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บทนำ
โลจิ สติกส์ และซัพพลายเชน เป็ นเรื่ องที่ ถกู หยิบยกขึน้ มาเป็ นประเด็นและให้ ความสาคัญเมื่อไม่ นานมานี ้ ซึ่ งเชื่ อว่ า
จะช่ วยสร้ างความเข้ มแข็งให้ กับระบบเศรษฐกิจตามความต้ องการของรั ฐบาล โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ งขัน
ของประเทศ ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ต่ อเนื่องไปจนถึงการพาณิ ชย์ ภายในประเทศและต่ างประเทศ อย่ างไรก็ตาม
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับคาว่ าโลจิ สติ กส์ และซั พพลายเชนยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก อาจด้ วยเป็ นศัพท์ ใหม่ ที่มีการ
นามาใช้ อย่ างเป็ นระบบเมื่อไม่ นานมานี ้ มีคาถามเกิดขึน้ มากมายเกี่ยวกับโลจิ สติกส์ และซัพพลายเชน ตัวอย่ างเช่ น โลจิ สติกส์
คืออะไร มีความสาคัญอย่ างไร หากว่ าสังคมยังขาดความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับโลจิ สติกส์ และซั พพลายเชนย่ อมส่ งผลกระทบ
ถึงประสิ ทธิ ภาพในการแข่ งขันทั้งในระดับธุรกิจระดับชาติ รวมถึงระดับนานาชาติด้วย
ด้ วยเหตุดังกล่ าวข้ างต้ นบทความนี จ้ ึ งพยายามอธิ บายเป็ นเบื อ้ งต้ นถึงความหมายของคาว่ าโลจิ สติกส์ และซั พพลาย
เชนคื ออะไร ทั้งสองคานี ้มีความเหมือนหรื อแตกต่ างกันอย่ างไร มีกิจกรรมใดบ้ างที่ มีส่วนเกี่ยวข้ องกับโลจิ สติกส์ และซั พ
พลายเชน ทั้งนีเ้ พื่อสร้ างองค์ ความรู้ พืน้ ฐานและความเข้ าใจที่ ถูกต้ องในศาสตร์ ใหม่ ซึ่งกาลังจะมีบทบาทและทวีความสาคัญ
อย่ างมากในปั จจุบัน

