
 
 

 
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ.2562   “สังคมผู้สูงวัย: โอกาสและความท้าทายของอุดมศึกษา” 
 

ภาคบรรยาย 
290 

 

 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานโลจิสติกส ์  
Guidelines for creating added value in logistics works 
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บทคัดย่อ  
 มูลค่าเพิ่มในงานโลจิสติกส์มีผลต่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ เนื่องจากงานโลจิสติกส์มีผลต่อต้นทุนและ
ประสิทธิภาพ การให้บริการลูกค้า บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการน าเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ของงานโลจิสติกส์และการวิเคราะห์งานโลจิสติกส์ เพื่อก าหนดแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในงาน โลจิสติกส์ที่เกิดจากการ
บริหารงานและการบริหารคนให้เกิดประสิทธิภาพ โดยเน้นการมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อน ามาสนับสนุนงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นตลอดจนการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ระหว่างองค์กรกับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเน้นมุมมองที่ว่า 
ทุกคนคือ ลูกค้าของกระบวนการโลจิสติกส์ และทุกกระบวนการของโลจิสติกส์คือการบริการที่ต้องสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกค้า ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญที่ท าให้บรรลุเป้าหมายของการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานโลจิสติกส์คือ ศักยภาพของบุคลากรที่ต้อง
เข้าใจปัญหาในงาน เข้าใจลูกค้า และควรมีความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรมใหม่ ๆ  
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Abstract 
 Value added logistics work has an effect on business growth because the logistics work affects 
the cost and efficiency of customer service.  This article therefore aims to provide an understanding of 
the logistics environment and logistic job analysis in order to determine the way to create additional 
value in the logistics work caused by effective management of work and people.  The knowledge of 
technology is of focus in order to support the work more efficiently as well as creating creative 
cooperation between the organization and every customer group. The view needed to be emphasized is  
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that everyone is a customer of the logistics process and all the processes of logistics are providing services 
that must create maximum satisfaction for the customer.  The important factors to achieve the goal of 
creating added value in logistics are potential of personnel to understand the job and the customers and 
ability to be creative in new innovations. 
 
Keywords: logistics, Value added, Customer service  
  
บทน า 
 ธุรกิจการผลิตสินค้าและจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้า จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยกระบวนการด้านโลจิสติกส์เข้ามา
เกี่ยวข้องเพื่อส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้ตามเวลาที่ต้องการ การบริหารงานโลจิสติกส์จึงมีความส าคัญโดยมีเป้าหมายคือ การ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า การพัฒนางานโลจิสติกส์ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
ทุกส่วนในโซ่อุปทานได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือมีความยืดหยุ่นตามขนาดของตลาดที่มีความผันผวนนั้นจึงมีความส าคัญ 
ดังนั้น การพัฒนางานโลจิสติกส์เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกย่อมท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากขึ้น เช่น การใช้
ระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดต้นทุนและให้บริการด้วยความแม่นย าต่อการท างานในแต่ละวัน  รวมทั้งการเก็บข้อมูลในทุก
ช่องทางไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการติดต่อกับลูกค้า หรือการติดต่อกับผู้จัดหาสินค้า เพื่อน าข้อมูลมาวางแผนการท างานได้ใน
อนาคต เป็นต้น ซึ่งมูลค่าเพิ่มในงานโลจิสติกส์จะเกิดขึ้นได้ย่อมมาจากผู้บริหารและบุคลากรที่มองเห็นโอกาสในการพัฒนา
งานให้เกิดคุณค่ายิ่งข้ึน 
 การพัฒนางานและการพัฒนาคนจึงมีความส าคัญอันน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงาน โลจิสติกส์ ซึ่งผู้บริหาร
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องและมีมุมมองเชิงสร้างสรรค์เพื่อก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานโลจิสติกส์ให้
เกิดมูลค่าเพิ่มและประสิทธิภาพสูงสุด 

 
สภาพแวดล้อมของงานโลจิสติกส์ 
 การด าเนินธุรกิจแต่ละอย่างมีหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งครอบคลุม 4 ภารกิจคือ 1) การซื้อ 2) การขายและการตลาด  
3) การผลิตและ 4) การบริการ ทุกภารกิจมีเป้าหมายส าคัญคือ ให้ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายเงิน ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันในธุรกิจ
ใดที่มีผู้แข่งขันอยู่กันอย่างโดดเดี่ยว ในความเป็นจริงการแข่งขันมีอยู่ตลอดห่วงโซ่อุปทาน หรือกล่าวได้ว่า แต่ละธุรกิจย่อม
สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันและแข่งขันกันอย่างเอาจริงเอาจัง (Henriette and Dorthe, 2012, p. 14) ดังภาพที่ 1 ความสัมพันธ์
ทางธุรกิจเชิงการแข่งขันต่อไปนี ้
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ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ทางธุรกจิเชิงการแข่งขัน 
ที่มา: Henriette and Dorthe (2012. p. 14) 

 
 จากภาพที่ 1 กล่าวได้ว่า ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมมีระดับความรุนแรงในการแข่งขันทางธุรกิจที่แตกต่างกันไป              
บางอุตสาหกรรมมีจ านวนธุรกิจน้อยรายและการแข่งขันสูง เช่น ธุรกิจที่ให้บริการทางการเงิน ขณะที่บางธุรกิจอาจมี
พันธมิตรที่แข็งแกร่งระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบกับฝ่ายผลิตสินค้า มีการแบ่งปันข้อมูลกันบนพื้นฐานของความไว้วางใจ สิ่ง
เหล่านี้ช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การแข่งขันบนเงื่อนไขของความแตกต่างและความร่วมมือน้ีเป็นปัจจัย
ผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มได้เสมอ ในธุรกิจโลจิสติกส์นั้นก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงเรื่องการแข่งขันได้ ในขณะที่มีภาระหน้าที่
ส าคัญเหมือนกันคือการสนับสนุนให้สินค้าและบริการเข้าสู่ตลาดหรือส่งตรงไปยังลูกค้าได้อย่างเหมาะสมและต้องสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าด้วย  
 โลจิสติกส์มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound logistics) เป็นกระบวนการ
ขนส่งวัตถุดิบและส่วนประกอบจาก ผู้จัดหาวัตถุดิบไปยังฐานการผลิตและคลังจัดเก็บ ส่วนที่สอง การจัดการวัตถุดิบ 
(Material Management) เป็นการติดตาม การควบคุม และการบริหารจัดการวัตถุดิบภายในโรงผลิต รวมไปถึงการจัดซื้อ 
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ ส่วนที่สาม โลจิสติกส์ขาออก (Outbound logistics) หมายถึง การกระจายสินค้า (Physical 
Distribution) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายตัวสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม รวมทั้ง
งานบริการลูกค้า (Customer service) การสั่งซื้อสินค้า (order processing) การควบคุมสินค้าคงคลัง ( inventory 
control) การขนส่งและโลจิสติกส์ (transportation and logistics) และวัสดุบรรจุภัณฑ์ (packaging and materials)  
 นอกจากนี้ คู่ค้าหรือผู้ที่ท าหน้าที่จัดหาสินค้าหรือบริการ ต้องดูแลเรื่องการติดฉลาก (Labels) บนสินค้า ระบุช่ือ           
ทางการค้า (Trademark name) การบรรจุและบรรจุภัณฑ์ (Packing and packaging) ที่แข็งแรงเพื่อป้องกันสินค้าเสียหาย
จากการขนย้าย การบรรทุก การขนส่ง เป็นต้น (Ismail, 2008, p. 2) ซึ่งในแต่ละกิจกรรมของโลจิสติกส์จ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุน โดยเทคโนโลยีเองก็ได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้ามีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า โลจิสติกส์เป็นกิจกรรมส าคัญที่ท าให้งานการผลิต งานคลัง การตลาดและการขายมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน การสร้างมูลค่าเพิ่มในงานโลจิสติกส์จึงมีความส าคัญโดยในแต่ละขั้นตอนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ซึ่ง

 

 

 

 

 

 

ธุรกิจผลิต ธุรกิจจัดหาวตัถุดิบ ธุรกิจส่งสินคา้ 

ลูกค้า ผู้จัดจ าหน่าย 
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ผู้บริหารต้องเข้าใจธรรมชาติของงานและสินค้า เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผักสด ลดการเน่าเสียและท าให้มีอายุยาวนานข้ึน 
หรือการปรับบรรจุภัณฑ์เพื่อลดพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า เป็นต้น  
 
มูลค่าเพ่ิมในงานโลจสิติกส ์
 บางช่วงเวลาธุรกิจอาจแข่งขันกันอย่างรุนแรงซึ่งต่างฝ่ายต่างเสียประโยชน์โดยเฉพาะในกรณีที่การด าเนินการ
แข่งขันนั้นไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม ขณะที่ลูกค้าสนใจและต้องการเฉพาะคุณค่าที่ตนจะได้รับจากเงินที่จ่ายไป ส่งผล
ให้การแข่งขันในยุคนี้เปลี่ยนเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่คือ ความร่วมมือกันระหว่างธุรกิจ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์
อย่างเกื้อกูลกัน เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า แต่ท าให้การบริการลูกค้ารวดเร็วยิ่งข้ึน ซึ่งเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง (Vinod, 2007, p. 13)  
 ค าว่า Value อาจท าให้หลายคนสับสนเนื่องจากในภาษาไทยใช้ค าว่า คุณค่า และ มูลค่า บางคนกล่าวว่า คุณค่า
สูงกว่าราคา คุณค่าเป็นสิ่งที่ตีราคาหรือจับต้องไม่ได้ แต่เมื่อพิจารณาในมุมของการลงทุน ค าว่า "คุณค่า" และ "มูลค่า" น่าจะ
มีความหมายใกล้เคียงกัน ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายค าว่า "คุณค่า" หมายถึง สิ่งที่มีประโยชน์
หรือมีมูลค่าสูง และ "มูลค่า" หมายถึง ค่าของสิ่งของหรือราคาของสิ่งของ (ขวัญชนก วุฒิกุล, 2555 หน้า 1; ปริม ทัดบุปผา, 
2555 หน้า 1) จากความหมายข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า คุณค่าอาจมีมูลค่ามากจนไม่อาจตีราคาได้ ข้ึนอยู่กับมุมมองของแต่ละ
บุคคลและการตีความที่จับต้องได้ (Object and subject) (Alex, 2005, p. 3) อย่างไรก็ตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม
หรืออาจเป็นการสร้างคุณค่าไปพร้อม ๆ กันนั้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังภาพที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 หลักพ้ืนฐานการสร้างคณุค่าในระบบเศรษฐกจิ 
ที่มา: John et al. (2008, pp. 36-37) 

 
 จากภาพที่ 2 ได้น าเสนอแนวคิดหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานโลจิสติกส์ส่วนแรกคือ งานด้านการตลาดเป็น
การน าสินค้าจากแหล่งผลิตไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งมีหลายปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะระบบขนส่ง (Logistic) โลจิสติกส์จะ

 

