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Abstract 
              The objectives of this research were to design the Supply Chain 
Management Information System Model in Thai Halal product Industry and 
to evaluate the patterns for Supply Chain Management Information System Model in 
Thai Halal product Industry. The sample groups were 7 experts in supply chain 
management, 5 experts in Halal product 3 experts in Information System.  The 
research sample totaling 15 experts. The research tool was questionnaire the 
development of patterns for Supply Chain Management Information System in Thai 
Halal product Industry comprises five main components, namely Sub-
components, Suppliers, Thai Halal Manufacturer, Distribution, Consumer. The data 
analyzed by using arithmetic mean and standard deviation.  The patterns for Supply 
Chain of the efficiency evaluation using Back-Box Testing technique. The overall 
evaluation result development of patterns for Supply Chain, shows the overall rating 
mean of 4.14 suggesting, that The patterns for Supply Chain Management Information 
System in Thai Halal product Industry. The framework aims to be appropriately 
applied in actual work settings. 
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บทคัดย่อ  
         กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรม
ผลิตสินค้ำฮำลำลของไทยและประเมินรูปแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน
อุตสำหกรรมผลิตสินค้ำฮำลำลของไทย ประชำกร คือ ผู้เช่ียวชำญ ด้ำนห่วงโซ่อุปทำน  จ ำนวน 7 ท่ำน 
ด้ำนสินค้ำฮำลำล  จ ำนวน 5 ท่ำน ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ  จ ำนวน 3 ท่ำน รวมผู้เช่ียวชำญท้ังหมด
จ ำนวน 15 ท่ำน เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม ประเมินควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำ
รูปแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำฮำลำลของไทย
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  ได้แก่  องค์ประกอบหลัก ผู้ขำยปัจจัยกำรผลิต  ผู้ผลิตสินค้ำฮำลำล ผู้
กระจำยสินค้ำ ผู้บริโภค   สถิติท่ีใช้ในกำรวิจัย คือ ค่ำเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  กำรประเมิน
ประสิทธิภำพของรูปแบบประเมินใช้วิธี Black Box Testing ผลกำรประเมินของกำรพัฒนำรูปแบบ
ระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำฮำลำลของไทยภำพรวม มีค่ำเฉล่ีย
เท่ำกับ 4.14 สรุปว่ำ สำมำรถ น ำแบบรูปแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรม
ผลิตสินค้ำฮำลำลของไทยประยุกต์ใช้ติดต้ังกำรท ำงำนได้จริง 
 
ค ำส ำคัญ : การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการบริหารห่วงโซ่อุปทาน, อุตสาหกรรมผลิตสินค้า 
              ฮาลาลของไทย               

บทน า 
ในยุคของกระแสโลกำภิวัตน์ (Globalization) รัฐบำลได้เล็งเห็นควำมส ำคัญท่ีจะต้องปรับตัว

ให้มีขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขันกับต่ำงประเทศในทุกด้ำนโดยเฉพำะอุตสำหกรรมฮำลำลของไทยท่ี
รัฐบำลได้จัดท ำยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำศักยภำพสินค้ำและบริกำรฮำลำล (พ.ศ. 2559-
2563) ว่ำ (กระทรวงอุตสำหกรรม, 2558 ; ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน สถำนกงสุลใหญ่ ณ นครซร
อำน, 2560)  “สรรค์สร้ำงและพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำรฮำลำลไทยให้มีมำตรฐำนช้ันน ำในตลำด  
ฮำลำลโลกภำยใต้หลักกำรศำสนำรับรองวิทยำศำสตร์รองรับ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยเป็นฐำนกำรผลิตและส่งออกสินค้ำบริกำรฮำลำลท่ีส ำคัญในภูมิภำคอำเซียน รวมถึงสร้ำงรำยได้
ให้แก่ประเทศ สร้ำงกำรรับรู้ ควำมเช่ือมั่นในตลำดสินค้ำฮำลำลของไทย ตลอดจนส่งเสริมกำรพัฒนำ
ภำคบริกำรฮำลำลให้ขยำยตัวมำกขึ้น ตำมยุทธศำสตร์ของรัฐบำล ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

1. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรพัฒนำมำตรฐำนและกำรตรวจรับรองฮำลำลให้ได้มำตรฐำน
ในระดับโลก ให้มีมำตรฐำนเดียวกันท้ังประเทศเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคท้ังในและต่ำงประเทศ 

 2. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผลิตสินค้ำและบริกำรฮำลำลท่ีเป็นสำกลและได้รับกำรยอมรับ
ในระดับนำนำชำติ พัฒนำกระบวนกำรผลิตอำหำรฮำลำลให้มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมหลัก    
ศำสนบัญญัติ ได้แก่ กำรพัฒนำระบบมำตรฐำน กำรพัฒนำผู้ประกอบกำร กำรตรวจสอบคุณภำพของ
วัตถุดิบ กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิต และสินค้ำฮำลำลอื่น ๆ เช่น เครื่องส ำอำง เภสัชภัณฑ์ สมุนไพร 
ฯลฯ เป็นต้น 
           3. กำรพัฒนำศักยภำพกำรตลำดฮำลำลสู่สำกลให้เป็นท่ียอมรับในตลำด กำรขยำยช่องทำง
กำรตลำดของสินค้ำฮำลำลของไทยสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำและบริกำรฮำลำลใน
ตลำดเป้ำหมำยท้ังกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ระบบโลจิสติกส์ กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรสร้ำง
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ระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ (Halal Traceability System) และควำมเช่ือมั่นในมำตรฐำนสินค้ำ 
มำตรฐำนฮำลำล คุณภำพสินค้ำ กำรบริกำรฮำลำลของไทย 
           4. กำรพัฒนำศักยภำพกำรวิจัยพัฒนำวิทยำศำสตร์ฮำลำลเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
อุตสำหกรรมฮำลำลของประเทศด้วยกำรยกระดับคุณภำพสินค้ำและบริกำรฮำลำล สนับสนุนกำร
ขับเคล่ือนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมฮำลำลของประเทศอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ให้เป็นท่ียอมรับและ
เป็นจุดเด่นในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำลเพื่อแข่งขันโดยพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้เป็นผู้มี
ควำมรู้มีทักษะสำมำรถเพื่อสร้ำงผลผลิต ตลอดจนคุณภำพของผลผลิต ทำงด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร
ฮำลำลของไทย มีกำรน ำระบบห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain Management  System)  มำพัฒนำ
เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถแข่งขันกับประเทศอื่นได้  ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลกจึง
จ ำเป็นต้องเร่งพัฒนำอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำลของไทยให้เติบโต  ในส่วนของภำคธุรกิจได้ก้ำวไปสู่
ระบบห่วงโซ่อุปทำน จ ำเป็นต้องมีกำรแข่งขันกันอย่ำงสูงท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งนับวันจะ
รุนแรงยิ่งขึ้นภำคอุตสำหกรรมหรือองค์กรต่ำง ๆ จึงต้องกำรผู้ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถมีทักษะในกำร
ท ำงำนมำท ำงำนในองค์กรของตนเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ดังนั้นจึงต้องมีทรัพยำกรและ
ข้อมูลเพียงพอท่ีจะสร้ำงคุณค่ำให้กับองค์กรเพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อลูกค้ำ  ฉะนั้นกระบวนกำร
จัดกำรห่วงโซ่อุปทำนจึงเป็นหัวใจท่ีจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมท้ังระบบต้ังแต่ต้นน้ ำจนถึงขั้นปลำยน้ ำ 
สำมำรถตรวจสอบระบบข้อมูลได้รวดเร็ว ทุกขั้นตอนของระบบห่วงโซ่อุปทำนด ำเนินกำรไปอย่ำง
รำบรื่นมีประสิทธิผล ท ำให้องค์กรด ำเนินไปตำมกลยุทธ์ที่ได้วำงไว้และสำมำรถเพิ่มคุณค่ำให้กับองค์กร
และผู้บริโภค  ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน
อุตสำหกรรมผลิตสินค้ำฮำลำลของไทยมำใช้เพิ่มมูลค่ำ (Value Chain) แก่สถำนประกอบกำรและ
สถำบันกำรศึกษำ สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับผู้บริโภค 
       
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อออกแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำฮำลำลของ
ไทย  
         2. เพื่อประเมินรูปแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำ 
ฮำลำลของไทย 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 ผลกำรประเมินกำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมผลิต
สินค้ำฮำลำลของไทยอยู่ในระดับเหมำะสมมำก 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 
1. ประชากร 

