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การที่จะนําระบบ Logistics – Supply Chain ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานจริงใน

ภาคธุรกิจ จะตองจัดทําแผนกลยุทธในการนําระบบการจัดการโซอุปทานโลจิสติกสที่เปรเลิศ ที่
เรียกวา “Best Practice Strategy Plan” ไปใชในการเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน โดยตอง
ตั้งเปาหมายใหสามารถแขงขันไดในระดับการคาสากล รวมถึง การนําการจัดการ Supply 
Practice ไปใชในการลดตนทุนโลจิสติกสอยางเปนระบบและมีดรรชนีชี้วัด (KPI) ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับกระบวนการตางๆทางโลจิสติกส โดยเฉพาะผูบริหาร
หรือผูประกอบการกิจการ SMEs ซึ่งอยูในสวนตางจังหวัด (หรือในสวนกลาง) ควรเรงศึกษาทํา
ความเขาใจเปนการชวงสรางโอกาสทางธุรกิจ ในยุคเศรษฐกิจใหม โดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและพัฒนาระบบหวงโซอุปทานออกไปสูระดับโลก (Global Supply Chain) โดยธุรกิจ
ที่เปนแกน (Business Core) จะมีความเปนไปไดมากกวาในการที่จะเปนแกนนําในการรวมกลุม
เปนพันธมิตรธุรกิจ โดยกระบวนการในการนําระบบ Supply Chain Best Practice เขามาใชใน
ธุรกิจ อาจประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ ประการแรก ธุรกิจที่เปนแกนนําจะตองมีการปรับปรุง
องคกรภายในใหแตละหนวยงานมีการนําระบบบริหารจัดการโลจิสติกสเขามาใชในกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับการจัดซื้อ , การเคลื่อนยายสินคา , การจัดเก็บสินคา , การขนสงและการกระจาย
สินคา ประการที่สอง สําหรับการบริหารเครือขายของซัพพลายเออร อาจเลือกคูคาซึ่งมีความ
พรอมหรือคูคาที่มีตัวเลขการซื้อสินคาในระยะเริ่มแรก แผนกจัดซื้อจะมีสวนสําคัญในการผลักดัน
ในการรวมกลุมซัพพลายเออรเขามาไวในเครือขาย ประการที่สาม ใหมีการจัดตั้งแผนก 
Customer Service ทั้งในบริษัทและกับคูคา โดยใหความรูและความเขาใจกับพนักงานซึ่งทํา
หนาที่เปน Customer Service ใหมีการประสานความรวมมือ ภายใตวัตถุประสงครวมกันในการ
เพ่ิมศักยภาพการแขงขัน และการลดตนทุนโลจิสติกสรวมกัน ประการที่สี่ ในแตละองคกรทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรใหมีการเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศเพื่อลดตนทุนสินคาคงคลังและ
ตนทุนการเคลื่อนยายสินคาและการสงมอบสินคาให เปนเครือขายทางธุรกิจรวมกัน 
(Collaborate Business Network) ประการที่หา จะตองทําเปนแผนงานในลักษณะเปนแผน
ยุทธศาสตร (Strategic Plan) โดยมีเปาหมายตัวชี้วัด , กรอบเวลาที่ชัดเจน รวมถึงการจัดสรร
ทรัพยากรที่จําเปนใหเพียงพอ เชน บุคลากร , งบประมาณเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนประสิทธิผล
ของการดําเนินงานในการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน สรางความไดเปรียบ , เพ่ิมกําไร , 
ลดตนทุน เกิดผลประโยชนสูงสุดแกทุกธุรกิจในเครือขาย ซึ่งไดมีการวมกลุมเปนหวงโซอุปทาน
เดียวกัน   

เปนที่ทราบดีวา การคายุคปจจุบันเปนโลกในยุคของการเปลี่ยนแปลง (World of 
Chang Era) โดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเทคโนโลยี โดยเฉพาะ Information Technology ซึ่ง
สงผลกระทบใหโลกเปนหน่ึงเดียว ทั้งการเมือง , เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งหมดนี้ มีผลตอ



