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บทคัดย่อ 
 การจัดการโซ่อุปทานผ้าซ่ินยวน บ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบ
โซ่อุปทานผ้าซ่ินยวน สําหรับปัจจุบันการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ในโซ่อุปทานผ้าซ่ินยวนซ่ึงมีลักษณะการดําเนินงานที่
เป็นอิสระต่อกันซ่ึงแต่ละส่วนจะไม่มีการวางแผนในการดําเนินงานร่วมกัน ดังนั้นก่อนที่จะศึกษาการบริหารจัดการโซ่
อุปทาน ผู้วิจัยจึงต้องทําการประเมินผลการดําเนินงานของส่วนต่าง ๆ ท่ีอยู่ในโซ่อุปทาน สําหรับโซ่อุปทานผ้าซ่ินยวน 
บ้านโนนกุ่ม นั้นประกอบด้วยผู้ท่ีเกี่ยวข้องอันได้แก่ กลุ่มทอผ้า คือ เกษตรกรที่มีอาชีพทํานา หลังฤดูการเก็บเกี่ยวจะ
รวมกลุ่มกันเพื่อทอผ้าซ่ินยวน โดยการผลิตนั้นจะดําเนินการตามคําสั่งซ้ือของลูกค้าเป็นหลัก และมีหน้าร้านขายส่งอยู่
ในชุมชน พ่อค้าคนกลาง (ค้าปลีกและค้าส่ง) ทําหน้าท่ีกระจายสินค้าลูกค้าตามท่ีต่างๆ ลูกค้า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ หน่วยงานราชการ และ ประชาชนทั่วไป  
คําสําคัญ : การจัดการโซ่อุปทาน  ผ้าซ่ินยวน 
 
Abstract  

This research aimed to study the sarong Yuan supply chain system. Currently, the 
operations in the various areas of the sarong Yuan supply chain, which was operating 
independently. Each section was not planning on working together. Therefore, before studying 
supply chain management, researchers had to evaluate the performance of each part inthe supply 
chain. For the sarong Yuan Supply chain at Ban Kum include those involved, including textile group 
was farmers with the harvest season, farmers are grouped together for woven of sarong Yuan. The 
production was conducted under the orders of a customer and a wholesale store in the 
community. Middlemen (wholesalers, retailers) distributed products according to the customers in 
each place. Customers were divided into two main groups, government agencies and the general 
public. 
Keywords : Supply Chain Management  Sarong Yuan 
 
บทนาํ 

ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีบทบาทสําคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการในยุคการค้าท่ีมีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยมุ่งหวังตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยต้นทุนที่เหมาะสมนั้น (Stock and Lambert , 2001) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

 
1-2 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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จัดการองค์การขององค์กรมีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งออก อาทิเช่น การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการ
กระบวนการผลิต การจัดการแรงงานการผลิตการจัดการวัตถุดิบ การจัดการการตลาด การจัดการกระบวนบริหารการ
ภายในเป็นต้น หากมีการเชื่อมโยงตั้งแต่กิจกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา (Bourlakis and weightman  , 
2004  ; Kamonporn and Kitikorn , 2008) การเชื่อมโยงเชิงกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานตลอดสายตั้งแต่ต้นน้ําถึง
ปลายน้ํา (Network) และการเชื่อมโยงในเชิงความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ซ่ึงจะผลักดันให้เกิด
ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของการส่งมอบปัจจัยการผลิต Supplier การดําเนินธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่
แข่งขันกันเพื่อลดต้นทุนการดําเนินงานเทา่นั้น แต่จําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันตลอดจนสร้างความแตกต่าง
และความโดดเด่นให้กับสินค้า (Hugo et al ,2004) โซ่อุปทานเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจและเป็น
พื้นฐานสําคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ (Cohen S, Rousell J ,2005) ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดและความ
ต้องการของลูกค้ารวมทั้งกลยุทธ์การวางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ในตลาดอีกด้วย  

ผ้าซ่ินยวนเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย ท่ีผูกพันกับการดํารงชีวิตของชาวไทย –ยวน อําเภอสีคิ้ว มาเกือบ 
200 ปี แต่ก่อนนั้น ผ้ายวนจะเป็นผ้าท่ีใช้นุ่งเฉพาะในงานวันสําคัญต่าง ๆ ของหมู่บ้าน  /ชุมชน เท่านั้น ผลิตภัณฑ์ผ้ ายวน 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสืบทอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาต้ังแตส่มัยโบราณ การทอผ้าไท–ยวน บ้านโนนกุ่ม หมายถึง การทอ
ผ้าด้วยมือของประชาชนชาวบ้านโนนกุ่ม ตําบลมิตรภาพ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา การทอผ้าเริ่มมาแต่เมื่อใดไม่
มีหลักฐานชัดเจน จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า น่าจะเริ่มต้นนํามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม แสดงถึงเอกลักษณ์
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ชาวโนนกุ่ม เมื่อสมัยกรุงรัตโกสินทร์ตอนต้น เป็นสมัยรัชกาลที่ 3 ได้ทรง
มอบหมายให้ชาวเมืองเชียงแสนหรือโยนกที่อพยพมาตั้งกองเสบียงเลี้ยงโคขึ้นตามริมแม่น้ําละตะคอง และอีกหลักฐาน
หนึ่งปรากฏชัดเจนคือ ภาษาที่ใช้เรียกผ้านุ่งจะเรียกว่าผ้าซ่ิน คําว่าผ้าซ่ินเป็นภาษาของชาวไทยภาคเหนือใช้กัน ลักษณะ
การทอก็คล้ายกันความนิยมมักจะใช้นุ่งห่มด้วย ผ้าพื้นบ้านที่ตนเองทอด้วยมือทั้งชายและหญิง นอกจากนี้ยังใช้ภาษาพูด
ก็มีคําและสําเนียงการพูดคล้ายกัน สมัยแรกเริ่มทอด้วยมือใช้กี่ธรรมดาที่ประดิษฐ์ขึ้น เวลาทองใช้มือจับพุ่งเข้าในด้ายยืน 
คนทอประมาณ 3  – 4 คนจึงจะทอได้แต่ปัจจุบัน พัฒนาขึ้นใช้กี่กระตุก สามารถทอได้รวดเร็ว เดิมเป็นประชาชนชาว
ไท–ยวน จะทําการทอผ้าด้วยตนเอง คือครบวงจร โดยเริ่มต้ังแต่การปลูกฝ้าย นําดอกฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นด้าย ย้อมสีตาม
ต้องการ และจึงนํามาทอตามลวดลายด้วยมือ แต่ปัจจุบันการจัดการไม่สะดวกต้นทุนสูง จึงมีการพัฒนาขึ้นโดยใช้
เส้นด้ายสําเร็จ นํามาทอทําให้ผลงานมีคุณภาพกว่าเดิม สีจะไม่ตกลวดลายก็มีการออกแบบด้วยกลุ่มแม่บ้าน และยังคง
รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวโยนกไว้ คือ การทอผ้าไท -ยวน หลายชนิดด้วยกัน เช่น ผ้าขาวม้า 

