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ชุติเดช วิศาลกิ ตติ : การจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของสิ นค้า ผักปลอดภัยในเขตอําเภอกําแพงแสน
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ปั จจุ บันภาวะเศรษฐกิ จอยู่ในช่วงผันผวน ได้ส่งผลกระทบไปยังภาคธุ รกิ จต่างๆ ทังระบบ
ตังแต่ผูผ้ ลิ ตจนถึงผูบ้ ริ โภค ในแต่ละกระบวนการเปรี ยบเหมือนมี ห่วงโซ่ เชื อมติดกันเป็ นเครื อข่าย การเกิ ดผล
กระทบในช่วงใดช่วงหนึ งย่อมส่ งผลกระทบต่อกันทังระบบ ผูว้ ิจยั มีความสนใจในกระบวนการจัดการห่ วงโซ่
อุ ป ทานของสิ น ค้า ผัก ปลอดภัย โดยเลื อ กศึ ก ษาบริ ษ ัท ส่ ง ออกผัก ปลอดภัย ไปขายยัง -ต่ า งประเทศในอํา เภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็ นกรณี ศึกษา เนืองจากธุรกิจเกียวกับสิ นค้าเกษตรจําเป็ นต้องมีการจัดการห่ วงโซ่
อุปทานที ดี ทังนี เพราะเป็ นสิ นค้าที มี อายุของผลิ ตภัณฑ์สัน จึ งต้องมีการวางแผนการจัดส่ งให้ถึงมื อผูบ้ ริ โภค
ทันเวลาของอายุผลผลิต ในการวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์ 1.เพือศึกษาความเชื อมโยงของห่ วงโซ่อุปทานระหว่าง
กลุ่มเกษตรกร ผูร้ วบรวมผลผลิ ต ไปจนถึ งผูส้ ่ งออกสิ นค้าผักปลอดภัย 2.เพือศึ กษาความสัมพันธ์ของห่ วงโซ่
อุปทานของสิ นค้าผักปลอดภัย และ 3.เพือศึกษาปั ญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในห่ วงโซ่อุปทาน อีกทังยังเป็ นการ
รวบรวมความรู ้ในการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานสิ นค้าเกษตรเพือเผยแพร่ แก่บุคคลทีสนใจทัวไปได้ ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ
วิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสังเกตอย่างใกล้ชิด และการสัมภาษณ์ระดับลึก
ผลการวิจยั พบว่า การดําเนิ นงานในการจัดการห่ วงโซ่ อุปทานของสิ นค้าเกษตรปลอดภัยใช้
ระยะเวลา ตังแต่ขนตอนการเก็
ั
บเกี ยวจนส่ งสิ นค้าถึงมือผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้ายเป็ นเวลา 60 ชัวโมง และหลังจาก
การศึ กษากระบวนการจั ด การห่ วงโซ่ อุ ป ทานโดยใช้ แ บบจํ า ลอง SCOR (Supply Chain OperationReference Model) สามารถปรับปรุ งสายสัมพันธ์ของห่ วงโซ่ อุปทาน กระบวนการใช้เวลาลดลงเหลือเพียง 50
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
จัดการห่ วงโซ่อุปทาน ใช้การบริ หารแบบทัวทังองค์กร (Total Quality Management : TQM) การปลูกจิตสํานึ ก
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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