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กติตกิรรมประกาศ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ์ดร.อารีย ์เช้ือเมืองพาน 
ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.อารี วิบูลยพ์งศ์ และดร.พรศรี 
เหล่ารุจิสวสัด์ิ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ผูซ่ึ้งกรุณาให้ความรู้ ค าแนะน า และค าปรึกษา 
ตลอดจนตรวจแกไ้ขจนการคน้ควา้แบบอิสระเสร็จสมบูรณ์ ผูเ้ขียนจึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้
ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณ คุณสีมา อะกะปัน คุณปราณี ปะมะสอน คุณถาวร หมูค  าและคุณก าพล เป็งกาสิทธ์ิ เจา้ของ
โรงงานกรณีศึกษา A,B,C และ D ท่ีไดอ้  านวยความสะดวก และให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีในการให้
ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของโรงงานเพื่อใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณบิดา  มารดา  เป็นอย่างสูงท่ี เป็นก าลังใจ  และให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณคณาจารยแ์ละ เจา้หน้าท่ีธุรการภาควิชาพฒันาเศรษฐกิจการเกษตรท่ีได้ช่วยอ านวย
ความสะดวกต่างๆในการท างานวทิยานิพนธ์ ตลอดจนงานดา้นเอกสาร รวมทั้งเพื่อนๆท่ีให้ก าลงัใจใน
การท างานในคร้ังน้ีมาโดยตลอดจนโครงงานส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ทา้ยท่ีสุดน้ี หากมีขอ้ผิดพลาด หรือส่ิงบกพร่องประการใด ผูเ้ขียนขออภยัเป็นอยา่งสูงในขอ้บกพร่อง
และความผิดพลาดนั้ นมาไว  ้ณ  ท่ี น้ีด้วย ผู ้เขียนหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าการค้นควา้แบบอิสระน้ีคงมี
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูท่ี้สนใจท่ีจะศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัการปรับปรุง
การจดัการการจดัการในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจพืชไร่ในจงัหวดัล าพนู 
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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. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1. ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

ในปัจจุบนั สภาพการคา้ท่ีไร้พรมแดน ส่งผลให้เกิดการแข่งขนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนทั้งภายในประเทศ 
และระหว่างประเทศคู่คา้ อีกทั้งในปี 2558 จะเกิดการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคอาเซียนเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซ่ึงน าไปสู่การเป็นตลาดและ
ฐานการผลิตร่วมกัน ท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยอย่างเสรีใน 5 สาขา ประกอบด้วย สินค้า บริการ  
การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุน ในภาพรวมการเปิดเสรีทางการคา้ ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในดา้นการ
ใช้ฐานการผลิตเดียวกัน การขยายการส่งออก และเพิ่มโอกาสทางการคา้สินค้าเกษตรและบริการ 
เน่ืองจากอาเซียนจดัเป็นตลาดใหญ่มีประชากรรวมกนัถึง 580 ล้านคน ท าให้ได้รับความสนใจจาก
ประเทศคู่ค้าและเพิ่มอ านาจต่อรองในเวทีระดับโลก ทั้ งเวทีองค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization : WTO) ห รือก ารรวมก ลุ่มความ ร่วม มือท าง เศรษฐ กิจ  (Asia-Pacific Economic 
Cooperation : APEC) และท่ีส าคัญการรวมกลุ่มน้ียงัได้ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ประชาชนใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกลุ่ม AEC จะท าให้อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของสมาชิก
อาเซียนเพิ่มข้ึน (หนงัสือพิมพป์ระชาชาติธุรกิจ,2557) แมว้า่การเปิดตลาดภายใตก้รอบอาเซียนจะสร้าง
ประโยชน์ให้กบัภาคการส่งออก แต่ในขณะเดียวกนั อาจส่งผลกระทบต่อสินคา้ภายในประเทศได้
เช่นเดียวกนั เช่นจากการเปิดการคา้เสรีท าให้การแข่งขนัทางธุรกิจรุนแรงข้ึน ผูป้ระกอบการชาวไทย 
จะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการลงทุนเพิ่มข้ึน ส าหรับการวิจยั และพฒันาคุณภาพ เทคโนโลยีในการผลิต 
การจดัการ การฝึกอบรม ฯลฯ ท าให้มีตน้ทุนในการด าเนินงานและการผลิตท่ีเพิ่มข้ึน ราคาสินคา้ก็จะ
สูงข้ึนจากเดิมอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ คนไทยต้องซ้ือของแพงข้ึนและมีผลกระทบไปถึงภาวะเงินเฟ้อ  
เป็นตน้ ซ่ึงการเปิดประตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดงักล่าว ยอ่มมีทั้งผูท่ี้ไดป้ระโยชน์ และ 
เสียประโยชน์มาก นอ้ยแตกต่างกนัตามศกัยภาพของผูป้ระกอบการ 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ย่อมส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจ แนวคิดหน่ึงท่ีจะ
ช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตก้ารเปล่ียนแปลงในปัจจุบนั 
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นัน่คือ แนวคิดการจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เป็นกลยทุธ์ท่ีช่วยสร้างประสิทธิภาพและศกัยภาพ
ในการแข่งขนั ก่อให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นระบบ ท าให้ธุรกิจสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรภายใตเ้ง่ือนไขในด้านตน้ทุน คุณภาพของสินคา้ และ
ความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ (วทิยา, 2548)  

ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารและพืชผลทางการเกษตรท่ีส าคญัประเทศหน่ึงของโลก ซ่ึง
สินคา้เกษตร ท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของประเทศไทยสองอนัดบัแรก ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั และ
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ซ่ึงเป็นวตัถุดิบในการผลิตแป้งและอาหารสัตว ์ในปี 2554 ประเทศไทยเป็นผูผ้ลิต
มนัส าปะหลงัท่ีส าคญัท่ีสุดในเอเชีย และเป็นผูส่้งออกมนัส าปะหลงัมากท่ีสุดในโลกโดยมีสัดส่วน 
ร้อยละ 37 ของผลผลิตทั้งหมดในเอเชีย และร้อยละ 72 ของการส่งออกผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัของ
โลก มีมูลค่าการส่งออกรวมมากกว่า 70,000 ล้านบาท ผลิตภณัฑ์มันส าปะหลัง ถูกน าไปใช้เป็น
วตัถุดิบในการแปรรูปขั้นตน้เป็น มนัเส้น มนัอดัเม็ดและ แป้งมนั ซ่ึงมนัเส้น มนัอดัเม็ด ส่วนใหญ่ถูก
ส่งออกไปเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์ส่วนแป้งมนัและสาคูน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมสืบเน่ือง
ต่อไปทั้งภายในประเทศและส่งออกไปยงัต่างประเทศ (ศาสน์และคณะ, 2554)  

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ประมาณ  
ร้อยละ94 ของผลผลิตขา้วโพด ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตวข์องประเทศซ่ึงมีการขยายตวัต่อเน่ือง
ตามภาวะการณ์เติบโตของภาคปศุสัตว ์(กรมวิชาการเกษตร, 2552) จากสถานการณ์การผลิตในปี 2555 
ของส านกังานเศรษฐกิจการเกษตรช้ีใหเ้ห็นวา่ ความตอ้งการใช ้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และ มนัส าปะหลงั 
มีการขยายตวัเพิ่มข้ึน เป็นผลมาจากภาคอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวย์งัคงขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ท าให้
ความต้องการใช้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และ มันส าปะหลังเพื่อเป็นวตัถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มข้ึน และ 
ความต้องการใช้ใน อุตสาหกรรมเอทานอลเพิ่ม ข้ึน โดยความต้องการใช้ข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ภายในประเทศมีปริมาณเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากในปี 2553/54 มีปริมาณ 4.28 ลา้นตนั เป็น 4.36 และ 
4.67 ล้านตนั ในปี 2554/55 และ 2555/56 ตามล าดับ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2557) ส่วน 
มันส าปะหลังมีความต้องการใช้เพิ่มสูงข้ึน จะเห็นได้จากปริมาณการส่งออกมันเส้น และแป้ง 
มนัส าปะหลงัท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยมีปริมาณการส่งออก มนัเส้น ในปี 2553 , 2554 และ 2555 ในปริมาณ 
4.11 , 3.69 และ 4.61 ลา้นตน้ตามล าดบั และ แป้งมนัส าปะหลงัมีปริมาณการส่งออก 2.43 ,2.68 และ 
3.08 ลา้นตนั ตามล าดบั (ศูนยส์ารสนเทศการเกษตร,2556) 

จงัหวดั ล าพูน เป็นอีกหน่ึงจงัหวดัท่ีมีการเพาะปลูก ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และมนัส าปะหลงั เป็น
พืชเศรษฐกิจของจงัหวดัล าพูน รองลงมาจาก ล าไย หอมแดง และ กระเทียม โดย มีเน้ือท่ีในการ
เพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และ มนัส าปะหลงัในปี 2557 จ านวน 98,769 และ 6,670 ไร่ตามล าดบั 
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และมีผลผลิตเท่ากบั 67,916 และ 19,400 ตนัตามล าดบั (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556) แมว้่า
จ  านวนพื้นท่ีในการเพาะปลูกจะมีไม่มาก เม่ือเทียบกบั จงัหวดั เชียงใหม่ และเชียงราย ซ่ึงมีพื้นท่ีใน
การเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์135,110 ไร่ และ 482,089 ไร่ ตามล าดบั แต่จงัหวดั ล าพูน เป็นสถาน
ท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว ์เช่น บริษทั เบทาโกรภาคเหนือการเกษตรอุตสาหกรรม 
จ ากดั บริษทั ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และฟาร์มปศุสัตวอ่ื์นๆภายในจงัหวดัและจงัหวดั
ใกล้เคียง ท าให้เกิดธุรกิจคา้พืชไร่ในจงัหวดัล าพูน ท าหน้าท่ีรับซ้ือข้าวโพดจากจงัหวดัต่างๆ เช่น 
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล าปาง และ ล าพนู เพื่อน ามาแปรรูป ลดความช้ืน ก่อนจ าหน่าย
เขา้สู่โรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตแป้งและอาหารสัตว ์ซ่ึงในการคา้พืชไร่ อ านาจในการก าหนด
ราคาสินคา้ จะตกอยูก่บัผูซ้ื้อเป็นคนก าหนดราคารับซ้ือ โดยอา้งอิงราคาจากผูซ้ื้อรายใหญ่ เช่นโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์อีกทั้งในปัจจุบนั ตน้ทุนในการผลิตและแปรรูปสินคา้มีการปรับราคาเพิ่ม
สูงข้ึน เช่น น ้ ามนัเช้ือเพลิง ค่าแรงงาน เป็นตน้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินงานต่อไปได้ และเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงโครงสร้างการด าเนินงาน 
การวางแผน การจดัการ รวมถึงการวดัประสิทธิภาพในด้านต่างๆ จุดแข็ง และจุดอ่อนของการ
ด าเนินงาน และหาแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน และสร้างรายได้สู่ กิจการท่ีมากข้ึน ดังนั้ นผู ้วิจ ัยจึงต้องการศึกษาถึง โครงสร้างขั้ นตอน 
การด าเนินงาน ตลอดจน การจัดการโซ่อุปทานพืชไร่ รวมไปถึง การวิเคราะห์และประเมิน
ประสิทธิภาพและศักยภาพการด าเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางใน  
การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานธุรกิจคา้พืชไร่ในจงัหวดั ล าพนู 

1.2. วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1. เพื่อทราบโซ่อุปทานของพืชไร่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ตลอดโซ่อุปทานของธุรกิจคา้
พืชไร่ในจงัหวดัล าพนู 

1.2.2. เพื่อวเิคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และเพื่อจดัท าแผนการ
ปรับปรุง การจดัการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจคา้พืชไร่ในจงัหวดั ล าพนู 

 
1.3. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้พืชไร่ มองเห็นภาพรวมของการด าเนินงานตลอดทั้งโซ่อุปทานของ
ธุรกิจคา้พืชไร่ สามารถน าผลจากการศึกษาวิจยัไปใช้ในการปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการ  
การด าเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึงสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการส าหรับผูท่ี้สนใจประกอบธุรกิจคา้พืชไร่ 
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บทที ่2 

แนวคดิทฤษฎแีละเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการด าเนินงานเก่ียวกบัธุรกิจเกษตร ผูป้ระกอบการยอ่มตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงและความ
ไม่แน่นอนของสินค้าเกษตรอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ทั้ งในด้านราคา คุณภาพ ช่วงเวลาเก็บเก่ียวของ
วตัถุดิบ ท าให้เกิดการแข่งขนัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบท่ีใชใ้นการด าเนินงาน ผูป้ระกอบการจึงควรท่ีจะ
เขา้ใจถึงโครงสร้างการด าเนินงาน การวางแผน การจดัการด าเนินงาน รวมถึงการวดัประสิทธิภาพใน
ด้านต่างๆ ของการด าเนินงาน และหาแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน เพื่อให้กิจการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถลดตน้ทุนการจดัการ และสร้างรายไดสู่้กิจการท่ีมากข้ึน ท าให้ธุรกิจ
สามารถด าเนินงานต่อไปได ้และ เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัได้
แบ่งเน้ือหาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ี 2 เอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1. แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1. แนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน (supply chain management : SCM) 

ในการศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดการจดัการโซ่อุปทาน ไดมี้การศึกษากนัอยา่งแพร่หลาย มีผู ้
ท่ีให้ค  านิยามเก่ียวกบั การจดัการโซ่อุปทานไวห้ลากหลาย ยกตวัอย่างเช่น สถาบนัอบรมวิชาชีพโซ่
อุปทานสากลเอสซีเอ็ม (2556) ได้ให้ความหมายของการจดัการโซ่อุปทาน คือ การรวบรวม การ
วางแผน และการจดัการ กิจกรรมทั้งหมดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัหา การจดัซ้ือ การแปรรูป และ
กิจกรรมการจดัการทั้งหมด ท่ีส าคญัการจดัการโซ่อุปทานยงัรวมถึง การประสานงาน และการท างาน
ร่วมกนั กบัหุ้นส่วนต่างๆในโซ่อุปทานซ่ึงจะเป็นผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ ตวักลางผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการโลจิ
สติกส์และลูกคา้ แก่นส าคญัคือ การจดัการโซ่อุปทานจะบูรณาการทั้งการจดัการอุปสงคแ์ละอุปทาน 
ซ่ึงรวมถึงทั้งภายในและภายนอกบริษทั 

Joel D. Wisner, Keah-Choon Tan and G. Keong Leong (2008) กล่าวว่า การจดัการโซ่
อุปทาน คือ การด าเนินงานในการผลิตสินคา้และบริการ ให้กบัผูบ้ริโภค ซ่ึงรวมถึงทุกขั้นตอนท่ีช่วย
ในการผลิต การจดัส่ง และการรีไซเคิลของวสัดุ ส่วนประกอบ ในการผลิตสินคา้และบริการ 
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Nada R. Sanders (2012) กล่าวว่า การจัดการโซ่อุปทาน คือ การออกแบบ และการ
จดัการ การไหลของสินค้า ข้อมูลสารสนเทศ และเงิน ตลอดทั้ งโซ่อุปทาน ซ่ึงเก่ียวข้องกับการ
ประสานงานและการจดัการของทุกกิจกรรมภายในโซ่อุปทาน 

จากค าจ ากดัความและความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการโซ่อุปทานดงัท่ีกล่าวมาแลว้
ขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การจดัการโซ่อุปทานคือ การจดัการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตสินคา้และ
บริการ ตั้ งแต่กิจกรรมการจดัซ้ือจดัหา การผลิต การเคล่ือนยา้ย การจดัเก็บ การขนส่ง การขายซ่ึง
รวมถึงการประสานงานของกิจกรรมต่างๆ ระหวา่งผูข้ายกบัผูผ้ลิต และผูผ้ลิตกบัลูกคา้ เพื่อสร้างความ
พึงพอใจให้กบัลูกคา้ ซ่ึงในการวางแผน ออกแบบการจดัการ ไม่ใช่เฉพาะ สินคา้และบริการแต่รวมถึง 
ขอ้มูลสารสนเทศ และเงินอีกดว้ย การจดัการโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้เกิดความไดเ้ปรียบ
ในเชิงแข่งขนัอีกทั้งยงัก่อให้เกิดความสมดุลระหวา่งความพึงพอใจสูงท่ีสุดของลูกคา้และตน้ทุนท่ีต ่า
ท่ีสุดได ้

ยกตวัอยา่งเช่นการไหลของขา้วโพดเล้ียงสัตวภ์ายในโซ่อุปทาน เร่ิมตน้จาก เกษตรกรผู ้
ปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์น าผลผลิตท่ีไดจ้ากการปลูกไปใหก้บัหวัสี หรือผูร้วบรวม หลงัจากนั้นขา้วโพด
เล้ียงสัตวด์งักล่าวจะถูกน ามาเขา้สู่กระบวนการอบลดความช้ืนโดยกลุ่มพ่อคา้คนกลาง ไซโลเอกชน 
หรือสหกรณ์การเกษตรฯ และส่งต่อไปยงัโรงงานแปรรูปเป็นอาหารสัตว ์หรือแป้ง เพื่อท าการจดัส่ง
ไปยงัลูกคา้ หรือฟาร์มเล้ียงสัตวใ์นล าดบัต่อไป 

ถ้าเราคือองค์กรธุรกิจหน่ึงในโซ่อุปทานดังกล่าวน้ี จะเห็นว่าการลดต้นทุนและการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยการมุ่งเน้นการบริหารจดัการเฉพาะระบบภายในธุรกิจของตนเพียง
อย่างเดียวจึงเป็นส่ิงท่ีไม่ เพียงพอ ในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าแต่จะต้องมีการ
ประสานงานร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร และระหว่างองค์กรภายในโซ่อุปทาน 
นบัตั้งแต่ เกษตรกรผูป้ลูกวตัถุดิบไปจนกระทัง่ถึงลูกคา้ขั้นสุดทา้ย เพื่อให้ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีพึงพอใจ
ของลูกคา้มากยิง่ข้ึนดว้ย ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายและเวลาท่ีต ่าสุด 

หรืออีกนยัหน่ึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในโซ่อุปทาน เกิดข้ึนตั้งแต่ผูผ้ลิตวตัถุดิบ โรงงาน ผูค้า้
ส่ง ผูค้า้ปลีก จนถึงผูบ้ริโภค โดยมีการเช่ือมโยงต่อกนัเป็นระบบ ตั้งแต่ การไหลของวตัถุดิบ (material 
flow) จากผูผ้ลิตวตัถุดิบและเปล่ียนสภาพไปเร่ือย ๆ จนเป็นสินคา้ส าเร็จรูปและส่งไปยงัลูกคา้ การ
ไหลของเงินหรือผลตอบแทนจากการขายสินค้า (financial flow) จากผูซ้ื้อขั้นสุดท้ายจนถึงผูผ้ลิต
วตัถุดิบ และการไหลของขอ้มูล (information flow) ตั้งแต่การรับสินคา้จากโรงงาน การบริหารจดัการ
กระจายสินค้า และการส่งสินค้าไปยงัผูค้ ้าส่ง จนถึง ผูบ้ริโภค และ จากผูบ้ริโภคกลับไปยงัผูผ้ลิต
วตัถุดิบ ดงันั้นการจะปรับปรุงประสิทธิภาพใหไ้ดม้ากยิ่งข้ึน ควรมองตลอดห่วงโซ่อุปทาน บูรณาการ
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ทุกส่วนให้เกิดการร่วมมือกนั ส่ือสารกนัให้เขา้ใจ และพร้อม ใจกนั ปรับปรุง จะท าให้สามารถลด
ตน้ทุนไดอ้ยา่งถึงท่ีสุด (สภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย, 2555) 

วิทยา (2548) อธิบายถึงปัจจัย ท่ีส าคัญของโซ่ อุปทานท่ีผลักดันให้องค์กรเกิด
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจ มี 5 ปัจจยั คือ  

1) การผลิต (production) คือ ความสามารถของโซ่อุปทานในการผลิตและ
จดัเก็บผลิตภัณฑ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการผลิตเช่น โรงงาน คลังสินค้า ซ่ึงส่ิงท่ีองค์กรต้อง
ตดัสินใจเก่ียวกบัการผลิต คือ ผลิตอะไร เม่ือไหร่ และอยา่งไรเพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ โดย
ต้องค านึงถึงความสามารถในการผลิต การสมดุลงาน การควบคุมคุณภาพ และการซ่อมแซม
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

2) สินคา้คงคลงั (inventory) คือ ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ การจดัเก็บสินคา้คงคลงัจ านวนมากๆ ท าให้บริษทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ท่ีผนัผวนไดอ้ย่างทนัท่วงที แต่ย่อมหมายถึงตน้ทุนด้านสินคา้คงคลงัท่ีเพิ่มสูงข้ึน ดงันั้น ส่ิงท่ี
ตอ้งค านึงเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั คือจะผลิตเท่าไร และจดัเก็บอยา่งไร เพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ไดร้วดเร็วท่ีสุดและลดตน้ทุนให้ต ่าท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้รวมถึงสถานท่ีตั้ง (location) หรือ
ส่ิงอ านวยความสะดวก เป็นการตดัสินใจจะรวมกิจกรรมต่างๆไวย้งัสถานท่ีเดียวกันเพื่อเป็นการ
ประหยดัต่อขนาด หรือกระจายแต่ละกิจกรรมไปยงัหลายๆแห่งท่ีใกลลู้กคา้ เพื่อการตอบสนองอยา่ง
ทนัท่วงที ครอบคลุมถึงการตดัสินใจ สถานท่ีตั้งท่ีเหมาะท่ีสุด ท่ีจะท ากิจกรรมอะไร ซ่ึงรวมถึงการ
พิจารณาปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ค่าจา้งแรงงาน ความเช่ียวชาญของแรงงาน ระยะห่างระหว่างผู ้
จดัส่งวตัถุดิบกบัลูกคา้ ซ่ึงการตดัสินใจในการเลือกสถานท่ีตั้งส่งผลต่อตน้ทุนและสมรรถนะของโซ่
อุปทานอยา่งมาก  

3) การขนส่ง (transportation) คือ การเคล่ือนยา้ยทุกส่ิงอย่าง ตั้งแต่วตัถุดิบไป
จนถึง สินคา้ส าเร็จรูป โดยทางเลือกระหวา่งความสามารถในการสนองและประสิทธิภาพจะเห็นไดช้ดั
จากการเลือกการขนส่งแบบ รวดเร็ว หรือการขนส่งแบบคุม้ค่าของเงินลงทุน 

4) ข้อมูลข่าวสาร (information) คือ พื้นฐานส าคญัท่ีใช้ในการประกอบการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัปัจจยัผลกัดนัทั้ง 4 ของโซ่อุปทานซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงระหวา่งกิจกรรมทั้งหมดและ
ในทุกกิจกรรมของโซ่อุปทาน ซ่ึงขอ้มูลจะถูกน าไปใช้ในการประสานงานกิจกรรมต่างๆ และการ
วางแผน พยากรณ์ความตอ้งการในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจ 
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2.2.2. แนวคิดแบบจ าลองอ้างอิงของการด าเนินงานโซ่ อุปทาน (supply chain reference 
model: SCOR) 

ในการศึกษาการจดัการโซ่อุปทาน เพื่อให้เข้าใจลึกซ้ึงถึงการด าเนินงานต่างๆ และ
ความสัมพันธ์ในการด าเนินงานต่างๆท่ีมี ต่อกันอย่างไร สามารถใช้แบบจ าลองอ้างอิงของ 
การด าเนินงานโซ่อุปทาน( SCOR model) ในการท าความเข้าใจ ซ่ึงแบบจ าลอง SCOR model เป็น
มาตรวดัท่ีไดรั้บการพฒันาจากสภาโซ่อุปทาน (supply chain council) โดยอดิศกัด์ิ และคณะ (2552) ได้
กล่าววา่แบบจ าลอง SCOR เป็นแนวคิดการบูรณาการ การรีเอน็จิเนียร่ิงกระบวนการทางธุรกิจ การเทียบ
สมรรถนะ การวดักระบวนการ และการวเิคราะห์วธีิปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด แบบจ าลอง SCOR modelสามารถ
ให้ประโยชน์ ในการอธิบายกระบวนการจัดการโซ่อุปทาน กรอบแนวคิดความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่างๆท่ีเป็นมาตรฐาน แบบจ าลอง SCOR model สามารถแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 5 
ส่วน คือ การวางแผน การจดัหา การผลิต การจดัส่ง และ การส่งคืนสินคา้ แบบจ าลองดงักล่าวมีการแบ่ง
กระบวนการมาตรฐานออกเป็นกลุ่มเพื่อใช้ในการอธิบายความสัมพนัธ์ภายในโซ่อุปทานให้ง่ายข้ึน 
และแมว้า่ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนจะมาจากอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัหรืออุตสาหกรรมคนละประเภท 
แต่ก็สามารถน าแบบจ าลองน้ีมาใช้อธิบายความสัมพนัธ์ และเป็นพื้นฐานในการพฒันาปรับปรุงโซ่
อุปทาน (ดวงพรรณ,2549) โดยมีรายละเอียดขอบเขตของแต่ละกระบวนการในการบริหารจดัการโซ่
อุปทาน ดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 2.1 แบบจ าลองการด าเนินงาน SCOR Model 

ท่ีมา : Supply Chain Council, 2010 

1) การวางแผน (plan) หมายถึง ทุกการด าเนินงานท่ีจ าเป็นต่อการวางแผนและ
จดัท าการด าเนินงาน มีขอบเขตครอบคลุมถึงการวางแผนอุปสงค์อุปทาน และการวางแผนของฝ่าย
บริหาร อนัได้แก่ วางแผนในดา้นความตอ้งการทรัพยากร การพยากรณ์ปริมาณความตอ้งการสินคา้ 
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การติดต่อส่ือสารในห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการจดัหา กระบวนการผลิต กระบวนการจดัส่ง และ
กระบวนการส่งคืน การวางแผนดา้นกฎระเบียบในการจดัการธุรกิจ การวดัสมรรถนะโซ่อุปทาน การ
เก็บข้อมูลระดับสินค้าคงคลัง การจัดการสินค้าคงคลัง สินทรัพย์ ทุน การขนส่ง การวางแผน
โครงสร้าง เพื่อให้สอดคลอ้งกบักฎระเบียบ ขอ้บงัคบัทางธุรกิจ รวมถึง การปรับปรุงการวางแผนของ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งโซ่อุปทาน 

2) การจดัหาวตัถุดิบ สินคา้ และบริการ (source) มีแบ่งเป็น 2 อย่าง อย่างแรก 
คือการจดัหาวตัถุดิบเพื่อการผลิตไวล่้วงหนา้ (make to stock) ผลิตตามค าสั่ง (make to order) และผลิต
ตามการออกแบบทางวิศวกรรม (engineering to order) ซ่ึงรวมถึง การจดัตารางการจดัส่ง การรับ การ
ตรวจสอบการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์ การประเมินและการเลือกแหล่งวตัถุดิบท่ีไม่ไดมี้การก าหนดมา
ก่อน การประเมินขอ้บงัคบัทางธุรกิจการประเมินสมรรถนะของผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ การจดัการสินคา้คง
คลงั สินทรัพย ์ผลิตภณัฑ์ใหม่ การสร้างโครงข่ายผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ การน าเขา้ ส่งออก และขอ้ตกลงของ
ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ และอยา่งท่ี สอง คือสินเช่ือและการจดัเก็บเงิน การอนุมติัการจ่ายเงินให้ผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ 
ซ่ึงในอดีตไม่ไดจ้ดัอยูใ่นกิจกรรมการจดัหา แต่สามารถมองไดว้า่เป็นการหาเงินสด และมีผลกระทบ
อยา่งมากต่อประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน 

3) การผลิต (make) หมายถึง การด าเนินงานท่ีจ าเป็นต่อการพฒันา และการ
สร้างผลิตภณัฑ์และบริการตามโซ่อุปทาน การด าเนินงานดงักล่าว คือ การจดัตารางกิจกรรมการผลิต 
การออกแบบผลิตภณัฑ์ การผลิต การทดสอบ การบรรจุ การเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ และการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภณัฑ ์การจดัการเก่ียวกบักฎระเบียบของโรงงาน สมรรถนะในการผลิต ขอ้มูลในการผลิต 
ผลิตภณัฑ์ท่ีอยูใ่นระหวา่ง การผลิต เคร่ืองมือและส่ิงอ านวยความสะดวกในการผลิต เครือข่ายทางการ
ผลิต 

