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แบบ ว-1ด

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย)

การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรกล้วยไม้
ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(ภาษาอังกฤษ) The supply chain management of agricultural commodities
orchids In Budhamonthon, Nakhon Pathom province.

ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) ..............................................
(ภาษาอังกฤษ) ..........................................................................................................
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
โครงการวิจัยใหม่
โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีท.ี่ .….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....…..
I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
- ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
- 5.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
- กลยุทธ์การวิจัยที่ 1 สร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันและการพึ่งพาตนเองของสินค้าเกษตร
- แผนงานวิจัยที่ 1.1 การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชผลเศรษฐกิจเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและนําไปสู่การแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะอย่ข้าว (รวมถึง
ข้าวพื้นเมือง) ยางพารา ข้าวโพด ปาล์มน้ํามัน อ้อย มันสําปะหลัง พืชผัก ผลไม้ และ
ไม้ดอกไม้ประดับ
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
- เกษตรเพื่อการยั่งยืน เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการส่งออกในกลุ่มสินค้าที่สร้างรายได้หลักจากการส่งออกและสร้าง



สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th

2

รายได้ให้กับ ชุมชน การวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาให้ เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถิ่นและสาธารณะ
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล
- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบายที่ 7.2 พัฒนา
ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของผู้ ป ระกอบการไทยทุ ก ระดั บ โดยสอดคล้ อ งกั บ
ข้อตกลงในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และ
ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของไทยให้ส ามารถแข่งขันได้เพื่อนําไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่
อุปทานตลาดโลกได้
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
1. ผู้รับผิดชอบ
คณะนักวิจัย
1. อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
2. ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ
3. ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด

บทบาท
สัดส่วนการทางาน %
หัวหน้าโครงการวิจัย
90 %
ผู้ร่วมวิจัย
5%
ผู้ร่วมวิจัย
5%

1.1 หัวหน้าโครงการ
ชื่อ-นามสกุล
อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ คุณวุฒิ ป.โท
ตาแหน่ง
อาจารย์
หน่วยงานสังกัด
สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2160-1186 โทรสาร 0-2160-1184
โทรศัพท์มือถือ 085-516-3939
E-mail
booby_s@hotmail.com
บทบาทของหัวหน้าโครงการ คือ รับผิดชอบบริหารโครงการวิจัย ตลอดจนปฏิบัติงานวิจัย
ตั้งแต่เริ่มต้นงานวิจัยจนสําเร็จตามเปูาหมายโครงการ
สัดส่วนการทางานวิจัย ร้อยละ 90
1.2 ผู้ร่วมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ
คุณวุฒิ ป.โท
ตาแหน่ง
อาจารย์
หน่วยงานสังกัด
สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2160-1186 โทรสาร 0-2160-1184
โทรศัพท์มือถือ 081-573-7410
E-mail
ekgnarong2513@gmail.com
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บทบาทของผู้ร่วมวิจัย คือ ให้คําปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจการร้านอาหารในชุมชน
สัดส่วนการทางานวิจัย ร้อยละ 5
1.3 ผู้ร่วมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด
คุณวุฒิ ป.เอก
ตาแหน่ง
รองคณบดีฝุายวิจัย วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยงานสังกัด
สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2160-1186 โทรสาร 0-2160-1184
โทรศัพท์มือถือ 081-6212871
E-mail
drchairit@hotmail.com
บทบาทของผู้ร่วมวิจัย คือ ให้คําปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจการร้านอาหารในชุมชน
สัดส่วนการทํางานวิจัย ร้อยละ 5
1.4 ผู้ช่วยนักวิจัย (เป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่)
นักศึกษาปริญญาตรี 2 คน
หน่วยงานสังกัด
สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0 2160 1186 โทรสาร 0 2160 1184
บทบาทของผู้ช่วยวิจัย คือ เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัยของหัวหน้าโครงการในทุกขั้นตอนของการ
ทดลอง ดําเนินการวิจัยภายใต้การดูแลควบคุมโดยหัวหน้าโครงการวิจัย เพื่อการสร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่
สัดส่วนการทางานวิจัย ร้อยละ 5
1.5 ที่ปรึกษาโครงการ
ชื่อ สกุล
ผศ.ดร.วิทยา เมฆขํา
สังกัด
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถานทีต่ ิดต่อ
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2160-1413 ต่อ 33 โทรสาร 0-2160-1440
โทรศัพท์มือถือ 08-9774-5898
E-mail
witthaya.me@ssru.ac.th,mekhum@yahoo.com,
wit_mk@hotmail.com
บทบาทของนั ก วิ จั ย ที่ ป รึ ก ษา คื อ ให้ คํ า ปรึ ก ษาและคํ า แนะนํ า ในด้ า นข้ อ มู ล พื้ น ที่ ธุ ร กิ จ
ร้านอาหารและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ การประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดในเขตพื้น ที่
ต่างๆ เพื่อการสํารวจและลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่าง ตลอดจนรวมวางแผนการนําองค์ความรู้ที่ได้
นําไปใช้ประโยชน์กับสถานประกอบการชุมชนและพื้นที่อื่น ๆ
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1.6 หน่วยงานหลัก
สังกัด
สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร วิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ที่ตั้ง
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
0-2160-1186 โทรสาร 0-2160-1184
1.6 หน่วยงานสนับสนุน
1) คุณวรณัฎฐ์ หนูรอด
นายอําเภอพุทธมณฑล
ศูนย์ราชการ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
2) คุณพงษ์สุธี สุขศิริ
สํานักพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนครปฐม
หมู่ 1 ตําบลบ่อพลับ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
3) คุณเลิศหล้า นาคะเกศ
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
ศูนย์ราชการ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
4) คุณเนติธร ผุยหนองโพธิ์
ปลัดอําเภอพุทธมณฑลฝุายบริหารงานปกครอง
ศูนย์ราชการ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
5) สํานักงานการเกษตรจังหวัดนครปฐม
131 ถนนทรงพล อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
6) องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา
85 ม.3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
7) เทศบาลตําบลศาลายา
199/95 หมู่ 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
8) องค์การบริหารส่วนตําบลคลองโยง
9) เทศบาลตําบลคลองโยง
55/9-13 หมู่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
9) องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์
หมู่ 2, อาคารสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์, ตําบลมหาสวัสดิ์
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
2. ประเภทการวิจัย
การวิจัยประยุกต์ (Applied research)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาการวิจัย
สาขาเศรษฐศาสตร์
4. คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
การจัดการ / ห่วงโซ่อุปทาน / กล้วยไม้
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5. ความสาคัญ และที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกกล้วยไม้เป็นอันดับหนึ่งของโลกมาเป็นเวลานานและมีมูลค่าการส่ งออก
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดมาซึ่งในยามที่ประเทศประสบปัญหาอยู่ในปัจจุบันทั้งสภาวะเศรษฐกิจ ที่จะเริ่ม
ตกต่ําและปัญหาภายในประเทศ แต่ประเทศไทยยังมีสินค้าที่มีความสวยงามโดดเด่น มีเสถียรภาพ มีมูลค่า
สูงและเป็นสินค้าประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมี อุตสาหกรรมกล้วยไม้ไทยสามารถสร้างรายได้นําเงิน
เข้าสู่ประเทศได้เป็ นจํานวนมาก ในปี 2557 ประเทศไทยส่งออกดอกกล้วยไม้และต้นกล้วยไม้ คิดเป็น
มูลค่า 760,449,861 บาท โดยส่งออกดอกกล้วยไม้เขตร้อนมีสัดส่วนสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกมาตลอด
และส่งออกต้นกล้วยไม้เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศไต้หวัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร.2557)
ในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยไม้ของไทยให้สามารถรักษาความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการกล้วยไม้แห่ งชาติ จึงได้จัดทํายุทธศาสตร์การแข่งขัน
กล้วยไม้ไทยในตลาดโลก พ.ศ. 2554-2559 โดยมีเปูาประสงค์เพื่อเพิ่มมู ลค่าการส่งออกกล้วยไม้โดยมี
เปูาหมายอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออก เฉลี่ยร้อยละ 19.24 ต่อปี (ดอกกล้วยไม้ ร้อยละ 19.09
และต้นกล้วยไม้ ร้อยละ 25.31) โดยในปี 2559 มีเปูาหมายการส่งออก มูลค่า 10,000 ล้านบาท
อัตราการเพิ่มของมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้
ปี
ดอกกล้วยไม้
ต้นกล้วยไม้
รวม
2551
2,411
423
2,835
2552
2,550
450
3,000
2553
3,000
500
3,500
2554
3,400
600
4,000
2555
4,000
700
4,700
2556
4,980
870
5,850
2557
5,900
1,150
7,050
2558
7,200
1,300
8,500
2559
8,500
2,500
10,000
อัตราการเพิ่ม(%)
19.09
25.31
19.24
ตารางที่ 1.1 แสดงอัตราการเพิ่มของมูลค่าการส่งออกกล้วยไม้ ในปี 2552-2559 หน่วย : ล้านบาท
ที่มา : คณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ
จากข้อมูล การในการพิจารณาการส่งออกกล้วยไม้ เพื่อให้บรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์การ
แข่งขันกล้วยไม้ไทยในตลาดโลก เพื่อผลักดินการส่งออกกล้วยไม้ให้ได้มูลค่า 10,000 ล้านบาท ในปี 2559
โดยใช้ข้อมูลปี 2552 เป็นฐาน (มูลค่าการส่งออกประมาณ 3,000 ล้านบาท) พบว่ามูลค่าการส่งออก
กล้วยไม้ในช่วงปี 2552-2559 มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 19.24 โดยพิจารณาใน 3 ระยะเวลา ดังนี้
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ระยะที่ 1 ช่วงปี 2552-2554 มูลค่าการส่งออกกล้วยไม้มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยต่อปีร้อยละ
15.47 โดยเพิ่มจาก 3,000 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 4,000 ล้านบาทในปี 2554 เนื่องจากคาดว่าช่วง
ดังกล่าว เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจากภาวะตกต่ําในปี 2551 ทําให้ปริมาณการใช้ดอกไม้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ นค้า
ฟุุมเฟือยเริ่มปรับตัวดีขึ้น
ระยะที่ 2 ช่วงปี 2554-2557 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกปรับตัวดีขึ้จากเดิม โดยอยู่
ในอัตราเฉลี่ยต่อปี ร้อยละ 21.16 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศจะขยายตัว
เพิ่มขึ้น
ระยะที่ 3 ช่วงปี 2557-2559 อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกจะปรับลดลงเล็กน้อยแต่ก็
ยังอยู่ในระดับสูง โดยคาดว่าจะอยู่ในอัตราเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 19.10 โดยเพิ่มจาก 7,090 ล้านบาท ในปี
2557 เป็น 10,000 ล้านบาท ในปี 2559 (คณะกรรมการกล้วยไม้แห่งชาติ.2557)
แต่อย่างไรก็ตาม นายเจตน์ มีญาณเยี่ยม นายกสมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ไทย ได้กล่าวไว้ว่า ตลาด
ส่งออกกล้วยไม้ของไทยที่มีการเติบโตค่อนข้างสูง แต่เป็นการเติบโตเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ แต่หาก
เกษตรกรและผู้ประกอบการธุรกิจกล้วยไม้ไทยหันมาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
ก็เชื่อว่าน่าจะเป็น ช่องทางที่ช่ว ยเพิ่มมูล ค่าการส่งออกให้มากขึ้นได้อีก อย่างไรก็ตาม จะต้องศึกษาถึง
ลักษณะความต้องการใช้กล้วยไม้ และปริมาณความต้องการที่แท้จริงของตลาดด้วยเช่นกัน ตลาดกล้วยไม้
ไทยจะยังคงศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกได้นั้น จะต้องให้ความสําคัญกับมาตรฐานและคุณภาพของ
สินค้า โดยเฉพาะกล้วยไม้ ที่มีอายุความสดใหม่สั้นและบอบช้ําง่าย จึงต้องให้ความสําคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่
ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อการเก็บรักษา แต่ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มอื่นๆ ได้ อาทิ ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ รวมถึง
กระบวนการจัดเก็บสินค้า การคมนาคมขนส่ง เพื่อให้กล้วยไม้มีคุณภาพดีตามมาตรฐานการส่งออกภายใน
ต้นทุนที่แข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ ขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกกล้วยไม้ควรหาแนวทางการผลิตใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตลง ตั้งแต่
ต้น น้ํ าจนถึงปลายน้ํ า รวมถึงการเพาะพันธุ์ กล้ ว ยไม้ ใหม่ๆ โดยนํา เอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้ างความ
หลากหลาย และหมุนเวียนพันธุ์ หากปรับตัวและพัฒนาศักยภาพสินค้าของตนได้ตามที่กล่าวก็น่าจะเป็น
ข้อได้เปรียบสําหรับประเทศไทย ที่จะเป็นฐานการผลิตและส่งออกกล้วยไม้ที่สําคัญในการเป็นศูนย์กลาง
กระจายการส่งออกกล้วยไม้ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ซึ่ ง ในการผลิ ต กล้ ว ยไม้ เ ชิ ง ธุ ร กิ จ หรื อ เพื่ อ
การค้าจะต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเป็นการเบื้องต้นก่อน รวมถึงเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมการ
ผลิต การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง และการตลาด ซึ่งผู้ประกอบการส่วนมากจะละเลย ก่อให้เกิดปัญหาที่
ตามมา อันได้แก่ ต้นทุนในการผลิต สูง การสูญเสียผลผลิตระหว่างการขนส่ง และราคาที่ขายได้ไม่สูงนัก
สิ่งสําคัญคือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเริ่มตระหนักคือการส่งออกกล้วยไม้ของไทยต้องเผชิญการแข่งขันที่
รุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งจากประเทศคู่แข่งมานานอย่าง ไต้หวัน สิงคโปร์ และมาเลเซีย รวมถึงคู่แข่งใหม่อย่าง
เวียดนามและนิวซีแลนด์โดยประเทศคู่แข่งเหล่านี้เร่งพัฒนาทางเทคโนโลยีการผลิตเพื่อมุ่งเพิ่มคุณภาพของ
กล้วยไม้ตัดดอกและต้นกล้วยไม้ นับกว่าการส่งออกของกล้ วยไม้กําลังเผชิญความท้าทายใหม่โดยที่ผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งปรับตัวเพื่อรักษาตลาดเดิมและเร่งขยายตลาดใหม่
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ตําบลคลองโยง ตําบลมหาสวัสดิ์ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็น พื้นที่
หนึ่งที่มีเกษตรกรทําสวนกล้วยไม้ที่กําลังประสบปัญหาด้านจัดการห่วงโซ่อุปทานกล้วยไม้ เนื่องจากยังขาด
การบริหารจัดการที่ดีเนื่องจากไม่มีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการห่วงโซ่อุปทานกล้วยไม้ ได้แก่
การเคลื่อนย้ายสินค้า การไหลเวียนของข่าวสารข้อมูล และการไหลเวียนของเงินทุนกับการแบ่งภาระความ
เสี่ ยง ในกรณีการเคลื่อนย้ ายสิน ค้า โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน กรรมวิธีการผลิ ตและเทคโนโลยี
ช่องทางจําหน่ายลักษณะสินค้า ดังนั้นการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ทําสวนกล้วยไม้ในอําเภอพุทธมณฑล มี
ส่วนร่วมในการพัฒนากล้วยไม้ให้มี การจัดการห่ว งโซ่อุปทานกล้ว ยไม้ ที่มีประสิ ทธิภ าพและมีคุณภาพ
สามารถผลิตกล้วยไม้และหาแนวทางการผลิตใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตลงตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา
ซึ่งเกษตรกรที่ทําสวนกล้วยไม้ไทยจะต้องพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตก็เพื่อไม่ให้ตลาดเกิด
ภาวะหยุดนิ่งนั่นเอง
6.วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
6.1 เพื่อค้นหาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานของกล้วยไม้ ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
6.2 เพื่อ วิเคราะห์ ก ารจั ด การห่ ว งโซ่ อุปทานของกล้ ว ยไม้ ในอํา เภอพุ ทธมณฑล จั งหวั ด
นครปฐม
6.3 เพื่อนํ าระบบการจั ดการห่วงโซ่อุปทาน ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ ในการจัดการห่วงโซ่
อุปทานของกล้วยไม้ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของการศึกษาไว้ 3 ด้านดังนี้
7.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ศึกษาในโครงการวิจัยนี้ได้แก่พื้นที่ 3 ตําบล ได้แก่ตําบลศาลายา
ตําบลคลองโยง และตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
7.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาที่จะศึกษาได้ครอบคลุม มีรายการดังต่อไปนี้
- ค้น หาลั กษณะการจั ด การห่ ว งโซ่อุ ปทานของกล้ ว ยไม้ ในอํา เภอพุทธมณฑล จั งหวั ด
นครปฐม
- วิเคราะห์และสร้างระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของกล้วยไม้ ในอําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
- นําระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ของกล้วยไม้ในตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
7.3 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการดําเนินการของโครงการวิจัย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559
ถึง 31 ตุลาคม 2560
8. ทฤษฏี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
8.1 ทฤษฏี และแนวคิด
8.1 แนวคิดด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
8.2 แนวคิดเกี่ยวกับ SCOR Model
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8.3 แนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทานกับโลจิสติกส์
8.4 การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร
8.5 สินค้าเกษตรกล้วยไม้
8.2 กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ในโครงการวิจัยครั้งนี้มีแนวทางในการศึกษาโดยใช้ ทฤษฎีและกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพื่อการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยวิธีการศึกษาเชิง
ปริมาณ (quantitative research method) และวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพวิธีการศึกษาเชิงคุ ณภาพ
(qualitative research method ) โดยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ธุรกิจเกษตร การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาลักษณะการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานของกล้วยไม้ เพื่อวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทานของกล้วยไม้ และนําระบบการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในการจัดการห่ วงโซ่อุปทานของกล้วยไม้ในอําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ตามรูปแบบแนวคิดการวิจัยดังต่อไปนี้
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ค้นหาลักษณะ
1. เพื่อค้นหาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
2. ลักษณะการปฎิบัติงาน

วิเคราะห์และสร้างระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
กล้วยไม้
ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานของกล้วยไม้
- การวางแผน
- การจัดซื้อจัดหา
- การผลิต
- การขนส่ง
- การส่งคืน
ด้านปัญหาอุปสรรคการจัดการห่วงโซ่
อุปทานของกล้วยไม้
- ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้

ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
สินค้าเกษตรกล้วยไม้

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ใช้ประโยชน์
นําระบบการจัดการห่วงโซ่
อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้
นําไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
เกษตรกรผู้ทําสวนกล้วยไม้
ผู้ประกอบการธุรกิจกล้วยไม้
ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม
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9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อ ค้นหาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์สร้างระบบ
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และนําระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตรกล้วยไม้ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีแนวคิดและทฤษฎี
ดังต่อไปนี้
9.1 แนวคิดด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
9.2 แนวคิดเกี่ยวกับ SCOR Model
9.3 แนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทานกับโลจิสติกส์
9.4 การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร
9.5 สินค้าเกษตรกล้วยไม้
9.6 ข้อมูลอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
9.1 แนวคิดด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
9.1.1 ความหมายของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (อ้างใน ชุติเดช วิศาลกิตติ) หมายถึง ขั้นตอนทุก ๆ ขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งอยู่ในส่วนของผู้ผลิตและ
ผู้จัดส่งวัตถุดิบ แต่ถึงรวมถึงส่วนของผู้ขนส่ง คลังสินค้า พ่อค้าคนกลางและลูกค้า ซึ่งสิ่งที่จะเป็นตัวเชื่อม
ระหว่างกันนั้นคือ สายสัมพันธ์ทางธุรกิจ (Business Relationship) ตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา ซึ่งสาย
สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นทางธุ ร กิ จ ทํ า ให้ เ กิ ด ความไว้ ว างใจ จะนํ า ไปสู่ ก ารเป็ น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ( Business
Alliance) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวร่วมกันภายในสายโซ่ โดยโซ่อุปทานจะมีลักษณะการ
เคลื่อนที่ของข้อมูลเกี่ยวข้องกับการไหลที่สม่ําเสมอของข้ อมูลผลิตภัณฑ์และเงินทุนของขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่ง
ในแต่ละขั้นตอนของโซ่อุปทานจะมีกระบวนการที่แตกต่างกัน และที่สําคัญมีความเกี่ยวข้องกับขั้นตอนส่วน
อื่น ๆ ของโซ่อุปทาน ซึ่งส่วนที่สําคัญที่สุดของห่วงโซ่อุปทานคือลูกค้า เพราะลูกค้าเป็นจุดประสานรวม
ส่วนต่าง ๆ ของโซ่อุปทาน โดยวัตถุประสงค์ของห่วงโซ่อุปทานคือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
โดยจะส่งผลกําไรตามมา กิจกรรมของห่วงโซ๋อุปทานจะเริ่มต้นจากคําสั่งซื้อของลูกค้า และสิ้นสุดเมื่อลูกค้า
ได้รับสินค้าตามที่ได้สั่งซื้อ สิ่งที่สําคัญคือควรจะมองให้เห็นถึงการไหลของข้อมูล เงินทุน และผลิตภัณฑ์
ตลอดสายโซ่ ลักษณะของห่วงโซ่อุปทานมีลักษณะเป็นเครือข่าย หรือที่เรียกกันว่า เครือข่ายโลจิสติกส์
(Logistic Network) นั้นประกอบด้วย ผู้จัดส่งสินค้า หรือผู้จัดหาวัตถุดิบ (Supplier) ศูนย์การผลิต
(Manufacturing Center) คลังสินค้า (Warehouses) ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers)
และร้านค้าปลีก (Retail Outlets) ซึ่งมีการไหลเวียน (Flow) ของวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต
(Work In Process) และสินค้าสําเร็จรูป ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในห่วงโซ่อุปทานจะมีลักษณะเป็น
เครือข่ายหรือที่เรี ยกกัน ว่าเครื อ ข่ายโลจิส ติกส์ (Logistic Network) ประกอบด้ว ย ผู้ จัดส่งสินค้า
(Warehouse) ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers) และร้านค้าปลีก (Retail Outlets)
ประกอบด้วยการไหลเวียน (Flow) ของวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต (Work In Process) และสินค้า
สําเร็จรูประหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในห่วงโซ่อุปทาน
โซ่อุปทาน (Supply Chain) ที่ดีจะส่งผลให้องค์กรเกิดความสามารถในการแข่งขันและ
รูปแบบทางการตลาดคือ การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาสินค้าร่วมกัน ทําให้เกิดการเพิ่มพูน
ความรู้ ความสามารถและกําลังการผลิ ตขององค์กร ร่ว มกับพันธมิตร ก่อให้ เกิดความสามารถในการ

11

แข่งขัน การเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตจากระบบ Push และการผลิตแบบ Mass Production มาเป็น
ระบบ Poll สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างตรงใจ
9.1.2 คําจํากัดความของการบริการโซ่อุปทาน (อ้างใน ชุติเดช วิศาลกิตติ)
กฤษฎร์ ฉันทจิรพร (2547) เป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาโครงการการจัดการโซ่อุปทานใน
SMEs ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่าโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การร่วมมือกันอย่างเป็นพันธมิตร สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการค้าในโซ่
อุปทานร่วมกัน ร่วมกันทํางานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ด้วยต้นทุนและเวลาที่ต่ํา ส่วนการ
จัดการโซ่อุปทานเป็นเรื่องของระบบโดยรวม ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่แหล่งของวัตถุดิบไปสู่ลูกค้า ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บริหารไหลเวียนของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ธนัญญา วสุศรี (2550) ได้ ให้นิยามโซ่อุปทานว่า เป็นการรวมกลุ่มองค์กรหรือบริษัทที่
ดําเนินธุรกิจโดยมีการเชื่อมโยงกันในเรื่องของข้อมูล สินค้า หรือบริการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต การจัดส่ง การจัดเก็บ การบรรจุด การจัดการสินค้าที่กลับคืนมาในโซ่อุปทาน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้า โดยใช้ต้นทุนต่ําที่สุด หรือโซ่อุปทานนั้นประกอบด้วยเครือข่ายด้านผู้ขาย หรือผู้ส่งมอบ (Supplier
network) ผู้ผลิต (Manufacturers) และเครือข่ายด้านผู้ซื้อหรือลูกค้า (Customer network)
Voge และคณะ (2005) กล่าวว่า โซ่อุปทาน หรือ Supply Chain เป็นกระบวนการใน
การรวมหรือบูรณาการขององค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมการเปลี่ยนวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสําเร็จรูปและส่งผ่าน
สินค้าเหล่านั้นให้แก่ผู้บริโภคคนสุดท้าย โซ่อุปทานยังรวมเอาต้นทุน เวลา การขนส่ง การบรรจุ และการ
จัดเก็บทั้งหมด และเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้
อย่างเหมาะสม และในปัจจุบันโซ่อุปทานยังรวมถึงสินค้าที่ถูกส่งกลับคืนหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้ว ซึ่งได้แก่
วัสดุทดแทน บรรจุภัณฑ์ที่นํากลับมาให้ใหม่ (Re-useable) รวมถึงการนําเศษของเสียมาใช้ประโยชน์
(Recycle)
9.1.3 ปัจจัยในการสนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ปัจจัยในการสนับสนุนการจัดการห่วงโซ่อุปทานมีการนําหลักการมาใช้ในองค์กรคือ (อ้าง
ใน ชุติเดช วิศาลกิตติ)
1. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skill) เป็นการ
เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของโซ่อุปทานเข้าด้วยกันต้องอาศัยการไหลเวียนข้อมูล วัสดุให้เป็นหนึ่งเดียวกัน สิ่งที่
จะสามารถเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันสําหรับในยุคปัจจุบันคือเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทําให้การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ในโซ่อุป ทานไปอย่างรวดเร็ว ทราบข้อมูลสถานภาพและสภาวะ
แวดล้อมของแต่ละฝุายในโซ่อุปทานที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และที่สําคัญมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
สนับสนุนการจัดการโซ่อุปทานโดยคํานึงถึงวัฒนธรรมขององค์กร กระบวนการทางธุรกิจ และเงินลงทุน
เป็นต้น
2. ทักษะด้านการสร้างพันธมิ ตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic alliance skill)
เป็น
กระบวนการที่สองบริษัทขึ้นไปตกลงแบ่งปันข้อมูลลงทุนร่วมกัน ปรับปรุงการทํางานร่วมกัน ข้อมูลที่คู่
พันธมิตรใช้ร่วมกัน แต่ควรจะมีการเปิดเผยและต้องไม่มีความลับระหว่างกัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ การ
พยากรณ์ ข้อมูล การการขาย แผนธุรกิจ ข้อมูล คงคลังและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการไหลของ
ผลิตภัณฑ์ ส่วนในการพัฒนาไปสู่พันธมิตรทางยุทธศาสตร์ จะมีขั้นตอนที่ต้องคํานึง 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
ขั้นตอนที่หนึ่งการก่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอนที่สองการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ขั้นตอนที่สาม
การยืนยันความเป็นพันธมิตร
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3. ทักษะด้านโลจิสติกส์ (Logistics skills) ทักษะด้านโลจิสติกส์ว่าด้วยการจัดการ
ดําเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในธุรกิจ โดยการจัดการทางโลจิสติกส์นั้นจะมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานและประสิทธิผลที่เกิดขึ้น การทํางานที่ดีที่ สุดของกิจกรรม การจัดการด้านโลจิสติกส์แบ่งได้ 2
ส่วน คือ
3.1 โลจิสติกส์ในองค์กร โดยจะรวมถึงการจัดการดําเนินการผลิต การพยากรณ์
การวางแผนการผลิต การวางแผนกําลังการผลิต การจัดลําดับการผลิต การบริหารวัสดุคงคลัง การบริหาร
คลังสินค้า เป็นต้น
3.2 โลจิส ติกส์ ระหว่างองค์กรเป็นเรื่องที่บุคคลส่ วนใหญ่จะต้องคํานึงถึงโลจิ
สติกส์เพราะเป็นเรื่องที่รวมการประสานงานระหว่างองค์กร การจัดส่ง การขนส่ง การบริหารรถขนส่งและ
เส้นทางการขนส่ง เป็นต้น
3.3 โลจิสติกส์ที่สนับสนุนส่วนงานอื่น ๆ เช่น การซ่อมบํารุง การบริการหลัง
การขาย การทํางานด้านการขายการตลาด
9.1.4 องค์ประกอบของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (อ้างในชุติเดช วิศาลกิตติ)
องค์ประกอบของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน John Langley(2002) ได้กล่าวว่า เป็น
แนวทางหรืออนาคตของโซ่อุปทานที่ต้องมีองค์ประกอบหรือมีลักษณะที่ต้องสนใจซึ่งก็คือลูกค้าและการ
จัดการอุปสงค์ การวัดสมรรถนะโซ่อุป ทาน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดหาการบริการจากภายนอก
ความสัมพันธ์เชิงร่วมมือ ความแข็งแกร่งหลักและการมีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน
Chen และ Paulraj (2004) กล่าวว่าการจัดการโซ่อุปทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ขอบเขตงานวิจัยที่จะปรับปรุงความเข้าใจในการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management-SCM)
และสามารถช่วยให้นักวิจัยได้ศึกษาโครงสร้างที่สําคัญของการบริหารโซ่อุปทานและผลกระทบที่เกิดกับ
ความสามารถในการโซ่อุปทานทั้งจากทฤษฎีและการสังเกต ซึ่งสามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 เป็นการนําเสอนที่สอดคล้องและจัดลําดับความรู้ที่เป็นโครงสร้างหลักในการบริหารโซ่อุปทานซึ่ง
ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สําคัญในการบริหารอุปทาน หรือสมรรถนะของโซ่อุปทาน ส่วนที่ 2 เป็นการ
พัฒนากรอบการวิจัยของการบริหารโซ่อุปทาน ส่วนที่ 3 เป็นการตอบสนองต่อความต้องการสร้างทฤษฎีใน
งานบริหารที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจที่ดําเนินการโดยไม่มีความร่วมมือกับผู้อื่นจะไม่สามารถทําการแข่งขันใน
ระยะยาวได้ แต่จะสามารถแข่งขันแข่งขันได้หากมีการดําเนินการธุรกิจในลักษณะของโซ่อุปทาน ซึ่ง
สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าโดยผ่านความร่วมมือกันระหว่า งสมาชิกในโซ่อุปทานในด้านการวางแผน
การควบคุมวัตถุดิบ การให้บริการและการเชื่อมโยงข้อมูล ส่วนประกอบที่สําคัญในการบริหารโซ่อุปทาน
มี 4 ประการ คือ กลยุ ทธ์การจั ดซื้อ (Strategic Purchasing)
การบริหารการจัดส่ง (Supply
Management) การบูรณาการงานโลจิสติกส์ (Logistics Intergration) และการร่วมมือของโครงข่ายการ
จัดส่ง (Supply Network Coordination) รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะหรือความสามารถของโซ่
อุปทาน (Supply Chain Performance) โดยระบุถึงสมรรถนะด้านการเงิน (Financial performance)
สมรรถนะด้านการดําเนินงาน (Operation Performance)
9.2 แนวคิดเกี่ยวกับ SCOR Model
Supply Chain Operation Reference Model (SCOR Model) หรือแบบจําลองโซ่อุปทาน
(อ้างในชุติเดช วิศาลกิตติ) ซึ่งเป็ น เครืองมือที่ช่ว ยในการเริ่มต้นการพัฒนาโซ่อุปทาน เพราะ SCOR
Model มีการพัฒนามาเพื่อใช้อธิบายลักษณะ และแสดงกิจกรรมทางธุรกิจในโซ่อุปทานทั้งหมด โดย
เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งช่วยในการแก้ปัญหาการขาดภาษามาตรฐาน กรอบ
การทํางาน (Framework) ในการพัฒนาและปรับปรุงโซ่อุปทาน
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องค์ประกอบของแบบจําลองโซ่อุปทาน คือมีการกําหนดรกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็น
มาตรฐานและมีคําอธิบ ายที่เป็ น กระบวนการช่ว ยให้ ผู้ ใช้มีความเข้า ใจที่ตรงกันโดยมีโ ครงสร้างแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ โดยมีการกําหนดมาตรวัด (Metric) หรือดัชนีวัดประสิทธิภาพ Key
Performance Indicator (KPI) ซึ่งในการวัดประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการนั้น จะมีวิธีการปฏิบัติที่ดี
ที่สุด (Best practice) ที่อยู่ในแต่ละกระบวนการ เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถประยุกต์ใช้ต่อไป โดยสามารถ
แบ่งขั้นตอนการพัฒนา ได้ดังนี้คือ
ระดับ 1 ระดับนโยบาย เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางการแข่งขันทางธุรกิจ ปัจจัยภายใน
และปัจจั ยภายนอกองค์กร โดยนํามากําหนดความสามารถในการแข่งขันและความได้เปรียบทางการ
แข่งขันขององค์กร และนําผลการวิเคราะห์มาเป็นแนวทางการกําหนดขอบข่ายและองค์ประกอบที่สําคัญ
ขององค์กรต่อไป
ระดับ 2 ระดับ การกําหนดกระบวนการหลั กขององค์กร เป็ นขั้นตอนหลั งจากที่ไ ด้
วิเคราะห์ปัจ จัยทางการแข่งขันในระดับ 1 แล้วได้ขอบข่ายการจัดการและกระบวนการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่องค์กรได้กําหนดไว้ ซึ่งในระดับ 2
นี้ มีการกําหนดโครงร่างของโซ่อุปทานองค์กร ซึ่งโครงร่างของโซ่อุปทานจะต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อเป็น
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ระดับ 3 กําหนดรายละเอียดของกระบวนการ เมื่อมีการผ่านขั้นตอนในระดับ 1 และ
ระดับ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งองค์กรนําโครงร่างที่ได้มากําหนดรายละเอียดของกระบวนการปฏิบัติงาน
ทั้ง 4 เพื่อให้ ท ราบรายละเอีย ดของการปฏิบั ติงานแต่ ล ะกระบวนการ ซึ่งในขั้นตอนนี้จ ะให้ ทุกฝุ ายที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกําหนดรายละเอียด ในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการปฏิบัติงาน
ระดับ 4 ระดับปฏิบัติการ เป็นการสิ่งที่ได้รับจาก ระดับ 1 ถึงระดับ 3 มาปฏิบัติให้
เป็นรูปธรรม โดยให้ได้ผลตามี่ได้วางเปูาหมายไว้ แต่เมื่อมีการปฎิบัติแล้วควรมีการวัดผลและประเมิน ผล
การปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้หรือไม่
วิเคราะห์พื้นฐาน
ของการแข่งขัน

