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บทคัดยอ 
การจัดการระบบโลจิสติกสและโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพมีบทบาทสําคัญตอการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจความงาม
ท่ีมีลักษณะความตองการใชบริการท่ีไมแนนอน สงผลใหคาดการณอุปสงคไดยาก กอปรกับการมีผลิตภัณฑท่ี
หลากหลาย ทําใหเกิดความยุงยากในการจัดการ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทานของธุรกิจความงาม โดยใชกรณีศึกษา บริษัทผูผลิตและกระจายสินคาในธุรกิจความงาม 
ตั้งแตการสงวัตถุดิบมาท่ีบริษัทผลิตและกระจายสินคา จนถึงการกระจายสินคาไปยังศูนยบริการ ครอบคลุม
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในแผนกตางๆภายในบริษัท ไดแก แผนกจัดซื้อ แผนกผลิต แผนกคลังสินคา และแผนก
ขนสง โดยใชเครื่องมือวินิจฉัยดานโลจิสติกสทําการวิเคราะหสภาพปญหา และนําทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมา
ประยุกตใชในการเสนอแนะแนวทางปรบัปรุงกระบวนการทํางาน ตลอดจนรูปแบบการบริหารจัดการระบบโลจิ
สติกสและโซอุปทานของบริษัทท้ังในระดับกลยุทธและระดับปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบวารูปแบบโซอุปทาน
ท่ีเหมาะสม คือ Hybrid หรือ Leagile ซึ่งสามารถชวยบริษัทในการลดตนทุนและเพิ่มการตอบสนองความ
ตองการของลูกคา  
 

คําสําคัญ:  “การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน”: “Lean”: “Agile”: “Leagile” :“Hybrid” 
 
1. บทนํา 

ธุรกิจความงามกลายมาเปนทางเลือกของผูคนในสังคมปจจุบัน เนื่องจากใชระยะเวลาไมมาก เห็น
ผลไดรวดเร็ว และใชบริการไดสะดวกตามศูนยใหบริการท่ัวไป สงผลใหเกิดการแขงขันของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมอยางรุนแรงเพ่ือแยงสวนแบงทางการตลาด เห็นไดจากการแขงขันในดานการสงเสริมการขาย 
การใชส่ือโฆษณา และการจัดกิจกรรมทางการตลาด เปนตน  

ระบบโลจิสติกสและโซอุปทานที่ดีถือเปนตัวขับเคล่ือนสําคัญในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
โดยเฉพาะในธุรกิจความงาม เนื่องจากความตองการใชบริการในธุรกิจนี้มีความแปรปรวนสูง สงผลให
คาดการณความตองการไดยาก ประกอบกับผลิตภัณฑท่ีหลากหลายทําใหเกิดความยุงยากในการจัดการ โดย
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานมีบทบาทสําคัญตอการเชื่อมโยงซัพพลายเออร ผูผลิต ผูกระจายสินคา ผู
จัดจําหนายและลูกคาเขาดวยกัน โดยมีกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของ ไดแก การจัดหาวัตถุดิบ การส่ังซื้อ การผลิต
และบรรจุ การจัดเก็บ การกระจายสินคา  และการบริการลูกคา ซึ่งทุกกระบวนการจะสงผลกระทบซึ่งกันและ
กัน ซึ่งตองอาศัยการบริหารโดยมองภาพรวมใหเกิดความราบรื่นตั้งแตกระบวนการตนน้ําจนถึงปลายน้ํา   
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 งานวิจัยนี้ทําการศึกษาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานของบริษัทผลิตและกระจายสินคาในธุรกิจความ
งาม โดยใชกรณีศึกษาบริษัท T ซึ่งเปนบริษัทผลิตและกระจายสินคาใหแกบริษัทรายใหญในธุรกิจความงาม 
เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกสและโซอุปทานท้ังในระดับกลยุทธและระดับปฏิบัติการ 

