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บทที ่2
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในองคกร

เทคโนโลยีอาจจะอธิบายไดหลายลักษณะที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับประสบการณของแตละบุคคล
วิศวกรอาจจะบอกวาเทคโนโลยีเปนเสมือนความรูพิเศษที่สามารถนำไปประยุกตใชงานไดใหเกิดความสำเร็จ
ความหมายของคำวาเทคโนโลยีในครั้งแรกมาจากภาษากรีก จากคำวา Techne หมายถึง ศิลปะ หรือ
การสรางขึ้น เปรียบเสมือนการจัดการทำงานอยางมีศิลปะ ซึ่งมีความแตกตางจากวิทยาศาสตรที่จะเนนหรือ
ขึ้นอยูกับหลักการและทฤษฎี เทคโนโลยีเปนการประยุกตใชงานในดานวิศวกรรมแตอาจจะไมตองขึ้นอยูบน
พืน้ฐานของวทิยาศาสตรเสมอไป

ความหมายทัว่ๆ ไปของเทคโนโลย ีหมายถงึ
1) กายภาพทีร่วมกบัมนัสมองหรอืกระบวนการทางความร ูโดยใชวสัดบุางรปูแบบทีถ่กูเปลีย่น

รปูรางไปเปนผลผลติโดยใชระบวนการภายในองคกรหรอืระบบยอยในองคกรเดยีวกนั
2) องคประกอบของความร ูไดแก การศกึษา การกำหนดสญัลกัษณ รหสัและการสอนผอูืน่

เทคโนโลยีจะมีความหมายแตกตางจากนวัตกรรมซึ่งหมายถึงการสรางสรรคความคิดใหมๆ และ
การนำไปใชสำหรบัการผลติสนิคาใหม กระบวนใหมหรอืบรกิารใหมทีจ่ะนำมาซึง่ความเจรญิ กาวหนาทางดาน
เศรษฐกจิของประเทศ มกีารจางงานมากขึน้ การสรางผลกำไรมากขึน้ นวตักรรมเปนกระบวนการทีป่ระกอบ
ดวยการตัดสินใจจำนวนมากจากแนวความคิด ในการพัฒนาของเทคโนโลยี ซึ่งการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี
ทีส่ำคญัอาจจะไมมผีลมาจากนวตักรรมถาไมเปนการสรางการเจรญิเตบิโตและการทำกำไร



2-2 แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในองคกร

จากภาพที ่2.1 แสดงถงึรปูแบบของกระบวนการทางนวตักรรมทีแ่สดงถงึความตอเนือ่ง สามารถแบง
เปนหนาทีไ่ดในหลายขัน้ตอน การนำมารวมกนัของความสามารถทางเทคโนโลยแีละความตองการทางตลาด
เปนกระบวนการของนวตักรรมทีร่วมถงึเทคนคิการออกแบบ     การผลติ การบรหิารจดัการและกจิกรรมที่
เกีย่วของกบัการตลาด การผลติหรอืพฒันา ปรบัปรงุ สนิคาใหมหรอืกระบวนการใหมๆ

 รปูที ่2.1 วงจรกระบวนการสรางนวตักรรม

เทคโนโลยีและความไดเปรียบในการแขงขัน
1) ประเทศสหรัฐอเมริกาผูนำดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมเริ่มตั้งแตป 1980 ตอมาประเทศญี่ปุน

เยอรมันและประเทศอุตสาหกรรมใหม ไดแก เกาหลีใต ใตหวันและฮองกง ไดพัฒนาประเทศสามารถกาวสู
ความเปนผูนำดานเทคโนโลยี ซึ่งประเทศดังกลาวตองลงทุนเปนจำนวนมากในการสรางงานวิจัยและพัฒนา
ควบคไูปกบัการพฒันาโครงสรางพืน้ฐานทีเ่อือ้ประโยชนแกองคกร รวมถงึการใชเทคโนโลยใีหมๆ  ในอนาคต
การทีจ่ะสรางความไดเปรยีบทางการแขงขนัอยางยัง่ยนื ในอตุสาหกรรมแบบเศรษฐกจิเสรไีดอยางยากลำบาก
ขึน้ เนือ่งจากปจจยัภายในหลายประการในดานเศรษฐกจิ การแขงขนัดาน R&D การจดสทิธบิตัรสิง่ประดษิฐ
งานวจิยัพืน้ฐาน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกลุมอุตสาหกรรมการผลิตคือการผลิตสินคาแบบที่เปนไปตาม
ความตองการของลกูคา (Mass Customization) ซึง่วธิกีารนีจ้ะพยายามทีจ่ะทำใหลกูคา พงึพอใจ ตอสนิคา
Mass Customization จะเจริญเติบโตอยางตอเนื่องในฐานะที่เปนปจจัยในความไดเปรียบทางการแขงขัน
ในเศรษฐกิจเสรี ซึ่งชวยใหเกิดความยืดหยุนและเปนอัตโนมัติ กุญแจของความสำเร็จในการผลิตในอนาคต
คือ การผลิตสินคาหรือบริการเร็วกวาคูแขงขัน การผลิตที่ตอบสนองอยางรวดเร็ว (QRM-Quick Response
Management) ซึง่หมายถงึ การลดเวลาในการผลติ (Lead time) ทัง้เวลาในการนำสนิคาใหมสตูลาดและเวลา
ในการผลิตสินคาเกาจากวัสดุเดิมและทำใหเกิดผลในธุรกิจ ที่ซึ่งไดผลทั้งตนทุนต่ำ คุณภาพสูงและสงของ
รวดเร็ว ประโยชนของ QRM คือ จะชวยเพิ่มความไดเปรียบทางการแขงขันผานเทคโนโลยีที่ใหมกวาและ
เพิม่ความพงึพอใจใหกบัลกูคา

New Need

Idea
Conception

New
Technology
Capability

 Needs of Society and Marketplace

Development Manufacturing Marketing
and Sales

Market

State - of - the - Art in Technology and Production Techniques



2-3แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีในองคกร

ตลาดสนิคาในประเทศเปนการคดิถงึเปาหมายในการผลติสนิคา ดวยเหตผุลเดมิรวมถงึการรวมกลมุ
ลกัษณะทีเ่หมอืนกนัของลกูคา ปจจบุนัเศรษฐกจิแบบเสรนีัน้จะตองพจิารณาถงึ ราคา คณุภาพและความสามารถ
ในการตอบสนองตอลกูคา เงือ่นไขของเศรษฐศาสตรจลุภาค การคาของรฐัและนโยบายทางเทคโนโลยมีผีลตอ
การใชเทคโนโลยแีละนวตักรรมในดานการกระตนุการคาระหวางประเทศ ความสามารถในการแขงขนัและพฒันา
ทางเศรษฐกจิ ซึง่เปนปจจยัทีส่ำคญั

การพยากรณเทคโนโลยโีดยใชเสนโคง S (S - Curve)
การพยากรณเทคโนโลยีเปนศิลปะของการคนหาทิศทางและผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ในการ

สรางความไดเปรยีบดานการแขงขนัอยางถาวร ประโยชนของการพยากรณเทคโนโลย ีโดยใชเสนโคง S จะเปน
ความสัมพันธของกราฟระหวางความพยายามที่จะปรับปรุงสินคา ดานกระบวนการและผลขององคกร
จากการลงทุน เสนโคง S แสดงถึงวงจรชีวิตของสินคาและกระบวนการที่เฉพาะเจาะจง ในรูปที่ 2.2 และ
เสนโคง S ทัง้สองรปู เทคโนโลยทีีช่นดิแรก เปนเทคโนโลยทีีเ่หนอืกวาการใชงานเทยีบจากเทคโนโลยทีีใ่ชงาน
สงูกวาในอดตี ทีจ่ดุทีเ่ขมแขง็ในเสนโคง ความไมตอเนือ่งทีเ่กดิขึน้ซึง่จดุนีถ้อืเปนโอกาสหรอืนวตักรรม ตวัอยาง
เชน IBM ไดพฒันาจากเครือ่งพมิพดดีไฟฟามาเปนโปรแกรมคอมพวิเตอร Word processors ในเวลาตอมา

เทคโนโลยใีหมทีไ่ดพฒันาขึน้จากความตองการของอตุสาหกรรม ตวัอยางเชน โรงแรมอาจจะมกีาร
ลงทนุสงูในดานเทคโนโลยโีทรคมนาคมเพือ่ความสำเรจ็ในอนาคต ซึง่เปนโอกาส ทางธรุกจิทีไ่มเคยมมีากอน
จะทำใหการบรกิารทีด่ขีึน้ เจาของโรงแรมอาจจะวางแผนสำหรบัการตอบสนองความตองการของลกูคาในอนาคต
โรงแรมปจจบุนัไดใหบรกิารดานเครือ่งแฟกซ เครือ่งถายเอกสารและคอมพวิเตอร เครอืขายผานโมเดมระหวาง
หอง ซึง่จะทำใหลกูคาตดิตอกบัหองหรอืสำนกังานได อนาคตของการบรกิารจะมคีวามสามารถเหมอืนการใช
Video Conference จากหองของลกูคาสามารถพมิพงานไดผานทางอนิเทอรเนต

รานคาปลีกตองเผชิญกับเทคโนโลยีใหมๆ ซึ่งมาแทนที่เทคโนโลยีเกาเปนจำนวนมาก เพราะ
เทคโนโลยีใหมจะใหผลตอบแทนที่เร็วมาก ถือวาเปนกลยุทธทางธุรกิจที่ดี เพราะเปาหมายทางเทคโนโลยี
เมือ่มกีารนำมาใชและไดรบัการจดัการอยางถกูตองจะทำใหตนทนุลดลงและผลผลติเพิม่ขึน้ กรณรีานคาปลกี
เทคโนโลยีใหมที่มาแรงที่เชื่อมโยงสัมพันธกับผูขายคือ EDI (Electronic Data Interchange) เอกสารและ
รปูภาพอเิลคทรอนกิส ระบบสารสนเทศในการบรหิารและวทิยใุชคลืน่ความถี ่ฉะนัน้รานคาปลกี ไมควรจะรอ
จนกระทัง่เทคโนโลยไีปถงึจดุ S-Curve แลวจงึจะนำเทคโนโลยใีหมๆ  มาใชงาน

เทคโนโลยสีมยัใหมในรานคาปลกีเรยีกวา Data mining ใชสำหรบัววิฒันาการของการวเิคราะหขอมลู
รองรบัดานตลาดและการจดัซือ้เชงิลกึ (Micro marketing and Micro merchandising) เทคโนโลยใีหมทัง้ระบบ
ฮารดแวรและซอรฟแวรจะชวยใหการวเิคราะหลกูคาจำนวนมากไดใกลเคยีงความเปนจรงิ ผคูาปลกีในปจจบุนั
มีโอกาสในการคนหาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อนำมาใชเพิ่มความไดเปรียบในการแขงขันและเสนอสินคาเฉพาะ
มจีำนวนนอยตามความตองการของลกูคา จากการประยกุตเทคนคิของ Data mining ในหลายอตุสาหกรรม
ของการจดัซือ้ ซึง่การวเิคราะหนีจ้ะชวยใหผคูาปลกีไดเปรยีบคแูขง ผจูดัการตองตดัสนิใจวาจะแขงขนักบัคตูอสู
อยางไร ผทูีพ่ยายามสรางความไมตอเนือ่งและปองกนั ความไดเปรยีบอยางไร ซึง่ผจูดัการจะตองเลอืกเทคโนโลยี
ทีถ่กูตอง เหมาะสม ถกูเวลาในการเปลีย่นหรอืคงไวซึง่เทคโนโลย ีเมือ่เทคโนโลย ีถงึจดุยอดของเสน S-Curve
จะใชความพยายามและคาใชจาย สูงกวา ในการเพิ่มความสามารถในการดำเนินการของกระบวนการและ
ผลติภณัฑ
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The S-Curve or maturity curve depicts the life cycle of a new
technology. It is a useful tool for technology forecasting.

S-Curves almost always appear in pairs. Together they represent
a discontinuity-when one technology replaces another.

