3.56 0.80 สูง 

 9.ความสะอาดหอ้งนาํ-หอ้งสุขา 1 5 3.31 0.91 ปานกลาง 

 10.ปริมาณร้านคา้/ร้านอาหาร ภายใน
ตลาด 

1 5 3.61 0.94 สูง 
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ตารางที .  แสดง ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าตาํสุด ค่าสูงสุดและความพึงพอใจของนกัท่องเทียว
ต่อตลาดบางหลวง รศ.  (ต่อ) 

ส่วนผสม
การตลาด รายการ ตาํสุด สูงสุด  SD 

ความพึง
พอใจ 

ทางด้านราคา . ค่าใชจ่้ายในการท่องเทียวตลาดมี
ความเหมาะสม 

1 5 3.74 0.79 สูง 

 .  ร าค า ที พัก ในตล าด มีค ว าม
เหมาะสม 

1 5 3.38 0.83 ปานกลาง 

 13. ราคาอาหาร/ขนม ในตลาดมีความ
เหมาะสม 

1 5 3.66 0.79 สูง 

 14. ค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรมตลาด
มีความเหมาะสม 

1 5 3.59 0.79 ปานกลาง 

 15. คุณภาพของสินค้าและบริการ
เหมาะสม 

1 5 3.72 0.77 สูง 

 16. ความเหมาะสมของอัตราการ
บริการ 

1 5 3.66 0.76 สูง 

 17. ราคามีผลต่อการตัดสินใจซือ
สินคา้และบริการ 

1 5 3.74 0.83 สูง 

 18.ราคาทีจอดรถในตลาด 1 5 3.55 0.79 สูง 
 19.การกาํหนดราคาสินคา้มาตรฐาน

ในแต่ละร้าน 
1 5 3.59 0.80 สูง 

 20.ราคาท่องเทียวมีความเหมาะสม 1 5 3.51 0.83 สูง 
ทางด้านสถานที . การใหข้อ้มูลของคนในทอ้งถิน 1 5 3.22 0.96  ปานกลาง 

. การให้ขอ้มูลของผูป้ระกอบการ/
ร้านคา้ 

1 5 3.40 0.89  ปานกลาง 

 . คุณไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัตลาดโดย
ละเอียด 

1 5 3.23 0.93  ปานกลาง 

 . กิจกรรมท่องเทียวของตลาด และ
สภาพแพใหบ้ริการมีความปลอดภยั 

1 5 3.13 0.93  ปานกลาง 

 25. คุณศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนการ
วางแผนท่องเทียว 

1 5 3.48 0.82 สูง 

 26. การแยกประเภทร้านคา้ในการจดั
จาํหน่ายสินคา้ 

1 5 3.46 0.81 สูง 
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ตารางที .  แสดง ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าตาํสุด ค่าสูงสุดและความพึงพอใจของนกัท่องเทียว
ต่อตลาดบางหลวง รศ.  (ต่อ) 

 

ส่วนผสม
การตลาด รายการ ตาํสุด สูงสุด  SD 

ความพึง
พอใจ 

 27. ความเพียงพอในการจดัสรรพืนที
จาํหน่ายสินคา้ของร้านคา้ 

1 5 3.59 0.82 สูง 

 28. การจดัวางสินคา้มีความสะดวกต่อ
การเลือกซือ 

1 5 3.45 0.93 สูง 

 29. มีการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ และ
การบริการทีชดัเจน 

1 5 3.59 0.84 สูง 

 30.ความสะอาดของทางเดินภายใน
ตลาด 

1 5 3.48 0.82 สูง 

ทางด้าน
โปรโมชัน 

31.คุณไดรั้บการโฆษณาประชาสัมพนัธ์
เกียวกบัการทอ่งเทียวของตลาด 

1 5 3.22 0.96 ปานกลาง 

 32. สือการโฆษณา และการ
ประชาสัมพนัธ์ในการขาย มีผลต่อการ
ซือสินคา้ 

1 5 3.40 0.89 ปานกลาง 

 33.  คุณได้รับการแนะนํา เ กียวกับ
สถานทีท่องเทียวทีอยูใ่นบริเวณตลาด 

1 5 3.23 0.93 ปานกลาง 

 .  คุณได้รับโปรโมชันในการขาย
สินคา้ทีเหมาะสม 

1 5 3.13 0.93 ปานกลาง** 

 .  คุณได้รับการประชาสัมพันธ์
เกียวกบัแบรนสินคา้ในตลาด 

1 5 3.15 0.93 ปานกลาง** 

 36. คุณไดรั้บส่วนลดจากการซือสินคา้ 
และบริการทีเหมาะสม 

1 5 3.12 0.94 ปานกลาง** 

 37. คุณไดรั้บการแจกหรือแถมสินค้า 
และบริการทีเหมาะสม 

1 5 3.00 0.97 ปานกลาง** 

 38. คุณได้รับข่าวสารเกียวกับการ
ท่องเทียวตลาดทีสะดวก และรวดเร็ว 

1 5 3.20 0.96 ปานกลาง 

 39. มีโปรแกรมการท่องเทียวให้เลือก
หลากหลาย 

1 5 3.17 0.94 ปานกลาง** 

 40. มีการจดัโปรแกรมการท่องเทียวใน
ราคาพิเศษ 

1 5 3.14 0.97 ปานกลาง** 

หมายเหตุ : ระดบั . - .  คือมีความพึงพอใจตาํมาก ระดบั . - .  คือมีความพึงพอใจตาํ ระดบั . - .  คือ 
มีความพอใจปานกลาง ระดบั . - .  คือมีความพึงพอใจสูง ระดบั . - .  คือมีความพึงพอใจสูงมาก 
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 จากตารางที 4.2 พบวา่ ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวทีมาเทียวยงัตลาดบางหลวง ร.ศ. 
 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางถึงสูง 

 

 
 

ภาพที .  ความพึงพอใจของนกัท่องเทียวตามส่วนผสมการตลาดทงั  ดา้น 

 

 จากภาพที 4.1  แสดงวา่ความพึงพอใจทางดา้นผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัสูง ( . ) ความ
พึงพอใจทางดา้นราคาอยู่ในระดบัสูง ( . )  ความพึงพอใจทางดา้นสถานทีอยูใ่นระดบัสูง ( . ) 
ความถึงพอใจทางดา้นโปรโมชนัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( . ) 
 จากแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทียวของนกัท่องเทียวทีมายงัตลาดบางหลวง ร.ศ.

 จากค่าเฉลียทังหมดทําให้ทราบว่า ส่วนผสมทางด้านโปรโมชันอยู่ในระดับปานกลาง
ประกอบดว้ย6 รายการ ไดแ้ก่ 
 รายการที  คือโปรโมชนัในการขายสินคา้ทีเหมาะสม 
 รายการที  คือ การประชาสัมพนัธ์เกียวกบัแบรนสินคา้ในในตลาดบางหลวง ร.ศ.  
 รายการที  คือ ไดรั้บส่วนลดจากการซือสินคา้ และบริการทีเหมาะสม 

 รายการที 4 คือไดรั้บการแจกหรือแถมสินคา้ และบริการทีเหมาะสม 

 รายการที 5 คือโปรแกรมการท่องเทียวใหเ้ลือกหลากหลาย 
 รายการที 6 คือการจดัโปรแกรมการท่องเทียวในราคาพิเศษ 

 รายการทงั 6 รายการนีทาํให้ทราบถึงปัญหาของตลาดบางหลวง ร.ศ.  ซึงจะเห็นได้
วา่มีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบการดาํเนินงานโซ่อุปทาน(SCOR Model) ดงัแสดงในภาพที 4.1 
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. ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนและหลงัการปรับปรุง 

 จากขอ้มูลของร้านคา้ (รายละเอียดดูจากภาคผนวก ค) ซึงประกอบดว้ยดว้ยร้านคา้ดงันี 

1. ร้านผกั 

2. ร้านผลไม ้

3. ร้านอาหารแหง้ 

4. ร้านขนมทาํเอง 

5. ร้านขนมซือ 

6. ร้านเครืองดืมสุขภาพ 

7. ร้านเครืองดืมนาํอดัลม 

 จากการศึกษาร้านคา้แต่ละร้านพบวา่จะมีโครงสร้างตน้ทุนประกอบดว้ย 

1. ตน้ทุนคงที (Fixed Cost) หมายถึง ตน้ทุนทีไม่เปลียนแปลงตามปริมาณผลผลิตไดซึ้ง
หน่วยผลิตตอ้งจ่ายแมจ้ะไม่มีการผลิตใดๆ หรือมีการผลิตมากนอ้ยเพียงไร ก็ตอ้งจ่ายตน้ทุนเท่าเดิม 
ไดแ้ก่ ค่าเช่าแผงขายสินคา้ค่าเครืองมือและอุปกรณ์สาํหรับเครืองจกัร 

2. ตน้ทุนผนัแปร (Variable Cost) หมายถึง ตน้ทุนทีเปลียนแปลงตามปริมาณผลผลิต 
ซึงหน่วยผลิตตอ้งจ่ายมากเมือมีการผลิตมาก และจ่ายนอ้ยเมือผลิตนอ้ย ถา้ไม่มีการผลิตก็ไม่ตอ้งจ่าย 
ไดแ้ก่ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าโสหุย้ 
 จากโครงสร้างตน้ทุนของร้านคา้ส่วนใหญ่พบวา่ ตน้ทุนทีสูงคือ ตน้ทุนผนัแปร ในส่วน
ของ ค่าแรงงานมีส่วนทาํใหต้น้ทุนในการผลิตสูงขึนผูว้ิจยัจึงดาํเนินการปรับปรุงโดยเขียนแผนภาพ
กระแสคุณค่าแสดงกระบวนการต่าง ๆ หลงัจากนนัจึงทาํการปรับปรุงแผนภาพกระแสคุณค่าโดยใช้
หลักการปรับปรุงงาน (Improvement)ทฤษฎี ECRS โดยมีรายละเอียดของการปรับปรุงตาม
ภาคผนวก ง 

