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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาโซ่อุปทานการค้าปลีก กรณีศึกษาร้านจ าหน่ายของฝาก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
เก่ียวกับปัญหาในโซ่อุปทานค้าปลีกและเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจค้าปลีก โดยมี
การศึกษาโซ่อุปทานการค้าปลีกโดยใช้กลุ่มประชากรในเขตอ าเภอเมือง จั งหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงภายในร้านโกต๋ีได้แก่ผู้ผลิต  ผู้ประกอบร้านค้าปลีกโกต๋ีและลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน การวิจัย
ครั้งน้ีใช้แบบสัมภาษณ์ตามแนวคิด SCOR MODEL เพ่ือวิเคราะห์การด าเนินงานและปัญหาที่เกิดข้ึน การศึกษา
พบว่าเกิดปัญหาข้ึนคือด้านการวางแผนการจัดหาสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้านการวางแผนการผลิต
การผลิตสินค้าพบว่าเกิดปัญหาในการบรรจุสินค้าจากการที่พนักงานบรรจุสินค้าไม่เหมาะสมและพนักงานไม่ได้
ค านวณความต้องการสินค้าของลูกค้าให้สอดคล้องกับก าลังการผลิต โดยผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการปรับปรุงด้านการ
วางแผนการจัดหาการปรับปรุงคือให้ทางร้านค้าปลีกโกต๋ีมีการโดยเปลี่ยนรูปแบบการจัดหาสินค้าเป็นการเดินทางรับ
สินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง การวางการผลิตการปรับปรุงคือให้ทางเจ้าของร้านค้าปลีกโกต๋ีน้ันเปลี่ยนวิธีการแพ็คของ
สินค้าแต่ละชนิดให้เหมาะสมต่อตัวสินค้าท่ีรับมาบรรจุเองที่ร้านค้าปลีก ควรท าฉลากวันหมดอายุโดยน าสินค้าที่ใกล้
หมดอายุมาจ าหน่ายก่อนและควรติดโลโก้ของร้านเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้า โดยภายหลังจากปรับปรุงมีการ
ประเมินประสิทธิภาพเพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของโซ่อุปทานธุรกิจค้าปลีกต่อไป 
ค าส าคัญ: โซ่อุปทาน / ธุรกิจค้าปลีก / SCOR MODEL 
 

Abstract 
 The Study of Retail Supply Chain : A Case Study of Souvenir Shop aims to  study the 
problems in retail supply chains and propose to increase the efficiency of retail business 
operations by studying the retail supply chain . The population group was in Mueang District, 
Khampangphet and the researcher has specified the specific sample group in Kotee shop, which 
are manufacturers retailer operators, and customers who related to the operation of the shop. 
This research was conducted by interviewing according to the SCOR MODEL concept to analyze 
operations and problems occurring . The study found that the problem was that the product 
planning did not meet the needs of the customers . Regarding the production planning, the 
production of the products found that there was a problem in packing the products due to the 
inappropriate packing and the staffs did not calculate the customer's demand for the products in 
accordance with the production capacity. The researcher has suggested ways to improve the 
procurement planning by changing the procurement model to travel directly to the manufacturer. 
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The development of production is to allow the owner of the Kotee retailer to change the 
packaging methods of each type of product to be suitable for the products that are picked up by 
the retailer. The expiration date should be labeled by selling the expired products first and should 
put the store's logo to attract customers' attention . After improving, there was a performance 
evaluation to be a guideline to increase the efficiency of the retail supply chain operations. 
Keywords: Supply chain / Retail / SCOR MODEL 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ในไทยเติบโตตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากข้อมูลของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ระบุ
ว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในไทยครั้งล่าสุดปี 2557 มูลค่าค้าปลีกขยายตัวในอัตราสูงกว่าการ 
เติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะร้านค้าปลีกสมัยใหม่ อาทิ ไฮเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ ที่มีการ
ขยายสาขามากท าให้มีส่วนแบ่งตลาดด้านรายได้เพ่ิมข้ึนและมีบทบาททดแทนตลาดค้าปลีกด้ังเดิมเป็นล าดับ (พูลสุข 
นิลกิจศรานนท์ และปิยะนุช สถาพงศ์ภักดี, 2560) ส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันที่รุนแรงข้ึนผู้ประกอบการจึง
ต้องมีการกระตุ้นก าลังซื้อและยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ  
 เน่ืองจากปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยมีมากมายหลายแห่งและมีของประจ าจังหวัดที่ข้ึนชื่อ
หลากหลายชนิดท าให้เกิดธุรกิจร้านของฝากร้านค้าปลีกเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละจังหวัด ร้านโกต๋ีเป็นร้านจ าหน่ายของ
ฝากต้ังอยู่ในปั๊ม ปตท.สุทธิศักด์ิ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เป็นร้านขายของฝากที่น าสินค้าข้ึน
ชื่อของจังหวัดมาขายและยังมาสินค้าอีกหลายรายการ เช่น กล้วยอบน้ าผึ้ง กล้วยตาก ขนมโมจิ โ ดยมีการรวบรวม
ผลิตภัณฑ์ของฝากส่วนใหญ่น ามาจากทางภาคเหนือ เพ่ือเพ่ิมสินค้าให้มีความหลากหลายและมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันน้ี สินค้าท่ีน ามาจ าหน่ายเป็นจ านวนมากอาจน าออกมาจ าหน่ายไม่ทันท าให้สินค้า
หมดอายุและไม่มีการหมุนเวียนสินค้าในร้านท าให้ผู้ประกอบการเกิดความเสียหายในการประกอบธุรกิจมาจนเกินไป    
            จากกรณีศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของธุรกิจร้านจ าหน่ายของฝากและความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความซับซ้อนของการบริหารงานโซ่อุปทานเพ่ือให้ทันต่อการแข่งขันภายในธุรกิจค้าปลีก 
การศึกษาครั้งน้ีได้ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิด SCOR MODEL มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การด าเนินงานตาม
กิจกรรมต่างๆในโซ่อุปทานที่ประกอบด้วยการศึกษาผู้ผลิตสินค้า ร้านค้าปลีก และลูกค้า เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดข้ึนรวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมีการประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายหลังจากท่ีมี
การปรับปรุงกิจกรรมย่อยที่เกิดปัญหาเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานในโซ่อุปทานของกรณีศึกษาใน
ด้านการลดต้นทุนการด าเนินงานและการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าในกิจการต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในโซ่อุปทานค้าปลีก กรณีศึกษา ร้านโกต๋ี   

2. เพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพใ นการด าเนินงานของธุรกิจค้าปลีก 
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กรอบแนวคิดการวิจัย  

