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ปั จจุ บันภาวะเศรษฐกิ จอยู่ในช่วงผันผวน ได้ส่งผลกระทบไปยังภาคธุ รกิ จต่างๆ ทังระบบ
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ระยะเวลา ตังแต่ขนตอนการเก็
ั
บเกี ยวจนส่ งสิ นค้าถึงมือผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายเป็ นเวลา 60 ชัวโมง และหลังจาก
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ชัวโมง ปั ญ หาและอุป สรรคที เกิ ดขึ นภายในห่ วงโซ่ อุป ทาน 1.ข้อจํากัดของอายุผลิ ตภัณฑ์ทีสัน 2.ปั จจัยที ไม่
สามารถควบคุมได้ 3.ปั จจัยทีมาจากคน 4.การกี ดกันทางการค้า แนวทางในการปรับปรุ งสายสัมพันธ์ของการ
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และให้ความรู ้กบั เกษตรกรให้มีความรู ้ความเข้าใจในเรื องการผลิต ทังนี จากการศึกษาการจัดการห่ วงโซ่อุปทาน
ของสิ นค้าเกษตรนันทําให้สามารถปรับปรุ งสายสัมพันธ์ของการจัดการห่ วงโซ่อุปทาน โดยลดระยะเวลาในการ
จัดส่ งสิ นค้าถึ งถื อผูบ้ ริ โภคขันสุ ดท้าย ซึ งจะส่ งผลดี กบั บริ ษทั ที เป็ นกรณี ศึกษา ทําให้สินค้ามี คุณภาพมากขึ น
สามารถขนส่งได้รวดเร็ วขึนเป็ นการลดของเสี ยทําให้บริ ษทั มีกาํ ไรเพิมขึน ส่ งผลให้บริ ษทั สามารถสร้างความจง
รักษ์ภกั ดีต่อตราสิ นค้า (Brand royalty) ได้ ช่วยสร้างเครื อข่ายเกษตรกรในการผลิตสิ นค้าเพือให้เพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้
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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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บทที 1
บทนํา
1. ทีมาและความสํ าคัญของปัญหา
ปัจจุบนั ภาวะเศรษฐกิจอยูใ่ นช่วงตกตําไปทัวโลก ได้ส่งผลกระทบไปยังภาคธุ รกิจต่างๆ
ทังระบบ ตังแต่ผผู ้ ลิตจนถึงผูบ้ ริ โภค แต่ละกระบวนการจะเหมือนมีห่วงโซ่เชือมติดกันเป็ นเครื อข่าย
การเกิดผลกระทบในช่วงใดช่วงหนึงทําให้ส่งผลกระทบต่อกันทังระบบ เป็ นเหตุให้ภาคธุ รกิจต่างๆ
ได้เริ มค้นหาระบบ แนวคิดต่างๆ ทีจะมาช่วยลดผลกระทบทีเกิดขึน เพือให้กิจการของตนเองดําเนิน
กิจการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ทังหมดเหล่านีทําให้เกิดแนวคิดในเรื องของการจัดการห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ขึนมา (โกศล ดีศิลธรรม, 2551:6)
องค์กรธุ รกิ จในประเทศไทยเองได้เริ มศึกษาระบบการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน เพือจะ
สร้ า งเครื อข่ า ยธุ ร กิ จ ที เกื อหนุ น กัน โดยเน้ น กระบวนการจัด การที ช่ ว ยให้ กิ จ การต่ า งๆ มี
ความสัมพันธ์ กนั จากความเชื อที ว่าไม่มีองค์กรใดสามารถทําทุกอย่างให้ดีทงหมดได้
ั
การสร้ าง
ความเชื อมโยงที เกิ ดขึ นนี ไม่ เพียงแต่จะช่ วยให้กิ จการเติบโต แต่ ย งั สามารถอยู่รอดได้ในตลาด
ต่างประเทศได้อีกด้วย ธุ รกิ จเกียวกับสิ นค้าเกษตรเองจําเป็ นต้องมี การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานทีดี
เนืองจากเป็ นสิ นค้าทีมีอายุการเก็บรักษาสัน ดังนันการจัดส่ งสิ นค้าเกษตรไปยังผูร้ ับสิ นค้าปลายทาง
จําเป็ นจะต้องใช้เวลาในการเดิ นทางไม่นาน โดยในปั จจุบนั มีหลายๆ องค์กรทีเริ มนําแนวคิ ดการ
จัดการห่ วงโซ่ อุป ทาน มาใช้จดั การไม่เพีย งแต่เ ฉพาะองค์ก รธุ รกิ จ แต่ครอบคลุ ม ไปทังสายโซ่
อุปทาน เพือให้องค์กรและโซ่อุปทานของตนเองมีประสิ ทธิ ภาพ ลดต้นทุนและมีความสามารถใน
การแข่งขันทางธุ รกิ จ ซึ งการทําให้กลยุทธ์ห่วงโซ่ อุปทานมีประสิ ทธิ ภาพนันจะต้องคํานึ งถึ งปฎิ
สัมพันธ์ ระหว่างกันทีอยู่ภายในห่ วงโซ่ อุปทานซึ งประกอบไปด้วย ผูจ้ ดั ส่ งสิ นค้าหรื อผูร้ วบรวม
สิ นค้า (Supplier) ศูนย์การผลิ ต (Manufacturing Centers) คลังสิ นค้า (Warehouses) ศูนย์กระจาย
สิ นค้า (Distribution Centers) และร้านค้าปลีก (Retail Outlets) ซึ งจะมีการไหลเวียนของวัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างการผลิต และสิ นค้าสําเร็ จรู ป ระหว่างกันภายในห่ วงโซ่ อุปทาน (โกศล ดีศิลธรรม,
2551:37)
การพัฒนาระบบการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน และ Logistics อาหารปลอดภัย คือการ
บูรณาการความหลากหลายของกิ จกรรมการผลิ ตตังแต่เกษตรกรผูป้ ลูกรายแรกจนถึงผูบ้ ริ โภคราย
สุ ดท้าย ซึงในสภาวะปัจจุบนั ทีความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีซบั ซ้อนและเคร่ งครัดในเรื องมาตรฐาน
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ความปลอดภัย ทําให้การทําความเข้าใจระหว่างผูผ้ ลิตในแต่ละห่วงโซ่อุปทานเกิดความคลาดเคลือน
ไม่เข้าใจตรงกัน การพัฒนาความเข้มแข็งและยังยืนให้กบั ห่ วงโซ่อุปทาน (Wallace Hopp, 2007:60
อ้า งถึ ง ใน วิท ยา สุ ห ฤทดํา รง, บุ ญ ทรั พ ย์ และ อธิ ศ านต์ วายุภาพ, 2553:87) จึ ง ต้อ งมี ก ารสร้ า ง
มาตรฐานในการสื อสารและเชือมโยงข้อมูลด้านอุปสงค์ให้กบั ผูผ้ ลิตทุกห่ วงโซ่อุปทาน และพัฒนา
ระบบสารสนเทศที ช่ วยให้ก ารสื อสารมีค วามถู กต้องแม่นยําและรวดเร็ ว ทําให้กิ จกรรมในการ
พัฒนาการสร้างระบบการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานอาหารปลอดภัยแบ่งออกเป็ น 3 กิจกรรม คือ การ
พัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์, การพัฒนาระบบตลาด และการสร้างเครื อข่ายห่วงโซ่
อุปทานทียังยืน โดยทัง 3 กิจกรรมจะเน้นไปยังอุปสงค์ของสิ นค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ งอาจเรี ยก
ได้วา่ เป็ นการจัดการระบบห่วงโซ่อุปสงค์ (Demand Chain)
ประเทศไทยเป็ นประเทศทีมีแหล่งทรัพยากรทีสําคัญในการผลิ ตอาหาร เนื องจากภูมิ
ประเทศเหมาะในการประกอบอาชีพทางการเกษตร พืชผักทีนํามาใช้ในการบริ โภค มีคุณภาพตาม
ต้องการนันต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตทีถูกต้องตามหลักการโดยเฉพาะอย่างยิงการปฏิบตั ิและการ
ดูแลรักษา ตังแต่ผลิตจนกระทังถึ งระยะเก็บเกียว รวมทังการควบคุ มคุณภาพทางด้านโภชนาการ
และความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค ซึ งในปั จจุบนั จะเห็นว่าได้มีการใช้สารเคมีในพืชผักทีใช้บริ โภคกัน
อย่างขาดการควบคุม ทําให้ผูบ้ ริ โภคมีความกังวลในด้านของการปนเปื อนของสารเคมีทีใช้ในการ
ป้ องกัน พื ช ผัก ผลไม้จ ากแมลง ปุ๋ ยและสารเร่ ง การเจริ ญ เติ บ โตถู ก นํา มาใช้โ ดยปราศจากการ
รับผิดชอบของเกษตรกร ผูค้ า้ รวมถึงผลกระทบทีเกิดขึนกับผูบ้ ริ โภคเองด้วย จึงมีมาตรการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคมากขึน และในขณะเดียวกันมีกลุ่มเกษตรกรทีมีความรับผิดชอบในอาชี พของตนเองเห็น
ความสําคัญในความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค จึงทําการผลิตผักปลอดภัยขึน เพือให้ผูบ้ ริ โภคได้รับ
ประโยชน์และคุ ณค่าในการบริ โภคผักได้อย่างเต็มทีและปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆด้วย ซึ งทาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการกําหนดระบบการจัดการคุณภาพภายใต้โครงการเกษตรดีที
เหมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP) ในการผลิตสิ นค้าทีมีคุณภาพดีและปลอดภัยจาก
สารพิษในกลุ่มของผักและผลไม้เพือยกระดับสิ นค้าให้มีมาตรฐานในการส่ งออก
การดําเนิ นงานธุ รกิ จการเกษตรเป็ นการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค การที
ผูบ้ ริ โภคได้รับอาหารแต่ละมื อในวันนี เกิดจากการคาดคะเนและการตัดสิ นใจในการผลิตสิ นค้า
เกษตรก่อนหน้านี มาระยะหนึ ง ระยะเวลานี จะสันหรื อยาว ขึนอยูก่ บั ชนิ ดของผลผลิต เช่ น พวกผัก
ใช้เ วลาสั น แต่ ถ้า เป็ นสั ต ว์ข นาดเล็ ก เช่ น สั ต ว์ปี กและสุ ก รก็ จ ะใช้เ วลายาวขึ นไปอี ก เป็ นต้น
ประกอบกับการเกษตรในปั จจุบนั มีความแตกต่างกับในอดีต เพราะในอดีตการทําการเกษตรเป็ น
แบบเลียงตัวเอง ทีแต่ละครัวเรื อนจะต้องพยายามผลิตทุกอย่างทีต้องการใช้ในครอบครัว ถ้ามีเหลือ
จึงจะขายหรื อนําไปแลกเปลียนกับเพือนบ้านในส่ วนทีตนผลิ ตไม่ได้ หรื อผลิ ตได้ไม่เพียงพอกับ
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ความต้องการ แต่ในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ประกอบการเกษตรเป็ นแบบการค้า ผลิ ตสิ นค้ามาเพือขาย
แล้วนํารายได้จากการขายมาเพือซื อสิ นค้าและบริ การต่างๆ ทีครอบครัวต้องการ การทําการเกษตร
จึงจําเป็ นต้องพิจารณาตลาดที รองรั บผลผลิ ตทีผลิ ตขึนมา ดังนัน การดําเนิ นงานธุ รกิ จการเกษตร
ผูท้ าํ ธุ รกิจต้องมองภาพรวมทังในด้านการผลิตและการตลาดสิ นค้าเกษตรควบคู่ไปด้วยกัน นันคือ
ต้องติดตามการเปลียนแปลงการบริ โภคของผูบ้ ริ โภค และปรับการผลิตและการตลาดให้เข้ ากับการ
เปลียนแปลงนัน
ในแง่ธุรกิจแสดงให้เห็นว่า กว่าสิ นค้าเกษตรจะผลิตมาได้เกษตรกรจะต้องลงทุนในด้าน
ปั จจัยการผลิ ต และเมือผลิตมาได้แล้ว กว่าสิ นค้าจะถึงมือผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายจะต้องผ่านคนกลาง
และกระบวนการต่ า งๆ มากมายแล้ว แต่ ช นิ ด ของสิ น ค้า หรื อ เรี ย กว่า วิถี ก ารตลาด (Marketing
channel) คือ การแสดงให้เห็นว่าสิ นค้านันจากผูผ้ ลิตผ่านคนกลางประเภทใดบ้าง ในปริ มาณร้อยละ
เท่าใด กว่าจะถึงมือผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้ ซึ งบางชนิ ดออกจากไร่ นาก็ไปสู่ ผขู้ ายปลีกและผูบ้ ริ โภคเลย
บางชนิดต้องผ่านคนกลางและการแปรรู ปหลายขันตอน ยิงกว่านัน ผลผลิตบางชนิ ดไม่ได้ผลิตเพือ
สนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคในประเทศเพียงอย่างเดียว ยังสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคใน
ต่ า งประเทศอี ก ด้ว ย เช่ น ข้า ว ยางพารา มัน สํ า ปะหลัง ไก่ เ นื อ กุ้ง กุ ล าดํา ปลาทู น ากระป๋ อง
หน่ อไม้ฝรัง กระเจียบเขียว หน่ อไม้ไผ่ตง และขิงอ่อนดอง เป็ นต้น (ปิ ยะภรณ์  ทรัพย์คาํ จันทร์ ,
2552:12) ดังนัน จึงมีคนกลางประเภทผูส้ ่ งออกเข้ามาเกียวข้องด้วย จึงเห็นได้วา่ ธุ รกิจการเกษตร มี
นักธุ รกิจการเกษตรทีเกียวข้องจํานวนมาก ตังแต่ผผู้ ลิต/ผูน้ าํ เข้าปั จจัยการผลิต จนถึงผูค้ า้ ปลีกสิ นค้า
เกษตรและผลิ ตผลพลอยได้ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในประเทศ และผูส้ ่ งออกทีส่ งออกสิ นค้าเกษตรและ
ผลิ ตผลพลอยได้ไปต่างประเทศ ซึ งยังไม่นับรวมผูท้ ีสนับสนุ นในการดําเนิ นธุ รกิ จของนักธุ รกิ จ
การเกษตร เช่น สถาบันการเงิ น ผูป้ ระกอบการขนส่ ง ผูป้ ระกอบการคลังสิ นค้า หน่วยงานของรัฐ
และอืนๆ ในการดําเนิ นงานธุ รกิ จ นักธุ รกิ จการเกษตรเองจําเป็ นต้องทราบว่า ลักษณะการดําเนิ น
ธุ รกิ จนันเป็ นอย่างไรบ้าง และต้องเกี ยวพันกับคนอืนมากน้อยเพียงใด เพือทีจะทําให้ธุรกิจนันอยู่
รอดและก้าวหน้าต่อไป
ผูว้ ิจยั มีความสนใจทีจะศึกษาการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของสิ นค้าผักปลอดภัยในเขต
อําเภอกํา แพงแสน จัง หวัดนครปฐม ที เป็ นเครื อข่า ยธุ รกิ จ การเกษตร ว่า มี ค วามสัม พันธ์ ความ
เชื อมโยงกัน เพื อสนับ สนุ นกิ จกรรมต่า งๆ ให้ส ามารถพัฒนาธุ รกิ จ ให้ส ามารถแข่ ง ขันได้ และ
สามารถพัฒนาให้ธุรกิจมีการเติบโตและสามารถอยูร่ อดในตลาดระหว่างประเทศได้
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2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื อศึ กษาความเชื อมโยงของห่ วงโซ่ อุปทานระหว่า งกลุ่ม เกษตรกร ผูร้ วบรวม
ผลผลิต ไปจนถึงผูส้ ่ งออกสิ นค้าผักปลอดภัยในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2.2 เพือศึกษาความสัมพันธ์ในห่ วงโซ่อุปทานของบริ ษทั ผูส้ ่ งออกสิ นค้าผักปลอดภัย
คื อการจัดหาวัตถุ ดิบ จากผูร้ วบรวมผลผลิ ต (แกนนํา เครื อข่า ย) คัดเลื อกเพือส่ งให้ก ับ ผูส้ ่ งออก
เพือให้มีการจัดส่ งวัตถุดิบทีมีคุณภาพและมีการส่ งสิ นค้าให้ตรงต่อเวลา
2.3 เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในห่วงโซ่อุปทานของสิ นค้าผักปลอดภัยใน
เขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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3. ปัญหาของการวิจัย สำ

3.1 เพื อศึ กษาความเชื อมโยงของห่ วงโซ่ อุปทานระหว่า งกลุ่ มเกษตรกร ผูร้ วบรวม
ผลผลิ ต ไปจนถึงผูส้ ่ งออกสิ นค้าผักปลอดภัยในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ว่าเป็ น
อย่างไร
3.2 ปั ญ หาและอุ ป สรรคที เกิ ดขึ นในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของสิ นค้า ผัก ปลอดภัย ในเขต
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
4. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูลและเนือหา การศึกษาครังนีผูว้ จิ ยั ใช้แหล่งข้อมูลดังนี
4.1 พืนทีทําการวิจยั คือ กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ผูร้ วบรวมผลผลิต
และบริ ษทั ผูส้ ่ งออกในเขต อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีสมาชิก ในกลุ่มทังสิ น 30 คน
ผูว้ จิ ยั จะดําเนินการศึกษาข้อมูลแบบเจาะลึกทีกลุ่มดังกล่าว
4.2 เนือหาทีศึกษาครังนี ผูว้ ิจยั จําแนกเป็ นประเด็นได้ดงั นี
4.2.1 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
4.2.2 การผลิตผักปลอดภัยและได้มาตรฐาน
4.2.3 เศรษฐกิจชุมชนหรื อ เครื อข่ายชุมชน
4.2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเกษตรกร ผูร้ วบรวมผลผลลิต และบริ ษทั ผูส้ ่ งออก
4.3 การศึกษาจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ
5. การดําเนินการวิจัย
การวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์ระดับลึก และการสังเกตอย่างใกล้ชิด
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6. ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
6.1 ได้ทราบถึ งความเชื อมโยงของห่ วงโซ่ อุปทานระหว่างกลุ่มเกษตรกร ผูร้ วบรวม
ผลผลิต ไปจนถึงผูส้ ่ งออกสิ นค้าผักปลอดภัย
6.2 ได้ทราบถึ งความสัมพันธ์ในห่วงโซ่ อุปทานของกลุ่มเกษตรกร ผูร้ วบรวมผลผลิต
ไปจนถึงผูส้ ่ งออกสิ นค้าผักปลอดภัย
6.3 ได้ทราบถึ งวิธี การจัดการห่ วงโซ่ อุป ทาน เพือแก้ปั ญหาทีเกิ ดขึ น และหลี กเลี ยง
อุปสรรคต่างทีเกิดขึนในระบบห่วงโซ่อุปทาน
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บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
จากปั ญหาทีกล่าวมาในส่ วนของสิ นค้าผักปลอดภัยจากสารพิษทําให้ผวู้ ิจยั ต้องการหา
รู ปแบบต่างๆ เพือช่วยให้กลุ่มเกษตรกร ผูป้ ระกอบการได้ร่วมดําเนิ นกิจกรรมทีช่ วยส่ งเสริ มและ
พัฒนาสิ นค้าผักปลอดภัยให้มีคุณภาพทีได้มาตรฐาน ให้สามารถแข่งขันกับสิ นค้าอืนๆ ในตลาดโลก
ได้ การพัฒนาการจัดการระบบห่วงโซ่ อุปทานตังแต่ตน้ สายการผลิตไปจนถึงปลายสายเพือให้กลุ่ม
ผูป้ ระกอบการสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ งผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาถึงแนวคิดทีเกียวข้องกับการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน เพือให้เข้าใจถึงความหมาย วัตถุประสงค์ หลักการของการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานไว้
ดังนี
1. ความหมายของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
2. แนวคิดเรื องโลจิสติกส์
3. แนวคิดเกียวกับธุ รกิจเกษตร
4. การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสิ นค้าเกษตร
5. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
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1. ความหมายของการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน (Supply Chain Management) จะประกอบด้วยขันตอนทุก ๆ
ขันตอนทีเกี ยวข้องทังทางตรงและทางอ้อมทีมีต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ งไม่
เพียงแต่อยู่ในส่ วนของผูผ้ ลิ ตและผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบเท่านัน แต่รวมถึงส่ วนของผูข้ นส่ ง คลังสิ นค้า
พ่อค้าคนกลางและลู กค้าอี กด้วย ซึ งสิ งทีเป็ นตัวเชื อมระหว่างกันนันคือ สายสัมพันธ์ทางธุ รกิ จ
(Business Relationship) ตังแต่ตน้ นําถึงปลายนํา ซึ งสายสัมพันธ์ทีดีในทางธุ รกิจจะทําให้เกิดความ
ไว้วางใจ จะนําไปสู่ การเป็ นพันธมิตรทางธุ รกิจ (Business Alliance) ซึ งจะทําให้การดําเนินงานภาย
ห่วงโซ่อุปทานได้ผลทีมากขึน ซึ งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในระยะยาวร่ วมกันภายในสายโซ่ โดย
โซ่ อุ ป ทานจะมี ล ัก ษณะการเคลื อนที ของข้อ มู ล เกี ยวข้อ งกับ การไหลที สมําเสมอของข้อ มู ล
ผลิตภัณฑ์และเงินทุนของขันตอนต่างๆ โดยแต่ละขันของโซ่อุปทานจะมีกระบวนการทีแตกต่างกัน
และมีความเกียวข้องกับขันตอนส่ วนอืนๆ ของโซ่ อุปทาน ซึ งส่ วนทีสําคัญทีสุ ดของห่วงโซ่ อุปทาน
คือ ลูกค้า เพราะลูกค้าเป็ นจุดประสานรวมส่ วนต่างๆของโซ่อุปทาน โดยวัตถุประสงค์ของห่วงโซ่
อุปทานคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ งจะส่ งผลกําไรตามมา กิจกรรมของห่ วงโซ่จะ
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เริ มต้นจากคําสังซื อของลูกค้า และสิ นสุ ดเมือลูกค้าได้รับสิ นค้าตามทีได้สังซื อ ซึ งสิ งทีสําคัญคือควร
จะมองให้เห็ นถึ งการไหลของข้อมูล เงิ นทุน และผลิ ตภัณฑ์ตลอดสายโซ่ ซึ งลักษณะของห่ วงโซ่
อุปทานจะมีลกั ษณะเป็ นเครื อข่าย หรื อทีเรี ยกกันว่า เครื อข่ายโลจิสติกส์ (Logistic Network) นันจะ
ประกอบไปด้ว ย ผู ้จ ัด ส่ ง สิ น ค้า หรื อ ผู้จ ัด หาวัต ถุ ดิ บ (Supplier) ศู น ย์ก ารผลิ ต (Manufacturing
Centers) คลัง สิ นค้า (Warehouses) ศูนย์ก ระจายสิ นค้า (Distribution Centers) และร้ านค้า ปลี ก
(Retail Outlets) ซึ งจะมีก ารไหลเวียน (Flow) ของวัตถุ ดิบ สิ นค้าระหว่า งการผลิ ต (Work In
Process) และสิ นค้าสําเร็ จรู ป ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในห่วงโซ่อุปทาน
โซ่อุปทาน (Supply Chain) ทีดีจะส่ งผลให้องค์กรเกิดความสามารถในการแข่งขันและ
รู ปแบบทางการตลาดคือ การเชื อมโยงข้อมูลข่าวสารเพือการพัฒนาสิ นค้าร่ วมกัน ทําให้เกิ ดการ
เพิ มพูน ความรู ้ ความสามารถและกํา ลังการผลิ ตขององค์ก ร ร่ วมกับ พัน ธมิตร ก่ อให้เกิ ด
ความสามารถในการแข่งขัน การเปลียนแปลงในระบบการผลิตจากระบบ Push และการผลิตแบบ
Mass Production มาเป็ นระบบ Poll ซึ งสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างตรงใจ
มากกว่า
1.1 ปัจจัยในการสนับสนุนการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
ในการจัดการห่ ว งโซ่ อุป ทานและการนํา หลัก การสนับ สนุ นโซ่ อุป ทานมาใช้ใ น
องค์กร จําเป็ นต้องมีทกั ษะและความสามารถใน 3 ส่ วนด้วยกันคือ
1. ทักษะด้านโลจิสติกส์ (Logistics skills) ทักษะด้านโลจิสติกส์จะว่าด้วยการจัดการ
่งเน้นถึงประสิ ทธิ ภาพ
ดําเนิ นงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในธุ รกิจ ซึ งการจัดการทางโลจิสติกส์นนจะมุ
ั
ของการดําเนิ นงานและประสิ ทธิ ผลทีเกิดขึน หรื อแม้แต่การทํางานทีดีทีสุ ดของกิจกรรมนัน ๆ การ
จัดการด้านโลจิสติกส์สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ส่ วนใหญ่ ๆ คือ
1.1 โลจิสติกส์ในองค์กร ซึ งจะรวมถึงการจัดการดําเนิ นการผลิต การพยากรณ์
การวางแผนการผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การจัดลําดับการผลิต การบริ หารวัสดุคงคลัง การ
บริ หารคลังสิ นค้า และอืน ๆ
1.2 โลจิ สติ กส์ ระหว่างองค์กรเป็ นเรื องที คนส่ วนมากจะคํานึ งถ้ากล่าวถึงโลจิ
สติกส์เพราะเป็ นเรื องทีรวมถึงการประสานงานระหว่างองค์กร การจัดส่ ง การขนส่ ง การบริ หารรถ
ขนส่ งและเส้นทางการขนส่ ง
นอกจากนี ยังมี ส่ วนอื นที สนับสนุ นโลจิ ส ติ กส์ เช่ น ส่ ว นการทํางานด้านการขาย
การตลาด การซ่อมบํารุ ง และการบริ การหลังการขาย เป็ นต้น
2. ทักษะด้านการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic alliance skills) ซึ งหมายถึง
กระบวนการทีสองบริ ษทั ขึนไปตกลงทีจะแบ่งสันข้อมูลลงทุนร่ วมกัน และปรับปรุ งการทํางานต่าง
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ๆร่ วมกัน ข้อมูลทีคู่พนั ธมิตรใช้ร่วมกันนัน ควรจะมีการเปิ ดเผยและปราศจากความลับระหว่างกัน
ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ แผนธุ รกิจ การพยากรณ์ ข้อมูลการขาย ข้อมูลคงคลังและกิจกรรมต่างๆ ที
เกียวกับการไหลของผลิตภัณฑ์ จากนันในการที จะพัฒนาไปสู่ พนั ธมิตรทางยุทธศาสตร์ มี 3
ขันตอนด้วยกันทีควรจะคํานึ งถึ ง นันคือการก่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ การเชื อมโยงเข้า
ด้วยกันและการยืนยันความเป็ นพันธมิตร
3. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills) การร้อยส่ วน
ต่าง ๆ ของโซ่อุปทานเข้าด้วยกันต้องอาศัยการไหลเวียนข้อมูล และวัสดุให้เป็ นหนึ งเดียวกัน สิ ง
หนึงทีจะสามารถเชือมโยงส่ วนต่าง ๆ นีเข้าด้วยกันได้ในยุคปั จจุบนั ก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ จะ
ทํา ให้ ก ารติ ด ต่ อสื อสารระหว่า งกิ จ กรรมในโซ่ อุ ป ทานเป็ นไปได้อ ย่า งรวดเร็ ว อี ก ทังรั บ ทราบ
สถานภาพและสภาวะแวดล้อมของแต่ละฝ่ ายในโซ่ อุปทานเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ วอีกทังการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดการโซ่ อุปทานนันต้องคํานึงถึงธรรมชาติขององค์กร
กระบวนการทางธุ รกิจ และทีสําคัญทีสุ ดคือ เงินลงทุน
1.2 คําจํากัดความของการบริหารโซ่ อุปทาน
ในหัวข้อนี จะกล่ า วถึ งคํา จํากัดความของการบริ หารโซ่ อุปทานและการทําความ
เข้าใจเกียวกับการบริ หารโซ่อุปทานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี
สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ และคณะ (2549) ได้ให้ความหมายของโซ่อุปทาน (Supply
chain) ว่าเป็ นเครื อข่ายของธุ รกิจทีมีแหล่งทีตังกระจัดกระจายเป็ นเอกเทศต่อกัน ซึ งมีการร่ วมกัน
วางแผนและดําเนินการจัดหาสิ นค้าหรื อบริ การแก่ลูกค้า โดยการดําเนินงานในโซ่อุปทานหนึ ง ๆจะ
ครอบคลุมตังแต่การคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การผลิตสิ นค้าและ
บริ การการจัดเก็บ สิ นค้ารวมถึ งการจัดส่ ง สิ นค้าหรื อบริ ก ารให้แก่ ผูบ้ ริ โภคซึ งสิ งทีขับ เคลื อนโซ่
อุปทานให้ดาํ เนิ นการได้นนั ต้องอาศัยความสามารถของสมาชิกในโซ่ อุปานในการดําเนินงานต่าง
ๆ ดังทีได้กล่าวมา ทังนี บริ ษทั ทีประกอบธุ รกิจในตลาดทุกบริ ษทั จะเป็ นส่ วนหนึงของโซ่อุปทาน
อย่างน้อย 1โซ่
สาธิ ต พะเนี ยงทอง (2548) ได้ให้นิยามโซ่ อุปานว่า ในโซ่ อุปทานหนึ ง ๆ ซึ ง
ประกอบด้วยองค์ก รต่าง ๆ ได้แก่ ผูส้ ่ งมอบวัตถุดิบ ผูผ้ ลิต ผูจ้ าํ หน่าย ผูใ้ ห้บริ การ และจัดการ
คลังสิ นค้าผูข้ นส่ งสิ นค้า และร้านค้าปลีกจะมีวีการจัดการในแบบต่าง ๆ เพือให้องค์กรดังกล่าว
สามารถผลิตและกระจายสิ นค้าให้ถูกต้องตามปริ มาณ เวลา และสถานที เพือสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าด้วยต้นทุนทีตําทีสุ ด
ธนัญญา วสุ ศรี (2550) ได้ให้นิยามโซ่ อุปานว่า เป็ นการรวมกลุ่มองค์กร หรื อบริ ษทั
ทีดําเนินธุ รกิจโดยมีการเชือมโยงกันไม่วา่ จะเป็ นเรื องของข้อมูล สิ นค้า หรื อบริ การกิจกรรมต่าง ๆ
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เช่นการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การจัดส่ ง การจัดเก็บ และการบรรจุ รวมถึงการจัดการกับสิ นค้าที
กลับคืนมาในโซ่ อุปทาน โดยมีวตั ถุ ประสงค์ในการสนองตอบความต้องการของลูกค้า ตามที
ต้องการและสร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ลูกค้า ขณะทีใช้ตน้ ทุนตําทีสุ ดหรื ออาจกล่าวได้วา่ โซ่
อุ ปทานหนึ งประกอบด้วยเครื อข่า ยด้านผูข้ าย หรื อผูส้ ่ งมอบ (Supplier networks) ผูผ้ ลิ ต
(Manufacturers) และเครื อข่ายด้านผูซ้ ื อหรื อลูกค้า (Customer networks)
Voge และคณะ (2005) กล่าวว่า โซ่ อุปทานหรื อ Supply chain เป็ นกระบวนการใน
การรวมหรื อบูรณาการขององค์กรต่าง ๆ ทีมีส่วนร่ วมการเปลียนวัตถุดิบให้เป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ
ส่ งผ่านสิ นค้าเหล่านันให้แก่ผบู ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย โซ่ อุปทานยังรวมเอาต้นทุน เวลา การขนส่ ง การ
บรรจุ และการจัดเก็บทังหมด ซึ งอาจเกียวเนื องกับขันตอนทีต่างกันในกระบวนการผลิต เพือให้
สามารถส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม และปั จจุบนั โซ่ อุปทานยังรวมถึงสิ นค้าทีถูก
ส่ งกลับคืนหลังจากทีใช้งานเสร็ จแล้ว ได้แก่วสั ดุทดแทน บรรจุภณ
ั ฑ์ทีนํากลับมาให้ใหม่ (Reuseable) รวมทังการนําเศษของเสี ยมาใช้ประโยชน์ (Recycle)
กฤษฎ์ ฉัน ทจิ ร พร (2547) ซึ งเป็ นหัว หน้า ที ม ที ปรึ ก ษา โครงการการจัด การโซ่
อุปทานใน SMEs ของกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มองโซ่อุปทานหรื อซัพ
พลายเชนว่าเกียวข้องโดยตรงกับกลยุทธ์ทางธุ รกิจ การร่ วมมือกันอย่างเป็ นพันธมิตร สร้างความเป็ น
หุ ้นส่ วนทางการค้าในโซ่ อุปทานร่ วมกัน ร่ วมกันทํางานอย่างใกล้ชิดเพือสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ด้วย
ต้นทุนและเวลาที ตํา ส่ วนการจัดการโซ่ อุปทานเป็ นเรื องของระบบโดยรวม เริ มตังแต่แหล่ งของ
วัตถุดิบจนกระทังกระจายไปสู่ ลูกค้า ซึ งเกิดภายใต้การบริ หารไหลเวียนของสิ นค้าและบริ การอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ นันคือ โลจิสติกส์นนเอง
ั
จากความหมายต่างๆของโซ่ อุปทานต่างๆ ผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า โซ่ อุปทานเป็ นการดําเนิ น
กิ จ การของกลุ่ ม ต่ า งๆ ที มี ค วามเชื อมโยงกัน ติ ด ต่ อ ประสานงานระหว่า งกัน โดยมี ค วามเป็ น
พันธมิตรต่อกันภายในห่ วงโซ่ อุปทานตังแต่ผผู้ ลิตวัตถุดิบ ผูร้ วบรวมวัตถุดิบ ผูค้ า้ ส่ ง ผูค้ า้ ปลีก และ
ผูบ้ ริ โ ภคขันสุ ด ท้า ย โดยแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล ข่ า วสารและใช้ท รั พ ยากรที มี อ ยู่อ ย่า งจํา กัด ให้ บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ในการลดต้นทุนให้ตาและให้
ํ
ผบู้ ริ โภคขันสุ ดท้ายได้รับผลประโยชน์สูงสุ ด ซึ งผลที
ได้รับจะสามารถทําให้ผปู ้ ระกอบตลอดสายได้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึน ทําให้ผล
ประกอบการดีขึน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
1.3 องค์ ประกอบโดยรวมของการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
นอกจากนีแล้ว John Langley (2002) ได้เสนอแนวทางหรื ออนาคตของโซ่อุปทานไว้วา่
จะต้องมีองค์ประกอบหรื อมีลกั ษณะอะไรทีต้องสนใจซึงได้แก่ ลูกค้าและการจัดการอุปสงค์ การวัด
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สมรรถนะโซ่ อุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสัมพันธ์เชิ งร่ วมมือ การจัดหาการบริ การจาก
ภายนอก คิดอย่างโลกาภิวตั น์ ความแข็งแกร่ งหลักและการมีกลยุทธ์ทีมีประสิ ทธิภาพของโซ่อุปทาน