 4.1 ผลการศึกษาแผนภาพกระแสคุณค่าช่วงเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์
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ภาพที 4.20  รอบเวลาการผลิตเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง(นาที) 

 

  จากภาพที 4.20 แสดงใหเ้ห็นรอบเวลาการผลิตเฉลียทีร้านค้าต่างๆใช้วนัเสาร์-

อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงันี  
1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 140.33นาที หลังการ

ปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 92นาที รอบเวลาการผลิตเฉลียลดลง 48.33นาที 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 
130 นาที 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการผลิต
เฉลีย 56.8 นาที 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการ
ผลิตเฉลีย 203.37 นาที 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลา
การผลิตเฉลีย 82 นาที 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใชร้อบเวลาการ
ผลิตเฉลีย 102.5นาที  

7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงและหลงัการปรับปรุงใช้รอบเวลา
การผลิตเฉลีย 45นาที 
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ภาพที 4.  จาํนวนคนงานเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง(คน) 

  

  จากภาพที 4.  แสดงให้เห็นจาํนวนคนงานเฉลียทีร้านค้าต่างๆใช้ในวนัเสาร์-

อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์โดยมีรายละเอียดดงันี  
1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงใช้จาํนวนคนงานเฉลีย 4คนหลงัการปรับปรุงใช้

จาํนวนคนงานเฉลีย 3คนจาํนวนคนงานเฉลียลดลง 1คน 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการปรับปรุง
ใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2คน 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงใช้จาํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการ
ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2คน 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงใช้จาํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการ
ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2คน 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงั
การปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2คน 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 4 คน หลงัการ
ปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2 คน 

7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงใช้จาํนวนคนงานเฉลีย 4 คน 
หลงัการปรับปรุงใชจ้าํนวนคนงานเฉลีย 2 คน จาํนวนคนงานเฉลียลดลง 2 คน 
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ภาพที 4.  ค่าใชจ่้ายเฉลียของร้านคา้ก่อนและหลงัการปรับปรุง(บาท) 

 

  จากภาพที 4.22 แสดงให้เห็นค่าใช้จ่ายเฉลียทีร้านคา้ต่างๆใช้วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละ
วนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงันี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200บาทหลังการปรับปรุงมี
ค่าใชจ่้ายเฉลีย 900บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 300บาท 

2. ร้านขายผลไมก่้อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200บาทหลงัการปรับปรุงใช้มี
ค่าใชจ่้ายเฉลีย 600บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 600บาท 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย  1,200บาทหลังการ
ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 600บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 600บาท 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200บาทหลงัการ
ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 600บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 600บาท 

5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200บาทหลงัการ
ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 600บาทค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 600บาท 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงมีค่าใช้จ่ายเฉลีย 1,200บาท หลงัการ
ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 600บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 600บาท 

7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 1,200บาท หลงัการ
ปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายเฉลีย 600บาท ค่าใชจ่้ายเฉลียลดลง 600บาท 
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ภาพที 4.  ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตของร้านคา้ก่อนและหลงัปรับปรุง(%) 

 

  จากภาพที 4.  แสดงให้เห็นประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย   
ทีร้านคา้ต่างๆใชว้นัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษโ์ดยมีรายละเอียดดงันี  

1. ร้านขายผกัก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิต
เฉลีย 50.11%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 95.17%

ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน45.06 % 

2. ร้านขายผลไม ้ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 81.25%หลงัการปรับปรุงใช้มีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิต
เฉลีย 92.85%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน11.6 % 

3. ร้านขายอาหารแห้งก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 61.73%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
95.94%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตฉลียเพิมขึน34.21 % 

4. ร้านขายขนม (ทาํเอง) ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 34.86%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
59.93%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน25.07 % 
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5. ร้านขายขนม (รับมาขาย) ก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 34.16%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
58.57%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน24.41 % 

6. ร้านขายเครืองดืมสุขภาพก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จาก
สายการผลิตเฉลีย 64.06%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 
93.18%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน29.12 % 

7. ร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมก่อนการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
จากสายการผลิตเฉลีย 56.25%หลงัการปรับปรุงมีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสายการผลิต
เฉลีย 75%ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลียเพิมขึน18.75 % 

 

. วเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) ของตลาดบางหลวงร.ศ.  
 .  จุดแข็ง (Strength)ของตลาดบางหลวง ร.ศ.  มีดงันี 

5.1.1 สินคา้และบริการมีราคาถูก 

5.1.2 การอนุรักษ ์ขบธรรมเนียมและประเพณีดงัเดิมของชุมชนไว ้

5.1.3 มีสถาปัตยกรรม อาคารและสถานที ทีมีอายเุก่าแก่ กวา่ร้อยปี 

5.1.4 มีผูน้าํชุมชนทีเขม้แขง็ และมีความคิดในการพฒันาตลาดบางหลวง 

5.1.5 การตอ้นรับของคนทวัไปในชุมชนตลาดบางหลวงมีความเป็นกนัเอง 

 .  จุดอ่อน (Weaknesses)ของตลาดบางหลวง ร.ศ.  มีดงันี 

5.2.1 จาํนวนร้านคา้นอ้ยและขาดความหลากหลายทาํใหเ้ป็นอุปสรรคในการบริการ
นกัท่องเทียว 

5.2.2 คนในชุมชนขาดความร่วมมือร่วมใจในการพฒันาตลาดบางหลวง 

5.2.3 จุดท่องเทียวในตลาดบางหลวงมีนอ้ยเกินไป 

5.2.4 กิจกรรมการท่องเทียวในตลาดบางหลวงมีนอ้ยเกินไป 

5.2.5 ทีจอดรถไม่เพียงพอ 

5.2.6 ขาดการดูแลและรักษาดูแล สถานทีท่องเทียวทีเป็นจุดกิจกรรม 

5.2.7 ขาดการส่งเสริมและการประชาสัมพนัธ์ตลาดบางหลวงอยา่งต่อเนือง 

5.2.8 จุดนงัพกัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัท่องเทียว 

5.2.9 ขาดการนาํเสนอจุดเด่นทีเป็นเอกลกัษณ์ของตลาดทีชดัเจน  
5.2.10 มีจุดใหบ้ริการสุขานอ้ยเกินไป 

5.2.11 สิงบ่งบอกวา่เป็นจุดท่องเทียวไม่ชดัเจน  
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5.2.12 มีการเชือมโยงการท่องเทียวนอ้ยมาก เป็นการท่องเทียวเชิงเดียวมากเกินไป 

 .  โอกาส (Opportunities)ของตลาดบางหลวง ร.ศ.  มีดงันี 

5.3.1 นักท่องเทียวทีเดินทางมายงัตลาดบางหลวงมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง
เนืองจากกลุ่มลูกคา้ทีมาส่วนใหญ่กลุ่มทีมีรายไดสู้ง 

5.3.2 สภาพแวดลอ้ม และ บรรยากาศเอืออาํนวยแก่การท่องเทียว เชิงอนุรักษ์และ
วฒันธรรม 

5.3.3 สถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงใกลเ้คียงตลาดบางหลวง เช่น วดัไผโ่รงววั ตลาด
วดัลาํพญาเป็นตน้ 

5.3.4 รถบริการสาธารณะรับส่ง 

5.3.5 สถานทีถ่ายทาํละคร 

5.3.6 การสนบัสนุนจากนโยบายของภาครัฐ เรือง เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
 .  อุปสรรค (Threats) ของตลาดบางหลวง ร.ศ.  มีดงันี 

5.4.1 เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 

5.4.2 ระยะทางไกลจากตวัเมืองใชร้ะยะเวลาเดินทางนาน 

5.4.3 ปัญหาอุทกภยับริเวณลุ่มแม่นาํท่าจีน 

5.4.4 ภาวะเศรษฐกิจตกตาํทาํใหค้นนกัท่องเทียวมีกาํลงัซือลดลง 

5.4.5 หน่วยงานภาครัฐ องค์กรส่วนทอ้งถินและชุมชน ขาดการร่วมมือ ส่งเสริม 
การพฒันาตลาดบางหลวงใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

5.4.6 คู่แข่งในกลุ่มเดียวกนัเช่น ตลาดนาํในบริเวณใกลเ้คียง 
 

. วเิคราะห์ Porter’s Five ForcesModel ของตลาดบางหลวง ร.ศ.  

