
 
 

บทที ่2  

แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในบทน้ีผูว้จิยัไดน้ ำเสนอแนวคิดทฤษฎีและงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในกำรวจิยั เร่ือง “กำรศึกษำ
รูปแบบโซ่อุปทำนของร้ำนแวน่ตำรำยยอ่ย ” ผูว้จิยัขอน ำเสนอรำยละเอียดในแต่ละประเดนนตำหวัขอ้ 
ดงัต่อไปน้ี   

 แนวคิดเก่ียวกบัอุตสำหกรรมแวน่ตำ 
       กำรจดักำรโซ่อุปทำน   

 งำนวจิยั 
แนวคิดเกีย่วกบัอุตสาหกรรมแว่นตา 

  ควำมตอ้งกำรใช้เลนส์แว่นตำทัว่โลกมีรำว 800-900 ลำ้นช้ินต่อปีรวมจ ำนวนทั้งผูท่ี้เร่ิมใช้
ใหม่หรือเปน นกำรใช้เพื่อทดแทนเลนส์เดิมซ่ึงมีรอบระยะของกำรใช้งำน 3-4 ปีต่อกำรเปล่ียนเลนส์
ใหม่ต่อคร้ังมี 4 ผูผ้ลิตรำยใหญ่ของโลกท่ีครองส่วนแบ่งกำรตลำด 8% ไดแ้ก่ เอสซิลอร์,โฮยำเลนส์, 
คำลไซส์วิชัน่/เอโอโซล ำและโรเดนสต๊อก PPG Industries Inc. เปน นผูผ้ลิต MONOMER พลำสติก 
ซ่ึงเปน นวตัถุดิบใช้ในกำรผลิตเลนส์รำยใหญ่ท่ีสุดในโลก PPG ไดท้  ำกำรส ำรวจแหล่งพื้นท่ีกำรใช้
เลนส์แวน่ตำพบวำ่ประชำกรในแถบเอเชียและแปซิฟิกเปน นแหล่งท่ีใชเ้ลนส์กวำ่ 40% ในขณะท่ีแถบ
อเมริกำเหนือใช ้20% และยโุรปตะวนัตก 16% ตำมดว้ยแอฟริกำ, ตะวนัออกกลำง, ยโุรปตะวนัออก, 
อเมริกำใตต้ำมลำดบัเลนส์ท่ีใชง้ำนกนัมำกคือเลนส์ประเภทพลำสติก CR-39 แต่ปัจจุบนัควำมกำ้ว                                     
หน้ำของเทคโนโลยีและกำรเจริญเติบโตของแฟชั่นนิยมท ำให้มีกำรผลิตเลนส์จำกวสัดุพิเศษเช่น
เลนส์ปรับแสง,เลนส์ท่ีท ำจำกวสัดุท่ีมีดชันีหกัเหสูงๆ (Hi Index) ,เลนส์โพลีคำร์บอเนต เลนส์ทนต่อ
แรงกระแทกสูง (Hi Impact Resistant) เลนส์ชนิดพิเศษเหล ำน้ีมีอตัรำกำรเติบโตท่ีน ำสนใจผลิตใน
ไทย 22% ดว้ยควำมเหมำะสมดำ้นต่ำงๆของเมืองไทยท ำให้ผูผ้ลิตรำยใหญ่ทั้ง 4 รำย ยกขบวนมำตั้ง
โรงงำนผลิตเลนส์ในเมืองไทยภำยใตย้ี่ห้อของตวัเองเพื่อกำรส่งออก TOG เปน นโรงงำนผูผ้ลิตเลนส์
ของไทยเพียงรำยเดียว ท่ีเปน นผูผ้ลิตอิสระผลิตเลนส์ให้กบัหลำยต่อหลำยยี่ห้อดงัทัว่โลก PPG ยงั
ส ำรวจพบอีกวำ่ประเทศไทยเปน นแหล่งผูผ้ลิตเลนส์ท่ีมีสัดส่วนมำกท่ีสุดของโลกในขณะน้ี โดยมีกำร
ส่งออกกว่ำ 22% ของเลนส์ท่ีใช้กันทั้ งโลกผลิตจำกประเทศไทย  19% จำกยุโรปตำมด้วยจีน , 
เมนกซิโกและประเทศอ่ืนๆ ส่วนตลำดแว่นตำในประเทศไทยกนมีกำรขยำยตวัอยู่ในระดับร้อยละ       
10-15 ต่อปีโดยท่ีเลนส์สำยตำแบบพลำสติกนั้ นได้รับควำมนิยมมำกกว่ำเลนส์กระจกอยู่ใน
อตัรำส่วน 60-40 เน่ืองจำกควำมสะดวกในกำรใช้จะงำนของเลนส์พลำสติกใชง่้ำยกวำ่เลนส์กระจก
ซ่ึงโดยส่วนใหญ่แลว้ผูผ้ลิตเลนส์สำยตำมกัจะเนน้ไปท่ีกำรส่งออกเปน นหลกัและพยำยำมท่ีจะขยำย
ตลำดในประเทศให้มำกข้ึนเพรำะผูผ้ลิตไดเ้ลนงเหนนถึงว่ำตลำดของประเทศไทยนั้นยงัท่ีจะสำมำรถ
ขยำยตลำดออกไปไดเ้น่ืองจำกจ ำนวนคนท่ีมีควำมผิดปกติทำงด้ำนสำยตำมีมำกข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจำก
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กำรใชชี้วิตประจ ำวนัจำกกำรท่ีตอ้งท ำงำนเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์บ่อยหรือกำรใชชี้วิตท่ีเร่งรีบเปน นตน้
โดยกำรขยำยตลำดในประเทศไทยนั้นทำงผูผ้ลิตกนต้องอำศยัร้ำนคำ้ปลีกท่ีขำยแว่นด้วยเพื่อกำร
ขยำยตวัทำงกำรตลำดจะได้เพิ่มข้ึนโดยในปัจจุบนัโฮย  ำซ่ึงเปน นผูผ้ลิตเลนส์สำยตำจำกญ่ีปุ่นและเอส
ซิลอร์เปน นผูผ้ลิตเลนส์จำกฝร่ังเศสมีส่วนแบ่งตลำดในประเทศรวมกันอยู่ท่ีประมำณร้อยละ 70 
รองลงมำกนเปน นโรเดนสต๊อกซ่ึงเปน นผูผ้ลิตเลนส์สำยตำจำกเยอรมนัอุสำหกรรมแวน่ตำ เร่ิมตน้กิจกำร
คำ้ปลีกแวน่ตำในปี 2494 และเปิดโรงงำนเลนส์กระจกแห่งแรกของประเทศไทยในปี 2502 ภำยใต ้
บริษัทอุตสำหกรรมแว่นตำไทยจ ำกัดหรือ TOC ด้วยก ำลังกำรผลิตท่ีมำกกว่ำควำมต้องกำรใน
ประเทศท ำให้บริษัทส่งออกเลนส์แก้วสัญชำติไทยไปยงัต่ำงประเทศเร่ิมจำกห้ิวกระเป๋ำเข้ำไป
น ำเสนอในงำนแสดงสินคำ้แว่นตำควำมเพียรพยำยำมส ำเรน จเม่ือไดลู้กคำ้รำยแรกจำกเยอรมนีซ่ึง
เครือข่ำยธุรกิจของคู่คำ้ท ำให้บริษทักลบัมำส่งออกไปยุโรปไดอี้กคร้ังเส้นทำงกำรท ำงำนในธุรกิจ 
TOC เร่ิมตน้หลงัจำกบริษทักำ้วผำ่นควำมเปล่ียนแปลงคร้ังส ำคญัจำกกำรผลิตเลนส์สำยตำกระจกสู่
กำรก่อตั้งโรงงำนเลนส์สำยตำพลำสติกท่ีไดรั้บควำมนิยมไปทัว่โลกเม่ือปี 2534 หลงัเจำ้ของธุรกิจ
ธรณเรียนจบระดับปริญญำโทคณะวิทยำศำสตร์สำขำ Industrial System Engineering, Ohio 
University ประเทศสหรัฐอเมริกำ เขำกลบัมำสำนต่อธุรกิจในปี 2537 เป้ำหมำยคือพฒันำกำรผลิต
และบริหำรจดักำรให้เปน นสำกล และเพิ่มผลิตภณัฑ์ให้หลำกหลำย กว่ำ 20 ปีในโรงงำนผลิตเลนส์
แวน่ตำ ด ำเนินกำรผลิตตำมค ำสั่งซ้ือภำยใตเ้คร่ืองหมำยกำรคำ้ของลูกคำ้ (OEM) โดยมีผลิตภณัฑ์ท่ี
วิจยัและพฒันำจำกทีมวิจยัของ TOG สำมำรถแบ่งได ้6 กลุ่ม ตำมกำรใชง้ำนและไลฟ์สไตล์ ไดแ้ก่ 
One เลนส์ชั้นเดียวเฉพำะบุคคล, Discovery เลนส์โปรเกรสซีฟ ลดปัญหำกำรใชแ้วน่ตำ 2 อนัในกำร
มอง 2 ระยะFreedom เลนส์โปรเกรสซีฟ ให้ภำพชัดเจนเปน นธรรมชำติมำกยิ่งข้ึน, Maxima เลนส์
