


ขอบเขตของการจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกิจ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ใหญ่ๆ

1. การจัดการโลจิสติกส์ด้านทหาร (Military Logistics Management) 
หมายถึงการจดัการการจดัส่งก าลงับ ารุงดา้นการทหาร

2. การจัดการโลจิสติกส์ด้านวิศวกรรม (Engineering Logistics 
Management) หมายถึงการจดัการด้านการวิศวกรรมจดัส่งล าเรียง อนัไดก้า
การสร้าง การบูรณาการ

3. การจัดการโลจิสติกส์ด้านธุรกิจ (Business Logistics Management) 
หมายถึงการจดัการดา้นการจดัเก็บและรับส่งสินคา้ คน สัตย ์ส่ิงของ จากจุด
หน่ึงไปยงัจุดหน่ึงตามท่ีมนุษยต์อ้งการมุ่งหวงัความส าเร็จทางธุรกิจเป็นส าคญั 



กจิกรรมของโลจิสติกส์

กจิกรรมของโลจิสติกส์ อาจประกอบด้วย
1. การขนส่งและการเคล่ือนยา้ยสินคา้ (Transportation & Moving) 

รวมทั้งท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรจุภณัฑ์
2. ตวัแทนการบริหารการจดัส่งและขนส่ง ทั้งภายในประเทศและ

ระหวา่งประเทศ 



3. กระบวนการ Clearing สินคา้ และพิธีการทางศุลกากร (Customer 
Broker)

4. การบริการจดัการคลงัสินคา้ภายใน (Inventory Management) และ
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบั Flow ของสินคา้แรงงานและให้บริการอุปกรณ์เคร่ืองมือท่ี
จ าเป็นในการจดัเก็บรักษาสินคา้

5. การบริการคลงัสินคา้สาธารณะ (Public Warehouse Provider) และ 
การกระจายสินคา้ 

6. การบริหารท่าเรือ,การจดัการสถานท่ีบรรจุสินคา้ , การจดัการสถานี
ขนส่ง ICD , การไดส้ัมปทานท่ีเก่ียวกบัการขนส่ง



7. กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้กบัลูกคา้ ได้แก่ 
การส่งเสริมการตลาด , การเป็นตวัแทนในการจดัจ าหน่าย 

8. การประสานงานกบัฝ่ายผลิต (Cooperate with Production ) เพื่อ
ประโยชน์ในการจดัการระบบโลจิสติกส์ของกระบวนการผลิตสินคา้ หรืองาน
สนบัสนุนการผลิตอ่ืนๆ

9. การจดัการขอ้มูลข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ



ระบบโลจิสติกส์และการบริการจัดการ
ส าหรับการจัดการและการวางแผนระบบโลจิสติกส์น้ีส าคัญมาก 

เพราะจะตอ้งมีแบบแผนและขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน โดยตั้งกฎให้ผูป้ฏิบติัท าอยา่ง
เคร่งครัด ตอ้งมีการรายงานส่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้หวัหนา้งานลงนาม
ก ากบัเพื่อตรวจสอบสินคา้อีกคร้ัง แลว้จึงลงนามก ากบัรับผิดชอบ และตอ้งมี
การเขียนหมายเหตุทุกขั้นตอนการจดัการระบบโลจิสติกส์มีดงัต่อไปน้ี

1. การจดัระบบขนส่งล าเลียงภายในโรงงานของผูผ้ลิตสินคา้ สินคา้ท่ี
ผลิตตอ้งมีการตรวจสอบไดม้าตรฐานผ่านเป็นท่ีเรียบร้อย แลว้จึงจะท าการส่ง
มาเก็บไวใ้นโกดงั ซ่ึงการจดัการล าเลียงขนยา้ยภายในโรงงาน จะตอ้งมีภาชนะ
ใส่สินคา้บรรจุป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนไดต่้อสินคา้นั้นๆ



2. การท าบญัชีสินคา้เขา้ออกและสินคา้คงคลงั หัวหน้าคลงัสินคา้ตอ้ง
ท าบญัชีสินคา้เข้าออกและสินค้าคงคลังว่ามีจ  านวนเท่าไรในแต่ละวนั และ
บนัทึกผูท่ี้มารับสินคา้ไปตามรายละเอียดแบบฟอร์มกรอกขอ้ความของโรงงาน 
ส าหรับโรงงานท่ีมีการส่งออกไปต่างประเทศโดยตรง 

