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ตัวอย่างโซ่อุปทานข้าวสาร
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Supplier and Customer Relationship

Supplier Perspective Customer Perspective

Financials Timely Payment

Innovation Personal Bonding

Satisfaction Flexibility

Understand Customer 
Needs

Information Sharing
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Principles of Customer Supplier Relationship
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มีหลักการส าคัญ ดังนี้
1. คุณภาพเป็นสิ่งส าคญัทีสุ่ดส าหรับทัง้ลูกค้าและ Supplier 
2. แม้จะมีการพึ่งพาอาศัยกันทางธรุกิจ แต่ทั้งสองฝา่ยควรเปน็อิสระ 
3. ลูกค้า ควรบอกความตอ้งการที่แนน่อนให้แก่ Supplier 
4. สัญญา Supplier ของลูกค้าควรกล่าวถึงราคา, ปริมาณ, เงื่อนไขการช าระเงิน, การจัดส่ง เป็นต้น 
อย่างชัดเจน 
5.  Supplier ควรมั่นใจว่าส่งมอบสินคา้คณุภาพด ี
6. การตรวจสอบคุณภาพควรเป็นการตดัสินใจร่วมระหว่าง Supplier และลูกค้า
7. ในกรณีของข้อพิพาทใดๆ, ลูกค้าและ Supplier ควรจะช าระเรื่องอย่างถูกต้อง 
8. เสริมสร้างความสัมพันธร์ะหว่างลูกคา้ Supplier โดยการสื่อสารอย่างตอ่เนือ่ง
9. ควรวางแผนกิจกรรมพื้นฐานเช่นการจัดซื้อ การวางแผนสินคา้คงคลัง อย่างดี
10. ลูกค้าและ Supplier ควรจะท างานร่วมกนั และเติบโตไปดว้ยกัน



ทักษะท่ีจ ำเป็นในกำรจัดกำรโซ่อุปทำนในช่วงโควิด-19

1. The role of emotional intelligence in supply chain talent 
management
– To build positive working conditions, increase retention of employees, 

and achieve more positive service outcomes for external customers.

2. The role of digitization
– Digitization is widely called for to improve resilience in the post COVID-

19 supply chain.

3. Talent management for the future of work in Industry 4.0 supply 
chain

4. Changing the university education model to support lifelong 
learning

5. Changing the university research model to support more event-
based research on supply chain risk management, product 
development research may become more collaborative with 
manager

Ref: Van Hoek, R., Gibson, B., Johnson, M., 2020. Talent Management For a Post-COVID-19 Supply Chain—The Critical Role for Managers. Journal of 
Business Logistics 41, 334–336. https://doi.org/10.1111/jbl.12266
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Workshop 1

• วาดแผนภาพโซ่อุปทานขององคก์รท่านอย่างน้อยระบุถึง second tier 
supplier และ second tier customer

• ดูไฟล์ชีต 1.1 ตอบค าถามต่อไปนี้
• จ านวน first tier supplier และ first tier customer
• ประเมินคะแนนของ first tier supplier และ first tier customer ท่ีมีอยู่ ดัง

ตัวอย่าง โดยจะวาดกราฟให้อตัโนมัติ หากใส่คะแนน
• แล้วจึงวิเคราะห์ปัญหาในด้านความสัมพันธ์ของ supplier และ customer
• ดูไฟล์ชีต 1.2 แล้วให้คะแนน โดยใส่หมายเลข 1 ในช่องท่ีตรงกับส่ิงท่ีท า 

คะแนนจะรวมให้อัตโนมัติ
• ใช้เวลาประเมิน 40 นาที น าเสนอโดยตัวแทนองค์กร 
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Generic Risks in Agri-Food Sector

Supplier Farm Collector Factory DC Retailer Consumer

Ignorance Supply System Demand Management

External Threats and risks

Nature Accident Economy Policy Politics

Internal Threats and risks
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➢อนัตราย (Hazard)หมายถึง วตัถหุรือสถานการณ์ท่ีจะก่อให้เกิด
อนัตรายได้ เช่น ทางเดินท่ีไม่เสมอกนั เครื่องจกัรท่ีถอดเครื่อง
ป้องกนัออก

➢การได้รบั (Exposure) หมายถึง การคงอยู่ของคน ส่ิงของท่ีจะ
ได้รบัผลกระทบจากอนัตราย

