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 ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงผนัผวน ได้ส่งผลกระทบไปยงัภาคธุรกิจต่างๆ ทงัระบบ 
ตงัแต่ผูผ้ลิตจนถึงผูบ้ริโภค ในแต่ละกระบวนการเปรียบเหมือนมีห่วงโซ่เชือมติดกันเป็นเครือข่าย การเกิดผล
กระทบในช่วงใดช่วงหนึงยอ่มส่งผลกระทบต่อกนัทงัระบบ ผูว้ิจยัมีความสนใจในกระบวนการจดัการห่วงโซ่
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 Currently, economic fluctuations have a range of impact to the business 
sectors in the whole system, from the manufacturers to the consumers. Each process 
is like a chain connected to each other in a network. The impact in any ranges affects 
the entire system. Researcher is interested in the supply chain management of 
vegetative safety production and choose exporter company in Kamphaeng Saen 
district as a case study. As an agricultural business requires good supply chain 
management. This is because the product aging of the agricultural products are short 
so, it is required to be planned to deliver to consumers in time of produce. Therefore, 
the purposes of this research are 1. To study the relevance of the supply chain 
between the groups of the farmers, product collectors including vegetative safety 
production exporters. 2. To study the problems and difficulties those arise in the 
supply chain. 3. To find out how to improve the supply chain more efficient and to 
gather knowledge in supply chain management of agricultural production provided to 
the people who are interested. The researcher used qualitative research methods by 
using close observations and in-depth interviews. 
 It is found that the operations in the supply chain management of 
agricultural safety lifecycle since the process of harvesting until the goods are 
delivered to the final consumer spend 60 hours. After studying supply chain 
management by using the SCOR Model, the supply chain relationships are 
improvedand the process period is reduced to 50 hours. Problems and obstacles that 
occur in the supply chain 1. Limitations of the short life product. 2. Uncontrollable 
factors, like climate condition, and epidemics in plants. 3. People factors, including 
education, awareness in agricultural production, according to GAP, and honesty in 
the sale of goods to supplier. 4. Trade barriers. Way of improving the relationship of 
supply chain management, using the management of enterprise-wide (Total Quality 
Management: TQM) and raising awareness and educating to farmers to have a 
better understanding of the production.  From the study, the supply chain 
management of agricultural products can improve the relationship of supply chain 
management by reducing the time of delivery to the final consumer, which advantage 
to the company as a case study e.g. the product has better quality and can be 
delivered more quickly which reduce waste, and raise more profit to the company. As 
a result, the company could create Brand Royalty, and a new network has helped 
farmers in the production of goods to meet the customers’ need and be able to 
compete with competitors. 
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บทท ี1 

บทนํา 

 
1. ทมีาและความสําคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัภาวะเศรษฐกิจอยูใ่นช่วงตกตาํไปทวัโลก ไดส่้งผลกระทบไปยงัภาคธุรกิจต่างๆ 
ทงัระบบ ตงัแต่ผูผ้ลิตจนถึงผูบ้ริโภค แต่ละกระบวนการจะเหมือนมีห่วงโซ่เชือมติดกนัเป็นเครือข่าย 
การเกิดผลกระทบในช่วงใดช่วงหนึงทาํใหส่้งผลกระทบต่อกนัทงัระบบ เป็นเหตุให้ภาคธุรกิจต่างๆ 
ไดเ้ริมคน้หาระบบ แนวคิดต่างๆ ทีจะมาช่วยลดผลกระทบทีเกิดขึน เพือให้กิจการของตนเองดาํเนิน
กิจการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน ทงัหมดเหล่านีทาํให้เกิดแนวคิดในเรืองของการจดัการห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ขึนมา (โกศล ดีศิลธรรม, 2551:6) 
 องค์กรธุรกิจในประเทศไทยเองได้เริมศึกษาระบบการจดัการห่วงโซ่อุปทาน เพือจะ
สร้างเครือข่ายธุรกิจทีเกือหนุนกัน  โดยเน้นกระบวนการจัดการทีช่วยให้กิจการต่างๆ  มี
ความสัมพนัธ์กนั จากความเชือทีว่าไม่มีองค์กรใดสามารถทาํทุกอย่างให้ดีทงัหมดได้ การสร้าง
ความเชือมโยงทีเกิดขึนนีไม่เพียงแต่จะช่วยให้กิจการเติบโต แต่ยงัสามารถอยู่รอดได้ในตลาด
ต่างประเทศได้อีกด้วย ธุรกิจเกียวกบัสินคา้เกษตรเองจาํเป็นตอ้งมีการจดัการห่วงโซ่อุปทานทีดี 
เนืองจากเป็นสินคา้ทีมีอายกุารเก็บรักษาสัน ดงันนัการจดัส่งสินคา้เกษตรไปยงัผูรั้บสินคา้ปลายทาง
จาํเป็นจะตอ้งใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน โดยในปัจจุบนัมีหลายๆ องค์กรทีเริมนาํแนวคิดการ
จดัการห่วงโซ่อุปทาน มาใช้จดัการไม่เพียงแต่เฉพาะองค์กรธุรกิจ แต่ครอบคลุมไปทงัสายโซ่
อุปทาน เพือให้องคก์รและโซ่อุปทานของตนเองมีประสิทธิภาพ ลดตน้ทุนและมีความสามารถใน
การแข่งขนัทางธุรกิจ ซึงการทาํให้กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพนันจะตอ้งคาํนึงถึงปฎิ
สัมพนัธ์ระหว่างกนัทีอยู่ภายในห่วงโซ่อุปทานซึงประกอบไปด้วย ผูจ้ดัส่งสินคา้หรือผูร้วบรวม
สินคา้ (Supplier) ศูนยก์ารผลิต (Manufacturing Centers) คลงัสินคา้ (Warehouses) ศูนยก์ระจาย
สินคา้ (Distribution Centers) และร้านคา้ปลีก (Retail Outlets) ซึงจะมีการไหลเวียนของวตัถุดิบ 
สินคา้ระหว่างการผลิต และสินคา้สําเร็จรูป ระหวา่งกนัภายในห่วงโซ่อุปทาน (โกศล ดีศิลธรรม, 
2551:37) 
 การพฒันาระบบการจดัการห่วงโซ่อุปทาน และ Logistics อาหารปลอดภยั คือการ 
บูรณาการความหลากหลายของกิจกรรมการผลิตตงัแต่เกษตรกรผูป้ลูกรายแรกจนถึงผูบ้ริโภคราย
สุดทา้ย ซึงในสภาวะปัจจุบนัทีความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีซบัซ้อนและเคร่งครัดในเรืองมาตรฐาน
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ความปลอดภยั ทาํใหก้ารทาํความเขา้ใจระหวา่งผูผ้ลิตในแต่ละห่วงโซ่อุปทานเกิดความคลาดเคลือน
ไม่เขา้ใจตรงกนั การพฒันาความเขม้แข็งและยงัยืนให้กบัห่วงโซ่อุปทาน  (Wallace Hopp, 2007:60 
อ้างถึงใน วิทยา สุหฤทดํารง, บุญทรัพย์ และ อธิศานต์ วายุภาพ , 2553:87) จึงต้องมีการสร้าง
มาตรฐานในการสือสารและเชือมโยงขอ้มูลด้านอุปสงคใ์ห้กบัผูผ้ลิตทุกห่วงโซ่อุปทาน และพฒันา
ระบบสารสนเทศทีช่วยให้การสือสารมีความถูกต้องแม่นยาํและรวดเร็ว ทาํให้กิจกรรมในการ
พฒันาการสร้างระบบการจดัการห่วงโซ่อุปทานอาหารปลอดภยัแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม คือ การ
พฒันาคุณภาพและคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ,์ การพฒันาระบบตลาด และการสร้างเครือข่ายห่วงโซ่
อุปทานทียงัยืน โดยทงั 3 กิจกรรมจะเนน้ไปยงัอุปสงค์ของสินคา้ตลอดห่วงโซ่อุปทานซึงอาจเรียก
ไดว้า่เป็นการจดัการระบบห่วงโซ่อุปสงค ์(Demand Chain)  
 ประเทศไทยเป็นประเทศทีมีแหล่งทรัพยากรทีสําคญัในการผลิตอาหาร เนืองจากภูมิ
ประเทศเหมาะในการประกอบอาชีพทางการเกษตร พืชผกัทีนาํมาใชใ้นการบริโภค มีคุณภาพตาม
ตอ้งการนนัตอ้งผ่านกรรมวิธีการผลิตทีถูกตอ้งตามหลกัการโดยเฉพาะอยา่งยิงการปฏิบติัและการ
ดูแลรักษา ตงัแต่ผลิตจนกระทงัถึงระยะเก็บเกียว รวมทงัการควบคุมคุณภาพทางด้านโภชนาการ
และความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ซึงในปัจจุบนัจะเห็นวา่ไดมี้การใชส้ารเคมีในพืชผกัทีใชบ้ริโภคกนั
อยา่งขาดการควบคุม ทาํให้ผูบ้ริโภคมีความกงัวลในดา้นของการปนเปือนของสารเคมีทีใชใ้นการ
ป้องกันพืชผกัผลไม้จากแมลง ปุ๋ยและสารเร่งการเจริญเติบโตถูกนํามาใช้โดยปราศจากการ
รับผดิชอบของเกษตรกร ผูค้า้ รวมถึงผลกระทบทีเกิดขึนกบัผูบ้ริโภคเองดว้ย จึงมีมาตรการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคมากขึน และในขณะเดียวกนัมีกลุ่มเกษตรกรทีมีความรับผิดชอบในอาชีพของตนเองเห็น
ความสําคญัในความปลอดภยัของผูบ้ริโภค จึงทาํการผลิตผกัปลอดภยัขึน เพือให้ผูบ้ริโภคไดรั้บ
ประโยชน์และคุณค่าในการบริโภคผกัไดอ้ย่างเต็มทีและปลอดภยัจากสารเคมีต่างๆดว้ย ซึงทาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดมี้การกาํหนดระบบการจดัการคุณภาพภายใตโ้ครงการเกษตรดีที
เหมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP) ในการผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพดีและปลอดภยัจาก
สารพิษในกลุ่มของผกัและผลไมเ้พือยกระดบัสินคา้ใหมี้มาตรฐานในการส่งออก  
 การดาํเนินงานธุรกิจการเกษตรเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค การที
ผูบ้ริโภคไดรั้บอาหารแต่ละมือในวนันี เกิดจากการคาดคะเนและการตดัสินใจในการผลิตสินคา้
เกษตรก่อนหนา้นีมาระยะหนึง ระยะเวลานีจะสันหรือยาว ขึนอยูก่บัชนิดของผลผลิต เช่น พวกผกั
ใช้เวลาสัน แต่ถ้าเป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น สัตว์ปีกและสุกรก็จะใช้เวลายาวขึนไปอีก เป็นต้น 
ประกอบกบัการเกษตรในปัจจุบนัมีความแตกต่างกบัในอดีต เพราะในอดีตการทาํการเกษตรเป็น
แบบเลียงตวัเอง ทีแต่ละครัวเรือนจะตอ้งพยายามผลิตทุกอยา่งทีตอ้งการใชใ้นครอบครัว ถา้มีเหลือ
จึงจะขายหรือนาํไปแลกเปลียนกบัเพือนบา้นในส่วนทีตนผลิตไม่ได้ หรือผลิตได้ไม่เพียงพอกบั
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ความตอ้งการ แต่ในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ประกอบการเกษตรเป็นแบบการคา้ ผลิตสินคา้มาเพือขาย 
แลว้นาํรายไดจ้ากการขายมาเพือซือสินคา้และบริการต่างๆ ทีครอบครัวตอ้งการ การทาํการเกษตร
จึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาตลาดทีรองรับผลผลิตทีผลิตขึนมา ดงันัน การดาํเนินงานธุรกิจการเกษตร 
ผูท้าํธุรกิจตอ้งมองภาพรวมทงัในดา้นการผลิตและการตลาดสินคา้เกษตรควบคู่ไปดว้ยกนั นนัคือ 
ตอ้งติดตามการเปลียนแปลงการบริโภคของผูบ้ริโภค และปรับการผลิตและการตลาดให้เข้ากบัการ
เปลียนแปลงนนั 
 ในแง่ธุรกิจแสดงใหเ้ห็นวา่ กวา่สินคา้เกษตรจะผลิตมาไดเ้กษตรกรจะตอ้งลงทุนในดา้น
ปัจจยัการผลิต และเมือผลิตมาไดแ้ลว้ กว่าสินคา้จะถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยจะตอ้งผ่านคนกลาง
และกระบวนการต่างๆ มากมายแล้วแต่ชนิดของสินค้า หรือเรียกว่า วิถีการตลาด (Marketing 
channel) คือ การแสดงใหเ้ห็นวา่สินคา้นนัจากผูผ้ลิตผา่นคนกลางประเภทใดบา้ง ในปริมาณร้อยละ
เท่าใด กว่าจะถึงมือผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช ้ซึงบางชนิดออกจากไร่นาก็ไปสู่ผูข้ายปลีกและผูบ้ริโภคเลย 
บางชนิดตอ้งผา่นคนกลางและการแปรรูปหลายขนัตอน ยิงกวา่นนั ผลผลิตบางชนิดไม่ไดผ้ลิตเพือ
สนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในประเทศเพียงอยา่งเดียว ยงัสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคใน
ต่างประเทศอีกด้วย เช่น ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง ไก่เนือ กุ้งกุลาดํา ปลาทูนากระป๋อง 
หน่อไมฝ้รัง กระเจียบเขียว หน่อไมไ้ผ่ตง และขิงอ่อนดอง เป็นตน้ (ปิยะภรณ์ ทรัพยค์าํจนัทร์, 
2552:12) ดงันนั จึงมีคนกลางประเภทผูส่้งออกเขา้มาเกียวขอ้งดว้ย จึงเห็นไดว้า่ ธุรกิจการเกษตร มี
นกัธุรกิจการเกษตรทีเกียวขอ้งจาํนวนมาก ตงัแต่ผูผ้ลิต/ผูน้าํเขา้ปัจจยัการผลิต จนถึงผูค้า้ปลีกสินคา้
เกษตรและผลิตผลพลอยได้ให้กบัผูบ้ริโภคในประเทศ และผูส่้งออกทีส่งออกสินคา้เกษตรและ
ผลิตผลพลอยไดไ้ปต่างประเทศ ซึงยงัไม่นับรวมผูที้สนบัสนุนในการดาํเนินธุรกิจของนักธุรกิจ
การเกษตร เช่น สถาบนัการเงิน ผูป้ระกอบการขนส่ง ผูป้ระกอบการคลงัสินคา้ หน่วยงานของรัฐ
และอืนๆ ในการดาํเนินงานธุรกิจ นกัธุรกิจการเกษตรเองจาํเป็นตอ้งทราบว่า ลกัษณะการดาํเนิน
ธุรกิจนนัเป็นอย่างไรบา้ง และตอ้งเกียวพนักบัคนอืนมากน้อยเพียงใด เพือทีจะทาํให้ธุรกิจนนัอยู่
รอดและกา้วหนา้ต่อไป 
 ผูว้ิจยัมีความสนใจทีจะศึกษาการจดัการห่วงโซ่อุปทานของสินคา้ผกัปลอดภยัในเขต 
อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ทีเป็นเครือข่ายธุรกิจการเกษตร ว่ามีความสัมพนัธ์ ความ
เชือมโยงกันเพือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถพฒันาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ และ
สามารถพฒันาใหธุ้รกิจมีการเติบโตและสามารถอยูร่อดในตลาดระหวา่งประเทศได ้
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
2.1 เพือศึกษาความเชือมโยงของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกลุ่มเกษตรกร ผูร้วบรวม

ผลผลิต ไปจนถึงผูส่้งออกสินคา้ผกัปลอดภยัในเขตอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
2.2 เพือศึกษาความสัมพนัธ์ในห่วงโซ่อุปทานของบริษทัผูส่้งออกสินคา้ผกัปลอดภยั 

คือการจดัหาวตัถุดิบ จากผูร้วบรวมผลผลิต (แกนนําเครือข่าย) คดัเลือกเพือส่งให้กับผูส่้งออก 
เพือใหมี้การจดัส่งวตัถุดิบทีมีคุณภาพและมีการส่งสินคา้ใหต้รงต่อเวลา 

2.3 เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในห่วงโซ่อุปทานของสินคา้ผกัปลอดภยัใน
เขตอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 
3. ปัญหาของการวจัิย 

3.1 เพือศึกษาความเชือมโยงของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกลุ่มเกษตรกร ผูร้วบรวม
ผลผลิต ไปจนถึงผูส่้งออกสินคา้ผกัปลอดภยัในเขตอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม ว่าเป็น
อยา่งไร 

3.2 ปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผกัปลอดภัยในเขต
อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

 
4. ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตดา้นแหล่งขอ้มูลและเนือหา การศึกษาครังนีผูว้จิยัใชแ้หล่งขอ้มูลดงันี 
4.1  พืนทีทาํการวจิยัคือ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ ผูร้วบรวมผลผลิต 

และบริษทัผูส่้งออกในเขต อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยมีสมาชิก ในกลุ่มทงัสิน 30 คน 
ผูว้จิยัจะดาํเนินการศึกษาขอ้มูลแบบเจาะลึกทีกลุ่มดงักล่าว 

4.2    เนือหาทีศึกษาครังนี ผูว้ิจยัจาํแนกเป็นประเด็นไดด้งันี 
  4.2.1 การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
  4.2.2 การผลิตผกัปลอดภยัและไดม้าตรฐาน 
  4.2.3 เศรษฐกิจชุมชนหรือ เครือข่ายชุมชน 
  4.2.4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเกษตรกร ผูร้วบรวมผลผลลิต และบริษทัผูส่้งออก 
4.3    การศึกษาจากเอกสารอา้งอิงต่างๆ 
 

5. การดําเนินการวจัิย 
 การวจิยัเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์ระดบัลึก และการสังเกตอยา่งใกลชิ้ด 
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6. ประโยชน์ทคีาดว่าจะได้รับ 
6.1 ไดท้ราบถึงความเชือมโยงของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกลุ่มเกษตรกร ผูร้วบรวม

ผลผลิต ไปจนถึงผูส่้งออกสินคา้ผกัปลอดภยั 
6.2 ไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มเกษตรกร ผูร้วบรวมผลผลิต 

ไปจนถึงผูส่้งออกสินคา้ผกัปลอดภยั 
6.3 ได้ทราบถึงวิธีการจดัการห่วงโซ่อุปทาน เพือแก้ปัญหาทีเกิดขึน และหลีกเลียง

อุปสรรคต่างทีเกิดขึนในระบบห่วงโซ่อุปทาน 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทีเกยีวข้อง 
 

 จากปัญหาทีกล่าวมาในส่วนของสินคา้ผกัปลอดภยัจากสารพิษทาํให้ผูว้ิจยัตอ้งการหา
รูปแบบต่างๆ เพือช่วยให้กลุ่มเกษตรกร ผูป้ระกอบการไดร่้วมดาํเนินกิจกรรมทีช่วยส่งเสริมและ
พฒันาสินคา้ผกัปลอดภยัใหมี้คุณภาพทีไดม้าตรฐาน ใหส้ามารถแข่งขนักบัสินคา้อืนๆ ในตลาดโลก
ได ้การพฒันาการจดัการระบบห่วงโซ่อุปทานตงัแต่ตน้สายการผลิตไปจนถึงปลายสายเพือให้กลุ่ม
ผูป้ระกอบการสามารถแข่งขนัในตลาดโลกได ้ซึงผูว้จิยัไดศึ้กษาถึงแนวคิดทีเกียวขอ้งกบัการจดัการ
ห่วงโซ่อุปทาน เพือใหเ้ขา้ใจถึงความหมาย วตัถุประสงค ์หลกัการของการจดัการห่วงโซ่อุปทานไว้
ดงันี 

1. ความหมายของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 

2. แนวคิดเรืองโลจิสติกส์ 

3. แนวคิดเกียวกบัธุรกิจเกษตร 

4. การจดัการห่วงโซ่อุปทานของสินคา้เกษตร 

5. งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

 

1. ความหมายของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 การจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) จะประกอบดว้ยขนัตอนทุก ๆ 

ขนัตอนทีเกียวขอ้งทงัทางตรงและทางออ้มทีมีต่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซึงไม่
เพียงแต่อยู่ในส่วนของผูผ้ลิตและผูจ้ดัส่งวตัถุดิบเท่านนั แต่รวมถึงส่วนของผูข้นส่ง คลงัสินคา้ 
พ่อคา้คนกลางและลูกคา้อีกด้วย ซึงสิงทีเป็นตวัเชือมระหว่างกนันันคือ สายสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
(Business Relationship) ตงัแต่ตน้นาํถึงปลายนาํ ซึงสายสัมพนัธ์ทีดีในทางธุรกิจจะทาํให้เกิดความ
ไวว้างใจ จะนาํไปสู่การเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ (Business Alliance) ซึงจะทาํให้การดาํเนินงานภาย
ห่วงโซ่อุปทานไดผ้ลทีมากขึน ซึงจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวร่วมกนัภายในสายโซ่ โดย
โซ่อุปทานจะมีลักษณะการเคลือนทีของข้อมูลเกียวข้องกับการไหลทีสมําเสมอของข้อมูล 
ผลิตภณัฑแ์ละเงินทุนของขนัตอนต่างๆ โดยแต่ละขนัของโซ่อุปทานจะมีกระบวนการทีแตกต่างกนั 
และมีความเกียวขอ้งกบัขนัตอนส่วนอืนๆ ของโซ่อุปทาน ซึงส่วนทีสําคญัทีสุดของห่วงโซ่อุปทาน
คือ ลูกคา้ เพราะลูกคา้เป็นจุดประสานรวมส่วนต่างๆของโซ่อุปทาน  โดยวตัถุประสงคข์องห่วงโซ่
อุปทานคือการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซึงจะส่งผลกาํไรตามมา กิจกรรมของห่วงโซ่จะ
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เริมตน้จากคาํสังซือของลูกคา้ และสินสุดเมือลูกคา้ไดรั้บสินคา้ตามทีไดส้ังซือ ซึงสิงทีสําคญัคือควร
จะมองให้เห็นถึงการไหลของขอ้มูล เงินทุน และผลิตภณัฑ์ตลอดสายโซ่ ซึงลกัษณะของห่วงโซ่
อุปทานจะมีลกัษณะเป็นเครือข่าย หรือทีเรียกกนัวา่ เครือข่ายโลจิสติกส์ (Logistic Network) นนัจะ
ประกอบไปด้วย ผู ้จ ัดส่งสินค้า หรือผู ้จ ัดหาวตัถุดิบ (Supplier) ศูนย์การผลิต (Manufacturing 

Centers) คลังสินคา้ (Warehouses) ศูนยก์ระจายสินค้า (Distribution Centers) และร้านค้าปลีก 
(Retail Outlets) ซึงจะมีการไหลเวียน (Flow) ของวตัถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต (Work In 

Process) และสินคา้สาํเร็จรูป ระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ภายในห่วงโซ่อุปทาน 

 โซ่อุปทาน (Supply Chain) ทีดีจะส่งผลให้องคก์รเกิดความสามารถในการแข่งขนัและ
รูปแบบทางการตลาดคือ การเชือมโยงขอ้มูลข่าวสารเพือการพฒันาสินคา้ร่วมกนั ทาํให้เกิดการ
เพิมพูนความรู้ ความสามารถและกาํลังการผลิตขององค์กร ร่วมกับพนัธมิตร ก่อให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขนั การเปลียนแปลงในระบบการผลิตจากระบบ Push และการผลิตแบบ 
Mass Production มาเป็นระบบ Poll ซึงสามารถตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ย่างตรงใจ
มากกวา่ 
 1.1 ปัจจัยในการสนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
       ในการจดัการห่วงโซ่อุปทานและการนาํหลักการสนับสนุนโซ่อุปทานมาใช้ใน
องคก์ร จาํเป็นตอ้งมีทกัษะและความสามารถใน 3 ส่วนดว้ยกนัคือ 

       1. ทกัษะดา้นโลจิสติกส์ (Logistics skills) ทกัษะดา้นโลจิสติกส์จะวา่ดว้ยการจดัการ
ดาํเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในธุรกิจ ซึงการจดัการทางโลจิสติกส์นนัจะมุ่งเนน้ถึงประสิทธิภาพ
ของการดาํเนินงานและประสิทธิผลทีเกิดขึน หรือแมแ้ต่การทาํงานทีดีทีสุดของกิจกรรมนนั ๆ การ
จดัการดา้นโลจิสติกส์สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ 

 1.1 โลจิสติกส์ในองคก์ร ซึงจะรวมถึงการจดัการดาํเนินการผลิต การพยากรณ์
การวางแผนการผลิต การวางแผนกาํลงัการผลิต การจดัลาํดบัการผลิต การบริหารวสัดุคงคลงั การ
บริหารคลงัสินคา้ และอืน ๆ 

 1.2 โลจิสติกส์ระหว่างองค์กรเป็นเรืองทีคนส่วนมากจะคาํนึงถา้กล่าวถึงโลจิ
สติกส์เพราะเป็นเรืองทีรวมถึงการประสานงานระหวา่งองคก์ร การจดัส่ง การขนส่ง การบริหารรถ
ขนส่งและเส้นทางการขนส่ง 

 นอกจากนียงัมีส่วนอืนทีสนับสนุนโลจิสติกส์ เช่น ส่วนการทาํงานด้านการขาย
การตลาด การซ่อมบาํรุง และการบริการหลงัการขาย เป็นตน้ 

 2. ทกัษะดา้นการสร้างพนัธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic alliance skills) ซึงหมายถึง
กระบวนการทีสองบริษทัขึนไปตกลงทีจะแบ่งสันขอ้มูลลงทุนร่วมกนั และปรับปรุงการทาํงานต่าง 
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ๆร่วมกนั ขอ้มูลทีคู่พนัธมิตรใชร่้วมกนันนั ควรจะมีการเปิดเผยและปราศจากความลบัระหวา่งกนั 

ขอ้มูลดงักล่าวไดแ้ก่ แผนธุรกิจ การพยากรณ์ ขอ้มูลการขาย ขอ้มูลคงคลงัและกิจกรรมต่างๆ ที
เกียวกบัการไหลของผลิตภณัฑ์ จากนนัในการทีจะพฒันาไปสู่พนัธมิตรทางยุทธศาสตร์ มี 3 

ขนัตอนดว้ยกนัทีควรจะคาํนึงถึง นนัคือการก่อให้เกิดความเขา้ใจในหลกัการ การเชือมโยงเขา้
ดว้ยกนัและการยนืยนัความเป็นพนัธมิตร 

 3. ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills) การร้อยส่วน
ต่าง ๆ ของโซ่อุปทานเขา้ดว้ยกนัตอ้งอาศยัการไหลเวียนขอ้มูล และวสัดุให้เป็นหนึงเดียวกนั สิง
หนึงทีจะสามารถเชือมโยงส่วนต่าง ๆ นีเขา้ดว้ยกนัไดใ้นยุคปัจจุบนัก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ จะ
ทาํให้การติดต่อสือสารระหว่างกิจกรรมในโซ่อุปทานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วอีกทังรับทราบ
สถานภาพและสภาวะแวดลอ้มของแต่ละฝ่ายในโซ่อุปทานเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วอีกทงัการนาํเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาสนบัสนุนการจดัการโซ่อุปทานนนัตอ้งคาํนึงถึงธรรมชาติขององคก์ร 

กระบวนการทางธุรกิจ และทีสาํคญัทีสุดคือ เงินลงทุน 

 1.2 คําจํากดัความของการบริหารโซ่อุปทาน 
 ในหัวข้อนีจะกล่าวถึงคาํจาํกัดความของการบริหารโซ่อุปทานและการทาํความ
เขา้ใจเกียวกบัการบริหารโซ่อุปทานในประเด็นต่าง ๆ ดงันี 

 สมพงษ ์ ศิริโสภณศิลป์ และคณะ (2549) ไดใ้ห้ความหมายของโซ่อุปทาน (Supply 

chain) ว่าเป็นเครือข่ายของธุรกิจทีมีแหล่งทีตงักระจดักระจายเป็นเอกเทศต่อกนั ซึงมีการร่วมกนั
วางแผนและดาํเนินการจดัหาสินคา้หรือบริการแก่ลูกคา้ โดยการดาํเนินงานในโซ่อุปทานหนึง ๆจะ
ครอบคลุมตงัแต่การคิดคน้ พฒันาผลิตภณัฑห์รือบริการ การจดัหาแหล่งวตัถุดิบ การผลิตสินคา้และ
บริการการจดัเก็บสินค้ารวมถึงการจดัส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ผูบ้ริโภคซึงสิงทีขบัเคลือนโซ่
อุปทานให้ดาํเนินการไดน้นั ตอ้งอาศยัความสามารถของสมาชิกในโซ่อุปานในการดาํเนินงานต่าง 

ๆ ดงัทีไดก้ล่าวมา ทงันีบริษทัทีประกอบธุรกิจในตลาดทุกบริษทัจะเป็นส่วนหนึงของโซ่อุปทาน
อยา่งนอ้ย 1โซ่ 

 สาธิต พะเนียงทอง (2548) ไดใ้ห้นิยามโซ่อุปานว่า ในโซ่อุปทานหนึง ๆ ซึง
ประกอบดว้ยองคก์รต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผูส่้งมอบวตัถุดิบ ผูผ้ลิต ผูจ้าํหน่าย ผูใ้ห้บริการ และจดัการ
คลงัสินคา้ผูข้นส่งสินคา้ และร้านคา้ปลีกจะมีวีการจดัการในแบบต่าง ๆ เพือให้องคก์รดงักล่าว
สามารถผลิตและกระจายสินคา้ให้ถูกตอ้งตามปริมาณ เวลา และสถานที เพือสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยตน้ทุนทีตาํทีสุด 

 ธนญัญา วสุศรี (2550) ไดใ้ห้นิยามโซ่อุปานวา่ เป็นการรวมกลุ่มองคก์ร หรือบริษทั
ทีดาํเนินธุรกิจโดยมีการเชือมโยงกนัไม่วา่จะเป็นเรืองของขอ้มูล สินคา้ หรือบริการกิจกรรมต่าง ๆ 
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เช่นการจดัหาวตัถุดิบ การผลิต การจดัส่ง การจดัเก็บ และการบรรจุ รวมถึงการจดัการกบัสินคา้ที
กลบัคืนมาในโซ่อุปทาน โดยมีวตัถุประสงค์ในการสนองตอบความตอ้งการของลูกคา้  ตามที
ตอ้งการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ ขณะทีใชต้น้ทุนตาํทีสุดหรืออาจกล่าวไดว้า่โซ่
อุปทานหนึงประกอบด้วยเครือข่ายด้านผูข้าย หรือผูส่้งมอบ (Supplier networks) ผูผ้ลิต 

(Manufacturers) และเครือข่ายดา้นผูซื้อหรือลูกคา้ (Customer networks) 

 Voge และคณะ (2005) กล่าววา่ โซ่อุปทานหรือ Supply chain เป็นกระบวนการใน
การรวมหรือบูรณาการขององคก์รต่าง ๆ ทีมีส่วนร่วมการเปลียนวตัถุดิบให้เป็นสินคา้สําเร็จรูปและ
ส่งผา่นสินคา้เหล่านนัให้แก่ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย โซ่อุปทานยงัรวมเอาตน้ทุน เวลา การขนส่ง การ
บรรจุ และการจดัเก็บทงัหมด ซึงอาจเกียวเนืองกบัขนัตอนทีต่างกนัในกระบวนการผลิต เพือให้
สามารถส่งมอบสินคา้ให้แก่ลูกคา้ไดอ้ย่างเหมาะสม และปัจจุบนัโซ่อุปทานยงัรวมถึงสินคา้ทีถูก
ส่งกลบัคืนหลงัจากทีใช้งานเสร็จแลว้ ไดแ้ก่วสัดุทดแทน บรรจุภณัฑ์ทีนาํกลบัมาให้ใหม่ (Re-

useable) รวมทงัการนาํเศษของเสียมาใชป้ระโยชน์ (Recycle) 

