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สภาการจัดการโลจิสติกส์ (Council of Logistics 

Management : CLM) ได้ให้คำจำกัดความของโลจิสติกส์ไว้

ว่า โลจิสติกส์ คือ กระบวนการของการวางแผน การนำไปใช้

งานพร้อมกับควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพของการไหลและ

การเคลื่อนที่ รวมถึงการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าคงคลังระหว่าง

กระบวนการผลิต สินค้าสำเร็จรูป และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก

จุดเริ่มต้นของการจัดหาจนถึงจุดของการบริโภคโดยมีความ

มุ่งหมายที่จะให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

ต่อมาในปี พ.ศ.2543 ทาง CLM ได้ให้คำจำกัดความ

ของโลจิสติกส์ใหม่ไว้ว่า โลจิสติกส์ คือ การบริหารจัดการ

ระบบห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การ

ดำเนินงาน การควบคุม การไหลเวียน การจัดเก็บสินค้า การ

ให้บริการ และสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดของการบริโภค เพื่อตอบ-

การเชื่อมโยงของกิจกรรมในโซ่อุปทาน เพื่อสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับปัจจัยการผลิต กิจกรรมเชื่อมโยง

โซ่อุปทานสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปัจจัยการผลิต 

รศ.ดร.ยรรยง ศรีสม 

ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

(ตอนที่ 1) 

(value chain) ห่วงโซ่คุณค่า 

ในงานโลจิสติกส์ 

สนองความต้องการของผู้บริโภค 

โลจิสติกส์ เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ 

การไหลของทรัพยากรการผลิต (flow of materials) กิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การนำเอาไปใช้ และการควบคุม

การเคลื่อนที่ของวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการเพิ่มคุณค่า (value 

added) ในตัวผลิตภัณฑ์ การเคลื่อนที่เหล่านี้ถือว่าเป็นกิจกรรม

โลจิสติกส์ เพราะเป็นการเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มคุณค่า ตัวอย่าง

ของกิจกรรมโลจิสติกส์ คือ การจัดหา การซื้อ การบริหารวัสดุ 

การวางแผนตารางการผลิต การวางผังโรงงาน การจัดคลัง

สินค้า การจัดการขนส่ง การบริหารการกระจายสินค้า ส่วน

กิจกรรมการแปรรูปหรือแปรสภาพ (transformation process) 

หรือ กระบวนการผลิต (manufacturing process) เช่น การ

ตัด การเจาะ การกลึง การประกอบ การขึ้นรูป การผสม การ

ให้ความร้อน เป็นต้น ไม่จัดว่าเป็นกิจกรรมโลจิสติกส์ เพราะ

กิจกรรมแปรสภาพ หรือกระบวนการผลิตจะถูกจำกัดเฉพาะ

สินค้าหรือเฉพาะเครื่องจักร แต่การบริหารการเคลื่อนที่ และ

การไหลของวัตถุดิบที่อยู่ระหว่างกระบวนการแปรสภาพนั้น 

เป็นลักษณะร่วมกันในทุกกระบวนการผลิต โดยได้แบ่งขอบ-

เขตของโลจิสติกส์ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
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1. การบริหารวัสดุ (materials management) หรือ   

โลจิสติกส์ขาเข้า (inbound logistics) หรือ โลจิสติกส์เพื่อ

การผลิต (manufacturing logistics) เป็นกิจกรรมหลักเพื่อ

สนับสนุนการผลิต โดยมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาความ

ต้องการใช้พื้นที่จัดเก็บ และการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ สินค้า 

ชิ้นส่วน บรรจุภัณฑ์ ที่ต้องจัดซื้อ จัดหา เพื่อการผลิต รวม

ถึงต้นทุนและบริการ เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมทางเลือก

ที่ดีที่สุด 

2. การบริหารการกระจายสินคา (physical distribution 

management) หรือ โลจิสติกส์ขาออก (outbound logistics) 

เป็นการตอบสนองความต้องการด้านการตลาดเป็นหลัก มี

หน้าที่หลัก คือ การจัดการคลังสินค้า และการขนส่ง โดย

คลังสินค้าจะต้องมีสาธารณูปโภคพื้นฐาน และอุปกรณ์ขน-

ถ่ายวัสดุ ระบบจัดการคลังสินค้า และโครงสร้างการบริหาร

จัดการ ส่วนงานขนส่งจะเกี่ยวข้องกับการเลือกพนักงานที่มี

ทักษะ รูปแบบการขนส่ง และวิธีการขนส่ง หลักการพื้นฐาน

ของโลจิสติกส์ในระบบการขนส่ง คือ ไปให้ถึงที่หมายอย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา โดยต้องเลือกเส้นทางที่เหมาะสม

และประหยัด ระบบถนน ถือว่า เป็นระบบที่ประหยัดที่สุด ใน

ส่วนต้นทุนของสินค้า ทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่  

มีส่วนสำคัญ คือ ถ้าค่าขนส่งราคาถูกก็จะช่วยลดต้นทุนของ

สินค้าลงได้ ตัวอย่างเช่น ขนส่งสินค้าทางน้ำ ระยะทาง 1 

กิโลเมตร ใช้น้ำมัน 1 ลิตร จะขนส่งสินค้าได้ประมาณ 217 

ตัน ถ้าขนส่งสินค้าระบบราง ระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้น้ำมัน 

1 ลิตร จะขนส่งสินค้าได้ประมาณ 85 ตัน และเมื่อขนส่ง

สินค้าด้วยรถบรรทุก ระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้น้ำมัน 1 ลิตร 

จะขนส่งสินค้าได้ประมาณ 25 ตัน  

จากการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ต้นทุนของโลจิสติกส์

โลกมีค่าประมาณ 3.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ฯ ประเทศ

แถบยุโรปมีต้นทุนโลจิสติกส์ร้อยละ 7 ของ GDP ประเทศ

แถบอเมริกาเหนือมีต้นทุนโลจิสติกส์ร้อยละ 7-10 ของ GDP 

ประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกมีต้นทุนโลจิสติกส์ร้อยละ 11.6 

▲ รูปที่ 1 องค์ประกอบของโลจิสติกส์  

 ที่มา: www.logisticsfocus.net/thai/Knowlage.aspx 

 

 

ของ GDP สำหรับประเทศไทยต้นทุนโลจิสติกส์จะเก็บข้อมูล

ได้ยากมาก คาดว่าจะมีค่าประมาณร้อยละ 25-30 ของ 

GDP (www.depthai.go.th) 

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า กิจกรรมโลจิสติกส์เป็นกิจกรรม

ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเคลื่อนที่ และการไหลของ

วัตถุดิบอย่างมีคุณค่า เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิต หรือ

กระบวนการห่วงโซ่คุณค่า  

กระบวนการบริหารโลจิสติกส์จะครอบคลุมกิจกรรม 

2 ประเภท คือ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้ 

กิจกรรมหลัก (key activit ies) ประกอบด้วย 5 

กิจกรรม ดังนี้  

● การบริหารการขนส่ง (transportation manage-

ment) 

● การบริหารสินค้าคงคลัง (inventory manage-

ment) 

● การบริหารการสั่งซื้อ (order processing) 

● การบริหารข้อมูล ( information management) 

● การบริหารการเงิน ( financial management) 

▲ รูปที่ 2  กิจกรรมโลจิสติกส์ 

ที่มา: http://cms.sme.go.th/cms/c/journal_articlesview_article_ 

content?article_id 01-ARTICLE-260908&article_version=1.0 

 

 

การไหลของการขนส่ง   

การไหลย้อนกลับ  

การผลิต/การจัดเก็บ  

การไหลของสารสนเทศ 

วัตถุดิบ 

ชิ้นส่วนประกอบ 

รายการบรรจุภัณฑ์ 

สินค้าที่จัดทำ 

วัตถุดิบนำเข้า 

ชิ้นส่วนซื้อเข้า 

กระบวน 
การผลิต บรรจุภัณฑ์ คลังสินค้า 

ลูกค้า 

และ 

ลูกค้าคนสุดท้าย 

การจัดซื้อ 

การจัดการวัสดุ-โลจิสติกส์ขาเข้า (inbound logistics) 

การกระจายสินค้า (outbound logistics) 

กระบวนการโลจิสติกส์ 

กระบวนการโลจิสติกส์ 

การรวม 
เป็นหน่วย 

ศูนย์กระจาย
สินค้า 

คลังสินค้า
สำเร็จรูป 

โลจิสติกส์ = การจัดการการเคลื่อนยาย
ของสินคา และบริการ/ขอมูล/การเงิน 

กิจกรรมโลจิสติกส์ 

กิจกรรมหลัก 
● การบริหารการขนส่ง  
● การบริหารสินค้าคงคลัง 
● การบริหารสั่งซื้อ 
● การบริหารข้อมูล 
● การบริหารการเงิน 

กิจกรรมสนับสนุน 
● การบริหารคลังสินค้า 
● การขนถ่ายวัสดุ 
● การจัดซื้อ 
● การบรรจุหีบห่อ 
● การบริหารอุปสงค์ 

วัตถุดิบ ผลิต จำหน่าย คลังสินคา คลังสินคา ผูบริโภค 

การประกอบ
ย่อย 

งานระหว่าง 
การผลิต 
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กิจกรรมสนับสนุน (supporting activities) ประกอบ

ด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้ 

● การบริหารคลังสินค้า (warehouse manage-

ment) 

● การขนถ่ายวัสดุ (materials handling) 

● การจัดซื้อ (purchasing) 

● การบรรจุหีบห่อ (packaging) 

● การบริหารอุปสงค์ (demand management) 

โซ่อุปทาน หมายถึง กิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ และ

เชื่อมโยงกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปัจจัยการผลิต โดย

เริ่มตั้งแต่กระบวนการนำวัตถุดิบจากผู้ขายวัตถุดิบเข้าสู่

กระบวนการผลิต การจัดจำหน่าย จนถึงการจัดส่งสินค้าไปสู่

ผู้บริโภคคนสุดท้าย รวมถึงการบริการหลังการขาย โดยทั่วไป

แล้ว โซ่อุปทานจะประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ 4 กิจกรรม 

ดังนี้  

● ผู้ส่งมอบ (suppliers) หมายถึง ผู้ที่ส่งวัตถุดิบให้

กับโรงงาน หรือหน่วยบริการ เช่น เกษตรกรที่ปลูกข้าว

เปลือกหรือปาล์ม โดยที่เกษตรกรเหล่านี้จะนำข้าวเปลือกไป

ส่งที่โรงสีหรือโกดังพ่อค้าคนกลาง หรือนำผลปาล์มไปส่งที่

โรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม เป็นต้น 

● ผู้ผลิต (manufacturers) หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ใน

การแปรสภาพวัตถุดิบที่ได้รับจากผู้ส่งมอบ ให้มีคุณค่าสูงขึ้น 

● ผู้กระจายสินค้า (distribution) หมายถึง ผู้ที่ทำ

หน้าที่ในการกระจายสินค้าไปให้ถึงมือผู้บริโภคหรือลูกค้าที่

ผู้กระจายสินค้าหนึ่ง ๆ อาจจะมีสินค้าที่มาจากหลายผู้ผลิต 

เช่น ผู้กระจายสินค้าของซุปเปอร์มาร์เกตจะมีสินค้ามาจาก  

ผู้ผลิตหลายแหล่ง เช่น ผู้ผลิตผงซักฟอก น้ำอัดลม ไอศกรีม 

ขนมปัง เป็นต้น 

● ลูกค้าหรือผู้บริโภค (customers) หมายถึง จุด

ปลายสุดของโซ่อุปทานเป็นจุดที่สินค้าหรือบริการจะต้องถูก

ใช้จนหมดมูลค่า และไม่มีการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหรือ

บริการนั้นอีกแล้ว  

ปัญหาที่ก่อให้เกิดการบริหารโซ่อุปทาน คือ สินค้า

คงคลัง เพราะมีไว้เพื่อรองรับความไม่แน่นอนในโซ่อุปทาน 

การปรับปรุงพัฒนาโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจะ

ทำให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าที่ได้รับสินค้าที่ถูกต้อง ใน

เวลาที่ถูกต้อง และในปริมาณที่ถูกต้อง โดยเสียค่าใช้จ่าย

รวมตลอดโซ่อุปทานต่ำสุด ซึ่งจะมีผลทำให้องค์กรธุรกิจ

สามารถหมุนเวียนเงินสดได้รวดเร็ว มีกําไรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น

การบริหารโซ่อุปทานจึงก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งลูกค้า

และธุรกิจ ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ รูปที่ 3  องค์ประกอบของโซ่อุปทาน  

ที่มา : www.logisticsfocus.net/thai/Knowlage.aspx และ 

www.pantavanij.com/e_news/200507/key.htm 

 

การไหลของวัตถุดิบ/ สินค้า 

ลูกค้า ผู้ส่งมอบ 

ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง 

ผูส่งมอบ ผูผลิต ผูกระจายสินคา ลูกคา 

สินคาและ
บริการ 

สินคาและ
บริการ 

สินคาและ
บริการ 

สินคาคงคลัง สินคาคงคลัง สินคาคงคลัง 

Information 
Product 
Money 

Coordinate / Collaborate / Measure 

Plan Plan Plan Plan Plan 
Make Make Make Make Make Move Move Move Move Buy Buy Buy Buy 

Returns Returns Returns Returns 
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วัตถุดิบ 
ชิ้นส่วน การ
ประกอบย่อย 
และบริการ 

สินค้า
สำเร็จรูป 

ผลิตภัณฑ์
สุดท้าย และ

บริการ 

บรรจุภัณฑ์ 
และ 

การจัดส่ง 

ความพึงพอใจ
ด้านคุณภาพ 

ราคา  
การจัดส่ง 

และบริการ 

ลูกค้าภายใน 

ผู้ส่งมอบของผู้ส่งมอบ ลูกค้าของลูกค้า 

ระยะเวลาวางตลาด (time to market) 

การไหลของข้อมูลความต้องการ 

การส่งคืนสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน  
 

สารสนเทศ  

เงินสด 

The Fresh Food Chain  
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เอกสารอ้างอิง 

1. ดร.วีรพัฒน์ เศรษฐสมบูรณ์ เสกสรร บัวระภา และรังสฤษฎ์ 

สุทธิคุณ, กลยุทธ์การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าขิงดองเพื่อการส่งออกในเขตพื้นที่

ภาคเหนือตอนล่าง, เอกสารรวมบทความวิจัยการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

ประจำปี 2549 ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 6, 2-3 

พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน, เชียงใหม่ 

2. http://202.57.163.163/logist/111 

3. http://exmba.nisit.ku.ac.th/forums/index.php?act=

Attach&type=post&id=951 

4. www. log i s t i csd iges t . com/ index .php?op t i on=

com_content&task=view&id=23 

5. www.kmitnbxmie8.com/index.php?lay=show&ac=

article&Id=575548&Ntype=3 

6. www.pimtraining.com/wizContent.asp?wizConID=125 

7. www.geocities.com/scsprogram/html/logistics.html 

8. www.kmitl.ac.th/emc/Value/VALUE1.htm#_ftn1 

9. www.logisticsfocus.net/thai/Knowlage.aspx 

10. www.tnsc.com/html/content/view/344/92/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารโซ่อุปทาน หมายถึง กระบวนการบูรณา-

การ ประสานงาน และควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง

ทั้งที่เป็นวัตถุดิบ และสินค้าสําเร็จรูป รวมทั้งสารสนเทศที่

เกี่ยวข้องในกระบวนการจากผู้ขายวัตถุดิบ ผ่านผู้ผลิตไปยัง  

ผู้บริโภค เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค 

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโลจิสติกส์ และการ

บริหารโซ่อุปทาน โดยการบริหารโลจิสติกส์จะควบคุมการ

ไหลของวัสดุและสินค้า ผ่านกิจกรรมโลจิสติกส์ต่าง ๆ จาก  

ผู้ขายปัจจัยการผลิตไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย ส่วนการบริหาร

โซ่อุปทานจะเน้นการไหลของสารสนเทศย้อนกลับจากผู้-

บรโิภคคนสดุทา้ยมายงัผูข้ายปจัจยัการผลติ ดงัแสดงในรปูที ่5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโลจิสติกส์และการบริหารโซ่อุปทาน 

ที่มา : www.logisticsfocus.net/thai/Knowlage.aspx 

 

อ่านต่อฉบับหน้า 

▲ รูปที่  4  โซ่อุปทานของอาหาร 

ที่มา : http://chiangmai.boi.go.th/acobat/logis3.pdf  และ 

www.careersinsupplychain.org/what-is-scm/flows.asp 

Food Supply Chains  

กระบวนการโลจิสติกส์ 

กระบวนการโซ่อุปทาน 

การไหลของสินคา 

การไหลของสารสนเทศ 
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Planning 
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Planning 
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Purchasing Warehousing Transport  
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Delivery 
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Service 
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งานระหว่างผลิต 
“ผลิต” 

สินคาสำเร็จรูป 
“เคลื่อนยาย” 

Plant Distribution 
Center 

Field Warehouses 
Customers 

Processing Transport Distribution 
Centre Stores 


