
 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

1 การลดตนทุนดานโลจสิติกส  ควรใหความสําคญัในจุดนี้ 
 

   โลจิสติกสเปนแหลงกําเนิดกําไร         
ครั้งหนึ่งทฤษฎีที่วา  “โลจิสติกสเปนแหลงกําเนิดกําไรอันดับที่ 3”   ไดรับความสนใจเปนอยางมาก   

ซึ่งเปนทฤษฎีที่ทางอาจารยนิชิซาวา  โอซามุ   จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ  (ในขณะนั้น)   เปนผูกลาวไวในชวงหลังป ค.ศ. 
1975    ซึ่งนับเปนเรื่องที่คอนขางนานมากแลว   ในระยะแรกที่เริ่มตระหนักวา  
“งานดานโลจิสติกสถือเปนหนึ่งในสิ่งที่ตองมีการจัดการในการบริหารกิจการ    
และหลักการที่นํามาใชช้ีใหผูบริหารระดับสูงเห็นถึงความสําคัญก็คือ  ทฤษฎีที่กลาววา   
“โลจิสติกสเปนแหลงกําเนิดกําไรอันดับที่  3” 

ถึงแมทฤษฎีนี้จะไดรับความนิยมในอดีตก็ตาม   แตในความหมายของตัวมันเองแลวก็ยังใชไดในปจจุบัน    
ดังนั้น  จะขอกลาวถึงความสําคัญของงานดานโลจิสติกสในการบริหารกิจการจากมุมมองของทฤษฎีนี้กันกอน 

คําวา  “อันดับที่ 3”   เปนสิ่งที่ถูกกําหนดขึ้นเพื่อใหเห็นภาพพจนที่เดนชัด   โดยมีอันดับที่ 1  
ของแหลงกําเนิดกําไรคือ  “การเพิ่มยอดขาย”   และอันดับที่  2   คือ  “การลดตนทุนการผลิต  การจัดซื้อ ฯลฯ”      สวน   
“ตนทุนงานดานโลจิสติกส”   จัดเปนอันดับตอมา    ความสําคัญที่กลาวถึงนี้   หมายถึงการที่ไดถูกจัดอยูใน  
“แหลงกําเนิดกําไร”   มากกวาการเนนที่  “อันดับ” 

กรุณาดูภาพดานลางประกอบ    สมมติวาตัวเลขตามกรอบดานซายมือเปน   “สภาพปจจุบันของกิจการหนึ่ง”     
เพื่อใหเขาใจตัวอยางนี้ไดงายข ึ้น จะขอใชตัวเลขงาย ๆ     และสมมติเปนบริษัทผูผลิตหรือผูคาสงก็ได     
โดยมียอดขายอยูที่  10  ลานเยน    มีตนทุนดานโลจิสติกส   5  แสนเยน    และมีตนทุนอื่น ๆ  เชน  ตนทุนการผลิต  
ตนทุนการจัดซื้อ / การขาย / การบริหาร   สรุปแลวมีกําไรจากการดําเนินการ  3  แสนเยน 

ประเด็นสําคัญในที่นี้คือ   สัดสวนตนทุนดานโลจิสติกสอยูที่   5%  ของยอดขาย   
และกําไรจากการดําเนินงานคิดเปน  3%   ของยอดขาย    ตัวเลขนี้เกิดจากการสมมติเปนตัวอยาง   
แตเพื่อใหทานไดตระหนักถึงความเปนจริงของทฤษฎีนี้ไดมากขึ้นแลว   
ทานสามารถนําตัวเลขของบริษัททานมาคิดคํานวณอยางงายตามขั้นตอนดังตอไปนี้ก็ได 

 
 โลจิสติกสเปนแหลงกําเนิดกําไรอันดับที่  3        
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ยอดขาย   10,000,000  Yen 
ตนทุนโลจิสติกส       500,000  Yen 
ตนทุนอื่น ๆ    9,200,000  Yen 
กําไรจากการดําเนินการ      300,000  Yen 

เทียบเทากับการเพิ่มยอดขา
ย  17% 

การเพิ่มย
ยวกันนี้  
ตองเพิ่มย
ยอดขาย   10,000,000  Yen 
ตนทุนโลจิสติกส       450,000  Yen 
ตนทุนอื่น ๆ    9,200,000  Yen 
กําไรจากการดําเนินการ      350,000  Yen 
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อดขายเพื่อใหไดกําไรในจํานวนเดี
เมื่อคํานวณจากอัตรากําไรที่  3%   
อดขายเปน  11,700,000 Yen 
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   “โลจิสติกส”  เปนหนึ่งในแหลงกําเนิดกําไรที่มีความสําคัญอยางยิ่ง      

จากตัวอยางนี้   สมมติวาทางบริษัทไดพยายามลดตนท ุนที่เกิดจากงานดานโลจิสติกส  
และประสบความสําเร็จสามารถลดตนทุนดานโลจิสติกสได  10%     นั่นคือจากเดิมมีตนทุน   5  แสนเยน   
ลดตนทุนไป  5  หมื่นเยน     ในกรณีที่ทานใชตัวเลขของบริษัททาน   กรุณาคํานวณโดยสมมติวา 
บริษัททานสามารถลดตนทุนดานโลจิสติกสได  “ก่ี %”    

เมื่อสามารถลดตนทุนดานโลจิสติกสได  10%  ตัวเลขที่ไดก็จะเปนไปตามกรอบดานขวามือ    
จากตนทุนดานโลจิสติกสที่ลดไปได  5  หมื่นเยน      ในสวนนี้ก็จะไปเพิ่มที่กําไรจากการดําเนินการ  5  หมื่นเยน    
กลายเปน  3 แสน 5 หมื่นเยน     และนี่คือความสัมพันธที่แปรผันกันระหวางตนทุนดานโลจิสติกสกับกําไร    
จะกลาววา   “ตนทุนดานโลจิสติกสที่ลดลง”  ทั้งหมดจะผันแปรไปเปน  “กําไรสวนเพิ่ม”  ก็ไมผิด   
และแนนอนจะกลาวในทางกลับกันก็ได  นั่นคือ  ถาตนทุนดานโลจิสติกสเพิ่มเทาใด  ก็จะทําใหกําไรลดลงเทานั้น 

