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บทคัดยอ 
  
 กลวยเปนพืชที่เกษตรกรไทยรูจักเปนอยางดี ปลูกไดงายเจริญเติบโตและใหผลผลิตตลอดทั้งป  รวมถึง
ยังใหคุณคาทางโภชนาการสูง  และสามารถนํามาใชประโยชนไดตลอดทุกสวน เกษตรกรสามารถปลูกกลวยเพ่ือ
นําผลผลิตไปจําหนายหรือนํามาเพิ่มคุณคาโดยการแปรรูป บทความนี้กลาวถึงปญหาอุปสรรค โอกาสการพัฒนา
และขอจํากัดในการพัฒนากลยุทธโซอุปทานของอุตสาหกรรมกลวยและผลิตภัณฑกลวย ในจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง โดยพิจารณาตามแผนแมบท เริ่มตั้งแต การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดตนทุน การแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมและสรางคุณคา การพัฒนาระบบตลาด และการสรางเครือขายหวงโซอุปทานซึ่งเชื่อมโยงกระบวนการ
ดําเนินงานธุรกิจทุกขั้นตอนที่เกี่ยวของเขาดวยกันเปนหวงโซอุปทานและมีการพัฒนาในรูปแบบเครือขาย 
(Cluster Development) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมใหมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ
สูงขึ้น และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมกลวยตอไป 
 
คําหลัก: การจดัการโซอุปทาน,โลจิสติกส, การจัดการเชิงกลยุทธ, หวงโซคุณคา, กลวยและผลิตภัณฑกลวย 

 
1. บทนํา 
 กลวยเปนผลไมเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย มีการปลูกกลวยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ต้ังแตการ
ปลูกเปนไมประดับ จนกระทั่งการปลูกเพ่ือการคา คนไทยนิยมปลูกกลวยน้ําวา เนื่องจากปลูกงายและดูแลรักษา
ไมยุงยาก ผลผลิตสูงจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ซึ่งประกอบดวยจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ เพชรบูรณ
และตาก ซึ่งเปนพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตกลวยและผลิตภัณฑกลวย เนื่องในเขตพ้ืนที่นี้มีการปลูกกลวยเปน
จํานวนมาก ในป พ.ศ.2547 มผีลผลิตของกลวยน้ําวาจํานวน 217,672 ตัน คิดเปนสัดสวนผลผลิตกลวยน้ําวาตอ
ภาคเหนือทั้งหมด รอยละ 69.8 และรอยละ 19.6 ของทั้งประเทศ ผลผลิตของกลวยไขจํานวน 22,480 ตัน คิด
เปนสัดสวนผลผลิตกลวยน้ําวาตอภาคเหนือทั้งหมด รอยละ 57.2 และรอยละ 18.7 ของทั้งประเทศ และมีผลผลิต
ของกลวยหอม จํานวน 18,518 ตัน คิดเปนสัดสวนผลผลิตกลวยหอมตอภาคเหนือทั้งหมด รอยละ 73.4 และรอย
ละ 10.9 ของทั้งประเทศ (กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2549) นอกจากการปลูกเพ่ือ
บริโภคแลวยังปลูกเพ่ือการแปรรูป ซึ่งมีการจําหนายทั้งในและตางประเทศ เชน กลวยตากบางกระทุม จังหวัด
พิษณุโลก เปนตน ดังนั้น การแสวงหาหนทางที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและพัฒนาอุตสาหกรรม
กลวยและผลิตภัณฑกลวยใหกาวเขาสูอุตสาหกรรมสินคาเกษตรเพื่อสงออก จึงเปนส่ิงสําคัญที่จะชวยให
อุตสาหกรรมกลวยและผลิตภัณฑกลวยมีประสิทธิภาพและทําใหตนทุนในการผลิตโดยรวมลดลง 

ดังนั้นบทความนี้จึงกลาวถึงปญหาอุปสรรค โอกาสการพัฒนาและขอจํากัดในการพัฒนากลยุทธโซ
อุปทานของอุตสาหกรรมกลวยและผลิตภัณฑกลวย ใน 5 จังหวัด ภาคเหนือตอนลาง โดยเริ่มตั้งแต การเพิ่ม
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ผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดตนทุน การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมและสรางคุณคา การพัฒนาระบบตลาด ซึ่งเชื่อมโยง
กระบวนการดําเนินงานธุรกิจทุกขั้นตอนที่เกี่ยวของเขาดวยกันเปนหวงโซอุปทานและมีการพัฒนาในรูปแบบ
เครือขาย (Cluster development) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมใหมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
สินคาที่สูงขึ้น เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมกลวยและผลิตภัณฑตอไป 
 