รู ปที 1 ลักษณะทัวไปของโซ่อุปทาน
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) กล่าวว่าการบริ หารโซ่ อุปทานโดยมีวตั ถุประสงค์เพือพัฒนา
ขอบเขตงานวิจยั ทีจะปรับปรุ งความเข้าใจในการบริ หารโซ่ อุปทาน (Supply Chain Management–
SCM) ทังยังกระตุน้ และช่วยให้นกั วิจยั อืน ๆ ได้ศึกษาโครงสร้างทีสําคัญของการบริ หารโซ่อุปทาน
และผลกระทบทีเกิ ดกับความสมารถในโซ่ อุปทานทังจากทฤษฎีและการสังเกต โดยพวกเขาได้
ทบทวนวรรณกรรมกว่า 400 ฉบับ จากนันได้แบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ส่ วนหลักคือ ส่ วนทีหนึ งเป็ น
การนําเสนอทีสอดคล้องและจัดลําดับความรู้ทีเป็ นโครงสร้างหลักในการบริ หารโซ่ อุปทาน ซึ งได้
นําเสนอเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนประกอบทีสําคัญในการบริ หารอุปทาน และความสามารถหรื อ
สมรรถนะของโซ่อุทานส่ วนทีสองเป็ นการพัฒนากรอบการวิจยั ของการบริ หารโซ่อุปทาน และส่ วน
สุ ดท้ายเป็ นการสนองตอบต่อความต้องการสร้ างทฤษฏีในงานบริ หารการปฏิบตั ิงานหรื อการผลิต
พบว่า การบริ หารโซ่ อุปทานเป็ นปรัช ญาหรื อแนวคิดในการบริ หารทีแสดงให้เห็ นว่า ธุ รกิ จที
ดําเนิ นการอย่างโดดเดี ยวไม่มี การร่ วมมื อกับผูอ้ ื นจะไม่ส ามารถแข่ งขันได้ในระยะยาว แต่จะ
สามารถแข่งขันได้หากดําเนินการธุรกิจในลักษณะโซ่อุปทาน ซึ งเป็ นการเพิมคุณค่าให้แก่ลูกค้าผ่าน
ความร่ วมมือกันระหว่างสมาชิกในโซ่อุปทานในการวางแผนและการควบคุมวัตถุดิบ การให้บริ การ
และการเชือมโยงข้อมูล ซึ งส่ วนประกอบทีสําคัญในการบริ หารโซ่อุปทานมี 4 ประการ คือ 1. กลยุทธ์การจัดซื อ (Strategic Purchasing) 2. การบริ หารการจัดส่ ง (Supply Management) 3. การบูรณาการงานโลจิสติกส์ (Logistics Integration) และ 4. การร่ วมมือของโครงข่ายการจัดส่ ง (Supply
Network Coordination) รวมถึ งแนวคิ ดเกี ยวกับสมรรถนะหรื อความสามารถของโซ่ อุป ทาน
(Supply Chain Performance) ซึ งระบุถึงสมรรถนะด้านการเงิน (Financialperformance) สมรรถนะ
ด้านการดําเนินงาน (Operation Performance) และแนวคิดเกียวกับการวัดสมรรถนะของโซ่อุปทาน
(Measuring Supply Chain Performance)
1.4 เครืองมือทีใช้ ในการจัดการโซ่ อุปทานให้ มีประสิ ทธิภาพ
จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารทีเกียวข้อง ทําให้ผวู้ ิจยั ได้เห็นว่า SCOR Modelเป็ นโมเดล
ทีใช้เพืออธิ บายการดําเนิ นงาน การจัดการโซ่ อุปทาน ซึ งในกระบวนการของโซ่ อุปทานนันมี
กระบวนการทีสําคัญ 4 ประการ ซึ งได้แก่ การวางแผน (Plan) การจัดหา(Source) การผลิต(Make)
การจัดส่ ง(Delivery) เพือให้กระบวนการทัง 4 มีความสอดคล้องกันและเกิดประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางาน จึงได้มีตวั แบบจําลองการปฏิบตั ิงาน เพืออธิ บายถึงลักษณะการดําเนิ นงานการจัดการโซ่
อุปทาน โดยในการจัดการกระบวนการสําคัญทัง 4 กระบวนการนี ในแบบจําลองของ SCOR
Model
Supply Chain Operation Reference Model (SCOR Model) หรื อแบบจําลองโซ่ อุปทาน
เป็ นเครื องมือทีจะช่วยในการเริ มต้นการพัฒนาโซ่อุปทาน เพราะ SCOR Model ถูกพัฒนาขึนมาเพือ
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ใช้อธิ บายลักษณะ และแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางธุ รกิจในโซ่อุปทานทังหมด ทีเกียวข้องกับการ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ช่ วยแก้ปัญหาการขาดภาษามาตรฐานและกรอบการทํางาน
(Framework) เดียวกันในการพัฒนาและปรับปรุ งโซ่อุปทาน
องค์ประกอบของแบบจําลอง คือ มีการกําหนดกระบวนการต่างๆให้เป็ นมาตรฐานและ
มีคาํ อธิ บายกระบวนการช่วยให้ผใู ้ ช้มีความเข้าใจทีตรงกันมีโครงสร้างแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
กระบวนการ มีการกําหนดมาตรวัด (Metric) หรื อดัชนีวดั ประสิ ทธิ ภาพ Key Performance Indicator
(KPI) สําหรับการวัดประสิ ทธิ ภาพในแต่ละกระบวนการ และมีวิธีการปฏิบตั ิทีดีทีสุ ด (Best
practice) ทีเสนอไว้ในแต่ละกระบวนการ เพือทีจะให้องค์กรสามารถนําไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้ซึง
สามารถสรุ ปและแบ่งขันตอนของการพัฒนาออกเป็ น 4 ระดับดังนี คือ
ระดับที 1 ระดับนโยบาย เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยทางการแข่งขันทางธุ รกิจ ทังปั จจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร เพือนํามากําหนดความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรี ยบ
ทางการแข่งขันขององค์ก ร และผลการวิเคราะห์จ ะนํามาซึ งแนวทางการกําหนดขอบข่ายและ
องค์ประกอบทีสําคัญขององค์กรต่อไป
ระดับที 2 ระดับการกําหนดกระบวนการหลักขององค์กร เป็ นขันตอนหลังจากทีได้
วิเคราะห์ปัจจัยทางการแข่งขันใน ระดับที 1 แล้ว ก็จะได้ขอบข่ายการจัดการและกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานทีเหมาะสมและเกิดประสิ ทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ทีองค์กรได้กาํ หนด
ไว้โดยในระดับที 2 นี จะกําหนดโครงร่ างของโซ่ อุปทานขององค์กร ทังนีโครงร่ างของโซ่ อุปทาน
จะต้องมีความยืดหยุน่ เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ระดับที 3 กําหนดรายละเอียดของกระบวนการ เมือผ่านขันตอนในระดับที 1และระดับ
ที 2 เป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว องค์กรก็จะนําโครงร่ างทีได้มากําหนดรายละเอียดของกระบวนการ
ปฏิบตั ิงานทัง 4 เพือให้ทราบรายละเอียดของการปฏิบตั ิงานแต่ละกระบวนการ โดยในขันตอนนี
ควรทีจะให้ทุกฝ่ ายทีเกียวข้องได้มีส่วนร่ วมในการกําหนดรายละเอียด เพือสร้างความเข้าใจทีสดอด
คล้องกันในการปฏิบตั ิงาน
ระดับที 4 ระดับปฏิบตั ิการ เป็ นการนําเอาสิ งทีได้รับจาก ระดับที 1 – 3 มาปฏิบตั ิให้เป็ น
รู ปธรรม เพือให้ได้ผลตามทีได้วางเป้ าหมายไว้ ทังนี เมือปฏิบตั ิแล้วต้องมีการวัดผลประเมินผลการ
ปฏิบตั ิวา่ เป็ นไปตามแผนหรื อไม่ โปรดดูรูปที 2 ประกอบ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

13

SCOR ระดับ

วิเคราะห์พืนฐาน
ของการแข่งขัน

กลยุทธ์การดําเนิ นงาน

กําหนดโครงร่ าง
โซ่อุปทาน
การกําหนดผลการ
ปฎิบตั ิงาน

การนําไปปฎิบตั ิใน
ระบบกระบวนการ

SCOR ระดับ

ภายในองค์กรหรื อระหว่างองค์กร

กระบวนการแบบแผนการ
ปฏิบตั ิและระบบองค์ประกอบ
โครงร่ างโซ่อปุ ทานในองค์กร

กระบวนการแบบแผนการปฏิบตั ิ
และระบบองค์ประกอบโครงร่ าง
โซ่ อุปทานระหว่างองค์กร

การพัฒนาโซ่
อุปทานในองค์กร

SCOR ระดับ

SCOR ระดับ

ของโซ่อุปทาน

รู ปที 2 แสดงขันตอนหลักในการพัฒนาโซ่อุปทานขององค์กรโดยใช้แบบจําลอง Supply chain
operations reference
ทีมา: วิทยา สุ หฤทดํารง, มองรอบทิศ คิดแบบโลจิสติกส์ (กรุ งเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ พับลิชชิง,
2549)
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ตารางที 1 ตัวอย่างมาตรวัดการดําเนินการของโซ่อุปทาน
P1 = Plan Supply Chain
มาตรวัด

ความน่าเชื อถือ

ความแม่นยําของการพยากรณ์ การจัดส่ง
ตามเวลาทีกําหนดอัตราการเติมเต็มความ
แม่นยําของข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ

เวลาจัดส่งสะสมของการจัดหาและการ
ความยืดหยุน่ และการตอบสนอง ผลิต รอบเวลาการวางแผนใหม่อีกครัง
รอบเวลาของกระแสเงินสด

ต้นทุน

ต้นทุนของการจัดการคํา สังซื อทังหมด
ต้นทุนของการวางแผน การจัดส่งและ
การจัดหา ต้นทุนของการจัดเก็บสิ นค้า
คลังคลัง ผลิตผลของการเพิมมูลค่า

ทีมา: วิทยา สุ หฤทดํารง, มองรอบทิศ คิดแบบโลจิสติกส์ (กรุ งเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ พับลิ ชชิ ง,
2549)
จากการวิจยั ในครังนี ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการอยู่ในระดับที 1 ซึ งถือเป็ นส่ วนทีสําคัญมาก
เพราะเป็ นขันตอนการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบทีสําคัญภายในและภายนอกของเกษตรกรผูป้ ลูก
สิ นค้าผักปลอดภัยจากสารพิษ เป็ นปัจจัยทีกําหนดความสามารถและความได้เปรี ยบในการแข่งขันที
ควรมีสําหรั บเกษตรกรเช่ น ความสามารถในการผลิ ต ความรวดเร็ วในการจัดส่ ง ต้นทุนทีตํา
ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทีเปลียนแปลงไป อันเป็ นผลจากการดําเนินงานใน
ส่ วนของการวางแผนการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การผลิตและการจัดส่ งทีเหมาะสมของเกษตรกร ผลที
ได้จากการวิเคราะห์ นี จะนํา มาเป็ นแนวทางการกําหนดขอบข่าย และองค์ประกอบสําคัญที
หน่วยงานทีเกียวข้องจะได้นาํ มาปรับปรุ ง และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของสิ นค้าผักปลอดภัยจาก
สารพิษ โดยต้องกําหนดสิ งทีควบคู่กนั คือ ปั จจัยวัดผลและระดับของผลการปฏิบตั ิงาน เป็ น
เป้ าหมายของแต่ละปั จจัย ของผลความสามารถในการปฏิบตั ิงานของเกษตรกรผูป้ ลูกผัดปลอดภัย
จากสารพิษ
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1.5 การประยุกต์ ใช้ แบบจําลอง SCOR อย่างมีประสิ ทธิภาพ
การประยุกต์ใช้แบบจําลอง SCOR อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประกอบด้วย การวางแผน
การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การจัดส่ งมอบผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้า การส่ งคืน ซึ งแต่ละขันตอนจะมี
รายละเอียดดังนี
1. การวางแผน
เป็ นส่ วนทีเกียวข้องกับการวางแผนในด้านอุปสงค์และอุปทาน มีสิงทีต้องจัดการ
ประกอบด้วย การประเมินความสามารถของแหล่งวัตถุดิบ การรวบรวมและจัดลําดับความสําคัญใน
ข้อกําหนดความต้องการ การวางแผนด้านสิ นค้าคงคลัง ความต้องการในการกระจายสิ นค้า การผลิต
วัตถุดิบและการกําหนดกําลังการผลิตโดยรวมของผลิตภัณฑ์ และช่องทางต่างๆ การจัดการด้านการ
วางแผนองค์ประกอบพืนฐาน การปฏิบตั ิงานตามแผนงาน การตัดสิ นใจในการกําหนดการซื อหรื อ
ผลิตเอง ในชิ นส่ วนและผลิตภัณฑ์ การกําหนดโครงร่ างของโซ่อุปทาน การวางแผนทรัพยากรและ
กําลังการผลิตในระยะยาว การวางแผนธุ รกิจ การกําหนดการผลิตสิ นค้าใหม่ หรื อยกเลิกการผลิต
สิ นค้าเดิม การกําหนดสายการผลิตสิ นค้าต่าง ๆ การดําเนิ นงานในด้านการวางแผน จะเป็ นการ
กําหนดภาพรวมในส่ วนต่างๆของโซ่อุปทาน ก่อนทีนําไปปฏิบตั ิในส่ วนต่างๆต่อไป
ในมุมมองของ วิลาวัลย์ เนืองศาสตร์ (2554) การเชื อมต่อข้อมูลเป็ นสิ งสําคัญ การที
จะเชื อมต่ อ ข้อ มู ล นันจํา เป็ นที จะต้อ งมี ร ะบบเปิ ดสํา หรั บ การเชื อมต่ อ (API - Application
Programming Interfaces) ทีดี ทีสามารถเชือมระหว่างระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยที
ระบบสามารถมองเห็นข้อมูลจากระบบต่างๆ เป็ นระบบฐานเดียวกัน ต้องง่ายต่อการใช้งาน และต้อง
มีระบบป้ องกันรักษาข้อมูลทีดี ดังนันระบบการเชื อมต่อจําเป็ นทีจะต้องถูกออกแบบให้เหมาะสม
และมีประสิ ทธิภาพ ซึ งจะสามารถช่วยให้ผใู้ ช้ติดตังระบบ Supply chain ได้ง่ายรวมถึงลดระยะเวลา
การปฏิบตั ิงาน (Implement) ลงด้วยต้นทุนทีตํา Aberdeen ได้กล่าวถึงความสําคัญของงานแต่ละ
ส่ วนใน SCM Solution ตังแต่เริ มต้นจนสิ นสุ ด
เพือให้เข้าใจถึงกระบวนการทํางานของการจัดหาสิ นค้าของธุรกิจ ผูว้ จิ ยั จะขออ้างถึง
SCOR ซึ งเป็ นตัวแบบอ้างอิงปฏิบตั ิการโซ่อุปทาน
แบบจําลอง SCOR จะบอกถึงขันตอนใน Supply Chain Management เพือให้องค์กร
สามารถดําเนินการปรับปรุ ง Supply Chain ทังการติดตามการตรวจประเมิน การสรุ ปพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ หารทีจําเป็ น การรวบรวมกระบวนการวางแผนการ การจัดหา การผลิต การจัดส่ งและการคืน
สิ น ค้า และขยายผลสู่ ผู้ข าย (Supplier) ทุ ก ชันจนถึ ง ลู ก ค้า ทุ ก ชัน กํา หนดแนวทางกลยุ ท ธ์ ก าร
ปฏิบตั ิงาน การไหลของวัสดุงานและสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล เพือสร้าง
ความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ผูบ้ ริ โภค ลดต้นทุนภายในองค์กรให้ตาลง
ํ และสร้างความได้เปรี ยบเชิง
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การแข่งขันแบบยังยืนจะเห็นได้วา่ ขันตอนในการจัดหาสิ นค้าขององค์กรนันเป็ นส่ วนหนึ งของโซ่
อุปทานโดยจะเป็ นขันตอนหลังจากทีได้มีการวางแผนแล้ว สามารถเขียนเป็ นลําดับการทํางานดังนี
1.1 Demand planning เป็ นจุดเริ มต้นของ Supply Chain นิยามง่ายๆ คือวางแผนให้มี
การ Stock น้อยทีสุ ดแต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีทีสุ ด ทําได้ยากมากในทาง
ปฏิบตั ิ และซับซ้อนมากเมือมีปัจจัยอืนมาเกียวข้อง เช่น มีคลังสิ นค้าหรื อสถานทีจัดจําหน่ายสิ นค้า
หลายแห่ ง สิ นค้ามีอายุสัน ความสามารถในการผลิตของผูข้ าย (Suppliers) และ/หรื อ โรงงานมี
ข้อจํากัด ดังนันข้อมูลจากทุกส่ วน เช่น ประวัติการขาย คําสังซื อจากลูกค้า การพยากรณ์การขาย
ข้อมูลส่ งเสริ มการขายข้อมูลสิ นค้าทีจัดส่ งจริ ง และปัจจัยอืนๆ ทีเกียวข้อง จําเป็ นต้องปรับปรุ งข้อมูล
ให้ถูกต้องตลอดเวลา เพือสามารถนํามาวิเคราะห์และวางแผนให้ใกล้เคียงความเป็ นจริ งทีสุ ด
โดยเฉพาะสิ นค้าทางการเกษตร เช่น สับปะรดนางแล ของเกษตรกรผูป้ ลูกในตําบล
นางแล จังหวัดเชียงราย สิ นค้าเน่าเสี ยได้ง่าย อีกทังพันธุ์นางแล เปลือกของสับปะรดเป็ นแบบบาง
อายุการเก็บรักษาน้อย การวางแผนให้มีสต๊อกสิ นค้าน้อยจึงเป็ นสิ งจําเป็ นเพราะหากเก็บไว้เยอะแล้ว
จําหน่ายหรื อเคลือนย้ายไม่ทนั อาจทําให้สินค้าเสี ยหายได้ ดังนันการวางแผนสต๊อกสิ นค้าจึงต้องมี
ความแม่นยํา และเชือถือได้ให้มากทีสุ ด
1.2 Supply Planning การบริ หารความต้องการของลูกค้ากับความสามารถในการส่ ง
มอบสิ นค้าของ Suppliers เป็ นสิ งที มี ค วามยุ่ง ยากเป็ นอย่า งมากในการบริ ห ารและวางแผน
กระบวนการวางแผนร่ วมกันระหว่าง ผูซ้ ื อและผูข้ าย ถือเป็ นสิ งจําเป็ น ผูซ้ ื อ ควรแจ้งให้ Suppliers
ทราบแผนความต้องการสิ นค้าทังระยะยาวและระยะสัน และแผนนันต้องถูกต้องหรื อใกล้เคียงกับ
ความเป็ นจริ ง เพือสร้างความมันใจให้แก่ Suppliers ทีต้องเตรี ยมสิ นค้าไว้รองรับความต้องการ และ
เมือมีการเปลียนแปลงSuppliers ต้องสามารถทราบได้ทนั ที เพือ Suppliers สามารถเปลียนแปลง
แผนงานเพือส่ งมอบสิ นค้าได้ทนั ต่อความต้องการ ผลทีได้คือ Suppliers สามารถลดระยะเวลาการ
ส่ งมอบให้เร็ วขึน (lead Time)นอกจากนัน Suppliers ยังสามารถปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการส่ งสิ นค้า
เพือสามารถตอบสนองความต้องการได้ทนั ที (Just-As-Needed) ในแง่ของ Buyers การวางแผน
ร่ วมกันยังนําไปสู่ การได้รับส่ วนลดทางการค้า สร้างความสัมพันธ์ทางธุ รกิจทีดี ได้รับเงือนไขการ
ชําระเงินพิเศษ และการหมุนเวียนของวัตถุดิบหรื อชินส่ วนก็ดีขึน
1.3 Corporate Planning ผูผ้ ลิตทีมีสายการผลิตจํานวนมาก มีโรงงานหลายแห่งหรื อ
มีสถานทีจัดจําหน่ ายสิ นค้าหลายแห่ ง ย่อมทราบดีถึงความท้าทายในการบริ หารแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับเป้ าหมายขององค์กร (Corporate Goals) เช่ นเดี ยวกับบริ ษทั ทีมีเป้ าหมายเพิมการ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื อง มีการแนะนําสิ นค้าใหม่ออกสู่ ตลาด มีการขยายสู่ ตลาดใหม่ มีการหา
แหล่งผูข้ ายและผูผ้ ลิตสิ นค้าใหม่ มีการวางแผนจัดการหรื อโต้ตอบคู่แข่ง ย่อมทราบดีถึงความท้าทาย
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ในการวางแผนโดยเฉพาะอย่างยิงมีเวลาทีจํากัดและเหตุการณ์ต่างๆ สามารถเกิ ดขึนตลอดเวลา
ข้อมูลทีใช้ในการวางแผนนันมาจากทังภายในและภายนอก ผูบ้ ริ หารจําเป็ นต้องมีเครื องมือช่วยใน
การวิเคราะห์และทดสอบแผนงานความน่าจะเป็ นต่างๆ เพือสามารถสรุ ปแผนงานได้เร็ วทีสุ ด และ
นําไปใช้ได้ระยะยาวโดยคํานึงถึงประโยชน์ทีจะได้รับสู งสุ ดทังในด้านการเงินและการปฏิบตั ิงาน
1.4 Even Management and Analytics เนืองจาก Supply Chain เป็ นระบบต่อเนือง
ดังนันเมือมีปัญหาเกิดขึนจะมีผลเป็ นลูกโซ่ ไปทังระบบ การรับรู้ปัญหาล่วงหน้า การรับรู้ปัญหา
อย่างรวดเร็ ว การแก้ไขปั ญหาก่อนทีจะเกิด และการแก้ไขปั ญหาอย่างทันท่วงทีเป็ นสิ งจําเป็ นอย่าง
ยิง การทีจะทําอย่างนันได้ตอ้ งมีการกําหนดจุดวัด หรื อ KPI ระบบ Supply Chain ต้องมี
“Templates” ทีเก็บเป้ าหมายขององค์กร โดยระบบต้องทําการเปรี ยบเทียบเป้ าหมายทีวางไว้กบั ผลที
เกิดขึนจริ งหรื อผลทีคาดว่าจะเกิดขึน หากผลทีเกิดขึนเบียงเบนไปจากเป้ าหมายทีได้วางไว้ระบบ
ต้องเตือนพร้อมแจ้งแนวทางการแก้ไขปั ญหาให้แก่บุคคลทีเกียวข้องทันที เพือลดหรื อขจัดปั ญหาที
จะเกิดขึน
1.5 Factory Planning and Scheduling หากการวางแผนการผลิตไม่เหมาะสม ย่อม
ส่ งผลให้ โรงงานมีสินค้าระหว่างผลิตสู ง ปั ญหากําลังการผลิตไม่เพียงพอและเกิดขึนอย่างต่อเนือง
ส่ งผลให้บางสายการผลิตว่างเพราะของไม่มีให้ผลิต มีการทํางานล่วงเวลาโดยไม่จาํ เป็ น ผลคือไม่
สามารถส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าตามกําหนด ลูกค้าขาดความเชือถือและลดหรื อยกเลิกคําสังซื อการเตรี ยม
กําลังการผลิตและวัตถุดิบเพือการผลิต เป็ นหัวใจของการวางแผนการผลิต ฝ่ ายผลิตจําเป็ นต้องรับ
ข้อมูลทีถูกต้องว่าจะผลิตอะไร ผลิตเมือไหร่ และจํานวนเท่าไหร่ อะไรผลิตก่อนอะไรหลัง โดย
แผนการผลิตต้องคํานึ งถึงข้อจํากัดต่างๆ ในสายการผลิต (Resource Constraint) มีการจัดอันดับงาน
ทีเหมาะสมเพือลดเวลาทีเสี ยไปในการติดตังเครื องจักรและสามารถเพิมปริ มาณผลผลิตให้มากขึน
เพือให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็ นประโยชน์สูงสุ ด
1.6 Order Fulfillment ในหลายๆ องค์กร ใช้ระบบ Fixed lead times ในการคํานวณ
วันส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ลูกค้า ซึ งทําให้เสี ยโอกาสทางธุ รกิจ เพราะลูกค้าไม่สามารถรอได้นานขนาด
นันปั จจุบนั เป้ าหมายของผูผ้ ลิตทุกๆ รายคือการให้ความมันใจต่อลูกค้าว่าสามารถส่ งสิ นค้าได้ใน
เวลาทีกําหนด มีนโยบายลด Lead times ในการผลิตลง นําเลขทีใบสังซื อของลูกค้าเชือมโยงกับ
ใบสังการผลิตเพือลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะใบสังซือของตนเองได้ตลอดเวลา
1.7 Order Management ในการทํางานทีมีลกั ษณะเป็ น Multi-Tiered value chainคือ
การทํางานร่ วมกันระหว่างเรากับ Suppliers หรื อ Subcontractors จําเป็ นทีจะต้องมีการร่ วมมือกันทัง
ในด้านข้อมูลและการจัดการคําสังซือนันๆ เป้ าหมายเพือลดระยะเวลาการจัดการคําสังซื อ (Inbound
Order) สามารถตอบวันทีส่ งสิ นค้าได้ทนั ที และสร้างความมันใจให้แก่ผขู้ ายว่าไม่มีการตอบรับคํา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

