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บทคัดยอ 
 เปาหมายสูงสุดของการจัดการโซอุปทาน คือ การเพ่ิมคุณคาโดยรวมใหเกิดขึ้นมากที่สุด การท่ีจะทราบ
ไดวาการจัดการโซอุปทานนั้นเปนไปตามกลยุทธหรือเปาหมายที่วางไวหรือไม มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
วัดประสิทธิภาพตลอดท้ังหวงโซอุปทาน เนื่องจากโซอุปทานท่ีมีประสิทธิภาพสูงยอมสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคาดวยตนทุนท่ีต่ําท่ีสุดและตรงตามเวลาที่ตองการ งานวิจัยนี้ทําการศึกษารวบรวมบทความ
และวิเคราะหวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการวัดประสิทธิภาพการทํางานของโซอุปทาน (Supply Chain 
Performance Measurement) เพ่ือกําหนดเปนเกณฑและแนวทางในการวัดประสิทธิภาพ จากผลการศึกษา
เบ้ืองตน พบวาเกณฑการวัดประสิทธิภาพท่ีเลือกใชนั้นขึ้นอยูกับมุมมองที่มีตอโซอุปทานในการวัด
ประสิทธิภาพ ซึ่งการวัดประสิทธิภาพการทํางานของโซอุปทานมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขัน และการเสริมสรางความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคา  
 
คําสําคัญ : การจัดการโซอุปทาน; การวัดประสิทธิภาพการทํางานของโซอุปทาน; เกณฑการวัด
ประสิทธิภาพ 
 
1. บทนํา 
 ในสภาวการณปจจุบันท่ีอุตสาหกรรมมีการแขงขันกันอยางรุนแรงมากขึ้น การบริหารจัดการโซอุปทาน
ไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาองคกร พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน การเสริมสรางและรักษา
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  การจัดการโซอุปทานไดกลายมาเปนสวนสําคัญของกลยุทธการแขงขันเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคกร (Jammernegg and Reiner, 2007) การจัดการโซอุปทานเปนกล
ยุทธสําหรับการจัดการประสิทธิภาพซึ่งใชกันอยางแพรหลาย ในปจจุบันนี้การวัดการทํางานขององคกรและ
มาตรวัดไดรับความสนใจอยางย่ิงจากนักวิจัยและผูท่ีจะนําไปใชงาน 
 การจัดการโซอุปทานเปนแนวคิดทางการจัดการกลยุทธยุคใหมท่ีจะชวยลดตนทุน และตอบสนองความ
ตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยโซอุปทานจะประกอบไปดวยขั้นตอนทุกๆขั้นตอน ท่ีเกี่ยวของ
ท้ังทางตรงและทางออมท่ีมีผลตอการตอบสนองความตองการของลูกคา ไมเพียงแตอยูในสวนของผูผลิตและผู
จัดสงวัตถุดิบเทานั้น แตรวมถึงสวนของผูขนสง คลังสินคา พอคาคนกลางและลูกคา และยังรวมถึงหนวยงาน
ภายในองคกรแตละองคกรอีกดวย (Chopra and Meindl, 2007) องคกรจํานวนมากไดนําแนวคิดการจัดการ
หวงโซอุปทานมาใชเพ่ือใหเกิดความครอบคลุมตลอดท้ังสายโซอุปทาน ซึ่งโซอุปทานท่ีมีประสิทธิภาพสูงยอม
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาดวยตนทุนท่ีตํ่าท่ีสุด และเพ่ิมความสามารถในการสรางผลกําไร 
โดยเริ่มตนตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา (Chibba, 2007)  
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  การเลือกการวัดประสิทธิภาพการทํางาน เปนขั้นตอนการออกแบบและประเมินผลของหลายๆระบบ 
โดยท่ัวไปแลวควรวัดประสิทธิภาพตลอดท้ังโซอุปทาน เพ่ือใหครอบคลุมท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ และ
เปนไปตามเปาหมายเชิงกลยุทธท่ีวางไว จากรูปแบบเดิมท่ีสนใจเพียงองคกรเดียว โดยไมไดสนใจความ
รวมมือกันระหวางองคกรตางๆท่ีมีสวนเกี่ยวของ และไมสนใจความสอดคลองกับเปาหมายเชิงกลยุทธ สงผล
ใหเกิดแนวคิดท่ีเรียกวา การวัดประสิทธิภาพของโซอุปทาน (Supply Chain Performance Measurement) 
(Beamon, 1999) การที่จะทราบไดวาการจัดการโซอุปทานเปนไปตามกลยุทธหรือเปาหมายที่วางไวหรือไม
นั้น มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองวัดประสิทธิภาพตลอดท้ังโซอุปทาน (Gunasekarana, et al., 2004) การ
วัดประสิทธิภาพการทํางานของโซอุปทาน จะแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการจัดการโซอุปทาน ทุกขอโซ
ตองทํางานรวมกันเพ่ือใหเกิดการเพ่ิมคุณคาโดยรวมมากที่สุด (Blanc, et al., 2007) และสามารถนําไปปรับ
ใหเปนกลยุทธท่ีเหมาะสมกับองคกร (Gunasekarana, et al., 2004) ซึ่งการวัดการทํางานของโซอุปทานเปน
ประเด็นท่ีสําคัญ เนื่องจากเปนการตรวจสอบและติดตามสมรรถภาพและประสิทธิภาพ สงผลใหเกิดการ
ตัดสินใจในการพิจารณาการออกแบบโซอุปทาน (Aramyan, et al., 2007) 
 จากความจําเปนของการปรับตัวใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกภายใตการแขงขันท่ี
รุนแรงและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน รวมถึงการบริหารแบบหวงโซอุปทานและความสําคัญของ
อุตสาหกรรม งานวิจัยนี้ทําการศึกษารวบรวมบทความและวิเคราะหวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับการวัด
ประสิทธิภาพการทํางานของหวงโซอุปทาน ซึ่งการวัดประสิทธิภาพของโซอุปทานขึ้นอยูกับมุมมอง โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใชกําหนดเปนเกณฑ และแนวทางในการวัดประสิทธิภาพการทํางานของโซอุปทานสําหรับ
การศึกษาในอนาคต อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจของกระบวนงานหลักในอุตสาหกรรม และ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันขององคกรตอไป 
 