ประชำกร ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชำญด้ำนห่วงโซ่อุปทำน 5 ท่ำน ด้ำนอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำ   
ฮำลำล จ ำนวน 3 ท่ำน และด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ จ ำนวน 2 ท่ำน  รวมผู้เช่ียวชำญท้ังหมด 10 
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ท่ำน ประเมินควำมคิดเห็นของรูปแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมผลิต
สินค้ำฮำลำลของไทย 
             ตัวแปรต้น คือ กำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรม
ผลิตสินค้ำฮำลำลของไทย 
            ตัวแปรตำม คือ ผลกำรประเมินรูปแบบแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน
อุตสำหกรรมผลิตสินค้ำฮำลำลของไทย 
 
2. เคร่ืองมือ 

แบบประเมินรูปแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำ    
ฮำลำลของไทย 

             
วิธีการวิจัย 
         กำรด ำเนินงำนวิจัยออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
         1. ศึกษำ เอกสำร งำนวิจัย ท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 
         2. ร่ำงกรอบแนวคิดระบบสำรสนเทศอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำฮำลำลของไทยจำกกำรศึกษำ 
เอกสำร งำนวิจัยและบทควำท่ีเกี่ยวข้อง 
         3. สังเครำะห์เอกสำร งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ ห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำ   
ฮำลำล 
         4. ก ำหนดกลุ่มผู้เช่ียวชำญ โดยผู้วิ จัยก ำหนดกลุ่มผู้เช่ียวชำญ ดังนี้  เป็นผู้มีควำมรู้ด้ำน      
ห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำฮำลำลและเทคโนโลยีสำรสนเทศ จบกำรศึกษำระดับปริญญำ
เอก และมีประสบกำรณ์ท ำงำนมำกกว่ำ 2 ปี 
         5. สร้ำงแบบสอบถำมประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบระบบสำรสนเทศอุตสำหกรรมผลิต
สินค้ำฮำลำลของไทย ในด้ำนควำมเหมำะสมต่ำง ๆ ดังนี้ 

       5.1 ควำมเหมำะสมของ องค์ประกอบหลัก 
            5.2 ควำมเหมำะสมของผู้ขำยปัจจัยกำรผลิต 
       5.3 ควำมเหมำะสมของผู้ผลิตอำหำรฮำลำล 
       5.4 ควำมเหมำะสมของผู้กระจำยสินค้ำ 
            5.5 ควำมเหมำะสมของผู้บริโภค 

              5.6 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เช่ียวชำญจำกรูปแบบท่ีได้
พัฒนำขึ้น  
              5.7 ปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชำญ  
        6. กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงสถิติ 

วิเครำะห์ข้อมูลของแบบประเมินผลกำรประเมินกำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศ
กำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำฮำลำลของไทย โดยใช้ค่ำเฉล่ีย ( X ) และค่ำ
เบ่ียงเบนมำตรฐำน (S.D.) ดังนี้ 
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              6.1 สร้ำงแบบประเมินควำมเหมำะสมของผลกำรประเมินรูปแบบระบบสำรสนเทศกำร
บริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำฮำลำลของไทย โดยก ำหนดน้ ำหนักคะแนนมำตรำส่วน
ประมำณค่ำ (rating Scale) 5 ระดับ นี้ (Artaphon Chansamut and Pallop Piriyasurawong, 
2014) 

        มำกท่ีสุด  ให้คะแนน   5  คะแนน 
   มำก ให้คะแนน   4  คะแนน 
   ปำนกลำง ให้คะแนน      3  คะแนน 
   น้อย ให้คะแนน   2  คะแนน 
   น้อยท่ีสุด ให้คะแนน   1   คะแนน 
 6.2 ก ำหนดเกณฑ์แปลผลค่ำเฉล่ีย ดังนี้ ค่ำเฉล่ีย 4.51-5.00 หมำยถึง เหมำะสมระดับมำก
ท่ีสุด 
   ค่ำเฉล่ีย 3.51-4.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับมำก 
   ค่ำเฉล่ีย 2.51-3.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับปำนกลำง 
      ค่ำเฉล่ีย 1.51-2.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับน้อย 
      ค่ำเฉล่ีย 0.00-1.50 หมำยถึง เหมำะสมระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
               ผลกำรวิจัยกำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรม
ผลิตสินค้ำฮำลำลของไทย สำมำรถอธิบำยได้ในภำพท่ี 1  และในตำรำงท่ี 1-4  แสดงรำยละเอียดของ
แต่ละองค์ประกอบ ดังนี้                                       
 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 1 : การพัฒนารูปแบบระบบสารสนเทศการบริหารห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า 
             ฮาลาลของไทย (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2553, 2554, 2555) 