2.  ขอมูลและปญหาเบื้องตน 

กลวยสด มีสัดสวนการสงออกมากที่สุด ในบรรดากลวย และ ผลิตภัณฑกลวยสงออกทั้งหมด ชนิด
ของกลวยที่นิยมสงออกในลักษณะกลวยสดแชเย็น ไดแก 

• กลวยหอม โดยเฉพาะกลวยหอมทอง ที่นิยมรับประทานผลสด ปลูกมากที่จังหวัดชุมพร  
ระนอง และสุโขทัย ตลาดสงออกกลวยหอม ที่สําคัญของไทย ไดแก ญี่ปุน จีน ฮองกง และไตหวัน 

• กลวยอื่น ๆ เชน กลวยไข และกลวยน้ําวา ตลาดสงออกสําคัญไดแก ฮองกง จีน และญ่ีปุน  
ผลิตภัณฑกลวย ที่สําคัญ ไดแก  

• กลวยแปรรูปอยางงาย เชน กลวยกวน กลวยตาก และกลวยอบกรอบ (banana chip) ปจจุบันมี 
การควบคุม ความสะอาด ในการผลิต และคุณภาพ ของสินคา อยางเครงครัด เพ่ือใหสินคาไดมาตรฐานตามที่
ตลาดตองการ ตลาดสงออก กลวยแปรรูปอยางงาย ที่สําคัญของไทย ไดแก สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 
และออสเตรเลีย 

• กลวยกระปอง วัตถุดิบที่ใชสวนใหญ ไดแก กลวยน้ําวา และ กลวยไขที่สุกแลว ตลาดสงออก 
กลวยกระปอง ที่สําคัญของไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา และฝรั่งเศส  

• สารปรุงแตงรสและกลิ่นกลวย ตลาดสงออกสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อิตาลี ออส 
เตรเลีย และญ่ีปุน  

ปจจุบันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ซึ่งประกอบไปดวยจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ ตาก
และเพชรบูรณ มีพ้ืนที่การปลูกกลวยจํานวนมาก โดยมีการปลูกเพ่ือการบริโภคและการคา โดยมีปริมาณผลผลิต
ป พ.ศ. 2546 – 2547 แสดงไดดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่เก็บเกี่ยว ปริมาณผลผลิตของกลวยน้ําวา 

ป พ.ศ. 2546 ป พ.ศ. 2547 
จังหวัด พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 
ปริมาณผลผลิต 

(ตัน) 
พ้ืนที่เก็บเกี่ยว 

(ไร) 
ปริมาณผลผลิต 

(ตัน) 
พิษณุโลก 18,836 160,006 19,267 79,955 
สุโขทัย 23,918 85,155 25,050 64,099 
อุตรดิตถ 16,135 42,152 18,504 33,723 
ตาก 15,115 18,893 15,480 27,385 
เพชรบูรณ 9,380 14,955 9,385 12,510 

 
ท่ีมา : กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2549 

 
 ปริมาณผลผลิตกลวยน้ําวาของกลุมภาคเหนือตอนลาง มีสัดสวนรอยละ 68.22 ของปริมาณผลผลิต
กลวยน้ําวาของภาคเหนือทั้งหมด สวนการจําหนายมีในรูปของกลวยสดและผลิตภัณฑกลวย โดยในพื้นที่นี้มีการ
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แปรรูป เชน กลวยตาก กลวยมวน กลวยอบเนย เปนตน มีการแปรรูปตั้งแตระดับกลุมวิสาหกิจชุมชน จนถึง
โรงงานแปรรูปขนาดใหญ ซึ่งพิจารณาพื้นที่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนลาง พบปญหาในปจจุบัน คือ ปรมิาณ
วัตถุดิบ (กลวย) ไมเพียงพอตอความตองการของโรงงานแปรรูป สงผลกระทบให ผลิตภัณฑกลวยมีปริมาณนอย 
ไมเพียงพอตอการจําหนาย ทั้งในและตางประเทศ 
 

3.   ทบทวนเอกสารและวิเคราะหปญหา อุปสรรค โอกาสในการพัฒนา 
3.1   ทบทวนเอกสาร 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานของอุตสาหกรรมการ 

เกษตร (Agro-industry) พบวา  
Stock (2004) ไดทําการศึกษาระบบโซอุปทานของอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตเกษตรกร ผูผลิต ผูแทน

จําหนายและรานคาขายปลีกจนถึงผูบริโภคของสหรัฐอเมริกา พบวา แรงผลักดันที่จะทําใหอุตสาหกรรมอาหาร
ตองเปล่ียนไป เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคในอนาคต คือ การบริหารจัดการโซอุปทานแบบทันสมัย
ที่จะตองประกอบดวยเทคโนโลยี ปจจัยที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังแนวความคิดในการบริหารจัดการ 
เชนเดียวกับ  

Bourlakis and Weightman (2004) ที่ไดสรุปภาพของโซอุปทานอาหารของสหราชอาณาจักร พบวา 
ปจจัยสําคัญ 6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปรับปรุงโซอุปทานอาหารประกอบดวย คุณภาพหรือขอกําหนดทางดาน
คุณภาพ เปนการจัดการเพื่อใหอาหารปลอดภัยตอผูบริโภค โดยมีขอกําหนดที่ใชในปจจุบัน HACCP, ISO เปน
ตน ปจจัยที่สอง คือ เทคโนโลยีโดยในท่ีนี้หมายถึงเทคนิคหรือวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพใหแกโซอุปทาน 
ปจจัยที่ 3 ไดแก การจัดการโลจิสติกส (Logistics management) เปนการมุงเนนใหนําเอาระบบจัดการโลจิสติกส
เขามาประยุกตใชเพ่ือการใชขอมูลรวมกันหรือออกแบบระบบกระจายสินคาที่ตนทุนต่ํา เปนตน ปจจัยที่ 4 ไดแก 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) เชน การนําเอา EDI (Electronic data interchange) มา
ประยุกตใช ปจจัยที่ 5 เปนประเด็นเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และปจจัยสุดทายไดแก ผูบริโภค  

3.2 วิเคราะหปญหา อุปสรรค โอกาสการพัฒนา และขอจํากัดในการพัฒนากลยุทธโซอุปทาน 
จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับโซอุปทานกลวยและผลิตภัณฑ 

กลวยสามารถนําเอาขอมูลที่ได มาวิเคราะหจดุแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคกุคาม (SWOT analysis) โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้ 

จุดแข็ง(Strength) คือ มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกและมีความพรอมดานแรงงานภาคเกษตร
และครัวเรือน จุดออน(Weakness) คือ วัตถุดิบมีผลผลิตตอไรตํ่า ขาดการบูรณาการแบบการเพาะปลูกรวมกับผู
แปรรูปเพ่ือจัดสมดุลระหวางอุปสงคกับอุปทาน และขาดการวิจัยและพัฒนา (Research and development) 
กลวยและผลิตภัณฑกลวยอยางจริงจัง สําหรับโอกาส (Opportunity) นั้นคือการมีคูแขงไมมาก เนื่องจากการแปร
รูปกลวยในเชิงการคายังมีนอยทั้งในและนอกประเทศ  ประกอบกับไทยมีชื่อเสียงในดานสินคาเกษตรสงออก  
ความตองการบริโภคของตลาดโลกคอนขางชัดเจน มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑใหมในตลาดเดิม สวน
ภาวะคุกคาม (Threat) นั้นเกิดขึ้นจากผูคารายใหญไมกี่รายเปนผูควบคุมกลไกตลาดและมีการใชมาตรการกีดกัน
ทางการคา เชน การใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด (Anti-dumping) ของสหรัฐอเมริกา เปนตน นอกจากนี้ก็มี
ในดานราคาสินคาประเภทเดียวกัน ในตลาดตางประเทศถูกกวาของไทย 