ผ้ามุก ถุงเป๋อ ผ้าปูโต๊ะ ผา้คลุมไหล่ และผ้าซ่ินยวนบ้านโนนกุ่ม  ชาวไท – ยวน อําเภอสีคิ้ว จึงเป็นเชื้อสายที่สืบเนื่องจาก
ชาวเชียงแสนในสมัยนั้น และได้สืบทอด รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปะ วัฒนธรรมของตนเอาไว้ เช่น ภาษา
พูด ศิลปหัตถกรรมการทอผ้า ชาวบ้านโนนกุ่ม ก็เป็นหนึ่งหมู่บ้านที่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการทอผ้ามาจาก
บรรพบุรุษชาวโยนกนครที่มีความรู้ด้านการทอผ้าของชาวชาวไท – ยวน ท่ีเรียกว่า “ ผ้าซ่ิน “ คําว่าผ้าซ่ิน เป็นภาษา
ทางภาคเหนือ หมายถึง ผ้านุ่ง การทอผ้าของบ้านโนนกุ่มแรกเริ่มนั้นเป็นการทอผ้าท่ีทอใช้กันเองในหมู่ครอบครัว 
เรียกชื่อผ้าตามคนทอผ้าว่า “ ผ้ายวน “ ซ่ึงก็หมายถึง ผ้าของชาวโยนกนคร  )ไท  –ยวน ( ลักษณะที่โดดเด่นของผ้ายวน 
คือสีและลวดลายของผ้าจัดส่วนประกอบให้น่าสนใจ เช่น การเน้นด้วยเส้นด้าย รูปทรง รูปร่าง แสง เงา สี ลักษณะ
พื้นผิวมาประกอบกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อมองดูแล้วทําให้เกิดกลุ่มก้อน ไม่แตกแยกกระจัดกระจาย ซ่ึงเป็น
การผสมผสาน ๓ ส่วน ได้แก่ ธรรมชาติ ประสบการณ์ และนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีมาใช้ในการ
ออกแบบลวดลายผ้าทอ ผ้าทอของกลุ่มทุกชิ้นสีไม่ตก ทอเนื้อผ้าแน่น ฝีมือปราณีต บางชิ้นทอจากสีธรรมชาติ ผ้ายวนจะ
มีสีสันที่สดใส สวยงาม เช่น สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า สีน้ําเงิน สีน้ําตาล ลวดลายของผ้ามีความละเอียด สวยงาม จึง
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระบบโซ่อุปทานผ้าซ่ินยวน บ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1) แนวคิดทางทฤษฎี 
Supply Chain Operating Reference Model (SCOR Model) เป็นกระบวนการมาตรฐานในโซ่

ประกอบด้วย ผู้ขายวัตถุดิบของผู้ขายวัตถุดิบ (Suppliers’ supplier) ผู้ขายวัตถุดิบ (Supplier) ผู้ผลิต 
(Manufacturer) ลูกค้า (Customer) และลูกค้าของลูกค้า (Customer’s customer) (สุทธิวรรณ สังวร และคณะ
,2555) ในแต่ละองค์กรประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การจัดหา (Source) การผลิต (Make) การส่งมอบ 
(Deliver) และการย้อนกลับ (Return) ดังแสดงในรูปท่ี 1 แบบจําลองโซ่อุปทานนี้สามารถใช้ในการอธิบายความ
เชื่อมโยงและแสดงความสัมพันธ์ รวมถึงเป็นพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุงโซ่อุปทานได้อีกด้วย แบบจําลอง SCOR 
Model ดังแสดงในรูปท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 : โครงสร้างของ SCOR Model 
ที่มา : Supply – Chain Operations Reference – Model 

การวางแผน การทําแผนงานอปุสงค/์อุปทาน (Demand/Supply Planning) 
 ประเมินแหล่งจัดหาวัสดุ (Supply) รวมเข้าด้วยกันและจัดลําดับความสําคัญของอุปสงค ์
วางแผน สินค้าคงคลัง ความต้องการในการกระจายสินค้า การผลิต วัสดุ(Material) และ
กําลังการผลิตอย่างหยาบ ของผลิตภัณฑ์ท้ังหมด และช่องทางกระจายสินค้าทุกช่องทาง 

 จัดการการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
 การตัดสินใจว่าควรผลิต หรือซ้ือ การกําหนดรูปแบบซัพพลายเชน กําลังการผลิตในระยะ
ยาว และการวางแผนงานด้านทรัพยากร การจัดทําแผนธุรกิจ การนําผลิตภัณฑ์เข้ามาและ
การยกเลิกผลิตภัณฑ์ การปรับปรงุการผลิต การจดัการเรื่องผลิตภัณฑ์หมดอายุ การจัดการ
สายการผลิต 

การจัดหา แหล่งจัดหา/การได้มาของวัสดุ (Sourcing/Material Acquisition) 
 การได้มา การรับ การตรวจสอบ การเก็บ และการจ่ายวัสดุ การจดัการโครงสร้างพื้นฐาน
ของการจัดหา (Manage sourcing infrastructure) 