➢ความเส่ียง (Risk) หมายถึง โอกาสท่ีอนัตรายนัน้จะเกิดขึน้จริง

Hazard & Risk



ความเส่ียง (Risk) หมายถงึ โอกาส/เหตุการณ์ทีไ่มพ่งึประสงค์
ทีจ่ะสง่ผลกระทบ   ท าใหว้ตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายเบีย่งเบนไปก่อใหเ้กดิ
ความเสยีหาย มคีวามไมแ่น่นอน และสามารถเกดิขึน้ได้ตลอดเวลา

ความเส่ียง (Risk)



1. Risk is always bad. (Risk เป็นส่ิงไม่ด)ี 

2. Risk must be eliminated  at all costs.  (ต้องก าจดั Risk ให้
หมดส้ิน ไม่ว่าจะมีต้นทนุเท่าไหร่กต็าม)

3. Playing it safe is the safest thing to do. (ไม่เส่ียงเลย จะคุ้ม/
ปลอดภยั ท่ีสุด)

ความเข้าใจผิด  3 ประการ เก่ียวกบัความเส่ียง



Risks
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Risks

14

0.00

50.00

100.00
Money Exchange in the last 17 years 

Rate Baht: $US (USD)



Risk Management Process

I

• Risk Identification

• Risk Measurement

• Risk Assessment

II

• Risk Evaluation

• Risk Mitigation & Contingency Plans

III
• Risk  Control & Monitoring

Risk Categories

Supplier/Logistics 
Evaluation Criteria

Supplier/Logistics 
Performance 

Measurement

Data Management 
System



Risk Management Phase I

Risk Identification

Risk Measurement

Risk Assessment

Inventory

Delay

Disruption

Demand

System

Capacity

Supply

Manufacturing

Transportation

Sovereign

Risk Categories



Risk 
Evaluation

Risk Mitigation & 
Contingency Plans

Supplier/Logistics 
Evaluation Criteria

Management Capability

Management of Own 
Suppliers/3PLs

Management of 
Warehouse Capacity

Transportation Alternatives

Management of 
ICT/Contribution

Potential for Innovation

Technical Competence

Financial Condition

Ability to Work with the 
Customer

Supplier/Logistics 
Performance 
Measurement

Responsiveness

Agility

Cost

Asset Management

Value-Added Service

Risk Management Phase II



การประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Measurement)

ระดับ ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ

ค าอธิบาย รหัส 
HTP

4 หายนะ 
(Catastrophic)

ปิดโรงงานนานกว่า 1 เดือน เนื่องจากขาดแคลน
วัตถุดิบ โดยไม่มีสินค้าคงคลัง

A

3 วิกฤต (Critical) กระบวนการผลิตล่าช้า หรือปิดโรงงานนานกว่า 1 
สัปดาห์ เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดบิโดยไม่มีสินค้าคง

คลัง 

B

2 เล็กน้อย (Marginal) ระดับการให้บริการลดลง มีสินค้าคงคลังลดลง C

1 ไม่กระทบกระเทือน

(Negligible)

ไม่กระทบต่อระดับการให้บริการและมีสินค้าคงคลัง
เพียงพอ 

D



การประเมินความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
(Risk Assessment)

ระดับ โอกาสในการเกิด ค าอธิบาย เป็นค่าเฉลี่ยของโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง

รหัส HTP

4 บ่อย (Often) สัปดาห์ละครั้ง J

3 ไม่บ่อย 
(Infrequent)

เดือนละครั้ง K

2 นาน ๆ ครั้ง (Rare) ปีละครั้ง  L

1 แทบไม่เกิดเลย 
(Extremely Rare)

สิบปีครั้ง M



Risk Response Action Plan

ประเภทของต้นทนุ ต้นทุนทีใ่ช้ด าเนินการ ระดับ รหัส HTP

สูงมาก (Substantial) > $100,000 1 S

สูง (High) $10,000-$100,000 2 R

ต่ า (Low) $1,000-$10,000 3 Q

เล็กน้อย (Trivial) < $1,000 4 P



Risk Ranking: Hazard Totem Pole (HTP)

Total HTP 
Index

Risk Factor Code Implementation Costs

12 AJP $1,000

10 BJQ $7,000

9 BKQ $12,000

9 AKR $42,000



ประเภทของแผนจดัการความเส่ียง 4 Ts

1. Take การยอมรบัความเส่ียง 
2. Treat    การลด/ควบคมุความเส่ียง
3. Transfer การกระจาย/โอนความเส่ียง
4. Terminate การหลีกเลี่ยงความเส่ียง 

