
 
 

บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การวิจยัเร่ือง “การศึกษารูปแบบโซ่อุปทานของร้านแวน่ตารายยอ่ย” ไดท้  าการศึกษาโดยผล
การศึกษารูปแบบการสัมภาษณ์รวบรวมขอ้มูลและแสดงผลขอ้มูลโดยเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกท่ีมีค าตอบครอบถ้วนสมบูรณ์น าขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะ์์ันันาความสัมันั์์รูปแบบการ
จดัการโซ่อุปทานสามารถน าเสนอผลขอ้มูลไดด้งัน้ี 

ผลการสัมภาษณ์ 
การจดัการโซ่อุปทานในเร่ืองขอ้งกบัการส่งสินคา้เลนส์แวน่ตาใ์ก้บัลูกคา้ 
์่วงโซ่อุปทานร้านรักแวน่ ดอนเมือง 
์่วงโซ่อุปทานร้านบอกการแวน่ นวมินทร์ 105 
์่วงโซ่อุปทานร้านบอกการแวน่ นวมินทร์ 81 
ขอ้มูลการบริการและการจดัการ์ุรกิจ 
การวเิคราะ์์การจดัการโซ่อุปทานของ์ุรกิจ ร้านแวน่ตารายยอ่ย 

ผลการสัมภาษณ์ 
การสัมภาษณ์เจ้าของธุรกจิร้านแว่นตารายย่อย ธุรกจิร้านบอกการแว่น นวมินทร์ 105 
1. ปัญ์าท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือ 

การจดัซ้ือในแต่ละคร้ังมีกระบวนจากการซ้ือของลูกคา้จากร้านแวน่ตารายยอ่ยไปยงัตวัแทนจ า์น่าย
ภายในประเทศส่งขอ้มูลสินคา้ไปยงับริษทัผูผ้ลิตสินคา้ในต่างประเทศขั้นต่อไปสั่งผลิตสินคา้ใ์้เรา
ส่งสินคา้กลบัมาท่ีตวัแทนจ า์น่ายสินคา้ภายในประเทศ ตรวจสอบสินคา้แว่นตาแลว้จดัส่งสินคา้
แวน่ตาใ์้กบัร้านแวน่ตารายยอ่ยจากนั้นถึงมือลูกคา้ในเม่ือลูกคา้มารับสินคา้แวน่ตาในกรณีสินคา้ท่ี
น าเข้าจากต่างประเทศต้องใช้เวลาในการจัดส่ง 5-7 วนัถึงมือลูกค้าภายใน 10 วนัขนส่งผ่าน
เคร่ืองบิน 

2. การสตอ็กสินคา้ในร้านแวน่ตา 
จากการสัมภาษณ์สต็อกสินคา้เต็มจ านวนมากในร้านในการสต็อกสินคา้คร้ังต่อไปใช่เวลา 2 เดือน
ต่อ 1 คร้ังเ์ตุผลตอ้งการจ า์น่ายแวน่ตาใ์้์มดใกลส้ต็อกถึงสต็อกสินคา้ใ์ม่ในรอบต่อๆ ไปใน
กรณีท่ีสินคา้แว่นตาบางรุ่น์มดจะสั่งจากร้านแวน่ตาในเครือข่ายันั์มิตรท่ีใ์้ความร่วมมือและ
การช่วยเ์ลือร้านบางกอกการแวน่ นวมินทร์ 81 เปรียบเ์มือนบริษทัแม่ท่ีใ์้การช่วยเ์ลือบริษทั
ลูกบริษทัแม่จากสั่งสินคา้แวน่ตาจากตวัแทนจ า์น่ายภายในประเทศท่ีน าเขา้ต่างประเทศ  

3. ราคาสินคา้แวน่ตาจากบริษทัตวัแทนจ า์น่าย  
ราคาสินคา้แวน่ตาท่ีร้านแวน่ตารายยอ่ยรับสินคา้แวน่ตาจากตวัแทนจ า์น่ายภายในประเทศเป็นคน
ก า์นดราคากลางในการตั้งราคาในร้านรายย่อยทางร้านแว่นตารายย่อยได้บอกว่าตั้งราคาต ่ากว่า
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คู่แข่งในบริเวณใกลเ้คียงและใน์้างสินคา้เัื่อท่ีตอ้งการรักษากลยุท์์ของการขายและลดปริมาณ
สินคา้แว่นตาท่ีสต็อกใ์้์มดไปโดยเร็วไม่ไดต้อ้งการยอดขายสินคา้แว่นตาเัราะไม่มีผลกระทบ
ต่อร้านแวน่ตารายยอ่ย 

4. ค่าคอมๆ ท่ียินดีจ่าย์ากท่ีใ์้ร้านมีสต็อกสินคา้แว่นตาบางรุ่นไปกบัร้านันั์มิตรทาง
ร้านแว่นตาได้บอกว่าไม่ได้รับค่าคอมๆ ท่ีดึงสินค้ากลับไปจ า์น่ายสินค้าแว่นตาในทางของ
ันั์มิตรใ์ร้าคาสินคา้แวน่ตาเท่าทุนเดิม 

