
บทที ่2
การควบคุมดา้นการจดัการโลจสิตกิสใ์นองคก์รธุรกจิ



ตน้ทุนต่างๆในกิจกรรมโลจิสติกส์

การควบคุมการปฏิบติังานโลจิสติกส์

กิจกรรมการลดตน้ทุนดา้นโลจิสติกส์

LOGISTICS CONTROL



ตน้ทุนดงักล่าวไดแ้ก่

เงินลงทุนคงท่ี (Fixed Capital)

เงินลงทุนหมุนเวยีน (Current Capital)

 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ส่วนใหญ่ >30% 
ของยอดขายหากผู้ บริหารองค์กรส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญด้านโลจิสติก ส์ก็
ย่อมท่ีจะช่วยให้องค์กรลดต้นทุนได้
มากมาย และสามารถท าก าไรให้บริษัท
ได้มากขึน้ ตลอดจนสามารถแข่งขันใน
อุ ต ส า ห ก ร ร ม ต่ า ง ๆ ทั ้ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศได้



ประเภทธุรกจิ
อตุสาหกรรม

ตน้ทุนค่าขนสง่ ตน้ทุนคลงัสนิคา้ ตน้ทุนสนิคา้คงคลงั ตน้ทุนบรหิาร ตน้ทุนการกระจาย
สนิคา้

Office Equipment 3.2 10.70 0.87 - 14.77

Beverage 2.53 2.72 0.44 - 5.68

Distribution 0.37 0.27 0.07 0.10 0.81

Cement 25.20 9.10 7.10 4.60 46.00
Spare-part 2.07 6.35 1.53 - 9.90

Gas 9.41 2.45 0.02 - 11.98
Computer 0.65 0.78 0.09 - 1.52

Health 0.96 1.08 1.21 - 3.25
Chemical 7.23 1.95 0.20 0.49 9.87

Fashion 0.38 1.31 0.33 - 2.02
Food Packing 3.14 3.73 0.85 - 7.72

ตน้ทุนโลจสิตกิสใ์นแตล่ะอตุสาหกรรม



ประเทศ GDP(SM) Logistics(SM) GDP%

US 7,576,100 795,265 10.50

Canada 585,105 70,191 12.00

France 1,537,582 171,230 11.14

Germany 2,352,472 306,264 13.20

UK 1,151,348 122,344 10.63

Korea 484,777 59,764 12.33

Singapore 94,063 13,074 13.90

Japan 4,599,706 522,982 11.37

Taiwan 273,440 35,686 13.05

ตวัเลขมูลคา่โลจสิตกิสม์คีา่เฉลีย่ประมาณ 10-13% ของ GDP

มูลคา่โลจสิตกิสใ์นแตล่ะประเภท









Cost of Logistics and Services
 Inventory Management
Warehouse Management
 Transport Management
 Information Technology
 Purchasing and Negotiation
Material Management
Material Handing
 Packaging
 Customer Services



Inventory Management
 กิจกรรมน้ีเนน้ท่ีปริมาณสินคา้คงคลงัตอ้งนอ้ยท่ีสุดโดยท่ีเพยีงพอต่อการ

ตอบสนองลูกคา้ โดยการปรับจุดเช่ือมต่อท่ีตอ้งแบกภาระการจดัเกบ็สินคา้

คงคลงัใหเ้หลือนอ้ยลง

- เกบ็ขอ้มูลความตอ้งการของลูกคา้ใหค้รบถว้น
- พยากรณ์ดว้ยวธีิการทางคณิตศาสตร์ใหแ้ม่นย  า
- ด าเนินการใหร้อบเวลาในการจดัซ้ือสั้นท่ีสุด
- จดัเกบ็และควบคุมสินคา้คงคลงัดว้ยวธีิฐานกิจกรรมABC
- จดัส่งสินคา้ใหมี้ความถ่ีมากข้ึนในปริมาณสินคา้ท่ีนอ้ยลง
- สร้างผลิตภณัฑท่ี์สามารถใชว้ตัถุดิบในประเภทท่ีสามารถทดแทนกนัได้





Warehouse Management
 พิจารณาเลือกท าเลท่ีตั้ง ระยะห่างระหวา่งท าเล เลือกใกลแ้หล่งลูกคา้หรือวตัถุดิบ 
ตอ้งพิจารณาเลือกใหดี้ เพราะส่งผลต่อตน้ทุนทนัที

 การออกแบบคลงัสินคา้ ออกแบบใหเ้หมาะต่อสังคม ดูทิศทางของลมและการถ่ายเท
อากาศ คลงัสินคา้ควรมีผงัท่ีสะดวกต่อการเคล่ือนยา้ยสินคา้ในคลงั

 เลือกวธีิลงทุนใหคุ้ม้ค่าการลงทุน อาจเลือกเช่า ซ้ือ หรือสร้างข้ึนเอง
 การสร้างคลงัสินคา้ : พิจารณาการเลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะสมกบัประเภทขอคลงัสินคา้ 
เช่น สินคา้ไวไฟ ควรใชก้  าแพงกนัไฟ

 การเลือกใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัขนาดคลงัสินคา้



Transportation Management
วธีิลดต้นทุนค่าขนส่ง

- การวางแผนเส้นทางการเดินทาง ก าหนดจุดรับส่งท่ีแน่นอน หอ้งเป็นเส้นทางสั้นท่ีสุด สามารถส่งของ
ลงตามเส้นทางได้

- เลือกวธีิการขนส่งท่ีถูกตอ้งเหมาะกบัสินคา้ ระยะเวลารอคอย(Lead-time) และเป็นวธีิการขนส่งท่ี
เขา้ถึงท่ีหมายไดม้ากท่ีสุด

- พยายามรวบรวมสินคา้ใหเ้ตม็เท่ียวรอ (Consolidation)
- การสร้างสถานีพกัรถเพื่อหลุดรถรับสินคา้จากรถคนัอ่ืนๆ
- พยายามไม่ปล่อยใหร้ถบรรทุกวา่งทุกๆเส้นทางการเดินทาง
- พิจารณาช ายานพาหนะขนส่ง หรือใชผู้ใ้หบ้ริการภายนอก ถา้ไม่มีความช านาญในการขนส่ง



Factors Airways Truck Shipment Railway

Cost 1 3 4 2

Speed 4 3 1 2

Approaching 1 4 2 3

Safety 4 2 1 3

Frequency 2 4 2 3

Quantity 1 2 4 3

Transportation Management
ปัจจยัในการเลอืกวธิกีารขนส่งสนิคา้ในแต่ละชนิด ใหค้่า 4 มคีะแนนสูงสุด 1 ต ่าสุด

Airways : Speed , Safety

Truck : Approaching , Frequency

Shipment : Cost , Quantity



Information Technology
 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระบบโลจสิตกิสม์เีป้าหมายเพือ่ลดตน้ทุนเป็น
หลกั เชน่   
 การใชเ้ทคโนโลยี RFID แทนการตรวจนับสินคา้ดว้ย Barcode ชว่ยลด
พนักงานตรวจนับสนิคา้ไดม้ากมาย   

 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทางบญัช ีท าใหล้ดการจา้งพนักงานบญัชไีด ้
หลายคน

 การใชเ้ทคโนโลย ีGPS ตดิตามยานพาหนะ (Tracking) ท าใหล้ดเจา้หนา้ทีใ่น
การตรวจสอบการท างานของการขนสง่

 การใช ้Software ERP ชว่ยบรหิารจดัการโลจสิตกิสท์ัง้ระบบสามารถควบคุม
ตน้ทุนของทุกกจิกรรมในโลจสิตกิสไ์ด ้



Purchasing and Negotiation
 การจดัซ ือ้เป็นกจิกรรมหน่ึงในระบบโลจสิตกิสท์ีค่วบคู่กบัการเจรจาต่อรอง
เสมอ ถา้หากการจดัซ ือ้สามารถเจรจาต่อรองกบัผูข้ายปัจจยัการผลติได ้ก็
สามารถลดตน้ทุนอนัมหาศาลจากการซือ้สนิคา้หรอืวตัถุดบิไดเ้พราะตน้ทุน
สว่นใหญข่องระบบโลจสิตกิสก็์คอืตน้ทุนวตัถดุบิหรอืสนิคา้น้ันเอง

 ศาสตรก์ารเจรจาต่อรองเป็นกลวิธทีี่ดีที่สุดในการลดตน้ทุนการจดัซ ือ้ใน
ระบบโลจสิตกิสด์งัน้ันผูบ้รหิารโลจสิตกิสค์วรมีเทคนิคต่าง ๆ ในการเจรจา 
เพือ่ไม่ใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบกนัจนเกนิไป (Win-Win Solution) เชน่ การ
ใชค้ลงัสนิคา้รว่มกนัหรอืการใชร้ถยนตข์นส่งของบรษิทัภายนอกแต่ออก
คา่ใชจ้่ายรว่มกนั หรอืเจรจาลดปรมิาณสนิคา้คงคลงั แลว้ใชเ้ทคนิคดา้น IT 
ในการสง่ผ่านขอ้มูลรว่มกนั (Collaborative Strategy)



โลจสิตกิสข์องบรษิทั Shiseido จ ากดั



รายละเอยีดโดยสรุปเกีย่วกบับรษิทั

ชือ่บรษิทั : บรษิทั Shiseido จ ากดั
เร ิม่ด าเนินการ : 17 กนัยายน ค.ศ. 1872
กอ่ตัง้ : 24 มถินุายน ค.ศ. 1927
เงนิทุน : 58.242 ลน้เยน (ณ เดอืนมนีาคม ค.ศ. 1998)
ตวัแทน : Akira Genma กรรมการผูจ้ดัการ
ทีต่ ัง้ของส านักงานใหญ่ : 7-5-5 กนิซา่ จโูอ-คุ
ส านักงานหลกั : ส านักงานใหญ่ โรงงานหลกัภายในประเทศ 9 แห่ง
-บรษิทัขาย 2 บรษิทั 80 สาขา
รายละเอยีดธรุกจิ : ผลติและจ าหน่ายเคร ือ่งส าอาง เคร ือ่งใชใ้นหอ้งน า้
ยอดขาย : 403,455 ลา้นเยน
จ านวนพนักงาน : ประมาณ 3,600 คน



รูปแบบการขายและการกระจายสนิคา้ของบรษิทั
รูปแบบการขายตัง้แต่เคร ือ่งส าอางถูกผลติโดยผูผ้ลติจนกระทั่งถงึมอืของผูบ้รโิภค
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภทใหญ ่ๆ คอื
1. รูปแบบการขายของชเิซโด ้คาเนโบ ้โคเซ ฯลฯ มีรูปแบบทีเ่รยีกว่าสนิคา้ระบบ 
โดยสนิคา้จะถูกจ าหน่ายไปยงัรา้นคา้ปลกีในเครอื (voluntary chain) ผ่าบรษิทัจดั
จ าหน่ายไปยงัผูผ้ลติไปถงึมือผูบ้รโิภค โดยระยะทางของขอ้มูลระหว่างผูผ้ลิตและ
ตลาดจะสั้น  ท า ให ้สามารถท าการบร ิหารห่ ว งโซ่อุปทาน ( supplychain

management) ไดง้า่ย
2. รูปแบบการขายของเคร ือ่งใชใ้นหอ้งน ้าของชเิคโด ้คิสมี ไลออ้น มีรูปแบบที่

เรยีกวา่ สนิคา้ทั่วไป โดยสนิคา้จะถูกจ าหน่ายไปยงัรา้นคา้ปลกีทั่วไปจากผูผ้ลติผ่าน
ผูค้า้สง่ไปถงึมอืของผูบ้รโิภค



3. รูปแบบการขายของโพล่า เอวอน ฯลฯ มีรูปแบบทีเ่รยีกว่า สนิคา้ ขายตรง โดย
สนิคา้จะถูกจ าหน่ายไปยงับา้นของผูบ้รโิภคโดยตรงจากส านักงานขายของผูผ้ลติ
เอง และปัจจุบนัไดเ้ร ิม่เปลีย่นมาท าการขายในรา้นและขายโดยการสั่งจากแคตตาล็
อกดว้ย เน่ืองจาก Lifestyle ของผูห้ญงิเปลีย่นไปโดยมโีอกาสออกไปนอกบา้นมาก
ขึน้ในชว่งกลางวนั



