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บทบาทของการจัดการโซ่อุปทานและการจัดการลอจิสติก มีได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาในสองถึงสาม

ทศวรรษที่ผ่านมา เริ่มต้นด้วยการจัดการการขนส่งหรือการจัดการลอจิสติกส์ ต่อมาได้นำการจัดการลอจิสติกส์

รวมเขา้ด้วยกนักับการจดัการโซอุ่ปทาน

บทความนี้ได้รวบรวมหัวข้อการศึกษาต่างๆ ของการจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งแบ่งเป็น (Multiple Functions

Involved) 3 กลุ่มใหญแ่ละกลุม่ใหญ่ๆ  แบง่รวมเปน็ 12 กิจกรรมคอืกลุ่มที ่1. กิจกรรมและหนา้ที ่(1.1) กระบวนการ

ลอจิสตกส์ (Logistics) (1.2) การจดัการคลงัสนิค้า (Warehousing and Storage) (1.3) การจดัการสินค้าคงคลัง

และการกำหนดปรมิาณสนิค้าคงคลัง (Inventory Management) (1.4) การจดัการใบสัง่ซือ้ (Order Processing)

กลุ่มท่ี 2. องค์การภายนอกท่ีเก่ียวข้อง (Multiple Organizations Involved) (2.1) การจัดการทางการเงนิ (Financial

Management) (2.2 )พันธมิตรหรอืการจดัการพ่อค้าผู้เสนอขาย (Out Sourcing and Supplier Management)

กลุ่มที ่3. (Multiple Flows) การจดัการตดิตามการเคลือ่นย้าย (3.1) การจดัการขอ้มูล (Data Processing) (3.2)

ลอจสิตกิส์แบบยอ้นกลับ (Reverse Logistics) (3.3) หนา้ทีข่องหบีหอ่ (Packaging Function) (3.4) การจดัการ

การจดัส่งและจดัเก็บวสัดุ (Materials Handing)

วชิาการจดัการโซอุ่ปทานและการจดัการลอจสิติกยังคงมกีารศกึษาและวจิยัเพ่ิมข้ึนอีกมาก ตราบเทา่ท่ีธรุกิจ

และอตุสาหกรรมในโลกตอ้งแสวงหากรรมวธีิการบรกิารมนุษยชาตใิหมี้ประสทิธิภาพมากข้ึนและมค่ีาใช้จ่ายท่ีประหยดั


Role of supply chains and logistics management in business have continuously been developed

during the last three decades. They have started from transportation management and subsequently

led to a combination of logistics management to supply chain management.

This article had complied topics of supply chains management setting into three groups with

12 activities as: Group 1. Multiple functions involved (1.1) Logistics (1.2) Warehousing and Storage

(1.3) Inventory Management (1.4) Order Processing. Group 2. Multiple Organizations Involved. (2.1)

Financial Management (2.2) Out Sourcing and Supplier Management. Group 3. Multiple Flows (3.1)

Data Processing (3.2) Reverse Logistics (3.3) Packaging Function (3.4) Materials Handing.

⌫
      

  

* ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อาจารย์ประจำคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Administrator
Note
http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/bitstream/123456789/1476/6/A6.pdf



⌫

⌫



การจัดการโซ่อุปทานเข้ามามีบทบาทมากใน

อุตสาหกรรมมาเป็นเวลาเกิน 3 ทศวรรษแล้ว เพื่อการ

แข่งขันการผลิตและนำสินค้าสู่ตลาดนานาชาติ ผู้ผลิต

ต้องนำเสนอสินค้าท่ีมีราคาแข่งขันกับผู้อ่ืนได้ คุณภาพสูง

และควบดว้ยบรกิารหลงัการขายเพือ่ใหเ้กิดความเชือ่ม่ัน

ของลูกค้า การพัฒนาอย่างรวดเร็วในตลาดนานาชาติ

ทำให้ประเทศไทยต้องดำเนินการตาม รัฐส่งเสริม

ลอจิสติกส์ทางอากาศทางบก และทางน้ำ เช่น ลงทุน

นับแสนล้านบาทเพื่อสร้างสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

สร้างถนนและสะพานข้ามแม่น้ำโขงเพื่อเช่ือมต่อประเทศ

ลาว เวีตนามในเขตอินโดจีน ส่งเสริมให้พษิณุโลกเป็น

ศูนย์กลางเรียกว่า สี่แยกอินโดจีน และสร้างท่าเรือ

ขนาดกลางเพ่ือรบัเรอืขนาด หนึง่หมืน่ตนัทีชุ่มพรทางผัง่

ตะวันออกและที่ระนองทางฝั่งตะวันตก

ลอจิสติกและโซ่อุปทาน มีความสำคัญต่อระบบ

เศรษฐกิจอย่างมากในการขับเคลื่อนธุรกิจ ในตลาด

นานาชาติ กิจกรรมการดำเนินการต่างๆ ของลอจิสติก

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และครอบคลุมธุรกิจหลาย

สาขา เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในนยิามความหมาย

สภาการส่งกำลังบำรุงแห่งสหรัฐอเมริกา (CLM: Council

of Logistics Management: www.clml.org)

ใหค้ำจำกดัความลอจสิตกิใหมใ่นป ี1998 วา่

“Logistics is that part of the supply chain

process that plans, implements and controls the

efficient, effective flow and storage of goods,

services, and related information from the point-

of-origin to the point-of-consumption in order to

meet customers' requirements.”