- วัตถุดิบ 
- ชิ้นส่วน 
- รำยกำรบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ 
-สินค้ำที่จัดท ำ 
-วัตถุดิบน ำเข้ำ 
- ชิ้นส่วนซ้ือเข้ำ 
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ตารางที่ 1 ตำรำงผู้ขำยปัจจัยกำรผลิต แต่ละกระบวนกำรมีควำมเกี่ยวข้องกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้  

 
ตารางที่ 2 ตำรำงผู้ผลิตสินค้ำฮำลำลแต่ละกระบวนกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้  
 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ความต้องการสารสนเทศ 

2. ผู้ ผ ลิต สิน ค้ำฮำลำล                                                                    
ก ำ ร พั ฒ น ำแ ล ะ ก ำ ร
ประเมินผล 
   - กำรวำงแผน   
 
 
   - กำรจัดหำ 
 
 
  - กำรผลิต 
 
 
- กำรจัดส่ง 
                                                                   

 
 
 
- กำรประเมินจัดหำวัสดุ กำรวำงแผน
ด้ำนทรัพยำกร กำรตัดสินใจว่ำควรผลิต
หรือซื้อ ก ำลังกำรผลิตในระยะยำว 
- กำรได้มำของวัสดุ กำรรับ  
กำรตรวจสอบ กำรเก็บ กำรจ่ำยวัสดุ 
กำรประเมินผู้ขำย กำรรักษำข้อมูล 
- กำรจ่ำยวัตถุดิบเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต
และทดสอบ บรรจุหีบห่อ จัดเก็บ กำร
ปล่อยสินค้ำเพื่อจัดส่ง 
กำรจัดกำรค ำส่ังซื้อสินค้ำ กำรบันทึก
และดูค ำส่ังซื้อสินค้ำ จัดท ำใบเสนอรำคำ 
จัดรูปแบบผลิตภัณฑ์ กำรสร้ำงและ
รักษำฐำนข้อมูลลูกค้ำ กำรรับช ำระเงิน 
กำรค้ำงช ำระ  
- กำรประเมินจัดหำวัสดุ  
กำรวำงแผนด้ำนทรัพยำกร กำรตัดสินใจ
ว่ำควรผลิตหรือซื้อก ำลังกำรผลิตในกำร
ติดตำมหนี้สิน กำรเรียกเก็บเงิน 

 
 
 
- ช่ วย ให้ ก ำรป ฏิ บั ติ งำนมี ค วำม
รวดเร็ว 
 
 
- จัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
 
 
- แก้ไข กำรปฏิบัติงำนท่ี ซับซ้อนได้
รวดเร็ว 
 
- ประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง 
- จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบไม่สูญหำย 

 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ความต้องการสารสนเทศ 

1. ผู้ขำยปัจจัยกำรผลิต 
- วัตถุดิบ  
- ช้ินส่วนประกอบ 
- รำยกำรบรรจุภัณฑ์ 
-สินค้ำท่ีจัดท ำ 
- วัตถุดิบน ำเข้ำ 
- ช้ินส่วนซื้อเข้ำ 

 
- กำรประเมินยอดขำยล่วงหน้ำ 
 - กำรจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้สนับสนุนใน
องค์กร   แบ่งเป็น ส่วนประกอบหรือ
ช้ินส่วนประกอบ รำยกำรบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ 
 

 
- ลดขั้นตอน  
กำรปฏิบัติงำน 
- จัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ 
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ตารางที่ 2 ตำรำงผู้ผลิตสินค้ำฮำลำลแต่ละกระบวนกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้ (ต่อ) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรม ความต้องการสารสนเทศ 

