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 จากฉบับที่แลวที่ผมไดเขียนถึงความหมายและความสําคัญของการจัดการโซอุปทาน ซึ่งเปนการจัดการเชิงกลยุทธ

ที่เกี่ยวของกับทุกกิจกรรมตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา ดังนั้นผมขอกลาวย้ําอีกครั้งวา การจัดการโซอุปทานจะทําใหเราจัดการ

ธุรกิจไดอยางเปนระบบ และยังทําใหเกิดความรวมมือกันในองคกรอยางทั่วถึง รวมทั้งทําใหเราสามารถรูวาตลอดโซ

อุปทานของผลิตภัณฑและบริการของเรามีโครงสรางแบบไหน และเราอยูจุดไหนของโซอุปทาน 

การจัดการโซอุปทานเปนรูปแบบการบริหารท่ีผูบริหารทุกองคกรตองใหความสําคัญและตองนํามาเปนเครื่องมือ

การจัดการเชิงกลยุทธขององคกร ที่สําคัญการจัดการโซอุปทานเปนเรื่องที่ตองทํางานเปนทีมและมีผูนําที่มีทั้งประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพื่อจะทําใหการขับเคลื่อนองคกรมีการเติบโตไดอยางยั่งยืน 

ในการทํางานเปนทีมนั้น สิ่งที่จะทําใหการเปนทีมที่เกิดผลไดตามที่องคกรไดต้ังเปาประสงคไว จะตองมี

สวนประกอบที่สําคัญไดแก 

• Together การดําเนินการในลักษณะที่ไปดวยกัน รวมกันดําเนินการของทีม ไมแยกเปนกลุมยอยๆหรือ

ตางคนตางทํา หรือกลาวไดวาตองมีทีมองคกรเทานั้น ไมมีทีมแผนก ทีมฝาย ทีมสวนงาน เปนตน 

• Everyone สมาชิกทุกคนในทีมถือไดวาเปนสวนสําคัญของทีม ไมมีการตัดใครคนใดคนหนึ่งออกจาก

การทํางาน ตองระลึกเสมอวาตองใชสมาชิกของทีมแตละคนที่จุดเดนไมใชจุดออน 

• Achieve การทํางานเปนทีม สมาชิกทุกคนในทีมตองมีเปาหมายรวมกันเพื่อบรรลุผลสําเร็จขององคกร

เปนที่ต้ัง 



• Move สมาชิกทุกคนในทีมตองรวมกันขับเคลื่อนองคกรใหกาวไปขางหนาอยางสม่ําเสมอ และตอง

ขับเคลื่อนในทิศทางที่สอดรับกับวิสัยทัศนขององคกร 

สําหรับภาวะผูนําขององคกร เปนอีกปจจัยหนึ่งที่องคกรวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตองใหความสําคัญไม

ยิ่งหยอนไปกวาการสรางทีม เนื่องจากผูนําเปนผูที่กําหนดทิศทางและแนวทางการดําเนินธุรกิจขององคกร บทบาทที่ผูนํา

ควรมีประกอบดวย 

• Parent ผูนําตองแสดงบทบาทเปน”พอ-แม” เพื่อเปนผูที่ใหการสนับสนุนกับพนักงาน นอกจากนั้นตอง

ใหคําแนะนําขอบเขตการดําเนินการ วาสิ่งไหนสามารถทําได (Can do) สิ่งไหนไมสามารถทําได (Can’t 

do) กับสมาชิกในทีมดวย 

• Teacher บทบาท”ครู” เปนอีกบทบาทหนึ่งที่ผูนําควรมี นั่นคือผูนําตองสามารถถายทอดความรู/

หลักการที่เปนประโยชนและเปนการพัฒนาพนักงาน โดยเปนตนแบบในการดําเนินการใหกับพนักงาน 

• Mentor ในบางเวลาพนักงานตองการขอคําปรึกษาอยางไมเปนทางการ แตหากผูนําวางตัวอยางเปน

ทางการอยูตลอด ก็อาจจะทําใหพนักงานไมกลาเขาหา ดังนั้นบทบาท”พ่ีเลี้ยง”เปนบทบาทที่ผูนําควร

นํามาใชเพื่อสรางบรรยากาศเปนกันเองในการปฏิบัติงาน 

• Coach ผูนําตองแสดงบทบาท”โคช”ในเวลาที่พนักงานตองการ ผูนําตองสามารถแนะนําเทคนิคและ

วิธีการใหกับพนักงานโดยที่ผูนําไมจําเปนตองลงไปทํางานดวยตนเอง แตตองพรอมใหคําปรึกษาเมื่อ

พนักงานตองการคําแนะนํา 

• Cheerleader พนักงานเปนทรัพยากรที่มีทั้งชีวิต จิตใจ และความรูสึก ดังนั้นพนักงานตองการ”กําลังใจ”

จากผูนํา สิ่งที่พนักงานอยากไดจากผูนําคือ การกลาวชมเมื่อพนักงานทํางานสําเร็จลุลวงตามเปาหมาย 

ไมใชการกลาวตําหนิเมื่อพนักงานทําผิดพลาด (เคยเห็นทีมฟุตบอลที่มีผูเลนเหลือ 10 คนสามารถ

เอาชนะทีมที่มีผูเลนครบ 11 คนไดเพราะกองเชียรไหมครับ) 

• Mediator การสื่อสารเปนสิ่งที่ทําใหพนักงานขององคกรดําเนินงานไปในทิศทางที่องคกรกําหนดไว 

โดยที่ผูนําตองเปนคนที่สามารถสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับในทุกรูปแบบการสื่อสารที่เขาถึง

พนักงานทุกระดับไดอยางทั่วถึง 

 จากการพบปะกับผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม พบวาผูประกอบการสวนใหญยังเห็นวา

การจัดการโซอุปทานเปนเรื่องที่ไกลตัวมาก เปนเรื่องที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการดําเนินธุรกิจ และเปนเรื่องที่สามารถ

ดําเนินการภายหลังได 



แตหลังจากที่ไดรับทราบความหมายและความสําคัญของการจัดการโซอุปทานจากการสัมมนาและกิจกรรมที่ได

เขารวม ผูประกอบการ SME เขามาบอกผมวา การจัดการโซอุปทานตองเปนการดําเนินการตั้งแตแรกของการพัฒนา 

เนื่องจากการจัดการโซอุปทานทําใหทราบไดวากิจกรรมทั้งหมดของผลิตภัณฑและบริการประกอบดวยอะไรบาง องคกรเรา

อยูจุดไหนของแผนผังโซอุปทาน และทําใหจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของกิจกรรมทั้งหมดอันสงผลตอการสราง

แผนงานรองรับที่ครอบคลุมและสอดรับกับเปาหมายขององคกร 

กรอบขอบขายของการจัดการโซอุปทานที่ Bowersox, Closs and Cooper ไดเขียนไวในหนังสือ Supply Chain 

Logistics Management เปนแผนภาพที่ครอบคลุมขอบเขตของการจัดการโซอุปทาน ซึ่งเปนแผนภาพที่แสดงกิจกรรมตั้งแต

กิจกรรมตนน้ํา-วัสดุ (Material) จนถึงกิจกรรมปลายน้ํา-ผูบริโภค (Consumer) 
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กรอบขอบขายของการจัดการโซอุปทานสามารถอธิบายไดตามแผนภาพ โดยประกอบดวย 7 สวนหลักๆ ดังนี้ 

1. Consumers (ผูบริโภค) ถือไดวาเปนสวนที่สําคัญที่สุดของกรอบขอบขาย โดยผูประกอบการตองเริ่มตน

จากการหาความตองการของผูบริโภค เพื่อที่จะนํามาวางแผนในกิจกรรมตอเนื่อง ขอย้ําครับวาตองเริ่ม

จากผูบริโภค เพราะหากเริ่มจากสวนอื่นๆจะทําใหเกิดการผลิตที่ไมตรงกับความตองการของลูกคาทั้ง

ปริมาณและคุณภาพ 



2. Market Distribution Network (โครงขายการกระจายของตลาด) ผลิตภัณฑและบริการของเรามีการ

กระจายสินคาเปนอยางไร เปนสิ่งที่ผูประกอบการตองทราบและนําผลิตภัณฑและบริการไปวางไวให

ถูกกับตลาดที่ผูบริโภคจะสามารถเขาถึงไดงาย นอกจากนั้นผูประกอบการตองทราบวาชองทางการ

กระจายสินคาประกอบดวยก่ีชองทาง และใครเปนผูกระจายสินคารายหลัก 

3. Integrated Enterprise (องคกรเรา) เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองคกร อันประกอบไปดวย การผลิต 

(Manufacturing) การอํานวยความสะดวกลูกคา  (Customer accommodation) และการจัดหา 

(Procurement) โดยมีระบบลอจิสติกส (Logistics) เปนตัวเช่ือมทั้งสามกิจกรรมดังกลาว เพื่อทําใหได

ผลิตภัณฑและบริการตามที่ผูบริโภค (ลูกคา) ตองการ 

4. Supply Network (โครงขายผูจําหนาย) วัตถุดิบ วัสดุสําหรับการนํามาผลิต และเครื่องจักรอุปกรณตางๆ

ที่ใชสําหรับการผลิต โดยผูประกอบการตองรูวาผูจําหนายมีรูปแบบอยางไรบาง (เปนผูจําหนายหลัก ผู

จําหนายยอย หรือนายหนา) เพื่อคัดเลือกผูจําหนายที่เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร ทั้งประโยชนเชิง

การเงิน (Financial Benefit) และประโยชนที่ไมใชเชิงการเงิน (Non-financial Benefit) 

5. Materials (วัสดุ) การที่ผูประกอบการจะผลิตสินคาและบริการตามที่ลูกคาตองการไดนั้น วัสดุที่จะ

นํามาใชในการผลิตจะตองมีคุณภาพที่ตรงกับกระบวนการผลิตและไดรับวัสดุตรงเวลาที่ตองการ 

รวมทั้งมีความนาเชื่อถือในการสงมอบตามขอตกลงหรือสัญญาที่ไดระบุไว ผูประกอบการควรอยางยิ่งที่

จะตองสรางระบบการตรวจสอบวัสดุต้ังแตการคัดเลือก การรับมอบ และการหาแหลงวัสดุสํารอง อยาง

เปนระบบ 

6.  Relationship Management (การบริหารความสัมพันธ) เปนการบริหารความสัมพันธของการไหล 

(Flow) ของ ขอมูลสารสนเทศ (Information) ผลิตภัณฑ (Product) บริการ (Service) การเงิน (Financial) 

และความรู (Knowledge) 

7. Constraints (ขอจํากัด) เปนสิ่งที่ผูประกอบการตองรูวาองคกรมีขอจํากัดอะไรบาง ไมวาจะเปน กําลัง

ความสามารถ  (Capacity) ขอมูลสารสนเทศ  (Information) ความสามารถหลักขององคกร  (Core 

Competencies) เงินทุน (Capital) และทรัพยากรมนุษย (Human Resource) 

 กรอบขอบขายการจัดการโซอุปทานที่กลาวมาขางตน จะพบวาครอบคลุมกิจกรรมตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา 

นอกจากนั้นยังเกิดการเชื่อมโยงระหวางกิจกรรม แตผูประกอบการตองเริ่มจาก”ผูบริโภค” เพื่อทําใหทราบวาผูบริโภค

ตองการอะไร และสงขอมูลไปจนถึง”วัสดุ” เพื่อใหไดวัสดุทั้งปริมาณ คุณภาพ และเวลาตามที่ผูบริโภคตองการ การสง

ขอมูลจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงเพื่อทําใหขอมูลไมเกิดการคลาดเคลื่อน ในทาง

ตรงกันขามหากเริ่มจากวัสดุ มีโอกาสสูงมากที่จะไดวัสดุไมตรงกับความตองการของลูกคา (ปริมาณ คุณสมบัติ เวลา ฯลฯ) 

สงผลใหผลิตภัณฑและบริการของเราไมสามารถขายได 



 ผูประกอบการ SMEs จําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําการจัดการโซอุปทานมาประยุกตใชกับการบริหารองคกร โดยเริ่ม

จากการสรางความเขาใจและสื่อสารใหทุกคนในองคกรเห็นถึงประโยชนที่ไดจากการนําการจัดการโซอุปทานมาใชกับ

องคกร ผมวาถึงเวลาแลวที่ผูประกอบการ SMEs ตองเริ่มหาแผนผังโซอุปทานของผลิตภัณฑและบริการของตนเอง เพื่อที่จะ

ไดรูวาตนเองอยูจุดไหน และสามารถขยายธุรกิจของตนเองไดอยางเปนระบบ 


