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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การจัดหาอะไหล่สิ้นเปลืองของเครื่องจักรจากต่างประเทศ
แบบเร่งด่วนในไลน์การผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อน กรณีศึกษา G Force Supply (Thailand)
Co., Ltd. ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางบัญชีและจากการปฏิบัติงาน
จริงขององค์ก รมาศึกษา โดยเก็บรวบรวมขั้นตอนการทางาน เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของแต่
ละกิจกรรม ปริมาณการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาปรับระบบการจักการในเรื่องของขั้นตอนการทางานให้มีความกระชับมาก
ขึ้น ลดกิจกรรมที่ไม่จาเป็นลง ลดค่าใช้จ่ายจากกระบวนการทางานที่ซ้าซ้อน และพัฒน
า
เครื่องมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นการต่อยอดมากขึ้น และการต่อยอดทางธุรกิจและเพิ่ม
ช่องทางในการทาตลาดเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน โดยสามารถสรุปผลจากการศึกษา
ได้ดังต่อไปนี้
1. ด้านประสิทธิภาพกระบวนการการจัดหาสินค้าโดยขั้นตอนการทางานขององค์กรจาก
เดิมที่มีความซ้าซ้อนและเกิดการทางานที่มีขั้นตอนมากเกินไป ก็ดาเนินการปรับลดขั้นตอนการ
ทางานขององค์กรลงกล่าวคือ ในการหาแหล่ง Supplier เนื่องจากมีปัญ หาเรื่องระยะเวลาในการ
ส่งสินค้าให้กับลูกค้าเดิมสั่งผ่านนายหน้าหรือตัวแทนทาให้ขาดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนแนวการบริหารใหม่โดยการติดต่อกับ Supplierผู้ผลิตสินค้าโดยตรงแต่
ไม่ได้ติดต่อไปที่ผู้ผลิตที่เป็นเจ้าตลาดอยู่แต่จะติดต่อกับผู้ผลิตรายรอง ลงมาแต่มีฐานการผลิตใน

จ

ประเทศนั้นซึ่งทาให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นและต้นทุนสินค้าก็ต่าลงระยะเวลาสั้นขึ้น ความพึงพอใจ
ของลูกค้าก็ดีขึ้น
2. ลดปั ญหาความผิดพลาดในการระบุถึงคุณบั ติของสินค้า ลดการเสียโอกาสในการ
เข้าถึงลูกค้าของฝ่ายขาย เนื่องจากการสื่อสารกับผู้ผ ลิตโดยตรงกับฝ่ายออกแบบและประเมิน
งานทาให้ลดช่องว่างของการสูญเสียในกรณีที่ส่งสินค้ามาผิดสเปกทาให้ต้องเพิ่มเวลาการส่ง
สินค้าให้กับลูกค้า และมีผลไปถึงความน่าเชื่อถือขององค์กร
3. กระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยงของการผลิตโดยไม่ให้ Supplier ผลิต
ทั้งกระบวนการเนื่องจากเรื่องค่าใช้จ่ายและความลับหรือข้อมูลในการจาหน่ายสินค้าโดยบริษัท
จะเป็นผู้ออกแบบตัวชิ้นส่วนและจ้างผลิตในส่วนของวัตถุดิบเพราะจากข้อมูลในอดีตปัญหาใน
การออกแบบและวัตถุดิบไม่ตรงตามสเปกทาให้บริษัทจะต้องมีการกาหนดแนวทางในการ
ออกแบบและการใช้วัตถุ ดิบที่ตรงกับลูกค้าต้องการโดยบริษัทจัดจ้าง Supplier ผลิตอย่างเดียว
โดยใช้แบบงานของบริษัทหรือในกรณีที่ Supplier มีการจาหน่ายวัตถุดิบทางบริษัทก็จะซื้อมา
ผลิตเองเพื่อลดต้นทุนในกรณีสั่งซื้อทั้งกระบวนการรวมถึงในกรณีที่ผลิตเองก็ไม่ได้ทาให้เวลา
การส่งมอบสินค้ายืดออกไปม ากนักเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นชิ้นๆโดยในกรณีนี้
สามารถลดต้นทุนของสินค้าได้
4. กระบวนการจัดหา Supplier ในอดีตบริษัทได้มีการจัดหา Supplier ไว้หลายตัวเลือก
เพื่อเป็นทางเลือกในการสั่งสินค้าแต่ปัญหาคือ Supplier ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปซึ่งต่อมา
บริษัทฯได้กาหนดแนวกลยุทธการบริหาร Supplier โดยใช้ปัญหาของลูกค้ามาเป็นตัวตั้งในการ
จัดหา โดยลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการสินค้าที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะมีคุณภาพแต่มีข้อเสียคือ
ราคาแพง ขายสินค้าผ่านตัวแทนเท่านั้น และถ้าซื้อโดยตรงจะ ตรงซื้อในจานวนมากและต้องมี
หุ้นส่วนเป็นเป็นสัญชาติเดียวกับผู้ผลิตในกรณีบริษัทจะต้องใช้กลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้าง
พันธมิตรกับSupplier ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าโดยตรงและเป็นผู้ผลิตรายย่อยในประเทศนั้นๆซึ่งทาให้
บริษัทสามารถการันตีที่มาต้นทางของผู้ผลิตสินค้าซึ่งลูกค้าขอ งบริษัทฯได้กาหนดว่าต้องมาจาก
ประเทศที่กาหนดไว้เท่านั้น
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บทที่ 1
บทนา

องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร
บริษัท จี ฟอร์ ซ ซัพพลาย (ประเทศไทย) จากัด (G Force Supply (Thailand) Co., Ltd.)
ก่อตั้งเมื่อปี 2546 ดาเนินธุรกิจ ด้านการ ผลิต จัดหา ซ่อมบารุง ในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิ กส์ และยานยนต์โดยช่วงแรกๆ บริษั ทฯมุ่งเน้นงานด้านซ่อมบารุงอุปกรณ์ในระบบ
การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยบริษัทเน้นไปที่ลูกค้าในอุตสาหกรรมที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นเป็น
หลัก เพราะมีความน่าเชื่อถือและมีนโยบายที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตที่ยาวนานและ
มั่นคงโดยบริษัทมีสานักงานตั้งอยู่ที่อาเภอเมือง จั งหวัด สมุทรปราการ โดยรูปที่ตั้งบริษัทแสดง
ตามภาพที่ 1.1
บริษัท ฯ ขับเคลื่อ นยุทธศาสตร์โดยการมุ่งเน้นการ ออกแบบ และ การจัดหาสินค้าที่มี
คุณภาพที่เหมาะสมกับราคาโดยในการทาธุรกิจกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพและมีการ
พัฒนาของผลิต ภัณฑ์สาหรับในอนาคต.โดยชิ้นส่ว นการผลิตส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตและจัดหา
ได้ในประเทศซึ่งเป็นปัญหาของผู้ผลิตที่ต้องการ
สินค้าโดยเร็วและมีคุณเพื่อใช้ประกอบใน
กระบวนการผลิตหรือเป็นชิ้นส่วนสิ้นเปลืองที่เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้านั้นๆ โดยบริษัท
เป็นผู้จัดการ จัดหาชิ้นส่วนและการพัฒนาตัวชิ้นส่วนท ดแทนเพื่อตอบสนองสินค้าที่เน้นด้าน
ราคาแต่ต้องการรักษามาตรฐานตัวผลิต ภัณฑ์ให้กับลูกค้า โดยนาตัวชิ้นส่วนจากต่างประเทศมา
พัฒนารูปแบบของตัวชิ้นส่วนให้เหมาะกับสมกับกระบวนการผลิตในประเทศซึ่งมีความสาคัญ
อย่างยิ่งในการสร้างธุรกิจให้มีความยั่งยืนและเป็นการสร้างมูลค่าขอ
งตัวสินค้าให้มีความ
หลากหลายในการใช้งานซึ่งทาให้บริษัทๆสามารถแข่งขันในการทาธุรกิจต่อไปในอนาคต
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ภาพที่1.1. ภาพสานักงานในปัจจุบัน (ปี53)
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยแบ่งกลุ่มของชิ้นส่วนวัสดุที่ลูกค้านามาใช้ในอุตสาหกรรม
เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการผลิตที่มีคุณภาพดังต่อไปนี้
1. สินค้าประเภทพลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic) เป็นสินค้าที่ใช้ด้านวัสดุ
วิศวกรรมโดยส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมเคมีและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนใหญ่จะ
สั่งมาชิ้นส่วนมาจากต่างประเทศโดยมากั บเครื่องจักรและกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
นั้นๆโดยบริษัทฯ มองเห็นถึงปัญหาของลูกค้าเนื่องจากความไม่ชานาญในการหาวัสดุและ
ชิน้ ส่วนของอุปกรณ์ที่ประกอบในกระบวนการผลิต ทาให้ลูกค้าต้องรอสั่งอุปกรณ์และชิ้นส่วนจาก
ผู้ผลิตเครื่องจักรและรอสินค้าเป็นเวลานานทาให้ลูกค้าเสี ยโอกาสในการทาธุรกิจและส่งผลเสีย
ต่อไปในอนาคต

ภาพที่1.2. ชิ้นส่วน Engineering Plastic Parts
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นอกจากชิ้นส่วนสาเร็จรูปบริษัทยังมีการจัดหาสินค้าลักษะเป็น วัตถุดิบ โดยความต้องการ
ของลูกค้าอาจเป็นขนาดที่ไม่เป็นขนาด มาตรฐาน โดยลูกค้าต้องการ สิ้นค้าที่เป็น วัต ถุดิบ ไป
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้าเองตามตัวอย่าง 1.3-1.4

ภาพที่1.3. Raw Material: UHMW-PE1000

ภาพที่1.4. Raw Material: Vesper

2. สินค้าประเภทโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (Non–Ferrous Metals) ส่วนใหญ่ใช้ใน
อุตสาหกรรมไฮเทคเช่นอุตสาหกรรมฮาด ไดร์ฟ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
ความต้องต้องสินค้าประเภทนี้มีอยู่สูงเพราะเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่นาเข้าจากต่างประเทศ
สินค้าบางอยางแม้ว่าจะมีการผลิ ตได้ในประเทศเช่น ทองเหลือ งหรือลูมิ เนียม แต่ไม่ส ามารถใช้
กับงานได้เนื่องจากตัวสินค้าในประเทศส่วนใหญ่เกิดจากการนาเศษวัสดุ นั้นๆ มาหลอมใหม่ทา
ให้คุณสมบัติของวัสดุเปลี่ยนไปทาให้ในภาคอุตสาหกรรมยังคงต้องการให้มีผู้จัดหาสินค้า ในเกรด
ที่ดีและไม่มีผลเสียต่อกระบวนการผลิต

ภาพที่1.5. Raw Material: Carbon Fiber Profile

ภาพที่1.6. Raw Material: Titanium Rods
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ภาพที่1.7 Niobium Fiol

ภาพที่1.8 Titanium Bolt

3. สิ้นค้าประเภทชิ้นส่วนทาความสะอาดและ ซับกรดเคมี ( Cleaning and Acid
absorption) เป็นสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าโดยตัวสินค้าจะมี
ลักษณะเป็นแผ่นและแบบลูกกลิ้ง ขึ้นอยู่กับการใช้งานในกระบวนการผลิตเพราะแต่ละที่จะใช้
งานที่เป็นกรดที่แตกต่างกันไป ซึ่งสินค้าจาพวกนี้จะไม่ค่อยมีขายใน ท้องตลาดทั่วไป เนื่องจากมี
ราคาสูงและอายุการใช้งานสั้น แต่ในกระบวนการผลิตจาเป็นต้องใช้งานเพราะเป็นชิ้นส่วนหลัก ที่
ประกอบในกระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่จะผลิตจากผู้ผลิตเครื่องจักรที่มาจากต่างประเทศ เ ช่น
ญี่ปุ่น เยอรมัน อเมริกา ชิ้นส่วนแต่ละตัวจะออกแบบมาให้รับกับเ ครื่องจักรทาให้ มาตรฐานหรือ
สัดส่วนของตัวชิ้นส่วนนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องจักร

ภาพที่1.9. Special Polyurethane
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กลุ่มลูกค้าหลัก และส่วนแบ่งการตลาด
จากปัจจัยการเจริญเติบของอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรม ประกอบ
ฮาร์ดดิ สค์ ไดร์ ฟ ในปร ะเทศไทยมีอัตราการขยายตัวค่อน ข้างสูงชิ้นส่วน ที่สาคัญของอุปกรณ์
ไฮเทครุ่นใหม่ จะมีความบางและเบาและพกพาง่าย ทาให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องในห่วงโซ่ อุปทาน
เดียวกันเข้ามาตั้งฐานการผลิตส่วนประกอบในอุตสาหกรรมเป็นจานวนมาก โดยประเทศไทยถือ
เป็นฐานการผลิต ฮาร์ดดิ สค์ไดร์ ฟที่สาคัญของโลก มีแบรนด์สินค้าที่เข้ามาตั้งฐานผลิตเกือบทุก
แบรนด์ในโลก เช่น Segate, Western Digital, Hitachi, Fujitsu เป็นต้น โดยอุตสาหกรรมผลิต
แผ่นวงจรแบบอ่อนนี้จะเป็นอุตสาหกรรมรองจากเจ้าของแบรนด์สินค้า (1st Tier Supplier)
นอกจากนี้แผ่นวงจรไฟฟ้าชนิด นี้ยังเป็นส่วนประกอบหลักในอุตสาหกรรมผลิตโทรศัพท์มือถือ
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ทีวีจอแบน แผ่นวงจร RFID เครื่องเสียงรถยนต์ จากเหตุผลที่กล่าวมา
ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมผลิตแผ่นวงจรชนิดนี้มีอัตราการขยายตัวที่สูงเนื่องจากสามารถ
ใช้สินค้าหลากหลาย
กลุ่มลูกค้าของบริษัท ฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่
1. กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจัดหาสินค้า ชนิดพิเศษในกระบวนการ ของอุตสาหกรร ม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทเน้นไปที่ลูกค้าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดย
ส่วนใหญ่จะอยู่ในนิคมโซนภาคกลาง ที่มีสมาชิกหรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เป็นบริษัทข้ามชาติ
และมีสัญชาติญี่ ปุ่น เช่น บริษัท เอพิก ยามาดะ จากัด บริษัท ซูมิโตโม จากัด บริษัท ฟูจิคูระ
จากัด บริษัท พีทีซีซี จากัด และบริษัท เ อซีจี จากัด เป็นต้น ทาให้บริษัท ฯ สามารถลดความ
เสี่ยงในการชาระเงินของลูกค้าและไม่มีปัญหาเรื่องหนี้เสีย สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้านาเข้ามา
ใช้ในกระบวนการผลิตและไม่สามารถหาวัตถุดิบที่มาผลิตชิ้นส่วนในประเทศได้ สินค้าแบบนี้จะ
เป็นลักษณะที่ออกแบบเฉพาะที่ในกระบวนการผลิต แต่ด้วยเหตุผลความล่าช้าในกระบวนการสั่ง
สินค้าของผู้ผลิตที่ต้องนาเข้าตัวสินค้ามาทาให้ผู้ผลิตเสียโอกาสในการผลิต ทาให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่
ต้องการหาผู้จัดหาสินค้าที่มีความชานาญและสามารถแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตของผู้ผลิต
ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา โดยสินค้าในกลุ่มนี้จะเป็นลักษณะ Make to Order หรือผลิตตาม
รูปแบบสินค้าที่ไม่ค่อยซ้ากัน ทาให้สินค้ามีราคาสูงเพราะจานวนผลิตน้อย
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2. กลุ่มลูกค้าที่ต้องการจ้างผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เฉพาะในกระบวนการผลิต ของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะของลูกค้าจะเป็นบริษัทข้ามชาติเช่นเดียวกับ
กลุ่มลูกค้าแรก แต่ลูกค้าจะจ้างผลิตตามที่ลูกค้าสั่ง โดยลูกค้าจะกาหนดชนิดของวัสดุที่จะใช้ผลิต
อุปกรณ์ นั้นเอง ลูกค้า ส่วนใหญ่เป็นลูกค้า ที่สั่งผลิตประจาเพราะในการลงทุนทาสินค้าตัวใหม่นั้น
ต้องใช้เงินลงทุนสูงและกระบวนการผลิตถูกออกแบบให้เหมาะกับการผลิตสิ้นค้านั้นๆ แม้จะเป็น
งานที่เป็นการผลิตจานวนมากแต่ราคาค่อนข้างสูง เนื่องจาก ใช้วัตถุดิบที่ จัดหามาส่วนใ หญ่มา
จากต่างประเทศ เช่น ทองเหลือง เกรดพิเศษ อัลลอย เกรดพิเศษ และพลาสติกเกรดพิเศษ
เป็นต้นโดยวัสดุที่นามาใช้จะ มีความทนทานต่อสารเคมีสูง และมีน้า
หนักเบาเพราะใน
กระบวนการผลิตแผ่นวงจรส่วนใหญ่ มีการใช้สารเคมีรวมอยู่ในเกือบทุกกระบวนการผลิต
วัตถุดิบที่นามาใช้ในกระบวนการผ ลิตจึงมีความสาคัญมากเพราะตัววัตถุ ดิบนี้มีผลต่อการผลิตที่
รวดเร็วหรือล่าช้า
3. กลุ่มลูกค้าที่ ต้องการงานออกแบบและสร้างอุปกรณ์ของกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมทั่วไป โดยบริษัทจะเน้นไปที่ส่วนของการออกแบบและแก้ปัญหาในกระบวนการ
ผลิตรวมไปถึ งการจัดหาชิ้นส่วนที่จาเป็น ลักษณะงานจะเป็นการสร้างและออกแบบเครื่องจักร
และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทางาน
และเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบในกระบวนการผลิต งานส่วนใหญ่ จะใช้เวลานานในการออกแบบ ก่อ สร้าง ทาให้มี
ค่าใช้จ่ายสูง สาหรับส่วนแบ่งการตลาด ของบริษัทในรอบ 8 ปี ที่ผ่านมาบริษัท ฯสามารถ
รักษาการเป็นผู้นาตลาดในส่วนของวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในกระบวนการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบ
อ่อนซึ่งในตลาดที่มีการจัดซื้อจัดหากันมีรายใหญ่ที่อยู่ในตลาด

สภาพการแข่งขันและคู่แข่งขององค์กร
ในภาพรวมของอุตสาหกรรม การจัด หาสิ นค้าประเภทชิ้นส่วนเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นบริษัทที่มาจากประเทศผู้ผลิตเครื่องจักรเป็นผู้จัดหา โดยส่วน
ใหญ่เป็นบริ ษัทข้ามชาติ การที่ผู้ค้ารายใหม่จะเข้าไปเป็นผู้จัดหาสินค้าในระบบอุตสาหกรรมนั้น
ทาได้ยาก เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุ ตสาหกรรมเฉพาะ
ทางและใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยผู้จัดหาสินค้าหน้าใหม่จะโดนกีดกันจากลูกค้า โดยส่วนใหญ่แล้ว
ลูกค้าจะสั่งสินค้าจากประเทศต้นทางโดยตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีความ
น่าเชื่อถือสูงและมีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทแม่ที่อยู่ต่างประเทศ รวมถึง ไม่มั่นใจในคุณภาพ
ของผู้จัดหาสินค้ารายใหม่ ซึ่งทาให้การจัดหาสินค้าของอุตสาหกรรมจะกระจุ กตัวเฉพาะกลุ่มของ
ผู้จัดหาสินค้ารายเดิม สาหรับผู้ที่อยู่รอดในธุรกิจนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่และมีทุนในการ
รองรับปริมาณการสั่งสินค้าให้กับลู กค้าได้ต่อเนื่อง การที่ผู้ขายรายใหม่จะเข้าไปนาเสนอตัว

7

สินค้าทาได้ลาบาก แต่ที่สาคัญบริษัทผู้ขายรายใหญ่จะเน้นขายสินค้าที่ เป็นสินค้าสาเร็จรูป โดย
บางครั้งสินค้าอาจไม่สามารถเข้ากับกระบวนการผลิตได้ สาหรับบริษัท ฯ มองเห็นถึงปัญหาของ
ลูกค้า โดยบริษัทมีความชานาญในการออกแบบและ ปรับเปลี่ยนตัวสินค้าให้เหมาะสมกั บการใช้
งานของลูกค้าบริษัท ฯ จึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Chain) ให้แก่ สินค้า โดยการประยุกต์
ตัวสินต่างๆ ที่บริษัทจัดหามา หากมองไปที่กลุ่มของผู้จัดซื้อและจัดหาสินค้าให้ในกลุ่มธุรกิจการ
ผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแล้ว ตลาดค่อนข้างเล็ก (ไม่รวมแผ่นวงจรแบบแข็ง ) แต่ปริมาณสาหรับการ
สั่งสินค้าอยู่ในอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่จะมี ลักษณะบางและเบา ซึ่งเป็น
แบบใหม่ ในอนาคตผู้ที่สามารถเข้าตลาดมาได้จะมีโอกาสเป็นผู้นาในธุรกิจกลุ่มนี้ได้
โดย
แผ่นวงจรแบบอ่อนนี้มักจะใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใน ฮาร์ดไดร์ ฟ โทรศัพท์
อิเลคทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น เนื่องจากตัวสินค้ามีลักษณะบางแต่ สามารถผลิตให้
ความสามารถเท่ากับแบบ หนาทาให้ผู้ผลิตแบรนด์สินค้าเครื่ องใช้ไฟฟ้า เช่น Sony, Samsung,
Panasonic, Apple, Nokia, WD -Hard disk Segate-Hard disk เป็นต้น สามารถเปลี่ยน
รูปลักษณ์ของตัวสินค้าที่วางอยู่ในท้องตลาดได้ โดยที่ไม่เพิ่มต้นทุนมากนัก ด้วยเหตุผ ลที่กล่าว
มาทั้งหมดจะเห็นว่า แผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อน มีแนวโน้มที่จะเป็น ผู้ครองตลาดในอุตสาหกรรม
ผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าได้โดยสรุปแล้วคู่แข่งในอุตสาหกรรมนี้จะมีลักษณะคือ
1. มีคู่แข่ งจานวนน้อยราย เนื่องจากเป็นอุปกรณ์เฉพาะที่และเฉพาะกลุ่มผู้ที่ทาธุรกิจ
จัดหาในอุตสาหกรรมนี้จะต้องมีความรู้ในด้านนี้ และมีความแม่นยาในการประเมินสินค้าที่ใ ช้ใน
กระบวนการผลิตของลูกค้าว่าจะใช้วัตถุดิบใดมาผลิตชิ้นส่วนโดยไม่ทาให้ระบบการผลิตของ
ลูกค้าเสียหาย ผู้วิเคราะห์จะต้องเป็นผู้ชานาญในด้านนี้ทาให้จานวนผู้จัดหาสินค้าถูกจากัดอยู่
เฉพาะผู้ที่มาจากต่างประเทศโดยตรง
2. คู่แข่งที่มาจากต่างประเทศ เป็นบริษัทข้ามชาติมีเครือข่ายกว้างขวางสามารถกาหนด
ราคาสินค้าได้และทาให้ได้เปรียบเรื่องการบริการ นอกจานั้นยัง เป็นบริษัทที่ค้าขายกับลูกค้าเดิม
มานานทาให้ผูกติดกับลูกค้าได้ง่าย
3. ลูกค้าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงผู้จัดหาสินค้า เนื่องจากไม่อยากเปลี่ยนสิ นค้าเพราะกลัว
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ในกระบวนการผลิต แม้ผู้จัดหารายใหม่จะมีสินค้าที่มีคุณภาพแต่ เนื่องจาก
การดาเนินธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนาน ทาให้สามารถกาหนดราคาได้ ถูกกว่าทาให้คู่แข่งเดิม
สามารถรักษาฐานลูกค้าไว้ได้
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ปัญหาที่สาคัญต่อปัจจัยความจาเป็นในการพัฒนาองค์กร
ปัญหาที่เกิดขึ้นมีทั้งปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) และปัจจัยภายนอกองค์กร
(External Factors) ซึ่งเป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อการบริหารการจัดซื่อจัดหาสินค้าของ
องค์กร
1. ปัจจัยภายในองค์กร(Internal Factors)
 ด้านบุคลากร เนื่องจากการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตของลูกค้าทาได้ยากเพร าะ
กระบวนการผลิตของลูกค้ามักเป็นความลับของบริษัทการเข้าไปดูงานหรือหา
ข้อมูลเกี่ยวชิ้นส่วนที่จัดหาประกอบอยู่ส่วนใดของเครื่องจักรโดยส่วนใหญ่ลูกค้า
มักจะถ่ายรูปมาให้ดูทาให้บุคลากรผู้ประเมินงานมักมีข้อผิดพลาดในการวิเคราะห์
งาน
 ปัญหาด้านต้นทุน สินค้าส่วนใหญ่สั่งมาจากต่างประเทศและส่วนหนึ่งเป็นการ
จ้างผลิตทั้งตัวและมีจานวนน้อยแต่ทางบริษัทๆผู้จัดหาจะต้องมีกาหนดจานวนขั้น
ต่าในการสั่งซื้อ โดยส่วนใหญ่จะมีจานวนมากแต่ถ้าสั่งทาเป็นจานวนน้อยราคา ก็
จะสูงแต่ทางผู้จัดหาต้องแบกรับต้นทุนส่วนนี้
 ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดหา ในกระบวนการ การจัดการโซ่อุปทาน
ในกระบวนการจัดหามีความสาคัญที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
กระบวนการจัดซื้อจัดหา เกี่ยวพันถึงการจัดเก็บ คลัง สินค้า การจัดส่งและต้นทุน
อื่นๆเนื่องจากตั วสินค้ามีราคาสูงและลูกค้าต้องการใช้สินค้าด่วน การเก็บสินค้า
ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่น้อยถ้าไม่สามารถควบคุมกระแสเงินสดได้
 ปัญหากระบวนการทางานขององค์กร เช่น การออกแบบ การผลิตสินค้า
ให้กับลูกค้าซึ่งมีข้อผิดพลาดทาให้มีการเพิ่มเวลาในทางานเพราะต้องมีการแก้ไข
จึงเกิดการนาส่งสินค้าล่าช้า
2. ปัจจัยภายนอกองค์กร(External Factors)
 ลูกค้า การเข้าถึงลูกค้าทาได้ลาบากเนื่องลูกค้ายังไว้วางใจผู้จัดหาสินค้ารายเดิม
และไม่อยากเปลี่ยนสินค้าใหม่เพราะกลัวเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต
 เทคโนโลยี เนื่องจากในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการเปลี่ยนสินค้า
อยูต่ ลอด การเก็บสินค้าไว้มากอาจทาให้เกิดปัญหาได้
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 คู่แข่ ง โดยส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติทาให้มีศักยภาพที่สูงกว่า
สอดแทรกจึงทาได้ยากและจะต้องมีกลยุทธ์ในการชนะคู่แข่ง