พฤติกรรมของผูบริโภคที่มีทางเลือกสินคาและบริการที่ราคาถูกในคุณภาพที่ ดีที่สุด ซึ่ง
ผูประกอบการหรือผูบริหารในภาคธุรกิจจะตองมีกระบวนทัศนในการดําเนินธุรกิจในยุค 
Globalization โดยการนํากระบวนการโซอุปทานที่เปนเลิศมาใชเปนกลยุทธในองคกร 
เพื่อเปนการเพิ่ม Productivity และเปนการสราง Product Differentiate ที่แตกตางไป
จากคูแขงขัน โดยมุงไปสูการขับเคลื่อนธุรกิจภายใตความตองการของตลาด Demand Driven 
คือ ยึด Customers เปนศูนยกลาง ซึ่งก็จะกอใหเกิดความพึงพอใจของลูกคา ทั้งที่เกิดจากการ
ลดตนทุนรวมกันและเชื่อม่ัน (Reliability) จากการสงมอบที่เปน Just in Time โดยทุกธุรกิจใน
โซอุปทาน จะตองมีกระบวนการในการปรับระบบการผลิตไปสูระบบ Lean Production เปนการ
ผลิต โดยใหมีสินคาคงคลังนอยที่สุด โดยเปลี่ยนการผลิตจาก Production Base เปน 
Consumption Base คือเปนการผลิตเพ่ือ ผูบริโภค และปรับมาใชระบบการผลิตและบริหารแบบ
ใช Speed-Based Competition คือใช การแขงขันโดยอาศัยความรวดเร็วในการเคลื่อนยายใน
ทุกกระบวนการของ Supply Chain ซึ่งจะเปนการเพิ่มศักยภาพของ SMEs ใหแขงขันกับบริษัท
ขามชาติ หรือบริษัทขนาดใหญ การที่นําระบบโซอุปทานที่เปนเลิศ (Best Practice) มาใชจะ
สงผลใหทุกธุรกิจที่อยูในกระบวนการ Supply Chain ลวนแตไดประโยชนทั้งสิ้น 
 กอใหเกิดการสรางคุณคาจากการบริการและมูลคาเพิ่มจากตัวสินคา ที่เรียกวา Value 
Creation & Value Added ประกอบดวย Real Perfect มุงเนนความสมบูรณแบบไมมีที่ติเพ่ือให
เกิดการพึงพอใจจากลูกคา , Non Defect Systematic ขจัดความบกพรองอยางเปนระบบ 
เพ่ือใหเกิด Best Practice Organization รวมทั้ง สรางความแตกตางที่ลอกเลียนแบบไดยาก 
เพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขันกอใหเกิด นอกเหนือจากนี้ “Surplus Utility” หรือ
อรรถประโยชนสวนเกิน เพ่ือใหองคกรเพิ่มขีดความสามารถอยางยั่งยืน  (Sustainable 
Business) 
  การนําระบบการจัดการหวงโซอุปทานโลจิสติกสไปใชในลักษณะที่เปน Best 
Practice จะสงผลใหความรวมมือแบบพันธมิตรในองคกรกลายเปน Value Creation 
Chain คือสรางโซแหงคุณคาใหกับลูกคา โดยแนววิธีในการสรางโซแหงคุณคานั้น สิ่งที่สง
มอบใหกับลูกคาจะตองสอดคลองกับขอกําหนดหรือความตองการที่แทจริงของลูกคาทั้งใน
รูปการบริการและระดับราคาที่เหมาะสม โดยมีการวิเคราะหกระบวนการอยางเปนระบบ เพ่ือ
ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคา หรือการใหบริการ และจําแนกระหวางกิจกรรมที่สราง
มูลคาเพิ่ม กับกิจกรรมที่ไมไดสรางมูลคาเพิ่ม (ในมุมมองของลูกคาไมใชของบริษัทฯ) เพ่ือใหแต
ละกิจการสามารถบรรลุเปาหมายสูงสุด จึงตองดําเนินการปรับปรุงอยางตอเน่ือง จะสงผลตอการ
พัฒนาองคกรอยางยั่งยืน โดยปจจัยที่จะสงผลตอระบบปฏิบัติ “Best Practice” ไปใชใหประสบ
ความสําเร็จ โดยฝายจัดการตองมีความมุงม่ันอยางแทจริงในการนําระบบปฏิบัติการ Best 
Practice ไปใชใหเกิดผลตามเปาหมาย โดยจัดใหมีระบบการสนับสนุนและปฏิรูป โครงสราง
องคกร (Organization Structure) ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ Best Practice โดยเฉพาะที่
เกี่ยวของกับทรัพยากรบุคคลและใหความสําคัญตอสถานภาพแวดลอมขององคกร 