เปนอยางไรบางครับ   หวังวาทุกทานคงเขาใจแลววา   
ตนทุนดานโลจิสติกสที่ลดลงจะสัมพันธโดยตรงกับการเพิ่มขึ้นของกําไร   
อยางไรก็ตามเพื่อใหไดเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น   จะนําไปเปรียบเทียบกับการใชมาตรการเพิ่มยอดขาย   
ซึ่งจุดนี้เปนประเด็นสําคัญของทฤษฎีแหลงกําเนิดกําไรเลยทีเดียว 

จากที่คํานวณไวขางตน  สามารถทํากําไรเพิ่ม  5 หมื่นเยน  โดยการลดตนทุนดานโลจิสติกส   
และจากมูลคากําไรจํานวนนี้   ถานํามาคํานวณเปน  “การเพิ่มยอดขาย”   ซึ่งถือเปนแหลงกําเนิดกําไรอันดับที่  1  
วาจะตองมียอดขายเทาไรจึงสามารถทํากําไรไดจํานวนนี้     ในการคํานวณนี้จะตองใช  
“อัตรากําไรจากการดําเนินการ”  เขาชวยในการคํานวณ      ซึ่งบริษัทในตัวอยางนี้ไดกําหนดอัตรากําไรไวที่  3%     
ดังนั้นเพื่อใหไดกําไรเพิ่ม  5 หมื่นเยน   จะตองเพิ่มยอดขายอีก  1 ลาน 7 แสนเยน 

ซึ่งตรงจุดนี้นับเปนประเด็นสําคัญ   ตนทุนดานโลจิสติกสเพียงแค  5%  ของยอดขายนี้  
ถาสามารถลดตนทุนนี้ลงได  10%    จะเทียบเทากับการเพิ่มยอดขายถึง  17%    

และถาอัตราสวนตนทุนดานโลจิสติกสที่มีตอยอดขายเปน  10%    ก็เทียบเทากับการเพิ่มยอดขายมากกวา  
30%  เลยทีเดียว   ในสภาพแวดลอมธุรกิจในปจจุบัน  การเพิ่มยอดขายขนาดนี้คาดวาถึงใชเวลาสัก  10  
ปก็ยังไมสามารถทําใหเปนจริงไดแนนอน    แตเราสามารถใชวิธีการลดตนทุนดานโลจิสติกส   
ที่ใหผลไดเชนเดียวกันในแงของการทํากําไรได   
มุมมองการลดตนทุนดานโลจิสติกสเชนนี้เปนหลักการของทฤษฎีแหล งกําเนิดกําไรอันดับ 3    

จากการคํานวณของทุกทานไดผลลัพธอยางไรบาง?   
อยางไรก็ตามผลลัพธจะแตกตางกันไปบางตามอัตราสวนตนทุนดานโลจิสติกส  อัตราการทํากําไร    
แตคาดวาคงไดผลลัพธที่นาสนใจทีเดียว 

อยางไรก็ตาม    การรับแนวความคิดที่วาตนทุนดานโลจิสติกสถือเปนแหลงกําเนิดกําไรนั้น   
นับวาเปนผลสําเร็จของ  “ทฤษฎีแหลงกําเนิดกําไร”    ซึ่งกอนหนานั้น  
ตนทุนดานโลจิสติกสจัดเปนเพียงสวนประกอบในกิจกรรมการขายเทานั้น   
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ไมนับวามีความสําคัญในการบริหารกิจการเทาใดนัก    แตจากการชี้ใหเห็นวาเปน  “แหลงกําเนิดกําไร”   
ทําใหมุมมองที่มีตองานดานโลจิสติกสเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  

ถามีทานใดที่ไมเคยใหความสนใจกับงานดานโลจิสติกสมากอน   
ในโอกาสนี้ลองเปลี่ยนแนวความคิดมาใหความสําคัญกับตนทุนดานโลจิสติกสโดยถือเปนปจจัยหนึ่งของแหลงกําเนิด
กําไร  และหามาตรการลดตนทุนงานดานนี้อยางจริงจังดูไหม 
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2 สามารถลดตนทุนดานโลจิสตกิสไดดวยวิธีการเหลานี้ 
 

    การลดตนทุนดานโลจิสติกสไมจําเปนตองมีความรูเฉพาะดานก็สามารถทําได     
คาดวาคงมีหลายทานที่คิดวา  ไมรูจะเริ่มทําอะไร  อยางไร  ในการลดตนทุนดานโลจิสติกส   

เพราะไมเคยใหความสนใจเกี่ยวกับงานดานโลจิสติกสมากอนเลย    แตไมตองกังวลใจไป  
การลดตนทุนดานโลจิสติกสไมจําเปนตองมีความรูเฉพาะดานในงานนี้เสมอไป 

ถึงแมไมมีความรูหรือประสบการณในงานดานโลจิสติกสมากอนก็สามารถปฏิบัติโดยลองผิดลองถูกได     
แนนอนไมใชวาในโลกนี้ไมมีความรูหรือเทคนิคในการลดตนทุนงานดานโลจิสติกส   
และถามีความรูเฉพาะดานเชนนั้นก็สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุดในเวลาที่สั้นที่สุด 

แตก็ไมใชวาไมมีความรูเฉพาะดานแลวจะไมสามารถดําเนินการลดตนทุนในงานดานโลจิสติกสได   
ถาตองการลดตนทุนในงานดานนี้  สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ  “การพิจารณาหาวามีจุดใดที่ทําใหเกิดความสิ้นเปลือง”  ใหได 

อยางไรก็ตาม  จุดที่มักจะเกิดความสิ้นเปลืองในงานดานโลจิสติกสนั้นเราไดทราบกันอยูแลว    
ซึ่งขอบเขตที่เปนเปาหมายในการลดตนทุนในงานดานโลจิสติกส มีอยู  3  ขอบเขตดวยกัน 

