แบบจัดทํารายงาน
ประเภทการจัดการโลจิ สติ กส์และโซ่อปุ ทาน (1)
โปรดแนบเอกสารหรือหลักฐานเพื่อประกอบการพิ จารณา ตามแต่ละหัวข้อย่อยในแต่ละหมวด ดังนี้
บริษทั
ให้สถานประกอบการประเมินศักยภาพตนเอง โดยใส่เป็ นคะแนนระหว่าง 1-5 ในแต่ละตัวชีว้ ดั
หมวดที่ 1 การกําหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ
1.1

1.2

ตัวชี้วดั
การให้ความสําคัญ
ต่อกลยุทธ์ดา้ นโลจิ
สติกส์ และโซ่
อุปทาน
[คะแนนเต็ม 40
คะแนน]

ความหมาย
ระดับ 1
ระดับ 2
องค์กรตระหนักถึงความสําคัญ
 ผูบ้ ริหารระดับสูงไม่ได้
 ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการ
ของกลยุทธ์ดา้ นโลจิสติกส์และ
กําหนดนโยบายหรือ
กําหนดนโยบายหรือ
โซ่อุปทาน โดยผูบ้ ริหารให้การ
กลยุทธ์ดา้ นโลจิสติกส์และ
กลยุทธ์ดา้ นโลจิสติกส์และ
สนับสนุน และจัดตัง้ คณะทํางาน
โซ่อุปทาน
โซ่อุปทาน
หรือหน่วยงานทีท่ าํ หน้าทีด่ แู ล
 องค์กรไม่มหี น่วยงาน หรือ  องค์กรไม่มหี น่วยงาน หรือ
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่
คณะทํางานทีร่ บั ผิดชอบ
คณะทํางานทีร่ บั ผิดชอบ
อุปทานโดยเฉพาะ ทัง้ นี้ในกล
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์
ยุทธ์ดา้ นโลจิสติกส์และโซ่
และโซ่อุปทานโดยรวม
และโซ่อุปทานโดยรวม
อุปทานขององค์กรต้องมีการ
ขององค์กร
ขององค์กร
กําหนดตัวชี้วดั ทีช่ ดั เจนและ
วัดผลทีส่ ะท้อนถึงความร่วมมือ
ภายในองค์กรได้
การทําข้อตกลงกับ องค์กรมีการทําข้อตกลงกับผูส้ ่ง  องค์กรไม่มกี ารทําสัญญา  องค์กรมีการทําสัญญา
ผูส้ ่งมอบหลัก1.1
มอบหลักอย่างเป็ นลายลักษณ์
หรือ ข้อตกลง กับผูส้ ่ง
หรือ ข้อตกลงกับผูส้ ่งมอบ
อักษรในการแลกเปลีย่ นข้อมูล
และมีการ
มอบหลักอย่างเป็ น
หลักในรูปแบบต่างๆ เช่น
แลกเปลีย่ นข้อมูล เพือ่ พัฒนากิจกรรมด้านโลจิ
ทางการ
ใบสังซื
่ ้อ (PO), ข้อกําหนด
สติกส์ โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐานที ่
ระหว่างกัน
, e-mail หรือการสือ่ สาร
่
ได้ประโยชน์รว่ มกันทัง้ 2 ฝาย
[คะแนนเต็ม 40
อื่นๆ ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์
(Win-Win
Solution)
คะแนน]
อักษร

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
 ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการ
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
กําหนดนโยบายหรือ
ระดับ 3 และ
ระดับ 4 และ
กลยุทธ์ดา้ นโลจิสติกส์และ  มีการตัง้ ดัชนีชว้ี ดั ด้าน โลจิ  มีการทบทวนและพัฒนา
โซ่อุปทาน
สติกส์ (Logistics Key
แผนกลยุทธ์ดา้ นโลจิสติกส์
 องค์กรมีหน่ วยงานหรือ
Performance Index) ที่
และซัพพลาย เชนอย่าง
คณะทํางานรับผิดชอบ
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ต่อเนื่อง
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์และ
ด้านโลจิสติกส์และโซ่
โซ่อุปทาน (ซึง่ เป็นบุคลากร
อุปทานขององค์กร
จากหลายฝา่ ยมารวมตัวกัน  มีการประเมินผลกิจกรรม
หรือประชุมกันเป็นครัง้
ด้านโลจิสติกส์และโซ่
คราว)
อุปทานภายในองค์กร
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 2 และ
ระดับ 3 และ
 มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลที่  มีการระบุขอ้ ตกลงทีต่ งั ้ อยู่
สําคัญระหว่างองค์กรกับผู้
บนพืน้ ฐานทีเ่ อื้อประโยชน์
ส่งมอบหลัก นอกเหนือ
กับทัง้ องค์กรและผูส้ ่งมอบ
จากทีร่ ะบุไว้ในสัญญา/
หลัก
ข้อตกลง เช่น
ประสิทธิภาพของผูส้ ่งมอบ
ด้านต่างๆ เป็ นต้น

คะแนน

 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 4 และ
 มีแผนในการพัฒนา
ผูส้ ่งมอบหลักอย่างเป็ น
ทางการ เช่น มีแผน กล
ยุทธ์ในการพัฒนาผูส้ ่ง
มอบด้านประสิทธิภาพใน
การจัดส่งวัตถุดบิ เป็ นต้น
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ตัวชี้วดั
การทําข้อตกลงกับ
ลูกค้าหลัก และมี
การแลกเปลีย่ น
ข้อมูลระหว่างกัน
[คะแนนเต็ม 40
คะแนน]

ความหมาย
องค์กรมีการทําข้อตกลงกับ
ลูกค้าหลักอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรในการแลก เปลีย่ นข้อมูล
เพือ่ พัฒนากิจกรรมโลจิสติกส์
โดยตัง้ อยู่บนพื้นฐานทีไ่ ด้
ประโยชน์รว่ มกันทัง้ 2 ฝา่ ย
(Win-Win Solution)

1.4

การจัดทําระบบใน
การประเมินและ
พัฒนาความพึง
พอใจของลูกค้า
[คะแนนเต็ม 40
คะแนน]

องค์กรมีระบบในการประเมิน
 องค์กรไม่มกี ารสํารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้า
ดําเนินการเกีย่ วกับข้อร้องเรียน  การแก้ไขข้อร้องเรียนของ
รวมทัง้ ร่วมมือกับลูกค้าในการ
ลูกค้าเป็ นการแก้ไขปญั หา
พัฒนาระดับความพึงพอใจ โดย
แบบเฉพาะหน้า หรือเป็ น
สามารถวัดผลได้เป็นรูปธรรม
ครัง้ คราวเท่านัน้

1.5

การจัดทําระบบใน
การพัฒนาและ
ประเมินพนักงาน
[คะแนนเต็ม 40
คะแนน]

องค์กรมีระบบในการพัฒนา
และประเมินผลงานของ
พนักงาน รวมทัง้ มีการนํา
หลักการและการจัดการองค์
ความรูม้ าประยุกต์ใช้ในองค์กร

1.3

ระดับ 1
 องค์กรไม่มกี ารทําสัญญา
หรือ ข้อตกลง กับลูกค้า
หลักอย่างเป็ นทางการ

ระดับ 2
ระดับ 3
 องค์กรมีการทําสัญญา
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
หรือ ข้อตกลงกับลูกค้า
ระดับ 2 และ
หลักในรูปแบบต่างๆ เช่น  มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลที่
ใบสังซื
่ ้อ (PO), ข้อกําหนด
สําคัญระหว่างองค์กรกับ
, e-mail หรือการสือ่ สาร
ลูกค้าหลัก นอกเหนือจาก
อื่นๆ ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์
ทีร่ ะบุไว้ในสัญญา/
อักษร
ข้อตกลง

 องค์กรมีการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกค้า
 มีการแก้ไขข้อร้องเรียน
ของลูกค้า โดยแผนก/ฝา่ ย
ขายเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
เท่านัน้
 ไม่มกี ารบันทึกข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าที่
เกิดขึน้

 องค์กรไม่มกี ารกําหนด
 องค์กรมีการกําหนดถ้อย
ถ้อยแถลง (Commitment
แถลง (Commitment
Statement) และประกาศ
Statement) และประกาศ
ให้ทราบทั ่วกัน
ให้ทราบทั ่วกัน
 ไม่มกี ารฝึ กอบรมพนักงาน  ไม่มกี ารฝึ กอบรมพนักงาน
ด้านโลจิสติกส์
ด้านโลจิสติกส์

 องค์กรมีการสํารวจความ
พึงพอใจของลูกค้า
 มีการแก้ไขข้อร้องเรียน
ของลูกค้า โดยแผนก/ฝา่ ย
ขายเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
เท่านัน้
 มีระบบในการจัดการ และ
จัดเก็บข้อร้องเรียนของ
ลูกค้าทีเ่ กิดขึน้

 องค์กรมีการกําหนดถ้อย
แถลง (Commitment
Statement) และประกาศ
ให้ทราบทั ่วกัน
 มีโครงการฝึ กอบรมเพือ่
ยกระดับความสามารถ
ของพนักงานให้เป็ นไป
ตามถ้อยแถลงขององค์กร
1.1 ผูส้ ่งมอบหลัก หมายถึง ผูจ้ ดั ส่งวัตถุดบิ ชิ้นส่วน หรือรับจ้างช่วงให้กบั องค์กร ด้วยปริมาณหรือมูลค่าทีส่ งู ตามข้อกําหนดขององค์กรนัน้ ๆ

ระดับ 4
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 3 และ
 มีการระบุขอ้ ตกลงทีต่ งั ้ อยู่
บนพืน้ ฐานทีเ่ อื้อประโยชน์
กับทัง้ องค์กรและลูกค้า
หลัก

ระดับ 5
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 4 และ
 มีแผนในการพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
องค์กรร่วมกับลูกค้าหลัก
อย่างเป็ นทางการ เช่น มี
แผนกลยุทธ์ในการพัฒนา
เครือข่ายการจัดส่งสินค้า
ร่วมกับลูกค้า เป็ นต้น
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 3 และ
ระดับ 4 และ
 มีการแก้ไขข้อร้องเรียน
 มีการแก้ไขข้อร้องเรียนของ
ของลูกค้า โดยความ
ลูกค้า โดยความร่วมมือจาก
่
ร่วมมือจากทุกฝายที่
ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องทัง้
เกีย่ วข้องเฉพาะภายใน
ภายในองค์กร ผู้ส่งมอบ
องค์กร
และลูกค้า
 มีการนําผลสํารวจความ  มีมาตรการในการป้ องกัน
ั
พึงพอใจของลูกค้ามา
ปญหาต่
างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้
วิเคราะห์เพือ่ พัฒนาวิธกี าร ในอนาคต ซึง่ ส่งผลต่อ
ทํางาน ผลิตภัณฑ์ หรือ
ความพึงพอใจของลูกค้า
บริการทีด่ ขี น้ึ
(มาตรการกําหนดจากการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ลูกค้า)
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 3 และ
ระดับ 4 และ
 มีระบบการวัดผลการ
 มีระบบในการจัดการองค์
ทํางานและประเมินการ
ความรู้ เพือ่ ให้เกิดการ
ทํางานของพนักงานให้
แลกเปลีย่ นประสบการณ์
เป็นไปตามถ้อยแถลงของ
และการเรียนรูร้ ะหว่าง
องค์กร
กลุ่ม และพนักงานแต่ละ
ระดับขององค์กร

คะแนน
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หมวดที่ 2 การวางแผนและความสามารถในการปฏิ บตั ิ งาน
ตัวชี้วดั
การกําหนด
แผนงานด้านโลจิ
สติกส์และโซ่
อุปทาน
[คะแนนเต็ม 40
คะแนน]

ความหมาย
ระดับ 1
ระดับ 2
องค์กรมีการกําหนดแผนงาน
 องค์กรไม่มแี ผนงานด้านโล  แต่ละส่วนงานด้าน โลจิ
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้
จิสติกส์และโซ่อุปทานเป็น
สติกส์และโซ่อุปทานมี
สอดคล้องกับกลยุทธ์ดา้ นโลจิ
ลายลักษณ์อกั ษร
แผนงานด้านโลจิสติกส์
สติกส์และคํานึงถึงทรัพยากรทีม่ ี
และโซ่อุปทานอย่างเป็ น
อยู่ในองค์กรและโซ่อุปทาน
ลายลักษณ์อกั ษร

2.2

การพยากรณ์
ความต้องการของ
ลูกค้าและแนวโน้ม
ทางการตลาด
[คะแนนเต็ม 40
คะแนน]

องค์กรมีความเข้าใจแนวโน้ม
ของตลาดสินค้า และใช้วธิ กี าร
ทางสถิตใิ นการพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้าตลอดจนนํา
ผลของการพยากรณ์มาใช้
ประโยชน์

2.3

การวางแผนและ
การปรับแผนการ
ทํางานด้านโลจิ

แผนงานและการดําเนินกิจกรรม  องค์กรไม่มกี ารวาง
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
แผนการขาย การสังซื
่ ้อ
ต่างๆ ขององค์กรมีความ
วัตถุดบิ หรือการจัดส่ง

2.1

 องค์กรไม่มกี ารพยากรณ์
การขายและความต้องการ
ของลูกค้า

ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
 องค์กรมีคุณสมบัตติ ามระดับ  องค์กรมีคุณสมบัตติ าม  องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
2 และ
ระดับ 3 และ
ระดับ 4 และ
 มีการนําแผนกลยุทธ์ดา้ นโลจิ  มีการใช้ประโยชน์จาก
 มีแผนงานการใช้ประโยชน์
สติกส์และโซ่อุปทานระดับ
ทรัพยากรทีม่ อี ยูร่ ่วมกัน
จากทรัพยากรทีม่ อี ยู่
องค์กรมาใช้ในการวางแผน
ระหว่างองค์กร ลูกค้า
ร่วมกันระหว่างองค์กร
ร่วมกันในหน่ วยงานที่
และผูส้ ่งมอบ เป็ นครัง้
ลูกค้า และผูส้ ่งมอบ โดย
เกีย่ วข้องเพือ่ เป็ นแผนงาน
คราว หรือประสานความ
วางแผนร่วมกันพัฒนา
ของหน่ วยงานต่างๆ
ร่วมมือเพือ่ แก้ปญั หาที่
อย่างเป็ นระบบ หรือเป็น
เกิดขึน้ เฉพาะหน้า
โครงการต่อเนื่องระยะยาว
เช่น มีการออกแบบหรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้
เหมาะสมกับการขนถ่าย
วัสดุ/สินค้า (Design for
Logistics) เป็ นต้น
 องค์กรมีการพยากรณ์
 องค์กรมีการพยากรณ์ความ  องค์กรมีการพยากรณ์
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ความต้องการของลูกค้า
ต้องการของลูกค้า (ใน
ความต้องการของลูกค้า
ระดับ 4 และ
(ในผลิตภัณฑ์หลัก) โดย
ผลิตภัณฑ์หลัก) โดยอาศัย
และ แนวโน้มทาง
 มีความร่วมมือกับลูกค้าใน
อาศัยประสบการณ์ ของ
ข้อมูลในอดีตและวิ ธีการ
การพยากรณ์แนวโน้ม
การตลาด (ในผลิตภัณฑ์
ทางการตลาดร่วมกัน เช่น
ฝา่ ยขาย
ทางสถิ ติ
หลัก) โดยอาศัยข้อมูล
ลูกค้าส่งผ่านข้อมูลการขาย
 บันทึกความต้องการของ  บันทึกความต้องการของ
ในอดีตและวิ ธีการทาง
สินค้าทีแ่ ท้จริงมาให้ เป็ น
ลูกค้าทีพ่ ยากรณ์เป็ น
ลูกค้าทีพ่ ยากรณ์เป็ นลาย
สถิ ติ
ต้น
ลายลักษณ์อกั ษร
ลักษณ์อกั ษร
 บันทึกความต้องการของ
 มีการนําผลจากการพยากรณ์
ลูกค้าทีพ่ ยากรณ์เป็ น
ไปใช้ประโยชน์ดา้ นต่างๆ
ลายลักษณ์อกั ษร
เช่น การวางแผนการตลาด
 มีการนําผลจากการ
การวางแผนยอดขาย เป็ นต้น
พยากรณ์ไปใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ เช่น การ
วางแผนการตลาด การ
วางแผนยอดขาย เป็ นต้น
 องค์กรมีการวาง
 องค์กรมีคุณสมบัตติ ามระดับ  องค์กรมีคุณสมบัตติ าม  องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
2 และ
ระดับ 3 และ
ระดับ 4 และ
แผนการขาย และ
 มีความร่วมมือระหว่าง
 มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ  มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่

คะแนน
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ตัวชี้วดั
สติกส์และโซ่
อุปทานของสถาน
ประกอบการ
[คะแนนเต็ม 40
คะแนน]

ความหมาย
สอดคล้องกัน เช่น มีการวาง
แผนการขาย การสังซื
่ ้อวัตถุดบิ
และการจัดส่งสินค้าร่วมกัน
รวมถึงการพิจารณาปริมาณ
สินค้าคงคลัง และการ
ประสานงานเพือ่ ความยืดหยุ่น
(Resilience) และการตอบสนอง
ลูกค้าอย่างรวดเร็ว (Quick
Response)2.1 เมือ่ แผนงานมี
การเปลีย่ นแปลง

2.4

ระบบการจัดการ
และติดตามสถานะ
ของสินค้า วัสดุคง
คลัง และกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์
[คะแนนเต็ม 40
คะแนน]

2.5

การพัฒนาขันตอน
้
การทํางานและ
กระบวนการ
ทํางานทีเ่ ป็น
มาตรฐาน
[คะแนนเต็ม 40
คะแนน]

ระดับ 1

ระดับ 3
หน่ วยงานภายในองค์กร ใน
การวางแผนต่างๆ เช่น
แผนการขาย การสั ่งซื้อ
วัตถุดบิ และการจัดส่งสินค้า
ร่วมกัน โดยพิจารณาวัตถุดบิ
และสินค้าคงคลัง เพือ่ ความ
ยืดหยุ่น (Resilience) และ
การตอบสนองลูกค้าอย่าง
รวดเร็ว (Quick Response)

ระดับ 4
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน เช่น การขาย
การจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดส่ง การสั ่งซื้อ
และอืน่ ๆ โดยใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน ณ
เวลาเดียวกัน เพื่อ
วางแผนต่างๆ เช่น
แผนการผลิ ต การ
จัดส่ง และการส่งมอบ
ของผูส้ ่งมอบ

องค์กรมีระบบในการจัดการ
 องค์กรไม่มกี ารติดตาม
ติดตาม ตรวจสอบสถานะและ
หรือตรวจสอบสถานะ และ
ปริมาณของสินค้า วัสดุคงคลัง
ปริมาณของสินค้า วัสดุคง
และสินค้ารับคืน รวมทัง้ สามารถ
คลัง และสินค้ารับคืนแต่ละ
ติดตามกิจกรรมการจัดซื้อหรือ
ประเภท
จัดหาในองค์กรและผูส้ ่งมอบได้
ถูกต้องแม่นยํา

 องค์กรมีการติดตาม
 องค์กรมีระบบในการจัดการ
หรือตรวจสอบสถานะ
และติดตามสถานะและ
และปริมาณของสินค้า
ปริมาณของสินค้า วัสดุคง
วัสดุคงคลัง และสินค้ารับ
คลัง และสินค้ารับคืน
คืน
 สามารถติดตามและ
 มีการวางแผนการจัดหา
ตรวจสอบสถานะของ
วัสดุและวัตถุดบิ คงคลัง
กิจกรรมด้านการจัดซื้อ
ให้เป็ นไปตามความ
วัตถุดบิ และการจัดส่งสินค้า
ต้องการของสินค้า
เมือ่ ต้องการทราบ

 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 3 และ
 มีระบบการติดตามและ
ตรวจสอบสถานะของ
การจัดซื้อหรือจัดหาใน
องค์กรแบบทันทีทนั ใด
(Real Time)

องค์กรมีการกําหนดและนํา
 กิจกรรมต่างๆ ไม่มกี าร
มาตรฐานมาใช้สาํ หรับวิธกี าร
กําหนดวิธกี ารทํางานที่
ทํางานในองค์กร รวมทัง้
เป็นมาตรฐาน
กิจกรรมทีม่ กี ารติดต่อกับผูส้ ่ง
มอบและลูกค้าขององค์กร และมี
การพัฒนาการทํางานภายใน
องค์กรอย่างต่อเนือ่ งและเป็ น
มาตรฐานทีส่ ามารถชี้บ่ง
ประสิทธิภาพได้อย่างเป็ น

 กิจกรรมทีส่ าํ คัญต่างๆ มี  กิจกรรมทีส่ าํ คัญต่างๆ มีการ
การกําหนดวิธกี าร
กําหนดวิธกี ารทํางานทีเ่ ป็ น
ทํางานทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
มาตรฐาน
 ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานที่
 มีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานที่
กําหนดยังไม่ครบถ้วน
กําหนดอย่างครบถ้วนและ
และต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง

 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 3 และ
 มีการกําหนดมาตรฐาน
วิธกี ารทํางานและ
ขันตอนการทํ
้
างานทีม่ ี
การติดต่อกับผูส้ ่งมอบ
และลูกค้า
 มีการนํามาตรฐาน
เหล่านัน้ มาปฏิบตั อิ ย่าง

สินค้า

ระดับ 2
แผนการสังซื
่ ้อวัตถุดบิ
และ แผนการจัดส่ง
สินค้า
 มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน เช่น การขาย
การจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดส่ง และการสังซื
่ ้อ
ที่ เป็ นอิ สระ ไม่มีการใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน

ระดับ 5
เกีย่ วข้องกับกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน เช่น การขาย การ
จัดการสินค้าคงคลัง การ
จัดส่ง การสั ่งซื้อ และอืน่ ๆ
โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
ครบถ้วนทุกส่วนที่
เกีย่ วข้อง
 มีการพัฒนาไปสู่การ
ติดต่อสือ่ สารข้อมูลกับ
ภายนอกในด้านต่างๆ เช่น
แผนการขายของลูกค้า
สถานภาพของผูส้ ่งมอบ
เป็ นต้น
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 4 และ
 มีระบบการติดตาม
ตรวจสอบ และสือ่ สาร
แลกเปลีย่ นข้อมูลกับลูกค้า
และผูส้ ่งมอบในด้านต่างๆ
เช่น ระดับสินค้าคงคลัง
การจัดซือ้ จัดหาร่วมกัน
เป็ นต้น เพือ่ ประกอบการ
ตัดสินใจ
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 4 และ
 มีการพัฒนาวิธกี ารทํางาน
หรือขันตอนการทํ
้
างาน
อย่างต่อเนื่อง

คะแนน
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ตัวชี้วดั

ความหมาย

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4
ระดับ 5
คะแนน
ถูกต้อง ครบถ้วน และ
รูปธรรม
ต่อเนื่อง
2.6 การพัฒนา
องค์กรมีการวางแผนกําลังคน
 องค์กรไม่มกี ารกําหนด
 องค์กรมีการประกาศ
 องค์กรมีคุณสมบัตติ ามระดับ  องค์กรมีคุณสมบัตติ าม  องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
หน่วยงาน
และพัฒนาบุคลากรด้านโลจิ
ผูร้ บั ผิดชอบด้าน
โลจิ ขอบเขต อํานาจหน้าที่
2 และ
ระดับ 3 และ
ระดับ 4 และ
สติ
ก
ส์
แ
ละโซ่
อ
ุ
ป
ทาน
รับผิดชอบด้านโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน
และความรับผิดชอบของ  มีการมอบหมายตําแหน่ งงาน  มีการวิเคราะห์และ
 มีแผนกําลังคนทดแทนของ
สติกส์และโซ่
ตําแหน่ งงานต่างๆ ที่
ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ประเมินความสามารถ
องค์กร
2.2
อุปทาน
เกีย่ วข้องกับกิจกรรม
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และ
(Competency ) ของ  มีแผนการพัฒนาบุคลากร
[คะแนนเต็ม 40
ด้านโลจิสติกส์และโซ่
บุคลากรด้านโลจิสติกส์
เหมาะสมกับความสามารถ
ด้านโลจิสติกส์และโซ่
คะแนน]
อุปทาน
และโซ่อุปทานใน
ของบุคลากรตามแผนงานที่
อุปทานทีม่ พี ร้อมและ
ตําแหน่ งต่างๆ
วางไว้
 มีการวิเคราะห์หาจํานวน
ต่อเนื่อง
บุคลากรทีเ่ หมาะสมใน
 มีแผนการพัฒนา
แต่ละตําแหน่ งงาน
บุคลากรด้านโลจิสติกส์
ตามผลการประเมิน
ความสามารถของ
บุคลากร
2.1 ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Quick Response) คือ การผลิตเพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วตัง้ แต่ตน้ นํ้าถึงปลายนํ้า เช่น การจัดหาวัตถุดบิ โดยอาศัยหลักการด้านโลจิสติกส์ทมี ่ ปี ระสิทธิภาพ
การจัดส่งทีต่ อ้ งรูข้ อ้ มูลอย่างรวดเร็วโดยใช้ระบบสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพช่วยในการบริหารจัดการ เป็ นต้น
2.2 สมรรถนะ (Competency) คือ ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ของบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์โดยตรงกับงานทีป่ ฏิบตั เิ พือ่ ให้ได้ผลงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

หมวดที่ 3 ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลด้านโลจิสติ กส์
3.1

ตัวชี้วดั
การพัฒนา
กิจกรรมด้านโลจิ
สติกส์และโซ่
อุปทาน
[คะแนนเต็ม 40
คะแนน]

ความหมาย
ระดับ 1
องค์กรปรับปรุงและพัฒนา
 องค์กรไม่มกี ารวางแผน
กิจกรรมโลจิสติกส์และโซ่
พัฒนาและปรับปรุง
อุปทานด้านต่างๆ ภายใน
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์
องค์กรให้สามารถเชือ่ มโยงถึง
และโซ่อุปทาน
กัน และสามารถประสานกับ
ลูกค้าและผูส้ ่งมอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การลดเวลา
ในการเตรียมการผลิต การลด
ขนาดของจํานวนการสังซื
่ ้อหรือ
สังผลิ
่ ต การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์
การพัฒนาคลังสินค้า การพัฒนา
วิธกี ารหยิบทีล่ ดระยะเวลาและ

ระดับ 2
ระดับ 3
 องค์กรมีแผนพัฒนาและ
 องค์กรมีแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงกิจกรรมด้าน โล
ปรับปรุงกิจกรรมด้าน
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
จิสติกส์และโซ่อุปทานใน
ในทุกกิ จกรรม โดยมีการ
บางกิ จกรรมเท่านัน้ โดย
กําหนดเป้าหมายเป็ นลาย
มีการกําหนดเป้าหมาย
ลักษณ์อกั ษร
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ระดับ 4
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 3 และ
 ประสบความสําเร็จในการ
พัฒนากิจกรรมด้านโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานตาม
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ในบาง
กิ จกรรม
 มีแผนการพัฒนากิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้มกี ารเชือ่ มโยง
ถึงกันภายในองค์กร

ระดับ 5
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 4 และ
 ประสบความสําเร็จในการ
พัฒนากิจกรรมด้านโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานตาม
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ในทุก
กิ จกรรม
 มีแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุงกิจกรรมด้าน โลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานอย่าง
ต่อเนื่อง
 มีการพัฒนากิจกรรม
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3.2

3.3

ความหมาย
หยิบได้อย่างถูกต้องแม่นยํา
รวมทัง้ กิจกรรมทีเ่ ป็ นนวัตกรรม
เป็ นต้น

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5
ด้านโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานของทัง้ องค์กร ผู้
ส่งมอบ และลูกค้า ให้
สามารถสอดประสานถึง
กันได้
อัตราการ
องค์กรวัดอัตราการหมุนเวียน
 องค์กรไม่ทราบอัตราการ  องค์กรทราบอัตราการ
 องค์กรทราบอัตราการ
 องค์กรทราบอัตราการ
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
หมุนเวียนสินค้าคง สินค้าคงคลัง และช่วงระยะเวลา
หมุนเวียนสินค้าคงคลัง
หมุนเวียนสินค้าคงคลัง
หมุนเวียนสินค้าคงคลัง
หมุนเวียนสินค้าคงคลัง
ระดับ 4 และ
รอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด
คลัง (Inventory
และช่วงระยะเวลารอบ
ของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
ของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์
ของวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์  ประสบความสําเร็จในการ
Turnover)3.1 และ อย่างต่อเนือ่ งสมํา่ เสมอ โดย
หมุนเวียนวัฏจักรเงินสด
บางประเภท หรือ ทราบ
บางประเภท
ทุกประเภท
เพิม่ อัตราการหมุนเวียน
ช่วงระยะเวลารอบ อัตราการหมุนเวียนสินค้าคง
เฉพาะช่วงระยะเวลารอบ  ทราบช่วงระยะเวลารอบ
สินค้าคงคลัง และ ลดช่วง
 ทราบช่วงระยะเวลารอบ
หมุนเวียนวัฏจักร คลังมีการเก็บข้อมูลแยกกัน
หมุนเวียนวัฏจักรเงินสด
หมุนเวียนวัฏจักรเงินสด
หมุนเวียนวัฏจักรเงินสด
ระยะเวลารอบ
เงินสด (Cash to ระหว่างผูส้ ่งมอบแต่ละราย และ
หมุนเวียนวัฏจักรเงินสด
 มีแผนงานเพือ่ เพิม่ อัตรา
ชิ้นส่วนประกอบแต่ละประเภท
Cash Cycle
ได้ตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
การหมุนเวียนสินค้าคงคลัง
3.2
รวมทัง้ มีการบริหารสินค้าคง
Time)
หรือ ลดช่วงระยะเวลารอบ  มีการวางแผนงานในการ
คลังทีส่ ามารถเชือ่ มโยงกับการ
[คะแนนเต็ม 45
เพิม่ อัตราการหมุนเวียน
หมุนเวียน วัฏจักรเงินสด
จัดการกระแสเงินสดขององค์กร
คะแนน]
สินค้าคงคลัง และ ลดช่วง
โดยมีการกําหนดเป้าหมาย
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ระยะเวลารอบ
หมุนเวียนวัฏจักรเงินสด
 มีแนวทางในการบริหาร
อย่างต่อเนื่อง
สินค้าคงคลังให้สอดคล้อง
กับงบกระแสเงินสดของ
องค์กร
ช่วงเวลานําในการ องค์กรทราบช่วงเวลานําในการ  องค์กรไม่สามารถกําหนด  องค์กรมีการกําหนด
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ส่งมอบสินค้าให้
ส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้าแต่ละราย
ช่วงเวลานํามาตรฐาน
ช่วงเวลานํามาตรฐานของ
ระดับ 2 และ
ระดับ 3 และ
ระดับ 4 และ
ลูกค้า (Customer และมีแนวทางในการกําหนด
(Standard Lead Time)
ลูกค้า หรือผลิตภัณฑ์แต่
 มีการนําข้อมูลเกีย่ วกับ
 มีแผนงานเพือ่ ลดช่วงเวลา  ประสบความสําเร็จในการ
Lead Time)3.3และ ระยะเวลานําของลูกค้าทีช่ ดั เจน
ให้กบั ลูกค้าแต่ละราย หรือ
ละประเภท
ช่วงเวลานําในการส่งมอบ
นํามาตรฐานของลูกค้า
ลดช่วงเวลานํามาตรฐาน
(แบ่งตามประเภทของลูกค้าหรือ
ประสิทธิภาพใน
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
สินค้าให้กบั ลูกค้าแต่ละ
หรือผลิตภัณฑ์แต่ละ
ในการส่งมอบสินค้าให้
ประเภทของผลิตภัณฑ์) ซึง่ มี
การจัดการคําสั ่ง
ได้
รายมาใช้ในการวาง
ประเภท และ เพิม่
ลูกค้า และเพิม่
การนํามาใช้ในการบริหาร
ซื้อ
แผนการจัดส่งสินค้า
ประสิทธิภาพในการจัดส่ง
ประสิทธิภาพในการจัดส่ง
จัดการและเชือ่ มโยงกับแผนการ
[คะแนนเต็ม 45
(ประกอบด้วย 1. การ
โดยมีการกําหนด
ตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
จัดส่งเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
คะแนน]
บรรทุกสินค้าในพาหนะแต่
เป้าหมายเป็ นลายลักษณ์  มีการวางแผนงานในการ
การจัดส่งสินค้า (การบรรทุกของ
ละคัน 2. เส้นทางทีใ่ ช้วงิ่
อักษร
ลดช่วงเวลานํามาตรฐาน
พาหนะแต่ละคัน เส้นทางทีใ่ ช้วงิ ่
และ 3. ลําดับในการส่ง
หรือ เพิม่ ประสิทธิภาพใน
และความสามารถในการใช้
สินค้า)
การจัดส่งอย่างต่อเนื่อง
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ความหมาย
ยานพาหนะ)

ระดับ 1

ระดับ 2

 ไม่มกี ารวัดอัตราการส่ง
มอบทีท่ นั เวลา (On Time
Delivery) และความถูก
ต้องในการเติมเต็มคํา
สังซื
่ ้อของลูกค้า (Order
Fulfillment Accuracy)

 องค์กรมีการวัดอัตราการ
ส่งมอบทีท่ นั เวลาและ
ความถูกต้องในการเติม
เต็มคําสังซื
่ ้อของลูกค้า แต่
ทัง้ สองตัวมีประสิทธิภาพ
ตํ่ากว่า 95%

3.4

ประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการส่ง
มอบสินค้า
[คะแนนเต็ม 45
คะแนน]

องค์กรทราบประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการส่งมอบสินค้า
รวมทัง้ ให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพด้านนี้อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยให้ลกู ค้าและผูส้ ่ง
มอบมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
ระบบโลจิสติกส์ขององค์กร
เพือ่ ให้ประสิทธิภาพในการส่ง
มอบสินค้าดีขน้ ึ ทัง้ ทางด้าน
ต้นทุน เวลา และความน่าเชือ่ ถือ
ทีต่ รวจวัดได้

3.5

สินค้าคงคลังและ
ต้นทุนค่าเสีย
โอกาส
[คะแนนเต็ม 45
คะแนน]

องค์กรต้องมีการบริหารจัดการ  องค์กรไม่มกี ารกําหนด
สินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ มี
ระดับสินค้าคงคลัง
การแบ่งกลุ่มของผลิตภัณฑ์และ
เป้าหมาย (Target Stock
วัตถุดบิ เพือ่ การบริหารจัดการ
Level)
ควบคุมระดับสินค้าคงคลังที ่
 ไม่มกี ารประมาณค่าเสีย
เหมาะสม และมีแผนพัฒนาที ่
โอกาสทีเ่ กิดขึน้ จากการที่
ชัดเจนเพือ่ ลดความเบีย่ งเบนของ
ไม่ได้ขายสินค้า
สินค้าคงคลังทีเ่ ก็บไว้จริงกับที ่
กําหนดไว้ อีกทัง้ สามารถ
ประเมินต้นทุนการเสียโอกาสใน
การขายสินค้าอันเนือ่ งมาจาก
การขาดแคลนวัตถุดบิ ใน
กระบวนการผลิตได้

ระดับ 3

ระดับ 4

 องค์กรมีการวัดอัตราการ  องค์กรมีการวัดอัตราการ
ส่งมอบทีท่ นั เวลาและ
ส่งมอบทีท่ นั เวลาและ
ความถูกต้องในการเติม
ความถูกต้องในการเติม
เต็มคําสังซื
่ ้อของลูกค้า
เต็มคําสั ่งซื้อของลูกค้า
 อัตราการส่งมอบที่
 อัตราการส่งมอบทีท่ นั เวลา
ทันเวลา หรือ ความ
และ ความถูกต้องในการ
ถูกต้องในการเติมเต็มคํา
เติมเต็มคําสั ่งซื้อของลูกค้า
มีประสิทธิภาพสูงกว่า 95%
สังซื
่ ้อของลูกค้า ตัวใดตัว
หนึ่ งมีประสิทธิภาพสูงกว่า  มีแผนงานเพือ่ เพิม่ อัตรา
การส่งมอบทีท่ นั เวลา และ
95%
ความถูกต้องในการเติม
 มีการเก็บข้อมูลสาเหตุ
เต็มคําสั ่งซื้อของลูกค้า
หลักของการส่งมอบที่
โดยมีการกําหนด
ล่าช้าหรือผิดพลาด
เป้าหมายเป็ นลายลักษณ์
อักษร
 มีมาตรการป้องกันการส่ง
มอบทีล่ ่าช้าหรือผิดพลาด
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 องค์กรมีการกําหนดระดับ  องค์กรมีการแบ่งกลุ่มของ  องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
สินค้าคงคลังเป้าหมาย
สินค้าคงคลังเพือ่ การ
ระดับ 3 และ
(Target Stock Level)
บริหารจัดการ
 มีแผนพัฒนาเพือ่ ลดความ
 ไม่มกี ารแบ่งกลุ่มของ
 มีการกําหนดระดับสินค้า
เบีย่ งเบนระหว่างระดับ
้
สินค้าคงคลังเพือ่ การ
คงคลังเปาหมาย (Target
สินค้าคงคลังเป้าหมาย กับ
บริหารจัดการ เช่น
Stock Level) ตามกลุ่ม
ระดับสินค้าคงคลังทีม่ กี าร
Category Management
ของสินค้าคงคลังทีแ่ บ่งไว้
เก็บไว้จริง (Actual Stock
หรือ การจัดลําดับ
Level) โดยมีการกําหนด
 มีการประมาณค่าเสีย
ความสําคัญในการบริหาร
เป้าหมายเป็ นลายลักษณ์
โอกาสทีเ่ กิดขึน้ จากการที่
จัดการสินค้าคงคลัง (ABC
อักษร
ไม่ได้ขายสินค้า เฉพาะใน
Analysis) เป็นต้น
ส่วนขององค์กรเท่านัน้
 มีการประมาณค่าเสีย
 มีระบบการจัดการวัสดุใน
โอกาสทีเ่ กิดขึน้ จากการที่
คลัง
ไม่ได้ขายสินค้า เฉพาะใน

ระดับ 5
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 4 และ
 ประสบความสําเร็จในการ
เพิม่ อัตราการส่งมอบที่
ทันเวลา และ ความ
ถูกต้องในการเติมเต็มคํา
สังซื
่ ้อของลูกค้า ตาม
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
 ให้ผสู้ ่งมอบและลูกค้ามี
ส่วนร่วมในการปรับปรุง
และรักษาประสิทธิภาพใน
การส่งมอบสินค้า และการ
เติมเต็มคําสั ่งซื้อของลูกค้า

 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 4 และ
 ประสบความสําเร็จในการ
ลดความเบีย่ งเบนระหว่าง
ระดับสินค้าคงคลัง
เป้าหมาย กับระดับสินค้า
คงคลังทีม่ กี ารเก็บไว้จริง
 มีการวางแผนงานในการ
ลดความเบีย่ งเบนระหว่าง
ระดับสินค้าคงคลัง
เป้าหมายกับระดับสินค้า
คงคลังทีม่ กี ารเก็บไว้จริง
อย่างต่อเนื่อง
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ความหมาย

ระดับ 1

ระดับ 2
ส่วนขององค์กรเท่านัน้

ระดับ 3

3.6

กิจกรรมเกีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม
พลังงาน ความ
ปลอดภัย และ
สังคม ทีส่ ถาน
ประกอบการมีส่วน
ร่วม
[คะแนนเต็ม 30
คะแนน]

องค์กรเข้าใจถึงความสําคัญของ
การรักษาสิง่ แวดล้อม การจัด
การพลังงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างสภาพ
การทํางานทีป่ ลอดภัย โดยการ
ลดขัน้ ตอนหรือปรับเปลีย่ น
กระบวนการด้านโลจิสติกส์ทมี ่ ี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
พลังงาน ความปลอดภัย และ
สังคม เช่น สิทธิมนุษยชน การ
บริหารความเสีย่ ง ความมีธรร
มาภิบาล การพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
(Sustainable Development)

 องค์กรไม่มนี โยบายด้าน
สิง่ แวดล้อม
 ไม่มนี โยบายด้านพลังงาน
 ไม่มนี โยบายด้านความ
ปลอดภัย
 ไม่มนี โยบายด้านพัฒนา
สังคม

 องค์กรมีนโยบายด้าน
สิง่ แวดล้อม พลังงาน
ความปลอดภัย และสังคม
(เช่น แรงงาน) แต่เป็น
กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ เพราะ
ข้อบังคับด้านกฎหมาย
เท่านัน้

3.7

การบริหารจัดการ
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับโลจิสติกส์
(ต้นทุนการจัดส่ง
การบริหารสินค้า
คงคลัง และการ
บริหารคําสั ่งซื้อ3.4
เป็นต้น)
[คะแนนเต็ม 70
คะแนน]

องค์กรทราบต้นทุนในการผลิต
และต้นทุนการบริหารคําสั ่งซื้อ
ซึง่ สามารถระบุตน้ ทุนที ่
เกีย่ วข้องกับงานด้านโลจิสติกส์
ได้ทงั ้ ขององค์กร ผูส้ ่งมอบ และ
ลูกค้า และทราบต้นทุนโลจิ
สติกส์ตลอดโซ่อุปทาน รวมถึงมี
การนํามาใช้เป็นแนวทางในการ
ลดต้นทุนเพือ่ ผลประโยชน์
โดยรวมของสมาชิกในโซ่
อุปทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 องค์กรไม่ทราบต้นทุนที่
เกีย่ วข้องกับโลจิสติกส์

 องค์กรทราบต้นทุนที่
 องค์กรทราบต้นทุนที่
เกีย่ วข้องกับโลจิสติกส์บาง
เกีย่ วข้องกับโลจิสติกส์
ตัวทีส่ าํ คัญ
ครบทุกตัว
 มีการนําข้อมูลด้านต้นทุน
มาวิเคราะห์เพือ่ นําไปใช้
ในกระบวนการบริหาร
จัดการ

ระดับ 4

 องค์กรมีนโยบายด้าน
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
สิง่ แวดล้อม พลังงาน
ระดับ 3 และ
ความปลอดภัย และสังคม  มีแผนในการปรับเปลีย่ น
 มีการประเมินและ
ระบบโลจิสติกส์ของ
วิเคราะห์ผลกระทบด้าน
องค์กรเพือ่ ลดผลกระทบที่
สิง่ แวดล้อม พลังงาน
มีต่อสิง่ แวดล้อม พลังงาน
ความปลอดภัยและสังคมที่
ความปลอดภัย และสังคม
เกิดจากกระบวนการ
ในทุกกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
ดําเนินกิจกรรมโลจิสติกส์
โดยมีการกําหนด
ขององค์กร
เป้าหมายเป็ นลายลักษณ์
อักษร

 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 3 และ
 มีแผนงานเพือ่ ลดต้นทุนที่
เกีย่ วข้องกับโลจิสติกส์
โดยมีการกําหนด
เป้าหมายเป็ นลายลักษณ์
อักษร
 มีการนําหลักการบริหาร
ต้นทุนฐานกิจกรรม
(Activity Based Costing:
ABC)3.5 มาใช้วเิ คราะห์
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์
เพือ่ ปรับปรุงระบบให้ม ี

ระดับ 5
 มีการประมาณค่าเสีย
โอกาสทีเ่ กิดขึน้ จากการที่
ไม่ได้ขายสินค้าของทัง้
องค์กร ลูกค้า และผูส้ ่ง
มอบ
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 4 และ
 ประสบความสําเร็จในการ
พัฒนาตามเป้าหมายของ
แผนงานด้านสิง่ แวดล้อม
พลังงาน ความปลอดภัย
และสังคมทีก่ าํ หนด
 ให้ผสู้ ่งมอบ ลูกค้า และผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการลดผลกระทบด้าน
สิง่ แวดล้อม การจัด
การพลังงาน ความ
ปลอดภัยและสังคมอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 4 และ
 ประสบความสําเร็จในการ
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ รวม
ตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
 มีการพัฒนากลยุทธ์ในการ
ลดต้นทุนโลจิสติกส์
ร่วมกับผูส้ ่งมอบและลูกค้า
ขององค์กร เช่น มีการใช้
ช่องทางในการกระจาย
สินค้าร่วมกัน ซึง่ จะทําให้
องค์กรสมาชิกได้รบั
ผลประโยชน์ร่วมกัน
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ตัวชี้วดั
3.8

ความหมาย

ความสามารถใน
การปรับตัวในโซ่
อุปทาน เมือ่ ความ
ต้องการของลูกค้า
เปลีย่ นแปลง
[คะแนนเต็ม 30
คะแนน]

ระดับ 1

องค์ ก ร มี ค ว ามยื ด ห ยุ่ น แล ะ  ไม่มกี ารวัดอัตรา
สามารถปรับตัว เพือ่ ตอบสนอง
ความสามารถในการ
ค ว าม ต้ อ ง ก า ร ข อ งลู ก ค้ า ที ่ ปรับตัวจากการลด/เพิม่
เพิ ่ม ขึ้ น หรื อ ลดลง โดยไม่ ม ี ของปริมาณความต้องการ
สิน ค้า คงเหลือ หรือ โดนลู ก ค้ า
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ปรั บ แ ล ะ ส่ งผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
(Down/Upside
องค์ ก รในทางทีเ่ กิด ประโยชน์
Adaptability) และ
อย่างยังยื
่ น
 ไม่มกี ารวัดความยืดหยุ่น
ด้านเวลาในการจัดการกับ
ปริมาณความต้องการที ่
เพิม่ ขึน้ (Upside
Flexibility)

ระดับ 2

ระดับ 3

 องค์กรมีการวัดอัตรา
ความสามารถในการ
ปรับตัวจากการลด/เพิม่
ของปริมาณความต้องการ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
(Down/Upside
Adaptability) หรือ
 องค์กรมีการวัดความ
ยืดหยุ่นด้านเวลาในการ
จัดการกับปริมาณความ
ต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ (Upside
Flexibility)

 องค์กรมีการวัดอัตรา
ความสามารถในการ
ปรับตัวจากการลด/เพิม่
ของปริมาณความต้องการ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
(Down/Upside
Adaptability) และ
 องค์กรมีการวัดความ
ยืดหยุ่นด้านเวลาในการ
จัดการกับปริมาณความ
ต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ (Upside
Flexibility)

ระดับ 4
ระดับ 5
ประสิทธิภาพมากขึน้
(Win-Win Solution)
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 3 และ
ระดับ 4 และ
 องค์กรมีแผนงานเพือ่ เพิม่  ประสบความสําเร็จในการ
อัตราความสามารถในการ
เพิม่ อัตราความสามารถใน
ปรับตัวจากการลด/เพิม่
การปรับตัว จากการลด/
ของปริมาณความต้องการ
เพิม่ ของปริมาณความ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ต้องการทีเ่ ปลีย่ นแปลง
(Down/Upside
(Down/Upside
Adaptability)
Adaptability)
 องค์กรมีแผนงานเพือ่ เพิม่
 ประสบความสําเร็จในการ
ความยืดหยุ่นด้านเวลาใน
เพิม่ ความยืดหยุ่นด้าน
การจัดการกับปริมาณ
เวลาในการจัดการกับ
ความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้
ปริมาณความต้องการที ่
(Upside Flexibility)
เพิม่ ขึน้ (Upside
Flexibility)

3.1 อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง (Inventory Turnover) คือ การวัดประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงเหลือของกิจการ หากดัชนีมคี า่ ตํา่ แสดงว่ากิจการมีสนิ ค้าคงเหลือซึง่ ประกอบด้วยวัตถุดบิ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสําเร็จรูปเป็ น
จํานวนมาก ซึง่ สินค้าเหล่านี้ยงั ไม่สามารถหมุนเวียนสร้างเป็นยอดขายให้แก่กจิ การได้ ถือเป็ นการวัดประสิทธิภาพการขายของกิจการได้รปู แบบหนึง่
3.2 ช่วงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด (Cash to Cash Cycle Time) คือ ตัวชี้วดั วงจรเงินสดซึง่ ใช้บ่งบอกว่าบริษทั มีการจัดการการหมุนเวียนของเงินสดได้ดเี พียงใด โดยนับจากเวลาทีม่ กี ารชําระเงินให้กบั ผูส้ ่งมอบจนกระทั ่งลูกค้า
ชําระเงินค่าสินค้าให้บริษทั ตัวชี้วดั ในส่วนนี้รวมถึงจํานวนของสินค้าคงคลังทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดซึง่ สามารถทําให้ตน้ ทุนสูงขึน้ หรือการตอบสนองต่อคําสั ่งซื้อลดลงได้
3.3 ช่วงเวลานําในการสั ่งซื้อของลูกค้า (Customer Lead Time) คือ ช่วงเวลาตัง้ แต่ลกู ค้าได้สงสิ
ั ่ นค้าจนกระทังลู
่ กค้าได้รบั สินค้า
3.4 ต้นทุนการบริหารคําสั ่งซื้อ คือ ต้นทุนทีใ่ ช้ในการบริหารคําสังซื
่ ้อ เช่น การป้อนคําสังซื
่ ้อ (Order Entry) การประมวลผลคําสังซื
่ ้อของลูกค้า (Order Processing) การเติมเต็มคําสั ่งซื้อของลูกค้า (Order Fulfillment) เป็ นต้น
3.5 ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing: ABC) คือ วิธกี ารจัดทําบัญชีตน้ ทุนทีใ่ ช้วธิ กี ารจัดสรรต้นทุนแต่ละส่วนให้กบั กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง (เช่น กิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์) ซึง่ ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพของกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดต้นทุน
ได้เป็นอย่างดี
สูตรการคํานวณ
• อัตราการหมุนเวียนสิ นค้าคงคลัง หมายถึง จํานวนรอบในการเปลีย่ นสินค้าคงคลังให้กลายเป็ นยอดขายขององค์กร สามารถคํานวณได้จาก
อัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง =
หรือ =

จํานวนหน่ วยสินค้าทีข่ ายได้ระหว่างปี
จํานวนหน่วยสินค้าคงคลังเฉลีย่ ทีม่ อี ยู่ในระหว่างปี
ยอดขายรวมในระหว่างปี
มูลค่าสินค้าคงคลังเฉลีย่ ทีม่ อี ยู่ในระหว่างปี
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ต้นทุนสินค้าขายในระหว่างปี

หรือ =

มูลค่าสินค้าคงคลังเฉลีย่ ทีม่ อี ยู่ในระหว่างปี
สูตรคํานวณแบบที ่ 1 เหมาะสมกับการคํานวณทีแ่ ยกสินค้าเป็ นรายการ (Stock Keeping Unit – SKU) หรือมีเพียงรายการเดียว เพราะถ้าองค์กรมีสนิ ค้าหลายรายการแล้วใช้จาํ นวนหน่ วยทีข่ ายได้เทียบกับจํานวนหน่ วยเฉลีย่ ทีม่ ี
อยู่ในคลังมาใช้คาํ นวณ จะทําให้การแปลความหมายเบีย่ งเบนจากความเป็ นจริง เช่น การขายแร่ทองคํา 1 ตัน ย่อมสร้างรายได้ให้กบั กิจการไม่เท่ากับการขายแร่สงั กะสี 1 ตัน
สูตรคํานวณแบบที ่ 2 เหมาะสมกับองค์กรทีม่ กี ารซื้อสินค้ามาแล้วขายไป เนื่องจากสามารถหาข้อมูลมาใช้ในการคํานวณได้ง่าย และเห็นภาพชัดเจนว่าสินค้าคงคลังเฉลีย่ สามารถถูกนําไปหมุนเวียนทําให้เกิดยอดขายได้กร่ี อบในแต่ละปี
สูตรคํานวณแบบที ่ 3 ต้องอาศัยข้อมูลทางบัญชีในเรือ่ งต้นทุนสินค้าขาย แต่ผลลัพธ์จากการคํานวณด้วยวิธนี ้เี ป็ นคําตอบทีแ่ สดงให้เห็นถึงภาพการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังได้ชดั เจนทีส่ ุด เพราะได้แยกส่วนทีเ่ ป็ นกําไรออกไปจาก
ยอดรวมแล้ว ในขณะทีว่ ธิ คี าํ นวณแบบที่ 2 ยังคงมีส่วนทีเ่ ป็ นกําไรแฝงอยู่ในยอดขายรวม
องค์กรสามารถเลือกวิธใี นการคํานวณทีเ่ หมาะสมกับองค์กรหรือข้อมูลทีม่ อี ยู่ได้ ทัง้ นี้ประเด็นหลักในการชีว้ ดั คือต้องมีการแบ่งสินค้าหรือวัตถุดบิ เป็ นกลุ่มหรือหน่ วยย่อย และคํานวณหาอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังของแต่ละกลุ่ม
•

ช่วงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงิ นสด (Cash to Cash Cycle Time) หมายถึง ตัวชี้วดั วงจรเงินสดซึง่ ใช้บ่งบอกว่าบริษทั มีการจัดการการหมุนเวียนของเงินสดได้ดเี พียงใด โดยนับจากเวลาทีม่ กี ารชําระเงินให้กบั ผูส้ ่ง
มอบจนกระทั ่งลูกค้าชําระเงินค่าสินค้าให้บริษทั ตัวชี้วดั ในส่วนนี้รวมถึงจํานวนวันทีส่ นิ ค้าเพียงพอต่อการขาย ซึง่ สามารถทําให้ตน้ ทุนสูงขึน้ หรือการตอบสนองต่อคําสังซื
่ ้อลดลงได้ คํานวณได้จาก
ช่วงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด = จํานวนวันทีส่ นิ ค้าเพียงพอต่อการขาย(Day of Supply)+ ระยะเวลาเฉลีย่ การเรียกเก็บเงินจากลูกค้า - ระยะเวลาเฉลีย่ การชําระเงินให้เจ้าหนี้การค้า

•

อัตราการส่งมอบที่ทนั เวลา (On Time Delivery) หมายถึง การส่งมอบทีต่ รงต่อเวลาตามทีไ่ ด้สญ
ั ญาไว้กบั ลูกค้า สามารถคํานวณได้จาก
อัตราการส่งมอบทีท่ นั เวลา =

•

จํานวนคําสังซื
่ ้อทีส่ ่งทันเวลา
จํานวนคําสังซื
่ ้อทัง้ หมด

ความถูกต้องในการเติ มเต็มคําสังซื
่ ้อของลูกค้า (Order Fulfillment Accuracy) หมายถึง การส่งมอบทีถ่ ูกต้องตามปริมาณ ประเภท และคุณสมบัตติ ามความต้องการของลูกค้า ไม่มขี องเสีย คํานวณจาก
ความถูกต้องในการเติมเต็มคําสังซื
่ ้อของลูกค้า =

•

จํานวนคําสังซื
่ ้อทีถ่ ูกส่งอย่างถูกต้องตามปริมาณและประเภทของผลิตภัณฑ์
จํานวนคําสังซื
่ ้อทัง้ หมด

ตัวชีว้ ดั ทัง้ สองตัวสามารถวัดร่วมกันได้โดยใช้ตวั ชีว้ ดั ทีเ่ รียกว่า อัตราการส่งมอบอย่างสมบูรณ์ แบบ (On Time in Full Delivery) หมายถึง การส่งมอบทีต่ รงเวลา ถูกต้องตามปริมาณ ประเภท และคุณสมบัตติ ามความต้องการ
ของลูกค้า ไม่มขี องเสีย คํานวณจาก
อัตราการส่งมอบอย่างสมบูรณ์แบบ =

จํานวนคําสังซื
่ ้อทีถ่ กู ส่งทันเวลาอย่างถูกต้องตามปริมาณและคุณภาพ
จํานวนคําสังซื
่ ้อทัง้ หมด
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หมวดที่ 4 ระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1

ตัวชี้วดั
การกําหนด
รหัสมาตรฐาน
สําหรับสินค้าและ
กระบวนการ
[คะแนนเต็ม 40
คะแนน]

ความหมาย
ระดับ 1
องค์กรมีการกําหนดรหัสที ่  องค์กรไม่มกี ารกําหนด
เป็นมาตรฐานสําหรับระบุ
รหัสมาตรฐานให้กบั สินค้า
ให้กบั สินค้า หรือ
และกระบวนการ
กระบวนการต่างๆ เช่น
รหัสสินค้า รหัสลูกค้า รหัส
ผูส้ ่งมอบ รหัสคลังสินค้า
รหัสใบสังซื
่ ้อ รหัสใบสัง่
ผลิต เพือ่
• การสือ่ สารข้อมูลใน
องค์กรง่าย กระชับ
สะดวก รวดเร็ว และเป็ น
อันหนึง่ อันเดียวกัน
• สามารถพัฒนาไปสู่การ
จัดการระบบบริหาร
ข้อมูลสารสนเทศใน
องค์กร ทัง้ การบันทึก
ข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล และการแสดงผล
ข้อมูลได้
• สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กบั ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์อนื ่ ๆ เช่น ระบบ
ERP4.1 ระบบ CRM4.2
ระบบ TMS4.3 ระบบ
Barcode4.4 ระบบ EDI4.5
ระบบ XML/EDI4.6 ฯลฯ
ต่อไปได้

ระดับ 2
 องค์กรมีการกําหนด
รหัสมาตรฐานให้กบั สินค้า
บางรายการ หรือ
กระบวนการบางส่วน

ระดับ 3
 องค์กรมีการกําหนด
รหัสมาตรฐานให้กบั สินค้า
ทุกรายการ และ
กระบวนการทัง้ ระบบ

ระดับ 4
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 3 และ
 มีการประยุกต์ใช้
รหัสมาตรฐานทีก่ าํ หนด
เข้ากับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ ต่างๆ (เช่น
ระบบ ERP ระบบ CRM
ระบบ TMS ระบบ
Barcode ฯลฯ) ภายใน
องค์กร

ระดับ 5
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 4 และ
 ขยายขอบเขตการ
ประยุกต์ใช้รหัสมาตรฐานที่
กําหนดเข้ากับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
โซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ต่างๆ ไปถึงระดับโซ่
อุปทาน (ระหว่างองค์กร)
เช่น ใช้ระบบ EDI หรือ
XML/EDI ทําการจัดซื้อ
หรือโอนเงิน ระหว่าง
องค์กร เป็ นต้น
 ใช้รหัสมาตรฐานสากล เช่น
GS1, UN CEFACT

คะแนน
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4.2

ตัวชี้วดั
การจัดการข้อมูล
ด้านโลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน
[คะแนนเต็ม 70
คะแนน]

ความหมาย
ระดับ 1
องค์กรมีการนํา
 องค์กรไม่มกี ารใช้
คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์)
คอมพิวเตอร์เพือ่ การ
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จัดการข้อมูลในกิจกรรม
(ซอฟท์แวร์) มาช่วยในการ
ด้านโลจิสติกส์
จัดการข้อมูลด้านโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานมาใช้
ในองค์กร ซึง่ โปรแกรม
ดังกล่าวอาจพัฒนาขึน้ เอง
ภายในองค์กร หรือซื้อ
โปรแกรมสําเร็จรูปจาก
ตัวแทนจําหน่ายต่างๆ มา
ติดตัง้ เพือ่ ช่วยในการเก็บ
ข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูล หรือการแสดงผล
ข้อมูลในกระบวนการต่างๆ
เช่น การทํารายการสินค้า
คงคลัง การวางแผนการ
ผลิต การทําบัญชี เพือ่

ระดับ 2
 องค์กรมีการใช้
คอมพิวเตอร์เพือ่ การ
จัดการข้อมูลในกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์บาง
กิ จกรรมเท่านัน้

ระดับ 3
 องค์กรมีการใช้
คอมพิวเตอร์เพือ่ การ
จัดการข้อมูลในกิจกรรม
ด้านโลจิสติกส์ ทุก
กิ จกรรม แต่ไม่มกี าร
เชือ่ มโยงข้อมูลถึงกัน

ระดับ 4
ระดับ 5
 องค์กรมีการใช้
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
คอมพิวเตอร์เพือ่ การ
ระดับ 4 และ
จัดการข้อมูลในกิจกรรม
 มีการเชือ่ มโยงข้อมูลจาก
ด้านโลจิสติกส์ ทุก
โปรแกรมดังกล่าว เข้ากับ
โปรแกรมของผูส้ ่งมอบและ
กิ จกรรม
ลูกค้า
 มีการประยุกต์ใช้โปรแกรม
 สามารถใช้โปรแกรม
ด้านโซ่อุปทานและโลจิ
ดังกล่าวเป็ นเครือ่ งมือใน
สติกส์เพือ่ การจัดการข้อมูล
การวางแผนการใช้
และมีการเชือ่ มโยงข้อมูลถึง
ทรัพยากรในโซ่อุปทานให้
กัน
เกิดประโยชน์สงู สุด

คะแนน

• สะดวกและรวดเร็วในการ
ทํางานมากขึน้
• สามารถเชือ่ มโยง
สารสนเทศเหล่านัน้ ให้
เป็ นอันหนึง่ อัน
เดียวกัน สามารถ
สนับสนุ นการตัดสินใจ
ภายในองค์กร และ
ระหว่างคู่คา้ (ผูส้ ่งมอบ
หรือ ลูกค้า) ในโซ่
อุปทานได้
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4.3

ตัวชี้วดั
การพัฒนา
บุคลากรด้านการ
บริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เกีย่ วกับโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
[คะแนนเต็ม 40
คะแนน]

ความหมาย
ระดับ 1
องค์กรมีการพัฒนา
 องค์กรไม่ตระหนักถึง
บุคลากรให้มคี วามรูค้ วาม
ความสําคัญของการพัฒนา
เข้าใจด้านการบริหาร
บุคลากรด้านการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยี
จัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเกีย่ วกับโลจิ
สารสนเทศด้านโซ่อุปทาน
สติกส์และโซ่อุปทาน เช่น
และ
โลจิสติกส์
ซอฟท์แวร์ดา้ นโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ (เช่น ระบบ
ERP ระบบ CRM ระบบ
TMS เป็ นต้น) ระบบตรวจ
ติดตามอัตโนมัติ (เช่น
ระบบบาร์โค้ด ระบบ GPS
เป็ นต้น) ระบบแลกเปลีย่ น
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
(EDI, XML/EDI) เพือ่ ให้
บุคลากรในองค์กรสามารถ
นําความรูม้ าประยุกต์ใช้กบั
กระบวนการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ให้เป็ นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจในการทํางาน
ได้

ระดับ 2
 องค์กรตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนา
บุคลากรด้านการบริหาร
จัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านโซ่อุปทาน
และ
โลจิสติกส์
 มีบุคลากรด้านโลจิสติกส์
อย่างเพียงพอ

ระดับ 3
ระดับ 4
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 2 และ
ระดับ 3 และ
 มีแผนส่งเสริมการฝึ กอบรม  มีการปฏิบตั ติ ามแผน
ด้านการบริหารจัดการ
บางส่วน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์

ระดับ 5
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 3 และ
 มีการปฏิบตั ติ ามแผน
ทัง้ หมด
 มีการประเมินผลงานของ
บุคลากรผูร้ บั ผิดชอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
โซ่อุปทานและ
โลจิ
สติกส์อย่างต่อเนื่อง

