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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคท่ีจะนําเสนอการประเมินประสิทธิภาพการจัดการหวงโซอุปทานอุตสาหกรรม

ขาวโพดกระปอง โดยการประยุกตใชหลักการวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคา (Value Stream Analysis: 

VSA) มาเปนเคร่ืองมือเบ้ืองตนในการชวยใหมองเห็นภาพสถานะของกระบวนการปจจุบันและเปนแนวทางใน

การระบุสถานะท่ีควรจะเปนในอนาคต เพ่ือปรับปรุงกระบวนการในโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยมี

ขอบเขตการศึกษาต้ังแตขั้นตอนเตรียมการเพาะปลูกไปจนถึงขั้นตอนการขนสงสินคาหรือขาวโพดกระปองไป

ยังทาเรือเพ่ือการสงออก ซึ่งขอมูลท่ีใชในงานวิจัยนี้ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกและสังเกตการณจากการ

ปฏิบัติงานจริงขององคกรทุกสวนท่ีเกี่ยวของตลอดท้ังหวงโซอุปทานของบริษัทกรณีศึกษาตั้งแต เกษตรกรผู

เพาะปลูกขาวโพดหวาน ผูรวบรวมหรือพอคาคนกลาง โรงงานผูประกอบการผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปอง 

และบริษัทขนสงท่ีทําการขนสงผลิตภัณฑขาวโพดกระปองไปยังทาเรือ โดยดําเนินการภายใตกรอบของ

หลักการหวงโซคุณคา (Value Chain) และทําการสราง (Process Activity Mapping) ผลจากการศึกษาพบวา

สามารถจําแนกกิจกรรมตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการเพาะปลูกขาวโพดหวานไปจนถึงการขนสงผลิตภัณฑ

ขาวโพดบรรจุกระปองไปยังทาเรือเพ่ือการสงออกไดท้ังหมด 13 กิจกรรม จากน้ันทําการวิเคราะหจําแนก

กิจกรรมออกเปนกิจกรรมท่ีมีคุณคาเพ่ิม (VA) กิจกรรมท่ีจําเปนแตไมเกิดคุณคาเพ่ิม (NNVA) และกิจกรรมท่ี

ไมมีคุณคาเพ่ิม (NVA) เพ่ือกําจัดกิจกรรมท่ีไมเกิดคุณคาออก จากการวิเคราะหพบวาจากกิจกรรมท้ัง 13 

กิจกรรมนั้นสามารถจําแนกเปนกิจกรรมท่ีมีคุณคาเพ่ิม (VA) 63.65% และกิจกรรมท่ีจําเปนแตไมเกิดคุณคา

เพ่ิม (NNVA) 36.35% โดยระยะเวลาการดําเนินงานสวนใหญสูญเสียไปกับกิจกรรมการขนยาย และกิจกรรม

การรอคอยการตรวจสอบคุณภาพขาวโพดหวาน นอกจากนั้นงานวิจัยนี้ยังไดเสนอแนะแนวทางที่ควรจะ

ปรับปรุงระยะเวลาการดําเนินงานใหกับเกษตรกร โรงงานผูประกอบการผลิตขาวโพดกระปอง รวมไปถึง

บริษัทผูขนสงอีกดวย 

 

คําสําคัญ : หลักการวิเคราะหและการเขียนแผนผังสายธารคุณคา, หลักการหวงโซคุณคา, แผนภาพ

กระบวนการผลิตจําแนกตามกิจกรรม 
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 1. บทนํา 
จากสภาวะในปจจุบันท่ีธุรกิจมีการแขงขันกันอยางมาก สงผลใหองคกรธุรกิจตางหันมาใหความสําคัญ

กับการแขงขันกันดวยความรวดเร็ว ตนทุนตํ่าและความมีคุณภาพของสินคาและบริการท่ีตรงตามความ

ตองการของลูกคา  จึงไดเกิดแนวคิดหาระบบหรือเทคนิคตางๆท่ีจะมาชวยใหเกิดการดําเนินงานภายใน

องคกรท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจัดการโซอุปทานจึงไดกลายมาเปนส่ิงจําเปนท่ีตองพิจารณาเพ่ือ

ปรับเปล่ียนกระบวนการธุรกิจ การพัฒนาระบบการจัดการหวงโซอุปทานเปนแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันท้ังในแงของการลดตนทุน การสรางมูลคาเพ่ิม การประหยัดพลังงาน และลด

ระยะเวลาในการดําเนินงาน โดยการจัดการโซอุปทานนั้นมุงเนนใหองคกรธุรกิจตางๆ ปรับปรุงกระบวนการ 

ดวยการเชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ มุงเนนการควบคุมการไหลของทรัพยากรและสารสนเทศ ตั้งแตกระบวนการ

วางแผน การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสินคาคงคลัง การผลิต การขนถาย การจัดเก็บ การบรรจุหีบหอการ

กระจายสินคาไปยังผูบริโภค เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตลอดท้ังหวงโซอุปทาน 

ในป 2550 ประเทศไทยสงออกขาวโพดหวานในรูปแบบตาง ๆ สูงเปนอันดับ 4 ของโลก รองจาก

สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และฮังการี โดยยอดสงออกขาวโพดหวานของประเทศไทยมีปริมาณการสงออกรวมใน

รูปแบบตาง ๆ เพ่ิมขึ้นจาก 108,792 ตัน ในป 2548 เปน 158,155 ตัน ในป 2550 และมูลคาการสงออกเพ่ิม

จาก 3,168 ลานบาท เปน 4,838 ลานบาท นอกจากน้ีอุตสาหกรรมขาวโพดหวานยังมีแนวโนมการเติบโต

ตอไปในอนาคต เน่ืองจากขอไดเปรียบของประเทศไทยท่ีสําคัญ 2 ประการ เมื่อเทียบกับผูผลิตและสงออกราย

ใหญ คือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ฮังการี และแคนาดา คือประเทศผูผลิตเหลาน้ันมีฤดูกาลผลิตส้ันประมาณ 60 

วันในชวง 1 ป เนื่องจากขาวโพดหวานเปนพืชท่ีตองการแสงมาก ในประเทศเมืองหนาวจึงปลูกไดเฉพาะ

ในชวงฤดูรอนเทานั้น สวนขอไดเปรียบท่ีสําคัญอีกประการ คือ คาใชจายทางดานขนสงทางเรือต่ํากวามาก 

โดยเฉพาะอยางย่ิงตลาดในเอเชีย เชน ญี่ปุน เกาหลี ไตหวัน ท่ีมีความตองการนําเขาสินคาขาวโพดหวานเปน

ปริมาณมาก ดังนั้นหากมีการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธในการแขงขันก็จะสามารถทําใหอุตสาหกรรมขาวโพด

หวานบรรจุกระปองของไทยสามารถแขงขันกับคูแขงตางประเทศไดอยางมีศักยภาพ 

ดังนั้นบทความนี้จึงมีวัตถุประสงคท่ีจะนําเสนอการประเมินประสิทธิภาพการจัดการหวงโซอุปทาน
อุตสาหกรรมขาวโพดกระปอง โดยการประยุกตใชหลักการวิเคราะหและการเขียนแผนผังสายธารคุณคา 
(Value Stream Analysis and Mapping: VSA/M) มาเปนเคร่ืองมือเบ้ืองตนในการชวยใหมองเห็นภาพสถานะ
ของกระบวนการปจจุบัน จากนั้นทําการวิเคราะหและจําแนกกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโซอุปทานออกเปน
กิจกรรมที่เพ่ิมคุณคา กิจกรรมที่ไมเพ่ิมคุณคา และกิจกรรมที่จําเปนแตไมเพ่ิมคุณคา และนําเสนอแนวทางใน
การแกไข เพ่ือปรับปรุงกระบวนการในโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีขอบเขตการศึกษาตั้งแต
ขั้นตอนเตรียมการเพาะปลูกไปจนถึงขั้นตอนการขนสงสินคาหรือขาวโพดกระปองไปยังทาเรือเพ่ือการสงออก 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

บทความนี้มีทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของแบงออกเปนประเด็นท่ีสําคัญ 2 ประเด็นคือ การนําเทคนิค
การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) มาประยุกตใชในหวงโซอุปทาน และการวิเคราะหแผนผัง
สายธารคุณคา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ประเด็นแรกในเรื่องการนําเทคนิคการวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) มาประยุกตใช
ในหวงโซอุปทานบทความนี้มีวัตถุประสงคในการวิเคราะหโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวโพดกระปองโดยจะทํา
การประยุกตใชแนวคิดหวงโซคุณคา (Value Chain) มาใชเปนตัวแบบที่ชวยในการวิเคราะหโซอุปทานเพื่อให
ทราบถึงบทบาทหนาท่ีของแตละหนวยงานในโซอุปทานวามีสวนในการเพิ่มคุณคาใหกับสินคา และบริการ
อยางไร 

แนวคิดหวงโซคุณคาเปนแนวคิดของ Michael Porter ท่ีชวยอธิบายกิจกรรมภายในโซอุปทาน 

ประกอบไปดวยกลุมกิจกรรมการบริหารงานขององคกรท่ีมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และมีความเกี่ยวเนื่อง

กับการสรางคุณคาเพ่ิมใหกับวัตถุดิบ เริ่มตั้งแตการรับวัตถุดิบเขาระบบ วัตถุดิบผานเขาสูกระบวนการแปลง

สภาพจนกระทั่งกลายเปนสินคาสําเร็จรูป โดยขั้นตอนตั้งแตการรับวัตถุดิบจนกระทั่งแปลงวัตถุดิบใหเปน

สินคาสําเร็จรูปจะสัมพันธกับการใชทรัพยากร ไมวาจะเปนเงิน แรงงาน วัตถุดิบ อุปกรณ ส่ิงปลูกสราง ท่ีดิน 

ตลอดจนการบริหารจัดการ  

โดย (Kaplinsky and Morris, 2000) ไดอธิบายวา โซคุณคา เปนคําท่ีอธิบายถึงกลุมกิจกรรมท่ี

นําเสนอสินคาหรือบริการจากแนวคิด ผานขั้นตอนดันหลากหลายของกระบวนการผลิตจนกลายเปนสินคา

สําเร็จรูป การจัดสงสินคาไปยังผูริโภคขั้นสุดทาย รวมถึงกระบวนการจัดสินคาหลังการใชงานอีกดวย โดยโซ

คุณคาขององคกรจะถูกเชื่อมตอกับโซคุณคาของผูสงมอบและโซคุณคาของลูกคาจนกลายเปนระบบ

ความสัมพันธท่ีมีขนาดใหญ หรือ ระบบคุณคา (Value System) ดังนั้นผลตอบแทนหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

ตอองคกรยอมจะไมขึ้นอยูกับปจจัยภายในโซคุณคาขององคกรเทานั้น แตขึ้นอยูกับปจจัยภายในระบบคุณ

คาท่ีองคกรมสวนรวม นอกจากนั้น (David, et al., 2003) ยังกลาวถึงการวิเคราะหหวงโซคุณคาวาเปน

เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหหาแหลงกําเนิดของคุณคาท่ีอยูในโซอุปทาน และมีความสามารถในการลดของ

เสียท่ีเกิดภายในโซอุปทาน โดยการมุงเนนอยางเฉพาะเจาะจงไปที่ ลักษณะของคุณคาท่ีเกิดขึ้นภายใน

กระบวนการผลิตมากกวาการวัดจากผลลัพธของกระบวนการ ปจจุบันการวิเคราะหหวงโซคุณคาประสบ

ความสําเร็จอยางมากในการนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมยานยนตและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือชวยใหองคกรสามารถอยูรอดไดทามกลางสภาวะท่ีมีการแขงขันสูง แตสําหรับการวิเคราะหหวงโซคุณคา

ในอุตสาหกรรมอาหารประสบกับปญหาเนื่องจากความสัมพันธระหวางคูคายังคงใชในรูปแบบเดิม โดย

บทความนี้นําเสนอผลลัพธท่ีไดจากสวนหนึ่งของโครงการการประยุกตใชการวิเคราะหหวงโซคุณคาใน

อุตสาหกรรมเนื้อสดในอังกฤษซึ่งรัฐบาลเปนผูใหการสนับสนุน โดยไดอธิบายวิธีการและรายงานผลลัพธท่ีได

จากการศึกษากรณีศึกษาซึ่งศึกษาตั้งแตผูคาปลีกอาหาร ผูแปรรูปเนื้อสด ไปจนถึงเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง 

สําหรับการนําเอาการวิเคราะหหวงโซคุณคามาประยุกตใชในโซอุปทานนั้น Tayor (2006) ไดนําเทคนิคการ

วิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain Analysis) มาประยุกตใชในโซอุปทานผลิตภัณฑจากหมูใน

สหราชอาณาจกัร ซึ่งโซอุปทานประกอบดวย 3 องคกรหลักไดแก ซุปเปอรมารเก็ต บริษัทแปรรูปอาหาร และ

องคกรท่ีดูแลฟารมเล้ียงหมูซึ่งมาสมาชิกประมาณ 400 ฟารม โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะทําการวิเคราะหความ

สูญเปลา สํารวจปญหาและโอกาสตางๆตลอดโซอุปทาน ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา เทคนิคตางๆท่ีนํามา

ประยุกตใชไดชี้ใหเห็นถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงโซอุปทานใหมีประสิทธามากย่ิงขึ้นโดยการกําจัดความ
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 สูญเปลาท่ีเกิดขึ้น เชน จากการศึกษาพบวามากกวา 30% ของเนื้อหมูท่ีจําหนายไมไดมาตรฐานในดานของ

น้ําหนักและไขมันท่ีเกินความตองการของลูกคา ขาดความเชื่อมโยงระหวางคูคาแตละฝาย ซึ่งงานวิจัยนี้ได

เสนอแนะวาควรสรางความสัมพันธและความเชื่อใจกันในระหวางคูคาในโซอุปทาน นําระบบ (Pull System) 

เขามาใชเพ่ือลดการแกวงของวัตถุประสงคท่ีเกิดขึ้นในแตละคูคาและชวยในการวางแผนการผลิตใหคงท่ี 

นอกจากนั้นทุกฝายควรใชขอมูลการพยากรณคําส่ังซื้อรวมกันทั้งภายในองคกรและระหวางองคกร 

ประเด็นท่ีสองคือในเร่ืองของการวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคา (Value Stream Analysis : VSA) 

ซึ่งในบทความนี้ไดนําเสนอการประยุกตใชการวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคามาเปนเครื่องมือท่ีชวยในการ

วิเคราะหกิจกรรมตางๆในหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวโพดกระปอง และจําแนกกิจกรรมที่ไมจําเปนและไม

กอใหเกิดคุณคาออกจากกิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑ โดยการวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคา 

(Value Stream Analysis : VSA) นั้นมีเคร่ืองมือท่ีเรียกวาผังงานสายธารคุณคา (Value Stream Mapping: 

VSM) ชวยในการเขียนแผนภาพที่แสดงถึงเสนทางการผลิตของผลิตภัณฑ ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งของแนวคิด

การผลิตแบบลีน (Lean) มีประโยชนในการทําใหมองเห็นกิจกรรมการไหลท้ังหมดในการเคล่ือนผลิตภัณฑ 

(Move Product) ตั้งแตวัตถุดิบจนไปสูผูบริโภคขั้นสุดทายใชจําแนกหรือระบุถึงขั้นตอนท่ีเปนการเพ่ิมคุณคา

และท่ีไมเพ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑหรือท่ีเรียกวา ความสูญเปลา แลวจึงหาวิธีการเพ่ือทําการกําจัดความสูญ

เปลาน้ันออกไปความสูญเปลาตางๆนั้นแบงไดเปน 7 ประเภท (Hines and Rich, 1997) คือ  การผลิตมาก

เกินไป (Overproduction), การรอคอย (Waiting), การขนยาย (Transportation), กระบวนการที่ไมเหมาะสม 

(Inappropriate Processing), การเก็บวัสดุคงคลัง (Unnecessary Inventory), การเคล่ือนท่ีท่ีไมจําเปน 

(Unnecessary Motions) และของเสีย (Defects) 

 โดย (Hines and Rich, 1997) ไดนําเสนอถึงแนวคิดการกําจัดความสูญเปลาวา โตโยตาไดแบง
ความสูญเปลาออกเปน 7 ประเภทคือ การผลิตเกิน การรอคอย การเคลื่อนท่ี กระบวนการท่ีไมเหมาะสม 
ของคงคลังท่ีไมจําเปน การเคล่ือนท่ีท่ีไมจําเปน และชิ้นงานเสีย ซึ่งแนวคิดการกําจัดความสูญเปลานั้นเปน
หนึ่งในหลักการสําคัญของลีน โดยจะมีเครื่องมีท่ีเรียกวา Value Stream Mapping (VSM) เปนเครื่องมือท่ี
ชวยแสดงใหเห็นความสูญเปลาท่ีอยูระบบนั้นเพ่ือท่ีจะหาทางกําจัดตอไป พวกเขาไดทําการนําเสนอถึง
เครื่องมือใหม 7 ชนิด (7 New Tools) ท่ีชวยใหเขาใจสายธารคุณคาและชวยจําแกความสูญเปลาตางๆท่ีกลาว
มาแลว โดยที่จะนําเสนอถึงความสัมพันธระหวางเคร่ืองมือแตละชนิดกับความสูญเปลาวาเครื่องมือชนิดใด
เหมาะสําหรับการนํามาวิเคราะหกับความสูญเปลาตัวใดมากนอยแคไหน อธิบายการใชเคร่ืองมือแตละชนิด
และการเลือกใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับโซอุปทานของตน นอกจากนั้น Harris, et al. (2000) นํายังไดเสนอ
ใหเห็นวา VSM ถือเปนเคร่ืองมือพ้ืนฐานที่ผลักดันองคกรไปสูการผลิตแบบลีนจนไปถึงการเปนวิสาหกิจแบบ
ลีน (Lean Enterprise) ลักษณะของ VSM คือเคร่ืองมือท่ีทําใหมองเห็นเสนทางการผลิตของผลิตภัณฑ ซึ่งจะ
แสดงท้ังการไหลของผลิตภัณฑท่ีเร่ิมตนต้ังแตวัตถุดิบไปจนถึงสงผลิตภัณฑใหแกลูกคา และแสดงการไหล
ของขอมูลท้ังหมดในการผลิต ทําใหเห็นถึงสถานการณปจจุบันของการผลิต และเมื่อทําการวิเคราะห
สถานการณปจจุบันแลวปรับปรุงการไหลใหมโดยแนวคิดการลดความสูญเปลาของลีนแลวจะไดการไหลของ
สถานการณใหม โดยท่ีจะการจําลองสถานการเขามาชวยในการวิเคราะหสถานการณซึ่งจะสามารถแสดงให
เห็นถึงปญหาในการผลิตได เชน จํานวนของคงคลัง เปอรเซ็นตการใชประโยชนของเครื่องจักร การเกิดการ
รอคอย หรือระยะทางและเวลาท่ีใชในการเคล่ือนท่ีรวมเปนตน ทําใหเห็นถึงแนวทางในการปรับปรุง
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 กระบวนการในการผลิตไดตอไป สําหรับการการประยุกตใชแผนผังสายธารคุณคารวมกับการจัดการหวงโซ
อุปทานในประเทศไทยนั้น นราศรี (2545) นําเสนอแนวคิดในการนําแผนภาพสายธารคุณคา (VSM) มาใชใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตซึ่งถือเปนสวนหนึ่งในโซอุปทาน โดยประยุกตใชรวมกับเครื่องมือ
ท่ีใชวิเคราะหและศึกษาโซอุปทานคือแบบจําลองอางอิงการปฏิบัติงาน (SCOR-model) ซึ่งจะไดแบบจําลอง
ใหมท่ีลดขอบกพรองท่ีมีการใชเพียงเครื่องมือตัวใดตัวหนึ่ง แลวนําแบบจําลองมาทดลองใชกับอุตสาหกรรม
กรณีศึกษาคือ อุตสาหกรรมแปรรูปไก และใชการจําลองสถานการณชวยในการจําลองแผนภาพแลวทําการวัด
ประเมินประสิทธิภาพโดยใชมาตรวัดท้ังจากในแบบจําลองอางอิงการปฏิบัติงานโซอุปทานและแผนภาพสาย
ธารคุณคาเปนตัววัดประสิทธิภาพของสายการลิตนั้น ซึ่งผลที่ไดจากการําแบบจําลองไปใชคือ สามารถลดรอบ
เวลาในการรอคอยสินคาของลูกคาได ปริมาณงานที่สามารถปฏิบัติตามคําส่ังของลูกคาไดเพ่ิมขึ้น และจํานวน
พนักงานท่ีในการปฏิบัติงานลดลงโดยมีเปอรเซ็นตการงานของหนักงานเพ่ิมขึ้น 

 

3. การวิเคราะหหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวโพดกระปองโดยใชหลักการวิเคราะหแผนผัง
สายธารคุณคา (Value Stream Analysis: VSA) 

วัตถุประสงคของการนําการวิเคราะหแผนผังสายธารคุณคา (Value Stream Analysis: VSA) มา
ประยุกตใชในการประเมินประสิทธิภาพหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวโพดกระปอง เพ่ือเปนเครื่องมือท่ีชวย
ใหสามารถมองเห็นภาพสถานะของกระบวนการปจจุบัน (Current State) วามีกิจกรรมที่ไมเพ่ิมคุณคา หรือท่ี
เรียกวาความสูญเปลาเกิดขึ้นท่ีสวนใดของโซอุปทานบาง เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานและ
หาทางลดหรือกําจัดความสูญเปลานั้นอันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพตลอดท้ังหวงโซอุปทาน  

โดยขอมูลท่ีนํามาใชในการวิเคราะหหวงโซอุปทานมีท้ังขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-
depth Interview) และสังเกตการณจากการปฏิบัติงานจริงขององคกรทุกสวนที่เกี่ยวของตลอดท้ังหวงโซ
อุปทานของบริษัทกรณีศึกษาต้ังแตเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวโพดหวาน ผูรวบรวมหรือพอคาคนกลาง โรงงาน
ผูประกอบการผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปอง และบริษัทขนสงท่ีทําการขนสงผลิตภัณฑขาวโพดกระปองไป
ยังทาเรือ โดยดําเนินการภายใตกรอบของหลักการหวงโซคุณคา (Value Chain) เพ่ือใหทราบถึงลักษณะของ
หวงโซอุปทาน ขั้นตอนการดําเนินงานและเวลาท่ีใชไปในแตละกิจกรรม  

หลังจากไดทําการศึกษาโครงสรางหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวโพดกระปองภายใตกรอบแนวคิด
หลักการหวงโซคุณคา (Value Chain) จึงทําการสรางแผนผังกระบวนการผลิต (Process Activity Mapping) 
จําแนกกิจกรรมต้ังแตขั้นตอนการเตรียมการเพาะปลูกขาวโพดหวานไปจนถึงการขนสงผลิตภัณฑขาวโพด
บรรจุกระปองไปยังทาเรือเพ่ือการสงออก จากนั้นจึงทําการวิเคราะหกิจกรรมแตละกิจกรรมเพื่อจําแนก
ออกเปนกิจกรรมท่ีมีคุณคาเพ่ิม (VA) กิจกรรมท่ีจําเปนแตไมเกิดคุณคาเพ่ิม (NNVA) และกิจกรรมท่ีไมมี
คุณคาเพ่ิม (NVA)  โดยจัดประเภทของกิจกรรมออกเปน กิจกรรมการดําเนินการ (Operation) กิจกรรมการ
ตรวจสอบ (Inspection) กิจกรรมการขนสง (Transportation) และกิจกรรมการจัดเก็บ (Storage) นอกจากนั้น
ยังระบุถึงระยะเวลาท่ีใชในแตละกิจกรรมและเวลารวมทั้งหวงโซอุปทานตั้งแตการเตรียมการเพาะปลูกไป
จนถึงการขนสงสินคาไปยังทาเรือเพ่ือการสงออก 

โดยสามารถแสดงลักษณะของหวงโซอุปทานและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหวงโซอุปทานไดดังรูปท่ี 1 และ
สามารถเขียนแผนผังสายธารคุณคาของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโรงงานแปรรูปขาวโพดกระปองดังแสดงใน
รูปท่ี 2  
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รูปท่ี 1 : แสดงลักษณะและกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวโพดกระปอง 
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รูปท่ี 2 : แสดงแผนผังสายธารคุณคาของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโรงงานแปรรูปขาวโพดกระปอง 
 