การเข้าไป

วัตถุประสงค์การศึกษา
1. ใช้ผลการศึกษาโดยนากระบวนการ จัดการห่วงโซ่อุปทาน ไปเป็นแนวทางการลด
ต้นทุนในการจัดหาและสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
2. เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาวางแผนงานภายในองค์กรเพื่อสร้างศักยภาพในการแข็ง
ขันในตลาด
3. ศึกษาแนวทางการลดต้นทุน ต่อผลตอบแทน ที่ได้ ในการจัดหาสินค้าที่มาจาก
ต่างประเทศ โดยการนาวิธีการแบบต่างมาใช้ เช่น การ จัดจ้างภายนอก
การออกแบบสินค้า เพื่อเพิ่มพูน องค์ความรู้ให้กับพนักงานในองค์ก รและเป็นการพัฒนาองค์ได้
อีกแบบหนึ่งและเป็นการเพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าได้
3. ศึกษากระบวนการเลือกและส่งมอบสินค้าจาก ผู้ขาย ทั้งระบบที่เกี่ยวกั บบริษัทเนื่องจาก
กระบวนการส่งมอบสินค้าที่อยู่ต่างประเทศมีความสัมพันธ์กับเวลาและต้นทุนของตัว
สินค้า

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการใช้กลยุทธ์การจัดหาสินค้าขององค์กร
1. สร้างศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในส่วนของการขยายตลาด ลดต้นทุนทาง
การเงิน เพิ่มความสามารถในการทากาไร และการเข้าถึงลูกค้าในอุตสาหกรรม
2. เสริมจุดแข็ง สร้างประโยชน์จากโอกาสในช่องว่างทางการตลาด และแก้ไขจุดอ่อนของ
บริการและผลิตภัณฑ์ เป็นการป้องตลาดให้กับสินค้าและบริการของบริษัทให้มีคว ามสามารถที่
สูงกว่าคู่แข่งในตลาดและเกิดการยอมรับจากลูกค้าทาให้เกิดการเติบโตแบบยั่งยืน
3. มีการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกกิจกรรมของผลิตภัณฑ์หรือสินค้ า
บริการขององค์กร ตั้งแต่สินค้าตั้งต้นจนถึงสินค้าที่เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ
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นิยามศัพท์
1. Supply Chain Management หมายถึง การบริหารจัดการแลควบคุมการดาเนินงาน
ของห่วงโซ่อุปทานให้ดาเนินไปอย่างสอดคล้องกัน ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจากผู้ค้าไปจนถึงการ
แปรรูปเป็นสินค้าสาเร็จ รูป และการจัดส่งไปยังผู้บริโภคปลายทาง กระบวนการดังกล่าว
ครอบคลุมถึงการแบ่งปันข้อมูล การวางแผน การจัดการทรั พยากรให้สอดคล้องกันและการ
ประเมินผลอย่างครบวงจรตลอดกระบวนการ
2. Value Chain หมายถึง กระบวนการ โซ่คุณค่า ที่รวมเอาทุกอย่างตั้งแต่การเริ่มต้นของ
วงจรชีวิต และยังรวมถึงกิจกรรมหลัก การขาย ในด้านการบริการและการสนับสนุนหลังการขาย
โซ่คุณค่าเองอาจจะถูกอ้างอิ งในฐานะที่เป็นกระบวนการหลั ก (Core Process) ที่รวมเอา
กระบวนการสาคัญ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น ในบริษัทหนึ่งอาจจะมี กระบวนการจัดหา (Procurement)
กระบวนการเติมเต็มสินค้า (Fulfillment Process) กระบวนการผลิต (Manufacturing Process)
กระบวนการวางแผนและสนับสนุน (Planning Process) กระบวนการจัดส่ง (Delivery Process)
และกระบวนการขาย (Sales Process)
3. Outsourcing หมายถึง การว่าจ้างองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญให้
ทางานแทน ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบกระบวนการ หรือบางส่วนของกระบวนการ เหตุผลหลักที่
องค์กรธุรกิจนิยมใช้ การจัดจ้างภายนอกมีดังนี้
 เพื่อประหยัดงบประมาณในกระบวนการทางาน
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
 เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 เพื่อลดเวลาในการทาการตลาด
 เพื่อลดความเสี่ยงทีเ่ กี่ยวกับทรัพยากรบุคคล และเศรษฐกิจในอนาคต
4. Sourcing Strategy หมายถึง องค์ประกอบที่สาคัญดังนี้
 กลยุทธ์การแบ่งส่งมอบโดยการแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์โดยการจาแนก
สินค้าออกเป็นแต่ละรูปแบบ
 การวัดผลของการบริหาร การจัดหา และจัดส่งสินค้าในแต่ละส่วน
5. Procurement Planning ประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้
 กาหนดความต้องการของธุรกิจ
 กาหนดกลยุทธ์ที่สาคัญในการจัดหา
 นิยามความต้องการของธุรกิจการจัดหาและวิจัยตลาด
 กาหนดเป้าหมายและวิเคราะห์ความแตกต่างที่เกิดขึ้น
 การพัฒนากลยุทธ์การจัดหาในแต่ละชนิดของสินค้า
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 การดาเนินงานตามที่วางเอาไว้
 ติดตามและวัดประสิทธิภาพของผลการดาเนินงาน
6. Made-to-order หมายถึง การผลิตตามคาสั่งซื้อ เป็นการผลิตที่คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย การเตรียมการผลิตและ
วัตถุดิบที่ต้องการจะใช้ตลอดจนกระบวนการผลิตจึงไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็ นแบบอเนกประสงค์ และผู้ผลิตต้องมีความสามารถและความ
ชานาญหลายอย่าง เพื่อทาการผลิตสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ ตัวอย่างของการผลิตตามคาสั่งซื่อ
ได้แก่ การตัดเย็บชุดวิวาห์ การรับสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้า การทาผม ฯลฯ

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “กลยุทธ์การจัดหาอะไหล่สิ้นเปลืองของเครื่องจักรจาก
ต่างประเทศแบบเร่งด่วนในไลน์การผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อน กรณีศึกษา บจก . จี ฟอร์ซ
ซัพพลาย (ประเทศไทย)” ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
เพี่อนามาประกอบการศึกษาค้นคว้าและสนับสนุนข้อมูลตลอดจนสามารถนาผลการศึกษาไปใช้
ประโยชน์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าที่กาหนดไว้ ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีด้าน โซ่อุปทาน
2. แนวคิดและทฤษฏีด้านการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
3. แนวคิดและทฤษฎีด้านจัดซื้อจัดหา
4. แนวคิดการเลือกและประเมินผู้จัดจาหน่าย

2.1 แนวคิดและทฤษฎีด้าน โซ่อุปทาน
ในช่วงปี 1980s คาว่า “การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ” ถูกสร้างและพัฒนาขึ้น เพื่อสนองต่อ
ความต้องการใน การสนธิกระบวนการหลักธุรกิจเข้าด้วยกัน จากผู้บริโภครายสุดท้าย ย้อนไป
จนถึงผู้จัดหาต้นน้า (ผู้จัดหารายแรกสุด) จากผู้จัดหาต้นน้า ที่จัดหาสินค้า , บริการ และข้อมูลมา
เพื่อเพิ่มมูลค่าใ ห้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมในบริ ษัท แนวคิดพื้นฐานของการจัดการห่วงโซ่
อุปทานคือการ ที่บริ ษัททั้งหลายในห่วงโซ่อุปทานเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารซึง่ กันและกัน โดยคานึกถึงความผันผวนของตลาด กาลังในการผลิต
ถ้าบริษัทในห่วงโซ่อุปทานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ ทุกบริษัทก็จะสามารถช่วย
หรือมองหาความช่วยเหลือ เพื่อที่จะให้ห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบเข้าถึงจุดดุลยภาพได้ โดยไม่ต้อง
พึ่งพิงการคาดเดาความต้องการของตลาดในพื้นที่ ซึ่งจะนาไปสู่การวางแผนงานที่ดีขึ้นทั้งในการ
ผลิตและจัดจ่าย อันจะทาให้เกิดการลดต้นทุนที่ไม่จาเป็น และผลิตสินค้าที่ดึงดูดตลาดมากกว่า
เดิม ซึ่งสุดท้ายจะทาให้ไ ด้ยอดขายที่สูงขึ้นและบริษัทในห่วงโซ่นั้นจะได้ผลประกอบการที่ดีขึ้น
กว่าเดิม
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ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทานอย่างสมบรูณ์ ก่อให้เกิดการแข่งขันในมิติใหม่ในตลาดโลกการ
แข่งขันในปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการแข่งขันในรูปแบบบริษัทต่อบริษัท มาเป็นห่วงโซ่อุปทานต่อ
ห่วงโซ่อุปทานแทน
เป้าหมายพื้นฐานของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน คือ การเติมเต็มความต้องการของลูกค้า
โดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ซึ่งรวมไปถึงกาลังในการกระจายสินค้า , วัสดุคงคลังและแรงงาน
โดยทฤษฎีห่วงโซ่อุปทานมีความมุ่งหมายที่จะสนองความต้องการของตลาด และให้วัสดุคงคลัง
ให้น้อยที่สุด ส่วนประกอบของการสร้างจุดดุลยภาพของห่วงโซ่อุปทานนั้น ประกอบไปด้วยการ
ร่วมมือระหว่างบริษัทเพื่อกาจัดคอขวด , การจัดหาเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างจุดสมดุลระหว่าง
ราคาวัสดุต่าสุดกับการขนส่ง , การนาเทคนิค Just in Time เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อทาให้เกิดจุด
ดุลยภาพของการผลิต , รักษาจุดเหมาะสมในการตั้งโรงงานและคลังวัสดุ เพื่อการบริการลูกค้า ,
และการใช้การวางตาแหน่ง, การวิเคราะห์เส้นทางการขนส่ง และการสร้างดุลยภาพในระบบโลจิ
สติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฝั่งจัดจ่าย
ระบบการเชื่อมต่อจาเป็นที่จะต้องออกแบบให้เหมา ะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้ผู้ใช้ติดตั้งระบบ โซ่อุปทานได้ง่ายรวมถึงลดระยะเวลาการ ลงด้วยต้นทุนที่ต่า ซึ่ง
มีความสาคัญของงานแต่ละส่วน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอันมีรายละเอียด 11 ขั้นตอนต่อไปนี้
1. การวางแผนอุปสงค์ เป็นจุดเป็นจุดเริ่มต้นข อง โซ่อุปทาน นิยามง่ายๆคือ วางแผน
ในการ Stock น้อยที่สุดแต่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด ที่ทาได้อยากมาก
ในทางปฏิบัติ และจะซับซ้อนมากเมื่อมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง เช่น มีคลังสินค้าหรือสถานที่จัด
จาหน่ายสินค้าหลายแห่ง สินค้ามีอายุสั้น ความสามารถในก ารผลิตของผู้ขาย หรือ โรงงานมี
ข้อจากัด ดังนั้นข้อมูลจากทุกส่วน เช่น ประวัติการขาย คาสั่งซื้อจากลูกค้า ข้อมูลส่งเสริมการ
ขาย, ข้อมูลสินค้าที่จัดส่งจริง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง จาเป็นต้องปรับปรุงข้อมู ลให้ถูกต้อง
ตลอดเวลา เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์และวางแผนให้ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด
2. การวางแผนอุปทาน การบริหารความต้องการของลูกค้ากับความสามารถในการส่ง
มอบสินค้าของ ผู้ขาย เป็นสิ่งที่มีความยุ่งยากเป็นอย่างมากในการบริหารและวางแผน
กระบวนการวางแผน ร่วมกันระหว่าง ผู้ซื้อและผู้ขาย ถือเป็นสิ่งจาเป็น ผู้ซื้อคว
รแจ้งให้
Suppliers ทราบแผนความต้องการสินค้า ทั้งระยะยาวและระยะสั้น สิ่งสาคัญคือ แผนนั้นต้อง
ถูกต้องหรือใกล้เคียงกับความเป็นจริง เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้แก่ ผู้จัดจาหน่าย ที่ต้องเตรียม
สินค้าไว้รองรับความต้องการ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ผู้จัดจาหน่าย ต้องสามารถทราบได้
ทันที เพื่อสามารถเปลี่ยนแปลงแผนงานเพื่อส่งมอบสินค้าได้ทันต่อความต้องการ ผลที่ได้คือ ผู้
จัดจาหน่ายสามารถลดเวลาส่งมอบให้เร็วขึ้น และยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งสินค้า
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการได้ทันที ในแง่ของ ผู้ซื้อ การวางแผนร่วมกันยังนา ไปสู่การ
ได้รับส่วนลดทางการค้า, สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดี ได้รับเงื่อนไขการชาระเงินพิเศษ และ
การหมุนเวียนของวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนก็ดีขึ้น
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3. การวางแผนกิจการ ผู้ผลิตที่มีสายการผลิตจานวนมาก มีโรงงานหลายแห่ง หรือ
สถานที่จัดจาหน่ายสินค้าหลายแห่งย่อ มทราบดีถึงความท้าทายในการบริหารแผนการผลิตให้
สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เช่นเดียวกับบริษัทที่มีเป้าหมายเพิ่มการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง มีการแนะนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด มีการขยายสู่ตลาดใหม่ มีการหาแหล่งผู้ขายและ
ผู้ผลิตสินค้าใหม่มีการวางแผนจัดการหรือโต้ตอบคู่ แข่ง ย่อมทราบดีถึงความท้าทายในการ
วางแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเวลาที่จากัดและเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ข้อมูลที่ใช้ในการวางแผน
นั้น มาจากทั้งภายในและภายนอก ผู้บริหารจาเป็นต้องมีเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์และ
ทดสอบแผนงานความน่าจะเป็นต่างๆเพื่อสามารถสรุปแผนงานได้เร็ วที่สุด และนาไปใช้ได้ระยะ
ยาว โดยคานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับสูงสุดทั้งในด้านการเงินและการปฏิบัติงาน
4. การบริหารงานตามสถานการณ์ เนื่องจาก โซ่อุปทาน เป็นระบบต่อเนื่องดังนั้นเมื่อ
มีปัญหาเกิดขึ้นจะมีผลเป็นลูก โซ่ไปทั้งระบบ การรับรู้ปัญหาล่วงหน้า การรับรู้ปัญหาอย่าง
รวดเร็ว การแก้ปัญหาก่อนที่จะเกิด และการแก้ปัญหาอย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งจาเป็นอย่ างยิ่ง การ
ที่จะทาอย่างนั้นได้ต้ องมีการกาหนดจุดวัด ที่เก็บเป้าหมายขององค์กร โดยระบบต้องทาการ
เปรียบเทียบเป้าหมายที่วางไว้กั บผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หากผลที่เกิดขึ้น
เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่ได้วางไว้ระบบต้องเตือนพร้อมแจ้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่
บุคคลที่เกี่ยวข้องทันที เพื่อลดหรือขจัดปัญหาที่จะเกิดขึ้น
5. การวางแผนการผลิต หากการวางแผนการผลิตไม่เหมาะสมย่อมส่งผลให้ โรงงานมี
สินค้าระหว่างผลิตสูง ปัญหากาลังการผลิตไม่เพียงพอและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บาง
สายการผลิตว่างเพราะของไม่มีให้ผลิต มีการทางานล่วงเวลาโดยไม่จาเป็น ผลคือม าสามารถส่ง
สินค้าให้ลูกค้าตามกาหนด ลูกค้าขาดความเชื่อถือและลดหรือยกเลิกคาสั่ งซื้อ การเตรียมกาลัง
การผลิตและวัตถุดิบเพื่อการผลิต เป็นหัวใจของการวางแผน การผลิตฝ่ายผลิตจาเป็นต้องรับ
ข้อมูลที่ถูกต้องว่าจะผลิตอะไร ผลิตเมื่อไร และจานวนเท่าไหร่ อะไรผลิตก่อนอะไรผลิตหลังโดย
แผนการผลิตต้องคานึงถึงข้อจากัดต่างๆในสายการผลิต มีการจัดอันดับงานที่ เหมาะสม เพื่อลด
เวลาที่เสียไปในการติดตั้งเครื่องจักร และสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตให้มากขึ้น เพื่อให้มีการใช้
ทรัพยากรต่างๆให้เป็นประโยชน์สูงสุด
6. ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า ในหลายๆองค์กรใช้ระบบ กาหนดเวลา ในการ
คานวณวันส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่งทาใ ห้เสียโอกาสทางธุรกิจ เพราะลูกค้าไม่สามารถรอได้
นานขนาดนั้น ปัจจุบันเป้าหมายของผู้ผลิตทุกๆรายคือการให้ความมั่นใจกับลูกค้าว่าสามารถส่ง
สินค้าได้ในเวลาที่กาหนด มีนโยบายลด ระยะเวลา ในการผลิตลง นาเลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า
เชื่อมโยงกับใบสั่งการผลิต เพื่อลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะใบสั่งซื้อของตนเองได้ตลอดเวลา
7. การบริหารการสั่งซื้อสินค้า ในการทางานที่มีลักษณะเป็น แบบโซ่ คือการทางาน
ร่วมกันระหว่างเรากับ ผู้ส่งมอบสินค้า หรือ ผู้รับเหมา จาเป็นที่จะต้องมีการร่วมมือกันทั้งในด้าน
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ข้อมูลและการจัดการคาสั่งซื้อนั้นๆ เป้าหมายเพื่อลดระยะเวลาการจัดการคาสั่งซื้อ สามารถตอบ
วันที่ส่งสินค้าได้ทันที และสร้างความมั่นใจ ให้แก่ผู้ขายว่าไม่มีการตอบรับคาสั่งซื้อเกินกาลัง
ความสามารถในการผลิต และสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามที่กาหนด ระบบ การจัดการขาย
จะต้องทาการประมว ลผลและส่งข้อมูลแบบ ตามเวลา เปิดใบสั่งซื้อหรือขอซื้อไปให้ ผู้ขาย และ
ผู้รับจ้าง ระบบจะใช้ข้อมูลพื้นฐานของสูตรการผลิต เงื่อนไขและนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือ
ชิ้นส่วนนั้นๆ
8. การจัดการวงจรผลิตภัณ ฑ์ ผู้ผลิตสินค้าที่เป็นแฟชั่นหรือมีข้อจากัดในอายุสินค้า
จาเป็นต้องมีการนาสินค้ าออกสู่ตลาดให้เร็วที่สุด ต้องมีการจัดการที่ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แผน
กาลังการผลิต วัตถุที่ใช้ในการผลิตแหล่งผู้ขายชิ้นส่วนและวัตถุดิบ รวมถึงการบริหารคลังสินค้า
สาหรับสินค้าตัวเก่าที่ใกล้จะหมดอายุ ทั้งนี้เพื่อขจัดปัญหาการเก็บสินค้าที่ล้าสมัยและหมดอายุ
ไม่สามารถนาไปใช้ได้ทาให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์ไม่เฉพาะแค่ผู้ผลิตเอง
Supplier ผู้ป้อนวัสดุและวัตถุดิบ ให้แก่โรงงานก็จาเป็นและต้องการข้อมูล และแผนงานนี้เช่นกัน
9. การขาย ,การวางแผนในคลังสินค้า เป้าหมายขององค์กรทางธุรกิจไม่ว่าขนาด
ธุรกิจ จะเป็นขนาดใดก็ตาม คือ การมีระดับสินค้าคงคลังในจานวนที่พอดีกับความต้องการ ลด
ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเพิ่มความสามารถในการส่งมอบสินค้าและหลีกเลี่ยงการมี
ปัญหาเรื่องกาลังการผลิต ขาดชิ้นส่วน และวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้นจึงต้องมีการกาหนด
เป้าหมายการขายให้สอดคล้องกับความสามารถในการผลิตโดยมีระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม
10. ระบบการจัดการผู้จัดจาหน่าย ในระบบ โซ่อุปทาน ผู้จัดจาหน่าย มีส่วนสาคัญ
ดังนั้นการเลือกจาเป็นต้องพิถีพิถัน ทั้งในเรื่องราคา คุณภาพ และการตรงต่อเวลา ในบาง
อุตสาหกรรมมีการนาเอาระบบ การบริหารสินค้าของผู้ขาย (VMI) มาใช้ ซึ่งทาให้เราไม่
จาเป็นต้องรับภาระในการเก็บสต็อกสินค้า
11. การวางแผนโซ่อุปทาน การจัดการ อุปสงค์ และ อุปทาน ให้สอดคล้องกันเป็นเรื่อง
ที่ท้าทายมากสาหรับอุตสาหกรรมการผลิต ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เสมอ ทา
ระบบ การจัดการพัสดุ ที่ได้วางแผนมาเป็นอย่างดีต้องล้มเหลวเป้าหมายขององค์กรคือ การ
จัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วเพื่อให้ได้กาไรสูงสุด ดังนั้นผู้ผลิตจาเป็นที่จะต้องผลิตสินค้าใน
ทรัพยากรที่ มีอยู่อย่างจากัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยลดอัตราการทางานล่วงเวลาและที่
ไม่จาเป็นลง บริหารวัตถุดิบ ไม่ให้ขาดหรือไม่มีผลิต มีการจัดสายงานการผลิต และการวาง
แผนการผลิตที่เหมาะสมโดยนาเอาข้อจากัดต่างๆ มารวมในการวางแผน และสามารถ
เปลี่ยนแปลงแผนการผลิตได้ทันที เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า
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2.2 ทฤษฏีด้านการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน(Cost and benefit
Analysis)
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost and Benefit Analysis Methods) เทคนิคที่ใช้
สาหรับการวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนสาหรับ ระบบงานที่นาเสนอ มีหลาย
วิธีได้แก่
1. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break – Even Analysis)
2. ระยะเวลาคืนทุน (Pay – Back Analysis)
3. มูลค่าปัจจุบัน (Present Value)
การวิเคราะห์ต้นทุน และผลตอบแทนทางการผลิตจะทาการวิเคราะห์ต่อหน่ วยพื้นที่การ
ผลิต คือ ต้นทุน และผลตอบแทนจากการลงทุน
Cost-Benefit Analysis (CBA) คือการประเมินค่าออกมา เทียบเท่าค่าเงินของผลประโยชน์
ที่จะได้รับกับต้นทุนและโครงงานที่จัดทาว่าให้ผลดีกลับมาเท่าไรในการเข้าถึงข้อกาหนดที่ไม่แน่
ชัดของโครงการนั้นสิ่งที่คาดว่ าจะเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่า จะเป็นทางบวก หรือทางลบ ต้อง
สามารถนาออกมาจัดรวมกันไว้ในรูปแบบทั่วไป ซึ่งมีรูปแบบทั่วไปที่สะดวกต่อความเข้าใจ คือ
การทาในรูปแบบหน่วยเงิน นั้นคือการวัดค่าของผลประโยชน์ และต้นทุนออกมาให้ เป็นค่าของ
เงิน แม้ว่าตัวโปรแกรมนั้น ผลประโยชน์ไ ม่สามารถตีความหมาย เป็นค่าเงินบาทได้ โดยตรงแต่
ผู้รับผลประโยชน์ นั้นควรจะสามารถประเมินค่าออกมา
เป็นผลประโยชน์ต่อโครงการได้
ตัวอย่างเช่น การทาคาสั่งซื้อเริ่มแรกนั้น ฝ่ายจัดซื้อ จะทาการสั่งซื้อได้ภายในเวลา 2 ชั่วโมง แต่
ถ้าหากคน ๆ เดียวกันนั้นสั่งซื้อโดยผ่าน โปรแกรมสาเร็จรูป จะทาเสร็จในเวลา 1 ชั่วโมง นั้น
หมายความว่า ในเวลาที่เท่ากัน จะสร้างงานได้ถึงสองเท่าของการทางานแบบเดิมดังนั้นเราลด
ต้นทุนได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์
2.2.1 การจาแนกต้นทุนที่ใช้ในการวิจัย
- จาแนกตามส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หรือทรัพยากรที่ใ ช้ในการผลิต การ
จาแนกต้นทุนโดยวิธีนี้ เป็นการจาแนกตามส่วนประกอบที่เกี่ยวของกับการผลิตสินค้า
ประกอบด้วย วัตถุดิบ แรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต
 ต้นทุนจากวัตถุดิบ วัตถุดิบ หมายถึง สิ่งที่นามาใช้ในการผลิต และกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของสินค้า
 ต้นทุนจากแรงงาน แรงงาน หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าแรงงานที่จ้างมา หรือทาการผลิต
สินค้าหรือทาการแปรสภาพตัววัตถุดิบให้เป็นสินค้า หรือผลผลิต
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- จาแนกตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรม หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การ
จาแนกตนทุนตามพฤตกรรม ” การจาแนกต้นทุนโดยวิธีนี้เป็นการจาแนกประเภท โดยพิจารณา
ถึงการเปลี่ยนแปลงต้นทุนเมื่อระดับกิจกรรมเปลี่ยนไป ไดแก่ ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร
 ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่มีจานวนรวมคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ไปตามสัดสวนระดับ
ของกิจกรรม หรือปริมาณการผลิต ไม่ว่าจะผลิตในปริมาณมาก หรือน้อยเท่าใด ก็ตาม
ต้นทุนประเภทนี้ จะมีจานวนคงที่ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ได้ภายใน
ระยะเวลาของการผลิต และถ้าไม้ดาเนินการผลิตก็ต้องเสียต้นทุนนี้ ไดแก้ ค่าเช่าที่ดิน
ค่าภาษีที่ดิน ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ค่าเสียโอกาสเงินลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ และคา
เสียโอกาสการใช้ที่ดินกรณีที่มีที่ดินเป็นของตนเอง
 ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่มีต้นทุนรวมผันแปรไปตาม สัดส่วนระดับของกิจกรรม
หรือการผลิต ต้นทุนผันแปรจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้ปัจจัย ผันแปรในการ
ผลิต ถ้าทาการผลิตในปริมาณมาก ต้นทุนผันแปรในการผลิตก็จะมาก ถ้าผลิตใน
ปริมาณ น้อยต้นทุนผัน แปรในการผลิตก็จะน้อย เมื่อไม่ทาการผลิตก็จะไม่ต้องจ่าย
ต้นทุนชนิดนี้เลย และปัจจัย ผันแปรจะใช้หมดไปในช่วงการผลิตนั้น ๆ ไดแก่ ค่าจ้าง
แรงงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจน ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์
2.2.2. ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนการผลิต
ต้นทุนรวม หมายถึง ต้นทุนที่
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่รวม (Total Fixed Cost: TFC) และต้นทุนแปรผันรวม (Total Variable
Cost: TVC)
TC=TVC+TFC
โดย
TC = ต้นทุนรวม (TOTAL COSTS)
TVC = ต้นทุนแปรผันรวม (TOTAL VARIABLE COSTS)
TFC = ต้นทุนคงที่รวม (TOTAL FIEXD COST
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บาท

TC
TVC

A

TFC
ปริมาณการผลิต Q

ภาพที่ 2.1. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนรวม ต้นทุนผันแปรรวมและต้นทุนคงที่รวม
จากภาพประกอบ 2.1 เส้นต้นทุนคงที่รวม (TFC) จะขนานกับแกนนอน แสดงให้เห็นว่า
ต้นทุนคงที่จะไม่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต หรือไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณผลผลิต ถ้าไม่มีการ
ผลิต เลยก็ต้องเสียต้นทุนคงที่ เท่ากับ A บาท ส่วนต้นทุนผันแปรรวม (TVC) จะเป็นเส้นที่ลาก
ออกจาก จุดกาเนิดซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถ้าไม่มีการผลิตเลยก็ไม่ต้องเสีย แต่ถามการผลิตเพิ่มขึ้นก็
ต้องเสียต้นทุน ชนิดนี้มากขึ้น สาหรับเส้นต้นทุนรวมทั้งหมด (TC) จะมีลักษณะคล้ายกับเส้น
TVC โดยระยะห่าง ระหว่างเส้น TC กับ TVC จะเทากับ TFC
รายรับจากการผลิต รายรับจากการผลิตคือ รายได้ที่ผู้ผลิต ได้รับจากการขายผลผลิตตาม
ราคาตลาด (TR) ซึ่งคานวณได้จาก ราคาต่อหน่วย (P) คานวณด้วยปริมาณ ขาย (Q) ดังสมการ
TR = P x Q
2.2.3. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร
การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไรของกิจการจะช่วยตอบคาถามของผู้บริหารในเรื่อง
เกี่ยวกับ
1. กิจการจะต้องขายสินค้าหรือมีรายได้เท่าใด จึงจะอยู่ในจุดคุ้มทุนหรือที่เรียกว่าจุดที่
กิจการไม่มีกาไรและไม่ขาดทุน
2. ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย กิจการจะต้องเพิ่มยอดรายได้อีกเท่าใดจึง
จะได้กาไร
3. ถ้ากิจการต้องการกาไรตามเป้าหมายที่วางไว้จะต้องขายสินค้าให้ได้จานวนเท่าใด
4. ถ้ากิจการเพิ่มราคาขายหรือลดราคาขาย จะมีผลต่อปริมาณการขายอย่าง ไร
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5. ถ้าต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น กิจการจะต้องขายสินค้าเพิ่มอีกจานวนเท่าใด จึงจะมีรายได้
มาชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ดังนั้นความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ กาไร เป็ นข้อสมมติของผู้บริหารว่าถ้ามีกา ร
เปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีผลอย่างไร ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร
จะทาให้ผู้บริหารทราบผลกาไรที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และนามาใช้ในการบริหารเพื่อให้กิจการ
ได้รับกาไรสูงสุดตามเป้าหมายที่วางไว้
2.2.4. ข้อสมมติฐานในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณ กาไร
1. ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดสามารถแยกได้เป็นต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่
ในกรณีที่มีต้นทุนผสม จะต้องสามารถแยกออกเป็นต้นทุนผันแปร และต้นทุนคงที่ได้ ซึ่งต้นทุน
คงที่รวมจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิตหรือปริมาณการขาย และต้นทุนผันแปร
รวมจะผันแปรโดยตรงกับปริมาณการผลิตหรือปริมาณการขาย
2. รายได้และต้นทุนทั้งหมดมีพฤติกรรมที่เป็นเส้นตรง คือ สมมติให้ราคาขายและต้นทุน
ผันแปรต่อหน่วยคงที่ และต้นทุนคงที่ให้คงที่ในช่วงของการวิเคราะห์ ที่เรียกว่าเป็นการวิเคราะห์
ในช่วงที่มีความหมาย กล่าวคือ ในช่วงของการผลิตและจาหน่ายนี้ไม่ว่าจะผลิตและจาหน่ายมาก
เท่าไร ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย ต้นทุนคงที่รวม และราคาขายต่อหน่วยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ปริมาณเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่จะมีผลกระทบต่อต้นทุน หมายความว่า จานวนต้นทุน
จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตเพี ยงอย่างเดียว ซึ่งข้อสมมติฐานนี้ไม่สมเหตุสมผล
เพราะยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกจานวนมากที่จะมีผลกระทบต่อต้นทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ผลิต ความไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4. ในกรณีมีการขายสินค้าหลายชนิด ส่วนผสมของการขายจะคงที่ในทุก ๆ ระดับของ
การขาย เช่น กิจการขายสินค้า 2 ชนิด คือ สินค้า A และสินค้า B โดยถ้ากิจการขายสินค้า A
10 หน่วย จะขายสินค้า B ได้ 5 หน่วยเสมอ
5. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับของสินค้าคงเหลือต้นงวด และสินค้าคงเหลือปลายงวด
หมายความว่า ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ างต้นทุน ปริมาณ กาไร จะสมมติให้
ปริมาณการขายจะเท่ากับปริมาณการผลิตพอดี นั่นคือผลิตสินค้าได้เท่าไรก็ถือว่าได้จาหน่ายไป
ทั้งหมดเท่านั้น
6. ช่วงระยะเวลาของการวิเคราะห์ จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านของมูลค่าของเงิน
เช่น ไม่เกิดภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรง หรือไม่มีการประกาศปรับค่าของเงิน ในช่วงที่มีการวิเคราะห์
เพื่อการตัดสินใจ
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2.2.5. หลักการเกี่ยวกับต้นทุน ปริมาณ กาไร
ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณ กาไร ผู้วิเคราะห์จะต้องเข้าใจ
ความหมายของส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับกา รวิเคราะห์ รวมถึงข้อสมมติฐานสาหรับการ
คานวณ ดังนี้
1. ยอดขาย หรือรายได้จากการขายสินค้า ซึ่งคานวณได้จากจานวนหน่วยที่ขายคูณ
ราคาขายต่อหน่วย ราคาขายอาจจะเป็นราคาจริง ราคาถัวเฉลี่ย หรือราคาอื่นใดที่ใช้วัด
2. ต้นทุนผันแปร คือต้นทุนที่ผันแปรโดยตรงกับปริมาณการผลิต ถ้าปริมาณการผลิต
เพิ่มขึ้น ต้นทุนผันแปรรวมจะเพิ่มขึ้นด้วย
3. ต้นทุนคงที่ คือต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต และมีจานวนรวมที่คงที่
4. กาไรส่วนเกิน เป็นกาไรที่คานวณได้จากราคาขายหักต้นทุนผันแปร ซึ่งกาไรส่วนเกิน
นี้ถือว่าเป็นกาไรส่วนที่เกินราคาต้นทุนผันแปรที่จะนาไปชดเชยต้นทุนคงที่ได้ ซึ่งจุดคุ้มทุนจะ
อยู่ในระดับที่กาไรส่วนเกินสามารถชดเชยต้นทุนคงที่ได้ทั้งหมด
2.2.6 การวิเคราะห์เกี่ยวกับกาไรส่วนเกิน (Contribution Margin Analysis)
กาไรส่วนเกิน คือ ส่ วนของรายได้จากการขายที่สูงกว่าต้นทุนผันแปร ซึ่งถ้ากาไรส่วนเกิน
น้อยกว่าต้นทุนคงที่ จะถือเป็นผลขาดทุนในงวดบัญชีนั้น ๆ แต่ถ้ากาไรส่วนเกินมากกว่า
ต้นทุนคงที่ถือเป็นผลกาไรในงวดบัญชีนั้น ๆ ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรที่นามาคานวณกาไร
ส่วนเกินจะหมายถึง ต้นทุนที่เ กี่ยวกับการผลิตและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดาเนินงาน การ
วิเคราะห์เกี่ยวกับกาไรส่วนเกิน สามารถวิเคราะห์ได้หลายลักษณะคือ
1. กาไรส่วนเกินต่อหน่วย เป็นการวิเคราะห์ว่าเมื่อกิจการขายสินค้า 1 หน่วย จะมีกาไร
ส่วนเกินที่นาไปชดเชยต้นทุนคงที่ได้หน่วยละเท่าใด โดย
กาไรส่วนเกินต่อหน่วย = ราคาขายต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย
2.2.7 แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน
- ผลประโยชน์ หรือผลตอบแทน (ของการลงทุน หมายถึง มูลค่าของ สินค้า หรือบริการที่
ผลิตได้จากการลงทน ประกอบด้วย ผลตอบแทนทางตรง ผลตอบแทนทางอ้อม
และ
ผลตอบแทนที่มี่ไม่ตัวตน
- ผลตอบแทนทางตรง คือ ผลผลิตสุทธิของการลงทุน ซึ่งหมายถึง มูลค่าของสินคา และ
บริการที่ผลิตได้โดยตรงจากการลงทุน นอกจากนี้ยังหมายถึงการประหยัด และการล ดค่าใช้จ่าย
จากที่เคยมีอยู่เดิม
- ผลตอบแทนทางอ้อม คือ ผลประโ ยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากผลประโยชน์
ตอบแทนทางตรง นอกจากนี้ยังรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนด้าน สังคม และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ
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เช่น โครงการนั้นอาจกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ก่อให้เกิดก าร ขยายตัว ของการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งโครงการตั้งอยู่เป็นต้น
- ผลตอบแทนที่ไม่มีตัวตน คือ ผลตอบแทนที่ไม่สามารถ ประเมินมูลค่าเป็นตัวเงินได้
เช่น การลงทุนนั้นอาจมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และการกระจาย รายได้ ใหม่ความ
ยุติธรรมมากขึ้น เป็นต้น
- ค่าเสียโอกาสของทุน คือ ถ้ามีการ กาหนด ให้ตลาดทุน ที่มีอยู่สามารถนาเ งินตรา หรือ
ทรัพยากรไปลงทุนเพื่อสร้างเงินตรา ใหม่จานวนมากขึ้นในอนาคตแล้ว สามารถกล่าวได้ว่า ค่า
เสียโอกาสของการออมได้เกิดขึ้นแล้ว ทางเลือกต่อการบริโภคในปัจจุบันคือ การใช้เงินทุนหรือ
ทรัพยากรไปในทางที่ก่อให้เกิดรายได้ ในอนาคต ซึ่งอย่างน้อยต้องมีมูลค่ากับเงินตรา ในปัจจุบัน
ที่เกิดจากการลงทุนในรูปแบบอื่น

2.3 ทฤษฎีการจัดการจัดซื้อจัดหา Procurement
จากแนวคิดโซ่คุณค่าของ Plotter ซึ่งเป็นแนวคิดที่ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อ
พิจารณาหาความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท กิจกรรม
คือ กิ จกรรมหลัก ) ได้แก่ กิจกรรมในฝ่ายต่างๆ เช่น การขนส่งวัตถุดิบขาเข้า การปฏิบัติการ
การขนส่งสินค้าขาออก การขายและการตลาด การบริการลูกค้า และกิจกรรมสนับสนุน ได้แก่
กิจกรรมในส่วนสาธารณูปโภคต่างๆ เช่นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี การ
จัดหา สิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐานขององค์กร ซึ่งกิจกรรมที่สนับสนุนเหล่านี้จะถูกจัดตั้งขึ้น
เป็นแผนกต่างๆ แยกออกจากกิจกรรมหลักภายในธุรกิจอย่างชัดเจน ทั้งนี้ความได้เปรียบในเชิง
การแข่งขันทางธุรกิจจะได้มาจากวิธีที่ธุรกิจจัดการและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ภายในห่วง
โซ่คุณค่า เพื่อชิ งความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ธุรกิจ และจะต้องหาวิธีส่งคุณค่าต่างๆ ไปยังลูกค้า
โดยผ่านการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ โดยเพิ่มประสิทธิภาพให้มากกว่าคู่แข่งหรือสร้างความ
แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งจากกิจกรรมในโซ่คุณค่า จะเห็นได้ว่า การจัดซื้อจัดหา เป็นกิจกรรมหนึ่ง
ในกิจกรรมสนับสนุนด้วย
นอกจากนี้ ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ผู้บริหารขององค์กรต่างได้เล็งเห็น
ถึงความสาคัญของการลดต้นทุนจากการจัดซื้อ การปรับปรุงคุณภาพของโซ่อุปทาน การสรรหา
แหล่งเทคโนโลยี และวิธีการเพื่อปรับปรุงระยะเวลาการทางาน การให้ผู้ขาย (เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการให้กระชับ
ขึ้น รวมไปถึงการให้ความสาคัญในการคัดสรรบุคลากรที่ทาหน้าที่จัดซื้อด้วย
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
จะเห็นได้ว่าการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหานั้นมี
ความสาคัญอย่ างยิ่งในการเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือทาให้องค์ประสบความสาเร็จ