จากการวิเคราะหปญหา อุปสรรค โอกาสการพัฒนา และขอจํากัดในการพัฒนากลยุทธโซอุปทานของ
อุตสาหกรรมกลวยและผลิตภัณฑกลวยในจังหวัดภาคเหนือตอนลาง พบวาอุตสาหกรรมกลวยและผลิต 
ภัณฑกลวยยังขาดการนําเอาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานเขามาประยุกตใชทั้งในมุมมองของแนวความคิด 
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และเทคโนโลยี เริ่มตั้งแตแนวความคิดของความรวมมือกัน (Collaboration) การรวมมือกันไมวาจะอยูในรูปแบบ
ของโซอุปทานเดียวกันในลักษณะซัพพลายเชนเน็ตเวิรคหรือการรวมมือกันระหวางเครือขายยังไมเกิดขึ้นทําให
การวางแผนการผลิต หรือการกําหนดปริมาณการเพาะปลูกกลวยของแตละโซอุปทานยังไมแนนอน ใน
ขณะเดียวกันการรวมตัวกันแบบเครือขาย เชน ในรูปแบบของ SMEs ก็ไมประสบผลสําเร็จ เนื่องจากการรวมมือ
ในลักษณะ Collaboration หรือการแบงปนผลกําไรยังไมไดรับความสนใจทั้งภาคการผลิตและการแปรรูป ในเขต
จังหวัดเดียวกัน ทําใหตองมีการซื้อขายกลวยขามจังหวัด เพราะราคาขายในทองที่อาจไมเปนที่พอใจ ดังน้ัน 
กลวยจากจังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ ตาก และจังหวัดอื่นๆ จะถูกขายผานพอคาคนกลางที่อยูตางจังหวัด ซึ่ง
การทําในลักษณะนี้นอกจากจะทําใหตนทุนโลจิสติกสสูงขึ้นแลวยังมีผลตอคุณภาพของผลิตผลกลวยอีกดวย  
 นอกจากประเด็นแนวความคิดของการจัดการโซอุปทานที่ยังไมมีการนํามาประยุกตใชแลว ยังขาดการ
นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในระบบ การติดตอส่ือสารระหวางโรงงานแปรรูปกับผูผลิตวัตถุดิบหรือ
เกษตรกร รวมทั้งพอคาคนกลางยังคงเปนการใชการสอบถามไปยังเกษตรกร เพราะยังคงไมมีระบบรายงาน
เชื่อมโยงกันในโซอุปทาน นอกจากนี้ การจัดเก็บวัตถุดิบที่ใชในการผลิตโดยกลวยสดที่ใชเปนวัตถุดิบนั้นไม
สามารถเก็บไดนาน ส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดจําหนายและขนสงสวนใหญเปนในลักษณะการใชรถบรรทุก
ขนสินคา ทําใหไมมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดจําหนายและขนสง  
 
4. แผนแมบทในการพัฒนาและการสรางเครือขายหวงโซอุปทาน 
                 4.1 แผนแมบทในการพัฒนาระบบโซอุปทานและโลจิสติกสกลุมจังหวัด ภาคเหนือตอนลาง         

 ในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ประกอบดวยจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ เพชรบูรณและ  
ตาก ซึ่งเปนกลุมจังหวัดที่มีศักยภาพในดานการเกษตรและดานการทองเที่ยว โดยกําหนดวิสัยทัศนของกลุม
จังหวัดคือ “ ระบบโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานสากลและเปนศูนยกลางธุรกิจการคาส่ีแยกอินโดจีน ” 
 เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดเปนไปตามเปาประสงค จึงไดมีการจัดตั้ง
คณะทํางานและที่ปรึกษาเครือขายโซอุปทานและโลจิสติกสโดยคณะที่ปรึกษาเครือขายโซอุปทานและโลจิส 
ติกสจัดทําแผนแมบทและรางโครงการหลัก จํานวน 48 โครงการ เพ่ือใหคณะทํางานไดรวมพิจารณา โดยจัดใหมี
การประชุมเพ่ือพิจารณาแผนแมบท ซึ่งมีคณะทํางานเครือขายโซอุปทานเขารวมประชุม จํานวน 18 คน 
ประกอบไปดวย ผูแทนจากภาคการเกษตร ผูแทนจากภาคอุตสาหกรรม ผูแทนจากภาคการตลาดผูแทนจาก
หนวยราชการสนับสนุน ผูแทนจากสถาบันการศึกษา และผูแทนจากศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมที่ 2  (โครงการ
พัฒนาระบบโซอุปทานและโลจิสติกส อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรกรรมตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย
อาหาร, 2549.) 

