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บทคัดยอ่ 
งานวิจัยนี้ศึกษาปัญหาการเลือกแหล่งซื้อมันส าปะหลังในเขตพื้นที่ จ .ฉะเชิงเทรา โดยต้องการหาแหล่งซื้อและ
ปริมาณการซื้อมันส าปะหลังดิบ เพื่อใช้ในการแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาดที่ได้มาตราฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อหา
รูปแบบการซื้อที่เหมาะสมที่สุดให้กับโรงงานแปรรูปมันสะอาด ผู้วิจัยน าเสนอการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ด้วยการใช้การโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) ส าหรับหารูปแบบการเลือกแหล่งซื้อมันส าปะหลัง ใน
แต่ละพื้นที่ ในแต่ละช่วงเวลา ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการเลือกซื้อ คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ราคามันแต่ละที่ 
คุณภาพมันแต่ละแห่ง เพื่อให้ต้นทุนการจัดซื้อให้น้อยที่สุด จากการศึกษาที่ราคามันส าปะหลังทั้ง 3 ช่วง คือ สูงสุด 
ต่ าสุด และเฉล่ีย จากการวิเคราะห์ที่ราคาเฉล่ียพบว่าต้นทุนวัตถุดิบอยู่ที่ 938,489,577.70 บาท/ปี โดยจะเพิ่มขึ้น 
3.19% และลดลง 3.03% หากราคาขึ้นสู่ระดับสูงสุดและต่ าสุดตามล าดับ โดยราคามันส าปะหลังที่ขึ้นลงส่งผลต่อ
ต้นทุนวัตถุดิบ การเลือกแหล่งซื้อ และแหล่งส่งเสริมให้มีการปลูกมันส าปะหลัง  
ค าหลัก  มันส าปะหลัง การเลือกแหล่งซื้อ การโปรแกรมเชิงเส้นตรง 
 
Abstract 
This research is a study on location sourcing problem of cassava in Chachoengsao area.  We aim to 
determine where and how much to buy raw cassava, which will be processed into finished product. The 
objective is to find the optimal purchasing policy for the cassava processing plant.  We develop a 
mathematical model by using linear programming to determine the optimal policy formulation at each 
period of time in each candidate location.  We consider several involved factors which are expense of 
transport, price of cassava at different locations, and quality of cassava in different locations, while 
minimizing the total costs of purchasing.  We solve the problem with 3 different cassava price ranges; at 
the highest, the lowest, and the average.  The result showed that at the average price, the minimum cost 
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was 938,489,577.70 baht/year, which it increased by 3.19% and reduced by 3.03% if the price was 
reduced to the lowest and highest, respectively.  These cassava price fluctuations also affected the total 
cost of the raw material, the selected sourcing location, and the areas needed to encourage cassava 
planting. 
Keywords: Cassava, Sourcing, Linear programming 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหากับการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงที่ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ และน้ ามันมี
ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการหาแหล่งพลังงานใหม่
เข้ามาทดแทนการน าเข้าน้ ามันดิบจากวัตถุดิบทาง
การเกษตรที่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศ  จะช่วย
ให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน ของประเทศไทยเรา
อย่างยั่งยืน สถานภาพวัตถุดิบที่น ามาใช้ในอุตสาหกรรม
การผลิตเอทานอล สามารถผลิตได้จากพืชจ าพวกแป้ง
และน้ าตาล เมื่อน ามาผสมกับน้ ามันเบนซิน จะได้น้ ามันที่
เรียกว่า แก๊ซโซฮอล์ (Gasohol) โดยวัตถุดิบทาง
การเกษตรในประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงส าหรับการผลิต
เอทานอลได้แก่ อ้อย กากน้ าตาล และมันส าปะหลัง  
ส าหรับประเทศไทยผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังจัดเป็น
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ ส าคัญและมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ งานวิจัยนี้ศึกษาการวางแผนการจัดซื้อมัน
ส าปะหลัง ให้กับโรงงานมันเส้นสะอาดแห่งหนึ่ง ในจังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ไดป้ริมาณตามความต้องการตลอดทั้ง
ปีของโรงงาน โดยค านึงถึงปัจจัยที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
คุณภาพของแป้งมันส าปะหลัง ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 
ราคามันส าปะหลัง ราคาค่าขนส่งผลผลิตมันส าปะหลังใน
แต่ละพื้นที่ และปริมาณความต้องการของโรงงานในแต่ละ
เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการตอบสนองความ
ต้องการของโรงงานมันเส้นสะอาดที่เป็นกรณีศึกษา โดยมี
ต้นทุนในการจัดซื้อต่ าที่สุด  
 
2. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
 วรินทร์  เกียรตินุกุล [1] เสนอวิธีการวางแผนการหา
จุดส่ังซื้อล่วงหน้าโดยใช้เทคนิคการโปรแกรมเชิงเส้น เพื่อ
ต้องการจะวางแผนการส่ังซื้อล่วงหน้า นั้นให้เกิดต้นทุนที่
เหมาะสมที่สุด ตามนโยบายด้านการจัดเก็บที่ 45-52 วัน 
สร้างตัวแบบการค านวณปริมาณการส่ังซื้อ ด้วยเทคนิค
การโปรแกรมเชิงเส้นและท าการค านวณการส่ังซื้อ โดยใช้

โปรแกรมการส่ังซื้อที่สร้างจากตัวแบบ และสุดท้ายท าการ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากโปรแกรม และจากจุดส่ังซื้อ
จริงพบว่าต้นทุนส่ังซื้อวัตถุดิบจากโปรแกรมที่มีค่าต่ ากว่า
ที่ส่ังซื้อจริง 157,572,872.27 บาท (7.48%) ส่วนต้นทุน
ส่ังซื้อรวมลดลง 147,693,6666.39 บาท (6.89%)  
 พีระพล เก้าเอี้ยน [2] เสนอแนวทางปรับปรุงการ
วางแผนส่ังซื้อวัตถุดิบโดยใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
กรณีศึกษา: การจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศใน
อุตสาหกรรมกระดาษ จากการวิจัยพบว่าถ้าใช้แบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาปรับปรุงการวางแผนการ
ส่ังซื้อวัตถุดิบ จะท าให้ประสิทธิภาพในการสอดคล้องกับ
น โ ย บ า ย ป ริ ม าณ สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง เ พิ่ ม ขึ้ น 33.33% 
ประสิทธิภาพในการสอดคล้องกับนโยบายสัดส่วนการ
ส่ังซื้อวัตถุดิบจากญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 44.45% ประสิทธิภาพใน
การสอดคล้องกับนโยบายการรักษาการเป็นคู่ค้าต่อผู้
จัดส่งวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 44.45% และต้นทุนรวมลดลง 
265,313 บาท/ปี 
 ปิยนุช บัวเล็ก และคณะ [3] เสนอระบบสนับสนุน
การตัดสินใจในการหารูปแบบการหยิบสินค้าที่เหมาะสม 
ซึ่งงานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจและได้
ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ ส าหรับการหาเส้นทางการ
เดินที่ ส้ันที่สุด ซึ่งมีข้อจ ากัดคือรถเข็นที่บรรทุกสินค้าที่
หยิบมีปริมาตรก าจัด  
 จากรายงานการวิจัยข้างต้นจะเห็นว่าการสร้าง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์สามารถช่วยแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานในหลายๆด้าน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ท าการ
เลือกใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการ
โปรแกรมเชิงเส้นตรง(Linear Programming) มาช่วย
แก้ปัญหาการหารูปแบบการเลือกแหล่งซื้อมันส าปะหลัง 
ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการ
เลือกซื้อ คือ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ราคามันแต่ละที่ 
คุณภาพมันแต่ละแห่ง เพื่อให้ต้นทุนการจัดซื้อให้ต่ าที่สุด 
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3.วิธีการด าเนินการวิจยั 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยั 
 1.เตรียมข้อมูลน าเข้า ได้แก่ ราคามันส าปะหลัง ซึ่ง
ได้จากการน าราคามันส าปะหลังในเขต จ.ฉะเชิงเทรา มา
ค านวณหาราคาเฉล่ียรายเดือน พร้อมกับค านวณ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดซื้อและค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งซึ่งจะได้ค่าต้นทุนในการด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ
ทั้งหมด ราคามันส าปะหลังที่ใช้ในการวิเคราะห์ แบ่ง
ออกเป็น 3 ช่วงคือ ราคาสูงสุด ราคาต่ าสุด ราคาเฉล่ีย ซึ่ง
ใชท้ าการวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบการซื้อที่เหมาะสม 
 2.สร้างตัวแบบการวางแผนเลือกแหล่งซื้อมัน
ส าปะหลังในแต่ละเดือน ของแต่ละอ าเภอ โดยใช้เทคนิค
การโปรแกรมเชิงเส้น ท าการวิเคราะห์ปริมาณการส่ังซื้อที่
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดซื้อ โดยวาง
แผนการส่ังซื้อส าหรับ 1 ปีล่วงหน้า ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 
2555 ถึง เดือนกันยายน 2556 
 3.ท าการวิ เคราะห์ผลที่ ได้จากโปรแกรมและ
อภิปราย จากน้ันสรุปผลการศึกษา 
 
