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แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันสาปะหลังสด
กรณีศึกษาชุมชนบ้านหนองกก ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
กุลบัณฑิต แสงดี1* วิญญู ปรอยกระโทก2 สุภาวดี สายสนิท3 เฉลียว บุตรวงษ์4 รัฐยา พรหมหิตาทร5
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งหาแนวทางในการลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันสาปะหลังสดของชุมชนบ้านหนองกก ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว คณะผู้วิจัยทาการศึกษาปัญหาด้านโลจิสติกส์ในการผลิตมันสาปะหลังสดจากเกษตรกร ปีการเพาะปลูก
พ.ศ.2556 – 2557 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. เก็บข้อมูลสภาพทั่วไปในการผลิตมันสาปะหลังสด ปัญหาอุปสรรค
และต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ โดยใช้แบบสอบถามกับเกษตรกรทั่วไป จานวน 237 ราย และ 2. ประเมินความ
สูญเปล่าในการผลิตมั นสาปะหลังสด โดยการใช้แบบสอบถามกับเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในการเพาะปลูก
มากกว่ า 20 ปี จ านวน 5 ราย จากนั้ น น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ค วามสู ญ เปล่ า โดยใช้ แ นวคิ ด ความสู ญ เปล่ า
7 ประการ ผลปรากฏว่า ปัญหาความสูญเปล่าที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของเกษตรกรมากที่สดุ คือ ความสูญเปล่า
ด้านการขนส่งด้วยคะแนน 4.25 ซึ่งเกิดจาก 1. กระบวนการเคลื่อนย้าย(การจัดหา) และ 2. การขนส่งหัวมัน
สาปะหลังสดไปขาย รองลงมา คือ ความสูญเปล่าจากกระบวนการทางานที่ไม่มีประสิท ธิภาพ คณะผู้วิจัยจึงใช้
เทคนิ ค Eliminate Combine Rearrange Simplify (ECRS) เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ หาแนวทางในการลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ พบว่า เกษตรกรจะต้องมีการรวมกลุ่มในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการจัดหาที่มีค่าขนส่ง
หลายรอบ ซึ่งจะสามารถเพิ่มอานาจในการต่อรองกับผู้ขายวัตถุดิบในการขอส่วนลดจากทางผู้ขายหรือการขนส่ง
สินค้ามาส่งให้ถึงบ้าน ทาให้สามารถลดต้นทุนรวมในการผลิตหัวมันสาปะหลังสดลง 816 บาทต่อไร่ หรือ คิดเป็น
23.98 เปอร์เซ็นต์
คาสาคัญ : โลจิสติกส์ ต้นทุนโลจิสติกส์ แนวทางการลดต้นทุน มันสาปะหลัง
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AN APPROACH TO REDUCE LOGISTICS COSTS OF CASSAVA PRODUCTION: CASE STUDY OF
NONG-KOK VILLAGE THAP-RAT SUB DISTRICT TA-PHRAYA DISTRICT SA-KAEO PROVINCE
Kulbandid Sangdee1* Winyu Proykratok2 Suphawadee Saisanit3 Chalieo Butvong4
Ratthaya Promhitatorn5
Abstract
This research aims to study and analyze logistics problems for finding the logistics cost-reduction
approach on cassava production of the community. The researchers studied the logistics problems on cassava
production from the agriculturists during the year 2013 - 2014. The study was divided into two parts: 1. collecting
data from 237 agriculturists by the questionnaires to find the problems and the cost of logistics activities, and
2. assessing the waste in cassava production by using the assessment sheets with the 5 cassava agriculturists
who had more than 20 years’ experience. And the data were analyzed by the 7-waste concept. The findings
showed that problem of wastes affecting to cost most was the waste of repetitive transportation in purchasing
factors of production that waste scores equal to 4.25 due to : 1. purchase waste and 2. cassava production
transportation. The researchers used the Eliminate Combine Rearrange Simplify (ECRS) technique to
reduce the logistic cost. It was that the agriculturists had to cluster to purchase the factors of production, and
it could increase the bargaining power from the suppliers. The total cost could be reduced as 23.98 percentage
or 816 Baht per Rai (1,600 m.2).
Keywords : Logistics, Logistics Cost, Approach of Logistics Cost Reduction, Cassava
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บทนา
มันสาปะหลัง เป็นสินค้าเกษตรที่มีความสาคัญชนิดหนึ่งของโลก โดยการผลิตมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งผลผลิตมันสาปะหลังส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 ใช้บริโภคเป็นอาหารทั้งบริโภคโดยตรงหรือใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารและอาหารสัตว์ ด้านการค้ามันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ในตลาดโลกหลักๆ จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้น
พื้นฐาน ได้แก่ แป้งมันสาปะหลังและมันสาปะหลังเส้นหรืออัดเม็ด สาหรับประเทศไทยมันสาปะหลังนับเป็นพืชเศรษฐกิจเชิง
พาณิชย์ที่สาคัญ มีปริมาณการผลิตมากกว่า 20 ล้านตันในแต่ละปี โดยใช้ภายในประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ส่วนที่
เหลือส่งออกไปยังตลาดโลก ซึ่งไทยเองเป็นผู้ส่งออกมันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์ อยู่ในอันดับที่หนึ่งในตลาดโลกมาอย่าง
ต่อเนื่อง (สานักงานคณะกรรมการกากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า, 2554) ชุมชนบ้านหนองกก ตาบลทัพราช อาเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมชุนที่คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก โดยมีการผลิตสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว
มันสาปะหลัง และการทอเสื่อกก โดยเกษตรกรในชุมชนมีรายได้จากการเพาะปลูกและขายหัวมันสาปะหลังสดเป็นหลัก
แต่จากการที่คณะผู้วิจัยได้มีการเข้าไปบริการวิชาการด้านโลจิสติกส์และได้สังเกต เก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งวิเคราะห์ปัญหา
เบื้องต้น พบปัญหาหลัก คือ เกษตรกรผู้ปลูกมันสาปะหลังยังไม่มีการบริหารจัดการด้านต้นทุนโลจิสติกส์ที่เหมาะสม ทาให้
เกษตรกรมีต้นทุนโลจิสติกส์แฝงเกิดขึ้นจากดาเนินการ เช่น การซื้อวัตถุดิบจานวนหลายครั้งใน 1 ฤดูกาล โดยไม่มองเรื่อง