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                  ในการด าเนินงานวิจัยครั้งน้ีใช้ประชากรในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีการก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจงโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นประกอบด้วยผู้ที่เก่ียวข้องการด าเนินกิจการร้านโกต๋ี ได้แก่ ผู้ผลิตสินค้า
จ านวน 7 คน  ผู้ประกอบร้านค้าปลีกโกต๋ีจ านวน 3 คน และลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านโกต๋ี จ านวน 15 คน
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
                 ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบแบบสัมภาษณ์และแบบประเมินประสิทธิภาพของผู้ใช้ระบบจากแบบ
ประเมินความเที่ยงตรงซึ่งค าตอบของแบบสัมภาษณ์และประเมินประสิทธิภาพจะท าการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ
ในส่วนที่เป็นแบบประเมินประสิทธิภาพและน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมค าตอบจากแบบประเมินประสิทธิภาพมา
วิเคราะห์ทั้งหมดพร้อมเกณฑ์ดังน้ี 
                 1. แบบสัมภาษณ์การจัดการโซ่อุปทานการค้าปลีกตามแนวคิด SCOR MODEL ของกรณีศึกษา
ประกอบด้วย 3 ตอนดังน้ี  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 การจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงานและปัญหาด้านการวางแผน การจัดหา การ
ผลิตการจัดส่ง และการส่งคืน 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
2. แบบประเมินประสิทธิภาพหลังการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในโซ่อุปทานการค้าปลีกประกอบ ด้วย 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานหลังประยุกต์ใช้ SCOR MODEL เป็นการประมาณค่า 
5 ระดับ โดยใช้ค่าจากการตอบแบบประเมินประสิทธิภาพดังกล่าวน้ี 
 ระดับความส าคัญ 5 มีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด 
 ระดับความส าคัญ 4 มีความพึงพอใจระดับ มาก 
 ระดับความส าคัญ 3 มีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 
 ระดับความส าคัญ 2 มีความพึงพอใจระดับ น้อย 
 ระดับความส าคัญ 1 มีความพึงพอใจระดับ น้อยมาก 
      ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ศึกษาปัญหาในโซ่อุปทานการค้าปลีก 
กรณีศึกษาร้านจ าหน่ายของฝาก    
โดยใช้แนวคิด SCOR MODEL  
- การวางแผน 

- การจัดหา 

- การผลิต 

- การจัดส่ง 

การส่งคืน

แนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิภาพโซ่อุปทาน 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ศึกษาลักษณะการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายในกรณีศึกษา ร้านโกต๋ี   
2. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการของร้านโกต๋ี ผู้ผลิตสินค้า ลูกค้า  
3. เรียบเรียงข้อมูล และวิเคราะห์ผล 
4. สรุปผลการวิจัยและอธิปลายผลควรระบุวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
      1. การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ การด าเนินงานตามโซ่อุปทานการค้าปลีกและ SCOR Model หรือ ตัว
แบบจ าลองโซอุปทาน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่ง การส่งคืน และ
ปัญหาที่เกิดข้ึนในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน โดยน าค าสัมภาษณ์จากผู้ถูกสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบความเหมือน
และความต่างของแต่ละบุคคล และจัดล าดับความส าคัญและคุณลักษณะของข้อมูล เปรียบเทียบกับแนวคิดทฤษฎี 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะทราบถึงลักษณะที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ซึ่งการวิเคราะห์จะออกมา
ในลักษณะของการพรรณนา 
      2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินสิทธิภาพหลังการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในโซ่อุปทานการค้าปลีกใช้
มาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน ดังน้ี  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  
 พึงพอใจมากท่ีสุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.51 – 5.00 คะแนน 
 พึงพอใจมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.51 – 4.50 คะแนน 
 พึงพอใจปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.51 – 3.50 คะแนน 
 พึงพอใจน้อย  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.51 – 2.50 คะแนน 
 พึงพอใจน้อยที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.00 – 1.50 คะแนน 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการทางสถิติดังน้ี  

1) ค่าร้อยละ (Percentile) ใช้สูตรดังน้ี  

                         P =  
F

N
 x 100 

เมื่อ P แทน ค่าร้อยละที่ต้องการค านวณ 
      F แทน ความถ่ีของคะแนน 
      N แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 2) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Arithmetic mean) ใช้สูตร  

                        X =  
∑ x

x
  

เมื่อ  x   แทน ค่าเฉลี่ย 
                                  ∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       N   แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
      3) การหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในกรณีที่ไม่ได้มีการแจกแจงความถ่ี 

                 S.D. = 
n ∑ n

2
−(∑ n)2

√n(n−1)
 

เมื่อ  S.D.    แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง 
      ∑ x

2    แทน ผลรวมคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
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                       (∑ x)
2แทน ผลความของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง  

      N        แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 
สรุปผลการวิจัย 
           1. ผลการวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ 
                  1.1 แบบสอบถามถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ผู้ผลิต 7 28.0 
ผู้ประกอบการ 3 12.0 
ลูกค้า 15 60.0 
รวม 25 100 

          
           จากตารางที่ 1 พบว่าจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าข้อมูลทั่วไป
เก่ียวกับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมีผู้ตอบสัมภาษณ์ผู้ผลติจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ผู้ประกอบการจ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ลูกค้าจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แต่ละประเภททั้งหมด 

 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 8 32 
หญิง 17 68 
รวม 25 100 

           จากตารางที่ 2 พบว่าจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกเพศ พบว่าเพศชายเป็นผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์จ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 32 และเพศหญิงจ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 68 รวมทั้งสิ้นจ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามอายุ  

อายุ จ านวน ร้อยละ 
18-25 ปี 2 8 
26-30 ปี 15 60 

มากกว่า 40 ปี 8 32 
รวม 25 100 

             
           จากตาราง 3 พบว่าจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามอายุพบว่าช่วง อายุ 18-25 ปี มี
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 8 อายุ 26-30 ปีมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อย
ละ 60 อายุมากกว่า 40 ปีมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 32 ของจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 
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ตารางที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  

วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 12 48 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 9 36 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

3 
1 
0 

12 
4 
0 

รวม 25 100 

             
           จากตารางที่ 4  พบว่าจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าช่วงต่ ากว่า
มัธยมศึกษามีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 48 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
จ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 36 อนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 12 
ปริญญาตรีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 4  สูงกว่าปริญญาตรีไม่มีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
        1.2 การด าเนินการจัดการโซ่อุปทานตามแนวคิด SCOR MODEL 
              (1) ด้านการวางแผนโซ่อุปทาน 
                             1) ด้านผู้ผลิตสินค้า จากการสัมภาษณ์พบว่าการวางแผนบริหารสินค้าน้ันจะข้ึนอยู่กับสภาพ
ของเศรษฐกิจในแต่ละเดือนเพ่ือวางแผนในการผลิตสินค้าถ้ามีการขายสินค้าที่เพ่ิมข้ึนจะมีการเร่งผลิตสินค้าให้ทัน
ตามความต้องการของลูกค้าและร้านขายของฝากแต่ถ้ามีการสั่งซื้อที่น้อยลงก็จะผลิตสินค้าท่ีน้อยลงตามการซื้อขายที่
ต่ าลงเช่นกัน 
                              2) ด้านผู้ประกอบการ จากการสัมภาษณ์พบว่าการวางแผนการจัดการในร้านมี 2 รูปแบบ
การท างานคือการบริหารการท างานและการบริหารของระบบสินค้าการขายของฝากมันจะข้ึนอยู่กับช่วงระยะเวลา
การขายหลานช่วงเวลาช่วงเวลาที่ดี  ช่วงเวลาขายไม่ดี การลงของสินค้าจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาถ้าช่วงขายดี
จะมีสต๊อกของสินค้าแต่ไม่ได้ดีจะมีการท าโปรโมชั่นเรียกลูกค้าเพราะส่วนมากกลุ่มลูกค้าจะเป็นลูกค้านักท่องเที่ยว
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาท าให้สินค้าของฝากไปอยู่ในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้
ไม่ใช่กลุ่มอาหารจ าเป็นประเภทพวกข้าวและของใช้ ร้านขายของฝากจะไม่โตข้ึนเพราะมีการขายหลายทางและ
สามารถสั่งโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้าโดยไม่ผ่านร้านขายของฝากก็ได้ด้านการบริหารคนเข้าท างานน้ันร้านของเราไม่ได้
รับจากวุฒิการศึกษาแต่รับจากคนในชุมชนหรือชาวบ้านที่ว่างงานและน ามาฝึกการท างานจะได้ท าให้ชาวบ้านที่ไม่มี
รายได้มีรายได้ในส่วนน้ี 
                              3) ด้านลูกค้า จากการสัมภาษณ์พบว่าควรมีการจัดการร้านที่เหมาะสมจัดวางสินค้าให้เห็น
ได้ง่ายและมีการบริหารสินค้าในร้านให้มีความแปลกใหม่และหน้าสนใจน าสินค้าแปลกใหม่มาวางที่เห็นได้ง่ายเพ่ือจะ
เห็นได้ง่ายควรมีการจัดการโดยมีสินค้าตัวอย่างให้ชิมก่อนท าการซื้อสินค้าเพ่ือให้แน่ในว่าสินค้าอร่อยและมีคุณภาพ
เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
(2) ด้านการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้า 
                              1) ด้านผู้ผลิตสินค้า จากการสัมภาษณ์พบว่าการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าน้ันจะน ามาจาก
หลายที่โดยแต่ละที่ต้นทุนจะแตกต่างกันไปการคัดเลือกวัตถุดิบหรือสินค้ามีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งโดยปกติ
แล้วจะข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานของสินค้าชนิดน้ันๆแต่จะเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพแต่ต้นทุนต่ าดังน้ันผู้ผลิต
สินค้าต้องหาแหล่งในการหาวัตถุดิบหลายแหล่งเพ่ือต้นทุนที่ต่ าท่ีสุด 
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                              2) ด้านผู้ประกอบการ จากการสัมภาษณ์พบว่าการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าเปลี่ยนแปลงไป
เยอะเมื่อก่อนรับมาขายโดยตรงจากผู้ผลิตสินค้าคือมีผู้ขนส่งสินค้ามาให้ที่ร้านขายของฝากแต่ปัจจุบันการค้าสมัยน้ี
การรับมาขายต้นทุนจะสูงกว่าการไปซื้อมาขายเองข้อดีและเสียจะต่างกันไปถ้ารับจากผู้ผลิตโดยตรงจะสามารถ
เปลี่ยนสินค้าได้และได้เครดิตจากผู้ผลิตสินค้าข้อเสียคือไม่สามารถเลือกสินค้าเองได้ทางผู้ผลิตจะเลือกสินค้ามาให้แต่
ไปซื้อมาขายเองต้นทุนจะต่ าและได้ตรงตามความต้องการแต่ไม่สามารเปลี่ยนสินค้าได้ส่วนใหญ่การซื้อขายจะได้มา
จากตัวแทนการขายทั้งจากในจังหวัดและต่างจังหวัด 
                              3) ด้านลูกค้าจากการสัมภาษณ์พบว่ามีสินค้าที่ไม่มีตรงความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้บริโภคตัวอย่างเช่น เฉาก๊วยชากังราว กล้วยไข่ตากแห้ง ปลาหยอง ควรมีสินค้าที่ต้องการเพราะจะได้ไม่ต้องไปหา
ซื้อร้านอื่น 
(3) ด้านกระบวนการผลิตสินค้า 
                              1) ด้านผู้ผลิตสินค้า จากการสัมภาษณ์พบว่าจะมีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยช่วยในการผลิต
สินค้า ท าให้ผลิตสินค้าและบริการจ านวนมากข้ึน ในเวลารวดเร็ว มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคและลดต้นทุนการ
ผลิตเพราะเทคโนโลยีช่วยลดแรงงานหรือก าลังคนและลดเวลาการผลิตแต่ได้ปริมาณสินค้าและบริการมากการใช้
เทคโนโลยีช่วยในการออกแบบสินค้า ช่วยให้มีการคิดค้นหรือประดิษฐ์รูปแบบของสินค้า ท าให้ได้สินค้าและบริการที่
มีรูปแบบใหม่ๆ หลากหลาย เพ่ือให้ผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อได้ตามความต้องการและพึงพอใจมากท่ีสุด 
                              2) ด้านผู้ประกอบการ จากการสัมภาษณ์พบว่าทางร้านน้ันมีการแบ่งการแบ่งการบรรจุ
ภัณฑ์เป็น2ประเภทคือทางผู้ผลิตสินค้าบรรจุมาให้เรียกว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานกับสินค้าที่บรรจุภัณฑ์สินค้าเอง
เรียกว่าการบรรจุภัณฑ์แบบง่ายๆโดยจะมีตัวแทนในการบรรจุภัณฑ์ในก าแพงเพชรหรือท าเองง่ายๆที่ร้าน 
                              3) ด้านลูกค้า จากการสัมภาษณ์พบว่ากระบวนการผลิตสินค้าหรือแหล่งที่มาของสินค้าน้ัน
จะต้องเป็นที่รู้จักและต้องมีคุณภาพมาตราฐานดูแล้วสะอาด ถุงไม่ขาดหรือบูดเบี้ยวพังเสียหายถึงจะมั่นใจใน
กระบวนการผลิตของสินค้าและซื้อสินค้าชิ้นน้ันออกจากร้านขายของฝาก 
(4) ด้านการจัดส่งสินค้า 
                              1) ด้านผู้ผลิต จากการสัมภาษณ์พบว่าสินค้าจะมีรถขนส่งสินค้าท่ีจะน ามาส่งขายต่อร้านค้า
ปลีกโดยจะก าหนดวันในการไปส่งสินค้าที่แน่ชัดทุกๆเดือนเพราะจะมีการโทรมาบอกเจ้าของร้านว่าก าหนดวันจัดส่ง
หรือเลื่อนวันจัดส่งหรือไม่และวันส่งสินค้าจะเป็นวันที่รับคืนสินค้าด้วยสินค้าที่ มีในสต็อกจะถูกประเมินเวลาจัดส่ง
เป็นวันเดียวกันโดยจะมีใบแจ้งในการส่งมอบสินค้าว่าจ านวนกี่รายการและรายการละกี่ชิ้นเพ่ือเป็นใบยืนยันในการ
จัดส่งสินค้าลงร้านขายของฝากและเป็นหลักฐานในการจัดส่งในครั้งต่อๆไปการจัดส่งทางไปรษณีย์จะเป็นสินค้าที่รถ
สินค้ามีไม่พอหรือถ้าจ านวนมากจะน ารถขนส่งมาเอง 
                              2) ด้านผู้ประกอบการ จากการสัมภาษณ์พบว่ามีการขนส่งแบบทั่วไปแต่ที่ร้านไม่เน้นการ
ขายส่งทางการขนส่งเพราะเน้นไปทางนักท่องเท่ียวที่ท่องเท่ียวในทางภาคเหนือเพราะร้านขายของฝากเป็นร้านขาย
ของฝากทางภาคเหนือทั้งหมดการขนส่งแบบทั่วไปน้ันจะมีส่วนที่น้อยมากส่วนมากจะส่งให้กับลูกค้าประจ าหรือหมู่
เพ่ือนมากกว่าเพราะที่ร้านไม่ได้มีเพจในการขายของผ่านโซเชียล 
                              3) ด้านลูกค้า จากการสัมภาษณ์พบว่าการจัดส่งสินค้าจะข้ึนอยู่กับจ านวนในการซื้อขาย
สินค้าที่ซื้อในแต่ละครั้งถ้าลูกค้าซื้อสิ้นค้าน้อยชิ้นไม่จ าเป็นต้องให้ถุงก็ได้แต่ถ้าซื้อเยอะควรมีกล่องใส่แพ็กสินค้าให้
เรียบร้อยเพ่ือง่ายต่อการถือเพราะเราซื้อเพ่ือไปฝากหรือกินระหว่างทางในการเดินทางท่องเท่ียว 
(5) ด้านการส่งคืนสินค้า 
                              1) ผู้ผลิตสินค้า จากการสัมภาษณ์พบว่าจะรับคืนสินค้าทุกชนิดที่น ามาเสนอขายต่อร้านขาย
ของฝากแต่จะมีบางกรณีที่ตกลงกับผู้ขายสินค้าว่าจะไม่มีการรับเปลี่ยนสินค้าหรือเลยระยะการส่งคืนสินค้าไปแล้ว
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ทางผู้ผลิตจะข้อตกลงการขายสินค้าก่อนที่จะน าสินค้ามาเสนอขายโดยจะมีกระบวนการส่งคืนสินค้าจากทางผู้ผลิต
สินค้าโดยมีการมารับคืนถึงร้านขายของฝากและมีใบเช็คสินค้าที่รับคืนว่าหมดอายุหรือช ารุดเสียหายจะมีใบสั่ง
เปลี่ยนสินค้าทดแทนของฝากทุกชนิดที่มาฝากขายสินค้าไว้และจะมีการส่งคืนทางไปรษณีย์น้อยมากเพราะจะมีรถ
ขนส่งสินค้ามาเสนอขายและเติมสต็อกสินค้าเป็นประจ าถ้าสินค้าใกล้จะหมด 
                              2) ด้านผู้ประกอบการ จากการสัมภาษณ์พบว่าถ้าเป็นจากตัวแทนมาขายจะมีการรับคืน
สินค้าเป็นปกติส่วนถ้าไปซื้อมาขายจะไม่มีการส่งคืนของสินค้าแต่สินค้าพวกน้ีจะขายค่อนค้างหมดเพราะเลือกมาถูก
ตามความต้องการแต่ถ้าเป็นการส่งคืนมาจากต่างจังหวัดน้ันไม่มีเพราะทางร้านจะไม่ส่งสินค้าเป็นของสดหรือของที่
แตกจึงไม่มีปัญหาทางการส่งคืน 
                              3) ด้านลูกค้า จากการสัมภาษณ์พบว่าการส่งคืนสินค้าน้ันส่วนมากจะส่งคืนที่ร้านหรือไม่ก็
ทางไปรษณีย์ 

           2. ผลการวิเคราะห์โซ่อุปทานค้าปลีก กรณีศึกษาร้านโกต๋ี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
            โซ่อุปทานร้านของผากโกต๋ี ประกอบด้วยส่วนของต้นน้ าคือ ผู้ผลิต แล้วผ่านกลไกการตลาดทางการขนส่ง
สินค้าออกมาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีร้านค้าปลีกเป็นผู้กระจายไปยังลูกค้า 
 
 
 

ภาพที ่2 แสดงโซ่อุปทานค้าปลีกร้านโกต๋ี อ าเภอเมือง จงัหวัดก าแพงเพชร 
 

            จากการด าเนินงานของโซ่อุปทานค้าปลีก ร้านโกต๋ี ต้ังอยู่ที่ ปตท.สุทธ์ิศักด์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 
เป็นร้านขายของฝากขนาดกลางที่จ าหน่ายสินค้าของฝากทางภาคเหนือทั้งหมดมาไว้ให้บริการให้กับกลุ่มลูกค้านัก
ทางเดินทางและลูกค้าประจ า ร้านขายของฝากโกต๋ีแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ดังแสดงในภาพที่ 2 ดังต่อไปน้ี ผู้ผลิต ท าหน้าที่
ในการผลิตสินค้า เช่น โมจิ น้ าผลไม้ ก านันจุล ปลาส้ม น้ าพริก แคปหมู เป็นต้น ผู้ผลิตน ามาเสนอขายให้กับทางร้าน
ร้านค้าปลีก ได้น าสินค้ามาจัดจ าหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นผู้เข้ามาใช้บริการปั้มน้ ามันซึ่งเป็นลูกค้าภายในจังหวัดและ
นักท่องเท่ียวขาจร 
3. ผลการวิเคราะห์ SCOR MODEL 
            ระดับที่ 1 กระบวนการในระดับน้ีมีการก าหนดขอบเขตตลอดจนการด าเนินงานของโซ่อุปทาน การสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือสนับสนุน SCM เป็นการก าหนดขอบเขตและต้ังเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน
เพ่ือต้ังเป้าหมายในการแข่งขันและการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน โดยอ้างอิงจากแบบจ าลองกระบวนการ 
SCOR MODEL มีรูปแบบของกระบวนการในการวางแผน , การจัดหา , กระบวนการผลิต, การจัดส่ง และการส่งคืน 
โดยผู้วิเคราะห์ต้องเขียนรายละเอียดของทุกกิจกรรมของร้านค้าปลีกโกต๋ีแต่มิได้น ามาแสดงในที่น้ีภาพรวมผลการ
วิเคราะห์ของแบบจ าลอง SCOR MODEL ของร้านค้าปลีกโกต๋ี ภาพที่ 3 

 

 

 

 

ผู้ผลิต ร้านค้าปลีก ลูกค้า 
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การส่งคืน 

การจัดส่ง
จดัส่ง 

 
การส่งคืน การส่งคืน การส่งคืน 

กระบวนการที่ท าให้เกิดข้ึน
หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
        
        ผู้ผลิตสินค้า                                      ร้านค้าปลีกโกต๋ี                           ลูกค้า 

ภาพที ่3 แสดงผลการวิเคราะห์ของแบบจ าลอง SCOR MODEL ของร้านค้าปลีกโกต๋ี 
            จากการวิเคราะห์พบว่าการวิเคราะห์ของแบบจ าลอง SCOR MODEL ของร้านค้าปลีกโกต๋ีประกอบด้วย
กิจกรรมการวางแผน การจัดหา การผลิต การจัดส่ง และการส่งคืนในส่วนของผู้ผลิตสินค้าและร้านค้าปลีกโกต๋ี ใน
ด้านของลูกค้าประกอบด้วยกิจกรรมการวางแผน การจัดหา และการส่งคืนสินค้า 