โลจิสติกส์ และซัพพลายเชนคืออะไร

โลจิสติกส์ และซัพพลายเชนแตกต่ างกันอย่างไร

จากค านิ ย ามของ The Council of Logistics
Management (CLM) ซึ่งเป็ นองค์กรทางวิชาชีพทางด้านโล
จิ สติ กส์ ของสหรั ฐ อเมริ ก า กล่า วว่า โลจิ สติ กส์ เ ป็ นส่ ว น
หนึ่ ง ของซัพ พลายเชนที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การเก็ บ รั ก ษา การ
เคลื่อนย้าย การวางแผน การนาไปปฏิบตั ิต่อกระบวนการ
ทางธุ รกิ จ ทั้งในภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิตและการ
บริ การ ตลอดจนข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุด
จากค านิ ย ามข้า งต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า โลจิ ส ติ ก ส์ เ ป็ น
กิ จกรรมหรื อกระบวนการที่ แทรกอยู่ในทุ กขั้นตอนของ
กิจกรรมทางธุรกิ จ ซึ่ งเราอาจจะเปรี ยบเที ยบกระบวนการ
ด้านโลจิสติกส์วา่ เป็ นเสมือนการไหลของน้ าที่เริ่ มจาก “ต้ น
น้ า ” ไปสู่ “ปลายน้ า ” หรื อจากต้น ทางการผลิ ต ไปสู่
ผูบ้ ริ โภค ตัวอย่างเช่น หากต้องการศึ กษาถึงกิ จกรรมทาง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตลูกชิ้นหมู กระบวนการตั้งแต่
เริ่ มต้นการผลิตไปจนถึงการได้มาซึ่งผลผลิตจะมีกิจกรรมที่
เป็ นกิจกรรมทางโลจิสติกส์โลจิสติกส์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
ในทุกขั้นตอน
ตัว อย่ า งการผลิ ต ลู ก ชิ้ น หมู กระบวนการได้ ม าซึ่ ง
ผลผลิตหรื อลูกชิ้นหมูจะต้องเริ่ มต้น จากแหล่งผลิตวัตถุดิบ
(ต้นน้ า) ประกอบด้วยส่ วนประกอบทั้งเนื้ อสัตว์ แป้ ง รวม
ไปถึงเครื่ องปรุ งต่างๆ นามาสู่ กระบวนการผลิตในรู ปของ
โรงงานหรื อ ครั ว เรื อ น จากนั้น ท าการจ าหน่ า ยจ่ า ยแจก
สิ นค้าเพื่อนาสิ นค้าเดินทางไปสู่ผบู ้ ริ โภค(ปลายน้ า)อันเป็ น
ปลายทางของกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ อยู่ในรู ปของโล
จิสติกส์และซัพพลายเชนทั้งสิ้น
หากว่าเราสามารถบริ หารจัดการกระบวนการไหลของ
สิ น ค้า เหล่ า นี้ ได้ดี ต้ ัง แต่ ต ้น น้ าจนถึ ง ปลายน้ า ได้อ ย่า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ย่อมน ามาซึ่ งศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน ทาง
การตลาดที่ ดี การใช้ ก ระบวนการโลจิ ส ติ ก ส์ อ ย่ า งมี
ปร ะ สิ ท ธิ ภาพ จ ะ ช่ วย ล ดต้ น ทุ น การ ผลิ ต ช่ วย ใ ห้
กระบวนการบริ หารจัดการมีความคล่องตัวมากขึ้น ที่ สุด
แล้วจะนามาซึ่งความสาเร็ จทางธุรกิจนัน่ เอง

หลายคนยัง มี ค วามเข้า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ นระหว่า งโล
จิ สติกส์และซัพพลายเชน บางคนเข้าใจว่าโลจิ สติกส์เป็ น
เรื่ องของระบบการขนส่ งเพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งในความเป็ น
จริ งกระบวนการของโลจิ สติกส์ประกอบไปด้ว ยกิ จกรรม
ต่างๆ มากมาย ทั้งด้านการผลิต การวางแผนการผลิต การ
จัดหาวัตถุดิ บ บรรจุ ภณ
ั ฑ์ คลังสิ น ค้า การกระจายสิ นค้า
เป็ นต้น
กระบวนการทางโลจิ ส ติ ก ส์ น้ ัน เกิ ด ขึ้ น มานานแล้ว
หากแต่อยู่ในรู ปของกิ จกรรมที่ แต่ละภาคส่ วนแยกกันทา
ต่างหาก ไม่ได้มีการนามาจัดรวมเป็ นระบบที่เชื่ อมโยงกัน
อย่ า งชั ด เจน ในสมั ย สง ครามโลกครั้ งที่ 2 การ ที่
สหรัฐอเมริ กาประสบความสาเร็ จในการสงคราม ส่วนหนึ่ง
ก็ เ ป็ นเพราะมี ก ระบวนการจัด การด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพโดยเฉพาะการส่ งกาลังบารุ งทางการทหาร
และเป็ นประเทศแรกๆ ที่ สามารถฟื้ นตัวได้อย่างรวดเร็ ว
ภายหลังสงครามจบสิ้ น ต่อมาการจัดการโลจิ สติกส์อย่าง
เป็ นระบบได้แ พร่ ห ลายไปทั่ว โลกทั้ง ในระดับ เอกชน
ระดับประเทศ รวมไปถึ งระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ก็ด้วยการ
เห็ น ประโยชน์ แ ละความส าคัญ ที่ จ ะได้จ ากการบริ ห าร
จัดการด้านโลจิสติกส์
ส่ ว นซัพ พลายเชนเป็ นแนวคิ ด ใหม่ หมายถึ ง ระบบ
เครื อข่าย (Network) ของผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวเนื่ องเชื่ อมโยงอยู่
ในกระบวนการผลิ ต ตั้ง แต่ เ ริ่ ม ต้น การผลิ ต (ต้น น้ า ) ไป
จนถึงผูบ้ ริ โภค (ปลายน้ า) ซึ่ งเราอาจกล่าวได้วา่ เป็ นระบบ
เครื อข่ายที่อยูใ่ นห่ วงโซ่ เดี ยวกัน ปั จจุบนั การดาเนิ นธุ รกิ จ
จะต้องให้ความสาคัญกับทุกภาคส่ วนที่ เกี่ ยวเนื่ องหรื ออยู่
ในห่วงโซ่เดียวกัน หากส่วนใดส่วนหนึ่งอ่อนแอย่อมส่ งผล
ให้ระบบหรื อห่ วงโซ่ น้ นั อยู่ในภาวะอันตรายและเสี่ ยงต่อ
ความล้มเหลวได้
สรุ ปได้วา่ ซัพพลายเชนคือระบบเครื อข่ายที่ เกี่ยวเนื่ อง
เชื่อมโยงระหว่างกันในทุกๆ กิจกรรมของเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง
ส่วนโลจิสติกส์คือระบบที่เข้ามาช่วยส่ งเสริ มสนับสนุนให้