2. ผู้ ผ ลิต สิน ค้ำฮำลำล                                                                    
ก ำ ร พั ฒ น ำแ ล ะ ก ำ ร
ประเมินผล 
    
- กำรจัดส่ง 
                                                                   

 
 
 
 
- กำรจัดกำรคลังสินค้ำ จำกกำรรับ 
กำรหยิบสินค้ำเพื่อบรรทุกและจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ำ 
- กำรรับและกำรทบทวนผลิตภัณฑ์ 
ท่ีหน่วยลูกค้ำ 
- กำรออกใบแจ้งหนี้แก่ลูกค้ำ 
- กำรจัดกำรระเบียบ สินค้ำ 
คงคลังส ำเร็จรูป สินค้ำท่ีลงทุน  
กำรขนส่ง วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์  

 
 
 
 
- ประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง 
- จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบไม่สูญหำย 

 

 
ตารางที่ 3 ผู้กระจำยสินค้ำ แต่ละกระบวนกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำง ๆ ดังนี้  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความต้องการสารสนเทศ 

3. ผู้กระจำยสินค้ำ                                                           

   - บรรจุภัณฑ์และกำร
จัดส่ง                                                                  

 

 

- กำรขำยสินค้ำ กำรส่ังซื้ อ กำร
โมษณำประชำสัมพันธ์ กำรแข่งขัน 
ผู้น ำในกำรขำย กำรรับทรำบข้อมูล
ว่ำมีสินค้ำหรือไม่ 

 

- รวดเร็ว ตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำ 

 
ตารางที่ 4 ตำรำงลูกค้ำ แต่ละกระบวนกำรมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ ความต้องการสารสนเทศ 

4. ผู้บริโภค                                                           

   - ควำมพึงพอใจด้ำน
คุณ ภ ำพ  ร ำค ำ  ก ำร
จัดส่งและกำรบริกำร                                                               

 

- ควำมประทับใจ ควำมพอใจ กำร
รักษำระดับกำรให้บริกำรลูกค้ำด้วย
มำตรฐำน 

 

- ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล ไ ด้ ถู ก ต้ อ ง 
- รวดเร็ว ตอบสนองควำมต้องกำรลูกค้ำ 
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1. ผู้ขายปัจจัยการผลิต (Suppliers) 
          ผู้ขำยปัจจัยกำรผลิต คือ ผู้ขำยท่ีประเมินยอดขำยล่วงหน้ำเริ่มจำกผู้ขำยปัจจัยกำรผลิต ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อวัสดุ ภำยในเวลำท่ีถูกต้อง ท่ีต้นทุนท่ีดีท่ีสุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลระดับสต็อก
วัสดุท่ีอยู่ในแฟ้มสินค้ำคงคลังวัสดุ รำยละเอียดของผู้ขำยปัจจัยกำรผลิตจะผู้ในแฟ้มข้อมูลของผู้ขำย 
(Vendor’s file) ส่วนแฟ้มใบส่ังซื้อประกอบไปด้วยรำยละเอียดของใบส่ังซื้อท่ีได้ส่ังออกไป สำมำรถน ำ
ข้อมูลในแฟ้มมำประกอบกำรตัดสินใจกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของวัสดุ ซึ่งใน
แฟ้มข้อมูลจะสร้ำงใบส่ังซื้อ และปรับรำยกำรบันทึกให้ทันสมัย ท่ีเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรของผู้ขำย
ปัจจัยกำรผลิต หลังจำกกำรจัดส่งสินค้ำได้รับทรำบรำยละเอียดกำรท ำรำยกำรจะโอนเข้ำสู่ระบบ
ฐำนข้อมูลระบบสำรสนเทศออนไลนข์ององค์กร 
 