โปรเกรสซีฟ ส ำหรับผูมี้สำยตำยำว, Shade เลนส์ท ำสี ลดแสงจำ้ท่ีอนัตรำยต่อดวงตำ และสุดทำ้ย 
Zaphire เลนส์เคลือบผิวคุณภำพสูง ตัดแสงรบกวน เช่นแสงสีฟ้ำจำกอุปกรณ์อิเลนกทรอนิกส์
นอกจำกน้ียงัมีกำรพฒันำนวตักรรมเลนส์อีกหลำยแบบโดยร่วมมือกบับริษทัต่ำงประเทศ เช่น เลนส์
กนัแรงกระแทกสูง “Excelite” TVX, เลนส์บำงพิเศษ (ultrathin lenses) ,เลนส์กนักระแทกระดบัสูง
ชนิดบำงพิเศษ Tribrid เม่ือตวัเลขยอดขำยท่ีเติบโตควรอยูบ่นพื้นฐำนของควำมย ัง่ยนืโดยค ำนึงถึงมิติ
ทำงส่ิงแวดล้อมและควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกำรพฒันำเลนส์ท่ีเปน นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มโดย
ร่วมมือกบับริษทั มิตซุย เคมิคอล (Mitsui Chemical Inc.) ประเทศญ่ีปุ่นในกำรผลิตเลนส์สำยตำท่ีใช้
วตัถุดิบจำกปำล์มน ้ ำมนัซ่ึงสำมำรถช่วยลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ใน
กระบวนกำรผลิตไดถึ้ง 326 กิโลกรัม ต่อกำรผลิตเรซิน 100 กิโลกรัมโดยไทยถือเปน นประเทศแรก 
ในเอเชีย (ยกเวน้ญ่ีปุ่น) ท่ีท ำกำรวิจยัพฒันำเลนส์ชีวภำพชนิดน้ีพร้อมน ำออกสู่ตลำดเชิงพำณิชยใ์น  
ปลำยปี 2559 เลนส์รักษ์โลกเกิดจำกกำรน ำวสัดุทำงกำรเกษตรเปน นสำรประกอบหลกัในสำรตั้งตน้  
กำรผลิตเลนส์โดยใช้พืชถึง 82% ทดแทนกำรใช้น ้ ำมนัเพื่อลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด ์  
เลนส์ LeafEco มีควำมบำงเปน นพิเศษจดัเปน นสินค้ำกลุ่มพรีเมียม (ultrahigh index lens) เน้นเจำะ
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ตลำดประเทศท่ีผูบ้ริโภคใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม เช่น สหรัฐอเมริกำยโุรปตะวนัตกวำงแผนน ำออกสู่ตลำด 
10-12 ลำ้นแผน่ต่อปีซ่ึงช่วยลดกำรปล่อย CO2 สู่ชั้นบรรยำกำศไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ 1.1 ลำ้นกิโลกรัมต่อปี   
นอกเหนือจำกกำรพฒันำผลิตภณัฑแ์ลว้มีกำรปรับพอร์ทรำยไดโ้ดยไม่พึ่งพิงกำรส่งออกต่ำงประเทศ  
มำกเกินไปซ่ึงมีสัดส่วนในยอดขำยถึง 95% เปรียบเทียบกบักำรจ ำหน่ำยในประเทศเพียง 5% เพรำะ  
เลนงเหนนว่ำประเทศแถบยุโรปและสหรัฐฯมีปัญหำเศรษฐกิจท ำให้เกิดควำมเส่ียงต่อธุรกิจ TOG จึง   
ตอ้งกระจำยกำรลงทุนเปน น 3 ส่วนเท่ำกนัระหว่ำงทวีปยุโรปอเมริกำและAEC (รวมประเทศไทย)    
ดงันั้นบริษทัตอ้งเจำะตลำด AEC เพิ่มสัดส่วนยอดขำยจำก 8% ให้มำกกวำ่ 33% ดว้ยกำรเขำ้ร่วมทุน  
กบับริษทัทอ้งถ่ินจดัตั้งห้องทดลองผลิตเลนส์เฉพำะบุคคล (Rx) ในประเทศ มำเลเซีย สิงคโปร์และ   
เวียดนำมโดยเฉพำะประเทศเวียดนำมซ่ึงเปน นตลำดท่ีมีศกัยภำพสูงท่ีสุดเน่ืองจำกผูบ้ริโภคให้ควำม   
เช่ือมัน่คุณภำพสินคำ้ไทยบริษทัได้มีกำรร่วมกนักบั Vina Vista ประเทศเวียดนำมเพื่อขยำยตลำด  
ตั้งแต่ปี 2556 พร้อมขยำยฐำนธุรกิจในประเทศมำเลเซียและสิงคโปร์ดว้ยกำรจดัตั้งบริษทั Mvision   
Optical Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์และบริษทั Mvision Optical Industry Sdn. Bhd.ในมำเลเซีย  
เพื่อด ำเนินธุรกิจเลนส์เฉพำะบุคคลและจดัจ ำหน่ำยเลนส์ส ำเรนจโดย TOG ถือหุ้นในสัดส่วน 33% 
รวมถึงขยำยฐำนลูกคำ้ผำ่นร้ำนหอแว่นท่ีเขำ้ไปเปิดสำขำแลว้ 10 สำขำในมำเลเซียและ 12 สำขำใน 
สิงคโปร์สินคำ้ของเรำ value for money เรำไม่ได้ถูกท่ีสุดในตลำดแต่เรำน ำเสนอควำมคุม้ค่ำด้วย
เทคโนโลยีระดบัโลกซ่ึงจุดแขนงน้ีท ำใหเ้รำสำมำรถรักษำฐำนลูกคำ้ในตลำดยุโรปไดแ้ละจะท ำให้เรำ 
ไดรั้บควำมนิยมในกลุ่มประเทศ AEC เช่นกนัมูลค่ำกำรน ำเขำ้ผลิตภณัฑ์แว่นตำท่ีท ำจำกวสัดุอ่ืนๆ 
ตำมสถิติของ Global trade atlas พบว่ำในปี 2558 ประเทศไทยน ำเขำ้ผลิตภณัฑ์น้ีเปน นอนัดบั 4 ของ
โลกรวมมูลค่ำกวำ่ 259 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐโดยน ำเขำ้มำจำกประเทศเวียดนำมมำกท่ีสุดถึงร้อยละ 33 
ท่ีเปน นเช่นน้ีเพรำะผูผ้ลิตส่วนใหญ่ต้องกำรขยำยตลำดไปยงัภูมิภำคอำเซียนหรือเออีซีมำกข้ึน
เน่ืองจำกถือเปน นภูมิภำคท่ีประชำชนเร่ิมเหนนควำมส ำคญัของกำรใชแ้วน่สำยตำมำกข้ึนโดยเฉพำะใน
ประเทศเวียดนำมท่ีถือว่ำเปน นอีกหน่ึงประเทศท่ีมีกำรเติบโตสูงและเม่ือพิจำรณำมูลค่ำกำรส่งออก
พบวำ่มีมูลค่ำสูงถึง 825.45 ลำ้นดอลลำร์สหรัฐซ่ึงถือเปน นอนัดบั 2 ของโลกโดยประเทศคู่คำ้ท่ีส ำคญั
คือ อเมริกำ ญ่ีปุ่น และฝร่ังเศสโดยบริษทัชั้นน ำของประเทศไทยท่ีด ำเนินธุรกิจกำรผลิตผลิตภณัฑ์
เลนส์แวน่ตำนั้นอนัดบัท่ีหน่ึงคือบริษทั เอสซีลอร์ แมนูแฟน คเจอร่ิง (ประเทศไทย) จ ำกดัเปน นบริษทั
ขำ้มชำติจำกประเทศฝร่ังเศส มีทุนจดทะเบียน 4,000 ลำ้นบำทและอนัดบัสองคือบริษทั โฮยำเลนซ์ 
ไทยแลนด์ จ  ำกดัสัญชำติญ่ีปุ่นมีทุนจดทะเบียน 499 ลำ้นบำทโดยในประเทศไทยมีผูป้ระกอบกำรท่ี
ด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัเลนส์หรือเลนส์แว่นตำอยู่ทั้ งส้ิน12 รำยมูลค่ำทุนจดทะเบียนรวมกว่ำ 7,245 
ลำ้นบำท   
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ภาพประกอบที ่1 มูลค่ำกำรน ำเขำ้-ส่งออกผลิตภณัฑแ์วน่ตำประเภทวสัดุอ่ืนของประเทศไทย  