กิ จ กรรมหรื อ ธุ ร กิ จนั้น สามารถด าเนิ น งานไปได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุด

กิจกรรมทางด้ านโลจิสติกส์
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์มีท้ งั หมด 13 กิจกรรมด้วยกัน
แบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็ นกิจกรรมหลักขององค์กร
และกลุ่มที่ เป้ นกิ จกรรมสนับสนุ นการทางานขององค์กร
กิ จ กรรมที่ เ ป็ นกิ จ กรรมหลักขององค์ก รประกอบด้วย 8
กิจกรรม ส่ วนที่ เหลืออีก 5 กิ จกรรมถือเป็ นกิจรรมที่ ช่วย
สนับสนุนการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การบริการลูกค้ า (Customer Service)
เป็ นกิจกรรมที่องค์กรพยายามสนองความต้องการของ
ลูก ค้า ซึ่ ง จะทาได้ดี เ พี ย งใดขึ้ น อยู่กับ ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ โลจิ ส ติ ก ส์ อื่ น ๆ เข้ า มาประกอบ
โดยเฉพาะการส่ งมอบสิ นค้าที่ ตรงต่อเวลาและครบตาม
จานวน
2. การด าเนิ น งานตามค าสั่ งของลู กค้ า (Order
Processing)
เป็ นกิ จ กรรมที่ จะต้อ งพยายามดาเนิ นการให้ร วดเร็ ว
เพื่อตอบสนองความต้องการและลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ
สู งสุ ด ในยุค เทคโนโลยีข่ าวสาร องค์กรส่ วนใหญ่มี การ
นาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยเสริ มประสิ ทธิ ภาพการ
ดาเนินงาน เช่น ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ระบบดิจิตอล ระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วและ
เพิ่มประสิ ทธิภาพต่อการดาเนินงานขององค์กร
3. การคาดการณ์ ตามความต้ องการของลู ก ค้ า
(Demand Forecasting)
เป็ นการคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า เกี่ ย วกับ ตัว สิ น ค้า หรื อ
บริ การลู ก ค้า ด้ ว ยข้อ มู ล ซึ่ งเป็ นอี ก กิ จ กรรมหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญในการที่ จะสร้ างผลกาไรหรื อ ป้ องกันความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการดาเนิ นงาน ในอนาคต ซึ่ ง
จะช่ ว ยให้ ส ามารถก าหนดทิ ศ ทางหรื อวางแผนการ
ดาเนิ นงานได้ เช่น ควรจะผลิตสิ นค้าในปริ มาณมากน้อย
เพียงใด ตามความต้องการของตลาดในอนาคตไม่มากหรื อ