3. การจดัซ้ือวตัถุดิบและการจดัเก็บ เพื่อให้ทนักบัการผลิตแบบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้และบริหารการจดัส่ง การผลิตอาจมีความจ าเป็นในการ
สั่งวตัถุดิบจากท่ีอ่ืนมาทดแทน ในกรณีท่ีวตัถุดิบท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอเพื่อให้ผลิต
ไดท้นัและจดัส่งตามใบสั่งซ้ือจากลูกคา้ 



4. การบริหารบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยต้องมีความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพสินคา้และเวลาท่ีจะตอ้งส่งมอบสินคา้ หรืออาจจะมีการ
โยกยา้ยไปแผนกอ่ืนๆบา้ง การบริหารบุคลากรตอ้งมีการอบรมกนัเป็นประจ า
ถึงแมว้า่จะไม่เกิดปัญหาใดๆก็ตาม 

5. กรณีสินคา้ผลิตไม่ได้มาตรฐาน ถ้ามีการขนส่งออกไปอาจจะถูก
ส่งกลบัมา ท าให้เสียค่าขนส่งเพิ่มข้ึนและเสียหายต่อตน้ทุนในการผลิตชดเชย
โดยเปล่าประโยชน์ และจ าเป็นท่ีจะตอ้งน าไปส่งอีกคร้ัง ซ่ึงตน้ทุนการขนส่งจะ
เพิ่มเป็น 2 เท่ียว และการจดัเก็บสินคา้ท่ีไม่ได้คุณภาพก็เป็นภาระในการแปล
สภาพ ส่วนสินคา้คืนท่ียงัพอท่ีจะขายลดราคาได ้ก็ตอ้งเก็บรักษาไวอ้ย่างดีรอ
ลูกคา้ท่ีจะมาเหมาเพื่อส่งไปขายไดอี้กทั้งในประเทศและนอกประเทศ



6. ระบบโลจิสติกส์ท่ีท ากนัอย่างดีมีคุณภาพ มีขอ้ส าคญัคือ รถบรรทุก
และพนักงานขับรถ ตอ้งระลึกไวด้ว้ยวา่ รถบรรทุกคือเคร่ืองจกัรชนิดหน่ึงท่ีใช้
น าพาสินคา้เพื่อการส่งมอบนั้น ขบัเคล่ือนไปมาได้โดยอาศยัพนักงานขบัรถ 
การเลือกใชร้ถตอ้งให้เหมาะสมกบักิจการของตวัเองตามลกัษณะของงานและ
ตอ้งบ ารุงรักษากนัตามก าหนด ซ่ึงไม่ต่างจากเคร่ืองจกัรทัว่ๆไป การประหยดั
ค่าน ้ามนั การประหยดัค่าสึกหรอ อุปกรณ์ส้ินเปลืองต่างๆ การประกนัอุบติัเหตุ
และความเสียของสินคา้ ฯลฯ 



การทีจ่ะสร้างและท าธุรกจิแบบโลจิสติกส์ในด้านบริการ มี 4 ลกัษณะ คือ 
1. แบบในประเทศ
2. แบบสากลระหวา่งประเทศ ( การส่งออก )
3. งานโครงการขนาดใหญ่ท่ีมีการใชร้ถเคร่ืองกลขนาดใหญ่และ
4. รถบรรทุกขนาดใหญ่
5. การขนส่งผลิตภณัฑเ์กษตรกร

การน าระบบการจัดการโลจิสติกส์ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
จากท่ีทราบกนัว่าการบริหารจดัการโลจิสติกส์ คือ การขนส่งสินคา้ให้

ถูกท่ี ถูกเวลา ถูกจ านวน ในสภาพสินคา้ท่ีปกติ ส่งไปถูกสถานท่ี และราคาท่ี
สามารถแข่งขันได้ ดังนั้ นในการน าระบบโลจิสติกส์เข้ามาประยุกต์ใช้กับ
อุตสาหกรรมอาหารก็ต้องมีการน าเอาหลักการของโลจิสติกส์ข้างต้นมา
ประยกุตใ์ชด้งัเช่นตวัอยา่ง Wall-Mart 



พฒันาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
1. พฒันาระบบ IT การใช้ระบบ IT Logistics management 

information System (LMIS) ท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพจะช่วยในการเก็บ
ขอ้มูลการรายงานความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  าสูง