 กฤษฎ์ ฉันทจิรพร (2547) ซึงเป็นหัวหน้าทีมทีปรึกษา โครงการการจัดการโซ่
อุปทานใน SMEs ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดม้องโซ่อุปทานหรือซพั
พลายเชนวา่เกียวขอ้งโดยตรงกบักลยทุธ์ทางธุรกิจ การร่วมมือกนัอยา่งเป็นพนัธมิตร สร้างความเป็น
หุ้นส่วนทางการคา้ในโซ่อุปทานร่วมกนั ร่วมกนัทาํงานอย่างใกลชิ้ดเพือสร้างคุณค่าแก่ลูกคา้ ดว้ย
ตน้ทุนและเวลาทีตาํ ส่วนการจดัการโซ่อุปทานเป็นเรืองของระบบโดยรวม เริมตงัแต่แหล่งของ
วตัถุดิบจนกระทงักระจายไปสู่ลูกคา้ ซึงเกิดภายใตก้ารบริหารไหลเวยีนของสินคา้และบริการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ นนัคือ โลจิสติกส์นนัเอง 

 จากความหมายต่างๆของโซ่อุปทานต่างๆ ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า โซ่อุปทานเป็นการดาํเนิน
กิจการของกลุ่มต่างๆ ทีมีความเชือมโยงกัน ติดต่อประสานงานระหว่างกัน โดยมีความเป็น
พนัธมิตรต่อกนัภายในห่วงโซ่อุปทานตงัแต่ผูผ้ลิตวตัถุดิบ ผูร้วบรวมวตัถุดิบ ผูค้า้ส่ง ผูค้า้ปลีก และ
ผูบ้ริโภคขันสุดท้าย โดยแบ่งปันข้อมูลข่าวสารและใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ในการลดตน้ทุนให้ตาํและให้ผูบ้ริโภคขนัสุดทา้ยไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด ซึงผลที
ไดรั้บจะสามารถทาํให้ผูป้ระกอบตลอดสายไดใ้ช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน ทาํให้ผล
ประกอบการดีขึน สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลก 

 1.3 องค์ประกอบโดยรวมของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 นอกจากนีแลว้ John Langley (2002) ไดเ้สนอแนวทางหรืออนาคตของโซ่อุปทานไวว้า่ 
จะตอ้งมีองคป์ระกอบหรือมีลกัษณะอะไรทีตอ้งสนใจซึงไดแ้ก่ ลูกคา้และการจดัการอุปสงค ์การวดั
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สมรรถนะโซ่อุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสัมพนัธ์เชิงร่วมมือ การจดัหาการบริการจาก
ภายนอก คิดอยา่งโลกาภิวตัน์ ความแขง็แกร่งหลกัและการมีกลยทุธ์ทีมีประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 1 ลกัษณะทวัไปของโซ่อุปทาน 

ทีมา : Wisner, J.D., Tan, K., and Leong, G.K. Supply Chain Management A Balanced 
Approach. (USA: South-Western, 2005), 25. 
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 Chen และ Paulraj (2004) กล่าววา่การบริหารโซ่อุปทานโดยมีวตัถุประสงคเ์พือพฒันา
ขอบเขตงานวิจยัทีจะปรับปรุงความเขา้ใจในการบริหารโซ่อุปทาน (Supply Chain Management–

SCM) ทงัยงักระตุน้และช่วยให้นกัวิจยัอืน ๆ ไดศึ้กษาโครงสร้างทีสําคญัของการบริหารโซ่อุปทาน
และผลกระทบทีเกิดกบัความสมารถในโซ่อุปทานทงัจากทฤษฎีและการสังเกต โดยพวกเขาได้
ทบทวนวรรณกรรมกวา่ 400 ฉบบั จากนนัไดแ้บ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนหลกัคือ ส่วนทีหนึงเป็น
การนาํเสนอทีสอดคลอ้งและจดัลาํดบัความรู้ทีเป็นโครงสร้างหลกัในการบริหารโซ่อุปทาน ซึงได้
นาํเสนอเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนประกอบทีสําคญัในการบริหารอุปทาน และความสามารถหรือ
สมรรถนะของโซ่อุทานส่วนทีสองเป็นการพฒันากรอบการวจิยัของการบริหารโซ่อุปทาน และส่วน
สุดทา้ยเป็นการสนองตอบต่อความตอ้งการสร้างทฤษฏีในงานบริหารการปฏิบติังานหรือการผลิต 

พบว่า การบริหารโซ่อุปทานเป็นปรัชญาหรือแนวคิดในการบริหารทีแสดงให้เห็นว่าธุรกิจที
ดาํเนินการอย่างโดดเดียวไม่มีการร่วมมือกบัผูอื้นจะไม่สามารถแข่งขนัได้ในระยะยาว แต่จะ
สามารถแข่งขนัไดห้ากดาํเนินการธุรกิจในลกัษณะโซ่อุปทาน ซึงเป็นการเพิมคุณค่าให้แก่ลูกคา้ผา่น
ความร่วมมือกนัระหวา่งสมาชิกในโซ่อุปทานในการวางแผนและการควบคุมวตัถุดิบ การให้บริการ
และการเชือมโยงขอ้มูล ซึงส่วนประกอบทีสําคญัในการบริหารโซ่อุปทานมี 4 ประการ คือ 1. กล-

ยทุธ์การจดัซือ (Strategic Purchasing) 2. การบริหารการจดัส่ง (Supply Management) 3. การบูรณา-
การงานโลจิสติกส์ (Logistics Integration) และ 4. การร่วมมือของโครงข่ายการจดัส่ง (Supply 

Network Coordination) รวมถึงแนวคิดเกียวกบัสมรรถนะหรือความสามารถของโซ่อุปทาน 

(Supply Chain Performance) ซึงระบุถึงสมรรถนะดา้นการเงิน (Financialperformance) สมรรถนะ
ดา้นการดาํเนินงาน (Operation Performance) และแนวคิดเกียวกบัการวดัสมรรถนะของโซ่อุปทาน 

(Measuring Supply Chain Performance)  

 1.4 เครืองมือทใีช้ในการจัดการโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารทีเกียวขอ้ง ทาํให้ผูว้ิจยัไดเ้ห็นวา่ SCOR Modelเป็นโมเดล
ทีใช้เพืออธิบายการดาํเนินงาน การจดัการโซ่อุปทาน ซึงในกระบวนการของโซ่อุปทานนันมี
กระบวนการทีสําคญั 4 ประการ ซึงไดแ้ก่ การวางแผน (Plan) การจดัหา(Source) การผลิต(Make) 

การจดัส่ง(Delivery) เพือให้กระบวนการทงั 4 มีความสอดคลอ้งกนัและเกิดประสิทธิภาพในการ
ทาํงาน จึงไดมี้ตวัแบบจาํลองการปฏิบติังาน เพืออธิบายถึงลกัษณะการดาํเนินงานการจดัการโซ่
อุปทาน โดยในการจดัการกระบวนการสําคญัทงั 4 กระบวนการนี ในแบบจาํลองของ SCOR 

Model 

 Supply Chain Operation Reference Model (SCOR Model) หรือแบบจาํลองโซ่อุปทาน
เป็นเครืองมือทีจะช่วยในการเริมตน้การพฒันาโซ่อุปทาน เพราะ SCOR Model ถูกพฒันาขึนมาเพือ
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ใชอ้ธิบายลกัษณะ และแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางธุรกิจในโซ่อุปทานทงัหมด ทีเกียวขอ้งกบัการ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ ช่วยแกปั้ญหาการขาดภาษามาตรฐานและกรอบการทาํงาน
(Framework) เดียวกนัในการพฒันาและปรับปรุงโซ่อุปทาน 

 องคป์ระกอบของแบบจาํลอง คือ มีการกาํหนดกระบวนการต่างๆให้เป็นมาตรฐานและ
มีคาํอธิบายกระบวนการช่วยให้ผูใ้ชมี้ความเขา้ใจทีตรงกนัมีโครงสร้างแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กระบวนการ มีการกาํหนดมาตรวดั (Metric) หรือดชันีวดัประสิทธิภาพ Key Performance Indicator 

(KPI) สําหรับการวดัประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ และมีวิธีการปฏิบติัทีดีทีสุด (Best 

practice) ทีเสนอไวใ้นแต่ละกระบวนการ เพือทีจะให้องคก์รสามารถนาํไปประยุกตใ์ชต่้อไปไดซึ้ง
สามารถสรุปและแบ่งขนัตอนของการพฒันาออกเป็น 4 ระดบัดงันี คือ 

 ระดบัที 1 ระดบันโยบาย เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัทางการแข่งขนัทางธุรกิจ ทงัปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกองคก์ร เพือนาํมากาํหนดความสามารถในการแข่งขนัและความไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัขององค์กร และผลการวิเคราะห์จะนาํมาซึงแนวทางการกาํหนดขอบข่ายและ
องคป์ระกอบทีสาํคญัขององคก์รต่อไป 

 ระดบัที 2 ระดบัการกาํหนดกระบวนการหลกัขององคก์ร เป็นขนัตอนหลงัจากทีได้
วิเคราะห์ปัจจยัทางการแข่งขนัใน ระดบัที 1 แลว้ ก็จะไดข้อบข่ายการจดัการและกระบวนการ
ปฏิบติังานทีเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบันโยบาย และกลยุทธ์ทีองคก์รไดก้าํหนด
ไวโ้ดยในระดบัที 2 นี จะกาํหนดโครงร่างของโซ่อุปทานขององคก์ร ทงันีโครงร่างของโซ่อุปทาน
จะตอ้งมีความยดืหยุน่ เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นสาํคญั 

 ระดบัที 3 กาํหนดรายละเอียดของกระบวนการ เมือผา่นขนัตอนในระดบัที 1และระดบั
ที 2 เป็นทีเรียบร้อยแลว้ องค์กรก็จะนาํโครงร่างทีไดม้ากาํหนดรายละเอียดของกระบวนการ
ปฏิบติังานทงั 4 เพือให้ทราบรายละเอียดของการปฏิบติังานแต่ละกระบวนการ โดยในขนัตอนนี
ควรทีจะใหทุ้กฝ่ายทีเกียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วมในการกาํหนดรายละเอียด เพือสร้างความเขา้ใจทีสดอด
คลอ้งกนัในการปฏิบติังาน 

 ระดบัที 4 ระดบัปฏิบติัการ เป็นการนาํเอาสิงทีไดรั้บจาก ระดบัที 1 – 3 มาปฏิบติัให้เป็น
รูปธรรม เพือใหไ้ดผ้ลตามทีไดว้างเป้าหมายไว  ้ทงันี เมือปฏิบติัแลว้ตอ้งมีการวดัผลประเมินผลการ
ปฏิบติัวา่เป็นไปตามแผนหรือไม่ โปรดดูรูปที 2 ประกอบ 
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รูปที 2 แสดงขนัตอนหลกัในการพฒันาโซ่อุปทานขององคก์รโดยใชแ้บบจาํลอง Supply chain  

operations reference 

ทีมา:  วทิยา สุหฤทดาํรง, มองรอบทิศ คิดแบบโลจิสติกส์ (กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ พบัลิชชิง, 

2549) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระบวนการแบบแผนการ
ปฏิบติัและระบบองคป์ระกอบ
โครงร่างโซ่อปุทานในองคก์ร

วิเคราะห์พืนฐาน
ของการแข่งขนั 

การนาํไปปฎิบติัใน
ระบบกระบวนการ
ของโซ่อุปทาน 

การกาํหนดผลการ
ปฎิบติังาน 

กาํหนดโครงร่าง
โซ่อุปทาน 

กระบวนการแบบแผนการปฏิบติั
และระบบองคป์ระกอบโครงร่าง

โซ่อุปทานระหวา่งองคก์ร

กลยทุธ์การดาํเนินงาน 

ภายในองคก์ร หรือ ระหวา่งองคก์ร

การพฒันาโซ่
อุปทานในองคก์ร

SCOR ระดบั

SCOR ระดบั

SCOR ระดบั

SCOR ระดบั
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ตารางที 1 ตวัอยา่งมาตรวดัการดาํเนินการของโซ่อุปทาน 

 

มาตรวดั

ความน่าเชือถือ

ความแม่นยาํของการพยากรณ์ การจดัส่ง
ตามเวลาทีกาํหนดอตัราการเติมเต็มความ
แม่นยาํของขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละ
กระบวนการ

ความยดืหยุน่และการตอบสนอง
เวลาจดัส่งสะสมของการจดัหาและการ
ผลิต รอบเวลาการวางแผนใหม่อีกครัง
รอบเวลาของกระแสเงินสด

ตน้ทุน

ตน้ทุนของการจดัการคาํ สงัซือทงัหมด 

ตน้ทุนของการวางแผน การจดัส่งและ
การจดัหา ตน้ทุนของการจดัเก็บสินคา้
คลงัคลงั ผลิตผลของการเพิมมูลค่า

P1 = Plan Supply Chain

 
ทีมา:  วิทยา สุหฤทดาํรง, มองรอบทิศ คิดแบบโลจิสติกส์ (กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ พบัลิชชิง, 

2549) 
 

 จากการวิจยัในครังนี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการอยู่ในระดบัที 1 ซึงถือเป็นส่วนทีสําคญัมาก 
เพราะเป็นขนัตอนการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบทีสําคญัภายในและภายนอกของเกษตรกรผูป้ลูก
สินคา้ผกัปลอดภยัจากสารพิษ เป็นปัจจยัทีกาํหนดความสามารถและความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัที
ควรมีสําหรับเกษตรกรเช่น ความสามารถในการผลิต ความรวดเร็วในการจดัส่ง ตน้ทุนทีตาํ 
ความสามารถในการปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มทีเปลียนแปลงไป อนัเป็นผลจากการดาํเนินงานใน
ส่วนของการวางแผนการจดัหาแหล่งวตัถุดิบ การผลิตและการจดัส่งทีเหมาะสมของเกษตรกร ผลที
ได้จากการวิเคราะห์นี จะนาํมาเป็นแนวทางการกาํหนดขอบข่าย และองค์ประกอบสําคญัที
หน่วยงานทีเกียวขอ้งจะไดน้าํมาปรับปรุง และพฒันาระบบโลจิสติกส์ของสินคา้ผกัปลอดภยัจาก
สารพิษ โดยตอ้งกาํหนดสิงทีควบคู่กนั คือ ปัจจยัวดัผลและระดบัของผลการปฏิบติังาน เป็น
เป้าหมายของแต่ละปัจจยั ของผลความสามารถในการปฏิบติังานของเกษตรกรผูป้ลูกผดัปลอดภยั
จากสารพิษ 
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 1.5 การประยุกต์ใช้แบบจําลอง SCOR อย่างมีประสิทธิภาพ 
  การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง SCOR อยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย การวางแผน 
การจดัหาแหล่งวตัถุดิบ การจดัส่งมอบผลิตภณัฑสู่์ลูกคา้ การส่งคืน ซึงแต่ละขนัตอนจะมี
รายละเอียดดงันี 
  1. การวางแผน 

  เป็นส่วนทีเกียวขอ้งกบัการวางแผนในดา้นอุปสงค์และอุปทาน มีสิงทีตอ้งจดัการ
ประกอบดว้ย การประเมินความสามารถของแหล่งวตัถุดิบ การรวบรวมและจดัลาํดบัความสําคญัใน
ขอ้กาํหนดความตอ้งการ การวางแผนดา้นสินคา้คงคลงั ความตอ้งการในการกระจายสินคา้ การผลิต
วตัถุดิบและการกาํหนดกาํลงัการผลิตโดยรวมของผลิตภณัฑ์ และช่องทางต่างๆ การจดัการดา้นการ
วางแผนองคป์ระกอบพืนฐาน การปฏิบติังานตามแผนงาน การตดัสินใจในการกาํหนดการซือหรือ
ผลิตเอง ในชินส่วนและผลิตภณัฑ์ การกาํหนดโครงร่างของโซ่อุปทาน การวางแผนทรัพยากรและ
กาํลงัการผลิตในระยะยาว การวางแผนธุรกิจ การกาํหนดการผลิตสินคา้ใหม่ หรือยกเลิกการผลิต
สินคา้เดิม การกาํหนดสายการผลิตสินคา้ต่าง ๆ การดาํเนินงานในดา้นการวางแผน จะเป็นการ
กาํหนดภาพรวมในส่วนต่างๆของโซ่อุปทาน ก่อนทีนาํไปปฏิบติัในส่วนต่างๆต่อไป 

  ในมุมมองของ วิลาวลัย ์เนืองศาสตร์ (2554) การเชือมต่อขอ้มูลเป็นสิงสําคญั การที
จะเชือมต่อข้อมูลนันจาํเป็นทีจะต้องมีระบบเปิดสําหรับการเชือมต่อ(API - Application 

Programming Interfaces) ทีดี ทีสามารถเชือมระหวา่งระบบต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยที
ระบบสามารถมองเห็นขอ้มูลจากระบบต่างๆ เป็นระบบฐานเดียวกนั ตอ้งง่ายต่อการใชง้าน และตอ้ง
มีระบบป้องกนัรักษาขอ้มูลทีดี ดงันนัระบบการเชือมต่อจาํเป็นทีจะตอ้งถูกออกแบบให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ ซึงจะสามารถช่วยให้ผูใ้ชติ้ดตงัระบบ Supply chain ไดง่้ายรวมถึงลดระยะเวลา
การปฏิบติังาน (Implement) ลงดว้ยตน้ทุนทีตาํ Aberdeen ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของงานแต่ละ
ส่วนใน SCM Solution ตงัแต่เริมตน้จนสินสุด 

  เพือใหเ้ขา้ใจถึงกระบวนการทาํงานของการจดัหาสินคา้ของธุรกิจ ผูว้จิยัจะขออา้งถึง 

SCOR ซึงเป็นตวัแบบอา้งอิงปฏิบติัการโซ่อุปทาน 

  แบบจาํลอง SCOR จะบอกถึงขนัตอนใน Supply Chain Management เพือให้องคก์ร
สามารถดาํเนินการปรับปรุง Supply Chain ทงัการติดตามการตรวจประเมิน การสรุปพฤติกรรมของ
ผูบ้ริหารทีจาํเป็น การรวบรวมกระบวนการวางแผนการ การจดัหา การผลิต การจดัส่งและการคืน
สินค้าและขยายผลสู่ผู ้ขาย (Supplier) ทุกชันจนถึงลูกค้าทุกชัน กําหนดแนวทางกลยุทธ์การ
ปฏิบติังาน การไหลของวสัดุงานและสารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผูบ้ริโภค ลดตน้ทุนภายในองคก์รให้ตาํลง และสร้างความไดเ้ปรียบเชิง

   ส
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การแข่งขนัแบบยงัยืนจะเห็นไดว้า่ ขนัตอนในการจดัหาสินคา้ขององคก์รนนัเป็นส่วนหนึงของโซ่
อุปทานโดยจะเป็นขนัตอนหลงัจากทีไดมี้การวางแผนแลว้ สามารถเขียนเป็นลาํดบัการทาํงานดงันี 

  1.1 Demand planning เป็นจุดเริมตน้ของ Supply Chain นิยามง่ายๆ คือวางแผนให้มี
การ Stock นอ้ยทีสุดแต่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้ดีทีสุด ทาํไดย้ากมากในทาง
ปฏิบติั และซบัซ้อนมากเมือมีปัจจยัอืนมาเกียวขอ้ง เช่น มีคลงัสินคา้หรือสถานทีจดัจาํหน่ายสินคา้
หลายแห่ง สินคา้มีอายุสัน ความสามารถในการผลิตของผูข้าย (Suppliers) และ/หรือ โรงงานมี
ขอ้จาํกดั ดงันนัขอ้มูลจากทุกส่วน เช่น ประวติัการขาย คาํสังซือจากลูกคา้ การพยากรณ์การขาย 

ขอ้มูลส่งเสริมการขายขอ้มูลสินคา้ทีจดัส่งจริง และปัจจยัอืนๆ ทีเกียวขอ้ง จาํเป็นตอ้งปรับปรุงขอ้มูล
ใหถู้กตอ้งตลอดเวลา เพือสามารถนาํมาวเิคราะห์และวางแผนใหใ้กลเ้คียงความเป็นจริงทีสุด 

  โดยเฉพาะสินคา้ทางการเกษตร เช่น สับปะรดนางแล ของเกษตรกรผูป้ลูกในตาํบล
นางแล จงัหวดัเชียงราย สินคา้เน่าเสียไดง่้าย อีกทงัพนัธ์ุนางแล เปลือกของสับปะรดเป็นแบบบาง
อายกุารเก็บรักษานอ้ย การวางแผนใหมี้สตอ๊กสินคา้นอ้ยจึงเป็นสิงจาํเป็นเพราะหากเก็บไวเ้ยอะแลว้
จาํหน่ายหรือเคลือนยา้ยไม่ทนั อาจทาํให้สินคา้เสียหายได้ ดงันนัการวางแผนสต๊อกสินคา้จึงตอ้งมี
ความแม่นยาํ และเชือถือไดใ้ห้มากทีสุด 
  1.2 Supply Planning การบริหารความตอ้งการของลูกคา้กบัความสามารถในการส่ง
มอบสินค้าของ Suppliers เป็นสิงทีมีความยุ่งยากเป็นอย่างมากในการบริหารและวางแผน
กระบวนการวางแผนร่วมกนัระหวา่ง ผูซื้อและผูข้าย ถือเป็นสิงจาํเป็น ผูซื้อ ควรแจง้ให้ Suppliers 

ทราบแผนความตอ้งการสินคา้ทงัระยะยาวและระยะสัน และแผนนนัตอ้งถูกตอ้งหรือใกลเ้คียงกบั
ความเป็นจริง เพือสร้างความมนัใจให้แก่ Suppliers ทีตอ้งเตรียมสินคา้ไวร้องรับความตอ้งการ และ
เมือมีการเปลียนแปลงSuppliers ตอ้งสามารถทราบไดท้นัที เพือ Suppliers สามารถเปลียนแปลง
แผนงานเพือส่งมอบสินคา้ไดท้นัต่อความตอ้งการ ผลทีไดคื้อ Suppliers สามารถลดระยะเวลาการ
ส่งมอบใหเ้ร็วขึน (lead Time)นอกจากนนั Suppliers ยงัสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งสินคา้
เพือสามารถตอบสนองความตอ้งการไดท้นัที (Just-As-Needed) ในแง่ของ Buyers การวางแผน
ร่วมกนัยงันาํไปสู่การไดรั้บส่วนลดทางการคา้ สร้างความสัมพนัธ์ทางธุรกิจทีดี ไดรั้บเงือนไขการ
ชาํระเงินพิเศษ และการหมุนเวยีนของวตัถุดิบหรือชินส่วนก็ดีขึน 

  1.3 Corporate Planning ผูผ้ลิตทีมีสายการผลิตจาํนวนมาก มีโรงงานหลายแห่งหรือ
มีสถานทีจดัจาํหน่ายสินคา้หลายแห่ง ย่อมทราบดีถึงความทา้ทายในการบริหารแผนการผลิตให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององค์กร (Corporate Goals) เช่นเดียวกบับริษทัทีมีเป้าหมายเพิมการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนือง มีการแนะนาํสินคา้ใหม่ออกสู่ตลาด มีการขยายสู่ตลาดใหม่ มีการหา
แหล่งผูข้ายและผูผ้ลิตสินคา้ใหม่ มีการวางแผนจดัการหรือโตต้อบคู่แข่ง ยอ่มทราบดีถึงความทา้ทาย
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ในการวางแผนโดยเฉพาะอย่างยิงมีเวลาทีจาํกดัและเหตุการณ์ต่างๆ สามารถเกิดขึนตลอดเวลา 
ขอ้มูลทีใชใ้นการวางแผนนนัมาจากทงัภายในและภายนอก ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีเครืองมือช่วยใน
การวิเคราะห์และทดสอบแผนงานความน่าจะเป็นต่างๆ เพือสามารถสรุปแผนงานไดเ้ร็วทีสุด และ
นาํไปใชไ้ดร้ะยะยาวโดยคาํนึงถึงประโยชน์ทีจะไดรั้บสูงสุดทงัในดา้นการเงินและการปฏิบติังาน 

  1.4 Even Management and Analytics เนืองจาก Supply Chain เป็นระบบต่อเนือง
ดงันนัเมือมีปัญหาเกิดขึนจะมีผลเป็นลูกโซ่ไปทงัระบบ การรับรู้ปัญหาล่วงหน้า การรับรู้ปัญหา
อยา่งรวดเร็ว การแกไ้ขปัญหาก่อนทีจะเกิด และการแกไ้ขปัญหาอยา่งทนัท่วงทีเป็นสิงจาํเป็นอยา่ง
ยิง การทีจะทาํอย่างนนัได้ตอ้งมีการกาํหนดจุดวดั หรือ KPI ระบบ Supply Chain ตอ้งมี 

“Templates” ทีเก็บเป้าหมายขององคก์ร โดยระบบตอ้งทาํการเปรียบเทียบเป้าหมายทีวางไวก้บัผลที
เกิดขึนจริงหรือผลทีคาดวา่จะเกิดขึน หากผลทีเกิดขึนเบียงเบนไปจากเป้าหมายทีไดว้างไวร้ะบบ
ตอ้งเตือนพร้อมแจง้แนวทางการแกไ้ขปัญหาให้แก่บุคคลทีเกียวขอ้งทนัที เพือลดหรือขจดัปัญหาที
จะเกิดขึน 

  1.5 Factory Planning and Scheduling หากการวางแผนการผลิตไม่เหมาะสม ยอ่ม
ส่งผลให้ โรงงานมีสินคา้ระหวา่งผลิตสูง ปัญหากาํลงัการผลิตไม่เพียงพอและเกิดขึนอยา่งต่อเนือง
ส่งผลให้บางสายการผลิตวา่งเพราะของไม่มีให้ผลิต มีการทาํงานล่วงเวลาโดยไม่จาํเป็น ผลคือไม่
สามารถส่งสินคา้ใหลู้กคา้ตามกาํหนด ลูกคา้ขาดความเชือถือและลดหรือยกเลิกคาํสังซือการเตรียม
กาํลงัการผลิตและวตัถุดิบเพือการผลิต เป็นหวัใจของการวางแผนการผลิต ฝ่ายผลิตจาํเป็นตอ้งรับ
ขอ้มูลทีถูกตอ้งวา่จะผลิตอะไร ผลิตเมือไหร่ และจาํนวนเท่าไหร่ อะไรผลิตก่อนอะไรหลงั โดย
แผนการผลิตตอ้งคาํนึงถึงขอ้จาํกดัต่างๆ ในสายการผลิต (Resource Constraint) มีการจดัอนัดบังาน
ทีเหมาะสมเพือลดเวลาทีเสียไปในการติดตงัเครืองจกัรและสามารถเพิมปริมาณผลผลิตให้มากขึน 

เพือใหมี้การใชท้รัพยากรต่าง ๆ ใหเ้ป็นประโยชน์สูงสุด 

  1.6 Order Fulfillment ในหลายๆ องคก์ร ใชร้ะบบ Fixed lead times ในการคาํนวณ
วนัส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ ซึงทาํให้เสียโอกาสทางธุรกิจ เพราะลูกคา้ไม่สามารถรอไดน้านขนาด
นนัปัจจุบนัเป้าหมายของผูผ้ลิตทุกๆ รายคือการให้ความมนัใจต่อลูกคา้วา่สามารถส่งสินคา้ไดใ้น
เวลาทีกาํหนด มีนโยบายลด Lead times ในการผลิตลง นาํเลขทีใบสังซือของลูกคา้เชือมโยงกบั
ใบสังการผลิตเพือลูกคา้สามารถตรวจสอบสถานะใบสังซือของตนเองไดต้ลอดเวลา 
  1.7 Order Management ในการทาํงานทีมีลกัษณะเป็น Multi-Tiered value chainคือ
การทาํงานร่วมกนัระหวา่งเรากบั Suppliers หรือ Subcontractors จาํเป็นทีจะตอ้งมีการร่วมมือกนัทงั
ในดา้นขอ้มูลและการจดัการคาํสังซือนนัๆ เป้าหมายเพือลดระยะเวลาการจดัการคาํสังซือ (Inbound 

Order) สามารถตอบวนัทีส่งสินคา้ไดท้นัที และสร้างความมนัใจให้แก่ผูข้ายวา่ไม่มีการตอบรับคาํ
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สังซือเกินกาํลงัความสามารถในการผลิตและสามารถส่งมอบสินคา้ไดต้ามทีกาํหนดโดยเมือมีการ
รับคาํสังซือจากลูกคา้ ระบบ Order Management จะตอ้งทาํการประมวลผลและส่งขอ้มูลแบบ Real 

time เปิดใบสังซือหรือขอซือไปให้ Suppliers และ Subcontractors ระบบจะใชข้อ้มูลพืนฐานของ
สูตรการผลิตเงือนไขและนโยบายการสังซือวตัถุดิบหรือชินส่วนนนั ๆ รวมถึง Inventory policy มา
คาํนวณในการสังซือแบบ Real time โดยขอ้มูลนีจะทาํการเชือมต่อกบัขอ้มูลของ Suppliers และ 

Subcontractors เพือคาํนวณความสามารถในการผลิตและวนัทีสามารถส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ 
  1.8 Product Lifecycle Management ผูผ้ลิตสินคา้ทีเป็นแฟชนัหรือมีขอ้จาํกดัในอายุ
สินคา้ จาํเป็นตอ้งมีการนาํสินคา้ออกสู่ตลาดให้เร็วทีสุด ตอ้งมีการจดัการทีดี ไม่วา่จะเป็นเรือง แผน
กาํลงัการผลิต วตัถุทีใชใ้นการผลิต แหล่งผูข้ายชินส่วนและวตัถุดิบ รวมถึงการบริหารคลงัสินคา้
สําหรับสินคา้ตวัเก่าทีใกลจ้ะหมดอายุ ทงันีเพือขจดัปัญหาการเก็บสินคา้ทีลา้สมยัและหมดอายุไม่
สามารถนาํไปใชไ้ดท้าํใหเ้กิดความเสียหายต่อธุรกิจ ซึงมีความสาํคญัไม่เฉพาะแค่ผูผ้ลิตเอง Supplier 

ผูป้้อนวสัดุและวตัถุดิบใหแ้ก่โรงงานก็จาํเป็นและตอ้งการขอ้มูลและแผนงานนีเช่นกนั 

  1.9 Operation and Inventory Planning เป้าหมายของทุกองคก์รทางธุรกิจไม่วา่ขนาด
ธุรกิจนนัจะเป็นขนาดใดก็ตาม คือ การมีระดบัสินคา้คงคลงัในจาํนวนทีพอดีกบัความตอ้งการ ลด
ระยะเวลาการส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้ เพิมความสามารถในการส่งมอบสินคา้ และหลีกเลียงการมี
ปัญหาเรืองกาํลงัการผลิต และขาดชินส่วนและวตัถุดิบสําหรับการผลิต ดงันนัจึงตอ้งมีการกาํหนด
เป้าหมายการขายใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการผลิต โดยมีระดบัสินคา้คงคลงัทีเหมาะสม 

  1.10 Supplier Management ในระบบ Supply Chain, Supplier มีส่วนสําคญัดงันนั
การเลือกจาํเป็นตอ้งพิถีพิถนั ทงัในเรืองราคา คุณภาพ และการตรงต่อเวลา ในบางอุตสาหกรรมมี
การนาํเอาระบบ Vendor managed inventory (VMI) มาใช ้ซึงทาํใหเ้ราไม่จาํเป็นตอ้งรับภาระในการ
เก็บสตอ็กสินคา้ 
  1.11 Supply Chain p\Planning การจดัการ Demand และ Supply ให้สอดคลอ้งกนั
เป็นเรืองทีทา้ทายมากสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต ลูกคา้สามารถเปลียนแปลงความตอ้งการได้
เสมอทาํระบบการวางแผนความตอ้งการวสัดุ หรือ MRP (Material Requirement Planning) คือ การ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพือช่วยในการควบคุมวสัดุและการวางแผนการผลิต ทีไดว้างแผนมาเป็น
อย่างดีตอ้งล้มเหลวเป้าหมายขององค์กรคือ การจดัการใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกดั ให้มี
ประสิทธิภาพทีสุดสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งรวดเร็ว เพือให้ไดก้าํไรสูงสุด 

ดงันนัผูผ้ลิตจาํเป็นทีจะตอ้งผลิตสินคา้ในทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจาํกดัให้มีประสิทธิภาพมากทีสุด 