 ใบรับรองผู้จําหน่ายสินค้าและผลสะท้อนกลับ คุณภาพของแหล่งจัดหา การขนส่งขาเข้า 
(in-bound freight) วิศวกรรมส่วนประกอบ การจา่ยเงินแก่ผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือสินค้า 
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การผลิต การดําเนินงานด้านการผลิต (Production Execution) 
 เบิกและรับวัสดุ ผลิตและทดสอบผลิตภัณฑ์ บรรจุหีบห่อ เก็บรักษาและ/หรือจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ออกไป การจัดการโครงสร้างพื้นฐานของการผลิต (Manage Make 
Infrastructure) 

 การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม สถานที่และเครื่องจักร สถานการณ์ผลิต คุณภาพการผลิต 
การจัดตารางปฏบิัติงานในโรงงาน/การจัดลําดับขั้นตอนการทํางาน กําลังการผลิตในระยะ
สั้น 

การจัดส่ง การจัดการคําสั่งซ้ือสินค้า (Order Management) 
 บันทึกและดูแลคําสั่งซ้ือสินค้า จัดทําใบเสนอราคา จัดรูปแบบผลิตภัณฑ์ สร้างและรักษา
ฐานข้อมูลลูกค้า การจัดสรรงาน ดูแลรักษาฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์/ราคา จัดการระบบบัญช ี
การรับชําระเงิน การค้างชาํระ การติดตามหนี้สิน และการเรียกเก็บเงินการจัดการ
คลังสินค้า (Warehouse Management) 

 เลือกหยิบสินค้า บรรจุภัณฑ์รวมกัน และจัดรูปแบบผลิตภัณฑ์ จัดทําบรรจุภัณฑ์พร้อมติด
ฉลาก (Packaging/Labeling) ตามข้อกําหนดของลูกค้า รวบรวมคําสั่ง ซ้ือสินค้าหลาย
รายการไว้ด้วยกัน จัดส่งผลิตภัณฑ์ออกจากคลังสินค้าการขนส่ง และการจัดการติดต้ัง 
(Transportation and Installation Management) 

 จัดการการจราจร เส้นทางและยานพาหนะ จัดการจองระวางสินคา้เพื่อการขนส่งจัดการ
นําเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์ 

 ตารางการกําหนดติดต้ังงาน ทําการติดต้ัง และประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการ
โครงสร้างพื้นฐานของการจัดส่งสนิค้า (Manage Deliver Infrastructure) 

 จัดการกฎระเบียบของช่องทางการจัดจําหน่ายทางธุรกิจ กฎระเบียบในการสั่งซ้ือสินค้า การ
จัดการสินค้าคงคลังที่ส่งมอบ และการจัดการคุณภาพในการส่งมอบสินค้า 

 
2) งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีบทบาทสําคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการในยุคการค้าท่ีมีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยมุ่งหวังตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยต้นทุนที่เหมาะสมนั้น (Stock and Lambert , 2001) ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการองค์การขององค์กรมีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งออก อาทิเช่น  การวางแผนกลยุทธ์ การ
จัดการกระบวนการผลิต การจัดการแรงงานการผลิตการจัดการวัตถุดิบ การจัดการการตลาด การจัดการกระบวน
บริหารการภายในเป็นต้น หากมีการเชื่อมโยงต้ังแต่กิจกรรมต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา (Bourlakis and 
weightman , 2004 ; Kamonporn and Kitikorn, 2008) การเชื่อมโยงเชิงกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานตลอดสายของ
อุตสาหกรรมต้นน้ําถึงปลายน้ํา (Network) และการเชื่อมโยงในเชิงความร่วมมือในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ 
(Cluster) ซ่ึงจะผลักดันให้เกิดความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของการส่งมอบปัจจัยการผลิต Supplier นอกจา
นี้การร่วมมือกันในเครือข่ายอุตสาหกรรมเองและการร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับภาครัฐ ทําให้เกิดการพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอีกด้วย การดําเนินธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่แข่งขันกันเพื่อลดต้นทุนการ
ดําเนินงานเท่านั้น แต่จําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันตลอดจนสร้างความแตกต่างและความโดดเด่นให้กับ
สินค้า (Hugo et al ,2004) โซ่อปุทานเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจและเป็นพื้นฐานสําคัญในการแข่งขัน
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ทางธุรกิจ (Cohen S, Rousell J ,2005) ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดและความต้องการของลูกค้ารวมทั้ง
กลยุทธ์การวางตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ในเศรษฐกิจโลก กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน
ของบริษัทผ่านความต้องการของลูกค้าและการตอบสนองความต้องด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท (Chopra S, 
Meindl P ,2007) ท้ังนี้จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเรื่องของทําเลท่ีต้ัง การเลือกซัพพลายเออร์ สถานที่ต้ังของสิ่ง
อํานวยความสะดวกและช่องทางการจัดจําหน่าย ดังนั้น กลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานควรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าและสภาวะการณ์ทางการตลาดที่เหมาะสม (Christopher M , 2005 and Bart 
Vogels ,2008) ในขณะที่ การจัดการผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น การจัดการคุณภาพ Drucker, Peter F,1984 เสนอว่าการ
ป้องกันสงครามราคา (price wars) แต่ละอุตสาหกรรมต้องจัดการคุณภาพโดยสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ 
(product differentiation) และความแตกต่างในด้านตลาด (market differentiation)  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการทอผ้า 
 1) ขั้นเตรียมการ 

