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บทท่ี 3 

 
วิธีการดําเนินการศึกษา 

  
   การดําเนินการศึกษาวิจัยนี้ มีความมุงหมายท่ีจะพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการตัด
เย็บเส้ือผาสําเร็จรูป โดยนําแนวคิดของการจัดการหวงโซอุปทานมาใชในการพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมดังกลาว โดยมีขอบเขตในการจัดการระหวางผูจัดหาวัตถุดิบ ผูจัดสงวัตถุดิบ โรงงานผูผลิต 
ผูกระจายสินคา และลูกคา ในการศึกษาวิจัยนี้ไดใชแนวคิดของแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซ
อุปทาน (SCOR Model) มาใชในการจัดทําดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท ฯ เพื่อใช
เปนแบบประเมินในการวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน การใชแนวคําถามของวิธี Quick Scan 
เพื่อใหทราบถึงการดําเนินงานของบริษัท ฯ และปญหาท่ีเกิดข้ึนในองคกร การสัมภาษณเชิงลึก (Depth 

Interviews) และการสังเกตการณการปฏิบัติงานของผูจัดหาวัตถุดิบ, ผูจัดสงวัตถุดิบ, โรงงานผูผลิต, ผู
กระจายสินคา และลูกคา เพื่อแสดงใหเห็นถึงการไหลของขอมูล โดยมีวิธีการดําเนินงานวิจัยซ่ึง
ประกอบไปดวย ข้ันตอนและรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 
3.1 ขั้นตอนการศึกษาขอมูล ประกอบดวย 
 3.1.1 ศึกษาขอมูลขององคกรตาง ๆ ในหวงโซอุปทานของโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเส้ือผา
สําเร็จรูปท่ีเปนกรณีศึกษา เร่ิมต้ังแตผูจัดหาวัตถุดิบ ผูจัดสง โรงงานผูผลิต ผูกระจายสินคา และลูกคา 

3.1.2 การศึกษาทฤษฎีและแนวคิดดานการจัดการหวงโซอุปทานท่ีเกี่ยวของ งานวิจัยตาง ๆ ท้ัง
ภายในและตางประเทศ รวมถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมการตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูป    

3.1.3 ศึกษาความรูเร่ืองแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน (SCOR Model) การวัด

สมรรถนะโซอุปทาน ตัวช้ีวัดและมาตรวัด (Indicator and Metric) เพื่อเปนเคร่ืองมือในการวัด

สมรรถนะของโซอุปทาน 
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3.2 ขั้นตอนการเก็บขอมูล ประกอบดวย 
 3.2.1 การทําการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interviews) โดยใชแนวคิดของวิธี Quick Scan 
กับโรงงานผูผลิต (Manufacturer) โดยทําการสัมภาษณผูบริหาร ผูจัดการโรงงาน และพนักงานใน
สวนท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการสังเกตการปฏิบัติการจริง เพื่อใชเปนขอมูลในการสรางมาตรวัดในการ
ประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร 
 3.2.2 การทําการสัมภาษณผูจัดหาวัตถุดิบ (Suppliers) ผูจัดสงวัตถุดิบ (Forwarders) และผู
กระจายสินคา (Distributors) ในหวงโซอุปทานของบริษัท ฯ ท่ีเปนกรณีศึกษา รวมถึงการสังเกตการ
ปฏิบัติการจริง เพื่อใชเปนขอมูลในการสรางมาตรวัดในการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ขององคกร 
 3.2.3 การทําการสัมภาษณลูกคารายใหญของบริษัท ฯ เพื่อใชเปนขอมูลในการสรางมาตรวัดใน
การประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร 
 3.2.4 การศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงมีการสรางมาตรวัดทางดานการจัดการหวงโซอุปทาน 
เพื่อใชเปรียบเทียบกับมาตรวัดหรือเกณฑการประเมินท่ีเราไดพัฒนาข้ึน 
 

จากนั้น จะนําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหเพื่อหาปญหาในการดําเนินงานของแตละสวน แต
ละองคกร เพื่อพิจารณาหาการเชื่อมโยงท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะชวยใหประสิทธิภาพในการดําเนินงานในแต
ละสวนดีข้ึน 
 
3.3 ขั้นตอนการสรางแบบประเมิน ประกอบดวย 
 3.3.1 การนําขอมูลท่ีไดมาสรางมาตรวัด โดยอาศัยแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน 

(SCOR Model) การใชเทคนิคการระดมความคิด (Brainstorming) จากผูบริหารระดับสูงและ
พนักงานในสวนท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการปรึกษาผูเช่ียวชาญ เพื่อทําการปรับปรุงมาตรวัดนั้น ๆ 
 3.3.2 การทําการประเมินประสิทธิภาพของมาตรวัดหรือเกณฑท่ีใชในการวัดสมรรถนะของ
หวงโซอุปทานวาสามารถนําไปประยุกตใชไดจริงหรือไม โดยอาศัยขอมูลเปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานท่ีองคกรอ่ืนๆ มีการใชกันอยู (Best Practice) และปรึกษาผูเช่ียวชาญ เพื่อทําการปรับปรุง
มาตรวัดนั้น ๆ 
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ในการสรางแบบประเมินนี้ มุงเนนใหบริษัท ฯ สามารถนําไปใชงานไดจริง โดยอาศัยขอมูลใน
อดีตท่ีมีการเก็บรวบรวมของบริษัท ฯ ในแตละฝายท่ีเกี่ยวของ โดยใหพนักงานในแตละฝายท่ีเกี่ยวของ
ดังกลาวไดนําเสนอแนวคิดและแนวทางเพ่ือใหไดมาซ่ึงแบบประเมินท่ีสามารถนําไปใชงานไดจริง 
 
3.4 ขั้นตอนการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการดําเนินงาน 
 3.4.1 นํามาตรวัดท่ีไดมีการปรับปรุงแลวไปประเมินเพื่อวิเคราะหกระบวนการดําเนินงานของ
บริษัท ฯ ท่ีเปนกรณีศึกษา 

3.4.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานระหวางผูจัดหาวัตถุดิบ (Suppliers) ผูจัดสงวัตถุดิบ 
(Forwarders) โรงงานผูผลิต (Manufacturer) ผูกระจายสินคา (Distributor) และลูกคา 
(Customers) โดยอาศัยแนวคิดดานการจัดการหวงโซอุปทานเพื่อลดระยะเวลานํา 

ทําการประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ กอนและหลังการปรับปรุง เพื่อเปรียบเทียบให
เห็นถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานท่ีดีข้ึนจากการใชหลักการการจัดการหวงโซอุปทานเขามาใช
เพื่อใหสามารถลดระยะเวลานํา  
 
3.5 ขั้นตอนการสรุปผลการวิจัย 
 3.5.1 สรุปผลการพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงาน 

3.5.2 เสนอแนะแนวทางที่จะเพิ่มศักยภาพ (Best Practice) เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในอนาคต 

 
การสรุปผลจะเปรียบเทียบผลการดําเนินงานท้ังกอนและหลังการปรับปรุง และเสนอแนะ

แนวทางในอนาคต (Best Practice) เพื่อท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องในสายโซการผลิต 
รวมถึงการสงมอบผลิตภัณฑท่ีตรงตามความตองการของลูกคาหรือผูบริโภค 

 
ข้ันตอนการดําเนินการศึกษาสามารถสรุปเปน Flow Chart ไดดังรูปท่ี 3.1 
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รูป 3.1 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

สรางแบบประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ประเมินผลการดําเนินงานกอนการปรับปรุง 

เสนอแนวทางแกไขปญหาในการดําเนินงาน 

ทําการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

่

ประเมินผลการดําเนินงานหลังการปรับปรุง 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

วิเคราะหผลถึงสาเหตุและปญหา 

ศึกษาขอมูลและเก็บรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของผูจัดหาวัตถุดิบ,          

ผูจัดสงวัตถุดิบ, โรงงานผูผลิต, ผูกระจายสินคา และลูกคา 

ศึกษาคนควาเอกสารและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
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โดยมีรายละเอียดในแตละข้ันตอนดังแสดงในตารางท่ี 3.1 

ตาราง 3.1 แสดงวิธีการวิจัยการวัดสมรรถนะหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูป 

ลําดับ วิธีการวิจัย หลักการ / ทฤษฎีท่ีใชอางอิง ผลลัพธ 
1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดดานการ

จัดการหวงโซอุปทาน เพื่อใชเปน
ความรูพื้นฐานและนํามาอางอิง
ในงานวิจยั 

-  ทฤษฎีและแนวคิด
ดานการจดัการหวง
โซอุปทาน 

- ขอมูลจากกงานวิจยั
ท่ีเกี่ยวของ 

- ขอมูลจาก
อินเตอรเน็ต 

- รูปแบบของ
แบบจําลองท่ี
เหมาะสมกับ
ธุรกิจ 

2. ศึกษาภาพรวมของกิจกรรมการ
ดําเนินงานของโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีใชเปนกรณศึีกษา 

-  ขอมูลจากโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา 

- ลักษณะการ
ดําเนินงาน 

3. เก็บขอมูลจากผูจัดหาวัตถุดบิ ผู
จัดสงวัตถุดิบ โรงงานผูผลิต, ผู
กระจายสินคา และลูกคา 

- ขอมูลจากผูจัดหา
วัตถุดิบ 

- ขอมูลจากผูจัดสง
วัตถุดิบ 

-  ขอมูลจากโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา 

- ขอมูลจากผูกระจาย
สินคา 

- ขอมูลจากลูกคา 

- ขอมูลในการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของการ
ดําเนินงาน 

4. วิเคราะหกิจกรรมการดําเนนิงาน
ทุกกิจกรรม 

- ขอมูลจากผูจัดสง
วัตถุดิบ 

-  ขอมูลจากโรงงาน

-  ขอมูลในการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
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อุตสาหกรรมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา 

- ขอมูลจากลูกคา 

ของการ
ดําเนินงาน 

5. สรางแบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตามแนวความคิดของการจัดการ
หวงโซอุปทาน 

- ทฤษฎีและแนวคิด
ดานการจดัการหวง
โซอุปทาน 

- ทฤษฎีและแนวคิด
ของ SCOR Model 
และ Quick Scan 

- แบบประเมิน
ประสิทธิภาพ
การดําเนนิงาน 

6. พัฒนารูปแบบการดําเนนิงานของ
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา 

-  ขอมูลจากโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา 

- รูปแบบการ
ดําเนินงานใหม 

7. ประเมินผล -  แบบประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน 

- ประสิทธิภาพ
ของ
กระบวนการ
ผลิตท่ีดีข้ึน 

 


