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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการคดัสรรและโซ่อุปทานสินคา้แบรนด์เนม
จากประเทศญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย ประกอบด้วยส่วนของตน้น ้ าคือ ผูผ้ลิต แลว้ผ่านกลไกการตลาด
ทางการขนส่งสินคา้ออกมาในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงมีร้านคา้ปลีกเป็นผูก้ระจายไปยงัลูกคา้  

จากการด าเนินงานของโซ่อุปทานคา้ปลีก ร้านสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นตาม
ห้างสรรพสินคา้ เป็นร้านขายสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นขนาดกลางท่ีจ าหน่ายสินค้า
สินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นทั้งหมดมาไวใ้ห้บริการให้กบักลุ่มลูกคา้ นกัทางเดินทางและ
ลูกคา้ประจ าร้านขายสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น  

จากการวิเคราะห์พบว่าการวิเคราะห์ของแบบจ าลอง SCOR MODEL ของร้านคา้ปลีกสินคา้
แบรนด์เนมน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นประกอบด้วยกิจกรรมการวางแผน การจดัหา การผลิต การจดัส่ง 
และการส่งคืนในส่วนของผูผ้ลิตสินคา้และร้านคา้ปลีกสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่นใน
ดา้นของลูกคา้ประกอบดว้ยกิจกรรมการวางแผน การจดัหา และการส่งคืนสินคา้  

ในปัจจุบนัร้านคา้ปลีกสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากประเทศญ่ีปุ่น โดยในท่ีน้ีได้พฒันาแนว
ทางการปรับปรุงดา้นการวางแผนการจดัหาและการวางแผนการผลิต หลงัจากการปรับปรุงกิจกรรมใน 
SCOR MODEL ทั้งหมด 5 ดา้นคือ ดา้นการวางแผนโซ่อุปทาน ดา้นการจดัหาวตัถุดิบหรือสินคา้ ดา้น
กระบวนการผลิตสินค้า ด้านการจดัส่งสินคา้ และด้านการส่งคืนสินค้า หลงัจากเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงผลการประเมินดา้นการจดัหาวตัถุดิบหรือสินคา้ 
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ABSTRACT 
This research aimed to study the selection process and the supply chain of brand-name 

products from Japan to Thailand. It consists of the upstream part, ie the manufacturer, and through 
the marketing mechanism for the transportation of products in various forms Which has retail stores 
to distribute to customers 

From the operation of the retail supply chain Brand-name products imported from Japan 
in department stores. It is a medium-sized store selling brand-name products imported from Japan 
that sells brand-name products imported from Japan to provide services to customers, travelers and 
regular customers, of brand-name products imported from Japan. 

From the analysis, it was found that the SCOR MODEL analysis of imported Japanese 
branded merchants consisted of planning, procurement, production, shipping and return activities 
for manufacturers and retailers. Brand-name products imported from Japan on the customer side 
include planning, procurement and return activities. 

At present, retailers of brand-name products are imported from Japan. Here, improvement 
approaches in procurement planning and production planning have been developed. After 
improving activities in SCOR MODEL, all 5  aspects are supply chain planning. Sourcing of raw 
materials or products Product production process Delivery side and the return of goods. After 
proposing guidelines for improving evaluation results of the procurement of raw materials or goods. 
Keywords ; Selection process, Supply chain, Brand-name products 
 

บทน า 
ปัจจุบนัรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไปอยา่งมากทั้งในแง่วตัถุและ

รูปแบบวิธีคิด รวมไปถึงค่านิยมท่ีร่วมสมยัมากข้ึน อินเทอร์เน็ตสามารถเช่ือมโยงการเขา้ถึงส่ือได้
ง่ายยิง่ข้ึนท าใหเ้กิดการเรียนรู้ค่านิยมต่างๆ ผา่นส่ือออนไลน์ การใชสิ้นคา้แบรนด์เนม (Brand Name 
Products) ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีความหรูหรา มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั และมีราคาค่อนขา้งสูง จึงเป็นค่านิยม
อยา่งหน่ึงท่ีเป็นกระแสนิยมอยูใ่นปัจจุบนัเพราะมีความเช่ือวา่การใชสิ้นคา้แบรนด์เนมสามารถบ่ง
บอกฐานะทางสังคมของผูใ้ช้ได้ ถึงแมว้่าสินคา้แบรนด์เนมนั้นจะมีราคาสูงแต่ค่านิยมในการใช้
สินคา้แบรนดเ์นมยงัคงแพร่หลายในกลุ่มผูบ้ริโภคยคุใหม่ทุกเพศทุกวยั อีกทั้งมีดาราและกลุ่มคนท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นตน้แบบในการใชสิ้นคา้แบรนด์เนมแต่ละประเภทจนท าให้เกิดการลอกเลียนแบบและ
ความคาดหวงัท่ีตอ้งการมีสินคา้แบรนด์เนมไวใ้ชเ้ช่นเดียวกนั ผูบ้ริโภคบางรายมองวา่สินคา้แบรนด์