3.2 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  
3.2.1 ดัชนี (index) 
i คือ พื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง = {1,...,n} 
j คือ ช่วงเวลาในที่นี้ก าหนดให้เป็นรายเดือน = {1,..,m} 
3.2.2 พารามิเตอร์ (Parameter) 
    คือ ราคามันส าปะหลังต่อหน่วยของพื้นที่ i ในช่วง
เดือน j 
     คือ ค่าขนส่งมันส าปะหลังต่อหน่วย จากพื้นที่ i ไปยัง
โรงงาน ในช่วงเดือน j 
    คือ ค่าใชจ้่ายในการจัดซื้อของพื้นที่ i ในช่วงเดือน j 
      คือ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมให้มีการเพิม่ผลผลิตใน
พื้นที่ i ในช่วงเดือน j  
    คือ ปริมาณผลผลิตรวมของมันส าปะหลัง ของพื้นที่ i
ในเดือนที่ j  
   คือ ปริมาณความต้องการมันส าปะหลังทั้งหมดใน 
เดือนที่ j  
3.2.3 ตัดแปรตัดสินใจ (Decision Variable) 
    คือ ปริมาณมันส าปะหลังที่ส่ังซือ้ในเดือนที่ j ของ
พื้นที่ i 

    คือ ปริมาณมันส าปะหลังที่ควรส่งเสริมใหม้ีการปลูก
เพิ่มในพื้นที่ i เดือนที่ j 
3.2.4 สมการเป้าหมายและสมการข้อจ ากัด 
                               

 
 

 
    (1) 

Subject to 
               (2) 
             

 
            (3) 

                (4) 

              (5) 
 สมการ (1) เป็นสมการเป้าหมายมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ต้นทุนในการจัดซื้อผลผลิตมันส าปะหลังรวมต่ า
ที่สุด 
 สมการ (2)  เป็นสมการข้อจ ากัดที่ปริมาณมัน
ส าปะหลังที่ส่ังซื้อในเดือนที่ j ของพื้นที่ i ต้องไม่มากกว่า
ปริมาณผลผลิตรวมของมันส าปะหลัง ในเดือนที่ j ของ
พื้นที่ i  
 สมการ (3)  เป็นสมการข้อจ ากัดที่ยอดปริมาณมัน
ส าปะหลังที่ส่ังซื้อและที่ส่งเสริมให้มีการปลูกเพิ่มในเดือน
ที่ j ของพื้นที่ i ต้องไม่ต่ ากว่าปริมาณความต้องการมัน
ส าปะหลังทั้งหมดในแต่ละเดือนที่ j  
 สมการ (4)  เป็นสมการข้อจ ากัดที่ปริมาณมัน
ส าปะหลังที่สั่งซื้อในเดือนที่ j ของพื้นที่ i ต้องไม่น้อยกว่า
ศูนย์ 
 สมการ (5) เป็นสมการข้อจ ากัดที่ปริมาณที่ควร
ส่งเสริมให้มีการปลูกเพิ่ม ในเดือนที่ j ในเขตพื้นที่ i ต้อง
ไม่น้อยกว่าศูนย์ 