รูปที ่1 โรงงานภายในประเทศ (โรงงานหลกั 9 โรงงาน) : โรงงานต่างประเทศ (10 โรงงานใน 5 ประเทศ)



แนวคดิการกระจายสนิคา้
การด าเนินงานพืน้ฐานของการกระจายสนิคา้ คอื การส่ง “สิง่ทีต่อ้งการ” 
ใหแ้ก่ลูกคา้“เมื่อตอ้งการ”ในจ านวนที่ตอ้งการระดับการใหบ้รกิารมี
ความสมัพนัธแ์บบ trade off กบัตน้ทุนไม่ว่าในยุคใดโดยเฉพาะในยุคทีม่ี
สภาพในปัจจุบนัเน่ืองจากความตอ้งการทัง้สองอย่างจึงจ าเป็นตอ้งสรา้ง
ระบบและโครงสรา้งทีส่ามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการไดไ้ม่ว่าในดา้นใด



2.1 การตอบสนองตอ่ความเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มของตลาด
ในอดตีจากความคดิทีว่า่การกระจายสนิคา้และเร ือ่งของการคา้จะตอ้งไปดว้ยกนัจงึไดต้ ัง้แผน
สนิคา้ขึน้ในบรษิทัจดัจ าหน่ายแตล่ะแห่ง โดยรบัผดิชอบด าเนินงานสัง่ซ ือ้ไปยงัส านักงานใหญ่
เก็บรกัษาสินคา้รบัค าสั่งซ ือ้จากรา้นคา้ปลีกจดัเตรยีมสินคา้บรรจุหีบห่อและจัดส่งแต่
เน่ืองจากสนิคา้มีหลากหลายประเภทมากขึน้ตามความตอ้งการทีห่ลากหลายของผูบ้รโิภค
และแตล่ะบรษิทัก็มกีารออกสนิคา้ใหม่ออกมาอยา่งตอ่เน่ือง คลงัสนิคา้ของบรษิทัจดัจ าหน่าย
จงึเร ิม่คบัแคบนอกจากน้ันการสั่งซ ือ้จากรา้นคา้ปลกีมีความถีม่ากขึน้และจ านวนสั่งซ ือ้มี
ขนาดเล็กลงทุกทีเพื่อลดขนาดสตอ๊กโดยรวมจึงส่งผลกระทบมายงัการปฏิบตัิงานการ
กระจายสนิคา้ดว้ย
2.2 การตอบสนองตอ่ปัญหาสิง่แวดลอ้มของโลก
ยุคของการผลติจ านวนมากบรโิภคจ านวนมากและการใชแ้ลว้ทิง้ไดส้ิน้สุดลงแลว้เมือ่วธิกีาร
ขายไดเ้ปลีย่นไปเชน่ มกีารขายสง่มอบสนิคา้ทีถ่ีข่ึน้และมกีารค านึงถงึการประหยดัทรพัยากร
ตัง้แต่ในขัน้ตอนพฒันาสนิคา้ท าใหเ้กดิความจ าเป็นอย่างยิง่ที่ตอ้งพิจารณาทบทวนการ
กระจายสนิคา้กนัใหม่