4) การส่งมอบ (delivery) หมายถึง การจดัส่งผลิตภณัฑ์ท่ีมีการผลิตไวล่้วงหนา้ 
ผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตตามค าสั่ ง และ ผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตตามการออกแบบทางวิศวกรรม ซ่ึงรวมถึง 
กระบวนการจดัการค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ การจดัเส้นทางการจดัส่ง การจดัยานพาหนะส าหรับการจดัส่ง 
การจดัการคลงัสินคา้ การรับและการจ่ายสินคา้ การออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบจดัส่งสินคา้ ใบรับรอง 
ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากบัภาษี การจดัการกฎระเบียบในการส่งมอบสินคา้ 

5) การส่งคืนสินคา้จากลูกคา้ (return) หมายถึง การรับผลิตภณัฑ์คืนจากลูกคา้ 
รวมถึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีต าหนิ ผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นวสัดุส้ินเปลือง และผลิตภณัฑ์ส่วนเกิน ซ่ึงรวมถึงขั้นตอน
การส่งคืนผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เร่ิมจากการอนุมติัการส่งคืน การจดัตารางการส่งคืน การรับและการ
ยนืยนั การก าจดัผลิตภณัฑท่ี์ช ารุด การส่งผลิตภณัฑ์ทดแทน หรือการคืนเงิน การจดัการกฎระเบียบใน
การส่งคืน สมรรถนะของการส่งคืน การเก็บขอ้มูลผลิตภณัฑ์ส่งคืนคงคลงั สินทรัพยทุ์น การขนส่ง 
โครงข่ายของการส่งคืนสินคา้ (ดวงพรรณ,2549) 
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แบบจ าลอง SCOR model ถูกใช้ในการตดัสินใจการจดัการโซ่อุปทาน การเทียบเคียง 
(benchmarking) และเคร่ืองมือในการปรับปรุงการด าเนินงานซ่ึงสามารถแบ่งตามมาตรฐานเป็น 3 
ระดับ คือ ชนิดของกระบวนการ (process type) แบบของกระบวนการ (process category) และ
องคป์ระกอบของกระบวนการ (process element) ในบางองคก์รสามารถแบ่งแยกยอ่ยออกไปไดถึ้งใน
ระดบัท่ี 4 ดงัน้ี 

ระดบัท่ี 1 ชนิดของกระบวนการ (process type) ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีส าคญัทั้ง
ภายในและ ภายนอกองค์กร ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์สามารถน าไปใชใ้นการก าหนดขอบเขต ตลอดจน 
เน้ือหาในการด าเนินงานโซ่อุปทาน การสร้างแบบจ าลองเพื่อตั้งเป้าหมายในการแข่งขนัและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน โดยส่วนประกอบต่าง ๆ จะแบ่งเป็น 5 ส่วนดว้ยกนั ไดแ้ก่ การวางแผน 
(plan) การจดัหาจดัซ้ือ (source) การผลิต (make) การขนส่ง (deliver) และการส่งคืน (return) 

ระดบัท่ี 2 แบบของกระบวนการ (process category) เป็นการผลจาก SCOR model ใน
ระดับท่ี 1มาแปรเป็นกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว ้
องค์กรสามารถสร้างแบบจ าลองโซ่อุปทานของตนเองได ้SCOR model ในระดบัท่ี 2 สามารถแบ่งได ้
3 ประเภท คือ  

1) planning คือการวางแผนและจดัสรรการใช้ทรัพยากรภายในองค์กร การ
วางแผนการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานใน SCOR  

2) executing คือ การปฏิบติังานในส่วนต่างของโซ่อุปทานไม่วา่ source, make 
หรือ delivery โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

2.1.) make to stock เป็นการผลิตสินคา้ข้ึนมาเก็บไวก่้อน แลว้จึงหาวธีิการ
กระจายสินคา้ (เช่น ท าการตลาด และโฆษณา) ไปยงัผูบ้ริโภค การผลิตในรูปแบบน้ีมกัใชว้ิธีพยากรณ์
(forecast) ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ร่วมกบัการส ารวจความตอ้งการของตลาด เพื่อเอาไปสร้างเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคตรงเป้าหมายไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ี
ผูผ้ลิตรายใหญ่ทัว่ ๆ ไปใชก้นั เช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า panasonic เป็นตน้ 

2.2.) make to order เป็นการผลิตสินคา้ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ โดยการ
ผลิตจะเร่ิมข้ึนได้หลงัจากท่ีมีลูกคา้แจง้ความจ านงว่าตอ้งการให้ผลิตสินคา้ให้เท่านั้น โดยท่ีลกัษณะ 
รูปร่าง และคุณสมบติัของสินคา้นั้น ลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดข้ึนเอง ผูผ้ลิตมีหนา้ท่ีในการผลิตให้ไดต้าม
รูปแบบท่ีลูกคา้ตอ้งการ การผลิตในรูปแบบน้ีมกัเป็นการผลิตแบบ job order 

2.3.) engineering to order เป็นการผลิตสินคา้ในรูปแบบเดียวกนักบัแบบ 
make to order แต่ทางผูผ้ลิตจะตอ้งรับผิดชอบในการออกแบบผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ในแบบท่ีลูกคา้
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ตอ้งการดว้ย การผลิตรูปแบบน้ีตอ้งอาศยัทกัษะในการแปลงความตอ้งการของผูบ้ริโภคออกมาเป็น
ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงฝ่ายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์เป็นผูรั้บผิดชอบหน้าท่ีในส่วนน้ีการแบ่งรูปแบบแบ่ง
ออกเป็น 3 รูปแบบขา้งตน้จะน าไปใชใ้นกระบวนการ source, make และ deliver เท่านั้น 

3) enable หรือ infrastructure คือ กระบวนการสนบัสนุนการวางแผน และการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีช่วยให้แต่ละกระบวนการสามารถด าเนินงานไปไดอ้ย่างราบร่ืน เช่น การ
บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ไม่ไดเ้ป็นกระบวนผลิตโดยตรง แต่เป็นส่วนท่ีช่วยใหก้ารผลิตด าเนินไปไดอ้ยา่ง
ไม่ติดขดั เป็นตน้ 

ระดบัท่ี 3 องคป์ระกอบของกระบวนการ (process element) เป็นการก าหนดรายละเอียด
ในแต่ละส่วนของกระบวนการภายในและระหวา่งองคก์ร ท่ีก าหนดไวใ้นระดบัท่ี 2 ประกอบดว้ย การ
นิยามส่วนประกอบต่างๆของกระบวนการยอ่ย ขอ้มูลปัจจยัขาเขา้ (input) และปัจจยัขาออก (output) 
ในแต่ละกระบวนการยอ่ย มีตวัวดัสมรรถนะของกระบวนการ (performance metric) และเสนอวิธีการ
ปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด (best practice) องคก์รสามารถวดัสรรถนะและปรับกลยทุธ์ตามวธีิการปฏิบติังานท่ี
ดีท่ีสุดไดต้ลอดเวลา 

ระดับ ท่ี  4 การศึกษาในระดับประยุกต์ใช้  ห รือ implementation level (decompose 
process element) ในการศึกษาระดับน้ีไม่อยู่ในขอบเขตของ SCOR Model แต่เป็นขั้นตอนในการ
น าเอาSCOR Model ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัการด าเนินงานของแต่ละองคก์รเอง 

2.2.3. การประเมินประสิทธิภาพโซ่อุปทาน 

การประเมินประสิทธิภาพโซ่อุปทานช่วยใหอ้งคก์รสามารถทราบจุดแข็ง จุดอ่อนรวมถึง
ความเส่ียงท่ีมีอยู่ภายในโซ่อุปทานขององค์กรและน าไปสู่การปรับปรุง พฒันาระบบโซ่อุปทานท่ี
เหมาะสม สามารถแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยืน ส านกังานโลจิสติกส์(2558) ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการประเมิน
ประสิทธิภาพโซ่อุปทานส าหรับผูป้ระกอบการ ออกเป็น 5 ดา้น 11 ตวัช้ีวดั ดงัน้ี  

ดา้นท่ี 1 : ความเช่ือถือได ้(reliability : RL) 

เป็นมาตรวดัการตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกคา้ทั้งในดา้นปริมาณ คุณภาพ และ เวลา ซ่ึง
ในปัจจุบนัการสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัลูกคา้ถือเป็นส่วนส าคญัของการด าเนินธุรกิจ ทั้งในแง่ของ
จ านวน เวลา ความถูกตอ้ง และความสมบูรณ์ของตวัสินคา้ ซ่ึงล้วนเป็นรากฐานความส าคญัต่อการ
สั่งซ้ือสินคา้คร้ังต่อๆ ไปของลูกคา้ ประกอบไปดว้ย  
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1) การเติมเต็มค าสั่งซ้ือสมบูรณ์ (perfect order fulfillment : POF ) เป็นเกณฑ์
การวดัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัส่ง เป็นตวัช้ีวดัซ่ึงจะวดัการส่งผลิตภณัฑ์ท่ีถูกตอ้ง ตรงตามเวลา 
สถานท่ี ในจ านวนครบถว้น และเอกสารท่ีสมบูรณ์ตามค าสั่งซ้ือเพราะการเติมเต็มท่ีสมบูรณ์เท่านั้นท่ี
จะสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ได ้โดยจะพิจารณาจากจ านวนการส่งมอบสินคา้ให้แก่ลูกคา้ เทียบ
กบัอตัราการส่งมอบสินคา้ครบตามจ านวน อตัราการส่งมอบสินคา้ตรงตามเวลา อตัราการส่งมอบ
สินคา้โดยเอกสารการส่งสินคา้ถูกตอ้ง และ อตัราการส่งมอบสินคา้ในสภาพดีใหแ้ก่ลูกคา้ 

2) การเติมเต็มค าสั่งซ้ือ (fill rate : FR) เป็นตวัช้ีวดัซ่ึงน าเวลามาร่วมก าหนด 
โดยนบัจากจ านวนค าสั่งซ้ือท่ีสามารถจดัส่งได ้ตามท่ีก าหนดต่อจ านวนค าสั่งซ้ือท่ีควรจะตอ้งส่งใน
เวลานั้น ทั้งน้ีใหคิ้ดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 

ดา้นท่ี 2 : ดา้นการตอบสนอง (responsiveness : RS)  

เป็นความรวดเร็วในการตอบสนองค าสั่งซ้ือของลูกคา้ ความรวดเร็วในการจดัส่งสินคา้
ให้กบัลูกคา้ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการท างานดา้นการตอบสนองต่อการสั่งซ้ือตั้งแต่ไดรั้บค า
สั่งซ้ือจดัซ้ือจดัหา ผลิต ขนส่ง จนลูกคา้ไดรั้บและยอมรับในสินคา้ จากมุมมองของลูกคา้ไม่เพียงแต่
ตอ้งการใหมี้เวลาน าส่งท่ีสั้นแต่ตอ้งมีความน่าเช่ือถือดว้ย ประกอบไปดว้ย 

1) รอบระยะเวลาเฉล่ียการเติมเต็มค าสั่งซ้ือสมบูรณ์ (order fulfillment cycle 
time : OFCT) เป็นการหารอบเวลาจริงเฉล่ียเพื่อท าตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ส าหรับค าสั่งซ้ือหน่ึงๆ รอบ
เวลาน้ีเร่ิมนบัจากการรับค าสั่งซ้ือ รวมถึงระยะเวลาการจดัซ้ือจดัหา การผลิตและส้ินสุดลงเม่ือลูกคา้
ได้รับและยอมรับในสินคา้ จากมุมมองของลูกคา้ไม่เพียงแต่ตอ้งการให้มีเวลาน าส่งท่ีสั้ นแต่ตอ้งมี
ความน่าเช่ือถือดว้ย จึงท าใหลู้กคา้พอใจและน าไปสู่ความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่น 

ดา้นท่ี 3 : ดา้นความยดืหยุน่ (agility : AG) 

ความสามารถในการตอบสนองต่ออิทธิพลภายนอกและความสามารถในการ
เปล่ียนแปลง อิทธิพลภายนอกรวมถึงการเปล่ียนแปลงของสภาวะของตลาด , ภยัพิบติัทางธรรมชาติ, 
ความพร้อมของเคร่ืองมือทางการเงิน (เศรษฐกิจ) หรือปัญหาแรงงาน ความสามารถในการตอบสนอง
ค าสั่งซ้ือของลูกคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ความยืดหยุน่และความสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกค้าท่ีเปล่ียนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว ทั้ งในแง่ของปริมาณการจดัส่งท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลง ความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์ (product variety) และบริการภายใตต้น้ทุนต ่า ซ่ึงตอ้งการการลดย่อเวลา
ของระบบทุกๆส่วน ตั้ งแต่การเกิดของผลิตภณัฑ์จนถึงการน าส่งผลิตภณัฑ์ เช่นกระบวนการการ
ออกแบบอย่างรวดเร็ว การผลิตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเวลาตั้งแต่ลูกคา้ตดัสินใจจะซ้ือสินคา้จนถึง
เวลาในการน าส่งสินคา้ท่ีมีความคล่องตวั ตอ้งสามารถปรับตวัเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
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แมว้า่การเปล่ียนแปลงนั้นอาจเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเราไม่สามารถคาดการณ์ไดล่้วงหนา้ รากฐานท่ี
ส าคัญท่ีท าให้องค์กรเกิดความคล่องตัว คือการก าหนดโครงสร้างกระบวนการ และรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ ท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยเอ้ือให้องคก์รจะสามารถ
ท่ีจะตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ประกอบไปดว้ย 

1) รอบระยะเวลาการปรับเปล่ียนกระบวนการ (upside supply chain flexibility 
) ในกรณีท่ีค าสั่งซ้ือไม่ไดเ้ป็นไปตามเวลาปกติหรือลูกคา้ขอเพิ่มค าสั่งซ้ือกะทนัหนั ตอ้งใชเ้วลาเท่าใด
ในการตอบสนองค าสั่งซ้ือเพื่อรองรับการเพิ่มข้ึนของปริมาณท่ีตอ้งส่งมอบอีก 20% อย่างย ัง่ยืนโดย
ไม่ไดว้างแผนรองรับไว ้

2) ความสามารถในการปรับเพิ่ มปริมาณ (upside supply chain adaptability : 
USCA ) ความสามารถในการปรับเพิ่มปริมาณการจดัซ้ือ, การผลิต, และการส่งสินคา้ เพื่อปริมาณท่ีส่ง
มอบอยา่งย ัง่ยนืสูงสุดท่ีสามารถท าไดภ้ายใน 30 วนั 

3) ความสามารถในการปรับลดปริมาณ (downside supply chain adaptability : 
DSCA ) ความสามารถในการปรับลดลงของปริมาณท่ีถูกลดค าสั่งซ้ืออยา่งย ัง่ยืน ณ 30 วนัก่อนการส่ง
มอบโดยปราศจากสินคา้คงเหลือหรือค่าปรับดา้นตน้ทุน 

ดา้นท่ี 4 : ดา้นตน้ทุน (cost : CO) 

การบริหารจดัการตน้ทุนในกระบวนการของโซ่อุปทาน ถือเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส าคญัใน
กระบวนการโซ่อุปทาน การวิเคราะห์หาต้นทุนในแต่ละขั้นของกระบวนการจะท าให้สามารถ
วเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งแม่นย  ามากข้ึน ประกอบไปดว้ย 

1) ต้น ทุ นก ารบ ริห ารโ ซ่ อุปท าน  ( total supply chain management cost : 
TSCMC) ผลรวมของต้นทุนท่ีเก่ียวเน่ืองกับกระบวนการในระดับชั้นท่ีสอง นั่นคือกระบวนการ
วางแผน จดัหาผลิต จดัส่ง และรับคืนสินคา้ โดยคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละต่อตน้ทุนรวม 

2) ตน้ทุนสินคา้ขาย (cost of goods sold : COGS) ตน้ทุนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือ
วตัถุดิบและการผลิตสินค้าส าเร็จรูป ต้นทุนน้ีรวมถึงต้นทุนทางตรง (ค่าแรง ค่าวสัดุ) และต้นทุน
ทางออ้ม (ค่าโสหุย้การผลิต) โดยคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละต่อตน้ทุนรวม 

 
ดา้นท่ี 5 : ดา้นการจดัการทรัพยสิ์น (assets management : AM) 

ความสามารถในการใชสิ้นทรัพยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กลยทุธ์การจดัการสินทรัพยใ์น
ห่วงโซ่อุปทาน ท่ีแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายใน
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องคก์รไดม้ากเพียงใดไม่วา่จะเป็นการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพย ์หรือประโยชน์จากทุน รวมถึงวงจร
กระแสเงินสดของกิจการวา่สามารถหมุนเวยีนเอามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากแค่ไหน ประกอบดว้ย 

1) รอบกระแสเงินสด (cash-to-cast cycle time : C2C) ระยะเวลาท่ีใชโ้ดยเฉล่ีย
ของเงินท่ีใช้ในการสั่งซ้ือวตัถุดิบและเงินนั้นไหลกลบัมาสู่กิจการในรูปของรายได้โดยค านวณจาก
จ านวนวนัของสินคา้คงคลงั บวกจ านวนของวนัของการขาย ลบดว้ยคาบเวลาของการจ่ายเงินโดยเฉล่ีย
ส าหรับวตัถุดิบ ตวัช้ีวดัน้ีใชบ้่งบอกวา่กิจการมีการจดัการการหมุนเวยีนของเงินสดไดดี้เพียงใด 

2) ผลตอบแทนของสินทรัพย ์(return on supply chain fixed assets : ROSCFA) 
ผลตอบแทนท่ีองคก์รไดรั้บต่อเงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวรของโซ่อุปทาน ทั้งน้ีรวมถึงสินทรัพยถ์าวร
ในกระบวนการวางแผนจดัหา ผลิต ส่งมอบ และรับคืนสินคา้ ทั้งน้ีจ  านวนรอบของสินทรัพยจ์ะเป็นตวั
วดัประสิทธิผลของสถานประกอบการในการด าเนินงานของสินทรัพยท์ั้งหมด 

3) ผลตอบแทนจากทุนหมุนเวียน (return on working capital : ROWC) มาตร
วดัซ่ึงประเมินขนาดของการลงทุนในเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัเทียบกบัรายไดจ้ากโซ่อุปทาน  

 
2.2. เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีงานวิจยัท่ีศึกษาไวอ้ยา่งแพร่หลาย โดยใน
ส่วนของงานศึกษาวิจยัท่ี เก่ียวขอ้งกบัวตัถุประสงค์ของงานวิจยัน้ี สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 
การศึกษาเก่ียวกบัการจดัการโซ่อุปทาน และการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

2.2.1. การศึกษาเกีย่วกบัการจัดการโซ่อุปทาน 

ในการศึกษาเก่ียวกบัโซ่อุปทาน มีการศึกษาวิจยักนัอยา่งกวา้งขวางซ่ึงการศึกษาห่วงโซ่
อุปทานจะท าให้เขา้ใจภาพรวมของการด าเนินงาน โดยสามารถท าการศึกษาไดห้ลากหลายดา้น เช่น 
จิตติพร (2552) ท าการศึกษาการจดัการโซ่อุปทานการผลิตพริกแห้งปลอดภยั ของ ต าบล หนองบัว
ใหญ่ อ าเภอจตุัรัส จงัหวดัชัยภูมิ เพื่อให้ทราบถึงการจดัการผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนท่ีได้รับ
ตลอดทั้งโซ่อุปทานของพริก โดยท าการศึกษาตั้งแต่ กลุ่มเกษตรกรผูป้ลูก พริกสด และ พริดปลอดภยั 
พ่อคา้พริก จนถึงสถานประกอบการห้องเยน็ท่ีท าการบริหารจดัการพริก ท าให้ทราบถึงปัญหา และ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ห่วงโซ่เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขการด าเนินงาน สิริพงศ์ (2553) ได้ใช้
แนวคิดโซ่อุปทานมาใช้ในการศึกษา ศักยภาพการบริหารจดัการของอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดบั โดยใชด้ชันีประเมินศกัยภาพดา้นโลจิสติกส์และการจดัการโซ่อุปทาน (SCM/Logistics 
Scorecard) เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ศกัยภาพในการจดัการ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 กลยุทธ์ 
คือกลยทุธ์ระดบัองคก์รและความร่วมมือระหวา่งองคก์ร กลยทุธ์การวางแผนและความสามารถในการ
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ท าให้ได้ตามแผนกลยุทธ์การวดัศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และกลยุทธ์การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตัวแปรต่างๆ ได้แก่  ประเภทธุรกิจ ขนาดของสถาน
ประกอบการ ระยะเวลาเปิดท าการและ ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีส่งผลแตกต่างกนัต่อศกัยภาพในการ
บริหารจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั พบวา่ขนาดของ
องค์กรมีผลต่อศกัยภาพการบริหารจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอญัมณีและ
เคร่ืองประดับ มากกว่า ประเภทของธุรกิจ ระยะเวลาในการเปิดด าเนินการ และ ช่องทางการจดั
จ าหน่าย นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษาหาล าดบัความส าคญัของกระบวนการเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ โดย 
Ling et al. (2010) ไดศึ้กษาองค์ประกอบในการบริหารจดัการโซ่อุปทานวา่ปัจจยัใดมีอิทธิพลต่อการ
บริหารจดัการ โดยแบ่งการวดัผลออกเป็น 2 ส่วนคือ ดา้นลูกคา้ และ ภายในบริษทั ดว้ยสมมติฐานการ
ตดัสินใจตามองค์ประกอบของการบริหารจดัการโซ่อุปทาน (การวางแผน การจดัหา การผลิต การ
จดัส่ง และ การรับคืน) มีผลต่อประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน โดยศึกษาจากกลุ่มบริษัทท่ีได้รับ
มาตรฐาน ISO9000 จ  านวน 232 บริษทั โดยใช้เคร่ืองมือ factor analysis ในการจดักลุ่มบริษทั ตาม
ขนาดของพนกังานและ รายได ้และใชก้ารวิเคราะห์ดว้ย regression model เพื่อหาความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบในการบริหารจดัการโซ่อุปทาน พบวา่การตดัสินใจ วางแผนและ การผลิต มีผลอยา่งมาก
ต่อการประเมินประสิทธิภาพโซ่อุปทานด้าน ลูกค้า และการผลิต มีผลอย่างมากต่อการประเมิน
ประสิทธิภาพโซ่อุปทานด้านภายในองค์กร เพื่อสามารถน าไปใช้ในการตดัสินใจในการล าดบัการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

2.2.2. การศึกษาวจัิยเกีย่วกบัการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการศึกษาห่วงโซ่อุปทานส่วนใหญ่มีวตัถุปะสงคเ์พื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างานของโซ่อุปทาน ซ่ึงในการปรับปรุงโซ่อุปทาน มีการใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น การใช ้
balanced scorecard ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดย Rajat and Milind (2007) ได้ท าการศึกษาการ
วดัประสิทธิภาพการจดัการโซ่อุปทานของโดยใช้ balanced scorecard ในการวดัธุรกิจ SMEs 3 แห่ง
ในประเทศ อินเดีย เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทั การใช้แนวคิด 
SCOR model ในการวิเคราะห์โซ่อุปทาน เช่น Hwang, Lin and Lyu (2008) ได้น าเอา SCOR Model 
มาใช้ในการศึกษากระบวนการจดัซ้ือ เพื่อปรับปรุงโซ่อุปทานของโรงงานผลิตจอ TFT-LCD ของ
ไตห้วนัโดยจากขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจะน ามาวิเคราะห์ ด้วย SCOR ระดบัท่ี 2 และ 3 เฉพาะในส่วน
ของการจดัหาวตัถุดิบ เสาวนิตย ์(2553) ศึกษาการประเมินสมรรถนะโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเม็ด
พลาสติกรีไซเคิลของผูป้ระกอบการจดัส่งวตัถุดิบ โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกและ ลูกคา้ ดว้ยมาตรวดั
ตามแบบจ าลอง SCOR คือ สมรรถนะการจดัส่ง(delivery performance) การเติมเต็มค าสั่งซ้ือสมบูรณ์ 
(fill rate) เวลาน าของการเติมเต็มค าสั่งซ้ือ (perfect order fulfillment) เวลาการตอบสนองโซ่อุปทาน 
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(order fulfillment lead time) และ ความยืดหยุ่นของการผลิต (production flexibility) รวมถึงท าการ
วเิคราะห์ขอ้ดี ขอ้ดอ้ยของรูปแบบการจดัหาวตัถุดิบแบบเดิม และรูปแบบอ่ืน เพื่อเปรียบเทียบหาแนว
ทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดเพื่อลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต บุญอนันต์ (2548) และ Jaras 
(2552) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์โซ่อุปทานการด าเนินงานโดยใช้แบบจ าลอง SCOR model ในการ
วเิคราะห์การด าเนินงานโดยเร่ิมจาก การวเิคราะห์ความตอ้งการลูกคา้ การวเิคราะห์การไหลของขอ้มูล 
และวเิคราะห์การด าเนินงาน ศกัยภาพ ประสิทธิภาพขององคก์รเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง วเิคราะห์ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโซ่อุปทานในการวดัเพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงงานอาหารสัตว์ และ โรงงานตัดเย็บเส้ือผ้า ตามล าดับ 
เช่นเดียวกับ Ekkpprawatt et al. (2008) วชัรีภรณ์ (2551) และ ฑาริกา (2551) ท่ีน าเอาแบบจ าลอง 
SCOR model มาใชใ้นการจ าแนกขั้นตอนในการด าเนินงานโดยละเอียด เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพ
การจดัการโดยรวมขององค์กรเพื่อน าไปสู่การประเมินประสิทธิภาพ โดย Ekkpprawatt et al. (2008) 
ไดท้  าการศึกษาการประเมินประสิทธิภาพโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมส่ิงทอในประเทศไทย โดยการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพโซ่อุปทานของบริษทัตวัอย่าง 2 บริษทัซ่ึงผลิตเส้ือผา้กีฬา แบ่งการวดัผล
ออกเป็น 2 ดา้น คือดา้นกลยุทธ์โดยใช้ตวัช้ีวดัศกัยภาพของโซ่อุปทาน (performance attributes) และ 
ดา้นการด าเนินงานโดยใช้แนวคิดของเคร่ืองมือ balanced scorecard ส่วนวชัรีภรณ์ (2551) จะศึกษา
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัโรงงานตดัเย็บเส้ือผา้ ตั้ งแต่ผูจ้ดัหา ตลอดทั้งโซ่อุปทานไปจนถึงลูกคา้ เพื่อให้ได้
ภาพรวมของกิจกรรมการด าเนินงาน ท าใหท้ราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ส่วนงาน เพื่อท าการปรับปรุง
และจดัท าแบบประเมินเพื่อเปรียบเทียบถึงสภาพก่อนและหลงัการปรับโซ่อุปทานแลว้ ขณะท่ี ฑาริกา 
(2551) หลังจากจ าแนกขั้นตอนการด าเนินงานโดยละเอียดของบริษทักรณีศึกษา รับเหมาก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บา้นแล้วจะท าให้มองเห็นสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง
ระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน รวมถึงการวดัประสิทธิภาพดา้นตน้ทุนโดยเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี ร่วมกบัการเปรียบเทียบกบัธุรกิจอ่ืนๆท่ีประกอบธุรกิจแบบดียวกนั 
เพื่อน าไปปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

นอกจากน้ี มีงานวิจยัจ  านวนมากท่ีไดน้ าเอาแนวคิดหลายๆอย่างมาประยุกต์ใช้ร่วมกนั
เพื่อช่วยการวิเคราะห์ตดัสินใจ เช่น การใชโ้ดยใชแ้นวคิด SCOR model มาใชก้บัห่วงโซ่คุณค่า (value 
chain) ในการศึกษาห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการท างาน ร่วมกบัการวิเคราะห์สายธารคุณค่า จ  าแนก
กิจกรรมต่างในโซ่อุปทานเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง ร่วมกบัการใชแ้บบจ าลองสถานการณ์ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน เช่นงานวจิยัของ ฐานิตา (2552) ศึกษาการจดัการในห่วงโซ่
อุปทานของสวนส้มในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานโซ่อุปทานสวนส้ม โดย
ท าการศึกษาสวนส้มกรณีศึกษา (ตน้น ้ า) ไปจนถึง ลูกคา้ (ปลายน ้ า)ใช้แบบจ าลอง SCOR model ใน
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การจ าแนกการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การจดัซ้ือ การผลิต การจดัส่ง และ การรับคืนสินคา้ และ
ใช้การวิเคราะห์สายธารคุณค่า (value steam mapping) ในการวิเคราะห์จ าแนกกิจกรรมเพื่อก าจัด
กิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ออกไป และท าการเปรียบเทียบขอ้ดี ขอ้เสีย ของแต่ละสวนกรณีศึกษา 
เพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่สวน เช่นเดียวกบั สุวภทัร (2552) ศึกษาการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานโรงงานอาหารสัตว ์โดยใช้แนวคิด 
SCOR model และเทคนิค quick scan ในการศึกษาห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการท างาน เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ได้มาสร้างเป็นแผนภาพกระบวนการท างานในปัจจุบันตั้งแต่ ผูส่้งมอบสินค้า (supplier) โรงงาน
อาหารสัตว ์และลูกคา้ฟาร์มสุกร (customer) แลว้ท าการวิเคราะห์สายธารคุณค่า เพื่อก าจดักิจกรรมท่ี
ไม่ก่อให้เกิดมูลค่า ร่วมกบัการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน จ าแนกเป็น การจดัซ้ือ การผลิต 
การจดัส่ง การประกนัราคา และการตลาดโดยใชด้ชันีประเมินศกัยภาพดา้นโลจิสติกส์และการจดัการ
โซ่อุปทาน (SCM/Logistics Scorecard) เพื่อวดัความสามารถในการใช้ประโยชน์ของการจดัการโซ่
อุปทาน การตอบสนองลูกค้า และ ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในห่วงโซ่อุปทาน โดยท าการเปรียบเทียบกบัฐานขอ้มูลของบริษทัต่างๆในประเทศไทย
ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และใช้มาตรวดัสมรรถนะของ SCOR model ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานประกอบดว้ย มาตรวดัดา้นความเช่ือมัน่ (reliability) ความรวดเร็วในการ
ตอบสนอง (responsiveness) และความยืดหยุ่น  (agility) เพื่ อหาแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานโดยใช้แบบจ าลองสถานการณ์ เพื่อปรับปรุงระยะเวลาในการด าเนินงานให้ลดลง ขณะท่ี 
รภสั (2551) และณัฏฐรินดา (2552) ใชแ้นวคิดห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ในการศึกษากิจกรรม การ
ด าเนินงาน ซ่ึง จ  าแนกเป็น กิจกรรมหลกั และ กิจกรรมสนบัสนุน เพื่อให้เห็นสภาพการด าเนินงานใน
ปัจจุบัน ร่วมกับการใช้การวิเคราะห์สายธารคุณค่า (value steam mapping) ก าจัดกิจกรรมท่ีไม่
ก่อให้เกิดคุณค่า วิเคราะห์อตัราการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และการจ าลองสถานการณ์ใน
การวเิคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงาน เปรียบเทียบกระบวนการก่อนการปรับปรุง และ 
หลงัการปรับปรุง โดยรภสั (2551) ท าการวเิคราะห์การจดัการโซ่อุปทานล าไยสดตั้งแต่เกษตรกร ผูค้า้
ล าไยสด ผูป้ระกอบการแปรรูปล าไยอบแห้ง ผูป้ระกอบการแปรรูปล าไยกระป๋อง และ ลง้ และยงัท า
การประเมินโดยใชม้าตรวดัสมรรถนะของ SCOR modelในดา้นของความเช่ือมั้น ความรวดเร็วในการ
ตอบสนอง และ ความยืดหยุ่น ณัฏฐรินดา (2552) ซ่ึงท าการประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน
โรงงานขา้วโพดกระป๋อง โดยแยกเป็นการท าพนัธพนัธะสัญญาเกษตรกร (contact farming) และกรณี
ท่ีโรงงานรับซ้ือจากเกษตรกรท่ีไม่ไดท้  า พนัธะสัญญาเกษตรกรท าให้มองเห็นปัญหา ท่ีเกิดข้ึนและการ
ปรับปรุงในอนาคต นอกจากน้ียงัใช้ดชันีวดัประสิทธิภาพ ระยะเวลารวมตลอดโซ่อุปทาน ในการ
ประเมินโซ่อุปทานอีกดว้ย 
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โดยสรุปแล้ว งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัห่วงโซ่อุปทาน ส่วนใหญ่จะเป็นการประเมินเพื่อท า 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร ซ่ึงสามารถใช้เคร่ืองมือในการวิเครา ะห์ 
การจดัการและประเมินประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานท่ีหลากหลาย เช่น การใช้ balanced scorecard 
การวิ เคราะห์สายธารคุณค่ า (value steam mapping) ห่ วงโซ่ คุณค่ า  (value chain) ห รือการใช้
แบบจ าลอง SCOR model เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมการด าเนินงาน และประเมินประสิทธิภาพ การหา
แนวทางในการปรับปรุงองค์กร สามารถลดต้นทุน หรือ เพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรมากข้ึน ซ่ึงใน 
การศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาเพื่อให้เกิดความเขา้ใจถึงการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของ
องคก์ร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแก่ธุรกิจ 
ผูว้ิจ ัยจึงเลือกใช้แบบจ าลอง SCOR model ในการศึกษาซ่ึงเป็นแบบจ าลองท่ีสามารถใช้ประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรท่ีมีความแตกต่างกนั มีขนาดท่ีแตกต่างกนัไดบ้นมาตรฐานแบบเดียวกนัได ้
รวมถึงการใช้มาตรวดัของ SCOR model  มาใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อหาแนวทางใน 
การปรับปรุงและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

 ในการด าเนินการศึกษาวิจยัน้ี เป็นการศึกษาขอ้มูลการด าเนินงานโดยใช้แบบจ าลองอา้งอิง
ของการด าเนินงานโซ่ อุปทาน (supply chain reference model: SCOR) เพื่ อให้ทราบถึงวิธีการ
ด าเนินงาน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน จากนั้ นจะท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
โซ่อุปทานของแต่ละแห่ง เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานตลอดทั้งโซ่
อุปทาน ซ่ึงมีรายละเอียดวธีิการวจิยัในแต่ละขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1. ขอบเขตการวจัิย 
3.1.1. ในการศึกษาวิจยัน้ี จะท าการศึกษาโซ่อุปทานของโรงงานแปรรูปลดความช้ืน ใน

จงัหวดัล าพนูท่ีประกอบธุรกิจขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จ  านวน 4 แห่ง และ มนัส าปะหลงั จ  านวน 3 แห่ง  
3.1.2. การศึกษาการด าเนินงานธุรกิจคา้พืชไร่ในจงัหวดั ล าพูน จะท าการเก็บขอ้มูลจากการ

สัมภาษณ์ และ การสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน โดยอาศยัแบบจ าลอง SCOR model มาใช้ในการ
จ าแนกขั้นตอนการด าเนินงาน เพื่อใหท้ราบถึงการด าเนินงานของแต่ละโรงงานกรณีศึกษา และปัญหา
ท่ีเกิดข้ึน  

 
3.2. กรอบแนวคิดการวจัิย 

งานวิจยัน้ีจะท าการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานตลอดโซ่อุปทานของธุรกิจคา้พืชไร่ เฉพาะ 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และ มนัส าปะหลงัในจงัหวดั ล าพูน โดยเลือกกรณีศึกษาจากโรงงานท่ีประกอบ
กิจการเก่ียวกับข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และมนัส าปะหลัง โดยอาศยัแนวคิดแบบจ าลองอา้งอิงของการ
ด าเนินงานโซ่อุปทาน (supply chain reference model: SCOR) จ าแนกขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 
5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัซ้ือ การผลิต การส่งมอบ และ การรับคืนสินคา้ เพื่อให้เห็นภาพ
ของการด าเนินงาน และปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอน จากนั้นจะท าการประเมินประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของแต่ละโรงงาน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงโซ่อุปทานในอนาคต 
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดวธีิวิจยั  

 

 

  1. การเตรียมการ และเกบ็รวบรวมข้อมูล

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โรงงานกรณีศึกษา เคร่ืองมือการเกบ็ขอ้มลู

  2.  โซ่อุปทานของธุรกจิพชืไร่

  3. การวิเคราะห์ข้อมูล

  4. ข้อเสนอแนะ

PLAN SOURCE MAKE 

DELIVER RETURN 

การวางแผนการจัดหา 
การวางแผนการผลิต 
การวางแผนการส่งมอบ 
การวางแผนสินคา้ท่ีรับคนื 

การจัดหาปัจจัยการผลิต การผลิต 
การจัดเก็บสินคา้ 
การเตรียมสินคา้ก่อนส่งมอบ 

การขนส่งภายในโรงงาน สินคา้ท่ีถูกตกีลับ 

ประเมินประสิทธิภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน 

เสนอแนะแนวทางในการกไ้ขปัญหา และปรบัปรุงการด าเนินงานในโซอุ่ปทาน (TO BE) 

สภาพปัญหา 



 

20 

3.3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวมรวมขอ้มูลมาจากการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ท างานในสถานท่ีท างานจริง และ
การสัมภาษณ์เจา้ของกิจการ โดยพิจารณาเลือกโรงงานกรณีศึกษาจากท าเนียบโรงงานอุตสาหกรรม
จงัหวดัล าพูน ท่ีประกอบธุรกิจอบพืชผลทางการเกษตรเก่ียวกบัขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และ มนัส าปะหลงั 
ดว้ยวิธีการเลือกแบบสุ่ม อ าเภอละ 1 แห่ง แต่เน่ืองจากในบางอ าเภอไม่มีโรงงานในการแปรรูปอบ
ลดความช้ืน ผูว้ิจยัจะไม่ไดท้  าการศึกษา และในส่วนของการเก็บขอ้มูลธุรกิจมนัส าปะหลงั ซ่ึงมี
ผูป้ระกอบการน้อยราย พบว่าในเขตอ าเภอเมืองมีเพียง 2 แห่งเท่านั้น ดงันั้น ผูว้ ิจยัจึงเลือกเก็บ
ขอ้มูลจากอ าเภอเมืองทั้ง 2 แห่ง และ อ าเภอล้ี จ  านวน 1 แห่ง 

ตารางท่ี 3.1 โรงงานกรณีศึกษาท่ีท าการเก็บขอ้มูล 

โรงงาน
กรณีศึกษา 

พื้นท่ี 
ลกัษณะธุรกิจ 

ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ มนัส าปะหลงั 

A อ าเภอเมือง x x 

B อ าเภอเมือง x x 

C อ าเภอ ล้ี x x 

D อ าเภอ ป่าซาง x   
ท่ีมา : จากการส ารวจ 

3.4. วธีิการวจัิย 
ในการศึกษาวิจยัไดแ้บ่งวิธีการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ การศึกษาขั้นตอนการด าเนินงาน 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.4.1. เพื่อตอบวตัถุประสงคใ์นขอ้ท่ี 1 เพื่อให้ทราบโซ่อุปทานของพืชไร่ ขั้นตอน
การด าเนินงาน ตลอดโซ่อุปทานของธุรกิจคา้พืชไร่ในจงัหวดัล าพูน ในการวิเคราะห์ขอ้มูลการจดัการ
โซ่อุปทาน จะใชแ้บบจ าลอง SCOR model ในการจ าแนกการไหลของงาน ขั้นตอนการด าเนินงาน
ของธุรกิจ ออกเป็น 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การวางแผน (plan) การจดัหา (source) การผลิต (make) การ
จดัส่ง (deliver) และการรับคืนสินคา้ (return) โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

1) การวางแผน (plan) เป็นการวางแผนการด าเนินงานของธูรกิจ ประกอบ
ไปดว้ยการวางแผนการจดัหาเพื่อให้ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ และเงินทุนหมุนเวียน การเตรียมความพร้อม
ของแรงงาน เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร การวางแผนการขนส่งภายในโรงงาน และ ขนส่งไปยงัลูกคา้  
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2) การจดัหา (source) ประกอบไปดว้ย 2 ส่วนคือ การจดัหาเงินทุนหมุนวียน 
และการจดัหาวตัถุดิบ โดยเร่ิมตั้งแต่ พื้นท่ีรับซ้ือวตัถุดิบ ชนิดของวตัถุดิบท่ีรับซ้ือ และการก าหนด
ราคารับซ้ือวตัถุดิบ 

3) การผลิต (make) เป็นขั้นตอนในการผลิตจนกระทัง่สินคา้พร้อมจดั
จ าหน่ายไปยงัลูกคา้ ประกอบไปดว้ย กระบวนการผลิต แบ่งออกเป้น 3 ส่วน ไดแ้ก่ การสีกระเทาะ
เปลือก การลดความช้ืน และ การคดัแยกเมล็ด  

4) การจดัส่ง (deliver) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การขนส่งภายในโรงงาน 
และ การขนส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้  

5) การรับคืนสินคา้ (return) เป็นสาเหตุของการรรับคืนสินคา้จากลูกคา้ และ 
วิธีการในการแกไ้ขปรับปรุงสภาพของแต่ละสาเหตุ จนกระทัง่สินคา้พร้อมท าการจดัส่งอีกคร้ัง 

จากการเก็บขอ้มูลเบื้องตน้ท าให้ทราบว่า การด าเนินงานของโซ่อุปทานในระดบัท่ี 2 
ของขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และ มนัส าปะหลงั มีความแตกต่างกนั กล่าวคือ ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จะมีการ
ด าเนินงานในรูปแบบของการผลิตสินคา้เพื่อรอจ าหน่าย ( make to stock) ขณะท่ีมนัส าปะหลงัมีการ
ด าเนินงานในรูปแบบของการผลิตสินคา้ตามค าสั่งซ้ือของลูกคา้ (make to order) ซ่ึงจากรูปแบบการ
ด าเนินงานดงักล่าวจะน าไปสู่การเขียนองค์ประกอบของกระบวนการ การด าเนินงานของ SCOR 
model ในระดบัท่ี 3 ต่อไป 

3.4.2. เพื่อตอบวตัถุประสงคใ์นขอ้ท่ี 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน และจดัท าแผนการปรับปรุง การจดัการโซ่อุปทานส าหรับธุรกิจคา้พืชไร่ในจงัหวดั 
ล าพูน  ผู ้วิจ ัยจะท าการประเมินใน  4 ด้าน  คือ ความ เช่ือถือได้  (reliability) การตอบสนอง
(responsiveness) ความยืดหยุ่น (agility) และการจัดการสินทรัพย์ (assets management) เน่ืองจาก 
ขอ้มูลในดา้น ตน้ทุน เป็นความลบัของโรงงานซ่ึงไม่อาจให้ขอ้มูลได ้ผูว้ิจยัจึงไดต้ดัในส่วนของมาตร
วดัในเร่ืองของตน้ทุน โดยมีรายละเอียดของการประเมินดงัน้ี 

1) ด้านที ่1 ด้าน ความเช่ือถือได้ (reliability) 
เป็นการวดัประสิทธิภาพในดา้นการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ ซ่ึงการจดัส่งสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของลูกคา้จะท าใหเ้กิดการรับคืนสินคา้ท่ีต ่า สร้าง
ความพึงพอใจ และสร้างความน่าเช่ือถือให้กับโรงงานมากยิ่งข้ึน โดยวดัจาก การเติมเต็มค าสั่งซ้ือ
สมบูรณ์ (perfect order fulfillment : POF) นัน่คือ ร้อยละของยอดขายสินคา้ รวมกบั ปริมาณสินคา้ท่ี
รับคืน(ตนั) ต่อ ยอดขาย (ตนั) 

2) ด้านที ่2 : การตอบสนอง (responsiveness) 
เป็นการวดัประสิทธิภาพในดา้นการผลิต และการจดัส่ง โดยวดัจากรอบระยะเวลา

เฉล่ียการเติมเต็มค าสั่งซ้ือสมบูรณ์ (order fulfillment cycle time : OFCT) นั่นคือ ระยะเวลาเฉล่ียใน
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การด าเนินงาน ตั้งแต่รับเขา้วตัถุดิบ จนกระทัง่จดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้(ชัว่โมง) ในการประเมินจะท า
การประเมินแยกตามเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการผลิต ออกเป็น 2 ชนิด คือ การใชเ้คร่ืองอบลดความช้ืน และ 
การใช้ลานซีเมนต์ โดยโรงงานท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานต ่า ยอ่มสามารถท่ีจะตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเร็ว หรือสามารถผลิตสินคา้ไดม้าก และจดัส่งสินคา้ไดม้ากยิ่งข้ึนตามล าดบั 
ท าให้สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัโรงงานไดม้ากยิ่งข้ึน และ ปริมาณสินคา้ท่ีสามารถจดัส่งให้ลูกคา้ได้
เฉล่ีย (ตนั) ต่อวนั วดัจากปริมาณจ านวนสินคา้ท่ีจดัส่งทั้งหมด (ตนั) ต่อ ระยะเวลาทั้งหมดในการ
ด าเนินงานตลอดฤดูกาล แสดงถึงความสามารถในการจดัส่งสินค้าเฉล่ียต่อวนัของแต่ละโรงงาน 
เน่ืองจากในลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจข้าวโพดเล้ียงสัตว ์โรงงานกรณีศึกษาสามารถจดัส่ง
สินคา้ไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวนต่อวนั แต่ราคาขายจะมีการเปล่ียนแปลงทุกวนั โรงงานท่ีสามารถจดัส่ง
สินคา้ไดม้าก ยอ่มมีรายไดจ้ากส่วนต่างของการเปล่ียนแปลงราคา หรือมีก าไรเพิ่มมากยิง่ข้ึนตามล าดบั 
แต่ในส่วนของธุรกิจมนัส าปะหลงั จะไม่สามารถท าการประเมินประสิทธิภาพดา้น ปริมาณสินคา้ท่ี
สามารถจดัส่งใหลู้กคา้ไดเ้ฉล่ีย (ตนั) ต่อวนัได ้เน่ืองจากในการจดัส่งสินคา้ มีการก าหนดจ านวนสินคา้
ท่ีตอ้งท าการจดัส่งในรอบระยะเวลา ต่อสัปดาห์ โดย จ านวนในการจดัส่ง ข้ึนอยูก่บัลูกคา้เป็นผูก้  าหนด
จ านวนในการจดัส่ง 

3) ด้านที ่3 ความยดืหยุ่น (agility) 
เป็นการวดัประสิทธิภาพในการปรับเปล่ียนกระบวนการด าเนินงาน เน่ืองจากใน

การด าเนินงาน บางคร้ังยอ่มเกิดการสะดุดติดขดัจากสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ เคร่ืองจกัรเสีย 
ท าให้ไม่สามารถผลิตสินคา้ได ้เกิดการหยดุชะงกัของงาน โรงงานสามารถใชร้ะยะเวลาเท่าใดในการ
ปรับลดกระบวนการเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงงานน้อยท่ีสุด โดยวดัจาก รอบระยะเวลาการ
ปรับเปล่ียนกระบวนการ (supply chain flexibility: SCF) วดัจากระยะเวลาเฉล่ียท่ีใช้ในการปรับเพิ่ม
หรือลดการรับซ้ือสินคา้ (วนั)  

4) ด้านที ่5 : การจัดการสินทรัพย์ (assets management) 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยใ์ห้เกิดประโยชน์ของแต่ละ

โรงงาน โดยวดัจาก รอบกระแสเงินสด (cash to cast cycle time : C2C) หมายถึง จ  านวนวนัโดยเฉล่ียท่ี
โรงงานใชใ้นการหมุนเวยีนกระแสเงินสด ระยะเวลาตั้งแต่จ่ายช าระค่าวตัถุดิบ จนกระทัง่ไดรั้บเงินค่า
สินคา้ และประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ วดัจาก ยอดขายสินคา้ (ตนั) ต่ออตัราก าลงัการผลิตต่อ
วนัของเคร่ืองจกัร ซ่ึง แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้เคร่ืองจกัรให้เกิดประโยชน์ของแต่ละ
โรงงาน โดยโรงงานท่ีมีจ านวนรอบการผลิตสูง แสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการใชเ้คร่ืองจักรได้
อยา่งคุม้ค่า เน่ืองจากแต่ละโรงงานกรณีศึกษาจะมีก าลงัในการผลิตต่อวนัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นในการ
ท าการประเมิน ผูว้ิจยัจะใช้โรงงานกรณีศึกษาท่ีมีก าลงัน้อยท่ีสุดเป็นฐานในการเปรียบเทียบ โดยให้
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โรงงานกรณีศึกษาอ่ืนๆคิดเป็นจ านวนเท่าของฐานโรงงานกรณีศึกษา จากขอ้มูลดงักล่าวจะสามารถ
แสดงใหเ้ห็นถึงจ านวนรอบการผลิตทั้งหมดของแต่ละโรงงานโดยมีก าลงัการผลิตท่ีเท่ากนั 

 
ตารางท่ี 3.2 แบบแสดงการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ด้านที ่1 : ความเช่ือถือได้ (reliability) 

การเติมเต็มค าส่ังซ้ือสมบูรณ์ (perfect order fulfillment : POF) 

ยอดขาย (1.1) ตนั 

จ านวนสินคา้ท่ีถูกตีกลบัจากลูกคา้ (1.2) ตนั 

วธีิการค านวณ POF   = [(1.1) / (1.1) + (1.2)] * 100 
 

% 

ด้านที ่2 : การตอบสนอง (responsiveness) 

รอบระยะเวลาเฉลีย่การเติมเต็มค าส่ังซ้ือสมบูรณ์ (order fulfillment cycle time : OFCT) 
รอบระยะเวลาการจดัหา ตั้งแต่การสรรหาผูผ้ลิต/ผูส่้งผลผลิต 
จนกระทัง่ผลผลิตมาถึงโรงงาน (2.1) ชัว่โมง 
รอบระยะเวลาตั้งแต่การจดัสรรวตัถุดิบเขา้สู่กระบวนการผลิต 
จนกระทัง่ไดสิ้นคา้พร้อมส่งใหลู้กคา้  (2.2) ชัว่โมง 

รอบระยะเวลาการเตรียมการขนส่ง จนกระทัง่สินคา้ส่งถึง ณ 
สถานท่ีของลูกคา้แลว้ (2.3) ชัว่โมง 

วธีิการค านวณ OFCT  = (2.1) + (2.2) + (2.3) 
 

ชัว่โมง 

ปริมาณสินค้าทีส่ามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้เฉลีย่ต่อวนั 

ระยะเวลารวมตลอดการด าเนินงาน (ก.ย. 2556 – ก.พ. 2557) 180 วนั 

วธีิการค านวณ  = (1.1) + (1.2) / 180   วนั 

ด้านที ่3 ความยดืหยุ่น (agility) 

รอบระยะเวลาการปรับเปลีย่นกระบวนการ (supply chain flexibility: SCF) 

ระยะเวลาเฉล่ียท่ีสามารถปรับเพิ่มหรือลดการรับซ้ือ (4.1) วนั 

ด้านที ่5 : การจัดการสินทรัพย์ (assets management) 

รอบกระแสเงินสด (cash to cast cycle time : C2C) 
ระยะเวลาเฉล่ียท่ีสินคา้ส าเร็จรูปอยูใ่นคลงัสินคา้จนกระทัง่
ครบจ านวนและส่งใหก้บัลูกคา้ (5.1) วนั 
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ตารางท่ี 3.2 แบบแสดงการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน (ต่อ) 

ระยะเวลาเฉล่ียการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ (5.2) วนั 

ระยะเวลาในการจ่ายช าระเงินค่าวตัถุดิบ (5.3) วนั 

วธีิการค านวณ C2C : (5.1) + (5.2) - (5.3) 

ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ 

ปริมาณสินคา้ท่ีจดัส่งทั้งหมด (1.1)+ (1.2) (6.1) ตนั 
อตัราการผลิต (6.2)   ต่อวนั 

จ านวนเท่าของอตัราการผลิตเทียบฐานโรงงานกรณีศึกษา (6.3) เท่า 

วธีิการค านวณ = [(6.1) / (6.2)] * (6.3)  รอบ 
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บทที ่4 

โซ่อุปทานธุรกจิค้าพชืไร่ และ ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

 

ในการศึกษาโซ่อุปทานของธุรกิจคา้พืชไร่ในจงัหวดัล าพูน เร่ิมตั้งแต่การศึกษาขั้นตอนการ
ด าเนินงานตามแบบจ าลอง SCOR model การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงงาน
กรณีศึกษา เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของธุรกิจคา้ 

4.1 ธุรกจิค้าพชืไร่ 

ธุรกิจค้าพืชไร่ หรือธุรกิจค้าส่งสินคา้เกษตร คือ กิจการท่ีด าเนินธุรกิจในด้านการขายสินค้า
ผลิตผลการเกษตร (agricultural commodity products) ห รือสินค้าเกษตรแปรรูป  (agricultural 
processing products) รวมทั้งการบริการไปยงัองค์กรท่ีซ้ือไปขายต่อ เช่นผูค้า้ส่งรายอ่ืน และผูค้า้ปลีก 
หรือซ้ือไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม โดยลูกคา้ของผูค้า้ส่งสินคา้เกษตร มี 2 ลกัษณะคือ ซ้ือไปขายต่อ 
(reseller) และซ้ือไปใชใ้นเชิงธุรกิจเช่น โรงงานแปรรูปสินคา้เกษตร ซ่ึงในการด าเนินธุรกิจจะมีก าไร
จากการขายต่อหน่วยต ่า โดยมุ่งการขายในปริมาณมาก (ชมพูนุท อ้างถึง ศูนย์จดัการความรู้ด้าน
การเกษตรเพื่อการพฒันา, 2553) ในการศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาธุรกิจค้าพืช 2 ชนิด คือ 
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และ มนัส าปะหลงั ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
4.1.1 ข้าวโพด (Corn or Maize) 

ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จดัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของประเทศไทย โดยเฉพาะใน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว ์พบว่าประมาณร้อยละ 94 ของผลผลิตขา้วโพดใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
สัตวข์องประเทศ (กรมวิชาการเกษตร 2552) และมีแนวโน้มความตอ้งการเพิ่มข้ึน ปัจจุบนัการผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชภ้ายในประเทศและมีปริมาณไม่แน่นอนเน่ืองจาก
การผลิตข้ึนกบัสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งพื้นท่ีเพาะปลูกตอ้งแข่งขนักบัพืชเศรษฐกิจอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทน
ท่ีดีกว่า เช่น มนัส าปะหลงั ส่งผลให้ในระยะหลงัประเทศไทย จ าเป็นตอ้งน าเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
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เพื่อให้เพียงพอกบัความตอ้งการใชภ้ายในประเทศ ซ่ึงในอดีตไทยเคยเป็นประเทศผูส่้งออกรายใหญ่
รายหน่ึงของโลก (ศูนยบ์ริการการคา้การลงทุนจงัหวดัเชียงใหม่, 2556) 

1) ข้อมูลทัว่ไปของข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (ช่ือวิทยาศาสตร์ Zea mays L.) ช่ือสามัญเรียกทั่วไปใน
ภาษาองักฤษ ว่า maize หรือ corn โดยขา้วโพดเล้ียงสัตวถู์กน าไปใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ
มากมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ นอกจากน้ี ยงัถูกใช้ไปในอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธ์ุ 
อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมแป้งรูปแบบต่างๆ ส าหรับการใช้ประโยชน์จากขา้วโพดเล้ียง
สัตวส์ามารถใช้ทั้งในรูปของเมล็ด ซัง ตน้ นอกจากน้ียงัสามารถใช้ผลพลอยได้อ่ืน ๆ ได้แก่เปลือก 
เมล็ด กาก และร า เป็นตน้ ซ่ึงเมล็ดขา้วโพดถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย เช่น อาหาร
กระป๋อง อาหารแห้ง น ้ ามนั น ้ าตาล น ้าเช่ือม น ้ าส้ม เวชภณัฑ์ น ้ าหอม น ้ ามนัใส่ผม แบตเตอร่ี อุปกรณ์
กนัความร้อน เคร่ืองเคลือบ สียอ้มหมึก พรม น ้ ามนัน ้ ายาชกัเงา สารแทนพวกยาง สารเคมี สารระเบิด 
อุตสาหกรรมกระดาษแผ่นใยอดัแน่น ซังใช้ท าจุกก๊อกและกล้องสูบยา วตัถุฉนวนไฟฟ้า นอกจากน้ี
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมขา้วโพดฝักอ่อนบรรจุกระป๋อง นบัว่าเป็นท่ีนิยมกนัมาก และยงัสามารถน ามา
สร้างเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อเสริมรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร และสร้างมูลค่าสินคา้ได ้เช่นทางศูนยว์ิจยัพืชไร่
นครสวรรคน์ าขา้วโพดเล้ียงสัตวม์าใชเ้ป็นส่วนผสมในการท าสบู่ขดัผิวไดอี้กดว้ย (ศูนยบ์ริการการคา้
การลงทุนจงัหวดัเชียงใหม่, 2556) จากตารางท่ี 4.1 และ ภาพท่ี 4.1 แสดงถึงช่วงของการเก็บเก่ียว
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์และ ช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ซ่ึงจะมีผลผลิต
ออกมาเป็นจ านวนมากตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไปจนถึงเดือนธนัวาคมของทุกปี 
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ตารางท่ี 4.1 ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ยกรายเดือน ปี 2552 – 2557 (หน่วย : ตนั) 

