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อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการจัดกิจกรรมฝกอบรมและชี้แนะการทํางานดานการจัดการโซอุปทาน และ

โครงการใหคําปรึกษาและพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ใหกับผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม เพื่อ

เปนการเพิ่มศักยภาพดานการจัดการแบบองครวมใหสามารถแขงขันในตลาดและอุตสาหกรรมได ทําใหผมไดพบปะ

ผูประกอบการเปนจํานวนมาก และไดแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานระหวางกัน แตสิ่งหนึ่งที่ผมไดรับรูจากกิจกรรมนี้

คือผูประกอบการหลายๆทานยังคงคิดวาการจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) เปนเรื่องเกี่ยวกับการขนสง 

มิหนําซ้ําเพื่อนของผมเองที่เปนวิศวกรยังบอกผมดวยวา Supply Chain เปนเรื่องที่ไมเกี่ยวกับธุรกิจที่ดําเนินการอยู แตเปน

เรื่องของการขนสง 

 นี่เปนมูลเหตุจูงใจใหผมเขียนบทความนี้ขึ้นมา เพื่อสรางความเขาใจและสื่อสารใหผูประกอบการไดทราบถึง

ความหมายและความสําคัญของการจัดการโซอุปทาน 

ผมตองบอกวาการจัดการโซอุปทาน เปนรูปแบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับทุกกิจกรรมตั้งแตตนน้ําจนถึง

ปลายน้ํา และการจัดการโซอุปทานเปนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Supply Chain Management) ที่สรางใหทุกกิจกรรม

ในองคกรรูวาปจจุบันอยูในจุดไหน กอนหนาเรามีกิจกรรมอะไรบาง และหลังจากเราเกิดกิจกรรมอะไรไดบาง ทําใหเรา

จัดการธุรกิจอยางเปนระบบ สามารถบริหารความเสี่ยงไดอยางเปนระบบ และสามารถขยายธุรกิจออกไปทั้งดานหนา แนว

ขาง และดานหลังอยางมีแบบแผนที่ชัดเจน 

เพื่อสรางความเขาใจสําหรับการจัดการโซอุปทาน ผมขอใชแผนภาพของ Bardi, Coyle and Novack ที่ไดใหบอก

ถึงวิวัฒนาการของกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับการจัดการโซอุปทานไว เปนแผนภาพที่อธิบายเกี่ยวกับการจัดการโซอุปทานได

คอนขางดีและเขาใจไดไมยากนัก ที่สําคัญเปนแผนภาพที่สามารถทําใหความเขาใจวาการจัดการโซอุปทานเปนเรื่องของการ

ขนสงเปนเรื่องที่ไมถูกตอง แตกิจกรรมการขนสงเปนเพียงหนึ่งในหลายๆกิจกรรมของการจัดการโซอุปทานเทานั้นเอง 
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จากแผนภาพจะเห็นไดวาการจัดการโซอุปทานประกอบดวย 2 สวนหลักๆ ไดแก ลอจิสติกส (Logistics) และการ

วางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning)  

1. ลอจิสติกส แบงออกเปน การจัดการวัสดุ (Materials Management) และการกระจายเชิงกายภาพ 

(Physical Distribution) โดยมีกิจกรรมที่คาบเกี่ยวกันทั้งสองสวน ไดแก กิจกรรมการจัดการคลังสินคา 

กิจกรรมการจัดการวัสดุ และกิจกรรมการบรรจุภัณฑเชิงอุตสาหกรรม 

• การจัดการวัสดุ (Materials Management) อันประกอบไปดวยกิจกรรมการประมาณการอุป

สงค (Demand Forecasting) กิจกรรมการจัดซื้อ (Purchasing) กิจกรรมการวางแผนความ

ตองการ (Requirement Planning) กิจกรรมการวางแผนการผลิต (Production Planning) 

กิจกรรมการจัดการสินคาคงคลังเพื่อการผลิต (Manufacturing Inventory) กิจกรรมการจัดการ

คลังสินคา (Warehousing) กิจกรรมการจัดการวัสดุ (Materials Handling) กิจกรรมการบรรจุ

ภัณฑเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Packaging) 

• การกระจายเชิงกายภาพ (Physical Distribution) มีกิจกรรมที่เกี่ยวของไดแก กิจกรรมการ

จัดการคลังสินคา (Warehousing) กิจกรรมการจัดการวัสดุ (Materials Handling) กิจกรรมการ

บรรจุภัณฑเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Packaging) กิจกรรมการจัดการสินคาคงคลังสําหรับ

สินคาสําเร็จรูป (Finished Goods Inventory) กิจกรรมการวางแผนการกระจายสินคา 



(Distribution Planning) กิจกรรมการจัดการคําสั่งซื้อ (Order Processing) กิจกรรมการขนสง 

(Transportation) กิจกรรมการบริการลูกคา (Customer Service) 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ เปนประเด็นที่มีความสําคัญมากสําหรับการบริหารองคกรในปจจุบัน ที่ผูบริหาร

องคกรตองตระหนักในเรื่องกลยุทธของธุรกิจเพื่อนําพาองคกรใหเติบโตอยางยั่งยืน ซึ่งการวางแผน

เชิงกลยุทธประกอบดวย 

• การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

• การจัดการการตลาด/การขาย (Marketing/Sales) 

• การจัดการการเงิน/บัญชี (Finance/Accounting) 

แตอีกประการหนึ่งที่ทุกองคกรจะลืมไมไดเลยในการบริหารองคกร คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่ง

เปนเรื่องที่สําคัญมากๆในการจัดการโซอุปทานแบบองครวม เนื่องจากทุกกิจกรรมจะประสบผลสําเร็จหรือบรรลุ

ตามเปาประสงคที่กําหนดไวได ตองใชปจจัยดานทรัพยากรมนุษย (หรือคน) เปนปจจัยหลัก ไมใชเครื่องจักร 

ไมใชเครื่องคอมพิวเตอร ไมใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไมใชอุปกรณสํานักงานที่มีความทันสมัย แตตองใชปจจัยดาน

คนเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนองคกร โดยมีผูบริหารหลายๆทานไดพูดไววา “การไดคนที่ใชกับธุรกิจของเรา 

และมีจรรยาบรรณในการทํางาน ดียิ่งกวาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสียอีก” 

 ดังนั้นหลังจากที่ไดรับทราบถึงการจัดการโซอุปทาน และลอจิสติกส แลว ผมเชื่อวาตอไปทานคงไมคิดวาการ

จัดการโซอุปทานและลอจิสติกส เปนเรื่องเกี่ยวกับการขนสงเทานั้น เนื่องจากวาการขนสงเปนเพียง 1 ใน 13 กิจกรรม

ของลอจิสติกส และยังคงเปนเพียงหนึ่งในกิจกรรมในหลายๆกิจกรรมของการจัดการโซอุปทานเทานั้น 

 เพื่อใหเห็นถึงการจัดการโซอุปทานและการจัดการลอจิสติกส วาอยูไมไกลจากเราเลย มิหนําซ้ําเรายังดําเนิน

กิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับการจัดการโซอุปทานและการจัดการลอจิสติกสอยูแลว โดยผมขอยกตัวอยาง

กิจกรรมในชีวิตประจําวันดังนี้ 

• การจัดหาขาวของเครื่องใชที่จําเปนในบาน อาทิเชน ขาวสาร อาหารสด อาหารแหง เครื่องปรุงรส เสื้อผา สบู ยาสี

ฟน ผงซักฟอก ฯลฯ เพื่อใหเราสามารถมีใชไดอยางพอเพียงในแตละวัน เราตองเริ่มจากการประมาณการวาเราจะ

ใชเราละเทาไหร และเราจะซื้อบอยขนาดไหน ซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับการประมาณการอุปสงคของเรา 

(Demand Forecasting) จากนั้นเมื่อทราบแลววาจะซื้อในปริมาณเทาไหรสิ่งที่เราตองดําเนินการตอไปคือ จะซื้อที่

ไหน ดวยเงื่อนไขราคาเปนเทาไหร นั่นคือการดําเนินกิจกรรมจัดซื้อ (Purchasing) นั่นเอง 

• เมื่อเราไดปริมาณความตองการจากการประมาณการขางตนแลว สิ่งที่เราตองมาดําเนินการตอคือ การนําความ

ตองการที่ไดมาแจกแจงวาอะไรเปนสิ่งที่เราตองการเรงดวนและอะไรที่รอได หรือการจัดความสําคัญกอนหลัง 



(Priority) เพื่อที่จะไดสอดคลองกับงบประมาณการใชจายของเรา (เงินในกระเปาที่สามารถจายได) เรากําลังทํา

กิจกรรมการวางแผนความตองการ (Requirement Planning) 

• เรานําสิ่งของที่จัดหามา ยกตัวอยางเชน อาหารสด มาประกอบเปนอาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทาน เราตอง