 จากการวิเคราะห์กลไกทางการตลาดดว้ยหลกั แรงกดดนั  5 ประการ (five forces 

Analysis) 
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ภาพที .   แสดงการวเิคราะห์  Forces Model 

 

 6.1 สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน (Existing Competitors) 

  จาํนวนคู่แข่งในการสร้างตลาดใหม่และพฒันาตลาดเก่ามีมากขึน เพือให้เป็นแหล่ง
ท่องเทียว  เนืองคนสังคมเมืองทีเร่งรีบตอ้งวุ่นวายกบัปัญหาทาํให้ คนเมืองส่วนใหญ่หาทีพกัผ่อน
หย่อนใจ กระแสการสร้างตลาดเพือให้เป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทีมีการสนบัสนุนจากภาครัฐ  
ชุมชน และเอกชน  ทาํให้มีการแข่งขนักนัสูงขึน เพือรองรับความตอ้งการของนักท่องเทียว  ซึง    
แต่ละทีก็จะมีเอกลักษณ์และวฒันธรรมทีแตกต่างกนัไป ขึนกบัพืนฐานและทาํเลทีตงัของพืนใน    
แต่ละตลาด 

 .   คู่แข่งรายใหม่ทมีีศักยภาพ (Potential Competitors) 

  การสร้างตลาดหากเป็นตลาดของเอกชนหรือนายทุนทีสร้างเพือให้รองรับกับ
นกัท่องเทียวนนัยงัมีน้อย เนืองจากตอ้งลงทุนสูง และตอ้งมีทาํเลทีเหมาะสม  แต่ถ้าเป็นตลาดเก่า
พฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียวใชเ้งินทุนทีตาํกวา่ตลาดทีสร้าง แต่ตอ้งใชค้วามร่วมมือร่วมใจของคน
ในชุมชน และผู ้นําทีเข้มแข็ง โดยใช้ประโยชน์วิถีและวฒันธรรมของชุมชนทีมีอยู่แสดงถึง
เอกลกัษณ์ในทอ้งถินนัน ซึงทงัตลาดทีสร้างและตลาดเก่าทีพฒันา ต่างมีศกัยภ์าพในการแข่งขนั
ใกลเ้คียงกนัขึนอยู่กบั ทาํเลทีตงั และ ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ไดม้ากนอ้ยเพียงใด ตลาดบางหลวงเป็นตลาดทีมีทาํเลทีดี ยงัมีเอกลกัษณ์ และอาคาร สถาปัตยกรรม
โบราณ ทีมีอายเุก่าร้อยปีและยงัการแสดงมีวธีิชีวติสืบทอดกนัหลายรุ่น ทาํใหศ้กัยภาพคู่แข่งรายใหม่

อาํนาจต่อรอง
ของลูกคา้ 

ภยัคุกคามจาก
สินคา้ทดแทน 

อาํนาจต่อรองของ
ผูข้ายปัจจยัการ

ผลิต 

การแข่งขนัระหวา่ง
ธุรกิจ 

ภยัคุกคามจาก
ผูป้ระกอบการใหม่ 
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หากเปรียบเทียบเชิงทรัพยากร ตลาดบางหลวง มีมากการหาคู่แข่งรายใหม่เปรียบเทียบไดย้าก แต่
หากเปรียบเทียบเรือง เงินทุน และการบริหารจดัการ ในการพฒันา ตลาดบางหลวงไม่สามารถ
แข่งขนัได ้เนืองจากเป็นชุมชนมีทงั คนทีเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยในชุมชน ซึงทาํให้ขาดเอกภาพใน
การพฒันา 
 .  อาํนาจการต่อรองของผู้ซือ (Buyers) 

  นกัท่องเทียวมีอาํนาจการต่อรองทีชดัเจน เนืองจากการท่องเทียว เชิงวฒันธรรมและ
อนุรักษ์ ในปัจจุบนัมีกนัเยอะขึนอยู่กับการทีผูบ้ริโภคจะเลือก ให้ตอ้งตามความตอ้งการ ฉะนัน     
ตวัตลาดตอ้งหาจุดทีเป็นจุดเหมาะสมกบัตวัตลาดเอง ว่าตอ้งการตอบโจทยก์ลุ่มผูบ้ริโภคกลุ่มใด 
เพือเป็นการสร้างเอกลกัษณ์ใหต้รงกบัผูบ้ริโภคทีตอ้งการ 

 .  อาํนาจการต่อรองของผู้ขาย (Suppliers) 

  เนืองจากตลาดบางหลวงเป็นตลาดเก่าทีพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียว ร้านคา้ทีเปิด
ในตลาดมีความหลากหลายและ เป็นสินคา้เฉพาะกลุ่ม ต่างคนต่างเป็นเจา้ของกิจการ  จึงทาํให้
อาํนาจต่อรองของผูข้ายมีไม่มากนกัเพราะไม่มีการร่วมกลุ่ม  

 .   ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน (Substitutes) 

  หากจะมองตลาดบางหลวงเป็นสินคา้  สินคา้ทีใช้ทดแทนมีอยู่จาํนวนมาก  เนืองจาก
ตลาดบางหลวงถูกพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเทียว สถานทีท่องเทียวบริเวณใกลเ้คียงมีทีคลา้ยกนัมี
มากมาย และมีใหเ้ลือกหลายแห่ง ยกตวัอยา่งเช่น ตลาดวดักลางคูเวียง ตลาดวดัลาํพญา ตลาดดอนหวาย 
ตลาดท่านา ทีเหล่านีต่างเป็นคู่แข่งทีสาํคญัของตลาดบางหลวง 

 

.  วเิคราะห์ ปัจจัยแวดล้อมภายใน (IFAS) และ ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (EFAS) ของตลาดบางหลวง 
ร.ศ.  
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ตารางที .   วเิคราะห์ ปัจจยัแวดลอ้มภายใน (IFAS) และ ปัจจยัแวดลอ้มภายนอก (EFAS) ของตลาดบางหลวง ร.ศ.  
 

             ปัจจัยแวดล้อม 

ภายใน 

                                                                              (IFAS)    

ปัจจัย 

แวดล้อม 
 ภายนอก 

                       (EFAS 

S: 

S1 .สินคา้และบริการมีราคาถูก 

S2. การอนุรักษ ์ขบธรรมเนียมและประเพณีดงัเดิมของชุมชนไว ้

S3. มี สถาปัตยกรรม อาคารและสถานที ทีมีอายเุก่าแก่ กวา่ร้อยปี  
S4. ผูน้าํชุมชนทีเขม้แขง็ มีความคิดในการพฒันาตลาดบางหลวง 
S5.การตอนรับของคนทวัไปในชุชนตลาดบางหลวงมีความเป็นกนัเอง 

W: 

W1. จาํนวนร้านคา้นอ้ยและขาดความหลากหลายทาํให้เป็นอุปสรรคใน
การบริการนกัท่องเทียว 
W2. คนในชุมชนขาดความร่วมมือร่วมใจในการพฒันาตลาดบางหลวง 
W3.กิจกรรมการท่องเทียวในตลาดบางหลวงมีนอ้ยเกินไป 

W4.ขาดการดูแลและรักษาดูแล สถานทีท่องเทียวทีเป็นจุดกิจกรรม 
W5. ขาดการส่งเสริมและการประชาสัมพนัธ์ตลาดบางหลวงอยา่งต่อเนือง 

O: 

1. นกัท่องเทียวทีเดินทางมายงัตลาดบางหลวงมีศกัยภาพในการใชจ้่ายสูง
เนืองจากกลุ่มลูกคา้ทีมาส่วนใหญ่กลุ่มทีมีรายไดสู้ง 

2. สภาพแวดลอ้ม และ บรรยากาศเอืออาํนวยแก่การท่องเทียว เชิงอนุรักษ์
และวฒันธรรม 

3. สถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงใกลเ้คียงตลาดบางหลวง เช่น วดัไผโ่รงววั 
ตลาดวดัลาํพญาเป็นตน้ 

4. รถบริการสาธารณะรับส่ง 
5. สถานทีถ่ายทาํละคร 

กลยุทธ์ SO 

ใช้จุดแข็งและข้อได้เปรียบจากโอกาส 

1. สร้างแรงจูงใจแก่นกัท่องเทียว (S1,S2,S3,S5,O1,O2,O3,O4) 

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

 

 

 

กลยุทธ์ WO 

เอาชนะจุดอ่อนด้วยประโยชน์จากโอกาส 

1.พฒันาการท่องเทียวเชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม 

(W1,W2,W3,W4,O1,O2,O3,O4,O5) 

2.ส่งเสริมการประชาสมัพนัธ์หลายรูปแบบ 
(W5,O1,O3,O4,O5) 

T: 

1. เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก  
2. ระยะทางไกลจากตวัเมืองใชร้ะยะเวลาเดินทางนาน 

3. ภาวะเศรษฐกิจตกตาํทาํให้คนนกัท่องเทียวมีกาํลงัซือลดลง 
4. หน่วยงานภาครัฐ องคก์รส่วนทอ้งถินและชุมชน ขาดการ
ร่วมมือ ส่งเสริม การพฒันาตลาดบางหลวงให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

5. คู่แข่งในกลุ่มเดียวกนั 

กลยุทธ์ ST 

ใช้จุดแข็งเลียงอุปสรรค 
1.จดัทาํแผนพฒันาโปรแกรมการท่องเทียว 

(S1,S2,S3,S4,S5,T1,T2,T3, T4,T5) 

2.จดัโปรโมชนัการท่องเทียว 
(W5,T1,T2,T3,T4) 

กลยุทธ์ WT 

ลดจุดอ่อนและอุปสรรคให้เหลือน้อยทีสุด 

1. สร้างกิจกรรมในชุมชนให้เห็นความสาํคญัของการเป็น
แหล่งท่องเทียว 
(W1,W2,W4,W5,T2,T3,T4,T5) 
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8. ตารางแมทริกซ์ประเมินปัจจัยภายใน ประเมินปัจจัยภายนอก ของตลาดบางหลวง ร.ศ.  