โดยลดอตัราการทาํงานล่วงเวลาและทีไม่จาํเป็นลง บริหารวตัถุดิบไม่ให้ขาดหรือไม่มีผลิต มีการจดั
สายงานการผลิตและวางแผนการผลิตทีเหมาะสมโดยนาํเอาขอ้จาํกดัต่างๆ มารวมในการวางแผน 
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และสามารถเปลียนแปลงแผนการผลิตไดท้นัทีเพือสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงของลูกคา้ คือ 

ระบบที ใชใ้นการจดัการระบบ Supply Chain โดยเริมตน้จาก การวางแผน การนาํแผนนนัมาปฏิบติั 

และ การควบคุมใหแ้ผนงานนนับรรลุผลการจดัการโซ่อุปทานช่วยให้ผูผ้ลิตสามารถมองเห็นขอ้มูล
ทงัระบบ ช่วยให้สามารถเปรียบเทียบ Demand และ Supply กบัขอ้จาํกดัทีมีอยูเ่พือการตดัสินใจที
ถูกตอ้ง รวมถึงการทาํงานร่วมกนัระหว่างคู่คา้ ทงัลูกคา้ และผูข้าย ทาํการปรับฐานขอ้มูลของ 

Supply Chain Management ใหเ้ป็นฐานเดียวกนั (Unified data model) โดยดึงขอ้มูลมาจากระบบอืน
เช่นระบบบริหารทรัพยากรองค์กรหรือทีเรียก ERP (Enterprise Resource Planning) หรือ 

กระบวนการจดัการสร้างความสัมพนัธ์กับลูกค้าทีเรียกว่า CRM (Customer relationship 

management , Logisticss, Legacy System) ทาํการประมวลในComputer memory เพือไดผ้ลลพัธ์
จากการประมวลเป็น Real-Time และรวดเร็ว และการใชง้านเป็นWeb base เพือง่ายแก่การใชง้าน
และ ผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งติดตงัโปรแกรม โดยสามารถใชง้านทีไหนก็ได ้

  2. การจดัหาแหล่งวตัถุดิบ 

  การจดัหาแหล่งวตัถุดิบ มีหลากหลายทฤษฏี และหลากหลายเทคนิคในการบริหาร
วตัถุดิบของสินคา้แต่ละชนิด ซึงแตกต่างกนัไปตามแต่ละประเภทของสินคา้ แต่ในสินคา้เกษตรแลว้
การจดัหาแหล่งวตัถุดิบ เริมตงัแต่ การหากลา้พนัธ์ุ การหาปุ๋ย หรืออาหารเสริมของพืช และการ
จดัหาแรงงานผูผ้ลิต 

  วิทยา สุทฤหดาํรง (2549) กล่าววา่ขอบเขตของการจดัหาแหล่งวตัถุดิบตามเทคนิค 

SCOR Model คือเป็นส่วนทีดาํเนินการจดัการดา้นการจดัหาวตัถุดิบ และแหล่งป้อนวตัถุดิบเขา้สู่
ระบบ ประกอบดว้ย การจดัหาแหล่งป้อนวตัถุดิบและวตัถุดิบ จะเกียวขอ้งกบัการรับวตัถุดิบ การ
ตรวจสอบ การเก็บรักษา และการจ่ายวตัถุดิบเขา้สู่ระบบการผลิต การจดัการองคป์ระกอบพืนฐาน
ของการจดัหาแหล่งวตัถุดิบ ประกอบดว้ยระบบการรับรองผูจ้ดัส่งวตัถุดิบและการติดต่อสือสาร
ขอ้มูลดาํเนินงาน คุณภาพของการจดัหาแหล่งวตัถุดิบ การขนส่งวตัถุดิบขาเขา้ ระบบงานวิศวกรรม
ในชินส่วนต่างๆ การทาํสัญญาจดัหาวตัถุดิบป้อนสู่ระบบการผลิต การจ่ายชาํระค่าวตัถุดิบทีจดัซือ 

การผลิต เป็นส่วนทีจดัการในส่วนการปฏิบติังานของระบบการผลิต มีองคป์ระกอบดงันี ระบบการ
ดาํเนินการผลิต จะเกียวขอ้งกบัการร้องขอหรือเบิกวตัถุดิบ การรับวตัถุดิบ การผลิตและการทดสอบ
ผลิตภณัฑ์ การบรรจุ การเก็บรักษา และการสังจ่ายผลิตภณัฑ์ การจดัการองคป์ระกอบพืนฐานของ
การผลิต ประกอบดว้ย ระบบการเปลียนแปลงขอ้กาํหนดทางวิศวกรรมของผลิตภณัฑ์ ระบบ
สาธารณูปโภค อุปกรณ์การผลิต สถานภาพของระบบการผลิต คุณภาพของระบบการผลิต การ
จดัลาํดบัและกาํหนดการผลิต การกาํหนดกาํลงัการผลิตจริงในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ การจดัส่ง เป็น
ส่วนทีจดัการในการตอบสนองต่อคาํสังซือจากลูกคา้ 
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  โกศล ดีศีลธรรม (2547) กล่าววา่บทบาทของระบบวางแผน ความตอ้งการวสัดุ วา่
การวางแผนวสัดุ (Materials planning) เป็นแนวทางวิทยาศาสตร์สําหรับการประเมินความตอ้งการ
ของวสัดุ ทีรวมถึงวตัถุดิบชินส่วน อะไหล่ และรายการอืนๆ ทีเกียวขอ้งกบัความตอ้งการของการ
ผลิต ดงันันการวางแผนความตอ้งการวสัดุ จึงมีความสําคญัต่อการบริหารวสัดุ (Materials 

management) โดยพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆเช่น ช่วงเวลาการส่งมอบวสัดุ กาํหนดการผลิต ปริมาณ
ความตอ้งการวสัดุ เป็นตน้ โดยฝ่ายวางแผนจะจดัเตรียมแผนความตอ้งการใชว้สัดุตามแผนการผลิต 

(Plan based on the production schedules) และแสดงรายละเอียดดว้ยใบแสดงรายการวสัดุ (Bill of 

materials) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 3 กระบวนการวางแผนวสัดุ 

ทีมา: โกศล ดีศิลธรรม, เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในโลกธุรกจิใหม่, (กรุงเทพฯ : 
อินฟอร์มีเดียบุค๊ส์, 2547), 68. 

 

 ปัจจยัทีมีผลต่อการวางแผนวตัถุดิบให้มีประสิทธิภาพ สามารถจาํแนกออกเป็น 2 ปัจจยั
หลกัคือ 

  ปัจจยัภายนอก (External factors) โดยพิจารณาถึงปัจจยัหลกัทีส่งผลต่อการกาํหนด
นโยบายการบริหารวสัดุขององคก์ร ดงัเช่น 

  1. แนวโนม้ระดบัราคาของวสัดุในตลาด 

  2. นโยบายการนาํเขา้ของภาครัฐ เช่น อตัราภาษี ระเบียบวธีิการนาํเขา้ 
  3. นโยบายทางดา้นสินเชือของธนาคาร 

 

 

 

การพยากรณ์ยอดขาย ฝ่ายงานผลิต วางแผนวสัด ุ

ดาํเนินการทบทวนแผน 
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  ปัจจยัภายใน (Internal factors) คือปัจจยัทีเกียวกบัการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจซึง
จะประกอบดว้ย 

  1. วตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ร 

  2. แผนงานและกาํหนดการผลิต 

  3. การกาํหนดระดบัสินคา้คงคลงั (Inventory level) และช่วงเวลานาํ 
  4. ความพร้อมของเงินทุนหมุนเวยีน (Working capital) 

  5. นโยบายการจดัซือขององคก์ร 

 3. การจดัส่งมอบผลิตภณัฑสู่์ลูกคา้ 
 วทิยา สุทฤหดาํรง (2549) กล่าวถึงการจดัการส่งมอบผลิตภณัฑ์สู่ลูกคา้จะประกอบดว้ย
องคป์ระกอบดงันี การจดัการคาํสังซือ ประกอบดว้ย กระบวนการในการป้อนคาํสังซือ การจดัทาํ
เอกสารเสนอราคา การกาํหนดองคป์ระกอบผลิตภณัฑ์ทีเกียวขอ้ง การสร้างและรักษาฐานขอ้มูล
ลูกคา้และผลิตภณัฑ์ ระบบการจดัการดา้นบญัชี ในส่วนลูกหนีการคา้ การให้เครดิตลูกคา้ การเก็บ
หนี และการออกใบเรียกเก็บเงิน การจดัการคลงัสินคา้ ประกอบดว้ยการจดัการดา้นการคน้หาสินคา้ 

การบรรจุ และรวบรวมผลิตภณัฑ์ การจดัการองคป์ระกอบพืนฐานของการจดัส่งประกอบดว้ยการ
จดัการดา้นกฎเกณฑ์ของช่องทางกระจายสินคา้ กฎเกณฑ์ในการสังสินคา้ การจดัการดา้นคุณภาพ
ของการจดัส่ง  

 ธนญัญา วสุศรี (2550) ไดก้ล่าวถึง การจดัการผูส่้งมอบ (Supplier management) ว่า
ปัจจุบนัการจดัการโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain Management (SCM) เป็นสิงทีทุกองค์กรให้
ความสําคญัเป็นอยา่งยิง เนืองจาก SCM จะช่วยให้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ขนัสุดทา้ย (End customer) 

ไดรั้บสินคา้หรือบริการตรงตามความตอ้งการ การทีจะประสบความสําเร็จในการจดัการโซ่อุปทาน 

ความร่วมมือกบัผูส่้งมอบหรือ Supplier เป็นองคป์ระกอบทีสาํคญั 

 ธนญัญา วสุศรี (2550) กล่าววา่ การบริหารผูส่้งมอบเป็นสิงสําคญัสําหรับการจดัการโซ่
อุปทาน ผูส่้งมอบแต่ละรายมีความสําคญัไม่เท่าเทียมกนัเพราะความถีของความตอ้งการ ปริมาณ
ความตอ้งการ มูลค่าของวสัดุและสภาพการณ์ทางการตลาดของวสัดุนนัมีความแตกต่างกนั การ
บริหารงานผูส่้งมอบแต่ละรายจึงควรทีจะตอ้งแตกต่างกนัไป เพือประโยชน์สูงสุดในการส่งมอบ
สินคา้และบริการไดอ้ย่างถูกตอ้งตามความตอ้งการของลูกคา้ การวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนจุดแข็งใน
อาํนาจการต่อรอง ตลอดจนจาํนวนของผูส่้งมอบทีมีอยูใ่นตลาดและความตอ้งการขายทีมีต่อบริษทั
ผูซื้อ เพือนาํเอาจุดอ่อนจุดแข็งดงักล่าวไปคดัเลือกวิธีการบริหารจดัการผูส่้งมอบว่าควรจะเป็นใน
ลกัษณะ Arm's length หรือ Partnerships จึงเป็นพืนฐานสําคญัในการบริหารผูส่้งมอบในการจดัการ
โซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ ในทางกลบักนั หากคุณเป็นผูส่้งมอบวตัถุดิบ แลว้คุณพบวา่วตัถุดิบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 

ของคุณตกอยูใ่นกลุ่ม Non-critical items หรือ Leverage items คุณควรจะมองหาแนวทางในการที
จะปรับปรุงตนเองใหมี้ความโดดเด่นจากคู่แข่งเพือเป็น Order winners ใหไ้ด ้ 

 4. การส่งคืน 

 วิทยา สุหฤทดาํรง (2546) กล่าววา่ขอบเขตของการส่งคืนสินคา้จากลูกคา้ (Return) ใน 

SCOR Model จะครอบคลุมถึงการส่งคืนวตัถุดิบ (กลบัไปยงัผูจ้ดัส่ง) และการรับผลิตภณัฑ์
สําเร็จรูปคืน (มาจากลูกค้า) รวมถึงผลิตภณัฑ์ทีมีตาํหนิ ผลิตภณัฑ์ทีเป็นวสัดุสินเปลือง 

(Maintenance Repair and Operation Item: ROI)และผลิตภณัฑส่์วนเกิน 

  4.1 ขนัตอนการส่งคืนผลิตภณัฑ์ทงัหมด เริมจากการอนุมติัการส่งคืน เช่น การจดั
ตารางการส่งคืน การับ และการยนืยนัและการกาํจดัผลิตภณัฑที์ชาํรุด การส่งผลิตภณัฑ์ทดแทนหรือ
การคืนเงิน 

  4.2 ขนัตอนการคืนผลิตภณัฑสิ์นเปลือง (MRO) โดยเริมจากการอนุมติัการส่งคืนและ
การจดัตารางการส่งคืน การกาํหนดสถานภาพของผลิตภณัฑ์ การยืนยนัผลิตภณัฑ์และการอนุมติัคาํ
ร้องส่งคืน 

  4.3 ขนัตอนการส่งคืนผลิตภณัฑ์ส่วนเกิน โดยเริมจากการบ่งชีสินคา้คงคลงัส่วนเกิน 

การจดัตารางการจดัส่ง การรับการส่งคืน อนุมติัคาํร้องในการรับคืนผลิตภณัฑ์ส่วนเกินจากการ
จดัหา ตรวจสอบผลิตภณัฑส่์วนเกิน การบูรณะ ทาํใหม่ และกาํจดัวตัถุดิบหรือผลิตภณัฑส่์วนเกิน 

  4.4 การจดัการกฎระเบียบในการส่งคืน สมรรถนะของการส่งคืน การเก็บขอ้มูล
ผลิตภณัฑส่์งคืนคงคลงั สินทรัพยทุ์น การขนส่ง โครงร่างของข่ายงาน ความตอ้งการและความ
สอดคลอ้งของขอ้บงัคบั  

 1.6 การใช้แบบจําลอง SCOR เพอืการปรับปรุงโซ่อุปทาน 
  มาตรวดัอา้งอิงทงัหลายส่วนใหญ่ทีใช้อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมมกัจะอยู่บน
พืนฐานของแบบจาํลองต่างๆ เช่น Balance scorecard ทีมีการนาํ KPI (Key Performance Index) 
หรือกลุ่มของเกณฑ์การวดัทีไดรั้บการยอมรับจากองคก์รต่างๆ มาตรวดัในแบบจาํลอง SCOR ถูก
ออกแบบมาในรูปของการแบ่งแยกมาตรวดัออกเป็นส่วนยอ่ยๆ ตามคุณลกัษณะของสมรรถนะของ
แบบจาํลอง SCOR โดยแบ่งออกเป็นระดบัจากระดบัที 1-4 

  โดยทวัไปวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์ร ทีนาํเอาแบบจาํลอง SCOR มาประยุกตใ์ช้
งานคือการกาํหนดมาตรวดัและความเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของมาตรวดัทีแต่ละองคก์รไดนิ้ยามไว้
สาํหรับแต่ละชนิดของกระบวนการต่าง ๆ ตามลาํดบัขนัของกระบวนการ รวมไปถึงคุณลกัษณะของ
สมรรถนะตามแบบจาํลอง SCOR 
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 1.7 ประโยชน์ของแบบจําลอง SCOR 

  ในธุรกิจและอุตสาหกรรมระดบัโลกมีการนาํแบบจาํลอง SCOR มาประยุกตใ์ชใ้น
การพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงานในโซ่อุปทาน แบบจาํลอง SCOR ไดก้าํหนดมาตรวดัสมรรถนะ
ของแต่ละกระบวนการของแบบจาํลอง องคก์รใดทีมีการนาํเอาแบบจาํลอง SCOR มาประยุกตใ์ช้
งานแลว้จะทาํใหอ้งคก์รเกิดความสามารถดงัต่อไปนี 

  1. ความสามารถติดต่อสือสารกบัผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ (Suppliers) ทงัในปัจจุบนัและ
อนาคต โดยใชค้าํจาํกดัความหรือคาํนิยามเดียวกนัโดยใชค้าํอธิบายทีเป็นมาตรฐาน 

  2. ใชเ้ป็นแบบจาํลองสาํหรับการวางแผนและเป็นเครืองมือสาํหรับการพยากรณ์ 

  3. สามารถสร้างมาตรวดัทีมีความคล่องตวัในการใช้งาน และการวดัเทียบ 

(Benchmarking) เพือทีจะกาํหนดเป้าหมายของสมรรถนะของการกาํหนดความสําคญัก่อนหลงัและ
ประโยชน์จากการเปลียนแปลงกระบวนการ 

  4. สามารถเชือมโยงฟังก์ชนัหนา้ทีการใชง้านและมาตรวดัของกระบวนการ และ
สมรรถนะของวสิาหกิจอยา่งมีระบบและมีโครงสร้างรองรับ 

  5. สามารถเขา้ใจขอ้ปฏิบติัทีดีทีสุดเพือทีจะไดส้มรรถนะทีดีทีสุด 

  6. สามารถเขา้ใจการจดัการโซ่อุปทานและการประเมินสมรรถนะ 

  7. สามารถทีจะเลือกใชซ้อฟตแ์วร์สาํหรับการใชง้านไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 1.8 สรุปกรอบแนวคิดของแบบจําลอง SCOR 
  จากทีไดก้ล่าวมานี เป็นกรอบความคิดของขนัตอนในการพฒันาโซ่อุปทานสําหรับ
องคก์ร โดยอาศยักรอบแนวคิดของแบบจาํลอง SCOR โดยเนน้ขนัตอนทงั 5 รายละเอียดการจดัการ
ในส่วนต่างๆ คือ การวางแผน การจดัหา การผลิต การส่งมอบ และการรับคืน ทงันีจะเป็นแนวทาง
นาํไปปรับประยกุตใ์ชก้บัองคก์ร เพือใหผ้ลการปฏิบติังานของโซ่อุปทาน สามารถบรรลุผลตามทีได้
กาํหนดไว ้ในแบบจาํลอง SCOR ควรจะตอ้งมีการปรับปรุงพฒันาและประเมินผลอยา่งต่อเนือง เมือ
ทาํการปฏิบติัแลว้ ควรมีการวดัผลการปฏิบติังาน โดยนาํผลตรวจวดัทีไดม้าวิเคราะห์ปัญหา หาจุดที
ควรปรับปรุงเพิมเติมและนาํผลทีไดไ้ปปรับปรุงอีกครัง ดว้ยการทบทวนอยา่งต่อเนือง ซึงจะส่งผล
ใหเ้กิดการพฒันาในการปฏิบติังานของโซ่อุปทาน 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน เนืองจากโลจีสติกส์ เป็นระบบ
การจดัการส่งสินคา้ ขอ้มูล และทรัพยากรอยา่งอืนจากจุดตน้ทางไปยงัจุดบริโภคตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ ซึงถือเป็นส่วนประกอบทีสาํคญัทีสุดประการหนึงในห่วงโซ่อุปทาน  
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รูปที 4 ความสัมพนัธ์ระหวา่งโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน 
 
2. แนวคิดทางการโลจิสติกส์ 

 2.1 ความหมายของโลจิสติกส์ 
 ทวศีกัดิ เทพพิทกัษ ์(2550) การจดัการโลจิสติกส์ (Logistics Management) คือส่วนหนึง
ของโซ่อุปทานซึงเป็นกระบวนการในการวางแผน  การนําเสนอ และควบคุมการไหลทีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการเก็บสินคา้ บริการ และขอ้มูลทีเกียวขอ้งจากจุดเริมตน้ในการ
ผลิตไปสู่จุดสุดทา้ยของการบริโภคเพือทีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548) ปัจจุบนัแนวโน้ม
การแข่งขนัมีมากขึนอนัเนืองมาจากกระแสโลกาภิวฒัน์ (Globalization) ทีมีการเปิดเสรีทางการคา้
มากขึน ผลกัดนัใหภ้าคธุรกิจตอ้งยกระดบัความสามารถทางธุรกิจขึนโดยเฉพาะในดา้นความเร็วใน
การเคลือนยา้ยสินคา้และบริการรวมทงัความมีประสิทธิภาพ การพฒันาระบบโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน จึงเป็นทางออกในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทงัในแง่การลดตน้ทุน การเพิม
มูลค่าเพิม ดงันนั การบริหารจดัการกระบวนการนาํส่งสินคา้จากผูผ้ลิตถึงผูบ้ริโภคตลอดทงัห่วงโซ่
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อุปทาน จึงเป็นเป้าหมายทีสําคญั ทีผูป้ระกอบการใช้เป็นแหล่งทีมาของความได้เปรียบในการ
แข่งขนัทงัในระดบัธุรกิจและระดบัประเทศ 

 Stock และ Lambert (2001) ไดแ้บ่งกิจกรรมของกระบวนการจดัการโลจิสติกส์ออกเป็น 

13 กิจกรรม ดงัรายละเอียดต่อไปนี 

 1. การบริการลูกคา้ (Customer service) การบริการลูกคา้ประกอบดว้ยกิจกรรมทีตอ้ง
ติดต่อหรือประสานงานโดยตรงกบัลูกคา้ โดยกิจกรรมให้บริการลูกคา้นีไดถู้กวิเคราะห์ถึงกิจกรร
ต่าง ๆทีจะตอ้งทาํเพือสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกคา้ ภายใตร้ะดบัการให้บริการ (Service level) 

และตน้ทุนของการใหบ้ริการทีเหมาะสม 

 2. การจดัเตรียมอะไหล่และงานบริการหลงัการขาย (Part and service support) เป็น
กิจกรรมทีครอบคลุมถึงบริการหลงัการขาย โดยเป็นกิจกรรมของการซ่อมแซมและบริการต่าง ๆ ที
เกียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ทีขายไป เช่น การมีอะไหล่ทดแทนในขณะทีลูกคา้ตอ้งการได้ การให้
คาํแนะนาํการบาํรุงรักษาผลิตภณัฑ์ กิจกรรมนีส่วนการเพิมความพึงพอใจของลูกคา้ และจะส่งผลถึง
การตดัสินใจซือในอนาคต สามารถสร้างความภกัดีต่อตราสินคา้ ร่วมถึงการบอกต่อไปยงัลูกคา้ราย
อืน ซึงมีส่วนช่วยในกรสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ในระยาวอีกดว้ย 

 3. กระบวนการดาํเนินการตามคาํสังซือของลูกคา้ (Order processing) เป็นกิจกรรมที
เป็นจุดเริมของกระบวนการดา้นโลจิสติกส์ และการปฏิบติังานทีรวดเร็ว เพือให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้กิจกรรมนีอาจแบ่งเป็นสามส่วนยอ่ยไดด้งันี 1.ส่วนการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ 

งานดา้นการรับคาํสังเขา้มาในระบบ การจดัตารางการส่งสินคา้ และการทาํใบกาํกบัสินคา้ (Invoice) 

2.ส่วนการติดต่อสือสาร ไดแ้ก่การปรับเปลียนแกไ้ขคาํสังซือ การสอบถามสถานะของคาํสังซือ การ
สอบกลบัและเร่งงานทีเร่งด่วน 3.ส่วนการให้เครดิตและการเรียกเก็บค่าสินคา้ ซึงทาํหนา้ทีในการ
ตรวจสอบเครดิตทีให้ไวแ้ละการเรียกเก็บและรวบรวมค่าสินคา้ ทงันีการดาํเนินงานตามคาํสังซือ
นนัความรวดเร็วในการดาํเนินงานและความถูกตอ้งเป็นส่วนสําคญัในการเพิมระดบัความสามารถ
ในการบริการลูกคา้ เนืองจากกิจกรรมนีเป็นส่วนงานทีตอ้งการพบปะกนัระหวา่งลูกคา้กบับริษทั มี
ผลต่อการรับรู้และความเขา้ใจในการบริการของลูกคา้ รวมถึงความพึงพอใจของลูกคา้ด้วย โดย
ปัจจุบนัองคก์รส่วนใหญ่มกัจะมีระบบคอมพิวเตอร์และพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์เขา้มาใชม้ากขึนเพือ
ช่วยใหก้ารจดัการมีความสะดวกและรวดเร็วมากยงิขึน 

 4. การพยากรณ์ความตอ้งการของลูกคา้ (Demand forecasting) เป็นกิจกรรมทีมีการ
พิจารณาถึงความตอ้งการในผลิตภณัฑ์หรือบริการในอนาคตของลูกคา้  ซึงจะมีการเชือมโยงขอ้มูล
จากหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์ร เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลงัสินคา้ โดยตอ้งทราบทงั
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ช่วงเวลาในการส่งเสริมการขาย การตงัราคา ปริมาณสินคา้คงคลงั จาํนวนแรงงาน ตารางการผลิต 

เป็นตน้ 

 5. การจดัการสินคา้คงคลงั (Inventory management) เป็นกิจกรรมทีมีความสําคญั
เนืองจากปริมาณสินคา้คงคลงัทีองคก์รมีอยูน่นั จะกระทบถึงสภาวะการเงิน การจดัหาวสัดุ ให้ได้
ตามความตอ้งการของลูกคา้ รวมทงัการวางแผนในการผลิต ทงันี การทีองคก์รมีปริมาณสินคา้คง
คลงัทีสูงย่อมสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ดี ขณะเดียวกนัก็ทาํให้องค์กรเกิด
ค่าใชจ่้ายในการเก็บสินคา้คงคลงั ค่าใชจ่้ายดา้นคลงัสินคา้ รวมถึงการเสียโอกาสการนาํเงินทุนไป
หมุนเวียน เพือใช้ในกิจกรรมอืน ๆ ดงันนัในการบริหารจดัการสินคา้คงคลงัทีดี องคก์รจึงควร
คาํนึงถึงระดบัสินคา้คงคลงัทีเหมาะสม ทีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้ เพือทีจะ
สามารถลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทีเกิดขึนในการจดัการสินคา้คงคลงั 

 6. การจดัการคลงัสินคา้และการจดัเก็บ (Warehouse and storage) เป็นกิจกรรมที
ครอบคลุมถึงการจดัการพืนทีทีใชใ้นการจดัเก็บหรือดูแลสินคา้คงคลงั อุปกรณ์เครืองใชต่้าง ๆ ที
จาํเป็นในการดาํเนินงานในคลงัสินคา้ การตดัสินใจเกียวกบัสถานทีในการจดัเก็บ เช่นการตดัสินใจ
เกียวกบัการสร้างคลงัสินคา้เองหรือเช่าคลงัสินคา้ การออกแบบแผนผงัของสิงอาํนวยความสะดวก
ในคลังสินคา้ทงันีปัจจุบนัการจดัการคลังสินค้าเป็นกิจกรรมทีสามารถสร้างมูลค่าเพิมให้แก่ตวั
สินคา้ได ้อีกทางหนึง 

 7. กิจกรรมการขนส่ง (Traffic and transportation) เป็นกิจกรรมทีครอบคลุมถึงการ
จดัการเคลือนยา้ยผลิตภณัฑ์ การเลือกวีการในการขนส่งสินคา้ เช่น ทางเรือ รถบรรทุก รถไฟ 

เครืองบินหรือการขนส่งหลายรูปแบบ นอกจากนียงัครอบคลุมในส่วนของการเลือกเส้นทางการ
ขนส่ง โดยกิจกรรมนีเป็นส่วนประกอบหลกัในกระบวนการโลจิสติกส์ในการเคลือนยา้ยสินคา้จาก
แหล่งกาํเนิดสู่จุดทีมีการบริโภค รวมทงัการนาํสินคา้กลบัคืน 

 8. การจดัซือ/จดัหา (Procurement) กิจกรรมนีเป็นกิจกรรมทีมีการใชจ่้ายถึง 40 – 60

เปอร์เซ็นต ์ของรายไดบ้ริษทั โดยเป็นกิจกรรมทีทาํให้ไดม้าซึงวสัดุหรือบริการเพือให้กระบวนการ
ผลิตของบริษทัยงัคงมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงกิจกรรมการคดัเลือกแหล่งวตัถุดิบ การจดัหาวสัดุ
ให้ไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช้ ทงัในดา้นเวลา ราคา ปริมาณ และคุณภาพ รวมทงัการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูข้าย (Suppliers) 

 9. กระบวนการโลจิสติกส์ยอ้นกลบั (Reverse logistics) เป็นกิจกรรมทีดูแลหรือจดัการ
กบัสินคา้ทีถูกส่งกลบัคืนมายงับริษทั นอกจานียงัครอบคลุมถึงการกาํจดัและควบคุมวสัดุทีเป็นเศษ
เหลือจากกระบวนการผลิต การกระจายสินคา้ หรือการบรรจุ ซึงกิจกรรมนีมีส่วนสําคญัมากขึน
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เนืองจากความตอ้งการความยืดหยุ่นในการสังซือสินคา้ทีเพิมมากขึน นโยบายทีมีการผ่อนผนัใน
การคืนสินคา้ และนโยบายเกียวกบัสิงแวดลอ้ม 

 10. การเลือกทีตงัโรงงานและคลงัสินคา้ (Plant and warehouse site selection) เป็น
กิจกรรมทีมีความสําคญั ทงัในการพิจารณาการสร้าง หรือเช่าคลงัสินคา้หรือโรงงาน ช่วยให้ระดบั
การตอบสนองต่อลูกคา้สูงขึน ซึงจะตอ้งพิจารณาถึงระยะทางใกล้ – ไกล ของแหล่งวตัถุดิบและ
ลูกคา้นอกจากนีการคดัเลือกทีตงัทีเหมาะสม ยงัช่วยให้ประหยดัตน้ทุนในการเคลือนยา้ยวสัดุหรือ
ผลิตภณัฑ์ไม่วา่จะเป็นการเคลือนยา้ยจากโรงงานไปคลงัสินคา้ จากโรงงานสู่โรงงาน หรือจะเป็น
จากคลงัสินคา้ไปสู่ลูกคา้ 
 11. กระบวนการเกียวกบัการจดัหาวสัดุต่าง ๆ (Material handling) เป็นกิจกรรมที
เกียวขอ้งกบัการเคลือนยา้ยหรือการไหลของวตัถุดิบ วสัดุทีอยู่ระหว่างการผลิต และผลิตภณัฑ์
สุดทา้ยภายในโรงงานหรือคลงัสินคา้  เพือลดขนัตอนในการเคลือนยา้ย ลดระยะทางในการ
เคลือนยา้ยให้เหลือนอ้ยทีสุด ลดงานระหวา่งการผลิต จดัการให้มีความคล่องตวัในการเคลือนยา้ย
ไม่เกิดการหยดุชะงกั และลดการสูญเสียจากการแตกหกั ขยะ การเน่าเสีย หรือการลกัขโมย ซึงการที
การจดัการหรือเคลือนยา้ยวสัดุต่าง ๆ นนัจะทาํให้มีตน้ทุนไดต้ลอดเวลา เนืองจากกิจกรรมนีเป็น
กิจกรรมทีไม่ไดเ้พิมมูลค่าให้แก่ผลิตภณัฑ์ จึงจาํเป็นทีจะตอ้งลดการจดัการให้น้อยทีสุดโดยการ
วเิคราะห์ถึงการไหลของวสัดุต่าง ๆ เพือจะช่วยลดตน้ทุนในกิจกรรมนี 

 12. บรรจุภณัฑ์และการบรรจุ (Packaging) เป็นกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัการบรรจุและ
บรรจุภณัฑ ์บรรจุภณัฑมี์บทบาทใน 2 มุมอง คือ 1.มุมมองทางดา้นการตลาดทีมุ่งเนน้ให้มีรูปแบบที
ดึงดูดลูกคา้ 2.มุมมองทางดา้นโลจิสติกส์ คือ ให้มีบทบาทในการปกป้องผลิตภณัฑ์ไม่ให้เกิดความ
เสียหายจากการจดัเก็บและการขนส่ง และสามารถช่วยให้การจดัเก็บและเคลือนยา้ยผลิตภณัฑ์
เป็นไปไดส้ะดวก 

 13. การสือสารในงานดา้นโลจิสติกส์ (Logistics communications) เป็นกิจกรรมทีมีส่วน
สนบัสนุนงานดา้นโลจิสติกส์และความสําเร็จขององคก์ร โดยการสือสารทีมีประสิทธิภาพนนั จะ
ช่วยให้การตดัสินใจและการดาํเนินงานทีรวดเร็ว ลดปัญหาความล่าช้าระหว่างแผนก สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเร็ว ทงันีการสือสารทีมีประสิทธิภาพควรเป็นการสือสาร
ในลกัษณะ บูรณาการไดแ้ก่ 1.การสือสารระหวา่งองคก์ร เช่น บริษทัของผูข้าย และลูกคา้ 2.การ
สือสารระหวา่งหน่วยงานหลกัภายในองค์กร เช่น ฝ่ายการตลาด วิศวกรรม บญัชี และฝ่ายผลิต         

