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บทคัดย่อ 
 การแข่งขันทางธุรกิจและการค้ามีมากขึ้นท าให้ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินธุรกิจ 
เพื่อลดต้นทุนในการด าเนินงานและเพิ่มระดับการให้บริการและโอกาสทางการขายให้แก่ธุรกิจ โดยการหาเครื่องมือ
และกลยุทธ์ต่างๆ เข้ามาช่วยในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ซึ่งการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ที่ส าคัญประกอบไปด้วย 
1) ต้นทุนการขนส่ง เป็นต้นทุนที่เกิดจากการขนส่งวัตถุดิบ หรือสินค้าของกิจการ 2) ต้นทุนคลังสินค้า เป็นต้นทุนที่
เกิดจากการจัดเก็บสินค้า การเลือกท าเลที่ตั้งของคลังสินค้าตามประเภทของธุรกิจ 3) ต้นทุนในการรักษาสินค้าคง
คลัง เป็นต้นทุนที่เกิดจากการดูแลรักษาสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า และ 4) ต้นทุนในการบริหาร เป็นต้นทุนที่เกิดจาก
การด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ เช่น ต้นทุนในการติดต่อการซื้อวัตถุดิบหรือสินค้า ต้นทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่
น ามาใช้ในการด าเนินกิจการในองค์กร เป็นต้น ต้นทุนเหล่านี้มักจะถูกมองข้ามและส่งผลอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจ 
ดังนั้นจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการน ากลยุทธ์ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์หลายวิธีรวมกัน 
ค าส าคัญ : การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ / ต้นทุนการขนส่ง / ต้นทุนคลังสินค้า / ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้า / ต้นทุน
การบริหาร 
 

Abstract 
 Competitive business and trade are increasingly required to develop and improve 
business processes. To reduce the cost of operations and increase service levels and 
opportunities for businesses. By finding tools and strategies to assist in carrying out business 
activities. The logistics cost management key comprising 1) transportation costs. The cost of 
transportation of raw materials or products of the Company, 2) inventory costs. The costs 
resulting from the storage of goods. Select the location of the warehouse according to business 
type, 3) cost of maintaining inventory. The cost of maintenance items in the warehouse, and 4) 
the cost of administration. The costs resulting from the implementation of logistics costs, such as 
contacting the purchase of materials or products. Information technology costs used in operating 
the enterprise, etc. These costs are often overlooked and profound effect on the business. It is 
therefore essential to have a strategy to reduce logistics costs, a combination of methods. 
Keyword : Cost management logistics / Transportation Costs / Warehouse Cost / Inventory Cost / 
Cost Management 
 
บทน า 
 ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีการแข่งขันทางการค้ามากขึ้นท าให้ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนในการด าเนินงานและเพิ่มระดับการให้บริการและโอกาสทางการขายให้แก่
ธุรกิจ โดยการหาเครื่องมือและกลยุทธ์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น การพยากรณ์ปริมาณ
ยอดขาย การวางแผนการผลิตหรือน าเข้าสินค้ากรณีที่เป็นสินค้าส าเร็จรูป การพัฒนาระบบการจัดจ าหน่าย
สินค้าเพื่อความได้เปรียบให้กับธุรกิจ  รวมถึงเรื่องของการขนส่งสินค้าได้มีวิวัฒนาการหลายอย่างประกอบกับ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการขนส่ง  เช่น การสื่อสารแบบไร้สาย 
อินเทอร์เน็ต และการส่งมอบอย่างทันทีทันใด ซึ่งองค์กรประสบปัญหากับการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงต้นทุนใน 
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การด าเนินงานที่สูงขึ้นมีผลมาจากภาวะราคาพลังงานท่ีสูงขึ้น รวมถึงความต้องการของลูกค้ามีหลากหลายไม่มี
ขอบเขต ผู้บริโภคมีอ านาจต่อรองสูงกว่าผู้ผลิตซึ่งถือได้ว่ าตลาดเป็นของผู้บริโภค ท าให้หลายๆ องค์กรหันมา
ให้ความสนใจทางด้านโลจิสติกส์ และหาวิธีในการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานเพื่อลดต้นทุนและท าก าไรให้
มากที ่ส ุด เนื ่องจากการจัดการโลจิสต ิกส์สามารถลดต้นทุนและสร ้างก า ไรทางธ ุรกิจ ทั ้งย ังช่วยเพิ ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งตัวผลิตภัณฑ์ ราคา และเวลาในการส่งมอบที่
รวดเร็ว ซึ่งประโยชน์เหล่านี้จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทท าให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น ในบริษัทและ
เป็นจุดที่ท าให้รายได้และยอดขายเพิ่มขึ้น  ต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ถือได้ว่าเป็นส่วนของต้นทุนที่มีความส าคัญ
เป็นอย่างมาก  ต้นทุนโลจิสติกส์เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่รองรับกระบวนการโลจิสติกส์  ประเภทต้นทุนหลักๆ ได้แก่ 
ต้นทุนการขนส่ง  ต้นทุนคลังสินค้า ต้นทุนการรักษาสินค้าคงคลัง  และแนวคิดต้นทุนการบริหาร ซึ่งจุดมุ่งหมายของ
ทุกองค์กรก็คือการลดต้นทุนรวมของกิจกรรมโลจิสติกส์มากกว่าการลดต้นทุนในแต่ละกิจกรรม ซึ่งต้นทุนรวมจะ
สะท้อนออกมาจากทั้งกิจกรรมหลัก และกิจกรรมเสริมในกระบวนการโลจิสติกส์ 
 
เนื้อหา 
 ความหมายและความส าคัญของการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ 
  การลดต้นทุน หมายถึง การหามาตรการที่จะท าให้การปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ  มีประสิทธิภาพสูงสุด 
วิธีที่ส าคัญคือการยึดหลักแนวคิดส าคัญสองประการ คือ 1) กิจกรรมที่ท าต้องมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดรวมถึงใน
รายละเอียดปลีกย่อย และ   2) หากปริมาณสินค้าลดลงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและเคลื่อนย้ายสินค้าจะ
ลดลง รวมถึงค่าใช้จ่ายจะลดลงด้วย การลดปริมาณสินค้าคงคลังจะท าให้ต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง ถ้าองค์กรมีสินค้าคง
คลังในปริมาณที่เกินความต้องการของตลาดอยู่ หรือจัดเก็บวัตถุดิบมากเกินความต้องการผลิต จะท าให้เปลืองพื้นที่
ในการจัดเก็บ และก่อให้เกิดต้นทุนจมจากมูลค่าของตัวสินค้าท่ีขายไม่ได้ รวมทั้งปริมาณสินค้าคงคลังที่มากเกินท าให้
เกิดค่าใช้จ่ายจ านวนมากไม่ก่อให้เกิดรายได้จัดเป็นความสิ้นเปลืองที่ต้อง ก าจัดออกไป  
  สมจิตร ล้วนจ าเริญ (2549) ให้ความเห็นว่า ต้นทุนหลักสองส่วนในการปฏิบัติงานโลจิสติกส์ คือ 
ต้นทุนที่เกี่ยวกับการขนส่งและการกระจายสินค้า และต้นทุนที่เกิดจากเก็บรักษาสินค้าและการด าเนินการส่งมอบ
สินค้าให้ลูกค้า เป็นงานท่ีเกิดขึ้นภายในสถานปฏิบัติงาน หากพิจารณาการขนส่งและกระจายสินค้า จะเห็นว่าต้นทุน
ส่วนใหญ่อยู่ที่ค่าขนส่ง การลดความถี่ในการจัดส่งสินค้าหรือเปลี่ยนวิธีการขนส่ง จะช่วยลดต้นทุนได้ นอกเหนือจาก
การจัดเก็บสินค้าและการจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า ซึ่งทั้งสองกิจกรรมหลังเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กร สามารถปรับลดต้นทุนได้จากการปรับปรุงรายละเอียด การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  การจะลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ในองค์กรได้ควรจะตั้งเป้าหมายไว้ 3 ประการ คือ 1) การปรับปรุงกระบวนการขนส่งให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 2) การลดปริมาณสินค้าคงคลัง และ 3) การปรับปรุงงาน      โลจิสติกส์ในสถานปฏิบัติงาน  
  พิภพ  เล้าประจง  และมานพ ศรีตุลยโชติ (2534). ให้ความเห็นว่าจากเป้าหมายดังกล่าวจะเห็นว่า
ความส าเร็จในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ขึ้นอยู่กับมาตรการที่ใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการปฏิบัติงานภายในสถาน
ปฏิบัติงาน การน ามาตรการมาใช้ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดของลักษณะงานโลจิสติกส์  ซึ่งมีลักษณะเป็นงานบริการ การ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า การลดต้นทุนจึงเป็นการเตรียมการล่วงหน้าของ
ผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ต้นทุนทางโลจิ
สติกส์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1) ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Cost) 2) ต้นทุนคลังสินค้า 
(Warehousing Costs) 3) ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Inventory Carrying  Cost) และ 4) ต้นทุนการ
บริหาร (Administration Cost) 
 1. ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Cost)  
  ประชด ไกรเนตร (2551) อธิบายว่า ความหมายของค าว่า “การขนส่ง” คือ เป็นกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่จะจัดให้มีการเคลื่อนย้ายคน สัตว์ และสิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
ตามความประสงค์เพื่อให้ เกิดอรรถประโยชน์ตามต้องการ ในปัจจุบันการขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจเกือบทุก
ประเภททั้งในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขายและการจัดจ าหน่าย ในหลายธุรกิจต้นทุนจากการขนส่ง
นับเป็นต้นทุนที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์ บริการ นอกเหนือจากนี้การขนส่งยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเพิ่มคุณค่าของสินค้าหรือบริการ ท าให้ผู้บริโภคที่อยู่ในสถานที่ที่การขนส่งเข้าไปถึงได้ มีสินค้าหรือ
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บริการบริโภคตามที่ตนต้องการเนื่องจากการขนส่งจะช่วยน าสินค้าจากแหล่งผลิตผ่านมือคนกลางจนกระทั่งถึงมือ
ผู้บริโภค 
  สมจิตร ล้วนจ าเริญ (2549) อธิบายว่า ต้นทุนของการขนส่ง (Cost of Transportation) ต้นทุนที่
เกิดจากกิจกรรมการขนส่งและบริการซึ่งต้นทุนเหล่านี้ยังผันแปรไปตามปริมาณการขนส่ง น้ า หนัก ระยะทาง 
จุดหมายปลายทาง รวมไปถึงวิธีการขนส่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่แตกต่างกันต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสามารถ
จ าแนกออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะของกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดต้นทุนดังนี้ 
   1. ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลีย่นแปลงใดๆ ตามการผลติ
ไม่ว่าจะท าการผลิตหรือไม่ผลิตก็ตาม ต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นเป็นจ านวนที่คงที่ ต้นทุนนี้ถึงแม้จะมีการผลิตเป็นจ านวน
มากหรือจ านวนน้อย ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลา เช่น ค่าเช่า ที่ดิน อาคาร ค่าประกันภัย ค่า
ทะเบียนยานพาหนะ ค่าเสื่อมราคา เงินเดือนประจ า ค่าใบอนุญาตเช่าสถานท่ี เป็นต้น  
   2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปริมาณของการผลิต หรือเรียกว่า ต้นทุนด าเนินงาน (Operation Cost) ถ้าให้บริการขนส่งมากต้นทุนชนิดนี้ก็มาก
ด้วย ถ้าผลิตบริการขนส่งน้อยต้นทุนนี้ก็น้อย ถ้าไม่ได้ให้บริการเลยจะไม่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเลย ต้นทุนผันแปร 
ได้แก่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ ามันหล่อลื่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เป็นต้น 
   3. ต้นทุนรวม (Total Cost หรือ Joint Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรวมเอา
ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรมารวมกันถือเป็นต้นทุนของการบริการทั้งหมด ในการขนส่งถือว่าเป็นต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส าหรับการขนส่งสินค้า โดยไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าต้นทุนของการขนส่งสินค้าหรือบริการแต่
ละประเภทเป็นเท่าใด เช่น การขนส่งทางรถไฟ โดยรถขบวนหนึ่งอาจมีทั้งผู้โดยสาร สินค้าและบริการอยู่ในขบวน
เดียวกัน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นต้นทุนร่วมกัน เพราะไม่สามารถจะแยกออกได้ว่าเป็นต้นทุนในการขนส่งผู้โดยสาร 
หรือเป็นต้นทุนส าหรับการขนส่งสินค้าและบริการ เป็นต้น ดังนั้นต้นทุนที่เกิดขึ้นในการขนส่งเที่ยวนั้น ก็ควรจะแบ่ง
สรรไปยังสินค้าแต่ละชนิดที่ขนส่งในเที่ยวนั้น การที่ต้องแบ่งสรรต้นทุนเช่นนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ เพื่อจะได้
ทราบว่าสินค้าแต่ละประเภทที่ด าเนินการอยู่นั้นมีต้นทุนและให้ก าไรเพียงใด ต้นทุนร่วมที่สามารถแยกแยะได้ชัดเจน 
เช่น ค่าน้ ามันซึ่งอาจคิดเฉลี่ยค่าน้ ามันแต่ละเที่ยวไปตามน้ าหนักบรรทุกสินค้า เป็นต้น 
   4. ต้นทุนเที่ยวกลับ (Back Haul Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ได้รวมเอาลักษณะของค่า
เสียโอกาส (Opportunity Cost) เข้าไปด้วย ถือเป็นค่าชดเชยที่ต้องท าให้เสียโอกาสขึ้น  ในกรณีของการขนส่ง 
หมายถึง การที่ต้องบรรทุกผู้โดยสาร สินค้าหรือบริการ ไปส่งยังจุดหมายปลายทางแล้ว ในเที่ยวกลับนั้นไม่ได้บรรทุก
อะไรกลับมาเลย กรณีนี้จึงต้องมีการคิดถึงต้นทุนเท่ียวกลับรวมไว้ในการคิดต้นทุนค่าบริการขนส่งด้วย ซึ่งในบางครั้ง
ลักษณะเช่นนี้ ถือว่าการสูญเปล่าได้เกิดขึ้นและถือเป็นการขนส่งที่ไม่ท าให้เกิดการประหยัดอีกด้วย ผู้ประกอบการ
ขนส่งต้องค านึงถึงต้นทุนเที่ยวกลับด้วย หรือในกรณีของธุรกิจที่มีรถบรรทุกสินค้าเองก็ควรค านึงถึงต้นทุนนี้ด้วย
เช่นกัน  
  ต้นทุนของการขนส่งจะแตกต่างกันมากน้อยข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   1) ลักษณะของเส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง 
   2) ระยะทางและระยะเวลาของการขนส่ง 
   3) อุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ ในการขนส่ง 
   4) ลักษณะของสินค้าและบริการที่จะท าการขนส่ง 
   5) สภาพแวดล้อมและภูมิประเทศท่ีจะท าการขนส่ง 
 2. ต้นทุนคลังสินค้า (Warehousing Costs) 
  โดยส่วนใหญ่ต้นทุนในคลังสินค้าจะเกิดขึ้นหลายส่วนในการปฏิบัติงาน และส่วนมากจะเกิดจากการ
แบ่งประเภทตามลักษณะของสินค้า ลักษณะของโรงงาน หรือตามลักษณะในการขนส่งสินค้า โดยในการอธิบาย
ต้นทุนคลังสินค้าในบทความวิชาการเป็นการอธิบายถึง ต้นทุนคลังสินค้าที่แบ่งประเภทตามการลักษณะในการขนส่ง
สินค้า สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
   1. คลังสินค้าประเภทการรวมตัว คือ คลังสินค้าท่ีมีการรวมสินค้าจากแหล่งการผลิต หรือจาก
โรงงานต่างๆ เพื่อน ามาจัดเรียงตามค าสั่งซื้อของลูกค้า หรือตามค าสั่งซื้อของสาขาย่อยในต่างจังหวัด เพื่อท าการ
จัดส่งให้กับลูกค้า หรือสาขาย่อย ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการรวบสินค้าจากซัพพลายเออร์หลายๆ รายน ามารวมกันภายใน
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คลังสินค้าชนิดนี้ ในการขนส่งจะเป็นการขนส่งในพื้นที่ที่ใกล้เคียง สามารถท าให้เกิดการลดต้นทุนกับการขนส่งราย
เล็กได้ เนื่องจากการขนส่งรายเล็กๆ ส่วนใหญ่การขนส่งสินค้าจะไม่สามารถขนส่งสินค้าให้เต็มคันรถได้ และเพราะ
เหตุนี้จึงท าให้เกิดต้นทุนการขนส่งจ านวนมาก ถ้าธุรกิจ หรือผู้ประกอบการมีการน าแนวคิด เรื่องคลังสินค้าประเภท
การรวมตัว น าไปใช้จะส่งให้เกิดการลดต้นทุนทางด้านคลังสินค้า และต้นทุนในด้านการขนส่งอีกด้วย เนื่องจากการ
ขนส่งแต่ละครั้งมีจ านวนน้อย แต่ทางธุรกิจมีการขนส่งหลายที่ เมื่อน าแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินจะสามารถ
น าสินค้าไปส่งได้ในจ านวนมาก จึงสามารถช่วยลดต้นทุนได้ ดังภาพท่ี 1 

ภาพที ่1 รูปแบบของคลังสินค้าประเภทรวมตัว 
 
   2. คลังสินค้าท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า คือ คลังสินค้าที่ใช้ในการรวบรวมสินค้าและท าการกระจาย
สินค้าไปยังลูกค้าปลายทาง โดยส่วนใหญ่คลังสินค้าประเภทนี้เป็นคลังสินค้าที่มีการประสานงานในการท างานของ
การรับสินค้าเข้าคลังสินค้า และการขนส่งสินค้าออกไปยังลูกค้า หรือผู้บริโภค เพราะคลังสินค้าประเภทนี้จะไม่มีที่
เก็บสินค้า คลังสินค้าประเภทน้ีจะมลีักษณะเป็นศูนยก์ระจายสนิค้า ซึ่งมีลักษณะไม่มีที่เก็บสินค้าแต่เป็นการพักสินค้า 
หรือรวบรวมสินค้าให้อยู่ด้วยกัน หรือเป็นสถานที่ในการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้า ยกตัวอย่างคลังสินค้า
ประเภทนี้เช่น ตลาดสด เนื่องมาจาก ตลาด จะเปรียบเสมือนคลังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้าขนาใหญ่ ซึ่งมีซัพ
พลายเออร์หลายประเภทน าสินค้ามารวมกันท าให้เกิดการจะการสินค้า โดยลูกค้า หรือผู้บริโภคจะท าการซื้อสินค้า
จากซัพพลายเออร์หลายรายแล้วน าสินค้ากลับไปเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคเอง ดังนั้นการใช้คลังสินค้า
ประเภทน้ีจะช่วยลดต้นทุนในการจัดการสินค้า การจัดเก็บสินค้า การดูแลสินค้า และลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าได้ 
ดังภาพท่ี 2 
 

 

ภาพที ่2 รูปแบบของคลังสินค้าประเภทท่าเปลี่ยนถ่านสินค้า 
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   3. คลังสินค้าที่ใช้แบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง คือ คลังสินค้าท่ีมีใช้ส าหรับการแบ่งสินค้าที่มี
จ านวนปริมาณมากให้เล็กลง เนื่องจากการตอบสนองของลูกค้าให้ทันเวลา (Just In Time) บางครั้งการส่งสินค้าต้อง
ใช้ความรวดเร็วและต้องใช้รถในการขนส่งสินค้าขนาดเล็กในการขนส่ง ระยะทางในการขนส่งจะเป็นระยะทางที่ไม่
ไกลมาจะวิ่งรถระยะสั้นเท่านั้น ดังนั้นการที่ธุรกิจ หรือกิจการมีคลังสินค้าประเภทน้ีจะช่วยให้กิจการตอบสนองความ
ต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างทันที ดังภาพ 3 จะพบว่าการขนส่งสินค้าจะมาจากคลังสินค้าและไม่ทราบประเภทของ
สินค้า เนื่องจากความต้องการของลูกค้า และน าสินค้ามาพัก หรือเปลี่ยนถ่ายที่คลังสินค้าที่ใช้แบ่งแยกสินค้าให้มี
ขนาดเล็กลง แล้วจึงท าการส่งสินค้าให้ลูกค้า โดยใช้รถขนส่งขนาดเล็ก เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการสินค้า
ของลูกค้า 
 

 

ภาพที ่3 รูปแบบของคลังสินค้าท่ีใช้แบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลง 
 
  จากการที่ประเทศมีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงธุรกิจ หรือกิจการควรน าแนวคิดเรื่องการลด
ต้นทุนคลังสินมาใช้ในการด าเนินกิจการ ซึ่งไม่เพียงแต่การลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายเท่านั้น สิ่งที่ส าคัญอีกประการ คือ 
การตอบสนองความต้องให้กับลูกค้าอย่างทันที (Just In Time) ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินกิจการ เพื่อให้
ส่งผลถึงรายได้ และก าไร ของธุรกิจหรือกิจการ     
 3. ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Inventory Carrying  Cost) 
  ค านาย อภิปรัชญาสกุล. (2551) อธิบายความหมายของ สินค้าคงคลัง (Inventory) หมายถึง วัสดุ
หรือสินค้าต่างๆ ที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการด าเนินงาน อาจเป็นการด าเนินงานผลิต ด าเนินการขาย หรือ
ด าเนินงานอ่ืนๆ ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังประกอบด้วยต้นทุนย่อยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเก็บสินค้าคงคลัง
จ านวนหนึ่งไว้และต้นทุนในการเก็บรักษา สินค้าคงคลังเป็นต้นทุนที่สูงตัวหนึ่งในบรรดาต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
(Logistics Cost) ซึ่งการที่ต้นทุนการเก็บสินค้าคงคลังมีผลกระทบอย่างมากต่อระบบโลจิสติกส์ท าให้การค านวณ
ต้นทุนท่ีถูกต้องของการเก็บรักษาสินค้าคงคลังเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น ต้นทุนของสินค้าคงคลัง แบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ 
   1. ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
สินค้าคงคลังที่ต้องการ ซึ่งจะแปรตามจ านวนครั้งของการสั่งซื้อ แต่ไม่แปรตามปริมาณสินค้าคงคลัง เพราะสั่งซื้อของ
มากเท่าใดก็ตามในแต่ละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อก็ยังคงที่ แต่ถ้ายิ่งสั่งซื้อบ่อยครั้งค่าใ ช้จ่ายในการสั่งซื้อก็จะยิ่ง
สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อเหล่านี้ ได้แก่ ค่ากระดาษ (เอกสารใบสั่งซื้อ) ค่าจ้างพนักงานจัดซื้อ ค่าโทรศัพท์ ค่า
ขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการตรวจรับของและเอกสาร ค่าธรรมเนียมในการน าของออกจาก ศุลกากร ค่าใช้จ่ายใน
การช าระเงิน เป็นต้น 
   2. ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา (Carrying Cost) คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการมีสินค้า
คงคลังและการรักษาสภาพให้สินค้าคงคลังนั้นอยู่ในรูปที่ใช้งานได้ ซึ่งจะแปรตามปริมาณสินค้าคงคลังที่ถือไว้และ
ระยะเวลาที่เก็บสินค้าคงคลังนั้นไว้ ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา ได้แก่ ต้นทุนเงินทุนที่จมอยู่กับสินค้าคงคลัง นั่นก็คือ
ค่าดอกเบี้ยจ่าย หากเงินทุนนั้นมาจากการกู้ยืม หรืออาจเป็นค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ถ้าเงินทุนนั้นเป็น
ส่วนของเจ้าของ ค่าคลังสินค้า ค่าไฟฟ้าเพื่อการรักษาอุณหภูมิ ค่าใช้จ่ายของสินค้าที่ชุดเสียหาย  หรือหมดอายุ
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เสื่อมสภาพจากการเก็บสินค้าไว้นานเกินไป ค่าภาษีและการประกันภัย  ค่าจ้างยามและพนักงานประจ า
คลังสินค้า เป็นต้น 
   3. ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลน (Shortage Cost หรือ Stock Cost) คือ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการมีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอต่อการผลิตหรือการขายเป็นเหตุให้ลูกค้ายกเลิกค าสั่งซื้อขาด
รายได้ที่ควรได้ กิจการเสียชื่อเสียง กระบวนการผลิตต้องหยุดชะงัก เกิดการว่างงานของเครื่องจักรและคนงาน ฯลฯ 
ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะแปรผกผนักับปริมาณสนิค้าคงคลงัที่ถือไว้ นั่นคือถ้าถือสินค้าไว้มากจะไม่เกิดการขาดแคลน แต่ถ้า
ถือสินค้าคงคลังไว้น้อยก็อาจเกิดโอกาสที่ท าให้เกิดการขาดแคลนได้มากกว่าและมคี่าใช้จ่ายเนื่องจากสนิค้าขาดแคลน
นี้ข้ึนอยู่กับปริมาณการขาดแคลนรวมทั้งระยะเวลาที่เกิดการขาดแคลนขึ้นด้วยค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าขาดแคลนนี้ 
ได้แก่ ค าสั่งซื้อของล็อตพิเศษทางอากาศ เพื่อน ามาใช้แบบฉุกเฉิน ค่าปรับเนื่องจากการส่งสินค้าให้ลูกค้าล่าช้าค่าเสีย
โอกาสในการขาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสียค่านิยม เป็นต้น  
   4. ต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องจักรใหม่ (Setup Cost) คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่
เครื่องจักรจะต้องเปลี่ยนการท างานหนึ่งไปท างานอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งจะเกิดการว่างงานช่ัวคราว สินค้าคงคลังจะถูกทิ้ง
ให้รอกระบวนการผลิตที่จะตั้งใหม่ ค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องจักรใหม่นี้จะมีลักษณะเป็นต้นทุนคงที่ต่อครั้ง ซึ่งจะ
ขึ้นอยู่กับขนาดของล็อตการผลิต ถ้าผลิตเป็นล็อตใหญ่มีการตั้งเครื่องใหม่นานๆ ครั้ง ค่าใช้จ่ายในการตั้งเครื่องใหม่ก็
จะต่ าแต่ยอดสะสมของสินค้าคงคลังจะสูง แต่ถ้าผลิตเป็นล็อตเล็กมีการตั้งเครื่องใหม่บ่อยครั้ง ค่าใช้จ่ายในการตั้ง
เครื่องใหม่ก็จะสูง แต่สินค้าคงคลังจะมีระดับต่ าลงและสามารถส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าได้เร็วขึ้น 
  พิภพ  เล้าประจง  และคนอื่นๆ. (2534) ได้ให้ความเห็นว่า ในส่วนของต้นทุนที่มีความเสี่ยง ซึ่งเกิด
จากสินค้าคงคลัง จากการเก็บสินค้าคงคลังไว้ ดังนี้ 
   - ต้นทุนสินค้าเสื่อม (Obsolescence) ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากสินค้าไม่สามารถขายได้ใน
ราคาปกติอีกต่อไป ซึ่งจริงๆแล้วคือต้นทุนท่ีเกิดจากการถือสินค้าคงคลังนั้นไว้เกินช่วงอายุที่สามารถใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์ (Useful Life) ต้นทุนสินค้าเสื่อมค านวณได้จากผลต่างระหว่างราคาสินค้าปกติลบด้วยมูลค่าซากของ
สินค้านั้น (Salvage Value) หรือราคาเต็มของสินค้าลบด้วยราคาที่ลดลงไปเพื่อก าจัดสินค้านั้นออกไป ทั้งนี้ต้นทุน
สินค้าเสื่อมจะรวมไว้ในต้นทุนสินค้าท่ีผลิตหรือต้นทุนสินค้าขายแทนที่จะแยกออกมาต่างหากในงบก าไรขาดทุน 
   - ต้นทุนสินค้าเสียหาย (Damage Costs) ต้นทุนส่วนนี้เป็นต้นทุนของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ระหว่างการขนส่งสินค้า ในกรณีที่มีการใช้คลังสินค้าสาธารณะค่าเสียหายส่วนนี้สามารถขอคืนได้จากผู้จัดการ
คลังสินค้าในกรณีที่มีการเสีย หายเกินกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ซึ่งต้นทุนสินค้าเสียหายจ านวนนี้คือต้นทุนสุทธิหลังจากที่
ขอคืนเงินได้บางส่วน 
   - ต้นทุนสินค้าหดหาย (Shrinkage Costs) สินค้าหดหายในที่น้ีรวมทั้งสินค้าสูญหายและสินค้า
หดตัวเนื่องจากน้ าหนักหรือปริมาตรลดลง สินค้าหดตัวสามารถเกิดได้จากการขนส่งสินค้าทางการเกษตร แร่ธาตุ 
น้ ามัน ฯลฯ ซึ่งน้ าหนักของสินค้าเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะหดตัวไปหรือระเหยไประหว่างการขนส่ง 
   - ต้นทุนการย้ายสถานท่ี (Relocation Costs) ต้นทุนของการย้ายสถานท่ีเกิดขึ้นเมื่อมีการย้าย
สินค้าจากคลังสินค้าแห่งหน่ึงไปยังคลังสินค้าอีกแห่งหนึ่งเพื่อลดปัญหาความเสื่อมของสินค้า เช่น สินค้าที่มีการขายดี
ในภาคเหนืออาจจะขายไม่ดีในภาคใต้ ดังนั้นการที่กิจการขนย้ายสินค้าจากภาคใต้ไปขายในภาคเหนืออาจจะช่วยลด
ปัญหาสินค้าเสื่อมลงไปได้ แต่ท าให้เกิดปัญหาด้านค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ซึ่งการที่ต้องมีการย้ายสถานท่ีของสินค้าท่ีเกิดจาก
การมีสินค้าคงคลังในที่ใดที่หนึ่งมากเกินไป ต้นทุนที่เกิดขึ้นจึงควรจะถือเป็นต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า ส่วนใหญ่
ต้นทุนของการย้ายสถานที่จะไม่มีการระบุแยกต่างหากออกมาแต่จะรวมไว้ ในค่าขนส่ง ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการเคลื่อนย้ายสถานที่ เพื่อป้องกันสินค้าขาดมือนี้จะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับต้นทุนค่าขนส่ง  ต้นทุน
คลังสินค้า ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า รวมทั้งต้นทุนของการที่มีสินค้าขาดมือด้วย 
 4. ต้นทุนการบริหาร (Administration Cost) 
  อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2547) อธิบายว่า เป็นต้นทุนที่ใช้ในการบริหารทางด้านโลจิสติกส์ ในส่วนของ
การบริหารงาน เช่น ต้นทุนในระหว่างการจัดซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ ต้นทุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการ
ประกอบกิจการ เป็นต้น สามารถสรุปต้นทุนการบริหารด้านโลจิสติกส์ ดังนี้ 
   - ควบคุมต้นทุนการสั่งซื้อ ในการสั่งซื้อนั้นควรจะใช้คอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศในการ
สร้างค าสั่งซื้อ การใช้ระบบในการส่งผ่านข้อมูลค าสั่งซื้อ การใช้ระบบแจ้ง การขนส่งสินค้าล่วงหน้า การใช้ระบบการ
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ประเมินซัพพลายเออร์ในการจัดล าดับความส าคัญเพื่อท าการลดต้นทุนการจัดซื้อ  ในโรงงานอุตสาหกรรมการ
วางแผนความต้องการใช้วัตถุดิบหรือช้ินส่วนล่วงหน้า การใช้เครื่องมือชนิดพิเศษการปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือ
แม่พิมพ์ล่วงหน้าก่อนท่ีการผลิตล็อตเดิมจะสิ้นสุด การท างานเป็นทีมการบ ารุงรักษาเครื่องมือจะสามารถลดปริมาณ
สินค้าคงคลังได้ 
   - การตั้งระดับปริมาณสินค้าเผื่อขาดบนพื้นฐานของความพึงพอใจของลูกค้า การตั้งระดับ
ปริมาณสินค้าคงคลังเผื่อขาดโดยแบ่งกลุ่มของสินค้าให้มีความเหมาะสมและชัดเจน  ตรวจสอบข้อมูลของระดับ
ปริมาณสินค้าเผื่อขาดอย่างต่อเนื่อง และตั้งระดับความของสินค้าคงคลังเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าใน
รูปแบบของเป้าหมายทางการเงิน เพื่อเป็นตัววัดในการ ลดปริมาณสินค้าคงคลังเผื่อขาดหรือลดเหตุการณ์ที่สินค้าคง
คลังขาดแคลนและเป็นการเพิ่มผลก าไร 
   - พยากรณ์ความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ การใช้ประสบการณ์แก้ไขสมการพยากรณ์
ในการค านวณความต้องการของสินค้าเพื่อที่ลดความผิดพลาดจากการใช้สูตรพยากรณ์เพียงอย่างเดียวจะสามารถลด
การเก็บสินค้าเกินความจ าเป็นสินค้าขาดแคลน ท าให้มีสินค้าเพียงแค่ความต้องการของลูกค้า 
   - ลดระยะเวลาในการสั่งซื้อ การลดระยะเวลาในการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือช้ินส่วนไม่ว่าจะเป็น
ระยะเวลาในการสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์หรือระยะเวลาในการขนส่งสินค้า หรือระยะเวลาในการรับสินค้าจะส่งผล
ให้ปริมาณความต้องการในการเก็บสินค้าคงคลังลดลง นอกจากน้ีการลดความไม่แน่นอนของระยะเวลาในการสั่งซื้อ
สามารถลดความต้องการของการเก็บสินค้าได้ 
   - สร้างความร่วมมือระหว่างซัพพลายเออร์ในการสั่งซื้อสินค้า สร้างความร่วมมือของซัพพลาย
เออร์หลักในการจัดซื้อสินค้าหลายรายการ เพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อต่อหน่วยของสินค้า ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถ
การจัดซื้อสินค้าได้ถี่ขึ้น และลดความจ าเป็น ในการเก็บสินค้าคงคลัง นอกจากนี้การสร้างความร่วมมือของซัพพลาย
เออร์หลักท่ีตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียงกัน สามารถเพิ่มการใช้ประโยชน์ของรถบรรทุกขนส่งสินค้าให้สามารถขนสินค้าได้
เต็มน้ าหนักบรรทุกมากขึ้น 
   - การให้ซัพพลายเออร์เป็นผู้บริหารสินค้าคงคลัง สร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมให้ซัพพลายเออร์
เข้ามารับผิดชอบการบริหารสินค้าคงคลัง เนื่องจากซัพพลายเออร์สามารถทราบปริมาณสินค้าคงคลังและแผนการ
ผลิตสินค้าของฝ่ายตนเองและสามารถทราบความต้องการที่แท้จริงของสินค้าพร้อมกับปริมาณสินค้าคงคลังของ
ลูกค้าส่งผลให้ต้นทุนสินค้าคงคลังท้ังฝ่ายซัพพลายเออร์และลูกค้าลดลง 
 กลยุทธ์การลดต้นทุน 
  จากรายละเอียดในการด าเนินการเรื่องการบริหารต้นทุนทางโลจิสติกส์สิ่งที่ควรค านึงถึงต่อไป คือ 
การจัดท าบัญชีต้นทุน ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ส าคัญอย่างมากวัตถุประสงค์หลักคือการท าให้รู้ ถึงต้นทุนของการบริหาร
กิจกรรมหรือการท างานในฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นต้น การจัดท าบัญชีต้นทุนท่ีดีสามารถท าให้ผู้บริหารวางแผนคาดการณ์ ตัดสินใจ และควบคุมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องอันจะน าไปสู่การวางแผน “การลดต้นทุน (Cost Reduction)” ของธุรกิจที่เกิดขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การลดต้นทุนถือเป็นสิ่งส าคัญของผู้บริหารเพราะต้นทุนท่ีเพิ่มขึ้นย่อมหมายถึงก าไรลดลงแต่ถ้ากิจการ
สามารถลดต้นทุนลงได้โดยเฉพาะต้นทุนการผลิต นั่นถือเป็นช่องทางหนึ่งของการเพิ่มก าไร โดยจ าเป็นต้องพิจารณา
และแก้ไขท่ีธุรกิจของผู้ประกอบการเองเป็นอันดับแรก ซึ่งการด าเนินธุรกิจย่อมมีการแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันจริงต้องคิดค้นกลยุทธ์มาใช้ในการลดต้นทุนของกิจการ 
  เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2537 หน้า 29-40) อธิบายว่า ได้เสนอแนะกลยุทธ์ต่างๆ ในการลด
ต้นทุนของธุรกิจที่นิยมใช้กันแพร่หลายและประสบความส าเร็จดังต่อไปนี้  
   1. การลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (Logistics) เป็นการลดต้นทุนของกระบวนการท างานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการด าเนินการ การควบคุมการท างานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการเคลือ่นย้าย จัดเก็บ รวบรวม กระจายสินค้า วัตถุดิบ ช้ินส่วนประกอบและบริการ
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนการให้บริการหลัง
การขาย ตัวอย่างเช่น คุณตัน ภาสกรนที ประธานบริหารโออิชิกรุ๊ป ผู้ผลิตและจ าหน่ายธุรกิจเครื่องดื่มโออิชิ สามารถ
แก้ปัญหาการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เกี่ยวกับต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นจากค่าขนส่งโดยการปรับเปลี่ยนการเรียงสินค้าเข้ารถ
ตู้คอนเทนเนอร์แต่ละคันใหม่ ท าให้มีเนื้อท่ีส าหรับการบรรทุกสินค้าส าหรับการขนส่งไปถึงลูกค้าเพิ่มจ านวนขึ้น จาก
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เดิมที่สามารถบรรจุได้ 1,280 กล่องต่อเที่ยว สามารถเพิ่มเป็น 1,620 กล่องต่อเที่ยว ท าให้ต้นทุนค่าขนส่งเฉลี่ยต่อ
หน่วยลดต่ ากว่าเมื่อก่อนที่น้ ามันไม่แพงเสียอีกและส่งผลท าให้  โออิชิกรุ๊ป มีก าไรเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมกว่า 20% เมื่อ
เทียบกับปีท่ีแล้วในไตรมาสเดียวกัน 
   2. การลดต้นทุนโดยใช้ 4 มุมมองของการประเมินผลดุลยภาพ (The Balanced Scorecard : 
BSC) เป็นการลดต้นทุน โดยอาศัยควบคู่ ไปกับการวิ เคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหาร
องค์กร ประกอบด้วย 1) มุมมองด้านลูกค้า 2) มุมมองด้านกระบวนการภายใน 3) มุมมองด้านนวัตกรรมและการ
เรียนรู้ และ 4) มุมมองด้านการเงิน โดยทั้ง   4 มุมมองจะต้องพัฒนาไปในทิศทางวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรที่
ก าหนดไว้สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งทั้ง 4 มุมมองจะส่งผลหรือเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน เช่น กระบวนการท างานมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพจะส่งผลให้ใช้เวลาในการส่งมอบสินค้าหรือบริการสั้นลงหรือส่งมอบได้ทันเวลาท าให้ลูกค้า
เกิดความพอใจ กระบวนการภายในที่ดียังส่งผลให้ต้นทุนต่ าจนท าให้ก าไรเพิ่มขึ้น ตัวอย่างธุรกิจช้ั นน าที่ประสบ
ความส าเร็จจากการใช้ระบบ BSC  
   3. การลดต้นทุนด้วยการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดจากหน่วยธุรกิจอื่น (Benchmarking) 
เป็นการลดต้นทุน โดยการศึกษากระบวนการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยการก าหนด จ าแนก 
วิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จเรียนรู้จากธุรกิจอื่นๆ ที่มีหลักหรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดแล้วน ามาประยุกต์ใช้ใน
ธุรกิจตน เพื่อให้ผลการท างานประสบความส าเร็จเหมือนดังกิจการที่ไปเรียนรู้มา ตัวอย่างธุรกิจระดับโลกที่น า
แนวคิดของ Benchmarking มาใช้แล้วประสบความส าเร็จ ได้แก่ บริษัท 3M จ ากัด บริษัท Fed Ex จ ากัด และ
บริษัท Toyota จ ากัด เป็นต้น 
   4. การลดต้นทุนด้วยการควบรวมกิจการ (Merging) ของธุรกิจประเภทเดียวกัน ยกตัวอย่าง
ธุรกิจสายการบิน เช่น บริษัท Delta จ ากัด กับ บริษัท North West จ ากัด ได้มีการเจรจาควบรวมกิจการกันซึ่งข้อดี
ก็คือ สามารถใช้เครื่องบินและเครื่องยนต์ท่ีคล้ายกันอยู่แล้วด้วยกันได้ท าให้เกิดประหยัดการซื้อเครื่องบินใหม่ รวมทั้ง
การส ารองอะไหล่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีสายการบินอื่นๆ ที่ใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนนี้ก็คือ บริษัท Air France 
จ ากัด กับ บริษัท KLM จ ากัด สามารถลดต้นทุนได้และประสบความส าเรจ็เป็นอย่างดี และบริษัท United จ ากัด กับ 
บริษัท Continental จ ากัด ก าลังเจรจากันในการควบรวมกิจการกัน เพื่อต่อสู้กับปัญหาวิกฤตการณ์ราคาน้ ามันที่
สูงขึ้น ในการลดต้นทุนของธุรกิจเช่นเดียวกัน 
   5. การลดต้นทุนด้วยวิธี Six Sigma เป็นวิธีการลดต้นทุนควบคู่กับการรักษาคุณภาพของ
กระบวนการผลิต/ บริการให้มีของเสียได้เพียง 3.4 ช้ินต่อการผลิตสินค้าหนึ่งล้านช้ิน นอกจากน้ียังเป็นเครื่องมือช่วย
ธุรกิจให้สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพของระบบการปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย บริษัทที่ค้นพบและใช้วิธี 
Six Sigma เพื่อลดต้นทุนได้และประสบความส าเร็จจนกระทั่งปัจจุบันคือ บริษัท Motorola จ ากัด และต่อมาได้มี
บริษัทช้ันน าอื่นๆ ต่างได้น าไปประยุกต์ใช้อีกหลายแห่ง ได้แก่ บริษัท General Electric (GE) จ ากัด บริษัท 
Walmart จ ากัด บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ฝ่ายซ่อมบ ารุงท่าอากาศยาน เป็นต้น ต่างใช้วิธีนี้เพื่อลดต้นทุน
การผลิตและบริการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพให้ เหนือกว่าคู่แข่งอีกด้วย 
   6. การลดต้นทุนการตลาดแบบกองโจร (Guerrilla marketing) เป็นการลดต้นทุน โดยการใช้
กลยุทธ์และช่องทางในการท าประชาสัมพันธ์ การวางยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์องค์กร การสื่อสารถึงข้อดี การสร้าง
เครือข่าย โดยวิธีการต่อไปนี้ เช่น การใช้เผยแพร่ในบล็อก (Blogs) การท าโฆษณาออนไลน์ เช่น Yahoo! หรือ 
GoogleAdWords การส่ง SMS หรือ e-Newsletter เป็นต้น วิธีการตลาดที่กล่าวมานี้ถือว่าเป็นแนวโน้มของการท า
การตลาดแบบต้นทุนต่ า แต่สามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความคุ้นเคยและความสนใจในสินค้าและบริการนั้นๆ 
และช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อขึ้นได้ 
   7. การลดต้นทุนด้วยการสร้างอ านาจในการต่อรอง (Power of Bargaining) เป็นการลด
ต้นทุนด้วยการสร้างอ านาจการสั่งซื้อจ านวนที่มากต่อผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย ตัวอย่างเช่น บริษัท เทสโก้ โลตัส 
จ ากัด ซึ่งเป็นธุรกิจร้านค้าปลีกโมเดริ์นเทรดที่มีจ านวนสาขาจ านวนมากสามารถที่จะต่อรองในการสั่งซื้อสินค้าจาก
ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับต้นทุนได้ เนื่องจากมีอ านาจการต่อรองด้านปริมาณกับผู้ผลิตหรือผู้
จัดจ าหน่าย เนื่องจากปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละล็อตมีจ านวนมากกว่าร้านค้าปลีกอื่นๆ  
   8. การลดต้นทุนด้วยการใช้วิธีการจัดจ้างบุคคลภายนอก (Outsourcing) เป็นการลดต้นทุน
ด้วยการหาผู้รับเหมาช่วงมาด าเนินการจัดการในกิจกรรมการปฏิบัติงานบางอย่างให้ เนื่องจากกิจการอาจไม่มีความ
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เช่ียวชาญเพียงพอ ซึ่งปัจจุบันเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก การจ้างบุคคลภายนอกสามารถพบได้ในธุรกิจ
ประเภท การขนส่ง การดูแลรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ตัวอย่างเช่น บริษัท เดอะพิซซา 
คอมปานี จ ากัด ใช้บริการ Outsourcing ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท IBM จ ากัด เนื่องจากกิจการไม่มี
ความช านาญด้านระบบ IT จึงมอบงานนี้ให้กับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าท าหน้าที่ดูแลระบบด้าน IT ทั้งหมด 
ท าให้ผู้บริหารบริษัท เดอะพิซซา คอมปานี จ ากัด ทุ่มเทความสามารถในการท าตลาดพิซซาเพียงอย่างเดียว ไม่ต้อง
วิตกกังวลในการพัฒนาระบบ IT ขึ้นมาเอง นับได้ว่าเป็นกลยุทธ์การลดต้นทุนที่ใช้ Outsourcing และประสบ
ความส าเร็จได้เป็นอย่างดี 
 
บทสรุป 
 การแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวเพื่อลดต้นทุนในการประกอบการ  ซึ่ง
การบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ที่ส าคัญประกอบไปด้วย ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนคลังสินค้า ต้นทุนในการรักษาสินค้าคง
คลัง และต้นทุนในการบริหาร ต้นทุนเหล่านี้มักจะถูกมองข้ามและส่งผลอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงจ าเป็น
ที่จะต้องมีการน ากลยุทธ์ในการลดต้นทุนโลจิสติกส์หลายวิธีรวมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ให้มี
ปริมาณน้อยลง หรือ การจัดซื้อปริมาณสินค้าให้มีความเหมาะสม แม้กระทั่งการผลักภาระด้านสินค้าคงคลังไปให้ซัพ
พลายเออร์หรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เป็นผู้บริหารสินค้าคงคลังให้ ปัจจัยที่ส าคัญในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ คือ  
การวัดประสิทธิภาพด้านการบริหารงาน อย่างต่อเนื่องและค้นหาวิธีการในการปรับปรุงอยู่เสมอ 
 
   

เอกสารอ้างอิง 
อดุลย์ จาตุรงคกุล. (2547). การจัดซ้ือ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2537). กลยุทธ์การบริหารต้นทุนเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ. กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ

เพรส. 
วิทยา สุหฤทด ารง, วิชัย รุ่งเรืองอนันต์, และบุญทรัพย์ พานิชการ. (2550). คู่มือการจัดการลอจิสติกส์และการ

กระจายสินค้า. กรุงเทพฯ:ส.เอเชียเพรส. 
ค านาย  อภิปรัชญาสกุล. (2551ก). การจัดการสินค้าคงคลัง. กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง. 
ค านาย  อภิปรัชญาสกุล. (2551ข). หลักการจัดซ้ือ. กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง. 
ค านาย  อภิปรัชญาสกุล. (2551ค). การจัดการคลังสินค้า. กรุงเทพฯ : โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชช่ิง. 
พิภพ  เล้าประจง  และมานพ ศรีตุลยโชติ. (2534). การบริหารของคงคลัง  และการวางแผนความต้องการวัสดุ . 

(พิมพ์ครั้งท่ี 1). กรุงเทพฯ : เอเชียเพรส. 
ประชด ไกรเนตร. (2551). การขนส่งเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : บ ารุงกลกิจ. 
สมจิตร ล้วนจ าเรญิ. (2549). การบริหารงานจัดส่งสินค้า. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. 
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา. (2553). หลักการขนส่ง. กรุงเทพฯ : สถาบันพาณิชยนาวี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย. 
 

 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 

http://119.46.184.39/ULIB/searching.php?MAUTHOR=%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%20%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2.

	proceedings_no2_1
	proceedings_no2_2
	proceedings_no2_3
	proceedings_no2_4



