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ิ ค้าสม ัยใหม่
การจ ัดการการกระจายสน

(Modern Distribution Center Management)

โดย อ.มงคล พัชรดารงกุล
หลักการและเหตุผล
การกระจายสินค้าเป็ นกระบวนการสาคัญในการนาสินค้าไปถึงลูกค้า โดยมีเป้ าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการและ
สร้างความพึงพอใจ/ประทับใจให้กบั ของลูกค้า ความสาเร็จของการกระจายสินค้าจึงขึน้ อยู่กบั การเคลื่อนย้ายสินค้าจากผูผ้ ลิต
หรือผูจ้ าหน่ายภายใต้การดาเนินงานให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
โดยต้อง
ดาเนินการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายใต้การทางานทีม่ คี วามน่าเชื่อถือ ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่าง
รวดเร็ว มีความคล่องตัวทันต่อการเปลีย่ นแปลงของลูกค้า และอยู่บนพืน้ ฐานของต้นทุนการดาเนินงานทีต่ ่า มีการจัดการ
สินทรัพย์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ
การจัดการการกระจายสินค้าจึงเกีย่ วข้องกับกระบวนการในการวางแผนในการส่งมอบและกระจายสินค้า การจัดการ
คาสังซื
่ อ้ ของลูกค้า การปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการคลังสินค้า การจัดการการขนส่ง การลดความสูญเปล่าในการปฏิบตั งิ าน การ
ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดการการกระจายสินค้า การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรในการปฏิบตั งิ าน และ
การวัดผลประสิทธิภาพในการการปฏิบตั งิ าน
ดังนัน้ การจัดการกระจายสินค้าทีด่ แี ละดาเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการทางานในแต่ละกระบวนการให้ทนั สมัยอยู่
เสมอ เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็ นระบบ เกิดการประยุกต์และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง นามาซึง่ การ
ทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนให้กบั สถานประกอบการ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้าได้อย่างยังยื
่ น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิดและหลักการของการจัดการการกระจายสินค้า
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนงานทีเ่ กีย่ วข้องและเชื่อมโยงกับการกระจายสินค้า
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเครื่องมือและเทคนิคการจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูใ้ นการประเมินสมรรถนะของการจัดการการกระจายสินค้า
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้นาองค์ความรู้ แนวความคิดจากการฝึกอบรม ไปพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ
ดาเนินงานต่างๆ เพื่อให้สถานประกอบการมีสมรรถนะในการจัดการการกระจายสินค้าดีขน้ึ
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หัวข้อการอบรม / สัมมนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

แนวคิดและความสาคัญของการกระจายสินค้า
การวางแผนในการส่งมอบและกระจายสินค้า (Distribution Requirements Planning : DRP)
การจัดการคาสังซื
่ อ้ ของลูกค้า (Order Management)
การปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
การจัดการการขนส่ง (Transportation Management)
แนวทางการค้นหาความสูญเปล่า (Waste) ของการดาเนินงานในการกระจายสินค้า
การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรในการปฏิบตั งิ าน
การวัดผลประสิทธิภาพในการการปฏิบตั งิ านด้านการจัดการการกระจายสินค้า
เครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดการการกระจายสินค้า
Workshop / กรณีศกึ ษา