3.การสือสารในแต่ละกิจกรรมของงานดา้นโลจิสติกส์ดงันีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 4.การสือสารใน
ระหวา่งหน่วยงานยอ่ยในแต่ละกิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ และ 5.การสือสารระหวา่งสมาชิกในสายโซ่
อุปทานซึงอาจไดติ้ดต่อกบับริษทัโดยตรง 
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 ขณะเดียวกนั Bourlakis (2004) ไดแ้บ่งกิจกรรมโลจิสติกส์ เป็นกิจกรรมหลกัและ
กิจกรรมสนบัสนุนเช่นเดียวกนั ซึงกิจกรรมหลกัไดแ้ก่ งานดา้นบริการลูกคา้ การขนส่งสินคา้ การ
บริหารจดัการสินคา้คงคลงั และการไหลของขอ้มูลและกระบวนการจดัการคาํสังซือ ส่วนกิจกรรม
สนับสนุนได้แก่ งานบริหารคลงัสินคา้ การจดัการเคลือนยา้ยวสัดุและผลิตภณัฑ์ (Material 

handling) การจดัซือ บรรจุภณัฑ์ การร่วมมือกบัฝ่ายผลิต การดูแลควบคุมระบบฐานขอ้มูล และ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยไดใ้หเ้หตุผลในการจดักลุ่มกิจกรรมหลกัและกิจกรรมสนบัสนุนดงันี 

 กิจกรรมหลกันนัจะเกิดขึนในทุกส่วนในงานโลจิสติกส์ ในขณะทีกิจกรรมสนบัสนุน
นนัจะเกิดขึนตามสถานการณ์ของแต่ละบริษทั กิจกรรมหลกัจะมีผลต่อตน้ทุน โดยรวมและมีส่วน
สาํคญัการประสานงานให้เกิดความร่วมมือทางดา้นโลจิสติกส์ให้ประสบความสําเร็จ เช่น กิจกรรม
การบริการลูกคา้ ยงิมีการตงัระดบัความสามารถในการใหบ้ริการไวสู้ง ก็จาํเป็นทีจะตอ้งมีการลงทุน
ทีสูงขึนตามดว้ย หรือในกิจกรรมการขนส่ง ซึงมีส่วนสาํคญัในการกระจายสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภค หาก
เกิดการนดัหยุดงานกนัของบริษทัขนส่งก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวมและกระทบ การเสือม
เสียหรือหมดอายขุองผลิตภณัฑ ์และแมว้า่กิจกรรมสนบัสนุนอาจจะมีความสาํคญัเท่า ๆ กบักิจกรรม
หลกั แต่ในบางบริษทับางกิจกรรมเป็นเพียงกิจกรรมสนบัสนุน เช่น ถ่านหิน แร่เหล็ก ซึงไม่
จาํเป็นตอ้งมีการดูแลหรือควบคุมสภาวะให้เหมาะสม จึงไม่มีการดาํเนินงานทีเป็นกิจกรรมของ
คลงัสินคา้มากนกั แต่ยงัคงมีการบริหารในส่วนของสินคา้คงคลงัอยู ่
 2.2 กจิกรรมหลกัของโลจิสติกส์ 
  2.2.1. การขนส่ง 

   โลจิสติกส์ (Logistics) ในดา้นการขนส่ง คาํนีตามพจนานุกรม แปลวา่ การ
ส่งกาํลงับาํรุง และความหมายในยุคศตวรรษที 19 ในเรืองทีเกียวกบัการขนส่งสิงของ หมายถึง การ
วางแผนและบริหารจดัการเพือลาํเลียงสิงของจากจุดหนึงไปยงัอีกจุดหนึง โดยเฉพาะในทางทหาร
และอุตสาหกรรมการผลิตสิงของ แต่ถ้าอยู่ในเรืองของการบริหารองค์กรทีมีสายงานมากและ
ซบัซอ้นหมายถึง การวางแผนและบริหารจดัการภารกิจทีมีความยุง่ยากซบัซอ้น 

 เมือยุคสมยัเปลียนไป ความหมายของ โลจิสติกส์ ก็เปลียนไปตามวิธีการ
ดาํเนินธุรกิจของโลก ในยคุศตวรรษที 20 ในทางการทหาร หมายถึง การวางแผนและบริหารจดัการ
เพือการเคลือนกองทพั กาํลงัพล ยุทโธปกรณ์ และสิงอุปโภคต่างๆ ส่วนในดา้นอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจ หมายถึง การวางแผนและควบคุมการเคลือนไหลของวตัถุดิบและผลผลิต  รวมไปถึงการ
กระจายสินคา้สู่ตลาดจนถึงปัจจุบนั โลจิสติกส์ หมายถึง ตน้ทุนดา้นการขนส่งของประเทศ การผลิต
สินคา้หรือ 
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  การบริการต่างๆ ยอ่มตอ้งมีการติดต่อ ขนส่ง เช่น ขนส่งวตัถุดิบจากแหล่งวตัถุดิบ
ไปยงัโรงงานผา่นกระบวนการผลิตจนเป็นสินคา้ จากนนัตอ้งมีการขนส่งสินคา้สู่ตลาด เพือกระจาย
ใหถึ้งผูบ้ริโภค ตน้ทุนดา้นการขนส่งมิไดห้มายถึงเฉพาะค่าใชจ่้ายของยานพาหนะ แต่รวมถึงวิธีการ
บรรจุ หีบห่อ ขนถ่าย และป้อนเขา้โรงงาน หากทาํไดร้วดเร็ว ประหยดั มีการสูญเสียนอ้ย นนัยอม
หมายถึงมีตน้ทุนตาํ ในการกระจายผลผลิตสู่ตลาดและผูบ้ริโภคก็ตอ้งมีตน้ทุนตาํดว้ยผูบ้ริโภค โดย
มีการจดัองคก์รหรือกระบวนการผลิตอยา่งเหมาะสมคุม้ค่า 
  ดงันนั หน่วยงานทีเกียวขอ้งกบัโลจิสติกส์ จึงครอบคลุมหลายฝ่าย ตงัแต่แหล่ง
วตัถุดิบวิธีการบรรจุ ขนถ่าย กระบวนการส่ง-รับของ ผูจ้ดัสร้างโครงสร้างพืนฐานดา้นการขนส่ง
ต่าง ๆ ทงัระบบถนน ระบบราง ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ศุลกากร และโรงเก็บสินคา้ เป็นตน้ ตน้ทุน
ดา้นการขนส่งจะตาํไดต่้อเมือการขนถ่ายและนาํส่งผลิตภณัฑถึ์งจุดหมายโดยเร็ว สูญเสียนอ้ย สินคา้
ถึงมือผูรั้บตามเวลาโดยเร็ว ขนัตอนกระบวนการศุลกากรทงันาํเขา้-ส่งออก สะดวกรวดเร็ว ไม่ตอ้ง
เสียค่าเช่าโรงเก็บสินคา้หรือตูค้อนเทนเนอร์นานวนั ลดดอกเบียของตน้ทุนลงไดด้ว้ย 

  การติดต่อสือสาร เพือการสังซือทงัวตัถุดิบและสินคา้ ตอ้งสะดวกรวดเร็วและ
ชดัเจนระบบการถ่ายทอดส่งขอ้มูลสารสนเทศ หรือ ไอที ตอ้งมีเครือข่าย ทีเชือมต่อทงัในประเทศ
และกบัต่างประเทศอยา่งทวัถึง และเชือมโยงกบัระบบอืน ๆ ตงัแต่แหล่งวสัดุ โรงงานผลิต กรม
ศุลกากร จนถึงผูซื้อ และมีมาตรฐานทีเป็นสากล เพือมิให้มีการผิดพลาดเกิดขึน ไม่สูญเสีย สามารถ
ประหยดัตน้ทุนสินคา้ได้ ประเทศต่าง ๆ ในโลกกาํลงัรณรงคด์า้นโลจิสติกส์ เพือลดตน้ทุนผลผลิต
ของประเทศโดยเฉพาะดา้นการขนส่ง 

  กลุ่มยโุรป ค่าโลจิสติกส์คิดเป็นร้อยละ 7 ของผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ 
(GDP) สหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 10 ของ GDP ญีปุ่น เนืองจากสภาพประเทศเป็นเกาะ ค่าโลจิ
สติกส์จึงสูงขึนถึงร้อยละ 11 ของ GDP ขณะทีค่าโลจิสติกส์ของจีน อยูที่ร้อยละ 18 ของ GDP ทงันี
เนืองจากตน้ทุนดา้นการขนส่งผลิตภณัฑเ์ป็นค่าขนส่งร้อยละ 50 (สูงกวา่ประเทศอืนสองเท่า) 
  สาํหรับ ประเทศไทย ยงัไม่มีการศึกษาค่านี แต่คาดวา่สูงมาก เพราะความไม่สมบูรณ์
และทนัสมยัของระบบขนส่งบางชนิดทีปกติควรประหยดัค่าใชจ่้ายมาก เช่น ทางรถไฟ และทางนาํ
โดยเฉพาะขาดการเชือมโยงการขนส่งต่างรูปแบบเขา้ดว้ยกนัให้ต่อเนือง เช่น คอขวดของระบบทาง
หลวงเขา้สู่ท่าเรือหรือลานตูค้อนเทนเนอร์ของรถไฟ เป็นตน้ รัฐบาลไทยจึงเร่งพฒันาปรับปรุง
โครงสร้างพืนฐานดา้นการขนส่ง ทงัระบบเอกเทศ (single mode) การขนส่งทีสนบัสนุนการขนส่ง
ระบบอืน (feeder mode) และการปรับปรุงระบบศุลกากรให้รวดเร็วแบบ One day clearance หรือ 

“หนึงวนัทนัใจ” เป็นตน้ เพือลดค่าโลจิสติกส์ของประเทศและเพิมศกัยภาพของประเทศทีจะแข่งขนั
กบัประเทศอืน ๆ (นระ คมนามูล, 2550) 
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  2.2.2. การบริหารสินคา้คงคลงั 

   สาํนกังานส่งเสริมวสิาหรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) กล่าววา่สินคา้
คงคลงัมีวตัถุประสงค ์ในการสร้างความสมดุลในซพัพลายเชน (Supply Chain) เพือให้ระดบัสินคา้
คงคลงัตาํสุด โดยไม่กระทบต่อระดบัการให้บริการ ซึงปัจจยันาํเขา้ (Input) ของกระบวนการผลิตที
มีความสําคญัอย่างยิง คือ วตัถุดิบ (Raw Material)  ชินส่วน (Parts) และวสัดุต่าง ๆ (Material) ที
เรียกรวมกนัวา่ สินคา้คงคลงั เป็นองคป์ระกอบทีใหญ่ทีสุดของตน้ทุนการผลิต ผลิตภณัฑ์หลายชนิด 
นอกจากนนัการทีมีสินคา้คงคลงัทีเพียงพอ ยงัเป็นการสนองตอบความพึงพอใจของลูกคา้ไดท้นัที 

  2.2.3. ประโยชน์ของสินคา้คงคลงั 

   1. เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกคา้ ทีประมาณการไวใ้นแต่ละ
ช่วงเวลา ทงัในฤดูกาล และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจตอ้งเก็บสินคา้คงคลงัไวใ้นคลงัสินคา้ 
   2. เป็นการรักษาการผลิตให้มีอตัราคงทีสมาํเสมอ เพือรักษาระดบัการว่าจา้ง
แรงงาน การเดินเครืองจกัร ฯลฯ ให้สมาํเสมอได้โดยจะเก็บสินค้าทีจาํหน่ายไม่หมดในช่วงที
จาํหน่ายไดไ้ม่ดี ไวจ้าํหน่ายตอนช่วงเวลาทีลูกคา้ หรือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ ซึงในช่วงเวลานนั
อาจจะผลิตไม่ทนัการจาํหน่าย 

   3. ทาํให้ธุรกิจไดส่้วนลดปริมาณ (Quantity Discount) จากการจดัซือสินคา้
จาํนวนมากต่อครัง เพือเป็นการป้องกนัการเปลียนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟ้อ เมือสินคา้
ในทอ้งตลาดมีราคาเพิมสูงขึน 

   4. ป้องกนัสินคา้ขาดมือ ด้วยสินค้าเผือขาดมือ เมือเวลารอคอยล่าช้า หรือ
บงัเอิญไดค้าํสังซือเพิมขึนอยา่งกระทนัหนั 

   5. ทาํให้กระบวนการผลิตสามารถดาํเนินการต่อเนืองอย่างราบรืน ไม่มีการ
หยุดชะงกั อนัเนืองจากของขาดมือ จนทาํให้เกิดความเสียหายแก่กระบวนการผลิต ซึงจะทาํให้
คนงานวา่งงาน เครืองจกัรถูกปิด หรือผลิตไม่ทนัคาํสังซือของลูกคา้ 
 สําหรับในห่วงโซ่อุปทานหน่วยทีมีความสําคญัในการจดัการระบบ คือ ผูป้ระสานงาน 

มีไวเ้พือกระจายผลประโยชน์ของระบบให้ทุกฝ่ายไดรั้บผลประโยชน์ทีเหมาะสม  จากงานวิจยัของ 
Baiyee-Mbi and Mazzocco (2005) ไดมี้การประยุกตใ์ชแ้นวคิดห่วงโซ่อุปทานมาใชใ้นการจดัการ
ระบบอาหารและเส้นใยของประเทศสหรัฐอเมริกาซึงมีระบบการจดัการทีคล้ายกับระบบของ
อุตสาหกรรมทวัไป เพือเป็นแนวคิดในการสร้างมูลค่าในการทาํงานร่วมกนัในแนวตงั จากการ
ควบคุมผลประโยชน์ให้กระจายในระบบโดยมีผูป้ระสานงานเป็นผูค้วบคุม งานวิจยัครังนีได้
ทาํการศึกษากลุ่มเมล็ดพืช ไดแ้ก่ ขา้วโพดและถวัเหลือง จากขอ้มูลของผูผ้ลิตขา้วโพด 14 บริษทั
และถวัเหลือง 10 บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมเมล็ดพืชในรัฐ Illinois เป็นขอ้มูลทีเป็นส่วนประกอบ
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ในการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ไดแ้ก่ ขอ้มูลระดบัการผลิต การเก็บรักษา การแปรรูป และผู ้
ประสานงานในระบบโดยใช้ Linear weighting method จากการพิจารณาค่า Optimum weight เพือ
สะทอ้นการตดัสินใจของกระบวนการภายในระบบห่วงโซ่อุปทาน พบวา่ การดาํเนินการโดยมีผู ้
ประสานงานทาํให้การจดัการระบบอาหารและเส้นใยจากกลุ่มศึกษา คือ ขา้วโพดและถวัเหลือง มี
การประหยดัของตน้ทุน และสามารถมีผลกาํไรจากระดบัการผลิต การเก็บรักษาเพิมมากขึน ส่งผล
ใหภ้าพรวมของระบบห่วงโซ่อุปทานดีขึน จากค่า Optimum weight ทีเพิมขึน 

 อยา่งไรก็ตามการตรวจเอกสารทีเกียวขอ้งสําหรับเรืองห่วงโซ่อุปทานทีผา่นมาจะแสดง
ถึงภาพรวมในการจดัการห่วงโซ่อุปทาน ซึงประกอบดว้ย การจดัสรรวตัถุดิบ การขนส่ง การจดัเก็บ
และการกระจายสินคา้โดยในการจดัการของห่วงโซ่อุปทานตอ้งมีปัจจยัหนุนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน เช่น ความเชือมโยงโดยผา่นผูป้ระสานงานและขอ้มูลข่าวสาร ดงันนัแนวคิดห่วงโซ่อุปทานจึง
เริมมีบทบาทอย่างมากทางการคา้ ทาํให้มีงานวิจยัในการพฒันาและเป็นแนวทางในสินคา้กลุ่มอืน 

ทาํให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาเกียวกบัการจดัการห่วงโซ่อุปทานของสินคา้ผกัปลอดภยัจากสารพิษ เพือ
ประโยชน์แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผูป้ระกอบการใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัอืนๆ ได ้

  
 3.  แนวคิดเกยีวกบัธุรกจิการเกษตร 
 ธุรกิจการเกษตร หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมทงัหลายนบัตงัแต่การผลิตและจาํหน่าย
ปัจจยัการผลิต การผลิตสินคา้เกษตรในระดบัฟาร์ม การเก็บรักษา การแปรรูปสินคา้เกษตร และการ
จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์สินคา้เกษตรและผลิตผลพลอยได ้ดงันนั ธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการเกษตรทุก
ประเภทถือวา่เป็นธุรกิจการเกษตรทงัสิน 

 ผกัปลอดภยัจากสารพิษ มีทีมาจากการทีประเทศไทยเป็นประเทศทีมีแหล่งทรัพยากรที
สําคัญในการผลิตปัจจัยพืนฐานของมนุษย์ เนืองจากภูมิประเทศเหมาะในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร การผลิตพืชผกัเป็นแขนงหนึงทางการเกษตร พืชผกันาํมาใชใ้นการบริโภค มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง สามารถต่อตา้นโรคภยัไขเ้จ็บได ้อยา่งไรก็ตามการทีจะให้พืชผกัมีคุณภาพตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคนนั ตอ้งผา่นกรรมวิธีการผลิตทีถูกตอ้งตามหลกัการโดยเฉพาะอยา่งยิง
การปฏิบติัและการดูแลรักษา ตงัแต่ผลิตจนกระทงัถึงระยะเก็บเกียว รวมทงัการควบคุมคุณภาพ
ทางด้านโภชนาการ และความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ในปัจจุบนัจะเห็นได้ว่ามีการใช้สารเคมีกนั
อย่างขาดการควบคุม มีผลให้ผูบ้ริโภคมีความกงัวลในด้านการปนเปือนของสารเคมีในพืชผกัที
นาํมาบริโภค เนืองจากการเพิมขึนของการใชส้ารพิษป้องกนัผกัและผลไมจ้ากแมลง ปุ๋ยและสารเร่ง
การเจริญเติบโตไดถู้กนาํมาใช้ โดยปราศจากการรับผิดชอบของเกษตรกร ผูค้า้ รวมถึงการปล่อย
ปละละเลยของหน่วยงานทีรับผดิชอบเพือความปลอดภยัในชีวิตของผูบ้ริโภค จึงมีมาตรการในการ
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คุม้ครองผูบ้ริโภคมากขึน และในขณะเดียวกนัก็มีกลุ่มเกษตรกร จาํนวนผูค้า้ จาํนวนหนึงทีมีความ
รับผดิชอบในอาชีพของตนเห็นความสาํคญัของความปลอดภยัของผูบ้ริโภค มีผลให้เกิดการผลิตผกั 
และผลไมป้ลอดภยัจากสารพิษขึน ซึงเป็นการกระทาํทีถูกตอ้ง แต่ไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากการทาํดี
ทีควรยกยอ่งได ้
 สินคา้ผกัปลอดภยัจากสารพิษ คือสินคา้ทีมีการควบคุมการผลิตเริมตงัแต่การปลูก การ
ใชส้ารเร่งการเจริญเติบโต หรือการใชย้าปราบศตัรูพืช จะตอ้งไดรั้บการควบคุมให้สามารถใชไ้ดใ้น
ปริมาณทีเหมาะสม และสลายไปเมือถึงกาํหนดเก็บเกียว โดยสินคา้ทีไดจ้ะตอ้งไดม้าตรฐาน GAP 
ซึงเป็นมาตรฐานสากล ทาํใหต้อ้งพิถีพิถนัในการผลิต การแพค็เกจ การจดัส่งขายให้กบัผูบ้ริโภค ทาํ
ใหก้ารผลิตสินคา้ผกัปลอดภยัจากสารพิษมีตน้ทุนทีสูงกวา่วิธีการปลูกทวัไป ในส่วนนีผูว้ิจยัมีความ
สนใจทีจะศึกษาถึงการจดัการห่วงโซ่อุปทานของสินคา้ผกัปลอดภยัจากสารพิษ เพือเป็นขอ้มูลให้
เกษตรกร และผูเ้กียวข้องในโซ่อุปทานได้ศึกษา และปรับใช้กับกิจการของตนเองให้สามารถ
แข่งขนัภายใน และสู่กบัคู่แข่งขนัจากภายนอกได ้
 

4.  การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร และตัวอย่างประกอบ 

การจดัการฟาร์ม (Farm Management) 

 สุภาวดี โพธิยะราช (2549)ในการดาํเนินธุรกิจฟาร์มเกษตรกรหรือผูป้ระกอบการผลิตมี
หนา้ทีสําคญัในการดาํเนินธุรกิจฟาร์ม คือ การจดัการฟาร์ม การจดัการฟาร์มหมายถึง การจดัการ
ทรัพยากรหรือหน่วยธุรกิจฟาร์มทีมีอยูจ่าํนวนจาํกดั ไดแ้ก่ทีดิน แรงงาน ทุนในการผลิตพืช เพือให้
ไดม้าซึงวตัถุประสงคที์ฟาร์มตอ้งการภายใตค้วามเสียงและความไม่แน่นอน โดยการจดัการดงักล่าว 

ผูจ้ดัการฟาร์มตอ้งตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินธุรกิจฟาร์ม ซึงปัญหาทีตอ้งการตดัสินใจ 

สามารถแยกไดเ้ป็น 2 ดา้นใหญ่ดงันี 

 1. การตดัสินใจทางด้านการผลิต ไดแ้ก่ การตดัสินใจว่าจะผลิตอะไร (What to 

Produce?) ผลิตจาํนวนเท่าไหร่ (How Mach to Produce?) และผลิตอย่างไร(How to Produce 

Various Products?) โดยการผลิตอยา่งไรนนัจะเกียงขอ้งกบัการตดัสินใจใชปั้จจยัทางการผลิตและ
เทคโนโลยีทางการผลิต นอกจากนีการตดัสินใจทางดา้นการผลิตยงัรวมถึงการหาแหล่งเงินทุนใน
การผลิตตลอดจนการใชเ้งินทุนในการผลิต 

 2. การตดัสินใจทางดา้นการตลาด ไดแ้ก่ การตดัสินใจเกียวกบัการซือปัจจยัและการ
จาํหน่ายผลผลิต วา่ควรจะซือหรือขายทีไหน เมือไหร่ และซือขายอยา่งไร ซึงมีความสําคญัต่อกาํไร
หรือรายไดที้เกษตรกรไดรั้บอย่างยิงเพราะการซือหรือขายปัจจยัการผลิต และผลผลิตในสถานที
ต่างกนัต่างเวลากนั ดว้ยวธีิทีต่างกนั จะมีผลใหร้าคาทีไดรั้บแตกต่างกนัดว้ย 
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 นอกจากการตดัสินใจทงัสองดา้นนีแลว้ ยงัอาจมีการตดัสินใจอืน ๆ ทีเกียวขอ้งกบัเรือง
ของความเสียงและความไม่แน่นอนซึงเกษตรกรหรือผูจ้ดัการฟาร์มอาจตอ้งแกปั้ญหาจากความเสียง
และความไม่แน่นอน ผูผ้ลิตสามารถทาํไดห้ลายวิธี โดยใชห้ลกัทางเศรษฐศาสตร์และคณิตศาสตร์
เขา้มาช่วยในการตดัสินใจ แต่ในทีนีจะกล่าวถึงวิธีทีเกษตรกร หรือผูผ้ลิตสามารถลดความเสียงและ
ความไม่แน่นอนไดโ้ดยสรุป ดงันี 

 1. การประกนัพืชผล (Formal Crop Insurance) การประกนัพืชผลเป็นการประกนั
ทางดา้นรายไดข้นัตาํทีเกษตรกรจะไดรั้บในกรณีทีพืชผลเสียหายจากภยัธรรมชาติ เช่น ประกนั
พืชผลเสียหายจากภยัแลง้ ไฟไหม หรืออุทกภยั ในการประกนัพืชผลนีเกษตรกรจะตอ้งประกนัภยั
กบับริษทัประกนัภยัโดยเสียเบียประกนัจาํนวนหนึง ซึงมูลค่าของเบียประกนันนัจะขึนอยูก่บัมูลค่าที
จะเอาประกนั กบัโอกาสทีจะเกิดความไม่แน่นอนเหล่านนั 

 2. การดาํเนินกิจกรรมแบบผสมผสาน (Diversification) เป็นการดาํเนินกิจกรรมมากกวา่ 
1 อยา่ง เช่นแทนทีจะปลูกขา้วเพียงอ่างเดียว เกษตรกรอาจจะขุดบ่อเลียงปลาดว้ย นอกจากนีบริเวณ
ขอบบ่อยงัสามารถปลูกพืชยืนตน้ เช่น มะพร้าว มะม่วง หรือมะละกอ นาํไปสู่การปฏิบติัภายใต้
โครงการไร่นา ส่วนผสม ซึงนอกจากเกษตรกรจะสามารถเพิมรายไดจ้ากกิจการเสริมหลายอยา่ง
แลว้ ยงัเป็นการลดความเสียงภยัไดอี้กดว้ย 

 3. การเลือกกิจกรรมทีมีความคล่องตวั (Flexibility) คือ กิจกรรมทีผูผ้ลิตสามารถ
เปลียนเป็นกิจกรรมอืนได้ง่ายและเสียค่าใช่จ่ายน้อย ซึงอาจเป็นกิจกรรมทีไม่ไดใ้ห้ผลตอบแทน
สูงสุดก็ได ้

 4. การรักษาสภาพคล่องของธุรกิจ (Liquidity) คือกิจกรรมทีผูผ้ลิตสามารถเปลียนเป็น
กิจกรรมอืนไดง่้ายและเสียค่าใชจ่้ายนอ้ย ซึงอาจเป็นกิจกรรมทีไม่ไดผ้ลตอบแทนสูงสุดก็ได ้

 5. การเก็บสํารองปัจจยัการผลิตทีสําคญั (Reserved Resources) เพือทีจะหลีกเลียงการ
เสียงภยั หรือป้องกนัความเสียหายทีจะเกิดขึน ผูผ้ลิตควรจะสํารองปัจจยัการผลิตทีจาํเป็น เช่น 

อาหารสัตวปุ๋์ย และยาฆ่าแมลง ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการในแต่ละปีและเพือรับมือกบัวิกฤติการณ์
ต่าง ๆ ทีอาจหาไม่ไดใ้นทอ้งตลาด 

 6. การตกลงทาํสัญญาซือขายล่วงหนา้ (Contractual Arrangement) เรืองการใชปั้จจยั
ทางการผลิตและปริมาณการผลิต การหลีกเลียงภยัประการสุดทา้ย คือการทาํสัญญาซือขายล่วงหนา้
โดยตกลงราคาซือขายกนัไวก่้อน เพือประกนัว่าจะมีตลาดทีแน่นอนสําหรับผลผลิต วิธีนีเป็นการ
ป้องกนัราคาตกตาํในช่วงขายผลผลิต ผูผ้ลิตสามารถคาดคะเนรายได้ เนืองจากราคาถูกกาํหนดไว้
ล่วงหนา้ แต่หากช่วงทีขายผลผลิตราคาในทอ้งตลาดสูงกวา่ราคาทีตกลงกนัไว ้เกษตรกรก็จะสูญเสีย
โอกาสในการทาํกาํไรไปบา้ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4.1.  ตวัอยา่งโซ่อุปทานของสินคา้เกษตร 

  1.โซ่อุปทานของลาํไยสด 

  อภิชาต โสภาแดง และคณะ (2551) ไดศึ้กษาจากสถานการณ์ลาํไยในปัจจุบนั
พบวา่ผลผลิตลน้ตลาด เกิดจากการทีมีผลผลิตออกมามากและราคาถูก ประกอบกบัผลิตดอ้ยคุณภาพ 

ขณะทีมีตน้ทุนการผลิตสูงทาํใหเ้กษตรกรไดรั้บความเดือดร้อน ดงันนัจึงจาํเป็นตอ้งกระจายผลผลิต
ให้ออกสู่ตลาด ในช่วงทีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคทุกปี หากผลผลิต
ลาํไยในฤดูทงัประเทศไม่เกิน 400,000 ตนั และเป็นลาํไยนอกฤดู 200,000 ตนั คาดวา่ไม่น่าจะมี
ปัญหาสินคา้ลน้ตลาด หรือหากมีการเพิมมูลค่าสินคา้โดยการแปรรูป เพือเพิมอุปสงค์ในตลาดจะ
เป็นการแกปั้ญหาสินคา้ลน้ตลาดไดอี้กช่องทางหนึง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที 5 ระบบโซ่อุปทานของลาํไยสด 

ทีมา:  อภิชาต โสภาแดง และคณะ, โครงการการศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานของลําไยสดใน
ประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), 2551), 98. 

 

เกษตรกร 

ผูร้วบรวม สหกรณ์ตน้ทาง ลง้/ผูส่้งออก กลุ่มแม่บา้น/

ผูป้ระกอบการ 
ผูป้ระกอบการ(ลง้) 
สถาบนัเกษตรกร 

พอ่คา้รวบรวม
ระดบัจงัหวดั 

โรงงานผลิต
ลาํใยกระป๋อง 

โรงงานซลัเฟอร์
ไดออกไซด ์

โรงอบ/ตูอ้บ
ลาํใยเนือสี

โรงอบยอ่ย 

ตลาดไท ตลาด
สีมุมเมือง/พ่อคา้

ขายส่ง

พอ่คา้ขาย

สหกรณ์ปลายทาง 

ผูส่้งออก 

ผูส่้งออก 

Modern Trade/

หา้งสรรพสินคา้/

ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

โรงอบแหง้ทงั
เปลือก(เก็บ
เขา้ลงั/โกดงั) 

โรงอบแหง้ทงั
เปลือก(เก็บ
เขา้ลงั/โกดงั) 

ผูส่้งออก 

ผบ้ริโภคภายในปะเทศ ตลาดต่างประเทศ 

เส้นทางการไหลของลาํไยแปรรูป ไดแ้ก่ ลาํไยกระป๋อง ลาํไยเนือสีทอง และลาํไยอบแห้งทงัเปลือก 
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 จากรูปที 5 จะเห็นไดว้า่การกระจายลาํไยและผลิตภณัฑ์ไปสู่ผูบ้ริโภคจะผา่นกลไกหลกั
ช่องทางคือในส่วนของผูบ้ริโภคภายในประเทศจะมีพ่อคา้รวบรวมผลผลิตทงัในระดบัทอ้งถินและ
ระดบัจงัหวดัแล้วนาํมาจาํหน่ายในตลาดคา้ส่งเพือกระจายสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภคต่อไป ขณะทีผู ้
รวบรวมเพือการส่งออกจะมีจุดรวบรวมสินคา้ (ลง้) ในพืนทีเพือนาํไปคดัแยกเพือส่งออก หรือไปยงั
ร้านคา้ปลีกขนาดใหญ่ (Modern trade) โดยในส่วนของผูส่้งออกจะมีการนาํลาํไยสดไปผ่าน
กระบวนการเพมิเติมคือ การอบรมควนัดว้ยซลัเฟร์ไดออกไซต์ เพือยืดอายุลาํไยสด สําหรับผูมี้ส่วน
เกียวขอ้งในกระบวนการกระจายสินคา้โดยภาพรวมสามารถจาํแนกบทบาทและหนา้ทีดงันี 

  1.1 พ่อคา้ส่งในทอ้งที จะจาํหน่ายผลผลิตต่อไปให้กบัพ่อคา้ขายส่งในทอ้งถินพ่อ
คา้ขายส่งในกรุงเทพฯ พอ่คา้ขายส่งในต่างจงัหวดั โรงงานแปรรูป พ่อคา้ขายปลีกและผูส่้งออก โดย
จะรับซือสินคา้จากเกษตรกรในปริมาณไม่มากนกั เนืองจากมีเงินทุนในการดาํเนินการนอ้ย 

  1.2 พ่อคา้ขายส่งในทอ้งถินจะรับซือสินคา้จากเกษตรกรโดยตรง และจาํหน่าย
ผลผลิตต่อไปให้กบัพ่อคา้ส่งในกรุงเทพฯ พ่อคา้คนกลางประเภทนีมีทุนดาํเนินการค่อนขา้งสูง 

สถานทีประกอบธุรกิจมกัอยูใ่นต่างจงัหวดั หรือในอาํเภอใหญ่ ๆ 

  1.3 พ่อคา้ขายส่งในกรุงเทพฯ จะจาํหน่ายผลผลิตให้กบัพ่อคา้ส่งในต่างจงัหวดัพ่อ
คา้ขายปลีกและผูบ้ริโภคภายในประเทศ 

  1.4 พ่อคา้ขายส่งในต่างจงัหวดั จะมารับซือสินคา้จากเกษตรกรในแหล่งผลิต
โดยตรง หรือผ่านพ่อคา้ระดบัต่าง ๆ และจาํหน่ายผลผลิตให้แก่พ่อคา้ขายปลีก และผูบ้ริโภค
ภายในประเทศ พอ่คา้ประเภทนีไม่มีร้านคา้เป็นของตนเอง 

  1.5 พ่อคา้ขายปลีก จะรับซือผลผลิตจากเกษตรกรและจากพ่อคา้ระดบัต่าง ๆและ
จาํหน่ายผลผลิตไปยงัผูบ้ริโภคภายในประเทศ ซึงพอ่คา้ขายปลีกอาจไปเช่าแผงในตลาดสด ซึงจะทาํ
ธุรกิจผลไมต้ามฤดูกาลตลาดปีและอีกประเภทหนึงจะทาํธุรกิจเฉพาะในฤดูกาลลาํไยเท่านนั แลว้
ขายใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรง 

  1.6 โรงงานแปรรูปจะรับซือผลผลิตจากพ่อคา้จากแหล่งต่าง ๆ มาทาํการแปรรูป
ผลผลิตทีไดจ้ะขายใหก้บัพอ่คา้ระดบัต่าง ๆ และผูบ้ริโภค โดยผูแ้ปรรูปจะมีทงัรายยอ่ยและรายใหญ่
สาํหรับรายยอ่ยจะส่งไปยงัโรงอบใหญ่หรือพอ่คา้คนกลางดงันี 

  1.6.1 พอ่คา้คนกลางทีเป็นคนไทย 

  1.6.2 พ่อคา้คนกลางทีเป็นชาวจีน ทาํหนา้ทีเช่นเดียวกบัพ่อคา้คนกลางทีเป็น
คนไทยและเริมมีปริมาณมากขึน 

  1.7 ผูส่้งออก มีทงัผูที้มารับซือเพือนาํไปขายต่อยงัต่างประเทศ โดยไม่มี
กระบวนการแปรรูปและผูส่้งออกทีทาํครบวงจรคือทงัแปรรูปและส่งออก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

  1.8 สหกรณ์การเกษตรประจาํอาํเภอและจงัหวดั ทีมีการช่วยเหลือเรืองการระบาย
ถ่ายเทสินคา้ซึงกนัและกนัไดรั้บทุนสนบัสนุนจากภาครัฐ 

อภิชาต โสภาแดงและคณะ (2551) ไดศึ้กษาและเก็บขอ้มูลของการจดัการลาํไยเพือ
บริโภคและส่งออกพบวา่ในหน่วยงานหรือองคก์รทีเกียวขอ้งมากมาย เช่นเกษตรกร ลง้ โรงอบ
ลาํไย หอ้งเยน็ บริษทัขนส่งและบริษทันาํเขา้ส่งออกเป็นตน้ ซึงสามารถจาํแนกตามการดาํเนินงาน
และตามลาํดบัการไหลของลาํไย  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที 6 รูปแบบโซ่อุปทานของลาํไยสดในประเทศไทย 

ทีมา :  อภิชาต โสภาแดง และคณะ, โครงการการศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานของลําไยสดใน
ประเทศไทย, (กรุงเทพฯ : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.), 2551), 99. 

 
 
 
 
 

ผู้บริโภคใน
ภาคอสีาน 

พ่อค้าย่อย 

ผู้บริโภคใน
ภาคใต้ 

ตระกร้าสี 

(แยกเกรด)

ตระกร้าสี 

(แยกเกรด)

ตระกร้าสี 

(แยกเกรด)

ตระกร้าสี (มี 2 เกรด) เกรด 
A และเกรด AA คละกนั ตลาดกลาง 

โคราช

ตลาดไท 

จ.
นครศรีธรรมรา

ตระกร้า 

(แยกเกรด)

ตระกร้า 

(แยกเกรด)

สวน 

ยีปัว 

ภาคอีสาน 

ยปัีว 

ยีปัว 

ภาคอีสาน 

ปริมาณสินคา้ 

ราคาลาํไยแตล่ะภาค ตระกร้าสี (23 กก.) 

(แบ่งเกรด) 

ตระกร้าสี 

(แยกเกรด)

ตระกร้าสี (23 

กก.) 

ราคาลาํไยแต่ละ
เกรด 

การไหลของขอ้มูล 

การไหลของสินคา้ 
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 2. โซ่อุปทานของสับปะรด 

 จากงานวจิยัของธนญัญา วสุศรีและคณะ ไดร้วบรวบขอ้มูลองคป์ระกอบของโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จากการวิจยั ทาํให้ทราบองคป์ระกอบของต่าง ๆ พบวา่เกษตรกรที
ปลูกสับปะรดเพือส่งโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋องประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงันี (ธนญัญา วสุ
ศรีและคณะ, 2550) 

1. การเตรียมดินประกอบดว้ยการปันตน้สับปะรด การไถกลบและการไถแปร เพือปรับ
สภาพดินใหมี้ความเหมาะสมในการปลูก 

2. การเตรียมวสัดุปลูกไดแ้ก่ การหกัหน่อ/จุก การคดัขนาดหน่อ/จุก และการชุดหรือการ
ฉีกหน่อ/จุก ดว้ยยากนัเน่า 

3. การเคลือนยา้ยวสัดุปลูกเพือทาํการปลูก และการปลูก 

4. การบาํรุงรักษาตน้สับปะรดและผลผลิตประกอบดว้ยการใส่ปุ๋ย การใหน้าํ การคลุม
ผลเพือป้องกนัผลไหม ้

5. การควบคุมและกาํจดัวชัพืช 

6. การใชส้ารเคมีเพือบงัคบัดอก 

7. การเก็บเกียวผลผลิตและการจดัเรียงสับปะรดเพือการขนส่ง 

8. การขนส่งสู่โรงงาน 

ธนญัญา วสุศรีและคณะ(2550) ไดศึ้กษากระบวนการรวบรวมผลผลิตของผูร้วบรวม
สับปะรดเริมจากการติดต่อกนัระหวา่งผูร้วบรวมและเกษตรกรดว้ยการสอบถามถึงราคาและปริมาณ
ความตอ้งการของทงัสองฝ่าย ทงันีเมือตกลงราคาและปริมาณเป็นทีเรียบร้อยแลว้ กระบวนการ
รวบรวมสับปะรดจะเกิดได ้2 รูปแบบดงัต่อไปนี 

รูปแบบที 1 เกษตรกรส่งสับปะรดมาทีแผงโดยตรง จากนนัจะมีการคดัขนาดผลเพือทาํ
การชงันาํหนกั โดยใส่ในตะกร้าหวาย ลาํเลียงขึนรถเพือทาํการจดัเรียง ทาํการขนส่งไปยงัโรงงาน 

โดยผูร้วบรวมมีการติดต่อกบัโรงงานไวล่้วงหนา้ถึงปริมาณทีจะจดัส่ง 

รูปแบบที 2 ผูร้วบรวมเดินทางไปรับสับปะรดจากไร่โดยตรง ทงันีเกษตรกรจะติดต่อ
และนัดหมายกบัผูร้วบรวมในเรืองของปริมาณและจะทาํการตดัสับปะรดเมือรถไปถึง  ซึงจะ
แบ่งเป็น 4 รูปแบบยอ่ย ๆ ดงันี 

1. ผูร้วบรวมไปรับผลผลิตทีไร่และทาํการคดัขนาด ชงันาํหนกั จากนนัทาํการลาํเลียง
และจดัส่งใหโ้รงงาน 

2. รับจากไร่เตม็คนัรถและจดัส่งไปโรงงานเพือใหท้าํการคดัขนาดต่อไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ผูร้วบรวมรับผลผลิตจากไร่แต่ไม่เต็มคนัรถ ทาํการคดัขนาดและชวันาํหนกัจากไร่
และผูร้วบรวมจะกลบัมายงัจุดรวบรวมเพือรอให้เกษตรกรรายอืนมาส่งผลผลิตให้เต็มรถ และ
ดาํเนินการจดัส่งต่อไป 

4. ผูร้วบรวมรับผลผลิตจากไร่แต่ไม่เต็มคนัรถ ทาํการคดัขนาด จากนันจึงขนส่ง
สับปะรดไปยงัโรงงาน เพือใหท้างโรงงานกาํหนดราคาของผลสดตามขนาดทีรับเป็นรายเกษตรกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที 7 ขนัตอนการรวบรวมและการขนส่งสับปะรดของผูร้วบรวม 
 

เกษตรกรผูป้ลูก
สบัปะรด 

ติดต่อผูร้วบรวม 

ส่งสบัปะรดทีแผง ผูร้วบรวมรับ
สบัปะรดจากไร่ 

คดัขนาด รวบรวม
ไม่เตม็รถ 

รวบรวม
ไม่เตม็รถ 

ชงันาํหนกั 

ลาํเลียง+จดัเรียง 

ติดต่อโรงงาน 

จดัส่งโรงงาน 

จดัส่งโรงงาน คดัขนาด 

ขนกลบัมาทีแผง ขนส่งไปโรงงาน 

รอเกษตรกรขาย 

ติดต่อโรงงาน 

จดัส่งโรงงาน
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5.  งานวจัิยทีเกยีวข้อง   
ตติยา กองกิจ (2550) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เชิงวิศวกรรมการคา้

ยางพาราผา่นชายแดนไทยสู่ประเทศจีน พบว่า การประยุกต์ใช้ SCOR Model กบักระบวนการ
ดาํเนินงานของโรงงานแปรรูปเบืองตน้สามารถนาํ SCOR Model ในระดบักาํหนดแนวทาง หรือ
Configuration Level(Process categories) และระดบัองคป์ระกอบของกระบวนการ หรือ Process 

Element Level(Decompose Process) และไดใ้ชม้าตรวดัประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน โดยมาตรวดั
ตามแบบของSCOR Model ทีจะนาํมาใชเ้พือประเมินประสิทธิภาพการดาํเนินงานของโรงงานแปร
รูปยางพารา เป็นมาตรวดัทีมีคุณลกัษณะของสมรรถนะ (Performance Attributes) อยู ่ 5 ประการ
ดว้ยกนั คือ ความเชือมนัความเร็วการตอบสนอง ความยืดหยุน่ ตน้ทุน และสินทรัพย ์โดยผลการ
ประเมินดา้นโลจิสติกส์ภายในโรงงานแปรรูปยางเบืองตน้ โดยการประยุกตใ์ช้ SCOR Model พบวา่
กลุ่มโรงงานตวัอยา่งทีทาํการประเมินมีผลการดาํเนินการทีใกลเ้คียงกนัในแต่ละดา้น ทงันีเนืองจาก
กระบวนการในการแปรรูปยางมีขนัตอนทีไม่ซบัซ้อน ดงันนัผลการศึกษาจึงอยูใ่นระดบัทีใกลเ้คียง
กนั ซึงหากจะมองการทาํงานในแต่ละดา้นโดยละเอียดแลว้ พบวา่การจดัเก็บสินคา้สาํเร็จรูปและการ
กระจายสินคา้มีผลการดาํเนินการอยู่ในเกณฑ์สูง เนืองจากสินคา้ทีได้ไม่ตอ้งมีการป้องกนัความ
เสียหายมากนกัเนืองจากสินคา้เป็นประเภททีคงทน ไม่อ่อนแอ ต่อสภาวะแวดลอ้ม มีการเคลือนยา้ย
โดยไม่ตอ้งอาศยัความระมดัระวงัมากเนืองจากสินคา้เป็นยาง จึงไม่ตอ้งกลวัการขีดข่วน หรือ
แตกหกั สาํหรับการกระจายสินคา้เนืองจากสินคา้ เป็นสินคา้ขนาดใหญ่และการขนส่งไดใ้นปริมาณ
นอ้ย ง่ายต่อการตรวจเช็ค อีกทงัเส้นทางการขนส่งมีนอ้ยดงันนักระบวนการของการกระจายสินคา้
จึงไม่มีปัญหาอุปสรรคมาก ซึงจากการศึกษาพบวา่ผลการประเมินทีมีการดาํเนินการอยูใ่นระดบัตาํ
ไดแ้ก่ การจดัซือ การจดัเก็บวตัถุดิบ และดา้นระบบขอ้มูล ทงันีเนืองจากกระบวนการจดัซือจะตอ้ง
ดาํเนินการ่วมกบัผูส่้งมอบในหลายรูปแบบ ทงัชาวสวน พ่อคา้คนกลาง ตลาดกลางยางพาราเป็นตน้ 

ซึงผูส่้งมอบแต่ละรูปแบบก็มีความแตกต่างกนั ดงนนั วตัถุดิบทีไดจึ้งมีความแตกต่างกนซึงส่งผลต่อ
ระบบการตรวจรับ การชาํระเงินทีแตกต่างกนัจึงทาํให้มีผลการดาํเนินการทีตาํ สําหรับขนัตอนการ
จดัเก็บวตัถุดิบก็เช่นกนั เพราะโรงงานแปรรูปยางรับวตัถุดิบยางมาหลายรูปแบบ  ทงันาํยาง ยางกน้
ถว้ย ยางแผน่ดิบ ซึงจะตอ้งมีการเก็บรักษาทีต่างกนัโดยเฉพาะนาํยางจะตอ้งเติมสารเคมีในระยะเวลา
ทีเหมาะสม ซึงวตัถุดิบทีมาจากแหล่งทีต่างกนัก็มีคุณสมบติัทีแตกต่างกนั ซึงเป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้
การดาํเนินการดา้นนีเป็นอุปสรรค 

ธนญัญา วสุศรี (2550) ไดศึ้กษา การจดัการโซ่อุปทานสับปะรดไทย พบวา่ สับปะรดมี
แหล่งเพาะปลูกสําคญัอยูที่จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ นอกนนักระจายอยูแ่ถบจงัหวดัระยอง ชลบุรี
เพชรบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี โดยมีศกัยภาพในการปลูก 1.2 ลา้นไร่ มีพืนทีปลูก 4-6 แสนไร่ และ
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มีผลผลิต 2.0-2.2 ลา้นตนั เฉลียประมาณ 3.5 ตนัต่อไร่ สับปะรดกระป๋อง เป็นผลิตภณัฑ์สับปะรด
ส่งออกสําคญัของไทย ปัจจุบนัไทยเป็นผูผ้ลิตสับปะรดกระป๋องรายใหญ่ทีสุดของโลก จากขอ้มูล
ทางสถิติจากFAO (Food agricultural organization of the united nations) พบวา่ ในปี 2004 ประเทศ
ไทยส่งออกสับปะรดกระป๋องปริมาณ 478,080 ตนั คิดเป็นมูลค่า 302,147 พนัลา้นเหรียญสหรัฐทงันี 

มูลค่าการส่งออกสับปะรดกระป๋อง และนาํสับปะรด ตลอดจนสับปะรดแปรรูปของไทยมีแนวโนม้
เพิมขึนตลอดตงัแต่ ปี 2002 ถึง ปี 2005 โดยปริมาณการส่งออกสับปะรดแปรรูปทงัหมดในปี 2005 

เท่ากบั 641,371ตนั คิดเป็นมูลค่า 18,102.1 ลา้นบาท ประเทศไทยมีการส่งออกสับปะรด กระป๋อง
มากทีสุดของโลกดงันัน บทความนีจึงมุ่งเน้นให้เห็นถึงลกัษณะโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
สับปะรดกระป๋องของไทยและประเด็นปัญหาทีควรไดรั้บการแกไ้ข เพือให้มีความแข็งแกร่งและ
ยงัยนืต่อไปในอนาคต 

โซ่อุปทานอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องมีความ
เชือมโยงกนัระหวา่งภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยโซ่อุปทานอุตสาหกรรม สับปะรด
ประกอบเกษตรกรทีมีขอ้ตกลงกบัโรงงาน (Contract farming) เกษตรกร อิสระ พ่อคา้คนกลาง และ
โรงงานแปรรูปสับปะรดกระป๋อง  รูปแบบของการบริหารจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมสับปะรด กระป๋องสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ การบริหารจดัการโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือใหญ่ทีมีกระบวนการปอกและสับ สับปะรดเอง กบัการ
บริหารจดัการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือจิวทีรับสับปะรดทีผ่านการปอกและสับ
เป็นขนาดต่าง ๆตามทีตอ้งการ 

Suzanne Ozment และ Terry Tremwel (2007) ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวตักรรมทีมีการลดราคาต่อกิโลวตัตช์วัโมง (kWh) ของการไฟฟ้าหมุนเวียนลมสร้างขึนไปยงัจุดที
มีการแข่งขนักบัถ่านหิน ทวัโลก การผลิตพลงังานลมได้เติบโตในอตัราประจาํปีสารจาก 29% 

ในช่วงทีผ่านมา 9 ปีและเมือเร็ว ๆ นีสหรัฐอเมริกาเป็นผูน้าํทางโดยการติดตงัความจุมากขึนอยา่ง
ต่อเนืองกวา่ประเทศอืนๆ ในโลกการลดลงของค่าใชจ่้ายในการผลิตพลงังานลมเป็นผลมาจากการ
เพิมขนาดของเครือง ปัญหาทีเกียวขอ้งกบัการจดัส่งหน่วยขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ด้วยกนัทีมี
ความตอ้งการเพิมขึนอยา่งรวดเร็ว ไดส้ร้างขอ้จาํกดัร้ายแรงในห่วงโซ่อุปทาน พืนทีทีจาํเป็นเพือการ
ขนส่งทีสมบูรณ์กงัหนั 2.0 เมกะวตัตป์ระมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร  เกียวกบั 13x ปริมาณของรถ
พว่งสามญัส่วนประกอบอาจมีนาํหนกัไดถึ้ง 90 ตนัและใบมีดแต่ละใบ ยาวเกิน 50 เมตรในความยาว
มากถึง 15 รถบรรทุกขนาดใหญ่และผูที้มีเฉพาะเตียงตอ้งขนส่งรถบรรทุกส่วนประกอบของกงัหนั
หนึงสมบูรณ์ องคป์ระกอบบางอยา่งเกินขนาดทีสามารถเดินทางโดยรถไฟ ขอ้จาํกดัเหล่านีไดท้าํให้
การขนส่งค่าใช้จ่ายสูงมากและใช้เวลานาน ตวัอย่างเช่นในปี 2006, การขนส่งทวัโลกของกงัหัน
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ขนาดใหญ่วิงระหวา่งร้อยละ 20 และ 25 ของค่าใชจ่้ายรวมของกงัหัน Vestas ผูผ้ลิตและ บริษทั
ขนส่งและได้เริมต้นเพือแก้ไขปัญหาเหล่านีโดยอาศัยความร่วมมือการขนส่ง Management 

(CTM) CTM ไดล้ดจาํนวนแขวน อุปกรณ์พิเศษและลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของการขนส่ง CTM 

อาํนวยความสะดวกในการทาํงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูลระหว่างการเชือมโยงของห่วงโซ่
อุปทาน การเปิดใชก้ารคาดการณ์มีเสถียรภาพมากขึน CTM มี บริษทั ขนส่งโอกาสทีจะลดจาํนวน
เวลาทีพวกเขาเรียกว่างรวมทงัลดเวลาในการรอคอยของผูใ้ห้บริการ (Sutherland 2006) บริษทั 
ขนส่งสามารถลดค่าใช้จ่ายนีร่วมกบัหุ้นส่วนการทาํงานร่วมกนัซึงจะช่วยพฒันาห่วงโซ่อุปทาน
โดยรวมและลดค่าใชจ่้าย 

พลอยพิม ศลัยพงษ ์(2550) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเพือปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตโดยใชแ้นวคิดของการจดัการห่วงโซ่อุปทานสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์จากผึง โดยทาํการ
เก็บขอ้มูลจากผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ ผูผ้ลิต และลูกคา้ ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกผา่นแนวคาํถามของแนวคิด 
Quick Scan ประกอบกบัการสังเกตการดาํเนินงาน ในส่วนของการจดัทาํแบบประเมินประสิทธิภาพ
การดาํเนินงานของผูผ้ลิตไดใ้ชแ้นวคิดของตวัแบบอา้งอิงการดาํเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain 

Operation Reference Model: SCOR Model: Version 6.1) ให้ไดรู้ปแบบกรประเมินความสามารถ
ในการดาํเนินงานภายใน อนัประกอบด้วยการประเมินความสามารถการดาํเนินงานในด้านการ
จดัซือ (Source) การผลิต (Make) การจดัส่ง (Deliver) การประกนัสินคา้ (Return) และการตลาด 
(Marketing) จากนันนําแบบประเมินไปใช้ในการประเมินผลการดาํเนินงานก่อนและหลังการ
ปรับปรุงรูปแบบการดาํเนินงาน นอกจากนียงัใช้การจาํลองสถานการณ์ประเมินผลการดาํเนินงาน
หลงัการปรับปรุงอีกด้วย การปรับปรุงการดาํเนินงานไดใ้ช้แนวคิดของ Collaborative Planning 

Forecasting and Replenishment : CPFR เขา้มาสนบัสนุนการจดัการห่วงโซ่อุปทานเพือเพิม
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ซึงมีการนาํเทคนิคพยากรณ์ การวางแผนความร่วมมือ และการปรับ
รูปแบบการดําเนินงาน เข้ามาช่วยสนับสนุนการดําเนินงานในบริษัทกรณีศึกษา จากผลการ
ดาํเนินงานพบวา่หลงัจากไดใ้ชแ้นวคิดของการจดัการห่วงโซ่อุปทานแลว้นนั ทาํให้ระยะเวลานาํใน
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าลดลงจาก 60 วนั เหลือเพียง 28 วนั และผลจากการจาํลอง 
สถานการณ์จากการปรับปรุงการดาํเนินงานมีระยะเวลานาํอยูที่ 29.45 วนั ผลิตภณัฑ์ทีตอ้งการทาํ
การบรรจุใหม่ในปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2549 จาก 27.05% และ 13.19% ตามลาํดบั ลดลงเหลือ 0% ใน
การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินทีพฒันาขึน พบว่าคะแนนเฉลียจากการประเมินในแต่ละดา้น
เป็นดงันี คือ ดา้นการจดัซือ กระบวนการดาํเนินการแบบเดิมได้คะแนนเฉลียอยู่ที 2.40 เมือปรับ
กระบวนการไดค้ะแนนเฉลียเป็น 3.37 ดา้นการผลิต กระบวนการดาํเนินการแบบเดิมไดค้ะแนน
เฉลียอยู่ที 1.38 เมือปรับกระบวนการได้คะแนนเฉลียเป็น 2.86 ด้านการจดัส่ง กระบวนการ
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ดาํเนินการแบบเดิมไดค้ะแนนเฉลียอยูที่ 2.30 เมือปรับกระบวนการไดค้ะแนนเฉลียเป็น 2.67 ดา้น
การประกนัสินคา้ กระบวนการดาํเนินการแบบเดิมไดค้ะแนนเฉลียอยูที่ 1.50 เมือปรับกระบวนการ
ไดค้ะแนนเฉลียเป็น 2.10 และดา้นการตลาด กระบวนการดาํเนินการแบบเดิมไดค้ะแนนเฉลียอยูที่ 
2.78 เมือกระบวนการไดค้ะแนนเฉลียเป็น  3.20 ตามลาํดบั จึงส่งผลให้การดาํเนินงานโดยรวมของ
บริษทักรณีศึกษามีประสิทธิภาพดีขึนและสามารถลดระยะเวลานาํได ้

วีระพล คูณทวีเทพ (2552) การดาํเนินธุรกิจทีมีการแข่งขนักนัสูงขึนตามความตอ้งการ
ของลูกคา้ทีเปลียนแปลงอยูเ่สมอ ดงันนัจึงตอ้งสามารถทีจะตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ที
หลากหลายจึงไดผ้ลกัดนัให้ทุกองคก์รตอ้งปรับตวั เพือสามารถตอบสนองสภาวะดงักล่าว ซึงการ
จดัส่งทีล่าชา้อาจเป็นสาเหตุของการขาดความน่าเชือถือ โดยทีหลกัในการกระจายสินคา้ทีดีจะตอ้งมี
การส่งมอบถูกเวลา ถูกสถานที ถูกปริมาณและถูกคุณภาพ เพือให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดจึ้ง
จาํเป็นทีจะตอ้งปรับปรุงและกาํหนดมาตรฐานการให้บริการลูกคา้ให้ดียิงขึน ดงันนัในงานวิจยันีจึง
นาํแนวความคิดโซ่อุปทานแบบลีนมาใช้ เพือมุ่งเป้าหมายในสร้างแบบจาํลองสถานการณ์ของ
แบบจาํลองเครืองหมายกระบวนการธุรกิจ (Business Process Modeling Notation: BPMN) ขึนมา
เป็นแบบจาํลองพลวตัของระบบ (System Dynamics Model) เพือศึกษาพฤติกรรมของระบบของ
กระบวนการกระจายสินคา้ของอุตสาหกรรมผลิตนาํผลไมพ้ร้อมดืมโดยนาํนโยบายทีได้รับการ
ปรับปรุง แปลงมาเป็นแบบจาํลองเครืองหมายกระบวนการธุรกิจเพือแสดงให้เห็นถึงการตดัสินใจ
และการไหลทีมีการเชือมโยงของขอ้มูล ซึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ของการทาํงานในแต่ละกิจกรรม
ทงัหมดทีมีการใชท้รัพยากรรวมถึงปัจจยัทีกาํหนดในแต่ละกระบวนการในโซ่อุปทาน จากผลการ
พฒันาโซ่อุปทานแบบลีนทีไดท้าํการประมวลผลของแบบจาํลองพบว่าเวลาในการเติมเต็มสินคา้
โดยคาํสังซือของลูกคา้สามารถเพิมขึนไดถึ้ง 29.82% ซึงเกิดจากเวลาการทาํงานสามารถเพิมขึน 

24.40% เวลารอคอยสามารถลดลง 37.06% และตน้ทุนสามารถลดลง 45.34% จึงสรุปผลทีไดคื้อ
แบบจาํลองเครืองหมายกระบวนการธุรกิจและแบบจาํลองพลวตัของระบบสามารถทาํให้เห็น
ผลลพัธ์ของพฤติกรรมของระบบ จึงช่วยให้ผูบ้ริหารของบริษทัสามารถใช้เป็นเครืองมือในการ
ตัดสินใจเลือกแผนการดําเนินการตามนโยบายทีเหมาะสมจึงนํามาใช้งานได้อย่างเหมาะใน
กระบวนการทางธุรกิจต่อไป 

สุรพล มะลิยา (2552) ได้ทาํการศึกษากิจกรรมโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานของนํา
ยางพาราสําหรับผลิตภณัฑ์ถุงมือยางในภาคตะวนัออกของไทย  เพือหาตน้ทุนในกิจการโลจิสติกส์ 
ซึงได้ศึกษากระบวนการขนส่งนาํยางขน้ตงัอยู่ใน จงัหวดัชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด ส่วน
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางตงัอยู่ใน ชลบุรี และระยอง ซึงมีการผลิตเพือส่งออกเป็นหลกัโดยมี
ความตอ้งการใชน้าํยางขน้ในปี พ.ศ. 2551 ปริมาณ 18,563 ตนั ขณะทีอุตสาหกรรมการผลิตนาํยาง
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ขน้ในภาคตะวนัออก มีนาํยางขน้ส่งเขา้อุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยาง 12,994 ตนั หรือ 36.9% จาก
ปริมาณนํายางข้นทีผลิตได้ 35,224 ตัน ส่วนทีเหลือ 63.1% จะส่งออกและนําไปแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์ยางได้แก่ ถุงยางอนามยั ยางยืด ดงันนันาํยางขน้ในภาคตะวนัออก จึงไม่เพียงพอทีจะ
นาํไปใช้ในการผลิตถุงมือยาง อุตสาหกรรมถุงมือยางภาคตะวนัออกจึงรับนาํยางขน้จากภาคใต ้
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี และสงขลา ปริมาณ 5,569 ตนั โดยมีค่าขนส่งนาํยางขน้จากภาคตะวนัออก 
11,004,897 บาท และจากภาคใต ้12,827,730 บาท รวมค่าขนส่งทงัหมด 23,832,627 บาท เพือให้
เกิดการสร้างมูลค่าเพิมในอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง ในการศึกษานีไดค้าดการปริมาณการผลิตถุง
มือยางเพิมขึนในปี 2557 ซึงตอ้งใช้นาํยางขน้ 23,513 ตนั โดยรับนาํยางขน้จากภาคตะวนัออก 
14,635 ตนั และจากภาคใต ้8,878 ตนั ซึงตอ้งมีค่าขนส่งนาํยางขน้ภาคตะวนัออก 12,394,511 บาท 
และจากภาคใต ้20,450,110 บาท รวมค่าขนส่งทงัหมด 32,844,621 บาท จากการวิจยัพบวา่การเพิม
ปริมาณการผลิตถุงมือยางในภาคตะวนัออกทาํให้ตน้ทุนการขนส่งนาํยางเพิมสูงขึน ซึงเห็นผลจาก
การขนส่งจากภาคใต ้ดงันนัการตงัโรงงานผลิตถุงมือยางในภาคตะวนัออกจะมีตน้ทุนโลจิสติกส์
สูงขึน 
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บทท ี3 

วธีิดําเนินการศึกษา 
 

การศึกษาเกียวกบั “การจดัการห่วงโซ่อุปทานของสินคา้เกษตรผกัปลอดสารพิษในเขต
อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม” จะใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั เครืองมือ
ทีใชใ้นการวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล ขอบเขตการศึกษาในครังนี จะมีรายละเอียดดงัต่อไปนี 

1. กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกั 
2. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3. ขนัตอนการรวบรวมขอ้มูล 
4. การตรวจสอบขอ้มูล 
5. เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั 
6. ระยะเวลาในการวจิยั 
 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเพือเป็นขอ้มูลในการศึกษาครังนีเป็นกุล่มเกษตรกรผูร้วบรวมผลผลิตที

เป็นหวัหนา้กลุ่มจาํนวน 2 คน, กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกผดัปลอดภยัจาํนวน 30 คน, เจา้หนา้ทีส่งเสริม
การเกษตร 1 คน และผูป้ระกอบการ 1 คนในเขต อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
 
2. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษานีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือใชใ้นการศึกษาวจิยั โดยจะแบ่งได ้2 ประเภท
คือ ขอ้มูลปฐมภูมิ และขอ้มูลทุติยภูติ โดยแต่ละขอ้มูลจะมีความแตกต่างกนัดงันี 

2.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนาม จากการสังเกตพฤติกรรม 
และการสัมภาษณ์ในเชิงลึก โดยผูว้ิจยัจะตอ้งทาํการศึกษาและความเขา้ใจในแบบสัมภาษณ์  เพือ
นาํไปเป็นตวัแบบในการสัมภาษณ์ ซึงจะตอ้งมีความเขา้ใจในบทสัมภาษณ์อยา่งถูกตอ้งก่อนทีจะทาํ
การเก็บขอ้มูล ซึงการดาํเนินการเก็บขอ้มูลจะดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยเขา้ไปในพืนที และนาํขอ้มูล
มาวเิคราะห์ในเชิงคุณภาพ 

2.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นขอ้มูลทีผูเ้กียวขอ้งต่างๆ ไดท้าํการเก็บรวมรวบและวิเคราะห์ผลที
ไดอ้อกมาแลว้ นาํไปเป็นขอ้มูลประกอบในการวเิคราะห์ผลเชิงคุณภาพต่อไป 
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ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนี เป็นกระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลทีอยู่ในลกัษณะของ
ขอ้ความทีเขียนบรรยายเกียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ และความคิดเห็นของกลุ่มผูถู้กสัมภาษณ์ ซึงเป็น
ขอ้ความทีไดจ้ากแบบสอบถาม การบนัทึกผล การสัมภาษณ์ และการสังเกตอย่างใกลชิ้ด โดยการ
นําเอาข้อมูลมาดําเนินการตามขันตอนของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ของกลุ่มเกษตรกร และ
ผูป้ระกอบการในเขตอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

