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บทที่ 11 การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) 

วัตถุประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายของโซอุปทานได 

2. อธิบายความตองการในการจัดการโซอุปทานและประโยชนของการจัดการดังกลาวได 

3. อธิบายถึงความสําคัญในการจัดจางคนภายนอก (outsourcing) เพ่ิม 

4. ระบุถึงวัตถุประสงคในการจัดการโซอุปทาน 

5. บอกถึงองคประกอบของการจัดการโซอุปทาน 

6. ระบุถึงประเด็นในการวางกลยุทธ ยุทธวิธี และการปฎิบัติในการจัดการโซอุปทาน 

7. อธิบายผลกระทบจาก Bullwhip effect และเหตุผลวาทําไมจึงเกิดผลกระทบดังกลาว 

8. อธิบายถึงมูลคาของการสรางหุนสวนเชิงกลยุทธ (strategic partnering) 

9. ระบุถึงข้ันตอนหลัก การทาทายอยางมีศักยภาพ ในการสรางโซอุปทานท่ีมีประสิทธิผล 

10. อธิบายถึงความสําคัญของหนาท่ีการจัดซ้ือในองคกร 

11. อธิบายถึงความรับผิดชอบของฝายจัดซ้ือ 

12. อธิบายถึงความหมายของการวิเคราะหมูลคา 

13. ระบุถึงแนวทางท่ัวไปทางดานจรรยาบรรณและพฤติกรรมในการจัดซ้ือ 
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การจัดการโซอุปทาน 

โซอุปทาน หมายถึงลําดับข้ันตอนภายในองคกร ซ่ึงจะประกอบดวย สิ่งอํานวยความสะดวก 

(facilities) หนาท่ีงาน (functions) และกิจกรรมตาง ๆ (activities) ซ่ึงจะเก่ียวของกับการผลิตและการจัดสง

ของสินคาและบริการ ซ่ึงบางครั้งก็อาจจะใชคําวา โซแหงคุณคา (value chain) เพราะวาจะข้ึนอยูกับหลักการ

ท่ีวา มูลคาถูกทําใหเพ่ิมข้ึนในตัวสินคาและบริการตลอดกระบวนการของโซดังกลาว ลําดับข้ันตอนจะเริ่มจากผู

จําหนายจัดสงวัตถุดิบมาใหโรงงาน โรงงานดําเนินการผลิตโดยการแปรรูปใหเปนสินคาและบริการ แลวจัดสง

ใหลูกคา สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกก็ประกอบไปดวย คลังสินคา โรงงาน หนวยการผลิต ศูนยกระจาย

สินคา รานคาปลีก สํานักงาน เปนตน สวนของหนาท่ีงานและกิจกรรมตาง ๆ ประกอบไปดวย การพยากรณ 

การจัดซ้ือ การจัดการคลังสินคา การจัดการขอมูลขาวสาร การประกันคุณภาพ การจัดลําดับงาน การผลิตและ

การจัดสง การบริการลูกคา 

 

 

 

 

รูปท่ี 11.1 รูปแบบท่ัวไปของโซอุปทาน 

ผูจําหนาย

ผูจําหนาย

ผูจําหนาย

จัดเก็บ} ผลิต จัดเก็บ กระจายสินคา ผูคาปลีก ลูกคา

การไหลของขอมูลขาวสาร

การไหลของเงิน

การไหลของวัตถุดิบหรือสินคา

ผูผลิต
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 จากรูปท่ี 11.1 แสดงใหเห็นรูปแบบท่ัวไปของโซอุปทาน ซ่ึงจะมีการไหลของวัตถุดิบผานไปในโซ

อุปทานจนกลายเปนสินคาและมีการจัดสงไปยังลูกคาในข้ันตอนสุดทาย  

 ผูจัดการโซอุปทานมีหนาท่ีในบริหารจัดการท้ังอุปทานและอุปสงคจากภายในและระหวางหนวยงาน

ตางๆ ของธุรกิจ ซ่ึงเก่ียวกับการวางแผน การประสานงานกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการจัดหา จัดซ้ือวัตถุดิบ กิจกรรม

ท่ีแปลงจากวัตถุดิบเปนผลิตภัณฑ และโลจิสติกส การจัดการโลจิสติกสประกอบดวยการจัดการการขนสงขา

เขาและการขนสงขาออก การขนถายวัสดุ คลังสินคา คลังพัสดุ การเติมเต็มคําสั่งซ้ือ และการกระจายสินคา 

การรับคืนสินคา เปนตน 

 ทุกหนวยงานภายในองคกร ไมวาจะอยูในสวนไหนของโซอุปทาน จะตองเก่ียวของกับท้ังอุปทานและ

อุปสงค เปาหมายของการจัดการโซอุปทานคือเปนการเชื่อมโยงสวนประกอบตางๆ ในโซอุปทานเพ่ือทําใหอุป

สงคทางการตลาดไดรับการตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพใหมากท่ีสุดตลอดท้ังโซอุปทานนั้นๆ  

 

ความตองการสําหรับการจัดการโซอุปทาน    

 ในอดีตองคกรสวนใหญไมคอยสนใจในการจัดการโซอุปทาน แตละองคกรจะมุงไปท่ีการจัดการการ

ผลิตและผูจําหนายท่ีสงผลโดยตรงเทานั้น นอกไปจากนั้นหนวยงานการวางแผน การตลาด การผลิตและการ

จัดการคลังพัสดุ บางครั้งทําหนาท่ีหรือทํางานอยูแตเฉพาะหนวยงานของตนเอง ไมมีการประสานงานกัน ทําให

เกิดผลกระทบตอโซอุปทาน เกิดปญหาท่ีมิอาจควบคุมหรือแกไขไดภายในองคกร เชน เกิดการแกวงของพัสดุ

คงคลัง พัสดุคงคลังขาด การสงของลาชา ปญหาดานคุณภาพของวัตถุดิบ เปนตน จากประเด็นตางๆ ดังกลาวนี้

ทําใหเห็นไดชัดวาการจัดการโซอุปทานมีความจําเปนตอการประสบความสําเร็จของธุรกิจ ดังนั้นจึงมีความ

ตองการสําหรับการจัดการโซอุปทานดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1.  ความตองการในการปรับปรุงการดําเนินการ  ในชวงทศวรรษท่ีผานมาหลายองคกรไดนําแนวทาง

เชน การผลิตแบบลีน การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) มาใชในการปรับปรุง ซ่ึงผลท่ีไดคือประสบ

ความสําเร็จในการปรับปรุงดานคุณภาพในขณะเดียวกันก็สามารถลดตนทุนสวนเกินออกจากระบบไดดวย แต

ถึงอยางไรก็ตามก็ยังมีพ้ืนท่ีหรือหนวยงานสําหรับปรับปรุงไดอีก หลายๆ หนวยงานไดพบวา สิ่งท่ีไดหลักๆ มา

จากการปรับปรุงในสวนของการจัดซ้ือ การกระจายสินคาและโลจิสติกส ซ่ึงก็คือ การจัดการโซอุปทานนั่นเอง 

 2.  ระดับการเพ่ิมข้ึนของการจัดจางคนภายนอก (Outsourcing) องคกรมีการเพ่ิมระดับของการจัด

จางคนภายนอก เปนการซ้ือผลิตภัณฑหรือการบริการแทนการผลิตหรือจัดเตรียมเอง เม่ือมีการเพ่ิมการจัดจาง
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คนภายนอกก็จะมุงเนนไปท่ีกิจกรรมท่ีเก่ียวกับอุปทาน เชน การหอ การบรรจุ การเคลื่อนยาย การบรรทุก

รวมท้ังการข้ึนหรือการลงของ การคัดแยก เปนตน 

 3. การเพ่ิมข้ึนของตนทุนการขนสง ตนทุนการขนสงเพ่ิมข้ึนแตตองระมัดระวังในการจัดการ 

 4. ความกดดันจากการแขงขัน ความกดดันดังกลาวนํามาซ่ึงการเพ่ิมจํานวนของผลิตภัณฑใหม การลด

สั้นลงของวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ การเพ่ิมข้ึนของอุปสงคท่ีหลากหลายเปนไปตามความตองการของผูซ้ือ ใน

บางอุตสาหกรรม เชนสินคาอุปโภคทางดานอิเล็กทรอนิกส วงจรชิวิตผลิตภัณฑคอนขางสั้น ตองเลือกใชกล

ยุทธการตอบสนองอยางรวดเร็วและพยายามลดเวลานํา 

 5. การเพ่ิมข้ึนของโลกาภิวัตน เม่ือมีการเพ่ิมข้ึนของโลกาภิวัตนทําใหสายของโซอุปทานยาวข้ึน เปนโซ

อุปทานแบบท่ัวโลกซ่ึงทําใหเกิดความทาทายในการจัดการโซอุปทาน ลูกคามาจากท่ัวโลก เวลานํายาวข้ึนหรือ

อาจมีการติดขัดในการขนสง คาเงินแลกเปลี่ยนท่ีตางกัน ความผันผวนของคาเงิน ภาษาและวัฒนธรรมท่ี

แตกตางกันยอมมีผลตามมาในการจัดการโซอุปทาน 

 6. การใหความสําคัญกับการพานิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) เพ่ิมข้ึน เปนการเพ่ิมชองทาง

และความทาทายในการซ้ือการขาย 

 7. ความซับซอนของโซอุปทาน โซอุปทานมีความซับซอนและเปนแบบพลวัต มีความไมแนนอนตางๆ 

ท่ีสงผลกระทบตอโซอุปทาน เชน การพยากรณท่ีไมถูกตอง ความลาชาในการจัดสง คุณภาพท่ีต่ํากวามาตรฐาน 

เครื่องจักรเสียตองหยุดการผลิต การยกเลิกหรือเปลี่ยนคําสั่งซ้ือ เปนตน 

 8. ความตองการในการจัดการสินคาคงคลัง (inventories) สินคาคงคลังมีบทบาทสําคัญตอ

ความสําเร็จหรือลมเหลวของโซอุปทาน ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีควบคุมระดับของพัสดุคงคลังตลอดสายของโซ

อุปทาน สินคาคงคลังขาดหรือไมเพียงพอทําใหเกิดหยุดของสายของโซอุปทาน ในทางกลับกันถาสินคาคงคลัง