กลยุทธ์การดําเนินงาน

กําหนดโครงร่าง
โซ่อุปทาน

ภายในองค์กรหรือ
ระหว่างองค์กร

การกําหนดผล
การปฏิบัติงาน

การนําไปปฏิบัติในระบบ
กระบวนการของโซ่อุปทาน

SCOR ระดับ

SCOR ระดับ

กระบวนการแบบแผนการปฏิบัติและระบบ
องค์ประกอบโครงร่างโซ่อุปทานในองค์กร

การพัฒนาโซ่
ดกอุปทาน
ในองค์กร

SCOR ระดับ

SCOR ระดับ
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ภาพที่ 1.2 แสดงขั้นตอนหลักในการพัฒนาโซ่อุปทานขององค์กรโดยใช้แบบจาลอง Supply Chain
Operations reference
ที่มา : วิทยา สุหฤทดํารง, มองรอบทิศ คิดแบบโลจิสติกส์.2549
9.1.5 การประยุกต์ใช้แบบจําลอง SCOR อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประยุกต์ใช้แบบจําลอง SCOR อย่างมีประสิทธิภาพ จะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผน เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนในด้านอุปสงค์และอุปทาน
ซึ่งจะมีสิ่งที่ต้องจัดการได้แก่ การประเมินความสามารถของแหล่ งวัตถุดิบ การรวบรวมและจัดลําดับ
ความสําคัญในข้อกําหนดความต้องการ การวางแผนด้านสินค้าคงคลัง ความต้องการในการกระจ่ายสินค้า
การผลิตวัตถุดิบ การกําหนดกําลังการผลิตโดยรวมของผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดการด้านการวางแผน
องค์ป ระกอบพื้น ฐาน การปฏิบั ติงานตามแผนงาน การตัดสิ นใจในการกําหนดการซื้อหรือผลิ ตเองใน
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ การกําหนดโครงร่างของโซ่อุปทาน การวางแผนทรัพยากรและกําลังการผลิตใน
ระยะยาว การวางแผนธุรกิจ การกําหนดการผลิตสินค้าใหม่ หรือยกเลิกการผลิตสินค้าเดิม การกําหนด
สายการผลิตสินค้าต่าง ๆ การดําเนินงานในด้านการวางแผน ซึ่งจะเป็นการกําหนดภาพรวมในส่วนต่าง ๆ
ของโซ่อุปทาน ก่อนที่จะนําไปปฏิบัติในด้านของส่วนต่าง ๆ ในขั้นตอนต่อไป
แบบจําลอง SCOR จะบอกถึงขั้นตอนในการ Supply Chain Management เพื่อให้
องค์กรสามารถดําเนินการปรับปรุง Supply Chain ทั้งการติดตามการตรวจประเมิน การสรุปพฤติกรรม
ของผู้บริหารที่จําเป็น การรวบรวมกระบวนการวางแผน การจัดหา การผลิต การจัดส่งและการส่งคือน
สินค้าและขยายผลสู่ผู้ขาย (Supplier) ทุกชั้นจนถึงลูกค้าทุกชั้น กําหนดแนวทางกลยุทธ์การปฏิบัติงาน
การไหลของวัสดุงานและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผู้บริโภค ลดต้นทุนภายในองค์กรให้ต่ําลง และสร้างความได้เปรียบเชิง การแข่งขันได้ โซ่อุปทานเป็น
ขั้นตอนที่ได้หลังจากการวางแผนแล้ว สามารถทําการเขียนเป็นลําดับการทํางานได้ดังนี้
1.1 Demand planning เป็นจุดเริ่มต้นของ Supply Chain เป็นการวางแผน
ให้มีการ Stock น้อยที่สุดแต่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ซึ่งจะทําได้ยากมากทาง
ปฏิบัติ และจะมีความซับซ้อนมากเมื่อมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น มีคลังสินค้าหรือสถานที่จัดจําหน่าย
สินค้าหลายแห่ง สินค้ามีอายุสั้น ความสามารถในการผลิตของผู้ขาย (Suppliers) ข้อมูลจากทุกส่วนเช่น
ประวัติการขาย คําสั่งซื้อจากลูกค้า การพยากรณ์การขาย ข้อมูลส่งเสริมการขายข้อมูลสินค้าที่จัดส่งจริง
และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อสามารถนํามาวิเคราะห์และวางแผนให้
ใกล้เคียงมากทีส่ ุด อย่างเช่นสินค้าทางการเกษตร
1.2 Supply Planning การบริหารความต้องการของลูกค้ากับความสามารถ
ในการส่งมอบสินค้าของ Suppliers เป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากมากในการบริหารและวางแผนกระบวนการ
วางแผนร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็น ผู้ซื้อจึ งควรมีการแจ้งให้ Suppliers ทราบแผน
ความต้องการสินค้าในระยะยาวและระยะสั้น และแผนต้องถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับ Suppliers ที่ต้องเตรียมสินค้าไว้รองรับความต้องการ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
Suppliers ต้องสามารถทราบได้ทันที เพื่อ Suppliers สามารถเปลี่ยนแปลงแผนงานเพื่อส่งมอบสินค้าได้
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ทันต่อความต้องการ ผลที่ได้ก็คือ Suppliers สามารถลดระยะเวลาการส่งมอบให้เร็วขึ้น (lead Time)
และยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งสินค้าเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการได้ทันที ในส่วนของ
ผู้ซื้อการวางแผนร่วมกันยั งนําไปสู่การได้รับส่วนลดทางการค้า สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีซึ่งได้รับ
เงื่อนไขการชําระเงินพิเศษและการหมุนเวียนของวัตถุดิบ
1.3 Corporate Planning ผู้ผลิตที่มีสายการผลิตจํานวนมาก ซึ่งมีโรงงาน
หลายแห่ ง หรื อ มี ส ถานที่ จั ด จํ า หน่ า ยสิ น ค้ า หลายแห่ ง มี ค วามท้ า ทายในการบริ ห ารแผนการผลิ ต ให้
สอดคล้องกับเปูาหมายขององค์กร (Corporate Goals) เช่นเดียวกับบริษัทที่มีเปูาหมายเพิ่มการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการแนะนําสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด มีการขยายสู่ตลาดใหม่ มีการหาแหล่งผู้ขาย
และผู้ผลิตสินค้าใหม่ มีการวางแผนการจัดการหรือโต้ตอบคู่แข่งย่อมทราบถึงการวางแผนที่มีเวลาจํากัด
และเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนนั้นมาจากทั้งภายใน
และภายนอก ผู้บริหารต้องมีเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และทดสอบแผนงานความน่าจะเป็นต่าง ๆ เพื่อ
สามารถสรุปแผนงานได้เร็วที่สุด และนําไปใช้ในระยะยาวซึ่งต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับสูงสุดในด้าน
การเงินและการปฏิบัติงาน
1.4 Even Management and Analytics โซ่อุปทาน เป็นระบบต่อเนื่อง เมื่อ
มีปัญหาเกิดขึ้นจะมีผลเป็นลูกโซ่ทั้งระบบ การรับรู้ปัญหาล่วงหน้า การรับรู้ปัญหาอย่างรวดเร็ว การแก้ไข
ปัญหาก่อนที่จะเกิด และการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการกําหนดจุดวัด
หรือ KPI ระบบ Supply Chain ซึ่งต้องมี Templates ที่เก็บเปูาหมายขององค์กร โดยระบบต้องทําการ
เปรียบเทียบเปูาหมายที่วางไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริงหรือผลที่คาดว่ าจะเกิดขึ้น หากผลที่เกิดขึ้นเบี่ยงเบนไป
จากเปูาหมายที่ได้วางไว้ระบบต้องเตือนพร้อมแจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อลด
ปัญหาที่เกิดขึ้น
1.5 Order Fulfillment ส่วนมากองค์กรใช้ระบบ Fixed lead times ใน
การคํานวณวันส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งเสียโอกาสทางธุรกิจ เพราะลูกค้าไม่สามารถรอได้นาน ซึ่งใน
ปัจจุบันเปูาหมายของผู้ผลิตทุก ๆ รายคือการให้ความมั่นใจต่อลูกค้าว่าสามารถส่งสินค้าได้ในเวลาที่
กําหนด มีนโยบายลด Lead times ในการผลิตลง โดยการนําเลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้าเชื่อมโยงกับใบสั่ง
การผลิตเพื่อลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อของตนเองได้
1.6 Factory Planning and Scheduling การวางแผนการผลิตไม่เหมาะสม
จะส่งผลให้โรงงานมีสินค้าระหว่างผลิตสูง ปัญหากําลังการผลิตไม่เพียงพอและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผล
ให้บางสายการผลิตว่างเพราะของไม่มีให้ผลิต มีการาทํางานล่วงเวลาโดยไม่จําเป็น ผลคือไม่สามารถส่งคืน
สินค้าให้ลูกค้าตามกําหนด ลูกค้าขาดความเชื่อถือและลดหรือยกเลิกคําสั่งซื้อการเตรียมกําลังการผลิตและ
วัตถุดิบเพื่อการผลิต ซึ่งเป็นหัวใจของการวางแผนการผลิต ฝุายผลิตต้องรับข้อมูลที่ถูกต้องว่าจะผลิตอะไร
ผลิตเมื่อไหร และจํานวนเท่าไหร่ อะไรผลิตก่อนอะไรผลิ ตหลั ง โดยการวางแผนการผลิตต้องคํานึงถึง
ข้อจํากัดต่าง ๆ ในสายการผลิต มีการจัดอันดับงานที่เหมาะสมเพื่อลดเวลาที่เสียไปในการติดตั้งเครื่องจักร
และสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มากขึ้นเพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์สูงสุด
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1.7 Order Management ในการทํางานที่มีลักษณะเป็น Multi-Tiered
value chain เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างองค์กรกับ Suppliers หรือ Subcontractors จําเป็นที่
จะต้องมีการร่วมมือกันในด้านข้อมูลและการจัดการคําสั่งซื้อนั้นๆ โดยมีเปูาหมายเพื่อลดระยะเวลาการ
จัดการคําสั่งซื้อ (Inbound Order) ซึ่งสามารถตอบวันที่ส่งสินค้าได้และความมั่นใจให้กับผู้ขายเมื่อมีการ
ตอบรับคําสั่งซื้อเกินกําลังความสามารถในการผลิตและสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามที่กําหนดโดยเมื่อมีการ
รับคําสั่งซื้อจากลูกค้าระบบ Order Management ต้องทําการประมวลผลและส่งข้อมูลแบบ Real time
เปิดใบสั่งซื้อหรือขอซื้อไปให้ Suppliers และ Subcontractors ระบบจะใช้ข้อมูลพื้นฐานของสูตรการผลิต
เงื่อนไขและนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน รวมถึง Inventory policy มาคํานวณในการสั่งซื้อแบบ
Real time ซึ่งข้อมูลนี้จะทําการเชื่อมต่อกับข้อมูลของ Suppliers และ Subcontractors เพื่อคํานวณ
ความสามารถในการผลิตและวันที่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้
1.8 Product Lifecycle Management ผู้ผลิตสินค้าที่เป็นแฟชั่นหรือมี
ข้อจํากัดในอายุสินค้า จําเป็นต้องมีการนําสินค้าออกสู่ตลาดให้เร็วที่สุด ต้องมีการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องแผน กําลังการผลิต วัตถุที่ใช้ในการผลิต แหล่งผู้ขายชิ้นส่วนและวัตถุดิบ การบริหารคลังสินค้า
สําหรับสินค้าตัวเก่าที่ใกล้หมดอายุ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเก็บสินค้าที่ล้าสมัยและหมดอายุไม่
สามารถนําไปใช้ได้ทําให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ ซึ่งมีความสําคัญต่อผู้ผลิต Supplier ผู้ปูอนวัสดุและ
วัตถุดิบให้แก่โรงงาน
1.9 Operation and Inventory Planning เปูาหมายขององค์กรธุรกิจ ในทุก
ระดับคือการมีระดับสินค้าคงคลังในจํานวนที่พอดีกับความต้องการ ลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าให้
ลูกค้า เพิ่มความสามารถในการส่งมอบสินค้า หลีกเลี่ยงการมีปัญหาเรื่องการกําลังการผลิต การขาด
ชิ้นส่วน ขาดวัตถุดิบสําหรับการผลิต จึงต้องมีการกําหนดเปูาหมายการขายให้สอดคล้องกับความสามารถ
ในการผลิตซึ่งมีระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม
1.10 Supplier Management ในระดบบ Supply Chain, Supplier ซึ่งมี
ความสําคัญที่ต้องพิจารณาในเรื่องราคา คุณภาพ การตรงต่อเวลา ซึ่งในบางอุตสาหกรรมมีการนําระบบ
Vendor managed inventory (VMI) มาใช้ซึ่งทําให้เราไม่จําเป็นต้องรับภาระในการเก็บสต็อกสินค้า
1.11 Supply Chain Planning การจัดการ Demand และ Supply ให้
สอดคล้องกันเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการได้
ถ้ามีการทําระบบการวางแผนความต้องการวัสดุ หรือ MRP (Material Requirement Planning) คือ
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมวัสดุ และการวางแผนการผลิต ที่มีการวางแผนมาเป็น
วัต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ กร การจั ดการใช้ ท รั พยากรที่ มี อยู่ อ ย่ างจํ า กัด ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพที่สุ ด สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้กําไรสูงสุด ผู้ผลิตต้องผลิตสินค้าในทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจํากัดให้มีประสิทธิภาพ โดยลดอัตราการทํางานล่วงเวลาที่ไม่จําเป็นลง บริห ารวัตถุดิบไม่ให้ขาด
หรือไม่มีผลิต มีการจัดสายงานการผลิตและวางแผนการผลิตที่เหมาะสมโดยนําเอาข้อจํากัดต่าง ๆ มารวม
ในการวางแผนและเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า คือระบบที่ใช้
ในการจัดการระบบ Supply Chain ซึ่งเริ่มต้นจากการวางแผน การนําแผนนั้นมาปฏิบัติและควบคุมให้
แผนงานนั้นบรรลุผลการจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตสามารถรู้ข้อมูลทั้งระบบ สามารถเปรียบเทียบ
Demand และ Supply กับข้อจํากัดที่มีอยู่เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง รวมถึงการทํางานร่วมกันระหว่างคู่
ค้า ลูกค้า ผู้ขาย โดยทําการปรับฐานข้อมูลของ Supply Chain Management ให้เป็นฐานเดียวกัน
(Unified data model) ทําการดึงข้อมูลมาจากระบบอื่น อาทิเช่น ระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร
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หรือ ERP (Enterprise Resource Planning) กระบวนการจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่เรียกว่า
CRM (Customer relationship management , Logisticss , Legacy System) ทําการประมวลใน
Computer memory เพื่อให้ผลลัพธ์จากการประมวลใน Computer memory เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการ
ประมวลเป็น Real-Time และรวดเร็ว และการใช้งานเป็น Web base เพื่อง่ายแก่การใช้งาน
2. การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ
เทคนิคในการบริหารวัตถุดิบของสินค้าแต่ละชนิด จะแตกต่างกันตามแต่ละประเภทของ
สินค้า แต่สินค้าเกษตรการจัดหาแหล่งวัตถุดิบ จะเริ่มตั้งแต่กระบวนการหากล้าพันธ์ การหาปุ๋ย อาหาร
เสริมของพืช และการจัดหาแรงงานผู้ผลิต
โกศล ดีศีลธรรม (2547) กล่าวว่าบทบาทของระบบวางแผน ความต้ องการวัสดุว่าการ
วางแผนวัสดุ (Materials planning) เป็นแนวทางวิทยาศาสตร์สําหรับการประเมินความต้องการของวัสดุ
วัตถุดิบชิ้นส่วน อะไหล่ และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของการผลิต ดังนั้นการวางแผน
ความต้องการวัสดุ จึงมีความสําคัญต่อการบริหารวัสดุ (Materials management) ซึ่งต้องพิจารณาถึง
ปัจจัยต่าง ๆ อาทิเช่น ช่วงเวลาการส่งมอบวัสดุ การกําหนดการผลิต ปริมาณ ความต้องการวัสดุ เป็นต้น
ซึ่งฝุายแผนงานต้องมีการเตรียมแผนความต้องการใช้วัสดุตามแผนการผลิต (Plan based on the
production schedules) โดยแสดงรายละเอียดใบแสดงรายการวัสดุ (Bill of materials)

การพยากรณ์ยอดขาย

ฝ่ายงานผลิต

วางแผนวัสดุ

ดาเนินการทบทวนแผน

ภาพที่ 1.3 แสดงกระบวนการวางแผนวัสดุ
ที่มา : โกศล มีศิลธรรม. เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนในโลกธุรกิจใหม่. 2547
ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ โดยสามารถจําแนกออกเป็น 2
ส่วนคือ
ปัจจัยภายนอก (External factors) โดยต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการ
กําหนดนโยบายการบริหารวัสดุขององค์กร ดังนี้
1. แนวโน้มระดับราคาของวัสดุในตลาด
2. นโยบายการนําเข้าของภาครัฐ เช่น อัตราภาษี ระเบียบวิธีการนําเข้า
3. นโยบายทางด้านสินเชื่อของธนาคาร
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ปัจจัยภายใน (Internal factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจซึ่ง
ประกอบด้วย
1. วัตถุประสงค์หลักขององค์กร
2. แผนงานและกําหนดการผลิต
3. การกําหนดระดับสินค้าคงคลัง (Inventory level) และช่วงเวลานํา
4. ความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียน (Working capital)
5. นโยบายการจัดซื้อขององค์กร
3. การจัดส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้า
วิทยา สุทฤหดํารง (2549) กล่าวถึงการจัดการส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้าซึ่งประกอบด้วย
การจัดการคําสั่งซื้อ มีด้านกระบวนการในการปูอนคําสั่งซื้อ การจัดทําเอกสารเสนอราคา การกําหนด
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างและรักษาฐานข้อมูลลูกค้าและผลิตภัณฑ์ ระบบการจัดการ
ด้านบัญชี ในส่วนลูกหนี้การค้า การให้เครดิตลูกหนี้ การเก็บหนี้ และการออกใบเรียกเก็บเงิน การจัดการ
คลั งสิน ค้า ประกอบด้วยด้วยการจั ดการด้านค้นหาสิ นค้า การบรรจุ และรวบรวมผลิ ตภัณฑ์ การการ
องค์ประกอบพื้นฐานของการจัดส่งประกอบด้วยการจัดการด้านกฎเกณฑ์ของช่องทางการกระจายสินค้า
กฎเกณฑ์ในการสั่งสินค้า การจัดการด้านคุณภาพของการจัดส่ง
ธนัญญา วสุศรี (2550) ได้กล่าวถึง การจัดการผู้ส่งมอบ (Supplier management) ว่า
ปัจจุบันการจัดการโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain Management (SCM) เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรให้
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก SCM จะช่วยให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าขั้นสุดท้าย (End customer) ได้รับ
สินค้าหรือบริการตรงตามความต้องการ การที่จะประสบความสําเร็จในการจัดการโซ่อุปทาน ความร่วมมือ
กับผู้ส่งมอบหรือ Supplier เป็นองค์ประกอบทีส่ ําคัญ
4. การส่งคืน
วิทยา สุหฤทดํารง (2546) กล่าวว่าขอบเขตของการส่งคืนสินค้าจากลูกค้า (Return) ใน
SCOR Mode จะรวมถึงการส่งคืนวัตถิบ (กลับไปยังผู้จัดส่ง) และการรับผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป (มาจาก
ลูกค้า) รวมถึงผลิ ตภัณฑ์ที่มีตําหนิ ผลิ ตภัณฑ์ที่เป็นวัส ดุสิ้ นเปลื อง (Maintenance Repair and
Operation Item : ROI) และผลิตภัณฑ์ส่วนเกิน
4.1 ขั้นตอนการส่งคืนผลิตภัณฑ์ทั้งหมด โดยเริ่มจากการอนุมัติการส่งคืน อาทิเช่น การ
จัดตารางการส่งคืน การรับ และการยืนยัน และการกําจัดผลิตภัณฑ์ที่ชํารุด การส่งผลิตภัณฑ์ทดแทนหรือ
การคืนเงิน
4.2 ขั้นตอนการคืนผลิตภัณฑ์สิ้นเปลือง (MRO) โดยเริ่มจากการอนุมัติการส่งคืนและ
การจัดตารางการส่งคืน การกําหนดสถานภาพของผลิตภัณฑ์ การยืนยันผลิตภัณฑ์และการอนุมัติคําร้อง
ส่งคืน
4.3 ขั้นตอนการส่งคืนผลิตภัณฑ์ส่วนเกิน โดยเริ่มจากการบ่งชี้สินค้าคงคลังส่วนเกิน
การจั ดตารางการจัดส่ ง การรับ การส่งคืน อนุมัติคําร้องในการรับคืนผลิ ตภัณฑ์ ส่วนเกินจากการจัดหา
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนเกิน การบูรณะ ทําใหม่ และกําจัดวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ส่วนเกิน
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4.4 การจั ด การกฎระเบี ย บในการส่ ง คื น สมรรถนะของการส่ ง คื น การเก็ บ ข้ อ มู ล
ผลิตภัณฑ์ส่งคืนคงคลัง สินทรัพย์ทุน การขนส่ง โครงร่างของข่ายงาน ความต้องการและความสอดคล้อง
ของข้อบังคับ
9.3 แนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทานกับโลจิสติกส์
การจัดการห่วงโซ่อุปทานจะมีความหมายกว้างกว่าความหมายของโลจิสติกส์ (อ้างใน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กันยายน 2553) อันที่จริงโลจิสติกส์ คือ หนึ่งในห้าองค์ประกอบ
สําคัญ ของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วยการเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้สารสนเทศ
การบริหารการผลิตและการขนส่งร่วมกับการบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดังรูปที่แสดงวิวัฒนาการของแนวคิดโลจิสติกส์กับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

โลจิสติกส์แบบ
ดั้งเดิม (Classical
logistics)
จั ด ส่ ง สิ น ค้ า ที่ ถู ก
ชนิดไปยังลูกค้าที่ถูก
คน ณ สถานที่ใน
เวลา ในสภาพ
ปริมาณ และต้นทุน
ที่ถูกต้อง

โลจิสติกส์สมัยใหม่
(Lean Logistics
and lean
manufacturing)
นําแนวคิด
“สารสนเทศ” มา
ทดแทนคลังสินค้า
“stock” เน้น “การ
ไหลเวียน ”flow”

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply
chain management)
1. พันธมิตรในห่วงโซ่ (Alliances)
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information
technology) โดยใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ
เช่น ERP,EDI,EPC,SCA
3. Lean logistics and lean
manufacturing
4. การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ
ได้แก่
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product
development)
(2) การบริหารจัดการตามความต้องการ
ลูกค้า (demand management)
(3) การบริหารการผลิต
(manufacturing scheduling and
management)
(4) การตอบสนองต่อคําสั่งซือ้ (order
fulfillment)
(5) มีบริการเสริมเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์
(product support) เช่น ตรวจซ่อม
อบรม

