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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดการซัพพลายเชนการผลิตผ้าทอ : กรณีศึกษาผ้าทอจอมป่า ต าบลแม่จนั 
อ าเภออุ้งผาง จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาการจัดการซัพพลายเชนของการผลิตผ้าทอจอมป่า 2.วิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการซัพพลายเชนการผลิตผ้าทอจอมป่า 3.เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการซัพพลาย
เชนของผ้าทอจอมป่างานวิจัยนี้ใช้หลักการของ SCOR Model ในการวิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม
ผ้าทอจอมป่า และบุคคลในท้องถิ่น เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กลับการผลิตผ้าทอจอมป่า อ าเภออุ้ม
ผาง จังหวัดตาก จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการซัพพลายเชนการผลิตผ้าทอ ด้าน
การวางแผนการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าโดยจัดตารางรายบุคคลในการผลิตตามความถนัด ด้าน
กระบวนการผลิตแบ่งการผลิตผ้าทอตามความถนัดรายบุคคลที่ได้วางแผนไว้ ด้านจัดหาวัตถุดิบแบ่งหน้าท่ีในการเก็บ
วัตถุดิบเพื่อรวดเร็วในการเก็บและก าหนดเวลาในการเข้าป่าเพื่อเก็บวัตถุดิบ ด้านการส่งมอบวางแผนการจัดส่งโดย
ค านึงถึงต้นทุนและระยะของบริษัทท่ีรับขนส่งสินค้า ด้านการส่งคืนกลับตรวจสอบและทวนท่ีอยู่ เบอร์โทรกับลูกค้า
อีกครั้งเพื่อลดความผิดพลาดและความล่าช้าในการจัดส่ง 
ค าส าคัญ: ผ้าทอ / ซัพพลายเชน  
 