2. มุมมองในการวัดประสิทธิภาพของโซอุปทาน 
 การวัดประสิทธิภาพการทํางานของโซอุปทานนั้นเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการวัดประสิทธิภาพ เพ่ือให
ทราบถึงความสามารถขององคกรในการบริหารจัดการโซอุปทาน ซึ่งเปาหมายสูงสุดของการจัดการโซอุปทาน 
คือ การเพ่ิมคุณคาโดยรวมใหเกิดขึ้นมากท่ีสุด โดยท่ีทําใหเกิดกําไรสูงสุดตลอดท้ังสายโซไมใชเพียงเกิดผล
กําไรตอองคกรใดองคกรหนึ่งเพียงฝายเดียว (Chopra and Meindl, 2007) มุมมองที่นิยมใชในการวัด
ประสิทธิภาพในปจจุบัน ไดแก เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ประสิทธิภาพการทํางาน
ขององคกร (Organization Performance) การประเมินองคกรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) และ
แบบจําลองโซอุปทาน (SCOR Model) ซึ่งรายละเอียดแสดงดังนี้ 
 2.1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) สารสนเทศเปนแหลงจัดหาขอมูลตางๆเพ่ือให
ผูจัดการโซอุปทานใชในการตัดสินใจ ถาไมมีสารสนเทศผูจัดการโซอุปทานจะไมสามารถทราบไดวาลูกคา
ตองการอะไร สินคาคงคลังในสต็อกมีจํานวนเทาไร และเมื่อใดท่ีควรจะทําการผลิต หรือสงสินคา 
(Ketzenberg, et al., 2007) การใชระบบสารสนเทศทําใหผูจัดการโซอุปทานทราบถึงส่ิงตางๆท่ีเกิดขึ้นในโซ
อุปทาน สงผลตอการตัดสินใจไดดีเพียงพอของผูจัดการโซอุปทานท่ีจะทําใหประสิทธิภาพของโซอุปทานดีขึ้น 
ในทางกลับกัน ถาไมมีสารสนเทศแลวการจัดหาสินคาใหลูกคาไดดีเพียงพอจะเปนส่ิงท่ีเปนไปไมได การท่ีโซ
อุปทานมีสารสนเทศทําใหองคกรสามารถทราบความตองการท่ีมีอยูเพ่ือตัดสินใจ ซึ่งสงผลในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของทั้งโซอุปทานของทั้งองคกรและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ดังจะเห็นไดวาสารสนเทศ คือ 
ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดของโซอุปทาน เพราะถาปราศจากสารสนเทศแลวก็ไมมีการผลักดันเกิดขึ้น(Zhou and 
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 Benton, 2007)  อีกท้ังสารสนเทศสามารถใชเพ่ือการหาสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูจัดการโซอุปทานควร
ทําความเขาใจวิธีการรวบรวมและวิเคราะหสารสนเทศ เพราะสารสนเทศเปนส่ิงท่ีสําคัญตอความสําเร็จของโซ
อุปทาน (Bailey and Francis, 2008) เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปดวยฮารดแวรและซอฟทแวรท่ีใช
ตลอดท้ังหมดในโซอุปทาน เพ่ือทําการรวบรวมและวิเคราะหสารสนเทศ การรับและสงสารสนเทศที่ดีเปน
ส่ิงจําเปนตอการตัดสินใจ (Chopra and Meindl, 2007)  
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกุญแจสําคัญในการจัดการโซอุปทานของการทํางานรวมกันระหวาง
องคกรและภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีตองอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพัฒนาหวงโซอุปทานเพื่อพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือกันขององคกร ซึ่งความกาวหนาของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหองคกรสามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพดวยตนทุนท่ีต่ํา ไมเพียงเปน
การสงขอมูลทางกายภาพของวัตถุดิบเทานั้น แตยังเปนการสงขอมูลท่ีแตกตางกัน เชน ความตองการของ
ลูกคา กําลังการผลิต สินคาคงคลัง และการจัดตารางการผลิตตลอดท้ังโซอุปทาน ตัวชี้วัดท่ีใช คือ ความ
รวมมือกันภายในองคกรและความรวมมือกันระหวางองคกร (Barut, et al., 2002)  
 ผลกระทบจากกลยุทธการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางองคกรในการทํางานระดับองคกร ภายใตเง่ือนไข
ของตลาดที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นการแลกเปล่ียนขอมูลในโซอุปทานระหวางบริษัทคูคาเปน
ส่ิงท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง การใชนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนขอมูลเปนการสรางโอกาส ลด
ตนทุนในการขนสง อีกท้ังยังเปนการลดตนทุนสินคาคงคลังและใหบริการแกลูกคาไดดีขึ้น (Li, et al., 2006) 
 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับโซอุปทาน เปนส่ิงจําเปนในการปรับปรุงการทํางานของโซ
อุปทาน  องคกรในโซอุปทานสวนใหญจะประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากไดรับแรงกระตุนจาก
บริษัทคูคาท่ีอยูในสายโซอุปทานเดียวกัน การเขามามีสวนรวมในองคกรท่ีแตกตางกันเปนจุดเริ่มตนในการ
นาํไปประยุกตใชแกองคกรคูคา เพ่ือใหเกิดความรวมมือระหวางองคกร (Lai, et al., 2006) 