 
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

นักวิจัยมากมายไดทําการศึกษาการจัดการโซอุปทานท่ีดีในหลากหลายแงมุม การเลือกรูปแบบของโซ
อุปทานท่ีเหมาะสม ตองพิจารณาถึงปจจัยดานลักษณะสินคา รวมถึงความตองการของลูกคา (Fisher, 1997) 
โดยรูปแบบของโซอุปทานสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท (Huang, et al., 2002) ไดแก 

2.1. Lean Supply Chain    แนวคิดของลีน คือ การพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือมุงเนนการขจัดของเสีย 
และกระบวนการที่ไมกอใหเกิดคุณคา ซึ่งทําไดโดยการพยายามใหการทํางานภายในองคกรเกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด โดยลดระยะเวลาในการเซตอัพ ทําใหสามารถลดขนาดการผลิตได กอใหเกิดการประหยัดตนทุน 
และสรางกําไร อยางไรก็ตามการลดระยะเวลาเซตอัพเปนเพียงแคการปรับปรุงภายในองคกรเทานั้น แตยัง
ขาดการตอบสนองตอความตองการของลูกคาภายนอก (Booth, 1996)  

2.2. Agile Supply Chain    หลักการคือการติดตอระหวางองคกรกับภายนอกท้ังลูกคาและผูจัดหา
โดยกุญแจสําคัญอยูท่ีการสรางความยืดหยุน โดยมุงเนนที่จะสามารถตอบสนองตอสภาพแวดลอมท่ี
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วหรือเหตุการณท่ีไมสามารถคาดการณได ดังนั้น ระยะเวลาที่จัดสงสินคาตองส้ัน
เพ่ือใหสามารถรับมือกับความตองการท่ีผันผวนได (Hiebeler, et al., 1998) รวมถึงการมีสินคาคงคลังเพียง
พอท่ีจะตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว ท้ังนี้ แนวคิด Agile เหมาะสมกับสินคาประเภท 
innovative ซึ่งไมสามารถพยากรณความตองการไดอยางแมนยํา (Childerhouse and Towill, 2000) โดยการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการติดตอส่ือสารและแลกเปล่ียนขอมูล ทําใหองคกรไดรับขอมูลท่ีรวดเร็วและ
ยังชวยใหสามารถทําการตัดสินใจไดถูกตองมากขึ้น โดยสรุปแลว Agile (Sarkis, 2000) คือ 

             Agile manufacturing = Flexible manufacturing system + Lean manufacturing 
2.3. Hybrid Supply Chain (Leagile)     การรวมกันระหวาง Lean และ Agile โดยทําการเล่ือนการ

ผลิตขั้นสุดทาย (postponement) ออกไป และใชจุด decoupling เปนตัวรองรับระหวางความไมแนนอนของคํา
ส่ังซื้อจากลูกคาหรือความหลากหลายของผลิตภัณฑและสินคาท่ีออกจากกระบวนการผลิต โดย Agile จะใช
กับการผลิตปลายน้ํา สวน Lean จะใชกับการผลิตตนน้ําต้ังแตจุด decoupling ขึ้นไป ท้ังนี้ Hybrid หรือ 
Leagile สามารถชวยในการควบคุมเรื่องตนทุนในกระบวนการตนน้ําได ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถ
ตอบสนองตอความตองการท่ีผันผวนไดในกระบวนการปลายน้ํา (Mason-Jones, 2000)   
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 3. ขอมูลบริษทั 
บริษัท T ดําเนินธุรกิจดานการผลิตและกระจายสินคา โดยมีลูกคาหลัก คือ บริษัท A ซึ่งเปน

ผูประกอบการรายใหญในธุรกิจดานความงาม บริษัท T แบงการทํางานออกเปน 5 แผนก ดังนี้ 
 
แผนกจัดซื้อ  
 

ทําหนาท่ี จัดหาวัตถุดิบท้ังในประเทศ และตางประเทศเพื่อใชในกระบวนการผลิต
และจัดจําหนาย 

แผนกขนสง ทําหนาท่ี กระจายผลิตภัณฑและวัสดุส้ินเปลืองไปยังสาขาตางๆของบริษัท A  โดย
มีรถกระบะทั้งหมด 4 คันและพนักงานขับรถ 4 คน 

แผนกการผลิต ทําหนาท่ี ผลิตผลิตภัณฑซึ่งแบงได 2 ประเภท คือ ประเภทท่ีตองทําการผสม
วัตถุดิบ และประเภทที่ไมตองทําการผสมวัตถุดิบใหม เพียงแตทําการบรรจุภัณฑ
ใหมใหมีขนาดเล็กลงเทานั้น 

แผนกคลังสินคา ทําหนาท่ี จัดเก็บและดูแลระดับสินคาคงคลัง นอกจากนี้ยังทําการส่ังผลิตเมื่อสินคา
ลดลงจนถึงระดับส่ังผลิตเพ่ิม 

แผนกการเงินและบัญชี ทําหนาท่ี ดูแล และบริหารรายรับ-รายจายของบริษัท 
 

บริษัท T มีผลิตภัณฑท่ีทําการผลิตและขนสงท้ังหมด 135 รายการ ซึ่งแตละผลิตภัณฑจะมี
รายละเอียดปลีกยอยของปญหาท่ีแตกตางกัน จากการศึกษาขอมูล คณะผูวิจัยไดเลือกผลิตภัณฑ Beauty 
เปนผลิตภัณฑตัวอยางในการพัฒนาประสิทธิภาพ เน่ืองจากเหตุผล 3 ประการ ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ Beauty เปนผลิตภัณฑหลักของบริษัท 

2. ผลิตภัณฑ Beauty มีการส่ังซื้อจํานวนมากและความตองการมีความผันผวนสูง 

3. ผลิตภัณฑBeauty มีลักษณะปญหาเชนเดียวกับสินคาสวนใหญ คือ ผลิตไมทันเนื่องจากไมมีการ

พยากรณอุปสงคและขาดการวางแผนการผลิต  

รูปแบบโซอุปทาน 
 สภาพการแขงขันในธุรกิจความงามเปนไปอยางรุนแรง เนื่องจากความตองการของลูกคามีการ
ขยายตัวมากขึ้นอยางตอเนื่อง สงผลใหผูประกอบการแขงขันกันเพ่ือแยงสวนแบงทางการตลาด ท้ังนี้ การ
สงเสริมการขายจะใหความสําคัญกับการนํากลยุทธดานราคาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกคา รวมถึงการ
ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกลูกคาใหไดมากท่ีสุด นอกเหนือจากความรวดเร็วในการ
ใหบริการแลว ตนทุนเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีบริษัทใหความสําคัญ โดยการพยายามลดตนทุนใหต่ําท่ีสุด เพ่ือสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันทั้งดานราคาและการตอบสนองความตองการของลูกคา  
 จากรูปแบบโซอุปทานและลักษณะธุรกิจท่ีกลาวมานั้น รูปแบบการจัดการโซอุปทานที่เหมาะสม คือ 
Hybrid Supply Chain ท่ีมุงเนนการลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นภายในองคกร (Lean) เชน ความสูญเสียจากการ
รอคอย ความไมเหมาะสมในการทํางาน การเคล่ือนไหวที่ไมจําเปน นอกจากนี้ยังมุงตอบสนองความตองการ
ของลูกคาอยางรวดเร็ว (Agile) อีกดวย เชน การมีปริมาณสินคาคงคลังท่ีเพียงพอตอความตองการ การ
จัดการการขนสงท่ีรวดเร็วและตรงตามเวลานัดหมาย โดยจุดเปล่ียน (Decoupling point) ของโซอุปทานจาก 
Lean มาเปน Agile คือ จุดท่ีมีการเก็บสินคาเพ่ือรองรับความไมแนนอนของความตองการ 
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 4. ผลการศึกษา 
 จากการสัมภาษณ สังเกตการณและเก็บขอมูลแบบ Triangulation คณะผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห
สภาพปญหาโดยใชเครื่องมือวินิจฉัยทางโลจิสติกส ดังนี้  

4.1. การแสดงกิจกรรมโดยเคร่ืองมือ Big Picture Mapping       Big Picture Mapping เปน
เคร่ืองมือท่ีแสดงขั้นตอนการดําเนินงาน โดยแสดงใหอยูในรูปของแผนภาพ ทําใหงายตอความเขาใจกิจกรรม
การดําเนินงานตางๆอยางเปนระบบ โดยแผนภาพนี้จะแสดงการไหลของขอมูลและการไหลของขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานทางกายภาพ และเห็นถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมในแตละขั้นตอนการดําเนินงาน คณะผูวิจัยได
ทําการสังเกตการณระหวางการปฏิบัติงานของพนักงานฝายผลิตต้ังแตขั้นตอนแรกคือการรับวัตถุดิบ
จนกระท่ังกลายเปนสินคาสําเร็จรูป รวมท้ังกระบวนการจัดเก็บและการขนสง เพ่ือใหทราบถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จริงในทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียดดังแสดงในรูปท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Big Picture Mapping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                       60              120          1080            0.2          0.5            0.2            39.18           0.04           0.2           0.1         0.15          0.14             0.5  (นาที) 
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 4.2. เครื่องมือ Process Activity Mapping      Process Activity Mapping เปนเคร่ืองมือสําหรับ
วิเคราะหรายละเอียดในแตละกิจกรรมเพื่อระบุของเสีย (Waste) ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการทํางาน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือลดและกําจัดกิจกรรมท่ีไมจําเปนและไมมีประโยชนออกจากกระบวนการทํางาน ซึ่งจะจําแนก
กิจกรรมออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) กิจกรรมท่ีเพ่ิมคุณคา (Value Added Activity) 2) กิจกรรมไมเพ่ิม
คุณคา (Non-value Added Activity) และ 3) กิจกรรมท่ีไมเพ่ิมคุณคาแตมีความจําเปน (Necessary but Non-
Value Added Activity) 

การพิจารณาวากิจกรรมใดเปนกิจกรรมที่สรางคุณคาหรือไมสรางคุณคานั้นขึ้นอยูกับมุมมองของ
ลูกคา โดยมีหลักการจําแนก ดังนี้ 

1. กิจกรรมที่สรางคุณคา (VA)  คือ กิจกรรมที่มีคุณคาในสายตาลูกคา บริษัทควรเพ่ิมกิจกรรม
เหลานี้ใหมากขึ้น โดยสวนใหญแลวกิจกรรมประเภทนี้จะอยูในกระบวนผลิต 

2. กิจกรรมท่ีไมสรางคุณคา (NVA) คือ กิจกรรมที่ไมมีคุณคาในสายตาลูกคา ถือเปนกิจกรรมที่
มีความสูญเสียเกิดขึ้น เชน การเก็บสินคา การรอคอยการเซ็ตอัพเคร่ืองจักร ดังนั้น บริษัท
ควรกําจัดกิจกรรมเหลานี้ออกไปในทันที 

3. กิจกรรมท่ีไมสรางมูลคาแตจําเปน (NNVA) คือ กิจกรรมท่ีไมมีคุณคาในสายตาลูกคาแตมี
ความจําเปนในกระบวนการทํางาน เชน การเคล่ือนยายสินคาและบรรจุภัณฑ  โดยกิจกรรม
เหลานี้บริษัทสามารถกําจัดไดแตตองอาศัยระยะเวลา 

 จากตารางที่ 1 เมื่อแยกยอยกระบวนการดําเนินงานออกเปนกิจกรรมยอยๆพบวากิจกรรมที่ทํา
ใหเกิดการรอคอยมากท่ีสุด คือ การรอคอยการตรวจสอบทั้งการตรวจสอบคุณภาพของบริษัท T และ
การตรวจสอบความถูกตองของบริษัท A ซึ่งใชเวลา 120 นาที และ 180 นาที ตามลําดับ สวน
กระบวนการทํางานที่ใชเวลามากท่ีสุด คือ การเก็บสินคาในคลังสินคา คิดเปนเวลา 2,880 นาที  จาก
ผลรวมเวลาที่ใชในกระบวนการทั้งหมด คือ 5,531.66 นาที แบงเปนเวลาที่ใชในการผลิต 1,266.03 
นาที ซึ่งคิดเปนเวลาท่ีใชในการเพ่ิมมูลคา 22.89 %  กิจกรรมที่ไมเพ่ิมมูลคาคิดเปน 76.77% และ
กิจกรรมท่ีไมเพ่ิมมูลคาแตมีความจําเปน คิดเปน 0.12% 

4.3. การระบุสาเหตุและผลกระทบโดย Causal Loop Modeling   จากการศึกษา สัมภาษณ และ
เก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดทําการแบงปญหาท่ีเกิดขึ้นตามแนวคิด Lean และ Agile ไดแก  

- ปญหาท่ีเกิดขึ้นตามแนวคิด Lean คือ ตนทุนที่เพ่ิมขึ้น 

- ปญหาท่ีเกิดขึ้นตามแนวคิด Agile คือ การตอบสนองความตองการลูกคาท่ีลดลง  
         เคร่ืองมือ Causal Loop Modeling ถูกนํามาใชในการเชื่อมโยงความสัมพันธของกลุมสาเหตุ
ตางๆ เพ่ือใหเห็นถึงผลกระทบซึ่งกันและกัน จากการวิเคราะหถึงผลกระทบและสาเหตุพบวาสาเหตุ
หลักท่ีสงผลกระทบใหความพึงพอใจของลูกคาลดลงและตนทุนการทํางานท่ีสูงขึ้น ไดแก 

1. การไมกําหนดเปาหมายการผลิต 
2. การไมวางแผนการผลิต 
3. การมีขอจํากัดทางดานสถานที่ทํางาน 
4. การขาดการวางแผนระบบการทํางาน 
5. การมีระดับสินคาคงคลังไมเหมาะสม 
6. การไมพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
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รูปท่ี 2: แผนผังสาเหตุและผลกระทบ (Causal Loop Modeling) 
 

 4.4. แนวทางการแกไขปญหา 
จากการใชเครื่องมือทางโลจิสติกสเขามาวิเคราะหปญหาจะพบวาปญหาหลักท่ีเกิดขึ้น คือ 
1. การไมกําหนดเปาหมายการผลิต 
2. การไมวางแผนการผลิต 
3. การมีขอจํากัดทางดานสถานที่ทํางาน 
4. การขาดการวางแผนระบบการทํางาน 
5. การมีระดับสินคาคงคลังไมเหมาะสม 
6. การไมเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 

  
 การแกไขปญหาดังกลาวสามารถจําแนกเปน 2 กลุม ตามแนวทางของระบบ Lean และแนวทาง
ของระบบ Agile โดยกระบวนการผลิต และขอจํากัดดานสถานที่ มีความเหมาะสมท่ีจะนําระบบ Lean มาใช
เปนแนวทางในการแกปญหาเนื่องจากชวยลดตนทุนโดยการขจัดของเสีย กิจกรรมที่ไมเพ่ิมมูลคาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน ในสวนของกระบวนการจัดเก็บสินคาคงคลังและกระบวนการบริหารขอมูล มี
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 ความเหมาะสมกับท่ีจะนําระบบ Agile มาใชเปนแนวทางในการแกปญหาเนื่องจากตองการความยืดหยุนใน
การตอบสนองความตองการของลูกคา ดังแสดงในตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2: ปญหาและแนวทางแกไข 
ปญหา แนวทางแกปญหา Lean Agile 

 กระบวนการผลิต 
- การไมกําหนดเปาหมายการผลิต 
- การไมวางแผนการผลิต 
- การขาดการวางแผนระบบการทํางาน 

 
- Takt time 
- Scheduling 
- TQM, การออกแบบบรรจุภัณฑ, 
   การทําสัญลักษณ 

 ขอจํากัดดานสถานที่ 
       

Plant layout 
 

 กระบวนการจัดเก็บสินคาคงคลัง 
- การมีระดับสินคาคงคลังไมเหมาะสม 
 

 
 - คํานวณจุดส่ังผลิตเพ่ิมและsafety 
stock 

 กระบวนการบริหารขอมูล 
      - การไมพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางาน                
 
    

 
  - จัดทําระบบเก็บขอมูลโดยละเอียด 
ตามชนิดสินคาและมูลคา 
 

  

 
          Dominant 
           
          Supportive 
 
5. สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษากระบวนการทํางานของบริษัท T พบวารูปแบบการบริหารโลจิสติกสและโซอุปทานท่ี
เหมาะสม คือ โซอุปทานแบบ Hybrid ซึ่งสามารถชวยบริษัทในการลดตนทุนและเพิ่มการตอบสนองความ
ตองการของลูกคา คณะผูวิจัยเสนอแนวทางการแกปญหาตามแนวทางของ Lean สําหรับปญหาดาน
กระบวนการผลิตและขอจํากัดดานสถานท่ี เพ่ือมุงเนนการขจัดของเสีย และกระบวนการที่ไมกอใหเกิดคุณคา 
ซึ่งทําไดโดยการพยายามใหการทํางานภายในองคกรเกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด สวนปญหาการจัดการ
คลังสินคาและการบริหารขอมูลควรใชแนวทางของ Agile เนื่องจากเปนกระบวนการสําคัญท่ีตองการความ
ยืดหยุน เพ่ือรองรับความผันผวนที่เกิดขึ้นและตอบสนองตอลูกคาท่ีปลายน้ําใหไดมากท่ีสุด ซึ่งการแกปญหา
สามารถแบงไดเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
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 5.1. แผนระยะส้ัน      บริษัทควรใหความสําคัญกับปญหาท่ีสามารถแกไขไดทันที คือ 
1. ปญหาการไมวางแผนการผลิต สามารถแกไขไดโดยใชทฤษฎีการจัดลําดับการผลิตดวยวิธี Priority 

ลดปญหาการผลิตสินคาไมทันและเพิ่มความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี
ยิ่งขึ้น 

2. ปญหาการไมกําหนดเปาหมายการทํางาน สามารถแกไขปญหาไดโดยนําแนวคิดเร่ือง Takt time คือ 
การกําหนดเวลาการทํางานของแตละหนวยในฝายผลิต เพ่ือใหพนักงานทุกคนมีเปาหมายในการ
ทํางานแตละวันอยางชัดเจน กอใหเกิดความราบร่ืนในการทํางานและผลิตไดทันความตองการของ
ลูกคา 

3. ปญหาขาดการวางแผนระบบการทํางาน สามารถแกไขไดโดยการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความ
แตกตางอยางเห็นไดชัด และทําสัญลักษณในแตละบรรจุภัณฑใหชัดเจนเพื่อปองกันความสับสนใน
การทํางานของพนักงาน   

4. ปญหาการทํางานไมเกิดการพัฒนา สามารถแกไขไดโดยการเก็บขอมูล Fill rate ของลูกคาแตละ
สาขา เพ่ือดูความสามารถในการตอบสนองความตองการของบริษัท 

5. ปญหาการมีสินคาคงคลังไมเพียงพอในคลังสินคา สามารถแกไขไดโดยการนําขอมูลคําส่ังซื้อในอดีต
มาทําการคํานวณความตองการในแตละวัน เพ่ือใหเก็บสินคาไดเพียงพอ โดยระดับสินคาคงคลังท่ี
คํานวนไดจะตองรวม Safety stock เขาไปดวยเพ่ือปองกันความผันผวนของความตองการที่อาจ
เกิดขึ้นได 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการส่ังซื้อวัตถุดิบ ควรมีการคํานวณปริมาณการส่ังซื้อ โดยใชการ
จําลองสถานการณแบบมอนติ คารโล เพ่ือใหใกลเคียงกับความตองการของลูกคามากท่ีสุด 

5.2. แผนระยะยาว 
1. ปญหาการไมวางแผนการผลิต บริษัทควรวางแผนกําลังการผลิตของฝายผลิต  ขนาดเครื่องจักร และ

จํานวนพนักงาน เพ่ือรองรับคําส่ังผลิตท่ีจะเขามาในอนาคตไดอยางเหมาะสม 
2. ปญหาการขาดการวางแผนระบบการทํางาน บริษัทควรนําแนวคิดเร่ือง Total Quality Management 

(TQM) โดยสมาชิกทุกคนในบริษัทมีสวนรวมในการตรวจสอบความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้น เพ่ือใช
ปองกันความผิดพลาดในการทํางานของพนักงาน 

