1 of 7

การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดวยการสรางองคกรและโซอุปทานที่มีความคลองตัว
(Enterprise and Supply Chain Agility: The Keys for Creating the Competitive Advantage)
ดร. มณิสรา บารมีชัย
โลกแหงการเปลี่ยนแปลง (THE WORLD OF CHANGES)

ฐาน

แล
ะก

ารเ

หม

ือง

แร
่

ธุรกิจในปจจุบันกําลังเผชิญหนากับความทาทายใหมที่แตกตางจากธุรกิจในทศวรรษที่ผานมา การพัฒนา
เทคโนโลยี อย า งรวดเร็ ว ทํา ใหอ ายุ ข องผลิต ภั ณฑ สั้ น ลงเนื่ อ งจากผู บ ริ โ ภคมี ค วามต องการผลิ ต ภั ณฑ ใ หม อ ยู
ตลอดเวลา การเกิดภัยธรรมชาติทําใหเกิดการ การขาดแคลนวัตถุดิบ ความตองการที่หลากหลายของผูบริโภค ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของทั้งอุปสงคและอุปทาน การแกไขกฏหมาย และการปรับเปลี่ยน ขอกําหนด
ตางๆทําใหการทําธุรกิจมีรูปแบบเปลี่ยนไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องเหลานี้กลายเปนปญหาที่
สําคัญของผูบริหารในทศวรรษนี้ การบริหารจัดการโซอุปทานที่มุงเนนไปที่การจัดหา การผลิต การจัดสง และการ
บริการ ที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดตนทุนมากที่สุด คงไมเพียงพออีกตอไป เนื่องจากการมุงเนนที่การลดตนทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานแตเพียงอยางเดียว ไมสามารถจะรับประกันไดวาองคกรนั้นจะสามารถดํารงอยู
ไดภายใตภาวะการเปลี่ยนแปลงดังกลาว องคกรในปจจุบันจําเปนตองพัฒนาตัวเองใหสามารถสรางความแตกตาง
โดยการเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองคกร
ความคลองตัวคือปจจัย (AGILIY IS THE KEY)

ุตส

าห

กร
รม

พื้น

องคกรที่สามารถจะอยูรอดและสามารถแขงขันไดภายใตสภาวะเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องนี้ จําเปนจะตอง
ใหความสําคัญกับการเพิ่มความคลองตัว Kid
(2000) ไดใหคํานิยามขององคกรแหงความความคลองตัว
(Enterprise Agility) วาเปนองคกรที่สามารถกาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว เนื่องจากสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแมวาการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเปนการเปลี่ยนแปลงที่เราไมสามารถคาดการณไดลวงหนา
ตามนิยามของ Kid (2000) รากฐานที่สําคัญที่ทําใหองคกรเกิดความคลองตัว คือ การกําหนดโครงสราง
กระบวนการ และรูปแบบความสัมพันธ ที่สามารถปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว โดยปจจัยเหลานี้จะชวยเอื้อให
องคกรจะสามารถที่จะตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได

กร
มอ

อยางไรก็ตาม การสรางความคลองตัวใหเกิดขึ้นในองคกรนั้นไมใชเรื่องงาย เนื่องจากรูปแบบและระดับของ
ความคลองตัวที่แตละองคกรตองการมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับลักษณะของธุรกิจ รวมถึงสถานการณความเสี่ยง
และภาวะการแขงขันที่แตละองคกรเผชิญอยู ตัวอยางเชน บริษัทที่ผลิตสินคาประเภทชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสอาจ
ตองการความคลองตัวสูงมาก โดยบริษัทตองสามารถออกแบบสินคาหรือผลิตภัณฑ จัดหาแหลงวัตถุดิบ รวมถึง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม เนื่องจากสินคาประเภทนี้มีวงจรชิวิตคอนขางสั้นและรูปแบบ
สินคาจะเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วตามเทคโนโลยีใหมๆ ที่เกิดขึ้น ในทางตรงขามบริษัทที่ผลิตสินคาประเภทเครื่อง
อุปโภคบริโภคพื้นฐาน อาจตองการระดับความคลองตัวที่ต่ํากวาโดยอาจตองการเพียงความรวดเร็วในการปรับเปลี่ยน
ขนาดกําลังการผลิตตามระดับความตองการที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑรวมถึงเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับสินคาดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไมรวดเร็วมากเหมือนสินคาในกลุมอิเล็กทรอนิกส
สำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทรศัพท์ 0 2202 3647 โทรสาร 0 2644 8745
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จากการที่องคกรตางๆ หันมาใหความสําคัญเพิ่มขึ้นในการสรางความคลองตัว บริษัท SAP
ทําการศึกษาวิจัย และสรุปลักษณะเฉพาะที่สําคัญของความคลองตัวได 5 ประการดังนี้

ได

1. การคาดการณและรับรูถ ึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ อยางรวดเร็ว (Sense)
2. การปรับเปลี่ยนแผนการดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว และสอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมายที่
เปลี่ยนแปลงไป (Plan & Re-Plan)

แร
่

3. การนําแผนทีป่ รับเปลี่ยนไปใช เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว (Execute)

หม

ือง

4. การปรับรูปแบบและโครงสรางการดําเนินงานไดอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น (Respond)

าห
ุตส

กร
มอ

ความสามารถในการคาดการณ
รับรู และ บงชี้ถึงการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกรวมถึง
สามารถระบุถึงผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงนั้นตอ
องคกรไดอยางรวดเร็ว

RESPOND

พื้น

RE -PLAN

ฐาน

PLAN

กร
รม

ความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนแผนการ
ดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว
และสอดคลองกับเปาหมาย
และวัตถุประสงค ที่
เปลี่ยนแปลงไปภายใต
สถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้น

แล
ะก

ารเ

5. การเรียนรูจากสถานการณตางๆ และนําขอมูลที่เรียนรูมาปรับเปลี่ยนเปนองคความรูที่ชวยในการ
ตัดสินใจ (Learn)

SENSE

ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
โครงสรางและรูปแบบของการ
ดําเนินงานไดอยางรวดเร็วเพื่อ
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอก
องคกร

LEARN

ความสามารถในการเรียนรูจาก
สถานการณตางๆ และสามารถนํา
ขอมูลที่ไดจากสถานการณนั้นมา
ปรับเปลี่ยนเปนองคความรูที่จะ
ชวยใหสามารถตัดสินใจไดอยาง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

EXECUTE

ความสามารถขององคกรใน
การนําแผนที่ปรับเปลี่ยนไป
ใชอยางรวดเร็ว เพื่อรับมือ
กับการความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น

สำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมื
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โชอุปทานทีม่ ีความคลองตัว (AGILE SUPPLY CHAIN)

แล
ะก

ารเ

หม

ือง

แร
่

จากการที่องคกรในปจจุบันมีความตื่นตัวและใหความสําคัญกับการสรางความคลองตัว ทําใหแนวทางการ
บริหารจัดการโซอุปทานมีแนวโนมที่เปลี่ยนไปดวย โดยจะเห็นไดวาในอดีตนั้น การออกแบบและพัฒนาโซอุปทาน
จะมุงสรางโซอุปทานแบบลีน (Lean Supply Chain) ที่เนนที่การเชื่อมโยงกันระหวางสมาชิกในโซอุปทานเพื่อให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการจัดสงสินคาและบริการใหกับลูกคาไดในตนทุนที่ต่ําและใหเกิดความสูญเสียนอยที่สุด
ขณะที่ในปจจุบันเปาหมายในการออกแบบและพัฒนาโครงสรางโซอุปทานไดเปลี่ยนไป โดยนอกเหนือจากการให
ความสําคัญในเรื่องของตนทุนแลว องคกรตางๆ ยังมุงเนนในการสรางความคลองตัวใหเกิดขึ้นโดยโชอุปทานที่มี
ความคลองตัว (Agile Supply Chain) คือโซอุปทานที่มีความยืดหยุนสูงสามารถปรับเปลี่ยนโครงสราง กระบวนการ
และรูปแบบความสัมพันธกับองคกรทั้งภายในและภายนอกไดอยางรวดเร็วเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ซึ่งในบางกรณีการสรางความคลองตัวใหเกิดขึ้นนั้น อาจทําใหเกิดความสูญเสียขึ้นบางสวน เชน องคกรที่มี
กําลังการผลิตสํารองอาจมีความคลองตัวในการรับมือกับปริมาณความตองการที่เพิ่มขึ้นมากกวาองคกรทั่วไป แต
องคกรจะตองเสียคาใชจายในกรณีที่กําลังการผลิตสํารองนั้นไมไดนําไปใช ทั้งนี้แตละองคกรจะตองจัดลําดับ
ความสําคัญและกําหนดระดับความคลองตัวใหสมดุลกับตนทุนที่เกิดขึ้นโดยมุงเนนที่การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันภายใตธุรกิจของตน

าห

กร
รม

พื้น

ฐาน

นอกเหนือจากการสรางโซอุปทานที่มีความคลองตัวแลว Professor Kenneth Preiss และทีม ไดให
ความเห็นเพิ่มเติมไวในหนังสือ Cooperate to Compete: Building Agile Business Relationships วาองคกรที่
ตองการจะอยูรอดและสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นโดยอาศัยความคลองตัวนั้น จําเปนตองมีการกําหนดขอบขาย
ของกลยุทธอยูบนองคประกอบหลัก 4 ประการ ไดแก
1. Enriching Customers - Products vs. Solutions
2. Mastering Change and Uncertainty
3. Cooperating to Enhance Competitiveness
4. Leveraging the Impact of People and Information

ุตส

ซึ่งตอไปจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบหลักทั้ง 4 ประการ

กร
มอ

Enriching Customers - Products vs. Solutions
In an agile world, customers pay either a fee for skills, materials and a modest profit for products,
or they pay a percentage of the perceived value for solutions. Companies adopt a value-based strategy
to configure products and services into solutions which enrich their customers.

ภายใตสภาวะที่ธุรกิจมีการแขงขันสูง เราคงไมสามารถปฏิเสธไดวาลูกคาในปจจุบันมีความตองการมากขึ้น
และเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วขึ้น โดยนอกเหนือจากความตองการสินคาและบริการหลักที่ลูกคาคาดหวังวาจะ
ไดรับจากองคกรของเราแลว ลูกคาในปจจุบันยังตองการใดรับการตอบสนองความตองการดานอื่นๆ เพิ่มเติมแบบ
เบ็ดเสร็จ (Total Solution) เชน การขายรถยนตพรอมกับบริการซอมบํารุง และการดูแลหลังการขายในกรณีเกิด
สำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมื
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เหตุสุดวิสัย การขายเครื่องคอมพิวเตอรพรอมการติดตั้ง บํารุงรักษา และฝกอบรม ซึ่งภายใตสภาวะกดดันจาก
ความตองการของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้นนี้ องคกรที่มีความคลองตัวสูงจะสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นไดเนื่องจาก
องคกรเหลานี้มีโครงสรางและรูปแบบการดําเนินงานที่เอื้อตอการรับรูถึงความตองการของลูกคาที่เกิดขึ้นและ
สามารถปรับเปลี่ยนการดําเนินงานโดยใชกลยุทธการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางรวดเร็วกวาองคกรทั่วไป

แร
่

Mastering Change and Uncertainty-Entrepreneurial Organization

หม

ือง

Agile competition is based on the agility to thrive on change and uncertainty. Companies use an
entrepreneurial organizational strategy, which can respond more quickly than a hierarchical structure to
changing condition.

กร
รม

พื้น

ฐาน

แล
ะก

ารเ

ในโลกของธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคกรที่มีความคลองตัวสูงจะสามารถคาดการณ รับรู
และพรอมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วดวยตนทุนที่ต่ํากวาองคกรอื่น ซึ่งความสามารถ
ในการรับมือกับความปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น จะทําใหองคกรอยูรอดไดเนื่องจากองคกรสามารถแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นไดกอนที่ปญหานั้นจะสงผลกระทบตอองคกร รวมถึงสามารถใชประโยชนจากโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม
ได ก อ นคู แ ข ง ซึ่ ง องค ก รที่ มี ค วามคล อ งตั ว สู ง เหล า นี้ มั ก จะมี ก ารจั ด รู ป แบบองค ก รแบบผู ป ระกอบการ
(Entrepreneurial Organizational Structure) เนื่องจากเปนรูปแบบที่มีความยืดหยุนสูง มีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานกาณตางๆไดอยางรวดเร็วกวาการจัดองคกรแบบลําดับขั้น
(Hierarchical Organizational Structure) นอกจากนี้การจัดองคกรแบบผูประกอบการนี้ยังสนับสนุนแนวคิดการมี
สวนรวมของสมาชิกในองคกรในการเสนอความคิดใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและสภาวะการ
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
Cooperating to Enhance Competitiveness

กร
มอ

ุตส

าห

In an agile organization, cooperation enhances competitive capability. Companies use the virtual
company model inside and outside to share responsibility and enhance cooperation opportunistically
across organizational lines.
ภายใตสถานการณการแขงขันทางธุรกิจที่ดุเดือดในปจจุบัน องคกรที่มีความคลองตัวสูงจะเปนองคกรที่จะ
สามารถดํารงอยูได เนื่องจากองคกรที่มีความคลองตัวสูงจะมีการกําหนดโครงสรางที่ยืดหยุนและสามารถปรับเปลี่ยน
ไดอยางรวดเร็ว ซึ่งโครงสรางในลักษณะนี้จะเอื้อตอการสรางเครือขายความสัมพันธและความรวมมือกับองคกร
ภายนอก และจะชวยใหองคกรที่มีความคลองตัวสูงสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง และฉวยโอกาสทาง
ธุรกิจใหมๆ ที่เกิดขึ้นไดดีกวาองคกรทั่วไป เนื่องจากการสรางเครือขายความสัมพันธในลักษณะนี้จะทําใหเกิดการ
กระจายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบไปยังองคกรภายนอกตามความสามารถและความถนัด ซึ่งจะทําใหองคกรมี
ความคลองตัวสูง สามารถอาศัยความรู ความสามารถ ทรัพยากร และจุดเดนขององคกรภายนอกเหลานี้มาตอยอด
ทางธุรกิจ รวมทั้งรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดรวดเร็ว ซึ่งในปจจุบันการสรางความสัมพันธกับองคกร
สำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมื
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ภายนอกนั้นสามารถเปนไปไดใน 2 แนวทาง แนวทางแรก คือ การสรางความสัมพันธกับองคกรภายนอกที่เปน
พันธมิตรกันในแบบระยะยาว (Long Term Partnership) เพื่อพัฒนาความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นรวมกัน และแนวทางที่สองคือ การสรางความรวมมือกับองคกรภายนอกแบบชั่วคราว (Temporary
Relationship) เพื่ออาศัยศักยภาพและจุดเดนขององคกรมาชวยในการตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ
หาประโยชนจากโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ที่เขามา ซึ่งการรวมมือกันในลักษณะนี้จะมีการสลายขั้วทันที่ทีภารกิจที่
ทํารวมกันเสร็จสิ้น

แร
่

Leveraging the Impact of People and Information

ารเ

หม

ือง

In an agile environment, organizations sell skills, knowledge, and information over time.
Companies make investments to increase the strategic impact of their people and information on their
bottom line

กร
รม

พื้น

ฐาน

แล
ะก

สําหรับองคประกอบสุดทายที่เปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับองคกรที่มีความคลองตัวสูงในการที่จะสราง
ความแตกตางใหเกิดขึ้น คือการใชประโยชนจากคนและขอมูลอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากในโลก
ของการแขงขันที่ไรพรมแดน คนและขอมูลถือเปนสินทรัพยที่มีคุณคามากที่สุด ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให
สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยงแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากความรู ความสามารถ ความชํานาญ
เฉพาะดานของคน รวมถึงขอมูลที่มีอยู จะสามารถเปลี่ยนแปลงเปนองคความรูที่จะชวยนําไปสูการแกไขปญหาที่
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนําไปสูการสรางสรรคแนวความคิดใหมไดรวดเร็วกวาคูแขง ดังนั้น องคกรที่
ตองการจะสรางความคลองตัวใหเกิดขึ้นจําเปนตองใหการสนับสนุนบุคลากรใหสามาาถพัฒนาตนเอง และสามารถ
สรางสรรคแนวความคิดใหมๆ อยางตอเนื่อง นอกจากนี้การนําเอาการบริหารจัดการขอมูลอยางมีประสิทธิภาพมา
ใชในการปรับเปลี่ยนขอมูลดังกลาวใหเปนองคความรูที่สามารถถายทอดและนําไปใชโดยผูที่จะทําการตัดสินใจได
ทันที

ุตส

าห

การออกแบบโครงสรางโชอุปทานที่มีความคลองตัว (Design Principles for Creating Agility in Supply
Chain)

กร
มอ

จากที่กลาวมาแลวขางตนวา การกําหนดกฎเกณฑและแนวทางที่แนนอนในการสรางโซอุปทานที่มีความ
คลองตัวทําไดคอนขางยาก ทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณและการเปลี่ยนแปลงที่แตละองคกรเผชิญหนาอยู ตัวอยางเชน
ในกรณีที่องคกรตองเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความตองการสินคาที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว บางองคกร
อาจสรางความคลองตัวใหเกิดขึ้นในโซอุปทานเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการจัดใหมีสินคาคงคลัง
และกําลังการผลิตสํารอง ในขณะที่บางองคกรอาจใชวิธีการสรางเครือขายผูรับจางผลิต เพื่อใหสามารถจัดจางองคกร
ภายนอกมาทําการผลิตชิ้นสวนและสินคาตางๆ ที่ตองการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นไดวาทั้งสองแนวทางสามารถ
ตอบสนองความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปไดเหมือนกัน
อยางไรก็ตาม เพื่อกําหนดกรอบในการ ออกแบบโซอุปทานใหมีความคลองตัว Rick Dove ไดระบุใน
หนังสือ Response Ability: The Language, Structure, and Culture of the Agile Enterprise โดยอางอิงจากผล
สำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมื
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การศึกษา ของ Agile Forum, Lehigh University วาการสรางโซอุปทานที่มีความคลองตัวนั้นสามารถอาศัย
หลักการของการออกแบบกระบวนการผลิตที่เนนความยืดหยุนและความงายในการปรับเปลี่ยนโครงสราง
โดย
หลักการการออกแบบนี้สามารถแบงเปน 10 ประการ ดังตอไปนี้

ือง

แร
่

Framework and standards
การกําหนดกระบวนการและกรอบมาตรฐานในการดําเนินงานไวเพื่อใหการดําเนินงาน
สามารถทําไดรวดเร็วขึ้นเนือ่ งจากมีรูปแบบที่กําหนดไวเปนมาตรฐาน สามารถถายทอดจาก
คนกลุมหนึ่งกลุมหนึ่งได

แล
ะก

ารเ

หม

Encapsulated modularity
การออกแบบโซอุปทาน โดยจัดแบงการดําเนินงานออกเปนสวนๆ โดยแตละสวนสามารถ
ดําเนินการไปไดอยางเปนอิสระตอกัน

พื้น

ฐาน

Facilitated module reuse
การออกแบบโซอุปทาน โดยการจัดแบงการดําเนินงานออกเปนสวนๆ โดยแตละสวน
สามารถนํามาปรับเปลี่ยนและนําไปใชได เชน การกําหนดรูปแบบการทําสัญญากับผูจัดสง
วัตถุดิบภายใตสถาการณตา งๆ ซึ่งรูปแบบดังกลาวสามารถนํามาปรับใชไดกบั ผูส งวัตถุดิบ
รายใหม ภายใตสถานการณเดียวกัน โดยไมตองเสียเวลาในการรางสัญญาขึ้นใหม

าห

กร
รม

Facilitated plug-in compatibility
การใชกระบวนการดําเนินงาน รวมถึงเทคโนโลยีการสือ่ สารที่เปนมาตรฐานเพื่อใหการ
เชื่อมตอกับองคกรอื่น ทําไดอยางงายและรวดเร็วขึ้น

กร
มอ

ุตส

Facilitated deferred commitment
การผลักดันใหกระบวนการตัดสินใจเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ใกลเคียงกับการนําไปปฏิบตั ิ
เนื่องจากจะทําใหการตัดสินใจมีความแนนอนมากขึ้น
Peer-to-peer interfacing
การสนับสนุนใหมีการติดตอสื่อสารทางตรงและลดลําดับชั้นในการตัดสินใจเพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานตางๆ ไดรวดเร็วขึ้น

Redundancy and diversity
การออกแบบโซอุปทานที่มีองคประกอบสํารองเพื่อปองกันในกรณีทมี่ ีการลมเหลวของสวนใด
สวนหนึ่งของโซอุปทาน เชน การสั่งซื้อจากผูจัดสงวัตถุดิบมากกวา 1 ราย การมีกําลังการ
สำนักผลิ
โลจิตสสํติากรอง
ส์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมื
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Distributed control and information
มีการกระจายอํานาจการใหกับสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ และมีการสงผานขอมูลใหกับผูมีอํานาจ
ในการตัดสินใจ เพื่อใหการตัดสินใจรวดเร็วในการผลิต

แร
่

Self-organization
มีการนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการตัดสินใจ รวมถึงมีการใชระบบอัตโนมัตมิ าสนับสนุน
การทํางานเพื่อใหเกิดความรวดเร็ว

ารเ

หม

ือง

Facilitated scalability
มีการกําหนดโครงสรางของโซอุปทานที่สามารถปรับเปลี่ยนกําลังการผลิต ขนาดของ
ทรัพยากรการผลิต และขนาดของโซอุปทานใหเพิ่มขึน้ หรือลดลงไดอยางรวดเร็ว

พื้น

ฐาน

แล
ะก

โดยสรุปแลวองคกรในปจจุบันควรมุงเนนในการสรางความคลองตัวใหเกิดขึ้น เพื่อใหสามารถปรับตัวเพื่อ
รับมือกับสถานการณและการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้น โดยองคกรแตละองคกรตองศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่
อาจสงผลกระทบกับองคกร ตลอดจนกําหนดระดับความคลองตัวที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อใหองคกรสามารถแขงขัน
และดํารงอยูไดภายใตโลกแหงการเปลี่ยนแปลง

กร
รม
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