2. พฒันาระบบการพยากรณ์ความตอ้งการและการวางแผนการจดัหา
จดัซ้ือ

3. พฒันาระบบการกระจายสินคา้สร้างระบบการจดัการขนส่ง และ
กระจายสินคา้ใหมี้ประสิทธิภาพ 

4. พฒันาศกัยภาพของบุคลากร ซ่ึงตอ้งให้บุคลากรขององค์กรเข้าใจ
ภาพรวมและความส าคญัของระบบโซ่อุปทาน



โลจิสติกส์ของบริษทั ไลอ้อน จ ากดั

รายละเอียดโดยสรุปเก่ียวกบับริษทั

ช่ือบริษทั : บริษทั ไลออ้น จ ากดั
เร่ิมด าเนินการ : 30 ตุลาคม ค.ศ.1891
ก่อตั้ง : 3 กนัยายน ค.ศ.1918



เงินทุน : 31,500 ลา้นเยน
ตวัแทน :Michinao Takahashi

กรรมการผูจ้ดัการ
ท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ : 1-3-7 ฮอนโจะซึมิดะ-คุ โตเกียว
ส านกังานหลกั :(ส านกังานขาย) ซปัโปโร เซนได โตเกียว

นาโงยา่ โอซากา้ ฟุคุโอกะ
(โรงงาน) โตเกียว ชิบะ คาวาซากิ อิเซฮาร่า
โอดาวาร่า โอซากา้ อากาชิ คิวชู
(ศูนยว์จิยั)ฮิราอิฮอนโจะ โอดาวาร่า



รายละเอียด : ผลิตและจ าหน่ายยาสีฟัน แปรงสีฟัน 
ครีมนวดผม ผงซกัฟอก น ้ายาปรับผา้นุ่ม ยา
สินคา้อาหาร ผลิตภณัฑเ์คมี ฯลฯ

ยอดขาย : 2,900 ลา้นเยน (งวดเดือน ธนัวาคม ค.ศ. 
1998)

จ านวนพนกังาน : 3,438 คน



การพฒันาระบบเติมสินค้าอตัโนมัติ
1. รายละเอยีดโดยสรุป

บริษทั ไลออ้น จ ากดั ไดพ้ฒันาระบบเติมสินคา้อตัโนมติัข้ึนเพื่อใชเ้ป็น
วธีิการป้อนสินคา้แบบใหม่ใหร้้านคา้ส่ง และไดเ้ร่ิมใชง้านจริงในปี ค.ศ. 1998

ระบบเติมสินคา้อตัโนมติัท่ีบริษทัไดพ้ฒันาข้ึนเรียกวา่ IMS (inventory 
Management based supply) ซ่ึงก็คือ ระบบเติมสินคา้อตัโนมติัจากผูผ้ลิตไปยงั
ร้าจนคา้ส่งโดยอาศยัโดยควบคุมสต็อกนัน่เอง 

ซ่ึงคอมพิวเตอร์จะค านวณปริมาณเติมสินคา้ตามการท านายอุปสงค์
และ คนจะท าการแกไ้ขและเป็นผูต้ดัสินใจ แต่ระบบน้ีคอมพิวเตอร์จะค านวณ
ปริมาณเติมสินคา้จากระดบัของสตอ็กและลกัษณะเฉพาะของการส่งสินคา้ โดย
มีลกัษณะเด่น 



2. แนวทางพืน้ฐานของนโยบายโลจิสติกส์
บริษทัซ่ึงเป็นผูผ้ลิตสินคา้อุปโภคบริโภคเป็นหลกัมีความเขา้ใจดีว่า 

กิจกรรมของธุรกิจทั้งหมดเร่ิมตน้จากตลาด และไดด้ าเนินนโยบายโลจิสติกส์ท่ี
หลากหลายท่ีเรียกว่า กิจกรรม LOCOS โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างระบบ
บริหารจดัการท่ีดีท่ีสุดท่ีป้อนสินคา้ท่ีมีราคาถูกไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

LOCOS เป็นช่ือเรียกภายในบริษทัมาจากค าวา่low cost supply system 
ซ่ึงมีแนวความคิดเป็นบริหารจดัการแบบ zero stock (ระบบบริหารจดัการท่ีไม่
มีก าหนดเง่ือนไขว่าต้องมี สต๊อกสินค้า) และการเพิ่มความรวดเร็วของการ
ด าเนินงานหลกั ๆ (การวางแผน การวิจยั การพฒันา การผลิต การจดัซ้ือ การ
กระจายสินคา้ การขาย) 



