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บทคัดย่อ

	 การบรหิารจดัการด้านโลจสิตกิส์	เป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะช่วยให้ผูป้ระกอบการสามารถพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัได้เพิม่
สูงขึ้น	โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดการโลจิสติกส์	มี	2	ประการคือ	เพื่อลดต้นทุนรวมและสามารถตอบสนองความต้องการที่ไม่คงที่
ของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แต่การจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง	2	ประการข้างต้นนั้น	ล�าดับแรกต้องวิเคราะห์ว่า	ในปัจจุบันธุรกิจของ
เราแข่งขันในระดับใดของตลาด	คือเป็นผู้ผลิตสินค้า	ผู้น�าด้านราคา	ผู้น�าด้านบริการ	หรือผู้น�าด้านราคาและบริการ	หลังจากวิเคราะห์ได้
ว่าเราจะแข่งขนัในระดบัใด	จงึวางแผนและบรหิารจดัการกจิกรรมหลกัด้านโลจสิตกิส์	ทัง้	13	กจิกรรม	ได้แก่	การบรกิารลกูค้า	กระบวนการ
สั่งซือ้สนิค้า	การพยากรณ์ความต้องการสนิค้า	การจดัซือ้	การจดัการสนิค้าคงคลงั	การขนส่ง	การบรหิารคลงัสนิค้า	การจดัการโลจสิตกิส์
ย้อนกลับ	การสนับสนุนด้านอะไหล่และบริการ	การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า	การขนถ่ายวัตถุดิบ	การบรรจุภัณฑ์	และการติดต่อ
สื่อสารทางด้านโลจิสติกส์	ซึ่งหากมีการวางแผนด�าเนินการและควบคุมกิจกรรมดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ	ก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการมี
ศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น

Abstract

 Logistics management is the key factor to help entrepreneurs gain a significant advantage over its competitors. 
There are two main objectives for managing logistics; decreasing initial cost and to serve the unpredictable nature of 
customers’ requirements. However in order to achieve these two objectives it is important to identify which market segment 
the business is currently competing in. This could be in the area of commodity market, cost leader, service leader or a 
combination of cost and service leader. Having completed a thorough market analysis the entrepreneur can develop a 
strategy	for	key	logistics	activities.	The	13	steps	for	key	logistics	activities	are	as	follows:	customer	service,	order	processing,	
demand forecasting, purchasing, inventory management, transportation, warehousing and storage, reverse logistics, parts 
and service support, plant and warehouse site selection, material handling, packaging and logistics communications.
Entrepreneurs can gain a significant competitive edge if they carefully plan and control the key logistics activities.   

บทน�ำ

	 การด�าเนนิธรุกจิในปัจจบุนัเป็นการค้าแบบไร้พรมแดน	ท�าให้การค้าระหว่างประเทศมกีารเตบิโตอย่างรวดเรว็	รวมทัง้การท�าธรุกจิ
ภายในประเทศก็มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น		ดังนั้น	การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์จึงถือเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการที่ผู้ประกอบการจะน�า
มาใช้ในการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั	เพือ่ให้สนิค้าและบรกิารมต้ีนทนุทีต่�า่ลง	ประกอบกบัสามารถส่งสนิค้าให้กบัลกูค้าได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้องแม่นย�า		จากการศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่า	ประเทศไทยมีข้อ
เสียเปรียบในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ	อย่างมาก	ซึ่งในปี	2551	ประเทศไทยมีสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศที่สูงถึงร้อยละ	18.6	ส่วนประเทศในแถบเอเชียอย่างประเทศญี่ปุ่น	มีสัดส่วนเพียงร้อยละ	11	ในขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้ว
อย่างประเทศสหรัฐอเมริกามีสัดส่วนเพียงร้อยละ	10	และประเทศในกลุ่มยุโรปมีเพียงร้อยละ	7	เท่านั้น	ซึ่งหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องของ
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ประเทศไทยเอง	 อย่างส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิหรอืสภาพฒัน์ฯ	ได้ตัง้เป้าหมาย
ไว ้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์ของ
ประเทศไทย	พ.ศ.	2550	-	2554	(ดังภาพที่	1)	ที่จะลดสัดส่วน
ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	ให้เหลือ
เพียงร้อยละ	16	ในปี	2554	
	 ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย	พ.ศ.	2550	-	2554	 แต่ผู้
ประกอบการไทยกย็งัต้องเผชญิปัญหาด้านโลจสิตกิส์	ซึง่มผีล
ต่อต้นทนุและการตอบสนองความต้องการของลกูค้าโดยตรง	
ปัญหาด้านโลจิสติกส์ที่ส�าคัญมีดังนี้
	 1.	ต้นทุนการขนส่งสูง	อันเนื่องมาจากโครงสร้างพื้น
ฐานคมนาคมขนส่งที่ยังไม่มีความสมบูรณ์	 อาทิ	 ถนน	
ทางรถไฟ	ท่าเรือ	สนามบิน	 เป็นต้น	ประกอบกับต้นทุนค่า
เชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี	2549		และ
เหตุผลส�าคัญอีกประการหนึ่งที่ท�าให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูงนั้น	
ก็เป็นเพราะการขนส่งส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งทางถนนถึง
ร้อยละ	86-88	 ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีต้นทุนต่อหน่วย
ขนส่งสูงที่สุด	นอกจากนี้การขนส่งทางรางในปัจจุบันมีเพียง
ร้อยละ	2.3	 ซึ่งการขนส่งทางรางนี้จะประหยัดกว่าทางถนน
ถึง	3.5	เท่า	ส่วนการขนส่งทางน�้าจะประหยัดกว่าถึง		7	เท่า	
ซึ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งนั้นต้องอาศัย
กลไกภาครัฐมาเป็นตัวขับเคลื่อน	 ซึ่งจะช่วยให้ภาคธุรกิจ
สามารถลดต้นทุน	 และยังจะเป็นการผลักดันให้ภาคธุรกิจมี
ความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
	 2.	การบริหารสินค้าคงคลังยังไม่มีประสิทธิภาพ	
เนื่องจากผู ้ประกอบการไทยยังไม่มั่นใจเรื่องของระบบ
การขนส่ง	และการส่งมอบสินค้าแบบทันเวลาพอดี	(Just	in	
Time)	 ประกอบกับมีระบบการบริหารจัดการแบบแยกส่วน	
เช่น	ฝ่ายจัดซื้อก็จะพยายามจัดซื้อวัตถุดิบปริมาณมาก	เพื่อ
ให้ได้ราคาทีถ่กูทีส่ดุ		ส่วนฝ่ายการผลติกพ็ยายามผลติสนิค้า
ในระยะเวลาหนึ่งให้ได้ปริมาณมากที่สุด	เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
เรื่องของแรงงาน	 ดังนั้นจึงเกิดสินค้าคงคลังเป็นจ�านวนมาก
และต้องเสยีค่าใช้จ่ายสงูในการเกบ็รกัษาสนิค้าคงคลงั	ดงันัน้	
การบรหิารสนิค้าคงคลงัต้องมกีารพฒันาทัง้ระบบตัง้แต่ต้นน�า้
จนกระทั่งถึงปลายน�้า	นั่นคือ	ตั้งแต่ผู้ขายปัจจัยการผลิต	ผู้
ขนส่ง	 ผู้ผลิตสินค้า	 ผู้กระจายสินค้าและลูกค้า	 ซึ่งในทาง
ปฏบิตันิัน้	หากทกุส่วนร่วมมอืกนัและอาจมกีารลงทนุในเรือ่ง
ต่างๆ	ร่วมกนั	เช่น	การใช้ทรพัยากรบางประเภทร่วมกนั	หรอื

ภาพที่	 1	 :	 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย	พ.ศ.	2550-2554
ที่มา:	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	
2550,	5

น�าระบบและเทคโนโลยต่ีางๆ	มาใช้ในการเชือ่มตอ่การด�าเนนิงาน	กจ็ะ
ท�าให้การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
	 3.	ปัญหาด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ	 ที่ไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจบุนั	ทัง้ในส่วนของกฎหมาย	และข้อบงัคบัต่างๆ	ภายใน
ประเทศ	 ที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด�าเนินการมาก	รวมไปจนถึงข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ	ไม่ว่า
จะเป็นข้อตกลงการค้าชายแดน	ข้อตกลงการขนส่งระหว่างประเทศ	รวม
ถึงข้อตกลงด้านการค้าต่างๆ	 ซึ่งการพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบ
ต่างๆ	นั้น	ต้องกระท�าโดยภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
	 4.	ปัญหาด้านการขาดแคลนบคุลากรด้านโลจสิตกิส์	ในปัจจบุนั
ภาคธุรกิจต่างๆ	 ต้องประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในทุกระดับ
โดยเฉพาะระดับช�านาญการในด้านโลจิสติกส์	 ท�าให้ไม่สามารถบริหาร
และวางแผนงานด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ประกอบกับผู้
ปฏบิตังิานขาดทกัษะทัง้ด้านการปฏบิตังิานด้านโลจสิตกิส์และด้านภาษา	
ซึ่งในส่วนนี้ทางสถาบันการศึกษาต่างๆ	 จะเป็นหน่วยงานส�าคญัในการ
พัฒนาหลักสูตรด้านโลจิสติกส์	 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 และผู้
เชี่ยวชาญช�านาญการเฉพาะทางด้านโลจิสติกส์ให้มีจ�านวนเพิ่มขึ้น			

	 หากภาครฐัและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรวมถงึภาคธรุกจิเอง	ได้เลง็
เหน็ความส�าคญัด้านโลจสิตกิส์	 และได้ร่วมกนัพฒันาโลจสิตกิส์อย่างเป็น
ระบบจะช่วยให้ประเทศไทยและผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันใน
ตลาดโลกได้	
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ควำมหมำยของกำรจัดกำรโลจิสติกส์ 

(Logistics Management)    
 The Council of Supply Chain Management 
Professionals	(CSCMP)	ได้จ�ากดัความการจดัการโลจสิตกิส์	
(Logistics	Management)	ไว้ดังนี้
 “Logistics Management is that part of Supply 
Chain Management that plans, implements, and 
controls the efficient, effective forward and reverses 
flow and storage of goods, services, and related 
information between the point of origin and the point 
of consumption in order to meet customers’ 
requirements”
	 จากค�าจ�ากัดความดังกล่าว	 การจัดการโลจิสติกส์	
(Logistics	Management)	เป็นส่วนหนึง่ของระบบโซ่อปุทาน
และมีกระบวนการท�างานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน	
การด�าเนนิการ	การควบคมุการเคลื่อนย้าย	จัดเก็บ	รวบรวม	
กระจายสินค้า	 วัตถุดิบ	 ชิ้นส่วนประกอบและบริการให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ	รวมทัง้การบรหิารจดัการ
ข้อมูลข่าวสาร	จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่สินค้าและบริการถูก
ใช้งาน	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า	ดงันัน้จะเหน็
ได้ว่าโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวเนื่อง
กับทุกกิจกรรมตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ	 การขนส่ง
วัตถุดิบ	 การเคลื่อนย้ายและจัดเก็บวัตถุดิบในกระบวนการ
ผลิตและคลังสินค้า	การขนส่งสินค้า	การกระจายสินค้า	ค้า
ปลีก	ค้าส่งจนกระทั่งถึงผู้บริโภค	(ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2550)
	 การบรหิารจดัการโลจสิตกิส์	(Logistics	Management)	
นั้น	มีวัตถุประสงค์หลัก	2	ประการ	คือ
	 (1)	การลดต้นทุนรวม	 โดยการควบคุมการด�าเนิน
งานในส่วนต่างๆ	
	 (2)	การตอบสนองความต้องการทีไ่ม่คงทีข่องลกูค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 การที่ธุรกิจต่างๆ	จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง	
2	ประการนี้ได้	จะต้องทราบก่อนว่าธุรกิจของตนแข่งขันใน
ประเภทหรอือยูร่ะดบัใด	เพือ่ประเมนิศกัยภาพในการแข่งขนั
และเพื่อพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง

     

	 จากภาพที่	2	 จะเห็นได้ว่าธุรกิจนั้นมี	4	 ประเภท	 ซึ่งในแต่ละ
ประเภทล้วนมีความได้เปรียบและเสียเปรียบแตกต่างกันไป	 ดังราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
	 ประเภทที่	1	ผูผ้ลติสนิค้า	(Commodity	Market)	ธรุกจิประเภท
นีไ้ม่มลีกัษณะแตกต่างจากผูผ้ลติรายอืน่ในตลาด	ไม่มกีารเพิม่มลูค่าให้
กับสินค้า	ท�าให้ต้องขายสินค้าในราคาถูก	อ�านาจการต่อรองจึงตกเป็น
ของลกูค้า	ดงันัน้หากธรุกจิประเภทนีจ้ะปรบัตวัให้สามารถแข่งขนัได้มาก
ขึ้น	 ก็จะต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองไปเป็นผู้น�าด้านราคา	 (Cost	
Leader)	ซึ่งสิ่งที่ธุรกิจต้องท�าเป็นสิ่งแรกคือ	พยายามลดต้นทุนทางการ
ผลิตลง	 เพื่อให้แข่งขันด้านราคาได้	 นั่นก็คือการน�าการบริหารจัดการ		
โลจิสติกส์เข้ามาใช้เพื่อลดต้นทุน
	 ประเภทที่	2	ผู้น�าด้านราคา	(Cost	Leader)	คือ	ธุรกิจที่สามารถ
จ�าหน่ายสินค้าที่เหมือนกับคู่แข่งแต่สามารถจ�าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่
ถูกกว่า	 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการควบคมุต้นทนุการผลติและต้นทนุโลจสิตกิส์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แต่ธุรกิจที่ถือเป็นผู้น�าด้านราคาก็ต้องตระหนัก
อยู่เสมอว่า	 ในการแข่งขันทางการค้านั้นทุกธุรกิจต้องพยายามพัฒนา
ตนเองอยูเ่สมอ	เพราะหากคูแ่ข่งพฒันาสนิค้าและการด�าเนนิงานได้ดขีึน้
ทั้งในเรื่องของสินค้าและราคา	เมื่อเป็นเช่นนั้นธุรกิจก็จะไม่มีความแตก
ต่างทางการแข่งขนัอกีต่อไป	และกต้็องกลบัไปอยูใ่นประเภทผูผ้ลติสนิค้า	
(Commodity	Market)	เช่นเดิม	ดังนั้นธุรกิจจะต้องปรับปรุงและพัฒนา
องค์กรของตนอย่างต่อเนื่อง	เพื่อรักษาความเป็นผู้น�าด้านราคาไว้
	 ประเภทที่	3	ผู้น�าด้านบริการ	(Service	Leader)	เป็นการเพิ่ม
มูลค่าของสินค้าด้วยการบริการด้านต่างๆ	 ธุรกิจประเภทนี้จะใช้ความ
พึงพอใจของลูกค้าจากการได้รับบริการเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน	
ซึ่งการส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้ถูกต้องทั้งเรื่องของ
คุณภาพ	 ปริมาณ	 สถานที่	 และเวลาก็ถือเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้าง
ความพงึพอใจให้กบัลกูค้า	นอกจากนีธ้รุกจิประเภทนีก้ต้็องมกีารปรบัปรงุ

ภาพที่	2	:	ลักษณะองค์กรและความได้เปรียบในการแข่งขันจากการจัด
การโลจิสติกส์
ที่มา:	รุธิ์	พนมยงค์,	2547,	20
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สินค้าและบริการของตนอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อรักษาระดับความพึง
พอใจของลูกค้าไว้ได้	ดังนั้นจึงถือได้ว่าธุรกิจประเภทนี้สามารถน�า
การบรหิารจดัการโลจสิตกิส์เข้ามาใช้เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า
	 ประเภทที	่4	ผูน้�าด้านราคาและบรกิาร	(Cost	and	Service	
Leader)	 ธุรกิจประเภทนี้นับได้ว่าสามารถสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันที่ชัดเจน	 และคู่แข่งก็สามารถพัฒนาศักยภาพมา
แข่งขันได้ยาก	 เพราะต้องอาศัยเวลา	ความรู้ความสามารถ	และ
เงินทุนอย่างมาก	ซึ่งธุรกิจประเภทนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของ
ธุรกิจที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มาอยู่ในระดับนี้ให้ได้	 เพราะถือได้
ว ่าสามารถน�าการบริหารจัดการโลจิสติกส์เข้ามาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	 นั่นคือสามารถควบคุมการด�าเนินงานจนกระทั่ง
สามารถลดต้นทนุได้	ท�าให้สามารถเป็นผูน้�าด้านราคาและในขณะ
เดยีวกนัยงัสามารถตอบสนองความต้องการทีไ่ม่คงทีข่องลกูค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ท�าให้เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและ
สามารถเป็นผู ้น�าทางด้านบริการ	 ดังนั้นธุรกิจประเภทนี้จึงมี
ศักยภาพในการแข่งขันสูงที่สุด
	 นอกจากที่ผู้ประกอบการได้พิจารณาว่า		ธุรกิจของตนเอง
อยู่ในระดับใด	 ซึ่งจะท�าให้ทราบถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางธุรกิจว่ามีมากน้อยเพียงใดแล้ว	 	 การที่ผู้ประกอบการจะลด
ต้นทุนได้นั้น	 ยังต้องวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนด้านโลจิสติกส์ใน
ธุรกิจของตนเองก่อน	จึงจะสามารถควบคุมหรือลดต้นทุนในส่วน
ต่างๆ	ได้	ซึ่งต้นทุนโลจิสติกส์นั้นจะแฝงอยู่ในกิจกรรมต่างๆ	ใน
การด�าเนินธุรกิจ	ประกอบไปด้วย	
	 •	ต้นทุนการขนส่ง	(Transportation	Costs)	 ถือเป็นต้น
ทุนหลักในด้านโลจิสติกส์ที่เกิดจากกิจกรรมด้านการขนส่ง	 ซึ่ง
ต้นทุนค่าขนส่งมักแปรผันตามปริมาณการขนส่ง	 น�้าหนัก	 ระยะ
ทาง	รวมถึงวิธีการและรูปแบบการขนส่ง	ตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่ง
ถึงปลายทาง
	 •	ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง	 (Inventory	
Carrying	Costs)		เป็นต้นทุนที่เกิดจากการควบคุมสินค้าคงคลัง	
การบรรจุภัณฑ์	 การซ่อมแซมและการท�าลายสินค้าที่ช�ารุด	 นั่นก็
คอืต้นทนุค่าเสยีโอกาสของเงนิลงทนุ	ต้นทนุค่าพืน้ทีจ่ดัเกบ็	ต้นทนุ
ป้องกนัความเสีย่ง	เช่น	ค่าประกนัภยั	รวมถงึต้นทนุความเสีย่งจาก
การจัดเก็บสินค้า	 เพราะสินค้านั้นอาจล้าสมัย	หรือช�ารุดเสียหาย	
อันเนื่องมาจากการจัดเก็บที่นานเกินไป
	 •	ต้นทุนการจัดการคลังสินค้า	 (Warehousing	Costs)	
เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการบริหารคลังสินค้า	 การเลือก
สถานทีต่ัง้	การจดัเกบ็สนิค้า	ซึง่ต้นทนุในส่วนนีจ้ะขึน้อยูก่บัจ�านวน
และสถานที่ตั้งของคลังสินค้าด้วย

	 •	ต้นทุนกระบวนการสั่งซื้อและข้อมูลการสั่งซื้อ	(Order	
Processing	and	Information	Costs)	ได้แก่	ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการสั่งซื้อ	การกระจายสินค้า	การติดต่อสื่อสาร	และการ
คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
	 •	ต้นทุนสินค้าตามปริมาณที่สั่งซื้อ	หรือปริมาณการผลิต	
(Lot	Quantity	Costs)	ต้นทุนนี้จะขึ้นอยู่กับความถี่และปริมาณที่
สั่งซื้อ	หรือปริมาณการผลิต	อาทิ	การสั่งซื้อสินค้าคราวละมากๆ	
ก็จะท�าให้ได้ราคาที่ถูกลง	 หรือการผลิตคราวละมากๆ	 ก็เช่นกัน	
จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อครั้งจะลดลง
 
	 ต้นทุนทั้งหมดที่กล่าวมานี้	ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นอันเนื่องมา
จากการทีธ่รุกจิได้ด�าเนนิกจิกรรมโลจสิตกิส์ทัง้สิน้	ดงัจะเหน็ได้จาก
ผลการศึกษาวิจัยของชนม์เจริญ		แสวงรัตน์	(2550)	ซึ่งได้ศึกษา
เรือ่ง	“ปัจจยัทีม่ผีลต่อต้นทนุโลจสิตกิส์ของหตัถอตุสาหกรรมไทย”	
และพบว่ากิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลัง	 เป็นกิจกรรมที่มี
อทิธพิลต่อต้นทนุการถอืครองสนิค้าคงคลงั	กจิกรรมการเลอืกท�าเล
ที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้าเป็นกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อต้นทุนการ
บริหารคลังสินค้า	และกิจกรรมการขนส่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ต้นทุนการขนส่ง	 ดังนั้นเมื่อผู้ประกอบการต้องการลดต้นทุนด้าน
โลจสิตกิส์โดยรวม	กต้็องมกีารบรหิารจดัการกจิกรรมโลจสิตกิส์ทัง้	
13	กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งแต่ละธุรกิจจะให้ความส�าคัญ
กับกิจกรรมใดมากเป็นพิเศษก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและ
วิธีการด�าเนินงาน

กิจกรรมหลักด้ำนโลจิสติกส์ (Key Logistics Activities)

	 กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์	(Key	Logistics	Activities)	มี
ทั้งหมด	13	กิจกรรม	(Stock	&	Lambert,	2001)	ซึ่งจะสามารถ
แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	นั่นคือ	กลุ่มกิจกรรมหลักขององค์กร	และ
กลุ่มกิจกรรมสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กร	 ดังแสดงใน
ตารางที่	1
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ตารางที่	1	:	กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์	(Key	Logistics	Activities)

	 กิจกรรมหลักขององค์กร	 กิจกรรมสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กร

	 •	การบริการลูกค้า	(Customer	Service)	 •	การสนับสนุนด้านอะไหล่และบริการ	
	 •	กระบวนการสั่งซื้อสินค้า	(Order	Processing)	 	 (Parts	and	Service	Support)	 	 	
	 •	การพยากรณ์ความต้องการสินค้า	(Demand	Forecasting)	 •	การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า
	 •	การจัดซื้อ	(Purchasing)	 	 (Plant	and	Warehouse	Site	Selection)
	 •	การจัดการสินค้าคงคลัง	(Inventory	Management)		 •	การขนถ่ายวัตถุดิบ	(Material	Handling)
	 •	การขนส่ง	(Transportation)	 •	การบรรจุภัณฑ์	(Packaging)
	 •	การบริหารคลังสินค้า	(Warehousing	and	Storage)	 •	การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส ์
	 •	การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ	(Reverse	Logistics)	 	 (Logistics	Communications)	
  
ที่มา:	ประยุกต์จาก	Stock	&	Lambert,	2001

	 จากตารางที	่1	จะเหน็ได้ว่าธรุกจิต่างๆ	ต้องให้ความส�าคญัในการบรหิารจดัการกจิกรรมหลกัด้านโลจสิตกิส์ขององค์กร	8	กจิกรรม	
และกิจกรรมสนับสนุนการด�าเนินงานขององค์กรมี	5	กิจกรรม	ซึ่งการบริหารทั้ง	13	กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ	จะช่วยให้ธุรกิจมีความได้
เปรียบในการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพ	ราคา	และระยะเวลาในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ดีขึ้น	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 1.	การบรกิารลกูค้า	(Customer	Service)	เป็นกจิกรรมทีม่เีป้าหมายในการสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า		โดยการมุง่ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า	ผ่านหลักปรัชญาแห่งความถูกต้อง	5R’s	คือ
	 1.1)		ส่งมอบสินค้าในคุณภาพที่ถูกต้อง	(Right	Quality)
	 1.2)		ส่งมอบสินค้าในปริมาณที่ถูกต้อง	(Right	Quantity)
	 1.3)		ส่งมอบสินค้าในสถานที่ที่ถูกต้อง	(Right	Place)
	 1.4)		ส่งมอบสินค้าในเวลาที่ถูกต้อง	(Right	Time)
	 1.5)		ส่งมอบสินค้าในราคาที่เหมาะสม	(Right	Price)
	 ทั้งนี้	 หากผู้ประกอบการสามารถด�าเนินงานได้ตามหลัก	5R’s	 แล้วก็อาจเป็นการเพิ่มมูลค่าและเป็นจุดขายของธุรกิจได้แต่การ
บริการที่มีประสิทธิภาพก็ต้องขึ้นอยู่กับกิจกรรมโลจิสติกส์อื่นๆ	ประกอบด้วย	อาทิ	การขนส่งและการบริหารสินค้าคงคลัง	เป็นต้น	การ
บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพนี้จะส่งผลโดยตรงต่อยอดขาย	ต้นทุน	และก�าไรของบริษัท	
	 2.	กระบวนการสั่งซื้อสินค้า	(Order	Processing)	เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับค�าสั่งซื้อจากลูกค้า		รายละเอียดของสินค้าที่
ลูกค้าต้องการ	การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า	รวมไปจนถึงการตรวจสอบจ�านวนของสินค้าคงคลัง	กิจกรรมนี้เป็นจุดเชื่อมต่อจุดแรกระหว่าง
ธุรกิจกับลูกค้า	 ซึ่งจะมีผลต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้าสูงมาก	 ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรน�าระบบเทคโนโลยีและการจัดการเชิง
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการด�าเนินงาน	เพื่อให้กระบวนการรับค�าสั่งซื้อของลูกค้าเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
	 3.	การพยากรณ์ความต้องการสินค้า	(Demand	Forecasting)	เป็นการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าในอนาคตเกี่ยวกับตัว
สินค้าและบริการ	ซึ่งกิจกรรมนี้อาจส่งผลให้ธุรกิจได้รับผลก�าไร	หรือต้องประสบปัญหาภาวะขาดทุนได้		โดยการคาดการณ์ความต้องการ
ของลกูค้าล่วงหน้านัน้เป็นสิง่ส�าคญั	เพราะจะท�าให้บรษิทัสามารถก�าหนดได้ว่าควรผลติสนิค้าจ�านวนเท่าใด	ซึง่จะส่งผลต่อการสัง่ซือ้วตัถดุบิ
และการจัดเตรียมบุคลากรในการด�าเนินงาน	ดังนั้นหากมีการคาดการณ์ที่ผิดพลาด	หรือในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการฉับพลันหรือมาก
เกินกว่าปกติ	 เช่น	ในกรณีของเจลล้างมือป้องกันแบคทีเรีย	ที่มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาหนึ่ง	ดังนั้น	ผู้
ประกอบการอาจต้องซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายปัจจัยการผลิตมากกว่า	1	ราย	และวางแผนส�ารองหรือแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับการผลิต	ทั้งในส่วน
ของเครือ่งจกัร	วตัถดุบิ	และบคุลากรทีป่ฏบิตังิานส�าหรบัในกรณทีีต้่องเพิม่ก�าลงัการผลติอย่างเร่งด่วน	เพราะหากไม่มกีารวางแผนฉกุเฉนิ
ไว้	อาจส่งผลให้ไม่มสีนิค้าส่งมอบให้กบัลกูค้า	ซึง่จะเป็นการสญูเสยีโอกาสในการสร้างรายได้ของธรุกจิ	และในทางกลบักนั	หากมกีารคาด
การณ์ความต้องการของลูกค้าสูงเกินไปก็อาจท�าให้ธุรกิจต้องแบกรับภาระต้นทุนของสินค้าคงคลังและการเก็บรักษาสินค้าคงคลังนั้น	จน
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กระทั่งอาจเกิดภาวะขาดทุนได้	ด้วยเหตุนี้ธุรกิจจึงควรวางแผนไว้
ว่าหากมีสินค้าคงคลังมากจะมีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังนั้น
อย่างไร	
	 4.	การจัดซื้อ	(Purchasing)	คือ	การจัดหาแหล่งวัตถุดิบ	
การคดัเลอืกผูข้ายวตัถดุบิ	การประเมนิคณุภาพวตัถดุบิ	การเจรจา
ต่อรองทั้งเรื่องของราคาและเงื่อนไขทางการค้าต่างๆ	 เพื่อจัดซื้อ
วตัถดุบิ	สนิค้าหรอืบรกิารต่างๆ	ซึง่การจดัซือ้นีจ้ะส่งผลต่อคณุภาพ
ของสินค้า	 เพราะหากวัตถุดิบไม่ดีหรือไม่มีคุณภาพ	สินค้าที่ผลิต
กจ็ะไม่มคีณุภาพหรอืสนิค้านัน้อาจเสยีหายไม่สามารถจดัจ�าหน่าย
ได้	 นอกจากนี้ยังส่งผลต่อต้นทุนและราคาของสินค้า	 เพราะหาก
วัตถุดิบราคาถูก	 ก็จะท�าให้ต้นทุนนั้นถูกลงและสามารถตั้งราคา
ขายได้ต�า่กว่าคูแ่ข่ง	กจ็ะเป็นข้อได้เปรยีบทางการแข่งขนัของธรุกจิ
ได้	
	 5.	การจัดการสินค้าคงคลัง	(Inventory	Management)	
เป็นกิจกรรมที่ส�าคัญอย่างยิ่ง	เพราะสินค้าคงคลังนั้นมีผลโดยตรง
ต่อต้นทุนของธุรกิจ	 นั่นคือการที่ธุรกิจมีปริมาณสินค้าคงคลังสูงก็
อาจตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี	 แต่ก็ท�าให้ธุรกิจสูญ
เสียโอกาสในการน�าเงินทุนไปใช้หมุนเวียนหรือลงทุนในกิจกรรม
อื่นที่ก่อให้เกิดรายได	้ และยังมีต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง
อกีด้วย	ดงันัน้ในทกุธรุกจิจงึควรหาระดบัหรอืปรมิาณสนิค้าคงคลงั
ทีเ่หมาะสมทีท่�าให้ธรุกจิยงัคงสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าได้ด	ีและสามารถบรหิารต้นทนุสนิค้าคงคลงัโดยรวมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
	 6.	การขนส่ง	 (Transportation)	 เป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ	และสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นจน
กระทัง่สนิค้านัน้ไปถงึมอืผูบ้รโิภค	และยงัครอบคลมุกรณทีีม่สีนิค้า
เสียหาย	 ซึ่งก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เสียหายนั้นกลับมายัง
คลงัสนิค้าด้วย	โดยผูป้ระกอบการต้องเลอืกรปูแบบการขนส่ง	เช่น	
การขนส่งทางรถยนต์	ทางน�า้	ทางอากาศ	ทางรางหรอืทางท่อ	โดย
ต้องพิจารณารูปแบบการขนส่งให้เหมาะสมกับลักษณะของสินค้า	
เส้นทางการขนส่ง	ความถี่ในการขนส่ง	ต้นทุนการขนส่ง	และกฎ
ระเบียบต่างๆ	ด้วย	

ภาพที่	3	:	รูปแบบการขนส่ง
ที่มา:	www.oknation.net/blog/sainarong/page3

	 7.	การบริหารคลังสินค้า	(Warehousing	and	Storage)	
เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางโครงสร้างคลังสินค้า	 หรือ
การเลือกลักษณะของคลังสินค้า	 การออกแบบการจัดเก็บสินค้า	
การจัดพื้นที่ภายในคลังสินค้า	 อุปกรณ์ต่างๆ	 ที่มีความจ�าเป็นใน
การด�าเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า	 หากมีการวางแผนและ
บริหารคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ	 จะช่วยให้เกิดความสะดวกใน
การด�าเนินงานและสามารถเป็นกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
ได้อีกด้วย
	 8.	การจดัการโลจสิตกิส์ย้อนกลบั	(Reverse	Logistics)	คอื
เป็นกระบวนการทีจ่ดัการเกีย่วกบัสนิค้าทีม่ปัีญหา		อาท	ิสนิค้าเสยี
หาย	หมดอายุการใช้งาน	สินค้าที่ส่งมอบไม่ตรงกับค�าสั่งซื้อ	หรือ
สนิค้าไม่ได้คณุภาพ	เป็นต้น	จงึต้องมกีารส่งสนิค้ากลบัคนื	ซึง่ธรุกจิ
ต้องวางแผนว่าจะด�าเนินการอย่างไร	 เพราะอาจท�าให้ต้นทุนสูง	
เพราะต้องมีการเคลื่อนย้าย	ขนส่งและต้องใช้พื้นที่ในการเก็บ	ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าของสินค้าเหล่านี้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจไม่
คุ้มค่า	 ผู้ประกอบการก็อาจเลือกท�าลายทันทีเมื่อรับคืนจากลูกค้า	
หรอืหากเป็นสนิค้าอนัตรายหรอืสนิค้าควบคมุ	กอ็าจรอให้มจี�านวน
หนึ่งก่อนแล้วค่อยเคลื่อนย้ายเพียงครั้งเดียว
	 9.	การสนับสนุนด้านอะไหล่และบริการ	 (Parts	and	
Service	Support)	ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริการหลังการขาย	
โดยธุรกิจต้องจัดเตรียมชิ้นส่วน	 อะไหล่	 และเครื่องมืออุปกรณ์
ต่างๆ	 เพื่อให้บริการกับลูกค้าในกรณีที่สินค้านั้นมีความเสียหาย	
ทั้งจากการผลิตหรือจากการใช้งาน	 ซึ่งหากให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วก็จะท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและยังคงมีทัศนคติที่ดี
ต่อแบรนด์หรือธุรกิจนั้นๆ
	 10.	 การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า	 (Plant	and	
Warehouse	Site	Selection)	เป็นการเลอืกความสะดวกในการเข้า
ถึงและระยะทางการขนส่ง	ทั้งในส่วนของแหล่งวัตถุดิบและลูกค้า	
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ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการขนส่ง	ปริมาณสินค้าคงคลังและ
การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า	 เพราะหากเลือกที่ตั้ง
โรงงานอยู่ใกล้ลูกค้า	 อาจต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบคราวละมากๆ	
ซึง่จะท�าให้ปรมิาณสนิค้าคงคลงัสงู	แต่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าได้ในทนัท	ีดงันัน้ผูป้ระกอบการจะต้องพจิารณา
ว่าธุรกิจของตนอยู่ในธุรกิจประเภทใดหรือเป็นผู้น�าในเรื่องใด	เช่น
ร้านอาหาร	ทีม่บีรกิารส่งถงึบ้าน	กอ็าจต้องเลอืกทีต่ัง้ของแหล่งผลติ
ใกล้กับลูกค้า	เพื่อให้จัดส่งได้อย่างรวดเร็ว	แต่อาจต้องสั่งวัตถุดิบ
ไว้คราวละมากๆ	เป็นต้น
	 11.	การขนถ่ายวตัถดุบิ	(Material	Handling)	คอื	กจิกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย	 วัตถุดิบ	 สินค้าที่อยู ่ระหว่าง
กระบวนการผลิต	 และสินค้าส�าเร็จรูป	 โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ภายในโรงงานหรือคลังสินค้า	 ซึ่งผู้ประกอบการต้องพยายามลด
ระยะทางการเคลื่อนย้ายให้ได้มากที่สุด	เพื่อการประหยัดแรงงาน
และค่าใช้จ่าย	 รวมถึงระยะเวลาในการท�างาน	 ก็จะส่งผลให้
สามารถลดระยะเวลาการผลิตโดยรวมและสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตสินค้าต่อชิ้นลงได้
	 12.	การบรรจภุณัฑ์	(Packaging)	จะช่วยปกป้องตวัสนิค้า
ไม่ให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้าย	ขนส่งและ
ยังช่วยให้กระบวนการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาเป็นไปอย่าง
สะดวกมากขึ้น	 นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงรายละเอียดของตัว
สินค้าและดึงดูดให้ลูกค้าสนใจตัวสินค้าได้มากขึ้น	 โดยการเลือก
ลักษณะบรรจุภัณฑ์นั้นต้องพิจารณาลักษณะและข้อจ�ากัดของ
สินค้า	รูปแบบการขนส่ง	และระยะเวลาในการเก็บรักษาด้วย

ภาพที่	4	:	ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย
ที่มา:	www.packandtrackltd.co.uk/Logistics.html

	 13.	การติดต่อสื่อสารทางด้านโลจิสติกส์	 (Logistics	
Communications)	 มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 การสื่อสาร
ระหว่างผู้ขายวัตถุดิบ	ธุรกิจ	และลูกค้า	การสื่อสารระหว่างหน่วย
งานต่างๆ	ภายในบรษิทั	และการสือ่สารระหว่างกจิกรรมโลจสิตกิส์
ทั้ง	13	กิจกรรม	เป็นต้น		การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะส่ง
ผลให้การด�าเนนิงานและการตดัสนิใจต่างๆ	เป็นไปได้อย่างรวดเรว็	
ดังนั้นจึงอาจท�าให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
รวดเร็วมากขึ้นด้วย
	 เมือ่ผูป้ระกอบการได้เหน็ถงึความส�าคญัของบรหิารจดัการ
กิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส	์(Key	Logistics	Activities)	 ทั้ง	13	
กิจกรรมแล้ว	 จะเห็นได้ว่าการด�าเนินงานในแต่ละกิจกรรมนั้นส่ง
ผลต่อต้นทนุและการตอบสนองความต้องการของลกูค้าแทบทัง้สิน้	
ดงันัน้	กจิกรรมต่างๆ	จงึต้องด�าเนนิการอย่างเชือ่มโยงกนัและต้อง
มกีารวเิคราะห์ต้นทนุรวมโดยจะมุง่เน้นทีก่ารลดต้นทนุรวมมากกว่า
การลดต้นทนุในแต่ละกจิกรรม	เนือ่งจากการมุง่ลดต้นทนุกจิกรรม
ใดกจิกรรมหนึง่อาจส่งผลต่อต้นทนุของกจิกรรมอืน่ให้เพิม่สงูขึน้ได้	
เช่น	การเลือกซื้อวัตถุดิบที่ราคาถูก	ท�าให้ต้องซื้อคราวละมากๆ	มี
ปริมาณสินค้าคงคลังสูงและต้องเก็บรักษานาน	 ซึ่งอาจผลิตได้
จ�านวนไม่มากในแต่ละครั้ง	ด้วยเหตุนี้	จึงอาจท�าให้มีต้นทุนที่เพิ่ม
สงูขึน้อนัเนือ่งมาจากต้นทนุสนิค้าคงคลงั	และต้นทนุการเกบ็รกัษา
ที่สูง		
	 ทั้งนี้	 เมื่อผู้ประกอบการได้มีการวางแผน	 พัฒนา	 และ
ด�าเนินการปรับปรุงการจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจของตนแล้วต้อง
มกีารวดัประสทิธภิาพในการด�าเนนิการ	โดยใช้ตวัชีว้ดั	5	ด้านดงันี้
	 (1)	คุณภาพ	(Quality)	คือ	การวัดประสิทธิภาพในเรื่อง
การส่งมอบสนิค้าและบรกิารของผูป้ระกอบการว่า	มสีนิค้าทีพ่บข้อ
บกพร่อง	สนิค้าไม่พร้อมใช้งาน	และมกีารส่งมอบสนิค้าทีล่่าช้า	ซึง่
สิง่เหล่านีเ้ป็นตวัชีใ้ห้เหน็ถงึความไม่มคีณุภาพในการบรหิารจดัการ
โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
	 (2)	ความเรว็	(Speed)	คอื	การวดัระยะเวลาตัง้แต่ทีล่กูค้า
ได้ท�าการสั่งซื้อจนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้าว่าใช้ระยะเวลานาน
เท่าใด	 หรือที่เรียกว่าความเร็วในการส่งมอบสินค้าและบริการให้
แก่ลูกค้านั่นเอง
	 (3)	ความน่าเชือ่ถอืได้ในการส่งมอบ	(Dependability)	คอื
การที่ผู้ประกอบการสามารถส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า
ได้ตามก�าหนดระยะเวลาและในปริมาณที่ครบถ้วน
	 	(4)	ความยืดหยุ่น	(Flexibility)	คือ	การที่ผู้ประกอบการ
สามารถปรับตัวต่อความต้องการของลูกค้าที่ไม่คงที่หรือความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	มีความต้องการสินค้าในปริมาณที่
มากขึ้น	หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งมอบสินค้า
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					(5)	ราคา	(Cost)	ในส่วนนี้จะวัดราคาขาย	เนื่องจากราคาถือ
เป็นปัจจัยส�าคัญในการตัดสินใจซื้อ

สรุป

	 ในปัจจบุนัเศรษฐกจิของประเทศไทยต้องพึง่พงิการส่งออก
หรอืการค้าระหว่างประเทศเป็นหลกั	ซึง่การค้าระหว่างประเทศภาย
ใต้การค้าทีเ่สรนีัน้	เป็นสิง่จ�าเป็นทีผู่ป้ระกอบการไทยจะต้องพฒันา
ขดีความสามารถและพยายามให้มกีารด�าเนนิงานทีม่ต้ีนทนุรวมต�า่
ทีส่ดุ	ขณะเดยีวกนักต้็องปรบัปรงุคณุภาพของสนิค้าและบรกิารให้
เพิม่สงูขึน้	ด้วยเหตนุีก้ารจดัการด้านโลจสิตกิส์จงึเป็นปัจจยัส�าคญั
ในการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั	โดยเน้นทีก่ารลดต้นทนุ
รวมและการตอบสนองที่ไม่คงที่ของลูกค้า	โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญ
คือ	กระบวนการจัดหา	การเคลื่อนย้าย	จัดเก็บ	ขนส่งทั้งวัตถุดิบ	
ชิ้นส่วนประกอบ	 สินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพ	 แต่การ	
บริหารโลจิสติกส์ให้สามารถลดต้นทุนได้จริง	ผู้ประกอบการก็ต้อง
รู้ต้นทุนของตนเองก่อน	 และควบคุมต้นทุนได้	 โดยเฉพาะต้นทุน
การขนส่ง	(Transportation	Costs)	ที่ถือเป็นต้นทุนหลัก	รองลงมา
จะเป็นต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง	(Inventory	Carrying	
Costs)	ต้นทนุการจดัการคลงัสนิค้า	(Warehousing	Costs)	ต้นทนุ
กระบวนการสั่งซื้อและข้อมูลการสั่งซื้อ	(Order	Processing	and	
Information	Costs)	ต้นทนุสนิค้าตามปรมิาณทีส่ัง่ซือ้	หรอืปรมิาณ
การผลิต	(Lot	Quantity	Costs)	ซึ่งการควบคุมต้นทุนนั้นอาจท�าได้
โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมหลักด้านโลจิสติกส์ทั้ง	13	กิจกรรมให้มี
การท�างานที่สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	 และเมื่อมีการ
ปรับปรุง	 พัฒนากิจกรรมต่างๆ	 แล้วก็ควรมีการวัดประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินการทั้งทางด้านคุณภาพ	 ความเร็วในการส่งมอบ	
ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ	 ความยืดหยุ่น	 และเรื่องของราคา	
เมื่อมีการวัดประสิทธิภาพก็จะท�าให้ผู ้ประกอบการทราบว่าใน
อนาคตควรจะมีการด�าเนินการปรับปรุงกิจกรรมในส่วนใดอีกเพื่อ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มสูงขึ้น
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