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บทคัดย่อ 

 การศึกษาการจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหนองบัว วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
(SWOT analysis) และเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษากระบวนการในการจัดการโซ่
อุปทาน โดยใช้แบบการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว จ านวน 5 คน การเสวนากลุ่ม
และแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ SWOT Analysis ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว 
จ านวน 15 ครัวเรือน กลุ่มตัวแทนผู้จ าหน่ายและผู้บริโภค ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาและ
การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเกรียบหนองบัว จ านวน 30 ราย เครื่องมือการวิจัยใช้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษา พบว่า
การจัดการโซ่อุปทาน ประกอบด้วย 1) การบริการเสริมการตลาด 2) การคาดคะเนยอดขาย 3) การวางแผนการ 4) 
การรับค าสั่งซื้อ 5) การจัดซื้อ จัดจ้าง 6) การลดสินค้าคงคลัง 7) การบรรจุหีบห่อ 8) คลังสินค้า 9) ตัวแทนจัด
จ าหน่าย 10) การจัดการด้านการเคลื่อนย้าย 11) การจัดการความสัมพันธ์ด้านอุปทาน และ 12) การจัดการข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ เมื่อวิเคราะห์มีคะแนนเท่ากับ 6.06 ซึ่งใน
การวิเคราะห์นั้นคะแนนยิ่งอยู่ในระดับน้อยมาก ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน คือ ปัจจัยด้านลักษณะบรรจุภัณฑ์ การ
วิเคราะห์ด้านโอกาสและอุปสรรค เมื่อวิเคราะห์มีคะแนนเท่ากับ 13.96 ซึ่งในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมาก  ปัจจัย
ที่มีโอกาสในการพัฒนามากท่ีสุด คือ มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น การเพิ่มจ านวนลูกค้ารายใหม่ ควรมีการท าให้ผลิตภัณฑ์
เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคให้มาก ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น เช่น การลงสินค้าในโลกออนไลน์  ผล
การสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ รายการที่ได้รับการประเมินแบบสอบถามความพึง
พอใจของลูกค้าต่ าที่สุด คือ ความชัดเจนและรายละเอียดของค าเตือนบนฉลาก ควรมีการเปลี่ยนแปลงสีของบรรจุ
ภัณฑ์ หรือเพิ่มสีสันให้กับตัวฉลากของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตัวของสินค้ามีความโดดเด่นทั้งบรรจุภัณฑ์และฉลากของ
ผลิตภัณฑ์ มีความสะดุดตาและจะท าให้สินค้าเป็นที่สนใจ 
ค าส าคัญ:  โซ่อุปทาน / กระบวนการจัดการ / ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