ต้นทุนค่าน้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น ซึ่งต้นทุนที่แฝงเหล่านี้จะส่งผลในแง่ลบอย่างยิ่งต่อรายได้ของเกษตรกร
คณะผู้วิจัยเล็งเห็นว่า การจะพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสาปะหลังสดจะต้อง
มีการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ที่เหมาะสม คณะผู้วิจัยนาเทคนิคในการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ โดยการจัดการ
โลจิสติกส์ คือ กระบวนการทางานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดาเนินงาน และการควบคุมการทางานขององค์กร
รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ รวบรวม กระจายสินค้า
วัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคานึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็น
สาคัญ (พงษ์ชัย, 2550) นอกจากนี้ Stock and Lambert (2001) กล่าวว่า การวิเคราะห์ต้นทุนรวมในด้านโลจิสติกส์เป็นสิ่ง
สาคัญในการจัดการโลจิสติกส์ โดยการลดต้นทุนรวมมากกว่าที่จะลดต้นทุนในแต่ละกิจกรรม คณะผู้วิจัยจึงให้ความสาคัญใน
การลดต้นทุนโลจิสติกส์อย่างมากแต่จะต้องทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น คณะผู้วิจัยจึงเลือกใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ความสูญ
เปล่าที่ส่งผลต่อการเกิดต้นทุนโลจิสติกส์เข้ามาช่วย ซึ่งแนวคิดการกาจัดความสูญเปล่าประยุกต์มาจากแนวความคิดของ
ความสูญเปล่า 7 ประการ (7 Waste) นั่นคือ ความสูญเปล่าหรือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการดาเนินงาน โดยแบ่งเป็น
7 ประการ ดังนี้ 1) ความสูญเปล่าเนื่องมาจาก การเคลื่อนไหว (Motion) 2) ความสูญเปล่าเนื่องมาจาก งานเสีย (Defect) 3)
ความสูญเปล่าเนื่องมาจาก การรอคอย (Waiting) 4) ความสูญเปล่าเนื่องมาจาก พัสดุคงคลัง (Inventory) 5) ความสูญเปล่า
เนื่องมาจาก การขนส่ง (Transportation) 6) ความสูญเปล่าเนื่องมาจากการผลิตเกินพอดี (Over Production) 7) ความสูญ
เปล่าเนื่องมาจากกระบวนการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Process itself) (สวทช., 2552) อีกทั้ง มีการนาเทคนิค Eliminate
Combine Rearrange Simplify (ECRS) คือ หลักการการปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการที่เกิด
ความสูญเปล่า โดยมีหลักการ คือ 1) การกาจัด (E: Eliminate) ทาได้โดยการบ่งชี้ขั้นตอนที่ไม่จาเป็นและไม่เพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทาให้สามารถกาจัดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นออกได้ 2) การผสมผสาน (C: Combine) ทาได้โดยการผสมผสาน
องค์ประกอบของงานหลายประการเข้าด้วยกัน 3) การจัดลาดับใหม่ (R: Rearrange) การโยกย้ายสับเปลี่ยนลาดับของ
องค์ประกอบของงานอาจสร้างโอกาสกาจัดงานบางส่วนหรือโอกาสการผสมผสานใหม่ได้ 4) การทาให้ง่ายขึ้น (S: Simplify)
เมื่อพิจารณาถึงการกาจัด การผสมผสาน และการจัดลาดับใหม่อย่างรอบคอบแล้ว ควรพยายามจัดการงค์ประกอบของงาน
ส่วนที่เหลืออยู่ให้เป็นงานที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะทาได้(ปารเมศ, 2551) จากเครื่องมือในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาดังกล่าวจะ
สามารถสร้างแนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันสาปะหลังสดของชุมชนบ้านหนองกก ตาบลทัพราช อาเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จนสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตมันสาปะหลังสดกลุ่มอื่นๆได้
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันสาปะหลังสดของชุมชนบ้านหนองกก
ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อหาแนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันสาปะหลังสดของชุมชนบ้านหนองกก
ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
3. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการลดต้นทุนโลจิสติกส์กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหัวมันสาปะหลังสดของ
ชุมชนบ้านหนองกก ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านโลจิสติกส์ในการผลิตมันสาปะหลังของชุมชนบ้านหนองกก
1.1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ศึ กษาข้ อมู ลทุ ติ ยภู มิ ทฤษฎี และงานวิ จั ยที่ เกี่ ยวข้ องจากหน่ วยงานต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่
กรมวิชาการเกษตร สานักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของการผลิต
มันสาปะหลังทั่วไป
1.2 ศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค ต้นทุนโลจิสติกส์ และประเมินความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นใน
ด้านโลจิสติกส์ในการผลิตมันสาปะหลังสด โดยการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ศึกษาสภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค ต้นทุนโลจิสติกส์ โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มเกษตรกร
ซึ่งได้มีการกาหนดระเบียบวิธีสารวจด้วยตัวอย่าง (Sample Survey) เพื่อหากลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการของ Yamane
เนื่องจากทราบกลุ่มขนาดของประชากรทั้งหมด คือ มีเกษตรกรทั้งหมด 500 ราย สามารถคานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
n = N
1 + N (e)2
N
คือ ขนาดของประชากร
n
คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e
คือ ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
กาหนดเท่ากับ 5% หรือ 0.05
แทนค่า เพื่อหากลุ่มตัวอย่างจากสูตร
n
= 500/1+(500)(0.05*2) = 229.99 = 230 ราย
การสร้ างแบบสอบถามสร้ างโดยการดั ดแปลงมาจากแบบสอบถามผั กกาดเขี ยวปลี (กุ ลบั ณฑิ ต
และธนัญญา, 2554)และประยุกต์ใช้หลักการของ SCOR Model ในการบริหารจัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (วิทยา, 2546) งานวิจัยนี้จะใช้หลักการของ SCOR Model ในระดับที่ 1 คือ จะให้
ความสาคัญกับการกาหนดขอบเขตการดาเนินงานตามหลักการที่สาคัญ 5 ประการของกระบวนการจัดการ คือ การวางแผน
(Plan) การจั ดหา (Source) การผลิ ต (Make) การส่ งมอบ (Delivery) และการส่ งคื นสิ นค้ า (Return) (SCOR, 2004) มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถาม โดยมีประเด็นในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 1) การวางแผนในทุกกระบวนการดาเนินงาน(ซึ่ง