           ระดับที่ 2 สร้างแบบจ าลองโซ่อุปทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4 แสดงแบบจ าลองโครงสร้างโซ่อุปทานร้านค้าปลีกโกต๋ี 
 
      การวางแผน (Planning) 
      P1 การวางแผนการวางแผนบริหารสินค้าน้ันจะข้ึนอยู่กับสภาพของเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเดือนเพ่ือวางแผนใน
สั่งซื้อสินค้าถ้ามีการซื้อสินค้าที่มากจะลงสินค้าได้หลากหลายทั้งของสดของฝากของแห้งโดยไม่ต้องกลัวอายุการขาย
จะเพราะช่วงขายดีย่ิงมีสินค้ามากย่ิงขายได้มากจะมีการเร่งสั่งสินค้าให้ทันตามความต้องการของลูกค้าแต่ถ้ามีการ

การวางแผน 

การส่งคืน 

การจัดหา
วตัถดิุบ 

 

การจัดส่ง
จดัส่ง 

 

การผลิต 

การจัดหา
วตัถดิุบ 

 

การผลิต 

การจัดหา
วตัถดิุบ 

 

P1 การวางแผน (Planning) 
P2การวางแผนการจัดหา P3การวางแผนการผลิต P4การวางแผนส่งมอบ P5การวางแผนส่งกลับ 

การจัดหาวัตถุดิบ (Source) 
S1 แหล่งผลิตที่เก็บไว้ 
S2 การจัดหาสินค้าส่งผลิต 
 
  

การผลิต (Make) 
M1 การผลิตเพ่ือเก็บ 
M2 การผลิตตามค าสั่ง  
 
 

การขนส่ง (Deliver) 
D1 การจัดส่งสินค้าคงคลงั 
D2 การจัดส่งสินค้าตาม
ค าสั่งซื้อ 
 

การด าเนินงาน (Execution) S-M-D 

การส่งกลับ การส่งกลบั 
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สั่งซื้อที่น้อยลงก็จะสั่งสินค้าท่ีน้อยลงตามการซื้อขายที่ต่ าลงเช่นกันถ้าเป็นของสดอาจจะสั่งแค่สินค้าที่ขายได้เท่าน้ัน
แต่ก็จะลดปริมาณลง 
    P2 การวางแผนการจัดหาการวางแผนการจัดหาสินค้าทางร้านค้าปลีกจะมีการรับซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตและ
ไปซื้อมาขายเองถ้าซื้อจากจากโรงงานผู้ผลิตเป็นผู้ก าหนดราคาขายให้กับผู้ค้าปลีกสินค้าที่พังหรือหมดอายุน้ันจะรับ
คืนจากผู้ค้าปลีกและการไปซื้อมาขายเองน้ันปริมาณการสั่งซื้อยังไม่แน่นอนและสินค้าท่ีเหลือไม่ได้รับการส่งคืนแต่ถ้า
ไปซื้อมาขายเองจะผู้ค้าปลีกจะเป็นคนต้ังราคาสินค้าเองแต่หากทางร้านไม่มีการวางแผนในการจัดหาสินค้าเพราะ
เมื่อไหร่ที่ของขาดสต็อกก็จะท าให้เกิดปัญหาในการหาสินค้ามาจ าหน่าย 
                  การจัดหาวัตถุดิบ (Source) 
      S1 การจัดหาสินค้าส าเร็จรูปจะมีตัวแทนการขายของแต่ละบริษัทมาท าการเสอนขายหรือฝากขายสินค้าโดยจะ
ให้เครดิตทางร้านหากขายสินค้าไม่หมดจะมีการรับคืน 
      S2 การจัดหาสินค้าสั่งผลิตเราร้านจะสั่งผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดหรือความต้องการของลูกค้าแต่
ละช่วงเวลาในการขายสินค้าว่าสินค้าไหนขายได้หรือไม่ได้ 
    P3 การวางการผลิตทางร้านค้าปลีกทางร้านน้ันมีการแบ่งการบรรจุภัณฑ์เป็น2 ประเภทคือทางผู้ผลิตสินค้าบรรจุ
มาให้เรียกว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานกับสินค้าที่บรรจุภัณฑ์สินค้าเองเรียกว่าการบรรจุภัณฑ์แบบง่ายๆโดยจะมี
ตัวแทนในการบรรจุภัณฑ์ในก าแพงเพชรหรือท าเองง่ายๆที่ร้าน ปัญหาที่เกิดจากการผลิตเกิดจากการที่พนักงานขาย
ไม่ได้ค านึงถึงความสามารถในการบรรจุสินค้าเลือกถุงบรรจุไม่ค่อยถูกต้องพนักงานขายไม่ได้ค านวณสินค้าให้
สอดคล้องกับก าลังการผลิตท าให้การผลิตไม่รู้ว่าจะต้องหาวัตถุดิบเพ่ิมข้ึนหรือไม่   
                  การผลิต (Make) 
                  M1 การผลิตเพ่ือเก็บผู้ประกอบการจะท าการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าว่ามีความต้องการซื้อ
สินค้ามากน้อยเพียงใดในลักษณะน้ันผู้ประกอบการก็จะท าการผลิตแล้วส่งไปจัดเก็บเพ่ือท าการสต็อกสินค้า 
      M2 การผลิตตามค าสั่งซื้อลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านพนักงานขายโดยตรงสามารถที่จะเลือกส่วนประกอบ
หรือวัตถุดิบตามท่ีต้องการเพ่ือให้สามารถตอบสนองกับ Order ได้ ถ้ารับ order มากเกินก าลังจะบริหารจัดการยาก
และมีโอกาสขาดทุนสูง 
                  P4 การวางแผนการขนส่งการจัดส่งสินค้าน้ันจะมีรถน าการขนส่งไปยังร้ายค้าปลีกหรือลูกค้าโดยตรง  
                  การขนส่ง (Deliver) 
      D1 การจัดส่งสินค้าคงคลัง Deliver Stocked Products หากสินค้าที่สั่งซื้อมีพร้อมในคลังทางร้านจะท าการ
จัดส่งสินค้าออกจากคลังสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากค าสั่งซื้อสินค้าสมบูรณ์เรียบร้อยและข้ึนอยู่กับวันเปิดร้าน 
      D2 การจัดส่งสินค้าตามค าส่งซื้อการจัดส่งสินค้าข้ึนอยู่กับจ านวนออเดอร์ที่สั่งจากลูกค้าว่ามีจ านวนมากน้อย
เพียงใดในจ านวนครั้งที่สั่งซื้อ 
    P5 การวางแผนการส่งคืนการคืนสินค้าจะมีการรับคืนสินค้าทหมดอายุและพังเสียหายและให้เครดิตร้านค้าปลีก
ในการส่งคืน  