 

4. ผลการวจิัย 
 แหล่งซื้อมันส าปะหลังของโรงงานมันเส้นสะอาดใน
จังหวัดฉะเชิงเทราที่เป็นกรณีศึกษานี้ ประกอบด้วย 4 
อ าเภอ ได้แก่ จุดรับซื้อใน อ.พนมสารคาม อ.แปลงยาว อ.
สนามชัยเขต และอ.ท่าตะเกียบ   
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รูปที่ 1 แผนที่ระยะทางจากโรงงานถึงแหล่งรับซื้อมันส าปะหลัง    
จ.ฉะเชิงเทรา ในแต่ละอ าเภอ 
 
จากรูปที่ 1 แสดงระยะทางจาก จุด C ไปยังจุดต่างๆ โดย
ที่ จุด C คือ โรงงานมันเส้นสะอาด ต.เขาหินซ้อน อ.พนม
สารคาม จุด A คือ จุดรับซื้อ ต.หนองไม้แก่น อ.แปลงยาว 
จุด B คือ จุดรับซื้อ อ.พนมสารคาม จุด D คือ จุดรับซื้อ 
ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต และ จุด E คือ จุดรับซื้อ ต.
ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ 
4.1 การค านวณหาราคามันส าปะหลัง  
 เน่ืองจากข้อมูลของราคามันส าปะหลังที่มีการบันทกึ
ไว้มีการบันทึกไม่ต่อเนื่องและข้อมูลนั้นเป็นรายสัปดาห์ 
โดยราคามันส าปะหลังมีการปรับตัวขึ้นลงทุกสัปดาห์ ใน
การค านวณหาราคามันส าปะหลังเฉล่ียรายเดือนนั้น จึง
ต้องน าราคาสูงสุดของแต่ละสัปดาห์กับราคาต่ าสุดของแต่
ละสัปดาห์มาเป็นตัวแทน ในการค านวณหาราคาเฉล่ีย 
โดยใช้ข้อมูลของราคามันส าปะหลังจากสมาคมแป้งมัน
ส าปะหลังไทย [4] ของปีงบประมาณ 2554 โดยราคามัน
ส าปะหลังสูงสุด ต่ าสุด และเฉล่ีย แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่1 ราคามันส าปะหลังในแต่ละเดือนเฉลี่ย (หน่วย: บาท/กก.) 

เดือน ราคาสูงสุด ราคาเฉลี่ย ราคาต่ าสุด 

ต.ค.-53 2.78 2.67 2.56 

พ.ย.-53 3.07 2.98 2.89 

ธ.ค.-53 3.20 3.14 3.08 

ม.ค.-54 3.36 3.30 3.24 

ก.พ.-54 3.45 3.41 3.37 

ม.ีค.-54 3.34 3.27 3.20 

เม.ษ.54 3.05 2.91 2.78 

พ.ค.-54 2.48 2.33 2.18 

ตารางที่1 (ต่อ) 
เดือน ราคาสูงสุด ราคาเฉลี่ย ราคาต่ าสุด 

มิ.ย.-54 2.08 2.02 1.96 

ก.ค.-54 2.38 2.24 2.10 

ส.ค.-54 2.32 2.20 2.05 

ก.ย.-54 2.13 2.01 1.90 

 
ตารางที่ 2 ระยะทางจากจุดรับซื้อถึงโรงงาน, ต้นทุนค่าขนส่งตอ่
เที่ยวและตอ่ตนั 

จุดรับซื้อ ระยะทางจากจุด
รับซื้อถึงโรงงาน 

(กม.) 

