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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของกระบวนการจดัการห่วงโซ่อุปทานของ
ธุรกิจกาแฟ “กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “ภูช้ีเดือน” อ าเภอเวียงแก่น 
จงัหวดัเชียงราย” ส ารวจสภาพและปัญหาของการจดัการห่วงโซ่อุปทาน และน าเสนอแนวทางการพฒันาการ
จดัการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วจิยัคร้ังน้ีเป็นการสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟอินทรีย์
รักษาป่า “ภูช้ีเดือน” โดยการใช้แบบจ าลองการจดัการห่วงโซ่อุปทาน SCOR (Supply Chain Operation 
Reference Model) ในการวิเคราะห์กระบวนการภายในห่วงโซ่อุปทาน ทั้ง 5 ดา้น พบวา่ ดา้นการวางแผนใน
ส่วนของการผลิตและการส่งคืน ตอ้งไดรั้บการพฒันาในการจดัท าแผนเพื่อรองรับการขยายตวัปริมาณการ
ขายของกลุ่มและเพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดจากผลผลิตมีปริมาณไม่เพียงพอ และด้านการผลิต พบว่า 
เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกในกลุ่มวสิาหกิจชุมชนขาดการใส่ใจในการเก็บเก่ียวผลผลิตส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของวตัถุดิบในการแปรรูป ส่วนดา้นอ่ืนๆนั้น อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี ทั้งน้ีไดน้ าเสนอแนวทางในการปรับปรุง โดย
การใชก้ารบริหารแบบทัว่ทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) โดยให้มีการคดัเลือกผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถภายในกลุ่ม มาขบัเคล่ือนนโยบายของกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อช่วยให้วสิาหกิจมีปริมาณผลผลิตเพิ่ม
มากข้ึน ลดการสูญเสียจากการเก็บเก่ียวลดลง และท าให้กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟอินทรียรั์กษาป่า “ภู
ช้ีเดือน” มีความเขม้แขง็ยิง่ข้ึนในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: วสิาหกิจชุมชน การจดัการห่วงโซ่อุปทาน และแบบจ าลอง SCOR 
 

ABSTRACT 
 

 This research aimed to study the relationship between the coffee business supply chain 
management processes. "Case Study of Organic Coffee Growers Community Enterprise Group" Phu Chee 
Duean "Wiang Kaen District” at Chiang Rai Province. To explore the conditions and problems of supply 



chain management.  And present guidelines for the development of the supply chain management of 
community enterprise groups.  Research is qualitative research.  This research tool is to interview the 
stakeholders in the supply chain of the Phu Chee Duean organic coffee grower community group, namely. 
Coffee roasting plant operators Merchants collecting coffee beans, Farmers who are members of 
community enterprise groups and chairman of the enterprise group by using the SCOR supply chain 
management model ( Supply Chain Operation Reference Model)  to analyze the processes within the 5 
dimensions of the supply chain. The result is planning, production and return. It must be developed in the 
formulation of a plan to accommodate the expansion of the group's sales volume and to reduce the risk 
that may arise from insufficient production.  While on the other side in good shape Therefore presented 
ways to improve by using the management of the entire organization (Total Quality Management: TQM). 
With a selection of people with knowledge and abilities within the group to drive the policy of the 
enterprise group to strengthen the values of integration There is an exchange of knowledge in coffee 
production. And help to solve problems within the group in terms of production and management.  From 
introducing this method of improving the efficiency of the supply chain. The president expected that It can 
help enterprises have an estimate of increased productivity.  Loss of harvest is reduced.  And make the 
community enterprise that growers organic coffee and conserve the forest, " Phu Chee Duean" , to be 
stronger in the future. 
Keyword: Community enterprises, Supply chain management Supply Chain Operation Reference Model 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยมีความต้องการใช้ เมล็ดกาแฟในประเทศ ปี  2561 อยู่ ท่ี  95,000 ตัน ต่อปี  แต่
ภายในประเทศผลิตได้เพียง 23,617 ตนั จึง ตอ้งน าเขา้ถึง 68,616 ตนั เพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการใช้
ภายในประเทศ (ท่ีมา: กระทรวงพาณิชย ์ประจ าเดือนมกราคม 2562)  จึงเป็นโอกาสให้อุตสาหกรรมกาแฟ
ไทยยงัมีศกัยภาพเติบโตต่อไปได ้ ทั้งดา้นคุณภาพและปริมาณตั้งแต่ตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า พร้อมผลกัดนัข้ึน
เป็นพืชเศรษฐกิจตวัใหม่ เน่ืองจากแนวโนม้ราคาผลผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพในตลาดโลกมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน 
จากประเด็นดงักล่าว ท าให้วิสาหกิจชุมชนภูช้ีเดือน จ.เชียงราย มีการรวมตวัของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟอารา
บีก้าได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาดเมล็ดกาแฟและขยายช่องทางในห่วงโซ่อุปทานของตลาดการ
บริโภคกาแฟภายในประเทศไทย  
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจกาแฟ กรณีศึกษา กาแฟภู
ช้ีเดือน อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย ในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจดัการดา้นการผลิตและ



การตลาดทั้งระบบ โดยศึกษาในกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน โรงคัว่เมล็ดกาแฟ และ ตวัแทนจ าหน่าย
กาแฟคัว่ และร้านกาแฟสด ตั้งแต่กระบวนการตน้น ้ าจนถึงปลายน ้ า เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร ไดมี้ส่วนร่วม
ในการพฒันาการจดัการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ และมีแนวทางท่ีช่วยลดตน้ทุนการ
ผลิตตั้งแต่ตน้น ้าจนถึงปลายน ้าและส่งเสริมการปลูกกาแฟต่อไป 
  