ภาพที่ 1.4 แสดงวิวัฒนาการของแนวคิดโลจิสติกส์กับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน
ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กันยายน 2553.
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานจึงเป็นกิจกรรมตลอดห่วงโซ่ อุปทาน (กิจกรรมทั้งส่วนที่
ไหลขึ้น และไหลลงตลอดแนวห่วงโซ่) มีการเรียบเรียง (orchestrated) และประสาน (coordinate)
กิจกรรมต่างๆ (เสมือนหนึ่ งว่ามีหน่วยงานกลางเป็นผู้รับผิดชอบ) เพื่อให้มั่นใจว่าอุปทานต่อสินค้ าจะ
สอดคล้องกับอุปสงค์ในทุกๆ ขั้นตอนของห่วงโซ่ มีการแบ่งปันข้อมูลและเทคโนโลยีระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุก
ขั้นตอนเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรม เพื่อลดระยะเวลาของวงจรการพัฒนาสินค้า ลดวงจรระยะเวลา มีการใช้
กระแส (flows) การเคลื่อนย้ายของสินค้าและปัจจัยการผลิตแทน “สินค้าคงคลัง” เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ลดต้นทุน และเพิ่มความพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
9.4 การจัดการห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร
9.4.1 ลักษณะสําคัญของห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิม (สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย กันยายน 2553.)
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง กิจกรรมการจัดการผลิตสินค้า ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และ
มีคุณภาพให้มีประสิทธิภาพสูง ตามความต้องการของลูกค้า จากนั้นจึงจัดส่งให้ลูกค้าด้วยต้นทุนที่ตํ่าที่สุด
และมีระดับบริการ (service level) ที่ไว้วางใจได้มากที่สุด การจัดการห่วงโซ่อุปทานครอบคลุมทุกขั้นตอน
ของการผลิตการเคลื่อนย้ายสินค้า การไหลเวียนของข่าวสารข้อมูล และการไหลเวียนของเงินทุน ดังนั้ น
กระบวนการโลจิสติกส์จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การศึกษาลักษณะของห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรนั้นจะเน้นที่การไหลเวียนสินค้า การ
ไหลเวีย นสารสนเทศและเงิน ทุน กับ ความเสี่ ยง ปัจจัยที่มีผ ลต่ อการไหลเวียนของสิ นค้า โดยแบ่งเป็ น
โครงสร้างตลาดและการแข่งขัน ช่องทางการจําหน่าย กรรมวิธีการผลิต ลักษณะของสินค้า และโลจิสติกส์
ส่วนการไหลเวีย นของสารสนเทศจะครอบคลุมเรื่องกระบวนการผลิ ตและเทคโนโลยีด้วย สําหรับการ
ไหลเวียนของเงินทุนก็จะรวมเอาเรื่องการจัดการ ความเสี่ยง และแบ่งภาระความเสี่ยง
9.4.2 โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรและความสัมพันธ์แบบดั้งเดิม
โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรและความสัมพันธ์ (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
กันยายน 2553.) แต่เดิมนั้นภาคเกษตรไทยประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อยจํานวนมาก จึงต้องมีพ่อค้าคน
กลางจํ า นวนมากเพื่อทําหน้ าที่ร วบรวมขนส่ งและแปรรูปสิ นค้า โดยเริ่มจากการรวบรวมผลผลิ ตจาก
เกษตรกรระดับหมู่บ้านหรือตําบลเพื่อนํามาส่งที่ตลาดกลาง หรือโรงงานแปรรูปในอําเภอหรือจังหวัดแล้ว
ส่งเข้ามายังกรุงเทพฯ เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก ถึงแม้ว่าจะมีคนกลางหลาย
ขัน้ ตอน แต่ตลาดสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ก็มีประสิทธิภาพเพราะมีการแข่งขันสูง แต่พ่อค้าคนกลางส่วนใหญ่
จะได้กําไรตามผู้ที่ได้กําไรสูงจะเกิดจากการเก็งกําไรแต่มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนมากเช่นเดียวกัน
ห่ ว งโซ่อุ ป ทานสิ น ค้ าเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม นั้ น จึง เป็น ระบบที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง เพราะ
สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าจากไร่นาสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่อาจมีคู่แข่ง
รายใหญ่น้อยราย (เช่น ตลาดพันธ์ สัตว์และอาหารสัตว์บางชนิด) หรือถูกรัฐแทรกแซงอย่างหนักจนขาด
ประสิทธิภาพ เช่น โครงการรับจํานําพืชผลการเกษตรของรัฐ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันแม้ว่าจํานวน
เกษตรกรจะเริ่ มลดลงมาตั้ งแต่ต้น ทศวรรษ 2530 แต่ ยังมีแ รงงานเกษตรกว่า 14 ล้ านคน ครั ว เรือ น
เกษตรกรกว่า 5.7 ล้านครัวเรือน พื้ นที่ถือครองเฉลี่ยครัวเรือนละ 19.4 ไร่ ในปี 2551 (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ การสํารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2551)
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ดังนั้นห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรแบบดั้งเดิม ก็มีจุดอ่อน เช่น การคัดขนาดและคุณภาพ
สินค้า (grading) มักจะทํากันที่ช่วงกลางน้ํา เช่น ตลาดกลางในภูมิภาคและกรุงเทพฯ หรือช่วงปลายน้ํา
เช่น ตลาดค้าปลีก เพราะไม่คุ้มที่พ่อค้าผู้รวบรวมสินค้าในชนบทจะทําหน้าที่ควบคู่กับบทบาทการรวบรวม
สินค้า ระบบนี้จึงไม่เอื้ออํานวยให้เกษตรกรรายใดรายหนึ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงกว่าเพื่อนบ้าน หรือ
ลงทุนคัดขนาด ส่วนในระบบโลจิสติกส์และขนส่งก็จะมีหลายขั้นตอนและเสียเวลานาน และแต่ละขั้นตอน
จะมีประสิทธิภาพ แต่ ถ้ามองในแง่สังคมระบบดังกล่าวกลับขาดประสิท ธิภาพระบบห่วงโซ่อุปทานแบบ
ดั้งเดิมทําให้ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้ งมูลค่าสินค้าและค่าขนส่งที่สูญเปล่า แต่ผู้รับภาระ คือ เกษตรกร
เพราะพ่อค้าคนกลางจะคํานวณมูลค่าสูญเสียเหล่านี้เพื่อหักจากราคารับซื้อจากเกษตรนั่นเอง
9.4.3 ลักษณะสําคัญของห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ของสินค้าเกษตร (สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย กันยายน 2553.)
ห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ของสินค้าเกษตรจะมีลักษณะที่สั้ นกว่าห่วงโซ่ดั้งเดิม เพราะมีการ
ตัดตอนพ่อค้าคนกลางออกไป ทําให้ ผู้ ค้า ปลี ก (หรือผู้ ส่ งออก) ซื้ อ ขายโดยตรงกับผู้ ผ ลิ ต นอกจากนั้ น
เกษตรกรกับผู้ค้าปลี ก (หรือผู้ส่งออก) ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในลักษณะการติดต่อ2 ทาง (2 ways
commumication) ไม่ว่าจะเป็นการไหลเวียนข้อมูลกระบวนการผลิต เทคโนโลยีและความพึงพอใจของ
ผู้บ ริ โ ภค มีการให้ สิน เชื่อแก่เกษตรกร ดังนั้ น ห่ ว งโซ่อุปทานสมัยใหม่ จึงมีลักษณะเป็นวงกลม ห่ ว งโซ่
อุปทานสมัยใหม่จึงแตกต่างโดยสิ้ นเชิงจากห่วงโซ่อุปทานแบบดั้งเดิม ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นตรงจากต้นน้ํา
ได้แก่ปัจจัยการผลิต และไร่นา ไปสู่การแปรรูปและค้าส่ง ในตอนกลางน้ํา และไหลสู่ปลายน้ํา ได้แก่ ค้า
ปลีก ส่งออกและผู้บริโภค ข้อสังเกตสําคัญ คือ การค้า การติดต่อในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานไม่
เชื่อมโยงกัน เช่น เกษตรกรซื้อ ปัจจัยการผลิตจากบริษัท นาย ก. แต่ขายสินค้าให้พ่อค้าคนกลาง นาย ข.
จากนัน้ พ่อค้าคนกลางก็นําสินค้าที่รวบรวมไปส่งให้โรงสี นาย ค. แต่โรงสี นาย ค. อาจซื้อสินค้าจากพ่อค้า
อื่นๆ เช่นเดียวกันโรงสี นาย ค. อาจส่งข้าวให้พ่อค้าส่งออกหลายราย ดังนั้น เกษตรกรกับพ่อค้าคนกลางจึง
ไม่มีความสัมพันธ์แบบระยะยาว เช่นเดียวกันพ่อค้าคนกลางแต่ละคนก็มิได้มีข้อสัญญาผูกมัดที่ต้องนําสินค้า
ไปขายให้โรงสีใดโรงสีหนึ่ง การไหลเวียนของข้อมูลก็ไม่ได้มาจากคู่ค้าที่มีข้ อผูกพันสัญญากัน ห่วงโซ่แต่ละ
ขัน้ ตอนจึงแยกจากกันการจะเพิ่มมูลค่าหรือลดต้นทุนต้องต่างคนต่างทํา ความพยายามของคู่ค้าในห่วงโซ่
ขัน้ ตอนหนึ่งที่จะขอความร่วมมือจากผู้ผลิตหรือคู่ค้าในขัน้ ตอนอื่นๆ ของห่วงโซ่อุปทานจึงทําได้ยากลําบาก
เรียกว่า มีปัญหาความล้มเหลวของการประสานงาน (coordination failure)
9.4.4 โครงสร้างตลาดและความสัมพันธ์ตัวอย่างสินค้าเกษตรที่อยู่ภายใต้การจัดการห่วง
โซ่อุปทานสมัยใหม่ ได้แก่ ไก่ ผักอินทรีย์ ข้าวอินทรีย์ อ้อยและน้ําตาล ซึ่งลักษณะสําคัญของโครงสร้างของ
สินค้าภายใต้ห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ คือ ตลาดจะมีโรงงานแปรรูปจํานวนน้อยราย บริษัทเหล่านี้เป็นตัวการ
สํ า คั ญ ในการติ ด ต่ อ ทํ า สั ญ ญากั บ เกษตรกรหรื อ กลุ่ ม เกษตรกร เพื่ อ ให้ ผ ลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี ม าตรฐานตาม
กระบวนการผลิตที่บริษัทกําหนด โครงสร้างตลาดจึงมีลักษณะความสัมพันธ์แบบการรวมตัวในแนวดิ่ง
(vertical integration) เพียงแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นการผลิตตั้งแต่ต้นน้ํา ถึงปลายน้ําโดยบริษัทเดียวหรือ
เจ้าของรายเดียวกัน
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9.5 สินค้าเกษตรกล้วยไม้
9.51. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกล้วยไม้
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ หมายถึง การนํากล้วยไม้มาปลูกในโรงเรือนที่สร้างขึ้น
และปรับสภาพแวดล้อมอันได้แก่ แสงสว่าง ความชื้น อุณหภูมิตลอดจนการให้ปุ๋ย และยาปูองกัน
กําจัด โรคแมลงที่เหมาะกับกล้วยไม้แต่ล ะชนิด จากความหมายนี้ม นุษย์ไ ด้รู้จัก การปลูก เลี้ ยง
กล้วยไม้มานานมากกว่า 200 ปี เริ่มแรกโดยนักสํารวจพันธุ์ไม้จากทวีปยุโรป โดยเฉพาะประเทศ
อังกฤษ ชาวอังกฤษได้ออกสํารวจพันธุ์ไม้ในแถบอเมริกากลาง และอเมริกาใต้ ได้ นํากล้วยไม้สกุล
แคทลียา (Cattleya spp.) และสกุลอื่นๆ ในดินแดนแถบนี้มาปลูกเลี้ยงที่ยุโรปทําให้มีเรือน
กล้วยไม้ และธุรกิจกล้วยไม้ เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ นอกจากนั้นยังได้นํากล้วยไม้จากเอเซีย
ตอนใต้ไปปลูกเลี้ยง และพัฒนาพันธุ์ในยุโรปอีกด้วย จากการที่ประเทศอังกฤษ ได้อ พยพคนจาก
อังกฤษไปยังอเมริกา คนเหล่านั้นก็ได้นําเอากล้วยไม ้ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทําให้มี
เรื อ นกล้ ว ยไม้ ห ลายแห่ ง เกิ ด ขึ้ น ในอเมริ ก า และเพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ ในเวลาต่ อ มาในระยะก่ อ น
สงครามโลกครั้งที่ส อง ชาวฮอลั น ดาได้ป กครองอิ น โดนีเ ซีย และได้รวบรวม และศึก ษาพัน ธุ์
กล้วยไม้ของเอเซีย และได้มีการทดลองผสมพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ต่างๆ ที่สวนพฤกษศาสตร์หลวง
เมืองโบกอร์ (Bogor) ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากของเอเซียในสมัยนั้น กล้วยไม้ที่มี
ชื่อเสียงจากการผสมของสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ ส่วนมากจะเป็นสกุลหวาย และแวนด้า หลัง
สงครามโลกครั้ง ที่ส องฮอลั น ดาได้ม อบเอกราชให้อิ น โดนีเ ซีย หลั งจากนั้น ได้เ กิ ด ปั ญหาทาง
การเมือง และเศรษฐกิจจึงทําให้กิจการ และโครงการกล้วยไม้ ในสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ทรุด
โทรมลงไปด้วย ปัจจุบันกล้วยไม้ลูกผสมที่เหลือจากสวนแห่งนี้ได้ถูก ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ กัน
ต่อมาในแถบประเทศคาบสมุทรมลายูทําให้ได้กล้วยไม้ลูกผสมใหม่ๆ ที่บังเกิดประโยชน์ทางธุรกิจ
ของมาเลเซีย และสิงคโปร์เป็นอย่างมาก
มลรัฐฮาวาย - เมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ฮาวายเป็นหมู่เกาะในมหาสมุทร
แปซิฟิก อยู่ภายใต้การปกครองของสหรัฐอเมริกา หมู่เกาะแห่งนี้นอกจากมีชนพื้นเมืองที่เ ป็นชาว
เกาะแล้ ว ยังมีช าวญี่ปุ น และชาวจีน ที่อ พยพมาตั้งถิ่นฐาน สภาพแวดล้อ ม ภูมิประเทศ และ
ภูมิอากาศของหมู่เกาะฮาวายเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ ชาวญี่ปุนและชาวจีน จึง
สนใจที่จ ะปลูก เลี้ ยงกล้ วยไม้เป็ นอย่างมาก ต่อมาเมื่อ สงครามโลกครั้งที่ส องได้จบลง กิจการ
กล้วยไม้ที่ถูกผลกระทบจากสงคราม ได้เริ่มฟื้นตัว และในภายหลังกิจการกล้วยไม้ในหมู่เกาะแห่ง
นี้ ได้ดําเนินไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกล้วยไม้พื้นถิ่นในสภาพธรรมชาติของฮาวายมีน้อยมาก
ฮาวายจึงได้สั่งพันธุ์กล้วยไม้ปุา จากประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เช่นไทย ฟิลิปปิ นส์
อินเดีย ศรีลังกา ตลอดจนหมู่เกาะนิวกินี และออสเตรเลียเพื่อใช้ในการผสม และปรับปรุงพัฒนา
สายพันธุ์อย่างกว้างขวาง ช่วงระหว่าง พ.ศ. 2489-2498 คือ ประมาณสิบปีหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ส อง ฮาวายได้ป ระสบความสํ าเร็จ ในธุร กิจ กล้ ว ยไม้ ได้ มีก ารประชาสั ม พัน ธ์ ทางสื่ อ ต่ างๆ
ตลอดจนบัตรอวยพรส่งความสุข ทําให้วงการกล้วยไม้ของฮาวายเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก และ
ได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมกล้วยไม้โลกครั้งที่สอง ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2500 ณ.
นครโฮโนลูลู ในระยะนั้นประเทศไทยนับว่าเป็นลูกค้าที่สั่งกล้วยไม้จากฮาวายเข้ามาปลูก เลี้ย ง
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เป็นจํานวนมาก และยังไม่มีความคิดริ เริ่มที่จะผสมพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองเอง ด้วยยังฝังใจ
ว่ากล้วยไม้ต่างประเทศเท่านั้น ที่ควรค่าแก่การปลูกเลี้ยงในประเทศไทย
สําหรับประวัติการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ได้เริ่มโดยชาวต่างชาติเมื่อประมาณ 160 ปี
ก่อน คือ ประมาณ พ.ศ. 2380 ได้มีบันทึกไว้ว่า ได้มีเรือนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ และมีการปลูกเลี้ยง
อย่ า งถูก วิ ธี โดยการนํ า กล้ วยไม้ จ ากต่ า งประเทศเข้ า มาปลู ก เลี้ ย งในสภาพแวดล้ อ มแบบใน
โรงเรือน ซึ่งป็นของนายเฮนรี่ อาลาพาสเตอร์ (ต้นสกุล เศวตศิลา) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนัก
กล้วยไม้ที่มี ชื่อเสียงมาก ต่อมาเมื่อท่านได้ถึงแก่กรรมลง ในปี พ.ศ. 2429 พระเจ้าบรมวงษ์เธอ
กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ ได้รับช่วงกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆ ของนายอาลาพาสเตอร์ มาปลูกเลี้ยง
และได้สะสมพันธุ์ต่างๆ เพิ่มเติมท่านได้ทําการผสมพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ต่างๆ เหล่านั้นจนมีความ
ชํานาญ และได้รับการยกย่องต่อมาว่าเป็นผู้มีฝีมือการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้อีกท่าน หนึ่ง การปลูก
เลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทยได้พัฒนารูปแบบการปลูกเลี้ยงอย่างรวดเร็วจน ถึง พ.ศ. 2472 ได้มีผู้ทํา
กล้วยไม้สกุลหวายลูกผสมที่มีชื่อว่า มาดามปอมปาดัวร์ ปลูกกันแพร่หลายเป็นเรือนโรงกล้วยไม้
ขนาดใหญ่หลายแห่ง เนื่องจากเลี้ยงดูง่ายเจริญเติบโตได้ดีในเขตพระนคร และสามารถให้ดอกได้
เรื่อยๆตลอดปี ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มปลูกกล้วยไม้อย่างจริงจังในประเทศไทย แต่ งานด้านวิชาการ
ต่างๆยังคงจํากัดอยู่ในแวดวงของคนกลุ่มน้อย ไม่ได้แพร่หลายเหมือนปัจจุบันนี้อย่างไรก็ตาม
เมื่อก่อน พ.ศ. 2500 การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทย มักจะกล่าวกันว่าเป็นงานหรือเป็นเรื่อง
ของคนแก่ หรือผู้มีอันจะกิน ต่างคนก็ต่างปลูกเลี้ยงในบ้านของตนเอง มิได้มีการคบค้าสมาคมซึ่ง
กัน และกันปลูกกันผิดๆ ถูกๆ ทําให้กล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงงามบ้างไม่งามบ้าง แล้วแต่ความสามารถ
ในการดูแลรักษา ของแต่ละคนว่าเหมาะสมกับชนิดของกล้วยไม้ที่ตัวเองปลูกมากน้อยเพียงใด
9.5.2 บุคคลสําคัญในวงการกล้วยไม้ไทย
ต่อมาหลังจาก พ.ศ. 2500 การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ได้อิงวิชาการมากขึ้น ผู้ปลูก
เลี้ยงกล้วยไม้ได้ออกจากบ้านมาพบปะสังสรรค์ มีการคบค้าสมาคมร่ว มกัน มีการแลกเปลื่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนการทํ าประโยชน์เ พื่อ ส่ วนรวม ถึง กับ มี คํา พูด ในหมู่นั ก เลี้ ย ง
กล้วยไม้ว่า “ผู้เลี้ยงกล้วยไม้ไม่ได้แบ่งชนชั้น เพศ วัย” หรืออาจจะพูดว่าคุณวุฒิ และวัยวุฒิจะไม่
เป็นอุปสรรคในการทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมในวงการกล้วยไม้ไทย ต่อไป ในห้วงระยะเวลานี้
ทําให้เกิด “คนดีศรีกล้วยไม้ไทย” ขึ้นสี่ท่านด้วยกันในสี่ท่านนี้เป็นชาวต่างประเทศหนึ่งคน ทุกคน
ได้ทําประโยชน์แก่วงการกล้วยไม้ไทย ที่แตกต่างกันออกไปดังนี้คือ
ท่านที่หนึ่ง และที่สองได้ทํางานเกี่ยวกับกล้วยไม้ไทยร่วมกัน สองท่านนี้คือ ท่าน
อาจารย์เต็ม สมิตินันท์ (พ.ศ. 2463-2538) และท่านไซเดนฟาแดน (Gunnar Seidenfaden)
สองท่านนี้ได้ทําประโยชน์มหาศาลให้กับวงการกล้วยไม้ไทย หรืออาจจะพูดว่าวงการกล้วยไม้โลก
ก็ว่าได้ ท่านได้ทําหน้าที่ในการสํารวจ จําแนก แบ่งแยกชนิดพันธุ์ของกล้วยไม้พื้นเมือง ที่มีถิ่น
กําเนิดในประเทศไทยและรวมไปถึงกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ที่มีถิ่นกําเนิด และกระจายพันธุ์ในแถบ
ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงในภูมิภาค เอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย เช่น ประเทศลาวเป็นต้น
ผลงานร่วมกันของทั้งสองท่าน ได้ตีพิมพ์เป็น เอกสารวิชาการชื่อว่า “THE ORCHIDS OF
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THAILAND A PRILIMINARY LIST” รวบรวม และตีพิมพ์โดยสยามสมาคม ในปี พ.ศ. 25012502 โดยงานในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไว้ซึ่งชนิดพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองของไทยทั้งหมดเท่าที่
สํ า รวจพบใน ขณะนั้ น และได้ บ อกถึ ง ลั ก ษณะต่ า งๆ ของกล้ ว ยไม้ พ ร้ อ มมี รู ป วาดบรรยาย
รายละเอี ยด ชื่ อ วิทยาศาสตร์ ชื่ อ พื้น เมือ งตามที่ช าวบ้ านใช้ เรียกกล้ วยไม้นั้น ๆ แหล่ งกําเนิด
สถานที่ๆพบกล้วยไม้นั้นๆ ในธรรมชาติ ผลงานอีกชิ้นหนึ่งของท่านไซเดนฟาเดน คือเอกสาร
วิชาการ ชื่อว่า ORCHID GENERA IN THAILAND ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ถึง 14 และ CONTRIBUTION
TO THE ORCHID FLORA OF THAILAND 12 และฉบับที่ 13 งานประจําของอาจารย์เต็ม สมิติ
นันท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤกษศาสตร์ ของกรมปุาไม้ ส่วนท่าน ไซเดนฟาเดน เป็นเอกอัค
ราชทูตเดนมาร์ก ประจําประเทศไทย เนื่องจากทั้งสองท่านมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษทางด้าน
พฤกษศาสตร์ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ด้า นกล้ วยไม้ จึ ง ได้ รั บ การดํ ารงตํ า แหน่ง ทางวิช าการเป็ น
ศาสตราจารย์ นอกจากนี้ ท่ า น ไซเดนฟาเดนยั ง ได้ รั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฏี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ข อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย
บุคคลที่มีความสําคัญต่อกล้วยไม้ไทยอีกท่านหนึ่งก็คือ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ระพี
สาคริก ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้นํากล้วยไม้ไทยให้นานาอารยประเทศได้รู้จัก โดยท่านได้อุทิศเวลาว่าง
ส่วนตัวในการวางแผนวิจัย และหาทางพัฒนากิจการกล้วยไม้ไทย เมื่อปี พ.ศ. 2497 ต่อมาในปี
พ.ศ. 2500 ได้เป็นผู้เริ่มก่อตั้งสมาคมกล้วยไม้บางเขน จากเดิมเป็นชมรมกล้วยไม้บางเขน และได้
สถาปนาเป็น สมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2512 และอี กสองปีต่อมา สมาคม
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับไว้ใน พระบรมราชูปถัมภ์หลังจากนั้นท่านได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
สมาคมชมรมกล้วย ไม้ ในต่างจังหวัดได้เริ่มนําวิชาการกล้วยไม้มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ในปีพ.ศ.
2504 โดยมีการเปิดสอนวิชากล้วยไม้ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จากนั้ นได้เริ่มนําวงการ
กล้วยไม้ไทยออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยท่านจะเป็นองค์ปาฐกในงานชุมนุมกล้วยไม้โลกทุกครั้ง
ตั้งแต่ พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา จากนั้นในปี พ.ศ. 2515 ท่านได้นํางานชุมนุมกล้วยไม้โลกครั้งที่ 9
มาจัดที่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2521 เนื่องจากท่านได้มีบทบาทในงานประชุ มกล้วยไม้ต่างๆ จึง
ได้รับ ความไว้วางใจ ให้เ ป็ น กรรมการประสานงานงานกล้ วยไม้ระดับ โลก กรรมการอนุรัก ษ์
กล้วยไม้โลก และกรรมการอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นเกียรติของประเทศไทยทั้งสิ้น รวมทั้ง
ที่ท่านได้เคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย
9.5.3 การส่งออกกล้วยไม้ของไทย
• สถานการณ์กล้วยไม้โลก
- ตลาดกล้ ว ยไม้โ ลกมี มูล ค่ าประมาณ 400 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ ส่ วนใหญ่ เ ป็ น
กล้วยไม้เขตร้อน โดยมีตลาดรับซื้อกว่า 84 ประเทศที่สาคัญ ได้แก่ ญี่ปุน อิตาลี ฝรั่งเศส จีน
สหรัฐฯ เป็นต้น
- เนเธอร์ แ ลนด์เ ป็ น แหล่ ง ผลิ ต และส่ ง ออกอั น ดับ 1 ของโลกซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
กล้วยไม้เขตหนาว
- ส่วนไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออก ดอกกล้วยไม้เขตร้อนอันดับ 1 ของโลก
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- แหล่งผลิตกล้วยไม้โลกที่สาคัญอื่นๆ ได้แก่ นิวซีแลนด์ ไต้หวัน ไทย มาเลเซีย
สิงคโปร์ และญี่ปุน
การส่งออกกล้วยไม้ (มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐฯ)
• การผลิตกล้วยไม้ไทย
กล้วยไม้ถือเป็นหนึ่งในสินค้าที่เป็นสัญลักษณ์ของไทย
โดยกล้วยไม้ไทยจัดเป็นกล้วยไม้เขตร้อน (Tropical orchid) ได้แก่ กล้วยไม้สกุล
หวาย มอคคาราและแวนดา
ช่ ว งผลผลิ ต สู ง คื อ เดื อ น มิ . ย. - ต.ค. แหล่ ง ผลิ ต (5 อั น ดั บ แรก): นครปฐม
สมุทรสาคร กทม. ราชบุรี นนทบุรี
ผลผลิตกล้วยไม้ไทย: ผลผลิตที่ผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 49% ส่วนอีก 51% เป็น
การผลิตเพื่อใช้ในประเทศ (เป็นกล้วยไม้ที่มีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานการส่งออก) มีจํานวนผู้
ส่งออกกล้วยไม้ไทยประมาณ 115 รายและเกษตรกร ผู้ปลูกกล้วยไม้ประมาณ 3,000 ราย
• คู่ค้าสําคัญ
- ดอกกล้วยไม้: ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จีน อิตาลี
- ต้นกล้วยไม้: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา
• คู่แข่งที่สาคัญ
- ดอกกล้วยไม้ มาเลเซีย สิงคโปร์
- ต้นกล้วยไม้ ไต้หวัน
• ปัญหาและอุปสรรค
