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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานทุเรียน 2) เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงในห่วงโซ่

อุปทานทุเรียน 3) เพื่อเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานทุเรียนสวนทุเรียนกรณีศึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างและจัดท าแบบประเมินข้อบกพร่องและผลกระทบกับบุคคลที่เกี่ยวข้องภายในโซ่อุปทาน สามารถระบุความ
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งหมด 11 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม 2) ความเสี่ยงด้านผู้
แข่งขัน 3) ความเสี่ยงด้านการตลาดและการขาย 4) ความเสี่ยงด้านการตอบสนองของลูกค้า 5) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 6) 
ความเสี่ยงด้านการผลิต 7) ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ 8) ความเสี่ยงด้านคลังสินค้า 9) ความเสี่ยงในการจัดการสินค้าคง
คลัง 10) ความเสี่ยงด้านการขนส่ง 11) ความเสี่ยงด้านการบริหารองค์กร จากการจัดอันดับเหตุการณ์ความเสี่ยงทั้งหมดพบว่า 
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่มีค่าคะแนนสูงสุด ได้แก่ การส่งมอบสินค้าไม่ทันเวลา จากการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงด้านการ
ส่งมอบสินค้าไม่ทันเวลาพบว่า เกิดจากความบกพร่องขององค์กรของผู้ให้บริการขนส่ง ที่ไม่มีการอบรมพนักงานขนส่งสินค้าให้
มีความช านาญในเส้นทาง การเตรียมสินค้าที่จะส่ง การท าสินค้าตกหล่นอยู่ในคลังสินค้า และไม่มีการตรวจเช็คสินค้าก่อน
น าส่ง รวมถึงการวางแผนในการบริการขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ จากผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการ
ขนส่ง สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้น ประกอบด้วย 4 วิธีดังนี้ 1) การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 2) การจัดจ้างตัวแทนการขนส่ง 3) ยกเลิกการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์หรือการให้บริการด้านการ
ขนส่ง 4) การยอมรับความเสี่ยง จากการวิเคราะห์แนวทางการบริหารความเสี่ยงกับสถานการณ์ปัจจุบันของห่วงโซ่อุปทาน
ทุเรียน สวนยายละมัย สามารถสรุปได้ว่า การจัดจ้างตัวแทนในการขนส่ง เป็นแนวทางในการโอนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับห่วงโซ่
อุปทานทุเรียน สวนยายละมัย ให้กับตัวแทนการขนส่ง เพื่อให้ธุรกิจมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลักมากขึ้น อย่างไรก็ตามการบริหาร
ความเสี่ยงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือและตระหนักถึงความส าคัญจากทุกฝ่ายภายในห่วงโซ่อุปทาน  จึงจะสามารถบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ :  ห่วงโซ่อุปทาน  การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

Abstract 
 The objectives of this research are 1) to study the risk in the durian supply chain 2) to arrange the 

risk rating in the durian supply chain 3) to propose the risk management in the durian supply chain durian 

garden case study by using structured interviews and preparing a form for assessing deficiencies and 

impacts with relevant persons within the supply chain can identify the risks caused by internal factors 
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and all 11 external factors, including 1) environmental risk 2) competitor risk 3) marketing and sales risks               

4) customer response risk 5) Technology risk 6) Production risk 7) Raw material procurement risk 8) 

Warehouse risk 9) Inventory management risk 10) Transportation Risk 11) Risk in corporate management. 

From the ranking of all risk events, it was found that the risk event with the highest score is the delivery 

of the product on time. From the analysis of the causes of the risk of not delivering the product on time, 

it was found that caused by defects in the transportation service organization that does not have training 

staff to transport goods to have expertise in the route preparing the product to be delivered Making 

products fall in the warehouse and without checking products before delivery including planning for 

inefficient transportation services based on the analysis of transportation risk management guidelines can 

be used as a guideline for dealing with situations that can occur,consisting of 4 methods as follows: 1) 

packaging design for transportation 2) hiring a transportation agent  3) cancel the order through online 

channels or transportation services 4) risk acceptance. Based on the analysis of the risk management 

approach and the current situation of the supply chain, Grandma Lamai Garden can be concluded that 

hiring a transportation agent as a guideline for transferring the risks that occur to the supply chain of 

Grandma Lamai Durian to transportation agents in order for the business to focus on the main activities 

and correspond to the problems and causes as analyzed however, risk management requires cooperation 

and awareness from all parties within the supply chain. Therefore will be able to effectively manage risks. 

Keywords: Supply chain   Failure Mode and Effects Analysis   Risk Management 

1. ที่มาและความส าคัญ  

ทุเรียนนับว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งใน ประเทศและ
ต่างประเทศ โดยแหล่งผลิตที่ส าคัญ ได้แก่ ภาคตะวันออกของประเทศ ซึ่งจังหวัดที่มีผลผลิตออกสู่ ตลาดคิดเป็นจังหวัด
จันทบุรี ร้อยละ 40 ระยอง ร้อยละ 11 และตราด ร้อยละ 5 ตามล าดับ และแหล่งผลิตที่ส าคัญอีกแหล่งหนึ่ง คือ ภาคใต้ของ
ประเทศ โดยจังหวัดที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดคิดเป็น ชุมพร ร้อยละ 22 ,    สุราษฎร์ธานีร้อยละ 5 และนครศรีธรรมราช ร้อยละ 
4 ตามล าดับ พันธ์ที่นิยมปลูกในประเทศไทย ได้แก่ หมอนทอง ร้อยละ 89.59 ชะนี ร้อยละ 4.56 พวงมณี 2.06 กระดุม ร้อย
ละ 1.31 ก้านยาว ร้อยละ 0.89 และพันธุ์อื่น ๆ ร้อยละ 1.59 เมื่อจ าแนกเป็นรายพันธุ์พบว่า พันธุ์หมอนทองมีเนื้อที่ปลูกมาก
ที่สุด รองลงมา คือพันธุ์ชะนี ส่วนพันธุ์พวงมณีขายได้ราคาดีที่สุด (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริม
การเกษตร 2560) 

จังหวัดนนทบุรีนับได้ว่าเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงแหล่งหนึ่งในการปลูกทุเรียน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของค าขวัญประจ า
จังหวัดนนทบุรี ความว่า “พระต าหนัก สง่างาม ลือนาม สวนสมเด็จ เกาะเกร็ด แหล่งดินเผา วัดเก่า นามระบือ เลื่องลือ 
ทุเรียนนนท์ งามน่ายล ศูนย์ราชการ” ซึ่งแสดงถึงการเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของทุเรียนนนทบุรีในอดีตได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากดินในแถบนนทบุรี เป็นดินเหนียวที่มีธาตุอาหารของพืชอย่างบริบูรณ์ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากดินในแถบอื่น ๆ ที่มี
การปลูกทุเรียน จึงท าให้เนื้อทุเรียนที่มาจากจังหวัดนนทบุรี ละเอียด เนื้อหนาและรสชาติดีมาก รวมถึงท าให้ทุเรียนนนทบุรีมี



 

 

ราคาสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด น ารายได้เข้าสู่ชุมชนและจังหวัดนนทบุรีปีละหลายร้อยล้านบาท (ส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี, 2542) 

สวนยายละมัย ตั้งอยู่ที่ ซอยบางกราง 45/1  ต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ในการ
เพาะปลูกจ านวน 4 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ในการปลูกทุเรียน พันธุ์หมอนทอง ร้อยละ 73.07 และพันธุ์ก้านยาวร้อยละ 26.93 ของ
พื้นที่ รวมทั้งหมด 130 ต้น จากการเข้าศึกษาข้อมูลเบื้องต้น สวนกรณีศึกษาพบว่า ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีส่วน
ท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ได้แก่ วัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะปลูกด้อยคุณภาพ การขนส่งที่ใช้ระยะเวลาเวลานาน ท าให้ผล
ผลิตสุกก่อนเวลาหรือเกิดการเน่าเสีย ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพและรสชาติของผลผลิต จึงต้องชดเชยค่าเสียหายให้กับ
ลูกค้า และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของทุเรียนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งอาจมีผลท าให้ราคาในตลาดลดลง รวมทั้งขั้นตอนปลีกย่อย
ต่าง ๆ ในซัพพลายเชน ก็มีความส าคัญที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลให้คุณภาพของผลผลิตลดลง  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานทุเรียนของสวนกรณีศึกษา 
2. เพื่อจัดล าดับความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานทุเรียน  
3. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานทุเรียน 