 
 

 

เนมเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพดีและมีรูปแบบการออกแบบท่ีทนัสมยั ถึงแมว้่าจะมีวิธีการดูแลรักษา
ค่อนขา้งยากแต่ผูบ้ริโภคกลบัมองว่าสินคา้แบรนด์เนมเป็นส่ิงท่ีน่าทะนุถนอมและควรค่าแก่การ
รักษาท าให้เกิดการเรียนรู้คุณค่าของสินคา้แบรนด์เนม การเรียนรู้ดงักล่าวจึงเป็นแรงกระตุน้ให้
ผูบ้ริโภคเกิดความสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้แบรนด์เนมนั้น ๆ (“กระตุน้คนไทยใช้ของไทย”,2562) ซ่ึง
การน าเขา้สินคา้แบรนด์เนมหรือการคา้ขายสินคา้แบรนด์เนมนั้น จ  าเป็นตอ้งมีความรู้หรือศึกษา
ขอ้มูลช่องทางการน าเขา้สินคา้ และกระบวนการคดัสรรและโซ่อุปทานสินคา้แบรนด์เนม ดงันั้น 
ผูว้ิจยัจึงเห็นความส าคญัของการศึกษาและเตรียมขอ้มูลก่อนการด าเนินธุรกิจน าเขา้ โดยไดเ้ลือก
ศึกษาวิจยัเก่ียวกบั กระบวนการคดัสรรและโซ่อุปทานสินคา้แบรนด์เนม จากประเทศญ่ีปุ่นมายงั
ประเทศไทย ทั้งน้ีผลการศึกษาจะท าให้ไดท้ราบถึงสภาพปัจจุบนัและปัญหาโซ่อุปทานสินค้าแบ
รนด์เนมในกระบวนการคดัสรรสินคา้ จากประเทศญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย และเป็นขอ้มูลส าหรับ
ผูป้ระกอบการส่งออกน าเขา้สินคา้แบรนด์เนมในการบริหารจดัการโซ่อุปทานสินคา้แบรนด์เนมใน
กระบวนการคดัสรรสินคา้ จากประเทศญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทยต่อไป 

ญ่ีปุ่น เป็นประเทศท่ีน าแฟชัน่ประเทศหน่ึงในทวีปเอเชียมีทั้ง เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า และ
นาฬิกา แบบใหม่ๆ วางขายมากมาย จนบางแบรนด์กลายเป็นท่ีนิยมของคนทัว่โลก รวมถึงคนไทย
อย่างเราๆ ดว้ย แมค้่าครองชีพของโตเกียวเมืองหลวงญ่ีปุ่นจะสูงติดอนัดบัโลก แต่แบรนด์ญ่ีปุ่นท่ี
ขายในโตเกียวก็ยงัมีราคาถูกกว่าท่ีอ่ืนโตเกียวจึงเป็นอีกหน่ึงสวรรค์ของนักช็อปกันเลยทีเดียว 
ประเทศญ่ีปุ่นเป็นแหล่งศูนยร์วมทั้งสินคา้ประเภทของเล่น เคร่ืองส าอางและอาหารเสริม ขนมหรือ
ของกิน สินคา้แฟชัน่ ส่ือบนัเทิงและส่ือการเรียนการสอน เป็นตน้ ปัจจุบนัสภาวะเศรษฐกิจของโลก
มีผลต่อการน าเขา้และการขายสินคา้ของทุกประเทศ แต่สินคา้ญ่ีปุ่นจะเป็นของท่ีซ้ือด้วยอารมณ์
มากกวา่ ดว้ยความท่ีประเทศญ่ีปุ่นขยนัออกสินคา้ท่ีเป็น Limited Edition ตอ้งซ้ือตอนนั้น เพราะไม่
ผลิตอีกแลว้ แฟนคลบัญ่ีปุ่นก็จะตายดว้ยค าวา่ Limited มีแต่ 1,000 คู่ หรือขายเฉพาะ 3 วนัน้ีเท่านั้น 
บางคนก็ซ้ือเพราะศิลปินดารา ไม่รู้ซ้ือมาใชห้รือเปล่า แต่ไอดอลเราเป็นพรีเซ็นเตอร์ ของมนัจึงตอ้ง
ซ้ือ มีนกัท่องเท่ียวหรือกลุ่มคนท่ีเขา้ออกประเทศญ่ีปุ่นอยู่เป็นประจ า ไดม้องเห็นช่องทางการท า
ธุรกิจเก่ียวกบัการน าเขา้สินคา้จากประเทศญ่ีปุ่นเขา้มาขายในประเทศไทย หรือในบางคร้ังก็เป็นการ
รับห้ิวหรือการซ้ือสินคา้จากประเทศญ่ีปุ่นเขา้มาใหค้นไทยช าระเงินปลายทาง 

