
 

ง 
 

 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ         การวิเคราะห์และปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของระบบ                                
การผลิตกระเป๋า : กรณีศึกษา บริษทั จินเจอร์ แฟชัน่ จาํกดั    

ผู้เขียน                                         นางสาวพรผกา  จอมเพชร 

ปริญญา                                        วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (การจดัการอุตสาหกรรม) 

อาจารย์ทีป่รึกษา                           รองศาสตราจารย ์ดร.วิชยั  ฉตัรทินวฒัน์     

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจยัน้ีศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์และปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของระบบการผลิตกระเป๋า 
วตัถุประสงคเ์พื่อลดระยะเวลานาํในการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ โดยการออกแบบมาตรวดัเพื่อวดั
สมรรถนะและหาแนวทางในการปรับปรุงการดาํเนินงานของห่วงโซ่อุปทานจึงไดน้าํแบบประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีพัฒนาข้ึนมาจากหลักการของ SCOR Model ทําการประเมิน
ประสิทธิภาพการดาํเนินงานทั้งหมด 5 ดา้นคะแนนเฉล่ียในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี ดา้น Source (ฝ่ายจดัซ้ือ) 
ไดค้ะแนน 2.13 ดา้น Make (ฝ่ายผลิต) ไดค้ะแนน 1.89 ดา้น Deliver (ฝ่ายการตลาด) ไดค้ะแนน 1.94 
ด้าน Return (ฝ่ายการตลาด)ได้คะแนน 1.92 และด้าน Marketing (ฝ่ายการตลาด) ได้คะแนน 2.08            
ผลการประเมินทุกด้านประสิทธิภาพค่อนขา้งตํ่า จากการศึกษาข้อมูลพบว่าปัญหาโดยตรงของ                 
ฝ่ายผลิตคือ ไดรั้บวตัถุดิบชา้ ทาํใหไ้ม่สามารถผลิตไดท้นักบัวนัส่งมอบสินคา้ ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดเ้สนอ
แนวคิดของการบริหารจดัการโซ่อุปทาน โดยประยกุตใ์ชเ้ทคนิคและเคร่ืองมือต่างๆ เช่น การวางแผน
การทํางาน หลักการการลดความสูญเปล่า(ECRS) และการแลกเปล่ียนข้อมูลต่างๆ ระหว่างกัน                   
เพื่อปรับปรุงการดาํเนินงานขององคก์รในห่วงโซ่อุปทาน ซ่ึงหลงัจากองคก์รไดน้าํแนวคิดดงักล่าว           
เข้ามาใช้ ทําให้สามารถลดระยะเวลานําของการสั่ งซ้ือวัตถุดิบลงไปได้มาก  จะเห็นได้ว่า                           
ผลการประเมินหลงัการปรับปรุง ในแต่ละด้านได้คะแนนเฉล่ียดังน้ี คือ ด้าน Source (ฝ่ายจดัซ้ือ)                
ไดค้ะแนน 2.45 ดา้น Make (ฝ่ายผลิต) ไดค้ะแนน 2.36 ดา้น Deliver (ฝ่ายการตลาด) ไดค้ะแนน 2.62 
ด้านReturn (ฝ่ายการตลาด) ได้คะแนน 2.45 และ ด้าน Marketing (ฝ่ายการตลาด) ได้คะแนน 2.54 
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ดงันั้น จะเห็นไดว้่าเม่ือองคก์รท่ีอยู่ในสายโซ่อุปทานเดียวกนัมีการแลกเปล่ียนขอ้มูลความตอ้งการ              
ในเร่ืองต่างๆ ระหวา่งกนันั้น จะก่อใหเ้กิดผลดีในการดาํเนินงานร่วมกนัเป็นอยา่งมาก  
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ABSTRACT 

 This reaserch was to study the analysis of supply chain and improvement of purse 
production system. The objective was to shorten the time taken to deliver goods to customers by 
designing the matric to measure capability and finding the guideline to improve the implementation 
of supply chain. Operational efficiency evaluation model which was developed from the principle of 
SCOR Model, was brought to evaluate operational efficiency 5 areas. The average rating of each 
area wae as the following; sourse area was at 2.13 point, make area was scored 1.89 piont, deliver 
area was marked 1.94 point, return area was rated at 1.93 point and maketing area got 2.08 point.  
The results of operational efficiency in every area were relatively low. The study showed that                  
the direct problem of making area was delayed delivery of raw material. And, it was affected to               
the making process could not keep up with the delivery date. Therefore, the researcher had 
presented the guideline of supply chain management by applying techiniques and tools such as work 
plan, ECRS principle and exchang the information between each other, to improve the performance 
of the organization in supply chain. After the organization had adopted such a concept,                          
the obviously consequence was able to reduce the length of time in ordering raw material.                     
The following results of evaluation after revision of each area were; sorce area was scored 2.45 
point, make area was marked 2.36 point, deliver area was at 2.62 point, return area got 2.45 piont 
and at 2.54 point was maketing area. Hence, it could be noticed that when the organizations                      
in the same supply chain exchanged the information regarding to their requirement between 
themselves, it could cause a great advantage of cooperative business.    