1. บรรจุภัณฑ์ ที่ใช้บรรจุกล้วยไม้ยังไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลต่อคุณภาพของดอก
กล้วยไม้
2. ต้นทุนค่าขนส่งจากค่าระวางขนส่ง (ทางอากาศ) สูงและไม่เพียงพอ
3. ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะในการดูแลรักษากล้วยไม้ได้
อย่างถูกต้อง
4. ขาดความหลากหลาย และขาดการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่เข้าสู่ตลาด
5. ขาดการทําตลาดเชิงรุก และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เพื่อกระตุ้น
การบริโภค
• มาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กรมวิชาการเกษตรกาหนดให้สินค้ากล้วยไม้ตอ้ งผ่านการรมสารเมทิลโบรไมด์ และ
ขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary Certificate หรือ PC) กากับไปกับสินค้า
มกอช.กาหนดมาตรฐานช่อดอกกล้วยไม้ ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมาตรฐานเลขที่ 5001-2552
9.5.4 กฏหมายเกี่ยวกับกล้วยไม้ในประเทศไทย
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กล้วยไม้ไทยสกุลต่าง ๆ สามารถทําการซื้อขายกันได้โดยเสรีแต่การเก็บออกจาก
ปุาจะต้องได้รับอนุญาต จากกรมปุาไม้ก่อนส่วนการซื้อขายระหว่างประเทศนั้น ตามอนุสั ญญาไซ
เทสกําหนดให้กล้วยไม้สกุลต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พืชอนุรักษ์ บัญชีที่ 2 เรื่องนี้มีที่มาพอสรุป
ได้ดังต่อไปนี้
สมาชิกสหภาพระหว่างประเทศ เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ และทรัพยากรธรรมชาติได้
พิจ ารณาเห็นว่าสัต ว์ปุา และพืช ปุ าเป็ นสิ่ งที่มีค่าไม่อาจหามาทดแทนได้ห ากสู ญพั นธุ์ไ ปจึงได้
ร่วมกันร่างอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ปุา และพืชปุาที่กําลังจะสูญพันธุ์
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora = CITES) ขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน ระหว่างประเทศ อนุสัญญานี้มีผลบังคับให้ใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 รัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526
ทําให้เกิดความจําเป็นในการกําหนดมาตรการ และกฎหมายเพื่อบังคับใช้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ของอนุ สั ญญานี้ใ นส่ ว นของการควบคุ ม พื ช ปุ า นั้ น กรมวิ ช าการเกษตรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ตามอนุสัญญาไซเทส ได้มีการกําหนดพืชอนุรักษ์เป็น 3 ระดับ
โดยขึ้นบัญชีเป็น 3 บัญชี คือ
1. พืชอนุรักษ์บัญชีที่ 1 หมายถึงชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์และมีเหลืออยู่น้อย
มากห้ามมิให้นําเข้า ส่งออก ยกเว้น กรณีพิเศษ การนําเข้า ส่งออกซึ่งชนิ ดพันธุ์ในบัญชีนี้ต้อง
คํานึงถึงความอยู่รอดของ ชนิด พันธุ์นั้น ๆ เป็น สํ าคัญ ตัวอย่างชนิด พัน ธุ์ใ น บั ญชีที่ 1 ได้แก่
กล้วยไม้รองเท้านารีทุกชนิด (Paphiopedilum spp.) ฟูามุ่ย (Vanda coerulea) เอื้อง
ปากนกแก้ว (Dendrobium cruentum Rchb.f.) เป็นต้น
2. พืชอนุรักษ์บัญชีที่ 2 หมายถึงชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ค่อนข้างน้อย แต่ยังไม่ถึงกับใกล้
จะสูญพันธุ์มีการ อนุญาตให้นําเข้า ส่งออกได้ แต่ต้องมีการควบคุมที่เหมาะสม ตัวอย่างชนิดพันธุ์
ได้แก่ หม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes spp.)
3. พืช อนุรัก ษ์บัญชี ที่ 3 หมายถึงพัน ธุ์ที่ไ ด้รับ ความคุ้ม ครองตามกฎหมายของ
ประเทศสมาชิกอนุสัญญาไซเทส ประเทศใดประเทศหนึ่ง แล้วขอความร่วมมือจากประเทศภาคี
ให้ช่วยดูแล การนําเข้า ส่งออก ซึ่งชนิดพันธุ์นั้น เช่น ต้นมะเมื่อย (Gnetum montanum)
สําหรับกล้วยไม้ทุกสกุลทุกชนิดจัดอยู่ในบัญชีที่ 2 ทั้งหมด ยกเว้นที่ขึ้นบัญชีที่ 1ไว้
แล้ว ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและการจําหน่ายกล้วยไม้ไปต่างประเทศ
และการนําเข้าประเทศ พอสรุปได้ดังต่อไปนี้
1.การนําเข้า ส่งออก พืชอนุรักษ์และซาก จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบ ดีกรม
วิชาการเกษตร
2.ให้มีการจดทะเบียน ถานที่ขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์ เพื่อการค้าการขยายพันธุ์
เทียมหมายถึงการขยาย พันธุ์ที่ต้องกระทําภายใต้การจัดการและควบคุมสภาพแวดล้อมโดย
มนุษย์ เพื่อการผลิตพันธุ์ และต้องคงปริมาณ พ่อ – แม่พันธุ์ไว้ด้วย
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3.ผู้ที่ขยายพันธุ์เทียมพืชอนุรักษ์ จะต้องขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง ไม่ว่าจะ
เป็นพืชอนุรักษ์ บัญชีที่ 1 หรือ 2 หรือ 3
4.สํ าหรับ การขึ้ น ทะเบี ย น สถานที่เ พาะเลี้ ย งพื ช อนุรั ก ษ์ บั ญ ชี ที่ 1 เจ้ าหน้า ที่
วิชาการพืชอนุรักษ์จะไปตรวจ สอบสถานที่เพาะเลี้ยงว่าถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะออกใบสําคัญ
การขึ้นทะเบียน
5.หนังสือสําคัญ ในการขึ้นทะเบียนพืชบัญชีที่ 1 ฉบับละ 500 บาท มีอายุ 5 ปี
สําหรับพืชในบัญชีที่ 2 และ3ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนให้ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนที่กอง
ควบคุมพืชและ วัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
6.การนําเข้าพืชอนุรักษ์จะต้องได้รับ อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และจะต้อง
มีหนังสืออนุญาตจากประเทศ ต้นทางกํากับมาด้วย
7.ห้ามมิใ ห้ส่ งออกพืช อนุรัก ษ์ใ นบั ญชี ที่1 ที่ไ ด้จากปุ า กเว้น เพื่อ การศึก ษาทาง
วิทยาศาสตร์โดยความเห็นชอบ ของเจ้าหน้าที่วิชาการพืชอนุรักษ์และได้รับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่
8.การส่งออกพืชอนุรักษ์ในบัญชีที่1 ที่ได้จากการขยายพันธุ์เทียมผู้ส่งออกจะต้อง
แสดงหลักฐานของแหล่งที่มา วิธีการยายพันธุ์เทียม หรือหมายเลขใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
สถานที่ เพาะเลี้ยง พืชอนุรักษ์เพื่อการค้า ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขออนุญาตส่งออก
9.การส่งออกพืชอนุรักษ์ ในบัญชีที่ 2 สามารถส่งออกได้ทั้งที่เป็นพืชปุาและได้จาก
การ ขยายพันธุ์เทียม
9.5.5 ปัญหาการปลูกกล้วยไม้
ปัญหาสําคัญอย่างหนึ่งซึ่งแฝงเป็นเงื่อ นไขอยู่ในพื้น ฐานสังคมลัก ษณะนี้คือ ทุก
เรื่องที่ได้รับผลดีจากการพัฒนามีเหตุมีผลผูกพันอยู่กับตัวบุคคล ทําให้ขาดการสืบทอดสู่คนรุ่น
หลังซึ่งควรเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล แต่จะมีผู้ตามเป็นส่วนใหญ่
ผลกระทบจากปัญหาที่ได้กล่าวไว้แล้วมีผลทําให้ ศ.ระพี สาคริกเกิดแรงดลใจลุก
ขึ้นมาพัฒนา ค้นคว้า วิจัย เรื่องกล้วยไม้ที่เชื่อมโยงถึงงานส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ ซึ่งในที่สุดได้ทํา
ให้เกิดสภาพที่กล่าวกันว่า ผสมผสานกันเป็นธรรมชาติ ได้เริ่มตันมีการวางแผนและดําเนินการ
โดยมี เ ปู า หมายอย่ า งเด่ น ชั ด หลั ง จากปี พ.ศ. 2490 ซึ่ ง ศอ.ระพี สาคริ ก ในตอนนั้ น ได้ ผ่ า น
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกมาแล้ว
9.5.6 ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพดอกกล้วยไม้
• การดูแลรักษาในแปลงปลูก
1 ระยะปลูก ถ้าปลูกในระยะชิดมาก อาจจะทําให้จํานวนดอกลดลงและมีปัญหา
ในการควบคุมโรคและแมลง ถ้าปลู กห่างกัน มาก ความแข็งแรงของก้านดอกและขนาดดอก
เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่จํานวนดอกไม้ที่ได้จะลดลง
2 แสง ความเข้มของแสงมีผลกระทบต่อความแข็งแรงของต้นกล้วยไม้ ถ้าความ
เข้ม ของแสงต่ําจะลดการเจริญเติบ โตของตาดอกทําให้จํานวนดอกที่ผ ลิต ได้ลดลงและดอกมี
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คุณภาพไม่ดี เพราะแสงมี ผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงและการสะสมคาร์โ บไฮเดรต โดย
อาหารที่สะสมมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้
3 การให้น้ําและปุ๋ย ถ้าความไม่สมดุลระหว่างการดูดน้ําและการคายน้ําเกิดขึ้น
นาน ๆ จะลดปริมาณและคุณภาพลง คุณภาพของน้ํามีผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตและ
คุณภาพของกล้วยไม้ ปุ๋ยและอาหารเสริมต่าง ๆ ที่ให้กับกล้วยไม้ขณะอยู่ในแปลง มีผลกระทบ
อย่างมากต่อการ เจริญเติบโตและคุณภาพของกล้วยไม้ การให้ธาตุเอาหารที่ไม่สมดุลสามารถลด
อายุการใช้งานของกล้วยไม้ได้ การให้ปุ๋ยไนโตรเจนและอาหารเสริมต่าง ๆ มากเกินไปโดยเฉพาะ
กล้วยไม้สกุลหวาย จะทําให้อวบน้ํา เหี่ยวง่าย และก้านช่อดอกอ่อนโค้งงอ ทําให้มีอายุการใช้งาน
สั้นลง
4 โรคและแมลง โรค-แมลงนอกจากทําความเสียหายแก่ต้นกล้วยไม้แล้ว ยังมีผล
ทําให้อายุการเก็บรักษาและอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้ลดลงอีกด้วย
• การเก็บเกี่ยว
1 อายุการตัด ถ้าตัดดอกตูมเกินไป อาจจะทําให้ดอกไม้บาน หรือบานแล้วมีขนาด
เล็ก ถ้าตัดช้าเกินไป หรือบานมาก จะทําให้มีอายุการใช้งานสั้นลง โดยการตัดดอกกล้วยไม้ เช่น
สกุลแคทลียาตัดดอกเมื่อกลีบดอกแยกตัวออกได้ 3-5 วัน กล้วยไม้สกุลหวาย ตัดดอกเมื่อดอก
ย่อยบานได้ 5-7 ดอก ซึ่งขึ้นอยู่กับเกรดหรือ ความยาวของช่อดอก ถ้าช่อดอกยาวมีจํานวนดอก
บานมาก และถ้าช่อดอกสั้นมีจํานวนดอกบานน้อย กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส ตัดดอกเมื่อดอก
บานเต็มที่ กล้วยไม้สกุลออนซิเดียม ตัดดอกเมื่อดอกย่อยบานเกือบหมด ไม่ควรเก็บเกี่ยวหลังจาก
ที่ เ พิ่ ง ให้ ปุ๋ ย 1-2 วั น โดยเฉพาะปุ๋ ย ไนโตรเจน เนื่ อ งจากดอกจะเหี่ ย วเร็ ว และช้ํ า ง่ า ย อั น
เนื่องมาจากเซลอวบน้ํา จึงควรเว้นระยะไว้สัก 3-4 วัน ก่อนที่จะตัดดอก
2 วิธีตัด การตัดดอกไม้ควรใช้มีดหรือกรรไกรที่คมมากและสะอาดเพื่อปูองกันก้าน
ดอกบริเวณที่ตัดไม่ให้ช้ําจะช่วยให้ดอกไม้ดูดน้ําได้ดี สําหรับกล้วยไม้ซึ่งเป็นพืชยืนต้น หลั งจากตัด
ดอกแล้ว ต้นยังคงเจริญเติบโตและให้ดอกต่อไป จึงต้องมีการระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับการติดเชื้อ
โดยเฉพาะเชื้อไวรัส ดังนั้นหลังจากตัดแต่ละครั้งจึงควรจุ่มมีดหรือกรรไกรในแอลกอฮอล์เข้มข้น
95% แล้วลนไฟจนแอลกอฮอล์ระเหยหมด เพื่อปูองกันเชื้อไวรัสแพร่กระจายจากต้นหนึ่ งไปยังอีก
ต้นหนึ่ง แต่การฆ่าเชื้อเครื่องมือทุกครั้งหลังตัดเป็นการไม่สะดวก ผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ส่วนใหญ่มัก
หักโคนก้านช่อบริเวณข้อด้วยมือมากกว่า ซึ่งทําได้สะดวกแต่จะเกิดรอยช้ําบริเวณเหนือรอยที่หัก
ทําให้ดอกกล้วยไม้ดูดน้ําได้น้อยลง ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงวิธี การตัดให้ถูกต้องเพื่อให้ดอก
กล้วยไม้มีคุณภาพดีขึ้น
3 เวลาตั ด ส่ วนใหญ่ก ารตั ด ดอกไม้ที่ มี ใ บติ ด มาด้ ว ย เช่ น กุ ห ลาบ เบญจมาศ
ดาวเรือง มักตัดในตอนเช้าหรือเย็นเพื่อลดการคายน้ํา และการหายใจอันเนื่องมาจากอากาศที่
ร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะในฤดูร้อน สําหรับดอกกล้วยไม้ไม่มีใบติดมาด้วย จึงสามารถตัดได้ทุกเวลา
แล้วแต่สะดวก แต่ก็ควรให้ดอกที่ตัดได้รับความชื้นที่สูงและอุณหภูมิที่ต่ํา
• การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว
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1. การคัดแยก หลังจากตัดดอกกล้วยไม้ควรเคลื่อนย้ายออกจากโรงเรือนไปยัง
บริเวณคัดแยกและบรรจุหีบห่ออย่างรวดเร็ว อาจจะตัดปลายก้านดอกทิ้งอีกครั้งและแช่ในน้ําเพื่อ
รอการคัดแยก จากนั้นจึงแยกขนาดความยาวแล้วใส่ก้านในแต่ละหลอดหรือใส่ในสําลีที่หุ้มด้วย
ถุ ง พลาสติ ก ขนาดเล็ ก โดยมี น้ํ า ยาแช่ อ ยู่ จากนั้ น จึ ง มั ด รวมเป็ น ช่ อ แล้ ว ห่ อ ด้ ว ยกระดาษฟาง
กระดาษไขหรือแผ่นพลาสติก เพื่อปูองกันการกระแทกแล้วใส่รวมในกล่องย่อยเพื่ อบรรจุรวมใน
กล่องใหญ่อีกทีหนึ่ง โรงเรือนที่ใช้คัดเลือกดอกไม้จะต้องสะอาด มีการระบายอากาศดี แต่การ
ระบายอากาศจะต้องไม่ทําให้อากาศเคลื่อนที่เร็วเกินไป เพราะจะทําให้ดอกไม้สูญเสียน้ํามาก
เกินไปและเกิดการเหี่ยว อาจจะมีการติดตั้งพัดลมเพดานช่วยในการระบายอากาศ โรงเรือ น
คัดเลือกและบรรจุจะต้องเอื้ออํานวยให้คนงานทํางานสะดวกสบาย เช่น มีแสงสว่างพอเพียง มี
โต๊ะและเก้าอี้สําหรับการคัดเลือก เป็นต้น
2. การใช้น้ํายา ดอกไม้ที่ตัดจากต้นแล้วจะถูกเร่งให้หมดอายุการใช้งานเร็วขึ้น
เพราะถูกตัดจากแหล่งน้ําและอาหาร น้ํายาหรือสารเคมีเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการใช้
งานจึงมีการใช้อย่างแพร่หลาย วิธีการใช้แยกออกได้เป็น 4 แบบ คือ
2.1 การทําให้ดอกไม้อยู่ในสภาพสด เป็นการทําให้ดอกไม้กลับสดเหมือนก่อนทีจะ
ตัดดอกซึ่งจะขาดน้ําไปชั่วระยะเวลาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นระหว่างการขนย้าย การคัดคุณภาพ การ
ขนส่งหรือการเก็บรักษา โดยนําก้านดอกแช่ในน้ําอุ่นที่บริสุทธิ์ประมาณ 4-8 ชั่วโมง แล้วเก็บไว้ใน
ห้องเย็น
2.2 ประมาณ 12-24 ชั่วโมง อุณหภูมิประมาณ 20-27 องศาเซลเซียส และความ
เข้มของแสง 1,000 ลักส์
2.3 การทําให้ดอกตูมบาน จะใช้น้ํายาและสภาพแวดล้อมคล้ายกับการเพิ่มอาหาร
แต่ใช้น้ําตาลซูโครสความเข้มข้นต่ํากว่าแต่แช่ในระยะเวลานานกว่า
2.4 การทําให้ดอกไม่มีอายุการใช้งานนานขึ้น ผู้ขายส่งและผู้ขายปลีกจะเป็นผู้ใช้
น้ํายาแช่ก้านดอกไม้ระหว่างรอกาขาย และผู้ซื้อก็จะใช้น้ํายาในการยืดอายุการใช้งานหรือการปัก
แจกกัน
3. การให้ความเย็น
การที่จะรักษาคุณภาพของดอกกล้วยไม้ใ ห้ยาวนานขึ้นจะต้องให้รับความเย็นเร็ว
ที่สุดหลังจากเก็บเกี่ยว ยิ่งลดอุณหภูมิเร็วเท่าไรอายุการใช้งานของดอกกล้วยไม้ก็จะยิ่งยาวขึ้น
การคัดแยก บรรจุหีบห่อรวมทั้งการเก็บรักษาเพื่อรอการขนส่งควรจะกระทําในสภาพอุณหภูมิที่
ต่ํา หลังจากบรรจุ ดอกกล้วยไม้แล้ ว เป็ นการยากที่จ ะลดอุ ณ หภูมิล ง จึงควรลดอุณ หภูมิด อก
กล้วยไม้ให้เร็วที่สุดหลังจากบรรจุหีบห่อโดยอาจใช้ลมเย็นเปุาเข้าไปในกล่องซึ่งมีการเจาะรูอยู่
แล้ว และลมเย็นสามารถเคลื่อนที่ออกได้อีกทางหนึ่งโดยไม่ติดขัด
4. ภาชนะบรรจุ
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ภาชนะบรรจุสําหรับดอกกล้วยไม้มีความจําเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ง่า ยต่อการขนส่ง
และการจัดจําหน่าย เพื่อปูองกันดอกกล้วยไม้ระหว่างการเก็บรักษาและการตลาด เพื่อปูองกัน
ความเสี ยหายจากการกระแทก เพื่อ เพิ่ ม ความแข็งแรง เพื่ อ ให้ค วามเย็ น และลดการสู ญเสี ย
ความชื้นของดอกกล้วยไม้ วัสดุที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุจะมีคุณสมบัติในการให้ความชื้นผ่านได้
ต่างกันโดยกล่องกระดาษจะให้ความชื้นผ่านได้ดีกว่ากระดาษและ polyethylene film หรือ
พลาสติกตามลําดับ ดังนั้นจึงต้องคํานึงถึงการเลือกวัสดุที่ใช้ให้เหมาะสมต่อการสูญเสียน้ําและ
การถ่ายเทความชื้น
5. การเก็บรักษา
ส่วนใหญ่จะไม่เก็บรักษาดอกกล้วยไม้เนื่องจากดอกกล้วยไม้สามารถบานอยู่บนต้น
ได้น่น 3-4 สัปดาห์ ดังนั้นจึงมักตัดดอกกล้วยไม้เมื่อต้องการขาย แต่ถ้าต้องการเก็บรักษา ดอก
กล้วยไม้หลายชนิดควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-7 องศาเซลเซียส ซึ่งจะเก็บได้นานประมาณ 10-14 วัน
ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับเก็บรักษาดอกกล้วยไม้ขึ้นอยู่กับชนิดและพัน ธุ์ เช่น สกุลซิมบิเดีย
มและรองเท้านารีสามารถเก็บได้นานถึง 3 สัปดาห์ที่ 0-1 องศาเซลเซียส ดอกแคทลียาควรเก็บ
รักษาที่ 7-10 องศาเซลเซียส และดอกแวนด้าเก็บรักษาที่ 13 องศาเซลเซียส
6. การขนส่ง
การขนส่งดอกกล้วยไม้จากสวนกล้วยไม้ไปยังที่คัดเลือกและบรรจุ จากนั้นจึงขนส่ง
ต่อไปจนถึงมือผู้บริโภค มีความสําคัญอย่างยิ่งและเป็นตัวกําหนดคุณภาพของดอกกล้วยไม้ การ
ขนส่งทําได้หลายวิธีทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ การเลือกวิธีการขนส่งจะต้องคํานึงถึง
ชนิดของกล้วยไม้ ระยะทางขนส่ง ต้นทุนการขนส่ง วิธีการบรรจุ ภาชนะบรรจุ และราคาดอก
กล้วยไม้ ในช่วงการขนส่งต้องมีวิธีปูองกันดอกกล้วยไม้ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการกระแทก
จากการกระแทก จากการสูญเสียน้ํา และควรมีระบบการให้ความเย็นเพื่อลดการหายใจและคาย
น้ํา การขนส่งที่ดีต้องใช้เวลาสั้นที่สุด รักษาคุณภาพของดอกกล้วยไม้ได้นาน
9.6 ข้อมูลอาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
9.6 .1 จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดในภาคกลาง (หน่วยงานบางแห่งจัดไว้เป็น ภาคตะวันตก)
เป็นพื้นที่เขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน เชื่อว่าเป็นที่ตั้งเก่าแก่ของ
เมืองในสมัยทวารวดี โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็น จํานวนมาก คําขวัญประจํา
จังหวัดนครปฐมคือ “ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้าวหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธ
มณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟูา สวยงามตาแม่น้ําท่าจีน ” จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่บริเวณลุ่ม แม่น้ําท่า
จีนซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง มีพื้นที่ 2,168.327 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,204 ไร่ เท่ากับ
ร้อยละ 0.42 ของประเทศ และมีพื้นที่เป็นอันดับที่ 62 ของประเทศ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตาม
เส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) 51
กิโ ลเมตร และตามเส้ น ทางรถไฟ 62 กิโ ลเมตร
การปกครองส่ ว นภู มิภ าค แบ่ง ออกเป็ น
7 อําเภอ ประกอบด้ว ย อําเภอเมืองนครปฐม อําเภอกําแพงแสน อําเภอนครชัยศรี อําเภอดอนตูม
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อําเภอบางเลน อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธมณฑล มีทั้งหมด 106 ตําบลและ 930 หมู่บ้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 117 แห่ง แบ่ง
ตามประเภทและอํานาจบริหารจัดการภายในท้องที่ได้เป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล
นคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลตําบล 18 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตําบล 93 แห่ง
9.6.2 อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
อําเภอพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม มีคําขวัญประจําอําเภอคือ ดินแดนธรรมะ พระปาง
ลีลา การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณธรรม อําเภอพุทธมนฑล ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของจังหวัด มีอาณา
เขตติดต่อกับเขตการปกครองคือ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อําเภอบางเลน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อําเภอไทรน้อย อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีคลองนราภิรมย์และคลองทวีวัฒนาเป็นเส้นแบ่งเขต
ทิศใต้
ติดต่อกับ
อําเภอสามพราน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
อําเภอนครชัยศรี
แบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 3 ตําบล 18 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลศาลายา มี
6 หมู่บ้าน ตําบลคลองโยง มี 8 หมู่บ้าน ตําบลมหาสวัสดิ์มี 4 หมู่บ้าน ถ้าแบ่งเขตการปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ ได้แก่เทศบาลตําบลศาลายา ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่บางส่วนของตําบลศาลายา เทศบาลตําบลคลองโยง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตําบลคลองโยงทั้งตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตําบลมหาสวัสดิ์ทั้งตําบล
ลักษณะทั่วไปและลักษณะภูมิประเทศของอําเภอพุทธมณฑลพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
อากาศร้อนชื้น มีแหล่งน้ําธรรมชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เป็นคู คลองอยู่ทั่วไป สภาพดินเป็นดิน
เหนียวเป็นดินนา เกิดจากการตกตะกอนบริเวณลุ่มน้ําท่าจีน และลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาคุณภาพของดินซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการทํา นา ทําสวนผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ อุ้มน้ําได้ดี พื้นที่มีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่ทําการเกษตร มีลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 31 องศาเซลเซียส
เนื้อที่ 76,329 ตารางกิโลเมตร มีแหล่งน้ําที่สําคัญที่ใช้ในการทําการเกษตร ได้แก่คลองชุดมหาสวัสดิ์
และคลองโยง มีโรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ ได้แก่ โรงสีข้าว 3 แห่ง โรงน้ําแข็ง 1 แห่ง อาชีพของ
ประชาชนที่ประกอบอาชีพหลัก ได้แก่การทําเกษตร การทํานาและทําสวนผลไม้ เช่น ส้มโอ และมะพร้าว
อาชีพรองลงมาได้แก่รับจ้าง ค้าขายและรับราชการ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมพุ ทธมณฑล เป็น
อํ า เภอขนาดเล็ ก มี ป ระชากรตามทะเบี ย นไม่ ถึ ง 3 หมื่ น คน (แต่ มี ป ระชากรแฝง หลายหมื่ น คน)
ประกอบด้วย 3 ตําบล คือ ตําบลศาลายา ตําบลมหาสวัสดิ์ และตําบลคลองโยง เป็นพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่
ราบลุ่ม มีลําคลองหลายสาย (29 คลอง) มักมีน้ําท่วมในฤดูน้ําหลากและมีพื้นที่ชื้นแฉะตลอดปี เป็นพื้นที่ที่
ทําการเกษตรแปลงผัก ทําสวนผลไม้ สวนดอกไม้ ประชากรของชุมชนตําบลศาลายา เดิมสัญจรทางเรือ
และรถไฟ ชุมชนตั้งบ้านเรือนอยู่ริมคลองมหาสวัสดิ์ ลักษณะชุมชนเดิมจึงเป็นลักษณะเมืองปิด ปัจจุบัน
การคมนาคมเปลี่ยนไปใช้รถทางถนน คลองและคลองซอยยังใช้ส่งน้ํา เพื่อการเกษตร ลักษณะที่ตั้งเป็น
อําเภอในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ทําให้มีการขยายตัวความเจริญ ทั้งพื้นที่อยู่อาศัย โรงงาน
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อุตสาหกรรม และหน่วยงานของรัฐ เป็นเหตุให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นปัญหาขยะมูลฝอย น้ําเสีย
อากาศเป็นพิษ บ้านเรือนแออัด เป็นอําเภอที่มีจุ ดอ่อนและอุปสรรคด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคไม่ทัน
กับความเติบโดของเมือง การอพยพถิ่นฐานของประชากรเมืองสู่ชนบท มีปัญหาประชากรแฝง เกิด
ปัญหาน้ําท่วมขึ้นได้ง่าย และเริ่มมีปัญหาน้ําเสียจากน้ําใช้จากชุมชนที่มีขยายตัวอย่างรวดเร็ว
9.6.3 ประชากร
ประชากร ในพื้ น ที่ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีป ระชากรตามระบบสถิติ ทางการ
ทะเบียน โดยแสดงรายละเอียดของประชากรในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดังตารางที่ 1