น้ อ ยจนเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ องค์ ก ร การเตรี ยมความ
พร้ อ มทั้ งบุ ค ลกรและอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ รองรั บ การ
ดาเนิ นงาน พิจารณาความเป็ นไปได้ที่จะเกิ ดความสาเร็ จ
หรื อความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ งจะช่วยให้การ
ดาเนิ นงานนั้นมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็ จสู งและลด
การเสี ยหายลงได้
4. การบริหารสินค้ าคงคลัง (Inventory Management)
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังที่มากเกินไปหรื อน้อยเกินไปย่อม
ส่ งผลต่อต้นทุนการผลิตไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ ง องค์กรที่ มี
ปริ มาณสิ นค้าคงคลังมากย่อมสนองตอบต่อความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเพียงพอ แต่ในขณะเดี ยวกันปริ มาณ
สิ นค้าคงคลังมากก็ส่งผลให้เกิดค่าเสี ยโอกาสด้านเงินทุนที่
จะนาไปหมุนเวียน รวมถึงเสี ยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
สิ นค้าคงคลังด้วยเช่นกัน กิ จกรรมนี้ จึงมี ความสาคัญเป็ น
อย่างยิ่งในอันที่ จะลดผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ น ดังนั้น การ
บริ ห ารจัด การเรื่ อ งสิ น ค้า คงคลัง ที่ เ หมาะสมจะช่ ว ยให้
สามารถสนองตอบต่อความต้องการสิ นค้านั้นได้ รวมถึ ง
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกส่วนหนึ่ง
5. กิจกรรมการขนส่ ง (Transportation)
กิจกรรมนี้ ครอบคลุมไปในทุกกระบวนการที่ เป็ นการ
เ ค ลื่ อ น ย้ า ย สิ น ค้ า จ าก ผู ้ ผ ลิ ต ไ ป ยั ง ผู ้ บ ริ โ ภค ใ ห้ มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ทั้งเรื่ องความถูกต้องของสิ นค้า ตรง
ต่อเวลา รวมถึงคุณภาพของสิ นค้าด้วย กล่าวได้วา่ เรื่ องของ
การขนส่ งนี้ ในมุมมองของคนทัว่ ไปกิ จกรรมดังกล่าวเป็ น
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่มีบทบาทชัดเจนมากที่สุด
6. การบริหารคลังสินค้ า (Warehousing and Storage)
เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการคลังสินค้า
อาทิ การจัดเก็บสิ นค้า การจัดการพื้นที่ ในคลังสิ นค้า การ
บริ หารจัดการดาเนินงานภายในคลังสิ นค้า เป็ นต้น ปั จจุบนั
การบริ หารคลังสิ นค้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพถือว่ามีความสาคัญ
ในอันที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ตัวสิ นค้าอีกทางหนึ่ง

7. Reverse Logistics
เป็ นกระบวนการจัดการกับสิ นค้าที่มีการจัดส่ งกลับคืน
เช่น สิ นค้าที่เสี ยหาย สิ นค้าเสื่ อมคุณภาพหรื อหมดอายุ เป็ น
ต้น Reverse Logistics จะช่วยให้ลดการสู ญเสี ยต้นทุนการ
ผลิตและเกิดความเสี ยหายต่อธุรกิจน้องลง
8. การจัดซื้อ (Purchasing)
เป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ การจัดหาวัตถุดิบ
หรื อบริ การทั้งในส่ วนของผูจ้ าหน่าย ช่วงเวลาและปริ มาณ
ที่เหมาะสมในการจัดซื้ อสิ นค้าและบริ การ รวมถึงเป็ นการ
สานสัมพันธ์ที่ดี อันจะเป็ นการสร้างเครื อข่ายในธุรกิจนั้นๆ
ซึ่ งเป็ นการสร้างความมัน่ คงในการประกอบธุรกิ จอีกทาง
หนึ่ ง การบริ ห ารจัด การเรื่ อ งการจัด ซื้ อ จะต้อ งค านึ ง ถึ ง
ปั จจัยหลายๆ ประการเข้ามาประกอบกัน ทั้งเรื่ องของราคา
การขนส่ ง คุ ณภาพของสิ นค้า ฯลฯ อันจะส่ งผลต่อความ
มัน่ คงในการดาเนินธุรกิจ
9. การจัดเตรี ยมอะไหล่ และชิ้นส่ วนต่ างๆ (Part and
Service Support)
ถือเป็ นกิ จกรรมที่ ช่วยสร้างความเชื่ อถือให้กบั องค์กร
เป็ นความรั บผิดชอบต่อสิ นค้าและบริ การหลังการขาย ที่
ควรจะมีต่อลูกค้า โดยการจัดเตรี ยมจัดหาชิ้นส่ วนอะไหล่
และเครื่ องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาหรับ
การให้บ ริ การที่ รวดเร็ ว และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพแก่ ลู กค้า ใน
กรณี ที่สินค้าเกิ ดชารุ ด เสี ยหาย ความรับผิดชอบต่อสิ นค้า
และบริ การหลังการขายที่ ชดั เจนจะช่วยสร้างความเชื่อถือ
และความพึงพอใจในตราสิ นค้า และช่วยให้ผูซ้ ้ื อสามารถ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าในตราสิ นค้าเดิมในอนาคตได้เร็ วขึ้น อัน
จะเป็ นประโยชน์ในระยะยาวต่อองค์กร
10. การเลือกที่ต้ังโรงงานและคลังสิ นค้ า (Plant and
Warehouse Site Selection)
ที่ต้ งั ของโรงงานและคลังสิ นค้าที่ เหมาะสมจะช่วยลด
ต้น ทุ น การผลิ ต รวมถึ ง ง่ า ยและสะดวกต่ อ การบริ หาร
จัดการองค์กร ซึ่ งต้องให้ความสาคัญของหลายๆ ปั จจัย
ประกอบกัน เช่น ระยะทางระหว่างวัตถุดิบที่จะนามาผลิต
และความสะดวกในการกระจายสิ นค้าไปสู่ ผบู ้ ริ โภค เป็ น