3. ปญหาขอจํากัดดานสถานที่ เนื่องจากทางบริษัทมีนโยบายกอสรางอาคารเพ่ือขยายสถานท่ี
ปฏิบัติงาน ดังนั้น ทางบริษัทควรศึกษาการวางผังโรงงานท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
การทํางานในทุกแผนก 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ทางบริษัทควรนําแนวคิดเรื่อง การปรับเรียบการผลิต , การลด
เวลาเซตอพัเคร่ืองจักร และ การพยายามแกไขจุดคอขวด  โดยการนําแนวคิดเหลาน้ีเขามาใชจะตอง
อาศัยเวลาในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับกระบวนการทํางานของบริษัท 

5. การวางแผนการขนสง บริษัทควรจัดเสนทางการขนสงวิธี Saving Matrix Method โดยใชการแทรก
แบบ Nearest Insertion เพ่ือลดระยะทางจากการจัดเสนทางการขนสงในปจจุบัน ซึ่งมีผลโดยตรงตอ
ตนทุนคาน้ํามันที่ลดลง  
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การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 6. การศึกษาในอนาคต 
จากภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้นในธุรกิจความงาม บริษัทควรมีความเขาใจในผลิตภัณฑ การ

ใหบริการ และลูกคา เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง ในขณะเดียวกันบริษัท
ตองคํานึงถึงตนทุนเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานราคา ดังนั้น การเลือกรูปแบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทานที่เหมาะสมจึงมีความสําคัญตอธุรกิจเปนอยางมาก เนื่องจากเปนตัวชวย
ขับเคล่ือนในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

งานวิจัยนี้มุงเนนการแกปญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกสและโซอุปทานในธุรกิจความงาม 
โดยทางคณะผูวิจัยไดใชเครื่องมือทางโลจิสติกสเขามาวิเคราะหสภาพปญหาการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม 
ขอจํากัดดานขอมูลและระยะเวลาทําใหไมสามารถศึกษาดานตนทุนได ดังนั้น เพ่ือใหสามารถวัดผลดาน
การเงินท่ีไดรับจากการแกไขปญหา ควรทําการศึกษาและเปรียบเทียบตนทุนท่ีเกิดขึ้น ท้ังกอนและหลังการ
แกไข สําหรับการตอบสนองความตองการของลูกคา ควรเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดในดานระยะเวลา ความ
นาเชื่อถือ และการใหบริการลูกคา เพ่ือใหทราบวาแนวทางการแกปญหาสามารถชวยเพ่ิมความสามารถใน
การตอบสนองความตองการของลูกคาในดานตางๆไดมากนอยเพียงใด  

จากการศึกษาของคณะผูวิจัยพบวารูปแบบโซอุปทานแบบ Hybrid มีความเหมาะสมท่ีจะนํามาปรับใช
กับบริษัทในธุรกิจความงาม โดยกระบวนการจัดซื้อและกระบวนการผลิต เหมาะสมกับระบบ Lean เนื่องจาก
ชวยลดตนทุนโดยการขจัดของเสียและกิจกรรมท่ีไมเพ่ิมมูลคา กระบวนการจัดเก็บสินคาคงคลังและ
กระบวนการจัดสง เหมาะสมกับระบบ Agile เนื่องจากตองการความยืดหยุนในการตอบสนองความตองการ
ของลูกคา โดยมีจุดเปล่ียน (Decoupling point) ท่ีคลังสินคา อยางไรก็ตามงานวิจัยนี้ศึกษาผลิตภัณฑเพียง
ชนิดเดียวจึงอาจไมสามารถสะทอนถึงปญหาท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นได ดังนั้น เพ่ือใหเขาใจถึงรูปแบบและลักษณะ
การใหบริการในธุรกิจนี้ไดดียิ่งขึ้น ควรทําการศึกษาเพ่ิมเติม โดยเลือกผลิตภัณฑอื่นในการศึกษาเพ่ือใหเห็น
ปญหาท่ีแตกตางออกไป 
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