ผูว้ิจ ัยทาํการศึกษาขนัห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผกัปลอดภยัจากสารพิษตงัแต่กลุ่ม
เกษตรกรทาํการลงมือผลิตสินคา้ ไปจนถึงสินคา้ผกัปลอดภยัจากสารพิษวางอยู่บนชนัวางสินคา้ที
ต่างประเทศ  
 
3. ขันตอนการรวบรวมข้อมูล 

ขนัตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาครังนี มีดงันี 
3.  ผูว้จิยัขอหนงัสือแนะนาํตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปกร เพือขออนุญาต

และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาครังนีแก่กลุ่มเกษตรกร ผูป้ระกอบการ และ
ผูที้เกียวขอ้งในการทาํวจิยัครังนี 

3.2 ติดต่อประสานงานกบักลุ่มเกษตรกรทีเป็นแกนนาํเครือข่ายธุรกิจเกษตรในเขต
อาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม เพือชีแจงวตัถุประสงค์ ขนัตอนการดาํเนินงาน และขอความ
ร่วมมือในการศึกษาในครังนี 

3.3 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกต  สัมภาษณ์  ในประเด็นต่างๆที
ครอบคลุมการศึกษาในครังนี 

 
4. การตรวจสอบข้อมูล 

เพือตรวจสอบว่าข้อมูลทีได้มีความถูกต้องเชือถือได้นัน ผู ้ศึกษาต้องดําเนินการ
ตรวจสอบไปพร้อมๆ  กับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม โดยนาํขอ้มูลดงักล่าวมาตรวจสอบความน่าเชือถือของขอ้มูลดว้ยวิธีการดงันี (สุภางค ์จนั
ทวานิช, 2540) 

4.1  การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า เพือตรวจสอบวา่ขอ้มูลทีไดจ้ากการสังเกต สัมภาษณ์ 
สนทนากลุ่มมีความถูกตอ้งหรือไม่ ดว้ยวิธีการตรวจสอบขอ้มูลในด้านเวลา สถานที และบุคคล 
พิจารณาว่า ถ้าต่างเวลา ต่างสถานที แล้วข้อมูลยงัเหมือนเดิมหรือไม่และถ้าบุคคลทีให้ข้อมูล
เปลียนไปขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ 
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4.2  การตรวจสอบความครบถว้นและคุณภาพของขอ้มูล 
  4.2.1 การตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูลจากการบอกเล่าจากการกระทาํ

โดยขอ้มูลทีเป็นความคิดเห็นหรือทศันะของผูถู้กสัมภาษณ์ ซึงเป็นขอ้มูลประเภททีผูใ้ห้ขอ้มูล ไดท้าํ
การประเมินแลว้วา่ตนเองรู้สึกอยา่งไรต่อหวัขอ้ทีกาํลงัพูดถึง (Evaluative Data) ขอ้มูลชนิดนีไดแ้ก่ 
สภาวะทางอารมณ์ ค่านิยม ทศันคติ และความคิดเห็นของผูพู้ดต่อหวัขอ้ทีกาํลงัพูดถึงซึงการทาํการ
ตรวจสอบข้อมูลทาํโดยการเชือโยงระหว่างการกระทาํหรือพฤติกรรมกับความเห็นของผูพู้ดที
ปรากฏว่าคลอ้งกนัหรือไม่ และตรวจสอบถึงการแสดงออกของขอ้มูลดา้นนี มีความตอ้งการอย่าง
อืนแอบแฝงหรือไม่  เช่น ความอยากเอาใจผูว้ิจยั ความกลวัทีจะมีผลกระทบทีไม่ดีต่อตนเอง ความ
ตอ้งการใหข้อ้มูลบิดเบือนเป็นตน้ 

 4.2.2 ตรวจความน่าเชือถือของผูใ้ห้ขอ้มูล ขอ้มูลทีเป็นการให้รายละเอียดหรือเล่า
เหตุการณ์ เพือตรวจสอบความเชือถือไดข้องผูใ้ห้ขอ้มูล คนัหาความโน้มเอียงส่วนตวั หรืออติของ
ผูใ้หข้อ้มูลวา่มีการรับรู้ต่อเหตุการณ์ทีกาํลงัให้รายละเอียดอยา่งไร บุคลิกภาพเป็นอยา่งไร และเรือง
ทีเล่าสอดคลอ้งหรือแตกต่างจากเหตุการณ์ทีไดเ้กิดขึนจริงหรือไม่ อยา่งไร ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบ
เรืองเล่าของผูใ้หข้อ้มูลหลายๆ คนและหลายๆ ฝ่ายทีเกียวขอ้ง  

4.3 ตรวจสอบอคติ 
 การตรวจสอบอคติ ความลาํเอียงของผูว้ิจยัเป็นวิธีการตรวจสอบความเชือถือไดข้อง

ขอ้มูลทีสาํคญั เนืองจากผูท้าํการศึกษาใชต้วัเองเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจะตอ้ง
ตรวจสอบอคติ ความลาํเอียงของตนเอง เช่น ความชอบ ความเกลียด ฯลฯ ทีเกียงกบักลุ่มทีศึกษา 
ตงัแต่เริมต้นทาํการศึกษา ระหว่างทีมีการพฒันาเปลียนแปลงไปในช่วงต่างๆ และเมือสินสุด
การศึกษา เพือให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้ง ดงันันผูท้าํการศึกษาดาํเนินการตรวจสอบความรู้สึก
โน้มเอียงและความคิดเห็นของตนเองทีมีต่อสถานทีศึกษาทีไดบ้นัทึกไวร้ะหว่างการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เพือรักษาความเป็นการของผูศึ้กษา 
 
5. เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 

5.1 การสังเกตอยา่งใกลชิ้ด 
 ผูว้ิจยัจะทาํการศึกษาโดยเขา้ไปศึกษาขนัตอนของการผลิต จดัส่ง แพ็คเกจ ก่อน

ส่งออกใหก้บัลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด เพือศึกษาความเชือมโยงของห่วงโซ่อุปทานระหวา่งกลุ่มเกษตรกร 
ผูร้วบรวมผลผลิต ไปจนถึงผูส่้งออกสินคา้ผกัปลอดภยัวา่เป็นอยา่งไร 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 
 

5.2. การสัมภาษณ์ 
 ผูว้ิจยัได้เก็บข้อมูลเกษตรกรแกนนําเครือข่าย กลุ่มผูป้ระกอบการ และผูมี้ส่วน

เกียวขอ้งกบัสินคา้ผกัปลอดภยัจากสารพิษ ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้คาํถามแบบปลายเปิด
ควบคู่ไปกบัการพูดคุย ให้ผูถู้กสัมภาษณ์มีความรู้สึกเป็นกนัเองกบัผูว้ิจยั โดยขอ้มูลทีใช้ในการ
สัมภาษณ์จะเกียวกบั วธีิการควบคุมสารพิษต่างๆ ขนัตอนการเก็บผลผลิต ตลอดจนแพค็เกจส่งออก
ใหก้บัลูกคา้ต่างประเทศ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และขอ้เสนอแนะ 

5.3. การจดบนัทึก 
 ผูท้าํการศึกษาจะทาํการจดบนัทึกในขณะทีทาํการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ทุก

ครังโดยละเอียด เพือนาํขอ้มูลทีไดไ้ปทาํการศึกษาและหาวิธีในการปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของห่วง
โซ่อุปทานระหวา่งบริษทัผูส่้งออกสินคา้ผกัปลอดภยั ผูร้วบรวมผลผลิต และกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกผกั
ปลอดภยั  

 
6. ระยะเวลาในการวจัิย 

ผูว้ิจยัจะเริมทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูลตงัแต่เดือน ตุลาคม 255  ถึง เดือน มีนาคม 2555 
รวมระยะเวลาทงัสิน 6 เดือน 
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กิจกรรม 
เดือนท ี1 เดือนท ี2 เดือนท ี3 เดือนท ี4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. ศึกษาข้อมูลเกียวกับสินค้า
ผักปลอดภัยจากสารพิษ จาก
กลุ่มเกษตรกร ผู้รวบรวม 
ผู้ประกอบการในเขตตําบล
กําแพงแสน อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

                

2. กําหนดรูปแบบการเก็บ
ข้อมูล  

                

3. ออกแบบแบบสอบถาม 
เพือเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
เกษตรกร ผู้รวบรวม 
ผู้ประกอบการ และผู้เกียวข้อง
ทังหมด 

                

4. สํารวจภาคสนามโดยการ
ใช้แบบสอบถามและการ
สนทนากลุ่ม  

                               

5. วิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินผลกระทบตามกลุ่ม
ตัวแปร  

                               

6. จัดทําคู่มือทางเทคนิค                                

7. จัดทํารายงานการ
ประเมินผล 

                               

ตารางที 2 แผนปฏิบติัการโครงการ (Gantt Chart) 
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บทท ี4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทาํวิจยัเรือง “การจดัการห่วงโซ่อุปทานของ
สินค้าผกัปลอดภยัจากสารพิษในเขตอาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม” เพือให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั คือ 1.เพือศึกษาความเชือมโยงของห่วงโซ่อุปทานระหวา่งกลุ่มเกษตรกร 
ผูร้วบรวมผลผลิต ไปจนถึงผูส่้งออกสินคา้ผกัปลอดภยัในเขตอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 2.

เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผกัปลอดภยัในเขตอาํเภอ
กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม 3.เพือหาวิธีปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทานของบริษทัผู ้
ส่งออกของสินคา้ผกัปลอดภยั จากผูร้วบรวมผลผลิต เพือให้มีการจดัส่งวตัถุดิบทีมีคุณภาพและมี
การส่งสินคา้ให้ตรงต่อเวลา ซึงทงัหมดนีจะทาํให้เกิดการปรับปรุงในระบบของสินคา้ผกัปลอดภยั
จากสารพิษ ในการศึกษาในครังนี ผูว้ิเคราะห์ไดน้าํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วน
ร่วมและนาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ไดท้าํการแบ่งไดด้งันี 

1. ความเป็นมาของสินคา้ผกัปลอดภยัจากสารพิษ  
2. รายละเอียดผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

3. การจดัการห่วงโซ่อุปทานของสินคา้ผกัปลอดภยัจากสารพิษ 

4. ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการห่วงโซ่อุปทานสินคา้ผกัปลอดภยัจากสารพิษ 

5. แนวทางการหาวธีิปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทานของสินคา้ผกัปลอดภยั 

 

1. ความเป็นมาของสินค้าผกัปลอดภัยจากสารพษิ 
เริมมาจากวิกฤตการณ์ด้านความปลอดภยัอาหารทีสร้างความเดือดร้อนและมีความ

รุนแรงทีสุดในรอบ10 ปีของสหภาพยุโรป เริมจากกรณีทีมีการระบาดของโรคววับา้ (BSE) ติดตาม
มาดว้ยการปนเปือนของสารไดออกซินในอาหารสัตว ์รวมทงักระแสความวิตกกงัวลในเรืองการ
ดดัแปลงทางพนัธุกรรม (GMO) ของส่วนประกอบอาหาร คณะกรรมาธิการยุโรป (European 

Commission) จึงไดด้าํเนินการสรุปภาพรวมสถานะความปลอดภยัอาหารภายในสหภาพฯ รวมทงั
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งกฎระเบียบเกียวกบัสุขอนามยัอาหารกบัภาวะความปลอดภยัอาหาร
ในสหภาพฯ เพือดําเนินการปรับปรุงและสร้างระบบทีสามารถประกันความปลอดภยัให้กับ
ผูบ้ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนเพียงพอทีจะนาํไปใช้เป็นหลกัปฏิบติัทีเป็น
มาตรฐานกลางสาํหรับประเทศสมาชิกสหภาพฯ ทุกประเทศ โดยไดเ้สนอนโยบายดาํเนินการในรูป
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เอกสารสมุดปกขาวความปลอดภยัอาหาร (White Paper) ขึนเมือเดือนมกราคม 2543  ทาํให้บริษทัผู ้
ส่งออก นาํกฎระเบียบมาใช้กบัการผลิตสินคา้ผกัปลอดภยัเพือสามารถส่งสินคา้ไปขายในตลาด
ต่างประเทศได้ ทาํให้เกิดมาตรฐานการจดัการคุณภาพการปฏิบติัทางการเกษตรทีดีสําหรับพืช 
(Good Agricultural Practice : GAP) ทาํให้กลุ่มผูส่้งออกตอ้งร่วมมือกบั หวัหนา้กลุ่มเกษตรกร เพือ
เผยแพร่มาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรไดป้ฏิบติัตามระเบียบ เพือให้ผลผลิตทีสามารถขายให้กบั
ผูบ้ริโภคในต่างประเทศได ้โดยบริษทัผูส่้งออกทีผูว้จิยัใชเ้ป็นกรณีศึกษาคือ บริษทั กาํแพงแสนคอม
เมอร์เชียล จาํกดั ไดร่้วมมือกบัทางมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน แปลขอ้กาํหนด
ของ GAP ใหเ้ป็นภาษาไทย เพือถ่ายทอดความรู้ และขอ้กาํหนดต่างๆ ใหก้บักลุ่มเกษตรกรไดป้ฏิบติั 
นบัเป็นการนาํระบบมาตรฐาน GAP เขา้มาใชใ้นประเทศไทยทาํให้สินคา้ทีผลิตไดมี้มาตรฐาน และ
เป็นการเพิมมูลค่าของสินคา้ใหม้ากยงิขึนดว้ย 

เมือเกิดขอ้กาํหนดในการผลิตอาหารปลอดภยั ทาํให้ผูส่้งออกริเริมสร้างกลุ่มเกษตรกร
ผูผ้ลิตผกัปลอดภยัใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GAP จึงเกิดระบบ Contract Farming โดยกลุ่มเกษตรกรกลุ่ม
แรกเกิดทีอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม สินคา้ทีผลิตไดคื้อ ผกับุง้ หน่อไมฝ้รัง ขา้วโพดฝัก
อ่อน เป็นตน้ โดยทางบริษทัจดัพนักงานร่วมกบัอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกให้
ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร เพือใหเ้กิดความเขา้ใจในกระบวนการผลิตอาหารปลอดภยั  โดยทางบริษทั
ไดจ้ดัส่งพนกังานเขา้มาช่วยกลุ่มเกษตรกรวางแผนการผลิตให้สามารถผลิตสินคา้ไดเ้พียงพอกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูส่้งออกมีวิธีในการวางแผนการผลิตสินคา้ผกัปลอดภยั โดยใช้สถิติ
ยอดขายสินคา้ในปีทีผา่นมาอา้งอิงการวางแผนการผลิตให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
เพอืลดการเกิดปัญหาสินคา้ขาดตลาดและสินคา้ลน้ตลาด 

ผูว้ิจยัเลือกอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม เป็นทีศึกษาระบบการจดัการห่วงโซ่
อุปทานของสินค้าผกัปลอดภัยจากสารพิษ เนืองมากจากในพืนทีอาํเภอกําแพงแสน จังหวดั
นครปฐม เป็นพืนทีเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ มีบริษทัผูส่้งออกผกัปลอดภยัจากสารพิษหลายราย 
จากกรณีศึกษา บริษทั กาํแพงแสนคอมเมอร์เชียล จาํกดั เป็นบริษทัทีมีการส่งออกสินคา้ปลอดภยั
จากสารพิษมายาวนาน มีระบบบการจดัการทีน่าสนใจ 

 

2. รายละเอยีดผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ผูใ้หข้อ้มูลหลกัเป็นผูบ้ริหารของบริษทั เอ จาํกดั (นามสมมติ) เป็นบริษทัทีดาํเนินธุรกิจ

ส่งออกสินคา้ผกั ผลไมป้ลอดภยัจากสารพิษในอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม โดยเริมก่อตงั

   ส
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เมือปี 2536 เริมดาํเนินธุรกิจจากการคดัและ บรรจุผกั ผลไมส้ดทีมีคุณภาพเพือการส่งออก โดย
บริษทัตงัเป็นศูนยก์ลางการส่งออกหน่อไมฝ้รัง และขา้วโพดอ่อนทีสําคญั รวมถึงผกัผลไมเ้กรด A 

อีกหลายประเภท เช่น มะม่วง ส้มสายนาํผึง กระเพรา โหระพา ผกับุง้จีน ถวัฝักยาว ตะไคร้ บวบ 
พริกเป็นตน้  บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจภายใตน้โยบายการคา้ ทีมุ่งเนน้คุณภาพ โดยให้ความสําคญั กบั
มาตรฐานการตรวจสอบความสะอาด ก่อนการส่งออก   เพือความสด สะอาด  ถูกหลัก
อนามยั  รวมถึงการตรวจสอบในห้องกกัเชือโรค เพือให้แน่ใจว่าผลผลิตจะปราศจากเชือโรคและ
แมลง ก่อนทีจะทาํการส่งต่อไป 

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายทีเป็น Contract Farm รวม 25 กลุ่ม มีกลุ่มเกษตรกร 
(ลูกไร่) กวา่ 4,500 ราย โดยมีการพฒันาระบบ Supply Chain อยูต่ลอดเวลา 

บริษทัฯ มีปริมาณการส่งออกประมาณ 200 ตนั/เดือน ไปยงัประเทศในแถบภูมิภาค
ยุโรป เช่น องักฤษ สวิสเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฝรังเศส และขยายไปสู่ประเทศแถบเอเชีย เช่น 
ญีปุ่น และไตห้วนั รวมถึงการทาํตลาดภายในประเทศดว้ย การส่งผลิตผล เขา้ไปในซุปเปอร์มาร์เก็ต 

ตามหา้งสรรพสินคา้ชนันาํต่างๆ  
ปัจจุบนั บริษทัฯ มีพนกังานประมาณ 180 คน ดงันนั การพฒันาทรัพยากรบุคคล ดว้ย

การจดัหาสวสัดิการสิงอาํนวย ความสะดวก รวมถึงการอบรมต่างๆ เป็นไปอย่างสมาํเสมอและ
ต่อเนือง การอบรม การป้องกนัอคัคีภยั และการร่วมมือ การจดัฝึกอบรมทงัภายในและภายนอก เพือ
เสริมสร้างและพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถของพนกังาน นอกจากนีทางบริษทัเองยงัไดมี้การ
จดัสรรพนกังานคอยให้ความรู้ความเขา้ใจในระบบการปลูกพืชผกัให้ไดต้ามมาตรฐาน GAP ซึง
นอกจากจะทาํใหบ้ริษทัมีผลผลิตเพือขายใหก้บัลูกคา้ กลุ่มเกษตรกรยงัมีรายไดจ้ากการผลิตอีกดว้ย 

 
3. การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผกัปลอดภัยจากสารพษิ 

3.1 จุดเริมตน้ของห่วงโซ่อุปทานสินค้าผกัปลอดภยัจากสารพิษ เริมต้นจากเริมจาก
บริษทัผูส่้งออกนาํสถิติยอดขายของปีทีผา่นมา ทาํการวิเคราะห์แนวโนม้ตลาดว่ามีอตัราการเติบโต
ของความต้องการเท่าใด แล้วนํายอดขายทีคาดการณ์ไวม้าวางแผนการผลิต โดยพิจารณาจาก
ศกัยภาพของผูร้วบรวมผลผลิต (Supplier) แต่ละรายวา่มีความสามารถในการผลิตเท่าไหร่ บริษทัจะ

   ส
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กระจายการผลิตไปยงัผูร้วบรวมผลผลิตรายนนัๆ ตามศกัยภาพในการผลิต กาํหนดปริมาณการรับ
ซือ และประเมินความสามารถในการผลิตสินคา้ ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ 

 

 

 

 

รูปที 8 การจดัการห่วงโซ่อปุทานของบริษทัผูส่้งออก 

 

3.2 การจดัการห่วงโซ่อุปทานของผูร้วบรวมผลผลิต โดยเมือผูร้วบรวมผลผลิตทาํการ
รับคาํสังซือจากผูส่้งออกมาวางแผนการผลิตสินคา้ใหก้บักลุ่มเกษตรกรให้ไดป้ริมาณทีตอ้งการ และ
คดัเลือกเกษตรกรลูกไร่เพือทาํการมอบหมายการผลิตผกัปลอดภยัแต่ละชนิด ซึงแต่ละประเภท
สินคา้จะมีระยเวลาในการผลิตทีแตกต่างกนั  

 

 

 

 

รูปที 9 การจดัการห่วงโซ่อุปทานของผูร้วบรวมผลผลิต (Supplier) 
 

3.3 การจดัการห่วงโซ่อปุทานของเกษตรกร หลงัจากทีเกษตรกรได้รับคาํสังซือ
จากผูร้วบรวมผลผลิตแล้ว เกษตรกรจะเริมทาํการผลิตสินค้าผกัปลอดภัย ซึงแต่ละชนิดจะมี
ระยะเวลาในการผลิตทีแตกต่างกนั และเมือมีผลผลิตแลว้ เกษตรกรแต่ละรายจะทาํการเก็บเกียว
ผลผลิต รวมรวมสินคา้มาส่งใหก้บัผูร้วบรวมผลผลิตเพือทาํการคดัเกรดสินคา้ก่อนส่งให้กบับริษทัผู ้
ส่งออกต่อไป 

 

 

 

รูปที 10 การจดัการห่วงโซ่อุปทานของเกษตรกร 

บริษทัผูส่้งออก พยากรณ์ยอดขาย วางแผนการผลิต ส่งคาํสงัซือ ไปยงัผู ้
รวบรวมผลผลิต 

ผูร้วบรวมผลผลิต
รับคาํสงัซือ

วางแผนการผลิตให้
ไดต้ามความตอ้งการ

มอบหมายคาํสงัซือไปยงั
เกษตรกรแต่ละราย เพือทาํ

การผลิต 

เกษตรกรลงมือ
ผลิตสินคา้ 

เก็บผลผลิตสินคา้ รวบรวมสินคา้ไปให้
ผูร้วบรวมผลผลิต 
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3.4 หลงัจากทีผูร้วบรวมผลผลิตไดท้าํการรวบรวมผลผลิตแลว้ จะนาํผลผลิตทีไดจ้ดัส่ง
ใหก้บับริษทัผูส่้งออก บริษทัจะทาํการคดัเกรดและแพค็กิงผลผลิตทีได ้และจดัส่งให้กบัผูบ้ริโภคอีก
ที โดยระยะเวลาในการดาํเนินการตงัแต่เก็บเกียวผลผลิตไปจนถึงสินคา้ขึนวางบนชนั ซึงระยะเวลา
ทงัหมดรวมไม่เกิน 60 ชวัโมง 

 

ตารางที  ตารางการแสดงระยะเวลาในการจดัส่งผลิตภณัฑข์องบริษทั 

6:00 AM 6:00 PM 7:00 AM 3:00 PM 9:00 PM 9:00 AM 

เกบ็เกยีว โรงงานรับวตัถุดบิ
เกบ็ห้องเยน็ 

คดัเกรด
และแพค็กงิ 

รอขนึเครือง บิน สินค้าขึนชัน 

12 hr. 13 hr. 8 hr. 6 hr. 12 hr. 6 hr. 

 

จากความสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทานสินคา้ผกัปลอดภยัแต่ละช่วงจะเห็นไดว้่า ในแต่
และห่วงโซ่จะมีความเชือมโยงถึงกนั 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 1 แสดงรูปแบบการดาํเนินงานห่วงโซ่อุปทาน ตวัแบบจาํลอง SCOR 

 

การออกแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
จากการศึกษาสภาพการดาํเนินงานภายในกลุ่มบริษทัผูส่้งออก โดยทาํการออกแบบห่วง

โซ่อุปทานทีเกียวขอ้งกบัการผลิตทงัหมด และลกัษณะการดาํเนินงานภายในของห่วงโซ่อุปทาน 
ตงัแต่รับคาํสังซือจากลูกคา้ ตลอดจนส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 

แผน 

Deliver Deliver 
Source 

Source Make Deliver 
Make Deliver 

Source Make Source 

Return Return 
Deliver Return Return Return Return Return 

บริษทั Supplier ผูข้นส่ง ผูบ้ริโภค เกษตรกร 
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รูปที 2 แสดงลกัษณะการดาํเนินงานภายในห่วงโซ่อุปทาน 

 

หลงัจากทีได้เก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ ผูผ้ลิต และ
ลูกคา้กรณีศึกษาบริษทั กาํแพงแสนคอมเมอร์เชียล จาํกดั ทีก่อให้เกิดการดาํเนินการจดัการห่วงโซ่
อุปทานทีมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ซึงวิธีการทีจะใช้แก้ปัญหาการ
ดาํเนินการจดัการห่วงโซ่อุปทานคือ การนาํแบบจาํลอง SCOR  หรือแบบจาํลองโซ่อุปทานเป็น
เครืองมือทีจะช่วยในการเริมตน้การพฒันาโซ่อุปทาน เพราะแบบจาํลอง SCOR ถูกพฒันาขึนมาเพือ
ใชอ้ธิบายลกัษณะ และแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางธุรกิจในโซ่อุปทานทงัหมด ทีเกียวขอ้งกบัการ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ ช่วยแก้ปัญหาการขาดภาษามาตรฐานและกรอบการทาํงาน
(Framework) เดียวกนัในการพฒันาและปรับปรุงโซ่อุปทาน เขา้มาช่วยในการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
เมือพบจุดการดาํเนินงานทีทาํให้การดาํเนินการจดัการห่วงโซ่อุปทานทีไม่มีประสิทธิภาพแลว้ ก็จะ
หาวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ เขา้มาช่วยแกไ้ขและปรับปรุงในจุดนนัๆ เพือให้เกิดการดาํเนินงานทีดี
ขึน 

รับคาํสงัซือ
จากลูกคา้ 

ผกัปลอดภยั
จากสารพิษ 

ปลูก เก็บเกียว 

ส่งผลผลิตให ้

คดัแยกเกรด
ผลผลิต 

ส่งผลผลิต เก็บผลผลิต
เขา้หอ้งเยน็ 

ส่งสินคา้ขึน
เครืองบิน 

บริษทัผูส่้งออก 

พยากรณ์ยอดขาย 

วางแผนการผลิต 

ผูร้วบรวมผลผลิต 

 

ส่งคาํสงัซือ 

เกษตรกร 

เกษตรกร 

เกษตรกร 

มอบหมายการผลิต 

แพค็กิงรอ
ส่งใหก้บั

สินคา้วางบน
ชนัเตรียมขาย
ใหก้บัผูบ้ริโภค 
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การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผักปลอดภัย โดยใช้ตัวแบบจําลอง SCOR ซึงถูก
สร้างขนึบนพนืฐานของกระบวนการจัดการทงัหมด 5 กระบวนการคือ 

1. การวางแผน (Plan) 
 ในส่วนองค์ประกอบของการวางแผนนี จะเป็นการวางแผนในการดาํเนินการ

จดัการห่วงโซ่อุปทานทงัหมด โดยมีกระบวนการดงันี 

1.1 การวางแผนโซ่อุปทาน (Plan Supply Chain) บริษทักาํหนดกิจกรรมในการ
ดาํเนินงานในส่วนของการวางแผนการผลิตใหห่้วงโซ่อุปทานนนัดาํเนินไปอยา่งราบรืน โดยการใช้
ระบบ Contract Farming ในการกาํหนดจาํนวนผูผ้ลิตวตัถุดิบให้เพียงพอกบัความตอ้งการขายของ
บริษทั และเพือให้บริษทัแน่ใจว่าจะมีผลผลิตส่งให้ลูกคา้แน่นอน การขนส่งบริษทัใช้การระบบ 

MIS เพือใชใ้นการตรวจสอบหาทีมาของผลิตภณัฑ์โดยใชร้ะบบบาร์โคต้ และยงัสามารถทาํให้รู้ถึง
ปริมาณสินคา้ทีมีอยู่ด้วย การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและการ
พฒันาบรรจุภณัฑ์ ให้สามารถยืดระยะเวลาในการคงสภาพของสินคา้ผกัปลอดภยัให้มี วงจรชีวิต
นานขึน และการสุ่มตวัอย่างเพือตรวจสอบความปลอดภยัของสินค้าทุกครังก่อนจดัส่ง การทาํ
สัญญากบัรถทีใชใ้นการขนส่ง ใหด้าํเนินการแกไ้ขหากเกิดเหตุขดัขอ้งในทนัที 

1.2 การวางแผนการจดัซือจดัหา (Plan Source) จากการทีบริษทัใช้ระบบ Contract 

Farming ในการกาํหนดจาํนวนผูผ้ลิตทีตอ้งส่งผลผลิตมาขายให้กบัโรงงานทาํให้การวางแผนใน
ดา้นนีสามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งราบรืน มีวตัถุดิบเพียงพอกบัยอดขายตลอดเวลา 

1.3 การวางแผนการผลิต (Plan Make) บริษทัวางแผนการผลิตโดยอาศยัขอ้มูลจาก 
สถิติยอดขายในปีทีผา่นมาประกอบกบัการตงัเป้าหมายในการเติบโตของธุรกิจ โดยปกติ จะตงั G/R 

อยู่ที 15% ของปีทีผ่านมา เป็นเกณฑ์ในการกาํหนดปริมาณความตอ้งการผลผลิตไปยงัผูร้วบรวม
ผลผลิตแต่ละรายเพือแจ้งไปยงัเกษตรกรโดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตของกลุ่ม
เกษตรกรทีเป็นสมาชิก 

1.4 การวางแผนการจัดส่ง (Plan Delivery) เนืองจากผู ้บริหารของบริษัทมี
ประสบการณ์ในดา้นการบริหารธุรกิจดา้นสายการบิน และโลจิส์ติก มาก่อน ทาํให้บริษทัสามารถ
วางแผนการจดัส่งโดยรับประกันระยะเวลาในการเก็บเกียวจนถึงขนัตอนการขึนชันภายใน 60 

ชวัโมง อีกทงับริษทัยงัมีการพฒันาบรรจุภณัฑ์ให้เหมาะสมและสามารถจดัวางในคาร์โกไ้ดอ้ย่าง
คุม้ค่า  

1.5 การวางแผนการส่งคืน (Plan Return) ในกรณีทีเกิดการคืนสินคา้ เนืองจาก
ผลิตภณัฑ์ทีส่งออกทงัหมดเป็นอาหารจึงมีขอ้จาํกดัในเรืองระยะเวลาการเก็บรักษา หากเกิดปัญหา
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ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบสารปนเปือนทีปนมาในผลผลิต การตรวจพบแมลง หรือผลผลิตทีไม่ได้
ตามมาตรฐานของคู่คา้บริษทัยินดีให้ลูกคา้เผาทาํลายสินคา้ไดเ้ลย เนืองจากค่าจดัส่งสินคา้ในแต่ละ
เทียวนนัมีราคาสูง แต่ในทุกครังก่อนจะมีการจดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้บริษทัจะมี QA เจา้หนา้ทีสุ่ม
ตรวจสอบความปลอดภยัของผลผลิตทุกครังก่อนส่งออก 

ทงันีจะเห็นได้ว่าในกระบวนการวางแผนตามแบบจาํลอง SCOR ของบริษทันัน
ครอบคลุมทงัห่วงโซ่ของการผลิตสินคา้ผกัปลอดภยั ตงัแต่การผลิตจนถึงการจดัวางขึนชันของ
สินคา้ โดยบริษทัสามารถรับประกนักบัลูกคา้ไดว้่า สินคา้จะถูกจดัส่ง และวางขึนชันภายใน 60 

ชวัโมง ซึงถือว่าเป็นจุดแข็งในการดาํเนินงานของบริษทั จะเห็นไดว้่าเป็นการวางแผนครอบคลุม
การดาํเนินการทุกอย่างในการจดัการห่วงโซ่อุปทาน จากการศึกษาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ของบริษทั ส่วนใหญ่จะมีการวางแผนการทาํงานอยา่งเป็นระบบ ตงัแต่การสังการไปยงัผูร้วบรวม
ผลผลิต เพือให้ผูร้วบรวมผลผลิตมอบหมายให้กลุ่มเกษตรกรเป็นผูผ้ลิตผกัปลอดภยั โดยมีการแบ่ง
หน้าทีการทาํงานออกเป็นแผนก เพือให้กระบวนการทงัหมดมีความเชือมโยงกนักนั และทาํให้มี
ความรวดเร็วในการทาํงาน  

