ศึกษาประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสของ UPS
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
บริษัท UPS ซึ่งเปนบริษัททําธุรกิจโลจิสติกสใหญเปนอันดับ 1 ของโลก ไดลงทุนจํานวนมากเพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพในดานโลจิสติกส เพื่อสรางความเปนเลิศในดานนี้ ทั้งในสวนศูนยโลจิสติกสและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นับเปนกรณีศกึ ษาสําคัญของผูประกอบธุรกิจโลจิสติกสของไทย
สําหรับขอไดเปรียบสําคัญของบริษัท UPS คือ ความยอดเยี่ยมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
นํามาใชอยางกวางขวางเพื่อประมวลผลขอมูลในดานตางๆ ทั้งในสวนการแยกพัสดุภัณฑโดยอัตโนมัติ การ
จัดเรียงพัสดุภณ
ั ฑใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดในรถที่จดั สงพัสดุภณ
ั ฑไปยังลูกคา ฯลฯ
บริษัท UPS ใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในการกําหนดเสนทาง
รถยนตเพื่อจัดสงพัสดุภัณฑอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคอมพิวเตอรจะคํานวณเสนทางใหรถยนตเลี้ยว
ซายในบริเวณสี่แยกใหนอยที่สุด (กรณีของประเทศไทยเปนการเลี้ยวขวา) มิฉะนั้น รถยนตจะเสียเวลาและ
น้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้นในการหยุดรอเลี้ยว ยิ่งไปกวานัน้ การเลี้ยวซายยังมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากขึน้ กวา
การขับตรงหรือเลี้ยวขวาอีกดวย
UPS ยังไดคดิ คนอุปกรณ Delivery Information Acquisition Device (DIAD) ซึ่งเปนอุปกรณ
คอมพิวเตอรแบบพกพา มาอํานวยความสะดวกในการใหบริการเซ็นรับเอกสารหรือพัสดุ โดยสามารถ
ประหยัดเวลามากกวาการเซ็นรับพัสดุบนกระดาษ เนื่องจากสามารถตรวจสอบไดงายวาเปนลายเซ็นตของ
ใคร นอกจากนี้ ขอมูลที่ไดรับจากเครื่อง DIAD จะสงโดยทันทีไปยังศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
ทําใหสามารถประมูลขอมูลที่ไดรับแบบ Real Time
สําหรับพัสดุที่จัดสงใหแกลกู คาแตละชิ้น จะถูกสแกนโดยอุปกรณตางๆ มากถึง 3 – 5 ครั้ง กอนสง
ถึงมือผูรับ ตั้งแตการสแกนโดยเครื่องแบบมือถือเพื่อรับพัสดุภณ
ั ฑชิ้นนั้น จนสุดทายการสแกนโดย
เครื่องแบบมือถือเมื่อจัดสงพัสดุภัณฑถึงจุดหมายปลายทาง เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบไดวาพัสดุ
ภัณฑชิ้นนัน้ ๆ ปจจุบันอยูที่จดุ ใดของโลก
จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยอดเยีย่ มทําใหสามารถแกไขสถานการณฉุกเฉินได เปนตนวา
เมื่อเกิดเหตุการณ 11 กันยายน 2544 โดยผูก อการรายขับเครื่องบินโจมตีอาคารเวิลดเทรดเซ็นเตอร ทําให

รัฐบาลสหรัฐฯ ตองสั่งการใหเครื่องบินทั้งหมดหยุดบิน ดังนั้น เครื่องบินขนสงของ UPS ตองรอนลงในทา
อากาศยานที่อยูใกลที่สุดซึ่งนับวาหางจากจุดหมายปลายทางอยางมาก
เพื่อแกไขสถานการณ บริษทั UPS ไดใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตรวจสอบวาพัสดุภัณฑที่
ตองการจัดสงดวนวาปจจุบนั อยูภายในเครื่องบินลําใด และเครื่องบินลํานั้นๆ จอดทีท่ าอากาศยานแหงใด
จากนั้นไดจดั การใหนําพัสดุภณ
ั ฑนนั้ ๆ ลงจากเครื่องบินและนําขนขึน้ รถบรรทุก เปลี่ยนการจัดสงพัสดุ
ภัณฑมาเปนทางบกแทน
อนึ่ง จากความยอดเยี่ยมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให UPS มีความยืดหยุนในการใหบริการ
เปนอยางมากโดยลาสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2550 ไดเปดใหบริการใหม คือ UPS Delivery Intercept ลูกคา
สามารถแจงเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทางที่สงหรือยกเลิกการสงพัสดุภณ
ั ฑนนั้ ๆ ไดตลอดชวงเวลาที่ทํา
การจัดสงและพัสดุภณ
ั ฑยังไมถึงมือผูรับ ซึ่งนับวามีประโยชนอยางมากเมื่อลูกคาพบวาการสงผิดพลาด
หรือจัดสงซ้ํากัน ก็สามารถระงับการจัดสงไดทันทีที่ตรวจพบ โดยที่ฝายผูรับพัสดุภณ
ั ฑไมรับทราบถึง
ขอผิดพลาดเหลานี้
นอกจากนี้ บริษัท UPS ยังมีแผนกวิจัยดานปฏิบัติการ (Operations Research Division) ซึ่งมีฐานอยู
ที่เมืองทิโมเนียม มลรัฐแมริแลนด ประกอบไปดวยผูเชี่ยวชาญทํางานจํานวนมากทั้งในดานคณิตศาสตรและ
วิศวกรรม เพื่อคิดคํานวณในดานหวงโซอุปทาน โดยเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเคลื่อนไหลพัสดุเพื่อ
วางแผนในดานโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัท UPS ยังทําการฝกอบรมพนักงานในดานตางๆ เพือ่ ใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุด เชน
เมื่อเดินไปสงพัสดุภณ
ั ฑตามบาน จะตองหอยพวงกุญแจไวทนี่ ิ้วมือเพือ่ ใหงายในการใช เมื่อสงพัสดุภัณฑ
เสร็จแลวและนั่งบนที่นั่งคนขับ จะตองใชนิ้วจากมือขางขวาสตารทเครื่องยนต ขณะที่มือขางซายจะใสเข็ม
ขัดนิรภัยในเวลาเดียวกัน เพือ่ เปนการประหยัดเวลา
นอกจากนี้ จะเขมงวดอยางมากในดานความปลอดภัย โดยแตละปจะใชเงินมากถึง 1,300 ลานบาท
เพื่อฝกอบรมพนักงานเกีย่ วกับความปลอดภัยในดานตางๆ เปนตนวา การกําหนดใหพนักงานเดินอยาง
รวดเร็วประมาณ 2 กาว/วินาที เนื่องจากการวิ่งจะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากกวา รวมถึงใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
แนวทางดูแลรักษาสุขภาพ การออกกําลังกาย ตลอดจนถึงเครงครัดในการตรวจสอบสารเสพติดในพนักงาน

จากความยอดเยี่ยมของ UPS ทําใหบริษัทตางๆ สนใจมาใชบริการของบริษัท UPS ตัวอยางหนึ่ง คือ
บริษัทฟอรดซึ่งเดิมประสบปญหาการขนสงรถยนต ซึ่งแตละคันมีมูลคานับลานบาท แตตัวบริษัทเองรวมถึง
ตัวแทนจําหนายกลับไมสามารถตรวจสอบสถานภาพการขนสงภายหลังออกจากโรงงานวารถยนตอยูแ หง
ใด และจะมาถึงจุดหมายปลายทางเมื่อใด นับวาแตกตางจากกรณีของ UPS เปนอยางมาก ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบสถานภาพการจัดสงพัสดุภัณฑแตละชิ้นไดตลอดเวลา แมวา พัสดุภณ
ั ฑชนิ้ นั้นจะมีขนาดเล็ก
มูลคาเพียงไมกี่บาทก็ตาม
การรวมมือกันขางตนเริ่มจากบริษัท UPS สงวิศวกรไปศึกษากระบวนการโลจิสติกสของ
บริษัทฟอรด รวมถึงไปสัมภาษณบุคคลที่เกีย่ วของทั้งในสวนบริษัทฟอรดและบรรดาตัวแทนจําหนาย
จากนั้นไดทําการออกแบบกระบวนการโลจิสติกสใหมหมดเพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในสวน
เสนทางการขนสงรถยนต รวมถึงกระบวนการจัดสงรถยนต เปนตนวา ติดบารโคดบนกระจกหนาของ
รถยนต รวมถึงใชเครือขายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ UPS เพื่อติดตามรถยนตที่อยูระหวางจัดสง
ผลของความรวมมือขางตน ทําใหการขนสงแมนยําและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบรรดาตัวแทน
จําหนายและผูซ ื้อรถยนตสามารถตรวจสอบการจัดสงไดตลอดเวลาผานเครือขายอินเทอรเน็ต สงผลให
บริษัทฟอรดสามารถลดระยะเวลาสงมอบรถยนตแกตวั แทนจําหนายไดมากถึง 40% คือใชเวลาเหลือเพียง
10 วัน และลดตนทุนการเก็บรถยนตซึ่งเปนสินคาคงคลังไดมากถึงปละ 40,000 ลานบาท