 จากขอ้มูลทีไดร้วบรวมแลว้เสร็จ ผูว้จิยัจึงไดน้าํมาทาํการประเมินปัจจยัทีเกียวขอ้งต่างๆ 
ใช้การประเมินจากการประชุมกลุ่มยอ่ย (Focus Group) คณะกรรมการตลาด และผูป้ระกอบการ
ร้านค้า รวมกันทาํการประเมิน และ เชิญผูท้รงคุณวุฒิ เช่น  ผูใ้หญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล          
บางหลวง และ ท่านอาจารยที์ปรึกษา ร่วมให้ความคิดเห็น และ ให้คะแนนถ่วงนาํหนกั ดงัแสดงใน
ตาราง 

 
ตารางที  4.4   แสดงตารางแมทริกซ์ประเมินปัจจยัภายนอก 
 

ปัจจยัความสําเร็จภายในทสํีาคญั นําหนัก การประเมนิ 
คะแนนถ่วง
นําหนัก 

จุดแข็ง 

1. สินคา้และบริการมีราคาถูก 

2. การอนุรักษ ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีดงัเดิมของ
ชุมชนไว ้

3. มีสถาปัตยกรรม อาคารและสถานที ทีมีอายเุก่าแก่กวา่
ร้อยปี  
4. ผูน้าํชุมชนทีเขม้แขง็ มีความคิดในการพฒันาตลาด 

บางหลวง 
5.การตอ้นรับของคนในชุมชนตลาดมีความเป็นกนัเอง 

จุดอ่อน 

1. จาํนวนร้านคา้นอ้ยและขาดความหลากหลายทาํใหเ้ป็น
อุปสรรคในการบริการนกัท่องเทียว 
2. คนในชุมชนขาดความร่วมมือร่วมใจในการพฒันาตลาด
บางหลวง 
3.กิจกรรมการท่องเทียวในตลาดบางหลวงมีนอ้ยเกินไป 

4.ขาดการดูแลและรักษาดูแล สถานทีท่องเทียวทีเป็นจุด
กิจกรรม 
5.ขาดการส่งเสริมและการประชาสมัพนัธ์ตลาดบางหลวง
อยา่งต่อเนือง 
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ตารางที 4.4  แสดงตารางแมทริกซ์ประเมินปัจจยัภายนอก (ต่อ) 
 

ปัจจยัความสําเร็จภายในทสํีาคญั นําหนัก การประเมนิ 
คะแนนถ่วง
นําหนัก 

โอกาส 
1. นกัท่องเทียวทีเดินทางมายงัตลาดบางหลวงมีศกัยภาพใน
การใชจ่้ายสูงเนืองจากกลุ่มลูกคา้ทีมาส่วนใหญ่กลุ่มทีมี
รายไดสู้ง 

2. สภาพแวดลอ้ม และ บรรยากาศเอืออาํนวยแก่การ
ท่องเทียว เชิงอนุรักษแ์ละวฒันธรรม 

3. สถานทีท่องเทียวทีมีชือเสียงใกลเ้คียงตลาดบางหลวง เช่น 
วดัไผโ่รงววั ตลาดวดัลาํพญาเป็นตน้ 

4. รถบริการสาธารณะรับส่ง 
5. สถานทีถ่ายทาํละคร 

อุปสรรค 

1. เสน้ทางการคมนาคมไม่สะดวก  
2. ระยะทางไกลจากตวัเมืองใชร้ะยะเวลาเดินทางนาน 

3. ภาวะเศรษฐกิจตกตาํทาํใหค้นนกัท่องเทียวมีกาํลงัซือ
ลดลง 
4. หน่วยงานภาครัฐ องคก์รส่วนทอ้งถินและชุมชน ขาดการ
ร่วมมือ ส่งเสริม การพฒันาตลาดบางหลวงใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั 

5. คู่แข่งในกลุ่มเดียวกนั 
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รวม 1.00  3.05 

 

 แมททริกซ์การประเมินปัจจยัภายใน – การประเมินปัจจยัภายนอกนาํค่าทีไดจ้ากการ
ประเมินมาลงใน IE – Matrix  จะไดผ้ลดงันี 
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คะแนนถ่วงนาํหนกัรวมของปัจจยัภายใน (IFE) 

                             เขม้แขง็   ปานกลาง                             อ่อนแอ 
 

1 

(เติบโตและสร้าง) 

(เติบโตและสร้าง) 
 

( .  , . ) 

 

 

(รักษาและบาํรุง) 

 

 

(เติบโตและสร้าง) 

 

 

(รักษาและบาํรุง) 

 

 

(เก็บเกียวหรือเลิกการลงทุน) 
 

 

(รักษาและบาํรุง) 

 

 

(เก็บเกียวหรือเลิกการลงทุน) 

 

 

(เก็บเกียวหรือเลิกการลงทุน) 
 

ภาพที .  แสดงการประเมิน IFE , EFE 

 

 จากการวเิคราะห์ตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อยูใ่นช่วงตาํแหน่งเติบโตและสร้าง (Growth 

and Build) ฉะนนักลยทุธ์ทีควรใชส้าํหรับตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 คือ 1 การรวมตวัไปขา้งหลงั 2. 

การรวมตวัไปขา้งหนา้ 3.การรวมตวัในแนวนอน 4.การเจาะตลาด 5.การพฒันาตลาด 6.การพฒันา
ผลิตภณัฑ ์7. การร่วมทุน 

 ตารางปัจจัยภายนอก-ภายใน (Internal-External : IE Matrix) 

 สามารถสรุปกลยุทธ์ทีเหมาะสม โดยมุ่งถึงการพฒันาตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 โดยมี
วธีิการดงันี 

 . การเจาะตลาด 

1.1 เพิมจาํนวนกลุ่มนักท่องเทียวให้มีความหลากหลายมากยิงขึนโดยวิธีการ
ประชาสัมพนัธ์ ตลาด ผา่นสังคมสือสารออนไลน์ 

 . พฒันาตลาด 

2.1 สร้างกิจกรรมในตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 ใหมี้ความหลากหลายมากยงิขึน 

2.2 มุ่งเน้นการท่องเทียวเชิงอนุรักษ์ วฒันธรรม ประเพณีและวิธีชีวิต ของตลาด    
บางหลวงร.ศ. 122 

2.3 ส่งเสริม การประชาสัมพนัธ์ ตลาดบางหลวงอยา่งอยา่งจริงจงั 

 

 

 3.0 

1.0 

2.0 

3.0

4.0 

(EFE) 

2.0 1.0 
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 3. พฒันาผลติภัณฑ์ 

  .  ทาํการมุ่งเนน้ถึงการพฒันาโปรแกรมการท่องเทียวของตลาดบางหลวงโดยให้
สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติคนในชุมชน 

 

. ข้อเสนอแนะ และ แผนการพฒันาตลาดบางหลวง ร.ศ.  

 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูม้าใชบ้ริการตลาด โดยไดข้อ้มูลมาจากแบบสอบถาม 

1. ควรแยกพืนทีจอดรถใหช้ดัเจน ระหวา่งทีจอดรถยนต ์และทีจอดรถจกัรยานยนต์ 
2. ควรมีร้านอาหารทะเลเพิมขึน 

3. ควรเพิมความสะดวกสบายในเรืองของการจดัสถานทีเพือ ตอบสนองการให้บริการ
นกัท่องเทียวไดดี้ขึน และ ชืนชอบบรรยากาศของสถานที 

4. ควรเพิมจาํนวนร้านคา้ใหม้ากขึน 

5. เป็นแหล่งท่องเทียวทีน่าอนุรักษ ์มีความเป็นธรรมชาติ และอาหารอร่อย 

6. การเชือมโยงการท่องเทียวนอ้ยมากเป็นเชิงเดียวมากเกินไป  
7. อยากใหรั้กษารูปแบบ และคงเอกลกัษณ์ของตลาดไวแ้บบนี  

8. ร้านคา้มีนอ้ยเกินไปสินคา้ไม่หลากหลาย การประชาสัมพนัธ์การท่องเทียวนอ้ยไป 

9. ควรมีการปรับปรุงตลาด ให้มีการขายสินค้าทีมากขึนดึงจุดเด่นของสถานทีหรือ
ประวติัความเป็นมา และนาํเสนอใหเ้ด่นชดัมากขึน เช่น อาหารขนม  

10. ควรมีการสือโฆษณาประชาสัมพนัธ์เกียวกบัตลาดบางหลวงใหม้ากกวา่นี 

11. สินคา้ทีใหบ้ริการมีนอ้ยเกินไป คนทีเดินทางมาไกลรู้สึกวา่ไม่คุม้ค่า 
12. มีสินคา้นอ้ยเลยไม่น่าสนใจ 

13. ควรมีร้านคา้ใหม้ากกวา่นี  

14. อยากใหมี้ร้านคา้หลายๆร้านมากกวา่นี ทุกอยา่งดีหมด 

15. ตลาดบางหลวงเป็นแหล่งทีน่าท่องเทียวบรรยากาศดีมาก 
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ตารางที .   แผนการพฒันาตลาดบางหลวง ร.ศ.  
  

มุมมอง 

 กลยุทธ์ 
ตัวชีวดั 

ผลงาน 

หลกั 

เป้าหมาย 

แผนงาน/โครงการ ฝ่ายที 
เกยีวข้อง ระยะ 

สัน 
ปาน 
กลาง 

ระยะ 
ยาว 

แนวทาง
ปรับปรุง 
ตลาด 

บางหลวง 

 ร.ศ.   

