แบบสอบถาม "การวินิจฉัยความสามารถดานการจัดการโลจิสติกส"

ตนทุนอื่นๆ (โปรดระบุ)______________________________________

มีระยะเวลาโดยเฉลี่ย _____ ชม. หรือ _____ วัน

2.5 ระยะเวลาตั้งแตบริษัทออกใบสั่งซือ้ ใหกับ Supplier หลักจนกระทั่ง Supplier หลักจัดสงวัตถุดิบใหกับบริษัท

2.4 บริษัทของทานไดรับการสงมอบวัตถุดิบตรงตามเวลาจาก Supplier หลักเปนจํานวน__________คําสั่งซือ้ ตอเดือน

2.2 บริษัทของทานไดสั่งซือ้ วัตถุดิบจาก Supplier หลักเปนจํานวนเฉลี่ย__________ คําสั่งซือ้ ตอเดือน

100%

_______________ _____________

2.3 บริษัทของทานไดรับการสงมอบวัตถุดิบครบตามจํานวนจาก Supplier หลักเปนจํานวน__________คําสั่งซือ้ ตอเดือน

ตนทุนในการจัดซื้อ/จัดหารวม ในป 2549

1.4 บริษัทของทานไดสงมอบสินคาตรงตามเวลาที่กําหนดใหแกลูกคาเปนจํานวนเฉลี่ย__________คําสั่งซือ้ ตอเดือน
1.5 ระยะเวลาตั้งแตบริษัทไดรับคําสั่งซือ้ จากลูกคาจนสามารถสงสินคาใหลูกคาไดมรี ะยะเวลาเฉลี่ย _____ ชม. หรือ ____ วัน

100%

_______________ _____________

_______________ _____________

จํานวนเงิน (บาท) % ยอดขายรวม

1.3 บริษัทของทานไดสงมอบสินคาครบตามจํานวนที่กําหนดใหแกลูกคาเปนจํานวนเฉลี่ย__________คําสั่งซือ้ ตอเดือน

1.2 จํานวนคําสั่งซือ้ โดยเฉลี่ยตอเดือนของบริษัทมีจํานวน__________ คําสั่งซือ้

ตนทุนในการใหบริการลูกคารวมในป 2549

(เชน อุปกรณเครื่องเขียน, คาใชจา ยในการติดตอสื่อสาร เปนตน)

คาใชจา ยของพนักงานแผนกจัดซือ้ (เชน เงินเดือน คาลวงเวลา คาน้ํามัน)
คาโสหุยสําหรับการดําเนินการจัดซือ้

_________________ _____________

2. Purchasing and Procurement
2.1 ตนทุนในการจัดซือ้ /จัดหาในป 2549 ทั้งหมด ประกอบดวย

ตนทุนอื่นๆ (โปรดระบุ)____________________________________

_________________ _____________

จํานวนเงิน (บาท) % ยอดขายรวม

การประชาสัมพันธ (คาโฆษณาตางๆ)

คาใชจา ยทั้งหมดในแผนกการตลาด โดยหักคาใชจา ยดาน

1.1 ตนทุนในการใหบริการลูกคา (Customer service cost) ในป 2549 ประกอบดวย

1. Customer Service and Support

สวนที่ 2 : การวินจิ ฉัยความสามารถทางดานโลจิสติกส

1.4 ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถาม ________________________________________

1.3 ยอดขายรวมของบริษัท ประจําป 2549_________________________________________บาท

1.2 ประเภทของสินคาที่ผลิต ______________________________________ ประเภทของอุตสาหกรรม _______________________________

1.1 ชือ่ บริษัท : ________________________________________________

สวนที่ 1 : ขอมูลทัว่ ไป (Company Profile)

ของตนเองในปจจุบัน และสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชวางแผนในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดําเนินงานดานโลจิสติกสในองคกรใหมปี ระสิทธิภาพมากขึ้นตอไป

แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงคในการจัดทําเพือ่ ประเมินขีดความสามารถในการดําเนินงานดานโลจิสติกสของผูประกอบการ SMEs ไทยในปจจุบัน เพือ่ ทําใหผูประกอบการสามารถทราบขีดความสามารถการดําเนินงานดานโลจิสติกส

คณะผูวิจยั จึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถามและขอขอบพระคุณในความรวมมือที่ดีมา ณ โอกาสนี้
วัตถุประสงคของแบบสอบถาม

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจยั เพือ่ วินิจฉัยความสามารถดานโลจิสติกสผูประกอบการ SMEs ไทย ซึง่ จัดทําโดยสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยขอมูลที่ไดมาดังกลาวจะถูกเก็บเปนความลับ

แบบสอบถามการประเมินศักยภาพโลจิสติกสขั้นพื้นฐาน

5.5 ระยะเวลาที่ใชในการขนสงสินคาจากโรงงานไปยังสถานที่ของลูกคา (เฉพาะลูกคาหลัก) ใชระยะเวลาเฉลี่ย ______ ชม.

5.3 แผนกของทานไดทําการจัดสงสินคาใหแกลูกคาทันตามเวลาทีก่ ําหนดเปนจํานวนเฉลี่ย__________ครั้ง ตอเดือน
5.4 แผนกของทานไดทําการจัดสงสินคาใหแกลูกคาครบตามจํานวนทีก่ ําหนดเปนจํานวนเฉลี่ย__________ครั้ง ตอเดือน

4.4 บริษัทของทานมีการสต็อกสินคาสําเร็จรูป (Finished goods) เพื่อใหสามารถรองรับกับปริมาณความตองการของลูกคาได
อยางเพียงพอเปนระยะเวลาเฉลี่ย ______________ วัน

100%

5.2 แผนกของทานไดทําการขนสงสินคาใหแกลูกคาเปนจํานวนเฉลี่ย__________ครั้ง ตอเดือน

สําหรับหนวยงานขนสงสินคา

ตนทุนการจัดการขนสงสินคารวม ในป 2549

4.3 บริษัทของทานมีสินคาขาดสต็อกสําหรับการจัดสงใหลูกคาเปนจํานวนทั้งหมด__________คําสั่งซื้อในป 2549

4.2 มูลคาสินคาคงคลังเฉลี่ย (สินคาสําเร็จรูป) ในรอบ 1 ป ของป 2549 __________________________ บาท

100%

_________________ _____________

ตนทุนอืน่ ๆ (โปรดระบุ)___________________________________

ตนทุนในการถือครองสินคาคงคลังรวม ในป 2549

คาใชจายในการขนสงสินคาจากโรงงานไปยังทาเรือหรือสนามบิน

_________________ _____________

คาโสหุยสําหรับการถือครองสินคาคงคลัง (เชน คาประกันภัยสินคาคงคลัง)

ภายในประเทศเทานั้น

_______________ _____________

คาขนสงสินคาออกจากโรงงานสําหรับสงออกตางประเทศ โดยนับเฉพาะ

ขอมูลสินคาคงคลังไมตรงกับของจริง

กรณีขนสงสินคาขาออก (Outbound transport)

คาขนสงจากทาเรือหรือสนามบินมายังโรงงานเทานั้น)
_______________ _____________

_________________ _____________

จํานวนเงิน (บาท) % ยอดขายรวม

กรณีขนสงสินคาขาเขา (Inbound transport)
คาใชจายขนสงสินคาเขาโรงงานทั้งหมด (สําหรับกรณีนําเขา ใหนับเฉพาะ _______________ _____________

