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บทน ำ 
 
 โลจิสติกส์และซัพพลายเชน เป็นเร่ืองท่ีถกูหยิบยกขึน้มาเป็นประเดน็และให้ความส าคัญเม่ือไม่นานมานี ้ซ่ึงเช่ือว่า
จะช่วยสร้างความเข้มแขง็ให้กับระบบเศรษฐกิจตามความต้องการของรัฐบาล โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ ท้ังภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ต่อเน่ืองไปจนถึงการพาณิชย์ภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรกต็าม
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับค าว่าโลจิสติกส์และซัพพลายเชนยังมีความคลาดเคล่ือนอยู่มาก อาจด้วยเป็นศัพท์ใหม่ท่ีมีการ
น ามาใช้อย่างเป็นระบบเม่ือไม่นานมานี ้มีค าถามเกิดขึน้มากมายเก่ียวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ตัวอย่างเช่น โลจิสติกส์
คืออะไร มีความส าคัญอย่างไร หากว่าสังคมยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชนย่อมส่งผลกระทบ
ถึงประสิทธิภาพในการแข่งขันท้ังในระดับธุรกิจระดับชาติ รวมถึงระดับนานาชาติด้วย 

 ด้วยเหตดุังกล่าวข้างต้นบทความนีจึ้งพยายามอธิบายเป็นเบือ้งต้นถึงความหมายของค าว่าโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนคืออะไร ท้ังสองค านี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร มีกิจกรรมใดบ้างท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน ท้ังนีเ้พ่ือสร้างองค์ความรู้พืน้ฐานและความเข้าใจท่ีถูกต้องในศาสตร์ใหม่ซ่ึงก าลังจะมีบทบาทและทวีความส าคัญ
อย่างมากในปัจจุบัน 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนคืออะไร 
จากค านิยามของ The Council of Logistics 

Management (CLM) ซ่ึงเป็นองคก์รทางวิชาชีพทางดา้นโล
จิสติกส์ของสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า โลจิสติกส์เป็นส่วน
หน่ึงของซัพพลายเชนท่ีเก่ียวข้องกับการเก็บรักษา การ
เคล่ือนยา้ย การวางแผน การน าไปปฏิบติัต่อกระบวนการ
ทางธุรกิจ  ทั้ งในภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและการ
บริการ  ตลอดจนข้อมูลข่ าวสาร ท่ี เ ก่ียวข้องอย่าง มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

จากค านิยามข้างต้นจะเห็นได้ว่า  โลจิสติกส์เป็น
กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีแทรกอยู่ในทุกขั้นตอนของ
กิจกรรมทางธุรกิจ ซ่ึงเราอาจจะเปรียบเทียบกระบวนการ
ดา้นโลจิสติกส์วา่เป็นเสมือนการไหลของน ้ าท่ีเร่ิมจาก “ต้น
น ้า”  ไปสู่  “ปลายน ้า”  หรือจากต้นทางการผลิตไปสู่
ผูบ้ริโภค ตวัอย่างเช่น หากตอ้งการศึกษาถึงกิจกรรมทาง
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตลูกช้ินหมู กระบวนการตั้งแต่
เร่ิมตน้การผลิตไปจนถึงการไดม้าซ่ึงผลผลิตจะมีกิจกรรมท่ี
เป็นกิจกรรมทางโลจิสติกส์โลจิสติกส์เขา้ไปเก่ียวขอ้งดว้ย
ในทุกขั้นตอน 

ตัวอย่างการผลิตลูกช้ินหมู กระบวนการได้มาซ่ึง
ผลผลิตหรือลูกช้ินหมูจะตอ้งเร่ิมตน้ จากแหล่งผลิตวตัถุดิบ
(ตน้น ้ า) ประกอบดว้ยส่วนประกอบทั้งเน้ือสัตว ์แป้ง รวม
ไปถึงเคร่ืองปรุงต่างๆ น ามาสู่กระบวนการผลิตในรูปของ
โรงงานหรือครัวเรือน จากนั้ นท าการจ าหน่ายจ่ายแจก
สินคา้เพ่ือน าสินคา้เดินทางไปสู่ผูบ้ริโภค(ปลายน ้ า)อนัเป็น
ปลายทางของกระบวนการต่างๆ เหล่าน้ีอยู่ในรูปของโล    
จิสติกส์และซพัพลายเชนทั้งส้ิน 

หากวา่เราสามารถบริหารจดัการกระบวนการไหลของ
สินค้าเหล่าน้ีได้ดีตั้ งแต่ต้นน ้ าจนถึงปลายน ้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ย่อมน ามาซ่ึงศักยภาพในการแข่งขนัทาง
การตลาดท่ี ดี  การใช้กระบวนการโลจิสติกส์อย่างมี
ประ สิท ธิภ าพจะ ช่ วยลดต้น ทุนการผ ลิต  ช่ ว ย ให้
กระบวนการบริหารจัดการมีความคล่องตวัมากข้ึน ท่ีสุด
แลว้จะน ามาซ่ึงความส าเร็จทางธุรกิจนัน่เอง 

โลจิสติกส์และซัพพลายเชนแตกต่างกนัอย่างไร 
หลายคนยงัมีความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนระหว่างโล       

จิสติกส์และซัพพลายเชน บางคนเขา้ใจว่าโลจิสติกส์เป็น
เร่ืองของระบบการขนส่งเพียงอย่างเดียว ซ่ึงในความเป็น
จริงกระบวนการของโลจิสติกส์ประกอบไปดว้ยกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย ทั้งดา้นการผลิต การวางแผนการผลิต การ
จัดหาวตัถุดิบ บรรจุภณัฑ์ คลงัสินคา้ การกระจายสินค้า 
เป็นตน้ 

กระบวนการทางโลจิสติกส์นั้ นเกิดข้ึนมานานแล้ว 
หากแต่อยู่ในรูปของกิจกรรมท่ีแต่ละภาคส่วนแยกกนัท า
ต่างหาก ไม่ไดมี้การน ามาจดัรวมเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงกนั
อย่ า งชัด เ จน  ในสมัยสงครามโลกค ร้ั ง ท่ี  2 ก าร ท่ี
สหรัฐอเมริกาประสบความส าเร็จในการสงคราม ส่วนหน่ึง
ก็เป็นเพราะมีกระบวนการจัดการด้านโลจิสติกส์ท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะการส่งก าลงับ ารุงทางการทหาร 
และเป็นประเทศแรกๆ  ท่ีสามารถฟ้ืนตวัไดอ้ย่างรวดเร็ว
ภายหลงัสงครามจบส้ิน ต่อมาการจดัการโลจิสติกส์อย่าง
เป็นระบบได้แพร่หลายไปทั่วโลกทั้ งในระดับเอกชน 
ระดับประเทศ รวมไปถึงระดับนานาชาติ ทั้ งน้ีก็ด้วยการ
เห็นประโยชน์และความส าคัญท่ีจะได้จากการบริหาร
จดัการดา้นโลจิสติกส์ 

ส่วนซัพพลายเชนเป็นแนวคิดใหม่ หมายถึง ระบบ
เครือข่าย (Network) ของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวเน่ืองเช่ือมโยงอยู่
ในกระบวนการผลิตตั้ งแต่เร่ิมต้นการผลิต (ต้นน ้ า) ไป
จนถึงผูบ้ริโภค (ปลายน ้ า) ซ่ึงเราอาจกล่าวไดว้า่เป็นระบบ
เครือข่ายท่ีอยูใ่นห่วงโซ่เดียวกนั ปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจ
จะตอ้งให้ความส าคญักบัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองหรืออยู่
ในห่วงโซ่เดียวกนั หากส่วนใดส่วนหน่ึงอ่อนแอยอ่มส่งผล
ให้ระบบหรือห่วงโซ่นั้นอยู่ในภาวะอนัตรายและเส่ียงต่อ
ความลม้เหลวได ้

สรุปไดว้า่ ซพัพลายเชนคือระบบเครือข่ายท่ีเก่ียวเน่ือง
เช่ือมโยงระหวา่งกนัในทุกๆ กิจกรรมของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
ส่วนโลจิสติกส์คือระบบท่ีเขา้มาช่วยส่งเสริมสนบัสนุนให้



 

กิจกรรมหรือธุรกิจนั้ นสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

กจิกรรมทางด้านโลจิสติกส์ 
กิจกรรมดา้นโลจิสติกส์มีทั้งหมด 13 กิจกรรมดว้ยกนั 

แบ่งไดเ้ป็น 2  กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีเป็นกิจกรรมหลกัขององคก์ร
และกลุ่มท่ีเป้นกิจกรรมสนับสนุนการท างานขององค์กร 
กิจกรรมท่ีเป็นกิจกรรมหลักขององค์กรประกอบด้วย 8 
กิจกรรม ส่วนท่ีเหลืออีก 5 กิจกรรมถือเป็นกิจรรมท่ีช่วย
สนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์ร ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การบริการลูกค้า (Customer Service)  
เป็นกิจกรรมท่ีองคก์รพยายามสนองความตอ้งการของ

ลูกค้า ซ่ึงจะท าได้ดีเพียงใดข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของ
กิจกรรมท่ี เ ก่ียวกับโลจิสติกส์ อ่ืนๆ เข้ามาประกอบ 
โดยเฉพาะการส่งมอบสินค้าท่ีตรงต่อเวลาและครบตาม
จ านวน 

2.  ก ารด า เนินงานตามค า ส่ั งของ ลูก ค้ า  (Order 
Processing)  

เป็นกิจกรรมท่ีจะตอ้งพยายามด าเนินการให้รวดเร็ว 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและลูกคา้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุด ในยุคเทคโนโลยีข่าวสาร องค์กรส่วนใหญ่มีการ
น าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาช่วยเสริมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบดิจิตอล ระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นตน้ ทั้ งน้ีเพ่ือความสะดวกรวดเร็วและ
เพ่ิมประสิทธิภาพต่อการด าเนินงานขององคก์ร 

3.  ก ารคาดการณ์ตามความต้องการของ ลูก ค้ า 
(Demand Forecasting)  

เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเ ก่ียวกับตัวสินค้าหรือ
บริการลูกค้าด้วยข้อมูล ซ่ึง เป็นอีกกิจกรรมหน่ึง ท่ี มี
ความส าคัญในการท่ีจะสร้างผลก าไรหรือป้องกันความ
ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการด าเนินงาน ในอนาคต ซ่ึง
จะช่วยให้สามารถก าหนดทิศทางหรือวางแผนการ
ด าเนินงานได้ เช่น ควรจะผลิตสินคา้ในปริมาณมากน้อย
เพียงใด ตามความตอ้งการของตลาดในอนาคตไม่มากหรือ

น้อยจนเกิดความเสียหายต่อองค์กร การเตรียมความ  
พร้อมทั้ ง บุคลกรและอุปกรณ์ต่างๆ เ พ่ือรองรับการ
ด าเนินงาน พิจารณาความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดความส าเร็จ
หรือความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงจะช่วยให้การ
ด าเนินงานนั้นมีโอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จสูงและลด
การเสียหายลงได ้

4. การบริหารสินค้าคงคลงั (Inventory Management)  
ปริมาณสินคา้คงคลงัท่ีมากเกินไปหรือนอ้ยเกินไปยอ่ม

ส่งผลต่อตน้ทุนการผลิตไม่อย่างใดก็อยา่งหน่ึง องคก์รท่ีมี
ปริมาณสินคา้คงคลงัมากยอ่มสนองตอบต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคไดอ้ย่างเพียงพอ แต่ในขณะเดียวกนัปริมาณ
สินคา้คงคลงัมากก็ส่งผลให้เกิดค่าเสียโอกาสดา้นเงินทุนท่ี
จะน าไปหมุนเวียน รวมถึงเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา
สินคา้คงคลงัดว้ยเช่นกนั กิจกรรมน้ีจึงมีความส าคญัเป็น
อย่างยิ่งในอนัท่ีจะลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้น การ
บริหารจัดการเร่ืองสินค้าคงคลังท่ีเหมาะสมจะช่วยให้
สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการสินคา้นั้นได ้รวมถึง
สามารถลดตน้ทุนการผลิตไดอี้กส่วนหน่ึง 

5. กจิกรรมการขนส่ง (Transportation)  
กิจกรรมน้ีครอบคลุมไปในทุกกระบวนการท่ีเป็นการ

เ ค ล่ื อน ย้า ย สินค้า จ ากผู ้ผ ลิ ต ไปยัง ผู ้บ ริ โ ภค ให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ งเร่ืองความถูกตอ้งของสินคา้ ตรง
ต่อเวลา รวมถึงคุณภาพของสินคา้ดว้ย กล่าวไดว้า่เร่ืองของ
การขนส่งน้ีในมุมมองของคนทัว่ไปกิจกรรมดงักล่าวเป็น
กิจกรรมดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีบทบาทชดัเจนมากท่ีสุด 

6. การบริหารคลงัสินค้า (Warehousing and Storage)  
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการคลงัสินคา้ 

อาทิ การจดัเก็บสินคา้ การจดัการพ้ืนท่ีในคลงัสินคา้ การ
บริหารจดัการด าเนินงานภายในคลงัสินคา้ เป็นตน้ ปัจจุบนั
การบริหารคลงัสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพถือวา่มีความส าคญั
ในอนัท่ีจะช่วยลดตน้ทุนการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บั
ตวัสินคา้อีกทางหน่ึง 

 
 



 

7. Reverse Logistics  
เป็นกระบวนการจดัการกบัสินคา้ท่ีมีการจดัส่งกลบัคืน 

เช่น สินคา้ท่ีเสียหาย สินคา้เส่ือมคุณภาพหรือหมดอาย ุเป็น
ตน้ Reverse Logistics จะช่วยให้ลดการสูญเสียตน้ทุนการ
ผลิตและเกิดความเสียหายต่อธุรกิจนอ้งลง 

8. การจดัซ้ือ (Purchasing)  
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือ การจดัหาวตัถุดิบ

หรือบริการทั้งในส่วนของผูจ้  าหน่าย ช่วงเวลาและปริมาณ
ท่ีเหมาะสมในการจดัซ้ือสินคา้และบริการ รวมถึงเป็นการ
สานสมัพนัธ์ท่ีดี อนัจะเป็นการสร้างเครือข่ายในธุรกิจนั้นๆ 
ซ่ึงเป็นการสร้างความมัน่คงในการประกอบธุรกิจอีกทาง
หน่ึง การบริหารจัดการเร่ืองการจัดซ้ือจะต้องค านึงถึง
ปัจจยัหลายๆ ประการเขา้มาประกอบกนั ทั้งเร่ืองของราคา 
การขนส่ง คุณภาพของสินคา้ ฯลฯ อนัจะส่งผลต่อความ
มัน่คงในการด าเนินธุรกิจ 

9. การจัดเตรียมอะไหล่และช้ินส่วนต่างๆ (Part and 
Service Support)  

ถือเป็นกิจกรรมท่ีช่วยสร้างความเช่ือถือให้กบัองค์กร 
เป็นความรับผิดชอบต่อสินคา้และบริการหลงัการขาย ท่ี
ควรจะมีต่อลูกคา้ โดยการจดัเตรียมจดัหาช้ินส่วนอะไหล่
และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
การให้บริการท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพแก่ลูกคา้ ใน
กรณีท่ีสินคา้เกิดช ารุด เสียหาย ความรับผิดชอบต่อสินคา้
และบริการหลงัการขายท่ีชดัเจนจะช่วยสร้างความเช่ือถือ
และความพึงพอใจในตราสินคา้ และช่วยให้ผูซ้ื้อสามารถ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ในตราสินคา้เดิมในอนาคตไดเ้ร็วข้ึน อนั
จะเป็นประโยชน์ในระยะยาวต่อองคก์ร 

10. การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า (Plant and 
Warehouse Site Selection)  

ท่ีตั้งของโรงงานและคลงัสินคา้ท่ีเหมาะสมจะช่วยลด
ต้นทุนการผลิต รวมถึงง่ายและสะดวกต่อการบริหาร
จัดการองค์กร ซ่ึงต้องให้ความส าคัญของหลายๆ ปัจจัย
ประกอบกนั เช่น ระยะทางระหวา่งวตัถุดิบท่ีจะน ามาผลิต
และความสะดวกในการกระจายสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภค เป็น

ตน้ ทั้ งน้ีเพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

11. การจดัการวสัดุ (Material Handling)   
เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบและ

สินคา้คงคลงัในระหว่างการผลิต และการขนยา้ยสินคา้ท่ี
ผลิตเสร็จแลว้ภายในโรงงานหรือคลงัสินคา้ ทั้งน้ีเพ่ือแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  เช่น ลดระยะทางการเคล่ือนยา้ย
ให้ไดม้ากท่ีสุด แกไ้ขกระบวนการท่ีเป็นคอขวดให้มีการ
ไหลท่ีดีข้ึน ลดการขนถ่ายให้มากท่ีสุดเพ่ือการประหยดั
แรงงานและค่าใชจ่้าย เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ในกระบวนการ
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้นจะมีตน้ทุนการผลิตแฝงอยู่ในตวัสินคา้
จากการเคล่ือนยา้ยวตัถุต่างๆ ดังนั้ นหากมีการบริหาร
จัดการท่ีดีย่อมส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมก าไร
ใหก้บัสินคา้นั้นได ้

12. บรรจุภัณฑ์ (Packaging)  
ในดา้นการตลาด บรรจุภณัฑ์ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีแสดง

ถึงคุณลกัษณะของสินคา้ ซ่ึงจะตอ้งดึงดูดผูบ้ริโภคใหส้นใจ
ในตวัสินคา้และบริการนั้นๆ แต่ในด้านโลจิสติกส์บรรจุ
ภณัฑ์จะมีบทบาทท่ีแตกต่างไปจากด้านการตลาด ใน 2 
ลกัษณะคือ ประการแรกโลจิสติกส์ค านึงถึงคุณภาพของ
บรรจุภัณฑ์ในอันท่ีจะช่วยปกป้องตัวสินคา้ท่ีอยู่ภายใน
ไม่ให้เกิดความเสียหายในขณะการเคล่ือนยา้ย ประการท่ี
สองบรรจุภัณฑ์ท่ีดีจะช่วยให้กระบวนการเคล่ือนยา้ย    
และการเก็บรักษาสินคา้นั้นมีความง่ายและสะดวกมากข้ึน 

13. การติดต่อส่ือสารทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics 
Communications)  

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในองค์กร เป็นอีกปัจจัย
หน่ึงท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของ
องค์กรได ้การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถ
ตดัสินใจไดอ้ย่างรวดเร็วและประสบความส าเร็จ ซ่ึงการ
ส่ือสารดา้นโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กรควรมี
ลกัษณะดงัน้ี 

- มีการส่ือสารระหวา่งองคก์ร ซพัพลายเออร์และลูกคา้ 



 

- มีการส่ือสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรอย่าง
ทัว่ถึง 

- มีการส่ือสารระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้ ง  13 
กิจกรรม 

- มีการส่ือสารกนัในหน่วยงานยอ่ย เช่น ฝ่ายการตลาด
กบัฝ่ายบริการลูกคา้ 

- มีการติดต่อส่ือสารระหว่างสมาชิกในระบบห่วงโซ่
อุปทานท่ีไม่ได้มีการติดต่อกบัองค์กรโดยตรง ซัพพลาย
เออร์รายแรกสุดในโซ่อุปทาน 

 
กิจกรรมหลกัทางโลจิสติกส์ทั้ง 13 กิจกรรม อาจน ามา

จดักลุ่มไดเ้ป็น 5 กลุ่ม คือ 
1. กิจกรรมทางดา้นการบริหารจดัการการผลิต 
2. กิจกรรมทางดา้นการตลาดและการบริการลูกคา้ 
3. การจดัหาวตัถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ 
4. การกระจายสินคา้ 
5. การจดัการสินคา้คงคลงั 
ซ่ึงทั้งหมดเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นองค์ความ  

รู้ท่ีเก่ียวขอ้งเบ้ืองตน้เก่ียวกบัศาสตร์ท่ีเรียกวา่ โลจิสติกส์ 
 

บทบาทและความส าคัญของศาสตร์ที่ เ รียกว่า       
“โลจิสติกส์” 

หากเราใหค้วามหมายของโลจิสติกส์วา่ คือการวางแผน 
การประสานงาน รวมไปถึงการด าเนินงานในกิจกรรม
ต่างๆ ของธุรกิจแลว้ จะพบว่ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโลจิสติกส์นั้นไม่ใช่เร่ืองใหม่ หากแต่เป็นกระบวนการ
ท่ีมีการด าเนินการอยูแ่ลว้ตั้งแต่อดีต หากแต่ไม่มีการน าเอา
กิจกรรมต่างๆ เหล่าน้ีมาบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบเท่า
นั้ น เอง ซ่ึงหากว่าใครสามารถใช้ระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วย่อมเป็น       
ผูท่ี้มีศกัยภาพในการแขง่ขนัท่ีเหนือกวา่ในทุกระดบั 

โลจิสติกส์ถือวา่มีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจ และมี
บทบาทต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เพราะโล         
จิสติกส์ถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนหรือค่าใชจ่้ายในระบบ

เศรษฐกิจ หากว่ามีการพฒันาและใชก้ระบวนการดา้นโล   
จิสติกส์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อความส าเร็จ
ของธุรกิจนั้นๆ รวมถึงจะส่งผลสืบเน่ืองไปถึงการพฒันา
และสร้างความเขม้แข็งให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมด้วย 
เพราะประสิทธิผลของกระบวนการดา้นโลจิสติกส์ท่ีดีจะ
ส่งผลให้เราสามารถก าหนดประโยชน์ทางดา้นเวลาและ
สถานท่ีในการประกอบกิจกรรมทางดา้นเศรษฐกิจไดต้าม
ตอ้งการ ทั้งเวลา สถานท่ี สภาพของสินคา้ รวมถึงตน้ทุนท่ี
ตอ้งการดว้ย 

ประเทศท่ีประสบความส าเร็จเร่ืองการบริหารจัดการ
งานดา้นโลจิสติกส์คงหนีไม่พน้ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
มีการพัฒนาระบบโล จิสติกส์อย่ า งต่ อ เ น่ือ งและ มี
ความกา้วหนา้เป็นอยา่งมาก ท าใหส้หรัฐอเมริกามีศกัยภาพ
ในการแข่งขนัมากกวา่ประเทศอ่ืน 

ในโลกท่ีมีการแข่งขนัสูงด้านธุรกิจในปัจจุบัน หลาย
ประเทศหันมาให้ความสนใจและให้ความส าคญักับการ
พฒันากระบวนการดา้นโลจิสติกส์กนัอย่างจริงจงั เพราะ
เห็นถึงผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการบริหารจดัการโล   
จิสติกส์ท่ีดีวา่สามารถลดตน้ทุนการผลิตและเพ่ิมศกัยภาพ
ในการแข่งขนัใหก้บัองคก์รได ้โดยเฉพาะในโลกของโลกา
ภิว ัตน์  (Globalization)  ห รือ ท่ี เ ร า เ รี ยกกันว่ าโลกไ ร้
พรมแดนน้ี การคา้ขายระหว่างประเทศมีการเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง และนบัวนัจะมีการแข่งขนักนัสูงข้ึน ทั้งในระดบั
ภูมิภาคและระดบัโลก 

ปัจจุบันมีการรวมตัวทางธุรกิจกลุ่มของประเทศใน
ภูมิภาคต่างๆ พ.ศ.2558 จะมีการรวมตัวกันอย่างเป็น
ทางการของ 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง 
ใตใ้นช่ือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน 
ท่ีมีเสาหลกัทางดา้นเศรษฐกิจประกอบอยู่ดว้ยซ่ึงจะช่วย
สร้างพลงัอ านาจการต่อรองและการแข่งขนัในระดบัโลก
ให้กับประเทศสมาชิกมากข้ึน จะมีเขตการค้าเสรีท่ีให้
สินคา้ของประเทศสมาชิกเกิดการเคล่ือนยา้ยหมุนเวียนกนั



 

สะดวกข้ึน นั่นย่อมหมายถึงการแข่งขันทางธุรกิจย่อม
สูงข้ึนดว้ยเช่นกนั 

ในส่วนของประเทศไทยหากวา่ไม่มีการพฒันาดา้นโล
จิสติกส์อยา่งจริงจงั ทั้งดา้นขอ้มูลข่าวสาร กฎระเบียบต่างๆ 
ท่ีเอ้ือต่อการพฒันา ประเทศไทยจะเสียเปรียบและเสีย
โอกาสการแข่งขนัในเวทีนานาชาติทนัที ดังนั้น ประเทศ
ไทยจะตอ้งมีการปรับตวัอย่างจริงจงัดว้ยการพฒันาโลจิส  
ติกส์อย่างเร่งด่วนและในทุกภาคส่วน ทั้ งการสร้างองค์
ความรู้ท่ีถูกต้อง การสร้างบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ดา้นโลจิสติกส์โดยตรง  การปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
จะช่วยเอ้ือต่อการพัฒนา ทั้ งน้ีเ พ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ทางดา้นเศรษฐกิจให้เกิดข้ึน สร้างอ านาจการต่อรองและ
เพ่ิมศกัยภาพต่อการแขง่ขนัใหม้ากข้ึน 

สรุปไดว้า่ กระบวนการบริหารจดัการดา้นโลจิสติกส์มี
บทบาทและความส าคญัต่อการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั 
สร้างความเขม้แขง็และความมัน่คงใหก้บัธุรกิจ หากแต่โล 
จิสติกส์เป็นศาสตร์ใหม่ท่ีอาจสร้างความสบัสนใหก้บัผูท่ี้
ไม่คุน้เคยอยูบ่า้ง ดงันั้นการสร้างองคค์วามรู้และความ
เขา้ใจเบ้ืองตน้ท่ีถูกตอ้งจึงมีความส าคญัต่อการพฒันา
ประเทศในอนาคต 
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