ชื่อตาบล

ความ
พื้นที่
จานวน หนาแน่น จานวน
(ตร.กม.) ประชากร (คน/ตร. บ้าน
กม.)

เทศบาลตําบลศาลายา

13.5

11,567

856.81

4,551

เทศบาลตําบลคลองโยง

31.68

8,628

272.35

3,348

องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา

18.23

8,494

465.94

4,438

องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์

12.97

8,484

654.12

3,696

52.3

37,173

710.76

16,033

รวม

ตารางที่ 1.2 แสดงจานวนจานวนประชากรของอาเภอพุทธมณฑล
ที่มา : ที่ว่าการอําเภอพุทธมนฑล
ข้อมูล ณ : พฤษภาคม 2558
9.6.4 ด้านเศรษฐกิจ
1. อาชี พที่ สํ า คัญ คื อการเกษตร ได้ แ ก่ การทํ า นาข้ า ว แปลงผั ก สวนผลไม้ และสวนไม้ ด อก
โดยเฉพาะกล้วยไม้ตัดดอก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทห้างร้าน และค้าขาย
2. รายได้เฉลี่ยประชากร ประชากรมีรายได้เฉลี่ย จํานวน 62,479.65 บาท/คน/ปี (ผลการสํารวจ
ข้อมูล จปฐ. เมื่อปี พ.ศ. 2554 สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ)
3. โรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 14 แห่ง
1) โรงสีข้าว 3 แห่ง (6) โรงงานหล่อพระพุทธรูป 1 แห่ง
2) โรงทําน้ําแข็ง 1 แห่ง (7) โรงงานเชื่อมโลหะ 2 แห่ง
3) โรงงานไม้แปรรูป 1 แห่ง (8) โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 1 แห่ง
4) โรงงานพลาสติก 4 แห่ง
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5) โรงงานเซรามิค 1 แห่ง
4. ธนาคารพาณิชย์ จํานวน 7 แห่ง
1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
3) ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
4) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาศาลายา
5) ธนาคารกสิกรไทย
6) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
7) ธนาคารออมสิน
9.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รังสรรค์ เนียมสนิท และคณะ (2549) ศึกษาเกี่ยวกับห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของ
ข้าวหอมมะลิเพื่อหาต้นแบบ (model) การพัฒนาข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก โดยเลือกศึกษาพื้น ที่ทุ่ง
กุล าร้ องไห้ ซึ่งเป็ น แหล่ งใหญ่ในการผลิตข้าวหอมมะลิ และข้อเสนอของการศึกษานี้ คือ เสนอให้ ส ร้าง
กระบวนงานหลักที่เชื่อมโยงกิจกรรมทั้งกิจกรรมก่อนและหลั การเก็บเกี่ยว ที่ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิต
สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน การแปรสภาพที่ได้มาตรฐานและโยงไปถึงกิจกรรมด้านการตลาดและโลจิสติกส์
การมีกิจ กรรมสนับ สนุน เช่น โครงการสร้างพื้นฐานขององค์กร สารสนเทศ การวิจัยและพัฒ นา และ
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม สร้างความเข็มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร การสร้างจิตสํานึกความเป็ นผู้
ประกอบการ การเข้มงวดกับคุณภาพและมาตรฐาน การตลาดนํา โดยภาครัฐมีหน้าที่กํากับและสนับสนุน
ให้สอดคล้องจะเห็นว่า งานวิจัยเรื่องข้าวมีจํานวนมาก แต่ส่วนมากเป็นการศึกษาเฉพาะส่วนเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ งของกระบวนการในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานข้า ว แม้ บางเรื่อ งจะศึ กษาไว้ ค่อ นข้ างครบถ้ ว นแต่ ยัง ขาดการ
เชื่อมโยงและการสะท้อนข้อมูลข่าวสารระหว่างห่วงโซ่ โดยเฉพาะความต้องการจากขั้ นปลายน้ํากลับไปสู่
ต้นน้ํา
ธนัญญา วสุศรี (2550) ได้ศึกษา การจัดการโซ่อุปทานสับปะรดไทย พบว่า สับปะรดมี
แหล่งเพาะปลูกสําคัญอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกนั้นจะกระจายแถบจังหวัดระยอง ชลบุรี เพชรบุรี
กาญจนบุรี และราชบุรี โดยมีศักยภาพในการปลูก 1.2 ล้านไร่ มีพื้นที่ปลูก 4-6 แสนไร่ และมีผลผลิต
20.0-2.2 ล้านตัน เฉลี่ยประมาณ 3.5 ตันต่อไร่ สับปะรดกระป๋อง เป็นผลิตภัณฑ์สับปะรดส่งออกสําคัญ
ของไทย ปั จจุ บัน ไทยเป็น ผู้ผ ลิตสั บปะรดกระป๋องรายใหญ่ที่สุดของโลก จากข้อมูลทางสถิติจาก FAO
(Food agricultural organization of the united nations) พบว่าในปี 2004 ประเทศไทยส่งออก
สับปะรดกระป๋องปริมาณ 478,080 ตัน คิดเป็นมูลค่า 302,147 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าการส่งออก
สับปะรดกระป๋อง และน้ําสั บปะรด ตลอดจนสับปะรดแปรรูปของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดตั้งแต่ปี
2002 ถึง ปี 2005 โดยปริมาณการส่งออกสับปะรดแปรรูปทั้งหมดในปี 2005 เท่ากับ 641,371 ตัน คิด
เป็นมูลค่า 18,102.1 ล้านบาท ประเทศไทยมีการส่งออกสับปะรดกระป๋อง มากที่สุดของโลก โซ่อุปทาน
อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง มีความเชื่อมโยงกันระหว่างภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยโ ซ่
อุปทานสับปะรด เกษตรกรมีข้อตกลงกับโรงงาน (Contract farming) เกษตรกร อิสระ พ่อค้าคนกลาง
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และโรงงานแปรรูปสับปะรดกระป๋อง สามารถแบ่งออกออกเป็น 2 รูปแบบ คือการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือใหญ่ที่มีกระบวนการปอกและสับ สับปะรดเอง กับการบริหารจัดการโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือจิ๋วที่รับสับปะรดที่ผ่านการปอกและสับเป็นขนาดต่าง ๆ ตามที่
ต้องการ
ธเนศ สิริสุวรรณกิจ และเตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์ (2550) ได้ทําการศึกษาการวางแผน
ระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผลไม้ การศึกษาของ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารูปแบบการขนส่ งที่ลดต้นทุน
การขนส่งทุเรียนและมังคุดจากแหล่งผลิตทางภาคใต้ไปยังประเทศจีน โดยใช้วิธีการศึกษา Multi-Modal
Transport Cost Model ในการหาต้นทุน และระยะเวลาในการขนส่งรูปแบบต่างๆ ผลการศึกษาพบว่า
การขนส่งสินค้าประเภทผลไม้จากภาคใต้มายังท่าเรือแหลมฉบังมี ต้นทุนสูงกว่าการขนส่งของผลไม้ในพื้นที่
ภาคตะวันออกประมาณ 3 เท่า คิดเป็น ร้อยละ 79.8 - 80.4 ของต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งหมด จึงควรหาแนว
ทางการขนส่งแบบใหม่เพื่อลดต้นทุนส่วนนี้จากการศึกษาพบว่าสามารถใช้การขนส่งโดยเรือชายฝั่งจาก
ท่าเรือสุราษฎร์ธานีมายังท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้เวลาเพิ่มขึน้ 12-16 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับการขนส่งโดยใช้
รถบรรทุก สามารถประหยัดต้นทุนได้ ร้อยละ 3.79 เมื่อเทียบต้นทุน โลจิสติกส์ต่อตู้ของผู้ส่งออก คิดเป็น
มูลค่า 3,013.63 บาท จุดอ่อนคือการขนส่งทางน้ําใช้ระยะเวลานานขึ้น มากจากเดิมที่ใช้เวลาประมาณ
10-14 ชั่วโมงจากภาคใต้ถึงแหลมฉบัง เป็น 26 ชั่วโมงซึ่งทําให้คุณภาพของสินค้าลดลง
ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ (2551) ได้ทําการศึกษาของ เรื่อง โลจิสติกส์ยางพาราอีสาน
ได้ตอกย้ําให้เห็นถึงภาระต้นทุนการขนส่งที่มากขึ้นเมื่อเกิดระบบพ่อค้าแทรกแซงตลาดกลางการวิจัยพบว่า
ปัญหาของยางพารามี 2 เรื่องสําคัญ คือ (1) ปัญหาเรื่องการไม่พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มของเกษตรกร
เนื่องจากไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง และ (2) ปัญหาในการเชื่อมโยงตลาดชุมชน ตลาดท้องถิ่น และตลาด
กลาง โดยที่ในปัจจุบันเกษตรกรนิยมที่จะขายผลผลิตยางพาราพื้นฐานผ่านตลาด ผ่านพ่อค้า และผ่าน
โรงงาน ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนการขนส่งที่สูงกว่าทางเลือกอื่น
สุ ร พล มะลิ ย า (2552) ได้ ทํ า การศึ ก ษากิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละโซ่ อุ ป ทานของน้ํ า
ยางพาราสําหรับผลิตภัณฑ์ถุงมือยางในภาคตะวันออกของไทย เพื่อหาต้นทุนในกิจการโลจิสติกส์ซึ่งได้
ศึกษากระบวนการขนส่งน้ํายางข้นตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ส่วนอุตสาหกรรมผลิต
ถุงมือยางตั้งอยู่ใน ชลบุรี และระยอง ซึ่งมีการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลักโดยมีความต้องการใช้น้ํายางข้นในปี
พ.ศ. 2551 ปริมาณ 18,563 ตัน ขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตน้ํายางข้นในภาคตะวันออก มีน้ํายางข้นส่ง
เข้าอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยาง 12,994 ตัน หรือ 36.9% จากปริมาณน้ํายางข้นที่ผลิตได้ 35,224 ตัน
ส่วนที่เหลือ 63.1% จะส่งออกและนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางได้แก่ ถุงยางอนามัย ยางยืด ดังนั้น
น้ํายางข้นในภาคตะวันออก จึงไม่เพียงพอที่จะนําไปใช้ในการผลิตถุงมือยาง อุตสาหกรรมถุงมือยางภาค
ตะวันออกจึงรับน้ํายางจากภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี และสงขลา ปริมาณ 5,596 ตัน โดยมีค่าขนส่งน้ํา
ยางข้นจากภาคตะวันออก 11,004,897 บาท และจากภาคใต้ 12,827,730 บาท รวมค่าขนส่งทั้งหมด
23,832,627 บาท เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง ในการศึก ษานี้ได้คาดการ
ปริมาณการผลิตถุงมือยางเพิ่มขึ้น ในปี 2557 ซึ่งต้องใช้น้ํายางข้น 23,513 ตัน โดยรับน้ํายางข้นจากภาค
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ตะวั น ออก 14,635 ตั น และจากภาคใต้ 8,878 ตั น ซึ่ ง ต้ อ งมี ค่ า ขนส่ ง น้ํ า ยางข้ น ภาคตะวั น ออก
12,394,511 บาท และจากภาคใต้ 20,450,110 บาท รวมค่าขนส่งทั้งหมด 32,844,621 บาท จากการ
วิจัยพบว่าการเพิ่มปริมาณการผลิตถุงมือยางในภาคตะวันออกทําให้ต้นทุน ขนส่งน้ํายางเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเห็น
ผลจากการขนส่งจากภาคใต้ ดังนั้นการตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางในภาคตะวันออกจะมีต้นทุนโลจิสติกส์
สูงขึ้น
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2552) ศึกษาศั กยภาพผักส่งออกในตลาดญี่ปุน (กรณี :
กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง และข้าวโพดฝักอ่ อน) วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ เพื่อให้ทราบถึงการส่งออก
ตัง้ แต่ประเทศไทยไปถึงผู้บริโภคในประเทศญี่ปุน การศึกษานี้ ใช้วิธีบรรยายกระบวนการและค่าใช้จ่ายใน
แต่ละกิจกรรมในการเคลื่อนย้ ายสินค้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความต้องการของตลาด ผลการศึกษา
ผักสดที่ส่งไปตลาดญี่ปุนต้องมาจากแปลง GAP และโรงงาน GMP อยู่ภายใต้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
ผ่านการตรวจโรคแมลงและสารเคมีและต้องขนส่งทางอากาศเท่านั้ น สําหรับต้นทุน โลจิสติกส์ทั้งหมดของ
กระเจี๊ยบเขียว หน่อไม้ฝรั่ง และข้าวโพดฝักอ่อน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 81.46 บาท 81.42 บาท และ76.12
บาท โดยระบุต้นทุนโลจิสติกส์มาจากค่าใช้จ่ายที่สนามบินมากที่สุด เช่น ค่าระวางขนส่งทางอากาศ ค่าจ้าง
บริษัทรับส่งสินค้า (freight forwarder) และค่าการใช้สนามบิน การศึกษานี้ ยังได้พบปัญหา สําคัญในการ
ส่งผักสดไปญี่ปุน คือ คุณภาพสินค้าปลายทางลดลง ต้นทุนโลจิสติกส์สูงและการตรวจสอบที่เข้มงวดของ
ญี่ปุน จุดอ่อนของการศึกษานี้คือเป็นการมองภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าจากไทยไปตลาดปลายทาง โดยเน้น
เรื่องโลจิ สติกส์ แสดงต้นทุนที่เกิดขึ้ น จากสนามบินจากไทยไปถึ งสนามบินประเทศญี่ปุน ฎระเบียบที่
ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ ยังไม่มีการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของกิจกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานในกรอบ
ของ SCM&L
สถาบันอาหารและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการส่งออกผักและ
ผลไม้สดด้วยระบบห่วงโซ่ความเย็น (Cool chain system) งานศึกษานี้ได้นําเสนอการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การใช้ระบบห่วงโซ่ความเย็นเข้ามาปรับใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า ยืดอายุสินค้าและ
ลดความสูญเสียจากต้นทางไปถึงมือผู้ค้าปลีก มีการนํากรณีศึกษาจากต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จใน
การนําระบบ cool chain มาใช้ ซึ่งเป็นการให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมสําหรับใช้ขนส่งและพร้อมวางขายจุดอ่อนการศึกษานี้เป็นการบรรยายภาพระบบการบริหาร
จัดการห่วงโซ่ความเย็นและประโยชน์ในการนํามาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นเพียงบางขั้น ตอนของการวิเคราะห์
SCM&L เท่านั้นยั งไม่มีการวิเคราะห์ ความเชื่อมโยงไปยังกระบวนการอื่นในห่ วงโซ่ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2552) ได้ทําการศึกษาเรื่องปัญหาและ
อุปสรรคด้านโลจิสติกส์ยางพาราว่า สิ่งอํานวยความสะดวกในการยกขนสินค้าในสถานีรถไฟไม่เพียงพอและ
ไม่เหมาะสม ซึ่งควรพิจารณาสถานีเก็บกองตู้สินค้า (CY) ให้สอดคล้องกับแหล่งผลิตสินค้า ความไม่เพียงพอ
ของหัวรถจักรและแคร่ ปัจจุบันการขนส่งยางพาราในภาคใต้ทั้ง หมดใช้แคร่ของมาเลเซีย แคร่ของไทยและ
มาเลเซียมีความสูงไม่เท่ากัน ทําให้เสียเวลาในการยกสินค้า นอกจากนี้แคร่ของไทยที่สูงกว่ามีโอกาสตกราง
ได้มากกว่าแคร่ของมาเลเซีย การขนส่งทางรถไฟมีความล่าช้าและระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่งไม่แน่นอน ตู้
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คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอโดยเฉพาะเส้นทางที่ผ่านด่านปาดังเบซาร์ ปัญหาตู้รั่วทําให้อากาศและน้ําไหลเข้า
ตู้ ซึ่งทําให้ยางขึ้น ราได้การดําเนินงานของ รฟท. ในด้านให้บริการโลจิสติกส์ยังมีปัญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่มีความสามารถ และภาคเอกชนมีความพร้อมในการลงทุนหัวรถจักรเพื่อให้บริการขนส่งสินค้า
แต่ติดขัดเรื่องกฎระเบียบโดยรวมแล้วการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นวิจัยที่แตกต่างกัน แต่ก็มีความเกี่ยวเนื่อง
กัน โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่ ประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับการผลิต ประสิทธิภาพและต้นทุนของการ
ขนส่งและการสร้างมูลค่าเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความจําเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงภาพรวมให้เห็นชัดขึ้น
โดยพิจารณาเพิ่มเติมประเด็นที่เกี่ยวกับศักยภาพของเกษตรกรกฎหมายและมาตรการของรัฐที่พยายาม
แทรกแซงตลาดยางพาราในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงประเด็นการไหลของสารสนเทศระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องและ
การสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิต
10. เอกสารอ้างอิงของการวิจัย
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11. ประโยชน์ที่คาดจะได้รับ
การวิจัยในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้
11.1 เกษตรกรในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เกิดกระบวนการการเรียนรู้ภายในชุมชนเกษตรกรของตําบลศาลายา ตําบลคลองโยง ตําบล
มหาสวัสดิ์ ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้ อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ
ซึ่งสามารถ เป็นต้นแบบของการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรชนิดอื่นได้ ซึ่งนักวิจัยได้
คิดค้นองค์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นแนวทางการจัดการห่วงโซ่อุปทานและเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อให้
เกิดความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจในชุมชน
11.2 ผู้ประกอบการธุรกิจกล้วยไม้ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เกิดองค์ความรู้ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้ อย่างเป็นระบบมี
คุณภาพและเป็นต้นแบบที่ดี ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการธุรกิจกล้วยไม้ในชุมชน
ในตําบลศาลายา ตําบลคลองโยง ตําบลมหาสวัสดิ์ เพื่อสร้างความเข็มเข็งให้กับชุมชน
11.3 ประชาชนในชุมชนในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ประชาชนทั่ ว ไปในพื้ น ที่ ชุ ม ชนตํ า บลศาลายา ตํ า บลคลองโยง ตํ า บลมหาสวั ส ดิ์ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ ในด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานโดยที่ประชาชน
ในตําบลมีความเข้มแข็งและมีการเติบโตของเศรษฐกิจในชุมชนที่เพิ่มขึ้น
11.4 เกษตรกรในกลุ่มชุมชนอื่น ได้แก่ อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เกษตรกรในพื้นที่ชุมชนได้รับประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกิดความรู้ เกิดการเรียนรู้ในการ
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บริหารจัดการสามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพเสริมอื่นที่
เพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งให้กับกลุ่มเกษตรกร สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
11.5 ผู้บริหารของหน่วยงานราชการในตําบลศาลายา ตําบลคลองโยง ตําบลมหาสวัสดิ์
ผู้บริหารของหน่วยงานราชการ ได้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล โดยทําการ
ประสานงานการมีส่วนร่วมกับเกษตรกรและประชาชนในตําบล ส่งเสริมความเข้มแข็งและ
การเติบโตของเศรษฐกิจในชุมชม โดยการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมทําในรูปแบบของการพัฒนา
องค์กรและชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของธุรกิจในชุมชน
11.6 สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
ได้ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างและพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ เพิ่มมูลค่า
การตลาด เป็นที่ยอมรับของตลาดและสามารถส่งเสริม การลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กร
กับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
11.7 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ในการจัดทําวิจัย จะมีกระบวนการในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการจัดการห่วงโซ่
อุป ทาน และเป็ น การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนให้ นักศึกษาสาขาวิช า ได้
ประสบการณ์จริงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาระหว่างชุมชนกับนักศึก ษาเพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษาสามารถทําการวิเคราะห์สังเคราะห์ในสาขาวิชาได้
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
การเผยแพร่ผลการดําเนินงานวิจัยจะทําการเผยแพร่โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
12.1 การประชุมชี้แจงต่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา ตําบลคลองโยง ตําบล
มหาสวัสดิ์ ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจ กล้วยไม้ในตําบลศาลายา ตําบลคลองโยง ตําบลมหาสวัสดิ์ 2 ร้าน
กลุ่มเกษตรกรของชุมชนตําบลศาลายา ตําบลคลองโยง ตําบลมหาสวัสดิ์ 60 ราย และผู้แทนประชาชน
ของตําบลศาลายา ตําบลคลองโยง ตําบลมหาสวัสดิ์ 38 ราย เพื่อให้รับทราบผลการวิจัยการจัดการห่วง
โซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้ เพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าเกษตรกล้วยไม้อย่างยั่งยืน
12.2 จัดการอบรมให้กับผู้ประกอบธุรกิจกล้วยไม้ที่มาร่วมประชุม
12.3 จัดทําเอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ เพื่อประชาสัมพัน ธ์และให้
ข้อมูลการศึกษาที่ได้แก่ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํารูปแบบและแนวทางที่ได้
ไปสร้างศักยภาพแก่ชุมชนอื่นต่อไป
12.4 จั ด ทํ า รายงาน เผยแพร่ สู่ ส าธารณชน ในรู ป แบบของการเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิทยาลัย การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับประเทศ
13. วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อ ค้นหาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทาน วิเคราะห์การจัดการ
ห่ว งโซ่อุป ทาน และนํ าระบบการจัดการห่ ว งโซ่อุปทาน ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติในการจัดการห่ วงโซ่
อุปทานของสินค้าเกษตรกล้วยไม้ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยโดย
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วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative research method) โดยมีรายละเอียดการดําเนินการวิจัย
ดังต่อไปนี้
13.1 การศึกษาข้อมูลและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
13.2 การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
13.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
13.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
13.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
13.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
13.1 การศึกษาข้อมูลและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลงานวิจัยจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้านอาหาร เพื่อนํา
ข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย และพัฒนาเพื่อนํามาอภิปรายผล
13.2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในที่นี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
13.2.1 เชิงปริมาณ ศึกษาในกลุ่มประชากรที่ เป็นเกษตรกรปลูกกล้วยไม้ที่ อาศัยอยู่ใน
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มเกษตรกรปลูกกล้วยไม้ ซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมและยังเปิด
ดําเนินการอยู่ในปี พ.ศ. 2558 จํานวนทั้งสิ้น 60 ราย (สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, สถิติข้อมูล
การเกษตร.2558) ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 52 ราย โดยการกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ใช้ตารางของ Krejcic & Morgan (ที่มา: Robert V. Krejcie and
Earyle W. Morgan. Educational and Psychological Measurement, 1970: 608-609 อางถึงใน
การสุมตัวอยางเพื่อการวิจัย,2558 : ระบบออนไลน) ผู้วิจัยได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling)
13.2.2 เชิงคุณภาพ ศึกษาในกลุ่ มประชากรที่เป็นเกษตรกรปลูกกล้วยไม้ ที่อาศัยอยู่ใน
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง คือเกษตรกรปลูกกล้วยไม้ ซึ่งตั้งอยู่ในเขต
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมและยังเปิด
ดําเนินการอยู่ในปี พ.ศ. 2558 จํานวนทั้งสิ้น 60 ราย (สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม, สถิติข้อมูล
การเกษตร.2558) ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 52 ราย โดยการกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ใช้ตารางของ Krejcic & Morgan (ที่มา: Robert V. Krejcie and
Earyle W. Morgan. Educational and Psychological Measurement, 1970: 608-609 อางถึงใน
การสุมตัวอยางเพื่อการวิจัย,2558 : ระบบออนไลน) และผู้ประกอบการบริษัทส่งออกกล้วยไม้ซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตอําเภอพุทธมณฑล 2 ราย ได้แก่บริษัท ทรอปิคอล ฟลอร่า (ประเทศไทย) และบริษัท มงคล ฟลอร่า
แอนด์ เฟรชฟรุตส์ จํากัด จํากัด (กรมวิชาการเกษตร.2558) ผู้วิจัยได้ทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
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13.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้จัดทําข้อมูลการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสั มภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) โดยแบ่งเครื่องมือออกเป็น 3 ตอน คือ
13.3.1 แบบสอบถาม สาหรับเกษตรกร
ตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
ประกอบด้วย
- เพศ
- อายุ
- ประสบการณ์ในการทําการเกษตรกล้วยไม้
- ระยะเวลาในการทําการเกษตรกล้วยไม้
- เนื้อที่ในการเพาะปลูก
- รายได้เฉลี่ยต่อปีของเกษตรกร
- ผลผลิตโดยรวมเฉลี่ยต่อปีของเกษตรกร
ตอนที่ 2 ค้นหาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้
ประกอบด้วย
- ด้านกระบวนการผลิต
- การจัดเก็บผลผลิต
- การขนส่ง
- วิธีการควบคุมการผลิต
ตอนที่ 3 วิเคราะห์และสร้างระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยการจัดการห่วงโซ่อุปทานกล้วยไม้
- การวางแผน
- การจัดซื้อจัดหา
- การผลิต
- การขนส่ง
- การส่งคืน
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยปัจจัยด้านปัญหาอุปสรรคการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
13.3.2 แบบสัมภาษณ์ สาหรับเกษตรกร
ตอนที่ 1 ประวัติของเกษตรกร
ประกอบด้วย
- ชื่อ-สกุลเจ้าของสวนกล้วยไม้
- อายุ
- เพศ
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- รายได้จากการทําการเกษตรกล้วยไม้
- ระยะเวลาในการทําการเกษตรกล้วยไม้
- ประเภทของกล้วยไม้
- ระยะเวลาดําเนินการเพาะปลูก
- กลุ่มลูกค้าหลัก และกลุ่มลูกค้ารอง
- ปัจจุบันมีการส่งออกกล้วยไม้ในรูปแบบใด
ตอนที่ 2 ค้นหาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้
ประกอบด้วย
- ด้านกระบวนการผลิต
- การจัดเก็บผลผลิต
- การขนส่ง
- วิธีการควบคุมการผลิต
ตอนที่ 3 วิเคราะห์และสร้างระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การวางแผน
- การจัดซื้อจัดหา
- การผลิต
- การขนส่ง
- การส่งคืน
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยปัจจัยด้านปัญหาอุปสรรคการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
13.3.2 แบบสัมภาษณ์ สาหรับบริษทั ส่งออกกล้วยไม้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ประกอบด้วย
- ชื่อ-สกุล
- อายุ
- เพศ
- ระยะเวลาในการทํางานในองค์การนี้
- สถานที่ทํางาน
- ตําแหน่งงาน
- กลุ่มลูกค้าหลัก และกลุ่มลูกค้ารอง
- ปัจจุบันมีการส่งออกกล้วยไม้ในรูปแบบใด
ตอนที่ 2 ค้นหาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้
ประกอบด้วย
- ด้านกระบวนการผลิต
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- การจัดเก็บผลผลิต
- การขนส่ง
- วิธีการควบคุมการผลิต
- มาตรการในการควบคุมคุณภาพของกิจการ
- วิธีการขนส่งสินค้า
- ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า
- อายุผลิตภัณฑ์สินค้า
ตอนที่ 3 วิเคราะห์และสร้างระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การวางแผน
- การจัดซื้อจัดหา
- การผลิต
- การขนส่ง
- การส่งคืน
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยปัจจัยด้านปัญหาอุปสรรคการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
13.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
13.4.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามประกอบด้วยเครื่องมือตอนที่ 1
ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสําหรับรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม จากเอกสารตํารางานวิจัย
จากเอกสารตํารางานวิจัยเกี่ยวกับการการบริหารจัดการซัพพลายเชน และจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานต่างๆ กําหนดขอบข่ายและประเด็นที่จะถาม
2) ตรวจวินิจฉัยพิจารณาและมีบางข้อนํามาปรับปรุงแก้ไข
3) นําแบบสอบถามและแบบสํารวจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
พิจารณา จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบเนื้อหาตลอดจนความเหมาะสมด้านอื่น ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจ
แบบสอบถามแล้ ว เห็ นสมควรที่ จ ะปรั บปรุ งเพิ่ มเติ มในบางเรื่ องจึ งนํ าไปแก้ ไขปรั บปรุ งตามคํ าแนะนํ า
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แบบสอบถามและแบบสํารวจมีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
4) นําแบบสอบถามและแบบสํารวจที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ออกไป
ทดลองใช้ (Try out) กับชุมชนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 10 คน
5) นําแบบสอบถามและแบบสํารวจที่ไปทดลองใช้กลับมาตรวจหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟุา (Coefficient Alpha) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)
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6) นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะสรุปอีก
ครั้งหนึ่ง ก่อนจะนําแบบสอบถามไปใช้จริง
7) จัดทําแบบสอบถาม และแบบแบบสํารวจฉบับสมบูรณ์ไปจัดทําสําเนาเพื่อ
ทําการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
13.4.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยเครื่องมือตอนที่
1 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสําหรับรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ศึกษาค้นคว้าแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ จากเอกสารตํารางานวิจัย
เกี่ย วกับ การการบริห ารจั ดการซัพพลายเชน และจากการสัมภาษณ์ผู้ ที่เกี่ยวข้องจากหน่ว ยงานต่างๆ
กําหนดขอบข่ายและประเด็นที่จะถาม
2) จัดทําแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured Interview) แบบสัมภาษณ์ลักษณะนี้เป็นการสัมภาษณ์
แบบไม่เคร่งครัดในการตั้งคําถาม แต่ผู้วิจัยจะมีการตั้งคําถามหลักเอาไว้ แต่ในสัมภาษณ์จะไม่เรียงคําถาม
หรือในบางครั้งก็ถามนอกเหนือจากคําถามทีไ่ ด้ตั้งไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ระหว่างการสัมภาษณ์ แต่ก็
จะไม่เกินขอบเขตความต้องการในการศึกษาวิจัย โดยแบบสัมภาษณ์นี้ผู้วิจัยได้จากการทบทวนวรรณกรรม
และการลงพื้นที่ในครั้งแรกแล้วนํามาประมวลเพื่อตั้งเป็นคําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ซึ่งแบบสอบถามที่
สร้างขึ้นจะมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
3) ตรวจวินิจฉัยพิจารณาและมีบางข้อนํามาปรับปรุงแก้ไข
4) นําแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจพิจารณา จํานวน 3
คน เพื่อตรวจสอบเนื้ อหาตลอดจนความเหมาะสมด้านอื่น ๆ หรือผู้ เชี่ยวชาญได้ตรวจแบบสอบถามแล้ ว
เห็นสมควรที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมในบางเรื่องจึงนําไปแก้ไขปรับปรุงตามคําแนะนําผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แบบ
สัมภาษณ์มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5) นําแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ออกไปทดลองใช้ (Try out)
กับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 10 คน
6) นําแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้กลับมาตรวจสอบข้อมูล โดยการตรวจสอบสาม
เส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้มานั้นว่าถูกต้องหรือไม่ โดยแหล่งที่
พิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งข้อมูล เวลาสถานที่ และแหล่งบุค คลที่มีความแตกต่างกัน แต่ได้
ข้อมูลที่ตรงกัน
7) นําแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะสรุปอีก
ครั้งหนึ่ง ก่อนจะนําแบบสอบถามไปใช้จริง
8) จัดทําแบบสัมภาษณ์ ฉบับสมบูรณ์ไปจัดทําสําเนาเพื่อทําการจัดเก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง
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13.5. การเก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาครั้งนี้
ได้แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้
13.5.1 การศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร
กล้วยไม้ โดยใช้แหล่งข้อมูล เช่น วารสาร เอกสาร ตํารา และงานวิจัย
13.5.2 มีการประชุมวางแผนผู้ช่วยวิจัย 2 คน ก่อนการลงพื้นที่ต้องมีการพูดคุยและตกลง
กันถึงขั้นตอนการสัมภาษณ์อย่างละเอียดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสัมภาษณ์ในแบบเดียวกัน ร่วมอํานวย
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การวิจัย
13.5.3 จากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ได้สร้างขึ้นและตรวจสอบ แล้ว นําไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถาม วิธีการสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์เพื่อหาข้อสรุป
13.5.4 ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล แต่ละวัน จะมีการตรวจสอบความถูกต้องและความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์
13.5.5 นําผลสรุปจัดทําคู่มือและรูปเล่มเผยแพร่ การจัดการซัพพลายเชนสินค้าเกษตร
กล้วยไม้ และนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยนํารูปแบบที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในชุมชนต่อไป
13.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ในการศึกษาวิจัย ครั้งนี้ เป็ น การศึกษาวิจัยเชิง ปริมาณ และวิจัย คุณภาพ เครื่องมือในการวิจัย
ประกอบด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์เนื้อหา แล้วนํามาเขียนเป็ นความ
เรียงเพื่อนําเสนอ มีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยดังนี้
13.6.1 การวิเคราะห์ข้ อมูลและสถิติที่ใช้ จากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ตอนที่ 1 ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ประสบการณ์ในการทําการเกษตรกล้วยไม้
ระยะเวลาในการทําการเกษตรกล้วยไม้ เนื้อที่ในการเพาะปลูก รายได้เฉลี่ยต่อปีของเกษตรกร และผลผลิต
โดยรวมเฉลี่ยต่อปีของเกษตรกร
ลักษณะการวิเคราะห์ใช้การกําหนดคําตอบ สถิติที่ใช้คือความถี่ (Frequency) ร้อยละ
(Percentage)
ตอนที่ 2 ค้นหาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้
ประกอบด้วย
- ด้านกระบวนการผลิต
- การจัดเก็บผลผลิต
- การขนส่ง
- วิธีการควบคุมการผลิต
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ลักษณะการวิเคราะห์ใช้การประมาณค่าใช้มาตรวัด (Rating Scale) สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 3 วิเคราะห์และสร้างระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การวางแผน
- การจัดซื้อจัดหา
- การผลิต
- การขนส่ง
- การส่งคืน
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยปัจจัยด้านปัญหาอุปสรรคการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้
ลักษณะการวิเคราะห์ใช้การประมาณค่าใช้มาตรวัด (Rating Scale) สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ลักษณะการวิเคราะห์ใช้แบบคําถามปลายเปิด และสรุปเป็นความเรียง
13.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ จากแบบสัมภาษณ์ เกษตรกร จะนํามาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรกล้วยไม้ใน
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในแต่ละด้าน แล้วนําเสนอด้วยการบรรยาย ตามแนวคิด และทฤษฎีที่
ได้วางไว้และข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
ตอนที่ 1 ประวัติของเกษตรกร
ประกอบด้วย
- ชื่อ-สกุลเจ้าของสวนกล้วยไม้
- อายุ
- เพศ
- รายได้จากการทําการเกษตรกล้วยไม้
- ระยะเวลาในการทําการเกษตรกล้วยไม้
- ประเภทของกล้วยไม้
- ระยะเวลาดําเนินการเพาะปลูก
- กลุ่มลูกค้าหลัก และกลุ่มลูกค้ารอง
- ปัจจุบันมีการส่งออกกล้วยไม้ในรูปแบบใด
ลักษณะการวิเคราะห์ใช้แบบคําถามปลายเปิด และสรุปเป็นความเรียง
ตอนที่ 2 ค้นหาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้
ประกอบด้วย
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- ด้านกระบวนการผลิต
- การจัดเก็บผลผลิต
- การขนส่ง
- วิธีการควบคุมการผลิต
ลักษณะการวิเคราะห์ใช้แบบคําถามปลายเปิด และสรุปเป็นความเรียง
ตอนที่ 3 วิเคราะห์และสร้างระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การวางแผน
- การจัดซื้อจัดหา
- การผลิต
- การขนส่ง
- การส่งคืน
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยปัจจัยด้านปัญหาอุปสรรคการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้
ลักษณะการวิเคราะห์ใช้แบบคําถามปลายเปิด และสรุปเป็นความเรียง
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ลักษณะการวิเคราะห์ใช้แบบคําถามปลายเปิด และสรุปเป็นความเรียง
13.6.3 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติที่ใช้ จากแบบสัมภาษณ์บริษัทส่งออกกล้วยไม้ จะนํามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานในสินค้า
เกษตรกล้วยไม้ในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในแต่ละด้าน แล้วนําเสนอด้วยการบรรยาย ตาม
แนวคิด และทฤษฎีที่ได้วางไว้และข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
ประกอบด้วย
- ชื่อ-สกุล
- อายุ
- เพศ
- ระยะเวลาในการทํางานในองค์การนี้
- สถานที่ทํางาน
- ตําแหน่งงาน
- กลุ่มลูกค้าหลัก และกลุ่มลูกค้ารอง
- ปัจจุบันมีการส่งออกกล้วยไม้ในรูปแบบใด
ลักษณะการวิเคราะห์ใช้แบบคําถามปลายเปิด และสรุปเป็นความเรียง
ตอนที่ 2 ค้นหาลักษณะการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้
ประกอบด้วย
- ด้านกระบวนการผลิต
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- การจัดเก็บผลผลิต
- การขนส่ง
- วิธีการควบคุมการผลิต
- มาตรการในการควบคุมคุณภาพของกิจการ
- วิธีการขนส่งสินค้า
- ระยะเวลาในการขนส่งสินค้า
- อายุผลิตภัณฑ์สินค้า
ลักษณะการวิเคราะห์ใช้แบบคําถามปลายเปิด และสรุปเป็นความเรียง
ตอนที่ 3 วิเคราะห์และสร้างระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้
ส่วนที่ 1 ประกอบด้วยการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- การวางแผน
- การจัดซื้อจัดหา
- การผลิต
- การขนส่ง
- การส่งคืน
ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยปัจจัยด้านปัญหาอุปสรรคการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้
- ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้
ลักษณะการวิเคราะห์ใช้แบบคําถามปลายเปิด และสรุปเป็นความเรียง
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ลักษณะการวิเคราะห์ใช้แบบคําถามปลายเปิด และสรุปเป็นความเรียง
13.6.4 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
13.6.3.1 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้ ใน
แต่ละด้าน แล้วนําเสนอด้วยการบรรยาย ตามแนวคิด และทฤษฎีที่ได้วางไว้และข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จาก
แบบสอบถามนําเสนอรายงานแบบสถิติเชิงพรรณนา
13.6.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ นํามาทําการวิเคราะห์ สรุปผล และอภิปรายผล โดยจับหลักประเด็นหลักของเรื่อง
(Traits) และจําแนกเหตุการณ์หลักด้วยการแยกประเด็น ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย หลังจากนั้น
นําเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description)
14. ระยะเวลาทาการวิจัยและแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย
ในการดําเนินการวิจัยเรื่องนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยได้กําหนดแผนการดําเนินการวิจัยอย่างละเอียดดังนี้
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แผนฏิบัติการวิจัย
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปี 2560

