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 ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงผนัผวน ได้ส่งผลกระทบไปยงัภาคธุรกิจต่างๆ ทงัระบบ 
ตงัแต่ผูผ้ลิตจนถึงผูบ้ริโภค ในแต่ละกระบวนการเปรียบเหมือนมีห่วงโซ่เชือมติดกันเป็นเครือข่าย การเกิดผล
กระทบในช่วงใดช่วงหนึงยอ่มส่งผลกระทบต่อกนัทงัระบบ ผูว้ิจยัมีความสนใจในกระบวนการจดัการห่วงโซ่
อุปทานของสินค้าผักปลอดภัยโดยเลือกศึกษาบริษัทส่งออกผกัปลอดภัยไปขายยงั-ต่างประเทศในอาํเภอ
กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม เป็นกรณีศึกษา  เนืองจากธุรกิจเกียวกบัสินคา้เกษตรจาํเป็นตอ้งมีการจดัการห่วงโซ่
อุปทานทีดี ทงันีเพราะเป็นสินคา้ทีมีอายุของผลิตภณัฑ์สัน จึงตอ้งมีการวางแผนการจัดส่งให้ถึงมือผูบ้ริโภค
ทนัเวลาของอายุผลผลิต ในการวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์1.เพือศึกษาความเชือมโยงของห่วงโซ่อุปทานระหวา่ง
กลุ่มเกษตรกร ผูร้วบรวมผลผลิต ไปจนถึงผูส่้งออกสินคา้ผกัปลอดภยั 2.เพือศึกษาความสัมพนัธ์ของห่วงโซ่
อุปทานของสินคา้ผกัปลอดภยั และ 3.เพือศึกษาปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนในห่วงโซ่อุปทาน อีกทงัยงัเป็นการ
รวบรวมความรู้ในการจดัการห่วงโซ่อุปทานสินคา้เกษตรเพือเผยแพร่แก่บุคคลทีสนใจทวัไปได ้ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
วจิยัเชิงคุณภาพดว้ยการสงัเกตอยา่งใกลชิ้ด และการสมัภาษณ์ระดบัลึก 

 ผลการวิจยัพบวา่ การดาํเนินงานในการจดัการห่วงโซ่อุปทานของสินคา้เกษตรปลอดภยัใช้
ระยะเวลา ตงัแต่ขนัตอนการเก็บเกียวจนส่งสินคา้ถึงมือผูบ้ริโภคคนสุดทา้ยเป็นเวลา 60 ชวัโมง และหลงัจาก
การ ศึกษากระบวนการจัดการห่ วงโ ซ่ อุปทานโดยใช้แบบจําลอง  SCOR ( Supply Chain Operation- 

Reference Model) สามารถปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการใชเ้วลาลดลงเหลือเพียง 50 

ชวัโมง ปัญหาและอุปสรรคทีเกิดขึนภายในห่วงโซ่อุปทาน 1.ขอ้จํากัดของอายุผลิตภณัฑ์ทีสัน 2.ปัจจัยทีไม่
สามารถควบคุมได ้3.ปัจจยัทีมาจากคน 4.การกีดกนัทางการคา้  แนวทางในการปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของการ
จดัการห่วงโซ่อุปทาน ใชก้ารบริหารแบบทวัทงัองคก์ร (Total Quality Management : TQM) การปลูกจิตสาํนึก
และให้ความรู้กบัเกษตรกรให้มีความรู้ความเขา้ใจในเรืองการผลิต ทงันีจากการศึกษาการจดัการห่วงโซ่อุปทาน
ของสินคา้เกษตรนนัทาํให้สามารถปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน โดยลดระยะเวลาในการ
จดัส่งสินคา้ถึงถือผูบ้ริโภคขนัสุดท้าย ซึงจะส่งผลดีกบับริษทัทีเป็นกรณีศึกษา ทาํให้สินคา้มีคุณภาพมากขึน
สามารถขนส่งไดร้วดเร็วขึนเป็นการลดของเสียทาํให้บริษทัมีกาํไรเพิมขึน ส่งผลให้บริษทัสามารถสร้างความจง
รักษภ์กัดีต่อตราสินคา้ (Brand royalty) ได ้ช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรกรในการผลิตสินคา้เพือให้เพียงพอกบัความ
ตอ้งการของลูกคา้และสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัได ้
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 Currently, economic fluctuations have a range of impact to the business 
sectors in the whole system, from the manufacturers to the consumers. Each process 
is like a chain connected to each other in a network. The impact in any ranges affects 
the entire system. Researcher is interested in the supply chain management of 
vegetative safety production and choose exporter company in Kamphaeng Saen 
district as a case study. As an agricultural business requires good supply chain 
management. This is because the product aging of the agricultural products are short 
so, it is required to be planned to deliver to consumers in time of produce. Therefore, 
the purposes of this research are 1. To study the relevance of the supply chain 
between the groups of the farmers, product collectors including vegetative safety 
production exporters. 2. To study the problems and difficulties those arise in the 
supply chain. 3. To find out how to improve the supply chain more efficient and to 
gather knowledge in supply chain management of agricultural production provided to 
the people who are interested. The researcher used qualitative research methods by 
using close observations and in-depth interviews. 
 It is found that the operations in the supply chain management of 
agricultural safety lifecycle since the process of harvesting until the goods are 
delivered to the final consumer spend 60 hours. After studying supply chain 
management by using the SCOR Model, the supply chain relationships are 
improvedand the process period is reduced to 50 hours. Problems and obstacles that 
occur in the supply chain 1. Limitations of the short life product. 2. Uncontrollable 
factors, like climate condition, and epidemics in plants. 3. People factors, including 
education, awareness in agricultural production, according to GAP, and honesty in 
the sale of goods to supplier. 4. Trade barriers. Way of improving the relationship of 
supply chain management, using the management of enterprise-wide (Total Quality 
Management: TQM) and raising awareness and educating to farmers to have a 
better understanding of the production.  From the study, the supply chain 
management of agricultural products can improve the relationship of supply chain 
management by reducing the time of delivery to the final consumer, which advantage 
to the company as a case study e.g. the product has better quality and can be 
delivered more quickly which reduce waste, and raise more profit to the company. As 
a result, the company could create Brand Royalty, and a new network has helped 
farmers in the production of goods to meet the customers’ need and be able to 
compete with competitors. 
 
 
 
 
 
 
 
Program of Entrepreneurship                           Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature ........................................                            Academic Year 2012 
Thesis Advisor's signature ........................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง




