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บทคัดย่อ
ผักเชียงดาจัดเป็นสมุนไพรไทยพื้นบ้าน มีสรรพคุณช่วยควบคุมระดับน้้าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน รวมถึง
ควบคุมปริมาณไขมันในร่างกายให้สมดุล จึงมีการน้ามาแปรรูปเป็นชาผักเชียงดา จากกระบวนการผลิตพบปัญหาการแปรรูป
ชาผักเชียงดาพร้อมดื่มไม่เพียงพอต่อความต้องการลูกค้า จึงน้ามาสู่การศึกษาตามวัตถุประสงค์นี้เพื่อศึกษาการวางแผนความ
ต้องการวัสดุชาผักเชียงดา ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ.คลองไผ่ โดยใช้แนวคิด MRP (Material Requirements
Planning) มาประยุกต์ใช้ เพื่อท้าให้ทราบปริมาณวัสดุที่ต้องการในการผลิตชาผักเชียงดาได้อย่างแม่นย้าขึ้น โดยเริ่มจาก
ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนกชาสมุนไพรและฝ่ายบริหารงานทั่วไป จากนั้นท้าการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเอกสาร
ทุติยภูมิที่รวบรวมได้ ตั้งแต่บันทึกค้าสั่งซื้อ บันทึกการขาย รายการการสั่งซื้อวัสดุ บันทึกการผลิต องค์ประกอบสินค้า และ
จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานแผนกชาสมุนไพรเพื่อหาประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น หลังจากได้น้าระบบ MRP มา
ใช้ พบว่า ท้าให้สามารถก้าหนดปริมาณวัสดุส้าหรับยอดในการผลิตให้มีความชัดเจนได้ และยังท้าให้ได้สินค้าชาผักเชียงดา
เพียงพอต่อความต้องการลูกค้าซึ่งส่งผลท้าให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้น จากปี 2561 ถึงร้อยละ 36.00 จากปีที่แล้ว และผู้บริหาร
สามารถน้าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส่งเสริมการวางแผนความต้องการวัสดุให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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Abstract
Chiangda vegetable is known as a Thai herb whose properties that help regulate blood sugar level in
diabetic patients as well as to control body fat balance, and has been processed in the form of Chiangda
vegetable tea. The problem of insufficient production of Chiangda vegetable tea that did not meet the consumer
demand has led to the objective of this research to plan about the demand of raw material of Chiangda
vegetable tea for the Plant Genetics Center, Khlong Phai [Plant Genetic Conservation Project Under the Royal
Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)] by applying MRP (Material Requirements
Planning) theory to find more accurate amount of Chiangda vegetable that would be needed for the tea
production. Data were collect from herbal tea department and general administration department for studying,
followed by analyzing relevant information from the collected secondary documentation, such as: purchase
order records, sales records, raw material purchase orders, production records, product components, and
participant observation by the staff from herbal tea department in order to find the effectiveness. After the MRP
system was introduced, it was found that the material quantity for production volume stipulated clearly. It also
makes Chiang da tea products sufficient for customer demand, resulting in increased sales from 2018 to 36.00%
from the year on. The executives could therefore propose the promotion policy for effective raw material
requirement planning.
Keywords: Material Requirements Planning, Chiangda vegetable tea Production
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บทนา
ผักเชียงดาจัดเป็นสมุนไพรไทยพื้นบ้าน มีสรรพคุณ
ช่ ว ยควบคุ ม ระดั บ น้้ า ตาลในเลื อ ดของผู้ ป่ ว ยเบาหวาน
รวมถึงควบคุมปริมาณไขมันในร่างกายให้สมดุล ตลอดจน
การบรรเทาอาการภูมิแพ้ หืดหอบ ปวดข้อจากโรคเก๊าต์
และสรรพคุณอื่ นๆ (Kerddonfage, 2009) จึงมีการ
น้ า มาแปรรู ป เป็ น ชาผั ก เชี ย งดา จั ด เป็ น สมุ น ไพรเพื่ อ
สุขภาพ ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมในการบริโภคมาก
ขึ้น เห็นได้จากข้อมูลปี 2559 ตลาดสมุนไพรทั้งเวชส้าอาง
อาหารเสริม เครื่องดื่มและสมุนไพรแห้ง สมุนไพรสด ใน
ประเทศไทยมีมูลค่าประมาณ 3.92 หมื่นล้านบาท และ
คาดว่าจะขยายตัวเป็น 5.69 หมื่นล้านบาท ในปี 2564
ซึ่ ง ถื อ ว่ า การขยายตั ว มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ใ นเชิ ง เศรษฐกิ จ
(Euromonitor International, 2019)
การผลิต ชาสมุนไพรในปัจจุบันการวางแผนความ
ต้องการวัสดุถือเป็นส่วนส้าคัญในการบริหารจัดการระดับ
ในคลังสินค้า จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ได้
ศึ ก ษาถึ งปั ญ หากระบวนการแปรรู ป ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอตาม
เป้าหมาย ตั้งแต่ประเด็นการปรับปรุงกระบวนการอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและความรวดเร็ ว ใน
กระบวนการ (Scheer, 2012) รวมถึงประเด็นการศึกษา
กระบวนการเพื่ อ ลดเวลาในกระบวนการแปรรู ป เช่ น
การลดความสูญ เปล่ า และระยะเวลารอคอยสิน ค้า ใน
กระบวนการผลิต (Mujtaba et al., 2010) การจัดหา
วัตถุดิบที่เหมาะสม และลดระยะเวลารอคอยสินค้าที่มี
ความเสี่ยงสูง (De Treville et al., 2014) การลดเวลา
ในการตั้งค่าการผลิต (Deros et al., 2011) การจัด
จ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่า นพาณิชย์อิ เล็กทรอนิ กส์ เพื่อลด
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เวลาในการขาย (Lan, 2018) การลดเวลาในกระบวนการ
แปรรูป (Rattanacilai et al., 2012) แต่ส่วนใหญ่ยัง
ไม่ได้ศึกษาถึงการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ โดยการ
น้า แนวคิ ด การวางแผนความต้ องการวั ต ถุ ดิ บ มาศึ ก ษา
ร่วมกับห่วงโซ่อุปทาน ในกระบวนการแปรรูปชาผักเชียง
ดาพร้ อ มดื่ ม ทั้ งที่ ก ารวางแผนความต้ อ งการวั ต ถุ ดิ บ มี
ความส้าคัญต่อกระบวนการแปรรูปผลผลิตให้ได้เพียงพอ
ตามเป้าหมาย
ชาผักเชียงดาเป็นหนึ่งในสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ
ปัจจุบันได้รับความนิยมและมีความต้องการในการบริโภค
มากขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตจึงต้องมีความแม่ย้ารวดเร็วในการ
ผลิตมากขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าที่การ
แข่ งขั น ตลาดชาสมุ น ไพรรุ น แรงขึ้ น แผนกชาสมุ น ไพร
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
จังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ท้าหน้าที่ผลิตชา
ผักเชียงดา โดยใช้ผักเชียงดาเป็นวัตถุดิบหลัก ในการผลิต
โดยมีต้นผักเชียงดา จ้านวน 200 ต้น บนเนื้อที่ประมาณ
2 ไร่ ยังไม่มีแผนในการท้าระบบการสั่งซื้อวัสดุและเตรียม
วัตถุดิบผลิตชาผักเชียงดา ท้าให้เผชิญปัญหาไม่มีแผนการ
ผลิตส่งผลท้าให้สูญเสียโอกาสทางการขายมากถึง 29,300
บาทต่ อปี หรือ คิดเป็ นร้อ ยละ 26.97 ของยอดสั่งซื้ อ
ทั้งหมด(Plant Genetic Conservation Project
Office, 2018)
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน้าต้นแบบการเตรียมผลิตชา
ผักเชียงดา โดยใช้แนวคิดการวางแผนความต้องการวัสดุ
(MRP) เป็นเทคนิคการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อแปลง
ความต้องการสินค้าที่ก้าหนดในตารางการผลิตหลักไปสู่
ความต้ อ งการส่ ว นประกอบ ชิ้ น ส่ ว นหรื อ วั ต ถุ ดิ บ ให้ มี
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ปริมาณที่เพียงพอและทันเวลากับความต้องการลูกค้าใน
แต่ ล ะช่ ว งเวลาของการวางแผน การค้ า นวณความ
ต้องการวัสดุจ้าเป็นจะต้องวางแผนในอนาคต เพื่อหาว่า
ต้องใช้วัตถุดิบเท่าไรอะไรบ้างในการผลิตชาผักเชียงดา จึง
สนใจที่จะศึกษาถึงแผนความต้องการวัสดุ ภายใต้ห่วงโซ่
อุป ทานในกระบวนการแปรรู ปชาผั กเชี ยงดาพร้ อมดื่ ม
โดยศึ ก ษาจากแผนกชาสมุ น ไพรของศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ ฯ จั ง หวั ด
นครราชสีมา เพื่อให้สามารถแปรรูปชาผักเชียงดาพร้อม
ดื่ ม ได้ เ พี ย งพอตามเป้ า หมาย โดยมี ก้ า หนดในเดื อ น
มิถุนายน 2562 ต้องมีแผนมาใช้ในกระบวนการแปรรูปที่
จะท้ า ให้ แ ปรรู ป ได้ เ พี ย งพอตามเป้ า หมาย และไม่ เ สี ย
โอกาสทางการขาย ซึ่ ง คาดว่ า จะสามารถแปรรู ป ได้
เพี ย งพอตามเป้ า หมาย และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด
วิธีดาเนินการวิจัย
1. พื้นที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ท้าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล
ในพื้ น ที่ ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จังหวัดนครราชสีมา
2. ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย
ผู้ วิ จั ย ท้ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ ที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปชาผักเชียงดาพร้อมดื่ม
และมีประสบการณ์ท้างานกับศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด้ า ริ ฯ ตั้ ง แต่ 3 ปี ขึ้ น ไป รวม
จ้ า นวน 20 คน แบ่ ง เป็ น พนั ก งานแผนกชาสมุ น ไพร
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จ้านวน 4 คน พนักงานแผนกผลผลิตการเกษตร จ้านวน
10 คน และพนักงานฝ่ายบริหาร จ้านวน 6 คน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้อมูลปฐมภูมิ
1.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation
observation) และเครื่องบันทึกภาพนิ่ง โดยใช้แบบฟอร์ม
บันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป้ า หมายการสั ง เกต ได้ แ ก่ ชื่ อ กิ จ กรรม การกระท้ า
แบบแผน ความหมาย การไหลของข้อมูล และการมีส่วน
ร่วมระหว่างบุคคล โดยผู้วิจัยเข้าไปสังเกตแบบมีส่วนร่วม
จ้านวน 3 ครั้ง
1.2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับผู้มีส่วนร่วมใน
การวิจัยซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สาเหตุของกระบวนการแปรรูปชาผักเชียงดาไม่ทันตาม
เป้าหมาย ด้วยค้าถามปลายเปิด ในประเด็นของสาเหตุ
กระบวนการแปรรูปไม่เพียงพอตามเป้าหมาย ผู้วิจัยได้ท้า
การสนทนากลุ่มจ้านวน 3 ครั้ง ในแต่ละครั้งให้ผู้มีส่วน
ร่วมในการวิจัยทุกคน ตอบค้าถามเดียวกันหมดพร้อมกัน
และในเวลาเดียวกัน
2) ข้อมูลทุติยภูมิ
ท้ า การได้ เ ก็ บ และรวบรวมข้ อ มู ล จากข้ อ มู ล
เอกสารของแผนกชาสมุนไพร และฝ่ายบริหารทั่วไปของ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการ
แปรรู ป ผั ก เชี ย งดาเป็ น ชาผั ก เชี ย งดาเบื้ อ งต้ น ข้ อ มู ล
เอกสารเกี่ยวกับสรรพคุณชาผักเชียงดา งานวิจัยที่การ
ผลิตชาสมุ นไพรโครงสร้า งองค์กร ประวัติองค์กร และ
กระบวนการทางธุ รกิ จ ตั้ งแต่ กิจ กรรมการรั บค้ า สั่งซื้ อ
กิ จ กรรมการดู แ ลต้ น ผั ก เชี ย งดา กิ จ กรรมการแปรรู ป
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กิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมการบันทึกข้อมูล
ไปจนถึงกิจกรรมการส่งมอบลูกค้า ปัญหากระบวนการ
แปรรู ป ไม่ทั น ตามก้า หนด ได้ แ ก่ บั นทึ ก การขายชาผั ก
เชียงดา บันทึกค้าสั่งซื้อ บันทึกการเก็บผักเชียงดา และ
บันทึกการรับเงิน
ผู้ วิ จั ย การตรวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล
การตรวจสอบแบบสามเส้ า ด้ า นวิ ธี ร วบรวมข้ อ มู ล ที่
ต่างกัน (Methodological triangulation) โดยการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม และการสนทนากลุ่ม โดยน้าข้อมูลที่ได้
จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนั้นน้าไปเปรียบเทียบกับ
การสนทนากลุ่มเพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกัน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
1) การวิ เ คราะห์ ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานในกระบวนการ
แปรรู ป ชาผั ก เชี ย งดาพร้ อ มดื่ ม หลั งจากผู้ วิ จั ย ท้ า การ
สังเกตแบบมี ส่ วนร่ ว ม น้ า กิ จ กรรมที่ ไ ด้จ ากการสั งเกต
และจากเก็บรวบรวมกระบวนการแปรรูปชาผักเชียงดาไป
จัดท้าผังกระบวนธุรกิจ และเพื่อดูความเชื่อมโยงของแต่
ละกิ จ กรรม ในรู ป แบบต้ น น้้ า กล างน้้ า ปลายน้้ า
ประยุกต์ใช้ร่วมกับการใช้ผังกระบวนการทางธุรกิจ IDEF0
โดยใช้โปรแกรม Endraw Max version 9.3 หลังจาก
จัดท้าผังกระบวนการแปรรูปชาผักเชียงดาได้แล้ว ท้าการ
วิเคราะห์จากกล่องกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมว่ามีกิจกรรม
ใดเกิดความผิดปกติไม่สัมพันธ์กัน จากนั้นจึงน้าไปศึกษา
สาเหตุของปัญหาต่อไปเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป
2) การวิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ก ระบวนการแปรรู ป
ชาผัก เชีย งดา ไม่ เพีย งพอตามเป้าหมาย น้า ข้อมู ลจาก
รวบรวมโดยใช้ บั น ทึ ก การสนทนากลุ่ ม โดยมี ก ารให้
คะแนนสาเหตุของปัญหา มาสรุปสาเหตุของกระบวนการ
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แปรรูปชาผักเชียงดาด้วยแผนภูมิอพอลโลเพื่อหาสาเหตุ
ของปัญหาที่แท้จริง โดยน้าข้อมูลการลงคะแนนไปสรุป
และออกแบบเป็ น ตารางการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์
ระหว่างสาเหตุ และผลกระทบ ซึ่งประยุกต์เข้าแนวคิด
4M เพื่อศึกษาต่อว่าสาเหตุของกระบวนการแปรรูปผัก
เชี ย งดาไม่ เ พี ย งพอตามเป้ า หมายเกิ ด จากปั จ จั ย ใด
มากที่ สุ ด เพื่ อ ใช้ เ ป็ น การประกอบการตั ด สิ น ใจว่ า ควร
แก้ปัญหาใดก่อน
3) การเสนอแผนความต้องการวัตถุดิบ ภายใต้ห่วง
โซ่อุปทานในกระบวนการแปรรูปชาผักเชียงดาพร้อมดื่ม
โดยท้ า การค้ า นวณหาการพยากรณ์ ก ารขายล่ ว งหน้ า
เพื่ อ ให้ ท ราบทิ ศ ทางของยอดการผลิ ต ล่ ว งหน้ า จั ด ท้ า
ตารางการผลิตหลัก โดยมีส่วนประกอบ คือ การพยากรณ์
การขายล่วงหน้า สินค้าคงเหลือเริ่มต้น แผนการแปรรูป
ประจ้าเดือน และแผนการแปรรูปตามนโยบายผู้บริหาร
ซึ่งมีนโยบายในการแปรรูปชาผักเชียงดาประจ้าปี 2562
ต้องแปรรู ป ได้ไม่น้ อยกว่าปี 2561 เพื่อให้มีโ อกาสขาย
มากขึ้น จัดท้ ารายการบัญ ชีวัตถุดิบส้าหรับการแปรรู ป
ค้านวณความต้ องการวัตถุดิบ ตามแนวคิด (MRP) และ
เสนอการวางแผนความต้องการวัตถุดิบชาผักเชียงดา เพื่อ
ในไปปฏิบัติการในเดือนมิถุนายน 2562
ผลการวิจัย
1. กระบวนการแปรรูปชาผักเชียงดา
ในกระบวนการแปรรูปชาผักเชียงดาตั้งแต่ต้นน้้า ถึง
ปลายน้้ามีกิจกรรมทั้งหมด 16 กิจกรรม (Table 1)
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Table 1 The process of Chiangda vegetable tea
production (Cont.)

กิจกรรมต้นน้า
1. กิจกรรมค้าสั่งซื้อ

กิจกรรมต้นน้า
6. กิจกรรมดูแล
ต้นผักเชียงดา

2. กิจกรรม
ตรวจเช็คสินค้า
3. กิจกรรมนัดช้าระ
เงิน

4. กิจกรรมจัดส่ง
สินค้า

5. กิจกรรมไม่ส่ง
มอบสินค้า

ลักษณะการทางาน
พนักงานแผนกชาจะรวบรวมค้าสั่งซื้อจาก
ลูกค้า แล้วบันทึกยอดการสั่งซื้อ จะมีลูกค้าโทร
มาสั่งเป็นประจ้าเพื่อสั่งจองชาสมุนไพร
ล่วงหน้า กิจกรรมค้าสั่งซื้อ ไปสู่ กิจกรรม
ตรวจเช็คสินค้า การสื่อสารระหว่างลูกค้ากับ
แผนกชา
ตรวจดูสินค้าพร้อมขายกับสินค้าที่กา้ ลังผลิต ว่าจะ
สามารถมีสินค้าเพียงพอหรือไม่ กิจกรรมค้าสั่งซื้อ
ไปสู่ กิจกรรมช้าระเงิน
เมื่อตรวจว่ามีสินค้าเพียงพอจะนัดช้าระเงิน
ทางธนาคารหรือเงินสด มีกระบวนการช้าระ
เงินตามรูปแบบที่ฝ่ายบริหารก้าหนด ว่าด้วยไม่
ควรรับเงินสด กิจกรรมนัดช้าระเงิน ไปสู่
กิจกรรมจัดส่งสินค้า
น้าใบบันทึกการสั่งการสั่งซื้อ ตรวจนับสินค้าตาม
ก้าหนด ตรวจสอบการช้าระเงินเรียบร้อย ยืนยัน
การส่งสินค้าทางไปรษณียห์ รือรับเอง กิจกรรม
จัดส่งสินค้า ไปสู่สิ้นสุดกระบวนการ ลูกค้ากับ
พนักงานแผนกชา ฝ่ายบริหารตรวจสอบเงิน และ
บริษัทขนส่งเกีย่ วข้อง
เมื่อตรวจนัดแล้วสินค้าไม่พอเพียง ให้ตดิ ต่อ
ลูกค้า เพื่อถามความต้องการในกรณีมีสินค้า
แต่ไม่พอ ต้องการจะรับหรือไม่ถ้ารับให้
ด้าเนินการตามกิจกรรมนัดช้าระเงิน ถ้าไม่
ต้องการ สิ้นสุดกระบวนการ และบันทึกการ
เสียโอกาสขาย เป็นขั้นตอนอธิบายให้ลกู ค้า
ทราบถึงความมีสินค้าไม่เพียงพอตามก้าหนด
กิจกรรมไม่ส่งมอบ ไปสู่กิจกรรมนัดช้าระเงิน
และสิ้นสุดกระบวนการ

128 วารสารเกษตรพระวรุณ

7. กิจกรรมสั่งซื้อ
วัสดุกระดาษเยือ่
ซองฟอล์ย
สติ๊กเกอร์
8. กิจกรรมเก็บใบ
ผักเชียงดา

9. กิจกรรมคัด
แยกและจัดเรียง

10. กิจกรรมหั่น
ใบ

ลักษณะการทางาน
รดน้้า ใส่ปุ๋ย ก้าจัดศัตรูพืช ตามการดูแลแบบ
เกษตร ระยะทีก่ ้าหนด ดูแลผลผลิตทางการ
เกษตร กิจกรรมดูแลต้นผักเชียงดา ไปสูก่ ิจกรรม
เก็บผักเชียงดา พนักงานแผนกผลผลิตเกษตรกับ
พนักงานแผนกชาสมุนไพรเชื่อมโยงกัน
เสนองบประมาณการสั่งซื้อประจ้าปี ซึ่งจะเสนอ
ต้นเดือนตุลาคมในระยะนั้นจะมีการติดต่อร้านที่
จ้าหน่วยวัสดุเพือ่ เสนอ ฝ่ายพัสดุตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย พนักงานแผนกชา ฝ่ายบริหาร
ขั้นเลือกใบผักเชียงดาที่มีขนาด 3-5 นิ้ว ใส่
กระสอบ จากต้นผักเชียงดา จ้านวน 200 ต้น
พนักงานเก็บ 3 คนตั้งแต่ 08.00 น.ไม่เกิน10.00
น.
สามารถเก็บได้เดือนละครั้งต้นเดือน การเก็บ
วัตถุดิบ ใบผักเชียงดาที่มีความสมบูรณ์ตาม
งานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการ
เก็บใบผักเชียงดาต้องไม่เก็บตอนที่แดดแรง
เพราะจะท้าให้ชามีรสขมกิจกรรมเก็บใบผักเชียง
ดา ไปสู่กิจกรรมคัดแยกและเรียงใบ ผู้ปฏิบัติงาน
แผนกชาสมุนไพร 4 คน
น้าใบมาเรียงซ้อนกันเป็นชั้นประมาณ 10-20 ใบ
เพื่อความสะดวกในการหั่นจัดเรียงเพื่อความ
รวดเร็วในการหั่นใบชากิจกรรมคัดแยกและ
จัดเรียงไปสู่กิจกรรมหั่นใบชาผู้ปฏิบัติงานแผนก
ชาสมุนไพร 4 คน
เตรียมถาดส้าหรับเก็บใบชา เตรียมเขียงแล้วจึง
หั่นใบชา เส้นๆขนาดไม่เกิน 0.4-0.5 เซนติเมตร
เพื่อให้ใบชามีขนาดเล็กลง ความร้อนเข้าถึงง่าย
กิจกรรมหั่นใบ ไปสู่กจิ กรรมลวกน้้าร้อน จุ่มน้้า
เย็นผู้ปฏิบัติงานแผนกชาสมุนไพร 4 คน
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กิจกรรมต้นน้า
11. กิจกรรมลวก
น้้าร้อน จุ่มน้า้ เย็น

12. กิจกรรมนวด
และคั่วใบชา

13. กิจกรรมอบ
ใบชา

14. กิจกรรมบด
ใบชา

15. กิจกรรม
บรรจุซอง
กระดาษเยื่อ

16. กิจกรรม
บรรจุซองฟอล์ย

ลักษณะการทางาน
น้าใบชาที่หั่นแล้วไปลวกน้า้ ร้อน 15-20 วินาที
แล้วน้าไปจุ่มน้า้ เย็นแล้วน้าไปผึ่งลมให้หมาดๆ
เพื่อให้ชามีการเสื่อมเสียของใบชาน้อยลงจาก
การแปรรูป กิจกรรมลวกน้้าร้อน จุ่มน้้าเย็นไปสู่
กิจกรรมนวดและคั่วใบชา ผู้ปฏิบัติงานแผนกชา
สมุนไพร4 คน
น้าใบชาที่ลวกน้้าร้อนจุ่มน้า้ เย็นไปท้าการคั่วใน
กระทะไฟอ่อนๆเป็นเวลาประมาณ 45 นาที
เป็นขั้นตอนที่จะท้าให้ชามีกลิ่นหอม กิจกรรม
นวดและคั่วใบชา ไปสู่กิจกรรมอบใบชา แผนก
ชาสมุนไพร 4 คน
น้าใบชาที่คั่วแล้วไปอบด้วยอุณหภูมิ 80 องศา
นาน 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ใบชาไม่มีความชื้นลด
การขึ้นรา กิจกรรมอบใบชาไปสู่กิจกรรมบดใบ
ชา แผนกชาสมุนไพร 4 คน
ขั้นตอนการบดใบชาให้ระเอียด เพือ่ เตรียมบรรจุ
เพื่อใบชาผ่านน้้าร้อนได้มากขึ้นออกมาเป็นชา
พร้อมดื่ม กิจกรรมบดใบชาไปสู่กิจกรรมบรรจุ
ซองกระดาษเยื่อ
น้าใบชาทีบ่ ดละเอียดแล้วจ้านวน 1.32 กรัม บรรจุ
ในซองกระดาษเยื่อ โดยใช้คนบรรจุและสุ่มเฉลี่ย
ตรวจชั่งน้้าหนัก วิธีการบรรจุให้คนใช่ชอ้ นตักใส่
กระดาษเยื่อแล้วสุ่มชั่ง จากนั้นใช้เครื่องเหยียบ
ความร้อนบรรจุกับการใช้เครื่องบรรจุส้าเร็จรูป
กิจกรรมบรรจุซองกระดาษเยือ่ ไปสู่ กิจกรรม
บรรจุซองฟอล์ย
น้าซองกระดาษเยื่อทีบ่ รรจุแล้ว จ้านวน 20 ซอง
มาบรรจุลงในซองฟอล์ยที่ติดสติ๊กเกอร์หน้า และ
หลังเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมบรรจุซองฟอล์ย
ไปสู่ กิจกรรมตรวจเช็คสินค้า
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2. ห่วงโซ่อุปทานกระบวนการแปรรูปชาผักเชียงดา
จากศึกษากระบวนการแปรรูปชาผักเชียงดา แล้ว
น้าไปวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานกระบวนการแปรรูปผักเชียง
ดาเป็นชาผักเชียงดา จากกิจกรรมทั้งหมดน้ามาวิเคราะห์
ผ่ า นผั ง กระบวนการทางธุ ร กิ จ IDEF0 ภายใต้ ห่ ว งโซ่
อุปทาน พบว่าการไหลของวัตถุดิบ (ผักเชียงดา) ตั้งแต่
ส่วนต้นน้้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสั่งซื้อของลูกค้า และ
เกี่ย วข้อ งกับ กิจกรรมการเตรี ยมวั ตถุดิ บ เมื่อวิ เคราะห์
ส่วนกลางน้้าพบว่า เกี่ย วข้องกับกิ จกรรมกระบวนการ
แปรรูปผักเชียงดา เป็นผลิตภัณฑ์ชาผักเชียงดา และส่วน
ปลายน้้าเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการขาย และการส่ง
มอบโดยน้าเสนอได้แผนผังกระบวนทางธุรกิจ IDEF0
(Fig. 1)
จากการศึ ก ษาผลการวิ เ คราะห์ ผ่ า น แผนผั ง
กระบวนการแปรรูปชาผักเชียงดา พบว่า กิจกรรมเก็บใบ
ผักเชียงดาไม่มีแผนความต้องการจ้านวนใบผักเชียงดาว่า
ต้องการจ้านวนเท่าไหร่ กิจกรรมนี้จึงท้าตามแบบแผนเดิม
คื อ จากต้ น ผั ก เชี ย งดา จ้ า นวน 200 ต้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
แผนกชาสมุนไพรจ้านวน 4 คน เก็บผักเชียงดาที่ได้ขนาด
เพียงเดือนละ 1 วัน โดยใน 1 วัน มีช่วงเวลาเก็บเพียง 2
ชั่วโมง ตั้งแต่ 08.00 น. – 10.00 น. ท้าให้ไม่สอดคล้อง
กับจ้านวนการสั่งซื้อ และกิจกรรมการสั่งซื้ อก็ไม่ทราบ
จ้า นวนลู ก ค้ าล่ ว งหน้ า ท้า ให้ ไม่ ส ามารถวางแผนความ
ต้องการชาผักเชียงดาได้ และไม่ทราบจ้านวนผักเชียงดาที่
ต้องการ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวยังขาดการประสานงาน
ในการแก้ปัญหาเรื่องของความต้องการจ้านวนชาผักเชียง
ดาพร้ อ มดื่ ม เนื่ อ งจากผู้ ป ฏิ บั ติ ม องไม่ เ ห็ น ผ่ า นความ
เชื่อมโยงของกระบวนการแปรรูปชาผักเชียงดาตั้งแต่ต้น
น้้าไปถึงปลายน้้า
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Fig. 1 The flow chart of Chiangda vegetable tea production by IDEF0
3. สาเหตุ ที่ ท าให้ ก ระบวนการแปรรู ป ชาผั ก เชี ย งดา
พร้อมดื่ม ไม่เพียงพอตามเป้าหมาย
จากปั ญ หาจ้ า นวนผั ก เชี ย งดาไม่ เ พี ย งพอตาม
ก้ า หนด สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ใน
กระบวนการแปรรูปชาผักเชียงดาพร้อมดื่มที่กระบวนการ
แปรรูปชาผักเชียงดาไม่เพียงพอเช่นกัน จากข้อมูลข้างต้น
สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในกระบวนการแปรรูปชาผักเชียง
ดาพร้อมดื่มทีแ่ ปรรูปไม่เพียงพอต่อความต้องการลูกค้า ผู้
ศึกษาจึงได้ท้าการเก็บและรวบรวมข้อมูลด้วยการสนทนา
กลุ่มจ้านวน 3 กลุ่ม จ้านวน 20 คน โดยใช้ปัจเจกบุคคล
เป็ น หน่ ว ยวั ด การวิ เ คราะห์ เพื่ อ ศึ ก ษาสาเหตุ ที่ ท้ า ให้
130 วารสารเกษตรพระวรุณ

กระบวนการแปรรูปผักเชียงดาเป็นชาผักเชียงดาพร้อม
ดื่มไม่เพียงพอ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิอพอลโล
(The Apollo root cause analysis method) พบว่า
สาเหตุหลักเกิดจาก จ้านวนใบผักเชียงดาไม่เพียงพอต่อ
การแปรรู ป ชาผั ก เชี ย งดา เนื่ อ งจากเก็ บ ใบผั ก เชี ย งดา
ไม่ทัน แรงงานเก็บไม่เพีย งพอ ขาดอุปกรณ์ในการเก็ บ
ขาดแผนความต้อ งการวัต ถุดิบ ขาดแผนการผลิต หลั ก
และขาดการพยากรณ์ ก ารขายล่ ว งหน้ า ผลจากการ
วิ เ คราะห์ ส าเหตุ ก ระบวนการแปรรู ป ชาผั ก เชี ย งดาไม่
เพี ย งพอตามเป้ า หมายเกิ ด จากวั ต ถุ ดิ บ ผั ก เชี ย งดาไม่
พอเพียงมากที่สุด (Fig. 2)
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563
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Fig. 2 Data analysis with Apollo charts

เพื่อยืนยันการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดแผนภูมิ
อพอลโล ว่ า ด้ ว ยการจะต้ อ งแก้ ปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบ
มากที่สุด ผู้ศึกษาจึงให้ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มทั้ งหมด 3
กลุ่มจ้านวน 20 คน ลงคะแนนเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุและผลกระทบด้วยการให้คะแนนแต่ละ
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สาเหตุ และเรี ย งล้ า ดั บ ความส้ า คั ญ ตามผลกระทบที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยผู้ ศึ ก ษาใช้ ต ารางประยุ ก ต์ จ ากแนวคิ ด
แผนภูมิอพอลโลร่วมกับ แนวคิด 4M ได้แก่ แรงงาน
(MAN) กระบวนการ (METHOD) เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ์
(MACHINE) วัตถุดิบ (MATERIAL) (Table 2)

วารสารเกษตรพระวรุณ 131

Prawarun Agr. J. Volume 17(1) 2020, 123-136
Table 2 Analyzing of the relationship between cause and effect
สาเหตุ
พนักงานผลิต พนักงานผลิต พนักงาน
ชาสมุนไพร
การเกษตร ฝ่ายบริหาร
จานวน
4 คน
10 คน
6 คน
ทรัพยากรมนุษย์ (MAN)
1. ขาดแรงงาน
10
20
20
วิธีปฏิบัติงาน (METHOD)
2. เก็บไม่ทัน
10
5
5
3. ขาดการวางแผนความต้องการ
15
20
20
วัตถุดิบ
4. ขาดการพยากรณ์การขาย
5
5
10
5. ขาดตารางการผลิตหลัก
5
5
10
เครื่องจักร (MACHINE)
6. ขาดอุปกรณ์ในการเก็บผักเชียงดา
5
5
5
วัสดุหรือวัตถุดิบ (MATERIAL)
7. ผักเชียงดาไม่พอ
50
40
30
รวม
100
100
100
4. การเสนอแผนความต้องการวัตถุดิบภายใต้ห่วงโซ่
อุปทานในกระบวนการแปรรูปชาผักเชียงดาพร้อมดื่ม
จากการวิเคราะห์สาเหตุกระบวนการแปรรูปชาผัก
เชียงดาไม่เพียงพอตามเป้าหมายเกิดจากวัตถุดิบผักเชียง
ดาไม่ พ อเพี ย งมากที่ สุ ด น้ า มาวางแผนความต้ อ งการ
วัตถุดิบ ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการแปรรูปผัก
เชี ย งดาเป็ น ชาผั ก เชี ย งดาพร้อ มดื่ ม จากการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุ และผลกระทบ เพื่อน้ามา
ประกอบกระบวนการแปรรู ป ผั ก เชี ย งดาจนเป็ น การ
วางแผนความต้ อ งการวั ต ถุ ดิ บ ในแต่ ล ะขั้ น ตอนการ
ด้ า เนิ น งานของการเสนอการวางแผนความต้ อ งการ
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รวม

ร้อยละ

ร้อยละ
สะสม

50

16.67

16.67

20
55

6.67
18.33

23.33
41.67

20
20

6.67
6.67

41.67
55.00

15

5.00

60.00

120
300

40.00
100

100

วัตถุดิบ ภายใต้ห่วงโซ่อุปทานในกระบวนการแปรรูปผัก
เชียงดาเป็นชาผักเชียงดาพร้อมดื่ม ดังต่อไปนี้
1) ขั้ น ตอนการค้ า นวณหาการพยากรณ์ ก ารขาย
ล่วงหน้าเพื่อ ให้ทราบทิศทางของยอดการผลิตล่วงหน้าจึง
จะสามารถน้าไปสร้างตารางการผลิตหลักได้
2) ขั้ น ตอนการจั ด ท้ า ตารางการผลิ ต หลั ก มี
ส่ ว นประกอบที่ ส้ า คั ญ ดั ง นี้ คื อ การพยากรณ์ ก ารขาย
ล่วงหน้าและนโยบายผู้บริหาร
3) ขั้นตอนการจัดท้ารายการบัญชีวัสดุส้าหรับแปรรูป
4) ขั้ นตอนการค้า นวณความต้ องการวั ต ถุดิ บตาม
แนวคิด (MRP)
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5) ขั้ น ตอนท้ า เสนอการวางแผนความต้ อ งการ
วัตถุดิบชาผักเชียงดา เพื่อในไปปฏิบัติในเดือนต่อไป
ดังนั้น ผลการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ภายใต้
ห่ ว งโซ่ อุ ป ทานในกระบวนการแปรรู ป ผั ก เชี ย งดาเป็ น
ชาผักเชียงดาพร้อมดื่ม ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างสาเหตุ และผลกระทบข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเสนอ
ทางแก้ ปั ญ หาด้ ว ยการวางแผนความต้ อ งการวั ต ถุ ดิ บ
ภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน ในกระบวนการแปรรูปผักเชียงดา
เป็นชาผักเชียงดาพร้อมดื่ม โดยน้าข้อมูล ของกิจกรรมค้า
สั่งซื้อของปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นแนวทางในค้านวณของ
การพยากรณ์การขายชาผักเชียงดาพร้อมดื่ม ด้วยวิธีการ

หาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้้าหนัก (Weight Moving
Average) เพื่อใช้ในการพยากรณ์การขายในอนาคต และ
สามารถน้ า ไปสร้ า งตารางการผลิ ต หลั ก (MPS) จาก
นโยบายของผู้บริหารต้อ งการให้มีสินค้าคงคลัง ส้าหรับ
สร้ า งโอกาสขายจากลู ก ค้ า ศึ ก ษาดู งานทั่ ว ไปที่ อ าจจะ
เพิ่มขึ้น โดยให้นโยบายการผลิตหลักว่าต้องไม่น้อยกว่าปี
ที่แล้ว จึงได้เสนอผลการวางแผนความต้องการวัตถุดิบ
กระบวนการแปรรูปผักเชียงดาเป็นชาผักเชียงดาพร้อม
ดื่มสามารถท้าให้ผู้ปฏิบัติงานมีแผนการปฏิบัติงานโดย
การวางแผนกิจกรรม (Table 3)

Table 3 Action plan for raw material demand planning, Chiangda vegetable tea production in June 2019
กิจกรรม
สร้างตารางการผลิต
หลัก
เก็บใบผักเชียงดา
สั่งซื้อซองฟอล์ย
สั่งซื้อกระดาษเยื่อ
สั่งท้าสติ๊กเกอร์
ด้านหน้า
สั่งท้าสติ๊กเกอร์
ด้านหลัง
อบใบชา
บรรจุซองกระดาษ
เยื่อ
บรรจุซองฟอล์ย
ส่งมอบลูกค้า

ดัชนีชี้วดั
จ้านวนการแปรรูป

เป้าหมาย
200 ห่อ

งบประมาณ
ไม่มี

ระยะเวลา
1 วัน

จ้านวนเก็บใบผัก
เชียวดา
จ้านวนการสั่งซื้อ

184,272 กรัม

ไม่มี

1 วัน

200 ซอง

3,400 บาท

2 วัน

ผู้รับผิดชอบ
หัวหน้าแผกชาสมุนไพรแปร
รูปชา
พนักงานแผนกชาจ้านวน 3
คน
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป

จ้านวนการสั่งซื้อ
จ้านวนสั่งท้า

20,000 เซนติเมตร
200 อัน

20,000 บาท
1,000 บาท

2 วัน
2 วัน

ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป

200 อัน

1,000 บาท

2 วัน

ฝ่ายบริหารทัว่ ไป

ปริมาณใบชา
จ้านวนการบรรจุ

5,280 กรัม
4,000 ซอง

ไม่มี
ไม่มี

1 วัน
1 วัน

พนักงานแผนกชาสมุนไพร
พนักงานแผนกชาสมุนไพร

จ้านวนการบรรจุ
จ้านวนการขาย

200 ห่อ
200 ห่อ

ไม่มี
ไม่มี

1 วัน
1 วัน

พนักงานแผนกชาสมุนไพร
พนักงานแผนกชาสมุนไพร
บรรจุ

จ้านวนสั่งท้า
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ผลจากการวา งแผนความต้ องการ วั ต ถุ ดิ บ
กระบวนการแปรรู ป ชาผั ก เชี ย งดาพร้ อ มดื่ ม จนเป็ น
แผนปฏิ บั ติ ก าร และน้ า ปฏิ บั ติ ก าร พบว่ า สามารถแก้

สาเหตุ ก ระบวนการแปรรู ป ไม่ เ พี ย งพอตามก้ า หนด
(Table 4)

Table 4 The result of using the raw material demand plan solving the insufficient of Chiangda vegetable
for tea production
สาเหตุ
ผลจากการใช้แผนความต้องการวัตถุดิบ
1. ขาดการวางแผนความต้องการ
มีการวางแผนความต้องการวัตถุดบิ ประจ้าปี 2562โดยใช้แบบฟอร์มจาก
วัตถุดิบ
Microsoft Excel Version 2016 ซึ่งประกอบไปด้วยตารางการผลิตหลักและ
การพยากรณ์การขายล่วงหน้า ซึ่งจะสามารถค้านวณความต้องการวัตถุดิบตาม
2. ขาดตารางการผลิตหลัก
เป้าหมายทีต่ ้องการได้
3. ขาดการพยากรณ์การขาย
4. ผักเชียงดาไม่พอเพียง

5. เก็บไม่ทัน
6. ขาดแรงงาน
7. ขาดอุปกรณ์ในการเก็บผักเชียงดา

จากผลการปฏิบตั ิการพบว่าจ้านวนผักเชียงดาเพียงพอ เพราะหลังจากมี
แผนการเก็บท้าให้พนักงานมีเป้าหมายในการเก็บใบชาส่งผลให้จา้ นวนน้้าหนัก
ใบชาสามารถเป็นได้เพียงพอละทันตามก้าหนด
จากการปฏิบตั ิตามแผนงานพบว่า การเก็บผักเชียงดาเพียงเดือนละครั้ง ครั้งละ
2ชั่วโมง เก็บได้ทัน จากพนักงาน 4 คนเก็บผักเชียงดานาทีละ 384 กรัม ก็จะได้
184,272 กรัมใน 2 ชั่วโมง และผลข้างต้นท้าให้การขาดแรงงาน และการขาด
อุปกรณ์ในการเก็บผักเชียงดาไม่สง่ ผลต่อการปฏิบัติงาน

จากแผนปฏิบัติการในเดือนมิถุนายน 2562 มี
การแปรรูปชาผักเชียงดาพร้อมดื่นจ้านวน 200 ห่อ มียอด
การสั่งซื้อ จ้านวน 174 ห่อ สามารถแปรรูปได้ทันตาม
เป้าหมาย ส่งผลท้าให้สามารถเพิ่มโอกาสทางการขายได้
จาก 111 เป็น 174 หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36.00 และ
ส่งผลต่ อรายได้ ที่เ พิ่มขึ้ นจาก 5,550 บาท เป็ น 8,700
บาท เมื่อเทียบกับยอดขายกับเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว และ
เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2562 ในปีเดี ยวกันร้อยละ
1.72
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วิจารณ์ผลการวิจัย
จากศึกษาการวางแผนความความต้องการวัตถุดิบใน
การผลิตชาผักเชียงดาเพื่อจ้าหน่ายในเดือนมิถุนายน 2562
สามารถเพิ่มยอดขายได้เพราะมีการค้านวณพยากรณ์การ
ขายชาผักเชียงดาพร้อมดื่ม ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
แบบถ่วงน้้าหนักได้ผลคือ 200 ห่อซึ่งมียอดสั่งซื้อจริง 174
ห่อส่งผลท้าให้มียอดขายมากขึ้นถึงร้อยละ 36 จากปีที่แล้ว
มีผลสอดคล้องกับ Ahumada and Villalobos (2011) ที่
ได้ น้ า เสนอรู ป แบบการวางแผนส้ า หรั บ การผลิ ต และ
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จ้าหน่ายสินค้าเกษตรสด เกิดจากรูปแบบทีไ่ ม่แน่นอนที่พบ
ในอุตสาหกรรมการเกษตร การพัฒนาผลผลิต แผนการ
เติบโต และการจัดจ้าหน่ายเกิดจากความแปรปรวนของ
สภาพอากาศ และความต้ องการลูกค้า จากนั้ นจึ งสร้าง
เครื่ องมื อการวางแผน ผลการทดลองจากแบบจ้ า ลอง
แสดงให้เห็ นว่าการปรั บปรุ งที่ส้าคัญ คือ การวางแผน ผู้
ทดลองใช้แบบจ้าลองทดลองไปท้าการวางแผนจริง ท้าให้
ก้าไรที่คาดหวังเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 และจากการที่มี
ยอดขายเพิ่มขึ้น แต่ในแผนปฏิบัติการต้นทุนการแปรรูปไม่
เพิ่ มขึ้ น ท้าให้ สอดคล้ องกับ Pantong and Ritvirool
(2012) ได้ศึกษาปัญหาการจัดซื้อ และการแปรรูปขิงสดให้
เป็นขิ งดองในอุ ตสาหกรรมแปรรูปขิ ง โดยท้าการศึกษา
ปัญหาของโรงงานแห่งหนึ่ ง พบว่ า ค่ าใช้จ่ ายโดยรวมที่
เกิ ด ขึ้ น จากการจั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ และจั ด สรรพื้ น ที่ ข อง
กิ จ กรรมที่ ด้ า เนิ น การอยู่ ใ นปั จ จุ บั น มากเกิ น จ้ า เป็ น
เนื่ องจากขาดเครื่ องมื อช่ ว ยตั ดสิ นใจในการวางแผน ผู้
ศึกษาจึงได้สร้างแบบจ้าลองการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การแปรรู ป ผลเฉลยแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่เกิดจากการด้าเนินการตามแผนการ
จั ด ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ และแผนการจั ด สรรพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ จ าก
แบบจ้าลอง ท้าให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง เมื่อเปรียบเทียบ
กับการด้าเนินการในปัจจุบันของโรงงาน ซึ่งจากผลงาน
ข้างต้นเป็นการให้ค้าแนะการวางแผนวัตถุดิบการเกษตร
จนท้าให้เกิดก้าไรและการด้าเนินการมีค่าใช้จ่ายลดลง มี
ความสอดคล้องกับ Sinwattanakasem and Kamsook
(2013) ได้ ศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง กระบวนการ
บริ หารสิ นค้ า คงคลั ง โดยท้ าการปรั บปรุ งกระบวนการ
บริ หารสิ นค้ าคงคลั งแบบใหม่ เน้ นการตอบสนองความ
ต้องการของผู้สั่งซื้อ และควบคุมค้าสั่งซื้อให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม และประยุกต์ใช้แนวคิด MRP มาช่วยค้านวณ
การวางแผนความต้องการปริมาณวัสดุ ลดการขาดแคลน
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วัสดุในการแปรรูปประเภทอาหาร เพื่อให้ปริมาณตรงกับ
ความต้องการจริงของลูกค้าในอนาคตมากที่สุด
สรุปและข้อเสนอแนะ
การวางแผนความต้องการวัสดุไปใช้ในการผลิตชาผัก
เชียงดาพร้อมดื่มสามารถลดการเสียโอกาสขายจากการ
ผลิ ตไม่ เพี ยงพอได้ โดยอาศั ยต้ องการพยากรณ์ การขาย
ล่วงหน้าแล้วน้าไปวางแผนการผลิต
แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยดังกล่าวได้พบถึงปัจจัยที่
ส้าคัญทึ่จะท้าให้แผนมีข้อจ้ากัด โดยผู้มีวิจัยข้อเสนอแนะ
จากปัญหาที่พบดังนี้ ฤดูในการเก็บเกี่ยวผักเชียงดาที่ส่งผล
ให้ไม่สามารถเก็บได้ตามจ้านวนที่ต้องการผลิตตามตาราง
การผลิตหลัก และความช้านาญของพนักงานในการเก็บ
และคัดเลือกใบผักเชียงดาส้าหรับผลิตชาผักเชียงดาที่อาจ
ส่งผลท้าให้ไม่ได้คุณภาพ ในการวิจัยครั้งต่อไปเสนอให้ท้า
การวิจัยแบบเก็บสถิติเป็นฤดูเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันเพื่อ
การวางแผนความต้องการวัสดุที่แม่นย้ายิ่งขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
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