1.1 การกรอด้ายยืน คือ การสาวด้ายจากไจให้มาม้วนเข้ากับหลอดใหญ่ ซ่ึงมีขนาดยาวประมาณ 
20 เซนติเมตร กว้างประมาณ 1.4 เซนติเมตร เครื่องมือ ท่ีใช้สําหรับกรอด้าย ประกอบด้วย ใจสําหรับกรอ และ ระวิง  

1.2 พันด้ายเป็นด้ายเกรียว หรือ ด้ายควบ หรือ ด้ายน้ําไหล คือ การนําเส้นด้ายสองเส้น สีตาม
ต้องการ มาเข้าเครื่องปั่น เพื่อทําให้ด้ายพันกันเป็นเกลียว 

2) ขั้นการผลิต 
เดินด้าย (จัดเส้นด้ายสีพื้น) เส้นด้ายเกรียวให้เป็นเส้นด้ายเรียงกันเพื่อสําหรับไปร้อยเข้ากับฟันหวีท่ี

เป็นความกว้างของเนื้อผ้าเป็นเส้นด้ายยืน สอดเส้นด้ายสีพื้นเป็นริมผ้าและเส้นด้านเกรียว ท่ีผ่านการเดินด้ายแล้วโดย
นํามาผสมในช่องฟันหวี ใช้เส้นด้ายสีพื้นก่อน แล้วนําด้ายเกรียวแต่ละสีมาใส่ในช่อง ซ่ึงสีจะไม่พันกันเลยตามด้วย
เส้นด้ายสีท่ีมีสีเดียวกันหรือสีใกล้เคียงกันกับสีของริมผ้า ทอผ้าตามลายท่ีต้องการ โดยนําด้ายสีพื้นมาปั่นใสหลอดเล็ก 
และนําด้ายหลอดเล็กมาใส่กระสวย ต่อจากนั้นหมุนเพลาด้วยให้ตึงแล้วใช้ไม้ค้ํา กระตุกหูกระต่าย เพื่อให้กระสวยที่ใส่
หลอด้ายพุ่งมาอีด้านหนึ่ง พร้อมกับกระทบฟันหวี เข้ามา แล้วสลับเท้าเหยียบ สลับมือกระตุก ตามลดลายท่ีต้องการ 
การจัดการโซ่อุปทาน 

จากการเก็บรวบรวมการจัดการโซ่อุปทานผ้าซ่ินยวน บ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดดราชสีมา พบว่า โซ่
อุปทานผ้าซ่ินยวน บ้านโนนกุ่ม ประกอบด้วย เกษตรกร ซ่ึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มทอผ้าซ่ินยวน บ้านโนนกุ่ม 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ดําเนินการผลิตผ้าซ่ินยวน ตามแบบ ลวดลาย สีและขนาดตามความต้องการของลูกค้า 
จากนั้น จะส่งผลผลิตท่ีทอแล้วเสร็จแก่ กลุ่มทอผ้าซ่ินยวน ซ่ึงจะดําเนินการรวบรวมผ้าทอจากสมาชิก หลังจากนั้นก็จะ
ขายส่งให้กับผู้ค้าส่ง และขายปลีกให้กับผู้ค้าปลีก และขายไปยังลูกค้า ซ่ึงก็คือผู้บริโภคต่อไป รูปท่ี 1 แสดงภาพรวมของ
โซ่อุปทานผ้าซ่ินยวน บ้านโนนกุ่ม โดยรายละเอียดจะอธิบายต่อไป 
 