Abstract 
 This study is about supply chain management community Nong-Bua products crispy 
snack in Mae Sot district, Tak. The objective is the supply chain management Nong-Bua products 
crispy snack. Study about SWOT analysis of the obstacles (SWOT analysis) and to find ways to 
develop Nong-Bua products crispy snack with the method of research samples for qualitative 
research to study processes in supply chain management. Interviews with a group of five people, 
housewives Nong-Bua products crispy snack discussion groups and feedback to analyze SWOT 
Analysis consists of a group of 15 housewives Nong-Bua products crispy snack household groups 
representing suppliers and consumers for quantitative research. This study community 
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development and enrichment Nong-Bua products crispy snack of 30 research tool used 
questionnaires and interviews. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, 
and content analysis results indicate that supply chain management consists of: 1) the value 
added services market 2) sales predictions 3) planning 4) orders 5) the procurement 6) inventory 
reduction 7) packaging 8) warehouse 9) distribution 10) management and mobility 11) relationship 
management and 12) information management and information technology. Analysis of the 
strengths and weaknesses of the product when analyzing a score of 6.06, which analyzes the 
technology that lies at the very least factor, is the weakness of the exterior appearance package. 
Analysis of the opportunities and obstacles when analyzing a score of 13.96, which is moderate 
to high factors most likely to develop new clients were added. Increasing the number of new 
customer’s products should be made known to the consumer. There should be more such 
products to promote the product online for the satisfaction of the customer to buy the product. 
Items are rated customer satisfaction is the lowest clarity and detail of the wording on the label 
should change the color of the packaging or add color to the product label. To give the product 
a unique design, packaging and labeling of products. The eye-catching and will make its attention. 
Keywords: supply chain / process management / community products. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 รัฐบาลได้ด าเนินโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 และด าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับประเทศในส่วนกลางและคณะกรรมการ
ระดับภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 2) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน 3) ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4) ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 5) ส่งเสริมความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ของชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยรัฐบาลสนับสนุนช่วยเหลือด้านความรู้
เทคโนโลยี ทุน การบริหารจัดการเช่ือมโยงสินค้าจากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการ
ด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ในการเช่ือมโยงจากท้องถิ่นสู่สากลในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ไปสู่
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนดให้ “การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า OTOP” เป็น
นโยบายเร่งด่วนท่ีส าคัญเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนา
ชุมชนส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนเป็นรากฐานเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเริ่มจากการ
รวมกลุ่มของประชาชนระดับฐานรากในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างพลังการพึ่งตนเองและช่วยเหลือกัน
ของชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม ชุมชน หมู่บ้าน และ
ต าบล ตลอดจนเครือข่ายกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถพัฒนาต่อยอดไปถึงระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก, 
2554) 
 ชุมชนเกษตรบ้านหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่เล็งเห็น
ความส าคัญและโอกาสในการสร้างอาชีพเสริมให้แก่กลุ่มเกษตรกรภายในชุมชน ในยามที่ว่างเว้นจากฤดูการท า
การเกษตร โดยการจัดตั้งกลุ่มผลิตข้าวเกรียบขึ้น  ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนา จนสามารถเลื่อนล าดับช้ันขึ้นเป็น
ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 ดาว ของจังหวัดตาก แต่ด้วยการที่เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน สมาชิกส่วนใหญ่มีงานประจ า
ทางด้านการเกษตร ภาระงานจึงมีประมาณมากอยู่ระดบัหนึ่ง อีกท้ังยังติดข้อจ ากัดทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้
ทางกลุ่มชุมชนเกษตรกรบ้านหนองบัวขาดการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง   
 ในการนี้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการจัดท าวิจัยในการศึกษาโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าว
เกรียบหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ ง
จะส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มเกษตรกรมีความเป็นอยู่ท่ีดียิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษากระบวนการในการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเกรียบหนองบัว ต าบลแม่ปะ 

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก   
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเกรียบหนองบัว  
3. เพื่อเสนอข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบหนองบัว 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษากระบวนการในการจัดการโซ่อุปทาน โดยใช้แบบ
การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จ านวน 5 คน คือ 
ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และ สมาชิก 

2. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค โดยแนวคิด
การวิเคราะห์ (SWOT Analysis) โดยการเสวนากลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว ต าบลแม่ปะ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 15 ครัวเรือน 

3. กลุ่มตัวแทนผู้จ าหน่ายและผู้บริโภค ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาและการ
เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเกรียบหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 30 ราย 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการจัดการในโซ่อุปทาน 
ผลิตภัณฑ์ชมุชน ข้าวเกรียบหนองบัว 

(1) การบริการเสริมการตลาด  
(2) การคาดคะเนยอดขาย  
(3) การวางแผนการผลิตและจ าหน่าย   
(4) การรับค าสั่งซื้อ  
(5) การจัดซื้อ จัดจ้าง   
(6) การลดสินคา้คงคลัง   
(7) การบรรจุหีบห่อ   
(8) คลังสินค้า  
(9) ตัวแทนจัดจ าหน่ายสินคา้  
(10) การจัดการด้านการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง   
(11) การจัดการความสัมพันธ์ด้านอุปทาน  
(12) การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ธนิต โสรตัน์, 2549) 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis) 

ผลิตภัณฑ์ชมุชน ข้าวเกรียบหนองบัว 
(1) จุดแข็ง  
(2) จุดอ่อน  
(3) โอกาส  
(4) อุปสรรค 

 

แนวทางพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน 
ข้าวเกรียบหนองบัว ต าบลแม่ปะ  

