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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ืองแผนการปรับปรุงการจดัการโซ่อุปทานของธุรกิจพืชไร่ในจังหวดัล าพูนมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาโซ่อุปทานของธุรกิจคา้พืชไร่ในจงัหวดัล าพนู ขั้นตอนการด าเนินงาน วเิคราะห์
เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการด าเนินงาน โดยจะท าการศึกษาเฉพาะธุรกิจแปรรูปลดความช้ืน 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมันส าปะหลัง ซ่ึงในการศึกษาน้ีธุรกิจข้าวโพดเล้ียงสัตว์จะใช้โรงงาน
กรณีศึกษา จ านวน 4 ราย (โรงงานกรณีศึกษา A, B, C และ D) และธุรกิจมนัส าปะหลงั จ  านวน 3 ราย 
(โรงงานกรณีศึกษา A, B และC ) โดยโรงงานกรณีศึกษา A อยูใ่น อ าเภอเมือง ใชเ้ตาอบล าไยและลาน
ตากในการด าเนินการผลิต โรงงาน B อยูใ่นอ าเภอเมือง ใชเ้คร่ืองอบลดความช้ืน(ไซโล) และลานตาก
ในการด าเนินการผลิต โรงงาน C อยู่ในอ าเภอล้ี เคร่ืองอบลดความช้ืน (ไซโล) และลานตากในการ
ด าเนินการผลิต และโรงงาน D อยู่ในอ าเภอป่าซาง ใช้เตาอบล าไยในการด าเนินการผลิต โดยใช้
แบบจ าลอง SCOR model ในการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงาน ซ่ึงใหผ้ลการศึกษาของแต่ละธุรกิจดงัน้ี 

ธุรกิจคา้ข้าวโพดเล้ียงสัตว ์รับซ้ือวตัถุดิบจากพื้นท่ีภายในจงัหวดั และจงัหวดัใกล้เคียง เช่น 
เชียงใหม่ เชียงราย เป็นตน้ โดยในการผลิตสามารถท าได้ 2 วิธีคือการใช้เคร่ืองอบลดความช้ืน และ
การตากบนลานซีเมนต์ จากนั้นจะท าการคดัแยกเมล็ดก่อนน าไปจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ต่อไป โดยส่วน
ใหญ่ลูกคา้ของโรงงานกรณีศึกษา คือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 2 แห่งในจงัหวดัล าพูน ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานพบว่า โรงงานกรณีศึกษา B และ C  มีผลการประเมิน
ประสิทธิภาพท่ีดี น่าจะเป็นผลมาจากกระบวนการจดัหาท่ีแตกต่างนัน่คือ การจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุ และ
การรับซ้ือช้าวโพดชนิดฝัก ท าให้สามารถรองรับวตัถุดิบได้หลายทางมากกว่า แต่ยงัคงตอ้งท าการ
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ปรับปรุงในดา้นคุณภาพของการผลิตสินคา้ ส่วนโรงงานกรณี A มีความสามารถในการผลิตสินคา้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า และ โรงงานกรณีศึกษา D มีความสามารถในการ
บริหารกระแสเงินสดภายในกิจการไดเ้ป็นอยา่งดี 

ธุรกิจคา้มนัส าปะหลงั ในการรับซ้ือส่วนใหญ่เป็นการรับซ้ือโดยตรงจากเกษตรกร จากหลาย
แหล่งพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งภายในจงัหวดั และจงัหวดัใกลเ้คียง ส่วนในการผลิตโรงงานกรณีศึกษาจะใช้
การตากบนลานซีเมนตอ์ยา่งเดียวเท่านั้น จนกระทัง่มนัเส้นแห้งดีแลว้จึงจะน าไปจ าหน่ายให้กบัลูกคา้
ต่อไป โดยในการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกิจคา้มนัส าปะหลงั พบว่า 
โรงงานกรณีศึกษา C มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีดีมาก ส่วนโรงงานกรณีศึกษา A ควร
ปรับปรุงการวางแผนการจดัหาและการผลิต ส่วนโรงงานกรณีศึกษา B ควรปรับปรุงการผลิตสินคา้ให้
มีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อใหเ้กิดการรรับคืนสินคา้นอ้ยลง  

โดยทัว่ไป ในการด าเนินงานของธุรกิจคา้พืชไร่ซ่ึงมีลกัษณะการด าเนินงานท่ีเหมือนกนั ดงันั้น
ความรวดเร็วในตอบสนอง จึงข้ึนอยูก่บัเคร่ืองมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวกท่ีผูป้ระกอบการแต่
ละแห่งมีอยู่เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการผลิต และการจดัส่ง นอกจากน้ียงัพบว่า ระยะเวลา
กระแสเงินสดของการด าเนินงานค่อนขา้งสั้ น เพื่อเป็นการจูงใจให้แก่เกษตรกรและหัวสี/ผูร้วบรวม 
น าวตัถุดิบมาขายยงัโรงงาน ดังนั้ นในการด าเนินงานประกอบธุรกิจค้าพืชไร่ จึงควรมีเงินทุน
หมุนเวยีนมากพอสมควรเพื่อใหก้ารด าเนินงานราบร่ืน ไม่สะดุดติดขดั 

ปัญหาพบในการด าเนินงาน เกิดจากผูป้ระกอบการขาดการวางแผนงาน การน าขอ้มูลในอดีตมา
ใช้เพื่อประกอบการตดัสิน ขาดการตรวจสอบการรับเข้าของสินค้า การผลิตสินค้าไม่ทัน ซ่ึงอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายและคุณภาพของสินคา้ดอ้ยลง แนวแนวในการแกไ้ข คือ การท าความเขา้ใจกบั
เกษตรกรตั้งแต่ตน้น ้ าเพื่อให้วตัถุดิบท่ีได ้มีคุณภาพตั้งแต่ขั้นตอนแรก วางแผนการผลิต และการใช้
เคร่ืองจกัรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงาน การลดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน ปรับกลยุทธ์ในการจัดการสินทรัพย์ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานใหม้ากขั้นจากเดิม ก่อใหเ้กิดรายได ้และก าไรในล าดบัต่อมา 
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Abstract 

The study was improvement plan for supply chain management of field crop firms in 
Lamphun province. The objectives of this independent study were to understand supply chain 
management, operating procedure and performance measure of the operation of each case. It was 
specific for maizes and cassava business. Maize Businesss studied four cases (Case A, B, C and D) 
and cassava business studied three case (Case A, B and C) that case A was located in Muang 
district, Longan batch type dryer and cement patio, case B was located in Muang district, 
continuous type dryer and cement patio, case C was located in Li district, continuous type dryer and 
cement patio and case D was located in Pasang district, Longan batch type dryer. The result was 
shown below. 

Maize Businesss bought raw materials from within the province and nearby provinces such 
as Chiang mai or Chiang rai. There were two ways to produce a dehumidifying and drying cement 
patio. The products were separated by finished goods to be sold to customers. The results showed 
that operational efficiency. Case B and C have evaluated performance. Probably as a result of the 
performance measure that was the seed distribution and the purchase of corn cob. They can support 
many more materials. But they should improve the quality of the production. Case A had efficiency 
in production. They have produced products to meet the needs of customers better. Case D has 
manageability cash flow as well. 
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Cassava business bought raw materials from farmers that cultivated within the province and 
nearby provinces. Production process used only the cement patio. Finished products will be sold to 
the customer. The results showed that operational efficiency. Case C has evaluated performance. 
Case A should improve the planning, procurement and production. Case B should improve the 
quality of the production for reduce returns. 

Business of field crop firms had similar operation. The differences in performance were 
machinery and tools used in each case. In addition, the field crop firms had short of cash flow for 
persuaded suppliers. So enterpreneurs should have the working capital to facilitate the operation.  

The problems were there was the plan in the long term, not useing old data to decision, no 
check materials and the production was slow to function. It may cause damage to the product. 
Suggestions for improving operations, owner should get an understanding with farmers that 
upstream of raw material. The result was a quality from the first step in operation. Production 
planning and planning to used machine for maximum benefit. In the above improvement plan lead 
operational efficiency, reducing the period of operation and strategies to manage assets. 

 

 


