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และศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ที ่น่าเชื ่อถือและเป็นที ่ยอมรับในระดับสากล สามารถน ามาเป็นกลไก 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภาคอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

หนังสือคู่มือการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดทำเพื่อ
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บทท่ี 1: ความสําคัญของการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน 

 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

จากกระแสเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตนกอใหเกิดการแขงขันในการดําเนินธุรกิจเปนอยางสูง สงผลให

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมตองพัฒนาองคกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหสามารถดําเนิน

ธุรกิจไดอยางม่ันคงและกาวหนา ปจจัยสําคัญและจําเปนประการหนึ่งในการพัฒนาองคกร  คือ ความสามารถ

ในการวิเคราะหและประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพ ดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน เพ่ือเปรียบเทียบ

กับเกณฑมาตรฐานหรือตัวชี้วัดขององคกรประเภทเดียวกัน ในประเทศและระดับสากล ซ่ึงจะทําให

ผูประกอบการทราบถึงจุดออนและจุดแข็งขององคกร และสามารถนําขอมูลท่ีไดไปใชสําหรับการพัฒนาองคกร

ใหมีประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขัน สูงข้ึน เนื่องจากการ บริหาร จัดการดานโลจิสติกสและ         

ซัพพลายเชน เปนตัวชี้วัดท่ีครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ของภาคธุรกิจ ในการจัดการดานตนทุน เวลา และการ

ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไวอยางครบถวน เชน การตอบสนองคําสั่งซ้ือ การจัดสงท่ีตรงตอเวลา 

การลดตนทุนการดําเนินการ และจํานวนรอบหมุนของสินคาคงคลัง เปนตน 

สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ในฐานะผูรับผิดชอบดําเนินภารกิจหลัก

ดานโลจิสติกส ของกระทรวงอุตสาหกรรม ไดดําเนินโครงการ เพ่ือ สํารวจขอมูลและจัดทําตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index: ILPI) ของสถาน

ประกอบการภาคอุตสาหกรรมตามกิจกรรมโลจิสติกส 9 กิจกรรม 3 มิติ ประกอบดวย  มิติดานตนทุน มิติดาน

เวลา และมิติดานความนาเชื่อถือ รวมจํานวนท้ังสิ้น 27 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพซัพพลายเชน 

(Supply Chain Performance Index: SCPI) ตาม 5 สมรรถนะ 10 ตัวชี้วัด รวมถึงตัวชี้วัด การประเมิน

ศักยภาพการจัดการ โลจิสติกส ดวย Logistics Scorecard (LSC) โดยการจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพ          

โลจิสติกสภาคอุตสาหกรรมจะเปนเครื่องมือของผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมใหมีเกณฑเทียบประเมินใน

การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบการของตัวเอง เพ่ือการตอบสนองความตองการของลูกคา 

(Customer Service) และลดตนทุนรวมดานโลจิสติกส (Total Logistics Costs) ตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงค 

 การจัดทําคูมือการประเมินประสิทธิภาพดานโลจิสติกสและ ซัพพลายเชนนี้ข้ึน เพ่ือใหผู ประกอบการ

สามารถเขาใจหลักการในการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพโลจิสติกสและ ซัพพลายเชน  สามารถนํา

หลักการในการประเมินไปปรับใชในองคกรไดจริง พรอมท้ังสามารถนําผลท่ีไดจากการประเมินประสิทธิภาพมา

เทียบเคียงกับเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) ของกลุมอุตสาหกรรมในระดับประเทศ ทําใหทราบ

ถึงสถานะของตนเองวาควรปรับปรุงในเรื่องใด เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนาตนเองสูเกณฑระดับประเทศและระดับ

สากลตอไป 
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1.3 ผลท่ีคาดวาองคกรท่ีเขารวมประเมินจะไดรับ 

ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม สามารถนําผลการประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสขององคกรไปใชใน

การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการดานโลจิสติกสในองคกร เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ลูกคา (Customer Service) ลดตนทุนรวมทางดานโลจิสติกส (Total Logistics Costs) และสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขัน (Competitiveness) ตอไป 

 

1.4 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index: ILPI) 

การจัดการโลจิสติกสประกอบดวยกิจกรรมท้ังสิ้น 9 กิจกรรม ไดแก 

1. การวางแผนหรือการคาดการณความตองการของลูกคา (Demand Forecasting and 

Planning) 

2. การใหบริการแกลูกคาและกิจกรรมสนับสนุน (Customer Service and Support) 

3. การสื่อสารดานโลจิสติกสและการจัดการคําสั่งซ้ือ (Logistics Communication and Order     

   Processing) 

4. การจัดซ้ือจัดหา (Purchasing and Procurement) 

5. การขนถายวัสดุ และการบรรจุหีบหอ (Materials Handling and Packaging) 

6. การจัดการคลังสินคา (Warehousing and Storage) 

7. การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management)  

8. การขนสง (Transportation)  

9. โลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics) 

 

โดยมิติท่ีใชประเมินประสิทธิภาพของแตละกิจกรรมโลจิสติกส ประกอบดวย 3 มิติ คือ มิติดานตนทุน 

มิติดานเวลา และมิติดานความนาเชื่อถือ โดยสามารถทําการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิภาพและสมรรถนะการดําเนินงานของบริษัท/ผูประกอบการดังแสดงในตารางท่ี 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม 9 กิจกรรม 3 มิติ 

กิจกรรมโลจิสติกส มิติดานตนทุน มิติดานเวลา มิติดานความนาเช่ือถือ 

กิจกรรมท่ี 1 (ILPI1)  

การพยากรณและการ

วางแผนความตองการของ

ลูกคา (Demand 

Forecasting and 

Planning) 

ILPI1C สัดสวนตนทุนการ

พยากรณความตองการ

ของลูกคาตอยอดขาย 

(Forecasting Cost per 

Sales) 

ILPI1T ระยะเวลาเฉลี่ย

การพยากรณความ

ตองการของลูกคา

ลวงหนา (Average 

Forecast Period) 

 

ILPI1R อัตราความแมนยํา

การพยากรณความ

ตองการของลูกคา 

(Forecast Accuracy 

Rate) 

กิจกรรมท่ี 2 (ILPI2)  

การใหบริการแกลูกคาและ

กิจกรรมสนับสนุน 

(Customer Service and 

Support) 

ILPI2C สัดสวนตนทุนการ

ใหบริการลูกคาตอ

ยอดขาย (Customer 

Service Cost per 

Sales) 

ILPI2T ระยะเวลาเฉล่ีย

การตอบสนองคําส่ังซ้ือ

จากลูกคา (Average 

Order Cycle Time) 

ILPI2R อัตรา

ความสามารถในการ

จัดสง/สงมอบสินคา 

(Delivered In-Full and 

On-Time) 

กิจกรรมท่ี 3(ILPI3)  

การส่ือสารดานโลจิสติกส

และการจัดการคําส่ังซ้ือ 

(Logistics 

Communication and 

Order Processing) 

ILPI3C สัดสวนตนทุนการ

สื่อสารดานโลจิสติกสใน

องคกร (Information 

Processing Cost per 

Sales) 

ILPI3T ระยะเวลาเฉลี่ย

การสงคําสั่งซ้ือภายใน

องคกร (Average Order 

Processing Cycle 

Time) 

ILPI3R อัตราความแมนยํา

ของการออกใบสั่งซ้ือไปยัง

แผนกอ่ืนๆ (Order 

Accuracy Rate) 

กิจกรรมท่ี 4 (ILPI4)  

การจัดซ้ือจัดหา 

(Purchasing and 

Procurement) 

ILPI4C สัดสวนตนทุนการ

จัดซ้ือจัดหาตอยอดขาย 

(Procurement Cost 

per Sales) 

ILPI4T ระยะเวลาเฉลี่ย

การจัดซ้ือ (Average 

Procurement Cycle 

Time) 

ILPI4R อัตราความสามารถ

ในการจัดสงสินคาของ

ผูผลิต/สงมอบ (Supplier 

Delivered In-Full & On-

Time Rate) 

กิจกรรมท่ี 5 (ILPI5) 

การขนถายวัสดุและการ

บรรจุหีบหอ (Materials 

Handling and 

Packaging) 

ILPI5C สัดสวนมูลคา

สินคาท่ีเสียหายตอ

ยอดขาย (Damaged 

Value per Sales) 

ILPI5T ระยะเวลาเฉลี่ย

การถือครองและการ

บรรจุหีบหอ (Average 

Material Handing and 

Packaging Cycle Time) 

ILPI5R อัตราจํานวนสินคา

สําเร็จรูปท่ีเกิดความ

เสียหาย (Damage Rate) 
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กิจกรรมโลจิสติกส มิติดานตนทุน มิติดานเวลา มิติดานความนาเช่ือถือ 

กิจกรรมท่ี 6 (ILPI6)  

การจัดการคลังสินคา 

(Warehousing and 

Storage) 

 ILPI6C สัดสวนตนทุน  

 การบริหารคลังสินคา  

 ตอยอดขาย 

 (Warehousing Cost  

 per Sales) 

  ILPI6T ระยะเวลาเฉลี่ยการ  

  จัดเก็บสินคาสําเร็จรูปใน 

  คลังสินคา (Average  

  Inventory Cycle Time) 

   ILPI6R อัตราความ 

   แมนยําของสินคาคงคลัง  

  (Inventory Accuracy) 

กิจกรรมท่ี 7 (ILPI7) 

การบริหารสินคาคงคลัง 

(Inventory 

Management) 

 ILPI7C สัดสวนตนทุน 

 การถือครองสินคาตอ 

 ยอดขาย (Inventory  

 Carrying Cost per  

 Sales) 

ILPI7T ระยะเวลาเฉล่ีย 

การเก็บสินคาสําเร็จรูป 

อยางเพียงพอเพ่ือตอบ 

สนองความตองการของ

ลูกคา (Average 

Inventory Day) 

ILPI7R อัตราจํานวนสินคา

สําเร็จรูปขาดมือ 

(Inventory Out of 

Stock Rate) 

กิจกรรมท่ี 8 (ILPI8)  

การขนสง 

(Transportation) 

 ILPI8C สัดสวนตนทุน 

 การขนสงตอยอดขาย 

 (Transportation   

 Cost per Sales) 

ILPI8T ระยะเวลาเฉล่ียการ

จัดสงสินคา (Average 

Delivery  

Cycle Time) 

ILPI8R อัตราความสามารถ

ในการจัดสงสินคาแผนก

ขนสง (Transportation 

DIFOT) 

กิจกรรท่ี 9 (ILPI9) 

โลจิสติกสยอนกลับ  

(Reverse Logistics) 

ILPI9C สัดสวนมูลคา

สินคาท่ีถูกตีกลับตอ

ยอดขาย (Returned 

Cost per Sales) 

ILPI9T ระยะเวลาเฉลี่ยของ

การรับสินคาคืนจากลูกคา 

(Average Cycle Time for 

Customer Return) 

ILPI9R อัตราการถูกตีกลับ

ของสินคา (Rate of 

Returned Goods) 

ท่ีมา: โครงการศูนยบริการขอมูลโลจิสติกส สํานักโลจิสติกส กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

หมายเหตุ: ตัวชี้วัดท่ีมีกรอบสีแดง คือ 10 ตัวชี้วัดหลักท่ีองคกรควรทราบเปนอยางนอย 

 

 ในการบริหารธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ฝายบริหารจําเปนตองทราบขอมูลในแงมุมตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

จริง หรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด เพ่ือนําขอมูลท่ีจําเปนไปใชในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ

ในปญหาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการผลิต การจําหนายและการจัดสงสินคาหรือบริการ รวมถึงการกําหนดกลยุทธ 

ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองเก็บขอมูลท่ีมีความใกลเคียงความเปนจริงใหครบทุกดานใหมากท่ีสุด เพ่ือใหสามารถ

ประเมินประสิทธิภาพในสถานประกอบการครบทุกดานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1.5 ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพดานซัพพลายเซน (Supply Chain Performance Index: SCPI)  

กระบวนการจัดการซัพพลายเชน ( Supply Chain Management หรือ SCM) เปนกระบวนการของ

การบริหารทุกข้ันตอนนับตั้งแตการนําเขาวัตถุดิบสูกระบวนการผลิต กระบวนการสั่งซ้ือจนกระท่ังสงสินคาถึง

มือลูกคาใหมีความตอเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด พรอมกับสรางระบบใหเกิดการไหลเวียนของขอมูลท่ีทําให

เกิดกระบวนการทํางานของแตละหนวยงานสงผานไปท่ัวท้ังองคกร การไหลเวียนของขอมูลยังรวมไปถึงลูกคา

และผูจัดสงวัตถุดิบดวย 

ซ่ึงกระบวนการ จัดการ ซัพพลายเชนนั้น มีสวนสําคัญท่ีชวยใหองคกรยกระดับความสามารถในการ

บริหาร เชน การลดสินคาคงคลัง การเพ่ิมผลิตภาพหรือการลดความสูญเปลาในกระบวนการทํางาน  สงเสริม

ความเติบโตของธุรกิจ เชน การเพ่ิมโอกาสในการออกสินคาใหมใหเร็วข้ึน การเปดตลาดใหมๆ การสรางความ

พอใจแกลูกคามากข้ึน สงเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ เชน การลดตนทุนธุรกิจ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน เปน

ตน 

 การประเมินประสิทธิภาพซัพพลายเชนขององคกร โดยการวิเคราะหถึงองคประกอบท่ีสําคัญท้ัง

ภายในและภายนอกองคกร วิเคราะหถึงสภาพการแขงขันของธุรกิจท่ีกําลังดําเนินการอยูในปจจุบัน เชน การ

บริการหรือการตอบสนองตอความตองการของลูกคา การจัดสงท่ีตรงตอเวลา เปนตน จะทําใหองคกรทราบถึง

ปจจัยท่ีกําหนดความสามารถและความไดเปรียบหรือเสียเปรียบในการแขงขันท่ีมีในองคกร ซ่ึงผลท่ีไดรับจาก

การวิเคราะหนี้จะสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดขอบขายและองคประกอบสําคัญท่ีจะตองจัดการ

สําหรับองคกร ท้ังนี้ปจจัยในการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานจะตองทําการกําหนดข้ึนมา

เพ่ือใหทราบถึงเปาหมายการวัดในแตละปจจัย ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชไดดังแสดงในตารางท่ี 1.2 

 

ตารางท่ี 1.2 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพดานซัพพลายเชน ประกอบดวย 5 สมรรถนะ 10 ตัวชี้วัด 

สมรรถนะท่ี 1  

(SCPI1) 

ดานความนาเชื่อถือ  

(Reliability: RL) 

1. การเติมเต็มคําสั่งซ้ือสมบูรณ ( Perfect Order Fulfillment: 

POF) 

สมรรถนะท่ี 2  

(SCPI2) 

การตอบสนอง  

(Responsiveness: RS) 

2. รอบระยะเวลาการเติมเต็มคําสั่งซ้ือสมบูรณ ( Order 

Fulfillment Cycle Time: OFCT) 

สมรรถนะท่ี 3 

(SCPI3) 

การปรับตัวหรือความ

ยืดหยุน (Agility: AG) 

3. ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ( Upside Supply 

Chain Flexibility: USCF) 

4. ความสามารถในการปรับตัวจากการเพ่ิมของปริมาณความ

ตองการ (Upside Supply Chain Adaptability: USCA) 

5. ความสามารถในการปรับตัวจากการลดลงของปริมาณความ

ตองการ (Downside Supply Chain Adaptability: DSCA) 

6. มูลคาความเสี่ยงรวม (Overall Value at Risk: VAR) 
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สมรรถนะท่ี 4 

(SCPI4)   

ดานตนทุน (Cost: CO) 7. ตนทุนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการ ( Total Cost to 

Serve: TCS) 

สมรรถนะท่ี 5 

(SCPI5) 

การจัดการสินทรัพย 

(Assets Management 

Efficiency: AM) 

8. รอบกระแสเงินสด (Cash-to-Cash Cycle Time: C2C) 

9. อัตราหมุนเวียนสินทรัพยถาวร ( Return on Supply Chain 

Fixed Assets) 

10.อัตราหมุนเวียนของเงินทุนดําเนินงาน ( Return on 

Working Capital: RWC) 

 

1.6 การประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส (Logistics Scorecard)  

การประเมินศักยภาพทางดานโลจิสติกส จัดทําข้ึนเพ่ือใหองคกรตางๆ สามารถประเมินศักยภาพ

ทางดานโลจิสติกสขององคกรตนเองได เม่ือเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และองคกรลักษณะเดียวกันใน

ประเทศไทย ท้ังนี้เพ่ือใหองคกรท่ีไดประเมินตนเองมองเห็นจุดออนและจุดแข็งขององคกร และสามารถนํา

ขอมูลท่ีไดไปใชสําหรับการพัฒนาองคกรใหมีศักยภาพสูงข้ัน และมีความสามารถดานการแขงขัน  

ซ่ึงการประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส ( Logistics Scorecard) ประกอบดวยท้ังหมด 5 ดาน 

ไดแก ดานท่ี 1 การกําหนดกลยุทธสถานประกอบการ  

ดานท่ี 2 การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ดานท่ี 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานโลจิสติกส  

ดานท่ี 4 ระบบการบริหารขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

ดานท่ี 5 ความรวมมือระหวางสถานประกอบการ  

โดยแตละดานจะประกอบดวยดัชนีชี้วัดยอย ซ่ึงมีดัชนีชี้วัดยอยรวมท้ังหมด 23 ตัวชี้วัด โดยมีระดับ

ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพดานโลจิสติกส แบงเปน 5 ระดับ  เรียงลําดับจากระดับต่ําสุด คือ ระดับ 1 

ถึงระดับสูงสุด คือ ระดับ 5  ซ่ึงผลของการประเมินนั้นจะสามารถชี้ใหเห็นวาผูประกอบการมีศักยภาพการ

จัดการดานโลจิสติกสอยูในระดับใดใน 23 ตัวชี้วัด และสามารถนําผลการประเมินดังกลาวมาจัดทําแผนการ

พัฒนา เพ่ือยกระดับขีดความสามารถดานโลจิสติกสใหเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลหรือองคกรในกลุม

อุตสาหกรรมเดียวกันตอไป 
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 บทท่ี 2 : ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม (ILPI) 

 

 

ในการออกแบบตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม ( Industrial Logistics 

Performance Index: ILPI) ไดคํานึงถึงกิจกรรมโลจิสติกส 9 กิจกรรม โดยวัดประสิทธิภาพโลจิสติกสใน 3 มิติ 

ไดแก ดานตนทุน ดานเวลาและดานความนาเชื่อถือ รวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรมท้ังสิ้น 

27 ตัวชี้วัด (Index) โดยมีตัวชี้วัดหลักท่ีควรประเมินท้ังสิ้น 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1) ILPI1R อัตราความแมนยําการพยากรณความตองการของลูกคา (Forecast Accuracy Rate) 

2) ILPI2T ระยะเวลาเฉลี่ยการตอบสนองคําสั่งซ้ือจากลูกคา (Average Order Cycle Time) 

3) ILPI2R อัตราความสามารถในการจัดสง/สงมอบสินคา (Delivered In-Full and On-Time) 

4) ILPI6C สัดสวนตนทุนการบริหารคลังสินคาตอยอดขาย (Warehousing Cost per Sales) 

5) ILPI6R อัตราความแมนยําของสินคาคงคลัง (Inventory Accuracy) 

6) ILPI7C สัดสวนตนทุนการถือครองสินคาตอยอดขาย (Inventory Carrying Cost per Sales) 

7) ILPI7T ระยะเวลาเฉลี่ยการเก็บสินคาสําเร็จรูปอยางเพียงพอเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ลูกคา (Average Inventory Day) 

8) ILPI8C สัดสวนตนทุนการขนสงตอยอดขาย (Transportation Cost per Sales) 

9) ILPI8T ระยะเวลาเฉลี่ยการจัดสงสินคา (Average Delivery Cycle Time) 

10) ILPI9R อัตราการถูกตีกลับของสินคา (Rate of Returned Goods) 

เพ่ือสรางความเขาใจใหกับผูประเมินในการใชระบบประเมินประสิทธิภาพโลจิสติกสภาคอุตสาหกรรม 

ในบทท่ี 2 นี้จะไดอธิบายความหมายและวิธีการคํานวณประสิทธิภาพโลจิสติกสท้ัง 3 มิติ ในแตละตัวชี้วัด เรียง

ตามลําดับ 9 กิจกรรมโลจิสติกส ดังนี้ 

หมายเหตุ ดัชนีท่ีมีเครื่องหมาย * หมายถึงเปนดัชนีหลัก ผูประเมินควรทําใหครบ 

 

2.1 กิจกรรมท่ี 1 (ILPI1) การพยากรณและการวางแผนความตองการของลูกคา (Demand 

Forecasting and Planning) 

 นับวาเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญในการสรางผลกําไรหรือขาดทุนใหองคกรได การพยากรณความ

ตองการของลูกคาท่ีมีประสิทธิผล จะชวยใหองคกรสามารถกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน กลาวคือสามารถ

วางแผนการผลิตและความตองการใชทรัพยากรในแตละกระบวนการไดอยางเหมาะสม สงผลใหปริมาณการ

จัดเก็บสินคาคงคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การพยากรณความตองการของลูกคานั้นสามารถทําไดหลายวิธี 

และมีแหลงขอมูลท่ีแตกตางกัน เชน การพยากรณดานการตลาดท่ีอาศัยขอมูลการสงเสริมการขาย ราคา คูแขง

และปจจัยอ่ืนๆ ชวยในการคาดการณ การพยากรณดานการผลิตจะอาศัยขอมูลดานยอดขาย การตลาดและ

ระดับของสินคาคงคลัง ซ่ึงเก่ียวของกับกิจกรรมดานโลจิสติกสดวย โดยเปนการคํานวณหาจํานวนวัตถุดิบท่ีตอง
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สั่งซ้ือจากผูจําหนาย  จํานวนสินคาท่ีผลิตเสร็จและตองทําการจัดสง เพ่ือท่ีจะสามารถตอบสนองความตองการ

ของตลาดไดอยางเพียงพอ ซ่ึงในบางองคกรโลจิสติกสจะรวมถึงการวางแผนการผลิตดวยเชนกัน ดังนั้นจึงอาจ

กลาวไดวาโลจิสติกสมีความเก่ียวของกับการพยากรณท้ังดานการผลิตและการตลาด โดยมีวิธีการคํานวณ ในแต

ละมิติดังนี้ 

 

ILPI1C สัดสวนตนทุนการพยากรณความตองการของลูกคาตอยอดขาย (Forecasting cost per Sales : 

FCPS) 

จํานวนพนักงานท่ีเก่ียวของกับการจัดทําการพยากรณความตองการของลูกคา (1C.1) คน 

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยท่ีใชในการจัดทําการพยากรณความตองการของลูกคา (1C.2) วันตอเดือน 

เงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานท่ีเก่ียวของกับการจัดทําการพยากรณความตองการของ

ลูกคา 

(1C.3) บาทตอเดือน 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI1C (%) = 

{(1C.1) * [(1C.2) / 30] * (1C.3)}*12  
* 100 

            ยอดขายตอปของบริษัท 

ตัวอยาง 

(1C.1) = 3 คน (1 C.2) = 2 วันตอเดือน ( 1C.3) = 32,000 บาทตอเดือน 

ยอดขาย = 310,000,000 บาทตอป 

จากสูตรจะได  

 ILPI1C (%) = 
{3 * [2 /30] * 32,000}*12  

* 100 
           310,000,000 

  =  0.02%  

 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดท่ีใชแสดงตนทุนของบริษัทท่ีใชในการพยากรณความตองการของลูกคาโดยเปรียบเทียบ

สัดสวนระหวางตนทุนการพยากรณความตองการของลูกคาตอปกับยอดขายตอปของบริษัท ตนทุนการ

พยากรณความตองการของลูกคา ไดแก เงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานท่ีเก่ียวของกับการพยากรณความตองการ