2. การจดัซือจดัหา (Source) 
 จากกรณีศึกษา บริษทั มีการจดัซือจดัหา จากการให ้โคว้ตา้ กบัผูร้วบรวมผลผลิตแต่

ละรายโดยพิจารณาปริมาณการสังซือจากความสามารถในกาํลังการผลิตของลูกไร่ทีผูร้วบรวม
ผลผลิตนนัดูแลอยู ่ไม่มีกาํหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือทาํสัญญา แต่จะใชก้ารสังแบบปากเปล่า
จากเจา้หน้าทีฝ่ายฟาร์มทีดูแลเรืองวตัถุดิบ ซึงผูร้วบรวมผลผลิตของบริษทัก็ไวว้างใจ และเชือใจ
เนืองจากมีการซือขายกนัมานาน โดยทีบริษทัใชก้ารประมาณการยอดสังซือจากสถิติยอดขายของปี
ก่อนหนา้ มาประมาณการยอดจดัซือจดัหา และสังไปยงัผูร้วบรวมผลผลิต เพือให้ผูร้วบรวมผลผลิต
ทราบถึงชนิดสินคา้ทีตอ้งจดัหาหรือผลิต เพือให้เพียงพอกบัความตอ้งการของบริษทั ในดารการ
จดัซือบรรจุภณัฑ์ซึงเป็นความรู้ (Know How) ของบริษทัในการคิดค้นบรรจุภณัฑ์ทีช่วยยืด
ระยะเวลาอายุของผลิตให้สามารถเก็บและคงคุณภาพไดน้านขึน บริษทัจะสังผูผ้ลิตทีบริษทัว่าจา้ง
ในคราวละมากๆ เพือเป็นการประหยดัตน้ทุน และลดการเกิดปัญหาไม่มีกล่องหรือบรรจุภณัฑ์ใช้
ในกระบวนการบรรจุ (Packing)  
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3. การผลิต (Make) 
 ในส่วนของการผลิต จากกรณีศึกษา บริษทั กาํแพงแสนคอมเมอร์เชียล จาํกดั ใช้

การประมาณการผลผลิตทีได้จากการใช้สถิติยอดขายจากปีก่อนหน้า มาทาํการวางแผนการผลิต
ให้กับผูร้วบรวมผลผลิต ซึงขนัตอนนีทางผูร้วบรวมผลผลิตจะต้องมอบหมายให้เกษตรกรใน
เครือข่ายทาํการผลิตสินคา้ เพือให้ได้ปริมาณตามทีบริษทัตอ้งการ โดยในส่วนของการผลิตจะมี
ปัจจยัทีทาํใหผ้ลผลิตทีไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการของบริษทั  

4. การขนส่ง (Delivery) 
 จากกรณีศึกษาบริษทั กาํแพงแสนคอมเมอร์เชียล จาํกดั มีการจดัการระบบขนส่ง

โดยการมอบหมายให้ผูร้วบรวมผลผลิตเป็นผูร้วบรวมผลผลิตจากเกษตรกร โดยทาํการคดัแยก
ผลผลิตตามขนาดต่างๆ ในเบืองต้น และจดัส่งให้กับบริษัท เพือทาํการเช็คสอบผลผลิตให้ได้
มาตรฐาน จากนนัทาํการบรรจุผลผลิตลงบรรจุภณัฑ์ และจดัเก็บใส่กล่องสีเหลียมเก็บไวใ้นห้องเยน็
ประมาณ 6-8 ชวัโมง เพือรักษาความสดของผลิตภณัฑ์ ก่อนจดัส่งผลิตภณัฑ์ทงัหมดไปยงัเครืองบิน
อีกต่อหนึง ซึงระยะเวลาตังแต่การเก็บเกียวผลผลิต  ไปจนถึงผลิตภัณฑ์วางบนชันสินค้าที
ต่างประเทศ จะใชเ้วลาไม่เกิน 60 ชวัโมง ทาํใหผ้ลิตภณัฑที์ไดค้งความสดใหม่อยู ่

5. การส่งคืน (Return) 
  การส่งคืน เป็นส่วนหนึงของระบบโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบั ซึงเป็นกระบวนการใน

การขนยา้ยสินคา้กลบัจากจุดปลายทางของห่วงโซ่อุปทานเพือนาํไปใชป้ระโยชน์ หรือหมายรวมถึง
การนาํภาชนะเปล่าหรือวสัดุของบรรจุภณัฑ์กลบัมาใชใ้หม่ แต่อาจรวมถึงการนาํสินคา้กลบัมาถอด
ชินส่วน และแปรรูปใหม่เพือสร้างมูลค่าให้มากขึน นอกจากนีระบบโลจิสติกส์แบบยอ้นกลบัยงั
ครอบคลุมถึงการรับคืนสินคา้ในกรณีทีสินคา้ไม่ตรงตามความตอ้งการ สินคา้มีความเสียหาย หรือ
สินคา้เกิน เนืองจากกรณีศึกษา บริษทั กาํแพงแสนคอมเมอร์เชียล จาํกดั มีการวางแผนการผลิตจาก
การใช้สถิติการสังซือจากปีก่อนหน้ามาวางแผนการผลิต ทาํให้ปัญหาสินค้าเกินเกิดขึนไม่มาก 
โดยมากผลิตภณัฑ์ทีมีมากเกินจะมาจากการทีคู่คา้ไม่มีการสังซือสินคา้เพิมหรือ หยุดการสังซือ
สินคา้ ซึงสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการผลิตผกัปลอดภยัไม่ผ่านมาตรฐาน GAP หรือการเกิดโรค
ระบาด ซึงจะส่งผลกระทบต่อบริษทัโดยตรง จะไม่มีการส่งคืนสินคา้กลบัมายงับริษทั เนืองจาก
ผลิตภณัฑมี์อายคุ่อนขา้งสัน  
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4. ปัญหาและอุปสรรคทเีกดิขึนในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผกัปลอดภัยจากสารพษิ 
4.1 ขอ้จาํกดัของผลิตภณัฑข์องอายผุลิตภณัฑ์ทีสัน สินคา้ทีอยูใ่นกลุ่มของอาหารสด จะ

มีอายผุลิตภณัฑส์ันกวา่อาหารทีแปรรูปแลว้ หากผลผลิตมีการส่งมาถึงบริษทัแลว้ จะตอ้งรีบทาํการ
คดัเกรด และบรรจุผลผลิตลงในผลิตภณัฑ์ภายในระบะเวลาทีจาํกดัทนัที หากใช้ระยะเวลานาน
เกินไป จะทาํให้ผลผลิตเกิดการเสียหายได้ จึงเป็นปัญหาใหญ่ของผูผ้ลิตทีจะตอ้งมีการวางแผน
กระบวนการผลิตใหดี้ รวดเร็ว และจดัส่งใหท้นัเวลาของอายผุลิตภณัฑ ์ 

4.2 ปัจจยัทีไม่สามารถควบคุมได ้ไดแ้ก่ 

4.2.1 สภาพภูมิอากาศ พืชแต่ละชนิดชอบลักษณะภูมิอากาศทีแตกต่างกันและ
เจริญเติบโตได้ดีแตกต่างกนัตามฤดูกาล กลุ่มเกษตรกรในพืนทีจะปลูกพืชชนิดเดิมๆ คือผกับุ้ง 
หน่อไมฝ้รัง กระเพรา และโหระพา ก็เช่นเดียวกนั สภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัจจยัภายนอกทีส่งผล
กระทบต่อกระบวนการผลิตของเกษตรกร เช่นหากสภาพอากาศหนาว พืชจะไม่เจริญเติบโต หรือ
เติบโตชา้ ทาํใหผ้ลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของบริษทั 

4.2.2 การเกิดโรคระบาดในพืช เชือโรคต่างๆ ทาํให้เกิดความเสียหายกบัผลผลิต
ของเกษตรกร ซึงยากแก่การควบคุมและบาํรุงรักษาผลผลิตให้ไดคุ้ณภาพตามทีบริษทักาํหนด และ
ยงัเป็นสาเหตุทาํให้กลุ่มเกษตรกรจาํเป็นตอ้งใช้สารเคมีบางชนิด ทาํการป้องกนัเชือโรคต่างๆ เพือ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคระบาดกระจายไปยงัแปลงอืนๆ ในพืนทีเขตใกลเ้คียงกนั แต่พฤติกรรมการใช้
สารเคมีเหล่านนัเกษตรกรจะถูกควบคุมดว้ยมาตรฐาน GAP และเกษตรกรเองไม่สามารถหาซือ
สารเคมีต่างๆมาฉีดพน่เองได ้จะตอ้งใชส้ารเคมีทีไดรั้บอนุญาตให้ใชเ้ท่านนั หากเกษตรกรเองมีการ
ใชส้ารเคมีชนิดทีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน GAP หรือมีการใชส้ารเคมีเกินขนาด จะทาํให้ผลผลิตที
ไดไ้ม่สามารถนาํมาผลิตเพือส่งขายใหก้บัลูกคา้ได ้และทาํใหเ้กิดการเสียหายในทีสุด 

4.2.3 ศตัรูพืช เป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ไดเ้ช่นเดียวกนัเพราะพืนทีทีทาํการเกษตร ส่วน
ใหญ่จะเป็นพืนทีโล่ง การคุกคามของแมลงศตัรูพืชชนิดต่างๆ จึงเป็นอีกปัญหาหนึงของการผลิตผกั
ปลอดภยั ศตัรูพืชในทีนีเช่น หนอน ด้วงเต่า มดแดง ไส้เดือนฝอย เชือรา ไวรัส เป็นตน้ ศตัรูพืช
เหล่านนัจะส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกร เช่นแมลงกดักินใบทาํให้เป็นรู ผกัไม่สวยก็จะถูกคดัทิง 
เป็นสาเหตุใหป้ริมาณผลผลิตไม่ไดต้ามความตอ้งการ 

4.3 ปัจจยัภายในเป็นปัญหาและอุปสรรคทีมาจากคนและสิงทีอยูภ่ายในองคก์ร 

4.3.1 กลุ่มเกษตรกรมีการศึกษานอ้ยทีเป็นสมาชิก ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบั
ประถมศึกษา มีศกัยภาพแค่อ่านออก เขียนได ้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่จะไม่
สามารถอ่านได ้ในการผลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษถือเป็นความรู้ใหม่ของเกษตรกร เพราะกลุ่ม
เกษตรกรจะเคยชินกบัวิถีชีวิตการผลิตแบบเดิมๆ ทีตอ้งพึงสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยากาํจดัวชัพืช ทาง
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บริษัทจึงต้องมีการจัดเจ้าหน้าทีคอยให้ความรู้กับเกษตรกร เพือให้เกษตรกรสามารถผลิตผกั
ปลอดภยัใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GAP 

4.3.2 การมีจิตสาํนึกในการผลิตสินคา้ใหไ้ดต้ามมาตรฐาน ถือเป็นส่วนทีสําคญัใน
การผลิตผกัปลอดภยั เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัมีค่านิยมในการผลิตแบบเดิมคือ หากเกิดโรคระบาดใน
พืชก็จะแกปั้ญหาโดยการฉีดยาเพือทาํลายหรือหยุดยงัการเกิดโรค โดยไม่คาํนึงวา่สารเคมีหรือยาที
ใชน้นั มีผลอยา่งไร  

4.3.3 ความซือสัตยข์องเกษตรกร เนืองจากในภาวะปัจจุบนัมีการแข่งขนัในเชิง
ธุรกิจสูงทาํให้เมือกลุ่มเกษตรกรมีผลผลิตทีตลาดมีความตอ้งการสูง จะมีพ่อคา้เร่เขา้มาติดต่อโดย
เสนอให้ราคาทีสูงกว่าราคาประกนัของทางบริษทั  เกษตรจะนาํผลผลิตทีผลิตได้แบ่งขายให้กบั
พอ่คา้เร่ทีใหร้าคาสูงกวา่ แทนทีจะขายใหก้บัผูร้วบรวมผลผลิตตามทีตกลงกนัไว ้ 

4.3.4 การกีดกนัทางการคา้ ดว้ยขอ้จาํกดัของคุณภาพหรือมาตรฐานของสินคา้ผกั
ปลอดภยัจากสารพิษจะมีขอ้จาํกดัในการผลิตทงัมาตรฐาน Europe GAP, Global GAP  ซึงหาก
ประเทศทีนาํเขา้สินคา้ตรวจพบสารปนเปือน หรือสารพิษตกคา้งในผลผลิต ก็จะทาํการปฎิเสธสินคา้
ชนิดนันๆ และห้ามนําเข้าสินค้าจากประเทศทีตรวจพบสารปนเปือนมาขายให้กับผูบ้ริโภคใน
ประเทศของตนทนัที โดยไม่ไดห้า้มนาํเขา้เฉพาะบริษทัใดบริษทัหนึงทีประเทศคู่คา้ตรวจเจอ จึงถือ
เป็นอุปสรรคสําคญัในการทาํการคา้ในการส่งออกสินคา้เกษตรของบริษทัทีมีคุณภาพ เพราะถูก
เหมารวมไปในกลุ่มประเทศทีหา้มนาํเขา้แลว้จึงเป็นการสูญเสียโอกาสทางการคา้ในการทาํกาํไรซึง
ถือเป็นปัญหาทีมีความสําคญัมาก บริษทัจึงหันมาทาํการค้าภายในประเทศเพิมมากขึน โดยวาง
ตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ของตนเองอยู่ในตาํแหน่ง กลุ่มลูกคา้ High End ทีมีกาํลงัซือมาก และกลุ่มทีมี
พฤติกรรมการบริโภคแบบรักสุขภาพ เพือเป็นการบรรเทาปัญหาในเรืองการทาํยอดขายลงไปได ้แต่
ผลตอบแทนทีไดรั้บก็ลดลงตามไปดว้ยเนืองการการขายสินคา้ภายในประเทศนนั บริษทัไม่สามารถ
กาํหนดราคาขายไดสู้งเหมือนอยา่งเช่นการส่งออก 

 

5. แนวทางการหาวธีิปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผกัปลอดภัย 
จากผลการศึกษาการจดัการห่วงโซ่อุปทานของสินคา้ผกัปลอดภยัจากสารพิษ โดยใช้

เครืองมือแบบจาํลอง SCOR ผูว้ิจยัพบวา่ บริษทัมีการจดัการห่วงโซ่อุปทานอยู่ในเกณฑ์ทีดีอยู่แลว้ 
และผูว้ิจยัไดห้าวิธีปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพมากขึน โดยใช้การ
บริหารแบบทวัทงัองค ์(TQM) เป็นเครืองมือในการปรับปรุงสายสัมพนัธ์ โดยมีขนัตอนดงันี   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขนัตอนท ี1 คัดเลอืกและแต่งตังผู้รับผดิชอบในการพฒันาคุณภาพองค์กร 

ทาํการคดัเลือกจากผูบ้ริหารระดบัสูงทีมีอาํนาจและไดรั้บการยอมรับจากพนักงาน ซึง
เป็นบุคคลทีสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างเต็มเวลาสามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและแกไ้ข
ปัญหาได้อย่างใกล้ชิด และสามารถจดัตงัทีมงานโดยประกอบด้วยพนักงานจากทุกฝ่ายเพือให้
สามารถสนบัสนุนการปฏิบติัการได ้

ขนัตอนท ี2 วางแผนปฏิบัติงาน 
ผูบ้ริหารและทีมงานตอ้งร่วมกนักาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบายและกลยุทธ์ดา้นคุณภาพใน

การทาํงาน เพือใช้ในการกาํหนดแผนทงัระยะสัน ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยมีหน้าที
ดงัต่อไปนี 

2.1 สือสารและสร้างความเขา้ใจพืนฐาน ให้กบัสมาชิกทุกคนในองคก์รเป็นการกระตุน้
การมีส่วนร่วมในการนาํ TQM ไปปฏิบติัโดยการประชาสัมพนัธ์ การฝึกอบรมและการสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการ เป็นตน้ 

2.2 พฒันาผูน้าํและสร้างทีมงาน โดยการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะและความสามารถ
ในการทาํ TQM  

 

ตารางท ี   ตารางฝึกอบรม 
ระดบั วตัถุประสงค์การศึกษา สถานที หลกัสูตร ผู้เข้าฝึกอบรม 
ผูบ้ริหาร เพือพฒันาศกัยภาพใน

การบริหารงาน 
-สถาบนั
ฝึกอบรม มลัติ 
สมาร์ท 

 

 

- ศูนยพ์ฒันากล
ยทุธ์ทางธุรกิจ 
Strategic  

หลกัสูตรเสริมทักษะการบริหาร และ การจัดการ  
- EQ เพือชีวิต และ การทาํงาน  

- การวางแผนสู่ความสาํเร็จ 

-  หลกัสูตรการบริหารโลจิสติกส์สมยัใหม่  
- หลกัสูตรเทคนิคการบริหารเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- หลกัสูตรการปรับเปลียนกระบวนการบริหารเพือเพิม
ขีดความสามารถทางการแข่งขนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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ตารางท ี4 ตารางฝึกอบรม (ต่อ) 
   

ระดบั วตัถุประสงค์การศึกษา สถานที หลกัสูตร ผู้เข้าฝึกอบรม 
ผูจ้ดัการ
แผนก
ต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบติังาน 

- สถาบนั
ฝึกอบรม มลัติ 
สมาร์ท 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ศูนยพ์ฒันากล
ยทุธ์ทางธุรกิจ 
Strategic  

หลกัสูตรด้านการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
- การพฒันาระบบงานธุรการสมยัใหม่  
- การพฒันาองคก์รดว้ยระบบพนกังานสมัพนัธ์ 
- การสร้างจิตสาํนึกในการพฒันางานและองคก์ร  

หลกัสูตรเสริมทักษะทางการตลาดและบริการ 
- ขายอยา่งไรให้ประทบัใจลูกคา้ 
หลกัสูตรเสริมทักษะในการสร้างทีมงาน 

- มนุษยสมัพนัธ์และการสร้างทีมงาน 

- หลกัสูตรจิตวิทยาการบริหารและการจูงใจลูกนอ้ง 

- หลกัสูตรศิลปะการเป็นหวัหนา้งาน 
- หลกัสูตรการบริหารความเครียด 

- หลกัสูตรการพฒันาการคิดเชิงระบบเพือการตดัสินใจ 

- กลยทุธก์ารทาํการตลาดเฉพาะพืนที เพือเพิมยอดขาย 
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พนกังาน
ทวัไป 

เพือเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ของ

พนกังานภายในบริษทั 

ภายใน - การพฒันาทีมงานเพือความสาํเร็จ โดยกิจกรรมกีฬาสี
เชือมความสมัพนัธ์ 

พนกังาน
ทงัหมด 

พนกังาน
ใหม่ 

เพือเสริมสร้างฝีมือ
แรงงานให้แก่พนกังาน

ใหม่ 

ภายใน - เสริมสร้างการเรียนรู้ทกัษะการปฏิบติังานตามสายงาน 
จากพนกังานทีมีความเชียวชาญ 

พนกังานใหม่ 

 

2.3 ความรู้และทกัษะทางเทคนิคในการบริหารคุณภาพเชิงสถิติ โดยการฝึกอบรมและ
การสัมมนาเชิงปฏิบติัการ (work shop)  

2.4 ปลูกฝังวฒันธรรมการบริหารจดัการทวัทงัองคก์ร (TQM) โดยการสร้างความผกูพนั
และการมีส่วนร่วมในองคก์รการให้บริการและการให้ความสําคญักบัลูกคา้ การคิดอยา่งเป็นระบบ 
ความกลา้ตดัสินใจและการรับผิดชอบ และการให้ความสําคญักบัคุณภาพลงในจิตใจของพนกังาน
ของบริษทัทุกคน 

2.5 การจดัทาํระบบเอกสาร ทีเป็นระบบง่ายต่อการใช้งานตรวจสอบง่ายและสามารถ
แกไ้ขไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทงันีมีการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเขา้มาช่วยในการจดัการ เช่น SAP 

เป็นตน้ 

2.6 ปรับโครงสร้างและระบบงาน ให้ทุกส่วนมีความสอดคล้องเหมาะสม ยืดหยุ่น 
สามารถทาํการตดัสินใจและดาํเนินงานอยา่งมีระบบมีประสิทธิภาพสูงขึน 



62 

2.7 เปลียนระบบประเมินผลและการให้รางวลั มีการส่งเสริมประเมินผลการดาํเนินงาน
แบบเป็นทีม คือมีการสนบัสนุนการให้รางวลัเป็นทีมแทนทีจะให้เป็นรายบุคคลเพือส่งเสริมให้คน
รู้จกัการทาํงานเป็นทีม และผลทีไดจ้ะทาํใหคุ้ณภาพการดาํเนินงานรวมขององคก์รสูงขึน 

ขนัตอนท ี3 ดําเนินการ 

ผูบ้ริหารจะต้องตืนตวักับปัญหาและพร้อมทีจะรับผิดชอบในสิงทีเกิดขึน และเปิด
โอกาสใหผู้เ้กียวขอ้งไดมี้ส่วนร่วม โดยการคิดและวเิคราะห์อยา่งมีระบบตามทีไดว้างแผนไว ้

ขนัตอนท ี4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแก้ไข 

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนาํหลกัของ Benchmarking ซึงจะไม่พอใจและยึดติด
อยู่กบัความสําเร็จนนัตลอดไปแต่จะตอ้งมุ่งมนัทีจะปรับปรุงและเปลียนแปลงอย่างต่อเนืองและ
สมาํเสมอ  

จากขนัตอนในการใช้การบริหารการจดัการทวัทงัองค์กร (TQM) เป็นเครืองมือในการ
ปรับปรุงสายสัมพนัธ์การจดัการห่วงโซ่อุปทาน ทาํให้ผูว้ิจยัทราบถึงขนัตอนในห่วงโซ่อุปทาน
สินคา้ผกัปลอดภยัและสามารถปรับปรุงสายสัมพนัธ์และสามารถลดระยะเวลาในการดาํเนินงานใน
แต่ละช่วงของห่วงโซ่อุปทานลงได ้โดยการวางแผนการเก็บเกียวผลผลิตให้แก่เกษตรกรใหม่ โดย
การเร่งใหเ้กษตรกรเก็บเกียวผลผลิตในช่วงเชา้ และใหข้นส่งใหก้บัผูร้วบรวมผลผลิตภายในเทียงวนั 
ซึงทางบริษทัผูส่้งออกจะตอ้งการการประชาสัมพนัธ์ให้กบัผูร้วบรวมผลผลิตแจง้กบักลุ่มเกษตรกร 
และสามารถปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทานระหวา่งกลุ่มเกษตรกร ผูร้วบรวมผลผลิต และ
บริษทัผูส่้งออก ซึงทาํใหผู้ว้จิยัสามารถสรุปห่วงโซ่อุปทานไดใ้หม่ โดยสามารถรับประกนัการจดัส่ง
สินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคภายในระยะเวลาไม่เกิน 50 ชวัโมง ดงัรูป 

 

ตารางที   ตารางการแสดงระยะเวลาในการจดัส่งผลิตภณัฑข์องบริษทัหลงัจากทีไดมี้การปรับปรุง 

 สายสัมพนัธ์ 

6.00 A.M. 1.00 P.M. 7.00 P.M. 5.00 A.M. 11.00 P.M. 11.00 A.M. 

เก็บเกียว 
คดัเกรด

และแพค็กิง 
เก็บเขา้หอ้งเยน็ รอขึนเครือง บิน สินคา้ขึนชนั 

7 hr. 6 hr. 10 hr. 6 hr. 12. 6 hr. 
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หลังจากมีการปรับเปลียนระยะเวลาในการเก็บเกียวของกลุ่มเกษตรกร และพฒันา
พนักงานคดัแยกผลผลิตให้มีความชํานาญมากยิงขึน พบว่าจากการใช้การบริหารจดัการทวัทงั
องคก์ร (TQM) เป็นเครืองมือในการปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทาน มีปัจจยัทีส่งผลให้เกิด
ความสําเร็จในการปรับปรุงสายสัมพนัธ์ประกอบไปดว้ย ความรู้ความเขา้ใจ (Knowledge and 

Understanding), ความศรัทธาและมุ่งมนั (Faith and Commitment), ภาวะผูน้าํ (Leadership), ความ
กลา้ (Courage), การบริหารระบบ (System Management) โดยมีรายละเอียดดงันี 

1. ความรู้และความเข้าใจ (Knowledge and Understanding) 

ผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ทีรับผดิชอบในการทาํ TQM จะตอ้งมีการกาํหนดวสิัยทศัน์ กลยุทธ์ 
แผนงาน และวิธีปฏิบติัทีชัดเจน รวมทงัจะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในการปฏิบติังานอย่าง
แทจ้ริง เพือทีจะสามารถดาํเนินงานไดใ้นทิศทางเดียวกนั สําหรับผูบ้ริหารของบริษทั นนัมีความรู้
ความเขา้ใจในการดาํเนินงานไดอ้ย่างชดัเจน รวมทงัหัวหนา้ฝ่ายต่างๆ ก็สามารถปฏิบติัหนา้ทีของ
ตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ความศรัทธาและมุ่งมัน (Faith and Commitment) 

องคก์ร TQM ของบริษทั เป็นองคก์รทีมีการทุ่มเทการเสียสละของผูบ้ริหารและทีมงาน
ทุกคนเพือทีจะทาํให้องคก์รประสบความสําเร็จโดยอาศยัความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคนใน
การปฏิบติังาน แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพราะองคก์ร TQM เป็นสังคมความรู้ ทีสมาชิกตอ้ง
มีการเรียนรู้อยา่งมีเหตุผลอยา่งต่อเนือง 

3. ภาวะผู้นํา (Leadership) 

ผูบ้ริหารและสมาชิกทุกคนจะมีภาวะผูน้าํในตนเอง โดยทีมีการตดัสินใจทาํในสิงทีถูก 
มากกว่าการตดัสินใจเพียงแต่ทาํสิงต่าง ๆ ให้ถูก ทงัในการทาํงานและความรับผิดชอบในสิงที
เกิดขึน มีการวิเคราะห์ พยายามทาํงาน และพฒันาตนเอง/ทีมงานให้ดีขึนอย่างสมาํเสมอและ
ต่อเนือง 

4. ความกล้า (Courage) 

เป็นพืนฐานสําคญัของการเป็นผูน้าํ การสร้างสรรค ์และนวตักรรมใหม่ ๆ ทีจะตอ้งคิด
นอกกรอบของความเชือ กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเดิมโดยสมาชิกจะมีความกล้าในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตดัสินใจ เปลียนแปลง รับผิดชอบและแก้ไขการดาํเนินงานของตนและกลุ่ม ทงัหมดนีความกล้า
จะตอ้งตงัอยูบ่นความมีสติของสมาชิกดว้ย 

5. การบริหารระบบ (System Management) 
TQM เป็นงานทีตอ้งวางแผนและดาํเนินงานร่วมกนัทงัองคก์ร โดยกาํหนดวิสัยทศัน์ กล

ยุทธ์ ซึงมีความครอบคลุมในการพฒันาศกัยภาพองค์กร แต่ตอ้งยืดหยุ่นและสามารถปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัขอ้จาํกดัและความผนัผวนของเหตุการณ์ ซึงกาํหนดขึนจากความเขา้ใจ และการคิด
อยา่งเป็นระบบ (System Thinking)  

ทงันี ความสาํเร็จในการทาํ TQM นนัอยูที่คน ซึงจะตอ้งมีความเชือมนั พร้อมทีจะเรียนรู้
ในการทาํงาน โดยทีผูบ้ริหารจะตอ้งคอยเป็นแม่แบบในการดาํเนินงานของสมาชิกทุกคน และ
ชีให้เห็นถึงความสําคญัของการคุณภาพ และการพฒันาอยา่งต่อเนืองซึงตอ้งอาศยัระยะเวลาในการ
ดาํเนินงาน โดยทีผูบ้ริหารจะตอ้งหมนัตรวจสอบติดตาม วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาให้ปฏิบติังาน
กา้วหนา้ยงิขึน 

 

   ส
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บทท ี5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการทาํวจิยัเรือง “การจดัการห่วงโวอุ่ปทานของสินคา้
ผกัปลอดภยัจากสารพิษในเขตอาํเภอกาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม” เพือให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
การวจิยั คือ .เพือศึกษาความเชือมโยงของห่วงโซ่อุปทานระหวา่งกลุ่มเกษตรกร ผูร้วบรวมผลผลิต 
ไปจนถึงบริษทัผูส่้งออกสินคา้ผกัปลอดภยั .เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในห่วงโซ่
อุปทานของสินคา้ผกัปลอดภยั .เพือหาวิธีปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทานของบริษทัผู ้
ส่งออกสินคา้ผกัปลอดภยั ผูว้ิเคราะห์ไดน้าํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกตอยา่งมีส่วนร่วมและ
นาํขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ และได้สรุปผลการศึกษาการดาํเนินงานในการจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
โดยใช้ตวัแบบจาํลอง SCOR ซึงจะประกอบไปดว้ยการะบวนการจดัการทงัหมด 5 กระบวนการ 
ดงันี 

1. การวางแผน (Plan) 
2. การจดัซือจดัหา (Source) 
3. การผลิต (Make) 
4. การขนส่ง (Delivery) 
5. การส่งคืน (Return) 
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สรุปผลการศึกษา 
ตารางที 6 แสดงการวเิคราะห์การจดัการห่วงโซ่อุปทาน โดยใชต้วัแบบจาํลอง SCOR 

แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ตัวแบบ 
จาํลอง SCOR 

การวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ตัว
แบบ แบบจาํลอง SCOR 

การวางแผน (Plan)  
1. การวางแผนโซ่อุปทาน 

- การจัดการองค์กร (Organizing) การจัดแบ่ง
อํานาจหน้าทีในการทํางานทีชัดเจน  และ
อํานาจในการตัดสินใจ การทําแผนผังของ
องคก์รดว้ย การระบุตาํแหน่งหนเทีทีชดัเจน ทาํ
ใหก้ารทาํงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

บริษทั กาํแพงแสน คอมเมอร์เชียล จาํกดั มีการวาง
แผนการทาํงาน แบ่งหน้าทีกันชัดเจน โดยมีการ
กาํหนดกิจกรรมการดาํเนินงานโดยการใช้ระบบ 
Contract farming ในการกาํหนดจาํนวนผูผ้ลิตให้
เพียงพอกับความต้องการขายของบริษัท มีการ
ตรวจสอบการขนส่งผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบ 
Barcode มีการพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้อบสนองความ
ต้องการของผู ้บริโภคและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้
สามารถยืดระยะเวลาในการคงสภาพของสินคา้ผกั
ปลอดภัยให้มีวงจรชีวิตทีนานขึน  และการสุ่ม
ตวัอย่างเพือตรวจสอบความปลอดภยัของสินคา้ทุก
ครังก่อนจัดส่ง การทําสัญญากับรถทีใช้ในการ
ขนส่ง ใหด้าํเนินการแกไ้ขหากเกิดเหตุขดัขอ้งทนัที 

2. การวางแผนการจดัซือจดัหา 
หลกัเกณฑใ์นการวางแผนการจดัซือจดัหามีดงันี 

2.1 มาตรฐานการผลิตผกัปลอดภยั 

 

มีการควบคุมเกษตรกร โดยใชก้ารควบคุมผ่านทาง
ผูร้วบรวมผลผลิตซึงจะเป็นผูจ้ดัหาเกษตรกรมาทาํ
การผลิต  โดยดํา เ นินงานในรูปแบบ  Contract 

farming  
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ตารางที 6 แสดงการวเิคราะห์การจดัการห่วงโซ่อุปทาน โดยใชต้วัแบบจาํลอง SCOR (ต่อ) 
แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  โดยใช้ตัว
แบบจาํลอง SCOR 

การวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ตัว
แบบจาํลอง SCOR 

3. การวางแผนการผลติ 
- การวางแผนการผลิตรวม เพือควบคุมประเภท
และปริมาณของสินค้าให้เพียงพอกับความ
ต้องการ  ของผู ้บริโภค  และทําให้เกิดส่วน
สูญเสียนอ้ยทีสุด 

 

 