 
ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 

 
ภาพท่ี 4.1 ผลผลิตเฉล่ียขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ยกรายเดือน ของปี 2553 – 2557 

  ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2558 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 ผลผลิตเฉลี่ย

ม.ค. 137,995              217,017              181,200              146,424              215,527              179,633              

ก.พ. 62,239                90,649                125,064              60,555                137,508              95,203                

ม.ีค. 40,698                41,361                119,696              99,785                104,838              81,276                

เม.ย. 30,029                32,392                82,710                122,352              82,407                69,978                

พ.ค. 5,736                   5,742                   14,644                28,253                16,579                14,191                

ม.ิย. 116,153              106,897              19,635                40,960                44,203                65,570                

ก.ค. 310,953              310,322              131,539              115,078              121,078              197,794              

ส.ค. 665,670              732,909              596,167              691,930              726,466              682,628              

ก.ย. 1,112,503           1,063,321           1,215,580           1,123,960           1,117,086           1,126,490           

ต.ค. 836,475              847,562              1,251,853           881,613              1,165,613           996,623              

พ.ย. 807,634              721,988              876,598              804,082              643,345              770,729              

ธ.ค. 625,797              666,639              398,789              661,698              519,385              574,462              

รวม 4,751,882           4,836,799           5,013,475           4,776,690           4,894,035           
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2) สถานการณ์ภาพรวมของข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

ในปัจจุบนัความตอ้งการใช้ขา้วโพดเล้ียงสัตวข์องโลก และอาเซียนมีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึน จากการขยายตวัของอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์การขยายโรงงานอาหารสัตวใ์นอาเซียน การ
เติบโตของอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว ์การแปรรูปไปสู่พลงังานโดยใช้ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นวตัถุดิบ
ในการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธ์ุ ท าใหมี้การขยายพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึน โดยผลผลิต
ปี 2551/52 – 2555/56 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.15 ต่อปี (ตารางท่ี 4.2) แมว้่าสหรัฐอเมริกา ผูผ้ลิต
รายใหญ่ของโลกไดผ้ลผลิตลดลงจาก 307.14 ลา้นตนัในปี 2551/52 เหลือ 273.83ลา้นตนัในปี 2555/56 
อนัเน่ืองมาจากภยัแลง้ท่ีคุกคามทัว่โลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบท าให้ไม่สามารถเก็บ
เก่ียวผลผลิตไดต้ามเป้าหมาย มีมูลค่าความเสียหายประมาณ 40 ลา้นตนั ซ่ึงสาเหตุหน่ึงท่ีท าใหผ้ลผลิต
รวมทั่วโลกใน ปี 2555/56 ลดลงและขาดแคลน ท าให้ราคาปรับตัวเพิ่มข้ึนแต่สถานการณ์และ
แนวโนม้การผลิตของไทยกลบัลดลง 

ตารางท่ี 4.2 การใชภ้ายในประเทศ การส่งออก และการน าเขา้ ของไทย 

ปี 
การใชใ้นประเทศ 

(ลา้นตนั) 

การส่งออก การน าเขา้ 

ปริมาณ  
(ลา้นตนั) 

มูลค่า 
(ลา้นบาท) 

ปริมาณ  
(ลา้นตนั) 

มูลค่า 
 (ลา้นบาท) 

2551/52 3.89 0.46 3,925.06 0.51 1,826.64 
2552/53 4.21 1 6,489.55 0.24 816.99 

2553/54 4.28 0.21 1,725.03 0.39 1,474.39 

2554/55 4.36 0.29 2,661.00 0.18 651.32 

2555/56 4.67 0.05 510.73 0.1 396.81 

อตัราเพิม่ 
(ร้อยละ) 

4.09 -43.31 -39.17 -29.86 -27.96 

2556/57  
(ประมาณการ) 

4.72 0.12 - 0.15 - 0.25 - 0.30 - 

ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557 

เน่ืองจากการปรับเปล่ียนการปลูกพืชของเกษตรกรท่ีหันไปปลูกมนัส าปะหลงั
และออ้ยโรงงานท่ีมีความทนแลง้และให้ผลตอบแทนดีกว่า ประกอบกบัเกษตรกรในภาคเหนือ ไม่
สามารถปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวแ์ซมในสวนยางพาราท่ีเจริญเติบโตแลว้ได ้ส่งผลให้ผลผลิตรวมลดลง
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จาก 4.98 ลา้นตนั ในปี 2554/55 เหลือ 4.78 ลา้นตนั ในปี 2555/56 หรือลดลงร้อยละ 4.02 แมว้า่ความ
ต้องการใช้ภายในประเทศใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้าห รือร้อยละ 98  ของผลผลิตทั้ งหมดใช้
ภายในประเทศ เน่ืองจากการขยายตวัของอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตวท่ี์มีความตอ้งการอาหารสัตวเ์พิ่ม
มากข้ึนเพิ่มจาก 4.36 ลา้นตนัในปี 2554/55 เป็น 4.67 ลา้นตน้ในปี 2555/56 หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ7.11ดงั
ตารางท่ี 4.2 (วชัราภรณ์, 2556; ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 

โดยภาพรวม ลกัษณะตลาดของธุรกิจขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เป็นตลาดแบบผูซ้ื้อนอ้ย
ราย นัน่คือ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตวข์นาดใหญ่เพียงไม่ก่ีแห่ง ท าให้การก าหนดราคารับซ้ือ
ของผู ้ซ้ือมีผลต่อราคาตลาด ดังนั้ นพ่อค้า หรือผู ้รวบรวมจะก าหนดราคาโดยยึดราคาตามตลาด
ปลายทาง (สฤณี, 2556 อ้างถึง มนตรี, 2541) อีกทั้ ง พ่อค้าผู ้รวบรวมระดับท้องถ่ินมีอิทธิพลต่อ
เกษตรกรมากท่ีสุด เน่ืองจากเกษตรกรมกัจะขายผลผลิตใหก้บัพอ่คา้ผูร้วบรวมเหล่านั้น นอกจากน้ียงัมี
บทบาทส าคญัในการเผยแพร่ข่าวสารดา้นการตลาดและราคา มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัเกษตรกร อนั
เน่ืองมาจากการเขา้ถึงเกษตรกร โดยรับซ้ือผลผลิตท่ีบา้นหรือในไร่นา ให้บริการเคร่ืองสีขา้วโพด และ
ขนส่งผลผลิต (สฤณี, 2556) จากการศึกษาของผูว้ิจยั พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว์
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พอ่คา้หวัสีซ่ึงพบอยูเ่ป็นจ านวนมาก ใน อ าเภอ ทุ่งหวัชา้ง และ อ าเภอล้ี ซ่ึงเป็น
พื้นท่ีท่ีมีเพาะปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นจ านวนมาก และ ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ท า
หนา้ท่ีแปรรูปลดความช้ืนขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ซ่ึงมีจ านวนนอ้ยราย แบ่งเป็น อ าเภอเมือง จ านวน 3 ราย 
อ าเภอ ป่าซาง จ านวน 1 ราย และ อ าเภอ ล้ี ซ่ึงมีการตั้งโรงงานอยูเ่ป็นจ านวนมาก ประมาณ 6-8 ราย 
แต่การแข่งขนัของตลาดขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวต์อ้งแข่งขนักนัเอง
ภายในจงัหวดัและจงัหวดัใกลเ้คียง อีกทั้งในปัจจุบนั พบวา่มีการขยายเพิ่มข้ึนของผูป้ระกอบการธุรกิจ
คา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ขา้ใกลแ้หล่งพื้นท่ีเพาะปลูกมากข้ึน โดยเฉพาะพื้นท่ีส าคญั เช่น อ าเภอแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงในอดีตมีพ่อคา้หรือผูร้วบรวมขนส่งขา้วโพดเล้ียงสัตวม์าขายใหก้บัผูป้ระกอบการ
ธุรกิจคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นจ านวนมาก ดงัเช่นปัญหาท่ีผูป้ระกอบการธุรกิจคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์น
จงัหวดั ล าพนูประสบในฤดูกาลปี 2557 /2558 ซ่ึงจะไดก้ล่าวต่อไป 

 
4.1.2 มันส าปะหลงั 

มันส าปะหลังเป็นพืชอาหารท่ีส าคัญเป็นอันดับ 5 ของโลก รองลงมาจาก ข้าวสาลี 
ขา้วโพด ขา้ว และ มนัฝร่ัง โดยปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ประมาณร้อยละ 60 ใชเ้ป็นอาหารของมนุษย ์
ร้อยละ 27.5 เป็นอาหารสัตว ์และร้อยละ 12.5 ใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ (ศุภวรรณ์, 2551) 
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1) ข้อมูลทัว่ไปของมันส าปะหลงั 

มนัส าปะหลัง ( ช่ือวิทยาศาสตร์ manihot esculenta (l.) crantz )  ช่ือสามัญเรียก
หลายช่ือตามภาษาต่างๆ มีช่ือเรียกทัว่ไปในภาษาองักฤษ ว่า cassava หรือ  tapioca ประเทศแถบทวีป
อเมริกาใต้ใช้ภาษาสเปนเรียกว่า yuca ภาษาโปรตุเกสในประเทศบราซิล เรียกว่า mandioca แถบ
ประเทศในทวีปแอฟริกาท่ีพูดภาษาฝร่ังเศส เรียกวา่ manioc มนัส าปะหลงัมีถ่ินก าเนิดแถบลุ่มเขตร้อน
ของทวปีอเมริกา การเพาะปลูกเพื่อการคา้อยา่งจริงจงัในประเทศไทย เร่ิมเม่ือประมาณ 30-40 ปีท่ีผา่น
มาในระยะแรกมีการปลูกมากทางภาคใตเ้พื่อน ามาผลิตเป็นแป้งมนัและสาคูในระหว่างแถวของตน้
ยางพารา เพื่อใช้ในการบริโภคภายในประเทศเท่านั้น ต่อมาจึงไดมี้การผลิตเป็นอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ จึงไดย้า้ยแหล่งผลิตมายงัภาคตะวนัออก อีกทั้งมีการขยายการเพาะปลูกยางพาราในเขตภาคใต้
มากข้ึน ประเทศไทยนบัว่าเป็นผูริ้เร่ิมรายแรกของโลกในการพฒันาอุตสาหกรรมมนัส าปะหลงัโดย
ผลิตมนัส าปะหลงัอดัเม็ด เป็นวสัดุทดแทนธญัพืช (grain substitute) เพื่อการส่งออก เร่ิมตั้งแต่การน า
กากมนัท่ีเหลือใชจ้ากการท าแป้งมนั ส่งไปจ าหน่ายให้แก่โรงงานผลิตอาหารสัตวใ์นประชาคมยุโรป 
รวมทั้งการพฒันาระบบการขนส่ง การขนถ่ายท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้มีอ านาจในการแข่งขนัสูงจน
ขยายการส่งออกได ้มีปริมาณเพิ่มข้ึนจนประเทศไทยเปนผูส่้งออกมนัส าปะหลงัรายใหญ่ท่ีสุดของโลก
ในปัจจุบนั (ศุภวรรณ์, 2551) 

มนัส าปะหลงัถูกน าไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปต่างๆมากมาย จ าแนกได ้ดงัน้ี 
อุตสาหกรรมการแปรรูปมนัส าปะหลงั อุตสาหกรรมท่ีใช้แป้งมนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดิบหลกัในการ
แปรรูป เช่น อุตสาหกรรมแป้งดดัแปร (modified starch) เป็นการน าแป้งดิบมาปรับปรุงคุณสมบติัให้
เหมาะกบัการน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆ อุตสาหกรรมสาคู อุตสาหกรรมผงชูรส อุตสาหกรรมไล
ซีน และอุตสาหกรรมท่ีใช้มนัส าปะหลงัเป็นวตัถุดิบประกอบ เช่นอุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรม
กระดาษ อุตสาหกรรมไมอ้ดัและกาว อุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม (ศุภวรรณ์, 2551; ปรารถนา 
และคณะ, 2552) จากตารางท่ี 4.3 และ ภาพท่ี 4.2 แสดงถึงช่วงของการเก็บเก่ียวหวัมนัส าปะหลงั และ
ช่วงระยะเวลาในการด าเนินงานของธุรกิจลานมนั ซ่ึงจะมีผลผลิตออกมาเป็นจ านวนมากตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี 
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ตารางท่ี 4.3 ผลผลิตมนัส าปะหลงัแยกรายเดือน ปี 2553 – 2557 (หน่วย : ตนั) 

 
ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร,2558 

 
ภาพท่ี 4.2 ผลผลิตเฉล่ียมนัส าปะหลงัแยกรายเดือน ของปี 2553 -2557 

 ท่ีมา : ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558 

 

 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 ผลผลิตเฉลี่ย

ม.ค. 3,304,975.00     4,152,172.00     6,038,827.00     6,088,727.00     5,647,148.00     5,046,369.80     

ก.พ. 4,457,812.00     4,554,160.00     8,748,040.00     8,487,894.00     5,458,009.00     6,341,183.00     

ม.ีค. 2,844,701.00     3,950,329.00     5,015,849.00     6,303,640.00     4,545,339.00     4,531,971.60     

เม.ย. 1,820,613.00     1,366,692.00     1,811,371.00     1,259,317.00     2,068,519.00     1,665,302.40     

พ.ค. 688,098.00        763,798.00        902,136.00        823,491.00        921,677.00        819,840.00        

ม.ิย. 416,747.00        353,098.00        360,593.00        497,439.00        639,470.00        453,469.40        

ก.ค. 436,564.00        423,300.00        648,983.00        538,508.00        888,653.00        587,201.60        

ส.ค. 275,890.00        605,380.00        408,472.00        597,102.00        999,734.00        577,315.60        

ก.ย. 388,021.00        929,378.00        1,523,031.00     840,690.00        1,242,913.00     984,806.60        

ต.ค. 758,685.00        632,801.00        769,034.00        1,161,853.00     1,394,028.00     943,280.20        

พ.ย. 1,646,191.00     1,417,373.00     1,455,200.00     2,101,544.00     2,395,503.00     1,803,162.20     

ธ.ค. 2,409,233.00     2,341,015.00     2,566,500.00     4,347,193.00     3,919,352.00     3,116,658.60     

รวม 19,447,530.00   21,489,496.00   30,248,036.00   33,047,398.00   30,120,345.00   
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2) สถานการณ์ภาพรวมของมันส าปะหลงั 

ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเป็นอันดับ1 ของโลก ผลผลิต 
มนัส าปะหลงัประมาณร้อยละ 75 เป็นการส่งออก ท่ีเหลือร้อยละ 25 เป็นการใช้ในประเทศ ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นการส่งออกมนัเส้น มนัอดัเม็ด และแป้งมนัส าปะหลัง และส่วนการใช้ภายในประเทศจะ
น าไปใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มอ่ืน เช่น แป้งดดั
แปร (modified starch) สารให้ความหวาน (sweetener) ผงชูรส (monosodium glutamate) และกรด
มะนาว (citric acid) เอทานอล (ethanol) พลาสติกชีวภาพ (bioplastic) และสารดูดน ้ า (high-water 
absorbing polymer) เป็นตน้ โดยมีสัดส่วนการน ามนัส าปะหลงัไปใช้ในอุตสาหกรรมหลกัท่ีส าคญั 
ไดแ้ก่ แป้งมนัส าปะหลงั มีสัดส่วนการใชผ้ลผลิตร้อยละ 40 แบ่งเป็นใชภ้ายในประเทศ ร้อยละ 8 และ
ส่งออก ร้อยละ 32  มัน เส้นหรือมันอัดเม็ด มีสัดส่วนการใช้ผลผลิตร้อยละ 55  แบ่งเป็นใช้
ภายในประเทศ ร้อยละ 19 และส่งออก ร้อยละ 36 และเอทานอล มีสัดส่วนการใชผ้ลผลิตร้อยละ 5 ดงั
ภาพท่ี 4.3 ในปี 2558 ซ่ึงคาดว่าความตอ้งการผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงัจะเพิ่มสูงข้ึน จากปริมาณการ
ส่งออกไปยงัประเทศผูน้ าเขา้ โดยเฉพาะประเทศจีน ซ่ึงเป็นคู่คา้หลกัของไทย ซ่ึงยงัคงมีความตอ้งการ
มนัส าปะหลงัของไทยอย่างต่อเน่ือง รวมถึงความตอ้งการใช้ภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน จะ
เห็นได้จากเน้ือท่ีในการเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงัท่ีเพิ่มข้ึน จากการปลูกมนัส าปะหลงัแทนพื้นท่ีปลูก
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ออ้ยโรงงานท่ีร้ือตอทิ้ง และ พื้นท่ีว่างเปล่า เน่ืองจากราคาท่ีเกษตรกรขายไดอ้ยูใ่น
เกณฑดี์ ผลผลิตต่อไร่เพิ่มข้ึน  

 
ภาพท่ี 4.3 สัดส่วนการบริโภคภายในประเทศ  และการส่งออกมนัส าปะหลงัของไทย 

   ท่ีมา:สุดใจ และคณะ , 2554 

                

           
                                  % 

              
  %        32 % 
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ลกัษณะตลาดของธุรกิจมนัส าปะหลงั เป็นตลาดแบบผูซ้ื้อน้อยราย เช่นเดียวกนั
กบัธุรกิจคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์การก าหนดราคารับซ้ือของพ่อคา้ หรือผูร้วบรวมจะก าหนดราคาโดยยึด
ราคาตามตลาดปลายทาง จากการศึกษาของผูว้ิจยั พบว่าผูป้ระกอบการธุรกิจค้าขา้วโพดเล้ียงสัตว์
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พอ่คา้ผูร้วบรวมซ่ึงพบใน อ าเภอ ทุ่งหวัชา้ง และ อ าเภอล้ี เช่นเดียวกนักบัธุรกิจ
คา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์โดยพ่อคา้หวัสีท่ีรับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จะรับซ้ือหวัมนัส าปะหลงัเช่นเดียวกนั 
และ ผูป้ระกอบการธุรกิจคา้มนัส าปะหลงั ท าหน้าท่ีแปรรูปลดความช้ืนมนัเส้น ซ่ึงมีจ านวนน้อยราย 
แบ่งเป็น อ าเภอเมือง จ านวน 2 ราย และ อ าเภอ ล้ี ซ่ึงมีการตั้งโรงงานอยูเ่ป็นจ านวนมาก ประมาณ 5-6 
สภาวการณ์แข่งขนัทางการตลาดของธุรกิจมนัส าปะหลงัยงัไม่มีความรุนแรงทางการแข่งขนัมาก 
เน่ืองมาจาก ผูรั้บซ้ือหัวมนัส าปะหลงัมีน้อยราย อีกทั้งการเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่ท าไดย้ากกว่า
ธุรกิจคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เน่ืองจากตอ้งใชก้ารลงทุนท่ีสูงกวา่ในการท าลานตากมนั และรอบกระแส
เงินสดท่ีชา้  

 
4.2 โซ่อุปทานและประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกจิค้าข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

4.2.1 โซ่อุปทานของธุรกจิค้าข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

1) โซ่อุปทานของข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 

โซ่อุปทานขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ประกอบไปด้วย ผูเ้ก่ียวขอ้งในส่วนต่างๆ เร่ิมตน้
จาก อุตสาหกรรมตน้น ้ า ไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ท่ีซ้ือเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพดเล้ียงสัตว์
มากบริษทัเอกชน ผูจ้  าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุขา้วโพด มาท าการปลูก โดยเกษตรกรสามารถน าขา้วโพดเล้ียง
สัตวท่ี์ไดไ้ปขายให้กบัพ่อคา้คนกลางในทอ้งถ่ินท่ีมีเคร่ืองสีขา้วโพด หรือน าผลผลิตไปขายให้กบัร้าน
รับซ้ือ สหกรณ์ ซ่ึงราคาขายข้ึนอยูก่บัการตกลงกนัเอง 

อุตสาหกรรมกลางน ้ า ได้แก่ กลุ่มพ่อค้าคนกลาง สหกรณ์การเกษตร ท่ีรับซ้ือ
ผลผลิตจากเกษตรกร หรือ ผูร้วบรวมในพื้นท่ี มาท าการสี น าไปลดความช้ืนดว้ยการตากหรืออบ ก่อน
น าไปจดัจ าหน่ายต่อไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือผูส่้งออกต่อไป 

อุตสาหกรรมปลายน ้า ไดแ้ก่ ผูส่้งออก โรงงานอาหารสัตว ์หรืออุตสาหกรรมแป้ง
ขา้วโพด ฟาร์มเล้ียงสัตว ์โดยส่วนใหญ่ถูกใช้ในโรงงานผลิตอาหารสัตว ์จดัเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ท่ีมี
อ านาจต่อรองในตลาดสูง มีบทบาทในการก าหนดราคารับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

ห่วงโซ่อุปทานขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
เก็บเก่ียวผลผลิต จะมีพ่อคา้คนกลาง หรือผูร้วบรวมมารับซ้ือจากเกษตรกร และจะน าไปขายต่อให้กบั
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ผูป้ระกอบการไซโล หรือเกษตรกรผูป้ลูกจะน าผลผลิตท่ีไดส่้งขายโดยตรงใหก้บัผูป้ระกอบการไซโล/
ลาน จากนั้นผูป้ระกอบการไซโล/ลาน จะท าการลดความช้ืนข้าวโพดเล้ียงสัตวแ์ละส่งขายให้กับ
โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป โรงงานอาหารสัตว ์หรือส่งออกต่างประเทศ และผลผลิตท่ีส่งไปสู่
โรงงานต่างๆ โดยทางโรงงานจะน าผลผลิตท่ีได้ส่วนใหญ่ไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ ห รือ
อุตสาหกรรมต่างๆ ดงัภาพท่ี 4.4 (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2553)  

ในขณะท่ีห่วงโซ่อุปทานของขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นจงัหวดัล าพนู พบวา่ เกษตรกรผู ้
ปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ จะจ าหน่ายผลผลิตไปยงั สหกรณ์การเกษตร หัวสี  และ ไซโล / ลาน 
เช่นเดียวกนั แต่ไซโล/ลาน หรือ สหกรณ์การเกษตร จ าหน่ายขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ั้งหมดไปยงั โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายในจงัหวดั 

 
ภาพท่ี 4.4 ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเกษตรผูผ้ลิตขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์การด าเนินงานของโรงงานกรณีศึกษาทั้ง 4 
แห่ง พบว่าขั้นตอนการด าเนินธุรกิจคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จะเร่ิมตั้งแต่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์ซ้ือเมล็ดพนัธ์ุจากหัวสี หรือโรงงานกรณีศึกษา เพื่อน ามาเพาะปลูก จนกระทัง่เม่ือถึงระยะเวลา
เก็บเก่ียว เกษตรกรจะเก็บเก่ียว และจ าหน่ายขา้วโพดชนิดฝักไปยงัหัวสีในเขตพื้นท่ีเพาะปลูก หรือ
โรงงานกรณีศึกษา โดยส่วนใหญ่เกษตรกรมักจ าหน่ายข้าวโพดชนิดฝักไปยงัหัวสี หรือโรงงาน
กรณีศึกษาท่ีเกษตรกรซ้ือเมล็ดพนัธ์ุมา เน่ืองจากเกษตรกรเช่ือว่ามีผูรั้บซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร
แน่นอน นอกจากน้ียงัเป็นความคุน้เคยของเกษตรกรท่ีมกัจะจ าหน่ายผลผลิตให้กบัผูรั้บซ้ือคนเดิมใน
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ทุกๆปี (ปราณี, 2558) หลงัจากเกษตรกรจ าหน่ายผลผลิตมายงั หวัสี หรือโรงงานกรณีศึกษาแลว้ หวัสี 
หรือโรงงานกรณีศึกษาจะท าการสีกระเทาะเมล็ดขา้วโพด เพื่อวดัความช้ืนเมล็ดขา้วโพด และจ่ายช าระ
เงินค่าสินคา้ให้กบัเกษตรกรต่อไป เม่ือไดเ้มล็ดขา้วโพดแลว้ หวัสี จะท าการจ าหน่ายเมล็ดขา้วโพดไป
ยงัโรงงานกรณีศึกษา โดยโรงงานกรณีศึกษาจะท าการวดัความช้ืน และตรวจสอบส่ิงเจือปนท่ีติดมากบั
เมล็ดขา้วโพด เช่น ซัง เปลือกขา้วโพด เพื่อท าการก าหนดราคา และ จ่ายช าระค่าสินคา้ให้กบัหัวสี
ต่อไป จากนั้นโรงงานกรณีศึกษาจะน าเมล็ดขา้วโพดท่ีได้ไปท าการลดความช้ืน โดยจากการศึกษา
พบวา่ ในจงัหวดัล าพนู ท าการลดความช้ืนดว้ยเคร่ืองมือ 3 ชนิด ไดแ้ก่ การใชเ้ตาอบล าไย การใชไ้ซโล
ลดความช้ืน และการใช้ลานซีเมนต์ในการลดความช้ืน จนกระทัง่เมล็ดขา้วโพดแห้ง หรือมีความช้ืน
ประมาณร้อยละ 14 จึงท าการเก็บเขา้โกดงัเพื่อเขา้สู่กระบวนการคดัแยกเมล็ด โดยแยกเมล็ดดี เมล็ด
แตก และฝุ่ นซังท่ีเกิดจากการลดความช้ืนออกก่อนน าไปจ าหน่ายให้กับลูกค้าต่อไป โดยโรงงาน
กรณีศึกษาจะจ าหน่ายเมล็ดขา้วโพดทั้งหมดให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ บมจ.ซี
พีเอฟ หรือบจก.เบทาโกรภาคเหนืออุตสาหกรรม โดยเมล็ดขา้วโพดท่ีท าการจดัจ าหน่ายจะใช้เกลียว
ดูด หรือรถตกัในการขนยา้ยสู่รถบรรทุก เม่ือเมล็ดขา้วโพดส่งถึงลูกคา้แลว้ ลูกคา้จะท าการตรวจสอบ
คุณภาพของสินคา้ตามมาตรฐานการรับซ้ือเมล็ดขา้วโพด หากขา้วโพดไม่ผา่นการตรวจสอบ โรงงาน
กรณีศึกษาจะตอ้งน าขา้วโพดมาปรับปรุงสภาพตามสาเหตุของการรับคืนสินคา้ก่อนน าไปจ าหน่าย
ต่อไป ซ่ึงจากขั้นตอนดังกล่าวสามารถน ามาเขียนเป็นขั้นตอนการไหลของงานตั้ งแต่เกษตรกร 
จนกระทัง่สินคา้ส่งถึงลูกคา้ดงัภาพท่ี 4.5 จะท าให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงาน การไหลของงาน
ตั้งแต่เกษตรกร จนถึงลูกคา้ ในการด าเนินธุรกิจขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์รูปแบบของการด าเนินงานใน
ลกัษณะของการผลิตสินคา้เพื่อรอจ าหน่าย (make to stock) เน่ืองจากธุรกิจคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์น
จงัหวดัล าพูน มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจตามช่วงฤดูกาล อีกทั้งในการจ าหน่ายขา้วโพดไปยงัลูกคา้ 
สามารถท าการจ าหน่ายได้โดยไม่ต้องรอค าสั่งซ้ือจากทางลูกค้า ข้าวโพดท่ีรับซ้ือมาจะเข้าสู่
กระบวนการผลิต จดัเก็บและจ าหน่ายต่อไป 
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ภาพท่ี 4.5 การไหลของงานของขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

เก็บเก่ียว 

เม
ลด็
พนั

ธุ์ 
เม
ลด็
พนั

ธุ์ 

เกษตรกร 

หวัสี 

โรงงานกรณีศึกษา 

( B , C ) 