เกินก็เกิดตนทุนการจัดเก็บสวนเกิน มันอาจจะไมใชสิ่งท่ีผิดปกติท่ีอาจจะพบวามีสินคาคงคลังขาดในบาง

หนวยงานและอาจจะมีเกินในอีกหนวยงานของโซอุปทาน 

 

ประโยชนของการจัดการโซอุปทาน  

  การจัดการโซอุปทานทําใหเกิดประโยชนมากมายเชน ชวยลดสินคาคงคลังและเพ่ิมอัตราการ

หมุนเวียนของสินคาคงคลัง ชวยเพ่ิมผลผลิต ทําใหเกิดความคลองตัวในการไหลภายในโซอุปทาน ทําใหเวลานํา

สั้นลง องคกรมีกําไรเพ่ิมข้ึน เกิดความจงรักภักดีของลูกคาและเชื่อม่ันในคุณภาพและการบริการ และทําใหเกิด

การประสานรวมกันขององคกรท่ีแยกกัน ใหมาเปนระบบหนวยงานท่ีมีการดําเนินการรวมกันอยางแนบแนน 
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โซอุปทานแบบทั่วโลก 

 การเจริญเติบโตของธุรกิจทําใหมีการจัดจางคนภายนอกเพ่ิมข้ีน การสงออกไปขายตางประเทศทําให

โซอุปทานขยายวงกวางไปเปนโซอุปทานแบบท่ัวโลก เชนสินคาบางชนิดออกแบบใหใชวัตถุดิบจากท่ัวโลกและ

สามารถผลิตและขายไดท่ัวโลกเชนกัน ผูผลิตบางรายหาแหลงผลิตในประเทศท่ีมีคาแรงต่ําหรือตนทุนดาน

วัตถุดิบราคาตํ่า แตถึงอยางไรก็ตามแตละธุรกิจไดพบวาการจัดการโซอุปทานแบบท่ัวโลกยอมมีความยุงยาก

ซับซอน ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก ความแตกตางดานภาษาและวัฒนธรรม ความผันผวนของคาเงินแลกเปลี่ยน ภาวะ

ทางการเมือง การเพ่ิมข้ึนของตนทุนการขนสงและเวลานํา ขีดความสามารถในการผลิตของแรงงานในแตละ

ประเทศ สภาพแวดลอมและขอกําหนดของแตละประเทศ 

 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธและเชิงปฎิบัติการ 

 การตัดสินใจในการจัดการโซอุปทานแบงการตัดสินใจออกเปน 2 แบบคือ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

และการตัดสินใจเชิงปฎิบัติการ สําหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธมุงเนนไปท่ีการออกแบบและการกําหนด

นโยบาย การตัดสินใจเชิงปฎิบัติการเนนไปท่ีการตัดสินใจของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนวันตอวัน ในการตัดสินใจท้ังสอง

แบบขอบเขตท่ีใชในการตัดสินใจประกอบดวย ตําแหนงท่ีตั้ง การผลิต สินคาคงคลัง และการกระจายสินคา 

 

องคประกอบของการจัดการโซอุปทาน 

 องคประกอบของการจัดการโซอุปทานแสดงไวในตารางท่ี 11.1 องคประกอบแรกคือ ลูกคาซ่ึงเปน

องคประกอบท่ีใชขับเคลื่อน โดยท่ัวไปสวนการตลาดรับผิดชอบในการพิจารณาความตองการของลูกคา แลว

นําไปพยากรณท้ังปริมาณและชวงเวลาท่ีลูกคาตองการ ในการออกแบบสินคาและบริการจะตองสอดคลองกับ

ความตองการของลูกคาและขีดความสามารถในการผลิต 

 กระบวนการเปนองคประกอบของโซอุปทานท่ีเปรียบเสมือนแกนหลักของแตละองคกร ซ่ึงตองทํา

หนาท่ีผลิตสินคาหรือบริการใหลูกคา มุมมองหลักในการแบงสัดสวนระหวางภายในกับภายนอกของโซอุปทาน

คือการจัดลําดับงาน สวนของสินคาคงคลังเปนแหลงวัตถุดิบหลักของโซอุปทาน การสมดุลคือเปาหมายหลัก 

ถานอยไปก็ทําใหเกิดความลาชาและแผนการผลิตหยุดชะงัก ถามากเกินไปทําใหเกิดตนทุนการจัดเก็บสูงและมี

ขอจํากัดดานความยืดหยุน 
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 การจัดซ้ือเปนการเชื่อมตอระหวางองคกรกับผูจําหนาย ทําหนาท่ีจัดหาวัตถุดิบ สินคาหรือบริการท่ี

จําเปนในการผลิตหรือบริการ แผนกจัดซ้ือจะเลือกผูจําหนาย ตอรองราคา ทําสัญญา สรางความพันธมิตร และ

ทําหนาท่ีติดตอประสานงานระหวางผูจําหนายกับหนวยงานตางๆ ภายในองคกร 

 สัดสวนของอุปทานของโซแหงมูลคาจะเกิดจากผูจําหนายแตละรายหรือหลายรายท่ีเชื่อมตอกันในโซ 

โดยท่ีแตละผูจําหนายยอมมีผลกระทบตอการมีประสิทธิผลหรือการไมมีประสิทธิผลของโซอุปทาน 

นอกเหนือจากนั้นการวางแผนและการดําเนินการจะตองระมัดระวังในการกําหนดผูจําหนายและสมาชิก

ท้ังหมดเพ่ือใหเหมาะสมกับสัดสวนภายในโซอุปทาน  

 ตําแหนงท่ีต้ังเปนปจจัยระบุจํานวนเสนทางวาผูจําหนายมีตําแหนงท่ีตั้งอยูท่ีไหน สามารถนําไปเลือก

ตําแหนงท่ีตั้งสําหรับกระบวนการผลิต การอยูใกลกับตลาด การอยูใกลกับแหลงของอุปทาน หรือท้ังสองอยาง

ยอมมีความจําเปน อยางไรก็ตามเวลาในการสงมอบและตนทุนก็ยอมมีผลโดยตรงตอการเลือกตําแหนงท่ีตั้ง 

 

ตารางท่ี 11.1 องคประกอบของการจัดการโซอุปทาน   

 

 

 

 

องคประกอบ ประเด็นที่เก่ียวของ

ลูกคา พิจารณาวาลูกคาตองการอะไร

การพยากรณ พยากรณท้ังปริมาณและชวงเวลาท่ีลูกคาตองการ

การออกแบบ รวมความตองการของลูกคา การผลิต และเวลาเขาดวยกัน

กระบวนการ ควบคุมคุณภาพ จัดลําดับงาน

สินคาคงคลัง ตรงตามความตองการลูกคาในขณะท่ีมีจัดการตนทุนการจัดเก็บสินคาคงคลัง

การจัดซ้ือ ประเมินผูจําหนายและสนับสนุนการผลิต

ผูจําหนาย เฝาติดตามดานคุณภาพ การจัดสง และความสัมพันธของผูแทนจําหนาย

ตําแหนงท่ีต้ัง พิจารณาตําแหนงท่ีต้ังสําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 

โลจิสติกส เลือกวาทําอยางไรจึงเคล่ือนยายใหดีท่ีสุดและจัดเก็บวัตถุดิบไดอยางเหมาะสม
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โลจิสติกส 

 โลจิสติกสคือการเคลื่อนท่ีของวัตถุดิบ เงิน ขอมูลขาวสารตางๆ ภายในโรงงาน และการขนสงสินคา

และวัตถุดิบท้ังขาเขาและขาออกของโซอุปทาน  

การเคล่ือนท่ีภายในโรงงาน 

 การเคลื่อนท่ีของสินคาภายในโรงงานเปนสวนหนึ่งของการควบคุมการผลิต ดังแสดงในรูปท่ี 11.2 จะ

เห็นวามีหลายข้ันตอนท่ีวัตถุดิบมีเคลื่อนท่ีภายในกระบวนการผลิตของโรงงาน เริ่มจากรับวัตถุดิบจากรถขนสง

วัตถุดิบเม่ือมาถึงโรงงาน นําไปจัดเก็บในคลังวัตถุดิบ เคลื่อนท่ีจากคลังวัตถุดิบไปยังจุดใชงาน (เชนศูนยการ

ผลิต) จากศูนยการผลิตหนึ่งไปยังอีกศูนยการผลิตหรือไปยังท่ีจัดเก็บชั่วคราว เคลื่อนท่ีจากศูนยการผลิตสุดทาย

ไปยังท่ีจัดเก็บคลังสินคา นําไปหอหรือจัดสงสินคาโดยนําข้ึนรถขนสงเพ่ือเตรียมสงใหลูกคา 

 การเคลื่อนท่ีของสินคาภายในโรงงานจะตองมีการประสานงานใหมาถึงยังจุดหมายในเวลาท่ีเหมาะสม 

คนงานและผูควบคุมงานจะตองระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายหรือสูญหายในขณะท่ีมีการเคลื่อนท่ี  

 

 

 

รูปท่ี 11.2 การเคลื่อนท่ีภายในโรงงาน 

รับวัตถุดิบ

จัดเก็บ

ศูน
ยก

าร
ทํา

งา
น

ศูนยการทํางาน
ศูนยการทํางาน

จัดเก็บ

ศูนยการ

ทํางาน

จัดเก็บ

จัดส่งสินค้า

ขาเขา ขาออก



8 

 

การจัดสงสินคาขาเขาและขาออก 

 การจัดสงสินคาท้ังขาเขาและขาออกอยูภายใตการจัดการเสนทางการขนสง โดยมีหนาท่ีวางแผนและ

ตัดสินใจเลือกวิธีการขนสงและระยะเวลา โดยมุงเนนไปท่ีตนทุนในการจัดสงจากทางเลือกตางๆ กฎหมาย 

ความตองการขององคกรท่ีตองสัมพันธกับจํานวนและเวลา และปจจัยภายนอกตางๆ เชน โอกาสท่ีอาจจะเกิด