บริษทัวางแผนการผลิตโดยอาศัยขอ้มูลจาก สถิติ
ยอดขายในปีทีผ่านมาประกอบกบัการตงัเป้าหมาย
ในการเติบโตของธุรกิจ โดยปกติ จะตงั G/R อยู่ที 
15% ของปีทีผ่านมา  เป็นเกณฑ์ในการกําหนด
ปริมาณความต้องการผลผลิตไปยังผู ้รวบรวม
ผลผลิต แต่ละรายเพือแจง้ไปยงัลูกไร่โดยพิจารณา
จากความสามารถในการผลิตของลูกไร่บริษัท
มอบหมายปริมาณวัตถุ ดิบทีต้องการให้กับผู ้
รวบรวมผลผลิต  เป็นผู ้ควบคุมการผลิตของ
เกษตรกรใหมี้ปริมาณวตัถุดิบทีเพียงพอ  

4. การวางแผนการจดัส่ง 
- ในการวางแผนการจัดส่งมีองค์ประกอบดา้น
ต่างๆ เช่น สถานทีจัดส่ง, เวลาในการจดัส่ง, 
จาํนวนรถขนส่ง, ระยะเวลาในการตรวจสอบ
สินคา้ และขอ้กาํหนดต่างๆ ทีเป็นขอ้มูลในการ
จดัส่ง 

 
บริษัทมีการวางแผนการจัดส่งทีมีประสิทธิภาพ 
โดยการใชเ้วลาเริมตงัแต่การรับคาํสังซือจากลูกคา้
ไปจนถึงสินคา้วางบนชนัขายสินคา้ในต่างประเทศ
โดยใชร้ะยะเวลาไม่เกิน 60 ชวัโมง 

5. การวางแผนการส่งคืน 
- การวางแผนการส่ง คืน  เ ป็นส่วนหนึงใน
ระบบโลจิส์ติกยอ้นกลบั (Reverse Logistic) 
ซึงมีว ัตถุประสงค์เพือสร้างมูลค่า  หรือใช้
ประโยชน์ในมูลค่าสินค้าทีย ังมีอยู่หรือเพือ
ทาํลายทิงอยา่งเหมาะสม 

 

สินคา้ผกัปลอดภัยจากสารพิษ มีขอ้จาํกดัในเรือง
ของระยะเวลาในการเกบ็รักษา หากเกิดปัญหาไม่ว่า
จะเป็นการตรวจสอบพบสารปนเปือนในผลผลิต 
การตรวจพบแมลง หรือผลผลิตไม่ไดต้ามมาตรฐาน
ของคู่คา้ ทางบริษทัยินดีให้ลูกคา้เผาทาํลายทิงได้
เลย เนืองจากค่าจดัส่งสินคา้ในแต่ละครังมีราคาสูง 
และวงจรผลิตภณัฑส์ัน แต่ในทุกครังก่อนจะมีการ
จดัส่งสินคา้ให้กบัลูกคา้บริษทัจะมี QA เจา้หนา้ที
สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยของผลผลิตทุกครัง
ก่อนส่งออก 
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ตารางที 6 แสดงการวเิคราะห์การจดัการห่วงโซ่อุปทาน โดยใชต้วัแบบจาํลอง SCOR (ต่อ) 
แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  โดยใช้ตัว
แบบจาํลอง SCOR 

การวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ตัว
แบบจาํลอง SCOR 

การจดัซือจดัหา (Source) 
เป็นขนัตอนในการจดัตารางการสังซือวตัถุดิบและ
ขันตอนในการพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบ
เพือให้สามารถผลิตสินคา้ให้มีปริมาณเพียงพอกบั
ความต้องการของลูกค้า โดยต้องคํานึงถึงปัจจัย
ภ า ยนอกและภ า ย ใน ที เ ป็ นตัว กํ า หนดก า ร
เปลียนแปลงทีจะส่งผลกระทบต่อปริมาณของ
วตัถุดิบดว้ย 

บริษทั มีการจดัซือจดัหา จากการให้ โคว้ตา้ กบัผู ้
รวบรวมผลผลิตแต่ละรายโดยพิจารณาปริมาณการ
สังซือจากความสามารถในกาํลงัการผลิตของลูกไร่
ทีผูร้วบรวมผลผลิตนนัดูแลอยู่ ไม่มีกาํหนดเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร หรือทาํสัญญา แต่จะใช้การสังแบบ
ปากเปล่าจากเจา้หนา้ทีฝ่ายฟาร์มทีดูแลเรืองวตัถุดิบ 
ซึงผูร้วบรวมผลผลิต ของบริษทัก็ไวว้างใจ และเชือ
ใจเนืองจากมีการซือขายกนัมานาน โดยทีบริษทัใช้
การประมาณการยอดสังซือจากสถิติยอดขายของปี
ก่อนหนา้ มาประมาณการยอดจดัซือจดัหา และสัง
ไปยงัผูร้วบรวมผลผลิต เพือให้ผูร้วบรวมผลผลิต 

ทราบถึงชนิดสินค้าทีต้องจัดหาหรือผลิต เพือให้
เพียงพอกับความต้องการของบริษทั ในดารการ
จดัซือบรรจุภณัฑซึ์งเป็นองคค์วามรู้ (Know How) 
ของบริษัทในการคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที ช่วยยืด
ระยะเวลาอายุของผลิตให้สามารถเก็บและคง
คุณภาพได้นานขึน  บริษัทจะสังผู ้ผลิตทีบริษัท
วา่จา้งในคราวละมากๆ เพือเป็นการประหยดัตน้ทุน 
และลดการเกิดปัญหาไม่มีกล่องหรือบรรจุภณัฑใ์ช้
ในกระบวนการบรรจุ (Packing) 

การผลติ (Make) 
เป็นเรืองทีเกียวกบัการบริหารกระบวนการแปลง
สภาพปัจจัยการผลิตเพือให้ได้สินค้าและบริการ
ตามคุณลกัษณะทีตอ้งการของผูบ้ริโภค 

 

บริษทัใช้การประมาณการผลผลิตทีไดจ้ากการใช้
สถิติยอดขายจากปีก่อนหนา้ มาทาํการวางแผนการ
ผลิตให้กบัผูร้วบรวมผลผลิต ซึงขนัตอนนีทางผู ้
รวบรวมผลผลิต จะตอ้งมอบหมายใหเ้กษตรกรใน
เครือข่ายทาํการผลิตสินคา้ เพือให้ไดป้ริมาณตามที
บริษทัตอ้งการ ซึงในส่วนของการผลิตจะมีปัจจยัที
ทาํใหผ้ลผลิตทีไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการของ
บริษทั  
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ตารางที 6 แสดงการวเิคราะห์การจดัการห่วงโซ่อุปทาน โดยใชต้วัแบบจาํลอง SCOR (ต่อ) 
แนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทาน  โดยใช้ตัว
แบบจาํลอง SCOR 

การวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ตัว
แบบจาํลอง SCOR 

การขนส่ง (Delivery) 
- การจดัเส้นทางทีใช้ในการขนส่งเป็นกิจกรรมที
เพิมคุณค่าของสินคา้ ซึงจาํเป็นตอ้งกาํหนดเส้นทาง
และยานพาหนะในการเคลือนยา้ยสินคา้ให้ส่งถึง
ลกูคา้ใหเ้ร็วทีสุด และตอ้งประหยดัทีสุด 

- ประเด็นทีต้องพึงระวังในการจัด ส่ง สินค้า 
เ นืองจากการจัด ส่ง สินค้า  ถือ เ ป็นต้นทุนที มี
ความสาํคญัทีสามารถควบคุมได ้แต่หากการขนส่ง
ไม่ดี อาจส่งผลกระทบทีเสียหายระหว่างทาง จะทาํ
ให้บริษทัผูส่้งออกมีต้นทุนในการดดําเนินงานที
สูงขึนดว้ย 

 

การจัดการระบบขนส่งโดยการมอบหมายให้ผู ้
รวบรวมผลผลิต (Supplier) เป็นผูร้วบรวมผลผลิต
จากเกษตรกร โดยทาํการคดัแยกผลผลิตตามขนาด
ต่างๆ ในเบืองตน้ และจดัส่งให้กับบริษทั เพือทาํ
การเช็คสอบผลผลิตใหไ้ดม้าตรฐาน จากนนัทาํการ
บรรจุผลผลิตลงบรรจุภัณฑ์และจัดเก็บใส่กล่อง
สีเหลียมเกบ็ไวใ้นหอ้งเยน็ประมาณ 6-8 ชวัโมง เพือ
รักษาความสดของผลิตภณัฑ ์ก่อนจดัส่งผลิตภณัฑ์
ทงัหมดไปยงัเครืองบินอีกต่อหนึง ซึงระยะเวลา
ตงัแต่การเก็บเกียวผลผลิต ไปจนถึงผลิตภณัฑ์วาง
บนชันสินค้าทีต่างประเทศ จะใช้เวลาไม่เกิน 60 

ชวัโมง ทาํใหผ้ลิตภณัฑที์ไดค้งความสดใหม่อยู ่
การส่งคืน (Return) 
การส่งคืนเป็นลักษณะเหมือนกับการรับประกัน
สินค้า ทีผูบ้ริโภคจะทําการคัดเลือกสินค้าทีทาง
บริษทัจดัส่งมามีคุณภาพไม่ตรงตามทีตอ้งการหรือ
สินคา้มีการเสียหาย 

บริษทัมีการวางแผนการผลิตจากการใช้สถิติการ
สังซือจากปีก่อนหน้ามาวางแผนการผลิต ทําให้
ปัญหาสินคา้เกินเกิดขึนไม่มาก โดยมากผลิตภณัฑที์
มีมากเกินจะมาจากการทีคู่คา้ไม่มีการสังซือสินคา้
เพิมหรือ หยุดการสังซือสินคา้ ซึงสาเหตุส่วนใหญ่
เกิดจากการผลิตผกัปลอดภยัไม่ผ่านมาตรฐาน GAP 

หรือการเกิดโรคระบาด ซึงจะส่งผลกระทบต่อ
บริษทัโดยตรง จะไม่มีการส่งคืนสินคา้กลบัมายงั
บริษทั เนืองจากผลิตภณัฑมี์อายคุ่อนขา้งสนั 
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 ปัญหาและอุปสรรคทเีกดิขึนภายในห่วงโซ่อุปทาน 
1. ขอ้จาํกดัของอายผุลิตภณัฑที์สนั สินคา้ทีอยใูนกลุ่มของอาหารสด จะมีอายุผลิตภณัฑ์

สันกวา่อาหารทีแปรรูปแลว้ ดงันนั จึงเป็นปัญหาของผูผ้ลิตทีจะตอ้งมีการวางแผนกระบวนการผลิต 
และจดัส่งใหท้นัเวลาของอายผุลิตภณัฑ ์

2. ปัจจยัทีไม่สามารถควบคุมได ้ไดแ้ก่ 
2.1 สภาพภูมิอากาศ พืชแต่ละชนิดชอบลักษณะภูมิอากาศทีแตกต่างกันและ

เจริญเติบโตไดดี้แตกต่างกนัตามฤดูกาล ในกลุ่มเกษตรกรในพืนทีจะปลูกพืชชนิดเดิมๆ คือ ผกับุง้ 
หน่อไมฝ้รัง กระเพรา และโหระพา นนั ก็เช่นกนั คือในแต่ฤดูกาลพืชแต่ละชนิดจะเจริญเติบโตไดดี้
แตกต่างกนั สภาภูมิอากาศจึงเป็นปัจจยัภายนอกทีส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของเกษตรกร 
เช่น หากอากาศหนาวพืชจะไม่เจริญเติบโตหรือเติบโตช้า ทาํให้ผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของบริษทั 

2.2 การเกิดโรคระบาดในพืช เชือโรคต่างๆ ทาํให้เกิดความเสียหายกบัผลผลิตของ
เกษตรกร ซึงยากแก่การควบคุมและบาํรุงรักษาผลผลิตให้ไดคุ้ณภาพตามทีบริษทักาํหนด หรืออาจ
รุนแรงถึงขนัไถแปลงทิง เพือป้องกนัไม่ให้เกิดโรคระบาดกระจายไปยงัแปลงอืนๆ ในพืนทีเขต
ใกลเ้คียงกนั จนเป็นสาเหตุให้เกษตรกรจาํเป็นตอ้งใช้สารเคมีเพือป้องกนัโรคหรือเพือฆ่าเชือโรค
ต่างๆ แต่พฤติกรรมการใช้สารเคมีเหล่านันเกษตรกรจะถูกควบคุมด้วยมาตรฐาน GAP และ
เกษตรกรเองไม่สามารถหาซือสารเคมีต่างๆมาฉีดพ่นเองได ้จะตอ้งใชส้ารเคมีทีไดรั้บอนุญาตให้ใช้
เท่านนั 

2.3 ศตัรูพืช เป็นสิงทีหลีกเลียงไม่ไดเ้ช่นเดียวกนัเพราะพืนทีทีทาํการเกษตร ส่วน
ใหญ่จะเป็นพืนทีโล่ง การคุกคามของแมลงศตัรูพืชชนิดต่างๆ จึงเป็นอีกปัญหาหนึงของการผลิตผกั
ปลอดภยั ศตัรูพืชในทีนีเช่น หนอน ดว้งเต่า มดแดง ไส้เดือนฝอย เชือรา ไวรัส เป็นตน้ ศตัรูพืช
เหล่านนัจะส่งผลต่อผลผลิตของเกษตรกร เช่นแมลงกดักินใบทาํให้เป็นรู ผกัไม่สวยก็จะถูกคดัทิง 
เป็นสาเหตุใหป้ริมาณผลผลิตไม่ไดต้ามความตอ้งการ 

3. ปัจจยัภายใน เป็นปัญหาและอุปสรรคทีมาจากคนและสิงทีอยูภ่ายในองคก์ร 
 3.1 กลุ่มเกษตรกรมีการศึกษาน้อยทีเป็นสมาชิก ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบั
ประถมศึกษา มีศกัยภาพแค่อ่านออก เขียนได ้ภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่จะไม่
สามารถอ่านได ้ในการผลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษถือเป็นความรู้ใหม่ของเกษตรกร เพราะกลุ่ม
เกษตรกรจะเคยชินกบัวิถีชีวิตการผลิตแบบเดิมๆ ทีตอ้งพึงสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยากาํจดัวชัพืช ทาง
บริษัทจึงต้องมีการจัดเจ้าหน้าทีคอยให้ความรู้กับเกษตรกร เพือให้เกษตรกรสามารถผลิตผกั
ปลอดภยัใหไ้ดต้ามมาตรฐาน GAP 

   ส
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 3.2 การมีจิตสํานึกในการผลิตสินคา้ให้ได้ตามมาตรฐาน เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัมี
ค่านิยมในการผลิตแบบเดิมคือ หากเกิดโรคระบาดในพืชก็จะแกปั้ญหาโดยการฉีดยาเพือทาํลายหรือ
หยดุยงัการเกิดโรค โดยไม่คาํนึงวา่สารเคมีหรือยาทีใชน้นั มีผลอยา่งไร  
 3.3 ความซือสัตยข์องเกษตรกร เมือผลผลิตทีเกษตรกรผลิตไดใ้นตลาดมีราคาสูง 
เกษตรจะนาํผลผลิตทีผลิตไดแ้บ่งขายให้กบัพ่อคา้เร่ทีให้ราคาสูงกวา่ แทนทีจะขายให้กบัผูร้วบรวม
ผลผลิตตามทีตกลงกนัไว ้ 
 3.4 การกีดกนัทางการคา้ ด้วยขอ้จาํกดัของคุณภาพหรือมาตรฐานของสินคา้ผกั
ปลอดภยัจากสารพิษจะมีขอ้จาํกดัในการผลิตทงัมาตรฐาน Europe GAP, Global GAP  ซึงหาก
ประเทศทีนาํเขา้สินคา้ตรวจพบสารปนเปือน หรือสารพิษตกคา้งในผลผลิต ก็จะทาํการปฎิเสธสินคา้
ชนิดนันๆ และห้ามนําเข้าสินค้าจากประเทศทีตรวจพบสารปนเปือนมาขายให้กับผูบ้ริโภคใน
ประเทศของตนทนัที โดยไม่ไดห้า้มนาํเขา้เฉพาะบริษทัใดบริษทัหนึงทีประเทศคู่คา้ตรวจเจอ จึงถือ
เป็นอุปสรรคสําคญัในการทาํการคา้ในการส่งออกสินคา้เกษตรของบริษทัทีมีคุณภาพ เพราะถูก
เหมารวมไปในกลุ่มประเทศทีหา้มนาํเขา้แลว้จึงเป็นการสูญเสียโอกาสทางการคา้ในการทาํกาํไรซึง
ถือเป็นปัญหาทีมีความสําคญัมาก บริษทัจึงหันมาทาํการค้าภายในประเทศเพิมมากขึน โดยวาง
ตาํแหน่งผลิตภณัฑ์ของตนเองอยู่ในตาํแหน่ง กลุ่มลูกคา้ High End ทีมีกาํลงัซือมาก และกลุ่มทีมี
พฤติกรรมการบริโภคแบบรักสุขภาพ เพือเป็นการบรรเทาปัญหาในเรืองการทาํยอดขายลงไปได ้แต่
ผลตอบแทนทีไดรั้บก็ลดลงตามไปดว้ยเนืองการการขายสินคา้ภายในประเทศนนั บริษทัไม่สามารถ
กาํหนดราคาขายไดสู้งเหมือนอยา่งเช่นการส่งออก 

 แนวทางการหาวธีิปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผกัปลอดภัย 

จากผลการศึกษาการจดัการห่วงโซ่อุปทานของสินคา้ผกัปลอดภยัจากสารพิษ โดยใช้
เครืองมือแบบจาํลอง SCOR ผูว้ิจยัพบว่า บริษทัมีการจดัการห่วงโซ่อุปทานอยู่ในเกณฑ์ทีดี และ
สามารถปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพมากขึน โดยใชก้ารบริหารแบบ
ทวัทงัองค ์(TQM) เป็นเครืองมือในการปรับปรุงสายสัมพนัธ์ โดยมีขนัตอนดงันี  
 ขนัตอนที 1 คดัเลือกและแต่งตงัผูรั้บผิดชอบในการพฒันาคุณภาพองคก์ร 

 ขนัตอนที 2 วางแผนปฏิบติังาน 

 ขนัตอนที 3 ดาํเนินการ 

 ขนัตอนที 4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแกไ้ข 

ขนัตอนในการใช้ TQM เป็นเครืองมือในการปรับปรุงสายสัมพนัธ์การจดัการห่วงโซ่
อุปทาน ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถสรุปห่วงโซ่อุปทานได้ใหม่ โดยสามารถรับประกนัการจดัส่งสินคา้
ใหก้บัผูบ้ริโภคภายในระยะเวลาไม่เกิน 50 ชวัโมง  

   ส
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 จากการศึกษา พบวา่จากการใช ้การบริหารจดัการทวัทงัองคก์ร TQM เป็นเครืองมือใน
การปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทาน มีปัจจยัทีส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการปรับปรุงสาย
สัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจ ความศรัทธาและมุ่งมนั ภาวะผูน้าํ  ความกลา้ และการบริหาร
ระบบ 

ทงันี ความสาํเร็จในการทาํ TQM นนัอยูที่คน ซึงจะตอ้งมีความเชือมนั พร้อมทีจะเรียนรู้
ในการทาํงาน โดยทีผูบ้ริหารจะตอ้งคอยเป็นแม่แบบในการดาํเนินงานของสมาชิกทุกคน และ
ชีให้เห็นถึงความสําคญัของการคุณภาพ และการพฒันาอยา่งต่อเนืองซึงตอ้งอาศยัระยะเวลาในการ
ดาํเนินงาน โดยทีผูบ้ริหารจะตอ้งหมนัตรวจสอบติดตาม วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาให้ปฏิบติังาน
กา้วหนา้ยงิขึน 

 

การอภิปรายผล 
จากการศึกษาพบว่าการจดัการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผกัปลอดภยั ในเขตอาํเภอ

กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีความสัมพนัธ์ทีส่งผลกระทบถึงกนัในแต่ละช่วง เริมตงัแต่บริษทัผู ้
ส่งออกรับคาํสังซือจากผูบ้ริโภค  และบริษทัผูส่้งออกใช้คาํสังซือมาวางแผนการผลิตสินคา้ให้กบั
แกนนาํเครือข่ายหรือหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรทีเป็น Contract farming เพือผลิตผกัปลอดภยั โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐาน GAP ซึงเป็นมาตรฐานระดบัสากล เป็นทียอมรับทวัโลก เมือสามารถเก็บเกียว
ผลผลิตไดแ้ล้ว แกนนาํเครือข่ายหรือหัวหน้ากลุ่มเกษตรกร จะรวบรวมผลผลิตทีได้มาส่งให้กบั
บริษทัผูส่้งออก เพือทาํการคดัเลือก บรรจุใส่บรรจุภณัฑ์ เตรียมส่งสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคต่อไป การ
ใชก้ารบริหารแบบ Just In Time ทาํให้บริษทัผูส่้งออก สามารถบริหารตน้ทุนดา้นระยะเวลาในแต่
ละช่วงของห่วงโซ่ และการใชเ้วลาเก็บรักษาสินคา้นอ้ยทีสุด สอดคลอ้งกบัสินคา้ผกัปลอดภยั มีอายุ
ค่อนขา้งสัน ดงันนัการไม่เก็บสินคา้ไวน้าน ทาํให้บริษทัมีการสังซือสินคา้ตลอด ช่วยสร้างรายได้
อยา่งต่อเนืองและมีความมนัคงในอาชีพมากขึน อีกทงับริษทัเองยงัมีการตรวจสอบคุณภาพในการ
ผลิตผกัปลอดภยัเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละหนึงครัง เพือให้ผกัปลอดภยัทีวางแผนให้กลุ่มเกษตรกร
ผลิตขึนมามีคุณภาพไดม้าตรฐาน GAP เพือสามารถส่งขายใหก้บัผูบ้ริโภคต่อไปได ้โดยผูว้ิจยัใชก้าร
บริหารแบบทวัทงัองคก์ร (TQM) เป็นเครืองมือในการปรับปรุงสายสัมพนัธ์ในห่วงโซ่อุปทาน โดย
ใช้วิธี การคัดเลือกและแต่งตังผูรั้บผิดชอบในการพฒันาคุณภาพองค์กร แล้วทาํหารวางแผน
ปฎิบติังานและจดัตารางพฒันาพนกังานให้มีความสามารถในการทาํงานมากยิงขึน โดยตอ้งมีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินการ และแกไ้ขขอ้ผิดพลาด ซึงสามารถทาํให้องคก์รมีปริ
สิทธิภาพใหก้ารทาํงานมากยงิขึน 
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ข้อเสนอแนะทางวชิาการ 
จากการศึกษาพบว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าผกัปลอดภยัในเขตอาํเภอ

กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม พบว่าห่วงโซ่อุปทานของสินคา้ผกัปลอดภยัมีผูเ้กียวขอ้งตงัแต่ลูกคา้
ไปจนถึงผูผ้ลิตสินค้า และสามารถส่งผลกระทบถึงกันได้เป็นทอดๆ ซึงทางบริษทัผูส่้งออกเอง 
จะตอ้งจดับุคลากรเพือใหค้วามรู้และการประชาสัมพนัธ์การวางแผนการปลูกผกัปลอดภยักบักลุ่มผู ้
รวบรวมผลผลิต และกลุ่มเกษตรกรให้ดี และจาํเป็นตอ้งสร้างความเชือมนั มนัคงในอาชีพแก่กลุ่มผู ้
รวบรวมผลผลิตและเกษตรกร ซึงจะทาํให้กระบวนการห่วงโซ่อุปทานในแต่ละช่วงมีความสะดวก 
รวดเร็ว สามารถทาํให้ตน้ทุนในการดาํเนินงานตาํทีสุด จะส่งผลให้กิจการสามารถอยู่รอดได้ใน
สภาวะทีมีการแข่งขนัสูง  

 
ข้อเสนอแนะเพอืการปฎบิัติ 

1. ควรมีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนือง โดยการจดับุคลากรเขา้ให้ความรู้แก่
เกษตรกรอยา่งต่อเนือง เพือสามารถผลิตผกัปลอดภยัใหไ้ดม้าตรฐาน และสร้างความปลอดภยัให้แก่
ผูบ้ริโภคอีกดว้ย 

2. ควรจดัทาํแผนโครงสร้างขององค์กร ทีระบุตาํแหน่ง หนา้ทีการงาน และอาํนาจการ
ตดัสินใจทีชัดเจน มีการมอบอาํนาจให้กบัผูร้วบรวมผลผลิตให้สามารถตดัสินใจในการคดัเลือก
เกษตรกร และทาํการคดัแยกเกรดสินค้าก่อนส่งสินค้าผกัปลอดภยัมาให้กับบริษทั เป็นการลด
ขนัตอนในการดาํเนินงานได ้

 

ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 
1. การศึกษาวิจยัมีการเลือกกลุ่มตวัอย่างทีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที

สูงในระดบัหนึงอยู่แลว้ ซึงหากในครังต่อไปควรศึกษาในกลุ่มทียงัไม่มีระบบการจดัการห่วงโซ่
อุปทานทีดี เพือจะได้ทราบถึงสาเหตุปละปัจจยัต่างๆ ทีทาํให้กลุ่มหรือองค์กรนันไม่ประสบ
ความสาํเร็จ 
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แบบนําสัมภาษณ์ 

สําหรับผู้นํากลุ่มเกษตรกร อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม 

คําชีแจง 1.แบบสอบถามนีประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ส่วน ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น
ใหค้รบทุกส่วน และให ้ขอ้เสนอแนะเพิมเติม ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการวาง
แนวทางในการพฒันากลุ่มของท่านใหย้งัยนืต่อไป  

 ส่วนท ี1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ชือ-สกุล .............................................................................อาย.ุ...........................  
2. เพศ .........................ระยะเวลาในการทาํงานในองคก์ารนี...................................... 
3. สถานทีทาํงาน..........................................ตาํแหน่งงาน........................................... 

 ส่วนท ี 2  ข้อมูลด้านกระบวนการผลติ จัดเกบ็ผลผลติ และขนส่งไปยงัผู้รวบรวม 

1. ในกระบวนการวางแผนการผลิต ท่านมีวธีิการวางแผนการผลิตอยา่งไร 
2. ในกระบวนการจดัเก็บผลผลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษท่านมีขนัตอนอยา่งไร 
3. ท่านมีวธีิการคดัผลเลือกผลผลิตก่อนส่งไปยงัผูร้วบรวมผลผลิตอยา่งไร 
4. ท่านมีวธีิการขนส่งผลผลิตไปยงัผูร้วบรวมผลผลิตอยา่งไร 
5. ท่านส่งผลผลิตใหก้บัใครบา้ง 
6. ระยะทางระหวา่งสวนทีผลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ จนถึงผูร้วบรวมผลผลิต 
7. ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่งผลผลิตผกัปลอดภยัจากสารพิษ มีอะไรบา้ง 
8. วธีิแกไ้ขในกรณีทีผลผลิตมีมากเกินความตอ้งการของผูร้วบรวมผลผลิต ทาํ

อยา่งไร 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

แบบนําสัมภาษณ์สําหรับผู้รวบรวมผลผลติจากเกษตรกร 

อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม 
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แบบนําสัมภาษณ์ 

สําหรับสมาชิกกลุ่มผู้รวบรวมผลผลติผกัปลอดภัยจากสารพษิ ใน อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม 

คําชีแจง 1.แบบสอบถามนีประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ส่วน ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น
ใหค้รบทุกส่วน และให ้ขอ้เสนอแนะเพิมเติม ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการวาง
แนวทางในการพฒันากลุ่มของท่านใหย้งัยนืต่อไป  

 ส่วนท ี1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ชือ-สกุล .............................................................................อาย.ุ...........................  
2. เพศ .........................ระยะเวลาในการทาํงานในองคก์ารนี...................................... 
3. สถานทีทาํงาน..........................................ตาํแหน่งงาน........................................... 

ส่วนท ี 2  ข้อมูลด้านกระบวนการผลติ จัดเกบ็ผลผลติ การขนส่ง ระยะเวลาในการขนส่ง 
วธีิการควบคุมการผลติ ปัญหาและอุปสรรค วธีิป้องกนัและแก้ไข 

1. กระบวนการผลิตผกัปลอดภยัเป็นอยา่งไร ใชเ้วลาเท่าไหร่ 
2. ท่านส่งสินคา้ใหก้บับริษทัใดบา้ง นานเท่าไหร่ 
3. มีการวางแผนการผลิตอยา่งไร  
4. ท่านรับสินคา้มาจากทีไหน มีจาํนวนลูกไร่เท่าไหร่ 
5. พนืทีปลูกผกัปลอดภยัของลูกไร่อยูที่ไหนบา้ง 
6. ท่านมีวธีิการควบคุมการผลิตสินคา้อยา่งไรใหมี้คุณภาพตามทีตอ้งการ 
7. วธีิการขนส่งสินคา้ไปยงัผูส่้งออกเป็นอยา่งไร 
8. ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้จนถึงผูส่้งออก ใชร้ะยะเวลาเท่าไหร่ 
9. ปัญหาทีพบในกระบวนการการผลิต ท่านมีวธีิการแกไ้ขปัญหา และแนวทางใน

การป้องกนัอยา่งไร 
10. ในช่วง 3 ปียอ้นหลงั ท่านมีลูกไร่ในแต่ละผลิตภณัฑกี์ราย 
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11. วธีิการควบคุมการผลิตของลูกไร่เป็นอยา่งไร 
12. ปัญหาและอุปสรรคของลูกไร่ มีอะไรบา้ง 
13. ท่านมีวธีิป้องกนั และแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคอยา่งไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

แบบนําสัมภาษณ์สําหรับบริษัทผู้ส่งออกสินค้าผักปลอดภัย 

อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม 
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แบบนําสัมภาษณ์ 

สําหรับบริษัทผู้ส่งออกสินค้าผกัปลอดภัยในเขต อาํเภอกาํแพงแสน จังหวดันครปฐม 

คําชีแจง 1.แบบสอบถามนีประกอบดว้ยขอ้มูล 2 ส่วน ขอความร่วมมือทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น
ใหค้รบทุกส่วน และให ้ขอ้เสนอแนะเพิมเติม ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยงิต่อการวาง
แนวทางในการพฒันากลุ่มของท่านใหย้งัยนืต่อไป  

 ส่วนท ี1  ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ชือ-สกุล .............................................................................อาย.ุ...........................  
2. เพศ .........................ระยะเวลาในการทาํงานในองคก์ารนี...................................... 
3. สถานทีทาํงาน..........................................ตาํแหน่งงาน........................................... 

 

ส่วนท ี  แบบนําสัมภาษณ์สําหรับผู้ส่งออกผลผลติผกัปลอดภัยจากสารพษิ ใน อาํเภอ
กาํแพงแสน จังหวดันครปฐม 

1. สินคา้ปลอดภยัจากสารพิษในเขตอาํเภอกาํแพงแสนทีมียอดขายสูงสุด 3 อนัดบั
แรก 

2. กระบวนการผลิตผกัปลอดภยัเป็นอยา่งไร ใชเ้วลาเท่าไหร่ 
3. ยอดขายสินคา้ผกัปลอดภยัทีมียอดขายสูงสุดยอ้นหลงั 1-3 ปี เป็นอยา่งไร 
4. มาตรการในการควบคุมคุณภาพของกิจการเป็นอยา่งไร 
5. มีการวางแผนการผลิตอยา่งไร  
6. วธีิการขนส่งสินคา้ไปขายเป็นอยา่งไร 
7. ระยะเวลาในการขนส่งสินคา้จนถึงลูกคา้  กีวนั 
8. อายผุลิตภณัฑมี์ระยะเวลาเท่าไหร่ 
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9. ปัญหาทีพบในกระบวนการการผลิต ท่านมีวธีิการแกไ้ขปัญหา และแนวทางใน
การป้องกนัอยา่งไร 

10. ท่านรับผลิตภณัฑ ์มาจากไหน 
11. ท่านจะควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑจ์ากผูร้วบรวมไดอ้ยา่งไร 
12. ท่านมีผูร้วบรวมผลิตภณัฑกี์คนทีส่งสินคา้ให ้
13. ในช่วง 3 ปียอ้นหลงั ท่านมีผูร้วบรวมผลิตภณัฑใ์นแต่และชนิดกีคน 
14. วธีิการควบคุมการผลิตของผูร้วบรวมผลิตภณัฑ์อยา่งไร 
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