2.3 การตอบสนองตอ่โลกาภวิฒัน ์(Globalization)
เวลาไดผ่้านไป 42 ปีแลว้ นับตัง้แต่ปี ค.ศ.1957 ทีเ่ร ิม่จ าหน่ายเคร ือ่งส าอางของชเิซโด ้
ในประเทศไตห้วนั ปัจจบุนัมกีารผลติในโรงงานตา่งประเทศ 10 แห่งและมกีารจดัจ าหน่าย
ใน 56 ประเทศ ยอดขายในต่างประเทศไดเ้พิ่มขึน้จนเป็นสดัส่วนประมาณ 15% ของ
ยอดขายรวม
2.4 การเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มดา้นแรงงาน
ค่านิยมที่ตอ้งการความพร ัง่พรอ้มสมบูรณแ์ละความสบายไม่จ ากดัอยู่เพียงแค่การ
บรโิภคเท่าน้ัน คนเราก็มีความตอ้งการสิง่เหล่านีใ้นเร ือ่งการท างานดว้ย เชน่กนั ดงัน้ัน 
ในการสรา้งระบบการกระจายสนิคา้ จงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาถงึการเขา้กนัไดร้ะหว่างคน
กบัระบบดว้ย นอกเหนือจากการใหก้ารสนับสนุนรา้นคา้ปลกีและผูท้ี่เกีย่วขอ้งกบังาน
ขาย ซึง่เป็นเร ือ่งทีพ่จิารณากนัโดยปกตอิยูแ่ลว้
2.5 ระบบขอ้มูลการกระจายสนิคา้
ขอ้มูลการกระจายสนิคา้ของเคร ือ่งส าอางในปัจจุบนัเป็นไปตามทีแ่สดงไวใ้นรูปที ่2 โดย
ด าเนินการบรหิารห่วงโซอุ่ปทานทีท่ าการควบคุมสตอ๊กในทุกขัน้ตอนรวมไวท้ีศู่นยก์ลาง 
ตัง้แตจ่ดัหาวตัถดุบิจนกระทั่งขายในรา้นคา้ขาย





แนวความคดิการจดัต ัง้ศูนยก์ระจายสนิคา้

1.ศูนยท์ีม่ีคุณภาพสูงระดบับรกิารสูงสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาดได ้
อยา่งรวดเรว็
2.ศนูยท์ีม่อีปุกรณไ์ฮเทคมกีารจดัการทีร่วดเรว็และยดึหยุน่
3.ศนูยท์ีม่รีะบบทีค่ านึงถงึประสทิธภิาพโดยรวม เพือ่แยกขนาดการสง่สนิคา้
4.ศนูยท์ีม่สีภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่เีครอืข่ายของศนูยด์งัแสดงในปี ค.ศ.1996





ระบบ Unit Load

จากการจดัท าเครอืข่ายศูนยก์ารกระยสนิคา้ ท าใหส้ามารถใชร้ะบบUnit load ทีท่ า
การกระจายสนิคา้หลากหลายประเภทในปรมิาณนอ้ยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยการใช ้
orikon (คอนเทนเนอรแ์บบพบัได)้ ตัง้แตด่า้นทา้ยของสายการผลติจนถงึรา้นคา้ปลกี โดย
ค านึงถงึการเก็บรกัษา การน าออกจากคลงัสนิคา้การน าเขา้คลงัสนิคา้ภายในศูนย ์การ
จดัสง่และการขนสง่ระหวา่งศนูยโ์ดยรวม



บทบาทของศูนยก์ระจายสนิคา้
ตัง้ศนูยก์ระจายสนิคา้ทีท่ าการกระจายสนิคา้ของโรงงานแต่ละแห่งเป็นหนักในเขต

คนัโตและคนัไซทีโ่รงงานผลติกระจุกตวักนัอยู่ โดยสนิคา้ทีผ่ลติทีโ่รงงานจะถูกขนไปยงั
ศนูยก์ระจายสนิคา้ในวนัเดยีวกนัหรอืชว่งเชา้ของวนัรุง่ขึน้โดย unit load ทีก่ าหนดและจะถูก
เก็บรกัษาไวท้ี่คลงัสนิคา้อตัโนมตัแิต่ละแห่ง (คนัโต : 10,000 แพลเลต คนัไซ : 16,000แพล
เลต)

ท าการส่งสนิคา้ไปยงัศูนยส์นิคา้ของแต่ละพืน้ทีจ่ากศูนยก์ระจายสนิคา้คนัโตและ
คนัไซในวนัรุง่ขึน้ตามค าสัง่เคลือ่นยา้ยสตอ๊กจากฝ่ายธรุกจิ (ภายใน 11:00 น.)