ความลาชาจากการขนสง หรืออุปสรรคเชน การกอสรางเสนทาง การนัดหยุดงาน เปนตน 

 การติดตามการจัดสงดวยคอมพิวเตอรชวยใหทราบถึงสถานะของการจัดสงและสามารถใหขอมูลท่ี

ทันสมัยท้ังในแงตนทุนและลําดับการจัดสงได   

รหัสแทง (Bar code)  

  รหัสแทงเปนรหัสท่ีประกอบดวยเสนหลายเสนท่ีมีขนาดความกวางตาง ๆ กันดังแสดงในรูปท่ี 11.3 

โดยท่ัวไปรหัสแทงมักจะมีอยูบนสินคานานาชนิด นิยมใชกันมากในปจจุบัน เครื่องอานรหัสแทงจะอานไดดวย

การปลอยใหแสงผาน แลวนํารหัสท่ีอานมาแยกออกวา เปนรหัสของสินคาอะไร ราคาเทาใด บางองคกรอาจจะ

ใชเปนตัวควบคุมบัญชีสินคาคงคลังไดดวย  

 

     

 

รูปท่ี 11.3 แสดงรูปแบบของรหัสแทง (bar code) 

 

RFID   

  RFID ยอมาจาก Radio frequency identification เปนเทคโนโลยีท่ีใชคลื่นวิทยุเพ่ือชี้บงวัตถุ 

เชนสินคาในโซอุปทาน โดยการใชแถบปาย RFID ติดไวกับตัวสินคา ดังแสดงในรูปท่ี 11.4 ในแถบปาย

ประกอบดวยวงจรและสายอากาศซ่ึงมีขอมูลท่ีสามารถเชื่อมโยงเขากับเครื่องอาน RFID ทางคลื่นวิทยุท่ีสงออก

มา แถบปาย RFID อาจจะติดไวกับพาเล็ท กลอง ลัง หรือตัวสินคาโดยตรงเลยก็ได ในแถบปายจะสามารถระบุ

ชนิดของสินคา เพ่ือใชในการชี้บง ติดตาม ตรวจสอบ หรือระบุตําแหนงของสินคาในโซอุปทานท่ีอยูในชวงการ

ใชงานท่ีเครื่องอานสามารถอานได แถบปาย RFID มีลักษณะการใชงานคลายกับรหัสแทง แตวามันมีขอ
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ไดเปรียบในการใชงานในแงการนําขอมูลขาวสารไดมากกวาและสะดวกในการใชงานกวารหัสแทง เชนรหัส

แทงตองใชเครื่องสแกนท่ีรหัสแทงและตองนับสินคาทีละชิ้น ในขณะท่ี RFID สามารถอานคาไดทันทีและ

รวดเร็วกวาโดยไมตองสแกนและมีความแมนยําของขอมูลมากกวา RFID มีศักยภาพในการเปลี่ยนแนวทางใน

การติดตามสินคาคงคลังและแลกเปลี่ยนขอมูล รวมท้ังชวยปรับปรุงการจัดการโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน ชวยปรับปรุงการจัดการสินคาคงคลัง การควบคุมคุณภาพ และเพ่ิมความสัมพันธท่ีดีกับผูจําหนายและ

ลูกคา 

 

 

รูปท่ี 11.4 แสดงรูปแบบของ RFID 

 

EDI (การแลกเปล่ียนขอมูลทางอิเล็คทรอนิกส)  

  EDI ยอมาจาก Electronic data interchange เปนการแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจ (เชน ใบสั่ง

ซ้ือ ใบกํากับสินคาหรือบัญชีสินคา ใบจัดสงสินคา เปนตน) ระหวางองคกรท่ีทําธุรกิจรวมกันในรูปแบบ

มาตรฐานสากลจากเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่ง โดยระบบ EDI จะมี

องคประกอบท่ีสําคัญอยู 2 อยางคือ การใชเอกสารอิเล็กทรอนิกสแทนเอกสารท่ีเปนกระดาษ และเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสเหลานี้ตองอยูในรูปแบบมาตรฐานสากล ดวยสององคประกอบนี้ทําใหทุกธุรกิจสามารถ

แลกเปลี่ยนเอกสารกันไดท่ัวโลก 

การวางแผนความตองการของการกระจายสินคา (DRP) 

  DRP เปนระบบสําหรับการจัดการสินคาคงคลังและการวางแผนการกระจายสินคา โดยนําไปใชใน

ระบบคลังสินคาแบบหลายชั้น (multi-echelon warehousing system) คือท้ังโรงงานและคลังสินคาใน

ภูมิภาค โดยนําหลักการของการวางแผนความตองการวัสดุ (MRP) ไปใชกับคลังสินคาแบบหลายชั้น เริ่มตน
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จากความตองการท่ีชองทางสุดทายแลวคิดยอนกลับไปยังระบบคลังสินคาท่ีจะตองเติมเต็มจํานวนสินคาคงคลัง

ตลอดในเครือขายของคลังสินคา ในทางปฎิบัติการใชงาน DRP จะนําไปวางแผนเพ่ือกําหนดการขนสงสินคา 

คลังสินคา จํานวนคนงาน อุปกรณเครื่องจักรท่ีตองใช และการไหลของเงินในโซอุปทาน 

การสงมอบแบบทันเวลา 

  การสงมอบแบบทันเวลา ทําใหการจัดการโซอุปทานเปนไดไดอยางราบรื่น ไมติดขัด เม่ือมีการสงมอบ

วัตถุดิบไดทันเวลา วัตถุดิบมีการนําไปใชในการผลิตทันที ก็ไมตองจัดเก็บไวในคลังวัตถุดิบนาน สงผลใหตนทุน

ในการจัดเก็บนอยหรือแทบจะไมมี ทําใหชวยลดตนทุนการจัดเก็บ นอกจากนี้การสงมอบใหลูกคาแบบทันเวลา 

ทําใหลูกคาไดรับของตามกําหนด มีความพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดี ทําใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร 

 

E-Business 

 การเจริญเติบโตของธุรกิจทางอินเตอรเน็ตนํามาซ่ึงกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับอินเตอรเน็ตซ่ึงมีผลกระทบ

ตอโซอุปทานขององคกร ถึงแมวาบางองคกรอาจจะไมใชเปนผูใชอินเตอรเน็ตโดยตรงก็ตาม E-business 

เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกสเพ่ือทําธุรกรรมทางธุรกิจ e-business หรือเรียกวา e-commerce 

เปนการทําพานิชยทางอิเล็คทรอนิกส การนําไปใชงานจะเก่ียวกับการซ้ือการขายทางอินเตอรเน็ต อีเมล การ

สั่งซ้ือหรือติดตามสินคา และ EDI นอกจากนั้นบริษัทใช e-business ในการนําเสนอสินคาหรือบริการและให

ขอมูลขาวสารท่ีเกียวกับสินคา บริษัทผูสงมอบสินคาจะพบวาความตองการในการใชบริการเพ่ิมข้ึนอยางมาก

เนื่องจากมีการใช e-business 

 ขอดีตอบริษัทจากการนํา E-business มาใชคือ  

• สามารถนําเสนอขายสินคาในระดับโลก  

• ชวยเพ่ิมชองทางในการแขงขันและปรับปรุงคุณภาพของสินคา 

• สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหความสนใจของลูกคาท่ีมีตอสินคา โดยดูจากการเขาดูและการ

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 

• สามารถรวบรวมขอมูลรายละเอียดตางๆ เพ่ือนําไปปรับปรุงสินคาใหตอบสนองตามความตองการ

ของลูกคา 

• สามารถลดเวลาการตอบสนองในโซอุปทานใหสั้นลงได เนื่องจากสินคาสามารถสั่งซ้ือและ

กําหนดการจัดสงไดจากทางอินเตอรเน็ต  
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• ชวยประหยัดตนทุนไดอยางมากและสามารถลดราคาสินคาลงได เนื่องจากเปนการลดตนทุนใน

การทําธุรกรรม เชนถามีการซ้ือขายทางอินเตอรเน็ตก็สามารถลดตนทุนในการจางพนักงานลงได 

• สรางบริษัทเสมือนจริง ท่ีมีการคาขายผานทางเว็บไซต ทําใหลดตนทุนตางๆ ได และเสนอขายใน

ราคาต่ําๆ ไดเนื่องจาก ไมจําเปนตองมี รานคาปลีก หรือพ้ืนท่ีสําหรับคลังสินคาตางๆ  

• ชวยยกระดับใหกับบริษัทขนาดเล็กสามารถเขามาทําการคาขายได ท้ังนี้เนื่องจากไมตองไปลงทุน

ทําการตลาดหรือสรางโรงงานการผลิตขนาดใหญก็ได 

 ขอเสียจากการนํา E-business มาใชคือ 

• ลูกคามีความคาดหวังเพ่ิมข้ึน เม่ือมีการสั่งซ้ือแลวอยากไดของเร็วเลยอยากใหมีการสงมอบไวข้ึน 

• การเติมเต็มของสินคา อัตราการสั่งซ้ือสวนใหญจะมีมากกวาอัตราการเติมเต็มของสินคา ทําให

เกิดการเสียโอกาสหรือการสงของลาชา 

• การจัดเก็บสินคาคงคลัง เนื่องจากอัตราการสั่งซ้ือท่ีมีมาก บางครั้งก็ตองเก็บสินคาคงคลังไวเผื่อ

จํานวนมากหรือไมก็เลือกการจัดจางคนภายนอกเพ่ือจะไดเติมเต็มใหกับลูกคาไดทันตามท่ีตองการ 

ซ่ึงการเลือกใชบริการภายนอกอาจสงผลทําใหไดสินคาท่ีต่ํากวามาตรฐาน สวนการเก็บสินคาคง

คลังไวเผื่อจํานวนมากก็มีตนทุนการจัดเก็บสูงตามไปดวย 

 

Reverse Logistics 

 เปนการไหลยอนกลับของสินคากลับไปยังโซอุปทาน คือเปนกระบวนการคืนสินคานั่นเอง ซ่ึงประกอบ

ไปดวยการคัดแยก วิเคราะห ทดสอบ ปรับยอดสินคาคงคลัง และการซอมแซม รวมท้ังการปรับสภาพ การ