คะแนน

4.1 ระบบ ERP: Enterprise Resource Planning ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบตั กิ ารทีร่ วบรวมสารสนเทศมาจากหลายหน้าทีง่ านของบริษทั เช่น ฝา่ ยขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี เข้าด้วยกัน ระบบสามารถใช้จดั การสินค้าคงคลัง สร้างคําสั ่งซื้อ
ั บนั ระบบ ERP พัฒนาอยู่ในรูปแบบซอฟท์แวร์สาํ เร็จรูป ทีร่ จู้ กั กันดี ได้แก่ ระบบ SAP, Oracle, Intuitive, ECONs
วางแผนตารางการผลิต จัดตารางจัดส่งสินค้าสําเร็จรูป และสารสนเทศอืน่ ๆ ทั ่วทัง้ องค์กรปจจุ
4.2 ระบบ TMS: Transport Management System ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบตั กิ ารซึง่ เชือ่ มโยงกับระบบรับคําสังซื
่ ้อ กําหนดตัวผูข้ นส่ง สร้างตารางเวลาการรับสินค้าและจัดส่ง และเตรียมความพร้อมสําหรับบรรจุหบี ห่อและจัดส่ง
ระบบ TMS จะติดตามการจัดส่ง การชําระค่าเดินทาง และประสิทธิภาพของผูส้ ่ง ทัง้ ทางรถบรรทุก เครือ่ งบิน หรือเรือ ระบบ TMS จะสร้างเอกสารทีป่ ระกบติดไปกับสินค้าจนถึงปลายทาง
4.3 ระบบ CRM: Customer Relationship Management ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ บริหารการทํางานของพนักงานขาย วิเคราะห์ขอ้ มูลลูกค้าและวิเคราะห์การขาย วิเคราะห์สอื ่ ทีใ่ ช้ วิเคราะห์ค่แู ข่ง ซึง่ ช่วยให้ประสิทธิภาพการขายเพิม่ ขึ้น
และเพิม่ คุณภาพการบริการให้สามารถครองใจลูกค้ามากขึน้ อีกทัง้ สามารถนําไปขยายตลาดสําหรับลูกค้าใหม่ได้
4.4 ระบบ Barcode คือ สัญลักษณ์รหัสแท่งทีใ่ ช้แทนข้อมูลตัวเลข มีลกั ษณะเป็ นแถบมีความหนาบางแตกต่างกันขึน้ อยู่กบั ตัวเลขทีก่ าํ กับอยู่ขา้ งล่าง การอ่านข้อมูลอาศัยหลักการสะท้อนแสง เพือ่ อ่านข้อมูลเข้าเก็บในคอมพิวเตอร์โดยตรง ไม่ต้อง
ผ่านการกดปุม่ ทีแ่ ป้นพิมพ์ การนําเข้าข้อมูลจากรหัสแถบของสินค้าเป็ นวิธที สี ่ ะดวกรวดเร็ว และความน่ าเชือ่ ถือสูง
4.5 ระบบ EDI: Electronics Data Interchange ระบบการแลกเปลีย่ นธุรกรรมทางธุรกิจ เช่น ใบสังซื
่ ้อ ใบกํากับภาษี ใบโอนเงิน ระหว่างบริษทั คู่คา้ ในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์เครือ่ งหนึง่ ไปยังเครือ่ งหนึง่ ซึง่ ต้องใช้รหัสทีเ่ ป็ น
มาตรฐาน
4.6 ระบบ XML/EDI ระบบทีว่ วิ ฒ
ั นาการมาจาก EDI อํานวยความสะดวกด้านการค้าและการบริการ โดยเฉพาะพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ มีจุดแข็งในเรือ่ งการใช้งานง่ายและประหยัดเวลากว่า EDI
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หมวดที่ 5 ความร่วมมือกับองค์กรภายนอก
5.1

5.2

ตัวชี้วดั
ความร่วมมือด้าน
โลจิสติกส์ระหว่าง
ธุรกิจทีเ่ ป็น
พันธมิตร5.1
และธุรกิจประเภท
เดียวกัน5.2
[คะแนนเต็ม 30
คะแนน]
การให้
ความสําคัญด้าน
ความร่วมมือด้าน
โลจิสติกส์และโซ่
อุปทานระหว่าง
สถาน
ประกอบการ
และ/หริอ
สถานศึกษา และ/
หรือ หน่วย
งานวิจยั หรือ
พัฒนา5.3
[คะแนนเต็ม 30
คะแนน]

ความหมาย
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
องค์กรตระหนักถึง
 องค์กรไม่ตระหนักถึง
 องค์กรตระหนักถึง
 องค์กรตระหนักถึงความ
ความสําคัญของการร่วมมือ
ความสําคัญของการร่วมมือ
ความสําคัญของการร่วมมือ
สําคัญของการร่วมมือ
ด้านโลจิสติกส์ระหว่าง
ด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจ
ด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจ
ด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจ
ธุรกิจทีเ่ ป็นพันธมิตรและ
ทีเ่ ป็ นพันธมิตร และธุรกิจ
ทีเ่ ป็นพันธมิตรและธุรกิจ
ทีเ่ ป็นพันธมิตร และธุรกิจ
ธุรกิจประเภทเดียวกัน โดย
ประเภทเดียวกัน
ประเภทเดียวกัน
ประเภทเดียวกัน
อยู่บนพื้นฐานของการได้
 มีแผนดําเนินการสร้าง
 มีโครงการร่วมกันแต่ยงั ไม่ม ี
ประโยชน์ดว้ ยกันทัง้ 2 ฝา่ ย
ความร่วมมือระหว่างกัน
ข้อตกลงทีเ่ ป็ นทางการ

ระดับ 4
 องค์กรตระหนักถึงความ
สําคัญของการร่วมมือ
ด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจ
ทีเ่ ป็ นพันธมิตร และธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน
 มีโครงการร่วมกันและมี
ข้อตกลงอย่างเป็ นทางการ

ระดับ 5
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ระดับ 4 และ
 มีกระบวนการพัฒนา
โครงการทีร่ ่วมมือกันตาม
ข้อตกลงให้สาํ เร็จตาม
วัตถุประสงค์

คะแนน

องค์กรตระหนักถึง
 องค์กรไม่ตระหนักถึง
 องค์กรตระหนักถึง
 องค์กรตระหนักถึง
 องค์กรตระหนักถึง
 องค์กรมีคุณสมบัตติ าม
ความสําคัญของการ
ความสําคัญของการร่วมมือ
ความสําคัญของการร่วมมือ
ความสําคัญของการร่วมมือ
ความสําคัญของการร่วมมือ
ระดับ 4 และ
ร่วมมือด้านโลจิสติกส์และ
ด้านโลจิสติกส์และโซ่
ด้านโลจิสติกส์และโซ่
ด้านโลจิสติกส์และโซ่
ด้านโลจิสติกส์และโซ่
 มีกระบวนการพัฒนา
โซ่อุปทาน ระหว่างสถาน
อุปทาน
อุปทาน ระหว่างสถาน
อุปทาน ระหว่างสถาน
อุปทาน ระหว่างสถาน
โครงการทีร่ ่วมมือกันตาม
ประกอบการ และ/หริอ
ระหว่างสถาน ประกอบการ
ประกอบการ และ/หริอ
ประกอบการ และ/หริอ
ประกอบการ และ/หริอ
ข้อตกลงให้สาํ เร็จตาม
สถานศึกษา และ/หรือ
และ/หริอ สถานศึกษา และ/
สถานศึกษา และ/หรือ
สถานศึกษา และ/หรือ
สถานศึกษา และ/หรือ
วัตถุประสงค์
หน่ วยงานวิจยั หรือพัฒนา
หรือ
หน่ วยงานวิจยั หรือพัฒนา
หน่ วยงานวิจยั หรือพัฒนา
หน่ วยงานวิจยั หรือพัฒนา  มีกระบวนการเผยแพร่องค์
เพือ่ พัฒนาให้เกิด
หน่ วยงานวิจยั หรือ
 มีแผนดําเนินการเพือ่ สร้าง  มีโครงการร่วมกันแต่ยงั ไม่  มีโครงการร่วมกันและมี
ความรูง้ านวิจยั และพัฒนาสู่
นวัตกรรมหรือมูลค่าเพิม่
พัฒนา
ความร่วมมือระหว่างกัน
มีขอ้ ตกลงทีเ่ ป็ นทางการ
ข้อตกลงอย่างเป็ นทางการ
สาธารณะหรือภายในกลุ่ม
(Value-Added) โดยอยู่บน
พื้นฐานของการได้
ประโยชน์รว่ มกันทัง้ 2 ฝา่ ย
(Win-Win Solution)

5.1 พันธมิตร หมายถึง องค์กรหรือกลุ่มบุคคลทีส่ าํ คัญทีต่ กลงทํางานร่วมกับองค์กร (ธุรกิจทีอ่ ยู่คนละโซ่อุปทานหรืออยู่ในโซ่อุปทานเดียวกัน แต่ไม่ใช่ ลูกค้า หรือผูส้ ่งมอบขันที
้ ่ 1) เพือ่ ให้บรรลุเป้าประสงค์ร่วมกันหรือเพือปรั
่ บปรุงการดําเนินงาน
โดยทั ่วไปมักเป็นความร่วมมือในลักษณะทีเ่ ป็ นทางการเพือ่ บรรลุจุดมุง่ หมายหรือจุดประสงค์เฉพาะเจาะจง เช่น เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ หรือเพือ่ สงมอบผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง (ทัง้ นี้ให้เจาะจงเฉพาะความร่วมมือด้านโลจิสติกส์
เช่น องค์กรหนึง่ อยู่ทกี ่ รุงเทพ อีกองค์กรหนึง่ อยู่ทเี ่ ชียงใหม่ อาจมีการตกลงใช้พาหนะบรรทุกสินค้าร่วมกันในการไปกลับ ทําให้ไม่ตอ้ งมีการวิง่ รถเปล่า เป็ นต้น)
5.2 ธุรกิจประเภทเดียวกัน หมายถึง องค์กรทีผ่ ลิตหรือบริการสินค้าประเภทเดียวกัน ซึง่ สามารถร่วมมือกันบนพื้นฐานทีไ่ ด้ประโยชน์ทงั ้ 2 ฝา่ ย เช่น ร่วมกันสั ่งซื้อวัตถุดบิ จากต่างประเทศ ทําให้มปี ริมาณการสั ่งซื้อสูง สามารถต่อรองกับผูค้ า้
วัตถุดบิ ได้ เป็นต้น
5.3 หน่วยงานวิจยั หรือพัฒนา หมายถึง หน่ วยงาน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย ทีม่ กี ารดําเนินการวิจยั และพัฒนา ซึง่ องค์กรสามารถให้เงินทุนในการสนับสนุ นงานวิจยั หรือพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์ เพือ่ ผลประโยชน์ขององค์กร หรือเป็ นการทํา
วิจยั ร่วมกัน เพือยกระดั
่
บองค์ความรูด้ า้ นโลจิสติกส์
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