ขา้วโพดฝัก สีขา้วโพด เมล็ดขา้วโพด จ่ายช าระเงิน วดัความช้ืน 

เกษตรกร 

จ ำหนำ่ย 

จ ำหนำ่ย 

PLAN SOURCE 
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ภาพท่ี 4.5 การไหลของงานของขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(ต่อ) 

 

           เมล็ดแห้ง 
 

ความช้ืนร้อยละ 14 

SOURCE 

เม
ลด็
ข้ำ
วโ
พด

 

จ ำ
หน
ำ่ย

 

หวัสี 

โรงงานกรณีศึกษา 

(A, B, C, D) 

วดัความช้ืน / 

ตรวจส่ิงเจือปน 

จ่ายช าระเงิน 

กระบวนการ 

ลดความช้ืน 

เตาอบล าไย 

ไซโลอบ 

ลานซีเมนต ์

เก็บเขา้คลงั คดัแยกเมล็ด 

เมล็ดแตก / 

ฝุ่ นขา้วโพด 

เมล็ดดี 

ลูกคา้ 

MAKE 
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ภาพท่ี 4.5 การไหลของงานของขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(ต่อ) 
 
 
 
 

ผ่ำน 

รถตกั 

เกลียวดดู 
โรงงานกรณีศึกษา 

(A, B, C, D) 

จ ำหน่ำย 

ข้ำวโพดเมล็ดด ี

ลูกคา้ 

(โรงงานอุตสาหกรรม 

อาหารสตัว)์ 

รถบรรทุก ลงของ 

จ่ายช าระเงิน 

ตรวจสอบ 

คณุภำพ 

รับคืน / ปรับปรุงสภำพ 

DELIVER RETURN 

ไมผ่่ำน 
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จากผลการศึกษาโรงงานกรณีศึกษาทั้ง 4 แห่งสามารถอธิบายขั้นตอนของการ
ด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

2.1) การวางแผน (plan) 
ดงัท่ีได้กล่าวไวข้า้วตน้ว่า ธุรกิจคา้พืชไร่ในจงัหวดั ล าพูน จะด าเนินงาน

โดยข้ึนอยู่กับฤดูกาล เม่ือถึงช่วงท่ีมีผลผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ออกสู่ตลาดเป็นจ านวนมาก (high 
season) โรงงานกรณีศึกษาจึงเร่ิมด าเนินงานโดยในการวางแผนการด าเนินงานของธุรกิจขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์จะเร่ิมตั้งแต่ การวางแผนการจดัหาผลผลิต โดยโรงงานกรณีศึกษา(B, C) จะมีการจ าหน่ายเมล็ด
พนัธ์ุผ่านไปยงัหัวสี และหัวสีจะน าไปจ าหน่ายต่อยงัเกษตรกรผูป้ลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เม่ือครบ
ระยะเวลาเก็บเก่ียวจะเปิดรับซ้ือผลผลิตคืนตามราคาตลาด (ปราณี,2558) รวมถึงการติดต่อหวัสีเพื่อให้
จดัส่งเมล็ดขา้วโพดเล้ียงสัตวม์าจ าหน่ายยงัโรงงานกรณีศึกษา การวางแผนดา้นแรงงานท่ีจ าเป็นตอ้งใช้
ในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้การด าเนินธุรกิจมีความราบร่ืน ไม่สะดุด ติดขดั จ  านวนคนท่ีตอ้งใช้ในแต่
ละจุดของกระบวนการผลิต ตั้งแต่ รับเขา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์การสีกระเทาะเปลือก การอบลดความช้ืน 
การคดัแยกคุณภาพ ไปจนถึงการขนส่งสินคา้ การตรวจสอบบ ารุงรักษา ซ่อมแซมเคร่ืองจกัรเพื่อให้
พร้อมก่อนการเร่ิมด าเนินงาน การวางแผนการจดัเก็บสินคา้เน่ืองจากปริมาณสินคา้ท่ีเขา้มามีจ านวน
มาก การวางแผนจะช่วยในการป้องกันการคละรวมกันของคุณภาพสินค้า การวางแผนการจดัส่ง
เพื่อให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของราคา และการหมุนเวียนของกระแสเงินสด (ถาวร, 2558; ก าพล, 
2558) ซ่ึงจากการสอบถามพบว่า การวางแผนเป็นเพียงการวางแผนในระยะสั้ นเฉพาะช่วงการ
ด าเนินงานนั้นๆ ท่ีมีการปฏิบติัเป็นประจ าทุกปี และไม่มีการก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
2.2) การจัดหา (source) 

ในกระบวนการของการจดัหาของธุรกิจขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นจงัหวดั ล าพูน
จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การจดัหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน และ การจดัหาวตัถุดิบ โดยในส่วน
ของการจดัหาเงินทุนหมุนเวียน จะเกิดข้ึนในช่วงท่ีมีปริมาณขา้วโพดเขา้สู่โรงงานเป็นจ านวนมาก ท า
ให้โรงงานกรณีศึกษาหมุนเวียนเงินสดไม่ทนั โดยจากการสอบถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวพบว่า โรงงานกรณีศึกษา A, B และ D จะจ าหน่ายขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ห้กบัลูกคา้ในนามของ
สหกรณ์การเกษตรฯ แทนการจ าหน่ายในนามของโรงงานกรณีศึกษา ซ่ึงท าให้รอบระยะเวลากระแส
เงินสดลดลง โดยจากปกติหากจ าหน่ายในนามของโรงงานกรณีศึกษา ทางลูกคา้จะมีระยะเวลาในการ
จ่ายช าระค่าสินคา้ 3-4 วนั แต่หากจ าหน่ายขา้วโพดในนามของ สหกรณ์การเกษตรฯ ทางสหกรณ์
การเกษตรฯ จะมีก าหนดจ่ายช าระค่าสินคา้ 1 วนั ซ่ึงในการจ าหน่ายข้าวโพดในนามของสหกรณ์
การเกษตรฯ หากเป็นการจ าหน่ายไปยงั บจก. เบทาโกรภาคเหนืออุตสาหกรรม ทางสหกรณ์จะเก็บหกั
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ค่าธรรมเนียมโอนในอตัรากิโลกรัมละ 0.03 บาท แต่หากจ าหน่ายไปยงั บมจ ซีพีเอฟ ทางสหกรณ์จะ
ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมโอน (ก าพล, 2558) ส่วนโรงงาน C จะไม่มีการจ าหน่ายสินคา้ในนามของ
สหกรณ์การเกษตรฯ แต่จะจ าหน่ายเมล็ดข้าวโพดดิบไปยงัโรงงานแปรรูปลดความช้ืนในพื้นท่ี
ใกล้เคียงแทน ซ่ึงมีก าหนดระยะเวลาการจ่ายช าระเงิน 0 – 1 วนั ซ่ึงวิธีการแก้ปัญหาทั้ง 2 วิธี ท  าให้
โรงงานกรณีศึกษามีรอบกระแสเงินสดลดลง และด าเนินงานไดอ้ยา่งราบร่ืน 

ในการจดัหาวตัถุดิบของโรงงานกรณีศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ทางไดแ้ก่ การ
รับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตวบ์นพื้นท่ีเพาะปลูก หรือโรงงานกรณีศึกษาท าหน้าท่ีเป็นหัวสี และการรับซ้ือ
เมล็ดขา้วโพด ณ โรงงานกรณีศึกษา และลกัษณะของขา้วโพดท่ีรับซ้ือจะมี 2 ชนิด คือ ขา้วโพดชนิด
ฝัก และเมล็ดขา้วโพด โดยจากการส ารวจพบวา่ ทุกโรงงานจะรับซ้ือผลผลิตท่ีหนา้โรงงาน และรับซ้ือ
เมล็ดข้าวโพด ยกเวน้โรงงาน B และ C ท่ีสามารถรับซ้ือข้าวโพดชนิดฝักเน่ืองจากทางโรงงาน
กรณีศึกษา B และ C มีเคร่ืองสีกะเทาะเปลือกขา้วโพด นอกจากน้ียงัพบวา่ มีเพียงโรงงานกรณีศึกษา C 
เท่านั้นท่ีรับซ้ือขา้วโพดยงัพื้นท่ีเพาะปลูก ดงัภาพท่ี 4.6 และ 4.7  

 
ภาพท่ี 4.6 เคร่ืองสีขา้วโพด ณ จุดรับซ้ือ 

  ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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ภาพท่ี 4.7 เคร่ืองสีขา้วโพด ณ โรงงาน 

 ท่ีมา : จากการส ารวจ 

ราคาในการรับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จะรับซ้ือขา้วโพดในราคาตลาดโดย
วธีิในการก าหนดราคารับซ้ือจะแบ่งเป็น 2 ช่วง (ตารางท่ี 4.4) กล่าวคือ ในช่วงตน้ฤดูกาล ขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์มีความช้ืนสูง ทางโรงงานกรณีศึกษาจะรับซ้ือด้วยการเหมาความช้ืน โดยไม่มีการตรวจสอบ
ความช้ืนของเมล็ดขา้วโพดท่ีรับซ้ือ ส่วนใหญ่เมล็ดขา้วโพด มีความช้ืนประมาณร้อยละ 28 – 35 และ
ต่อมาเม่ือเมล็ดขา้วโพดมีความช้ืนลดต ่าลง (ความช้ืนต ่ากวา่ร้อยละ27) โรงงานกรณีศึกษาจะท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดขา้วโพด โดยการวดัความช้ืนเมล็ดขา้วโพด ส่วนใหญ่เคร่ืองวดัความช้ืนท่ี
โรงงานกรณีศึกษาใชเ้ป็นเคร่ืองวดัความช้ืนดงัรูป 4.8 โดยการก าหนดราคารับซ้ือจะอา้งอิงจากราคา
ขายของลูกคา้ อาจมีบวกเพิ่ม หรือลดลงจากราคาขายให้ลูกคา้ โดยใชก้ารหกัความช้ืนจากอตัราการหกั
น ้ าหนักเมล็ดข้าวโพดดังตารางท่ี 4.5 นอกจากน้ีราคารับซ้ือข้ึนอยู่กับปริมาณ ส่ิงเจือปน เช่น ซัง 
เปลือกขา้วโพด และเมล็ดเสียท่ีติดปนมาอีกดว้ยซ่ึงท าใหร้าคารับซ้ือลดต ่าลง (สีมา, 2558)  
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ตารางท่ี 4.4 วธีิการรับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

ความช้ืน (ร้อยละ) ราคารับซ้ือ 
วธีิการรับซ้ือ 

วดัความช้ืน ตรวจส่ิงเจือปน 

28 - 35 ราคาเหมา ไม่มี มี 

ต ่ากวา่ 27 คิดราคาตามความช้ืน มี มี 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

 
รูปท่ี 4.8 เคร่ืองวดัความช้ืนท่ีผูป้ระกอบการใชว้ดัความช้ืน 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4.5 อตัราหกัความช้ืนขา้วโพดในการรับซ้ือ 

เปอร์เซนต์ความช้ืน 
การตัดน า้หนัก 

ก.ก / ตัน ก.ก./ก.ก. 
14.5 

14.6 – 15.0 
15.1 – 15.5 
15.6 – 16.0 
16.1 – 16.5 
16.6 – 17.0 
17.1 – 17.5 
17.6 – 18.0 
18.1 – 18.5 
18.6 – 19.0 
19.1 – 19.5 
19.6 – 20.0 
20.1 – 20.5 
20.6 – 21.0 
21.1 – 22.0 
22.1 – 23.0 

0 
6 
12 
18 
24 
30 
36 
42 
54 
66 
84 
102 
126 
150 
172 
194 

0 
0.006 
0.012 
0.018 
0.024 
0.030 
0.036 
0.042 
0.054 
0.066 
0.084 
0.102 
0.126 
0.150 
0.172 
0.194 

ท่ีมา : dsk-agro., 2553   
 

จากการสอบถามโรงงานกรณีศึกษา พบวา่ขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์รับซ้ือมาจาก
แหล่งเพาะปลูกหลายแห่ง ทั้งในพื้นท่ีของจงัหวดัล าพูน ท่ีมีมากใน อ าเภอ ทุ่งหัวช้าง และ อ าเภอ ล้ี 
และจงัหวดัใกลเ้คียง เช่น จงัหวดั ล าปาง เชียงใหม่ เชียงราย และ แม่ฮ่องสอน จากการสอบถามพบวา่ 
โรงงานกรณีศึกษา A ,B และ D จะรับซ้ือขา้วโพดจากภายในจงัหวดัในปริมาณท่ีน้อยมาก ส่วนใหญ่
มาจากแหล่งอ่ืนซ่ึงเป็นพื้นท่ีใกล้เคียงแทน ในขณะท่ีโรงงานกรณีศึกษา C จะรับซ้ือขา้วโพดจาก
ภายในจงัหวดัเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าโรงงานกรณีศึกษาจะมีพื้นท่ีรับซ้ือมาจากพื้นท่ีเดียวกัน แต่
ปริมาณรับซ้ือมากน้อยแตกต่างกนัตามความสามารถของแต่ละโรงงานกรณีศึกษา โดยมีรายละเอียด
พื้นท่ีท่ีรับซ้ือดงัตารางท่ี 4.6  
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ตารางท่ี 4.6 พื้นท่ีรับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

พื้นท่ีท่ีรับซ้ือ 
โรงงานกรณีศึกษา 

A B C D 
จ.ล าพนู 
จ.เชียงใหม่ 
 
 
จ.เชียงราย 
 
 
 
จ.ล าปาง 
 
จ.แม่ฮ่องสอน 

อ.ทุ่งหวัชา้ง 
อ. แม่แจ่ม  
อ.เชียงดาว  
อ. แม่แตง 
อ. แม่สรวย 
อ. เวยีงป่าเป้า 
อ.เชียงของ 
อ.พาน  

- 
 
อ.ปาย อ.ขุนยวม 
อ.แม่ฮ่องสอน 
อ. แม่สะเรียง 

- 
อ.แม่แจ่ม 
อ.เชียงดาว 
 
อ.แม่สรวย 
อ.เวยีงป่าเป้า 
อ.เชียงของ 
อ.เทิง 
อ.งาว 
 
อ.ปาย  
อ.แม่ฮ่องสอน 
อ. แม่สะเรียง 

อ.ล้ี อ. ทุ่งหวัชา้ง 
อ.แม่แจ่ม  
อ.ดอยเต่า 
 
 
 
 
 
อ.เสริมงาม 

 
อ. แม่สะเรียง 

อ. ทุ่งหวัชา้ง 
อ.แม่แจ่ม 
อ.เชียงดาว 
 
อ.แม่สรวย 
อ.เวยีงป่าเป้า 
 
 
อ.แจห่้ม 
 
อ.ปาย  
อ.แม่ฮ่องสอน 
อ. แม่สะเรียง 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
2.3) การผลติ (make) 

ในขั้นตอนการผลิต สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ส่วน คือ การสีขา้วโพดฝัก การ
ลดความช้ืน และการคดัแยกเมล็ดโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การสีข้าวโพดฝัก ในขั้นตอนน้ีมีเพียงโรงงาน B และ C เท่านั้นท่ีรับ
ซ้ือขา้วโพดชนิดฝัก และน าขา้วโพดดงักล่าวมาท าการสีกระเทาะเปลือก จนไดเ้ป็น เมล็ดขา้วโพดก่อน
น าไปเขา้สู่กระบวนการลดความช้ืนต่อไป ซ่ึงจากการสีกระเทาะเปลือกจะไดเ้ปลือกและซงัขา้วโพด ท่ี
เหลือจากการสี ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการอบลดความช้ืน หรือน าไปขายต่อไปได ้(ถาวร
, 2558) 

(2) การลดความช้ืน จากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบวา่ โรงงาน
กรณีศึกษามีวิธีการลดความช้ืน  2 แบบ ไดแ้ก่ การใช้เตาอบลดความช้ืน ซ่ึงมีดว้ยกนั 2 ชนิด คือ การ
ใช้เตาอบล าไย และไซโลอบ และการใช้ลานซีเมนต์ตากลดความช้ืน ดงัภาพท่ี 4.9 , 4.10 และ 4.11 
ตามล าดบั 
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ภาพท่ี 4.9 กระบวนการผลิตดว้ยเตาอบล าไย 

   ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
ภาพท่ี 4.10 เคร่ืองอบลดความช้ืน(ไซโล) 

  ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
ภาพท่ี 4.11 ลานตากขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

 ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4.7 เคร่ืองมือและอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 

  

A 

จ านวน / 
ก าลงัการ
ผลิต(ตนัต่อ

รอบ) 

B 
จ านวน / ก าลงั
การผลิต(ตนัต่อ

รอบ) 
C 

จ านวน / ก าลงั
การผลิต(ตนัต่อ

รอบ) 
D 

จ านวน / 
ก าลงัการ
ผลิต(ตนัต่อ

รอบ) 

เคร่ืองสีขา้วโพด -   เคร่ืองสีขา้วโพด  1 เคร่ือง เคร่ืองสีขา้วโพด  5 เคร่ือง -   

เคร่ืองมือ อบลด
ความช้ืน 

1. เตาอบล าไย 60 1. ไซโลอบ  60 1. ไซโลอบ 130 1. เตาอบล าไย 120 

2. ลานซีเมนต ์ขนาด 
4 ไร่  

100 
2. ลานซีเมนต ์
ขนาด 20 ไร่  

500 
2. ลานซีเมนต ์
ขนาด 4 ไร่  

100 -   

อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวก 

1.รถแทรคเตอร์  2 คนั 1.รถแทรคเตอร์ 2 คนั 1.รถแทรคเตอร์ 1 คนั 1.รถโฟลคลิฟท ์ 5 คนั 

2.รถตกั  2 คนั 2.รถตกั  2 คนั 2.รถตกั  2 คนั 2.ท่อดูดล าเลียง  2 ตวั 

3.รถโฟลคลิฟท ์ 2 คนั             

รถขนส่ง 1. รถบรรทุก 10 ลอ้ 1 คนั 1. รถพว่ง 4 คนั 1. รถพว่ง 4 คนั 1. รถพว่ง 2 คนั 

2. รถบรรทุก 6 ลอ้  1 คนั     2. รถบรรทุก 10 ลอ้ 1 คนั 

       3. รถบรรทุก 6 ลอ้ 1 คนั 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงให้เห็นวา่ในแต่ละโรงงานจะมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ี
การลดความช้ืนท่ีแตกต่างกนั โดยในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมของเตาอบล าไย ของโรงงาน
กรณีศึกษา A และ D ในการอบลดความช้ืนขา้วโพดจะตกัขา้วโพดใส่ตะแกรงท่ีเตรียมไว ้จากนั้นจะ
ใช้รถโฟลคลิฟท์ในการบรรรจุตะแกรงใส่เขา้ไปในเตาอบและเอาออกจากเตา ดงัภาพท่ี 4.10(สีมา, 
2558) ส่วนการใชไ้ซโลอบลดความช้ืนของ B และ C จะใชร้ถแทรคเตอร์ หรือรถตกั ดนัเมล็ดขา้วโพด
เขา้เคร่ืองอบ (ถาวร, 2558) ในกระบวนการอบลดความช้ืน จะท าการอบดว้ยอุณหภูมิเฉล่ียประมาณ 80 
องศา โดยขา้วโพดท่ีมีความช้ืนตั้งแต่ร้อยละ 27 ข้ึนไป จะใช้เวลาประมาณ 24 ชัว่โมงต่อ 1 รอบการ
ผลิต และขา้วโพดท่ีมีความช้ืนต ่าลงมาประมาณร้อยละ 20 -26 ใชร้ะยะเวลาในการอบประมาณ 12-16 
ชัว่โมง และความช้ืนประมาณร้อยละ 15 - 19 ใช้เวลา ประมาณ 3-5 ชัว่โมง โดยจะมีการตรวจสอบ
ความช้ืนเป็นระยะๆเพื่อป้องกนัไม่ให้เมล็ดขา้วโพดมีความช้ืนต ่าเกินไปหรือไหม ้(ก าพล, 2558) แต่
โรงงานกรณีศึกษา B จะแบ่งการผลิตออกเป็น 2 ขั้นตอน โดยท าการตากข้าวโพดจนมีความช้ืน
ประมาณ 17 -18 แลว้จึงน ามาอบด้วยเคร่ืองลดความช้ืนจนเมล็ดขา้วโพดแห้ง ส่วนเช้ือเพลิงท่ีใช้ใน
การอบลดความช้ืน ทุกโรงงานใชไ้มฟื้นในการอบ ยกเวน้โรงงาน B และ C จะน าเอา เปลือกและซัง
ขา้วโพดจากการสีขา้วโพดมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการอบเพื่อประหยดัตน้ทุนในการอบลดความช้ืนอีก
ดว้ย ส่วนการลดความช้ืนดว้ยการตากบนลานซีเมนตจ์ะใชร้ะยะเวลาในการลดความช้ืนท่ีนานกวา่การ
ใช้เคร่ืองอบลดความช้ืน โดยทัว่ไปใช้ถ้าเมล็ดขา้วโพดมีความช้ืนประมาณร้อยละ 28 ข้ึนไปจะใช้
ระยะเวลาประมาณ 1-2 วนั หากเมล็ดขา้วโพดมีความช้ืนท่ีต ่าลงจะใชเ้วลาในการตากนอ้ยลง เช่น ถา้
เมล็ดขา้วโพดความช้ืนประมาณ 18 – 20 ใชร้ะยะเวลาประมาณ คร่ึงวนั เป็นตน้  และในการตาก ตอ้งมี
การไถเกล่ียขา้วโพดทุก 1 – 1.5 ชัว่โมง (ถาวร, 2558) ดงัภาพท่ี 4.12  

(3) การคัดแยกเมล็ด หลกัจากกระบวนการผลิตจนได้เมล็ดขา้วโพด
แห้ง (ความช้ืนประมาณร้อยละ 14 ) จะเขา้สู่การคดัแยกเมล็ดเพื่อแยกส่ิงเจือปนต่างๆออกจากเมล็ดดี
ก่อนน าไปส่งให้กบัลูกคา้ หลงัจากการคดัแยกเมล็ด จะได้เมล็ดดีท่ีพร้อมส าหรับจดัส่งให้กบัลูกคา้
ต่อไป ส่วนส่ิงเจือปนต่างๆ เช่น ฝุ่ น ซัง เมล็ดแตก และเมล็ดไม่สมบูรณ์ท่ีแยกออกมาได้ จะน าไป
จ าหน่ายในราคาท่ีต ่าลงไป(ภาพท่ี 4.12) เช่น เมล็ดแตก จะจ าหน่ายให้กบัฟาร์มไก่ชน ฝุ่ นขา้วโพด จะ
จ าหน่ายไปยงัฟาร์มโค เป็นตน้ (สีมา, 2558) จากการส ารวจพบวา่ในกระบวนการคดัแยกเมล็ดมี 2 วิธี 
โดย โรงงานกรณีศึกษา A และ B จะมีจุดพกัสินคา้ก่อนน าเขา้สู่เคร่ืองคดัแยกเมล็ด ส่วนโรงงาน C 
และ D จะเขา้สู่กระบวนการคดัแยกเมล็ดก่อนเก็บสินคา้เขา้คลงัเพื่อรอการจดัจ าหน่ายต่อไป ดงัภาพท่ี 
4.13 ซ่ึงในการจดัเก็บจะแบ่งตามลักษณะของเมล็ดข้าวโพดโดยแยกออกเป็นกองๆเท่านั้น (สีมา, 
2558) 
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ภาพท่ี 4.12 ส่ิงเจือปนท่ีท าการคดัออก 
 ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
ภาพท่ี 4.13 เคร่ืองคดัเมล็ดขา้วโพด 

 ท่ีมา : จากการส ารวจ 
2.4) การจัดส่ง (deliver) 

ในการขนส่งสินคา้ จะจ าแนกเป็น 2 ชนิด คือ การขนส่งภายในโรงงาน 
และการขนส่งไปยงัลูกคา้ โดยในการขนส่งภายในโรงงาน  เป็นการขนยา้ยเมล็ดขา้วโพดท่ีแห้งดีแลว้
จากลานตากกลบัมายงัโรงงานเพื่อเขา้สู่เคร่ืองคดัแยกเมล็ดก่อนน าไปจ าหน่าย ซ่ึงโรงงานกรณีศึกษา A 
,C และ D  มีระยะทางในการขนยา้ยไปยงัคลงัสินคา้ประมาณ 100 – 200 เมตรจะใชเ้พียงรถแทรคเตอร์ 
หรือรถตกั เท่านั้น ยกเวน้โรงงาน B ซ่ึงมีลานตากตั้งอยูห่่างจากคลงัเก็บสินคา้ ประมาณ 15 กิโลเมตรท่ี
ใช้รถบรรทุกในการขนยา้ย ส่วนการขนส่งสินค้าไปจ าหน่าย จากการสัมภาษณ์พบว่า โรงงาน
กรณีศึกษา A,B และ D จะจ าหน่ายสินคา้ทั้งหมดไปยงัโรงงานอาหารสัตวภ์ายในจงัหวดั นัน่คือ บมจ.
ซีพีเอฟจงัหวดัล าพูน หรือบจก.เบทาโกรภาคเหนืออุตสาหกรรม ส่วนโรงงานกรณีศึกษา C จะขนส่ง
สินคา้ไปจ าหน่ายยงัโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตวใ์นภาคกลาง นัน่คือ จงัหวดั อยุธยา หรือจงัหวดั
ลพบุรี จากการสอบถามทางโรงงานกรณีศึกษา C พบวา่ ราคาท่ีจ าหน่ายไปยงัตลาดภาคกลางมีราคาท่ี
สูงกว่าตลาดภายในจงัหวดั ประมาณ 0.4 – 0.5 บาทต่อกิโลกรัม (ราคารับซ้ือข้าวโพด ณ วนัท่ี 1 
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มีนาคม 2558 ราคาโรงงาน ล าพูน  9.05 บาทต่อกิโลกรัม โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์จงัหวดั 
อยุธยา ราคา 9.45 บาทต่อกิโลกรัม และ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์จงัหวดัลพบุรี ราคา 9.25 
บาทต่อกิโลกรัม) อีกทั้ง อาศยัการขนส่งทั้งขาไปและ ขากลบั เพื่อเป็นการประหยดัตน้ทุนในการ
ขนส่ง (ถาวร,2558) ซ่ึงในการขนส่งสินคา้จะใช้รถบรรทุกเป็นของโรงงานกรณีศึกษา ร่วมกบัการ
วา่จา้งรถจากภายนอกมาช่วยในการขนส่ง โดยคิดอตัราค่าขนส่งตามน ้ าหนกับรรทุกในแต่ละคร้ัง และ
ระยะทางในการขนส่ง มีสัดส่วนของการว่าจา้งรถจากภายนอกเท่ากบั ร้อยละ 60 ,80 และ 60 ของ
จ านวนยอดขายทั้งหมด ส าหรับโรงงาน A ,C และ D ยกเวน้โรงงานกรณีศึกษา B ท่ีไม่มีการจา้งรถจาก
ภายนอกมาช่วยในการขนส่ง 

2.5) การรับคืน (return) 

เม่ือท าการจดัส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้แลว้ ลูกคา้จะท าการตรวจสอบคุณภาพ 
ถา้ขา้วโพดท่ีจดัส่งถูกตอ้งตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีรับซ้ือจะไปยงัจุดพกัเพื่อรอลงสินคา้ แต่ถา้ขา้วโพด
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ลูกค้าจะท าการส่งคืนสินค้าเพื่อให้โรงงานกรณีศึกษาท าการปรับปรุง
สภาพสินคา้ตามสาเหตุของการรับคืนสินคา้ ก่อนน าไปจดัจ าหน่ายต่อไป (ก าพล, 2558) แต่ละโรงงาน
จะมีจ านวนการรับคืนสินคา้ท่ีแตกต่างกนัดงัตารางท่ี 5.6 แต่เน่ืองจากโรงงานกรณีศึกษาไม่สามารถ
ระบุจ านวนท่ีแน่นอนของแต่ละสาเหตุของการรับคืน โดยในการรับคืนสินคา้ เกิดข้ึนได ้2 กรณี คือ  

(1) ข้าวโพดเลีย้งสัตว์มีความช้ืนสูงกว่าที่ก าหนด โดยทัว่ไป จะรับซ้ือ
ในช่วงความช้ืนไม่เกินร้อยละ 18 หากเกินวา่ท่ีก าหนด ทางผูป้ระกอบจะตอ้งน ากลบัมาลดความช้ืนซ ้ า 
หรือน าไปขายโรงงานอ่ืนๆหรือฟาร์มเล้ียงสัตว ์โดยส่วนใหญ่จะไม่พบปัญหาดงักล่าวเน่ืองจากก่อน
การจดัส่ง เน่ืองจากจะมีการวดัความช้ืนก่อนออกจากโรงงานอยูก่่อนแลว้  