ตารางที ่1 ผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเลนส์แวน่ตำในประเทศไทย  

  

   

   

    

   

   

    

 

 

 

โดยไทยมีคู่แข่งท่ีส ำคญัมำกอยำ่งเช่นประเทศจีนซ่ึง ณ ปี 2558- 2559 จีนไดข้ึ้นเปน นอนัดบั 1 ในกำร

ส่งออกเปน นท่ีเรียบร้อยแล้วซ่ึงเม่ือคิดเปอร์เซนนต์กำรเติบโตของตลำดกำรส่งออกเทียบระหว่ำงปี 

2013 ถึง 2015 จะเหนนว่ำมีกำรส่งออกเพิ่มถึงร้อยละ 68.60 เม่ือเทียบกบัไทยพบว่ำไทยมีมูลค่ำกำร

ส่งออกลดลงถึงร้อยละ 5.80 
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ภาพประกอบที ่2 ประเทศผูส่้งออกผลิตภณัฑเ์ลนส์แวน่ตำ 5 อนัดบัสูงสุดของโลก พ.ศ.2559 

 โดยส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของมูลค่ำกำรส่งออกผลิตภณัฑ์เลนส์แว่นตำของประเทศผู ้
ส่งออกสูงสุด 5 อนัดบั พบวำ่ในปี 2559 จีนมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสูงท่ีสุดร้อนละ 23 โดยไทยมี 
ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสูงถึงร้อยละ 17 รองลงมำคือเยอรมนัร้อยละ 6 อเมริกำร้อยละ 8 และเมนกซิโก  
ร้อยละ 5 เม่ือคิดรวมทั้ง 5 ประเทศพบวำ่มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดถึงร้อยละ 59   
   

   

    

   

   

  

  

 

  

ภาพประกอบที ่3 ส่วนแบ่งกำรตลำดของประเทศผูส่้งออกผลิตภณัฑเ์ลนส์แวน่ตำ 5 อนัดบัของโลก 2559  
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ทฤษฎ ีและแนวคิดเกีย่วกบัการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)  

 กำรจดักำรโซ่อุปทำน (Supply Chain Management) นั้นเปน นกำรน ำกลยุทธ์วิธีกำรแนว 
ปฏิบติัหรือทฤษฎี มำประยุกตใ์ชใ้นกำรจดักำร กำรส่งต่อ วตัถุดิบสินคำ้หรือบริกำรจำกหน่วยหน่ึง 
ในโซ่อุปทำน (Supply Chain)ไปยงัอีกหน่วยหน่ึงอย่ำงมีประสิทธิภำพโดยมีต้นทุนรวมใน            
โซ่อุปทำน (Supply Chain) ต ่ำท่ีสุดและได้รับวตัถุดิบ สินค้ำ หรือกำรบริกำรตำมเวลำท่ีต้องกำร
พร้อม กนัน้ี ยงัมีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกนัในกำรแบ่งปันขอ้มูลข่ำวสำรไม่วำ่จะดว้ยวิธีกำรใดกนตำม
เพื่อให้ทรำบถึงควำมตอ้งกำรอนัเปน นปัจจยัส ำคญัท่ีท ำให้เกิดกำรส่งต่อของวตัถุดิบ สินคำ้ หรือกำร
อุปทำน (Supply Chain) ไดด้งัน้ี “กำรจดักำรโซ่อุปทำน (Supply Chain Management)” หมำยถึงกำร
บริหำรจดักำรกิจกรรมและควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ตน้น ้ ำ (วตัถุดิบ) จนถึง
ปลำยน ้ ำ (สินค้ำส ำเรน จรูปหรือบริกำร) ซ่ึงมีลักษณะยำวต่อเน่ืองกันเหมือนโซ่เพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภำพตลอดกระบวนกำรผลิตจนถึงมือผูบ้ริโภคโดยกำรให้ควำมส ำคญัต่อกำรส่ือสำรกำร
วิเครำะห์ขอ้มูลและน ำไปใช้ร่วมกนัเปน นกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในกำรด ำเนินงำนและเปน นกำรสร้ำง
ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนัอย่ำงย ัง่ยืน”ค ำนิยำม Supply Chainหรือ “โซ่อุปทำน” ในภำษำไทย
เปน นค ำศพัท์ท่ีก ำลงัไดรั้บควำมนิยมในทุกภำคธุรกิจกำรคำ้และอุตสำหกรรมแต่ ณ ปัจจุบนักลบัยงั
ไม่มีกำรให้ค  ำนิยำมท่ีชัดเจนหรือเปน นกำรเฉพำะท่ีเปน นท่ีเขำ้ใจโดยทัว่กนัท ำให้ควำมรู้และควำม
เขำ้ใจในเร่ืองของโซ่อุปทำนยงัไม่มีควำมชดัเจนค ำนิยำมท่ีมีใชก้นัอยูน่ั้นกนมีหลำกหลำยท่ีส ำคญัและ
เปน นท่ีนิยมน ำมำใช้อำ้งอิงได้แก่ Mentzer ไดแ้บ่ง Supply Chain ออกเปน น 3 ระดบัคือ Basic/Direct  
Chain , Extended Supply Chain และ Ultimate Supply Chain  ดงัรำยละเอียด  
  ระดบัท่ี 1 : Basic/Direct Supply Chain ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มของบริษทั 3 บริษทั 
หรือมำกกวำ่ท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ตน้ทำง (ผูผ้ลิต) ไปจนถึงปลำยทำง (ลูกคำ้) ทั้งในส่วนของ
กำรส่งผำ่นของ สินคำ้ บริกำร กำรเงิน และขอ้มูลทำงกำรคำ้  

 

 

 

ภาพประกอบที ่4  Basic/Direct Supply Chain   

    ระดับ ท่ี  2 : Extended Supply Chain จะเปน นกำรขยำย  Basic Supply Chain ให้กว้ำง
ออกไปอีกหน่ึงระดบัโดยจะมีกำรเพิ่มคนกลำงทั้งในส่วนของผูผ้ลิตและส่วนของลูกคำ้ข้ึนมำซ่ึงเม่ือ
ระบบโซ่อุปทำนมีสมำชิกเพิ่มมำกข้ึนดงัเช่นในระดบัท่ีสองน้ี กำรบริหำรจดักำรโซ่อุปทำนกนจะมี
ควำมยุง่ยำกและซบัซ้อนมำกข้ึนเน่ืองจำกกำรไหลของขอ้มูลทำงกำรคำ้ (Information flow) จะตอ้ง

Supplier Focal Firm Customer 
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ใชเ้วลำนำนข้ึนในกำรส่งผ่ำนจำกลูกคำ้ (Tier 2) ไปยงัผูผ้ลิต (Tier 2) และขอ้มูลบำงส่วนกนอำจเกิด
กำรสูญหำยหรือมีกำรบิดเบือนไปจำกขอ้มูลท่ีไดรั้บมำจำกลูกคำ้โดยตรง  
 

 

 

   
ภาพประกอบที ่5  Extended Supply Chain 

 ระดบัท่ี 3 : Ultimate Supply Chain จะเปน น Supply Chain ระดบัสูงสุดท่ี Mentzer  ได้ให้
ค  ำจ  ำกดัควำมไวคื้อเปน นกลุ่มของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งท่ีอยูต่น้ทำงและปลำยทำงโดยกำรส่งผำ่น
สินค้ำ/บริกำรจะเร่ิมต้นจำกผู ้ผลิตรำยแรกสุด (Initial Supplier) ไปจนถึงผู ้บริโภคคนสุดท้ำย  
(Ultimate Customer)  
  

  

  

 

  

  

ภาพประกอบที ่6 Ultimate Supply Chain 
  จำกค ำนิยำมของ Mentzer พบว่ำในทุกๆ Supply Chain ทั้ง 3 ระดบันั้นจะมี  Focal Firm  
เปน นตวักลำงใน Chain นั้นๆ เสมอควำมหมำยของ  Focal Firm  กนคือบริษทัท่ีอยู่ใน Supply Chain   
ท่ีมีอ ำนำจต่อรองสูงท่ีสุดใน Chain นั้นๆ และจะเหนนไดว้ำ่ยิ่งระดบัของกำรบริหำรโซ่อุปทำนสูงข้ึน
เท่ำใดจ ำนวนของบริษทัท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งจะมีมำกข้ึนเท่ำนั้นซ่ึงส่งผลให้กำรบริหำรโซ่อุปทำนมี 
ควำมยุ่งยำกมำกข้ึนส ำหรับในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วกำรจดักำรโซ่อุปทำนจะอยู่ในระดับ   
“Basic” และ “Extended” Supply Chain เท่ำนั้ นส่วนกำรจัดกำรโซ่อุปทำนในระดับ “Ultimate”  
Supply Chain นั้นมีเพียงผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเปน นบริษทัขำ้มชำติซ่ึงรับเอำกำรบริหำรจดักำรของบริษทั
แม่จำกต่ำงประเทศเขำ้มำใช ้   

Supplier 

Tier 2 

Supplier 

Tier 1 

 