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว ต าบลแม่ปะ 
อ าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก จ านวน 5 คน คือ ประธาน รองประธาน เลขานุการเหรัญญิก และสมาชิก  

2. กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส แนวคิดการวิเคราะห์ 
โดยการเสวนากลุ่มและแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ SWOT Analysis ประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก จ านวน 15 ครัวเรือน  

3. กลุ่มตัวแทนผู้จ าหน่ายและผู้บริโภค ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาและการ
เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเกรียบหนองบัว จ านวน 30 ราย  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ์   ใช้แบบสัมภาษณ์ศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหนองบัว  
2. แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)  
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหนองบัว เป็นเครื่องมือใน

การวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการจัดการโซ่อุปทานของข้าวเกรียบหนองบัวตลอด
ระบบตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค 
 การรวบรวมข้อมูล  

รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสารของกลุ่มสตรีข้าวเกรียบหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก รวมข้อมูลการศึกษาทบทวนวรรณกรรมเพื่อให้ทราบถึงการจัดการโซ่อุปทานและการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของข้าวเกรียบหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก 
 การประมวลผลข้อมูล  

เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ การเสวนา แล้ววิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวม แบบสอบถาม 
สัมภาษณ์ การเสวนาจากกลุ่มสตรีส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษากระบวนการในการจัดการโซ่อุปทาน โดยใช้
แบบการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ 
ข้าวเกรียบหนองบัว โดยสัมภาษณ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
จ านวน 5 คน คือ ประธาน รองประธาน เลขานุการเหรัญญิก และสมาชิก การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค โดยแนวคิดการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) สอบถามกลุ่มสตรีข้าวเกรียบหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ประกอบด้วย  กลุ่มสตรีข้าวเกรียบหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 15 
ครัวเรือน และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหนองบัว ต าบลแม่ปะ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก สอบถามกลุ่มตัวแทนผู้จ าหน่ายและผู้บริโภค ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษา
แนวทางพัฒนาและการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเกรียบหนองบัว จ านวน 30 ราย  
 การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 

วิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ที่ได้จากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์โดยใช้สถิติเชิงบรรยายในการวิเคราะห์
ข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม SWOT Analysis และระดับความส าคัญโดยอ้างอิงจากระดับความ 
พึงพอใจของลูกค้า และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โดยการ
น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ไปท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล ผู้วิจัย
ก าหนดเกณฑ์ส าหรับวัดระดับความพึงพอใจโดยน าคะแนนเฉลี่ยและคะแนนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  
สรุปผลการวิจัย 
 การจัดการโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเกรียบหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

1) การบริการเสริมการตลาด 
กลุ่มสตรีชุมชนหนองบัว ได้มีการมีการเก็บข้อมูลของลูกค้า เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลในการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรสชาติข้าวเกรยีบให้ลูกค้าไดท้ราบลว่งหน้า จะท าให้ลูกค้า
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มีโอกาสตัดสินใจก่อนการเลือกซื้อสินค้า และเพื่อเป็นการคืนก าไรให้ลูกค้าที่มีค าสั่งซื้อต่อเนื่องและเป็นลูกค้าประจ า 
ได้มีการจัดโปรโมช่ันโดยแยกออกเป็นข้าวเกรียบแบบแห้งและแบบทอด โดยแบบทอดแยกออกเป็นแบบถุง ถุงละ 
20 บาท และขายเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ 170 บาทและแบบแห้งกิโลกรัมละ 140 บาท หากผู้ที่ซื้อจ านวนที่มาก
ทางร้านได้มีการลดราคาเมื่อซื้อ 5 กิโลกรัมขึ้นไปในราคา 100 บาท   

2) การคาดคะเนยอดขาย 
กลุ่มสตรีชุมชนหนองบัวได้ท าการคาดคะเนยอดขายโดยการพยากรณ์การผลิต ในการพยากรณ์การ