ประยุกต์มาจากการวางแผน: Plan) 2) การจัดหาวัตถุดิบ(ซึ่งประยุกต์มาจากการจัดหา: Source) และกระบวนการจัดเก็บ
วัตถุดิบ 3) การเพาะปลูก(ซึ่งประยุกต์มาจากการผลิต: Make) และ 4) การรวบรวมและกระจาย(ซึ่งประยุกต์มาจากการส่ง
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มอบ: Delivery และรวมการส่งคืนสินค้า: Return) โดยการเก็บข้อมูลเพื่อทราบขั้นตอนกระบวนการดาเนินงาน ปัญหาและ
อุปสรรค รวมทั้งรวบรวมข้อมูลในส่วนของต้นทุนในแต่ละกระบวนการผลิตหัวมันสาปะหลังสด
ส่วนที่ 2 ประเมินความสูญเปล่าในการผลิตมันสาปะหลังสด ซึ่งมุ่งเน้นความสูญเปล่าในด้านโลจิสติกส์
โดยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการใช้แบบประเมินความสูญเปล่าจากใช้แนวคิดความสูญเปล่า 7 ประการ ได้แก่ 1) ความ
สูญเปล่าเนื่องมาจากการเคลื่อนไหว 2) ความสูญเปล่าเนื่องมาจากงานเสีย 3) ความสูญเปล่าเนื่องมาจาก การรอคอย 4) ความ
สูญเปล่าเนื่องมาจากพัสดุคงคลัง 5) ความสูญเปล่าเนื่องมาจากการขนส่ง 6) ความสูญเปล่าเนื่องมาจากการผลิตเกินพอดี 7)
ความสูญเปล่าเนื่องมาจากกระบวนการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการกาหนดระดับการให้คะแนนตามความสูญเปล่า
ตั้งแต่ 0 - 5 คะแนน และแบ่งเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ไม่เกิดความสูญเปล่า คือ ไม่เกิดความสูญเปล่าในกิจกรรมนั้นๆ ช่วงคะแนน 0 - 1.25 คะแนน
ความสูญเปล่าระดับน้อย คือ เกิดความสูญเปล่าในกิจกรรมนั้นๆในระดับต่า โดยส่งผลกระทบต่อ
ต้นทุนโลจิสติกส์น้อย ได้แก่ ช่วงคะแนน 1.26 - 2.51 คะแนน
ความสูญเปล่าระดับปานกลาง คือ เกิดความสูญเปล่าในกิจกรรมนั้นๆในระดับปานกลาง โดยส่งผล
กระทบต่อต้นทุนโลจิสติกส์ปานกลาง ช่วงคะแนน 2.52 - 3.77 คะแนน
ความสูญเปล่าระดับสูง คือ เกิดความสูญเปล่าในกิจกรรมนั้นๆในระดับสู ง โดยส่งผลกระทบต่ อ
ต้นทุนโลจิสติกส์สูง ช่วงคะแนน 3.78 - 5 คะแนน
จากนั้น ใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บปัญหาเชิงลึกและประเมินความสูญเปล่ากับเกษตรกรตัวอย่างที่มีประสบการณ์
ในการเพาะปลูกมันสาปะหลังมากกว่า 20 ปี จานวน 5 ราย โดยเกษตรกรดังกล่าวได้รับการแนะนาและรับรองจากผู้นาชุมชน
ในขณะนั้น
1.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้ทฤษฎีหรือแนวคิดความสูญเปล่า 7 ประการ
นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ช่วยในการสรุปผล
สภาพทั่วไป ปัญหาอุปสรรค และต้นทุนโลจิสติกส์แบ่งตามกิจกรรม 3 ด้าน คือ 1) การจัดหาวัตถุดิบและเพาะปลูก 2) การ
จัดเก็บ 3) การรวบรวมและการกระจาย และนาผลจากประเมินความสูญเปล่ามาวิเคราะห์ เพื่อหาความสูญเปล่าหรือสูญเสีย
จากกิจกรรมการผลิตมันสาปะหลังที่มีมากที่สุด โดยมองผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงเกินไป
2. แนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันสาปะหลังสดของชุมชนบ้านหนองกก
2.1 คณะผู้ วิ จั ย ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด จากเทคนิ ค Eliminate Combine Rearrange Simplify
(ECRS) แก้ปัญหาความสูญเปล่าที่เกิ ดขึ้นจากข้อ 1.4 และหาแนวทางในการดาเนินการลดต้นทุน โลจิสติกส์
ที่เหมาะสมให้เกษตรกร โดย ECRS คือ หลักการการปรับปรุงกระบวนการทางานด้วยวิธี 1. การกาจัด 2. การ
ผสมผสาน 3. การจัดลาดับใหม่ 4. การทาให้ง่ายขึ้น (ปารเมศ, 2551)
2.2 คณะผู้วิจัยสร้างแนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์จากการนาเทคนิค ECSR แก้ปัญหาความ
สูญเปล่า
ผลการวิจัย
1. ศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านโลจิสติกส์ในการผลิตมันสาปะหลังของชุมชนบ้าน
หนองกก
จากการศึกษาสภาพทั่วไปในการผลิตมันสาปะหลังของชุมชนบ้านหนองกก โดยใช้แบบสอบถาม
เกษตรกร จานวน 237 ราย และศึกษาปัญหาเชิงลึก โดยใช้แบบสอบถามเกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการปลูก
มันสาปะหลังมากกว่า 20 ปี จานวน 5 ท่าน พบว่า ชุมชนแห่งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 2,800 ไร่ โดยแบ่งมีพื้นที่ปลูก
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มันสาปะหลัง 1,200 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 42.86 ประชากรภายใน มีจานวน 146 ครัวเรือน จานวน 746 คน คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพหลักเป็นเกษตรกร ได้แก่ ทานาและทาไร่มันสาปะหลัง แต่เกษตรกรมีความ
ต้องการที่จะปลูกมันสาปะหลังมากกว่าข้าว เนื่องจาก ข้าวที่เพาะปลูกได้มีคุณภาพไม่ดีเท่าจังหวัดใกล้เคียงทาให้
ได้ราคาที่ไม่ดี เกษตรกรจึงมีความต้องการในที่จะเพิ่มรายได้ในส่วนของมันสาปะหลังที่มีราคาดีกว่าและการดูแล
รักษาทาได้ง่าย ผู้อาศัยในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกก ร้อยละ 70.46 เป็นเกษตรกรชาวไร่ที่ดาเนินธุรกิจของตนเอง
เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกเฉลี่ย 19.92 ไร่ มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 2.89 ตันต่อไร่ โดยมีประสบการณ์ในการ
เพาะปลูกเฉลี่ย 13.36 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,069.62 บาท เกษตรกรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 72.15 การได้รับความรู้หรือเทคนิค รวมทั้งการให้คาปรึกษาแก้ปัญหาในการ
เพาะปลูกจะได้รับจากการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องและเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ ซึ่งเกษตรกรมีความรู้ใน
การเพาะปลู ก ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ดี ( Good Agriculture Practice: GAP) เพี ย งร้ อ ยละ 5.49 โดย
วัตถุประสงค์ในการเพาะปลูกมันสาปะหลังร้อยละ 91.98 เพื่อส่งขายแก่พ่อค้าผู้รวบรวมผลผลิตในท้องถิ่น และมี
การลงทุนในการเพาะปลูกมันสาปะหลังเฉลี่ย 3,497.13 บาทต่อไร่ โดยการเพาะปลูกจะเริ่มต้นเพาะปลูกในเดือน
กุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม และจะมีการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนเดียวกันในปีถัดไป หรือ นับอายุหลังการเพาะปลูก