22

ทางธุรกิจ และได้ผลกาไรสูงสุดได้ ดังนั้นในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดซื้อ
จัดหาให้สัมฤทธิ์ผลได้นั้น
จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบถึง ความหมายและคาจากัดความที่
เกี่ยวข้องของ การจัดซื้อจัดหา วัตถุประสงค์การจัดซื้อจัดหา นโยบายการจัดซื้อจัดหา หน้าที่
ความรับผิดชอบของการจัดซื้อจัดหา และกระบวนการจัดซื้อจัดหา ก่อน
2.3.1 ความสาคัญของการวัดประสิทธิภาพการจัดหา
ในการวัดผลการปฏิบัติงาน จะทาให้บริษัททราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนข องบริษัท ซึ่งสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้จะทาให้บริษัททราบถึงสาเหตุของปัญหาและสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ใน
ขณะเดียวกันหากผลการปฏิบัติงานมีลักษณะเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจน บริษัทก็จะได้แนววิธีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านนั้นๆ ขึ้นมาใหม่ในอันที่จะสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับเ รื่องอื่นได้พร้อม
ทั้งสร้างเป็นมาตรฐานให้ผู้ปฏิบัติงานในรุ่นถัดไปได้ใช้เป็นแบบอย่าง ตลอดจนการสร้างให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในองค์กร และระหว่างองค์กร
โดยทั่วไปแล้ว ประสิทธิภาพของการจัดหาทั้งวัตถุดิบและสินค้าจะถูกประเมินจากผลการ
ทางานของฝ่ายธุ รกิจหรือแนวทางการแก้ปัญหาระยะสั้น ซึ่งระบบการประเมินประสิทธิภาพที่ดี
นั้นจะต้องมีการทบทวนด้วยว่ากลยุทธ์ด้านการจัดหาและแนวทางการปฏิบัติสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ โดยวัตถุประสงค์จองการประเมินประสิทธิภาพนี้ คือ
- เป็นตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์
- เป็นการกระตุ้นพนักงาน
- เป็นการประเมินการทางาน
- เป็นการส่งเสริมการทางาน
- เป็นการให้รางวัล
นอกจากนี้ การประเมินจะช่วยบริษัทในหลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทาให้
บริษัททราบว่าการจัดหานั้นบรรลุตามความต้องการทางธุรกิจหรือไม่การกาหนดวัตถุประสงค์ได้
อย่างแท้จริง การประเมินประสิทธิภาพของการจัดหาทาได้อย่างมีประสิทธิภาพการที่บริษัทใช้
เป็นแนวทางสาหรับประเมินตนเองการเป็นตัวชี้นาแนวทางการปรับปรุง และอื่นๆ
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2.4 ทฤษฎีการการประเมิน และคัดเลือกผู้ส่งมอบ(EVALUATE&SELECT
SUPPLIER)
จากผลการศึกษาของ Center for Advanced Purchasing Studies (CAPS) เสนอว่า ไม่มี
คาตอบที่ง่าย สาหรับการประเมินประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากการที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
และสังคมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งรูปแบบการประเมินนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ยังเป็นปัญห าที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีข้อสรุประหว่าง
ผู้บริหาร ฝ่ายจัดซื้อและจัดหา ว่ารูปแบบการประเมินใดที่ควรจะถูกนามาใช้
ในอดีต แต่ละหน่วยงานพยายามที่จะพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพหน่วยงานของตน
ให้ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น หน่วยงานในบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการด้านการ จัดหาจะถูกกาหนดให้เน้น
ไปยังการลดต้นทุน ขณะที่ด้านการตลาดจะมุ่งเน้นไปยังคุณภาพของการให้บริการ และด้าน
การเงินจะพิจารณาจากค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตาม การที่จะทาให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานแต่ละ
ด้านมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั้น มิได้เป็นสิ่งที่จะรับรองว่าบริษัทจะสามารถบรร ลุวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจโดยรวมได้ ในมุมด้านการจัดการโซ่อุปทานมองว่า บริษัทจะต้องใช้การบริการเชิง
กระบวนการ ) และต้องมุ่งเน้นไปที่การทางานแบบข้ามสายงาน และการทางานระหว่างบริษัท
โดยจะส่งผลให้การวัดประสิทธิภาพเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นการวัดในระดับหน้าที่ไปเป็นการวัด
ประสิทธิภาพเชิงบูรณาการและปรับปรุงประสิทธิภาพของโซ่อุปทานนอกจากนี้ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาอย่างต่อเนื่อง จาเป็นต้องพิจารณาถึงความสามารถของบริษัทด้วย
ว่าสามารถรองรับระบบการประเมินประสิทธิภาพแบบใหม่นี้ได้หรือไม่ เนื่องจากระบบนี้จะเป็น
ระบบที่มีการเปลี่ยนปลงตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
คานิยาม การประเมินผล (Evaluation) เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผน และเป็นส่วนที่มี
ความสาคัญอย่างมากโดยการประเมินผลเป็นตัวชี้วัด และบ่งบอกให้ผู้วางแผนผู้ปฎิบัติตามแผน
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนได้รู้ว่า แ ผนงานหรือโครงการที่กาหนดขึ้นและนาไปปฏิบัตินั้นเมื่อ
เสร็จสิ้นแล้วได้ผลเป็นประการใด เป็นไปตามที่คาดหมายและมุ่งหวังมากน้อยเพียงใด โดย
สามารถนาผลการประเมินนี้มาพิจารณาตัดสินใจต่อไปอีกว่าควรจะดาเนินการตามโครงการนี้
ต่อไป หรือควรจะหยุดดาเนินการเพียงเท่านี้ เป็นต้น
ดาเนินการภายหลังการสิ้นสุดของโครงการนั้น เป็นรูปแบบการประเมินผลที่มิได้บ่งชี้ตัววัดและ
แสดงผลเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะกล่าวต่อไปในสาระสาคัญของการประเมินผลการ
จัดหา การทาความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของความหมายของการประเมินนับเป็นสิ่งที่สาคัญและ
ควรเริ่มเป็นลาดับแรก
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2.5 งานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของการบริหารโซ่อุปทาน
ก่อนที่เราจะพูดถึงรายละเอียดต่อไปเกี่ยวกับการบริหารโซ่อุปทาน ขอให้เรามาสรุป
ความหมายของการบริหารโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งโดยความหมายของ
โซ่อุปทานได้มีผู้ให้คาจากัดความไว้หลากหลาย แต่ก็มีประเด็นสาคัญไปในทานองเดียวกันดังนี้
Institute for Supply Management (2009) การบริหารกระบวนการเพิ่มมูลค่าตลอดทั้ง
องค์กรที่ไร้รอยตะเข็บ (ไหลลื่น) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าขั้นสุดท้า ย
Supply chain council (1999) การบริหารโซ่อุปทานและอุปสงค์ นับตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบและ
ชิ้นส่วน การผลิตและการประกอบ คลังสินค้าและการติดตามสินค้าคงคลัง การป้อนใบสั่งและ
การบริหารใบสั่ง การกระจายสินค้าตลอดทุกๆช่องทาง และส่งมอบให้กับลูกค้า
Robert B. Handfield & Ernest L. Nichols, Jr.(1999) “Supply Chain Management
(SCM) is the integration and management of supply chain organizations and activities
through cooperative organizational relationships, effective business processes , and
high levels of information sharing to create high-performing value systems that provide
member organizations a sustainable competitive advantage.”
Mentzer (2001) ได้แบ่ง Supply Chain ออกเป็น 3 ระดับ คือ Basic/Direct Supply
Chain, Extended Supply Chain และ Ultimate Supply Chain ดังรายละเอียด
ระดับที่ 1 : Basic/Direct Supply Chain
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มของบริษัท 3 บริษัท หรือมากกว่าที่มีความเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ ต้นทาง
(ผู้ผลิต ) ไปจนถึงปลายทาง (ลูกค้า) ทั้งในส่วนของการส่งผ่านข องสินค้า บริการ การเงิน และ
ข้อมูลทางการค้า
ระดับที่ 2 : Extended Supply Chain
จะเป็นการขยาย Basic Supply Chain ให้กว้างออกไปอีกหนึ่งระดับโดยจะมีการเพิ่มคน
กลางทั้งในส่วนของผู้ผลิตและส่วนของลูกค้าขึ้นมา ซึ่งเมื่อระบบโซ่อุปทานมีสมาชิกเพิ่ม มากขึ้น
ดังเช่นในระดับที่สองนี้ การบริหารจัดการโซ่อุปทานก็จะ มีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น
เนื่องจากการไหลของข้อมูลทางการค้า (Information flow) จะต้องใช้เวลานานขึ้นในการส่งผ่าน
จากลูกค้า (Tier2) ไปยังผู้ ผลิต (Tier2) และข้อมูลบางส่วนก็อาจเกิดการสูญหายหรือมีการ
บิดเบือนไปจากข้อมูลที่ได้รับมาจากลูกค้าโดยตรง
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ระดับที่ 3 : Ultimate Supply Chain
จะเป็น โซ่อุปทาน ระดับสูงสุดที่ Mentzer ได้ให้คาจากัดความไว้ คือเป็นกลุ่มของ
บริษัทที่เกี่ยวข้อง กันทั้งที่ อยู่ต้นทางและปลายทาง โดยการส่งผ่านสินค้า /บริการ จะเริ่มต้นจาก
ผู้ผลิตรายแรกสุด ไปจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย Mentzer พบว่าในทุกๆ โซ่อุปทาน ทั้ง 3 ระดับ
นั้น จะมี Focal Firm เป็นตัวกลางใน Chain นั้นๆ เสมอ ความหมายของ Focal Firm ก็คือ
บริษัทที่อยู่ใน โซ่อุปทาน ทีม่ ีอานาจต่อรองสูงที่สุดใน Chain นั้นๆ
Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP) Management
(CLM)(1992) "การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งวางแผน นาไป
ปฏิบัติ และควบคุมการไหลทั้งไปและกลับอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสินค้า บริการ
และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดที่มีการบริโภค เพื่อที่จะให้ได้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า "จากคานิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความสัมพันธ์ของโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานนั้นแยกจากกันไม่ออก แม้แต่ชื่อของสมาพันธ์ที่เป็นโซ่อุปทาน ยังมาจากโลจิสติกส์ เป็น
ข้อพิสูจน์ที่เป็นจริงอยู่เสมอทั้งโลจิสติกส์และโซ่อุปทานนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น แต่
ดูเหมือนว่าคนที่ถือหางกันคนละข้างต่างไม่ได้สนใจอีกฝ่าย ทั้งๆ ที่ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
เป็นส่วนเติมเต็ม ซึ่งกันและกัน
พิภพ ลลิตาภรณ์ (2008) การบริหารโซ่อุปทาน ภายใต้สภาพแวดล้อมของการแข่งขัน
ทางธุรกิจที่รุนแรงทุกวันนี้ การนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด และ การส่งมอบผลิตภัณฑ์
ให้กับลูกค้าต้องสามารถทาได้ในเวลาที่รวดเร็ว ส่วนวงการอายุของผลิตภัณฑ์นับวันจะสั้นลง
เรื่อยๆ และ ลูกค้าก็มีความคาดหวังสูงขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้เป็นแรงขับเคลื่อนให้บริษัทต่างๆ
ต้องพยายามค้นหาแนวทางในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งทางธุรกิจ และ เป็นหลักประกันในความอยู่รอดของบริษัท ปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ทั่วโลก
ได้เริ่มหันมาลงทุนและให้ ความสาคัญกับกลยุทธ์การบริหารโซ่อุปทาน เนื่องจากมองเห็นว่าเป็น
แนวทางเดียวที่จะสามารถลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจในยุค
ปัจจุบันได้ ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีการสื่อสารและการ
ขนส่ง (เช่น การสื่อสารแบบไร้สาย อินเตอร์เน็ท และการส่งมอบอย่างทันทีทันใด) ได้มีส่วนใน
วิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของโซ่อุปทาน และเทคนิคในการบริหารโซ่อุปทาน
ดร. ธนิตย์ โสรัตน์ (2552) กิจกรรมของการจัดการ โซ่อุปทาน จะเกี่ยวข้องกับการบูร นา
การข้อมูลข่าวสารและการจัดการความสัมพันธ์ ในเครื อข่าย ทั้งในระดับองค์กรและระหว่าง
องค์กร เพื่อให้เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิ ภาพของกิจกรรมต่างๆ ในโซ่อุปทาน เพื่อให้
การเคลื่อนย้าย , การรวบรวมและการจัดเก็บ , การขนส่ง-กระจายสินค้า ทาให้ความจาเป็น
จะต้องมีอุปกรณ์และเครื่องทุ่นแรงสาหรับใช้ในคลังสินค้า ซึ่งจะต้องออกแบบให้สามารถใช้ใน
การเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้าหรือโรงงาน เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจาเป็นที่
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จะต้องเข้าใจถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นนวัต กรรมในการเป็นกลไกที่ใช้ในกระบวนการโลจิสติกส์
ทั้งในด้านขนส่งและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้คลัง สินค้า และ /หรือศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งอุปกรณ์ที่
จาเป็นในคลัง สินค้า หมายถึง อุปกรณ์ , เครื่องไม้- เครื่องมือ , เครื่องทุ่นแรงประเภทต่างๆ ที่ใช้
ในการยกขน-เคลื่อนย้าย จัดเก็บ และหรือจัดเรียงสินค้าที่นาเข้า หรือจ่ายออกหรือการจัดเก็บ
ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการอา นวยความสะดวกในการทางานคลังสินค้า เป็น
การสนับสนุนกิจกรรมของโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน
และเวลา ซึ่งจาเป็นต่อการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีที่ใช้ทั้งอุปกรณ์แ ละเครื่องทุ่นแรงจะเกี่ยว ข้อง ซึ่งจะมีความ
ซับซ้อนแตกต่างไปตามสถานะ เช่น หากเป็น คลังสินค้าพื้นฐานของโรงงาน ก็อาจใช้เพียงชั้น
วางของประเภท ชั้นวาง พร้อมกับการใช้พาเล ตไม้ และมีรถลากประเภท หรืออาจมีรถยก
ประเภทงาคู่ 1-2 คันก็เพียงพอ แต่หากเป็นคลังสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ โซ่อุปทานขนาดใหญ่
ประเภทศูนย์กระจายสินค้า อาจต้องมีเทค โนโลยี ทั้งที่เป็นระบบสารสนเทศ ที่ใช้ร่วมกับ
เทคโนโลยีที่ใช้ในเครื่องมือกลที่ซับซ้อน เช่น ระบบ คลังสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยี
ระดับสูง มีการใช้หุ่นยนต์ในการจ่ายและเก็บสินค้า โดยมีการนาระบบเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ทั้งในด้านเครือข่าย และหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภท ERP รวมถึงนา
ระบบ Barcode ทั้งนี้ เทคโนโลยีที่จาเป็นในคลังสินค้าและกิจกรรมโซ่อุปทานแต่ละแห่งจะมี
ความแตกต่างกันไปตามลักษณะของสินค้าและประเภทธุรกิจ ซึ่งต้องการเครื่องทุ่นแรงและสิ่ง
อานวยความสะดวกที่ต่ างกัน เช่น ประเภทของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีตั้งแต่ขนาดเล็ก น้าหนักไม่กี่
กรัม จนไปถึงขนาดใหญ่ มีน้าหนักมาก เป็นตัน สาหรับประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการบรรจุ
สินค้า ก็มีผลต่อการกาหนดในการใช้อุปกรณ์ในคลังสินค้า เช่น กล่องกระดาษ , ถุงกระดาษ ,
ถุงพลาสติกประเภทต่างๆ, รูปแบบการบรรจุ บางอย่างเป็นโลหะ สินค้าบางประเภทต้องการเก็บ
ในห้องควบคุมอุณหภูมิ เช่น ไวน์ , แผงคอมพิวเตอร์ หรืออาหารสด ซึ่งต้องการห้องเย็นที่เป็น
โดยเฉพาะสินค้าประเภทสินค้าอันตราย อาจต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษ ทั้งจากการระเบิด การ
ติดไฟหรือจากกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ โดยขอยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่จาเป็นคือ
อุปกรณ์เคลื่อนย้ายคือ อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการขนย้ายสินค้า /ชิ้นงานจากจุดหนึ่ง ไปยังอีก
จุดหนึ่ง โดยการเลือกรูปแบบของอุปกรณ์นั้น ต้องเลือกให้เหมาะสมกับสินค้า /ชิ้นงานที่ต้องการ
ขนเป็นสาคัญ โดยคานึงถึง รูปร่าง, น้าหนัก, ลักษณะเฉพาะของธุรกิจ เช่น บางกรณีจาเป็นต้อง
เป็นสแตนเลส เนื่องจากโดนน้า, ความชื้น หรือวงการอาหาร ซึ่งมีมาตรฐานต่างๆ มากาหนดไว้
โดยมากอุปกรณ์เหล่านี้
จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่พบเห็นตามโรงงานอุตสาหกรรม และ
คลังสินค้าต่างๆ ทั่วไป
อุปกรณ์ลาเลียงคือ อุปกรณ์ ที่มีลักษณะเป็นลูกกลิ้ง หรือเป็นสายพาน และหรืออุปกรณ์
ลาเลียงประเภทโซ่ ที่ทาหน้าที่ในการลาเลียงสินค้า หรือชิ้นงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
อย่างต่อเนื่อง อุปกรณ์ลาเลียง เป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบยึดติดระหว่างจุดที่
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ต้องการเคลื่อนย้ายไปยังอีกจุดหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการเคลื่อนย้าย โดยการใช้แรงกล
หรืออาศัยแรงเฉื่อยของการผลักในทางราบ โดยอาศัยลูกกลิ้ง โดย สายพานลาเลียง ประเภทนี้
เหมาะในการเคลื่อนย้ายในระยะทางสั้นๆ สาหรับอุปกรณ์ลาเลียงที่ใช้มอเตอร์ อาจเคลื่อนย้าย
สินค้าในทางสูง และการเคลื่อนย้ายสินค้าในทางราบที่มีระยะทางยาว
นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ใช้ในอุปกรณ์ลาเลียง รวมไปถึงหุ่นยนต์ที่ใช้ในการเก็บและจ่าย
สินค้า โดยมากจะพบเห็นในโรงงานอุตสาหกรรม คลัง สินค้า ศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ ซึ่งการ
ออกแบบอุปกรณ์ลาเลียงเหล่านี้ ต้องคานึงถึงรูปแบบ และลักษณะของสินค้า
หรือชิ้นงานที่
ต้องการลาเลียง เป็นสาคัญ อันได้แก่ รูปร่างของสินค้า /ชิ้นงาน, น้าหนักต่อชิ้น , ขนาดต่อชิ้น ,
จานวนชิ้นต่อชั่วโมง , ลักษณะพิเศษอื่นๆ ที่สาคัญและจาเป็นต่อการออก แบบ ทั้งนี้ระบบ
ลาเลียงเหล่านี้ สามารถออกแบบให้เป็นอัตโนมัติทั้งหมด มีการควบคุมการทา งานด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือจะออกแบบในลักษณะที่เป็นกึ่งอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน ระบบอุปกรณ์ลาเลียง ใน
ปัจจุบัน เริ่มได้รับความนิยม เพราะการบริหารจัดการคลัง
สินค้าและศูนย์กระจายสินค้าใน
ปัจจุบัน จะเน้นระบบ “Material Flow” จึงมีการออกแบบระบบลาเลียงของคลังสินค้าให้เชื่ อมต่อ
กับสายการผลิตที่เป็นระบบ Lean Manufacturing โดยไม่ต้องมีการใช้รถยก ซึ่งต้องมีการ
Double Handling ในศูนย์กระจายสินค้าสมัยใหม่ โดยเฉพาะคลังสินค้าประเภท “Cross Dock”
มีระบบสายพานลาเลียงสินค้าจากคลังสินค้าผ่านไปจนถึงหน้าตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งการออกแบบ
อุปกรณ์ลาเลียงจะต้องดูความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป
ในบางคลังสินค้าซึ่งเก็บสินค้าเฉพาะทาง หรือสินค้าที่มีความซับ ซ้อน
อาจมีความ
จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์ลาเลียงเฉพาะทาง ซึ่งมีหลายแบบตามลักษณะงาน เช่น ระบบเครื่องชัก
รอก ซึ่งใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าประเภทใส่ในถุงที่เป็ น ถุงขนาดใหญ่ ขนาด 1-2 เมตริกตัน
หรือขนย้ายเหล็กประเภท เหล็กร้อนลูกละ 20-30 เมตริกตัน ซึ่งจะใช้ระบบชักรอก อยู่บนเครน
หรือปั้นจั่นขนาดใหญ่
นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่ใช้ในอุปกรณ์ลาเลียง รวมไปถึงหุ่นยนต์ที่ใช้ในการเก็บและจ่าย
สินค้า โดยมากจะพบเห็นในโรงงาน อุตสาหกรรม คลัง สินค้า ศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ ซึ่งการ
ออกแบบอุปกรณ์ลาเลียงเหล่านี้ ต้องคานึงถึงรูปแบบ และลักษณะของสินค้า
หรือชิ้นงานที่
ต้องการลาเลียง เป็นสาคัญ อันได้แก่ รูปร่างของสินค้า /ชิ้นงาน น้าหนักต่อชิ้น ขนาดต่อชิ้น ,
จานวนชิ้นต่อชั่วโมง , ลักษณะพิเศษอื่ นๆ ที่สาคัญและจาเป็นต่อการออก แบบ ทั้งนี้ระบบ
ลาเลียงเหล่านี้ สามารถออกแบบให้เป็นอัตโนมัติทั้งหมด มีการควบคุมการทางานด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือจะออกแบบในลักษณะที่เป็นกึ่งอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน ระบบอุปกรณ์ลาเลียง ใน
ปัจจุบัน เริ่มได้รับความนิยม เพราะการบริหารจัดการคลัง
สินค้าและศูนย์กระจายสินค้าใน
ปัจจุบัน จะเน้นระบบ การใหลของวัสดุ จึงมีการออกแบบระบบลาเลียงของคลังสินค้าให้เชื่อมต่อ
กับสายการผลิตที่เป็นระบบ Lean Manufacturing โดยไม่ต้องมีการใช้รถยก ซึ่งต้องมีการ
Double Handling ในศูนย์กระจายสินค้าสมัยใหม่ โดยเฉพาะคลังสินค้าประเภท “Cross Dock”
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มีระบบสายพานลาเลียงสินค้าจากคลังสินค้าผ่านไปจนถึงหน้าตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งการออกแบบ
อุปกรณ์ลาเลียงจะต้องดูความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป
อุปกรณ์ประเภทนี้อาจถูกตั้งโปรแกรมให้ทางานได้ห ลายๆ แบบ เช่น ใช้เคลื่อน หรือหมุน
วัสดุในการเชื่อมชิ้นส่วน การใช้หุ่นยนต์มักเป็น การเคลื่อนย้ายทีละชิ้นงานมากกว่าที่จะเป็นการ
เคลื่อนย้ายวัสดุจานวนมาก หรืองานที่ต้องการความแม่นยาสูง เป็นต้น นอก จากนี้ เทคโนโลยีที่
ใช้กับโครงสร้างพื้นฐานของคลังสินค้า และ DC ที่ใช้กันค่อนข้างมาก คือ Ramp Support &
Dock Leveller เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เหมือนเป็นสะพาน (สะพานรับ-ส่งสินค้า ) พาดระหว่าง
ลานโหลดสินค้า และพื้นรถบรรทุก เพื่อเพิ่มความสะดวกในการนาสินค้าเข้าออกจากรถบรรทุก ,
ลดช่องว่างระหว่างลานโหลดสินค้า กับรถบรรทุก เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานที่พบเห็นได้บ่อยตาม
คลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า ซึ่ง อุปกรณ์รองรับจะถูกฝังไว้บริเวณลานโหลดสินค้า ในขณะ
ที่ไม่ได้ใช้งาน จะมีระดับเดียวกัน เสมอกับพื้นปกติ แต่เมื่อใช้งาน จะถูกยกขึ้น และนาไปพาด
กับท้ายรถบรรทุก เพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ใช้งาน ในการนาสินค้าขึ้นลงจากรถบรรทุก
สาหรับเทคโนโลยีชั้นสูง ที่ใช้ด้านการจัดการคลังสินค้า คือ Ver- tical Narrow Storage
System คือ ระบบการจัดเก็บสินค้าแบบอัตโนมัติสมัยใหม่ ที่ใช้พื้นที่ในแนวสูงเป็นสาคัญ
จัดเป็นอุปกรณ์ลาเลียงสินค้าสาหรับคลังสินค้าที่มีความ ซับซ้อนและเก็บสินค้าราคาสูงที่ไม่
ต้องการถูกสัมผัสจากฝุ่นละออง หรือเป็นสินค้าราคาแพง หรือมีความไวต่อแสง หรือไม่ต้องการ
สัมผัส ซึ่งสินค้าเหล่านี้ ต้อง การเก็บในที่เก็บที่มิดชิด
นอกจากนี้ Vertical Narrow Storage System ยังใช้ในการทาชั้นวางของประเภท High
Racking ซึ่งมีช่องว่างของในแนวที่สูงมาก รถยกโฟร์คลิฟท์ไม่สามารถที่ยกได้ถึง โดยอาศัย
อุปกรณ์ในการยกขึ้น-ลงแบบเคลื่อนที่บนราง หรืออาศัยระบบ ตรวจจับในการควบคุมรถยกแบบ
ไม่มีคนขับ โดยระบบ Vertical Narrow Storage System ต้องอาศัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และ
ใช้ร่วมกับชั้นวางของแบบ ชั้นเก็บอัตโนมัติซึ่งเหมาะที่จะใช้ในประเทศที่มีพื้นที่จากัด และที่ดินมี
ราคาแพง เช่น ในห้างสรรพสินค้าระดับใหญ่หรือคลังสินค้าในสนามบิน ซึ่งราคาเช่าพื้นที่สูง เป็น
เทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ โดยเราสามารถใช้พื้นที่แนวสูงให้เป็ นประโยชน์
สูงสุด สามารถใช้ได้กับหลายๆ รูปแบบการใช้งาน เช่น การจัดเก็บเอกสาร , การจัดเก็บอะไหล่
ชิ้นเล็กชิ้นน้อย การจัดเก็บแม่พิมพ์ การจัดเก็บยา การจัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์ การจัดเก็บ
กระจกแผ่น และอื่นๆ อีกมากมาย
ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ และ เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์โครงการพัฒนา
เครือข่ายนักวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในประเทศไทย (Thai VCML,
2551)
การแข่งขันในตลาดที่สูงมากในยุคปัจจุบัน ได้เกิดหลักการใหม่ในการบริหารธุรกิจตลาด
และอุตสาหกรรม ขึ้นมาว่า ธุรกิจไม่สามารถดาเนินอยู่ได้เพียงผู้เ ดียว การดาเนินธุรกิจ
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อุตสาหกรรมในยุคนี้จาเป็นที่จะต้องหันมาร่วมมือกับธุรกิจรอบตัว โดยรวมทั้งในแนวดิ่งและ
แนวราบ ความร่วมมือระหว่างธุรกิจในแนวดิ่งจะรวมถึงธุรกิจที่ก่อให้เกิดผลผลิตจริงใน
สายการผลิตของตน ตั้งแต่ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดส่ง ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้าแ ละลูกค้า ส่วนความ
ร่วมมือในแนวราบนั้นจะรวมถึงธุรกิจที่มีลักษณะส่งเสริมสนับสนุนหรือเป็นคู่ค้าที่มีประโยชน์
ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิต หรือยกระดับความสามารถของตนได้ ซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน แนวคิดการหันมาร่วมมือกับธุรกิจรอบตัวนี้เป็นแนวคิดที่เรี ยกว่า โซ่อุปทาน ความ
เป็นจริงแล้วในปัจจุบันและในอนาคตอาจจะพัฒนาไปถึงการเป็น การเชื่อมโยงระหว่างโซ่
อุปทานกับโซ่อุปทาน แนวคิดนี้จะทาให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ราบรื่นมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการในส่วนต่าง ๆ ลดลง ปริมาณของคงคลังที่ต้อ งสารอง
เก็บในอุตสาหกรรมลดลง และก่อให้เกิดประโยชน์อีกมากมายกับทุก ๆ ส่วนของโซ่อุปทาน สิ่งที่
เกิดขึ้นคือ มิใช่เพียงแต่การจัดการโซ่อุปทาน เท่านั้นที่แต่ละองค์กรต้องศึกษาสิ่งที่ตามมาคือ
หลักการ คาย่อ และศัพท์ต่าง ๆ
อีกมากมายที่แต่ละองค์กรต้องให้ความสนใจ เช่น ERP
(Enterprise Resource Planning) , EDI (Electronic Data Interchange), ECR (Efficient
Consumer Response), WMS (Warehouse Management System), 3PL (Third Party
Logistics), VMI (Vendor Manage Inventory), SRM (Supplier Relationship Management),
CRM (Customer Relationship Management), QRM (Quick Response Manufacturing),
Cross docking , B2B (Business to Business), B2C (Business to Customer) ฯลฯ ส่งผลให้
ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยิ่งทวีความตื่นตัว ต้องการจะศึกษาและนาทุก ๆ หลักการนี้มาใช้
ในองค์กรของตนโดยมุ่งหวังที่จ ะสามารถบรรลุถึงการจัดการโซ่อุปทานได้อย่างประสบ
ความสาเร็จ
ในทางทฤษฎีแล้วนั้นหลักการต่างๆที่กล่าวมานี้มีส่วนโดยตรงที่ทาให้การจัดการโซ่
อุปทานประสบความสาเร็จได้ เนื่องจากหลักการต่าง ๆ เหล่านี้เปรียบเสมือนเฟืองแต่ละตัวที่ขับ
ให้เกิด การจัดการโซ่อุปทานขึ้ นมาได้หากแต่ในทางปฏิบัติแล้วนั้น การจะนาหลักการแต่ละ
หลักการมาใช้และทาให้เกิดขึ้นในแต่ละองค์กรและระหว่างองค์กรจริงนั้น องค์กรเองต้องมีความ
พร้อมทั้งในระดับนโยบาย และการดาเนินการ โครงสร้างโซ่อุปทานจาต้องใช้ปัจจัยหลาย ๆ
อย่างประกอบกันทาให้หลักการนี้เกิดขึ้นมาได้ การสนับสนุนหลักจะมาจากความร่วมมือระหว่าง
แผนกในองค์กรเดียวกัน หรือระหว่างองค์กร การนาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดาเนินการ
รวมถึงการบริหารจัดการการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรมของการดาเนินธุรกิจด้วยการจัดการโซ่
อุปทานและการนาหลักการสนับสนุนโซ่อุปทานมาใช้
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วีรวรรณ พูลพิพัฒน์ (2008) กล่าวว่า การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร คือการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาขาย ปริมาณขาย และปริมาณการผลิต
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และกาไร ผลการวิเคราะห์จะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจ เช่น
กาหนดราคาขาย เลือกส่วนผสมการขายสินค้าชนิดต่าง ๆ เลือกนโยบายการตลาด เป็นต้น
และเนื่องจากภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน การตัดสินใจต้องเร็วและถูกต้อง การวิเคราะห์
ต้นทุน ปริมาณ กาไร จึงมีความสาคัญมากขึ้น
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2008) สรุปไว้ ว่ า การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร
จัดเป็นลักษณะของการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านกาไร ในระยะสั้น
อย่างหนึ่งของกิจการ ทั้งนี้เพื่อให้กิจการสามารถทาการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องถึงผลกระทบที่
จะมีต่อต้นทุนของสินค้า ปริมาณ หรือจานวนของ สินค้าที่ จะทาการผลิตและจาหน่ายตลอดจน
เป้าหมาย ทางด้านกาไรที่กิจการต้องการ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร เป็นการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน รายได้ กาไร เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องการกาหนดปริมาณการขายที่ไม่ทาให้กิจการขาดทุน และการขายจานวนเท่าใด จึง
จะมีผลกาไรตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งการกาหนดราคาขายของกิจการ เป็นการนาไปใช้ใน
การวางแผนและตัดสินใจระยะสั้น
วีรวรรณ พูลพิพัฒน์ (2008) กล่าวว่า การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร คือการ
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาขาย ปริมาณขาย และปริมาณการผลิต
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และกาไร ผลการวิเคราะห์จะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจ เช่น
กาหนดราคาขาย เลือกส่วนผสมการขายสินค้าชนิดต่าง ๆ เลือกนโยบายการตลาด เป็นต้น
และเนื่องจากภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน การตั ดสินใจต้องเร็วและถูกต้อง การวิเคราะห์
ต้นทุน ปริมาณ กาไร จึงมีความสาคัญมากขึ้น
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2008) สรุปไว้ว่า การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร
จัดเป็นลักษณะของการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านกาไร ในระยะสั้น
อย่างหนึ่งของกิจการ ทั้งนี้เพื่อให้กิจการสามารถทาการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องถึงผลกระทบที่
จะมีต่อต้นทุนของสินค้า ปริมาณ หรือจานวนของสินค้าที่จะทาการผลิตและจาหน่ายตลอดจน
เป้าหมาย ทางด้านกาไรที่กิจการต้องการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กาไร เป็นการวิเคราะห์
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุน รายได้ กาไร เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เรื่องการกาหนดปริมาณการขายที่ไม่ทาให้กิจการขาดทุน และการขายจานวนเท่าใด จึงจะมีผล
กาไรตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งการกาหนดราคาขายของกิจการ เป็นการนาไปใช้ในการ
วางแผนและตัดสินใจระยะสั้น
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จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2010) การจะนาเอาเทคนิค การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
มาใช้ได้จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิดโดยรวมของเทคนิคนี้ก่อนจึงจะช่วยให้เกิด
ความถูกต้องในการประเมินความคุ้มค่าของโครงการลงทุนต่อไป
การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนเป็นกลยุทธ์หลักของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถ
พัฒนาการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของภาครัฐได้ การตัดสินใจจัดสรร
ทรัพยากรไปสู่โครงการลงทุนใด ๆ ในปัจจุบัน
จะต้องมั่นใจว่าจะเกิ ดประโยชน์ที่คุ้มค่าใน
อนาคต แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนที่คาดเดาได้ยากในอนาคตก็ตาม ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
และสังคมเกิดขึ้นหลังจากก ารดาเนินงานโครงการลงทุนเสร็จสิ้ นสมบูรณ์ อย่างเช่น โครงการ
ลงทุนในด้านโทรคมนาคม การสร้างถนน ขณะที่โครงการลงทุนทางด้านการศึกษาเกิดจาก
ความคาดหวังว่า จะเกิดประโยชน์แก่คนรุ่นต่อ ๆ ไป ซึ่งอาจจะต้องรอผลลัพธ์อีก 10 หรือ 20
ปีข้างหน้ากว่าจะปรากฏในรูปของคุณภาพทุนมนุษย์ที่เพิ่มขึ้น
การใช้เทคนิค การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน อย่างเป็นราบและทุกโครงการลงทุน
โดยไม่เลือกปฏิบัติจึงมีความสาคัญมากในการสร้างกลไกการเรียนรู้ ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นอกจากนั้น การนาเอาแนวคิด การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนมาใช้เป็นภาษากลาง
ร่วมกันในการพิจารณาโครงการลงทุนด้านบริหารสาธารณะ จะทาให้โอกาสเกิดผลประโยชน์ต่อ
สังคมและประเทศชาติมีความเป็นไปได้มากขึ้น
เมื่อพิจารณาจากวงจรการวางแผนและบริหารโครงการแล้ว จะเห็นว่า การวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทนเริ่มเข้ามาสู่วงจรการวางแผนโครงการตั้งแต่ การประเมินความคิดที่จะทา
โครงกา ร หรือการศึ กษาข้อมูลเบื้องต้นของโครงการแล้ ว และผลของการประเมินด้วย
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจะบอกได้ว่า จุดอ่อนของการออกแบบและกาหนดขอบเขต
ของโครงการอยู่ที่ตรงไหนได้ และควรจะเดินหน้าต่อหรือไม่
โกศล ดีศีลธรร ม (2551) โดยทั่วไปปัจจัยความเสี่ยงการจัดหาจัดซื้อมักเกิดจาก
ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นผลจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยน หรือการปรับราคาขึ้ นอย่างรวดเร็ว
ของผู้จาหน่าย เช่น การอ่อนค่าของเงิน ที่ส่งผลให้องค์กรธุรกิจในภูมิภาคอเมริ กาเหนือมุ่งแหล่ง
จัดหาในแถบยุโร ป ซึ่งการลดค่าเงิน ส่งผลให้เกิดค วามเสี่ยงต่อประเทศในภูมิภาคเอเ ชี ย
โดยเฉพาะประเทศที่มุ่งการส่งออกสินค้าไปยังอเมริกา
ผลจากการป้องกันค่ าเงินที่อ่อนตัวลงได้ส่งผลให้เกิดการปรับราคาน้ามันสูงขึ้น และสร้าง
ปัญหาให้กับอุตสาหกรรมป ริโตเคมีและพลังงาน ดังนั้นจึงมิอาจกล่าวได้ว่า ราคาที่เพิ่มขึ้น ผล
จากองค์กรดาเนินนโยบายจัดซื้อจากผู้ส่งมอบรายเดียวและผู้บริหารต้องหาเครื่องมือที่จะลด
ความเสี่ยงการจัดหาจัด ซื้อ เช่น ความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนสามารถจัดการด้วยการป้องกัน
ความเสี่ยงทางการเงิน โดยเฉพาะการสร้างสมดุลการไหลของต้นทุนหรือรายรับจากการลงทุน
แต่ละภูมิภาค เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในกาลังการผลิตทั่วโลก
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ดังเช่นกลยุทธ์การผลิตแบบโตโยต้า ที่มีนโยบายให้โรงงานแต่ละภูมิภาคดาเนินการผลิต
เพื่อป้อนให้กับตลาดท้องถิ่นและรับบริการจากตลาดท้องถิ่น ทาให้โตโยต้าสามารถปรับกระบวน
ทัศน์การผลิตหากเกิดความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยน
ส่วนการปรับขึ้นราคาของผู้ส่งมอบอาจบรรเทาปัญหาด้วยหลายแนวทาง เช่น
การทา
สัญญาระยะยาว การจัดหาผู้ส่งมอบรายใหม่และการสต็อกเผื่อในรายการที่จาเป็น แต่การการ
วางแผนจัดซื้อระยะยาวมักเกิดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อผลการดาเนินงาน หากราคาที่เคยตก
ลงไว้มีการปรับลดลงภายหลัง ซึ่งส่งผลให้เกิดการขาดทุนอย่างการทาสัญญาซื้อน้ามันที่ราคา
140 ดอลล่าร์ต่อบาร์เรล เป็นระยะเวลา 2 ปีของสายการบินแห่งหนึ่ง และราคาน้ามันเกิดการ
ปรับลดต่ากว่า 40 ดอลล่าร์ต่อบาร์เรล ส่งผลให้สายการบินดังกล่าวไม่สามารถแข่งขันกับสาย
การบินอื่นและกาลังอยู่สภาพใกล้ล้มละลาย
สาหรับการทาสัญญากับผู้ส่งมอบรายอื่นจะเกิดประสิทธิผลเมื่อองค์กรสามารถรักษาระดับ
การผลิตเฉกเช่นโตโยต้าที่มุ่งความประหยัดจากขนาดระดับท้องถิ่นด้วยการจัดหาผู้ส่งมอบราย
เดียว แต่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ส่งมอบทั่วโลกเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการจัดซื้อ แต่
ผู้ผลิตบางรายอาจใช้ผู้ส่งมอบหลายรายแม้ว่าจะไม่เกิดความประหยัดจากขนาดก็ตาม โดยมุ่ง
ตรวจติดตามเพื่อประเมินและเทียบเคียงผลงานระหว่างผู้ส่งมอบ ปัญหาของขาด และการใช้ผู้ส่ง
มอบมากกว่าหนึ่งราย เพื่อลดความสูญเสียเมื่อผู้ส่งมอบไม่สามารถจัดหาของได้ทันเวลา ด้วย
เหตุนี้อินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทสนับสนุนการป้องกันความเสี่ยง นั่นคือ การแบ่งปันข้อมูลอย่ าง
รวดเร็วทางออนไลน์เพื่อให้คู่ค้าระดับปลายน้าสามารถใช้ข้อมูลในการวางแผน นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนผู้สั่งซื้อเพื่อสืบค้นข้อมูลแหล่งจัดหาปัจจัยการผลิตจากตลาดทั่วโลก
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2547) กล่าวว่า ตามความคิดสมัยดั้งเดิมนั้น วัตถุประสงค์ของการ
จัดซื้ อก็เพื่อทาการซื้อวัสดุ และบริการให้มีคุณภาพที่ถูกต้องในปริมาณที่ถูกต้องโดยมีราคาที่
ถูกต้อง จากแหล่งขายที่ถูกต้องและในเวลาที่ถูกต้อง ในปัจจุบันวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อมุ่งที่
การบริหารทั่วไป ด้วยวัตถุประสงค์ในลักษณะเช่นนี้สามารถอธิบายแยกย่อยได้ 10 ประการ คือ
1) เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัท ด้วยการจัดวัสดุ และบริการสนองให้โดย
ไม่ ขาดสาย เพื่อมิให้กระบวนการผลิตหยุดชะงักเนื่องจากการขาดวัสดุ
2) ทาการซื้อโดยได้ราคาไม่เกินกว่าคู่แข่งขัน และทาการเสาะแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าที่
ดีกว่าในราคาทีต่ ้องจ่ายไป
3) รักษาคุณภาพของวัสดุที่ทาการซื้อให้อยู่ในมาตรฐานเพียงพอสาหรับใช้งาน
4) รักษาระดับความเสียหายอันเกิดแก่การลงทุนในวัสดุให้น้อยที่สุด โดยขจัดการซื้อซ้า
กัน ความสูญเสีย และล้าสมัยอันเนื่องมาจากการเก็บรักษาที่ขาดประสิทธิภาพ
5) สร้างแหล่งขายสินค้าที่เชื่อถือได้ไว้เป็นแหล่งสารองในการจัดหาวัสดุ
6) รักษาฐานะการแข่งขันให้กับบริษัท
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7) พัฒนาให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้ขายสินค้าเพื่อขจัดปัญหาต่าง ๆ และยังทาให้การ
จัดซื้อสิ่งของได้ในราคาและบริการที่ดี และมีภาพพจน์ที่ดี
8) แสวงหาความร่วมมือกับแผนกอื่น ๆ ในบริษัท ซึ่งก็ต้องทาความเข้าใจถึงความ
ต้องการของแผนกอื่นเพื่อที่จะให้การสนับสนุนทางด้านวัสดุได้ดีกว่า
9)
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางานให้
แผนก และบริษัทจนประสบความสาเร็จ
10) จัดทานโยบายและวิธีการเพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น โดย
ให้มีต้นทุนในการดาเนินการตามความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ ใช้ได้กับการจัดซื้อในอุตสาหกรรมทุกประเภท
นอกจากนี้ยังใช้ได้กับอุตสาห กรรมการผลิตสินค้า หน่วยราชการ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
และประเภทอื่น ๆ ที่ ไม่ใช่การซื้อเพื่อนาไปขายต่อ ได้อีกด้วย
Monczka, et al. (2005) ยังได้จาแนกวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อ ของหน่วยงานการ
จัดซื้อระดับโลก ซึ่งมีรายละเอียดครอบคุลมมากกว่าวัตถุประสง ค์การจัดซื้อแบบดั้งเดิม ที่มีแต่
เพียงความต้องการจะได้รับสินค้าและบริการตามต้องการเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
1. สนับสนุนความต้องการในการปฏิบัติงาน
2. บริหารจัดการกระบวนการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คัดเลือก
พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งแหล่งของสินค้าเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน
3. รองรับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
4. พัฒนากลยุทธ์การจัดซื้อเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์กร)
Monczka, et al. (2005) ได้จาแนกหน้าที่ความรับผิดชอบการจัดซื้อ ไว้ดังนี้คือ
1. พิจารณาและคัดเลือกผู้ขาย
2. ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของพัสดุที่จะจัดซื้อ
3. เป็นผู้ติดต่อประสานงานคนแรกกับผู้ขาย
4. เลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
Monczka, et al. (2005) ได้แบ่งจาแนกกระบวนการจัดซื้อไว้ 6 กระบวนการสาคัญ คือ
1. การตรวจสอบความต้องการพัสดุ หรืองานบริการ ของผู้ใช้งาน
2. การประเมินศักยภาพของผู้ขาย
3. การประกวดราคา ต่อรองราคา และคัดเลือกผู้ขาย
4. การอนุมัติการจัดซื้อ
5. การปล่อยและรับความต้องการจัดซื้อ
6. การประเมินผู้ขาย
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ศ.ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ 2547) ระบุ
ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดหา ดังนี้
1. การจัดซื้อที่ดีนั้นสามารถเพิ่มผลกาไรให้แก่กิจการได้
2. กิจกรรมที่ต้องดาเนินการในหน้าที่การจัดซื้อ
3. ผลกระทบของการผลิตที่มีต่อการจัดซื้อ
4. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความสัมพันธ์กับ ผู้จัดจาหน่ายสินค้า
พันธะกิจของการจัดซื้อจัดหา คือ การให้ได้มาซึ่งผลิตภั ณฑ์ วัตถุดิบ และการบริการ ที่
ต้องการโดยฝ่ายผลิต ฝ่ายกระจายสินค้า และองค์กรบริการ ณ เวลาที่ถูกต้อง ราคาที่ถูกต้อง
สถานที่ที่ถูกต้อง ปริมาณและคุณภาพที่ถูกต้อง
ความคาดหวังขององค์กรที่มีต่อฝ่ายจัดซื้อจัดหา งานจัดซื้อมักถูกมองว่าเป็นงานแรกของ
กิจกรรมโลจิส ติกส์ รับผิดชอบให้บริการให้ตรงความต้องการของหน่วยผลิตหรือหน่วยงาน
ภายในอื่นๆ ฝ่ายจัดซื้อจัดหาจะต้องสามารถค้นหาความต้องการเหล่านั้น การสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้จัดจาหน่ายสินค้าและวัตถุดิบ หรือแม้กระทั่งการทาความเข้าใจความต้องการ
ของลูกค้า
พัฒนาการของการ จัดซื้อ งานจัดซื้อจัดหาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานธุรกิจ และมี
วิวัฒนาการอย่างค่อยเป็นค่อยไป รูปแบบโครงสร้างองค์กรหรือการแบ่งหน้าที่การทางาน
ออกเป็นฝ่ายหรือหน่วยงานต่างๆ ทาให้ภารกิจความรับผิดชอบเริ่มเด่นชัดมากขึ้น ความ
เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามีมากขึ้น ความรู้ความสามารถที่สะสมจากประสบการณ์ทาให้แต่ละงาน
มีความซับซ้อนและท้าทายเพิ่มขึ้น งานจัดซื้อเป็นงานที่ได้แปรเปลี่ยนตามความสามารถในการ
ผลิตสินค้าขององค์กร ความเชี่ยวชาญในการผลิตที่เพิ่มขึ้นและการมุ่งเน้นการลดต้นทุน ทาให้
เกิดกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับภายนอกองค์กรหลายๆกิจกรรม
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Kraljic (1983) ได้พัฒนา Portfolio Model ในการจัดกลุ่มสินค้าและนาเสนอแนวทางใน
การบริหารจัดการความสัมพันธ์ของผู้ส่งมอบโดยมีพื้นฐานจากอานาจในการจัดซื้อของผู้ซื้อซึ่ง
Kraljic พัฒนา Portfolio Model โดยมองใน 2 มิติ ได้แก่
1. มิติด้านผลกระทบต่อกาไร (Profit Impact)
2. มิติด้านความเสี่ยงในการจัดหา (Supply Risk)
จากแนวคิดดังกล่าว สามารถแบ่งกลุ่มวั ตถุดิบออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1. Non-Critical,
2. Leverage, 3. Bottleneck, 4. Strategic (ดังแสดงในตารางที่ 1 Portfolio Model ตามแนวคิด
ของ Kraljic)