The world of learning in supply chains and logistics management have been doing ample

work in researches and study, but still have enormous heavy tasks to be put on as long as the world of

business and industries searching for the more efficient services and more attractive cost to serve

industries and business.

การวจัิยตลาด

ตารางการจัดส่ง

ข้อมูลวิศวกรรมและการออกแบบ

การไหลของขอ้มลูและอืน่ๆ

ออกแบบให้ถูกใจลูกค้า

การไหลของวัสดุ

การไหลของสนิเช่ือ

ลูกค้า

ลูกค้า

ลูกค้าผู้กระจายสินค้า

วัสดุคงคลัง

วัสดุคงคลังวัสดุคงคลัง
ผู้จำหนา่ย

ผู้จำหนา่ย

ผู้จำหนา่ย

ผู้ผลิต

วัสดุคงคลัง

ภาพที ่ 1 แสดงความสมัพันธ์ของลูกค้าและผูจ้ำหนา่ยในโซอุ่ปทาน

ทีม่า : Heizer, J. and Render, B. Operation management 7
th
 ed. New Jersey: Prentice Hall, 2004.  P.414
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สามารถถอดความเป็นภาษาไทยได้คือ “การส่ง

กำลังบำรุง คือ กระบวนการส่วนหนึ่งของโซ่อุปทาน

ที่มีการวางแผนสนับสนุน ควบคุมประสิทธิภาพายของ

การเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าและบริการ พร้อมกับ

การบริหารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งกำเนิดสินค้าถึง

ผู้บริโภค ตามความเหมาะสมและความต้องการของ

ผู้บริโภค”

ดอกเตอร์ฮัว ลี และคอร์ลี  บิลล่ีตัน (Lee, Hau.L.,

and Billington, Corlly.) ร่วมเขียนตำราโซ่อุปทาน

ให้คำจำกัดความโซ่อุปทานว่า

“การร่วมกิจกรรมในเครือข่ายสิ่งอำนวยความ

สะดวกธุรกิจ ประกอบด้วยการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ

แล้วแปลงสภาพเป็นชิ ้นส่วนวัสดุกึ ่งสำเร็จรูป หรือ

ผลิตภัณฑ์ จากนั ้นจ ัดส ่งให ้ผ ู ้บร ิโภคด้วยระบบ

การกระจายสนิค้า”

ความแตกต่างของการจัดการลอจิสติกส์ และ

การจัดการโซ่อุปทานอยู่ท่ีการจัดการโซ่อุปทานนำช้ินส่วน

มาแปลงสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น อุตสาหกรรม

ผู้ประกอบรถยนต์นำชิ้นส่วนหลายพันชิ้นจากผู้จำหน่าย

หลายร้อยรายมาประกอบเป็นรถยนต์ ถ้าไม่มีการแปลง

สภาพจะเป็นการส่งต่อ และเป็นการจัดการลอจิสติกส์

นอกจากนี้การกล่าวถึงวิชาการจัดการโซ่อุปทานบางครั้ง

ได้รวมการจดัการลอจิสติกไปด้วยแล้ว วิชาการจัดการโซ่

อุปทานนำใช้ในอุตสาหกรรม และการเรียนการสอน

การเรียนการสอนเพื ่อผลิตบัณฑิต และนำผลของ

การปฏิบัติการมาทำมาการทำวิจัยเพ่ือในนำผลของการวิจัย

มาทำการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่เข้มแข็งมาก

ขึ ้นมาใช้ในอุตสาหกรรม ทั ้งนี ้การวิจัยยังต้องใช้ที ่

ดำเนินงานของอุตสาหกรรม คือโรงงานอุตสาหกรรม

เป็นท่ีวิจัยเพ่ือหาข้อมูลพัฒนาการดำเนินงานอุตสาหกรรม

เป็นกิจกรรมการดำเนินการวิจัยที่ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด

ในเชิงการดำเนนิการจดัการโซอุ่ปทานไดแ้บ่งวิชาการเป็น

กลุ่มย่อยๆ เพ่ือการจดัการ และการศกึษา

การแบ่งกลุ่มกิจกรรมเพื่อการศึกษาการจัดการ

โซอุ่ปทานและลอจสิติกส์ เปน็ 3 กลุ่มดังนี้

กลุ ่มที ่ 1. กิจกรรมและหน้าที ่ (Multiple

functions involved)

