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งานวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการจัดการโซอุปทานของมัน

สําปะหลัง    ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว  และ 2) ศึกษาแนวทางการลดตนทุน รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางดานโลจิสติกส ของบริษัทกรณีศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ใชวิธี
วิเคราะหแนวปรากฏการณวิทยา โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและสื่ออิเล็กทรอนิคส  ใชการ
สัมภาษณเปนรายบุคคล เปนการสัมภาษณเชิงลึกจากเกษตรกรจํานวน 5 ราย ผูประกอบการลานมัน
จํานวน 3 ราย และเจาของกิจการรับซื้อมันสําปะหลังเสนของบริษัทกรณีที่ศึกษา จํานวน 2 ราย ใน
เขตอําเภอเมืองนครปฐม ผลการวิจัยพบวาการจัดการโซอุปทาน เริ่มจากเกษตรกรเลือกปลูกมัน
สําปะหลังพันธุระยอง 5 เตรียมทอนพันธุและนํามันสําปะหลังท่ีเปนทอนพันธุปกลงดิน นิยมปลูก
ในชวงปลายฤดูฝน ใชระยะเวลาในการปลูก    9-15 เดือน และนําไปขายตอใหผูประกอบการลาน
มัน  ผูประกอบการลานมันนํามันสําปะหลังสดไปแปรรูปใหเปนมันสําปะหลังเสนโดยนําใสเครื่อง
ลาง  หั่น และนําไปตากในลานปูน และขายให เจาของกิจการรับซื้อมันสําปะหลังเสน  โดย
ผูประกอบการรับซื้อและจัดเก็บในคลังสินคาท่ีเตรียมไว ดานการแปรรูปนํามันสําปะหลังเสนใส
เครื่องจักร ผานใบมีด ใหมันสําปะหลังเสนอยูในรูปของผง และจัดเก็บใสกระสอบ และสงมอบให
ลูกคา สําหรับการลดตนทุนทางโลจิสติกส  ใชกลยุทธพลังงานทางเลือก กลยุทธการขนสงสินคาท้ัง
เที่ยวไปและกลับ   กลยุทธการเลือกใชบริการขนสงจากภายนอก และกลยุทธขนสงแบบเต็มคันรถ 
และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน เกษตรกรผูเพาะปลูก ผูประกอบการลาน
มันสําปะหลัง และเจาของกิจการแปรรูปมันสําปะหลังเสนเขารวมการอบรมจากท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
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The purposes of this qualitative research were to 1) study the management of supply 

chain for Cassava in animal feed industry and 2) study the method for cost reduction as well as 

increasing logistic capability of a case study company in Nakhon Pathom. Phenomenology 

method was used and data collection was derived from document and electronic media by 

individual interview. In depth interview of five farmers, three cassava ground entrepreneurs, and 

two cassava transforming industrial entrepreneurs in Amphur Muang, Nakhon Pathom were 

conducted. The results showed that the structure of supply chain started from that, the farmers 

chose to cultivate Rayong five Cassava by pitching the rods into the ground. Growing period was 

usually at late rainy season and it will take nine to fifteen months to grow before selling. Cassava 

ground entrepreneurs will buy fresh Cassava roots to transform them into chips by adding in 

washing and slicing machine, then dry on concrete ground and after that sell to industrial 

entrepreneurs. Cassava transforming industrial entrepreneurs bought and stored dried Cassava 

chips in warehouse. Transforming process starts from inserting the chips in the machine and grind 

them into the form of powder which will be stored in bags and delivered to customers, 

respectively. In terms of reduction of logistic cost, alternative energy, freight and back transport, 

outsource transport service as well as full carriage strategies are applied, and efficient developing 

of working by farmers, cassava ground entrepreneurs and cassava transforming industrial 

entrepreneurs joined to training from government and private sector. 
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วิทยานิพนธฉบับน้ี สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความกรุณาอยางสูงจาก
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ และคณะกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ  อาจารย ดร.วรรณวีร บุญคุม และ อาจารย ดร. สุวิชา วรวิเชียรวงษ  ที่ไดกรุณาให
คําปรึกษา คําแนะนํา ขอคิดเห็น ถึงประเด็นตางๆ ในการศึกษาและช้ีแนวทางในการแกปญหา  การ
คนควาหาขอมูลเพิ่มเติม และไดกรุณาตรวจสอบแกไข ขอบกพรองตางๆ อันเปนประโยชนในการ
วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา รวมทั้งการแกไขงานใหถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอขอบคุณ ชาวเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ผูประกอบการลานมันสําปะหลัง และ
เจาของกิจการบริษัทกรณีศึกษาที่รับซื้อมันสําปะหลังเสน ทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีใน
การตอบคําถาม การใหขอเสนอแนะในเรื่องตางๆ อยางละเอียด ทําใหผูวิจัยไดขอมูลที่สมบูรณ
ครบถวนจนทําใหเกิดวิทยานิพนธที่มีคุณคาเลมน้ีขึ้น อีกทั้งยังดูแลชวยเหลือผูวิจัยเปนอยางดีตลอด
ระยะเวลาที่ผูวิจัยทําการเก็บขอมูล 

ขอขอบคุณเจาหนาท่ีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานท่ีใหความ
ชวยเหลือและใหคําปรึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา  

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีเสมอมา 
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