 
      3  ขอบเขตที่เปนเปาหมายในการลดตนทุนในงานดานโลจิสติกส      

การพิจารณางานดานโลจิสติกสเพื่อการลดตนทุนนั้น    
เพื่อความชัดเจนและเขาใจงายเราสามารถแบงเปนขอบเขตยอยไดดังตอไปนี้ 

(1) “กิจกรรม”  ที่เกี่ยวกับการขนสง  การเก็บรักษา 
กอนอื่น  เปาหมายอันดับแรกของการลดตนทุนคือ   สวนของ “กิจกรรม”   

ที่เกี่ยวกับการขนสงหรือการจัดสงสินคา   การเก็บรักษา   การเตรียมการจัดสงสินคา ฯลฯ    
และประเด็นหลักในการลดตนทุน  คือ  การหามาตรการวา  
“ทําอยางไรใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ”   
(2) “สินคาคงคลัง”  ที่เกี่ยวกับการขนสง   การเก็บรักษา 

ถาพิจารณาดูเฉพาะในสวนของกิจกรรมการขนสง   การเก็บรักษาสินคา   
กิจกรรมดังกลาวนี้มีเพื่อวัตถุประสงคอะไร     
ถามองในแงของผูผลิตจะหมายถึงการเก็บรักษาสินคาภายในโรงงาน     
การขนสงไปยังศูนยกระจายสินคาเพื่อกระจายสินคาสูผูบริโภค    
การเก็บรักษาสินคาภายในศูนยกระจายสินคา ฯลฯ   
สวนในแงผูกระจายสินคาจะมีการเก็บรักษาสินคาที่จัดซื้อเขา  ฯลฯ    
ซึ่งการปฏิบัติงานเหลานี้เปนกิจกรรมที่เตรียมพรอมในดานสินคาคงคลังเพื่อตอบสนองคําสั่งซื้อของลูกคานั่
นเอง 

กิจกรรมการขนสงและการเก็บรักษาสินคา   จะมีปริมาณกิจกรรมมากตามสัดสวน  
“ปริมาณสินคาคงคลัง”      ดังนั้น  ประเด็นสําคัญอันดับตอมาในการลดตนทุน  คือ  การหามาตรการเพื่อ   
“ทําอยางไรใหมีปริมาณสินคาคงคลังนอยที่สุด” 
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(3) “การบริการดานโลจิสติกส”   ตามเงื่อนไขการสงสินคาใหกับลูกคา 
จุดสิ้นสุดของงานดานโลจิสติกส  คือ  “การสงสินคาใหกับลูกคา”    

ไมวาจะเปนการปฏิบัติงานในศูนยกระจายสินคาเพื่อเตรียมสงสินคา  หรือการขนสงสินคา  ฯลฯ  
ลวนมีจุดมุงหมายเพื่อการนั้นทั้งสิ้น    ในงานดานโลจิสติกสจะเนนมาในสวนนี้มากที่สุด 

การสงมอบสินคาใหกับลูกคาจะถูกกําหนดโดย  “การบริการดานโลจิสติกส”    ซึ่ง 
“การบริการดานโลจิสติกส”  จะเปนเงื่อนไขทางการคาที่เกี่ยวกับการสงมอบสินคา   กลาวคือ   
เปนขอตกลงเกี่ยวกับการรับคําสั่งซื้อ   เช น  รับคําสั่งซื้อภายในกี่โมง  (เวลาปดรับคําสั่งซื้อ)   
และสงมอบสินคาภายในกี่ช่ัวโมงหลังจากนั้น  (ระยะเวลาสงมอบสินคา)    รับคําสั่งซื้อมีหนวยเปน  “ช้ิน”   
หรือเปน  “กลอง”  (หนวยการสั่งซื้อ)      รับสงสินคาในกรณีฉุกเฉินหรือไม     
รวมถึงการรับงานแปรรูปเพื่อการกระจายสินคาดวยหรือไม   เปนตน 

ตนทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการสงมอบสินคาใหกับลูกคาจะเปลี่ยนแปลงไปตามขอตกลงใน  
“การบริการดานโลจิสติกส”  เหลานี้     ดังนั้น  ประเด็นสําคัญอันดับที่สามในการลดตนทุนก็ขึ้นอยูกับวา   
“จะปฎิรูปงานบริการดานโลจ ิสติกสอยางไร” 
 

    การลดตนทุนดานโลจิสติกส   จะยึดหลักปฏิบัติภายใตขอมูลตัวเลข     
 ไดกลาวถึงขอบเขตที่เปนเปาหมายในการลดตนทุนในงานดานโลจิสติกส  3  ขอบเขตแลว  
สิ่งสําคัญในการลงมือปฏิบัติจริงคือ   การยึดหลักปฏิบัติภายใตขอมูลตัวเลข 

การลงมือปฏิบัติภายใตขอมูลตัวเลขเปนสิ่งสําคัญมากในงานดานโลจิสติกส   
เพราะกิจกรรมดานโลจิสติกสมีสวนสัมพันธอยางลึกซึ้งกับฝายตาง ๆ ในบริษัท    เชน   ฝายผลิต   ฝายจัดซื้อ  ฝายขาย  
ฯลฯ    ที่กลาววามีความสัมพันธอยางลึกซึ้งนั้น   ถาจะใหถูกตองควรจะกลาววา   
สิ่งที่ทําใหเกิดกิจกรรมดานโลจิสติกสขึ้นก็คือ  กิจกรรมของฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของนั่นเอง 