(2) ข้าวโพดเลีย้งสัตว์มีส่ิงเจือปนมาก เป็นสาเหตุส่วนใหญ่ท่ีท าให้เกิด
การรับคืนสินคา้ จะประกอบไปด้วย 3 กรณี คือ มีส่ิงมีชีวิตในขา้วโพด ฝุ่ นซัง และเมล็ดเสีย โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

(2.1) ส่ิงเจือปนสูง เป็นสาเหตุท่ีพบบ่อยท่ีสุดในการรับคืนสินคา้ 
เกิดจากเคร่ืองคดัแยกไม่ไดท้  าการซ่อมแซมท าให้ยงัคงมีเศษฝุ่ น ซงั ปนมากบัเมล็ดดี โดยทัว่ไปลูกคา้
จะรับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์มีเมล็ดแตกไม่เกินร้อยละ 10 ส่ิงเจือปนอ่ืนๆไม่เกินร้อยละ 1 ซ่ึงสินคา้ท่ี
รับคืนตอ้งน ามาผ่านกระบวนการคดัแยกเมล็ดใหม่อีกคร้ังก่อนเขา้สู่กระบวนการจดัส่งไปยงัโรงงาน
ลูกคา้ต่อไป (มหิดล, 2558) 

(2.2) เมล็ดเสีย โดยทัว่ไปลูกคา้จะรับซ้ือขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์มี
เมล็ดเสียไม่เกินร้อยละ 5  (มหิดล, 2558) สาเหตุท่ีพบเช้ือราในเมล็ดขา้วโพด อนัเน่ืองมาจากการกอง



 

50 

ทบักนัของขา้วโพดท่ีไม่แหง้ โดยเฉพาะช่วงท่ีมีความช้ืนสูง (ความช้ืนมากกวา่ร้อยละ 28 ) ท่ีมีผลผลิต
เขา้มามากและผลิตไม่ทนั ซ่ึงเม่ือรับคืนสินคา้จะตอ้งแยกกองขา้วโพดท่ีมีเมล็ดเสียแยกไวต่้างหาก เพื่อ
น าไปขายย ังฟาร์ม หรือร้านค้าท่ี รับซ้ือ โดยส่วนใหญ่จะมีราคาท่ีลดต ่ าลงกว่าราคาโรงงาน
อุตสาหกรรม 

(2.3) ส่ิงมีชีวิตที่พบในเมล็ดข้าวโพด เป็นสาเหตุท่ีพบได้น้อย 
เน่ืองจากการด าเนินงานของธุรกิจข้าวโพดเล้ียงสัตว์มีรอบการด าเนินงานท่ีต ่า ส่วนใหญ่โรงงาน
กรณีศึกษาจะจ าหน่ายทนัทีท่ีผลิตเสร็จ ท าให้ไม่พบมอดในเมล็ดขา้วโพดด ยกเวน้ในช่วงปลายฤดูกาล 
ซ่ึงเป็นขา้วโพดท่ีหัวสี / หรือผูร้วบรวมเก็บไว ้น าออกมาขายให้กบัโรงงานกรณีศึกษา แล้วโรงงาน
กรณีศึกษาน าไปขายต่อทนัที ซ่ึงบางคร้ังอาจตรวจไม่พบ ท าให้ลูกคา้ตีกลีบสินคา้ (สีมา, 2558) โดย
ขา้วโพดท่ีพบวา่มีมอดปนอยูใ่นเมล็ดขา้วโพด จะถูกน ามารมควนัดว้ยสารรมควนั อลูมิเนียมฟอสไฟด ์
(aluminum phosphide) หรือ น ามาตากบนลานซีเมนต์ เพื่อเป็นการก าจัด มอดและแมลงท่ีอยู่ใน
ขา้วโพด  

ในระดบัท่ี 3 ของการศึกษาผลการด าเนินงานดว้ยแบบจ าลอง SCOR model น ามา
สู่การเขียนแผนภาพการด าเนินงานท่ีแสดงถึงรายละเอียดของการด าเนินงานของธุรกิจขา้วโพดเล้ียง
สัตว์ เร่ิมตั้ งแต่ การวางแผนโซ่อุปทาน (P1) โดยจ าแนกได้เป็น การวางแผนการจดัหา (P2) การ
วางแผน การผลิต (P3) การวางแผนการจดัส่ง (P4) การวางแผนการรับคืน (P5) ซ่ึงในการด าเนินงาน
เป็น การผลิตเพื่อรอจ าหน่าย (make to stock) มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน (ภาพท่ี 4.14) ดงัน้ี 

1. การจัดหา (source) ประกอบไปด้วยขั้นตอนการรับข้าวโพด (S1.2) การ
ตรวจสอบ วดัความช้ืน (S1.3) การเก็บสินคา้ยงัจุดพกัรอเขา้สู่กระบวนการผลิต ลดความช้ืน (S1.4) 
และ การจ่ายช าระค่าขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ห้แก่เกษตรกรหรือหวัสี/ผูร้วบรวม (S1.5) ในการด าเนินงาน
ในขั้นตอนน้ี โรงงานกรณีศึกษาจะไม่มีการก าหนดตารางในการจดัส่งขา้วโพดเขา้สู่โรงงาน (S1.1) จะ
เป็นการเปิดรับซ้ือไม่จ  ากดัจ านวน 

2. การผลิต (make) ประกอบไปด้วย การเตรียมข้าวโพดส าหรับการอบลด
ความช้ืน(M1.2) เช่น การน าเมล็ดขา้วโพดบรรจุลงในตะแกรงพร้อมใส่เตาอบ การบรรจุขา้วโพดลงใน
หลุมส าหรับเคร่ืองอบ(ไซโล) เป็นตน้ การผลิตและการตรวจสอบอุณหภูมิความร้อนและความช้ืนของ
เมล็ดขา้วโพด (M1.3) การคดัแยกคุณภาพเมล็ดขา้วโพด (M1.4) ได้เมล็ดดีพร้อมส าหรับการจดัส่ง 
(M1.5) และส่วนท่ีเหลือจากการคดัแยก เช่น ซงั ฝุ่ น เมล็ดแตก (M1.7) จะถูกน าไปจ าหน่ายใหลู้กคา้ใน
ราคาท่ีต ่าลง จากนั้นเม่ือรถบรรทุกเขา้มารับของจะใช้รถตกัหรือท่อดูดล าเลียงขา้วโพดส าหรับการ
จดัส่ง (M1.6,D1.8) ในขั้นตอนน้ีโรงงานกรณีศึกษาจะไม่มีการก าหนดตารางการผลิต (M1.1) ซ่ึงการ
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ท างานจะเป็นการท างานต่อเน่ืองไปเร่ือยๆ เม่ือน าขา้วโพดออกจากเตา จะเตรียมขา้วโพดส าหรับการ
อบลดความช้ืนคร้ังต่อไปทนัที 

3. การจัดส่ง (deliver) ประกอบไปด้วย การเลือกรูปแบบการขนส่งว่าจะใช้
รถบรรทุกส่วนตวัหรือการใช้รถรับจา้งจากภายนอก (D1.5) จากนั้นจะท าการเลือกผูป้ระกอบการ
(D1.7) ส่วนใหญ่จะเลือกจากรถบรรทุกส่วนตวัก่อนเป็นอนัดบัแรก รองลงมาจะเป็น รถรับจา้งท่ีมาถึง
โกดงัก่อน จากนั้นจะใชร้ถตกัหรือท่อดูดล าเลียงขา้วโพดข้ึนรถบรรทุกจนเต็ม (D1.11) ก่อนการจดัส่ง
จะจดัท าใบส่งของส าหรับส่งสินคา้ไปยงัลูกคา้ (D1.12) เม่ือถึงโรงงานลูกคา้ ลูกคา้จะท าการตรวจสอบ
คุณภาพสินคา้ (D1.13) เม่ือผ่านการตรวจสอบแล้วจึงจะสามารถลงสินคา้ได้ (D1.14) และรับใบส่ง
ของจากทางลูกคา้ (D1.15) แต่ถา้ไม่ผา่น จะถูกตีกลบั ส่งคืนมายงัโรงงาน( DR1.13) ในการด าเนินงาน
จะไม่มีขั้นตอนของการจดัท าใบเสนอราคา (D1.1) การออกแบบและตรวจสอบค าสั่งซ้ือ (D1.2) การ
จองสินคา้และการก าหนดวนัจดัส่ง (D 1.3) การรวบรวมค าสั่งซ้ือ (D 1.4) การเลือกช่องทางการขนส่ง 
(D1.6) การหยบิและบรรจุหีบห่อ (D1.9, D1.10) 

4. การรับคืน (return) ประกอบไปดว้ย DR1.3 เม่ือรับคืนสินคา้ ขา้วโพดท่ีไม่
ผา่นจะถูกส่งกลบัไปปรับปรุงสภาพ (DR1.4)  เช่น การอบลดความช้ืน การคดัแยกคุณภาพใหม่หรอ 
การก าจดัมอดเป็นตน้  
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ภาพท่ี 4.14 SCOR model ระดบัท่ี 3 ของขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

P1 

กำรวำง ผนโ ่อุป ำน 

P4 

กำรวำง ผนกำรจัดสง่ 

P2 

กำรวำง ผนกำรจัดหำ 

P3 

กำรวำง ผนกำรผลติ 

P5 

กำรวำง ผนกำรรับคืน 

S 1.2 

กำรรับสนิค้ำ 

S 1.3 

กำรตรวจสอบสนิค้ำ 

S 1.4 
กำรจัดเก็บสนิค้ำ 

รอกำรผลติ 

S 1.5 
กำรจ่ำย  ำร  

ค่ำสนิค้ำ 

D 1.5 
เลอืกรูป บบ 

กำรขนสง่ 

D 1.  
เลอืกผู้ปร กอบกำร

ขนสง่ 

D 1.12 
บรร ุกสนิค้ำ 

 ล ออกเอกสำร 

D 1.11 
น ำสนิค้ำ ส่

รถบรร ุก 

D 1.13 
ลกูค้ำรับ  ล  

ตรวจสอบสนิค้ำ 

D 1.14 
จัดสง่สนิค้ำ 

DR 1.3 
รับคืนสนิค้ำ 

M 1.2 

เตรียมวัตถดุิบ 

M 1.3 
กำรผลติ  ล  
กำรตรวจสอบ 

M 1.4 
กำรบรรจุ/กำร

คัด ยกคุณภำพ 

M 1.5 
สนิค้ำพร้อมสู ่

จัดจ ำหน่ำย 

M 1.7 
ของเหลอืจำก

กำรคัด ยก 

M 1.6 
ตักสนิค้ำเพือ่

กำรจัดสง่ 

D 1.8 
รับสนิค้ำ 

จำกกำรผลติ 

D 1.15 
รับ บขนสง่

สนิค้ำ 

DR 1.4 
เข้ำสูก่ร บวนกำร

ปรับปรุง 
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อน่ึง จากผลการศึกษาการด าเนินงานของแต่ละโรงงานกรณีศึกษาแล้ว ท าให้
มองเห็นถึงกระบวนการด าเนินงานทั้งหมด และสภาพปัญหาเกิดข้ึนในการด าเนินงาน โดยสามารถ
สรุปไดว้า่สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั คือ 

1. ผูป้ระกอบการโรงงานกรณีศึกษายงัขาดการวางแผนการด าเนินงานในระยะ
ยาว การวางแผนงานจะเกิดข้ึนเฉพาะในช่วงมีการด าเนินงานนั้นๆ จะใช้การตดัสินใจของเจา้ของ
กิจการเพียงคนเดียว ซ่ึงการวางแผนงานโดยอาศยัขอ้มูลจากอดีตเพื่อน ามาวิเคราะห์ พยากรณ์การ
ด าเนินงานและแนวทางในการปรับปรุงในอนาคตจะช่วยให้การด าเนินงานสะดวกราบร่ืนและ
ก่อใหเ้กิดผลตอบแทนท่ีมากยิง่ข้ึน 

2. ในช่วงตน้ฤดูกาลโดยเฉพาะขา้วโพดเล้ียงสัตวจ์ะออกมาเป็นจ านวนมาก
และมีความช้ืนสูง ท าให้ประกอบการเกิดปัญหาดา้นเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งปริมาณสินคา้ท่ีเขา้มา
จ านวนมากท าให้ผลิตสินคา้ไม่ทนั ส่งท าให้คุณภาพของสินคา้ลดต ่าลง เช่น ขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์กล่ิน
เหมน็เปร้ียว เกิดเช้ือรา หรือหวัมนัส าปะหลงัเน่าเสีย เป็นตน้ 

3. จากการสอบถามผูป้ระกอบการโรงงานกรณีศึกษาพบว่า ในปี 2558 เกิด
ปัญหาผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวป้์อนเขา้สู่โรงงานนอ้ยกวา่ปีท่ีผา่นมา ส่งผลให้ราคารับซ้ือผลผลิตสูง
กวา่ ราคาท่ีขายให้กบัลูกคา้ อนัเน่ืองมาจากการขยายตวัเพิ่มข้ึนของโรงงานแปรรูปอบลดความช้ืนไป
อยูใ่กลแ้หล่งเพาะปลูกมากข้ึน การตดัราคารับซ้ือของพ่อคา้คนกลางจากภาคกลางท่ีมาซ้ือต่อจากหวัสี 
ท าใหข้องเขา้มาในโรงงานนอ้ยกวา่ปกติ 

 
4.2.2 ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ในการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานจะแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ การ
เปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงงานกรณีศึกษา จากนั้นจะน าผลท่ี
ไดม้าการวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน ของการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่แผนการปรับปรุงต่อไป 

1) การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงาน จะท าการประเมินทั้งหมด 4 ด้าน 

ได้แก่ความเช่ือถือได้ (reliability) การตอบสนอง(responsiveness) ความยืดหยุ่น (agility)และการ
จดัการสินทรัพย ์(assets management) เน่ืองจากขอ้มูลดา้นตน้ทุน เป็นความลบัซ่ึงโรงงานกรณีศึกษา
ไม่อาจให้ข้อมูลได้ ผูว้ิจยัจึงได้ตัดในส่วนของมาตรวดัในด้านต้นทุน โดยมาตรวดัในแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงานท่ี
แตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.8 คือ 
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ตารางท่ี 4.8 ความสัมพนัธ์ของแบบประเมินประสิทธิภาพ และขั้นตอนในการด าเนินงาน 

  plan source make deliver return 

ด้านที ่1 : ความเช่ือถือได้ (reliability) 
การเติมเตม็ค าสั่งซ้ือสมบูรณ์ (perfect order 
fulfillment : POF) 

  
/ 

 
/ 

ด้านที ่2 : การตอบสนอง (responsiveness) 
รอบระยะเวลาเฉล่ียการเติมเตม็ค าสั่งซ้ือสมบูรณ์ 
(order fulfillment cycle time : OFCT) 

 
/ / / 

 

ปริมาณสินคา้ท่ีสามารถจดัส่งใหลู้กคา้ไดเ้ฉล่ียต่อ
วนั    

/ 
 

ด้านที ่3 ความยดืหยุ่น (agility) 
รอบระยะเวลาการปรับเปล่ียนกระบวนการ 
(upside supply chain flexibility) 

 / /   

ด้านที ่5 : การจัดการสินทรัพย์ (assets 
management) 
รอบกระแสเงินสด (cash to cast cycle time : 
C2C) 

 
/ / / 

 

ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย ์
 

/ / 
  

 
จากตารางท่ี 4.8 แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งแบบประเมินประสิทธิภาพ

และขั้นตอนในการด าเนินงานตาม SCOR model โดยในมาตรวดัดา้นท่ี 1 ความเช่ือถือได ้(reliability) 
แสดงให้เห็นความสามารถในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยผลจาก
การประเมินท่ีสูงย่อมแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และเกิดการรับคืน
สินค้าต ่า มาตรวดัด้านท่ี 2 การตอบสนอง (responsiveness) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
ด าเนินงานดา้นการจดัหา การผลิต และ การจดัส่ง เน่ืองจากในการด าเนินงานธุรกิจขา้วโพดเล้ียงสัตว์
มีการเปล่ียนแปลงของราคาขายทุกวนั ดังนั้นโรงงานท่ีมีความสามารถในการด าเนินงานโดยใช้
ระยะเวลาท่ีต ่าท่ีสุด และสามารถจดัส่งสินคา้ต่อวนัไดม้ากยอ่มมีความไดเ้ปรียบ และ มีก าไรจากส่วน
ต่างของราคาท่ีเปล่ียนแปลงได้มากกว่า มาตรวดัด้านท่ี 3 ความยืดหยุ่น (agility) แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการปรับเปล่ียนกระบวนการ ตั้งแต่การจดัหา การผลิต และการจดัส่ง ซ่ึงหากเกิดการ
ติดขัดในการท างานเช่น เคร่ืองจักรเสียไม่สามารถด าเนินงานได้ โรงงานท่ีใช้ระยะเวลาในการ
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ปรับเปล่ียนกระบวนการท่ีสั้นยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากกวา่ และ
ในมาตรวดัดา้นท่ี 5 การจดัการสินทรัพย ์สินทรัพย ์(assets management) แสดงถึงความสามารถใน
การบริหารสินทรัพยใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยโรงงานท่ีมีรอบระยะเวลากระเงินสดท่ีต ่า สะทอ้นให้
ถึงความคล่องตวัในการด าเนินงาน และจ านวนรอบในการใช้เคร่ืองมือตลอดฤดูกาล สะทอ้นให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพในการจดัหา และการผลิต ท าให้เกิดการท างานของสินทรัพยอ์ย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์กบัโรงงานไดม้าก โดยมีผลของการประเมินดงัตารางท่ี 4.9  

 
ตารางท่ี 4.9  ผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

มาตรวดั 
โรงงานกรณศึีกษา 

A B C D 

ด้านที ่1 : ความเช่ือถือได้ (reliability)  

การเติมเต็มค าส่ังซ้ือสมบูรณ์ (perfect order fulfillment : POF)  

ยอดขาย (ตนั) 9,713.35 21,239.67 14,062.35 13,155.69 
จ านวนสินคา้ท่ีถูกตีกลบัจากลูกคา้ (ตนั) 97.19 245.70 154.13 160.27 
ผลทีไ่ด้ (%) 99.02 98.87 98.93 98.81 

ด้านที ่2 : การตอบสนอง (responsiveness)  

รอบระยะเวลาเฉลีย่การเติมเต็มค าส่ังซ้ือสมบูรณ์ (order fulfillment cycle time : OFCT)  

รอบระยะเวลาการจดัหา ตั้งแต่การสรรหา
ผูผ้ลิต/ผูส่้งผลผลิต จนกระทัง่ผลผลิตมาถึง
โรงงาน (ชัว่โมง)  24.00 24.00 24.00 24.00 

รอบระยะเวลาตั้งแต่การจดัสรรวตัถุดิบเขา้สู่
กระบวนการผลิต จนกระทัง่ไดสิ้นคา้พร้อม
ส่งใหลู้กคา้ (ชัว่โมง) 

 
      

1. เคร่ืองอบลดความช้ืน (ชัว่โมง) 25.00 26.00 26.00 27.00 
2. ลานตาก  (ชัว่โมง) 61.00 63.00 61.00 - 
รอบระยะเวลาเฉล่ียการเตรียมการขนส่ง 
จนกระทัง่สินคา้ส่งถึงลูกคา้ (ชัว่โมง)  

2.50 2.50 8.00 3.00 

ท่ีมา : จากการค านวณ     
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ตารางท่ี 4.9 ผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(ต่อ) 

มาตรวดั 
โรงงานกรณศึีกษา 

A B C D 

ผลทีไ่ด้ 1. เคร่ืองอบลดความช้ืน (ช่ัวโมง)  51.50  52.50  58.00  54.00  

ผลทีไ่ด้ 2. ลานตาก  (ช่ัวโมง) 87.50 89.50 93.00 - 

ปริมาณสินค้าทีส่ามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้
เฉลีย่ (ตัน ต่อวนั)  54.5 119.36 78.98 73.97 

ด้านที ่3 ความยดืหยุ่น 
 

      

รอบรอบระยะเวลาการปรับเปลีย่น
กระบวนการ ( วัน) 2.00 1.00 1.00 1.00 

ด้านที ่5 : การจัดการสินทรัพย์ (assets management)  

รอบกระแสเงินสด (cash to cast cycle time : C2C) 

ระยะเวลาเฉล่ียท่ีสินคา้อยูใ่นคลงัสินคา้
จนกระทัง่ส่งใหก้บัลูกคา้(วนั) 7.00 10.00 7.00 5.00 

ระยะเวลาเฉล่ียการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ 
(วนั) 2.00 4.00 7.00 4.00 

ระยะเวลาในการจ่ายช าระเงินค่าวตัถุดิบ 
(วนั) 0.00 2.00 3.00 2.00 
ผลทีไ่ด้ (วนั) 9.00 12.00 11.00 7.00 

ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ 
 

      

ปริมาณสินคา้ท่ีจดัส่งทั้งหมด (ตนั) 9,810.54 21,485.36 14,216.48 13,315.96 
อตัราการผลิต ต่อหน่ึงรอบ 160.00 560.00 230.00 120.00 
รอบการผลิตทั้งหมด 61.32 38.37 61.81 110.97 

  1.33 4.67 1.92 1.00 

ผลทีไ่ด้ (รอบ) 81.56 179.19 118.68 110.97 

ท่ีมา : จากการค านวณ 
จากตารางท่ี 4.9 ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงงาน

กรณีศึกษา พบว่า โรงงานกรณีศึกษา B  มีผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีท่ีสุด
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เน่ืองจากการด าเนินงานของธุรกิจขา้วโพดเล้ียงสัตว ์สามารถจ าหน่ายสินคา้ไดโ้ดยไม่จ  ากดัจ านวน 
ดงัท่ีได้กล่าวไวข้า้งตน้ ดงันั้นความส าคญัของกระบวนการด าเนินงานภายในโซ่อุปทานของธุรกิจ
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์จึงข้ึนอยูก่บัความสามารถในการจดัซ้ือ การผลิต และการจดัส่งตามล าดบั จะเห็นได้
ว่าในมาตรวดัด้านท่ี 2 และ 5 ของโรงงานกรณีศึกษา B มีผลการประเมินสูงท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า 
โรงงานกรณีศึกษา B มีประสิทธิภาพในการจดัหาผลผลิตป้อนเขา้สู่โรงงานไดม้ากเกิดการผลิตสูงและ
สามารถจดัส่งได้มากตามล าดบั โรงงานท่ีมีผลการประเมินดีรองลงมาคือ โรงงาน C ส่วนโรงงาน
กรณีศึกษา A ถึงแมว้่าจะมีผลการประเมินในมาตรวดัดา้นท่ี 1 ความเช่ือถือได้ท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงแสดงให้
เห็นถึงความประสิทธิภาพในการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ เกิดการรับคืนสินคา้ท่ีต ่า แต่ในดา้นอ่ืนๆ ยงั
อยู่ในเกณฑ์ต ่า ซ่ึงควรท าการปรับปรุง ส่วนโรงงานกรณีศึกษา D มีประสิทธิภาพในการหมุนเวียน
กระแสเงินสด เกิดความคล่องตวัในการท างานท่ีมากกวา่  

จากผลการประเมิน จะเห็นไดว้่า โรงงาน B และ C มีผลการประเมินส่วนใหญ่ท่ี
สูงสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการจดัหา การผลิต และการจดัส่ง ซ่ึงส่วนหน่ึงน่าจะเป็นผลมา
จาก โรงงานกรณีศึกษา B และ C มีการรับซ้ือผลผลิตขา้วโพดชนิดฝัก แต่โรงงาน A และ D ไม่ไดท้  า
การรับซ้ือ นอกจากน้ียงัมีการจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุไปยงั หวัสี หรือเกษตรกร อาจเป็นผลท าให้มีปริมาณ
ผลผติขา้วโพดเล้ียงสัตวเ์ขา้มาในโรงงานจ านวนมากกวา่ 

 
2) จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงงานกรณศึีกษาแต่ละแห่ง 

จากการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานตลอดโซ่อุปทานท าให้ทราบถึงสภาพปัญหา
ท่ีพบในการด าเนินงาน และจากผลการประเมินประสิทธิภาพ การด าเนินงาน ผูว้จิยัจะท าการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อนเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยในแต่ละโรงงานกรณีศึกษามีจุด
แขง็ และจุดอ่อนท่ีแตกต่างกนั ดงั ตารางท่ี 4.10 
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ตารางท่ี 4.10 จุดแขง็ จุดอ่อน ของธุรกิจขา้วโพดเล้ียงสัตว ์

  A B C D 

จุดแขง็ 

- ใช้ระยะเวลาในการ
ผลิตต ่า เน่ืองจากมีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกมาก มี
ความรวดเร็วในการจดัเก็บ 
- มี คุ ณ ภ าพ ใน ก าร
ผลิตสินคา้ไดต้รงตามความ
ตอ้งการ 

- สามารถคาดการณ์
วตัถุดิบท่ีเขา้โรงงานได้จาก
ก ารจ าห น่ าย เมล็ ดพัน ธ์
ใหก้บัหวัสี หรือเกษตรกร  
- สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงจาก
การน าเอาเป ลือกและซัง
ขา้วโพดจากการสีขา้วโพด
เป็นเช้ือเพลิง 
- มี ค ว า ม ส าม า ร ถ
จดัส่งสินค้าได้จ  านวนมาก 
และไม่ มี ก ารจ้างรถจาก
ภายนอกในการขนส่งท าให้
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการขนส่ง
ไดม้ากกวา่ 

- อ ยู่ ใ น แ ห ล่ ง
เพาะปลูกของจงัหวดั และมี
การตั้ ง จุด รับ ซ้ือในพื้ น ท่ี
เพาะปลูก ท าให้มีวตัถุดิบ
เขา้โรงงานไดม้าก 
- สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านเช้ือเพลิงจาก
การน าเอาเป ลือกและซัง
ขา้วโพดจากการสีขา้วโพด
เป็นเช้ือเพลิง 

 

- มีการจดัการเงินทุน
ห มุ น เวี ย น ไ ด้ ดี  มี ร อ บ
กระแสเงินสดต ่า 
- อัตราแตกหักของ
เมล็ดขา้วโพดมีนอ้ย 
 

     

    58 
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ตารางท่ี 4.10 จุดแขง็ จุดอ่อน ของธุรกิจขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(ต่อ) 

จุดอ่อน 

- มี ความส ามรถใน
การจัดซ้ือท่ีจะเห็นได้จาก
ประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์ต ่ า มีรอบการใช้
ง าน ข อ ง เค ร่ื อ ง มื อ แล ะ
อุปกรณ์ท่ีต ่าท่ีสุด  
 

- อุปกรณ์อ านวยความ
สะดวกมีนอ้ย อีกทั้งโรงงาน
แบ่งพื้นท่ีออกเป็น 2 แห่ง
แยกจากกนั โดยเฉพาะเม่ือ
เกิดเหตุฉุกเฉินเช่น ฝนตก มี
โอกาสท่ีสินค้าเสียหายสูง
จากการจดัเก็บไม่ทนั 
 

- ระ ย ะ ท าง ใน ก าร
ขนส่งไกล และมีสัดส่วน
การว่าจ้างรถจากภายนอก
สูง อาจเพิ่มต้นทุนในการ
ข น ส่ ง สู ง ก ว่ า โ ร ง ง าน
กรณีศึกษาอ่ืน 
 

- พื้นท่ีในการใชส้อยมี
จ ากัด  การด าเนินงานมัก
สะดุดช่วงการคดัแยกเมล็ด 
ท า ใ ห้ ต้ อ ง ห ยุ ด ก า ร
ด าเนินงานจนกวา่จะมีพื้นท่ี
วา่ง 
- พื้นท่ีใช้สอยจ ากดั มี
ว ัต ถุ ดิบกองสะสม ก่อน
น าเข้าเตา และวตัถุดิบใหม่
กองทับสะสม ว ัต ถุ ดิบ มี
โอกาสด้อยคุณภาพลง ท า
ใหเ้กิดการตีกลบัสินคา้ 
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3) แนวทางในการปรับปรุง 

จากการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานตลอดโซ่อุปทาน ผลจากการประเมิน
ประสิทธิภาพ จุดแข็ง และจุดอ่อนของแต่ละโรงงานกรณีศึกษา สามารถน ามาเขียนเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการด าเนินงานได ้ดงัน้ี 