ค่าขนส่ง 
 (Tij) 

(บาท/เท่ียว) 

ค่าขนส่ง
(Tij) 

(บาท/ตัน) 
อ.พนมสารคาม 16 0 0 
ต.ท่ากระดาน 27 404.73 16.19 
ต.หนองไม้แก่น 38 569.61 22.78 
ต.ท่าตะเกียบ 55 824.44 32.98 

 
4.2 การค านวณหาต้นทุนค่าขนส่ง 
 ในการค านวณหาต้นทุนค่าขนส่งนั้น สามารถ
ค านวณได้จากระยะทางจากจุดรับซื้อถึงโรงงาน โดยใช้
รถบรรทุกขนาดสิบล้อในการขนส่ง คิดค่าอัตราส้ินเปลือง
น้ ามันรถสิบล้อ 1.97 กม.ต่อลิตร หรือคิดเป็น 14.99 บาท 
ต่อกิโลเมตร (ราคาน้ ามันดีเซล เมื่อ 22 มิ.ย 2555 อยู่ที่ 
29.53 บาทต่อลิตร [5]) ทั้งนี้ทางโรงงานมีเงื่อนไขการ
ขนส่ง ถ้าระยะทางระหว่างแหล่งรับซื้อวัตถุดิบถึงโรงงาน
เกิน 20 กม. จึงจะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่ง แต่อ าเภอพนม
สารคามคิดระยะทางเฉล่ียได้ 15.75 กม. ซึ่งไม่เกิน 20 
กม.จึงไม่น าค่าขนส่งมาค านวณ รายละเอียดของค่าขนส่ง
ของจุดรับซื้อแต่ละแห่งแสดงในตารางที่ 2 
4.3 การค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อมันส าปะหลังที่
เหมาะสม  
 วิเคราะห์ผลโดยใช้ Solver ใน Microsoft Excel 
เพื่อให้เกิดต้นทุนที่ต่ าที่สุด ในการจัดซื้อมันส าปะหลังใน
แต่ละเดือน ในแต่ละพื้นที่ โดยคุณภาพมันส าปะหลัง
ต่ า สุดต้องมี เปอร์ เซนต์แป้งไม่น้อยกว่า  25% จาก
การศึกษาพบว่าทั้ง 4 อ าเภอ มีคุณภาพของมันส าปะหลัง
ตามมาตรฐานของโรงงาน อ้างอิงปริมาณผลผลิตมัน
ส าปะหลังจากสถิติปี 2554 [6] และก าหนดให้ความ
ต้องการในแต่ละเดือนของทางโรงงานเป็น 32,000 ตัน 
รายละเอียดของต้นทุนการจัดซื้อ ได้แก่ ราคามัน
ส าปะหลัง ค่าขนส่งในแต่ละพื้นที่ และค่าบริหารจัดการใน
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แต่ละพื้นที่ ดังแสดงในตารางที่1 และ 2 ทั้งนี้ก าหนดให้
ค่าบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่เท่ากับ 0.1 บาท/กก. ท า
การวิเคราะห์ 3 ครั้ง ตามการเปล่ียนแปลงของราคา โดย
ใช้  ราคาสูงสุด ราคาต่ า สุด และราคาเฉล่ีย ในการ
วิเคราะห์แต่ละครั้ง  ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังตารางที่ 3 
และ 4 
 
ตารางที่ 3 ปริมาณมันส าปะหลังที่ซื้อในแต่ละเดือน ในแต่ละพืน้ที ่
(ราคาสูงสุดและราคาเฉลี่ย) 

เดือน 
อ าเภอ 

พนมสารคาม สนามชัย แปลงยาว สนามชัย 

ต.ค.-55 7,950 14,924.79 0 9,125.20 

พ.ย.-55 23,703.15 4905.25 0 3,391.60 

ธ.ค.-55 31,860.07 69.97 0 69.97 

ม.ค.-56 29,720.62 1139.69 0 1139.69 

ก.พ.-56 14,559.51 11,365.22 0 6,075.27 

ม.ีค.-56 17,127.50 9,550.94 0 5,321.56 

เม.ษ.-56 9,158.36 14,393.75 0 8,447.89 

พ.ค.-56 1,714.44 5,667.64 1,258.52 3009.40 

ม.ิย.-56 1,290.32 4,265.56 947.19 2,264.93 

ก.ค.-56 2,815.07 8898.03 2,066.46 7415.90 

ส.ค.-56 0 0 0 0 

ก.ย.-56 0 0 0 0 

 