ของลูกคา คูณกับระยะเวลาท่ีพนักงานท่ีเก่ียวของใชในการพยากรณ 

1C.1 จํานวนพนักงาน คือ พนักงานทุกคน ทุกระดับ ท่ีเก่ียวของกับการพยากรณ 

1C.2 ระยะเวลา คือ เวลาโดยเฉลี่ยท่ีพนักงานท่ีเก่ียวของกับการพยากรณทุกคนใช ตั้งแตการรวบรวม

ขอมูล การประมวลผล จนไดผลพยากรณของแตละเดือน 
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1C.3 เงินเดือนเฉลี่ย คือ รายไดรวมของพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของกับการจัดทําการพยากรณความ

ตองการของลูกคา หาร จํานวนพนักงานทุกคนท่ีเก่ียวของกับการจัดทําการพยากรณความตองการ

ของลูกคา 

(ยอดขายรวมของบริษัท สามารถดูไดจากงบการเงินของบริษัท ในสวนของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) 

 

ILPI1T ระยะเวลาเฉล่ียในการพยากรณความตองการของลูกคาลวงหนา (Average Forecasting Period: 

AF) 

จํานวนวันท่ีบริษัทไดทําการพยากรณความตองการของลูกคาลวงหนา จนถึงวัน

เริ่มทําการผลิต 

(1T.1) วัน 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI1T  (วัน) = 1T.1  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 เปนตัวชี้วัดท่ีทําใหทราบถึงความสามารถในการคาดการณความตองการของลูกคาไดลวงหนานาน

เทาใด หมายถึง บริษัทมีเวลาในการจัดการมากข้ึนสําหรับรองรับความตองการของลูกคาแตท้ังนี้จะข้ึนอยูกับ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของแตละบริษัท 

1T.1 จํานวนวัน ตั้งแตเริ่มทําการพยากรณ จนถึงวันเริ่มผลิตสินคาท่ีทําการพยากรณ  แตท้ังนี้จะข้ึนอยู

กับลักษณะการประกอบธุรกิจของแตละบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงขอบเขตระยะเวลาในการเก็บขอมูลของตัวชี้วัด ILPI1T 

 

ILPI1R อัตราความแมนยําการพยากรณความตองการของลูกคา (Forecast Accuracy Rate: FAR) * 

ปริมาณสินคาท่ีพยากรณการสั่งซ้ือไว (Forecast) (1R.1) หนวยตอเดือน 

ปริมาณสินคาท่ีไดรับการสั่งซ้ือจริง (Actual) (1R.2) หนวยตอเดือน 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI1R (%)  =          1- 

absolute [(1R.2) – (1R.1)]  
* 100 

             (1R.2) 

สนิคา lot แรกท่ีมีการนําผล 

การพยากรณมาเริ่มทําการผลติ เริ่มพยากรณ 

วันที่รับคําสั่งซื้อ 
สนิคาถงึมือลูกคา 

(โรงงาน/สถานท่ีใชงาน) 
คลังสนิคา 
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ตัวอยาง  ขอมูล เดือน มกราคม 2558 

(1R.1) = 5,000 หนวย (Forecast) (1R.2) = 5,260 หนวย (Actual)  

 ILPI1R (%)   =          1- absolute [Actual – Forecast]  
* 100 

             Actual 

   =          1- absolute [5,260 – 5,000]  
* 100 

             5,260 

    = 95.06%  

จากสูตร : นําผลท่ีไดตั้งแตเดือน มกราคม – ธันวาคม เฉลี่ยเปนรอยละตอป 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดความแมนยําในการพยากรณความตองการของลูกคา โดยเปรียบเทียบจากผลตางของ

ปริมาณการสั่งซ้ือสินคาจริง กับปริมาณสินคาท่ีไดพยากรณไว 

1R.1 จํานวนสินคาท่ีพยากรณไวแตละเดือน 

1R.2 จํานวนสินคาท่ีลูกคาสั่งซ้ือจริงในเดือนนั้น 

หมายเหตุ : เลือกเฉพาะผลิตภัณฑหลักเทานั้น 

 

2.2 กิจกรรมท่ี 2 (ILPI2) การใหบริการแกลูกคาและกิจกรรมสนับสนุน (Customer Service and 

Support) 

 เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการเพ่ือใหบริการและตอบสนองความตองการของลูกคาในรูปแบบตางๆ ซ่ึงเปน

ผลมาจากการประสานงานการใชทรัพยากรของแตละกิจกรรม เพ่ือใหลูกคาไดรับสินคา บริการถูกตอง ปริมาณ

ครบ ตรงเวลาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตกลงกันไวพรอมความพึงพอใจจากลูกคา โดยเนนใหความสําคัญแกฝาย

การตลาดและกิจกรรมกับลูกคาเปนหลัก รวมถึงการสนับสนุนและการจัดการทุกๆ กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ

ลูกคาเพ่ือการนําเสนอสินคาท่ีถูกตองใหกับลูกคาในจํานวนและสภาพท่ีสมบูรณสินคาไมเสียหายภายใตเง่ือนไข

ดานเวลาและสถานท่ีโดยยึดหลักตนทุนต่ําท่ีสุด โดยมีวิธีการคํานวณในแตละมิติดังนี้ 

 

ILPI2C สัดสวนตนทุนการใหบริการลูกคาตอยอดขาย (Customer Service cost per Sales: CSCPS) 

คาใชจายของพนักงานแผนกบริการลูกคา เชน เงินเดือน คาลวงเวลา (2C.1) บาทตอป 

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการใหบริการ เชน คาอุปกรณเครื่องเขียน , คาใชจายในการ

ติดตอสื่อสาร เปนตน  

(2C.2) บาทตอป 

ตนทุนอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากแผนกบริการลูกคา (2C.3) บาทตอป 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI2C (%) = 

(2C.1) + (2C.2) + (2C.3) 
* 100 

    ยอดขายตอปของบริษัท 
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ตัวอยาง 

(2C.1) = 1,562,000 บาทตอป (2 C.2) = 200,000 บาทตอป ( 2C.3) = 300,000 บาทตอป 

ยอดขาย = 310,000,000 บาทตอป 

จากสูตรจะได 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI2C (%)  = 

1,562,000 + 200,000 + 300,000 
* 100 

310,000,000 

  = 0.67%  

 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางตนทุนการใหบริการลูกคาตอป กับยอดขายตอปของบริษัท ซ่ึง

ตนทุนการใหบริการลูกคาไดแก คาใชจายตางๆ ของแผนกการตลาด หรือแผนกบริการลูกคา เชน เงินเดือน

พนักงานฝายบริการลูกคา คาลวงเวลา เปนตน รวมท้ังคาใชจายในการบริการหลังการขายและกิจกรรม

สนับสนุนตางๆ แตไมรวมคาใชจายในการประชาสัมพันธ เชน คาโฆษณา 

 2C.1 เงินเดือนและคาตอบแทนทุกประเภทของพนักงานแผนกบริการลูกคา  

 2C.2 คาใชจายในการดําเนินงานของแผนกบริการลูกคา  

 2C.3 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากแผนกบริการลูกคา  เชน บริการหลังการขาย เปนตน 

หมายเหตุ : ไมนับรวมถึงคาระบบ Call Center/ระบบตอบรับอัตโนมัติ 

 

 

ILPI2T ระยะเวลาเฉล่ียการตอบสนองคําส่ังซ้ือจากลูกคา (Average Order Cycle Time: AOCT) * 

ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแตบริษัทไดรับคําสั่งซ้ือจากลูกคาจนสามารถสงสินคาใหลูกคาได 

(สําหรับกรณีสงออกตางประเทศ นับเฉพาะระยะเวลาในการขนสงสินคาจากโรงงานไปยัง

ทาเรือหรือสนามบินภายในประเทศเทานั้น) 

(2T.1) วัน 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI2T  (วัน) = 2T.1  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดท่ีใชประเมินระยะเวลาในการตอบสนองคําสั่งซ้ือจากลูกคาโดยนับตั้งแตบริษัทยืนยันรับคํา

สั่งซ้ือจากลูกคา ผลิต จนกระท่ังสงมอบสินคาใหกับลูกคา 

ในกรณีท่ีมีการสั่งซ้ือสินคาท้ังปเพียงครั้งเดียวแลวทําการทยอยสง ใหนับเวลาตั้งแตวันท่ีสั่งซ้ือสินคา

จนกระท่ังไดรับสินคา Lot แรกเทานั้น 
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2T.1 จํานวนวันในการสงมอบสินคา นับตั้งแตบริษัทยืนยันรับคําสั่งซ้ือจากลูกคาจนลูกคาไดรับสินคา

แตไมควรมากกวา ILPI3T + ILPI4T + ILPI5T + ILPI6T + ILPI8T เนื่องจากเปนกระบวนการ

ดําเนินงานตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงขอบเขตระยะเวลาในการเก็บขอมูลของตัวชี้วัด ILPI2T 

 

 

ILPI2R อัตราความสามารถในการสงมอบสินคา (Delivered In-Full and On-Time: DIFOT)* 

จํานวนคําสั่งซ้ือ (Order) ท่ีไดทําการสงมอบสินคาใหแกลูกคาหลัก (2R.1) Order ตอป 

จํานวนคําสั่งซ้ือ ( Order) ท่ีไดทําการสงมอบสินคา ครบตามจํานวน รายการใน

ใบสั่งซ้ือใหแกลูกคาหลัก 

(2R.2) Order ตอป 

จํานวนการสงมอบสินคาไดตรงตามเวลาท่ีกําหนดใหแกลูกคาหลัก (2R.3) Order ตอป 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI2R (%) = 

(2R.2) 
* 

(2R.3) 
* 100 

(2R.1) (2R.1) 

ตัวอยาง 

(2R.1) = 6,340 Order ตอป (2 R.2) = 6,280 Order ตอป ( 2R.3) = 6,300 Order ตอป 

จากสูตรจะได 

 ILPI2R (%) = 
6,280 

* 
6,300 

* 100 
6,340 6,340 

  = 98.43%    

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดท่ีใชวัดความสามารถในการสง มอบสินคาใหแกลูกคาหลักครบจํานวน และตรงเวลาตามท่ี

ไดตกลง 

สนิคา lot แรกท่ีมีการนําผล 

การพยากรณมาเริ่มทําการผลติ 
เริ่มพยากรณ 

วันที่รับคําสั่งซื้อ 
สนิคาถงึมือลูกคา 

(โรงงาน/สถานท่ีใชงาน) 

คลังสนิคา 
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2R.1 จํานวนคําสั่งซ้ือ ( Order) ท่ีลูกคาสั่งซ้ือ ซ่ึงบริษัทยืนยันการรับคําสั่งซ้ือ และทําการสงมอบ

สินคา 

2R.2 จํานวนคําสั่งซ้ือ (Order) ท่ีบริษัท สงมอบไดครบตามจํานวน 

2R.3 จํานวนคําสั่งซ้ือ ( Order) ท่ีบริษัท สงมอบไดตรงตามเวลาท่ีกําหนด 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีไมสามารถสงสินคาไดครบตามรายการในใบสั่งซ้ือใหถือวาการสงสินคาตามใบสั่งซ้ือนั้นสง

ไมไดท้ัง Order 

 

2.3 กิจกรรมท่ี 3 (ILPI3) การส่ือสารดานโลจิสติกสและการจัดการคําส่ังซ้ือ  (Logistics Communication 

and Order Processing) 

 กระบวนการในการจัดการคําสั่งซ้ือ ครอบคลุมตั้งแตการรับคําสั่งซ้ือจากลูกคา การติดตอสื่อสารกับ

ลูกคา การตรวจสอบยอดสินคาคงคลัง รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับลูกคา กิจกรรมนี้เปนจุดเชื่อมตอระหวาง

องคกรกับลูกคา ดังนั้นจึงมีผลตอระดับความพึงพอใจของลูกคาไดงาย จึงควรใชเวลาในกระบวนการนี้ใหสั้น 

และหลีกเลี่ยงความผิดพลาดใหไดมากท่ีสุด โดยมีวิธีการคํานวณในแตละมิติดังนี้ 

 

ILPI3C สัดสวนตนทุนระบบการส่ือสารดานโลจิสติกสในองคกร (Information Processing Cost per 

Sales: IPCPS) 

คาเสื่อมราคาตอป ในการติดตั้งระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการสื่อสารภายในองคกร 

(Software) เชน ระบบ DRP ระบบ ERP ซอฟตแวรอ่ืนๆ เปนตน (หากไมทราบ ให

ใชมูลคาระบบสารสนเทศ / 5 ป)* 

(3C.1) บาทตอป 

คาเสื่อมราคาตอป ในการลงทุนติดตั้งอุปกรณตางๆ เพ่ือใชในการสื่อสารภายใน

องคกร (Hardware) เชน Computer, Printer, Fax, โทรศัพท (หากไมทราบ ใหใช

มูลคาอุปกรณเพ่ือการสื่อสาร / 5 ป)* 

(3C.2) บาทตอป 

ตนทุนอ่ืนๆ เชน คาบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ คาบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ (3C.3) บาทตอป 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI3C (%) = 

(3C.1) + (3C.2) + (3C.3) 
* 100 

        ยอดขายตอปของบริษัท 

ตัวอยาง 

(3C.1) = 20,000 บาทตอป (3 C.2) = 100,000 บาทตอป (3 C.3) = 20,000 บาทตอป 

ยอดขาย = 310,000,000 บาทตอป 

จากสูตรจะได 

 ILPI3C (%) = 
20,000 + 100,000 + 20,000 

* 100 
310,000,000 

  = 0.34%  
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 เปนการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางตนทุนการสื่อสารดานโลจิสติกสภายในองคกรกับยอดขายของ

บริษัท โดยตนทุนดังกลาวไดแก (1) คาใชจายในการติดตั้งระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในองคกรตอป 

(Software) เชน โปรแกรมหรือซอฟตแวรตางๆ ท่ีใชในการสื่อสารภายในองคกร ( 2) คาใชจายในการติดตั้ง

อุปกรณตางๆ ท่ีใชในการสื่อสารภายในองคกรตอป (Hardware) เชน คอมพิวเตอร โทรศัพท เครื่องพิมพ เปนตน 

และ ในกรณีท่ีบริษัทไมมีนโยบายในการซ้ือระบบมาใชเอง ใหคิดคาเชาระบบดวย 

3C.1 คาเสื่อมราคาตอปของ ระบบสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารในองคกรตอป (Software)  

3C.2 คาเสื่อมราคาตอปของ อุปกรณตางๆ ท่ีใชในการสื่อสารภายในองคกรตอป (Hardware)  

3C.3 คาใชจายในการบํารุงรักษาท้ังซอฟทแวรและฮารดแวร 

 

ILPI3T ระยะเวลาเฉล่ียการสงคําส่ังซ้ือภายในองคกร (Average Order Processing Cycle Time: 

AOPCT) 

ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแตฝายการตลาดไดรับ การยืนยันคําสั่งซ้ือจากลูกคาจนกระท่ัง

ฝายการตลาดไดสงขอมูลคําสั่งซ้ือไปยังแผนกตางๆ ท่ีเก่ียวของภายในองคกรครบ 

(3T.1) วัน 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI3T  (วัน) = 3T.1  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดท่ีใชวัดระยะเวลาเฉลี่ยท่ีฝายการตลาดสงคําสั่งซ้ือไปยังแผนกตางๆ ภายในองคกร โดย

นับตั้งแตระยะเวลาท่ีฝายการตลาดไดรับการยืนยันคําสั่งซ้ือจากลูกคาจนกระท่ังฝายการตลาดไดสงคําสั่งซ้ือไป

ยังแผนกตางๆ ภายในองคกรครบ 

 3T.1 เวลาท่ีใชแจงทุกหนวยงาน นับตั้งแตไดรับการยืนยันคําสั่งซ้ือ จนหนวยงานสุดทายของ

กระบวนการไดรับทราบคําสั่งซ้ือดังกลาว 

** ในกรณีท่ีสงขอมูลใหหลายแผนก ใหนับเวลาจนถึงแผนกสุดทายท่ีไดรับขอมูล 

 

ILPI3R อัตราความแมนยําของการออกใบส่ังงานไปยังแผนกอ่ืนๆ (Order Accuracy Rate: OAR) 

จํานวนคําสั่งซ้ือ (Order) ท่ีฝายรับคําสั่งซ้ือจากลูกคา เชน ฝายขาย  

ฝายการตลาด เปนตน ไดออกใบสั่งงานไปยังแผนกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(3R.1) ครั้งตอป 

 

จํานวนคําสั่งซ้ือ (Order) ท่ีผิดพลาด เนื่องจากฝายรับคําสั่งซ้ือจากลูกคา  

มีการออกใบสั่งงานท่ีผิดพลาดไปยังแผนกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(3R.2) ครั้งตอป 

 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI3R (%)  = 

(3R.1) - (3R.2) 
* 100  

  (3R.1) 
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ตัวอยาง 

(3R.1) = 6,340 ครั้งตอป (3 R.2) = 17 ครั้งตอป 

จากสูตรจะได 

 ILPI3R (%)  = 
6,340 – 17 

* 100  
  6,340 

  = 99.73%   

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดความแมนยําของใบสั่งงานจากฝายขาย หรือฝายการตลาดท่ีถูกสงไปยังแผนกอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของภายในองคกร 

 3R.1 ฝายรับคําสั่งซ้ือจากลูกคา  เชน ฝายขายหรือฝายการตลาดไดออกใบสั่งงานไปยังแผนกอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 3R.2 ฝายรับคําสั่งซ้ือจากลูกคา  เชน ฝายขายหรือฝายการตลาดมีการออกใบสั่งงาน ท่ีผิดพลาด ไปยัง

แผนกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

2.4 กิจกรรมท่ี 4 (ILPI4) การจัดซ้ือจัดหา (Purchasing and Procurement) 

 เปนกิจกรรมในการจัดหา ประเมินแหลงวัตถุดิบเพ่ือจัดซ้ือสินคาและวัตถุดิบนั้นๆ รวมไปถึงการ

บริหารอุปทาน (Supply Management) โดยรวมตั้งแตการคัดเลือกผูขาย การเจรจาตอรองราคาหรือเง่ือนไข 

ปริมาณในการสั่งซ้ือ และการประเมินคุณภาพของผูขายสินคาและวัตถุดิบนั้นๆ เพ่ือใหม่ันใจวาองคกรไดรับ

สินคาหรือวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการ  เปนการจัดซ้ือวัตถุดิบหรือบริการจากภายนอกของฝาย

จัดซ้ือเพ่ือนํามาใชสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ภายในบริษัทตั้งแตการผลิตการตลาดการขายจนถึงโลจิสติกส โดยมี

วิธีการคํานวณในแตละมิติดังนี้ 

 

ILPI4C สัดสวนตนทุนการจัดซ้ือจัดหาตอยอดขาย (Procurement Cost per Sales: PCPS) 

คาใชจายของพนักงานแผนกจัดซ้ือ เชน เงินเดือน คาลวงเวลา (4C.1) บาทตอป 

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินการจัดซ้ือ เชน คาอุปกรณเครื่องเขียน คาใชจาย

ในการติดตอสื่อสาร เปนตน 

(4C.2) บาทตอป 

ตนทุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือ (4C.3) บาทตอป 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI4C (%) = 

(4C.1) + (4C.2) + (4C.3) 
* 100 

          ยอดขายตอปของบริษัท 
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ตัวอยาง 

(4C.1) = 632,000 บาทตอป (4 C.2) = 100,000 บาทตอป (4C.3) = 100,000 บาทตอป 

ยอดขาย = 310,000,000 บาทตอป 

จากสูตรจะได 

 ILPI4C (%) = 
632,000 + 100,000 + 100,000 

* 100 
310,000,000 

  = 0.27%  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางตนทุนการจัดซ้ือจัดหาตอปกับยอดขายตอปของบริษัทซ่ึงตนทุน

การจัดซ้ือจัดหา ไดแก (1) คาใชจายของพนักงานแผนกจัดซ้ือ เชน เงินเดือน คาลวงเวลา เปนตน ( 2) 

คาใชจายสําหรับการดําเนินการจัดซ้ือ เชน คาใชจายในการติดตอสื่อสาร เปนตน 

 4C.1 รายไดและคาตอบแทนทุกประเภท ของพนักงานแผนกจัดซ้ือทุกคน ทุกระดับ 

 4C.2 คาใชจายในการดําเนินงานของแผนกจัดซ้ือ 

 4C.3 คาใชจายประเภทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือ  เชน การคัดเลือกผูสงมอบ การตรวจรับสินคา

และการทําลาย เปนตน 

 

ILPI4T ระยะเวลาเฉล่ียการจัดซ้ือ (Average Procurement Cycle Time: APCT) 

ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแตบริษัทออกใบสั่งซ้ือใหกับผู สงมอบหลัก จนกระท่ังผู สงมอบ

หลักจัดสงวัตถุดิบใหกับบริษัท 

(4T.1) วัน 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI4T  (วัน) = 4T.1  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงระยะเวลาในการจัดซ้ือวัตถุดิบหรือสินคา  โดยนับตั้งแตบริษัท ผูสงมอบไดยืนยัน

รับคําสั่งซ้ือของบริษัทจนกระท่ังผูผลิตสงมอบวัตถุดิบหรือสินคาใหกับบริษัท 

4T.1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดซ้ือวัตถุดิบหรือสินคา นับตั้งแตผูผลิตยืนยันรับคําสั่งซ้ือของบริษัท 

จนถึงวันท่ีบริษัทไดรับมอบวัตถุดิบจากผูผลิต ในกรณีท่ีมีการสั่งซ้ือสินคาท้ังปเพียงครั้งเดียวแลวทําการ

ทยอยสง ใหนับเวลาตั้งแตวันท่ีสั่งซ้ือสินคาจนกระท่ังไดรับสินคา Lot แรกเทานั้น 
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ILPI4R อัตราความสามารถในการจัดสงสินคาของผูสงมอบ (Supplier Delivered In-Full and On-

Time Rate: SDIFOT) 

จํานวนใบสั่งสินคา (PO) ท่ีผูผลิตหลักไดทําการสงมอบวัตถุดิบหรือสินคามาให

บริษัท 

(4R.1) รายการตอป 

จํานวนใบสั่งสินคา (PO) ท่ีผูผลิตหลักไดทําการสงมอบวัตถุดิบหรือสินคาได ครบ

ตามจํานวน 

(4R.2) รายการตอป 

จํานวนใบสั่งสินคา (PO) ท่ีผูผลิตหลักไดทําการสงมอบวัตถุดิบหรือสินคาได ตรง

ตามเวลา 

(4R.3) รายการตอป 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI4R (%) = 

(4R.2) 
* 

(4R.3) 
* 100 

(4R.1) (4R.1) 

 

ตัวอยาง 

(4R.1) = 3,210 รายการตอป (4 R.2) = 3,175 รายการตอป (4R.3) = 3,185 รายการตอป 

จากสูตรจะได 

 ILPI4R (%) = 
3,175 

* 
3,185 

* 100 
3,210 3,210 

  = 98.14%    

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดความสามารถของผูผลิตในการตอบสนองคําสั่งซ้ือของบริษัทตามท่ีไดตกลงกันไว โดยมีการ

สงสินคาครบตามจํานวนและตรงเวลา 

4R.1 บริษัทออกใบสั่งซ้ือวัตถุดิบหลัก ไปยังผูผลิตทุกรายรวมกัน (นับจํานวนรายการในใบสั่งซ้ือ) 

4R.2 จํานวนรายการวัตถุดิบหลัก ท่ีบริษัทไดรับครบตรงตามจํานวนท่ีไดสั่งซ้ือ 

4R.3 จํานวนรายการวัตถุดิบหลัก ท่ีบริษัทไดรับตรงตามเวลาท่ีกําหนด  

 