 

วตัถุประสงค์  
1. เพื่อน าเสนอปัญหาและอุปสรรคจากการน าเขา้สินคา้แบรนด์เนมจากประเทศญ่ีปุ่นมายงั

ประเทศไทย 



 
 

 

2. เพื่อศึกษาโซ่อุปทานสินคา้แบรนด์เนมและน าเสนอกระบวนการคดัสรร จากประเทศ
ญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย 

  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
1. ผลการศึกษาจะท าให้ไดท้ราบถึงสภาพปัจจุบนัและปัญหาโซ่อุปทานสินคา้แบรนด์เนม

ในกระบวนการคดัสรรสินคา้ จากประเทศญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย  
 2. ไดท้ราบแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการคดัสรรและโซ่อุปทานสินคา้แบรนด์เนม 
จากประเทศญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย  
 3. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูป้ระกอบการสามารถน าผลการศึกษาไปใชใ้นการปรับปรุง
นโยบายการด าเนินงานขององคก์รได ้
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัโซ่อุปทานและตัวแบบเชิงปฏิบัติการโซ่อุปทาน  
โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง กระบวนการในการการวางแผน ด าเนินการ และควบคุม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการไหลล่ืนของการจดัเก็บวตัถุดิบ สินคา้คงคลงั สินคา้ส าเร็จรูป 
และสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดท่ีมีการใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสอดคลอ้งกบั
เวลาและความตอ้งการของผูบ้ริโภค (ธนิต โสรัตน์. 2550 : 7)  

การจดัการโลจิสติกส์ (Logistics Management) คือกระบวนการวางแผน การสนับสนุน 
การควบคุมการไหลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการจดัเก็บสินคา้ การบริการ กบั
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ 
(ค านาย อภิปรัชญาสกุล. 2546 : 14 )  

การจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการวางแผน 
การปฏิบติัการ การติดตาม และประเมินผลของกิจกรรมในโซ่อุปทาน โดยมีวตัถุประสงค์ ในการ
สร้างคุณค่าในทุกขั้นตอนการผลิต ปรับอุปทานให้สอดคลอ้งกบัอุปสงค ์ยกระดบังานให้เป็นสากล 
อาทิ ISO และ GMP ฯลฯ ซ่ึงการจดัการโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพจะมีผลให้เกิดการ ไหลเวียน
ของ ส่ิงส าคญัสามส่ิงในการผลิต ไดแ้ก่ การไหลเวียนของสินคา้และบริการ (Physical Flow) การ
ไหลเวียนของข้อมูลสารสนเทศ (Information Flow) และการไหลเวียนของเงินทุน  (Fund Flow) 
อยา่งมีประสิทธิภาพ (กฤษฎ ์ฉนัทจิรพร. 2547:5)  

 
 



 
 

 

แนวคิดเกีย่วกบัการขนส่งสินค้าและการกระจายสินค้า 
โดยทัว่ไปการขนส่ง (Transportation) หมายถึงการเคล่ือนยา้ยคน (People) สัตว ์ส่ิงของ 