(Understanding the Corporate Environment) รวมถึง กําหนดปจจัยที่ตองใชเพ่ือให
ระบบปฏิบัติการเปนเลิศสามารถปฏิบัติไดโดยไมมีอุปสรรค โดยการจัดทําดัชนีชี้วัด เพ่ือคนหา
สาเหตุที่ระบบปฏิบัติการของหวงโซอุปทานขององคกรจึงประสบความลมเหลว 

การประยุกตใชหวงโซอุปทานซึ่งเปนเลิศในธุรกิจ (Supply Chain Best Practice) 
มีข้ันตอนการนํามาใชเปนแผนยุทธศาสตร (Strategy Plan) ขององคกร  จะประกอบดวย
กิจกรรมการวางแผนและการควบคุม การไหลลื่นของวัตถุดิบ จากผูจัดสงวัตถุดิบ 
(Supplier Flow) ไปยังผูผลิตและการกระจายสินคาไปยังผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งเชิง
ตนทุนและเวลา กิจกรรมที่เก่ียวของกับการจัดหาวัตถุดิบและสินคา โดยลักษณะเพื่อ
สนองความตองการของลูกคาที่เปน Demand Pull ซึ่งการกระทําดังกลาวไดจะตองจัดให
มีการแขงขันขอมูลสารสนเทศโลจิสติกสระหวางคูคากับผูผลิต ซึ่งมีระบบการจัดการผลิต
แบบ Economies of Speed และการกระจายสินคาไปสูผูบริโภคไดอยางทันเวลา แบบที่เรียกวา 
Real Time Distribution การวางแผนการตลาดรวมกันทั้งคูคาและลูกคา โดยจัดใหมีการ
ประสานการทํางานรวมกับทั้งหนวยงานภายในองคกรและภายนอก เพ่ือใหสินคามีการสงมอบ
ไปสูผูบริโภคไดอยางทันเวลา ดําเนินการใหมีกิจกรรมแบบบูรณาการ (Integration) ในการ
เชื่อมตอกันของกิจกรรมตางๆ ของกระบวนการผลิตและกระบวนการไหลของอุปทาน 
(Supply) ตั้งแตวัตถุดิบจนไปถึงผูบริโภค การประสานรวมกระบวนการทางธุรกิจ 
(Collaborate) ที่ครอบคลุมจากผูจัดสงวัตถุดิบผานระบบธุรกิจอุตสาหกรรมไปสูผูบริโภคขั้น
สุดทาย โดยมีการสงผานผลิตภัณฑการบริการและขอมูลสารสนเทศควบคูกันไป การสราง
มูลคาเพิ่มในตัวผลิตภัณฑ (Value Added) การนําเสนอมูลคาเพิ่มสูผูบริโภคขั้นสุดทาย ซึ่ง
ผูบริหารตองเขาใจวาปจจัยสําคัญที่การบริหารแบบ “Best Practice” มักเกิดจากการตอตาน 
ภายในองคกรเอง ทั้งสาเหตุจากการสูญเสียผลประโยชนของพนักงานจากการเสียอํานาจในการ
สั่งการและจากวัฒนธรรมในองคกรไมเอ้ืออํานวยตอการเปลี่ยนแปลง อานแลว อาจจะรูสึกวาทํา
ลําบาก แตตองเขาใจวาคูแขงที่เปนธุรกิจตางชาติ เขาทํากันมานานแลวไมเร่ิมเสียแตเด๋ียวนี้..
อาจไมมีวันพรุงน้ีก็ได..?? 
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