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บทคัดย่อ 
 

การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ เป็นกลยุทธ์ทีส่ าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
จะน ามาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและท าก าไรได้เพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์หลักของการบริหารต้นทุนโลจิสติ
กส์อยู ่2 ประการ คือ (1) เพื่อลดต้นทุนรวมให้ต่ าลง (2) สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
แต่การจะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ประการได้นั้น  ผู้ประกอบการจะต้องท าการศึกษาถึงความหมายและการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์   กิจกรรมหลักโลจิสติกส์   โครงสร้างต้นทุนกับกิจกรรมโลจิสติกส์ การบริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบ
บัญชี  การวางแผนการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์กับผลก าไรของธุรกิจ SMEs  การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์  และการ
ค านวณต้นทุนเพื่อก าหนดราคาขาย ถือเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ธุรกิจ SMEs  ต้องตระหนักถึงในการวางแผนและควบคุม
กิจกรรมโลจิสติกส์ดังกล่าวใหม้ีประสิทธิภาพ  เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SMEs ประสบความส าเร็จและท าให้
มีขีดความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น    
 

ค าส าคัญ: การบริหารต้นทุน, โลจิสติกส์, ผลก าไร 
 

Abstract 
 

 Logistics management is the key strategy to help SME entrepreneurs’ gain a significant over 
competitive and profitability has increased. There are two main objectives for managing logistics; (1) 
decreasing initial cost (2) to serve the unpredictable nature of customers’ requirements. However in 
order to achieve these two objectives it is important to identify the meanings, logistics management, 
main logistics activities, cost structure and logistics activities, management accounting system with 
SMEs, the important for planning logistics cost for profitability’s SMEs.  Moreover, calculate the cost to 
determine the setting price.  Logistics cost management is very crucial to SMEs, which be aware for 
planning and control the key logistics activities efficiency.  To increase the potential for successful 
SMEs entrepreneurs, this can gain a significant competitive edge.  
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บทน า  

ในปัจจุบันการด าเนินธุรกิจเป็นการค้าแบบไร้พรมแดน  
ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ต้องมีการวางแผนเพื่อน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ  
เข้ามาใช้ในองค์กร  โดยเฉพาะการบริหารด้านโลจิสติกส์ซึ่งถือเป็น
กลยุทธ์ส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs น ามาใช้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการท าก าไรให้กับธุรกิจ โดยท าให้สินค้าและ
บริการมีต้นทุนที่ต่ าลงและสามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง 
 Lambert et al., (1998) [1] ได้กล่าวว่า  กิจกรรมของโลจิ
สติกส์ประกอบด้วย การบริการลูกค้า  การจัดการค าสั่งซื้อของ
ลูกค้า  การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การจัดซื้อ          
การบริหารสินค้าคงคลัง  การบริหารขนส่ง  การบริหารคลังสินค้า
และการจั ดเก็ บ การจั ดการโลจิ สติ กส์ แบบย้ อนกลั บ               
การจัดเตรียมอะไหล่และช้ินส่วนต่างๆ  การเลือกตั้งโรงงานและ
คลังสินค้า  การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้า  การบรรจุภัณฑ์
และหีบห่อ  การสื่อสารในการกระจายสินค้า  และการก าจัดของ
เสียเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่  จะเห็นได้ว่ากิจกรรมโลจิสติกส์จึงเป็น
พื้นฐานส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องน าไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่
จ าเป็นต่อการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์   บทความนี้จะน าเสนอ
ความหมาย การบริหารจัดการโลจิสติกส์   กิจกรรมหลักโลจิสติกส์  
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับกิจกรรมโลจิสติกส์    
การบริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี  การวางแผนการบริหาร
ต้นทุนโลจิสติกส์กับผลก าไรของธุรกิจที่คาดหวังโดยการก าหนด
ราคาขายที่เหมาะสม  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs  สามารถ
เตรียมพร้อมและให้ความส าคัญของการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์  
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต 
 

ความหมายโลจิสติกส์  
 โลจิสติกส์ (Logistics)  หมายถึง กระบวน การวางแผน  
การก าหนดสายปฏิบัติงาน  การควบคุมการเคลื่อนย้ายทั้งไปและ
กลับในการเก็บรักษาและขนถ่ายสินค้าสินค้า รวมถึงข้อมูลที่
ส าคัญของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปสู่จุดสุดท้ายของการบริโภค 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นการกระจายสินค้าโดย
มีต้นทุนต่ าที่สุด  
 
 

การบริหารจัดการโลจิสติกส์  
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ล จิ ส ติ ก ส์  (Logistics 

Management)  หมายถึง การด าเนินงานเพื่อจัดหาสินค้า
หรือบริการตามความต้องการของลูกค้าและส่งมอบไปยัง
สถานที่ท่ีถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมด้วยต้นทุนที่ต่ าและคุ้มค่า
เวลาที่เสียไป  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโลจิสติกส์เป็นส่วนหนึ่งของ
ห่วงโซ่คุณค่า (value Chain) ที่เกี่ยวเนื่องกับทุกกิจกรรม
ภายในองค์กร  ดังนั้น เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในองค์กร
เช่ือมโยงเข้าหากัน จึงจ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีการ
ติต่อสื่อสาร ซึ่งจะท าใหก้ารด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน   โล
จิสติกส์ด้วยกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ .  
2550) [2] 
 

กิจกรรมหลักโลจิสติกส์  
 กิจกรรมหลักของโลจิสติกส์ (Key Logistics Activities)  
มีทั้งหมด 14 กิจกรรม (Stock ;& Lambert, 2001) [3]  ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ (1)  ได้แก่ กลุ่ม
กิจกรรมหลักขององค์กร ประกอบไปด้วย การบริการลูกค้า,  
การจัดการค าสั่งซื้อของลูกค้า, การพยากรณ์ความต้องการ
สินค้าของลูกค้า,  การจัดซื้อ,  การบริหารสินค้าคงคลัง,  
กิจกรรมการขนส่ง,  การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ, และ
การจัดการโลจิสติกส์ย้อนกลับ  ส่วนกลุ่มที่ (2) ได้แก่ กลุ่ม
กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร  ประกอบด้วย การ
จัดเตรียมอะไหล่และช้ินส่วนต่างๆ, การเลือกที่ตั้งโรงงาน,  การ
เคลื่อนย้ายวัตถุดิบและสินค้า,  การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ,  
การติดต่อสื่อสารในการกระจายสินค้า และการก าจัดของเสีย  

กิจกรรมโลจิสติกส์ทั้ง 14 กิจกรรม ผู้ประกอบการ 
SMEs   ต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนได้ว่ากิจกรรมที่ส าคัญในธุรกิจ
นั้นประกอบด้วยกิจกรรม    โลจิสติกส์ที่ส าคัญหลักมี
อะไรบ้าง และมีความเกี่ยวข้องกับต้นทุนที่ส าคัญในประเด็น
ใดบ้าง เพื่อช่วยให้ธุรกิจมีความได้เปรียบในการแข่งขันท้ัง
ด้านคุณภาพ  ราคา และระยะเวลาในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่ดีขึ้น 
 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ มีวัตถุประสงค์หลักที่
ส าคัญอยู่ 2 ข้อคือ 
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 1.  การลดต้นทุนรวมให้ต่ า โดยการควบคุมการ
ด า เ นิ น งาน ในส่ วนต่ า ง  ๆ  ภ าย ในองค์ ก ร ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 2.  การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิด
ประสิทธิผล 
 การที่ธุรกิจ SMEs  จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้น
จะต้องทราบก่อนว่าธุรกิจของผู้ประกอบการนั้นสามารถ
แข่งขันในประเภทหรืออยู่ในระดับใด  เพื่อท่ีจะได้ประเมิน
และพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง  
นอกจากนั้น ธุรกิจ SMEs  ยังต้องท าการวิเคราะห์โครงสร้าง
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ในธุรกิจของผู้ประกอบการก่อน  
เพื่อที่จะสามารถควบคุมหรือลดต้นทุนโลจิสติกส์ที่แฝงอยู่ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้นในด้าน
เป็นผู้น าราคา (Cost Leader) และผู้น าด้านคุณภาพ 
(Quality Leader) 
 

ความหมายของต้นทุน 
 ต้นทุนในทางบัญชีให้หมายถึง มูลค่าของทรัพยากร
ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยกิจการเป็นเจ้าของและมี
อย่างจ ากัด ได้แก่ เงินสด  สินทรัพย์อื่น หรือแรงงานที่ต้อง
สูญเสียไปและสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ  เพื่อให้
ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการไว้เพื่อด าเนินกิจการ 
 

โครงสร้างต้นทุนกับกิจกรรมโลจิสติกส์ 
 ผู้ประกอบการ SMEs  ควรพิจารณาว่าธุรกิจของ
ตนเองมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากน้อยเพียงใดแล้ว  
ก็ต้องค านึงถึงโครงสร้างระหว่างต้นทุนกับกิจกรรมโลจิ
สติกส์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า 
ระดับการให้บริการและการใช้ทรัพยากรขององค์กรได้
อย่างคุ้มค่า ประกอบไปด้วย 
 1. ต้นทุนการขายสินค้า (Cost of Goods Sold) 
เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการขายสินค้า  การบริหาร
ส านักงาน  และการกระจายสินค้า  ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญ
โดยตรงต่อต้นทุนในการขายสินค้าของธุรกิจ 
 2 .  ต้ น ทุ น ใ น ก า ร เ ก็ บ รั ก ษ า สิ น ค้ า ค ง ค ลั ง 
(Inventory Carrying Costs)  เป็นต้นทุนที่เกิดจากการ
ควบคุมสินค้าคงคลังให้มีวางขายในตลาดโดยไม่ขาดตลาด 

และมีปริมาณไม่มากเกินความจ าเป็นจนก่อให้เกิดต้นทุน
ในการเก็บรักษา นอกจากน้ันยังรวมหมายถึง การซ่อมแซม
และการท าลายสินค้าท่ีช ารุด และต้นทุนค่าเสียโอกาสของ
เงินลงทุน เป็นต้น 
 3. ต้นทุนการจัดการคลังสินค้า (Warehousing 
Costs)  เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นจาก     กิจกรรมการบริหาร
คลังสินค้า  การเลือกสถานที่ตั้งในการจัดเก็บสินค้า  ทั้งนี้ 
เพื่อประหยัดและค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายของสินค้าแต่
ละครั้ง 
 4. ต้นทุนกระบวนการสั่งซื้อและข้อมูลการสั่งซื้อ 
(Order Processing and information Costs)  เป็น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมกระบวนการสั่งซื้อ  โดยเริ่ม
ตั้งแต่การได้รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า  การจัดการข้อมูลค า
สั่งซื้อ การกระจายสินค้า  รวมไปถึงการพยากรณ์ความ
ต้องการของลูกค้าในอนาคต 
 5. ต้นทุนสินค้าตามปริมาณที่สั่งซื้อ (Lot Quality 
Costs)  เป็นต้นทุนที่ขึ้นอยู่กับความถี่และปริมาณที่สั่งซื้อ
หรือปริมาณการผลิต นั่นหมายความว่า  การสั่งซื้อคราว
ละมาก ๆ หรือการผลิตคราวละมาก ๆ จะท าให้ได้ราคาที่
ถูก ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตต่อครั้งลดต่ าลง 
 6. ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Costs) เป็น
ต้นทุนหลักในการบริหารโลจิสติกส์ที่มีความจ าเป็นและควร
ค านึงถึงเป็นพิเศษ เช่น วิธีการและรูปแบบในการขนส่ง  การ
ก าหนดเส้นทางการขนส่ง  รวมถึงการวางแผนด้านเวลาตั้งแต่
ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทาง เป็นต้น 
 โครงสร้างต้นทุนทั้งหมดที่กล่าวมานี้  ผู้ประกอบการ 
SMEs  จะต้องให้ความใส่ใจในการพิจารณาเลือกกิจกรรมของ
ระบบโลจิสติกส์อย่างรอบคอบ  เพราะผลที่ได้รับจะส่งผล
กระทบต่อองค์กรในด้านการเพิ่มรายได้จากการขาย  และการ
ลดต้นทุนในการผลิตหรือบริการโดยรวม  ทั้งนี้ ต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อความต้องการของลูกค้า  ซึ่งแต่ละธุรกิจควรให้
ความส าคัญกับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ใดมากเป็นพิเศษก็
ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและวิธีการบริหารจัดการให้เกิด
ความเหมาะสม 
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การบริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญช ี
 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นหัวใจส าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs 
ประสบผลส าเร็จนั้นต้องมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ  แต่
สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักมองข้ามไป คือการมี
ระบบข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้อง เช่ือถือได้ 
 ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบผลส าเร็จ จะต้อง
อาศัยข้อมูลทางการบัญชีเป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ 
นั่นหมายความว่าสามารถน าข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ทางเศรษฐกิจไปจัดท ารายงานทางการเงิน  ตลอดจน
รายงานเพื่อการบริหาร โดยเฉพาะการบัญชีต้นทุนและ
การบัญชีบริหาร  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผน  การ
ตัดสินใจและควบคุมการด าเนินงานไปสู่ เป้าหมายที่
ต้องการ 
 อนึ่ง  การจัดท าบัญชีส าหรับธุรกิจ SMEs  โดยมี
ขอบเขตที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการเป็นเรื่องส าคัญ  
ผู้บริหารสามารถน าโปรแกรมส าเร็จรูปที่ไม่ซับซ้อนมาช่วยใน
การจัดท าบัญชี  งบการเงิน และรายงานเพื่อการบริหารได้
ทันเวลา ตัวอย่างเช่น งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน   
รายงานยอดขาย รายงานวิเคราะห์อายุหนี้ รายงานสินค้า
คงเหลือ  และรายงานการค านวณต้นทุนการผลิต เป็นต้น  จึง
เป็นเหตุท าให้กิจการต้องท าการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลและ
ออกแบบระบบบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกรรมหลัก ๆ ในด้านโล
จิสติกส์  ท าให้กระบวนการปฏิบัติงานทางการบัญชีที่ก าหนด
ไว้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ รายงานทางการเงินมี
ความถูกต้อง เช่ือถือได้  
 

การวางแผนการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์กับผล
ก าไรของธุรกิจ SMEs   
 ประเทศไทยได้มีการก าหนดเป้าหมายในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ พ.ศ. 2550-2554   
โดยก าหนดให้สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงเหลือร้อยละ 
16 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic 
Product: GDP) ในปี พ.ศ.2554 (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550) [2] นั่น
หมายความว่า ท าให้ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง  แต่ส่งผลให้

ก าไรเพิ่มขึ้น  จึงเป็นหนทางที่ท าให้ผู้ประกอบ SMEs  ต้อง
เข้ามาบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์อย่างจริงจัง 
 ผู้ประกอบการ SMEs  ควรเริ่มต้นการวางแผนการ
บริหารต้นทุนโลจิสติกส์   ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นเป้าหมาย
ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าและมีผลก าไร
ต่อธุรกิจ  ดังนี ้
 1.  การบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ทั้งระบบ  ซึ่ง
ได้แก่  ต้นทุนสินค้าคงคลัง  ต้นทุนการขนส่ง และต้นทุนการ
จัดการคลังสินค้า  นอกจากนั้น ผู้ประกอบการ SMEs  ต้อง
ค านึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์  ผู้ผลิต  ผู้
กระจายสินค้า  ล้วนเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการเช่ือมโยง
การท างานร่วมกันทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ไม่ว่าจะเป็นด้านอุปทานและอุปสงค์   ซึ่งจะสามารถช่วยลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ได้ทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) 
 2.  การบริหารและการป้องกันความเสี่ยงที่เกิด
จากความไม่แน่นอนของการขนส่งภายในประเทศ  
เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งที่ยังไม่สมบูรณ์   
จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้ต้นทุนโลจิสติกส์สูงขึ้น  ท าให้
ผู้ประกอบการ SMEs  มีส่วนในการผลักดันให้เกิดระบบ
การขนส่งแบบบูรณาการ  ซึ่งอาจเป็นตัวขับเคลื่อนที่
สามารถท าให้ลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ 
 3.  การว่าจ้างผู้เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์ (The third party Logistics Provider: 3PL) เพื่อมา
ช่วยควบคุมและบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ให้เป็นระบบ 
สามารถท าให้ธุรกิจมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมี
ประโยชน์ เช่น ด้านการผลิต ด้านคลังสินค้า และด้านการ
ขนส่ง เป็นต้น 
 นอกจากนี้ ปัญหาด้านกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ  
ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมาก ประกอบการกับ
ผู้ปฏิบัติงานขาดทักษะด้านการปฏิบัติงาน ท าให้ไม่สามารถ
บริหารและวางแผนงานด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้ประกอบการ SMEs  จึงจ าเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญช านาญ
การเฉพาะทางด้านนี้  ช่วยพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นระบบ
เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  
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การควบคุมต้นทุนโลจิสติกส์ 
 ต้นทุนโลจิสติกส์อาจเกิดจากผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด  
เกิดจากการให้บริการลูกค้าแต่ละราย หรือเกิดจากแต่ละ
กิจกรรมของหน่วยผลิตภัณฑ์ จึงจ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์
และควบคุมต้นทุนโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรอย่างชัด
แจ้ง   ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องติดตามในการ
บริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ (ข้อมูลธุรกิจ 
ข้อมูลการตลาดของไทย.  2552) [4] ดังนี ้
 1. การควบคุมกิจกรรมโลจิสติกส์ด้วยแผนภูมิ
ควบคุมคุณภาพ  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการติดตาม
ผลผลิตของกระบวนการผลิตทั้งระบบว่ายังสามารถ
ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่   กล่าวคือ เมื่อมี
การน าเอาผลลัพธ์จากกระบวนการผลิต  เข้าสู่ระบบการ
วัดผลทางสถิติ  หากอยู่ ในขอบเขตที่ยอมรับได้ถือว่า
กระบวนการผลิตนั้นอยู่ในสภาวการณ์ที่ควบคุมได้ 
 2.  การก าหนดดัชนีตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการเพิ่ม
ผลผลิต  เป็นการวัดว่าแต่ละกิจกรรมของโลจิสติกส์ที่
ด าเนินการอยู่นั้น สามารถใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อให้ได้ผล
ผลิตตามที่ต้องการหรือไม่ นั่นหมายความว่า ปริมาณของ
ผลผลิต แปรผกผันกับปริมาณของปัจจัยการผลิต   
 อนึ่ง เมื่อผู้ประกอบการ SMEs  ได้มีการวางแผน พัฒนา
และด าเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ใน
ธุรกิจของตนเองแล้ว  มาตรการที่ส าคัญในการช้ีวัดประสิทธิภาพ
การท าก าไรของธุรกิจจึงประกอบไปด้วย  4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านความเร็ว เป็นการวัดความเร็วในการส่งมอบสินค้า
และบริการให้แก่ลูกค้า  ตั้งแต่ที่ลูกค้าได้ท าการสั่งซื้อจนกระทั่ง
สินค้าและบริการถึงมือลูกค้าว่าใช้ระยะเวลานานเท่าใด 
 2.  คุณภาพ  เป็นการวัดประสิทธิภาพในการส่ง
มอบสินค้าและบริการว่า สินค้ามีข้อบกพร่อง หรือส่งมอบ
สินค้าล่าช้าเกินไปหรือไม่  
 3. ความน่าเช่ือถือได้ในการส่งมอบ  เป็นการส่ง
มอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้ตามก าหนดระยะเวลา
หรือในปริมาณที่ครบถ้วน   แต่เนื่องจากบางกรณี ความ
ต้องการของลูกค้าไม่คงที่ เช่น มีความต้องการสินค้าใน
ปริมาณที่มากขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งมอบสินค้า  

ในกรณีนี้ ผู้ประกอบการต้องมีวิธีการปรับตัวหรือยืดหยุ่น
ไปได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 4.  ราคา  ราคาถือเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับลูกค้า
ในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการ  ทั้งนี้โดยวัดจาก
ราคาขายที่ก าหนดเอาไว้ 
 

การค านวณต้นทุนเพื่อก าหนดราคาขาย 
 การบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์จะประสบ
ความส าเร็จหรือไม่  ขึ้นอยู่กับการให้ความส าคัญในการ
วิเคราะห์และการค านวณต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งระบบในองค์กร  
ดังนั้น ผู้ประกอบ SMEs  ควรมีข้อมูลทางด้านบัญชีต้นทุนเพื่อ
ช่วยในการวิเคราะห์  วางแผนในการก าหนดราคาขายเพื่อให้
ได้ผลก าไรตามที่ต้องการ โดยวิเคราะห์และค านวณตาม
ลักษณะของแหล่งที่มาของต้นทุน ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์และค านวณต้นทุนตามพฤติกรรม
เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุนกับปริมาณการ
ผลิต กล่าวคือ ต้นทุนคงที่ จะมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตาม
ระดับกิจกรรมของการผลิต เช่น เงินเดือนผู้บริหารโรงงาน ค่า
เสื่อมราคาเครือ่งจักร  ส่วนต้นทุนผันแปร จะมีค่าเปลี่ยนแปลง
ไปตามระดับกิจกรรมของการผลิต เช่น ค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบ 
เป็นต้น 
 2.  การวิเคราะห์และค านวณต้นทุนตามลักษณะ
แหล่งที่มา  ประกอบไปด้วยค่าวัสดุ   ค่าแรงงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต 
 3. การวิเคราะห์และค านวณต้นทุนตามลักษณะของ
ค่าใช้จ่าย  โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายทางตรง  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากกิจกรรมการผลิตสินค้าหรือบริการนั้น ๆ โดยตรง  เช่น 
ค่าวัตถุดิบ  ค่าแรงงานทางตรง ส่วนค่าใช้จ่ายทางอ้อม  เป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเกิดจากกิจกรรมการผลิต
สินค้าหรือบริหารใด ๆ ในกระบวนการผลิตนั้น ๆ เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น 
 4.  การวิเคราะห์และค านวณต้นทุนตามฐานกิจกรรม 
เป็นการค านวณต้นทุนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยการแบ่งปัน
ส่วนค่าใช้จ่ายและการผลิตหรือบริการออกตามแต่ละกิจกรรม
ของผลิตภัณฑ์  การวิเคราะห์และการค านวณในลักษณะนี้
ต้องระบุขอบเขตและเป้าหมายที่ชัดเจน  เช่น หน่วยผลิตของ
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แต่ละแผนกในโรงงาน  ส านักงาน  เพื่อเก็บข้อมูลที่เกิดจาก
การด าเนินงานตามกิจกรรมในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 การวิเคราะห์และค านวณต้นทุนท าให้ผู้ประกอบการ 
SMEs  ทราบถึงพฤติกรรมของต้นทุนประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น   
จึงเป็นเหตุให้ผู้บริหาร SMEs  สามารถค านวณต้นทุนให้
สอดคล้องไปตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นของต้นทุนโลจสิติกส ์   เพื่อ
น าไปปรับปรงุกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ได้อย่าง
มีประสิทธิผล   เช่น  ลดต้นทุนในการด าเนินงานที่ไม่เกี่ยวข้อง 
และให้ความใส่ใจกับต้นทุนที่จ าเป็น  ส่งผลให้ผู้ประกอบการ 
SMEs  สามารถท าก าไรได้สูงขึ้นตามที่คาดหวังและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้ 
 

บทสรุป 
 ทิศทางการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศไทย
เป็นประเด็นที่ถูกหยิบมาพูดถึงหลังจากประเทศไทยได้ก าหนด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โลจิสติกส์ในปี พ.ศ. 2550-2554 
ท าใหผู้้ประกอบการ SMEs จ าเป็นต้องมีการเปลีย่นแปลงอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยการบริหารให้มีต้นทุนรวมต่ าที่สุด  ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและ
บริการให้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการโลจิสติกส์จึง
เป็นปัจจัยส าคัญที่ต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพของแต่ละ
กิจกรรมในด้านโลจิสติกส์   ทั้งนี้ โดยท าการศึกษาโครงสร้าง
กิจกรรมหลักโลจิสติกส์และวิเคราะห์ค านวณต้นทุนในแต่ละ
กิจกรรม   เพื่อให้สามารถควบคุมและลดต้นทุนได้จริง  
ผู้ประกอบการ SMEs ควรก าหนดเป็นนโยบายโดยขอความ
ร่วมมือจากทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องในทุกกิจกรรมโลจสิตกิส ์ โดยให้
ค านึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นส าคัญนั่นหมาย ความว่า 
อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs  สามารถลดต้นทุนและท า
ก าไรได้ตามที่ต้องการ  ซึ่งจะเป็นดัชนีช้ีวัดความส าเร็จของ
ผู้ประกอบการ SMEs  ในระยะยาวต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ปัจจุบัน ธุรกิจบริการโลจิสติกส์ได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมากข้ึน  จึง
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้ประกอบการ SMEs จะต้องบริหารจัดการ
ต้นทุนโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อช่วยลดต้นทุนรวม
และเพิ่มระดับคุณภาพการให้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น  แต่การ

บริหารโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิผลนั้น  ผู้ประกอบการ
ต้องรู้ต้นทุนของตนเองก่อน และสามารถควบคุมต้นทุนได้
จริง โดยเฉพาะต้นทุนการขนส่ง ที่ถือเป็นต้นทุนหลัก  ด้วย
การส่งเสริมการใช้ระบบติดตาม GPS (Global 
Positioning System) เพื่อลดต้นทุนด้านการเดินรถ  หรือ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์รวมกลุ่ม
กันเพื่อแบ่งรับต้นทุนด้านโลจิสติกส์ไม่ให้มีการตัดราคา
กันเอง เป็นต้น รองลงมาจะเป็นต้นทุนในการเก็บรักษา
สินค้าคงคลัง  ด้วยการจัดท าแผนการใช้วัตถุดิบในปริมาณ
ที่เหมาะสมกับการผลิตในแต่ละช่วงเวลา หรือพิจารณา
เลือกท าเลที่ตั้งของโรงงานและคลังสินค้าที่เหมาะสม  ทั้ง
ระยะทาง  เวลาและรูปแบบการขนส่งของวัตถุดิบมายังโร
งานหรือสินค้าจากโรงงานไปยังผู้บริโภค เป็นต้น  อนึ่ง 
การบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ควรเกิดจากการร่วมมือ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสะท้อนให้ผู้ประกอบการ 
SMEs  ตระหนักถึงว่าในอนาคตควรจะมีการด าเนินการ
ปรับปรุงกิจกรรมโลจิสติกส์ส่วนใดบ้าง  เพื่อที่จะสามารถ
ลดต้นทุน  เพื่อก าหนดราคาขายที่เหมาะสมและเพิ่มก าไร
ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
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