สร้างแนวร่วม 

ในการพฒันา 
ตลาดจาก 

คนในชุมชน 

ความร่วมมือ
ของคนใน
ชุมชน 

 

 /   ประชุมกลุ่มย่อยชีแจงความ
ตอ้งการนกัท่องเทียว 

ผูน้าํ
ชุมชน 
และคน
ในชุมชน 

การใชเ้ทคโนโลย ี
ทีทนัสมยัในการ 

ประชาสัมพันธ์
ตลาด 

จาํนวน 

นกัท่องเทียว 

 

 /   ใ ห้ความ รู้ ในการใช้ ง าน
เทคโนโลยีสือสารกับผู ้นํา
ชุมชน 

ผูน้าํ
ชุมชน 
และคน
ในชุมชน 

สร้างกิจกรรม 
เพือการ
ประชาสมัพนัธ์
ตลาด 

จาํนวน 

นกัท่องเทียว 

 

  /  ผูน้าํชุมชน ประชุมขอความ
ร่วม มือกับหน่ วยงานใน
ชุมชน  เ ช่น  โรง เ รี ยน   , 
เทศบาล  เ พือวางแผนจัด
กิจกรรม 

ผูน้าํ
ชุมชน 
และคน
ในชุมชน 
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บทท ี5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจยั เรืองการศึกษาขีดความสามารถเชิงแข่งขนัห่วงโซ่อุปทานของตลาดบางหลวง
ร.ศ.  สามารถสรุปรายละเอียดของงานศึกษาวจิยัไดด้งันี 

1. สรุปผลการดาํเนินการ 
2. ปัญหาและอุปสรรค 
3. ขอ้เสนอแนะ 

 
.  สรุปผลการดําเนินการ 

 จากการเก็บข้อมูลชุมชนตลาดบางหลวง  ร .ศ .  ประกอบด้วย  พ่อค้า  แม่ค้า 
นกัท่องเทียว ผูป้ระกอบการท่องเทียว โดยใช้การสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ท่องเทียว จากนันนาํมาสร้างเป็นห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และรูปแบบจาํลองอา้งอิงการ
ดาํเนินงานโซ่อุปทาน (SCOR Model) ของตลาดบางหลวง ร.ศ. แล้วสร้างแผนภาพกระแส
คุณค่าของร้านคา้ต่างๆแล้วจึงทาํการปรับปรุงด้วยการเพิมคุณค่าด้วยเทคนิค ECRS(Eliminate 
Combine Rearrange Simplify)โดยทาํการรวมกระบวนการเป็นกระบวนการเดียวกนั (Combine: C) 
จดัลาํดบักระบวนการใหม่ (Rearrange: R) และการทาํให้ง่ายขึน (Simplify: S) ซึงสามารถเพิม
คุณค่าในกระบวนการจากก่อนการปรับปรุง ใชร้อบเวลาการผลิตเฉลีย 108.57นาที คนงานเฉลีย 4 
คน ค่าแรงเฉลีย 1,200 บาท ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 54.63% หลงัจาก
ปรับปรุง ใช้รอบเวลาการผลิตเฉลีย 101.66นาที คนงานเฉลีย 2.14คน ค่าแรงเฉลีย 642.85บาท 
ประสิทธิภาพการใชป้ระโยชน์จากสายการผลิตเฉลีย 81.52%จากนนัไดน้าํเสนอแนวทางการพฒันา
ตลาดโดยการสร้างกิจกรรมเพือให้นกัท่องเทียวมีส่วนร่วม  มุ่งเนน้ให้เกิดการท่องเทียวเชิงอนุรักษณ์ 
วฒันธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนในชุมชน และ ประชาสัมพนัธ์ให้นักท่องเทียว ได้รับรู้
ขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรมภายในชุมชน 

 
.  ปัญหาและอุปสรรค 

 ปัญหาและอุปสรรคทีพบจากการดาํเนินการวิจยันีคือ 
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2.1 การประสานงานกนัระหวา่งชุมชนตลาดนาํผูป้ระกอบการทีพกั/บริการ และพ่อคา้
แม่คา้ มีปัญหาเนืองจากแต่ละฝ่ายดาํเนินกิจการเพียงลาํพงั ไม่พึงพาอาศยักนั ต่างคน ต่างนาํเสนอ
สินคา้และบริการของตนเองจึงทาํใหก้ารประสานงานของฝ่ายต่างๆเกิดขอ้บกพร่อง 

2.2 การให้ขอ้มูลของผูป้ระกอบการทีพกั/บริการ และพ่อคา้แม่คา้เป็นอุปสรรค เนืองจาก
ผูป้ระกอบการทีพกั/บริการ และพ่อค้าแม่ค้า นาํเสนอสินค้าและบริการของตนเองจึงไม่สนใจ
คณะผูว้จิยัทีเขา้ไปเก็บขอ้มูลหรือขอขอ้มูล 

2.3 จากการวิจัยในการพฒันาตลาดนําภายในจังหวดันครปฐม ได้นําเสนอโมเดล
รูปแบบการปรับปรุงการเพิมมูลค่าตลาดบางหลวง ร.ศ. ให้กบัหน่วยงานทอ้งถินทีรับผิดชอบ 
แต่เนืองดว้ยทิศทาง หรือมุมมองในการพฒันา เห็นความสาํคญักนัคนละดา้นจึงพฒันาไปไดช้า้ 
  

.  ข้อเสนอแนะ 
3.1 การปรับปรุงด้านกายภาพ อาทิ สถานทีในการจอดรถ ทางเดิน ความสะอาดใน

ภาพรวม และจาํนวนหอ้งนาํเพือใหเ้พียงพอต่อปริมาณนกัท่องเทียว 
3.2 การเพิมความหลากหลายของสินคา้และบริการ เช่น อาหารและขนมพืนเมืองทีทาํ

จากวตัถุดิบในทอ้งถิน รวมไปถึงสินคา้ทางการเกษตร เช่น ผกั และผลไม ้ประจาํฤดูกาล 
3.3 การประชาสัมพนัธ์ตลาดบางหลวง  ร.ศ.  เช่น การทาํแผนที แผ่นพบั ป้าย

บอกทางไปยงัตลาด โดยเนน้จากเส้นทางทีมีนกัท่องเทียวใหค้วามสนใจมาก 
3.4 ศึกษาทางเลือกของรูปแบบโปรแกรมการท่องเทียวให้สอดคล้องกับวฒันธรรม

ทอ้งถินหรือตน้ทุนทางวฒันธรรม 
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ข้อมูลพนืฐานตําบลบางหลวง และ การเดินทางไปตลาดบางหลวง ร.ศ.  
 
 ตลาดบางหลวง 
 เทศบาลตาํบลบางหลวง  เดิมเป็นสุขาภิบาล ตงัเมือวนัที 18กรกฎาคม  2499 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที  73  ตอนที  60  ลงวนัที  3  สิงหาคม  2499  และไดรั้บการเปลียนแปลง
ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตาํบลเมือวนัที  25 พฤษภาคม  2542 ตามพระราชบญัญติั
เปลียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลพ.ศ. 2542  เป็นเทศบาลชนั  6และตามโครงสร้างปัจจุบนัถูก
จดัเป็นเทศบาลขนาดกลาง 
 ลกัษณะทตีงั 
 เทศบาลตาํบลบางหลวง  เป็นชุมชนทีตงัอยู่บริเวณริมฝังแม่นาํท่าจีน  อยู่ในเขตอาํเภอ
บางเลน  จงัหวดันครปฐม  มีพืนทีทงัหมด  1.5  ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุมพืนที  2  ตาํบล คือ  
ตาํบลบางหลวง  ประกอบดว้ย  หมู่ที  1,2,3,6(บางส่วน)และหมู่ที  (บางส่วน) ตาํบลบางหลวง 
และหมู่ที6  ตาํบลหินมูล(บางส่วน)  ตงัอยู่ห่างจากอาํเภอเมืองนครปฐม  ประมาณ  5 กิโลเมตร  
และห่างจากอาํเภอบางเลน   
ประมาณ  14  กิโลเมตร 
 อาณาเขต   
 เทศบาลตาํบลบางหลวง  มีอาณาเขตติดต่อกบั 
 ทิศเหนือ   ติดกบั   อบต.บางหลวง 
 ทิศใต ้  ติดกบั   อบต.บางหลวง 
 ทิศตะวนัออก  ติดกบั อบต.หินมูล 
 ทิศตะวนัตก  ติดกบั   อบต.บางหลวง 
 
1.  ลกัษณะภูมิประเทศ 
 ลกัษณะภูมิประเทศโดยทวัไปเป็นพืนทีราบภาคกลางตอนล่างในเขตลุ่มแม่นาํท่าจีน  
เป็นพืนทีราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ ไม่มีป่าและภูเขา มีความสูงจากระดบันาํทะเลประมาณ 2 เมตร 
สภาพโดยทวัไปเป็นทีราบริมฝังแม่นาํท่าจีน  ซึงไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต ้ ผา่นชุมชนบางหลวง  
นอกจากนียงัมีคลองบางหลวงไหลผา่นทางฝังตะวนัตกของแม่นาํ 
 ประชากร 
 ตามสถิติการทะเบียนราษฎร  ณ วนัที  31มีนาคม  พ.ศ. 2553มีประชากรรวม , คน   
แยกเป็น  ชาย   , คน    หญิง  , คน  จาํนวนครัวเรือน  ครัวเรือน   
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2.  ด้านโครงสร้างพนืฐาน 
 การคมนาคม  การจราจร 
 การคมนาคม  สามารถติดต่อกบัชุมชนบางหลวงไดท้งัทางบกและทางนาํ  แต่ในปัจจุบนั
การคมนาคมทางนาํมีใช้น้อยมาก ส่วนการคมนาคมทางบกหรือถนนสายสําคญัทีติดต่อระหว่าง
จงัหวดั ,  อาํเภอ , ตาํบล หรือหมู่บา้น ใกลเ้คียง คือ   