Focal 

Firm 

Customer 

Tier 1 

Customer 

Tier 2 

INITIAL

SUPPLIER FINANCIAL

PROVIDER

SUPPLIER

FOCAL MARKET

FIRM RESEARCH FIRM

       1/3 PARTY LOGISTICS CUSTOMER

SUPPLIER

ULTIMATE

CUSTOMER
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              1.2 ค  ำนิยำมของ Stock และ Lambert นอกจำกค ำนิยำม Supply Chain ของ Mentzer แลว้กน  
ยงัมีค ำนิยำมท่ีใชก้นัอยำ่งแพร่หลำยของ Stock และ Lambert ท่ีกล่ำวไวใ้นปี 2544 วำ่โซ่อุปทำนคือ  
กำรบูรณกำรดชันีกำรด ำเนินธุรกิจจำกลูกคำ้คนสุดทำ้ยไปถึงผูผ้ลิตรำยแรกท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของจดัหำ  
วตัถุดิบ สินคำ้ บริกำร และขอ้มูลทำงกำรคำ้ท่ีช่วยสร้ำงประโยชน์ส่วนเพิ่มให้แก่ลูกคำ้และผูมี้ส่วน 
ได้ส่วนเสียในระบบกำรคำ้นั้น โดย Stock และ Lambert ได้ก ำหนดดชันีช้ีวดักำรด ำเนินธุรกิจซ่ึง 
ประกอบไปจำกค ำนิยำมของ Stock และ Lambert แลว้จะเหนนไดว้ำ่ควำมตอ้งกำรสินคำ้ บริกำร และ 
ขอ้มูลทำงกำรคำ้นั้นเร่ิมมำจำกลูกคำ้เปน นผูดึ้งให้ระบบโซ่อุปทำนเกิดกำรผลิตสินคำ้ข้ึนมำ (Pull  
Strategy) ด้วยเหตุน้ีจึงมีค ำถำมเกิดข้ึนว่ำในควำมเปน นจริงแล้วเรำควรท่ีจะเรียกช่ือว่ำ“โซ่อุปทำน”   
(Supply Chain) หรือควรท่ีจะเรียกว่ำ“โซ่อุปสงค์” (Demand Chain) กนัแน่เน่ืองจำกควำมตอ้งกำร  
สินคำ้นั้นเกิดข้ึนมำจำกฝ่ังของลูกคำ้ไม่ใช่เกิดจำกควำมตอ้งกำรท่ีจะขำยสินคำ้ของฝ่ำยผูผ้ลิต 
              1.3 ค  ำนิยำมของ Council of Logistics Management (CLM) ค  ำนิยำมท่ีถูกน ำมำใชม้ำกท่ีสุด 
กนคือของ Council of Logistics Management (CLM) ท่ีว่ำโซ่อุปทำนเปน นควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกำร 
วำงแผนและกำรบริหำรกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรจดัหำกำรแปรรูปและกิจกรรมโลจิสติกส์   
ทุกๆกิจกรรมซ่ึงจะรวมถึงกำประสำนงำนกัน  (Coordination) และกำรปฏิบัติ /ร่วมมือกัน     
(Collaboration) ระหวำ่งผูจ้  ำหน่ำยวตัถุดิบ ตวักลำง ผูใ้หบ้ริกำรขนส่ง และลูกคำ้  
 1.4 สรุปค ำนิยำมจำกทั้งสำมค ำนิยำมขำ้งตน้พอท่ีจะสรุปควำมหมำยโดยรวมของ Supply   
Chain ไดว้ำ่หมำยถึงกำรบริหำรกำรส่งผำ่นของขอ้มูลและสินคำ้หรือบริกำรจำกแหล่งก ำเนิดวตัถุดิบ
ไปจนถึงผูบ้ริโภคคนสุดทำ้ยโดยจะตอ้งมีกำรร่วมมือกนัระหวำ่งบริษทั/ผูมี้ส่วนร่วมท่ีเปน นสมำชิภำย 
ในโซ่อุปทำนเพื่อท่ีจะสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผู ้บริโภคดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ำท่ีสุดซ่ึงกำรท่ี
โซ่อุปทำนจะส ำเรนจได้จะต้องประกอบไปด้วยปัจจยัต่ำงๆ ท่ีส ำคญัดังน้ีซ่ึงหำกทุกๆ บริษทัใน           
โซ่อุปทำนเหนนควำมส ำคัญของกำรท ำงำนอย่ำงเปน นระบบและมีกำรท ำงำนร่วมกันและท ำให ้        
โซ่อุปทำนประสบควำมส ำเรนจในกำรด ำเนินกำรสำมำรถท่ีจะเพิ่มควำมพึงพอใจของลูกคำ้ลดตน้ทุน
ของโซ่อุปทำนจำกกำรท ำงำนและใช้ทรัพยำกรร่วมกนัมีกำรควบคุมสินคำ้คงคลงัอย่ำงมีประสิทธิ 
ภำพประสิทธิผลส่งผลต่อตน้ทุนรวมท่ีลดลงและทำ้ยสุดจะสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกค้ำได้อย่ำงรวดเรนวควำมรู้พื้นฐำนส ำหรับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำกำรบริหำรจัดกำร           
โซ่อุปทำน (Supply Chain Management SCM) เปน นกำรเรียบเรียงองคค์วำมรู้จำกแหล่งขอ้มูลระบบ
สำรสนเทศและหนงัสือท่ีมีควำมน่ำสนใจหลำยๆแหล่งขอ้มูลโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่ออธิบำยควำมรู้
พื้นฐำนส ำหรับกำรบริหำรจดักำรโซ่อุปทำนแบบจ ำลองโซ่คุณค่ำ (Value Chain Model) Michael   
E. Porter ได้นำเสนอแบบจ ำลองโซ่ คุณค่ำ (Value Chain Model) ไว้ในหนังสือCompetitive 
Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance (Michael Porter:1985)โดยแบบจ ำลอง
โซ่คุณค่ำจะมุ่งเน้นให้ควำมส ำคญักบักิจกรรมในโซ่คุณค่ำตั้งแต่กิจกรรมกำรจดัหำแหล่งวตัถุดิบ 
กำรแปรรูปกิจกรรมกำรส่งมอบสินคำ้กำรบริหำรให้กบัลูกคำ้โดยมุ่งสร้ำงควำมสำมำรถกำรแข่งขนั
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ทำงธุรกิจและองค์กรดว้ยกำรวิเครำะห์คุณค่ำเพิ่มท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนและกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อ
เช่ือมโยงกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กรดงันั้นโซ่คุณค่ำจึงเปน นกำรเช่ือมโยงกิจกรรมต่ำงๆ ขององค์กร 
เพื่อท่ีจะสร้ำงคุณค่ำในกิจกรรมต่ำงๆ (Value-Added Activities) ขององค์กรซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัคูค้ำ้
ในโซ่อุปทำนดว้ยกำรเช่ือมโยงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนทั้งภำยในองค์กรและภำยนอกองค์กรโดยทัว่ไป
กำรด ำเนินธุรกรรมขององค์กรส่วนใหญ่ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีหลำกหลำยซ่ึง Porter ไดจ้  ำแนก
กิจกรรมโซ่ คุณค่ ำเปน น กิจกรรมหลัก  (Primary Activities) กับ กิจกรรมสนับสนุน (Support 
Activities)โดยกิจกรรมหลักได้เก่ียวข้องโดยตรงกับกำรสร้ำงคุณค่ำเพิ่ม (Value-Added) ให้แก่
ผลิตภณัฑก์ำรบริกำรท่ีส่งมอบใหก้บัทำงลูกคำ้  

           

           

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที ่7  กิจกรรมโซ่คุณค่ำ 
กิจกรรมโซ่คุณค่ำท่ีเปน นกิจกรรมหลกั (Primary Activities) สำมำรถจ ำแนกไดต้ำมประเภท  

คือ1)โลจิสติกส์ขำเข้ำ (Inbound Logistics) เปน นกิจกรรมกำรรับวัตถุดิบ (Raw Materials) จำก  
Suppliersโดยรวมถึงกำรจดัเกนบเพื่อรอกำรเบิกจ่ำยเพื่อใชใ้นสำยงำนกำรผลิตเพื่อด ำเนินกำรแปรรูป  
เปน นผลิตภณัฑ์กำรปฏิบติักำร (Operations) เปน นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรแปรรูปวตัถุดิบ 
เปน นผลิตภณัฑ์หรืออำจเรียกวำ่กำรผลิต (Production) เช่น กำรวำงแผนและกำรรับวตัถุดิบ (Material  
Handling) กำรเกนบรักษำและเบิกจ่ำยวตัถุดิบ (Warehousing and Storage) กำรควบคุมและดูแลยอด 
คงเหลือของวตัถุดิบ (Inventory Control) กำรจดัตำรำงกำรรับวตัถุดิบ (Vehicle Scheduling) กำร
ส่ งคืนวัต ถุ ดิบให้ แ ก่ซัพพลำย เออ ร์ (Return Material to Suppliers) เปน นต้นกำรปฏิบั ติกำร 
(Operations) เปน นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนกำรแปรรูปวตัถุดิบเปน นผลิตภณัฑ์หรืออำจเรียกวำ่
กำรผลิต (Production) กิจกรรมเก่ียวกบักำรแปลง (Transforming) วตัถุดิบไปเปน นผลิตภณัฑ์เช่นกำร
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บริหำรจดักำรเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นกำรผลิต (Machining) กำรบรรจุหีบห่อ (Packaging) กำรบ ำรุงรักษำ
อุปกรณ์กำรผลิต (Equipment Maintenance) กำรทดสอบคุณภำพผลิตภณัฑ ์(Testing) เปน นตน้ 

2) โลจิสติกส์ขำออก (Outbound Logistics) เม่ือกระบวนกำรแปรรูปวตัถุดิบเปน นผลิตภณัฑ์
เสรน จเรียบร้อยแล้วกนมีขั้ นตอนของกำรส่งมอบสินค้ำไปยงัลูกค้ำต่ำงๆในโซ่อุปทำนตั้ งแต่
โรงงำนผลิตตน้นำ้จนไปถึงลูกคำ้ซ่ึงเปน นปลำยนำ้รวมถึงกิจกรรมเก่ียวกบักำรรวบรวม (Collecting) 
เกนบรักษำ (Storing) และส่งมอบ (Distributing) ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้ำ เช่น กำรเกนบรักษำและ
เบิ ก จ่ ำยผ ลิ ตภัณ ฑ์ ส ำ เรน จ รูป  (Finished Goods) ก ำรจัด ต ำรำงก ำร ส่ ง สิ น ค้ ำ  (Scheduling 
Transportation) กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรจดัส่งสินค้ำ (Delivery Operations) เปน นต้นกำรตลำด
และกำรขำย (Marketing and Sales) เปน นกำรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรลูกคำ้ใช้เปน นขอ้มูลกำรวำงแผน
กิจกรรมเก่ียวกบักำรขำยผลิตภณัฑ์ให้แก่ลูกคำ้ เช่น กำรโฆษณำ (Advertising) กำรส่งเสริมกำรขำย 
(Promotion) กำรขำยกำรเสนอรำคำ (Quoting) กำรเลือกผูจ้ดัจำหน่ำย (Selecting Supplier) กำรสร้ำง
และรักษำควำมสัมพนัธ์กับผูจ้ดัจ  ำหน่ำย (Channel Relations) กำรตั้งรำคำ (Pricing) เปน นต้นกำร
บริกำร(Service)กำรให้บริกำรลูกคำ้ไม่ใช้เปน นเพียงแค่กิจกรรมแต่เปน นผลกระทบต่อกิจกรรมอ่ืนๆ
ของโลจิสติกส์กำรตดัสินใจทั้งหมดเก่ียวกบัโลจิสติกส์มำจำกควำมตอ้งท่ีจะให้บริกำรเพื่อลูกคำ้ 
รวมถึงกำรบริกำรหลงักำรขำยถือเปน นเร่ืองส ำคญัเปน นอย่ำงมำก เช่น Samsung จะมีส ำนักงำนให้
บริหำรของ Samsung ตั้งอยูท่ ัว่โลกเพื่อใหบ้ริกำรลูกคำ้ 
 กิจกรรมสนบัสนุน (Support Activities) เปน นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนกำรด ำเนินกิจกรรมหลกั
ใหเ้กิดประสิทธิภำพประกอบดว้ยโครงสร้ำงพื้นฐำนขององคก์ร (Firm Infrastructure) ประกอบดว้ย
ปัจจยัและระบบสนบัสนุน (Support System) กำรด ำเนินงำนองคก์รเช่นกำรเลือกท ำเลท่ีตั้งโรงงำน
และส ำนักงำน กำรเงิน ปัจจยัสนับสนุนกำรผลิตกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล (Human Resource 
Management) ทรัพยำกรมนุษยเ์ปน นส่วนท่ีส ำคญัมำกส่วนหน่ึงเพรำะถือธุรกิจหรือองคก์รจะประสบ
ควำมส ำเรนจหรือไม่ข้ึนอยูก่บัทรัพยำกรมนุษยก์ำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลประกอบดว้ยกำรสรรหำ
บุคคล (Employee Recruiting) ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมกำรฝึกอบรม (Training) ให้กบัพนกังำนกำร
ประเมินผลงำนและจ่ำยค่ำตอบแทนคดัสรรพนักงำนท่ีมีคุณภำพกำรวิจยัและพฒันำ (Research & 
Development) ซ่ึ งได้แ ก่กำรพัฒนำเทคโนโลยี  (Technology Management)โดยมุ่ งกำรศึกษำ
ค้นควำ้วิจัยนวตักรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนำองค์กรให้มีควำมสำมำรถแข่งขันกับคู่แข่งอ่ืนได้ เช่น
Samsung จะให้ควำมส ำคญักับแผนก R&D (Research and Development) เปน นอย่ำงมำโดยมีกำร
จดัตั้งสถำบนัวิจยัทัว่โลกเพื่อเปน นกำรพฒันำเทคโนโลยอียำ่งต่อเน่ืองและสมำเสมอกำรจดัหำ /จดัซ้ือ
(Procurement) ประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีเก่ียงขอ้งกบักำรจดัหำปัจจยัทรัพยำกรส ำหรับกำรด ำเนินงำน 
กำรจดัหำ/จดัซ้ือวตัถุดิบเพื่อผลิตรวมถึงกำรเจรจำกบัคู่คำ้และสร้ำงควำมพนัธ์อนัดีกบั Suppliers  
เพื่อกำรจดัซ้ือวตัถุดิบและเคร่ืองจกัรตำมแบบจ ำลองโซ่คุณค่ำ (Value Chain Model) ของ Michael 
E.Porterไดก้ล่ำวถึงส่วนต่ำงระหวำ่งรำยไดก้บัตน้ทุนหรือผลก ำไร (Profit Margin) ท่ีเกิดข้ึนจำกกำร
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ด ำเนินงำนขององคก์รโดยข้ึนกบัควำมสำมำรถกำรบริหำรจดักำรกบักิจกรรมต่ำง ๆในโซ่คุณค่ำ ให้
มีกำรเช่ือมโยงกิจกรรมต่ำง ๆ ขององค์กรรวมถึงกำรเช่ือมโยงไปยงัภำยนอกโดยท่ีองค์กรจะตอ้ง
สำมำรถส่งมอบสินคำ้หรือผลิตภณัฑ ์(Products) ท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรลูกคำ้ ดงันั้นกำรไหล
ของสำรสนเทศและกำรเช่ือมโยงระหว่ำงกิจกรรมในโซ่คุณค่ำ (Value Chain Activities) ถำ้มีกำร
เช่ือมโยงกนัให้ครบถว้นทุกกิจกรรมแลว้ย่อมท ำให้เกิดประสิทธิผลในอุตสำหกรรมต่ำงๆไดเ้ปน น
อยำ่งดีและมีประสิทธิภำพเพื่อสร้ำงคุณค่ำเพิ่มและกำรส่งมอบให้กบัลูกคำ้กำรวิเครำะห์โซ่คุณค่ำ 
(Value chain analysis) เปน นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ส ำหรับกำรท ำงำนและใชใ้นกำรออกแบบองคก์ร 
และวำงแผนงำนในองค์กรเพื่อท่ีจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ได้มำกท่ีสุดซ่ึงในกำรท ำธุรกิจในปัจจุบนั
บริษทัต่ำงๆมีกำรใช้จ่ำยไปกับปัจจยัทำงด้ำนกำรผลิตท่ีเปน นวตัถุดิบและไปยงักระบวนกำรทำง
อุตสำหกรรมเพื่อแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่ำหรือมูลค่ำให้กบักลุ่มลูกคำ้ท่ีเปน นเป้ำหมำยขององคก์รนั้น ๆ 
เพื่อให้กลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยไดรั้บสินคำ้ไปแลว้รู้สึกคุม้ค่ำในกำรจ่ำยไป เช่น กำรน ำเยื่อไมม้ำผ่ำน
กระบวนกำรแปรรูปของกำรผลิตแบบอุตสำหกรรมและแปลงผลผลิตให้เปน นส่ิงท่ีกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยตอ้งกำรคือกระดำษเปน นตน้องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ต่ำงจะพุ่งเป้ำหมำยไปท่ีกำรแปรรูป
วตัถุดิบหรือกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำให้ตรงกับควำมต้องกำรโดยเน้นท่ีควำมรวดเรน วควำม
สะดวกสบำยกำรเพิ่มมูลค่ำหรือกำรเพิ่มคุณค่ำกำรเพิ่มประโยชน์และประสิทธิภำพของผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงส่วนท่ีควำมส ำคญัจริงๆในกำรเพิ่มมูลค่ำท่ีคือควำมคิดสร้ำงสรรค์และผูค้นส่วนมำกยินดีท่ีจะ
จ่ำยเงินเพื่อซ้ือสินคำ้หรือบริกำร (Service) ดงันั้นองค์กรจึงจ ำเปน นท่ีจะตอ้งคน้หำวิธีกำรท่ีองค์กร
และพนกังำนสำมำรถท่ีจะสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้เกิดข้ึนได ้ซ่ึงนั้นกนคือ"กำรวิเครำะห์โซ่คุณค่ำ (Value 
chain analysis) "ซ่ึงเปน นเคร่ืองมือท่ีมีประโยชน์ท่ีจะช่วยให้องค์กรระบุวิธีท่ีกำรสร้ำงมูลค่ำหรือ
คุณค่ำให้กบัลูกคำ้ ต่อจำกนั้นจะช่วยให้องคก์รคิดคน้วิธีท่ีจะสำมำรถเพิ่มควำมคุม้ค่ำน้ีไม่วำ่จะผำ่น
ผลิตภณัฑ์ท่ียอดเยี่ยมหรือบริกำรท่ีเปน นเลิศท่ีเปน นผลงำนของทุกคนในองคก์รไดโ้ดยมีกระบวนกำร
ในกำรวิเครำะห์3ขั้นตอนดงัน้ีขั้นท่ี 1) กำรวิเครำะห์กิจกรรมขั้นตอนแรกจะมีกำรระดมควำมคิด
เก่ียวกบักิจกรรมท่ีองคก์รหรือพนกังำนหรือบริษทัจะตอ้งด ำเนินกำรเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์ท่ีดีใหก้บั
ลูกคำ้ กระบวนกำรคิดน้ีอยูใ่นส่วนของกระบวนกำรกิจกรรมทำงธุรกิจ ท่ีองคก์รใชเ้พื่อบริกำรลูกคำ้ 
รวมทั้งกำรตลำดของผลิตภณัฑ์หรือบริกำร (Service) เช่นเป้ำยอดกำรสั่งซ้ือจำกลูกคำ้ กระบวนกำร
ปฏิบติังำนกระบวนกำรจดัส่งส่วนงำนสนับสนุนและอ่ืนๆซ่ึงองค์กรจำเปน นท่ีจะตอ้งคิดเก่ียวกับ
กระบวนกำรหรือขั้นตอนอ่ืนๆอีกมำกมำยหรือกระบวนกำรท่ีเฉพำะเจำะจงในอุตสำหกรรมใน
ระดบับุคคลหรือทีมงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไหลของขั้นตอนกำรท ำงำนท่ีองค์กรด ำเนินกำรหรือมี
ส่วนร่วม เช่น 
(1) วธีิกำรท่ีองคก์รใชเ้ลือกพนกังำนและทีมงำนท่ีมีทกัษะและควำมช ำนำญดำ้นบริกำรท่ีดีท่ีสุด 
(2) วธีิกำรท่ีองคก์รกระตุน้ตวัองคก์รเองหรือทีมงำนของธุรกิจใหท้  ำงำนอยำ่งดีมีประสิทธิภำพ 
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(3) วธีิกำรท่ีท ำให้องคก์รทนัสมยักำ้วทนัเทคโนโลยใีชเ้ทคนิคในกำรผลิตท่ีมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด
และเพิ่มผลผลิตดว้ยขั้นตอนท่ีสั้นลง 
(4) วิธีกำรท่ีองคก์รเลือกและพฒันำเทคโนโลยีดำ้นกำรผลิตและกำรให้บริกำรท่ีดีท่ีท ำให้ธุรกิจกำ้ว
ทนัหรือเหนือกวำ่คู่แข่ง 
(5) วิธีกำรท่ีองคก์รไดรั้บกำรตอบรับจำกลูกคำ้ขององคก์รเก่ียวกบัวิธีกำรท่ีองค์กรท ำและวิธีกำรท่ี
ธุรกิจสำมำรถปรับปรุงเพิ่มเติม 