หวัหอ้ทีต่อ้งพจิารณาตอ่ไปในอนาคต
เน่ืองจากการแข่งขนัที่รุนแรงในตลาด ความตอ้งการที่จะปรบัปรุงการบรหิาร

จดัการดา้นการกระจายสินคา้ไม่จ ากดัอยู่เพียงแค่ภายในบรษิัทเท่าน้ันแต่ยงัมีความ
ตอ้งการทีจ่ะใหเ้ปลีย่นแปลงเป็นการปฏบิตังิานรว่มกนัไม่ว่าจากลูกคา้ เชน่ ซเูปอรส์โตร ์
ขนาดใหญ่ หา้งสรรพสนิคา้ ผูป้ระกอบการคา้ปลกียา ฯลฯ และผูป้ระกอบการกระจาย
สนิคา้ เชน่บรษิทัขนสง่ ฯลฯ

การปรบัปรงุการกระจายสนิคา้ทีผ่่านมาเนน้การลดตน้ทุนการกระจายสนิคา้โดย
การรวบรวมและการจัดตั้งหน่วยงานรบัผิดชอบเฉพาะภายในบรษิัท แต่เน่ืองจาก
สภาพแวดลอ้มของการกระจายสนิคา้เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว จงึมีความจ าเป็นที่
จะตอ้งท าการปรบัปรงุเพือ่ผลประโยชนร์ว่มกนัของหลายๆ ฝ่ายมากขึน้

ดงัน้ัน จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งหาวธิกีารทีจ่ะตอ้งหาวธิกีารทีจ่ะท าใหเ้ป็นบรษิทัมคีวาม
แข็งแกรง่และสอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของสงัคมตอ่ไป 



กรณีศกึษา ตวัอยา่งบรษิทั Shiseidoจ ากดั

จงตอบค าถามตอ่ไปนี้

1. บรษิทัฯผลติสนิคา้ประเภทใด ส านักงานทีต่ ัง้ และจ านวนพนักงานเท่าไร
ตอบ



กรณีศกึษา ตวัอยา่งบรษิทั Shiseidoจ ากดั

จงตอบค าถามตอ่ไปนี้

1. บรษิทัฯผลติสนิคา้ประเภทใด ส านักงานทีต่ ัง้ และจ านวนพนักงานเท่าไร
ตอบ 7-5-5 กนิซา่ , จโูอ-คุ / พนักงาน 3,600 คน / ผลติและจ าหน่ายเคร ือ่งส าอาง
เคร ือ่งใชใ้นหอ้งน า้



2.จงบอกรูปแบบการขายเคร ือ่งส าอางและการกระจายสนิคา้ของบรษิทั มีรูปแบบอย่างไร
บา้ง
ตอบ



2.จงบอกรูปแบบการขายเคร ือ่งส าอางและการกระจายสนิคา้ของบรษิทั มีรูปแบบอย่างไร
บา้ง
ตอบ 3 รปูแบบ
1. รปูแบบการขายของชเิซโด ้คาเนโบ ้โคเซ ฯลฯ มรีปูแบบทีเ่รยีกวา่สนิคา้ระบบ โดย
สนิคา้จะถกูจ าหน่ายไปยงัรา้นคา้ปลกีในเครอื (voluntary chain) ผ่าบรษิทัจดัจ าหน่าย
ไปยงัผูผ้ลติไปถงึมอืผูบ้รโิภค โดยระยะทางของขอ้มูลระหวา่งผูผ้ลติและตลาดจะสัน้ ท าให ้
สามารถท าการบรหิารห่วงโซอ่ปุทาน (supply chain management) ไดง้า่ย
2. รปูแบบการขายของเคร ือ่งใชใ้นหอ้งน า้ของชเิคโด ้คสิม ีไลออ้น มรีปูแบบทีเ่รยีกวา่ 
สนิคา้ทั่วไป โดยสนิคา้จะถกูจ าหน่ายไปยงัรา้นคา้ปลกีทั่วไปจากผูผ้ลติผ่านผูค้า้สง่ไปถงึมอื
ของผูบ้รโิภค
3. รปูแบบการขายของโพลา่ เอวอน ฯลฯ มรีปูแบบทีเ่รยีกวา่ สนิคา้ ขายตรง โดยสนิคา้จะ
ถกูจ าหน่ายไปยงับา้นของผูบ้รโิภคโดยตรงจากส านักงานขายของผูผ้ลติเอง และปัจจบุนัได ้
เร ิม่เปลีย่นมาท าการขายในรา้นและขายโดยการสัง่จากแคตตาล็อกดว้ย เน่ืองจาก
Lifestyle ของผูห้ญงิเปลีย่นไปโดยมโีอกาสออกไปนอกยา้นมากขึน้ในชว่งกลางวนั



