
Supply chain Management



Main Topic

• What is supply chain management?

• Options for restructuring the supply chain

• Using e-business to restructure the supply chain 

• Supply chain management implementation
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What is supply chain management?

Supply chain management (SCM) involves the

coordination of all supply activities of an organization

from its suppliers and delivery of products to its

customers

การจดัการกลุ่มของกิจกรรมงาน กลา่วคอื ตัง้แตก่ารรบัวตัถุดบิ มาจาก Supplies แลว้เปลีย่น

วตัถุดบินัน้ใหเ้ป็นสนิคา้ขัน้กลาง และสนิคา้ขัน้สุดทา้ย จนกระทัง่จดัสง่สนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้
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What would be a better understanding of the functions of production and how

to control it, we must understand what is involved in the movement in supply chain

management.

Processes are two main things.

- Material

- Information
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ปัญหาคือความสนใจท่ีแตกตา่งกนัของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น

- ลกูค้ามกัต้องการสนิค้าท่ีถกูต้องสมบรูณ์แบบและมีราคาถกู

- พนกังานในสายการผลติอยากรู้คําสัง่ท่ีถกูต้อง

- ฝ่ายจดัซือ้ต้องการได้วตัถดุิบท่ีถกูต้อง มีคณุภาพ

- ผู้ จําหน่ายวตัถดุิบต้องการคําสัง่ซือ้ท่ีถกูต้องเพื่อจะจดัสง่ ได้ถกูต้อง

- ผู้จดัการต้องการรายงานท่ีถกูต้อง
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Problems of supply chain management 
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Advantage of SCM

 การเคลื่อนไหลของวตัถุดบิ และสารสนเทศเป็นไปอยา่งราบรืน่

 ปรบัปรุงระดบัของสนิคา้คงเหลือ

 เพ่ิมความเร็วไดม้ากข้ึน

 ขจดัความสิ้นเปลืองในกระบวนการ ทาง ธุรกิจใหห้มดไปได ้

 ลดตน้ทุนในกิจกรรมตา่งๆ ได้

 ปรบัปรุงการบรกิารลูกคา้
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More recently, BlueScope Steel has introduced bluescopesteelconnect.com which is a secure Internet-based steel procurement solution which allows customers to order and confirm the status of

products. It also offers users the ability to check statements and download invoices in real time, simplifying reconciliations. The implementation of SCM at BHP Steel reflects changing

developments in the wider industry
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Push and Pull SCM

A change in supply chain thinking, and also in marketing communications thinking, is the move from

push models of selling to pull models or to combined push–pull approaches.

The push model is illustrated by a manufacturer who perhaps develops an innovative product and then

identifies a suitable target market. A distribution channel is then created to push the product to the market.

This situation is shown in Figure 6.7(a)

The alternative approach consistent with ECR is the pull model, which is focused on the customer’s

needs and starts with analysis of their requirements through market research and close cooperation with

customers and suppliers in new product development Figure 6.7(b)
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การบูรณาการในหว่งโซอุ่ปทาน

(Supply Chain Integration)

v การบูรณาการกระบวนการภายในทางธุรกิจใหเ้ป็นแบบไรร้อย ตะเข็บ ไรค้วามสูญเสยี และมีความยืดหยุน่

ใชน้โยบายการ ทาํงานแบบขา้มสายงาน ลดกระบวนการและขัน้ตอนการทาํงาน ทีไ่มจ่าํเป็น

v การบูรณาการกบักระบวนการภายนอก นัน่คอืบูรณาการกบั กระบวนการของลูกคา้ทีส่าํคญัและผูจ้ดัหา

วตัถุดบิทีส่าํคญัใหเ้ขา้ กบักระบวนการภายในของบริษทัอยา่งมีประสทิธิภาพ และไร ้ รอยตะเข็บ ซึง่จะสง่ผลให ้

สามารถตอบสนองความตอ้งการของ ลูกคา้ไดอ้ยา่งยดืหยุน่ และ รวดเร็ว ขณะทีต่น้ทนุลดลง



การบูรณาการในหว่งโซอุ่ปทาน

(Supply Chain Integration)

v การบูรณาการทางเทคโนโลยีการสือ่สารและสารสนเทศ เพ่ือ ใหก้ารแลกเปล่ียนและประสานขอ้มูลขา่วสารภายใน

องคก์ร และระหวา่งองคก์รเป็นไปอยา่ง ถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ เทคโนโลยีทีนิ่ยมใชก้นั

v ไดแ้ก่ ธุรกิจอเิล็กทรอนิกส์ (E-bussiness) การแลกเปล่ียน ขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์

(Electronic Data Interchange- EDI) การสง่จดหมายทางอเิล็กทรอนิกส(์E-
Mail) บารโ์คด้(Bar Code) การชี้บง่ตาํแหน่งดว้ยคล่ืน ความถ่ีวทิยุ(Radio Frequency
Identification- RFID) อนิเทอรเ์น็ต อนิทราเน็ต ซอฟทแ์วรก์ารวางแผน ทรพัยากรวสิาหกิจ

(Enterprise Resource Planning- ERP) เป็นตน้
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ธุรกิจอเิล็กทรอนิกส์ (E-bussiness)
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การแลกเปลี่ยน ขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกส์
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บารโ์คด้(Bar Code)
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การชี้บ่งตาํแหน่งดว้ยคลื่น ความถ่ีวทิยุ

(Radio Frequency Identification- RFID)



การวางแผน ทรพัยากรวสิาหกิจ

(Enterprise Resource Planning- ERP)
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Value chains

value chain (VC) is a well-established concept for considering key activities that an organization can

perform or manage with the intention of adding value for the customer as products and services move from

conception to delivery to the customer (Porter, 1980).

The value chain is a model that describes different value-adding activities that connect a company’s

supply side with its demand side. We can identify an internal value chain within the boundaries of an

organization and an external value chain where activities are performed by partners.

By analysing the different parts of the value chain managers can redesign internal and external processes

to improve their efficiency and effectiveness. Benefits for the customer are created by reducing cost and adding

value to customers:
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- within each element of the value chain such as procurement, manufacture, sales and distribution;

- at the interface between elements of the value chain such as between sales and distribution. In

equation form this is:

Value = (Benefit of each VC activity – Its cost) + (Benefit of each interface between VC

activities – Its cost)
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ตวัอยา่ง

การนาํ Value Chain มาวเิคราะห์

เพ่ือนาํ IT มาบูรณา ใหก้บัองคก์ร
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การนาํระบบสารสนเทศไปใชใ้นการจดัการ

Supply Chain Management

คอื การจดัการเชือ่มกิจกรรมตา่งๆทีส่มัพนัธก์นัระหวา่งผูผ้ลิต (Supplier) ผูจ้ดัจาํหน่าย

(Distributor) และลูกคา้ (Customer)

กลยุทธท์างดา้น Supply Chain นัน้ไดแ้ก่ ความพยายามทีจ่ะ ผกูลูกคา้ ผูผ้ลิต หรอืผู ้

จดัจาํหน่ายกบัธุรกิจ เรยีกวา่ Lock-in Customers หรือ Lock-in Suppliers
เพ่ือใหเ้กิดคา่ใชจ้า่ยใน การเปลี่ยนไปทาํธุรกิจกบัผูอ้ืน่ (Switching Cost) มีสูงขึ้น
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