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บทคัดยอ  

การจัดการโลจิสติกสและระบบโซอุปทานกลายเปนประเด็นท่ีหลายภาคสวนกําลังใหความสําคัญ จาก

ภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึนท่ีภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆของไทยน้ันตองเผชิญ เชน การกําหนดนโยบาย

ดงึดูดนักลงทุนตางจากตางประเทศซึ่งมีความพรอมมากกวา เขามารวมแยงสวนแบงตลาดกับผูประกอบการไทย ดวย

เหตุน้ีการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานท่ีมีประสิทธิภาพน้ันจะชวยเสริมสรางใหผูประกอบการไทยเพ่ิมขีด

ความสามารถในเวทีการแขงขัน อยางไรก็ตามธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมตางๆในเปนประเทศไทยโดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมการผลิตขนาดเกลางและขนาดเล็กของไทยน้ันยังคงมองขามในเรื่องของการบริหารจัดการตนทุนโลจิ

สติกสโดยเฉพาะในกิจกรรมการขนสงสินคา หลายองคกรยังไมมีโครงสรางตนทุนการขนสงท่ีชัดเจน ซึ่งสงผลตอการ

วางแผนและพัฒนาการขนสงใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดวยเหตุน้ีผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึง

ตองการท่ีจะศึกษาและสรางแบบจําลองดานตนทุนการขนสงอันนํามาสูการหาแนวทางการลดตนทุนการขนสง โดยใช

กรณีศึกษาบริษัท ABCอินเนช่ันแนล แพ็คเก็จจิ้ง จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตถุงพลาสติก โดยใชรถบรรทุก

หกลอและรถกระบะ ในงานขนสงภายในบริษัท การศึกษาช้ินน้ีจะรวบรวมปจจัยดานตนทุนท่ีเก่ียวของจากงานวิจัยหรือ

บทความวิชาการตางๆ โดยปจจัยดังกลาวถูกตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญในภาคอุตสาหกรรมน้ันๆ จากน้ัน ปจจัยดังกลาว

จะถูกนํามาสรางแบบจําลองในการคํานวณตนทุนการขนสงสินคาซึ่งจะนํามาสูแนวทางการการลดตนทุนการขนสง

สินคาตอไป  

คําสําคัญ: โครงสรางตนทุนคาขนสง 
 

Abstract  

Logistics and supply chain management is become a critical topic which many business 

sectors try to focus according to the fierce competition that they have encountered such as 

motivating foreign investor to invest in Thailand and share market proportion with local companies. 

Hence, the effective logistics and supply chain management will strengthen Thai business sector in 

term of competitive advantage. However, many of Thai businesses still lack of understanding and 

overlook to the logistics costs especially transportation cost which is big proportion in overall cost. 

Moreover, some of them does not have a clearly transportation cost structure. For this reason, this 
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paper aim to study transportation cost structure, model for calculating transportation cost which 

lead to the ways to reduce transportation cost by using a case study of ABC international packaging 

co., ltd. who is plastics producer and regular use vehicle for transportation activities. This study will 

gather cost factors relevant research as well as academic articles. The factors will be validated by 

industry experts and the selected factors will be conducted to formulate model for calculating 

transportation cost. Last, preliminary strategies for cost reduction will be suggested. 

Keywords: Cost structure 
  

บทนํา 

การจัดการโลจิสติกสและระบบโซอุปทานกลายเปนประเด็นท่ีหลายภาคสวนกําลังใหความสําคัญจาก

ภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึนท่ีภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆของไทยน้ันตองเผชิญจากภายใตกระแสโลกาภวัิฒน

นํามาสูการเปลี่ยนแปลงตางๆมากมายไมวาจะเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจการกําหนดนโยบายสงเสริมการคาและ

การลงทุน เพ่ือดึงดูดนักลงทุนตางจากตางประเทศซึ่งมีความพรอมมากกวาท้ังทางดานเงินทุน ขีดความสามารถและ

เทคโนโลยี เขามารวมแยงสวนแบงตลาดกับผูประกอบการไทย ดวยเหตุน้ีการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานท่ีมี

ประสิทธิภาพน้ันจะชวยเสริมสรางใหผูประกอบการไทยเพ่ิมขีดความสามารถในเวทีการแขงขันตลอดจนการลดตนทุน

ในการบริหารจัดการดานตางๆอันนํามาสูการเพ่ิมกําไรและผลตอบแทนขององคกรไดอยางยั่งยืนซึ่งตนทุนโลจิสติกสถือ

เปนหัวใจสําคัญของกระบวนการผลิตและกระจายสินคา สําหรับธุรกิจท่ีมีการจัดการโลจิสติกสท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

จะสงผลใหตนทุนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจลดลงอยางมาก ซึ่งมีผลโดยตรงตอการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันทางธุรกิจ  