ผลิตนั้น สิ่งท่ีต้องให้ความส าคัญ คือความต้องการของตลาดในอนาคต กลุ่มสตรีชุมชนหนองบัวมีวิธีการให้ทราบถึง
ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า โดยการพยากรณ์ คือ การพยากรณ์ระยะสั้นในช่วง 3 เดือน หากเป็นช่วง
เทศกาล เช่น สงกรานต์ และ ประเพณีส าคัญต่างๆ ของทุกปี จะน าข้อมูลยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า
มาใช้การพยากรณ์ยอดขายในปีต่อไป 

3) การวางแผนการผลิตและจ าหน่าย 
กลุ่มสตรีชุมชนหนองบัวได้มีการผลิตแบบ make to order และ make to stock ซึ่งการผลิตแบบ 

make to order ท าให้การจัดซื้อวัตถุดิบมีความถูกต้องแม่นย า สามารถผลิตได้ปริมาณตามค าสั่งซื้อ ส่วนการผลิต
แบบ make to stock กลุ่มสตรีชุมชนหนองบัวได้มีการวางแผนการผลิตข้าวเกรียบในปริมาณ 100 กิโลกรัมต่อเดือน 
ซึ่งจะได้ข้าวเกรียบแบบแห้ง 500 ถุง หรือข้าวเกรียบแบบทอด 700 ถุง  

4) การรับค าสั่งซื้อ 
การรับค าสั่งซื้อคือกลุ่มสมาชิกจะมีการผลติสต็อกไว้รอจ านวนหนึ่ง แต่ในช่วงเทศกาลหรือมีงานส าคญั

ต่างๆ จะมีการรับค าสั่งซื้อมาให้พอดีกับก าลังการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ครบถ้วนและตรงเวลาที่สุดเพื่อเป็น
การรักษาลูกค้า ในการรับค าสั่งซื้อจะมีการวางแผนการผลิตว่าจะผลิตได้จ านวนเท่าไร รับค าสั่งซื้อได้เท่าไร  

5) การจัดซื้อ จัดจ้าง 
กลุ่มสมาชิก มีการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก เช่น แป้งมัน พริกไทย น้ าตาล ถ่าน จะได้มาจากหาซื้อในตลาด

แม่สอด วัตถุดิบบางส่วน ผลไม้และสมุนไพร เช่น ฟักทอง กระเพรา ขึ้นฉ่าย ผลไม้และสมุนไพรต่างๆ ได้มาจากการ
ปลูกกันเองของสมาชิก และวัตถุดิบบางส่วนได้มาจากในชุมชนใกล้เคียง  

6) การลดสินค้าคงคลัง 
การลดสินค้าคงคลังเนื่องจากเป็นการผลิตทั้ง 2 แบบ การวางแผนการผลิตแบบเก็บสต็อก จะมีการ

ผลิตเดือนละ 100 กิโลกรัม จะได้ข้าวเกรียบแห้งที่ยังไม่ได้ทอดจ านวน 500 ถุงหรือจะได้ข้าวเกรียบที่ทอดแล้ว
จ านวน 700 ถุง ตามปกติ ซึ่งการเก็บสต็อกสินค้าไม่เคยเกิน 1 สัปดาห์สินค้าก็จะถูกจ าหน่ายออกไปจนหมด จึงไม่มี
สินค้าสูญหายหรือหมดอายุและในบางเดือนนั้นสินค้าก็หมดก่อนได้สต็อกสินค้าไว้ จึงท าให้เกิดลดสินค้าคงคลังหรือ
ถ้าจะมีก็มีน้อยมาก และยังการผลิตตามค าสั่งซื้อ ส่วนมากจะเป็นช่วงเทศกาลจะมีความตอ้งการผลติภณัฑ์ข้าวเกรยีบ
หนองบัวมากข้ึน จะมีการเพิ่มการผลิตมากข้ึนเพื่อรองรับตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งทั้งที่มีการพยากรณ์ไว้แล้ว
ในช่วงเทศกาลความต้องการผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหนองบัวก็ยังมีมากกว่าก าลังการผลิต ท าให้สินค้าไม่ค่อยเพียงพอ
ในบางช่วงเวลาอีกด้วย จึงท าให้ไม่มีสินค้าคงคลังมากหรืออาจจะไม่มีสินค้าคงคลังเลย 

