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บทนํา

ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นเป้าหมายส�าคัญท่ีผู้ประกอบการ

สามารถใช้สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั ทัง้ในระดับธรุกจิและระดับประเทศ เนื่องด้วย

กระแสโลกาภวิตัน์ จงึส่งผลให้มีการแข่งขนัทางธรุกจิรนุแรงยิง่ขึน้ และการเปิดเสรทีางการ

ค้าทีม่ากขึน้ ส่งผลให้ภาคธรุกจิต้องยกระดบัความสามารถในการด�าเนนิธรุกจิในทกุวถิทีางที่

เป็นไปได้ ท้ังการลดต้นทุนธรุกจิและสร้างมูลค่าเพิม่ใหม่ๆ เสนอลกูค้า และการบรหิารจัดการ

กระบวนการน�าส่งสนิค้าจากผูผ้ลติถงึผูบ้รโิภคตลอดโซ่อุปทาน ซึง่ในการประกอบธรุกจิทัว่ไป 

ผู้ประกอบการจะค�านึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นหลัก และพยายามหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้

ต�า่ลง เพื่อต่อสูก้บัคูแ่ข่งรายอ่ืนๆ ทีอ่ยู่ในตลาด เนื่องจากการเพิม่ราคาสนิค้าเพื่อรกัษาระดับ

รายได้ ให้เท่าเดิมนั้น ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากส�าหรับลักษณะโครงสร้างตลาด และภาวะ

ทางการแข่งขันในปัจจุบัน

ต้นทุนโลจิสติกส์เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ที่รองรับกระบวนการโลจิสติกส์ โดย

ประเภทต้นทุนหลักๆ ได้แก่ การให้บริการลูกค้า การขนส่ง การจัดเก็บสินค้า กระบวนการ

สัง่ซือ้และข้อมูลการสัง่ซือ้ ปรมิาณการสัง่ซือ้และการจัดเกบ็สนิค้าคงคลัง และแนวคิดต้นทุน

รวม เป็นเรื่องส�าคัญในการบริหารกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ จุด

มุ่งหมายของทุกองค์กรก็คือ การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมโลจิสติกส์มากกว่าการมองใน
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ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นเป้าหมายส�าคัญที่ผู้ประกอบการ

สามารถใช้สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนั ทัง้ในระดบัธรุกิจและระดบัประเทศ เน่ืองด้วย

กระแสโลกาภวิตัน์ จงึส่งผลให้มกีารแข่งขันทางธรุกจิรนุแรงยิง่ขึน้ และการเปิดเสรทีางการ

ค้าทีม่ากขึน้ ส่งผลให้ภาคธรุกจิต้องยกระดบัความสามารถในการด�าเนนิธรุกจิในทุกวถิทีางท่ี

เป็นไปได้ ทัง้การลดต้นทนุธรุกจิและสร้างมลูค่าเพิม่ใหม่ๆ เสนอลกูค้า และการบรหิารจดัการ

กระบวนการน�าส่งสินค้าจากผูผ้ลิตถงึผู้บรโิภคตลอดโซ่อปุทาน ซึง่ในการประกอบธรุกจิทัว่ไป 

ผู้ประกอบการจะค�านึงถึงต้นทุนการผลิตเป็นหลัก และพยายามหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้

ต�า่ลง เพื่อต่อสูก้บัคูแ่ข่งรายอื่นๆ ทีอ่ยู่ในตลาด เน่ืองจากการเพิม่ราคาสนิค้าเพื่อรักษาระดบั

รายได้ ให้เท่าเดิมนั้น ค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากส�าหรับลักษณะโครงสร้างตลาด และภาวะ

ทางการแข่งขันในปัจจุบัน

ต้นทุนโลจิสติกส์เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ท่ีรองรับกระบวนการโลจิสติกส์ โดย

ประเภทต้นทุนหลักๆ ได้แก่ การให้บริการลูกค้า การขนส่ง การจัดเก็บสินค้า กระบวนการ

สัง่ซ้ือและข้อมลูการสัง่ซือ้ ปรมิาณการสัง่ซือ้และการจดัเกบ็สนิค้าคงคลงั และแนวคดิต้นทนุ

รวม เป็นเรื่องส�าคัญในการบริหารกระบวนการทางด้านโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ จุด

มุ่งหมายของทุกองค์กรก็คือ การลดต้นทุนรวมของกิจกรรมโลจิสติกส์มากกว่าการมองใน
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แต่ละกจิกรรมเดีย่วๆ ซึง่ต้นทนุต่างๆ เหล่านี ้สะท้อนออกมาจากทัง้กจิกรรมหลกัและกจิกรรม

เสริมในกระบวนการโลจิสติกส์ 

ความส�าคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานดังกล่าว เห็นตัวอย่างได้จาก