Richard foster ไดใหแนวทางในการบรหิารจดัการสำหรบัประเมนิเทคโนโลยปีจจบุนัทีเ่ตบิโตเตม็ที่
ทีจ่ดุสงูสดุของ S-Curve ไวดงันี้

1) มกีารเพิม่ความไมสะดวกสบายเกีย่วกบัผพูฒันาระบบเพิม่ผลผลติ
2) ตนทนุการพฒันาเพิม่ขึน้และหยดุชะงกัเปนปกติ
3) นวตักรรมและการสรางสรรคจะไปดวยกนั
4) จรยิธรรมทีไ่มดเีปนผลระหวางทมีพฒันา
5) การพฒันาระหวางประเทศเปนไปไดชา
6) มีความแตกตางมากของเทคโนโลยีและใชระหวางคูแขงที่ใชเทคโนโลยีเดียวกันจะมีผล

เลก็นอยหรอืไมมผีลเลย
7) การเปลีย่นแปลงทมีผบูรหิารบอยๆ จะไมมผีลของการเพิม่ผลผลติทางเทคโนโลยี
8) คแูขงกลมุเลก็ จะเลอืกคแูขงทีอ่อนแอกวาและหาชองวางในเรือ่งความสำเรจ็

S-Curve จะแสดงถงึแนวคดิเพือ่ชวยในการเลอืกเทคโนโลยรีะยะยาวของธรุกจิทีต่องการความสำเรจ็
การบริหารความไมตอเนื่อง ดังแสดงใน S-Curve จะชวยอธิบายถึงพื้นที่ที่ธุรกิจจะไดประโยชนกับการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยี

การเชือ่มโยงเทคโนโลยี
ความรวดเรว็ในการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีวธิกีารแขงขนัดวยระบบเศรษฐกจิเสร ีมคีวามสำคญั

ตอคณุภาพ ซึง่ผจูดัการจะไดประโยชนจากกรอบในการคดิเกีย่วกบัขอมลูเหลานี ้ผจูดัการจะมบีทบาททีส่ำคญั
ในการแขงขนัโดยพจิารณาถงึกลยทุธ ความเขาใจถงึโอกาสของความไมตอเนือ่ง การเชือ่มตอเทคโนโลยแีละ
การบริหารจัดการมีความสำคัญเพราะวาแนวคิด ไมสามารถแยกได เทคโนโลยีตองการการบริหารจัดการ
อยางถูกตอง

รปูที ่2.2 แนวคดิสำหรบัการจดัการเทคโนโลยี
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กลยทุธทางเทคโนโลยี
ความลมเหลวของธรุกจิบางอยาง ทัง้คแูขงในและตางประเทศ เกดิจากความผดิพลาดดานการบรหิาร

ในหลายๆ ประเด็น ในการกระจายทรัพยากรที่ตองการ สำหรับการใชเทคโนโลยีในการแขงขัน ผิดพลาด
เนือ่งจากการจดัสรรเวลาทีไ่ดเปรยีบของ S-Curve และความผดิพลาดในการสนบัสนนุและใหรางวลัมนษุยพฒันา
เทคโนโลยทีีไ่มตอเนือ่งกบันวตักรรม การแกปญหาดงักลาวไมงายนกั จะตองใชทกัษะ ความสามารถของผจูดัการ
ผูที่เขาใจในเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมและเชื่อมโยงกับองคกรและหนวยยอย กอนป 1980 การบริหาร
เทคโนโลยีจะมุงเนนในดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ปจจุบันขยายกวางขึ้น โดยเชื่อมโยงกับสวนอื่นๆ
เทคโนโลยดีานการผลติและกระบวนการ การพฒันาสนิคาใหม กระบวนการถายทอดเทคโนโลยี

การสรางและการใชเทคโนโลยีในแตละองคกรมีความแตกตางกัน ซึ่งความแตกตางจะทำใหเกิด
ความไดเปรยีบดานการแขงขนั ตวัอยางเชน ยนูลิเีวอร มองวา R&D ตองรวมเปนสวนหนึง่ของธรุกจิ ยนูลิเีวอร
เชือ่วาการจดัทำวจิยัทีส่มดลุ ทีเ่ชือ่มโยงจากวทิยาศาสตร ซึง่งานวจิยัจะสรางความรใูหมจากงานวชิาการไปสู
การทำงานเปนทมีทำใหเกดินวตักรรมใหมของสนิคาผลติสตูลาดดวยเวลาทีร่วดเรว็ทีส่ดุและเชือ่วานวตักรรม
เปนกุญแจสำคัญในการแขงขันระดับนานาชาติ เปนเรื่องจำเปนที่องคกรระดับโลกจะตองสรางพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรระดับแนวหนา สุดทายบริษัทยอมรับวา R&D ตองรวมเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ อยางไรก็ตาม
งานวจิยั ตองวดัผลดวยธรุกจิไมใชเฉพาะงานวชิาการ

การนำกลยทุธทางเทคโนโลยไีปใชงาน
สิ่งที่สำคัญในการบริหารเทคโนโลยี คือ การยอมรับของผูใช แตมีสวนนอยที่ใหความสนใจกับ

การใชกลยทุธซึง่หมายถงึบรษิทัทีม่คีวามสามารถดานการใชเทคโนโลยอียางมปีระสทิธภิาพซึง่จะสงผลใหประสบ
ผลสำเรจ็ในดานความไดเปรยีบทางการแขงขนัอยางถาวร

การวางแผนกลยทุธทางเทคโนโลยขีององคกร ประกอบไปดวย 4 ขัน้ตอน คอื
1) การตรวจสอบประเมนิถงึสถานะทางเทคโนโลย ีเปนการคนหาแบบคราวๆ จากสิง่แวดลอม

ทัง้ภายในและภายนอกทีอ่ยนูอกเหนอืในเชงิลกึจากธรุกจิเดมิ
2) การพฒันาระบบรวมเทคโนโลย ี(Technology portfolio) เปนการหาความสมัพนัธสำคญัของ

เทคโนโลยแีละตำแหนงของธรุกจิเพือ่การลงทนุดานเทคโนโลยี
3) จดัรวมและบรูณาการเทคโนโลยแีละกลยทุธของธรุกจิในภาพรวม
4) การจดัลำดบัความสำคญัของการลงทนุดานเทคโนโลยี

จุดที่สำคัญของกลยุทธดานเทคโนโลยีเปนการเชื่อมโยงเปาหมายของเทคโนโลยีของธุรกิจไปยัง
กลยุทธทางธุรกิจโดยรวม ดังนั้นเทคโนโลยีตองถูกวางแผนและบริหารจัดการ เพื่อใหเกิด ความตอเนื่อง
สม่ำเสมอและตอบสนองกบักลยทุธในภาพรวมเพือ่วางแผนในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ ผจูดัการตองเขาใจ
ถงึกรอบแนวคดิของเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่อียใูนปจจบุนัและหาวากลยทุธทีใ่ชระบบสารสนเทศภายในองคกร
การจดัลำดบัความสำคญั ธรุกจิและองคกรจะตองถกูกำหนดและสือ่สาร เพือ่จะไดประโยชนในการตอบสนอง
องคกรและไมมผีลกระทบตอโครงสรางเดมิ
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ความสามารถในการแขงขัน
(Competitiveness)

ความสามารถทางเทคโนโลยี
(Technology Capability)

เทคโนโลยี การจัดการเทคโนโลยี

Machine & Equipment
Processes
Knowledge
Skills

Identification
Selection
Acquisition/Development
Protection

Low cost
High Quality
New Product
New Market
Customer Responsiveness

Use
Modify
Adapt / Integrate
Develop

1. การมองอนาคตเทคโนโลย ี(Technology Foresight)
เทคโนโลย ีForesight ประกอบดวยเนือ้หาของการตระหนกัถงึความสำคญัของเทคโนโลย ีการพฒันา

ความสามารถทางเทคโนโลย ีการวางแผนกลยทุธทางเทคโนโลยขีองบรษิทั ความเขาถงึการมองอนาคตของ
เทคโนโลย ี เครือ่งมอืทีใ่ชในการวางแผนทางเทคโนโลย ีการวเิคราะหความสามารถทางเทคโนโลยจีะมองถงึ
เทคโนโลยทีีม่อียปูจจบุนัซึง่เปนกลไกในการขบัเคลือ่นองคกรเพือ่เปาหมายของการแขงขนัได การมองเทคโนโลยี
ประกอบดวย เทคโนโลยดีานการผลติภณัฑ กระบวนการและการผลติ เทคโนโลยดีานผลติภณัฑจะเกีย่วของ
กบัคณุภาพ และการใชงาน เทคโนโลยกีระบวนการเกีย่วของกบัการจดัการดานปจจยัในการผลติ ไดแก คน
เครื่องจักร วัตถุดิบ เงินทุนและวิธีการดำเนินงาน เทคโนโลยีการผลิตเกี่ยวของกับการวางแผนและควบคุม
การผลติทีท่ำใหไดเปาหมายของคณุภาพ ตนทนุและเวลาในการผลติ การจดัการเทคโนโลยเีปนเรือ่งทีส่ำคญั
ซึง่ถอืเปนเรือ่งทีส่ำคญัของการทำใหเกดิความสามารถทางเทคโนโลย ี (Technology Capability) ทีจ่ะตองใช
จนเกิดความชำนาญก็จะทำใหเกิดความแข็งแกรงทางเทคโนโลยี ซึ่งเทคโนโลยีใหมอาจจะเกิดมาจากการ
ดัดแปลง ปรับปรุงเทคโนโลยีเดิม การพัฒนาเทคโนโลยีใหมจากฐานของเทคโนโลยีเดิม การเชื่อมโยงกลุม
เทคโนโลยเีดมิเขาดวยกนั เพือ่ใหเกดิเปาหมายของความสามารถในการแขงขนัได (Competitiveness) ไดแก
ตนทนุต่ำ คณุภาพสงู ระยะเวลาสัน้ ตอบสนองรวดเรว็ เกดิตลาดใหมและสนิคาใหม ดงัแสดงในรปูที ่2.3

รปูที ่2.3 ความสามารถทางเทคโนโลยี
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การประเมินผลทางเทคโนโลยี มีเปาหมายเพื่อคนหาสถานภาพความสามารถทางเทคโนโลยีของ
องคกร จดุแขง็ จดุออนดานเทคโนโลยขีององคกร ประโยชนของการนำจดุแขง็ไปใชงาน ทำการแกไขปรบัปรงุ
ดานจดุออน รปูที ่2.4 แสดงรปูแบบจำลองของการประเมนิเทคโนโลย ีประกอบดวย 5 สวนไดแก

สวนทีห่นึง่ สภาพแวดลอมทางเทคโนโลย ีการจำแนกเทคโนโลย ีตลาดและการแขงขนั กระบวนการ
ดานนวัตกรรม มูลคาเพิ่ม การเก็บรวบรวมและ ไดมาซึ่งเทคโนโลยี สภาพแวดลอม ไดแก ความเปนผูนำ
(Executive leadership) กลยทุธทางเทคโนโลย ีโครงสรางขององคกร วฒันธรรมและบคุลากร

ในสวนที่สองเปนการจำแนกเทคโนโลยี ประกอบดวย เทคโนโลยีผลิตภัณฑ กระบวนการและ
การตลาด

สวนทีส่ามไดแกตลาดคแูขง ซึง่ประกอบไปดวย ความตองการดานการตลาด สถานภาพของคแูขง
สวนทีส่ี ่เปนกระบวนการดานนวตักรรม ซึง่ประกอบไปดวย การสรางแนวความคดิใหม การสราง

เทคโนโลยแีละแปลงแนวความคดิสกูารตลาด
สวนที่หาไดแก มูลคาเพิ่มเชน งานวิจัยและพัฒนา การดำเนินการ เทคโนโลยีดานสิ่งแวดลอม
สวนที่หกไดแก การคนหาและรวบรวมเทคโนโลยี ประกอบดวยการเสาะแสวงหา การถายทอด

เทคโนโลย ีการผลติเทคโนโลยี

1. Technological
Environment

2.Technological
Categorization

3.Maker and
Competitors

4. Innovative
Process

5.Value-Added
Functions

6.Acquisition
Exploitation
of Technology

1.1 Executive
Leadership

1.2 Technology
Strategy

1.3 Organization
Structure

1.4 Technology
Culture

1.5 People

2.1 Product
Technology

2.2 Process
Technology

2.3 Technology
in Marketing

3.1 Market
Needs

3.2 Competitor
Status

4.1 Idea
Generation

4.2 Technology
Generation

4.3 From
concept in
Marketing

5.1 R&D

5.2 Operations

5.3 Environment
Conscious
Technology

6.1 Acquisition

6.2 Technology
Transfer

6.3 Technology
Protection

รปูที ่2.4 แผนภมูอิงคประกอบของการประเมนิเทคโนโลยี

จากการประเมนิเทคโนโลย ีมาสกูารวางแผนเทคโนโลยโีดยเริม่จากการประเมนิสถานภาพปจจบุนั
ไปสเูปาหมายทีค่าดหวงั สถานภาพปจจบุนัไดแก เทคโนโลยหีลกัและเทคโนโลยทีีใ่ชงาน ซึง่ตองการกลยทุธ
ในการนำเทคโนโลยีไปสูเปาหมายที่ตองการหรือการพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งไดแกทั้งการรับและการถายทอด
เทคโนโลยี ผลลัพธที่ตองการในการวางแผนทางเทคโนโลยีไดแก ผลที่ไดมาซึ่งผลิตภัณฑใหม ตลาดใหม
เปนผนูำเทคโนโลยแีละการไดเปรยีบดานการแขงขนั ดงัแสดงในรปูที ่2.3 การไดมาซึง่เทคโนโลยอีาจจะมาจาก
การซือ้กเ็ปนไปได อยางไรกต็ามจะตองพจิารณาถงึขอไดเปรยีบ เสยีเปรยีบ จดุคมุทนุของการลงทนุดวย
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รปูที ่2.5 การวางแผนกลยทุธทางเทคโนโลยี

การมองอนาคตทางเทคโนโลย ี(Technology Foresight) เปนกระบวนการทีม่องไปในอนาคตขางหนา
วาโอกาสของเหตุการณและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและธุรกิจ
อุตสาหกรรมของบริษัทวาเปนอยางไรบาง โดยดูจากขอมูลสถานภาพของอุตสาหกรรมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
แนวโนมการเปลี่ยนของสภาพแวดลอมที่มีผลกระทบกับบริษัทและการใชวิจารณญาณ (Rational)
และจินตนาการ (Imagination) ของผูรู (Experts) และผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
การมองอนาคตเทคโนโลยีจะมีความแตกตางจากการพยากรณ (Technology Forecasting) ซึ่งจะเปน
การวิเคราะหจากขอมูลในอดีต เปนขอมูลทางสถิตินำมาพิจารณาเพื่อหาแนวโนมทางเทคโนโลยีในอนาคต
(Technology Trajectory) ตวัอยาง เชน แนวโนมของความเรว็และขนาดของหนวยความจำของคอมพวิเตอร
ในปหนา หรอืความคมชดัของการเกบ็บนัทกึภาพของกลองดจิติอลในปหนา

Technology Foresight เปนเครือ่งมอืในการวางแผนกลยทุธทางเทคโนโลยใีนระยะกลางถงึระยะยาว
ตัง้แต 5-10 ป หรอืมากกวา ไมใชเปนกระบวนการทีด่ำเนนิการเพยีงครัง้เดยีว ซึง่กลยทุธในระยะยาวนัน้จะตอง
มีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง การมองอนาคตเทคโนโลยี เปนการเขาใจถึง
อนาคตทีอ่าจจะเปนไปได (Possible Future) ของเทคโนโลยแีละธรุกจิเพือ่การวางแผนใหเหมาะสมกบัเหตกุารณ
ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ การมองอนาคตยังเปนเครื่องมือในการกำหนดแนวทางอนาคต เพื่อใหบริษัทบรรลุถึง
เปาหมายที่วางไวในสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยอาจจะแบงออกเปนหลายระดับ ไดแก
ระดบัภมูภิาค ระดบัประเทศ ระดบักลมุอตุสาหกรรมและระดบัองคกร

วธิใีนการมองอนาคตสามารถทำไดหลายวธิไีดแก วธิกีารการวางแผนดวยภาพอนาคต (Scenario
Planning) วธิวีางแผนทางเดนิของเทคโนโลย ี(Technology Roadmapping) การใชแบบสอบถามเดลไฟ (Delphi
Survey) วธิกีารวเิคราะหสทิธบิตัร (Patent Analysis) ในบทนีจ้ะอธบิายเฉพาะ 2 วธิกีารหลกั ไดแก วธิกีาร
วางแผนดวยภาพ วธิวีางแผนทางเดนิของเทคโนโลยี

สถานภาพ

เทคโนโลยี

เทคโนโลยทีีใ่ช

ชองวางทางเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ

ใหม
ตลาดใหม

ผูนำ
ทางเทคโนโลยี

พฒันา
เทคโนโลยีกลยทุธทางเทคโนโลยี

รบัถายทอด
เทคโนโลยี

รบัถายทอด
เทคโนโลยี

สถานภาพทีม่งุหวงั
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การวางแผนดวยภาพอนาคต เปนภาพสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นไดในอนาคตเปนเรื่องราวที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตที่เชื่อมโยงปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ภาพในอนาคต
(Scenario) ไดจากตัวแปรสำคัญ ที่เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมขององคกร ซึ่งอาจมีความไมแนนอนอยูสูง
เปนเรือ่งแนวโนมและเหตกุารณของสภาพแวดลอมทีเ่ปนเรือ่งทีผ่บูรหิารคำนงึในการตดัสนิใจ ซึง่สภาพแวดลอม
ดงักลาวนัน้สามารถชวยในการคาดการณไดในระดบัหนึง่ สภาพแวดลอมทีม่คีวามไมแนนอนสงู คาดการณยาก
จะตองพจิารณาถงึความไมแนนอนทีม่ผีลกระทบสำคญั (Critical Uncertainty)

รปูที ่2.6 การวางแผนดวยภาพอนาคต (Scenario Planning)

จากรูปที่ 2.6 แสดงการวางแผนภาพอนาคตโดยการมองไปในอนาคตตามชวงของเวลากับความ
เปนไปไดของแผนจากปจจุบันถึงอนาคต แผนภาพอาจจะมีหลายแผน ซึ่งจะเปรียบเทียบกับความคาดหวัง
และความพึงพอใจ ในรูปที่ 2.7 แสดงตารางแมกตริกของปจจัยที่มีอิทธิพลกับอนาคตและความไมแนนอน
(Uncertainty) ซึง่สามารถแบงไดเปน 4 กรณ ีไดแก

1) ปจจยัพืน้ฐานทัว่ไป ซึง่มอีทิธพิลของปจจยันอยและความไมแนนอนนอย สวนมากเปนภาพทีเ่ปน
มาตรฐาน

2) ปจจยัพืน้ฐานทัว่ไป มคีวามไมแนนอนนอยแตมอีทิธพิลตอปจจยัทีจ่ะเกดิขึน้ ในอนาคตมากเนือ่ง
จากปจจยัในระดบันีข้ึน้อยกูบัปจจยัภายนอก

3) ปจจยัพืน้ฐานทีไ่มอยใูนระดบัทัว่ไปทัง้หมดแตเฉพาะบางสวน มอีทิธพิลจากปจจยัภายนอกนอย
แตมคีวามไมแนนอนสงู

4) ปจจยัสดุทายเปนปจจยัทีม่คีวามแตกตางไมเปนมาตรฐาน ขึน้อยกูบัปจจยัภายนอกทีม่อีทิธพิลสงู
พรอมทัง้มคีวามไมแนนอนสงู ทัง้นีอ้าจจะเปนไปตามกาลเวลาดวย ซึง่เปนอทิธพิลทีจ่ะทำใหเกดิศกัยภาพทีไ่ด
เปรยีบในการแขงขนัได โดยอาศยัแรงขบัจากสวนตางๆ อาจจะเปนหลายตวัขบักไ็ด

Looking to the future

Today

Expected

Preferred

Scenario A

Scenario B
Time
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รปูที ่2.7 แมกตรกิของอทิธพิลปจจยัและความไมแนนอน

รปูที ่2.8 แสดงตารางแมกตรกิการวางแผนภาพอนาคตดวยแหลงขบั 2 แหลง ไดแก แหลงขบั A
และ B สามารถเกดิภาพในอนาคตได 4 ภาพ จากรายละเอยีดทีก่ลาวมาแลวสามารถกลาวไดวา การวางแผน
ดวยภาพเปนการจินตนาการ มองไปขางหนาในอนาคต (Immaginative Leap Forward) เปนเรื่องที่สนใจ
อยางใดอยางหนึง่ อาจจะเปนการวางแผนแบบยอนกลบัจากอนาคตมาสปูจจบุนัโดยใชหลกัการของเหตผุลหรอื
วจิารณญาณ (Rational Plan Backward) อาจจะใชวธิกีารระดมสมองชวยกไ็ด การแลกเปลีย่นความคดิเหน็
ของผเูชีย่วชาญ กเ็ปนอกีวธิหีนึง่ทีท่ำใหเกดิภาพในอนาคตได ภาพที ่ 2.9 แสดงถงึมติขิองการวางแผนภาพ
ในอนาคต ไดแก ดานความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ดานวิจารณาญาณและดานการระดมสมอง ซึ่งจะ
เกีย่วของกบักลมุบคุคลดงัตอไปนีค้อื ผบูรหิาร ฝายตลาด ผลติ วจิยัและพฒันา ผเูชีย่วชาญและลกูคา

Key Driving
Forces of
Changeปจจยัในชองนีเ้ปนปจจยัพืน้ฐาน

มีอยูในทุก Scenarios

ปจจยัในชองนีเ้ปนปจจยัพืน้ฐาน
มีอยูใน Scenarios บางภาพ

ปจจยัในชองนีเ้ปนปจจยัพืน้ฐาน
มีอยูในทุก Scenarios

ปจจยัในชองนีเ้ปนปจจยัที่
สรางความแตกตาง
ในแตละ Scenarios

นอย มาก
ความไมแนนอน (Uncertainly)

มาก

อิท
ธิพ

ลข
อง
ปจ

จัย
 (Im

pa
ct)

รปูที ่2.8 แมกตรกิแสดงแผนภาพในอนาคตจากตวัขบั 2 แหลง

ภาพอนาคตที ่ 1 ภาพอนาคตที ่ 2

ภาพอนาคตที ่ 3 ภาพอนาคตที ่ 4

Key Driving Forces B

Ke
y D

riv
ing

 Fo
rce

s A
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รปูที ่2.9 มติขิองการวางแผนภาพเพือ่อนาคต

ขัน้ตอนในการสรางแผนภาพอนาคต สามารถแบงไดเปน 10 ขัน้ตอนไดแก
1. ระบหุวัขอทีส่นใจในการพจิารณา จดุมงุหมาย กรอบเวลาและผทูีเ่ขารวมในการระดมสมอง
2. วเิคราะหประเดน็สำคญัรอบดาน
3. ระบแุละอธบิายปจจยัทีส่ำคญัทีค่าดการณวาจะเกดิขึน้
4. ระบสุิง่ทีไ่มแนนอนในอนาคต
5. จดักลมุปจจยั
6. จดัอนัดบัความสำคญัของกลมุปจจยั เพือ่กำหนดแรงผลกัดนัหลกัทีเ่ปนตวัทำให เกดิการ

เปลีย่นแปลงในอนาคต (Key Driving Forces of Change)
7. เลอืกตรรกะของภาพอนาคต
8. พฒันาภาพอนาคต
9. ประเมนิความชดัเจนและความเปนเหตผุลในภาพอนาคต
10. ประเมนินยัสำคญัของภาพอนาคตเพือ่การวางแผนกลยทุธ

ตวัอยาง การทำ Scenario Planning ของอตุสาหกรรมอาหาร ในประเดน็ปญหาทีต่องการมองหาลกัษณะของ
ผลติภณัฑอาหารเพือ่การสงออกไปยโุรปใน 10 ป ขางหนาจะเปนอยางไร เทคโนโลยกีารแปรรปูอาหารทีบ่รษิทั
ตองพฒันาใน 10 ปขางหนาจะเปนอยางไร

วิจารณญาณ การระดมสมอง

ความคิด
สรางสรรค

และจนิตนาการ

ผบูรหิาร
ตลาด
R & D
ผลิต

ผูเชี่ยวชาญ
ลกูคา
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วัตถุดิบ
ขาดแคลน ?
มีสารปนเปอน?
มีเชื้อโรคระบาด?
...

สงเสรมิ / อปุสรรค
รฐับาลสงเสรมิ
ยุโรปกีดกัน
...

ผูบริโภค
มีจำนวนมากขึ้น
ความเรงรีบในการ
ดำเนินชีวิต
นยิมอาหารไทย?
ยอมรับ GMO?
ยอมรับ Cloning?
...

เทคโนโลยี
ความกาวหนาทาง
Biotech
ยอมรับ GMO?
ยอมรับ Cloning?
...

การวเิคราะหประเดน็สำคญัรอบดาน โดยวธิรีะดมสมอง มปีระเดน็ดงันี้
วตัถดุบิในการทำผลติภณัฑอาหารลดลง ขณะทีจ่ำนวนประชากรมทีีต่องการบรโิภคมากขึน้
ผบูรโิภคใสใจในเรือ่งรสชาตมิากขึน้
ผบูรโิภคยอมรบัในรสชาตอิาหารแถบเอเชยีมากขึน้
มสีารปนเปอนในอาหารมากขึน้
มคีวามเรงรบีในการบรโิภค
ผบูรโิภคนยิมทานอาหารนอกบานมากขึน้
มกีารกดีกนัสนิคาอาหารโดยใชกฎเกณฑทีเ่ขมงวด
โรคระบาดในฟารมทีเ่ปนแหลงวตัถดุบิ
ผลการวจิยัในดานความปลอดภยัของอาหาร GMO
รฐับาลสงเสรมิอตุสาหกรรมอาหารไทย Supermarket of the world

ปจจยัสำคญัทีค่าดการณวาจะเกดิขึน้
จำนวนประชากรมากขึน้จงึมคีวามตองการอาหารมากขึน้
สภาพแวดลอมมมีลภาวะทำใหเกดิสารปนเปอนในวตัถดุบิ
การสนบัสนนุอตุสาหกรรมอาหารมากขึน้
ยโุรปเขมงวดเรือ่งสิง่แวดลอมมากขึน้
ความเรงรบีของการดำเนนิชวีติ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยภีาพ เชน GMO Cloning

สิง่ทีไ่มแนนอนในอนาคต
รสนยิมของบรโิภคตออาหารไทย
การยอมรบัอาหารทีไ่ดจากเทคโนโลยชีวีภาพ
ภยัจากการระบาดของโรครายแรงในเนือ้สตัวทีเ่ปนวตัถดุบิ
การขาดแคลนวตัถดุบิอาหารอนัอาจเกดิจากสภาวะสงคราม

การจดักลมุปจจยั

รปูที ่2.10 ปจจยัทีเ่กีย่วของกบัอตุสาหกรรมอาหาร
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แรงผลกัดนัหลกัทีเ่ปนตวัทำใหเกดิการเปลีย่นแปลงในอนาคต
สถานภาพวตัถดุบิทีใ่ชทำผลติภณัฑอาหาร

วตัถดุบิทีม่คีณุภาพขาดแคลน ซึง่อาจเกดิจากจากมสีารปลอมปนมโีรคระบาดหรอืขดีจำกดั
ของผลผลิต
วตัถดุบิทีม่คีณุภาพไมขาดแคลนแตอาจมโีอกาสมสีารปลอมปนบาง

การยอมรบัผลติภณัฑอาหารเทคโนโลยชีวีภาพ
ยอมรบักบัการบรโิภคอาหารเทคโนโลยชีวีภาพ
ไมยอมรบักบัการบรโิภคอาหารเทคโนโลยชีวีภาพ

ตวัอยาง การจดัทำตารางแมกตรกิแผนภาพ

รปูที ่2.11 ตวัอยางแผนภาพอตุสาหกรรมอาหารโดยใช Biotech

  ภาพอนาคตที ่1   ภาพอนาคตที ่2
- วตัถดุบิขาดแคลน - วัตถุดิบไมขาดแคลน
- ยอมรบั Biotech - ยอมรบั Biotech

  ภาพอนาคตที ่3   ภาพอนาคตที ่4
- วตัถดุบิขาดแคลน - วัตถุดิบไมขาดแคลน
- ไมยอมรบั Biotech - ไมยอมรบั Biotech

วัตถุดิบ

กา
รย

อม
รบั

 B
iot

ec
h
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2. ความรพูืน้ฐานดานการจดัการเทคโนโลย ีการจดัทำผงังานสำหรบัเทคโนโลยี
ในอนาคต (Technology Roadmapping: TRM)

2.1 ความเปนมาของ TRM
บริษัทอเมริกันนำมาใชในชวง 1980s:Motorola นำมาใชเพื่อหาเสนทางสำหรับตลาดในอนาคต

ในแคนาดาเริม่นำมาใชในป 1995
ตวัอยางของบรษิทัอืน่ๆทีป่ระสบความสำเรจ็จากการใช TRM: Lucent Tech., Phillips, และ ABB

เปนตน ทกุวนันีห้ลายบรษิทัไดใช TRM ในการวางแผนในการยกระดบัความ กาวหนา ทางเทคโนโลยทีำให
เกดินวตักรรม สามารถเพิม่ความสามารถทางการแขงขนัและสวนแบงตลาด

2.2 ความหมายของ TRM
1) เปนเสนทางของการบรรลุวิสัยทัศนในอนาคตโดยการระบุ เลือก และพัฒนาเทคโนโลยี

ทีเ่หมาะสมเพือ่สรางผลติภณัฑทีถ่กูตองสำหรบัตลาดในอนาคต
2) เปนเครือ่งมอืในการตดัสนิใจสำหรบัผบูรหิารเพือ่กำหนดกลยทุธทางการตลาดและวางแนวทาง

การพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทเพื่อใหบริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการใหม ที่เปนไปตาม
ความตองการของตลาดในอนาคต

3) มงุเนน Market pull: ตลาดตองการอะไร บรษิทัควรไปทีไ่หน และเทคโนโลยอีะไรทีค่วรพฒันา
4) กระบวนการในการพยากรณและระบุสิ่งที่จะตองพิจารณาเพื่อหาความตองการของตลาดและ

เทคโนโลยทีีเ่กีย่วของในอนาคต
5) เปนผงังานเวลาแสดงถงึความเชือ่มโยงระหวางโอกาสทางดานการตลาด การพฒันาผลติภณัฑ

และการพฒันาเทคโนโลยใีนอนาคต
6) เครือ่งมอืทีส่ำคญัในการยกระดบันวตักรรมขององคกรอนันำไปสกูารเพิม่กำไรและยอดขายของ

บรษิทั
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ตลาด/ลูกคา

การใชเทคโนโลยี

การสรางเทคโนโลยี

การประยุกต

ลิขสิทธิ์

การสราง

การไดมา

แหลงทีม่าของเทคโนโลยี

Know-How การสรางรายไดกลยุทธ

2.3 การบรหิารจดัการเทคโนโลยี
การบรหิารจดัการเทคโนโลยจีะเริม่ตนจากแหลงทีม่าของเทคโนโลยอีาจจะมาจากการสรางขึน้เองหรอื

มาจากจัดซื้อจัดหา ซึ่งหลังจากที่ไดเทคโนโลยีแลวจะเขาสูกระบวนการของการนำไปใชงาน โดยจะตอง
พึง่พากลยทุธในการนำเทคโนโลยมีาใชเปน Know How ในการผลติและผลลพัธ คอืการสรางรายไดสอูงคกร
รวมทัง้การสงผลในการสรางความเชือ่มัน่กบัการตลาดและลกูคา

รปูที ่2.12 แสดงการบรหิารการจดัการเทคโนโลยี

2.4 ความสำคญัผงังานเทคโนโลย ีTRM
ผงังานมคีวามสำคญัตอการดำเนนิงานในทกุกจิกรรม ผงังานของ TRM ถอืวาเปนปจจยัในการเพิม่

ศักยภาพของการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อใหไดเปรียบในการแขงขัน นอกจากนี้เทคโนโลยีถือวาเปนกลไก
สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ นำคุณคาและความสามารถทางการแขงขันมาสูบริษัท ปญหาที่สำคัญในการ
แขงขนัในโลกการคาเสรซีึง่เปนเหตทุำใหใชผงังาน TRM เพือ่ความแมนยำในการดำเนนิการ ลดและปองกนั
ปญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเปาหมายเปนการแกปญหาในประเด็นสำคัญดังนี้คือ ตนทุนการผลิตและอัตรา
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีงูขึน้ ผลติภณัฑมคีวามซบัซอนและขณะเดยีวกนัมคีวามหลากหลายมากขึน้
วงจรชวีติของผลติภณัฑสัน้ลง การวจิยัและพฒันาแพง ความตองการของตลาดมกีารเปลีย่นแปลงอยางรนุแรง
บริษัทสูญเสียสวนแบงทางการตลาดและเผชิญกับอุปสรรคดานการแขงขัน บริษัทเผชิญกับความไมแนนอน
เกีย่วกบัเทคโนโลยแีละการประยกุตใชเทคโนโลยสีำหรบัอนาคต บรษิทัขาดทรพัยากรและความสามารถในการ
พฒันาเทคโนโลยี
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2.5 ประโยชนของการทำผงังานเทคโนโลยี
ผลทีไ่ดจากการดำเนนิการจดัทำผงัเทคโนโลย ีสามารถพยากรณความตองการดานเทคโนโลยแีละ

ผลิตภัณฑในอนาคต ทราบกรอบงานและขอบเขตสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของและมีศักยภาพ
เชิงพาณิชย ใหแนวทางและขอมูลในตัดสินใจลงทุนดานวิจัยและพัฒนา ใหบุคลากรในฝายตางๆมีสวนรวม
ในการวางแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี แสดงขั้นตอนในการถายทอดเทคโนโลยีไปสูเชิงพาณิชย มี
ความยดืหยนุและสามารถปรบัใหเขากบัสถานการณตางๆ ได สามารถใชไดกบั SMEs และ องคกรธรุกจิขนาด
ใหญได

2.6 แนวคดิการจดัทำผงัเทคโนโลย ีTRM
แนวความคิดในการจัดทำ TRM สามารถแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับธุรกิจหรือองคกร

ซึง่จะพจิารณาแนวโนม ของธรุกจิ ปจจยัในการขบัเคลือ่นของธรุกจิเพือ่การแขงขนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต โดย
มุงเนนปจจัยที่เกี่ยวของกับความตองการของลูกคาและตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสนอผลิตภัณฑใหม
ระดับที่ 2 เปนระดับผลิตภัณฑเปนขั้นตอนของการสรางมโนทัศนคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการตาม
คุณลักษณะของผลิตภัณฑใหมในอนาคต ระดับที่ 3 จะเปนระดับเทคโนโลยีเปนการจัดหา เปนการเลือก
เทคโนโลยีเพื่อใหไดมาซึ่งคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑในอนาคต
ระดับที่ 4 เปนการเชื่อมโยงองคประกอบทั้ง 3 ระดับเขาดวยกันพรอมทั้งแสดงถึงขั้นตอนของเทคโนโลยี
ในแตละชวงเวลาทีเ่ปลีย่นไป ในระดบัสดุทาย เปนการนำไปใชเพือ่ใหสามารถปรบัเปลีย่นไปตามสภาพแวดลอม
ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต

จากแนวคดิการจดัทำผงัเทคโนโลย ี TRM จะตองแสดงถงึเปาหมายทีช่ดัเจนไดแก ความเขาใจถงึ
ความสามารถของแนวคดิการทำผงังานเทคโนโลยเีพือ่ใหเขาใจกระบวนการของการพฒันาผงังานเทคโนโลยี
เขาใจแนวทางในการระบชุองวางทางความรแูละจดัลำดบัความสำคญัเพือ่ใหสามารถใชทรพัยากรทีม่อียอูยาง
จำกดัไดอยางมปีระสทิธผิลสงูสดุ เขาใจแนวทางในการลดความเสีย่งและความลำบากในการทำผงังานเทคโนโลยี

2.7 วงจรการพฒันาผงัเทคโนโลย ีTRM
วงจรในการพฒันาผงัเทคโนโลย ีTRM ประกอบดวย 4 ขัน้ตอน ไดแก การขบัเคลือ่นการตลาดและ

ธุรกิจในอนาคต การสรางมโนทัศนของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ การระบุทางเลือกในการแกปญหาดาน
เทคโนโลย ีการสรางผงัหลกัของววิฒันาการของผลติภณัฑและเทคโนโลย ีจากรปูที ่2.13 และ 2.14 แสดงวงจร
ผงัขัน้ตอนของการจดัทำเทคโนโลย ีTRM ในขัน้ตอนแรกเปนการขบัเคลือ่นการตลาด ซึง่ประกอบดวย การจดั
กลมุและลำดบัความสำคญั ตวัขบัเคลือ่นทางธรุกจิ รวมถงึตวัชีว้ดัการดำเนนิงาน ขัน้ตอนที ่2 การสรางมโนทศัน
ของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ไดแก จุดเดนของผลิตภัณฑ การใชงาน การผลิต การประกอบ กลยุทธ
ในการแขงขัน รวมทั้งชองวางและโอกาสในการขาย ขั้นตอนที่ 3 เปนการเลือกเทคโนโลยีในการแกปญหา
โดยการมองถงึประสทิธภิาพและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต ขัน้ตอนที ่4 เปนการจดัทำแผนภมูขิองการ
ววิฒันาการของผลติภณัฑเปนการมองถงึอนาคตของผลติภณัฑในกลมุเดยีวกนั โดยวเิคราะหทกุปจจยัทกุดาน
ทัง้ภายในและภายนอกองคกร
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2.8 เครือ่งมอืในการทำ TRM:  T-Plan
กระบวนการ T-Plan เปนกระบวนการเริม่ตนเชงิปฏบิตัแิบบเรว็สำหรบัการสรางผงังานเทคโนโลยี

ในองคกรเพื่อสนับสนุนการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ การใหบริการ และการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนการ
วางแผนกระบวนการทางธรุกจิทัว่ไป ซึง่พฒันาโดย UK Engineering and Physical Research Sciences
Research Council

2.8.1 กรอบงานของ T-Plan
1) หากระบวนการเริม่ตนในการจดัทำ TRM ของบรษิทั
2) สรางความเชือ่มโยงระหวางทรพัยากรดานเทคโนโลยแีละตวัขบัเคลือ่นทางธรุกจิ
3) หาชองวางในตลาด ผลติภณัฑใหม และเทคโนโลยี
4) พฒันาผงังานเทคโนโลยี
5) ชวยในการพฒันากลยทุธและการวางแผนเทคโนโลยใีนบรษิทั
6) ชวยใหมกีารสือ่สารระหวางฟงกชนัทางเทคนคิและการพาณชิย

2.8.2 T-Plan: แผนภมูเิวลาของการเชือ่มโยง

รปูที ่2.13 การเชือ่มโยงปจจยัดานเทคโนโลยแีละอืน่ ๆ เขากบัผลติภณัฑใหม
ในอนาคตและเปาหมายทางธรุกจิ

 จะเริม่ตนจดัทำ TRM ในบรษิทัไดอยางไร ?
 จะปรบัให TRM ทนัสมยัไดอยางไร ?
 จะผสาน TRM เขากบักลยทุธและการวางแผนอืน่ๆ ไดอยางไร ?

ธรุกจิ /
การตลาด

ผลิตภัณฑ /
การบรกิาร

เทคโนโลยี

เวลา
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 รปูที ่2.14 วงจรขัน้ตอนของการจดัทำ TRM

2.8.3 แนวคดิของ T-Plan: กระบวนการ TRM

2.8.4 การวางแผนและการบรหิาจดัการกระบวนการสำหรบั TRM
1) สรางทมีงานทีป่ระกอบดวยบคุลากรจากผายตางๆทัง้ดานธรุกจิและดานเทคโนโลย ีเชน R&D

วศิวกรรม การผลติ การตลาด ขาย จดัซือ้ชนิสวน ทรพัยากรบคุคลและฝายความสมัพนัธลกูคา (CRM)
2) กำหนดรปูแบบของผงังานเทคโนโลยทีีต่องการ
3) จดัใหฝายตางๆ ได แสดงวสิยัทศันและเปาหมายทางธรุกจิ เทคนคิ และขอจำกดัตางๆ
4) ระดมสมองเพือ่กำหนดความตองการรวมสำหรบัการทำ TRM
5) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแผนกลยุทธ ความเปนอัจฉริยะดานการตลาด ขอกำหนดดาน

ผลติภณัฑ รายงานดานความชำนาญและเทคโนโลยี

2.9 กระบวนการมาตรฐาน (Standard Process)
จดัระดมสมองเพือ่วเิคราะหกระบวนการ  4  ดาน
2.9.1 การตลาด
2.9.2 ผลติภณัฑ
2.9.3 เทคโนโลยี
2.9.4 การสรางแผนภมูเิวลา
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2.9.1 การตลาด
ขัน้ตอน 1: วตัถปุระสงคของบรษิทั
ขัน้ตอน 2: มติขิองการวดัผลการดำเนนิงาน
ขัน้ตอน 3: ตวัขบัเคลือ่นทางธรุกจิ
ขัน้ตอน 4: การวเิคราะห SWOT
ขัน้ตอน 5: ชองวางขององคความรู
ขัน้ตอน 6: สรุปผลลัพธ

มติขิองผลการดำเนนิงาน
คณุลกัษณะของผลติภณัฑทีส่รางความพงึพอใจใหลกูคาจากเทคโนโลยทีีเ่ลอืก เชน ความเรว็ น้ำหนกั
ขนาด ความนาเชือ่ถอื เปนตน

 ระดมสมองดานคณุลกัษณะผลติภณัฑ
 จดักลมุคณุลกัษณะทีไ่ด
  หมายเหตคุณุลกัษณะหลกั

 คณุลกัษณะนีอ้าจเปนเชงิปรมิาณหรอืคณุภาพ
 อาจครอบคลมุมมุมองทัง้ดานการตลาดและเทคโนโลยี
 กำหนดคณุลกัษณะหลกั

‘PP’ เปนวธิใีนการเชือ่มโยงตลาด
ผลิตภัณฑ และเทคโนโลยี ความสามารถดานเทคโนโลยี

และขอจำกดั
(Push)

มติขิอง PP
(ขนาด, น้ำหนกั,
ความเรว็, etc.)

ตวัขบัเคลือ่นธรุกจิ
(Pull)

ซองหมุ PP

มิติของการวัดผลดานผลิตภัณฑ (Product Performance)
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การพฒันาขอมลู Input

ตลาด/ ตวัขบัเคลือ่นทางธรุกจิ
อาจจะเปนไดทัง้ปจจยัภายในและภายนอกทีส่ะทอนถงึโอกาสทางธรุกจิ

- ปจจยัภายนอก: นโยบายรฐั
- ปจจยัภายใน: ตนทนุ  ชวงเวลานำ กำไร
ระดมสมองดานตลาดหรอืลกูคา
ระดมสมองดานทางธรุกจิหรอืบรษิทั
จดักลมุทีเ่หมาะสม
เชือ่มโยงกบัผลการดำเนนิงาน
พจิารณาแนวโนมทีม่ผีลกระทบตอลกูคา
ตวัขบัเคลือ่นอาจแปรตามเวลา
พจิารณาวตัถปุระสงคเชงิกลยทุธ

การแบงตลาด  & การจดัลำดบัความสำคญั
หาสวนแบงตลาดและจดัลำดบัความสำคญั
จดัลำดบัความสำคญัของตวัขบัเคลือ่นตลาด (1-10)
จดัลำดบัความสำคญัของตวัขบัเคลือ่นธรุกจิ (1-10)
พจิารณาลกูคาหลกั
จดัลำดบัความสำคญัตามเวลาหรอืประเภทของตลาด
- ควรคำนงึถงึทัง้คณุคาของบรษิทัและลกูคา

ธรุกจิ / การตลาด

ผลิตภัณฑ /
การบรกิาร

เทคโนโลยี

เวลาTRM

คณุลกัษณะผลติภณัฑ

คณุ
ลกั

ษณ
ะผ

ลติ
ภณั

ฑ

ธรุกจิ / ตวัขบัเคลือ่นทางการตลาด

กรดิสำหรบัเกบ็ขอมลู

เท
คโ
นโ
ลย

ทีีเ่
ปน

ไป
ได
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ตำแหนงทางการแขงขนั
  การระบคุแูขง
  การหาตำแนงของคแูขง
  เนนทีส่วนแบงตลาดและคแูขงทีส่ำคญั
  หาจดุแขง็และจดุออนของคแูขง
  ผลเชงิกลยทุธธรุกจิ ตลาด และเทคโนโลยี

การวเิคราะห SWOT

  ตลาด, คแูขง, เทคโนโลย,ี พนัธมติร, ความชำนาญ, การเงนิ, อืน่ๆ
  ตวัขบัเคลือ่น: สงัคม (S), เทคโนโลย ี(T), สิง่แวดลอม (E),
เศรษฐกจิ (E), การเมอืง (P) (STEEP)

ชองวาง
หาชองวางในองคความรปูจจบุนั

พจิารณาตลาด คแูขง และลกูคาสำคญั
พจิารณา STEEP

  พจิารณาขอมลูและกลไกในการปดชองวาง

ภายนอก

ภายใน

 โอกาส
 อปุสรรค

 จดุแขง็
 จดุออน
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2.9.2 คณุลกัษณะของผลติภณัฑ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑที่มีศักยภาพทางการตลาดและธุรกิจ เชน ทันสมัย งายในการติดตั้ง

ตนทนุต่ำ เปนตน
หาคณุลกัษณะของผลติภณัฑ/บรกิาร
จดักลมุ
ผลกระทบของคณุลกัษณะผลติภณัฑ
กลยทุธผลติภณัฑ
พจิารณาถงึผลการดำเนนิงาน
พจิารณาถงึคณุลกัษณะในอนาคต
พจิารณาถงึดานเทคโนโลย ีเชน สถาปตยกรรม แบบ ความร ูและอืน่ๆ

กระบวนการหาคณุลกัษณะของผลติภณัฑ
ระดมสมองเกีย่วกบัคณุลกัษณะของผลติภณัฑ/บรกิาร
จดักลมุ
อตัราความเสีย่ง / ความซบัซอน
คณุลกัษณะทางเทคโนโลยี
การเชือ่มโยงคณุลกัษณะของผลติภณัฑเขากบัผลการดำเนนิงาน
พจิารณาถงึผลการดำเนนิงาน

  พจิารณาถงึคณุลกัษณะในอนาคต
  พจิารณาถงึดานเทคโนโลย ีเชน สถาปตยกรรม แบบ ความร ูและอืน่ๆ
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3. ลอจสิตกิส (Logistics) และการจดัการโซอปุทาน (Supply Chain)
เนือ่งดวยสถานการณในการดำเนนิธรุกจิเปลีย่นไป ปจจบุนัการจดัการธรุกจิไมไดมาจากการดำเนนิ

งานขององคกรใดองคกรหนึ่งเทานั้น หากแตเปนความสำเร็จที่มาจากการดำเนินรวมมือกันระหวางหลายๆ
บรษิทัทีส่นบัสนนุซึง่กนัและกนัเปนลกัษณะคลายลกูโซ เชน บรษิทัคคูาทีข่ายวตัถดุบิ บรษิทัผผูลติ บรษิทัจดั
สงสนิคา บรษิทั ขายปลกี ลกูคา ความสำเรจ็ทางธรุกจิจะไดจากความพงึพอใจของลกูคาเปนหลกั หากธรุกจิ
สามารถผลติสนิคาทีท่ำใหลกูคาพอใจ เชน คณุภาพตามทีล่กูคาตองการ ราคาต่ำและรวดเรว็ มบีรกิารหลงัการ
ขายทีด่ ีมรีปูแบบสนิคาใหลกูคาเลอืกไดมากมายหรอืผผูลติสามารถผลติสนิคาไดหลากหลายรปูแบบหรอืพฒันา
สนิคาไดรวดเรว็ กย็อมจะมโีอกาสประสบความสำเรจ็ นำไปสกูารเปนบรษิทัชัน้นำของโลกไดในอนาคต

ในชวงหลายๆ ปที่ผานมามีการตื่นตัวและใหความสนใจในเรื่องของลอจิสติกส (Logistics) และ
การจดัการโซอปุทาน (Supply Chain) คอนขางมาก เนือ่งจากวาเปนสิง่ทีช่วยสรางความไดเปรยีบทางการแขง
ขนัใหกบัการดำเนนิธรุกจิในปจจบุนั

ในโลกของการแขงขนัธรุกจิแบบไรพรมแดน มกีารแขงขนักนัอยางรนุแรงและเปนการแขงขนั ในระดบั
โลก ผนวกกบัความกาวหนาของเทคโนโลยสีารสนเทศเปนตวักระตนุใหมกีารเชือ่มตอทัง้ดานขอมลูขาวสารและ
การเคลือ่นยายสนิคาทีร่วดเรว็ จงึทำใหตองมกีารกำหนด ยทุธศาสตรเกีย่วกบัการเคลือ่นยายสนิคาไปอยางมี
ระบบ เปนผลทำใหมกีารนำระบบ Logistic มาใช

Logistic และ Supply Chain จะประกอบไปดวยศาสตรในหลายๆ แขนง นำมาประยกุตใชรวมกนั
Logistic จะมุงเนนความรวดเร็วในการเคลื่อนยายของสินคาและบริการในแตละชวงตอของกระบวนการ
ในหวงโซอปุทาน โดยเปาหมายของ Logistic คอื นำไปใชเปนยทุธศาสตรในการสรางความสามารถทีเ่หนอื
กวาในการแขงขนัและการกระจายตนทนุเพือ่ใหมตีนทนุรวมทีต่่ำสดุ โดยลกูคามคีวามพอใจสงูสดุเปนสำคญั

สวน Supply Chain เปนกจิกรรมทีม่กีารปฏสิมัพนัธระหวางการจดัซือ้กบัการตลาดในลกัษณะทีเ่ปน
บรูณาการการคาในยคุโลกาภวิฒัน (Globalization) ซึง่เปนการคาแบบไรพรมแดน

Logistic และ Supply Chain จะมีภาระและหนาที่ที่แตกตางกันในอาณาบริเวณของตลาด
โดยตางกเ็ปนกจิกรรมทีส่งเสรมิการตลาดและการผลติโดยมเีปาหมายทีช่ดัเจน

ในการศกึษา Logistic และ Supply Chain จะตองทำความเขาใจความหมายของทัง้ 2 คำไปพรอมๆ
กนั ในลกัษณะทีเ่ปนองครวม (Holistic) เนือ่งจากหนาที ่(Function) จะมลีกัษณะทีส่มัพนัธและเกีย่วเนือ่งกนั
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3.1 ลอจสิตกิส (Logistics)
ลอจสิตกิส (Logistics) หมายถงึ กจิกรรมหรอืการกระทำใดๆ เพือ่ใหไดมาซึง่สนิคาและบรกิาร รวม

ถงึการเคลือ่นยาย การจดัเกบ็และการกระจายสนิคาจากแหลงทีผ่ลติ จนสนิคาไดมกีารสงมอบไปยงัแหลงทีม่ี
ความตองการโดยกจิกรรมดงักลาวจะตองมลีกัษณะเปน กระบวนการแบบบรูณาการ โดยเนนประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล มเีปาหมายในการสงมอบแบบทนัเวลา (Just In Time) และเพือ่ลดตนทนุ โดยมงุใหเกดิความพอใจ
แกลกูคาและสงเสรมิใหเกดิมลูคาเพิม่แกสนิคาและบรกิาร ทัง้นีก้ระบวนการตางๆ ของระบบ Logistics จะตอง
มลีกัษณะปฏสิมัพนัธทีส่อดคลองประสานกนั ในการทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงครวมกนั

จะเห็นวากระบวนการตางๆของลอจิสติกสจะเนนที่การปฏิสัมพันธในแบบที่เปนองครวมหรือ
บรูณาการ (Integration) ซึง่หมายถงึ กระบวนการในการจดัการใหวตัถดุบิ (Raw materials) สนิคา (Goods)
และบรกิาร (Service) เคลือ่นยายจากตนทางไปยงัผบูรโิภคปลายทางไดอยางทนัเวลา (Just In Time) และ
มปีระสทิธภิาพ

เปาหมายทีส่ำคญัของลอจสิตกิส ประกอบไปดวย
1) ความรวดเรว็ในการสงมอบสนิคา (Speed Delivery)
2) การไหลลืน่ของสนิคา (Physical Flow)
3) การไหลลืน่ของขอมลูขาวสาร (Information Flow)
4) การสรางมลูคาเพิม่ (Value Added) ในกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัความตองการของตลาด
5) ลดตนทุน ในสวนที่เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับสินคาและการดูแลและขนสงสินคา

(Cargoes Handling & Carriage Cost)
6) เพิม่ศกัยภาพและประสทิธภิาพของการแขงขนั (Core Competitiveness)

สวนกิจกรรมของลอจิสติกสนั้นจะมีลักษณะที่ประกอบไปดวยกระบวนการตางๆ มากมาย ซึ่งตาง
ทำหนาทีใ่นการสนบัสนนุและสงเสรมิกจิกรรมของการผลติและการตลาด เพือ่ใหบรรลเุปาหมาย ซึง่กจิกรรมของ
ลอจสิตกิสประกอบไปดวย

1) การขนสงและการเคลือ่นยายสนิคา (Transportation & Moving) รวมทัง้ที ่เกีย่วของกบั
การบรรจภุณัฑ (Packaging)

2) ตวัแทนการบรหิารการจดัสงและขนสงทัง้ภายในประเทศและระหวางประเทศ
3) กระบวนการ Clearing สนิคาและพธิกีารทางศลุกากร (Customs broker)
4) การบรหิารจดัการคลงัสนิคาภายใน (Inventory Management) และงานทีเ่กีย่วของกบัการ

Flow ของสนิคา แรงงานและใหบรกิารอปุกรณ เครือ่งมอื ทีจ่ำเปนในการเกบ็รกัษาสนิคา
5) การบริการคลังสินคาสาธารณะ (Public Warehouse Provider) และการกระจายสินคา

(Distribution Center)
6) การบรหิารทาเรอื การจดัการสถานทีบ่รรจสุนิคา การจดัการสถานขีนสง ICD การไดสมัปทาน

ทีเ่กีย่วกบัการขนสง
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7) กจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัมลูคาเพิม่ทางการตลาดใหกบัลกูคา (Market Value Added) เชน
การสงเสรมิการตลาด การเปนตวัแทนในการจดัจำหนาย การใหขอมลูเพือ่คาดคะเนและ
พยากรณการขาย (Sale forecasting) การบรรจภุณัฑและการจดัเรยีงสนิคาในหางสรรพสนิคา
เปนตน

8) การประสานงานกบัฝายผลติ (Cooperate with production) เพือ่ประโยชนในการจดัการระบบ
ลอจสิตกิสของกระบวนการผลติสนิคาหรอืงานสนบัสนนุการผลติอืน่ๆ เชน การปอนวตัถดุบิ
การบรหิารงานเกีย่วกบัการควบคมุคณุภาพสนิคาหรอื QC เปนตน

9) การจดัการขอมลูขาวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ
สำหรบับทบาทของ Logistics ทีม่ตีอแตละ sector สามารถจำแนกออกไดดงันี้

1) บทบาทตอภาคธรุกจิ เชน
(1) Economy of scale & speed คอื ทำใหธรุกจิเปนการผลติและสงมอบสนิคาแบบพอดี

กบัความตองการของลกูคา
(2) Cost Efficiency คอื มตีนทนุการผลติทีต่่ำ
(3) Competit iveness คือ มีความสามารถทางการแขงขันที่ดีกวา มีศักยภาพ

ทางการแขงขนัทีส่งูกวา
2) บทบาทตอภาคการสงออก เชน

(1) ทำใหมกีารจดัการวตัถดุบิและการเคลือ่นยายสนิคาเปนแบบทนัเวลาพอด ี(Just In Time)
เปนทีน่าเชือ่ถอืของตางประเทศ

(2) เพิม่ศกัยภาพทางการแขงขนั โดยลดตนทนุดานลอจสิตกิสไมนอยกวา 10-15%
(3) ชวยสงเสรมิใหมกีารคาชายแดนไดอยางมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

3) บทบาทตอภาคราชการ เชน
(1) เพือ่ใหมกีารกระจายงบประมาณไดอยางรวดเรว็
(2) เปนการใชงบประมาณอยางมปีระสทิธภิาพ
(3) สนองนโยบายประชาชนเปนศนูยกลาง (Citizen center)

4) บทบาทตอภาคสงัคม เชน
(1) ชวยกระจายสนิคาของธรุกจิรากหญาหรอื OTOP ไดอยางรวดเรว็
(2) ลดตนทนุลอจสิตกิสของภาคธรุกจิ SMEs โดยวธิ ีCost Sharing
(3) ประชาชนไดบรโิภคสนิคาทีม่คีณุภาพด ีตนทนุต่ำ
(4) เกีย่วกบัสภาพแวดลอม

5) บทบาทตอภาคเกษตร เชน
(1) ไดรบัขอมลูขาวสารทีท่นัสมยัเพือ่กำหนดพืน้ทีท่างการเกษตร
(2) เคลือ่นยายผลติผลไปสตูลาดไดอยางรวดเรว็
(3) ลดตนทุนรวมของผลิตผล
(4) ลดความเสยีหายทีเ่กดิจากการเนาเสยีของสนิคา
(5) มกีารพฒันาศนูยกระจายสนิคาและการบรรจภุณัฑ (Packaging)
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ลกัษณะของลอจสิตกิสสามารถแยกออกไดเปน 2 แบบ ดงันี้
1) ลกัษณะกจิกรรมเคลือ่นยายสนิคาแบบแยกสวน เปนการดำเนนิงานโดยกจิกรรมทีเ่กีย่วของ

กบัการเคลือ่นยายสนิคา จะแยกออกเปนสวนๆ โดยไมมกีารประสานกนั ตางกจิกรรมกจ็ะดำเนนิไปตามภารกจิ
หรอืหนาทีข่องตนเอง เชน หนวยงานจดัซือ้ กจ็ะซือ้สนิคาไปตามรปูแบบทีเ่คยปฏบิตัมิาในอดตี โดยไมไดเปน
ไปตามการคาดคะเนความตองการของฝายการตลาด การขนสงสนิคากเ็นนไปทีค่วามสะดวกของตนเอง ไมได
คำนงึถงึความตองการของลกูคา สวนการจดัการดานคลงัสนิคากเ็นนทีเ่ปนแบบเกบ็สตอ็กไวเผือ่เหลอืเผือ่ขาด
หรอื เปน Buffer stock ทีม่ากเพือ่ปอนฝายผลติ ขณะทีฝ่ายผลติเองกย็งัเนนการผลติทีเ่ปน Economic of scale
การผลติทีม่ากเพือ่ทีจ่ะไดมอีำนาจในการตอรองราคาวตัถดุบิ ซึง่การดำเนนิการทัง้หมดเหลานีเ้ปนตวัอยางชีใ้ห
เหน็วาในแตละกจิกรรมทีเ่กีย่วกบัสนิคาการเคลือ่นยายสนิคาและลกูคาไมไดมปีฏสิมัพนัธเชงิระบบทีจ่ะประสาน
กนั โดยกจิการมกีารลงทนุในตนทนุคงทีแ่ละในสนิคาคงคลงัทีส่งู ทำใหมตีนทนุสงู กจ็ะทำใหความไดเปรยีบ
ทางดานตนทนุทีไ่มอาจแขงขนักบัธรุกจิทีม่รีะบบการจดัการกบัธรุกจิแบบลอจสิตกิส เนือ่งจาก มคีวามเสยีเปรยีบ
ทั้งในสวนที่เปนตนทุนและสวนที่เปนความคลองแคลว (Speed) ในการผลิตและการสงมอบและมีตนทุนรวม
ทีส่งูกวา (ดงัภาพที ่2.15)

รปูที ่2.15 กจิกรรมลอจสิตกิสแบบแยกสวน

2) ลกัษณะการเคลือ่นยายแบบบรูณาการ (Integration Logistics) จะเปนรปูแบบทีม่กีระบวนการ
ในการเคลือ่นยายสนิคาทีเ่ปนองครวม ในการจดัการวตัถดุบิและสนิคาจาก Supply source จนไปถงึ Demand
source คอื ไปถงึผบูรโิภคหรอืผซูือ้ในลกัษณะแบบ Just In Time โดยแตละกจิกรรมจะมปีฏสิมัพนัธเชงิระบบ
ในการประสานกัน โดยอาศัยขอมูลขาวสาร (Information Flow) การคาดคะเนความตองการของลูกคา
(Demand Predictive) และการลดตนทนุทีเ่กดิจาการลงทนุในสนิทรพัยถาวรและในสตอ็กสนิคา โดยการสราง
มลูคาเพิม่ในตวัสนิคาและบรกิาร ซึง่เปนลกัษณะทีเ่รยีกวาการจดัการระบบลอจสิตกิส ซึง่จะทำใหมตีนทนุรวม
ทีด่กีวา ทำใหเกดิความไดเปรยีบทางการแขงขนั (ดงัรปูที ่ 2.16)

สินคาจากผูขาย

การขนสงทางเรอื
พธิกีารศลุกากร

การแขงขัน
จากภายนอกลกูคา

อาณาบริเวณของตลาด คูแขงภายในประเทศ

กฎ เกณฑและอปุสรรค
จากภาครัฐ

ขนสง
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สินคา
จากผขูาย

การขนสง
ทางเรอื/อากาศ

การคาดคะเนความ
ตองการของผูบริโภค

(ตลาด)

พิธีการ
ศุลกากร

ลูกคา    ลูกคา

ลกูคา

อาณาบริเวณของตลาด

คูแขง
นอกประเทศ

ภยัคกุคามปญหา
อุปสรรคและกฎเกณฑ

จากภาครฐั

คูแขง
ภายในประเทศ

ศูนยกระจาย
สินคาใหผูบริโภค

ขนสงทางบก

รปูที ่2.16 กจิกรรมลอจสิตกิสแบบบรูณาการ

ลอจิสติกสจะเปนเรื่องเกี่ยวกับความเปนบูรณาการของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ ลอจิสติกส
ซึ่งความเปนบูรณาการเปนลักษณะการทำงานที่แยกบทบาทที่แตกตางกันมีการประสานสัมพันธเปน
หนึง่เดยีวกนั โดยมจีดุประสงครวมกนั ถอืเปนกจิกรรมหลกัของ ลอจสิตกิส คอื หากกจิกรรมตางๆ เชน การ
ขนสง การจดัการคลงัสนิคาหรอืศนูยกระจายสนิคา ตางแยกกนัทำงานเปนแบบแยกสวน (Partly) กจิกรรมนัน้ๆ
ก็ไมใชการจัดการแบบลอจิสติกส ดังนั้นเพื่อใหแตละกิจกรรมของลอจิสติกสมีความเปนองครวม (Holistic)
จงึตองมกีระบวนการในการทีจ่ะเขาไปจดัการความสมัพนัธของแตละกจิกรรมเพือ่ใหแตละกจิกรรมตางดำเนนิ
พนัธกจิ (Mission) โดยมเีปาหมายใหผลติไดทนัเวลา (Just In Time) และเพิม่ประสทิธภิาพทางการแขงขนั

ลอจิสติกสแบบบูรณาการ (Integration Logistics) จะตองใหความสำคัญกับการจัดการกิจกรรม
ทีเ่รยีกวา RIMS ซึง่ประกอบไปดวย

R: Relations คือ การจัดการความสัมพันธ เปนการจัดการความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ
ทีเ่กีย่วของกบัการเคลือ่นยายสนิคา หรอืเปนการจดัความปฏสิมัพนัธของกจิกรรมทีแ่วดลอมอยใูนบรเิวณของ
ลอจสิตกิส เชน

1) การจดัการลกูคาสมัพนัธ (Customer Relationship management; CRM)
2) การจดัการในเครอืขายมลูคาเพิม่ (Suppliers Value) เชน การจดัหาสนิคา การเกบ็สนิคา

เปนตน
3) การจดัการเกีย่วกบัการผลติ (Manufacturing Management)
4) การจัดการเกี่ยวกับการกระจายสินคา (Distribution Management) ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่

เกีย่วกบัการบรรจภุณัฑตางๆ ดวย
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5) ผใูหบรกิารขนสงตอเนือ่งหลายรปูแบบ (Multimodal transport) ซึง่เกีย่วของกบัทกุกระบวน
การของการขนสงและรวมถึงกระบวนการที่เกี่ยวของกับ Cargoes clearing พิธีการศุลกากร กิจกรรม
ทีเ่กีย่วกบักฎหมายและการคาทัง้ในระดบัภมุภิาคและระดบันานาชาติ

6) ผใูหบรกิารเครอืขาย Information Technology Network เชน ผใูหบรกิารเวบ็ไซต เพือ่การ
ทำธรุกจิ

7) ผใูหบรกิารจดัซือ้-จดัหา และ/ผใูหบรกิาร Vender Management ในรปูแบบตางๆ

I: Information Technology คอื การจดัการขอมลูสารสนเทศหรอืขอมลูขาวสาร มคีวามสำคญักบั
ลอจสิตกิสเพราะระบบลอจสิตกิสไดครอบคลมุถงึการจดัการดานการตลาดและขอมลูขาวสารกม็คีวามสำคญัและ
จำเปนอยางมากในการดำเนินการดานการตลาด ดังนั้นจึงตองมีการจัดการเกี่ยวกับขอมูลตางๆ ใหมี
ประสทิธภิาพ ซึง่การจดัการกบัขอมลูขาวสารเหลานี ้จะประกอบไปดวยกจิกรรมตางๆ เชน

1) การจดัการเกีย่วกบัขอมลูในฐานะทีล่อจสิตกิสเปนกระบวนการทีม่ปีฏสิมัพนัธกบักจิกรรมทัง้
ทีเ่กีย่วของกบัวตัถดุบิและลกูคา ซึง่ขอมลูจะตองมคีวามแมนยำ เพราะตองนำไปใชในการพยากรณยอดขาย
และประมาณการในการจดัซือ้ รวมไปถงึการกระจายสนิคาแบบทนัเวลาพอด ี(Just In Time)

2) การจัดการเครือขาย (Network Management) การจัดการลอจิสติกสที่มี
ประสทิธภิาพ จะตองอยบูนเครอืขาย Platform ของเทคโนโลยสีารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ จงึตองมกีารจดัการ
ในการเลอืกสรรระบบ IT ทีม่คีวามสอดคลองกบัองคกร

M: Material Management คอื การจดัการวตัถดุบิและสนิคา เนือ่งจากลอจสิตกิส จะเกีย่วของกบักจิกรรม
ตางๆ ตั้งแตการออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ (Design) วิธีการออกแบบบรรจุภัณฑของสินคา (Packaging)
วธิกีารเกบ็รกัษาและทกุกระบวนการทีเ่กีย่วของกบั การสนบัสนนุการผลติตางๆ แตไมเกีย่วของกบักระบวนการ
ผลติโดยตรง

S: Service provider คือ ผูใหบริการ สำหรับการจัดการกิจกรรมผูใหบริการ Third-Party Logistics
Service providers เปนกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการคดัสรรและเลอืกสรร Outsources ซึง่หมายถงึผใูหบรกิาร
ในกจิกรรมตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัลอจสิตกิส เชน ผใูหบรกิารคลงัสนิคา ผใูหบรกิารบรรจภุณัฑสนิคา ผใูหบรกิาร
ขนสงตางๆ ทัง้การขนสงทางบก ทางน้ำ ทางอากาศและอืน่ๆ เปนตน ซึง่ผปูระกอบการทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้
จะตองเขาใจถึงวิธีการบริหารจัดการ Subconstractors หรือการจางบุคคลภายนอกที่เรียกวา Outsourcing
ซึง่จะตองมวีธิกีารและการจดัการ Outsources ใหกลายเปน Business Partners (หนุสวนทางธรุกจิ) และใช
เปนกลยุทธที่สำคัญในการทำธุรกิจใหมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน (Paradigm) ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การแขงขนั (Competitiveness)

กระแสทีเ่กดิจากการตลาดยคุใหมทีเ่รยีกวาโลกาภวิตันหรอื Market Globalization  ซึง่เปนตลาด
ในยคุโลกไรพรมแดน โดยมกีลไกการคา World Trade Organization หรอื WTO ซึง่เปนองคกรโลกในการ
กำหนดกติกาของการคาโลก โดยลอจิสติกสจะมีสวนผลักดันใหเกิด value Chain เพิ่มผลผลิตและ
ความตองการของลกูคาทีห่ลากหลายในลกัษณะเปน Total Integrated Marketing นำไปสกูารวางตำแหนงของ
ธรุกจิบนการคาของโลกเพือ่ทีจ่ะใหสามารถตอบสนองตอกลไกของโลกทีเ่กีย่วของกบัปจจยัตางๆ ตอไปนี้
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การตลาดและการแขงขนัระดบัโลก (World Class Marketing)
การขนสงระหวางประเทศ (International Transport)
กฎเกณฑการคาโลก (Globalization Rule & Trading Systems)
กระบวนการทีเ่กีย่วกบัเขตแดน (Territory Procedure)
กฎหมายระหวางประเทศ (International Raw)
การบรหิารการเปลีย่นแปลงของโลก (Global Change Management)

จะเหน็ไดวาลอจสิตกิสนัน้ประกอบไปดวยกระบวนการหลายๆ อยาง ซึง่แตละกระบวนการนบัเปน
องคประกอบของระบบทีต่องมกีารประสานใหแตละกจิกรรมสามารถทำงานไดอยางสอดคลองกนัอยางบรูณาการ
โดยองคประกอบที่เปนกุญแจหรือ Key factor ของลอจิสติกสจะตองเกี่ยวของกับกระบวนการที่เกี่ยวกับ
การจดัเกบ็สนิคาการเคลือ่นยายและกระจายสนิคา ของปจจยัตางๆ เหลานี ้คอื

วตัถดุบิ (Raw Material)
สนิคาสำเรจ็รปู (Finish Goods)
การจดัการขอมลูขาวสาร (Information Flow)
กจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการเคลือ่นยายและการขนสงสนิคา (Moving & Transportation)
กจิกรรมการสรางมลูคาเพิม่ใหกบัสนิคา (Value Added Activities)

สรปุ
ลอจสิตกิสเปนศาสตรทีเ่กีย่วของกบัการเคลือ่นยายวตัถดุบิ สนิคา ขอมลูขาวสารไปยงัสถานทีส่งมอบ

ดวยความถูกตอง อยางทันเวลาและมีตนทุนรวมที่สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพือ่ใหเกดิมลูคาเพิม่ในตวัสนิคาและบรกิาร

3.2 การจดัการหวงโซอปุทาน (Supply Chain Management: SCM)
โลกการคายุคปจจุบันเปนยุคของการเปลี่ยนแปลง โดยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานเทคโนโลยี

โดยเฉพาะเทคโนโลยทีางดานสารสนเทศ ซึง่สงผลใหโลกเปนหนึง่เดยีว (Uni-Global) ทัง้ดานการเมอืง เศรษฐกจิ
และสังคม ซึ่งมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีทางเลือก สินคาและบริการในราคาที่เหมาะสมและคุณภาพ
ที่ดีที่สุด โดยมีโอกาสเลือกจากผูประกอบการ ซึ่งแขงขันกัน ไมเฉพาะในระดับภูมิภาคเทานั้นแตเปนการ
แขงขนักนัในระดบัโลก

การจดัการ Supply Chain เปนกลยทุธสำคญัทีธ่รุกจิตางๆ ควรใหความสนใจโดยเฉพาะธรุกจิในภาค
SMEs เพราะถอืเปนการสรางโอกาสทางธรุกจิใหกบักจิการ โดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศและพฒันาระบบ
หวงโซอุปทานออกไปสูระดับโลก เพื่อใหในแตละกระบวนการมีการเชื่อมโยงกันมากขึ้น เปนการเพิ่มความ
สามารถในการแขงขนั เพิม่กำไรลดตนทนุ สรางความไดเปรยีบ เกดิผลประโยชนสงูสดุตอองคกร

SCM เปนกจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการบรูณาการและการจดัการองคกรทีม่กีารนำหวงโซอปุทานและ
กจิกรรมตางๆ รวมถงึกจิกรรมความสมัพนัธและความรวมมอื ซึง่มผีลกระทบตอกระบวนการทางธรุกรรมในการ
ทีจ่ะสรางมลูคาเพิม่ใหเกดิกบัสนิคาและบรกิาร เพือ่ทีจ่ะสรางความสามารถในการแขงขนัไดอยางยัง่ยนื
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Robert B.Handfield & Ernest L.Nichols, Jr. ไดใหคำนยิามของ Supply Chain ไววา "Supply
chain Management (SCM) is the integration and management of supply chain organizations and
activities through cooperative organizational relationship, effective business processes, and high
levels of information sharing to create high-performing value systems that provide member organiza-
tions a sustainable competitive advantage"

หรอืหมายถงึ ความสมัพนัธของการจดัการกระบวนการตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัอปุทานของสนิคาและ
บรกิาร โดยมลีกัษณะเชงิบรูณาการ มเีปาหมายในการทีจ่ะสรางมลูคาเพิม่และสนองตอบตอความตองการของ
ตลาด การผลติ การกระจายและการสงมอบสนิคา รวมไปถงึ  การสือ่สาร สารสนเทศของขอมลูขาวสาร โดยมี
วตัถปุระสงคในการทีจ่ะลดตนทนุรวมของธรุกจิและเพิม่ศกัยภาพในการแขงขนั

Supply Chain ประกอบไปดวยกระบวนการวางแผนการผลติและกจิกรรมทางการตลาดโดยเฉพาะ
ในเรือ่งของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mixed) จะเหน็วา Supply Chain จะเปนกจิกรรมทีเ่กีย่วของ
กับแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Product concept) การออกแบบผลิตภัณฑ (product design) การจัดหา
วตัถดุบิ (Raw material supply) กระบวนการผลติ (Production process) การขนสง (Transport) การจดัการ
คลงัสนิคา (Warehouse) และการกระจายสนิคา (Distribution) เพือ่จดัจำหนายตอไปยงัผคูาสงและรานคาปลกี
จนสนิคาไปถงึมอืผบูรโิภคคนสดุทาย (End consumers) กระบวนการดงักลาวเรยีกวา หวงโซของการสราง มลูคา
หรอื "Value Chain"

Supply Chain จะเกีย่วของในการสนบัสนนุการผลติ การจดัจำหนายสนิคาและบรกิารการเชือ่มตอ
ประสานสมัพนัธระหวางกจิกรรมตางๆ ในกระบวนการดงักลาว โดยมภีารกจิทีส่ำคญัคอืการจดัการเคลือ่นยาย
(Moving) สนิคาและบรกิาร ขอมลูขาวสาร ภายใตตวัชีว้ดัและขอจำกดัของเวลา ทีจ่ะตองเปนแบบทนัเวลา (Just
In time & real Time) โดยมวีตัถปุระสงคสำคญัในการสรางความพอใจใหกบัลกูคาแบบยัง่ยนื โดยกระบวน
การของ Supply Chain จะประกอบไปดวยกระบวนการจดัหา การผลติ การตลาด การกระจายสนิคา การขนสง
และ การเคลือ่นยาย (Movement) การจดัเกบ็ เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมกีารจดัการเชงิระบบ (Systems)
ใหแตละกระบวนการมกีารประสานสมัพนัธกนั มเีปาหมายในการสรางความพงึพอใจใหกบัลกูคาและลดตนทนุ
รวม เพือ่เพิม่ศกัยภาพของการแขงขนัใหเหนอืกวาคแูขงขนั โดยพนัธกจิของ Supply Chain จะครอบคลมุเกีย่ว
ของกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารขอมลู เปนปจจยัสนบัสนนุทีช่วยทำใหการดำเนนิงานตางๆ
บรรลเุปาหมายไดอยางม ีประสทิธภิาพและประสทิธผิล

กระบวนการตางๆ ใน Supply Chain จะประกอบไปดวย
1) กระบวนการบรกิารเสรมิการตลาด (Customers promotion) และการจดัการลกูคาสมัพนัธ

(Customer Relationship Management: CRM)
2) การพยากรณยอดขาย (Sale forecasting)
3) การวางแผนการผลติและจำหนาย (Production & Distribution planning)
4) การรบัคำสัง่ซือ้ (Full fill order)
5) การจดัซือ้ จดัจาง (Procurement) ซึง่เปนกจิกรรมทีเ่ริม่ตัง้แตการเลอืกแหลงผลติหรอืแหลง

ทีจ่ะซือ้ กำหนดระยะเวลาในการจดัซือ้ ไปจนถงึการกำหนดปรมิาณและ คณุภาพของวตัถดุบิหรอืสนิคาอืน่ๆ
ทีจ่ะจดัซือ้
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6) การวางแผนการผลติแบบ Real Time
7) การบรรจหุบีหอ (Packaging)
8) การจดัการคลงัสนิคา (Warehouse) และการกระจายสนิคา (Distribution)
9) ตวัแทนจดัจำหนายสนิคา (Sale agent) หรอืตวัแทนขาย
10) การจดัการดานการเคลือ่นยายและการขนสง (Moving & transportation)
11) การจดัการความสมัพนัธดานอปุทานหรอื Supplier Relationship Management: SRM
12) การจดัการขอมลูขาวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศสำหรบัดานอปุสงคและอปุทาน

สำหรบัเปาหมายของ Supply Chain มอียมูากมาย เชน
1) ลดตนทุนรวมของสินคาและบริการ โดยเลือกดำเนินกิจกรรมที่เนนความสามารถหลักของ

ธรุกจิ (Core competency) ซึง่จะเนนการกระจายตนทนุหรอื Share costing ไปใหกบัการจดัจางจากภายนอก
ทีเ่รยีกวา Outsourcing

2) เพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแขงขนั (Core competitiveness)
3) เพิม่ Productivity ในการผลติและบรกิาร โดยใชหลกัการ Speech delivery
4) สรางพนัธมติรรวมในการดำเนนิธรุกจิแบบ Win-Win business
5) สรางความพงึพอใจใหกบัลกูคาอยางยัง่ยนื
6) เพิม่มลูคาเพิม่ของสนิคาและบรกิารของแตละกระบวนการในโซอปุทาน

สวนพนัธกจิ (Mission) ของ Supply Chain กจ็ะประกอบไปดวย
1) การวางแผนและการออกแบบโซอปุทาน
2) การดำเนนิงานในกจิกรรมตางๆ อยางเปนบรูณาการ
3) มงุบรรลผุลในดานการตอบสนองตอความตองการของลกูคา
4) มงุสงเสรมิและสรางความสมัพนัธเชงิระบบและการประสานกนัในแตละรอยตอของกระบวน

การ
5) เพิม่ขดีความสามารถในการแขงขนัไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยอาศยัยทุธศาสตรทีเ่กีย่วของ

กบัความรวดเรว็และการลดตนทนุรวม
6) การกระจายตนทนุ (Cost sharing) และการแบงงานตามความถนดั (Division of labour and

specialization)
กลยทุธของการจดัการโซอปุทาน (Supply Chain Management) จะประกอบไปดวย กจิกรรมดงั

ตอไปนี้
1) การวางแผนและการควบคมุการไหลของวตัถดุบิ จากผจูดัสงวตัถดุบิ (Suppliers flow) ไปยงั

ผผูลติและผกูระจายสนิคาไปยงัผบูรโิภค
2) กจิกรรมทีเ่กีย่วของกบัการจดัหาวตัถดุบิและสนิคาใหเปนไปดวยความรวดเรว็เพือ่ใหเกดิการ

ไหลของทัง้วตัถดุบิและขอมลูระหวางลกูคากบัผผูลติ ซึง่มรีะบบการจดัการผลติแบบ Economic of speech และ
การกระจายสนิคาไปสผูบูรโิภคไดอยางทนัเวลา

3) กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวางแผนการตลาด การประสานการทำงานรวมกันกับ
หนวยงานอืน่ๆ เพือ่ใหสนิคามกีารไหลไปสผูบูรโิภคไดอยางทนัเวลา

4) ใชการจดัการแบบบรูณาการในการเชือ่มตอกนัของกจิกรรมตางๆ ของกระบวนการผลติและ
กระบวนการไหลของอปุทาน ตัง้แตวตัถดุบิไปจนถงึผบูรโิภค
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5) การประสานรวมกระบวนการทางธุรกิจที่ครอบคลุมจากผูจัดสงวัตถุดิบผานระบบธุรกิจ
อตุสาหกรรมไปสผูบูรโิภคขัน้สดุทาย โดยมกีารสงผานผลติภณัฑ การบรกิารและขอมลูสารสนเทศควบคกูนัไป

6) การสรางมลูคาเพิม่ในตวัผลติภณัฑ เปนการนำเสนอมลูคาเพิม่ไปสผูบูรโิภคขัน้สดุทาย
การจดัการ Supply Chain จะกอใหเกดิความสะดวก รวดเรว็ เปนการเพิม่ประสทิธภิาพของกระบวน

การในหวงโซอปุทานตัง้แตการจดัซือ้วตัถดุบิ การผลติ การจดัเกบ็ การจดัการสนิคาคงคลงั การกระจายสนิคา
การบรกิารไปยงัผคูาปลกี ไปจนถงึผบูรโิภคคนสดุทาย โดยทีแ่ตละกระบวนการจำเปนจะตองมรีะบบลอจสิตกิส
เขามาเชือ่มประสานในการขนยาย ขนสง ลำเลยีงสนิคาใหเปนไปอยางรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ โดยอาศยั
ระบบการคาอิเลคทรอนิกส (E-Commerce) และ Information Technology เขามาชวย เพื่อลดระยะเวลา
คาใชจาย ซึ่งจะมีผลทำใหตนทุนต่ำลง กำไรเพิ่มขึ้น สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สามารถเพิ่ม
ประสทิธภิาพการผลติใหสงูขึน้และจากการนำ Supply Chain มาใชพบวามปีระโยชนอืน่ๆ อกีมากมาย เชน

1) เพิ่มความรวดเร็วและความวองไวใหกับธุรกิจ (Speed and Agility) ใหเกิดความสะดวก
รวดเรว็และเพิม่ประสทิธภิาพ

2) การลดตนทนุของสนิคาและตนทนุรวมไดอยางมปีระสทิธผิล
3) การตัดสินใจทางธุรกิจตั้งอยูบนฐานของขอมูลและขาวสารที่ถูกตอง แมนยำและ

มเีครอืขาย (Network) ไปยงัสวนตางๆ ของโลก โดยผานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทำให การตดัสนิใจเปน
ไปแบบ E-Rational Decision

4) เพิม่ความสามารถในการแขงขนั (Core competency) ทำใหแตละกระบวนการ ใน Supply
Chain เชือ่มตอกนัเปนลกูโซ มผีลทำใหการตลาดและลอจสิตกิสสามารถเชือ่มโยงกนัไดในระดบัโลก (Global
Niche) สามารถเพิม่ผลผลติ ยอดขาย สวนแบงทางการตลาด (Market share) และกำไรไดอยางมปีระสทิธภิาพ

5) เพิม่ประสทิธภิาพของธรุกจิไปส ูBest in class และพฒันาไปส ูWorld class ทำใหธรุกจิใน
ภาค SMEs มปีระสทิธภิาพในการทีจ่ะสามารถแขงขนักนักบัองคกรขนาดใหญได

6) สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา (Customer satisfaction) เพราะกระบวนการตางๆ
ในหวงโซอุปทานสามารถสนองตอความตองการของลูกคาไดตรงเปาหมาย เนื่องจากมีการประสานสัมพันธ
เปนแบบบรูณาการ

7) สามารถพฒันาไปสตูลาดแบบบรูณาการ (Total Integrated Marketing) ซึง่จะมกีารปรบัองคกร
ไปส ูCustomers base คอื ลกูคาเปนศนูยกลางของการดำเนนิงานและทำให การตลาดมกีารขบัเคลือ่นแบบ
พลวตั (Market dynamic) เปนการตลาดเพือ่ลกูคาอยางแทจรงิ

8) ในทกุกระบวนการสามารถทีจ่ะทำดชันชีีว้ดัประสทิธภิาพไดอยางเทีย่งตรง โดยสามารถเลอืก
รปูแบบของ KPI และ Balance Scorecard ใหตรงกบัลกัษณะของธรุกจิ

9) เพิม่กำไรใหกบัธรุกจิและเปนการพฒันาธรุกจิไปสคูวามยัง่ยนื (Sustainable business)
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โดยสรปุแลวกจิกรรมตางๆ ของ Supply Chain ไดครอบคลมุตัง้แตกระบวนการจดัการวตัถตุนน้ำ
หรอืทีเ่รยีกวา Up Stream Suppliers ไปจนถงึกระบวนการทีเ่กีย่วของกบัคนปลายน้ำทีเ่รยีกวา Down Stream
Customers จงึเปนเรือ่งทีเ่กีย่วของกบัการจดัการกระบวนการไหล (Flow Management) ของวตัถดุบิ สนิคา
และบรกิาร ระหวางผขูายวตัถดุบิ (Suppliers) กบัผบูรโิภคคนสดุทาย (End Customers) โดยที ่Supply Chain
จะสามารถทำใหองคกรประสบความสำเร็จในเรื่องของการเพิ่มความตองการซื้อภายใตสภาวะการแขงขันใน
ตลาดทีม่กีารแขงขนักนัอยางรนุแรง ในยคุปจจบุนัทีเ่รยีกวายคุของการปฏวิตัขิอมลูขาวสาร

4. การวเิคราะหลกูโซคณุคา (Value chain)
ไมเคลิ พอรเตอร ไดเสนอแนะการวเิคราะหลกูโซคณุคาเปนวธิกีารอยางหนึง่ของการพจิารณาลกัษณะ

และขนาดการเสรมิแรงของบรรดากจิกรรมภายในของบรษิทั การวเิคราะหอยางมรีะบบของกจิกรรมแตละอยาง
สามารถนำไปสูความเขาใจจุดแข็งและจุดออนของบริษัทที่ดีขึ้น ตามแนวความคิดของพอรเตอรแลว
"บรษิทัทกุบรษิทัคอืการรวบรวมของกจิกรรมทีเ่กีย่วพนักบัการออกแบบ การผลติ การตลาด การจดัสง และ
การสนับสนุนผลิตภัณฑของบริษัท" กิจกรรมเหลานี้ทุกอยางสามารถแสดงใหเห็นถึงการใชลูกโซคุณคาได
(รูปที่ 2.17) ความแตกตางระหวางลูกโซคุณคาของคูแขง จะเปนแหลงที่มาที่สำคัญของขอไดเปรียบทาง
การแขงขนั

รปูที ่2.17 The Generic Value Chain (By Michael E.Porter)

โครงสรางพืน้ฐานของบรษิทั (Firm Infrastructure)
เชน การบริหารทั่วไป บัญชี การเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ

การบรหิารทรพัยากรมนษุย (Human Resource Management)
เชน การสรรหา การฝกอบรม การพฒันา

การพฒันาเทคโนโลย ี(Technology Development)
เชน R&D การปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการ

การจดัหา (Procurement)
เชน การจัดซื้อวัตถุดิบ เครื่องจักร วัสดุ

การขนสงขาเขา การปฏบิตักิาร การขนสงขาออก การตลาดและ การบริการ
(Inbound (Operation) (Outbound การขาย (Service) เชน
Logistics) คือการติดตั้ง Logistics) คอื (Marketing and การติดตั้ง
คอื การลำเลยีง เครื่องจักร การคลังสินคา Sales) เชน การ การซอมแซม
วัตถุดิบและ การประกอบ และการจำแนก โฆษณา การสง อะไหล
การคลังสินคา การทดสอบ หรือ แจกจาย เสรมิการขาย หรือบริการ
หรือการขนสง กิจกรรมของ ผลิตภัณฑ การกำหนดราคา หลังการขาย
นำเขาวัตถุดิบ ธรุกจิ หรอื สำเร็จรูป ชองทางการจดั เปนตน
เขาสโูรงงาน Supply chain จำหนาย
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ประการแรก การพิจารณาลูกโซคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการบางอยางในแงของกิจกรรมที่
เกี่ยวพันกับการผลิตหรือการจัดหา ตามรูปที่ 2.16 พอรเตอรไดระบุถึงกิจกรรม พื้นฐานที่เกิดขึ้นโดยปกติ
ภายในบรษิทัทกุบรษิทัคอื (1) การขนสงขาเขา (2) การปฏบิตักิาร (3) การขนสงขาออก (4) การตลาดและ
การขาย และ (5) การบริการลูกคา ซึ่งพอรเตอรไดระบุถึงกิจกรรมสนับสนุนสี่อยางดวย คือ (1) โครงสราง
พืน้ฐานของบรษิทั (Firm Infrastructure) เชน การบรหิารทัว่ไป บญัช ีการเงนิ การบรหิารเชงิกลยทุธ (2) การ
บริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) เชน การสรรหา การฝกอบรม การพัฒนา
(3) การพฒันาเทคโนโลย ี (Technology Development) เชน R&D การปรบัปรงุผลติภณัฑและกระบวนการ
และ (4) การจดัหา (Procurement) เชน การจดัซือ้วตัถดุบิ เครือ่งจกัร วสัด ุเปนตน

ประการทีส่อง การพจิารณาถงึการประสานระหวางกจิการ การประสานคอืการเชือ่มโยงวถิทีางของ
การทำกิจกรรมอยางหนึ่งและตนทุนของการทำกิจกรรมอีกอยางหนึ่ง ภายใตการแสวงหาวิธีการสราง
ขอไดเปรยีบทางการแขงขนัภายในตลาด บรษิทัสามารถทำกจิกรรมอยางเดยีวกนัดวยวธิทีีแ่ตกตางกนั ทีใ่ห
ผลลัพธไมเหมือนกันได ตัวอยางเชน การตรวจสอบ ผลิตภัณฑ 100% โดยคนงานแทนที่จะเปน 10%
ตามปกติโดยผูตรวจสอบคุณภาพอาจจะเพิ่มตนทุนการผลิต แตตนทุนที่เพิ่มขึ้นเหลานี้อาจจะถูกลบลาง
ไดมากกวาจากการประหยัดที่เกิดขึ้น การลดลงของชางซอมแซมเพื่อที่จะแกไขผลิตภัณฑที่บกพรองและ
เพิม่เวลาของพนกังานขายทีจ่ะทมุเทใหกบัการขายแทนการแลกเปลีย่นผลติภณัฑทีข่ายไปแลวแตบกพรอง

ประการที่สาม การพิจารณาการเสริมแรงที่เปนไปไดระหวางผลิตภัณฑหรือหนวยธุรกิจ เชน
การโฆษณาหรอืการผลติจะมคีวามประหยดัจากขนาดทีก่จิกรรมถกูดำเนนิการดวยตนทนุตอหนวยของผลผลติ
ทีต่่ำสดุ

สรุป การจดัการเกีย่วกบัลกูโซคณุคาหรอื Value Chain คอื การสรางคณุคาใหเกดิขึน้กบัสนิคา สรางมลูคา
เพิม่ใหกบัผลติภณัฑ เพือ่ใหสามารถแขงขนัไดในตลาด ใหมศีกัยภาพเหนอืกวาคแูขงในตลาด โดยมกีจิกรรม
หลกัและกจิกรรมสนบัสนนุในการสรางศกัยภาพ ซึง่กจิกรรมหลกัๆ กจ็ะประกอบไปดวย (1) การขนสงขาเขา
(2) การปฏบิตักิาร (3) การขนสงขาออก (4) การตลาดและการขาย และ (5) การบรกิารลกูคา สวนกจิกรรม
สนบัสนนุหรอืตวัทีจ่ะสนบัสนนุใหมกีำไรมากขึน้ จะประกอบไปดวยปจจยั 4 อยาง คอื (1) โครงสรางพืน้ฐาน
ของบรษิทั (Firm Infrastructure) เชน การบรหิารทัว่ไป บญัช ีการเงนิ การบรหิารเชงิกลยทุธ (2) การบรหิาร
ทรพัยากรมนษุย (Human Resource Management) เชน การสรรหา การพฒันา การฝกอบรม (3) การพฒันา
เทคโนโลย ี (Technology Development) เชน R&D การปรบัปรงุผลติภณัฑและกระบวนการ และ (4) การ
จดัหา (Procurement) เชน การจดัซือ้วตัถดุบิ เครือ่งจกัร วสัด ุเปนตน ซึง่ทัง้กจิกรรมหลกัและกจิกรรมสนบั
สนนุลวนแลวแตสรางคณุคาใหแกผลติภณัฑไดทัง้นัน้ ยกตวัอยางงายๆ เชน กลวย ถาหากเปนแคกลวยธรรมดา
เกบ็มาจากตนแลวนำมาวางขาย กจ็ะขายไดในราคาทีต่่ำ แตถาหากนำมาทำเปนกลวยกวน ซึง่กค็อืการนำมา
เขากระบวนการแปรรปู เพิม่ Value Added เขาไป กจ็ะสามารถขายไดในราคาทีส่งูขึน้ เปนตน กระบวนการที่
นำมาแปรรปู ผานกระบวนการตางๆ นัน่กค็อื Value Chain นัน่เอง