7) การบรรจุหีบห่อ 
การบรรจุหีบห่อมีการบรรจุข้าวเกรียบใส่ลงถุงบรรจุภัณฑ์ซึ่งถุงบรรจุภัณฑ์ได้รับการสนับสนุนจาก

เกษตรจังหวัดตาก เป็นถุงใสที่สามารถมองเห็นสินค้าด้านในบรรจุภัณฑ์จึงจูงใจให้ซื้อ สะดุดตา น่าสนใจท าให้อยาก
ซื้อ ขนาดและรูปแบบท่ีเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของให้ผู้พบเห็นอยากซื้อสินค้าได้เป็นอย่างดี 
และยังสะดวกในการใช้ บรรจุภัณฑ์ท าจากวัสดุที่เหมาะสมกับชนิดสินค้า และออกแบบให้สามารถหยิบจับ ใช้
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้สะดวก ปลอดภัยไม่มีน้ าหนักมากเกินไปและนอกจากนั้นยังมีการบรรจุบรรจุภัณฑ์แบบกล่องซึ่ง
กล่องบรรจุภัณฑ์นั้นได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก  การบรรจุลงกล่องนั้นท าให้ง่าย
ส าหรับการขนย้ายและยังจัดเก็บลงในกล่องอีกช้ันเพื่อให้มีสวยงาม มิดชิด ท าให้ผู้บริโภคดูแล้วว่าบรรจุภัณฑ์มี
คุณภาพสามารถปกป้องสินค้าด้านในได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สินค้าเป็นที่จดจ าจึงมีการติดฉลากของสินค้าลงไปบน
บรรจุภัณฑ์โดยฉลากได้รับการสนับสนุนจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและมีการจัดเรียงสินค้าเป็นอย่างดีจัดเก็บ
สินค้าอย่างเป็นระเบียบ 
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8) คลังสินค้าและการกระจายสินค้า 
เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้าที่มีวัตถุดิบที่เสียง่ายในกระบวนการผลิตจึงไม่มีการเก็บสต็อกไวม้าก การซื้อ

วัตถุดิบมาเพื่อการผลิตจึงมีการซื้อวัตถุดิบมาพอดีกับการผลิตในรอบการผลิตนั้น จึงไม่ท าให้เกิดสินค้าคงคลัง และ
การผลิตในแต่ละรอบการผลิตใช้เวลาในการผลิตไม่นาน จึงไม่ค่อยเกิดสินค้าระหว่างการผลิต อาจจะมีก็น้อยมาก
หรือในส่วนมากก็ไม่มีเลย ส าหรับสินค้าส าเร็จรูปส่วนมากการผลิตตามปกติของกลุ่มจะมีการสต๊อกไม่เกิน 3 วัน 
เพราะความต้องการสินค้าในตลาดมาก  การกระจายสินค้าส่วนใหญ่จะมีลูกค้าประจ าที่จะน าไปขายต่อมารับไป
วางขายตามร้านขายของช า และในโซนด้านตัวจังหวัดตากมีตัวแทนจ าหน่ายช่ือ ลุงห้อย เป็นผู้มารับและกระจาย
ต่อไป 

9) ตัวแทนจัดจ าหน่ายสินค้า 
การจ าหน่ายจะมีการจ าหน่ายในพ้ืนท่ีอ าแม่สอดหรือทั่วจังหวัดตาก โดยพ่อค้าคนกลางจะมีการสั่งซื้อ

สินค้ามาก่อนและมีการตกลงเวลารับสินค้า เมื่อถึงเวลาส่งมอบสินค้าพ่อค้าคนกลางจะมารับสินค้าในราคาส่งเพื่อ
น าไปวางขายตามร้านขายของช าต่างๆ มีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของจังหวัดตากอ่ืนๆ ทั้งในจังหวัดตากและนอกจังหวัด โดยการแลกเปลี่ยนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
ชุมชนที่เข้าร่วมกันเพื่อน าสินค้าไปวางขายในพื้นที่อื่นๆ เพื่อท าให้ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหนองบัวเป็นที่รู้จักมากขึ้น 
และยังผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อในเทศกาลและงานส าคัญต่างๆ ลูกค้าจะมารับสินค้าเองในเวลาที่ตกลงกันไว้ 