ขั้นท่ี 2) กำรวเิครำะห์คุณค่ำขั้นตอนน้ีจะเปน นกำรวเิครำะห์กิจกรรมท่ีองคก์รไดร้ะบุในแต่ละ
รำยกำร "ปัจจยัท่ีคุม้ค่ำ"ส่ิงท่ีมีคุณค่ำต่อลูกคำ้ขององคก์รในแต่ละกิจกรรมท่ีจะด ำเนินกำรตวัอยำ่งถำ้
องค์กรคิดเก่ียวกบัโทรศพัท์กระบวนกำรสั่งกำรลูกคำ้ขององค์กรจะเปน นค ำตอบท่ีเรนวท่ีสุดในกำร
เลือกโทรหำเขำหรือเธอเปน นกำรโทรศพัท์ด้วยควำมสุภำพอ่อนน้อมระบบกำรรับรำยละเอียดกำร
สั่งซ้ือท่ีมีประสิทธิภำพกำรตอบโตก้บัลูกคำ้ไดอ้ย่ำงรวดเรนวควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรตอบ
ค ำถำมลูกคำ้ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพควำมละเอียดรอบคอบและควำมรวดเรนวในกำรแกปั้ญหำใดๆท่ี
เกิดข้ึนหำกองคก์รก ำลงัคิดเก่ียวกบักำรส่งมอบบริกำรระดบัมืออำชีพส ำหรับลูกคำ้ขององคก์รมีค่ำ
มำกท่ีสุดซ่ึงน้ีจะเปน นทำงออกท่ีถูกต้องและมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำด้วยข้อมูลท่ีทันสมัยสมบูรณ์
สำมำรถน ำไปปฏิบติัได ้ 

ขั้นท่ี 3) กำรเปล่ียนแปลงกำรประเมินและวำงแผนส ำหรับกำรด ำเนินกำรหลงัจำกท่ีองคก์ร 
ไดท้  ำกำรวำงแผนตำมกระบวนกำรท ำงำนตั้งแต่ขั้นท่ี1 และขั้นท่ี 2 เสรนจแลว้องคก์รจะไดแ้นวทำงท่ี 
สำมำรถเพิ่มค่ำหรือมูลค่ำเพิ่มจำกกำรส่งมอบใหก้บัลูกคำ้และถำ้องคก์รสำมำรถส่งมอบส่ิงเหล่ำน้ีท่ี 
เปน นบริกำรขององคก์รไดต้ำมตำมตอ้งกำรของลูกคำ้สูงสุดมนัอำจจะกลำยเปน นส่ิงท่ีเหลือเช่ือส ำหรับ
องค์กรและทีมงำนได้ขั้นตอนน้ีองค์กรจำเปน นท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงบำงอย่ำงเพื่อให้ทีมงำนของ 
ธุรกิจสำมำรถท ำไดจ้ริงภำยใตศ้กัยภำพและประสิทธิภำพในปัจจุบนัซ่ึงองคก์รจ ำเปน นท่ีจะตอ้งออก
แรงเกิน 100% ท่ีจะชักน ำและท ำให้กำรท ำงำนท่ีวำงแผนไวเ้กิดประสิทธิผลอย่ำงท่ีตั้ งเป้ำไวใ้น 
ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ขั้นตอนของกิจกรรมส่วนหน่ึงองค์กรระบุกิจกรรมว่ำกิจกรรมต่อไปน้ีสร้ำง
มูลค่ำใหก้บัลูกคำ้   
(1) กำรสั่งซ้ือ 
(2) ขอ้ก ำหนดกำรเพิ่มประสิทธิภำพของงำน 
(3) กำรก ำหนดเวลำเสรนจท่ีแน่นอน 
(4) วธีิกำรพฒันำซอฟตแ์วร์ 
(5) กำรทดสอบโปรแกรม 
(6) กำรทดสอบรอบ 2 
(7) กระบวนกำรจดัส่งสินคำ้ 
(8) กำรใหก้ำรสนบัสนุนแก่ลูกคำ้  
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(9) กระบวนกำรรับสมคัรพนกังำน: เลือกคนท่ีมีประสบกำรณ์และสำมำรถทำงำนท่ีตอ้งกำรไดดี้  
(10) กำรฝึกอบรมช่วยให้สมำชิกในทีมงำนพฒันำได้อย่ำงรวดเรนวช่วยให้สมำชิกในทีมมีควำมรู้ 
เก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ใหม่ๆ เทคนิคและเทคโนโลยท่ีีธุรกิจมีกำรพฒันำคุณลกัษมีไดก้ ำหนด  

เคร่ืองหมำยในกิจกรรมของโซ่คุณค่ำเหล่ำน้ีบนกระดำนไวทบ์อร์ดของเธอ  

 

ภาพประกอบที ่8  แสดงกำรตวัอยำ่งกำรวเิครำะห์กิจกรรมโซ่คุณค่ำ 

  ขั้นตอนถดัไปเธอและทีมงำนของเธอมุ่งเน้นในกระบวนกำรสั่งซ้ือกำรด ำเนินกำรระบุ

ปัจจยัท่ีจะให้มูลค่ำท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดให้กบัลูกคำ้เปน นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรน้ีพวกเขำไดร้ะบุปัจจยั

คุณค่ำ ดงัต่อไปน้ี 

(11) ใหค้  ำตอบอยำ่งรวดเรนวดว้ยกำรโทรศพัทไ์ปหำ 

(12) มีควำมรู้ท่ีดีเก่ียวกบักำรพฒันำโปรแกรมและเขำ้ใจสถำนกำรณ์ทำงธุรกิจของลูกคำ้เพื่อไม่ให้

ลูกคำ้ตอ้งเสียเวลำในกำรรอคอยท่ีนำนและจะไม่อธิบำยส่ิงท่ีไม่จ  ำเปน นต่อลูกคำ้เพื่อแกต้วัท่ีท ำงำน

ล่ำชำ้ 
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(13) ตั้งค  ำถำมท่ีถูกตอ้งและตรงกบัควำมต้องกำรของลูกคำ้และมีควำมเขำ้ใจควำมต้องกำรของ

ลูกคำ้ไดอ้ยำ่งครบถว้นถูกตอ้ง 

(14) อธิบำยกระบวนกำรในกำรพฒันำให้กบัลูกคำ้และบริหำรจดักำรควำมคำดหวงัขององคก์รหรือ 

เธอ ใหเ้ปน นไปตำมตำรำงเวลำท่ีจะท ำกำรจดัส่ง 

ส่ิงส ำคญัในกำรวเิครำะห์โซ่คุณค่ำ (Value chain analysis) 

กำรวิเครำะห์โซ่คุณค่ำ (Value chain analysis) เปน นวิธีกำรท่ีมีประโยชน์ของกำรคิดผ่ำนวิธีกำรท่ี

องคก์รส่งมอบคุณค่ำใหลู้กคำ้ขององคก์รและทบทวนทุกส่ิงท่ีองคก์รสำมำรถท ำเพื่อเพิ่มมูลค่ำไดใ้น

กระบวนกำรตำมขั้นตอน 3 ประกำร 

(1) กำรวเิครำะห์กิจกรรมองคก์รระบุกิจกรรมท่ีน ำไปสู่กำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรขององคก์ร 

(2) กำรวิเครำะห์คุณค่ำองคก์รระบุส่ิงท่ีมีคุณค่ำของลูกคำ้ในกระบวนกำรท่ีองคก์รด ำเนินกำรแต่ละ

กิจกรรมแลว้มีผลงำนออกมำและมีกำรเปล่ียนแปลงถำ้จ ำเปน น 

(3) กำรประเมินผลและกำรวำงแผนกำรองคก์รตดัสินใจเลือกส่ิงท่ีจะตอ้งเปล่ียนแปลงและท ำกำร 

