การจัดการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Cassava industry’s Supply Chain Management
In the Lower Northeast Region
พรทิพย์ รอดพ้น1 นวินดา ซื่อตรง2 นิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์3
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการหรือผู้จัดการอุตสาหกรรม
มัน ส าปะหลั ง ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง จ านวน 114 ตั ว อย่ าง ใช้ แ บบสอบถามเป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์เชิงพหุคูณ
ผลการวิ จั ย พบว่า การจั ด การห่ ว งโซ่อุ ป ทาน ด้า นการจั ดหา ส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น งานใน
อุตสาหกรรมมันสาปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนล่างมากที่สุด รองลงมาคือด้านการ
ผลิต โดยด้านการวางแผน ด้านการส่งมอบและด้านการรับคืนสินค้าไม่มีผลต่อปัจจัยผลการดาเนินงาน
อุตสาหกรรมมันสาปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
คาสาคัญ: การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ผลการดาเนินงาน อุตสาหกรรมมันสาปะหลัง
Abstract
This research aimed to study on the cassava industry’s supply chain
management of the Lower Northeast Region. The sample groups were 114
entrepreneurs or managers in cassava industry from the lower northeast region.
Questionnaire as tools to collect data. For data analysis process, descriptive statistical
analysis using frequency, percentage, means standard deviation. Moreover, multiple
regression analysis was employed for hypothesis testing.
The results indicated that supply chain management approach has significant
effect on firm’s performance positively, which the respondents focused in sourcing
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and production respectively. However, planning, delivery and return of the product
has no influence on operation of cassava industry in the Lower Northeast Region.
Keywords: Supply Chain Management, Performance, Cassava Industry
บทนา
มันสาปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของประเทศไทย เนื่องจากมันสาปะหลังเป็นพืชที่ปลูก
ง่าย สามารถเจริญเติบโตได้ดีแม้แต่ในพื้นที่ที่ความสมบูรณ์ของดินน้อย เกษตรกรจึงนิยมปลูกกันเป็น
จานวนมาก โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ในปี 2557 มีพื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลัง
ถึง 4,359,677 ไร่ จากทั้งประเทศ 8,431,233 ไร่ ถือได้ว่ามีพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าครึ่ งหนึ่งของทั้ง
ประเทศ มีปริมาณผลิตกว่า 30 ล้านตัน จังหวัดนครราชสี มาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การเพาะปลูกและ
จานวนผลิตที่สูงที่สุดในประเทศไทย (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557)
การจัดการห่วงโซ่อุปทานแป้งมันสาปะหลังของประเทศไทย ตั้งแต่ ต้นน้าคือเกษตรกรผู้ผลิต
กลางน้ า ผู้ ป ระกอบการลานมั น โรงงานอุ ต สาหกรรมแป้ ง มั น ส าปะหลั ง ปลายน้ าคื อ ผู้ ส่ ง ออก
อุตสาหกรรมการขนส่ง ในทุกกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานมันสาปะหลังต่างประสบปัญหาการ
ดาเนินงานที่ก่อให้เกิดต้นทุนทางการดาเนินธุรกิจ เช่น ต้นทุนทางการเกษตร การแทรกแทรงราคา
ของรัฐบาล กระบวนการผลิตที่มีต้นทุนสูง การขนส่งหรือต้นทุนโลจิสติกส์ เป็นต้น (วัชรินทร์ มีรอด