เมื่อเกิดการผลิตขึ้นที่โรงงาน  หรือเกิดกิจกรรมการสั่งซื้อจากฝายจัดซื้อ  จะทําใหเกิดสินคาคงคลังขึ้น   
และการเก็บรักษาสินคาคงคลังเหลานั้นนับเปนงานของฝายโลจิสติกส    
ถาปริมาณการผลิตหรือปริมาณการจัดซื้อเขามีมาก  จะทําใหเกิดความตองการพื้นที่ในการจัดเก็บมากขึ้นดวย   
ทําใหตนทุนการเก็บรักษาสูงขึ้น     ในทางกลับกันถาปริมาณการผลิตและปริมาณการจัดซื้อเขามีนอย  
พ้ืนที่ที่ใชในการจัดเก็บก็นอยลงดวย   กลาวไดวา   
ตนทุนในการเก็บรักษาสินคาจะไดรับอิทธิพลโดยตรงจากวิธีการผลิตและวิธีการจัดซื้อเขา 

กิจกรรมการขายก็เชนเดียวกัน   ในเรื่องของงานบริการดานโลจิสติกส   ถาฝายขายไดรับนโยบายวา  
“ตองตอบรับขอเรียกรองของลูกคาทุกอยาง” แลว    ไมวาจะเปนการจัดสงที่มีประสิทธิภาพต่ําเพียงใด   
หรือไมวาจะเปนการปฏิบัติงานที่ยุงยากเพียงใด   ฝายงานโลจิสติกสก็ตองปฏิบัติตามใหได   
และแนนอนจะนํามาซึ่งตนทุนการสงมอบสินคาที่สูงขึ้นดวย  

ตนทุนในงานดานโลจิสติกสเปนสิ่งที่ไดรับอิทธิพลอยางมากจากวิธีการผลิต  วิธีการจัดซื้อ  และ 
วิธีการขายดังที่กลาวมานี้     หรือในทางกลับกันอาจกลาวไดวา  การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต   วิธีการจัดซื้อ  
และวิธีการขายสามารถทําใหตนทุนงานดานโลจิสติกสลดลงไดอยางมากมายเชนกัน  
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แตในการผาระบบเพื่อปฏิรูปที่วานี้  การระบุความสัมพันธของฝายผลิต / ฝายจัดซื้อ / 
ฝายขายที่มีตอฝายงานดานโลจิสติกสดวยขอมูลตัวเลขเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง     
เพราะถามีขอมูลตัวเลขจะสามารถพิจารณากําหนดแนวทางของบริษัทในภาพรวมได 

ในที่นี้    “การระบุความสัมพันธของฝายผลิต / ฝายจัดซื้อ / 
ฝายขายที่มีตอฝายงานดานโลจิสติกสดวยขอมูลตัวเลข”    ก็คือ  
การระบุสวนความรับผิดชอบที่มีตอตนทุนในดานโลจิสติกสของแตละสวนงาน     ซึ่งถารูแนชัดถึงสวนรับผิดชอบนั้น ๆ    
เพียงแคแตละฝายงานที่ทําใหเกิดภาระตนทุนในสวนนั้นหามาตรการเพื่อลดตนทุนในงานดานโลจิสติกสก็สามารถแกไข
ใหด ีขึ้นได      แตถาคิดวา  “ตนทุนดานโลจิสติกส”    เปนสวนรับผิดชอบของฝายงานดานโลจิสติกสทั้งหมด   
ก็จะไมตรงประเด็นและไมสามารถลดตนทุนดานโลจิสติกสไดอยางแนนอน  

และสิ่งที่ชวยใหการระบุชัดในสวนความรับผิดชอบดวยตัวเลขเกิดประสิทธิผลมาก  คือ  
วิธีการคํานวณตนทุนดานโลจิสติกส แบบ  ABC หรือเรียกสั้นๆวา “ABC ดานโลจิสติกส”      
ซึ่งในสวนตอไปจะมาดูกันวา   ในแตละขอบเขตที่เกี่ยวของกับการลดตนทุนนั้น    “ABC”   
จะมีบทบาทหนาที่อยางไรบาง  
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3 ประโยชนของ  ABC  ในการลดตนทุนในกจิกรรมดานโลจิสติกส 
 

    การนิยามงานดานโลจิสติกสเพื่อการลดตนทุน          
จากมุมมองในการลดตนทุน  การนิยามคําวา  “งานดานโลจิสติกส”  ดังตอไปนี้  

จะทําใหเขาใจไดงายที่สุดก็วาได   โดยนิยาม ดังนี้   
 “งานดานโลจิสติกส  คือ  กิจกรรมการเก็บรักษาสินคาคงคลัง   การเคลื่อนยายสินคาคงคลัง” 
และจากคํานิยามน้ีเอง  จะเห็นวาการลดตนทุนในงานดานโลจิสติกสจะมีดวยกัน  2  วิธี  คือ   เนนไปที่  

“กิจกรรม”  ที่เกิดจากการเก็บรักษาและเคลื่อนยายสินคาคงคลัง    
โดยการหามาตรการที่ทําใหลดตนทุนดวยการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ อยางมีประสิทธิภาพ    โดยเริ่มจากแนวคิดที่วา  
“ในกิจกรรมที่ตองทํานั้น  ตองทําใหเกิดคาใชจายนอยที่สุดเทาที่จะทําไดแมเพียงเล็กนอยก็ตาม” 

อีกหลักการหนึ่งในการลดตนทุนคือ   การลด  “ปริมาณ”  สินคาคงคลังที่จะตองเก็บรักษาและเคลื่อนยาย    
เกิดจากหลักการที่วา  “เมื่อกิจกรรมการเก็บรักษาและเคลื่อนยายลดปริมาณลง  คาใชจายก็จะลดลงดวย” 

แนวคิดพื้นฐานในหลักการนี้คือ    
ปจจุบันมีการเก็บรักษาและการเคลื่อนยายสินคาคงคลังในปริมาณที่เกินความตองการของตลาดอยู    เชน  
ถามีสินคาคงคลังที่ไมมีการสงมอบสินคาสูลูกคาทั้ง ๆ 
ที่มีการเคลื่อนยายจากโรงงานผลิตไปเก็บรักษาในศูนยกระจายสินคา   ก็ถือเปนสินคาคงคลังที่ตลาดไมตองการ    
ตนทุนที่เกิดจากการเคลื่อนยายและเก็บรักษาสินคาที่ไมสามารถขายได   
จะกลายเปนคาใชจายสิ้นเปลืองกอนใหญที่ไมกอใหเกิดยอดขาย    
และการกําจัดความสิ้นเปลืองนี้เปนแนวคิดของหลักการนี้นั่นเอง 

 
    การปรับปรุงกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพ   จะเนนที่กิจกรรมภายในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกส   

ในสวนนี้มาดูความสัมพันธของ  “หลักการลดตนทุนโดยการปฎิบัติ  “กิจกรรม”  อยางมีประสิทธิภาพ”  กับ  
“ABC ดานโลจิสติกส”  กันดู    ตนทุนหลักในกิจกรรมดานโลจิสติกสคือ  ตนทุนที่เกี่ยวกับการขนสง / การกระจายสินคา  
และตนทุนภายในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมสงมอบสินคาใหกับลูกคา     

และในกิจกรรมเหลานี้   ตนทุนที่เกี่ยวกับการขนสง / การกระจายสินคานั้น    
“การลดปริมาณการขนสงและการเปลี่ยนวิธีการกระจายสินคา”  
จะชวยใหการลดตนทุนเปนไปอยางมีประสิทธิผลมากกวาการลดตนทุนดวยการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ       วิธี   
“การลดปริมาณการขนสง”  จะหามาตรการโดยเนนที่   “ปริมาณสินคาคงคลัง”   ซึ่งเปนเปาหมายเพื่อการลดตนทุนขอที่  
2       สวนนโยบาย “การเปลี่ยนวิธีการกระจายสินคา”   จะพิจารณาในสวนของการปฏิรูป  “การบริการดานโลจิสติกส”  
ซึ่งเปนเปาหมายเพื่อการลดตนทุนขอที่  3 

เมื่อพิจารณาจากที่กลาวขางตน   
จะเห็นวามาตรการการลดตนทุนโดยการปฏิบัต ิกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพนั้น   จะเนนที่  
“กิจกรรมภายในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกส”  เปนหลัก  
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แตกิจกรรมภายในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกสก็ไดรับอิทธิพลจากขอกําหนดใน  “การบริการดานโลจิสติกส”       
กลาวไดวา  กิจกรรมภายในสถานปฏิบัติงานฯ  เปนสถานที่ซึ่งแสดงออกถึง  “การบริการดานโลจิสติกสทั้งหมด”  
อยางเปนรูปธรรมดวยการปฏิบัติงานจริง    ตัวอยางเชน   “การปฏิบัติงานหยิบเปนช้ิน”   เกิดจากการที่ลูกคาสั่งซื้อเปน 
“ช้ิน” มา     ซึ่งถาไมมีคําสั่งซื้อเปน “ช้ิน” มา  ก็จะไมเกิดการปฏิบัติงานนี้ขึ้น 

จากความหมายดังกลาว   คงเห็นชัดแลววา   ในการหามาตรการเพื่อลดตนทุน   
แมในสวนของกิจกรรมภายในสถานปฏิบัติงานฯ  เองก็ตาม     การปฏิรูปในสวน  “การบริการดานโลจิสติกส”  
จะทําใหเกิดประสิทธผิลสูงสุด      แตอยางไรก็ตาม  ในสถานปฏิบัติงานฯ  มีกิจกรรมตาง ๆ มากมาย   
การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในกิจกรรมเหลานี้ก็เปนสิ่งสําคัญเชนกัน   ดังนั้น  เรามาลองดูกันวา  ABC  
จะมีประโยชนอยางไรบางในการปรับปรงุประสิทธิภาพนี้  

 
    การใชขอมูลดานตนทุนระบุ  “กิจกรรมที่สูญเปลา”       

ABC ดานโลจิสติกส  จะมีประโยชน อยางไรในการปรับปรุงประสิทธิภาพกิจกรรมนั้น  
ในที่นี้จะขอกลาวถึงจุดสําคัญอยางคราว ๆ เทานั้น 

“การปรับปรุงประสิทธิภาพกิจกรรม”    คือ  การกําจัดกิจกรรมที่สูญเปลาออก    
การกําจัดสูญเปลาออกควรทําอยางไร    กอนอื่นตองพิจารณาหา  “สิ่งสูญเปลา”  นั้นใหได    
และพิจารณาดูวาเมื่อกําจัดสิ่งสูญเปลานั้นแลวจะทําใหลดตนทุนลงไดเทาใด     ถาคนพบสิ่งสูญเปลา  
และรูวาถากําจัดสิ่งนั้นออกไปไดจะเกิดประสิทธิผลอยางมาก  ก็จะหาวิธีการกําจัดสิ่งสูญเปลานั้น   
และนี่เปนมาตรการที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

จะเห็นวาในการปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพนั้น  กอนอื่นคือ  “การหาสิ่งสูญเปลา”     ถาอยางนั้น  
“สิ่งสูญเปลา”  จะมีวิธีการหาไดอยางไร    และจุดนี้เองที่สามารถใช   ABC  ใหเปนประโยชน 

 
 การปรับปรุงกิจกรรมดานโลจิสติกสใหเกิดประสิทธิภาพ       

 
 
 
 
 

ใชประโยชนจาก  
ABC  ดานโลจิสติกส

   คนหา “สิ่งสูญเปลา” ในกิจกรรม 
   ลองคิดคํานวณ  “ประสิทธิผล”   เมื่อไดกําจัดสิ่งสูญเปลานั้นแลว 
   หามาตรการกําจัดสิ่งสูญเปลานั้น 