วำงแผนวำ่องคก์รจะท ำใหพ้วกเขำ  
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

ตารางที ่2 แสดงรำยละเอียดของงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง    
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ขวญัฤทยั เทพ พิทกัษ ์(2558)            

ท ำนอง ชิดชอบ,นนัทำ สมเปน น, 
สุนิสำ เยำวสกลุ มำศ,  
ประทีป  ดวงแวว่ (2557)   

          

 สถำบนัวจิยัเพื่อ กำรพฒันำ   
ประเทศไทย (2553)  

             

 ศศิธร ฟักคง , 
 ปิยะฉตัร จำรุธีรศำนต ์(2558) 

          

กิตติยำ ปริญญำสุรเดช 
ปรียำณฐั เอ๊ียบศิริเมธี (2558) 

          

  

 ขวัญฤทัย เทพพิทักษ์  (2558) ได้ ศึกษาเร่ือง  “กำรศึกษำห่วงโซ่ คุณค่ ำท่ี ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรประกอบธุรกิจส่งออกผลไมแ้ปรรูปของผูป้ระกอบกำรไทยในตลำดโลก”         
1) เพื่อศึกษำลกัษณะห่วงโซ่คุณค่ำท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรประกอบธุรกิจส่งออกผลไมแ้ปร
รูปของผูป้ระกอบกำรไทยในตลำดโลก 2) เพื่อศึกษำประสิทธิภำพในกำรประกอบธุรกิจส่งออก
ผลไม้แปรรูปของผูป้ระกอบกำรส่งออกผลไม้แปรรูปไทยในตลำดโลก 3) ศึกษำลักษณะห่วง        
โซ่คุณค่ำในธุรกิจส่งออกผลไมแ้ปรรูปของผูป้ระกอบกำรไทยในตลำดโลกศึกษำห่วงโซ่คุณค่ำท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผูป้ระกอบกำรไทยใน
ตลำดโลกโดยใชแ้บบสอบถำมเปน นเคร่ืองมือในกำรเกนบรวบรวมขอ้มูลและกลุ่มตวัอยำ่งในกำรวิจยั
ใชว้ิธีกำรสุ่มอยำ่งง่ำยจำกกลุ่มผูป้ระกอบกำรธุรกิจส่งออกผลไมแ้ปรรูปจ ำนวน 60 รำย ซ่ึงสถิติท่ีใช้
คือค่ำร้อยละค่ำเฉล่ียค่ำเบ่ียงเบนมำตรฐำนกำรวิเครำะห์กำรถดถอยอยำ่งง่ำยและกำรวิเครำะห์กำร
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ถดถอยเชิงพหุคูณโดยผลกำรวิจยัพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เปน นเพศหญิงมีกำรศึกษำระดบั
ปริญญำตรีด ำรงต ำแหน่งเปน นผูบ้ริหำรระดบักลำงมำกท่ีสุดส่วนใหญ่เปน นกลุ่มธุรกิจประเภทผลิต
สินค้ำและส่งออกไปยงักลุ่มประเทศแถบเอเชียมำกท่ีสุดผลไม้ท่ีน ำมำแปรรูปมำกท่ีสุดได้แก่         
สับประรดและผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบวำ่ห่วงโซ่คุณค่ำส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรประกอบ
ธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู ้ประกอบกำรไทยและเม่ือพิจำรณำเปน นรำยปัจจัยย่อยของ             
ห่วงโซ่คุณค่ำแลว้พบว่ำกำรจดักำรดำ้นทรัพยำกรมนุษยส่์งผลต่อประสิทธิภำพของผูป้ระกอบกำร 
มำกท่ีสุดรองลงมำไดแ้ก่ดำ้นกำรจดัหำดำ้นปัจจยัน ำออกดำ้นปัจจยัน ำเขำ้และกำรตลำดและกำรขำย 
ตำมล ำดบั 
 ท านอง ชิดชอบ , นันทา สมเป็น , สุนิสา เยาวสกุลมาศ , ประทีป ดวงแว่ว (2557) ได้ศึกษา
เร่ือง “กำรพฒันำแบบจ ำลองโซ่อุปทำนของขำ้วหอมมะลิ อินทรียใ์นประเทศไทย” 1) งำนวิจยัน้ีมี 
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษำระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทำนขำ้วหอมมะลิอินทรียจ์ำกตน้น ้ ำสู่ปลำยน ้ ำ 
ศึกษำตน้ทุนกำรตลำดและส่วนเหล่ือมกำรตลำดขำ้วหอมมะลิอินทรีย์พฒันำแบบจ ้ำลองโซ่อุปทำน 
อ้ำงอิงข้ำวหอมมะลิอินทรียผ์ลกำรวิเครำะห์พบว่ำห่วงโซ่อุปทำนของข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ มี 
ลกัษณะขั้นตอนท่ีสั้นกวำ่ห่วงโซ่อุปทำนขำ้วทัว่ไปผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในโซ่อุปทำนคือเกษตรกรจะ
ให้ควำมส ำคัญกับกำรปลูกข้ำวหอมมะลิอินทรีย์โดยเฉพำะเร่ืองกำรปรับปรุงดินเกษตรกรมี 
ตน้ทุนโลจิสติกส์รวม 2.31 บำท/กิโลกรัมคิดเปน นร้อยละ 43.42 ของตน้ทุนกำรผลิตโรงสีมีตน้ทุน   
โลจิสติกส์ 3.55 บำท/กิโลกรัมคิดเปน นร้อยละ 16.06 ของต้นทุนกำรผลิตทั้ งหมดในระดับโรงสี
ผูป้ระกอบกำรบรรจุถุงมีตน้ทุนกำรตลำดมำกท่ีสุดคิดเปน นร้อยละ 51.04 เกษตรกรไดก้ ำไรต่อหน่วย
มำกท่ีสุดคิดเปน นร้อยละ 64.88 เม่ือพิจำรณำถึงส่วนเหล่ือมกำรตลำดระหว่ำงรำคำขำยกบัรำคำซ้ือ 
เกษตรกรมีส่วนเหล่ือมกำรตลำดมำกท่ีสุดคิดเปน นร้อยละ 46.67 ขำ้วหอมมะลิอินทรียมี์ปัญหำในกำร
เช่ือมโยงขอ้มูลคุณภำพขำ้วเปลือกและขำ้วสำรคือในแต่ละระดบัของโซ่อุปทำนจะให้ควำมส ำคญั
ในเร่ืองคุณภำพขำ้วท่ีแตกต่ำงกนัแบบจ ำลองโซ่อุปทำนอำ้งอิงในกำรด ำเนินงำนนั้นทุกระดบัควรยึด
หลกัปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดเพื่อให้กำรบริหำรจดักำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจดัจ ำหน่ำยและกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มใหก้บัขำ้วหอมมะลิอินทรียต์ลอดโซ่อุปทำน 
ค าส าคัญ: แบบจ ำลองอำ้งอิง, โซ่อุปทำน, ขำ้วหอมมะลิอินทรีย ์
 สถาบันวจัิยเพื่อการพัฒนา ประเทศไทย (2553) ได้ศึกษาเร่ือง“โครงกำรศึกษำแนวทำงกำร
จดักำรห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ของสินคำ้เกษตร” 1) เพื่อศึกษำแบบแผนและลกัษณะของกำร
บริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์สินคำ้เกษตรไทยตลอดกระบวนกำรผลิตตั้งแต่ตน้น ้ ำ  
จนถึงปลำยน ้ ำ (Supply chain management and logistics) โดยครอบคลุมประเดนนส ำคญัเช่นกำรวำง 
แผนกำรผลิตกำรใช้เทคโนโลยีหลงัเกนบเก่ียวเพื่อควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนของสินคำ้เกษตร  
กำรบรรจุหีบห่อกำรจดักำรระบบโลจิสติกส์ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต่กำรบริหำรสินคำ้คงคลงักำรขนส่ง  
กำรตลำดจนถึงกำรส่งมอบสินค้ำเปน นตน้กำรศึกษำจะเปน นประโยชน์ต่อควำมเขำ้ใจตลำดสินค้ำ 
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เกษตรไทยและกระบวนกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรของประเทศท่ีสอดคล้องกับกระแสควำม
เปล่ียนแปลงตำมบริบทของไทยและของโลก ภำยใตป้รัชญำในกำรพฒันำอย่ำงสมดุลและย ัง่ยืน     
2) เพื่อศึกษำเปรียบเทียบกบัแนวทำงกำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ของสินคำ้
เกษตรของต่ำงประเทศท่ีส ำคญัท่ีประสบควำมส ำเรนจ 3) เพื่อศึกษำและวิเครำะห์กำรเปล่ียนแปลง
สำเหตุกำรเปล่ียนแปลงและอุปสรรคของกำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ของ
สินคำ้เกษตรไทยโดยให้ครอบคลุมประเดนนกำรพฒันำกำรเกษตรส ำคญัต่ำงๆเช่นกำรวำงแผนกำร
ผลิตกำรผลิตกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนกำรบรรจุวิทยำกำรหลังกำรเกนบเก่ียวระบบ             
โลจิสติกส์กำรตลำดจนถึงกำรส่งมอบสินคำ้เปน นตน้ 4) เพื่อจดัท ำขอ้เสนอแนวทำงกำรบริหำรจดักำร
ห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ของสินค้ำเกษตรกำรศึกษำและวิเครำะห์แบบแผนและกำร
เปล่ียนแปลงของกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนสินคำ้เกษตรไทยรวม 13 ชนิดโดยเน้นสินคำ้เกษตรเชิง
ลึก 5 ชนิดรวมทั้งศึกษำกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนสินคำ้เกษตรบำงชนิดในต่ำงประเทศกำรประเมิน
ศกัยภำพของเกษตรกรและผูป้ระกอบกำรในห่วงโซ่อุปทำนทุกขั้นตอนกำรวิเครำะห์ปัญหำกับ
อุปสรรคของกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนสินคำ้เกษตรไทยท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนต่ำงๆโดยเน้นเฉพำะ
ปัญหำและอุปสรรคท่ีเกิดจำกควำมบกพร่องของกลไกตลำดกำรวิเครำะห์นโยบำยของรัฐท่ีมี
ผลกระทบทั้ งด้ำนบวกและด้ำนลบต่อกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนในแต่ละขั้นตอนและกำรให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบำยกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนสินค้ำเกษตรในทุกขั้นตอนของห่วง          
โซ่อุปทำนรวมทั้งกลยุทธ์กำรพฒันำห่วงโซ่อุปทำนสินคำ้เกษตรสมยัใหม่แนวคิดของกำรศึกษำมำ
จำกควำมหมำยและลกัษณะส ำคญัประกำรของกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนสินคำ้เกษตรไดแ้ก่กำร
เคล่ือนยำ้ยสินคำ้กำรไหลเวียนของข่ำวสำรขอ้มูลและกำรไหลเวียนของเงินทุนกบักำรแบ่งภำระ
ควำมเส่ียงในกรณีกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้ไดแ้บ่งลกัษณะส ำคญัเปน นโครงสร้ำงตลำดและกำรแข่งขนั
กรรมวิธีกำรผลิตและเทคโนโลยีของทำงจ ำหน่ำยลักษณะผลิตภัณฑ์และโลจิสติกส์ส่วนกำร
ไหลเวียนของสำรสนเทศครอบคลุมเร่ืองเทคโนโลยีโดยกรอบแนวคิดและสมมุ ติฐำนกำรวิจยั
สำมำรถสรุปไดด้ว้ยรูปท่ี 1 ซ่ึงแสดงห่วงโซ่อุปทำนของสินคำ้ซ่ึงองค์ประกอบในห่วงโซ่อุปทำน
ไดแ้ก่ผูผ้ลิตปัจจยักำรผลิตไปสู่ผูผ้ลิตตน้น ้ำกลำงน ้ ำและปลำยน ้ำโดยควำมยำวของห่วงโซ่ของสินคำ้
แต่ละชนิดจะไม่เท่ำกนัข้ึนอยู่กบัจ ำนวนผูผ้ลิตในแต่ละขั้นตอนกำรผลิตปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในห่วง    
โซ่อุปทำนสำมำรถแยกไดเ้ปน น 7 หมวดใหญ่คือกระแสของมูลค่ำเพิ่มกระแสกำรไหลขอ้มูลข่ำวสำร
กระแสเงินทุนและกำรบริหำรควำมเส่ียงกำรเคล่ือนยำ้ยสินคำ้นโยบำยและกฎระเบียบของรัฐกำร
เปล่ียนแปลงในโครงสร้ำงอุตสำหกรรมและส่ิงแวดลอ้มภำยนอกประเทศโดยในแต่ละหมวดจะเขำ้
ไปเก่ียวขอ้งกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งตลอดห่วงโซ่อุปทำนซ่ึงมีน ้ ำหนกัและรำยละเอียดท่ีแตกต่ำงกนัข้ึนอยู่
กบัประเภทของแต่ละสินคำ้ 
 ศศิธร ฟักคง , ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ (2558) ได้ศึกษาเร่ือง“กำรจดักำรโซ่อุปทำนมะพร้ำว
น ้ ำหอมกรณีศึกษำ“มะพร้ำวน ้ ำหอมสวนลุงแดง”จงัหวดัฉะเชิงเทรำ” 1) เพื่อศึกษำกำรด ำเนินงำน
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และกำรจดักำรโซ่อุปทำนมะพร้ำวน ้ ำหอมสวนลุงแดง 2) เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำร
จดักำรโซ่อุปทำนสวนมะพร้ำวน ้ ำหอมกำรศึกษำกำรจดักำรโซ่อุปทำนมะพร้ำวน ้ ำหอมกรณีศึกษำ
มะพร้ำวน ้ ำหอมสวนลุงแดงจงัหวดัฉะเชิงเทรำมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรด ำเนินงำนและกำร
จดักำรโซ่อุปทำนมะพร้ำวน ้ ำหอมและเพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคในกำรจดักำรโซ่อุปทำนสวน
มะพร้ำวน ้ ำหอมโดยใช้ขอ้มูลจำกเกษตรกรสวนมะพร้ำวจ ำนวน 6 คนซ่ึงเปน นเกษตรกรชำวสวน
มะพร้ำวท ำงำนท่ีสวนลุงแดง จงัหวดัฉะเชิงเทรำเปน นเวลำมำกกว่ำ 10 ปีโดยกิจกำรสวนมะพร้ำว
น ้ ำหอมไดมี้กำรผลิตมะพร้ำวน ้ ำหอมป้อนเขำ้สู่ตลำดจ ำนวนประมำณ 10,000 -15,000 ลูกต่อเดือน 
ซ่ึงมีกำรด ำเนินงำนในแบบธุรกิจครอบครัวขนำดเลนกโดยทุกขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนตั้ งแต่
กระบวนกำรผลิตจนกระทัง่ถึงมือผูบ้ริโภคจะด ำเนินกำรเองทั้งหมดจำกกำรศึกษำพบวำ่กำรจดักำร
โซ่อุปทำนมะพร้ำวน ้ ำหอมของสวนลุงแดงนั้ นมีกำรจัดกำรด้ำนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์กำร
ออกแบบกระบวนกำรผลิตกำรเลือกท ำเลท่ีตั้ งของสถำนท่ีจ ำหน่ำยสินค้ำและกำรออกแบบกำร
ด ำเนินงำนเพื่อให้ทุกขั้นตอนด ำเนินกำรรำบร่ืนและจดัส่งสินค้ำให้ถึงมือลูกค้ำตำมท่ีมีกำรท ำ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือขำยสินคำ้และจำกกำรศึกษำยงัพบว่ำปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินกิจกำร
สวนมะพร้ำวคือ ปริมำณผลิตท่ีไม่แน่นอนไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรของผูบ้ริโภคโรคพืชและ
แมลงศตัรูพืชท่ีมีกำรแพร่กระจำยและปัญหำท่ีเกิดจำกภยัธรรมชำติท่ียำกต่อกำรแกไ้ขและป้องกนั 
ค าส าคัญ : กำรจดักำรโซ่อุปทำนมะพร้ำวน ้ำหอม 
กติติยา ปริญญาสุรเดชปรียาณฐั เอีย๊บศิริเมธี (2558) ไดศึ้กษำเร่ือง“กำรจดักำรโซ่อุปทำนผำ้ซ่ินยวน 
บำ้นโนนกุ่ม อ ำสีคิ้ว จงัหวดันครรำชสีมำ” 1) ศึกษำระบบโซ่อุปทำนผำ้ซ่ินยวน บำ้นโนนกุ่ม อ ำเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำกำรจัดกำรโซ่อุปทำนผ้ำซ่ินยวนบ้ำนโนนกุ่มอ ำเภอสีคิ้วจังหวัด
นครรำชสีมำ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษำระบบโซ่อุปทำนผำ้ซ่ินยวนส ำหรับปัจจุบนักำรด ำเนินงำนใน
ดำ้นต่ำงๆ ในโซ่อุปทำนผำ้ซ่ินยวนซ่ึงมีลกัษณะกำรด ำเนินงำนท่ีเปน นอิสระต่อกนัซ่ึงแต่ละส่วนจะไม่
มีกำรวำงแผนในกำรด ำเนินงำนร่วมกนัดงันั้นก่อนท่ีจะศึกษำกำรบริหำรจดักำรโซ่อุปทำนผูว้ิจยัจึง
ตอ้งท ำกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนต่ำงๆท่ีอยูใ่นโซ่อุปทำนส ำหรับโซ่อุปทำนผำ้ซ่ินยวน
บำ้นโนนกุ่มนั้นประกอบดว้ยผูท่ี้เก่ียวขอ้งอนัไดแ้ก่กลุ่มทอผำ้คือเกษตรกรท่ีมีอำชีพท ำนำหลงัฤดู
กำรเกนบเก่ียวจะรวมกลุ่มกนัเพื่อทอผำ้ซ่ินยวนโดยกำรผลิตนั้นจะด ำเนินกำรตำมค ำสั่งซ้ือของลูกคำ้
เปน นหลกัและมีหน้ำร้ำนขำยส่งอยู่ในชุมชนพ่อคำ้คนกลำง (คำ้ปลีกและคำ้ส่ง) ท ำหน้ำท่ีกระจำย
สินคำ้ลูกคำ้ตำมท่ีต่ำงๆลูกคำ้แบ่งออกเปน น 2 กลุ่มใหญ่ๆหน่วยงำนรำชกำรและประชำชนทัว่ไป ค า
ส าคัญ: กำรจดักำรโซ่อุปทำนผำ้ซ่ินยวน 
 