2. ผู้ผลิตสินค้าฮาลาล (Halal Manufacturer)   
  ผู้ผลิตสินค้ำฮำลำล หมำยถึง ผู้ท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรแปรสภำพวัตถุดิบท่ีได้รับจำกผู้ส่งมอบให้มี
คุณค่ำสูงขึ้นด้วยกำรพัฒนำและประเมินผลเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ของแต่ละกิจกรรม ต้ังแต่กำรจ่ำย
วัตถุดิบเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต กำรทดสอบ บรรจุหีบห่อ จัดเก็บ กำรรับ  กำรหยิบสินค้ำเพื่อบรรทุก
และจัดส่งผลิตภัณฑ์ บันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม ซอฟต์แวร์ท่ีประยุกต์ใช้กับกำรวำงแผนกำรจัดหำ 
กำรผลิต กำรจัดส่ง ทุกกิจกรรมท้ังภำยในองค์กร ท่ีเช่ือมต่อกับหน่วยงำนเพื่อสร้ำงควำมถูกต้อง  
รวดเร็ว และให้มีค ำตอบออกมำตำมระยะเวลำของแต่ละช่วงแผนชัดเจน 
 
3. ผู้กระจายสินค้า (Distribution) 
              ผู้กระจำยสินค้ำ คือ ผู้ท่ีท ำหน้ำท่ีกระจำยสินค้ำไปถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้ำท่ีศูนย์กระจำย
สินค้ำซึ่ง อำจจะมีสินค้ำท่ีมำจำกหลำยโรงงำนกำรผลิต กำรติดตำมสินค้ำ กำรจัดส่งสินค้ำเพื่อให้ลูกค้ำ
สำมำรถรับข้อมูลว่ำมีสินค้ำอยู่หรือไม่ กระบวนกำรท ำงำนจะประมวลผลข้อมูล ด้วยโปรแกรม 
ซอฟต์แวร์โดยรับค ำส่ังซื้อผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต จัดส่งสินค้ำโดยเร็วท ำให้ลูกค้ำได้ประโยชน์มำกขึ้น 
 
4. ผู้บริโภค (Consumer) 
               ผู้บริโภค คือ กิจกรรมปลำยทำงของห่วงโซ่อุปทำน เป็นจุดท่ีสินค้ำจะถูกใช้ให้กับลูกค้ำท่ี
เริ่มจำกค ำส่ังซื้อของลูกค้ำ ข้อมูลจะอยู่ท่ีผลิตภัณฑ์ในแฟ้มผลิตภัณฑ์ และสต็อกในแฟ้มสินค้ำคงคลัง 
ของลูกค้ำอยู่ในแฟ้มลูกค้ำเมื่อได้รับค ำส่ังซื้อจำกใบหนึ่งของลูกค้ำ ระบบซ็อฟต์แวร์จะตรวจสอบเข้ำไป
ใน แฟ้มข้อมูล เพื่อประมวลผล แฟ้มผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบว่ำมีผลิตภัณฑ์สินค้ำอยู่หรือไม่ พร้อมกับ
ตรวจสอบกำรมีสต็อกสินค้ำ ตรวจสอบเครดิตลูกค้ำในแฟ้มข้อมูลลูกค้ำ กำรประมวลอำจจะท ำเป็นชุด
หรือท ำทีละรำยกำร ถ้ำท ำเป็นชุดต้องรอกำรป้อนค ำส่ังซื้อหลำยใบ  แล้วค่อยประมวลผล กำรป้อน
ข้อมูลจะป้อนอย่ำงรวดเร็ว มีกำรแจ้งว่ำมีสต็อกแก่ลูกค้ำอย่ำงรวดเร็ว กรณีท่ีมีกำรขำดสต็อกไม่
สำมำรถจัดส่งสินค้ำให้แก่ลูกค้ำได้ ก็จะไม่ส่งผลให้ต่อกำรบริกำรลูกค้ำ เพรำะสำมำรถแจ้งลูกค้ำให้รอ
จนกว่ำจะสำมำรถหำสินค้ำอื่นมำแทน ขณะเดียวกัน เมื่อมีข้อมูลจำกลูกค้ำทำงระบบสำรสนเทศจึง
สำมำรถตอบสนองให้ลูกค้ำเข้ำถึงข้อมูลได้ (ค ำนำย อภิปรัชญำสกุล, 2553, 2554, 2555; จันทรรัตน์ 
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ศิริวุฒิพงศ์และคณะ, 2560; อรรถพล  จันทร์สมุด, 2559, 2561; อรรถพล จันทร์สมุดและพัลลภ  
พิริยะสุรวงศ์, 2559; Artaphon Chansamut and Pallop Piriyasurawong, 2014, 2019) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลกำรประเมินกำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรม
ผลิตสินค้ำฮำลำลของไทย อธิบำยได้ ดังนี้  
 