วางแผนวาจะทําอยางไรกับอาหารสด จะนําไปทําเปนอาหารประเภทตม อาหารประเภททอด อาหารประเภทผัด 

ฯลฯ เราตองคิดกระบวนการปรุงอาหารไวดวย กิจกรรมนี้คือ กิจกรรมการวางแผนการผลิต (Production 

Planning) 

• เมื่อไดสิ่งของตางๆมาเรียบรอยแลว เราตองนําสิ่งของไปจัดเก็บซึ่งเราแยกการจัดเก็บไวสองประเภทคือสิ่งของที่

ตองนําไปดําเนินการกิจกรรมอื่นตอ เราเรียกวาเปนการจัดการสินคาคงคลังเพื่อการผลิต (Manufacturing 

Inventory) และบางสวนเปนสิ่งของที่พรอมใชงานเลย เปนการจัดเก็บสินคาคงคลังพรอมใช (Finished Goods 

Inventory) และเราจะจัดเก็บสินคาทั้งสอง 2 ประเภทไวอยางไร จะเก็บไวที่ตูเย็น ตูเก็บสัมภาระ หรือช้ันวางของ 

เราตองรูวาสินคาที่เราจัดเกบ็อะไรอยูที่ไหน มีรายการสิ่งของอะไรบาง เปนการจัดการคลังสินคา (Warehousing) 

• มาเรื่องเครื่องแตงกายของเราบาง เราตองรูวาเสื้อผาจะตองจัดการอยางไร (ซักอยางไร รีดอยางไร วาง/แขวน

อยางไร เปนตน) เรากําลังดําเนินกิจกรรมการจัดการวัสดุ (Material Handling) และเราจะรูวาเราตองใสชุด

อยางไรในสถานการณหรืองานกิจกรรมไหนบาง นี่คือการบรรจุภัณฑ (Packaging) ซึ่งเปนการบรรจุภัณฑใหกับ

ตัวเราเอง 

• ในดานการทํางาน เราตองเดินทางจากที่พักไปยังสถานที่ทํางาน โดยเราตองเลือกวาจะเดินทางอยางไร (ทางรถเมล

ประจําทาง รถไฟฟา เรือโดยสาร ฯลฯ) เราดําเนินกิจกรรมการขนสง (Transportation) นั่นเอง และเมื่อถึงที่

ทํางานเราตองจัดการคําสั่งจากทั้งภายใน (เพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา) และภายนอก (ลูกคาและผูขายสินคา) 

วาจะนํามาทําอยางไรตอเพื่อใหบรรลุตามคําสั่งตางๆ เปนกระบวนการจัดการคําสั่ง (Order Processing) ที่เกิดขึ้น 

และในเมื่อเราทํางานบางอยางแลวเสร็จเราตองรูวาเราจะสงมอบงานของเราไปยังสวนงานอื่นไดอยางไร หรืองาน

ที่เรารับเขามายังแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางไร เราทํากิจกรรมการวางแผนการกระจาย (Distribution 

Planning) นอกจากนั้นเรายังตองสรางและรักษาความสัมพันธระหวางเรากับเพื่อนรวมงานและกับ

บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ เพื่อใหการทํางานของเราไดรับการสนับสนุนและสงเสริม หรือเปนการสรางความพึง

พอใจใหกับผูเกี่ยวของ เรากําลังทํากิจกรรมการบริการลูกคา (Customer Service) 

• ที่กลาวมาขางตน ตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ-Information Technology (ราคาสินคา รายละเอียดงานเลี้ยงที่

เราจะไป ประวัติลูกคา เปนตน) การจัดการตลาด/การขาย-Marketing/Sales (เราจะเสนองานของเราอยางไร เรา

จะสรางความประทับใจใหกับสมาชิกในครอบครัวอยางไร) และการจัดการการเงิน-Finance (เราวางแผนการเงิน

ของเราอยางไร-เก็บออม/ลงทุน/ใชจาย) เปนตัวสนับสนุนในการดําเนินชีวิตประจําวัน 



จะเห็นไดวาการจัดการโซอุปทานเปนเรื่องใกลตัวเรามาก และเมื่อนําเรื่องการใชชีวิตประจําวันมาเปรียบเทียบกับการ

ดําเนินธุรกิจในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม สามารถกลาวไดวาการจัดการโซอุปทานการเปนเรื่องที่

เกี่ยวพันกับ SMEs อยางแนนอนและ SMEs ตองใหความสําคัญในการนํามาเปนเครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธขององคกร 

แลวฉบับหนาพบกันตอครับ 