และ คณะ.2558) การทางานอย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดจากการร่วมมือกันของหน่วยธุรกิจโดยผ่านทาง
กลยุ ทธ์การบริหารจั ดการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management : SCM) จะมุ่งเน้นประสิ ทธิภาพ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากความสามารถในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ร่ วมกั น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อที่จะสามารถลดต้นทุนให้ต่าที่สุดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุดซึ่ง
ทาให้ผู้ประกอบการตลอดสายสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นได้รับผลตอบแทนจากการดาเนินงานดีขึ้น คือ การทาให้โซ่อุปทานทั้งสายเกิ ดผลกาไรมากที่สุด
ดังนั้ น การบริ ห ารจั ดการโซ่อุป ทาน จึ งเป็ นการบริ ห ารการทางานร่ว มกันระหว่ างกิ จการที่อ ยู่ใ น
สายการผลิตตลอดสายตั้งแต่ต้นกระบวนการผลิตไปจนจบกระบวนการที่ผู้บริโภคโดยการแบ่งปัน
ข่าวสารข้อมูลที่จาเป็นและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนให้ต่า
ที่สุดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด
จากความจ าเป็ น และความส าคั ญ ของการน าจั ด การโซ่ อุ ป ทาน มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิผลผู้วิจัยจึงมีความสนใจทาการศึกษาการจัดการโซ่อุปทานมาปรับใช้ในอุตสาหกรรมแป้งมัน
สาปะหลังโดยการวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะศึกษาเพื่อนาการจัดการโซ่อุปทานมาใช้ในการพัฒนาองค์กร
และศึกษาความเชื่อมโยงภายในห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้ผลิตแป้งมันสาปะหลัง ผู้ขายปัจจัยการผลิตผู้
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จัดส่งหรือผู้ส่งต่อผู้กระจายสินค้าตลอดจนลูกค้าในอุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังเพื่อสนับสนุนระบบ
การจัดการโซ่อุปทานให้เกิดเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด การของห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของอุ ต สาหกรรมมั น ส าปะหลั ง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
สมมติฐานการวิจัย
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน มีผลต่อผลการดาเนินงานอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
(Quantitative data) และข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative data) จากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary data sources) และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data sources) ดังต่อไปนี้
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ตัวแปรการจัดการห่วงโซ่อุปทานตามกรอบ SCOR Model ได้แก่
การวางแผน (Plan) การจัดหา (Source) การผลิต (Make) การส่งมอบ (Delivery) และการรับคืน
สินค้า (Return) ตามแนวคิดทฤษฎีแบบจาลอง อ้างอิงการดาเนินงานห่วงโซ่ อุปทาน (SCOR Model)
(Supply - Chain Council, 2010) และตัวแปรผลการดาเนินงาน (Balance Scorecard) ได้แก่ ด้าน
ลูกค้า (Customer) ด้านกระบวนการภายใน (Internal) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and
Growth) และด้ า นการเงิ น (Financial) ตามแนวทางการบริ ห ารกลยุ ท ธ์ โ ดยผ่ า นการวั ด ผลการ
ปฏิบัติงาน (นภดล ร่มโพธิ์ และ มนวิภา ผดุงสิทธิ์, 2552) และได้ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น
สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสาปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังเก็บรวบรวมข้อมูล