เฉลี่ย 300 วัน จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า พื้นที่เพาะปลูก ประสบการณ์ในการเพาะปลูก และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของเกษตรกรโดยรวม ค่อนข้างมีความเหลื่อมล้ากันสูงพอสมควร เนื่องจาก เกษตรกรมีฐานะความ
เป็นอยู่ที่ค่อนข้างแตกต่างกัน ส่วนใหญ่หลายครัวเรือนยากจนไม่มีพื้นที่ทากินก็จะต้องเช่าพื้นที่เพาะปลูก แต่บาง
ครัวเรือนก็มีที่ทากินเป็นของตนเองและเพาะปลูกเป็นจานวนหลายร้อยไร่ แสดงให้เห็นถึงความสามารถหรือ
กาลังในการเพาะปลูกที่มีความแตกต่างกันจนส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรที่เหลื่อมล้ากัน อีกทั้ง ความรู้ใน
ด้านโลจิสติกส์ยังไม่ได้ถูกถ่ายทอดเข้ ามาสู่ชุมชน ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยจึงได้ศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของ
กระบวนการผลิตหัวมันสาปะหลังสด โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1. ต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบและการเพาะปลูก
2. ต้นทุนการจัดเก็บ 3. ต้นทุนการรวบรวมและการกระจาย ดังนี้
1. ต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบและการเพาะปลูก พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 81.46 ยังไม่มีการ
วางแผนในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ เมื่อเกษตรกรมีความต้องการที่จะใช้ปัจจัยการผลิต ได้แก่ 1.1 ท่อนพันธุ์ ส่วน
ใหญ่เกษตรกรใช้พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 โดยเกษตรกรมีการซื้อท่อนพันธุ์ และขยายพันธุ์ท่อนพันธุ์ไว้ใช้เอง โดยมี
ต้นทุนในการจัดซื้อท่อนพันธุ์เฉลี่ย 335 บาทต่อไร่ 1.2 ปุ๋ยอินทรีย์และเคมี ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.33 เกษตรกรใช้
ปุ๋ยเคมี มีต้นทุนการจัดซื้อปุ๋ยอินทรีย์และเคมี 750 บาทต่อไร่ 1.3 สารเคมีจัดการศัตรูพืช เกษตรกรร้อยละ
91.78 มีการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช และต้นทุนสารเคมี กาจัดศัตรูพืช 300 บาทต่อไร่ 1.4 เครื่องมือในการ
เพาะปลูก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือในการเตรียมดินและเพาะปลูก แต่ต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้คณะผู้วิจัยไม่
สามารถเก็บข้อมูลจากเกษตรกรได้ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีการจดบันทึกไว้ โดยเกษตรกรจะต้องเดินทางไปซื้อ
วัตถุดิบที่ร้านค้าในตัวอาเภอตาพระยาซึ่งมีระยะทางห่างจากพื้นที่เพาะปลูก 28 กิโลเมตร รวมระยะทางไปและ
กลับ 56 กิโลเมตร(1เที่ยว) โดยเกษตรกรใช้รถบรรทุก 4 ล้อ ซึ่งรถบรรทุก 4 ล้อมีอัตราสิ้นเปลืองน้ามัน 10
กิโลเมตรต่อลิตร(คงเดช, 2552) ดังนั้น มีต้นทุนค่าน้ามันต่อเที่ยว เท่ากับ 5.6 x 29.85 เท่ากับ 167.16 บาทต่อ
เที่ยว โดยใช้ราคาน้ามันดีเซล วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เท่ากับ 29.85 บาทต่อลิตร(ปตท., 2557) ดังนั้น ต้นทุน
รวมในการขนส่งเท่ากับ 669 บาท และมีลักษณะการซื้อครั้งละไม่มาก โดยจะซื้อเท่ากับความต้องการที่จะใช้จริง
สาหรับการดาเนินงานในการเพาะปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะอาศัยแรงงานคนในครอบครัวเป็นอันดับ
แรกหากไม่เพียงพอจึงมีการจ้างแรงงานชาวเขมร โดยมีอัตราค่าแรง 150 บาทต่อวัน เนื่องจากมีค่าจ้างที่ถูกกว่า
รูปแบบการเพาะปลูกมันสาปะหลังเกษตรกรใช้ท่อนพันธุ์มันสาปะหลังในการเพาะปลูกและมีต้นทุนในการ
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เพาะปลูกในส่วนของการจ้างแรงงาน คือ ต้นทุนจ้างแรงงานชาวเขมร 1 คน ในการเตรียมพื้นที่ปลูก 1 วัน เป็น
เงิน 150 บาทต่อวัน ต้นทุนจ้างแรงงานชาวเขมรในการเพาะปลูก 2 วัน จานวน 2 คน เป็นเงิน 600 บาท ต้นทุน
จ้างแรงงานในการดูแลรักษา 2 ครั้งต่อฤดูกาล จานวน 2 คน เป็นเงิน 300 บาทต่อวัน ต้นทุนจ้างแรงงานชาว
เขมรในการเก็บเกี่ยว 1 วัน จานวน 2 คน เป็นเงิน 300 บาท ลักษณะการจัดการวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต
เกษตรกรมีการนาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตมาใช้ในกระบวนการเพาะปลูก ซึ่งจะมีการทยอยใช้จนหมดไป โดย
พื้นที่ในการเพาะปลูกของเกษตรกรอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้าน ระยะทางเฉลี่ย 2.61 กิโลเมตร ทาให้สะดวกในการดูแล
รักษามันสาปะหลังได้ดีและไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งมากนัก (ตารางที่ 1)
2. ต้นทุนการจัดเก็บ พบว่า เกษตรกรมีการจัดเก็บท่อนพันธุ์ และปัจจัยการผลิตไว้บริเวณบ้านของ
ตนเอง และมีการจัดเก็บในปริมาณไม่มากเพราะมีการจัดซื้อครั้งละไม่มาก เมื่อมีการนาปัจจัยการผลิตไปใช้ส่วน
ใหญ่จะมีการนาไปใช้จนหมดหรือมีเหลือในปริมาณน้อยมากจึงไม่คิดต้นทุนในส่วนนี้ (ตารางที่ 1)
3. ต้นทุนการรวบรวมและกระจายผลผลิตไปขาย พบว่า เกษตรกรไม่มีการวางแผนในการรวบรวม
และกระจายผลผลิตร้อยละ 70.59 เนื่องจากมีผู้รวบรวมผลผลิตในท้องถิ่น มารับซื้อในหมู่บ้าน เมื่อถึงเวลาเก็บ
เกี่ยวผลผลิต เกษตรกรจะมีการเก็บเกี่ยวและรวบรวมผลผลิตไว้บริเวณไร่มันสาปะหลังของเกษตรกร เพื่อรอการ
ขนย้ายไปขายแก่ผู้รวบรวมในท้องถิ่น โดยจะลาเลียงหัวมันสาปะหลังสดวางกองใส่หลังรถกระบะ จากนั้น จึงขน
ส่งไปขายยังจุดรับซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ร้อยละ 86.21 จะขายแก่ผู้รวบรวมในท้องถิ่นที่จะเข้ามาตัง้ จุดรับซื้อบริเวณลาน
กิจกรรมภายในหมู่บ้าน โดยมีระยะทางห่างจากไร่มันสาปะหลังของเกษตรกรเฉลี่ย 2.61 กิโลเมตร รวมไปและ
กลับ 5.22 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย 2.45 นาที ดังนั้น มีต้นทุนค่าน้ามันต่อเที่ยว เท่ากับ 0.522 x 29.85
เท่ากับ 15.58 บาทต่อเที่ยว ซึ่งรอบของการขนส่งผลผลิตจากไร่ไปขายผู้รับซื้อผลผลิตในท้องถิ่น เฉลี่ย 6 รอบ
ดังนั้น ต้นทุนรวมในการขนส่งเท่ากับ 93.49 บาท (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันสาปะหลังสดต่อไร่
กิจกรรมโลจิสติกส์
1.การจัดหาวัตถุดิบ
1.1 ท่อนพันธุ์ 1,360 ท่อน
1.2 เครื่องมือเพาะปลูกต่อไร่
1.3 ปุ๋ยอินทรีย์/เคมี 1 ครั้ง
1.4 สารเคมีกาจัดศัตรูพืช 150บาทx2 ครั้ง
1.5 แรงงานในการเตรียมพื้นที่ 1 วัน
1.6 แรงงานในการเพาะปลูก 2 วัน
1.7 แรงงานในการดูแลรักษา 150บาทx2 ครั้ง
1.8 แรงงานในการเก็บเกี่ยว 1 วัน
1.9 ค่าน้ามันในการเดินทางไปซื้อวัตถุดิบ(4เที่ยว)