 
ABC  ดานโลจิสติกสมีลักษณะพิเศษคือ  การรวบรวมตนทุนจําแนกตามกิจกรรม    

แตเราจะสามารถเห็นสิ่งสูญเปลาในระหวางกระบวนการรวบรวมตนทุนจําแนกตามกิจกรรม    ตัวอยางเชน   
ในวิธีการแบบ  ABC  ดานโลจิสติกส  จะคํานวณหาตนทุนวา   การหยิบตอหนึ่งช้ินเกิดคาใชจายเทาใด    
ในการคํานวณนี้จะตองไดขอมูลเวลาที่ใชในการหยิบ  (ก่ีวินาที)     ซึ่งขอมูลนี้สามารถวัดไดจากผูปฏิบัติงานแตละคน   
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เราสามารถหาสิ่งสูญเปลาได  โดยนําขอมูลนี้มาเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ย   หรือคาเปาหมาย  
และคํานวณหาตนทุนที่เกิดจากสิ่งสูญเปลานั้น ๆ ได 

กลาวคือ  ABC  ดานโลจิสติกส  เปนสวนหนึ่งในมาตรการปรับปรุงดานประสิทธิภาพ   
มีประโยชนอยางมากในการคนหาสิ่งสูญเปลาและคํานวณหาประสิทธิผลดานตนทุนนั้น ๆ      ยิ่งไปกวานั้น 
ยังสามารถชี้ใหเห็นวา   ในการเคลื่อนไหว  (Motion)  ใด  ในกิจกรรมใด  เปนสิ่งสูญเปล าแคไหน?    
และเมื่อเราทราบถึงขนาดนี้แลว   ที่เหลือก็เพียงแคคิดหาวิธีการกําจัดสิ่งสูญเปลานั้น    
เพราะเราสามารถเห็นไดวาสิ่งใดเปนสิ่งสูญเปลาแลว   
การกําหนดมาตรการเพื่อปรับปรุงแกไขก็ไมใชสิ่งที่ยากอีกตอไป 

 การคนพบความจริงที่ไมคาดคิดมากอน  ดวยการคํานวณหาตนทุนดานโลจิสติกสจําแนกตามรายลูกคา  
ที่ผานมาโดยทั่วไปมักจะมีความคิดวา   “ลูกคาที่มียอดสั่งซื้อมาก  ถือเปนลูกคาที่ดี”      

แตความคิดเชนนี้เปนความคิดที่ไมถูกตอง    ซึ่งเราสามารถใชวิธี  ABC  เขาชวยในการอธิบายจะทําใหเห็นภาพไดชัดเจน 
การคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสแบบ  ABC   

สามารถใชคํานวณหาตนทุนที่เกิดจากการตอบสนองลูกคาในการบริการดานโลจิสติกสได      
ตามปกติการบริการดานโลจิสติกสจะแตกตางกันไปตามลูกคาแตละราย    ลูกคาที่เรียกรองการบริการที่มีตนทุนสูงก็มี   
ลูกคาที่เรียกรองการบริการที่มีสมเหตุสมผลก็มี   และแนนอนผลลัพธนั้นยอมทําใหเกิดตนทุนที่แตกตางกันไป    
ถานําตนทุนนี้ไปเปรียบเทียบกับยอดขายหรือกําไรขั้นตน   จะทําใหทราบถึงกําไรที่เกิดขึ้นจากลูกคาแตละราย    

การคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสจําแนกตามรายลูกคาเชนนี้   มีวิธี  ABC  เทานั้นที่สามารถทําได     
ทําไมวิธีการคํานวณแบบ  ABC  จึงสามารถทําได    
ทั้งนี้เปนเพราะเปนวิธีที่รวบรวมตนทุนโดยจําแนกตามกิจกรรมนั่นเอง    เชน   
ใชในการคํานวณหาตนทุนการหยิบเปนช้ิน  หยิบ 1  ช้ินจะเกิดคาใชจายเทาใด   หรือตนทุนตอการหยิบ 1 กลอง   
หรือต นทุนการติดปายราคาตอ 1 แผน   ฯลฯ   

เมื่อทราบตนทุนอยางละเอียดเชนนี้แลว   ไมวาลูกคาจะเรียกรองการบริการแบบใด     
ก็สามารถคํานวณหาตนทุนของลูกคาแตละรายดวยการใชขอมูลตนทุนในแตละกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการขอ
งลูกคารายนั้น    และนี่เปนลักษณะเดนที่มีเฉพาะใน  ABC  ดานโลจิสติกส 

 
    การรับทราบสภาพความเปนจริงของ “การบริการดานโลจิสติกส”  โดยพิจารณาจากตนทุน   

เมื่อทราบตนทุนดานโลจิสติกสของลูกคาแตละรายแลว   
ก็สามารถคํานวณหากําไรของแตละรายลูกคาที่มีการคิดตนทุนดานโลจิสติกสแลว    
คาดวาคงจะเห็นภาพกลุมลูกคาในมุมมองใหมที่แตกตางจากการจําแนกลูกคาโดยดูจากยอดขายหรือกําไรขั้นตน    
และคาดวาจะสามารถจําแนกลูกคาที่มีกําไร  และลูกคาที่ไมมีกําไรได       
จากนั้นพยายามหามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํากําไร  
โดยหาวิธีการแกไขกิจกรรมการบริการใหถูกตองสําหรับลูกคาที่ไมมีกําไร     

ที่ผานมา   สวนมากตนทุนการใหบริการดานโลจิสติกสถือเปนตนทุนในฝายงานโลจิสติกส   
และไมมีผูใดในบริษัทใหความสนใจกัน    แตถาทราบขอมูลการทํากําไรจําแนกตามรายลูกคาแลว   
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สามารถมอบหมายใหฝายขายหามาตรการปรับปรุงการใหบริการด านโลจิสติกสได     
เมื่อทราบวาลูกคาที่เคยคิดวาเปนลูกคารายใหญมียอดสั่งซื้อมาก  
แตในความเปนจริงแลวเปนลูกคาที่เราไมสามารถทํากําไรได   ในฐานะฝายขายก็ไมสามารถนิ่งนอนใจได   
และการหาวิธีแกไขหรือตอรองกับลูกคาก็เปนหนาที่ของฝายขายโดยตรง  

Copyright  2004, JETRO all rights reserved.     Part 1   page 10 



 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 

 
 การปฎิรูปการบริการดานโลจิสติกส         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับปรุงแกไขการบริการดานโลจิสติกส 