ตนทุนโลจิสติกสคือตนทุนหรือคาใชจายในการบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกสของผูประกอบการซึ่ง

ตนทุนโลจิสติกสมีองคประกอบ 3 สวน คือ ตนทุนการขนสงสินคา ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ตนทุนการบริหาร

จัดการ อางอิงจากรายงานโลจิสติกสของประเทศไทยประจําป 2559 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติไดกลาวถึงโครงสรางตนทุนโลจิสติกสของไทยในป 2558 น้ันคิดเปนสัดสวนรอยละ 14.0 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวม โดยหากพิจารณาถึงองคประกอบยอยแลวน้ัน ตนทุนคาขนสงสินคาเปนกิจกรรมโลจิสติกสท่ีมี

สัดสวนตนทุนสูงท่ีสุด คิดเปน รอยละ 53.5 ของตนทุนโลจิสติกสรวม เพ่ิมข้ึนจาก รอยละ 53.0 ในป 2557 รองลงมา 

คือ ตนทุนการเก็บรักษา สินคาคงคลังมีสัดสวนรอยละ 37.4 ลดลงจากรอยละ 37.9 ในป 2557 สวนตนทุนการบริหาร

จัดการโลจิสติกสมีสัดสวนคงท่ี รอยละ 9.1 

 หากมองถึงธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมตางๆในเปนประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตขนาด

กลางและขนาดเล็กน้ันคอนขางใหความสําคัญกับการศึกษารายละเอียดโครงสรางตนทุนการผลิตอาทิเชนการผลิตท่ี

ประหยัดตอหนวยแตอยางไรก็ตามผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยยังมองขามในเรื่องของ

การบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกสโดยเฉพาะในกิจกรรมการขนสงสินคาหลายองคกรยังไมมีโครงสรางตนทุนการขนสง

ท่ีชัดเจนซึ่งสงผลตอการวางแผนและพัฒนาการขนสงใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดวยเหตุน้ีผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญ

ของปญหาดังกลาว จึงตองการท่ีจะศึกษาและสรางแบบจําลองดานตนทุนการขนสงอันนํามาสูการหาแนวทางการลด

ตนทุนการขนสงโดยใชกรณีศึกษาบริษัท ABCเนช่ันแนลแพ็คเก็จจิ้ง จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจเก่ียวกับการผลิตถุงพลาสติก 

โดยใชรถบรรทุกหกลอและรถกระบะ ในงานขนสงภายในบริษัท ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมการขนสงอาทิเชน การ

ขนสงสินคา การรับ-สงพนักงาน การรับวัสดุอุปกรณ  เปนตน เน่ืองจากแตละสถานท่ีปลายทางน้ัน มีเสนทางและ

ระยะทางท่ีแตกตางกัน ทําใหเกิดตนทุนตางๆท่ีบริษัทไมสามารถทราบแหลงท่ีมาไดชัดเจน สวนหน่ึงมีสาเหตุมาจากการ
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คิดตนทุนโดยไมมีการแยกประเภทตนทุนเฉพาะการขนสงโดยละเอียด ท่ีไมมีเพียงแตคาเสื่อมราคาหรือคาเช้ือเพลิง

เทาน้ัน เพราะอาจรวมถึงคาจางพนักงานขับรถหรือคาสึกหลอของพาหนะอีกดวย ดังน้ันสถานประกอบการ จึงไม

สามารถทราบถึงตนทุนประเภทตางๆไดวามีคาใชจายสวนใดบางท่ีมากเกิน จนทําใหตนทุนในการขนสงเพ่ิมสูงข้ึน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาโครงสรางตนทุนการขนสงสินคาของสถานประกอบการ  

 2. เพ่ือสรางแบบจําลองวิธีการคํานวณตนทุนการขนสงของสถานประกอบการ  

 3. เพ่ือเสนอแนวทางการลดตนทุนการขนสงตอสถานประกอบการ 
 

ทฤษฎีและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการขนสงและตนทุนโลจสิติกส(Cost of transportation) 

  ตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 2497 มาตรา 4 ไดนิยามคําวา การขนสง คือ การลําเลียงหรือ

เคลื่อนยายบุคคลหรือสิ่งของดวยเครื่องมือ อุปกรณการขนสง ซึ่งอุปกรณการขนสงในท่ีน้ีหมายถึง ยานพาหนะท่ีใชใน

การขนสงรวมถึงเครื่องทุนแรงดวย 

 ตนทุนของการขนสง (Cost of transportation) หมายถึง ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการขนสง สามารถจําแนก

ออกเปนหลายประเภท ตามลักษณะของกิจกรรมท่ีสงผลใหเกิดตนทุนดังน้ี 

1. ตนทุนคงท่ี (Fixed cost) เปนตนทุนหรือคาใชจายท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามการขนสง ตนทุนน้ีจะ