1. ถนนกระตีบ–บางหลวง หรือทางหลวงจงัหวดั เป็นถนนทีแยกมาจากถนนมาลยัแมน
หรือทางหลวงแผน่ดิน หมายเลข  321  จากเทศบาลบางหลวง  สามารถติดต่อกบัอาํเภอกาํแพงแสน  
และอาํเภอเมืองนครปฐม  โดยมีระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  และ  55  กิโลเมตร  ตามลาํดบั 
และมีรถบสัประจาํทาง (เส้นทางนครปฐม – ท่าเสา – บางหลวง)  ของบริษทั  ท. บางหลวงไทย  
จาํกดั 

2. ถนนบางเลน – บางหลวง  หรือทางหลวงจงัหวดั  จากเทศบาลบางหลวงไปอาํเภอ
บางเลน  มีระยะทางประมาณ  14  กิโลเมตร   จากอาํเภอบางเลนสามารถติดต่อกบัอาํเภอเมือง
นครปฐม  โดยใชเ้ส้นทางหลวงจงัหวดั  มีระยะทางประมาณ  45  กิโลเมตร  และจากเทศบาลบาง
หลวงขึนไปทางเหนือ  สามารถติดต่อกบัอาํเภอสองพีน้อง จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีรถสองแถว  
(เส้นทางบางเลน– ศิลามูล– บางหลวง–บางนอ้ยใน)  ของรถยนตโ์ดยสารบางเลน  นอกจากนียงัมีรถ
ตูส้ายกรุงเทพ – วดัไผ ่ วงิผา่นถนนสายบางเลน – บางหลวง 
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แผนทีตลาดบางหลวง 

 
ภาพผนวก ก.1  แสดงแผนทีตลาดบางหลวง ร.ศ.122 
 
 การเดินทางโดยรถประจําทาง 
 จากสนามหลวง รถตูโ้ดยสารสนามหลวง-บางหลวง ค่าโดยสาร 80 บาท มีรถออกทุก 
45 นาที คนัแรกออกจากสนามหลวงเวลา 06.40 น. และคนัสุดทา้ย ออกจากบางหลวงเวลา 16.45 น. 
จากนครปฐม รถโดยสารประจาํทางสายนครปฐม-วดัไผโ่รงววั ค่าโดยสาร 35 บาท ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชวัโมง 
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 การเดินทางโดยรถส่วนตัว 
 จากกรุงเทพมหานครใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนีหมายเลข 338 ใช้แยกต่างระดบั
ฉิมพลีเข้าถนนวงแหวนรอบนอกตะวนัตก หมายเลข 9ใช้ถนนบางบัวทองสุพรรณบุรี ถนน
หมายเลข 340จากสนามหลวงระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ถึงแยกนพวงศ ์หมายเลข 346 แลว้
เลียวซา้ยเขา้สู่อาํเภอบางเลน ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตรถึงตลาดบางเลนใชเ้ส้นทางถนนสุชาติ
พฒันา หมายเลข3351 ถึงตลาดบางหลวง ระยะทาง15 กิโลเมตรรวมระยะทางจากสนามหลวงถึง
ตลาดบางหลวงประมาณ 81 กิโลเมตร จากนครปฐมใชเ้ส้นทางถนนสายมาลยัแมนหมายเลข 321 
ผ่านอาํเภอกาํแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กาํแพงแสน ผ่านโรงเรียนการบิน
กาํแพงแสนจากนครปฐมประมาณ41 กิโลเมตรแยกขวาเขา้ถนนท่าเสา-บางหลวง หมายเลข 3231 
ระยะทาง 15 กิโลเมตร ถึงตลาดบางหลวงรศ.122 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเทยีวของนักท่องเทยีว 
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แบบสอบถาม 
 

 แบบสอบถามนีเป็นส่วนหนึงของงานวิจยัเรือง “การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของตลาด 
บางหลวงรศ.๑๒๒เพือพฒันาเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและ    
การจดัการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร อ .เมือง        
จ.นครปฐม 
 คําชีแจง แบบสอบถามชุดนี จัดทาํขึนเพือเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบการทาํวิจยั มีวตัถุประสงค์เพือพฒันาเศรษฐกิจตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒เป็นเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์และยงัเป็นการเพิมมูลค่าห่วงโซ่อุปทาน ในเขตจงัหวดันครปฐมดว้ย โดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ซึงประกอบดว้ย 
 ส่วนที 1 : ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที 2 : ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการเดินทางท่องเทียว 
 ส่วนที 3 : ความคิดเห็นดา้นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 
 ส่วนที 4 : ความพึงพอใจในปัจจุบนัต่อการจดัตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒ 
 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 
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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.................. 

 
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 ด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเทียว 
 

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

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

4.   ลกัษณะการเดินทางของท่านในครังนี 
1. มากบัครอบครัว 
2. มากบัเพือน 
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 - 6คน  
3. 7 - 9 คน   4. 10 คนขึนไป  

        7. การเดินทางมาท่องเทียวยงัตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒ 
1. มาเป็นครังแรก 
2. มาเป็นครังที 2 
3. มาเป็นครังที 3 
4. มาเป็นครังที 4 ขึนไป 
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        8. ระยะเวลาในการท่องเทียวตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒ 
1. นอ้ยกวา่ 3 ชวัโมง 
2. 3-6 ชวัโมง 
3. 6-8 ชวัโมง (1 วนั) 
4. 1-2 วนั 
5. อืน ๆ โปรดระบุ.................. 

ส่วนท ี3 ด้านพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร 
1. คุณเคยไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวของตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒หรือไม่(ใน
กรณีไม่เคยขา้มไปทาํส่วนที4) 

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   
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ส่วนท ี4  ความต้องการของท่านทมีีต่อการพฒันา เพอืมุ่งสู่เศรษฐกจิเชิงสร้างสรรค์ 
โปรดตอบคาํถามโดยการทาํเครืองหมาย ลงในช่องหมายเลขทีตอ้งการ ซึงประกอบดว้ย 5 ช่อง คือ 
 5 = มากทีสุด 
 4 = มาก 
 3 = ปานกลาง 
 2 = นอ้ย 
 1 = นอ้ยทีสุด 
คาํถาม : ท่านเห็นดว้ยกบัตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒ในส่วนต่าง ๆ ต่อไปนีอยา่งไร 

 
 
 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ด้านผลติภัณฑ์และบริการ(Product)  

1. ตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีความสะอาด      

2. การเดินทางมาตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒สะดวกสบาย      

. ทีพกัในตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีใหเ้ลือกมากมาย      

4. ทีพกัในตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีความสะดวกสบาย      

5. ธุรกิจนาํเทียวในตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒ใหบ้ริการทีดี      

6. การตอ้นรับของคนทวัไปมีความเป็นกนัเอง      

7. อาหารและขนมมีใหเ้ลือกหลากหลายและมีรสชาติอร่อย
ถูกปาก 

     

8. ความเหมาะสมของสิงอาํนวยความสะดวก      

9. ปริมาณห้องนาํ-หอ้งสุขา      

10. ปริมาณร้านคา้/ร้านอาหาร ภายในตลาดบางหลวงรศ.
๑๒๒ 
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ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

     
ด้านราคา(Price)  

. ค่าใชจ่้ายในการท่องเทียวตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีความ
เหมาะสม 

     

. ราคาทีพกัตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีความเหมาะสม      
3. ราคาอาหาร/ขนม ในตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีความ
เหมาะสม 

     

4. ค่าใชจ่้ายในการทาํกิจกรรมตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีความ
เหมาะสม 

     

5. คุณภาพของสินคา้และบริการเหมาะสมกบัราคา      

6. ความเหมาะสมของอตัราการบริการ      

7. ราคามีผลต่อการตดัสินใจซือสินคา้และบริการ      

8.ราคากิจกรรมในตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒มีความเหมาะสม      

9.การกาํหนดราคาสินคา้มาตรฐานในแต่ละร้าน      

10.ราคาโปรแกรมการท่องเทียวมีความเหมาะสม      

ด้านการจัดจําหน่าย (Place)  

. การใหข้อ้มูลของคนในทอ้งถิน      

. การใหข้อ้มูลของผูป้ระกอบการ/ร้านคา้      

. คุณไดรั้บขอ้มูลเกียวกบัตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒โดย
ละเอียด 

     

. กิจกรรมท่องเทียวของตลาด และสภาพแพทีใหบ้ริการมี
ความปลอดภยั 

     

5. คุณศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนการวางแผนท่องเทียว      

6. การแยกประเภทร้านคา้ในการจดัจาํหน่ายสินคา้      
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ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ระดบัความคิดเห็น 

     
7. ความเพียงพอในการจดัสรรพืนทีจาํหน่ายสินคา้ของร้านคา้      
8. การจดัวางสินคา้มีความสะดวกต่อการเลือกซือ      
9. มีการติดป้ายแสดงราคาสินคา้ และการบริการทีชดัเจน      
10. ความสะอาดของทางเดินภายในตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒      
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
( Promotion ) 

 
 

1.คุณไดรั้บการโฆษณาประชาสัมพนัธ์เกียวกบัการท่องเทียว
ของตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒ 

     

2. สือการโฆษณา และการะประชาสัมพนัธ์ในการขาย มีผลต่อ
การซือสินคา้ 

     

3. คุณไดรั้บการแนะนาํเกียวกบัสถานทีท่องเทียวทีอยูใ่นบริเวณ
ตลาดบางหลวงรศ.๑๒๒ 

     

.  คุณไดรั้บโปรโมชนัในการขายสินคา้ทีเหมาะสม      

. คุณไดรั้บการประชาสัมพนัธ์เกียวกบัแบรนสินคา้ในในตลาด
บางหลวงรศ.๑๒๒ 

     