ต้น ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผลสูงสุด
11. การจัดการวัสดุ (Material Handling)
เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและ
สิ นค้าคงคลังในระหว่างการผลิต และการขนย้ายสิ นค้าที่
ผลิตเสร็ จแล้วภายในโรงงานหรื อคลังสิ นค้า ทั้งนี้เพื่อแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น ลดระยะทางการเคลื่อนย้าย
ให้ได้มากที่สุด แก้ไขกระบวนการที่เป็ นคอขวดให้มีการ
ไหลที่ ดีข้ ึน ลดการขนถ่ายให้มากที่ สุดเพื่อการประหยัด
แรงงานและค่าใช้จ่าย เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ ในกระบวนการ
ต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้นนั้นจะมีตน้ ทุนการผลิตแฝงอยู่ในตัวสิ นค้า
จากการเคลื่ อ นย้า ยวัต ถุ ต่ า งๆ ดัง นั้ นหากมี ก ารบริ ห าร
จัด การที่ ดี ย่อ มส่ ง ผลต่ อ การลดค่ า ใช้จ่ า ยและเพิ่ ม ก าไร
ให้กบั สิ นค้านั้นได้
12. บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
ในด้านการตลาด บรรจุภณ
ั ฑ์ถือเป็ นสิ่ งสาคัญที่ แสดง
ถึงคุณลักษณะของสิ นค้า ซึ่งจะต้องดึงดูดผูบ้ ริ โภคให้สนใจ
ในตัวสิ นค้าและบริ การนั้นๆ แต่ในด้านโลจิ สติกส์ บรรจุ
ภัณฑ์จ ะมี บทบาทที่ แ ตกต่ างไปจากด้า นการตลาด ใน 2
ลักษณะคื อ ประการแรกโลจิ สติ กส์คานึ งถึ งคุณภาพของ
บรรจุ ภ ัณ ฑ์ใ นอัน ที่ จ ะช่ ว ยปกป้ องตัว สิ น ค้า ที่ อ ยู่ภ ายใน
ไม่ให้เกิ ดความเสี ยหายในขณะการเคลื่อนย้าย ประการที่
สองบรรจุ ภ ัณ ฑ์ที่ ดี จ ะช่ ว ยให้ ก ระบวนการเคลื่ อ นย้า ย
และการเก็บรักษาสิ นค้านั้นมีความง่ายและสะดวกมากขึ้น
13. การติด ต่ อ สื่ อ สารทางด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ (Logistics
Communications)
การสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิ ภาพในองค์กร เป็ นอี กปั จจัย
หนึ่ งที่ จ ะส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ หรื อ ความล้ม เหลวของ
องค์กรได้ การสื่ อสารที่ มีประสิ ทธิ ภาพจะช่วยให้สามารถ
ตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ วและประสบความสาเร็ จ ซึ่ งการ
สื่ อสารด้านโลจิ สติกส์ที่มีประสิ ทธิ ภาพขององค์กรควรมี
ลักษณะดังนี้
- มีการสื่ อสารระหว่างองค์กร ซัพพลายเออร์และลูกค้า