           ระดับที่ 3 เป็นกระบวนการย่อย 
            จากการวิเคราะห์ SCOR MODEL ในระดับที่ 2 แล้วพบว่าร้านค้าปลีกโกต๋ีควรด าเนินการปรับปรุงทั้งหมด 
2 กิจกรรมคือ โดยในที่น้ียกตัวอย่างในการพัฒนากระบวนการวางแผ่นโซ่อุปทานโดยใช้ SCOR MODEL ซึ่งแบ่งเป็น
กิจกรรมย่อยคือ P2  P3 และใช้แบบประเมินประสิทธิภาพในการช่วยในการประเมินผลในการปรับปรุงว่าสามารถ
น าไปใช้ได้จริงหรือไม่ในการแก้ไข้ปัญหา ซึ่งการวัดประเมินประสิทธิภาพกระบวนการแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้าน
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กระบวนการที่ท าให้เกิดข้ึน
หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การวางแผนโซ่อุปทาน ด้านการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้า ด้านกระบวนการผลิตแนวทางสินค้า ด้านการจัดส่งสินค้า
และด้านการส่งคืนสินค้า 

           ระดับที่ 4 ระดับการประยุกต์ใช้ส าหรับ SCOR MODEL 
            จากน้ันการท าการวิเคราะห์การไหลของการท างานในร้านค้าปลีกโกต๋ีโดย SCOR MODEL ในปัจจุบัน
ร้านค้าปลีกโกต๋ีเริ่มต้ังแต่ซัพพลายเออร์ที่เป็นโรงงานผลิตสินค้าโดยบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบ 2 รูปแบบคือผลิตรอ
และผลิตตามความสั่งของลูกค้าเพ่ือน าสินค้ามาส่งให้กับร้านค้าปลีกวางจ าหน่ายส่งต่อแก่ลูกค้าโดยในที่น้ีได้พัฒนา
แนวทางการปรับปรุงด้านการวางแผนการจัดหาและการวางแผนการผลิต   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่5 แสดงแบบจ าลองโครงสร้างโซ่อุปทานหลังการปรับปรุง การวางแผนการจัดหา และ การวางแผนการผลติ 

                  P2 การวางแผนการจัดหาการปรับปรุงคือให้ทางร้านค้าปลีกโกต๋ีมีการรับซื้อจากผู้ผลิตสินค้าที่มี
บริการจัดส่งสินค้ามายังร้านโดยเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางรับสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงเพ่ือให้มีการรับรองว่าสินค้าที่
หมดอายุหรือเสื่อมสภาพน้ันได้รับการเปลี่ยนคืนโดยไม่ต้องทิ้งสินค้าเพราะจะท าให้ร้านค้าปลีกขาดทุน การจัดหา
วัตถุดิบต้องมีที่ดีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีเปลี่ยนไปจากการเน้นที่ราคาไปเป็นคุณภาพที่ดี  
                  P3 การวางการผลิตการปรับปรุงคือให้ทางเจ้าของร้านค้าปลีกโกต๋ีน้ันควรเปลี่ยนวิธีการแพ็คของ
สินค้าแต่ละชนิดให้เหมาะสมต่อตัวสินค้าท่ีรับมาบรรจุเองที่ร้านค้าปลีกและควรท าฉลากวันหมดอายุเพราะจะได้รู้ว่า
สินค้าตัวไหนใกล้หมดอายุโดยน าสินค้าที่ใกล้หมดอายุออกก่อนสินค้าที่ยังไม่หมดอายุป้องกันสินค้า ควรมีโลโก้ของ
ร้านติดเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้า 

           4. ผลวิเคราะห์ประเมินประสิทธิภาพหลังการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในโซ่อุปทานการค้าปลีก 
                  4.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป 
 
 
 

P1 การวางแผน (Planning) 
P2การวางแผนการจัดหา P3การวางแผนการผลิต P4การวางแผนส่งมอบ P5การวางแผนส่งกลับ 

การจัดหาวัตถุดิบ (Source) 
S1 แหล่งผลิตที่เก็บไว้ 
S2 การจัดหาสินค้าส่งผลิต 
 
  

การผลิต (Make) 
M1 การผลิตเพ่ือเก็บ 
M2 การผลิตตามค าสั่ง  
 
 

การขนส่ง (Deliver) 
D1 การจัดส่งสินค้าคงคลงั 
D2 การจัดส่งสินค้าตาม
ค าสั่งซื้อ 
 

การด าเนินงาน (Execution) S-M-D 

การส่งกลับ การส่งกลับ 
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

ผู้ผลิต 7 28.0 
ผู้ประกอบการ 3 12.0 

ลูกค้า 15 60.0 
รวม 25 100 

             
            จากตารางที่ 5 พบว่าจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามสถานภาพ พบว่าข้อมูลทั่วไป
เก่ียวกับการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างมีผู้ตอบสัมภาษณ์ผู้ผลติจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ผู้ประกอบการจ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ลูกค้าจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์แต่ละประเภททั้งหมด 
 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 8 32 
หญิง 17 68 
รวม 25 100 

            จากตารางที่ 6 พบว่าจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกเพศ พบว่าเพศชายเป็นผู้ตอบแบบ
สัมภาษณ์จ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 32 และเพศหญิงจ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 68 รวมทั้งสิ้นจ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 
 

ตารางที่ 7 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามอายุ  
อายุ จ านวน ร้อยละ 

18-25 ปี 2 8 
26-30 ปี 15 60 

มากกว่า 40 ปี 8 32 
รวม 25 100 

            
            จากตาราง 7 พบว่าจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามอายุพบว่าช่วง อายุ 18-25 ปีมี
ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 8 อายุ 26-30 ปีมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 15 คนคิดเป็นร้อย
ละ 60 อายุมากกว่า 40 ปีมีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 32 ของจ านวนผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 

 

ตารางที่ 8 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  
วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่ามัธยมศึกษา 12 48 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 9 36 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

3 
1 
0 

12 
4 
0 
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รวม 25 100 
             

            จากตาราง 8  พบว่าจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าช่วงต่ ากว่า
มัธยมศึกษามีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 12 คนคิดเป็นร้อยละ 48 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่ามีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
จ านวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 36 อนุปริญญาหรือเทียบเท่ามีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 12 
ปริญญาตรีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์จ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 4  สูงกว่าปริญญาตรีไม่มีผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

                  4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลังการปรับปรุงแก้ไขปัญหาในโซ่อุปทานการค้าปลีก 

       จากแนวทางการปรับปรุง SCOR MODEL ในครั้งน้ีจะให้ทางร้านน้ันได้น าแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ของผู้วิจัยไปปรับปรุงทางร้านค้าปลีกโกต๋ี โดยเมื่อปรับปรุงน้ันจะมีแบบประเมินประสิทธิภาพในการวัดประเมินผล
การวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาได้ผลดังน้ี 

ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค การวิเคราะห์โซ่อุปทาน
การค้าปลีก กรณศีึกษา ร้านโกต๋ี   

ลักษณะการท างาน x̄  S.D. 
ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
1.ด้านการวางแผนโซ่อุปทาน 3.87 0.73 77.33 พึงพอใจมาก 
2. ด้านการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้า 4.13 0.77 82.60 พึงพอใจมาก 
3. ด้านกระบวนการผลิตสินค้า 4.16 0.61 83.20 พึงพอใจมาก 
4. ด้านการจัดส่งสินค้า 3.96 0.86 79.20 พึงพอใจมาก 
5. ด้านการส่งคืนสินค้า 3.68 0.81 73.60 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.96 0.76 79.19 พึงพอใจมาก 
  

            จากตารางที่ 9  พบว่าความพึงพอใจด้านการวางแผนโซ่อุปทานได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96  คิดเป็นร้อยละ 
79.19 ด้านกระบวนการผลิตสินค้าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.20 ด้านการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้ามี
ค่าเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.60 ด้านการจัดส่งสินค้ามีค่าเฉลี่ย 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.20 ด้านการวางแผนโซ่
อุปทานมีค่าเฉลี่ย 3.87 คิดเป็นร้อยละ 77.33 ด้านการส่งคืนสินค้ามีค่าเฉลี่ย 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60  

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค การวิเคราะห์โซ่อุปทาน
การค้าปลีก กรณศีึกษา ร้านโกต๋ี   

1. ด้านการวางแผนโซ่อุปทาน x̄  S.D. 