5. การน าสินคา้แวน่ตาจากประเทศไ์นบา้ง 
ทางร้านแวน่ตารายยอ่ยไดก้ล่าววา่จากดูคุณภาัของแวน่ตามีการน าเขา้จากประเทศองักฤษ,ประเทศ
เกา์ลีใต้,ประเทศญ่ีปุ่น,ประเทศออสเตรีย,ประเทศฝร่ังเศส,ประเทศอิตาลีส า์รับเลนส์แว่นตา
ประเทศญ่ีปุ่น,ประเทศเยอรมนัและมีภายในประเทศดว้ย 

6. ท าไมไม่น าสินคา้แวน่ตาจากประเทศจีนมีเ์ตุผลอะไรบา้ง 
ทางร้านแวน่ตารายยอ่ยไดก้ล่าววา่ คุณภาัสินคา้ไม่ดีเกิดความไม่เช่ือถือของสินคา้แวน่ตา ทางร้าน
แว่นตารายย่อยไม่ตอ้งการสินค้าท่ีท าใ์้ร้านแว่นตารายย่อยเส่ือมเสียช่ือเสียงจากการขายสินค้า
แวน่ตาท่ีคุณภาัแตกต่างราคา รวมถึงคุณภาัแวน่ตา 

7. ท าไมถึงน าเขา้สินคา้จากประเทศเกา์ลีใตมี้เ์ตุผลอะไรบา้ง 
ทางร้านแวน่ตารายยอ่ยไดก้ล่าววา่สินคา้แวน่ตาท่ีมาจากประเทศเกา์ลีใตน้ั้นเัราะเช่ือมัน่ในเร่ือง
ของคุณภาัสินคา้แวน่ตามีการรับประกนั 1 ปีเช่นวสัดุน ามาใชค้วามยืด์ยุน่สูงท าใ์้ไม่์กัไดง่้าย
ถา้ขาแวน่ตา์กัเคลมสินคา้ไดท้นัทีภายใน 1 ปี 

8. ท  าไมน าเขา้สินคา้จากประเทศต่างๆ มีเ์ตุผลอะไร  
ทางร้านแว่นตารายย่อยได้กล่าวว่าลักษณะของคนไทยชอบของท่ีมีแบรด์เนมท่ีเช่ือมัน่ในของ
คุณภาัแวน่ตาท่ีมาประเทศต่างๆ  

9. ท าไม่น าสินคา้แวน่ตาของประเทศไทยมาจ า์น่ายในร้านแวน่ตารายยอ่ย 
ทางร้านกล่าววา่สินคา้แวน่ตาท่ีบริษทัผูผ้ลิตภายในประเทศไทยเซ็นสัญญาผกูมดักบับริษทัผูค้า้แ์่ง
เดียวเท่านั้นไม่สามารถจ า์น่ายกบัร้านแว่นตารายย่อยได้และไม่เช่ือมัน่เร่ืองของคุณภาัสินค้า
แวน่ตาภายในประเทศไม่สามารถระบุท่ีไปท่ีมาของแวน่ตาในกระบวนการผลิตแวน่ตา 

10. ท าไมถึงขายสินคา้แวน่ตากบัเลนส์ตาจากต่างประเทศไดจ้  านวนมากๆ 
ทางร้านแว่นตารายยอ่ยไดก้ล่าววา่ลูกคา้สามารถตรวจสอบจากปลายทางไดผ้า่นเวบ็ไซต์ เป็นของ
แทโ้รงงานผูผ้ลิตแว่นตาจากต่างประเทศปลายทางและใบการ์ดสเปคจากโรงงานใส่ใจรายละเอียด
เล็กนอ้ยของลูกคา้ มองถึงความส าคญัในการบริการแวน่ตาใ์ลู้กคา้อยา่งเ์มาะสม 

11. ท  าไมลูกค้าถึงเลือกเข้าร้านแว่นตารายย่อยของคุณเองในบริเวณนั้ นท่ีมีคู่แข่งเยอะ
เ์ตุผลอะไรบา้ง  
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ทางร้านแวน่ตารายยอ่ยไดก้ล่าววา่ไดท้  าโปรโมชัน่โดยการแจกใบปลิวตาม์มู่บา้นบริเวณนั้นและมี
การส่วนลดท่ีใบปลิวด้วยท าใ์้แรงดึงความสนใจจากลูกคา้เขา้ร้านมากกว่าโปรโมชัน่์น้าร้านมี
แผนท่ีท่ีตั้งของร้านแวน่ตารายยอ่ยบนใบปลิวท่ีท าเลร้านแวน่ตาอยูใ่จกลาง์มู่บา้นต่างๆ นวมินทร์
อยู่ติดกบัถนน.นวมินทร์ใกลชิ้ดมากกว่าคู่แข่งเปิด 9.00 ถึง 20.00 ในขณะคู่แข่งปิดร้าน 18.00 ทาง
ร้านเปิดทุกวนัไม่มี์ยุดเลยในขณะตอนแรกท่ีเปิดใ์ม่อยูซ่อย นวมินทร์101ไม่มีลูกคา้เลยอยู่ซอย
นั้นท าใ์ลู้กคา้ไม่เ์็นร้านแวน่ตาถึงยา้ยมาท่ีตรงน้ีมีลูกคา้เขา้มาเยอะ  