นําไปใชใหม และการนําไปกําจัด โดยเปาหมายของการจัดการ Reverse logistics คือสรางมูลคาใหกับสินคาท่ี

คืนกลับมา หรือการนําไปกําจัดอยางถูกตองของสินคาท่ีไมสามารถขายไดอีก 

 องคประกอบสองประการในการจัดการสินคาท่ีคืนกลับมาคือ gatekeeping และ avoidance 

สําหรับ gatekeeping เปนการพิจารณาวาจะเลือกรับคืนสินคาเพ่ือลดคาใชจายในการคืนสินคาโดยการคัด

แยกท่ีจุดเริ่มตนท่ีจะมีการคืนสินคาเขาสูระบบ โดยการปฎิเสธท่ีจะรับคืนสินคาท่ีไมสามารถนํากลับมาทําใหมี

มูลคาข้ึนมาได การใชงาน gatekeeping ใหมีประสิทธิผลจะชวยใหองคกรสามารถควบคุมอัตราการคืนสินคา

โดยท่ีไมสงผลกระทบกับการใหบริการลูกคา สวนองคประกอบ avoidance เปนการหาวิธีการท่ีจะลดจํานวน

ของสินคาท่ีตองถูกนํามาคืน อาจจะเก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑหรือการประกันคุณภาพ หรืออาจจะเฝา

ติดตามการพยากรณในชวงท่ีมีการจัดโปรโมชัน เพ่ือปองกันการคาดคะเนท่ีมากเกินไปเพ่ือลดปริมาณการคืน

สินคาท่ีไมสามารถขายได  
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โซอุปทานที่มีประสิทธิผล 

 การท่ีจะทําใหการจัดการโซอุปทานมีประสิทธิผลไดจะตองมีการเชื่อมโยงของการตลาด ชองทางใน

การกระจายสินคา กระบวนการผลิต และผูจําหนาย เขาดวยกัน การออกแบบโซอุปทานจะตองทําใหทุกสวน

ในโซอุปทานไดรับผลประโยชนอยางท่ัวถึง มีผลตอบแทนในการประสานงานกันและควรจะสงเสริมใหมีการ 

แลกเปลี่ยนขอมูลการพยากรณ พิจารณาสถานะของคําสั่งซ้ือในแบบตามเวลาจริง รวมท้ังสามารถเขาถึงขอมูล

สินคาคงคลังของหุนสวนกันได 

 

ความตองการที่จะนําไปสูความสําเร็จของโซอุปทาน 

  การจัดการโซอุปทานใหประสบความสําเร็จจะตองมีความเชื่อม่ันกันระหวางหุนสวน มีการ

ติดตอสื่อสารกันอยางมีประสิทธิผล โซอุปทานตองโปรงใส (มองเห็นได) และเปนไปตามเมตริกซสมรรถนะ 

 ความเช่ือม่ัน เปนสิ่งจําเปนท่ีหุนสวนตองไววางใจกัน มีการใชเปาหมายรวมกันและดําเนินการเพ่ือให

บรรลุเปาหมายไปดวยกัน 

 ความโปรงใสของโซอุปทาน หมายถึงหุนสวนสามารถเชื่อมตอไปยังโซอุปทานในสวนตางๆ แลว

สามารถเขาถึงขอมูลในแบบตามเวลาจริงของระดับสินคาคงคลัง สถานะการจัดสง ซ่ึงตองมีการใชขอมูลกัน 

 ความสามารถในการจัดการกับเหตุการณ เปนความสามารถท่ีจะตรวจพบและตอบสนองกับ

เหตุการณท่ีไมไดวางแผนไวเชน การลาชาของการจัดสง คลังสินคามีปริมาณต่ําเกินไป การจัดการกับเหตุการณ

แบงออกเปน 4 สวนคือ เฝาติดตามระบบ แจงเตือนเม่ือมีเหตุการณไมเปนไปตามแผนเกิดข้ึน จําลองทางออก

หรือแนวทางแกไขท่ีเปนไปได และ วัดผลถึงสมรรถนะในระยะยาวของ ผูจําหนาย ผูขนสง และคูคาอ่ืนๆ ในโซ

อุปทาน   

 เมตริกซสมรรถนะ เปนสวนสําคัญท่ีใชในการยืนยันวาโซอุปทานไดทําหนาท่ีตามท่ีคาดหวังเอาไว หรือ

วามีปญหาท่ีจะตองแกไข มีตัววัดหลายชนิดทีนํามาใช ซ่ึงจะเก่ียวกับการสงมอบลาชา การหมุนเวียนของสินคา

คงคลัง เวลาตอบสนอง ประเด็นดานคุณภาพ และอ่ืนๆ ในสวนของรานคาปลีก อัตราการเติมเต็มเปนสิ่งท่ี

สําคัญ เมตริกซสมรรถนะแสดงไวในตารางท่ี 11.2  
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ตารางท่ี 11.2 เมตริกซสมรรถนะ 

 

 

CPFR  

  CPFR ยอมาจาก Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment เปนแนวคิดใหม

สําหรับโซอุปทาน โดยมุงเนนไปท่ีการใชขอมูลรวมกันกับหุนสวนในการวางแผน พยากรณ และการเติมเต็ม

สินคาคงคลัง CPFR เริ่มจากการทําขอตกลงรวมกันระหวางหุนสวนหลักเพ่ือพัฒนาแผนการตลาดรวมกันกับ

หุนสวนท้ังสองหรือหุนสวนท้ังหมดท่ีจะรวมมือกันจัดทําแผนดังกลาว โดยแผนจะมีหัวขอวามีรายการใดบางท่ี

จะขาย จะโปรโมตสินคาอยางไร และชวงระยะเวลาท่ีจะขาย หุนสวนมีสิทธิ์ท่ีจะขอเปลี่ยนแผนภายใตขอตกลง

รวมกันในบางตัวแปรเทานั้น สวนการเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ จะตองไดรับการอนุมัติจากหุนสวนรายอ่ืนดวยและ

บางครั้งอาจจะตองมีการตอรองกัน โดยแผนท่ีไดเปนปจจัยนําเขาสําหรับการพยากรณ  

 ระบบ CPFR ใชขอมูลรวมกันเชน เวลาในการโปรโมต ขอจํากัดในการจัดหาท่ีสามารถลดสินคาคงคลัง

ภายในโซอุปทาน ภายใต CPFR การพยากรณจะถูกกําหนดไวไมใหแกไข แลวก็จะเปลี่ยนเปนแผนการจัดสง 

เพ่ือลดกระบวนการสั่งซ้ือไมใหมาแทรกไดอีกตอไป  

 

มุมมอง เมตริกซ

ความนาเชื่อถือ สงมอบตรงเวลา

เวลานําสําหรับการเติมเต็มคําสั่งซื้อ

อัตราการเติมเต็ม (สัดสวนของอุปสงคที่ตรงตามสินคาในคลัง)

การเติมเต็มคําสั่งซื้อไดอยางสมบูรณ

ความยืดหยุน เวลาตอบสนองของโซอุปทาน

ความยืดหยุนดานบนในการผลิต

คาใชจาย การจัดการดานตนทุนของโซอุปทาน

ตนทุนในการรับประกันในแงของจํานวนเปอรเซ็นตของรายได

มูลคาเพ่ิมตอพนักงาน

สินทรัพย/การ

ใชประโยชน

จํานวนวันทั้งหมดในการเก็บสินคาคงคลัง

Cash-to-cash cycle time (เวลาทั้งหมดนับต้ังแตไดจายเงินคาซื้อวัตถุดิบ 

เวลาที่ใชในการผลิตในการขาย และจนกวาจะเก็บเงินจากลูกคาได)

การหมุนเวียนของสินทรัพยสุทธิ
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กระบวนการ CPFR  

 กระบวนการ CPFR แบงออกเปน 9 ข้ันตอน ไดแก 

ข้ันตอนท่ี 1 การทําขอตกลงรวมกัน (Front-end agreement) บริษัทท่ีเปนหุนสวนกันมารวมกันทําขอตกลงท่ี

จะรักษาความลับและสรางแนวทางในการติดตามในเมตริกสของโซอุปทาน โดยมุงเนนไปท่ีประเด็นท่ีจะสราง

ความสําเร็จรวมกัน และจัดทําแนวทางการเงินในดานคาตอบแทนหรือคาปรับ 

ข้ันตอนท่ี 2 แผนธุรกิจรวม เปนการพัฒนาแผนสําหรับการสงเสริมการขาย นโยบายในการปรับเปลี่ยนสินคา

คงคลัง การเปดหรือปดคลังเก็บสินคา การปรับเปลี่ยนชนิดสินคาสําหรับกลุมสินคาบางจําพวก 

ข้ันตอนท่ี 3-5 การรวมมือกันทําพยากรณการขาย หุนสวนท่ีรวมทําธุรกิจดวยกันมีการแลกเปลี่ยนพยากรณ

ความตองการของลูกคา รวมพิจารณาระบุวารายการท่ีผิดปกติซ่ึงเปนเกิดจากแผนของหุนสวนไมตรงกันหรือมี

การเปลี่ยนแปลงไปเปนจํานวนมากๆ รวมกันแกปญหารายการท่ีผิดปกติจากปจจัยตางๆ และปรับแผนถา

จําเปน  

ข้ันตอนท่ี 6-8 การรวมมือกันทําพยากรณการสั่งซ้ือ หุนสวนแลกเปลี่ยนแผนการเติมเต็ม ระบุและแกปญหา

รายการท่ีผิดปกติ  

ข้ันตอนท่ี 9 สรางคําสั่งซ้ือและแผนการสงของ การแลกเปลี่ยนขอมูลกันเพ่ือความถูกตองในการสั่งซ้ือและการ

จัดสง เพ่ือเพ่ิมความแมนยําในการพยากรณ แกปญหาการเก็บสินคาคงคลังเกินหรือขาด 

 

ตัวขับเคล่ือนสมรรถนะของโซอุปทาน  

 ตัวขับเคลื่อนสมรรถนะของโซอุปทานประกอบดวย คุณภาพ ตนทุน ความยืดหยุน ความเร็ว และการ

บริการลูกคา สําหรับคุณภาพ ตนทุน และการบริการลูกคาเปนสิ่งท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน สวนความยืดหยุน