โรงงาน A 

1. ควรมีการวางแผนในการจดัหาวตัถุดิบป้อนเขา้สู่โรงงานให้มากข้ึน ถึงแมว้า่
โรงงานกรณีศึกษา A จะมีพื้นท่ีท่ีรับซ้ือผลผลิตจากหลายแห่ง แต่ปริมาณท่ีรับเขา้ยงัคงมีไม่มากจะเห็น
ไดจ้ากผลการประเมินในมาตรวดัดา้นท่ี 5 และจากขอ้สังเกตของผูว้ิจยั โรงงานกรณีศึกษา ยงัมีพื้นท่ี
พอส าหรับการรับซ้ือช้าวโพดชนิดฝักมาท าการสีกระเทาะเปลือกเอง เพื่อให้สามารถเพิ่มปริมาณการ
รับเขา้ของวตัถุดิบไดอี้กทาง และสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการอบลดความช้ืนไดอี้กทางดว้ย 

2. ควรหาแนวทางในการปรับลดความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน ให้เทียบเท่า
โรงงานกรณีศึกษาอ่ืนๆ 

โรงงาน B 

1. โรงงาน B ควรมีการเพิ่มเคร่ืองมือและอุปกรณ์ประจ าท่ีลานตาก เพื่อช่วยลด
ระยะเวลาในการจดัเก็บสินคา้ใหมี้ความรวดเร็วข้ึน  

2. ควรมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ให้มากยิ่งข้ึน และหาขอ้บกพร่องท่ีท าให้
เกิดการรับคืนสินคา้ เพื่อใหเ้กิดการรรับคืนสินคา้ท่ีลดลง หรือเทียบเท่าโรงงานกรณีศึกษา A  

โรงงาน C 

1. ควรหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณวตัถุดิบป้อนเขา้สู่โรงงานให้มากข้ึน หรือ
แนวทางในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มจ านวนรอบการผลิตใหสู้งข้ึน หรือเทียบเท่าโรงงาน B 

2. ควรพิจารณาผลตอบการของการจ าหน่ายให้กบัลูกคา้ภายในจงัหวดั กบัการ
ขนส่งไปยงัเขตภาคกลาง เพื่อลดระยะเวลาในการขนส่งให้นอ้ยลงและสามารถเพิ่มขีดความสามารถ
ในการจดัส่งใหไ้ดม้ากยิง่ข้ึน 

3. ควรหาสาเหตุท่ีท าให้เกิดการรับคืนสินคา้ เพื่อแกไ้ขปัญหาให้เกิดการรรับ
คืนท่ีนอ้งลงหรือเทียบเท่าโรงงาน A 
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4. การเพิ่มเคร่ืองจกัรในการอบลดความช้ืนท าให้สามารถผลิตสินคา้ไดม้ากข้ึน 
และก่อใหเ้กิดก าไรจากการด าเนินงานไดม้ากยิง่ข้ึน นอกเหนือจากการจ าหน่ายเมล็ดขา้วโพดดิบไปยงั
โรงงานในพื้นท่ีใกลเ้คียง ทั้งน้ี ควรพิจารณาถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเพิ่มเคร่ืองจกัรดว้ย 

โรงงาน D 

1. ควรวางแผนพื้นท่ีท่ีใชใ้นการลงของก่อนเขา้สู่กระบวนการผลิต เพื่อป้องกนั
ปัญหาของใหม่ทบัของเก่าท าให้วตัถุดิบดอ้ยคุณภาพลง การวางแผนจดัตารางการผลิต โดยแบ่งการ
ผลิตออกเป็นช่วงๆช่วงละประมาณ 4 ตู ้เพื่อลดปัญหาสินคา้ออกจากเตาพร้อมกนัและลดระยะเวลารอ
การคดัแยกคุณภาพ ท าให้ไม่สามารถบรรจุขา้วโพดเพื่อการผลิตในคร้ังต่อไปได ้

2. ควรหาแนวทางในการเพิ่มปริมาณวตัถุดิบป้อนเข้าสู่โรงงาน ให้มากข้ึน 
หรือแนวทางในการปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มจ านวนรอบการผลิตใหสู้งข้ึน หรือเทียบเท่าโรงงาน B 

3. ควรหาสาเหตุท่ีท าให้เกิดการรับคืนสินคา้ เพื่อแกไ้ขปัญหาให้เกิดการรรับ
คืนท่ีนอ้งลงหรือเทียบเท่าโรงงาน A 

 
4.3 โซ่อุปทาน และประสิทธิภาพการด าเนินงานของธุรกจิค้ามันส าปะหลงั 

4.3.1 โซ่อุปทานของธุรกจิค้ามันส าปะหลงั 

1) โซ่อุปทานของมันส าปะหลงั 

โซ่อุปทานของผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั เร่ิมตน้จากส่วนตน้น ้ า คือเกษตรกรผูผ้ลิต
น าผลผลิตหวัมนัสดออกจ าหน่าย โดยเกษตรกรมีทางเลือกในการจ าหน่าย คือขายผลผลิตให้กบัพ่อคา้
คนกลางซ่ึงรวบรวมมนัส าปะหลงัสดไปขายต่อให้กบัลานมนัและโรงงานแปรรูปโดยส่วนมากจะอยู่
ในพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัพื้นท่ีเพาะปลูก หรือเกษตรกรน าผลิตผลไปขายใหก้บัลานมนัและโรงงานแปรรูป
โดยตรง ซ่ึงการขนส่งสินคา้นิยมใช้รถกระบะบรรทุก รถบรรทุกหกลอ้ หรือรถบรรทุกสิบลอ้ ข้ึนอยู่
กบัปริมาณหวัมนัสดท่ีขดุไดต่้อวนั เน่ืองจากหากทิ้งหวัมนัสดไวอ้าจท าให ้หวัมนัเน่าเสีย หรือ ปริมาณ
แป้งในหวัมนัลดลงได ้มีผลต่อราคามนัส าปะหลงัท่ีเกษตรจะไดรั้บ 

อุตสาหกรรมกลางน ้า ประกอบไปดว้ยโรงงานแปรรูปต่างๆท่ีรับซ้ือมนัหวัสดจาก
เกษตรกร ไดแ้ก่ โรงงานแป้งมนั โรงงานมนัเส้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้รับซ้ือหัวมนัสดจากเกษตรกรและพ่อคา้
คนกลาง เพื่อมาท าการแปรรูปเป็นมนัเส้น และจ าหน่ายให้กบัโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่วา่จะเป็น 
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล โรงงานแปรรูปมนัอดัเม็ด โรงงานอาหารสัตว ์หรือ จ าหน่ายไปยงั
ผูส่้งออกมนัเส้น 
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อุตสาหกรรมปลายน ้ า ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆท่ีน ามัน
ส าปะหลังท่ีผ่านการแปรรูปแล้วไปเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นผลิตภณัฑ์ต่างๆเพื่อจ าหน่ายให้กับ
ผู ้บริโภค รวมถึงผู ้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันส าปะหลัง ไม่ว่าจะเป็น แป้งมัน หรือ มันเส้น ได้แก่ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมส่ิงทอ เป็นต้น 
(สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2553) 

 
ภาพท่ี 4.15 โซ่อุปทานของผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงัของประเทศไทย 

   ท่ีมา:ปรารถนา และคณะ, 2552 

จากภาพท่ี 4.15 แสดงห่วงโซ่อุปทานมนัส าปะหลงัของประเทศไทย ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่
เกษตรกรผูป้ลูกมนัส าปะหลงั จ  าหน่ายผลผลิต ใหก้บัพอ่คา้คนกลาง หรือผูร้วบรวมซ่ึงจะน าไปขายต่อ
ให้กบัผูป้ระกอบธุรกิจลานมนั/โรงงานผลิตแป้งดิบ หรือเกษตรกรผูป้ลูกขายโดยตรงให้กบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจลานมนั / โรงงานแป้งดิบ เพื่อท่ีจะให้โรงงานท าการแปรรูปมนัส าปะหลงั ในรูป มนัเส้น / มนั
อดัเมด็ และส่งขายใหก้บั โรงงานอาหารสัตว ์โรงงานอุตสาหกรรมเอทานอล หรือส่งออกต่างประเทศ  

ในขณะท่ี โซ่อุปทานของมันส าปะหลังในจังหวดั ล าพูน เร่ิมจากเกษตรกร
จ าหน่ายมนัส าปะหลงัไปยงัผูร้วบรวมหรือ ลานมนัโดยตรง เพื่อให้ลานมนัน ามนัส าปะหลงัไปแปรรูป
เป็นมนัเส้นเพื่อจดัจ าหน่ายต่อไปยงัโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตวต่์อไป 

 

 

ต้นน ำ้ กลำงน ำ้ ปลำยน ำ้

เกษตรกร 

โรงงานแป้งดิบ 

ผูร้วบรวม 

ลานมัน / โรงงานแปรรูป
หัวมัน 

ผูส้ง่ออก 

ตลาดส่งออก 
- มนัเส้น 
- มนัอดัเมด็ 
- แป้งมนัส าปะหลงั 

ตลาดภายในประเทศ 
แป้ง : ผงชรูส, กระดาษ,   
          กาว, ส่ิงทอ,  
          อาหาร ฯลฯ 
มนัเส้น : อาหารสัตว,์  
               มนัอดัเมด็ 
มนัอดัเมด็ : อาหารสัตว ์
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2) ขั้นตอนการด าเนินงาน 

การศึกษาโรงงานกรณีศึกษาทั้ง 3 แห่ง โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 5 ขั้นตอน
คือ การวางแผน การจดัหา การผลิตการจดัส่ง และ การรับคืน พบวา่การด าเนินธุรกิจมนัส าปะหลงัจะ
แตกต่างจากธุรกิจคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์นัน่คือ เกษตรกรจะตอ้งหาซ้ือท่อนพนัธ์ุมนัส าปะหลงัเอง ทาง
โรงงานกรณีศึกษาจะยงัไม่มีการน าท่อนพันธ์ุมาจ าหน่ายเหมือนเช่นธุรกิจค้าข้าวโพดเล้ียงสัตว ์
จนกระทั่งมันส าปะหลังมีอายุประมาณ 10 – 12 เดือน หรือประมาณเดือนธันวาคม ถึงมกราคม 
เกษตรกรจะติดต่อกบัผูร้วบรวมหรือ โรงงานกรณีศึกษา เพื่อสอบถามก าหนดการเปิดรับซ้ือหัวมนั  
เม่ือทราบวนัท่ีแน่นอนแลว้ เกษตรกรจะท าการตดัตน้ก่อน 1 วนั จากนั้นจะท าการขดุ และตดัรากเหงา้ 
ใชเ้วลาประมาณ 1 -2 วนั จึงจะน ามาจ าหน่ายใหแ้ก่ผูร้วบรวมหรือโรงงานกรณีศึกษา (สีมา, 2558)  

เม่ือเกษตรกรน าหัวมนัมาจ าหน่ายยงัจุดรับซ้ือหัวมนั ผูร้วบรวม หรือโรงงาน
กรณีศึกษาจะท าการตรวจสอบสภาพของหัวมนั เหงา้ บางแห่งจะมีการตรวจวดัอตัราร้อยละของแป้ง
ในหัวมนั แต่ส่วนใหญ่ผูร้วบรวม หรือโรงงานกรณีศึกษาจะซ้ือหัวมนัในราคาเหมา โดยไม่มีการ
ตรวจสอบอตัราร้อยละของแป้งในหัวมนั จากนั้นผูร้วบรวมจะน าหัวมนัท่ีรับซ้ือมาจ าหน่ายต่อให้กบั
โรงงานกรณีศึกษา โรงงานกรณีศึกษาจะน าหวัมนัมาท าการสับให้เป็นมนัเส้นสดดว้ยเคร่ืองสับหวัมนั 
จากนั้นจะน ามนัเส้นไปตากบนลานซีเมนต์จนกระทัง่มนัเส้นแห้ง จึงเก็บรวบรวมไวใ้นคลงัเพื่อรอ
ก าหนดการจดัส่งมนัเส้นจากทางลูกคา้ เม่ือมีค าสั่งให้จดัส่งมนัเส้นจากลูกคา้ โรงงานกรณีศึกษาจะท า
การจดัส่งไปยงัลูกคา้ ซ่ึงลูกคา้จะท าการตรวจสอบคุณภาพของมนัเส้นท่ีจดัส่ง หากมนัเส้นไม่ผา่นการ
ตรวจสอบ จะท าการส่งคืนสินคา้มาให้ทางโรงงานกรณีศึกษาท าการปรับปรุงสภาพก่อนน าไปจดั
จ าหน่ายอีกคร้ัง (สีมา, 2558) จากขั้นตอนการด าเนินงานข้างตน้ สามารถน ามาเขียนเป็นแผนภาพ
แสดงการไหลของงานตั้งแต่ เกษตรกร จนกระทัง่สินคา้ส่งถึงลูกคา้ได ้ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 4.16 การไหลของงานของมนัส าปะหลงั 

จ ำหน่ำย 

หวัมนัสด 

ตดัต้น 

ขดุหวัมนั 

ตดัรำก เหง้ำ 

หวัมนัสด 

สับมนั 

จ ำหน่ำย 

โรงงานกรณีศึกษา 

(A, B, C) 

มนัเสน้สด 

ตรวจสอบคุณภาพ ก าหนดราคา จ่ายช าระเงิน  ือ้ ท่อนพนัธ์ุ เกษตรกร 

ผูร้วบรวม 

โรงงานกรณีศึกษา 

(A, B, C) 

ก ำหนดวนัรับ ือ้ 

ก ำหนดวนัรับ ือ้ 

PLAN SOURCE 
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ภาพท่ี 4.16 การไหลของงานของมนัส าปะหลงั (ต่อ) 

ผ่ำน 

รถตกั 

 
โรงงานกรณีศึกษา 

(A, B, C) 

จ ำหน่ำย 

มนัเส้น ห้ง 

ลูกคา้ 

(โรงงานอุตสาหกรรม 

อาหารสตัว)์ 

รถบรรทุก ลงของ 

จ่ายช าระเงิน 

ตรวจสอบ 

คณุภำพ 

ไมผ่่ำน 

รับคืน / ปรับปรุงสภำพ 

DELIVER RETURN 

ลูกคา้ก าหนด

วนัส่งสินคา้ 

MAKE 

ไถเกลี่ย 
โรงงานกรณีศึกษา 

(A, B, C) 
สับมนั มนัเสน้สด

สด 

ตากบนลาน

ซีเมนต ์
มนัเสน้แหง้

สด 

เก็บเขา้คลงั

สด 

รอการจดั

จ าหน่าย 
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จากภาพท่ี 4.16 จะท าให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงานทั้งหมด การไหลของ
งานตั้งแต่เกษตรกร จนกระทัง่ สินคา้ส่งถึงลูกคา้ จากการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์การด าเนินงาน
ของโรงงานกรณีศึกษา พบว่าการด าเนินงานมีลักษณะเป็นแบบ การผลิตตามสั่ง (make to order) 
กล่าวคือ การรับซ้ือหวัมนัส าปะหลงัจะข้ึนอยูก่บัจ  านวนค าสั่งซ้ือท่ีโรงงานกรณีศึกษายื่นใบเสนอราคา 
และจ านวนท่ีจะจดัส่งให้กบัลูกคา้ โดยในการจดัส่ง ทางลูกคา้จะเป็นผูก้  าหนดปริมาณมนัเส้นท่ีจะตอ้ง
จดัส่งในแต่ละสัปดาห์ (ปราณี, 2558) ซ่ึงจากผลการศึกษาจากโรงงานกรณีศึกษาทั้ง 3 แห่งสามารถ
น ามาจ าแนกเป็น 5 ขั้นตอนตามแบบจ าลอง SCOR model โดยมีรายละเอียดแต่ละกระบวนการ
ดงัต่อไปน้ี 

2.1) การวางแผน (plan) 
ในการวางแผนการด าเนินงานของธุรกิจมันส าปะหลัง จะมีลักษณะ

เช่นเดียวกนักบัธุรกิจคา้ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์แต่ในการเปิดรับซ้ือหวัมนัสดของโรงงานกรณีศึกษามกัจะ
ข้ึนอยู่กบัปริมาณของผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวท่ี์มีในแต่ละปี กล่าวคือ หากยงัคงมีผลผลิตขา้วโพด
เล้ียง-สัตวป้์อนเขา้มายงัโรงงานกรณีศึกษาอยู่ ทางโรงงานจะยงัไม่เปิดรับซ้ือหัวมนั จนกว่าปริมาณ
ผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวมี์น้อย หรือหมด ทางโรงงานกรณีศึกษาจึงจะเปิดรับซ้ือหัวมนัส าปะหลงั 
โดยราคาในการรับซ้ือหวัมนัเป็นไปตามราคาตลาด การวางแผนการผลิตเป็นการจดัเตรียมความพร้อม
ด้านแรงงานท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานมีความราบร่ืน ซ่ึงในปริมาณ
จ านวนคนท่ีใช้ในธุรกิจคา้มนัส าปะหลงั ใช้จ  านวนคนไม่มากเหมือนเช่นฤดูกาลขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
ดงัท่ีกล่าวไวใ้นบทท่ี 4 นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบ บ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเพื่อใหพ้ร้อมส าหรับการใช้
งาน การวางแผนการจดัเก็บสินค้า การแยกกองสินค้าตามคุณลักษณะของมันเส้น การจดัเตรียม
สถานท่ีใหพ้ร้อมกบัการรองรับสินคา้ 

 
2.2) การจัดหา (source) 

ในกระบวนการจดัหามนัส าปะหลัง โรงงานกรณีศึกษามีการรับซ้ือมัน
ส าปะหลงั จ านวน 3 ชนิด ไดแ้ก หัวมนัสด , มนัเส้นสด และ มนัเส้นแห้ง โดยทุกโรงงานกรณีศึกษา
จะรับซ้ือหวัมนัสดจากผูร้วบรวม หรือเกษตรกรเป็นหลกั โดยโรงงาน A และ B จะมีการซ้ือมนัเส้นสด
และมนัเส้นแห้งบ้างแต่มีปริมาณไม่มาก โดยการรับซ้ือวตัถุดิบมาจากหลายแห่งทั้งภายในจงัหวดั
ไดแ้ก่ อ าภอทุ่งหัวช้าง อ าเภอบา้นโฮ่ง อ าเภอล้ี และ พื้นท่ีจงัหวดัใกลเ้คียงกนั ไดแ้ก่ อ าเภอสันทราย 
อ าเภอจอมทอง อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอสะเมิง อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอปาย อ าเภอ
แม่ฮ่องสอน อ าเภอเวียงป่าเป่า อ าเภอแม่สรวย อ าเภอพาน จงัหวดัเชียงราย  เป็นตน้ โดยมีรายละเอียดการ
รับซ้ือดงัตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11 พื้นท่ีรับซ้ือมนัส าปะหลงั 
พื้นท่ีท่ีรับซ้ือ 
 

โรงงานกรณศึีกษา 

A B C 
จ. ล าพนู 
 
จ. เชียงใหม่ 
 
 
จ.เชียงราย 

อ.บา้นโฮ่ง  
อ.ทุ่งหวัชา้ง 
อ.จอมทอง  
อ.ดอยหล่อ  
อ.สันทราย อ.เชียงดาว 
อ.แม่สรวย อ.พาน  

อ.ทุ่งหวัชา้ง 
 
อ.จอมทอง  
อ.สะเมิง อ.แม่วาง  
อ.แม่แตง อ.สันทราย  

อ. ล้ี อ.ทุ่งหวัชา้ง 
 
อ.จอมทอง  
อ.เชียงดาว  
 
- 

ท่ีมา : จากการส ารวจ 

ในการรับซ้ือส่วนใหญ่เป็นการรับซ้ือท่ีหน้าโรงงานเท่านั้นและเกษตรกร
จะน าหวัมนัสดมาขายให้ทางโรงงานกรณีศึกษาโดยตรงมากกวา่การซ้ือผา่นผูร้วบรวม ยกเวน้โรงงาน
กรณีศึกษา A ท่ีมาการรับขนส่งหัวมนัส าปะหลงัจากพื้นท่ีเพาะปลูกมายงัโรงงานเพื่อให้เกษตรกร
สามารถขดุหวัมนัไดม้ากข้ึน และลดระยะเวลาในการเก็บเก่ียวของเกษตรกร แทนท่ีเกษตรกรจะขนส่ง
มาเองซ่ึงส่วนใหญ่จะใชเ้พียงรถกระบะ ซ่ึงบรรทุกมาไดจ้  านวนคร้ังละไม่มาก (สีมา, 2558) ในการรับ
ซ้ือหัวมนัส าปะหลงัส่วนใหญ่จะก าหนดราคารับซ้ือเป็นราคาเหมา ไม่มีการวดัค่าอตัราส่วนร้อยละ
ของแป้ง และส่ิงเจือปน เวน้แต่หวัมนัส าปะหลงัมีขนาดใหญ่มาก หรือมีอายุมากกวา่ 15 เดือน โรงงาน
กรณีศึกษาจะท าการตรวจสอบด้วยเคร่ืองชั่งวดัอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน ถ้าหัวมันมี
อตัราส่วนร้อยละของแป้งของหัวมันน้อยกว่าค่ามาตรฐาน ราคารับซ้ือจะลดลงไป โดยสาเหตุท่ี
เกษตรกรบางส่วนปล่อยให้หวัมนัมีขนาดใหญ่ อายุมากกวา่ 15 เดือน มาจากเกษตรกรเห็นวา่เป็นการ
ประหยดัค่าใชจ่้ายในการขุดและรอให้หัวมนัมีขนาดใหญ่มีน ้ าหนกัมากเพื่อให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึน ส่วน
สาเหตุท่ีเกษตรกรตดัเหงา้ออกไม่หมดเน่ืองจาก เกษตรไม่เห็นความส าคญัของการตดัเหงา้และเขา้ใจ
ว่าเหงา้สามารถผ่านเขา้เคร่ืองสับมนัได้ (อนันต์, 2558) นอกจากน้ียงัรวมถึง หัวมนัเกิดการเน่าเสีย 
หัวมนัยงัมีเหง้าติดปนมาดงัภาพท่ี 4.17 และ 4.18 เกษตรกรผูข้ายจะถูกตดัน ้ าหนักหัวมนั เป็นต้น 
(ปราณี, 2558) 
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ภาพท่ี 4.17 มนัเน่า (ซา้ย) หวัมนัส าปะหลงัสด (ขวา) 

  ท่ีมา : จากการส ารวจ 

 
ภาพท่ี 4.18 หวัมนัส าปะหลงัท่ีมีเหงา้ติดมา 

  ท่ีมา : จากการส ารวจ 
2.3) การผลติ (make) 

ในขั้นตอนการผลิต เร่ิมต้นจากการสับมนั จะใช้รถตกัตกัหัวมันสดใส่
เคร่ืองสับมนั โดยเคร่ืองสับมนัเส้นมีทั้งแบบใช้เคร่ืองยนต์เบนซิน และ มอเตอร์ไฟฟ้า จนกระทัง่ได้
เป็นมนัเส้นสดมา (ภาพท่ี 4.19 และ 4.20) ซ่ึงในการสับมนัของโรงงานกรณีศึกษา B จะมีเคร่ืองโรย
มนั ซ่ึงรองรับมนัเส้นสดไม่ให้กองลงบนพื้น จากนั้นจะใช้เคร่ืองโรยมนัในการตากมนัเส้นจนทัว่
บริเวณลานมนั ซ่ึงเคร่ืองโรยมนัจะช่วยให้สามารถตากมนัเส้นไดอ้ย่างสม ่าเสมอ ไม่มีบางแห่งหนา 
บางแห่งบาง และช่วยลดการท างานของรถตกั (ปราณี, 2558) ส่วนโรงงาน A และ C  จะใชว้ิธีกองมนั
เส้นสดลงบนพื้น จากนั้นจึงใช้รถตักในการตากมันเส้นบนลานซีเมนต์ การตากจะใช้ระยะเวลา
ประมาณ 4-5 วนั ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ และจะต้องท าการไถเกล่ียมันเส้นทุกๆ 1 – 1.5 ชั่วโมง
เช่นเดียวกนักับขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เพื่อให้มนัเส้นแห้งทัว่ถึงกนั ในการลดความช้ืนของมนัเส้น ไม่
สามารถน าเคร่ืองอบลดความช้ืนของขา้วโพดเล้ียงสัตวม์าใชใ้นการอบมนัเส้นได ้เน่ืองจากปัญหาฝุ่ น
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แป้ง และ การอบโดยใชเ้ตาอบล าไย ท าให้มนัเส้นไม่แห้ง และพบรอยไหมเ้ป็นแห่งๆ (สีมา,2558) ใน
การตรวจสอบความช้ืนของมนัเส้น โรงงานกรณีศึกษาอาศยัประสบการณ์ในการตรวจสอบโดยจะใช้
วธีิการหักช้ินมนัเส้นเพื่อดูวา่มนัเส้นแห้งดีแลว้หรือไม่ ซ่ึงไม่นิยมใชเ้คร่ืองวดัความช้ืนแป้ง ในกรณีท่ี
มีมนัส าปะหลงัเขา้มาเป็นจ านวนมาก โรงงานจะใช้การตากบนลานซีเมนต์ 2 -3 วนัให้พอหมาด แลว้
ใชผ้า้ใบคลุมเพื่อหมกัมนัเส้นให้เกิดความร้อน ประมาณ 1 - 2 วนั ก่อนน ามาตากซ ้ าอีกรอบจนแห้งดี 
จึงน าเขา้เก็บในโกดงั (ถาวร, 2558) ในการจดัเก็บมนัเส้นแยกเป็น 2 กรณีคือ การเก็บหัวมนั และการ
จดัเก็บมนัเส้น โดยหัวมนัสด จะกองทิ้งไวบ้นลานพกัส าหรับรอเขา้เคร่ืองสับมนัได ้ส่วนการจดัเก็บ
มนัเส้น ถา้มนัเส้นยงัไม่แหง้ดี ใชผ้า้ใบคลุมมนัเส้นท่ีกองทิ้งไว ้หรือจดัเก็บในโกดงัโดยแยกกองๆตาม
ความช้ืน ส่วนมนัเส้นแหง้จะน าไปจดัเก็บในโกดงัโดยแยกกองตามคุณภาพ 

 
ภาพท่ี 4.19 เคร่ืองสับหวัมนั (ซา้ย) และ มนัเส้น (ขวา) 

  ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

 
ภาพท่ี 4.20 ลานตากมนัส าปะหลงั 

 ท่ีมา : จากการส ารวจ 
2.4) การจัดส่ง (deliver) 

ในการขนส่งสินคา้ จะจ าแนกเป็น 2 ชนิด คือ การขนส่งภายในโรงงาน 
และการขนส่งไปยงัลูกคา้ โดยในการขนส่งภายในเป็นการขนส่งมนัเส้นท่ีแห้งดีแล้วจากลานตาก
กลบัมายงัคลงัสินคา้เพื่อรอก าหนดการจดัส่งมนัเส้นให้กบัลูกคา้ ส่วนการขนส่งสินคา้ไปจ าหน่ายไป
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ยงัลูกค้า จะมีลกัษณะเช่นเดียวกันกบัธุรกิจข้าวโพดเล้ียงสัตว ์แต่ในการขนส่งมนัเส้นไปจ าหน่าย
ใหก้บัลูกคา้โรงงาน A และ B จะไม่มีการจา้งรถภายนอกมาช่วยในการขนส่ง ยกเวน้โรงงาน C ท่ียงัคง
มีการวา่จา้งรถจากภายนอกในอตัราร้อยละ 60 ของจ านวนยอดขายทั้งหมด  

2.5) การรับคืน (return) 
เม่ือท าการจัดส่งสินค้าไปยงัโรงงานลูกค้าแล้วจะเข้าสู่กระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพ ถา้มนัเส้นผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีรับซ้ือ จึงจะลงสินคา้ได้ แต่ถ้าไม่ผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ลูกคา้จะท าการส่งคืนสินคา้มายงัโรงงานกรณีศึกษาเพื่อท าการปรับปรุงสภาพ ซ่ึงแต่
ละโรงงานมีอตัราการรับคืนสินคา้ ตงัตารางท่ี 4.12 โดยในการรับคืนมนัเส้นเกิดข้ึนได ้2 กรณี คือ  