18

สังซื อเกิ นกําลังความสามารถในการผลิตและสามารถส่ งมอบสิ นค้าได้ตามทีกําหนดโดยเมือมีการ
รับคําสังซื อจากลูกค้า ระบบ Order Management จะต้องทําการประมวลผลและส่ งข้อมูลแบบ Real
time เปิ ดใบสังซื อหรื อขอซื อไปให้ Suppliers และ Subcontractors ระบบจะใช้ขอ้ มูลพืนฐานของ
สู ตรการผลิตเงือนไขและนโยบายการสังซื อวัตถุดิบหรื อชิ นส่ วนนัน ๆ รวมถึง Inventory policy มา
คํานวณในการสังซื อแบบ Real time โดยข้อมูลนี จะทําการเชือมต่อกับข้อมูลของ Suppliers และ
Subcontractors เพือคํานวณความสามารถในการผลิตและวันทีสามารถส่ งมอบสิ นค้าให้แก่ลูกค้า
1.8 Product Lifecycle Management ผูผ้ ลิตสิ นค้าทีเป็ นแฟชันหรื อมีขอ้ จํากัดในอายุ
สิ นค้า จําเป็ นต้องมีการนําสิ นค้าออกสู่ ตลาดให้เร็ วทีสุ ด ต้องมีการจัดการทีดี ไม่วา่ จะเป็ นเรื อง แผน
กําลังการผลิต วัตถุทีใช้ในการผลิต แหล่งผูข้ ายชิ นส่ วนและวัตถุดิบ รวมถึงการบริ หารคลังสิ นค้า
สําหรับสิ นค้าตัวเก่าทีใกล้จะหมดอายุ ทังนี เพือขจัดปั ญหาการเก็บสิ นค้าทีล้าสมัยและหมดอายุไม่
สามารถนําไปใช้ได้ทาํ ให้เกิดความเสี ยหายต่อธุรกิจ ซึ งมีความสําคัญไม่เฉพาะแค่ผผู้ ลิตเอง Supplier
ผูป้ ้ อนวัสดุและวัตถุดิบให้แก่โรงงานก็จาํ เป็ นและต้องการข้อมูลและแผนงานนีเช่นกัน
1.9 Operation and Inventory Planning เป้ าหมายของทุกองค์กรทางธุ รกิจไม่วา่ ขนาด
ธุ รกิจนันจะเป็ นขนาดใดก็ตาม คือ การมีระดับสิ นค้าคงคลังในจํานวนทีพอดีกบั ความต้องการ ลด
ระยะเวลาการส่ งมอบสิ นค้าให้ลูกค้า เพิมความสามารถในการส่ งมอบสิ นค้า และหลีกเลียงการมี
ปั ญหาเรื องกําลังการผลิต และขาดชิ นส่ วนและวัตถุดิบสําหรับการผลิต ดังนันจึงต้องมีการกําหนด
เป้ าหมายการขายให้สอดคล้องกับความสามารถในการผลิต โดยมีระดับสิ นค้าคงคลังทีเหมาะสม
1.10 Supplier Management ในระบบ Supply Chain, Supplier มีส่วนสําคัญดังนัน
การเลือกจําเป็ นต้องพิถีพิถนั ทังในเรื องราคา คุณภาพ และการตรงต่อเวลา ในบางอุตสาหกรรมมี
การนําเอาระบบ Vendor managed inventory (VMI) มาใช้ ซึ งทําให้เราไม่จาํ เป็ นต้องรับภาระในการ
เก็บสต็อกสิ นค้า
1.11 Supply Chain p\Planning การจัดการ Demand และ Supply ให้สอดคล้องกัน
เป็ นเรื องทีท้าทายมากสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต ลูกค้าสามารถเปลียนแปลงความต้องการได้
เสมอทําระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ หรื อ MRP (Material Requirement Planning) คือ การ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เพือช่ วยในการควบคุมวัสดุและการวางแผนการผลิต ทีได้วางแผนมาเป็ น
อย่า งดี ตอ้ งล้มเหลวเป้ าหมายขององค์กรคือ การจัด การใช้ท รัพ ยากรทีมี อยู่อย่างจํา กัด ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพทีสุ ดสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ ว เพือให้ได้กาํ ไรสู งสุ ด
ดังนันผูผ้ ลิ ตจําเป็ นทีจะต้องผลิ ตสิ นค้าในทรัพยากรทีมีอยู่อย่างจํากัดให้มีประสิ ทธิ ภาพมากทีสุ ด
โดยลดอัตราการทํางานล่วงเวลาและทีไม่จาํ เป็ นลง บริ หารวัตถุดิบไม่ให้ขาดหรื อไม่มีผลิต มีการจัด
สายงานการผลิตและวางแผนการผลิตทีเหมาะสมโดยนําเอาข้อจํากัดต่างๆ มารวมในการวางแผน
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และสามารถเปลียนแปลงแผนการผลิตได้ทนั ทีเพือสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของลูกค้า คือ
ระบบที ใช้ในการจัดการระบบ Supply Chain โดยเริ มต้นจาก การวางแผน การนําแผนนันมาปฏิบตั ิ
และ การควบคุมให้แผนงานนันบรรลุผลการจัดการโซ่อุปทานช่วยให้ผผู้ ลิตสามารถมองเห็นข้อมูล
ทังระบบ ช่วยให้สามารถเปรี ยบเทียบ Demand และ Supply กับข้อจํากัดทีมีอยูเ่ พือการตัดสิ นใจที
ถูกต้อง รวมถึงการทํางานร่ วมกันระหว่างคู่คา้ ทังลูกค้า และผูข้ าย ทําการปรับฐานข้อมูลของ
Supply Chain Management ให้เป็ นฐานเดียวกัน (Unified data model) โดยดึงข้อมูลมาจากระบบอืน
เช่ นระบบบริ หารทรั พยากรองค์กรหรื อทีเรี ยก ERP (Enterprise Resource Planning) หรื อ
กระบวนการจัดการสร้ า งความสั ม พันธ์ ก ับ ลู ก ค้า ที เรี ย กว่า CRM (Customer relationship
management , Logisticss, Legacy System) ทําการประมวลในComputer memory เพือได้ผลลัพธ์
จากการประมวลเป็ น Real-Time และรวดเร็ ว และการใช้งานเป็ นWeb base เพือง่ายแก่การใช้งาน
และ ผูใ้ ช้ไม่จาํ เป็ นต้องติดตังโปรแกรม โดยสามารถใช้งานทีไหนก็ได้
2. การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ มีหลากหลายทฤษฏี และหลากหลายเทคนิคในการบริ หาร
วัตถุดิบของสิ นค้าแต่ละชนิด ซึ งแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของสิ นค้า แต่ในสิ นค้าเกษตรแล้ว
การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ เริ มตังแต่ การหากล้าพันธุ์ การหาปุ๋ ย หรื ออาหารเสริ มของพืช และการ
จัดหาแรงงานผูผ้ ลิต
วิทยา สุ ทฤหดํารง (2549) กล่าวว่าขอบเขตของการจัดหาแหล่งวัตถุดิบตามเทคนิค
SCOR Model คือเป็ นส่ วนทีดําเนิ นการจัดการด้านการจัดหาวัตถุดิบ และแหล่งป้ อนวัตถุดิบเข้าสู่
ระบบ ประกอบด้วย การจัดหาแหล่งป้ อนวัตถุดิบและวัตถุดิบ จะเกียวข้องกับการรับวัตถุดิบ การ
ตรวจสอบ การเก็บรักษา และการจ่ายวัตถุดิบเข้าสู่ ระบบการผลิต การจัดการองค์ประกอบพืนฐาน
ของการจัดหาแหล่งวัตถุ ดิบ ประกอบด้วยระบบการรับรองผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบและการติดต่อสื อสาร
ข้อมูลดําเนินงาน คุณภาพของการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การขนส่ งวัตถุดิบขาเข้า ระบบงานวิศวกรรม
ในชิ นส่ วนต่างๆ การทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบป้ อนสู่ ระบบการผลิต การจ่ายชําระค่าวัตถุดิบทีจัดซื อ
การผลิต เป็ นส่ วนทีจัดการในส่ วนการปฏิบตั ิงานของระบบการผลิต มีองค์ประกอบดังนี ระบบการ
ดําเนินการผลิต จะเกียวข้องกับการร้องขอหรื อเบิกวัตถุดิบ การรับวัตถุดิบ การผลิตและการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ การบรรจุ การเก็บรักษา และการสังจ่ายผลิตภัณฑ์ การจัดการองค์ประกอบพืนฐานของ
การผลิต ประกอบด้วย ระบบการเปลียนแปลงข้อกําหนดทางวิศวกรรมของผลิ ตภัณฑ์ ระบบ
สาธารณูปโภค อุปกรณ์การผลิต สถานภาพของระบบการผลิต คุณภาพของระบบการผลิต การ
จัดลําดับและกําหนดการผลิต การกําหนดกําลังการผลิตจริ งในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ การจัดส่ ง เป็ น
ส่ วนทีจัดการในการตอบสนองต่อคําสังซือจากลูกค้า
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โกศล ดีศีลธรรม (2547) กล่าวว่าบทบาทของระบบวางแผน ความต้องการวัสดุ ว่า
การวางแผนวัสดุ (Materials planning) เป็ นแนวทางวิทยาศาสตร์ สําหรับการประเมินความต้องการ
ของวัสดุ ทีรวมถึงวัตถุดิบชิ นส่ วน อะไหล่ และรายการอืนๆ ทีเกียวข้องกับความต้องการของการ
ผลิ ต ดังนันการวางแผนความต้องการวัสดุ จึ ง มี ความสํา คัญต่อการบริ หารวัส ดุ (Materials
management) โดยพิจารณาถึงปั จจัยต่าง ๆเช่น ช่วงเวลาการส่ งมอบวัสดุ กําหนดการผลิต ปริ มาณ
ความต้องการวัสดุ เป็ นต้น โดยฝ่ ายวางแผนจะจัดเตรี ยมแผนความต้องการใช้วสั ดุตามแผนการผลิต
(Plan based on the production schedules) และแสดงรายละเอียดด้วยใบแสดงรายการวัสดุ (Bill of
materials)
การพยากรณ์ยอดขาย

ฝ่ ายงานผลิต

วางแผนวัสดุ

ดําเนินการทบทวนแผน

รู ปที 3 กระบวนการวางแผนวัสดุ
ทีมา: โกศล ดีศิลธรรม, เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนในโลกธุรกิจใหม่ , (กรุ งเทพฯ :
อินฟอร์มีเดียบุค๊ ส์, 2547), 68.
ปั จจัยทีมีผลต่อการวางแผนวัตถุดิบให้มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถจําแนกออกเป็ น 2 ปั จจัย
หลักคือ
ปั จจัยภายนอก (External factors) โดยพิจารณาถึงปั จจัยหลักทีส่ งผลต่อการกําหนด
นโยบายการบริ หารวัสดุขององค์กร ดังเช่น
1. แนวโน้มระดับราคาของวัสดุในตลาด
2. นโยบายการนําเข้าของภาครัฐ เช่น อัตราภาษี ระเบียบวิธีการนําเข้า
3. นโยบายทางด้านสิ นเชือของธนาคาร
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ปั จจัยภายใน (Internal factors) คือปั จจัยทีเกียวกับการดําเนินกิจกรรมทางธุ รกิจซึ ง
จะประกอบด้วย
1. วัตถุประสงค์หลักขององค์กร
2. แผนงานและกําหนดการผลิต
3. การกําหนดระดับสิ นค้าคงคลัง (Inventory level) และช่วงเวลานํา
4. ความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียน (Working capital)
5. นโยบายการจัดซื อขององค์กร
3. การจัดส่ งมอบผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้า
วิทยา สุ ทฤหดํารง (2549) กล่าวถึงการจัดการส่ งมอบผลิตภัณฑ์สู่ ลูกค้าจะประกอบด้วย
องค์ประกอบดังนี การจัดการคําสังซื อ ประกอบด้วย กระบวนการในการป้ อนคําสังซื อ การจัดทํา
เอกสารเสนอราคา การกําหนดองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้อง การสร้างและรักษาฐานข้อมูล
ลูกค้าและผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดการด้านบัญชี ในส่ วนลูกหนีการค้า การให้เครดิตลูกค้า การเก็บ
หนี และการออกใบเรี ยกเก็บเงิน การจัดการคลังสิ นค้า ประกอบด้วยการจัดการด้านการค้นหาสิ นค้า
การบรรจุ และรวบรวมผลิตภัณฑ์ การจัดการองค์ประกอบพืนฐานของการจัดส่ งประกอบด้วยการ
จัดการด้านกฎเกณฑ์ของช่องทางกระจายสิ นค้า กฎเกณฑ์ในการสังสิ นค้า การจัดการด้านคุณภาพ
ของการจัดส่ ง
ธนัญญา วสุ ศรี (2550) ได้กล่าวถึง การจัดการผูส้ ่ งมอบ (Supplier management) ว่า
ปั จจุบนั การจัดการโซ่ อุปทาน หรื อ Supply Chain Management (SCM) เป็ นสิ งทีทุกองค์กรให้
ความสําคัญเป็ นอย่างยิง เนืองจาก SCM จะช่วยให้ผบู้ ริ โภคหรื อลูกค้าขันสุ ดท้าย (End customer)
ได้รับสิ นค้าหรื อบริ การตรงตามความต้องการ การทีจะประสบความสําเร็ จในการจัดการโซ่ อุปทาน
ความร่ วมมือกับผูส้ ่ งมอบหรื อ Supplier เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญ
ธนัญญา วสุ ศรี (2550) กล่าวว่า การบริ หารผูส้ ่ งมอบเป็ นสิ งสําคัญสําหรับการจัดการโซ่
อุปทาน ผูส้ ่ งมอบแต่ละรายมีความสําคัญไม่เท่าเทียมกันเพราะความถีของความต้องการ ปริ มาณ
ความต้องการ มูลค่าของวัสดุและสภาพการณ์ทางการตลาดของวัสดุนนมี
ั ความแตกต่างกัน การ
บริ หารงานผูส้ ่ งมอบแต่ละรายจึงควรทีจะต้องแตกต่างกันไป เพือประโยชน์สูงสุ ดในการส่ งมอบ
สิ นค้าและบริ การได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า การวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนจุดแข็งใน
อํานาจการต่อรอง ตลอดจนจํานวนของผูส้ ่ งมอบทีมีอยูใ่ นตลาดและความต้องการขายทีมีต่อบริ ษทั
ผูซ้ ื อ เพือนําเอาจุดอ่อนจุดแข็งดังกล่าวไปคัดเลือกวิธีการบริ หารจัดการผูส้ ่ งมอบว่าควรจะเป็ นใน
ลักษณะ Arm's length หรื อ Partnerships จึงเป็ นพืนฐานสําคัญในการบริ หารผูส้ ่ งมอบในการจัดการ
โซ่อุปทานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ในทางกลับกัน หากคุณเป็ นผูส้ ่ งมอบวัตถุดิบ แล้วคุณพบว่าวัตถุดิบ
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ของคุณตกอยูใ่ นกลุ่ม Non-critical items หรื อ Leverage items คุณควรจะมองหาแนวทางในการที
จะปรับปรุ งตนเองให้มีความโดดเด่นจากคู่แข่งเพือเป็ น Order winners ให้ได้
4. การส่ งคืน
วิทยา สุ หฤทดํารง (2546) กล่าวว่าขอบเขตของการส่ งคืนสิ นค้าจากลูกค้า (Return) ใน
SCOR Model จะครอบคลุมถึงการส่ งคืนวัตถุดิบ (กลับไปยังผูจ้ ดั ส่ ง) และการรับผลิตภัณฑ์
สําเร็ จรู ป คื น (มาจากลู ก ค้า ) รวมถึ งผลิ ตภัณฑ์ที มี ตาํ หนิ ผลิ ตภัณฑ์ที เป็ นวัส ดุ สิ นเปลื อ ง
(Maintenance Repair and Operation Item: ROI)และผลิตภัณฑ์ส่วนเกิน
4.1 ขันตอนการส่ งคืนผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั
เริ มจากการอนุมตั ิการส่ งคืน เช่น การจัด
ตารางการส่ งคืน การับ และการยืนยันและการกําจัดผลิตภัณฑ์ทีชํารุ ด การส่ งผลิตภัณฑ์ทดแทนหรื อ
การคืนเงิน
4.2 ขันตอนการคืนผลิตภัณฑ์สินเปลือง (MRO) โดยเริ มจากการอนุมตั ิการส่ งคืนและ
การจัดตารางการส่ งคืน การกําหนดสถานภาพของผลิตภัณฑ์ การยืนยันผลิตภัณฑ์และการอนุมตั ิคาํ
ร้องส่ งคืน
4.3 ขันตอนการส่ งคืนผลิตภัณฑ์ส่วนเกิน โดยเริ มจากการบ่งชี สิ นค้าคงคลังส่ วนเกิน
การจัดตารางการจัดส่ ง การรับการส่ งคืน อนุ มตั ิคาํ ร้องในการรับคืนผลิตภัณฑ์ส่วนเกินจากการ
จัดหา ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนเกิน การบูรณะ ทําใหม่ และกําจัดวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์ส่วนเกิน
4.4 การจัดการกฎระเบียบในการส่ งคืน สมรรถนะของการส่ งคืน การเก็บข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ส่งคืนคงคลัง สิ นทรัพย์ทุน การขนส่ ง โครงร่ างของข่ายงาน ความต้องการและความ
สอดคล้องของข้อบังคับ
1.6 การใช้ แบบจําลอง SCOR เพือการปรับปรุ งโซ่ อุปทาน
มาตรวัดอ้างอิงทังหลายส่ วนใหญ่ทีใช้อยู่ใ นธุ รกิ จและอุตสาหกรรมมักจะอยู่บ น
พืนฐานของแบบจําลองต่างๆ เช่น Balance scorecard ทีมีการนํา KPI (Key Performance Index)
หรื อกลุ่มของเกณฑ์การวัดทีได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ มาตรวัดในแบบจําลอง SCOR ถูก
ออกแบบมาในรู ปของการแบ่งแยกมาตรวัดออกเป็ นส่ วนย่อยๆ ตามคุณลักษณะของสมรรถนะของ
แบบจําลอง SCOR โดยแบ่งออกเป็ นระดับจากระดับที 1-4
โดยทัวไปวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ทีนําเอาแบบจําลอง SCOR มาประยุกต์ใช้
งานคือการกําหนดมาตรวัดและความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของมาตรวัดทีแต่ละองค์กรได้นิยามไว้
สําหรับแต่ละชนิดของกระบวนการต่าง ๆ ตามลําดับขันของกระบวนการ รวมไปถึงคุณลักษณะของ
สมรรถนะตามแบบจําลอง SCOR
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1.7 ประโยชน์ ของแบบจําลอง SCOR
ในธุ รกิจและอุตสาหกรรมระดับโลกมีการนําแบบจําลอง SCOR มาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาปรับปรุ งการดําเนิ นงานในโซ่อุปทาน แบบจําลอง SCOR ได้กาํ หนดมาตรวัดสมรรถนะ
ของแต่ละกระบวนการของแบบจําลอง องค์กรใดทีมีการนําเอาแบบจําลอง SCOR มาประยุกต์ใช้
งานแล้วจะทําให้องค์กรเกิดความสามารถดังต่อไปนี
1. ความสามารถติดต่อสื อสารกับผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ (Suppliers) ทังในปั จจุบนั และ
อนาคต โดยใช้คาํ จํากัดความหรื อคํานิยามเดียวกันโดยใช้คาํ อธิ บายทีเป็ นมาตรฐาน
2. ใช้เป็ นแบบจําลองสําหรับการวางแผนและเป็ นเครื องมือสําหรับการพยากรณ์
3. สามารถสร้ า งมาตรวัดที มี ค วามคล่ อ งตัว ในการใช้ง าน และการวัดเที ย บ
(Benchmarking) เพือทีจะกําหนดเป้ าหมายของสมรรถนะของการกําหนดความสําคัญก่อนหลังและ
ประโยชน์จากการเปลียนแปลงกระบวนการ
4. สามารถเชื อมโยงฟั งก์ชนหน้
ั าทีการใช้งานและมาตรวัดของกระบวนการ และ
สมรรถนะของวิสาหกิจอย่างมีระบบและมีโครงสร้างรองรับ
5. สามารถเข้าใจข้อปฏิบตั ิทีดีทีสุ ดเพือทีจะได้สมรรถนะทีดีทีสุ ด
6. สามารถเข้าใจการจัดการโซ่อุปทานและการประเมินสมรรถนะ
7. สามารถทีจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์สาํ หรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม
1.8 สรุปกรอบแนวคิดของแบบจําลอง SCOR
จากทีได้กล่าวมานี เป็ นกรอบความคิดของขันตอนในการพัฒนาโซ่ อุปทานสําหรับ
องค์กร โดยอาศัยกรอบแนวคิดของแบบจําลอง SCOR โดยเน้นขันตอนทัง 5 รายละเอียดการจัดการ
ในส่ วนต่างๆ คือ การวางแผน การจัดหา การผลิต การส่ งมอบ และการรับคืน ทังนี จะเป็ นแนวทาง
นําไปปรับประยุกต์ใช้กบั องค์กร เพือให้ผลการปฏิบตั ิงานของโซ่อุปทาน สามารถบรรลุผลตามทีได้
กําหนดไว้ ในแบบจําลอง SCOR ควรจะต้องมีการปรับปรุ งพัฒนาและประเมินผลอย่างต่อเนือง เมือ
ทําการปฏิบตั ิแล้ว ควรมีการวัดผลการปฏิบตั ิงาน โดยนําผลตรวจวัดทีได้มาวิเคราะห์ปัญหา หาจุดที
ควรปรับปรุ งเพิมเติมและนําผลทีได้ไปปรับปรุ งอีกครัง ด้วยการทบทวนอย่างต่อเนือง ซึ งจะส่ งผล
ให้เกิดการพัฒนาในการปฏิบตั ิงานของโซ่อุปทาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์ และห่ วงโซ่ อุปทาน เนื องจากโลจีสติกส์ เป็ นระบบ
การจัดการส่ งสิ นค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอืนจากจุดต้นทางไปยังจุดบริ โภคตามความต้องการ
ของลูกค้า ซึงถือเป็ นส่ วนประกอบทีสําคัญทีสุ ดประการหนึงในห่วงโซ่อุปทาน
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รู ปที 4 ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน
2. แนวคิดทางการโลจิสติกส์
2.1 ความหมายของโลจิสติกส์
ทวีศกั ดิ เทพพิทกั ษ์ (2550) การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) คือส่ วนหนึง
ของโซ่ อุ ป ทานซึ งเป็ นกระบวนการในการวางแผน การนํา เสนอ และควบคุ ม การไหลที มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิ ผล และการเก็บสิ นค้า บริ การ และข้อมูลทีเกียวข้องจากจุดเริ มต้นในการ
ผลิตไปสู่ จุดสุ ดท้ายของการบริ โภคเพือทีจะตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ (2548) ปั จจุบนั แนวโน้ม
การแข่งขันมีมากขึนอันเนื องมาจากกระแสโลกาภิวฒั น์ (Globalization) ทีมีการเปิ ดเสรี ทางการค้า
มากขึน ผลักดันให้ภาคธุ รกิจต้องยกระดับความสามารถทางธุ รกิจขึนโดยเฉพาะในด้านความเร็ วใน
การเคลือนย้ายสิ นค้าและบริ การรวมทังความมีประสิ ทธิ ภาพ การพัฒนาระบบโลจิสติ กส์ และโซ่
อุปทาน จึงเป็ นทางออกในการเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันทังในแง่การลดต้นทุน การเพิม
มูลค่าเพิม ดังนัน การบริ หารจัดการกระบวนการนําส่ งสิ นค้าจากผูผ้ ลิตถึงผูบ้ ริ โภคตลอดทังห่ วงโซ่
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อุ ป ทาน จึ ง เป็ นเป้ าหมายที สําคัญ ที ผูป้ ระกอบการใช้เป็ นแหล่ ง ทีมาของความได้เปรี ยบในการ
แข่งขันทังในระดับธุรกิจและระดับประเทศ
Stock และ Lambert (2001) ได้แบ่งกิจกรรมของกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ออกเป็ น
13 กิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. การบริ การลูกค้า (Customer service) การบริ การลูกค้าประกอบด้วยกิจกรรมทีต้อง
ติดต่อหรื อประสานงานโดยตรงกับลูกค้า โดยกิ จกรรมให้บริ การลูกค้านี ได้ถูกวิเคราะห์ถึงกิจกรร
ต่าง ๆทีจะต้องทําเพือสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า ภายใต้ระดับการให้บริ การ (Service level)
และต้นทุนของการให้บริ การทีเหมาะสม
2. การจัดเตรี ยมอะไหล่และงานบริ การหลังการขาย (Part and service support) เป็ น
กิจกรรมทีครอบคลุมถึงบริ การหลังการขาย โดยเป็ นกิจกรรมของการซ่อมแซมและบริ การต่าง ๆ ที
เกี ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทีขายไป เช่ น การมีอะไหล่ทดแทนในขณะทีลูกค้าต้องการได้ การให้
คําแนะนําการบํารุ งรักษาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมนีส่ วนการเพิมความพึงพอใจของลูกค้า และจะส่ งผลถึง
การตัดสิ นใจซื อในอนาคต สามารถสร้างความภักดีต่อตราสิ นค้า ร่ วมถึงการบอกต่อไปยังลูกค้าราย
อืน ซึ งมีส่วนช่วยในกรสร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยาวอีกด้วย
3. กระบวนการดําเนิ นการตามคําสังซื อของลูกค้า (Order processing) เป็ นกิจกรรมที
เป็ นจุดเริ มของกระบวนการด้านโลจิสติกส์ และการปฏิบตั ิงานทีรวดเร็ ว เพือให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากิจกรรมนี อาจแบ่งเป็ นสามส่ วนย่อยได้ดงั นี 1.ส่ วนการปฏิบตั ิงาน ได้แก่
งานด้านการรับคําสังเข้ามาในระบบ การจัดตารางการส่ งสิ นค้า และการทําใบกํากับสิ นค้า (Invoice)
2.ส่ วนการติดต่อสื อสาร ได้แก่การปรับเปลียนแก้ไขคําสังซื อ การสอบถามสถานะของคําสังซื อ การ
สอบกลับและเร่ งงานทีเร่ งด่วน 3.ส่ วนการให้เครดิตและการเรี ยกเก็บค่าสิ นค้า ซึ งทําหน้าทีในการ
ตรวจสอบเครดิตทีให้ไว้และการเรี ยกเก็บและรวบรวมค่าสิ นค้า ทังนีการดําเนิ นงานตามคําสังซื อ
นันความรวดเร็ วในการดําเนิ นงานและความถูกต้องเป็ นส่ วนสําคัญในการเพิมระดับความสามารถ
ในการบริ การลูกค้า เนื องจากกิจกรรมนีเป็ นส่ วนงานทีต้องการพบปะกันระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั มี
ผลต่อการรับรู ้และความเข้าใจในการบริ การของลูกค้า รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้าด้วย โดย
ปั จจุบนั องค์กรส่ วนใหญ่มกั จะมีระบบคอมพิวเตอร์ และพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้มากขึนเพือ
ช่วยให้การจัดการมีความสะดวกและรวดเร็ วมากยิงขึน
4. การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand forecasting) เป็ นกิจกรรมทีมีการ
พิจารณาถึงความต้องการในผลิตภัณฑ์หรื อบริ การในอนาคตของลูกค้า ซึ งจะมีการเชือมโยงข้อมูล
จากหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เช่น ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายคลังสิ นค้า โดยต้องทราบทัง
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ช่วงเวลาในการส่ งเสริ มการขาย การตังราคา ปริ มาณสิ นค้าคงคลัง จํานวนแรงงาน ตารางการผลิต
เป็ นต้น
5. การจัดการสิ นค้าคงคลัง (Inventory management) เป็ นกิจกรรมทีมีความสําคัญ
เนืองจากปริ มาณสิ นค้าคงคลังทีองค์กรมีอยูน่ นั จะกระทบถึงสภาวะการเงิน การจัดหาวัสดุ ให้ได้
ตามความต้องการของลูกค้า รวมทังการวางแผนในการผลิต ทังนี การทีองค์กรมีปริ มาณสิ นค้าคง
คลังที สู งย่อมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี ขณะเดี ยวกันก็ทาํ ให้องค์กรเกิ ด
ค่าใช้จ่ายในการเก็บสิ นค้าคงคลัง ค่าใช้จ่ายด้านคลังสิ นค้า รวมถึงการเสี ยโอกาสการนําเงินทุนไป
หมุนเวียน เพือใช้ในกิจกรรมอืน ๆ ดังนันในการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังทีดี องค์กรจึงควร
คํานึงถึงระดับสิ นค้าคงคลังทีเหมาะสม ทีจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพือทีจะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกิดขึนในการจัดการสิ นค้าคงคลัง
6. การจัดการคลังสิ นค้าและการจัดเก็บ (Warehouse and storage) เป็ นกิจกรรมที
ครอบคลุมถึงการจัดการพืนทีทีใช้ในการจัดเก็บหรื อดูแลสิ นค้าคงคลัง อุปกรณ์เครื องใช้ต่าง ๆ ที
จําเป็ นในการดําเนินงานในคลังสิ นค้า การตัดสิ นใจเกียวกับสถานทีในการจัดเก็บ เช่นการตัดสิ นใจ
เกียวกับการสร้างคลังสิ นค้าเองหรื อเช่าคลังสิ นค้า การออกแบบแผนผังของสิ งอํานวยความสะดวก
ในคลังสิ นค้าทังนี ปั จจุ บนั การจัดการคลังสิ นค้าเป็ นกิ จกรรมที สามารถสร้ า งมูล ค่าเพิมให้แก่ตวั
สิ นค้าได้ อีกทางหนึง
7. กิจกรรมการขนส่ ง (Traffic and transportation) เป็ นกิจกรรมทีครอบคลุมถึงการ
จัดการเคลือนย้ายผลิตภัณฑ์ การเลือกวีการในการขนส่ งสิ นค้า เช่น ทางเรื อ รถบรรทุก รถไฟ
เครื องบินหรื อการขนส่ งหลายรู ปแบบ นอกจากนี ยังครอบคลุมในส่ วนของการเลือกเส้นทางการ
ขนส่ ง โดยกิจกรรมนีเป็ นส่ วนประกอบหลักในกระบวนการโลจิสติกส์ ในการเคลือนย้ายสิ นค้าจาก
แหล่งกําเนิดสู่ จุดทีมีการบริ โภค รวมทังการนําสิ นค้ากลับคืน
8. การจัดซื อ/จัดหา (Procurement) กิจกรรมนีเป็ นกิจกรรมทีมีการใช้จ่ายถึง 40 – 60
เปอร์เซ็นต์ ของรายได้บริ ษทั โดยเป็ นกิจกรรมทีทําให้ได้มาซึ งวัสดุหรื อบริ การเพือให้กระบวนการ
ผลิตของบริ ษทั ยังคงมีประสิ ทธิ ภาพ โดยรวมถึงกิจกรรมการคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ การจัดหาวัสดุ
ให้ได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้ ทังในด้านเวลา ราคา ปริ มาณ และคุณภาพ รวมทังการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั ผูข้ าย (Suppliers)
9. กระบวนการโลจิสติกส์ยอ้ นกลับ (Reverse logistics) เป็ นกิจกรรมทีดูแลหรื อจัดการ
กับสิ นค้าทีถูกส่ งกลับคืนมายังบริ ษทั นอกจานี ยังครอบคลุมถึงการกําจัดและควบคุมวัสดุทีเป็ นเศษ
เหลือจากกระบวนการผลิต การกระจายสิ นค้า หรื อการบรรจุ ซึ งกิจกรรมนี มีส่วนสําคัญมากขึน
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เนื องจากความต้องการความยืดหยุ่นในการสังซื อสิ นค้าทีเพิมมากขึน นโยบายทีมีการผ่อนผันใน
การคืนสิ นค้า และนโยบายเกียวกับสิ งแวดล้อม
10. การเลือกทีตังโรงงานและคลังสิ นค้า (Plant and warehouse site selection) เป็ น
กิจกรรมทีมีความสําคัญ ทังในการพิจารณาการสร้าง หรื อเช่าคลังสิ นค้าหรื อโรงงาน ช่วยให้ระดับ
การตอบสนองต่อลูกค้าสู งขึน ซึ งจะต้องพิจารณาถึงระยะทางใกล้ – ไกล ของแหล่งวัตถุดิบและ
ลูกค้านอกจากนี การคัดเลือกทีตังทีเหมาะสม ยังช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการเคลือนย้ายวัสดุหรื อ
ผลิตภัณฑ์ไม่วา่ จะเป็ นการเคลือนย้ายจากโรงงานไปคลังสิ นค้า จากโรงงานสู่ โรงงาน หรื อจะเป็ น
จากคลังสิ นค้าไปสู่ ลูกค้า
11. กระบวนการเกียวกับการจัดหาวัสดุต่าง ๆ (Material handling) เป็ นกิ จกรรมที
เกียวข้องกับการเคลื อนย้ายหรื อการไหลของวัตถุดิบ วัสดุทีอยู่ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์
สุ ดท้ายภายในโรงงานหรื อคลัง สิ นค้า เพือลดขันตอนในการเคลื อนย้าย ลดระยะทางในการ
เคลือนย้ายให้เหลือน้อยทีสุ ด ลดงานระหว่างการผลิต จัดการให้มีความคล่องตัวในการเคลือนย้าย
ไม่เกิดการหยุดชะงัก และลดการสู ญเสี ยจากการแตกหัก ขยะ การเน่าเสี ย หรื อการลักขโมย ซึ งการที
การจัดการหรื อเคลือนย้ายวัสดุต่าง ๆ นันจะทําให้มีตน้ ทุนได้ตลอดเวลา เนืองจากกิจกรรมนีเป็ น
กิจกรรมทีไม่ได้เพิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ จึงจําเป็ นทีจะต้องลดการจัดการให้น้อยทีสุ ดโดยการ
วิเคราะห์ถึงการไหลของวัสดุต่าง ๆ เพือจะช่วยลดต้นทุนในกิจกรรมนี
12. บรรจุภณ
ั ฑ์และการบรรจุ (Packaging) เป็ นกิจกรรมทีเกียวข้องกับการบรรจุและ
บรรจุภณั ฑ์ บรรจุภณั ฑ์มีบทบาทใน 2 มุมอง คือ 1.มุมมองทางด้านการตลาดทีมุ่งเน้นให้มีรูปแบบที
ดึงดูดลูกค้า 2.มุมมองทางด้านโลจิสติกส์ คือ ให้มีบทบาทในการปกป้ องผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความ
เสี ยหายจากการจัดเก็บและการขนส่ ง และสามารถช่ วยให้การจัดเก็บและเคลื อนย้ายผลิ ตภัณฑ์
เป็ นไปได้สะดวก
13. การสื อสารในงานด้านโลจิสติกส์ (Logistics communications) เป็ นกิจกรรมทีมีส่วน
สนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์และความสําเร็ จขององค์กร โดยการสื อสารทีมีประสิ ทธิ ภาพนัน จะ
ช่วยให้การตัดสิ นใจและการดําเนิ นงานทีรวดเร็ ว ลดปั ญหาความล่าช้าระหว่างแผนก สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ ว ทังนีการสื อสารทีมีประสิ ทธิ ภาพควรเป็ นการสื อสาร
ในลักษณะ บูรณาการได้แก่ 1.การสื อสารระหว่างองค์กร เช่น บริ ษทั ของผูข้ าย และลูกค้า 2.การ
สื อสารระหว่างหน่ วยงานหลักภายในองค์กร เช่น ฝ่ ายการตลาด วิศวกรรม บัญชี และฝ่ ายผลิต
3.การสื อสารในแต่ละกิจกรรมของงานด้านโลจิสติกส์ ดงั นี กล่าวมาแล้วข้างต้น 4.การสื อสารใน
ระหว่างหน่วยงานย่อยในแต่ละกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และ 5.การสื อสารระหว่างสมาชิกในสายโซ่
อุปทานซึ งอาจได้ติดต่อกับบริ ษทั โดยตรง
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ขณะเดี ยวกัน Bourlakis (2004) ได้แบ่งกิจกรรมโลจิสติกส์ เป็ นกิ จกรรมหลักและ
กิจกรรมสนับสนุ นเช่นเดียวกัน ซึ งกิจกรรมหลักได้แก่ งานด้านบริ การลูกค้า การขนส่ งสิ นค้า การ
บริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง และการไหลของข้อมูลและกระบวนการจัดการคําสังซื อ ส่ วนกิจกรรม
สนับสนุ นได้แก่ งานบริ หารคลังสิ นค้า การจัดการเคลือนย้ายวัสดุ และผลิ ตภัณฑ์ (Material
handling) การจัดซื อ บรรจุภณ
ั ฑ์ การร่ วมมือกับฝ่ ายผลิต การดูแลควบคุมระบบฐานข้อมูล และ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยได้ให้เหตุผลในการจัดกลุ่มกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนดังนี
กิจกรรมหลักนันจะเกิดขึนในทุกส่ วนในงานโลจิสติกส์ ในขณะทีกิ จกรรมสนับสนุ น
นันจะเกิดขึนตามสถานการณ์ของแต่ละบริ ษทั กิจกรรมหลักจะมีผลต่อต้นทุน โดยรวมและมีส่วน
สําคัญการประสานงานให้เกิดความร่ วมมือทางด้านโลจิสติกส์ให้ประสบความสําเร็ จ เช่น กิจกรรม
การบริ การลูกค้า ยิงมีการตังระดับความสามารถในการให้บริ การไว้สูง ก็จาํ เป็ นทีจะต้องมีการลงทุน
ทีสู งขึนตามด้วย หรื อในกิจกรรมการขนส่ ง ซึ งมีส่วนสําคัญในการกระจายสิ นค้าไปสู่ ผบู้ ริ โภค หาก
เกิดการนัดหยุดงานกันของบริ ษทั ขนส่ งก็จะส่ งผลกระทบต่อตลาดโดยรวมและกระทบ การเสื อม
เสี ยหรื อหมดอายุของผลิตภัณฑ์ และแม้วา่ กิจกรรมสนับสนุนอาจจะมีความสําคัญเท่า ๆ กับกิจกรรม
หลัก แต่ในบางบริ ษทั บางกิ จกรรมเป็ นเพียงกิจกรรมสนับสนุ น เช่ น ถ่านหิ น แร่ เหล็ก ซึ งไม่
จําเป็ นต้องมีการดูแลหรื อควบคุ มสภาวะให้เหมาะสม จึงไม่มีการดําเนิ นงานทีเป็ นกิจกรรมของ
คลังสิ นค้ามากนัก แต่ยงั คงมีการบริ หารในส่ วนของสิ นค้าคงคลังอยู่
2.2 กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์
2.2.1. การขนส่ ง
โลจิสติกส์ (Logistics) ในด้านการขนส่ ง คํานีตามพจนานุกรม แปลว่า การ
ส่ งกําลังบํารุ ง และความหมายในยุคศตวรรษที 19 ในเรื องทีเกียวกับการขนส่ งสิ งของ หมายถึง การ
วางแผนและบริ หารจัดการเพือลําเลียงสิ งของจากจุดหนึงไปยังอีกจุดหนึ ง โดยเฉพาะในทางทหาร
และอุ ตสาหกรรมการผลิ ตสิ งของ แต่ถ้าอยู่ในเรื องของการบริ หารองค์กรทีมี สายงานมากและ
ซับซ้อนหมายถึง การวางแผนและบริ หารจัดการภารกิจทีมีความยุง่ ยากซับซ้อน
เมือยุคสมัยเปลียนไป ความหมายของ โลจิสติกส์ ก็เปลี ยนไปตามวิธีการ
ดําเนินธุรกิจของโลก ในยุคศตวรรษที 20 ในทางการทหาร หมายถึง การวางแผนและบริ หารจัดการ
เพือการเคลือนกองทัพ กําลังพล ยุทโธปกรณ์ และสิ งอุปโภคต่างๆ ส่ วนในด้านอุตสาหกรรมและ
ธุ รกิจ หมายถึง การวางแผนและควบคุมการเคลือนไหลของวัตถุดิบและผลผลิต รวมไปถึงการ
กระจายสิ นค้าสู่ ตลาดจนถึงปัจจุบนั โลจิสติกส์ หมายถึง ต้นทุนด้านการขนส่ งของประเทศ การผลิต
สิ นค้าหรื อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