ตารางที่ 4 จ านวนมันส าปะหลังที่ซือ้ในแต่ละเดือน ในแค่ละพื้นที่  
(ราคาต่ าสุด) 

เดือน 

อ าเภอ 

พนมสารคาม สนามชัย แปลงยาว สนามชัย 

ต.ค.-55 7,950 15,332.88 0 8717.11 

พ.ย.-55 23,703.15 5,313.33 0 2,983.52 

ธ.ค.-55 31,860.07 139.93 0 0 

ม.ค.-56 29,720.63 1,547.77 0 731.61 

ก.พ.-56 14,559.51 11,773.31 0 5,667.18 

ม.ีค.-56 17,127.50 9,959.02 0 4913.48 

เม.ษ.-56 9,158.36 14,801.84 0 8,039.80 

พ.ค.-56 1,714.44 5,667.64 1,258.52 3009.40 

ม.ิย.-56 1,290.32 4,265.56 947.19 2,264.93 

ก.ค.-56 2,815.07 8898.03 
 

7007.82 

ส.ค.-56 0 0 0 0 

ก.ย.-56 0 0 0 0 

 ตารางที่ 3 และ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ
มันส าปะหลังในแต่เดือนในแต่ละพื้นที่  ที่มีต้นทุนต่ าสุด 
โดยที่พิจารณาที่ราคามันส าปะหลังทั้ง 3 ช่วง คือ สูงสุด 
ต่ าสุดและ เฉล่ีย พบว่า ปริมาณที่จะจัดซื้อมันส าปะหลัง
ในแต่ละเดือนแต่ละพื้นที่  ของราคาสูงสุดและเฉล่ียไม่
แตกต่างกัน ส่วนราคาค่ าสุดแตกต่างจากราคาสูงสุดและ
ต่ าสุด ต้นทุนวัตถุดิบที่ต่ าสุดของ 3 ช่วงราคาคือ 
1.ราคาสูงสุด ต้นทุนต่ าสุด เท่ากับ 968,449,577.70 บาท  
2.ราคาต่ าสุด ต้นทุนต่ าสุด เท่ากับ 910,080,441.10 บาท  
3.ราคาเฉลี่ย ต้นทุนต่ าสุด เท่ากับ 938,489,577.70 บาท 
 ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณผลผลิต
มันส าปะหลังที่ต้องการกับปริมาณ ที่สามารถซื้อได้จริง
และปริมาณที่ควรส่งเสริมการปลูกเพิ่ม (หน่วย : ตัน) 
พบว่า ปริมาณมันส าปะหลังอาจจะไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการทั้งหมด 3 เดือน คือ เดือน พ.ค.56 ซึ่งควร
ส่งเสริมการปลูกเพิ่ม ปริมาณ 20,350 ตัน คิดเป็น 64% 
ของความต้องการในเดือนพ.ค.  เดือน มิ.ย.56 ควร
ส่งเสริมการปลูกเพิ่ม ปริมาณ 23,232 ตัน คิดเป็น 73% 
เดือน ก.ค.56 ควรส่งเสริมการปลูกเพิ่ม ปริมาณ 12,871 
ตัน คิดเป็น 40%  
 ตารางที่  6 แสดงผลการวิเคราะห์ปริมาณมัน
ส าปะหลังที่ต้องส่งเสริมให้ปลูกเพิ่มในแต่ละเดือน ในแต่
ละพื้นที่ เมื่อพิจารณาราคามันส าปะหลังสูงสุดและต่ าสุด 
พบว่า ควรส่งเสริมการปลูกเพิ่ม ในเดือน พ.ค ปริมาณ 
20,350 ตัน เดือน มิ.ย ปริมาณ 23,232 ตัน เดือน ก.ค 
ปริมาณ 12,871 ตัน โดยทั้ง 3 เดือนนี้ จะส่งเสริมการลูก 
ใน อ.พนมสารคามทั้งหมด และเมื่อพิจารณาราคามัน
ส าปะหลังเฉลี่ย พบว่า ควรส่งเสริมการปลูกเพิ่ม ในเดือน 
พ.ค ปริมาณ 20,350 ตัน ในเขต อ.พนมสารคาม มิ.ย 
ปริมาณ 23,232 ตัน ในเขต อ.พนมสารคาม และ ก.ค 
ปริมาณ 12,871 ตัน ในเขต อ.สนามชัย 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบปริมาณผลผลิตมันส าปะหลังที่ตอ้งการกับ
ปริมาณที่ซื้อได้จริงและปริมาณส่งเสริมการปลูกเพิ่ม (หน่วย: ตัน) 

