รูปแบบความร่วมมือด้ านการขนส่งระหว่างเจ้ าของสินค้ าโดยไม่ผา่ นตัวกลาง

นาย นาพล ลาวัลยะวัฒน์

วิทยานิพนธ์นี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการด้ านโลจิสติกส์ (สหสาขาวิชา)
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี การศึกษา 2553
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

COLLABORATION MODEL IN TRANSPORTATION

Mr. Numpol Lawanyawatna

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science Program in Logistics Management
(Interdisciplinary Program)
Graduate School
Chulalongkorn University
Academic Year 2010
Copyright of Chulalongkorn University

หัวข้ อวิทยานิพนธ์
โดย
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

รูปแบบความร่วมมือด้ านการขนส่งระหว่างเจ้ าของสินค้ า
โดยไม่ผา่ นตัวกลาง
นาย นาพล ลาวัลยะวัฒน์
การจัดการด้ านโลจิสติกส์
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. มาโนช โลหเตปานนท์

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมตั ใิ ห้ นบั วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้เป็ นส่วนหนึง่
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
………………………………………….. คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์ เปี่ ยมสมบูรณ์ )
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
…………………………………………… ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. พงศา พรชัยวิเศษกุล)
…………………………………………... อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. มาโนช โลหเตปานนท์)
…………………………………………… กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย
(ดร. ธีระชัย พิพิธศุภผล)

ง

นาพล ลาวัลยะวัฒน์ : รูปแบบความร่วมมือด้ านการขนส่งระหว่างเจ้ าของสินค้ าโดย
ไม่ผา่ นตัวกลาง.(SHIPPER COLLABORATION MODEL IN TRANSPORTATION)
อ. ที่ปรึกษาวิทยนิพนธ์หลัก : ผศ.ดร. มาโนช โลหเตปานนท์, 46 หน้ า.
การบริ หารโซ่อปุ ทานระหว่างคูค่ ้ าให้ มีประสิทธิภาพนันเกิ
้ ดขึ ้นได้ ยากเนื่องจากทังสอง
้
ฝ่ ายมีวตั ถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
เช่นกรณีบริ ษัทน ้าตาลซึง่ เน้ นการลดต้ นทุนการกระจาย
สินค้ า ขณะที่บริษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่เน้ นการบริหารสินค้ าคงคลัง วัตถุประสงค์ที่ขดั แย้ งกัน
นี ้ทาให้ เกิดปั ญหาเช่น ไม่สามารถส่งมอบสินค้ าในกรณีที่สงั่ ซื ้อต่ากว่าเกณฑ์ และไม่มีสินค้ า
พร้ อมขาย หรื อร้ านค้ าปลีกต้ องจัดเก็บสินค้ ามากเกินความเหมาะสมเพื่อให้ สามารถสัง่ สินค้ า
ในปริมาณขันต
้ ่าได้ ทาให้ สินค้ าหมดอายุขณะจัดเก็บ ซึ่งบริษัทน ้าตาลต้ องชดเชยค่าเสียหาย
ดังกล่าว
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการมาตรฐานในการขนส่งสินค้ าแบบ
ความร่วมมือระหว่างเจ้ าของสินค้ า อันเป็ นเครื่ องมือในการแก้ ปัญหาด้ านโซ่อปุ ทาน
ระหว่างคูค่ ้ า โดยเก็บข้ อมูลจริงจากกระบวนการทางานที่พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นระยะเวลา 3 เดือน
คือ การใช้ รถขนส่งของบริษัทค้ าปลีกที่ขนส่งสินค้ าระหว่างศูนย์กระจายสินค้ า เพื่อรับ
น ้าตาลหลังจากส่งสินค้ าที่ร้านสาขาและนาน ้าตาลกลับไปยังศูนย์กระจายสินค้ าแทนการ
ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตน ้าตาลไปยังร้ านสาขาของผู้ค้าปลีก
กระบวนการมาตรฐานสาหรับการขนส่งในรูปแบบความร่วมมือระหว่างเจ้ าของสินค้ า
ที่พฒ
ั นาขึ ้นนัน้ ลดเวลาเฉลี่ยของเวลารวมในการเข้ ารับสินค้ าลงเหลือต่ากว่า 3 ชัว่ โมง โดยลด
จานวนรถที่ใช้ เวลาเกิน 3 ชัว่ โมงในการรับสินค้ าลง 20% และลดต้ นทุนการขนส่ง 65% ซึง่ การ
ขนส่งสินค้ าระหว่างโรงงานน ้าตาล และศูนย์กระจายสินค้ าด้ วยรูปแบบความร่วมมือระหว่าง
เจ้ าของสินค้ านัน้ ทาให้ ต้นทุนรวมในการกระจายสินค้ าผ่านศูนย์กระจายสินค้ าอยูใ่ นระดับที่
สามารถบริ หารให้ เกิดการกระจายสินค้ าผ่านช่องทางนี ้ได้ อย่างยัง่ ยืน

สาขาวิชา การจัดการด้ านโลจิสติกส์
ลายมือชื่อนิสิต....................................................
ปี การศึกษา 2553
ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลัก..........................................

จ
# # 5087152520 : MAJOR LOGISTICS MANAGEMENT
KEYWORDS : TRANSPORTATION / SHIPPER COLLABORATION / LOGISTICS /
SUPPLY CHAIN / STANDARD OPERATING PROCEDURE
NUMPOL LAWANYAWATNA COLLABORATION MODEL IN
TRANSPORTATION. ADVISOR : ASST. PROF. MANOJ LOHATEPANONT,
Ph.D., 46 pp.
Managing supply chain between trading partners to the point where
effectiveness takes place could be difficult when their supply chain objectives are
different or contrast, as if a sugar company and their business partner, a large
modern trade company. Conflicting in supply chain objectives can cause
business problems.
This research aims to develop a standard operating procedure in shipper
collaboration type of transportation, which would be the key enabler to solve the
supply chain problems between these trading partners. The actual data collection
process had been carried over the period of 3 months. The collaboration model
uses the backhaul trip when the trucks deliver goods from the modern trade’s
distribution center to pick up sugar product after their delivery at the store, and
carry the sugar back to the distribution center.
The standard transportation operating procedure developed successfully
reduced the average of total product pick-up as well as reduced the number of
trucks that took longer than the standard hour to get the product. Therefore, that
cuts 65% of the freight cost between the sugar mill and distribution centers.
Moreover, with the shipper collaboration model, the total cost of distribution is at
the level that the partners can sustainably distribute their products through the
distribution center.
Field of Study : Logistics Management
Student’s Signature
Academic Year : 2010
Advisor’s Signature
signature..............................................
signature..........................................

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
ผู้เขียนใคร่ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงต่อ ผศ.ดร.มาโนช โลหเตปานนท์ ซึง่ เป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ ความรู้ให้ คาปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการทางาน
ตลอดจนตรวจสอบแก้ ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้จนกระทัง่ สาเร็จลุลว่ งด้ วยดี
และขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึป่ ระกอบด้ วย รศ.ดร.พงษา พรชัยวิเศษกุล และ ดร.ธีระชัย พิพิธ
ศุภผล ที่ได้ กรุณาให้ คาแนะนาและตรวจสอบวิทยานิพนธ์นี ้จนเสร็จสมบูรณ์
นอกจากนี ้ ขอขอบคุณบริษัทกรณีศกึ ษาที่ได้ ให้ ความช่วยเหลือด้ านข้ อมูล ซึง่ เป็ น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ และให้ ความช่วยเหลือในการปฏิบตั งิ านด้ วยดี
ท้ ายสุดนี ้ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิ
วาทนฤพุฒิที่ได้ ให้ การสนับสนุนในด้ านต่างๆ
รวมถึงเป็ นกาลังใจให้ แก่ผ้ เู ขียนจนกระทังส
้ าเร็จ
การศึกษา และขอสานึกในพระคุณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนคณาจารย์ทกุ ท่านที่ได้
ถ่ายทอดความรู้และวิทยาการต่างๆให้ กบั ผู้เขียน

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย………………………………………………………………………… ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ................................................................................................ จ
กิตติกรรมประกาศ...................................................................................................... ฉ
สารบัญ...................................................................................................................... ช
สารบัญตาราง............................................................................................................ ฌ
สารบัญภาพ............................................................................................................... ญ
บทที่ 1 บทนา........................................................................................................... 1
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา..................................................... 1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจยั ............................................................................ 11
1.3 ขอบเขตของการวิจยั .................................................................................. 11
1.4 ข้ อจากัดของการวิจยั .................................................................................. 12
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ.......................................................................... 13
1.6 วิธีดาเนินการวิจยั ...................................................................................... 13
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง....................................................................... 11
2.1 แนวคิดความร่วมมือแบบลาพัง (Self-Collaboration)................................... 15
2.2 แนวคิดความร่วมมือระหว่างผู้วา่ จ้ างขนส่งโดยไม่ผา่ นตัวกลาง
(Shipper Shake-hand)............................................................................. 16
2.3 แนวคิดความร่วมมือระหว่างผู้วา่ จ้ างขนส่งโดยผ่านตัวกลาง.......................... 22
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั .......................................................................................... 27
3.1 ประชากร.................................................................................................. 27
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ............................................................................. 27
3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล................................................................................ 28
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล..................................................................................... 28

ซ

หน้ า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.................................................................................... 29
4.1 ผลการวิเคราะห์......................................................................................... 29
4.1.1 ผลการวิเคราะห์กระบวนการมาตรฐานในการดาเนินการขนส่งแบบ
ความร่วมมือระหว่างเจ้ าของสินค้ าในช่วง 1 เดือนแรก........................ 31
4.1.2 กระบวนการมาตรฐานในการดาเนินการขนส่งที่ปรับปรุงภายหลังการ
ทดลอง 1 เดือนแรก......................................................................... 32
4.1.3 ผลการเปรี ยบเทียบกระบวนการทางานในระยะ 1 เดือนแรก และผล
กระบวนการทางาน 2 เดือนหลังการปรับปรุงกระบวนการมาตรฐาน.... 35
4.2 ปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งแบบความร่วมมือ
ระหว่างคูค่ ้ า.............................................................................................. 36
บทที่ 5 สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ................................................. 38
5.1 สรุปผลการวิจยั .......................................................................................... 38
5.2 อภิปรายผลการวิจยั ................................................................................... 38
5.2.1 ผลจากการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเจ้ าของสินค้ าต่อการแก้ ปัญหา
การบริ หารโซ่อปุ ทาน
38
5.2.2 ผลของความร่วมมือระหว่างเจ้ าของสินค้ าต่อการเพิ่มประสิทธภาพการ
ใช้ พลังงาน (ลดระยะการวิ่งเที่ยวเปล่า)
40
5.2.3 ผลของความร่วมมือระหว่างเจ้ าของสินค้ าต่อการพัฒนาการบริหารโซ่
อุปทานร่วมกัน
43
5.3 ข้ อเสนอแนะ.............................................................................................. 45
รายการอ้ างอิง............................................................................................................ 47
ประวัตผิ ้ เู ขียนวิทยานิพนธ์............................................................................................ 48

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
3-1
3-2
3-3
4-1
4-2
5-1
5-2
5-3

หน้ า
ประเภทรถที่ต้องการสาหรับการกระจายสินค้ าในแต่ละกลุม่ การกระจายสินค้ า
สาเร็จรูป.....................................................................................................
ระดับความสามารถของโซ่อปุ ทานระหว่างบริ ษัทน ้าตาล และบริษัทค้ าปลีก......
เปรี ยบเทียบต้ นทุนการการจายสินค้ าแบบเดิม และแบบผ่านศูนย์กระจาย
สินค้ า..........................................................................................................
ปริมาณเที่ยวการขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้ าไปยังร้ านสาขาที่สามารถรับ
สินค้ าน ้าตาลกลับไปยังศูนย์กระจายสินค้ า.....................................................
หน่วยงานภายใต้ ขอบเขตการศึกษากระบวนการมาตรฐาน.............................
ขันตอนของการศึ
้
กษากระบวนการมาตรฐาน..................................................
จานวนประชากรขันต
้ ่าที่ทาการเก็บข้ อมูลการขนส่งในแต่ละเดือน...................
ตัวอย่างแบบฟอร์ มการเก็บข้ อมูลการดาเนินงานการขนส่ง..............................
ขันตอนการเก็
้
บข้ อมูล...................................................................................
ตัวชี ้วัดกระบวนการ (Key Process Indicators)………………………………..
เปรี ยบเทียบเวลาเฉลี่ยของรถขนส่งที่เข้ ารับสินค้ าในเดือน……………………..
เปรี ยบเทียบต้ นทุนการกระจายสินค้ า…………………………………………...
ดัชนีชี ้วัดผลความสามารถของโซ่อปุ ทานเมื่อกระจายสินค้ าน ้าตาลผ่านศูนย์
กระจายสินค้ า……………………………………………………………………
Stages of Supply Chain Development………………………………………

6
8
9
10
11
14
27
27
28
32
35
39
40
41

ญ

สารบัญภาพ
ภาพที่
1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
4-1
4-2
5-1
5-2
5-3

ปริมาณน ้ามันที่ใช้ ในการคมนาคมขนส่ง แยกตามประเภทการขนส่ง…………
แสดงราคาน ้ามันในช่วงปี 2550 และครึ่งปี แรกของปี 2551……………………
ปริมาณการเดินรถเที่ยวเปล่าต่อปี ………………………………………………
ผลิตภัณท์ของ Johnson & Johnson……………………………………………
ผลิตภัณท์ของบริษัท Church & Dwight………………………………………..
เส้ นทางการขนส่งซึง่ เชื่อมโยงกันระหว่างสองบริษัท…………………………….
ผลิตภัณท์ของบริษัท Land O’Lake……………………………………………..
เส้ นทางการขนส่งระหว่างโรงงาน และคลังสินค้ าของบริษัท Land O’Lake……
เครื อข่ายเส้ นทางการขนส่งซึ่งเป็ นความร่วมมือของ Land O’Lake และ
General Mill……………………………………………………………………..
กราฟแสดงระยะเวลาการเข้ ารับสินค้ าที่โรงงานน ้าตาลของรถขนส่งในเดือนแรก
กราฟแสดงระยะเวลาการเข้ ารับสินค้ าที่โรงงานน ้าตาลของรถขนส่งใน
ระยะเวลา 3 เดือน........................................................................................
ภาพแสดงเส้ นทางการขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้ าวังน้ อย – สาขาเชียงใหม่ –
โรงงานน ้าตาล อ.ด่านช้ าง จ.สุพรรณฯ…………………………………………..
ภาพแสดงเส้ นทางการขนส่งจาก: ศูนย์กระจายสินค้ าวังน้ อย – สาขาสุพรรณบุรี
– โรงงานน ้าตาล อ.ด่านช้ าง จ.สุพรรณ..........................................................
Supply chain management: Integrating and managing business
process across the supply........................................................................

หน้ า
2
3
14
17
18
20
23
24
25
31
36
42
42
44

1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในปั จจุบนั การแข่งขันทางธุรกิจมีความท้ าทายเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะในมุมมอง
ทางด้ านโลจิสติกส์ และการบริหารโซ่อปุ ทาน ส่วนหนึง่ นันมาจากกระแสของการค้
้
าเสรี ที่ทาให้ การ
แข่งกันเปิ ดกว้ างมากยิ่งขึ ้นสาหรับผู้ที่มีความสามารถในการบริ หารต้ นทุน โดยฉพาะต้ นทุนในการ
จัดหาทรัพยากรณ์ในการผลิตและการกระจายสินค้ า
ผลักดันให้ ภาคธุรกิจต้ องยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันในทุกวิถีทางที่เป็ นไปได้
ดังนันการพั
้
ฒนาระบบโลจิสติกส์จงึ เป็ น
ทางออกของประเทศไทยในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ทังในแง่
้
ของการลดต้ นทุน
การสร้ างมูลค่าเพิ่ม การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมด้ วย การบริหารจัดการ
กระบวนการกระจายสินค้ าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่อปุ ทานจึงเป็ นเป้าหมายสาคัญที่
ผู้ประกอบการสามารถใช้ เป็ นแหล่งที่มาของความได้ เปรี ยบในการแข่งขัน ทังในระดั
้
บธุรกิจและ
ระดับประเทศ
เมื่อพิจารณาต้ นทุนโลจิสิตกส์ของประเทศจะพบว่าต้ นทุนการขนส่งสินค้ าเป็ น
องค์ประกอบหลักของต้ นทุนโลจิสติกส์ในประเทศไทย จากแนวทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาโลจิ
สติกส์ของประเทศไทยี 2549-2553 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติมีเป้าหมายหลักที่จะลดต้ นทุนโลจิสติกส์ไทยให้ เหลือ 13% จากปั จจุบนั ที่ 16% ต่อ GDP
ภายในปี 2553 โดยที่จะลดปั จจัยที่เป็ นต้ นทุนหลักของระบบโลจิสติกส์ไทย ซึง่ ก็คือเรื่ องของการ
ขนส่ง ขณะนี ้ต้ นทุนอยูท่ ี่ 7.2% ตังเป
้ ้ าให้ ลดลงเหลือ 6% ต่อ GDP เมื่อเปรี ยบเทียบสัดส่วนการ
ขนส่งภายในประเทศไทยประเภทต่างๆ มีการใช้ การขนส่งสินค้ าทางถนนเป็ นหลัก ซึง่ มีอตั ราสูงขึ ้น
ร้ อยละ 88 ในขณะที่การขนส่งทางเรื อและทางรถไฟ มีอตั ราใช้ เพียงร้ อยละ 8 และร้ อยละ 2
ตามลาดับ ส่วนการขนส่งทางท่อนัน้ คิดเป็ นร้ อยละ 2 โดยประมาณ
การบริ หารโลจิสติกส์ที่ดีจะสามารถลดการสิ ้นเปลืองพลังงานและเพิ่มความเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ปั จจุบนั การใช้ พลังงานของไทยในภาคการขนส่งมีสดั ส่วนกว่าครึ่งของการใช้
พลังงานทังหมดในประเทศ
้
แต่หากนามาแยกสัดส่วนการใช้ พลังงานทางด้ านการคมนาคมขนส่ง
นัน้ การคมนาคมขนส่งทางบกมีอตั ราการใช้ ปริมาณจากน ้ามันดิบสูงขึ ้นร้ อยละ 98
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ภาพที่ 1-1 ปริ มาณน ้ามันที่ใช้ ในการคมนาคมขนส่ง แยกตามประเภทการขนส่ง