3. การไหลเวยีนของสินค้าและระบบข้อมูลโลจิสติกส์
การไหลเวียนของสินคา้และระบบขอ้มูลโลจิสติกส์ของบริษทัเป็นไป

ตามท่ีแสดงไวใ้นรูปท่ี 1 และรูปท่ี 2

รูปที ่1 การไหลเวยีนของสินค้าของบริษัท ไลอ้อน จ ากดั

ไลออ้น ร้านคา้ส่ง ร้านจดัจ าหน่าย ผูบ้ริโภค



ร้าน
จดัจ  า
หน่าย

ผู้ผลิต
วตัถุ
ดิบ

ร้าน
คา้
ส่ง

VAN
รวม

EDI
กระจาย
สินค้า

EDI
วสัดุ

ไลออ้น

KIS  จดัซือ้

ISOP ผลิต

NPS อปุสงค์
และอปุทาน

HK, JK 
ขาย

OL รับค าสัง่ซือ้
และสง่สินค้า

บริการกระจายสินคา้
ของไลออ้น

SPURT กระจายสินค้า

รูปที ่2 รายละเอยีดโดยสรุปของระบบข้อมูลโลจิสติกส์



บริษัทได้ก าหนดนโยบายพื้นฐานให้กระจายสินค้าโดยผ่านการ
กระจายสินคา้ของผูป้ระกอบการคา้ส่งขา้งตน้ โดยสินคา้ของบริษทัจะถูกจดัส่ง
ไปยงัร้านคา้จดัจ าหน่ายโดยผา่นผูป้ระกอบการคา้ส่งดงักล่าว

1. ทราบถึงความเคล่ือนไหวของสินคา้ในตลาดเกือบจะเป็นแบบ real-
time ดว้ยขอ้มูลของระบบควบคุมการขาย (HK,JK) และเช่ือมโยงขอ้มูลน้ีกบั
การจดัซ้ือวตัถุดิบ การผลิต อุปสงคแ์ละอุปทาน

HK : ผลการขาย (สินคา้) จากบริษทัไปยงัร้านคา้ส่ง
JK   : ผลการขาย (ส่งสินคา้) จากร้านคา้ส่งไปยงัร้านคา้จ าหน่าย 



2. ระบบขอ้มูลขนส่งและจดัส่ง (SPURT) เป็นระบบขอ้มูลของสถานท่ี
ปฏิบติังานกระจายสินคา้จริงของบริษทั Lion  Ryutsu Service จ ากดัเป็นบริษทั
ลูกท่ีท าการกระจายสินคา้

3. ระบบขอ้มูลจดัซ้ือ (KIS) ระบบขอ้มูลผลิต (ISOP) ระบบป้อนสินคา้
ใหม่ (NSP) มีเป้าหมาย

4. ระหว่างบริษทักับร้านคา้ส่งมีการใช้ EDI โดยผ่าน VAN และ
ระหวา่งบริษทักบัผูผ้ลิตวสัดุก็มีการใช ้EDI โดยผา่น VAN เช่นกนั



4. มุมมองของ IMS
4.1 แนวความคิดของ SCM
ในปัจจุบนัมีความตอ้งการท่ีจะสร้างการบริหารห่วงโซ่อุปทาน: SCM 

(supply chain management) ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนโดยรวม
ของทั้ง supply chain 

supply chain management เป็นระบบท่ีซพัพลายเออร์ทั้งหมด (เร่ิมตน้
จากผูบ้ริโภค มายงัร้านคา้จดัจ าหน่าย – ร้านคา้ส่ง – ผูผ้ลิต –ผูผ้ลิตวตัถุดิบ
ตามล าดบั) ตดัสินด าเนินการโดยมีจุดเร่ิมตน้จากขอ้มูลท่ีวา่ขอ้มูลท่ีวา่ไดข้ายไป
แลว้ท่ีร้านคา้จดัจ าหน่ายเป็นจุดเร่ิมตน้ 



4.2  การรวมฟังก์ช่ันการส่ังซ้ือและรับค าส่ังซ้ือระหว่างผู้ค้าและผู้ผลิตเข้า
ด้วยกนั

ร้านค้าส่งรับค าสั่งซ้ือจากร้านค้าจัดจ าหน่าย และส่งสินค้าโดยน า
ออกมาจากสต๊อก รวมทั้งตรวจสติอกและสั่งซ้ือไปยงัผูผ้ลิต เม่ือผูผ้ลิตรับค า
สั่งซ้ือดงักล่าว ก็จะท าการส่งสินคา้ให้ ในสภาพปัจจุบนัท่ีแต่ละฝ่ายมีสต๊อก
และสั่งซ้ือแยกกนัโดยอิสระ 

