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คําสําคญั:  หว่งโซ่คณุคา่ / ธุรกิจจดัเลียง / เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ณฐัพชัญ์ เอกสิริชยักลุ: รูปแบบการจดัการหว่งโซค่ณุคา่ธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐม

ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์.  อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ. ดร. ไชยยศ ไพวิทยศริิธรรม, 
ผศ. ดร .ธีรศกัดิ  อุ่นอารมย์เลิศ และ อ. ดร. ลยุง  วีระนาวิน. 447 หน้า. 

 

การวิจยัครังนี มีวตัถปุระสงค์เพือพฒันารูปแบบการจดัการหว่งโซ่คณุคา่ธุรกิจจดัเลียง
จังหวัดนครปฐมตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพือนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ดําเนินงานธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนจงัหวดันครปฐม โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพด้วยการเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้ ให้ข้อมลูหลกั คือ ผู้ มีส่วนเกียวข้องกบัการดําเนินงานธุรกิจ
จดัเลียงโต๊ะจีน ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนในจงัหวดันครปฐม จํานวนทงัสิน 9 แห่ง 
และสถาบนั หน่วยงาน ทีมีส่วนเกียวข้องกับธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ และ
เอกชน จํานวน 6 แห่ง และมีผู้ เชียวชาญรับรองรูปแบบ มาจากธุรกิจจัดเลียงโต๊ะจีน องค์กร 
สถาบนั หรือธุรกิจทีเกียวข้องกบัธุรกิจจดัเลียงโต๊ะจีนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จํานวน 17 คน 

ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจจดัเลียงจงัหวดันครปฐม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 4 ขนัตอนหลักตามแนวคิดห่วงโซ่คณุค่า ได้แก่     
1) การนําเข้าวตัถดุบิและอปุกรณ์ 2) การผลิต/การประกอบอาหาร 3) การจําหน่ายหรือการจดังาน 
4) การขายและการตลาด และบูรณาการร่วมกบัองค์ประกอบการขบัเคลือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

ทีเน้นการสร้างคุณค่า (Value Creation) เพือขับเคลือนการจัดการห่วงโซ่คุณค่า ด้วย                    
7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ความรู้ 2) ความคิดสร้างสรรค์ 3) การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา          

4) วฒันธรรม 5) ภมูิปัญญา 6) เทคโนโลยี/นวตักรรมสมยัใหม ่7) เครือขา่ยวิสาหกิจ ซึงเป็นรูปแบบ
ทีผ่านการประเมินและรับรองโดยผู้ เชียวชาญโดยผลการประเมินทกุด้านได้คา่เฉลียมากกว่า 3.50 

และคา่สว่นเบียงเบนมาตรฐานน้อยกวา่ 1.00 ถือวา่รูปแบบใช้ได้ 
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This research objective was to create a model to be applied to "Tor Jeen" catering 

business operations in Nakhon Pathom province by using qualitative research methods which 

collecting data by a structured interview . Key informants were, first, entrepreneurs involved with "Tor 

Jeen" catering business in Nakhon Pathom province in the number of nine people and second, 

organization and institutions involved with "Tor Jeen" catering business operations including 

government, agencies, and private sectors in the number of seven people. Certified specialist came 

from "Tor Jeen" catering business, organization and institutions involved with "Tor Jeen" catering 

business and creative economy field in the number of 17 people. 

The results showed that the value chain management model of catering business for 

Nakhon Pathom province related to creative economy concept consisting of 4 main processes based 

on the concept of value chain including: 1) the composition of imported raw materials and 

equipments, 2) the production elements 3) selling or arranging elements and 4) features for sales 

and marketing. That four main steps should be integrated together with creative economy-driven 

factors that focus on value creation to driven value chain management with 7 key elements:              

1) knowledge 2) creativity 3) the use of intellectual property 4) culture 5) wisdom 6) technology/ 

innovation and 7) clusters. This model was evaluated by certified specialist. Assessments on all 

sides had an average of more than 3.50 and the standard deviation was less than 1.00. It proved that 

this model is practicable. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบบันีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาและการแนะนําอย่างดียิงจาก
คณาจารย์ประจําหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาพฒันศกึษา  คณะศกึษาศาสตร์ โดยเฉพาะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม  ผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และ        
ขอกราบขอบพระคณุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศกัดิ  อุ่นอารมย์เลิศ  อาจารย์ ดร.ลยุง วีระนาวิน 
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย  และผู้ ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ. ดร.นพรุจ  
ศกัดิศิริ  ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ทีกรุณาให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะตา่งๆ  ซึงทําให้วิทยานิพนธ์
ฉบบันีสมบรูณ์ยิงขนึ   

ขอขอบพระคุณหน่วยงานและเจ้าหน้าทีและผู้ ให้ข้อมูลทุกท่านทีเกียวข้อง กับ
ธุรกิจจดัเลียง สถาบนัภาครัฐและเอกชน ทีให้ความชว่ยเหลือด้านข้อมลูแก่ผู้วิจยัอยา่งดียิง 

ขอขอบพระคุณ อดีตผู้ อํานวยการการท่องเทียวสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และ
นครปฐม นางสาวอังคณา พุ่มผกา ทีเป็นไฟส่องนําต้นทางไปสู่การเริมต้นของการเก็บข้อมูล
วิทยานิพนธ์ฉบบันี ซงึปัจจบุนัดํารงตําแหน่งผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและงบประมาณ การท่องเทียว
แหง่ประเทศไทย 

ขอขอบพระคณุคณุพ่อคณุแม่เป็นอย่างสูง และครอบครัวอนุเอกจิตร ทีเป็นกําลงัใจ
และสนบัสนุนการศึกษาของผู้ วิจยัเสมอมา  ลืมไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณคณุรัชฎาพร เกตานนท์ 
แนวแห่งธรรม ทีคอยช่วยเหลือและช่วยออกเก็บข้อมูลในการทําวิจัยครังนีและเป็นกําลงัใจอนัดี
เยียมทีผู้วิจยัมิสามารถหาจากทีไหนได้ เป็นกลัยาณมิตรคนสําคญัของผู้วิจยัทีคอยช่วยเหลือผู้วิจยั
ในทุกๆด้าน  นอกจากนียังมีผู้ ทีให้ความช่วยเหลือผู้ วิจัยด้านต่างๆ  อีกหลายท่าน  ซึงผู้ วิจัยไม่
สามารถกลา่วนามได้หมดในทีนี  จงึขอขอบพระคณุทกุทา่นเหลา่นีไว้  ณ  โอกาสนีด้วย 

คณุค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบบันี  ผู้ วิจ ัยขอมอบเป็นกตญั ู
กตเวทีแก่ครอบครัว  ครูบาอาจารย์  และผู้ มีพระคณุทกุทา่น 
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