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 การจัดการโลจิสติกส์เป็นเป้าหมายสำคัญที่ทุกองค์กรใช้เป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียบใน
การแข่งขัน โดยให้ความสำคัญกับต้นทุนการดำเนินการต่างๆ โดยพยายามหาวิธีลดต้นทุนให้ต่ำลง 
เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในตลาด เนื่องจากการเพิ่มราคาสินค้าเพื่อรักษาระดับรายได้ ให้
เท่าเดิมนั้นเป็นไปได้อยากในสภาวะทางการแข่งขันทางการตลาดในปัจจุบัน  
 

การจัดการโลจิสติกส์ 
 การจัดการกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการไหลของสารสนเทศ การไหลของเงิน และการไหล
ของสินค้าและบริการ ตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ จนสินค้าและบริการนั้นไปยังผู้บริโภคคนสุดท้ าย 
โดยมีต้นทุนที่เหมาะสม และลูกค้ามีความพึงพอใจ  
 

 
 

ภาพที ่1 กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ 
ที่มา : (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. ม.ป.ป.)    

 

 เมื่อต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ ทุกองค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญ โดยเฉพาะต้นทุนโลจิสติกส์ซึ่งเกิดจากิจกรรมที่
รองรับกระบวนการโลจิสติกส์ เช่น การให้บริการลูกค้า การขนส่ง กระบวนการสั่งซื้อ และข้อมูลการ
สั่งซื้อ ปริมาณการสั่งซื้อ และการจัดเก็บสินค้าคงคลัง จึงทำให้แนวคิดเรื่องต้นทุนรวมโดยการมุ่งเน้น
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การลดต้นทุนรวมของทุกกิจกรรมโลจิสติกส์เป็นประเด็นสำคัญ เพื่อทำให้การบริหารกระบวนการ
ทางด้านโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, 2558:3) 
 

กิจกรรมโลจิสติกส์ 
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์นับว่าเป็นกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการภายในทุกองค์กร ซึ่ง

เชื่อมโยงทุกหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทาน โดยกิจกรรมหลัก
ด้านโลจิสติกส์ (Key Logistics Activities) สามารถจำแนกได้ 9 กิจกรรม (กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, 2564). ได้แก่ 

 
ภาพที ่3.2 กิจกรรมโลจิสติกส ์

ที่มา : (กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2564) 
 

1. การให้บริการแก่ลูกค้าและกิจกรรมสนับสนุน (Customer Service and Support) เป็น
กิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ประกอบด้วย  ความถูกต้อง 7 ประการ 
ได้แก่ ปริมาณ ราคา ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า เวลา สถานที่ และสภาพสินค้าท่ีถูกต้อง 

2. การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement) ทำหน้าที่สนองความต้องการวัตถุดิบ
ให้มีการไหลต่อเนื่องทั้งในสายการผลิตและการกระจายสินค้า การจัดซื้อเกี่ยวข้องกับการคัดเลือก
แหล่งจัดซื้อ จัดจ้าง เวลาในการจัดซื้อ การว่าจ้าง รวมถึงปริมาณที่จะต้องทำการจัดซื้อ กิจกรรมนี้
เกี่ยวข้องกับต้นทุนทั้งหมดของโลจิสติกส์ ระดับการให้บริการ จำนวนของสินค้าที่สั่ง และความถี่       
ในการสั่งซื้อกระทบต่อระดับสินค้าคงคลังส่วนแหล่งที่ตั้งของผู้ขาย วัตถุดิบหรือสินค้า มีผลต่อต้นทุน   
การขนส่ง (คำนาย อภิปรัชญาสกุล ,2552:44) 



 

3. การสื่อสารด้านโลจิสติกส์และการจัดการคำสั่งซื ้อ (Logistics Communication and 
Order Processing) การสื่อสารทำให้เกิดกระบวนการทางโลจิสติกส์ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดต้นทุน
ขึ ้นได้ แต่การติดต่อสื ่อสารที ่ด ีส่งผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ได้ ทำให้เกิด          
การเชื่อมโยงและการไหลของข้อมูล ส่งผลให้กระบวนการเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
กระบวนการจัดการคำสั่งซื้อจะครอบคลุมตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 
การตรวจสอบยอดสินค้าคงคลัง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรมนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง
องค์กรกับลูกค้า ดังนั้นมีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ ง่าย จึงควรใช้เวลาในกระบวนการนี้ 
ให้สั้นและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดให้ได้มากที่สุด (ธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต, 2552) 

4. การขนส่ง (Transportation) เพื ่อจัดส่งสินค้าที ่ถูกต้องไปยังสถานที ่ที ่ถูกต้อง เวลา         
ที่ถูกต้อง ในเงื่อนไขที่ถูกต้อง โดยมีต้นทุนต่ำที่สุด การขนส่งมีความจำเป็นที่จะขนสินค้าไปยังลูกค้า  
ทั ้งภายในและภายนอกประเทศ วิธ ีการขนส่งจึงมีหลากหลายแตกต่างตามสภาพแวดล้อมใน           
แต่ละประเทศ และสภาพทางภูมิศาสตร์ และมากกว่านั้น การขนส่งยังขึ้นกับชนิดสินค้าและบริการ 
บทบาทสำคัญของการขนส่งเป็นผู ้ขนส่งหรือรับสินค้าในระหว่างขั้นตอนต่างๆ การพิจารณาใน      
การเลือกวิธีการขนส่ง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับรายอื่นได้ คือความถี่ในการจัดเส้นทางในการจัดส่ง
สินค้า โดยต้องนำเอาความต้องการของลูกค้าหรืออุปสงค์มาร่วมพิจารณาด้วย (คำนาย อภิปรัชญา
สกุล, 2559:16) 

5. การเล ือกสถานที่ ต ั ้ งของโรงงานและการจ ัดการคล ั งส ินค ้ า  (Site Selection, 
Warehousing and Storage) การพิจารณาเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดของโรงงานและคลังสินค้า 
เป็นแผนงานสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในระยะยาว และทำเลที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้าจะมี
ผลต่อต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนคลังสินค้า ต้นทุนการติดต่อสื่อสาร ต้นทุนค่าแรงงาน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าก่อสร้าง ค่าที่ดิน เป็นต้น จึงควรเลือกทำเลที่ตั้งด้วยความรอบคอบสอดคล้องกับประเภทและ
ลักษณะของธุรกิจ (คำนาย อภิปรัชญาสกุล, 2550:178) 

6. การวางแผนหรือการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้า (Demand Forecasting and 
Planning) เป็นการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต ข้อมูล
ปัจจุบัน และจากประสบการณ์ ผลของการพยากรณ์สามารถนำไปใช้เพื ่อให้ทราบถึงแนวโน้ม         
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหรือสภาพแวดล้อมที่จะมีผลต่อธุรกิจได้ในอนาคต และสามารถวางแผน
หรือกำหนดนโยบายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจได้ (สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแร่, 2558:128) 

7. การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) ไม่ได้หมายถึงประสิทธิภาพใน    
การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า ภายในโรงงาน ศูนย์กระจายสินค้า หรือหน่วยงานอื ่นๆ เท่านั้น         
แต่ครอบคลุมถึงการดำเนินงานรับมอบสินค้า การส่งต่อสินค้าจากโรงงานไปยังศูนย์กระจายสินค้า      



 

การดูแลรักษาสินค้าที่มีอยู่ และเตรียมสินค้าให้พร้อมเพื่อที่จะสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทันที เมื่อมี
คำสั่งซื้อจากลูกค้าเข้ามา ประเด็นสำคัญที่สุดในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในส่วนนี้ก็คือ การหาวิธีการ  
ที่จะทำให้มีปริมาณสินค้าคงคลังน้อยที่สุด แต่เพียงพอสำหรับการให้บริการ (รุธิร์ พนมยงค์ และคณะ, 
2548:4-5) 

8. การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุหีบห่อ (Materials Handling and Packaging) ในด้าน    
โลจิสติกส์บรรจุภัณฑ์และหีบห่อเป็นสิ ่งที่มีไว้เพื ่อป้องกันความเสียหายของตัวสินค้าจากการ
เคลื่อนย้าย และบรรจุภัณฑ์และหีบห่อที่ดีต้องอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ    
การออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อนั้นต้องมีความเหมาะสมกับอุปกรณ์การขนย้ายและคลังสินค้า 
เพ่ือช่วยในการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบ  

9. โลจิสติกส์ย้อนกลับ (Reverse Logistics) กระบวนการจัดการสินค้าที่ถูกส่งกลับคืน ลูกค้า
ส่งคืนเพราะบริษัทส่งสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ สินค้าเสียหายหรือสินค้ามีตำหนิ โลจิสติกส์ย้อนกลับ
เป็นความสูญเสียและมีต้นทุนสูง โลจิสติกส์ย้อนกลับยังเกิดขึ้นในกรณี เช่น สินค้าหมดอายุใช้งาน    
โลจ ิสต ิกส ์ย ้อนกลับประเภทนี้ ม ีความยุ ่งยากในการบร ิหารและปฏิบ ัต ิการ จ ึงม ีต ้นทุนสูง               
(ไชยยศ ไชยมั่นคง และมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง, 2556:48) 
 
การจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ สามารถแบ่งได้ 3 ส่วน ได้แก่ 
 1. การจ ัดการการไหลของสารสนเทศ  การไหลของสารสนเทศ ( Information Flow) 
สารสนเทศเป็นองค์ประกอบสำคัญในประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ การไหลของข้อมูล 
ประกอบด้วย การไหลของคำสั่งซื้อ (Order Flow) และการไหลของข้อมูล (Data Flow) คำสั่งซื้อมี
อยู่ในทุกขั ้นของโลจิสติกส์ กระบวนการไหลของคำสั ่งซื ้อเป็นผลให้เกิดการไหลของงผลิตภัณฑ์       
การไหลของข้อมูลมีความสำคัญกับการจัดการ โลจิสติกส์ การเชื่อมโยงข้อมูลในระบบโลจิสติกส์จะช่วย
ให้การจัดการมีประสิทธิภาพ ขจัดภาวะสินค้าขาดสต็อก หรือมีสินค้าคงคลังในระบบมากเกินไป 
เพ่ือให้การจัดการมีประสิทธิภาพ  (ไชยยศ ไชยมั่นคง และ มยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง, 2556:48) เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการจัดการการไหลของสารสนเทศ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Data Interchange : EDI) และซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource 
Planning : ERP) เป็นต้น 
 2. การจัดการการไหลของสินค้าและบริการ ตามนิยามโลจิสติกส์ กล่าวถึงการไหลของสินค้า
และบริการไหลจากซัพพลายเออร์มายังบริษัท และจากบริษัทไปยังลูกค้าซึ่งครอบคลุมการขนส่ง และ
การเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ผลิตวัสดุมายังบริษัท และจากบริษัทผลิตสินค้าสำเร็จรูปไปยัง
ลูกค้า รูปแบบการไหลเป็นผลมาจากการเริ ่มสั่งซื ้อของลูกค้า  (ไชยยศ ไชยมั่นคง และมยุขพันธุ์       
ไชยมั่นคง, 2556:48) เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการการไหลของสินค้าและบริการ เช่น ระบบบริหาร



 

คลังสินค้า (Warehouse Management System :WMS) อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ 
(Global Positioning System : GPS) และอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งสินค้าแบบรายชิ ้น (Radio 
Frequency Identification : RFID) เป็นต้น 
 3. การจัดการการไหลของเงิน การไหลของเงิน (Fund Flow) เกิดจากลูกค้าซื้อสินค้า เมื่อ
ลูกค้าซื้อสินค้าก็ต้องชำระเงินค่าสินค้า เช่นเดียวกันเมื่อบริษัทซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ก็ต้องชำระ
เงินให้ซัพพลายเออร์ การไหลของเงินจึงมีทิศทางสวนกับการไหลของสินค้าและบริการ ในการจัด    
การการเงินที่มีประสิทธิภาพ คือ ความเร็วในการไหลของเงิน ซึ่งเป็นผลดีกับกระแสเงินสดของบริษัท  
(ไชยยศ ไชยมั่นคง และมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง, 2556:48) เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการการไหลของเงิน 
เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 
System : DSS) เป็นต้น 
  
สรุป 
 กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ประกอบด้วย 9 กิจกรรม และการจัดการกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ 
สามารถแบ่งได้ 3 ส่วน ได้แก่ 1) การจัดการการไหลของสารสนเทศ 2) การจัดการการไหลของสินค้า
และบริการ และ 3) การจัดการการไหลของเงิน การจัดการกับกิจกรรมต่างๆ จะทำให้ธุรกิจสามารถ
วางแผน และควบคุม เพื ่อลดต้นทุนรวมของทุกกิจกรรมโลจิสติกส์ ทำให้การบริหารกระบวน        
การทางด้านโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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