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AgendaAgenda
•  หลักการและเหตุผล
•  วัตถุประสงค
•  วิธีการศึกษา
•  ขอบเขตการศึกษาและการประเมิน
•  ขอเสนอแนะ
•  การติดตามผล
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หลกัการและเหตุผลหลกัการและเหตุผล
• รัฐบาลไดกําหนดใหการพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ เปนหนึง่ในยทุธศาสตรหลกัที่
สําคัญในการสรางความเจริญและความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ 

• อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมกอใหเกิดรายได
จากการจําหนายทั้งภายในประเทศและการสงออก
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วัตถุประสงควัตถุประสงค
• เพื่อพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุงหมไทย 
ใหรองรับในการเปนศูนยกลางแฟชั่นของภูมิภาค

• เพื่อยกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหแก อุตสาหกรรมสิ่งทอและ เครื่องนุงหม

• เพื่อใหเกิดการพัฒนาเชื่อมโยงเครือขายอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุงหมใหเปนไปอยางตอเนื่อง
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Get buy in from the business champion

Identify a suitable supply chain

Identify a Quick Scan team

Preliminary presentation
o Identify product / issue questionnaires
o Identify personnel for interview / Develop interview plan
o Quick tour / Agree dates for feedback
o Explain purpose / Issue requests for data requirements

Onsite investigation using four data collection techniques
o Completing and collecting questionnaires
o Process mapping
o Structured interviews
o Data collection
o Brainstorm initial finding and conduct 

a more detailed investigation via the 4 techniques

Analysing the finding
o Agree outline of the supply chain
o Identify the key business cost drivers
o Cause & Effect analysis
o Brainstorm
o Further identify improvement opportunities
o Rank by EVA benefit / cost to implement / time to implement
o Select key points with most leverage

Feedback presentation
o Present finding to management & business champion
o Initial a round table discussion of finding
o Develop an agreed action plan

Set -up task force Identify implementation team

Re-engineer supply chain Implement the Quick Hits

Medium-Long term actions Short term actions

CAIMวิธีการศึกษาวิธีการศึกษา
Cluster Audit & 
Implementation 
Methodology 

(CAIM)
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CAIM Analysis ToolsCAIM Analysis Tools
(1) Input-Output analysis
(2)  Big Picture Mapping 
(3)  Process Activities Mapping
(4) Cause and Effect analysis
(5) CAIM Questionnaires
(6) Uncertainty Analysis



7

CAIM OutputsCAIM Outputs

(1) Short, Medium to Long term  
Improvement Opportunities

(2) KPI Development
(3) Implementation & Control
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ขอบเขตการศึกษา
และการประเมิน
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ผลการวิเคราะหกระบวนการผลการวิเคราะหกระบวนการ ( (Process Analysis)Process Analysis)
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ผลการวิเคราะหผลการวิเคราะห  Value Stream AnalysisValue Stream Analysis
ประเภทของกิจกรรม จํานวนครั้ง

ที่เกิดขึ้น
รอยละของ

กิจกรรมทั้งหมด

Value Added Activities (VA)
กิจกรรมที่สรางมูลคา 20 7.87

Non-Value Added Activities (NVA)
กิจกรรมที่ไมสรางมูลคา 42 16.54

Necessary but Non-Value Added Activities (NNVA)
กิจกรรมที่ไมสรางมูลคาแตจําเปน 192 75.59

รวมทั้งหมด 254 100
*** Value Added Activities ของอุตสาหกรรมทอผา = 4.72%

ของอุตสาหกรรมผลิตเสื้อสาํเร็จรูป = 2.75%
ของอุตสาหกรรมการจําหนายเสือ้ผา = 0.40%
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ผลการวิเคราะหความผันผวนในโซอุปทานผลการวิเคราะหความผันผวนในโซอุปทาน  
((Supply Chain Uncertainty Analysis)Supply Chain Uncertainty Analysis)

Process Uncertainty
- การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนที่กําหนด

Control Uncertainty
- การจัดโครงสรางองคกรไมเหมาะสม
- ไมมีการสื่อสาร/ประสานงานกันที่ดีระหวางแผนก/ภายในองคกร
- ไมมีขอกําหนดกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
- พนักงานขาดวินัยในการปฏิบัติงาน
- ผูบริหารระดับกลาง/หัวหนาแผนกขาดทักษะในการบริหารงาน
- ผูประกอบการขาดทักษะดานการวางแผนการผลิต
และควบคุมการผลิต

Supply Uncertainty
- ผูสงมอบวัตถุดิบและผูรับจางชวงไมสามารถ
ปฏิบัติตามขอกําหนดทีตกลงได

- พนักงานในสายการผลิตมีอัตราการหมุนเวียนสูง
- ขาดแคลนผูเชี่ยวชาญ/ทักษะดานวิศวอุตสาหการ

Demand Uncertainty
- คําสั่งซื้อในแตละชวงของปไมแนนอน
- คําสั่งผลิตเพิ่มหรือมีคําสั่งซื้อ
เรงดวนจากลูกคา

- ลูกคาตัดสินใจลาชาแกไขรายละเอียด
สินคา/เปลี่ยนแบบ

Control

Information

Control

Control

Material Material

Information

Information

1

3 2 4
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ผลการวิเคราะหสาเหตุและปญหาผลการวิเคราะหสาเหตุและปญหา
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การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมาชิกในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสมาชิกใน Supply Chain Cluster Supply Chain Cluster
มีมิติหรือ KPIs ที่วัดความสัมพันธเกี่ยวกับการทํางานรวมกัน ประกอบดวย 
• ระยะเวลาของการทําสัญญา (Contract length)
• ความรวมมือกันทางดานการวิจัยและพัฒนา (Joint R&D program)
• ความเชือ่ใจ (Trust)
• การพึ่งพาอาศยักัน (Dependence)
• ความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามขอผูกมัดที่มีตอกัน (Commitment)
• การติดตอสื่อสาร (Communication)
• การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน (Information sharing) และ
• ความโปรงใสของตนทุนที่มีตอกัน (Cost transparency)
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เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางบริษัทและซัพพลายเออรในเครือ
กับบริษัทและซัพพลายเออรภายนอก
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Contract length Join R&D Trust Dependence Commitment Communication Information
sharing

Cost
transparency

Supplier ในเครือ
Supplier ภายนอก
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เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางบริษัทและลูกคาในเครือ
กับบริษัทและลูกคาภายนอก
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Contract length Join R&D Trust Dependence Commitment Communication Information
sharing

Cost
transparency

Supplier ภายนอก
Customer ภายนอก
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สรุปรูปแบบความรวมมือสรุปรูปแบบความรวมมือ

การบริหารวัตถุดิบ การบริหารการผลิต การกระจายสินคา

การจัดซื้อการควบคุมวัตถุดิบการผลิตการขายการกระจายสินคา

การบริหารวัตถุดิบ การบริหารการผลิต การกระจายสินคา

ผูปอนวัตถุดิบ โซอุปทาน ลูกคา

ระดับที่ 1 : Baseline

ระดับที่ 2 : Integration of Operation

ระดับที่ 3 : Integration of Operation & Logistics Integration

ระดับที่ 4 : Supply Chain Integration

กลุมยอมและทอผากับ 
กลุมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป 

กลุมการผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปกับ
กลุมการจําหนายเสื้อผาสําเร็จรูป 

ทั้ง 3 กลุมอุตสาหกรรม
(Supply chain cluster)



17

แนวทางการปรับปรุงระยะสั้นถึงระยะกลางแนวทางการปรับปรุงระยะสั้นถึงระยะกลาง  

ปญหา : ความตองการของลูกคาไมแนนอนมกีารเปลี่ยนแปลง ทําให
ฝายขายไมสามารถประมาณการณยอดขายได

แนวทางการแกไข : องคกรจะตองปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานเพื่อ
ลดเวลาการผลิตและตอบสนองลูกคาใหเร็วขึ้น  โดยการใชหลักการ
จัดการแบบลีน (Lean) ที่กําจัดกิจกรรมที่ไมเพิ่มมูลคาแก
สินคาออกไป
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ปญหา : อัตราการหมุนเวียนของพนักงานในสายการผลิตสูง

แนวทางการแกไข : องคกรจะตองสรางความจงรักภักดีใหเกิดขึ้นแก
พนักงานโดย

Capability Satisfaction Loyalty
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ปญหา : ลูกคามีความรูสึกวาซัพพลายเออรไมสามารถสงสินคา/
วัตถุดิบไดตามที่กําหนดไว

แนวทางการแกไข : องคกรตองจัดทําการประเมินความสามารถใน
การสงมอบสินคาของซัพพลายเออร ที่มีวัดทั้งมิติของการสงมอบ
ตรงเวลา  ครบตามจํานวน และไมมีความเสียหาย 

% จํานวนครั้งที่สงมอบตรงเวลา x % จํานวนครั้งที่สงครบตามจํานวน

% ของเสีย
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แนวทางการปรับปรุงระยะยาวแนวทางการปรับปรุงระยะยาว  

ปญหา : การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ความตองการของลูกคาไมแนนอน

แนวทางการแกไข : องคกรจะตองทําการบูรณาการระบบการทํางานใหม
โดย
– ลดจํานวนกจิกรรมที่ไมสรางมูลคาในระบบ
– ลดความซับซอนของโซอุปทาน (Reduce Supply Chain Complexity)
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ปญหา : ขาดการสื่อสาร/ ประสานงานกันที่ดีระหวางแผนก/ ภายใน
องคกร และไมมีการประสานงานกนัที่ดีระหวางแผนก/ภายใน
องคกร ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
ตามที่ตกลงกันไว

แนวทางการแกไข : องคตองกําหนดรูปแบบหรือจัดทําเปน 
Information working procedure ขึ้นมาและกําหนดผูเกี่ยวของที่
จําเปนตองใชขอมูลในสวนตางๆ  รวมทั้งหนาที่ความรับผิดชอบ
ของการรับและสงขอมูลไว เพื่อที่จะทําใหการไหลของขอมูลไมมี
ความซ้ําซอนกันทั้งภายในและระหวางแผนกจนเกิดเปนคอขวด
ของการสื่อสารได
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การติดตามผลการศึกษาการติดตามผลการศึกษา
จากการที่ที่ปรึกษาไดเขาไปทําการศึกษา วิเคราะหและจัดทํา
ขอเสนอแนะใหแกบริษัทตัวอยางแลวนั้น  พบวามีบางบริษัทที่
ไดนําขอเสนอแนะเหลานี้ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร 
เพื่อใหการทํางานมีความคลองตัวมากขึ้นและลดขั้นตอนที่
ซ้ําซอนในกระบวนการสื่อสาร สงผลให Cycle time ใน
กระบวนการลดลง

และก็มีบางบริษัทที่ไดทําการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน
โดยลดกิจกรรมที่ไมสรางมูลคาในกระบวนการของตน



23

แตอยางไรก็ดี  ก็ยังมีบริษัทอีกสวนหนึ่งที่ยังไมมีการนํา
ขอเสนอแนะไปประยุกตใช  ทั้งนี้เนื่องมาจากองคกรเปน
การดําเนินงานแบบธุรกิจครอบครัวที่ทํากันมานานแลว 
ทําใหกลัวเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นและยังไมคอยมั่นใจ
เทาไร

นอกจากนี้ ก็ยังมีสวนที่เกี่ยวของกับการที่พนักงานไมมีวินัย ทํา
ใหถึงแมวาจะมีนโยบายจากผูบริหารแลว แตพนักงานไม
ยอมปฏิบัติตามก็ไมสามารถที่จะทําใหขอเสนอแนะ
เหลานั้นประสบผลสัมฤทธิ์ได Change Management
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Thank you for your attentionThank you for your attention

Questions Questions 
& & 

AnswersAnswers