เปรียบเสมือนความสามารถในการปรับเปลี่ยนจํานวนการสั่งซ้ือแตอาจจะมองในแงความสามารถในการ

ปรับเปลี่ยนในตัวสินคาหรือบริการเพ่ือตอบสนองตอลูกคา สําหรับความเร็วจะอางอิงถึงอัตราหรือความเร็วใน

การเคลื่อนท่ีผานระบบ ความเร็วมีความสําคัญในสองประเด็นคือ วัตถุดิบและขอมูลขาวสาร ความเร็วของ

สินคาคงคลังหรือวัตถุดิบหมายถึงอัตราท่ีสินคาคงคลังหรือวัตถุดิบเคลื่อนผานระบบ ยิ่งเคลื่อนผานไดเร็วยิ่งดี 

หรือมองในแงวาถาวัตถุดิบสามารถเคลื่อนผานโซอุปทานไดเร็วก็ทําใหตนทุนของสินคาคงคลังก็จะต่ําลง สงผล

ใหการสงมอบสินคาหรือบริการใหลูกคาไดไวยิ่งข้ึนและไดรับเงินกลับมาเร็วเชนกัน สวนความเร็วของขอมูล

ขาวสารหมายถึงความเร็วของขอมูลท่ีสงผานภายในโซอุปทาน เชนเดียวกันยิ่งเร็วยิ่งดี ขอมูลขาวสาร (เคลื่อน
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ผานไดท้ังสองทาง) พรอมสําหรับการตัดสินใจ ทําใหการตัดสินใจไดถูกตองสงผลดีตอการวางแผนและการ

ประสานงานภายในโซอุปทาน 

 

ความทาทาย  

อุปสรรคในการรวมกันของแตละองคกรท่ีแยกกันอยู  องคกรตางๆ จะมีรูปแบบของเปาหมายของตนเอง โดย

จะกําหนดบัฟเฟอร (buffer) ระหวางของบริษัทเองกับของผูจําหนาย การเปลี่ยนทัศนคติเปนสิ่งท่ียุงยาก 

เปาหมายของการจัดการโซอุปทานคือเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตลอดท้ังโซอุปทาน  

ความยุงยากประการแรกก็คือการท่ีแตละสวนภายในโซอุปทานมีความขัดแยงในเปาหมาย เชน การ

ลดตนทุนการจัดเก็บ บางบริษัทตองการใหสงของจํานวนนอยๆ แตกลับกลายเปนการไปเพ่ิมคาจัดเก็บใหกับผู

จําหนาย ซ่ึงเปนการกระทําเพ่ือเนนเปาหมายแคภายในบริษัทตนเอง แตไมไดดูผลรวมท้ังโซอุปทาน การ

แกปญหาดังกลาวองคกรจะตองประยุกตใช การมองภาพรวมท้ังระบบ ท้ังภายในและภายนอกโซอุปทาน 

ระมัดระวังในการตัดสินใจท่ีไมกระทบไปยังสวนอ่ืนภายในโซอุปทาน  

  ความยุงยากอีกประการคือการประสบความสําเร็จในการจัดการโซอุปทาน องคกรในโซอุปทาน

จะตองยอมใหองคกรอ่ืนเขาถึงขอมูลได ซ่ึงบางองคกรจะมีความลังเลและไมยอมเพราะวาขาดความไววางใจกัน

หรือไมก็ไมอยากใหขอมูลกันเนื่องจากกลัววาขอมูลจะถูกนําไปใหคูแขง 

การใหผูบริหารระดับสูง ผูจัดการและพนักงานไดมีสวนรวม ผูบริหารระดับสูงจะตองไดรับการโนมนาวในแง

ของการนําโซอุปทานมาประยุกตใช เนื่องจากการจัดการโซอุปทานเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงทิศทางทาง

ธุรกิจซ่ึงตองนําไปใชงานในชวงเวลาสักระยะหนึ่ง ตองใหผูจัดการและคนงานปรับทัศนคติและฝกปฏิบัติ 

จนกวาจะนิ่งและมีประสิทธิผล 

การรับมือกับการเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง (trade–off) ลักษณะของการเลือกเอาอยางไรอยางหนึ่งใน

โครงสรางของโซอุปทานประกอบดวย 

1. ขนาดการสั่งซ้ือกับสินคาคงคลัง การผลิตหรือการสั่งซ้ือขนาดล็อตใหญ ยอมมีประโยชนใน

การไดสวนลดตามจํานวนท่ีสั่งซ้ือและชวยลดตนทุนการเตรียมการ (set up cost) แตจะเพ่ิมสินคาคงคลัง

สํารอง (safety stock) ท่ีผูจําหนาย สงผลใหเกิดตนทุนการจัดเก็บ (carrying cost) และยังทําใหเกิด

ปรากฏการณ bullwhip effect ดวย 

ปรากฏการณ bullwhip effect มีลักษณะท่ีสินคาคงคลังถูกเติมเต็มในจุดตาง ๆ ภายในโซอุปทาน 

ดวยเหตุผลท่ีองคกรมีการสั่งซ้ือของจากหลายๆ ผูจําหนาย ทําใหเกิดการผันแปรอยางมากของอุปสงคท่ีเกิด

ข้ึนกับผูจําหนาย ทําใหผูจําหนายตองเพ่ิมสินคาคงคลังสํารองในปริมาณมาก ๆ ตามไปดวย รูปท่ี 11.5 แสดงให
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เห็นถึงปรากฏการณ bullwhip effect โดยเริ่มจากลูกคาแลวมองยอนกลับไปในโซอุปทาน ขนาดการสั่งซ้ือจะ

เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ และทําใหสินคาคงคลังสํารองเพ่ิมข้ึนตาม จะเห็นวาปรากฏการณดังกลาวนี้ ความผันแปรของ

อุปสงคท่ีเกิดจากลูกคาสุดทายของโซอุปทานเริ่มมีขนาดเพ่ิมใหญข้ึนในลักษณะยอนกลับภายในโซอุปทาน  

 

 
 

รูปท่ี 11.5 ปรากฏการณ bullwhip effect 

 

2. สินคาคงคลังกับตนทุนในการขนสง  ผูจําหนายอยากจะสงของเต็มคันรถแทนท่ีจะสงแค

บางสวนเพ่ือจะไดประหยัดตนทุนในการขนสง แตการกระทําดังกลาวทําใหตนทุนการจัดเก็บของลูกคาเพ่ิมข้ึน 

ทางออกท่ีเปนไปไดคือการรวมคําสั่งซ้ือใหสามารถบรรทุกไดเต็มคันรถ การลดขนาดรถบรรทุกใหเล็กลง การ

เลือกใช cross docking สําหรับ cross docking เปนวิธิการท่ีใหสินคาสงมาจากผูจําหนายถึงคลังสินคาแลว

นําของท่ีลงจากรถบรรทุกของผูจําหนายข้ึนรถบรรทุกเพ่ือไปสงใหลูกคาเลย โดยไมตองนําไปจัดเก็บไวใน

คลังสินคา เปนการชวยลดตนทุนการจัดเก็บและลดเวลานําดวย 

3. เวลานํากับตนทุนการขนสง ผูจําหนายอยากจะสงของเต็มคันรถดังท่ีกลาวมากอนหนานี้ แต

การรอใหไดรับคําสั่งซ้ือจนกวาจะผลิตไดเต็มคันรถนั้นยอมทําใหเกิดเวลานําเพ่ิมข้ึน ดังท่ีไดแนะนําไวกอนหนา

นี้ การปรับปรุงการสื่อสารขอมูลการพยากรณใหผูจําหนายอาจจะชวยลดเวลานําของผูจําหนายได 

4. ความหลากหลายของสินคากับสินคาคงคลัง ยิ่งสินคามีความหลากหลายมากเทาไรยอมแสดง

วาขนาดล็อตการสั่งซ้ือยิ่งเล็กลง สงผลใหเกิดตนทุนการเตรียมการสูงข้ึน และตนทุนในการขนสงกับการจัดการ

สินคาคงคลังสูง ข้ึนดวย ทางออกหนึ่ ง ท่ีชวยลดตนทุนดังกลาวได คือ ลดความแตกตาง (delayed 

differentiation) ซ่ึงคือการผลิตชิ้นสวนมาตรฐานหรือชิ้นสวนประกอบยอย แลวรอจนกวาเกิดความลาชาใน

กระบวนการจึงคอยเพ่ิมสวนท่ีมีความแตกตางเขาไป เชน ผูผลิตรถยนตอาจจะผลิตและจัดสงรถยนตโดยไมมี

ลูกคาสุดทาย
ผูจําหนาย

เร่ิมแรก

อุปสงค
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วิทยุ แตใหลูกคาเลือกวาจะติดตั้งวิทยุแบบตางๆ จากผูประกอบการคา (dealer) ตามท่ีลูกคาตองการ ซ่ึงเปน

การลดความหลากหลายของสินคาในโซอุปทาน 

5. ตนทุนกับการบริการลูกคา การผลิตและจัดสงในปริมาณมากๆ ชวยลดตนทุนแตเพ่ิมเวลานํา 

แนวทางหนึ่งในการชวยลดเวลานําคือการจัดสงโดยตรงจากคลังสินคาไปยังลูกคา โดยผานทางรานคาปลีก 

(retail outlet) การลดข้ันตอนลงอยางนอยหนึ่งข้ันตอนหรือมากกวาในโซอุปทานโดยการตัดชองทางของ

พอคาคนกลางหรือเรียกวา disintermediation แตอยางไรก็ตามตนทุนในการขนสงก็ยังคงสูงในขณะท่ีตนทุน

ในการจัดเก็บลดลง    

 

ธุรกิจขนาดยอม ธุรกิจขนาดยอมอาจจะไมเต็มใจท่ีจะนําการจัดการโซอุปทานมาใชเพราะวาจะตองใช

ซอฟตแวรเฉพาะดานท่ีมีความยุงยาก รวมท้ังอาจจะไมอยากแลกเปลี่ยนขอมูลใหกับบริษัทอ่ืน แตอยางไรก็เขา

ก็จําเปนตองใชงานและแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวเพ่ือการอยูรอดของธุรกิจ 

