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- การก าหนดกลยทุธ์ธุรกิจ : เป็นการก าหนดแนวทาง กรอบนโยบาย
มุมมองหรือวสิัยทศัน์ของผูบ้ริหาร

-การคน้หาความตอ้งการของลูกคา้ : การวเิคราะห์ แสวงหา
วตัถุประสงค ์หรือความตอ้งการของลูกคา้

-วเิคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลกระทบ : วเิคราะห์สภาวะเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง กฎมาย เทคโนโลยแีละวฒันธรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
ระบบโลจิสติกส์









- Goal : การก าหนดเป้าหมายหลกั เช่น สร้างรายได ้ลดตน้ทุน เพิ่มก าไร

- Mission : การก าหนดภารกิจหลกั เช่น ตลาดเป้าหมาย  สินคา้ บริการหลงั
การขาย การใชเ้ทคโนโลย ีแนวคิดกิจการ ภาพพจน์ต่อสาธารณชน- -
Program ; การวางแผนโครงการ งบประมาณ หรือกรอบวธีิปฏิบติัการ เป็น
กิจกรรมคร่าวท่ีตอ้งด าเนินใหบ้รรลุเป้าหมายหลกั



- Project Planning ; ก าหนดเวลาท่ีตอ้งท าในแต่ละกิจกรรม 
ระยะเวลาท่ีแลว้เสร็จและงบประมาณท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละกิจกรรม

- Schedule ; สร้างตารางในการท างาน ปฏิทินท างาน (Gantt charts)
- Responsibility Person ; ก าหนดผูรั้บผดิชอบแต่ละกิจกรรมอยา่ง

ชดัเจน
- Performance Appraisals ; การวดัผล ประเมินศกัยภาพในการ

ท างาน



รายละเอียดโดยสรุปเก่ียวกบับริษทั
ช่ือบริษทั : บริษทั Nisshin Seiyu จ ากดั
เร่ิมด าเนินการ :  7  มีนาคม ค.ศ. 1907
ก่อตั้ง :   ค.ศ. 1918 (เปล่ียนช่ือบริษทัเป็นช่ือปัจจุบนั)
เงินทุน :  16,332,000,000 เยน

(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ค.ศ. 1998)



รายละเอียดธุรกิจ : สินคา้อาหารจ าพวกน ้ ามนัพืช อุตสาหกรรมเคมี
ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง เศษถัว่เหลืองและเศษเมลด็พืช
ธญัพืช ผลิตภณัฑส์ าหรับการท าสวน ยา

ยอดขาย :  129,495 ลา้นเยน (ณ เดือนมีนาคม ค.ศ. 1998)
จ านวนพนกังาน :  1,274 คน

ตวัแทน :  Jokei Akitani
กรรมการผูจ้ดัการ

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ :  1-23-1 ชินกาวา่ จูโอ-คุ โตเกียว
ส านกังานหลกั :  ส านกังานโอซากา้ โรงงานอิโซโกะ โยโกฮาม่า

โรงงานซาไก ส านกังานโยโกซึกะ สาขา 8 แห่ง



ระดับการน า SCM ไปใช้ของแต่ละบริษทัจะแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม
แนวคิดดงักล่าวไดแ้ทรกตวัเขา้ไปในบริษทัต่างๆ ในประเทศญ่ีปุ่นอาจกล่าวไดว้่า
เป็นยคุท่ี SCM ไดรั้บความนิยมสูง นอกจากนั้นศพัทต์่างๆ ท่ีระบุไวข้า้งตน้ต่างก็เป็น
องคป์ระกอบของ SCM น้ีและค าพูดท่ีวา่ “หากไม่สามารถท าการปฏิรูปการท างาน
และโครงสร้างท่ีเป็นพ้ืนฐานในสถานท่ีท างานจริงภายใต้การน าของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงไดแ้มจ้ะน าซอฟแวร์ท่ีเก่ียวเขา้มาใชอ้ยา่งไร ก็จะไม่ก่อให้เกิดผลมากนกั” ก็
ยงัคงอยูใ่นความทรงจ าของทุกคน



บริษทัสกดัน ้ ามนัจากวตัถุดิบ เช่น ถัว่เหลืองและเมลด็พืช ฯลฯ ท่ีน าเขา้
จากต่างประเทศท่ีโรงงานของบริษทัโดยมีโรงงานอิโซโกะ โยโกฮาม่าเป็นหลกั 
และท าการขายทั้ง “น ้ามนั”  และ “เศษถัว่เหลืองและเศษเมลด็พืช”  เป็นสินคา้ทั้ง
ในรูปแบบสินคา้บรรจุหีบห่อและสินคา้ท่ีไม่ไดบ้รรจุหีบห่อ

ความแตกต่างระหวา่งโครงสร้างธุรกิจของบริษทักบับริษทั สินคา้อาหารแปรรูป
อ่ืน ๆ สรุปได ้3 ประการ คือ

1. สินคา้ คือ “น ้ามนั” ท่ีไดจ้ากวตัถุดิบและ “เศษถัว่เหลืองและเศษเมล็ด
พืช” ท่ีเป็นการผลิตต่อเน่ือง (สดัส่วนปริมาณ คือ 30%, 70% ตามล าดบั)



2. ในกรณีน ้ามนัและเศษถัว่เหลืองและเศษเมลด็พืชจะมีสินคา้ 
bulk เป็นสัดส่วนสูงถึง 70% ของปริมาณสินคา้ทั้งหมด แต่จะมี “สินคา้
บรรจุหีบห่อ” ท่ีเป็นสินคา้หลกัของบริษทัสินคา้อาหารแปรรูปอ่ืน ๆ ไม่
ถึง 30%

3. ทั้งวตัถุดิบและสินคา้มีความสัมพนัธ์กบัตลาดอยา่งลึกซ้ึง 
โดยเฉพาะน ้ามนัท่ีมีปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีไม่สัมพนัธ์กบัตลาดระหวา่ง
ประเทศ



เดิมบริษทั Nisshin Seiyu จ ากดั สร้างโรงงานผลิตน ้ามนัริมทะเล
ท่ีอิโซโกะ โยโกฮาม่า ในปี ค.ศ. 1963 และไดก้ลายเป็นบริษทัท่ีเป็นผูน้ าใน
ธุรกิจน ้ามนัส าหรับครัวเรือน ตั้งแต่นั้นมา การบริโภคน ้ามนัส าหรับ
ท าอาหารไดข้ยายตวัเพิ่มข้ึนพร้อม ๆ กบัการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจใน
ระดบัสูง โดยในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1987 นอกเหนือจากโรงงานหลกั 2 
แห่งท่ีอิโซโกะ โยโกฮาม่าและโกเบแลว้ยงัไดเ้พิ่มศูนยเ์ติมข้ึน 6 แห่งทัว่
ประเทศ



ในช่วงเดียวกนัในส่วนของน ้ ามนัส าหรับธรุกิจไดมี้การพฒันารูปแบบการ
ท าธุรกิจใหม่ท่ีเรียกวา่มินิแทงก์ โดยบริษทัเป็นผูน้ าในการปฎิรูปโครงสร้างดา้นการ
กระจายสินคา้และการผลิตท่ีสามารถเรียกไดว้า่เป็นการปฎิรูปขจดัภาชนะ (กระป๋อง
ขนาดใหญ่) ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากวธีิการส่งมอบน ้ ามนัเตาในรูปแบบมินิ
แทงกใ์นเขตท่ีหนาวเยน็ ไดด้ าเนินการโดยมีกลยทุธ์ท่ีจะหาสถานท่ีตั้งท่ีดีท่ีบริษทั
คู่แข่งอ่ืน ๆ ไม่มี โดยใชโ้ครงสร้างท่ีใชส่้งน ้ ามนั bulk ดว้ยเรือบรรทุกน ้ ามนัไปยงั
ศูนยเ์ติมของลูกคา้



การเปล่ียนจากขวดแกว้มาเป็นขวดพลาสติกขนาดใหญ่ และระบบการจดัส่งเพ่ือ
เติมนิแทงกต์ามระยะเวลาท่ีก าหนด ในกรณีของน ้ ามนัส าหรับธุรกิจนั้นแมว้า่ยงัมีจุดท่ีตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ขอีกมาก แต่ก็ช่วยท าใหภ้าชนะมีน ้ าหนกัเบาลงยกเลิกการใชภ้าชนะบางส่วน 
รวมทั้งการชนส่งโดยเรือบรรทุกน ้ ามนัไปยงัพ้ืนท่ีจดัส่งหรือศูนยเ์ติมไดต้ั้งแต่เม่ือ 10 กวา่ปี
ก่อน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีมีส่วนช่วยในเร่ืองปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความสนใจมากในปัจจุบนั 
นอกจากนั้น การน าเอาหลกัการ 3 พ้ืนท่ีเขา้มาใช ้คือ การเติมในพ้ืนท่ี การกระจายสินคา้ใน
พ้ืนท่ี และการบริโภคในพ้ืนท่ีนั้น ก็ถือไดว้า่เป็นการด าเนินการโดยใหค้วามส าคญักบัความ
พึงพอใจของลูกคา้ซ่ึงตรงกบัแนวความคิดของ SCM



ภูมิหลงัของการหนัมาท าการปฎิรูปกระจายสินคา้เกิดข้ึนเน่ืองจากมี
เหตุการณ์ “ความต่ืนตระหนกเก่ียวกบัการกระจายสินคา้” ท่ีเกิดข้ึนทัว่ประเทศ
ในช่วงน้ีปี ค.ศ. 1989 – 1991 เม่ือดูตน้ทุนการกระจายสินคา้ในกระบวนการขาย
และการกระจายสินคา้ของบริษทั ถา้ก าหนดใหต้น้ทุนต่อหน่วยต่อน ้ าหนกัของ
สินคา้บรรจุหีบห่อน ้ ามนัและสินคา้อาหารในปี ค.ศ. 1988 เท่ากบั 100 แลว้ ค่าน้ี
ไดข้ึ้นไปสูงสุดในปี ค.ศ. 1992 โดยมีค่าประมาณเกือบถึง 140 และช่วงน้ีเองก็เป็น
ช่วงท่ีไดเ้ร่ิมโปรเจกตข้ึ์นพอดี



คลงัสินค้าเกบ็สินค้าเยน็อาหารอตัโนมตัอิโิซโกะ โยโกฮาม่า



การปฎรูิปศูนย์เติมเขตนครหลวงคนัโต
คลงัสินคา้อตัโนมติัคลงัท่ี 1 ของโรงงานอิโซโกะ โยโกฮาม่า เป็นคลงัสินคา้ท่ี

สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1989 เพ่ือใชเ้ก็บขวดแกว้ แต่เม่ือหนัมาใชข้วดพลสติกขนาดใหญ่กนั
มากข้ึน ท าใหต้อ้งหนัมาใชค้ลงัสินคา้ภายนอกบริษทั และเน่ืองจากมีขอ้จ ากดัในเร่ือง
ขอ้ก าหนดของกฎหมายอคัคีภยัในขณะนั้น

การปฏรูิปองค์กร
เม่ือเกิดความต่ืนตระหนกเก่ียวกบัการกระจายสินคา้ทัว่ประเทศ  มี

ผูรั้บผิดชอบของฝ่ายวตัถุวสัดุและการกระจายสินคา้อยูเ่พียง 2 คน โดยมีหนา้ท่ี
วางแผนและควบคุมในดา้นการกระจายสินคา้ในขอบเขตท่ีสามารถท าได ้โดยมี
เง่ือนไขเป็นระดบัความส าคญัก่อนหลงัท่ีครอบคลุมทั้งการขาย การกระจายสินคา้และ
ท่ีผลิต โดยร่วมมือกบัผูรั้บผิดชอบการขายและผูรั้บผิดชอบโรงงาน (ส่งมอบ ผลิต)



การปฏรูิปการกระจายสินค้าและการขาย
ความล่าชา้ในการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ในช่วงเทศกาล  เช่น  ปีใหม่ ท่ี

เกิดข้ึนในระหวา่งช่วงท่ีเกิดความต่ืนตระหนกเก่ียวกบัการกระจายสินคา้มีสาเหตุมาจาก
รูปแบบการจดัส่งของบริษทัท่ีเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาลค่อนขา้งมาก และปัญหาใน
ดา้นระบบของบริษทัท่ีก าหนดเกณฑก์ารลงบญัชียอดขายเป็นเกณฑว์นัส่งสินคา้ออก
จากบริษทั  และปัญหาการรวบรวมรถไดย้าก  เน่ืองจากคนขบัรถมกัไม่ตอ้งการขน
สินคา้ของบริษทัท่ีมีน ้ าหนกัมาก แต่ท่ีเป็นปัญหาใหญ่ท่ีสุดก็คือ  ส านึกในเร่ืองการ
กระจายสินคา้ของฝ่ายขายยงัต ่า  โดยมกัจะ  “พยายามตอบสนองต่อขอ้เรียกร้องของ
ลูกคา้ไม่วา่จะเป็นปัญหาใด ๆ ก็ตาม”



การสร้างโครงสร้างส าหรับ SCM ทีด่ าเดินการอยู่ในปัจจบบัน
ปัจจุบนั บริษทัสินคา้อาหารท่ีพฒันาแลว้แต่ละบริษทัแขง่ขนักนัในการ

สร้าง SCM อยา่งดุเดือด ท่ีน้ีจะกล่าวถึงปัญหาบางประการและการด าเนินการ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ SCM

การส่งเสริมการท าเป็นมาตรฐานภายหลงัด าเนินการแก้ไขระบบติดต่อ
ค้าขาย

การแกไ้ขระบบการติดต่อคา้ขายท่ีบริษทัไดน้ าเขา้มาใชต้ั้งแต่ปี ค.ศ. 
1997 เป็นการปฏิรูปการด าเนินงานของฝ่ายธุรกิจท่ีตอ้งการใหมี้การก าหนด
มาตรฐานเพ่ือท่ีสามารถอธิบายแก่ลูกคา้ทุกรายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยยดึตามเกณฑ์
ท่ีใชก้นัทัว่ไปและเหมือนกนัทัว่ประเทศ



การรวมศูนย์กระจายสินค้าและผลติของเขตคงิคเิข้ากบัโรงงานซา
ไก

การปฏิรูปศูนยใ์นเขตนครหลวงคนัโตท่ีด าเนินการก่อนไดเ้นน้ในเร่ืองศูนย์
การกระจายสินคา้ แต่การปฏิรูปศูนยใ์นเขตคิงคิมีเป้าหมาย คือ การสร้างระบบการ
ด าเนินงานท่ีมีตน้ทุนต ่า เพ่ือรักษาความสามารถในการแข่งขนักบันานาชาติใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยการสร้างระบบกระจายสินคา้และการผลิตข้ึนใหม่อีกคร้ังใหเ้สร็จ
สมบูรณ์และการเปล่ียนโครงสร้างการผลิต (ยกเลิกขั้นตอนการสกดัน ้ ามนั) โดยยา้ย
ฐานการผลิตจากโรงงานโกเบไปยงัโรงงานซาไก



มบ่งสู่ "การสร้างธบรกจิที่ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อม"
การประชุมท่ี เกียวโตในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 1999 เร่ืองการป้องกนั

สภาวะโลกร้อนมีวตัถุประสงคเ์พ่ือควบคุมแนวโนม้ของการเพ่ิมสูงข้ึนของ
อุณหภูมิท่ีเกิดข้ึนทัว่โลก โดยประเทศท่ีพฒันาแลว้ แต่ละประเทศไดท้ าการ
ก าหนดเป้าหมายการลดก๊าซท่ีมีผลท าใหเ้กิดสภาวะเรือนกระจก (greenhouse 
effect) 6 ประเภท เช่น คาร์บอนไดออกไซดมี์เธน ไนโตรซบัออกไซด ์ฟรีออน
ฯลฯ โดยเร่ิมตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 โดยประเทศญ่ีปุ่นไดก้ าหนดเป้าหมายการลด
ในช่วงปี ค.ศ. 2008-2012 ไวท่ี้ 6% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี ค.ศ. 1990



นอกจากนั้น ในดา้นวสัดุไดใ้ชร้ะบบมินิแทงก์ ซ่ึงช่วยขจดัภาชนะ
บรรจุใชถุ้งในกล่องโดยค านึงถึงความเหมาะสมในการทิ้ง ใชฝ้าจุกท่ีมี
ฟังกช์นัแบ่งส าหรับน ้ามนังา มาท าใหข้วดแกว้มีน ้าหนกัเบาลง ยกเลิกท่ีกั้น
ภายในกล่องของขวญั นอกจากนั้น ยงัมีการพยายามเลิกใชพ้ลาสติก ฯลฯ