10) การจัดการด้านการเคลื่อนย้ายและการขนส่ง 
สินค้าจะจ าหน่ายในพ้ืนท่ีอ าแม่สอดหรือทั่วจังหวัดตากโดยพ่อค้าคนกลางจะมารับสินค้าเองในเวลาที่

ท าการตกลงกันระหว่างทางผู้ผลิตและลูกค้าตกลงกันไว้ ท าให้ลดจ านวนต้นทุนลงการเคลื่อนย้ายและการขนส่งได้ 
จึงไม่เกิดต้นทุนในเรื่องนี้เลย อาจจะมีต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบเท่านั้น จึงท าให้ด้านการเคลื่อนย้ายและการขนส่งมี
ต้นทุนท่ีต่ ามาก 

11) การจัดการความสัมพันธ์ด้านอุปทาน 
กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบหนองบัวมีการติดต่อซื้อขายที่ไม่ค่อยเป็นทางการมากนัก เน้น

การเป็นท าความรู้จักพูดคุยอย่างเป็นกันเองสร้างความไว้วางใจและได้รับการภักดีต่อผลิตภัณฑ์ติดต่อกันอย่างด ี
12) การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ชุมชนข้าวเกรียบหนองบัวมีการประชาสัมพันธ์สินค้าทางเว็บไซต์  เฟซบุ๊คส่วนตัว
ของสมาชิกในกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ซึ่งคนในชุมชนก็ได้ช่วยกัน
ประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกและคนในชุมชนใกล้เคียงได้ทราบและแนะน าให้มาลองชิม หรือเมื่อมีงานเทศกาลต่างๆ
ทางกลุ่มได้น าข้าวเกรียบไปร่วมท าบุญถือเป็นการสร้างโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์สินค้าไปด้วย ท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่
รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ทั้งรสชาติและสีสันท่ีมีความหลากหลาย ลูกค้าสามารถเลือกได้หลายแบบหลายราคาทั้งแบบ
แห้งและแบบทอด 

  
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหนองบัว 

ผลจากการวิเคราะห์ด้านจุดแข็งโดยรวมมีคะแนนเท่ากับ 16.31 และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย 
พบว่าปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูงสุด คือ สมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมืออย่างดี รองลงมาคือ ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตามล าดับ 

ผลจากการวิเคราะห์ด้านจุดอ่อนโดยรวมมีคะแนนเท่ากับ 9.14 และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย 
พบว่าปัจจัยทีม่ีคะแนนอยู่ในระดับสูงสุด คือ ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ไม่ดึงดูดใจ รองลงมาคือ ท าเลที่ตั้งคับแคบ และ
การท าบัญชีไม่เป็นสัดส่วน ตามล าดับ 

ผลจากการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหนองบัว เมื่อน าคะแนนที่สูงที่สุด
ของจุดแข็งลบด้วยคะแนนที่สูงที่สุดของจุดอ่อนได้เท่ากับ 6.06 ซึ่งในการวิเคราะห์นั้น คะแนนยังอยู่ในระดับน้อย
มาก ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของกลุ่มสตรีชุมชนหนองบัวซึ่งปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนของกลุ่มสตรี คือ 
ปัจจัยด้านลักษณะบรรจุภัณฑ์ไม่ดึงดูดใจ ทางกลุ่มควรมีการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะที่น่าดึงดูดใจ
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เปลี่ยนขนาดให้เหมาะสม หรืออาจควรเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ เช่น การเปลี่ยนจากถุงพลาสติกใสอาจจะใช้ถุงพลาสติกที่มี
สีสันดึงดูดสายตาผู้บริโภค หรือเปลี่ยนจากถุงเป็นกล่องกระดาษที่มีลักษณะเฉพาะน่าซื้อ รองลงมาควรมีการขยับ
หรือขยายท าเลที่ตั้งของกลุ่มให้อยู่ในพ้ืนท่ีที่มีการสัญจรไปมาสะดวก เพื่อให้ลูกค้ามารับสินค้าได้สะดวกมากขึ้น และ
ควรย้ายท าเลอยู่ท่ีที่มีรถสัญจรไปมาจะท าให้มีผู้เห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับทางกลุ่มมากขึ้น
และมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น และควรมีการท าบัญชีให้เป็นสัดส่วน การท าบัญชีให้เป็นสัดส่วนจะท าให้รู้ถึงจ านวนที่
แน่นอนของผลิตภัณฑ์ จ านวนของลูกค้าที่มาซื้อในแต่ละเดือนในจ านวนที่แน่นอนและรู้ถึงต้นทุนการผลิตที่ชัดเจน 
ทราบรายได้ที่แน่นอนและก าไรที่แท้จริงในการผลิตแต่ละครั้ง 