ร้อยละของ
ระดับความพึง

พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ระดับความพึง
พอใจ 

1.การก าหนดช่องทางในการกระจายสินค้า 4.16 0.61 83.20 พึงพอใจมาก 
2.การวางแผนและก าหนดล าดับงานในโซ่
อุปทาน 

3.56 0.64 71.20 พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค การวิเคราะห์โซ่อุปทาน
การค้าปลีก กรณศีึกษา ร้านโกต๋ี (ต่อ)  

1. ด้านการวางแผนโซ่อุปทาน x̄  S.D. 

ร้อยละของ
ระดับความพึง

พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ระดับความพึง
พอใจ 

3.การบริหารจัดการกิจรรมและความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3.88 0.95 77.60 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.87 0.73 77.33 พึงพอใจมาก 
             

            จากตารางที่ 10  พบว่าความพึงพอใจด้านการวางแผนโซ่อุปทานได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่  3.87 คิดเป็นร้อยละ 
77.33 มีการก าหนดช่องทางในการกระจายสินค้าได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.20 การบริหาร
จัดการกิจรรมและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ย 3.88 คิดเป็นร้อยละ 77.60 การวางแผนและ
ก าหนดล าดับงานในโซ่อุปทานมีค่าเฉลี่ย 3.56 คิดเป็นร้อยละ 71.20 ตามล าดับ 

ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค การวิเคราะห์โซ่อุปทาน
การค้าปลีก กรณศีึกษา ร้านโกต๋ี   

 
2. ด้านการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้า 

 

x̄  

 
S.D. 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
1.มีกระบวนการรับความต้องการสินค้าของ
ผู้บริโภค 

4.28 0.92 85.60 พึงพอใจมาก 

2.การแปรความต้องการใช้สินค้าน้ันไปเป็น
เงื่อนไขส าหรับการจัดหาสินค้า 

4.12 0.77 82.40 พึงพอใจมาก 

3.การเลือกแหล่งสินค้าท่ีมีคุณภาพและราคา
เหมาะสม 

4.04 0.77 80.80 พึงพอใจมาก 

4.การจัดท าข้อตกลงตามใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อ
ขาย 

4.08 0.63 81.60 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.13 0.77 82.60 พึงพอใจมาก 
             

            จากตารางที่ 11 พบว่าความพึงพอใจด้านการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 คิดเป็นร้อย
ละ 82.60 มีกระบวนการรับความต้องการสินค้าของผู้บริโภคได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 
การแปรความต้องการใช้สินค้าน้ันไปเป็นเงื่อนไขส าหรับการจัดหาสินค้ามีค่าเฉลี่ย 0.77 คิดเป็นร้อยละ 82.40 การจัดท า
ข้อตกลงตามใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขายมีค่าเฉลี่ย 4.08 คิดเป็นร้อยละ 81.60 การเลือกแหล่งสินค้าท่ีมีคุณภาพและ
ราคาเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 4.04 คิดเป็นร้อยละ 80.80 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค การวิเคราะห์โซ่อุปทาน
การค้าปลีก กรณศีึกษา ร้านโกต๋ี   
 

3. ด้านกระบวนการผลิตสินค้า 
 

x̄  

 
S.D. 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
1.สินค้าท่ีน ามาจัดจ าหน่ายตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า 

4.12 0.71 82.40 พึงพอใจมาก 

2.มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 4.0 0.57 80.00 พึงพอใจมาก 
3.สินค้าและวัตถุดิบสร้างความพอใจให้แก่
ผู้บริโภค 

4.36 0.56 87.20 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 0.61 83.20 พึงพอใจมาก 
             

            จากตารางที่ 12  พบว่าความพึงพอใจด้านกระบวนการผลิตสินค้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 คิดเป็นร้อย
ละ 83.20 สินค้าและวัตถุดิบสร้างความพอใจให้แก่ผู้บริโภคได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่มีค่าเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นร้อย
ละ 87.20 สินค้าที่น ามาจัดจ าหน่ายตรงกับความต้องการของลูกค้ามีค่าเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นร้อยละ 82.40 มีสินค้า
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้ามีค่าเฉลี่ย 4.00 คิดเป็นร้อยละ 80.00 

ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค การวิเคราะห์โซ่อุปทาน
การค้าปลีก กรณศีึกษา ร้านโกต๋ี   
 

4. ด้านการจัดส่งสินค้า 
 

x̄  

 
S.D. 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
1.ขนส่งผ่านบริษัท(ค่าขนส่งค านวนตาม
ระยะทาง) 

4.08 0.84 81.60 พึงพอใจมาก 

2.ได้รับการขนส่งสินค้าตรงตามเวลาและ
จ านวนที่ก าหนด 

4.0 0.80 80.00 พึงพอใจมาก 

3.ความเหมาะสมในการจัดส่งสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ 

3.8 0.94 76.00 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.96 0.86 79.20 พึงพอใจมาก 
             

            จากตารางที่ 13 พบว่าความพึงพอใจด้านการจัดส่งสินค้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.20 
ขนส่งผ่านบริษัท(ค่าขนส่งค านวนตามระยะทาง)ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่มีค่าเฉลี่ย 4.08 คิดเป็นร้อยละ 81.60
ได้รับการขนส่งสินค้าตรงตามเวลาและจ านวนที่ก าหนดค่าเฉลี่ย 4.0 คิดเป็นร้อยละ 80.00 ความเหมาะสมในการ
จัดส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ย 3.96 คิดเป็นร้อยละ 79.20 ตามล าดับ 
 
 
 
 



 
 

 

271 
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที ่6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค การวิเคราะห์โซ่อุปทาน
การค้าปลีก กรณศีึกษา ร้านโกต๋ี   

5. ด้านการส่งคืนสินค้า 
 

x̄  
 

S.D. 

ร้อยละของระดับ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

 
ระดับความพึง

พอใจ 
1.มีนโยบายและระบุเงื่อนไขการคืนสินค้าท่ี
บกพร่อง 

3.8 0.85 76.00 พึงพอใจมาก 

2.มีการก าหนดเวลาส่งคืนสินค้าท่ีบกพร่อง 3.6 0.80 72.00 พึงพอใจมาก 
3.มีมาตราการควบคุมตรวจสอบก่อนส่งคืน 3.64 0.79 72.80 พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.68 0.81 73.60 พึงพอใจมาก 
             

            จากตารางที่ 14 พบว่าความพึงพอใจด้านการส่งคืนสินค้าการจัดส่งสินค้าได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.68 คิด
เป็นร้อยละ 73.60 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่มีค่าเฉลี่ย 3.8 คิดเป็นร้อยละ 76.00 มีมาตราการควบคุมตรวจสอบ
ก่อนส่งคืนมีค่าเฉลี่ย 3.64 คิดเป็นร้อยละ 72.60 มีการก าหนดเวลาส่งคืนสินค้าท่ีบกพร่องมีค่าเฉลี่ย 3.6 คิดเป็นร้อย
ละ 72 
 
อธิปรายผลการวิจัย 
            จากผลการวิเคราะห์โซ่อุปทานการค้าปลีก กรณีศึกษา ร้านโกต๋ี การด าเนินงานของโซ่อุปทานค้าปลีก ร้าน
โกต๋ี ต้ังอยู่ที่ ปตท.สุทธ์ิศักด์ิ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เป็นร้านขายของฝากขนาดกลางที่จ าหน่ายสินค้าของ
ฝากทางภาคเหนือทั้งหมดมาไว้ให้บริการให้กับกลุ่มลูกค้านักทางเดินทางและลูกค้าประจ า ร้านขายของฝากโกต๋ี
แบ่งเป็น 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ท าหน้าที่ในการผลิตสินค้า เช่น โมจิ น้ าผลไม้ ก านันจุล ปลาส้ม น้ าพริก 
แคปหมู เป็นต้น ผู้ผลิตน ามาเสนอขายให้กับทางร้านร้านค้าปลีก ได้น าสินค้ามาจัดจ าหน่ายให้กับลูกค้าท่ีเป็นผู้เข้ามา
ใช้บริการปั้มน้ ามันซึ่งเป็นลูกค้าภายในจังหวัดและนักท่องเท่ียวขาจร 
            จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับปัญหาในโซ่อุปทานค้าปลีก กรณีศึกษา ร้านโกต๋ี  โดยใช้ SCOR 
MODEL ในปัจจุบันร้านค้าปลีกโกต๋ีเริ่มต้ังแต่ซัพพลายเออร์ที่เป็นโรงงานผลิตสินค้าโดยบริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบ 2 
รูปแบบคือผลิตรอและผลิตตามความสั่งของลูกค้าเพ่ือน าสินค้ามาส่งให้กับร้านค้าปลีกวางจ าหน่ายส่งต่อแก่ลูกค้า
พบว่าเกิดปัญหาข้ึน 2 ด้านคือ ด้านการวางแผนการจัดหาสินค้าไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้าเพราะไม่มีการ
จัดเก็บสินค้าคงคลังที่เพียงพอท าให้เกิดปัญหาในการหาสินค้ามาจ าหน่ายเมื่อลูกค้าต้องการสินค้าจ านวนมาก ผู้วิจัย
ได้เสนอแนวทางการปรับปรุงคือให้ทางร้านค้าปลีกโกต๋ีมีการรับซื้อจากผู้ผลิตสินค้าที่มีบริการจัดส่งสินค้ามายังร้าน
โดยเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางรับสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงเพ่ือให้มีการรับรองว่าสินค้าท่ีหมดอายุหรือเสื่อมสภาพน้ัน
ได้รับการเปลี่ยนคืนโดยไม่ต้องทิ้งสินค้า ในด้านการวางแผนการผลิตการผลิตสินค้าท่ีร้านค้าปลีกมีการบรรจุสินค้าเอง
ท าให้เกิดปัญหาพนักงานไม่ค านึงถึงการบรรจุสินค้าเลือกบรรจุไม่ถูกต้องและพนักงานขายไม่ได้ค านวณความต้องการ
สินค้าของลูกค้าให้สอดคล้องกับก าลังการผลิต ผู้วิจัยได้เสนอแนวทางให้ทางเจ้าของร้านค้าปลีกโกต๋ีน้ันควรเปลี่ยน
วิธีการแพ็คของสินค้าแต่ละชนิดให้เหมาะสมต่อตัวสินค้าท่ีรับมาบรรจุเองที่ร้านค้าปลีกและควรท าฉลากวันหมดอายุ
เพราะจะได้รู้ว่าสินค้าตัวไหนใกล้หมดอายุโดยน าสินค้าที่ใกล้หมดอายุออกก่อนสินค้าท่ียังไม่หมดอายุป้องกันสินค้า 
และควรมีโลโก้ของร้านติดเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้า สอดคล้องกับ ประจวบ กล่อมจิตร (2556, หน้า 141) 
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กล่าววว่า การจัดการสินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์คือสามารถมีสินค้าคงคลังบริการลกูค้าในปริมาณท่ีเพียงพอ และทัน
ต่อความต้องการของลูกค้าเสมอ เพ่ือสร้างยอดขายและรักษาของส่วนแบ่งตลาดไว้ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธุรกิจค้าปลีกโดยมี
การวิเคราะห์แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการโซ่อุปทานหลังจากการปรับปรุงกิจกรรมใน SCOR MODEL 
ทั้งหมด 5 ด้านคือ ด้านการวางแผนโซ่อุปทาน ด้านการจัดหาวัตถุดิบหรือสินค้า ด้านกระบวนการผลิตสินค้า  ด้ าน
การจัดส่งสินค้า และด้านการส่งคืนสินค้า หลังจากเสนอแนวทางการปรับปรุงผลการประเมินด้านการจัดหาวัตถุดิบ
หรือสินค้ามีค่าเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.60 ซึ่งมีประเด็นกระบวนการรับความต้องการสินค้าของผู้บริโภคได้รับ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 4.28 คิดเป็นร้อยละ 85.60 และหลังจากเสนอแนวทางการปรับปรุงการวางแผนการผลิตผล
การประเมินมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.16 คิดเป็นร้อยละ 83.20 ประเด็นด้านสินค้าและวัตถุดิบสร้างความพอใจให้แก่
ผู้บริโภคได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่มีค่าเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20  สอดคล้องกับ ค านาย อภิปัชญาสกุล  
(2560, หน้า 26) กล่าวว่า การปรับปรุงซัพพลายเชนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน จะน ามาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าที่
ได้รับสินค้าท่ีต้องการ ในเวลาท่ีถูกต้อง และมีปริมาณตามท่ีก าหนดไว้ โดยเสียค่าใช้จ่ายรวมตลอดซัพพลายเชนที่ต่ า
ซึ่งจะส่งผลให้องค์การธุรกิจสามารถหมุนเวียนเงินสดได้รวดเร็วมีก าไรเพ่ิมมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
           ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
            จากผลการศึกษาในครั้งน้ีควรศึกษา ต้นทุน โอกาส และอุปสรรคในส่วนอื่นๆเพ่ือเข้าถึงข้อมูลที่ครอบคลุม
ได้ทุกส่วนของการด าเนินกิจการ 
 
           ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั งต่อไป 
            ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาความสูญเปล่าในโซ่อุปทานค้าปลีกภายในร้านโกต๋ีเพ่ือเป็นการลดความ
เสียหายที่เกิดข้ึนและควรมีการศึกษาการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนหาปริมาณ
การสั่งซื้อที่เหมาะสมเพ่ือการลดต้นทุนโดยรวมของกรณีศึกษา 
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