ความผันแปรและความไมแนนอน ความผันแปรกอใหเกิดความไมแนนอนและเปนสาเหตุใหเกิดความไมมี

ประสิทธิภาพในโซอุปทาน ความผันแปรเกิดในข้ันตอนตางๆ เชน การสงสินคาขาเขาจากผูจําหนาย 

กระบวนการผลิต การจัดสงสินคาหรือบริการใหลูกคา และความตองการของลูกคา ยิ่งสินคาและการบริการมี

ความหลากหลายมากเทาไรยอมทําใหเกิดความไมแนนอน เพราะวาองคกรจะตองจัดการกับชวงกวางและ

ความถ่ืในการปรับเปลี่ยนการผลิต ดังนั้นถาเลือกจะเพ่ิมความหลากหลาย องคกรจะตองพิจารณาเลือกทางใด

ทางหนึ่งในการตัดสินใจ ถึงแมวาความหลากหลายเกิดข้ึนในโซอุปทาน ผูตัดสินใจจะเลือกจัดการกับความไม

แนนอนใหเหมือนกับอยูบนพ้ืนฐานของความแนนอน ในความเปนจริง ระบบสวนใหญจะถูกออกแบบบน

พ้ืนฐานความแนนอนซ่ึงบางครั้งทําใหไมครอบคลุมถึงความไมแนนอน 

เวลาการตอบสนอง เปนประเด็นท่ีมีความสําคัญในการจัดการโซอุปทาน เวลานํายาวเปนการลดความสามารถ

ของโซอุปทานในการตอบสนองการปรับเปลี่ยนสภาวะตางๆ เชน การปรับเปลี่ยนปริมาณหรือเวลาของอุปสงค 

การปรับเปลี่ยนการออกแบบสินคาหรือบริการ ปญหาดานคุณภาพและโลจิสติกส ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีตอง

ทําใหลดเวลานําท่ียาวและลดเวลานําท่ีใชรวมกัน รวมท้ังแผนในการจัดการกับปญหาเม่ือมีปญหาตางๆ เกิดข้ึน  

 ตารางท่ี 11.3 แสดงใหเห็นถึงรายการวิธีแกปญหาท่ีมีศักยภาพของโซอุปทานและอุปสรรคท่ีอาจ

เกิดข้ึน      
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ตาราง 11.3 รายการวิธีแกปญหาท่ีมีศักยภาพของโซอุปทานและอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน 

 

 

การจัดซื้อ 

  แผนกจัดซ้ือมีหนาท่ีจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นสวน อุปกรณตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการผลิตหรือบริการ 

โดยท่ัวไปในอุตสาหกรรมการผลิตมากกวา 60 เปอรเซนตของตนทุนในผลิตภัณฑมาจากการซ้ือวัตถุดิบและ

ชิ้นสวนตางๆ เปอรเซ็นตการจัดซ้ือดังกลาวอาจจะสูงข้ึนสําหรับรานคาปลีกหรือบริษัทผูขายสง (wholesale) 

บางครั้งอาจสูงถึง 90 เปอรเซ็นต แตอยางไรก็ตามความสําคัญของการจัดซ้ือไมไดมีแคดานตนทุนของสินคาท่ี

ซ้ืออยางเดียว ยังมีปจจัยอ่ืนท่ีสําคัญดวยคือ คุณภาพของสินคาและบริการ เวลาในการจัดสง ซ่ึงท้ังสองปจจัยมี

ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการผลิต 

 เปาหมายของการจัดซ้ือคือการพัฒนาและนําไปปฏิบัติแผนการจัดซ้ือสินคาและบริการท่ีสามารถ

สนับสนุนกลยุทธในการผลิต หนาท่ีหลักของการจัดซ้ือคือระบุแหลงท่ีมาของอุปทาน ตอรองและทําสัญญา 

ดูแลรักษาฐานขอมูลของผูจําหนาย จัดหาสินคาหรือบริการท่ีตอบสนองอยางพอดีหรือมากกวาตอความ

ตองการของการผลิตในเวลาและตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการผูจําหนาย โดยการเลือกผูจําหนาย 

ปญหา วิธีการปรับปรุง

ที่มีศักยภาพ

ขอดี อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น

สินคาคงคลังมาก ลดจํานวนลง, จัดสงให

บอยข้ึน

ลดตนทุนการจัดเก็บ เกิดความแออัดของ

เสนทางการขนสง, 

ตนทุนการขนสงเพิ่มข้ึน

เวลานํายาว ลดความหลากหลาย

ลดพอคาคนกลาง

ตอบสนองไดไวข้ึน อาจจะทําไมได, 

อาจตองการหนวยงานอื่น

มาชวยเหลือ

จํานวนช้ิน

สวนมาก

รวมเขาดวยกันเปน

จําพวก

ช้ินสวนนอยลง,

ส่ังซื้องาย

ความผันแปรนอยลง

ตนทุน, คุณภาพ ใชบริการภายนอก ลดตนทุน, คุณภาพสูง

ข้ึน

ขาดการควบคุม

ความผันแปร เวลานําส้ันลง, 

การพยากรณดีข้ึน

สามารถทําใหอุปทาน

สอดคลองกับอุปสงค

ความผันแปรนอยลง
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ตอรองทําสัญญาการซ้ือขาย จัดทําเปนบริษัทหุนสวน และก็ทําหนาท่ีประสานงานระหวางผูจําหนายกับ

หนวยงานตางๆ ภายในองคกร 

การประสานงานของการจัดซ้ือ (Purchasing Interfaces)  

 แผนกจัดซ้ือตองมีการติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร รวมท้ังผูจําหนายจาก

ภายนอก การจัดซ้ือเปนการเชื่อมโยงระหวางองคกรกับผูจําหนาย การเชื่อมโยงเพ่ือการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสารกับผูจําหนายกับหนวยงานตาง ๆ สามารถสรุปอยางยอไดดังนี้ 

 การผลิต เปนหนวยงานหลักท่ีตองการใหจัดซ้ือวัตถุดิบ และการประสานงานอยางใกลชิดระหวางหนวยงาน

การผลิตกับการจัดซ้ือเพ่ือใหไดรับของท่ีมีคุณภาพ ตามจํานวน และตรงตอเวลาท่ีตองการ การยกเลิก การ

เปลี่ยนแปลงในขอกําหนด (specification) การเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือเวลาท่ีจัดสง จะตองมีการสื่อสารอยาง

ทันทีเพ่ือใหการจัดซ้ือมีประสิทธิภาพ 

กฎหมาย แผนกจัดซ้ืออาจตองการความชวยเหลือจากหนวยงานกฎหมายในการทําสัญญาการซ้ือขาย รวมท้ัง

การประมูลตามขอกําหนดของผูจําหนาย การกําหนดราคา คาปรับ ในสัญญาการซ้ือขายท่ีตองทํารวมกัน 

บัญชี  แผนกบัญชีทําหนาท่ีในการจายเงินใหผูจําหนาย แผนกจัดซ้ือตองแจงขอมูลการไดรับของตรงตามเวลา

เพ่ือใหแผนกบัญชีใชในการขอสวนลดท่ีอาจเปนไปไดจากผูจําหนาย สําหรับบริษัทสวนใหญ การประมวลผล

ขอมูล จะทําโดยแผนกบัญชี โดยการเก็บบันทึกสินคาคงคลัง ใบจายเงิน และเฝาติดตามสมรรถนะของผู

จําหนาย 

ออกแบบ และ วิศวกรรม เตรียมขอกําหนดของวัสดุ โดยตองติดตอกับแผนกจัดซ้ือ เพราะโดยปกติในการ

ติดตอกับผูจําหนาย แผนกจัดซ้ือทําหนาท่ีสงผานขอมูลเก่ียวกับสินคาใหมและวัสดุท่ีตองปรับปรุงใหทางออก

แบบ อยางไรก็ตามท้ังทางออกแบบและจัดซ้ือสามารถทํางานแบบใกลชิดกันในการแกไขขอกําหนดดานเทคนิค

ตาง ๆ เพ่ือชวยลดตนทุนในการสั่งซ้ือ 

รับวัตถุดิบและชิ้นสวนตาง ๆ ทําหนาท่ีเช็คของท่ีนํามาสงจากการสั่งซ้ือ โดยดูท้ังคุณภาพ ปริมาณ และเวลาใน

การสงมอบ แลวนําไปจัดเก็บในคลังจัดเก็บชั่วคราว แผนกจัดซ้ือตองแจงทางแผนกรับ ถาหากวาการจัดสงมา

ลาชา และตองแจงทางแผนกบัญชีเม่ือไดรับของตามท่ีสั่งซ้ือไวเรียบรอยแลวเพ่ือจะไดจายเงินใหผูจําหนาย

ตอไป และท้ังแผนกจัดซ้ือและแผนกบัญชีจะตองแจงขอมูลสถานะการสั่งซ้ือและการจัดสงเพ่ือจะไดนําไปใชใน

การประเมินผูจําหนาย 

ผูจําหนาย (supplier) หรืออาจจะเรียกวา vendor ทํางานใกลชิดกับแผนกจัดซ้ือเพ่ือจะไดทราบวามีการสั่งซ้ือ

รายการใดบาง ขอกําหนดของแตละรายการมีความตองการดานไหนบางท้ังในแงของคุณภาพ จํานวน และ

เวลาในการสงมอบ แผนกจัดซ้ือตองใหคะแนนผูจําหนายแตละรายในดาน ราคา ความนาเชื่อถือ และอ่ืน ๆ 
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การสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูจําหนายมีความสําคัญในยามท่ีตองการรีบดวนหรือเปลี่ยนแปลงคําสั่งซ้ือ โดยผู

จําหนายจะเปนแหลงขอมูลท่ีมีประโยชนตอการปรับปรุงสินคาและวัตถุดิบ  

 รูปท่ี 11.6 นําเสนอใหเห็นถึงการประสานงานของการจัดซ้ือ 

      

  

 

รูปท่ี 11.6 การประสานงานของการจัดซ้ือ 

 

วงจรการจัดซ้ือ (Purchasing Cycle)  

 วงจรการจัดซ้ือเริ่มตนจากคํารองขอ (request) จากภายในองคกรเพ่ือใหซ้ือวัตถุดิบ อุปกรณ ของใช

