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ิ ค้าสม ัยใหม่
การจ ัดการการกระจายสน

(Modern Distribution Center Management)

โดย อ.มงคล พัชรดารงกุล
หลักการและเหตุผล
การกระจายสินค้าเป็นกระบวนการสาคัญในการนาสินค้าไปถึงลูกค้า โดยมีเป้ าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจ/ประทับใจให้กับของลูกค้า ความสาเร็จของการกระจายสินค้าจึงขึน้ อยู่กับการเคลื่อนย้ายสินค้าจาก
ผูผ้ ลิตหรือผูจ้ าหน่ ายภายใต้การดาเนินงานให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดย
ต้องดาเนินการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าภายใต้การทางานทีม่ คี วามน่ าเชื่อถือ ตอบสนองต่อความต้องการได้
อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า และอยู่บนพืน้ ฐานของต้นทุนการดาเนินงานทีต่ ่า มีการ
จัดการสินทรัพย์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
การจัดการการกระจายสินค้าจึงเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการวางแผนในการส่งมอบและกระจายสินค้า การจัดการ
คาสังซื
่ ้อของลูกค้า การปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการคลังสินค้า การจัดการการขนส่ง การลดความสูญเปล่าในการปฏิบตั งิ าน
การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีในการจัดการการกระจายสินค้า
การพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรในการ
ปฏิบตั งิ าน และการวัดผลประสิทธิภาพในการการปฏิบตั งิ าน
ดังนัน้ การจัดการกระจายสินค้าทีด่ แี ละดาเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบการทางานในแต่ละกระบวนการให้ทนั สมัย
อยู่เสมอ เป็นสิง่ ทีส่ าคัญ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างเป็นระบบ เกิดการประยุกต์และพั ฒนาได้อย่างต่อเนื่อง นามาซึ่งการ
ทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนให้กบั สถานประกอบการ และสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างยังยื
่ น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในแนวคิดและหลักการของการจัดการการกระจายสินค้า
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนงานทีเ่ กี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับการกระจายสินค้า
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเครื่องมือและเทคนิคการจัดการการกระจายสินค้าสมัยใหม่
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูใ้ นการประเมินสมรรถนะของการจัดการการกระจายสินค้า
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5. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้นาองค์ความรู้ แนวความคิดจากการฝึกอบรม ไปพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการ
ดาเนินงานต่างๆ เพื่อให้สถานประกอบการมีสมรรถนะในการจัดการการกระจายสินค้าดีขนึ้
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 / กรณีศึกษา

รายละเอียดและผลที่คาดว่าจะได้รบั ของเนื้อหาแต่ละหัวข้อ
หัวข้อ
เนื้อหาหลัก / ผลที่คาดว่าจะได้รบั
แนวคิดและความสาคัญของการ
เพื่อให้เข้าใจถึงความสาคัญและเป้ าหมายของการกระจายสินค้าทีใ่ ช้เป็ นกลไกให้เกิด
กระจายสินค้า
การขับเคลื่อนหรือเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขของเวลา และต้น ทุน ที่
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผเู้ ข้าอบรมเกิดแนวคิดในการมุ่งสู่ ก าร
พัฒนาปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
การวางแผนในการส่งมอบและ
เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธกี ารในการวางแผน การตัด สิน ใจ
กระจายสินค้า (Distribution
และการควบคุม การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ทงั ้ ภายในองค์กรและผ่านช่ อ งทางการจัด
Requirements Planning : DRP)
จาหน่ า ย ให้มีป ระสิทธิภาพสู งสุ ด ในการส่ งมอบและกระจายสิน ค้า โดยค านึ งถึง
องค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อ งตัง้ แต่ก ารจัด การสัง่ สิน ค้า เข้า ศู น ย์ การบริหารการ
จัด เก็บ และการกระจายสิน ค้า ให้กับ ลู ก ค้า ได้อ ย่ า งมีป ระสิทธิภาพ และ สามารถ
แก้ปัญหาต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง
การจัดการคาสังซื
่ อ้ ของลูกค้า
เพื่อให้ผอู้ บรมมีความรูค้ วามเข้า ใจถึงเทคนิ ค และวิธีก ารที่เ กี่ยวข้อ งในการจัด การ
(Order Management)
เกี่ยวกับ กั บ กิจ กรรมต่า งๆ ที่จะต้อ งด าเนิ น การเพื่อ ให้เ กิด การส่ งมอบสิน ค้า ให้
ทันเวลาและครบถ้วนตามทีก่ าหนด ภายหลังจากการได้รบั คาสังซื
่ ้อจากลูกค้า
การปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการ
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเห็นรูปแบบและการการบริหารคลังสิน ค้า ที่ด ี สามารถรองรับ การ
คลังสินค้า (Warehouse
เคลื่อนย้ายของวัส ดุหรือ สิน ค้า ไปยังลู ก ค้า หรือ ผู้ใช้งาน โดยเกิด การไหลได้อ ย่า ง
Management)
สะดวก มีความรวดเร็ว สินค้าทีถ่ อื ครองต้องมีปริมาณทีเ่ หมาะสม มีค วามแม่น ยาทัง้
สถานที่จัด เก็บ /ปริมาณการถือ ครอง และอยู่ ในสภาพพร้อ มใช้งาน ภายใต้ก าร
ดาเนินงานทีม่ ุ่งขจัดความสูญเปล่าและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และลดความเสีย่ ง
ของการดาเนินงานระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภายใน และภายนอกองค์ก ร ทัง้ นี้ จะ
ครอบคลุมกิจกรรมหลักทีต่ อ้ งดาเนินการภายในคลัง คือ
 การรับสินค้า (Receiving)
บริษัท สัมมนา เซ็นเตอร์ จากัด 99/628 หมู่ 1 ต.ลาผักกูด อ.ธัญบุร ี จ.ปทุมธานี 12110 Tel : 02 053 1150
www.สัมมนาเซ็นเตอร์.com / ค่าอบรมสามารถนาไปหักลดหย่อนภาษีได้ถงึ 200%