รายละเอียดและผลที่คาดว่าจะได้รบั ของเนื้ อหาแต่ละหัวข้อ
หัวข้อ
เนื้ อหาหลัก / ผลที่คาดว่าจะได้รบั
แนวคิดและความสาคัญของการกระจายสินค้า
เพื่อให้เข้าใจถึงความสาคัญและเป้ าหมายของการกระจายสินค้าที่ใช้
เป็ นกลไกให้เกิดการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ลูกค้า ภายใต้
เงื่อนไขของเวลา และต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ผู้เข้าอบรมเกิดแนวคิดในการมุ่งสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็ น
ระบบ
การวางแผนในการส่งมอบและกระจายสินค้า
เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธกี ารในการวางแผน
(Distribution Requirements Planning : DRP) การตัด สิน ใจ และการควบคุ ม การเคลื่อ นย้า ยผลิต ภัณฑ์ ท งั ้ ภายใน
องค์กรและผ่านช่องทางการจัดจาหน่ าย ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดในการ
ส่งมอบและกระจายสินค้า โดยคานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ แต่ ก ารจัด การสัง่ สิน ค้า เข้า ศู น ย์ การบริห ารการจัด เก็บ และการ
กระจายสิน ค้ า ให้ ก ับ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ และ สามารถ
แก้ปัญหาต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง
การจัดการคาสังซื
่ อ้ ของลูกค้า
เพื่อให้ผอู้ บรมมีความรูค้ วามเข้าใจถึงเทคนิคและวิธกี ารที่เกี่ยวข้องใน
(Order Management)
การจัดการเกี่ยวกับ กับกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้เกิด
การส่งมอบสินค้าให้ทนั เวลาและครบถ้วนตามที่กาหนด ภายหลังจาก
การได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้า
การปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการคลังสินค้า
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเห็นรูปแบบและการการบริหารคลังสินค้าทีด่ ี สามารถ
(Warehouse Management)
รองรับการเคลื่อนย้ายของวัสดุหรือสินค้าไปยังลูกค้าหรือผูใ้ ช้งาน โดย
เกิด การไหลได้อ ย่ างสะดวก มีค วามรวดเร็ว สิน ค้า ที่ถือ ครองต้อ งมี
ปริมาณที่เหมาะสม มีความแม่นยาทัง้ สถานที่จดั เก็บ /ปริมาณการถือ
ครอง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ภายใต้การดาเนินงานที่มุ่งขจัด
ความสูญเปล่าและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และลดความเสีย่ งของ
การดาเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร
ทัง้ นี้จะครอบคลุมกิจกรรมหลักทีต่ อ้ งดาเนินการภายในคลัง คือ
 การรับสินค้า (Receiving)
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การจัดการการขนส่ง
(Transportation Management)

แนวทางการค้นหาความสูญเปล่า (Waste) ของ
การดาเนินงานในการกระจายสินค้า

แนวคิดและความสาคัญของการกระจายสินค้า

การวางแผนในการส่งมอบและกระจายสินค้า
(Distribution Requirements Planning : DRP)

การจัดการคาสังซื
่ อ้ ของลูกค้า
(Order Management)

การปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการคลังสินค้า
(Warehouse Management)
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 การจัดเก็บ (Put away)
 การคัดแยก แปลงหน่วย (Selection)
 การหยิบจ่ายสินค้า (Picking)
 การตรวจนับสินค้า (Counting)
เพื่อ ให้ผู้เ ข้า อบรมมีค วามเข้า ใจ และสามารถพัฒ นาแนวคิด ในการ
จัดการระบบการขนส่ง เพื่อเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากจุดกาเนิดไปยังจุดที่
มีการใช้ง านให้มีป ระสิทธิภ าพมากที่สุด จัดส่งสิน ค้า ได้ถูก ต้อง ครบ
จานวน ในสภาพทีส่ มบูรณ์ และตรงเวลาที่กาหนด รวมทัง้ รู้จกั ตัวแบบ
ในการขนส่งแบบต่างๆ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถค้นหาความสูญเปล่า 8 ประการ
จากการดาเนินงาน รวมทัง้ 5 Office Wastes ทีเ่ กิดขึน้ ในคลังสินค้า
หรือการดาเนินการกระจายสินค้า มีแนวคิดหรือจิตสานึกในการขจัด
ความสูญเปล่า หรือกิจกรรมที่ไม่มคี ุณค่า (NVA) รวมทัง้ การลดความ
สูญเปล่าของกิจกรรมทีไ่ ม่มคี ุณค่าแต่จาเป็ นต้องทา (NNVA)
เพื่อให้เข้าใจถึงความสาคัญและเป้ าหมายของการกระจายสินค้าที่ใช้
เป็ นกลไกให้เกิดการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ลูกค้า ภายใต้
เงื่อนไขของเวลา และต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และให้ผู้เข้าอบรมเกิดแนวคิดในการมุ่งสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็ น
ระบบ
เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธกี ารในการวางแผน
การตัด สิน ใจ และการควบคุ ม การเคลื่อ นย้า ยผลิต ภัณฑ์ ท งั ้ ภายใน
องค์กรและผ่านช่องทางการจัดจาหน่ าย ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุดในการ
ส่งมอบและกระจายสินค้า โดยคานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัง้ แต่ ก ารจัด การสัง่ สิน ค้า เข้า ศู น ย์ การบริห ารการจัด เก็บ และการ
กระจายสิน ค้ า ให้ ก ับ ลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ และ สามารถ
แก้ปัญหาต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง
เพื่อให้ผอู้ บรมมีความรูค้ วามเข้าใจถึงเทคนิคและวิธกี ารที่เกี่ยวข้องใน
การจัดการเกี่ยวกับ กับกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องดาเนินการเพื่อให้เกิด
การส่งมอบสินค้าให้ทนั เวลาและครบถ้วนตามที่กาหนด ภายหลังจาก
การได้รบั คาสังซื
่ อ้ จากลูกค้า
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเห็นรูปแบบและการการบริหารคลังสินค้าทีด่ ี สามารถ
รองรับการเคลื่อนย้ายของวัสดุหรือสินค้าไปยังลูกค้าหรือผูใ้ ช้งาน โดย
เกิด การไหลได้อ ย่ างสะดวก มีค วามรวดเร็ว สิน ค้า ที่ถือ ครองต้อ งมี
ปริมาณที่เหมาะสม มีความแม่นยาทัง้ สถานที่จดั เก็บ /ปริมาณการถือ
ครอง และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ภายใต้การดาเนินงานที่มุ่งขจัด
ความสูญเปล่าและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และลดความเสีย่ งของ
การดาเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายใน และภายนอกองค์กร
ทัง้ นี้จะครอบคลุมกิจกรรมหลักทีต่ อ้ งดาเนินการภายในคลัง คือ
 การรับสินค้า (Receiving)
 การจัดเก็บ (Put away)
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การจัดการการขนส่ง
(Transportation Management)

แนวทางการค้นหาความสูญเปล่า (Waste) ของ
การดาเนินงานในการกระจายสินค้า
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 การคัดแยก แปลงหน่วย (Selection)
 การหยิบจ่ายสินค้า (Picking)
 การตรวจนับสินค้า (Counting)
เพื่อ ให้ผู้เ ข้า อบรมมีค วามเข้า ใจ และสามารถพัฒ นาแนวคิด ในการ
จัดการระบบการขนส่ง เพื่อเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากจุดกาเนิดไปยังจุดที่
มีการใช้ง านให้มีป ระสิทธิภ าพมากที่สุด จัดส่งสิน ค้า ได้ถูก ต้อง ครบ
จานวน ในสภาพทีส่ มบูรณ์ และตรงเวลาที่กาหนด รวมทัง้ รู้จกั ตัวแบบ
ในการขนส่งแบบต่างๆ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถค้นหาความสูญเปล่า 8 ประการ
จากการดาเนินงาน รวมทัง้ 5 Office Wastes ทีเ่ กิดขึน้ ในคลังสินค้า
หรือการดาเนินการกระจายสินค้า มีแนวคิดหรือจิตสานึกในการขจัด
ความสูญเปล่า หรือกิจกรรมที่ไม่มคี ุณค่า (NVA) รวมทัง้ การลดความ
สูญเปล่าของกิจกรรมทีไ่ ม่มคี ุณค่าแต่จาเป็ นต้องทา (NNVA)

ระยะเวลาอบรม : 1-2 วัน
วิ ธีการฝึ กอบรม :
 การเรียนรูแ้ บบผูใ้ หญ่ ( Adult Learning ) ทาให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถนาความรูไ้ ปปรับใช้ได้ทนั ที
 การบรรยายแบบมีสว่ นร่วมสือ่ สาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ
เหมาะสาหรับ:
1. ผูบ้ ริหาร / หัวหน้างาน
2. บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการในการกระจายสินค้า เช่น ฝ่ ายวางแผน ฝ่ ายคลังสินค้า ฝ่ ายจัดส่ง เป็ นต้น
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