หรือรายการตางๆ จากภายนอกองคกร วงจรสิ้นสุดเม่ือแผนกจัดซ้ือแจงใหผูรองขอทราบวาไดมีการสงมอบ

เรียบรอยแลวและอยูในสภาพท่ีเปนท่ีนาพึงพอใจสําหรับผูรองขอ ข้ันตอนหลักๆ ของวงจรประกอบดวย 

1. แผนกจัดซ้ือรับคํารองขอ คํารองขอประกอบดวย รายละเอียดของสิ่งท่ีตองการ จํานวนและ

และคุณภาพท่ีจําเปน วันท่ีตองการ และใครท่ีเปนคนรองขอ 

2. แผนกจัดซ้ือเลือกผูจําหนาย โดยพิจารณาวาผูจําหนายรายใดมีศักยภาพในการสงสินคาท่ี

ตองการใหได ถาหากไมมีในรายการผูจําหนาย ก็ตองหาจากรายใหม การใหคะแนนอาจจะนํามาใชอางอิงใน

ข้ันตอนการคัดเลือกหรือไมก็ไวใชในการปรับปรุงผลการประเมินในอนาคต 

จัดซ้ือ

กฎหมาย

บัญชีการผลิต

ประมวลผล

ขอมูล

ออกแบบ
รับวัตถุดิบ 

ขิ้นสวนตางๆผูจําหนาย
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3. ออกใบสั่งซ้ือไปยังผูจําหนาย ถาหากวาการสั่งซ้ือในราคาสูงเชนการซ้ือเครื่องจักร ผูจําหนาย

ตองผานข้ันตอนการประมูล ผูใชงานเชนสวนการผลิตและตัวแทนจากแผนกออกแบบตองเขามาชวยในการ

เจรจาตอรอง การสั่งซ้ือรายการในปริมาณมากและมีการใชแบบตอเนื่อง อาจจะใชการออกใบสั่งซ้ือแบบไม

ตองระบุจํานวน (blanket purchase order) แตตกลงกันโดยใชวงเงินท่ีจะซ้ือแทน ซ่ึงเก่ียวของกับการตอรอง

ราคาแบบรายปและการจัดสงในตลอดท้ังป สวนการสั่งซ้ือรายการในปริมาณปานกลางก็ใชการสั่งซ้ือแบบไม

ตองระบุจํานวนดวยหรืออาจจะจัดการสั่งซ้ือตามปกติก็ได สําหรับการสั่งซ้ือรายการในปริมาณนอยอาจจะมี

การประสานงานกับผูใชงานโดยตรงเพ่ือสะดวกในการสั่งซ้ือและตรงตามความตองการของผูใชงาน 

4. เฝาติดตามการสั่งซ้ือ การติดตามตามรอบโดยเฉพาะการสั่งซ้ือในปริมาณมากและเวลานํายาว 

อาจจะยอมใหมีการลาชาในการสงมอบไดแตตองแจงใหผูใชทราบ ในทางกลับกันแผนกจัดซ้ือจะตอง

ประสานงานการเปลี่ยนแปลงจํานวนหรือการสงมอบจากหนวยงานผูใชงานใหทางผูจําหนายทราบเพ่ือจะได

ปรับเปลี่ยนแผนการสงมอบ 

5. รับรายการของท่ีสั่งซ้ือ การตรวจรับตองเช็คท้ังปริมาณและคุณภาพ และแจงใหทางแผนก

จัดซ้ือ แผนกบัญชี และหนวยงานผูใชงาน วาไดรับรายการของท่ีสั่งซ้ือแลว ถารายการของไมเปนท่ีนาพอใจ

อาจจะตองสงคืนใหผูจําหนายเพ่ือนําไปตรวจสอบตอไป 

การจัดซ้ือแบบรวมศูนยกับการกระจายอํานาจ 

  การจัดซ้ือแบงออกเปนการจัดซ้ือแบบรวมศูนยกับแบบกระจายอํานาจ การจัดซ้ือแบบรวมศูนยเปน

การจัดการโดยสวนกลางเพียงหนวยเดียว สวนการจัดซ้ือแบบกระจายอํานาจหมายถึงแตละทําเลท่ีตั้งจัดใหมี

หนวยงานจัดซ้ือของตนเอง การจัดซ้ือแบบรวมศูนย สามารถจัดซ้ือไดในราคาท่ีถูกกวาแบบกระจายอํานาจ

เพราะวาการจัดซ้ือไดในปริมาณมากก็จะสามารถตอรองดานราคาเพ่ือขอสวนลดได รวมท้ังอาจจะไดรับการ

บริการและดูแลเปนพิเศษจากผูจําหนาย การจัดซ้ือแบบกระจายอํานาจ มีขอดีในแงของการตระหนักในการ

เลือกใชของในภูมิภาคและสวนใหญจะไดรับการตอบสนองตามท่ีตองการไวกวาการจัดซ้ือแบบรวมศูนย 

นอกจากนี้ยังสามารถชวยลดตนทุนคาขนสงเพราะวาซ้ือจากผูจําหนายท่ีอยูใกล และไดภาพลักษณท่ีดีตอชุมชน

รอบขางดวย 

 บางองคกรนําขอดีของท้ังสองแบบมาใชในการจัดซ้ือ โดยเลือกจัดซ้ือบางรายการแบบรวมศูนย สวน

รายการอ่ืนก็ใชการจัดซ้ือแบบกระจายอํานาจ  

จรรยาบรรณในการจัดซ้ือ (Ethics in Purchasing) 

  จรรยาบรรณมีความสําคัญในทุกดานของธุรกิจ โดยเฉพาะการจัดซ้ือเปนหนวยงานท่ีมีสิ่งนาลอใจให

เกิดพฤติกรรมสอสูการทําผิดจรรยาบรรณ ผูซ้ือสวนใหญจะมีอํานาจ ในขณะท่ีผูขายก็อยากจะเสนอเพ่ือใหได

คําสั่งซ้ือ ถึงแมวาท้ังสองสวนจะปฏิบัติอยูในกรอบของจรรยาบรรณ แตความเปนจริงอาจจะมีโอกาสทําผิดได 
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ยิ่งไปกวานั้น โลกาภิวัตนทําใหเกิดความทาทายเปนอยางมากเพราะวาพฤติกรรมบางอยางอาจถูกตองตาม

จรรยาบรรณในประเทศหนึ่งแตอาจจะผิดจรรยาบรรณในอีกประเทศหนึ่งก็ได 

 หลักจรรยาบรรณในการจัดซ้ือประกอบดวย ความจงรักภักดีตอนายจาง มีความยุติธรรมตอบุคคลท่ี

ติดตอดวย และความซ่ือสัตยตอหนาท่ีของตนเอง 

 

การจัดการผูจําหนาย (Supplier Management) 

  ผูจําหนายท่ีมีความนาเชื่อถือและนาไววางใจจะเชื่อมโยงไปสูโซอุปทานท่ีมีประสิทธิผล เวลาในการสง

มอบสินคาหรือบริการและคุณภาพท่ีสูงเปนเพียงสองปจจัยท่ีผูจําหนายมีสวนทําใหการผลิตมีประสิทธิผล 

ผูจัดการจัดซ้ืออาจทําหนาท่ีเหมือน ผูจัดการผลิตของหนวยงานภายนอก โดยทํางานกับผูจําหนายในการ

ประสานงานการผลิตของผูจําหนายและความตองการของผูซ้ือ การจัดการผูจําหนายมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

การเลือกผูจําหนาย 

  การเลือกผูจําหนาย สวนใหญมุงเนนท่ีการจัดซ้ือ บริษัทจะพิจารณาเรื่อง ราคา คุณภาพ ชื่อเสียง 

ประสบการณในอดีตของผูจําหนาย และการบริการหลังการขาย มีปจจัยท่ีใชในการเลือกผูจําหนายดังแสดงไว

ในตารางท่ี 11.4  

 เนื่องจากปจจัยท่ีแตกตางกันยอมมีความสําคัญไปตามสถานการณท่ีตางกัน แผนกจัดซ้ือตองตัดสินใจ

โดยการชวยเหลือจากสวนการผลิตในการพิจารณาความสําคัญของแตละปจจัย และใหคะแนนผูจําหนายท่ีมี

ศักยภาพตามความคาดหวังวาผูจําหนายรายใดจะผานเกณฑท่ีกําหนดไวบาง กระบวนการดังกลาวเรียกวา การ

วิเคราะหผูจําหนาย (vendor analysis) ซ่ึงจะมีการดําเนินการเปนรอบเวลาหรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงอยางมี

นัยสําคัญในการใหน้ําหนักของแตละปจจัยดังกลาว   

การตรวจสอบผูจําหนาย (Supplier Audits) 

  การตรวจสอบผูจําหนายเปนชวง ๆ เปนการยืนยันสถานการณผลิตของผูจําหนายในแงของ กําลังการ

ผลิต คุณภาพ และปญหาการสงมอบและการแกไข สมรรถนะของผูจําหนายในประเด็นดานอ่ืน ๆ ถาการ

ตรวจสอบพบพ้ืนท่ีท่ีมีปญหา ผูซ้ือสามารถชวยหาทางออกกอนท่ีจะเกิดปญหาใหญข้ึน ปจจัยท่ัวไปท่ีใชในการ

ตรวจสอบผูจําหนายคือ รูปแบบการบริหาร การประกันคุณภาพ การจัดการวัสดุ กระบวนการออกแบบท่ีใช 

นโยบายการปรับปรุงกระบวนการ และข้ันตอนในการแกไขปญหาและติดตามผล 

 การตรวจสอบผูจําหนายมีความสําคัญและเปนข้ันตอนแรกในการใหใบรับรองแกผูจําหนาย 
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ตาราง 11.4 ปจจัยท่ีใชในการเลือกผูจําหนาย 

ปจจัย คําถาม 

คุณภาพและการ

ประกันคุณภาพ 

ในข้ันตอนใดท่ีผูจําหนายมีการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ 

ปญหาดานคุณภาพและการแกไขไดถูกจัดทําไวเปนเอกสารไหม  

ความยืดหยุน ผูจําหนายจัดการกับการเปลี่ยนแปลงในลําดับการจัดสง ปริมาณ และชนิดของสินคา

อยางไร 

ตําแหนงท่ีตั้ง ท่ีตั้งของผูจําหนายอยูใกลไหม 

ราคา ราคาท่ีเสนอคุมคาตอการจัดหาตามคําสั่งซ้ือหรือไม 

ผูจําหนายตองการตอรองราคาไหม 

ผูจําหนายตองการประสานงานเพ่ือลดตนทุนไหม 

สินคาหรือบริการ ผูจําหนายตองการใหแจงลวงหนาเม่ือไรถาหากวาตองการเปลี่ยนแปลงสินคาหรือบริการ 

ช่ือเสียงสถานะ

ทางการเงิน 

อะไรคือสิ่งท่ีสรางชื่อเสียงใหกับผูจําหนาย 

สถานะทางการเงินของผูจําหนายมีสภาพเปนอยางไร 

เวลานําและการ

สงมอบตรงเวลา 

ผูจําหนายสามารถใหเวลานําท่ีเทาไร 

มีข้ันตอนใดท่ีสรางความม่ันใจวาผูจําหนายจะสงมอบตรงเวลา 

มีข้ันตอนใดท่ีผูจําหนายจะตองบันทึกเปนเอกสารถึงแนวทางในการแกไขปญหา 

ลูกคารายอ่ืน ผูจําหนายมีลูกคารายอ่ืนไหมและมีความเสี่ยงท่ีจะตองใหความสําคัญมากกวาเราไหม  

 

การใหใบรับรองแกผูจําหนาย (Supplier Certification) 

  ข้ันตอนการใหใบรับรอง เปนการรับรองวาผูจําหนายสามารถทําไดตามความตองการเบื้องตนหรือทํา

ไดดีกวา ซ่ึงมีความสําคัญในการสรางความสัมพันธท่ีดีตอกันในระยะยาว ผูจําหนายท่ีไดรับใบรับรองในบางครั้ง

เรียกวา ผูจําหนายระดับ world class ขอดีอีกอยางของการใหใบรับรองกับผูจําหนายคือผูซ้ือสามารถลด

ข้ันตอนการตรวจเช็คหรือตรวจสอบของท่ีจัดสงมา ถึงแมวาปญหาดานสินคาหรือบริการอาจจะไมไดหมดไป

เลยทีเดียวแตอยางนอยก็ลดความเสี่ยงไดมากกวาการเลือกใชผูจําหนายท่ีไมมีใบรับรอง  

 แทนท่ีจะพัฒนาโปรแกรมการใหใบรับรองข้ึนมาใชเอง บางบริษัทจะอางอิงการรับรองตามมาตรฐาน

อุตสาหกรรม เชน ISO 9000 ซ่ึงเปนมาตรฐานระดับนานาชาติ 

ความสัมพันธกับผูจําหนาย (Supplier Relationships) 

  ชนิดของความสัมพันธข้ึนอยูกับความยาวของสัญญาระหวางผูซ้ือกับผูขาย สัญญาระยะสั้นเก่ียวกับ

การประกวดราคาของคูแขง บริษัทประกาศประกวดราคาดวยขอกําหนดสวนผูจําหนายท่ีมีศักยภาพก็เสนอ
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ราคาเขามา ความสัมพันธคอนขางมีนอย สัญญาระยะกลางเก่ียวกับความสัมพันธแบบตอเนื่องไปเรื่อยๆ สวน

ของสัญญาระยะยาวจะมีความสัมพันธกันแบบเปนหุนสวนกัน (partnerships) ซ่ึงท้ังผูซ้ือและผูขายรวมมือกัน

ในหลายๆ เรื่องเพ่ือผลประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย องคกรทางธุรกิจจะเนนการสรางความสัมพันธแบบระยะ

ยาวกับผูจําหนาย ซ่ึงถือวาเปนแผนเชิงกลยุทธ  

 การเปรียบเทียบมุมมองท่ีแตกตางระหวางผูจําหนายกับหุนสวนแสดงไวในตารางท่ี 11.5 

 

ตาราง 11.4 การเปรียบเทียบมุมมองท่ีแตกตางกันระหวางผูจําหนายกับหุนสวน 

 

 

ความเปนหุนสวนของผูจําหนาย (Supplier Partnerships) 

  องคกรทางธุรกิจสวนใหญมุงเนนท่ีจะสรางความสัมพันธแบบเปนหุนสวนกับองคกรอ่ืนในโซอุปทาน 

ทําใหผูจําหนายในโซอุปทานลดลง แตมีหุนสวนท่ีมีความสัมพันธกันยาวนานข้ึน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

รวมกัน (การพยากรณ, ขอมูลการขาย, การแจงเตือนปญหา) และรวมกันวางแผน ขอดีท่ีไดคือลดตนทุนในการ

สั่งซ้ือ ลดตนทุนการขนสง ลดตนทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพของสินคา ปรับปรุงการออกแบบสินคาเพ่ิม

ความเร็วในการจัดสงสูตลาด เพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา นําสินคาหรือบริการใหมสูตลาด 

มุมมอง ผูจําหนาย หุนสวน

จํานวนของผูจําหนาย มาก หน่ึงหรือนอย

ความยาวของความสัมพันธ อาจจะสั้น ระยะยาว

ราคาตํ่า ตองพิจารณาเปนประเด็นหลัก ความสําคัญปานกลาง

ความนาเชื่อถือ อาจจะไมสูง สูง

การเปดรับ ตํ่า สูง

คุณภาพ อาจจะไมนาเชื่อถือ 

ตรวจสอบดวยผูซื้อ

ณ แหลงผลิต

รับรองโดยผูขาย

ขนาดของธุรกิจ อาจจะขนาดเล็ก ขนาดใหญ

ความยืดหยุน คอนขางตํ่า คอนขางสูง

ตําแหนงที่ต้ัง กระจายเปนวงกวาง ย่ิงใกลย่ิงมีความสําคัญ
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 อยางไรก็ตามการเปนหุนสวนก็มีอุปสรรคเชนกัน เพราะวาผลประโยชนสวนใหญเกิดกับผูซ้ือ ผู

จําหนายอาจไมแนใจท่ีจะมารวมสรางความสัมพันธดังกลาว ผูจําหนายอาจจะตองเพ่ิมการลงทุนดานเครื่องจักร 

ซ่ึงสงผลใหเกิดความตึงของการไหลของกระแสเงินสด เหตุผลอีกประการคือวัฒนธรรมของผูซ้ือกับผูจําหนาย

อาจจะแตกตางกันและอาจจะเขากันไดยากในการจัดการ  

      

ประเด็นวิกฤต (Critical Issues) 

  ประเด็นวิกฤตในการจัดการโซอุปทานข้ึนอยูกับความสําคัญดานกลยุทธซ่ึงประกอบดวย ตนทุน 

คุณภาพ ความคลองตัว (agility) การบริการลูกคา และขอไดเปรียบดานการแขงขัน และการบริหารเทคโนโลยี 

(ท้ังในแงกําไรและความเสี่ยง) 

 หนาท่ีการจัดซ้ือมีสวนวิกฤตตอความสําเร็จในการจัดการโซอุปทาน การเพ่ิมการจัดจางคนภายนอก 

การเพ่ิมการปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตแบบลีน และการสงมอบแบบทันเวลาพอดี และการเพ่ิมข้ึนของโลกาภิ

วัตน ลวนตองนํามารวมไปในแผนกลยุทธในการจัดซ้ือ 

 

สรุปเนื้อหา 

  โซอุปทานประกอบดวยองคกร สิ่งอํานวยความสะดวก หนาท่ีงาน และกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับการ

ผลิตสินคาหรือการบริการ ประเด็นสําคัญคือ แนวโนมในปจจุบัน การจัดซ้ือ จรรยาบรรณ e-business การ

จัดการผูจําหนาย การจัดการสินคาคงคลัง และการจัดการความเสี่ยง 

 องคประกอบหลักของการจัดการโซอุปทานคือ การสรางกลยุทธ การจัดซ้ือ การจัดการอุปทาน การ

จัดการอุปสงค การจัดการโลจิสติกส แนวคิดหลักคือการพิจารณาระดับท่ีเหมาะสมของการจัดจางคนภายนอก 

การจัดการการสั่งซ้ือ การจัดการผูจําหนาย การสรางความสัมพันธกับลูกคา ความสามารถท่ีจะระบุถึงปญหาได

อยางรวดเร็วและตอบสนองใหลูกคา รวมท้ังจัดการกับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 

 เปาหมายของการจัดการโซอุปทานคือการสรางความสอดคลองกันของอุปทานและอุปสงคอยางมี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพราะวาโซอุปทานเกิดจากองคกรหลายๆองคกรมา

รวมมือกัน การชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางหุนสวนมีความสําคัญ หนาท่ีของโซอุปทานไดประโยชนจาก

ความเชื่อม่ัน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน และการรวมชวยเหลือกันพยากรณและวางแผน 

 แนวโนมในปจจุบันของการจัดการโซอุปทานเก่ียวของกับการจัดการความเสี่ยง การประเมินการจัด

จางคนภายนอก การจัดการสินคาคงคลัง การใชหลักการผลติแบบลีนมาใชปรับปรุงสมรรถนะของโซอุปทาน 
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หัวขออภิปรายและแบบฝกหัดทายบท 

1. จงอธิบายถึงแนวโนมในปจจุบันของการจัดการโซอุปทาน พรอมยกตัวอยาง 

2. Bullwhip effect หมายถึงอะไร ทําไมจึงเกิดปรากฎการณนี้ และจะแกปญหาจากปรากฎการณนี้ได

อยางไร 

3. ผลกระทบจากการนํา e-business มาใชกับการจัดการโซอุปทานคืออะไร 

4. จงอภิปรายความแตกตางระหวางการจัดซ้ือแบบรวมศูนยกับแบบกระจายอํานาจ ขอดีของแตละแบบ

มีอะไรบาง 

5. จงอธิบายถึงการใหใบรับรองแกผูจําหนาย และอธิบายวาทําไมจึงมีความจําเปนท่ีตองใหใบรับรอง

ดังกลาว 

6. จงอธิบายขอดีของ Cross docking   

   

 

  