3.การกระจายสนิคา้ โดยการสรา้งระบบและโครงสรา้งทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการ
ในดา้นใดบา้ง
ตอบ



3.การกระจายสนิคา้ โดยการสรา้งระบบและโครงสรา้งทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการ
ในดา้นใดบา้ง
ตอบ 1. การตอบสนองตอ่ความเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มของตลาด
ในอดตี จากความคดิทีว่า่การกระจายสนิคา้และเร ือ่งของการคา้จะตอ้งไปดว้ยกนั จงึไดต้ ัง้
แผนสนิคา้ขึน้ในบรษิทัจดัจ าหน่ายแตล่ะแหง่ ดดยรบัผดิชอบด าเนินงานสัง่ซ ือ้ไปยงั
ส านักงานใหญ ่เก็บรกัษาสนิคา้ รบัค าสัง่ซ ือ้จากรา้นคา้ปลกีจดัเตรยีมสนิคา้ บรรลหุบีห่อ
และจดัสง่ แตเ่น่ืองจากสนิคา้มหีลากหลายประเภทมากขึน้ตามความตอ้งการที่
หลากหลายของผูบ้รโิภค

2. การตอบสนองตอ่ปัญหาสิง่แวดลอ้มของโลก
ยคุของการผลติจ านวนมาก บรโิภคจ านวนมาก และการใชแ้ลว้ทิง้ไดส้ิน้สดุลงแลว้ เมือ่
วธิกีารขายไดเ้ปลีย่นไป เชน่ มกีารขายสง่มอบสนิคา้ทีถ่ีข่ึน้ และมกีารค านึงถงึการประหยดั
ทรพัยากรการตัง้แตใ่นขัน้ตอนพฒันาสนิคา้ ท าใหเ้กดิความจ าเป็นค านึงถงึการประหยดัท
รพยากรตัง้แตใ่นขัน้ตอนพฒันาสนิคา้ ท าหเกดิความจ าเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งพจิารณา
ทบทวนการกระจายสนิคา้กนัใหม่



3. การตอบสนองตอ่โลกาภวิฒัน ์(Globalization)

เวลาไดผ่้านไป 42 ปีแลว้ นับตัง้แต่ปี ค.ศ.1957 ทีเ่ร ิม่จ าหน่ายเคร ือ่งส าอางของชเิซโดใ้น
ประเทศไตห้วนั ปัจจุบนัมีการผลติในโรงงานต่างประเทศ 10 แห่งและมีการจดัจ าหน่ายใน 
56 ประเทศ ยอดขายในตา่งประเทศไดเ้พิม่ขึน้จนเป็นสดัสว่นประมาณ 15% ของยอดขาย
รวม

4. การเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มดา้นแรงงาน
ค่านิยมทีต่อ้งการความพร ัง่พรอ้มสมบูรณแ์ละความสบายไม่จ ากดัอยู่เพยีงแค่การบรโิภค
เท่าน้ัน คนเราก็มีความตอ้งการสิง่เหล่านีใ้นเร ือ่งการท างานดว้ย เชน่กนั ดงัน้ัน ในการ
สรา้งระบบการกระจายสนิคา้ จงึจ าเป็นตอ้งพจิารณาถงึการเขา้กนัไดร้ะหว่างคนกบัระบบ
ดว้ย นอกเหนือจากการใหก้ารสนับสนุนรา้นคา้ปลกีและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบังานขาย ซ ึง่เป็น
เร ือ่งทีพ่จิารณากนัโดยปกตอิยูแ่ลว้



5 ระบบขอ้มูลการกระจายสนิคา้
ขอ้มูลการกระจายสนิคา้ของเคร ือ่งส าอางในปัจจุบนัเป็นไปตามที่แสดงไวใ้นรูปที ่2 โดย
ด าเนินการบรหิารห่วงโซอุ่ปทานที่ท าการควบคุมสตอ๊กในทุกขัน้ตอนรวมไวท้ีศู่นยก์ลาง 
ตัง้แตจ่ดัหาวตัถดุบิจนกระทั่งขายในรา้นคา้ขาย