6. คุณไดรั้บส่วนลดจากการซือสินคา้ และบริการทีเหมาะสม      
7. คุณไดรั้บการแจกหรือแถมสินคา้ และบริการทีเหมาะสม      
8. คุณไดรั้บข่าวสารเกียวกบัการท่องเทียวตลาดบางหลวงรศ.
๑๒๒ทีสะดวก และรวดเร็ว 

     

9. มีโปรแกรมการท่องเทียวใหเ้ลือกหลากหลาย      
10. มีการจดัโปรแกรมการท่องเทียวราคาพิเศษ      



 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ค 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 
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ตารางผนวก ค.1แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านผกั วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 
 
ตารางผนวก ค.2 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านผลไม ้วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

 
 
 

ชือร้าน 

นาํหนกัผกัรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 
(กิโลกรัม/วนั) 

ก่อนรับสินคา้ 
ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนแบ่ง
บรรจุ ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ 

แยก
ประเภท 

แบ่งบรรจุ
สินคา้ 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านวิชยั 100 1440 30 2 10 5  60 20 5 30  

ร้านเกรียงศกัดิ 30 1440 60 10 10 10  30 30 3 30  

ร้านนายชาแซ่ตงั 65 1440 30 2 20 10  120 30 3 60  

ค่าเฉลีย 65 1440 40 4.67 13.33 8.33 1571.33 70.00 26.67 3.67 40.00 140.33 

ชือร้าน 

นาํหนกัผลไม ้ เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 
(กิโลกรัม/วนั) 

ก่อนรับสินคา้ 
ก่อนแยก
ประเภท ก่อนแบ่งบรรจุ ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ 

แยก
ประเภท คดัขนาด 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านยายโนด้ 20 1440 30 20 10 20  30 30 30 40  

ค่าเฉลีย 20 1440 30 20 10 20 1540 30 30 30 40 130 
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ตารางผนวก ค.3 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านอาหารแหง้ วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชือร้าน 

นาํหนกัสินคา้รวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 
(กิโลกรัม/วนั) 

ก่อนรับสินคา้ 
ก่อนแยก
ประเภท ก่อนแบ่งซือ ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ แบ่งชงัถุงยอ่ย 

ซีน/ติด
ฉลาก 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านแต่ฮวัฮะ 30 720 5 30 30 1  10 10 30 20  

ร้านนวลอิน 150 720 10 20 3 5  60 10 10 60  

ร้านป้าละออง 20 1440 10 1 120 5  38 3 0 1  

หมูสะเตะ๊เจน๊ิ 8 1440 30 5 10 10  5 5 0 5  

เล็กปลาผา 15 1440 2 2 5 40  2 5 5 5  

ค่าเฉลีย 44.60 1152.00 11.40 11.60 33.60 12.20 1265.40 23.00 6.60 9.00 18.20 56.80 
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ตารางผนวก ค.4 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ทาํเอง) วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

ชือร้าน 

จาํนวนขนมรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 
(กล่องหรือถุง/วนั) ก่อนรับ

สินคา้ 
ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนแบ่ง
บรรจุ 

ก่อน 
จดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ 

จดัเตรียม/
ผลิต 

แบ่งบรรจุ
สินคา้ 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านนาํแขง็ใส 80 360 60 60 60 30  20 180 1 60  

ร้านปากหมอ้ 70 720 120 5 20 5  20 30 3 20  

ร้านชุนเปีย 180 720 10 2 5 30  5 300 3 5  

ร้านเตป้ิน 6 240 3 60 15 5  180 180 60 30  

ขนมถว้ย 100 1440 5 15 15 5  10 30 15 10  
ร้านทองดี คงคาหลวงขา้ว
เกรียบปากหมอ้ 50 720 240 5 1 10  1 240 2 10  
ร้านวีรญาไกรสรก๋วยเตียว
หลอด 40 1440 30 3 2 10  1 240 2 10  

ขา้วเหนียวปิงมาวรรณา 100 1440 1440 3 2 120  2 300 1 10  

ร้านเผือกทอด 100 1440 60 3 2 5  30 60 120 10  

ร้านป้อมไข่นกกระทา 40 1440 60 4 3 30  5 60 1 10  

คุณแม่สวย 150 1440 1440 4 2 30  2 10 1 10  

ร้านเจส๊มนึกขา้วเกรียบ
ปากหมอ้ 50 1440 10 1 2 10  10 120 1 10  

ค่าเฉลีย 80.50 1070.00 289.83 13.75 10.75 24.17 1489.00 23.83 145.83 17.46 16.25 203.38 
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ตารางผนวก ค.5 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านขนม (ซือ) วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
 

 
 
ตารางผนวก ค.6 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านเครืองดืม ( สุขภาพ )วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ 
 

 
 
 

ชือร้าน 

จาํนวนขนมรวม เวลารอคอย (นาที) รอบเวลาการผลิต (นาที) 
(กล่องหรือถุง/วนั) ก่อนรับ

สินคา้ 
ก่อนแยก
ประเภท ก่อนติดฉลาก ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ 

จดัเตรียม 
การผลิต ติดฉลาก จดัวางสินคา้ รวม 

ร้านหมีกรอบ 30 1440 10 4 10 30  60 10 2 10  

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

ชือร้าน 

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

สินคา้ 
ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนแบ่ง
บรรจุ ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ 

จดัเตรียม/
ผลิต 

แบ่งบรรจุ
สินคา้ จดัวางสินคา้ รวม 

ร้านกาแฟพ่อปาน 50 720 10 10 10 30  5 20 30 30  
ร้านปาริชาติ 50 720 2 30 20 20  10 60 30 20  

ค่าเฉลีย 50 720 6 20 15 25 836 7.50 40 30 25 102.50 
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ตารางที ค.7 แสดงแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลกระบวนการของร้านเครืองดืม ( นาํอดัลม ) วนัเสาร์วนัอาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 
 

ชือร้าน 

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

ก่อนรับสินคา้ 
ก่อนแยก
ประเภท 

ก่อนเก็บ
ชวัคราว ก่อนจดัวาง รอลูกคา้ รวม รับสินคา้ 

แยก
ประเภท 

จดัแก็บ
ชวัคราว 

จดัวาง
สินคา้ รวม 

ร้านเล็กปลาเผา 65 10080 10 5 5 10  20 10 5 10  

ค่าเฉลีย 65 10080 10 5 5 10 10110 20 10 5 10 45 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
แผนภาพกระแสคุณค่าก่อนปรับปรุง – หลงัปรับปรุง 
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ภาพผนวก ง.1 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายผกัวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย 

วนัละ 65 กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผกั 
วางแผนการผลิตและ 

แผนการสงัซือสินคา้

ลูกคา้ 
ผกับุง้ 15 กิโลกรัมผกักาด10 

กิโลกรัม 

แตงกวา 10 กิโลกรัม 
อืนๆ 30  กิโลกรัม 

กลุ่มร้านขายผกั 

รับสินคา้และตรวจสอบ  

1 คน 

70.00 นาท ี

แยกประเภทของสินคา้     
1 คน 

26.67 นาท ี

แบ่งบรรจุสินคา้ 
1คน 

3.67 นาท ี

จดัวางสินคา้ในร้าน       

1คน 

40.00 นาท ี

แผนการสงัซือ

คาํสงัซือสินคา้ คาํสงัซือสินคา้

ขอ้มูลจากการ

ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูลรายวั

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลติ 

1440 นาที 40.00  4.67  13.33 8.33นาท ี
70.00  นาที 26.67นาที 3.67นาท ี 40.00นาที TCT 

140.33นาที 

TLT  
1571.33 
นาที VA 
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ภาพผนวก ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายผลไมว้นัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

 ครังละ 20กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผลไม ้

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ฝรัง 1 กิโลกรัม 

อืนๆ 10กิโลกรัม กลุ่มร้านขายผลไม้ 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

30นาที 

แยกประเภทของสินคา้         

1คน 

30นาที 

คดัขนาดของสินคา้ 

1คน 

30.00นาท ี

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

40นาที 

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั 
คาํสังซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต .  % 

1440นาที 30นาที     20นาที 10นาที 20นาที 
30นาที 30นาที 30.00 นาท ี    40นาที 

TCT 

130 

นาที

TLT154

0นาท ี
VA  

8.44 % 



 
 

 

114 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผนวก ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายอาหารแหง้วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ผูผ้ลิตอาหารแห้ง 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

 ครังละ 44.60กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ปลา15กิโลกรัม 

อืนๆ 29.6กิโลกรัม กลุ่มร้านขายอาหารแห้ง 

รับสินคา้และแยกประเภท 

1คน 

23นาที 

แบ่งชงันาํหนกัเป็นถุงยอ่ย1คน 

6.60นาที 
ซีนและติดฉลากสินคา้1คน 

9นาท ี

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

18.20นาท ี

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั 
คาํสังซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต .  % 

     1152นาท ี 11.40นาท ี 11.60นาท ี 33.60นาท ี 12.20นาท ี

       23นาที   6.60นาท ี 9นาท ี 18.20นาท ี
TCT 

56.80

นาที

TLT 

1265.40

นาที VA  
4.48 % 
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ภาพผนวก ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายขนม(ทาํเอง) วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

ส่งสินคา้ให้ส่วนใหญ่เป็น 
แป้ง 2  กิโลกรัม 

นาํกะทิ15กิโลกรัม 

นาํตาล  กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขา้วเกรียบ  

ขนมปากหมอ้ 
อืนๆ รวมได ้ .  ถุงต่อวนั 

กลุ่มร้านขายขนม(ทําเอง) 