ลาสุด UPS ไดรับการวาจางจากบริษัทโตชิบาใหรับผิดชอบซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
โนตบุคตั้งแตป 2547 เปนตนมา โดยแตเดิมเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุคของโตชิบาที่วางจําหนายใน
สหรัฐฯ เสีย จะตองสงไปซอมในญี่ปุน ทําใหลูกคาตองรอคอยเปนเวลานานกวาสัปดาหกวาจะไดรับเครื่อง
คอมพิวเตอรกลับคืนมา
เพื่อแกไขปญหาขางตน บริษัทโตชิบาไดมอบหมายใหบริษัท UPS รับผิดชอบในดานซอมบํารุง
อยางครบวงจร ครอบคลุมตั้งแตการเก็บรักษาอะไหล การรับมอบคอมพิวเตอรแบบโนตบุคจากลูกคาการ
ซอมเครื่องคอมพิวเตอร และการจัดสงเครื่องคอมพิวเตอรกลับคืนแกลูกคา โดยพนักงานของโตชิบาไมตอง
เขามาเกี่ยวของเลย
กระบวนการเริ่มจากเครื่องคอมพิวเตอรของลูกคาเสีย และลูกคาติดตอมาที่บริษัทโตชิบา ซึ่งบริษัท
โตชิบาจะบอกกับลูกคาวาใหนําเครื่องคอมพิวเตอรไปสงที่ศูนยของ UPS ซึ่งมีเปนจํานวนมากในสหรัฐฯ

จากนั้นจะใชเครือขายโลจิสติกสของ UPS จัดสงมาซอมที่ฐานซอมเครื่องคอมพิวเตอรที่ทาอากาศยาน
Louisville ซึ่งมีพนักงาน 150 คน รับผิดชอบในดานนี้
เมื่อซอมแซมเสร็จ บริษัท UPS จะจัดสงกลับคืนไปยังลูกคาโดยใชเครือขายโลจิสติกสของตนเอง
เชนเดียวกัน โดยสวนใหญสามารถสงเครื่องคอมพิวเตอรคืนลูกคาภายในเวลาเพียงแค 24 ชั่วโมง ดังนั้น
จากการสํารวจความเห็นของลูกคาพบวา ลูกคามีความพึงพอใจในบริการของบริษัทโตชิบาเพิ่มขึ้นมาก
เนื่องจากสามารถสงเครื่องคอมพิวเตอรที่ซอ มแซมแลวเสร็จกลับคืนแกลูกคาไดรวดเร็วขึ้น
บริการของ UPS ไมไดทําใหคุณภาพการซอมแซมลดลงแตอยางใด ตรงกันขาม สามารถลดปญหา
คอมพิวเตอรทซี่ อมแซมแลวไมถูกตอง คือ มีโอกาสนอยลงที่ลูกคาตองสงคอมพิวเตอรกลับคืนมาเพือ่ ให
ซอมอีกครั้ง เนื่องจากบุคลากรของ UPS จะตองไดรับการฝกอบรมจากบริษัทโตชิบากอนปฏิบัติงาน จน
ไดรับใบประกาศนียบัตรในดานซอมเครื่องคอมพิวเตอรแบบโนตบุค
สุดทายนี้ นอกจาก UPS จะมุง เนนในดานประสิทธิภาพแลว ยังใหความสนใจอยางมากในดาน
สิ่งแวดลอมอีกดวย บริษัท UPS ไดกําหนดใหเครื่องบินทําการบินดวยความเร็วที่ประหยัดน้ํามันมากที่สุด
หากเครื่องบินลํานั้นๆ ไมตองเรงรีบขนสงใหถึงจุดหมายปลายทาง รวมถึงในชวงที่เครื่องบินแลนชาๆ
ภายในสนามบิน บริษัทไดกําหนดใหเครื่องบินติดเครื่องยนตเพียงเครือ่ งเดียวเทานัน้ เพื่อประหยัดพลังงาน
ปจจุบัน UPS ใชรถบรรทุกพัสดุภณ
ั ฑแบบไฮบริดไฟฟา (Electric Hybrid) จํานวน 50 คัน เพื่อลด
การสิ้นเปลืองน้ํามันและลดผลกระทบจากปญหามลภาวะทางอากาศ โดยมีการคํานวณวารถยนต 50 คันนี้
จะชวยลดการสิ้นเปลืองน้ํามันไดมากถึง 150,000 ลิตร/ป และลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 457
ตัน/ป
ยิ่งไปกวานัน้ ปจจุบัน UPS กําลังรวมมือกับหนวยงานรักษาสิ่งแวดลอมของสหรัฐฯ ในการทดลอง
ใชรถยนตขับเคลื่อนดวยระบบไฮบริดแบบไฮดรอลิก (Hydraulic Hybrid) ซึ่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
โดยรถยนตประเภทนี้จะขับเคลื่อนดวยแรงบิดจากแรงดันของระบบไฮดรอลิกแทนที่จะขับเคลื่อนดวย
ระบบเกียร ดังนั้น รถยนตจึงสามารถแลนไดแมจะดับเครือ่ งยนต เนื่องจากไมไดเชื่อมตอกับระบบสงกําลัง
โดยตรงกับเครื่องยนต ทําใหสามารถดับเครื่องไดเมื่อไมตองการใชประโยชนในการปอนพลังงานเขา
ระบบไฮดรอลิก โดยมีการประมาณวาในสภาพการจราจรติดขัดมากๆ เครื่องยนตแบบนี้จะติดเครื่องเปน
เวลาเพียง 10% ของเวลาทั้งหมดเทานัน้