การขาดแคลนอะไหล่ของโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมยานยนต์ เมื่อเกิดเหตุการณ์สึนามิที่

ญี่ปุ่น หรือเมื่อเกิดน�้าท่วมใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปี 2553-2554 จึงมีความจ�าเป็นต้อง

ออกแบบ จัดการ และปรับปรุงระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ สามารถ

รองรับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ เป็นต้น 

1.1 การจัดการโลจิสติกส์ [1], [2]

1.1.1 ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์

ค�าว่า โลจสิตกิส์ (Logistics) นัน้มาจากภาษาฝรัง่เศสคอืค�าว่า Logistique ทีม่รีากศพัท์

มาจากค�าว่า โลเชร์ (Loger) ที่หมายถึง การเก็บ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการขนส่งสินค้า

ทางการทหารในการส่งก�าลัง ทั้งเสบียง อาวุธ ก�าลังพล เพื่อสนับสนุนการรบ หรือกิจกรรม

ที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หน่ึง อาจมีการจัดเก็บระยะเวลานาน

หรือระยะเวลาชั่วคราว เช่น เอกสาร สินค้าส�าเร็จรูป วัตถุดิบ และอื่นๆ ซึ่งมีผู้นิยามค�าว่า  

โลจิสติกส์ ไว้ดังนี้

พจนานุกรมของเว็บสเตอร์ (Webster) ได้ ให้ความหมายไว้ดังนี้

“โลจิสติกส์ คือสาขาวิทยาการและการปฏิบัติการทางทหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ

จัดหา การจัดส่ง การบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ และการรักษาพยาบาลบุคลากร พร้อมทั้งการจัด

เตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวกและการบริการต่างๆ ให้รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่สัมพันธ์กันด้วย”

สภาการจัดการโลจิสติกส์ (Council of Logistics Management; CLM) ได้ให้

ค�าจ�ากัดความของค�าว่าโลจิสติกส์ส�าหรับในธุรกิจซึ่งใช้กันโดยทั่วไปไว้ดังนี้

“โลจิสติกส์ คือส่วนหน่ึงของกระบวนการโซ่อุปทาน ซึ่งจะวางแผนด�าเนินการ

และควบคุมการไหลไปข้างหน้า และการไหลย้อนกลับและการจัดเก็บสินค้า การบริการ 



บทที่ 1 บทน�า      13

และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกันระหว่างจุดก�าเนิดและจุดบริโภคอย่างมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า”

William Pagonis ให้ค�าจ�ากัดความไว้ว่า

“โลจสิตกิส์ คอืการบูรณาการการขนส่ง การจดัหา การจดัเกบ็ในคลงัสนิค้า การบ�ารงุ

รักษา การจัดซื้อจัดหา การท�าสัญญา และการท�าสัญญาแบบอัตโนมัติ (Automation) ไว้ ใน

หน้าท่ีเดียว ซึ่งท�าให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีการให้ความส�าคัญกับประเด็นปลีกย่อยมากกว่าเป้า

หมายรวม (Sub-optimization) ไม่ว่าในส่วนใด เพื่อช่วยให้สามารถบรรลเุป้าหมายโดยรวม

หรือกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ หรือพันธกิจที่เฉพาะเจาะจงได้”

Martin Van Creveld ได้ ให้ค�าจ�ากัดความของค�าว่า โลจิสติกส์ ซึ่งเป็นค�าศัพท์

ของทางทหารนั้นว่าเป็น

“ศิลปะแห่งการเคล่ือนย้ายกองทัพและการจัดส่งยุทโธปกรณ์และเสบียงอาหารให้

แก่กองทัพ”

ค�านยิามจาก Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP)

“การจัดการโลจิสติกส์ เป็นส่วนหนึ่ง

ของการจัดการโซ่อุปทาน ซึ่งวางแผน น�าไป

ปฏิบัติ และควบคุมการไหลทั้งไปและกลับ

อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

สินค้า บริการ และสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ใน

ระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดที่มีการบริโภค เพื่อ

ที่จะให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า”

จากค�าจ�ากดัความข้างต้น สามารถสรปุค�าจ�ากดัความของค�าว่า โลจสิตกิส์ ได้ดงันี้

โลจสิติกส์ เป็นระบบการจดัส่งสินค้า ข้อมลู และทรพัยากรจากต้นทางไปยงัผูบ้รโิภค

ตามความต้องการของลูกค้า โลจสิตกิส์เกีย่วข้องกบัการผสมผสานของข้อมลู การขนส่ง การ

บรหิารวสัดคุงคลัง การจดัการวัตถดุบิ และการบรรจหุบีห่อ โลจสิตกิส์เป็นช่องทางหนึง่ของ

โซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่
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1.1.2 พัฒนาการด้านโลจิสติกส์ [2], [3]
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รูปที่ 1.1 แสดงพัฒนาการด้านโลจิสติกส์ 