ขั้นตอนในการดาเนินงาน
1

1. ประชุมทีมนักวิจัย
2.1 ทบทวนวรรณกรรม ศึกษา
เอกสารตํารา วิชาการที่สอดคล้อง
กับงานวิจัย
3.1 ออกแบบ/พัฒนาเครื่องมือ
แบบสอบถาม , สัมภาษณ์
4. ลงพื้นที่เพื่อสํารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูล
5. วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล
ข้อมูล และสรุปผลข้อมูลเชิง
คุณภาพ
6. นําผลการวิจัยเบื้องต้น
ตรวจสอบความถูกต้องกับชุมชน
7. สรุปผลและแก้ไขข้อมูล
ผลการวิจัย
8. จัดทํารายงานวิจัย (ฉบับร่าง)
9. ประชุมทีมนักวิจัย
10. จัดทํารายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์และส่งรายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์
11. เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่
กลุ่มเปูาหมาย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย
15.1 ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัยที่มีอยู่แล้ว
15.1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชา
การบริ ห ารจั ดการเครื อ ข่า ยร้ า นอาหาร ได้มีก ารทําวิ จัยและบู รณาการกับ การเรี ยนการสอน โดยให้
นักศึกษาลงไปสํารวจพื้นที่อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม และจัดกิจกรรมเข้าไปพบสอบถามข้อมูลเพื่อ
ทําการวิจัย ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อหาข้อมูล พื้นฐานในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
สามารถได้ฐานข้อมูลของชุมชนซึ่งเป็นข้อมูลที่จะทําวิจัยในครั้งต่อไปได้
15.1.2 องค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา องค์การบริหารส่วนตําบลคลองโยง และ
องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ใน
อํ า เภอศาลายา ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ทางที ม นั ก วิ จั ย ในการให้ ข้ อ มู ล ในด้ า นพื้ น ที่ ด้ า นการติ ด ต่ อ
ประสานงานกับเกษตรกรและประชาชนในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการลงพื้นที่อํานวยความ
สะดวกให้กับทีมนักวิจัย
15.3 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่ทีมนักวิจัยได้ขอ
ความอนุเคราะห์ในการขอสถิติข้อมูลการเกษตร ในพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นข้อมูล
ที่ใช้ในการทําวิจัย
15.2 ปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม
15.2.1 กลุ่มประชากรเปูาหมาย ในการจัดทําวิจัยครั้งต่อไปต้องการกลุ่มประชากรที่
เพิ่มขึ้นโดยขยายเพิ่มในพื้นที่ทั้งจังหวัดนครปฐม
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16. งบประมาณของโครงการวิจัย
รายละเอียดงบประมาณ
1. งบบุคลากร ค่าจ้างชั่วคราว
- ค่าตอบแทนนิสิต ป.ตรี ช่วยงานวิจัย 200 บาท / วัน x 10 คน x 30 วัน
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าอาหารทําการนอกเวลา ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ค่าเบี้ย
ประชุมกรรมการฯลฯ
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ค่าตอบแทนหัวหน้าโครงการวิจัย
ค่าตอบแทนผู้ร่วมวิจัย
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย 300 บาท/วัน x 2 คน x 60 วัน
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 2,000 บาท/วัน x 1 คน 5 ครั้ง
ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือวิจัย 1,000 บาท / วัน x 3 คน x 1 วัน
ค่าตอบแทนวิทยากรในการสัมมนา 1,000 บาท/วัน/คน 1 คน x 6 ชม. X 2 วัน

2.1.2 ค่าใช้สอย
2) ค่าจ้างเหมาบริการ
- ค่าจ้างนักศึกษาในการเก็บข้อมูล 200 บาท/วัน x 10 คน x 30 วัน
- ค่าจ้างบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม 15 บาท / ชุด x 52 ชุด
- ค่าจ้างบันทึกข้อมูลแบบสัมภาษณ์ 15 บาท / ชุด x 54 ชุด
- ค่าจ้างวิเคราะห์แปลผลข้อมูล (หาความเที่ยงตรง) 1 ครั้ง
- ค่าจ้างวิเคราะห์แปลผลข้อมูล (เนื้อหา) 1 ครั้ง
- ค่าจ้างพิมพ์เนื้อหาระหว่างทํา 20 บาท / หน้า x 300 หน้า 5 ครั้ง
- ค่าจ้างพิมพ์รายงานฉบับสมบูรณ์ 20 บาท / หน้า x 300 หน้า 3 ครั้ง
- ค่าจ้างพิมพ์แบบสอบถาม 20 บาท / หน้า x 20 หน้า 2 ครั้ง
- ค่าจ้างพิมพ์แบบสัมภาษณ์ 20 บาท / หน้า x 15 หน้า 2 ครั้ง
- ค่าจ้างทําสําเนาแบบสอบถาม 50 สตางค์ / หน้า x 20 หน้า 52 ชุด
- ค่าจ้างทําสําเนาแบบสอบถาม 50 สตางค์ / หน้า x 15 หน้า 54 ชุด
- ค่าจ้างเข้าปกเย็บเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ 250 บาท / เล่ม x 20 เล่ม
- ค่าจ้างเข้าปกเย็บเล่มรายงาน/ถ่ายเอการฉบับร่าง 220 บาท / เล่ม x 45 เล่ม
3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 70 บาท / วัน x 120 คน x 2 วัน
- ค่าอาหารกลางวัน 180 บาท / วัน x 100 คน x 2 วัน
- ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา 50 บาท / วัน x 120 คน x 2 วัน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสัมมนา 2 วัน
4) ค่าใช้สอยอื่นๆ ฯลฯ
- ค่าผู้ทรงคุณวุฒิอ่านโครงการวิจัย 2,000 บาท/ วัน x 1 คน x 2 วัน
- ค่าผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานความก้าวหน้า 2,000 บาท/ วันx1คนx1 วัน
- ค่าผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานความสมบูรณ์ 2,000 บาท/ วัน x1คนx1 วัน
- ค่าผู้ทรงคุณวุฒิประเมินรายงานความตีพิมพ์ 2, 000 บาท/วันx 1คนx1 วัน
- ค่าถ่ายเอกสารเพื่อทบทวนเอกสาร / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ค่านําเสนอผลงานวิชาการ/ตีพิมพ์วารสาร
2.1.3 ค่าวัสดุ เช่น
- วัสดุสํานักงาน
- วัสดุหนังสือ วารสารและตํารา
- วัสดุคอมพิวเตอร์

จานวนเงิน (บาท)
60,000

70,000
20,000
36,000
10,000
3,000
12,000

60,000
780
810
10,000
30,000
30,000
18,000
800
600
520
405
5,000
9,900
14,000
36,000
10,000
10,000
4,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
10,000
10,000
1,000
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รายละเอียดงบประมาณ

จานวนเงิน (บาท)

2.2 ค่าสาธารณูปโภค เช่น
- ค่าประปาไฟฟูา ค่าน้ําประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์โทรเลข
- ค่าบริการด้านสื่อสารและโทรคมนาคม
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ขอถั่วเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

3,000
9,000
502,815

17. ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้ใน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เป็นการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนในการพึ่งพาตนเอง และยังเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านกล้วยไม้
ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชุมชนอื่น ๆ ที่มีองค์ประกอบของชุมชนคล้ายกันได้
1) การออกสํารวจลงพื้นที่เก็บข้อมูล
- ผลลัพธ์ที่ได้ คือทราบถึงความต้องการในการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้
ของชุมชนในอําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- งานวิจัยระยะนี้เป็น ผลสาเร็จเบื้องต้น (P)
2) การดําเนินการวิเคราะห์และสร้างรูปแบบการจัดการซัพพลายเชนสินค้าเกษตรกล้วยไม้
- ผลลัพธ์ที่ได้ คือได้รูปแบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรกล้วยไม้ที่เป็นต้นแบบของ
ชุมชนและสามารถพัฒนาต่อยอดนําไปใช้ประโยชน์กับเกษตรกรรายย่อยอื่นๆ ในอําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม
- งานวิจัยระยะนี้เป็น ผลสาเร็จเบื้องต้น (P)
18. โครงการวิจัยต่อเนื่อง ปีที่ 2 ขึ้นไป

-

19. คาชี้แจงอื่น ๆ
โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุนันทากับหน่วยงานบริหาร
ท้องถิ่นคือองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา องค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์ องค์การบริหารส่วน
ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีนายกองค์การบริหารส่ วนตําบลศาลายา
นายกองค์การบริ หารส่ว นตําบลมหาสวัส ดิ์ นายกองค์การบริ หารส่ว นตําบลคลองโยง กํานันตําบล
ศาลายา กํานันตําบลมหาสวัสดิ์ และกํานันตําบลคลองโยง เป็นผู้อํานวยความสะดวกต่างๆ ในด้านข้อมูล
การลงพื้นที่เพื่อสํ ารวจและดําเนิน การวิจัยตลอดจนการเผยแพร่ต่อสาธารณชนภายหลังงานวิจัยเสร็จ
สมบูรณ์ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตําบล ยังให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมอีกด้วย โครงการวิจัยนี้ยัง
เป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหารวิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ช่วยวิจัยซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักศึ กษามี
แนวคิดและการปฏิบัติในการเป็นนักวิจัยต่อไปในอนาคต
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20. ลงลายมือชื่อ

(อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์)
หัวหน้าโครงการฯ
28 กรกฎาคม 2558

ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
นางสาวสุดารัตน์ พิมลรัตกานต์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss Sudarat Pimonrattnakan
2. เลขประจาตัวบัตรประชาชน 386010023991
3. ตาแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์สาขาวิชาการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร
สังกัด วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน อาคาร 37
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์
02-160-1185
โทรสาร
02-160-1330
มือถือ
085-5163939
ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ booby_s@hotmail.com
5. ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

บธ.ม. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
บธ.บ. (การจัดการ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา)
6.1 การบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหาร
6.2 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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8. งานวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
งานวิจัยปัจจุบัน
1) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายร้านอาหารในตําบลศาลายา อําเภอพุทธมลฑล จังหวัด
นครปฐม (2558)
ภาระงานในปัจจุบัน (งานประจา)
1) สอน
2) งานบริการวิชาการ
3) งานวิจัย
4) การประกันคุณภาพ
5) งานวิชาการของสาขาวิชา
วิชาที่สอน
1) การวิจัยธุรกิจ
2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3) การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
4) การบริหารต้นทุนอาหาร
5) องค์การและการจัดการ
6) การจัดการเชิงกลยุทธ์
7) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
เอกสารประกอบการสอน เรื่อง
1) การวิจัยธุรกิจ
2) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3) การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
4) การจัดการลูกค้าสัมพันธ์