เม่ือพิจารณาถึงการส่งสินคา้จากสต๊อกของร้านคา้ส่งไปยงัร้านคา้จดั
จ าหน่าย หากบริษทัและร้านค้าส่งมีข้อมูลสต๊อกของร้านค้าส่งและวิธีการ
ค านวณปริมาณค าสั่งซ้ือร่วมกนั ฟังก์ชนัการสั่งซ้ือและค าสั่งซ้ือของทั้งบริษทั
และร้านคา้ก็จะถูกรวมเขา้ดว้ยกนัได ้ท าใหข้อ้มูลมีความต่อเน่ืองและรวดเร็ว



4.3 การแบ่งระหว่างสินค้าขายปกติและสินค้าขายพเิศษโดยปริมาณส่งสินค้า
วิธีการขายของร้านค้าจัดจ าหน่ายมีการขายสินค้าพิเศษท่ีขายท่ีชั้ น

แสดงสินคา้ และการขายสินคา้ปกติท่ีชั้นวางสินคา้ท่ีก าหนด ลกัษณะเด่นของ
การส่งสินคา้แต่ละประเภทดงักล่าวท าใหก้ารควบคุมสต๊อกของร้านคา้ส่งท าได้
ยาก

ดงันั้น จึงไดค้วบคมโดยการแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ กรณีสินคา้ขาย
ปกติจะเป็นการส่งสินคา้อย่างต่อเน่ืองในปริมาณท่ีคงท่ี ดงันั้น จ  าเป็นการส่ง
จากคลงัสินคา้ให ้ส่วนสินคา้ขายพิเศษซ่ึงมีความเก่ียวเน่ืองกบักิจกรรมส่งเสริม
การขายจะเป็นการส่งสินคา้จ านวนมากในระยะเวลาสั้น



ส าหรับเกณฑ์การแบ่ง ในกรณีท่ีดูจากดา้นการกระจายสินคา้ ใชว้ิธีคิด
ท่ีวา่ส่วนท่ีมากกวา่ปริมาณท่ีก าหนดจดัเป็นสินคา้ขายพิเศษ

ส าหรับสินค้าท่ีขายปกติได้พยายามท าให้การด าเนินงานสั่งสินคา้มี
ประสิทธิภาพโดยการสั่งซ้ืออตัโนมติัโดยสมบูรณ์ เพื่อหลีกเลียงสินคา้ขาดจาก
การลืมสั่งสินคา้ 

ในส่วนของสินคา้ขายปกติ การสั่งซ้ือสินคา้อตัโนมติัช่วยเสริมสร้าง
การประสานงานท่ีดีระหว่างฝ่ายจดัซ้ือของร้านคา้ส่งกบัฝ่ายขาย ดรณีการขาน
สินคา้พิเศษไดเ้น้นในเร่ืองการด าเนินการควบคุมล่วงหน้าและการจดัการกบั
สินค้าท่ีเหลือจากการขายโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจดัการสตอ๊กโดยรวม



4.4 การตอบสนองด้วยการสต๊อกในปริมาณทีจ่ าเป็น ทีไ่ม่ใช้การท านายอุปสงค์
การคาดการณ์ปริมาณการส่งสินคา้ (ปริมาณอุปสงคท่ี์มองจากผูผ้ลิต)

ของร้านคา้ส่งไปยงัร้านคา้จดัจ าหน่อยท่ีมีหลากหลาย จะท าให้มีความเท่ียงตรง
สูงเป็นส่ิงท่ีไดย้าก โดยทัว่ไปจะมีปัญหา 

ส าหรับในส่วนของสินคา้ขายปกติท่ีมีการส่งสินคา้ในปริมาณท่ีคงท่ี
อยา่งต่อเน่ือง จึงไม่ตอ้งอาศยัการท านายอุปสงค์ แต่จะก าหนดใหร้้านคา้ส่งมีส
ตอ๊กในปริมาณท่ีคิดวา่จ าเป็น 