การผลิต 
เน้นคุณค่าและ

ประโยชน ์

การตลาด 
อรรถประโยชน ์
ด้านความเป็น

โลจิสติกส ์
อรรถประโยชน ์

ด้านสถานท่ี เวลา 
คุณภาพ 
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เข้ามาเชื่อมต่อแต่ละระบบท่ีจะเป็นช่องทางการกระจายสินค้าที่เรียกรวมกันว่าห่วงโซ่คุณภาพ (Value Chain)  (โสภณ ชม
สิน, 2551, หน้า 1) ในมุมมองของโลจิสติกส์การสร้างมูลค่าเพิ่มยังอยู่ในขอบเขตเรื่องเวลา สถานที่และคุณภาพสินค้า  
ยกตัวอย่างเช่น การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้พื้นที่จัดเก็บสินค้าน้อยลงและสะดวกในการขนส่ง 
นอกจากนี้ยังต้องค าถึงต้นทุนที่ต่ าและการเพิ่มความสามารถในการส่งต่อสินค้า โดยอาศัยความสะดวกจากสาธารณูปโภค
พื้นฐานของแต่ละพื้นที่ (บริษัท ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมช่ันเซอร์วิส จ ากัด (ทริส) , 2561, หน้า 1; John et al., 2008, 
pp. 36-37) ได้น าเสนอเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าไว้ 2 ประเด็น คือ การสร้างมูลค่าให้กับการบริการ มีวิธีการเช่น ให้ลูกค้าโอน 
จ่าย ช าระค่าสินค้าและค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ และการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ มีวิธีการเช่น การใช้ถุงพลาสติก
แบบสุญญากาศที่ทั้งสวยงามมาเป็นบรรจุภัณฑ์ข้าวสารเพื่อให้สามารถจัดเก็บและยืดอายุของข้าวสารได้นานยิ่งขึ้น และ
สามารถรักษาสินค้าให้มีอายุยาวนานยิ่งขึ้น การเปลี่ยนหนังสือพิมพ์จากรูปแบบกระดาษให้อยู่ในหน้าเว็บไซต์ หรือ
แอพพลิเคช่ันในโทรศัพท์มือถือ บางองค์การน าประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เน้นการด าเนินงานตามหลัก
จริยธรรมและการจัดการที่ดีรวมทั้งการนึกถึงประโยชน์ของชุมชนและสังคมก่อนสิ่งอื่น ๆ เช่น การจัดการฝึกอบรมหรือให้
ความรู้แก่ลูกค้า การรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น Customer value เป็นการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าได้รับรู้  
ผลิตภัณฑ์ที่นักการตลาดเสนอขายจะต้องมีคุณค่าในใจของลูกค้าและเป็นคุณค่าที่แตกต่างไปจากคู่แข่ง (Art, 2012, p. 4) 
ส่วนที่สองคือ งานด้านการผลิตมุ่งเน้นการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการที่แท้จริง
ของลูกค้า  ลดการเกิดสินค้าเสียหายจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน  หรือสินค้าไม่ได้คุณภาพ ซึ่งกลายเป็นต้นทุนศูนย์เปล่า
ขององค์การ  จัดการกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์การโดยมุ่งเน้นให้เกิดการลดต้นทุนชองสินค้าหรือบริการอย่างเหมาะสม 
เป็นส่วนช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการแข่งขันต่อไป  ส่วนท่ีสามงานด้านโลจิสติกส์  คือการตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่ได้ท าการตกลงไว้ มีการจัดการกระบวนการขนส่งหรือกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเปล่าของกระบวนการที่ไม่ท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับองค์การ การใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดอรรถประโยชน์สูงสุดในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานโลจิสติกส์ได้ 2 แนวทาง คือ แนวทางแรกการ
พัฒนางานโลจิสติกส์โดยตรง เช่น การพัฒนาการขนส่งให้ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงน้อยลง การวิ่งรถขากลับ เป็นต้น และแนวทางที่
สอง การพัฒนาการบริการที่ท าให้ลูกค้าประทับใจทั้งก่อนและหลังการขาย ทั้งสองแนวทางนี้สามารถผสมผสานกันได้และ
สามารถสร้างสรรค์มูลค่าให้เกิดขึ้นได้อย่างหลากหลายซึ่งการได้ซึ่งแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มนั้นอาจมาจากผู้บริหาร 
บุคลากร และลูกค้าและคนในชุมชน เป็นต้น   
 
การวิเคราะห์งานโลจิสติกส์เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 การด าเนินงานด้านโลจิสติกส์ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มมีแนวทางการบริหารมากมายที่ช่วยก าหนดแนวทางการ
พัฒนางานหรือกลยุทธ์การบริหารให้มีความชัดเจนและบรรลุเป้าหมาย ผู้บริหารต้องประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารให้
เหมาะสมกับสภาพทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กรที่ซับซ้อนแตกต่างกัน ทั้งนี้การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางโลจิสติกส์ (Strategic 
logistics analysis) มีเป้าหมายเชิงลึกเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงในงานโลจิสติกส์ โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ขององค์กรให้ละเอียด โดยเฉพาะ
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อย่างยิ่งสินค้าท่ีอยู่ในกระบวนการโลจิสติกส์ขององค์การ ตลอดจนมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า 
ใช้แหล่งทรัพยากรทัง้ภายในและภายนอกอย่างคุ้มค่า (Henriette and Dorthe, 2012, p. 10) เขียนแสดงได้ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แนวทางการวิเคราะห์โลจิสติกส์ในองค์การ 
ที่มา: Henriette and Dorthe (2012, p. 14) 

   
 จากภาพที่ 3 การวิเคราะห์โลจิสติกส์ในแต่ละระดับย่อมมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์โลจิสติกส์          
ควรวิเคราะห์ทุกระดับเพื่อให้เห็นรายละเอียดของเนื้องานในทุกกิจกรรม บุคคลหรือองค์กรที่ต้องประสานงานด้วย ปัญหา
หรือ     ข้อได้เปรียบเสียเปรียบทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนโอกาสที่จะสร้างความร่วมมือกัน เช่น การร่วมกัน
สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานโลจิสติกส์ เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Jamil, George Leal (2018) ที่น าเสนอ
แนวคิดของ Certo and Peter ว่า ไม่ควรละเลยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การซึ่งครอบคลุม
โครงสร้างองค์การและข้อมูลต่าง ๆ เพื่อระบุโอกาส ความท้าทายที่ต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นในอนาคต 
ตลอดจนเพื่อหาความเช่ือมโยงทางธุรกิจในการสร้างนวัตกรรม ซึ่งพิจารณาจากกระบวนการทางธุรกิจ การถ่ายทอด
เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  Heiko (2008, p. 123) ได้ระบุแนวทางการวิเคราะห์งานโลจิ
สติกส์ให้ชัดเจนขึ้นด้วย ภาพที่ 4  

การวิเคราะห์หน้าที ่

การวิเคราะห์องค์การ 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน 

การวิเคราะห์เครือข่าย 
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ภาพที่ 4 อุตสาหกรรมการบริการโลจสิติกส์ในอนาคต 

ที่มา: Heiko (2008, p. 123) 
 
 จากภาพที่ 4 เป็นแนวทางการวิเคราะห์งานโลจิสติกส์อย่างมีขอบเขตที่ชัดเจน เพื่อก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
พร้อมประกาศให้ทุกคนรับรู้และยึดเป็นแนวปฏิบัติที่ตรงกัน ในรายละเอียดการก าหนดกลยุทธ์ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
มากมาย เช่น วิสัยทัศน์ของธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสีย การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน บุคลากร เป็นต้น โดยเฉพาะปัจจัยด้าน
ต้นทุนส าหรับการสร้างมูลค่าเพิ่มนั้น  ในเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic. Value Added: EVA)  เป็นเทคนิคการวิเคราะห์
ทางการเงินที่ใช้เป็นดัชนีช้ีวัดประสิทธิภาพการด าเนินงาน (KPI) ที่แสดงถึงมูลค่าที่เพิ่มขึ้นขององค์กรหรืออีกนัยหนึ่งก็คือ
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุนที่ใช้ในการด าเนินงาน (ณัฐชา วัฒนวิไล, 2554, หน้า 165) สรุปได้ว่า ปัจจัย
ด้านก าไรและการขาดทุนของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้นยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญเสมอ อย่างไรก็ตาม การสร้างมูลค่าเพิ่มย่อม
สร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน   
 ตัวอย่างการออกแบบกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ เช่น บริษัทจ าหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จสามารถ
ให้บริการได้ในระยะทาง 50 กิโลเมตร โดยการสร้างโรงงานย่อยตามจุดต่าง ๆ พร้อมมีเครื่องผสมคอนกรีตเองเพื่อให้การ
บริการรวดเร็วยิ่งขึ้น หรือการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานบริการของธนาคารแห่งหนึ่ง ท่ีให้สินเช่ือกู้ยืมแก่เกษตรกรโดยพิจารณา
จากมูลค่าของผลผลิตที่อยู่ในยุ้งฉางของตน (Vinod, 2007, p. 25) อเมซอนและอาลีบาบาน าหุ่นยนต์ที่สามารถยกสินค้าที่มี
น้ าหนัก 500 กิโลกรัม เคลื่อนที่ได้ 360 องศา หุ่นยนต์แต่ละตัวมีปฏิสัมพันธ์และสามารถประสานการท างานร่วมกันได้เป็น
อย่างดีซึ่งท าให้การท างานในคลังสินค้าของทั้งอเมซอนและอาลีบาบามีประสิทธิภาพมาก (Brandbuffet, 2018) 