 ระดับความรวมมือกันอยางใกลชิดของบริษัทคูคาในระดับท่ีเหมาะสม และระบบขอมูลของการตัดสินใจ
สงผลตอกิจกรรมและการไหลของผลิตภัณฑ สงผลตอความสามารถในการแขงขัน การตอบสนองความ
ตองการและความพึงพอใจของลูกคาเปนกุญแจแหงความสําเร็จในการจัดการธุรกิจและองคกร การวัดลักษณะ
การปฏิบัติงานในโซอุปทานอาศัย 2 รูปแบบ คือ ลักษณะความรวมมือ และการใหความรวมมือในการทํางาน 
(Forme, et al., 2007) 
 โดยธรรมชาติของการทําธุรกิจ การเปล่ียนจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองคกรเปนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศระหวางองคกร มีความสําคัญตอการรวมมือการทําธุรกิจระหวางผูขายและลูกคา  สงผล
ตอความสําเร็จของการทํางานในโซอุปทาน ปจจัยท่ีแสดงใหเห็นถึงความรวมมือในโซอุปทาน คือ การ
วางแผนความรวมมือ การพยากรณ และการเติมเต็มสินคา เปนทางเลือกเพ่ือนําไปประยุกตใชเปนกลยุทธใน
อุตสาหกรรมเพ่ือลดผลกระทบจาก Bullwhip Effect ซึ่งดัชนีชี้วัดการทํางาน คือ ระดับการบริการ (Service 
Level) อัตราการเติมเต็มคําส่ังซื้อ (Order Fulfillment Rate) วงรอบการส่ังซื้อ (Order Cycle Time Day) 
ตนทุนการขาดแคลนสินคา (Shortage Cost) ตนทุนการถือครองสินคา (Holding Cost) และตนทุนการส่ังซื้อ 
(Ordering Cost) (Chen, et al., 2007) 
 การเพ่ิมความมั่นใจใหแกองคกรโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนากระบวนการโซอุปทาน 
(Wu,et al., 2006)  นโยบายการแลกเปลี่ยนขอมูลและวิธีการพยากรณ มีผลกระทบอยางยิ่งตอการทํางานของ
โซอุปทาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง (High Technology) ชวงวงจรอายุของผลิตภัณฑส้ัน 
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 และมีสินคาใหมผลิตออกมาอยางรวดเร็ว การประเมินคุณคาของการแลกเปล่ียนขอมูลดวยวิธีท่ีแตกตางกันทํา
ใหเกิดกําไรตอองคกรและระดับการบริการลูกคาสูงสุด(Sohn and Lim, 2008)  
 2.2. ประสิทธิภาพการทํางานขององคกร (Organization Performance) เปนแนวคิดเพ่ือศึกษาความ
เชื่อมโยงสวนประกอบในการจัดการหวงโซอุปทานและความเชื่อมโยงกันในการทํางานขององคกร 
ประกอบดวย 3 กระบวนการ คือ การทํางานของโซอุปทาน (Supply Chain Practice) ความเกี่ยวของกับโซ
อุปทาน (Supply Chain Concern) และความสามารถของหวงโซอุปทาน (Supply Chain Competence) 
(Chow, et al., 2008) ซึ่งทําใหทราบสวนประกอบ และการปฏิบัติงานของการจัดการโซอุทาน โดยมุงเนนไปท่ี
การทํางานขององคกร สามารถนํามาสรางเปนมาตรวัดการทํางานขององคกร  3  ดาน  (Chow, et al., 2008)   
คือ 1) ดานการปฏิบัติการของโซอุปทาน เปนการวัดการทํางานของกิจกรรมในโซอุปทานท่ีเริ่มจากตนน้ําไป
จนถึงปลายน้ํา กระบวนการนี้เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ และมีสวนชวยสนับสนุนกลยุทธของโซอุปทาน 
(Supply Chain Practice) ดัชนีท่ีใชชี้วัด ไดแก ลูกคาและอุตสาหกรรมการผลิต เคาโครงของโซอุปทาน การ
ติดตอส่ือสารและความเร็ว การแลกเปล่ียนขอมูล และการบูรณาการและอุตสาหกรรมการบริการลูกคา 2) ดาน
ความสัมพันธของโซอุปทาน (Supply Chain Concern) ใชวัดความสัมพันธระหวางแตละหนวยงานในโซ
อุปทาน ซึ่งมีดัชนีชี้วัด ไดแก ความสัมพันธกับสวนตางๆ และระบบขอมูล และความใกลชิดทางภูมิศาสตร 
และ 3) ดานความสามารถของโซอุปทาน (Supply Chain Competencies) เปนมาตรวัดความสามารถในการ
ตอบสนองสินคาตอตลาด ดัชนีชี้วัด ไดแก คุณภาพและบริการ การดําเนินการและการกระจายสินคา การ
กําหนดประสิทธิภาพ การดําเนินการและการกระจายสินคา  
 การวัดประสิทธิภาพการทํางานของโซอุปทานโดยมุมมองดานการทํางานขององคกร ทําใหทราบถึง
สวนประกอบและการปฏิบัติงานของการจัดการโซอุปทาน โดยมุงเนนไปที่การพัฒนาการทํางานขององคกร 
ซึ่งจะแสดงใหเห็นภาพรวมการทํางานของทั้งโซอุปทาน ถาในแตละองคกรมีประสิทธิภาพการทํางานท่ีไมดี จะ
สงผลตอประสิทธิภาพโดยรวมของโซอุปทาน ในทางตรงกันขามถาแตละองคกรในโซอุปทานมีประสิทธิภาพ
การทํางานท่ีด ีจะสงผลใหประสิทธิภาพโดยรวมของโซอุปทานสูงขึ้น 
 2.3. การประเมินองคกรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เริ่มมีการกลาวถึงและใชกันอยาง
แพรหลาย  โดย Kaplan and Norton (1992) เปนผูนําเสนอแนวคิดนี้ เพ่ือชวยในการประเมินองคกรและ
นําเสนอรายงานใหผูบริหาร โดยอาศัยมุมมองอื่น นอกเหนือจากมุมมองทางดานการเงิน เพราะจากการศึกษา
และสํารวจสาเหตุพบวา องคกรสวนใหญในอเมริกานิยมใชตัวบงชี้ทางดานการเงินเปนหลัก (Kaplan and 
Norton, 1992) แตภายใตการแขงขันในยุคปจจุบันผูบริหารเริ่มพบวา การท่ีองคกรจะประสบความสําเร็จและ
อยูรอดภายใตภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงนั้น การอาศัยตัวชี้วัดทางดานการเงินเพียงอยางเดียวนั้นไมเพียงพอ
(Ittner and Larcker, 1998,)  นอกเหนือจากนี้จะตองพิจารณาตัวชี้วัดดานอื่นอีก 4 ดาน คือ ดานการเงิน 
(Financial) ดานลูกคา (Customer) ดานกระบวนการภายใน (Internal Business Process) และดานการ
เรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth) (Kaplan and Norton, 1992) 
 การประเมินองคกรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) ไมเพียงแตจะใชในการวัดประสิทธิภาพองคกร
เทานั้น แตยังสามารถนําเกณฑการวัดประสิทธิภาพนี้ไปประยุกตใชกับการวัดประสิทธิภาพของโซอุปทาน 
(Bhagwat and Sharma, 2007) การสรางตัวชี้วัดการทํางานเพ่ือพัฒนาการจัดการของธุรกิจตองเลือกตัวชี้วัด
วัดท่ีเหมาะสมใหกับองคกรในโซอุปทาน เพ่ือใหการวัดประสิทธิภาพเปนไปอยางครอบคลุม (Lohman, et al., 
2004) 
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  การศึกษารูปแบบการทํางานโซอุปทานโดย (Berrah and Cliville, 2007) ไดนําเสนอการสรางระบบ
การวัดการทํางานโดยการเชื่อมโยงการทํางานตลอดทุกสวนใหเปนสวนเดียวกัน การทํางานท้ังหมดเปนการ
เชื่อมโยงวัตถุประสงคโดยท่ัวไปเพ่ือใหเขากับวัตถุประสงคของการซอมบํารุง  
 การพัฒนาการประเมินองคกรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) สําหรับการจัดการโซอุปทาน การวัด
และประเมินผลการทํางานของธุรกิจแบบวันตอวันจากมุมมองทั้ง 4 ดาน สามารถเปนพ้ืนฐานของกลยุทธใน
ระบบการจัดการโซอุปทาน และใชเปนแนวทางตนแบบการพัฒนาในการประเมินหามาตรวัดท่ีเหมาะสม และ
กําจัดอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น มาตรวัดท้ัง 4 ดานนี้สามารถชวยผูจัดการโซอุปทานประเมินการทํางานของโซอุปทาน
ไดเปนอยางดี (Bhagwat and Sharma, 2007) 
 2.4. แบบจําลองโซอุปทาน หรือ SCOR Model (Supply Chain Operation Reference Model) เปน
เคร่ืองมือท่ีจะชวยเริ่มตนการพัฒนาโซอุปทาน เพราะ SCOR Model มีองคประกอบของแบบจําลอง คือ การ
กําหนดกระบวนการตางๆใหเปนมาตรฐาน และมีคําอธิบายกระบวนการ ชวยใหผูใชมีความเขาใจท่ีตรงกัน มี
โครงสรางแสดงความสัมพันธระหวางกระบวนการ มีการกําหนดมาตรวัด (Metric) หรือดัชนีวัดประสิทธิภาพ 
(KPI) สําหรับการวัดประสิทธิภาพในแตละกระบวนการ  
 SCOR Model ประกอบไปดวยกระบวนการสําคัญ 5 กระบวนการ คือ การวางแผนตางๆ (Plan) การ
จัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบ (Source) การผลิตผลิตภัณฑ (Make) การขนสงผลิตภัณฑไปใหลูกคา (Deliver) และ 
การสงสินคากลับคืน (Return) ซึ่งในทุกองคกรจะตองมีกระบวนการเหลานี้อยู ดัชนีการวัดประสิทธิภาพใน 
SCOR Model แบงออกเปน 4 ประเภท คือ ความสามารถในการแสดงใหเห็นถึงความยืดหยุนและการ
ตอบสนอง (Flexibility and Responsiveness) คาใชจาย (Cost) ความนาเชื่อถือ (Reliability) และทรัพยสิน 
(Assets) (Supply-Chain Council, 2006) 
 การกําหนดเกณฑการวัดประสิทธิภาพของโซอุปทานใหเปนรูปแบบการวิเคราะหท่ีเท่ียงตรง เพ่ือเปน
เคร่ืองมือการออกแบบการทํางานนั้น บางอุตสาหกรรมดําเนินการวิจัยโดยปราศจากการพิจารณามุมมองทาง
อุตสาหกรรม ปจจุบันนี้นักวิจัยสวนใหญไดเร่ิมตระหนักวาการตัดสินใจและความพยายามท่ีจะรวมการ
ออกแบบโซอุปทานวาควรไดรับการผลักดันจากผลิตภัณฑทางอุตสาหกรรม การกําหนดลักษณะผลิตภัณฑ 
และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ นอกจากนั้นกระบวนการตัดสินใจควรชี้นําแนวทางโดยสรางมาตรวัดการทํางานขึ้น
ใหครอบคลุม (Wang, et al., 2004) 
 การศึกษารูปแบบการทํางานของโซอุปทาน มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอการสรางระบบการวัด
ประสิทธิภาพการทํางานใหเชื่อมโยงทุกสวนของการทํางาน (Berrah and Cliville, 2007)  
 SCOR model ถูกพัฒนาและรักษาไวโดยคณะกรรมการโซอุปทาน (Supply Chain Council) SCOR 
model เปนรูปแบบที่สามารถใชเปนเกณฑ เปรียบเทียบ และพัฒนาการทํางานของโซอุปทาน SCOR model 
เปนพ้ืนฐานเคร่ืองมือพ้ืนฐานขององคกร เปนการเทียบเคียงฐานขอมูลท่ีใชกันอยางแพรหลาย และเปนการ
ระบุมาตรวัดของโซอุปทาน (Persson and Araldi, 2008) 
 มุมมองการวัดประสิทธิภาพการทํางานของโซอุปทานท้ัง 4 มุมมอง สามารถแสดงดังในรูปท่ี 1 และ
สามารถสรุปมาตรวัดและเกณฑการวัดประสิทธิภาพไดดังตารางที่ 1 
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รูปท่ี1: ความสัมพันธของมุมมองและการวัดประสิทธิภาพของโซอุปทาน 
 