Abstract 
 This research was to study the supply chain management of woven fabrics:  a case study 
of Chom Pa woven cloth, Mae Chan sub- district, Umphang district, Tak province.  1.  To study the 
supply chain management of the production of Chom Pa woven fabrics 2.  Analysis of problems 
arising in the management of the Chom Pa textile fabric supply chain.  3.  As a solution to the 
problem of supply chain management of Chom Pa fabrics, this research is based on the principles 
of the SCOR Model for data analysis.  From an interview with members of the Chom Pa textile 
group and local people To summarize as a solution to the problem of reversing the production of 
woven cloth, Chom Pa, Umphang District, Tak Province, from the research results that show a 
solution to the problem of supply chain management of woven fabrics Production planning to 
meet the needs of customers by arranging individual schedules for production according to 
aptitude.  In terms of production process, divide the production of woven fabrics according to the 
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planned individual aptitude in terms of procurement of raw materials, it divides the duty of raw 
material storage for quick collection and timing of entering the forest for raw material storage On 
the delivery side, plan the delivery by taking into account the costs and distances of the shipping 
company.  The side of the return address check and review Call the customer again to reduce 
delivery errors and delays. 
Keywords: Textile / supply chain  
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันผ้าทอเป็นที่นิยมของคนทั่วไปมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักของชาวกระเหรี่ยงเพราะเกี่ยวกับ
การด ารงชีวิตโดยตรง ส่วนมากยังไม่เข้าถึงคนไทยในการสวมใส่ในชีวิตประจ าวันจะมีแต่ชาวชนเผ่าที่นิยมสวมใส่เป็น
ประจ า  และยังคงรักษาวัฒนธรรมไว้จนถึงปัจจุบัน การผลิตผ้าทอจอมป่าในปัจจุบันเป็นการทอผ้าด้วยเครื่องทอมือ 
การเย็บยังใช้มือ การย้อมสีฝ้ายปัจจุบันส่วนมากยังใช้สีจากธรรมชาต  และบางส่วนก็ต้องมีการซื้อ เช่น  สีย้อมฝ้าย 
ปัจจุบันช่องทางการขายผ้าทอมีทั้งหน้าร้าน (ศูนย์การเรียนรู้บ้านกล้อทอ) สื่อออนไลน์ ออกบูธตามงานต่างๆ ผลิต
ตาม Order สถิติรายได้จากการผลิตผ้าทอจอมป่าขายของแต่ละปีเฉลี่ยปีละ 200-300 ช้ินต่อปีในระดับประเทศอยู่ที่ 
500 ช้ินต่อป ีถือว่าเป็นสถิติที่ดีมาก (พัชริดา พงษปภัสร์ และคณะ, 2561) 
 ชุมชนท้องถิ่นปัจจุบันท าให้เราได้ทราบถึงความเป็นอยู่ในการด ารงชีวิตแบบพอเพียงของชาวกระเหรี่ยง      
มีวิถีชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาศัยธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบชาวกระเหรี่ยง พึ่งพาธรรมชาติตั้งแต่สมัยบรรพบรุษุ
คือมีการเพาะปลูกต้นฝ้ายในไร่หมุนเวียน เพื่อน ามาปั่นฝ้าย ดึงด้าย ย้อมด้าย และทอผ้าใช้เอง มูลนิธิสืบนาคะเสถียร  
จึงได้เข้ามาส่งเสริมการทอผ้า เรื่องการตลาดเพื่อให้ชุมชนเกิดรายได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการผลิตผ้าทอไม่เพียงพอ
และไม่ทันต่อความต้องการ เนื่องจากลายผ้าทอที่มีอยู่อาจไม่ตรงตามความต้องการ วัสดุที่ใช้ไม่เพียงพอและสีย้อม
บางสีไม่สามารถผลิตเองได้ เช่น อาจเป็นสีที่ฉูดฉาด และที่ท าให้ล่าช้าส่วนมากจะเป็นการเลือกลายผ้า 
ที่ไม่มีของสต็อกเนื่องจากลูกค้าสามารถเลือกลายผ้าเองได้ และสมาชิกในโครงการมีไม่เพียงพอส าหรับการผลิตจึงท า
ให้ใช้เวลาในการผลิตนาน  การเดินทางที่มีระยะทางที่ไกลและล าบาก ในระยะยาวผ้าทอจอมป่าจะขาดตลาดเพราะ
ส่วนก าลังผลิตในช่วงต้นปีพบว่าก าลังผลิตไม่เพียงพอต่อการขาย เนื่องจากว่าโครงการนี้เป็นเพียงอาชีพเสริมรายได้
ให้กับชุมชน เป็นกิจกรรมที่ผู้ทอท าในเวลาว่าจากอาชีพหลัก ซึ่ งก็คือการท าไร่ เพาะปลูก เป็นช่วงเดือน           
กรกฏาคม-สิงหาคมและช่วงเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมและจะว่างหลังจากท าไรเพาะปลูก 
 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาซัพพลายเชนของการผลิตผ้าทอ กรณีศึกษาผ้าทอจอมป่า  
ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขกระบวนการจัดการซัพพลายเชนการผลิตผ้า
ทอกรณีศึกษาผ้าทอจอมป่า ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาซัพพลายเชนของการผลิตผ้าทอจอมป่า ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการซัพพลายเชนการผลิตผ้าทอจอมป่า ในเขตพื้นที่ต าบลแม่จัน 
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 3. เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาซัพพลายเชนการผลิตผ้าทอจอมป่า ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวตัาก 
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กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี) 
 