1.1 กระบวนการลอจิสติกส์ (Logistics) เป็น

กิจกรรมที่มีความสำคัญของโซ่อุปทานคือ มีหน้าที ่

เคล่ือนย้าย จัดเก็บสินค้า และการบริหารข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง

หน้าท่ีเคล่ือนย้ายรับผิดชอบการตัดสินใจ

วางแผน เลือกเส้นทางและยานพาหนะ ในการจัดส่ง

การจัดการเลือกหรือกำหนดวัสดุหีบห่อเพื่อการจัดส่ง

หน้าที่จัดเก็บรับผิดชอบการเลือกคลัง

สินค้า การตัดสินใจเช่าคลังสินค้าหรือเป็นเจ้าของคลัง

สินค้าเอง การเลือกสถานท่ีท่ีต้ังคลังสินค้า เลือกเทคโนโลยี

ที่นำมาใช้กับคลังสินค้า เช่นเลือกคลังสินค้าอัตโนมัติใช้

คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บและจัดสินค้าส่ง ที่เรียกว่า

ASRS (Automatic Storage and Retrieve System)

การบริหารข้อมูลที่เริ ่มด้วยการเลือก

ระบบการจัดการข้อมูล การเลือกคอมพิวเตอร์ ระบบ

การอ่านและการเก็บตัวเลข ซึ่งต้องนำระบบรหัสแท่ง

เข้ามาใช้ ซ่ึงเห็นได้ในร้านค้าปลีก ตรงช่องทางออก ซ่ึงเป็น

ท่ีเก็บเงิน มีหัวอ่านระหัดแท่ง เพ่ือพิมพ์คำส่ังซ้ือของลูกค้า

และพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ตามความประสงค์การสั่งซื้อ

ซ ึ ่งเช ื ่อมโยงข้อมูลเข ้ากับแผนกต่างๆ ของบริษ ัท

คลังสินค้าได้ข้อมูลการขายและสามารถตัดสต๊อกสินค้า

ตรงตามเวลาทีข่ายสินค้า เปน็การรายงานสนิค้าคงเหลอื

ในสตอ๊กทีต่รงเวลาจรงิ (Real Time) ผูจ้ดัซ้ือสามารถ

นำข้อมูลมาส่ังซ้ือได้ทันทีตามความต้องการของแผนกขาย

และข้อมูลยังเช่ือมไปยังศูนย์กระจายสินค้า (Distribution

Center) เพื ่อเตรียมสต๊อกส่งได้ตามความต้องของ

การสั่งซื้อในครั้งถัดไป
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1.2 การจัดการคลังสินค้า (Warehousing and

Storage) มีหน้าท่ีกำหนดสถานท่ีต้ังและระบบการจดัเก็บ

เหมาะสมกับสินค้าที่จะจัดเก็บ พร้อมด้วยการศึกษา

คัดเลือกอุปกรณ์เคล่ือนย้ายภายในและอุปกรให้เหมาะสม

กับการจัดเก็บ ได้แก่ช้ันวางของ ภาชนะบรรจุ (Containers)

ประกอบด้วย กล่อง ถัง ลัง หรือถุง เพื่อใช้ระหว่าง

การผลิต และให้มีความสะดวกในการเคลื ่อนย้าย

ภายในคลังสินค้าเป็นต้น

หนา้ทีค่ลงัสนิคา้ม ี5 ประการ

รับของ (Receiving) จากผู ้บริการ

วัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูป

เตรียมการเก็บหรือส่งต่อ (Put-away)

สินค้าบางอย่างมีการสั ่งซื ้อรอไว้อยู ่แล้ว ผู ้บริหาร

คลังสินค้าต้องสื่อให้ผู้จัดส่งรู้ล่วงหน้าเพื่อการจัดส่งได้

ทันที่ ไม่ต้องจัดเรียงเข้าที่ในคลังสินค้าก่อน โดยสินค้า

เหลา่น้ีเปน็สินค้าทีส่่งขา้มทา่ (Cross Docking)

การจัดเก็บ (Storage) สินค้าเข้าที ่

ที่กำหนด

การจัดเตรียมสินค้าตามคำส่ังซ้ือ (Order

Picking) คือการนำสินค้าลงจากชั ้นวางของมากอง

เรียงตามที่ลูกค้าสั่งซื ้อเป็นเฉพาะรายก่อนนำของขึ้น

ยานพาหนะขนส่ง

การจัดส่ง (Shipping) คลังสินค้ามี

หน้าท่ีเตรียมประเภท และจำนวนยานพาหนะทีเ่หมาะสม

กับการส่งของสินค้า

1.3 การจัดการสินค้าคงคลังและการกำหนด

ปริมาณสินค้าคงคลัง (Inventory Management)