2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหนองบัว  
ผลจากการวิเคราะห์ด้านโอกาสโดยรวมมีคะแนนเท่ากับ 22.08 และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย 

พบว่าปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูงสุดคือ มีลูกค้ารายใหม่เกิดขึ้น รองลงมา คือ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้มีระดับสูงขึ้น และสินค้าเป็นท่ีรู้จักและได้รับความนิยม ตามล าดับ 

ผลจากการวิเคราะห์ด้านอุปสรรคโดยรวมมีคะแนนเท่ากับ 8.12 และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย 
พบว่าปัจจัยที่มีคะแนนอยู่ในระดับสูงสุดคือ อาหารประเภทอื่นเข้ามาแข่งขัน รองลงมาผู้บริโภคแยกแยะสินค้าได้
ยาก และสูตรการผลิตไม่แตกต่างกันมากนัก ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ด้านโอกาสและอุปสรรคของข้าวเกรียบหนองบัวเมื่อน าระดับคะแนนของปัจจัยที่สูง
ที่สุดของโอกาสลบด้วยปัจจัยที่สูงที่สุดของอุปสรรคได้เท่ากับ 13.96 ซึ่งในระดับปานกลางถึงค่อนข้างมากในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของกลุ่มสตรีชุมชนหนองบัว ซึ่งปัจจัยที่มีโอกาสในการพัฒนามากที่สุด คือ มีลูกค้า
รายใหม่เพิ่มขึ้น การเพิ่มจ านวนลูกค้ารายใหม่ ควรมีการท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ รู้จักของผู้บริโภคให้มาก ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้น เช่น อาจมีการสร้างเพจเฟซบุ๊ค การลงสินค้าในโลกออนไลน์ให้มากขึ้น การท า
โปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม ให้น่าสนใจกว่าเดิม ควรมีการเพิ่มรสชาติข้าวเกรียบมากขึ้น เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าและให้
ลูกค้าเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์และรู้จักมากที่สุด รองลงมา คือ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีระดับสูงขึ้น เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหนองบัว เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 3 ดาว ทางกลุ่มสตรีชุมชนหนองบัว
ควรมีการร่วมมือกันภายในกลุ่มเพื่อเพิ่มคุณค่าและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ให้ข้ึนอยู่ระดับ 4 ดาว หรือ 5 ดาวได้ 
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อกลุ่มสตรีชุมชนหนองบัวในการจ าหน่ายสินค้า ท าให้สินค้าเป็นที่
รู้จัก และได้รับความนิยม เนื่องจากปัจจุบันผลิตภัณฑ์ชุมชนหนองบัวเป็นที่รู้จักของคนกลุ่มเดียว ทางกลุ่มควรมีการ
พัฒนาปรับปรุงให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของคนหลายๆ กลุ่ม ซึ่งท าให้มีลูกค้ามากขึ้นและเพิ่มยอดขายของสินค้าอีก
ด้วย 
 การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าวเกรียบหนองบัว ต าบลแม่ปะ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

ผลการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบหนองบัว ต าบลแม่ปะ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก รายการที่ได้รับการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าต่ าที่สุด คือ ความ
ชัดเจนและรายละเอียดของค าเตือนบนฉลาก เนื่องจากบรรจุภัณฑ์มีสีใสและฉลากบนตัวบรรจุภัณฑ์มีสีเดียวและเป็น
สีที่ไม่สะดุดตา ดังนั้น ควรมีการเปลี่ยนแปลงสีของบรรจุภัณฑ์ หรือเพิ่มสีสันให้กับตัวฉลากของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตัว
ของสินค้ามีความโดดเด่นท้ังบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์และปรับแต่งบรรจุภัณฑ์ให้เป็นสีสันที่โดดเด่นและมี
ความสะดุดตาและจะท าให้สินค้าเป็นที่สนใจ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 กระบวนการจัดการโซ่อุปทานข้าวเกรียบหนองบัว มีการส่งเสริมการตลาดโยการจัดโปรโมช่ันให้กับลูกค้า 
โดยมีส่วนลดให้กับลูกค้าตามเง่ือนไขของปริมาณการสั่งซื้อ การคาดคะเนยอดขายจะมองในส่วนของเทศกาลงานพิธี
ต่างๆ ท่ีมีความต้องการสินค้า  การวางแผนการผลิตและการจัดจ าหน่าย ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการผลิตแบบ 
Make to order และมีการสต๊อกสินค้าไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อเดือน การรับค าสั่งซื้อจะเป็นลักษณะสั่งซื่อทาง
โทรศัพท์หรือมาสั่งซื้อด้วยตนเอง การบรรจุหีบห่อจะบรรจุในลักษณะถุงพลาสติกใสมีสัญลักษณ์ประจ ากลุ่ม การ
จัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่มีการเก็บข้อมูล  มีการประชาสัมพันธ์การขายผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว
ของสมาชิกบางคนเท่านั้น 
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 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) มีจุดอ่อน คือ ปัจจัยด้านลักษณะ
บรรจุภัณฑ์ไม่ดึงดูดใจ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขบรรจุภัณฑ์ให้มีลักษณะที่น่าดึงดูดใจเปลี่ยนขนาดให้เหมาะสม หรือ
อาจควรเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ เช่น การเปลี่ยนจากถุงพลาสติกใสอาจจะใช้ถุงพลาสติกที่มีสีสันดึงดูดสายตาผู้บริโภคหรือ
เปลี่ยนจากถุงเป็นกล่องกระดาษที่มีลักษณะเฉพาะน่าซื้อ รูปแบบกล่องมีความสวยงามสีสันน่าซื้อ แปลกตา ท าให้
เป็นที่สนใจของผู้พบเห็นตัวผลิตภัณฑ์และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้ และการขยับขยายท าเลที่ตั้งของกลุ่มให้
อยู่ในพ้ืนท่ีที่มีการสัญจรไปมาสะดวก เพื่อให้ลูกค้ามารับสินค้าได้สะดวกมากขึ้น เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับทางกลุ่ม
มากขึ้นและมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น และควรมีการท าบัญชีให้เป็นสัดส่วน การท าบัญชีให้เป็นสัดส่วนจะท าให้รู้ถึง
จ านวนที่แน่นอนของผลิตภัณฑ์ จ านวนของลูกค้าท่ีมาซื้อในแต่ละเดือนในจ านวนที่แน่นอนและรู้ถึงต้นทุนการผลิตที่
ชัดเจน ทราบรายได้ที่แน่นอนและก าไรที่แท้จริงในการผลิตแต่ละครั้ง โอกาส คือ มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น การเพิ่ม
จ านวนลูกค้ารายใหม่ ควรมีการท าให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคให้มาก ควรมีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้
มากขึ้น เช่น อาจมีการสร้างเพจเฟซบุ๊ค การลงสินค้าในโลกออนไลน์ให้มากขึ้น การท าโปรโมช่ัน ลด แลก แจก แถม 
ให้น่าสนใจกว่าเดิม ควรมีการเพิ่มรสชาติข้าวเกรียบมากขึ้น เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าและให้ลูกค้าเข้าถึงตัวผลิตภัณฑ์และ
รู้จักมากที่สุด ควรพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีระดับสูงขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 
ดาว หรือ 5 ดาวต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การ

พัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ให้มีระดับสูงขึ้น เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษา โซ่อุปทานโดยใช้แนวคิดที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เช่น ใช้ทฤษฎี SCOR Model 
2. ควรมีการศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจการส่งเสริมการตลาดและการเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์ 
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