เดือน ความต้องการ (Dj) ซื้อได้จริง (Xj) ส่งเสริมปลูกเพิ่ม (Yj) 
ต.ค.-55 32,000 32,000 0 
พ.ย.-55 32,000 32,000 0 
ธ.ค.-55 32,000 32,000 0 
ม.ค.-56 32,000 32,000 0 
ก.พ.-56 32,000 32,000 0 
มี.ค.-56 32,000 32,000 0 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
เดือน ความต้องการ (Dj) ซื้อได้จริง (Xj) ส่งเสริมปลูกเพิ่ม (Yj) 

เม.ษ.-56 32,000 32,000 0 
พ.ค.-56 32,000 11,650 20,350 
ม.ิย.-56 32,000 8,768 23,232 
ก.ค.-56 32,000 19,129 12,871 
ส.ค.-56 0 0 0 
ก.ย.-56 0 0 0 

 
ตารางที่ 6 ปริมาณมันส าปะหลังที่ต้องส่งเสริมให้ปลูกเพิ่มในแต่ละ
เดือน ในแตล่ะพื้นที ่ทั้ง 3 ช่วงราคา (หน่วย: ตัน)  

เดือน 
ราคาสูงสุด ต่ าสุด ราคาเฉลี่ย 
อ.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม อ.สนามชัย 

พ.ค.-56 20,350 20,350 - 

ม.ิย.-56 23,232 23,232 - 

ก.ค.-56 12,871 - 12,871 

 
 
5. สรุป 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนเลือกแหล่งซื้อ
มันส าปะหลัง ของโรงงานแปรรูปมันเส้นสะอาดในจ .
ฉะเชิงเทรา โดยน าเทคนิคการโปรแกรมเชิงเส้นมาช่วยใน
การค านวณหาปริมาณการส่ังซื้อมันส าปะหลัง ในแต่ละ
ช่วงเวลาและในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ได้ต้นทุนการจัดซื้อที่
ต่ าที่สุด จากการศึกษาพบว่าราคามันส าปะหลังที่ขึ้นลง
ส่งผลต่อการเลือกแหล่งซื้อและแหล่งส่งเสริมให้มีการปลูก
มันส าปะหลัง โดยจากกรณีศึกษา แหล่งเลือกซื้อใน 4 
อ าเภอ ของจ.ฉะเชิงเทรา ที่ราคาต่ าสุด ควรมีการเลือกซื้อ
มันส าปะหลังดิบจากทุกอ าเภอ โดยมีปริมาณการซื้อสูงสุด
ที่อ.พนมสารคาม ซึ่งเป็นอ.ที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานที่สุด 
แต่หากว่าราคาของมันส าปะหลังมีการเปล่ียนแปลงสูงขึ้น
หรือเป็นราคาเฉล่ีย แหล่งเลือกซื้อที่เหมาะสมจะแตกต่าง
กันไป รูปแบบการเลือกซื้อที่เหมาะสมก็จะเปล่ียนไป โดย
มีการซื้อในบางอ าเภอสูงขึ้นและมีการงดซื้อในบางอ าเภอ
ที่ ราคามันส าปะหลังปรับตัว สูง เกินไป การใช้การ
โปรแกรมเชิงเส้นตรงเข้ามาช่วยวิเคราะห์แหล่งเลือกซื้อ 
ท าให้เราได้เห็นภาพรวมของรูปแบบการเลือกซื้อได้ดีขึ้น 
โดยเฉพาะเมื่อราคาของสินค้ามีความเปล่ียนแปลง ทั้งยัง
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู้เกี่ยวข้องให้มีความ
ถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 
 

