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ค าอธิบายรายวชิา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานเบ้ืองต้น ความส าคัญของระบบโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจและองค์กร บทบาท
ของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน กิจกรรมใน
ระบบโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวข้อง และ
แนวโน้มของโลจสิตกิส์ต่อระบบเศรษฐกจิ



จุดประสงค์รายวชิา
1. มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัหลกัการและกระบวนการโลจสิตกิส์
และโซ่อปุทาน

2. มทีกัษะในการน าหลกัการและกระบวนการของการจดัการ
โลจสิตกิส์และโซ่อปุทานไปประยกุต์ใช้ในการท างาน

3. มคุีณลกัษณะทีพ่งึประสงค์และเจตคตทิีด่ใีนวชิาชีพ
สมรรถนะรายวชิา
1. แสดงความรู้เกีย่วกบัหลกัการและกระบวนการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน
2. วางแผนการด าเนินธุรกจิโดยใช้กระบวนการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน
3. แก้ไขปัญหาการด าเนินธุรกจิด้วยกระบวนการด้านการจดัการโลจสิตกิส์

และโซ่อุปทาน
4. ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัตงิานโลจสิตกิส์



ข้อปฏิบตัใินการเรียน
• นกัศึกษาแต่งกายเรียบร้อย 
• นกัศึกษาแขวนบตัรแสดง
• ขาดไดไ้ม่เกิน 11 คาบ
• สายตอ้งมีบตัรสายทุกคร้ังท่ีเขา้เรียน
• หอ้งเรียนตอ้งสะอาด
• หา้มกินขนมในหอ้งเรียน
• หา้มเล่นโทรศพัทใ์นเวลาเรียน (ถา้เล่น ยืด และน าส่งกิจกิจการ)
• หา้ม “นอน”  ในเวลาเรียน
• อ่ืน ๆ แลว้แต่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 



การประเมินผลการเรียน
- คะแนนเกบ็ก่อนสอนกลางภาค 10 คะแนน
- คะแนนสอบปฏิบติักลางภาค 10 คะแนน
- คะแนนสอบทฤษฎีกลางภาค 20 คะแนน
- คะแนนเกบ็ก่อนสอบปลายภาค 10 คะแนน
- คะแนนจิตพิสัย 20 คะแนน
- คะแนนสอบปฏิบติัปลายภาค 10 คะแนน
- คะแนนสอบทฤษฎีปลายภาค 20 คะแนน



สัปดาห์ที ่1



“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมั่นที่ตอ้งการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้ง

เศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรอื “เศรษฐกิจที่

ขบัเคลือ่นดว้ยนวตักรรม” โดยมฐีานคดิหลกั คอื เปลีย่นจากการผลติ

สินคา้ “โภคภัณฑ ”์ ไปสู่สินคา้เชิง “นวัตกรรม” .เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศดว้ยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนดว้ย

เทคโนโลย ีความคดิสรา้งสรรค ์และนวตักรรม และเปลีย่นจากการเนน้

ภาคการผลติสนิคา้ ไปสูก่ารเนน้ภาคบรกิารมากขึน้



ไทยแลนด ์4.0 จะพฒันาเรือ่งใดบา้ง?

เพือ่ใหเ้กดิผลจรงิตอ้งมกีารพฒันาวทิยาการ ความคดิสรา้งสรรค ์นวตักรรม วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีและ

การวจิยัและพฒันา แลว้ตอ่ยอดในกลุม่เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดงันี้

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีวีภาพ เชน่ สรา้งเสน้ทางธรุกจิใหม่ (New Startups) ดา้น

เทคโนโลยกีารเกษตร เทคโนโลยอีาหาร เป็นตน้

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย ์ เชน่ พฒันาเทคโนโลยี

สขุภาพ เทคโนโลยกีารแพทย ์สปา เป็นตน้

3. กลุ่มเครือ่งมอื อปุกรณอ์จัฉรยิะ หุ่นยนต ์และระบบเครือ่งกลทีใ่ชร้ะบบอเิล็กทรอนิกส ์

ควบคุม เชน่ เทคโนโลยหีุน่ยนต ์เป็นตน้

4. กลุ่มดจิติอล เทคโนโลยอีนิเตอรเ์น็ตทีเ่ชือ่มต่อและบงัคบัอปุกรณต์่างๆ ปัญญาประดษิฐแ์ละ

เทคโนโลยสีมองกลฝังตวั เชน่ เทคโนโลยดีา้นการเงนิ อุปกรณเ์ชือ่มตอ่ออนไลนโ์ดยไม่ตอ้งใชค้น 

เทคโนโลยกีารศกึษา อ–ีมารเ์ก็ตเพลส อ–ีคอมเมริซ์ เป็นตน้

5. กลุ่มอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์วฒันธรรม และบรกิารทีม่มูีลค่าสูง เชน่ เทคโนโลยกีารออกแบบ 

ธรุกจิไลฟ์สไตล ์ เทคโนโลยกีารทอ่งเทีย่ว การเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิาร เป็นตน้



หลกัการและ กระบวนการโลจิสติกส์ และโซ่อปุทาน เบ้ืองต้น

1. ความหมายของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2. เป้าหมายของการจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3. ความส าคญัของการจดัการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน



ความหมายโลจิสติกส์ (logistics) มาจาก ภาษาฝร่ังเศษ ความ 
“logistique” ที่มีรากศัพท์ค าว่า โลเชร์ (loger) ที่หมายถึงการเก็บโดยมี
จุดเร่ิมต้นมาจาก การขนส่งสินค้าทางการทหาร ในการ ส่งก าลังบ ารุง           
ทั้งเสบี่ยง อาวุธ ก าลงัพล เพ่ือสนับสนุนการรบ หรือ กจิกรรม

โลจิสติกส์ (logistic) ประสานกับห่วงโซ่อุปทาน การน าห่วงโซ่
อุปทานมาใชเ้ป็นผลจากโลกาภิวฒัน์ท่ีท าให้โลกเป็นอนัหน่ึงอันเดียวกนั มี
ความละมา้ยคลา้ยคลึงกนั โดยมีความเหมือนกนัทุกท่ีทุกเวลาภายใตม้าตรฐาน
เดียวกนั

Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทาน ใชเ้รียกหน่วยงานท่ีอยูใ่นสาย
ธุรกิจ กล่าวคือ ทุกหน่วยงานเป็นส่วนหน่ึงท่ีร้อยเรียงกนัของกระบวนการ ท่ี
จะน าสินค้า/บริการ ไปสู่ผู ้บริโภค หรือก็คือ การเช่ือมโยงกันของระบบ 
Logistics ของแต่ละหน่วยงานในสายธุรกิจเดียวกนั เพ่ือให้วตัถุดิบส่งผ่านจาก
หน่วยงานแรก ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต/ผูข้ายวตัถุดิบ ไปยงัหน่วยงานท่ี 2 ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต
สินคา้เพ่ือผลิตสินคา้ แลว้ส่งต่อไปยงัหน่วยงานต่อไป ซ่ึงเป็นผูท่ี้จะจ าหน่าย
สินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภคอีกต่อหน่ึง









ภาพรวมของโลจิสติกส์ทางธรุกิจในการจัดการซัพพลายเชน
Physical Distribution

customers

customers

consumers

consumers

customers

customers

Distribution
Center

CDC

Retail
Outlets

Materials Management

วตัถดุบิ

Farms Produce

Components
Suppliers

ช้ินส่วน

Manufacturer

Wholesaler

Regional
Distribution
Center

RDC

Distributors

Concessionaire









เป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน

การประยุกต์ใช้จิสติกส์ของ
ผู้ประกอบการ

การลดต้นทุน 

การเพิม่คุณภาพ
ของการให้บริการ

ราคาน ้ามัน
เช้ือเพลิง

ระบบขนส่ง
สินค้าที่ดี

การจัดการ
วัตถุดิบท่ีดี

แรงงานมีฝีมือ
และมีทักษะ

ความรู้
เทคนิคด้านโล

จิสติกส์
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ค าส่ังซ้ือที่ดี
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แบบฝึคหัดที่ 1
ใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัขอ้ท่ี 1 – 5 หนา้ 36

ลงในสมุด  
ใบงานที่ 1

ให้นักศึกษาจับกลุ่ม ๆ ละ 4 คน  ร่วมกัน
อภิปรายในหัวข้อเร่ือง “ การจัดการโซ่อุปทานมี
ความส าคญัต่อแนวคิดการบริหารธุรกิจยุคใหม่จริง
หรือไม่จริง 



ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุทาน



ระบบสารสนเท(Information System ) หมายถึง 

ระบบทีม่ีการน าคอมพิวเตอรม์าชว่ยในการรวบรวม จดัเก็บ 

หรอืจดัการกบัขอ้มูลข่าวสารเพื่อใหข้อ้มูลน้ัน กลายเป็น

สารสนเทศที่ดี สามารถน าไปใชใ้นการประกอบการ

ตดัสนิใจไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็และถูกตอ้ง



เทคโนโลยทีีนิ่ยมน ามาใช้ในการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์
ภายในองค์กรธุรกจิให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่ีส าคญัคือ 

- GPS (Global Positioning System) 
- Barcode 
- RFID (Radio Frequency Identification)
- EDI (Electronics Data Interchange)
- การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning: 

ERP) 
- ระบบการจดัการคลังสินคา้ (Warehouse Management System: 

WMS) และ
- ระบบการจดัการการขนส่ง (Transportation Management System: 

TMS)



1.  วิเคราะห์กรณีศึกษา รายละเอียด
ของเร่ือง
2.  สรุปความรู้ท่ีไดรั้บจากกรณีศึกษา
3.  ประโยชน์ท่ีได้รับและการน าไป
ประยกุตใ์ช้