12. ท าไมมีเคร่ืองมือตรวจสายตาโดยไม่มีแัทยด์า้นสายตาแลว้ใครเป็นคนตดัเลนส์แวน่ใ์้
ลูกคา้ ทางร้านแว่นตาได้กล่าวว่ามีการอมรมการใช้เคร่ืองมือตรวจสายตาจากศูนยบ์ริษทัแม่ท่ีไป 
เรียนมาจากต่างประเทศและสอนตดัเลนส์แวน่ตาใ์้ดว้ยแต่มีเลนส์ท่ีตดัไม่ไดต้อ้งไปเรียนการตดั
เลนส์กบับริษทัแม่ 
 13. กลุ่มวยัลูกคา้เป็นกลุ่มใดท่ีสุดกลุ่มอายใุดท่ีสุด   
ทางร้านแวน่ตารายยอ่ยไดก้ล่าววา่มีลูกคา้ทุกช่วงอายแุละผู ้์ ญิงและผูช้ายปะปนกนัไป  
 14. วนั์น่ึงมีลูกคา้เขา้ร้านก่ีคนช่วงเวลาไ์นบา้ง  
ทางร้านแวน่ตารายยอ่ยไดก้ล่าววา่ในวนั์น่ึงประมาณ 1 คน มากสุด  4 คนต่อวนั  
ช่วงเวลาเวลาตอนเช้าสายประมาณ 9.00 – 10.00 โมงในกลางวนัไม่ค่อยมีลูกคา้เลยเัราะ ลูกคา้ใน
เวลาไปท างานและช่วงเวลากลบัจากมาท่ีท างานก่อนท่ีเขา้บา้นช่วงเวลา 18.00-20.00 โมงลูกคา้ส่วน
์น่ึงเดินออกมาใน์มู่บา้นใกลเ้คียงกนั 

การสัมภาษณ์เจ้าของธุรกจิร้านแว่นตารายย่อยธุรกจิร้านบอกการแว่น นวมินทร์ 81  
1. ปัญ์าท่ีเก่ียวกับการจัดซ้ือการจากสัมภาษณ์ร้านแว่นตาไม่มีปัญ์าท่ีจัดซ้ือสินค้า

เัราะว่าสั่งแว่นตาจากตวัแทนจ า์น่วยแว่นตาภายในประเทศแต่ตอ้งการเวลาใช้ในขนส่งสินคา้
นานถึง 10 วนั 

2. การสต็อกสินคา้ในร้านแวน่ตาการจากสัมภาษณ์ร้านแวน่ตาการสต็อกสิการสตอ็กสินคา้
ตามจ านวนภายในร้านสินคา้แวน่ตาทุกอาทิตย ์

3. ราคาสินคา้แวน่ตาจากบริษทัตวัแทนจ า์น่ายการจากสัมภาษณ์ร้านแวน่ตา มีสินคา้ราคา
แตกต่างจากราคากลางไม่มากใ์ก้บัความัอใจกบัความถูกตอ้งการลูกคา้ 

4. ค่าคอมๆท่ียนิดีจ่าย์ากท่ีใ์้ร้านมีสตอ็กสินคา้แวน่ตาบางรุ่นไปกบัร้านันั์มิตรการจาก
สัมภาษณ์ร้านแวน่ตาไม่มีค่าคอมๆ ใ์ก้บัร้านท่ีมีสตอ็กของสินคา้แวน่ตา 

5. การน าสินค้าแว่นตาจากประเทศไ์นบ้างการจากสัมภาษณ์ร้านแว่นตาน าเข้าสินค้า
แวน่ตาจากประเทศกลุ่มยโุรปและกลุ่มเอเชีย 

6. ท าไมไม่น าสินคา้แวน่ตาจากประเทศจีนมีเ์ตุผลอะไรบา้งการจากสัมภาษณ์ร้านแวน่ตา 
เป็นสินคา้ไม่ๆ ไดย้อมรับในความัอใจจากร้านแวน่ตาัดูถึงคุณภาัสินคา้แวน่ตา 
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7. ท าไมถึงน าเข้าสินค้าจากประเทศเกา์ลีใต้มีเ์ตุผลอะไรบ้างการจากสัมภาษณ์ร้าน
แวน่ตาเป็นสินคา้คุณภาัปานกลางมีราคาตามคุณภาัและลูกคา้ยอมรับราคาได ้

8. ท  าไมน าเขา้สินคา้จากประเทศต่างๆ มีเ์ตุผลอะไรการจากสัมภาษณ์ร้านแว่นตาเัื่อมี
ตวัเลือกสินคา้แวน่ตาเัื่อความ์ลาก์ลายในความตอ้งการลูกคา้ 