(1) มันเส้นมีความช้ืนสูงกว่าที่ก าหนด มาตรฐานท่ีลูกคา้รับซ้ือมนัเส้น
คือความช้ืนร้อยละ 14 หากลูกคา้ตรวจสอบพบว่ามนัเส้นมีความช้ืนมากกว่าร้อยละ 14 ทางโรงงาน
กรณีศึกษาจะตอ้งน ากลบัมาตากเพื่อลดความช้ืน ซ่ึงในอดีตโรงงานกรณีศึกษาจะเกิดการรับคืนจาก
สาเหตุน้ีบ่อยมาก เน่ืองมาจากการใช้การคาดคะเนความช้ืนของมนัเส้นท าให้บางคร้ังมนัเส้นยงัคงมี
ความช้ืนสูงอยู่ เพื่อหลีกเล่ียงการรับคืนในกรณีน้ี จึงมกัตากจนมันเส้นให้นาน เพื่อให้แน่ใจว่ามี
ความช้ืนต ่ากวา่ร้อยละ 14 (ถาวร, 2558) 

(2) มันเส้นมีส่ิงเจือปนมาก โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย 3 กรณี 
คือ พบส่ิงมีชีวิต(มอด)ในมนัเส้น มนัเส้นช้ินใหญ่มีเหงา้ติดปนมา และพบเช้ือราในมนัเส้น (ปราณี, 
2558) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(2.1) แมลงท่ีพบจะเป็นมอดท่ีอยู่ในมันเส้น เป็นสาเหตุส่วน
ใหญ่ท่ีท าให้เกิดการรับคืนสินคา้ เน่ืองมาจากการเก็บมนัเส้นไวใ้นคลงัสินคา้เป็นเวลานาน ซ่ึงมนัเส้น
ท่ีพบมอด จะถูกน ามารมควนัดว้ยสารรมควนั อลูมิเนียมฟอสไฟด์ (aluminum phosphide) หรือน ามา
ตากบนลานซีเมนต ์เพื่อเป็นการก าจดัมอดและแมลงท่ีอยูใ่นมนัเส้น  

(2.2) มนัเส้นมีช้ินใหญ่และมีเหง้าปน เป็นสาเหตุท่ีพบอนัดับ
รองลงมา จากการพบมอด มีอตัราการรับคืนประมาณร้อยละ 10 เกิดจากการท่ีไม่ไดท้  าการคดัและ
ตรวจสอบคุณภาพหัวมนัสดของเกษตรกรท่ีน ามาขาย ซ่ึงอาจมีเหงา้ติดปนมา ในการปรับปรุงสภาพ
จะตอ้งคดัและเก็บช้ินส่วนเหงา้ หรือมนัท่ีมีขนาดใหญ่ออก และจึงน าไปจ าหน่ายต่อไปได ้

(2.3) มนัเส้นมีเช้ือราปะปนอนัเน่ืองมาจากปริมาณหวัมนัสดเขา้
มามากและไม่มีพื้นท่ีตากท่ีเพียงพอ หรือฝนตกติดต่อกนัหลายวนั จะใชก้ารคลุมผา้ใบทิ้งไวท้  าให้มนั
เส้นท่ียงัไม่แห้งสนิทเกิดเช้ือราข้ึน โรงงานกรณีศึกษาจะแยกกองมนัเส้นท่ีเกิดเช้ือราออกต่างหากและ
หาช่องทางในการจดัจ าหน่ายอ่ืนๆ  
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การศึกษาผลการด าเนินงานดว้ยแบบจ าลอง SCOR model ในระดบัท่ี 3 สามารถ
เขียนเป็นแผนภาพแสดงรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานของธุรกิจขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เร่ิมตั้งแต่ การ
วางแผนโซ่อุปทาน (P1) โดยจ าแนกไดเ้ป็น การวางแผนการจดัหา (P2) การวางแผนการผลิต (P3) การ
วางแผนการจดัส่ง (P4) การวางแผนการรับคืน (P5) ซ่ึงในการด าเนินงานของธุรกิจมนัส าปะหลงัจะ
เป็นการผลิตเพื่อตามสั่ง (make to order) มีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดงัภาพท่ี 4.21 กล่าวคือ 

1. การจดัหา (source ) เร่ิมตั้งแต่ขั้นตอนการรับซ้ือมนัส าปะหลงั (S2.2) การ
ตรวจสอบสภาพหัวมนั อตัราร้อยละของแป้งในหัวมนั (S2.3) จากนั้นหวัมนัจะถูกกองไวย้งัจุดพกัรอ
เขา้สู่กระบวนการสับหัวมนัและตากบนลานซีเมนต ์(S2.4) และ การจ่ายช าระค่ามนัส าปะหลงัให้แก่
เกษตรกรหรือ ผูร้วบรวม (S2.5)  

2. การผลิต (make) ประกอบไปด้วย การสับหัวมนั (M2.2) จากนั้นจะน าไป
ตากบนลานซีเมนต ์และตรวจสอบวา่มนัแห้งดีหรือไม่เป็นระยะๆ (M2.3) เม่ือมนัเส้นแห้งดีแลว้จะถูก
น าไปเก็บไวใ้นโกดงัเพื่อรอการจดัจ าหน่าย (M2.5) จากนั้นเม่ือรถบรรทุกเขา้มารับของจะใชร้ถตกัมนั
เส้นส าหรับการจดัส่ง (M2.6,D2.8)  

3. การจดัส่ง (deliver) จะมีการจดัท าใบเสนอราคา (D2.1) ส่งไปยงัโรงงาน
ลูกคา้ จากนั้น ฝ่ายจดัซ้ือของโรงงานลูกคา้จะโทรนดัหมายก าหนดการส่งมอบสินคา้ (D2.3) เม่ือถึง
ก าหนดการจดัส่งมนัเส้น โรงงานจะตกัมนัเส้นใส่รถบรรทุกพร้อมเอกสารใบส่งของไปยงัโรงงานของ
ลูกค้า (D2.12) เม่ือถึงโรงานลูกค้า ลูกค้าจะท าการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (D2.13) ถ้าผ่านการ
ตรวจสอบแล้วจึงจะสามารถลงสินคา้ได้ (D2.14) และรับใบส่งของจากทางลูกคา้ (D2.15) แต่ถา้ไม่
ผา่น จะถูกตีกลบั ส่งคืนมายงัโรงงาน( DR2.3)  

4. การรับคืน (return) ประกอบไปดว้ย DR2.3 มนัเส้นท่ีไม่ผ่านการตรวจสอบ
จากทางโรงงานของลูกคา้ จะถูกตีกลบัมายงัโรงงานเพื่อน ามาปรับปรุงสภาพก่อนท าการจดัส่งอีกคร้ัง 
(DR1.4) เช่น การตากลดความช้ืน การก าจดัมอด การก าจดัเศษเหงา้ ช้ินเน้ือไมอ้อก เป็นตน้  
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ภาพท่ี 4.21 SCOR model ระดบัท่ี3ของมนัส าปะหลงั 
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อน่ึง จากผลการศึกษาในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงาน ท าให้มองเห็นถึง
กระบวนการด าเนินงานทั้งหมด และสภาพปัญหาเกิดข้ึนในการด าเนินงาน โดยสามารถสรุปได้ว่า
สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั คือ 

1. การด าเนินงานมนัส าปะหลงัมีระยะเวลาเก็บมนัเส้นไวใ้นคลงัสินคา้ท่ีใช้
เวลานาน ท าใหบ้างคร้ังพบวา่มีมอดในมนัเส้น 

2. จากการสังเกตการณ์พบว่า โรงงานกรณีศึกษาไม่มีการท าความสะอาด
หัวมนัก่อนน าเข้าเคร่ืองสับมนั อาจส่งผลให้มีส่ิงเจือปนติดอยู่ในมนัเส้นเกินค่ามาตรฐานท่ีลูกค้า
ก าหนดไวไ้ด ้

3. จากการรับซ้ือหวัมนัส าปะหลงัในราคาเหมาอตัราร้อยละแป้งในหวัมนั บาง
โรงงานไม่มีการตรวจสอบสภาพหัวมนั ท าให้บางคร้ังยงัคงพบว่าหัวมนัท่ีรับซ้ือยงัมีเหงา้ติดปนมา 
เป็นผลใหเ้กิดการตีกลบัสินคา้จากทางลูกคา้ 

 
4.3.2 ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

ในการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานจะแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ การ
เปรียบเทียบผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของโรงงานกรณีศึกษา  จากนั้นจะน า
ผลท่ีไดม้าการวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน ของการด าเนินงาน เพื่อน าไปสู่แผนการปรับปรุงต่อไป 

1) การวเิคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงาน จะท าการประเมินทั้งหมด 4 ด้าน 

ได้แก่ความเช่ือถือได้ (reliability) การตอบสนอง(responsiveness) ความยืดหยุ่น (agility)และการ
จดัการสินทรัพย ์(assets management) เน่ืองจากขอ้มูลดา้นตน้ทุน เป็นความลบัซ่ึงโรงงานกรณีศึกษา
ไม่อาจให้ข้อมูลได้ ผูว้ิจยัจึงได้ตัดในส่วนของมาตรวดัในด้านต้นทุน โดยมาตรวดัในแต่ละด้าน 
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการด าเนินงานท่ี
แตกต่างกนั โดยมีรายละเอียดดงัตารางท่ี 4.12 คือ 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน มนัส าหลงั 

มาตรวดั 
 

โรงงานกรณศึีกษา 

A B C 

ด้านที ่1 : ความเช่ือถือได้ (reliability)  

การเติมเต็มค าส่ังซ้ือสมบูรณ์ (perfect order fulfillment : POF)  

ยอดขาย (ตนั) 432.47 910.59 11,416.65 
จ านวนสินคา้ท่ีถูกตีกลบัจากลูกคา้ (ตนั) 0.00 60.24 0.00 
ผลทีไ่ด้ (%) 100.00 94.16 100.00 

ด้านที ่2 : การตอบสนอง (responsiveness)  

รอบระยะเวลาเฉลีย่การเติมเต็มค าส่ังซ้ือสมบูรณ์ (order fulfillment cycle time : OFCT)  

รอบระยะเวลาการจดัหา ตั้งแต่การสรรหาผูผ้ลิต/ผู ้
ส่งผลผลิต จนกระทัง่ผลผลิตมาถึงโรงงาน (ชัว่โมง)  24.00 24.00 24.00 

รอบระยะเวลาตั้งแต่การจดัสรรวตัถุดิบเขา้สู่
กระบวนการผลิต จนกระทัง่ไดสิ้นคา้พร้อมส่งให้
ลูกคา้ (ชัว่โมง) 110.00  112.00  110.00  

รอบระยะเวลาเฉล่ียการเตรียมการขนส่ง จนกระทัง่
สินคา้ส่งถึง ณ สถานท่ีของลูกคา้แลว้ (ชัว่โมง)  1.00 1.00 8.00 
ผลทีไ่ด้ (ช่ัวโมง) 135.00 136.00 142.00 

ปริมาณสินค้าทีส่ามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้เฉลีย่ (ตัน)
ต่อวนั  30.00 60.00 60.00 
ด้านที ่3 ความยดืหยุ่น  

รอบรอบระยะเวลาการปรับเปลีย่นกระบวนการ
(วนั) 3.00 2.00 2.00 
ด้านที ่5 : การจัดการสินทรัพย์ (assets management)  

รอบกระแสเงินสด (cash to cast cycle time : C2C)  

ระยะเวลาเฉล่ียท่ีสินคา้ส าเร็จรูปอยูใ่นคลงัสินคา้
จนกระทัง่ส่งใหก้บัลูกคา้(วนั) 15.00 15.00 7.00 
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ตารางท่ี 4.12 ผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน มนัส าหลงั(ต่อ) 

มาตรวดั 
โรงงานกรณศึีกษา 

A B C 
ระยะเวลาเฉล่ียการเรียกเก็บเงินจากลูกคา้ (วนั) 20.00 20.00 15.00 
ระยะเวลาในการจ่ายช าระเงินค่าวตัถุดิบ (วนั) 0.00 4.00 1.00 
ผลทีไ่ด้ (วนั) 35.00 31.00 21.00 

ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์       

ปริมาณสินคา้ท่ีจดัส่งทั้งหมด (ตนั) 432.47 970.83 11,416.65 
อตัราการผลิต ต่อหน่ึงรอบ 100 500 100 
รอบการผลิตทั้งหมด 4.32 1.94 11.42 

  1 5 1 

ผลทีไ่ด้ (รอบ) 4.32 9.7 11.42 

 
จากตารางท่ี 4.12 ผลจากการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน ของโรงงาน

กรณีศึกษาพบวา่โดยรวมโรงงานกรณีศึกษา C มีผลจากการประเมินประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด จากมาตร
วดัในด้านท่ี 5 การจดัการสินทรัพยท่ี์โรงงานกรณีศึกษา C มีรอบกระแสเงินสดท่ีต ่า และสามารถ
บริหารสินทรัพยใ์ห้เกิดประโยชน์ต่อโรงงานได้มากท่ีสุด อีกทั้งยงัสามารถผลิตมนัเส้นท่ีมีคุณภาพ 
และไม่มีการรับคืนสินคา้จากมาตรวดัดา้นท่ี 1 ความเช่ือได ้เช่นเดียวกบัโรงงานกรณีศึกษา A ท่ีไม่มี
การรับคืนมันเส้น แต่ยงัคงต้องท าการปรับปรุงในด้านอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เกิดการใช้งานของเคร่ืองจักรอย่างคุ้มค่ามากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีโรงงาน
กรณีศึกษา B ควรท าการปรับปรุงในดา้นการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึนจากผลการประเมินใน
มาตรวดัท่ี 1 ท่ีมีผลประเมินต ่าท่ีสุด 

 
2) จุดแข็ง จุดอ่อนของโรงงานกรณศึีกษาแต่ละแห่ง 

จากการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานตลอดโซ่อุปทานท าให้ทราบถึงสภาพปัญหา
ท่ีพบในการด าเนินงาน และจากผลการประเมินประสิทธิภาพ การด าเนินงาน ผูว้จิยัจะท าการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อนเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยในแต่ละโรงงานกรณีศึกษามีจุด
แขง็ และจุดอ่อนท่ีแตกต่างกนั ดงั ตารางท่ี 4.13 คือ 
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ตารางท่ี 4.13 จุดแขง็ จุดอ่อนของแต่ละโรงงานกรณีศึกษา 

 

  A B C 

จุดแขง็ 

- สามารถรับผลผลิตได้มากจาก
การรับซ้ือผลผลิตในพื้นท่ีเพาะปลูก 
- มีคุณภาพในการผลิตสินค้าได้
ตรงตามความตอ้งการ 

- มี อัต ร าก าลั งก ารผ ลิ ต ท่ี สู ง 
สามารถรองรับผลผลิตไดม้าก 

 

- สถานท่ีตั้งของโรงงานตั้งอยู่ใน
พื้นท่ีเพาะปลูก มีเกษตรกรน าสินคา้มา
ขายใหเ้ป็นจ านวนมาก  
- มีคุณภาพในการผลิตสินค้าได้
ตรงตามความตอ้งการ 

จุดอ่อน 

- ความสามารถในการผลิตต ่าเม่ือ
เทียบกบัปริมาณของท่ีเขา้มาในโรงงาน
ท าใหต้อ้งหยดุรับซ้ือสินคา้เป็นช่วงๆ  
- มี ร อ บ ก ระ แ ส เงิน ส ด ท่ี สู ง 
ส อดคล้อ งกับ ปั ญ ห าข าด เงิน ทุ น
หมุนเวียน เม่ือมีปริมาณสินค้าเข้ามา
จ านวนมาก 

- ขาดการตรวจสอบ คุณ ภาพ
โดยเฉพาะมนัส าปะหลงัท าให้มกัจะมี
เหงา้ปะปนและถูกตีกลบัสินคา้ 
 

- มีระยะทางในการขนส่งไกล 
และมีสัดส่วนการวา่จา้งรถจากภายนอก
สูง ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง
มากกวา่ 
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3) แนวทางในการปรับปรุง 
จากการศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานตลอดโซ่อุปทาน ผลจากการประเมิน

ประสิทธิภาพ จุดแข็ง และจุดอ่อนของแต่ละโรงงานกรณีศึกษา สามารถน ามาเขียนเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการด าเนินงานได ้ดงัน้ี 

โรงงาน A 

1. ควรมีการวางแผนการจดัซ้ือ จดัท าตารางการรับซ้ือหัวมนัให้สอดคลอ้งกบั
การผลิตโดยนัดหมายก าหนดการขุดหัวมนักบัเกษตรกร เพื่อมีปริมาณการรับเขา้สมดุลกบัการผลิต 
และสามารถเปิดรับซ้ือได้ตลอด หรือการเสาะหาแนวทางในการจ าหน่ายหัวมนัไปยงัโรงงานใน
จงัหวดัใกลเ้คียง เพื่อระบายสินคา้ท่ีผลิตไม่ทนั 

โรงงาน B 

1. ควรมีการตรวจสอบคุณภาพสินคา้ก่อนการรับซ้ือเพื่อช่วยลดปัญหาหวัมนัมี
เหงา้ติดปนมาและเกิดการรับคืนสินคา้ 

โรงงาน C 

1. ควรพิจารณาผลตอบการของการขนส่งภายในจงัหวดั กบัการขนส่งไปยงั
โรงงานลูกคา้ในเขตภาคกลาง เช่นเดียวกนักบัธุรกิจขา้วโพดเล้ียงสัตว ์
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการด าเนินงานโซ่อุปทานของธุรกิจคา้พืชไร่ในจงัหวดั 
ล าพูน และประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน สภาพปัญหา เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานและเป็นแนวทางส าหรับผูท้ี่สนใจประกอบธุรกิจคา้พืชไร่ จากผลการศึกษา สามารถสรุป
ผลไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ในการศึกษาการด าเนินงานโซ่อุปทานของธุรกิจคา้พืชไร่ในจงัหวดั ล าพูน จะเน้นการศึกษา
เฉพาะ การด าเนินธุรกิจค้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และ มันส าปะหลัง พบว่าโรงงานกรณีศึกษามีการ
ด าเนินงานเฉพาะช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกมาเป็นจ านวนมาก (high season) โดยมีการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองกันไปโดยเร่ิมจากธุรกิจขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ล าไยและมันส าปะหลัง ในการจดัหาผลผลิต
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์มาจากหลายแหล่งพื้นที่เพาะปลูก โดยโรงงานกรณีศึกษาA,B และ D ซ่ึงในการ
จดัหาขา้วโพดเล้ียงสัตวส่์วนใหญ่จะผ่านหัวสีในการจดัส่งขา้วโพดมายงัโรงงาน ขณะที่การจดัหา
หัวมนัส าปะหลงัโรงงานกรณีศึกษาจะเป็นผูรั้บซ้ือโดยตรงจากเกษตรกรเป็นหลัก และรับซ้ือจากผู ้
รวบรวมบา้งแต่ไม่มากนัก ส่วนในการจดัจ าหน่าย โรงานกรณีศึกษาจะจดัจ าหน่ายสินคา้ให้กบัลูกคา้ 
ซ่ึงเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เป็นหลักในกระบวนการผลิตสามารถแยกได้เป็น 2 
สายการผลิต คือ การใช้เคร่ืองอบลดความช้ืน และการใช้ลานซีเมนต์ โดยโรงงานกรณีศึกษามีการ
ประยกุตใ์ช้เคร่ืองอบล าไยอบแห้งชนิดอบทั้งเปลือกในการด าเนินการผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวไ์ด ้แต่
ระยะเวลารวมในการด าเนินงานจะใชเ้วลาที่มากกว่าเน่ืองจากใชเ้วลาในการขนตะแกรงเขา้และออก 
แต่สามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผูป้ระกอบการนอกเหนือจากการอบล าไยอบแห้งเพียงอยา่งเดียว 
นอกจากน้ีการด าเนินการลดความช้ืน มันส าปะหลังในอุตสาหกรรมการท ามันเส้น สามารถใช้
เคร่ืองอบมนัเส้น และการตากบนลานซีเมนต ์แต่ผูป้ระกอบการมันเส้นในจงัหวดั ล าพูน มีน้อยราย
และใชว้ิธีการลดความช้ืนดว้ยการตากมันบนลานซีเมนตเ์พียงอยา่งเดียว ไม่สามารถใชเ้คร่ืองอบลด
ความช้ืน(ไซโล) หรือ เตาอบล าไยในการอบมันเส้นได้ เน่ืองจากปัญหาฝุ่ นแป้งมันส าปะหลัง และ
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ความหนาแน่นของมันส าปะหลงัมีมากกว่าขา้วโพดเล้ียงสัตวท์  าให้การใชเ้ตาอบล าไยท าให้มนัเส้น
ไหมเ้ป็นแห่งๆ  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) ควรมีการจดัท าแผนการด าเนินงานในระยะยาว การศึกษาขอ้มูลในอดีต และสภาวะ
โดยรวมของตลาดในปัจจุบนัเพื่อน ามาใชใ้นการพยากรณ์จ านวนผลผลิต และราคาที่คาดวา่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต นอกจากการวางแผนการด าเนินงานโดยภาพรวมแลว้ ควรมีการจดัท ารายงานการรับซ้ือ
ผลผลิตในแต่ละเขตพื้นที่ ท  าใหเ้ห็นถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของปริมาณการรับซ้ือในแต่ละปี เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการวางแผนการจดัซ้ือในคร้ังต่อไป นอกเหนือจากการวางแผนการด าเนินงานในระยะ
สั้นเฉพาะช่วงฤดูกาลท างานนั้นๆ  

2) ควรจะมีการจดัท าตารางในการตรวจเช็คสภาพของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ก่อนการ
ใชง้านทุกสัปดาห์ เพื่อให้เคร่ืองมือและอุปกรณ์มีความพร้อมและด าเนินงานไดอ้ย่างราบร่ืน ตลอด
ฤดูกาลของผลผลิต ไม่ใช่เฉพาะการตรวจสอบและซ่อมแซมเคร่ืองจกัรก่อนถึงฤดูกาลผลิต ซ่ึงอาจท า
ให้เคร่ืองจกัรช ารุดในระหว่างการท างาน และส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่สูง และสูญเย
รายไดจ้ากการหยดุท างานของเคร่ืองจกัร 

3) จากปัญหาที่เกิดขึ้นในฤดูกาลเก็บเก่ียวขา้วโพดเล้ียงสัตวปี์ 2557/2558 ท าให้เห็นว่า
ควรวางแผนในการจดัการปัญหาการรับซ้ือ การปรับเปล่ียนวิธีการรับซ้ือจากเดิมที่รับซ้ือเฉพาะ ณ 
โรงงานเพียงอยา่งเดียว อาจท าการติดต่อหัวสี เพื่อขอตดัราคารับซ้ือ ณ จุดสีกระเทาะขา้วโพดแทน 
เพือ่ใหส้ามารถป้อนวตัถุดิบไดเ้ตม็ก าลงัการผลิตเช่นเดิม 

4) ควรมีการตรวจสอบคุณภาพและสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรผู ้ปลูกมัน
ส าปะหลงัถือไดว้า่เป็นส่ิงส าคญั เพื่อให้ทราบถึงหลกัการรับซ้ือ คุณภาพของหวัมนั ระยะเวลาในการ
เก็บเก่ียว เพื่อใหไ้ดห้วัมนัที่มีคุณภาพและเกษตรกรไดข้ายสินคา้ในราคาเตม็ ไม่มีการหกัส่ิงเจือปน อีก
ทั้งลดค่าใชจ่้ายในการท าซ ้ าเน่ืองจากการปะปนมาในหวัมนัส าปะหลงั 

5) ในการด าเนินธุรกิจคา้พืชไร่ ก าไรจากการด าเนินงานต่อหน่วยจะมีมูลค่าต  ่า จึงตอ้ง
อาศยัการด าเนินการผลิตในปริมาณมากเพื่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่กิจการ ดงันั้น ควรใหค้วามส าคญักบัการ
ผลิต เพื่อให้มีอตัราการผลิตให้มากและมีคุณภาพ อีกทั้งการหาเช้ือเพลิงเพื่อทดแทนการใชไ้มฟื้น ซ่ึง
นอกจากจะสามารถช่วยลดค่าใชจ่้ายในการผลิต และยงัสามารถช่วยลดการตดัไมท้  าลายป่าไดอี้กดว้ย 

6) ในการตากข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มีข้อ เสียคือท าให้เมล็ดข้าวโพดแตกหักได้ง่าย 
โดยเฉพาะขา้วโพดเล้ียงสัตวท์ี่มีความช้ืนสูงจะมีอตัราการแตกหักไดง่้ายกวา่ ดงันั้นเพื่อแกไ้ขปัญหา
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และลดอตัราการแตกหกั ผูว้จิยัจึงมีขอ้เสนอแนะว่าควรท าการอบลดความช้ืนเมล็ดขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ให้มีความช้ืนที่ลดต ่าลง ให้เหลือความช้ืนประมาณร้อยละ 20 หรืออบลดความช้ืนประมาณ 8 – 10 
ชัว่โมงให้เมล็ดขา้วโพดมีความช้ืนที่ต  ่าลงเพื่อลดอตัราการแตกเสียหายก่อนน ามาตากซ ้ าประมาณ 1 
วนั ซ่ึงน่าจะสามารถลดตน้ทุนในการอบลดความช้ืนและสามารถรับสินคา้ไดเ้พิ่มขึ้น เพิ่มรอบการ
บริหารสินทรัพย ์ลดโอกาสที่เมล็ดขา้วโพดจะมีกล่ิน และเกิดเช้ือราจากการลดความช้ืนไม่ทนั 

7) ควรให้ความส าคญักบัการท าความสะอาดหัวมนัก่อนน าเขา้สู่เคร่ืองสับมนั เพื่อเป็น
การก าจดัส่ิงสกปรก เศษดิน ทรายที่ปะปนมากบัการขุดหัวมันที่ยงัออกไม่หมด เพื่อให้ไดม้ันเส้นที่
สะอาด และลดอตัราการตีกลบัสินคา้ 

8) ควรพิจารณาการเพิ่มเคร่ืองจกัรในการอบมนัเส้น เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตและ
สามารถผลิตมันเส้นในปริมาณที่มากยิ่งขึ้ น หรือแปรรูปเป็นมันอัดเม็ดเน่ืองจากในอนาคตซ่ึงมี
แนวโน้มว่าการเพาะปลูกมันส าปะหลังในภาคเหนือจะเพิ่มมากขึ้ น ส่งผลให้มีปริมาณหัวมัน
ส าปะหลงัเขา้สู่โรงงานมากยิง่ขึ้น และการตากมนัเสน้บนลานอาจไม่เพยีงพอเน่ืองจากใชร้ะยะเวลาใน
การผลิตที่นาน  

9) ควรมองหาช่องทางในการจดัหน่ายเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มผลก าไรให้กบักิจการ จากเดิมที่
ส่งสินคา้ให้กับทางโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตวเ์ป็นหลัก ซ่ึงมีขอ้จ ากัดในเร่ืองของราคาขาย 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การจ าหน่ายมนัเส้นที่ความตอ้งการของโรงงานอุตสาหกรรมยงัคงมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
การเพิม่ช่องทางในการจดัจ าหน่ายสามารถช่วยสร้างรายไดใ้หก้บักิจการไดม้ากยิง่ขึ้น 

5.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
1) ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีขอ้จ ากัดในการศึกษาด้านต้นทุนในการด าเนินงานโซ่

อุปทานของธุรกิจพืชไร่ เน่ืองจากขอ้มูลด้านตน้ทุนเป็นความลับของโรงงานกรณีศึกษา ซ่ึงหากมี
การศึกษาเพิม่เติมเพื่อให้ทราบถึงตน้ทุนในแต่ละกระบวนการของโซ่อุปทาน เจะสามารถหาแนวทาง
ในการปรับปรุงไดดี้ยิง่ขึ้น 

2) ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ท  าการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาที่ใชใ้นการด าเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนเท่านั้น ดงันั้น หากมีการศึกษาโดยการใชแ้บบจ าลองสถานการณ์ของแต่ละโรงงาน
กรณีศึกษาจะสามารถช่วยแกไ้ขในการปรับปรุงระยะเวลาการด าเนินงานของแต่ละโรงงานกรณีศึกษา
ไดดี้ยิง่ขึ้น 

3) ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี พบว่าในขั้นตอนของการผลิตยงัมีบางขั้นตอนที่ท  าให้การ
ผลิตสินคา้ต ่ากวา่มาตรฐาน และบางโรงงานกรณีศึกษายงัใชเ้คร่ืองจกัรไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ เพือ่ให้
เกิดการใชป้ระโยชน์จากเคร่ืองจกัรอยา่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด ควรท าการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกบัแบบ
แผนในการผลิตที่สามารถผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเตม็ก าลงัการผลิต 
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