6.ข้อเสนอแนะ 
 ข้อมูลปริมาณผลผลิตของมันส าปะหลังในแต่ละปี
ของ จ.ฉะเชิงเทรามีการปรับเปล่ียนเกือบทุกปีเนื่องจาก
ปัจจัยต่างๆ เช่น ราคามันส าปะหลัง หรือ นโยบาย
ส่งเสริมของรัฐบาลแต่ละยุค เป็นต้น ดังนั้นควรจะน า
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปริมาณผลิตเหล่านี้มาวิเคราะห์อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อความแม่นย าในการวิเคราะห์ 
 ในงานวิจัยนี้ไม่ได้ค านึงถึงประเภทของยานพาหนะ
ที่เหมาะสมที่สุด ค่าใช้จ่ายในการขนส่งประมาณจาก
ระยะทางจากแหล่งซื้อวัตถุดิบมายังโรงงาน ซึ่งงานวิจัยใน
อนาคตอาจจะศึกษาเกี่ยวกับล าดับเส้นทางการขนส่งมัน
ส าปะหลังที่เหมาะสม ในการขนส่งวัตถุดิบจากจุดรับซื้อ
มันส าปะหลังในแต่ละอ าเภอ มาสู่โรงงานเพื่อให้ลดต้นทุน
การขนส่ง เป็นต้น 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 ทางผู้วิจัยขอขอบพระคุณ โรงงานมันเส้นสะอาด จ.
ฉะเชิงเทรา ที่ให้ความเอ้ือเฟื้อข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซื้อผลผลิตมัน พร้อมกันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงการที่คอยให้ค าปรึกษาและชี้แนะตลอดมา 
 

เอกสารอา้งอิง 
[1]  วรินทร์ เกียรตินุกุล. 2550. การประยุกต์การวาง

แผนการส่ังซื้อล่วงหน้าโดยใช้เทคนิคการโปรแกรม
เชิงเส้น . วิทยานิพนธ์ วิศวกรรมศาสตร -
มหาบัณฑิต . สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม .
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

[2]   พีรพล เก้าเอี้ยน. 2551. การปรับปรุงการวางแผน
ส่ังซื้ อวัตถุดิบโดยใช้ตั วแบบทางคณิตศาสตร์ 
กรณีศึกษาการจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศใน
อุตสาหกรรมกระดาษ. วิทยานิพนธ์ วิศวกรรม-
ศ า ส ต ร มห า บั ณฑิ ต . ส า ข า วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร ม
อุตสาหกรรม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ. 

[3]  ปิยนุช บัวเล็ก และคณะ. 2554. ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการหารูปแบบการหยิบสินค้าที่เหมาะสม 
 การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุสาหการ 
ประจ าปี 2554, ชลบุรี, ประเทศไทย, 20-21 ตุลาคม
2554: 29-33. 



                                                                                       การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี พ.ศ. 2555 
17-19 ตุลาคม 2555 ชะอ า เพชรบุร ี

 

54 

 

[4]  สมาคมแป้งมันส าปะหลังไทย , [ออนไลน์]. 2555. 
[สืบค้นวันที่ 5 มิถุนายน 2555] 

 จาก  http://www.thaitapiocastarch.org  
[5]   ส านักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สนพ., 

[ออนไลน]์. 2555. [สืบค้นวันที่ 25 มิถุนายน 2555]  
       จาก   http://www.eppo.go.th/retail_prices.html 
[6]  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์. 2554. ปริมาณการผลิตมัน
ส าปะหลังโรงงานเอกภาพ จ.ฉะเชิงเทรา. 
 

http://www.eppo.go.th/retail_prices.html