                       ตัวแปรต้น                                            ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาทบทวนวรรณกรรม งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทฤษฎีเกีย่วข้องกับการศึกษา SCOR Model ซัพ
พลายเชน และปรับปรุงซัพพลายเชนของการผลิตผ้าทอ กรณีศึกษาผ้าทอจอมป่า การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 
  1.1 เพื่อศึกษาซัพพลายเชนของการผลิตผ้าทอจอมป่า ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
  1.2 เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการซัพพลายเชนการผลิตผ้าทอจอมป่าในเขตพื้นที่  ต าบล
แม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
  1.3 เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาซัพพลายเชนการผลิตผ้าทอจอมป่า ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง  
จังหวัดตาก 
 2. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างและประชากร ได้แก่ เชิงคุณภาพ สัมภาษณ์กลุ่มสมาชิกตัวแทนผู้จัดท าโครงการผ้า
ทอจอมป่า ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จ านวน 7 หมู่บ้านหมู่บ้านละ 2 คน รวม 14 คน 
  3. จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ท าแบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์กลุ่มสมาชิกตัวแทนผู้จัดท าโครงการผ้าทอ
จอมป่า ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จ านวน 7 หมู่บ้านหมู่บ้านละ 2 คน รวม 14 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือในการวิจัยเพื่อเป็นการศึกษาและทราบถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นและน าไป
ปรับปรุงซัพพลายเชนของการผลิตผ้าทอเป็นวิธีการพูดคุยซักถามแบบตัวต่อตัวระหว่างตัวแทนสมาชิกในโครงการ
โดยผู้วิจัยมีแนวค าถาม  (Guideline)  ที่ได้ก าหนดขึ้มาอย่างครอบคลุมรอบด้านต่อประเด็นปัญหาการวิจัยเพื่อให้ได้
ข้อมูลทีส่ามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาของการผลิตผ้าทอโดยมีแนวค าถามประกอบการสัมภาษณ์ดังนี้ 
  1. Plan (การวางแผน) 
  2. Source (การจัดซื้อจัดหา) 

1.ข้อมูลพื้นฐานผ้าทอจอมป่า 
2.ข้อมูลการด าเนินงานของผ้าทอจอมป่า 
ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอจอมป่า ต าบลแม่จัน  อ าเภออุ้มผาง 
จังหวัดตาก 

- แนวคิดทฤษฎี  SCOR  Model  ในการวิเคราะห์

ปัญหา 

1.กระบวนการวางแผน  (Plan) 
2.กระบวนการจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบ  (Source) 
3.กระบวนการผลิต  (Make) 
4.กระบวนการจัดส่งและส่งมอบ  (Delivery) 
5.กระบวนการส่งคืนสินค้าจากลูกค้า  (Return) 

ได้แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการซัพพลายเชนการ
ผลิตผ้าทอ กรณีศึกษาผ้าทอจอมป่า ต าบลแม่จัน อ าเภอ

อุ้มผาง จังหวัดตากเพื่อหาแนว  
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  3. Make (การผลิต) 
  4. Delivery (การส่งมอบ) 
  5. Return (การส่งคืนกลับ) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มสมาชิกผู้จัดท าโครงการผ้าทอจอมป่า ต าบลแม่จัน 
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จ านวน 7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน รวม 14 คน 
   1) บ้านกล้อทอ จ านวน 2 คน 
   2) บ้านทีซอจี จ านวน 2 คน 
   3) บ้านกุยเลอตอ จ านวน 2 คน 
   4) บ้านกุยต๊ะ จ านวน 2 คน 
   5) บ้านพอกะทะ จ านวน 2 คน 
   6) บ้านมอทะ จ านวน 2 คน 
   7) บ้านตะเพินคี่ จ านวน 2 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1.ผู้วิจัยได้ท าแบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ   
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการศึกษาน้ีใช้ 2 ประเภท คือ 
   3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลการปฏิบัติงานที่จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิง
คุณภาพ สัมภาษณ์กลุ่มสมาชิกตัวแทนผู้จัดท าโครงการผ้าทอจอมป่า ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก จ านวน 
7 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน รวม 14 คน  
   3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลที่จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทความ 
งานวิจัย วารสารทางวิชาการและศึกษาวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาซัพพลายเชนการผลิตผ้าทอจอมป่าใน
ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอจอมป่า ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และการใช้  SCOR Model ในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาภายใน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ 
สัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มสมาชิกผู้จัดท าโครงการผ้าทอจอมป่า จ านวน 14 คน 7 หมู่บ้าน   
   1) บ้านกล้อทอ  จ านวน  2  คน 
   2) บ้านทีซอจี  จ านวน  2  คน 
   3) บ้านกุยเลอตอ  จ านวน  2  คน 
   4) บ้านกุยต๊ะ  จ านวน  2  คน 
   5) บ้านพอกะทะ  จ านวน  2  คน 
   6) บ้านมอทะ  จ านวน  2  คน 
   7) บ้านตะเพินคี่  จ านวน  2  คน 
  จากนั้นท าการอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากบทสัมภาษณ์โดยใช้แนวคิดทฤษฎี  SCOR Model 
เป็นหัวข้อในการวิเคราะห์และแยกปัญหาในการจัดการซัพพลายเชนการผลิตผ้าทอ 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยได้รูปแบบซัพพลายเชนการผลิตผ้าทอจอมป่า ได้ดังภาพนี้ 

 
ภาพที่ 2 ภาพแสดงกระบวนการจดัการซัพพลายเชนของการผลิตผ้าทอ  

กรณีศึกษาผ้าทอจอมป่า ต าบลแมจ่ัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
 

 จากภาพท่ี 2  แสดงให้เห็นถึงกระบวนการจัดการซัพพลายเชนของการผลิตผ้าทอ กรณีศึกษาผ้าทอจอมปา่  
ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก การไหลของการผลิตผ้าทอจากต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า นอกจากน้ีการ
ไหลของการผลิตผ้าทอ สามารถวิเคราะห์การเชื่อมโยงกระบวนการจัดการซัพพลายเชนของการผลิตผ้าทอ เพื่อช่วย
ให้การประเมินซัพพลายเชนเกิดความเช่ือมโยงในการปฏิบัติงานเชิงกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย 5  
กระบวนการหลักคือ การวางแผนซัพพลายเชน (Plan) การจัดซื้อจัดหา (Source) การผลิต (Make) การส่งมอบ  
(Delivery) และการส่งคืน (Return) 
 สรุปผลการวิจัยในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ดังตารางนี้ 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการวิจัย 
 

การวางแผน  (Plan) 
กระบวนการปัจจุบัน สภาพปัญหาท่ีพบ แนวทางการแก้ไขและ 

ปรับปรุง 

1 . ในส่ วนของการจั ดการทาง
โครงการจะมีการก าหนดระยะเวลา
เ พื่ อ สั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ จ า ก ส า นั ก
พระราชวังเพื่อไม่ ให้ เกิดปัญหา
วั ต ถุ ดิ บ ข า ด แ ล ะ ท า ง ส า นั ก
พระราชวังจะส่งด้ายมาที่โครงการ
ใช้เวลาการส่ง3-5วัน  2. การผลิต
ทางโครงการจะมีการเตรียมผลิตผ้า
ทอโดยจะคิดค านวณสี ฝ้ายนับเป็น
(หัว)  เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าแต่ละ
ประเภทและในการใช้ฝ้ายจ านวน
เท่าไหร่ต่อสินค้าประเภทนั้นๆและ
วัดขนาดโดยแต่ละประเภท 
3. การวางแผนในการส่งมอบสินค้า
โดยเลือกใช้ไปรษณีย์ไทยในการ
จัดส่งเพราะมีราคาถูกและรวดเร็ว 

ทางโครงการมีก าลังการผลิตไม่
เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 
เนื่องจากการทอผ้าขายเป็นเพียง
อาชีพเสริมของคนในชุมชน เพื่อหา
รายได้เสริมเวลาว่างจากงานหลัก 
และเวลาการจัดหาวัตถุดิบจะต้อง
ใช้เวลานาน  คนที่ดูแลโครงการมี
คนเดียวไม่มีการจัดแบ่งหน้าที่ใน
การเข้ามาดูแลโครงการ  หากผู้ดูแล
โครงการไม่ว่างจึงจ าเป็นต้องปิด
ร้านในวันนั้น  จึงท าให้เสียรายได้ใน
วันนั้นไปเลย และสินค้าหายในช่วง
ชุลมุนเนื่องจากมีคนดูแลไม่เพียงพอ
เวลามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นกลุ่ม
ใหญ่ การต่อรองราคาในการซื้อขาย 
สินค้าเสียหายที่เกิดจาการโดนหนู
กั ดแทะ  ท า ให้ สิ นค้ า ช้ินนั้ น ไม่
สามารถขายได้ 

ควรวางแผนด้านการผลิตเพื่อให้ทัน
ต่อความต้องการของลูกค้า ทาง
โครงการควรจัดแบ่งหมวดหมู่สินค้า
ให้ เ ป็ นหน้ าที่ ขอ งสมา ชิค เป็ น
รายบุคคลไป  และควรจัดตาราง
การเข้าไปดูแลในโครงการเพื่อที่จะ
ช่วยแบ่งเบาภาระกัน และในช่วง
กลางวันที่มีนักท่องเที่ยวเยอะก็จะ
ได้มีการดูแลอย่างท่ัวถึง 
 

การจัดหาวัตถุดิบ  (Source) 
กระบวนการปัจจุบัน สภาพปัญหาท่ีพบ แนวทางการแก้ไขและ 

ปรับปรุง 
ช่องทางการจัดซื้อจัดหาสินค้าของ
ทางโครงการ จะมี 2  ช่องทาง คือ 
ส านักพระราชวัง  และการปลูกใช้
กันเอง   

เนื่องจากทางโครงการใช้สีย้อมเป็น
สีธรรมชาติ จึงต้องมีการเข้าป่าเพื่อ
ไปเก็บกาบไม้ เช่น  ไม้ประดู่ล าพูน
ป่า เปลือกขนุน  เปลือกมะม่วง 
ฟาง เพกา  ค าแสด อาจต้องใช้เวลา
หลายวันในการเข้าไปเก็บจึงท าให้
การเก็บแต่ละครั้งต้องเก็บมาเป็น
จ านวนมากเพื่อให้เพียงพอ 

มีการสต็อกวัตถุดิบที่ไม่มากและไม่
น้อยจนเกินไปเพื่อจะได้หยิบใช้ได้
เลยเมื่อต้องการ  และการเข้าป่า
ควรมีการแบ่งหน้าที่ ในการเก็บ
วัตถุดิบเพื่อความรวดเร็วในการเก็บ  
และควรก าหนดเวลาในการเข้าป่า
เพื่อไปเก็บวัตถุดิบและประมาณ
ปริมาณที่จะต้องใช้ตั้งแต่วันเที่ออก
จากป่าจนถึงวันก าหนดต้องเข้าป่า
อีกครั้ง 
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวิจัย (ต่อ) 
  การผลิต  (Make) 

กระบวนการปัจจุบัน สภาพปัญหาท่ีพบ แนวทางการแก้ไขและ 
ปรับปรุง 

กระบวนการผลิตของผ้าทอสามารถ
ผลิตได้ 6 แบบ   
(1)  ย่าม   
(2)  เสื้อทอมือของผู้หญิงและผู้ชาย   
(3)  แมสก์   
(4)  กระเป๋าผ้า  
(5)  ผ้าผืน   
(6)  ผ้าพันคอ 

สินค้าแต่ละประเภทใช้เวลาต่างกั  
ขึ้นอยู่กับตัวสินค้าและลวดลายที่
ลูกค้าสั่ง หากเป็นผ้าผืนเล็กจะใช้
เวลา 2-3 วัน  หากเป็นผืนใหญ่อาจ
ต้องใช้เวลา 1  อาทิตย์หรือ 1 เดือน
ขึ้นอยู่กับลวดลายความยากที่ลูกค้า
เลือก 

ก า ร แ บ่ ง ห น้ า ที่ ห รื อ ก า ร แ บ่ ง
หมวดหมู่การผลิตผ้าทอเพื่อความ
รวดเร็ว หากมีการสั่ง 1  ออร์เดอร์ 
แต่มีสินค้าหลายชนิดก็ให้แบ่งไป
ตามหมวดหมู่ที่จัดไว้ จะได้ไม่ต้อง
รั บภาระหนักและการผลิตจะ
รวดเร็ว และสามารถรับออร์เดอร์
ได้มากข้ึน 