9. ท  าไม่น าสินค้าแว่นตาของประเทศไทยมาจ า์น่ายในร้านแว่นตารายย่อยการจาก
สัมภาษณ์ร้านแวน่ตาทางร้านแวน่ตาไม่ไดมี้ความตอ้งการสินคา้ภายในประเทศ 

10. ท าไมถึงขายสินค้าแว่นตากับเลนส์ตาจากต่างประเทศได้จ  านวนมากๆ การจาก
สัมภาษณ์ร้านแวน่ตามีโปรโมชัน่ท่ีท าใ์ลู้กคา้สนใจสินคา้ภายในร้านแวน่ตา 

11. ท  าไมลูกค้าถึงเลือกเข้าร้านแว่นตารายย่อยของคุณเองในบริเวณนั้นท่ีมีคู่แข่งเยอะ 
เ์ตุผลอะไรบา้งการจากสัมภาษณ์ร้านแว่นตามีลูกคา้ประจ าร้านเขา้มาร้านแว่นตาทางร้านไดรับ
ความวางใจจากลูกคา้  

12. ท าไมมีเคร่ืองมือตรวจสายตาโดยไม่มีแัทยด์า้นสายตาแลว้ใครเป็นคนตดัเลนส์แว่น 
ใ์้ลูกค้าการจากสัมภาษณ์ร้านแว่นตาทางร้านได้มีการอมรมจากต่างประเทศเัื่อมาใช้ในร้าน 
แวน่ตา 

13. กลุ่มวยัลูกคา้เป็นกลุ่มใดท่ีสุดกลุ่มอายุใดท่ีสุดการจากสัมภาษณ์ร้านแวน่ตากลุ่มลูกคา้มี 
ทุกช่วงอาย ุ  

14. วนั์น่ึงมีลูกคา้เขา้ร้านก่ีคนช่วงเวลาไ์นบา้งการจากสัมภาษณ์ร้านแวน่ตาจากลูกคา้เขา้ 
ร้าน 3-4 คนต่อวนั   

การสัมภาษณ์เจ้าของผู้ประกอบการธุรกจิร้านแว่นตารายย่อยธุรกจิร้านรักแว่นดอนเมือง  
1. ปัญ์าท่ีเก่ียวกับการจดัซ้ือการจากสัมภาษณ์ร้านแว่นตาเวลาในการซ้ือสต็อกสินค้า 

แวน่ตาใชเ้วลา 1 สัปดา์์ 
2. การสต็อกสินคา้ในร้านแว่นตาการจากสัมภาษณ์ร้านแว่นตาการสต็อกสินค้าใช้เวลา        

6 เดือนต่อคร้ังสตอ็กสินคา้ 1000 ช้ิน  
3. ราคาสินคา้แวน่ตาจากบริษทัตวัแทนจ า์น่ายการจากสัมภาษณ์ร้านแว่นตามีส่วนราคา 

แตกต่างจากตวัแทนจ า์น่ายเล็กนอ้ย  
4. ค่าคอมๆ ท่ียินดีจ่าย์ากท่ีใ์้ร้านมีสต็อกสินคา้แว่นตาบางรุ่นไปกบัร้านันั์มิตรการ

จาก สัมภาษณ์ร้านแวน่ตามีค่าคอมๆ ใ์ก้บัร้านท่ีสตอ็กสินคา้ 10% จากราคาแวน่ตา  
5. การน าสินค้าแว่นตาจากประเทศไ์นบ้างการจากสัมภาษณ์ร้านแว่นตาน าเข้าสินค้า 

แวน่ตาจากประเทศจีน,ประเทศญ่ีปุ่น 
6. ท  าไมน าสินคา้แว่นตาจากประเทศจีนมีเ์ตุผลอะไรบา้งการจากสัมภาษณ์ร้านแว่นตา

แวน่ตาจากประเทศจีนมีราคาถูกและตน้ทุนถูก 
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7. ท าไมถึงน าเข้าสินคา้จากประเทศเกา์ลีใต้ มีเ์ตุผลอะไรบ้างการจากสัมภาษณ์ร้าน
แวน่ตาทางร้านไม่ไดข้ายแวน่ตาจากประเทศเกา์ลีใต ้

8. ท  าไมน าเข้าสินคา้จากประเทศต่างๆมีเ์ตุผลอะไร การจากสัมภาษณ์ร้านแว่นตาจาก
ประเทศมีความตอ้งการสินคา้ไปยงัลูกคา้ 

9. ท  าไม่น าสินค้าแว่นตาของประเทศไทยมาจ า์น่ายในร้านแว่นตารายย่อยการจาก
สัมภาษณ์ร้านแวน่ตาสินคา้ของประเทศไทยมีราคาแังแวน่ตาจากประเทศจีน 

10. ท  าไมถึงขายสินค้าแว่นตากับเลนส์ตาจาก ต่างประเทศได้จ  านวนมากๆการจาก
สัมภาษณ์ร้านแวน่ตาทางร้านไม่ไดข้ายเลนส์ไดเ้ป็นจ านวนมาก 