 
 

รูปท่ี 1 โซ่อุปทานผ้าซ่ินยวน บ้านโนนกุ่ม 
 
 

กลุ่มทอผ้า ลูกค้า พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก 
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กลุ่มทอผ้า 
โดยผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มทอผ้าซ่ินยวน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงมีเนื้อหา 

ดังนี้ 
การวางแผน (Plan) ในการวางแผนการจัดซ้ือ วัตถุดิบ ผลิตและขนส่ง ผู้ประกอบการจะมีการรับคําสั่งซ้ือจาก

ผู้ค้าส่งรายใหญ่ (Make to Order) ซ่ึงการสั่งซ้ือนั้นไม่มีความแน่นอน ผู้ผลิตจึงต้องผลิตเก็บไว้เพื่อรอจําหน่าย     
(Make to Stock) เนื่องจากวัตถุดิบหลักคือ ด้าย จะต้องมีการกําหนดปริมาณการสั่งซ้ือวัตถุดิบท่ีเหมาะสมกับกําลังการ
ผลิตต่อวันด้วย 

การจัดหาวัตถุดิบ (Source)  ผู้ประกอบการจะทําการตกลงกับพ่อค้าคนกลางในการจัดหาวัตถุดิบตาม
ต้องการปริมาณที่ต้องการก็ขึ้นอยู่กับขนาด สี ลวดลาย ของผ้าซ่ินยวนที่ลูกค้าต้องการ ซ่ึงวัตถุดิบจะมีสั่งเฉพาะด้าย
เท่านั้น  

การผลิต (Make) ผู้ประกอบการจะคํานวณการใช้ด้ายตามสีและลวดลายที่ลูกค้าต้องการ เช่น  
การจัดส่ง (Delivery) ผู้ประกอบการมีหน้าร้านเป็นของตนเองและขายส่งให้พ่อค้าปลีกในจังหวัด แต่บางราย

ขายส่งให้กับผู้ค้าปลีกรายใหญ่ การขนส่งจะให้รถกระบะเป็นพาหนะ 
การส่งคืนสินค้า (Return) ในการจําหน่ายผ้าซ่ินยวนให้พ่อค้าคนกลางมารับซ้ือนั้นจะเป็นการขายแบบเหมา

รวมในราคาที่ผู้ขายกับผู้ซ้ือตกลงกัน โดยมีการคัดแยกลักษณะของผ้า ลวดลาย และสี ผ้าซ่ินยวนที่ขายไปจะมีท้ังแบบ
ยกเครือและและแบบนับเป็นเมตร ซ่ึงราคาก็จะแตกต่างกัน และไม่มีการส่งคืนสินค้าเนื่องจากได้ตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าก่อนรับสินค้าไปขาย 
ผู้ค้าส่ง 

โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล (Personal Interview) จากพ่อค้าคนกลางที่รับซ้ือ 
ในเรื่องของการจัดการขนส่ง และการจัดเก็บผลผลิต ซ่ึงสามารถหาได้ จํานวน 2 ราย 

การวางแผน (Plan) ผู้ค้าส่งจะต้องมีการกําหนดลูกค้าเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะขายให้กับใครบ้าง เช่น 
โรงเรียน ผู้ผลิตหรือแปรรูป เพราะปริมาณความต้องการของลูกค้ามีไม่เท่ากันและต้องกําหนดราคาของผลิตภัณฑ์
แตกต่างกันในการขาย  

การจัดหาวัตถุดิบ (Source) จะมีการไปรับซ้ือผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบการโดยตรงผู้ผลิตเป็นผู้กําหนดราคา
ขายให้กับผู้ค้าปลีกเพราะปริมาณการสั่งซ้ือยังไม่แน่นอน ผู้ค้าปลีกในสว่นนี้มีท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัดด้วย 