29

การบริ การต่างๆ ย่อมต้องมีการติดต่อ ขนส่ ง เช่น ขนส่ งวัตถุดิบจากแหล่งวัตถุดิบ
ไปยังโรงงานผ่านกระบวนการผลิตจนเป็ นสิ นค้า จากนันต้องมีการขนส่ งสิ นค้าสู่ ตลาด เพือกระจาย
ให้ถึงผูบ้ ริ โภค ต้นทุนด้านการขนส่ งมิได้หมายถึงเฉพาะค่าใช้จ่ายของยานพาหนะ แต่รวมถึงวิธีการ
บรรจุ หี บห่ อ ขนถ่าย และป้ อนเข้าโรงงาน หากทําได้รวดเร็ ว ประหยัด มีการสู ญเสี ยน้อย นันยอม
หมายถึงมีตน้ ทุนตํา ในการกระจายผลผลิตสู่ ตลาดและผูบ้ ริ โภคก็ตอ้ งมีตน้ ทุนตําด้วยผูบ้ ริ โภค โดย
มีการจัดองค์กรหรื อกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมคุม้ ค่า
ดังนัน หน่วยงานทีเกียวข้องกับโลจิสติกส์ จึงครอบคลุมหลายฝ่ าย ตังแต่แหล่ง
วัตถุดิบวิธีการบรรจุ ขนถ่าย กระบวนการส่ ง-รับของ ผูจ้ ดั สร้างโครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่ ง
ต่าง ๆ ทังระบบถนน ระบบราง ท่าเรื อ ท่าอากาศยาน ศุลกากร และโรงเก็บสิ นค้า เป็ นต้น ต้นทุน
ด้านการขนส่ งจะตําได้ต่อเมือการขนถ่ายและนําส่ งผลิตภัณฑ์ถึงจุดหมายโดยเร็ ว สู ญเสี ยน้อย สิ นค้า
ถึงมือผูร้ ับตามเวลาโดยเร็ ว ขันตอนกระบวนการศุลกากรทังนําเข้า-ส่ งออก สะดวกรวดเร็ ว ไม่ตอ้ ง
เสี ยค่าเช่าโรงเก็บสิ นค้าหรื อตูค้ อนเทนเนอร์นานวัน ลดดอกเบียของต้นทุนลงได้ดว้ ย
การติดต่อสื อสาร เพือการสังซื อทังวัตถุดิบและสิ นค้า ต้องสะดวกรวดเร็ วและ
ชัดเจนระบบการถ่ายทอดส่ งข้อมูลสารสนเทศ หรื อ ไอที ต้องมีเครื อข่าย ทีเชือมต่อทังในประเทศ
และกับต่างประเทศอย่างทัวถึง และเชื อมโยงกับระบบอืน ๆ ตังแต่แหล่งวัสดุ โรงงานผลิต กรม
ศุลกากร จนถึงผูซ้ ือ และมีมาตรฐานทีเป็ นสากล เพือมิให้มีการผิดพลาดเกิดขึน ไม่สูญเสี ย สามารถ
ประหยัดต้นทุนสิ นค้าได้ ประเทศต่าง ๆ ในโลกกําลังรณรงค์ดา้ นโลจิสติกส์ เพือลดต้นทุนผลผลิต
ของประเทศโดยเฉพาะด้านการขนส่ ง
กลุ่มยุโรป ค่าโลจิสติกส์คิดเป็ นร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) สหรัฐอเมริ กา คิดเป็ นร้อยละ 10 ของ GDP ญีปุ่ น เนืองจากสภาพประเทศเป็ นเกาะ ค่าโลจิ
สติกส์จึงสู งขึนถึงร้อยละ 11 ของ GDP ขณะทีค่าโลจิสติกส์ของจีน อยูท่ ีร้อยละ 18 ของ GDP ทังนี
เนืองจากต้นทุนด้านการขนส่ งผลิตภัณฑ์เป็ นค่าขนส่ งร้อยละ 50 (สู งกว่าประเทศอืนสองเท่า)
สําหรับ ประเทศไทย ยังไม่มีการศึกษาค่านี แต่คาดว่าสู งมาก เพราะความไม่สมบูรณ์
และทันสมัยของระบบขนส่ งบางชนิดทีปกติควรประหยัดค่าใช้จ่ายมาก เช่น ทางรถไฟ และทางนํา
โดยเฉพาะขาดการเชือมโยงการขนส่ งต่างรู ปแบบเข้าด้วยกันให้ต่อเนือง เช่น คอขวดของระบบทาง
หลวงเข้าสู่ ท่าเรื อหรื อลานตูค้ อนเทนเนอร์ ของรถไฟ เป็ นต้น รัฐบาลไทยจึงเร่ งพัฒนาปรับปรุ ง
โครงสร้างพืนฐานด้านการขนส่ ง ทังระบบเอกเทศ (single mode) การขนส่ งทีสนับสนุ นการขนส่ ง
ระบบอืน (feeder mode) และการปรับปรุ งระบบศุลกากรให้รวดเร็ วแบบ One day clearance หรื อ
“หนึงวันทันใจ” เป็ นต้น เพือลดค่าโลจิสติกส์ของประเทศและเพิมศักยภาพของประเทศทีจะแข่งขัน
กับประเทศอืน ๆ (นระ คมนามูล, 2550)
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2.2.2. การบริ หารสิ นค้าคงคลัง
สํานักงานส่ งเสริ มวิสาหรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่าสิ นค้า
คงคลังมีวตั ถุประสงค์ ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน (Supply Chain) เพือให้ระดับสิ นค้า
คงคลังตําสุ ด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริ การ ซึ งปั จจัยนําเข้า (Input) ของกระบวนการผลิตที
มีความสําคัญอย่างยิง คือ วัตถุ ดิบ (Raw Material) ชิ นส่ วน (Parts) และวัสดุต่าง ๆ (Material) ที
เรี ยกรวมกันว่า สิ นค้าคงคลัง เป็ นองค์ประกอบทีใหญ่ทีสุ ดของต้นทุนการผลิต ผลิตภัณฑ์หลายชนิด
นอกจากนันการทีมีสินค้าคงคลังทีเพียงพอ ยังเป็ นการสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าได้ทนั ที

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2.2.3. ประโยชน์ของสิ นค้าคงคลัง
1. เป็ นการตอบสนองความต้องการของลูก ค้า ทีประมาณการไว้ในแต่ล ะ
ช่วงเวลา ทังในฤดูกาล และนอกฤดูกาล โดยธุรกิจต้องเก็บสิ นค้าคงคลังไว้ในคลังสิ นค้า
2. เป็ นการรักษาการผลิตให้มีอตั ราคงทีสมําเสมอ เพือรักษาระดับการว่าจ้าง
แรงงาน การเดิ นเครื องจัก ร ฯลฯ ให้ส มําเสมอได้โดยจะเก็บ สิ นค้า ที จํา หน่ า ยไม่ หมดในช่ วงที
จําหน่ายได้ไม่ดี ไว้จาํ หน่ ายตอนช่วงเวลาทีลูกค้า หรื อผูบ้ ริ โภคมีความต้องการ ซึ งในช่วงเวลานัน
อาจจะผลิตไม่ทนั การจําหน่าย
3. ทําให้ธุรกิจได้ส่วนลดปริ มาณ (Quantity Discount) จากการจัดซื อสิ นค้า
จํานวนมากต่อครัง เพือเป็ นการป้ องกันการเปลียนแปลงราคา และผลกระทบจากเงินเฟ้ อ เมือสิ นค้า
ในท้องตลาดมีราคาเพิมสู งขึน
4. ป้ องกันสิ นค้า ขาดมื อ ด้วยสิ นค้าเผือขาดมือ เมื อเวลารอคอยล่ าช้า หรื อ
บังเอิญได้คาํ สังซื อเพิมขึนอย่างกระทันหัน
5. ทําให้กระบวนการผลิ ตสามารถดําเนินการต่อเนื องอย่างราบรื น ไม่มีการ
หยุดชะงัก อันเนื องจากของขาดมื อ จนทําให้เกิ ดความเสี ยหายแก่กระบวนการผลิ ต ซึ งจะทําให้
คนงานว่างงาน เครื องจักรถูกปิ ด หรื อผลิตไม่ทนั คําสังซื อของลูกค้า
สําหรับในห่ วงโซ่อุปทานหน่วยทีมีความสําคัญในการจัดการระบบ คือ ผูป้ ระสานงาน
มีไว้เพือกระจายผลประโยชน์ของระบบให้ทุกฝ่ ายได้รับผลประโยชน์ทีเหมาะสม จากงานวิจยั ของ
Baiyee-Mbi and Mazzocco (2005) ได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดห่วงโซ่ อุปทานมาใช้ในการจัดการ
ระบบอาหารและเส้ น ใยของประเทศสหรั ฐอเมริ ก าซึ งมี ระบบการจัดการที คล้า ยกับระบบของ
อุตสาหกรรมทัวไป เพือเป็ นแนวคิดในการสร้างมูลค่าในการทํางานร่ วมกันในแนวตัง จากการ
ควบคุ มผลประโยชน์ให้กระจายในระบบโดยมีผูป้ ระสานงานเป็ นผูค้ วบคุ ม งานวิจยั ครังนี ได้
ทําการศึกษากลุ่มเมล็ดพืช ได้แก่ ข้าวโพดและถัวเหลือง จากข้อมูลของผูผ้ ลิตข้าวโพด 14 บริ ษทั
และถัวเหลือง 10 บริ ษทั โรงงานอุตสาหกรรมเมล็ดพืชในรัฐ Illinois เป็ นข้อมูลทีเป็ นส่ วนประกอบ

31

ในการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน ได้แก่ ข้อมูลระดับการผลิต การเก็บรักษา การแปรรู ป และผู้
ประสานงานในระบบโดยใช้ Linear weighting method จากการพิจารณาค่า Optimum weight เพือ
สะท้อนการตัดสิ นใจของกระบวนการภายในระบบห่ วงโซ่อุปทาน พบว่า การดําเนิ นการโดยมีผู้
ประสานงานทําให้การจัดการระบบอาหารและเส้นใยจากกลุ่มศึกษา คือ ข้าวโพดและถัวเหลือง มี
การประหยัดของต้นทุน และสามารถมีผลกําไรจากระดับการผลิต การเก็บรักษาเพิมมากขึน ส่ งผล
ให้ภาพรวมของระบบห่วงโซ่อุปทานดีขึน จากค่า Optimum weight ทีเพิมขึน
อย่างไรก็ตามการตรวจเอกสารทีเกียวข้องสําหรับเรื องห่ วงโซ่อุปทานทีผ่านมาจะแสดง
ถึงภาพรวมในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ งประกอบด้วย การจัดสรรวัตถุดิบ การขนส่ ง การจัดเก็บ
และการกระจายสิ นค้าโดยในการจัดการของห่วงโซ่อุปทานต้องมีปัจจัยหนุ นให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ขึน เช่น ความเชื อมโยงโดยผ่านผูป้ ระสานงานและข้อมูลข่าวสาร ดังนันแนวคิดห่วงโซ่ อุปทานจึง
เริ มมีบทบาทอย่างมากทางการค้า ทําให้มีงานวิจยั ในการพัฒนาและเป็ นแนวทางในสิ นค้ากลุ่มอืน
ทําให้ผวู ้ ิจยั สนใจศึกษาเกียวกับการจัดการห่ วงโซ่อุปทานของสิ นค้าผักปลอดภัยจากสารพิษ เพือ
ประโยชน์แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผูป้ ระกอบการให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันอืนๆ ได้
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3. แนวคิดเกียวกับธุรกิจการเกษตร
ธุ รกิจการเกษตร หมายถึง การดําเนิ นกิ จกรรมทังหลายนับตังแต่การผลิตและจําหน่ าย
ปัจจัยการผลิต การผลิตสิ นค้าเกษตรในระดับฟาร์ ม การเก็บรักษา การแปรรู ปสิ นค้าเกษตร และการ
จัดจําหน่ ายผลิ ตภัณฑ์สินค้าเกษตรและผลิตผลพลอยได้ ดังนัน ธุ รกิจทีเกียวข้องกับการเกษตรทุก
ประเภทถือว่าเป็ นธุ รกิจการเกษตรทังสิ น
ผักปลอดภัยจากสารพิษ มีทีมาจากการทีประเทศไทยเป็ นประเทศทีมีแหล่งทรัพยากรที
สํา คัญในการผลิ ตปั จจัย พื นฐานของมนุ ษ ย์ เนื องจากภู มิ ป ระเทศเหมาะในการประกอบอาชี พ
ทางการเกษตร การผลิตพืชผักเป็ นแขนงหนึงทางการเกษตร พืชผักนํามาใช้ในการบริ โภค มีคุณค่า
ทางโภชนาการสู ง สามารถต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บได้ อย่างไรก็ตามการทีจะให้พืชผักมีคุณภาพตาม
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคนัน ต้องผ่านกรรมวิธีการผลิตทีถูกต้องตามหลักการโดยเฉพาะอย่างยิง
การปฏิ บตั ิ และการดูแลรักษา ตังแต่ผลิตจนกระทังถึ งระยะเก็บเกี ยว รวมทังการควบคุ มคุ ณภาพ
ทางด้านโภชนาการ และความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ในปั จจุบนั จะเห็ นได้ว่ามีการใช้สารเคมีกนั
อย่างขาดการควบคุ ม มี ผลให้ผูบ้ ริ โภคมีความกังวลในด้านการปนเปื อนของสารเคมีในพืชผักที
นํามาบริ โภค เนืองจากการเพิมขึนของการใช้สารพิษป้ องกันผักและผลไม้จากแมลง ปุ๋ ยและสารเร่ ง
การเจริ ญเติบโตได้ถูกนํามาใช้ โดยปราศจากการรับผิดชอบของเกษตรกร ผูค้ า้ รวมถึงการปล่อย
ปละละเลยของหน่วยงานทีรับผิดชอบเพือความปลอดภัยในชีวิตของผูบ้ ริ โภค จึงมีมาตรการในการ
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คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคมากขึน และในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มเกษตรกร จํานวนผูค้ า้ จํานวนหนึงทีมีความ
รับผิดชอบในอาชีพของตนเห็นความสําคัญของความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค มีผลให้เกิดการผลิตผัก
และผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษขึน ซึ งเป็ นการกระทําทีถูกต้อง แต่ไม่ได้รับการคุม้ ครองจากการทําดี
ทีควรยกย่องได้
สิ นค้าผักปลอดภัยจากสารพิษ คือสิ นค้าทีมีการควบคุมการผลิ ตเริ มตังแต่การปลูก การ
ใช้สารเร่ งการเจริ ญเติบโต หรื อการใช้ยาปราบศัตรู พืช จะต้องได้รับการควบคุมให้สามารถใช้ได้ใน
ปริ มาณทีเหมาะสม และสลายไปเมือถึงกําหนดเก็บเกียว โดยสิ นค้าทีได้จะต้องได้มาตรฐาน GAP
ซึงเป็ นมาตรฐานสากล ทําให้ตอ้ งพิถีพิถนั ในการผลิต การแพ็คเกจ การจัดส่ งขายให้กบั ผูบ้ ริ โภค ทํา
ให้การผลิตสิ นค้าผักปลอดภัยจากสารพิษมีตน้ ทุนทีสู งกว่าวิธีการปลูกทัวไป ในส่ วนนีผูว้ ิจยั มีความ
สนใจทีจะศึกษาถึงการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของสิ นค้าผักปลอดภัยจากสารพิษ เพือเป็ นข้อมูลให้
เกษตรกร และผูเ้ กี ยวข้องในโซ่ อุป ทานได้ศึ ก ษา และปรั บ ใช้ก ับ กิ จการของตนเองให้ส ามารถ
แข่งขันภายใน และสู่ กบั คู่แข่งขันจากภายนอกได้
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4. การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของสิ นค้ าเกษตร และตัวอย่างประกอบ
การจัดการฟาร์ม (Farm Management)
สุ ภาวดี โพธิ ยะราช (2549)ในการดําเนินธุ รกิจฟาร์ มเกษตรกรหรื อผูป้ ระกอบการผลิตมี
หน้าทีสําคัญในการดําเนิ นธุ รกิจฟาร์ ม คือ การจัดการฟาร์ ม การจัดการฟาร์ มหมายถึง การจัดการ
ทรัพยากรหรื อหน่วยธุ รกิจฟาร์ มทีมีอยูจ่ าํ นวนจํากัด ได้แก่ทีดิน แรงงาน ทุนในการผลิตพืช เพือให้
ได้มาซึงวัตถุประสงค์ทีฟาร์มต้องการภายใต้ความเสี ยงและความไม่แน่นอน โดยการจัดการดังกล่าว
ผูจ้ ดั การฟาร์ มต้องตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาในการดําเนิ นธุ รกิ จฟาร์ ม ซึ งปั ญหาทีต้องการตัดสิ นใจ
สามารถแยกได้เป็ น 2 ด้านใหญ่ดงั นี
1. การตัดสิ นใจทางด้านการผลิต ได้แก่ การตัดสิ นใจว่าจะผลิ ตอะไร (What to
Produce?) ผลิตจํานวนเท่าไหร่ (How Mach to Produce?) และผลิตอย่างไร(How to Produce
Various Products?) โดยการผลิตอย่างไรนันจะเกียงข้องกับการตัดสิ นใจใช้ปัจจัยทางการผลิตและ
เทคโนโลยีทางการผลิต นอกจากนีการตัดสิ นใจทางด้านการผลิตยังรวมถึงการหาแหล่งเงินทุนใน
การผลิตตลอดจนการใช้เงินทุนในการผลิต
2. การตัดสิ นใจทางด้านการตลาด ได้แก่ การตัดสิ นใจเกียวกับการซื อปั จจัยและการ
จําหน่ายผลผลิต ว่าควรจะซื อหรื อขายทีไหน เมือไหร่ และซื อขายอย่างไร ซึ งมีความสําคัญต่อกําไร
หรื อรายได้ทีเกษตรกรได้รับอย่างยิงเพราะการซื อหรื อขายปั จจัยการผลิต และผลผลิตในสถานที
ต่างกันต่างเวลากัน ด้วยวิธีทีต่างกัน จะมีผลให้ราคาทีได้รับแตกต่างกันด้วย
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นอกจากการตัดสิ นใจทังสองด้านนีแล้ว ยังอาจมีการตัดสิ นใจอืน ๆ ทีเกียวข้องกับเรื อง
ของความเสี ยงและความไม่แน่นอนซึงเกษตรกรหรื อผูจ้ ดั การฟาร์ มอาจต้องแก้ปัญหาจากความเสี ยง
และความไม่แน่นอน ผูผ้ ลิตสามารถทําได้หลายวิธี โดยใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
เข้ามาช่วยในการตัดสิ นใจ แต่ในทีนีจะกล่าวถึงวิธีทีเกษตรกร หรื อผูผ้ ลิตสามารถลดความเสี ยงและ
ความไม่แน่นอนได้โดยสรุ ป ดังนี
1. การประกันพืชผล (Formal Crop Insurance) การประกันพืชผลเป็ นการประกัน
ทางด้านรายได้ขนตํ
ั าทีเกษตรกรจะได้รับในกรณี ทีพืชผลเสี ยหายจากภัยธรรมชาติ เช่ น ประกัน
พืชผลเสี ยหายจากภัยแล้ง ไฟไหม หรื ออุทกภัย ในการประกันพืชผลนีเกษตรกรจะต้องประกันภัย
กับบริ ษทั ประกันภัยโดยเสี ยเบียประกันจํานวนหนึง ซึ งมูลค่าของเบียประกันนันจะขึนอยูก่ บั มูลค่าที
จะเอาประกัน กับโอกาสทีจะเกิดความไม่แน่นอนเหล่านัน
2. การดําเนินกิจกรรมแบบผสมผสาน (Diversification) เป็ นการดําเนินกิจกรรมมากกว่า
1 อย่าง เช่นแทนทีจะปลูกข้าวเพียงอ่างเดียว เกษตรกรอาจจะขุดบ่อเลียงปลาด้วย นอกจากนีบริ เวณ
ขอบบ่อยังสามารถปลูกพืชยืนต้น เช่น มะพร้าว มะม่วง หรื อมะละกอ นําไปสู่ การปฏิบตั ิภายใต้
โครงการไร่ นา ส่ วนผสม ซึ งนอกจากเกษตรกรจะสามารถเพิมรายได้จากกิจการเสริ มหลายอย่าง
แล้ว ยังเป็ นการลดความเสี ยงภัยได้อีกด้วย
3. การเลื อกกิ จกรรมทีมีความคล่องตัว (Flexibility) คือ กิจกรรมทีผูผ้ ลิ ตสามารถ
เปลี ยนเป็ นกิ จกรรมอืนได้ง่ายและเสี ยค่าใช่จ่ายน้อย ซึ งอาจเป็ นกิ จกรรมทีไม่ได้ให้ผลตอบแทน
สู งสุ ดก็ได้
4. การรักษาสภาพคล่องของธุ รกิจ (Liquidity) คือกิจกรรมทีผูผ้ ลิตสามารถเปลียนเป็ น
กิจกรรมอืนได้ง่ายและเสี ยค่าใช้จ่ายน้อย ซึ งอาจเป็ นกิจกรรมทีไม่ได้ผลตอบแทนสู งสุ ดก็ได้
5. การเก็บสํารองปั จจัยการผลิตทีสําคัญ (Reserved Resources) เพือทีจะหลีกเลียงการ
เสี ยงภัย หรื อป้ องกันความเสี ยหายทีจะเกิ ดขึน ผูผ้ ลิตควรจะสํารองปั จจัยการผลิตทีจําเป็ น เช่น
อาหารสัตว์ปุ๋ย และยาฆ่าแมลง ให้เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละปี และเพือรับมือกับวิกฤติการณ์
ต่าง ๆ ทีอาจหาไม่ได้ในท้องตลาด
6. การตกลงทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า (Contractual Arrangement) เรื องการใช้ปัจจัย
ทางการผลิตและปริ มาณการผลิต การหลีกเลียงภัยประการสุ ดท้าย คือการทําสัญญาซื อขายล่วงหน้า
โดยตกลงราคาซื อขายกันไว้ก่อน เพือประกันว่าจะมีตลาดทีแน่นอนสําหรับผลผลิต วิธีนีเป็ นการ
ป้ องกันราคาตกตําในช่วงขายผลผลิต ผูผ้ ลิตสามารถคาดคะเนรายได้ เนื องจากราคาถูกกําหนดไว้
ล่วงหน้า แต่หากช่วงทีขายผลผลิตราคาในท้องตลาดสู งกว่าราคาทีตกลงกันไว้ เกษตรกรก็จะสู ญเสี ย
โอกาสในการทํากําไรไปบ้าง
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4.1. ตัวอย่างโซ่อุปทานของสิ นค้าเกษตร
1.โซ่อุปทานของลําไยสด
อภิชาต โสภาแดง และคณะ (2551) ได้ศึกษาจากสถานการณ์ลาํ ไยในปั จจุบนั
พบว่าผลผลิตล้นตลาด เกิดจากการทีมีผลผลิตออกมามากและราคาถูก ประกอบกับผลิตด้อยคุณภาพ
ขณะทีมีตน้ ทุนการผลิตสู งทําให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ดังนันจึงจําเป็ นต้องกระจายผลผลิต
ให้ออกสู่ ตลาด ในช่วงทีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคทุกปี หากผลผลิต
ลําไยในฤดูทงประเทศไม่
ั
เกิน 400,000 ตัน และเป็ นลําไยนอกฤดู 200,000 ตัน คาดว่าไม่น่าจะมี
ปั ญหาสิ นค้าล้นตลาด หรื อหากมีการเพิมมูลค่าสิ นค้าโดยการแปรรู ป เพือเพิมอุปสงค์ในตลาดจะ
เป็ นการแก้ปัญหาสิ นค้าล้นตลาดได้อีกช่องทางหนึง
เกษตรกร
ผูร้ วบรวม

สหกรณ์ตน้ ทาง

พ่อค้ารวบรวม

โรงงานผลิต

ระดับจังหวัด

ลําใยกระป๋ อง

ตลาดไท ตลาด
สี มุมเมือง/พ่อค้า

ล้ง/ผูส้ ่งออก

กลุ่มแม่บา้ น/

ผูป้ ระกอบการ(ล้ง)

ผูป้ ระกอบการ

สถาบันเกษตรกร

โรงงานซัลเฟอร์

โรงอบ/ตูอ้ บ

ไดออกไซด์

ลําใยเนือสี

โรงอบแห้งทัง

ผูส้ ่งออก

สหกรณ์ปลายทาง

โรงอบย่อย

โรงอบแห้งทัง

เปลือก(เก็บ

เปลือก(เก็บ

เข้าลัง/โกดัง)

เข้าลัง/โกดัง)

Modern Trade/

ขายส่ง

ผูส้ ่งออก

ห้างสรรพสินค้า/
ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ผูส้ ่ งออก

พ่อค้าขาย
ผ้บริ โภคภายในปะเทศ

ตลาดต่างประเทศ

เส้นทางการไหลของลําไยแปรรู ป ได้แก่ ลําไยกระป๋ อง ลําไยเนือสี ทอง และลําไยอบแห้งทังเปลือก

รู ปที 5 ระบบโซ่อุปทานของลําไยสด
ทีมา: อภิชาต โสภาแดง และคณะ, โครงการการศึกษาระบบการจัดการโซ่ อุปทานของลําไยสดใน
ประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 2551), 98.
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จากรู ปที 5 จะเห็นได้วา่ การกระจายลําไยและผลิตภัณฑ์ไปสู่ ผบู้ ริ โภคจะผ่านกลไกหลัก
ช่องทางคือในส่ วนของผูบ้ ริ โภคภายในประเทศจะมีพ่อค้ารวบรวมผลผลิตทังในระดับท้องถินและ
ระดับจังหวัดแล้วนํามาจําหน่ ายในตลาดค้าส่ งเพือกระจายสิ นค้าไปสู่ ผูบ้ ริ โภคต่อไป ขณะที ผู้
รวบรวมเพือการส่ งออกจะมีจุดรวบรวมสิ นค้า (ล้ง) ในพืนทีเพือนําไปคัดแยกเพือส่ งออก หรื อไปยัง
ร้านค้าปลี กขนาดใหญ่ (Modern trade) โดยในส่ วนของผูส้ ่ งออกจะมีการนําลําไยสดไปผ่าน
กระบวนการเพิมเติมคือ การอบรมควันด้วยซัลเฟร์ ไดออกไซต์ เพือยืดอายุลาํ ไยสด สําหรับผูม้ ีส่วน
เกียวข้องในกระบวนการกระจายสิ นค้าโดยภาพรวมสามารถจําแนกบทบาทและหน้าทีดังนี
1.1 พ่อค้าส่ งในท้องที จะจําหน่ายผลผลิตต่อไปให้กบั พ่อค้าขายส่ งในท้องถินพ่อ
ค้าขายส่ งในกรุ งเทพฯ พ่อค้าขายส่ งในต่างจังหวัด โรงงานแปรรู ป พ่อค้าขายปลีกและผูส้ ่ งออก โดย
จะรับซื อสิ นค้าจากเกษตรกรในปริ มาณไม่มากนัก เนืองจากมีเงินทุนในการดําเนินการน้อย
1.2 พ่อค้าขายส่ งในท้องถินจะรับซื อสิ นค้าจากเกษตรกรโดยตรง และจําหน่ าย
ผลผลิ ตต่อไปให้กบั พ่อค้าส่ งในกรุ งเทพฯ พ่อค้าคนกลางประเภทนี มีทุนดําเนิ นการค่อนข้างสู ง
สถานทีประกอบธุ รกิจมักอยูใ่ นต่างจังหวัด หรื อในอําเภอใหญ่ ๆ
1.3 พ่อค้าขายส่ งในกรุ งเทพฯ จะจําหน่ายผลผลิตให้กบั พ่อค้าส่ งในต่างจังหวัดพ่อ
ค้าขายปลีกและผูบ้ ริ โภคภายในประเทศ
1.4 พ่อค้าขายส่ งในต่างจังหวัด จะมารับซื อสิ นค้าจากเกษตรกรในแหล่งผลิ ต
โดยตรง หรื อผ่านพ่อค้าระดับต่าง ๆ และจําหน่ายผลผลิ ตให้แก่พ่อค้าขายปลีก และผูบ้ ริ โภค
ภายในประเทศ พ่อค้าประเภทนีไม่มีร้านค้าเป็ นของตนเอง
1.5 พ่อค้าขายปลีก จะรับซื อผลผลิตจากเกษตรกรและจากพ่อค้าระดับต่าง ๆและ
จําหน่ายผลผลิตไปยังผูบ้ ริ โภคภายในประเทศ ซึ งพ่อค้าขายปลีกอาจไปเช่าแผงในตลาดสด ซึ งจะทํา
ธุ รกิจผลไม้ตามฤดูกาลตลาดปี และอีกประเภทหนึ งจะทําธุ รกิจเฉพาะในฤดูกาลลําไยเท่านัน แล้ว
ขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยตรง
1.6 โรงงานแปรรู ปจะรับซื อผลผลิตจากพ่อค้าจากแหล่งต่าง ๆ มาทําการแปรรู ป
ผลผลิตทีได้จะขายให้กบั พ่อค้าระดับต่าง ๆ และผูบ้ ริ โภค โดยผูแ้ ปรรู ปจะมีทงรายย่
ั
อยและรายใหญ่
สําหรับรายย่อยจะส่ งไปยังโรงอบใหญ่หรื อพ่อค้าคนกลางดังนี
1.6.1 พ่อค้าคนกลางทีเป็ นคนไทย
1.6.2 พ่อค้าคนกลางทีเป็ นชาวจีน ทําหน้าทีเช่นเดียวกับพ่อค้าคนกลางทีเป็ น
คนไทยและเริ มมีปริ มาณมากขึน
1.7 ผูส้ ่ งออก มีทงผู
ั ท้ ีมารับซือเพือนําไปขายต่อยังต่างประเทศ โดยไม่มี
กระบวนการแปรรู ปและผูส้ ่ งออกทีทําครบวงจรคือทังแปรรู ปและส่ งออก
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1.8 สหกรณ์การเกษตรประจําอําเภอและจังหวัด ทีมีการช่วยเหลือเรื องการระบาย
ถ่ายเทสิ นค้าซึ งกันและกันได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ
อภิชาต โสภาแดงและคณะ (2551) ได้ศึกษาและเก็บข้อมูลของการจัดการลําไยเพือ
บริ โภคและส่ งออกพบว่าในหน่วยงานหรื อองค์กรทีเกียวข้องมากมาย เช่นเกษตรกร ล้ง โรงอบ
ลําไย ห้องเย็น บริ ษทั ขนส่ งและบริ ษทั นําเข้าส่ งออกเป็ นต้น ซึงสามารถจําแนกตามการดําเนินงาน
และตามลําดับการไหลของลําไย
ยีปัว
ปริ มาณสินค้า

าค

ราคาลําไยแต่ละภ

ตระกร้าสี (23 กก.)

