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วิชญ์ศุทธ์ เมาระพงษ์

ที่ปรึกษาโครงการสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ 

สังกัดสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัมพันธ์กับผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ
9. การจดัเตรยีมอะไหล่และชิน้ส่วนต่างๆ (Part and Service 

Support) นบัเป็นความรบัผดิชอบตอ่สนิค้าหลังการขาย ซึ่งเปน็ส่วน
หนึ่งของบริการหลังการขายที่องค์การให้กับลูกค้า โดยการจัดหา 

ชิน้ส่วน อะไหล่ และเครือ่งมอือปุกรณ์ต่างๆ เพือ่เตรยีมพร้อมส�าหรบั
การให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าในกรณีที่
สินค้าเกิดความช�ารุด ความรับผิดชอบต่อสินค้าหลังการขาย
เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะส่งผลระยะยาว
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในอนาคต เกิดความรู้สึกที่ดีกับยี่ห้อ

สินค้า ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่ากิจกรรมนี้มีส่วนช่วยให้องค์การ
สามารถด�ารงความสัมพันธภาพระยะยาวกับลูกค้าไว้ได้

10. การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Plant and Ware-
house Site Selection) การเลือกที่ตั้งโรงงานของโรงงานและคลัง
สนิค้าจะต้องให้ความส�าคญักบัความใกล้-ไกลของแหล่งวตัถดุบิและ
ลูกค้า เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและเกี่ยวข้องกับระยะทางการ
ขนส่ง รวมถงึความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ด้วย

11. Material Handling เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าคงคลังในระหว่างการผลิต รวมถึงการ
ขนย้ายตัวสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วภายในโรงงาน หรือคลังสินค้า ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการเพื่อ

●	ลดระยะทางการเคลื่อนย้ายให้ได้มากที่สุด
●	ลดจ�านวน
●	แก้ไขกระบวนการที่เป็นคอขวดให้มีการไหลได้ดีขึ้น
●	ลดการขนถ่ายให้มากทีส่ดุเพือ่การประหยดัแรงงานและ

ค่าใช้จ่าย
เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักล่าว องค์การต้องการพยายาม

ลดจ�านวนการเคลื่อนย้ายวัตถุต่างๆ ให้มากที่สุด เนื่องจากทุกครั้งที่
มีการเคลื่อนย้ายจะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายวัตถุต่างๆ 
ดังนัน้ หากสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านนีก็้จะส่งผลให้ต้นทนุการผลติ
ต่อชิ้นลดลงด้วย

12. บรรจภุณัฑ์ (Packaing) ในด้านการตลาดนัน้ บรรจุภณัฑ์
ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงถึงลักษณะภายนอกของสินค้า ซึ่งจะต้องสามารถ

5. กิจกรรมการขนส่ง (Transportation) ครอบคลุมถึงทุก
กิจกรรมที่เป็นการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากจุดก�าเนิดไป
ยังจุดที่มีการบริโภคให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะ

ต้องจัดส่งสินค้าถูกต้องครบจ�านวนในสภาพที่สมบูรณ์และตรงเวลา
ที่ก�าหนด ทั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าการขนส่งถือเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ที่
มีบทบาทชัดเจนที่สุด

6.  การบริหารคลงัสนิค้า (Warehousing and Storage) เป็น
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคลังสินค้า อาทิ การจัดเก็บ
สินค้า การจัดการพื้นที่ในคลังสินค้า อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จ�าเป็น
ในการด�าเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า ซึ่งในปัจจุบันกิจกรรมการ
บรหิารคลงัสนิค้านับเป็นกจิกรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัตวัสนิค้าอกี
ทางหนึ่งด้วย

7.  Reverse Logistics คือ กระบวนการจัดการสินค้าที่ถูก
ส่งกลับคืน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เสียหาย หมดอายุการใช้งาน เป็นต้น

8.  การจัดซื้อ (Purchasing) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและบริการท้ังในส่วนของการเลือกผู้จ�าหน่าย
วัตถุดิบ ก�าหนดช่วงเวลาและปริมาณในการส่ังซื้อและสร้างความ

จากฉบับที่แล้วต่อ

บริหารทรัพยากรและผลผลิตของธุรกิจด้วย

E-Logistics
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ดงึผูบ้ริโภคให้สนใจในตวัสนิค้า แต่ทางด้านโลจสิตกิส์ บรรจภุณัฑ์จะ
มีบทบาทส�าคัญต่างออกไปจากด้านการตลาด โดยประการแรก  
บรรจุภัณฑ์จะเป็นสิ่งที่ปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดความเสียหาย
ในขณะที่มีการเคลื่อนย้าย ประการท่ีสอง บรรจุภัณฑ์ท่ีดีจะช่วยให้
กระบวนการเคลื่อนย้ายและเก็บรักษาสินค้ามีความสะดวกมากขึ้น

13. การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Com-
munications) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์การ ถือได้ว่า
เป็นปัจจัยที่ส�าคัญอย่างหน่ึงท่ีมีผลต่อความส�าเร็จขององค์การ การ
แลกเปลีย่นข้อมูล และการตดัสนิใจต่างๆ สามารถท�าได้อย่างรวดเรว็
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสื่อสารที่ประสิทธิภาพขององค์การ
ควรจะมีลักษณะดังนี้

●	มีการสื่อสารระหว่างองค์การ ผู้ผลิตวัตถุดิบและลูกค้า
●	มกีารสือ่สารระหว่างหน่วยงานภายในองค์การโดยเฉพาะ

ฝ่ายการบัญชี การตลาด ฝ่ายผลิต
●	มีการสื่อสารระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้ง 13 กิจกรรม
●	มีการสื่อสารกันในหน่วยงานย่อย เช่น ฝ่ายขายกับฝ่าย

บริการลูกค้าในฝ่ายการตลาด
●	มีการสื่อสารระหว่างสมาชิกในระบบโซ่อุปทานที่ไม่ได้มี

การติดต่อกับองค์การโดยตรง เช่น ผู้ผลิตวัตถุดิบรายแรกสุดในโซ่
อุปทาน

กิจกรรมหลักทางโลจิสติกส์ท้ัง 13 กิจกรรม อาจน�ามาจัด
เป็นกลุม่ได้ 5 กลุม่ ได้แก่ กจิกรรมทางด้านการบรหิารจดัการการผลติ 
การตลาดและการบริการลูกค้า การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ 
การกระจายสินค้าและการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดส่ง ซึ่ง
ครอบคลุมองค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์ท้ังหมด การเชื่อมประสาน
กันของกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้จะน�าองค์การไปสู่ความร่วมมือกันใน
การวางแผน การด�าเนินการ การควบคุมสินค้าและการบริการและ
การไหลของข้อมูลผ่านองค์การที่ประสานสอดคล้องกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ

Outsource Logistic 3PL

นอกจากการที่องค์การจะด�าเนินการบริหารจัดการด้าน 
โลจิสติกส์ด้วยตนเองแล้ว โดยเฉพาะองค์การที่มีความพร้อมและมี
ขนาดใหญ่ท�างานในหลายบทบาทเองทัง้ผูจ้ดัหาวตัถุดบิ ผูผ้ลติ ผูข้าย 
แต่ส�าหรบับางองค์การท่ีไม่มคีวามถนัด หรอืเชีย่วชาญในการบรหิาร
จัดการในเรื่องดังกล่าวอาจประสบปัญหา อาจจ�าเป็นต้องอาศัย
องค์การทีม่คีวามเชีย่วชาญในเรือ่งดงักล่าวในลกัษณะการให้บรกิาร

ในรปูแบบของบคุคลทีส่ามจะเรยีกว่า Third party logistics หรอืเรยีก
ย่อๆ ว่า 3PL หมายถึง องค์การท�าให้บริการด้าน outsource (a firm 
that provides outsourced or “third party” services) จะเข้ามาท�า
หน้าที่บางอย่างแทนองค์การ เช่น หน้าที่บางอย่างในระบบ Supply 
Chain เช่น การบรหิารจดัการคลงัสนิค้า (Warehouse) หรอืการขนส่ง 
(Transportation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานที่มากขึ้น ลด
ต้นทุนและเพิ่มผลส�าเร็จได้ด้วยความรวดเร็ว โดยองค์การที่เลือกใช้
บริการ 3PL ด้วยเหตุผลดังนี้ 

●	เนื่องจาก 3PL ส ่วนใหญ่มีระบบการท�างานที่มี
ประสิทธิภาพและมีความเชี่ยวชาญมากกว่า การมอบหมายให้
องค์การ 3PL ท�างานบางอย่างแทนนั้น จะสามารถเพิ่มความส�าเร็จ
ในองค์การเพิ่มขึ้นได้

●	บางองค์การต้องการท�างานเฉพาะทีเ่ป็น Core Business 
เท่านั้น เนื่องจากตนเองมีความเชี่ยวชาญและเป็นเป้าหมายหลัก  
ดังนั้น งานอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Core Business นั้นอาจให้ 3PL ท�างานแทน
ได้

●	องค์การหลักเองไม่ต้องการแบกภาระในเรื่องของ  
resource มากเกินความจ�าเป็น จึงมอบหมายให้ 3PL เป็นผู้ใช้  
resource ของตนท�างานแทนและยังสามารถลดต้นทุนในเรื่องของ 
resource ขององค์การในกรณทีีง่านนัน้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปแล้วได้อกีด้วย 
(จัดหาทรัพยากรในปริมาณที่เหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหา
และจัดเก็บ)

●	PL มีความรู ้ความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา จึง
สามารถรับความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ ได้ดีกว่าตัวองค์การหลัก
ซึ่งอาจมีผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงพอ

●	โดยปกติจะสามารถลดต้นทุนของธุรกิจได้ แต่บางครั้ง
การใช้ 3PL นั้นไม่สามารถลดต้นทุนได้อย่างแท้จริง แต่จะมีผล
ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เข้ามาทดแทนได้ เช่น ความรวดเร็วในการ
ท�างานให้ส�าเรจ็และความช�านาญในด้านการตดิต่อประสานงานกบั 
3PL อื่นๆ ได้ดีกว่า ก็คุ้มที่จะมอบหมายให้ไป

●	เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น นั่นคือ 
สามารถท�าธุรกิจแบบ Global Business และในด้านขีดความ
สามารถ (Capability) ได้อีกด้วย

แต่ทั้งนี้ในการมอบหมายงานให้ 3PL ด�าเนินการนั้นก็ยังมี
ความเสี่ยงอยู่เช่นกัน อาทิ

●	องค์การจะขาดองค์ความรู ้บางอย่างไป ซึ่งจะท�าให ้
สูญเสียด้านการแข่งขัน (Competitive Knowledge) กับคู่แข่งได้

●	สูญเสียด้านการควบคุม (Loss of Control) เนื่องจากได้
มอบหมายให้ผู้อื่นดูแลแทน

●	บางครั้งอาจเกิดความขัดแย้งกับ 3PL เอง เนื่องจาก 
จุดประสงค์อาจมีความแตกต่างกัน หรือเป้าหมายไม่เหมือนกันได้ 
(Conflicting Objectives) เช่น เป้าหมายด้านการส�ารวจตลาดที่มอง
ไม่เหมือนกัน หรือ ระดับการให้บริการที่ท�าได้ไม่เท่าที่ตกลงกันไว้

●	ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าเสือ่มถอยลงไป เนือ่งจากองค์การ
มิได้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง

ต่อฉบับหน้าอ่าน