การจัดส่ง (Delivery) ถ้าปริมาณการสั่งค่อนข้างมากผู้ประกอบการจะเป็นผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังผู้ค้าปลีก
และให้ผู้ค้าปลีกชําระเงินเอง ถ้าเป็นผู้ค้าปลีกรายย่อยสามารถมาซื้อได้ท่ีหน้าร้านหรือสถานประกอบการโดยตรง 

การส่งคืนสินค้า (Return) ส่วนใหญ่ไม่มีการส่งคืนสินค้า ถ้าเกิดการชํารุดเสียหายผู้ขนส่งหรือพ่อค้าท่ีรับ
สินค้าไปต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
ผู้ค้าปลีก 

โดยผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์รายบุคคล (Personal Interview) จากพ่อค้าท้ังในจังหวัด ใน
เรื่องของการสั่งซ้ือสินค้า และการจัดการร้าน จํานวน 2 ราย ดังนี้ 

การวางแผน (Plan) เป็นผู้รับสินค้ามาเพื่อขายให้ลูกค้าอีกต่อหนึ่ง เพื่อช่วยกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆ 
มีการกําหนดการจัดซ้ือ จัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อมาขายให้เหมาะสมกับตลาดของภูมิภาคเนื่องจากผลิตภัณฑ์และรูปแบบ
ของผ้าทอมีหลายเจ้าของ ผู้ค้าปลีกจึงต้องรวบรวมผลิตภัณฑ์ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาเพื่อเป็นจุดดึงดูดใจของลูกค้า 

การจัดหาวัตถุดิบ (Source) จะมีการไปสั่งซ้ือผลิตภัณฑ์กับผู้ค้าปลีกโดยตรงเพราะเพราะปริมาณการสั่งซ้ือยัง
ไม่แน่นอน ผู้ค้าปลีกในส่วนนี้มีท้ังในจังหวัดและต่างจังหวัดด้วย 



การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน” คร้ังที่ 2 
18-19 มิถุนายน 2558  ณ  วิทยาลัยนครราชสีมา  อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา : ภาคโปสเตอร์ 569 

 

 

การจัดส่ง (Deliver) ผู้ค้าส่งจะต้องวางแผนและตกลงกับผู้ผลิตว่าจะส่งสินค้าเป็นรายวันหรือรายอาทิตย์  
การส่งคืนสินค้า (Return) ส่วนใหญ่ไม่มีการส่งคืนสินค้า ถ้าเกิดการชํารุดเสียหายผู้ขนส่งหรือพ่อค้าท่ีรับ

สินค้าไปต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
ลูกค้า 

ลูกค้าสามารถซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าซ่ินยวนได้จากผู้ประกอบการที่มีหน้าร้านเป็นของตนเองหรือที่ผู้ผลิต
โดยตรงในหมู่บ้าน (กลุ่มทอผ้าซ่ินยวน) ลูกค้าท่ัวประเทศสามารถหาซื้อได้โดยง่ายผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะขายปลีกท่ี
มีอยู่ท่ัวๆ ไป 
 
สรุปผลการวิจัย   

จากการสํารวจการจัดการโซ่อุปทานผ้าซ่ินยวน บ้านโนนกุ่ม อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้เล่นแต่
ละรายในโซ่อุปทานยังขาดความร่วมมือกันอย่างจริงจังจึงทําให้โซ่อุปทานผ้าซ่ินยวนไม่สมดุลกัน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ทอผ้า 
(สมาชิกกลุ่ม) เนื่องจากการเข้าร่วมกลุ่มต้องเวลาว่างจากงานประจํา (ทํานา) และรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณ
และคุณภาพที่ผลิตได้ ทําให้เกษตรกรบางราย (สมาชิกกลุ่ม) ไม่มีความม่ันใจผลิต ดังนั้นการที่จะสร้างความแข็งแรงของ
โซ่อุปทานนั้น อาจทําได้โดยการให้มีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบายร่วมกับชุมชุนและสร้างแรงจูงใจในการรวมกลุ่มเพื่อรักษาไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของผ้าซ่ินยวนให้ยังคงอยู่คู่
ชุมชนต่อไป 
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