กำหนดกลยุทธ์คลังสินค้าสำหรับการผลิตและการตลาด

ท่ีสำคัญ คือการส่ังซ้ือแบบปรมิาณประหยดั (Economic

Order Quantity) มีวตัถุประสงค์ทีส่ำคัญ 5 ประการคอื

มีปริมาณการส่ังซ้ือท่ีดีท่ีสุด (Economies

of Scale) การจัดซื ้อจัดหาสินค้าคงคลังต้องอยู่ใน

ปริมาณเหมาะสม ในราคา การขนส่ง และการผลิต

การสั่งซื ้อให้พอดีกับการขนส่งเต็มคันรถ มีที่พอกับ

การจัดเก็บ และใช้หมดหลังการผลิตในแต่ละล๊อท

ของการผลิต

ให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปสงค์และ

อปุทาน (Balancing Supply and Demand) สินค้า

ตามฤดูกาลต้องเก็บสินค้าสำหรับของให้พอกับความต้องการ

ของตลาด ได้แก่สินค้าสำหรับขายในเทศกาลปีใหม่

ตรสุจีน หรอืสงกรานต์

สินค้าชนิดพิเศษ (Specialization)

โรงงานที่ผลิตสินค้าเฉพาะหรือสินค้าพิเศษสำหรับลูกค้า

หลายรายต้องมีส ินค้าสำรองในคลังสินค้า ได้แก่

คอมเพลสเซอรต์ูเ้ย็นหรอืแอร ์และจอทวีเีปน็ตน้

ป้องกันความผันผวนของตลาดหรือ

ความต้องการตลาดที ่ผิดปกติ (Protection from

Uncertainties) ซึ่งควรมีการเก็บสินค้าคงคลังในต่างๆ

ของการผลิตคือ เก็บวัตถุดิบ วัสดุระหว่างการผลิต

และสินค้าสำเร็จรูป

ให้มีสินค้าคงคลังสำรองในขั ้นตอน

ต่างๆ ของโซ่อุปทาน (A Buffer throughout the Supply

Chain) คือ ในขั้นตอนของการจัดซื้อ การจัดซื้อเพื่อ

การผลิต การจัดซื้อเพื่อการตลาด คลังสินค้าของศูนย์

กระจายสนิค้า และคลงัสนิค้าของผูก้ระจายสนิค้า

1.4 การจัดการใบสั ่งซื ้อให้ล ูกค้า (Order

Processing) การบริการตามคำส่ังซ้ือของลูกค้า นับต้ังแต่

บริษัทได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าผ่านพนักงานขายหรือ

คอมพิวเตอร ์หรอืส่ังทางโทรศพัท์ แลว้มกีารตรวจสอบ

ความสามารถชำระเงินของลูกค้าหรือการตรวจสอบเครดิต

ลูกค้า ถัดไปคือการเตรียมสินค้าและเตรียมการจัดส่ง

ซ่ึงรวมการทำใบรับของให้ลูกค้าใช้เป็นหลักฐานการซ้ือขาย

นำสินค้าเข้า ทำหีบห่อเพื่อรักษาสินค้าระหว่างการขนส่ง

และการจัดยานพาหนะเพื ่อการขนส่ง แล้วกำหนด

นัดหมายกับลูกค้าเพื่อส่งของให้ลูกค้า
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การเตรียมการสั ่งซื ้อ ผู้ซื ้อให้ข้อมูล

ของสินค้าและบริการ ความต้องการที่จะจัดซื้อจัดหา

และทำใบสั่งซื้อให้ผู้ขาย

ผ ู ้ ขายบ ันท ึกการส ั ่ งซ ื ้ อ เข ้ าระบบ

ตรวจสอบความพอเพียงของสินค้าที ่จะจัดส่งและ

ตรวจสอบสถานทางการเงินของลูกค้า

ผ ู ้ขายการดำเน ินการตามใบสั ่งซ ื ้อ

จัดและเตรียมสินค้าตามใบส่งของ โดยการเบิกของจาก

คลังสนิค้า เปน็สินค้าผลติเอง หรอืจดัซือ้จดัหามา

จัดสินค้าเข้าหีบห่อโดยการผูก การมัด

หรือบรรจุกล่อง

เตรยีมเอกสารการจดัส่ง เช่นใบสง่ของ

ผู ้ขายส่งของ ให้ลูกค้าลูกค้าลงนาม

รับของ และนำใบรับของคืนบริษัท

รายงานผลการสั่งซื ้อ เพื่อให้ลูกค้ารู ้

สถานะของการจัดส่ง ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

ในบริการ

ผู้ขายติดตามการจัดส่งตลอดกระบวนการ

ผู้ขายแจ้งข่าวสารให้ลูกค้าทราบเป็นระยะของ

การดำเนินงาน โดยเฉพาะสินค้าที่มูลค่าสูง หรือต้อง

ใช้เวลาในการดำเนินงานนาน

กลุ่มท่ี 2. องค์การภายนอกท่ีเก่ียวข้อง (Multiple

Organizations Involved)

2.1 การจ ัดการทางการเง ิน (Financial

Management) ของผู ้ผลิตและผู ้กระจายสินค้า

ซึ ่งจำเป็นที่จะอาศัยสินเชื ่อจากธนาคารใช้เป็นต้นทุน

จัดหาสินค้าและวัตถุดิบ และต้นทุนสำรองในระหว่าง

การรอการชำระหนี้ของลูกค้า สินเชื่อให้ความคล่องตัว

ในการทำธุรกิจ แต่สินเชื่อมีค่าใช้จ่าย การลดสินทรัพย์

รวมจะเป็นทางหนึ่งของการลดค่าใช้จ่าย

การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดสินค้า

คงคลังสินเชื่อลดลงการเงินจะดีขึ้น ประสิทธิภาพของ

โซ่อุปทานเพิ่มข้ึน ดำเนินการได้จากการศึกษาเก็บสินค้า

คงคลัง การลดค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าคงคลัง ทำให้

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมดีขึ้น ในอุสาหกรรม

การประกอบรถยนต์ลดคลังสินค้าลงต่ำสุดเหลือศูนย์

หรือเป็นการส่งแบบทัน เวลาพอดี (Just in Time)

ซึ่งจะเป็นอัตราการหมุนของทรัพย์ที่ดีที่สุด

   อัตราการหมนุของสนิทรพัย์รวม  =     ยอดขาย

                                               สินทรพัย์รวม

ยอดขายเป็นรายได้ขององค์การ การทำให้ได้

ราคาที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ในขณะที่สินค้าและบริการ

คงเดิม เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะจะเสียเปรียบ

คู่แข่ง ในระยะสั้นและระยะยาวการหารายได้เพิ่มจาก

การขาย โดยไม่เปลี่ยนแปลงสินค้าและบริการให้ดีขึ้น

จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ

ทรัพย์ส ินรวมประกอบด้วยทรัพย์ส ินถาวร

และทรัพย์สินหมุนเวียน ทรัพย์สินถาวร ได้แก่อาคาร ท่ีดิน

เครื ่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในองค์การไม่สามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ในระยะสั้น ส่วนทรัพย์สินหมุนเวียน

ได้แก่ สินค้าคงคลัง ลูกหนี ้การค้า และทรัพย์สิน

หมุนเวียนอื่นๆ สินค้าคงคลังเป็นทรัพย์สินหมุนเวียน

ที่ปรับปรุงได้ง่ายกว่า ลองทดลองปรับสินค้าคงคลังดู

ตัวอย่าง

บริษัทแห่งหนึ ่งมีส ินทรัพย์ก่อนปรับสินค้า

คงคลัง ดังนี ้(ตวัเลข x 1000)

ยอดขาย 4,000 บาท

สินทรัพย์รวม 2,000 บาท

สินทรพัย์ถาวร   800 บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,200 บาท

สินค้าคงคลัง 800 บาท

ลูกหน้ีการค้า 200 บาท

เงินหมนุเวยีน 200 บาท
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อัตราการหมนุของสินทรพัย์รวม    =     ยอดขาย

                                               สินทรพัย์รวม

= 4,000  บาท

2,000  บาท

= 2

ถ้าสามารถลดการใช้เงินโดยการลดขนาดการจัด

เก็บสินค้าคงคลังจาก 800,000 บาท เหลือ  600,000 บาท

อัตราการหมุนของสินทรัพย์จะดีข้ึนเพราะลดสินทรัพย์รวม

จะเกิดตารางสินทรัพย์ใหม่คือ

บริษัทปรับสินค้าคงคลังสินทรัพย์จะลดลงต่ำ

กว่าก่อน ดังน้ี (ตวัเลข x 1000

ยอดขาย 4,000 บาท

สินทรัพย์รวม 1,800 บาท

สินทรพัย์ถาวร   800 บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,000 บาท