จากรายงานการประชุม สัมมนาวิชาการ บทความออนไลน์ รายงานการวิจัย และบทความวิชาการ
ที่เกี่ยวข้อง
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากพื้นที่ ประชากรเป้าหมาย คืออุตสาหกรรมแป้งมันสาปะหลังใน
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่า งจานวน 8 จังหวัด 194 กิจการ ทาการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัย
ความน่ า จะเป็ น (Probability Sampling) ด้ ว ยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple Random
Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 114 กิจการ
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติโ ดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจายของข้อมูล
4. ทดสอบสมมติฐาน
ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ ง พหุ คู ณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ ทดสอบ
สมมติฐานโดยหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Beta)
ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาการจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของอุ ต สาหกรรมมั น ส าปะหลั ง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า
1. กิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง
จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นถึงกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันสาปะหลังในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สามารถสรุปกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง ตั้งแต่ ต้นน้า
กลางน้า ปลายน้า ได้ดังนี้
1.1 กระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง (ต้นน้า) การขนส่งวัตถุดิบหรือหัวมันสาปะหลัง
สดจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานผลิตแป้งมันสาปะหลัง สามารถดาเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ
1) จากเกษตรกรมายังโรงงานโดยตรง ซึ่งเกษตรกรที่ขนส่งโดยตรงมายังโรงงาน ส่วน
ใหญ่จะปลูกมันสาปะหลังใกล้กับโรงงาน สามารถขนส่งมาเองได้ และจะได้ราคาหน้าโรงงานที่ สูงกว่า
ผ่านพ่อค้าคนกลาง มักจะขนส่งโดยใช้รถอีแต๋นหรือรถบรรทุกขนาดกลาง และ
2) จากเกษตรกรผ่านพ่อค้าคนกลาง หรือผู้ประกอบการลานมัน สาหรับเกษตรกรที่
ขายผ่านลานมัน ลานมันจะรับซื้อหัวมันสดในราคาเหมาโดยไม่มีการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งซึ่งอาจทาให้
เกษตรกรขายได้ในราคาที่ต่า หลังจากนั้นลานมันหรือพ่อค้าคนกลางจะส่งต่อไปยังโรงงานต่อไป
1.2 กระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง (กลางน้า) เมื่อโรงงานแป้งมันสาปะหลังได้รับมัน
สาปะหลังแล้วจะดาเนินการผลิตแป้งมันสาปะหลัง ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบเชื้อแป้ง
เริ่มต้นด้วยการสุ่มตัวอย่างหัวมันมาตรวจวั ดความหนาแน่น วิธีการตรวจสอบปริมาณ
แป้ง (เชื้อแป้ง) คือ การใช้เครื่องชั่งสาหรับวัดเชื้อแป้ง โดยการตรวจสอบความหนาแน่นของหัวมันโดย
ชั่งน้าหนักหัวมันในน้า น้าหนักที่ชั่งได้น้อยในน้าแสดงว่าหัวมันมีปริมาณน้ามากและมีแป้งน้อย ใน
กรณีกลับกัน น้าหนักที่ชั่งได้มากในน้า ก็แสดงว่าหัวมันมีปริมาณน้าน้อยและมีแป้งมาก และค่าเชื้อ
แป้ ง ในหั ว มั น ที่ ไ ด้ จ ะใช้ เ ป็ น ตั ว ก าหนดราคาในการซื้ อ ขาย แล้ ว น ามาเทไว้ บ นลานมั น เพื่ อ เข้ า สู่
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กระบวนการผลิต โดยพนักงานขับรถตัก ตักหัวมันในลานมันใส่ลงกระบะมัน หัวมันจากกระบะไหลสู่
สายพานลาเลียงเพื่อไปสู่กระบวนการล้างหัวมัน
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการล้างหัวมัน