พัฒนาการด้านโลจิสติกส์ ในรูปที่ 1.1 สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

โลจิสติกส์ ในปี 1970 นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การจัดการวัตถุดิบ 

และการกระจายสินค้า การจัดการวัตถุดิบประกอบด้วย กระบวนการภายใน การเลือกผู้จัด

ส่ง การขนส่งส่วนตัวและสาธารณะ การจัดซื้อ วัตถุดิบคงคลัง การพยากรณ์ความต้องการ 

และการกระจายสินค้า ประกอบด้วย การวางแผนสินค้าคงคลัง การควบคุมสินค้าคงคลัง 

การวางแผนการกระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การจัดการซากและของเสีย ในยุคต่อมา

คือ ช่วงปี 1980 โลจิสติกส์ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ โลจิสติกส์ขาเข้า การด�าเนิน

การผลิต และโลจิสติกส์ขาออก ซึ่งโลจิสติกส์ขาเข้ามีพัฒนาการมาจากการจัดการวัตถุดิบ  

(โลจสิตกิส์ปี 1970) และโลจสิตกิส์ขาออกมวีวิฒันาการมาจากการกระจายสนิค้า (โลจสิตกิส์ 

ปี 1970) ส�าหรับการด�าเนินการผลิต ประกอบด้วย การจัดการวัตถุดิบ การวางแผนการ

ผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดตารางการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง และการ

จัดการกระบวนการผลิต
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ในยคุ 1990 เป็นการรวมทกุช่องทางให้เป็นหนึง่เดยีวซึง่เรยีกว่า การจดัการโซ่อปุทาน 

ซึ่งประกอบด้วยส่วนใหญ่ๆ คือ โลจิสติกส์ขาเข้า การด�าเนินการผลิต และโลจิสติกส์ขาออก 

ซึ่งเป็นการบูรณาการส่วนต่างๆ ให้เป็นองค์ประกอบเดียวกัน 

1.1.3 วัตถุประสงค์ของงานด้านโลจิสติกส์

วัตถุประสงค์ของงานด้านโลจิสติกส์นั้น สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

1. การตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็ว

2. การท�าให้เกิดความแปรปรวนน้อยที่สุด

3. การมีสินค้าคงเหลือต�่าที่สุด

4. การขนส่งร่วมกัน 

5. การปรับปรุงคุณภาพ

6. การส่งเสริมวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ 

1.1.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาของระบบโลจิสติกส์
ปัจจัยที่มีต่ออิทธิพลต่อการพัฒนาของระบบโลจิสติกส์ สามารถแสดงดังนี้

1. การลดกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับต่างๆ

2. การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น

3. ความต้องการของลูกค้า มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

4. การพัฒนา และการน�าเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มมากขึ้น

5. การกลายเป็นโลกาภิวัตน์ของธุรกิจ

1.1.5 ภาระหน้าที่ของโลจิสติกส์ 

ความสามารถของโลจิสติกส์จะประสบความส�าเร็จได้ด้วยการประสานงานในหลายๆ 

ด้าน ดังแสดงในรูปที่ 1.2 ซึ่งประกอบด้วย 
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1. การออกแบบเครือข่าย (Network Design) 

2. ข้อมูลสารสนเทศ (Information)

3. การขนส่ง (Transportation) 

4. สินค้าคงเหลือ (Inventory) 

5. คลงัสนิค้า การจดัการวสัด ุและการบรรจหุบีห่อ (Warehouse, Material Handling 

and Packaging)
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ภาพที ่1-8 แสดงกระบวนการบริหารจดัการซ่ึงประกอบดว้ยหนา้ท่ีท่ีสัมพนัธ์กนั 4 ประการ 

 

 

 

 

รูปที่ 1.2 แสดงองค์ประกอบของโลจิสติกส์

1.2 การจัดการโซ่อุปทาน [3]

1.2.1 ความหมายของการจัดการโซ่อุปทาน

การจัดการโซ่อปุทาน (Supply Chain) หมายถงึกระบวนการบรูณาการ การประสาน

งานและการควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังทั้งของวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป และ

สารสนเทศทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการจากผูข้ายวตัถดุบิผ่านกิจการไปยังผู้บริโภค เพื่อให้เป็น

ไปตามความต้องการของผู้บริโภค 

การจดัการโซ่อปุทานเกีย่วข้องกบัการประสานงานและร่วมมอืกนั ตัง้แต่กระบวนการ

จากผู้ส่งมอบวัตถุดิบไปยังผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้แทนจ�าหน่าย จนกระทั่งผู้บริโภค เรา

สามารถจ�าแนกโซ่อุปทานได้ 2 ประเภท ได้แก่ โซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิต และโซ่อุปทานที่เข้า

สู่ลูกค้า ซี่งสอดคล้องกับการขาย