บริษัทได้ท าการพฒันาระบบท่ีใช้ได้ผลจริงของการส่งสินค้าจาก
ร้านค้าส่งไปยงัร้านค้าจดัจ าหน่อย เพื่อค านวณจุดสั่งซ้ือท่ีเกิดจากการบวก 
Safety stock  เพิ่มเขา้ไปในปริมาณสต๊อกท่ีคิดว่าจ  าเป็น (คือ ปริมาณสต๊อก
สูงสุด โดยใน IMS เรียกวา่ปริมาณสตอ๊กมาตรฐาน)



[วนั]

[ปริมาณ]

สต๊อกมาตรฐาน

ปริมาณสัง่ซือ้=

ปริมาณเติมสนิค้า

ปริมาณสัง่ซือ้=

ปริมาณเติมสนิค้า

จดุสัง่ซือ้

Safety 

stock

รูปที ่3 การค านวณปริมาณการส่ังซ้ือ
การใช้วิธีการค านวณอัตโนมตัินี้จะท าให้สามารถขจดัการตัดสินใจโดย
พนักงานและการทีม่ขีอ้มูลปรมิาณการเตมิสนิคา้ร่วมกนักจ็ะช่วยใหส้ามารถ
แบ่งความรบัผดิชอบความเสีย่งไดช้ดัเจนขึน้



4.5 การลดสินค้าขาดและสต๊อกโดยการลด Lead Time
จนถึงปัจจุบนั การสั่งซ้ือสินคา้ของร้านคา้ส่งจะพิมพ์รายการสั่งซ้ือ

ออกมาในวนัท่ีสั่งซ้ือ โดยค านวณจาก สตอ๊กของวนัก่อนหนา้ 
เน่ืองจากการส่งมอบสินค้าจากบริษัทจะท าในวนัถัดไป จึงท าให้

ร้านคา้ส่งตอ้งมี safety stock เท่ากบัจ านวนของ 1 วนัเอาไว ้แต่ส าหรับกรณี 
IMS เน่ืองจากก าหนดใหส่้งขอ้มูลสตอ๊กจากร้านคา้ส่งในเวลา 10.30 น. ของวนั
นั้น จึงเป็นการส่งข้อมูลสต๊อกหลักจากท่ีได้หักจ านวนท่ีร้านค้าจดัจ าหน่าย
สั่งซ้ือก่อนหนา้นั้นทั้งหมดออกไป 



ผูผ้ลิต

แผนการผลิต

ท าความเขา้ใจเก่ียวกบั
สต๊อกกระจายสินคา้ IMS

รับค าสัง่ซ้ือ ส่งสินคา้

เก็บรวบรวมเงิน
ลูกหน้ีการคา้

ร้านคา้ส่ง

ควบคุมการรับค า
สัง่ซ้ือ

ควบคุมสต๊อก

ควบคุมการน าเขา้และออกจาก
คลงัสินคา้

ควบคุมการขายและการ
สั่งซ้ือ

ควบคุมการสั่งซ้ือ

ร้านคา้จดัจ าหน่าย

POS สนิค้าขายปกติ

แผนงานสินคา้ขาย
พิเศษ

ตรวจเชก็รับท่ีร้าน

การปฎิบติังาน
ท่ีเก่ียวขอ้งของ IMS

ส่งมอบสินคา้

ช าระเงิน

ส่งมอบสินคา้

ช าระเงิน

ขอ้มูลสต๊อก

ขอ้มูลแสดงการส่งมอบ
สินคา้ล่วงหนา้

สัง่ซ้ือสินคา้ขายพิเศษ

สัง่ซ้ือ EOS

สัง่ซ้ือ EOS

Update
ข้อมลูสต๊อก

รูปที ่4 โครงสร้างของ IMS



5. โครงสร้างของระบบ IMS
IMSประกอบด้วยระบบ 5 ระบบ คือ

1. ระบบควบคุมสตอ๊กและสั่งซ้ือสินคา้อตัโนมติั
2. ระบบจ าลองงานเพื่อก าหนดค่ามาตรฐานของสต๊อก
3. ระบบเติมสินคา้อตัโนมติั
4. ระบบ ASN (เสนอขอ้มูลการส่งมอบสินคา้ล่วงหนา้)
5. ระบบควบคุมแผน
ในท่ีน้ีจะอธิบายเก่ียวกบัระบบควบคุมสตอ๊กและสั่งซ้ือสินคา้อตัโนมติั

ระบบจ าลองงานเพื่อก าหนดค่ามาตรฐานของสต๊อก และระบบเติมสินค้า
อตัโนมติั



6. ลกัษณะเฉพาะของระบบควบคุมสต๊อกและส่ังซ้ือสินค้าอตัโนมัติ
6.1  ปริมาณสต๊อกของแต่ละรายการที่ปรับให้สอดคล้องกับสต๊อก