หัวมันสาปะหลังจะผ่านตะแกรงร่อนทราย ผ่านกระบวนการล้างน้าธรรมดา ก่อนที่
หัวมันจะล าเลีย งเข้าสู่ ตะแกรงร่อนเปลือกและบ่อล้างหั วมันสาปะหลั งน้าดีเข้าบ่อล้าง เมื่อหั วมัน
ลาเลียงเข้าบ่อล้าง ทาการล้างให้สะอาดด้วยเครื่องล้า ง โดยพายจะหมุนกวนพลิกหัวมันล้างจนหัวมัน
สะอาด เมื่อล้างหัวมันเสร็จจะถูกส่งไปยังสายพานเพื่อตัดเหง้า
ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการตัดเหง้า
หลังจากที่ล้างหัวมันและร่อนเปลือกหัวมันจะไหลมายังสายพาน พนักงานหน้าโรงจะ
สังเกตเพื่อกาจัดเศษรากไม้(เหง้า) ที่ปะปนติดมากับหัวมันโดยนาหัวมันมีรากไม้ออกจากสายพานและ
ใช้มีดสับเหง้ามัน
ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการสับและโม่
หลังจากที่หัวมันผ่านขั้นตอนการสับเหง้า แล้วจะถูกลาเลียงเข้าสู้เครื่องสับหัวมันเพื่อ
สับให้เป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นจะถูกส่งเข้าสู่เครื่องบดละเอียดเพื่อให้ได้มันสาปะหลังที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดแป้ง
ขั้นตอนที่ 5 กระบวนการสกัดหยาบ
มันสาปะหลังที่บดจนเป็นชิ้นละเอียดจากเครื่องบดละเอียด จะมีส่วนประกอบของน้า
แป้ง กาก และเส้นใย จะถูกเติมน้าก่อนจะนาเข้าสู่เครื่องสกัดแป้ง หน้าที่ของเครื่องสกัดคือ การแยก
แป้งออกจากเซลลูโลส เครื่องสกัดแป้งจะประกอบไปด้วยตะแกรงและผ้ากรอง หลักการทางานของ
เครื่องจะใช้หลักการของแรงหมุนเหวี่ยงเพื่อสกัดแป้งออกจากเซลลูโลสให้ได้มากที่สุด น้าแป้งจะผ่าน
เข้าชุดสกัดหยาบก่อน เพื่อแยกกากหยาบออกโดยที่เครื่องสกัดหยาบมีตะกร้ากรองเป็นสแเตนเลส มี
การใช้น้าหมุนเวียนหรือน้าดีเพื่อช่วยในการสกัดแป้งออกจากกากหยาบ
ขั้นตอนที่ 6 กระบวนการสกัดแป้งละเอียด
น้าแป้งภายหลังจากการผ่านเครื่องแยกกากหยาบแล้ว ยังมีเยื่อของแป้งมันสาปะหลัง
หรือกากอ่อนรวมอยู่ในน้าแป้ง ซึ่งจะทาให้น้าแป้งที่ได้มีคุณภาพไม่ดี ดังนั้นน้าแป้งภายหลังผ่ านเครื่อง
แยกกากหยาบมาแล้ว จะถูกนามาผ่านเครื่องแยกกากละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 7 กระบวนการแยกน้าแป้ง
กระบวนการแยกแป้ ง ด้ ว ยเครื่ อ งแยกมี ห น้ า ที่ แ ยกแป้ ง ซึ่ ง อยู่ ใ นรู ป สารละลาย
คอลลอยด์ออกจากน้าแป้งทาให้น้าแป้งมีความเข้มข้นสูงขึ้น อาศัยหลักการเหวี่ยงแยก โดยหมุ นปั่น
ของเหลวด้วยความเร็วรอบสูง ในขณะเดียวกันก็ใช้น้าสะอาดป้อนเข้าไปแทนสิ่งเจือปนในน้าแป้ง
สิ่งเจือปนในน้าแป้งจะถูกแยกออกมาเนื่องจากความแตกต่างของความถ่วงจาเพาะของสารที่แตกต่าง
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กัน เมื่อเกิดแรงเหวี่ยงจะทาให้น้าไหลขึ้นไปทางด้านบนของเครื่องส่วนน้าแป้งที่เข้มข้นกว่าจะไหลออก
ทางด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 8 กระบวนการสลัดแป้ง
น้าแป้งที่ผ่านกระบวนการแยกแป้งด้วยเครื่องแยกจะถูกปั๊มเข้าสู่ส่วนกลางของเครื่อง
สลัดแรงเหวี่ยงจะผลักน้าให้ซึมผ่านผ้าสลัดออกไป ส่วนเนื้อแป้งจะถูกกรองเกาะไว้ที่ผิวผ้าสลัดเนื้อแป้ง
จะก่อตัวเป็นชั้นแป้งหนาขึ้นหรือแป้งหมาด เมื่อมีความหนาพอสมควรจะถูกใบมีดของเครื่องกรีดให้
แป้งตกลงไปข้างเครื่อง และถูกสกรูลาเลียงลงสู่สายพานใต้เครื่องสลัดก่อนถูกส่งไปพักไว้ที่กระบะพัก
แป้งรอการอบแห้ง แป้งที่ออกมาจะอยู่ในลักษณะแป้งที่หมาดยังมีส่วนผสมของน้ารวมอยู่เล็กน้อย
ขั้นตอนที่ 9 กระบวนการอบแห้ง
หลังจากผ่านกระบวนการสลัดแป้ง แป้งหมาดที่ได้ จะลาเลียงลงสู่สกรูปล่อยแป้งเข้า
สู่ท่ออบ การอบด้วยลมร้อนต้องเปิดพัดลมใหญ่แล้วปรับตั้งอุณหภูมิที่จะใช้อบแป้งจากเครื่องต้มน้า
(Boiler) โดยมีการเผาแกลบเป็นแหล่งกาเนิดความร้อน ลมร้อนจะเป่าให้แป้งขึ้ นไปตามท่ออบแป้ง
แล้วตกลงมาสู่ไซโคลนร้อน ความชื้นของแป้งจะถูกระเหยไปบางส่วน หลังจากเข้าสู่ไซโคลนร้อนแล้ว
แป้งจะถูกดูดเข้าสู่ไซโคลนเย็น เพื่อลดอุณหภูมิของแป้งลง จากนั้นส่งแป้งเข้าสู่เครื่องร่อนแป้งเพื่อร่อน
แป้งหยาบและแป้งละเอียดออกจากกัน ซึ่งแป้งที่ผ่านกระบวนการร่อนแป้งแล้วจะผ่านลงสู่หัวบรรจุ
ต่อไป
ขั้นตอนที่ 10 กระบวนการบรรจุ
แป้งร่อนที่ไม่ผ่าน ตะแกรงจะแยกลงท่อเก็บไว้ในถุงเพื่อรอทาการละลายกลับเข้าสู่
กระบวนการผลิต ส่วนแป้งที่ร่อนผ่านตะแกรงจะถูกลาเลียงสู่กระบวนการบรรจุ
1. ในกรณีบรรจุภัณฑ์ขนาด 20 - 30 กิโลกรัม บรรจุโดยใช้หัวบรรจุธรรมดา ชั่งน้าหนัก
ด้วยเครื่องชั่งแบบดิจิตอลแล้วเย็บปากกระสอบโดยใช้เครื่องเย็บ
2. ในกรณีบรรจุภัณฑ์ขนาด 50 กิโลกรัม บรรจุโดยใช้หัวบรรจุอัตโนมัติหรือหัวบรรจุ
แบบธรรมดา ชั่งด้วยเครื่องชั่งน้าหนักแบบธรรมดาหรือเครื่องชั่งดิจิตอลแล้วเย็บปากกระสอบด้วย
เครื่องเย็บ จากนั้ นจะแป้งจะถูกส่ งออกมาโดยใช้สายพานล าเลี่ยงขึ้นรถโฟล์ คลิฟท์แล้ว ไปจัดเก็บที่
คลังสินค้า
3. ในกรณี บ รรจุ ภัณ ฑ์ข นาดบรรจุ เกิ น 500 กิโ ลกรัม ขึ้น ไปบรรจุ โ ดยใช้หั ว บรรจุ
สาหรับบรรจุ บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ลาเลียงโดยใช้รถโฟร์คลิฟท์ครั้งละ 1 กระสอบ ไปชั่งน้าหนักที่
เครื่องชั่งแบบดิจิตอลขนาดใหญ่ แล้วลาเลียงเข้าสู่ที่สาหรับจัดวางในคลังสินค้า
1.3 กระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง (ปลายน้า) กระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลัง
(ปลายน้ า) จะเป็ น กระบวนการเมื่ อ ผลิ ต แป้ ง มั นเสร็จ เรีย บร้อ ยพร้อ มที่จ ะส่ ง ออกไปยัง ลู กค้ า ทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าภายในประเทศมักจะเป็นลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมที่นาไปแปร
รูป ต่อ เช่น ผลิ ตผงปรุ งรส ผลิ ตน้ าตาล จะใช้วิธีการขนส่ งทางรถบรรทุก ส่ว นลู กค้าต่างประเทศ
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จะขนส่ งทางรถบรรทุกไปที่ท่าเรื อเพื่อเก็บในตู้คอนเทนเนอร์เพื่อรอการขนส่ งทางเรือไปยังลู กค้า
ต่างประเทศต่อไป ในการขนส่งไปยังลูกค้า บริษัทอาจทาการขนส่งเอง หรือให้ลูกค้าเป็นผู้ดาเนินการ
หรือ ให้บริษัทขนส่งภายนอก ขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าตามแต่ตกลงกัน
จากกระบวนการผลิตแป้งมันสาปะหลังดังกล่าวข้าวต้น สามารถสรุปเป็น ภาพกระบวนการ
ห่วงโซ่อุปทานแป้งมันสาปะหลัง ดังนี้

ภาพประกอบ กระบวนการผลิตแป้งมันสาปะลัง (ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า)
2. การจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันสาปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมันสาปะหลังในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้มีการศึกษาในด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และผลการดาเนินงาน รวมถึงการทดสอบสมมติฐาน
การศึกษา ดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถาม จานวนทั้งสิ้น 114 ราย พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบกิจการ
ประเภทผู้ส่งออกมากที่สุด มีระยะเวลาในการประกอบกิจการ อยู่ระหว่าง 11-15 ปี มีทุนจดทะเบียน
อยู่ระหว่าง 11-20 ล้านบาท ส่วนใหญ่มีจานวนพนักงาน 151 คนขึ้นไป
2.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตามหลัก SCOR MODEL การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน ตามหลัก SCOR MODEL โดยภาพรวมให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก ( X = 3.
99) โดยการวางแผนมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับแรก ( X = 4.04) รองลงมาคือด้านการผลิต ( X = 4.03)
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ด้ า นการส่ ง มอบ ( X = 4.00) ด้ า นการจั ด หา ( X = 3.98) และด้ า นการรั บ คื น สิ น ค้ า ( X = 3.95)
ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
1) การวางแผน โดยรวมนั้นอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นว่าองค์กรมีการ
กาหนดโครงสร้าง ตาแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
2) การจั ด หา โดยรวมนั้ น อยู่ ใ นระดั บ มาก โดยมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ว่ า องค์ ก รมี
ความสามารถในการเพิ่มหรือลดความต้องการของลูกค้าเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการ
จัดหา
3) การผลิต โดยรวมนั้นอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นว่า องค์กรมีระบบใน
การติดตามผลเพื่อแสดงกาลังการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้
4) การส่ งมอบ โดยรวมนั้ นอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็ นว่า องค์กรมี
ขั้นตอนกระบวนการส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วเพื่อให้การส่งมอบมีคุณภาพ
5) การรับคืนสินค้า โดยรวมนั้นอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นว่า องค์กรมี
กระบวนการตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทาให้สินค้าเสียหายหรือชารุด
2.3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัย การดาเนินงาน ปัจจัยการดาเนินการด้านผลการ
ดาเนินการได้นามุมมองการวัดผลการดาเนินงานแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) ทั้ง 4
มุมมองมาวิเคราะห์ ภาพรวมให้ความสาคัญอยู่ในระดับมาก ( X = 4.00) โดยผลการดาเนินการด้าน
กระบวนการภายใน มีความสาคัญสูงสุดเป็นอันดับแรก ( X = 4.04) รองลงมาคือด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา ( X = 4.02) ด้านลูกค้า และด้านการเงิน( X = 3.99) ตามลาดับ ( X = 3.97) ตามลาดับ เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า
1) ด้านลูกค้า โดยรวมนั้นอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นว่า องค์กรมีการ
แสวงหาลู กค้ารายใหม่ เอาใจใส่ ดูแลเพื่อรักษาลูกค้ารายเก่า และองค์กรสามารถปรับตัว กับการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา
2) ด้านกระบวนการภายใน โดยรวมนั้นอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความเห็ นว่า
องค์กรมีการเตรียมพร้อมในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการดาเนินงานที่ดีอยู่เสมอ และองค์กรมีการ
เตรียมความพร้อมข้อมูลในทุกๆ ด้านเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร
3) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยรวมนั้นอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความเห็นว่า
องค์กรมีการคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
4) ด้านการเงิน โดยรวมนั้นอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความเห็นว่า องค์กรมีผลการ
ดาเนินงานที่ดีอย่างสม่าเสมอ
2.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน การจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อผลการดาเนินงานของ
อุตสาหกรรมมันสาปะหลัง จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยพบว่า กิจกรรมการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีผล
ต่อผลการดาเนินงาน โดยปัจจัยทางด้านการจัดหา ส่งผลต่อปัจจัยผลการดาเนินงานอุตสาหกรรมมัน