ต้นทุนผันแปร
(บาท/ไร่)
335
750
300
150
600
300
300
668.64

หมายเหตุ

ไม่มีการจดบันทึกข้อมูล
ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ 73%/ปุ๋ยเคมีใช้ 27%
เกษตรกรใช้ในปริมาณน้อย(ใช้
แรงงานคน)
ค่าแรงงานชาวเขมร 1 คน=150บาท/วัน
แรงงานชาวเขมร 2 คน/วัน
แรงงานชาวเขมร 1 คน
แรงงานชาวเขมร 2 คน
ค่าน้ามันดีเซล 167.16 บาท/เที่ยว(ไปกลับ)
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กุลบัณฑิต แสงดีและคณะ

ตารางที่ 1 (ต่อ)
กิจกรรมโลจิสติกส์
2.การจัดเก็บ
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
3.การรวบรวมและการกระจาย
3.1 แรงงานขนย้ายผลผลิต
3.2 ค่าน้ามันรถกระบะขนส่งเอง(6 เที่ยว)
3.3 ค่าจ้างรถกระบะ 4 ล้อขนย้าย
รวมต้นทุนทุกกิจกรรมโลจิสติกส์
*ต้นทุนคงที่ เกษตรกรไม่มีการจดบันทึก

ต้นทุนผันแปร
(บาท/ไร่)
0
0
93.49
3,497.13

หมายเหตุ
มีปริมาณการจัดเก็บน้อยมาก เพราะซื้อ
เท่าที่ใช้จริง ไม่มีการสะสมไว้
แรงงานชาวเขมร 3 คน(จากข้อ 1.7,1.8)
ค่าน้ามันดีเซล 15.58 บาท/เที่ยว(ไปกลับ)

ไม่มีการจ้างรถ

จากนั้น คณะผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ความสูญเปล่าโดยใช้แนวคิดความสูญเสีย 7 ประการ พบว่า กิจกรรมการ
จัดหาวัตถุดิบในส่วนของการเดินทางไปซื้อวัตถุดิบเข้ามาสู่กระบวนการผลิต เพราะกิจกรรมในส่วนนี้มีผลกระทบความ
สูญเปล่าที่ส่งผลต่อต้นทุนมากที่สุด เท่ากับ 4.25 คะแนน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ความสูญเสียโดยใช้แนวคิดความสูญเสีย 7 ประการ
ความสูญเสีย 7
คะแนนความสูญเปล่า
ประการ
2.12 คะแนน
1. ความสู ญ เปล่ า จาก
(ระดับความสูญเปล่าน้อย)
การเคลื่อนไหว
1.43 คะแนน
2. ความสู ญ เปล่ า จาก
(ระดับความสูญเปล่าน้อย)
งานเสีย

การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา

การดาเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ของเกษตรกรเกิดความสูญ
เปล่าจากการเคลื่อนไหวน้อย
กระบวนการเคลื่อนย้าย(จัดซื้อ)และการจัดเก็บไม่เกิด
ความสูญเปล่าจากงานเสีย เนื่องจากวัตถุดิบและปัจจัย
กา ร ผ ลิ ต ที่ น า มา ใช้ จ ะใช้ เท่ า ที่ ต้ อ งกา รเท่ า นั้ น
กระบวนการรวบรวมและกระจาย เนื่องจากมีพื้นที่ใน
การรวบรวมใกล้เคียงกับจุดรับซื้อทาให้ผลผลิตเกิดการ
สูญเสียน้าหนักของหัวมันสาปะหลังน้อยมาก
0.8 คะแนน
3. ความสู ญ เปล่ า จาก
กระบวนการดาเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ของเกษตรกรไม่มี
(ไม่เกิดความสูญเปล่า) จุดใดที่เกิดความสูญเปล่าจากการรอคอย
การรอคอย
1.34 คะแนน
4. ความสู ญ เปล่ า จาก
กระบวนการจัดซื้อ มีก ารจั ดซื้อ วั ตถุดิบ และปัจจัยการ
(ระดับความสูญเปล่าน้อย) ผลิตในปริมาณที่น้อย ซื้อเท่าที่ต้องการใช้เท่านั้น ดังนั้น
พัสดุคงคลัง
จึงทาให้จานวนสินค้าคงคลังเกิดขึ้นน้อย
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ความสูญเสีย 7
คะแนนความสูญเปล่า
การวิเคราะห์จากกรณีศึกษา
ประการ
4.25 คะแนน
5. ความสู ญ เปล่ า จาก
กระบวนการขนส่งแบ่งเป็น 2 ช่วงที่ทาให้เกิดความสูญเปล่า
(ระดั
บ
ความสู
ญ
เปล่
า
สู
ง
)
การขนส่ง
เนื่องมาจากการขนส่ง คือ
1) การจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งจะต้องมีการขนส่งในการไปซื้อวัตถุดบิ
โดยใช้รถกระบะ 4 ล้อ เดินทางไปซื้อในตัวอาเภอตาพระยา ซึ่ง
มี ระยะทางไปและกลั บ 56 กิ โลเมตร มี ต้ นทุ นขนส่ งเฉลี่ ย
เท่ากับ 167.16 บาทต่อเที่ยว ในฤดูกาลเพาะปลูกจะเดินทาง
ไปซื้อเฉลี่ย 4 ครั้ง คิดเป็นต้นทุนค่าน้ามันดีเซล 688.64 บาท
2) การขนส่งหัวมันสาปะหลังสดไปขาย โดยมีการขนส่งมัน
ส าปะหลั งสดจากไร่ ไปขายพ่ อค้ าที่ มารั บซื้ อในหมู่ บ้ านมี
ระยะทางเฉลี่ย 2.61 กิโลเมตร โดยใช้รถกระบะเดินทางไปและ
กลับรวม 5.22 กิโลเมตร มีต้นทุนขนส่งเฉลี่ยเท่ากับ 15.58
บาทต่อเที่ยว ในฤดูกาลเพาะปลูกจะเดินทางไปซื้อเฉลี่ย 6 ครั้ง
คิดเป็นต้นทุนค่าน้ามันดีเซล 93.49 บาท
ดังนั้น เกษตรกรมีความสูญเปล่าที่เกิดจากการขนส่ง ซึ่งทาให้
เกิดต้นทุนรวมในการขนส่ง 688.64 x 93.49 = 782.13 บาท
0.2 คะแนน
6. ความสู ญ เปล่ า จาก
ผลผลิตที่ได้สามารถขายหมดในทุกปี ไม่มีการตีกลับหรือ
(ไม่เกิดความสูญเปล่า) เกิดต้นทุนในส่วนนีน้ ้อยมาก
การผลิตเกินพอดี
3.91 คะแนน
7. ความสู ญ เปล่ า จาก
กระบวนการดาเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ของเกษตรกรมี
กระบวนการทางานที่ไม่ (ระดับความสูญเปล่าสูง) การจัดหาและขนส่งที่ยังไม่มีการวางแผนและวิธีการใน
มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติที่ดี
2. แนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันสาปะหลังสดของชุมชนบ้านหนองกก ตาบล
ทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
คณะผู้วิจัยได้นาเทคนิค ECRS มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินการในกิจกรรมโลจิสติกส์ในส่วนของ
กิจกรรมการเคลื่อนย้ายหรือการจัดซื้อ โดยคณะผู้วิจัยเลือกเทคนิค ECRS ในส่วนของ E คือ Eliminate หมายถึง
การกาจัดขั้นตอนที่ทาให้เกิดความสูญเปล่าและไม่มีความสาคัญออก และในส่วนของ C คือ Combine หมายถึง
การรวมขั้นตอนเข้าด้วยกัน เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน ต้น ทุน มาใช้ในส่วนกิจกรรมการจัดหา ซึ่งดังที่กล่าวถึง
ปัญหาข้างต้นเกิดต้นทุนจากกระบวนการจัดหา ที่จะต้องมีกระบวนการขนส่งในการไปซื้อวัตถุดิบ โดยใช้รถ