การสร้างแผนจดัการ



Risk Management Strategies based on Impact 
and Likelihood

Transfer Treat Terminate Terminate

Transfer Treat Treat Abandon/
Terminate

Take Transfer Treat Contingency/
Treat

Take Accept/Take Insurance/
Transfer

Transfer

Negligible       Marginal           Critical             Catastrophic

Rare

Infrequent

Often

Impact

Likelihood

23

Extremely
Rare



Risk Management based on Decision Maker
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Impact

Likelihood

Impact

Likelihood

Impact

Likelihood

Large Appetite for Risk Plan for All  Extreme Risks 

Standard

Impact

Likelihood



ส่ิงท่ีดี ส่ิงท่ีไม่ดี วิธีปรับปรุง

การวางแผน

ก่อนเกิดน ้าท่วม

รู้ว่าจะติดต่อใครหากเกิดน ้า
ท่วม

หัวหน้างานรู้ว่าจะตอ้งท า

อะไรบา้ง

• ไม่มีแผนการรับมือ

• การตดัสินใจตอ้งรอผูบ้ริหาร

• ไม่ไดเ้ตรียมซื้ออปุกรณป้์องกนัน า้

ท่วม

• ปรับปรุงแผนงานทุก 6 

เดือน

• ท าประกนัภยัน ้าท่วม 

สญัญาณ

เตือนภยั

ตดัสินใจไดร้วดเร็ว เมื่อทราบว่า

น ้าท่วม

• ไม่ไดติ้ดตามข่าวสารทุกชั่ วโมง

• ไม่ไดส้งัเกตว่าโรงงานอื่นเตรียม

ตวัอย่างไรบา้ง

• ติดตามข่าวสารทุกชั่ วโมง

• ตัง้เครือข่ายโรงงานใกลเ้คียง

การส่ือสาร ส่ือสารกบัพนักงานได ้พนักงาน

รู้ว่าจะกลบัไปท างานไดเ้มื่อใด

• ลกูคา้ไม่รู้ว่าจะไดร้ับสินคา้เมื่อใด

• ผูส่้งมอบไม่รู้ว่าจะส่งมอบ

วัตถดิุบไดเ้มื่อใด

• แจ้งลกูคา้และผูส่้งมอบทาง
อีเมลห์รือเว็บไซต์

บทเรียนจากการปิดโรงงานเน่ืองจากน ้าท่วมในปี พ.ศ. 2554



Best Practices in Food Supply Chain 

Supplier Farm Factory DC Retailer Consumer
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- Farm Management 
- Contract Farming
- Forward Buy
- Horizontal 

Integration

QA, TQM, TPM

Insurance, GDP, GSP

Vertical Integration/Virtual Integration

QA: Quality Assurance
TQM: Total Quality Management
TPM: Total Preventive Maintenance
GDP: Good Distribution Practices
GSP: Good Storage Practices



กำรวิเครำะห์ผลกำรจดักำรโซ่อุปทำนของอตุสำหกรรม
อำหำรไทยภำยหลังวิกฤตโควิด-19 

สรุปกลยทุธใ์นเชงิกำรจดักำรตลอดโซอ่ปุทำนทั้งหมด 38 กลยุทธ ์ 

กำรวำงแผน (Plan) กำรจัดหำ (Source) กำรผลิต (Make) กำรส่งมอบ (Delivery) กำรส่งคืน (Return)

1. การวางแผนความต้องการ 
2. การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่
ปรับเปล่ียนไป
3. การวางแผนทรัพยากรผลิต เช่น วัตถุดิบ 
แรงงาน 
4. การจัดการความเส่ียงของโซ่อุปทาน
5. การวางแผนการผลิต
6. การวางแผนการส่งมอบสินค้า
7. การวางแผนการส่งคืนวัตถุดิบและสินค้า
8. การจัดการฐานข้อมูลองค์กร
9. การจัดท าระบบการตามสอบ
10. การแบ่งปันข้อมูลกับลูกค้า
11. การจัดท าระบบ ERP
12. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

1. การจัดหาวัตถุดิบจากหลายแหล่ง
2. การก าหนดมาตรการการรับวัตถุดิบ/
การส่งมอบสินค้า
3. การประเมินซัพพลายเออร์ ที่เน้นด้าน 
Food Safety มากขึ้น
4. การแบ่งปันข้อมูลกับซัพพลายเออร์
5. การท า Contract Farming
6. การพัฒนาคุณภาพสินค้าร่วมกับซัพ
พลายเออร์
7. การส่ังสินค้าล่วงหน้าแบบ Blanket 
Order 
8. การจัดการวัตถุดิบคงคลังที่มี
ประสิทธิภาพ
9. การจัดการคลังวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ

1. การจัดการทรัพยากรการผลิต เช่น 
แรงงาน เคร่ืองจักร ให้สมดุลกับความ
ต้องการสินค้า
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/ลีน
3. การลดปริมาณของเสียในการผลิต
4. การจัดการเร่ือง Food Safety ที่
เข้มงวดมากขึ้น 
5. การจัดการมาตรฐานที่สอดคล้อง
กับความต้องการของลูกค้า
6. การลงทุนใช้เคร่ืองจักรอัตโนมัติ
7. การปรับปรุงกระบวนการหรือ
เทคโนโลยีการผลิต

1. การดูแล การกระจายสินค้า และ
การขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
2. การจ้างองค์กรภายนอก 
(Outsourcing)
3. การประเมิน 3PL โดยเฉพาะ 
Food Safety
4. การจัดการเช่ือมโยงข้อมูลกับผู้
ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้า
5. การจัดการโซ่ความเย็นที่มี
ประสิทธิภาพ
6. การจัดการสินค้าคงคลังที่มี
ประสิทธิภาพ
7. การจัดการคลังสินค้าที่มี
ประสิทธิภาพ

1. การหาสาเหตุของปัญหา
การคืนวัตถุดิบและการรับคืน
สินค้า
2. การจัดการกับสินค้าที่คืน
มา
3. การก าหนดมาตรการการ
คืนวัตถุดิบและการรับคืน
สินค้า



ผู้ประกอบกำรแปรรูปอำหำรทะเล 

กิจกรรม
ลักษณะปญัหำทีพ่บ

แนวทำงกำรแก้ไข
ช ่วงสถำนกำรณป์กติ

ช ่วงเกิดกำรระบำด
โควดิ-19

การวางแผน 
(Plan)

- ไม่มีฐานข้อมูล
- ไม่มีบันทึกราคา

รายวัน และ
ปริมาณของ
วัตถุดิบ

- ยอดขายต่ าลง
- ปัญหาแรงงานบาง
กลุ่มคนงานต้องวา่งงาน
เพราะไม่มีงานให้ท า

-จัดหาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช ่น นักวิจยัมาช ่วย
คิดค้นสูตรและกระบวนการผลติ, นักการตลาด มาช่วยวิเคราะหว์างแผน
การตลาดและกระบวนการผลติ
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ (R&D) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายให้กับสินคา้
เพ่ิมมากขึ้น หรือสินค้าที่สามารถจัดเก็บไดน้านขึ้น
- การวางแผนอุปสงค์และอุปทาน

การจัดหา 
(Source)

-วัตถุดิบมีปริมาณไม่
แน่นอน 
-ราคาผันผวนตาม
ฤดูกาล ขนาดและ
ชนิดของวัตถุดิบ

-ประสบปัญหา
สภาวะวัตถุดิบคง
คลัง เพราะปรมิาณ
ค าสั่งซื้อลดลง 

- จัดเก็บวัตถุดิบในหอ้งเย็น
- เพ ิ่มช่องทางการขายใหม่ในประเทศ
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กิจกรรม
ลักษณะปัญหำทีพ่บ

แนวทำงกำรแก้ไข
ช่วงสถำนกำรณ์ปกติ ช่วงเกิดกำรระบำดโควิด-19

การผลิต - มีของเสียจากเปลือกจ านวนมาก
- ไม่มีมาตรฐานการรับรองวิธี
ปฏิบัติในการผลิตทีด่ี (GMP)
-ทักษะการท างานของพนกังานไม่
เพียงพอ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายใน
การท างานล่วงเวลาสูง

- การวิเคราะห ์โซคุ่ณค่า
- จัดท าระบบ GMP 
- การฝึกอบรมพนกังาน

การส่งมอบ - ผลิตภัณฑ์แปรรูปส่วนใหญ่มี
อายุการจัดเก็บรักษาส้ัน
- ผลิตภัณฑ์เน่ าเสียง่าย อา ยุ
การเก็บรักษาน้อย ต้องจัดเก็บ
ในอุณหภูมิต่ า 
- รถขนส่งมีไม่เพียงพอ

- ระบบการขนส่งช้าลงหลังเกิด
สภาวะของโรคระบาดโควิด-
19 ท าให้ลูกค้าได้รับของไม่สด
ตามท่ีต้องการ จากเดิมใช้เวลา 
1 วันท าการ หลังเกิดสภาวะ
โรคระบาดโควิด-19 ใช้เวลา 
1-2 วันท าการ จึงเส่ียงต่อการ
เน่าเสีย

