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บทคัดย่อ

	 บทความนี้น�าเสนอเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์	(Logistics	Cost	Management)		ซึ่งมีประเด็นส�าคัญของโลจิสติกส์เริ่ม
ตั้งแต่ความหมาย	 กิจกรรมหลักโลจิสติกส์	 ส่วนทางด้านต้นทุนจะเริ่มที่ความหมาย	 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับกิจกรรมโลจิสติกส์	
ความส�าคัญของต้นทุนโลจิสติกส์กับผลก�าไรของธุรกิจ	และการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์เพื่อก�าหนดราคาขาย	ซึ่งจะเป็นส่วนส�าคัญที่จะ
ท�าให้ผู้ประกอบการ	SMEs	ตระหนักถึงต้นทุนโลจิสติกส์	เพื่อน�าไปใช้พัฒนาองค์การ	ท�าให้ประสบความส�าเร็จและเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างเข้มแข็ง

Abstract

	 This	article	presents	a	discussion	of	logistics	cost	management	which	covers	the	key	elements	from	the	meanings	
and	main	activities.	The	cost	section	starts	from	the	definition,	the	relationship	between	cost	and	logistics	activities,	the	
importance	of	logistics	cost	and	setting	price.	Logistics	Cost	Management	is	very	crucial	to	help	SMEs	to	be	aware	of	cost	
which	can	drive	the	business	to	achieve	the	objectives	and	to	get	competitive	advantages.	

บทน�ำ

	 ต้นทุน	(Cost)	 นับเป็นปัจจัยส�าคัญหนึ่งของการบริหารงานในทุกธุรกิจ	 ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการผลิตหรือบริการ	 โดยเมื่อกล่าวถึง		
โลจิสติกส์	ผู้ประกอบการ	SMEs	มักเข้าใจว่าเป็นเรื่องการขนส่งเท่านั้น	แต่ที่ถูกต้องการขนส่งเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งของระบบโลจิสติกส์		
ท�าให้การค�านวณต้นทุนของโลจิสติกส์เกิดความผิดพลาด	ท�าให้การค�านวณส่วนอื่นๆ	ผิดพลาดไปด้วย	 โลจิสติกส์ยังมีกิจกรรมอื่นๆ	ที่
เกีย่วข้องกบัต้นทนุทกุกจิกรรม	ดงันัน้ผูป้ระกอบการ	SMEs	จงึควรเตรยีมการและให้ความส�าคญักบัการจดัการต้นทนุโลจสิตกิส์	เพือ่เป็นการ
เพิ่มศักยภาพของธุรกิจ	SMEs

ควำมหมำยทั่วไปของต้นทุน

	 ต้นทนุ	(Cost)	หมายถงึ	รายจ่ายหรอืค่าใช้จ่ายเกดิขึน้เพือ่ให้ได้สนิค้าและบรกิารในการด�าเนนิงาน	ซึง่การจ่ายช�าระอาจเป็นเงนิสด
หรือสินทรัพย์อื่นๆ	โดยเงินทุนจากเจ้าของ	ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนได้เงินมาจากการกู้ยืม	เพื่อหวังผลก�าไรเป็นผลตอบแทน	และต้นทุนในทาง
บัญชี	หมายถึง	มูลค่าของทรัพยากรที่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจโดยกิจการเป็นเจ้าของและมีอย่างจ�ากัด	ได้แก่	 เงินสด	หรือแรงงานที่
ต้องสูญเสียสามารถวัดมูลค่าเป็นตัวเงินได้อย่างชัดเจน	เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการไว้ด�าเนินกิจการ

ควำมหมำยของโลจิสติกส์ 

	 โลจิสติกส์	(Logistics)	หมายถึง	กระบวนการวางแผน	การก�าหนดสายปฏิบัติงานและการควบคุมการเคลื่อนย้ายทั้งไปและกลับ	
และการเก็บรักษาสินค้า	และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปสู่จุดสุดท้ายของการ
บรโิภค	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้า	โดยท�าให้เกดิต้นทนุในการกระจายสนิค้าให้ต�า่ทีส่ดุ	หรอืกล่าวได้ว่า	การจดัการโลจสิตกิส์	
คอืการด�าเนนิงานเพือ่จดัหาสนิค้าหรอืบรกิารตามความต้องการของลกูค้า	และส่งมอบไปยงัสถานทีถ่กูต้อง	ในเวลาเหมาะสม	ด้วยต้นทนุ
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คุ้มค่า	 หัวใจหลักของการจัดการโลจิสติกส์จึงอยู่ที่การสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดี	เพื่อให้เกิดการสื่อสาร	และการด�าเนินงานประสานกัน
ระหว่างหน่วยงานโลจิสติกส์	 ยังถือเป็นกิจกรรมสนับสนุนการ
ท�างานภายในองค์กรเพือ่ให้ทกุหน่วยงานภายในเชือ่มโยงเข้าหากนั	
รวมถงึเป็นการเชือ่มโยงระหว่างองค์กรทัง้ด้านอปุสงค์และอปุทาน	
ซึ่งเรียกว่า	ห่วงโซ่คุณค่า	(Value	Chain)	ดังภาพที่	1

     

     

ภาพที่	1	ความสัมพันธ์ของหน่วยงานโลจิสติกส์กับหน่วยงานอื่น
ที่มา:	ปรับปรุงจาก	Porter	(1985)

กิจกรรมหลักด้ำนโลจิสติกส์ (Key Logistics Activities) 

	 สามารถแบ่งออกเป็น	14	กิจกรรม	ดังนี้
	 1.	การบริการลูกค้า	(Customer	Service)	เป็นกิจกรรมที่
องค์กรตอบสนองความต้องการของลูกค้า	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่งมอบสินค้าตรงเวลาและครบตามจ�านวน	 กิจกรรมนี้ถือเป็นผล
ของการจดัการโลจสิตกิส์ทีด่ต้ีองมกีารบรหิารจดัการการขนส่งและ
การบริหารสินค้าคงคลังที่ดี	
	 2.	การจัดการค�าสั่งซื้อของลูกค้า	(Order	Processing)	
เป็นกจิกรรมทีต้่องด�าเนนิการอย่างรวดเรว็ทีส่ดุเพือ่เป็นการจดัการ
ส่งค�าสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งปัจจุบันองค์กรมักน�าระบบ
คอมพิวเตอร์และจัดการธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อให้การ
บริการลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
	 3.	การพยากรณ์ความต ้องการลูกค ้า	 (Demand	
Forecasting)	 เป็นการคาดคะเนความต้องการสินค้าหรือบริการ
ของลูกค้าในอนาคต	ซึ่งช่วยให้สามารถก�าหนดทิศทางการด�าเนิน
งานว่าควรผลิตสินค้าจ�านวนเท่าไร	 หรือเตรียมบุคลากรและ
อุปกรณ์มากน้อยเพียงใด	 หากคาดคะเนความต้องการของลูกค้า
ผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนและผลการด�าเนินงานของ
องค์กร	
	 4.	การจดัซือ้	(Purchasing)	เป็นกจิกรรมการจดัซือ้จดัหา
วัตถุดิบและบริการ	รวมถึงการคัดเลือกผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ	ก�าหนด
ช่วงเวลา	 ปริมาณในการสั่งซื้อ	 และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้
จ�าหน่ายวัตถุดิบ

	 5.	การบริหารสินค้าคงคลัง	(Inventory	Management)	
เป็นกิจกรรมที่ส�าคัญมากขององค์กร	เนื่องจากสินค้าคงคลังส่งผล
ต่อเงินทุนขององค์กร	 การมีปริมาณสินค้าคงคลังในระดับที่สูงจะ
ส่งผลให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการไม่สามารถน�าเงินทุนไป
หมนุเวยีนเพือ่ด�าเนนิกจิกรรมอืน่ๆ	ต้องเกดิค่าใช้จ่ายในการบรหิาร
สินค้าคงคลัง	 ดังนั้นองค์กรควรค�านึงถึงระดับของสินค้าคงคลังที่
เหมาะสมที่จะสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทัน	 โดย
สามารถลดต้นทุนต่างๆ	ที่เกิดขึ้นจากการบริหารสินค้าคงคลัง	
	 6.	กจิกรรมการขนส่ง	(Transportation)	เป็นกจิกรรมการ
เคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าทั้งทางรถยนต์	รถไฟ	เครื่องบิน	และ
เรือ	 จากแหล่งวัตถุดิบมาท�าการผลิตจนส่งถึงลูกค้าอย่างมี
ประสทิธภิาพมากทีส่ดุ	โดยการจดัส่งสนิค้าถกูต้องด้วยปรมิาณครบ
ถ้วนในสภาพสมบูรณ์และตรงต่อเวลาตามก�าหนดไว้	
	 7.	การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ	(Warehousing	
and	Storage)	เป็นกจิกรรมการบรหิารจดัการคลงัสนิค้า	เช่น	การ
จัดเก็บสินค้า	การจัดการพื้นที่ในคลังสินค้า	การจัดอุปกรณ์เครื่อง
ใช้ต่างๆ	 ในการด�าเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า	 เป็นต้น	 เพื่อ
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
	 8.	การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ	(Reverse	Logistics)	
เป็นกระบวนการจดัการสนิค้าทีล่กูค้าส่งกลบัคนื	อาจเกดิจากสนิค้า
ช�ารุด	สินค้าไม่ตรงตามค�าสั่ง	สินค้าหมดอายุ	เป็นต้น
	 9.	การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ	(Parts	and	
Services	Support)	 เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สินค้าหลังการขายให้ลูกค้า	 โดยการจัดหาชิ้นส่วน	 อะไหล	่ และ
เครือ่งมอือปุกรณ์ต่างๆ	เพือ่เตรยีมพร้อมส�าหรบัให้บรกิารทีร่วดเรว็
และมปีระสทิธภิาพแก่ลกูค้า	ซึง่กจิกรรมนีจ้ดัเป็นการช่วยให้บรษิทั
สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า	(Customer	Relationship	
Management:	CRM)	ได้ในระยะยาว	
	 10.	การเลือกที่ ตั้ ง โรงงานและคลั งสินค ้ า	 (P lant	
and	Warehouse	Site	Selection)	เป็นกิจกรรมการเลือกที่ตั้งของ
โรงงานและคลงัสนิค้า	ต้องค�านงึถงึระยะทางของแหล่งวตัถดุบิและ
ลูกค้า	 เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ	 และความ
สามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้านความ
รวดเร็วในการจัดส่งตามค�าสั่งซื้อ
	 11.	การเคลื่อนย ้ายวัตถุดิบและสินค ้า	 (Mater ia l	
Handling)	 เป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง
ในระหว่างการผลิต	 รวมถึงการขนย้ายสินค้าผลิตเสร็จภายใน
โรงงานหรอืคลงัสนิค้า	เพือ่ลดระยะทางการเคลือ่นย้ายให้น้อยทีส่ดุ	
ลดจ�านวนขั้นตอนในการท�างาน	 แก้ไขกระบวนการที่เป็นคอขวด
ให้ไหลดีขึ้น	 และลดการขนถ่ายให้น้อยที่สุด	 เพื่อการประหยัด
แรงงานและค่าใช้จ่าย
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	 12.	การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ	(Packaging	and	Packing)	 เป็นกิจกรรมการบรรจุภัณฑ์ของสินค้า	 มีอิทธิพลต่อการตลาด	
บ่งบอกรายละเอียดของสินค้า	และมีอิทธิพลต่อการจัดการโลจิสติกส์	 เพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย	ประหยัดพื้นที่การขนส่ง
และการจัดเก็บ	รวมถึงการจัดวางสินค้าในคลังสินค้าหรือบนชั้นจ�าหน่ายได้ง่าย	
	 13.	การสื่อสารในการกระจายสินค้า	 (Logistics	Communications)	 เป็นกิจกรรมการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร	
ถือเป็นปัจจัยส�าคัญมีผลต่อความส�าเร็จขององค์กร	การมีระบบสื่อสารที่ดีจะช่วยลดปัญหาภายในเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างแผนก
ท�าให้การด�าเนินงานรวดเร็วจึงส่งผลให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้รวดเร็ว
	 14.	การก�าจัดของเสีย	 (Waste	Disposal)	 เป็นกิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตให้เกิดความเสียหายน้อย
ทีสุ่ด	โดยปัจจบุนัการน�าวตัถดุบิทีเ่สยีหายหรอืเหลอืใช้กลบัมาใช้หรอืการก�าจดัวสัดทุี่มปีระสทิธิภาพท�าให้เกดิมลูค่าสูงสดุในอตุสาหกรรม

	 จากกิจกรรมโลจิสติกส์	14	กิจกรรม	ซึ่งแสดงดังภาพที่	2	ผู้ประกอบการ	SMEs	ต้องสามารถค้นหาให้ได้ว่ากิจกรรมที่ส�าคัญใน
ธรุกจิของตนประกอบด้วยกจิกรรมอะไรบ้าง	และมคีวามเกีย่วข้องกบัต้นทนุทีส่�าคญัประเดน็ใด	ถ้าผูป้ระกอบการ	SMEs	ไม่สามารถวเิคราะห์
กิจกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรได้	 ก็ยากต่อการค�านวณและวางแผนการบริหารจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ
ได้

ภาพที่	2	กิจกรรมหลักโลจิสติกส์	14	กิจกรรม
ที่มา:	ปรับปรุงจากแนวคิดของ	Lambert	et	al.	(1998)
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงต้นทุนกับกิจกรรมด้ำนโลจิสติกส์ 

	 ผู้ประกอบการธุรกิจ	SMEs	 ควรทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุนกับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์	ดังนี้
	 1.	ต้นทุนการขายสินค้า	(Cost	of	Goods	Sold)
	 เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขาย	 การบริหาร
จัดการส�านักงาน	 และการกระจายสินค้า	 ซึ่งเป็นตัวแปรโดยตรง
กับต้นทุนการขายสินค้า
	 2.	ต้นทุนสินค้าคงคลัง	(Inventory	Carrying	Costs)
	 เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการจัดการเพื่อให้มี
สนิค้าวางขายในตลาดโดยไม่ขาดตลาด	และมอียูใ่นปรมิาณไม่มาก
เกินความจ�าเป็นจนก่อให้เกิดต้นทุนการเก็บรักษา
	 3.	ต้นทุนการจัดการคลังสินค้า	(Warehousing	Costs)
	 เป็นค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมการจดัทศิทางของการ
เคลื่อนไหวของสินค้า	 การก�าหนดสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์แต่ละ
ประเภท	การก�าหนดท�าเลทีต่ัง้ของคลงัสนิค้า	เพือ่ประหยดัและค่า
ใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย
	 4.	ต้นทุนกระบวนการสั่งซื้อ	(Order	Processing	Cost)
	 เป็นค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมกระบวนการสัง่ซือ้	โดย
เริ่มต้นตั้งแต่การได้รับค�าสั่งซื้อจากลูกค้า	 การจัดการข้อมูลค�าสั่ง	
รวมไปถึงการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า	 เช่น	 การออก
เอกสารค�าสั่งซื้อ	 การป้อนข้อมูลค�าสั่งซื้อ	 การยืนยันค�าสั่งซื้อ	
เป็นต้น
	 5.	ต้นทุนปริมาณ	(Lot	Quantity	Costs)
	 เป็นต้นทนุทีเ่กดิจากกจิกรรมการจดัการสัง่ซือ้และการผลติ
โดยผันแปรกับปริมาณสินค้าที่จัดหาและการผลิต	 หรือความถี่ใน
การสั่งซื้อ	เช่น	การจัดการวัตถุดิบ	การวางแผน	การส�ารวจ	การ
ก�าหนดผู้จัดส่งและสถานที่การผลิต	 ซึ่งการก�าหนดตัวเลขของ
ปรมิาณทีเ่หมาะสมในช่วงระยะเวลาหนึง่ๆ	และเวลาใช้ในการผลติ
ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์	
	 6.	ต้นทุนการขนส่ง	(Transportation	Costs)
	 การขนส่งเป็นกิจกรรมที่มีความจ�าเป็นและต้นทุนส่วน
ส�าคญัควรค�านงึถงึ	วธิใีนการขนส่ง	การรวบรวมสนิค้าก่อนท�าการ
ขนส่ง	 การก�าหนดเส้นทางการขนส่ง	การวางแผนด้านเวลาใช้ใน
การขนส่ง	 รวมถึงเรื่องเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใช้ส�าหรับการขนส่ง	
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

	 จากความสมัพนัธ์ระหว่างต้นทนุกบักจิกรรมด้านโลจสิตกิส์
ที่กล่าวมาข้างต้น	 ผู ้ประกอบการ	 SMEs	 ควรตระหนักและ
ระมัดระวังการพิจารณาเลือกกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์อย่างมี
ประสทิธภิาพ	เพราะผลทีไ่ด้รบัมคีวามส�าคญัต่อองค์กรทัง้การเพิม่

รายได้ในรปูของยอดขาย	และการลดต้นทนุในการผลติหรอืบรกิาร	
โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า	 ระดับการ
บริการและการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างคุ้มค่า

ควำมส�ำคัญของต้นทุนโลจิสติกส์กับผลก�ำไรของธุรกิจ

	 จากผลการวิจัยของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 พบว่าต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทยในปี		2549	มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	19	ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ	(Gross	Domestic	Product:	GDP)	ในขณะ
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ร้อยละ	10	ประเทศในกลุ่มยุโรปร้อย
ละ	7	 และประเทศญี่ปุ่นร้อยละ	11	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ	 แต่ประเทศไทยได้มีการก�าหนดเป้าหมายในแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบโลจสิตกิส์	พ.ศ.	2550-2554	ให้สดัส่วน
ต้นทุนโลจิส	 ติกส์ลดลงเหลือร้อยละ	16	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ	 ในปี	2554	 (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2550)	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหาร
จัดการต้นทุนด้าน	โลจิสติกส์ของประเทศไทยยังสามารถปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได	้ ส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง	 ซึ่ง
หมายถึงก�าไรที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง	ดังนั้นการบริหารจัดการต้นทุนด้าน
โลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ	 จึงเป็นสิ่งที่ทุกๆ	 ธุรกิจควรให้ความ
ส�าคัญ	โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจ	SMEs
	 อย่างไรก็ตาม	 ต้นทุนโลจิสติกส์จะแปรผกผันกับระดับ
คณุภาพการบรกิารลกูค้า	(Service	Level)	จงึท�าให้ธรุกจิไม่จ�าเป็น
ต้องพยายามท�าให้ต้นทุนโลจิสติกส์ต�่าที่สุด	 แต่ควรเลือกบริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม	และสนองตอบความต้องการของลูกค้าซึ่ง
มีความแตกต่างกันตามประเภทของสินค้า	และสภาพแวดล้อมใน
การด�าเนนิธรุกจิทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละอตุสาหกรรม		โดยไม่จ�าเป็น
ต้องเสนอบริการที่มากเกินความจ�าเป็น	 ซึ่งลูกค้าเองอาจจะไม่ได้
รับรู้ถึงสิ่งเหล่านั้น	 การบริหารจัดการและการวิเคราะห์จุดเหมาะ
สมจงึเป็นสิง่จ�าเป็นทีต้่องเรยีนรูจ้ากประสบการณ์และการวเิคราะห์
สถานการณ์ทางการตลาด	ประกอบกับการวิเคราะห์ลักษณะและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค
	 เมื่อได้ทราบถึงความส�าคัญของต้นทุนโลจิสติกส์และผล	
กระทบต่อก�าไรของธรุกจิแล้ว	ผูป้ระกอบการ	SMEs	ควรเริม่ต้นการ
บรหิารจดัการต้นทนุโลจสิตกิส์จากหลกัการและเหตผุล	ดงัต่อไปนี้
	 1.	 เริ่มต้นด้วยการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์มหภาค	 โดย
ค�านึงถึงต้นทุนสินค้าคงคลัง	 ต้นทุนการขนส่ง	 และที่ส�าคัญคือ	
ต้นทุนค่าเสียโอกาสต่างๆ	 การค�านึงถึงต้นทุนทั้งระบบท�าให้การ
ตัดสินใจไม่ใช่เพียงเพื่อลดต้นทุนส่วนหนึ่งแต่ไปเพิ่มต้นทุนในส่วน
อื่น	ซึ่งเกี่ยวข้องทั้งซัพพลายเออร์	ผู้ผลิต	ผู้กระจายสินค้า		ถ้าทุก
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ฝ่ายท�างานเป็นพนัธมติร	โดยร่วมมอืวเิคราะห์ต้นทนุโลจสิตกิส์ร่วม
กันก็สามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ทั้งห่วงโซ่อุปทาน	(Supply	
Chain	Management)
	 2.	 การหาทางเลือกต่างๆ	 ในการขนส่งหลายรูปแบบให้
เหมาะสมกับงบประมาณค่าขนส่ง	ระยะเวลาในการส่งมอบ	และ
ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน	โดยค�านึงถึงระดับคุณภาพ
บริการที่ลูกค้าต้องการ	 เช่น	 การจัดการขนส่งแบบ	Milk	Run	
เป็นการขนส่งแบบไม่เต็มตู้	 ป้อนเข้าสายการผลิต	หรือการขนส่ง
ระหว่างประเทศแบบบริการขนส่งทางเรือและทางอากาศ	(Sea	-	
Air)	หรือแบบบริการการขนส่งทางเรือและต่อทางรถบรรทุก	(Sea	
Speed	Truck)	โดยสามารถเลอืกให้เหมาะสมกบัความต้องการของ
ลูกค้าที่แตกต่างกัน
	 3.	การวเิคราะห์จ�านวนวนัเฉลีย่ทีใ่ช้ในการเกบ็วตัถดุบิและ
สินค้าส�าเร็จรูป	 และจ�านวนวันที่สินค้าอยู่ในสายการผลิต	 โดย
เปรยีบเทยีบกบัคูแ่ข่งในอตุสาหกรรมเดยีวกนั	โดยการบรหิารแบบ	
Just	in	Time	(JIT)	เพื่อให้ต้นทุนโลจิสติกส์อยู่ในระดับที่เหมาะสม
ระหว่างต้นทุนสินค้าคงคลังกับต้นทุนการขนส่งเข้าสายการผลิต
	 4.	การบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากความไม่แน่นอนด้านการ
ขนส่งทั้งในและต่างประเทศ	 โดยเลือกผู้ให้บริการขนส่งแบบ
บูรณาการ	(Integrated	Services	/	Door	to	Door)	เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ	โดยช่วยลดความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น	
รวมถึงการติดตามงานตลอดจนการแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
มากกว่าการให้บริการขนส่งจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง	(Point	to	
Point)	เท่านั้น	
	 5.	 การจ้างผู้เชี่ยวชาญโลจิสติกส	์ 	(3rd	Party	Logistics	
Provider:	3PL)	เพือ่มาบรหิารงานด้านโลจสิตกิส์ให้มปีระสทิธภิาพ
เพิ่มขึ้น	 ทั้งยังช่วยควบคุมและประเมินต้นทุนโลจิสติกส์อย่างเป็น
ระบบ	 ช่วยท�าให้ธุรกิจใช้ทรัพยากรส�าหรับส่วนงานหลักอย่าง
ช�านาญ	เช่น	การผลิต	หรือการวิจัยสินค้าใหม่	โดยไม่ต้องลงทุน
ในสนิทรพัย์ถาวรต่างๆ	ด้านโลจสิตกิส์	เช่น	โกดงัสนิค้า	รถบรรทกุ	
เป็นต้น	

กำรวิเครำะห์ต้นทุน

	 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ท�าให้ได้ทราบถึงต้นทุนเกิด
ขึน้จรงิในระบบโลจสิตกิส์ขององค์กร	ไม่ว่าจะเป็นต้นทนุโลจสิตกิส์
เกิดจากแต่ละผลิตภัณฑ์	 เกิดจากลูกค้าแต่ละราย	 และเกิดจาก
แต่ละกจิกรรมหรอืหน่วยผลติภณัฑ์กต็าม	สิง่ส�าคญัผูป้ระกอบการ	
SMEs	ควรค�านงึถงึคอื	การควบคมุและตดิตามประสทิธภิาพในการ
บริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์	ประกอบด้วย	3	แนวทาง	ดังนี้
	 1.	 การควบคุมต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยต้นทุนมาตรฐาน	

(Standard	Costs)	เป็นการหาค่าต้นทนุมาตรฐานต่อหน่วยในแต่ละ
กิจกรรม	 ส�าหรับน�าไปเปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงานปัจจุบัน
รายวัน	รายสัปดาห์	หรือรายเดือน	ต้นทุนมาตรฐานอาจได้ข้อมูล
จากผลการศึกษาต่างๆ	การใช้มาตรฐานระดับอุตสาหกรรม	การ
ใช้ข้อมูลในอดีต	หรือการสอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
	 2.	การก�าหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการเพิ่มผลผลิตหรือ
ผลติภาพ	(Productivity	Indicators)	เป็นการวดัแต่ละกจิกรรมการ
ด�าเนนิธรุกจิ	โดยประสทิธภิาพวดัจากความสามารถในการใช้ปัจจยั
การผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิต	 นั่นคือ	 ปริมาณของผลผลิต	 หารด้วย	
ปริมาณของปัจจัยการผลิต
	 3.	 การควบคุมกิจกรรมโลจิสติกส์ด้วยแผนภูมิควบคุม
คุณภาพ	(Statistical	Process	Control	Chart)	เป็นวิธีการที่นิยม
ใช้ในอตุสาหกรรมการผลติ	มวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ตดิตามผลผลติ
ของกระบวนการผลติ	ว่ายงัคงอยูใ่นสภาวะควบคมุได้ทางสถติิ	ส่ง
ผลให้สินค้าผลิตออกมาอยู่ในสภาวะปกติสามารถประมาณหรือ
คาดการณ์ได้	แนวคิดของการควบคุมคือ	การน�าเอาผลผลิต	หรือ
ผลลัพธ์จากกระบวนการผลิต	หรือดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพเข้ามาสู่
ระบบการวดัผล	หากอยูใ่นขอบเขตทีย่อมรบัได้ถอืว่า	กระบวนการ
ผลิตอยู่ในสภาวการณ์ควบคุมได้

กำรวิเครำะห์ต้นทุนเพื่อก�ำหนดรำคำขำย

	 การน�าระบบโลจิสติกส์ไปใช้ให้ประสบความส�าเร็จขึ้นอยู่
กับการวิเคราะห์ต้นทุนเกิดขึ้นทั้งระบบ	 โดยเปรียบเทียบก่อนและ
หลงัการเปลีย่นแปลง	ดงันัน้ผูป้ระกอบการธรุกจิ	SMEs	ควรมข้ีอมลู
การบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุนซึ่ง
ถือเป็นสิ่งส�าคัญในการก�าหนดราคาขายเพื่อให้ได้ผลก�าไร	ดังนี้
	 1.	การวิเคราะห์ต้นทุนตามลักษณะแหล่งก�าเนิด		โดยแบ่ง
ต้นทุนออกเป็นค่าวัสดุ	ค่าแรง	และค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้า
	 2.	การวเิคราะห์ต้นทนุตามพฤตกิรรมต้นทนุ	โดยแยกความ
สมัพนัธ์ของต้นทนุกบัปรมิาณการผลติ	แบ่งเป็น	ต้นทนุคงที	่(Fixed	
Cost)	มค่ีาคงทีไ่ม่เปลีย่นแปลงตามระดบักจิกรรมหรอืปรมิาณการ
ผลิต	 เช่น	 เงินเดือนผู้จัดการโรงงาน	 ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	
เป็นต้น	และต้นทุนผันแปร	(Variable	Cost)	มีค่าเปลี่ยนแปลงไป
ตามระดับกิจกรรมหรือปริมาณการผลิต	 เช่น	ค่าวัตถุดิบ	ค่าแรง	
ค่าสาธารณูปโภค	เป็นต้น
	 3.	การวเิคราะห์ต้นทนุตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย	โดยเป็น
ค่าใช้จ่ายทางตรง	(Direct	Cost)	 เป็นค่าใช้จ่ายเกิดจากกิจกรรม
การผลิตสินค้าหรือบริการนั้นๆ	โดยตรง	เช่น	ค่าวัตถุดิบ	ค่าแรง	
เป็นต้น	และค่าใช้จ่ายทางอ้อม	(Indirect	Cost)	 เป็นค่าใช้จ่ายที่
ไม่สามารถแยกแยะว่าเกิดจากกิจกรรมการผลิตสินค้าหรือบริการ
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ใด	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายในการผลิต	 เงินเดือนผู้บริหาร	 ค่าเสื่อมราคา
เครื่องจักร	เป็นต้น
	 4.	 การวิเคราะห์ต้นทุนตามกิจกรรม	(Activity-Based	
Costing:	ABC)	เป็นวธิกีารค�านวณต้นทนุแบบใหม่โดยค�านวณตาม
กิจกรรมที่เกิดขึ้น	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลต้นทุนให้ใกล้เคียง
กับข้อเท็จจริงมากขึ้น	โดยแบ่งปันส่วนค่าใช้จ่ายและการผลิตหรือ
บริการออกตามแต่ละกิจกรรมของผลิตภัณฑ์	เป็นต้นทุนต่อหน่วย
ของผลิตภัณฑ์	 การค�านวณต้นทุนกิจกรรมต้องระบุขอบเขตและ
เป้าหมายทีช่ดัเจน	เช่น	โรงงาน	ส�านกังาน	หน่วยผลติแต่ละแผนก
ในโรงงาน	 เป็นต้น	 เพื่อเก็บข้อมูลที่เกิดจากการด�าเนินงานตาม
กิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	

	 ดังนั้นการวิเคราะห์ต้นทุนท�าให้ผู้ประกอบการธุรกิจ	SMEs	
ได้ทราบแหล่งก�าเนิด	 พฤติกรรม	 ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น	
และสามารถค�านวณต้นทุนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นของต้นทุนด้าน							
โลจิสติกส	์ เพื่อน�าไปปรับปรุงกิจกรรมต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องด้าน									
โลจิสติกส์ให้ลดต้นทุนในการด�าเนินงานจึงส่งผลให้สามารถท�า
ก�าไรได้สูงขึ้น	และแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างเข้มแข็ง	

สรุป

	 การบริหารจัดการต้นทุนด้านโลจิสติกส์ส�าหรับผู้ประกอบ
การ	SMEs	 ให้มีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนได้	 โดยเริ่มต้นที่
การวิเคราะห์ต้นทุนในแต่ละกิจกรรม	 เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพ
กิจกรรมโลจิสติกส์ที่ส�าคัญ	ได้แก่	การให้บริการ	การบริหารสินค้า
คงคลัง	จัดซื้อ	การจัดการวัสดุ	การขนส่ง	การจัดการคลังสินค้า	
การเคลื่อนย้ายสินค้า	บรรจุภัณฑ์	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	การ
ลดต้นทุนย่อมต้องมีอุปสรรคและเกิดความขัดแย้งภายในองค์กร	
เช่น	บุคลากรไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง	ผู้บริหารไม่ฟังความคิด
เห็นผู้ใต้บังคับบัญชา	 เป็นต้น	 ดังนั้นผู้ประกอบการ	SMEs	 ควร
ก�าหนดนโยบายการลดต้นทุนโดยพิจารณาร่วมกับทุกฝ่ายที่
เกีย่วข้อง	มกีารทบทวนความสามารถขององค์กร	และการทบทวน
ความต้องการของลกูค้า		การลดต้นทนุโลจสิตกิส์ทัง้ระบบควรเกดิ
จากการร่วมมือในทุกกิจกรรมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในซัพพลาย
เชน	ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการ	SMEs	สามารถลดต้นทุนและเพิ่ม
ก�าไรได้	 ภายใต้สถานการณ์ที่รุนแรงของการแข่งขันทางธุรกิจใน
ปัจจุบัน
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