บริ ษทั สัมมนา เซ็นเตอร์ จากัด
99/628 หมู่ 1 ต.ลาผักกูด อ.ธัญบุ รี จ.ปทุ มธานี 12110
โทร. 020531150 เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 0135560000867

การจัดการการขนส่ง
(Transportation Management)

แนวทางการค้นหาความสูญเปล่า
(Waste) ของการดาเนินงานในการ
กระจายสินค้า

แนวคิดและความสาคัญของการ
กระจายสินค้า

การวางแผนในการส่งมอบและ
กระจายสินค้า (Distribution
Requirements Planning : DRP)

การจัดการคาสังซื
่ อ้ ของลูกค้า
(Order Management)
การปฏิบตั กิ ารด้านการจัดการ
คลังสินค้า (Warehouse
Management)

การจัดการการขนส่ง
(Transportation Management)
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 การจัดเก็บ (Put away)
 การคัดแยก แปลงหน่วย (Selection)
 การหยิบจ่ายสินค้า (Picking)
 การตรวจนับสินค้า (Counting)
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาแนวคิด ในการจัด การระบบการ
ขนส่ ง เพื่ อ เคลื่ อ นย้ า ยตัว สิ น ค้ า จากจุ ด ก าเนิ ด ไปยั ง จุ ด ที่ มีก ารใช้ ง านให้ มี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ุด จัดส่งสินค้าได้ถูกต้อง ครบจานวน ในสภาพที่ส มบูรณ์ และ
ตรงเวลาทีก่ าหนด รวมทัง้ รูจ้ กั ตัวแบบในการขนส่ งแบบต่างๆ
เพื่อ ให้ผู้เ ข้า อบรมเข้า ใจและสามารถค้น หาความสู ญ เปล่ า 8 ประการจากการ
ด าเนิ น งาน รวมทัง้ 5 Office Wastes ที่เ กิด ขึ้น ในคลังสิน ค้า หรือ การด าเนิ น การ
กระจายสินค้า มีแนวคิดหรือจิตสานึกในการขจัดความสูญเปล่า หรือกิจกรรมทีไ่ ม่มี
คุณค่า (NVA) รวมทัง้ การลดความสูญเปล่าของกิจกรรมทีไ่ ม่มีคุณ ค่า แต่จาเป็ น ต้อ ง
ทา (NNVA)
เพื่อให้เข้าใจถึงความสาคัญและเป้ าหมายของการกระจายสินค้าทีใ่ ช้เป็ นกลไกให้เกิด
การขับเคลื่อนหรือเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขของเวลา และต้น ทุน ที่
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผเู้ ข้าอบรมเกิดแนวคิดในการมุ่งสู่ ก าร
พัฒนาปรับปรุงอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธกี ารในการวางแผน การตัด สิน ใจ
และการควบคุม การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ทงั ้ ภายในองค์กรและผ่านช่ อ งทางการจัด
จาหน่ า ย ให้มีป ระสิทธิภาพสู งสุ ด ในการส่ งมอบและกระจายสิน ค้า โดยค านึ งถึง
องค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อ งตัง้ แต่ก ารจั ด การสัง่ สิน ค้า เข้า ศู น ย์ การบริหารการ
จัด เก็บ และการกระจายสิน ค้า ให้กับ ลู ก ค้า ได้อ ย่ า งมีป ระสิทธิภาพ และ สามารถ
แก้ปัญหาต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง
เพื่อให้ผอู้ บรมมีความรูค้ วามเข้า ใจถึงเทคนิ ค และวิธีก ารที่เ กี่ยวข้อ งในการจัด การ
เกี่ยวกับ กั บ กิจ กรรมต่า งๆ ที่จะต้อ งด าเนิ น การเพื่อ ให้เ กิด การส่ งมอบสิน ค้า ให้
ทันเวลาและครบถ้วนตามทีก่ าหนด ภายหลังจากการได้รบั คาสังซื
่ ้อจากลูกค้า
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมเห็นรูปแบบและการการบริหารคลังสิน ค้า ที่ด ี สามารถรองรับ การ
เคลื่อนย้ายของวัส ดุหรือ สิน ค้า ไปยังลู ก ค้า หรือ ผู้ใช้งาน โดยเกิด การไหลได้อ ย่า ง
สะดวก มีความรวดเร็ว สินค้าทีถ่ อื ครองต้องมีปริมาณทีเ่ หมาะสม มีค วามแม่น ยาทัง้
สถานที่จัด เก็บ /ปริมาณการถือ ครอง และอยู่ ในสภาพพร้อ มใช้งาน ภายใต้ก าร
ดาเนิ นงานทีม่ ุ่งขจัดความสูญเปล่าและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และลดความเสีย่ ง
ของการดาเนินงานระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภายใน และภายนอกองค์ก ร ทัง้ นี้ จะ
ครอบคลุมกิจกรรมหลักทีต่ อ้ งดาเนินการภายในคลัง คือ
 การรับสินค้า (Receiving)
 การจัดเก็บ (Put away)
 การคัดแยก แปลงหน่วย (Selection)
 การหยิบจ่ายสินค้า (Picking)
 การตรวจนับสินค้า (Counting)
เพื่อให้ผเู้ ข้าอบรมมีความเข้าใจ และสามารถพัฒนาแนวคิด ในการจัด การระบบการ
ขนส่ ง เพื่ อ เคลื่ อ นย้ า ยตัว สิ น ค้ า จากจุ ด ก าเนิ ด ไปยั ง จุ ด ที่ มีก ารใช้ ง านให้ มี
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แนวทางการค้นหาความสูญเปล่า
(Waste) ของการดาเนินงานในการ
กระจายสินค้า

www.สัมมนาเซ็นเตอร์.com

ประสิทธิภาพมากทีส่ ุด จัดส่งสินค้าได้ถูกต้อง ครบจานวน ในสภาพที่ส มบูรณ์ และ
ตรงเวลาทีก่ าหนด รวมทัง้ รูจ้ กั ตัวแบบในการขนส่ งแบบต่างๆ
เพื่อ ให้ผู้เ ข้า อบรมเข้า ใจและสามารถค้น หาความสู ญ เปล่ า 8 ประการจากการ
ด าเนิ น งาน รวมทัง้ 5 Office Wastes ที่เ กิด ขึ้น ในคลังสิน ค้า หรือ การด าเนิ น การ
กระจายสินค้า มีแนวคิดหรือจิตสานึกในการขจัดความสูญเปล่า หรือกิจกรรมทีไ่ ม่มี
คุณค่า (NVA) รวมทัง้ การลดความสูญเปล่าของกิจกรรมทีไ่ ม่มีคุณ ค่า แต่จาเป็ น ต้อ ง
ทา (NNVA)

วิธีการฝึ กอบรม :
 การเรียนรูแ้ บบผูใ้ หญ่ ( Adult Learning ) ทาให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถนาความรูไ้ ปปรับใช้ได้ทนั ที
 การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ
เหมาะสาหรับ:
1. ผูบ้ ริหาร / หัวหน้างาน
2. บุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวกับกระบวนการในการกระจายสินค้า เช่น ฝ่ ายวางแผน ฝ่ ายคลังสินค้า ฝ่ ายจัดส่ง เป็ นต้น
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