เนื่องจากเวลาที่ใชไปในแตละกิจกรรมในอุตสาหกรรมขาวโพดกระปองมีความแตกตางกันในแตละ
เกษตรกร จึงมาสามารถกําหนดเวลาที่แนนอนของการทํางานในแตละกิจกรรมได ดังนั้นในการศึกษาน้ีจึงได
กําหนดเวลาในการทํางานเสมือนเปนตัวแปรเชิงสุม ซึ่งตองทําการประมาณเวลาการทํางานในแตละกรณีดังน้ี 

1. เวลาท่ีเสร็จเร็วท่ีสุดในแตละกิจกรรม (a) 
2. เวลาท่ีเสร็จชาท่ีสุดในแตละกิจกรรม (b) 
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 3. เวลาท่ีเสร็จไดโดยสวนมากในแตละกิจกรรม (m) 
จากนั้นนําคาเวลาตางๆที่เก็บไดในแตละกิจกรรมจากเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวโพดหวานในพื้นท่ี

จังหวัดเชียงใหมจํานวน 20 ราย มาคํานวณหาเวลาเฉลี่ย (te) ท่ีใชไปในแตละกิจกรรม โดยแทนคาตัวแปร
ตางๆลงในสมการท่ี (1)  

 
te = (a + 4m + b)/6                                 (1) 

 
ผลจากการวิเคราะหและจําแนกกิจกรรมตางๆในโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวโพดกระปอง ของโรงงาน

กรณีศึกษาพบวาสามารถจําแนกกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในหวงโซอุปทานออกมาไดท้ังหมด 13 กิจกรรมยอย
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 1   
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 ตารางที่ 1: แสดงขั้นตอนการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นภายในหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวโพดกระปอง 
และเวลาเฉล่ียท่ีใชไปในแตละกิจกรรม 

กิจกรรม ความหมาย เวลาเฉลี่ยท่ีใชไป (te) 
(หนวย: ชม.) 

ประเภทของ
กิจกรรม 

การวิเคราะห
คุณคากิจกรรม 

A เตรียมแปลง 26.67 
 

การดําเนินงาน 
(Operation) 

NNVA 

B ปลูกขาวโพด 1840 
 

การดําเนินงาน 
(Operation) 

VA 

C ติดตอพอคาคนกลาง 42 
 

การดําเนินงาน 
(Operation) 

NNVA 

D ตรวจสอบคุณภาพ 0.4 
 

การตรวจสอบ 
(Inspection) 

NNVA 

E เก็บเกี่ยวขาวโพด 17.5 
 

การดําเนินงาน 
(Operation) 

NNVA 

F ตรวจสอบคุณภาพ 1 
 

การตรวจสอบ 
(Inspection) 

NNVA 

G ขนสงไปยังโรงงานผลิต 1.06 
 

การขนสง 
(Transportation) 

NNVA 

H ตรวจสอบคุณภาพ 0.54 
 

การตรวจสอบ 
(Inspection) 

NNVA 

I รอการผลิต 18.17 
 

การจัดเก็บ 
(Storage) 

NNVA 

J แปรรูปขาวโพดกระปอง 1.5 
 

การดําเนินงาน 
(Operation) 

VA 

K ตรวจคุณภาพ 328 
 

การตรวจสอบ 
(Inspection) 

NNVA 

L จัดเก็บ 600 
 

การจัดเก็บ 
(Storage) 

NNVA 

M ขนสงไปยังทาเรือเพ่ือ
สงออก 

16.33 
 

การขนสง 
(Transportation) 

NNVA 

หมายเหตุ : ทําการวิเคราะหในกรณีท่ีมีวัตถุดิบปอนเขากระบวนการแปรรูปเทานั้น 
 

จากกิจกรรมตั้งแตขั้นตอนการเตรียมการเพาะปลูกจนกระทั่งถึงกระบวนการขนสงสินคาไปยังทาเรือ

เพ่ือการสงออก เมื่อนํามาวิเคราะหคุณคาของแตละกิจกรรมวากิจกรรมใดบางเปนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดคุณคา

หรือไมกอใหเกิดคุณคาในมุมมองของลูกคา (End Customer) พบวามีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหวงโซอุปทาน

อุตสาหกรรมขาวโพดกระปองท้ังหมด 13 กิจกรรม ใชเวลาในการดําเนินการรวม 2893.17 ชั่วโมง โดย
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 สามารถจําแนกเปนกิจกรรมที่มีคุณคาเพ่ิม (VA) 63.65% และกิจกรรมที่จําเปนแตไมเกิดคุณคาเพ่ิม (NNVA) 

36.35% แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2: แสดงเวลาท่ีใชโดยแยกตามลักษณะกิจกรรม 
กิจกรรม เวลา (ชั่วโมง) เปอรเซ็นต (%) 

VA 1841.50 63.65 
NNVA 1051.6 36.35 
รวม 2893.17 100 

 
เมื่อพิจารณาจากขอมูลท่ีคํานวณไดจะเห็นไดวากิจกรรมท่ีมีคุณคาเพ่ิมและกิจกรรมท่ีไมมีคุณคาเพ่ิม

นั้นยังอยูในสัดสวนท่ียังสามารถปรับปรุงได ผูประกอบการยังมีโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานไดอีกโดยการลดหรือกําจัดกิจกรรมท่ีไมกอใหเกิดคุณคาเหลานี้ออกไปใหไดมากท่ีสุด 

 

4. แนวทางในการปรับปรุงโซอุปทาน 
ในการปรับปรุงโซอุปทานนั้นจะมุงเนนไปที่กิจกรรมที่เปนกิจกรรมที่จําเปนแตไมเกิดคุณคาเพ่ิม 

(NNVA) และกิจกรรมที่ไมมีคุณคาเพ่ิม (NVA) ซึ่งจัดไดวาเปนความสูญเปลาท่ีตองหาทางลดหรือกําจัดออกไป
ใหไดมากท่ีสุด อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณากิจกรรมตางๆท่ีเกิดขึ้นในหวงโซอุปทานจะพบวาไมมีกิจกรรมใด
เลยที่เปนกิจกรรมท่ีไมมีคุณคาเพ่ิม (NVA) แตมีกิจกรรมท่ีจําเปนแตไมเกิดคุณคาเพ่ิม (NNVA) ถึง 36.35% 
ซึ่งการท่ีจะลดกิจกรรมที่เปนความสูญเปลาตางๆลงไดนั้นจําเปนท่ีจะตองทําการศึกษาใหเขาใจถึงสาเหตุท่ี
กอใหเกิดกิจกรรมตางๆเหลานี้กอน ซึ่งจากเก็บการรวบรวมขอมูลและการสัมภาษณองคกรตางๆท่ีเกี่ยวของ
ในหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวโพดกระปองของบริษัทกรณีศึกษาแลวพบวามีประเด็นท่ีสามารถปรับลด
เวลาไดอยู 2 ประเด็นคือ 

ประเด็นท่ีหนึ่งเปนประเด็นท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมการรอคอยของวัตถุดิบกอนเขากระบวนการผลิต 
(กิจกรรม I) เนื่องจากกระบวนการผลิตขาวโพดกระปองตองอาศัยวัตถุดิบท่ีเปนผลิตภัณฑทางการเกษตร ท่ี
เปนวัตถุดิบท่ีมีความไมแนนอนคอนขางสูง ควบคุมเวลาและปริมาณในการนําเขาวัตถุดิบท่ีแนนอนไดยาก 
เมื่อเกษตรกรทําการปลูกขาวโพดจนครบกําหนดเวลาก็จะทําการเก็บเกี่ยวผลผลิต พอคาคนกลางหรือ
นายหนาจะทําหนาท่ีรับซื้อเพ่ือนํามาสงยังโรงงานแปรรูป เมื่อขาวโพดมาถึงโรงงานแปรรูปหลังจากผานการ
ตรวจคุณภาพจากโรงงานแลวขาวโพดก็จะถูกนํามากองไวเพ่ือคอยๆลําเลียงเขาสูกระบวนการผลิต ในขั้นตอน
นี้เองหากวัตถุดิบเขามาถึงยังโรงงานพรอมๆกันก็จะเกิดการรอคอยโดยปกติประมาณ 15 ชั่วโมง และในกรณี
ท่ีมีวัตถุเขามามากจะมีการรอคอยสูงสุดนานถึง 48 ชั่วโมง และเมื่อนํามาคํานวณจะพบวากิจกรรมนี้มีเวลา
เฉล่ีย (te) เทากับ 18.17 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ยังมีบางกรณีท่ีวัตถุดิบเกิดการขาดแคลนซึ่งมักพบบอยในชวงปลายฤดูการเก็บเกี่ยว
ขาวโพดหวาน ถึงแมวาขาวโพดหวานจะเปนพืชท่ีสามารถปลูกไดตลอดท้ังปแตเนื่องจากเกษตรกรที่เปนผูสง
มอบวัตถุดิบใหกับโรงงานแปรรูปเปนเกษตรกรที่อยูในพ้ืนที่อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม และพ้ืนท่ี
ใกลเคียง โดยสวนใหญมักจะทําการปลูกขาวโพดหวานในชวงเวลาไลเล่ียกันเนื่องจากมีสภาพอากาศใกลเคียง
กันดังนั้นเมื่อถึงชวงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวก็มักจะเกิดการขาดแคลนขาวโพดหวานฝกสดท่ีจะนําเขามาเปน
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 วัตถุดิบในการผลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปองจึงเกิดการรอคอยวัตถุดิบท่ีจะใชในการผลิตทําใหตองหยุดการ
ผลิตเปนชวงๆ  

ประเด็นท่ีสองเปนกิจกรรมการตรวจสอบคุณภาพสินคาหลังจากทําการแปรรูปเปนขาวโพดหวานบรรจุ
กระปองแลว (กิจกรรม K) เนื่องจากในกระบวนการแปรรูปในปจจุบันเมื่อขาวโพดหวานผานกระบวนการแปร
รูปจนออกมาเปนขาวโพดหวานบรรจุกระปองเรียบรอยแลว กอนท่ีจะทําการจัดสงสินคาไปใหกับลูกคาโรงงาน
ผูทําการแปรรูปจะตองทําการสุมตัวอยางสินคาสําเร็จรูปมาทดสอบ shelf life ในตูอบ เพ่ือทําการบมหา shelf 
life ของผลิตภัณฑ โดยข้ันตอนนี้จะใชเวลาในการทดสอบอยูท่ีประมาณ 12-14 วัน โดยเมื่อนํามาคํานวณหา
คาเวลาเฉล่ีย (te) ของกิจกรรมนี้พบวาใชเวลาเฉล่ียสูงถึง 328 ชั่วโมง 

จากประเด็นตางๆท่ีไดศึกษามาขางตน จึงสามารถสรุปแนวทางในการปรับปรุงหวงโซอุปทาน
อุตสาหกรรมขาวโพดกระปองเพ่ือใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นไดดังนี้ 

1.1. ทําการวางแผนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวขาวโพดหวานใหสอดคลองกับความตองการวัตถุดิบ
ของโรงงานผูแปรรูป โดยการสรางเครือขายกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวโพดหวานของโรงงานและกระจายขอมูล
ความตองการวัตถุดิบไปยังเกษตรกรที่อยูในเครือขายเพ่ือใหทราบความตองการวัตถุดิบของโรงงานแปรรูป
ขาวโพดกระปองลวงหนา ซึ่งจะทําใหเกษตรกรสามารถวางแผนการปลูกไดถูกตอง 

1.2. สงเสริมใหเกิดการกระจายกลุมเครือขายเกษตรกรไปยังพ้ืนที่ตางๆท่ีใกลเคียงกับจังหวัด
เชียงใหมซึ่งเปนท่ีตั้งของโรงงานแปรรูปขาวโพดกระปองใหมากข้ึน เชน จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงราย และ
จังหวัดแมฮองสอนเปนตน ซึ่งการท่ีมีสภาพอากาศและปริมาณน้ําท่ีตางออกไปของแตละพ้ืนท่ีนี้จะสงผลให
เกษตรกรสามารถปลูกขาวโพดหวานไดในชวงเวลาที่หลากหลายมากข้ึนทําใหสามารถมีขาวโพดหวานฝกสด
สงมอบเปนวัตถุดิบใหกับโรงงานแปรรูปไดอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 

1.3. สงเสริมใหเกษตรกรมีการปลูกขาวโพดหวานหลากหลายพันธุมากขึ้นเนื่องจากขาวโพดหวานแต
ละพันธุจะมีระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวท่ีแตกตางกันทําใหสามารถเก็บเกี่ยวไดผลผลิตขาวโพดหวานใน
ชวงเวลาที่หลากหลายมากขึ้น 

1.4. จากการศึกษาพบวา อาหารท่ีมีสภาพความเปนกรดต่ํา (pH ≥ 4.5) ตองทําการเพาะเชื้อท่ี 37 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 14-30 วัน หรือทํา การเพาะเชื้อท่ี 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 7-10 วัน ซึ่งขาวโพด
จัดวาเปนอาหารท่ีมีคาความเปนกรดต่ํา (pH ≥ 4.5) (ไพโรจน, 2545) ดังน้ันหากเลือกทําการอบเพื่อเพาะเชื้อ
ท่ีอุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ก็จะทําใหสามารถลดเวลาที่ใชในการเพาะเชื้อจาก 14 วันลงมาเปน 7-10 วันได 
ทําใหสามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคาไดเร็วย่ิงขึ้น 

 
5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมขาวโพดกระปองพบวาสามารถจําแนกกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
ไดท้ังส้ิน 13 กิจกรรมซึ่งใชเวลาในการดําเนินการโดยรวม 2893.17 ชั่วโมง จําแนกเปนกิจกรรมที่มีคุณคาเพ่ิม 
(VA) 63.65% และกิจกรรมที่จําเปนแตไมเกิดคุณคาเพ่ิม (NNVA) 36.35% ดังนั้นหากสามารถหาแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการ และลดเวลาการทํางานของกระบวนการลงไดก็จะทําใหหวงโซอุปทานอุตสาหกรรม
ขาวโพดกระปองมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา สงมอบสินคาไดเร็วขึ้น
และสามารถแขงขันกับประเทศคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ท้ังนี้จะตองมีการสงเสริมใหเกิดการ
กระจายขอมูลความตองการของสินคาและวัตถุดิบใหท่ัวถึงทุกองคกรในหวงโซอุปทานซึ่งจะทําใหเกิดการวาง
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การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 แผนการผลิตท่ีสอดคลองกันตลอดท้ังหวงโซ นอกจากนั้นยังควรท่ีจะมีการสงเสริมใหเกิดการกระจายของกลุม
เครือขายเกษตรกรไปยังพ้ืนที่ตางๆเพ่ือใหสามารถมีวัตถุดิบมาผลิตในกระบวนการแปรรูปไดตลอดท้ังป 
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