ในโลกของการแข่งขันที่มีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว แตล่ะธุรกิจพยายามสร้างสรรค์กลยุทธ์ต่าง ๆ ออกสู่ตลาด 
โดยอยู่บนพ้ืนฐานการแข่งขัน 3 ประการ คือ  

1. แข่งขันด้านความเร็ว (Speed)  ท าอะไรต้องไวกว่าหรือท าก่อนคนอ่ืน 

ก าหนดช่วงเวลา 

ขอบเขตพื้นท่ี/ภูมภิาค 

อุตสาหกรรมโลจสิติกส ์

ธุรกิจ/องค์การ 
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2. แข่งขันด้านคุณภาพ (Quality) มุ่งเน้นท่ีคุณภาพของผลงานท่ีตรงกับความต้องการของลูกค้า 
3. แข่งขันด้านต้นทุน (Cost) ธุรกิจที่ใช้ต้นทุนต่ ากว่า จะส่งผลกับราคาขายในที่สุด 
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์หรือแนวทางต่าง ๆ ที่น ามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในงานโลจิสติกส์นั้น จ าเป็นต้องมีการวัด

ประสิทธิภาพของการด าเนินกลยุทธ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการวัดผลก าไรมากกว่าการท ายอดขาย  inventory turnover /สินค้า
คงเหลือต่ า (SoftBankThai, 2011, p. 1) 
 
สรุป 
 การสร้างมูลค่าเพิ่มในงานโลจิสติกส์นั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความคิดสร้างสรรค์ที่
มองเห็นถึงโอกาสในธุรกิจจากการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานโลจิสติกส์ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยต้องวาง
นโยบายการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์คือสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับลูกค้า น ามาซึ่งการอยู่รอดขององค์การ และด าเนินการอยู่ภายใต้คุณธรรม มุ่งเน้นการแบ่งปันข้อมูลเพื่อ
สร้างสรรค์คุณค่าทางด้านโลจิสติกส์ ส่งมอบต่อผู้บริโภค สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจต่อไป โดยธุรกิจในยุคนี้ต้องมองหา
ความได้เปรียบจากการแข่งขันอย่างยั่งยืนมากกว่าการ    ช่วงชิงผลก าไรในระยะสั้น นั่นหมายความว่า การพัฒนางานโลจิ
สติกส์ไม่ได้หมายถึงการเติบโตของธุรกิจเท่านั้นแต่จะค านึงถึงความอยู่รอดในอนาคตด้วย ดังนั้น การพัฒนางานและการ
พัฒนาคนในสายงานโลจิสติกส์จึงมีความสัมพันธ์กัน ผู้ปฏิบัติงานถือเป็นผู้เช่ียวชาญในสายงานโลจิสติกส์ ซึ่ง ต้องมีความรู้
ความเข้าใจในงานและปฏิบัติได้เป็นอย่างดี หลักการส าคัญคือ การมุ่งให้บุคลากรแก้ปัญหาในงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ได้อย่างอิสระน่าจะส่งผลดีต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มในงานโลจิสติกส์ 
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