11. ท  าไมลูกค้าถึงเลือกเข้าร้านแว่นตารายย่อยของคุณเองในบริเวณนั้นท่ีมีคู่แข่งเยอะ 
เ์ตุผลอะไรบ้างการจากสัมภาษณ์ร้านแว่นตาท าการตลาดเป็นส่วนลดแว่นตา และราคาสินค้า
แวน่ตาถูก 

12. ท  าไมมีเคร่ืองมือตรวจสายตาโดยไม่มีแัทยด์า้นสายตา แลว้ใครเป็นคนตดัเลนส์แว่น
ใ์ลู้กคา้ การจากสัมภาษณ์ร้านแวน่ตาท่ีร้านใ์ช่้างตรวจวดัสายตาใ์ก้บัลูกคา้ 

13. กลุ่มวยัลูกคา้เป็นกลุ่มใดท่ีสุด กลุ่มอายุใดท่ีสุดการจากสัมภาษณ์ร้านแวน่ตากลุ่มลูกคา้
มีทุกช่วงอาย ุ  

14. วนั์น่ึงมีลูกคา้เขา้ร้านก่ีคน ช่วงเวลาไ์นบา้งการจากสัมภาษณ์ร้านแว่นตา วนั์น่ึงมี
ลูกคา้เขา้ร้าน 3-4 คนต่อวนั 
 
การจัดการโซ่อุปทานในเร่ืองข้องกบัการส่งสินค้าเลนส์แว่นตาให้กบัลูกค้า 

กระบวนการสั่งเลนส์แวน่ตาจากต่างประเทศ 

 

 

ภาพประกอบที ่9 กระบวนการสั่งเลนส์แวน่ตาจากต่างประเทศ 

กระบวนการส่งสินคา้กลบัจากบริษทัต่างประทศ 

 

                                                     

ภาพประกอบที ่10 กระบวนการส่งสินคา้กลบัจากบริษทัต่างประทศ 

  

ลูกค้าต้องการสินค้า 
เลนส์แว่นตา 

 

ร้านแว่นตา 

รายย่อย 

ตวัแทนจ าหน่าย

แว่นตาภายในประเทศ 

บริษัทผู้ผลติแว่นตา

ในต่างประเทศ 

บริษัทผู้ผลติแว่นตา

ในต่างประเทศ 
ตวัแทนจ าหน่าย

แว่นตาภายในประเทศ 
ร้านแว่นตา 

รายย่อย 

ลูกค้ารับสินค้า 
เลนส์แว่นตา 
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 กระบวนการจดั์าแวน่ตาท่ีบางรุ่น์มดสตอ็ก 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่11 กระบวนการจดั์าแวน่ตาท่ีบางรุ่น์มดสตอ็ก 

ร้านรักแวน่ ดอนเมือง มีซบััลายเออร์ 3 บริษทั   
1. บริษทั โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด ์จ ากดั 
2. บริษทั เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
3. บริษทั ออัติคอม จ ากดั 
ห่วงโซ่อุปทานร้านรักแว่น ดอนเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่12 ์่วงโซ่อุปทานร้านรักแวน่ ดอนเมือง 

ร้านบอกการแวน่ นวมินทร์ 105 มีซบััลายเออร์ 5 บริษทั  
1. บริษทั โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด ์จ ากดั 
2. บริษทั เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
3. บริษทั โรดน้สตอ็ก (ประเทศไทย) จ  ากดั 
4. บริษทั ลกัซ์โซติกา้ กรุ๊ป จ ากดั 

ลูกค้า
ต้องการ
สินค้า 
แว่นตา 

 

ร้านแว่นตา 

รายย่อย 
ตวัแทนจ าหน่าย

แว่นตาภายในประเทศ 

บริษัทผู้ผลติแว่นตา

ในต่างประเทศ 

พนัธมติรร้าน 

แว่นตารายย่อย 

บริษทั เอสซีลอร์ แมนูแฟ็ค
เจอร่ิง(ประเทศไทย)จ ากดั 

บริษทั โฮยาเลนซ์ ไทย
แลนด ์จ ากดั 

บริษทั ออัติคอม จ ากดั 

ร้านแว่นตารายย่อย 

รับสินคา้เลนส์แวน่ตา 

รับสินคา้กรอบแวน่ตา 

ตดัเลนส์แวน่ตา 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกค้าร้านแว่นตา 

วดัสายตา 

ส่งขอ้มูลเลนส์
ไปยงัร้านแวน่ตา 
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5. บริษทั ชีร์โร่ มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
ห่วงโซ่อุปทานร้านบอกการแว่น นวมินทร์ 105   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่13 ร้านบอกการแวน่ นวมินทร์ 105 