(Outsource) ประกอบดวย

กรณีทบี่ ริษัทวาจางผูใหบริการขนสงภายนอกใหดําเนินการขนสงสินคา

คาขนสงสินคาออกจากโรงงานไปสงลูกคาภายในประเทศ

มูลสินคาคงคลังที่เสียหาย สูญหาย เสื่อมมูลคาและตนทุนเนื่องจาก

ในป 2549 ทั้งหมด ประกอบดวย

4.1 ตนทุนในการถือครองสินคาคงคลัง (สินคาสําเร็จรูป) เปนตนทุนคาเสียโอกาส

4. Inventory Management

3.3 บริษัทของทานพบจํานวนใบสั่งงานที่ผิดพลาดดังกลาวเปนจํานวน__________ครั้ง ตอเดือน

_________ ใบสั่งงานตอเดือน

3.2 ฝายรับคําสั่งซื้อจากลูกคา เชน Sales หรือ Marketing ไดออกใบสั่งงานไปยังแผนกอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของเปนจํานวนเฉลี่ย

100%

ตนทุนอืน่ ๆ (โปรดระบุ)_________________________________________ _______________ _____________

_______________ _____________

ตนทุนคาบํารุงรักษารถทั้งหมดตอป

ตนทุนการติดตอสื่อสารภายในองคกรรวม ในป 2549

_______________ _____________

คาเสื่อมราคาของรถตอป

ตนทุนอืน่ ๆ (โปรดระบุ)_______________________________________

_________________ _____________

(เชน เงินเดือน คาแรงงานชั่วคราว คาลวงเวลา คาน้ํามัน)

_______________ _____________

จํานวนเงิน (บาท) % ยอดขายรวม

(Hardware) เชน Computer, Printer, Fax, โทรศัพท

(In-house) ประกอบดวย

กรณีทบี่ ริษัทมีแผนกขนสงสินคาดําเนินการขนสงสินคาดวยตนเอง

5.1 ตนทุนการจัดการขนสงสินคาทั้งวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ในป 2549

5. Transportation

คาใชจายของพนักงานของแผนกขนสง

_________________ _____________

จํานวนเงิน (บาท) % ยอดขายรวม

คาใชจายในการลงทุนติดตั้งอุปกรณตางๆ เพื่อใชในการสื่อสารภายในองคกร _________________ _____________

(Software) ซอฟตแวรตางๆ ที่ใชในการสื่อสาร

คาใชจายในการลงทุนติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อใชในการสื่อสารในองคกร

3.1 ตนทุนการติดตอสื่อสารภายในองคกร ในป 2549 ทั้งหมดประกอบดวย

3. Logistics Communication and Order Processing

_________________ _____________
_________________ _____________

ตนทุนในการใชบริการคลังสินคาภายนอก เชน คาเชาพื้นที่

ตนทุนอืน่ ๆ (โปรดระบุ)____________________________________

7.3 บริษัททําการพยากรณความตองการของลูกคา (Demand forecast) ลวงหนาประมาณ ______ เดือน

- ในป 2549 บริษัทของทานไดรับคําสั่งซื้อสินคาจริงจากลูกคาเปนจํานวน__________ชิ้น

- ในป 2549 บริษัทของทานไดพยากรณความตองการของลูกคาลวงหนาไวเปนจํานวน__________ชิ้น

7.2 การพยากรณความตองการของลูกคาลวงหนาของทานมีความแมนยํา__________เปอรเซ็นต(เฉพาะสินคาหลัก) หรือ

- เงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําการพยากรณความตองการของลูกคา _________________ บาท

- สัดสวนของการทํางานที่เกี่ยวของกับการจัดทําการพยากรณความตองการของลูกคา _____% จาก 100%

- ระยะเวลาที่ใชในการจัดทําการพยากรณความตองการของลูกคา _________ วัน หรือ _________ เดือน

- จํานวนพนักงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําการพยากรณความตองการของลูกคามีจํานวน _______ คน

7.1 ตนทุนในการพยากรณความตองการของลูกคา (ระบุเฉพาะสินคาหลักของบริษัทเทานั้น)

7. Demand Forecasting and Planning

- บริษัทของทานพบวาปริมาณสินคาสําเร็จรูปที่นับไดจริงมีจํานวน__________ชิ้น
บริ
6.3 ษัทของทานมีระยะเวลาในการเก็บสินคาสําเร็จรูปโดยเฉลี่ย ______ วัน

- บริษัทของทานมีปริมาณสินคาสําเร็จรูปที่ไดบันทึกไวเปนจํานวน__________ชิ้น

6.2 การบันทึกจํานวนสินคาสําเร็จรูป (Finished goods) ของบริษัททานมีความแมนยํา__________เปอรเซ็นต หรือ

100%

_________________ _____________

- คาเสื่อมราคาของคลังสินคาตอป (20 ป)

ตนทุนในการบริหารคลังสินคารวม ในป 2549

_________________ _____________

_________________ _____________

จํานวนเงิน (บาท) % ยอดขายรวม

- คาประกันภัยคลังสินคาตอป

ตนทุนคงที่ในการบริหารคลังสินคา

(เชน เงินเดือน คาแรงงานชั่วคราว คาลวงเวลา คาน้ํามัน)

คาใชจายของพนักงานของแผนกคลังสินคา

6.1 ตนทุนในการบริหารคลังสินคาที่จัดเก็บทั้งวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูปในป 2549

6. Facilities Sites selection, Warehousing and Storage

9. Reverse Logistics

จะใชเวลาโดยเฉลี่ย ________ วัน โดยนับเวลาตั้งแตลูกคาไดแจงบริษัทเกี่ยวกับความตองการในการสงคืนสินคา

9.3 ระยะเวลาที่ใชในการรับสินคาที่ลูกคาสงคืนเนื่องจากสินคามีปญหา เชน สินคาไมไดมาตรฐาน ชํารุด กลับมายังบริษัท

9.2 บริษัทของทานไดรับการตีกลับของสินคาที่ไดทําการจัดสงใหแกลูกคาไปแลวเปนจํานวน__________คําสั่งซื้อตอป

มีมูลคารวมทั้งสิ้น _______________________ บาท

9.1 มูลคาของสินคาโดยเฉลี่ยตอเดือนที่ถูกสงคืนกลับมายังบริษัทเนื่องจากสินคาชํารุดหรือไมเปนไปตามมาตรฐาน

มีระยะเวลาเฉลี่ย ______ วัน

8.3 ระยะเวลานับตั้งแตเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต จัดเก็บ จนถึงการจัดเตรียมสินคาเพื่อสงมอบของบริษัท

กอนการจัดสงเปนจํานวน__________คําสั่งซื้อตอป

8.2 บริษัทของทานมีสินคาเสียหายนับตั้งแตเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต จัดเก็บ จนถึงการจัดเตรียมสินคาเพื่อสงมอบ

ใหกับลูกคามีมูลคารวมทั้งสิ้น ___________________________ บาท

8.1 มูลคาของสินคาที่เสียหายเฉลี่ยตอเดือนนับตั้งแตเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต จัดเก็บ จนถึงการจัดเตรียมสินคาเพื่อสงมอบ

8. Material Handling and Packaging

จํานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานดานโลจิสติกส (ทุกฝาย ยกเวน ฝายผลิต ฝายบุคคล)

พนักงานชั่วคราว

พนักงานประจํา

การจางงาน – จํานวนพนักงาน

Off Job

On Job

การฝกอบรม – จํานวนวันตอป

อายุโดยเฉลี่ย

อายุงานโดยเฉลี่ย

จํานวน

ระดับการศึกษา
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คําถาม
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ชื่อผูต อบแบบสอบถาม:

พนักงาน
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แบบสอบถามชุดนี้ มีวัตถุประสงคเพือ่ ที่จะประเมินความสามารถของบุคลากรขององคกรในเบื้องตน
วันที:่

วัตถุประสงคของแบบสอบถาม

แบบสอบถามดานบุคลากร

ตําแหนง:

