
 

 

การจัดการสายโซ่อุปทาน 

 Supply Chain Management 
 
 

                กระบวนการ Supply Chain Management 
หรือ SCM เป็นกระบวนการของการบริหารทุกขั้นตอน นับตั้งแต่
การนําเข้าวตัถุดบิสู่กระบวนการผลติ กระบวนการส่ังซ้ือ จนกระทั่ง
ส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ให้มีความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
พร้อมกับสร้างระบบให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลที่ทําให้เกิด
กระบวนการทํางานของแต่ละหน่วยงาน    ส่งผ่านไปทั่วทั้งองค์การ 

การไหลเวียนของข้อมูล ยังรวมไปถึงลูกค้าและผู้จัดส่งวัตถุดิบด้วย  
 



กระบวนการ Supply Chain Management 

               กระบวนการ Supply Chain Management มีสว่น
สําคัญท่ีช่วยให้องค์การ ยกระดับความสามารถในการบริหาร เช่น                 

การลดสินค้าคงคลัง การเพิ่มผลิตภาพ หรือการลดความสูญเปล่า               

ในกระบวนการทํางาน ส่งเสริมความเติบโตของธุรกิจ เช่น การเพิ่ม

โอกาสในการออกสินค้าใหม่ให้เร็วขึน้ การเปิดตลาดใหม่ ๆ การสร้าง

ความพอใจแก่ลูกค้ามากขึน้  ส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจ เช่น                

ก า ร ล ด ต้ น ทุ น ธุ ร กิ จ  ก า ร บ ริ ห า ร เ งิ น ทุ น ห มุน เ วี ย น  เ ป็ น ต้ น  
 



Supply Chain Management (SCM) 

• Supply Chain Management (SCM) คือ กระบวนการ
โดยรวมของการไหลของวสัด ุสนิค้า ตลอดจนข้อมลู และธุรกรรมตา่ง ๆ 

ผา่นองค์การท่ีเป็นผู้สง่มอบ ผู้ผลติ ผู้จดัจําหน่าย ไปจนถงึลกูค้าหรือ

ผู้บริโภคโดยท่ีองค์การตา่ง ๆ เหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตอ่กนั 
• ในการปรับตวัขององค์การเพ่ือการจดัการห่วงโซอ่ปุทานนัน้ สิง่ท่ีสําคญั 

คือ เพ่ือให้องค์การมี ความสามารถในการบริหาร ความเตบิโตของธรุกิจ 

และความยัง่ยืนของธรุกิจ ดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 
  

 



ผงัการทาํงานในระบบ  
Supply Chain Management  



 
Relationships between logistics and 

supply chain  
 



 

ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อการพฒันาและการนําเอาการบริหาร

จัดการโลจิสตกิส์และห่วงโซ่อุปทานมาใช้  
      ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาและการนําเอาการบริหารจัดการ            

โลจสิตกิส์และห่วงโซ่อุปทานมาใช้  
•การแขง่ขนัท่ีรุนแรง (Intense Competition)  
• การกลายเป็นโลกาภิวตัน์ (Globalisation)  
• ความไม่แน่นอน (Uncertainty)  
• การขาดความไว้ใจซึง่กนัและกนั (Trust)  
• การขาดการประสานและความร่วมมือกนั(Coordination & Cooperation)  

• ไม่มีการแชร์หรือแบง่ปันข้อมลูซึง่กนัและกนั  (Share common   

            information)  
 



การดาํเนินธุรกจิในยุคนีใ้ห้ประสบความสําเร็จ 
• การดาํเนินธุรกจิในยุคนีใ้ห้ประสบความสําเร็จ และมีความได้เปรียบใน

การแข่งขันอย่างแท้จริง องค์การไม่สามารถดําเนินการแต่เพียง                   
ฝ่ายเดยีวหรือกระทาํโดยลาํพงัได้ดงัน้ันการปรับมุมมองการดําเนินงาน
เข้าสู่แนวคิด SCM  จึงควรมีความเข้าใจความหมายของ SCM 
อย่างครบถ้วนเพื่อที่จะสามารถพิจารณา และกําหนดกลยุทธ์ได้อย่าง
ถูกต้อง การบริหารในปัจจุบันและอนาคตน้ันองค์การจะต้อง             
ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ เ ร่ื อ ง ต่ า ง ๆ ดั ง นี ้ 
         การทํากําไรในปัจจุบันทําได้ยากขึน้ ในอนาคตองค์การอาจต้อง             
มีการจัดการผลกาํไรอย่างเจาะจงตามประเภทลูกค้า   สินค้าและมองหา
โ อ ก า ส ใ น ก า ร ส ร้ า ง กํ า ไ ร ใ น อ น า ค ต ร ะ ย ะ ย า ว 
 



การดาํเนินธุรกจิในยุคนีใ้ห้ประสบความสําเร็จ 

  •ผู้นําองค์การในอนาคตจะเก่ียวข้องกับการสร้างพนัธมิตรใน 

      อนาคตการพัฒนาองค์การจะเป็นไปในลักษณะของการสร้าง   

      เครือข่าย (Networking Organization) 
•การทาํงานของบุคลากรจะเน้นการทาํงานได้หลากหลาย    

      ทาํงานข้ามวัฒนธรรม และได้รับค่าตอบแทนตามผลงาน                  

      และให้ความสาํคัญกับการเป็นเจ้าของร่วม 
  



การดาํเนินธุรกจิในยุคนีใ้ห้ประสบความสําเร็จ 
    •ช่องทางธุรกจิใหม่ ๆ กาํลังเปล่ียนแปลงและเปิดโอกาสทางธุรกจิ  
ช่องทางดัง้เดมิกาํลังเปล่ียนแปลงตัวเองเพื่อรักษาสภาพทางการตลาด มีการ 

กาํหนดพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ และช่องทางใหม่มีการรวบรวมคนกลางและ 

กาํหนดการลงทุนธุรกจิใหม่ 
•การมีช่องทางมากขึน้ กระแสโลกาภวิัตน์ การมีลูกค้าที่หลากหลาย จาํนวน 

คู่แข่งที่เพิ่มขึน้ เหล่านีท้าํให้การบริหารองค์การทาํได้ยากขึน้ ทาํให้องค์การเข้าสู่ 

การเป็นองค์การขยาย และเน้นการตอบสนองลูกค้าเป็นราย ๆ 
•มีการใช้ระบบช่วยในการตัดสินใจและพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์  

(Electronic Commerce) 
•การประเมินผล และการนําทศิทางองค์การ มุ่งเน้นมูลค่าของหุ้นและ 

มูลค่าเพิ่มของธุรกจิ 



     เน้นหนักสินค้าบริการเฉพาะตัว และให้ความสาํคัญกับราคามากขึน้  

ลูกค้ามีความคาดหวังต่อบริการมากขึน้  
•คุณภาพถือเป็นสิ่งบังคับที่ต้องมีอยู่แล้วลูกค้าไม่ต้องการสินค้า 

หลากหลายแต่ต้องการสินค้าที่เหมาะกับตน องค์การจะต้องเน้นการทาํ 

ตลาดเจาะจงโดยใช้แหล่งวัตถุดบิร่วมกัน รวมทัง้เน้นการผลิตสินค้าที่มี 

ลักษณะเฉพาะตัวมากขึน้ 
•การตลาดมุ่งเน้นลูกค้าแต่ละราย 
•การบริหารเน้นการสร้างพันธมิตรมากขึน้ เช่น การเป็นพันธมิตรกับ
คู่แข่งมากขึน้ทัง้ในลักษณะเอกเทศและพหุภาคี (มานะ ชัยวงค์โรจน์
,2546:26-27) 
  



• ในแตล่ะองค์การตา่งมีระบบ SCM แล้ว แตส่ิง่ท่ีสําคญั คือ ระบบ 

SCM ขององค์การ ท่ีประกอบไปด้วย ผู้สง่มอบ ผู้ผลติ ผู้จดัจําหน่าย
และลกูค้านัน้แตล่ะหน่วยมีความเข้มแข็ง หรือมีคณุภาพมากน้อย

เพียงใด 
ซึง่หมายความวา่องค์การ มีการจดัระบบให้มีความยืดหยุน่ และ

สามารถปรับตวัรองรับความเปล่ียนแปลงของตลาดได้ดีเพียงใด มี

หน่วยวดัความสําเร็จของระบบโดยรวมท่ีชดัเจนหรือไม ่มีการพฒันา

ระบบในตวัเองได้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ืองอยา่งไร 
 



การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การบริหาร SCM  
       ในการบริหารกลยทุธ์นัน้ ผู้บริหารหรือองค์การสามารถเลือกใช้กลยทุธ์ 

ได้หลายวิธีทัง้นีค้วร พิจารณาความเหมาะสม และสภาพธุรกิจขององค์กา 

กลยทุธ์ของ SCM สามารถแบง่ประเดน็ สําคญั ๆ ได้ดงันี ้
1. ความยืดหยุน่ในระบบ ผู้บริหารมีความมุง่มัน่ในการปรับปรุงระบบ การใช้ 

พนกังาน  ชัว่คราว การใช้อปุกรณ์ท่ีทํางานได้หลากหลาย การจ้างหน่วยงานภายนอก 

ทํางาน การปรับปรุง กระบวนการให้ลดรอบเวลา  
2. องค์การควรมีการออกแบบระบบให้เหมาะสมโดยเน้นสนิค้า ช่องทาง หรือ 

ตลาดให้ สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้า  
3. มีการจดัแบง่ลกูค้าและสนิค้า การปฏิบติัตอ่ลกูค้าแตล่ะรายตามระดบั 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

จากลกูค้า การแยกประเภทลกูค้าอยา่งเหมาะสม องค์การควรมีการมองภาพรวมทัง้

โลก                 

  

   

   
 



• 4. การบริหารการพฒันาสนิค้า การบริหารต้นทนุเป้าหมายของสนิค้า 
(Target Costing) การบริหารต้นทนุของสนิค้าตลอดช่วงอาย ุ
(Life Cycle Costing) 
5. การผลติสนิค้า/บริการเฉพาะลกูค้า การสร้างความแตกตา่งของ
สนิค้า/บริการใกล้จดุสง่มอบท่ีสดุการผลกัภาระให้ลกูค้าทําให้สนิค้า/
บริการเหมาะกบัตนมากท่ีสดุ การออกแบบให้สนิค้า/บริการใช้วสัดหุรือ
ชิน้สว่นร่วมกนั การทําให้สนิค้ามีความแตกตา่งตามลกูค้า เกิดขึน้ท่ี
โรงงาน โกดงั หรือจดุสง่มอบ 
 
 



• 6. การใช้ข้อมลูอยา่งเหมาะสม การปรับระบบข้อมลูให้สง่เสริม การลด
ต้นทนุ การสร้างความยืดหยุน่ และความสามารถในการแขง่ขนั อาทิ 
เทคนิค Activity - Based Costing การเช่ือมโยงระบบกบัคูค้่า 
การลดรอบเวลาในการจดัหาข้อมลู จนถึงการใช้ประโยชน์ การปรับปรุง
คณุภาพของข้อมลูให้เน้นท่ีลกูค้า  
การใช้ข้อมลูลดปริมาณสนิค้าคงคลงัการสร้างสมดลุระหวา่งความ
ต้องการ และการตอบสนองโดยหลีกเล่ียงการพยากรณ์ แตใ่ช้ข้อมลูจริง
ของความต้องการในการวางแผน การใช้ระบบหน่วยชีว้ดัท่ีครบวงจรทัง้
ทางด้านต้นทนุการดําเนินงาน เวลา ผลกําไร และการบริการลกูค้า  
 



• 7. การลดความสูญเสีย การใช้มาตรฐานข้อมูลหรือสัญลักษณ์ การ
ลดความซับซ้อนของสินค้า กระบวนการผลิต การส่งมอบ การลด
จาํนวนผู้ส่งมอบ การบริหารความต้องการและการตอบสนองสินค้า
ให้เกดิการหมุนเวียนสินค้าคงคลังมากที่สุด 
 
8. การสร้างพันธมิตร การใช้หน่วยงานทาํงานแทนบางอย่าง การ
ประสานงานระหว่างคู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้ให้บริการ และลูกค้า การ
พัฒนาการจัดการในด้านนี ้
9. การใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาเครือข่ายผู้
ส่งมอบ เพื่อร่วมจัดทาํแผนการผลิตและส่งมอบอย่างทนัเวลา 
 



• 10.การพฒันาบุคลากร การมีมุมองหลากหลายบนพืน้ฐานของวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน การทาํงานหลากหลายเพื่อสร้างความเข้าใจในงานทุกระบบ การมี
ความรู้ถงึระดับภาคปฏิบัต ิการพฒันาให้มีความสามารถหลากหลาย ความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เม่ือพจิารณากลยุทธ์และวิธีการดังกล่าว จะเหน็ได้ว่าผู้ปฏิบัตจิะต้องมีความเข้าใจ
และมีความรู้ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการ
กระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพฒันาองค์การ เป็นต้น องค์การต่าง ๆ 
ควรจะมีแผนงานในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน  
เร่ิมตัง้แต่การกาํหนดออกแบบโครงสร้างตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ภายใน 
SCM อย่างเหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการหรือการไหลของสินค้าบริการ ข้อมูล 
ตลอดจนลาํดับของกระบวนการ เพื่อการกาํหนดกระบวนการที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์  
 



• เร่ิมตัง้แต่การกาํหนดออกแบบโครงสร้างตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ภายใน 
SCM อย่างเหมาะสม ครอบคลุมกระบวนการหรือการไหลของสินค้าบริการ 
ข้อมูล ตลอดจนลาํดับของกระบวนการ เพื่อการกาํหนดกระบวนการที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์  
แล้วจงึทาํการระบุประเภทของเทคโนโลยี ส่งเสริมการดาํเนินงานในแต่ละ
กระบวนการ รวมทัง้การพจิารณาบุคลากรให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับงานใน
แต่ละกระบวนการ วธีิการดังกล่าวนีจ้งึช่วยให้ผู้ปฏบิัตงิานสามารถมอง 
SCM ได้ทัง้ระบบอย่างแท้จริง  
ดังนัน้การที่องค์การหรือผู้ปฏบิัตกิารมีความเข้าใจว่าองค์การมีระบบการส่ง
มอบ หรือมีระบบ Logistics อย่างเดียว กถ็ือได้ว่าองค์การมีระบบการ
บริหาร SCM แล้ว เป็นการแสดงถงึการไม่มองการบริหาร SCM ใน
ภาพรวม การมองภาพรวมและครบทุกมิตปิระกอบไปด้วย การไหลของสินค้า  



• กระบวนการและข้อมูล เป็นการเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงให้ SCM ที่มีอยู่ดีขึน้ และยิ่งถ้าขยายมุมมอง
ครอบคลุม SCM ของลูกค้าและผู้ส่งมอบด้วยแล้วก็จะยิ่งเพิ่มประโยชน์และโอกาสที่สามารถจะได้รับใน
การปรับปรุง SCM ทัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยู่กับว่าผู้ปฏิบัตสิามารถพลิกมุมมองของตนได้หรือไม่  
 
สามารถขยายความคดิให้คนในองค์การและคู่ค้าต่าง ๆ ให้ยอมรับความคดิได้หรือไม่ SCM ในแง่มุมนี ้
จงึถือเป็นกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของธุรกิจอย่างแท้จริง ถ้าหากมองภาพรวมอย่างนีแ้ล้ว ผู้ปฏิบัตกิ็
สามารถทาํงานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ และปรับปรุง SCM ได้ในวงกว้าง  
กระบวนการและข้อมูล เป็นการเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงให้ SCM ที่มีอยู่ดีขึน้ และยิ่งถ้าขยายมุมมอง
ครอบคลุม SCM ของลูกค้าและผู้ส่งมอบด้วยแล้วก็จะยิ่งเพิ่มประโยชน์และโอกาสที่สามารถจะได้รับใน
การปรับปรุง SCM ทัง้นีท้ัง้นัน้ขึน้อยู่กับว่าผู้ปฏิบัตสิามารถพลิกมุมมองของตนได้หรือไม่  
 
สามารถขยายความคดิให้คนในองค์การและคู่ค้าต่าง ๆ ให้ยอมรับความคดิได้หรือไม่ SCM ในแง่มุมนี ้
จงึถือเป็นกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของธุรกิจอย่างแท้จริง ถ้าหากมองภาพรวมอย่างนีแ้ล้ว ผู้ปฏิบัตกิ็
สามารถทาํงานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ และปรับปรุง SCM ได้ในวงกว้าง  
 



• ประโยชน์ของการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
1. เสริมสร้างความสามารถในการบริหารและการแข่งขันของ
สมาชิกในห่วงโซ่อุปทาน 
2. ส่งเสริมการเตบิโตและความยั่งยืนของธุรกิจ 
3. สมาชิกในห่วงโซ่อุปทานปรับระบบการทาํงานให้                 

•     สอดคล้องกัน 
4. แบ่งปันข้อมูลที่จาํเป็นเพื่อความคล่องตวัในการดาํเนินงาน 
5. ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจาํกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 
 



• แนวคิดการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
1. เปล่ียนจากการทาํงานตามบทบาทและหน้าที่ของแต่ละผ่ายเป็น
การทาํงานร่วมกันเป็นกระบวนการ 
2. เปล่ียนเป้าหมายที่กาํไรเป็นการทาํงานที่มีเป้าหมายหลายด้าน 
3. เปล่ียนจากการมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์เป็นการมุ่งเน้นลูกค้า 
4. รักษาปริมาณสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม และสามารถสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ได้สูงที่สุดโดยใช้ระบบสารสนเทศเช่ือมโยง
และแจ้งข้อมูลได้ทนัท ี
5. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างหน่วยธุรกจิต่างๆ ประกอบการ
ตดิต่อด้วยสัญญาทางการค้า ใบส่ังสินค้า หรือการเจรจาทางการค้า 
 



• กลยุทธ์การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
1. จัดระบบให้ยืดหยุ่น และสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงได้ โดยออกแบบ
โครงสร้างและกระบวนการต่างๆ ภายในห่วงโซ่อุปทานอย่างเหมาะสม และ
ครอบคลุม 
2. ระบุประเภทของเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการดาํเนินการในแต่ละกระบวนการ 
3. ใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม โดยปรับและเช่ือมโยงระบบข้อมูล รวมทัง้
ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
4. สร้างพนัธมิตร ประสานงานระหว่างคู่ ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้ให้บริการ และลูกค้า 
5. ใช้ประโยชน์จากพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ โดยพฒันาเครือข่ายพนัธมิตร 
และร่วมจัดทาํแผนการดาํเนินงาน 

• 6. พฒันาบุคลากรให้สามารถทาํงานข้ามวัฒนธรรม ข้าใจงานทุกระบบ 
ทาํงานได้หลากหลาย และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี 
 



• การเลือกและบริหารพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทาน 
1. ผู้บริหารระดับสูงไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
2. สายผลิตภณัฑ์สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันของลูกค้า 
3. มีเทคโนโลยีระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
4. สถานภาพของบริษัทที่เป็นสมาชกิแขง็แกร่ง 
5. สมาชกิทุกคนมีพนัธสัญญาว่าจะทาํงานร่วมกันทัง้ทางวาจาและทางปฏบัิต ิ
6. วางแผนการดาํเนินงานให้สอดคล้อง กลมกลืน และเป็นไปในทศิทางเดียวกันระหว่าง
สมาชกิในห่วงโซ่อุปทาน 
7. สมาชกิในห่วงโซ่อุปทานทุกฝ่ายร่วมกันวางแผนและปรับลักษณะการปฏบัิตงิานภายใน
หน่วยธุรกิจของตนให้สอดคล้องกับแผนและลักษณะการปฏิบัตงิานของสมาชกิอ่ืนๆ 
8. สมาชกิทาํงานร่วมกันในลักษณะหุ้นส่วน พึ่งพาอาศัยกัน และเหน็ความสาํคัญซึ่งกันและกัน 
9. และเปล่ียนและแบ่งปันข้อมูลที่จาํเป็นระหว่างสมาชกิเพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขัน 



• การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน 
1. สมาชิกในห่วงโซ่อุปทานประสานงานสอดคล้องกันทัง้ระดบั
บริหารและระดับปฏบิตักิาร ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
สนับสนุนงาน 
2. บูรณาการสารสนเทศ โดยเช่ือมโยงและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ 
และข้อมูลต่างๆ ที่มีผลกระทบการดาํเนินงาน 
3. บูรณาการกระบายการทางธุรกจิให้เป็นระบบเดยีวกัน เพื่อช่วย
ปรับปรุงความสามารถหลักของแต่ละฝ่าย อีกทัง้เพื่อให้เกดิความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
4. สร้างแบบจาํลองธุรกจิใหม่ๆ ขึน้มา เพื่อให้เกดิการปรับเปล่ียน
ห่วงโซ่อุปทาน และการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าในรูปแบบที่ต่างจาก
เดมิ 



• แนวโน้มซัพพลายเชนระดบัโลก 
• ก้าวต่อไปของการเปล่ียนแปลงต่างๆ บนโลกธุรกิจที่กาํลังจะ

เกิดขึน้ในอนาคตอันใกล้นี ้ส่งผลให้องค์กรธุรกิจและ

อุตสาหกรรมทั่วโลกต่างให้ความสาํคัญกับการช่วงชิงการเป็นผู้ นํา

ในธุรกิจและการเตบิโตอย่างยั่งยืน รวมถงึมองหาโอกาสใหม่ๆ 

ให้กับธุรกิจ 
 

แนวโน้มซัพพลายเชนระดับโลก 
กา้วต่อไปของการเปล่ียนแปลงต่างๆ บนโลกธุรกิจท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกลน้ี้ ส่งผลใหอ้งคก์รธุรกิจและอุตสาหกรรมทัว่โลกต่างใหค้วามสาํคญักบัการช่วงชิงการ    



• อย่างไรก็ด ีผลกระทบจากเหตุการณ์ภยัพบิัตทิางธรรมชาตทิี่
เกิดขึน้ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นบทเรียนที่ทาํให้ผู้ประกอบการ
ตระหนักถงึผลกระทบที่มีต่อโซ่อุปทานของธุรกิจและ
อุตสาหกรรมไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ซึ่งอาจลุกลามไปทั่วโลก จะ
เหน็ว่าเวลานีธุ้รกิจทั่วโลกต่างมุ่งให้ความสนใจกับมาตรฐาน 
ISO 28000 มาตรฐานระบบการจัดการด้านการรักษาความ
ปลอดภยัในโซ่อุปทาน และ BCM (Business Continuity 
Management) มาตรฐานการบริหารความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจ ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการธุรกจิให้สามารถ
ดาํเนินการได้อย่างต่อเน่ืองภายหลังสภาวะวิกฤต 
 



• จากกระแสดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้ภาคอุตสาหกรรมเร่ิม
ปรับเปล่ียนแนวคิดและวธีิการดาํเนินธุรกจิให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของซัพพลายเชนในธุรกจิและอุตสาหกรรมระดับโลก 
โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ตลอดโซ่คุณค่า (Value 
Chain) การเช่ือมโยงของกจิกรรมต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้กับสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความพงึพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้า และต่อยอดให้เกดิโซ่การผลิตในภมูภิาค (ASEAN 
Production Chain) โดยอาศัยการขับเคล่ือนอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการบริหารจัดการโลจสิตกิส์และโซ่อุปทาน ซ่ึง
สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกจิไปสู่ระดับสากล 
 



• การจัดการโลจสิตกิส์ (Logistics Management) จงึได้รับ
การจัดให้เป็นหน่ึงในกลยุทธ์สาํคัญในทศวรรษนีท้ี่นํามาใช้ในการ

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า เน่ืองจากการ

จัดการโลจสิตกิส์เก่ียวข้องกับกระบวนการวางแผน ดาํเนินงาน 

และควบคุมการเคล่ือนย้ายของสินค้า บริการ ข้อมูล และการเงนิ 

ตัง้แต่จุดเร่ิมต้นของการผลิตไปสู่จุดสุดท้ายของการบริโภคอย่าง

มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ โดยมีต้นทุนที่แข่งขันได้ 



• การจัดการโลจสิตกิส์ ประกอบด้วยกจิกรรมต่างๆ เช่น การจัดหา
วัตถุดบิ การเคล่ือนย้าย การผลิต การจัดเกบ็ และการกระจายสินค้า 
ฉะนัน้หากประเทศไทยมีระบบโครงสร้างพืน้ฐานการขนส่งต่อเน่ืองทัง้
ทางบก ทางราง ทางอากาศ และทางนํา้ ที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมทัง้มี
ระบบสารสนเทศเช่ือมโยงข้อมูลการให้บริการระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน อีกทัง้อุตสาหกรรมของไทยมีการบริหารจัดการโลจสิตกิส์
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ กจ็ะทาํให้สินค้าและบริการมีต้นทุนโลจสิตกิส์
โดยรวมที่ลดลง เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพในการแข่งขัน
ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ได้อย่าง
ง่ายดาย 
 



• Green Logistics & Supply Chain 
• ปัจจุบันสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ส่งผลให้เกดิการ

เปล่ียนแปลงทางภมูิอากาศ (Climate Change) กระจายไปทั่ว
โลกจนทาํให้เกดิกระแส Green Logistics และ Green 
Supply Chain ซึ่งเป็นประเดน็ที่ทั่วโลกกาํลังให้ความสาํคัญอย่าง
ยิ่ง และกาํลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้วในการลดสิ่งที่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้
ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตวัในการดาํเนินธุรกจิด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และกาํหนดขึน้เป็นมาตรการในการดาํเนิน
ธุรกจิอย่างย่ังยืนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
 



• ยกตวัอย่างเช่น Wal-Mart ผู้ค้าปลีกรายใหญ่แห่งหน่ึงของ

โลก ตัง้เป้าในการลดการใช้บรรจุภณัฑ์ลงร้อยละ 5 ภายในปี 

2556 โดยคาดว่าการลดปริมาณบรรจุภณัฑ์นีจ้ะช่วยลดปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 667,000 เมตริกตนัต่อปี คดิ

เป็นมูลค่า 3.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ อีกทัง้ยังเป็นการลดต้นทุน

ตลอดโซ่อุปทานรวมทัง้สิน้ประมาณ 11 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
 



• นอกจากนีใ้นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ
ญ่ีปุ่น กเ็ร่ิมมีข้อจาํกัดทางการค้าที่เก่ียวข้องกับ Green Logistics 
โดยให้ผู้นําเข้าเข้มงวดในการเลือกซัพพลายเออร์ที่มีระบบ Green 
Logistics กาํหนดขัน้ตอนการทาํลายบรรจุภณัฑ์หรือส่งกลับคืน
ให้กับประเทศที่ส่งออก (Reverse Logistics) 

• ทุกกจิกรรมของโลจสิตกิส์และโซ่อุปทานล้วนส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทัง้สิน้ ทัง้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นหน่ึง
ในก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานในการขนส่งอย่างสิน้เปลือง 

• การผลิตที่มากเกนิความต้องการจนทาํให้เกดิความสูญเปล่า ซ่ึง
ประเดน็ต่างๆ เหล่านีมี้แนวโน้มจะนําไปเป็นเงื่อนไขทางการค้า
ระหว่างประเทศ และจะเหน็ชัดเจนมากขึน้ในอนาคตอันใกล้ 
 



• การผลิตที่มากเกินความต้องการจนทาํให้เกดิความสูญเปล่า ซึ่ง

ประเดน็ต่างๆ เหล่านีมี้แนวโน้มจะนําไปเป็นเงื่อนไขทางการค้า

ระหว่างประเทศ และจะเหน็ชัดเจนมากขึน้ในอนาคตอันใกล้ 
 



                 การจัดการโลจิสตกิส์    
(Logistics Management) 



โลจิสตกิส์ (Logistics) 
  โลจิสติกส์  หมายถงึ การเคล่ือนย้ายลําเลียงสนิค้าและบริการ ในทกุสว่น 

ของกิจกรรมการดําเนินงานในวงจรธุรกิจ อยา่งมีระบบ เป็นการบรูณาการเอาทกุ 

กิจกรรมมาเช่ือมโยงเข้าด้วยกนั ตัง้แต ่การจดัการวางแผน /จดัสายงาน /ควบคมุ 

กิจกรรมทัง้ในสว่นการเคล่ือนย้ายและไมเ่คล่ือนย้าย /การรับคําสัง่ซือ้จากลกูค้า /  

การจดัหาวตัถดิุบ /การจดัสง่ถงึโรงงาน /การจดัการขนถ่าย /การจดัเก็บ / การผลติ  /  

การเคล่ือนย้ายระหวา่งการผลติไปยงัแหลง่กระจายสนิค้า / จนถงึมือลกูค้า  / รวมทัง้ 

การสง่คืน /การกําจดัสนิค้าเม่ือหมดอายกุารใช้งาน / และสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องใน 

การอํานวยความสะดวกของกระบวนการไหลของสนิค้า / โดยมีจดุมุง่หมาย เพ่ือให้ 

เกิดคา่ใช้จ่ายโดยรวมในการกระจายสนิค้าต่ําท่ีสดุ  มีต้นทนุรวมท่ีต่ําท่ีสดุ มีคณุคา่ 

ทางเศรษฐกิจให้แก่ลกูค้า  และสร้างความสามารถท่ีเหนือกวา่ใครในการแข่งขนั โดย 

ลกูค้ามีความพงึพอใจสงูสดุ    
 



 

หน้าทีข่องโลจิสตกิส์ 
           

 หน้าทีข่องโลจิสติกส์  คอื  การนําสินค้าทีถู่กต้อง จากแหล่งสินค้า 

คงคลงัทีถู่กต้อง  ในปริมาณทีถู่กต้อง   พร้อมด้วยเอกสารหรือข้อมูลที ่

ถูกต้อง  ไปสู่สถานทีท่ีถู่กต้อง   ในเวลาทีถู่กต้อง  ในสภาพเงื่อนไขทีถู่กต้อง    

ด้วยบริการทีเ่หมาะสม   ก่อให้เกดิอรรถประโยชน์ทางด้านเวลา และ 

สถานที ่เพือ่ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร  โดยการนําสินค้าจากแหล่งกาํเนิด 

ไปสู่ทีมี่ความต้องการ 
 

 



  โซ่อุปทาน  Supply  Chain    
  หมายถึง การบริหารการ ไหลของขอ้มูลและสินคา้หรือ 

บริการจากแหล่งกาํเนิดวตัถุดิบ ไปจนถึงผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย       

โดยจะตอ้งมีความร่วมมือกนัขององคก์รต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิกภายใน 

โซ่อุปทานโดยการเช่ือมต่อหรือเช่ือมประสานกระบวนการ 

ดาํเนินการท่ีขา้มผา่นหนา้ท่ีของแผนกต่าง ๆ ภายในองคก์ร  แต่ละ 

องคก์ร หุน้ส่วนทางการคา้และลูกคา้ เพ่ือสนองความตอ้งการของ 

ผูบ้ริโภคดว้ยตน้ทุนท่ีตํ่าท่ีสุด หรือคุณภาพของสินคา้และบริการ            

ท่ีดีข้ึนและตรงตามความตอ้งการ         
 



ความแตกต่างระหว่าง การจัดการโซ่อุปทานกบัโลจิสตกิส์ 

  การจดัการโซอ่ปุทาน เป็นการบริหารกระบวนการธุรกิจท่ีเช่ือมโยง   

ตัง้แตซ่พัพลายเออร์ / ผู้ผลติ / การสง่มอบเป็นทอดจนถึงลกูค้าขัน้สดุท้าย   

ด้วยการร่วมมือระหวา่งพนัธมติร หรือหุ้นสว่นทางการค้า ในโซอ่ปุทานให้ 

กระชบั รวดเร็ว ต้นทนุต่ําและสนองความต้องการของลกูค้าปลายทางได้ 

อยา่งมีประสทิธิผล 
  สว่นโลจิสตกิส์  มุง่เน้นไปท่ีการวางแผน การควบคมุและการ 

ดําเนินการวสัดแุละสนิค้า  รวมไปถึงกิจกรรมด้านการผลติ  สนิค้าคงคลงั   

คลงัสนิค้า  การเคล่ือนย้าย การจดัเก็บ การขนสง่ และการให้บริการลกูค้า 

อยา่งมีประสทิธิภาพ 



 

 

การจัดการสายโซ่อุปทาน 

 Supply Chain Management 
 
 

  กระบวนการ Supply Chain Management หรือ 

SCM เป็นกระบวนการของการบริหารทุกขัน้ตอน นับตัง้แต่การ
นําเข้าวัตถุดบิสู่กระบวนการผลิต กระบวนการส่ังซือ้ จนกระทั่ง

ส่งสินค้าถงึมือลูกค้า ให้มีความต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

พร้อมกับสร้างระบบให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลที่ทาํให้เกิด

กระบวนการทาํงานของแต่ละหน่วยงาน   ส่งผ่านไปทั่วทัง้องค์กร 

การไหลเวียนของข้อมูล ยังรวมไปถงึลูกค้าและผู้จัดส่งวัตถุดบิ 
 

 



Supply Chain Management (SCM) 

• Supply Chain Management (SCM) คือ กระบวนการ
โดยรวมของการไหลของวสัด ุสนิค้า ตลอดจนข้อมลู และธุรกรรมตา่ง ๆ 

ผา่นองค์การท่ีเป็นผู้สง่มอบ ผู้ผลติ ผู้จดัจําหน่าย ไปจนถงึลกูค้าหรือ

ผู้บริโภคโดยท่ีองค์การตา่ง ๆ เหลา่นีมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตอ่กนั 
• ในการปรับตวัขององค์การเพ่ือการจดัการห่วงโซอ่ปุทานนัน้ สิง่ท่ีสําคญั 

คือ เพ่ือให้องค์การมี ความสามารถในการบริหาร ความเตบิโตของธรุกิจ 

และความยัง่ยืนของธรุกิจ ดงัท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 
  

 



ผงัการทาํงานในระบบ  
Supply Chain Management  



 
Relationships between logistics and 

supply chain  
 



ประโยชน์ของการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
 1. เสริมสร้างความสามารถในการบริหารและการแข่งขันของสมาชิกใน               

           ห่วงโซ่อุปทาน 
2. ส่งเสริมการเติบโตและความยัง่ยนืของธุรกจิ 
3. สมาชิกในห่วงโซ่อุปทานปรับระบบการทาํงานให้                 

           สอดคล้องกนั 
4. แบ่งปันข้อมูลทีจํ่าเป็นเพือ่ความคล่องตวัในการดําเนินงาน 
5. ใช้ทรัพยากรทีมี่อย่างจํากดัให้เกดิประโยชน์สูงสุดร่วมกนั 
 



แนวคดิการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
   1.  เปลีย่นจากการทาํงานตามบทบาทและหน้าทีข่องแต่ละผ่ายเป็นการ  

            ทาํงานร่วมกนัเป็นกระบวนการ 
2.  เปลีย่นเป้าหมายทีก่าํไรเป็นการทาํงานทีมี่เป้าหมายหลายด้าน 
3.  เปลีย่นจากการมุ่งเน้นผลติภัณฑ์เป็นการมุ่งเน้นลูกค้า 
4.  รักษาปริมาณสินค้าคงคลงัในระดับทีเ่หมาะสม และสามารถสนอง  

    ความต้องการของลูกค้าให้ได้สูงทีสุ่ดโดยใช้ระบบสารสนเทศ  

             เช่ือมโยงและแจ้งข้อมูลได้ทนัท ี
5.  สร้างสัมพนัธภาพทีด่ีระหว่างหน่วยธุรกจิต่างๆ ประกอบการติดต่อ 

            ด้วยสัญญาทางการค้า ใบส่ังสินค้า หรือการเจรจาทางการค้า 
 



การบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน 
1. สมาชิกในห่วงโซ่อุปทานประสานงานสอดคล้องกันทัง้ระดบับริหาร

และระดับปฏบิัตกิาร ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อ
สนับสนุนงาน 

2. บูรณาการสารสนเทศ โดยเช่ือมโยงและแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ 
และข้อมูลต่างๆ ที่มีผลกระทบการดาํเนินงาน 

3.  บูรณาการกระบายการทางธุรกจิให้เป็นระบบเดยีวกัน เพื่อช่วย
ปรับปรุงความสามารถหลักของแต่ละฝ่าย อีกทัง้เพื่อให้เกดิความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

4.  สร้างแบบจาํลองธุรกจิใหม่ๆ ขึน้มา เพื่อให้เกดิการปรับเปล่ียน           
ห่วงโซ่อุปทาน และการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าในรูปแบบที่ต่าง
จากเดมิ 



 

แนวโน้มซัพพลายเชนระดบัโลก 
 

  ก้าวต่อไปของการเปล่ียนแปลงต่างๆ บนโลกธุรกิจที่กาํลังจะ 

เกิดขึน้ในอนาคตอันใกล้นี ้ส่งผลให้องค์กรธุรกิจและ อุตสาหกรรม 

ทั่วโลกต่างให้ความสาํคัญกับการช่วงชิงการเป็นผู้ นําในธุรกิจและ 

การเตบิโตอย่างยั่งยนื รวมถงึมองหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจ 
 



 Green Logistics & Supply Chain 

  การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management)            
จึงได้รับการจัดให้เป็นหน่ึงในกลยุทธ์สําคญัในทศวรรษนีท้ีนํ่ามาใช้ใน

การเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า เน่ืองจากการ

จัดการโลจิสติกส์เกีย่วข้องกบักระบวนการวางแผน ดําเนินงาน และ

ควบคุมการเคลือ่นย้ายของสินค้า บริการ ข้อมูล และการเงิน ตั้งแต่

จุดเร่ิมต้นของการผลติไปสู่จุดสุดท้ายของการบริโภคอย่างมี

ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ โดยมีต้นทุนทีแ่ข่งขนัได้ 



Green Logistics & Supply Chain 
• ปัจจุบันสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่ส่งผลให้เกิด

การเปล่ียนแปลงทางภมูิอากาศ (Climate Change) กระจาย

ไปทั่วโลกจนทาํให้เกิดกระแส Green Logistics และ 

Green Supply Chain ซึ่งเป็นประเดน็ที่ทั่วโลกกาํลังให้
ความสาํคัญอย่างยิ่ง และกาํลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดจีาก

กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วในการลดส่ิงที่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อม ผลักดนัให้ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตวัในการ

ดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม และ

กาํหนดขึน้เป็นมาตรการในการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อแสดง

ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม 
 



Green Logistics & Supply Chain 
• นอกจากนีใ้นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ

ญ่ีปุ่น กเ็ร่ิมมีข้อจาํกัดทางการค้าที่เก่ียวข้องกับ Green Logistics 
โดยให้ผู้นําเข้าเข้มงวดในการเลือกซัพพลายเออร์ที่มีระบบ Green 
Logistics กาํหนดขัน้ตอนการทาํลายบรรจุภณัฑ์หรือส่งกลับคืน
ให้กับประเทศที่ส่งออก (Reverse Logistics) 

• ทุกกจิกรรมของโลจสิตกิส์และโซ่อุปทานล้วนส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทัง้สิน้ ทัง้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นหน่ึง
ในก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงานในการขนส่งอย่างสิน้เปลือง 

• การผลิตที่มากเกนิความต้องการจนทาํให้เกดิความสูญเปล่า ซ่ึง
ประเดน็ต่างๆ เหล่านีมี้แนวโน้มจะนําไปเป็นเงื่อนไขทางการค้า
ระหว่างประเทศ และจะเหน็ชัดเจนมากขึน้ในอนาคตอันใกล้ 
 



ปัญหาและอุปสรรคการพฒันาขดีความสามารถ 

โลจิสตกิส์ : วาระทีท้่ายทายของรัฐบาล 
โดย ดร.ธนิต โสรัตน์ 

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

1 www.tanitsorat.com 



Competitiveness  
ต้นทุนโลจสิตกิส์ของประเทศไทยสูง 

ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน  

2 

• สหรัฐอเมริกามีสดัสว่นใน GDP โลก ร้อยละ 20 

• ยโุรป  มีสดัสว่นใน GDP โลก ร้อยละ 21 

• จีน  มีสดัสว่นใน GDP โลก ร้อยละ 13 

• อินเดีย  มีสดัสว่นใน GDP โลก ร้อยละ 5 

• ไทย  มีสดัสว่นใน GDP โลก ร้อยละ 0.9 

 

• ต้นทุนโลจสิตกิส์ของไทยในปี 2551 อยู่ที่ร้อยละ 18.6 ของ GDP เม่ือเทยีบกับปี 2544 

ที่ร้อยละ 19.6 ของ GDP คือลดเพยีงร้อยละ 1.0 เท่านัน้  

• ทาํให้จะต้องมีการศึกษาว่าในช่วงเวลา 8 ปี ไทยได้ใช้งบประมาณอันมหาศาลในการ

พฒันาโลจสิตกิส์ แต่ผลลัพธ์ที่ได้แทบจะไม่มีการเปล่ียนแปลง 

กราฟต้นทุนโลจิสติกสต่์อ GDP ของไทย 
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สัดส่วนต้นทุนโลจสิตกิส์ของประเทศไทย 

• ต้นทุนสนิค้าคงคลัง  คดิเป็นร้อยละ 7.8 ของ GDP (สัดส่วน 42%) 

3 

• ต้นทุนขนส่ง   คดิเป็นร้อยละ 9.1 ของ GDP (สัดส่วน 49%) 

• ต้นทุนบริหารจัดการ  คดิเป็นร้อยละ 1.7 ของ GDP (สัดส่วน 9%) 

www.tanitsorat.com 



ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาโลจิสตกิส์ประเทศไทย 

ด้านการพฒันาโลจิสติกส์ภาคการผลติ 

• การพฒันาโลจิสติกส์ในภาคการผลติของเอกชนข้อเทจ็จริงมี

ความก้าวหน้าน้อยมาก  

• กระบวนการในการลดต้นทุนสินค้าคงคลงัไม่มีความเป็นรูปธรรม  

• ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจการสร้างโซ่อุปทาน  

• ภาคการเกษตรไม่มีการศึกษาทีชั่ดว่าต้นทุนของสินค้าเกษตร  

• ความไร้ประสิทธิภาพในการพฒันาลดต้นทุนโลจิสติกส์ใน SMEs  

• ต้นทุนโลจิสติกส์ของ สศช. เป็นภาพรวมต่อ GDP แต่ภาคธุรกจิต้องการ

เห็นตัวเลขต้นทุนต่อยอดขาย  
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ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาโลจิสตกิส์ประเทศไทย 

ด้านการพฒันาโลจิสติกส์ในภาคการขนส่ง 

• การพฒันาระบบ โลจิสตกิส์ของไทย อยู่ในระดบัพืน้ฐานทีเ่รียกว่า โลจิสตกิส์ระดบั

ขนส่ง (Transport Base)   

– การขนส่งทางถนนถึงประมาณร้อยละ 83.76 (ปี 2552)  

– ระบบรางร้อยละ 2.20 ถึงร้อยละ 2.3  

– การขนส่งทางแม่นํ้าร้อยละ 8.22  

– ชายฝ่ังอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 5.8 

• การพฒันาโลจิสตกิส์ของภาครัฐ เน้นแต่เพยีงโครงสร้างพืน้ฐาน  

• มีช่องโหวแ่ละคอขวด (Bottle Neck) อยูค่่อนขา้งมาก โดยเฉพาะการพฒันาของกรม

ต่างๆไม่มีแผนหลกัท่ีเป็น Master Plan ในการปรับเปล่ียนโหมดการขนส่งใหไ้ปสู่การ

ขนส่งท่ีประหยดัพลงังาน  
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ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาโลจิสตกิส์ประเทศไทย 

ด้านการพฒันาธุรกจิโลจิสติกส์ 

• ผู้ให้บริการโลจิสตกิส์หรือ LSP ทีเ่ป็นของคนไทย ขาดการรวมตวั  

• LSP ไทย ขาดการบริหารทีเ่ป็นสากล ขาดองคค์วามรู้ การจดัการท่ีเป็น Best Practice 

ทาํใหขี้ดความสามารถในการแข่งขนักบัธุรกิจต่างชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

• การขาดขีดความสามารถในการแข่งขัน และขาดเครือข่ายในต่างประเทศ  

• ผู้ประกอบการ LSP ไทย โดยเฉพาะขนาดเลก็ (SMEs) เขา้ถึงแหล่งทุนไดย้าก  

• อุตสาหกรรมโลจิสตกิส์ไม่ได้รับการยกระดบัเหมือนกบัอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และ

อุตสาหกรรมซอฟทแ์วร์ 

• สถาบันการเงนิของไทย ตอ้งมีความเขา้ใจในธุรกิจ LSP ซ่ึงเป็นงานบริการพิจารณา

หลกัทรัพยท่ี์ค ํ้าประกนั จึงตอ้งมีความแตกต่างจากภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

www.tanitsorat.com 6 



ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาโลจิสตกิส์ประเทศไทย 

ด้านการอาํนวยความสะดวกทางการค้า 

• แผนยุทธศาสตร์แต่ละกระทรวงไม่ได้มีการบูรณาการ ทั้งแผนงาน ยุทธศาสตร์และ

งบประมาณขาดหน่วยงานหลกัในการผลกัดนัและประเมินยุทธศาสตร์ ทาํให้มีการ

ใชง้บประมาณท่ีซํ้ าซอ้น และไร้ทิศทาง ขาดตวัช้ีวดัท่ีเป็นรูปธรรม 

• โครงสร้างด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการมีการทับ

ซ้อนหรือขดัแยง้กนัเอง ปัจจุบนัมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโลจิสติกส์ท่ีภาคเอกชน

จะตอ้งทาํธุรกรรม เพ่ือใหมี้การนาํเขา้-ส่งออกสินคา้จาํนวน 35 หน่วยงาน ทาํใหข้าด

การบูรณาการ และเป็นภาระทั้งดา้นเวลาและค่าใชจ่้าย 
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ปัญหาและอุปสรรคของการพฒันาโลจิสตกิส์ประเทศไทย 

ด้านการพฒันาระบบข้อมูลและกาํลงัคน 

• การพฒันาบุคลากรในภาคการผลิตและภาคธุรกิจ ควรจดัเน้ือหาของหลกัสูตรการ

เรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบังานอาชีพดา้นโลจิสติกส์ 

• การพฒันากาํลงัคนในภาคการศึกษา เนน้เชิงปริมาณมากกวา่คุณภาพ ขาดอาจารยท่ี์

มีคุณภาพและประสบการณ์  

• การจัดทาํหลกัสูตรโลจิสตกิส์ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัหรือใกลเ้คียงกนัสนองตอบ

ต่อการทาํงานไดจ้ริงในเชิงคุณภาพ 

• ต้องมศูีนย์พฒันาศักยภาพของครู-อาจารย์ด้านโลจิสติกส์และส่งเสริมการวจิยัและ

พฒันาในสาขา  โลจิสติกส์ใหก้บัภาคเอกชน 

•  ขาดการเทยีบโอนคุณวุฒิวชิาชีพ ดา้นโลจิสติกส์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ ตอ้งมี

การจดัทาํเป็นระบบมาตรฐานอาชีพ 
www.tanitsorat.com 8 



“ต้องมองทะลมิุติจาก 

Transport Link Base 

ไปสู่ Economic Corridor Base” 

9 

โอกาสและประเดน็ท้ายทาย 

ในการพฒันาเช่ือมโยงภูมภิาคและโลก 



Where are AEC strategies? 

การค้า 

บริการ 

FDI 

แรงงาน 

การ
เคล่ือนย้าย

เงินทุน 

เน้นการค้าภายในภมิูภาคมากขึ้น 
รกุตลาดสินค้าท่ีไทยได้เปรียบและขยาย

ตลาดตามกรอบความรว่มมอืใหม่ๆ 

การแข่งขนัสงูขึ้น ภาคบริการเข้ามามี

บทบาทในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ

มากขึ้น 

เน้นท่องเท่ียวและบริการด้านสขุภาพซ่ึง

ไทยมีจดุแขง็หลายด้าน 

การผลิตท่ีเร่ิมสญูเสียความสามารถใน

การแข่งขนัจาํเป็นต้องย้ายฐานการ

ผลิตไปต่างประเทศมากขึ้น 

ลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมีทรพัยากร

อดุมสมบูรณ์และพร้อมเปิดรบัการลงทุน

จากต่างชาติ 

ข้อจาํกดัในการทาํงานของแรงงาน

ต่างชาติมีแนวโน้มผ่อนปรนมากขึ้น 

เพ่ิมพนูทกัษะแรงงาน โดยเฉพาะด้าน

ภาษาและการปรบัตวัให้เข้ากบัมาตรฐาน

การทาํงานท่ีเป็นสากล 

เงินทุนเคล่ือนย้ายระหว่างประเทศเข้า

ออกได้เสรีมากขึ้น ค่าเงินมีแนวโน้ม

ผนัผวน 

ผู้ประกอบการต้องเร่งปรบัตวัในการ

บริหารจดัการด้านต้นทุนและปิดความ

เส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน 

จดุยืนของไทย 
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ประเทศไทยต้องกาํหนดยทุธศาสตร์ทีชั่ดเจน 

1. ยุทธศาสตร์เชิงพืน้ที ่(Area Base) คุณหมงิ/หนานหนิง/เวยีงจันทร์/R3E/ R9 

/R12/R13/ทวาย/A1/R1/R2 

2. ยุทธศาสตร์เชิงผลติภัณฑ์ (Product/Service Base) ค้าชายแดน/สินค้าบริการ 

3. ยุทธศาสตร์ชายแดน (Border Strategy) อุตสหกรรมชายแดน/ 

เศรษฐกจิพเิศษชายแดน / Contract Framing /  International Logistics Provider Service 

4. ยุทธศาสตร์จังหวดัต้องบูรณาการ (Provinces Integration Policy)และ

สอดคล้องกบัระเบียงเศรษฐกจิของ GMS 

5. การลงทุนในประเทศเพือ่นบ้าน (GMS Foreign Direct Investment) 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาทุกองค์กรรองรับ AEC (HR Development,  

       Local to Global) 
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“ความสําเร็จของยุทธศาสตร์อยู่ที่การเช่ือมโยงแผน

ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์เข้ากับแผนของภูมิภาคและบูรณา

การเช่ือมโยงระดบัประเทศข้อตกลงระดบัภูมิภาค 
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BUSINESS 

POSITIONING  

 PRODUCT 

SERVICE  

 

MARKETING & 

STRATEGIC PLAN 

OPERATION  

BEST PRACTICE 
TEAM & HR 

DEVELOPMENT 

VALUE & CHAIN 

BUILDING 
RISK & TOOL 

MANAGEMENT 

INNOVATION  & 

BRANDING 

BUSINESS 

CONTINUE PLAN 

Global Competitiveness Career Path 
ปัจจัยสร้างความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก 

SWOT 



นับถอยหลงัอกี 3 ปี 120 วนั ประเทศไทยและอาเซียน 

จะเข้าสู่การเป็น AEC  

ประเทศไทย พร้อมแล้วหรือยงั??? 
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AEC Alert 
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