ตระกร้าสี (มี 2 เกรด) เกรด
A และเกรด AA คละกัน

ภาคอีสาน

ตลาดกลาง

ตระกร้าสี
(แยกเกรด)

โคราช

ผู้บริโภคใน
ภาคอีสาน

(แบ่งเกรด)

สวน

ตระกร้าสี
(แยกเกรด)

ยีปัว

ตระกร้า
(แยกเกรด)

ตลาดไท

ตระกร้าสี

พ่อค้ าย่อย

(แยกเกรด)

ตระกร้าสี (23
กก.)
ราคาลําไยแต่ละ
เกรด

ยีปัว
ภาคอีสาน

ตระกร้า

จ.

ตระกร้าสี

ผู้บริโภคใน

(แยกเกรด)

นครศรีธรรมรา

(แยกเกรด)

ภาคใต้

การไหลของข้อมูล
การไหลของสิ นค้า

รู ปที 6 รู ปแบบโซ่อุปทานของลําไยสดในประเทศไทย
ทีมา : อภิชาต โสภาแดง และคณะ, โครงการการศึกษาระบบการจัดการโซ่ อุปทานของลําไยสดใน
ประเทศไทย, (กรุ งเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.), 2551), 99.
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2. โซ่อุปทานของสับปะรด
จากงานวิจยั ของธนัญญา วสุ ศรี และคณะ ได้รวบรวบข้อมูลองค์ประกอบของโซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ อง จากการวิจยั ทําให้ทราบองค์ประกอบของต่าง ๆ พบว่าเกษตรกรที
ปลูกสับปะรดเพือส่ งโรงงานผลิตสับปะรดกระป๋ องประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี (ธนัญญา วสุ
ศรี และคณะ, 2550)
1. การเตรี ยมดินประกอบด้วยการปั นต้นสับปะรด การไถกลบและการไถแปร เพือปรับ
สภาพดินให้มีความเหมาะสมในการปลูก
2. การเตรี ยมวัสดุปลูกได้แก่ การหักหน่อ/จุก การคัดขนาดหน่อ/จุก และการชุดหรื อการ
ฉี กหน่อ/จุก ด้วยยากันเน่า
3. การเคลือนย้ายวัสดุปลูกเพือทําการปลูก และการปลูก
4. การบํารุ งรักษาต้นสับปะรดและผลผลิตประกอบด้วยการใส่ ปุ๋ย การให้นาํ การคลุม
ผลเพือป้ องกันผลไหม้
5. การควบคุมและกําจัดวัชพืช
6. การใช้สารเคมีเพือบังคับดอก
7. การเก็บเกียวผลผลิตและการจัดเรี ยงสับปะรดเพือการขนส่ ง
8. การขนส่ งสู่ โรงงาน
ธนัญญา วสุ ศรี และคณะ(2550) ได้ศึกษากระบวนการรวบรวมผลผลิตของผูร้ วบรวม
สับปะรดเริ มจากการติดต่อกันระหว่างผูร้ วบรวมและเกษตรกรด้วยการสอบถามถึงราคาและปริ มาณ
ความต้องการของทังสองฝ่ าย ทังนี เมือตกลงราคาและปริ มาณเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว กระบวนการ
รวบรวมสับปะรดจะเกิดได้ 2 รู ปแบบดังต่อไปนี
รู ปแบบที 1 เกษตรกรส่ งสับปะรดมาทีแผงโดยตรง จากนันจะมีการคัดขนาดผลเพือทํา
การชังนําหนัก โดยใส่ ในตะกร้าหวาย ลําเลียงขึนรถเพือทําการจัดเรี ยง ทําการขนส่ งไปยังโรงงาน
โดยผูร้ วบรวมมีการติดต่อกับโรงงานไว้ล่วงหน้าถึงปริ มาณทีจะจัดส่ ง
รู ปแบบที 2 ผูร้ วบรวมเดินทางไปรับสับปะรดจากไร่ โดยตรง ทังนีเกษตรกรจะติดต่อ
และนัด หมายกับ ผูร้ วบรวมในเรื องของปริ มาณและจะทําการตัดสับปะรดเมือรถไปถึ ง ซึ งจะ
แบ่งเป็ น 4 รู ปแบบย่อย ๆ ดังนี
1. ผูร้ วบรวมไปรับผลผลิตทีไร่ และทําการคัดขนาด ชังนําหนัก จากนันทําการลําเลียง
และจัดส่ งให้โรงงาน
2. รับจากไร่ เต็มคันรถและจัดส่ งไปโรงงานเพือให้ทาํ การคัดขนาดต่อไป
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3. ผูร้ วบรวมรับผลผลิตจากไร่ แต่ไม่เต็มคันรถ ทําการคัดขนาดและชัวนําหนักจากไร่
และผูร้ วบรวมจะกลับมายังจุดรวบรวมเพือรอให้เกษตรกรรายอืนมาส่ งผลผลิ ตให้เต็มรถ และ
ดําเนินการจัดส่ งต่อไป
4. ผูร้ วบรวมรับผลผลิ ตจากไร่ แต่ไม่เต็มคันรถ ทําการคัดขนาด จากนันจึ งขนส่ ง
สับปะรดไปยังโรงงาน เพือให้ทางโรงงานกําหนดราคาของผลสดตามขนาดทีรับเป็ นรายเกษตรกร

เกษตรกรผูป้ ลูก
สับปะรด
ติดต่อผูร้ วบรวม

ส่งสับปะรดทีแผง

ผูร้ วบรวมรับ
สับปะรดจากไร่

คัดขนาด

ชังนําหนัก

ลําเลียง+จัดเรี ยง

ติดต่อโรงงาน

รวบรวม

รวบรวม

ไม่เต็มรถ

ไม่เต็มรถ

คัดขนาด

จัดส่งโรงงาน

ขนกลับมาทีแผง
รอเกษตรกรขาย
ติดต่อโรงงาน

จัดส่งโรงงาน
จัดส่งโรงงาน

รู ปที 7 ขันตอนการรวบรวมและการขนส่ งสับปะรดของผูร้ วบรวม

ขนส่งไปโรงงาน
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5. งานวิจัยทีเกียวข้ อง
ตติยา กองกิ จ (2550) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ เชิ งวิศวกรรมการค้า
ยางพาราผ่านชายแดนไทยสู่ ประเทศจีน พบว่า การประยุกต์ใช้ SCOR Model กับกระบวนการ
ดําเนินงานของโรงงานแปรรู ปเบืองต้นสามารถนํา SCOR Model ในระดับกําหนดแนวทาง หรื อ
Configuration Level(Process categories) และระดับองค์ประกอบของกระบวนการ หรื อ Process
Element Level(Decompose Process) และได้ใช้มาตรวัดประสิ ทธิ ภาพของโซ่ อุปทาน โดยมาตรวัด
ตามแบบของSCOR Model ทีจะนํามาใช้เพือประเมินประสิ ทธิ ภาพการดําเนินงานของโรงงานแปร
รู ปยางพารา เป็ นมาตรวัดทีมีคุณลักษณะของสมรรถนะ (Performance Attributes) อยู่ 5 ประการ
ด้วยกัน คือ ความเชื อมันความเร็ วการตอบสนอง ความยืดหยุน่ ต้นทุน และสิ นทรัพย์ โดยผลการ
ประเมินด้านโลจิสติกส์ภายในโรงงานแปรรู ปยางเบืองต้น โดยการประยุกต์ใช้ SCOR Model พบว่า
กลุ่มโรงงานตัวอย่างทีทําการประเมินมีผลการดําเนิ นการทีใกล้เคียงกันในแต่ละด้าน ทังนีเนืองจาก
กระบวนการในการแปรรู ปยางมีขนตอนที
ั
ไม่ซบั ซ้อน ดังนันผลการศึกษาจึงอยูใ่ นระดับทีใกล้เคียง
กัน ซึ งหากจะมองการทํางานในแต่ละด้านโดยละเอียดแล้ว พบว่าการจัดเก็บสิ นค้าสําเร็ จรู ปและการ
กระจายสิ นค้ามีผลการดําเนิ นการอยู่ในเกณฑ์สูง เนื องจากสิ นค้าทีได้ไม่ตอ้ งมีการป้ องกันความ
เสี ยหายมากนักเนืองจากสิ นค้าเป็ นประเภททีคงทน ไม่อ่อนแอ ต่อสภาวะแวดล้อม มีการเคลือนย้าย
โดยไม่ตอ้ งอาศัยความระมัดระวังมากเนื องจากสิ นค้าเป็ นยาง จึงไม่ตอ้ งกลัวการขีดข่วน หรื อ
แตกหัก สําหรับการกระจายสิ นค้าเนืองจากสิ นค้า เป็ นสิ นค้าขนาดใหญ่และการขนส่ งได้ในปริ มาณ
น้อย ง่ายต่อการตรวจเช็ค อีกทังเส้นทางการขนส่ งมีนอ้ ยดังนันกระบวนการของการกระจายสิ นค้า
จึงไม่มีปัญหาอุปสรรคมาก ซึ งจากการศึกษาพบว่าผลการประเมินทีมีการดําเนิ นการอยูใ่ นระดับตํา
ได้แก่ การจัดซื อ การจัดเก็บวัตถุดิบ และด้านระบบข้อมูล ทังนีเนืองจากกระบวนการจัดซื อจะต้อง
ดําเนินการ่ วมกับผูส้ ่ งมอบในหลายรู ปแบบ ทังชาวสวน พ่อค้าคนกลาง ตลาดกลางยางพาราเป็ นต้น
ซึ งผูส้ ่ งมอบแต่ละรู ปแบบก็มีความแตกต่างกัน ดงนัน วัตถุดิบทีได้จึงมีความแตกต่างกนซึ งส่ งผลต่อ
ระบบการตรวจรับ การชําระเงินทีแตกต่างกันจึงทําให้มีผลการดําเนินการทีตํา สําหรับขันตอนการ
จัดเก็บวัตถุดิบก็เช่นกัน เพราะโรงงานแปรรู ปยางรับวัตถุดิบยางมาหลายรู ปแบบ ทังนํายาง ยางก้น
ถ้วย ยางแผ่นดิบ ซึ งจะต้องมีการเก็บรักษาทีต่างกันโดยเฉพาะนํายางจะต้องเติมสารเคมีในระยะเวลา
ทีเหมาะสม ซึ งวัตถุดิบทีมาจากแหล่งทีต่างกันก็มีคุณสมบัติทีแตกต่างกัน ซึงเป็ นสาเหตุหนึงทีทําให้
การดําเนินการด้านนีเป็ นอุปสรรค
ธนัญญา วสุ ศรี (2550) ได้ศึกษา การจัดการโซ่อุปทานสับปะรดไทย พบว่า สับปะรดมี
แหล่งเพาะปลูกสําคัญอยูท่ ีจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ นอกนันกระจายอยูแ่ ถบจังหวัดระยอง ชลบุรี
เพชรบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี โดยมีศกั ยภาพในการปลูก 1.2 ล้านไร่ มีพืนทีปลูก 4-6 แสนไร่ และ
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มีผลผลิต 2.0-2.2 ล้านตัน เฉลียประมาณ 3.5 ตันต่อไร่ สับปะรดกระป๋ อง เป็ นผลิตภัณฑ์สับปะรด
ส่ งออกสําคัญของไทย ปั จจุบนั ไทยเป็ นผูผ้ ลิตสับปะรดกระป๋ องรายใหญ่ทีสุ ดของโลก จากข้อมูล
ทางสถิติจากFAO (Food agricultural organization of the united nations) พบว่า ในปี 2004 ประเทศ
ไทยส่ งออกสับปะรดกระป๋ องปริ มาณ 478,080 ตัน คิดเป็ นมูลค่า 302,147 พันล้านเหรี ยญสหรัฐทังนี
มูลค่าการส่ งออกสับปะรดกระป๋ อง และนําสับปะรด ตลอดจนสับปะรดแปรรู ปของไทยมีแนวโน้ม
เพิมขึนตลอดตังแต่ ปี 2002 ถึง ปี 2005 โดยปริ มาณการส่ งออกสับปะรดแปรรู ปทังหมดในปี 2005
เท่ากับ 641,371ตัน คิดเป็ นมูลค่า 18,102.1 ล้านบาท ประเทศไทยมีการส่ งออกสับปะรด กระป๋ อง
มากที สุ ดของโลกดัง นัน บทความนี จึ ง มุ่ง เน้นให้เห็ นถึ ง ลัก ษณะโซ่ อุปทานของอุ ตสาหกรรม
สับปะรดกระป๋ องของไทยและประเด็นปั ญหาทีควรได้รับการแก้ไข เพือให้มีความแข็งแกร่ งและ
ยังยืนต่อไปในอนาคต
โซ่ อุปทานอุ ตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ อง อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋ องมีความ
เชือมโยงกันระหว่างภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยโซ่ อุปทานอุตสาหกรรม สับปะรด
ประกอบเกษตรกรทีมีขอ้ ตกลงกับโรงงาน (Contract farming) เกษตรกร อิสระ พ่อค้าคนกลาง และ
โรงงานแปรรู ปสับปะรดกระป๋ อง รู ปแบบของการบริ หารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานของ
อุตสาหกรรมสับปะรด กระป๋ องสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 รู ปแบบ คือ การบริ หารจัดการโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมขนาดกลางหรื อใหญ่ทีมีกระบวนการปอกและสับ สับปะรดเอง กับการ
บริ หารจัดการโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรื อจิวทีรับสับปะรดทีผ่านการปอกและสับ
เป็ นขนาดต่าง ๆตามทีต้องการ
Suzanne Ozment และ Terry Tremwel (2007) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทีมีการลดราคาต่อกิโลวัตต์ชวโมง
ั
(kWh) ของการไฟฟ้ าหมุนเวียนลมสร้างขึนไปยังจุดที
มีการแข่งขันกับถ่ านหิ น ทัวโลก การผลิ ตพลังงานลมได้เติบโตในอัตราประจําปี สารจาก 29%
ในช่วงทีผ่านมา 9 ปี และเมือเร็ ว ๆ นี สหรัฐอเมริ กาเป็ นผูน้ าํ ทางโดยการติดตังความจุมากขึนอย่าง
ต่อเนื องกว่าประเทศอืนๆ ในโลกการลดลงของค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงานลมเป็ นผลมาจากการ
เพิมขนาดของเครื อง ปั ญหาที เกี ยวข้องกับการจัดส่ งหน่ วยขนาดใหญ่และขนาดใหญ่ด้วยกันทีมี
ความต้องการเพิมขึนอย่างรวดเร็ ว ได้สร้างข้อจํากัดร้ายแรงในห่วงโซ่อุปทาน พืนทีทีจําเป็ นเพือการ
ขนส่ งทีสมบูรณ์กงั หัน 2.0 เมกะวัตต์ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร เกียวกับ 13x ปริ มาณของรถ
พ่วงสามัญส่ วนประกอบอาจมีนาหนั
ํ กได้ถึง 90 ตันและใบมีดแต่ละใบ ยาวเกิน 50 เมตรในความยาว
มากถึง 15 รถบรรทุกขนาดใหญ่และผูท้ ีมีเฉพาะเตียงต้องขนส่ งรถบรรทุกส่ วนประกอบของกังหัน
หนึงสมบูรณ์ องค์ประกอบบางอย่างเกินขนาดทีสามารถเดินทางโดยรถไฟ ข้อจํากัดเหล่านีได้ทาํ ให้
การขนส่ งค่าใช้จ่ายสู งมากและใช้เวลานาน ตัวอย่างเช่นในปี 2006, การขนส่ งทัวโลกของกังหัน
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ขนาดใหญ่วิงระหว่างร้อยละ 20 และ 25 ของค่าใช้จ่ายรวมของกังหัน Vestas ผูผ้ ลิตและ บริ ษทั
ขนส่ ง และได้เ ริ มต้น เพื อแก้ ไ ขปั ญ หาเหล่ า นี โดยอาศัย ความร่ ว มมื อ การขนส่ ง Management
(CTM) CTM ได้ลดจํานวนแขวน อุปกรณ์พิเศษและลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของการขนส่ ง CTM
อํา นวยความสะดวกในการทํา งานร่ ว มกัน และแบ่ ง ปั นข้อมูล ระหว่างการเชื อมโยงของห่ วงโซ่
อุปทาน การเปิ ดใช้การคาดการณ์มีเสถียรภาพมากขึน CTM มี บริ ษทั ขนส่ งโอกาสทีจะลดจํานวน
เวลาทีพวกเขาเรี ยกว่างรวมทังลดเวลาในการรอคอยของผูใ้ ห้บริ การ (Sutherland 2006) บริ ษทั
ขนส่ งสามารถลดค่าใช้จ่ายนี ร่ วมกับหุ ้นส่ วนการทํางานร่ วมกันซึ งจะช่ วยพัฒนาห่ วงโซ่ อุปทาน
โดยรวมและลดค่าใช้จ่าย
พลอยพิม ศัลยพงษ์ (2550) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั เพือปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพกระบวนการ
ผลิตโดยใช้แนวคิดของการจัดการห่วงโซ่อุปทานสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากผึง โดยทําการ
เก็บข้อมูลจากผูจ้ ดั ส่ งวัตถุดิบ ผูผ้ ลิต และลูกค้า ด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึกผ่านแนวคําถามของแนวคิด
Quick Scan ประกอบกับการสังเกตการดําเนินงาน ในส่ วนของการจัดทําแบบประเมินประสิ ทธิ ภาพ
การดําเนินงานของผูผ้ ลิตได้ใช้แนวคิดของตัวแบบอ้างอิงการดําเนินงานโซ่อุปทาน (Supply Chain
Operation Reference Model: SCOR Model: Version 6.1) ให้ได้รูปแบบกรประเมินความสามารถ
ในการดําเนิ นงานภายใน อันประกอบด้วยการประเมินความสามารถการดําเนิ นงานในด้านการ
จัดซื อ (Source) การผลิ ต (Make) การจัดส่ ง (Deliver) การประกันสิ นค้า (Return) และการตลาด
(Marketing) จากนันนํา แบบประเมิ น ไปใช้ใ นการประเมิ น ผลการดําเนิ นงานก่ อ นและหลัง การ
ปรับปรุ งรู ปแบบการดําเนิ นงาน นอกจากนี ยังใช้การจําลองสถานการณ์ประเมินผลการดําเนินงาน
หลังการปรับปรุ งอีกด้วย การปรับ ปรุ งการดําเนิ นงานได้ใช้แนวคิดของ Collaborative Planning
Forecasting and Replenishment : CPFR เข้ามาสนับสนุ นการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานเพือเพิม
ประสิ ทธิ ภาพกระบวนการผลิต ซึ งมีการนําเทคนิคพยากรณ์ การวางแผนความร่ วมมือ และการปรับ
รู ป แบบการดํา เนิ น งาน เข้า มาช่ ว ยสนับ สนุ น การดํา เนิ น งานในบริ ษ ัท กรณี ศึ ก ษา จากผลการ
ดําเนินงานพบว่าหลังจากได้ใช้แนวคิดของการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานแล้วนัน ทําให้ระยะเวลานําใน
การส่ ง มอบผลิ ตภัณ ฑ์ใ ห้ลู ก ค้า ลดลงจาก 60 วัน เหลื อ เพี ย ง 28 วัน และผลจากการจํา ลอง
สถานการณ์ จากการปรับปรุ งการดําเนินงานมีระยะเวลานําอยูท่ ี 29.45 วัน ผลิตภัณฑ์ทีต้องการทํา
การบรรจุใหม่ในปี พ.ศ. 2548 – พ.ศ.2549 จาก 27.05% และ 13.19% ตามลําดับ ลดลงเหลือ 0% ใน
การประเมินผลโดยใช้แบบประเมินทีพัฒนาขึน พบว่าคะแนนเฉลียจากการประเมินในแต่ละด้าน
เป็ นดังนี คือ ด้านการจัดซื อ กระบวนการดําเนิ นการแบบเดิ มได้คะแนนเฉลี ยอยู่ที 2.40 เมือปรับ
กระบวนการได้คะแนนเฉลียเป็ น 3.37 ด้านการผลิต กระบวนการดําเนิ นการแบบเดิมได้คะแนน
เฉลี ยอยู่ที 1.38 เมือปรับกระบวนการได้คะแนนเฉลี ยเป็ น 2.86 ด้านการจัดส่ ง กระบวนการ
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ดําเนินการแบบเดิมได้คะแนนเฉลียอยูท่ ี 2.30 เมือปรับกระบวนการได้คะแนนเฉลียเป็ น 2.67 ด้าน
การประกันสิ นค้า กระบวนการดําเนิ นการแบบเดิมได้คะแนนเฉลียอยูท่ ี 1.50 เมือปรับกระบวนการ
ได้คะแนนเฉลียเป็ น 2.10 และด้านการตลาด กระบวนการดําเนิ นการแบบเดิมได้คะแนนเฉลียอยูท่ ี
2.78 เมือกระบวนการได้คะแนนเฉลียเป็ น 3.20 ตามลําดับ จึงส่ งผลให้การดําเนินงานโดยรวมของ
บริ ษทั กรณี ศึกษามีประสิ ทธิภาพดีขึนและสามารถลดระยะเวลานําได้
วีระพล คูณทวีเทพ (2552) การดําเนิ นธุ รกิจทีมีการแข่งขันกันสู งขึนตามความต้องการ
ของลูกค้าทีเปลียนแปลงอยูเ่ สมอ ดังนันจึงต้องสามารถทีจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที
หลากหลายจึงได้ผลักดันให้ทุกองค์กรต้องปรับตัว เพือสามารถตอบสนองสภาวะดังกล่าว ซึ งการ
จัดส่ งทีล่าช้าอาจเป็ นสาเหตุของการขาดความน่าเชือถือ โดยทีหลักในการกระจายสิ นค้าทีดีจะต้องมี
การส่ งมอบถูกเวลา ถูกสถานที ถูกปริ มาณและถูกคุณภาพ เพือให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้จึง
จําเป็ นทีจะต้องปรับปรุ งและกําหนดมาตรฐานการให้บริ การลูกค้าให้ดียงขึ
ิ น ดังนันในงานวิจยั นีจึง
นําแนวความคิดโซ่ อุปทานแบบลี นมาใช้ เพือมุ่งเป้ าหมายในสร้างแบบจําลองสถานการณ์ของ
แบบจําลองเครื องหมายกระบวนการธุ รกิจ (Business Process Modeling Notation: BPMN) ขึนมา
เป็ นแบบจําลองพลวัตของระบบ (System Dynamics Model) เพือศึกษาพฤติกรรมของระบบของ
กระบวนการกระจายสิ นค้าของอุ ตสาหกรรมผลิ ตนําผลไม้พร้ อมดื มโดยนํานโยบายที ได้รับการ
ปรับปรุ ง แปลงมาเป็ นแบบจําลองเครื องหมายกระบวนการธุ รกิจเพือแสดงให้เห็นถึงการตัดสิ นใจ
และการไหลทีมีการเชือมโยงของข้อมูล ซึ งแสดงถึงความสัมพันธ์ของการทํางานในแต่ละกิจกรรม
ทังหมดทีมีการใช้ทรัพยากรรวมถึงปั จจัยทีกําหนดในแต่ละกระบวนการในโซ่อุปทาน จากผลการ
พัฒนาโซ่ อุปทานแบบลี นทีได้ทาํ การประมวลผลของแบบจําลองพบว่าเวลาในการเติ มเต็มสิ นค้า
โดยคําสังซื อของลูกค้าสามารถเพิมขึนได้ถึง 29.82% ซึ งเกิดจากเวลาการทํางานสามารถเพิมขึน
24.40% เวลารอคอยสามารถลดลง 37.06% และต้นทุนสามารถลดลง 45.34% จึงสรุ ปผลทีได้คือ
แบบจําลองเครื องหมายกระบวนการธุ รกิ จ และแบบจํา ลองพลวัตของระบบสามารถทํา ให้เห็ น
ผลลัพธ์ของพฤติกรรมของระบบ จึงช่ วยให้ผบู้ ริ หารของบริ ษทั สามารถใช้เป็ นเครื องมือในการ
ตัด สิ น ใจเลื อ กแผนการดํา เนิ น การตามนโยบายที เหมาะสมจึ ง นํา มาใช้ง านได้อ ย่า งเหมาะใน
กระบวนการทางธุ รกิจต่อไป
สุ ร พล มะลิ ย า (2552) ได้ท าํ การศึ ก ษากิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ และโซ่ อุ ป ทานของนํา
ยางพาราสําหรับผลิตภัณฑ์ถุงมือยางในภาคตะวันออกของไทย เพือหาต้นทุนในกิจการโลจิสติกส์
ซึ งได้ศึกษากระบวนการขนส่ งนํายางข้นตังอยู่ใน จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ส่ วน
อุ ตสาหกรรมผลิ ตถุ งมือยางตังอยู่ใน ชลบุรี และระยอง ซึ งมีการผลิ ตเพือส่ งออกเป็ นหลักโดยมี
ความต้องการใช้นายางข้
ํ
นในปี พ.ศ. 2551 ปริ มาณ 18,563 ตัน ขณะทีอุตสาหกรรมการผลิตนํายาง
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ข้นในภาคตะวันออก มีนายางข้
ํ
นส่ งเข้าอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยาง 12,994 ตัน หรื อ 36.9% จาก
ปริ ม าณนํายางข้นที ผลิ ตได้ 35,224 ตัน ส่ วนที เหลื อ 63.1% จะส่ งออกและนํา ไปแปรรู ปเป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ยางได้แก่ ถุ งยางอนามัย ยางยืด ดังนันนํายางข้นในภาคตะวันออก จึงไม่เพียงพอทีจะ
นําไปใช้ในการผลิ ตถุ งมื อยาง อุ ตสาหกรรมถุ ง มื อยางภาคตะวันออกจึงรั บนํายางข้นจากภาคใต้
จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี และสงขลา ปริ มาณ 5,569 ตัน โดยมีค่าขนส่ งนํายางข้นจากภาคตะวันออก
11,004,897 บาท และจากภาคใต้ 12,827,730 บาท รวมค่าขนส่ งทังหมด 23,832,627 บาท เพือให้
เกิดการสร้างมูลค่าเพิมในอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง ในการศึกษานีได้คาดการปริ มาณการผลิตถุง
มือยางเพิมขึนในปี 2557 ซึ งต้องใช้นายางข้
ํ
น 23,513 ตัน โดยรั บนํายางข้นจากภาคตะวันออก
14,635 ตัน และจากภาคใต้ 8,878 ตัน ซึ งต้องมีค่าขนส่ งนํายางข้นภาคตะวันออก 12,394,511 บาท
และจากภาคใต้ 20,450,110 บาท รวมค่าขนส่ งทังหมด 32,844,621 บาท จากการวิจยั พบว่าการเพิม
ปริ มาณการผลิตถุงมือยางในภาคตะวันออกทําให้ตน้ ทุนการขนส่ งนํายางเพิมสู งขึน ซึ งเห็นผลจาก
การขนส่ งจากภาคใต้ ดังนันการตังโรงงานผลิ ตถุงมือยางในภาคตะวันออกจะมีตน้ ทุนโลจิสติกส์
สู งขึน
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บทที 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาเกียวกับ “การจัดการห่ วงโซ่อุปทานของสิ นค้าเกษตรผักปลอดสารพิษในเขต
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม” จะใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก เครื องมือ
ทีใช้ในการวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล ขอบเขตการศึกษาในครังนี จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ขันตอนการรวบรวมข้อมูล
4. การตรวจสอบข้อมูล
5. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
6. ระยะเวลาในการวิจยั
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1. กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเพือเป็ นข้อมูลในการศึกษาครังนีเป็ นกุล่มเกษตรกรผูร้ วบรวมผลผลิตที
เป็ นหัวหน้ากลุ่มจํานวน 2 คน, กลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกผัดปลอดภัยจํานวน 30 คน, เจ้าหน้าทีส่ งเสริ ม
การเกษตร 1 คน และผูป้ ระกอบการ 1 คนในเขต อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
2. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการศึกษานีมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการศึกษาวิจยั โดยจะแบ่งได้ 2 ประเภท
คือ ข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูติ โดยแต่ละข้อมูลจะมีความแตกต่างกันดังนี
2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม จากการสังเกตพฤติกรรม
และการสัมภาษณ์ในเชิ งลึ ก โดยผูว้ ิจยั จะต้องทําการศึกษาและความเข้าใจในแบบสัมภาษณ์ เพือ
นําไปเป็ นตัวแบบในการสัมภาษณ์ ซึ งจะต้องมีความเข้าใจในบทสัมภาษณ์อย่างถูกต้องก่อนทีจะทํา
การเก็บข้อมูล ซึ งการดําเนินการเก็บข้อมูลจะดําเนิ นการเก็บข้อมูลโดยเข้าไปในพืนที และนําข้อมูล
มาวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ
2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นข้อมูลทีผูเ้ กียวข้องต่างๆ ได้ทาํ การเก็บรวมรวบและวิเคราะห์ผลที
ได้ออกมาแล้ว นําไปเป็ นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์ผลเชิงคุณภาพต่อไป
44
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ในการวิเคราะห์ เชิ ง คุ ณภาพนี เป็ นกระบวนการวิเคราะห์ ขอ้ มูล ที อยู่ใ นลัก ษณะของ
ข้อความทีเขียนบรรยายเกียวกับความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็นของกลุ่มผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ซึ งเป็ น
ข้อความทีได้จากแบบสอบถาม การบันทึกผล การสัมภาษณ์ และการสังเกตอย่างใกล้ชิด โดยการ
นํา เอาข้อ มู ล มาดํา เนิ น การตามขันตอนของการวิเ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ ของกลุ่ ม เกษตรกร และ
ผูป้ ระกอบการในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ผูว้ ิจ ัย ทํา การศึ ก ษาขันห่ วงโซ่ อุป ทานของสิ น ค้า ผัก ปลอดภัย จากสารพิ ษ ตังแต่ ก ลุ่ ม
เกษตรกรทําการลงมือผลิตสิ นค้า ไปจนถึงสิ นค้าผักปลอดภัยจากสารพิษวางอยู่บนชันวางสิ นค้าที
ต่างประเทศ
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3. ขันตอนการรวบรวมข้สอมูล

ขันตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครังนี มีดงั นี
3. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสื อแนะนําตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร เพือขออนุ ญาต
และขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาครังนีแก่กลุ่มเกษตรกร ผูป้ ระกอบการ และ
ผูท้ ีเกียวข้องในการทําวิจยั ครังนี
3.2 ติ ดต่อประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรทีเป็ นแกนนําเครื อข่ายธุ รกิ จเกษตรในเขต
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพือชี แจงวัตถุประสงค์ ขันตอนการดําเนิ นงาน และขอความ
ร่ วมมือในการศึกษาในครังนี
3.3 เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ภาคสนามโดยการสั ง เกต สั ม ภาษณ์ ในประเด็ น ต่ า งๆที
ครอบคลุมการศึกษาในครังนี
4. การตรวจสอบข้ อมูล
เพื อตรวจสอบว่า ข้อ มู ล ที ได้มี ค วามถู ก ต้อ งเชื อถื อ ได้นัน ผู้ศึ ก ษาต้อ งดํา เนิ น การ
ตรวจสอบไปพร้ อ มๆ กับ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากการเก็ บ ข้อ มู ล
ภาคสนาม โดยนําข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบความน่าเชือถือของข้อมูลด้วยวิธีการดังนี (สุ ภางค์ จัน
ทวานิช, 2540)
4.1 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า เพือตรวจสอบว่าข้อมูลทีได้จากการสังเกต สัมภาษณ์
สนทนากลุ่มมีความถู กต้องหรื อไม่ ด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลในด้านเวลา สถานที และบุคคล
พิจารณาว่า ถ้า ต่ า งเวลา ต่ า งสถานที แล้วข้อมู ล ยัง เหมื อ นเดิ ม หรื อไม่แ ละถ้า บุ ค คลที ให้ข้อมู ล
เปลียนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรื อไม่
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4.2 การตรวจสอบความครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูล
4.2.1 การตรวจสอบความสอดคล้องกันของข้อมูลจากการบอกเล่าจากการกระทํา
โดยข้อมูลทีเป็ นความคิดเห็นหรื อทัศนะของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ ซึงเป็ นข้อมูลประเภททีผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้ทาํ
การประเมินแล้วว่าตนเองรู ้สึกอย่างไรต่อหัวข้อทีกําลังพูดถึง (Evaluative Data) ข้อมูลชนิดนีได้แก่
สภาวะทางอารมณ์ ค่านิ ยม ทัศนคติ และความคิดเห็นของผูพ้ ูดต่อหัวข้อทีกําลังพูดถึงซึ งการทําการ
ตรวจสอบข้อมู ลทํา โดยการเชื อโยงระหว่างการกระทํา หรื อพฤติ กรรมกับความเห็ นของผูพ้ ูดที
ปรากฏว่าคล้องกันหรื อไม่ และตรวจสอบถึ งการแสดงออกของข้อมูลด้านนี มีความต้องการอย่าง
อืนแอบแฝงหรื อไม่ เช่น ความอยากเอาใจผูว้ ิจยั ความกลัวทีจะมีผลกระทบทีไม่ดีต่อตนเอง ความ
ต้องการให้ขอ้ มูลบิดเบือนเป็ นต้น
4.2.2 ตรวจความน่าเชื อถือของผูใ้ ห้ขอ้ มูล ข้อมูลทีเป็ นการให้รายละเอียดหรื อเล่า
เหตุการณ์ เพือตรวจสอบความเชือถือได้ของผูใ้ ห้ขอ้ มูล คันหาความโน้มเอี ยงส่ วนตัว หรื ออติของ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลว่ามีการรับรู ้ต่อเหตุการณ์ทีกําลังให้รายละเอียดอย่างไร บุคลิกภาพเป็ นอย่างไร และเรื อง
ทีเล่าสอดคล้องหรื อแตกต่างจากเหตุการณ์ทีได้เกิดขึนจริ งหรื อไม่ อย่างไร ด้วยวิธีการเปรี ยบเทียบ
เรื องเล่าของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายๆ คนและหลายๆ ฝ่ ายทีเกียวข้อง
4.3 ตรวจสอบอคติ
การตรวจสอบอคติ ความลําเอียงของผูว้ ิจยั เป็ นวิธี การตรวจสอบความเชือถือได้ของ
ข้อมูลทีสําคัญ เนืองจากผูท้ าํ การศึกษาใช้ตวั เองเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั จะต้อง
ตรวจสอบอคติ ความลําเอียงของตนเอง เช่น ความชอบ ความเกลี ยด ฯลฯ ทีเกี ยงกับกลุ่มทีศึกษา
ตังแต่ เ ริ มต้นทํา การศึ ก ษา ระหว่า งที มี ก ารพัฒ นาเปลี ยนแปลงไปในช่ วงต่ า งๆ และเมื อสิ นสุ ด
การศึกษา เพือให้ผลการวิจยั มีความถูกต้อง ดังนันผูท้ าํ การศึกษาดําเนิ นการตรวจสอบความรู้สึก
โน้มเอียงและความคิดเห็ นของตนเองทีมีต่อสถานทีศึกษาทีได้บนั ทึกไว้ระหว่างการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพือรักษาความเป็ นการของผูศ้ ึกษา
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5. เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
5.1 การสังเกตอย่างใกล้ชิด
ผูว้ ิจยั จะทําการศึกษาโดยเข้าไปศึกษาขันตอนของการผลิ ต จัดส่ ง แพ็คเกจ ก่ อน
ส่ งออกให้กบั ลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพือศึกษาความเชือมโยงของห่ วงโซ่อุปทานระหว่างกลุ่มเกษตรกร
ผูร้ วบรวมผลผลิต ไปจนถึงผูส้ ่ งออกสิ นค้าผักปลอดภัยว่าเป็ นอย่างไร
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5.2. การสัมภาษณ์
ผูว้ ิจยั ได้เก็ บ ข้อมู ล เกษตรกรแกนนําเครื อข่า ย กลุ่ ม ผูป้ ระกอบการ และผูม้ ี ส่ วน
เกี ยวข้องกับสิ นค้าผักปลอดภัยจากสารพิษ ด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึก โดยใช้คาํ ถามแบบปลายเปิ ด
ควบคู่ไปกับ การพูดคุ ย ให้ผูถ้ ู กสัมภาษณ์ มีค วามรู้ สึกเป็ นกันเองกับผูว้ ิจยั โดยข้อมูล ทีใช้ในการ
สัมภาษณ์จะเกียวกับ วิธีการควบคุมสารพิษต่างๆ ขันตอนการเก็บผลผลิต ตลอดจนแพ็คเกจส่ งออก
ให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ และข้อเสนอแนะ
5.3. การจดบันทึก
ผูท้ าํ การศึกษาจะทําการจดบันทึกในขณะทีทําการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทุก
ครังโดยละเอียด เพือนําข้อมูลทีได้ไปทําการศึกษาและหาวิธีในการปรับปรุ งสายสัมพันธ์ของห่ วง
โซ่อุปทานระหว่างบริ ษทั ผูส้ ่ งออกสิ นค้าผักปลอดภัย ผูร้ วบรวมผลผลิต และกลุ่มเกษตรกรผูป้ ลูกผัก
ปลอดภัย
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6. ระยะเวลาในการวิจัย
ผูว้ ิจยั จะเริ มทําการเก็บรวบรวมข้อมูลตังแต่เดือน ตุลาคม 255 ถึง เดือน มีนาคม 2555
รวมระยะเวลาทังสิ น 6 เดือน
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ตารางที 2 แผนปฏิบตั ิการโครงการ (Gantt Chart)
กิจกรรม
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

เดือนที 1
1

2

3

เดือนที 2
4

1

2

3

เดือนที 3
4

1

2 3

เดือนที 4
4

1

2

3

4

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนํา เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การทํา วิจยั เรื อง “การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของ
สิ นค้า ผัก ปลอดภัย จากสารพิ ษ ในเขตอํา เภอกํา แพงแสน จัง หวัด นครปฐม” เพื อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั คือ 1.เพือศึกษาความเชือมโยงของห่วงโซ่ อุปทานระหว่างกลุ่มเกษตรกร
ผูร้ วบรวมผลผลิต ไปจนถึงผูส้ ่ งออกสิ นค้าผักปลอดภัยในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 2.
เพือศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคที เกิ ด ขึ นในห่ ว งโซ่ อุป ทานของสิ นค้า ผัก ปลอดภัย ในเขตอํา เภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 3.เพือหาวิธีปรับปรุ งสายสัมพันธ์ของห่ วงโซ่ อุปทานของบริ ษทั ผู้
ส่ งออกของสิ นค้าผักปลอดภัย จากผูร้ วบรวมผลผลิต เพือให้มีการจัดส่ งวัตถุดิบทีมีคุณภาพและมี
การส่ งสิ นค้าให้ตรงต่อเวลา ซึ งทังหมดนีจะทําให้เกิดการปรับปรุ งในระบบของสิ นค้าผักปลอดภัย
จากสารพิษ ในการศึกษาในครังนี ผูว้ ิเคราะห์ได้นาํ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วน
ร่ วมและนําข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ได้ทาํ การแบ่งได้ดงั นี
1. ความเป็ นมาของสิ นค้าผักปลอดภัยจากสารพิษ
2. รายละเอียดผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
3. การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสิ นค้าผักปลอดภัยจากสารพิษ
4. ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดการห่วงโซ่อุปทานสิ นค้าผักปลอดภัยจากสารพิษ
5. แนวทางการหาวิธีปรับปรุ งสายสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทานของสิ นค้าผักปลอดภัย
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1. ความเป็ นมาของสิ นค้ าผักปลอดภัยจากสารพิษ
เริ มมาจากวิกฤตการณ์ ด้านความปลอดภัยอาหารที สร้ างความเดื อดร้ อนและมี ความ
รุ นแรงทีสุ ดในรอบ10 ปี ของสหภาพยุโรป เริ มจากกรณี ทีมีการระบาดของโรควัวบ้า (BSE) ติดตาม
มาด้วยการปนเปื อนของสารไดออกซิ นในอาหารสัตว์ รวมทังกระแสความวิตกกังวลในเรื องการ
ดัดแปลงทางพันธุ กรรม (GMO) ของส่ วนประกอบอาหาร คณะกรรมาธิ ก ารยุโรป (European
Commission) จึงได้ดาํ เนิ นการสรุ ปภาพรวมสถานะความปลอดภัยอาหารภายในสหภาพฯ รวมทัง
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกฎระเบียบเกียวกับสุ ขอนามัยอาหารกับภาวะความปลอดภัยอาหาร
ในสหภาพฯ เพื อดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง และสร้ า งระบบที สามารถประกัน ความปลอดภัย ให้ก ับ
ผูบ้ ริ โภคได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ และมีความชัดเจนเพียงพอทีจะนําไปใช้เป็ นหลักปฏิ บตั ิทีเป็ น
มาตรฐานกลางสําหรับประเทศสมาชิกสหภาพฯ ทุกประเทศ โดยได้เสนอนโยบายดําเนินการในรู ป
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เอกสารสมุดปกขาวความปลอดภัยอาหาร (White Paper) ขึนเมือเดือนมกราคม 2543 ทําให้บริ ษทั ผู้
ส่ งออก นํากฎระเบียบมาใช้กบั การผลิ ตสิ นค้าผักปลอดภัยเพือสามารถส่ งสิ นค้าไปขายในตลาด
ต่า งประเทศได้ ทํา ให้เกิ ดมาตรฐานการจัดการคุ ณ ภาพการปฏิ บตั ิท างการเกษตรทีดี สําหรับพื ช
(Good Agricultural Practice : GAP) ทําให้กลุ่มผูส้ ่ งออกต้องร่ วมมือกับ หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร เพือ
เผยแพร่ มาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรได้ปฏิบตั ิตามระเบี ยบ เพือให้ผลผลิ ตทีสามารถขายให้กบั
ผูบ้ ริ โภคในต่างประเทศได้ โดยบริ ษทั ผูส้ ่ งออกทีผูว้ จิ ยั ใช้เป็ นกรณี ศึกษาคือ บริ ษทั กําแพงแสนคอม
เมอร์ เชียล จํากัด ได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน แปลข้อกําหนด
ของ GAP ให้เป็ นภาษาไทย เพือถ่ายทอดความรู้ และข้อกําหนดต่างๆ ให้กบั กลุ่มเกษตรกรได้ปฏิบตั ิ
นับเป็ นการนําระบบมาตรฐาน GAP เข้ามาใช้ในประเทศไทยทําให้สินค้าทีผลิตได้มีมาตรฐาน และ
เป็ นการเพิมมูลค่าของสิ นค้าให้มากยิงขึนด้วย
เมือเกิดข้อกําหนดในการผลิตอาหารปลอดภัย ทําให้ผสู้ ่ งออกริ เริ มสร้างกลุ่มเกษตรกร
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ผูผ้ ลิตผักปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน GAP จึงเกิดระบบ Contract Farming โดยกลุ่มเกษตรกรกลุ่ม
แรกเกิ ดทีอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม สิ นค้าทีผลิตได้คือ ผักบุง้ หน่อไม้ฝรัง ข้าวโพดฝั ก
อ่อน เป็ นต้น โดยทางบริ ษทั จัด พนัก งานร่ ว มกับ อาจารย์ในมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกให้
ความรู ้แก่กลุ่มเกษตรกร เพือให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย โดยทางบริ ษทั
ได้จดั ส่ งพนักงานเข้ามาช่ วยกลุ่มเกษตรกรวางแผนการผลิ ตให้สามารถผลิตสิ นค้าได้เพียงพอกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภค ผูส้ ่ งออกมีวิธีในการวางแผนการผลิตสิ นค้าผักปลอดภัย โดยใช้สถิ ติ
ยอดขายสิ นค้าในปี ทีผ่านมาอ้างอิงการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
เพือลดการเกิดปั ญหาสิ นค้าขาดตลาดและสิ นค้าล้นตลาด
ผูว้ ิจยั เลื อกอําเภอกํา แพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็ นทีศึ กษาระบบการจัดการห่ วงโซ่
อุ ป ทานของสิ น ค้า ผัก ปลอดภัย จากสารพิ ษ เนื องมากจากในพื นที อํา เภอกํา แพงแสน จัง หวัด
นครปฐม เป็ นพืนทีเกษตรกรรมเป็ นส่ วนใหญ่ มีบริ ษทั ผูส้ ่ งออกผักปลอดภัยจากสารพิษหลายราย
จากกรณี ศึกษา บริ ษทั กําแพงแสนคอมเมอร์ เชี ยล จํากัด เป็ นบริ ษทั ทีมีการส่ งออกสิ นค้าปลอดภัย
จากสารพิษมายาวนาน มีระบบบการจัดการทีน่าสนใจ
2. รายละเอียดผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั เอ จํากัด (นามสมมติ) เป็ นบริ ษทั ทีดําเนิ นธุ รกิจ
ส่ งออกสิ นค้าผัก ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษในอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยเริ มก่อตัง
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เมือปี 2536 เริ มดําเนิ นธุ รกิจจากการคัดและ บรรจุผกั ผลไม้สดทีมีคุณภาพเพือการส่ งออก โดย
บริ ษทั ตังเป็ นศูนย์กลางการส่ งออกหน่อไม้ฝรัง และข้าวโพดอ่อนทีสําคัญ รวมถึงผักผลไม้เกรด A
อีกหลายประเภท เช่ น มะม่วง ส้มสายนําผึง กระเพรา โหระพา ผักบุง้ จีน ถัวฝักยาว ตะไคร้ บวบ
พริ กเป็ นต้น บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจภายใต้นโยบายการค้า ทีมุ่งเน้นคุณภาพ โดยให้ความสําคัญ กับ
มาตรฐานการตรวจสอบความสะอาด ก่ อ นการส่ ง ออก เพื อความสด สะอาด

ถู ก หลัก

อนามัย รวมถึงการตรวจสอบในห้องกักเชื อโรค เพือให้แน่ใจว่าผลผลิตจะปราศจากเชื อโรคและ
แมลง ก่อนทีจะทําการส่ งต่อไป
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(ลูกไร่ ) กว่า 4,500 ราย โดยมี
ส การพัฒนาระบบ Supply Chainาอยูงต่ ลอดเวลา

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรในเครื อข่ายทีเป็ น Contract Farm รวม 25 กลุ่ม มีกลุ่มเกษตรกร
บริ ษทั ฯ มีปริ มาณการส่ งออกประมาณ 200 ตัน/เดือน ไปยังประเทศในแถบภูมิภาค

ยุโรป เช่น อังกฤษ สวิสเซอร์ แลนด์ เนเธอร์ แลนด์ ฝรังเศส และขยายไปสู่ ประเทศแถบเอเชี ย เช่น
ญีปุ่ น และไต้หวัน รวมถึงการทําตลาดภายในประเทศด้วย การส่ งผลิตผล เข้าไปในซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต
ตามห้างสรรพสิ นค้าชันนําต่างๆ
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีพนักงานประมาณ 180 คน ดังนัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วย
การจัดหาสวัสดิ การสิ งอํานวย ความสะดวก รวมถึงการอบรมต่างๆ เป็ นไปอย่างสมําเสมอและ
ต่อเนือง การอบรม การป้ องกันอัคคีภยั และการร่ วมมือ การจัดฝึ กอบรมทังภายในและภายนอก เพือ
เสริ มสร้างและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน นอกจากนีทางบริ ษทั เองยังได้มีการ
จัดสรรพนักงานคอยให้ความรู้ความเข้าใจในระบบการปลูกพืชผักให้ได้ตามมาตรฐาน GAP ซึ ง
นอกจากจะทําให้บริ ษทั มีผลผลิตเพือขายให้กบั ลูกค้า กลุ่มเกษตรกรยังมีรายได้จากการผลิตอีกด้วย
3. การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของสิ นค้ าผักปลอดภัยจากสารพิษ
3.1 จุ ดเริ มต้นของห่ วงโซ่ อุป ทานสิ นค้าผักปลอดภัย จากสารพิษ เริ มต้นจากเริ มจาก
บริ ษทั ผูส้ ่ งออกนําสถิ ติยอดขายของปี ทีผ่านมา ทําการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดว่ามีอตั ราการเติบโต
ของความต้องการเท่ า ใด แล้วนํา ยอดขายที คาดการณ์ ไ ว้ม าวางแผนการผลิ ต โดยพิ จารณาจาก
ศักยภาพของผูร้ วบรวมผลผลิต (Supplier) แต่ละรายว่ามีความสามารถในการผลิตเท่าไหร่ บริ ษทั จะ
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กระจายการผลิตไปยังผูร้ วบรวมผลผลิตรายนันๆ ตามศักยภาพในการผลิต กําหนดปริ มาณการรับ
ซื อ และประเมินความสามารถในการผลิตสิ นค้า ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า

บริ ษทั ผูส้ ่งออก

พยากรณ์ยอดขาย

วางแผนการผลิต

ส่งคําสังซื อ ไปยังผู้
รวบรวมผลผลิต

รู ปที 8 การจัดการห่วงโซ่อปุทานของบริ ษทั ผูส้ ่ งออก
3.2 การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของผูร้ วบรวมผลผลิต โดยเมือผูร้ วบรวมผลผลิตทําการ
รับคําสังซือจากผูส้ ่ งออกมาวางแผนการผลิตสิ นค้าให้กบั กลุ่มเกษตรกรให้ได้ปริ มาณทีต้องการ และ
คัดเลื อกเกษตรกรลู กไร่ เพื อทําการมอบหมายการผลิ ตผักปลอดภัยแต่ละชนิ ด ซึ งแต่ละประเภท
สิ นค้าจะมีระยเวลาในการผลิตทีแตกต่างกัน
ผูร้ วบรวมผลผลิต

วางแผนการผลิตให้

มอบหมายคําสังซือไปยัง

รับคําสังซือ

ได้ตามความต้องการ

เกษตรกรแต่ละราย เพือทํา
การผลิต

รู ปที 9 การจัดการห่วงโซ่อุปทานของผูร้ วบรวมผลผลิต (Supplier)
3.3 การจัดการห่ วงโซ่ อปุทานของเกษตรกร หลังจากทีเกษตรกรได้รับ คําสังซื อ
จากผูร้ วบรวมผลผลิ ต แล้ว เกษตรกรจะเริ มทํา การผลิ ต สิ น ค้า ผัก ปลอดภัย ซึ งแต่ ล ะชนิ ด จะมี
ระยะเวลาในการผลิ ตทีแตกต่างกัน และเมือมีผลผลิ ตแล้ว เกษตรกรแต่ละรายจะทําการเก็บเกี ยว
ผลผลิต รวมรวมสิ นค้ามาส่ งให้กบั ผูร้ วบรวมผลผลิตเพือทําการคัดเกรดสิ นค้าก่อนส่ งให้กบั บริ ษทั ผู้
ส่ งออกต่อไป
เกษตรกรลงมือ

เก็บผลผลิตสิ นค้า

ผลิตสิ นค้า

รู ปที 10 การจัดการห่วงโซ่อุปทานของเกษตรกร

รวบรวมสิ นค้าไปให้
ผูร้ วบรวมผลผลิต
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3.4 หลังจากทีผูร้ วบรวมผลผลิตได้ทาํ การรวบรวมผลผลิตแล้ว จะนําผลผลิตทีได้จดั ส่ ง
ให้กบั บริ ษทั ผูส้ ่ งออก บริ ษทั จะทําการคัดเกรดและแพ็คกิงผลผลิตทีได้ และจัดส่ งให้กบั ผูบ้ ริ โภคอีก
ที โดยระยะเวลาในการดําเนินการตังแต่เก็บเกียวผลผลิตไปจนถึงสิ นค้าขึนวางบนชัน ซึ งระยะเวลา
ทังหมดรวมไม่เกิน 60 ชัวโมง
ตารางที ตารางการแสดงระยะเวลาในการจัดส่ งผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั
6:00 AM

6:00 PM

7:00 AM

3:00 PM

9:00 PM

9:00 AM

เก็บเกียว

โรงงานรับวัตถุดบิ

คัดเกรด

รอขึนเครือง

บิน

สินค้าขึนชัน

เก็บห้ องเย็น

และแพ็คกิง

13 hr.

8 hr.

6 hr.

12 hr.

6 hr.

12 hr.

จากความสัมพันธ์ของห่ วงโซ่ อุปทานสิ นค้าผักปลอดภัยแต่ละช่ วงจะเห็ นได้ว่า ในแต่
และห่วงโซ่จะมีความเชือมโยงถึงกัน
แผน

Deliver

Source

Return

Return

เกษตรกร

Make

Deliver
Return

Supplier

Source

Make

Return

Deliver
Return

บริ ษทั

Source

Make

Deliver

ผูข้ นส่ง

Deliver

Source

Return

Return

ผูบ้ ริ โภค

รู ปที 1 แสดงรู ปแบบการดําเนินงานห่วงโซ่อุปทาน ตัวแบบจําลอง SCOR
การออกแบบการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานภายในกลุ่มบริ ษทั ผูส้ ่ งออก โดยทําการออกแบบห่ วง
โซ่ อุปทานทีเกียวข้องกับการผลิ ตทังหมด และลักษณะการดําเนิ นงานภายในของห่ วงโซ่ อุปทาน
ตังแต่รับคําสังซือจากลูกค้า ตลอดจนส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
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รับคําสังซือ
จากลูกค้า
บริ ษทั ผูส้ ่งออก

เกษตรกร
ส่งคําสังซือ

ผูร้ วบรวมผลผลิต

มอบหมายการผลิต

พยากรณ์ยอดขาย
ส่งผลผลิตให้

วางแผนการผลิต
เข้าห้องเย็น
แพ็คกิงรอ
ส่งให้กบั
ส่งสิ นค้าขึน
เครื องบิน

เกษตรกร
เก็บเกียว

ส่งผลผลิต

เก็บผลผลิต

เกษตรกร

ปลูก

คัดแยกเกรด

ผักปลอดภัย

ผลผลิต

จากสารพิษ

สิ นค้าวางบน
ชันเตรี ยมขาย
ให้กบั ผูบ้ ริ โภค

รู ปที 2 แสดงลักษณะการดําเนินงานภายในห่วงโซ่อุปทาน
หลังจากที ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ผูจ้ ดั ส่ งวัตถุ ดิบ ผูผ้ ลิ ต และ
ลูกค้ากรณี ศึกษาบริ ษทั กําแพงแสนคอมเมอร์ เชียล จํากัด ทีก่อให้เกิดการดําเนินการจัดการห่วงโซ่
อุ ปทานที มี ประสิ ทธิ ภาพ โดยมีการวางแผนงานอย่างเป็ นระบบ ซึ งวิธี การทีจะใช้แก้ปัญหาการ
ดําเนิ นการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานคือ การนําแบบจําลอง SCOR หรื อแบบจําลองโซ่ อุปทานเป็ น
เครื องมือทีจะช่วยในการเริ มต้นการพัฒนาโซ่อุปทาน เพราะแบบจําลอง SCOR ถูกพัฒนาขึนมาเพือ
ใช้อธิ บายลักษณะ และแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมทางธุ รกิจในโซ่อุปทานทังหมด ทีเกียวข้องกับการ
ตอบสนองความพึงพอใจของลู กค้า ช่ วยแก้ปัญหาการขาดภาษามาตรฐานและกรอบการทํางาน
(Framework) เดียวกันในการพัฒนาและปรับปรุ งโซ่อุปทาน เข้ามาช่วยในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เมือพบจุดการดําเนินงานทีทําให้การดําเนินการจัดการห่วงโซ่ อุปทานทีไม่มีประสิ ทธิ ภาพแล้ว ก็จะ
หาวิธีการหรื อเทคนิ คต่างๆ เข้ามาช่วยแก้ไขและปรับปรุ งในจุดนันๆ เพือให้เกิ ดการดําเนิ นงานทีดี
ขึน
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การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของสิ นค้ าผักปลอดภัย โดยใช้ ตัวแบบจําลอง SCOR ซึ งถูก
สร้ างขึนบนพืนฐานของกระบวนการจัดการทังหมด 5 กระบวนการคือ
1. การวางแผน (Plan)
ในส่ ว นองค์ป ระกอบของการวางแผนนี จะเป็ นการวางแผนในการดํา เนิ น การ
จัดการห่วงโซ่อุปทานทังหมด โดยมีกระบวนการดังนี
1.1 การวางแผนโซ่ อุปทาน (Plan Supply Chain) บริ ษทั กําหนดกิ จกรรมในการ
ดําเนินงานในส่ วนของการวางแผนการผลิตให้ห่วงโซ่ อุปทานนันดําเนิ นไปอย่างราบรื น โดยการใช้
ระบบ Contract Farming ในการกําหนดจํานวนผูผ้ ลิตวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการขายของ
บริ ษทั และเพือให้บริ ษทั แน่ ใจว่าจะมีผลผลิตส่ งให้ลูกค้าแน่ นอน การขนส่ งบริ ษทั ใช้การระบบ
MIS เพือใช้ในการตรวจสอบหาทีมาของผลิตภัณฑ์โดยใช้ระบบบาร์ โค้ต และยังสามารถทําให้รู้ถึง
ปริ มาณสิ นค้าทีมีอยู่ด้วย การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคและการ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้สามารถยื ดระยะเวลาในการคงสภาพของสิ นค้าผักปลอดภัยให้มี วงจรชี วิต
นานขึ น และการสุ่ ม ตัวอย่า งเพื อตรวจสอบความปลอดภัย ของสิ นค้า ทุ กครั งก่ อนจัดส่ ง การทํา
สัญญากับรถทีใช้ในการขนส่ ง ให้ดาํ เนินการแก้ไขหากเกิดเหตุขดั ข้องในทันที
1.2 การวางแผนการจัดซื อจัดหา (Plan Source) จากการทีบริ ษทั ใช้ระบบ Contract
Farming ในการกําหนดจํานวนผูผ้ ลิตทีต้องส่ งผลผลิตมาขายให้กบั โรงงานทําให้การวางแผนใน
ด้านนีสามารถดําเนินงานได้อย่างราบรื น มีวตั ถุดิบเพียงพอกับยอดขายตลอดเวลา
1.3 การวางแผนการผลิต (Plan Make) บริ ษทั วางแผนการผลิตโดยอาศัยข้อมูลจาก
สถิติยอดขายในปี ทีผ่านมาประกอบกับการตังเป้ าหมายในการเติบโตของธุ รกิจ โดยปกติ จะตัง G/R
อยู่ที 15% ของปี ทีผ่านมา เป็ นเกณฑ์ในการกําหนดปริ มาณความต้องการผลผลิ ตไปยังผูร้ วบรวม
ผลผลิ ต แต่ ล ะรายเพือแจ้ง ไปยัง เกษตรกรโดยพิ จ ารณาจากความสามารถในการผลิ ตของกลุ่ ม
เกษตรกรทีเป็ นสมาชิก
1.4 การวางแผนการจัด ส่ ง (Plan Delivery) เนื องจากผู้บ ริ ห ารของบริ ษ ัท มี
ประสบการณ์ในด้านการบริ หารธุ รกิจด้านสายการบิน และโลจิส์ติก มาก่อน ทําให้บริ ษทั สามารถ
วางแผนการจัดส่ ง โดยรั บประกัน ระยะเวลาในการเก็บ เกี ยวจนถึ งขันตอนการขึ นชันภายใน 60
ชัวโมง อีกทังบริ ษทั ยังมีการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมและสามารถจัดวางในคาร์ โก้ได้อย่าง
คุม้ ค่า
1.5 การวางแผนการส่ งคืน (Plan Return) ในกรณี ทีเกิ ดการคืนสิ นค้า เนื องจาก
ผลิตภัณฑ์ทีส่ งออกทังหมดเป็ นอาหารจึงมีขอ้ จํากัดในเรื องระยะเวลาการเก็บรักษา หากเกิดปั ญหา
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ไม่ว่าจะเป็ นการตรวจพบสารปนเปื อนทีปนมาในผลผลิต การตรวจพบแมลง หรื อผลผลิตทีไม่ได้
ตามมาตรฐานของคู่คา้ บริ ษทั ยินดีให้ลูกค้าเผาทําลายสิ นค้าได้เลย เนืองจากค่าจัดส่ งสิ นค้าในแต่ละ
เทียวนันมีราคาสู ง แต่ในทุกครังก่อนจะมีการจัดส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าบริ ษทั จะมี QA เจ้าหน้าทีสุ่ ม
ตรวจสอบความปลอดภัยของผลผลิตทุกครังก่อนส่ งออก
ทังนี จะเห็ น ได้ว่า ในกระบวนการวางแผนตามแบบจําลอง SCOR ของบริ ษ ทั นัน
ครอบคลุ มทังห่ วงโซ่ ข องการผลิ ตสิ นค้าผัก ปลอดภัย ตังแต่การผลิ ตจนถึ ง การจัดวางขึนชันของ
สิ นค้า โดยบริ ษทั สามารถรั บประกันกับลูกค้าได้ว่า สิ นค้าจะถูกจัดส่ ง และวางขึนชันภายใน 60
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ของบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะมีการวางแผนการทํางานอย่างเป็ นระบบ ตังแต่การสังการไปยังผูร้ วบรวม

ชัวโมง ซึ งถื อว่าเป็ นจุดแข็งในการดําเนิ นงานของบริ ษทั จะเห็นได้ว่าเป็ นการวางแผนครอบคลุ ม
การดําเนิ นการทุกอย่างในการจัดการห่วงโซ่ อุปทาน จากการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิ งลึก

ผลผลิต เพือให้ผรู้ วบรวมผลผลิตมอบหมายให้กลุ่มเกษตรกรเป็ นผูผ้ ลิตผักปลอดภัย โดยมีการแบ่ง
หน้าทีการทํางานออกเป็ นแผนก เพือให้กระบวนการทังหมดมีความเชื อมโยงกันกัน และทําให้มี
ความรวดเร็ วในการทํางาน
2. การจัดซื อจัดหา (Source)
จากกรณี ศึกษา บริ ษทั มีการจัดซื อจัดหา จากการให้ โค้วต้า กับผูร้ วบรวมผลผลิตแต่
ละรายโดยพิจารณาปริ มาณการสังซื อจากความสามารถในกําลังการผลิ ตของลูกไร่ ทีผูร้ วบรวม
ผลผลิตนันดูแลอยู่ ไม่มีกาํ หนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อทําสัญญา แต่จะใช้การสังแบบปากเปล่า
จากเจ้าหน้าทีฝ่ ายฟาร์ มทีดูแลเรื องวัตถุดิบ ซึ งผูร้ วบรวมผลผลิตของบริ ษทั ก็ไว้วางใจ และเชื อใจ
เนืองจากมีการซื อขายกันมานาน โดยทีบริ ษทั ใช้การประมาณการยอดสังซื อจากสถิติยอดขายของปี
ก่อนหน้า มาประมาณการยอดจัดซือจัดหา และสังไปยังผูร้ วบรวมผลผลิต เพือให้ผรู้ วบรวมผลผลิต
ทราบถึ งชนิ ดสิ นค้าที ต้องจัดหาหรื อผลิต เพือให้เพียงพอกับความต้องการของบริ ษทั ในดารการ
จัดซื อบรรจุ ภณ
ั ฑ์ซึ งเป็ นความรู้ (Know How) ของบริ ษ ทั ในการคิ ดค้นบรรจุภณ
ั ฑ์ทีช่ วยยืด
ระยะเวลาอายุของผลิตให้สามารถเก็บและคงคุณภาพได้นานขึน บริ ษทั จะสังผูผ้ ลิตทีบริ ษทั ว่าจ้าง
ในคราวละมากๆ เพือเป็ นการประหยัดต้นทุน และลดการเกิ ดปั ญหาไม่มีกล่องหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ใช้
ในกระบวนการบรรจุ (Packing)
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3. การผลิต (Make)
ในส่ วนของการผลิต จากกรณี ศึกษา บริ ษทั กําแพงแสนคอมเมอร์ เชี ย ล จํากัด ใช้
การประมาณการผลผลิตทีได้จากการใช้สถิติยอดขายจากปี ก่อนหน้า มาทําการวางแผนการผลิ ต
ให้ก ับ ผูร้ วบรวมผลผลิ ต ซึ งขันตอนนี ทางผูร้ วบรวมผลผลิ ต จะต้อ งมอบหมายให้เ กษตรกรใน
เครื อข่ายทําการผลิ ตสิ นค้า เพือให้ได้ปริ มาณตามทีบริ ษทั ต้องการ โดยในส่ วนของการผลิ ตจะมี
ปัจจัยทีทําให้ผลผลิตทีได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของบริ ษทั
4. การขนส่ ง (Delivery)
จากกรณี ศึกษาบริ ษทั กําแพงแสนคอมเมอร์ เชี ยล จํากัด มีการจัดการระบบขนส่ ง
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ผลผลิ ตตามขนาดต่า งๆ ในเบื องต้น และจัดส่ ง ให้ก ับ บริ ษ ัท เพื อทําการเช็ ค สอบผลผลิ ต ให้ไ ด้
มาตรฐาน จากนันทําการบรรจุผลผลิตลงบรรจุภณั ฑ์ และจัดเก็บใส่ กล่องสี เหลียมเก็บไว้ในห้องเย็น
ประมาณ 6-8 ชัวโมง เพือรักษาความสดของผลิตภัณฑ์ ก่อนจัดส่ งผลิตภัณฑ์ทงหมดไปยั
ั
งเครื องบิน

อี ก ต่ อ หนึ ง ซึ งระยะเวลาตังแต่ ก ารเก็ บ เกี ยวผลผลิ ต ไปจนถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ว างบนชันสิ น ค้า ที
ต่างประเทศ จะใช้เวลาไม่เกิน 60 ชัวโมง ทําให้ผลิตภัณฑ์ทีได้คงความสดใหม่อยู่
5. การส่ งคืน (Return)
การส่ งคืน เป็ นส่ วนหนึงของระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับ ซึ งเป็ นกระบวนการใน
การขนย้ายสิ นค้ากลับจากจุดปลายทางของห่วงโซ่อุปทานเพือนําไปใช้ประโยชน์ หรื อหมายรวมถึง
การนําภาชนะเปล่าหรื อวัสดุของบรรจุภณ
ั ฑ์กลับมาใช้ใหม่ แต่อาจรวมถึงการนําสิ นค้ากลับมาถอด
ชิ นส่ วน และแปรรู ปใหม่เพือสร้ างมูลค่าให้มากขึน นอกจากนี ระบบโลจิสติกส์ แบบย้อนกลับยัง
ครอบคลุมถึงการรับคืนสิ นค้าในกรณี ทีสิ นค้าไม่ตรงตามความต้องการ สิ นค้ามีความเสี ยหาย หรื อ
สิ นค้าเกิน เนื องจากกรณี ศึกษา บริ ษทั กําแพงแสนคอมเมอร์ เชียล จํากัด มีการวางแผนการผลิตจาก
การใช้ส ถิ ติการสั งซื อจากปี ก่ อนหน้ามาวางแผนการผลิ ต ทําให้ปั ญหาสิ นค้าเกิ นเกิ ดขึ นไม่ม าก
โดยมากผลิ ตภัณ ฑ์ทีมีมากเกิ นจะมาจากการทีคู่คา้ ไม่มีก ารสังซื อสิ นค้า เพิมหรื อ หยุดการสังซื อ
สิ นค้า ซึ งสาเหตุส่วนใหญ่เกิ ดจากการผลิตผักปลอดภัยไม่ผ่านมาตรฐาน GAP หรื อการเกิ ดโรค
ระบาด ซึ งจะส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั โดยตรง จะไม่มีการส่ งคืนสิ นค้ากลับมายังบริ ษทั เนื องจาก
ผลิตภัณฑ์มีอายุค่อนข้างสัน
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4. ปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในห่ วงโซ่ อุปทานของสิ นค้ าผักปลอดภัยจากสารพิษ
4.1 ข้อจํากัดของผลิตภัณฑ์ของอายุผลิตภัณฑ์ทีสัน สิ นค้าทีอยูใ่ นกลุ่มของอาหารสด จะ
มีอายุผลิตภัณฑ์สนกว่
ั าอาหารทีแปรรู ปแล้ว หากผลผลิตมีการส่ งมาถึงบริ ษทั แล้ว จะต้องรี บทําการ
คัดเกรด และบรรจุผลผลิ ตลงในผลิ ตภัณฑ์ภายในระบะเวลาทีจํากัดทันที หากใช้ระยะเวลานาน
เกิ นไป จะทําให้ผลผลิ ตเกิ ดการเสี ยหายได้ จึงเป็ นปั ญหาใหญ่ ของผูผ้ ลิ ตที จะต้องมีก ารวางแผน
กระบวนการผลิตให้ดี รวดเร็ ว และจัดส่ งให้ทนั เวลาของอายุผลิตภัณฑ์
4.2 ปัจจัยทีไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่
4.2.1 สภาพภู มิ อากาศ พื ช แต่ล ะชนิ ดชอบลัก ษณะภูมิ อากาศที แตกต่ า งกันและ
เจริ ญเติ บโตได้ดีแ ตกต่ างกัน ตามฤดู กาล กลุ่ ม เกษตรกรในพืนที จะปลู กพืชชนิ ดเดิ ม ๆ คือผัก บุ ้ง
หน่ อไม้ฝรัง กระเพรา และโหระพา ก็เช่ นเดี ยวกัน สภาพภูมิอากาศจึงเป็ นปั จจัยภายนอกทีส่ งผล
กระทบต่อกระบวนการผลิตของเกษตรกร เช่นหากสภาพอากาศหนาว พืชจะไม่เจริ ญเติบโต หรื อ
เติบโตช้า ทําให้ผลผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของบริ ษทั
4.2.2 การเกิ ดโรคระบาดในพืช เชื อโรคต่างๆ ทําให้เกิ ดความเสี ยหายกับผลผลิ ต
ของเกษตรกร ซึ งยากแก่การควบคุมและบํารุ งรักษาผลผลิตให้ได้คุณภาพตามทีบริ ษทั กําหนด และ
ยังเป็ นสาเหตุทาํ ให้กลุ่มเกษตรกรจําเป็ นต้องใช้สารเคมีบางชนิด ทําการป้ องกันเชื อโรคต่างๆ เพือ
ป้ องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดกระจายไปยังแปลงอืนๆ ในพืนทีเขตใกล้เคียงกัน แต่พฤติกรรมการใช้
สารเคมีเหล่านันเกษตรกรจะถูกควบคุมด้วยมาตรฐาน GAP และเกษตรกรเองไม่สามารถหาซื อ
สารเคมีต่างๆมาฉี ดพ่นเองได้ จะต้องใช้สารเคมีทีได้รับอนุญาตให้ใช้เท่านัน หากเกษตรกรเองมีการ
ใช้สารเคมีชนิ ดทีไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน GAP หรื อมีการใช้สารเคมีเกินขนาด จะทําให้ผลผลิตที
ได้ไม่สามารถนํามาผลิตเพือส่ งขายให้กบั ลูกค้าได้ และทําให้เกิดการเสี ยหายในทีสุ ด
4.2.3 ศัตรู พืช เป็ นสิ งทีหลีกเลียงไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะพืนทีทีทําการเกษตร ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นพืนทีโล่ง การคุกคามของแมลงศัตรู พืชชนิดต่างๆ จึงเป็ นอีกปั ญหาหนึงของการผลิตผัก
ปลอดภัย ศัตรู พืชในที นี เช่ น หนอน ด้วงเต่า มดแดง ไส้เดื อนฝอย เชื อรา ไวรัส เป็ นต้น ศัตรู พืช
เหล่านันจะส่ งผลต่อผลผลิ ตของเกษตรกร เช่นแมลงกัดกินใบทําให้เป็ นรู ผักไม่สวยก็จะถูกคัดทิง
เป็ นสาเหตุให้ปริ มาณผลผลิตไม่ได้ตามความต้องการ
4.3 ปัจจัยภายในเป็ นปัญหาและอุปสรรคทีมาจากคนและสิ งทีอยูภ่ ายในองค์กร
4.3.1 กลุ่มเกษตรกรมีการศึกษาน้อยทีเป็ นสมาชิก ส่ วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มีศกั ยภาพแค่อ่านออก เขียนได้ ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศส่ วนใหญ่จะไม่
สามารถอ่านได้ ในการผลิ ตผักปลอดภัยจากสารพิษถื อเป็ นความรู้ใหม่ของเกษตรกร เพราะกลุ่ม
เกษตรกรจะเคยชิ นกับวิถีชีวิตการผลิตแบบเดิมๆ ทีต้องพึงสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยากําจัดวัชพืช ทาง
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บริ ษ ัท จึ ง ต้องมี ก ารจัด เจ้า หน้า ที คอยให้ค วามรู้ ก ับ เกษตรกร เพื อให้เ กษตรกรสามารถผลิ ต ผัก
ปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน GAP
4.3.2 การมีจิตสํานึกในการผลิตสิ นค้าให้ได้ตามมาตรฐาน ถือเป็ นส่ วนทีสําคัญใน
การผลิตผักปลอดภัย เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั มีค่านิ ยมในการผลิตแบบเดิมคือ หากเกิดโรคระบาดใน
พืชก็จะแก้ปัญหาโดยการฉี ดยาเพือทําลายหรื อหยุดยังการเกิดโรค โดยไม่คาํ นึ งว่าสารเคมีหรื อยาที
ใช้นนั มีผลอย่างไร
4.3.3 ความซื อสัตย์ของเกษตรกร เนื องจากในภาวะปั จจุบนั มี การแข่งขันในเชิ ง
ธุ รกิจสู งทําให้เมือกลุ่มเกษตรกรมีผลผลิตทีตลาดมีความต้องการสู ง จะมีพ่อค้าเร่ เข้ามาติดต่อโดย
เสนอให้ราคาทีสู งกว่าราคาประกันของทางบริ ษทั เกษตรจะนําผลผลิ ตทีผลิ ตได้แบ่งขายให้กบั
พ่อค้าเร่ ทีให้ราคาสู งกว่า แทนทีจะขายให้กบั ผูร้ วบรวมผลผลิตตามทีตกลงกันไว้
4.3.4 การกีดกันทางการค้า ด้วยข้อจํากัดของคุณภาพหรื อมาตรฐานของสิ นค้าผัก
ปลอดภัยจากสารพิษจะมีขอ้ จํากัดในการผลิตทังมาตรฐาน Europe GAP, Global GAP ซึ งหาก
ประเทศทีนําเข้าสิ นค้าตรวจพบสารปนเปื อน หรื อสารพิษตกค้างในผลผลิต ก็จะทําการปฎิเสธสิ นค้า
ชนิ ดนันๆ และห้า มนําเข้า สิ นค้า จากประเทศที ตรวจพบสารปนเปื อนมาขายให้ก ับ ผูบ้ ริ โภคใน
ประเทศของตนทันที โดยไม่ได้หา้ มนําเข้าเฉพาะบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึงทีประเทศคู่คา้ ตรวจเจอ จึงถือ
เป็ นอุปสรรคสําคัญในการทําการค้าในการส่ งออกสิ นค้าเกษตรของบริ ษทั ทีมีคุณภาพ เพราะถูก
เหมารวมไปในกลุ่มประเทศทีห้ามนําเข้าแล้วจึงเป็ นการสู ญเสี ยโอกาสทางการค้าในการทํากําไรซึ ง
ถื อเป็ นปั ญหาที มี ความสําคัญมาก บริ ษ ทั จึงหันมาทํา การค้าภายในประเทศเพิมมากขึน โดยวาง
ตําแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ของตนเองอยู่ในตําแหน่ง กลุ่มลูกค้า High End ทีมีกาํ ลังซื อมาก และกลุ่มทีมี
พฤติกรรมการบริ โภคแบบรักสุ ขภาพ เพือเป็ นการบรรเทาปัญหาในเรื องการทํายอดขายลงไปได้ แต่
ผลตอบแทนทีได้รับก็ลดลงตามไปด้วยเนืองการการขายสิ นค้าภายในประเทศนัน บริ ษทั ไม่สามารถ
กําหนดราคาขายได้สูงเหมือนอย่างเช่นการส่ งออก
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5. แนวทางการหาวิธีปรับปรุ งสายสั มพันธ์ ของห่ วงโซ่ อุปทานของสิ นค้ าผักปลอดภัย
จากผลการศึกษาการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของสิ นค้าผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยใช้
เครื องมือแบบจําลอง SCOR ผูว้ ิจยั พบว่า บริ ษทั มีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอยู่ในเกณฑ์ทีดีอยู่แล้ว
และผูว้ ิจยั ได้หาวิธี ปรับปรุ งสายสัมพันธ์ของห่ วงโซ่ อุปทานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน โดยใช้การ
บริ หารแบบทัวทังองค์ (TQM) เป็ นเครื องมือในการปรับปรุ งสายสัมพันธ์ โดยมีขนตอนดั
ั
งนี

60

ขันตอนที 1 คัดเลือกและแต่ งตังผู้รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพองค์ กร
ทําการคัดเลือกจากผูบ้ ริ หารระดับสู งทีมีอาํ นาจและได้รับการยอมรับจากพนั กงาน ซึ ง
เป็ นบุคคลทีสามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มเวลาสามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและแก้ไข
ปั ญหาได้อย่า งใกล้ชิด และสามารถจัดตังที มงานโดยประกอบด้ว ยพนัก งานจากทุ ก ฝ่ ายเพือให้
สามารถสนับสนุนการปฏิบตั ิการได้
ขันตอนที 2 วางแผนปฏิบัติงาน
ผูบ้ ริ หารและทีมงานต้องร่ วมกันกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ดา้ นคุณภาพใน
การทํา งาน เพื อใช้ใ นการกําหนดแผนทังระยะสัน ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยมี หน้า ที
ดังต่อไปนี
2.1 สื อสารและสร้างความเข้าใจพืนฐาน ให้กบั สมาชิ กทุกคนในองค์กรเป็ นการกระตุน้
การมีส่วนร่ วมในการนํา TQM ไปปฏิบตั ิโดยการประชาสัมพันธ์ การฝึ กอบรมและการสัมมนาเชิง
ปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
2.2 พัฒนาผูน้ าํ และสร้างทีมงาน โดยการฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะและความสามารถ
ในการทํา TQM
ตารางที ตารางฝึ กอบรม
ระดับ

วัตถุประสงค์ การศึกษา

สถานที

ผูบ้ ริ หาร

เพือพัฒนาศักยภาพใน
การบริ หารงาน

-สถาบัน
ฝึ กอบรม มัลติ
สมาร์ท

หลักสู ตร

หลักสู ตรเสริมทักษะการบริหาร และ การจัดการ
- EQ เพือชีวิต และ การทํางาน
- การวางแผนสู่ ความสําเร็ จ
- หลักสูตรการบริ หารโลจิสติกส์สมัยใหม่
- หลักสูตรเทคนิคการบริ หารเวลาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- ศูนย์พฒั นากล - หลักสูตรการปรับเปลียนกระบวนการบริ หารเพือเพิม
ยุทธ์ทางธุรกิ จ ขีดความสามารถทางการแข่งขัน
Strategic

ผู้เข้ าฝึ กอบรม

4
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ตารางที 4 ตารางฝึ กอบรม (ต่อ)
ระดับ
ผูจ้ ดั การ
แผนก
ต่าง ๆ

พนักงาน
ทัวไป
พนักงาน
ใหม่

วัตถุประสงค์ การศึกษา
เพือเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงาน

เพือเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ของ
พนักงานภายในบริ ษทั
เพือเสริ มสร้างฝี มือ
แรงงานให้แก่พนักงาน
ใหม่

สถานที
- สถาบัน
ฝึ กอบรม มัลติ
สมาร์ท

หลักสู ตร
หลักสู ตรด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การพัฒนาระบบงานธุรการสมัยใหม่
- การพัฒนาองค์กรด้วยระบบพนักงานสัมพันธ์
- การสร้างจิตสํานึกในการพัฒนางานและองค์กร
หลักสู ตรเสริมทักษะทางการตลาดและบริการ
- ขายอย่างไรให้ประทับใจลูกค้า
หลักสู ตรเสริมทักษะในการสร้ างทีมงาน
- มนุษยสัมพันธ์และการสร้างทีมงาน
- หลักสูตรจิตวิทยาการบริ หารและการจูงใจลูกน้อง
- หลักสูตรศิลปะการเป็ นหัวหน้างาน
- หลักสูตรการบริ หารความเครี ยด
- ศูนย์พฒั นากล - หลักสูตรการพัฒนาการคิดเชิงระบบเพือการตัดสิ นใจ
ยุทธ์ทางธุรกิ จ - กลยุทธ์การทําการตลาดเฉพาะพืนที เพือเพิมยอดขาย
Strategic
ภายใน
- การพัฒนาทีมงานเพือความสําเร็ จ โดยกิจกรรมกีฬาสี
เชือมความสัมพันธ์
ภายใน

- เสริ มสร้างการเรี ยนรู้ทกั ษะการปฏิบตั ิงานตามสายงาน
จากพนักงานทีมีความเชียวชาญ

ผู้เข้ าฝึ กอบรม

25

พนักงาน
ทังหมด
พนักงานใหม่

2.3 ความรู้และทักษะทางเทคนิคในการบริ หารคุ ณภาพเชิงสถิติ โดยการฝึ กอบรมและ
การสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ (work shop)
2.4 ปลูกฝังวัฒนธรรมการบริ หารจัดการทัวทังองค์กร (TQM) โดยการสร้างความผูกพัน
และการมีส่วนร่ วมในองค์กรการให้บริ การและการให้ความสําคัญกับลูกค้า การคิดอย่างเป็ นระบบ
ความกล้าตัดสิ นใจและการรับผิดชอบ และการให้ความสําคัญกับคุณภาพลงในจิตใจของพนักงาน
ของบริ ษทั ทุกคน
2.5 การจัดทําระบบเอกสาร ทีเป็ นระบบง่ายต่อการใช้งานตรวจสอบง่ายและสามารถ
แก้ไขได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทังนี มีการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปเข้ามาช่วยในการจัดการ เช่ น SAP
เป็ นต้น
2.6 ปรับ โครงสร้ างและระบบงาน ให้ทุกส่ วนมี ความสอดคล้องเหมาะสม ยืดหยุ่น
สามารถทําการตัดสิ นใจและดําเนินงานอย่างมีระบบมีประสิ ทธิภาพสู งขึน
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2.7 เปลียนระบบประเมินผลและการให้รางวัล มีการส่ งเสริ มประเมินผลการดําเนินงาน
แบบเป็ นทีม คือมีการสนับสนุนการให้รางวัลเป็ นทีมแทนทีจะให้เป็ นรายบุคคลเพือส่ งเสริ มให้คน
รู ้จกั การทํางานเป็ นทีม และผลทีได้จะทําให้คุณภาพการดําเนินงานรวมขององค์กรสู งขึน
ขันตอนที 3 ดําเนินการ
ผูบ้ ริ หารจะต้อ งตื นตัว กับ ปั ญ หาและพร้ อมที จะรั บ ผิดชอบในสิ งที เกิ ดขึ น และเปิ ด
โอกาสให้ผเู ้ กียวข้องได้มีส่วนร่ วม โดยการคิดและวิเคราะห์อย่างมีระบบตามทีได้วางแผนไว้
ขันตอนที 4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแก้ไข
ให้เป็ นไปตามเป้ าหมาย โดยการนําหลักของ Benchmarking ซึ งจะไม่พอใจและยึดติด
อยู่กบั ความสําเร็ จนันตลอดไปแต่จะต้องมุ่งมันทีจะปรั บปรุ งและเปลียนแปลงอย่างต่อเนื องและ
สมําเสมอ
จากขันตอนในการใช้การบริ หารการจัดการทัวทังองค์กร (TQM) เป็ นเครื องมือในการ
ปรับปรุ งสายสัมพันธ์ การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน ทําให้ผูว้ ิจยั ทราบถึ งขันตอนในห่ วงโซ่ อุปทาน
สิ นค้าผักปลอดภัยและสามารถปรับปรุ งสายสัมพันธ์และสามารถลดระยะเวลาในการดําเนินงานใน
แต่ละช่วงของห่ วงโซ่ อุปทานลงได้ โดยการวางแผนการเก็บเกียวผลผลิตให้แก่เกษตรกรใหม่ โดย
การเร่ งให้เกษตรกรเก็บเกียวผลผลิตในช่วงเช้า และให้ขนส่ งให้กบั ผูร้ วบรวมผลผลิตภายในเทียงวัน
ซึ งทางบริ ษทั ผูส้ ่ งออกจะต้องการการประชาสัมพันธ์ให้กบั ผูร้ วบรวมผลผลิตแจ้งกับกลุ่มเกษตรกร
และสามารถปรับปรุ งสายสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกลุ่มเกษตรกร ผูร้ วบรวมผลผลิต และ
บริ ษทั ผูส้ ่ งออก ซึ งทําให้ผวู ้ จิ ยั สามารถสรุ ปห่วงโซ่อุปทานได้ใหม่ โดยสามารถรับประกันการจัดส่ ง
สิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคภายในระยะเวลาไม่เกิน 50 ชัวโมง ดังรู ป
ตารางที ตารางการแสดงระยะเวลาในการจัดส่ งผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั หลังจากทีได้มีการปรับปรุ ง
สายสัมพันธ์
6.00 A.M.
เก็บเกียว
7 hr.

1.00 P.M.
คัดเกรด
และแพ็คกิง
6 hr.

7.00 P.M.

5.00 A.M.

11.00 P.M.

11.00 A.M.

เก็บเข้าห้องเย็น

รอขึนเครื อง

บิน

สิ นค้าขึนชัน

10 hr.

6 hr.

12.

6 hr.
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หลังจากมี ก ารปรั บเปลี ยนระยะเวลาในการเก็บเกี ยวของกลุ่ มเกษตรกร และพัฒนา
พนัก งานคัดแยกผลผลิ ตให้มี ความชํา นาญมากยิงขึ น พบว่า จากการใช้การบริ หารจัดการทัวทัง
องค์กร (TQM) เป็ นเครื องมือในการปรับปรุ งสายสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทาน มีปัจจัยทีส่ งผลให้เกิด
ความสําเร็ จในการปรับปรุ งสายสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย ความรู้ ความเข้าใจ (Knowledge and
Understanding), ความศรัทธาและมุ่งมัน (Faith and Commitment), ภาวะผูน้ าํ (Leadership), ความ
กล้า (Courage), การบริ หารระบบ (System Management) โดยมีรายละเอียดดังนี
1. ความรู้ และความเข้ าใจ (Knowledge and Understanding)

ม
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แผนงาน และวิธีปฏิ บตั ิ ทสี ชัดเจน รวมทังจะต้องมี ความรู้ และความเข้าใจในการปฏิ บตั ิ งานอย่า ง
ผูบ้ ริ หารและผูม้ ีหน้าทีรับผิดชอบในการทํา TQM จะต้องมีการกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์

แท้จริ ง เพือทีจะสามารถดําเนิ นงานได้ในทิศทางเดียวกัน สําหรับผูบ้ ริ หารของบริ ษทั นันมีความรู้

ความเข้าใจในการดําเนิ นงานได้อย่างชัดเจน รวมทังหัวหน้าฝ่ ายต่างๆ ก็สามารถปฏิบตั ิหน้าทีของ
ตนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. ความศรัทธาและมุ่งมัน (Faith and Commitment)
องค์กร TQM ของบริ ษทั เป็ นองค์กรทีมีการทุ่มเทการเสี ยสละของผูบ้ ริ หารและทีมงาน
ทุกคนเพือทีจะทําให้องค์กรประสบความสําเร็ จโดยอาศัยความร่ วมมือร่ วมใจของสมาชิ กทุกคนใน
การปฏิบตั ิงาน แก้ไขปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพราะองค์กร TQM เป็ นสังคมความรู้ ทีสมาชิกต้อง
มีการเรี ยนรู ้อย่างมีเหตุผลอย่างต่อเนือง
3. ภาวะผู้นํา (Leadership)
ผูบ้ ริ หารและสมาชิกทุกคนจะมีภาวะผูน้ าํ ในตนเอง โดยทีมีการตัดสิ นใจทําในสิ งทีถูก
มากกว่าการตัดสิ นใจเพีย งแต่ท าํ สิ งต่า ง ๆ ให้ถูก ทังในการทํางานและความรั บ ผิดชอบในสิ งที
เกิ ด ขึ น มี ก ารวิ เคราะห์ พยายามทํา งาน และพัฒ นาตนเอง/ที ม งานให้ดี ขึ นอย่า งสมําเสมอและ
ต่อเนือง
4. ความกล้า (Courage)
เป็ นพืนฐานสําคัญของการเป็ นผูน้ าํ การสร้ างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ทีจะต้องคิด
นอกกรอบของความเชื อ กฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิ บ ัติ เ ดิ ม โดยสมาชิ ก จะมี ค วามกล้า ในการ
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ตัดสิ นใจ เปลี ยนแปลง รับผิดชอบและแก้ไขการดําเนิ นงานของตนและกลุ่ม ทังหมดนี ความกล้า
จะต้องตังอยูบ่ นความมีสติของสมาชิกด้วย
5. การบริหารระบบ (System Management)
TQM เป็ นงานทีต้องวางแผนและดําเนินงานร่ วมกันทังองค์กร โดยกําหนดวิสัยทัศน์ กล
ยุทธ์ ซึ งมี ความครอบคลุ มในการพัฒนาศักยภาพองค์กร แต่ตอ้ งยืดหยุ่นและสามารถปรั บตัวให้
สอดคล้องกับข้อจํากัดและความผันผวนของเหตุการณ์ ซึ งกําหนดขึนจากความเข้าใจ และการคิด
อย่างเป็ นระบบ (System Thinking)
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ในการทํา งาน โดยที ผูบ้ ส
ริ หารจะต้องคอยเป็ นแม่แบบในการดําเนิ นงานของสมาชิ กทุ กคน และ
ทังนี ความสําเร็ จในการทํา TQM นันอยูท่ ีคน ซึ งจะต้องมีความเชื อมัน พร้อมทีจะเรี ยนรู้

ชีให้เห็นถึงความสําคัญของการคุณภาพ และการพัฒนาอย่างต่อเนืองซึ งต้องอาศัยระยะเวลาในการ
ดําเนิ นงาน โดยทีผูบ้ ริ หารจะต้องหมันตรวจสอบติดตาม วิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาให้ปฏิบตั ิงาน
ก้าวหน้ายิงขึน

บทที 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการทําวิจยั เรื อง “การจัดการห่วงโว่อุปทานของสิ นค้า
ผักปลอดภัยจากสารพิษในเขตอําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม” เพือให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
การวิจยั คือ .เพือศึกษาความเชือมโยงของห่วงโซ่ อุปทานระหว่างกลุ่มเกษตรกร ผูร้ วบรวมผลผลิต
ไปจนถึ งบริ ษทั ผูส้ ่ งออกสิ นค้า ผักปลอดภัย .เพือศึก ษาปั ญหาและอุ ปสรรคที เกิ ดขึ นในห่ วงโซ่
อุปทานของสิ นค้าผักปลอดภัย .เพือหาวิธีปรับปรุ งสายสัมพันธ์ ของห่ วงโซ่ อุปทานของบริ ษทั ผู้
ส่ งออกสิ นค้าผักปลอดภัย ผูว้ ิเคราะห์ได้นาํ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสังเกตอย่างมีส่วนร่ วมและ
นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และได้สรุ ปผลการศึกษาการดําเนิ นงานในการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
โดยใช้ตวั แบบจําลอง SCOR ซึ งจะประกอบไปด้วยการะบวนการจัดการทังหมด 5 กระบวนการ
ดังนี
1. การวางแผน (Plan)
2. การจัดซื อจัดหา (Source)
3. การผลิต (Make)
4. การขนส่ ง (Delivery)
5. การส่ งคืน (Return)
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สรุ ปผลการศึกษา
ตารางที 6 แสดงการวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ตวั แบบจําลอง SCOR
แนวทางการจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน โดยใช้ ตัวแบบ
จําลอง SCOR
การวางแผน (Plan)
1. การวางแผนโซ่ อุปทาน
- การจัด การองค์ก ร (Organizing) การจัด แบ่ ง
อํา นาจหน้ า ที ในการทํา งานที ชั ด เจน และ
อํา นาจในการตัด สิ น ใจ การทํา แผนผัง ของ
องค์กรด้วย การระบุตาํ แหน่งหนเทีทีชัดเจน ทํา
ให้การทํางานรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ

2. การวางแผนการจัดซือจัดหา
หลักเกณฑ์ในการวางแผนการจัดซื อจัดหามีดงั นี
2.1 มาตรฐานการผลิตผักปลอดภัย

การวิเคราะห์ การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน โดยใช้ ตัว
แบบ แบบจําลอง SCOR

บริ ษทั กําแพงแสน คอมเมอร์ เชี ยล จํากัด มีการวาง
แผนการทํา งาน แบ่ งหน้า ที กัน ชัด เจน โดยมี การ
กํา หนดกิ จกรรมการดํา เนิ นงานโดยการใช้ร ะบบ
Contract farming ในการกําหนดจํานวนผูผ้ ลิตให้
เพี ย งพอกับ ความต้อ งการขายของบริ ษ ัท มี ก าร
ตรวจสอบการขนส่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยใช้ ร ะบบ
Barcode มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความ
ต้อ งการของผู ้บ ริ โภคและพัฒ นาบรรจุ ภ ัณ ฑ์ใ ห้
สามารถยืดระยะเวลาในการคงสภาพของสิ นค้าผัก
ปลอดภัย ให้ มี ว งจรชี วิ ต ที นานขึ น และการสุ่ ม
ตัวอย่างเพือตรวจสอบความปลอดภัยของสิ นค้าทุก
ครั งก่ อ นจัด ส่ ง การทํา สั ญ ญากับ รถที ใช้ใ นการ
ขนส่ ง ให้ดาํ เนินการแก้ไขหากเกิดเหตุขดั ข้องทันที
มีการควบคุมเกษตรกร โดยใช้การควบคุมผ่านทาง
ผูร้ วบรวมผลผลิตซึ งจะเป็ นผูจ้ ดั หาเกษตรกรมาทํา
การผลิ ต โดยดํ า เนิ น งานในรู ปแบบ Contract
farming
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ตารางที 6 แสดงการวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ตวั แบบจําลอง SCOR (ต่อ)
แนวทางการจั ด การห่ วงโซ่ อุ ป ทาน โดยใช้ ตั ว
แบบจําลอง SCOR
3. การวางแผนการผลิต
- การวางแผนการผลิตรวม เพือควบคุมประเภท
และปริ ม าณของสิ น ค้า ให้เ พี ย งพอกับ ความ
ต้อ งการ ของผู ้บ ริ โภค และทํา ให้ เ กิ ด ส่ ว น
สูญเสี ยน้อยทีสุ ด

4. การวางแผนการจัดส่ ง
- ในการวางแผนการจัดส่ งมี องค์ประกอบด้า น
ต่ า งๆ เช่ น สถานที จัด ส่ ง, เวลาในการจัด ส่ ง,
จํานวนรถขนส่ ง, ระยะเวลาในการตรวจสอบ
สิ นค้า และข้อกําหนดต่างๆ ทีเป็ นข้อมูลในการ
จัดส่ ง
5. การวางแผนการส่ งคืน
- การวางแผนการส่ งคื น เป็ นส่ วนหนึ งใน
ระบบโลจิ ส์ติกย้อนกลับ (Reverse Logistic)
ซึ งมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื อสร้ า งมู ล ค่ า หรื อใช้
ประโยชน์ ใ นมู ล ค่ า สิ น ค้า ที ยัง มี อ ยู่ห รื อเพื อ
ทําลายทิงอย่างเหมาะสม

การวิเคราะห์ การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน โดยใช้ ตัว
แบบจําลอง SCOR
บริ ษทั วางแผนการผลิ ตโดยอาศัยข้อมูลจาก สถิ ติ
ยอดขายในปี ที ผ่านมาประกอบกับการตังเป้ าหมาย
ในการเติบโตของธุ รกิ จ โดยปกติ จะตัง G/R อยู่ที
15% ของปี ที ผ่ า นมา เป็ นเกณฑ์ ใ นการกํา หนด
ปริ มาณความต้ อ งการผลผลิ ต ไปยัง ผู ้ร วบรวม
ผลผลิต แต่ละรายเพือแจ้งไปยังลูกไร่ โดยพิจารณา
จากความสามารถในการผลิ ต ของลู ก ไร่ บ ริ ษัท
มอบหมายปริ มาณวั ต ถุ ดิ บ ที ต้ อ งการให้ กั บ ผู ้
รวบรวมผลผลิ ต เป็ นผู ้ค วบคุ ม การผลิ ต ของ
เกษตรกรให้มีปริ มาณวัตถุดิบทีเพียงพอ
บริ ษ ัท มี ก ารวางแผนการจัด ส่ งที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยการใช้เวลาเริ มตังแต่การรับคําสังซื อจากลูกค้า
ไปจนถึงสิ นค้าวางบนชันขายสิ นค้าในต่างประเทศ
โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 60 ชัวโมง

สิ นค้า ผัก ปลอดภัยจากสารพิ ษ มี ขอ้ จํา กัด ในเรื อง
ของระยะเวลาในการเก็บรักษา หากเกิดปั ญหาไม่ว่า
จะเป็ นการตรวจสอบพบสารปนเปื อนในผลผลิ ต
การตรวจพบแมลง หรื อผลผลิตไม่ได้ตามมาตรฐาน
ของคู่คา้ ทางบริ ษทั ยินดี ให้ลูกค้าเผาทําลายทิ งได้
เลย เนื องจากค่าจัดส่ งสิ นค้าในแต่ละครังมีราคาสู ง
และวงจรผลิตภัณฑ์สัน แต่ในทุกครังก่อนจะมีการ
จัดส่ งสิ นค้าให้กบั ลูกค้าบริ ษทั จะมี QA เจ้าหน้าที
สุ่ มตรวจสอบความปลอดภัย ของผลผลิ ต ทุ ก ครั ง
ก่อนส่ งออก
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ตารางที 6 แสดงการวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ตวั แบบจําลอง SCOR (ต่อ)
แนวทางการจั ด การห่ วงโซ่ อุ ป ทาน โดยใช้ ตั ว
แบบจําลอง SCOR
การจัดซือจัดหา (Source)
เป็ นขันตอนในการจัดตารางการสังซื อวัตถุดิบและ
ขันตอนในการพยากรณ์ ค วามต้อ งการวัต ถุ ดิ บ
เพือให้สามารถผลิตสิ นค้าให้มีปริ มาณเพียงพอกับ
ความต้อ งการของลู ก ค้า โดยต้อ งคํา นึ ง ถึ ง ปั จ จัย
ภ า ย นอ ก แ ล ะ ภ า ย ใ น ที เ ป็ น ตั ว กํ า ห น ด ก า ร
เปลี ยนแปลงที จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ปริ มาณของ
วัตถุดิบด้วย

การวิเคราะห์ การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน โดยใช้ ตัว
แบบจําลอง SCOR
บริ ษทั มี การจัดซื อจัดหา จากการให้ โค้วต้า กับผู ้
รวบรวมผลผลิตแต่ละรายโดยพิจารณาปริ มาณการ
สังซื อจากความสามารถในกําลังการผลิตของลูกไร่
ทีผูร้ วบรวมผลผลิตนันดูแลอยู่ ไม่มีกาํ หนดเป็ นลาย
ลักษณ์ อกั ษร หรื อทําสัญญา แต่ จะใช้การสังแบบ
ปากเปล่าจากเจ้าหน้าทีฝ่ ายฟาร์ มทีดูแลเรื องวัตถุดิบ
ซึ งผูร้ วบรวมผลผลิต ของบริ ษทั ก็ไว้วางใจ และเชื อ
ใจเนื องจากมีการซื อขายกันมานาน โดยทีบริ ษทั ใช้
การประมาณการยอดสังซื อจากสถิติยอดขายของปี
ก่อนหน้า มาประมาณการยอดจัดซื อจัดหา และสัง
ไปยังผูร้ วบรวมผลผลิต เพือให้ผรู ้ วบรวมผลผลิต
ทราบถึ งชนิ ด สิ นค้า ที ต้องจัด หาหรื อ ผลิ ต เพื อให้
เพี ย งพอกับความต้อ งการของบริ ษ ทั ในดารการ
จัดซื อบรรจุภณ
ั ฑ์ซึงเป็ นองค์ความรู ้ (Know How)
ของบริ ษั ท ในการคิ ด ค้ น บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ ที ช่ ว ยยื ด
ระยะเวลาอายุ ข องผลิ ต ให้ ส ามารถเก็ บ และคง
คุ ณ ภาพได้น านขึ น บริ ษัท จะสั งผู ้ผ ลิ ต ที บริ ษัท
ว่าจ้างในคราวละมากๆ เพือเป็ นการประหยัดต้นทุน
และลดการเกิดปั ญหาไม่มีกล่องหรื อบรรจุภณ
ั ฑ์ใช้
ในกระบวนการบรรจุ (Packing)
บริ ษทั ใช้การประมาณการผลผลิ ตที ได้จากการใช้
การผลิต (Make)
เป็ นเรื องที เกี ยวกับการบริ หารกระบวนการแปลง สถิติยอดขายจากปี ก่อนหน้า มาทําการวางแผนการ
สภาพปั จ จัย การผลิ ต เพื อให้ไ ด้สิ นค้า และบริ การ ผลิ ตให้กบั ผูร้ วบรวมผลผลิ ต ซึ งขันตอนนี ทางผู ้
รวบรวมผลผลิต จะต้องมอบหมายให้เกษตรกรใน
ตามคุณลักษณะทีต้องการของผูบ้ ริ โภค
เครื อข่ายทําการผลิตสิ นค้า เพือให้ได้ปริ มาณตามที
บริ ษทั ต้องการ ซึ งในส่ วนของการผลิตจะมีปัจจัยที
ทําให้ผลผลิตที ได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
บริ ษทั
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ตารางที 6 แสดงการวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ตวั แบบจําลอง SCOR (ต่อ)
แนวทางการจั ด การห่ วงโซ่ อุ ป ทาน โดยใช้ ตั ว
แบบจําลอง SCOR
การขนส่ ง (Delivery)
- การจัดเส้นทางที ใช้ในการขนส่ งเป็ นกิ จกรรมที
เพิมคุณค่าของสิ นค้า ซึ งจําเป็ นต้องกําหนดเส้นทาง
และยานพาหนะในการเคลื อนย้ายสิ นค้าให้ส่งถึ ง
ลูกค้าให้เร็ วทีสุ ด และต้องประหยัดทีสุ ด
- ประเด็ น ที ต้ อ งพึ งระวัง ในการจั ด ส่ งสิ นค้ า
เนื องจากการจั ด ส่ งสิ นค้ า ถื อ เป็ นต้ น ทุ น ที มี
ความสําคัญทีสามารถควบคุมได้ แต่หากการขนส่ ง
ไม่ดี อาจส่ งผลกระทบทีเสี ยหายระหว่างทาง จะทํา
ให้บ ริ ษ ทั ผูส้ ่ งออกมี ต ้นทุ น ในการดดํา เนิ นงานที
สูงขึนด้วย

การวิเคราะห์ การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน โดยใช้ ตัว
แบบจําลอง SCOR
การจัด การระบบขนส่ ง โดยการมอบหมายให้ ผู ้
รวบรวมผลผลิต (Supplier) เป็ นผูร้ วบรวมผลผลิ ต
จากเกษตรกร โดยทําการคัดแยกผลผลิตตามขนาด
ต่ างๆ ในเบื องต้น และจัดส่ งให้กับบริ ษ ทั เพื อทํา
การเช็คสอบผลผลิตให้ได้มาตรฐาน จากนันทําการ
บรรจุ ผ ลผลิ ต ลงบรรจุ ภ ัณ ฑ์แ ละจัด เก็ บ ใส่ ก ล่ อ ง
สี เหลียมเก็บไว้ในห้องเย็นประมาณ 6-8 ชัวโมง เพือ
รักษาความสดของผลิตภัณฑ์ ก่อนจัดส่ งผลิตภัณฑ์
ทังหมดไปยัง เครื องบิ นอี ก ต่ อหนึ ง ซึ งระยะเวลา
ตังแต่การเก็บเกี ยวผลผลิต ไปจนถึ งผลิ ตภัณฑ์วาง
บนชันสิ นค้า ที ต่ า งประเทศ จะใช้เ วลาไม่ เ กิ น 60
ชัวโมง ทําให้ผลิตภัณฑ์ทีได้คงความสดใหม่อยู่
บริ ษทั มี การวางแผนการผลิ ตจากการใช้ส ถิ ติการ
การส่ งคืน (Return)
การส่ ง คื น เป็ นลักษณะเหมื อ นกับการรั บ ประกัน สังซื อจากปี ก่ อ นหน้า มาวางแผนการผลิ ต ทํา ให้
สิ น ค้า ที ผูบ้ ริ โ ภคจะทํา การคัด เลื อ กสิ น ค้า ที ทาง ปัญหาสิ นค้าเกินเกิดขึนไม่มาก โดยมากผลิตภัณฑ์ที
บริ ษทั จัดส่ งมามีคุณภาพไม่ตรงตามที ต้องการหรื อ มีมากเกิ นจะมาจากการที คู่คา้ ไม่มีการสังซื อสิ นค้า
เพิมหรื อ หยุดการสังซื อสิ นค้า ซึ งสาเหตุส่วนใหญ่
สิ นค้ามีการเสี ยหาย
เกิดจากการผลิตผักปลอดภัยไม่ผ่านมาตรฐาน GAP
หรื อการเกิ ด โรคระบาด ซึ งจะส่ ง ผลกระทบต่ อ
บริ ษทั โดยตรง จะไม่มีการส่ งคื นสิ นค้ากลับมายัง
บริ ษทั เนืองจากผลิตภัณฑ์มีอายุค่อนข้างสัน
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ปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนภายในห่ วงโซ่ อุปทาน
1. ข้อจํากัดของอายุผลิตภัณฑ์ทีสัน สิ นค้าทีอยูในกลุ่มของอาหารสด จะมีอายุผลิตภัณฑ์
สันกว่าอาหารทีแปรรู ปแล้ว ดังนัน จึงเป็ นปั ญหาของผูผ้ ลิตทีจะต้องมีการวางแผนกระบวนการผลิต
และจัดส่ งให้ทนั เวลาของอายุผลิตภัณฑ์
2. ปั จจัยทีไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่
2.1 สภาพภู มิ อ ากาศ พื ช แต่ ล ะชนิ ด ชอบลัก ษณะภู มิ อ ากาศที แตกต่ า งกัน และ
เจริ ญเติบโตได้ดีแตกต่างกันตามฤดูกาล ในกลุ่มเกษตรกรในพืนทีจะปลูกพืชชนิ ดเดิมๆ คือ ผักบุง้
หน่อไม้ฝรัง กระเพรา และโหระพา นัน ก็เช่นกัน คือในแต่ฤดูกาลพืชแต่ละชนิ ดจะเจริ ญเติบโตได้ดี
แตกต่างกัน สภาภูมิอากาศจึงเป็ นปั จจัยภายนอกทีส่ งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของเกษตรกร
เช่ น หากอากาศหนาวพืช จะไม่ เจริ ญเติ บโตหรื อเติ บ โตช้า ทํา ให้ผ ลผลิ ตมี ไ ม่ เพี ย งพอต่อความ
ต้องการของบริ ษทั
2.2 การเกิดโรคระบาดในพืช เชื อโรคต่างๆ ทําให้เกิดความเสี ยหายกับผลผลิตของ
เกษตรกร ซึ งยากแก่การควบคุมและบํารุ งรักษาผลผลิตให้ได้คุณภาพตามทีบริ ษทั กําหนด หรื ออาจ
รุ นแรงถึ งขันไถแปลงทิง เพือป้ องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดกระจายไปยังแปลงอืนๆ ในพืนที เขต
ใกล้เคียงกัน จนเป็ นสาเหตุให้เกษตรกรจําเป็ นต้องใช้สารเคมีเพือป้ องกันโรคหรื อเพือฆ่าเชื อโรค
ต่า งๆ แต่ พ ฤติ ก รรมการใช้ส ารเคมี เหล่า นันเกษตรกรจะถู กควบคุ ม ด้วยมาตรฐาน GAP และ
เกษตรกรเองไม่สามารถหาซือสารเคมีต่างๆมาฉี ดพ่นเองได้ จะต้องใช้สารเคมีทีได้รับอนุญาตให้ใช้
เท่านัน
2.3 ศัตรู พืช เป็ นสิ งทีหลีกเลี ยงไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะพืนทีทีทําการเกษตร ส่ วน
ใหญ่จะเป็ นพืนทีโล่ง การคุกคามของแมลงศัตรู พืชชนิดต่างๆ จึงเป็ นอีกปั ญหาหนึงของการผลิตผัก
ปลอดภัย ศัตรู พืชในทีนี เช่ น หนอน ด้วงเต่า มดแดง ไส้เดื อนฝอย เชื อรา ไวรัส เป็ นต้น ศัตรู พืช
เหล่านันจะส่ งผลต่อผลผลิ ตของเกษตรกร เช่นแมลงกัดกินใบทําให้เป็ นรู ผักไม่สวยก็จะถูกคัดทิง
เป็ นสาเหตุให้ปริ มาณผลผลิตไม่ได้ตามความต้องการ
3. ปั จจัยภายใน เป็ นปั ญหาและอุปสรรคทีมาจากคนและสิ งทีอยูภ่ ายในองค์กร
3.1 กลุ่มเกษตรกรมีการศึกษาน้อยทีเป็ นสมาชิ ก ส่ วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มีศกั ยภาพแค่อ่านออก เขียนได้ ภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศส่ วนใหญ่จะไม่
สามารถอ่านได้ ในการผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษถื อเป็ นความรู้ใหม่ของเกษตรกร เพราะกลุ่ ม
เกษตรกรจะเคยชิ นกับวิถีชีวิตการผลิตแบบเดิมๆ ทีต้องพึงสารเคมี ยาฆ่าแมลง ยากําจัดวัชพืช ทาง
บริ ษ ัท จึ ง ต้องมี ก ารจัด เจ้า หน้า ที คอยให้ค วามรู้ ก ับ เกษตรกร เพื อให้เ กษตรกรสามารถผลิ ต ผัก
ปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน GAP
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3.2 การมีจิตสํานึ กในการผลิตสิ นค้าให้ได้ตามมาตรฐาน เกษตรกรส่ วนใหญ่ยงั มี
ค่านิยมในการผลิตแบบเดิมคือ หากเกิดโรคระบาดในพืชก็จะแก้ปัญหาโดยการฉีดยาเพือทําลายหรื อ
หยุดยังการเกิดโรค โดยไม่คาํ นึงว่าสารเคมีหรื อยาทีใช้นนั มีผลอย่างไร
3.3 ความซื อสัตย์ของเกษตรกร เมือผลผลิ ตทีเกษตรกรผลิตได้ในตลาดมีราคาสู ง
เกษตรจะนําผลผลิตทีผลิตได้แบ่งขายให้กบั พ่อค้าเร่ ทีให้ราคาสู งกว่า แทนทีจะขายให้กบั ผูร้ วบรวม
ผลผลิตตามทีตกลงกันไว้
3.4 การกี ดกันทางการค้า ด้วยข้อจํากัดของคุ ณภาพหรื อมาตรฐานของสิ นค้าผัก
ปลอดภัยจากสารพิษจะมีขอ้ จํากัดในการผลิ ตทังมาตรฐาน Europe GAP, Global GAP ซึ งหาก
ประเทศทีนําเข้าสิ นค้าตรวจพบสารปนเปื อน หรื อสารพิษตกค้างในผลผลิต ก็จะทําการปฎิเสธสิ นค้า
ชนิ ดนันๆ และห้า มนําเข้า สิ นค้า จากประเทศที ตรวจพบสารปนเปื อนมาขายให้ก ับ ผูบ้ ริ โภคใน
ประเทศของตนทันที โดยไม่ได้หา้ มนําเข้าเฉพาะบริ ษทั ใดบริ ษทั หนึงทีประเทศคู่คา้ ตรวจเจอ จึงถือ
เป็ นอุปสรรคสําคัญในการทําการค้าในการส่ งออกสิ นค้าเกษตรของบริ ษทั ทีมีคุณภาพ เพราะถูก
เหมารวมไปในกลุ่มประเทศทีห้ามนําเข้าแล้วจึงเป็ นการสู ญเสี ยโอกาสทางการค้าในการทํากําไรซึ ง
ถื อเป็ นปั ญหาที มี ความสําคัญมาก บริ ษ ทั จึ งหันมาทํา การค้าภายในประเทศเพิมมากขึน โดยวาง
ตําแหน่ งผลิ ตภัณฑ์ของตนเองอยู่ในตําแหน่ง กลุ่มลูกค้า High End ทีมีกาํ ลังซื อมาก และกลุ่มทีมี
พฤติกรรมการบริ โภคแบบรักสุ ขภาพ เพือเป็ นการบรรเทาปัญหาในเรื องการทํายอดขายลงไปได้ แต่
ผลตอบแทนทีได้รับก็ลดลงตามไปด้วยเนืองการการขายสิ นค้าภายในประเทศนัน บริ ษทั ไม่สามารถ
กําหนดราคาขายได้สูงเหมือนอย่างเช่นการส่ งออก
แนวทางการหาวิธีปรับปรุ งสายสั มพันธ์ ของห่ วงโซ่ อุปทานของสิ นค้ าผักปลอดภัย
จากผลการศึกษาการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของสิ นค้าผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยใช้
เครื องมือแบบจําลอง SCOR ผูว้ ิจยั พบว่า บริ ษทั มี การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานอยู่ในเกณฑ์ทีดี และ
สามารถปรับปรุ งสายสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึน โดยใช้การบริ หารแบบ
ทัวทังองค์ (TQM) เป็ นเครื องมือในการปรับปรุ งสายสัมพันธ์ โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
ขันตอนที 1 คัดเลือกและแต่งตังผูร้ ับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพองค์กร
ขันตอนที 2 วางแผนปฏิบตั ิงาน
ขันตอนที 3 ดําเนินการ
ขันตอนที 4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแก้ไข
ขันตอนในการใช้ TQM เป็ นเครื องมือในการปรับปรุ งสายสัมพันธ์การจัดการห่ วงโซ่
อุปทาน ทําให้ผวู ้ ิจยั สามารถสรุ ปห่ วงโซ่ อุปทานได้ใหม่ โดยสามารถรับประกันการจัดส่ งสิ นค้า
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคภายในระยะเวลาไม่เกิน 50 ชัวโมง
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จากการศึกษา พบว่าจากการใช้ การบริ หารจัดการทัวทังองค์กร TQM เป็ นเครื องมือใน
การปรับปรุ งสายสัมพันธ์ของห่วงโซ่อุปทาน มีปัจจัยทีส่ งผลให้เกิดความสําเร็ จในการปรับปรุ งสาย
สัมพันธ์ ได้แก่ ความรู ้ความเข้าใจ ความศรัทธาและมุ่งมัน ภาวะผูน้ าํ ความกล้า และการบริ หาร
ระบบ
ทังนี ความสําเร็ จในการทํา TQM นันอยูท่ ีคน ซึ งจะต้องมีความเชือมัน พร้อมทีจะเรี ยนรู้
ในการทํา งาน โดยที ผูบ้ ริ หารจะต้องคอยเป็ นแม่ แบบในการดําเนิ นงานของสมาชิ กทุ กคน และ
ชีให้เห็นถึงความสําคัญของการคุณภาพ และการพัฒนาอย่างต่อเนืองซึ งต้องอาศัยระยะเวลาในการ
ดําเนิ นงาน โดยทีผูบ้ ริ หารจะต้องหมันตรวจสอบติดตาม วิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาให้ปฏิบตั ิงาน
ก้าวหน้ายิงขึน
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การอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาพบว่าการจัด การห่ วงโซ่ อุป ทานของสิ นค้า ผัก ปลอดภัย ในเขตอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความสัมพันธ์ทีส่ งผลกระทบถึงกันในแต่ละช่วง เริ มตังแต่บริ ษทั ผู้
ส่ งออกรับคําสังซื อจากผูบ้ ริ โภค และบริ ษทั ผูส้ ่ งออกใช้คาํ สังซื อมาวางแผนการผลิตสิ นค้าให้กบั
แกนนําเครื อข่ายหรื อหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรทีเป็ น Contract farming เพือผลิตผักปลอดภัย โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐาน GAP ซึ งเป็ นมาตรฐานระดับสากล เป็ นทียอมรับ ทัวโลก เมือสามารถเก็บเกี ยว
ผลผลิ ตได้แล้ว แกนนําเครื อข่ายหรื อหัวหน้ากลุ่มเกษตรกร จะรวบรวมผลผลิ ตทีได้มาส่ งให้กบั
บริ ษทั ผูส้ ่ งออก เพือทําการคัดเลือก บรรจุใส่ บรรจุภณ
ั ฑ์ เตรี ยมส่ งสิ นค้าให้กบั ผูบ้ ริ โภคต่อไป การ
ใช้การบริ หารแบบ Just In Time ทําให้บริ ษทั ผูส้ ่ งออก สามารถบริ หารต้นทุนด้านระยะเวลาในแต่
ละช่วงของห่วงโซ่ และการใช้เวลาเก็บรักษาสิ นค้าน้อยทีสุ ด สอดคล้องกับสิ นค้าผักปลอดภัย มีอายุ
ค่อนข้างสัน ดังนันการไม่เก็บสิ นค้าไว้นาน ทําให้บริ ษทั มีการสังซื อสิ นค้าตลอด ช่วยสร้างรายได้
อย่างต่อเนืองและมีความมันคงในอาชีพมากขึน อีกทังบริ ษทั เองยังมีการตรวจสอบคุณภาพในการ
ผลิตผักปลอดภัยเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละหนึ งครัง เพือให้ผกั ปลอดภัยทีวางแผนให้กลุ่มเกษตรกร
ผลิตขึนมามีคุณภาพได้มาตรฐาน GAP เพือสามารถส่ งขายให้กบั ผูบ้ ริ โภคต่อไปได้ โดยผูว้ ิจยั ใช้การ
บริ หารแบบทัวทังองค์กร (TQM) เป็ นเครื องมือในการปรับปรุ งสายสัมพันธ์ในห่วงโซ่ อุปทาน โดย
ใช้วิ ธี การคัด เลื อ กและแต่ ง ตังผูร้ ั บ ผิด ชอบในการพัฒ นาคุ ณ ภาพองค์ก ร แล้วทํา หารวางแผน
ปฎิบตั ิงานและจัดตารางพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถในการทํางานมากยิงขึน โดยต้องมีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินการ และแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ งสามารถทําให้องค์กรมีปริ
สิ ทธิ ภาพให้การทํางานมากยิงขึน
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ข้ อเสนอแนะทางวิชาการ
จากการศึ ก ษาพบว่า การจัด การห่ ว งโซ่ อุปทานของสิ นค้า ผัก ปลอดภัย ในเขตอําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม พบว่าห่ วงโซ่อุปทานของสิ นค้าผักปลอดภัยมีผูเ้ กียวข้องตังแต่ลูกค้า
ไปจนถึ งผูผ้ ลิ ตสิ นค้า และสามารถส่ ง ผลกระทบถึ งกันได้เป็ นทอดๆ ซึ งทางบริ ษ ทั ผูส้ ่ งออกเอง
จะต้องจัดบุคลากรเพือให้ความรู ้และการประชาสัมพันธ์การวางแผนการปลูกผักปลอดภัยกับกลุ่มผู้
รวบรวมผลผลิต และกลุ่มเกษตรกรให้ดี และจําเป็ นต้องสร้างความเชือมัน มันคงในอาชี พแก่กลุ่มผู้
รวบรวมผลผลิตและเกษตรกร ซึ งจะทําให้กระบวนการห่ วงโซ่ อุปทานในแต่ละช่วงมีความสะดวก
รวดเร็ ว สามารถทําให้ตน้ ทุนในการดําเนิ นงานตําทีสุ ด จะส่ งผลให้กิจการสามารถอยู่รอดได้ใน
สภาวะทีมีการแข่งขันสู ง
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ข้ อเสนอแนะเพือการปฎิบัติ
1. ควรมีการส่ งเสริ มกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเนื อง โดยการจัดบุคลากรเข้าให้ความรู้ แก่
เกษตรกรอย่างต่อเนือง เพือสามารถผลิตผักปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน และสร้างความปลอดภัยให้แก่
ผูบ้ ริ โภคอีกด้วย
2. ควรจัดทําแผนโครงสร้างขององค์กร ทีระบุตาํ แหน่ง หน้าทีการงาน และอํานาจการ
ตัดสิ นใจที ชัดเจน มี การมอบอํานาจให้กบั ผูร้ วบรวมผลผลิตให้สามารถตัดสิ นใจในการคัดเลื อก
เกษตรกร และทํา การคัดแยกเกรดสิ นค้า ก่ อนส่ ง สิ นค้า ผักปลอดภัย มาให้ก ับ บริ ษทั เป็ นการลด
ขันตอนในการดําเนินงานได้
ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่ อไป
1. การศึกษาวิจยั มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างทีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที
สู งในระดับหนึ งอยู่แล้ว ซึ งหากในครังต่อไปควรศึกษาในกลุ่มทียังไม่มีระบบการจัดการห่ วงโซ่
อุ ป ทานที ดี เพื อจะได้ท ราบถึ ง สาเหตุ ป ละปั จ จัย ต่ า งๆ ที ทํา ให้ ก ลุ่ ม หรื อ องค์ก รนันไม่ ป ระสบ
ความสําเร็ จ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบนําสั มภาษณ์สําหรับผู้นํากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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แบบนําสั มภาษณ์
สํ าหรับผู้นํากลุ่มเกษตรกร อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
คําชีแจง 1.แบบสอบถามนีประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่ วน ขอความร่ วมมือทุกท่านร่ วมแสดงความคิดเห็น
ให้ครบทุกส่ วน และให้ ข้อเสนอแนะเพิมเติม ความคิดเห็นของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการวาง
แนวทางในการพัฒนากลุ่มของท่านให้ยงยื
ั นต่อไป
ส่ วนที 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ชือ-สกุล .............................................................................อายุ............................
2. เพศ .........................ระยะเวลาในการทํางานในองค์การนี......................................
3. สถานทีทํางาน..........................................ตําแหน่งงาน...........................................
ส่ วนที 2 ข้ อมูลด้ านกระบวนการผลิต จัดเก็บผลผลิต และขนส่ งไปยังผู้รวบรวม
1. ในกระบวนการวางแผนการผลิต ท่านมีวธิ ี การวางแผนการผลิตอย่างไร
2. ในกระบวนการจัดเก็บผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษท่านมีขนตอนอย่
ั
างไร
3. ท่านมีวธิ ี การคัดผลเลือกผลผลิตก่อนส่ งไปยังผูร้ วบรวมผลผลิตอย่างไร
4. ท่านมีวธิ ี การขนส่ งผลผลิตไปยังผูร้ วบรวมผลผลิตอย่างไร
5. ท่านส่ งผลผลิตให้กบั ใครบ้าง
6. ระยะทางระหว่างสวนทีผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ จนถึงผูร้ วบรวมผลผลิต
7. ปัญหาและอุปสรรคในการขนส่ งผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ มีอะไรบ้าง
8. วิธีแก้ไขในกรณี ทีผลผลิตมีมากเกินความต้องการของผูร้ วบรวมผลผลิต ทํา
อย่างไร

ภาคผนวก ข
แบบนําสั มภาษณ์สําหรับผู้รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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แบบนําสั มภาษณ์
สํ าหรับสมาชิ กกลุ่มผู้รวบรวมผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ใน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
คําชีแจง 1.แบบสอบถามนีประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่ วน ขอความร่ วมมือทุกท่านร่ วมแสดงความคิดเห็น
ให้ครบทุกส่ วน และให้ ข้อเสนอแนะเพิมเติม ความคิดเห็นของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการวาง
แนวทางในการพัฒนากลุ่มของท่านให้ยงยื
ั นต่อไป
ส่ วนที 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ชือ-สกุล .............................................................................อายุ............................
2. เพศ .........................ระยะเวลาในการทํางานในองค์การนี......................................
3. สถานทีทํางาน..........................................ตําแหน่งงาน...........................................
ส่ วนที 2 ข้ อมูลด้ านกระบวนการผลิต จัดเก็บผลผลิต การขนส่ ง ระยะเวลาในการขนส่ ง
วิธีการควบคุมการผลิต ปั ญหาและอุปสรรค วิธีป้องกันและแก้ไข
1. กระบวนการผลิตผักปลอดภัยเป็ นอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่
2. ท่านส่ งสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ใดบ้าง นานเท่าไหร่
3. มีการวางแผนการผลิตอย่างไร
4. ท่านรับสิ นค้ามาจากทีไหน มีจาํ นวนลูกไร่ เท่าไหร่
5. พืนทีปลูกผักปลอดภัยของลูกไร่ อยูท่ ีไหนบ้าง
6. ท่านมีวธิ ี การควบคุมการผลิตสิ นค้าอย่างไรให้มีคุณภาพตามทีต้องการ
7. วิธีการขนส่ งสิ นค้าไปยังผูส้ ่ งออกเป็ นอย่างไร
8. ระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้าจนถึงผูส้ ่ งออก ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่
9. ปั ญหาทีพบในกระบวนการการผลิต ท่านมีวธิ ี การแก้ไขปัญหา และแนวทางใน
การป้ องกันอย่างไร
10. ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง ท่านมีลูกไร่ ในแต่ละผลิตภัณฑ์กีราย
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11. วิธีการควบคุมการผลิตของลูกไร่ เป็ นอย่างไร
12. ปั ญหาและอุปสรรคของลูกไร่ มีอะไรบ้าง
13. ท่านมีวธิ ี ป้องกัน และแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคอย่างไร

ภาคผนวก ค
แบบนําสั มภาษณ์สําหรับบริษัทผู้ส่งออกสิ นค้ าผักปลอดภัย
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
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แบบนําสั มภาษณ์
สํ าหรับบริษัทผู้ส่งออกสิ นค้ าผักปลอดภัยในเขต อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
คําชีแจง 1.แบบสอบถามนีประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่ วน ขอความร่ วมมือทุกท่านร่ วมแสดงความคิดเห็น
ให้ครบทุกส่ วน และให้ ข้อเสนอแนะเพิมเติม ความคิดเห็นของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่อการวาง
แนวทางในการพัฒนากลุ่มของท่านให้ยงยื
ั นต่อไป
ส่ วนที 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. ชือ-สกุล .............................................................................อายุ............................
2. เพศ .........................ระยะเวลาในการทํางานในองค์การนี......................................
3. สถานทีทํางาน..........................................ตําแหน่งงาน...........................................

ส่ วนที แบบนําสั มภาษณ์สําหรับผู้ส่งออกผลผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ ใน อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
1. สิ นค้าปลอดภัยจากสารพิษในเขตอําเภอกําแพงแสนทีมียอดขายสู งสุ ด 3 อันดับ
แรก
2. กระบวนการผลิตผักปลอดภัยเป็ นอย่างไร ใช้เวลาเท่าไหร่
3. ยอดขายสิ นค้าผักปลอดภัยทีมียอดขายสู งสุ ดย้อนหลัง 1-3 ปี เป็ นอย่างไร
4. มาตรการในการควบคุมคุณภาพของกิจการเป็ นอย่างไร
5. มีการวางแผนการผลิตอย่างไร
6. วิธีการขนส่ งสิ นค้าไปขายเป็ นอย่างไร
7. ระยะเวลาในการขนส่ งสิ นค้าจนถึงลูกค้า กีวัน
8. อายุผลิตภัณฑ์มีระยะเวลาเท่าไหร่
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9. ปัญหาทีพบในกระบวนการการผลิต ท่านมีวธิ ี การแก้ไขปัญหา และแนวทางใน
การป้ องกันอย่างไร
10. ท่านรับผลิตภัณฑ์ มาจากไหน
11. ท่านจะควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผูร้ วบรวมได้อย่างไร
12. ท่านมีผรู ้ วบรวมผลิตภัณฑ์กีคนทีส่ งสิ นค้าให้
13. ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง ท่านมีผรู้ วบรวมผลิตภัณฑ์ในแต่และชนิดกีคน
14. วิธีการควบคุมการผลิตของผูร้ วบรวมผลิตภัณฑ์อย่างไร
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ประวัติผู้วจิ ัย
ชือ – สกุล
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ทีทํางาน
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