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บทนํา 
 องคกรธุรกิจสมัยใหมมีการแขงขันทางธุรกิจสูง   ธุรกิจมีความกดดันมากจากความตองการของลูกคาในเรื่องของ
การผลิตสินคาตามความตองการของลูกคา (Product customization) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) และการ
ตอบสนองความตองการ (Demand responsiveness) แตในเวลาเดียวกันผูผลิตตองการลดตนทุนการผลิต (Production Cost)  
ลดระยะเวลานํา (Lead time) และลดระดับสินคาคงคลัง (Inventory level) เพื่อใหบริษัทมีผลกําไร และอยูรอดไดภายใตความ
กดดันดังกลาว  ธุรกิจจึงไดมีการนําเอาเทคโนโลยีและกลยุทธใหมๆ  มาใชเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน การ
จัดการโซอุปทานอยางมีประสิทธิภาพ  จึงเปนหลักการดําเนินธุรกิจอยางหนึ่งท่ีไดรับความสนใจอยางมากในธุรกิจ และใน
หนวยงานการศึกษา โดยธุรกิจมีการพัฒนากลยุทธการเปนหุนสวนระยะยาวกับผูขายบางรายท่ีมีความสามารถ และรวมมือ
กันในการพัฒนาสินคา ควบคุมสินคาคงคลัง และการจางบุคคลภายนอกผลิต นอกจากนี้การเพิ่มมูลคาจากการจัดซื้อ การผลิต 
การกระจายสินคา และการจัดสงสินคาไปยังลูกคา ไดถูกบูรณาการใหเช่ือมโยงกันเพื่อท่ีจะบรรลุถึงเปาหมายโดยรวมอัน
นําไปสูการเพิ่มระดับความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา 
 
องคประกอบ SCOR Model 
 SCOR Model หรือ ตัวแบบจําลองโซอุปทาน 
(Supply Chain Operation Reference Model) เปน
เครื่องมือชวยเริ่มตนในการพัฒนาโซอุปทาน   โดย 
SCOR Model ถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อใชอธิบายลักษณะ และ
แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมทางธุรกิจในโซอุปทานท้ังหมด 
ท่ีเกี่ยวของกับการตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา 
แกปญหากรอบการทํางาน (Framework) ในการพัฒนา
และปรับปรุงโซอุปทาน   องคประกอบของ SCOR 
Model ประกอบดวย  5   สวน ท่ีสําคัญ คือ การวางแผน, 
การจัดหาแหลงวัตถุดิบ, การผลิตการจัดสง และการ

สงคืน ท่ีตองกําหนดกระบวนการใหเกิดความสอดคลอง
กัน ในแตละสวนจะมีขอบขายท่ีตองดําเนินการ ดังนี้  
การวางแผน  (Plan)   จะเปนสวนท่ีเกี่ยวของกับการ
วางแผนในดานอุปสงคและอุปทาน มีสิ่งท่ีตองจัดการ
ประกอบดวย  
- การประเมินความสามารถของแหลงวัตถุดิบ, การ

รวบรวมและจัดลําดับความสําคัญในขอกําหนด
ความตองการ, การวางแผนดานสินคาคงคลัง, 
ความตองการในการกระจายสินคา, การผลิต, 
วัตถุดิบและการกําหนดกําลังการผลิตโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ และชองทางตางๆ  
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- การจัดการดานการวางแผนองคประกอบพื้นฐาน 
การปฏิบัติงานตามแผนงาน  

- การตัดสินใจในการกําหนดการซื้อหรือผลิตเอง ใน
ช้ินสวนและผลิตภัณฑ, การกําหนดโครงรางของ
โซอุปทาน, การวางแผนทรัพยากรและกําลังการ
ผลิตในระยะยาว , การวางแผนธุรกิจ , การ
กําหนดการผลิตสินคาใหม หรือยกเลิกการผลิต
สินคาเดิม, การกําหนดสายการผลิตสินคาตางๆ  