จากนั้นคณะทํางานและที่ปรึกษาเครือขายโซอุปทานและโลจิสติกสไดทําการวิเคราะหและวางแผนกล
ยุทธโดยนําหลักการ Balance scorecard (BSC) มาพิจารณาและจัดทําแผนที่กลยุทธ (Strategy map) ไดแผนที่
กลยุทธ ดังแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 แสดงแผนที่กลยุทธ (Strategy map) การพัฒนาโซระบบอุปทานและโลจิสติกส 

     อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 
 

4.2 แนวทางในการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร  
เครือขาย (Cluster) เปนแนวคิดมาจากการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมโดย

เครือขาย คือ กลุมของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวของมารวมตัวกันดําเนินกิจการอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกัน 
(Geographical proximity) มีความรวมมือ เกื้อหนุน เชื่อมโยงและเสริมกิจการเขาซึ่งกันและกันอยางครบวงจร 
(Commonality and complementarily) โดยเปนการเชื่อมโยงของผูประกอบการธุรกิจ ต้ังแตธุรกิจตนน้ําถึงปลาย
น้ํา อาทิเชน ธุรกิจตนน้ําประกอบดวย เกษตรกร ผูรวบรวมวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต เปนตน ธุรกิจกลางน้ํา
ประกอบดวย ผูแปรรูป โรงงาน วิสาหกิจชุมชน เปนตน สวนธุรกิจปลายน้ําประกอบดวย ตลาดทองถ่ินและใน
ประเทศ ผูขนสงและกระจายสินคา ผูสงออกระดับโลก เปนตน และเปนความเชื่อมโยงกับกลุมอุตสาหกรรม
สนับสนุนตางๆ รวมท้ังธุรกิจใหบริการ สมาคมการคา สถาบันการศึกษาและฝกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตลอดจนหนวยงานภาครัฐตางๆ ที่เกี่ยวของ เพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกันคือการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ซึ่ง
ถือเปนปจจัยหลักในการพัฒนาขีดความแขงขันที่ย่ังยืน ซึ่งกรอบแนวคิดการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาเกษตร แสดงไดดังภาพที่ 2 
 

อาหารปลอดภัย

มิติประสิทธิผลตามยุทธศาสตร

มิติคุณภาพการใหบริการ

การแปรรูปเพ่ือเพิ่ม
และสรางคุณคา

การสรางเครือขาย
หวงโซอุปทานที่มี
ความสามารถใน
การแขงขันระดับ
มาตรฐานสากล

การพัฒนา
ระบบตลาด

การเพ่ิมผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ       
และลดตนทุน

ระบบโลจิสติกส
ท่ีไดมาตรฐานสากล

มิติ
ประสิทธิ
ภาพ 
การ
ปฏิบัติงาน

ศูนยกลางธุรกิจและการคา
ของภูมิภาคอินโดจีน

ศูนยกลางการสงออก สินคาเกษตรแปรรูปเพ่ือ
พรอมปรุง/บริโภค

มิติการเรียนรูและ
พัฒนาองคกร

พัฒนาบุคลากรในการ
ถายทอดความรูเร่ืองระบบ
การจัดการโซอุปทานและโล-
จิสติกสอุตสาหกรรมอาหาร

การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศโซ
อุปทานและโลจิสติกส

การพัฒนาระบบการ
จัดการและเชื่อมโยง
ตลอดหวงโซอุปทาน

การพัฒนาระบบการจัดการโซอุปทานและ Logistics

พัฒนาบุคลากร
ดานมาตรฐาน

การ
ประกอบการ

Strategy Map
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ภาพที่ 2 แนวคิดการพัฒนาเครือขาย (Cluster) อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 

 
Professor Michael E. Porter จากมหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกาไดเสนอ Diamond 

Model เปนกรอบแนวคิดในการประเมินและวิเคราะหปจจัยแวดลอมที่มีผลกระทบตอการเพ่ิมผลผลิตของธุรกิจ 
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรในรูปแบบ Diamond Model ไดถูกนํามา
พิจารณา เพ่ือเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจในลําดับตอไป ซึ่งแสดงในภาพที่ 3 และ
ลักษณะของ Diamond Model สรุปไดดังนี้  

• บริบทของการแขงขันและกลยุทธธุรกิจ (Context for firm strategy, structure and  
rivalry) ประกอบดวยสภาพแวดลอมและสภาพของการแขงขันในทองถ่ิน ทั้งนี้ตองพิจารณาถึงขอกําหนดตางๆ 
ทั้งเชิงนโยบายของรัฐ และของธุรกิจ เชน มกีารแขงขันที่โปรงใส เปนธรรม มีระเบียบกฎกติกาในการแขงขัน 
และภาครัฐมียุทธศาสตรการสนับสนุน เปนตน 

• เง่ือนไขดานปจจัยการผลิต  (Factor conditions) ประกอบดวยทรัพยากรในการผลิต 
ของธุรกิจ เชน มีวัตถุดิบ แรงงานในทองถ่ิน มีโครงสรางพ้ืนฐานการผลิต มีบุคลากรที่มีฝมือและเชี่ยวชาญ 
เขาถึงแหลงเงินทุนได มีเทคโนโลยีในการผลิต มีคานิยมและวัฒนธรรมทองถ่ินสนับสนุน 

• เง่ือนไขดานความตองการของลูกคา (Demand conditions) เชน มีลูกคาในทองถ่ิน มี 
ลูกคาที่พิถีพิถันและเรียกรองคุณภาพ รูโครงสรางความตองการลูกคา 

• อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของและสนับสนุน (Related and supported industries) ในแง 
ของการเชื่อมโยงระหวางกันของกิจกรรมในกระบวนการผลิตตามหวงโซอุปทาน ประกอบดวย มีผูประกอบ 
การดานเครื่องมือและอุปกรณหรือเครื่องจักร มีผูประกอบการดานการขนสงและกระจายสินคา มีการแลก 
เปล่ียนความรู และมีการใชสารสนเทศรวมกัน 

  

เกษตรกร ผูรวบรวมวัตถุดิบ ปจจัยการผลิต

ผูแปรรูป

ตลาดทองถิ่น
และในประเทศ

NICH
MARKET

ผูสงออกระดับ 
World Class

วิสาหกิจชุมชน

ตนน้ํา

กลางน้ํา

ปลายน้ํา

โรงงาน

แนวคิดการพัฒนาเครือขาย (Cluster) 
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร 

สถาบันการศึกษา
วิจัย/ศูนยบมเพาะ
สถาบันการเงิน

ผูวา CEO/หนวยงาน
ภูมิภาค-ทองถิ่น

อบจ./เทศบาล/อบต.

หอการคา
สภาอุตสาหกรรรม
สมาคม/ชมรม/

อุตสาหกรรม
สนับสนุน
/เกี่ยวของ

ผูขนสงและ
กระจายสินคา
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ภาพที่ 3 แสดงแนวทางการพัฒนาเครือขาย (Cluster) ในรูปแบบ Diamond Model 
 
4.3   หวงโซคุณคา (Value chain) กลวยและผลิตภัณฑกลวย 

 จากแผนที่กลยุทธการพัฒนาโซระบบอุปทานและโลจิสติกส แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเครือขายใน
รูปแบบ Diamond Model ของอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร ดังนั้น การเชื่อมโยงหรือรวมมือกันระหวางผูสง
มอบหรือเกษตรกร และอุตสาหกรรมการผลิต จะตองเกิดขึ้นในประเด็นตางๆ ตามแผนแมบท อาทิเชน การเพิ่ม
ผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดตนทุน การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมและคุณคาสรางคุณคา การพัฒนาระบบการตลาด และ
การสรางเครือขายหวงโซอุปทาน เชื่อมโยงกันเปนหวงโซคุณคา (Value chain) ของสินคาเกษตรแปรรูป  
 ในหัวขอที่ผานมาไดกลาวถึงการพัฒนาระบบการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส อุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาเกษตร ตอไปจะกลาวถึงการพัฒนาระบบการจัดการโซอุปทานกลวยและผลิตภัณฑกลวย โดยนําเอาสินคา
เกษตรแปรรูปเปนตนแบบในการพัฒนา อาทิ กลยุทธตางๆ แนวคิดและแนวทางการพัฒนาเครือขายและหวงโซ
คุณคาสินคาเกษตรแปรรูป มาทําการพัฒนาเปนหวงโซคุณคากลวยและผลิตภัณฑกลวย และใชแผนแมบทเปน
แบบแผนหลักในการพัฒนาระบบการจัดการโซอุปทานกลวยและผลิตภัณฑกลวย ซึ่งในแตละแผนแมบทก็จะมี
กลยุทธที่ใชในการพัฒนาระบบโซอุปทานแตกตางกันไปตามแผนแมบทดังแสดงในภาพที่ 4 
 

ปจจัยการผลิต ความตองการลูกคา

การแขงขันและกลยุทธธุรกิจ

อุตสากรรมเก่ียวของและสนับสนุน

• มีผูประกอบการดานเครื่องจักร/อุปกรณ
• มีผูประกอบการดานขนสง/กระจายสินคา
• มีการแลกเปลี่ยนความรู
• มีการใชขอมูลสารสนเทศรวมกัน

• มีวัตถุดิบ/แรงงานในทองถิ่น
• มีโครงสรางพ้ืนฐานการผลิต
• มีบุคลากรที่มีฝมือ/เชี่ยวชาญ
• มี/เขาถึงแหลงเงินทุน
• มีเทคโนโลยี/เครื่องจักรใน
การผลิต

• มีคานิยมและวัฒนธรรม
ทองถ่ินสนับสนุน

• มีลูกคาที่พิถีพิถันและ
เรียกรองคุณภาพ

• มีลูกคาในทองถิ่น
• รูโครงสรางความตองการ
ลูกคา

เกษตรกร/
ผูผลติวตัถุดิบ

กลุมผูแปรรปู
วสิาหกิจชมุชน/SMEs

ผูขาย/ผูสงออก

• มีการแขงขันที่โปรงใส/เปนธรรม
• มีระเบียบกฏกติกาในการแขงขัน
• ภาครัฐมียุทธศาสตรการสนับสนุน

แนวทางการพัฒนาเครอืขายอุตสาหกรรมแปรรปูสินคาเกษตร
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การเก็บ
เก่ียว
ผล
ผลิต

การ
ตรวจสอบ
มาตรฐาน

การจัดการ
พ้ืนท่ี/

แปลงปลูก

 การสงเสริม
การผลิต
และ

ใชเมล็ด
พันธุดี

การ
ปรับ
ปรุง
ดิน

การจัด
การ
ศัตรู
พืช

การจัด
การ
ระบบ
นํ้า

การแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมและ
สรางคุณคา

การ
พัฒนา
แปรสภาพ
และแปรรูป

การ
พัฒนา
คุณภาพ

 เพื่อสงออก

การเพิ่มผลผลิต
พัฒนาคุณภาพ
และลดตนทุน

การเพิ่ม
ขีดความ
สามารถ
ในการ
แขงขัน

การพัฒนา
ระบบตลาด

การสราง
เครือขายหวง
โซอุปทาน

การจัดทํา
ระบบฐาน
ขอมูล

Value Chain 
กลวยและผลิตภัณฑ

กลวยศูนยปฏิบัติงาน
เครือขาย

อาหารปลอดภัย

การ
ตรวจสอบ
มาตรฐาน  

การกระจาย
 สินคาและ
โลจิสติกส

สงเสริมการ
ตลาดแบบ  
Contract 
Farming

การ
พัฒนา 
ประสิทธิ-
ภาพระบบ

 
 

ภาพที่ 4 แสดงหวงโซคุณคา (Value chain) กลวยและผลิตภัณฑกลวย 
 
5.กระบวนงานและโครงการพัฒนาเครือขายหวงโซอุปทานกลวย 
 เมื่อทราบถึงปญหาดังกลาวขางตน และจากรูปภาพที่ 4 เราไดนําเอาแผนแมบทมาใชในการพัฒนา
ระบบหวงโซอุปทาน และสรางเครือขายหวงโซอุปทาน โดยสามารถจําแนกออกเปน 4 แผนแมบทดังนี้ คือ  

5.1 การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดตนทุน โดยไดกาํหนดกลยุทธดังตอไปนี้  
5.1.1 สรางเครือขายที่สามารถสนับสนุนผลผลิตไดตามความตองการ โดยการใชการจัดหา 

วัตถุดิบจากทําเกษตรพันธะสัญญา (Contract farming)  
5.1.2 การศึกษาและการวิเคราะหตนทุน 
5.1.3 สงเสริมใหคําปรึกษาดานมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรอยางถูกตองและเหมาะสม  

(Good agricultural practice, GAP) 
5.1.4 การรวมกลุมเพ่ือใชทรัพยากรรวมกัน 
5.1.5 การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการเก็บเกี่ยว 

5.2 การแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณคาและสรางคุณคา โดยไดกําหนดกลยทุธดังตอไปนี้ 
5.2.1 ฝกอบรมปฏิบัติการจัดทําระบบมาตรฐานสากลของประเทศคูคา โดยใชหลักเกณฑวิธี 

การที่ดีสําหรับการผลิต (Good manufacturing practice, GMP) และมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรอยาง
ถูกตองและเหมาะสม (Good agricultural practice, GAP) 

5.2.2 การใหความรูและสรางความตระหนักถึงความสําคัญของกระบวนการสรางคุณภาพ 
มาตรฐานอาหารปลอดภัย ไดแก GMP, ISO, มาตรฐานสากลระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุม (Hazard analysis critical control point, HACCP) ซึง่เนนในดานการปองกัน ขจัด หรือลดอันตรายทาง
กายภาพ เคมี และชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นไดในกระบวนการผลิต มาตรฐานความปลอดภัยที่มีระบบตรวจสอบ
ยอนกลับ (Traceability) และมาตรการทางดานสิ่งแวดลอม 
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5.2.3 การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตสินคาเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
เชน โครงการพัฒนาการผลิตเทคโนโลยีการอบกลวย เปนตน  

5.2.4 การจัดตั้งศูนยกลางการสงออกกลวยและผลิตภัณฑ  
5.3 การพัฒนาระบบการตลาด โดยไดกําหนดกลยุทธดังตอไปนี้ 

5.3.1 การสงเสริมและส่ือสารการตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-commerce)  
5.3.2 เสริมสรางโอกาสและจัดหาแหลงทุน เพ่ือพัฒนาการคาและการลงทุน เชน สงเสริมสิทธิ 

พิเศษ BOI เปนตน 
5.3.3 พัฒนาเขตเศรษฐกิจ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม เขตการคาเสรี เขตอุตสาหกรรมเพ่ือการสง 

ออก  เปนตน 
5.3.4 การจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ  
5.3.5 การเพิ่มชองทางการตลาด เชน Road show งานแสดงสินคา เปนตน เพ่ือประชาสัมพันธ 

คุณคาของกลวยและผลิตภัณฑ 
5.2.6 การสรางความแตกตางหรือเอกลักษณของกลวยและผลิตภัณฑ 
5.3.7 สรางศูนยรวบรวมกระจายสินคาและแลกเปลี่ยนกลวยและผลิตภัณฑการพัฒนาโครง 

สรางพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส 
5.3.8 ระบบสารสนเทศโลจิสติกส 
5.3.9 การสงเสริมและพัฒนาคูคาตามพันธะสัญญา 

5.4 การสรางเครือขายหวงโซอุปทาน โดยไดกําหนดกลยุทธดังตอไปนี้ 
5.4.1 การจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
5.4.2 การจัดทําฐานขอมูลหวงโซอุปทานกลวยและผลิตภัณฑ 
5.4.3 การจัดตั้งศูนยประสานงานเครือขายกลวยและผลิตภัณฑ 
5.4.4 การพัฒนาระบบการจัดการและเชื่อมโยงตลอดหวงโซอุปทานกลวยและผลิตภัณฑ 
5.4.5 การฝกอบรมความรูดานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน     

 
6.   สรุปและขอเสนอแนะ 

6.1  สรุป 
การศึกษากลยุทธการพัฒนาระบบโซอุปทานและเครือขายหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมกลวยและ 

ผลิตภัณฑกลวย ในภาคเหนือตอนลาง ซึ่งประกอบดวยจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ เพชรบูรณและตาก 
โดยเริ่มตั้งแตการศึกษารูปแบบของปญหา รวบรวมและวิเคราะหขอมูล โอกาสและอุปสรรคในการพัฒนาระบบ
โซอุปทานกลวยและผลิตภัณฑกลวย  รวมถึงการเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดตนทุน การแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
คุณคาและสรางคุณคา การพัฒนาระบบการตลาด และการสรางเครือขายหวงโซอุปทาน ซึ่งเชื่อมโยงธุรกิจทุก
ขั้นตอนที่เกี่ยวของเขาดวยกันเปนหวงโซอุปทาน โดยพิจารณาตามแผนแมบท ในการพัฒนาระบบการจัดการโซ
อุปทานและโลจิสติกส อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรภาคเหนือ ตอนลาง เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมกลวยและ
ผลิตภัณฑกลวยใหมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
อุตสาหกรรมนี้ตอไป 
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6.2  ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยกลยุทธการพัฒนาโซอุปทานของอุตสาหกรรมกลวยและผลิตภัณฑกลวยขนาดกลาง

และขนาดยอม ในภาคเหนือตอนลาง  นั้นควรที่จะมีดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ (Key performance indicator, KPI) 
ของกลยุทธตางๆ เพ่ือที่จะเลือกใชกลยุทธไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
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