4.ระบบกระจายสนิคา้ โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานทีม่ตีน้ทุนต ่า (low cost operation) และ
การกระจายสนิคา้ทีม่คีณุภาพสงู มแีนวคดิทีส่ าคญัอยา่งไรบา้ง
ตอบ



4.ระบบกระจายสนิคา้ โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานทีม่ตีน้ทุนต ่า (low cost operation) และ
การกระจายสนิคา้ทีม่คีณุภาพสงู มแีนวคดิทีส่ าคญัอยา่งไรบา้ง
ตอบ 1. ศนูยท์ีม่คีณุภาพสงู ระดบับรกิารสงู สามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ
ตลาดไดอ้ยา่งรวดเรว็

2. ศนูยท์ีม่อีปุกรณไ์ฮเทคมกีารจดัการทีร่วดเรว็และยดึหยุน่
3. ศนูยท์ีม่รีะบบทีค่ านึงถงึประสทิธภิาพโดยรวม เพือ่แยกขนาดการสง่สนิคา้
4. ศนูยท์ีม่สีภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ ีเครอืข่ายของศนูยด์งัแสดงใน



5.ระบบ Unit Load หมายความวา่อยา่งไรจงอธบิาย
ตอบ



5.ระบบ Unit Load หมายความวา่อยา่งไรจงอธบิาย
ตอบ จากการจดัท าเครอืข่ายศูนยก์ารกระยสนิคา้ ท าใหส้ามารถใชร้ะบบUnit load ทีท่ า
การกระจายสนิคา้หลากหลายประเภทในปรมิาณนอ้ยไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ โดยการใช ้
orikon(คอนเทนเนอรแ์บบพบัได)้ ตัง้แตด่า้นทา้ยของสายการผลติจนถงึรา้นคา้ปลกี โดย
ค านึงถงึการเก็บรกัษา การน าออกจากคลงัสนิคา้การน าเขา้คลงัสนิคา้ภายในศูนย ์การ
จดัสง่และการขนสง่ระหวา่งศนูยโ์ดยรวม



6.ศนูยก์ระจายสนิคา้มบีทบาทส าคญัอยา่งไรบา้ง
ตอบ



6.ศนูยก์ระจายสนิคา้มบีทบาทส าคญัอยา่งไรบา้ง
ตอบ ศนูยส์นิคา้ทีจ่ดัตัง้ขึน้ 10 แห่งทั่วประเทศจะมหีนา้ทีห่ลกั คอื เก็บรกัษาสนิคา้ทีถู่กส่ง
มาจากศูนยก์ระจายสนิคา้ทัง้สองแห่งดว้ย unit load โดยจะเก็บไวท้ีค่ลงัสนิคา้อตัโนมตัิ
และทีช่ ัน้เก็บ จดัเตรยีมสนิคา้ บรรจหุบีห่อและสง่ตามค าสัง่ซ ือ้จากรา้นคา้ปลกีทั่วประเทศ



7.ใหนั้กศกึษาวเิคราะหก์ารบรกิารในดา้นการกระจายสนิคา้ในอนาคตนักศกึษามีความ
คดิเห็นอยา่งไรบา้ง

ตอบ



7.ใหนั้กศกึษาวเิคราะหก์ารบรกิารในดา้นการกระจายสนิคา้ในอนาคตนักศกึษามีความ
คดิเห็นอยา่งไรบา้ง

ตอบ เน่ืองจากการแข่งขนัทีร่นุแรงในอนาคต ความตอ้งการทีจ่ะปรบัปรงุ บรหิารจดัการ
ดา้นการกระจายสนิคา้ไม่ไดจ้ ากดัอยูเ่พยีงแตภ่ายในบรษิทัน้ัน แตย่งัมคีวามตอ้งกาทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงการปฏบิตักิารรว่มกบัลกูคา้ เชน่ ซปุเปอรส์โตลขนาดใหญ่ หา้งสรรพสนิคา้
ผูป้ระกอบการคา้ปลกี