สินค้าคงคลัง 600 บาท

ลูกหน้ีการค้า 200 บาท

เงินหมนุเวยีน 200 บาท

 อัตราการหมนุของสินทรพัย์รวม    =      ยอดขาย

                                                สินทรพัย์รวม

= 4,000 บาท

1,800 บาท

= 2.2

อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวมเพ่ิมประสิทธิภาพ

จาก 2 เป็น 2.2

2.2 พันธมิตรหรือการจัดการพ่อค้าผู้เสนอขาย

(Out Sourcing and Supplier Management) บริษัทมี

ความจำเป็นต้องหาผู้ขายชิ้นส่วนด้วยเหตุจำเป็นหลาย

ประการคือ บริษัทใหม่ยังเล็กอยู่ต้องการ วัสดุหรือช้ินส่วน

จำนวนน้อยผลิตเองไม่คุ้ม ควรซ้ือหรือนำเข้าจากองค์การ

ภายนอก (Out Sourcing) การหาและสง่วตัถดิุบใหกั้บ

ผูป้ระกอบ หรอืผูผ้ลติดว้ยความสมัพันธร์ะยะยาว เช่น

อุตสาหกรรมการประกอบรถยนต์ ผู้ประกอบรถยนต์

บางราย รกัษาความสมัพันธ์กับผูส่้งช้ินส่วนและวตัถุดิบ

เปน็ระยะเวลายาวนานถงึ 5-6 ทศวรรษ การตดัสินใจซือ้

ควรถือหลักการคือ

ผู้ผลิตจำหน่ายมีเทคโนโลยีที ่สูงกว่า

ได้แก่ผู้ประกอบคอมพิวเตอร์ ผู้ผลิตยาแก้ปวด ไม่มี

เทคโนโลยีในการผลิตในชิ ้นส่วนหรือตัวยาที ่สำคัญ

จำเป็นต้องสั่งซื้อเทคโนโลยีที่ต้องการ

ซ้ือถูกกว่าผลิตเอง เพราะการผลติตัวยา

หรอืสารเคมบีางชนดิตอ้งทำเปน็อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ลงทุนสูงมาก บริษัทตั ้งใหม่ยังหาตลาดใหญ่ขนาด

ดังกล่าวไม่ได้

มีความต้องการชิ ้นส่วนหรืออะไหล่

จำนวนนอ้ย  ลงทนุผลติเองไมคุ้่ม

กำล ังการผล ิตของโรงงานม ีไม ่พอ

ตลาดเติบโตเร็วเกินไปขยายโรงงานไม่ทัน

มีนโยบายต้องการรักษาคนงานให้มี

จำนวนเท่าเดิมในช่วงที่มีความต้องการสูงขึ้น

มีนโยบายต้องการให้มีผู้จำหน่ายหลาย

รายเพื ่อป้องกันความร่วมมือของพนักงานจัดซื ้อหา

ประโยชน์ส่วนตัวจากผู ้จำหน่าย เช่น ผู้จัดซื ้อหวัง

ของขวัญจากการจัดซื้อ

กลุ่มที่ 3. การจัดการการเคลื่อนย้าย ข้อมูล

การขนสง่ การบรกิารและการเงนิ (Multiple Flows)

3.1 การจัดการข้อมูล (Data Processing)

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ ผู้ที่มีส่วนร่วม

ในการใช้ข้อมูลเกี ่ยวกับการขาย นำไปใช้ประโยชน์

หลายทาง เช่น การพยากรณต์ลาดและขอ้มูลเพ่ือเตรยีม

การผลิต ข้อมูลบางอย่างผู้ขายเก็บไว้เพื่อใหเ้ป็นข้อมูล

ส่วนกลาง เพืออการวางแผนบรษิทัและพนัธมติร
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3.2 ลอจสิตกิส์ย้อนกลบั (Reverse Logistics)

การจดัการสนิค้าส่งคนืจากลกูค้าการกำจดัของเสยี หรอื

การจัดการค่าเส่ือมราคากลับจากของท่ีหมดอายุการใช้งาน

การส่งของให้ลูกค้าตามปรกติของลอจิสติกส์รับภาระ

หนักและเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบเต็มเวลา และการรับ

ของคืนจากลูกค้ายิ่งทำได้ยากกว่าการส่งของให้ลูกค้า

หลายเท่า และค่าใช้จ่ายในการนำของคืนจากลูกค้าหรือ

ลอจิสตกส์ย้อนกลับจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง

ลอจสิตกิส์ย้อนกลบัมงีานทีเ่กีย่วขอ้งคอื

คืนสินค้าเพราะชำรุด ผู้ซื ้ออาจจะส่ง

สินค้าคืน เพราะสนิค้าชำรุด หรอืสินค้าหมดอายุ สินค้า

ยังอยู่ในความรับผิดชอบของบรษัิทจำเป็นต้องรับของคืน

จากลูกค้า สินค้าชำรุดหรือแตกหักระหว่างขนส่งเป็น

ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งหรือประกัน

คืนสินค้าเพราะส่งผิด แผนกส่งของนำ

สินค้าของลูกค้าค้าสองรายส่งสลับกัน ทำให้ส่งของผิด

ขนาดหรือส่งของผิดจำนวนจากที่สั่ง จัดส่งสินค้าสับกัน

เป็นเร่ืองมียุ่งยาก ลอจิสติกส์ตอ้งจดัยานพาหนะกลบัไป

รับสินค้าคืนจากลูกค้าทั้งสองรายและส่งไปให้ลูกค้าใหม่

ทำให้ต้องทำงานสองเที่ยว

นำสินค้าผลิตมาไม่ได้มาตรฐานคืน

บริษัท ผู้ผลิตมีความจำเปน็ท่ีจะเรยีกสินค้าคืนจากลูกค้า

และสินค้าชำรุดบางชนิดเป็นอันตรายทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ถึงแก่การเสียชีวิตได้ ในอุตสาหกรรมผูป้ระกอบรถยนตร์

มีการเรียกยางรถบางรุน่คืน และผู้ผลิตเปล่ียนสินค้าใหม่

ให้ลูกค้า ซ่ึงนับเป็นขบวนการลอจสิติกส์ย้อนกลับเช่นกัน

นำสินค้าเสียออกจากขบวนการ  การผลิต

หรือการตลาด ถ้าสินค้ามีคุณภาพต่ำต้องนำสินค้าออก

จากการผลิต การจัดส่ง หรือการบรรจุหีบห่อ และ

พิจารณานำสินค้าที ่พอปรับคุณภาพได้เข้าขบวนการ

ผลิตใหม่ เพ่ือนำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อได้

ภาชนะบรรจุประเภทขวดแก้วสามารถ

นำมาใช้ใหม่ได้ ลอจิสติกส์ย้อนกลับจะจัดเป็นระบบ

ส่วนหนึ่งของการส่งของ เช่น บริษัทโคลาหรือเป๊บซี

ส่งน้ำขวดให้ลูกค้าแล้วจะรับขวดเปล่าคืนในเท่ียวเดียวกัน

สินค้าบางชนิดนำขวดเก่ามาใช้ซ้ำ แต่ไม่รับขวดคืนด้วย

ตนเอง ปล่อยให้ขวดเดินทางผ่านขบวนการขายขวดเก่า

ด้วยกระบวนการที่ใช้ค่าแรงราคาถูก พ่อค้าขายขวดเก่า

ทำความสะอาดขวดขั้นต้นแล้วนำกลับมาขายให้บริษัท

ลอจิสติกส์นำเข้าสู่ขบวนการทำความสะอาดครั้งสุดท้าย

แล้วนำเข้าจัดเก็บ พร้อมที่จะบริการส่งให้กับฝ่ายผลิต

นำมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เช ่น เครื ่องดื ่ม

สปอนเซอ่ร ์เหลา้ขาว และนำ้ปลา นอกจากนีล้อจสิตกิส์

ตอ้งเปน็ผู้ใหข้้อมูลต่อฝ่ายทีเ่ก่ียวขอ้งไดว้า่ ขณะนีมี้วสัดุ

ใดสามารถนำมาใชใ้หมไ่ด ้สำหรบัขวดทีแ่ตกจะรวบรวม

และส่งให้กับโรงงานผลิตขวดแก้วเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบ

หลอมทำขวดใหม่

มูลค่าจากซาก (Salvaged Value)

เครื่องมือ เครื่องจักร หมดอายุการใช้งาน ต้องขาย

ซากทิ ้ง หรือต้องนำไปทำลายอย่างมีประสิทธิภาพ

ลอจิสติกส์มีหน้าที ่ทำการขนของไปทิ ้งหรือทำลาย

นำมูลค่าที่สามารถกู้คืนมาได้ส่งค์อองค์การ

3.3 หนา้ทีข่องหบีหอ่ (Packaging Function)

หีบห่อมีสองหน้าที่คือ ในการตลาดทำหน้าที่ส่งเสริม

การขายหรือโฆษณาให้ลูกค้าซื้อเลือกใช้ หีบห่อจะระบุ

น ้ำหน ัก ขนาด ว ิธ ีใช ้ และราคาให ้ล ูกค ้าทราบ

ในลอจิสติกส์ ทำหน้าที่ปกป้องและรักษาสินค้าระหว่าง

การขนส่ง นอกจากนี ้หีบห่อทำให้เกิดความสะดวก

หรือง่ายในการจัดเก็บขนส่ง

สินค้าเพื่อการส่งออกต้องทำหีบห่อให้แข็งแรง

เพราะต้องเดินทางระยะไกล สินค้าที่ส่งไปยังประเทศ

ท่ีด้อยพัฒนากว่าต้องสร้างใหหี้บหอ่แข็งแรงยิง่ข้ึน เพราะ

ประเทศเหล่านั้นจะขาดอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บที่

ทนัสมัย การขนยา้ยโดยวธิโีบราณใชแ้รงคนเปน็หลกั
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หน้าท่ีของหีบห่อในลอจิสติกส์มีอยู่ 6 หน้าท่ี

เพื่อบรรจุสินค้านำไปส่งให้กับลูกค้า

ป้องกันการแตกเสียหายระหว่างการ

ขนส่งให้ลูกค้า

แบ่งเป ็นส่วนเพื ่อความเหมาะต่อ

การใช้งานของผู้ใช้

หีบห่อที่ดีควรนำไปใช้งานอื่นได้อีก

เช่น กล่องลูกฟูกนำไปบรรจุของใช้ในโรงงาน

ความสะดวก หีบห่อควรมีความ

สะดวกตอ่การนำออกมาใช้

หีบห่อต้องมีข้อความสามารถสื่อสาร

ได้ความว่าวัสดุที่บรรจุอยู่คืออะไร ระบุจำนวน ขนาด

และน้ำหนัก

3.4 การจ ัดการการส ่ งและจ ัด เก ็บว ั สด ุ

(Materials Handing) เคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือวัสดุ

เพื ่อการผลิต เพื ่อให้การไหลของวัตถุดิบและวัสดุ

คล่องตัว การเคลื่อนที่ที่ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ของ

วัตถุดิบในกระบวนการผลติ เพ่ือใช้เป็นช้ินส่วนหรือสินค้า

สำเร็จรูป และการเคลื่อนย้ายเข้าสู่การเข้าจัดเก็บในคลัง

สินค้า

อุปกรณก์ารจดัเก็บทีส่ำคัญ คือ ช้ันวางของ

(Rack) สินค้าที่จะต้องจัดเก็บในคลังสินค้ามีจำนวน

เพิ ่มขึ ้นอย่างมหาศาล ค่าการก่อสร้างและค่าที ่ดิน

เพิ่มเป็นทวีคูณ และพื้นที่ที่เหมาะสมยังหาได้ยากมาก

ดังนั ้นการจัดสินค้าและสิ ่งของต้องมีประสิทธิภาพ

ชั้นวางของจึงนำมาเพื่อใช้แก้ปัญหาการจัดเก็บ การใช้

ช้ันวางของเปน็เครือ่งมอืช่วย ในการจดัเก็บทำใหก้ารวาง

ซ้อนกันได้สูงชนเพดาน 25-30 ฟุต ผลิตจากไม้ โลหะ

หรือโลหะผสม สินค้าที่ขายได้เร็วจะเก็บอยู่ในชั้นล่าง

และใกลท้างออก เพ่ือใหจ้ดัเก็บขนยา้ยได้งา่ย ศูนย์การ

กระจายสินค้ากำหนดชั้นไว้เป็นช่องตามความเหมาะสม

ของผลิตภัณฑ์และรหัสหมายเลขที่กำกับไว้ บันทึก

การเคลื่อนไหวของที่จัดเก็บด้วยคอมพิวเตอร์ และ

การเลือกอุปกรณ์เคลื่อนย้าย เช่น รถยกสูงจึงเลือก

มาใช้ให้สัมพันธ์ความสูงของชั้นเก็บของเป็นต้น

นอกจากนีอุ้ปกรณก์ารจดัเก็บยงัม ี ช้ันเก็บ

ของที่ประกอบด้วยกล่อง กล่องสำหรับบรรจุ และวาง

บนชั้นแผ่นรองสินค้าในโรงงานเรียกว่าพาเลท (Pallet)

ซึง่มีขนาดมาตรฐาน 100 ซม. X 120 ซม. ผลิตด้วยไม้

พลาสตกิ หรอืโลหะผสมสำหรบัการใชง้าน ในคลังสินค้า

ห้องเย็นนิยมใช้ชนิดที่ผลิตจากโลหะ

ห่อและอุปกรณ์หีบห่อ : การจัดหีบห่อ

เพื่อการขนส่งสามารถสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ขนสินค้าจากคลังสินค้าไปยังรถบรรทุก ทำให้การขนส่ง

ได้จำนวนมากขึ ้นต่อเที ่ยวของการเดินทาง และลด

จำนวนเที่ยวของการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน

การทำงานสูงขึ้นและมีค่าใช้จ่ายน้อยลง หลักการทำงาน

คือการนำสินค้าชิ้นหลายชิ้นมาจัดเรียงรวมเข้าด้วยกัน

ในรถบรรทุกทำให้การขนแต่ละครั้งได้จำนวนมาก



บทความนี้กล่าวถึงการจัดการโซ่อุปทานและ

ลอจิสติกส์ บางหัวข้อมีผู ้ทำวิจัยและเขียนบทความ

มากแล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมทำให้

เกิดส่ิงใหมท่ีค่วรมกีารศกึษา และวจิยัเพ่ิมเตมิใหท้นักับ

เทคโนโลยีและธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ กระบวนการ

ลอจ ิสต ิกส ์ (Logistics) การจ ัดการคลังส ินค ้า

(Warehousing and Storage) การจัดการสินค้าคงคลัง

(Inventory Management) การจัดการใบส่ังซ้ือ (Order

Processing) การจ ัดการการเง ิน (Financial

Management) บางหัวข้อที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตาม

การเปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที ่นำ

คอมพิวเตอร์มาใช้ควรศึกษา ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

เป็นระยะๆ ได้แก่ การจัดการข้อมูล (Data Processing)
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การจัดการการจัดส่งและจัดเก็บวัสดุ (Materials

Handing) และหนา้ท่ีของหบีหอ่ (Packing Function)

สำหรับบางหัวข้อนับว่าเป็นเรื่องใหม่หรือหัวข้อที่มีการ

ศึกษาและวิจัยมาน้อย เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาได้แก่
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