ตารางที่1: มาตรวัดและเกณฑการวัดประสิทธิภาพจากมุมมองดานตางๆ 
มุมมอง มาตรวัด ดัชนีชี้วัด 

เทคโนโลยีสารสนเทศ - ความเชื่อมโยงของขอมูล
ภายในองคกร 

- ความเชื่อมโยงของขอมูล
ภายนอกองคกร 

- ระดับความเชื่อมโยงของขอมูลภายใน 
 
- ความตองการของลูกคา สินคาคงคลัง กําลัง
การผลิต และการจัดตารางการผลิต 

ประสิทธิภาพการทํางาน
ขององคกร  

- การปฏิบัติการของโซ
อุปทาน  

    
    
- ความสัมพันธของโซอุปทาน

   
  
- ความสามารถของโซ
อุปทาน  

   

- ลูกคาและอุตสาหกรรมการผลิต เคาโครงของ
โซอุปทาน การติดตอส่ือสารและความเร็ว การ
แลกเปล่ียนขอมูล การบูรณาการและ
อุตสาหกรรมการบริการลูกคา  

- ความสัมพันธกับสวนตางๆ และระบบขอมูล  
ความใกลชิดทางภูมิศาสตร คุณภาพและ
บริการ 

- การดําเนินการและการกระจายสินคา การ
กําหนดประสิทธิภาพ การดําเนินการและการ
กระจายสินคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ประสิทธิภาพการทํางานขององคกร 

แบบจําลองโซอุปทาน การประเมินองคกรแบบสมดุล 

การวัดประสิทธิภาพของโซอุปทาน 
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 ตารางที่1  (ตอ) : มาตรวัดและเกณฑการวัดประสิทธิภาพจากมุมมองดานตางๆ 
มุมมอง มาตรวัด ดัชนีชี้วัด 

การประเมินองคกรแบบ
สมดุล  

- ดานการเงิน  
 
 
 
 
 
 
 
- ดานลูกคา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ดานกระบวนการภายใน  
 
 

- กําไรสุทธิหรืออัตราสวนผลผลิต อัตราการคืน
ทุน ตนทุนเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง ระดับ
ความสัมพันธของผูซื้อและซัพพลายเออร 
ประสิทธิภาพการขนสง การเริ่มประหยัดตนทุน
ของซัพพลายเออร ความนาเชื่อถือในการ
ขนสง ตนทุนตอชั่วโมงการทํางาน ตนทุนการ
สงขอมูล และอัตราการปฏิเสธสินคาของซัพ
พลายเออร 

- เวลาถามขอของใจของลูกคา ระดับคาความ
เขาใจของลูกคาตอผลิตภัณฑ อันดับของ
ผลิตภัณฑและบริการ เวลานําการส่ังซื้อ  ความ
ยืดหยุนของระบบบริการเพ่ือหาความตองการ
ของลูกคาท่ีเจาะจง ระดับความสัมพันธของผู
ซื้อและซัพพลายเออร เวลานําการสงสินคา 
ประสิทธิภาพการขนสง ประสิทธิภาพของ
วิธีการแจงราคาจายการขนสง ความนาเชื่อถือ
ในการขนสง การตอบสนองความตองการ
สินคาอยางเรงดวน ประสิทธิภาพของการจัด
ตารางวางแผนการกระจายสินคา ตนทุนการสง
ขอมูล คุณภาพของเอกสารการจัดสง ตัว
ขับเคล่ือนความนาเชื่อถือในการทํางาน 
คุณภาพของผลิตภัณฑท่ีจัดสง และความสําเร็จ
ของการสงท่ีไมมีขอผิดพลาด 

- เวลาวงรอบของโซอุปทานโดยรวม เวลาการ
ไหลของกระแสเงินรวม ความยืดหยุนของ
ระบบบริการเพ่ือหาความตองการของลูกคาท่ี 
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 ตารางที่1(ตอ): มาตรวัดและเกณฑการวัดประสิทธิภาพจากมุมมองดานตางๆ 
มุมมอง มาตรวัด ดัชนีชี้วัด 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ดานการเรียนรูและการ 
  พัฒนา 

   เจาะจง เวลานํามาตรฐานอุตสาหกรรมของ
ซัพพลายเออรท่ีมีอยู ระดับของซัพพลาย
เออรในการสงท่ีไมมีขอผิดพลาด ความ
แมนยําของเทคนิคการพยากรณ วงรอบการ
พัฒนาผลิตภัณฑ วงรอบการส่ังซื้อ วงรอบ
กระบวนการวางแผน ประสิทธิภาพของการ
จัดตารางการผลิตหลัก การใชกําลังการผลิต 
ตนทุนสินคาคงคลังโดยรวม (เชน ระดับ
สินคาขาเขา กระบวนการภายใน คุณคาของ
เศษวัตถุดิบ และการเดินทางของผลิตภัณฑ
สุดทาย) อัตราการปฏิเสธสินคาของซัพพลาย
เออร ประสิทธิภาพของวงรอบการสั่งซ้ือ  
ความถ่ีในการสงสินคา  

-  การสนับสนุนของซัพพลายเออรในการแกไข
ปญหา ความสามารถของซัพพลายเออรใน
การตอบปญหาดานคุณภาพ การเริ่ม
ประหยัดตนทุนของซัพพลายเออร ขั้นตอน
การจองของซัพพลายเออร การใชกําลังการ
ผลิต วิธีการบันทึกขอมูลส่ังซื้อ ความแมนยํา
ของเทคนิคการพยากรณ วงรอบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ความยืดหยุนของระบบบริการ
เพ่ือหาความตองการของลูกคาท่ีเจาะจง 
ระดับความสัมพันธของผูซื้อและซัพพลาย
เออร อันดับของผลิตภัณฑและบริการ และ
ระดับของความเขาใจลูกคาตอคุณคา
ผลิตภัณฑ 

แบบจําลองโซอุปทาน - การวางแผนตางๆ 
- การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ 
- การผลิตผลิตภัณฑ 
- การขนสงผลิตภัณฑไปให
ลูกคา 

- การสงสินคากลับคืน 

-  ความยืดหยุน การตอบสนองความตองการ
ของลูกคา คาใชจาย ความนาเชื่อถือและ
สินทรัพย 

 
 
 