พิจารณาดูการทํากําไร  โดยเปรียบเทียบกับยอดขาย/กําไรขั้นตนจําแนกตามรายลูกคา 

คํานวณตนทุนดานโลจิกติกสจําแนกตามรายลูกคา    ABC  สามารถทําได 

การปฏิรูปการบริการดานโลจิสติกส  

เรื่องการปรับปรุงในเรื่องการทํากําไร  ผูประกอบการดานโลจิสติกสก็เชนเดียวกัน     
เพราะการคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสแบบ  ABC    สามารถคํานวณตนทุนจําแนกตามรายลูกคา   
จึงสามารถคํานวณตนทุนจําแนกตามลูกคาผูสงส ินคา     
โดยทั่วไปผูประกอบการดานโลจิสติกสจะทราบถึงรายรับที่ไดจากผูสงสินคา   
แตไมทราบถึงตนทุนที่เกิดขึ้นในลูกคาแตละราย  จึงไมทราบถึงผลกําไรที่ไดจากลูกคาซึ่งเปนผูสงสินคาแตละราย      
ไมทราบวาผูสงสินคารายใดมีกําไรและรายใดขาดทุนบาง    
สาเหตุที่เปนเชนนั้นก็เพราะไมเคยมีการคํานวณตนทุนจําแนกตามรายลูกคามากอน    ซึ่งวิธี  
ABCสามารถคํานวณในจุดนี้ได 

จากการรวบรวมคาใชจายจําแนกตามกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสถานปฏิบัติงานดานโลจิสติกส   
จะทําใหเห็นภาพในมุมมองที่ไมเคยทราบกันมากอน     
สามารถเห็นต นทุนตามสภาพความเปนจริงของงานบริการดานโลจิสติกสที่ไมเคยทราบตนทุนมากอน    
และทําใหสามารถหามาตรการเพื่อปฎิรูปการบริการดานโลจิสติกส   
เรียกไดวาเปนประโยชนอยางยิ่งในการลดตนทุนดานโลจิสติกส 
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6  ระบุชัดเจนถึงผูรับผิดชอบในตนทุนดานโลจิสติกสโดยใช วิธี  ABC  
 

    ตนทุนดานโลจิสติกสเปนความรับผิดชอบของใคร       
ที่ผานมา  ในบริษัทสวนมากมักเขาใจวา  “ตนทุนดานโลจิสติกสทั้งหมด”  

เปนความรับผิดชอบของฝายงานโลจิสติกส    ความเขาใจที่ไมถูกตองเชนนี้   
ทําใหการลดตนทุนดานโลจิสติกสไมประสบความสำเร็จ 

แมจะเปนฝายควบคุมงานดานโลจิสติกส   แตตนทุนดานโลจิสติกสที่สามารถรับผิดชอบไดก็มีขอบเขตจํากัด   
เชน    เมื่อฝายผลิตหรือฝายจัดซื้อไดผลิต/จัดซื้อเขาเปนปริมาณมาก   
ทําใหตองใชพ้ืนที่ในการจัดเก็บมากตามปริมาณนั้น   เปนผลใหคาใชจายในการเก็บรักษามากขึ้น    
ผูรับผิดชอบในตนทุนจํานวนนี้ควรจะเปนฝายงานใด? 

เทาที่ผานมา  มักจะคิดกันวา  “เพราะการเก็บรักษาสินคาเปนงานของฝายโลจิสติกส  
ตนทุนที่เกิดจึงเปนความรับผิดชอบของฝายโลจิสติกส”   
เปนการแบงความรับผิดชอบที่ฟงดูไมสมเหตุผลตามหลักการ      
เรื่องทํานองเดียวกันนี้ยังพบเห็นไดในกิจกรรมการสงมอบสินคาใหกับลูกคาดวย    เชน   
ในกรณีเรงดวนจําเปนตองสงสินคาแบบ  Door to Door   ซึ่งมีคาใชจายสูง   
และคาใชจายจํานวนนี้เปนความรับผิดชอบของฝายใด?   เชนเดียวกันจะสรุปกันอยางไมสมเหตุสมผลวา  
“เปนความรับผิดชอบของฝายโลจิสติกส  เพราะการสงมอบสินคาเปนงานของฝายโลจิสติกส” 

ตราบใดที่ความรับผิดชอบตอตนทุนดานโลจิสติกสถูกสรุปอยางผิวเผินเชนนี้    
มาตรการการลดตนทุนดานโลจิสติกสก็จะไมประสบผลสําเร็จ   การระบุความรับผิดชอบใหถูกตองชัดเจน    
และหามาตรการลดตนทุนตามขอบเขตที่ฝายงานตนตองรับผิดชอบนั้น    เปนวิธีการปฏิบัติที่ใหประสิทธิผลมากที่สุด  

 
    ABC ดานโลจิสติกสจะระบุชัดเจนถึงขอบเขตความรับผิดชอบที่มีตอตนทุนดานโลจิสติกส  

 ถาเชนนั้น   ตนทุนดานโลจิสติกสควรจะแบงขอบเขตความรับผิดชอบอยางไรดี    คําตอบงายมาก    
เราลองพิจารณาตัวอยางเมื่อสักครูดู     ในกรณีที่มีการผลิตสินคามากจึงตองการพื้นที่จัดเก็บมาก  
ทําใหเกิดคาใชจาย/ตนทุนสูงขึ้น    แลวความรับผิดชอบสวนนี้จะเปนอยางไร 

ถาจะใหเฉลยคําตอบกอน   ก็ขอตอบวา    “ประสิทธภิาพการจัดเก็บสินคาตอ  1  หนวยพ้ืนที่  (เชน   
ตอตารางเมตร ฯลฯ)     เปนความรับผิดชอบของฝายงานโลจิสติกส     
สวนความตองการในปริมาณพื้นที่นั้นเปนความรับผิดชอบของฝายผลิต”      กลาวคือ   
ฝายงานโลจิสติกสมีหนาที่และความรับผิดชอบตอการจัดเก็บสินคาอยางมีประส ิทธภิาพ   
แตไมสามารถรับผิดชอบในปริมาณพื้นที่ที่จําเปนตองใช      
การรับผิดชอบตอปริมาณพื้นที่หมายถึงการที่สามารถควบคุมปริมาณพื้นที่ได   
ซึ่งในกรณีนี้ความตองการในปริมาณพื้นที่ขึ้นอยูกับ  “วิธีการผลิต”   จึงอยูในความรับผิดชอบของฝายผลิตเปนธรรมดา  
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กลาวคือ   ตนทุนตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่  หรือในหนึ่งหนวยพ้ืนที่สามารถวางสินคาไดปริมาณเทาใด   
เปนขอบเขตความรับผิดชอบของฝายงานดานโลจิสติกส    ฝายโลจิสติกสตองจัดหาสถานที่จัดเก็บที่ถูกกวา  
หรือวิธีการวางที่มีประสิทธิภาพมากกวา 

ตนทุนในการจัดเก็บรักษาสินคา   
สามารถคํานวณไดจากการนําปริมาณพื้นที่คูณดวยตนทุนตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่    
มูลคารวมของตนทุนในการเก็บรักษาสินคาที่คํานวณไดจัดเปนความรับผิดชอบของฝายผลิต    
และนี่คือพ้ืนฐานการแบงขอบเขตความรับผิดชอบในตนทุนดานโลจิสติกส     ซึ่งมีหลักการพื้นฐานคือ   
“ขอบเขตที่ตนสามารถควบคุมไดถือเปนขอบเขตความรับผิดชอบของตนนั่นเอง” 

ในกรณีเรงดวนจําเปนตองสงมอบสินคาแบบ  Door to Door   ก็เชนเดียวกัน     คาใชจายในการจัดสงแบบ  
Door to Door   หรือการเลือกใชบริษัทจดัสงฯ  เปนขอบเขตความรับผิดชอบของฝายงานดานโลจิสติกส     
สวนจํานวน/ปริมาณการจัดสงจัดเปนความรับผิดชอบของทางฝายขายซึ่งเปนผูที่สามารถควบคุมในจุดนี้ได   
และตนทุนรวมซึ่งเปนผลลัพธจัดอยูในขอบเขตความรับผิดชอบของฝายขายดวย 

สรปุคือฝายงานดานโลจิสติกส  มีขอบเขตความรับผิดชอบในตนทุนระดับปฏิบัติการ   
แตตนทุนรวมควรเปนความรับผิดชอบของฝายผลิต / ฝายจัดซื้อ / ฝายขาย    ถาเราคิดถึงหลักการพื้นฐานที่วา  
“กิจกรรมดานโลจิสติกสเปนสิ่งที่เกิดจากผลลัพธของกิจกรรมในฝายผลิต / ฝายจัดซื้อ / ฝายขาย”   
นับวาเปนบทสรุปนี้เปนบทสรุปที่สมเหตุสมผลอยางยิ่ง 

 
    การลดตนทุนเปนสิ่งที่ฝายงานที่ตองรับผิดชอบเทานั้นจึงสามารถทําได     

การที่ไดแบงขอบเขตความรับผิดชอบเชนนี้  ทําใหสามารถดําเนินการลดตนทุนไดอยางรวดเดียวจบ   
ซึ่งที่ผานมาจะพบวา   
การที่คิดวาตนทุนอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับดานโลจิสติกสก็ปดเปนความรับผ ิดชอบของฝายงานดานโลจิสติกสแลว   
สุดทายฝายงานดานโลจิสติกสก็ไดแตแบกรับความรับผิดชอบในสวนที่ตนไมสามารถแกไขอะไรได   
และแนนอนการลดตนทุนก็ไมมีความคืบหนาเลย 

สาเหตุหลักคือ   ฝายงานดานโลจิสติกสไดแบกรับความรับผิดชอบในสวนที่ไมสามารถรับผิดชอบได นั่นเอง     
การมองขามหลักการพื้นฐานที่วา  “การลดตนทุน   ก็มีเพียงฝายงานที่ควรรับผิดชอบเทานั้นที่สามารถดําเนินการได”  นี้ไป   
ก็ไมสามารถคาดหวังในผลสําเร็จในการลดตนทุนไดเลย 

แตเพื่อนําหลักการพื้นฐานนี้มาใช    จําเปนตองใชวิธีการคํานวณตนทุนที่สามารถแยกแยะ   
“ตนทุนกิจกรรม”   และ  “ปริมาณกิจกรรมนั้น ๆ”   ได     ถึงแมจะเขาใจในหลักการ  
แตถาไมสามารถแสดงดวยขอมูลตนทุนจริงได ก็ไมสามารถลงมือปฏิบัติจริงไดเชนกัน  

ดังนั้น  การระบุชัดถึงความรับผิดชอบที่มีตอตนทุนดานโลจิสติกสเชนนี้   
กลาวไดวาจะสามารถดําเนินการไดก็ตอเมื่อใชการคํานวณตนทุนดานโลจิสติกสแบบ  ABC  เขาชวย  
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 Unofficial Translation ฉบับแปลอยางไมเปนทางการ 
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   การระบุชัดถึงความรับผิดชอบที่มีตอตนทุนดานโลจิสติกสที่เกิดขึ้น     
 
 
 
 

การลดตนทุน  เปนสิ่งที่ฝายงานที่ตองรับผิดชอบเทานั้นที่สามารถทําได 

 

                    
เช น ตนทุนการเก็บรักษาสินคา   =   ตนทุนการเก็บรักษาตอหนึ่งหนวยพ้ืนที่    X   พ้ืนที่ที่ใชในการเก็บรักษา 

 ขึ้นอยูกับปริมาณการจัดเก็บ 
             
 
 
 
 

ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพการจัด
เก็บ 
eserv

เปนค เปนความ

“ประสิทธิภาพ” 
วามรับผิดชอบของฝายโ
ed.     P
“ปริมาณ” 
รับผิดชอบของฝายผ
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