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สาปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมากที่สุด รองลงมาคือด้านการผลิต โดยด้านการ
วางแผน ด้านการส่งมอบ และด้านการรับคืนสินค้าไม่มีผลต่อ ปัจจัยผลการดาเนินงานอุตสาหกรรม
มันสาปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาการการจัดการห่ว งโซ่อุปทานอุตสาหกรรมมันสาปะหลังในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนล่าง นั้นมีประเด็นที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้และน่าสนใจ นามาอภิปรายดังต่อไปนี้
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ย วกับ กิจกรรมการจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมมัน
สาปะหลัง ที่มีการปฏิบัติการส่ว นใหญ่ คือ เป็น การวางแผน โดยผู้บ ริห ารขององค์ก รควรมีการ
กาหนดโครงสร้า ง ตาแหน่ง เจ้า หน้า ที่ค วามรับ ผิด ชอบอย่า งชัด เจนภายในองค์ก ร เพื่อ จะได้
ทราบเป้า หมายหรือ ทิศ ทางการดาเนิน งานขององค์ก ร ซึ่ง สอดคล้อ งกับ แนวคิด ของ Lee and
Billington (1995) ที่ไ ด้นา SCOR Model มาใช้ใ นกระบวนการมาตรวัด วิธีป ฏิบัติที่ดีที่สุด ใน
การจัด การโซ่อุป ทาน ซึ่ง สามารถก่อ ให้เ กิด ประโยชน์กับ ธุร กิจ และอุต สาหกรรมโดยเริ่ม ตั้ง แต่
การวางแผน ซึ่ง เป็น สิ ่ง ที ่ส าคัญ ที ่ส ุด การจัด หา การผลิต การส่ ง มอบและการส่ง คืน สิน ค้า
ตามล าดับ นอกจากนี ้ย ัง สอดคล้อ งกับ Ince, Imamoglu, Keskin, Akgun and Efe (2013) ได้
ศึกษาเรื่องผลกระทบของระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมและแนวปฏิบัติการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลต่อการดานินงานขององค์กร ว่าการวางแผนที่ดีในการจัดการโซ่อุปทาน
จะช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
2. ผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า กิ จกรรมการจัด การห่ ว งโซ่อุ ปทานที่ มีผ ลต่ อผลการ
ดาเนินงาน โดยปัจจัยทางด้านการจัดหา และการผลิต ส่งผลต่อปัจจัยผลการดาเนินงานอุตสาหกรรม
มันสาปะหลัง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยที่องค์กรต้องมีการสร้างเครือข่ายในการ
จัดหาวัตถุดิบระหว่างภายในบริษัทและระหว่างซัพลายเออร์และลูกค้า สามารถคาดคะเนล่วงหน้า
วางแผนและกาหนดเป้าหมายของความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยา ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ
นาไปใช้พยากรณ์ความต้องการของลูกค้าได้ อีกทั้งองค์กรสามารถที่จะระบุกาลังการผลิต มีระบบใน
การติ ด ตามผลเพื่ อ แสดงก าลั ง การผลิ ต ที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ และมี
ความสามารถในการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า อีกทั้งมีความสามารถใน
การจัดการกาลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในสภาวะที่ความต้องการผกผันได้
ดังนั้น การจัดหา และการผลิตจะส่งผลต่ อการเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินงานขององค์กรได้ ดัง
ผลของการศึกษาวิจัยครั้ง นี้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Prater, Biehl and Smith (2001) ที่ได้
ทาการศึกษาพบว่า องค์ประกอบการตอบสนองในห่ วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภ าพ ประกอบด้ว ย
ความยืดหยุ่นและความเร็วในด้านการจั ดหาวัตถุดิบ (Sourcing Flexibility and Speed) คือความ
รวดเร็ ว และความสามารถในการเพิ่ ม หรื อ ลดด้ า นการจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ขององค์ ก รเพื่ อ ตอบสนอง