(Goods) จากสถานท่ีหน่ึงไปยงัสถานท่ีอีกแห่งหน่ึง อยา่งไรก็ดีหากพิจารณาจากคานิยามน้ีแค่ผิวเผิน
อาจก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดข้ึนมาได้ว่า การขนส่งเป็นการเคล่ือนยา้ยคน สัตว ์หรือส่ิงของจาก
อาคารแห่งหน่ึงเท่านั้น แต่แทท่ี้จริงแลว้การขนส่งยงัมีความหมายกวา้งขวางโดยครอบคลุมไปถึง
การขนส่ง การขนถ่าย การเคล่ือนยา้ยคนหรือส่ิงของภายในอาคาร ภายในบา้น ภายในท่ีท างานหรือ
ภายในโรงงานดว้ย ดงันั้นหากยึดคาจากดัความถูกตอ้งแลว้การท่ีคนเราเดินอยู่ภายในบา้น การใช้
รถเข็นช่วยบรรทุกของเม่ือเขา้ไปซ้ือสินคา้หรือการท่ีกรรมกรขนถ่ายสินคา้ท่ีท่าเรือก็นบัเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมการขนส่งเช่นเดียวกนั (จกัรกฤษณ์ ดวงพสัตรา, 2543) 

ความรู้เกีย่วกบัสินค้าแบรนด์เนม 
ค าวา่ “แบรนดเ์นม” หรือ “Brand Name” ในพจนานุกรมภาษาองักฤษสามารถให้ความหมายไวว้า่ a 
name by which a particular product is sold แปลเป็นภาษาไทยไดว้่าช่ือท่ีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงใชใ้น
การขายซ่ึงน่าจะตรงกับภาษาไทยว่า ช่ือตราสินค้า ซ่ึงคนทัว่ไปมกัเข้าใจว่าสินค้าแบรนด์เนม
หมายถึง สินคา้ท่ีมีคุณสมบติัแยกออกมาไดเ้ป็นขอ้ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. สินค้าท่ีมีดีไซน์ (Design) คือส่ิงส าคญัโดยจะต้องเป็นการออกแบบท่ีรับโลกเป็นท่ี
ยอมรับกนัในวงกวา้งวา่สวยงามน่าสนใจ น่าดึงดูดเป็นท่ีหลงไหลของคนทัว่โลกหรือออกแบบโดย
ดีไซน์เนอร์ชั้นน าท่ีมีช่ือเสียงในระดบัโลก 
 2. ตวัสินคา้มีคุณภาพดีมีความเหมาะสม ผลิตจากวตัถุดิบท่ีดีไม่สามารถหาทัว่ไปได้ตาม
ทอ้งตลาดผา่นการคดัสรรเลือกเฟ้นมาเป็นอยา่งดีพร้อมทั้งมีการผลิตดว้ยความปราณีตและใส่ใจใน
คุณภาพมากกวา่ปริมาณ 
 3. ส่งเสริมในรสนิยมของผูใ้ชว้่าเป็นผูท่ี้มีรสนิยมท่ีดีเลือกใช้ในสินคา้ท่ีดี มีคุณภาพท่ีดี มี
ดีไซน์ท่ีดี 
 4. ราคาสมเหตุสมผลเหมาะและคู่ควรกบัตวัสินคา้ด้วยคุณภาพและราคาท่ีไปในทิศทาง
เดียวกนัรวมไปถึงความเหมาะสมกบัวตัถุดิบท่ีน ามาใชก้บัสินคา้ซ่ึงมีการคดัสรรมาเป็นอยา่งดี 

 โดยสรุปสินคา้แบรนด์เนมจึงหมายถึงสินคา้ท่ีมีดีไซน์โดดเด่นจนเป็นท่ียอมรับ
ระดบัโลก มีคุณภาพดีทั้งวสัดุและกระบวนการผลิต เม่ือใชง้านส่งเสริมใหผู้ใ้ชมี้รสนิยมสูงข้ึนและมี
ราคาท่ีสมเหตุสมผลกบัตวัสินคา้ โดยทัว่ไปสินคา้แบรนดเ์นมท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั 
 
 
 



 
 

 

ขอบเขต 
กลุ่มประชากร  
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูป้ระกอบการน าเขา้สินคา้แบรนดเ์นม จากประเทศญ่ีปุ่น 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 

  งานวิจยัน้ีจะท าการศึกษากระบวนการคดัสรรและโซ่อุปทานสินค้าแบรนด์เนม ใน 4 
ประเด็นหลกั คือ ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิคการขนส่ง ดา้นกฎหมาย ดา้นเศรษฐศาสตร์และการเงิน 
  ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัท าการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือน 
กนัยายน-พฤศจิการย 2563 
 

วธิีการศึกษา  
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
การศึกษาคร้ังน้ี ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) โดยการลงพื้นท่ีและส ารวจเก็บขอ้มูลในผูรั้บเหมาจากนั้น
จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลก่อนบนัทึกขอ้มูลลงคอมพิวเตอร์ ซ่ึงขอ้มูลท่ี
ท าการเก็บบนัทึกไดแ้ก่ แบบสอบถามส าหรับกลุ่มผูรั้บเหมาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจผูรั้บเหมา  
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจาก
ฐานขอ้มูลงานวิจยั จากฐานขอ้มูลงานวิจยัท่ีห้องสมุดมหาวิทยาลยัท่ีเผยแพร่ขอ้มูลสาธารณะ และ
เวบ็ไซตต่์าง ๆ 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีหลากหลายวิธีการท่ี

สามารถเก็บขอ้มูลได้ ซ่ึงผูว้ิจยัได้เลือกวิธีการศึกษาตามความเหมาะสม ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี
เลือกใชเ้คร่ืองมือ 2 ประเภท ประกอบดว้ย  

1. แบบบนัทึกขอ้มูล (Record Form) เพื่อใชใ้นการบนัทึกขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร 
วรรณกรรมและงานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงการสัมภาษณ์ในคร้ังน้ีเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-
Structured Interview) ดงันั้นจึงเป็นการเตรียมค าถามหลกัๆ ท่ีจะใช้ส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการ
เตรียมค าถามเพื่อสัมภาษณ์ และบันทึกข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ โดยใช้เทปบันทึกเสียง
ประกอบการสัมภาษณ์ โดยใช้เทปบนัทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ (เม่ือได้รับอนุญาตจากผู ้
สัมภาษณ์) 



 
 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แล้ว ผูศึ้กษาวิจยัได้น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตีความและสร้างเป็นขอ้สรุป โดยในการวิเคราะห์ขอ้มูลในงานวิจยัเชิงคุณภาพนั้น เป็นวิธีการสร้าง
ขอ้สรุปจากขอ้มูลจ านวนหน่ึงท่ีท าการเก็บรวบรวมมาแลว้ น าขอ้มูลมาตรวจสอบความน่าเช่ือถือ 
ก่อนท่ีจะน าไปวเิคราะห์ตีความและสร้างเป็นขอ้สรุป ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลใน
การวิจยัเชิงคุณภาพนั้น ซ่ึงโดยทัว่ไปนั้นการวิจยัเชิงคุณภาพทัว่ไปจะใช้เทคนิควิธีการตรวจสอบ
สามเ ส้ า  (Triangulation Technic) ประกอบด้วย  การตรวจสอบสามเ ส้ าด้านข้อ มูล  (Data 
Triangulation) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีต่างแหล่งท่ีมากนั เช่น ต่างบุคคล ต่าง
สถานท่ี ต่างเวลา เป็นต้น  นอกจากน้ีย ังสามารถตรวจสอบสามเส้าด้านผู ้วิจ ัย (Investigator 
Triangulation) เป็นการตรวจสอบขอ้มูลโดยการใชผู้เ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมากกวา่หน่ึงคนในประเด็น
เดียวกัน หรือการเป็นการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological 
Triangulation) เป็นการเก็บข้อมูลจากหลากหลายวิธีการ หรือการตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี 
(Theoretical Triangulation) เม่ือผ่านกระบวนการตรวจสอบขอ้มูลแล้ว จึงน าขอ้มูลนั้นมาท าการ
วเิคราะห์ต่อไป 
 

ผลการวจิัย 
จากผลการวิเคราะห์โซ่อุปทานการคา้ปลีก กระบวนการคดัสรรและโซ่อุปทานสินคา้แบ

รนดเ์นมจากประเทศญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย การดาเนินงานของโซ่อุปทานคา้ปลีก กระบวนการคดั
สรรและโซ่อุปทานสินค้าแบรนด์เนมจากประเทศญ่ีปุ่นมายงัประเทศให้กับกลุ่มลูกค้านักทาง
เดินทางและลูกคา้ประจ า ร้านขายของฝากโกต๋ีแบ่งเป็น 3 ฝ่าย ประกอบดว้ย ผูผ้ลิต าหนา้ท่ีในการ
ผลิตสินคา้ เช่น โมจิ น้าผลไม ้ก านันจุล ปลาส้ม น ้ าพริก แคปหมู เป็นตน้ ผูผ้ลิตน ามาเสนอขาย
ให้กบัทางร้านร้านคา้ปลีก ไดน้ าสินคา้มาจดัจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ท่ีเป็นผูเ้ขา้มาใชบ้ริการป้ัมน ้ ามนั
ซ่ึงเป็นลูกคา้ภายในจงัหวดัและนกัท่องเท่ียวขาจร  

จากวตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพื่อศึกษาเก่ียวกับปัญหาในโซ่อุปทานค้าปลีก กรณีศึกษา 
กระบวนการคดัสรรและโซ่อุปทานสินคา้แบรนด์เนมจากประเทศญ่ีปุ่นมายงัประเทศไทย โดยใช้ 
SCOR MODEL ในปัจจุบนัร้านคา้ปลีกโกต๋ีเร่ิมตั้งแต่ซัพพลายเออร์ท่ีเป็นโรงงานผลิตสินคา้โดย
บริษทัมีการจดัหาวตัถุดิบ 2 รูปแบบคือผลิตรอและผลิตตามความสั่งของลูกคา้เพื่อน าสินคา้มาส่ง
ให้กบัร้านคา้ปลีกวางจ าหน่ายส่งต่อแก่ลูกคา้พบว่าเกิดปัญหาข้ึน 2 ดา้นคือ ดา้นการวางแผนการ
จดัหาสินคา้ไม่ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้เพราะไม่มีการจดัเก็บสินคา้คงคลงัท่ีเพียงพอท าให้
เกิดปัญหาในการหาสินค้ามาจ าหน่ายเม่ือลูกค้าต้องการสินค้าจ านวนมาก ผูว้ิจยัได้เสนอแนว



 
 

 

ทางการปรับปรุงคือให้ทางร้านคา้ปลีกโกต๋ีมีการรับซ้ือจากผูผ้ลิตสินคา้ท่ีมีบริการจดัส่งสินคา้มายงั
ร้านโดยเปล่ียนรูปแบบการเดินทางรับสินค้าจากผูผ้ลิตโดยตรงเพื่อให้มีการรับรองว่าสินค้าท่ี
หมดอายุหรือเส่ือมสภาพนั้นไดรั้บการเปล่ียนคืนโดยไม่ตอ้งทิ้งสินคา้ ในดา้นการวางแผนการผลิต
การผลิตสินคา้ท่ีร้านคา้ปลีกมีการบรรจุสินคา้เองทาให้เกิดปัญหาพนักงานไม่คานึงถึงการบรรจุ
สินค้าเลือกบรรจุไม่ถูกต้องและพนักงานขายไม่ได้คานวณความต้องการสินค้าของลูกค้าให้
สอดคลอ้งกบักาลงัการผลิต ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางให้ทางเจา้ของร้านคา้ปลีกโกต๋ีนั้นควรเปล่ียน
วิธีการแพค็ของสินคา้แต่ละชนิดให้เหมาะสมต่อตวัสินคา้ท่ีรับมาบรรจุเองท่ีร้านคา้ปลีกและควรทา
ฉลากวนัหมดอายุเพราะจะไดรู้้ว่าสินคา้ตวัไหนใกลห้มดอายุโดยน าสินคา้ท่ีใกลห้มดอายุออกก่อน
สินคา้ท่ียงัไม่หมดอายุป้องกนัสินคา้ และควรมีโลโก้ของร้านติดเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา้ 
สอดคลอ้งกบั ประจวบ กล่อมจิตร (2556, หนา้ 141) 272 รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ คร้ังท่ี 6 สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏักาแพงเพชร 20 ธันวาคม 2562 
กล่าวววา่ การจดัการสินคา้คงคลงัมีวตัถุประสงคคื์อสามารถมีสินคา้คงคลงับริการลูกคา้ในปริมาณ
ท่ีเพียงพอ และทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้เสมอ เพื่อสร้างยอดขายและรักษาของส่วนแบ่งตลาด
ไว ้ 
 จากวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของ
ธุรกิจค้าปลีกโดยมีการวิเคราะห์แบบประเมินประสิทธิภาพการจดัการโซ่อุปทานหลังจากการ
ปรับปรุงกิจกรรมใน SCOR MODEL ทั้งหมด 5 ดา้นคือ ดา้นการวางแผนโซ่อุปทาน ดา้นการจดัหา
วตัถุดิบหรือสินค้า ด้านกระบวนการผลิตสินคา้ ด้านการจดัส่งสินค้า และด้านการส่งคืนสินค้า 
หลงัจากเสนอแนวทางการปรับปรุงผลการประเมินดา้นการจดัหาวตัถุดิบหรือสินคา้  
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