- จัดจ้างระบบการขนส่งภายนอกเพ่ิมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งให้ส่งสินค้า
ประเภทอาหารสดตรงตามเวลากับลูกค้า
- แปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือยืดอายุระหว่างการ
จัดส่งสินค้าและอายุการเก็บรักษาให้นานข้ึน
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กิจกรรม
ลักษณะปัญหำทีพ่บ

แนวทำงกำรแก้ไข
ช่วงสถำนกำรณ์ปกติ ช่วงเกิดกำรระบำดโควิด-19

การส่งคืนสินค้า 
(Return)

- มีสินค้าส่งคืน เน่ืองจากสินค้า
มีปัญหาจากการจัดส่งที่ใช้
เวลานาน

รวบรวมข้อมูลและค้นหาสาเหตุที่แท้จริง

การตลาด - ช่องท างการ จัดจ าห น่าย
จ ากัด ท าให ้การขยายตัวของ
ธุรกิจยังเติบโตได้ไม่
เต็มที่

- ยอดขายในประเทศจาก
ตลาดที่เป็นแหล่งของ
นักท่องเที่ยวถูกปิดตัว 

- แปรรูปผลิตภัณฑ์ให ้มีห ลากห ลาย ให ้
ลูกค้าได้มีทางเลือกสินค้าเพิ่มขึ้น 
- เพ ิ่ มช่องทางการกระจายสิน ค้าผ่ าน
ช่องทางออนไ ลน์ เ ช่น  Facebook, IG, 
Shopee และช่องทางอ่ืนเพื่อเป็นการเพิ่ม
ช่องทางการขายให ้มากขึ้น
- ท าการตลาด เพ ื่อกระตุ้นยอดขาย และ
วิเคราะห ์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้บรโิภคเพือ่
ท าการตลาดให ้ตรงเป้าหมาย
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ผู้ประกอบกำรผลิตเจลแอลกอฮอล์

กิจกรรม

ลักษณะปญัหำที่พบ

แนวทำงกำรแกไ้ข
ช่วงสถำนกำรณ์ปกติ

ช่วงเกิดกำรระบำด
โควิด-19

การวางแผน -ขาดการวางแผนการผลิต
- คว า ม ถู ก ต้อ ง ของก า ร
พยากรณ์ต่ า
-ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลแผนการ
ผลิต

-ขา ดแ ผน รับมือ ใน ช่ว ง
วิกฤต

-จัดท าข้อมูล Available to Promise เพ่ือให้ทราบก าลัง
การผลิตท่ีมี
-การวางแผนร่วมกัน CPFR:  Collaborative Planning, 
Forecasting, and Replenishment
-การจัดการความเส่ียง และแผนการรับมือกับวิกฤต

การจัดหา - บรรจุภัณฑ์ค้างสต๊อก -วั ต ถุดิบขา ดแคล น  ใ ช้
เวลานาน
-ราคา สูง ข้ึนก ว่า  5 เ ท่า 
และ MOQ สูงข้ึน
-จ่ายเงินสดล่วงหน้า 100%

- Supplier Relationship Management
- Design Collaboration with the customer and 

provide common components with 
supplier

31



ผู้ประกอบกำรผลิตเจลแอลกอฮอล์

กิจกรรม
ลักษณะปญัหำที่พบ

แนวทำงกำรแกไ้ข
ช่วงสถำนกำรณ์ปกติ

ช่วงเกิดกำรระบำด
โควิด-19

การผลิต - ก าลั งกา รผลิ ตไ ม่
เพียงพอ

- การส่ือสารผิดพลาด
ระหว่างแผนก

- เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เช่น ลีน
- Outsourcing
- สร้างระบบการส่ือสารร่วม การใช้ Dashboard

การส่งมอบ - การส่งมอบสิน ค้า
ผิดพลาด

- การส่งมอบสิน ค้า
ล่าช้า

- จัดระบบการตรวจสอบสินค้า
- การวางแผนการส่งมอบ
- Outsourcing

การส่งคืน - ปริมาณสินค้าไม่ตรง
ตามท่ีระบุ

- ปริมาณสินค้าไม่ตรง
ตามท่ีระบุ

- ตรวจสอบกระบวนการผลิต การแปลงหน่วยจาก
น้ าหนักเป็นปริมาตร 
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Workshop 2

• ท าแบบประเมินความเส่ียงจากไฟล์ท่ีส่งให้ ส าหรับการประเมินความเส่ียง
ของโซ่อุปทาน 45 นาที

• เรียงล าดับค่า HTP จากมากไปหาน้อย

• น าเสนอโดยตัวแทนองค์กร สรุปว่าความเส่ียงท่ีควรจัดการก่อนคืออะไร 
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