ตารางท่ี 5 ระดับควำมเหมำะสมของกำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน 
              อุตสำหกรรมผลิตสินค้ำฮำลำลของไทย 
 

ล าดับ รายการประเมิน  S.D. ระดับความ
เหมาะสม 

1 ควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก 4.13 0.51 มำก 
2 ควำมเหมำะสมของผู้ขำยปัจจัยกำร

ผลิต 
3.83 0.59 มำก 

3 ควำมเหมำะสมของผู้ผลิตสินค้ำฮำลำล 4.25 0.37 มำก 
4 ควำมเหมำะสมของผู้กระจำยสินค้ำ 4.33 0.48 มำก 
5 ควำมเหมำะสมของผู้บริโภค 4.20 0.86 มำก 

  ผลรวม 4.14 0.56 มำก 
 
        จำกตำรำงท่ี 5 พบว่ำ  ผลกำรประเมินของกำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วง
โซ่อุปทำนอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำฮำลำลของไทย ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก (X = 4.14, S.D. 
=0.56) เมื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลัก และองค์ประกอบของผู้ขำยปัจจัยกำรผลิต 
ผู้ผลิตสินค้ำฮำลำล ผู้กระจำยสินค้ำ ผู้บริโภค พบว่ำมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก มี ( X = 4.13, 
S.D=0.51, X = 3.83, S.D= 0.59, X = 4.25, S.D= 0.37, X = 4.33, S.D= 0.48, X = 4.20, 
S.D= 0.86) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
ผลกำรวิจัย สำมำรถอภิปรำยผลได้ ดังนี้ 

1. ผลกำรพัฒนำรูปแบบระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำ  
ฮำลำลของไทยอยู่ระดับมำก จำกควำมเห็นของผู้เช่ียวชำญท่ีได้พัฒนำรูปแบบ และจำกกำรศึกษำ
เอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ผลกำรประเมินองค์ประกอบหลักท้ังหมดของรูปแบบจะอยู่ในระดับมำก เนื่องจำก 
องค์ประกอบหลักจัดอยู่ในกลุ่มระบบห่วงโซ่อุปทำน เริ่มจำกผู้ขำยปัจจัยกำรผลิต ขับเคล่ือนไปท่ี
ผู้บริโภค คือ ผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูป 
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3. ผลกำรประเมินองค์ประกอบของผู้ขำยปัจจัยกำรผลิตจะอยู่ในระดับมำก หมำยควำมว่ำ 
กำรจัดกำรโซ่อุปทำนจะเริ่มจำกผู้ขำยปัจจัยกำรผลิตจะเคล่ือนท่ีไปสู่ผู้บริโภคท้ำยสุด คือ ผลิตภัณฑ์
ส ำเร็จรูปเป็นกระบวนกำรล ำดับสุดท้ำย 
        4. ผลกำรประเมินองค์ประกอบของผู้ผลิตสินค้ำฮำลำลอยู่ในระดับมำก ดูจำกกำรพัฒนำและ
กำรประเมินผลส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ได้รับกำรพัฒนำทุกกิจกรรม 
           5 . ผลกำรประเมินองค์ประกอบของผู้กระจำยสินค้ำ เมื่อพิจำรณำอยู่ในระดับมำกดูจำกดู
จำกผลิตภัณฑ์ได้รับกำรพัฒนำจำกองค์ประกอบย่อยของรูปแบบ ท ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพ 
     6. ผลกำรประเมินองค์ประกอบของผู้บริโภค เมื่อพิจำรณำอยู่ในระดับมำก ดูจำกผลิตภัณฑ์
ได้รับกำรพัฒนำและกำรประเมินผลจำกองค์ประกอบย่อยของรูปแบบ ท ำให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภำพ 
(อรรถพล จันทร์สมุด, 2559; Artaphon Chansamut and Pallop Piriyasurawong, 2014) 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
        - ควรสร้ำงระบบสำรสนเทศกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำนอุตสำหกรรมผลิตสินค้ำฮำลำลของไทย
เพื่อพัฒนำรูปแบบ 
       -  ควรศึกษำงำนวิจัยห่วงโซ่อุปทำนในกรณีตัวอย่ำงองค์กร เพื่อให้รูปแบบมีประสิทธิภำพ 
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