เป้าหมายโดยรวม
เน่ืองจากมีการควบคุมสินค้าทั้ งหมดท่ีเป็นเป้าหมายและก าหนด

ปริมาณสต๊อกมาตรฐานของแต่ละรายการท่ีมีอตัราการหมุนเวียนของสต๊อก
ตามท่ีก าหนดเป็นดชันีการบริหารการ

6.2  การควบคุมสต๊อกตามลกัษณะเฉพาะของสินค้า
เป็นโครงสร้างท่ีควบคุมโดยแบ่งสินคา้ทั้งหมดท่ีเป็นเป้าหมายออกเป็นระดบั
ถึงปริมาณของจ านวนรายการท่ีจัดการ เน่ืองจากได้ถูกแบ่งออกเป็น 25 
ประเภท โดยมีประเภทตามจ านวนเงินส่งสินคา้ 5 ประเภท และตามความถ่ีของ
การส่งสินคา้ 5 ประเภท



6.3  การควบคุมปริมาณการส่ังซ้ืออัตโนมัติตามแนวโน้มของการส่ง
สินค้า

จากการท่ีใช้ผลจริงในช่วง 13 อาทิตย์ท่ีผ่านมาเป็นข้อมูลในการ
ค านวณทุก ๆ สัปดาห์ ท าให้เป็นระบบควบคุมสต๊อกแบบอตัโนมติัท่ีสะทอ้น
แนวโนม้ของการส่งสินคา้ 

6.4  การก าหนดและการ update ปริมาณสต๊อกที่เหมาะสมที่สุดโดย
อตัโนมัติ

เป็นระบบท่ีท าการจดัอนัดบัแยกรายสินคา้และก าหนดจุดสั่งซ้ือสินคา้
และปริมาณสต๊อกมาตรฐานทั้ งหมดโดยอาศัยผลการส่งสินค้าจริง โดย
คอมพิวเตอร์จะท าการค านวณโดยอตัโนมติัและรักษาค่าท่ีเหมาะสมเอาไวอ้ยู่
เสมอ



7.  ระบบจ าลองงานเพ่ือก าหนดค่ามาตรฐานของสต๊อก
เม่ือน าการสั่งซ้ืออตัโนมติัเข้ามาใช้ ได้พฒันาระบบจ าลองงานเพื่อ

สอบทวนว่าจะสามารถจดัหาสินคา้ได้อย่างราบร่ืนโดยไม่มีปัญหาสินคา้ขาด
หรือไม่ โดยอาศยัจุดสั่งซ้ือสินคา้และสตอ๊กมาตรฐานท่ีก าหนด

เน่ืองจากระบบจ าลองงานน้ีสามารถท าให้ทราบไดถึ้งสภาพสินคา้ขาด
ความถ่ีของการเติมสินคา้ ปริมาณการเติมสินคา้ โดยใช้ปริมาณของจุดสั่งซ้ือ
และปริมาณสตอ๊กมาตรฐานท่ีก าหนด



8.  ระบบเติมสินค้าอตัโนมัติ
ร้านคา้ส่งสามารถสั่งซ้ือสินคา้ขายปกติโดยอตัโนมติั โดยอาศยัปริมาณ 

ณ จุดสั่งซ้ือและปริมาณสต๊อกมาตรฐานท่ีประมาณการไว ้โดยจะมีอันดบัของ
สินคา้แต่ละรายการในแต่ละอาทิตยท่ี์ก าหนดจากผลจริงของการส่งสินคา้

การท่ีจดัส่งอนัดบัของสินคา้แต่ละรายการ ปริมาณสต๊อกมาตรฐาน
ปริมาณของจุดสั่งซ้ือและปริมาณสต๊อกของแต่ละวนัน้ีให้แก่บริษัท ท าให้
บริษทัมีขอ้มูลเช่นเดียวกบัขอ้มูลท่ีร้านคา้ส่งใชใ้นการสั่งซ้ืออตัโนมติั



ขอ้มูล
สต๊อกของ
ร้านคา้ส่ง

2.ค าสัง่สง่
สินคา้ขายปกติ

4.ส่งขอ้มูล
สตอ๊ก

Planet

5.การสั่งซ้ือสินคา้
ขายพิเศษ

3.สั่งซ้ือสินคา้ขายพิเศษ
ขอ้มูลสินคา้ขายพิเศษ

ศูนยก์ระจายสินคา้
ของร้านคา้ส่ง

6. จดัสง่

Update ข้อมลูสต๊อก
a. ค าสัง่สง่สินค้า

b. แสดงการสง่มอบ

จดัส่ง ส่งมอบไปยงัร้านคา้แต่ละร้าน

ข้อมูล

สัง่ซือ้ 

สนิค้า

EOS

1.