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ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงความต้ อ งการของลู ก ค้ า รวมทั้ ง ความยื ด หยุ่ น และความเร็ ว ด้ า นการผลิ ต
(Manufacturing Flexibility and Speed) คือความรวดเร็วและความสามารถในการเพิ่มหรือลดด้าน
การผลิตขององค์กรเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า และนอกจากนี้ยัง
สอดคล้ อ งกั บ Lummus, Duclos and Vokurka (2003) องค์ ป ระกอบของการตอบสนองการ
ดาเนิ นงานในห่ว งโซ่อุปทาน ที่ส าคัญประกอบด้ว ยการตอบสนองในระบบการผลิ ต (Operations
Systems) คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าใน
ห่วงโซ่อุปทาน และยังเชื่อมโยงกับจงกลบดินทร์ แสงอาสาสภวิริยะ และคณะ (2553) เรื่อง สมรรถนะ
ของโซ่อุปทานในการผลิตลาไยเพื่อการส่งออกของไทย พบว่า การแบ่งปันข่าวสารข้อมูลเพื่อนามา
เตรียมพร้อมข้อมูลในทุกๆ ด้านในองค์กรส่งผลต่อสมรรถนะของโซ่อุปทาน และสร้างประโยชน์แก่ทาง
ธุรกิจอย่างมากซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ อุบลรัตน์ แจ้งเจริญ (2554) เรื่องปัจจัยความสาเร็จของ
กระบวนการโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในธุรกิจอุป กรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการ
วัด ระดั บ มู ล ค่า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ ที่ วัด จากการวัด สมรรถนะขององค์ ก รจากการประเมิ น ผลการ
ปฏิบั ติงานแบบขององค์กรแบบสมดุล พบว่า มุมมองด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กรมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
จากการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่มีผลต่อผลการดาเนินงานในอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง
คือ การจัดหา และการผลิต ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะในการนาผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์
ได้ดังนี้คือ
1.1 เพื่อให้การทางานขององค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดควรจะมีการจัดหา
ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตให้เพียงพอ และใช้ในกรณีที่ขาดแคลนวัสดุในการผลิต เพื่อทา
การผลิ ตสิ นค้าและบริ การให้ เพียงพอ และทันเวลาในการใช้งานของลู กค้า ซึ่งจะส่ งผลให้ องค์กร
สามารถดาเนินกิจการได้อย่างไม่ติดขัด
1.2 เพื่อให้องค์กรมีการวางแผนการบริหารทรัพยากร เช่น เงินทุน สถานที่ วัตถุดิบ ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิ จั ย และข้ อ จ ากั ด ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะในการ
ทาการศึกษาต่อไปดังนี้
2.1 เนื่องจากในการศึกษานี้เป็นการเลือกพื้น ที่เป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงคือ ภาค
ตะวันออกเฉีย งเหนือตอนล่าง ซึ่งผู้ ที่สนใจควรมีการพัฒนาเปลี่ยนพื้นที่ห รือใช้พื้นที่ให้ครอบคลุ ม
ทั้งหมดของอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง เนื่องจากเป็นสินค้าเกษตรที่สามารถปลูกได้ในทุกๆ พื้นที่ใน
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ประเทศไทย เนื่องจากแต่ละพื้นที่และแต่ละกลุ่มตัวอย่างจะมีสภาพของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกัน
2.2 ควรนาแบบจาลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : SEM) มา
ทาการศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการดาเนินงานของอุตสาหกรรมมันสาปะหลัง เพื่อจะได้ศึกษา
ปัญหาต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
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