2.5 กิจกรรมท่ี 5 (ILPI5) การขนถายวัสดุ และการบรรจุหีบหอ (Materials Handling and Packaging) 

 วัตถุประสงคของบรรจุภัณฑและหีบหอตามหลักการตลาด  มีไวเพ่ือเปนการบงบอกรายละเอียดของ

สินคาและสรางการรับรูในตัวสินคา แตในดานโลจิสติกสบรรจุภัณฑและหีบหอนั้นมีไวเพ่ือปองกันตัวสินคาจาก

ความเสียหาย และอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายและจัดเก็บ การออกแบบบรรจุภัณฑหรือหีบหอท่ีดี

นั้นตองมีความเหมาะสมกับอุปกรณการขนยายและคลังสินคาและเพ่ือชวยลดตนทุนดานวัตถุดิบ  ซ่ึงกิจกรรมนี้

จะพิจารณาเฉพาะสินคาสําเร็จรูปตั้งแตเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต การบรรจุหีบหอ การจัดเก็บ จนถึงการ

จัดเตรียมสินคาเพ่ือสงมอบใหกับลูกคาเทานั้น โดยมีวิธีการคํานวณในแตละมิติดังนี้ 
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ILPI5C สัดสวนมูลคาสินคาท่ีเสียหายตอมูลคายอดขาย (Damage Value per Sales: DVPS) 

มูลคาของสินคาท่ีเสียหายเฉลี่ยนับตั้งแตเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต ซ่ึงรวมถึง

กระบวนการบรรจุหีบหอ  กระบวนการจัดเก็บ จนถึงการจัดเตรียมสินคาเพ่ือสง

มอบใหกับลูกคามีมูลคารวมท้ังสิ้น 

(5C.1) บาทตอป 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI5C (%) = 

          (5C.1) 
* 100  

ยอดขายตอปของบริษัท 

ตัวอยาง 

(5C.1) = 750,000 บาทตอป ยอดขาย = 310,000,000 บาทตอป 

จากสูตรจะได 

 ILPI5C (%) = 
750,00 

* 100  
310,000,000 

  = 0.24%   

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดท่ีใชวัดมูลคาของสินคาท่ีเกิดการเสียหาย นับตั้งแตกระบวนการผลิตเสร็จสิ้น อยูระหวาง

การจัดเก็บ จนกระท่ังการจัดเตรียมสินคาเพ่ือสงมอบใหกับลูกคา 

5C.1 มูลคา (ตนทุน) ของสินคาสําเร็จรูปท่ีเสียหาย ระหวาง การบรรจุหีบหอ การจัดเก็บ  และการ

เตรียมสินคาเพ่ือสงออกของหนวยงานคลังสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงขอบเขตระยะเวลาในการเก็บขอมูลของตัวชี้วัด ILPI5C 

 

 

 

คลังสนิคา เริ่มพยากรณ 
สนิคาถงึมือลูกคา 

(โรงงาน/สถานท่ีใชงาน) 

ประตูโรงงาน วันที่ผลติเสร็จ 
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ILPI5T ระยะเวลาเฉล่ียของการถือครองและการบรรจุหีบหอสินคา (Average Material Handling and 

Packaging Cycle Time: MHP) 

ระยะเวลาเฉลี่ยนับตั้งแตเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต ซ่ึงรวมถึงกระบวนการบรรจุ

หีบหอ จนกระท่ังสินคาสําเร็จรูปถูกจัดเก็บไวในคลังสินคา 

(5T.1) วัน 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI5T  (วัน) = 5T.1  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดท่ีใชประเมินระยะเวลานับตั้งแตเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต ซ่ึงรวมถึงกระบวนการบรรจุหีบ

หอ จนกระท่ังจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปไวในคลังสินคา โดยไมรวมเวลาท่ีสินคาถูกจัดเก็บไวในคลัง 

5T.1 จํานวนวัน ตั้งแตเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต ซ่ึงรวมถึงกระบวนการบรรจุหีบหอ จนกระท่ังจัดเก็บ

สินคาสําเร็จรูปไวในคลังสินคา  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงขอบเขตระยะเวลาในการเก็บขอมูลของตัวชี้วัด ILPI5T 

ILPI5R อัตราจํานวนสินคาสําเร็จรูปท่ีเกิดความเสียหาย (Damage Rate: DR) 

จํานวนสินคาสําเร็จรูปท่ีเกิดความเสียหายกอนทําการสงมอบใหลูกคา (5R.1) หนวยนับตอป 

จํานวนสินคาสําเร็จรูปท้ังหมด (5R.2) หนวยนับตอป 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI5R (%) = 

(5R.1) 
* 100  

(5R.2) 

ตัวอยาง 

(5R.1) = 35 หนวยนับตอป (5 R.2) = 4,350 หนวยนับตอป  

จากสูตรจะได 

 ILPI5R (%) = 
35 

* 100  
4,350 

  = 0.8%   

คลังสนิคา 

เริ่มพยากรณ ประตูโรงงาน สนิคาถงึมือลูกคา 

(โรงงาน/สถานท่ีใชงาน) 

วันที่ผลติเสร็จ 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดท่ีใชวัดอัตราความเสียหายท่ีเกิดกับสินคาสําเร็จรูปนับตั้งแตผลิตเสร็จ ระหวางการจัดเก็บ 

จนกระท่ังเตรียมสินคาเพ่ือจัดสง โดยคิดตามจํานวนท่ีเกิดความเสียหาย 

5R.1 สินคาสําเร็จรูปท่ีเสียหาย คือ สินคาท่ีผานการตรวจรับเขาแลวเสียหายภายในคลังสินคา 

5R.2 สินคาสําเร็จรูป คือ สินคาท่ีจัดเก็บอยูในคลังสินคา 

 

2.6 กิจกรรมท่ี 6 (ILPI6) การจัดการคลังสินคา (Warehousing Management) 

 เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการเขาถึงและระยะทางการขนสง ใหเพ่ิมระดับความสามารถในการ

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว มี สินคาบริการใหกับลูกคาโดยลูกคาไมเสียเวลารอคอยนาน 

การจัดการคลังสินคาเปนการตัดสินใจเชิงกลยุทธท่ีจะสงผลกระทบตั้งแตตนทุนคาขนสงระดับการใหบริการ

ลูกคาและความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการของลูกคา ซ่ึงกิจกรรมนี้จะพิจารณาเฉพาะการจัดการ

คลังสินคาในสวนสินคาสําเร็จรูปเทานั้น โดยมีวิธีการคํานวณในแตละมิติดังนี้ 

 

ILPI6C สัดสวนตนทุนการบริหารคลังสินคาตอยอดขาย (Warehousing Cost Per Sale: WCPS) * 

กรณี คลังสินคาของบริษัทเอง   

คาเสื่อมราคาตอป มูลคากอสรางอาคารคลังสินคาตามท่ีลงบัญชีไว  

(หากไมทราบ ใหใชมูลคากอสรางอาคารสินคา / 20 ป) 

(6C.1) บาทตอป 

คาประกันภัยอาคารคลังสินคา (6C.2) บาทตอป 

คาใชจายของพนักงานแผนกคลังสินคา เชน เงินเดือน คาแรงงานชั่วคราว คาลวงเวลา (6C.3) บาทตอป 

คาใชจายอ่ืนๆ ของแผนกคลังสินคา มีรายละเอียดของคาใชจายดังนี้    

คาเสื่อมราคามูลคาอุปกรณขนถาย ( Material Handling Equipment) ท้ังหมดใน

คลังสินคาท่ีเปนสินทรัพยของบริษัทตามท่ีลงบัญชีไว (หากไมทราบ ใหใชมูลคาอุปกรณ

ขนถาย / 10 ป) 

(6C.4) บาทตอป 

คาเชาอุปกรณขนถาย (Material Handling Equipment) ท้ังหมดในคลังสินคา (6C.5) บาทตอป 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง / คาไฟฟาสําหรับอุปกรณขนถายในคลังสินคา (6C.6) บาทตอป 

คาเสื่อมราคามูลคาของระบบสารสนเทศการบริหารคลังสินคา ( Warehouse 

Management System) ตอป (หากไมทราบ ใหใชมูลคาระบบสารสนเทศการบริหาร

คลังสินคา / 5 ป) 

(6C.7) บาทตอป 

คาเชาหรือคาลิขสิทธิ์สําหรับระบบบริหารคลังสินคา ( Warehouse Management 

System) 

(6C.8) บาทตอป 

คาใชจายคลังสินคาอ่ืนๆ เชน คาบํารุงรักษาอุปกรณขนถาย คาบํารุงรักษาระบบ

สารสนเทศ 

(6C.9) บาทตอป 
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กรณี เชาคลังสินคาภายนอก   

พ้ืนท่ีของคลังสินคาท่ีเชาท้ังหมด (6C.10) ตร.ม. 

คาเชาพ้ืนท่ีคลังสินคาภายนอก (6C.11) บาทตอ ตร.ม. ตอป 

วิธีการ

คํานวณ 

 

ILPI6C 

(%) 
= 

(6C.1)+(6C.2)+(6C.3)+(6C.4)+(6C.5)+(6C.6) 

+(6C.7)+(6C.8)+(6C.9)+[(6C.10)*(6C.11)]  * 100 

                      ยอดขายรวมของบริษัท 

ตัวอยาง 

(6C.1) = 500,000 บาท (6 C.2) = 30,000 บาทตอป (6C.3) = 1,238,500 บาทตอป 

(6C.4) = 220,000 บาท (6 C.5) = - (6C.6) = 300,000 บาทตอป 

(6C.7) = 100,000 บาท (6 C.8) = - (6C.9) = - 

(6C.10) = - (6 C.11) = -  

ยอดขาย = 310,000,000 บาทตอป 

จากสูตรจะได 

 ILPI6C (%) = 

(500,000/20)+30,000+1,238,500+(220,000/10) 

+0+300,000+ (100,000/5)+0+0+(0*0)  * 100 

310,000,000 

  = 0.53%  

 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางตนทุนการบริหารคลังสินคาตอปกับยอดขายตอปของบริษัท โดย

ตนทุนการบริหารคลังสินคา ไดแก ( 1) คาใชจายของพนักงานแผนกคลังสินคา ไดแก เงินเดือน คาแรงงาน คา

ลวงเวลา เปนตน (2) ตนทุนคงท่ีในการบริหารคลังสินคา ไดแก คาประภัยคลังสินคาตอป คาเสื่อมราคาของ

คลังสินคาตอป (3) ตนทุนในการใชบริการคลังสินคาภายนอก เชน คาเชาพ้ืนท่ี เปนตน   

ในกรณีท่ีมีการประกันภัยท้ังโรงงาน ใหนําคาเบี้ยประกันภัยท้ังหมด หารดวยพ้ืนท่ีในการใชงาน(ตร.ม.) 

ของคลังสินคามาคิดเปนคาประกันภัยอาคารคลังสินคา 
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ILPI6T ระยะเวลาเฉล่ียการจัดเก็บสินคาสําเร็จรูปในคลังสินคา (Average FG Inventory Cycle Time: 

AICT) 

ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีสินคาสําเร็จรูปอยูในคลังสินคา โดยเริ่มนับเวลาตั้งแตสินคา

สําเร็จรูปถูกจัดเก็บในคลังสินคา จนกระท่ังสินคาสําเร็จรูปดังกลาวถูกเบิกออก

จากคลังสินคาเพ่ือจัดสงไปใหกับลูกคา 

(6T.1) วัน 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI6T  (วัน) = 6T.1  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดท่ีใชวัดระยะเวลาเฉลี่ยท่ีสินคาสําเร็จรูปอยูในคลังสินคาโดยเริ่มนับเวลาตั้งแตสินคา

สําเร็จรูปถูกจัดเก็บในคลังสินคา จนกระท่ังสินคาสําเร็จรูปดังกลาวถูกเบิกออกจากคลังสินคาเพ่ือจัดสงไปใหกับ

ลูกคา 

6T.1 จํานวนวัน นับตั้งแต รับสินคาสําเร็จรูปเขาคลังสินคา จนกระท่ังสินคาสําเร็จรูปดังกลาวถูกเบิก

ออกจากคลังสินคาเพ่ือจัดสงไปใหกับลูกคา (6C.2)  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงขอบเขตระยะเวลาในการเก็บขอมูลของตัวชี้วัด ILPI6T 

 

 

ILPI6R อัตราความแมนยําของสินคาคงคลัง (Inventory Accuracy: IA) 

จํานวนสินคาคงคลัง (วัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต  (WIP) และสินคาสําเร็จรูป) ท่ี

ไดมีการบันทึกไว ณ สิ้นปท่ีผานมา 

(6R.1) รายการ 

จํานวนสินคาคงคลัง (วัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต  (WIP) และสินคาสําเร็จรูป) ท่ี

ไดจากการนับจริง ณ สิ้นปท่ีผานมา 

(6R.2) รายการ 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI6R (%)  = 

1 –  absolute [(6R.2) – (6R.1)]  
* 100 

                     (6R.1) 

 

 

คลังสินคา เร่ิมพยากรณ 

สนิคาถงึมือลูกคา 

(โรงงาน/สถานท่ีใชงาน/Port) ประตูโรงงาน 

วันท่ีผลิตเสร็จ 
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ตัวอยาง 

(6R.1) = 3,240 รายการ (6 R.2) = 3,165 รายการ  

จากสูตรจะได 

 ILPI6R (%)  = 
1 –  absolute [3,165– 3,240]  

* 100 
                     3,240 

  = 97.69%  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดความแมนยําของสินคาคงคลัง (วัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต ( WIP) และสินคาสําเร็จรูป) ท่ี

แสดงความแตกตางระหวางจํานวนสินคาคงคลังท่ีไดบันทึกไว กับจํานวนสินคาคงคลังท่ีไดจากการนับจริง 

6R.1 จํานวนรายการของสินคาทุกรายการรวมกัน ท่ีไดบันทึกไวตามระบบบัญชี 

6R.2 จํานวนรายการของสินคาทุกรายการรวมกัน ท่ีไดจากการตรวจนับจริง 

 

2.7 กิจกรรมท่ี 7 (ILPI7) การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) 

 เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีมีผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของสวนงานอ่ืนๆ รวมถึงมีผลตอกําไร

ขาดทุนขององคกร เชน หากระดับสินคาคงคลังสูง จะทําใหตนทุนในการจัดเก็บดูแลเพ่ิมข้ึน หรือหากมีสินคาท่ี

เก็บลาสมัยก็กอใหเกิดตนทุนเพ่ิมมากข้ึนอีก ในแงของผลกระทบตอสวนงานอ่ืน เชน หากมีการจัดเก็บสินคาคง

คลังท่ีนอยเกินไป ตนทุนในการจัดเก็บดูแลก็อาจจะต่ํา แตอาจพบวาจะมีตนทุนในการขนสงเพ่ิมมากข้ึนก็

เปนได เพราะปริมาณการจัดเก็บท่ีนอยเกินไป ทําใหความถ่ีในการขนสงสูงข้ึน ดังนั้นจะตองพิจารณาประกอบ

กันไปอยูเสมอ โดยมีวิธีการคํานวณในแตละมิติดังนี้ 

 

ILPI7C สัดสวนตนทุนการถือครองสินคาตอยอดขาย (Inventory Carrying Cost Per Sale: ICCPS)* 

มูลคาวัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต (WIP) และสินคาสําเร็จรูป (7C.1) บาทตอป 

คาประกันภัยวัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต (WIP) และสินคาสําเร็จรูป โดยเฉลี่ย (7C.2) บาทตอป 

อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อ (เงินกู) ท่ีบริษัทไดรับอนุมัติจากธนาคารพาณิชย  (7C.3) % ตอป 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI7C (%) = 

[(7C.1) * [(7C.3)/100]] + (7C.2) 
* 100 

         ยอดขายรวมของบริษัท 

ตัวอยาง 

(7C.1) = 12,000,000 บาทตอป (7 C.2) = 30,000 บาทตอป (7C.3) = 4% ตอป  

ยอดขาย = 310,000,000 บาทตอป 

จากสูตรจะได 
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 ILPI7C (%) = 
[12,000,000 * (4/100)] + 30,000 

* 100 
310,000,000 

  = 0.16%  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดท่ีใชประเมินตนทุนคาเสียโอกาสในการถือครองสินคา ณ ชวงเวลาท่ีบริษัทไดทําการจัดเก็บ

สินคาไวในคลังสินคาของบริษัทรวมท้ังตนทุนในการถือครองสินคาอ่ืนๆ เชน คาประกันภัยสินคา เปนตน  

7C.1 มูลคาวัตถุดิบ สินคาระหวางผลิต (WIP) และสินคาสําเร็จรูป 

(โดยสามารถพิจารณาใชขอมูลมูลคาสินคาคงคลังจากงบดุลของบริษัท ในสวนของสินทรัพย

หมุนเวียน) 

7C.2 คาเบี้ยประกันภัย เฉพาะสวนท่ีคุมครองความเสียหายของสินคา 

7C.3 อัตราดอกเบี้ยเงินกูธนาคาร ท่ีบริษัทไดรับอนุมัติลาสุด (หากไมมีใหใช MLR) 

 

ILPI7T ระยะเวลาเฉล่ียการเก็บสินคาคงคลังอยางเพียงพอเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

(Average Inventory Day: AID)* 

ตนทุนสินคาขาย (Cost of Goods Sold; COGS) (7T.1) บาทตอป 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI7T (วัน) = 

(7C.1) 
* 365 

   (7T.1) 

ตัวอยาง 

(7C.1) = 12,000,000 บาทตอป (7 T.1) = 263,500,000 บาทตอป   

จากสูตรจะได 

 ILPI7T (วัน) = 
12,000,000 

* 365 
263,500,000 

  = 17 วัน  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดท่ีใชประเมินระยะเวลาเฉลี่ยท่ีบริษัททําการสํารองหรือจัดเก็บสินคาคงคลังใหมีปริมาณ

เพียงพอตอการตอบสนองความตองการของลูกคา 

 7T.1 ตนทุนสินคาขาย คือตนทุนของสินคาในการทําใหพรอมท่ีจะขาย เชน คาวัตถุดิบ คาแรงงาน 

คาใชจายการผลิต คาบรรจุหีบหอ คาขนสงเขา และอ่ืนๆ  โดยใชขอมูลจากผลการดําเนินงานประจําป 

(ตนทุนสินคาขายสามารถนําขอมูลมาจากงบกําไรขาดทุน) 
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ILPI7R อัตราจํานวนสินคาสําเร็จรูปขาดมือ (Inventory out of Stock Rate: IOS) 

จํานวน Picking Order (ใบสั่งหยิบสินคา) ท้ังหมด (7R.1) Order ตอป 

จํานวนครั้งของการขาดสินคาสําเร็จรูปในคลังท่ีไมเพียงพอสําหรับการสงมอบ

ใหแกลูกคา 

(7R.2) Order ตอป 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI7R (%) = 

(7R.2) 
* 100  

(7R.1) 

ตัวอยาง 

(7R.1) = 6,340 Order ตอป (7 R.2) = 60 Order ตอป   

จากสูตรจะได 

 ILPI7R (%) = 
  60 

* 100  
6,340 

  = 0.95%   

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดถึงความถ่ีหรือจํานวนครั้งท่ีบริษัทไมสามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคาไดอันเนื่องมาจาก

สินคาสําเร็จรูปมีไมเพียงพอ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการบริหารสินคาสําเร็จรูปของบริษัท 

 7R.1 จํานวนคําสั่งซ้ือของลูกคา ท่ีแผนกคลังสินคาไดรับท้ังหมด 

 7R.2 จํานวนคําสั่งซ้ือของลูกคา ท่ีแผนกคลังสินคา ไมสามารถจัดเตรียมสินคาไดครบจํานวน 

2.8 กิจกรรมท่ี 8 (ILPI8) การขนสง (Transportation) 

 เปนกิจกรรมการเคลื่อนยายวัตถุดิบหรือสินคาตั้งแตจุดเริ่มตนไปยังจุดท่ีมีการบริโภค จนกระท่ังวัสดุ 

สินคาเหลานั้นถึงมือหรืออยูในความรับผิดชอบของลูกคา ซ่ึงองคกรตองคํานึงถึงรูปแบบลักษณะการเลือก

วิธีการขนสงประเภทตางๆ ท่ีเหมาะสมกับตัวสินคา รวมถึงเสนทางในการขนสงอีกดวย เชน ทางอากาศ ทางน้ํา 

ทางรถไฟ ทางทอ ทางรถ เปนตน เพ่ือใหถูกตองตามกฎระเบียบของภูมิภาคนั้นๆ และเปนการสรางความม่ันใจ

ใหกับลูกคา องคกรจึงมีความจําเปนจะตองดําเนินการจัดสงสินคาโดยใหถูกสถานท่ี ถูกเวลา และอยูในสภาพท่ี

สมบูรณ รวมถึงการควบคุมตนทุนท่ีจะเกิดข้ึนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเปนกิจกรรมหลักท่ีมี

ความสําคัญของฝายขนสงในการเคลื่อนยายวัตถุดิบและสินคาจากจุดการผลิตไปถึงจุดบริโภครวมถึงจุดท่ีใช

จัดเก็บวัตถุดิบและสินคาดวย  โดยท่ีการขนสงจะเปนเรื่องของการเลือกรูปแบบของการขนสงท้ังทางอากาศ  

ทางรถไฟ ทางเรือ หรือทางถนน และการหาเสนทางการขนสง โดยมีวิธีการคํานวณในแตละมิติดังนี้  
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ILPI8C สัดสวนตนทุนการขนสงตอยอดขาย (Transportation Cost Per Sale: TCPS)* 

กรณีมีแผนกขนสงเอง   

คาใชจายของพนักงานแผนกขนสง (เชน เงินเดือน คาแรงงานชั่วคราว คาลวงเวลา) (8C.1) บาทตอป 

คาน้ํามันสําหรับการขนสงสินคาท้ังวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปโดยเฉลี่ย (8C.2) บาทตอป 

ตนทุนคาบํารุงรักษารถท้ังหมดโดยเฉลี่ย (8C.3) บาทตอป 

คาเสื่อมราคารถขนสงสินคา  

(หากไมทราบ ใหใชมูลคารถขนสงสินคา / 5 ป) 

(8C.4) บาทตอป 

ตนทุนอ่ืนๆ เชน คาเชาท่ีจอดรถ ระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา (8C.5) บาทตอป 

กรณีจางบริษัทขนสง (Outsource)   

คาใชจายรวมในการขนสงสินคาท้ังในกรณีขาเขาและขาออกโรงงานท้ังหมด (โดยนับ

เฉพาะการขนสงระหวางโรงงานกับทาเรือหรือสนามบินภายในประเทศเทานั้น) 

(8C.6) บาทตอป 

วิธีการคํานวณ ILPI8C (%) = 
(8C.1)+(8C.2)+(8C.3)+(8C.4)+(8C.5)+(8C.6) 

* 100 
                    ยอดขายรวมของบริษัท 

ตัวอยาง 

(8C.1) = 1,673,000 บาทตอป (8 C.2) = 2,400,000 บาทตอป (8C.3) = 300,000 บาทตอป 

(8C.4) = 1,200,000 บาทตอป (8 C.5) = - (8C.6) = 800,000 บาทตอป 

ยอดขาย = 310,000,000 บาทตอป 

จากสูตรจะได 

 ILPI8C (%) = 1,673,000+2,400,000+300,000+1,200,000+0+800,000 
* 100 

310,000,000 

  = 2.06%  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนการเปรียบเทียบสัดสวนระหวางตนทุนการขนสงตอปกับยอดขายตอปของบริษัท โดยตนทุนการ

ขนสง ไดแก  

(1) คาใชจายในแผนกขนสงของบริษัท (กรณีท่ีบริษัทดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเอง : In-house) 

ประกอบดวย คาใชจายของพนักงานแผนกขนสงเชน เงินเดือน คาแรงงาน คาลวงเวลา คาน้ํามันรถ เปนตน 

