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การแก้ปัญหาการจัดการโลจสิติกส์เชิงธุรกจิ



การแก้ปัญหาการจัดการโลจิสติกส์เชิงธุรกจิ

แนวทางการแก้ไขปัญหามดีงันี้
1. ในการออกแบบผลิตภณัฑห์รือบริการ ควรพิจารณาถึงตน้ทุนการปฏิบติัการและการ

ใหบ้ริการในโซ่อุปทาน
2. ควรมีการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลระหว่างผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโซ่อุปทาน ทั้งขอ้มูลผลการ

ด าเนินงานในอดีต ระดบัสินคา้คงคลงัปัจจุบนั ตารางเวลาการผลิตและ การจดัส่งสินคา้และ
ขอ้มูลการพยากรณ์ยอดขายและยอดการผลิต เป็นตน้

3. ควรพฒันาการวางแผนและการควบคุมใหค้รอบคลุมทั้งโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
4. ค านึกถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงจะมีผลต่อการปฏิบติังาน

และการใหบ้ริการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งรายอ่ืนดว้ย



การน าเทคโนโลยแีละการส่ือสารมาใช้ในการปฏบิัติงาน

ในปัจจุบนัธุรกิจทุกประเภทได้มีโครงการพฒันาระบบเว็บไซต์และ
ระบบแลกเปล่ียนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกนัมากข้ึน ซ่ึงแต่ละกิจกรรม
ควรมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยท าหน้า ท่ี เ ป็นศูนย์รวมการให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ในดา้นการขนส่งของกิจการ และดา้นการบริการขอ้มูลข่าวสาร
อ่ืน ๆ โดยมีเป้าหมายในการด าเนินงานและจะท าให้บุคลากรภายในองค์กร 
หรือนอกองค์กรสามารถใช้บริการและติดต่อส่ือสารกับทางกิจกรรมหรือ
บริษทัได้



ตวัอย่าง : บริการงานด้านอเิลก็ทรอนิกส์
ระบบ Thai Frid เป็นบริการระบบฐานขอ้มูลสารเคมีเพื่อการจดัการในภาวะฉุกเฉิน 
เม่ือเกิดอุบติัเหตุจากการขนส่งสารเคมี ผูใ้ชส้ามารถเลือกระบุเง่ือนไขในการคน้หาลง
ในกรอบบนัทึกขอ้มูล ท่ีเตรียมไว ้โดยระบุไว ้2 กรณี คือ

1. เลือกระบุหมายเลข UN (UN No) ของสารเคมีท่ีตอ้งการ
2. เลือกระบุช่ือสารเคมีท่ีตอ้งการ แลว้คลิกท่ีปุ่มคน้หา ระบบการท าการคน้หา

ขอ้มูลตามเง่ือนไขท่ีระบุ และเขา้สู่การแสดองรายละเอียดขอ้มูลสารเคมี
ดงักล่าว ……… ฯลฯ



การตัดสินใจด้านต่าง ๆ ในระบบโลจิสติกส์ของโซ่อปุทาน

การจดัการโซ่อุปทานใหป้ระสบผลส าเร็จนั้นตอ้งอาศยัการตดัสินใจต่าง 
ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไหลของขอ้มูล ผลิตภณัฑ์ และเงินทุน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 
ดา้น ไดแ้ก่

1. กลยทุธ์หรือการออกแบบโซ่อุปทาน (Supply Chain or Desing)
2. การวางแผนโซ่อุปทาน (Supply Chain Planning) 
3. การปฎิบติัการในโซ่อุปทาน (Supply Chain Operation)



ปัญหาและอปุสรรคของการจัดการโซ่อปุทาน ทีพ่บมาก
ทีสุ่ดมดีังนี้

1. ไม่มีกลยทุธ์โซ่อุปทาน
2. ไม่มีนิยามของการใหบ้ริการลูกคา้ชดัเจน
3. ขอ้มูลสถานการณ์จดัส่งสินคา้ไม่ถูกตอ้ง
4. ระบบสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ
5. ไม่ตระหนกัถึงผลกระทบของความไม่แน่นอน
6. มีนโยบายการเก็บรักษาสินคา้คงคลงัท่ีง่ายเกินไป
7. การประสานงานไม่ดี
8. มีกลยทุธ์โซ่อุปทานไม่สมบูรณ์



แนวทางการแก้ไขปัญหาและอปุสรรค มวีธีิการดังนี้

1. ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการควรพิจารณาถึงต้นทุนจริงในด้านการ
ปฏิบติัการและการใหบ้ริการในโซ่อุปทานดว้ย

2. ควรมีการเช่ือมโยงฐานขอ้มูลระหวา่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโซ่อุปทาน โดยขอ้มูลท่ีส าคญั ๆ 
ไดแ้ก่ ผลการด าเนินงานในอดีต ระดบัสินคา้คงคลงัในปัจจุบนั ตารางเวลาในการผลิตและ
การจดัส่งสินคา้ ขอ้มูลการพยาการณ์ยอดขายและการผลิต

3. ควรพฒันาการวางแผนและการควบคุมตวัอยา่งทัว่ระบบโซ่อุปทาน
4. ควรให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโซ่อุปทานตระหนกัถึงผลกระทบจาการเปล่ียนแปลงของผูท่ี้

เก่ียวขอ้งรายใดรายหน่ึงจะมีผลต่อการปฏิบติังานและการให้บริการขอ้มูลของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
รายอ่ืนดว้ย



กรณศึีกษา
โลจิสติกส์ของบริษทั NEC Logistics จ ากดั

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท
ช่ือบริษทั : บริษทั NEC Logistis จ ากดั
เร่ิมด าเนินการ: 28 กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1972
ก่อตั้ง : 1 เมษายน ค.ศ.1992
เงินทุน : 380,000,000 เยน
ตวัแทน :  Kyo Kinoshita กรรมการผูจ้ดัการ
ท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ : 5-37-8 ชิบะ มินาโตะ-คุ โตเกียว

(ตึกซูมิโตโมมิตะ)
ส านกังานหลกั : ฝ่ายธุรกิจฮิงาชินิฮอง (26 แห่ง) 

ฝ่ายธุรกิจนครหลวง (19 แห่ง) ฝ่ายธุรกิจ
นิชินิฮอง (25 แห่ง) ฝ่ายธุรกิจระหวา่งประเทศ  
(3 แห่ง) ต่างประเทศ (2แห่ง)

รายละเอียดธุรกิจ : การขนส่ง การเก็บรักษา การบรรจุหีบห่อ 
และการแพก็ก้ิงท่ีเก่ียวขอ้งในการกระจาย

สินคา้
ยอดขาย : 130,100,000,000 เยน (ปี ค.ศ. 1997)
จ านวนพนกังาน : 2,886 คน (ปลายปี ค.ศ. 1997)



ตัวอย่างการกระจายสินค้าของ บริษทั NEC Logistics จ ากดั

1. ขอบเขตธุรกจิของบริษัทและวสัิยทศัน์ของธุรกจิ
ธุรกิจของบริษทัให้บริการการกระจายสินค้าตั้ งแต่ช้ินส่วนและวสัดุ

จนถึงสินคา้ซ่ึงครอบคลุมการจดัหา การผลิต การขาย การกระจายสินคา้ระหวา่ง
ประเทศและบริการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การขนยา้ย การเคล่ือนยา้ย เก็บรักษาเอกสาร 
ฯลฯ โดยมีลกัษณะพิเศษ คือ ให้บริการโลจิสติกส์กระจายสินคา้ท่ีหลากหลาย
ตั้งแต่ของท่ีมีน ้ าหนกัเบาและมีขนาดเล็ก จนถึงของท่ีมีน ้ าหนกัมากและมีขนาด
ใหญ่แก่ลูกคา้ท่ีมีความหลากหลายในสาขา



บริษทัส่งเสริมการด าเนินธุรกิจโดยมีวิสัยทศัน์วา่บริษทัจะเป็น “LSP” (logistics 
solution provider) โดยอาศยั know how ใหม่ ๆ ท่ีไดจ้ากการด าเนินงานน้ี

รูปที ่1 วสิยัทศัน์ของบริษทั



LSP คือ ธุรกิจท่ีให้บริการโลจิสติกส์แบบแกปั้ญหาโดยอาศยัขอ้มูลใน 
supply chain ป้อนสินคา้ท่ีเช่ือมโยงการผลิต การขาย และลูกคา้เขา้ด้วยกนันั้น 
ก าหนดใหข้อ้มูลอุปสงคเ์ป็น demand chain และใชใ้นการก าหนดจงัหวะการส่ง
สินคา้และขอ้มูลใหแ้ก่ลูกคา้ในเวลาท่ีเหมาะสมโดยไม่มีการสูญเปล่าเป็น supply 
chain ใช้ขอ้มูลจาก chain ทั้งสองอนัน้ีร่วมกนักบัเจา้ของสินคา้และส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานในฐานะ equal partnership เพื่อเสนอระบบท่ีดี
ท่ีสุดโดยรวม ท าให้ลูกคา้เกิดความพึงพอ ซ่ึงยงัผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการ



2.  รายละเอยีดโดยสรุปของตัวอย่างการกระจายสินค้า
2.1  ความส าคัญของการกระจายสินค้า

หากแบ่งประเภทสินคา้ของบริษทัจะสามารถแบ่งออกไดก้วา้ง ๆ เป็น
สินคา้อุปกรณ์ สินคา้ท่ีขายเป็นจ านวนมาก และสินคา้ระบบ ซ่ึงในจ านวนสินคา้
ท่ีขายเป็นจ านวนมาก เช่น โทรศพัท์มือถือ คอมพิวเตอร์ จะมีอายุของสินคา้สั้ น 
และมีการแข่งขนัในเร่ืองราคาท่ีรุนแรง ซ่ึงระบบกระจายสินคา้ท่ีส่งสินคา้ให้แก่
ลูกคา้ในระยะเวลาสั้นท่ีสุดโดยไม่มีสตอ๊กสินคา้เลยจะมีผลต่อการขายมาก



2.2 สรุปการกระจายสินค้าโดยย่อ
เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้เปล่ียนไป จากท่ีเคยมีความต้องการ

เหมือนๆ กัน ไปเป็นแบบท่ีลูกคา้แต่ละคนมีความตอ้งการแตกต่างกนั ท าให้
วิธีการผลิตสินคา้เปล่ียนขากการผลิตจ านวนมากคร้ังเดียวไปเป็นการผลิตล็อต
เล็กหลายประเภทหรือการผลิตตามค าสั่งซ้ือท่ีมีระยะเวลาส่งมอบสั้ น : BTO 
(build to order) ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงระบบกระจายสินคา้ของสินคา้ท่ีขายเป็น
จ านวนมากท่ีบริษัทก าลังด าเนินการอยู่เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าว



ในการกระจายสินคา้ท่ีขายเป็นจ านวนมาก ช้ินส่วนและวตัถุดิบท่ีจดัหาจากผูข้าย
ภายในประเทศและต่างประเทศจะถูกป้อนไปยงัโรงงานผลิตผ่าน “parts shop” หลงัจากนั้น 
สินคา้ท่ีประกอบท่ีโรงงานผลิตจะถูกส่งโดยตรงหรือส่งไปยงัศูนยก์ระจายสินคา้เพ่ีอจดัส่ง
ใหแ้ก่ลูกคา้ 

รูปที ่2 การกระจายสินคา้โดยยอ่



ลกัษณะเฉพาะและรายละเอียดโดยสรุปของระบบในแต่ละส่วนจะกล่าวถึงดงัน้ี
(1.) ระบบกระจายสินคา้ในส่วนของการจดัหา

• Parts shop
แต่เดิมในการจดัหาช้ินส่วนและวตัถุดิบ ผูข้ายจะส่งมอบสินคา้แยกตาม

รายการค าสั่งซ้ือไปยงัคลงัสินคา้ช้ินส่วนท่ีกระจายอยู ่จากนั้นช้ินส่วนจะถูกป้อน
ไปยงัสายการผลิต ต่อมาสายการผลิตมีความตอ้งการให้มีการป้อนช้ินส่วนและ
วตัถุดิบตามวธีิการผลิตแบบทนัเวลา : JIT (just in time) ท่ีมีประสิทธิภาพดีกวา่



รูปที ่3 ส่วนจดัหาและกระจายสินคา้ : ป้อนช้ินส่วนและวสัดุแบบ JIT โดย parts 
shop



Parts shop มีลกัษณะเฉพาะดงัน้ี
1. ผูผ้ลิต ผูข้ายช้ินส่วนและ parts shop ใช้ขอ้มูลสินคา้น าเขา้ออกจาก

คลงัสินคา้ร่วมกนั และทุกฝ่ายสามารถดูขอ้มูลของ parts shop แบบ real-time 
ได้

2. สามารถออกใบตรวจเช็คสินคา้/ใบส่งมอบดว้ย EDI จึงท าให้การส่งมอบ
ท าไดเ้ร็วสามารถตอบสนองต่อค าส่งมอบแบบ JIT ของผูผ้ลิต ซ่ึงมีความถ่ี การ
ส่งมอบสูงมากและเพิ่มอยา่งรวดเร็ว



(2.) ระบบกระจายสินคา้ของการขาย
• การไหลเวยีนของการกระจายสินคา้ของการขาย

การไหลเวียนของสินค้าท่ีขายเป็นจ านวนมากมี 3 เส้นทางหลักตาม
ปลายทางส่งมอบและเง่ือนไขการส่งมอบ คือ 1 เส้นทางส่งตรงแก่ลูกคา้ เช่น 
การส่งให้แก่ธุรกิจ/โรงเรียน 2 เส้นทางส่งตรงแก่ร้านคา้ส าหรับร้านคา้ขนาด
ใหญ่ 3 เส้นทางผา่นศูนยก์ระจายสินคา้ส าหรับการส่งมอบจดัเตรียมสินคา้



• Cross docking
แต่เดิมเส้นทางท่ีผ่านศูนยก์ระจายสินคา้จะสต๊อกสินคา้ไวท่ี้ศูนยก์ระจายสินคา้ 

และจะส่งไปยงัลูกคา้โดยผ่านร้านคา้หลงัจากไดรั้บค าสั่งจดัส่ง แต่ในปัจจุบนัศูนยก์ระจาย
สินคา้จะได้รับขอ้มูลปลายทางจัดส่ง ณ เวลาท่ีน าสินคา้ออกจากโรงงานหรือก่อนสินคา้
มาถึงศูนยก์ระจายสินคา้

รูปที ่4 ขยายและกระจายสินคา้ : Cross docking ท่ีศูนยก์ระจายสินคา้



(3.)  ระบบขอ้มูล
ปัจจุบนับริษทัก าลงัสร้างระบบขอ้มูล supply chain ทั้งหมดของเจา้ของสินคา้ 

(รูปท่ี5) ซ่ึงระบบขอ้มูลน้ีจะท าให้ผูข้ายช้ินส่วนและวสัดุและบริษทัจดัจ าหน่ายมีขอ้มูล
ร่วมกนั โดยมีผูผ้ลิตเป็นแกนกลาง

รูปที ่5 การมีส่วนร่วมกนัผา่น Supply chain ทั้งหมดของสินคา้



2.3 การพฒันาไปเป็น Global Logistics
บริษทั NEC Logictics จ ากดั ไดจ้ดัหาช้ินส่วนและวตัถุดิบ ผลิตและ

ขายสินค้าเป็นจ านวนมากทัว่โลก ทั้งในเอเชีย ทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ 
อเมริกากลางและอเมริกาใต ้บริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจโลจิสติกส์แบบทัว่โลก 
เพื่อตอบสนองต่อสภาพดงักล่าว โดยให้บริการทัว่โลกตั้งแต่การขออนุญาต
กระจายสินคา้ต่อทางราชการท่ีครอบคลุมระหวา่งประเทศ



(1.) การพฒันาธุรกิจ forwarder ของบริษทัเอง
การบริการทัว่โลกเป็นการใหบ้ริการกระจายสินคา้แบบเบ็ดเสร็จส าหรับการจดัหา 

การผลิตและการขายภายในประเทศท่ีมีความแตกต่างกัน ดังท่ีแสดงไวใ้นรูปท่ี 6 โดยมี
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมากอยูต่รงกลางระหวา่งผูข้ายช้ินส่วนและผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย เช่น 
ผู ้ประกอบการน าสินค้าผ่านศุลกากร ผู ้ขนส่งทางอากาศและทางทะเล ผู ้ขนส่ง
ภายในประเทศ forwarder ฯลฯ ซ่ึงหากมีการหยดุคา้งเกิดข้ึนในระหวา่งน้ี ก็จะท าให้ตอ้งใช้
เวลานานมากกวา่ช้ินส่วนและวสัดุหรือสินคา้จะไปถึง



รูปที ่6 บริการทัว่โลก



(2.)  ระบบขอ้มูลทัว่โลก 
บริษทัก าลงัสร้าง global cargo status system โดยใชอิ้นเตอร์เน็ต เพื่อให้บริษทั

และเจา้ของสินคา้ เช่น นิติบุคคลท่ีเป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้และโรงงานผลิตภายในประเทศ/
ต่างประเทศ มีขอ้มูลกระจายสินคา้ร่วมกนัทัว่โลก (รูปท่ี7)

รูปที ่7 ขอ้มูลระบบทัว่โลก (Global Cargo Status System)



ระบบขอ้มูลทัว่โลกมีลกัษณะเด่นดงัน้ี
1. เจา้ของสินคา้สามารถดูขอ้มูลก าหนดการออกจากท่าและเขา้เทียบ

ท่าของเรือขนสินคา้ไดแ้บบ real – time 
2. ณ จุดท่ีส่งสินค้าออกจากโรงงาน จะมีการท า  simulation 

ก าหนดการไปถึง ซ่ึงหากเกินขอบเขตท่ีสามารถยอมรับไดจ้ากค่าตามแผน จะมี
การเตือนการล่าช้า ท าให้สามารถจดัการกบัปัญหาล่วงหน้าได้ เช่น พิจารณา
ทบทวนการขนส่ง



2.4 การพฒันาในอนาคต
ในการพฒันาการกระจายสินคา้ การใชแ้ละการขยายระบบสารสนเทศ

เป็นส่ิงส าคญั ปัจจุบนัมีแผนจะจดัเตรียมระบบท่ีให้บริการแก่เจา้ของสินค้า
เพิ่มข้ึนอีกระดบั เช่น การจดัเตรียม data warehouse ท่ีเสนอขอ้มูลวิเคราะห์แก่
เจา้ของสินคา้ในระบบสารสนเทศท่ีก าลงัด าเนินการอยู ่นอกจากนั้น ยงัก าหนด
จะขยายการน า EDI ท่ีใชอ้ยู ่parts shop ฯลฯ เขา้มาใชใ้หม้ากข้ึน



กรณศึีกษา
ตัวอย่างที่ 5 บริษัท NEC Logistics จ ากดั



1. ประสิทธิภาพในการให้บริการโลจิสติกส์ของบริษัท NEC 
Logistics เป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ การให้บริการโลจิสติกส์แบบแก้ปัญหาโดยอาศัยข้อมูลใน supply 
chain ป้อนสินค้าท่ีเช่ืองโยงการผลิต การขาย และลูกค้าเข้าด้วยกันนั้ น 
ก าหนดให้ขอ้มูลอุปสงคเ์ป็น demand chain และใช้ในการก าหนดจงัหวะการ
ส่งสินคา้และขอ้มูลให้แก่ลูกคา้ในเวลาท่ีเหมาะสมโดยไม่มีการสูญเปล่าเป็น 
supply chain ใช้ขอ้มูลจาก chain ทั้งสองอนัน้ีร่วมกนักบัเจา้ของสินคา้และ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการด าเนินงานในฐานะ equal partnership เพื่อเสนอ
ระบบท่ีดีท่ีสุดโดยรวม โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยลด lead time รวม ท าให้ลูกคา้
เกิดความพึงพอ ท าใหสิ้นคา้ตกรุ่นและสตอ๊กมีนอ้ยท่ีสุด 



2. จงอธิบาย Parts shop คืออะไร

ตอบ การจดัหาช้ินส่วนและวตัถุดิบ ผูข้ายจะส่งมอบสินคา้แยกตามรายการ
ค าสั่งซ้ือไปยงัคลงัสินคา้ช้ินส่วนท่ีกระจายอยู ่จากนั้นช้ินส่วนจะถูกป้อนไปยงั
สายการผลิต Parts shop ของบริษทั สามารถจดัท าแผนการใช้ทรัพยากร 
(resources planning) ท่ีเหมาะสมส าหรับการป้อนช้ินส่วนแบบ JIT : (just in 
time)ล่วงหนา้ได ้โดยอาศยัแผนการผลิตท่ีไดรั้บจากผูผ้ลิต ขอ้มูลการสั่งซ้ือของ
ผูข้ายช้ินส่วน แผนการผลิตและขอ้มูลระยะเวลาส่งมอบท่ีไดรั้บจากผูข้าย



3. จงวาดรูปแผนผงั ส่วนจัดหาและกระจายสินค้า : ป้อนช้ินส่วน
และวสัดุแบบ JIT โดย part shop

ตอบ ส่วนจดัหาและกระจายสินคา้ : ป้อนช้ินส่วนและวสัดุแบบ JIT โดย 
parts shop



4. จงอธิบาย Cross docking ส่วนทีข่ายและกระจายสินค้า พร้อม
วาดรูปภาพประกอบ

ตอบ เส้นทางท่ีผ่านศูนยก์ระจายสินคา้จะสต๊อกสินคา้ไวท่ี้ศูนยก์ระจายสินคา้ และจะ
ส่งไปยงัลูกคา้โดยผ่านร้านคา้หลงัจากไดรั้บค าสั่งจดัส่ง แต่ในปัจจุบนัศูนยก์ระจายสินคา้
จะไดรั้บขอ้มูลปลายทางจดัส่ง ณ เวลาท่ีน าสินคา้ออกจากโรงงานหรือก่อนสินคา้มาถึง
ศูนยก์ระจายสินคา้ และจะท าการแยก/จดัเตรียมสินคา้ท่ีมาถึง



5. การพฒันา Global Logistics พฒันาในด้านใดบ้าง จง
อธิบาย

ตอบ 1. การพฒันาธุรกิจของบริษทั การบริการทัว่โลกเป็นการให้บริการ
กระจายสินค้าแบบเบ็ดเส ร็จส าหรับการจัดหา การผลิตและการขาย
ภายในประเทศท่ีมีความแตกต่างกนั โดยมีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมากอยูต่รง
กลางระหวา่งผูข้ายช้ินส่วนและผูบ้ริโภคขั้นสุดทา้ย เพื่อลดระยะเวลาของการ
ขนส่งระหวา่งประเทศ 
2.  การพฒันาในอนาคต พฒันาการกระจายสินคา้การใชแ้ละการขยายระบบ
สารสนเทศเป็นส่ิงส าคัญ ปัจจุบันมีแผนจะจัดเตรียมระบบท่ีให้บริการแก่
เจา้ของสินคา้เพิ่มข้ึนอีกระดบั


