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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้ ศึกษาเรื่ อง การวิเคราะห์และปรับปรุ งห่ วงโซ่ อุปทานของระบบการผลิตกระเป๋ า
วัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลานําในการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า โดยการออกแบบมาตรวัดเพื่อวัด
สมรรถนะและหาแนวทางในการปรับปรุ งการดําเนิ นงานของห่ วงโซ่ อุปทานจึงได้นาํ แบบประเมิน
ประสิ ทธิ ภ าพการดํา เนิ น งานที่ พ ั ฒ นาขึ้ นมาจากหลัก การของ SCOR Model ทํา การประเมิ น
ประสิ ทธิภาพการดําเนินงานทั้งหมด 5 ด้านคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านได้ดงั นี้ ด้าน Source (ฝ่ ายจัดซื้อ)
ได้คะแนน 2.13 ด้าน Make (ฝ่ ายผลิต) ได้คะแนน 1.89 ด้าน Deliver (ฝ่ ายการตลาด) ได้คะแนน 1.94
ด้าน Return (ฝ่ ายการตลาด)ได้ค ะแนน 1.92 และด้าน Marketing (ฝ่ ายการตลาด) ได้ค ะแนน 2.08
ผลการประเมิ น ทุ ก ด้านประสิ ท ธิ ภ าพค่ อ นข้างตํ่า จากการศึ ก ษาข้อ มู ล พบว่าปั ญ หาโดยตรงของ
ฝ่ ายผลิตคือ ได้รับวัตถุดิบช้า ทําให้ไม่สามารถผลิตได้ทนั กับวันส่ งมอบสิ นค้า ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้เสนอ
แนวคิดของการบริ หารจัดการโซ่อุปทาน โดยประยุกต์ใช้เทคนิ คและเครื่ องมือต่างๆ เช่น การวางแผน
การทํางาน หลัก การการลดความสู ญ เปล่ า(ECRS) และการแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล ต่ างๆ ระหว่ างกัน
เพื่อปรับปรุ งการดําเนิ นงานขององค์กรในห่ วงโซ่ อุปทาน ซึ่ งหลังจากองค์กรได้นาํ แนวคิดดังกล่าว
เข้ า มาใช้ ทํ า ให้ ส ามารถลดระยะเวลานํ า ของการสั่ ง ซื้ อวัต ถุ ดิ บ ลงไปได้ ม าก จะเห็ น ได้ ว่ า
ผลการประเมิ น หลังการปรั บปรุ ง ในแต่ ละด้านได้คะแนนเฉลี่ ยดังนี้ คื อ ด้าน Source (ฝ่ ายจัด ซื้ อ)
ได้คะแนน 2.45 ด้าน Make (ฝ่ ายผลิต) ได้คะแนน 2.36 ด้าน Deliver (ฝ่ ายการตลาด) ได้คะแนน 2.62
ด้านReturn (ฝ่ ายการตลาด) ได้คะแนน 2.45 และ ด้าน Marketing (ฝ่ ายการตลาด) ได้คะแนน 2.54

ง

ดังนั้น จะเห็ นได้ว่าเมื่อองค์กรที่อยู่ในสายโซ่ อุปทานเดี ยวกันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการ
ในเรื่ องต่างๆ ระหว่างกันนั้น จะก่อให้เกิดผลดีในการดําเนินงานร่ วมกันเป็ นอย่างมาก
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ABSTRACT

This reaserch was to study the analysis of supply chain and improvement of purse
production system. The objective was to shorten the time taken to deliver goods to customers by
designing the matric to measure capability and finding the guideline to improve the implementation
of supply chain. Operational efficiency evaluation model which was developed from the principle of
SCOR Model, was brought to evaluate operational efficiency 5 areas. The average rating of each
area wae as the following; sourse area was at 2.13 point, make area was scored 1.89 piont, deliver
area was marked 1.94 point, return area was rated at 1.93 point and maketing area got 2.08 point.
The results of operational efficiency in every area were relatively low. The study showed that
the direct problem of making area was delayed delivery of raw material. And, it was affected to
the making process could not keep up with the delivery date. Therefore, the researcher had
presented the guideline of supply chain management by applying techiniques and tools such as work
plan, ECRS principle and exchang the information between each other, to improve the performance
of the organization in supply chain. After the organization had adopted such a concept,
the obviously consequence was able to reduce the length of time in ordering raw material.
The following results of evaluation after revision of each area were; sorce area was scored 2.45
point, make area was marked 2.36 point, deliver area was at 2.62 point, return area got 2.45 piont
and at 2.54 point was maketing area. Hence, it could be noticed that when the organizations
in the same supply chain exchanged the information regarding to their requirement between
themselves, it could cause a great advantage of cooperative business.
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