คาเสื่อมราคารถขนสงสินคา ตนทุนการบํารุงรักษารถตอป และตนทุนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับแผนกขนสง เชน คา

เชาท่ี จอดรถ คาระบบบริหารจัดการการขนสงสินคา เชน GPS  

(2) คาใชจายท่ีบริษัทวาจางผูใหบริการขนสงภายนอกเปนผูดําเนินการขนสงสินคา ( Outsource) 

ประกอบดวย คาใชจายรวมในการขนสงสินคาท้ังในกรณีขาเขาและขาออกโรงงานท้ังหมด  

(โดยนับเฉพาะการขนสงระหวางโรงงานกับทาเรือหรือสนามบินภายในประเทศเทานั้น) 
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ILPI8T ระยะเวลาเฉล่ียการจัดสงสินคา (Average Delivery Cycle Time: ACDT) * 

ระยะเวลาตั้งแตการจัดสงสินคาข้ึนรถ และขนสงสินคาไปยังสถานท่ีของลูกคา 

กระท่ังลูกคาไดรับสินคา (สําหรับกรณีสงออกตางประเทศ นับเฉพาะระยะเวลา

ในการขนสงสินคาจากโรงงานไปยังทาเรือหรือสนามบินในประเทศเทานั้น) 

(8T.1) วัน 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI8T  (วัน) = 8T.1  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดท่ีใชประเมินระยะเวลาในการจัดสงสินคาใหกับลูกคาโดยนับตั้งแตการจัดสงสินคาข้ึนรถ 

และขนสงสินคาไปยังสถานท่ีของลูกคา จนกระท่ังลูกคาไดรับสินคา  

8T.1 จํานวนวันในการจัดสงสินคา นับตั้งแตจัดสินคาข้ึนรถ (เบิกสินคาจากคลัง) จนถึงลูกคารับสินคา  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 แสดงขอบเขตระยะเวลาในการเก็บขอมูลของตัวชี้วัด ILPI8T 

 

 

ILPI8R อัตราความสามารถในการจัดสงสินคาของแผนกขนสง (Transportation DIFOT Rate: TDIFOT) 

แผนกขนสงมีการสงมอบสินคาใหแกลูกคาหลัก เปนจํานวน (8R.1) ครั้งตอป 

แผนกขนสงมีการสงมอบสินคาครบตามจํานวนใหแกลูกคาหลัก เปนจํานวน (8R.2) ครั้งตอป 

แผนกขนสงมีการสงมอบสินคาตรงตามเวลาใหแกลูกคาหลัก เปนจํานวน (8R.3) ครั้งตอป 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI8R (%) = 

(8R.2) 
* 

(8R.3) 
* 100 

(8R.1) (8R.1) 

ตัวอยาง 

(8R.1) = 6,340 ครั้งตอป (8 R.2) = 6,280 ครั้งตอป (8R.3) = 6,300 ครั้งตอป  

จากสูตรจะได 

คลังสนิคา เริ่มพยากรณ 

ประตูโรงงาน 

สนิคาถงึมือลูกคา 

(โรงงาน/สถานท่ีใชงาน/Port) 

วันที่ผลติเสร็จ 
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 ILPI8R (%) = 6,280 
* 

6,300 
* 100 

6,340 6,340 

  = 98.43%    

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดประเมินความสามารถในการจัดสงสินคาใหแกลูกคาไดตามสภาพ ครบตามจํานวนและตรง

เวลาตามท่ีไดมีการตกลงกันไว  

8R.1 จํานวนคําสั่งใหสงสินคา ท่ีแผนกขนสงไดรับมาท้ังหมด 

8R.2 จํานวนคําสั่งใหสงสินคา ท่ีแผนกขนสงสงไดครบตามจํานวน 

8R.3 จํานวนคําสั่งใหสงสินคา ท่ีแผนกขนสงสงไดตรงเวลาตามท่ีไดมีการตกลงกันไว 

 

2.9 กิจกรรมท่ี 9 (ILPI9) โลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics) 

 เปนกระบวนการจัดการสินคาท่ีถูกสงกลับคืนไมวาจะเกิดจากสาเหตุท่ีสินคาไมตรงตามขอกําหนดหรือ

ตกเกณฑในการยอมรับของลูกคา ชํารุด หรือไมเปนไปตามมาตรฐาน ดังนั้น องคกรจึงมีความจําเปนในการ

กําหนดนโยบายท่ีจะรองรับสินคาท่ีถูกสงคืนเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิดตนทุนต่ําท่ีสุด โดยมี

วิธีการคํานวณในแตละมิติดังนี้ 

 

ILPI9C สัดสวนมูลคาสินคาท่ีถูกตีกลับตอยอดขาย (Returned Goods Cost per Sales: RCPS) 

มูลคาของสินคาท่ีถูกสงคืนกลับมายังบริษัท เนื่องจากสินคามีตําหนิ ชํารุด หรือไม

เปนไปตามมาตรฐาน 

(9C.1) บาทตอป 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI9C (%) = 

(9C.1) 
* 100  

   ยอดขายรวมของบริษัท 

ตัวอยาง 

(9C.1) = 650,000 บาทตอป ยอดขาย = 310,000,000 บาทตอป 

จากสูตรจะได 

 ILPI9C (%) = 
   650,000 

* 100  
   310,000,000 

  = 0.21%   

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดท่ีใชวัดมูลคาของสินคาท่ีถูกตีกลับมาจากลูกคา อันเนื่องมาจากความเสียหายของสินคา 

หรือสินคาผลิตไมไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

9C.1 มูลคา (ตนทุน) สินคาท่ีถูกสงคืนบริษัท เนื่องจากสินคามีตําหนิหรือไมเปนไปตามมาตรฐาน 
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ILPI9T ระยะเวลาเฉล่ียการรับสินคาคืนจากลูกคา (Average Cycle Time for Customer Return: 

ACT) 

ระยะเวลาท่ีใชในการรับสินคาท่ีลูกคาสงคืน เนื่องจากสินคามีปญหา เชน มีตําหนิ 

ชํารุด หรือไมเปนไปตามมาตรฐาน  เปนตน กลับมาถึงบริษัทจะใชเวลาประมาณ 

(โดยนับเวลาตั้งแตลูกคาไดแจงตองการคืนสินคา กระท่ังบริษัทไดรับสินคา) 

(9T.1) วัน 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI9T  (วัน) = 9T.1  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนตัวชี้วัดท่ีใชวัดระยะเวลาเฉลี่ยในการรับคืนสินคาจากลูกคาโดยเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตลูกคาแจง

ใหบริษัททําการรับสินคาคืน จนกระท่ังบริษัททําการรับสินคาคืนหรือไดรับสินคาคืนกลับมายังบริษัท 

9T.1 จํานวนวัน ในการรับสินคากลับคืน นับตั้งแตลูกคาแจง จนสินคาไดกลับถึงบริษัท  

ในกรณีท่ีมีการตกลงกับลูกคา วาจะทําลายสินคาท่ีปลายทาง ใหนับตั้งแตวันท่ีลูกคาแจงคืนสินคา จนกระท่ังถึง

วันท่ีตกลงวาจะใหทําลายสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 แสดงขอบเขตระยะเวลาในการเก็บขอมูลของตัวชี้วัด ILPI9T 

 

ILPI9R อัตราการถูกตีกลับของสินคา (Rate of Return Goods: RRG)* 

จํานวนสินคาท่ีไดรับกลับคืน เนื่องจาก สินคาไดรับความเสียหายระหวางการสง

มอบ สงไมครบตามจํานวนท่ีสั่ง หรือไมเปนไปตามขอกําหนด 

(9R.1) หนวยนับตอป 

จํานวนสินคาท่ีมีการสงมอบท้ังหมด (9R.2) หนวยนับตอป 

วิธีการคํานวณ 

 
ILPI9R (%) = 

(9R.1) 
* 100  

  (9R.2) 

ตัวอยาง 

(9R.1) = 32 ครั้งตอป (9 R.2) = 5,260 ครั้งตอป   

บรษิัทไดรับสนิคา 

คลังสนิคา สนิคาถงึมือลูกคา วันที่ผลติเสร็จ 

ลูกคาแจงคนืสนิคา 
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จากสูตรจะได 

 ILPI9R (%) = 
32 

* 100  
5,260 

  = 0.61%   

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 เปนตัวชี้วัดหลักสัดสวนการถูกตีกลับของสินคาจากลูกคา หลังจากไดทําการจัดสงสินคาเรียบรอยแลว 

ซ่ึงคํานวณตามจํานวนสินคาท่ีมีการสงมอบท้ังหมด  

9R.1 จํานวนของสินคา ท่ีลูกคาแจงสงคืนเนื่องจากสินคามีตําหนิ ไมเปนตามมาตรฐาน 

9R.2 จํานวนรวมของสินคา ตามคําสั่งซ้ือ ไดแก ใบกํากับภาษี , ใบสงสินคา, ใบเบิกสินคา 
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 บทท่ี 3: ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพซัพพลายเชน (SCPI) 

 

  

ในการออกแบบตัวชี้วัดประสิทธิภาพซัพพลายเชน (Supply Chain Performance Index: SCPI) ได

คํานึงถึงสมรรถนะดานตางๆ ท่ีเก่ียวของกับซัพพลายเชน โดยไดวิเคราะหออกเปน 5 สมรรถนะท่ีสําคัญไดแก 

ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) ดานการตอบสนอง (Responsiveness) ดานการปรับตัวและความยืดหยุน 

(Agility) ดานตนทุน (Cost) และดานการจัดการสินทรัพย (Asset Management Efficiency) เพ่ือใหผู

ประเมินสามารถทราบถึงจุดแข็ง จุดออน รวมถึงความเสี่ยงท่ีมีอยูภายในซัพพลายเชนขององคกร อันจะนําไปสู

การปรับปรุง พัฒนาระบบซัพพลายเชนท่ีเหมาะสม สามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน 

 

3.1 สมรรถนะท่ี 1 (SCPI1) ดานความนาเช่ือถือ (Reliability: RL) 

เปนการวัดการตอบสนองคําสั่งซ้ือของลูกคาท้ังในดานปริมาณ เวลา และคุณภาพ ในปจจุบันการสราง

ความนาเชื่อถือใหกับลูกคาถือเปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ การจัดสงรายการสินคาท่ีถูกตอง ครบตาม

จํานวนท่ีสั่ง ภายในเวลาท่ีตกลงกันไว ตามสถานท่ีท่ีกําหนด เอกสารการจัดสงถูกตองครบถวน และสินคาอยูใน

สภาพท่ีสมบูรณ ลวนเปนรากฐานสําคัญตอการสั่งซ้ือสินคาครั้งตอๆ ไปของลูกคา 

 

SCPI1 การเติมเต็มคําส่ังซ้ือสมบูรณ (Perfect Order Fulfillment: POF ) 

จํานวนการสงมอบสินคาใหแกลูกคา (ระบุหนวยนับตอเดือนหรือตอป) (1.1) คําสั่งซ้ือ 

จํานวนการสงมอบสินคาครบตามจํานวนใหแกลูกคา (1.2) คําสั่งซ้ือ 

จํานวนการสงมอบสินคาตรงตามเวลาใหแกลูกคา (1.3) คําสั่งซ้ือ 

จํานวนการสงมอบเอกสารการสงสินคาท่ีถูกตองใหแกลูกคา (1.4) คําสั่งซ้ือ 

จํานวนการสงมอบสินคาตามเง่ือนไขอยางสมบูรณใหแกลูกคา (1.5) คําสั่งซ้ือ 

วิธีการคํานวณ 

 
POF (%) = (1.2) * (1.3) * (1.4) * (1.5) 

* 100 
(1.1)   (1.1)   (1.1)   (1.1) 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนเกณฑการวัดท่ีมีความสัมพันธกับความสามารถดานการจัดการ โดยวัดจากการสงผลิตภัณฑใน

จํานวนท่ีครบถวน ตรงเวลา โดยมีเอกสารท่ีเก่ียวของถูกตองครบถวน และ สงมอบสินคาตามเง่ือนไขอยาง

สมบูรณ ไดแก สินคาไมเสียหาย ตรงตาม  Specification ไมผิดพลาดเม่ือใชงานหรือติดตั้ง และไมเสียในชวง

รับประกัน  

เพราะคงจะมีแตการเติมเต็มคําสั่งซ้ือสมบูรณเทานั้นท่ีจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได ท้ังนี้

พิจารณาจากจํานวนการสงมอบสินคาใหแกลูกคาท้ังหมด เทียบกับอัตราการสงมอบสินคาครบตามจํานวน 
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อัตราการสงมอบสินคาตรงเวลา อัตราการสงมอบเอกสารการสงสินคาถูกตอง และอัตราการสงมอบสินคา

รวมถึงการติดตั้งสมบูรณใหแกลูกคา 

 

3.2 สมรรถนะท่ี 2 (SCPI2) การตอบสนอง (Responsiveness: RS) 

เปนสมรรถนะท่ีแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพการทํางานดานการตอบสนองตอการสั่งซ้ือ ตั้งแตไดรับคํา

สั่งซ้ือจากลูกคา กระบวนการจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กระบวนการขนสงจนถึงลูกคา และลูกคา

ยอมรับสินคา 

 

SCPI2 รอบระยะเวลาการเติมเต็มคําส่ังซ้ือสมบูรณ (Order Fulfillment Cycle Time: OFCT) 

ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแตไดรับคําสั่งซ้ือจากลูกคา จนกระท่ังสงขอมูลคําสั่งซ้ือไปยังแผนกตางๆ     

ท่ีเก่ียวของ (Plan  Cycle Time) 

(2.1) วัน 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบ นับตั้งแตสรรหาผูสงวัตถุดิบ จนกระท่ังวัตถุดิบสง

มาถึงโรงงาน (Source Cycle Time) 

(2.2) วัน 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการผลิต  เริ่มตั้งแตการวางแผนการผลิต การจัดวัตถุดิบเขาสูกระบวนการ

ผลิต จนกระท่ังสินคาสําเร็จพรอมสงใหลูกคา (Make Cycle Time) 

(2.3) วัน 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการเตรียมการขนสงสินคาจนกระท่ังสินคาสงมอบหรือติดตั้งแลวเสร็จ ณ 

สถานท่ีของลูกคา (Deliver Cycle Time) 

(2.4) วัน 

วิธีการคํานวณ 

 
OFCT (วัน) = (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4)    

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนความเร็วในการจัดการกระบวนการตาง ๆ จนกระท่ังสินคาสามารถสงถึงลูกคา โดยคํานึงถึงรอบ

ระยะเวลาตั้งแตลูกคาสงคําสั่งซ้ือ รวมถึงระยะเวลาการจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และสิ้นสุดลงเม่ือลูกคา

ไดรับและยอมรับในตัวสินคา ดวยเวลาในการนําสงท่ีสั้นและคุณภาพของการจัดสงท่ีนาเชื่อถือ จะทําใหลูกคา

พึงพอใจและนําไปสูความสัมพันธท่ียั่งยืน ท้ังนี้จะเปนการคํานวณเฉพาะของกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเติมเต็ม

คําสั่งซ้ือของลูกคา โดยไมรวมถึงเวลาท่ีรับคําสั่งซ้ือลวงหนาท่ีไมมีกิจกรรมการเติมเต็มคําสั่งซ้ือมาเก่ียวของ 

(Dwell Time) 
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3.3 สมรรถนะท่ี 3 (SCPI3) การปรับตัวหรือความยืดหยุน (Agility: AG) 

ความสามารถในการปรับตัวหรือความยืดหยุนของกระบวนการในการตอบสนองคําสั่งซ้ือของลูกคาท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน ท้ังในแงของปริมาณการจัดสงท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ (Products Variety) การบริการภายใตตนทุนต่ํา และการลดเวลาในทุกกระบวนการตั้งแตการ

รับคําสั่งซ้ือจนกระท่ังนําสงมอบสินคา รวมถึงความสามารถในการจัดการปจจัยภายนอกหรือตอบสนองความ

เปลี่ยนแปลงของตลาดเพ่ือรักษาระดับความสามารถในการแขงขัน 

 

SCPI3 ระยะเวลาในการปรับเปล่ียนกระบวนการ (Upside Supply Chain Flexibility: USCF) 

ระยะเวลาท่ีใชในการจัดการปริมาณความตองการท่ีเพ่ิมข้ึน 20% 

ระยะเวลาการจัดซ้ือจัดหาวัตถุดิบ นับตั้งแตสรรหาผูสงวัตถุดิบ จนกระท่ังวัตถุดิบสงมาถึง

โรงงาน ท่ีเพ่ิมข้ึน 

(3.1) วัน 

ระยะเวลาการผลิต  เริ่มตั้งแตการวางแผนการผลิต การจัดวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิต 

จนกระท่ังสินคาสําเร็จพรอมสงใหลูกคา ท่ีเพ่ิมข้ึน 

(3.2) วัน 

ระยะเวลาตั้งแตเตรียมการขนสงสินคาจนกระท่ังสินคาสงถึงหรือติดตั้งแลวเสร็จ ณ 

สถานท่ีของลูกคา ท่ีเพ่ิมข้ึน 

(3.3) วัน 

วิธีการคํานวณ 

 
USCF  (วัน) = (3.1) + (3.2) + (3.3)  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ในกรณีท่ีลูกคามีการเพ่ิมคําสั่งซ้ือแบบกระทันหัน ตองใชเวลาเทาไหรในการปรับกระบวนการตางๆ 

เพ่ือรองรับปริมาณการสงมอบสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน 20% โดยไมไดวางแผนไว 

 

SCPI4 ความสามารถในการปรับตัวจากการเพ่ิมของปริมาณความตองการ (Upside Supply Chain 

Adaptability: USCA ) 

มูลคาสินคาท่ีสามารถเพ่ิมการสงมอบได ตามความตองการของลูกคา ภายใน 30 วัน  (4.1) บาท 

มูลคาสินคาท่ีลูกคาตองการใหเพ่ิมการสงมอบ ภายใน 30 วัน (4.2) บาท 

วิธีการคํานวณ 

 
USCA (%) = 

                (4.1) 
* 100 

                   (4.2) 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

หากลูกคาตองการสินคาเพ่ิมข้ึน สามารถตอบสนองตอความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนภายในระยะเวลา 30 

วัน คิดเปนรอยละเทาไร 
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Ex ตัวอยาง  ลูกคาไดสั่งเพ่ิมปริมาณสินคาท่ีตองการ จํานวน 20 ชิ้น คิดเปนมูลคา 20 ,000 บาท และ

กําหนดสงมอบภายใน 30 วัน ผูผลิตสามารถเพ่ิมการสงมอบได ภายใน 30 วัน  จํานวน 15 ชิ้น  คิดเปนมูลคา 

15,000 บาท  ผลการคํานวณ คือ  

                    USCA (%) =  (15,000) x 100 

                    (20,000) 

      =  75 %  

 

SCPI5 ความสามารถในการปรับตัวจากการลดลงของปริมาณความตองการ (Downside Supply Chain 

Adaptability: DSCA) 

มูลคาสินคาท่ีสามารถลดการสงมอบลงได ตามความตองการของลูกคา กอนการสงมอบ 

30 วัน โดยไมใหมีสินคาคงเหลือ หรือไมมีคาใชจายอ่ืน 

(5.1) บาท 

มูลคาสินคาท่ีลูกคาตองการใหลดการสงมอบลง กอนการสงมอบ 30 วัน (5.2) บาท 

วิธีการคํานวณ 

 
DSCA (%) = 

                (5.1) 
* 100 

                   (5.2) 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

หากลูกคาตองการใหลดการสงมอบสินคาลง กอนกําหนดการสงมอบ 30 วัน สามารถ ลดปริมาณการ

สงมอบลงได ตามความตองการของลูกคา โดยไมใหมีสินคาคงเหลือหรือคาใชจายอ่ืน คิดเปนรอยละเทาไร  

Ex ตัวอยาง กอนเวลาสงมอบสินคา 30 วัน ลูกคาไดสั่งลดปริมาณสินคาท่ีตองการลง จํานวน 20 ชิ้น 

คิดเปนมูลคา 20 ,000 บาท ผูผลิตสามารถปรับลดการผลิตลงได แตมีสินคาคงเหลือเกินความตองการของ

ลูกคา จํานวน 5 ชิ้น คิดเปนมูลคา 5,000 บาท และมีวัตถุดิบเหลือ มูลคา 3,000 บาท แสดงวาผูผลิตสามารถ

ปรับตัวจากการลดลงของปริมาณความตองการไดเปนมูลคา 12,000 บาท (20,000 – 5,000 - 3,000) ผลการ

คํานวณ คือ  

                    DSCA (%) =  (12,000) x 100 

                    (20,000) 

     = 60 % 
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SCPI6 มูลคาความเส่ียงรวม (Overall Value at Risk: VAR) 

ความนาจะเปนในการเกิดความเสี่ยง x มูลคาผลกระทบจากการวางแผน (6.1) บาท 

ความนาจะเปนในการเกิดความเสี่ยง x มูลคาผลกระทบจากการจัดซ้ือจัดหา (6.2) บาท 

ความนาจะเปนในการเกิดความเสี่ยง x มูลคาผลกระทบจากการผลิต (6.3) บาท 

ความนาจะเปนในการเกิดความเสี่ยง x มูลคาผลกระทบจากการสงมอบ (6.4) บาท 

ความนาจะเปนในการเกิดความเสี่ยง x มูลคาผลกระทบจากการรับ-สงคืน (6.5) บาท 

วิธีการคํานวณ 

VAR (บาท) =  (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 ในการดําเนินธุรกิจ อาจมีความเสี่ยงเกิดข้ึนไดตลอดเวลา ซ่ึงอัตราความเปนไปไดในการเกิดความเสี่ยง

และผลกระทบของแตละความเสี่ยงสําหรับแตละเหตุการณมีคาท่ีแตกตางกัน อยางไรก็ตามความเสี่ยงเหลานี้

ยอมมีผลกระทบตอสถานะทางการเงินขององคกรไมมากก็นอย 

 ท้ังนี้ ความนาจะเปนในการเกิดความเสี่ยงในแตเหตุการณมีคาไมเกิน 1 

 

3.4 สมรรถนะท่ี 4 (SCPI4) ดานตนทุน (Cost: CO) 

การบริหารจัดการตนทุนในกระบวนการของซัพพลายเชน หมายรวมถึงตนทุนคาแรง คาวัตถุดิบ คา

บริหารจัดการ และคาขนสง ซ่ึงถือเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญในกระบวนการซัพพลายเชน การวิเคราะหหา

ตนทุนในแตละกระบวนการจะทําใหสามารถวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางแมนยํามากข้ึน 

 

SCPI7 ตนทุนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการ (Total Cost to Serve: TCS) 

ตนทุนการวางแผน (Planning Cost) ประกอบดวย คาแรง คาโปรแกรม คาเสื่อมราคา คา

บํารุงรักษา อุปกรณการทํางานท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง GRC (Government-Risk-

Compliance)  และ Overhead Cost  ดานการวางแผน 

(7.1) บาท 

ตนทุนการจัดหาจัดซ้ือ (Sourcing Cost) ประกอบดวย คาแรง คาโปรแกรม คาเสื่อมราคา 

คาบํารุงรักษา อุปกรณการทํางานท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง GRC (Government-Risk-

Compliance) และ Overhead Cost  ดานการจัดหาจัดซ้ือ 

(7.2) บาท 

ตนทุนวัตถุดิบท่ีจัดเก็บ ( Material Landed Cost) ประกอบดวย คาวัตถุดิบและคาใชจาย

ท่ีเก่ียวของจากการจัดซ้ือและขนยาย  

(7.3) บาท 

ตนทุนการผลิต (Production Cost) ประกอบดวย คาแรง คาโปรแกรม คาเสื่อมราคา คา

บํารุงรักษา อุปกรณการทํางานท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง GRC (Government-Risk-

Compliance) และ Overhead Cost  ดานการผลิต 

(7.4) บาท 
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ตนทุนการจัดการคําสั่งซ้ือ ( Order Management Cost) ประกอบดวยคาแรง คา

โปรแกรม คาเสื่อมราคา คาบํารุงรักษา อุปกรณการทํางานท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง GRC 

(Government-Risk-Compliance) และ Overhead Cost  ดานการจัดการคําสั่งซ้ือ 

(7.5) บาท 

ตนทุนการเติมเต็มคําสั่งซ้ือ ( Fulfillment Cost) ประกอบดวย  คาขนสงสินคา คาภาษี 

คาธรรมเนียมตางๆ คาแรง คาโปรแกรม คาเสื่อมราคา คาบํารุงรักษา อุปกรณการทํางานท่ี

เก่ียวของ รวมท้ัง GRC (Government-Risk-Compliance) และ Overhead Cost  ดาน

การเติมเต็มคําสั่งซ้ือ 

(7.6) บาท 

ตนทุนรับ-สงคืนสินคาคงหรือวัตถุดิบ ( Return Cost) ประกอบดวย คาทําลายสินคา คา

สวนรถหรือคาชดเชยตางๆ คาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

(7.7) บาท 

วิธีการคํานวณ 

                 TCS (บาท)          = (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

การคํานวณตนทุนหากสามารถจําแนกเปนตนทุนตอคําสั่งซ้ือ หรือจําแนกตามซัพพลายเชนจะชวยให

สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาไดถูกตองมากข้ึน  หากสถานประกอบการไมไดแยกตนทุนแตละประเภท 

อาจพิจารณาใชตนทุนรวมท้ังหมดในระบบบัญชีของสถานประกอบการในการคํานวณแทนได 

 

3.5 สมรรถนะท่ี 5 (SCPI5) การจัดการสินทรัพย (Assets Management Efficiency: AM) 

ความสามารถและประสิทธิผลในการจัดการสินทรัพยรวมถึงการลดจํานวนสินคาคงคลัง แสดงใหเห็นถึง

ความสามารถขององคกรในการใชประโยชนจากทรัพยากรภายในองคกร ไมวาจะเปนการใชประโยชนจาก

สินทรัพย หรือประโยชนจากทุน รวมถึงวงจรกระแสเงินสดของกิจการวาสามารถหมุนเวียนเอามาใชประโยชน

ไดมากแคไหน 

 

SCPI8 รอบกระแสเงินสด (Cash-to-Cash Cycle Time: C2C) 

ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีสินคาอยูในคลังสินคาจนกระท่ังครบจํานวนและสงใหกับลูกคา (8.1) วัน 

ระยะเวลาเฉลี่ยการเรียกเก็บเงินจากลูกคา (8.2) วัน 

ระยะเวลาเฉลี่ยการชําระเงินใหเจาหนี้การคา (8.3) วัน 

วิธีการคํานวณ 

 
C2C (วัน) = (8.1) + (8.2) - (8.3)    

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

โดยมากการละเลยการพิจารณากระแสเงินสดของธุรกิจท่ีติดลบมักเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหการดําเนิน

กิจการหยุดชะงัก เนื่องจากมีเงินสดไมเพียงพอตอการใชจายนั่นเอง รอบกระแสเงินสดท่ีสั้น แสดงใหเห็นถึง

ประสิทธิภาพการจัดการท่ีดีขององคกร 
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SCPI9 อัตราหมุนเวียนสินทรัพยถาวร (Return on Supply Chain Fixed Assets) 

รายได (รายไดรวมท่ีเกิดข้ึน ไมรวมถึงรายไดท่ีเกิดจากการใหเชา หรือการขายอสังหาริมทรัพย) 9.1 บาท 

ตนทุนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการ (Total Cost to Serve)  9.2 บาท 

สินทรัพยถาวร 9.3 บาท 

วิธีการคํานวณ 

 
SCPI (รอบ) = 

(9.1) – (9.2) 
 

   (9.3) 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

เปนการคํานวณหาอัตราสวนเพ่ือแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร ในการคํานวณอัตรา

หมุนเวียนของสินทรัพยถาวร  ยิ่งจํานวนรอบมากเทาไรแสดงวากิจการมีสินทรัพยถาวรมากกวายอดขายสุทธิ 

ซ่ึงจํานวนรอบยิ่งถ่ีแสดงวายิ่งมีประสิทธิภาพ 

 

SCPI10 อัตราหมุนเวียนของเงินทุนดําเนินงาน (Return on Working Capital: RWC) 

รายได (รายไดรวมท่ีเกิดข้ึน ไมรวมถึงรายไดท่ีเกิดจากการใหเชา หรือการขายอสังหาริมทรัพย) (10.1) บาท 

ตนทุนรวมเพ่ือตอบสนองความตองการ (Total Cost to Serve)  (10.2) บาท 

มูลคาของสินคาคงคลัง (10.3) บาท 

มูลคาของลูกหนี้การคา (10.4) บาท 

มูลคาของเจาหนี้การคา (10.5) บาท 

วิธีการคํานวณ 

                RWC   (รอบ)  =         (10.1) – (10.2) 

                                       (10.3) + (10.4) – (10.5) 

 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

 การจัดการเงินทุนดําเนินงาน  คือองคประกอบหลักของการจัดการเงินสด และการจัดการความเสี่ยง

ดานสภาพคลอง ซ่ึงรอบการหมุนเวียนยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
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 บทท่ี 4: ตัวช้ีวัดศักยภาพการจัดการโลจิสติกส (LSC) 

 

  

การประเมินศักยภาพดานโลจิสติกส ดวย Logistics Scorecard (LSC) จะวัดคะแนนออกเปน 5 ดาน 

รวมท้ังหมด 23 ดัชนีชี้วัด โดยแบงการพิจารณาศักยภาพในแตละดานแยกออกจากกัน เพ่ือใหผูทําการประเมิน

ทราบศักยภาพการแขงขันและสามารถมุงเนนการพัฒนาศักยภาพในแตละดานไดอยางชัดเจน เหตุผลท่ีไมมี

การประเมินคะแนนในภาพรวม เพราะดัชนีในแตละดานมีความสําคัญตอการแขงขันเปนเอกเทศกัน การนํา

คะแนนรวมของดัชนีท้ัง 5 ดาน มาพิจารณาจะทําใหปญหาหรือขอดอยขององคกรถูกซอนเรนและไมไดรับการ

นํามาพิจารณาปรับปรุง ซ่ึงจะเกิดผลเสียตอองคกร ตัวอยางเชน องคกรมีคะแนนในดัชนีดานท่ี 1 2 3 และ 5 

สูงมาก ขณะท่ีดัชนีดานท่ี 4 ไดคะแนนต่ํามาก คะแนนรวมขององคกรจะออกมาคอนขางสูง ทําใหผูบริหาร

เขาใจผิดวาองคกรมีศักยภาพทางการแขงขันสูง ในขณะท่ีความเปนจริงดัชนีดานท่ี 4 ซ่ึงไดแกดัชนีชี้วัดดาน

ระบบบริหารขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศต่ํามาก อาจสงผลตอความสามารถทางการแขงขันใน

อนาคต ในท่ีสุดองคกรไมสามารถแขงขันอยูในตลาดได 

โดยคะแนนของแตละดัชนีหาไดจากการหาคาเฉลี่ยของตัวชี้วัดแตละขอ เชน  ในดัชนีดานท่ี 1 การ

กําหนดกลยุทธสถานประกอบการ มีตัวชี้วัด 5 ขอ และในแตละขอทําการประเมินองคกรตนเองไดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 1.1 การใหความสําคัญตอกลยุทธดานโลจิสติกส ไดคะแนน  4 

ตัวช้ีวัด 1.2 การทําขอตกลงกับผูสงมอบหลักและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดคะแนน  4 

ตัวช้ีวัด 1.3 การทําขอตกลงกับลูกคาหลักและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดคะแนน  4 

ตัวช้ีวัด 1.4 การจัดทําระบบในการประเมินและพัฒนาความพึงพอใจของลูกคาไดคะแนน 5 

ตัวช้ีวัด 1.5 การจัดทําระบบในการพัฒนาและประเมินพนักงานไดคะแนน  5 

ดังนั้น ในดัชนีดานท่ี 1 องคกรของทานจะไดระดับคะแนนเฉลี่ย  =  

   =  4.4   คะแนน 

 

 ท้ังนี้ กรณีท่ีผลการประเมินเปนไปตามตัวบงชี้บางสวน ตัวอยางเชน ตัวชี้วัดท่ี 5.1 การรวมมือดาน   

โลจิสติกสระหวางธุรกิจท่ีเปนพันธมิตรและระหวางธุรกิจประเภทเดียวกัน ถาองคกรเห็นถึงความสําคัญของการ

รวมมือ แตยังไมมีแผนดําเนินการเพ่ือสรางความรวมมือระหวางกัน คะแนนท่ีได คือ 1.5  (เปนไปตามระดับ 1 

แลว แตเปนไปตามระดับ 2 เพียงบางสวน จึงไดเพ่ิมจากระดับ 1 อีก 0.5 คะแนน) โดยมีรายละเอียดศักยภาพ

ดานโลจิสติกสรายตัวชี้วัดดังนี้ 

 

4.1 ดัชนีดานท่ี 1 การกําหนดกลยุทธสถานประกอบการ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.1  การใหความสําคัญตอกลยุทธดานโลจิสติกส    

4+4+4+5+5 
5 
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วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือวัดวาองคกรใหความสําคัญตอกลยุทธดานโลจิสติกส และมีการจัดตั้ง

คณะทํางานหรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแลกิจกรรมดานโลจิสติกสโดยเฉพาะ หรือไม อยูในระดับใด 

 

ความหมาย 

องคกรตระหนักถึงความสําคัญของกลยุทธดานโลจิสติกส โดยผูบริหารใหการสนับสนุน และจัดตั้ง

คณะทํางานหรือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีดูแลกิจกรรมดานโลจิสติกสโดยเฉพาะ  

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 1.1 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  ผูบริหารระดับสูงไมไดกําหนดนโยบายหรือกลยุทธดานโลจิสติกส    

 องคกรไมมีหนวยงานหรือคณะทํางานที่รับผิดชอบกิจกรรมดานโลจิสติกสโดยรวมขององคกร 

ระดับ 2  ผูบริหารระดับสูงมีการกําหนดนโยบายหรือกลยุทธดานโลจิสติกส  

 องคกรไมมีหนวยงานหรือคณะทํางานที่รับผิดชอบกิจกรรมดานโลจิสติกสโดยรวมขององคกร 

ระดับ 3  ผูบริหารระดับสูงมีการกําหนดนโยบายหรือกลยุทธดานโลจิสติกส  

 องคกรมีหนวยงานหรือคณะทํางานรับผิดชอบกิจกรรมดานโลจิสติกส (ซึ่งเปนบุคลากรจาก

หลายฝายมารวมตัวกัน หรือประชุมกันเปนคร้ังคราว) 

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีการตั้งดัชนีชี้วัดดานโลจิสติกส (Logistics Key Performance Index)  

 มีการประเมินผลกิจกรรมดานโลจิสติกสภายในองคกร 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 มีการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธดานโลจิสติกสอยางตอเนื่อง 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

กิจกรรมดานโลจิสติกส  หมายถึง กิจกรรมตางๆ  ท่ีอยูในขอบขายกระบวนการดานโลจิสติกส ซ่ึง

ประกอบดวยกิจกรรม 9 กิจกรรม ดังนี้ 

- การใหบริการลูกคาและกิจกรรมสนับสนุนตางๆ (Customer Service and Support) 

- การวางแผนจัดซ้ือ จัดหาวัตถุดิบ อุปกรณตางๆ (Sourcing) 

- การสื่อสารดานโลจิสติกสและกระบวนการสั่งซ้ือ   (Logistics Communication and Order 

Processing) 

- การดําเนินการ ผลิต บรรจุ และขนสง  (Transportation) 
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- การเลือกสถานท่ีตั้งของโรงงานและคลังสินคา ( Facilities Site Selection, Warehousing, and 

Storage) 

- การวางแผนกําลังการผลิต และการคาดการณปริมาณความตองการของลูกคา   (Demand 

Forecasting and Planning)  

- การบริหารจัดการสินคาคงคลัง (Inventory Management) 

- การบริหารการจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินคา และบรรจุหีบหอ  (Material Handling and 

Packaging) 

- กระบวนการโลจิสติกสยอนกลับ (Reverse Logistics) 

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.2  การทําขอตกลงกับผูสงมอบหลัก 1.1 และมีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีการทําขอตกลงกับผูสงมอบหลักและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน  

เพ่ือใหองคกรและผูสงมอบหลักไดรับประโยชนรวมกัน หรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย 

องคกรมีการทําขอตกลงกับผูสงมอบหลักอยางเปนลายลักษณอักษรในการแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือพัฒนา

กิจกรรมดานโลจิสติกสโดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีไดประโยชนรวมกันท้ัง 2 ฝาย (Win-Win Solution) 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 1.2 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัต ิ

ระดับ 1  องคกรไมมีการทําสัญญาหรือขอตกลงกับผูสงมอบหลักอยางเปนทางการ 

ระดับ 2  องคกรมีการทําสัญญาหรือขอตกลงกับผูสงมอบหลักในรูปแบบตางๆ เชน ใบสั่งซื้อ (PO) 

ขอกําหนด e-mail หรือการสื่อสารอ่ืนๆ ที่เปนลายลักษณอักษร 

ระดับ 3  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 2 และ 

 มีการแลกเปลี่ยนขอมูลที่สําคัญระหวางองคกรกับผูสงมอบหลัก นอกเหนือจากที่ระบุไวใน

สัญญา/ขอตกลง เชน ประสิทธิภาพของผูสงมอบดานตางๆ เปนตน 

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีการระบุขอตกลงที่ตั้งอยูบนพื้นฐานที่เอ้ือประโยชนกับทั้งองคกรและผูสงมอบหลัก 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 มีแผนในการพัฒนาผูสงมอบหลักอยางเปนทางการ เชน มีแผนกลยุทธในการพัฒนาผูสงมอบ

ดานประสิทธิภาพในการจัดสงวัตถุดิบ เปนตน 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ตัวอยาง การระบุขอตกลงท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีเอ้ือประโยชนกับท้ังองคกรและผูสงมอบหลัก  (ตัวช้ีวัด

ในระดับคะแนน 4) เชน องคกรท่ีเปนผูผลิตมีขอตกลงใหผูสงมอบวัตถุดิบใดๆ เปนผูบริหารสินคาคงคลังใน

สวนของวัตถุดิบนั้นๆ ซ่ึงประโยชนท่ีองคกรไดรับคือ ไมตองรับภาระคาใชจายในการบริหารสินคาคงคลังของตน 

สวนประโยชนท่ีผูสงมอบไดรับคือ สามารถวางแผนการผลิตหรือการจัดสงวัตถุดิบใหไดอยางแมนยํามากข้ึน  

คํานิยาม 

1.1 ผูสงมอบหลัก คือ ผูจัดสงวัตถุดิบ ชิ้นสวน หรือรับจางชวง ใหกับองคกรดวยปริมาณหรือมูลคาตาม

ขอกําหนดขององคกรนั้นๆ 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.3  การทําขอตกลงกับลูกคาหลักและมีการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางกัน  

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีการทําขอตกลงกับลูกคาหลัก และมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน  

เพ่ือใหองคกรและลูกคาหลักไดรับประโยชนรวมกัน หรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย 

องคกรมีการทําขอตกลงกับลูกคาหลักอยางเปนลายลักษณอักษร ในการแลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือพัฒนา

กิจกรรมโลจิสติกสโดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีไดประโยชนรวมกันท้ัง 2 ฝาย (Win-Win Solution) 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 1. 3 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมมีการทําสัญญาหรือขอตกลงกับลูกคาหลักอยางเปนทางการ 

ระดับ 2  องคกรมีการทําสัญญาหรือขอตกลงกับลูกคาหลักในรูปแบบตางๆ เชน ใบสั่งซื้อ (PO) 

ขอกําหนด e-mail หรือการสื่อสารอ่ืนๆ ที่เปนลายลักษณอักษร 

ระดับ 3  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 2 และ 

 มีการแลกเปลี่ยนขอมูลที่สําคัญระหวางองคกรกับลูกคาหลัก นอกเหนือจากที่ระบุไวใน

สัญญา/ขอตกลง  

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีการระบุขอตกลงที่ตั้งอยูบนพื้นฐานที่เอ้ือประโยชนกับทั้งองคกรและลูกคาหลัก 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 มีแผนในการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรรวมกับลูกคาหลักอยางเปนทางการ  เชน มีแผน 

กลยุทธในการพัฒนาเครือขายการจัดสงสินคารวมกับลูกคา เปนตน 
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คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ตัวอยาง การระบุขอตกลงท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานท่ีเอ้ือประโยชนกับท้ังองคกรและลูกคาหลัก  (ตัวช้ีวัดใน

ระดับคะแนน 4) เชน องคกรท่ีทําการผลิตสินคาใดๆ ทําขอตกลงกับลูกคา ซ่ึงเปนศูนยกระจายสินคา วาจะ

เปนผูบริหารสินคาคงคลังในสวนของสินคานั้นๆ ซ่ึงประโยชนท่ีองคกรไดรับ คือ สามารถวางแผนการผลิตหรือ

การจัดสงสินคาใหลูกคาไดอยางแมนยํามากข้ึน สวนประโยชนท่ีลูกคาไดรับคือ ไมตองรับภาระคาใชจายในการ

บริหารสินคาคงคลังของตน  

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.4 การจัดทําระบบในการประเมินและพัฒนาความพึงพอใจของลูกคา  

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีระบบในการประเมินความพึงพอใจของลูกคา ดําเนินการเก่ียวกับขอ

รองเรียน  รวมท้ังรวมมือกันภายในองคกร ตลอดจนรวมมือกับลูกคาในการพัฒนาระดับความพึงพอใจของ

ลูกคา หรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย 

องคกรมีระบบในการประเมินความพึงพอใจของลูกคา ดําเนินการเก่ียวกับขอรองเรียน รวมท้ังรวมมือ

กับลูกคาในการพัฒนาระดับความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 1. 4 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา 

 การแกไขขอรองเรียนของลูกคาเปนการแกไขปญหาแบบเฉพาะหนาหรือเปนคร้ังคราวเทานั้น 

ระดับ 2  องคกรมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา 

 มีการแกไขขอรองเรียนของลูกคา โดยแผนก/ฝายขายเปนผูรับผิดชอบเทานั้น 

 ไมมีการบันทึกขอรองเรียนของลูกคาที่เกิดข้ึน 

ระดับ 3  องคกรมีการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา 

 มีการแกไขขอรองเรียนของลูกคา โดยแผนก/ฝายขายเปนผูรับผิดชอบเทานั้น 

 มีระบบในการจัดการและจัดเก็บขอรองเรียนของลูกคาที่เกิดข้ึน 

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีการแกไขขอรองเรียนของลูกคา โดยความรวมมือจากทุกฝายที่เก่ียวของ เฉพาะภายใน

องคกร 

 มีการนําผลสํารวจความพึงพอใจของลูกคามาวิเคราะหเพื่อพัฒนาวิธีการทํางาน ผลิตภัณฑ 

หรือบริการที่ดีข้ึน 
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ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 มีการแกไขขอรองเรียนของลูกคา โดยความรวมมือจากทุกฝายที่เก่ียวของ ทั้งภายในองคกร  

ผูสงมอบ และลูกคา 

 มีมาตรการในการปองกันปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งสงผลตอความพึงพอใจของ

ลูกคา (มาตรการกําหนดจากการวิเคราะหความพึงพอใจของลูกคา) 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ตัวอยาง มาตรการในการปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต (ตัวช้ีวัดในระดับคะแนน 5) 

เชน ลูกคารองเรียนเรื่องถานหินท่ีสงใหมีคาความชื้นเกินกวาท่ีกําหนดไวบอยครั้ง จึงมีการวิเคราะหสาเหตุและ

ดําเนินการแกไขเบื้องตน โดยจัดสงถานหินจากเหมืองโดยตรง และมีมาตรการปองกันโดยการลดปริมาณ

จัดเก็บถานหินเทาท่ีจําเปน อีกท้ังจะนําถานหินเฉพาะท่ีกองอยูดานบนจัดสงใหลูกคากอน เปนตน  

 

ตัวช้ีวัดท่ี 1.5 การจัดทําระบบในการพัฒนาและประเมินพนักงาน  

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีระบบในการพัฒนาและประเมินผลงานของพนักงานดานโลจิสติกส รวมท้ังมี

การนําหลักการและการจัดการองคความรูมาประยุกตใชในองคกร เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของพนักงานดาน     

โลจิสติกส หรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย 

องคกรมีระบบในการพัฒนาและประเมินผลงานของพนักงาน รวมท้ังมีการนําหลักการและการจัดการ

องคความรูมาประยุกตใชในองคกร 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 1. 5 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมมีการกําหนดถอยแถลง (Commitment Statement) และประกาศใหทราบทั่วกัน 

 ไมมีการฝกอบรมพนักงานดานโลจิสติกส 

ระดับ 2  องคกรมีการกําหนดถอยแถลง (Commitment Statement) และประกาศใหทราบทั่วกัน 

 ไมมีการฝกอบรมพนักงานดานโลจิสติกส 

ระดับ 3  องคกรมีการกําหนดถอยแถลง (Commitment Statement) และประกาศใหทราบทั่วกัน 

 มีโครงการฝกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะของพนักงานใหเปนไปตามถอยแถลงขององคกร 

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีระบบการวัดผลการทํางานและประเมินการทํางานของพนักงานใหเปนไปตามถอยแถลง
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ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ขององคกร 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 มีระบบการจัดการองคความรู เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ และการเรียนรู

ระหวางกลุม และพนักงานแตละระดับขององคกร 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

• ตัวอยาง ถอยแถลง (Commitment Statement) เชน “องคกรมุงม่ันสรางความพึงพอใจใหกับ

ลูกคาดวยการสงมอบสินแรท่ีสมบูรณและตรงตอเวลา” เปนตน  

• การจัดการองคความรู  (Knowledge Management; ตัวช้ีวัดในระดับคะแนน 5) หมายถึง 

ความสามารถในการจัดการความรู ประกอบดวย การสรางความรู  การประมวล การแลกเปลี่ยน

และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการสรางนวัตกรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงาน   

 

4.2 ดัชนีดานท่ี 2 การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 การกําหนดแผนงานดานโลจิสติกส  

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

 ปจจัยนี้เพ่ือวัดวา เม่ือมีการกําหนดกลยุทธดานโลจิสติกสแลว หนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานดาน    

โลจิสติกส นํามาวางแผนการทํางานของตนอยางเหมาะสมภายใตทรัพยากรท่ีมีอยู มีความรวมมือกันใน

หนวยงานท่ีเก่ียวของภายในองคกรเพ่ือมุงสูเปาหมายองคกรรวมกัน และกําหนดแผนไวเปนลายลักษณอักษร 

ตลอดจนกาวไปสูความรวมมือกับลูกคาและผูสงมอบในการแกปญหาเฉพาะหนา รวมท้ังพัฒนาไปสูการ

วางแผนแกปญหาหรือการพัฒนาในระยะยาวรวมกัน หรือไม และอยูในระดับใด โดยพิจารณาจาก 

• การมีแผนงานเปนลายลักษณอักษร 

• การกระจายแผนงานไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

• ความรวมมือกันกับผูสงมอบและลูกคา 

ความหมาย 

 องคกรมีการกําหนดแผนงานดานโลจิสติกสใหสอดคลองกับกลยุทธดานโลจิสติกส และคํานึงถึง

ทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรและซัพพลายเชน 

ระดับคะแนน 

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 2.1 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้
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ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมมีแผนงานดานโลจิสติกสเปนลายลักษณอักษร 

ระดับ 2  แตละสวนงานดานโลจิสติกสมีแผนงานดานโลจิสติกสอยางเปนลายลักษณอักษร 

ระดับ 3  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 2 และ 

 มีการนําแผนกลยุทธดานโลจิสติกสระดับองคกรมาใชในการวางแผนรวมกันในหนวยงานที่

เก่ียวของเพื่อเปนแผนงานของหนวยงานตางๆ   

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูรวมกันระหวางองคกร ลูกคา และผูสงมอบ เปนคร้ังครา 

หรือประสานความรวมมือเพื่อแกปญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 มีแผนงานการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูรวมกันระหวางองคกร ลูกคา และผูสงมอบ 

โดยวางแผนรวมกันพัฒนาอยางเปนระบบ หรือเปนโครงการตอเนื่องระยะยาว เชน มีการ

ออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเหมาะสมกับการขนถายวัสดุ/สินคา (Design for 

Logistics) เปนตน 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

• ตัวอยาง การแกปญหาเฉพาะหนา (ตัวช้ีวัดในระดับคะแนน 4) เชน เม่ือมีรถบรรทุกในการขนสง

ขาด แกปญหาดวยการขอความรวมมือจากผูสงมอบหรือลูกคา  

• ตัวอยาง การแกปญหาหรือการพัฒนาระยะยาวรวมกัน เชน มีการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ

เพ่ือใหเหมาะสมกับการขนถายวัสดุ/สินคา (Design for Logistics)  

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.2 การพยากรณความตองการของลูกคาและแนวโนมทางการตลาด 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

 ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรตระหนักถึงความสําคัญของการพยากรณแนวโนมของตลาดสินคาและการ

พยากรณความตองการของลูกคาจากขอมูลในอดีต ตลอดจนใชวิธีการทางสถิติมาชวยในการพยากรณ และนํา

ผลของการพยากรณมาใชประโยชนอ่ืนๆ เชน การวางแผนการตลาด การวางแผนการขาย การวางแผนการ

ทํางานสําหรับรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ตลอดจนความรวมมือในองคกรเพ่ือใหการพยากรณ

มีความแมนยําข้ึน และกาวไปสูความรวมมือดานขอมูลกับลูกคา หรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย  

 องคกรมีความเขาใจแนวโนมของตลาดสินคา และใชวิธีการทางสถิติในการพยากรณความตองการของ

ลูกคา 

ระดับคะแนน  
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ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 2.2 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมมีการพยากรณการขายและความตองการของลูกคา 

ระดับ 2  องคกรมีการพยากรณความตองการของลูกคา (ในผลิตภัณฑหลัก) โดยอาศัยประสบการณของ

ฝายขาย 

 บันทึกความตองการของลูกคาที่พยากรณเปนลายลักษณอักษร 

ระดับ 3  องคกรมีการพยากรณความตองการของลูกคา (ในผลิตภัณฑหลัก) โดยอาศัย ขอมูลในอดีต  

และวิธีการทางสถิติ  

 บันทึกความตองการของลูกคาที่พยากรณเปนลายลักษณอักษร 

 มีการนําผลจากการพยากรณไปใชประโยชนดานตางๆ  เชน การวางแผนการตลาด        

การวางแผนยอดขาย เปนตน 

ระดับ 4  องคกรมีการพยากรณความตองการของลูกคา และ แนวโนมทางการตลาด (ในผลิตภัณฑ

หลัก) โดยอาศัยขอมูลในอดีตและวิธีการทางสถิติ 

 บันทึกความตองการของลูกคาที่พยากรณเปนลายลักษณอักษร 

 มีการนําผลจากการพยากรณไปใชประโยชนดานตางๆ  เชน การวางแผนการตลาด         

การวางแผนยอดขาย เปนตน 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 มีความรวมมือกับลูกคาในการพยากรณแนวโนมทางการตลาดรวมกัน  เชน ลูกคาสงผาน

ขอมูลการขายสินคาที่แทจริงมาให เปนตน 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.3 การวางแผนและการปรับแผนการทํางานดานโลจิสติกสของสถานประกอบการ 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

 ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีการวางแผนการทํางานดานโลจิสติกส จากการพยากรณแนวโนมการตลาด

และยอดขาย เชน แผนการจัดซ้ือวัตถุดิบ แผนการสงมอบสินคา และการจัดการดานสินคาคงคลัง โดยอาศัย

ขอมูลท่ีมีความถูกตองแมนยํา และมีความเชื่อมโยงขอมูลในแตละสวนงานท่ีเก่ียวของบนฐานขอมูลเดียวกัน 

ตลอดจนมีความรวมมือภายในองคกร (ซ่ึงบางแหงมีการประชุมรวมกันแตมีขอมูลแตกตางกันในแผนกตางๆ 

เนื่องจากไมไดใชฐานขอมูลรวมกัน) รวมท้ังถายทอดขอมูลกับผูสงมอบเพ่ือนํามาวางแผนการผลิตในองคกร 

หรือไม และอยูในระดับใดโดยพิจารณาจาก 

• แผนการขาย แผนการจัดซ้ือวัตถุดิบ และการใชประโยชนจากขอมูล 

• ความเชื่อมโยงและแมนยําของขอมูล 

• ความรวดเร็วในการประสานงาน 
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ความหมาย 

 แผนงานและการดําเนินกิจกรรมดานโลจิสติกสตางๆ ขององคกรมีความสอดคลองกัน เชน มีการวาง

แผนการขาย การสั่งซ้ือวัตถุดิบ และการจัดสงสินคารวมกัน รวมถึงการพิจารณาปริมาณสินคาคงคลังและการ

ประสานงานเพ่ือการตอบสนองลูกคาอยางรวดเร็ว (Quick Response)2.1 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 2.3 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมมีการวางแผนการขาย การสั่งซื้อวัตถุดิบ หรือการจัดสงสินคา 

ระดับ 2  องคกรมีการวางแผนการขาย และ แผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ และ แผนการจัดสงสินคา 

 มีการจัดเก็บขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับกิจกรรมดานโลจิสติกส เชน การขาย การจัดการ

สินคาคงคลัง การจัดสง และการสั่งซื้อ ที่เปนอิสระ ไมมีการใชฐานขอมูลรวมกัน 

ระดับ 3  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 2 และ 

 มีความรวมมือระหวางหนวยงานภายในองคกร ในการวางแผนตางๆ เชน แผนการขาย การ

สั่งซื้อวัตถุดิบ และการจัดสงสินคารวมกัน โดยพิจารณาวัตถุดิบและสินคาคงคลัง  เพื่อการ

ตอบสนองลูกคาอยางรวดเร็ว 

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีการจัดเก็บขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับกิจกรรมดานโลจิสติกส เชน การขาย การจัดการ

สินคาคงคลัง การจัดสง การสั่งซื้อ และอ่ืนๆ โดยใชฐานขอมูลรวมกัน ณ เวลาเดียวกัน เพ่ือ

วางแผนตางๆ เชน แผนการผลิต การจัดสง และการสงมอบของผูสงมอบ 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 มีการจัดเก็บขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับกิจกรรมดานโลจิสติกส เชน การขาย การจัดการ

สินคาคงคลัง การจัดสง การสั่งซื้อ และอ่ืนๆ โดยใชฐานขอมูลรวมกันครบถวนทุกสวนที่

เกี่ยวของ  

 มีการพัฒนาไปสูการติดตอสื่อสารขอมูลกับภายนอกในดานตางๆ เชน แผนการขายของลูกคา 

สถานภาพของผูสงมอบ เปนตน 

คํานิยาม 

2.1 ความสามารถในการตอบสนองอยางรวดเร็ว ( Quick Response) คือ การผลิตเพ่ือใหสามารถ

ตอบสนองความตองการไดอยางรวดเร็วตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา  เชน การจัดหาวัตถุดิบโดยอาศัยหลักการ

ดานโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพ  การจัดสงท่ีตองรูขอมูลอยางรวดเร็วโดยใชระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ

ชวยในการบริหารจัดการ เปนตน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.4 ระบบการจัดการและติดตามสถานะของสินคา วัสดุคงคลัง และกิจกรรมดานโลจิสติกส 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

 ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีระบบการติดตาม ตรวจสอบสถานะและปริมาณของสินคาคงคลัง และการ

จัดซ้ือจัดหา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูสงมอบเพ่ือประกอบการตัดสินใจ หรือไม และอยูในระดับใด 

โดยพิจารณาจาก 

• ระบบการติดตามตรวจสอบสถานะของสินคาและวัสดุคงคลัง 

• แผนการจัดซ้ือ 

• การแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูสงมอบ 

ความหมาย  

 องคกรมีระบบในการจัดการ ติดตาม ตรวจสอบสถานะและปริมาณของสินคาและวัสดุคงคลัง รวมท้ัง

สามารถติดตามกิจกรรมการจัดซ้ือหรือจัดหาในองคกรและผูสงมอบไดถูกตองแมนยํา 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 2.4 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมมีการติดตามหรือตรวจสอบสถานะและปริมาณของสินคาและวัสดุคงคลังแตละ

ประเภท 

ระดับ 2  องคกรมีการติดตามหรือตรวจสอบสถานะและปริมาณของสินคาและวัสดุคงคลัง 

 มีการวางแผนการจัดหาวัสดุและวัตถุดิบคงคลังใหเปนไปตามความตองการของลูกคา 

ระดับ 3  องคกรมีระบบในการจัดการและติดตามสถานะและปริมาณของสินคาและวัสดุคงคลัง 

 สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะของกิจกรรมดานการจัดซื้อวัตถุดิบและการจัดสงสินคา 

เมื่อตองการทราบ 

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีระบบการติดตามและตรวจสอบสถานะของการจัดซื้อหรือจัดหาในองคกร แบบทันทีทันใด 

(Real Time) 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ  และสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกับลูกคาและผูสงมอบในดาน

ตางๆ เชน ระดับสินคาคงคลัง การจัดซื้อจัดหารวมกัน เปนตน เพื่อประกอบการตัดสินใจ  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

ระบบ (ตัวช้ีวัดในระดับคะแนน 3) หมายถึง การมีข้ันตอนการทํางาน การบันทึกขอมูล ตลอดจนการ

แกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 2.5 การพัฒนาข้ันตอนการทํางานและกระบวนการทํางานท่ีเปนมาตรฐาน 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

 ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีระบบและมาตรฐานในการทํางาน และมีแนวโนมการพัฒนาอยางตอเนื่อง

เพ่ือเปนการประกันกระบวนการทํางานตางๆ ดานโลจิสติกส หรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย  

 องคกรมีการกําหนดและนํามาตรฐานมาใชสําหรับวิธีการทํางานในองคกร รวมท้ังกิจกรรมท่ีมีการ

ติดตอกับผู สงมอบและลูกคาขององคกร และมีการพัฒนาการทํางานภายในองคกรอยางตอเนื่อง 

 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 2.5 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  กิจกรรมตางๆ ไมมีการกําหนดวิธีการทํางานที่เปนมาตรฐาน 

ระดับ 2  กิจกรรมที่สําคัญตางๆ มีการกําหนดวิธีการทํางานที่เปนมาตรฐาน 

 ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดยังไมครบถวนและตอเนื่อง 

ระดับ 3  กิจกรรมที่สําคัญตางๆ มีการกําหนดวิธีการทํางานที่เปนมาตรฐาน 

 มีการปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดอยางครบถวนและตอเนื่อง 

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีการกําหนดมาตรฐานวิธีการทํางานและข้ันตอนการทํางานที่มีการติดตอกับผูสงมอบและ

ลูกคา 

 มีการนํามาตรฐานเหลานั้นมาปฏิบัติอยางถูกตอง ครบถวน และตอเนื่อง 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 มีการพัฒนาวิธีการทํางานหรือข้ันตอนการทํางานอยางตอเนื่อง 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 2.6 การพัฒนาหนวยงานรับผิดชอบดานโลจิสติกส 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

 ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีการกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานท่ีเก่ียวของกับโลจิสติกส กําหนด

อํานาจหนาท่ีและจํานวนบุคลากรท่ีเหมาะสมกับปริมาณงานและแผนงาน กําหนดสมรรถนะ  (Competency) 

ของบุคลากรในตําแหนงตางๆ และมีการพัฒนาตามผลการประเมินความสามารถ รวมท้ังเตรียมความพรอม

ของบุคลากรทดแทนของตําแหนงตางๆ (เนื่องจากบุคลากรเปนทรัพยากรท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนองคกร)  

หรือไม และอยูในระดับใด 
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ความหมาย องคกรมีการวางแผนกําลังคนและพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกส 

ระดับคะแนน ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 2.6 ใหกับองคกรของตนไดตาม

คุณสมบัติดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมมีการกําหนดผูรับผิดชอบดานโลจิสติกส 

ระดับ 2  องคกรมีการประกาศขอบเขต อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของตําแหนงงานตางๆ ที่

เก่ียวของกับกิจกรรมดานโลจิสติกส 

 มีการวิเคราะหหาจํานวนบุคลากรที่เหมาะสมในแตละตําแหนงงาน 

ระดับ 3  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 2 และ 

 มีการมอบหมายตําแหนงงานดานโลจิสติกสอยางครบถวน ถูกตอง และเหมาะสมกับ

ความสามารถของบุคลากรตามแผนงานที่วางไว 

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีการวิเคราะหและประเมินความสามารถ (Competency)2.2 ของบุคลากรดาน โลจิสติกสใน

ตําแหนงตางๆ  

 มีแผนการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสตามผลการประเมินความสามารถของบุคลากร 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 มีแผนกําลังคนทดแทนขององคกร  

 มีแผนการพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสที่มีความพรอมและตอเนื่อง 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

แผนกําลังคนทดแทน  (ตัวช้ีวัดในระดับคะแนน 5 ) เปนแผนท่ีผูบริหารระดับสูงวางกลยุทธเชิง

บุคลากรเพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีจะนํามาทดแทนบุคลากรในตําแหนงเดิมท่ีอาจเสียไปเนื่องจากสาเหตุใดๆ หรือ

การขยายงานใหมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

คํานิยาม 

2.2 สมรรถนะ (Competency) คือ ความรู (Knowledges) ความสามารถ (Ability) ทักษะ (Skills) 

และคุณลักษณะ ( Attributes) ของบุคคลท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับงานท่ีปฏิบัติเพ่ือใหไดผลงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ  

 

4.3 ดัชนีดานท่ี 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดานโลจิสติกส 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1 การพัฒนากิจกรรมดานโลจิสติกส 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีแผนในการพัฒนากิจกรรมดานโลจิสติกสในทุกกิจกรรมใหสามารถเชื่อมโยง

ถึงกันอยางมีระบบ หรือไม และอยูในระดับใด 
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ความหมาย  

องคกรปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมโลจิสติกสดานตางๆ ภายในองคกรใหสามารถเชื่อมโยงถึงกัน และ

สามารถประสานกับลูกคาและผูสงมอบไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การลดเวลาในการเตรียมการผลิต การลด

ขนาดของจํานวนการสั่งซ้ือหรือสั่งผลิต การพัฒนาบรรจุภัณฑ การพัฒนาคลังสินคา การพัฒนาวิธีการหยิบท่ี

ลดระยะเวลาและหยิบไดอยางถูกตองแมนยํา เปนตน 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 3.1 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมมีการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมดานโลจิสติกส 

ระดับ 2  องคกรมีแผนพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมดานโลจิสติกส ในบางกิจกรรม เทานั้น โดยมีการ

กําหนดเปาหมายเปนลายลักษณอักษร 

ระดับ 3  องคกรมีแผนพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมดานโลจิสติกส ในทุกกิจกรรม  โดยมีการกําหนด

เปาหมายเปนลายลักษณอักษร 

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 ประสบความสําเร็จในการพัฒนากิจกรรมดานโลจิสติกสตามเปาหมายที่ตั้งไวในบางกิจกรรม 

 มีแผนการพัฒนากิจกรรมดานโลจิสติกสใหมีการเชื่อมโยงถึงกันภายในองคกร  

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 ประสบความสําเร็จในการพัฒนากิจกรรมดานโลจิสติกสตามเปาหมายที่ตั้งไวในทุกกิจกรรม 

 มีแผนการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมดานโลจิสติกสอยางตอเนื่อง 

 มีการพัฒนากิจกรรมดานโลจิสติกสของทั้งองคกร ผูสงมอบ และลูกคา ใหสามารถสอด

ประสานถึงกันได 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

• ตัวอยาง องคกรมีแผนการพัฒนากิจกรรมดานโลจิสติกสใหมีการเชื่อมโยงถึงกันภายในองคกร  

(ตัวช้ีวัดในระดับคะแนน 4 ) เชน ลําดับในการนําของออกจากคลังสินคาสอดคลองกับแผนการ

ขนสง การจัดของในรถบรรทุกสอดคลองกับลําดับในการสงสินคา เปนตน 

• ตัวอยาง การพัฒนากิจกรรมดานโลจิสติกสของท้ังองคกร ผูสงมอบ  และลูกคา ใหสามารถสอด

ประสานถึงกันได   (ตัวช้ีวัดในระดับคะแนน 5 ) หมายถึง การพัฒนาใหกิจกรรมดานโลจิสติกส

ขององคกรเชื่อมโยงกับลูกคาและผูสงมอบไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน องคกรพัฒนาผูสงมอบให

จัดสงวัตถุดิบไดตรงตามเวลาท่ีกําหนด ทําใหองคกรสามารถจัดเตรียมพ้ืนท่ีในการจัดเก็บไว

ลวงหนา ลด ระยะเวลาในการนําวัตถุดิบเขาเก็บ รวมถึงลดตนทุน หรือรวมกับผูสงมอบในการ

ออกแบบพัฒนาหีบหอหรือบรรจุภัณฑสําหรับการขนสงใหสามารถปองกันวัตถุดิบไมใหเกิดความ
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เสียหายอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหองคกรสามารถตัดข้ันตอนในการตรวจรับวัตถุดิบจากผูสงมอบ 

เปนตน 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 อัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลัง (Inventory Turnover)3.1 และชวงระยะเวลารอบ

หมุนเวียนวัฏจักรเงินสด (Cash to Cash Cycle Time)3.2 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีระบบในการวัดอัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลังและชวงระยะเวลารอบ

หมุนเวียนวัฏจักร เงินสด และมีระบบในการบริหารจัดการสินคาคงคลังใหสอดคลองกับกระแสเงินสดของ

องคกรได หรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย  

องคกรวัดอัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลังและชวงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสดอยาง

ตอเนื่องสมํ่าเสมอ โดยอัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลังมีการเก็บขอมูลแยกกันระหวางผูสงมอบแตละราย และ

ชิ้นสวนประกอบแตละประเภท รวมท้ังมีการบริหารสินคาคงคลังท่ีสามารถเชื่อมโยงกับการจัดการกระแสเงิน

สดขององคกร 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 3.2 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมทราบอัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลังและชวงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด 

ระดับ 2  องคกรทราบอัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลังของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ บางประเภท หรือ  

ทราบเฉพาะชวงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด 

ระดับ 3  องคกรทราบอัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลังของวัตถุดิบและผลิตภัณฑบางประเภท  

 ทราบชวงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด 

 

ระดับ 4  องคกรทราบอัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลังของวัตถุดิบและผลิตภัณฑทุกประเภท  

 ทราบชวงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด 

 มีแผนงานเพื่อเพิ่มอัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลัง หรือ ลดชวงระยะเวลารอบหมุนเวียน    

วัฏจักรเงินสด โดยมีการกําหนดเปาหมายเปนลายลักษณอักษร 

 มีแนวทางในการบริหารสินคาคงคลังใหสอดคลองกับงบกระแสเงินสดขององคกร 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 ประสบความสําเร็จในการเพิ่มอัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลัง และ ลดชวงระยะเวลารอบ

หมุนเวียนวัฏจักรเงินสดไดตามเปาหมายที่ตั้งไว 
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 มีการวางแผนงานในการเพิ่มอัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลัง และ ลดชวงระยะเวลารอบ

หมุนเวียนวัฏจักรเงินสดอยางตอเนื่อง 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

อัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลัง หมายถึง จํานวนรอบในการเปลี่ยนสินคาคงคลังใหกลายเปน

ยอดขายขององคกร สามารถคํานวณไดจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สูตรคํานวณแบบที่ 1 เหมาะสมกับการคํานวณที่แยกสินคาเปนรายการ (Stock Keeping Unit – SKU) หรือมีเพียง

รายการเดียว เพราะถาองคกรมีสินคาหลายรายการแลวใชจํานวนหนวยที่ขายไดเทียบกับจํานวนหนวยเฉลี่ยที่มีอยูใน

คลังมาใชคํานวณ จะทําใหการแปลความหมายเบี่ยงเบนจากความเปนจริง เชน การขายแรทองคํา 1 ตัน ยอมสราง

รายไดใหกับกิจการไมเทากับการขายแรสังกะสี 1 ตัน  

สูตรคํานวณแบบที่ 2 เหมาะสมกับองคกรที่มีการซื้อสินคามาแลวขายไป เนื่องจากสามารถหาขอมูลมาใชในการ

คํานวณไดงาย และเห็นภาพชัดเจนวาสินคาคงคลังเฉลี่ยสามารถถูกนําไปหมุนเวียนทําใหเกิดยอดขายไดก่ีรอบในแตละ

ป 

สูตรคํานวณแบบที่ 3 ตองอาศัยขอมูลทางบัญชีในเร่ืองตนทุนสินคาขาย  แตผลลัพธจากการคํานวณดวยวิธีนี้เปน

คําตอบที่แสดงใหเห็นถึงภาพการหมุนเวียนของสินคาคงคลังไดชัดเจนที่สุด  เพราะไดแยกสวนที่เปนกําไรออกไปจาก

ยอดรวมแลว ในขณะที่วิธีคํานวณแบบที่ 2 ยังคงมีสวนที่เปนกําไรแฝงอยูในยอดขายรวม  

องคกรสามารถเลือกวิธีในการคํานวณท่ีเหมาะสมกับองคกรหรือขอมูลท่ีมีอยูได ท้ังนี้ประเด็นหลักใน

การชี้วัดคือตองมีการแบงสินคาหรือวัตถุดิบเปนกลุมหรือหนวยยอย และคํานวณหาอัตราหมุนเวียนสินคาคง

คลังของแตละกลุม  

 

 

 

 

อัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลัง = 
 จํานวนหนวยสินคาคงคลังเฉลี่ยท่ีมีอยูในระหวางป 

ยอดขายรวมในระหวางป 

มูลคาสินคาคงคลังเฉลี่ยท่ีมีอยูในระหวางป 
หรือ  = 

ตนทุนสินคาขายใน

 มูลคาสินคาคงคลังเฉลี่ยท่ีมีอยูในระหวางป 
หรือ  = 

จํานวนหนวยสินคาท่ีขายไดระหวางป 
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คํานิยาม 

3.1 อัตราการหมุนเวียนสินคาคงคลัง (Inventory Turnover) คือ การวัดประสิทธิภาพการจัดการ

สินคาคงเหลือของกิจการ  หากดัชนีมีคาต่ํา แสดงวากิจการมีสินคาคงเหลือซ่ึงประกอบดวยวัตถุดิบ  สินคา

ระหวางผลิต และสินคาสําเร็จรูปเปนจํานวนมาก  ซ่ึงสินคาเหลานี้ยังไมสามารถหมุนเวียนสรางเปนยอดขาย

ใหแกกิจการได ถือเปนการวัดประสิทธิภาพการขายของกิจการไดรูปแบบหนึ่ง 

3.2 ชวงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฏจักรเงินสด  (Cash to Cash Cycle Time) คือ ตัวชี้วัดวงจร

เงินสดซ่ึงใชบง บอกวาบริษัทมีการจัดการการหมุนเวียนของเงินสดไดดีเพียงใด โดยนับจากเวลาท่ีมีการชําระ

เงินใหกับผูสงมอบจนกระท่ังลูกคาชําระเงินคาสินคาใหบริษัท ตัวชี้วัดในสวนนี้รวมถึงจํานวนของสินคาคงคลังท่ี

มีอยูท้ังหมดซ่ึงสามารถทําใหตนทุนสูงข้ึน หรือการตอบสนองตอคําสั่งซ้ือลดลงได 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.3 ชวงเวลานําในการสงมอบสินคาใหลูกคา (Customer Lead Time)3.3 และประสิทธิภาพใน

การจัดการคําสั่งซ้ือ 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีแนวทางในการกําหนดชวงเวลานําในการสงมอบสินคาใหกับลูกคาไดอยาง

เปนระบบ และสามารถนําขอมูลชวงเวลานําของลูกคาแตละรายไปบริหารจัดการรวมกับแผนการจัดสงไดอยาง

มีประสิทธิภาพ หรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย  

องคกรทราบชวงเวลานําในการสงมอบสินคาใหลูกคาแตละราย  และมีแนวทางในการกําหนด

ระยะเวลานําของลูกคาท่ีชัดเจน (แบงตามประเภทของลูกคาหรือประเภทของผลิตภัณฑ) ซ่ึงมีการนํามาใชใน

การบริหารจัดการ และเชื่อมโยงกับแผนการจัดสงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสงสินคา   (การบรรทุกของ

พาหนะแตละคัน เสนทางท่ีใชวิ่ง และความสามารถในการใชยานพาหนะ) 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 3.3 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมสามารถกําหนดชวงเวลานํามาตรฐาน ( Standard Lead Time) ใหกับลูกคาแตละ

ราย หรือผลิตภัณฑแตละประเภทได 

ระดับ 2  องคกรมีการกําหนดชวงเวลานํามาตรฐานของลูกคา หรือผลิตภัณฑแตละประเภท 

ระดับ 3  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 2 และ 

 มีการนําขอมูลเก่ียวกับชวงเวลานําในการสงมอบสินคาใหกับลูกคาแตละรายมาใชในการวาง

แผนการจัดสงสินคา (ประกอบดวย 1. การบรรทุกสินคาในพาหนะแตละคัน 2. เสนทางที่ใช

วิ่ง และ 3. ลําดับในการสงสินคา) 
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ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีแผนงานเพื่อลดชวงเวลานํามาตรฐานของลูกคาหรือผลิตภัณฑแตละประเภท และ เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดสง โดยมีการกําหนดเปาหมายเปนลายลักษณอักษร 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 ประสบความสําเร็จในการลดชวงเวลานํามาตรฐานในการสงมอบสินคาใหลูกคา และ เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจัดสงตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 มีการวางแผนงานในการลดชวงเวลานํามาตรฐาน หรือ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสงอยาง

ตอเนื่อง 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

• ชวงเวลานํามาตรฐาน (Standard Lead Time) หมายถึง การกําหนดวันหรือระยะเวลากับลูกคา

ขององคกรในการสงมอบสินคาภายหลังจากท่ีลูกคาไดทําการสั่งซ้ือ  

• ประสิทธิภาพในการจัดสง (ตัวช้ีวัดในระดับคะแนน 4 ) ประกอบดวย ความสามารถในการใช

ยานพาหนะ  (Fleet Utilization) ความสามารถในการบรรทุกสินคาของรถบรรทุกแตละคัน 

(Load Efficiency) และประสิทธิภาพของเสนทางการจัดสงสินคา ซ่ึงองคกรจะตองนําขอมูล

ชวงเวลานําของลูกคาแตละรายมาใชในการวางแผนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสงสินคา เชน 

การวางแผนการสงสินคาแบบวนรอบ ( Milk Run) กลาวคือ รถจะบรรทุกสินคาสําหรับลูกคา

หลายรายในการจัดสง 1 ครั้ง และทําการสงสินคาใหลูกคาทีละรายจนครบทุกราย โดยออกแบบ

เสนทางการวิ่งใหสั้นท่ีสุด หรือใชระยะเวลาสั้นท่ีสุด เปนตน  

คํานิยาม 

3.3 ชวงเวลานําในการสั่งซ้ือของลูกคา (Customer Lead Time) คือ ชวงเวลาตั้งแตลูกคาไดสั่ง

สินคาจนกระท่ังลูกคาไดรับสินคา  

 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.4 ประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดสงสินคา 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการสงมอบ (โดยวัดจากอัตราการสงมอบท่ี

ทันเวลา (On Time Delivery) และความถูกตองในการเติมเต็มคําสั่งซ้ือของลูกคา ( Order Fulfillment 

Accuracy) ตามลําดับ) และมีความพยายามในการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการสงมอบรวมกับลูกคา

และผูสงมอบอยางเปนระบบ หรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย  

องคกรทราบประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดสงสินคา รวมท้ังใหความสําคัญกับการพัฒนา

ประสิทธิภาพดานนี้อยางตอเนื่อง โดยใหลูกคาและผูสงมอบมีสวนรวมในการปรับปรุงระบบโลจิสติกสของ

องคกร เพ่ือใหประสิทธิภาพในการสงมอบสินคาดีข้ึน 
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ระดับคะแนน 

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 3.4 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมมีการวัดอัตราการสงมอบที่ทันเวลา ( On Time Delivery) และความถูกตองในการ

เติมเต็มคําสั่งซื้อของลูกคา (Order Fulfillment Accuracy) 

ระดับ 2  องคกรมีการวัดอัตราการสงมอบที่ทันเวลาและความถูกตองในการเติมเต็มคําสั่งซื้อของลูกคา 

แตทั้งสองตัวมีประสิทธิภาพต่ํากวา 95% 

ระดับ 3  องคกรมีการวัดอัตราการสงมอบที่ทันเวลาและความถูกตองในการเติมเต็มคําสั่งซื้อของลูกคา  

 อัตราการสงมอบที่ทันเวลา หรือความถูกตองในการเติมเต็มคําสั่งซื้อของลูกคา ตัวใดตัวหนึ่ง 

มีประสิทธิภาพสูงกวา 95% 

 มีการเก็บขอมูลสาเหตุหลักของการสงมอบที่ลาชาหรือผิดพลาด 

ระดับ 4  องคกรมีการวัดอัตราการสงมอบที่ทันเวลาและความถูกตองในการเติมเต็มคําสั่งซื้อของลูกคา  

 อัตราการสงมอบที่ทันเวลาและความถูกตองในการเติมเต็มคําสั่งซื้อของลูกคามีประสิทธิภาพ

สูงกวา 95% 

 มีแผนงานเพื่อเพิ่มอัตราการสงมอบที่ทันเวลาและความถูกตองในการเติมเต็มคําสั่งซื้อของ

ลูกคา โดยมีการกําหนดเปาหมายเปนลายลักษณอักษร 

 มีมาตรการปองกันการสงมอบที่ลาชาหรือผิดพลาดอยางเปนลายลักษณอักษร 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 ประสบความสําเร็จในการเพิ่มอัตราการสงมอบที่ทันเวลาและความถูกตองในการเติมเต็ม 

คําสั่งซื้อของลูกคาตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 ใหผูสงมอบและลูกคามีสวนรวมในการปรับปรุงและรักษาประสิทธิภาพในการสงมอบสินคา

และการเติมเต็มคําสั่งซื้อของลูกคา 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

• อัตราการสงมอบที่ทันเวลา (On Time Delivery) หมายถึง การสงมอบที่ตรงตอเวลาตามที่ไดสัญญา

ไวกับลูกคา สามารถคํานวณไดจาก 

 

 

 

• ความถูกตองในการเติมเต็มคําสั่งซื้อของลูกคา (Order Fulfillment Accuracy) หมายถึง การสง

มอบที่ถูกตองตามปริมาณ ประเภท และคุณสมบัติตามความตองการของลูกคา ไมมีของเสีย คํานวณ

จาก 

         

 

อัตราการสงมอบที่ทันเวลา  = 
จํานวนคําสั่งซื้อที่สงทันเวลา 

จํานวนคําสั่งซื้อทั้งหมด 

ความถูกตองในการเติมเต็มคําสั่งซื้อของลูกคา = 
จํานวนคําสั่งซื้อที่ถูกสงอยางถูกตองตามปริมาณและประเภท

 จํานวนคําสั่งซื้อทั้งหมด 
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• ตัวชี้วัดทั้งสองตัวสามารถวัดรวมกันไดโดยใชตัวชี้วัดที่เรียกวา อัตราการสงมอบอยางสมบูรณแบบ 

(On Time in Full Delivery) หมายถึง การสงมอบที่ตรงเวลา ถูกตองตามปริมาณ ประเภท และ

คุณสมบัติตามความตองการของลูกคา ไมมีของเสีย คํานวณจาก 

          

 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.5 สินคาคงคลังและตนทุนคาเสียโอกาส 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีระบบในการบริหารจัดการสินคาคงคลัง และมีแผนพัฒนาเพ่ือลดความ

เบี่ยงเบนของสินคาคงคลังท่ีเก็บไวจริงกับระดับสินคาคงคลังท่ีกําหนดไว หรือไม และอยูในระดับใด 

 

ความหมาย  

องคกรตองมีการบริหารจัดการสินคาคงคลังอยางเปนระบบ มีการแบงกลุมของผลิตภัณฑและวัตถุดิบ

เพ่ือการบริหารจัดการควบคุมระดับสินคาคงคลังท่ีเหมาะสม และมีแผนพัฒนาท่ีชัดเจนเพ่ือลดความเบี่ยงเบนของ

สินคาคงคลังท่ีเก็บไวจริงกับท่ีกําหนดไว  อีกท้ังสามารถประเมินตนทุนการเสียโอกาสในการขายสินคาอัน

เนื่องมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตได 

 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 3.5 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมมีการกําหนดระดับสินคาคงคลังเปาหมาย (Target Stock Level) 

 ไมมีการประมาณคาเสียโอกาสที่เกิดข้ึนจากการที่ไมไดขายสินคา  

ระดับ 2  องคกรมีการกําหนดระดับสินคาคงคลังเปาหมาย (Target Stock Level) 

 ไมมีการแบงกลุมของสินคาคงคลังเพื่อการบริหารจัดการ เชน Category Management 

หรือ การจัดลําดับความสําคัญในการบริหารจัดการสินคาคงคลัง (ABC Analysis) เปนตน 

 มีการประมาณคาเสียโอกาสที่เกิดข้ึนจากการที่ไมไดขายสินคา เฉพาะในสวนขององคกร

เทานั้น 

ระดับ 3  องคกรมีการแบงกลุมของสินคาคงคลังเพื่อการบริหารจัดการ 

 มีการกําหนดระดับสินคาคงคลังเปาหมาย (Target Stock Level) ตามกลุมของสินคาคงคลัง

ที่แบงไว 

อัตราการสงมอบอยางสมบูรณแบบ  = 
 จํานวนคําสั่งซื้อที่ถูกสงทันเวลาอยางถูกตองตามปริมาณและคุณภาพ 

จํานวนคําสั่งซื้อทั้งหมด 
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 มีการประมาณคาเสียโอกาสที่เกิดข้ึนจากการที่ไมไดขายสินคา เฉพาะในสวนขององคกรเทานั้น 

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีแผนพัฒนาเพื่อลดความเบี่ยงเบนระหวางระดับสินคาคงคลังเปาหมาย กับระดับสินคาคง

คลังที่มีการเก็บไวจริง ( Actual Stock Level) โดยมีการกําหนดเปาหมายเปนลายลักษณ

อักษร 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 ประสบความสําเร็จในการลดความเบี่ยงเบนระหวางระดับสินคาคงคลังเปาหมายกับระดับ

สินคาคงคลังที่มีการเก็บไวจริง  

 มีการวางแผนงานในการลดความเบี่ยงเบนระหวางระดับสินคาคงคลังเปาหมายกับระดับ

สินคาคงคลังที่มีการเก็บไวจริงอยางตอเนื่อง 

 มีการประมาณคาเสียโอกาสที่เกิดข้ึนจากการที่ไมไดขายสินคาของทั้งองคกร ลูกคา และผูสงมอ  

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

การประมาณคาเสียโอกาส หมายถึง องคกรตองประมาณคาในการเสียโอกาสในการขาย โดยคํานึงถึง

ความตองการของตลาดท่ีมีตอสินคาขององคกร ถาองคกรไมมีสินคารองรับความตองการนั้น ถือวาองคกรเสีย

โอกาสในการขาย รวมถึงในกรณีท่ีลูกคาสั่งซ้ือสินคากับองคกร แตองคกรไมสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาได ทําใหลูกคาเปลี่ยนไปสั่งซ้ือสินคากับผูผลิตรายอ่ืน  ตัวอยางเชน ลูกคาสั่งซ้ือเหล็กเสนกลม 1,000 

ตัน กับองคกร แตองคกรไมมีผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาภายในระยะเวลาท่ีลูกคา

ตองการได ทําใหลูกคาไมทําการสั่งซ้ือกับองคกร ใหถือวาองคกรเสียโอกาสในการขายเทากับมูลคาของ

เหล็กเสนกลม 1,000 ตัน เปนตน 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.6 กิจกรรมเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยท่ีสถานประกอบการมีสวนรวม  

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีระบบหรือนโยบายสนับสนุนการลดผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม โดยยัง

คงไวซ่ึงประสิทธิภาพทางดานโลจิสติกส หรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย  

องคกรเขาใจถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดลอม และสรางสภาพการทํางานท่ีปลอดภัย โดยการ

ลดข้ันตอน หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 3.6 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัต ิ

ระดับ 1  องคกรไมมีนโยบายดานสิ่งแวดลอม 

 องคกรไมมีนโยบายดานความปลอดภัย 
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ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 2  องคกรมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

 กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม เปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนเพราะขอบังคับดานกฎหมายเทานั้น 

 กิจกรรมดานความปลอดภัย เปนกิจกรรมที่เกิดข้ึนเพราะขอบังคับดานกฎหมายเทานั้น 

ระดับ 3  องคกรมีนโยบายดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 

 มีการประเมินและวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ที่เกิดจากกระบวนการดําเนิน

กิจกรรมโลจิสติกสขององคกร 

 มีการประเมินและวิเคราะหผลกระทบดานความปลอดภัย ที่เกิดจากกระบวนการดําเนิน

กิจกรรมโลจิสติกสขององคกร 

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีแผนในการปรับเปลี่ยนระบบโลจิสติกสขององคกรเพื่อลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมในทุก

กิจกรรมที่เก่ียวของ โดยมีการกําหนดเปาหมายเปนลายลักษณอักษร  

 มีแผนในการปรับเปลี่ยนระบบโลจิสติกสขององคกรเพื่อลดผลกระทบดานความปลอดภัยใน

ทุกกิจกรรมที่เก่ียวของ โดยมีการกําหนดเปาหมายเปนลายลักษณอักษร 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 ประสบความสําเร็จในการพัฒนาตามเปาหมายของแผนงานดานสิ่งแวดลอมและความ

ปลอดภัยที่กําหนด 

 ใหผูสงมอบ ลูกคา และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ

ความปลอดภัยอยางจริงจังและตอเนื่อง 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

แผนในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมขององคกรตองคํานึงถึงกิจกรรมหรือประสิทธิภาพดาน      

โลจิสติกส เชน การออกแบบหีบหอหรือบรรจุภัณฑโดยใช วัสดุท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได รวมท้ังออกแบบ

ใหสามารถรองรับกับกิจกรรมโลจิสติกสยอนกลับ ( Reverse Logistics) อยางมีประสิทธิภาพ หรือการไมใช

วัตถุดิบหรือชิ้นสวนประกอบท่ีเปนอันตรายตอ สิ่งแวดลอม ตลอดจนการเลือกผูสงมอบท่ีใชเทคโนโลยีสะอาด 

(Green Purchasing) เปนตน 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.7 การบริหารจัดการตนทุนท่ีเกี่ยวของกับโลจิสติกส (ตนทุนการจัดสง การบริหารสินคาคงคลัง

และการบริหารคําส่ังซ้ือ  เปนตน)  

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีระบบในการบริหารจัดการตนทุนดานโลจิสติกสขององคกร และมีความ

พยายามในการลดตนทุนโลจิสติกสรวมกับลูกคาและผูสงมอบอยางเปนระบบ หรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย  

องคกรทราบตนทุนในการผลิตและตนทุนการบริหารคําสั่งซ้ือ 3.4 ซ่ึงสามารถระบุตนทุนท่ีเก่ียวของกับ

งานดานโลจิสติกสไดท้ังขององคกร ผูสงมอบ และลูกคา และทราบตนทุนโลจิสติกสตลอดซัพพลายเชน รวมถึง
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มีการนํามาใชเปนแนวทางในการลดตนทุนเพ่ือผลประโยชนโดยรวมของสมาชิกในซัพพลายเชนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 3.7 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมทราบตนทุนที่เก่ียวของกับโลจิสติกส 

ระดับ 2  องคกรทราบตนทุนที่เก่ียวของกับโลจิสติกสบางตัวที่สําคัญ 

ระดับ 3  องคกรทราบตนทุนที่เก่ียวของกับโลจิสติกสครบทุกตัว 

 มีการนําขอมูลดานตนทุนมาวิเคราะหเพื่อนําไปใชในกระบวนการบริหารจัดการ 

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีแผนงานเพื่อลดตนทุนที่เก่ียวของกับโลจิสติกส โดยมีการกําหนดเปาหมายเปนลายลักษณ

อักษร 

 มีการนําหลักการบริหารตนทุนฐานกิจกรรม ( Activity Based Costing: ABC)3.5 มาใช

วิเคราะหกิจกรรมดานโลจิสติกส เพื่อปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 สามารถลดตนทุนโลจิสติกสรวมตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 มีการพัฒนากลยุทธในการลดตนทุนโลจิสติกสรวมกับผูสงมอบและลูกคาขององคกร เชน มี

การใชชองทางในการกระจายสินคารวมกัน ซึ่งจะทําใหองคกรสมาชิกไดรับผลประโยชน

รวมกัน (Win-Win Scenario) 

คํานิยาม 

3.4 ตนทุนการบริหารคําส่ังซ้ือ  คือ ตนทุนท่ีใชในการบริหารคําสั่งซ้ือ เชน  การปอนคําสั่งซ้ือ 

(Order Entry) การประมวลผลคําสั่งซ้ือของลูกคา ( Order Processing) การเติมเต็มคําสั่งซ้ือของลูกคา 

(Order Fulfillment) เปนตน 

3.5 ตนทุนฐานกิจกรรม ( Activity Based Costing: ABC) คือ วิธีการจัดทําบัญชีตนทุนท่ีใช

วิธีการจัดสรรตนทุนแตละสวนใหกับกิจกรรมท่ีเก่ียวของ (เชน กิจกรรมทางดานโลจิสติกส)  ซ่ึงชวยใหสามารถ

มองเห็นภาพของกิจกรรมท่ีกอใหเกิดตนทุนไดเปนอยางดี 

 

 

4.4 ดัชนีดานท่ี 4 ระบบการบริหารขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.1  การกําหนดรหัสมาตรฐานสําหรับสินคาและกระบวนการ 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 
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ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีการกําหนดรหัสท่ีเปนมาตรฐานใหกับสินคา หรือกระบวนการตางๆ ภายใน

องคกร  รวมท้ังมีการประยุกตใชงานรหัสมาตรฐานดังกลาวเขากับเทคโนโลยีสารสนเทศดานซัพพลายเชนและ   

โลจิสติกสหรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย  

องคกรมีการกําหนดรหัสท่ีเปนมาตรฐานสําหรับระบุใหกับสินคา หรือกระบวนการตางๆ  เชน 

รหัสสินคา รหัสลูกคา รหัสผูสงมอบ รหัสคลังสินคา รหัสใบสั่งซ้ือ รหัสใบสั่งผลิต เพ่ือ 

• การสื่อสารขอมูลในองคกรงาย กระชับ สะดวก รวดเร็ว และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน   

• สามารถพัฒนาไปสูการจัดการระบบบริหารขอมูลสารสนเทศในองคกร ท้ังการบันทึกขอมูล  การ

ประมวลผลขอมูล และการแสดงผลขอมูลได 

• สามารถนําไปประยุกตใชกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานซัพพลายเชนและโลจิสติกสอ่ืนๆ เชน 

ระบบ ERP4.1 ระบบ CRM4.2 ระบบ TMS4.3 ระบบ Barcode4.4 ระบบ EDI4.5 ระบบ XML/EDI4.6 

ฯลฯ  ตอไปได 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 4.1 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมมีการกําหนดรหัสมาตรฐานใหกับสินคาและกระบวนการ     

ระดับ 2  องคกรมีการกําหนดรหัสมาตรฐานใหกับสินคาบางรายการ หรือ กระบวนการบางสวน    

ระดับ 3  องคกรมีการกําหนดรหัสมาตรฐานใหกับสินคาทุกรายการ และ กระบวนการทั้งระบบ    

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีการประยุกตใชรหัสมาตรฐานที่กําหนดเขากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานซัพพลายเชน

และโลจิสติกสตางๆ (เชน ระบบ ERP ระบบ CRM ระบบ TMS ระบบ Barcode ฯลฯ) ภายใน

องคกร 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 ขยายขอบเขตการประยุกตใชรหัสมาตรฐานที่กําหนดเขากับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดาน

ซัพพลายเชนและโลจิสติกสตางๆ ไปถึงระดับซัพพลายเชน (ระหวางองคกร) เชน ใชระบบ 

EDI หรือ XML/EDI ทําการจัดซื้อหรือโอนเงินระหวางองคกร เปนตน 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

• รหัสมาตรฐาน หมายถึง รหัสใดๆ ท่ีตั้งข้ึนเพ่ือใชสื่อสารกันภายในองคกร เปนรหัสเดียวกันท้ัง

องคกร ไมวาจะเปนฝายผลิต ฝายคลังสินคา ฝายบัญชี และฝายอ่ืนๆ  เชน การนําเลขท่ีใบสั่งซ้ือ 

(Purchase Order) เปนรหัสมาตรฐาน  
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• บารโคด (Barcode) เปนรหัสท่ีลูกคากําหนดใหติดบนสินคา แตถาภายในองคกร ไมไดใชบารโคด

นั้นสื่อสารภายในองคกร ถือวาไมเปนรหัสมาตรฐานขององคกร 

คํานิยาม 

4.1 ระบบ ERP: Enterprise Resource Planning  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการท่ี

รวบรวมสารสนเทศมาจากหลายหนาท่ีงานของบริษัท เชน ฝายขาย ฝายผลิต ฝายบัญชี เขาดวยกัน ระบบ

สามารถใชจัดการสินคาคงคลัง สรางคําสั่งซ้ือ วางแผนตารางการผลิต จัดตารางจัดสงสินคาสําเร็จรูป  และ

สารสนเทศอ่ืนๆ ท่ัวท้ังองคกร ปจจุบันระบบ ERP พัฒนาอยูในรูปแบบซอฟทแวรสําเร็จรูป ท่ีรูจักกันดี ไดแก 

ระบบ SAP, Oracle, Intuitive, ECONs   

4.2 ระบบ TMS: Transport Management System  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงปฏิบัติการ

ซ่ึงเชื่อมโยงกับระบบรับคําสั่งซ้ือ กําหนดตัวผูขนสง  สรางตารางเวลาการรับสินคาและจัดสง  และเตรียมความ

พรอมสําหรับบรรจุหีบ หอและจัดสง ระบบ TMS จะติดตามการจัดสง การชําระคาเดินทาง และประสิทธิภาพ

ของผูสง  ท้ังทางรถบรรทุก เครื่องบิน หรือเรือ ระบบ TMS จะสรางเอกสารท่ีประกบติดไปกับสินคาจนถึง

ปลายทาง  

4.3 ระบบ CRM: Customer Relationship Management  ระบบบริหารงานลูกคาสัมพันธ  

บริหารการทํางานของพนักงานขาย วิเคราะหขอมูลลูกคาและวิเคราะหการขาย  วิเคราะหสื่อท่ีใช วิเคราะห

คูแขง ซ่ึงชวยใหประสิทธิภาพการขายเพ่ิมข้ึน และเพ่ิมคุณภาพการบริการใหสามารถครองใจลูกคามากข้ึน  อีก

ท้ังสามารถนําไปขยายตลาดสําหรับลูกคาใหมได 

4.4 ระบบ Barcode คือ สัญลักษณรหัสแทงท่ีใชแทนขอมูลตัวเลข มีลักษณะเปนแถบมีความหนา

บางแตกตางกันข้ึนอยูกับตัวเลขท่ีกํากับอยูขางลาง การอานขอมูลอาศัยหลักการสะทอนแสง เพ่ืออานขอมูลเขา

เก็บในคอมพิวเตอรโดยตรง ไมตองผานการกดปุมท่ีแปนพิมพ การนําเขาขอมูลจากรหัสแถบของสินคาเปนวิธีท่ี

สะดวกรวดเร็ว และความนาเชื่อถือสูง  

4.5 ระบบ EDI: Electronics Data Interchange  ระบบการแลกเปลี่ยนธุรกรรมทางธุรกิจ เชน 

การสั่งซ้ือ ใบกํากับภาษี การโอนเงิน ระหวางบริษัทคูคาในรูปแบบมาตรฐานสากลจากเครื่องคอมพิวเตอร

เครื่องหนึ่งไปยังเครื่องหนึ่ง ซ่ึงตองใชรหัสท่ีเปนมาตรฐาน 

4.6 ระบบ XML/EDI ระบบท่ีวิวัฒนาการมาจาก EDI อํานวยความสะดวกดานการคาและการบริการ 

โดยเฉพาะพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มีจุดแข็งในเรื่องการใชงานงายและประหยัดเวลากวา EDI 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 4.2  การจัดการขอมูลดานโลจิสติกสและซัพพลายเชน  

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีการนําคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดการขอมูล

ดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนหรือไม และนํามาประยุกตใชเพ่ือชวยสนับสนุนการตัดสินใจภายในองคกรและ

ระหวางคูคา (ผูสงมอบ หรือ ลูกคา) ในซัพพลายเชน หรือไม และอยูในระดับใด 
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ความหมาย 

องคกรมีการนําคอมพิวเตอร (ฮารดแวร) และโปรแกรมคอมพิวเตอร (ซอฟทแวร) มาชวยในการ

จัดการขอมูลดานโลจิสติกสและซัพพลายเชนมาใชในองคกร  ซ่ึงโปรแกรมดังกลาวอาจพัฒนาข้ึนเองภายใน

องคกร หรือซ้ือโปรแกรมสําเร็จรูปจากตัวแทนจําหนายตางๆ มาติดตั้ง เพ่ือชวยในการเก็บขอมูล การ

ประมวลผลขอมูล หรือการแสดงผลขอมูลในกระบวนการตางๆ เชน การทํารายการสินคาคงคลัง การวางแผน

การผลิต การทําบัญชี เพ่ือ 

• เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการทํางานมากข้ึน   

• เชื่อมโยงสารสนเทศเหลานั้นใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถสนับสนุนการตัดสินใจภายใน

องคกรและระหวางคูคา (ผูสงมอบ หรือ ลูกคา) ในซัพพลายเชนได  

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 4.2 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมมีการใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการขอมูลในกิจกรรมดานโลจิสติกส 

ระดับ 2  องคกรมีการใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการขอมูลในกิจกรรมดานโลจิสติกสบางกิจกรรมเทานั้น 

ระดับ 3  องคกรมีการใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการขอมูลในกิจกรรมดานโลจิสติกส ทุกกิจกรรม  แต 

ไมมีการเชื่อมโยงขอมูลถึงกัน 

ระดับ 4  องคกรมีการใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการขอมูลในกิจกรรมดานโลจิสติกสทุกกิจกรรม 

 มีการประยุกตใชโปรแกรมดานซัพพลายเชนและโลจิสติกสเพื่อการจัดการขอมูล และมีการ

เชื่อมโยงขอมูลถึงกัน 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 มีการเชื่อมโยงขอมูลจากโปรแกรมดังกลาว เขากับโปรแกรมของผูสงมอบและลูกคา  

 สามารถใชโปรแกรมดังกลาวเปนเคร่ืองมือในการวางแผนการใชทรัพยากรในซัพพลายเชนให

เกิดประโยชนสูงสุด 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 

• ตัวอยาง โปรแกรมดานซัพพลายเชนและโลจิสติกสเพ่ือการจัดการขอมูล  (ตัวช้ีวัดในระดับ

คะแนน 4) เชน โปรแกรมท่ีมีลักษณะการจัดการขอมูลแบบระบบ ERP ระบบ CRM หรือ ระบบ 

TMS เปนตน รวมถึงระบบท่ีพัฒนาข้ึนเองท่ีมีลักษณะดังกลาว 

• สําหรับองคกรใด ท่ีใชคอมพิวเตอรตัวเดียว ในการจัดการกับขอมูลตางๆ ท่ีเกิดจากกิจกรรม         

โลจิสติกส ใหมองท่ีการเชื่อมโยงของขอมูล หากมีการเชื่อมโยงของขอมูลตางๆ ของกิจกรรมดาน    

โลจิสติกสภายในคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกัน ใหถือวามีการเชื่อมโยงขอมูลกัน 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4.3 การพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ โลจิสติกส

และซัพพลายเชน 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในองคกรใหมีความรูดานการบริหารจัดการ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับโลจิสติกสและซัพพลายเชน หรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย 

องคกรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจดานการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เก่ียวกับโลจิสติกสและซัพพลายเชน เชน ซอฟทแวรดานซัพพลายเชนและโลจิสติกส (เชน ระบบ ERP ระบบ 

CRM ระบบ TMS เปนตน) ระบบตรวจติดตามอัตโนมัติ (เชน ระบบบารโคด ระบบ GPS เปนตน) ระบบ

แลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ( EDI, XML/EDI) เพ่ือใหบุคลากรในองคกรสามารถนําความรูมา

ประยุกตใชกับกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ใหเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการทํางานได   

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 4.3 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศดานซัพพลายเชนและโลจิสติกส 

ระดับ 2  องคกรตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศดานซัพพลายเชนและโลจิสติกส  

 มีบุคลากรดานโลจิสติกสอยางเพียงพอ 

ระดับ 3  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 2 และ 

 มีแผนสงเสริมการฝกอบรมดานการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานซัพพลาย

เชนและโลจิสติกส 

ระดับ 4  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีการปฏิบัติตามแผนบางสวน 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 3 และ 

 มีการปฏิบัติตามแผนทั้งหมด 

 มีการประเมินผลงานของบุคลากรผูรับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานซัพพลายเชน

และโลจิสติกสอยางตอเนื่อง 

คําอธิบายเพ่ิมเติม 
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บุคลากรดานโลจิสติกสอยางเพียงพอ  (ตัวช้ีวัดในระดับคะแนน 2) หมายถึง องคกรมีบุคลากร

ผูรับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานซัพพลายเชนและโลจิสติกส ตามจํานวนท่ีเหมาะสมซ่ึงกําหนดใน

ตัวชี้วัดท่ี 2.6 

 

4.5 ดัชนีดานท่ี 5 ความรวมมือระหวางสถานประกอบการ 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.1 ความรวมมือดานโลจิสติกสระหวางธุรกิจท่ีเปนพันธมิตร5.1 และธุรกิจประเภทเดียวกัน5.2 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีความรวมมือดานโลจิสติกสระหวางธุรกิจท่ีเปนพันธมิตร และธุรกิจประเภท

เดียวกัน โดยอยูบนพ้ืนฐานของการไดประโยชนดวยกันท้ัง 2 ฝาย หรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย 

องคกรตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือดานโลจิสติกสระหวางธุรกิจท่ีเปนพันธมิตร และธุรกิจ

ประเภทเดียวกัน โดยอยูบนพ้ืนฐานของการไดประโยชนดวยกันท้ัง 2 ฝาย   

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 5.1 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้

 

 

ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือดานโลจิสติกสระหวางธุรกิจที่เปนพันธมิตร 

และธุรกิจประเภทเดียวกัน 

ระดับ 2  องคกรตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือดานโลจิสติกสระหวางธุรกิจที่เปนพันธมิตร และ

ธุรกิจประเภทเดียวกัน 

 มีแผนดําเนินการเพื่อสรางความรวมมือระหวางกัน 

ระดับ 3  องคกรตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือดานโลจิสติกสระหวางธุรกิจที่เปนพันธมิตรและ

ธุรกิจประเภทเดียวกัน 

 มีโครงการรวมกันแตยังไมมีขอตกลงอยางเปนทางการ 

ระดับ 4  องคกรตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือดานโลจิสติกสระหวางธุรกิจที่เปนพันธมิตรและ

ธุรกิจประเภทเดียวกัน 

 มีโครงการรวมกันและมีขอตกลงอยางเปนทางการ 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 มีกระบวนการพัฒนาโครงการที่รวมมือกันตามขอตกลงใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
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คํานิยาม 

5.1 พันธมิตร: องคกรธุรกิจท่ีอยูคนละซัพพลายเชน แตมีความสัมพันธสวนบุคคลท่ีดีตอกัน ซ่ึงอาจ

รวมมือกันในการพัฒนากิจกรรมดานโลจิสติกสได เชน องคกรหนึ่งอยูท่ีกรุงเทพ อีกองคกรหนึ่งอยูท่ีเชียงใหม 

อาจมีการตกลงใชพาหนะบรรทุกสินคารวมกันในการไปกลับ ทําใหไมตองมีการวิ่งรถเปลา เปนตน 

5.2 ธุรกิจประเภทเดียวกัน : องคกรท่ีผลิตหรือบริการสินคาประเภทเดียวกัน ซ่ึงสามารถรวมมือกัน

บนพ้ืนฐานท่ีไดประโยชนท้ัง 2 ฝาย เชน รวมกันสั่งซ้ือวัตถุดิบจากตางประเทศ ทําใหมีปริมาณการสั่งซ้ือสูง 

สามารถตอรองกับผูคาวัตถุดิบได เปนตน 

 

ตัวช้ีวัดท่ี 5.2 การใหความสําคัญดานความรวมมือดานโลจิสติกสระหวางสถานประกอบการและ

หนวยงานวิจัยหรือพัฒนา5.3 

วัตถุประสงคและประเด็นช้ีวัด 

ปจจัยนี้เพ่ือวัดวาองคกรมีความรวมมือดานโลจิสติกสระหวางองคกรและหนวยงานวิจัยหรือพัฒนา 

โดยอยูบนพ้ืนฐานของการไดประโยชนดวยกันท้ัง 2 ฝาย หรือไม และอยูในระดับใด 

ความหมาย 

องคกรตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือดานโลจิสติกสระหวางองคกรและหนวยงานวิจัยหรือ

พัฒนา โดยอยูบนพ้ืนฐานของการไดประโยชนดวยกันท้ัง 2 ฝาย 

ระดับคะแนน  

ผูประกอบการสามารถประเมินระดับคะแนนของตัวชี้วัดท่ี 5.2 ใหกับองคกรของตนไดตามคุณสมบัติ

ดังตอไปนี ้
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ระดับคะแนน คุณสมบัติ 

ระดับ 1  องคกรไมตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือดานโลจิสติกสระหวางองคกรและหนวยงาน

วิจัยหรือพัฒนา 

ระดับ 2  องคกรตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือดานโลจิสติกสระหวางองคกรและหนวยงาน

วิจัยหรือพัฒนา 

 มีแผนดําเนินการเพื่อสรางความรวมมือระหวางกัน 

ระดับ 3  องคกรตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือดานโลจิสติกสระหวางองคกรและหนวยงาน

วิจัยหรือพัฒนา 

 มีโครงการรวมกันแตยังไมมีขอตกลงอยางเปนทางการ 

ระดับ 4  องคกรตระหนักถึงความสําคัญของการรวมมือดานโลจิสติกสระหวางองคกรและหนวยงาน

วิจัยหรือพัฒนา 

 มีโครงการรวมกันและมีขอตกลงอยางเปนทางการ 

ระดับ 5  องคกรมีคุณสมบัติตามระดับ 4 และ 

 มีกระบวนการพัฒนาโครงการที่รวมมือกันตามขอตกลงใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 

คํานิยาม 

5.3 หนวยงานวิจัยหรือพัฒนา : หนวยงาน / สถาบัน / มหาวิทยาลัย ท่ีมีการดําเนินการวิจัยและ

พัฒนา ซ่ึงองคกรสามารถใหเงินทุนในการสนับสนุนงานวิจัยหรือพัฒนากิจกรรมดานโลจิสติกส เพ่ือ

ผลประโยชนขององคกร หรือเปนการทําวิจัยรวมกัน เพ่ือยกระดับองคความรูดานโลจิสติกสในอุตสาหกรรม 
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 บทท่ี 5: การเตรียมความพรอมและข้ันตอนการจัดการประเมินตัวช้ีวัด 

ของท่ีปรึกษาและสถานประกอบการ 

  

 การแนะนําข้ันตอนการใชบริการของศูนยบริการขอมูลโลจิสติกส โดยมีท่ีปรึกษาเขาแนะนํา ณ สถาน

ประกอบการ มีวัตถุประสงคเพ่ือชวยสรางความเขาใจตอผูบริหาร ไดทราบถึงประโยชนของโครงการ ใหสถาน

ประกอบการตระหนักถึงความสําคัญ และรวมผลักดันใหผูรับผิดชอบในกิจกรรมโลจิสติกสรวมมือจัดทําตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพโลจิสติกสขององคกรไดสําเร็จ ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของสถานประกอบการท่ีจะไดรับคําแนะนํา

จากท่ีปรึกษาโดยตรงในเวลาท่ีกําหนด ทุกสวนจึงควรมีการเตรียมความพรอมกอนการเขาแนะนําของท่ีปรึกษา 

ท้ังในสวนของท่ีปรึกษา และความพรอมของสถานประกอบการเองดวย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

5.1 การเตรียมตัวของท่ีปรึกษากอนเขาแนะนํา ณ สถานประกอบการ 

นอกเหนือจากประสบการณดานโลจิสติกสและความรูในการจัดทําตัวชี้วัดของท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษาควร

ทําการศึกษาขอมูลการดําเนินงานของสถานประกอบการในทุกดานลวงหนากอนเขาแนะนํา หรืออาจติดตอ

สถานประกอบการท่ีประสงคใชบริการท่ีปรึกษาแนะนําโครงการโดยตรง เพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองสําหรับให

คําแนะนําและการจัดเตรียมเอกสาร โดยมีแบบฟอรมสําหรับใชแนะนําสถานประกอบการ ดังนี้ 

- ใบตอบรับเขารวมโครงการ 

- คูมือการจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกสและซัพพลายเชน (สําหรับท่ีปรึกษา) 

- แบบประเมิน สําหรับจัดเตรียมขอมูล ไฟล Excel (สามารถดาวนโหลดไดผานเว็บไซตระบบ) 

 

5.2 การเตรียมความพรอมของสถานประกอบการในการขอใชบริการท่ีปรึกษาแนะนํา 

ผูบริหารควรทําความเขาใจ เพ่ือตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส

ขององคกร โดยในสวนนี้จะมีท่ีปรึกษาหรือเจาหนาท่ีโครงการเปนผูใหขอมูลกับผูบริหาร และเชิญชวนใหสถาน

ประกอบการเขารวมการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ผลักดัน

ผูรับผิดชอบกิจกรรมดานโลจิสติกสใหมีสวนรวม โดยแตงตั้งทีมงานท่ีเก่ียวของรวมจัดทําตัวชี้วัด เชน ฝายวาง

แผนการขาย ฝายจัดซ้ือ ฝายผลิต ฝายคลังสินคา ฝายขนสง ฝายบัญชี ฝายบริการลูกคา เปนตน พรอมกําหนด

วันประชุมอยางนอย 1 วันสําหรับการเขารับฟงคําแนะนําจากท่ีปรึกษา 

ซ่ึงหากสถานประกอบการมีความสนใจเขารวมโครงการ ใหผูบริหารหรือผูมีอํานาจดําเนินการกรอก

ขอมูลใบตอบรับเขารวมโครงการ พรอมท้ังสงใบตอบรับกลับมายังโครงการท่ี e-mail: 

ppremphet@gmail.com หรือ jiratida.nw@gmail.com เพ่ือรอการติดตอยืนยันการเขารวมโครงการ และ

กําหนดวันท่ีเขาแนะนําจากท่ีปรึกษา โดยทางโครงการจะจัดสงเอกสารดําเนินงานใหสําหรับสถานประกอบการ

จัดเตรียมขอมูลท่ีจําเปนผานทางท่ีปรึกษาโครงการ ซ่ึงระหวางนี้ ทางโครงการและท่ีปรึกษาอาจมีการจัด

ฝกอบรมสัมมนาใหความรูเก่ียวกับการจัดทําตัวชี้วัดฯ ใหกับสถานประกอบการ โดยผูสนใจสามารถสมัครเขา

รวมไดตามวันเวลาท่ีจะไดมีการแจงใหทราบตอไป 
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5.3 การเขาแนะนําเพ่ือจัดทําตัวช้ีวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส 

สถานประกอบการ จัดเตรียมหองประชุมตามจํานวนผูท่ีเขารวม และอุปกรณสําหรับนําเสนอ โดยท่ี

ปรึกษาจะทําการยืนยันดวยตัวเองกอนถึงวันกําหนดนัดหมายอีกครั้ง 

- ผูบริหาร รวมประชุมในการเริ่ม ( Kick off) การจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส เพ่ือ

สรางแรงกระตุนใหทีมงานไดตระหนักถึงความจําเปนอยางจริงจัง 

ท่ีปรึกษา เริ่มดําเนินการใหคําแนะนําใหกับทีมงาน 

- โดยกลาวถึงวัตถุประสงคและท่ีมาโครงการ อธิบายประโยชน วิธีการจัดทําและขอบเขตของ

ตัวชี้วัด 

- Workshop การจัดทําตัวชี้วัด (สถานประกอบการจะทราบผลตัวชี้วัดขององคกรได หากมี

การจัดเตรียมขอมูลตามเอกสารท่ีไดรับจากท่ีปรึกษามาลวงหนา) 

- การนําเสนอผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส ผาน Radar Chart และ Bar Chart (ผูบริหาร

ควรเขารวมรับฟงผลการประเมินดวย) 

- การออกรายงานการวิเคราะหและแนะนําจุดปรับปรุงหรือการใชจุดแข็งดานโลจิสติกส (หาก

การจัดทําตัวชี้วัดของสถานประกอบการดําเนินมาไมถึงข้ันการออกรายงานสถานประกอบการสามารถสง

สําเนารายงานใหกับท่ีปรึกษา เพ่ือวิเคราะหและใหคําแนะนําเพ่ิมเติมผานทางอีเมล) 

สําหรับสถานประกอบการ หลังจากท่ีปรึกษาไดดําเนินการใหคําแนะนําเรียบรอย ทีมงานสามารถ

ดําเนินการจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกสท่ียังไมเสร็จเรียบรอยได โดยดําเนินการตามข้ันตอนท่ีไดรับ

คําแนะนําจากท่ีปรึกษาจนครบสมบูรณได และสามารถจัดทําตัวชี้วัดฯ จากขอมูลยอนหลังขององคกรเพ่ือ

เทียบเคียง (Benchmark) ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพโลจิสติกสท่ีผานมาได 

ดังนั้นเม่ือสถานประกอบการไดรับคําแนะนําเรียบรอยแลว จะไดรับรายงานผลการประเมิน สั่งพิมพ

ออกจากเว็บไซต และรายงานคําแนะนําเพ่ือการปรับปรุงตามความเห็นจากท่ีปรึกษา ซ่ึงรวมถึงขอมูลโครงการ

พัฒนาดานโลจิสติกสท่ีเหมาะสมหากสถานประกอบการตองการใชบริการท่ีปรึกษาตอเนื่อง 

 

5.4 ขอบเขตในการดําเนินงานของท่ีปรึกษา 

ท่ีปรึกษาจะดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามลําดับข้ันตอนท่ีอธิบายไวขางตน ท้ังนี้ท่ีปรึกษาจะสามารถให

คําแนะนําไดครบในทุกข้ันตอนหรือไม ข้ึนอยูกับการใหความสําคัญของผูบริหาร ความพรอมของทีมงานและ

การจัดเตรียมขอมูลเปนสวนประกอบหลักและในระหวางดําเนินกิจกรรม ท่ีปรึกษาจะมีการบันทึกภาพการ

แนะนําและบรรยากาศการทํากิจกรรมในสถานประกอบการ 

ท่ีปรึกษา อาจขอใหผูเก่ียวของในการจัดทําตัวชี้วัดของสถานประกอบการ รวมตอบแบบสอบถาม

เพ่ิมเติม เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงการจัดทําตัวชี้วัด และพัฒนาระบบประเมินใหมีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ สะดวกตอการใชงานของสถานประกอบการตางๆ ยิ่งข้ึน 
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สถานประกอบการ สงสําเนารายงานผลการประเมิน จํานวน 1 ชุดใหกับท่ีปรึกษา สําหรับประกอบผล

การดําเนินโครงการ ซ่ึงภายในรายงานผลการประเมินนี้ จะแสดงผลการประเมินเทานั้น และจะไมมีการ

เปดเผยขอมูลหรือนําไปใชประโยชนในดานอ่ืนอยางเด็ดขาด 

 

5.5 การแนะนําสถานประกอบการเพ่ือประเมินประสิทธิภาพซัพพลายเชน 

สถานประกอบการท่ีไดรับการแนะนําการจัดทําตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกสเรียบรอยแลว และท่ี

ปรึกษาใหความเห็นตอสถานประกอบการ ซ่ึงไดดําเนินการดวยความมุงม่ัน มีความพรอมของทีมงานและ

ขอมูลอยางเพียงพอ ท่ีปรึกษาอาจแนะนําใหสถานประกอบการตอยอดดวยการจัดทําโครงการพัฒนา

ประสิทธิภาพดานโลจิสติกส โดยใชแบบประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพซัพพลายเชนเปนดัชนีชี้วัดผลการดําเนิน

โครงการ 

 

5.6 การสอบถามหรือตองการแจงขอมูลตางๆ 

สถานประกอบการท่ีพบปญหาในระหวางการใชบริการศูนยขอมูลโลจิสติกส หรือตองการเสนอ

คําแนะนําตางๆ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงวิธีดําเนินโครงการ สามารถสงรายละเอียดมาไดท่ี 

 

โครงการพัฒนาฐานขอมูลเกณฑเทียบวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส โซอุปทาน ภาคอุตสาหกรรม 

(Benchmarking) ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม e-mail : 

ppremphet@gmail.com, jiratida.nw@gmail.com (วิศวกรโครงการ) หรือสงปญหาหรือขอเสนอแนะ

ตางๆ ผานทางท่ีปรึกษาโครงการ 



คณะกรรมการตรวจรับงาน
ประธานกรรมการ

นายนคร ศรมีงคล วิศวกรเหมอืงแร่ช านาญการพิเศษ
กรรมการ

นางอรพนิ อุดมธนะธีระ นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการพิเศษ
นางสาวธารกมล ถาวรพานชิ วิศวกรโลหการช านาญการ
นายอนพัทย์ บุตรอากาศ เศรษฐกรช านาญการ
นายเชาวนันท์ พิลาออน วิศวกรโลหการช านาญการ
นางสาวณัฏฐพิชา จันทร์กระจ่าง นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ



คู่มือการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน

ส านักโลจสิติกส ์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 2023727, 02 2023817 โทรสาร 02 6444355
www.logistics.go.th

Facebook: logisticsfanpage
LineID: @logistics.dpim

E-mail ส านัก: logistics.dpim@gmail.com 
E-mail กลุ่มสารสนเทศ: it.logistics.dpim@gmail.com