260



การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 3. การประยุกตใชในอุตสาหกรรม 
 ตัวอยางการประยุกตใชมุมมองการวัดประสิทธิภาพของโซอุปทานในอุตสาหกรรม สําหรับสรางเปน
มาตรวัดการทํางานท่ีเหมาะสมกับอุตสาหกรรมตางๆในหวงโซอุปทานนั้น สามารถจําแนกการประยุกตใชงาน
โดยมุมมองการวัดประสิทธิภาพของโซอุปทานดังนี้ 
 3.1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การวัดประสิทธิภาพของโซอุปทานโดยใช
มุมมองสารสนเทศเปนตัวชี้วัดน้ัน ทําใหองคกรเห็นความเชื่อมโยงและความสัมพันธในการแลกเปลี่ยนขอมูล
ท้ังในองคกรและนอกองคกร อุตสาหกรรมที่นําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชในการวัดการทํางานของ
โซอุปทาน ไดแก Barut, et al.(2002) ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับ 2 อุสาหกรรม คือ Ryobi Motor 
Products Corp.ซึ่งเปนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนตและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในอเมริกา และLang-
Mekra North America ผลิตระบบกระจกใหอุตสาหกรรมยานยนตในเยอรมนี โดยใชความเชื่อมโยงของขอมูล
ภายในองคกรเปนมาตรวัดการทํางานโดยท่ีดัชนีชี้วัดการทํางาน คือ ระดับความเชื่อมโยงของขอมูลภายใน 
และใชมาตรวัดความเชื่อมโยงของขอมูลภายนอกองคกร โดยมีความตองการของลูกคา สินคาคงคลัง กําลัง
การผลิต และการจัดตารางการผลิต เปนดัชนีชี้วัดการทํางานในอุตสาหกรรมทั้ง 2 แหง 
 3.2. ประสิทธิภาพการทํางานขององคกร (Organization Performance) แสดงใหเห็นถึงความเชื่อมโยง
ของการจัดการโซอุปทานจาก 3 กระบวนการ มีผูสนใจนํามุมมองการวัดนี้ไปประยุกตใชกับอุตสาหกรรม คือ 
Chow, et al. (2008) ใชผลการสํารวจเบ้ืองตนของผูจัดการระดับกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ
ไตหวัน เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยงของสวนประกอบของการจัดการโซอุปทาน และการทํางานขององคกรท้ัง
ภายในและระหวางองคกร รูปแบบของแบบสอบถามจากสวนประกอบท่ีสําคัญของการจัดการโซอุปทาน โดย
ใชมาตรวัดและดัชนีชี้วัดดังท่ีไดกลาวไปแลวในหัวขอท่ี 2.2 อยางไรก็ตามการวัดนี้ไดสรางแนวความคิด
สําหรับผูจัดการระดับกลาง ซึ่งในทางปฏิบัติอาจแตกตางจากแนวความคิดน้ี แสดงใหเห็นความคลายกันและ
ความแตกตางบางอยางระหวางสองพื้นที่วาขึ้นอยูกับระบบบริหารจัดการโซอุปทานในแตละประเทศ 
 3.3. การประเมินองคกรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) การประยุกต Balanced Scorecard ซึ่ง
เปนดัชนีชี้วัดการทํางานสําหรับองคกรมาใชในการวัดประสิทธิภาพของโซอุปทานนั้น อุตสาหกรรมท่ีนํา
มุมมองนี้ไปประยุกตใชกับองคกร ไดแก Bhagwat and Sharma (2007) นําการประเมินองคกรแบบสมดุลไป
ประยุกตใชสําหรับการจัดการโซอุปทานท่ีทําการวัดและประเมินผลการทํางานของธุรกิจแบบวันตอวันจาก
มุมมองทั้ง 4 ดานนี้กับอุตสาหกรรม SMEs 3 แหงในประเทศอินเดีย ไดแก อุตสาหกรรมการเชื่อมดวยตะกั่ว 
อุตสาหกรรมผลิตเบรคและคลัช และอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก การใชมุมมองการประเมินองคกรแบบสมดุลนี้
ไดรับความสนใจจาก SMEs 3 ท้ังแหง และมี 2 แหงเสนอแนะใหเพ่ิมมาตรวัดดานแรงงานลงไปเพื่อปรับใชใน
อนาคต เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธของการดําเนินการ Lohman, et al. (2004) ใชการวัดประสิทธิภาพดวย
มุมมองของ Balanced Scorecard กับอุตสาหกรรมเสื้อผาและอุปกรณกีฬา (Nike) ซึ่งมีโครงขายของโซ
อุปทานอยูในทวีปยุโรป โดยปรับใหสอดคลองกับกลยุทธและวิสัยทัศนขององคกร 
 3.4. แบบจําลองโซอุปทาน หรือ SCOR Model เปนหลักการวิเคราะหศักยภาพของโซอุปทานท่ีสราง
ขึ้นเพ่ือใชวัดการทํางานของโซอุปทาน อุสาหกรรมท่ีนํามุมมองนี้ไปประยุกตใชกับองคกร ไดแก Berrah and 
Cliville (2007) ใชSCOR Model กับอุตสาหกรรมผลิตลูกปน โดยศึกษารูปแบบการทํางานของโซอุปทาน ซึ่ง
มีวัตถุประสงค เพ่ือนําเสนอการสรางระบบการวัดประสิทธิภาพการทํางานใหเชื่อมโยงทุกสวนการทํางาน 
มาตรวัดท่ีใชในการศึกษาพิจาณาเพียง 4 ดาน คือ การวางแผนตางๆ การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ การผลิต
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 ผลิตภัณฑ และการขนสงผลิตภัณฑไปใหลูกคา โดยไมไดพิจารณาดานการสงสินคากลับคืน เนื่องจากเปน
กระบวนการที่มีความซับซอนมาก 
 ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา มุมมองการวัดการทํางานดานตางๆไดถูกนําไปประยุกตใชกับอุตสาหกรรม
ท่ีหลากหลาย โดยวิธีการและเทคนิคตางๆท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ สามารถนําไปใชในการ
สรางเกณฑการวัดประสิทธิภาพตลอดทั้งหวงโซอุปทาน เพ่ือการทํางานวิจัยใหสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีได
กําหนดขึ้น โดย Chow, et al. (2008) ไดนํามุมมองการวัดประสิทธิภาพการทํางานขององคกรจากการสํารวจ
ขอมูลความเชื่อมโยงจากมาตรวัดการทํางานเบ้ืองตนในอุตสาหกรรมตางๆใน 2 ประเทศ คือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศไตหวัน 
 