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของกระบวนการจดัการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจกาแฟ “กรณีศึกษา กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟอินทรียรั์กษาป่า “ภูช้ีเดือน” อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย” 
 2. เพื่อส ารวจสภาพและปัญหาของการจดัการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟ
อินทรียรั์กษาป่า “ภูช้ีเดือน” อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย” โดยพิจารณาจากกระบวนการจดัการแบบ 
SCOR Model 
 3. เพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาการจดัการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟ
อินทรียรั์กษาป่า “ภูช้ีเดือน” อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย” 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 การพฒันาแนวทางในการจดัการห่วงโซ่อุปทานกลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟอินทรียรั์กษาป่า“ภู
ช้ีเดือน”   อ าเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย ตั้งแต่การวางแผน การจดัหา การผลิต การส่งมอบ และการส่งคืน
สินคา้กลบั ระหวา่งผูป้ลูกกาแฟภูช้ีเดือน อ าเภอเวียงแก่น และผูป้ระกอบการ มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและลดตน้ทุนในการบริหารงานภายในวสิาหกิจชุมชนรวมถึงการตลาดได ้
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี ขอบเขตด้านเน้ือหา ผูว้ิจยั
จ  าแนกประเด็นในการศึกษาไดแ้ก่ การจดัการห่วงโซ่อุปทาน การผลิตเมล็ดกาแฟท่ีไดม้าตรฐาน การพฒันา
เครือข่ายชุมชน และความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน และผูป้ระกอบการโรงคัว่กาแฟ 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟอินทรียรั์กษาป่า“ภูช้ีเดือน”  พ่อคา้หรือ
ตวัแทนจ าหน่วยเมล็ดกาแฟ ผูป้ระกอบการโรงคัว่กาแฟ ผูว้จิยัจะด าเนินการศึกษาขอ้มูลใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจงในกลุ่มดงักล่าว พื้นท่ีท าการวิจยัคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟภูช้ีเดือน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
ด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลตั้งแต่ ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธนัวา่คม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 



 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัห่วงโซ่อุปทาน 
 ห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง แนวทางในการบริหารระบบการท างานร่วมกนัท่ีท าให้โซ่อุปทานประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการ และสามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกคา้  ทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนของโซ่อุปทาน
จากการท างานโดยวิธีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ส่งผลต่อตน้ทุนรวมท่ีลดลง ทา้ยสุดก็จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่าง
รวดเร็ว   
 Council of Logistics Management (CLM) กล่าวว่า ห่วงโซ่อุปทานเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างการ
วางแผนและการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหา การแปรรูป และกิจกรรมโลจิสติกส์ทุก 
กิจกรรม ซ่ึงจะรวมถึงการประสานงานกัน (Coordination) และการปฏิบัติ/ร่วมมือกัน (Collaboration) 
ระหวา่งผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ ตวักลาง ผูใ้หบ้ริการขนส่ง และลูกคา้  
 กระบวนการการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management หรือ SCM) เป็นกระบวนการ
ของการบริหารทุกขั้นตอนนบัตั้งแต่การน าเขา้วตัถุดิบสู่กระบวนการผลิต กระบวนการ สั่งซ้ือ จนกระทัง่ส่ง
สินคา้ถึงมือลูกคา้ใหมี้ความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกบัสร้างระบบใหเ้กิดการไหลเวยีนของ
ขอ้มูลท่ีท าให้เกิดกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงานส่งผา่นไปทัว่ทั้งองคก์าร การไหลเวยีนของขอ้มูล

กระบวนการจดัการห่วงโซ่
อุปทานของธุรกิจกาแฟอราบิกา้ 

 

บริบทของกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนผูป้ลูกกาแฟอินทรีย์

รักษาป่า “ภูช้ีเดือน” 

ปัญหาและอปุสรรคของการ
จดัการห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ

แปรรูปกาแฟ 
 

แนวทางการจดัการห่วงโซ่
อุปทานของกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนผูป้ลูกกาแฟอินทรีย์

รักษาป่า “ภูช้ีเดือน” 
 



ยงัรวมไปถึงลูกคา้ และผูจ้ดัส่งวตัถุดิบด้วยซ่ึงในการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน ให้มีประสิทธิภาพจึง
จ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจความรู้พื้นฐานของห่วงโซ่อุปทาน 
 การพัฒนารูปแบบโซ่ อุปทาน  Supply Chain หมายถึงการบ ริหารการส่ งผ่านของข้อมูล 
(Information) และสินค้าหรือ บริการ (Product or Service) จากแหล่งก าเนิดวตัถุดิบ (Initial Supplier) ไป
จนถึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (Ultimate Customer) โดยจะตอ้งมีการร่วมมือกนัระหว่างบริษทั/ผูมี้ส่วนร่วมท่ี
เป็นสมาชิกภายในโซ่อุปทาน เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคดว้ยตน้ทุนท่ีต ่าท่ีสุด 
 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management, SCM) 
 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน หรือการจดัการโซ่อุปทาน (Supply chain management) คือ การรวบรวม
การวางแผน และการจดัการของกิจกรรมทั้งหมดท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการจดัหา การจดัซ้ือ การแปรสภาพ 
และกิจกรรม การจดัการทั้งหมด ท่ีส าคญัการจดัการโซ่อุปทานยงัรวมถึงการประสานงาน (Co-ordination) 
และการท างานร่วมกนั (Collaboration) กบัหุ้นส่วนต่างๆ ในโซ่อุปทานซ่ึงจะเป็นผูจ้ดัส่งวตัถุดิบ ตวักลาง  ผู ้
ให้บริการ ผูใ้ห้บริการโลจิสติกส์และลูกคา้ แก่นส าคญัคือการจดัการโซ่อุปทานจะบูรณาการ (Integrate) ทั้ง
การจดัการอุปสงคแ์ละอุปทาน ซ่ึงรวมถึงทั้งภายในและภายนอกบริษทั    

การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (สุธี ปิงสุทธิวงศ์. Essential management tools for performance 
excellence. กรุงเทพฯ: สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556. หนา้ 159.)  หมายถึง การ
บริหารจดัการเพื่อสอดประสานการด าเนินการขององค์กรท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นผูส่้ง
มอบ ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่าย และผูค้า้ปลีกรวมทั้งองคก์รอ่ืนๆ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงหลกัการปฏิบติัท่ีดี
ท่ีสุดซ่ึงประกอบดว้ย การวางแผน การจดัซ้ือ-จดัหา การผลิต การส่งมอบ และการบริหารจดัการของกลุ่ม
เกษตรกรท่ีน าระบบการผลิตและการตลาดด้วยวิธีการของรูปแบบสหกรณ์มาวางแผนด าเนินการ การจดั
จ าหน่าย มีการสร้างมูลค่าเพิ่มในการบริหารจดัการโซ่อุปทาน การสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้และ
ผูบ้ริโภคผูผ้ลิตทุกฝ่ายไดผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมภายใตก้ารคา้ท่ีเป็นธรรม ในการบริหารจดัการโซ่อุปทาน 
จะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 

 
แนวคิดในการวดัสมรรถนะโซ่อุปทาน 
 SCOR Model เป็นโมเดลท่ีใช้เพื่ออธิบายการด าเนินงาน การจดัการโซ่อุปทาน ซ่ึงในกระบวนการ
ของโซ่อุปทานนั้นมีกระบวนการท่ีส าคญั 4 ประการ ไดแ้ก่ การวางแผน (Plan) การจดัหา (Source) การผลิต 
(Production) การจดัส่ง (Delivery) เพื่อให้กระบวนการทั้ง 4 มีความสอดคลอ้งกนัและเกิดประสิทธิภาพใน
การท างาน จึงไดมี้ตวัแบบจ าลองการปฏิบติังาน เพื่ออธิบายถึงลกัษณะการด าเนินงานการจดัการโซ่อุปทาน 
โดยในการจดัการกระบวนการส าคญัทั้ง 4 กระบวนการน้ี ในแบบจ าลองของ SCOR Model 



 
ภาพท่ี 1  แบบจ าลอง SCOR 
ท่ีมา : SCOR Model Reference 8, Supply Chain Council 
 
 องคป์ระกอบของแบบจ าลอง Supply Chain Operation Reference Model (SCOR Model) คือ มีการ
ก าหนดกระบวนการต่างๆให้เป็นมาตรฐานและ มีการก าหนดมาตรวดั (Metric) หรือดชันีวดัประสิทธิภาพ 
Key Performance Indicator (KPI) ส าหรับการวดัประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการ และมีวิธีปฏิบติัท่ีดี
ท่ีสุด (Best practice) ซ่ึงสามารถสรุปและแบ่งขั้นตอนการพฒันาโซ่อุปทาน ออกเป็น 4 ระดบั 
 ระดับท่ี 1 (Top Level : Process Type) กระบวนการในระดับน้ีมีการก าหนดขอบเขตตลอดจน
เน้ือหาในการด าเนินงานโซ่อุปทาน การสร้างแบบจ าลองเพื่อตั้ งเป้าหมายในการแข่งขนัและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของโซ่อุปทาน  
 ระดับท่ี 2 (Configuration Level : Process Categories) เป็นแบบของกระบวนการโดยใน ระดับน้ี
องคก์รสามารถสร้างแบบจ าลองโซ่อุปทานของงานได ้ดว้ยการพิจารณาลกัษณะกลยทุธ์การด าเนิน 
 ระดับท่ี 3 (Process Element Level : Decompose Process) เป็น กระบวนการนิยามส่วนประกอบ
ของกระบวนการยอ่ย ขอ้มูลปัจจยัน าเขา้ และ ปัจจยัน าออก ในแต่ละกระบวนการยอ่ยจะมีตวัวดัสมรรถนะ
ของกระบวนการ (Performance Metric) และ เสนอวธีิการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด (Best Practice)  
 ระดับท่ี  4 (Implementation Level) เป็นส่วนประกอบของกระบวนการท่ีไม่ได้ก าหนดไว้ใน 
SCORE Model แต่องคก์รสามารถก าหนดกิจกรรมยอ่ยหรือส่วนประกอบของกระบวนการเป็น รายละเอียด
เฉพาะแต่ละอุตสาหกรรมหรือผลิตภณัฑโ์ดยมีการเช่ือมโยงกบัระดบัท่ี 3 
 ผูว้ิจยัจึงมีความมุ่งหมายท่ีจะศึกษากระบวนการในระดบัท่ี 1 เพื่อตอ้งการท่ีจะตั้งเป้าหมายในการ
แข่งขนัและปรับปรุงประสิทธิภาพในห่วงโซ่อุปทาน  
 
 



งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ธนากรณ์ สมานทอง. (2561) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การจดัการโซ่อุปทานผา้ไหมทอมือในจงัหวดั
สุรินทร์เพื่อยกระดับให้เป็นสินค้า OTOP Premium ผลการศึกษาพบว่า 1)กลุ่มอาชีพมีการวางแผนการ
ด าเนินการตามประสบการณ์ท างานซ่ึงไม่มีการจดบนัทึกขอ้มูล 2)กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีการผลิตวตัถุดิบเอง
โดยการปลูกหม่อนเล้ียงไหมในส่วนของวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือจะเลือกจากคุณภาพและตดัสินใจเลือกผูจ้  าหน่าย 3) 
กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ผลิตเพื่อรอจ าหน่ายโดยจะท าการผลิตอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงปัญหาท่ีพบระหวา่งการผลิตส่วน
ใหญ่พบว่ามีปัญหาเร่ืองการยอ้มสีผิดและมีการทอผิดลาย 4) กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ในการขนส่งสินคา้ไม่มี
การบนัทึกขอ้มูลและจะเลือกวิธีการจดัส่งตามความตอ้งการของลูกคา้ 5) การส่งคืนพบวา่มีจ านวนมากท่ีมี
การส่งสินคา้กลบัเน่ืองจากการถ่ายรูปสินคา้บางช้ินเม่ือเทียบกบัสินคา้จริงมีสีไม่ตรงตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 กิตติยา ปริญญาสุรเดช และปรียาณัฐ เอ๊ียบศิริเมธี.(2558)ได้ท าการส ารวจการจดัการโซ่อุปทาน
ผา้ซ่ินยวน บา้นโนนกุ่ม อ าเภอสีคิ้ว จงัหวดันครราชสีมา พบว่าผูเ้ล่นแต่ละรายในโซ่อุปทานยงัขาดความ
ร่วมมือกันอย่างจริงจงัจึงท าให้โซ่อุปทานผา้ซ่ินยวนไม่สมดุลกันโดยเฉพาะกลุ่มทอผา้ (สมาชิกกลุ่ม) 
เน่ืองจากการเขา้ร่วมกลุ่มตอ้งมีเวลาวา่งจากงานประจ า(ท านา) และรายไดไ้ม่แน่นอนข้ึนอยูก่บัปริมาณ และ
คุณภาพท่ีผลิตได้ ท าให้เกษตรกรบางราย (สมาชิกกลุ่ม)ไม่มีความมัน่ใจผลิต ดงันั้นการท่ีจะสร้างความ
แข็งแรงของโซ่อุปทานนั้นท าไดโ้ดยการใหมี้การรวมกลุ่มกนัอยา่งเขม้แขง็โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามี
ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายร่วมกบัชุมชนและสร้างแรงจูงใจในการรวมกลุ่มเพื่อรักษาไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์
ของผา้ซ่ินยวนใหย้งัคงอยูคู่่ชุมชนต่อไป 
 ธันยธร ติณภพ , ศิริลกัษณ์ เมฆสังข์ และฉันทนา จนัทร์บรรจง. (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานโดยวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตภาคกลางของประเทศไทยโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อส ารวจสภาพและปัญหาของการจัดการโซ่ อุปทานในวิสาหกิจชุมชนเพื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ของกระบวนการจดัการโซ่อุปทานกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเพื่อเสนอแนวทางการจดัการห่วง
โซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตขา้วอินทรีย ์โดยวิเคราะห์กระบวนการจดัการโซ่อุปทานกบัสภาพ
การด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตภาคกลางของประเทศไทย ผลการวิจยัพบว่าแนวทางการ
จดัการโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตขา้วอินทรียเ์พื่อให้สามารถด าเนินการดา้นการเกษตรไดอ้ยา่ง
เขม้แข็งและพึ่งพาตนเองไดภ้ายใตพ้ื้นฐานของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชใ้นการด าเนินชีวติแลว้  

    
วธีิด าเนินการวจัิย 

1. ประชากร คือ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟอินทรียรั์กษาป่า “ภูช้ีเดือน”  



2. ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ประธานกลุ่ม 1 คน รองประธานกลุ่ม 1 คน 
และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจผู ้ปลูกกาแฟ จ านวน 5 คน พ่อค้าหรือตัวแทนจ าหน่วยเมล็ดกาแฟ 1 คน 
ผูป้ระกอบการโรงคัว่กาแฟ 3 คน รวมจ านวนทั้งส้ิน 5 คน 

3. ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซ่ึงผู ้วิจ ัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) และสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อรวบรวมข้อมูลการสนทนากับผูใ้ห้ข้อมูลใน
ประเด็นปัญหาท่ีเฉพาะเจาะจง เพื่อดูขั้นตอนการจดัการโซ่อุปทานอุปทานแหล่งผูผ้ลิตจากตน้น ้ าไปยงัปลาย
น ้า ตลอดจนแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์การบริหารจดัการโซ่อุปทานท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
พื้นท่ี 

4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  
5. การตรวจสอบความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูล 
การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า เพื่อตรวจสอบวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสังเกต ดว้ยวธีิการตรวจสอบขอ้มูล

ในดา้นเวลา สถานท่ี และบุคคล พิจารณาวา่ ถา้ต่างเวลา ต่างสถานท่ี แลว้ขอ้มูลยงัเหมือนเดิมหรือไม่ 
  5.1 การตรวจสอบความสอดคลอ้งกนัของขอ้มูลจากการบอกเล่าจากการกระท าโดยขอ้มูลท่ี
เป็นความคิดเห็นหรือทศันะของผูถู้กสัมภาษณ์  
  5.2 ตรวจความน่าเช่ือถือของผูใ้หข้อ้มูล  
  5.3 การตรวจสอบอคติ  

เพื่อให้ผลการศึกษาวิจยัมีความถูกตอ้ง ดงันั้นผูท้  าการศึกษาด าเนินการตรวจสอบความรู้สึกโน้ม
เอียงและความคิดเห็นของตนเองท่ีมีต่อสถานท่ีท่ีศึกษาทีไดบ้นัทึกไวร้ะหวา่งการเก็บขอ้มูล เพื่อรักษาความ
เป็นกลางของผูศึ้กษา 

6. การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้เก็บขอ้มูล เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พ่อคา้หรือตวัแทนจ าหน่วย
เมล็ดกาแฟ และผูป้ระกอบการโรงคัว่กาแฟ ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิด
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ซ่ึงแบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยแนวค าถามการสัมภาษณ์ท่ีเก่ียวกับการ
วางแผน การจดัหา การผลิต การส่งมอบ และการรับคืน รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งในระบบห่วงโซ่อุปทาน 

 
ผลการวจัิย 

 
 จากการศึกษาในงานวจิยัคร้ังน้ี สามารถท่ีจะสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1. ความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “ภูช้ีเดือน” อ าเภอเวียงแก่น 
จังหวดัเชียงราย 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟอินทรียรั์กษาป่า “ภูช้ีเดือน” อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย ไดมี้
การจดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี 2559โดยมี พนัต ารวจโท กิตติคุณ ช่างเขียน ด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
และมีสมาชิกทั้งหมด 48 คน มีพื้นท่ีในการปลูกกาแฟทั้งหมด 2,000 ไร่ มีผลผลิตเป็นเมล็ดผลสดประมาณ 



1,200 ตนั เม่ือผา่นกระบวนสีเป็นเมล็ดกะลาประมาณ 600 ตนัต่อปี กลุ่มมีวตัถุประสงค ์1)  ส่งเสริมการปลูก
กาแฟเพื่อลดปัญหาการท าลายป่าไม้ 2)  ส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้จากการผลิตกาแฟอินทรีย์ในป่า
ธรรมชาติ  และ 3)  เพื่อแกปั้ญหาการกดราคาจากพ่อคา้คนกลางทั้งน้ีการปลูกกาแฟเป็นการรักษาป่าและเป็น
การเพิ่มพูนรายไดใ้ห้กบัเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมัน่คง ลดปัญหาการตดัไมท้  าลายป่า เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว
มากข้ึน ลดปัญหาหมอกควนั ส่งผลให้เกษตรกรสามารถมีรายได้เพิ่มมากข้ึนและมีรายได้ท่ีแน่นอน 
ผลิตภณัฑ์ท่ีทางวิสาหกิจมีการจดัจ าหน่าย ไดแ้ก่ เมล็ดกะลา เพื่อจ าหน่ายให้กบัพ่อคา้คนกลาง หรือโรงคัว่
กาแฟขนาดใหญ่ สารกาแฟ เพื่อจ าหน่ายใหก้บัโรงคัว่ขนาดเล็กท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียง และเมล็ดกาแฟคัว่ เพื่อ
จ าหน่ายใหก้บัลูกคา้ร้านกาแฟหรือลูกคา้ทัว่ไป  

2. รายละเอยีดของผู้ให้ข้อมูล   
  2.1 กลุ่มวสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟอินทรียรั์กษาป่า “ภูช้ีเดือน”  
  การวางแผนการผลิต ผูผ้ลิตการแฟมีการวางแผนในการผลิต มีการส่งเสริมการผลิต ซ่ึงจะมี

ขั้นตอนในการวางแผนการผลิต ได้แก่ 1 การรับค าสั่งจองจากผูค้ ้าเมล็ดกาแฟ เพื่อน าปริมาณค าสั่งซ้ือ
ล่วงหน้าไปจดัสรรโควต้าให้กับสมาชิกในกลุ่ม  2. การด าเนินการส่งเสริมการผลิต มีการตรวจแปลง
เพาะปลูกของสมาชิกและท าการประเมินผลผลิตท่ีคาดว่าจะไดรั้บ พร้อมกบัการส่งเสริมปัจจยัในการผลิต 
เช่น ตน้พนัธ์ุกาแฟคุณภาพดี ผลิตภณัฑ์ชีวภาพในการป้องกนัแมลงและโรค และ 3 การรวบรวมเมล็ดกาแฟ
เพื่อรอการแปรรูป  

  กระบวนการแปรรูปกาแฟ (Coffee Processing) เป็นการแปรรูปขั้นตน้ท่ีน าเอากาแฟสดมา
แปรรูปใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเหมาะสมและสะดวกในการน าไป ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตผลิตภณัฑ์กาแฟต่อไป 
มีการผลิตสารกาแฟ 2 วิธีดว้ยกนัคือ กระบวนการแปรรูปแบบแห้ง (Dry Processing) หรือท่ีเรียกวา่ “การสี
แห้ง” และการแปรรูปแบบเปียก (Wet Processing) หรือท่ีเรียกว่า “การสีเปียก” กระบวนการแปรรูปแบบ
เปียกหรือสีเปียกจะค านึงถึงคุณภาพผลิตภณัฑ์ในระดบัสูง แต่กระบวนการแบบแห้งจะให้รสสัมผสักาแฟท่ี
กลมกล่อม  

  กระบวนการจดัการคลังสินค้า มีการใช้วิธีการแบบ First in First out เพื่อป้องกนัสินค้า
ตกคา้งดอ้ยคุณภาพ ตั้งแต่ลานรับซ้ือผลผลิต มีการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดกาแฟในเบ้ืองตน้ก่อนท าการ
ชัง่น ้ าหนัก แลว้จึงน าเขา้ไปสู่กระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟ เพื่อท าการสีเมล็ดกาแฟเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
จะตอ้งน าเมล็ดกะลาท่ีไดม้าท าการตากดว้ยแดดธรรมชาติท่ีลานตาก ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ แลว้จึงท า
การเก็บบรรจุกระสอบโดยมีการบรรจุถุงพลาสติกใสปิดปากให้สนิทแลว้บรรจุในกระสอบป่านอีกคร้ังเพื่อ
ป้องกนัแมลง น าเมล็ดกะลาหรือสารกาแฟในโกดงัเก็บท่ีมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวกและป้องกนัแมลงจ าพวก
มอดเขา้ท าลาย  