ขาย

ขาย

ขาย

ฝ่ายธุรกิจร้านคา้ส่ง

ผูรั้บผดิชอบการจดัซ้ือ
ของร้านคา้ส่ง
-ส่วนสินคา้ขายปกติ
ใหเ้อาจากสต๊อก
-ส่วนสินคา้ขายพิเศษ
สัง่ซ้ือไปยงัผูผ้ลิต

ขอ้มูลสินคา้ขายพิเศษ

ไลออ้น
-การค านวณ
ปริมาณเติมสินคา้
ส่วนสินคา้ขายปกติ
-การส่งสินคา้
ส่วนสินคา้
ขายพิเศษ

รูปที ่5 ผงัย่อของระบบ IMS



9.  ผลทีไ่ด้จาก IMS
ในร้านคา้ส่งท่ีน า IMS เขา้มาใช ้ผลท่ีสามารถคาดหวงัได ้เช่น ช่วยเพิ่ม

ประสิทธิของของการปฏิบติังานน าสินคา้เขา้คลงัสินคา้และการตรวจเช็กรับ
สินคา้
จากตวัอยา่งของร้านคา้ส่งท่ีน า IMS เขา้มาใช ้มีการยนืยนัถึงผลท่ีได ้เช่น

1. การลดผูรั้บผดิชอบการสั่งซ้ือสินคา้ลงได ้1 คน
2. มีจ านวนเงินของสตอ๊กลดลงกวา่ 20 %
3. การเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบติังานน าสินคา้เขา้คลงัสินคา้และ

การตรวจเช็กรับสินคา้



ส าหรับ 1 มีเหตุผลเน่ืองมาจาก ในส่วนของสินคา้ขายปกติ มีการลดลง
ของการปฏิบติังานดูแลรักษาโดยการท าการ update และก าหนดปริมาณสั่งซ้ือ
และระดบัของสตอ๊กโดยอตัโนมติั

ส าหรับ 2 มีเหตุผลเน่ืองจาก ใน IMS มีการเติมสินคา้โดยอาศยัขอ้มูลส
ต๊อกหลงัจากท่ีหกัเอาจ านวนการสั่งซ้ือจากร้านคา้จกัจ าหน่ายท่ีจะส่งสินคา้ใน
วนัดงักล่าวออกแลว้ โดยไม่ใชเ้ป็นขอ้มูลสตอ๊กของวนัก่อนหนา้

ส าหรับ 3 มีเหตุผลเน่ืองมาจาก การท่ีระบบสามารถท าให้ความถ่ีของ
การเติมสินคา้มีความเหมาะสมได้ โดยดูจากความสัมพนัธ์ของ “ความถ่ีของ
การเติมสินคา้และมูลค่าสต๊อก” จึงท าให้สามารถลดจ านวนรายการน าเข้า
คลงัสินคา้ต่อวนัลงได ้12%



ส าหรับฝ่ายผูผ้ลิต ผลท่ีได้ เช่น ช่วยปกป้องกนัปัญหาสินคา้คืน การ
แกไ้ขและ การทิ้งสินคา้

นอกจากนั้น การน าเอาขอ้มูลสต๊อกของร้านคา้ส่งมาใช้ ยงัมีส่วนช่วย
ใหส้ามารถป้อนสินคา้ตามความตอ้งการของร้านคา้จดัจ าหน่ายได้

10. มุ่งสู่อนาคต
IMS ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความเช่ือมโยงระหวา่งระบบของร้านคา้ส่ง

และระบบของบริษทั เพิ่มความเร็วและคุณภาพขอ้มูลของทั้งสองฝ่าย ท าให้
สามารถท าการป้อนสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ในอนาคตมีเป้าหมายท่ีจะขยายขอบเขตการด าเนินการให้ครอบคลุม
ถึงผูผ้ลิตวตัถุดิบและร้านคา้จดัจ าหน่าย เพื่อท าให้ supply chain management มี
ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน


