
คิดและดูอยางไรวา...เปนลอจิสติกสหรือโซอุปทาน 
 ถึงเวลานี้คงจะไมมีใครไมรูจักลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน  แตถาจะถามวาแลวเขาเหลานั้นเขาใจใน
ความสัมพันธนั้นมากนอยขนาดไหน  นั่นเปนเรื่องที่จะตองเอาใจใสและเรียนรูใหลึกซึ้งในความหมายที่จะตองสื่อสาร
ออกไปใหผูที่อยูในโซอุปทานเดียวกับเราหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของ   ยิ่งผูที่เกี่ยวของมีความเขาใจมากเทาไร  ก็ยิ่งมี
ประสิทธิภาพในการทํางานเชิงลอจิสติกสในโซอุปทานมากขึ้นเทานั้น 
เริ่มท่ีคํานิยามอีกครั้ง 
 หลายๆครั้งที่ผมมีโอกาสไปบรรยายตามสถานที่ตางๆพบวาคนสวนใหญเขาใจวาลอจิสติกส คือ การขนสง 
เปนเบื้องตน   และจากคนในกลุมนี้เองก็มีสวนหนึ่งมีความไมแนใจวาแลวลอจิสติกสที่เปนการขนสงนั้นมีความหมาย
อะไรมากกวาการขนสงหรือไม  เพราะที่จริงแลวบทบาทของลอจิสติกสนั้นเปนมากกวาการขนสง       บทบาท
ของลอจิสติกสในยุคสมัยน้ีเปนแนวคิดเชิงยุทธศาสตร (Strategic Thinking) ที่ทําใหองคกรธุรกิจหรือประเทศมี
ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness)  ที่สําคัญคือ คนสวนใหญไมไดใหความสําคัญหรือใสใจใน
ความหมายของคํานิยามมากนัก  จึงทําใหความคิดและความเขาใจไมตรงกัน  
 จากคํานิยามดังเดิมและเปนที่นิยมแพรหลายที่สุดในวงการลอจิสติกสและโซอุปทาน คือ คํานิยามจาก  
Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP) ซึ่งเปลี่ยนชื่อมาจาก Council of Logistics 
Management (CLM) โดยมีคํานิยามดังตอไปนี้  “การจัดการลอจิสติกสเปนสวนหนึ่งของการจัดการโซอุปทานซึ่ง 
วางแผน  นําไปปฏิบัติ  และควบคุมการไหลทั้งไปและกลับอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสินคา บริการและ
สารสนเทศที่เกี่ยวของในระหวางจุดเริ่มตนและจุดท่ีมีการบริโภคเพื่อท่ีจะใหไดตรงตามความตองการของลูกคา”     
จากคํานิยามดังกลาวจะเห็นไดวา  ความสัมพันธของลอจิสติกสและโซอุปทานนั้นแยกจากกันไมออก  แมแตชื่อของ
สมาพันธที่เปนโซอุปทาน (Supply Chain) ก็ยังมาจากลอจิสติกส (Logistics)      เปนขอพิสูจนที่เปนจริงอยูเสมอทั้ง
ลอจิสติกสและโซอุปทานนั้นมีความสัมพันธกันอยางแนบแนน   แตดูเหมือนวาคนที่ถือหางกันคนละขางตางก็ไมได
สนใจอีกฝายทั้งๆที่ลอจิสติกสและโซอุปทานนั้นเปนสวนเติมเต็ม (Complimentary)ซึ่งกันและกัน 

ตองเห็นโซคุณคาจากโซอุปทาน 
 จากแบบจําลองโซคุณคา (Value Chain) ที่ผมมักจะใชความหมายของ Value ดวยคุณคา  แทนวามูลคา  
เพราะวาลูกคาตองการคุณคาหรือประโยชนจากการใชงานมากวามูลคาทางเศรษฐศาสตร    ในทางตรงกันขามลูกคา
กลับเปนผูที่จายเงินตามมูลคา (Value) ทางเศรษฐศาสตรของประโยชนหรือคุณคานั้น   สิ่งที่โซคุณคาและโซอุปทาน
ใหความสําคัญหรือมุงเนน คือ คุณคาหรือประโยชนที่ลูกคาจะไดรับเพื่อใหคุมคาหรือเทียบเทากับเงินที่ลูกคาจะตอง
จาย    ดังนั้นโซคุณคา (Value Chain) จึงเปนอนุกรม (Series) หรือกลุมของกิจกรรมที่ทํางานตามลําดับความสําคัญจน
ทําใหเกิดเปนคุณคาหรือเปนประโยชนตอลูกคา   คุณคาหรือประโยชนตอลูกคาสามารถแบงออกไดเปนผลิตภัณฑ 
(Product) และการบริการ (Services)   ดังนั้นโซคุณคา คือ กระบวนการสรางสรรคคุณคา (Value Creation)สําหรับ
ความตองการของลูกคา   โซคุณคาจึงเปนเหมือนกับขอกําหนดของกิจกรรมหรือกระบวนการ (Process)ที่จะตอง
ดําเนินการเพื่อใหเปนผลิตภัณฑหรือการบริการ   

จากนั้นเมื่อกิจกรรมหรือกระบวนการในโซคุณคาไดถูกมอบหมายใหบุคคลหรือองคกรใดๆใหมีหนาที่ความ
รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมตางตามขอกําหนดในโซคุณคาหรือจากการออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design)   



ดังนั้นผลลัพธจากโซอุปทาน คือ การทํางานรวมกันของสมาชิกในโซอุปทานซึ่งเปนผูรับผิดชอบกิจกรรมตางๆใน
กระบวนการ (Process Owners)หรือเปนบริษัทองคกรตางๆที่มีเปาหมายรวมกันในการสรางประโยชนตอลูกคาใน
รูปแบบของผลิตภัณฑและการบริการ  โซคุณคาของผลิตภัณฑหรือการบริการประเภทเดียวกันจะมีกระบวนการหรือ
ขั้นตอนที่คลายถึงกัน   แตโซคุณคาเดียวกันที่มีผูรับผิดชอบกระบวนการหรือเจาของกระบวนการตางกันไปจะ
หมายถึงโซอุปทานที่แตกตางกัน   ผลิตภัณฑหรือการบริการประเภทเดียวกันจะมีโซคุณคาคลายกันหรือเหมือนกัน   
แตเปนเพราะตางองคกรหรือเจาของกระบวนการที่ตางกันจึงทําใหโซอุปทานของแตละผลิตภัณฑหรือบริการมีความ
แตกตางกัน   ดวยเหตุนี้เองลูกคาจึงมีทางเลือกในซื้อผลิตภัณฑหรือใชบริการจากผูผลิตหรือผูใหบริการที่ดีกวา  ถูกกวา  
และเร็วกวา      

โซอุปทานตางๆที่เปนคูแขงขันกันในโซคุณคาประเภทเดียวกัน ( ผลิตภัณฑหรือบริการ)จะมีความไดเปรียบ
เชิงการแขงขันกวาโซอุปทานอื่นก็เพราะความสามารถในการตัดสินใจเชิงการจัดการโซอุปทานของเจาของ
กระบวนการหรือผูบริหารองคกรในโซอุปทาน    เชน  ผูใหบริการโทรศัพทมือถือสามราย  เชน  AIS  TRUE  และ 
AIS  มีโซคุณคาเหมือนกัน เพราะสามารถใหบริการพื้นฐานในการสงขอความหรือขอมูลไปยังผูรับหรือผูใชสายอีก
ดานหนึ่งไดเหมือนกัน   แตทําไมเราเลือกผูใหบริการรายหนึ่งรายใด  ก็เพราะผูใหบริการที่เราเลือกใชสามารถจัดการ
การใหบริการดวยราคาที่ถูกกวา  การบริการดีกวา   และตอบสนองไดเร็วกวา    ดังนั้นเมื่อมองไปในโซอุปทานตางๆ
เราควรจะเห็นโซคุณคาภายในโซอุปทานดวย   จากโซอุปทานเราจะเห็นกลุมหรือเครือขายของเจาของกระบวนการ 
(Network of Process Owners)   เมื่อเรารูถึงเจาของกระบวนการก็ยอมที่จะรูถึงรายละเอียดของกระบวนการ (Details of 
Process)  จึงทําใหรายละเอียดของโซอุปทานสะทอนใหเห็นถึงโซคุณคาได 

โซอุปทาน : การตัดสินใจรวมกัน 
 ที่จริงแลวกิจกรรมลอจิสติกสและโซอุปทานดูคอนขางจะแยกกันไมออกเสียเทาไหร   บางคนก็เลยอางวา
เปนเรื่องเดียวกันไปเลย   แตในมุมมองของผมนั้นทั้งสองกิจกรรมเปนเรื่องเดียวกันเปาหมายเดียวกันแตดําเนินงานกัน
คนละสวนกัน   ทั้งโซอุปทานและลอจิสติกสนั้นมีเปาหมายในการนําสงคุณคาใหกับลูกคาเหมือนกัน     แตการนําสง
นั้นคงไมมีใครหรือองคกรไหนและกระบวนการธุรกิจไหนที่สามารถสรางสรรคคุณคาไดเองทั้งหมด  จึงตองแบงงาน
หรือกระจายงานกันออกไปทําตามแผนกหรือฝายในบริษัท   หรือไมก็จางบริษัทภายนอกผลิตหรือจัดทําให 
(Outsourcing)  แลวจึงนํามารวบรวมกันเปนผลิตภัณฑหรือการบริการที่พรอมที่จะนําเสนอสูลูกคา   

ดังนั้นความเปนโซอุปทานก็ คือ การตัดสินใจรวมกันระหวางโซอุปทานที่เปนผลตอการไหลของคุณคา (กิจ
กรรมลอจิสติกส) ระหวางแผนกหรือฝาย   ระหวางกระบวนการธุรกิจ    และระหวางบริษัทหรือองคกร   กิจกรรมโซ
อุปทานจึงเปนกิจกรรมที่จะตองประสานการตัดสินใจรวมกันของสมาชิกโซอุปทานนั้น   มีการใชขอมูลสมรรถนะการ
ไหลของคุณคา (ทรัพยากรตางๆที่นํามาสรางเปนผลิตภัณฑและการบริการ) มาเปนปจจัยในการตัดสินใจตางๆ  

ผลลัพธของการตัดสินใจเชิงโซอุปทานจึงออกมาอยูในรูปแบบของแผนงานตางๆที่แตละหนวยงานในโซ
อุปทานจะตองนําไปวางแผนการจัดการทรัพยากรของแตละหนวยงานเองเพื่อใหเกิดการไหลของคุณคาไปสูลูกคา
อยางถูกเวลาและสถานที่      กิจกรรมการจัดการทรัพยากรที่สนับสนุนการไหลของคุณคานี้เองที่เรียกวา   กิจกรรมลอจิ
สติกส    

 
 



ลอจิสติกส : การไหลของคุณคาสูลูกคา 
 สิ่งที่ลอจิสติกสแตกตางจากโซอุปทาน คือ ผลของการดําเนินงานกิจกรรมลอจิสติกสนั้นมีผลโดยตรงตอสิ่งที่
ลูกคาตองการซื้อ    ถาลูกคาตองการผลิตภัณฑ  กิจกรรมลอจิสติกสจะตองเกี่ยวของกับการไหลขององคประกอบตางๆ
ที่มารวมตัวเปนผลิตภัณฑหรือบริการ  กิจกรรมลอจิสติกสยังเกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากรอ่ืนที่สนับสนุนการไหล
ของคุณคานั้นดวย  ลอจิสติกสแตกตางจากกิจกรรมการจัดการในอดีต คือ มีความเปนองครวมมากขึ้นเพราะปจจัยเขาที่
สําคัญนั้นมาจากกิจกรรมการวางแผนโซอุปทาน (Supply Chain Planning)และผลลัพธหรือสมรรถนะจาการ
ดําเนินงานในลอจิสติกสซึ่งวัดดวย  การสงที่ตรงเวลา   และถูกสถานที่    ดวยสภาพที่สมบูรณ   พรอมดวยตนทุนที่
เหมาะสม   ในขณะเดียวกันสมรรถนะเชิงลอจิสติกสนี้ก็ถูกสงกลับขึ้นไปยังกิจกรรมการวางแผนโซอุปทานอีกครั้งเพื่อ
การประเมินการวางแผนโซอุปทาน 

ลอจิสติกสตองคิดแบบจากตนชนปลาย 
 ลอจิสติกสและการจัดการโซอุปทานเปนกิจกรรมที่เปนกิจกรรมที่คูกันโดยกิจกรรมลอจิสติกสเปนกิจกรรม
รองที่เปนสวนหนึ่งของโซอุปทาน    แทที่จริงแลวกิจกรรมลอจิสติกสก็เปนกิจกรรมการขนสง (Delivery) ที่ขนถาย
หรือเคลื่อนยายคุณคาไปสูลูกคาตั้งแตตนทางของบริษัทคุณไปสูปลายทางของบริษัท   ในกรณีที่พิจารณาถึงกิจกรรม
ลอจิสติกสขององคกรหรือบริษัท   ถาคิดพิจารณากันทั้งวงจรชีวิตแลวก็ตองเริ่มกันตั้งแตบริษัทหรือองคกรที่อยูทางตน
น้ําจนถึงบริษัทที่อยูทางปลายน้ํา  สิ่งที่ลอจิสติกสแตกตางๆจากกิจกรรมการขนสงทั่วไป คือ ความเปนองครวมและ
การพิจารณาจากตนชนปลาย (End to End)   การขนสงทั่วไปพิจารณากิจรรมเริ่มตนจากตนทางไปจบที่ปลายทาง  ซึ่ง
เปนแคสวนหนึ่งของกระบวนการทั้งหมดจากตนชนปลายขององคกร    

กิจกรรมลอจิสติกสเปนมากกวาการขนสงอยางแนนอนเพราะวาการนําสงคุณคาใหกับลูกคานั้นตองเริ่มตน
ตั้งแตรับวัตถุดิบเขามาจนกระทั่งสงวัตถุดิบนั้นไปสูมือลูกคา   ดังนั้นกิจกรรมลอจิสติกสไมวาจะเปนสวนใดๆในโซ
คุณคาของบริษัทก็ยอมจะตองมีสวนสัมพันธกันใน 2 ทาง คือ  กิจกรรมทั้งการเชื่อมตอการเปนเหมือนทอ (Pipeline)ให
คุณคาไหลไปสูลูกคา    และขอมูลสมรรถนะลอจิสติกสจะถูกสงผานขึ้นไปยังการวางแผนโซอุปทานซึ่งจะประมวลผล
ในการสรางทางเลือกที่ดีที่สุดภายใตขอจํากัดตางๆออกเปนแผนของกระบวนการหลักตางๆขององคกร  เชน  แผนการ
จัดหา  แผนการผลิต   แผนการจัดสง  และแผนการสงคืน 
 ในกิจกรรมลอจิสติกสเองก็มีการตัดสินใจเชนเดียวกันกับการจัดการโซอุปทาน  แตขอบเขตนั้นถูกจํากัดอยู
ภายในกระบวนการนั้นๆเทานั้น   ไมเหมือนกับการจัดการโซอุปทานที่ขอบเขตความรับผิดชอบในการตัดสินใจมากวา
หนึ่งกระบวนการขึ้นไปเพราะปนการตัดสินใจรวมกัน  และยิ่งเปนการตัดสินใจในระดับองคกรที่มีหลายกระบวนการ
และมีความซับซอน   ก็ยิ่งจะตองมีคนกลางในการมาชวยตัดสินใจหรือการวางแผนในภาพรวม นั่น คือ ผูจัดการโซ
อุปทานผูซึ่งวางแผนโซอุปทานในภาพรวม    ในอดีตกิจกรรมการวางแผนการจัดหา  การวางแผนการผลิต  การ
วางแผนการจัดสง   ก็มีมาอยูแลวและก็เปนกิจกรรมที่สนับสนุนการไหลของคุณคาไปสูลูกคาเชนกัน   แตมีสิ่งที่
แตกตางกัน คือ กิจกรรมการวางแผนกระบวนการหลักตางๆไมไดเชื่อมโยงขอมูลในเชิงโซอุปทานหรือแบบตนชน
ปลาย   ดังนั้นโอกาสที่จะทําใหการไหลของคุณคามีจํานวนมากเกินไปหรือขาดตอนได   เพราะขาดการทํางานรวมกัน
ระหวางกระบวนการหลัก   แตเมื่อมีกระบวนการการวางแผนโซอุปทานเขามาเปนตัวกลางในการเชื่อมตอขอมูล



สําหรับการตัดสินใจและขอมูลการวางแผนสําหรับกระบวนการหลักตางๆแลวยอมทําใหการไหลของคุณคาหรือ
กิจกรรมลอจิสติกสไหลไดราบเรียบขึ้น (Smoother) คือ การไหลอยางไมขาดและไมเกิน 

ขอมูลมีไวประกอบการตัดสินใจ      

 ในการดําเนินกิจกรรมใดๆก็ตามเราตองการขอมูลเพื่ออะไร?   ขอมูลเหลานี้ คือ อะไร?    ขอมูลที่อยูระบบ
ธุรกิจหรือชีวิตประจําวันนั้นก็เพื่อใหคนใชในการตัดสินใจในกระบวนการธุรกิจตางๆ  ดังนั้นในกิจกรรมลอจิสติกส
ตางๆจะตองมีการตัดสินใจและจะตองเปนกิจกรรมที่มีผลโดยตรงตอการไหลของคุณคา    ดังนั้นขอมูลในกิจกรรม
ลอจิสติกส คือ สมรรถนะการไหลของคุณคาวาอยูในสภาพที่กําหนด   ตรงเวลา    ถูกสถานที่และจํานวนหรือไม  
ขอมูลนี้จะถูกประเมินเพื่อวัดและควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการการไหลของคุณคา   และขอมูล
อีกประเภท คือ ขอมูลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการจัดการลอจิสติกสในภาพรวมของกระบวนการซึ่งจะถูก
สงกลับไปยังการวางแผนโซอุปทานเพื่อวางแผนรวมกับแผนของกระบวนการอื่นๆจนประมวลผลออกมาเปนแผน
สําหรับกระบวนการใหมในชวงตอไป   ดังนั้นกิจกรรมลอจิสติกสจึงมีการไหลอยู  2 ชนิด คือ   การไหลของขอมูล 
(Data) สถานะตางๆ (Status)ของคุณคา  และการไหลของตัวคุณคา (Flow of Value)เอง    ผลลัพธของลอจิสติกส คือ 
ลูกคาไดรับสินคาหรือบริการ   
 สวนกิจกรรมการจัดการโซอุปทานนั้นก็ใชขอมูลดวยเชนกัน  กิจกรรมการจัดการโซอุปทานจะมีผลลัพธเปน
ขอมูลสารสนเทศที่ใชเปนแผนของกิจกรรมลอจิสติกสตางๆในองคกร      กิจกรรมการวางแผนโซอุปทานเองก็ยังใช
ขอมูลสมรรถนะของการจัดการลอจิสติกสเพื่อประเมินการวางแผนในชวงตอไป  จะเห็นไดวาผลลัพธสุดทายของการ
จัดการโซอุปทานที่ดีก็คือ การจัดการลอจิสติกสที่ดีมีประสิทธิภาพ     ดังนั้นหลายมุมมองในการวัดสมรรถนะของการ
จัดการโซอุปทานสามารถวัดไดจากผลลัพธของการจัดการลอจิสติกสนั้นเอง    เหมือนกับการเปนโคชทีมฟุตบอลวามี
สมรรถนะในการเปนโคชหรือไม  ก็ใหดูที่วาทีมฟุตบอลที่โคชนั้นนําทีมอยูนั้นสามารถแขงขันไดชนะหรือเปนแชมป
มากนอยแคไหน   แตตัวโคชเองไมไดเปนผูลงไปเลนฟุตบอล   นักฟุตบอลเองจะเลนใหไดดีก็ตองอาศัยโคชและการ
เลนเปนทีมที่ดีดวย      

คิดใหตรงกันแลวจะไมมีปญหา 
 หลายคนอาจจะคิดวา เรื่องเล็กอยางนี้ไมเห็นจะเปนเรื่องสําคัญอะไรเลย   แตผมกลับคิดวาเริ่มตนจากเรื่อง
เล็กๆดวยความเขาใจที่ไมตรงกัน  สวนมากจะทําใหเกิดปญหาใหญไดในภายหลัง  หลายครั้งคนทั่วไปคิดวาคํานิยาม
งายๆสั้นๆเปนเรื่องไมสําคัญ   อานเดี๋ยวเดียวก็เขาใจกันแลว   ผมวาทานเหลานั้นคิดผิดนะครับ  ลองคิดดูวา ประโยค
สั้นๆแตอธิบายกิจกรรมและความซับซอนของธุรกิจไดมากมาย    ผมเชื่อวาคํานิยามแตละเรื่องนั้นจะตองถูกกลั่นกรอง
ออกมา  ไมใชตั้งขึ้นมาเลนๆ   ที่สําคัญคํานิยามเลานั้นมีไวเพื่อเปนสื่อกลางใหผูมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆเขาใจ
เหมือนกัน  ปฏิบัติเหมือนกัน  คิดและตัดสินใจเหมือนกัน   เปรียบเสมือนเปนมาตรฐานทางความคิดของกลุมคน   
ดังนั้นหมั่นอานคํานิยามหรือตีความคํานิยามตางที่ใชกันในกลุมทํางานเพื่อที่จะไดไมหลงทางในการทํางานรวมกัน   
ไมใชพูดกันมาลอยๆแลวบอกใหปฏิบัติตาม  แตไมรูวาคือ อะไร   เหมือนกับสังคมและการดําเนินชีวิตกันอยูทุกวันนี้    