 การดําเนินงานในดานการวางแผน จะเปน
การกําหนดภาพรวมในสวนตางๆของโซอุปทาน 
กอนท่ีนําไปปฏิบัติในสวนตางๆ  ตอไป  
 

การจัดหาแหลงวัตถุดิบ  (Source)  เปนสวนท่ี
ดําเนินการจัดการดานการจัดหาวัตถุดิบ และแหลง
ปอนวัตถุดิบเขาสูระบบการผลิต ประกอบดวย  
- การจัดหาแหลงปอนวัตถุ ดิบและวัตถุ ดิบ  จะ

เกี่ยวของกับการรับวัตถุดิบ, การตรวจสอบ, การ
เก็บรักษา และการจายวัตถุดิบเขาสูระบบการผลิต  

- การจัดการองคประกอบพื้นฐานของการจัดหา
แหลงวัตถุดิบ ประกอบดวย ระบบการรับรองผู
จั ดส งวั ตถุ ดิ บและก าร ติดต อสื่ อส า รข อ มู ล
ดําเนินงาน, คุณภาพของการจัดหาแหลงวัตถุดิบ, 
การขนสงวัตถุดิบขาเขา, ระบบงานวิศวกรรมใน
ช้ินสวนตางๆ, การทําสัญญาจัดหาวัตถุดิบปอนสู
ระบบการผลิต, การจายชําระคาวัตถุดิบท่ีจัดซื้อ  

 

การผลิต  (Make)  การผลิต เปนสวนท่ีจัดการในสวน
การปฏิบัติงานของระบบการผลิต มีองคประกอบดังนี้  
- ระบบการดําเนินการผลิต จะเกี่ยวของกับการรองขอ

หรือเบิกวัตถุดิบ, การรับวัตถุดิบ, การผลิตและการ
ทดสอบผลิตภัณฑ, การบรรจุ, การเก็บรักษา และการ
สั่งจายผลิตภัณฑ 

- การจั ดการองคประกอบพื้ นฐานของการผลิต 
ประกอบดวย ระบบการเปลี่ยนแปลงขอกําหนดทาง
วิศวกรรมของผลิตภัณฑ, ระบบสาธารณูปโภค , 

อุปกรณการผลิต, สถานภาพของระบบการผลิต, 
คุณภาพของระบบการผลิต , การจัดลําดับและ
กําหนดการผลิต, การกําหนดกําลังการผลิตจริง
ในชวงระยะเวลาตางๆ  

 

การจัดสง  (Deliver)  เปนสวนท่ีจัดการในการ
ตอบสนองตอคําสั่งซื้อจากลูกคา และการจัดสงมอบ
ผลิตภัณฑสูลูกคา ประกอบดวยองคประกอบดังนี้  
- การจัดการคําสั่งซื้อ ประกอบดวยกระบวนการใน

การปอนคําสั่งซื้อ, การจัดทําเอกสารเสนอราคา, 
การกําหนดองคประกอบผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ, การ
สรางและรักษาฐานขอมูลลูกคาและผลิตภัณฑ , 
ระบบการจัดการดานบัญชี ในสวนลูกหนี้การคา, 
การใหเครดิตลูกคา, การเก็บหนี้ และการออกใบ
เรียกเก็บเงิน  

- การจัดการคลังสินคา ประกอบดวยการจัดการดาน
การคนหาสินคา  , การบรรจุ  และรวบรวม
ผลิตภัณฑ  

- การจัดการองคประกอบพื้นฐานของการจัดสง 
ประกอบดวยการจัดการดานกฏเกณฑของชองทาง
กระจายสินคา, กฏเกณฑในการสั่งสินคา, การ
จัดการดานคุณภาพของการจัดสง  

 

การสง - รับคืน (Return)  เปนสวนท่ีจัดการในการสง-
รับคืนผลิตภัณฑจากลูกคา ประกอบดวยองคประกอบ
ดังนี้  
- การดูแลการจัดสงสินคาประเภทตาง ๆ กลับเพื่อรอ

การดําเนินการสินคารวมถึงสินคาท่ีมีปญหาดาน
คุณภาพ, สินคาเพื่อการซอมบํารุง, สินคาท่ีไดจัดสง
ไวเกิน รวมถึงการตรวจสอบภาพของสินคา, อนุมัติ
การจัดสงกลับ,  การจัดการขนสงสินคากลับ, การ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ,  การเคลื่อนยาย
สินคา และกาจัดการทําลายสินคา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1  องคประกอบของ SCOR Model (Supply Chain Council, SCOR 9.0) 
 
ระดับของ SCOR Model 
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
แบบจําลอง SCOR ไดกําหนดข้ันตอนการพัฒนาเปน 4 
ระดับ ดังแสดงในรูปท่ี 2   การดําเนินการพัฒนาดังกลาว 
แตละองคประกอบจะถูกกําหนดกระบวนการและการ
จัดการ ท่ีทําใหการปฏิบัติงานของธุรกิจสามารถบรรลุ
เปาหมายท่ีกําหนดไว 
 

SCOR ระดับที่ 1 ระดับบนสุด  
 เปนข้ันตอนการวิเคราะหถึงการแขงขันใน
ธุรกิจท่ีดําเนินอยู ตองวิเคราะหถึงองคประกอบท่ีสําคัญ
ภายในและภายนอกองคกร เปนปจจัยท่ีกําหนด
ความสามารถและความไดเปรียบในการแขงขันท่ีควรมี
สําหรับธุรกิจ เชน ความยืดหยุนและความสามารถในการ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคา, ความรวดเร็วใน
การจัดสง, การบริการลูกคา, ตนทุนท่ีตํ่า ฯลฯ อันเปนผล
จากการดําเนินงานในสวนของการวางแผน, การจัดหา
แหลงวัตถุดิบ, การผลิตและการจัด ท่ีเหมาะสมกับธุรกิจ
และอุตสาหกรรมนั้น  
 
 

SCOR ระดับที่ 2 การกําหนดกระบวนการหลักของ
ธุรกิจ  
 หลังจากท่ีไดกําหนดกระบวนการปฏิบัติงาน
ท่ีเหมาะสม และขอบขายการจัดการท่ีเกี่ยวของแลว 
นํามาแปรเปนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม และ
สอดคลองกับกลยุทธท่ีไดกําหนดไว โดยกําหนดเปน
โครงรางของโซอุปทานของธุรกิจ การกําหนดโครง
รางของโซอุปทานนี้ จะครอบคลุมการพิจารณาการ
กําหนดโครงรางของกระบวนการปฏิบัติงานในสวน
การวางแผน การจัดหาแหลงวัตถุดิบ, การผลิตและการ
จัดสง  ท่ี มีขอบขายการปฏิ บัติงานท้ังในสวนการ
ปฏิบัติงานภายในและระหวางธุรกิจ  
 

SCOR ระดับที่  3 การกําหนดรายละเอียดของ
กระบวนการ 
 เปนการกําหนดรายละเอียดในแตละสวน ของ
กระบวนการภายในและระหวางธุรกิจ ท่ีไดกําหนดไวใน
ระดับท่ี 2 การกําหนดรายละเอียดของกระบวนการนี้ จะ
อาศัยขอสรุปแนวทางจากการวิเคราะหในระดับท่ี 1 และ 
2 มาเปนแนวทางในการกําหนดรายละเอียดอาจตองอาศัย
ความรวมมือในการกําหนดจากทุกๆฝายท่ีเกี่ยวของ เชน 



 

 

ผูจัดสงวัตถุดิบ, ผูรับผิดชอบการจัดสง, ผูรับผิดชอบการ
กระจายสินคาและลูกคา เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนไปได และสรางความ
เข า ใจ ท่ีสอดคลองกันในการนํ าไปปฏิ บั ติ ให เ กิ ด
ประสิทธิผล 

SCOR ระดับที่ 4 การนําไปปฏิบัติ  
 เปนการนําสิ่งท่ีไดกําหนดไวไปปฏิบัติให
เกิดผลตามท่ีกําหนดไว โดยมีการกําหนดแบบแผนการ
ปฏิบัติงาน ในรูปแบบท่ีเหมาะกับกระบวนการท่ีได
กําหนดไวในโครงรางโซอุปทานของธุรกิจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2  ระดับของ SCOR Model (Supply Chain Council, SCOR 9.0) 
 
การศึกษาการนํา SCOR  MODEL  นําไป
ประยุกตใชในโซอุปทาน 
 Allnoch (1997)  มีการพัฒนา SCOR model  
ข้ึนในป 1990s โดยธุรกิจอุตสาหกรรมกวา 70  ธุรกิจใน
สหรัฐอเมริกา  รวมตัวกันจัดต้ังเปน  สภาโซอุปทาน 
(Supply Chain Council) โดยไดรวมตัวกันคิดตัวแบบท่ี
เรียกวา SCOR model ข้ึนในการจัดการดานกระบวนการ 

 
 
ทางดานโซอุปทานและควบคูไปกับการบริหารงานท่ีดี 
โ ด ย ใ ช ก า ร วั ด ป ร ะ สิ ท ธิ โ ด ย วิ ธี  Benchmarked 
performance  และใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรมาชวย
ในการประเมินผล โดยมีวัตถุประสงควาท่ีจะกําหนดของ
เขตในการวัดประสิทธิภาพของโซอุปทานใหสามารถ

 



 

 

กํ าหนดขอบ เขตอย า ง เ ห็นได ชัดและง า ย ต อกา ร
ประเมินผลประสิทธิภาพของธุรกิจ   Saccomano (1998)  
ไดสรุปเจตนาของ SCOR model  คือ  การออกแบบ 
แบบจําลองทางดานธุรกิจเพื่อการบริหารโซอุปทาน 
สามารถท่ีจะใชได ท่ัวไป  โดยไม คํานึงถึงประเภท
อุตสาหกรรม ลักษณะทําเลท่ีต้ัง แต SCOR model  ไม
สามารถท่ีจะนําไปใชไดทุกธุรกิจ แตจะตองมีการนําไป
ประยุกตให เขากับตัวธุรกิจ  และหลักการประเมินท่ี
เหมาะสมของแตละธุรกิจไป 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีผานมาประโยชนท่ี
ไดรับจากการนํา SCOR model มาใชคือ McGrath (1997)  
สามารถท่ีจะกําหนด กลยุทธ ระดับการบริหารงานโซ
อุปทานไดดียิ่งข้ึนโดยใชเทคนิคดานการ Benchmarking 
tool,  Aekar (1998)  การหาพื้นท่ีในการติดตอสื่อสาร
รวมกันระหวางตัวแทนขายเพื่อกําหนดความชํานาญหรือ
กําหนดความเช่ียวชาญพิเศษของตัวแทนขาย Allnoch  
(1997)    การกําหนดความไดเปรียบในโซอุปทานโดยให
สามารถท่ีจะแบงปนความไดเปรียบตาง ๆ  จนไปถึง
แหลงวัตถุดิบ   McGrath (1997)  การกําหนดใหชัดเจน
และเปนมาตรฐานในดานกระบวนการทํางานและเกณฑ
การประเมินประสิทธิภาพ สําหรับการบริหารงานดานโซ
อุปทานในระดับอุตสาหกรรม   Saccomano (1998)  และ
ทําใหสามารถท่ีจะพัฒนาการบริหารงานดานโซอุปทาน
ไดอยางรวดเร็วและกอใหเกิดประโยชนในการสรางเปน
โปรแกรมทางดานคอมพิวเตอรชวยในการบริหารงานให
งายยิ่งข้ึน 
 Stank et al. (2001b)   ไดศึกษาความสัมพันธ 
กับประสิทธิภาพของโซอุปทาน  โดยการนําเอาขอมูล
ดานตางๆ ท่ีมีผลกระะทบโดยตรงตอโซอุปทานมาศึกษา 
และนําเอา SCOR Model  4.0 ท่ีไดทําการ  4  ดาน ดาน
การวางแผน การจัดหาวัตถุดิบ ดานการผลิต และดานการ
ขนสง  มาวัดประสิทธิภาพของโซอุปทาน 

 Lu  และ Su (2002)  ไดทําการวิจัยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนนําเขา หรือการ
ขนสงขาเขา โดยใหผูใหบริการบุคคลท่ีสาม (3PL)   เขา
ไปมีสวนในการใหบริการท่ีเกี่ยวของ และใชแผนภูมิของ 
SCOR  เขาไปชวยในการจําลองกระบวนการทํางาน และ
ทําการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงาน  Yeo  และ 
Ning (2002)  ไดนําเอาหลักการของการจัดการโซอุปทาน 
และ  SCOR Model นําไปประยุกตใช เพื่อสร า ง
ความสัมพันธระหวางผูรับ เหมาชวง เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานกอสราง 
 Bolstorff  และ  Rosenbaum (2003)  ไดแสดง
ใหเห็นถึงประโยชนในการนํา SCOR model มาใชใน
ธุรกิจดังตอไปนี้ 

• ลดตนทุน  และการใหบริการลูกคา ดีข้ึน    โดย
เพิ่มข้ึนรวม   3%   ของรายไดรวม 

• ภายใน  12  เดือนของการดําเนินการ  ผลตอบแทน
การลงทุนเพิ่มข้ึนเกือบ 2 - 6%   (ROI) 

• ผลตอบแทนในสินทรัพย (ROA) ดีข้ึน เนื่องจาก
สามารถทราบถึงการตัดสินใจในเงินทุน 

• การกําหนดมาตรฐานของโซอุปทานและแสดงให
เห็นอยางชัดเจนโดยการใชเทคโนโลยี ในการลดคา
โสหุย และคาใชจายตางๆ ท่ีมากมาย 

• ผลกําไรเพิ่มข้ึน  1 - 3%   อยางตอเนื่องทุกป ในการ
บริหารงานดานโซอุปทาน 

 Huang, et.al. (2005)  แบบจําลอง SCOR 
Model ถู ก พั ฒน า ข้ึ น โ ด ย  ส ภ า โ ซ อุ ป ท า น  แห ง
สหรัฐอเมริกา เพื่อเปนเครื่องมือท่ีเปนประโยชนในการ
บริหารงานท่ีดียิ่งข้ึนโดยรวมกันอภิปรายผลจากสาเหตุ
ตางๆ ในการบริหารงานดานโซอุปทาน มีการรวมกัน
กําหนดกรอบแนวความคิดของโซอุปทานท่ีมีมาตรฐาน 
รวมกันใชมาตรวัดกับ Benchmark และวิธีการปฎิบัติท่ีดี
และสามารถใชรวมกับรูปแบบท่ีสามารถประเมินคา 
ตําแหนง และสนับสนุนในรูปแบบของโปรแกรมโซ



 

 

อุปทาน  นี่คือการกาวไปอีกข้ันหนึ่งของรอบระยะเวลา 
และประโยชนท่ีไดจากมาตรฐานของการบริหารงานดาน
โซอุปทาน 
 
ธุรกิจที่มีการนําเอา SCOR model ไปประยุกตใช
และประสบความสําเร็จ 
 Huang, et.al. (2005) และในหลายองคกรธุรกิจ
ท่ีมีศักยภาพสูง ไดนําเอา SCOR model ไปประยุกตจน 
สามารถลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในโซ
อุปทาน  เชน  Avon,  LEGO, Siemens Medicals   โดยท่ี  
• บริษัท Avon สามารถท่ีจะตอบสนองคําสั่งซื้อได

จากเดิมท่ีสามารถทําไดเพียงแค 62% แตหลังจากท่ี

นํา SCOR model  มาปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
สามารถท่ีจะตอบสนองคําสั่งซื้อไดถึง  90% 

• บริษัท  LEGO นํา  SCOR model มาปรับปรุง
กระบวนการทํางานดานประสิทธิภาพการจัดสง
สินคาตอความตองการสินคาท้ังหมด  จากเดิมอยูท่ี  
70%  ภายใน 50  วัน แตหลังจากนั้นสามารถท่ีจะ
เพิ่มประสิทธิภาพไดถึง 90 – 99%  ภายใน  75  วัน 

• บริษัท Siemens medicals  นํา SCOR model มา
ปรับปรุงกระบวนการทํางานดานประสิทธิภาพของ
รอบระยะเวลารอคอยในการจัดสงสินคา จากเดิม   
22  สัปดาห  เหลือเพียงแค  2  สัปดาห  และความ
นาเ ช่ือถือในการจัดสงสินคา  จากเ ดิมอยู   65% 
สามารถเพิ่มข้ึนไปถึง 99.5%  โดยสามารถดูไดจาก
ตารางท่ี  1 

 
ตารางที ่1   SCOR benefits illustration Huang, et.al. (2005) 

 
 
Intel (2002), เปนหนึ่งในธุรกิจท่ีไดนํา SCOR model มา
ประยุกตใชในธุรกิจ โดยพัฒนาเปน SCOR BKM (Best 
Known Method)  โดยใช SCOR  เปนฐานในการคํานวณ 

สงผลให Intel สามารถท่ีจะตอบสนองความตองการของ
ลูกค า  สร า งความเ ช่ือถื อ ใหกับลู กค า  รวมไปถึ ง
ประสิทธิภาพในการจัดสงสินคา และความสามารถของ



 

 

โรงงานผลิตสามารถท่ีจะผลิตสินคาท่ีถูกตองตามคํา
สั่งซื้อ ลดการถือครองสินคาคงคลังและลดตนทุนในการ
ถือครองสินคาท่ีลาสมัย ลดตนทุนของแหลงวัตถุดิบท่ีมี
อัตราการเปลี่ยนแปลงสูง    
 

สรุป 
 SCOR Model ถือเปนเครื่องมือตัวหนึ่งในการ
เริ่มตนนําแนวคิดโซอุปทานมาใชพัฒนาประสิทธิภาพ
ของโซอุปทาน โดยการจําลองกระบวนการทํางานตางๆ 
ท้ังหมดในโซอุปทานซึ่งเริ่มตนจากองคกรของตนจน
ขยายไปสูสวนอื่นๆ และกรอบความคิดของข้ันตอนใน
การพัฒนาโซอุปทานสําหรับองคกร โดยอาศัย SCOR 
Model อีกสิ่งหนึ่งท่ีตองการเนนใหเห็น คือ ข้ันตอนท้ัง 4 
ระดับ ใน SCOR Model ควรจะตองมีการปรับปรุงพัฒนา
และประเมินผลอยางตอเนื่อง เม่ือทําการปฏิบัติแลว ควร
มีการวัดผลการปฏิบัติงาน โดยนําผลตรวจวัดท่ีไดมา
วิเคราะหปญหา หาจุดท่ีควรปรับปรุงเพิ่มเติมและนําผลท่ี
ไดไปปรับปรุงอีกครั้ง ดวยการทบทวนอยางตอเนื่อง ซึ่ง
จะสงผลใหเกิดการพัฒนาในการปฏิบัติงานของโซ
อุปทาน   
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