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กำหนดการ วันนี ้



กำหนดการ วันนี ้

� 10:45 – 12:00 !กลยุทธ แนวคิดของการจัดการ Logistics 
! ! !(ดร.ไพรัช) 

� 12:00 – 13:00 !พักเที่ยง 

� 13:00 – 14:00 !ความรวมมือในหวงโซอุปทาน (ดร.ไพรัช) 

� 14:00 – 15:00 !กรณีศึกษา ๑ (ดร.สุเทพ) 

� 12:00 – 13:00 !พัก 

� 15:15 – 16:30 !กรณีศึกษา ๒ (ดร.สุเทพ) 



•  ขนส ง  ?  
•  สร างถนน  ?  

•  สร างรถไฟ  ?  

•  สร างสนามบ ิน  ?  

Logistics คืออะไร? 



ประวัติศาสตร ที่มา Logistics 

�  มาจากการทหาร ... การสงกำลังบำรุง 
¡  สงครามโลกครั้งที่ สอง  

¡  พระนเรศวรฯ 

¡  Alexander the Great 

�  นำมาประยุกตใชในธุรกิจมากขึ้น สาย ขนสง / จัดซื้อ / วิศวกรรม 
�  พัฒนาสู SCM หรือ การจัดการหวงโซอุปทาน 

�  เชื่อมโยงกับหลากหลาย สาขา บริหาร เศรษฐศาสตร วิศวกรรม 
กฎหมาย ผังเมือง สิ่งแวดลอม พลังงาน 



Logistics คืออะไร? 

การบริหารจัดการโลจิสติกส เปนกระบวนการทำงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององคกร 
รวมทั้งการบริหารจัดการขอมูลและธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวของ ใหเกิด
การเคลื่อนยาย จัดเก็บการรวบรวม การกระจาย สินคา วัตถุดิบ ชิ้น
สวนประกอบ และการบริการใหม ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
โดยคำนึงถึงความตองการและความพึงพอใจของลูกคาเปนสำคัญ  
  
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แปลจาก Council of Logistics Management) 



Logistics v SCM 

Larson and Halldorsson (2004) 

4 สํานักแนวคิด 
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Logistics คืออะไร? 

การบริหารจัดการโลจิสติกส  
�  เปนสวนหนึ่งของการจัดการหวงโซอุปทาน  
�  ที่เกี่ยวของกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุม 
�  การไหลไปขางหนาและยอนกลับ รวมทั้งการจัดเก็บ  
�  สินคา บริการ และขอมูลที่เกี่ยวของ 
�  จากจุดกำเนิดของสินคา ไป ยังจุดที่มกีารบริโภค 
�  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
�  ใหม ีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

 (แปลจาก Council of Supply Chain Management Professionals: CSCMP) 



กิจกรรม Logistics มีอะไรบาง? 

กิจกรรมโลจิสติกส ไดแก 

� การจัดการการขนสง  
ทั้งขาเขา-ออก 

� การบริหารกำลังการขนสง 
� การบริหารคลังสินคา  
� การเคลื่อนยายวัตถุดิบ 
� การเติมเติมคำสั่งซื้อ 

� การออกแบบเครือขายโลจิสติกส 
� การจัดการสินคาคงคลัง 
� การวางแผนอุปสงค อุปทาน 
� การจัดการผูใหบริการโลจิสติกส  

(Third Party 
Logistics :Providers 3PLs) 

 (แปลจาก Council of Supply Chain Management Professionals: CSCMP) 



หนาที่ของ Logistics มีอะไรบาง? 

หนาที่ของโลจิสติกส รวมถึง 

� การจัดหาวัตถุดิบ 
� การจัดซื้อ 
� การวางแผนและการจัดตารางการผลิต 
� การบรรจุภัณฑ 
� การบริการลูกคา 

 (แปลจาก Council of Supply Chain Management Professionals: CSCMP) 



ตำแหนงของ Logistics ในองคกร 

โลจิสติกส เกี่ยวของกับ 

� ระดับการวางแผน 
ระดับกลยุทธ 

� ระดับการปฏิบัติการ 
� ระดับเทคนิค 

 (แปลจาก Council of Supply Chain Management Professionals: CSCMP) 



Logistics เกี่ยวกับใครบางในองคกร 

โลจิสติกส จะตองบูรณาการรวมกับ 

� ฝายการตลาด 
� ฝายขาย 
� ฝายผลิต 
� ฝายการเงิน 
� ฝายเทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร 

 (แปลจาก Council of Supply Chain Management Professionals: CSCMP) 



แลวจริง ๆ Logistics  
เปนเรื่องของใคร? 



แลว... จริง ๆ Logistics  
เปนเรื่องของใคร? 



การพัฒนากลยุทธทางดาน 
โลจิสติกสและหวงโซอุปทาน 



ก .  โครงสร างพ ื ้นฐานของประเทศ 

ข .  ความต องการของล ูกค า 

ค .  ประเภทของส ินค า 

ง .  นโยบายภาคร ัฐ 

อะไรคือปจจัยที่สำคัญที่สุด 
ในพัฒนากลยุทธโลจิสติกสของธุรกิจ? 



ก .  โครงสร างพ ื ้นฐานของประเทศ 

ข .  ความต องการของล ูกค า 

ค .  ประเภทของส ินค า 

ง .  นโยบายภาคร ัฐ 

อะไรคือปจจัยที่สำคัญที่สุด 
ในพัฒนากลยุทธโลจิสติกสของธุรกิจ? 



ทำไมคุณคาจึงสำคัญ? 

� คุณคาขอลูกคามีความสำคัญ เพราะ ลูกคาคือผูเพิ่มคุณคาสูงสุด 

- Kotler (1997) 

 

“ลูกคาจะซื้อสินคาที่ใหคุณคากับเคาสูงสุด” 
 

คุณคาเปรียบเสมือนเงินตราในการพาณิชย 
 



คุณคาของลูกคา 

� “เปาหมายสูงสุดของการจัดการโลจิสติกส คือการทำใหลูกคาพึงพอใจ” 
Christopher (1992) 

“… ดวยการสงมอบคุณคาที่เหนือกวาอยางยั่งยืน”,  

Mason (2004) 

 

� ทุกทฤษฎี และ แนวคิดทางดานโลจิสติกสและหวงโซอุปทานเริ่มจากลูกคากอน 

¡ เชน หลักการจัดการแบบลีนและอาไจล 



แนวทางการออกแบบระบบโลจิสติกส 

คนหาคุณคาที่ลูกคา
ตองการ 

ระบุเปาหมายที่ตองการ
สงใหลูกคา 

ออกแบบระบบโลจิสติกส 

Adapted from Christopher (1992) 



องคประกอบของสินคา 

องค์ประกอบปกติ 

องค์ประกอบที่คาดหวัง 

องค์ประกอบพิเศษ 

องค์ประกอบที่มีศักยภาพ 



ตัวอยางองคประกอบของสินคา (เที่ยวบินชั้นธุรกิจ) 

� องคประกอบทั่วไป 
¡ เทียวบินชั้นธุรกิจ 

� องคประกอบคาดหวัง 
¡ ที่นั่งสบาย 

¡ มีพื้นที่ทำงานได 

¡ อาหารอรอย 

¡ สิ่งบันเทิงสวนตัว 

� องคประกอบพิเศษ 
¡ เตียงนอนแบบราบ 

¡ เมนูอาหารพิเศษ 

¡ บริการบันเทิงแบบพิเศษ 

� องคประกอบที่มีศักยภาพ 
¡ ที่อาบน้ำ ? 

¡ แคปซูลสวนตัว ? 

¡ สปา นวดแผนไทย ? 



เที่ยวบินชั้นธุรกิจ? 



ตัวอยางองคประกอบของสินคาของทาน ? 

�  องค์ประกอบทั่วไป 
¡  ...	
¡  ...���
���
 

�  องค์ประกอบคาดหวัง 
¡  ...	
¡  ... 

�  องค์ประกอบพิเศษ 
¡  ....	
¡  .... 

�  องค์ประกอบที่มีศักยภาพ 
¡  ...	
¡  ... 



ใชการบริการเพื่อพัฒนาสินคา 

ทางรูปธรรม 

¡ คุณภาพ 

¡ ลักษณะพิเศษ 

¡ เทคโนโลย ี

¡ ความคงทน ฯลฯ 

นามธรรม 

¡ การจัดสง  
(ความถี่ ความนาเชื่อถือ) 

¡ ความงายในการทำธุรกิจ 

¡ การบริการลูกคา 

องคประกอบ
หลัก 

Christopher (1992) 

องคประกอบสวนเพิ่ม 



คุณคาของสินคา และ คุณคาของบริการ 

� องคประกอบของคุณคาทั้งหมด 
¡  ประโยชนจากสินคา - ประโยชนที่จับตองได และ เปนประโยชน
และตรงความตองการของผูบริโภค 

¡  ประโยชนจากการบริการ - เกิดจากความสะดวกสบาย 
 

� ประโยชนจากการบริการ พบวามีความสำคัญมากกวาสินคา 
� ประโยชนจากสินคาเลียนแบบไดงาย 



คนหาคุณคาของลูกคา 

ประโยชนที่รับรูได 

�  ประโยชนจากสินคา 
�  ประโยชนจากการบริการ 
�  ประโยชนดานความสัมพันธ 
�  ประโยชนจากภาพลักษณ 

ตนทุนที่รับรูได 

�  ตนทุนที่เปนตัวเงิน 
�  ตนทุนทางดานเวลา 
�  ตนทุนดานพลังงาน 
�  ตนทุนทางดานจิตวิทยา/ความเสี่ยง 

คุณคาของ
ลูกคา 

ประโยชน 
ที่รับรูได 

ตนทุน 
ที่รับรูได =  – 

Jobber (2007) 



มิติของคุณคาของคุณคา 

¡  คุณภาพ = องคประกอบของสินคาที่ทำใหลูกคาพอใจ 

¡  การบริการ = ความสามารถในการทำใหลูกคาพอใจ 

¡  ตนทุน/ราคา = ทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน 

¡  ระยะเวลาจัดสง = นับตั้งแตการสั่งสินคา จน ถึงมือลูกคา 



มิติของคุณคาของลูกคา 

คุณคา = 
คุณภาพ x บริการ 

ราคา x ระยะเวลาจัดสง 

Johansson et al. (1993) 



การวิเคราะหคุณคาของลูกคา 

� ตองระบุองคประกอบของคุณคาที่สำคัญ 
� องคประกอบ 2 ประเภทหลัก 

¡  คุณสมบัติเจาะตลาด (Market Qualifiers)  
= สิ่งที่จะนำพาสินคาเขาสูตลาด และ ดำรงอยูได 

¡  คุณสมบัติชนะใจ (Order Winners) 
= สิ่งที่ทำใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคานั้นๆ 



การวิเคราะหคุณคาของลูกคา 

� สายการบิน 

¡  คุณสมบัติเจาะตลาด (Market Qualifiers)  
= ???? 

¡  คุณสมบัติชนะใจ (Order Winners) 
= ??? 



วิเคราะหกลยุทธ ธุรกิจการบิน 

คุณคา = 
คุณภาพ x บริการ 

ราคา x ระยะเวลาจัดสง 

Johansson et al. (1993) 

VS 



วิเคราะหกลยุทธ ธุรกิจของทาน? ... เกษตร ทองเที่ยว 

คุณคา = 
คุณภาพ x บริการ 

ราคา x ระยะเวลาจัดสง 

Johansson et al. (1993) 

�  คุณสมบัติเจาะตลาด (Market Qualifiers) = ???? 

�  คุณสมบัติชนะใจ (Order Winners)= ??? 



ขอพึงระลึก 

1.  คุณสมบัติเจาะตลาดและชนะใจ ตางสำคัญทั้งคู 

2.  ขึ้นอยูกับชวงเวลา และ ลักษณะของตลาด 

3.  ขึ้นอยูกับ กลยุทธธุรกิจ วาจะ ตองการสวนแบง
การตลาด ขยายตลาดเดิม หรือ บุกตลาดใหม 

4.  ลักษณะของสินคาบางอยางอาจจะไมใช ทั้ง
คุณสมบัติเจาะตลาด หรือ คุณสมบัติชนะใจ 



การรับรูคุณคา 

� คุณคามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

¡ ลูกคามีความคาดหวังมากขึ้นเรื่อยๆ 

¡ คุณสมบัติพิเศษในปจจุบัน -> เรื่องธรรมดาในอนาคต 

¡ ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ของลูกคาแตละคน เชน 

÷ รายได รสนิยม เพศ ฯลฯ 



วิวัฒนาการของคุณคาของลูกคา 

คุณสมบัติของ
สินค้า 

ต้นทุน	
ในการใช้งาน 

นวัตกรรมในการ
สร้างคุณภาพ 

ต้นทุน	
ในการใช้งาน 

นวัตกรรมในการ
สร้างคุณภาพ 

ระยะเวลาใน
การนําส่ง/ 

ความยืดหยุ่น 

การสร้างความ
แตกต่าง 

ระยะเวลาใน
การนําส่ง/ 

ความยืดหยุ่น 

Market 
Qualifiers 

Order 
Winners 

1970 วันนี ้ อนาคต 

Adapted from Johansson et al. (1993) 



5 ขั้นตอน แปล คุณคาลูกคา สู หวงโซอุปทาน 

1.  เปาหมายของบริษัท 
2.  กลยุทธทางการตลาด 
3.  Order Winners/Market Qualifiers 

4.  วิธีการดำเนินการ 
5.  พัฒนาระบบโลจิสติกส 

Hill (2000) 



สรุป 

� เปาหมายสำคัญของการจัดการหวงโซอุปทานคือการ
สงมอบคุณคาใหลูกคา 

� ตองเขาใจวาลูกคาตองการอะไรจริงๆ 
� การเพิ่มคุณประโยชนใหกับสินคาสรางเพิ่มคุณคาได 
� วิเคราะห Market qualifiers และ order winners 
ของสินคาในการพัฒนากลยุทธหวงโซอุปทาน 



พักเท ี ่ยง 

คำถาม 