ตารางที่ 2: การประยุกตใชมุมมองดานตางๆกับอุตสาหกรรม 
มุมมอง อุตสาหกรรม อางอิง 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

-Ryobi Motor Products Corp: ผลิตชิ้นสวน
ยานยนตและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
-Lang-Mekra North America: ผลิตระบบ
กระจกใหอุตสาหกรรมยานยนต 

Barut, et al.(2002)  

ประสิทธิภาพการ
ทํางานขององคกร 

- ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ประเทศไตหวัน 

Chow, et al.(2008) 

- อุตสาหกรรมการเชื่อมดวยตะกั่ว 
- อุตสาหกรรมผลิตเบรกและคลัช  
- อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก 

Bhagwat and Sharma (2007)  การประเมินองคกร
แบบสมดุล  

- อุตสาหกรรมเส้ือผาและอุปกรณกีฬา (Nike) Lohman, et al.(2004) 

แบบจําลองโซอุปทาน - อุตสาหกรรมผลิตลูกปน Berrah and Cliville (2007) 
 
 
4. การวิเคราะหและวิจารณ 
 การวัดประสิทธิภาพจะชวยกระตุนใหทุกฝายทํางานรวมกัน และสรางความตระหนักในการจัดการโซ
อุปทานใหกับอุตสาหกรรม จะสงผลใหเกิดการเพ่ิมคุณคาโดยรวมขึ้นมากที่สุด ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของการ
จัดการหวงโซอุปทาน ผูประกอบการควรเลือกใชมุมมองดานตางๆในการวัดประสิทธิภาพการทํางานของโซ
อุปทานใหเหมาะสม เนื่องจากมุมมองแตละมุมมองมีความเหมาะสมสําหรับธุรกิจหนึ่งๆ กลาวโดยรวมไดวา
ธุรกิจท่ีแตกตางกันจะมีลักษณะการดําเนินการท่ีแตกตางกัน ก็จะสงผลใหการวัดประสิทธิภาพของโซอุปทานมี
ความแตกตางกัน ถาเลือกมุมมองการวัดประสิทธิภาพไมเหมาะสมจะทําใหเกิดการวัดการทํางานที่ไมตรงจุด 
สงผลกระทบตอกลยุทธขององคกร ทําใหไมบรรลุเปาหมายขององคกรในการจัดการโซอุปทาน เพ่ือใหการวัด
ประสิทธิภาพการทํางานของโซอุปทานเปนไปอยางเหมาะสม สามารถพิจารณาจากมุมมองตางๆ ดังนี้ 
 4.1. เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เปนปจจัยท่ีสําคัญตอความสําเร็จของโซ
อุปทาน ทําใหเห็นถึงการทํางานรวมกันระหวางองคกรจากระดับความเชื่อมโยงของขอมูลภายใน และเห็นถึง
ประสิทธิภาพการทํางานรวมกันภายในองคกร จากความตองการของลูกคา สินคาคงคลัง กําลังการผลิต และ
การจัดตารางการผลิต ซึ่งจะกระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารท่ีมีสวนชวยในการตัดสินใจ สงผลให
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 ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางแมนยํา สรางความเชื่อมั่นในการแลกเปล่ียนขอมูลกับทุกองคกรใน
โซอุปทาน การรับและสงสารสนเทศท่ีดีเปนส่ิงจําเปนตอการตัดสินใจ การใชเทคโนโลยีเปนการเพ่ิมมูลคา
ใหกับการแลกเปล่ียนขอมูลไมเพียงแตเปนการสรางโอกาส ลดตนทุนในการขนสง ลดตนทุนสินคาคงคลังและ
ตนทุนดานตางๆ แตยังเปนการใหบริการแกลูกคาไดดีขึ้น และทําใหเกิดการจัดการที่ดีท้ังภายในองคกรและ
ระหวางองคกร  
 4.2. ประสิทธิภาพการทํางานขององคกร (Organization Performance) เปนการวัดความเชื่อมโยง
สวนประกอบในการจัดการหวงโซอุปทานและความเชื่อมโยงกันในการทํางานขององคกร การทํางานของโซ
อุปทานแสดงใหเห็นความเช่ือมโยงตลอดท้ังโซอุปทาน ความเกี่ยวของกับโซอุปทานแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการตอบสนองสินคาตอตลาดความสัมพันธระหวางแตละหนวยงานในโซอุปทาน และ
ความสามารถของหวงโซอุปทานทําใหทราบสวนประกอบและการปฏิบัติงานของการจัดการโซอุปทานโดย
มุงเนนไปที่การพัฒนาการทํางานขององคกร ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเหมือนและความแตกตางระหวางการ
จัดการในแตละพ้ืนที่วาอาจจะขึ้นอยูกับอุตสาหกรรมนั้นๆ  
 4.3. การประเมินองคกรแบบสมดุล (Balanced Scorecard) เปนเครื่องมือในการนํากลยุทธไปสูการ
ปฏิบัติของระบบการจัดการโซอุปทาน และเปนแนวทางตนแบบการพัฒนาในการประเมินหามาตรวัดท่ี
เหมาะสมใหกับอุตสาหกรรม และชวยผูจัดการโซอุปทานประเมินการทํางานของโซอุปทานไดเปนอยางดี จาก
การใชมาตรวัดท้ัง 4 ดาน ซึ่งครอบคลุมการวัดท้ังในดานการเงินละไมใชการเงิน แสดงใหเห็นความสมดุลของ
การทํางานภายในและภายนอกองคกร และมีมาตรวัดการทํางานท่ีเปนมาตรฐาน 
 4.4. แบบจําลองโซอุปทาน หรือ SCOR Model เปนเคร่ืองมือพ้ืนฐานขององคกรในการเปรียบเทียบ
ฐานขอมูล และเปนการระบุมาตรวัดของโซอุปทานที่ใชกันอยางแพรหลาย แบบจําลองโซอุปทานถูกพัฒนาขึ้น
เพ่ือใชอธิบายลักษณะ และแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมทางธุรกิจในโซอุปทานท้ังหมดท่ีเกี่ยวของกับการ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา ชวยแกปญหาการขาดมาตรวัดการทํางานและดัชนีชี้วัดท่ีเปนมาตรฐานใน
การพัฒนาและปรับปรุงโซอุปทาน  
 การวัดประสิทธิภาพการทํางานของโซอุปทานจากมุมมองดานตางๆ มีความสําคัญตอการนําไป
ประยุกตใชกับอุตสาหกรรมไดดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3: สรุปความสําคัญตอการนําไปประยกุตใชของมุมมองดานตางๆ 

มุมมอง ความสําคัญตอการนําไปประยกุตใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงทั้งภายในและระหวางองคกร 
- กระตุนใหเกิดการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารซ่ึงมีสวนชวยในการตัดสินใจ 
  สงผลใหใหตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางแมนยํา 
- สรางความเชื่อมั่นในการแลกเปล่ียนขอมูล  

ประสิทธิภาพการทํางาน
ขององคกร 

- เห็นความเชื่อมโยงตลอดทั้งโซอุปทาน 
- เห็นความสามารถในการตอบสนองสินคาตอตลาด 
- เห็นความสัมพันธระหวางแตละหนวยงานในโซอุปทาน 

การประเมินองคกรแบบ
สมดุล  

- มีมาตรวัดการทํางานท่ีเปนมาตรฐาน 
- ครอบคลุมการวัดท้ังดานการเงิน และไมใชการเงิน 
- ความสมดุลของการทํางานภายใน และภายนอกองคกร 

แบบจําลองโซอุปทาน  - มาตรวัดการทํางานและดัชนีชี้วัดเปนมาตรฐาน 
- แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมทางธุรกิจในโซอุปทานท้ังหมด 

  
 จากการวิเคราะหมุมมองการวัดประสิทธิภาพดานตางๆ การประยุกตใชการวัดประสิทธิภาพการทํางาน
ของโซอุปทานสามารถปรับใหมีความยืดหยุนได โดยไมจําเปนตองใชเพียงมุมมองใดมุมมองหนึ่งเทาน้ันแตยัง
สามารถเพิ่มมุมมองอื่นเขาไป เพ่ือใหไดมาตรวัดท่ีสมบูรณ หรือการเลือกใชเพียงมุมมองเดียวก็ไมจําเปนตอง
ใชทุกดัชนีชี้วัด สามารถตัดดัชนีชี้วัดท่ีไมจําเปนออกไปได โดยท่ีการวัดประสิทธิภาพตองวัดไดครอบคลุม
ตลอดท้ังโซอุปทาน และตรงตามกลยุทธและเปาหมายขององคกรท่ีตั้งไว 
 

5. สรุปผลการศึกษา 
 การวัดประสิทธิภาพการทํางานของหวงโซอุปทานมีความจําเปนอยางยิ่งตอการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขัน โซอุปทานที่มีประสิทธิภาพสูงยอมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
ดวยตนทุนท่ีต่ําท่ีสุดและเพ่ิมความสามารถในการสรางผลกําไร อุตสาหกรรมท่ีขาดการวัดประสิทธิภาพการ
ทํางานของโซอุปทานจะสงผลใหขาดแรงกระตุนในการดําเนินการทางธุรกิจ และการจัดการโซอุปทานท่ี
เปนไปตามเปาหมายสูงสุดของการจัดการโซอุปทาน คือ การทําใหเกิดคุณคาโดยรวมสูงสุด ท่ีไมใชเพียงเกิด
ขึ้นกับองคกรใดองคกรหนึ่งเทานั้น สวนในการพัฒนาการวัดประสิทธิภาพใหเปนไปอยางตอเนื่องนั้นควร
ปรับปรุงเพ่ิมเติมมาตรวัดเพ่ือนําผลที่ไดไปปรับปรุงอีกครั้ง ซึ่งจะสงผลใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพของโซ
อุปทาน 
 อยางไรก็ตามเปนท่ีทราบกันดีอยูแลววาระบบการบริหารจัดการโซอุปทานของแตละองคกร และแตละ
ประเทศยอมมีความแตกตางกัน ดังนั้น มาตรวัดประสิทธิภาพและดัชนีชี้วัดท่ีเลือกใชนั้น จะขึ้นอยูกับมุมมอง
ของผูประกอบการที่มีตอโซอุปทานในการวัดประสิทธิภาพ มาตรวัดการทํางานท่ีดีจะตองแสดงใหเห็นถึง
สภาพการทํางานรวมกันหรือความรวมมือกันจากทุกสวนในโซอุปทาน โดยสามารถนําไปปรับใหเปนกลยุทธท่ี
เหมาะสมกับอุตสาหกรรมนั้นๆได 
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  จากบทความน้ีสามารถนําไปสูงานวิจัยในอนาคต คือ การศึกษาเกณฑการวัดประสิทธิภาพของโซ
อุปทานในอุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทรายในภาคตะวันออกเฉียง โดยการศึกษากระบวนการหลักของ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลทราย และใชมุมมองจากการศึกษาวิจัยนี้มากําหนดเกณฑในการวัดประสิทธิภาพ
ของหวงโซอุปทานในอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม
ออยและนํ้าตาลทราย และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศตอไป งานวิจัยนี้อยูในชวงของ
การกําหนดเกณฑการวัดประสิทธิภาพโซอุปทาน จากการศึกษาพบวา SCOR Model เปนเกณฑท่ีเหมาะสม
สําหรับอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล และงานในอนาคตจะมีการออกแบบสอบถามไปยังผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมออยและน้ําตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือสรางเปนเกณฑในการชี้วัดประสิทธิภาพการ
ทํางานของโซอุปทาน 
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