  กระบวนการของการกระจายสินคา้และการส่งมอบสินคา้ให้ลูกคา้นั้น จะตอ้งพิจารณาจาก
วตัถุดิบท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยเมล็ดกะลา ส่งมอบให้กบัลูกคา้ท่ีเป็นโรงคัว่กาแฟขนาดใหญ่ท่ีมีเคร่ืองสีกาแฟ 
ปริมาณการสั่งจะมีปริมาณท่ีมาก ซ่ึงในกลุ่มวิสาหกิจมี 2 รายไดแ้ก่ โรงคัว่กาแฟผาตั้ง และโรงคัว่กาแฟ A 



(นามสมมติ เน่ืองจากเป็นขอ้มูลทางการคา้)  สารกาแฟส่งมอบให้ลูกคา้ท่ีเป็นโรงคัว่กาแฟขนาดเล็กท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีใกลเ้คียง ส่งมอบสินคา้โดยใช้บริการบริษทัขนส่งเอกชน และกาแฟคัว่ส่งมอบให้ลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้
ปลีกหรือลูกคา้ท่ีเป็นร้านกาแฟ ส่งมอบโดยใชบ้ริการบริษทัขนส่ง เช่น ไปรษณียไ์ทย Kerry และอ่ืนๆ  

  ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกร ไดแ้ก่ การส่งมอบผลผลิตท่ีไม่มีคุณภาพ และ ปริมาณ
การส่งมอบไม่ไดต้ามเป้าหมายท่ีวสิาหกิจคาดการไว ้

  ปัญหาและอุปสรรคของลูกคา้ ได้แก่ ค  าสั่งซ้ือของลูกคา้ล่าช้าส่งผลต่อการจดัหาวตัถุดิบ
และกระทบต่อการจดัสรรโควตา้ใหก้บัลุกคา้ 

  ปัญหาและอุปสรรคภายในของกลุ่มวิสาหกิจ ไดแ้ก่ พื้นท่ีลานตากมีไม่เพียงพอ และตน้ทุน
การผลิตสูงกวา่ทอ้งตลาด เช่น ค่าแรงงาน  

  2.2 สมาชิกเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟอินทรียรั์กษาป่า “ภูช้ีเดือน” 
   กระบวนการบ ารุงรักษาและการดูแลรักษาผลผลิต กาแฟท่ีเพาะปลูกในพื้นท่ีอ าเภอเวียง

แก่นนั้นใชส้ายพนัธ์อาราบิกา เป็นสายพนัธ์หลกั ภายหลงัจากการเก็บเก่ียวผลผลิตกาแฟ เกษตรกรจะมีการ
ด าเนินการตดัแต่งก่ิงเพื่อให้เกิดการเปิดตาดอก  การป้องกนัแมลงและโรคพืช มีการส ารวจแปลงเป็นประจ า 
ในส่วนของโรคพืช ไดแ้ก่ โรคราสนิมในกาแฟ เกิดจากเช้ือรา ส่งผลให้ติดผลผลิตนอ้ย และแมลงมอด เป็น
ศตัรูพืชท่ีเขา้ท าลายตน้กาแฟและผลการแฟ ก่อใหเ้กิดความเสียหายผลผลิตท่ีไดไ้ม่มีคุณภาพและไม่สามารถ
น าไปแปรรูปได ้การป้องกนัใชผ้ลิตภณัฑชี์วภาพ ไดแ้ก่ เมตาไรเซียมในการก าจดัและป้องกนัแมลงมอด  

  การวางแผนการผลิตของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะมีการบ ารุงรักษา โดยกระบวนการการ
วางแผนมีการด าเนินการดงัน้ี ไดแ้ก่ การประมาณการผลผลิต การรับการจดัสรรโควตา้ ก าหนดเวลาในการ
จดัเก็บ การจดัการดา้นแรงงาน และการคดัแยก  

  ปัญหาในกระบวนการผลิตของเกษตรกร ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน  ต้นทุน
ค่าจา้งแรงงาในการจดัเก็บ และการควบคุมคุณภาพของเมล็ดกาแฟท่ีจดัเก็บ แนวทางการป้องกนัและแกไ้ข 
ไดมี้การวางแผนการจา้งแรงงานให้สอดคลอ้งกบัช่วงเวลาการจดัเก็บ และใช้แรงงานภายในครอบครัวใน
การจดัเก็บ 

  2.3 ผูป้ระกอบการโรงคัว่ จากการสัมภาษณ์ พบวา่ โรงคัว่การแฟทั้งสองแห่งเป็นลูกคา้ท่ีมี
ความต้องการปริมาณสารกาแฟต่อปีประมาณ 20 – 25 ตัน โดยจะท าการคั่วสารกาแฟเพื่อแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑเ์มล็ดกาแฟคัว่ส าเร็จ ให้แก่ ร้านกาแฟสดทัว่ไป และลูกคา้ทัว่ไป ทั้งน้ีทางโรงคัว่มีกระบวนการใน
การจดัการห่วงโซ่อุปทาน สรุปไดด้งัน้ี 

  การวางแผนในการจดัหาวตัถุดิบ ผูป้ระกอบการโรงแฟมีการบริหารจดัการการจดัหาเมล็ด
กาแฟทั้งในแบบของกะลากาแฟและสารกาแฟให้ไดป้ริมาณตามท่ีตอ้งการใชใ้นแต่ละปี จึงตอ้งมีการสั่งซ้ือ
ผา่นทางกลุ่ม ทั้งน้ีทางโรงคัว่กาแฟจะมีค าสั่งซ้ือให้แก่ วิสาหกิจหรือพ่อคา้ในพื้นท่ีล่วงหน้าเพื่อด าเนินการ
จดัหาเมล็ดกาแฟหรือสารกาแฟ แลว้จึงท าการสั่งซ้ือตามจ านวนท่ีตอ้งการ 



  กระบวนการจดัการคลงัสินคา้นั้น จะตอ้งมีการจดัรูปแบบการจดัการแบบเขา้ก่อน ออก
ก่อน เพื่อลดปัญหาการคา้งสต็อตและการเสียหายจากการจดัเก็บเมล็ดกาแฟ ระยะเวลาในการจดัส่งสินคา้
ให้กบัลูกคา้ข้ึนอยูก่บัระยะทางและบริการของขนส่งในแต่ละบริษทัท่ีใหบ้ริการในพื้นท่ีนั้นๆ โดยส่วนใหญ่
หากส่งผา่นบริษทัขนส่งจะใชเ้วลาไม่เกิน 2-3 วนั  

  ปัญหาและอุปสรรคในการท าการคา้ร่วมกนักบัวสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟอินทรียรั์กษาป่า 
“ภูช้ีเดือน” วิธีการแกปั้ญหาอยา่งไร และมีแนวทางในการป้องกนัปัญหา ทั้งน้ีทางโรงคัว่มีแนวทางในการ
ป้องกนัปัญหารองรับในการจดัการดว้ยการหาซพัพลายเออร์ท่ีมีความสามารถในการรวบรวมเมล็ดกาแฟเพื่อ
รองรับกบัปัญหาท่ีเกิดจากการรวบรวมเมล็ดกาแฟของซพัพลายเออร์รายอ่ืนๆ มากกวา่ 2 ราย  

3. การจัดการห่วงโซ่อุปทานของวสิาหกจิชุมชนผู้ปลูกกาแฟอนิทรีย์รักษาป่า “ภูช้ีเดือน” 
จากการส ารวจและท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึก ทั้ งในส่วนของ

เกษตรกรผูเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจ ผูป้ระกอบการโรงคัว่กาแฟ ร้านกาแฟและลูกคา้ทัว่ไป ของกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟอินทรียรั์กษาป่า “ภูช้ีเดือน” ผูว้ิจยัไดมี้การน าแบบจ าลอง SCOR หรือแบบจ าลอง
โซ่อุปทานมาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโซ่อุปทาน ส าหรับการพฒันาและปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานนั้น 
จะต้องมีการพิจารณาการจดัการในห่วงโซ่อุปทานในแต่ละส่วน เพื่อหาจุดท่ีขาดประสิทธิภาพ แล้ว
ด าเนินการหาวิธีและเทคนิคในการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงจุดนั้น เพื่อให้มีการด าเนินการและจดัการงาน
นั้นใหดี้ยิง่ข้ึน 

4. ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
  4.1 ข้อจ ากัดของเมล็ดกาแฟ เป็นพืชท่ีเม่ือผลสุกแล้วจะต้องท าการเก็บทันที หากเลย

ระยะเวลาเก็บผลสุกจะร่วงเสียหายไม่สามารถน ามาเขา้สู่กระบวนการผลิตได ้ดงันั้นจึงตอ้งมีการจา้งแรงงาน
ในการเก็บผลผลิตทนัที มิฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตการแฟ 

  4.2 ปัญหาท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ ด้านสภาพภูมิอากาศ ด้านโรคระบาดในพืช 
โดยเฉพาะ โรคราสนิมกาแฟ ดา้นศตัรูพืช และดา้นตน้ทุนแรงงานในการจดัเก็บเมล็ดกาแฟ   

  4.3 ปัจจยัภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพในการเก็บผลผลิตท่ีไม่ได้
คุณภาพตามมาตรฐาน ซ่ึงเกิดจากปัญหาดา้นแรงงานท่ีรับจา้งเก็บผลผลิต ไม่ใส่ใจในการเก็บผลผลิต และ
พื้นท่ีในการตากเมล็ดกาแฟไม่เพียงพอ  

5. แนวทางการหาวธีิปรับปรุงสายสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทานของผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “ภูช้ี
เดือน” 

 จากการศึกษาการจดัการห่วงโซ่อุปทานโดยใชแ้บบจ าลอง SCOR พบวา่ กลุ่มวสิาหกิจชุมชน มีการ
จดัการห่วงโซ่อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีอยู่แลว้ อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัไดห้าวิธีปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสายสัมพนัธ์
ของห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้การบริหารแบบทัว่ทั้งองค์ (TQM) มีการคดัเลือกและแต่งตั้งสมาชิกรับผิดชอบ
การพฒันาคุณภาพองค์กร โดยมีการก าหนดแผนในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีดงัน้ี ต่อมาในการด าเนินการ



จะตอ้งมีความรับผดิชอบต่อการด าเนินโครงการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหส้มาชิกกลุ่มเขา้มามีส่วนร่วมในการ
ร่วมในการคิดและวเิคราะห์ตามแผนงานท่ีวางไว ้สุดทา้ยตอ้งมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และแกไ้ข 

 จากการน าเสนอแนวทางการพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพสายสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทาน โดยใชก้าร
บริหารแบบทัว่ทั้งองค์ (TQM) จะสามารถช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจมีความเขม้แข็ง และสามารถท่ีจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตกาแฟทั้งยงัสามารถท่ีจะควบคุมคุณภาพไดต้ั้งแต่ในแปลงปลูกจนถึงการแปรรูป 
รวมไปถึงผลผลิตท่ีน่าจะเพิ่มข้ึนจากการด าเนินการในรูปแบบเชิงรุก 