- มี การสื่ อสารระหว่างหน่ วยงานภายในองค์กรอย่าง
ทัว่ ถึง
- มี ก ารสื่ อ สารระหว่ า งกิ จ กรรมโลจิ ส ติ ก ส์ ท้ ั ง 13
กิจกรรม
- มีการสื่ อสารกันในหน่ วยงานย่อย เช่น ฝ่ ายการตลาด
กับฝ่ ายบริ การลูกค้า
- มีการติดต่อสื่ อสารระหว่างสมาชิ กในระบบห่ วงโซ่
อุปทานที่ ไม่ได้มีการติ ดต่อกับองค์กรโดยตรง ซัพพลาย
เออร์รายแรกสุดในโซ่อุปทาน
กิจกรรมหลักทางโลจิสติกส์ท้ งั 13 กิจกรรม อาจนามา
จัดกลุ่มได้เป็ น 5 กลุ่ม คือ
1. กิจกรรมทางด้านการบริ หารจัดการการผลิต
2. กิจกรรมทางด้านการตลาดและการบริ การลูกค้า
3. การจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ
4. การกระจายสิ นค้า
5. การจัดการสิ นค้าคงคลัง
ซึ่ งทั้งหมดเป็ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวข้องและเป็ นองค์ความ
รู ้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเกี่ยวกับศาสตร์ที่เรี ยกว่า โลจิสติกส์

บทบาทและความส าคั ญ ของศาสตร์ ที่ เ รี ย กว่ า
“โลจิสติกส์ ”
หากเราให้ความหมายของโลจิสติกส์วา่ คือการวางแผน
การประสานงาน รวมไปถึ งการด าเนิ น งานในกิ จ กรรม
ต่างๆ ของธุ รกิ จแล้ว จะพบว่ากิ จกรรมต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
กับโลจิสติกส์น้ นั ไม่ใช่เรื่ องใหม่ หากแต่เป็ นกระบวนการ
ที่มีการดาเนินการอยูแ่ ล้วตั้งแต่อดีต หากแต่ไม่มีการนาเอา
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ มาบริ หารจัดการอย่างเป็ นระบบเท่า
นั้ นเอง ซึ่ งหากว่ า ใครสามารถใช้ ร ะบบการบริ หาร
จัด การโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ด้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล้ว ย่อ มเป็ น
ผูท้ ี่มีศกั ยภาพในการแข่งขันที่เหนือกว่าในทุกระดับ
โลจิสติกส์ถือว่ามีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และมี
บทบาทต่ อ การพัฒ นาประเทศเป็ นอย่า งมาก เพราะโล
จิสติกส์ถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายในระบบ

เศรษฐกิ จ หากว่ามีการพัฒนาและใช้กระบวนการด้านโล
จิสติกส์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ย่อมส่ งผลต่อความสาเร็ จ
ของธุ รกิ จนั้นๆ รวมถึงจะส่ งผลสื บเนื่ องไปถึ งการพัฒนา
และสร้ า งความเข้ม แข็งให้ระบบเศรษฐกิ จโดยรวมด้ว ย
เพราะประสิ ทธิ ผลของกระบวนการด้านโลจิ สติกส์ที่ดีจะ
ส่ งผลให้เราสามารถกาหนดประโยชน์ทางด้านเวลาและ
สถานที่ในการประกอบกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจได้ตาม
ต้องการ ทั้งเวลา สถานที่ สภาพของสิ นค้า รวมถึงต้นทุนที่
ต้องการด้วย
ประเทศที่ ประสบความสาเร็ จเรื่ องการบริ หารจัดการ
งานด้านโลจิสติกส์คงหนี ไม่พน้ ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่ ง
มี ก ารพั ฒ นาระบบโลจิ สติ ก ส์ อย่ า งต่ อ เนื่ องและมี
ความก้าวหน้าเป็ นอย่างมาก ทาให้สหรัฐอเมริ กามีศกั ยภาพ
ในการแข่งขันมากกว่าประเทศอื่น
ในโลกที่ มีการแข่งขันสู งด้านธุ รกิ จในปั จจุบัน หลาย
ประเทศหันมาให้ความสนใจและให้ความสาคัญกับการ
พัฒนากระบวนการด้านโลจิ สติกส์กนั อย่างจริ งจัง เพราะ
เห็ นถึงผลประโยชน์ที่จะเกิ ดขึ้นจากการบริ หารจัดการโล
จิสติกส์ที่ดีวา่ สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันให้กบั องค์กรได้ โดยเฉพาะในโลกของโลกา
ภิ ว ั ต น์ (Globalization) หรื อที่ เราเรี ยกกั น ว่ า โลกไร้
พรมแดนนี้ การค้าขายระหว่างประเทศมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่ อง และนับวันจะมีการแข่งขันกันสู งขึ้น ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก
ปั จ จุ บัน มี การรวมตัว ทางธุ ร กิ จ กลุ่ ม ของประเทศใน
ภู มิ ภ าคต่ า งๆ พ.ศ.2558 จะมี ก ารรวมตัว กั น อย่ า งเป็ น
ทางการของ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง
ใต้ในชื่ อ สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
(Association of South East Asian Nations) หรื อ อาเซียน
ที่ มีเสาหลักทางด้านเศรษฐกิ จประกอบอยู่ดว้ ยซึ่ งจะช่ วย
สร้างพลังอานาจการต่อรองและการแข่งขันในระดับโลก
ให้ กับ ประเทศสมาชิ ก มากขึ้ น จะมี เ ขตการค้า เสรี ที่ ใ ห้
สิ นค้าของประเทศสมาชิกเกิดการเคลื่อนย้ายหมุนเวียนกัน

สะดวกขึ้ น นั่น ย่อ มหมายถึ ง การแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ ย่อ ม
สูงขึ้นด้วยเช่นกัน
ในส่ วนของประเทศไทยหากว่าไม่มีการพัฒนาด้านโล
จิสติกส์อย่างจริ งจัง ทั้งด้านข้อมูลข่าวสาร กฎระเบียบต่างๆ
ที่ เ อื้ อ ต่ อ การพัฒ นา ประเทศไทยจะเสี ย เปรี ย บและเสี ย
โอกาสการแข่งขันในเวที นานาชาติทนั ที ดังนั้น ประเทศ
ไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างจริ งจังด้วยการพัฒนาโลจิ ส
ติ ก ส์ อย่า งเร่ ง ด่ วนและในทุ กภาคส่ ว น ทั้ง การสร้ างองค์
ความรู ้ ที่ ถู ก ต้อ ง การสร้ า งบุ ค ลากรที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ด้านโลจิสติกส์โดยตรง การปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่
จะช่ ว ยเอื้ อ ต่ อ การพัฒ นา ทั้ง นี้ เพื่ อ สร้ า งความเข้ม แข็ ง
ทางด้านเศรษฐกิ จให้เกิ ดขึ้น สร้างอานาจการต่อรองและ
เพิ่มศักยภาพต่อการแข่งขันให้มากขึ้น
สรุ ปได้วา่ กระบวนการบริ หารจัดการด้านโลจิสติกส์มี
บทบาทและความสาคัญต่อการเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขัน
สร้างความเข้มแข็งและความมัน่ คงให้กบั ธุรกิจ หากแต่โล
จิสติกส์เป็ นศาสตร์ใหม่ที่อาจสร้างความสับสนให้กบั ผูท้ ี่
ไม่คุน้ เคยอยูบ่ า้ ง
ดังนั้นการสร้างองค์ความรู ้และความ
เข้าใจเบื้องต้นที่ถูกต้องจึงมีความสาคัญต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
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