การส่งมอบ  (Delivery) 
กระบวนการปัจจุบัน สภาพปัญหาท่ีพบ แนวทางการแก้ไขและ 

ปรับปรุง 
ทางโครงการจะมีการส่งมอบสินค้า
ไปยังลูกค้า โดยทางโครงการจะรอ
ผลิตครบตามออร์เดอร์ที่สั่งมาที
ละออร์เดอร์  และทางร้านใช้เป็น
ไปรษณีย์ไทยในการจัดส่ง เนื่องจาก
มีการจัดส่งที่รวดเร็วและค่าจัดส่ง
ถูกกว่า ระยะเวลาในการจัดส่ง 3-5  
วันไม่รวมวันผลิต 

กา รขายหน้ า ร้ านหรื อภาย ใน
โครงการที่มีการดูแลลูกค้าไม่ทั่วถึง 
เนื่องจากมีผู้ดูแลไม่เพียงพอและมี
ผู้ดูแลโครงการเพียงคนเดียวจึงท า
ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ชุ ล มุ น เ ว ล า มี
นักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่ม และท าให้
ของหายท าให้ผู้ที่ผลิตสินค้าช้ินนั้น
ไม่ได้เงิน 

การแบ่งหน้าท่ีหรือจัดตารางเวร
เพื่อให้ทกุคนมีส่วนร่วมในการดูแล
โครงการ และช่วยกันขายของหาก
มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นกลุ่มใหญ่
จะไดม้ีการดูแลที่ท่ัวถึง 

การส่งคืนกลบั  (Return) 

กระบวนการปัจจุบัน สภาพปัญหาท่ีพบ แนวทางการแก้ไขและ 
ปรับปรุง 

ส่วนมากจะไม่มีสินค้าส่งคืนจาก
ลูกค้า เนื่องจากทางโครงการจะมี
การตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อน
น าส่ง  ในกรณีที่สินค้ามีต าหนิทาง
โครงการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้าว่าทางลูกค้าต้องการแก้ไข
หรือไม่แต่ส่วนมากจะไม่มีต าหนิ
เพราะเป็นสินค้าท าตามออร์เดอร์ 

ปัญหาที่พบจะไม่มเีนื่องจากก่อนท่ี
ทางโครงการจะจัดส่ง  จะมีการ
ตรวจสอบสินค้าก่อนจดัส่งทุกครั้ง
และหากมีต าหนิก็จะแจ้งทางลูกคา้
ก่อนหากไม่มีปญัหาก็จะจัดส่ง
ตามปกติหรืออาจมีการแก้ไขก่อน
ส่งจึงไม่มีการส่งคืน  ในกรณีที่
ส่งคืนคือการเขียนท่ีอยูผ่ิดสินค้าจงึ
ถูกตีกลับมาที่โครงการ 

การตรวจสอบและทวนที่อยู่  และ
เบอร์โทรศัพท์กับลูกค้าอีกครั้งเพื่อ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดและความ
ล่าช้าในการจัดส่ง 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้ การศึกษาในครั้งนี้ควรสร้างตารางเปรียบเทียบข้อมูลต้นทุนการ
จัดส่งสินค้าให้กับกลุ่มผ้าทอ เพื่อเป็นข้อมูลทางเลือกให้กับกลุ่มชุนชน 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป การศึกษาในครั้งนี้มีข้อจ ากัดในการคัดเลือกการศึกษา
เฉพาะการผลิตผ้าทอ กรณีศึกษาผ้าทอจอมป่า ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพียงแห่งเดียว ดังนั้นใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการจัดการซัพพลายเชนของการผลิตผ้าทอจอมป่าที่ร่วมโครงการผ้า
ทอจอมป่า ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เพื่อหาแนวทางและการพัฒนาให้กับโครงการผ้าทอจอมป่า ต าบลแม่จัน  
อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
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