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 1. ความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน (Risk of Supply Chain) 
 ส าหรับธุรกิจที่เป็นหุ้นส่วนในโซ่อุปทานทุกองค์กร มีโอกาสที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่มาจากทั้งภายนอกและ
ภายในโซ่อุปทาน ซึ่งได้ให้ความหมายของความเสี่ยงทั้ง 2 ประเภท ดังนี้  
  1.1. ความเสี่ยงจากภายนอก (External Risks) เป็นความเสี่ยงที่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นได้จากเหตุการณ์ทั้งใน
ส่วนที่เป็นสายโซ่สัมพันธ์ขึ้นด้านบน หรือลงด้านล่างของโซ่อุปทาน  
  1.2. ความเสี่ยงจากภายใน ( Internal Risks) เป็นความเสี่ยงที่ถูกผลักดันจากปัจจัยภายในระบบ การ
ควบคุม ขององค์กร (ภูริชยา สัจจาเฟื่องกิจการ และธนัญญา วสุศรี, 2555) 
 2. การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ (Failure Mode And Effects Analysis)                         
การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) เป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของ
ข้อบกพร่องและผลกระทบ โดยการประเมินตัวเลขแสดงล าดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากความรุนแรงของข้อบกพร่อง 
(Severity, S) โอกาสในการเกิดขึ้นของสาเหตุ (Occurrence, O) และการควบคุมสาเหตุที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (Detection, D) 
และจัดล าดับค่า RPN เพื่อคัดเลือกค่า RPN ที่สูง 
 3. แผนผังสาเหตุและผลหรือแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) 
 เป็นเครื่องมือแสดงความสัมพันธ์ในลักษณะแผนผัง จะแสดงให้เห็นถึงเหตุและผล ที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างชัดเจน 
ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น 
 4. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (2562) กล่าวไว้ว่า การบริหารความเสี่ยง หมายถึง เป็นกระบวนการบริหาร
จัดการให้โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้  ซึ่งการจัดการความเสี่ยงมี
หลายวิธีดังนี้ 



 

 

     4.1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่า ใน

การจัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 

     4.2. การลด หรือการควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction) เป็นการออกแบบวิธีการท างานใหม่เพื่อลด
โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดให้ อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ 
     4.3. การกระจายความเสี่ยง (Risk Sharing) เป็นการกระจายหรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่นช่วยแบ่งความ
รับผิดชอบไป 
     4.4. การเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงาน
ไม่อาจยอมรับได้ จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 สุนทรี กมลลิริภาส (2560) ศึกษาการบริหารความเสี่ยงในซัพพลายเชน บริบท อุตสาหกรรมผลิต ก๊อกน้ า 
กรณีศึกษา บริษัทผลิตก๊อกน้ าแห่งหนึ่ง โดยการระบุปัจจัยเสี่ยงได้ทั้งหมด 55 ประเด็น แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ บุคลากร 
กระบวนการ และเครื่องมือจากนั้น ท าการประเมินความเสี่ยงโดยสอบถามจากหน่วยงานต่าง ๆ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ผล
ในเชิงคุณภาพ ผลการประเมินพบว่า ประเด็นความเสี่ยงทั้ง 55 ประเด็น มีความเสี่ยงสูงที่ส่งผลให้การจัดส่งสินค้าล่าช้า คือ 
ความไม่รอบคอบและขาดความระมัดระวังของบุคคลากร ตลอดจนขาดความรู้ความเข้าใจในการท า งานผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคคลากร และปัญหาด้านนโยบายขององค์กรที่ไม่มีความชัดเจนในการจัดการระบบเพียงพอ  
 อาเฟนดี ท่าสอนและคณะ (2555) ศึกษาการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโซ่อุปทานส าหรับแผ่นยางพาราดิบไม่เรียบ โดย
ใช้การส ารวจข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS และจัด
ระดับประเภทความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยการค านวณจากค่าโอกาสการเกิดความเสี่ยงและระดับความรุนแรง ผลการวิจัยพบว่า 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงาน ได้แก่ ความไม่แน่นอนของ
ราคายางในอนาคต สภาวะความต้องการของเศรษฐกิจโลกในอนาคต และเสถียรภาพทางการเมือง 
 จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการก าหนดปัจจัยความเสี่ยงและ
วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ละห่วงโซ่อุปทาน ล้วนแตกต่างกันไปตามลักษณะกระบวนการด าเนินงานของห่วงโซ่อุปทานนั้น ๆ 
นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึง จ าเป็นที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทาน 

4. วิธีด าเนินงานวิจัย 

 4.1 ท าการศึกษาห่วงโซ่อุปทานทุเรียนของสวนยายละมัย ประกอบด้วย ผู้จัดจ าหน่ายปัจจัยในการเพาะปลูก           
ผู้เพาะปลูก และผู้บริโภค โดยกระบวนการในการด าเนินงานห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ผู้จัดจ าหน่ายปัจจัยในการเพาะปลูกจนถึง
ขั้นตอนการค้าและการกระจายผลผลิตให้แก่ผู้บริโภค สามารถแสดงล าดับของการด าเนินงานได้ดังรูปที่ 1 
 



 

 

 
รูป 1 ความเชื่องโยงของการด าเนินงานในห่วงโซ่อุปทานทุเรียน สวนยายละมยั 

 

 4.2 สัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญภายในโซ่อุปทานและการท าแบบประเมินข้อบกพร่องและผลกระทบ ( FMEA) ใน

รายละเอียดแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือ 

  1. การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในห่วงโซ่อุปทานทุเรียน สวนยายละมัย หาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม

กับวัตถุประสงค์หรือเนื้อหา 

  2. ประเมินความรุนแรง โอกาสและ การป้องกัน โดยมีขอบเขตในการวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่การจัดซื้อ

ปัจจัยในการเพาะปลูกจนกระทั่งการค้าและกระจายผลผลิตไปยังผู้บริโภค 

 โดยทั้ง 2 ส่วนประกอบด้วยค าถาม 11 หัวข้อ ได้แก่ 1. ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม 2. ความเสี่ยงด้านผู้แข่งขัน 3. 

ความเสี่ยงด้านการตลาดและการขาย 4. ความเสี่ยงด้านการตอบสนองของลูกค้า 5. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 6. ความเสี่ยง

ด้านการผลิต 7. ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ 8. ความเสี่ยงด้านคลังสินค้า 9. ความเสี่ยงในการจัดการสินค้าคงคลัง 10. 

ความเสี่ยงด้านการขนส่ง 11. ความเสี่ยงด้านการบริหารองค์กร 

 4.3 ระบุความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดข้ึนภายในห่วงโซ่อุปทานทุเรียน สวนยายละมัย โดยอาศัยแนวคิด Vanamy et.al., 

(2007) เป็นแนวทางในการระบุความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดข้ึน โดยจัดท าในรูปของแบบประเมิน 

 4.4 ประเมินความเสี่ยง โดยมีการก าหนดขอบเขตในการวิเคราะห์หาจุดที่เกิดความเสี่ยงตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อ

ปัจจัยในการเพาะปลูกจนกระทั่งการค้าและการกระจายผลผลิต ซึ่งมีเกณฑ์การประเมนิดังนี้ 

ตารางที่ 1 ความหมายของระดับผลกระทบและความรุนแรง 

ผลกระทบจากข้อบกพร่อง ความรุนแรงของผลกระทบ คะแนน 

เกิดอันตรายโดยไม่มีการเตือน 
มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ หรือขัดต่อกฎหมายโดยไม่มีการเตือน
ล่วงหน้า 

10 

เกิดอันตรายโดยมีการเตือน 
มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ หรือขัดต่อกฎหมายโดยมีการเตือน
ล่วงหน้า 

9 

ผลกระทบสูงมาก สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ 8 

ผลกระทบสูง สินค้าสามารถใช้งานได้แต่ระดับคุณภาพจะลดลง  7 
ผลกระทบปานกลาง สินค้าสามารถใช้งานได้แต่ระดับคุณภาพจะลดลง ท าให้ลูกค้าไม่พอใจ 6 



 

 

ผลกระทบต่ า สินค้าสามารถใช้งานได้ แต่ระดับคุณภาพลดลง ท าให้ลูกค้าอาจยอมรับได้ 5 

ผลกระทบต่ ามาก 
ความสมบูรณ์ของสินค้าไม่ดีนัก ลูกค้าสามารถสังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ 
(75%) 

4 

ผลกระทบเล็กน้อย 
ความสมบูรณ์ของสินค้าไม่ดีนัก ลูกค้าสามารถสังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ 
(50%) 

3 

เกือบไม่มีผลกระทบ 
ความสมบูรณ์ของสินค้าไม่ดีนัก ลูกค้าสามารถสังเกตเห็นข้อบกพร่องได้ 
(25%) 

2 

ไม่มีผลกระทบ ไม่มีผลกระทบที่สามารถสังเกตเห็นได้ 1 

ตารางที่ 2 ความหมายของโอกาสและความน่าจะเป็นในการเกิดความเสี่ยง  

โอกาสการเกิดข้อบกพร่อง โอกาสเกิดข้อบกพร่องที่เป็นไปได้ คะแนน 

สูงมาก : เกิดข้อบกพร่อง   
เป็นประจ า 

มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุกวัน 10 
มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ในระยะเวลา 3 วัน 9 

สูง : เกิดข้อบกพร่องสูง 
มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ในระยะเวลา 7 วัน 8 
มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ในระยะเวลา 15 วัน 7 

ปานกลาง : เกิดข้อบกพร่องเป็น
ครั้งคราว 

มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ในระยะเวลา 1 เดือน 6 
มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ในระยะเวลา 6 เดือน 5 

ปานกลาง : เกิดข้อบกพร่องเป็น
ครั้งคราว 

มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ในระยะเวลา 1 ปี 
4 

ค่อนข้างต่ า : เกิดข้อบกพร่อง
ค่อนข้างน้อย 

มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ในระยะเวลา 3 ปี 3 
มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ในระยะเวลา 5 ปี 2 

ต่ า : ไม่เกดิข้อบกพร่องเลย ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเลย 1 

ตารางที่ 3 เกณฑ์การประเมินการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 

การป้องกัน ความเป็นไปได้ของการป้องกัน คะแนน 

มีความไม่แน่นอนเกือบทั้งหมด ไม่สามารถตรวจจับสาเหตุของข้อบกพร่องได้เลย 10 
ห่างไกลมาก มีโอกาสน้อยมาก ๆ ที่จะตรวจจับสาเหตุของข้อบกพร่องได้ 9 

ห่างไกล มีโอกาสน้อยมาก ที่จะตรวจจับสาเหตุของข้อบกพร่องได้ 8 
ต่ ามาก ๆ มีโอกาสต่ ามาก ๆ ที่จะตรวจจับสาเหตุของข้อบกพร่อง 7 

ต่ า มีโอกาสต่ าที่จะตรวจจับสาเหตุของข้อบกพร่องได้ 6 
ปานกลาง มีโอกาสปานกลางที่จะตรวจจับสาเหตุของข้อบกพร่องได้ 5 

ค่อนข้างสูง มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะตรวจจับสาเหตุของข้อบกพร่องได้ 4 
สูง มีโอกาสสูงที่จะตรวจจับสาเหตุของข้อบกพร่องได้ 3 

สูงมาก มีโอกาสสูงมากที่จะตรวจจับสาเหตุของข้อบกพร่องได้ 2 
เกือบจะมีความแน่นอน สามารถตรวจจับสาเหตุของข้อบกพร่องได้แน่นอน 1 



 

 

 4.5 การจัดล าดับความเสี่ยง หลังจากท าการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมินข้อบกพร่องและผลกระทบแล้ว 

จึงน าค่าคะแนนมาค านวณหาค่า RPN ที่สูงที่สุด เพื่อเลือกความเสี่ยงที่ค่าคะแนนมากที่สุดน ามาเสนอแนวทางการบริหาร

ความเสี่ยง 

 4.6 วิเคราะห์แนวทางในการบริหารความเสี่ยง จะท าการวิเคราะห์ผลและความสอดคล้องของปัจจัยต่าง ๆ และ

เสนอแนวทางการบริหารความเสี่ยง ที่ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทาน 

5. ผลและวิจารณ์ 

 5.1 จากการประเมินผลความเสี่ยง โดยใช้แบบสอบถามข้อบกพร่องและผลกระทบ (FMEA) มาใช้ในการประเมิน 

ได้ผลการประเมินความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายใน ออกเป็นด้านต่าง ๆ จากผู้จ าหน่ายปัจจัยในการเพาะปลูก สวนยายละมัย 

และผู้บริโภค สามารถน าไปจัดล าดับคะแนนความเสี่ยง ดังนี้   

ตารางที่ 4 การจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานทุเรียน สวนยายละมัย 

อันดับคะแนน
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
คะแนนความเสี่ยง 

1 การส่งมอบสินค้าไม่ทันเวลา 1,406 

2 ความถูกต้องของสินค้าที่ขนส่ง 1,323 
3 ความยุ่งยากในการจัดเก็บ 1,301 

4 การบ ารุงยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 929 
5 ความสมบูรณ์ของสินค้าที่ขนส่ง 837 

6 การจัดจ้าง Outsource 739 

7 ความเหมาะสมในการจัดเส้นทางการเดินรถ 710 
8 ปริมาณวัตถุดิบมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 695 

9 เกิดของเสียในการผลิต 585 
10 อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 585 

11 คุณภาพผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน 558 

 5.2 สาเหตุหลักของการส่งสินค้าล่าช้าเกินกว่าวันเวลาที่ก าหนด ส่วนใหญ่ก็จะมาจากความบกพร่องขององค์กร ที่ไม่

มีการอบรมพนักงานขนส่งสินค้าให้มีความช านาญในเส้นทาง การเตรียมสินค้าที่จะส่ง การท าสินค้าตกหล่นอยู่ในคลังสินค้า 

และไม่มีการตรวจเช็คสินค้าก่อนน าส่ง รวมถึงการวางแผนในการบริการขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 2 

 



 

 

 
ภาพที่ 2 ผังก้างปลาแสดงสาเหตุของความเสี่ยงด้านการขนสง่ที่ไม่ทันเวลา 

 

 5.3 เพื่อหาแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในด้านการขนส่ง สามารถท าการวิเคราะห์หาสภาพแวดล้อมทั้งภายนอก

และภายในที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการในด้านการขนส่ง เพื่อน าไปสู่การบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้

องค์กร สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์และเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในการเก็บเกี่ยวและ

รับมือกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับองค์กร เพื่อป้องกันและผ่อนผันให้สถานการณ์ความเสี่ยงบรรเทาลงได้ โดยการ

วิเคราะห์มีดังนี้ 

 1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 

 เป็นการลดความเสี่ยง (Risk Reduction) ที่อาจเกิดข้ึนกับสินค้าในระหว่างการขนส่ง ในสภาวะของอุณหภูมิอากาศมี

ความแปรปรวน ส่งผลให้มีบางช่วงเวลาไม่เอ้ือต่อการให้บริการด้านขนส่ง และท าให้คุณภาพของสินค้าได้รับการช ารุดเสียหาย  

โดยการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนั้น เพื่อป้องกันสินค้าในสภาวะแวดลอ้มที่ไม่ปลอดภัยได้ ซึ่งจะต้องค านึงถึงลักษณะ

ทางกายภาพของสินค้า วัตถุประสงค์การใช้งาน ความแข็งแรงทนทาน และปริมาตรของของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 

 2. การจัดจ้างตัวแทนการขนส่ง (Outsource) 

  เป็นการถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Sharing) ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้า เนื่องจากทางสวนยายละมัย มีกิจกรรมหลักใน

กระบวนการด าเนินงานคือ การผลิตทุเรียนสด ดังนั้น การจัดจ้างตัวแทนในการขนส่งจะท าให้ธุรกิจมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลัก

มากข้ึน และเมื่อมีเวลาและความสนใจในกิจกรรมหลักก็จะท าให้ธุรกิจสัมฤทธิ์ผลได้ดีขึ้น  

 3. ยกเลิกการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์หรือการให้บริการด้านการขนส่ง 

 เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) ที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานด้านการขนส่ง โดยปกติแล้ว ทางสวน

ยายละมัยจะมีการให้บริการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้น ทางสวนควรยกเลิกการให้บริการ

ขนส่งดังกล่าว โดยให้ลูกค้ามารับสินค้าเองที่สวน เนื่องจากสินค้ามีมูลค่าค่อนข้างสูง และอ่อนไหวต่อสภาพอากาศ จึงมักเกิด

ปัญหาต่าง ๆ ในด้านการขนส่ง 

 4. ยอมรับความเสี่ยง (Risk Accept) 

 เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการพัฒนาหรือแก้ไขสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 



 

 

 จากการวิเคราะห์แนวทางการบริหารความเสี่ยงกับสถานการณ์ปัจจุบันของห่วงโซ่อุปทานทุเรียน สวนยายละมัย 

สามารถสรุปได้ว่า การจัดจ้างตัวแทนในการขนส่ง เป็นแนวทางในการโอนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานทุเรียน สวน

ยายละมัย ให้กับตัวแทนการขนส่ง เพื่อให้ธุรกิจมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลักมากขึ้น และสอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุดังที่

วิเคราะห์ 

6. สรุปผล  

 จากการศึกษานี้ท าให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ภายในห่วงโซ่อุปทานทุเรียน สวนยายละมัย พบว่าความเสี่ยง

ด้านการขนส่งที่ไม่ทันเวลา มีค่าคะแนนความเสี่ยง (RPN) สูงที่สุด จึงท าการวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยใช้

แผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) และสามารถสรุปได้ดังนี้ 1. พนักงานขาดทักษะในการท างาน 2. พนักงานไม่ปฏิบัติ

ตามขั้นตอนการท างาน 3. การขาดการติดต่อสื่อสารผสานงานกัน 4. ไม่มีการส่งมอบสินค้าในวันหยุด 5. การส่งมอบสินค้าคร้ัง

ละหลาย ๆ จุด 6. เทคโนโลยีที่ใช้ในการขนส่งไม่มีการอัพเดทหรือล้าสมัย เนื่องจากต้องเงินลงทุนสูง และ 7. สภาพแวดล้อมที่

มีข้อจ ากัดทางกฎหมายในการให้บริการขนส่ง 

 ส าหรับแนวทางการจัดการความเสี่ยงกับสถานการณ์ปัจจุบันของห่วงโซ่อุปทานทุเรียน สวนยายละมัย สามารถสรุป

ได้ว่า การจัดจ้างตัวแทนในการขนส่ง เป็นแนวทางในการโอนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับห่วงโซ่อุปทานทุเรียน สวนยายละมัย 

ให้กับตัวแทนการขนส่ง เพื่อให้ธุรกิจมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมหลักมากข้ึน และสอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุดังที่วิเคราะห์ 
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