กระบะ 4 ล้อ เดินทางไปซื้อในตัวอาเภอตาพระยา ซึ่งมีระยะทางห่างจากหมู่บ้าน 28 กิโลเมตร โดยเดินทางไป
และกลับ รวม 56 กิโลเมตรในฤดูกาลเพาะปลูกจะเดินทางไปซื้อเฉลี่ย 4 ครั้ง ต้นทุนขนส่ง 1 เที่ยว(ไปและกลับ)
เฉลี่ยเท่ากับ 167.16 บาทต่อครั้ง ซึ่งคิดเป็นต้นทุนรวมค่าน้ามันดีเซล 668.64 บาท ต้นทุนที่เกิดขึ้นข้างต้นเกิดขึ้น
จากเกษตรกรมีพฤติกรรมในการซื้อวัตถุดิบที่ไปจานวนบ่อยครั้งและต่างคนต่างเดินทางไปซื้อ
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ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยอาศัยเทคนิค ECRS ในส่วนของการ
กาจัด คือ E: กาจัดกระบวนการที่เกษตรกรเดินทางไปซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตด้วยตนเอง และใช้เทคนิค
ในส่วนของ C: การรวม เข้ามาประยุกต์ใช้ต่อ คือ เกษตรกรควรมีการวางแผนในการใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ
ให้เหมาะสม และควรจะต้องรวมกลุ่มกันเพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อที่มีค่าขนส่งหลายครั้ง โดยเริ่มต้นจากการรวม
คาสั่งซื้อกับเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกันเป็นอันดับแรก เช่น รวมคาสั่งซื้อปุ๋ยเคมีกับเพื่อนบ้าน จะสามารถเพิ่มอานาจ
ในการต่อรองกับผู้ขายปัจจัยการผลิต เพราะการซื้อในปริมาณที่มากจะสามารถต่อรองเพื่อขอส่วนลดจากทาง
ผู้ขายและสามารถต่อรองให้ผู้ขายขนส่งสินค้ามาส่งให้ถึงบ้าน (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 แนวทางการลดต้นทุนในกิจกรรมการจัดซื้อปัจจัยการผลิต
จากตารางที่ 3 คณะผู้วิจัยทาการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพหากเลือกใช้แนวทางที่คณะผู้วิจัย
แนะนา โดยทาการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนในส่วนของการจัดหาแบบเก่า โดยมีต้นทุนในส่วนของท่อนพันธุ์
ปั จ จั ย การผลิต ค่ า ขนส่ ง ซึ่ งมี ต้ น ทุน รวม เท่ า กั บ 3,403 บาทต่ อ ไร่ และ 68,060 บาทต่ อ 20 ไร่ (เนื่ อ งจาก
เกษตรกรชุมชนบ้านหนองกกส่วนใหญ่มีพื้นที่ในการเพาะปลูกเฉลี่ยที่ 19.92 หรือ 20 ไร่ เพื่อความสะดวกของ
เกษตรกรต่อการนาตัวเลขจากการคานวณไปใช้ได้ทันที คณะผู้วิจัยจึงคิดต้นทุนในกรณีที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีการ
เพาะปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่ 20 ไร่) กับ ต้นทุนในส่วนของการจัดซื้อแบบใหม่ที่มีการนาหลักการของ ECRS
มาประยุกต์ใช้ พบว่า ต้นทุนในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์และเคมี และสารเคมีกาจัดศัตรูพืชลดลงจาก 1,050 เป็น 892
บาทต่อไร่ และ 21,000 เป็น 17,850 บาทต่อ 20 ไร่ เนื่องจาก หากเกษตรกรมีการรวมคาสั่งซื้อในปริมาณมาก
จะสามารถลดราคาลงได้ 15 เปอร์เซ็นต์ และต้นทุนค่าน้ามันในการเดินทางไปซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิ ต
จานวน 4 ครั้ง(ไปและกลับ) ต่อฤดูกาลเพาะปลูกลดลงจาก 668 เป็น 0 บาทต่อไร่ และ 13,360 เป็น 0 บาท
เนื่องจาก เมื่อเกษตรกรมีการรวมคาสั่งซื้อในปริมาณมากจะสามารถต่อรองในเรื่องของการบริการขนส่งของทาง
ผู้ขายได้ จึงลดค่าน้ามันจากการเดินทางไปซื้อวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตจานวน 4 ครั้งลงได้ แต่ทั้งนี้ จะมีต้นทุน
ในส่วนของค่าโทรศัพท์ที่จะต้องโทรติดต่อสั่งซื้อกับทางผู้ขายซึ่งมีต้นทุนเพิ่มขึ้น 10 บาทต่อฤดูกาลเพาะปลูก
ดังนั้น เมื่อรวมต้นทุนกิจกรรมการการเคลื่อนย้ายหรือการจัดซื้อ พบว่า การจัดหาแบบใหม่มีต้นทุนรวม เท่ากับ
2,587 บาทต่อไร่ และ 51,560 บาทต่อ 20 ไร่ ซึ่งมีต้นทุนลดลง เท่ากับ 816 บาทต่อไร่ และ 16,500 บาทต่อ 20
ไร่ คิดเป็น 23.98 เปอร์เซ็นต์
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อแบบเก่ากับแบบใหม่

กิจกรรมโลจิสติกส์
1.การเคลื่อนย้าย(จัดหา)
วัตถุดิบ
1.1 ท่อนพันธุ์ 1,360 ท่อน
รวม
1.2 เครื่ อ งมื อ เพาะปลูก ต่อ
ไร่
1.3 ปุ๋ยอินทรีย์/เคมี 2 ครั้ง
1.4 สารกาจัดศัตรูพืช 2 ครั้ง
รวม
1.5 แรงงานเตรียมพื้นที่
1.6 แรงงานในการเพาะปลูก
1.7 แ รงงา นในก า ร ดู แ ล
รักษา
1.8 แรงงานในการเก็บเกี่ยว
รวม
1.9 ค่าน้ามันในการเดินทาง
ไปซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ จ านวน 4 ครั้ ง
(ไปและกลั บ ) ต่ อ ฤดู ก าล
เพาะปลูก
1.10 ค่าโทรศัพท์ 2 ครั้ง
รวม
รวมต้นทุนกิจกรรม
เคลื่อนย้าย
ลดต้นทุนได้
1

ต้นทุนการจัดหา
แบบเก่าคิดจาก
20 ไร่1(บาท)

ต้นทุนการ
จัดหา
แบบใหม่
(บาท)

ต้นทุนการ
จัดหาแบบใหม่
คิดจาก 20 ไร่1
(บาท)

335

6,700

335

6,700

335
750
300

6,700
15,000
6,000

335
750
300

6,700
15,000
6,000

1,050

21,000

1,050158=892

150
600
300
300

3,000
12,000
6,000
6,000

150
600
300
300

3,000
12,000
6,000
6,000

1,350
668

27,000
13,360

1,350
0

27,000
0

0
668

0
13,360

10
10

10
10

3,403

68,060

2,587

51,560

ต้นทุนการ
จัดหาแบบเก่า
(บาท)

หมายเหตุ

การจัดซื้อแบบ
21,000ใหม่ได้ส่วนลด
3,150=17,850
15%

3,403-2,587 = 816 บาทต่อไร่
68,060-51,560 = 16,500 บาทต่อ 20 ไร่

ร้านขายวัตถุดิบ
มีการจัดส่งถึง
บ้าน

สามารถลด
ต้นทุนลงได้
23.98%

จานวน 20 ไร่ คือ ค่าเฉลี่ยของปริมาณมันสาปะหลังที่เกษตรกรเพาะปลูกได้มากทีส่ ุด

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. ศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านโลจิสติกส์ในการผลิตมันสาปะหลังของชุมชนบ้านหนองกก
ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ปรากฏว่า เกษตรกรชุมชนบ้านหนองกกมีความต้องการที่จะปลูกมัน
สาปะหลังมากกว่าข้าว เนื่องจาก ข้าวที่เพาะปลูกได้มีคุณภาพไม่ดีเท่าจังหวัดใกล้เคียงทาให้ได้ราคาที่ไม่ดี เกษตรกรจึงมี
ความต้องการที่จะเพิ่มรายได้ในส่วนของมันสาปะหลังที่มีราคาดีกว่าและการดูแลรักษาทาได้ง่าย สาหรับการประเมินความ
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สูญเปล่า พบว่า กิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่ามากที่สุด คือ กิจกรรมการจัดหาวัตถุดิบ เนื่องจาก เกษตรกรมีพฤติกรรมในการ
ซื้อโดยเดินทางไปซื้อเมื่อมีความจาเป็นต้องใช้วัตถุดิบนั้นๆ ตามช่วงเวลาในกระบวนการในการเพาะปลูก ซึ่งจะซื้อในปริมาณ
น้อย ไม่จัดเก็บไว้ใช้ทั้งฤดูกาล การปฏิบัติเช่นนี้ส่งผลให้ต้นทุนการจัดซื้อสูง โดยมีต้นทุนค่าน้ามันรวม 668 บาท ต้นทุนรวม
ในการจัดซื้อ เท่ากับ 3,403 บาทต่อไร่ ซึ่งการซื้อปริมาณน้อยทาให้ขาดอานาจต่อรองราคากับร้านค้าหรือบริการขนส่งสินค้า
มาสู่เกษตรกร
2. แนวทางในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตหัวมันสาปะหลังสดของชุมชนบ้านหนองกก ตาบลทัพราช
อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ปรากฎว่า เกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มกันเพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อที่มีค่าขนส่งหลายครั้ง โดย
เริ่มต้นจากการรวมคาสั่งซื้อกับเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงกันเป็นอันดับแรก เช่น รวมคาสั่งซื้อปุ๋ยเคมีกับเพื่อนบ้าน จะสามารถ
เพิ่มอานาจในการต่อรองกับผู้ขายปัจจัยการผลิต เพราะการซื้อในปริมาณที่มากจะสามารถต่อรองเพื่อขอส่วนลดจากทาง
ผู้ขายและสามารถต่อรองให้ผู้ขายขนส่งสินค้ามาส่งให้ถึงบ้าน ทาให้ลดต้นค่าน้าและค่าสั่งซื้อลงได้ โดยมีต้นทุนรวมลดลง
816 บาทต่อไร่ หรือ 23.98 เปอร์เซ็นต์
3.เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ที่สามารถนาไปใช้ได้จริงและสามารถปฏิ บัติ
ได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถเพิม่ กาไรให้กับเกษตรกรได้มากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอเกี่ยวกับงานวิจัย
1. งบประมาณในการดาเนินการงานวิจัยค่อนข้างน้อย จึงทาให้สามารถดาเนินงานวิจัยได้จากัด
2. มีข้อจากัดในการเก็บข้อมูล เนื่องจากข้อมูลบางอย่างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ ทาให้ได้ข้อมูลที่มี
ความผิดพลาดสูงมาใช้ในการวิเคราะห์จนสุดท้ายคณะผู้วิจัยจึงต้องแก้ปัญหาโดยการตัดข้อมูลนั้นเพื่อลดความ
ผิดพลาดและกระทบต่อข้อมูลส่วนอื่น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรดาเนินงานวิจัยต่อยอดเพิ่มเติมโดยมีการวิเคราะห์ในเรื่องของการจัดเก็บเพิ่มเติมควบคู่กับ
การจัดซื้อวัตถุดิบแบบรวมซื้อเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกัน
2. ควรเน้นพัฒนาระบบการจัดการความรู้ หรือ KM (Knowledge Management) แก่เกษตรกรผู้
ปลูกมันสาปะหลัง เพื่อจะได้นาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการขนส่งและความสูญเปล่าจากกระบวนการทางานที่
ไม่มีประสิทธิภาพไปปรับปรุงกระบวนการทางานเพิ่มเติม
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และผู้ใหญ่บ้าน
ชุมชนบ้านหนองกก ตาบลทัพราช อาเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้วที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการดาเนินงาน
วิจัยในครั้งนี้
เอกสารอ้างอิง
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