Profit Impact

ตารางที่2.1 แสดง Portfolio Model ตามแนวคิดของ Kraljic
ที่มา : Kraljic(1983)

Leverage

Strategic

Non-Critical

Bottleneck
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ธนัญญา วสุศรี (หนังสือ Supply chain management 2550) อ้างถึงวิธีการแบ่งประเภท
ของผู้ส่งมอบด้วย Purchase Portfolio Matrix ของ Syson (1992) โดยมองใน 2 มิติ ได้แก่
1. มิติด้านดัชนีของผู้ส่งมอบ คือดัชนีของผู้ส่งมอบ = จานวนผู้ส่งมอบที่มีอยู่
2. มิติด้านดัชนีของบริษัท คือ ดัชนีของบริษัท = % ยอกขายทั้งหมดของผู้ส่งมอบ /
% ยอดจัดซื้อของผู้ซื้อทั้งหมด
จะเห็นว่าทั้งมิติด้านดัชนีของผู้ ส่งมอบและมิติด้านดัชนีของบริษัทจะแสดงให้เห็นถึงอานาจจัดซื้อ
ของผู้ซื้อ
Harrison และ Hoek (2001) กล่าวว่า Purchase Portfolio Matrix ได้ถูกจัดทาขึ้นโดยมี
พื้นฐานความคิดในการเพิ่มอานาจจัดซื้อให้แก่ผู้ซื้อ วิธีการนี้อยู่ภายใต้ข้อสัน นิษฐานว่าปัจจัย
สาคัญที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย คือ ความเข้มแข็งของบริษัทผู้ซื้อและ
จานวนผู้ส่งมอบที่มีความสามารถและความต้องการในการขาย จากแนวคิดดังกล่าวสามารถ
แบ่งกลุ่มวัตถุดิบออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ Non-critical items, Leverage items, Bottleneck
items และ Strategic items (ดังแสดงในตารางที่ 2 Portfolio Matrix ตามแนวคิดของ Syson)

ดัชนีของผู้ส่งมอบ

ตารางที2่ .2 แสดง Portfolio Matrix ตามแนวคิดของ Syson
ที่มา : Syson (1992)

Bottleneck items

Non-critical items

Strategic items

Leverage items

ดัชนีของบริษัท
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Coyle (2003) กล่าวว่า การจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการของบริษัทจะแตกต่างกันตาม
ระดับความสาคัญของสินค้าและบริการที่จัดซื้อโดยขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้าและบริการ บาง
สินค้ามีความสาคัญมากก็ต้องการการเอาใจใส่ในการจัดซื้อจัดหาสูง โดยต้องมีการกาหนดกล
ยุทธ์ที่ใช้ของสิ นค้าและบริการแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ในการประเมินความสาคัญของสินค้า
และบริการแต่ละรายการที่จะทาการจัดซื้อได้ โดยเทค นิคแบ่งประเภท เป็นเทคนิคที่ใช้เม ตริกซ์
แบบ 2 คูณ 2 มิติ ในการจัดกลุ่มประเภทสินค้าตามความสาคัญ โดยมองใน 2 มิติ ได้แก่
1. มิติด้านมูลค่าหรือผลกาไรที่ จะได้รับ พิจารณาจากมูลค่าหรือผลกาไรที่จะได้รับจาก
สินค้าสาเร็จรูป ที่ผลิตจากสินค้าหรือบริการที่มีการสั่งซื้อ รวมถึงส่งผลต่อ
ความสามารถในการรักษาระดับความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดของบริษัท
2. มิติด้านความเสี่ยง หรือความเฉพาะของสินค้าและบริการพิจารณาถึงความเสี่ ยง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มีสินค้าและบริการนั้นๆ ว่าส่งผลกระทบต่อ
บริษัทมากน้อยเพียงใด
จากแนวคิดการจัดกลุ่มความสาคัญของสินค้าโดยการใช้เทคนิค แบ่งประเภท จะสามารถ แบ่ง
สินค้าและบริการออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1. Generics, 2. Commodities, 3. Distinctive และ
4. Critical (ดังแสดงในตารางที่ 4 Item Procurement Importance Matrix ตามแนวคิดของ
Coyle ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ นค้าและบริการแต่ละประเภทมีระดับความสาคัญที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น
ควรมีกาหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่แตกต่างกันตามระดับของมูลค่าและความเสี่ยง
ตารางที่2.3 แสดง Item Procurement Importance Matrix ตามแนวคิดของ Coyle
ที่มา : Coyle (2003)
Critical

Risk

Distinctive

Generics

Commodities

Value or profit potential
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รุธิร์ พนมยงค์ (หนังสือ Supplier Relationship Management 2550) ได้อ้างถึง The
Purchase Handbook ว่าได้มี การประยุกต์ใช้ Portfolio Model เพื่อใช้ในการวิ เคราะห์ค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาแบบเมตริกซ์ โดยมองใน 2 มิติ ได้แก่
1. มิติด้านความเสี่ยง ในแง่ของผลกระทบ ถ้าผู้ส่งมอบนั้นส่งมอบสินค้าหรือวัตถุดิบไม่
ตรงเวลา รวมถึงการที่บริษัทหาผู้ส่งมอบได้ยาก ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ส่ งมอบที่มี
คุณภาพดีในตลาดมีจานวนน้อย โดยอาจจะเป็นความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ดังนี้
- ความสามารถในการจัดหา
- ปัจจัยด้านเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีที่ต้องการ
- ปัจจัยในเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆ
2. มิติด้านค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อต่อปีของสินค้าหรือวัตถุดิบแต่ละชนิด จากแนวคิด
ดังกล่าว สามารถแบ่งกลุ่มวัตถุดิบออกได้เป็น 4 กลุ่ม (ดังกล่าวในตารางที่ 4 )
ตารางที่2.4 แสดง Spend Analysis Matrix
ที่มา : The Purchase Handbook
(A guide for the Purchasing and Supply Professional; 6th Edition)
Bottleneck

Trandtridical

Strategic

Leverage
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Weele (2005) ได้นาเสนอกลยุทธ์ในการบริหารงานจัดซื้อโดยการแบ่งกลุ่มวัตถุดิบและผู้
ส่งมอบ โดยในขั้นแรกจะทาการจัดกลุ่มโดยประยุกต์ใช้กฎ 20-80 เพื่อชี้ให้เห็นถึงวัตถุดิบและผู้
ส่งมอบที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัท จากนั้นนาวัตถุดิ บและผู้ส่งมอบกลุ่มนี้มา
เข้าสู่กระบวนการของ Portfolio Model เพื่อแบ่งกลุ่มสินค้าและผู้ส่งมอบตามหลักการจอง
Kraljic (1983) โดยการจัดกลุ่มสินค้าโดยใช้ Purchasing Product Portfolio มองใน 2 มิติ ได้แก่
1. ผลกระทบด้านการเงินในการจัดซื้อวัตถุดิบ
2. ความเสี่ยงในการจัดหา
จากแนวคิดดังกล่าว สามารถบ่งกลุ่มวัตถุดิบออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1. Routine Products,
2. Leverage Products, 3. Bottleneck Products และ 4. Strategic Products

Purchasing’s impact financial results

ตารางที่2.5 แสดง Purchasing product portfolio ตามแนวคิดของ Weele
ที่มา : Weele (2005)
Leverage Products

Routine Products

Strategic Products

Bottleneck Products

Supply Risk

การจัดกลุ่มผู้ส่งมอบโดยใช้ Supplier portfolio มองในมิติของ
1. ผลกระทบด้านการเงินที่เกิดจากผู้ส่งมอบ
2. ความเสี่ยงในการจัดหา
จากแนวคิดดังกล่าว สามารถแบ่งกลุ่มผู้ส่งมอบออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ Routine
Suppliers, leverage Suppliers, Bottlrnrck Suppliers และ Strategic Suppliers เช่นเดียวกับ
การจัดกลุ่มวัตถุดิบ (ดังแสดงในตารางที่ 7)
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Supplier’s impact financial results

ตารางที่2.6 แสดง Supplier portfolio ตามแนวคิดของ Weele
ที่มา : Weele (2005)

leverage Suppliers

Routine Suppliers

Strategic Suppliers

Bottlrnrck Suppliers

Supply Risk
โดยทฤษฎีต่างๆ ได้นาเสนอมิติและปัจจัยในการพิจารณาที่แตกต่างกันตามมุมมองของ
ผู้เขียนแต่ละท่าน อย่างไรก็ตามผู้ที่นาไปใช้งานจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ธุรกิจและองค์ประกอบของตนเอง ซึ่งหากปัจจัยที่นามาใช้ในการพิจารณามีจานวนมากและมี
ความซับซ้อนมากจะทาให้การตัดสินใจให้คะแนนในแต่ละมิติของสินค้าและผู้ส่งมอบแต่ละรายจะ
เป็นเรื่องที่สร้างความยุ่งยากเป็นอย่างมาก รวมถึงอาจทาให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือของผลลัพธ์ที่
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่เป็นการวัดผลด้านความรู้สึกซึ่งไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน ในการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง
และมีความน่าเชื่อถือ
Ellram และ Olsen (1997) ได้เสนองานวิจัยเรื่อง A Portfolio Approach to Supplier
Relationships ซึ่งผู้วิจัยได้มีการแบ่งกลุ่มสินค้าหรือวัตถุดิบโดยใช้ Portfolio Model ที่พัฒนาขึ้น
ซึ่งในการจัดกลุ่มจะทาการพิจารณาใน 2 มิติ คือ มิติด้านความยากในการบริการการจัดซื้อและ
มิติด้าน กลยุทธ์สาคัญที่ใช้ในการจัดซื้อ โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่ต้องพิจารณาในแต่ละมิติจากการ
จัดกลุ่มสามารถแบ่งวัตถุออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1. Bottleneck, 2. Strategic, 3. Noncritical และ 4. Leverage (ดังแสดงในรูปที่ 7)

Difficulty of managing the purchase situation

41

ตารางที่2.7 แสดง Supplier portfolio งานวิจัยของ Ellram และ Olsen
ที่มา : Ellram และ Olsen (1997)

Bottleneck

Strategic

Non-critical

Leverage

Strategic Importance of the Purchase

Roos และ Rydman (2005) ได้เสนองานวิจัยเรื่อง Portfolio Model Supporting
Development of Purchhasing Strategies ซึ่งผู้วิจัยได้มีการแบ่งกลุ่มสินค้าหรือวัตถุดิบโดยใช้
Portfolio Model ที่พัฒนาขึ้น ออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ Bottleneck items, Strategic items,
Non-critical items และ Leverage items ดังแสดงในรูปที่ 8 ซึ่งในการจัดกลุ่มพิจารณาใน 2 มิติ
คือ มิติด้านความเสี่ยงในการจัดหา และมิติด้านความสาคัญของการจัดซื้อ โดยมีปั จจัยต่างๆ ที่
ต้องการพิจารณาในแต่ละมิติ (ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 8)

Importance of Purchase

ตารางที่2.8 แสดง Supplier portfolio งานวิจัยของ Malin และ Linda
ที่มา : Roos และ Rydman (2005)
Leverage items

Strategic items

Non-critical items

Bottleneck items

Supply Risk
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กรทิพย์ วัชรปัญญาวงศ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551)เมื่อกล่าวถึงความ
รวดเร็วในการส่งมอบ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
ที่ได้นาหลักการนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการผลิต สิ่งสาคัญอยู่ที่การจัดการ
วางแผนเรื่องเวลาเพราะงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ตามมาอย่าง
มากมาย
2.5.1 กลยุทธ์ของ Quick response
ความรวดเร็วในการส่งมอบกระบวนการตามหลักกลยุทธ์ความรวดเร็วในการส่งมอบเป็นการ
ลดสินค้าคงคลังลงลดระยะเวลาการผลิตในแต่ละช่วงและ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบตามหลักกลยุทธ์
ความรวดเร็วในการส่งมอบคือพยายามพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดความรวดเร็วในการส่ง /รับข้อมูล
ข่าวสาร พัฒนา โปรแกรมสาเร็จรูปและ ความสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในการทางาน
หลักการของ ความรวดเร็วในการส่งมอบ
การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้
 การจัดการเวลาและวางแผนตารางเวลาในการจัดการสินค้าในโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 ข้อมูลสินค้าควรมีรายละเอียดครบถ้วน
 มีการวางแผนตั้งแต่การซื้อขายวัตถุดิบและสินค้า รวมถึงการพยาการณ์
คาดการณ์การผลิตสินค้าในอนาคต จนกระทั่งถึงการส่งมอบสินค้า
 แหล่งวัตถุดิบและโรงงานต้องมีการควบคุมได้
 การจัดการสาหรับสินค้าคงคลังอย่างมีระบบ
 มีการจัดทาระบบข้อมูลราคาขาย
 ในระบบการจัดการจากบลงล่างต้องเป็นการจัดการที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน
รวมถึงการที่มีทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง มีความไว้วางใจกันในการทางาน
 นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตตลอดจนถึง
การจาหน่ายสินค้า
การสื่อสาร
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 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะเป็นหลักสาคัญที่ทาให้ ความรวดเร็วในการส่งมอบ
ประสบความสาเร็จ
 ระบบดิจิตอลในการสื่อสารที่สาคัญต้องมีการนา Bar codes และ EDI เข้ามาช่วย
ในการส่งผ่านและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ความร่วมมือกัน
มีหลักการดังนี้
 ต้องมีการส่งข้อมูลข่าวสารถึงกัน
 ตั้งรูปแบบต่างๆให้เกิดการทางานร่วมกันและกระทาการภายใต้ความเห็นร่วมกัน
มีการตัดสินใจร่วมกัน
 มีการเชื่อใจและเชื่อมั่นระหว่างผู้ร่วมงาน
แนวคิดของ Quick response
มีผู้ได้ให้คาจากัดความของ ความรวดเร็วในการส่งมอบไว้หลายแง่มุม โดยสรุปแล้ว ความ
รวดเร็วในการส่งมอบคือการผลิตสินค้าสู่ผู้บริโภคได้ตรงตามความต้องการและส่งมอบได้ตรง
กาหนดในราคาที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี้อาจจะหมายถึง
 ความรวดเร็วในการส่งมอบเป็นแนวคิดที่ก่อให้เกิดแนวปฏิบัติและเป็นการ
ดาเนินการอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดผลกาไรสูงสุด
 รวดเร็วในการส่งมอบเป็นตัวผลักดันหนึ่งที่ทาให้เกิดการผลิตสินค้าด้วยความ
เข้าใจกัน ทุกฝ่ายมีการรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทั้งระบบของการผลิต
เสื้อผ้าตั้งแต่กลุ่มผู้ค้าปลีก
 รวดเร็วในการส่งมอบต้องการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูงทุกขั้นตอน
และสามารถยอมรับความผิดพลาดได้น้อยนิดเพื่อจะทาให้สินค้าจาหน่ายได้หมด
ทั้งLot ไม่มีสินค่าเหลือค้าง หรือมีแต่น้อยมาก
 รวดเร็วในการส่งมอบต้องอยู่ภายใต้ความจริงใจและเปิดเผยถึงรายการการสั่ง
สินค้าระหว่างผู้ขายและผู้บริโภคและจะขึ้นอยู่กับความเชื่อใจไว้ใจกันในระดับสูง
มาก
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ประโยชน์ของ ความเร็วในการส่งมอบ
 เพิ่มจานวนยอดการผลิต
 ลดจานวนสินค้าคงค้าง สินค้าได้ราคาดีไม่ต้องลดราคา
 ลดต้นทุนทาให้ราคาขายต่าลง
 มีกาไรมากขึ้นและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ค้าปลีก
 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับผู้ผลิตจากต่างประเทศ
ดังนั้นเมื่อเห็นประโยชน์ของรวดเร็วในการส่งมอบจึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่จะมาศึ กษา
กลยุทธ์นี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ดร.ธนัญญา วสุศรี (2550)การแข่งขันทางด้านเวล า เป็นการแข่งขันทางธุรกิจที่เวลาเป็น
ข้อได้เปรียบทางการค้าที่สาคัญที่ทาให้องค์กรสามารถเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้สามารถ
แข่งขันในการรับคาสั่งซื้อ กลายเป็น ผู้ชนะจากการได้รับคาสั่งซื้อจากลูกค้า ดังนั้นการแข่งขัน
ทางด้านเวลาหรือการบริหารงานที่มีเวลาเป็นตัววัดประสิทธิภาพ จึงหมายถึง การบริหารงานที่
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วภายใต้คุณภาพและต้นทุนที่ลูกค้า
ยอมรับได้
ความคิดในการบริหารงา นแบบเดิม ๆ มีแนวความคิดว่า เราจะไม่สามารถผลิตสินค้าที่มี
ต้นทุนต่าและคุณภาพดีได้ในขณะเดียวกัน หรือเราไม่สามารถผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่าโดยมี
ความสามารถในการส่งมอบอย่างรวดเร็วได้ หรือ เราไม่สามารถผลิตสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมี
คุณภาพดีได้ นักวิชาการหลายท่านทางด้ านการจัดการด้านคุณภาพ อาทิเช่น Crosby, Juran
และ Feigenbaum เป็นต้น ได้ชี้ให้เห็นว่า การมีคุณภาพสามารถช่วยลดต้นทุนได้ โดยการ
ออกแบบระบบการผลิตที่ป้องกันการเกิดขึ้นของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า , การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตและจัดส่งได้โดยง่าย รวมถึงการจัดอบรมพนักงานให้เข้าใจถึง
กระบวนการทางานและข้อจากัดต่าง ๆ ซึ่งวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถจัดเป็น ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเพื่อการป้องกันไม่ให้ความไม่มีคุณภาพเกิดขึ้น โดยผลที่ได้จาก ประเมินต้นทุน คือ การ
ลดลงของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการตรวจทดสอบ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อสินค้าเสียหาย
(failure) เช่น scrap, rework, downgrading จึงสามารถสรุปได้ว่า ต้นทุนไม่จาเป็นต้องเพิ่มขึ้น
เมื่อต้องการพัฒนาคุณภาพ ในทางตรงกันข้าม ต้นทุนจะลดลงเมื่อคุณภาพดีขึ้น ลองคิดดูง่าย ๆ
ถ้าผลิตแล้วเป็นไปตามคุณภาพตั้งแต่ครั้ง แรก ย่อมจะมีต้นทุนที่ต่ากว่าการผลิตที่มีการแก้ไข
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
ในทานองเดียวกัน ถ้าหากองค์กรมีเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการทางด้านเวลา
ของลูกค้า ผลประโยชน์ที่จะได้คือ กิจกรรมในการผลิตลดลง , รอบระยะเวลาในการผลิตสั้นลง ,
การไหลของสินค้าคงคลังรวดเร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะลดลง เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง
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เครื่องจักรเนื่องจากจะต้องทาการรักษาระบบไม่ให้ไม่การเสียอย่าง กะทันหัน ของเครื่องจักร
เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่า การตั้งเป้าหมายในการลดเวลา จะทาให้ต้นทุนลง ในขณะเดียวกัน การมุ่ง
หาแหล่งที่มาหรือต้นเหตุของการทางานล่าช้า จะช่วยลดข้อบกพร่องของสินค้าหรือบริการ เนื่อง
ความยากลาบากในการควบคุมแปรปรวนของคุณภาพผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่จานวนกิจกรรมหรือ
กระบวนการที่ใช้ในการแปลง เข้ามาให้เป็น ออกไป ดังนั้นการตั้งเป้าหมายทางด้านเวลา เพื่อให้
ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการได้รวดเร็วขึ้น ผลที่ได้คือคุณภาพที่ดีขึ้น และต้นทุนที่ลดต่าลง
การลดขั้นตอนงานที่ไม่จาเป็นหรือมีต้นทุนสูง เปลี่ยนไปซื้อหรือว่าจ้างจากองค์กรหรือธุรกิจอื่นที่
มีต้นทุนต่ากว่า จากความ สาคัญของข้อมูลที่แต่ละองค์กรมีอยู่ในการทาบัญชียุคใหม่
ข้อมูลต่ างๆ จะถูกนามาวิเคราะห์เพื่อนาไปวางแผนในการพัฒนากิจกรรมขององค์กรเทคนิคที่นิยมใช้กัน
แบบหนึ่งเรียกว่า Activity based costing (ABC) ซึ่งเป็นการทาบัญชีแบบวิเคราะห์ต้นทุนในการทาธุรกิจราย
กิจกรรม กล่าวคือเมื่อได้ตัวเลขออกมาแล้วก็จะนาไป x-ray ดูว่ากิจการนั้นๆ ตอนไหนที่มีต้นทุนสูงผิดปกติและ
จะสามารถลดต้นทุนได้โดยวิธีใดบ้างหรือขั้นตอนใดไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีในกิจกรรมนั้น

(Leenders, et al., 2006) ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาหลายองค์กรมีความพยายามที่จะ
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ส่งมอบ โดยแนวคิดในการสร้างความสั มพันธ์กับผู้ส่งมอบนี้ได้รับ
ความสนใจอย่างมากในปี 1980 เมื่อบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นได้มีการสร้างความสัมพันธ์
ที่ใกล้ชิดกับผู้ส่งมอบ ซึ่งจากการดาเนินการพบว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ส่งมอบนี้เป็น
องค์ประกอบที่สาคัญที่จะนาไปสู่คุณภาพของวัตถุดิบ การส่งมอบที่รวดเร็ว และการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง จากนั้นมีหลายบริษัทที่นากลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบไปใช้ เช่น
บริษัท Xerok, Honeywell, Polaroid, Motorola, IBM
ดวงพรรณ กริชชาญชัย ศฤงคารินทร์ (2549) ได้อ้างถึงคากล่าวของ Julie England
ประธานกลุ่มบริษัท Texas Instruments Semiconductor กล่าวถึงพันธมิตรทางธุรกิจว่า เป็น
ความสัมพันธ์ชนิดหนึ่งของธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อใจ เปิดเผย และการแบ่งสัน
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น หรือแม้กระทั่งความเสี่ยง ความสัมพันธ์แบบนี้จะทาให้เกิดความสามารถ
ทางการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทาด้วยตนเอง
ธิดารัตน์ ภัทราดูลย์บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมสาขาการจัดการโลจิ
สติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2550)การวิเคราะห์การจัดกลุ่มผู้ส่งมอบ
แบบ ABCโดยวิธีนี้ ถูกใช้ครั้งแรกในปี 1951 โดย H. Ford Dickey ภายใต้แนวคิดในการจัด
กลุ่มสินค้าตามมูลค่าของสินค้าและผลกระทบที่เกิดจากสินค้าชนิดนั้นๆ โดยแบ่งกลุ่มสินค้าออก
เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A B และ C โดยสินค้ากลุ่ม A มีมูลค่าและผลกระทบสูงสุด รองลงมาคือ
กลุ่ม B และ C ตามลาดับ (Coyle, et al., 2003) ซึ่งการวิเคราะห์แบบ ABC นี้ มีพื้นฐานมาจาก
แนวคิดมาจากกฎพาเรโต (Pareto’s Law) หรือ กฎ 80-20 (80-20 Rule) ซึ่งถูกคิดค้น
โดย Vilfredo Pareto ในปี 1897 ได้นาเสนอแนวคิดว่า ยอดขายโดยรวมส่วนใหญ่ของบริษัท
เป็นมูลค่าที่มาจากสินค้าคงคลังเพียงไม่กี่รายการเมื่อเปรี ยบเทียบกับจานวนรายการสินค้าคง
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คลังทั้งหมดที่มีอยู่ หรือ อาจกล่าวได้ว่า รายได้ประมาณร้อยละ 80 ของรายได้ทั้งหมดจะมาจาก
สินค้าคงคลังส่วนน้อยประมาณร้อยละ 20 ของจานวนสินค้าทั้งหมด (Ballou , 2004) ดังนั้นจึง
ต้องจัดลาดับความสาคัญของสินค้าคงคลังโดยพิจารณาจากจากมูล ค่ารวมของยอดขายมากกว่า
จานวนชิ้นของสินค้าคงคลัง ซึ่งการวิเคราะห์แบบ ABC หรือ กฎ 80-20 ได้ถูกนาไปประยุกต์ใช้
อย่างกว้างขวางในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการด้านการตลาด การ
บริหารสินค้าคงคลัง และถูกนาไปใช้ในการแก้ไขปัญหาทางด้านโลจิสติกส์ในบริษั ทต่างๆ อีก
ด้วย รวมถึงการนามาใช้ในการบริหารความร่วมมือกับผู้ส่งมอบ โดยการใช้เป็นเครื่องมือในการ
จัดกลุ่มผู้ส่งมอบ เพื่อให้ทราบว่าผู้ส่งมอบรายใดบ้างที่ควรให้ความสาคัญและสร้างความสัมพันธ์
กันอย่างเหนียวแน่นต่อไป สาหรับขั้นตอนในการจัดกลุ่มผู้ส่งมอบโดยใช้ประยุกต์ ใช้วิธีของ ABC
นั้น อธิบายพอสังเขปได้ดังนี้
1. คานวณหาปริมาณการใช้สินค้าคงคลังเฉพาะประเภทวัตถุดิบแต่ละประเภทในรอบ 1 ปี
และหาราคาต่อหน่วยของของสินค้าคงคลังแต่ละประเภท
2.คานวณหามูลค่าของสินค้าคงคลังที่หมุนเวียนในรอบปีของของคงคลังแต่ละประเภท
โดยการคูณปริมาณการใช้ของคงคลังแต่ละประเภทในรอบปีด้วยราคาของคงคลังประเภทนั้น
3.เรียงลาดับรายการของคงคลังแต่ละประเภทตามมูลค่าของคงคลังจากมากไปหาน้อย
4.คานวณหาเปอร์เซ็นต์สะสมของปริมาณของคงคลังและเปอร์เซ็นต์สะสมของมูลค่า
ของคงคลังแต่ละประเภทที่ได้เรียงลาดับไว้ในขั้นตอนที่ 3
5.นาเอาเปอร์เซ็นต์ที่คานวณได้ในขั้นตอนที่ 4 มาสร้างกราฟโดยให้เปอร์เซ็นต์สะสมของ
ปริมาณของคงคลังเป็นแกนนอนและให้เปอร์เซ็นต์สะสมของมูลค่าของคงคลังเป็นแกนตั้ง การ
แบ่งกลุ่มผู้ส่งมอบตามหลักการ ABC จะทาให้ทราบว่าผู้ส่งมอบใดที่ ส่งมอบวัตถุดิบในกลุ่ม A ก็
จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ มีการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารจัดการผู้ส่งมอบวัตถุดิบใน
กลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตามวิธีการวิเคราะห์แบบ ABC นี้เป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการ
จัดระดับความสาคัญของกลุ่มสินค้าที่มีการจัดซื้อโดยชี้ ให้เห็นถึงวัตถุดิบและผู้ส่งมอบที่ส่งผลต่อ
ต้นทุนส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อดูว่าวัตถุดิบและผู้ส่งมอบกลุ่มใดควรให้ความสาคัญหรือให้ความ
เอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเท่านั้น ไม่สามารถชี้บ่งหรือแนะนาได้ถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
วัตถุดิบและผู้ส่งมอบแต่ละกลุ่มได้ ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้มีการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ที่
มีประสิทธิภาพขึ้นมาใหม่ และเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายในการ
บริหารความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบคือ Portfolio Model

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา

3.1 กรอบแนวคิด
การนากลยุทธ์การจัดหาอะไหล่สิ้นเปลืองของเครื่องจั กรจากต่างประเทศแบบเร่งด่วนใน
กระบวนการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อน การจัดซื้อและจัดหาเ ป็นกระบวนการหนึ่งที่สาคัญ
ในระบบการจัดการโซ่อุปทาน การวางกลยุทธ์เพื่อกาหนดทิศทางและก ารวางแผนเพื่อให้องค์กร
สามารถแข่ งขันในตลาดได้นั้น กลยุทธ์ที่นามาใช้ จะนาไปสู่ การบริหารงานไปในทิศทางที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพและเพิ่มความรวดเร็วในการบริการลูกค้าได้ทันท่วงที โดยที่องค์กรได้วางกลยุทธ์
ไว้ 3 ประเด็นคือ กลยุทธ์การวิเคราะห์จากภา ยในขององค์กร (Internal Analysis Strategic) กล
ยุทธ์ในการประเมินและเลือกผู้จาหน่าย (Evaluate & Select Suppliers Strategic) และกลยุทธ์
เกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนในการจัดหา (Cost & Benefit Strategic)
จากแนวทางการวาง แผนและกาหนดกลยุทธ์ดังกล่าวจะสามารถนามา เพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนในการจัดหาสินค้าเกิดการลดความสูญเสียและเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองค์ กรใน
อนาคตส่งผลให้องค์กรมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง เกิดกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น นาไปสู่การทา
ธุรกิจขององค์กรให้มีความมั่งคั่งและสามารถวางแผนการที่จะขยายธุรกิจในโอกาสต่อไป

3.2 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมาย
ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทาการคัดเลือกกลุ่มข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อ
นามาวิเคราะห์ โดยคัดเลือกข้อมูลจากเอกสารสถานะผลประกอบการเดิม
(งบดุล ) และเก็บ
รวบรวมขั้นตอนการทางาน เวลาที่ใช้ในการปฏิบั
ติงานของแต่ละกิจกร รม ปริมาณการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ตาราเอกสาร
บทความที่เกี่ยวข้องกับการการผลิตในอุตสาหกรรม ข้อมูลจากเว็บไซต์ และงานวิจัยการศึกษาที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหา งานวิจัยแนวโน้มที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
2. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการเก็บข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ
ทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของทาง บริษัท จี
ฟอร์ซ ซัพพลาย (ประเทศไทย) จากัด
การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยรวบรวมจาก
ขั้นตอนการทางาน ทั้งเวลาและปริมาณในการปฏิบัติงานจริง โดยนาข้อมูล ค่าใช้จ่ายต่างๆ จาก
งบบั ญชีรายจ่ายของกิจกรรมการจัดหาและจัดซื้อสินค้าจาก นอกและ ในประเทศ โดยใช้วิธีการ
จัดหาและจัดซื้อแบบเดิม ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2553 นามาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของครึ่งปี
หลังของปี 2553 ที่ได้มีการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้
รายละเอียดของการแจกแจงข้อมูลที่ดาเนินการศึกษาเป็นดังนี้
 แจกแจงค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการจัดหาสินค้ า ที่ประกอบด้วย ค่าสินค้า ค่าภ าษีนาเข้า
ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากภายนอกและภายในประเทศ ในช่วงครึ่งปีแรก และครึ่งปี
หลังของปี 2553
 แจกแจง ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการออกแบบผลิตสินค้า
ที่ประกอบด้วย ค่าวัสดุทา
ต้นแบบสินค้า ค่าออกแบบ ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศในช่วง
ครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังของปี 2553
 แจกแจง ค่าใช้จ่ายของกิจกรรมการจัดจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่านายหน้า
ค่าใช้จ่ายอื่นๆจาก ภายนอกและ ภายในประเทศ ในช่วงครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง ของปี
2553
 สารวจ ขั้นตอน การทางานภายในองค์กร แบบเดิม เพื่อนามาปรับป รุงการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ มีความสะดวกรวดเร็ว และได้สินค้าทีม่ ีคุณภาพ
 สารวจและรวบรวมข้อมูลด้าน ความสูญเสียต่างๆ ระยะเวลาของการขนส่ง วัตถุดิบ ที่สั่ง
มาจากต่างประเทศเพื่อนามาเปรียบเทียบความคุ้ มค่าและคุ้ มทุนในการจัดหาสินค้ามา
จากแหล่งอื่นๆและนามาพัฒนารูปแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ
การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิทาโดยวิธีการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในระดับ
ผู้บริหารที่มีอานาจในการตัดสินใจและมีส่วนร่ วมในการกาหนดกลยุทธ์ รวมถึงกาหนดนโยบาย
ของบริษัทโดยรวม ที่เหมาะสมสาหรับธุรกิจ โดยใช้รูปแบบการสัมภ าษณ์ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
เครื่องมือในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research Method) ผู้ศึกษาต้องการให้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสัมภาษณ์มีความครบถ้วน จึง
ต้องมีเครื่องมือดังต่อไปนี้
1. ผู้ศึกษา ซึ่งจะทาหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ประเด็นคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
3. เอกสารจดบันทึก
ขั้นตอนในการศึกษา การศึกษาครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร ศึกษาได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ติดต่อขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2. นัดวันและเวลา ที่จะขอสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า (Face to Face)
3. เตรียมข้อมูลคาถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์
4. บันทึกการสัมภาษณ์ และจดประเด็นสาคัญระหว่างการสัมภาษณ์
ข้อมูลการสัมภาษณ์ จากผู้บริหาร
บริษัทมีนโยบายอย่างไรในการดาเนินธุรกิจในกลุ่มสินค้าและบริการใน
อุตสาหกรรมการจัดหาสินค้าในกลุ่มการผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้า แบบอ่อน
“เนื่องจากในอดีตผมได้เข้าไปติดต่อเรื่องการทางานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างหลายแห่ง
ผมได้รับทราบถึงปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจัดหาและสั่งซื้อบ่อยมาก และสินค้าส่วนใหญ่
เป็นสินค้าที่ไม่ค่อยคุ้นกับกับใช้งานซึ่งติดมากับเครื่องจักรเมื่อมีปัญหาของเครื่องจักรก็ต้องรอ
อะไหล่หรือช่างจากเมืองนอกที่เป็นเจ้าของเครื่องมาดูซึ่งอาจใช้เวลาเป็นเดือนซึ่งเป็นความ
กดดันอย่างหนึ่งของผู้ควบคุมงานเนื่องจากมีเป้าหมายของการผลิตอยู่แล้วซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่
ของการทางาน”
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บริษัทมีจุดแข็งหรือจุดเด่นอะไรที่ทาให้ลูกค้ามาใช้บริการของบริษัท
“ผมว่าจุดเด่นของบริษัทเราคือ ความเร็ว และความสามารถประยุกต์การใช้งานของสินค้า
ของบริษัทเข้ากับกระบวนการผลิตของลูกค้าได้ดีต้องเพราะว่าบ ริษัทเล็กๆไม่สามารถทาธุรกิจ
ประเภทนี้ได้ถ้าทาได้ก็ยากเหตุผลก็คือคุณไม่สามา รถวิเคราะห์ชิ้นส่วนของเทคโนโลยี ทั้งระบบ
ได้ และไม่สามารถวิเคราะห์วัสดุได้โดยส่วนใหญ่ลูกค้ามักจะบอกว่าชิ้นส่วนเหมือนกันแต่ไม่
สามารถใช้งานเดียวกันได้เนื่องจากไม่รู้ส่วนผสมและคุณสมบัติแบบ 100%ซึ่งถ้าใช้งานไปก็ทา
ให้กระบวนการผลิตเสียหายได้”
สิ่งใดที่ท่านคิดว่าเป็นจุดอ่อนของบริษัท
“เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้มีการวางแผนการทาตลาด ทาให้ลูกค้าก็มีอยู่ ในกลุ่มซึ่งส่วนใหญ่ ก็
จะเป็นลักษณะบอกต่อกันว่าที่ไหนหาสินค้าแบบนี้ได้และมีข้อจากัดเกี่ ยวบุคลากรในการทางาน
เนื่องจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในการผลิตมีมูลค่าสูงและเป็นความลับทาให้ลูกค้าไม่ค่อยให้เข้า
ไปดูในกระบวนการผลิต และจากัดคนดูงาน”
ท่านคิดว่าอุปสรรคของการทาธุรกิจในกลุ่มการจัดหาสินสินค้าในอุตสาหกรรม
ชนิดนี้
“อุปสรรคก็จะเป็นใน เรื่องของเศรษฐกิจ เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่เกี่ยวพันกับกา รส่งออก
และค่าเงินเมื่อค่าเงิน แข็งทาให้การส่งออกได้เงินน้อยลงทาให้ลูกค้าลดการสั่งสินค้าซึ่งเป็นผล
โดมิโนทั้งระบบผู้ผลิตและผู้จัดจาหน่าย”

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร เป็นแรงกดดันภายนอกองค์กรซึ่งธุรกิจ
ไม่สามารถควบคุมได้ โดยจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพการบริหารงาน แหล่งข้อมูลทุติยภูมิได้
จาก การรวบรวมข้อมูลสภาวะเศรษฐกิจแนวโน้มของธุรกิจ การตลาด ของบริษัท และการกล
ยุทธ์ต่างเพื่อคอยควบคุมการดาเนินงานให้มีเสถียรภาพ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารการจัดการขององค์กรและมีการสังเกตกิจกรรมการทางาน
ในแต่ละกิจกรรมพบว่า องค์กรมีปัญหาในส่วนของการจัดการภายในองค์กร การบริหาร
ผู้
จาหน่ายสินค้าทาให้สะท้อนถึงต้นทุนการทางานที่สูงขึ้นและทาให้เวลาในกระบวนการ กา รมาถึง
ของสินค้ามีความล่าช้าและส่งผลไปถึงถึงลูกค้า โดยปัญหาดังกล่าวได้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากองค์กร
ไม่ได้วางกลยุท ธ์การจัดหาและสั่งสินค้า เพราะไม่มีทักษะและประสบการณ์ในงานดังกล่าว แต่
บริษัทเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะจะทาให้บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจชนิดนี้ ซึ่งคู่แ ข่งยังไม่มาก
ทาให้บริษัทมีโอกาสเป็นผู้นาการจัดหาสินค้าในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อนได้
ดังนั้นเพื่อให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงในการกาหนดกลยุทธ์ให้บริษัทมีความแตกต่าง และเข้ากับ
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การแข่ งขันในตลาดอุตสาหกรรมดังนั้นองค์กรได้วางกรอบ ของปัญหาเพื่อ พิจารณาการใช้กล
ยุทธ์ดังนี้
1. ปัญหาด้านต้นทุน ซึ่งมีต้นทุนค่อนข้างสูงเนื่องจากตัวสินค้าเป็นการจ้างผลิตจาก
ต่างประเทศโดยใช้วัสดุพิเศษในการผลิต
บริษัทจึ งต้องวางแนวทางการ
กระบวนการหาผู้ขายรายใหม่เพื่อลดต้นทุนและสร้างความได้เปรียบในตลาดกา ร
แข่งขัน
2. ปัญหาในกระบวนการการจัดหา เนื่องจาก เป็นสินค้าเฉ พาะกลุ่มทาให้มีการใช้
เวลาในส่วนของการจัดหาเป็นเวลานานซึ่งไม่ตรงกับเป้าหมายของลูกค้าทาให้
เสียโอกาสในการจัดหาสินค้าในชนิดนั้น บริษัทจาเป็นต้องนาระบบ การสั่งซื้อ
แบบตรงเวลามาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาสินค้าให้มีความ
เร่งด่วนและมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย
3. ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกและประเมิน ผู้จาหน่ายเนื่องจากผู้จาหน่าย แต่ละรายมี
คุณลักษณะไม่เหมือนกัน ส่งผลต่อกระบวนการทางานขององค์กร ดังนั้น บริษัท
จะต้องใช้แนวทางการประเมินและคัดเลือก ผู้จาหน่าย แต่ละรายว่าเหมาะสมกับ
บริษัทฯหรือไม่
4. การออกแบบสินค้าด้วยบริ ษัท ฯเอง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ สินค้าและ
ประหยัดเวลาในด้านการบารุงรักษา เนื่องจากมีการบารุงรักษาง่ายกว่าสินค้าที่
นาเข้ามา แต่ อย่างไรก็ตามการดาเนินการตามแนวทางนี้มี ข้อเสียด้านการ
ออกแบบ เทคโนโลยี และการหา วัตถุดิบที่อาจ ไม่รองรับต่อความต้องการใน
ประเทศ

3.6 การปรับปรุงวิธีการโดยการวางกลยุทธ์การจัดการภายในองค์กร
ในประเด็นการจัดการภายในองค์กรเพื่อวางกลยุทธ์ การวิเคราะห์ประเภทสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมเป็นการแข่ งขันแนวใหม่ในโลกธุรกิจ ปัจจุบัน ดังนั้น ที่บริษั ทจึงจาเป็น ต้อง
ดาเนินการวิเคราะห์และสร้ างกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อมาพัฒนาองค์กร กล่าวคือ ในกระบวนการทา
ธุรกิจ แบบเดิม การจัดหาสินค้านั้นมุ่งหวังการจัดหาสินค้า หลากหลายประเภทเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรม ซึ่งในบางกรณีจึงได้มีการดาเนินการจัดหาให้ตาม องค์กรไม่มีความเชี่ยวชาญ ใน
การจัดหาสินค้าสาหรับอุตสาหกรรมนั้น แต่เนื่ องจากลูกค้ามีความไว้วางใจต่อองค์กร ซึ่งทาให้
เกิดปัญหาในการทางานเนื่องจากบุคลากรที่ชานาญขององค์มีอยู่จากัด
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3.6.1 วิเคราะห์ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมชนิดนี้
1.สินค้าจะใช้เฉพาะงานซึ่งสามารถใช้ แบรนด์อื่นที่ราคาถูกหรือแพงกว่าได้แต่ต้องมี
คุณลักษณะส่วนตัวเฉพาะที่เหมือนกับชิ้นส่วนเดิมทุกประการ เช่น ทนกรดสูง ไม่มีสนิมตลอด
อายุใช้งาน มีน้าหนักเบา ทนความร้อนสูง และแข็งแรงเป็นพิเศษ
2. มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและรูปแบบการใช้งานประมาณ 2-3 ปีขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนไปโดยในกระบวนมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตเพื่อลดเวลาในกระบวนการผลิตโดย
เพิ่มยอดสินค้า
3. มีการออกแบบชิ้นส่วนในเครื่องจักรเพื่อรองรับกับสินค้าใหม่ที่ลูกค้ารับมาทาซึ่งบริษัท
ได้นาเสนอสินค้าประเภทนี้โดยบริษัทเป็นผู้ออกแบบและติดตั้งให้กับลูกค้าด้วย
3.6.2วิเคราะห์ลักษณะการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า
1. ราคาจะเป็นราคาเดียวทั้งปีกล่าวคือจะมีการเสนอราคาครั้งเดียวใน 1 ปี หลังจากที่
ลูกค้าตกลงจะใช้สินค้าชนิดนี้
2. จานวนที่สั่งก็จะขึ้นอยู่กับจานวนและความยากง่ายในการทา
3. บริษัทจะต้องเป็นผู้เก็บสินค้าแทนลูก ค้าซึ่งเป็นข้อตกลงในการจัดซื้อ
1.41%
Japan
5.02%

13.05%

USA

10.61%
14.08%

55.83%

Taiwan
Mainlang China and Hong Kong
South Korea
Others

แผนภูมิที่3.1 สัดส่วนประเทศที่เป็นผู้ผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อนจากทั่วโลกในปี 2010
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จากแผนภูมิแสดงผู้จาหน่ายสินค้าชนิดแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อนจากทั่วโลกโดยแบ่งตาม
สัญชาติ
โดยส่วนใหญ่จะเป็นสัญช าติญี่ปุ่นเป็นหลักโดยฐานการผลิตก็จะอยู่ในประเทศไทยด้วยซึ่งเป็น
เหตุหลักที่บริษัทฯมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมนี้
1.39%

6.90%
12.82%

3.94%

Mektron

Fujikara

Nitto Denko

Innovex

Sumitomo

Others

43.39%

31.56%

แผนภูมิที่3.2 สัดส่วนบริษัทผู้ผลิตของอุตสาหกรรมผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อนในประเทศไทย
ปี2009
จากแผนภูมิที่ 3.2เป็น บริษัทที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยโดยในปี 2009 มียอด
จาหน่ายกว่าสามหมื่นล้านบาทและมียอดขายสูงขึ้นทุกปีทาให้ความต้องการใช้สินค้าใน
กระบวนการผลิตก็สูงขึ้นตามลาดับซึ่งมีอัตราการขยายตัวการใช้สินค้าเป็นผลดีกับผู้จัดหาสินค้า
ในประเทศ
3.6.3วิเคราะห์กระบวนการธุรกิจของบริษัท
สาหรับกระบวนการธุรกิจของบริษัทเป็น ธุรกิจจัดหาสินค้าซึ่งกระบวนการแบบเดิมจะมีการสั่ง
สินค้าผ่านตัวแทนซึ่งจะเป็นคนจัดการและดาเนินงานแทนบริษัทเนื่องจากเริ่มแรกบริษัทยังไม่มี
ความชานาญในการจัดการซึ่งทาให้ต้นทุนในกระบวนการสั่งซื่อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะส่วนของ ราคา
สินค้าเนื่องจากราคาที่ผ่านนายหน้ามีราคาสูงและระยะเวลาในการสั่งซื้อใช้เวลานานทาให้บริษัท
มีปัญหาเกี่ยวกับการส่งสินค้าให้กับลูกค้าและทาให้มีปัญหาในระบบการเงินของบริษัทฯซึ่งมี
ความจาเป็นในที่บริษัทจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อลดตนทุนที่เกิดขึ้นเมื่อผ่านนายหน้ าและ
ประเด็นสาคัญอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้สามารถต่อสู้ได้ในตลาดกลุ่มนี้
โดยกระบวนการทั้งหมดจะแสดงตามรูปและเปรียบเทียบระยะเวลาของการใช้กระบวนการธุรกิจ
แบบ เดิมและเมื่อปรับเปลี่ยนมาใช้กระบวนการแบบใหม่
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บริษัทฯ

ลูกค้า

ลูกค้าแนะนา

จัดหาแหล่งขาย

ศูนย์ทดสอบ

เว็บไซต์

ผ่านตัวแทน
งานแสดงอุตสาหกรรม

หนังสืออุตสาหกรรม

ตัวแทนจาหน่าย
สินค้า

ออกแบบ

โรงงานผลิตสินค้า

ประกอบชิ้นส่วน

ภาพที่3.1 กระบวนธุรกิจแบบเดิม (จัดซื้อจัดหาผ่านตัวแทน)

ผลิตชิ้นงาน
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บริษัทฯ

ลูกค้า

ออกแบบ

ลูกค้าแนะนา

เว็บไซต์
ลูกค้า

ลูกค้าแนะนา

บริษัทฯ

จัดหาแหล่งขาย
ผ่านตัวแทน

งานแสดงอุตสาหกรรม

ศูนย์ทดสอบ

เว็บไซต์

หนังสืออุตสาหกรรม

ตัวแทนจาหน่าย
สินค้า

ออกแบบ

โรงงานผลิตสินค้า

ผลิตชิ้นงาน

ประกอบชิ้นส่วน

จัดหาแหล่งขาย
ทดสอบชิ้นงานตัวอย่าง

โรงงานผลิตสินค้า

ผลิตชิ้นงาน

ภาพที่3.2 กระบวนธุรกิจแบบใหม่ (จัดซื้อจัดหาไม่ผ่านตัวแทน)
การเปรียบเทียบวิธีการจัดหาสินค้าแบบเก่าและใหม่โดยในรูปแบบเก่ามีกระบวนการ
ทางานโดยบริษัทเป็นผู้จัดหาสินค้าโดยสั่ งสินค้าผ่านนายหน้าทาให้มีการเพิ่มกระบวนการใน
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าโดยแต่ละขั้นตอนมีการเพิ่มต้นทุนในระบบการทางานโดยในอดีตบริษัท
ฯไม่มีประสบการณ์ในการจัดหาสินค้าและไม่ได้มีการวางกลยุทธ์โดยการทางานกว่า 80% จะ
สั่งงานผ่านนายหน้าซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้วางกลยุ ทธ์ใหม่เพื่อเป็นการวางเป้าหมายใหม่ใน
การลดต้นทุนโดยรูปแบบการจัดหาแบบเดิม จะมีช่วงการทางานในกระบวนการประมาณ 60 วัน
ซึ่งโดยส่วนใหญ่ความต้องการสินค้าของลูกค้าจะอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันทาให้บริษัทฯไม่
สามารถจัดหาสินค้าได้ทั้งหมดเนื่ องจากระยะเวลาไม่ได้ทาให้บริ ษัทฯเสียโอกาสในการทาธุรกิจ
โดยปัญหาเรื่องระยะเวลาการส่งมอบสินค้า ส่วนใหญ่เวลาที่ใช้จะมีปัญหาในส่วนของการซื้อ
สินค้าผ่านนายหน้าซึ่งบริษัทฯไม่ได้คุยรายละเอียดโดยตรงกับผู้ผลิตหรือ ตัวแทนหลักทาให้การ
กาหนด รูปแบบสินค้าไม่สามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้ าที่บริษัทได้ติดต่อ
จัดหาสินค้าไว้ให้เนื่องจากบริษัทนายหน้าไม่ให้ติดต่อโดยตรงทาให้บริษัทไม่สามารถควบคุม
ระยะเวลาและคุณภาพของสินค้าได้ตามระยะเวลาที่วางไว้ได้ทาให้บริษั ทต้องมีการปรับเปลี่ยน
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาสินค้าโดยการวางกลยุทธ์การสั่งสินค้าโดยไม่ผ่านนา ยหน้าซึ่งส่วน
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ใหญ่บริษัทตัวหรือนายหน้าจะตั้งอยู่ที่ประเทศสิงค์ โปโดยบริษัทได้ทาการจัดหา ตัวแทนที่เป็น
ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนโดยตรงซึ่งจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่บริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่จะใช้นายหน้า
เป็นตัวแทนขายสินค้าของผู้ผลิตทาให้การจัดหาของบริษัทฯเป็นสิ่งที่มีปัญ หาพอสมควรเพราะ
บริษัทผู้ผลิตจะแนะนาให้ซื้อสินค้าผ่านตัวแทนหรือถ้าซื้อกับผู้ผลิตโดยตรงจะต้องมีหุ้นส่วนที่เป็น
สัญชาติเดี ยวกับผู้ผลิตสินค้าทาให้บริษัท ฯต้องไปใช้ ผู้จาหน่าย รายที่ไม่ได้เป็นผู้นาในการผลิต
สินค้าที่บริษัทฯกาลังจัดหาอยู่ซึ่งเงื่อนไขที่ต้ องซื้อผ่านนาย หน้า หรือการกาหนด จานวนการ
สั่งซื้อสินค้า ขั้นต่า หรือมีผู้ถือหุ้นสัญชาติกับผู้ผลิต ก็จะคลายเงื่อนไขในส่วนนี้ไปบ้างเพราะ
ผู้ผลิตรายย่อยก็ต้องการขยายการจาหน่ายไปทั่วทุกภูมิภาคทาให้บริษัทสามารถเข้าไปติดต่อ
และสั่งผลิตได้โดยตรงเป็นผลให้ ระยะเวลา กระบวนการจัดหาลดลงแล ะเพิ่มประสิทธิภาพได้
สูงขึน้
ตารางที่3.1 ตารางเปรียบเทียบในการจัดซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ Engineering Plasticในปี 2553
เงื่อนไขเปรียบเทียบ
1.ราคา/ใบสั่งซื้อ
2.การจ่ายเงิน/ใบสั่งซื้อ
3.เวลาในการส่งมอบ/ใบสั่งซื้อ
4.คุณภาพของสินค้า
5.การบริการ

กรณีผ่านตัวแทน

กรณีไม่ผ่านตัวแทน

สูง

ปานกลาง

มัดจา50%

มัดจา100%

60วัน

30วัน

ดี

ดี

ปานกลาง

ดี
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ตารางที่3.2 ตารางเปรียบเทียบในการจัดซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ Cleaning absorption ในปี 2553
เงื่อนไขเปรียบเทียบ

กรณีผ่านตัวแทน

กรณีไม่ผ่านตัวแทน

สูง

ปานกลาง

มัดจา70%

มัดจา100%

20วัน

7วัน

4.คุณภาพของสินค้า

ปานกลาง

ดี

5.การบริการ

ปานกลาง

ดี

1.ราคา /ใบสั่งซื้อ
2.การจ่ายเงิน /ใบสั่งซื้อ
3.เวลาในการส่งมอบ/ใบสั่งซื้อ

ตารางที่3.3 ตารางเปรียบเทียบในการจัดซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ Non-Ferroในปี 2553
เงื่อนไขเปรียบเทียบ

กรณีผ่านตัวแทน

กรณีไม่ผ่านตัวแทน

สูง

ปานกลาง

มัดจา80%

มัดจา100%

30วัน

22วัน

4.คุณภาพของสินค้า

ปานกลาง

ดี

5.การบริการ

ปานกลาง

ดี

1.ราคา/ใบสั่งซื้อ
2.การจ่ายเงิน/ใบสั่งซื้อ
3.เวลาในการส่งมอบ/ใบสั่งซื้อ

จากทั้งสามตารางเมื่อมีการเปรียบเทียบเงื่อนไขทั้งสามสินค้า ผลิตภัณฑ์ ในกรณีการสั่งซื้อ
ผ่านตัวแทนจะมีราคาซื้อที่สูงเพราะมีการบวกเพิ่มราคาที่ตัวแทนและในเรื่องเวลาจะส่งมอบ
สินค้าล่าช้า ส่วนกรณีเงินมัดจาหลังบริษัทฯออกใบสั่งซื้อแม้กรณีซื้อผ่านตัวแทนมีการจ่ายค่ามัด
จาน้อยกว่าแต่ระยะเวลาส่งมอบนานซึ่งทาให้ลูกค้าของบริษัทฯรอสิ นค้าได้ทาให้บริษัทเสีย
โอกาสการทาธุรกิจได้
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3.7 กลยุทธ์ การคัดเลือกและวัดผลประสิทธิภาพของ ผู้ส่งมอบสินค้า มาปรับปรุง
กระบวนการจัดหาสินค้าของบริษัท
ในการประเมิน ของผู้จาหน่าย ทาให้บริษัทฯทราบถึงสาเหตุและแก้ปัญหาได้ ทันท่วงที ที่ใน
การวัดประสิทธิภาพ บริษัทที่ เป็นลักษณะ ธุรกิจขนาดย่อม มีข้อจากัดในการหาตัวแทน และการ
ประเมินเป็นสิ่งสาคัญเนื่องจากบริษัททาธุรกิจกับบริษัทข้ามชาติทาให้บริษัท ต้องมีการปรับตัวให้
เข้ากับการแข่งขันที่มีอยู่สูงในปั จจุบันโดยการประเมิน ตัวแทนนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
บริษัทที่วางไว้ซึ่งจะทา ให้มีการกระตุ้นการควบคุมคุณภาพ ของสินค้าและเป้าหมายเรื่อง
ระยะเวลา ในการผลิตสินค้าซึ่งจะทาให้การ ลดเวลาการดาเนินงานโดยการประเมินตัวแทน ซึ่ง
เป็น ผู้ส่งมอบสินค้าให้กับบริษัทเพื่อให้มี มาตรฐาน ในตัวสินค้าที่ส่งมอบและลดเวลาในการ
ตรวจสอบสินค้า โดยการประเมินนี้บริษัทได้ นาวิธีการการจัดหา ผู้จาหน่าย สาหรับเกณฑ์การ
ประเมินที่ทางบริษัทกาหนดไว้เป็นข้อๆดังนี้
1. ระยะเวลาในการส่งมอบสาหรับรายการสั่งซื้อด่วน
2. การตรงต่อเวลาในการส่งมอบ
3. อัตราของเสียที่พบในโรงงาน (ระหว่างการผลิต)
4. ความร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
5. ความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนสินค้าที่สั่งซื้อ
1.ระยะเวลาในการส่งมอบสาหรับรายการสั่งซื้อด่วน(20คะแนน) คิดจากระยะเวลาหลังออก
ใบสั่งซื้อสินค้าภายใน7วัน
-ส่งสินค้าภายใน1-2วัน.......................................................................................20คะแนน
-ส่งสินค้าภายใน3-5วัน.......................................................................................15คะแนน
-ส่งสินค้าภายใน5-7วัน................................................................................. ......10คะแนน
2.การตรงต่อเวลาในการส่งมอบ(20คะแนน) คิดจากระยะเวลาการออกใบสั่งซื้อจนถึงเวลา
กาหนดส่งในใบเสนอราคาของผู้ส่งมอบ
-ส่งมอบล่าช้าเกินกาหนดเวลาน้อยกว่า 5%ของระยะเวลาในใบเสนอราคา............20คะแนน
-ส่งมอบล่าช้าเกินกาหนดเวลา 5-10%ของระยะเวลาในใบเสนอราคา....................15คะแนน
-ส่งมอบล่าช้าเกินกาหนดเวลามากกว่า 10%ของระยะเวลาในใบเสนอราคา..........10คะแนน
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3.อัตราของเสียที่พบในโรงงาน (ระหว่างการผลิต)(30คะแนน) ในกรณีสุ่มตรวจ100ชิ้น/การ
สั่งสินค้าตามใบสั่งซื้อ/รุ่น
-อัตราของเสียน้อยกว่า 1%ต่อการสุ่มตรวจ100ชิ้น.............................................30คะแนน
-อัตราของเสีย1-5%ต่อการสุ่มตรวจ100ชิ้น........................................................20คะแนน
-อัตราของเสียมากกว่า 5%ต่อการสุ่มตรวจ100ชิ้น.............................................10คะแนน
4.ความร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (10คะแนน) คิดจากการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง
ในระยะเวลา6เดือน (มูลค่าไม่เกิน 3,000บาท)
-ทาชิ้นงานตัวอย่างให้ทุกครั้ง (100%)..................................................................10คะแนน
-ทาชิ้นงานตัวอย่างให้บางครั้ง (50-100%)..............................................................8คะแนน
-ทาชิ้นงานตัวอย่างให้ศูนย์ครั้ง (0%)......................................................................5คะแนน
5.ความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนสินค้าที่สั่งซื้อ(20คะแนน)คิดจากระยะเวลาเปลี่ยนสินค้า
และส่งกลับคืนบริษัทฯ
-สามารถเปลี่ยนสินค้าและส่งกลับคืนภายใน น้อยกว่า 7วัน................................. 20คะแนน
-สามารถเปลี่ยนสินค้าและส่งกลับคืนภายใน น้อยกว่า 7-14วัน.............................15คะแนน
-สามารถเปลี่ยนสินค้าและส่งกลับคืนภายใน มากกว่า 14วัน..................................5คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน
A:90-100คะแนน สามารถสั่งซื้อได้ทันทีหากการเสนอราคาเป็นที่ยอมรับ
B:80-90คะแนน สามารถสั่งซื้อแต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายเงิน
C:ต่ากว่า80คะแนน ตัดออกยกวันเป็นผู้ขายเฉพาะสินค้า ที่มีขายน้อยราย
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ตารางที่3.4 ระดับคะแนนผลิตภัณฑ์ Engineering Plasticในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2553
ผู้ขาย

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

Huaying

95

85

80

85

85

90

Karamutru

98

95

90

95

95

95

หาChang yow

85

80

80

70

75

75

ตารางที่3.5 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผู้ขายทั้งสามประเภทผลิตภัณฑ์Engineering Plastic ในช่วง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2553
Huaying

86.60

Karamutru

94.60

Chang yow

77.50
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ตารางที่3.6 ระดับคะแนนผลิตภัณฑ์ Cleaning absorption ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2553
ผู้ขาย

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

Huaying

95

98

95

98

90

95

Karamutru

75

75

70

85

75

75

Chang yow

70

78

75

85

75

90

ตารางที่3.7 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผู้ขายทั้งสามประเภทผลิตภัณฑ์ Cleaning absorption
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2553
Fushmi

95.16

Poli pcb

75.83

Saking

78.83
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ตารางที่3.8 ระดับคะแนนผลิตภัณฑ์ Non-Ferro ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2553
ผู้ขาย

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

Huaying

90

98

95

95

90

98

Karamutru

95

95

90

90

95

95

Chang yow

90

98

95

95

95

90

ตารางที่3.9 ระดับคะแนนเฉลี่ยของผู้ขายทั้งสามประเภทผลิตภัณฑ์Non-Ferro ในช่วงเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2553
Shiv shakit

94.33

Yushung

93.33

Sharp

93.83
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ดี

100

เกณฑ์การประเมิน

90
80

คะแนนสาหรับคุณภาพ

70

January

60

February

50

March
April

40

May

30

June

1. ระยะเวลาในการส่งมอบสาหรับรายการสั่งซื้อด่วน
2. การตรงต่อเวลาในการส่งมอบ
3. อัตราของเสียที่พบในโรงงาน (ระหว่างการผลิต)
4. ความร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
5. ความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนในปริมาณการสั่งซื้อ

20
10

แย่

0
Huaying

Kasamatsu

Chang yow

แผนภูมิที่3.3 วิเคราะห์ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Engineering Plastic

ดี

100

เกณฑ์การประเมิน

90

คะแนนสาหรับคุณภาพ

80
70

January

60

February

50

March
April

40

May

30

June

1. ระยะเวลาในการส่งมอบสาหรับรายการสั่งซื้อด่วน
2. การตรงต่อเวลาในการส่งมอบ
3. อัตราของเสียที่พบในโรงงาน (ระหว่างการผลิต)
4. ความร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
5. ความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนในปริมาณการสั่งซื้อ

แย่

20
10
0
Huaying

Kasamatsu

Chang yow

แผนภูมิที่3.4 วิเคราะห์ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Cleaning absorption

ดี

100

เกณฑ์การประเมิน

98

คะแนนสาหรับคุณภา

96
January

94

February

92

March

90

April
May

88

June

1. ระยะเวลาในการส่งมอบสาหรับรายการสั่งซื้อด่วน
2. การตรงต่อเวลาในการส่งมอบ
3. อัตราของเสียที่พบในโรงงาน (ระหว่างการผลิต)
4. ความร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
5. ความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนในปริมาณการสั่งซื้อ

แย่

86
84
Shiv Shakti

Yushung Matal

Sharp-eyed precision
Parts

แผนภูมิที่3.5 วิเคราะห์ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ Non-Ferro
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8%

10%

Plastics
Engineer
Non
52%

Cleaning
Other

30%

แผนภูมิที่3.6 จานวนชิ้นงานที่ลูกค้าสั่งซื้อ ตามหมวดสินค้า

8,000,000.00
6,243,332.00

6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00

3,503,875.00

3,361,332.00
1,908,626.00

1,078,332.00
542,000.00

831,540.00
146,125.00

0.00
ENG
Plastics

Non Forro
ทุน

Cleaning
absorption
กำไร

Other

แผนภูมิที่3.7 ต้นทุนและกาไรแต่ละผลิตภัณฑ์ (ปี2553)

65

3.10 กลยุทธ์เกี่ยวกับต้นทุนโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับ มาใช้ในการวางแผน
ปรับปรุงระบบการจัดการในองค์กร
ปัจจัยเกี่ยวกับต้นทุนเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินงานการทาธุรกิจเพราะจะส่งผล
ไปทุกระบบขององค์กร องค์กรได้ตระหนักถึงปัญหาจากการที่ต้นทุนเพิ่มสู งขึ้นทุกปีในขณะที่
ลูกค้าก็ทาระบบ Cost Reductionทุกปี ทาให้บริษัทจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยบริษัทได้กาหนดการลดต้นทุนทั้งระบบทั้งปีให้ได้ประมาณ 10%เมื่อเทียบกับ
2552โดยบริษัทได้มีแผนงาน การลดต้นทุนเกิดจากแรงกดดัน การค้าในยุคปัจจุบัน มีแรงกดดัน
นานาประการ ทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ ทาให้การดาเนินธุรกิจต้อง
ปรับเปลี่ยนไป กิจกรรมยืนพื้นที่ทุกบริษัทดาเนินอยู่เป็นปกติวิสัยของธุรกิจย่อมหนีไม่พ้น
กิจกรรมการผลิต การตลาด การขาย การบริการลูกค้า เป็นส่วนใหญ่เพื่อการเป็นผู้นาหรือ
บริการล้วนแต่ เป็นการลงทุนสถานเดียวองค์กรที่มีธุรกิจโดดเด่นและมีสายป่านที่ยาวไกล
สามารถดาเนินกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างเต็มที่ อย่าลืมว่านอกจากการเพิ่มทุนแล้วยัง
สามารถดาเนินการให้เกิดทุนเพิ่มขึ้นจากภายในองค์กรได้โดยลดต้นทุน
ความพยายามเพื่อการประหยัดเงินได้เกิดขึ้ นในหลายๆหน่วยงานมีการรณรงค์กา ร
ประหยัดการใช้น้า การปิดไฟฟ้าเวลาพัก หรือการเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ ลิฟต์ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้
ช่วยให้ประหยัดเงินได้สักเท่าไร
การลดต้นทุน ต่างคนต่างทา
มีหลายองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในประเทศรวมทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่และยักษ์เล็ ก
ข้ามชาติ ต่างดาเนินกิจกรรมการลดต้นทุนเป็นหย่อมๆ หรือเป็นกระจุกภายในส่งหนึ่งส่วนใด
ขององค์กร สืบเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นกิจกรรมเสริมในธุรกิจนั้น เพราะองค์กรส่วน
ใหญ่ยังมีผลกาไรในระดับที่ดีการลดต้นทุนยังไม่มีความจาเป็นมากนักถ้าไม่เกิดภาวะคับขันที่
จะต้องทา เช่นการลงทุนจนเกินตัวเพื่อสู้ในการตลาด หรือเกิดเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจที่ทาให้
องค์กรต่างๆ ต้องรัดเข็มขัด
ประการหนึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่มีเวลาในการขับเคลื่อนกิจกรรมการลดต้นทุน มักมุ่งเน้น
เรื่องการตลาดการขาย กระบวนการผลิตและกิจกรรมอื่นๆ ที่เชื่อมโยงสนับสนุน
การลดต้นทุน ทาเมื่อไรได้ประโยชน์เมื่อนั้น ทามาเท่าไร ได้ประโยชน์ มากเท่านั้น การลด
ต้นทุน ทาให้องค์กรมีผลกาไรเพิ่มขึ้น
ยิ่งทาให้กว้างขวางทั้งองค์กร โดยให้ครบทุกกระบวนโซ่คุณค่า (Value Chain) และ
ดาเนินกิจกรรมการลดต้นทุนในเชิงลึก
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนโดยใช้หลักการ Cost Benefit Analysis เป็นเทคนิค
สาหรับการค้นหาต้นทุ นและผลประโยชน์ทางสังคมที่คิด ออกมาเป็นตัวเงิน (Monetary social
cost and benefit) ของโครงการลงทุนในช่วงเวลาในเวลาหนึ่งที่กาหนดให้
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หลักการของ Cost Benefit Analysis มีหลักเกณฑ์สาคัญ คือ
1. ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินโครงการในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์หรือการประเมิน
ในทางสังคมหรือเชิงสวัสดิการ ซึ่งเป็นเทคนิคที่ยอมรับนาไปใช้กันในโครงการทาง
ธุรกิจ
2. ใช้เป็นเครื่องมือในการนาเอาผลกระทบของโครงการต่อภายนอก (Externality) มาสู่การ
พิจารณาในการดาเนินโครงการ ได้แก่ ผลกระทบต่อประชาชนหรือสภาพแวดล้อม
ภายนอกโครงการ ควบคู่กับต้นทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดกับผู้ริเริ่ม
โครงการและนาทั้ง 2 ส่วนไปใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกดาเนินโครงการ
หรือไม่ ในแง่นี้และนา 2 ส่วนไปใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกดาเนินโครงการ
หรือไม่ ในแง่นี้ Cost Benefit Analysis คือ การประมาณการผลกระทบต่อสวัสดิการ
ทางสังคมของการลงทุน
3. การนาเอาเรื่องของกรอบเวลามาพิจารณาในแง่มูลค่าทางเศรษฐกิจที่คิดลดตาม
ระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์ล่าช้าออกไปหรือนานมากขึ้นในอนาคต หรือคิดลดต้นทุนลง
ไปตามระยะเวลาในอนาคต
เหตุผลสาคัญที่มีการนาเอา Cost Benefit Analysis มาใช้อีกประการหนึ่งก็คงจะอยู่ที่
ข้อจากัดของวงเงินงบประมาณที่สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงาน เพื่อใช้ผลการประเมินใน
การจัดลาดับความสาคัญของโครงการที่ควรจะจัดสรรเงินงบประมาณใ ห้ตามสัดส่วนก่อนหลังใน
การหาค่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น เพื่อพิจ ารณาว่ากระบวนการลงทุนไปมีความคุ้ มค่าในการลงทุน
หรือไม่ โดยการเปรียบเทียบการจัดหาทั้งก่อนและหลัง

ข้อมูลแสดงถึงผลการดาเนินงานในระยะ 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน 2553)
ยอดขาย

6,946,202.92
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ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เงินเดือน
ค่าพาหนะ
ค่าโทรศัพท์
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าขนส่ง
ค่าเช่า
ค่าซ่อมแซม
ค่ารับรอง
ค่าที่ปรึกษา
ค่านายหน้า
ค่าสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียม
ค่าเสื่อมราคา
ค่าประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์งาน
ค่าไปรษณีย์
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าการทาบัญชี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม-เบี้ยปรับ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานสุทธิ
อัตรากาไรขั้นต้น

6,003,015.72
177,000.00
330,333.74

52,200.00
5,487.85
17,250.00
300,000.00
458,920.00
5,000.00
5,870.00
15,148.18
8,850.00
2,697.00
15,500.50
3,105.42
2,700.00
15,000.00
70.42 1,415,133.11
7,418,148.83
1,161,910.94

(1,161,910.94 / 6,946,202.92) * 100

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การค้า

=

16.73%

419,084.18
1,002,183.40
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สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
14,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
1,435,267.58
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
672,529.48
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 700,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,372,529.48
สินทรัพย์ดาเนินงานเฉลี่ย
2,807,797.06
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ 6,946,202.92 / 2,807,797.06

=

2.47

ข้อมูลแสดงถึงผลการดาเนินงานในระยะ 6 เดือน (กรกฎาคม – ธันวาคม 2553)
ยอดขาย
ต้นทุนขาย

6,946,202.92
4,505,412.70
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เงินเดือน
ค่าพาหนะ
ค่าโทรศัพท์
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้าประปา
ค่าขนส่ง
ค่าเช่า
ค่าซ่อมแซม
ค่ารับรอง
ค่าที่ปรึกษา
ค่านายหน้า
ค่าสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียม
ค่าเสื่อมราคา
ค่าประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์งาน
ค่าไปรษณีย์
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าประกันภัย
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าการทาบัญชี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม-เบี้ยปรับ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรจากการดาเนินงานสุทธิ

382,000.00
380,122.20
32,000.00
12,481.23
1,801.45
5,000.00
84,000.00
10,938.20
35,680.00

5,000.00
7,160.00
149,148.18
16,500.00
4,697.00
15,318.55
16,303.00
6,236.95
37,138.00
15,000.00
4,934.87 1,221,458.63
5,726,601.33
1,219,601.59

อัตรากาไรขั้นต้น
(6,946,202.92 / 1,219,601.59) * 100 =
17.55%
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
419,084.18
ลูกหนี้การค้า
1,002,183.40
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ
14,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
1,435,267.58
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สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
672,529.48
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 700,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,372,529.48
สินทรัพย์ดาเนินงานเฉลี่ย
2,807,797.06
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ 6,946,202.92 / 2,807,797.06

=

2.47

ตารางที่3.10 เปรียบเทียบผลตอบแทนในระยะเวลา 1 ปี
วิธีการจัดซื้อจัดหา
กาไร
อัตราผลตอบแทน (ROI)
จัดซื้อจัดหาผ่านตัวแทน

1,161,910.94

41.32%

จัดซื้อจัดหาไม่ผ่านตัวแทน

1,219,601.59

43.35%

จากตารางที่ 3.10 สามารถเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนที่ได้หลังจากปรับเปลี่ย นวิธีการ
จัดซื้อจัดหาโดยช่วงเดือนแรกใช้วิธีการสั่งซื้อแบบผ่านตัวแทน จะมีอัตราผลตอบแทนที่ 41.32%
และเมื่อเปลี่ยนมาเป็นจัดซื้อจัดหาโดยตรงอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ 43.35% อัตราผลตอบแทน
เพิ่มขึ้นมา 2.03%

ผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนแบบจัดซื้อจัดหาผ่าน Dealer
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จานวนเงิน (บาท)
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ผลตอบแทนสุทธิจากการลงทุนแบบจัดซื้อจัดหาไม่ผ่าน Dealer
จานวนเงิน (บาท)
550,000.00
540,000.00
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520,000.00
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510,000.00
500,000.00
490,000.00
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แผนภูมิที่3.8 ผลตอบแทนสุทธิการลงทุนแบบจัดซื้อจัดหาผ่านDealer-ไม่ผ่านDealer

บทที่ 4
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การนากลยุทธ์การจัดหาอะไหล่สิ้นเปลืองของ
เครื่องจักรจากต่างประเทศแบบเร่งด่วนในไลน์การผลิตแผ่นวงจรไฟฟ้าแบบอ่อน กรณีศึกษา
บริษัท จี ฟอซร์ ซัพพลาย (ประเทศไทย) จากัด ที่มีปัญหาในเรื่องของคุณภาพ ปัจจัยของเวลา
การจัดส่งและต้นทุนในการจัดหาและจัดซื้อของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการยังไม่เติบโตเท่าที่ควร
จากการประมวลผลข้อมูลทางทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1.
การวางกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาใ นกระบวนการการจัดหา (Sourcing) เพื่อ
เปรียบเทียบต้นทุนในการ จัดซื้อและจัดหา เนื่องจากเป็นสินค้าเฉาะกลุ่มทาให้มีการใช้เวลาใน
ส่วนของการจัดหาเป็นเวลานานซึ่งไม่ตรงกับเป้าหมายของลูกค้าทาให้เสียโอกาสในการจัดหา
สินค้าในชนิดนั้นบริษัทจาเป็นต้องนาระบบ การสั่งซื้อแบบตรงเ
วลามาใช้เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการจัดหาสินค้าให้มีความเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย
2. การวางกลยุทธ์ ปัญหาเกี่ยวกับการเลือกและประเมินผู้ส่งมอบ เนื่องจากตัวแทนแต่ละ
รายมีคุณลักษณะไม่เหมือนกันซึ่งส่งผลต่อกระบวนการทางานขององค์กรด้วยทาให้บริ
ษั ท
จะต้องใช้แนวทางการประเมินและคัดเลือกตัวแทน แต่ละรายว่าเหมาะสมกับบริษัทหรือไม่
3.
การวางกลยุทธ์กา รลดต้นทุนในกระบวนการโดยการเปรียบเทียบต้นทุนกับ
ผลตอบแทนที่ได้ เมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการจัดหาแบบติดต่อกับผู้ผลิตโดยตรง
ในด้านการปรับปรุงกระบวนการทางานภายในบริษัทสามารถลดขั้นตอนในการจัดหาและ
สั่งซื้อและสามารถลดระยะเวลาการสั่งสินค้าทาให้ระบบการเงินการทางานของบริษัทฯมีความ
คล่องตัวสูงเนื่องจากบริษัทได้สั่งซื้อกับ ตัวแทน โดยตรงไม่ผ่านตัวแทนหรือนายหน้าโดยการ
ติดต่อกับผู้ผลิตรายย่อยที่อยู่ในประเทศนั้นๆ ทาให้ได้สินค้าที่ราคาถูกและมีคุณภาพตามที่ลูกค้า
ต้องการและบริษัทสามารถทากาไรมากกว่าการซื้อสินค้าผ่านนายหน้า
ในส่วนของการประเมินและเลือ กตัวแทน บริษัทมีนโยบายในการมี ตัวแทน รายเดียว
เนื่องจากสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ดีกว่า กระบวนการเลือก
ตัวแทน เป็น
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กระบวนการที่ต่อจากการจัดหา ตัวแทน ซึ่งบริษัทต้องการให้ ตัวแทน ที่ผลิตสินค้ามีความ
เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์สินค้าของบริษัทฯที่ให้ตัวแทนจัดหาสินค้ามา
จากผลสรุปจากการศึกษากระบวนการทางกลยุทธ์ทั้งสามที่กล่าวขั้นต้นโดยในแต่ละกล
ยุทธ์มีข้อแตกต่างในการใช้ซึ่งขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ ทางธุรกิจว่ากลยุทธ์ใดควรใช้ในเวลาใดแต่
กลยุทธ์ทั้งหมดก็สามารถสร้างประสิทธิภาพให้กับองกรระดับหนึ่งได้
โดยกลยุทธ์ในการจัดหาสาหรั บบริษัทสามารถลดระยะเวลาการทางานในองค์กรและเพิ่ม
ขีดความสารถรถในการแข่งได้ดียิ่งขึ้นไป ในส่วนการใช้กลยุทธ์การประเมินผู้ส่งมอบสามารถทา
ให้บริษัทฯ เลือกผู้ส่งมอบให้ตรงกับแนวทางการทาธุรกิจของบริษัทซึ่งสามารถแก้ปัญหาเรื่อง
เวลาและคุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดี ใน ส่วนของต้นทุนบริษัทฯได้ใช้วิธีการเข้าถึงผู้ผลิต
โดยตรงทาให้ต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแบบซื้อผ่านนายหน้าสามารถลดต้นทุนลง
ได้มาก

ข้อจากัดของการศึกษา
แม้ว่าการดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่วางไว้ผ่านมาถือว่ามีความประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายแต่การปรับตัวของค่าวัตถุดิบตามตลาดโลกหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท
ก็เป็นผลให้ตัวเลขบางอย่างอาจคลาดเคลื่อนมามีการเก็บข้อมูลทางบัญชีในช่วง6เดือนหลังมีการ
ปรับกลยุทธ์แต่อย่างไรก็ตามผลของการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทในช่วงปลายปี 2553 ก็
สามารถทาให้บริษัทมีกาไรมากขึ้นด้วย

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการวางกลยุทธ์มีประสิทธิภาพและมีเป้าหมายที่เด่นชัดขึ้นบริษัทควรจะมีการปรับปรุง
ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาสินค้าให้เป็น แบรนด์ ของตัวเองเนื่องจากบริษัทมีข้อเด่นเรื่องการ
จัดหาวัตถุดิบที่ไม่ค่อยมีขายในท้องตลาดซึ่งในการผลิ ตสินค้าของบริษัทหรือตอนสั่งสินค้ามาก็
จะมีส่วนที่เหลือ (Scrap) จากการผลิตซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าค่อนข้างสูงซึ่งบริษัทสามารถนา
ชิ้นส่วนพวกนี้มาสร้างนวัตกรรมและด้วย ศักยภาพของบริษัทในอนาคตบริษัทจะเน้นไปทาง
ออกแบบสิ้นค้าเนื่ องจากในปัจจุบันสินค้าเดิมมา ทาการลดต้นทุน ทุกปี และมีผู้แข่งขันเพิ่มขึ้น
บริษัทต้องมีการพัฒนารูปแบบของตัวสินค้าเพื่อการแข่งขันไว้ในอนาคต
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