ร้านบอกการแวน่ นวมินทร์ 81 มีซบััลายเออร์ 5 บริษทั  
1. บริษทั โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด ์จ ากดั 
2. บริษทั เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 
3. บริษทั โรดน้สต็อก (ประเทศไทย) จ ากดั 
4. บริษทั ลกัซ์โซติกา้ กรุ๊ป จ ากดั 
5. บริษทั ชีร์โร่ มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

บริษทั ลกัซ์โซติกา้ 
กรุ๊ป จ ากดั 

บริษทั โฮยาเลนซ์ ไทย
แลนด ์จ ากดั 

บริษทั ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทั โรดน้สตอ็ก 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ร้านแว่นตารายย่อย 

รับสินคา้เลนส์
แวน่ตา 

รับสินคา้กรอบ
แวน่ตา 

ตดัเลนส์แวน่ตา 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านบอกการแวน่ นวมินทร์ 81  
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ห่วงโซ่อุปทานร้านบอกการแว่น นวมินทร์ 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่14 ร้านบอกการแวน่ นวมินทร์ 81 

ข้อมูลการบริการและการจัดการธุรกจิ 

 โซ่คุณค่า (Value Chain) เป็นแนวคิด์น่ึงของไมเคิล อี ัอร์เตอร ท่ีแสดงใ์้เ์็นถึง
องคป์ระกอบอนุกรมของกิจกรรมต่างๆ ในโซ่อุปทาน (Supply Chain) ท่ีเัิ่มคุณค่าใ์้กบัตวัสินคา้ 
ผลิตภณัฑ์ (Products) บริการ (Service) ท่ีตอ้งการขายโดยการเัิ่มคุณค่าจากกิจกรรมการแปรสภาั
วตัถุดิบเัื่อป้อนเขา้สู่ขั้นตอนการผลิตและขายในราคาท่ีสูงกว่าตน้ทุนของวตัถุดิบความรู้เก่ียวกบั
โซ่คุณค่า (Value chain) โซ่คุณค่า (Value Chain) ตามแนวคิดของMichael E. Porter ท่ีเขียนไวใ้น
์นงัสือ Competitive Advantage (1985) เป็นแนวคิดท่ีช่วยในการท าความเขา้ใจถึงบทบาทของแต่
ละ์น่วยงานปฏิบติัการว่าจะมีส่วนช่วยเ์ลือใ์้องค์กร์ุรกิจก่อก าเนิดคุณค่าใ์้แก่ลูกคา้อย่างไร
โดยคุณค่าท่ีบริษทัสร้างข้ึนสามารถวดัไดโ้ดยการัิจารณาว่าผูบ้ริโภคยินยอมท่ีจะจ่ายเงินเัื่อซ้ือ
สินคา้์รือบริการ (Service) ของบริษทัมากน้อยเัียงใดแนวคิดน้ีแบ่งกิจกรรมภายในองคก์รเป็น 2 
กิจกรรมคือกิจกรรม์ลัก(Primary Activities) และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดย

บริษทั ลกัซ์โซติกา้ 
กรุ๊ป จ ากดั 

บริษทั โฮยาเลนซ์ ไทย
แลนด ์จ ากดั 

บริษทั ชีร์โร่ มาร์เก็ตติ้ง 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

บริษทั โรดน้สตอ็ก 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

ร้านแว่นตารายย่อย 

รับสินคา้เลนส์
แวน่ตา 

รับสินคา้กรอบ
แวน่ตา 

ตดัเลนส์แวน่ตา 

 

 

 

 

 

 

 

ร้านบอกการแวน่ นวมินทร์ 105   
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กิจกรรมทุกประเภทมีส่วนในการช่วยเัิ่มคุณค่าใ์้กบัสินคา้์รือบริการของบริษทักิจกรรม์ลกั     
5 กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต์รือสร้างสรรคสิ์นคา้์รือบริการ (Service) การตลาด
และการขนส่งสินคา้์รือบริการ (Service) ไปยงัผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 
 1) Inbound Logistics กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการได้รับการขนส่ง การจัดเก็บและการ 
แจกจ่ายวตัถุดิบ การจดัการสินคา้คงเ์ลือ 
 2) Operations กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียน์รือแปรรูปวตัถุดิบใ์้ออกมาเป็นสินคา้
เป็นขั้นตอนการผลิต การบรรจุ 
 3) Outbound Logistics กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บ รวบรวม จดัจ า์น่ายสินคา้และ
บริการ (Service) ไปยงัลูกคา้ 
 4) Marketing and Sales กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการชักจูงใ์้ ลูกค้าซ้ือสินค้าและบริการ 
(Service) เช่น การโฆษณาช่องทางการจดัจา์น่าย 
แนวคิดสายโซ่คุณค่า (Value Chain Concept) 
 5) Services กิจกรรมท่ีครอบคลุมถึงการใ์บ้ริการเัื่อเัิ่มคุณค่าใ์ก้บัสินคา้รวมถึงการ
บริการ์ลงัการขายการแนะนาการใช ้
ส่วนกิจกรรมสนบัสนุนเป็นกิจกรรมท่ีช่วยสนบัสนุนใ์กิ้จกรรม์ลกัสามารถด าเนินไปได ้ 
 1) Procurement กิจกรรมในการจดัซ้ือจดั์า input เัื่อมาใชใ้นกิจกรรม์ลกั 
 2) Technology Development กิจกรรมเก่ียวกับการัันนาเทคโนโลยีท่ีช่วยในการเัิ่ม
คุณค่าใ์สิ้นคา้และบริการ์รือกระบวนการผลิต 
 3) Human Resource Management กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการบริ์ารทรััยากรบุคคล 
ตั้งแต่วิเคราะ์์งาน สรร์าและคดัเลือก ประเมินผล ันันา ฝึกอบรม ระบบเงินเดือนค่าจา้ง และ
แรงงานสัมันั์์ 
 4) Firm Infrastructure โครงสร้างัื้นฐานขององคก์รไดแ้ก่ระบบบญัชี ระบบการเงิน การ
บริ์ารจดัการขององคก์รคาวา่คุณค่าอาจมีความ์มายท่ีแตกต่างกนัโดยมุมมองของคนท่ีต่างกนัเช่น
ในมุมมองลูกค้าคุณค่าอาจ์มายถึงสินค้ามีราคาถูกสินค้ามีคุณภาัดีกว่าเดิมการใ์้บริการท่ีดี
กว่าเดิม์รือความเป็นเอกลกัษณ์และเป็น์น่ึงเดียวของสินคา้ เป็นตน้โดยคุณค่าไดม้าจากความรู้ 
ประสบการณ์ ความถนดั เวลาและัลงังานท่ีองค์กรลงทุนลงแรงไปในผลิตภณัฑ์ (Products) ์รือ
กิจกรรมนั้นๆ โซ่คุณค่ามีบทบาทและมีความส าคญัต่อองคก์รเป็นอย่างมาก ไม่เฉัาะกบัการผลิต
สินคา้เท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงการใ์้บริการท่ีดีข้ึนโดยการเัิ่มใส่คุณค่าจ านวนมากๆ ลงไปใน
ผลิตภณัฑ์ (Products) ์รือบริการ (Service) องคก์รจะประสบความส าเร็จในการด าเนิน์ุรกิจทนัที
การจดัการโซ่คุณค่ามีองค์ประกอบสองอย่างท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัได้แก่การจดัการ์่วงโซ่อุปทาน 
(Supply chain management ์รือ SCM) และการจัดการลูกค้าสัมััน์์  (Customer relationship 
management ์รือ CRM) โดย์่วงโซ่ อุปทานจะช่วยในเร่ืองต่างๆ อาทิ เช่นการตัดสินใจว่า
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ทรััยากร์รือวตัถุดิบใดท่ีควรจะสั่งเขา้มาในโซ่คุณค่าสั่งเขา้มาดว้ยปริมาณเท่าใดทรััยากร์รือ
วตัถุดิบเ์ล่านั้นจะถูกจดัการ์รือบริ์ารอยา่งไรเัื่อแปลงใ์้เป็นสินคา้์รือบริการไดต้ามท่ีลูกคา้
ตอ้งการและจะส่งสินคา้ไปใ์้ลูกคา้ได้อย่างไรมีก า์นดการการส่งเป็นอย่างไรการตรวจติดตาม
และควบคุมการส่งสินค้าสายโซ่แ์่งคุณค่าเป็นกรอบในการวิเคราะ์์ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของ
องคป์ระกอบภายในขององคก์รภายใตโ้ดยแบ่งกิจกรรมภายในองคก์รออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) กิจกรรมัื้นฐานเป็นกิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์ใ์้กับลักษณะทางกายภาัของ
ผลิตภณัฑย์อดขาย และส่งมอบไปยงัผูซ้ื้อและบริการภาย์ลงัการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่15  แสดงเครือข่ายการสร้างคุณค่า 

 (2) กิจกรรมสนับสนุนเป็นกิจกรรมต่างๆ  ท่ี ใ์้การสนับสนุนกิจกรรม์ลักตา
แนวความคิดกิจกรรมัื้นฐานจะประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตทั้ง์มด 5 
ส่วน 
 1. วตัถุดิบ 
 2. การนาวตัถุดิบมาทาการผลิตจนไดเ้ป็นสินคา้ส าเร็จรูป 
 3. การนาเอาสินคา้ส าเร็จรูปไปตั้งตามท่ีต่างๆเัื่อการขายเรียกวา่จุดขาย์รือช่องทางการ
จดัจ า์น่าย 
 4. กระบวนการผลิตก็ คือการตลาดและการขายกล่าวคือสินค้าจะขายได้์รือไม่
องคป์ระกอบส าคญัก็คือเร่ืองของการตลาดและการขาย 
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  5. การบริการ (Service) อนั์มายถึงการบริการในขณะท่ีขายตลอดจนการบริการ์ลงั
การขายในการท่ีจะวิเคราะ์์จุดอ่อนจุดแข็งบนกรอบของสายโซ่แ์่งคุณค่าย่อม์มายถึง
กระบวนการท่ีจะมีการจ าแนกถึงองค์ประกอบในแต่ละส่วนในกรอบของสายโซคุณค่าและดูถึง
วิ์ ีการใช้์ รือวิ์ีการบริ์ารองคป์ระกอบต่างๆ เ์ล่าน้ีมีประสิท์ิภาัประสิท์ิผลแค่ไ์น์ลงัจาก
นั้นก็จะมีการดูถึงมาตราในการวดัว่าวิ์ีในการใช้ท่ีมองถึงตวัวดัท่ีเป็นรูป์รรมนั้นเป็นอย่างไร
ขั้นตอนทั้ง์มดจะอยูใ่นกรอบท่ีเรียกวา่ “การวเิคราะ์์สายโซ่แ์่งคุณค่า” 
การวเิคราะห์การจัดการโซ่อุปทานของธุรกจิ ร้านแว่นตารายย่อย 
 การปฏิบัติงาน (Operations) 

1. รายละเอียดกิจกรรมการติดต่อภายในตวัแทนจ า์น่ายแวน่ตา การตรวจรับสินคา้รวมถึง
การจดัส่งแวน่ตากลบัคืนลูกคา้ 

2. ปัญ์าต่อเน่ืองจากกิจกรรมโลจิสติกส์ขาเขา้ การรับ-ส่งขอ้มูลท่ีผิดัลาดจะท าใ์้งาน
สะดุดเกิดการไม่ไ์ลของงาน์ากรับขอ้มูลท่ีผดิัลาดจะท าใ์ง้านอ่ืนผดิัลาดตาม 

3. ผลท่ีตามมาการจดัส่งสินคา้ซ่ึงอาจท าใ์้ขอ้มูลมูลท่ีแจง้ไวใ้นเอกสารกบัสินคา้จริงไม่
ตรง 

4. แนวทางการเัิ่มประสิท์ิภาัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาประยกุตใ์ช้มีการจดัท า
ขอ้มูลกลางคอมัิวเตอร์  

โลจิสติกส์ขาออก (Outbound logistics) 
1. รายละเอียดกิจกรรมกิจกกรมการรับสินคา้ตั้ งแต่ต้นทางจากผูผ้ลิตจะต้องด าเนินการ

จดัส่งสินคา้ตั้งแต่น ้าจนถึงปลายน ้า 
2. ปัญ์าความบกัร่องทาง์น้าท่ีทางร้านแวน่ตาท าสินคา้ช ารุดและของอุปกรณ์ช้ินส่วน

จากเ์ตุการณ์ต่างๆ 
3. ผลท่ีตามมาท าใ์้การจดัส่งสินคา้เป็นไปอย่างล่าช้าลูกคา้รอสินคา้จดัส่งสินคา้ไม่ตรง

ตามเวลาซ่ึงผลกระทบต่อความัึงัอใจลูกคา้ 
4. แนวทางการเัิ่มประสิท์ิภาัมีระบบติดตามสินคา้ท าใ์ลู้กคา้ทราบสินคา้อยูท่ี่ไ์น 

 การตลาดและการขาย (Marketing and sale) 
1. รายละเอียดกิจกรรมการ์าลูกค้ารายใ์ม่ๆและรักษาลูกค้าท่ีมีอยู่ไวเ้ป็นการสร้าง

ันั์มิตรกนัมีการคาดสินคา้ตามตอ้งการเัื่อรอบรับความตอ้งการการลูกคา้ได ้
2. ปัญ์าในบางคร้ังไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดท้ั้ง์มดท าใ์้ลูกคา้

ตอ้งรอ์รืออาจเสียลูกคา้ช่วงนั้นไปได ้
3. ผลท่ีตามมาเม่ือไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อาอาจท าใ์้ลูกค้า

เปล่ียนไปใชผู้ใ้์ร้้านแวน่ตาอ่ืนบริการแทน 
4. แนวทางการเัิ่มประสิท์ิภาัมีการวางแผนล่วง์นา้เัื่อรองรับลูกคา้  
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การบริการ (Service) 
1. รายละเอียดกิจกรรมการอ านวยความสะดวกใ์้กบัลูกคา้ท่ีตอ้งการวดัสายตารวมถึงการ

ใ์บ้ริการก่อนใ์ข้อ้มูลรายละเอียดต่างๆ แก่ลูกคา้และการบริการ์ลงัจากส่งสินคา้เรียบร้อย 
2. ปัญ์าความแตกต่างท่ีมีความเข้าใจถึงของแว่นตาได้ยากท าใ์้เกิดความขดัแยง้ใน

บางคร้ัง 
3. ผลท่ีตามมาการสูญเสียลูกเน่ืองจากอุปสรรคในเร่ืองความัอใจลูกคา้ 
4. แนวทางการเัิ่มประสิท์ิภาัการจดัใ์้ันักงานได้รับเรียนรู้จากการอมรมท าความ

เขา้ใจเัื่อตอบสนองลูกคา้ได ้