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

โครงสร้ างดังกล่าวส่งผลต่อการสิ ้นเปลืองพลังงาน ก่อให้ เกิดการจราจรติดขัด
ตลอดจนมลภาวะต่อสิ่งแวดล้ อม เมื่อเปรี ยบเทียบต้ นทุนต่อหน่วยของการขนส่งสินค้ าทางถนนต่อ
น ้ามัน 1 ลิตร สามารถขนส่งสินค้ าได้ เพียง 25.5 เมตริกตัน ซึง่ เป็ นปริมาณที่ต่ามากเมื่อเทียบกับ
การขนส่งทางเรื อและทางรถไฟซึง่ สามารถขนส่งสินค้ าได้ ประมาณ 217 เมตริกตันและ 87.5
เมตริ กตัน ตามลาดับ
แนวโน้ มจากความกดดันภายในอุตสาหกรรมต่างๆ และการแข่งขันทางการค้ า
ระหว่างประเทศได้ สง่ ผลกระทบต่อรูปแบบการดาเนินธุรกิจเป็ นวงกว้ าง นอกจากนันผู
้ ้ ประกอบการ
ในทุกภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งสินค้ าต่างพยายามหาแนวทางปรับปรุงการ
ดาเนินธุรกิจให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นและลดต้ นทุนให้ ต่าที่สดุ ในขณะที่ยงั รักษาระดับมาตรฐาน
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การให้ บริการไว้ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการและความพึงพอใจของลูกค้ า ดังนันการจั
้
ดการ
ด้ านโลจิสติกส์ด้วยการวางแผน การควบคุมและการจัดเส้ นทางที่เหมาะสม รวมถึงความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทางด้ านการขนส่งสินค้ าจึงจะสามารถช่วยลดปั ญหาดังกล่าวได้
เนื่องจากอัตราการใช้ พลังงานมีผลมาจากการขนส่งซึง่ มีสดั ส่วนกว่าครึ่ง
เมื่อ
ผู้ประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการทางด้ านการให้ บริการขนส่งสินค้ า ไม่วา่ ผู้รับจ้ าง
ขนส่งสินค้ าหรื อผู้ว่าจ้ างขนส่งสินค้ าจาต้ องเผชิญกับภาวะของการปรับของราคาน ้ามันที่สงู ขึ ้นเกิน
ความคาดหมายอย่างต่อเนื่อง ทาให้ การวางแผนในการดาเนินธุรกิจทางด้ านการแข่งขันในเรื่ อง
ของราคาเกิดวิกฤติอนั เนื่องมาจากต้ นทุนในการขนส่งสินค้ านันสู
้ งขึ ้น การรวบรวมข้ อมูลย้ อนหลัง
ของการปรับราคาน ้ามัน เพื่อทาการวางแผนล่วงหน้ านัน้ ไม่สามารถนามาป้องกันปั ญหาที่เกิดขึ ้น
ได้
ภาพที่ 1-2 แสดงราคาน ้ามันในช่วงปี 2550 และครึ่งปี แรกของปี 2551

ที่มา : การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)

จากภาพแสดงให้ เห็นถึงราคาน ้ามันที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยในปี 2550
เมื่อเทียบเป็ นเปอร์ เซ็นต์การเพิ่มขึ ้นเท่ากับ 28% แต่ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2551 กลับมีเปอร์ เซ็นต์
ที่เพิ่มขึ ้นสูงมากถึง 50% เหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้ ผ้ ปู ระกอบการขนส่งหลายรายประสบภาวะกาไร
ที่ลดลงหรื อเท่ากับต้ นทุนของการขนส่งในเที่ยวนันๆ
้
เนื่องจากต้ นทุนหลักของการดาเนินธุรกิจ
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ทางด้ านการขนส่งนัน้ คือน ้ามัน นอกจากนันผู
้ ้ ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ย่อมได้ รับ
ผลกระทบจากการปรับขึ ้นของค่าขนส่งสินค้ า ทาให้ ต้นทุนทางด้ านโลจิสติกส์และราคาขายปรับตัว
เพิ่มสูงขึ ้นตามกัน และมีผลเกี่ยวเนื่องถึงการจับจ่ายใช้ สอยของผู้บริโภคสุดท้ ายที่จาเป็ นต้ องจ่าย
สินค้ าในราคาที่สงู ขึ ้น
จากสภาพการณ์ทางด้ านพลังงานในปั จจุบนั การบริหารการขนส่งนัน้ มีบทบาท
อย่างมากสาหรับการลดต้ นทุน
เนื่องจากในการกระจายสินค้ านันจ
้ าเป็ นต้ องมีความสะดวก
รวดเร็ว และขนส่งสินค้ าไปยังจุดหมายปลายทางได้ อย่างปลอดภัย ตรงตามเวลาที่ได้ กาหนดไว้
การขนส่งทางถนนเป็ นรู ปแบบการขนส่งที่มีความยืดหยุน่
สามารถส่งสินค้ าเข้ าถึงสถานที่ได้
(Door-to-door) และมีโครงสร้ างเส้ นทางการขนส่งที่กว้ างขวาง แต่หากการจัดเส้ นทางการขนส่ง
สินค้ าทางถนนมีลกั ษณะเส้ นทางไม่เชื่อมต่อเป็ นโครงข่ายก็จะทาให้ เกิดการวิ่งรถเปล่าในสัดส่วน
สูง
การวิ่งรถเที่ยวเปล่าหมายถึงการย้ ายรถเปล่าจากจุดหมายปลายทางของกิจกรรม
การขนส่งสินค้ ากิจกรรมหนึง่ ไปยังจุดเริ่มต้ นเพื่อการรับสินค้ าสารับการขนส่งอีกกิจกรรมหนึง่ ซึง่
การวิ่งรถเที่ยวเปล่านันเป็
้ นต้ นทุนแฝงของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับการขนส่ง แต่โดยทัว่ ไปแล้ วไม่มี
ฝ่ ายหนึง่ ฝ่ ายใดจะสามารถควบคุมต้ นทุนจากการเคลื่อนย้ ายรถสาหรับการวิ่งเที่ยวเปล่านี ้ได้ โดย
ลาพัง จากสถิติการเดินรถบรรทุกของกรมการขนส่งทางบก ได้ แจกแจงว่าอัตราการวิ่งรถเที่ยวเปล่า
จากการขนส่งในประเทศนันมากถึ
้
ง 46% จากจานวนเที่ยวทังหมด
้
การลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่าลง
ได้ เพียง 1% จะสามารถประหยัดปริมาณการใช้ น ้ามันลงได้ ถึง 34.83 ล้ านลิตรหรื อประมาณ
1,456
ล้ านบาท
ดังนันการบริ
้
หารจัดการเพื่อลดต้ นทุนดังกล่าวจะมีความเป็ นไปได้ จาก
กระบวนการของความร่วมมือ (Collaboration) ของทุกฝ่ ายที่มีสว่ นได้ ส่วนเสียนี ้
ภาพที่ 1-3 ปริมาณการเดินรถเที่ยวเปล่าต่อปี

ทีม่ า : กรมการขนส่งทางบก
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ต้ นทุนโลจิสติก ส์ ต้ นทุนการขนส่ ง และความสามารถในการแข่ งขั นของอุ ตสาหกรรม
นา้ ตาล
ธุรกิจการผลิตและจาหน่ายสินค้ าน ้าตาลในเมืองไทยมีคณ
ุ ลักษณะสาคัญที่
แตกต่างจากสินค้ าเกษตรและอุตสาหกรรมประเภทอื่น กล่าวคือ เป็ นธุรกิจภายใต้ ระบบการ
ควบคุมโดยกระบวนการราชการ โดยมีหวั ใจหลักคือระบบการแบ่งโควต้ าและการแบ่งผลประโยชน์
ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียตลอดทังซั
้ พพลายเชน จึงทาให้ มีลกั ษณะการแข่งขันในเชิงธุรกิจที่ไม่รุนแรง
มากนัก แต่อย่างไรก็ดีความสามารถในการทากาไรสูงสุดภายใต้ ระบบธุรกิจสินค้ าอุปโภคบริ โภคซึง่
มีการควบคุมราคาของต้ นทุนและราคาสินค้ านัน้ เป็ นความท้ าทายที่สาคัญยิ่งของการบริหารโลจิ
สติกส์และโซ่อปุ ทานของแต่ละองค์กร
เมื่อกล่าวถึงการควบคุมในโซ่อปุ ทานของธุรกิจน ้าตาลทรายนัน้ ราคาอ้ อยซึง่ เป็ น
วัถดุ ิบหลักได้ ถกู ควบคุมโดยกลไกของระบบแบ่งปั นผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่และผู้ผลิตรวมถึง
ผู้ขาย ซึง่ ราชการเป็ นผู้กาหนดหลักการและวิธีการที่ตายตัว รวมถึงเป็ นผู้ดาเนินการในการประกาศ
ราคากลางของวัตถุดบิ หลักดังกล่าว นอกจากนัน้ สาหรับราคาสินค้ าสาเร็จรูปน ้าตาลที่จาหน่ายใน
ประเทศ ราชการก็ยงั เป็ นผู้กาหนดราคาขาย โดยการกาหนดราคาขายน ้าตาลภายในประเทศมี
กระทรวงที่รับผิดชอบทังหมด
้
2 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยคณะกรรมการอ้ อยและ
น ้าตาลทราย เป็ นผู้กาหนดราคาน ้าตาลทราย ณ หน้ าโรงงาน ส่วนกระทรวงพาณิชย์ โดย
คณะกรรมการกลางกาหนดราคาสินค้ าและบริการ เป็ นผู้กาหนดราคาจาหน่ายน ้าตาลทรายขาย
ปลีก ซึง่ ในปั จจุบนั ราคาน ้าตาลทรายขาวหน้ าโรงงานอยู่ที่ 19 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน ้าตาล
ทรายขาวบริ สทุ ธิ์อยูท่ ี่ 20 บาทต่อกิโลกรัมและราคาขายปลีกน ้าตาลทรายขาวและน ้าตาล
ทรายขาวบริ สทุ ธิ์อยูท่ ี่ระดับ 21.50 บาทและ 22.50 บาทต่อกิโลกรัมตามลาดับ ยิ่งไปกว่านัน้
สาหรับน ้าตาลทรายที่สง่ ขายไปยังต่างประเทศนัน้ ราคาขายน ้าตาลต่างประเทศก็ถกู ควบคุมโดย
กลไกของตลาดโลก คือราคาน ้าตาทรายดิบ นิวยอร์ ค no.11 ราคาน ้าตาลทรายขาว ลอนดอน no.
5 (สานักงานอ้ อยและน ้าตาล, 2554 : ออนไลน์) ดังนันเพื
้ ่อวัตถุประสงค์ในการทากาไรสูงสุด
สาหรับองค์กรภายใต้ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจดังกล่าว
หน่วยงานด้ านการบริหารโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนจะต้ องตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าด้ วยระบบที่มีประสิทธิภาพและ
มุง่ เน้ นการสร้ างอรรถประโยชน์ (Utilization) สูงสุดจากทรัพยากรทางด้ านโลจิสติกส์ขององค์กร
จากข้ อมูลปี 2553 ของบริษัทน ้าตาลที่ทาการศึกษาพบว่าต้ นทุนโลจิสติกส์มี
สัดส่วนประมาณ 6% ของยอดขายรวมและค่าใช้ จา่ ยการกระจายสินค้ าทุกประเภทรวมกันในปี
2553 มีสดั ส่วนคิดเป็ นประมาณ 50-55% ของงบประมาณด้ านโลจิสติกส์ทงหมด
ั้
ค่าใช้ จา่ ยในการ
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การกระจายสินค้ าจึงเป็ นต้ นทุนโลจิสติกส์ที่มีความสาคัญสูงสาหรับธุรกิจน ้าตาลและเมื่อพิจารณา
ค่าขนส่งเปรี ยบเทียบต่อน ้าหนักต่อระยะทางแล้ วพบว่ากลุม่ การขนส่งสาหรับลูกค้ ากลุม่ โมเดิร์น
เทร์ ดและอุตสาหกรรมนันมี
้ ต้นทุนการขนส่งสูงถึง 1.99 บาท/ตัน/กม.ซึง่ สูงกว่าการขนส่งหมวดอื่นๆ
อันเป็ นผลอันสืบเนื่องโดยตรงจากคุณลักษณะของการจัดส่ง ที่ให้ ความสาคัญต่อความต้ องการ
ของลูกค้ าสูงกว่าการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ โดยเฉพาะด้ านคุณภาพรถ คุณภาพพนักงานขับรถที่มี
ระดับการบริ การ เช่นกาหนดอายุรถไม่เกิน 10 ปี และพนักงานขับรถจะต้ องได้ รับการอบรมในเรื่ อง
ทักษะการให้ บริ การที่ดี แต่เนื่องจากพื ้นฐานการถูกควบคุมราคาขายของธุรกิจน ้าตาลที่ทาให้ ไม่
สามารถปรับราคาขายได้ ตามต้ นทุนการบริ การที่เพิ่มขึ ้นได้ จึงทาให้ เกิดความต้ องการด้ านการ
จัดการทางด้ านโลจิสติกส์อย่างเหมาะสม สอดคล้ องกับคุณลักษณะและเงื่อนไขทางธุรกิจดังกล่าว
เพื่อคงระดับต้ นทุนรวมให้ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ จากข้ อจากัดและเงื่อนไขดังกล่าวทาให้
บริษัทน ้าตาลต้ องกาหนดนโยบายในการจัดส่งสินค้ าสาหรับหมวดลูกค้ าโมเดิร์นเทร์ ดและ
อุตสาหกรรมคือ
แต่ละสาขาของโมเดิร์นเทรดนันจะต้
้ องมียอดการสัง่ สินค้ าน ้าตาลทุกประเภท
รวมกันเท่ากับ 15 ตัน หรื อ 30 ตัน บริ ษัทน ้าตาลจึงจะสามารถส่งมอบสินค้ าจากโรงงานที่ผลิตไป
ยังสาขานันๆได้
้
ตารางที่ 1-1
สาเร็จรูป

ประเภทรถที่ต้องการสาหรับการกระจายสินค้ าในแต่ละกลุม่ การกระจายสินค้ า

หมวดการกระจายสินค้ า
1.กลุม่ ลูกค้ าทัว่ ไป
2.กลุม่ ลูกค้ า
Modern
Trade/อุตสาหกรรม
3.กลุม่ ขนย้ ายน ้าตาล
กระสอบ

ปริมาณการกระจาย
สินค้ าต่อปี
(ตัน)
42,607

15,748,606

ค่าขนส่งเฉลี่ยต่อ
น ้าหนัก
(บาท/ตัน)
369.6

ค่าขนส่งเฉลี่ยต่อ
น ้าหนักต่อระยะทาง
(บาท/ตัน/กม.)
1.90

221,696

97,434,753

439.5

1.99

25,000

7,425,000

297

1.60

ค่าขนส่งรวมต่อปี
(บาท)

ในทางตรงกันข้ ามสาหรับบริ ษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่นนั ้
การบริ หารคลังสินค้ า
เพื่อให้ มีปริมาณสินค้ าคงคลังต่าและมีการหมุนเวียนสินค้ าสูงนันถื
้ อเป็ นหัวใจสาคัญของการ
บริหารต้ นทุนสินค้ าขายทาให้ บริษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่ต้องการขนาดในการสัง่ ซื ้อและส่งมอบ
สินค้ าขนาดเล็ก ทาให้ เกิดปั ญหาหลักสองประการคือ หนึง่ บริษัทน ้าตาลไม่สามารถส่งมอบสินค้ า
ได้ เมื่อมีคาสัง่ ซื ้อที่มีปริมาณต่ากว่าปริมาณการสัง่ ขันต
้ ่า ซึง่ อัตราความสาเร็จในการส่งมอบสินค้ า
ต่ามาก คืออยูร่ ะหว่าง 15% - 30% เมื่อเทียบกับจานวนครัง้ ที่มีการสัง่ สินค้ า ปั ญหาดังกล่าว
ก่อให้ เกิดผลโดยตรงต่อเหตุการณ์เกิดการไม่มีสินค้ าขายสาหรับสินค้ าน ้าตาลบางประเภทที่มีอตั รา

7
การขายสูงกว่าสินค้ าน ้าตาลประเภทอื่นๆและปั ญหาที่สองคือในกรณีที่บริษัทค้ าปลีกต้ องยอมสัง่
สินค้ าเข้ าจัดเก็บมากกว่าปริ มาณที่ต้องการเนื่องจากต้ องสัง่ ในปริมาณการสัง่ ขันต
้ ่า จึงนามาสู่
ปั ญหาสินค้ าหมดอายุในขณะจัดเก็บและเกิดเป็ นต้ นทุนของบริษัทน ้าตาลเองในการชดเชย
ค่าเสียหายดังกล่าวตามสัญญาทางการค้ า โดยอัตราค่าชดเชยนันมี
้ มลู ค่าอยูร่ ะหว่าง 30,000 ถึง
150,000 บาทต่อเดือน ทังนี
้ ้ยังส่งผลต่อปั ญหาอื่น เช่น การที่บริ ษัทค้ าปลีกเลิกขายสินค้ าน ้าตาล
บางประเภทลงเนื่องจากมีอตั ราการขายต่า ทาให้ ยงุ่ ยากต่อการสัง่ ซื ้อสินค้ ามากยิ่งขึ ้น ซึง่ ทาให้
บริษัทน ้าตาลเสียโอกาสในการขายสินค้ าบางประเภทโดยเฉพาะน ้าตาลชนิดพิเศษ เช่น น ้าตาล
ซอง หรื อสินค้ าใหม่ที่อยูร่ ะหว่างช่วงทดลองตลาด
ดัชนีชีว้ ัดความสามารถของโซ่ อุปทานระหว่ างบริษัทนา้ ตาลและบริษัทค้ าปลีกที่
ทาการศึกษา
1. Call Card
หมายถึง การวัดเปอร์ เซ็นของจานวนครัง้ ที่ร้านสาขาได้ รับสินค้ า เทียบ
กับจานวนครัง้ ที่ร้านสาขาทาการส่งคาสัง่ ซื ้อมาให้ แก่บริษัทน ้าตาล
2. Aging Stock หมายถึง การวัดปริมาณสินค้ าที่หมดอายุในขณะที่จดั เก็บที่สาขาของบริษัท
ค้ าปลีกที่ทาการศึกษา โดยคานวณจากจานวนเงินชดเชยที่บริษัทน ้าตาลต้ องจ่ายให้ กบั
บริษัทค้ าปลีก ตามเงื่อนไขของการทาธุรกิจระหว่างทังสองบริ
้
ษัท
3. จานวนของประเภทสินค้ า
หมายถึง จานวนของประเภทสินค้ าที่ทาง บริษัทค้ าปลีก
ขนาดใหญ่ที่ทาการศึกษามีการสัง่ ซื ้อจากบริษัทน ้าตาล ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทน ้าตาลมีการ
เสนอขายสินค้ าให้ กบั บริ ษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่ทาการศึกษา ทังหมด
้
6 ประเภทสินค้ า
ประกอบด้ วย
 น ้าตาลบริ สทุ ธิ์พิเศษ 1 Kg
 น ้าตาลบริ สทุ ธิ์พิเศษขนาด 25 Kg
 น ้าตาลทราย ตรา บีคริสตัล 500 g
 น ้าตาลทราย ตรา บีคริสตัล 24 Kg
 น ้าตาลกลูโคสฟรุคโตสซูโครสขนาด 850 ml
 น ้าตาลกลูโคสฟรุคโตสซูโครสขนาด 1.2 Kg
ก่อนเริ่มการปรับปรุงกระบวนการกระจายสินค้ านัน้ การดาเนินธุรกิจระหว่างบริษัททังสอง
้
อยูใ่ นสถานการณ์ที่ได้ รับผลกระทบจากวัตถุประสงค์ทางด้ านการบริ หารโซ่อปุ ทานที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้ คา่ ตัวชี ้วัดก่อนการปรับปรุงอยูใ่ นระดับที่บง่ บอกถึงปั ญหาในการดาเนินธุรกิจระหว่างกัน
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ตารางที่ 1-2 ระดับความสามารถของโซ่อปุ ทานระหว่างบริษัทน ้าตาลและบริษัทค้ าปลีก
ดัชนีชี ้วัด

1. Call Card
2. Aging
3. จานวน SKU ที่มีการซื ้อ-ขาย

การดาเนินงานก่อน
ปรับปรุง
35%

เป้าหมายในการ
ปรับปรุง
100%

14 บาท/ตัน

0 บาท/ตัน

2

6

จากการศึกษาทางเลือกของรูปแบบการกระจายสินค้ ารูปแบบต่างๆร่วมกัน
ระหว่างบริษัทน ้าตาลและบริ ษัทผู้ค้าปลีกเพื่อแก้ ปัญหาดังกล่าวนัน้ สรุปว่าการกระจายสินค้ าไปยัง
ร้ านสาขาทัว่ ประเทศโดยผ่านศูนย์กระจายสินค้ า (Distribution Center) ของบริ ษัทค้ าปลีกเองนัน้
เป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สดุ
เนื่องจากความความซับซ้ อนของรูปแบบการจัดส่งที่ต่า
(Model
Complexity & Maintainability) มีความสะดวกในกระบวนการทางานเพื่อการจัดส่ง นอกจากนัน้
ยังเป็ นรูปแบบที่มีความสามารถในการตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีที่สดุ
รวมถึงหาก
พิจารณาถึงโอกาสที่จะทาให้ การขายสินค้ าให้ กบั บริ ษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่มีความเป็ นได้ ทกุ
ประเภทสินค้ านัน้ รูปแบบการกระจายสินค้ าผ่านศูนย์กระจายสินค้ ามีความสามารถในการรองรับ
ความหลากหลายของสินค้ าได้ มากกว่า
แต่อย่างไรก็ดีต้นทุนการกระจายสินค้ าของรูปแบบ
ดังกล่าวที่สงู ขึ ้นมากเมื่อเทียบกับรูปแบบเดิมนัน้ ทาให้ การกระจายสินค้ าในรูปแบบดังกล่าวเป็ น
วิธีการที่เป็ นไปไม่ได้ ในทางธุรกิจสาหรับบริษัทน ้าตาลซึง่ ความอ่อนไหวต่อต้ นทุนมาก ดังนัน้ การ
ดาเนินการเพื่อการลดต้ นทุนการกระจายสินค้ าผ่านศูนย์กระจายสินค้ า จึงเกิดขึ ้นเพื่อความเป็ นไป
ได้ ของรูปแบบดังกล่าว
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ตารางที่ 1-3 เปรี ยบเทียบต้ นทุนการการจายสินค้ าน ้าตาลแบบเดิมและแบบผ่านศูนย์กระจาย
สินค้ า
รูปแบบการกระจาย
สินค้ า
รูปแบบที่ 1
กระจายแบบเต็มคันรถ
10 ล้ อจากโรงงานไป
ยังสาขา
รูปแบบที่ 2
กระจายสินค้ าผ่าน
ศูนย์กระจายสินค้ า
(DC) ของบริษัทค้ า
ปลีกขนาดใหญ่

ต้ นทุนค่า
ขนส่ง
(บาท/ตัน)
555.7

ค่าเสียโอกาส
ในการขาย
(บาท/ตัน)
130

ค่าชดเชยสินค้ า
หมดอายุ
(บาท/ตัน)
14

ต้ นทุนรวมการ
กระจายสินค้ า
(บาท/ตัน)
699.7

1,043.98

0

0

1,043.98

รายละเอียด

รูปแบบมาตรฐานซึง่ บริษัท
น ้าตาลดาเนินการอยูใ่ น
ปั จจุบนั
ค่าขนส่งระหว่างโรงงงาน –
ศูนย์ ประมาณ 4100 บาท/
เที่ยวหรือประมาณ
274
บาท/ตันและ ค่าบริ การศูนย์
กระจายสินค้ า 3% ของ
ยอดขาย คิดเป็ นประมาณ
770 บาท/ตัน รวมต้ นทุนใน
การกระจายสินค้ า
1044
บาท/ตัน เพิ่มขึ ้น 49.24%

จากตารางที่ 1-3 จะพบว่าต้ นทุนที่มีนยั สาคัญคือต้ นทุนค่าขนส่งระหว่างต้ นทางที่
โรงงานน ้าตาลไปยังศูนย์กระจายสินค้ าของบริษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่ทาการศึกษา โดยมีสดั ส่วน
ประมาณ 27% ของต้ นทุนการกระจายสินค้ าทังหมด
้
โดยต้ นทุนที่สงู เกิดจากระยะทางในการจัดส่ง
สินค้ าระหว่างโรงงานน ้าตาลและศูนย์กระจายสินค้ าค้ าซึง่ มีระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตรนัน้
เป็ นระยะทางที่สนเกิ
ั ้ นกว่าผู้ให้ บริการรถขนส่งจะสามารถจัดหาสินค้ าขนส่งเที่ยวกลับได้
(Backhaul)
จึงทาให้ การขนส่งระหว่างโรงงานและศูนย์กระจายสินค้ าเป็ นการขนส่งแบบเที่ยว
เดียวทังหมด
้
ดังนันการลดต้
้
นทุนค่าขนส่งในลักษณะเที่ยวเดียวดังกล่าวจะทาให้ ต้นทุนการ
กระจายสินค้ าโดยรวมลดลงได้ อย่างมีนยั สาคัญ จึงนามาสูก่ ารพัฒนารูปแบบการขนส่งเพื่ อการลด
การสูญเสียโดยผ่านความร่วมมือของเจ้ าของสินค้ าคือบริ ษัทน ้าตาลและบริ ษัทค้ าปลีกที่
ทาการศึกษาเองเพื่อจะใช้ รถขนส่งร่วมกัน
โดยเมื่อพิจารณาการจัดส่งสินค้ าจากศูนย์กระจาย
สินค้ าของบริษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่ทาการศึกษา ไปยังสาขานัน้ พบว่าเป็ นการจัดส่งโดยใช้ การ
ขนส่งโดยรถตู้ 18 ล้ อ น ้าหนักบรรทุก 22 ตัน โดยบรรทุกสินค้ าจากศูนย์กระจายสินค้ าที่ อ.วังน้ อย
และส่งตรงไปยังแต่ละสาขาแบบเต็มคัน โดยจัดส่งสินค้ าให้ กบั 1 ร้ านสาขาต่อ 1 เที่ยวการจัดส่ง
และเมื่อจัดส่งแล้ วรถบรรทุกจะกลับเข้ ารับสินค้ าที่ศนู ย์กระจายสินค้ าโดยไม่มีสินค้ าเที่ ยวกลับ
ดังนัน้
เพื่อเป็ นการลดต้ นทุนการกระจายสินค้ าสาหรับการจัดส่งสินค้ าน ้าตาลของจากโรงงานที่
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อาเภอด่านช้ าง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงพิจารณาโอกาสในการใช้ รถเที่ยวเปล่าของรถขนส่งสินค้ าของ
บริษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่ทาการศึกษา ในการแวะรับสินค้ าน ้าตาลแล้ วจึงกลับเข้ าศูน ย์กระจาย
สินค้ า โดยรถขนส่งที่มีความเป็ นไปได้ คือรถขนส่งที่สง่ สินค้ าให้ กบั สาขาภาคกลางและภาคเหนือ
ซึง่ มีเที่ยวการขนส่งที่จะสามารถเข้ ารับสินค้ าน ้าตาลได้ ประมาณ 23 เที่ยวต่อวัน ในขณะที่ปริมาณ
การจัดส่งสินค้ าน ้าตาลไปยังศูนย์กระจายสินค้ านันมี
้ ความถี่ประมาณ 8-13 เที่ยวต่อสัปดาห์
ตารางที่ 1-4 ปริมาณเที่ยวการขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้ าไปยังร้ านสาขาที่สามารถรับสินค้ า
น ้าตาลกลับไปยังศูนย์กระจายสินค้ า
จานวนรถขนส่ งเฉลี่ย
ลาดับ
สาขาของบริษัทค้ าปลีก
(เที่ยว/วัน)
ภาคกลาง
1
สาขานครปฐม
3
2
สาขาสุพรรณบุรี
2
3
สาขาสระบุรี
2
รวมปริมาณเที่ยวการขนส่งภาคกลาง
7
ภาคเหนือ
4
สาขาเชียงราย
2
5
สาขาเชียงใหม่
3
6
สาขาเชียงใหม่สาขา 2
2
7
สาขานครสวรรค์
4
8
สาขาพิษณุโลก
3
9
สาขาลาพูน
2
รวมปริมาณเที่ยวการขนส่งภาคเหนือ
16
รวมปริมาณเที่ยวขนส่ งทัง้ หมดที่สามารถรับสินค้ านา้ ตาล
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วัตถุประสงค์หลักของรูปแบบการขนส่งแบบความร่วมมือของเจ้ าของคือ การ
รักษาต้ นทุนการขนส่งให้ อยูใ่ นระดับที่ต่าด้ วยการบริหารรถขนส่ง
ให้ เกิดอรรถประโยชน์
(Utilization) สูงสุด ด้ วยการลดความสูญเสียและการแบ่งความรับผิดชอบต่อภาระต้ นทุนในส่วนที่
เกิดจากการเดินรถขนส่งเที่ยวเปล่า รู ปแบบการขนส่งดังกล่าวป็ นรูปแบบที่เจ้ าของสินค้ าตังแต่
้ สอง
รายขึ ้นไปซึง่ มีเส้ นทางการขนส่งสอดคล้ องกัน เช่น มีลกั ษณะของเส้ นทางการขนส่งแบบเป็ นเที่ยว
ไปและเที่ยวกลับของกันและกัน ดังเช่นกรณีของบริ ษัทน ้าตาลและ บริษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่
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ทาการศึกษา
ดังนันจึ
้ งต้ องมีการศึกษาถึงกระบวนการหรื อขันตอนการท
้
างานมาตรฐานที่ทกุ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถดาเนินงานร่วมกันได้ อย่างราบรื่ นและไม่ทาให้ เกิดความผิดพลาดอัน
จะก่อให้ เกิดต้ นทุนส่วนเพิ่มจากการดาเนินงาน
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการมาตรฐานในการขนส่งสินค้ า
แบบความร่วมมือระหว่างเจ้ าของสินค้ าคือบริษัทผู้ผลิตและจาหน่ายน ้าตาลและบริษัทค้ าปลีก
ขนาดใหญ่ที่ทาการศึกษา ทังนี
้ ้เพื่อให้ รูปแบบการขนส่งดังกล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของเครื่ องมือในการ
แก้ ปัญหาด้ านการบริหารโซ่อปุ ทานระหว่างคูค่ ้ าที่ทาการศึกษา กล่าวคือ เป็ นเครื่ องมือที่ทาให้
ต้ นทุนค่าขนส่งระหว่างโรงงานผลิตน ้าตาลและศูนย์กระจายสินค้ าลดลงอยู่ในระดับที่บริษัท
น ้าตาลสามารถกระจายสินค้ าให้ กบั ร้ านสาขาของบริษัทค้ าปลีกโดยผ่านทางศูนย์กระจายสินค้ า
ของบริษัทค้ าปลีกได้
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี ้เป็ นการศึกษาโดยมุง่ เน้ นกิจกรรมการขนส่งบนโซ่อปุ ทานของสินค้ า
น ้าตาล ระหว่างผู้ผลิตและบริษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่ซงึ่ มีสาขาทัว่ ประเทศ โดยขอบเขตของงานวิจยั
คือ
1. ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มบนโซ่ อุ ป ทานภายในขอบเขตของการพัฒ นากระบวนการท างาน
มาตรฐานคือ
ตารางที่ 1-5 หน่วยงานภายใต้ ขอบเขตการศึกษากระบวนการมาตรฐาน
หน่ วยงาน

1. ร้ านสาขาของบริ ษัทค้ าปลีกขนาด 1.1
1.2
ใหญ่ที่ทาการศึกษา
2. ศูนย์กระจายสินค้ าของบริษัทค้ า
ปลีกขนาดใหญ่ที่ทาการศึกษา

2.1

2.2

คาอธิบายลักษณะงาน
จัดเก็บสินค้ าน ้าตาลเพื่อการขาย
แจ้ งศูนย์กระจายสินค้ าเมื่อมีความต้ องการสินค้ า
น ้าตาลสาหรับเติมคลังสินค้ าของร้ านสาขา
บริ หารการเติมสินค้ าให้ แก่ร้านสาขา โดยประสานงาน
กับตัวแทนจาหน่ายสินค้ าน ้าตาลเพื่อให้ มกี ารจัดส่ง
สินค้ าเข้ าสูศ่ นู ย์กระจายสินค้ าและทาการขนถ่ายข้ ามท่า
(Cross Dock) เพื่อส่งสินค้ าต่อไปยังร้ านสาขา
ประสานงานกับผู้ให้ บริ การขนส่งเพื่อให้ ทราบความ
ต้ องการการใช้ รถในการนารถเข้ ารับสินค้ า
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หน่ วยงาน

คาอธิบายลักษณะงาน

3. ตัวแทนจาหน่ายของบริษัทน ้าตาล 3.1 ส่งคาสัง่ ซื ้อมายังผู้ประสานงานขาย – ฝ่ ายตลาด
ในประเทศ
3.2 จัดเอกสารประกอบการขาย เช่นเอกสารเรี ยกเก็บ
ค่าสินค้ าสาหรับบริษัทค้ าปลีก เพื่อส่งไปยังศูนย์
กระจายสินค้ า
4. ผู้ประสานงานขาย – ฝ่ ายตลาดใน 4.1 ประสานงานในการรับคาสัง่ ซื ้อจากตัวแทน
ประเทศ บริษัทน ้าตาล
จาหน่ายและส่งคาสัง่ ซื ้อพร้ อมเอกสารกากับการ
ขนย้ ายไปยังโรงงานน ้าตาล
5. ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารโลจิสติกส์
– 5.1 ประสานงานการนัดหมายการส่งมอบสินค้ าและ
โรงงานน ้าตาล
จัดเตรี ยมสินค้ าเพื่อการส่งมอบ
5.2 ขึ ้นสินค้ าให้ แก่รถขนส่งและดาเนินขันตอนต่
้
างๆ
เพื่อขนส่งสินค้ าไปยังปลายทาง
6. ผู้ให้ บริการขนส่ง
6.1 ประสานงานกับทางโรงงานน ้าตาลเพื่อ
กาหนดเวลาในการเข้ ารับสินค้ า
6.2 นารถขนส่งสินค้ าเข้ ารับสินค้ าน ้าตาลตามแผน
2. ต้ นทางของสินค้ าที่ทาการศึกษาคือโรงงานของผู้ผลิตน ้าตาลในจังหวัดสุพรรณบุรี
3. ปลายทางของการจัดส่งสินค้ าคลอบคลุมถึง ร้ านสาขาของบริ ษัทค้ าปลี กทัว่ ประเทศ
ซึง่ เป็ นผู้กาหนดปริมาณความต้ องการของสินค้ า
1.4 ข้ อจากัดของการวิจัย
เนื่องจากการวิจยั เป็ นกรณีศกึ ษาของการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างองค์กร
เอกชนซึง่ ดาเนินธุรกรรมอยูใ่ นปั จจุบนั จึงมีข้อจากัดในการเปิ ดเผยชื่อของบริษัททังสอง
้
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1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. สร้ างกระบวนการมาตรฐานสาหรับบริษัทน ้าตาลและบริ ษัทค้ าปลีกที่ทาการศึกษา
เพื่อดาเนินการขนส่งสินค้ าร่วมกันได้ อย่างยัง่ ยืน
2. สร้ างกระบวนการมาตรฐานสาหรับการขนส่งสินค้ าในรูปแบบความร่วมมือระหว่าง
เจ้ าของสินค้ าซึง่ สามารถขยายโอกาสในการสร้ างความร่วมมือระหว่างคูค่ ้ าทางธุรกิจ
รายอื่นๆของบริษัทน ้าตาลและบริษัทค้ าปลีกที่ทาการศึกษา
3. เป็ นกรณีศกึ ษาต้ นแบบที่สามารถขยายโอกาสในการสร้ างความร่วมมือระหว่าง
สาหรับคูค่ ้ าคูอ่ ื่นๆ ทัง่ ในอุตสหกรรมเดียวกัน หรื อต่างอุตสาหกรรมที่มีความสนใจใน
รูปแบบดังกล่าวในการลดต้ นทุนการขนส่ง เพื่อความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อ
สนับสนุนนโบยายด้ านพลังงาน สิ่งแวดล้ อม และการลดต้ นทุนโลจิสติกส์ภาพรวมของ
ชาติ
4. เป็ นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาการประสิทธิภาพการใช้ พลังงานของประเทศอย่างเป็ น
รูปธรรม โดยเป็ นต้ นแบบในด้ านลดการสูญเสียในระบบการขนส่ง
1.6 วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการทางานมาตรฐานสาหรับการขนส่งแบบความร่ วมมือ
ของเจ้ าของสินค้ าระหว่างบริ ษัทน ้าตาลและบริ ษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่ทาการศึกษานัน้
ใช้
กระบวนการพัฒนาตามหลักการของ Deming Cycle คือ Plan, Do, Check,และ Act ดังรายละเอียด
ของขันตอนการศึ
้
กษาซึง่ แสดงในตารางที่ 1-6 โดยเป็ นการศึกษาจากการทดลองทาการขนส่งจริ งร่ วมกัน
และเก็บข้ อมูลซึง่ ชี ้วัดผลการดาเนินงานอันเป็ นผลจากการดาเนินงานตามกระบวนการมาตรฐานที่ได้
วางแผนไว้ กาหนดระยะเวลาของการเก็บข้ อมูลตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม 2553 จนถึงเดือนกันยายน 2553
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ตารางที่ 1-6 ขันตอนของการศึ
้
กษากระบวนการมาตรฐาน
ลาดับ

1

ระยะเวลา
ก่อนดาเนินการทดลอง
ขนส่ง

ขัน้ ตอน
รายละเอียด
กาหนดตัวชี ้วัดเพื่อประเมินผล เก็บข้ อมูลตัวชีว้ ัดซึง่ แสดงผลการรักษาเวลาใน
ของกระบวนการทางาน
กระบวนการขึ ้นสินค้ า ประกอบด้ วย
มาตรฐานและรอบระยะเวลาใน 1. ระยะเวลามาตรฐานในการเข้ ารับสินค้ าไม่เกิน 3
การประเมินผล
ชัว่ โมง

2. ค่าเฉลี่ยของระยะเวลารวมของรถแต่ละคันใน
การเข้ ารับสินค้ า 3 ชัง่ โมง
3. สัดส่วนของจานวนรถที่ใช้ เวลาในการรับสินค้ า
ต่ากว่า 3 ชัว่ โมง
2

ก่อนดาเนินการทดลอง
ขนส่ง

กาหนดกระบวนการมาตรฐาน 1. กระบวนการมาตรฐานขันตอนการส่
้
งและรับคา
เบื ้อต้ นสาหรับการทดลองทา
สัง่ ซื ้อ
การขนส่ง
2. กระบวนการมาตรฐานขันตอนการวางแผนการ
้
เข้ ารับสินค้ า

3. กระบวนการมาตรฐานขันตอนการรั
้
บ-ส่งสินค้ า
3

1 เดือน
เดือนกรกฎาคม 2553

4

สัปดาห์แรกของเดือน
สิงหาคม 2553

5

2 เดือน
เดือนสิงหาคมและ

ดาเนินการทดลองครัง้ ที่ 1และ
เก็บข้ อมูลตามตัวชี ้วัด
ประเมินผลการทดลองและปรับ
กระบวนการมาตรฐาน
ดาเนินการทดลอง (ครัง้ ที่ 2)
และเก็บข้ อมูลตามตัวชี ้วัด

กันยายน 2553

6

สัปดาห์แรกของเดือน

ประเมินผลเปรียบเทียบครัง้ ที่ 1

ตุลาคม 2553

และ 2 และสรุปผลการทดลอง

ดูรายละเอียดในผลการทดลอง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
2.1 แนวคิดความร่ วมมือแบบลาพัง (Self-Collaboration)
เป็ นความพยายามโดยพื ้นฐานของผู้วา่ จ้ างขนส่งที่มีความพยายามที่จะลดต้ นทุน
ทางด้ านโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในส่วนของต้ นทุนค่าขนส่งซึง่ มักเป็ นต้ นทุนที่มีสดั ส่วน
สูงอย่างมีนยั สาคัญต่อต้ นทุนโลจิสติกส์ทงหมด
ั้
เช่นในกรณีของสินค้ าประเภทอุปโภคบริ โภค
ประเภทน ้าตาล ดังนันบริ
้ ษัทน ้าตาลจึงมีการดาเนินการที่หลากหลายเพื่อลดค่าค่าขนส่ง ความ
พยายามโดยทัว่ ไปมักอยูใ่ นรูปของการเจรจากต่อรองกับผู้รับจ้ างขนส่ง เช่นในปี 2551 นันเป็
้ นปี
แรกที่บริ ษัทน ้าตาลได้ เสนอเงื่อนไขอายุสญ
ั ญาขนส่งระยะยาว 3 ปี ให้ กบั ผู้ขนส่งเพื่อเป็ นการจูงใจ
ให้ ผ้ รู ับจ้ างขนส่งให้ ความร่วมมือในด้ านการพัฒนากระบวนการขนส่งในด้ านต่างๆ รวมถึงการลด
ค่าขนส่งลง ซึง่ จากการดาเนินการดังกล่าวทาให้ บริษัทน ้าตาลสามารถลดค่าขนส่งลงได้ ประมาณ
2 - 3% เทียบกับปี ก่อนหน้ า อย่างไรก็ดีผลจากการดาเนินการดังกล่าวนันแม้
้ จะมีจะสามารถลดค่า
ขนส่งลงได้ สงู ถึงกว่า 10 ล้ านบาท แต่ก็ยงั เป็ นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับค่าใช้ จา่ ยในการขนส่ง
ทังหมดและเมื
้
่อเทียบกับความพยายามในการเจรจากต่อรองกับผู้ขนส่ง ดังนันทางบริ
้
ษัทน ้าตาล
จึงได้ มีความพยายามในอีกรูปแบบหนึง่ เพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการต่อรองค่าขนส่งกับผู้รับ
จ้ างขนส่ง นันคื
้ อการจัดเส้ นทางในลักษณะเป็ นวงจร คือเสนอเส้ นทางการขนส่งที่มีสินค้ าทังเที
้ ่ ยว
ไปและเที่ยวกลับ หรื อการเสนอเส้ นทางในลักษณะ Backhaul เพื่อให้ ผ้ รู ับจ้ างขนส่งเสนอราคาทัง้
วงจรการขนส่ง เช่นเส้ นทางการขนส่งน ้าตาลจากโรงงานภาคอีสาน ในจังหวัด ชัยภูมิ ขอนแก่นและ
กาฬสินธุ์ ไปยังคลังสินค้ าปลายทาง เช่น คลังสินค้ าในบริเวณท่าเรื อแหลมฉบัง คลังสินค้ าใน
จังหวัดอ่างทอง หรื อที่อาเภอพระประแดงและอาเภอบางประอินและสาหรับเส้ นทางขากลับนันรั
้ บ
สินค้ าปุ๋ยจากพื ้นที่ใกล้ เคียงคลังสินค้ ากลับไปยังเขตส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพื ้นที่ใกล้ เคียงโรงงาน ซึง่
การดาเนินการดังกล่าวเป็ นความพยายามในการสร้ างเครื อข่ายเส้ นทางการขนส่งเพื่อลดการเดิน
รถเที่ยวเปล่าด้ วยตนเอง โดยการดาเนินการดังกล่าวนันท
้ าให้ สามารถประหยัดค่าขนส่งลงได้ ถึง
ประมาณ 15% ต่อเส้ นทาง (เปรี ยบเทียบจากการขนส่งสองเที่ยวแยกจากกัน)และยังสามารถทาได้
ง่ายเนื่องจากเป็ นเส้ นทางที่อยูใ่ นระบบการขนส่งของบริ ษัทเองและสะดวกในการเจรจาต่อรอง
เนื่องจากไม่ต้องพิจาณาในเรื่ องของการแบ่งสัดส่วนของต้ นทุนที่ลดลงได้ ระหว่างสองเส้ นทางมาก
นักเนื่องจากผลประโยชน์ย่อมตกอยูก่ บั บริษัททังสองเส้
้
นทาง แต่ข้อจากัดของการสร้ างเครื อข่าย
เส้ นทางการขนส่งด้ วยตนเองดังที่กล่าว คือ
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1. การมีปริ มาณเส้ นทางการขนส่งที่จากัดสาหรับจัดให้ มีการเดินรถขนส่งที่ครบรอบใน
ลักษณะดังกล่าว เช่นในกรณีของบริ ษัทน ้าตาลนันก็
้ สามารถจัดการเดินรถในลักษณะ
ดังกล่าวได้ เพียงเส้ นทางการขนส่งน ้าตาลจากอีสานเข้ าคลังสินค้ าเท่านัน้
2. ข้ อ จ ากัด ในเรื่ องความสม่ า เสมอของงาน เนื่ อ งจากทัง้ สิ นค้ าน า้ ตาลและปุ๋ยนัน้ มี
ลักษณะเป็ นสินค้ าที่มีปริ มาณการขนส่งขึ ้นและลงเป็ นรอบ (Cycle) ต่อปี ที่ชดั เจน
ดังนันการจั
้
ดเส้ นทางดังกล่าวจึงสามารถทาได้ อย่างสม่าเสมอในระหว่างฤดูการหีบ
อ้ อยเท่านัน้ คือประมาณเดือนพฤษจิกายนถึงกลางเดือนเมษายน เนื่องจากเป็ นช่วงที่
มีการขนส่งน ้าตาลปริมาณมากไปยังคลังสินค้ าภายนอก
ดังนันจึ
้ งสรุปได้ วา่ แม้ การสร้ างเครื อข่ายเส้ นทางการขนส่งโดยลาพัง
(SelfCollaboration) นันจะมี
้ ความสะดวกและรวดเร็วในการดาเนินการ รวมถึงยังสามารถสร้ างเส้ นทาง
ที่ให้ ผลตอบแทนในรูปแบบของการประหยัดค่าขนส่งที่มีนยั สาคัญ แต่ยงั มีข้อจากัดในเรื่ องจานวน
เส้ นทางและความสม่าเสมอของการขนส่งบนเส้ นทางดังกล่าว
ทาให้ ประโยชน์โดยรวมเมื่อ
พิจารณาทังกระบวนการขนส่
้
งของบริษัทแล้ วไม่สงู มากนักและผลการลดค่าขนส่งในภาพรวมอาจ
ไม่แตกต่าง หรื ออาจต่ากว่าจากการเจรจาต่อรองทัว่ ไป การลดค่าขนส่งโดยวิธีดงั กล่าวจึงอาจเป็ น
เพียงวิธีหนึง่ ในการใช้ หลายวิธีร่วมกันเพื่อให้ สามารถลดต้ นทุนค่าขนส่งได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
2.2. แนวคิดความร่ วมมือระหว่ างผู้ว่าจ้ างขนส่ งโดยไม่ ผ่านตัวกลาง (Shipper Shake-hand)
เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าความร่วมมือขององค์กรสองแห่ง หรื อมากกว่าสอง
แห่งขึ ้นไปนันสามารถสร้
้
างให้ เกิดคุณประโยชน์อย่างมาก เช่น ความร่วมมือกันระหว่างห้ องสมุด
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยทังในส่
้ วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึง่ ทาให้ เกิดการจัดทาสหบรรณานุ
กรมที่รวบรวมข้ อมูลทังหมดของมหาวิ
้
ทยาลัยทุกแห่ง เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถสืบค้ นเพียงครัง้ เดียว ก็
จะได้ ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยทุกแห่งทัว่ ประเทศ หากมองอย่างลึกซึ ้งแล้ วความสามารถในการ
แข่งขันนันจะเกิ
้
ดขึ ้นอย่างเต็มที่ ก็เมื่อมีความร่วมมือเกิดขึ ้น (Langley)
ในด้ านโลจิสติกส์นนหลั
ั ้ กการของความร่วมมืออาจไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่รูปแบบของ
ความร่วมมือโดยทัว่ ไปนันจะเป็
้
นรูปแบบของความร่วมมือที่เกิดขึ ้นตามห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply
Chain) หรื อห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) โดยมีจดุ มุง่ หมายให้ เกิดความโปร่ งใสของสารสนเทห์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการประสานงาน แต่การประสานงานนันเป็
้ นเรื่ องที่แทบจะเป็ นไปไม่ได้
หรื อเกิดขึ ้นได้ ยากระหว่างบริ ษัทซึง่ เสนอสินค้ าหรื อบริ การชนิดเดียวกัน หรื อกลุม่ เดียวกัน ยิ่งไป
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กว่านันอาจมี
้
ความพยายามในการกีดกันการเข้ าถึงช่องทางหรื อทรัพยากรในกระบวนการโลจิ
สติกส์ ซึง่ แท้ จริงแล้ วเป็ นการสร้ างความไม่มีประสิทธิภาพขึ ้นในระบบ โดยทุกคนในระบบนันได้
้ รับ
ผลกระทบจากกลไกดังกล่าว โดยเฉพาะในรูปของต้ นทุนโลจิสติกส์ แม้ หลักการดังกล่าวจะมี
เหตุผลอยูบ่ ้ าง แต่หากบริษัทต่างๆซึง่ แข่งขันอยูบ่ นระบบเดียวกันสามารถตระหนักถึงความเป็ นไป
ได้ ในความร่วมมือในเชิงโลจิสติกส์ระหว่างกัน จะพบกุญแจดอกสาคัญซึง่ นาไปสูก่ ารลดต้ นทุนแฝง
ในกระบวนการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะในด้ านการขนส่ง ดังเช่นกรณีศกึ ษาความร่วมมือในเชิงกล
ยุทธระหว่างบริ ษัท Johnson & Johnsonและ Church & Dwight ซึง่ ได้ เริ่มต้ นการสร้ างเครื่ อข่าย
เส้ นทางการขนส่งอย่างต่อเนื่องร่วมกันในปี 2005 ดังจะได้ กล่าวต่อไป
กรณีศึกษาความร่ วมมือระหว่ างบริษัท Johnson & Johnson และ Church & Dwight
บริษัท Johnson & Johnsonและ Church & Dwight นันมี
้ สว่ นของธุรกิจซึง่ เสนอ
ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ของสินค้ าอุปโภค-บริโภคที่ใกล้ เคียงกันต่อผู้บริโภค ผลิตภัณฑในกลุม่ อุปโภคบริโภคของ Johnson & Johnson ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Baby Care
Skin & Hair Care
Wound Care & Topical
Oral Health Care
Women's Health
Over-the-Counter Medicines
Nutritionals
Vision Care

ภาพที่ 2-1 ผลิตภัณท์ของ Johnson & Johnson
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และ กลุม่ ผลิตภัณฑ์อปุ โภค-บริ โภคของ Church & Dwight ประกอบด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Household Deodorizers
Household Cleaners
Oral Care Products
Laundry Products
Pet Care Products
Personal Care Products
ARM & HAMMER baking Soda
Deodorant & Anti-Perspirant

ภาพที่ 2-2 ผลิตภัณท์ของบริษัท Church & Dwight

บริษัทซึง่ เป็ นผู้นาในตลาดสินค้ าอุปโภค-บริโภคในอเมริกาทังสองนั
้
นได้
้ พฒ
ั นา
ความร่วมมือกันทางโลจิสติกส์ โดยเริ่มจากการเข้ าร่วมในกลุม่ Benchmarking ด้ านการขนส่ง
ระดับมลรัฐ (Penn State Benchmarking Forum) ซึง่ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการแบ่งปั นแนว
ทางการทางานที่ดี (Best Practice) เช่นในด้ านการบริ หารผู้ขนส่ง การใช้ ระบบ Transportation
Management System (TMS)และจากกิจกรรมดังกล่างนันทั
้ งสองบริ
้
ษัทได้ พบปั ญหาร่วมกัน คือ
ปั ญหาการขาดแคลนของกาลังการขนส่ง (Transportation Capacity) ทังสององค์
้
กรจึงได้ ริเริ่มการ
สร้ างความร่วมมือในระดับปฏิบตั งิ านเพื่อเปิ ดแนวทางใหม่ที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหาของทังสอง
้
องค์กรร่วมกัน ทังนี
้ ้การสร้ างความร่วมมือของทังสองบริ
้
ษัทนันอยู
้ ่บนหลักการเบื ้องต้ น คือ
1. การตระหนักถึงประโยชน์และความเป็ นไปได้ ในการประสานเครื่ องข่ายการขนส่งของ
ทังสองบริ
้
ษัท
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2. ความตัง้ ใจของทัง้ สองบริ ษั ท ที่ จ ะสื่ อ สารและแบ่ ง ปั นข้ อมู ล อย่ า งเปิ ดเผยและ
ตรงไปตรงมา
3. ความมุง่ มัน่ ร่วมกันที่จะดาเนินการอย่างตังใจและไม่
้
รีรอเพื่อบรรลุจดุ มุง่ หมายโดยเร็ว
กระบวนการในการสร้ างความร่ วมมือด้ านโลจิสติกส์ ระหว่ างบริษัท Johnson & Johnson
และ Church & Dwight
บริษัททังสองมี
้
หลักการสาคัญร่วมกันคือการดาเนินการร่วมกันเพื่อแสวงหา
โอกาสในการประสานเครื่ อข่ายการขนส่งโดยไม่ใช้ ตวั กลางภายนอก (3rd Party) ในการดาเนินการ
ดังกล่าว โดยขันตอนในการด
้
าเนินการประกอบด้ วย
1. การเปรี ยบเทียบรายละเอียดแต่ละจุดของเครื อข่ายและปริ มาณการขนส่ง เช่น ศูนย์
กระจายสินค้ า ตาแหน่งของลูกค้ าและโรงงาน
2. ระบุเส้ นทางซึ่งเป็ นเส้ นทางที่ มีปัญหาขาดแคลนกาลังการขนส่ง (Capacity) ทัง้ ใน
ส่วนของการขนส่งขาเข้ าและขาออกจากบริ ษัท
3. เปรี ยบเทียบผู้รับจ้ างบรรทุกซึง่ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาของทังสองบริ
้
ษัท
4. เปรี ยบเทียบตาแหน่งการส่งสินค้ าของทังสองบริ
้
ษัท เช่น จุดจอดรถรอลงของ (Live
Unload) หรื อ จุดจอดทิ ้งรถเพื่อให้ ลงของ (Drop Trailer)
5. เปรี ยบเทียบรู ปแบบของการบริ หารผู้รับจ้ างขนส่ง การปฎิบตั ิการขนส่ง การบริ หาร
ต้ นทุน ระบบการวางบิล (โดยไม่เปิ ดเผยข้ อมูลต้ นทุนซึง่ เป็ นความลับ)
6. ด าเนิ น การเชื่ อ มประสานต าแหน่ง ต่า งๆบนเครื่ อ ข่า ยการขนส่ง เพื่ อ สร้ างให้ เ กิ ด
เส้ นทางการขนส่งอย่างต่อเนื่อง
จากการดาเนินการดังกล่าวทังสองบริ
้
ษัทได้ พบความสอดคล้ องในการดาเนินการ
ขนส่งหลายประการ เช่น ลักษณะการจัดหน่วยงานในการจัดการด้ านการขนส่งและกระบวนการ
ในการบริหารผู้รับจ้ างขนส่ง ร่วมถึงความสอดคล้ องกันของเส้ นทางโดยเฉพาะเส้ นทางที่มีปัญหา
จึงสามารถระบุรูปแบบเบื ้องต้ นในการประสานเครื่ อข่ายในการขนส่งได้ ถึง 9 รูปแบบ ถึงแม้ วา่ จะ
พบมีความไม่สอดคล้ องกันของระบบการขนส่ง เช่น กระบวนการในการวางบิลและการจ่ายค่า
ขนส่ง การคิดส่วนเพิ่มตามอัตราน ้ามัน แต่บริษัททังสองยึ
้
ดมัน่ ในหลักการว่า ความแตกต่างไม่ได้
เป็ นตัวกีดขวางการทางานร่วมกัน แต่เป็ นจุดที่เน้ นย ้าให้ ต้องมีความใสใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ ้น
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ประเด็นสาคัญจากกระบวนการสร้ างความร่ วมมือของบริ ษัท Johnson & Johnsonและ
Church & Dwight
1. ความชัดเจนของปริ มาณการขนส่งต่อวันของแต่ละสัปดาห์มีความสาคัญมากต่อการ
ทาให้ เกิดการขนส่งอย่างต่อเนื่องบนโครงข่ายได้
2. ต้ องมีการประสานงานอย่างใกล้ ชิดกับผู้รับจ้ างขนส่ง และจุดรับสินค้ าทุกจุด ในเรื่ อง
ของ
2.1 การกาหนดแผนการทางานของผู้รับจ้ างขนส่งในการรับ-ส่งสินค้ า
2.2 การกาหนดผู้ประสานงานในแต่ละจุดเพื่อทางานร่วมกับผู้รับจ้ างขนส่ง
2.3 การกาหนดผู้ประสานงานที่ชดั เจนเพียงผู้เดียวในแต่ละบริ ษัท (Johnson &
Johnsonและ Church & Dwight)
3. ต้ องมีการกาหนดแผนรองรับในกรณีที่การขนส่งไม่สามารถดาเนินไปตามแผน
4. ต้ องกาหนดวิธีเฉพาะในการแบ่งต้ นทุนการขนส่งและวิธีการวางบิล
5. ไม่ควรเปิ ดเผยอัตราค่าขนส่งของบริ ษัทตนเอง
6. การเจรจากับ ผู้รั บจ้ า งขนส่ง นัน้ เป็ นการเจรจาโดยกระบวนการของความร่ วมมื อ
ระหว่างทัง้ สองบริ ษัท และกาหนดให้ ผ้ ูรับจ้ างขนส่งเสนอราคาแก่บริ ษัททัง้ สองโดย
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อกันและกัน
7. ต้ องรั บผิดชอบค่าใช้ จ่ายร่ วมกั นในกรณี เกิดการขนส่งเที่ ยวเปล่า โดยต้ องกาหนด
สัดส่วนความรับผิดชอบที่ชดั เจน
สรุ ปผลจากการสร้ างความร่ วมมือด้ านโลจิสติกส์ ของ Johnson & Johnsonและ Church &
Dwight
1. เกิ ด เส้ น ทางการขนส่ง อย่างต่อ เนื่ อ ง (Continuous Move) ร่ ว มกัน อย่า งน้ อ ย 5
เส้ นทางและสามารถประหยัดค่าขนส่งได้ อย่างมีนยั สาคัญ (ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลต้ นทุนที่
ลดลง)
ภาพที่ 2-3 เส้ นทางการขนส่งซึง่ เชื่อมโยงกันระหว่างสองบริษัท
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2. การเป็ นกรณีตวั อย่างแก่องค์กรอื่นในกลุม่ ซึง่ ทา Benchmark ร่วมกัน
3. การเปิ ดช่องทางในการสื่ อสารระหว่างสองบริ ษัทซึ่ง จะนามาซึ่ง ความร่ วมมื อและ
แบ่งปั นข้ อมูลในเรื่ องอื่นๆ
4. ช่วยให้ ผ้ รู ับจ้ างขนส่งสามารถใช้ รถบรรทุกได้ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากกรณีศกึ ษาการสร้ างความร่วมมือในด้ านการขนส่งระหว่าง Johnson &
Johnsonและ Church & Dwight ที่ได้ กล่าวมาจะเห็นได้ วา่ ลักษณะของการสร้ างความร่วมมือ
แบบ Shipper Shake-hand นี ้ค่อนข้ างจะมีขนตอนที
ั้
่ละเอียด ซับซ้ อน ต้ องใช้ ความมุง่ มัน่ และ
ความพยายามร่วมกันค่อนข้ างมากในการที่จะประสานโครงสร้ างเส้ นทางและกระบวนการขนส่ง
เพื่อให้ เกิดวงจรของเส้ นทางการขนส่งร่วมกัน แต่เนื่องจากเป็ นการประสานงานของผู้วา่ จ้ างขนส่ง
เพียงสองรายวงจรการขนส่งแบบต่อเนื่องซึง่ สามารถสร้ างขึ ้นได้ นนจึ
ั ้ งมีขนาดที่จากัด
แม้ จาก
เอกสารที่ค้นคว้ าได้ จะระบุวา่ ขนาดของความประหยัดที่เกิดขึ ้นนันมี
้ นยั สาคัญ แต่ก็ไม่มีการระบุตวั
เลขที่แน่นอนและหากพิจารณาจากจานวน 500 เที่ยวการขนส่งต่อปี ที่สามารถทาได้ บนเส้ นทางซึง่
เกิดจากความร่วมมือกันนัน้ ย่อมเป็ นปริมาณกรขนส่งที่น้อยมากสาหรับบริ ษัท Johnson &
Johnson ที่มียอดขายเฉพาะกลุม่ สินค้ าอุปโภคบริ โภคถึง 10,000 ล้ านดอลล่าร์ สหรัฐในปี 2006
(Johnson & Johnson’s Annual Report, 2006) แต่ทงนี
ั ้ ้หากพิจาณาถึง ผลประโยชน์อื่นๆจาก
การสร้ างความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวแล้ ว อาจเห็นถึงแรงจูงใจในรูปแบบอื่นมากกว่าในรูป
ของการลดต้ นทุนการขนส่ง เพราะแท้ จริงแล้ ว บริ ษัท Chruch & Wright นันได้
้ เข้ าเป็ นสมาชิกของ
เครื่ องข่ายความร่วมมือของผู้วา่ จ้ างขนส่งสินค้ าเพื่อการสร้ างเครื อข่ายเส้ นทางการขนส่งอย่าง
ต่อเนื่องซึง่ บริหารงานโดย บริษัท Nistevo (ปั จจุบนั ถูกซื ้อกิจการโดยบริ ษัท Sterling Commerce
ซึง่ เป็ นบริษัทลูกของ AT&T) ตังแต่
้ ปี 2001 ซึง่ เป็ นช่องทางในการสร้ างเครื อข่ายการขนส่งร่วมกับ
ผู้วา่ จ้ างขนส่งรายอื่นๆถึง 22 รายจาก 4 กลุม่ อุตสาหกรรม ณ เวลาที่ Church & Dwight ได้ เข้ า
ร่วมกับเครื อข่ายดังกล่าวและในปี 2006 ซึง่ ระบบดังกล่าวของ Nistevo นันได้
้ กลายเป็ นส่วนหนึง่
ของบริการของบริษัท Sterling Commerce นันมี
้ บริ ษัทผู้วา่ จ้ างขนส่งสินค้ าเข้ าร่วมอยูใ่ นเครื อ
มากกว่า 60 รายและมีผ้ ขู นส่งสินค้ าในเครื อข่ายมากกว่า 6,400 รายและให้ บริการกับการขนเฉลี่ย
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5 ล้ านเที่ยวต่อปี ดังนันการมุ
้
ง่ หวังประโยชน์จากการสร้ างความร่วมมือกับบริ ษัท Johnson &
Johnson ในรูปของความประหยัดในการขนส่งจึงน่าจะเป็ นเหตุผลรอง ซึง่ ผลประโยชน์หลักของ
การดาเนินการดังกล่าวน่าจะอยูท่ ี่ตวั “ความสัมพันธ์” หรื อความร่วมมือที่เกิดขึ ้นนันเอง
้ ซึ่งเป็ นการ
เปิ ดช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันในประเด็นอื่นๆที่กว้ างขวางยิ่งขึ ้นระหว่างผู้แข่งขัน
รายใหญ่สองรายในตลาดสินค้ าอุปโภค-บริโภค ซึง่ โอกาสที่จะสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างคูแ่ ข่งทาง
ธุรกิจนันย่
้ อมเป็ นเรื่ องที่ทกุ คนยอมรับในผลประโยชน์ในระยะยาวแต่ ช่องทางที่จะให้ เกิดขึ ้นนัน้
ย่อมเป็ นไปได้ ยากท่ามกลางบรรยากาศของการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนันความร่
้
วมมือในการสร้ าง
เครื อข่ายการขนส่งนันย่
้ อมเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการทาให้ ชอ่ งทางความสัมพันธ์ การสื่อสาร
และความร่วมมือในเชิงพันธมิตรนันเกิ
้ ดขึ ้นได้ ซึง่ เป็ นสิ่งที่การสร้ างความร่วมมือโดยผ่านระบบ
ตัวกลางเช่น ระบบการสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือโดยผ่านเวปไซท์ของ Nistevo ไม่ได้ มงุ่ เน้ นใน
การสร้ างให้ เกิดขึ ้น เนื่องจากไม่ได้ มีวตั ถุประสงค์ในการสร้ างช่องทางในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างกันโดยตรง มีเพียงแต่ Nistevo เท่านันที
้ ่ทราบว่าสมาชิกบนเครื่ อข่ายมีบริษัทหรื อองค์กร
ใดบ้ างและมีรายละเอียดของกิจกรรมการขนส่งเป็ นอย่างไร
อย่างไรก็ดีการเข้ าร่วมในเครื อข่ายความร่วมมือของผู้วา่ จ้ างขนส่งโดยผ่าน
ตัวกลาง อย่างเช่นระบบของ Nistevo นันแม้
้ จะไม่เอื ้อต่อการสร้ างความสัมพันธ์ (Relationship)
ระหว่างบริษัทที่อยูบ่ นเครื อข่าย แต่เป็ นลักษณะของความร่วมมือที่มีประสิทธิผลอย่างมากในการ
สร้ างเครื อข่ายที่สมบูรณ์และมีความสามารถสูงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์หลักในการลดการขนส่ง
เที่ยวเปล่าบนเครื อข่ายที่สร้ างขึ ้น
เครื อข่ายความร่วมมือซึง่ บริ หารงานโดยบริษัท Nistevo นันเป็
้ นระบบเครื อข่าย
ความร่วมมือในการขนส่งระบบแรกๆที่ประสบความสาเร็ จและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ดังเช่นในกรณีของบริ ษัท Land O’Lake ซึง่ ได้ เข้ าร่วมกับเครื อข่ายของ Nistevo ตังแต่
้ ปี 2544 และ
บริษัทได้ แสดงความพอใจในการลดลงของค่าขนส่งถึง 15% ต่อปี หรื อสูงถึง 20% ในบางเส้ นทาง
2.3 แนวคิดความร่ วมมือระหว่ างผู้ว่าจ้ างขนส่ งโดยผ่ านตัวกลาง
กรณีศึกษาบริษัท Land O’Lake ในการสร้ างเครือข่ ายเส้ นทางการขนส่ งโดยผ่ านตัวกลาง
Land O’Lake เป็ นบริษัทซึง่ ผลิตผลิตภัณฑ์จากนม โดยเน้ นผลิตภัณฑ์ประเภทชีส
และเนย Land O’Lake ก่อตังตั
้ งแต่
้ ปี 2464 โดยเป็ นบริ ษัทซึง่ มีสหกรณ์เกษตรกรเป็ นเจ้ าของ
ปั จจุบนั มีตลาดอยูใ่ น 50 รัฐในอเมริกาและ 50 ประเทศทัว่ โลก ผลิตภัณฑ์จากนมของบริษัท Land
O’Lake ประกอบด้ วย
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ภาพที่ 2-4 ผลิตภัณท์ของบริ ษัท Land O’Lake

สถานะของบริษัท Land O’Lakeและการบริหารงานขนส่ งด้ วยระบบเครือข่ าย Nistevo
บริษัท Land O’Lake ในขณะนันอยู
้ ใ่ นสภาวะที่ต้องดิ ้นรนเพื่อลดต้ นทุนในการ
ดาเนินการของบริษัทเนื่องจาก เป็ นช่วงที่ยอดขายตกต่าลงกล่า 10%และมีภาระหนี ้สินที่เกิดจาก
การควบรวมกิจการกับบริษัท Purina Mills ในปี 2001 รวมถึงมีความกดดันจากอิทธิพลของ WalMart’s ซึง่ เป็ นผู้ซื ้อที่มีอิทธิพลสูงสุด โดยบังคับให้ คคู่ ้ าทุกรายจะต้ องสามารถบริหารรถให้ มีการส่ง
มอบที่ตรงเวลาเพื่อให้ สามารถทา Cross-dock ได้ จากปั จจัยกดดันดังกล่าวทาให้ ผ้ บู ริหารของ
Land O’Lake ต้ องกาหนดมาตรการในการลดต้ นทุนในหลายกระบวนการ
ในขณะนันบริ
้ ษัท Land O’Lake มีการใช้ บริษัทตัวกลางในการจัดหารถขนส่ง
โดยบริษัทตัวกลางสามารถเจรจาค่าขนส่งได้ ต่ากว่าที่บริ ษัทเป็ นผู้ดาเนินการ
แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องเสีย
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการ $15 ต่อรถบรรทุก 1 คันเพื่อเป็ นค่าดาเนินการให้ แก่บริษัทตัวกลาง
ดังกล่าว ซึง่ เมื่อผู้บริหารของ Land O’Lake พิจารณาแล้ วมีความเชื่อมัน่ ว่าจะสามารถลดต้ นทุน
การขนส่งลงได้ อีกหากสามารถขจัดคนกลางไปได้ ดังนัน้ Land O’Lake จึงหันมาหาการใช้ “ความ
ร่วมมือทางโลจิสติกส์” (Collaborative Logistics) ควบคูไ่ ปกับนโยบาย “ผู้ขนส่งรายหลัก” (Corecarrier Strategy)
การเข้ าร่ วมระบบเครื อข่ ายของ Nistevo
จากหลักการดังกล่าว Land O’Lake จึงได้ เข้ าร่วมกับเครื อข่ายของ Nistevo ซึง่
เป็ นระบบเครื่ องข่ายผ่านระบบอินเตอร์ เนท โดยมีบริษัทอื่นอีก 24 บริษัทเป็ นสมาชิกในเครื อข่าย
ขณะนัน้ ซึง่ ในการเข้ าร่วมนันจะต้
้ องเสียค่าสมาชิกเป็ นเงิน 2,500,000 ดอลล่าห์และบริษัทจะได้
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การอบรมการใช้ ระบบโดยผ่านทางเวปไซท์ ซึง่ ตัวอย่างของเส้ นทางที่เกิดความร่วมมือในการขนส่ง
เช่น โดยปกติ Land O’Lake จะมีการขนส่งระหว่างโรงงานในเมือง Kent รัฐ Ohioและคลังสินค้ า
ในเมือง Florence มลรัฐ New Jersey อย่างน้ องสัปดาห์ละครัง้ โดยรถขนส่งจะต้ องวิ่งรถเที่ยว
เปล่าเป็ นระยะทางกว่า 600 กม.
ภาพที่ 2-5 เส้ นทางการขนส่งระหว่างโรงงานและคลังสินค้ าของบริ ษัท Land O’Lake

แต่เมื่อเข้ าร่วมในระบบเครื อข่ายขนส่ง Nistevo แล้ ว ได้ เกิดการสร้ างเส้ นทางการ
ขนส่งซึง่ เกิดจากการประสานเส้ นทางระหว่าง Land O’Lake และ บริษัท General Mills โดยเป็ น
วงจรเส้ นทางการขนส่งระยะทาง กว่า 3,600 กิโลเมตร โดยมีระยะวิ่งเปล่าเพียง 400 กิโลเมตร ซึง่
ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดจากการเดินรถเที่ยวเปล่านี ้มีการแบ่งความรับผิดชอบกันทัง้ 2 บริ ษัท
เส้ นการขนส่งของ Land O’Lake จะเริ่ มจากคลังสินค้ าของ General Mill ในเมือง Syracuse มลรัฐ New York
ดังแสดงในภาพที่ 2-6 และระยะทางในการเดินรถเที่ยวเปล่าคือ ระยะทางจากคลังสินค้ าของ Land O’Lake
เมือง Florence ซึ่งเป็ นจุดสิ ้นสุดของการขนส่งกลับไปยังจุดเริ่ มต้ นการขนส่งเพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับการขนส่ง
รอบต่อไป ทังนี
้ ้สาหรับ Land O’Lake ซึ่งเป็ นเพียงระยะทางส่วนน้ อยเมื่อเทียบกับระยะทางขนส่งตลอดทัง้
เส้ นทางจึงมีความรับผิดชอบต่อต้ นทุนในการเดินรถเที่ยวเปล่าเพียงส่วนน้ อย จึงสามารถรถค่าใช้ จ่ายดังกล่าวไป
ได้ จานวนมาก
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ภาพที่ 2-6 เครื อข่ายเส้ นทางการขนส่งซึง่ เป็ นความร่วมมือของ Land O’Lakeและ General Mill

กล่าวโดยสรุปคือการสร้ างความร่วมมือระหว่างผู้วา่ จ้ างขนส่งเพื่อลดการเดินรถ
เที่ยวเปล่าโดยการใช้ ตวั กลางในการสร้ างให้ เกิดความร่วมมือ ดังเช่นกรณีของบริ ษัท Land
O’Lake ซึง่ สร้ างเส้ นทางการขนส่งเชื่อมโยงกับเส้ นทางของบริษัท General Millและบริษัทอื่นๆอีก
24 บริษัทโดยผ่านระบบตัวกลางของ Nistevo สามารถตอบสนองความต้ องการในการลดต้ นทุน
ค่าขนส่งของบริษัทผู้ใช้ บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่บริษัท Land O’Lake ได้ กล่าวว่าสามารถ
ลดค่าขนส่งในเส้ นทางดังกล่าวลงได้ ถึง 2 ล้ านเหรี ยญสหรัฐทันทีในปี แรก รวมถึงการลดจานวนผู้
รับจ้ างขนส่งจากประมาณ 40 - 50 รายเหลือเพียงประมาณ 20 ราย อย่างไรก็ดีการดาเนินการ
ดังกล่าวนันมี
้ อปุ สรรคบางประการที่ทาให้ การใช้ ประโยชน์จากความร่วมมือนันไม่
้ เกิดขึ ้นเต็มที่
ตามที่ได้ คาดหวังไว้ อุปสรรคสาคัญคือความไม่มนั่ ใจต่อความแน่นอนของกาหนดการเดินรถซึง่ ใช้
ร่วมกัน เนื่องจากลักษณะของการเดินรถซึง่ ใช้ รถขนส่งรวมกันบนเส้ นทางที่จดั ให้ เป็ นการเดินรถที่
ต่อเนื่องเป็ นวงจร แต่บริษัทต่างๆที่อยูใ่ นวงจรหรื ออยู่บนเครื อข่ายเดียวกันนันเป็
้ นการสร้ างความ
ร่วมมือกันโดยไม่ได้ มีการติดต่อประสานงานกันโดยตรง แต่ผา่ นหน่วยงานหรื อระบบตัวกลาง ซึง่
จะมีแต่เพียงผู้ให้ บริการเท่านันที
้ ่จะเห็นภาพรวมของการขนส่งและทาให้ ผ้ วู า่ จ้ างขนส่งนันเกิ
้ ด
ความไม่แน่ใจว่ารถขนส่งซึง่ จะต้ องให้ บริการกับผู้ว่าจ้ างรายอื่นก่อนหน้ าที่จะมาถึงบริ ษัทตนนันจะ
้
ดาเนินการได้ อย่างตรงต่อเวลา อย่างเช่นในกรณีของบริ ษัท Land O’Lake นัน้ ความไม่มนั่ ใจ
ดังกล่าวทาให้ บริษัทไม่ใช้ ประโยชน์จากความร่วมมือดังกล่าวกับเส้ นทางที่เป็ นการส่งมอบสินค้ า
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ให้ กบั ลูกค้ า แต่จากัดอยูเ่ พียงการขนส่งระหว่างโรงงานและคลังสินค้ าเท่านัน้ เพื่อลดผลกระทบใน
กรณีที่รถขนส่งนันไม่
้ สามารถดาเนินการขนส่งได้ ตามเวลา
ลักษณะอีกประการหนึง่ ของรูปแบบความร่วมมือในลักษณะนี ้ซึง่ ทาให้ การพัฒนา
นันยั
้ งไม่สามารถขยายขอบข่ายไปได้ มากเท่าที่ต้องการคือ การดาเนินการดังกล่าวนันใช้
้ คา่ ใช้ จา่ ย
ในการเริ่มต้ นดาเนินการค่อนข้ างสูงและต้ องการการสนับสนุนด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมาก
ซึง่ ในบางกรณีการพิสจู น์ความคุ้มค่าเพื่อให้ ได้ มาซึง่ การสนับสนุนอย่างเพียงพอทังสองด้
้
านนันก็
้ ไม่
ใช้ เรื่ องที่ง่ายนัก
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร
ประชากรในการศึกษาคือเที่ยวการขนส่งจริงทังหมดระหว่
้
างโรงงานน ้าตาลที่จ.
สุพรรณบุรีและศูนย์กระจายสินค้ า โดยกาหนดจานวนเที่ยวขนส่งตามปริมาณการสัง่ ซื ้อจริงของ
บริษัทค้ าปลีกที่ทาการศึกษา แต่ไม่ต่ากว่าจานวนขันต
้ ่าที่กาหนด
ตารางที่ 3-1 จานวนประชากรขันต
้ ่าที่ทาการเก็บข้ อมูลการขนส่งในแต่ละเดือน
เดือน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

จานวนเที่ยว
ไม่ต่ากว่า 15 เที่ยว
ไม่ต่ากว่า 20 เที่ยว
ไม่ต่ากว่า 20 เที่ยว

3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การเก็บข้ อมูลทาการบันทึกผลโดยใช้ แบบฟอร์ มในการบันทึกข้ อมูลเวลา โดย
แบ่งเป็ นแบบฟอร์ มการเก็บข้ อมูลในช่วง 1 เดือน แรกและแบบฟอร์ มในการเก็บข้ อมูลสาหรับ 2
เดือนต่อมา โดยเพิ่มเติมในส่วนการบันทึกเวลาการเข้ ารับสินค้ าของรถบรรทุก
ตารางที่ 3-2 ตัวอย่างแบบฟอร์ มการเก็บข้ อมูลการดาเนินงานการขนส่ง
สาขา
25
16
25
16
45
25
16

เวลานัด

วัน-เวลาถึง Sup วัน-เวลาขึ้ นสินค้าSup วัน-เวลาขึ้ นสินค้าเสร็จ
01-07-10 12:00
01-07-10 13:45
07-07-10 11:45
07-07-10 14:05
07-07-10 20:30
08-07-10 11:40
08-07-10 12:20

01-07-10 21:20
01-07-10 22:25
07-07-10 14:20
07-07-10 17:05
08-07-10 01:50
08-07-10 13:05
08-07-10 14:20

01-07-10 21:50
01-07-10 22:45
07-07-10 15:00
07-07-10 19:40
08-07-10 02:25
08-07-10 13:25
08-07-10 14:45

วัน-เวลารถออกจากSup
01-07-10 22:30
01-07-10 22:50
07-07-10 15:20
07-07-10 20:00
08-07-10 02:45
08-07-10 13:40
08-07-10 15:00
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3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ตารางที่ 3-3 ขันตอนการเก็
้
บข้ อมูล
การเก็บข้ อมูล
ขันตอนที
้
่1

ขันตอนที
้
่2

ระยะเวลา
1 เดือน
เดือนกรกฎาคม 2553

1.
2.
3.
4.
2 เดือน
1.
เดือนสิงหาคม กันยายน 2553 2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการเก็บข้ อมูล
เวลารถเข้ าถึงโรงงานน ้าตาล
เวลาเริ่มต้ นขึ ้นสินค้ า
เวลาขึ ้นสินค้ าเสร็จ
เวลารถออกจากโรงงานน ้าตาล
เวลานัดหมายรถเข้ ารับสินค้ า
เวลารถเข้ าถึงโรงงานน ้าตาล
เวลาเริ่มต้ นขึ ้นสินค้ า
เวลาขึ ้นสินค้ าเสร็จ
เวลารถออกจากโรงงานน ้าตาล

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้ อมูลได้ แล้ ว ดาเนินการวิเคราะข้ อมูลแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
1 วิเคราะห์ข้อมูลด้ านเวลาของรถบรรทุกในการรับสินค้ า เพื่อประเมินความสามารถของ
กระบวนการดังนี ้
ก. เวลาล่าช้ าในการเข้ ารับสินค้ า = เวลารถเข้ าถึงโรงงานน ้าตาล – เวลานัดหมาย
รถเข้ ารับสินค้ า
ข. ระยะเวลารอขึ ้นสินค้ า = เวลาเริ่มต้ นขึ ้นสินค้ า – เวลารถเข้ าถึงโรงงานน ้าตาล
ค. ระยะเวลาขึ ้นสินค้ า = เวลาขึ ้นสินค้ าเสร็จ – เวลาเริ่มต้ นขึ ้นสินค้ า
ง.
เวลารอเอกสาร = เวลารถออกจากโรงงานน ้าตาล – เวลาขึ ้นสินค้ าเสร็จ
จ. ระยะเวลารวมในการเข้ ารับสินค้ า = เวลารถออกจากโรงงานน ้าตาล – เวลารถ
เข้ าถึงโรงงานน ้าตาล
2 วิเคราะห์ข้อมูลความถี่ของรถซึง่ ใช้ เวลารวมในการเข้ ารับสินค้ าเกินกว่า 3 ชัว่ โมง

29

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 ผลการวิเคราะห์
การเริ่มดาเนินการขนส่งแบบความร่วมมือของเจ้ าของสินค้ าระหว่างบริษัท
น ้าตาลและบริษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่ทาการศึกษา นันเริ
้ ่มดาเนินการในเดือนกรกฎาคม 2553
โดยในช่วงของการเริ่มต้ นนันได้
้ กาหนดรายละเอียดของกระบวนการคือ
ขันตอนที
้
่ 1 กระบวนการมาตรฐานขันตอนการส่
้
งและรับคาสัง่ ซื ้อระหว่างบริษัทค้ าปลีกขนาด
ใหญ่ที่ทาการศึกษา ตัวแทนจาหน่ายและบริษัทน ้าตาล
ขันตอนที
้
่ 2 กระบวนการมาตรฐานขันตอนการวางแผนการเข้
้
ารับสินค้ า
ขันตอนที
้
่ 3 กระบวนการมาตรฐานขันตอนการรั
้
บ-ส่งสินค้ า
โดยรายละเอียดของแต่ละกระบวนการมาตรฐานประกอบด้ วย

ขันตอนที
้
่1

ลาดับ

1
2
3

4

กระบวนการมาตรฐานขันตอนการส่
้
งและรับคาสัง่ ซื ้อระหว่างบริษัทค้ าปลีกขนาด
ใหญ่ที่ทาการศึกษา ตัวแทนจาหน่ายและบริษัทน ้าตาล
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

ร้ านสาขาฯ

ศูนย์กระจายฯ

ร้ านสาขาตรวจสอบปริมาณสินค้ าแต่
ละ ประเภทสินค้ าว่าถึงจุดสัง่ ซื ้อแล้ ว
หรือไม่
ร้ านสาขาทาการแจ้ งชนิดและจานวน

ตรวจสอบปริมาณ
สินค้า

แจ้งความต้องการในการ
เติมสิ นค้า

รายละเอียด

ตัวแทนจาหน่าย ผู้ประสานงานขาย

(สื่อสาร)

สินค้ าทีต่ ้ องการผ่านระบบ Call Card
ศูนย์กระจายสินค้ าตรวจสอบจานวนรถ
ขนส่ง ซึง่ ส่งสินค้ าไปยังสาขาภาคกลาง
และภาคเหนือเพื่อพิจารณว่ามีจานวน
รถเพียงพอต่อการเข้ ารับสินค้ าน ้าตาล
ทังหมดหรื
้
อไม่
ศูนย์กระจายสินค้ าบริษัทค้ าปลีกขนาด
ใหญ่ที่ทาการศึกษา
รวบรวมคาสัง่
สินค้ าจากทุกสาขาและออก

ตรวจสอบ
จานวนรถ

ออกPurchase Order

Purchase Order โดยแบ่งตามเที่ยว
B

A

การขนส่ง
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5

B

ตัวแทนจาหน่ายตรวจสอบความ
ถูกต้ องของรายละเอียดคาสัง่ ซื ้อ

A

โดยเฉพาะการจัด PO ตามน ้าหนักแต่
ละเที่ยวการขนส่ง
ตัวแทนจาหน่วยส่งคาสัง่ ซื ้อให้ กบั

ตรวจสอบ
คาสัง่ ซื้ อ

6

ส่งคาสัง่ ซื้ อให้กบั บ.
น้ าตาล

7

บริษัทน ้าตาลโดยทาง FAX
บันทึกคาสัง่ ซื้ อในระบบ
SAP

ขันตอนที
้
่2

แจ้งแผนการรับสิ นค้า
น้ าตาลเพื่อนาส่งศูนย์ฯ

2

เตรี ยมสิ นค้า

ขันตอนที
้
่3

คาอธิบาย
ศูนย์กระจายสินค้ าแจ้ งจานวนรถทีต่ ้ องการให้ เข้ ารับ
สินค้ าน ้าตาลกับผู้ให้ บริการขนส่ง
ฝ่ ายปฏิบตั ิการโลจิสติกส์เตรียมสินค้ าตามรายละเอียด
ในคาสัง่ ซื ้อจากระบบ SAP

กระบวนการมาตรฐานขันตอนการรั
้
บ-ส่งสินค้ า

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ฝ่ ายปฏิบัติการ
ลาดับ
ผู้ให้ บริ การขนส่ ง โลจิสติกส์ – โรงงาน ศูนย์ กระจายสินค้ า
นา้ ตาล

1

นารถเข้ารับสิ นค้า

2
3
4

บันทึกคาสัง่ ซื ้อลงในระบบ SAP

กระบวนการมาตรฐานขันตอนการวางแผนการเข้
้
ารับสินค้ า

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ฝ่ ายปฏิบัติการโลจิ
ลาดับ
ศูนย์ กระจายฯ ผู้ให้ บริ การขนส่ ง สติกส์ – โรงงาน
นา้ ตาล

1

ผู้ประสานงานขายรับคาสัง่ ซื ้อและ

ดาเนินการขึ้นสิ นค้า

ดาเนินการขนส่ง

รับและกระจายสิ นค้า

คาอธิบาย
ผู้ให้ บริการขนส่งนารถเข้ ารับสินค้ าตามเวลาที่
กาหนด
ฝ่ ายปฏิบตั ิการโลจิสติกส์ดาเนินการขึ ้นสินค้ าตาม
ขันตอนมาตรฐานการขึ
้
้นสินค้ าของฝ่ าย
ปฏิบตั ิการโลจิสติกส์
ผู้ให้ บริการขนส่งดาเนินการขนส่งสินค้ าไปยังศูนย์
กระจายสินค้ า
ศูนย์กระจายสินค้ ารับสินค้ าและกระจายสินค้ าไป
ยังร้ านสาขา
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4.1.1 ผลการวิเคราะห์ กระบวนการมาตรฐานในการดาเนินการขนส่ งแบบความร่ วมมือ
ระหว่ างเจ้ าของสินค้ าในช่ วง 1 เดือนแรก
แม้ วา่ ความสาเร็จของการดาเนินการขนส่งรวมกันระหว่างเจ้ าของสินค้ ามากกว่า
1
รายนันจะเป็
้
นเรื่ องของการควบคุมกระบวนการทางานให้ เป็ นไปตามแผนที่ได้ วางไว้ ร่วมกัน
โดยเฉพาะการควบคุมเวลาการทางานของแต่ละจุดในโครงข่าย (Network) ของการขนส่งร่วมกัน
แต่ในช่วงแรกของความร่วมมือนันไม่
้ ได้ มีการกาหนดตัวชี ้วัด (KPI) ที่ชดั เจนในการควบคุมปั จจัยที่
สาคัญดังกล่าว รวมถึงในกระบวนการมาตรฐานนันยั
้ งขาดกระบวนการที่สร้ างการสื่อสารระหว่าง
ผู้ปฏิบตั งิ านเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและให้ สามารถประสานงานกันเพื่อควบคุมเวลาในการดาเนิน
แต่ละกิจกรรมได้ อย่างราบรื่ น ทาให้ ผลการขนส่งร่วมกันในเดือนแรกนันรถบรรทุ
้
กที่เข้ ารับน ้าตาล
นันมี
้ เวลาเฉลี่ยในการรอสินค้ าสูงถึง 3.44 ชัว่ โมงและเวลารวมเฉลี่ยตังแต่
้ การรอขึ ้นสินค้ า การขึ ้น
สินค้ าและกระบวนการด้ านเอกสารสูงถึง 4.46 ชัว่ โมงต่อคัน โดยมีจานวนรถบรรทุกที่ต้องใช้ เวลา
ในการรับน ้าตาลตลอดทังกระบวนการเกิ
้
นกว่า 3 ชัว่ โมง ถึง 11 คันจาก 18 คันที่เข้ ารับสินค้ า
น ้าตาล (ในภายหลังกาหนดระยะเวลา 3 ชัว่ โมงเป็ น Process KPI ในการรับสินค้ า)ซึง่ ทาให้ รถ
กลุม่ นี ้ไม่สามารถกลับไปยังศูนย์กระจายสินค้ าของ บริษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่ทาการศึกษา ได้ ทนั
ตามกาหนดเวลาในการส่งสินค้ า รวมถึงไม่สามารถดาเนินการขนส่งในรอบขนส่งต่อไปได้ อย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้ เกิดเป็ นต้ นทุนค่าเสียโอกาสของผู้บริการขนส่ง ซึง่ ก็คือต้ นทุนที่เพิ่มขึ ้นในระบบขนส่ง
โดยหากไม่แก้ ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
ความสูญเสียดังกล่าวจะเป็ นสาเหตุสาคัญที่ทาให้
โครงข่ายการกระจายสินค้ าแบบความร่วมมือของเจ้ าของสินค้ านันไม่
้ สามารถดารงอยู่ได้ อย่าง
ยัง่ ยืน
ภาพที่ 4-1 กราฟแสดงระยะเวลาการเข้ ารับสินค้ าที่โรงงานน ้าตาลของรถขนส่งในเดือนแรก
จำนวนเที่ ยว ค่ ำเฉลี่ ย
18.00
4.46

SD
2.43
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การดาเนินการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานร่วมกันของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องกับ
กระบวนการขนส่งดังกล่าวนันจึ
้ งเกิดขึ ้นโดยการปรับปรุงกระบวนการมาตรฐานที่ใช้
โดยมี
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงคือ
1. ปรับปรุงขันตอนของการส่
้
งผ่านข้ อมูลแผนการรับและส่งสินค้ า เพื่อให้ เกิดกิจกรรมการ
วางแผนและการยืนยันแผนระหว่างผู้ปฏิบตั งิ าน
2. สร้ างการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบตั งิ านเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและสามารถประสานงานกัน
เพื่อควบคุมเวลาในการดาเนินกิจกรรมได้ อย่างราบรื่ น
ทังนี
้ ้เพื่อให้ กระบวนการมีความชัดเจนในการควบคุมและประเมินผลการ
ดาเนินงาน จึงได้ กาหนดตัวชี ้วัดความสามารถของกระบวนการขึ ้น
ตารางที่ 4-1 ตัวชี ้วัดกระบวนการ (Key Process Indicators)
ตัวชีว้ ัด

1. ความตรงต่อเวลาใน
การเข้ ารับสินค้ า
2. การรักษาเวลาใน
กระบวนการขึ ้นสินค้ า

คาอธิบาย
รถขนส่งสินค้ าของผู้ให้ บริ การซึง่ ได้
กาหนดแผนในการเข้ ารับสินค้ าจะต้ อง
เข้ ารับสินค้ าตรงตามเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาซึง่ รถขนส่งเข้ ารับสินค้ าจน
กระทังแล้
้ วเสร็ จและออกจากโรงงาน
เพื่อทาการส่งสินค้ า

ค่ าควบคุม
การเข้ ารับสินค้ าล่าช้ ากว่าเวลา
นัดหมายตะต้ องเกิดขึ ้นไม่เกิน 0
(ศูนย์) ครัง้ /เดือน
จะต้ องได้ รับสินค้ าและออกจาก
โรงงานไม่เกิน 3 ชัว่ โมงนับจาก
เวลาเข้ ารับสินค้ า

4.1.2 กระบวนการมาตรฐานในการดาเนินการขนส่ งที่ปรับปรุงภายหลังการทดลอง 1
เดือนแรก
ขันตอนที
้
่2
ลาดับ
1

2

กระบวนการมาตรฐานขันตอนการวางแผนการเข้
้
ารับสินค้ า

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ฝ่ ายปฏิบัติการโลจิ
ศูนย์ กระจายฯ ผู้ให้ บริ การขนส่ ง สติกส์ – โรงงาน
นา้ ตาล

ศูนย์กระจายสินค้ าแจ้ งจานวนรถทีต่ ้ องการให้ เข้ ารับ
สินค้ าน ้าตาลกับผู้ให้ บริการขนส่ง

แจ้งแผนการรับสิ นค้า
น้ าตาลเพื่อนาส่งศูนย์ฯ
แจ้งกำหนดกำรเข้ ำรับ
สิ นค้ำ

ผู้ให้ บริการขนส่งแจ้ งกาหนดเวลาและปริมาณรถใน
การเข้ ารับสินค้ าของแต่ละวันในสัปดาห์

A
A

3

คาอธิบาย

เตรี ยมสิ นค้า

ฝ่ ายปฏิบตั ิการโลจิสติกส์เตรียมสินค้ าตามรายละเอียด
ในคาสัง่ ซื ้อจากระบบ SAP
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เตรี ยมสิ นค้า

4

ขันตอนที
้
่3

ฝ่ ายปฏิบตั ิการโลจิสติกส์เตรียมความพร้ อมของสินค้ า
กาลังคนและเครื่องมือขนถ่ายสาหรับการขึ ้นสินค้ า
ตามเวลานัดหมาย

กระบวนการมาตรฐานขันตอนการรั
้
บ-ส่งสินค้ า

หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ฝ่ ายปฏิบตั ิการโลจิสติกส์
ลาดับ
ผู้ให้ บริการขนส่ง
ศูนย์กระจายสินค้ าฯ
– โรงงานน ้าตาล
1

นารถเข้ารับสิ นค้า

2

บันทึกเวลำกำรเข้ ำรับ
สิ นค้ำ

3

ดำเนินกำรขึน้ สินค้ำ

4

5

บันทึกเวลำกำรปล่ อยรถ
ออกจำกโรงงำน

ดาเนินการขนส่ง

6

ขันตอนที
้
่4

รับและกระจายสิ นค้า

คาอธิบาย
ผู้ให้ บริการขนส่งนารถเข้ ารับสินค้ าตามเวลาที่
กาหนด
ศูนย์กระจายสินค้ าแจ้ งจานวนรถทีต่ ้ องการให้ เข้ า
รับสินค้ าน ้าตาลกับผู้ให้ บริการขนส่งโดยให้ ผ้ ู
บริการขนส่งลงชื่อรับรองการบันทึกเวลา
ฝ่ ายปฏิบตั ิการโลจิสติกส์ดาเนินการขึ ้นสินค้ าตาม
ขันตอนมาตรฐานการขึ
้
้นสินค้ าของฝ่ าย
ปฏิบตั ิการโลจิสติกส์
ฝ่ ายปฏิบตั ิการโลจิสิตกส์บนั ทึกเวลาการปล่อยรถ
ออกจากโรงงาน โดยให้ ผ้ บู ริการขนส่งลงชื่อรับรอง
การบันทึกเวลา
ผู้ให้ บริการขนส่งดาเนินการขนส่งสินค้ าไปยังศูนย์
กระจายสินค้ า
ศูนย์กระจายสินค้ ารับสินค้ าและกระจายสินค้ าไป
ยังร้ านสาขา

การแก้ ไขปั ญหาในระหว่างการขนส่ง

เนื่องจากในกระบวนการขนส่งซึง่ มีจดุ ต้ นทางและปลายทางของเจ้ าของสินค้ า
มากกว่า 1 รายนันมี
้ ความเสี่ยงที่รถขนส่งจะเกิดการติดขัดในขันตอนการขึ
้
้นและลงสินค้ าตามจุด
ต้ นทาง หรื อปลายทางเหล่านันได้
้ รวมถึงอาจเกิดอุบตั เิ หตุจากความเร่งรี บเพื่อรักษาเวลานัดหมาย
ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องกาหนดวิธีการมาตรฐานเมื่อเกิดปั ญหาขึ ้นที่จดุ ใดจุดหนึง่ ของกระบวนการ
เพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายมีการปรับตัวรับมือกับสถานะการหรื อแผนการรับและส่งสินค้ าที่เปลี่ยนแปลงได้
อย่างทันท่วงที ขันตอนการแก้
้
ไขปั ญหาประกอบด้ วย
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ขันตอนที
้
่ 4.1
รถขนส่งสินค้ าไปยังสาขาไม่พอเพียงต่อการรับสินค้ าน ้าตาล
แนวทางการแก้ ไข: ศูนย์กระจายสินค้ าปรับลดยอดสัง่ ซื ้อสินค้ าจากสาขาโดยใช้ กระบวนการ
ปั นส่วนโดยเฉพาะส่วนของปริมาณสินค้ าที่ไม่สามารถส่งมอบได้ ตาม
สัดส่วนการสัง่ สินค้ าและแจ้ งยืนยันปริมาณการส่งมอบที่ส่งมอบได้ ให้ กบั
ร้ านสาขาและตัวแทนจาหน่าย
ขันตอนที
้
่ 4.2
รถสินค้ าไม่สามารถรับสินค้ าน ้าตาลได้ ตามกาหนดเวลา
แนวทางการแก้ ไข: ผู้บริการขนส่งแจ้ งฝ่ ายปฏิบตั กิ ารโลจิสติกส์โรงงานน ้าตาลล่วงหน้ าไม่ต่า
กว่า 2 ชัว่ โมงเพื่อปรับแผนการเตรี ยมสินค้ าและปรับเวลาควบคุมการ
ปล่อยรถออกจากโรงงาน
ขันตอนที
้
่ 4.3
รถสินค้ าไม่สามารถรับสินค้ าน ้าตาลได้ ตามวันที่นดั หมาย
แนวทางการแก้ ไข: ผู้บริการขนส่งแจ้ งฝ่ ายปฏิบตั กิ ารโลจิสติกส์โรงงานน ้าตาลล่วงหน้ าเพื่อ
ปรับกาหนดการรับสินค้ าของวันถัดไปในรอบสัปดาห์ใหม่โดยให้ รักษา
ปริมาณการรับสินค้ าต่อสัปดาห์ให้ ได้ ตามปริมาณคาสัง่ ซื ้อและแจ้ ง
กาหนดการใหม่แก่ศนู ย์กระจายสินค้ า
ขันตอนที
้
่ 4.4
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารโลจิสติกส์ โรงงานน ้าตาลไม่สามารถขึ ้นสินค้ าแล้ วเสร็จ
ตามกาหนดเวลา
แนวทางการแก้ ไข: ผู้บริหารการขนส่งแจ้ งศูนย์กระจายสินค้ าเพื่อประสานงานกับผู้
ประสานงานขาย
ฝ่ ายการตลาดในประเทศเพื่อแก้ ปัญหาร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ขันตอนที
้
่ 5 การประเมินผลการดาเนินงาน
การดาเนินการขนส่งแบบความร่วมมือระหว่างเจ้ าของสินค้ านันเป็
้ นการ
ดาเนินการที่มีการประสานงานระหว่างผู้ดาเนินงานหลายฝ่ าย ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการติดตามผลการ
ดาเนินงานในภาพรวมและพัฒนากระบวนการร่วมกันอย่างต่อเนื่องจึงต้ องมีการกาหนดการ
ประชุมเพื่อประเมินผลการดาเนินงาน โดยกาหนดความถี่เดือนละ 1 ครัง้ และมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม
จากตัวแทนจากทุกหน่วยงาน
การประชุมดังกล่าวถูกกาหนดให้ เป็ นการประชุมซึง่ มีวาระการประชุมหลักตายตัว
เพื่อให้ การประชุมนันเป็
้ นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมและมีความชัดเจนในการ
เตรี ยมข้ อมูลเพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานร่วมกันหัวข้ อในการประชุมรายเดือน ดังนี ้
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1.
2.
3.
4.

ทบทวนผลความตรงต่อเวลาในการเข้ ารับสินค้ า
ทบทวนผลการรักษาเวลาในกระบวนการขึ ้นสินค้ า
ปั ญหาและอุปสรรคอื่นๆในการขนส่ง
แผนการจัดซื ้อและแผนการขนส่งในเดือนต่อไป

4.1.3 ผลการเปรียบเทียบกระบวนการทางานในระยะ 1 เดือนแรกและผลกระบวนการ
ทางาน 2 เดือนภายหลังการปรับปรุงกระบวนการมาตรฐาน
จากการดาเนินการปรับปรุงกระบวนการมาตรฐานและได้ มีการเก็บข้ อมูลผลการ
ดาเนินการขนส่งต่อมาอีกเป็ นระยะเวลา 2 เดือน คือเดือน สิงหาคมและกันยายนพบว่าผลการ
ดาเนินการดีขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญคือจานวนเปอร์ เซนต์ของจานวนรถที่ต้องใช้ เวลาในการเข้ ารับ
สินค้ าเกิน 3 ชัว่ โมงนันลดลงจาก
้
61.11% ในเดือนกรกฎาคม เหลือเพียง 41.6% ในเดือนกันยายน
ลดลงถึง 19.44%และระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้ ารับสินค้ าลดลงจาก 4 ชัว่ โมง 27 นาที เหลือเพียง 2
ชัว่ โมง 53 นาที หรื อลดลงถึง 54.34%
ส่วนการบันทึกเวลาการเข้ ารับสินค้ าเพื่อวัด KPI ในเรื่ องความตรงต่อเวลาในการ
เข้ ารับสินค้ า ซึง่ เริ่มมีการบันทึกเวลาในเดือนสิงหาคมเช่นกันนันพบปั
้
ญหาในเรื่ องความเข้ าใจของ
ผู้ปฏิบตั งิ านต่อวิธีการบันทึกข้ อมูล ดังนันจึ
้ งได้ มีการทาความเข้ าใจวิธีการดัง กล่าวระหว่างฝ่ าย
ปฏิบตั ิการโลจิสติกส์และผู้ให้ บริการขนส่งและเริ่มต้ นการบันทึกเวลาเข้ าโรงงาน เพื่อเปรี ยบเทียบ
กับเวลานัดหมายอย่างเป็ นทางการตังแต่
้ เดือนกันยายน ซึง่ ผลการเข้ ารับสินค้ า 24 เที่ยวในเดือน
กันยายนนันมี
้ เที่ยวขนส่งที่เข้ ารับสินค้ าล่าช้ าเพียง 3 เที่ยว
ตารางที่ 4-2 เปรี ยบเทียบเวลาเฉลีย่ ของรถขนส่งทีเ่ ข้ ารับสินค้ าในแต่ละเดือน
เดือน

จานวนเที่ยว

จานวนครั ง้ ที่ขึน้ ของ
เกิน 3 ชั่วโมง

กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

18
21
24

11 (61.11%)
12 (57.14%)
10 (41.67%)

เวลารอ
ขึน้ สินค้ า
03:26
03:00
02:05

เวลาเฉลี่ย
เวลาขึน้
เวลารอ
สินค้ า
เอกสาร
00:41
00:19
00:32
00:23
00:32
00:15

เวลารวม
04:27
03:56
02:53
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ภาพที่ 4-2 กราฟแสดงระยะเวลาการเข้ ารับสินค้ าที่โรงงานน ้าตาลของรถขนส่งในระยะเวลา 3
เดือน

จำนวนเที่ยว ค่ ำเฉลี่ย
18.00
4.46

SD
2.43

จำนวนเที่ยว ค่ ำเฉลี่ย
21.00
3.93

SD
2.19

จำนวนเที่ยว ค่ ำเฉลี่ย
24.00
2.89

SD
1.15

4.2 ปั จจัยที่มีผลต่ อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่ งแบบความร่ วมมือระหว่ างคู่ค้า
จากผลการศึกษาข้ อมูลการทดลองขนส่งจริงในรูปแบบความร่วมมือของคูค่ ้ า โดย
พัฒนากระบวนการมาตรฐานในการดาเนินการขนส่งในรูปแบบดังกล่าวร่วมกันนัน้ สามารถสรุป
ปั จจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการขนส่งแบบความร่วมมือระหว่างคูค่ ้ า คือ
1. กระบวนการมาตรฐานในการทางาน ซึง่ กาหนดกระบวนการสื่อสารข้ อมูลระหว่าง
ผู้ปฏิบตั งิ านที่ชดั เจน โดยการสื่อสารต้ องประกอบด้ วย
1.1 การสื่อสารในระดับการวางแผน
1.2 การสื่อสารในระดับการปฏิบตั กิ าร
การสื่อสารทังสองระดั
้
บดังกล่าวนันท
้ าให้ เกิดการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับ
กิจกรรมที่ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะสาหรับกรณีของบริษัทน ้าตาลนัน้
การทราบข้ อมูลล่วงหน้ าทาให้ สามารถเตรี ยมความพร้ อมคือ
- เตรี ยมสินค้ าล่วงหน้ า โดยเฉพาะสินค้ าที่จะต้ องมีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุ
เพื่อรองรับการขนส่งนันสามารถลดเวลาน
้
าในการจัดเตรี ยมสินค้ าได้
- เตรี ยมทรัพยากรในการขนย้ าย เช่นกาลังคนและอุปกรณ์ที่เหมาะสม
- เตรี ยมจัดแผนการขึ ้นสินค้ าโดยสามารถหลีกเลี่ยงกิจกรรมอื่นๆ เช่นการขึ ้น
สินค้ าให้ กบั ลูกค้ า หรื อการขนย้ ายอื่นๆของคลังสินค้ าที่จะทาให้ กระทบต่อ
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ประสิทธิภาพของการบรรจุสินค้ าสาหรับรถขนส่งซึง่ เป็ นความร่วมมือของ
เจ้ าของสินค้ าและมีการนัดหมายเวลาในการเข้ ารับสินค้ าไว้ ลว่ งหน้ า
2. การกาหนดแนวทางการดาเนินงานในกรณีที่การดาเนินการขนส่งร่วมกันไม่เป็ นไป
ตามแผน
3. กาหนดการประเมินผลการดาเนินร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
เนื่องจากการพัฒนา
กระบวนการขนส่งร่วมกันนัน้
เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ร่วมกัน ดังนัน้ เพื่อให้ การดาเนินการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นต้ องอาศัยการทบทวน
ผลการดาเนินการร่วมกัน โดยผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องอย่างสม่าเสมอโดยการประเมินจะต้ อง
กาหนดองค์ประกอบของการประเมินที่แน่ชดั ประกอบด้ วย
3.1 รอบระยะเวลาในการประเมิน
3.2 ผู้ที่จะต้ องร่วมในการประเมินจากแต่ละหน่วยงาน
3.3 หัวข้ อในการร่วมประชุม หรื อหัวข้ อในการประเมินที่ชดั เจน
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการมาตรฐานในการขนส่งสินค้ า
แบบความร่วมมือระหว่างเจ้ าของสินค้ าคือบริษัทผู้ผลิตและจาหน่ายน ้าตาลและบริษัทค้ าปลีก
ขนาดใหญ่ที่ทาการศึกษา ซึง่ สามารถสรุปได้ วา่ จากการทดลองการขนส่งรวมกันทังหมด
้
3 เดือน
คิดเป็ นเที่ยวขนส่งทังหมด
้
63 เที่ยวการขนส่งนัน้ ขันตอนมาตรฐานที
้
่สามารถควบคุมเวลาการ
ขนส่งให้ อยูใ่ นค่ามาตรฐานและทาให้ ต้นทุนการขนส่งอยู่ในระดับที่เป็ นไปตามแผน
จะต้ องมี
คุณลักษณะคือ
1) กาหนดกระบวนการสื่อสารข้ อมูลระหว่างผู้ปฏิบตั งิ านที่ชดั เจน
2) กาหนดแนวทางการดาเนินงานในกรณีที่การดาเนินการขนส่งร่วมกันไม่
เป็ นไปตามแผน
3) กาหนดการประเมินผลการดาเนินร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
ขันตอนมาตรฐานการด
้
าเนินการขนส่งร่วมกันระหว่างคูค่ ้ าต้ องประกอบด้ วย
กระบวนการมาตรฐานขันต
้ ่าดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 กระบวนการมาตรฐานขันตอนการส่
้
งและรับคาสัง่ ซื ้อระหว่างบริษัทค้ าปลีกขนาด
ใหญ่ที่ทาการศึกษา ตัวแทนจาหน่ายและบริษัทน ้าตาล
ขันตอนที
้
่ 2 กระบวนการมาตรฐานขันตอนการวางแผนการเข้
้
ารับสินค้ า
ขันตอนที
้
่ 3 กระบวนการมาตรฐานขันตอนการรั
้
บ-ส่งสินค้ า
ขันตอนที
้
่ 4 การแก้ ไขปั ญหาในระหว่างการขนส่ง
ขันตอนที
้
่ 5 การประเมินผลการดาเนินงาน
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
5.2.1 ผลจากการพัฒนาความร่วมมือระหว่างเจ้ าของสินค้ าต่อการแก้ ปัญหาการบริหารโซ่อปุ ทาน
จากผลการวิจยั กระบวนการมาตรฐานซึง่ พัฒนาขึ ้นสาหรับองค์กรที่ดาเนินความ
ร่วมมือด้ านการขนส่งร่วมกันนัน้ ส่งผลในทางบวกต่อการลดต้ นทุนการกระจายสินค้ า โดยก่อนการ
พัฒนากระบวนการความร่วมมือดังกล่าว ต้ นทุนการกระจายสินค้ าในส่วนของต้ นทุนค่าขนส่งจาก
โรงงานน ้าตาลไปยังศูนย์กระจายสินค้ า โดยใช้ รถขนส่งประเภทรถสิบล้ อซึง่ ดาเนินการโดยบริ ษัท
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น ้าตาลแต่ผ้ เู ดียวนันมี
้ ต้นทุนการขนส่งประมาณ 4,100 บาทต่อเที่ยว แต่เมื่อดาเนินการจัดส่งใน
รูปแบบความร่วมมือของเจ้ าของสินค้ าตามกระบวนการมาตรฐานทังหมด
้
บริษัทผู้ให้ บริการขนส่ง
ซึง่ ให้ บริการกับทังสององค์
้
กรพร้ อมกันนัน้ สามารถดาเนินการขนส่งในส่วนของการเข้ ารับสินค้ า
น ้าตาลที่โรงงานน ้าตาล และขนส่งเข้ าศูนย์กระจายสินค้ าด้ วยอัตราค่าบริ การเพียง 1,400 บาทต่อ
เที่ยว ลดลง 2,700 บาทต่อเที่ยว หรื อประมาณ 122.7 บาท/ตัน ซึง่ ทาให้ ต้นทุนการกระจายสินค้ า
ผ่านศูนย์กระจายสินค้ าของบริษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่ทาการศึกษานันลดลงอย่
้
างมีนยั สาคัญ
ตารางที่ 5-1 เปรี ยบเทียบต้ นทุนการกระจายสินค้ า
รูปแบบการกระจาย
สินค้ า
รูปแบบการกระจาย
สินค้ าแบบเต็มคันรถ
10 ล้ อจากโรงงานไป
ยังร้ านสาขา
รูปแบบการกระจาย
สินค้ าผ่านศูนย์
กระจายสินค้ าของ
บริษัทค้ าปลีกขนาด
ใหญ่ที่ทาการศึกษา

ต้ นทุนค่ า
ขนส่ ง
555.7

ค่ าเสียโอกาส ค่ าชดเชยสินค้ า
ในการขาย
หมดอายุ
130
14

ต้ นทุนรวมการ
กระจายสินค้ า
699.7

1,043.98

0

0

1,043.98

รูปแบบการกระจาย
สินค้ าผ่าน ศูนย์
กระจายสินค้ าของ
บริษัทค้ าปลีกขนาด
ใหญ่ที่ทาการศึกษา
แบบความร่วมมือใน
การจัดส่งระหว่าง
เจ้ าของสินค้ า

840

0

0

840

หมายเหตุ

ค่าขนส่งระหว่างโรงงงาน –
ศูนย์กระจายสินค้ า 4,100
บาท/เที่ยวหรือประมาณ 273
บาท/ตัน ต้ นทุนรวมในการ
กระจายสินค้ า เพิ่มขึ ้น
49.24%
ค่าขนส่งระหว่างโรงงงาน –
ศูนย์ ประมาณ 1,400 บาท/
เที่ยวหรือประมาณ 63 บาท/
ตัน ต้ นทุนรวมในการกระจาย
สินค้ าเพิ่มขึ ้น 23.45%

กระบวนการมาตรฐานที่ได้ ศกึ ษาและพัฒนาขึ ้นนันสามารถลดต้
้
นทุนการกระจาย
สินค้ าลงได้ อย่างมีนยั สาคัญและทาให้ ต้นทุนรวมการกระจายสินค้ านันสู
้ งกว่ากระบวนการเดิมอยู่
เพียง 23.45% ซึง่ เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ทกุ ฝ่ ายได้ รับแล้ ว ถือว่าเป็ นระดับต้ นทุนที่ทกุ ฝ่ าย
สามารถยอมรับได้ แต่อย่างไรก็ดีเพื่อให้ ระดับต้ นทุนการกระจายสินค้ าอยูร่ ะดับที่เป็ นไปได้ สาหรับ
บริ ษัทน ้าตาลนัน้ ผู้ที่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในระบบการกระจายน ้าตาลดังกล่าวจึงได้ กาหนดการแบ่ง
ความรับผิดชอบต่อค่าบริการศูนย์กระจายสินค้ า ซึง่ บริ ษัทค้ าปลีกได้ กาหนดไว้ ที่ 3% ของยอดขาย
ดังนี ้
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1. บริษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่ทาการศึกษา รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ย 0.05% โดยการลดค่าบริการ
ศูนย์กระจายสินค้ าลงเหลือ 2.5%
2. บริษัทตัวแทนจาหน่ายสินค้ า รับผิดชอบต้ นทุนดังกล่าว 1.02%
3. บริษัทผู้ผลิตน ้าตาลรับผิดชอบค่าบริการศูนย์กระจายสินค้ าในอัตรา 1.93%
อัตราดังกล่าวทาให้ ทกุ หน่วยงานโดยเฉพาะบริษัทผู้ผลิตน ้าตาลนันสามารถ
้
ยอมรับต้ นทุนการดาเนินงานในการกระจายสินค้ าในรูปแบบดังกล่าวได้ อย่างยัง่ ยืน
จากการพัฒนากระบวนการทางานมาตรฐานสาหรับการขนส่งแบบความร่วมมือ
ของเจ้ าของสินค้ านัน้ ทาให้ ทงสองบริ
ั้
ษัทสามารถดาเนินธุรกิจร่วมกันโดยใช้ การกระจายสินค้ าผ่าน
ทางศูนย์กระจายสินค้ าได้ นามาซึง่ การปรับปรุงความสามารถของโซ่อปุ ทานระหว่างบริษัทน ้าตาล
และบริษัทค้ าปลีกที่ทาการศึกษาอย่างชัดเจน
โดยมีผลการปรับปรุงแบ่งตามดัชนีชี ้วัดผลการ
ปรับปรุง เป็ นดังนี ้
ตารางที่ 5-2 ดัชนีชี ้วัดผลความสามารถของโซ่อปุ ทานเมื่อกระจายสินค้ าน ้าตาลผ่านศูนย์กระจายสินค้ า
ระดับการดาเนินงาน
เป้าหมายในการ
ดัชนีชี ้วัด
ผลการปรับปรุง
ก่อนการปรับปรุง
ปรับปรุง

1. Call Card
2. Aging
3. จานวนของประเภทน ้าตาล
ที่มีการซื ้อ-ขาย

35%

100%

100%

14 บาท/ตัน

0 บาท/ตัน

0 บาท/ตัน

4

7

7

5.2.2 ผลของความร่วมมือระหว่างเจ้ าของสินค้ าต่อการเพิ่มประสิทธภาพการใช้ พลังงาน (ลดระยะ
การวิ่งเที่ยวเปล่า)
การดาเนินความร่วมมือที่เกิดขึ ้นเป็ นการใช้ ประโยชน์จากเที่ยวขนส่งซึง่ ไม่มีสินค้ า
ซึง่ มีผลโดยตรงต่อการลดความสูญเปล่าทางด้ านพลังงาน
และเป็ นประโยชน์ตอ่ สถานะการณ์
พลังงานของชาติ
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ตารางที่ 5-3
กระจายสินค้ า
สาขาที่
ภาคกลาง
1
2
3
ภาคเหนือ
4
5
6
7
8
9

ระยะวิ่งเปล่าที่ลดลงของรถขนส่งจากร้ านสาขาซึง่ เข้ ารับน ้าตาลและส่งเข้ าศูนย์
ร้ านสาขาของบริษัทค้ าปลีก

การลดระยะวิ่งเปล่ า
(กิโลเมตร)

สาขา นครปฐม
สาขา สุพรรณบุรี
สาขา สระบุรี

116
180
61.5

สาขา เชียงราย
สาขา เชียงใหม่
สาขา เชียงใหม่ สาขา 2
สาขา นครสวรรค์
สาขา พิษณุโลก
สาขา ลาพูน

221
210
208
217
217
310

ตัวอย่ างรู ปแบบเส้ นทางและระยะทางในการขนส่ งแบบความร่ วมมือของเจ้ าของสินค้ า
เส้ นทาง: ศูนย์กระจายสินค้ าวังน้ อย – สาขาเชียงใหม่ – โรงงานน ้าตาล อ.ด่านช้ าง จ.สุพรรณ
ระยะทางในการจัดส่ง
DC วังน้ อย – สาขา เชียงใหม่ ประมาณ 650 กม.
สาขาเชียงใหม่ – อ. ด่านช้ าง ประมาณ 600 กม.
อ.ด่านช้ าง - DC วังน้ อย ประมาณ 160 กม.
รวมระยะทางขนส่งสินค้ า 810 กิโลเมตร
รวมระยะทางวิ่งรถเปล่า 600 กิโลเมตร
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ภาพที่ 5-1 ภาพแสดงเส้ นทางการขนส่งจากศูนย์กระจายสินค้ าวังน้ อย – สาขาเชียงใหม่ – โรงงาน
น ้าตาล อ.ด่านช้ าง จ.สุพรรณฯ

เส้ นทาง: ศูนย์กระจายสินค้ าวังน้ อย – สาขาสุพรรณบุรี – โรงงานน ้าตาล อ.ด่านช้ าง จ.สุพรรณ
ระยะทางในการจัดส่ง
ศูนย์กระจายสินค้ า วังน้ อย – สาขา สุพรรณฯ ประมาณ 96 กม.
สาขาสุพรรณฯ – โรงงานน ้าตาล อ. ด่านช้ าง ประมาณ 76 กม.
โรงงานน ้าตาล อ.ด่านช้ าง – ศูนย์กระจายสินค้ า วังน้ อย ประมาณ 160 กม.
รวมระยะทางขนส่งสินค้ า 256 กิโลเมตร
รวมระยะทางวิ่งรถเปล่า 76 กิโลเมตร
ภาพที่ 5-2 ภาพแสดงเส้ นทางการขนส่งจาก: ศูนย์กระจายสินค้ าวังน้ อย – สาขาสุพรรณบุรี –
โรงงานน ้าตาล อ.ด่านช้ าง จ.สุพรรณ
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จากสถิติของรถเข้ ารับน ้าตาลซึง่ มาจากสาขาต่างๆของร้ านสาขาตามพื ้นที่ที่
กาหนดนัน้ เมื่อเปรี ยบเทียบรูปแบบการกระจายสินค้ าทังน
้ ้าตาล และการกระจายสินค้ าของบริษัท
ค้ าปลีกจากศูนย์กระจายสินค้ าไปยังร้ านสาขาก่อนการสร้ างความร่วมมือ ซึง่ การกระจายสินค้ าทัง้
สองกลุม่ นันใช้
้ รถขนส่งแบบเที่ยวเดียว คือไม่มีสินค้ าขนส่งขากลับ เทียบกับการขนส่งในรูปแบบ
ความร่วมมือของเข้ าของสินค้ า ซึง่ ใช้ รถขนส่งร่วมกันแล้ วจะพบว่าค่าเฉลี่ยของสัดส่วนของการวิ่ง
หรถเปล่า หรื อ Deadhead นันลดลงจาก
้
50% เหลือเพียง 17.40% หรื อคิดเป็ นการลดระยทาง
สูญเสียจากการวิ่งรถเที่ยวเปล่าได้ ถึงประมาณ 42,000 กิโลเมตรต่อเดือน หากคิดอัตราการกิน
น ้าตาลเฉลี่ยประมาณ 3 กิโลเมตรต่อลิตร และราคาน ้ามันที่ 30 บาท/ลิตร จะเป็ นการประหยัด
ค่าใช้ จา่ ยได้ ถึง 420,000 บาทต่อเดือน ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ ระบบโซ่อปุ ทาน และต่อนโยบายการ
ประหยัดพลังงานของชาติโดยตรง
5.2.3 ผลของความร่วมมือระหว่างเจ้ าของสินค้ าต่อการพัฒนาการบริหารโซ่อปุ ทานร่วมกัน
นอกจากความสาเร็จทางด้ านความร่วมมือในด้ านการขนส่งซึง่ นามาสูก่ ารแก้ ไข
ปั ญหาทางด้ านโซ่อปุ ทานของการทาธุรกิจระหว่างบริ ษัทน ้าตาลและบริษัทค้ าปลีกนัน้ การขนส่งใน
รูปแบบความร่วมมือระหว่างเจ้ าของสินค้ า ยังเป็ นพัฒนาการทางความร่วมมือด้ านโซ่อปุ ทาน ซึง่
ผลประโยชน์หลักของการพัฒนาความสัมพันธ์ ดงั กล่าวน่าจะอยูท่ ี่ตวั “ความสัมพันธ์” หรื อความ
ร่วมมือที่เกิดขึ ้นนันเอง
้
โดยเป็ นการเปิ ดช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้ อมูลกันในประเด็น
อื่นๆที่กว้ างขวางยิ่งขึ ้น หากพิจารณาจาก Supply chain management: Integrating and
managing business process across the supply model (Stock and Lambert, 1998: 55) นัน้
จะเห็นได้ วา่ กระบวนการที่เกิดจากความร่วมมือดังกล่าว เป็ นการขยายขอบเขตของการส่งผ่าน
ข้ อมูลและการดาเนินกิจกรรมข้ ามองค์กรทางธุรกิจที่ประสบความสาเร็จในทางปฏิบตั ิตงแต่
ั ้ การ
วางแผน การปฎิบตั งิ าน จนถึงการประเมินผลการดาเนินงานภายใต้ ขอบเขตความร่วมมือ การ
ประสานเชื่อมโยงในลักษณะดังกล่าวเป็ นพัฒนาการเบื ้องต้ นที่มีความสาคัญทางด้ านโซ่อปุ ทานที่
จะนาไปสูพ่ ฒ
ั นาการร่วมกันในด้ านอื่นๆ หรื อการขยายผลไปสูค่ วามร่วมมือทางด้ านโซ่อปุ ทานกับ
องค์กรอื่นๆต่อไป
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ภาพที่ 5-3 Supply chain management: Integrating and managing business process
across the supply

พัฒนาการทางด้ านโซ่อปุ ทานที่เกิดขึ ้นนัน้ หากพิจารณาจากตารางที่ 5-3 Stages
of supply chain development (APICS , 2010; 4-44) แล้ วจะเห็นได้ วา่ เป็ นคุณลักษณะหนึง่ ที่
แสดงถึงการนาไปสูก่ ารยกระดับพัฒนาการทางด้ านโซ่อปุ ทาน
ทางด้ านความร่วมมือ
(Integration) จากระดับที่ 3 Integrated Enterprise สูร่ ะดับที่ 4 Extended Enterprise อันจะเป็ น
แนวทางสาหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ในแง่มมุ อื่นๆจนนาไปสูก่ ารก้ าวเข้ าสูร่ ะดับที่ 4 ของการ
พัฒนาด้ านโซ่อปุ ทานอย่างสมบูรณ์
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ตาราง 5-3 Stages of Supply Chain Development
Stage
Capability
Internet

1: Multiple
Dysfunction
Mail

2: Semi-Functional
Enterprise
Catalogs

Integration

None: No teamwork

Batch

Supply chain
planning

Little information
exchange of any
kind

Informal demand
planning; inventory
reduction; no
coordination of
initiatives

Production
scheduling

Basic MRP (timephased order point)
Fax/phone

MRP II

Integration with
suppliers

Research

Customer delivery

EDI/fax/phone; lowprice purchasing
strategies
Local inventory

3: Integrated
Enterprise
Intranets across all
functions
Internal process
integration; design
teams
Formal global
demand planning;
enhanced
warehousing,
logistics,
forecasting, etc.
MRP-ERP
EDI (Traditional or
Web-based) with all
large suppliers
Available-topromise (ATP)

4: Extended
Enterprise
E-commerce
Supply chain
networks; process
integration across
entity boundaries
Integrated global
planning; supply
chain vs. supply
chain competition

Externally
integrated ERP
VMI, online RFQ

Capable-to-promise
(CTP)

5.3 ข้ อเสนอแนะ
การศึกษานี ้มุง่ เน้ นวัดผลจากข้ อมูลของบริษัทน ้าตาลเป็ นหลัก โดยเฉพาะข้ อมูล
ต้ นทุนรวมการกระจายสินค้ า หรื อต้ นทุนรวมสินค้ าขายจากการเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งสินค้ า อัน
เป็ นผลมาจากการความสาเร็ จในการควบคุมเวลาการขนส่ง ซึง่ ประเด็นที่นา่ สนใจในการขยายผล
การศึกษาไปตลอดทังโซ่
้ อปุ ทาน หมายถึงการศึกษาประโยชน์ หรื อผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
ทังหมดตลอดห่
้
วงโซ่อปุ ทาน ประกอบด้ วย
1. ตัวแทนจาหน่าย
2. บริษัทค้ าปลีกขนาดใหญ่ที่ทาการศึกษา
3. ผู้ให้ บริการขนส่ง
โดยประเด็นที่ควรทาการศึกษาต่อไปคือประเด็นทางด้ านผลทางธุรกิจ หรื อความสามารถ
ในการแข่งขันของโซ่อปุ ทานภายใต้ การดาเนินงานในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างองค์กร เช่น
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ผลประโยชน์ทางธุรกิจในรูปของยอดขาย
หรื อผลกาไรของบริษัทค้ าปลีกอันเป็ นผลจากความ
ร่วมมือทางด้ านโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน หรื อความสามารถในการทากาไรของผู้ให้ บริการขนส่ง
จากการเพิ่มอรรถประโยชน์ (Utilization) ของรถขนส่ง

รายการอ้ างอิง
ภาษาไทย
กรมการขนส่งทางบก, 2551. สถิติการขนส่ง. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.dlt.co.th [2551,
ตุลาคม 31].
กุณฑรี รื่ นรมย์ , 2549. การวิจัยการตลาด. กรุ ง เทพมหานคร : โรงพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ง ชาติ, 2548. ร่ า งแผนแม่บทการ
พัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.nesdb.go.th [2548,
กันยายน 20].
ภาษาอังกฤษ
APICS Certified Supply Chain Professional, 2001. Supply Chain Management
Fundamentals. Thailand : SCM Consultant Limited.
Cramton, P., Shoham, Y., and Steinberg, R., 2006. Introduction to Combinatorial
Auctions. Combinatorial Auction. MIT Press, 2006 : 1-13.
Ergun, O., Kuyzu, G. and Savelsbergh, M., 2007. Reducing Truckload Transportation
Costs Through Collaboration. Transportation Science, Vol. 41 No. 2 : 206-221.
Johnson & Johnson and Church & Dwight 2006. Strategic Shipper Collaboration.
[Online]. Available from :
http://www.hpclcnet.org/files/public/ChadWhiteChurchandDwight19.pdf [2008,
August 16).
Katie, B. et al., 2008. UPS Direct Ship-Network Auction and Assignment. Student design
project of the Georgia Institute of Technology. [online]. Available from :
www.powershow.com/view/32335OTdkM/UPS_Direct_Ship_Network_Auction_an
d_Assignment. [2008, December 15 ].
Savelsbergh, M., Ergun, O. and Kuyzu, G., 2004. Collaborative Logistics. The 35th
Annual Conference of the Italian Operations Research Society, Lecce, Italy,
September 7-10th, 2004.
Sheffi, Y., 2004. Combinatorial Auctions in the Procurement of Transportation Services.
Interface, Volume 34 Number 4 : 245-252.

48

Stock, J.R. and Lambert, D.M., 2001. Strategic Logistics Management. Singapore :
McGraw-Hill Inc.
Wyland, B. and DeVos, B., 2006. Shipper Collaboration Overview. Medical Device
Industry, Supply Chain Council. [Online]. Available from:
www.medsupplychain.org/pdfs /GENCOShipperCollaboration 1206.pdf. [2007,
November 2].

48

ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์
ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ นายนาพล ลาวัลยะวัฒน์ สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี จาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี การศึกษา 2539 สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ
ประสบการณ์การทางาน
ก.ค. 2549 – ปั จจุบนั

บริ ษัท น ้าตาลมิตรผล

ตาแหน่ง: ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาระบบซัพพลายเชน
ความรับผิดชอบ: พัฒนาระบบงานซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่อง
พ.ย. 2547 – ม.ค. 2549

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ตาแหน่ง: เจ้ าหน้ าที่พฒ
ั นาธุรกิจ/วิทยากร ISO9000:2000/ผู้ตรวจประเมิน
ISO9000:2000
ความรับผิดชอบ: Business Process Developer/Instructor/Auditor
ISO9000:2000
ต.ค. 2543 – มิ.ย. 2544

บริ ษัทคิวโซลูชนั

ตาแหน่ง: ที่ปรึกษาอาวุโส
ความรับผิดชอบ: ควบคุมโครงการ ISO 9000:2000 และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวกับ
ระบบการบริหารงานคุณภาพ.
ผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9000:2000
วิทยากรหลักสูตรด้ านระบบบริหารงานคุณภาพ.
พ.ค. 2540 – ส.ค. 2541 บ. NS Electronic Bangkok (1993) จากัด

ตาแหน่ง : Process Engineer
ความรับผิดชอบ: บริหาระบบคุณภาพโดยเครื่ องมือทางคุณภาพเช่นFMEA. และ
DOE. Technique
ควบคุมกระบวนการผลิตและประสานงานกับลูกค้ า PHILIPS
และ QSI
ดูและกระบวนการ Back Grinding และ Tape/Detape