รับวตัถุดิบและตรวจสอบ 

1คน 

23.83นาท ี

เตรียมวตัถุดิบและผลิต 

1คน 

145.83นาที 

บรรจุสินคา้ 

1คน 

17.46นาท ี

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

16.25นาท ี

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั คาํสังซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั 

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต .  % 

  1070.00นาที 289.83นาที 13.75นาท ี 10.75นาท ี 24.17นาท ี

23.83นาท ี 145.83นาที 17.46นาท ี 16.25นาท ี TCT .
นาที 

TLT14

89นาที 

รายวนั

VA      
13.65 % 
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ภาพผนวก ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายขนม(รับมาขาย) วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ผูผ้ลิตขนม 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ30ถุง 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
 

ขนม 30ถุง เจ้าของร้านขายขนม(รับมาจําหน่าย) 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

60นาที 

แยกประเภทของสินคา้         

1คน 

10นาที 

ติดฉลากสินคา้ของร้าน 

1คน 

2นาท ี

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

10นาที 

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั 
คาํสังซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการ

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 34.16 % 

1440นาที 10นาที 4นาท ี 10นาที 30นาที 
60นาที 10นาที 2 นาที 10นาที 

TCT    

82นาที 

TLT 

1524

นาที VA        
5.38 % 
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ภาพผนวก ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายเครืองดืมสุขภาพวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ให้เฉลีย 

ครังละ 20  กิโลกรัมเป็นผกั 
8กิโลกรัม 

ผลไม ้12กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํผกั 15แกว้ 

นาํผลไม ้35 แกว้ 

 
กลุ่มร้านขายเครืองดืมสุขภาพ 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

7.50นาที 

เตรียมวตัถุดิบและผลิต 

1คน 

40นาที 

บรรจุลงบรรจุภณัฑร์้าน 

1คน 

30นาที 

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

25นาที 

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั คาํสังซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการ

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต .  % 

720นาท ี     6นาท ี 20นาที 15นาที 25นาที 
7.50นาที 40นาที      30นาท ี 25นาที 

TCT 

102.50

นาที

TLT  

836นาท ี
VA  

12.26 % 
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ภาพผนวก ง.  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าก่อนการปรับปรุงกลุ่มร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

บริษทัผลิตนาํ 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉลีย   
 ครังละ 70 ขวด 

เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํอดัลม 40 ขวดนาํเปล่า  20 

ขวด 

อืนๆ 5 ขวด 
กลุ่มร้านขายเครืองดืม (นําอัดลม) 

รับสินคา้และตรวจสอบ 

1คน 

20นาที 

แยกประเภทของสินคา้         

1คน 

10.00นาท ี

จดัเก็บสินคา้ชวัคราว 

1คน 

5นาท ี

จดัวางสินคา้ในร้าน      1คน 

10นาที 

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั 
คาํสังซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการ

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั 
รายวนั

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 56.25% 

10080นาท ี 10นาที 5นาท ี 5นาท ี 10.00 นาท ี

20นาที 10.00นาท ี 5นาท ี 10นาที 
TCT  

45 

นาที

TLT 

10110

นาที VA  
0.44 % 
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ภาพผนวก ง.8 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุง กลุ่มร้านขายผกัวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

 ครังละ 65 กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายผกั 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 
 

 

ลูกคา้ 
ผกับุง้ 15 กิโลกรัมผกักาด10 

กิโลกรัม 

แตงกวา 10 กิโลกรัม 
อืนๆ 30 กิโลกรัม 

กลุ่มร้านขายผกั 

รับและแยกประเภทของสินคา้            

2 คน  (เพิมคน)     
48.33 นาที 

แบ่งบรรจุและจดัวางสินคา้ 

1 คน 

43.67 นาที 

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั คาํสังซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการ

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 95.17 % 

TCT 

92 นาที 

TLT 

1453 
นาที 1440 นาท ี 4.67 นาที 

48.33นาที 43.67นาที 
8.33นาที VA 

6.33 % 
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ภาพผนวก ง.9 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุง กลุ่มร้านขายผลไมว้นัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

 ครังละ 20 กิโลกรัม 
 

เจา้ของร้านขายผลไม ้
วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ฝรัง 1 กิโลกรัม 

อืนๆ 10 กิโลกรัม 

 
กลุ่มร้านขายผลไม้ 

รับและแยกประเภทของสินคา้            

1คน 

60นาที 

คดัขนาดและจดัวางสินคา้ 

1คน 
70นาที 

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั 
คาํสังซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการ

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT  

130 

นาที 

TLT  

1480 

นาที 
1440นาที 

    20นาที 
60นาที 70นาที 

20นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 92.85 % 

VA 
8.78  % 
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ภาพผนวก ง.10 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงกลุ่มร้านขายอาหารแห้งวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ผูผ้ลิตอาหารแห้ง 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ 44.60กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายอาหารแห้ง 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ปลา15กิโลกรัม 

อืนๆ 29.6กิโลกรัม 

 
กลุ่มร้านขายอาหารแห้ง 

รับ/แยกประเภทของสินคา้และแบ่ง
ชงันาํหนกัเป็นถุงยอ่ย1คน 

29.60 นาท ี

ซีน/ติดฉลากของร้าน และจดั
วางสินคา้ในร้าน 

1 คน 

27.2นาที 

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั 
คาํสังซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT  

56.8 

นาที

TLT 

1175.8

นาที

1152นาที 
11.60นาท ี

29.60นาท ี 27.2นาที 
12.20นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 95.94 % 

VA 
4.83 % 
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ภาพผนวก ง.11 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงกลุ่มร้านขายขนม(ทาํเอง)วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ผูผ้ลิตวตัถุดิบ 

ส่งสินคา้ให้ส่วนใหญ่เป็น 
แป้ง 2  กิโลกรัม 

นาํกะทิ15กิโลกรัม 

นาํตาล  กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
ขา้วเกรียบ  

ขนมปากหมอ้  
อืนๆ รวมได ้ .  ถุง ต่อ

วนั 

กลุ่มร้านขายขนม(ทําเอง) 

รับ/เตรียมวตัถุดิบและทาํการผลิต 1 คน 
169.66นาที 

บรรจุและจดัวางสินคา้ 

1คน 

33.71นาท ี

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั คาํสังซือสินคา้รายวนั

ขอ้มูลจากการ

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

203.37

นาที 

TLT 

1107.92

นาที 13.75นาท ี

169.66นาที 33.71นาท ี

24.17นาท ี

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 59.93 % 

VA 
18.35 % 

1070นาที 



 
 

 

123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพผนวก ง.1  แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงกลุ่มร้านขายขนม(รับมาขาย)วนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

ผูผ้ลิตขนม 

ส่งมอบสินคา้ 
ให้เฉลีย   

ครังละ 30ถุง 

เจา้ของร้านขายขนม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
 

ขนม 30 ถุง 

 

กลุ่มร้านขายขนม (รับมาจําหน่าย) 

รับและแยกประเภทสินคา้            1

คน 
70นาที 

ติดฉลากและจดัวางสินคา้ 

1คน 

12นาที 

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั คาํสังซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT  

82 

นาที 

TLT 

1474 

นาที 
1440นาที 

4นาท ี

70นาที  12นาท ี
30นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต .  % 

VA 
5.56 % 
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ภาพผนวก ง.13 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุง กลุ่มร้านขายเครืองดืมเพือสุขภาพวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

เกษตรกร 

ส่งมอบสินคา้ให้เฉลีย 

ครังละ 20  กิโลกรัมเป็นผกั 8
กิโลกรัม 

ผลไม ้12กิโลกรัม 

เจา้ของร้านขายเครืองดืมวาง
แผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํผกั 15แกว้ 

นาํผลไม ้35 แกว้ 

 

กลุ่มร้านขายเครืองดืมสุขภาพ 

รับ/เตรียมวตัถุดิบและทาํการผลิต 1คน 

47.50นาท ี

บรรจุและจดัวางสินคา้ 

1คน 

55นาที 

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั 
คาํสังซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

102.5 

นาที 

TLT 

765 

นาที      720นาที 20นาที 
   47.50นาที 55 นาท ี

25นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต .  % 

VA 
13.39 % 
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ภาพผนวก ง.14 แสดงแผนภาพกระแสคุณค่าหลงัการปรับปรุงกลุ่มร้านขายเครืองดืมนาํอดัลมวนัเสาร์-อาทิตยแ์ละวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

บริษทัผลิตนาํ 
ส่งมอบสินคา้ 

ให้เฉลีย   
 ครังละ 70 ขวด 

เจา้ของร้านขายเครืองดืม 

วางแผนการผลิตและ 

แผนการสังซือสินคา้ 

ลูกคา้ 
นาํอดัลม 40 ขวดนาํเปล่า  20 

ขวด 

อืนๆ 5 ขวด 
กลุ่มร้านขายเครืองดืม(นําอัดลม) 

รับและแยกประเภทสินคา้            1

คน 

30นาที 

จดัเก็บและจดัวางสินคา้ 

1คน 

15นาที 

แผนการสังซือสินคา้

คาํสังซือสินคา้รายวนั คาํสังซือสินคา้รายวนั 

ขอ้มูลจากการพยากรณ์

ขอ้มูลรายวนั ขอ้มูลรายวนั รายวนั

TCT 

45 

นาที 

TLT 

10095

นาที10080 นาที 5นาท ี

30นาที 15นาที 
10นาที 

เวลาทาํงานสุทธิ 

540 นาที/วนั 

7.00 - 16.00 นาฬิกา 

ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สายการผลิต 75 % 

VA 
0.44  % 
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