 
อภิปรายผล 

 
 จากผลการศึกษาเร่ือง สามารถอภิปรายผลของการวจิยั ไดด้งัน้ี 
 จากผลการศึกษาการจดัการห่วงโซอุปทานของธุรกิจกาแฟ : กรณีศึกษา กาแฟภูช้ีเดือน อ าเภอเวียง
แก่น จ.เชียงราย พบว่า จุดเร่ิมตน้ของการขบัเคล่ือนห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนั้นมาจากการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรผูป้ลูกกาแฟในพื้นท่ี ภูช้ีเดือน อ าเภอเวียงแก่น จงัหวดัเชียงราย โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อร่วมกนัรวบรวมผลผลิตเพื่อการแปรรูป และสร้างอ านาจการต่อรองราคา จึงก่อให้เกิดการรวมตวักนัข้ึน 
โดยท่ีกลุ่มวิสาหกิจท าการรวบรวมปริมาณกาแฟตามค าสั่งซ้ือเพื่อส่งมอบให้ครบตามจ านวน ทางกลุ่ม
วิสาหกิจไดมี้การแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์กาแฟคัว่ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ให้มีมูลค่าสูงข้ึนเป็น
การเพิ่มรายไดใ้ห้แก่สมาชิกในกลุ่ม จากการวเิคราะห์การจดัการห่วงโซ่อุปทานดว้ยแบบจ าลองแบบ SCOR 
ไดมี้การน ามาสรุปตามภาพดา้นล่าง ดงัน้ี 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
ภาพท่ี 2 แสดงลกัษณะการด าเนินงานภายในห่วงโซ่อุปทานวสิาหกิจชุมชนผูป้ลูกกาแฟอินทรียรั์กษาป่า “ภูช้ี
เดือน” 

ปลูก 

และบ ารุงรักษา 
เก็บเก่ียว 

ส่งผลผลิต 
ส่งมอบสินคา้ 

ตรวจสอบ
คุณภาพ 

แปรรูป 

คดัแยกเกรด 

บรรจุ

เมลด็กาแฟ
สด 

กะลากาแฟ 

สารกาแฟ

ค ำสั่งซือ้ 
วิสำหกิจ
ชมุชน  
ภชีูเ้ดือน

โรงคั่วเมลด็
กำแฟ 

พอ่คา้หรือ
ตวัแทน

จ าหน่ายกาแฟ

ร้านคา้กาแฟ
และลูกคา้
ทัว่ไป 

เกษตรกร 

เกษตรกร 

เกษตรกร 



 
 กระบวนการในการวางแผนนั้ นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ ท่ี ดีมีการก าหนดเป้าหมายและวิธีในการ
ด าเนินการ ปัจจุบนัมีการขายกาแฟผา่นระบบออนไลน์ซ่ึงอาจจะเกิดความผิดพลาดท่ีอาจจะส่งผลต่อการคืน
สินคา้ได ้จึงควรท่ีจะมีการวางแผนเพื่อป้องกนัในประเด็นดงักล่าว  
 กระบวนการด้านการจดัซ้ือจดัหา พบว่า กลุ่มวิสาหกิจควรท่ีจะตอ้งมีการเน้นย  ้าให้สมาชิกมีการ
ตรวจสอบป้องกนัโรคราสนิมกาแฟและการเขา้ท าลายของแมลงมอดท่ีอาจจะระบาดและส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตในสวนกาแฟได ้ 
 กระบวนการผลิต โดยมีกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานของวตัถุดิบก่อนท่ีจะน าเขา้สู่กระบวนการ
แปรรูป โ และอีกหน่ึงประเด็นปัญหาคือพื้นท่ีในการแปรรูปโดยเฉพาะลานตากกาแฟท่ีมีขนาดพื้นท่ีไม่
เพียงพอต่อการตากเมล็ดกาแฟ  
 กระบวนการขนส่ง ในส่วนของการขนส่งนั้นถือไดว้า่ไม่ไดก่้อใหเ้กิดปัญหากบักลุ่มวสิาหกิจ  
 กระบวนการส่งคืน ธุรกิจคา้กาแฟนั้นเป็นธุรกิจท่ีมีการสั่งซ้ือจองล่วงหนา้มีการดูแลและตรวจสอบ
คุณภาพทุกขั้นตอน 
 จากการศึกษาทางผูว้ิจยัไดห้าวิธีปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสายสัมพนัธ์ของห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้
การบริหารแบบทัว่ทั้งองค ์(TQM) เป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงสายสัมพนัธ์ ตั้งแต่การคดัเลือกบุคคลเพื่อ
เขา้มาช่วยในการถ่ายทอดองคค์วามรู้และติดตามช่วยเหลือสมาชิกในส่วนของการบ ารุงรักษาสวนกาแฟให้มี
คุณภาพ การเก็บผลผลิต การจดัเวลาในการจดัการแปลงปลูก จนส้ินกระบวนการน าส่งผลผลิต รวมไปถึง
การปลูกฝังค่านิยมของกลุ่มท่ีจะตอ้งยดึมัน่ในความสามคัคีเพื่อเป็นกลุ่มท่ีเขม้แขง็ต่อไป  
 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในงานวจิยั 

 - ควรมีการน าเทคโนโลยีโซล่าโดมเพื่อแกปั้ญหาพื้นท่ีลานตากไม่เพียงพอ และลดระยะเวลาในการ
กระบวนการตากลงส่งผลใหก้ารด าเนินการทั้งระบบรวดเร็วข้ึน 
 - ควรมีการจดัตั้งทีมในการส ารวจแปลงกาแฟของสมาชิกในการควบคุมคุณภาพ และยงัสามารถน า
ขอ้มูลมาวางแผนการเก็บผลผลิตเพื่อแกไ้ขปัญหาตน้ทุนเร่ืองของค่าแรง ทั้งยงัสามารถแกไ้ขปัญหาผลผลิต
ไม่ไดคุ้ณภาพอีกดว้ย 
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