เกิดข้ึนเปนจํานวนท่ีคงท่ี เชน คาเสื่อมราคาของรถ, คาตอทะเบียนรถ, คาประกันภัยรถ เปนตน  

2. ตนทุนผันแปร (Variable cost)เปนตนทุนหรือคาใชจายท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของการ

ขนสงตนทุนผันแปรไดแก คานํ้ามันเช้ือเพลิง คาซอมแซม คาใชจายในการขนสงเปนตน 

3. ตนทุนรวม (Total cost) เปนตนทุนหรือคาใชจายตางๆ โดยรวมเอาตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร 

4. ตนทุนเท่ียวกลับ (Back haul cost) เปนตนทุนหรือคาใชจายท่ีไดรวมเอาลักษณะของคาเสียโอกาส 

(Opportunity cost) เขาไปดวย ถือเปนคาชดเชยท่ีทําใหตองเสียโอกาสข้ึน  

การจัดการการขนสง ปจจัยทางเศรษฐศาสตร (Transportation Management: Economic Factors) 

2. กลยุทธในการลดตนทุนการขนสง 

 1.กลยุทธการใชพลังงานทางเลือก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานท่ีใชในการขนสงจากนํ้ามันดีเซลหรือเบนซิน 

เปนไบโอดีเซลหรือกาซ CNG ซึ่งการใชกาซ CNG จะประหยัดกวาการใชนํ้ามันประมาณ 60-70% แตการตัดสินใจ

ติดตั้งระบบ NGV ผูประกอบการควรมีการตัดสินใจท่ีละเอียดถ่ีถวน เน่ืองจากการติดตั้งระบบ NGV ใชงบประมาณท่ี

คอนขางสูง 

 2.กลยุทธการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงแบบใหม หรือการใชวิธีการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบ 

(Multimodal transportation) ซึ่งเปนวิธีการขนสงท่ีผสมผสานระหวางการขนสงตั้งแต 2 รูปแบบข้ึนไป ภายใต

สัญญาหรือผูรับผิดชอบการขนสงรายเดียว ซึ่งโครงสรางของระบบขนสง สามารถแบงตามลักษณะทางกายภาพได 5 

แบบ คือการขนสงทางถนน,การขนสงทางราง,การขนสงทางนํ้า,การขนสงทางอากาศและการขนสงทางทอ  

 3.กลยุทธศูนยกระจายสินคา การหาท่ีตั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคาตามจุดยุทธศาสตรตางๆ ท่ี

สามารถกระจายและสงตอไปยังจังหวัดใกลเคียงหรือประเทศเพ่ือนบาน มีการจัดระบบการขนถายสินคา การจัดพ้ืนท่ี

การเก็บสินคา ระบบการจัดสงสินคา ระบบบริหารคลังสินคา มีการจัดประเภทสินคา ท่ีจัดเก็บการบรรจุดวยหนวย

มาตรฐาน มีอุปกรณจัดวางสินคา 
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 4.กลยุทธการขนสงสินคาท้ังเท่ียวไปและกลับ การเพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงดวยการลด การว่ิงเท่ียว

เปลาเปนการจัดการการขนสงท่ีมีเปาหมายใหเกิดการใชประโยชนจากยานพาหนะ (Load utilization)  

 5.กลยุทธการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการลดตนทุนโลจิสติกสและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ขนสงคือระบบบริหารจัดการการขนสงสินคาเปนเครื่องมือในการวางแผนการขนสงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของธุรกิจการ

ขนสงซึ่งก็คือ ความรวดเร็ว และตนทุนท่ีประหยัดท่ีสุด  

 

3. วิจัยท่ีเกี่ยวของ 

  จาตุรงค ทิพยมณี (2557) ไดทําการศึกษาระยะเวลาคุมทุนในงานใชงานรถบรรทุกหัวลากในการขนสง

สินคาเพ่ือศึกษาโครงสรางตนทุนในการขนสงดวยรถบรรทุกหัวลาก และเพ่ือศึกษาระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการใชงาน

รถบรรทุกหัวลาก โดยขอมูลท่ีใชในการศึกษามีท้ังขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิในการศึกษาครั้งน้ี 

ประกอบไปดวย คาใชจายในการซอมบํารุง ระยะทางท่ีใชงาน อายุการใชงานของรถบรรทุกหัวลาก อัตราการสิ้นเปลือง

ของนํ้ามันเช้ือเพลิง ผลการศึกษาพบวา รถบรรทุกหัวลากท่ีมีอายุการใชงานมากกวา 7 ป ควรจะมีการพิจารณาเปลี่ยน

รถบรรทุกหัวลาก เพราะจะชวยใหสามารถลดคาใชจายในการบํารุงรักษาไดประมาณปละ 400,000 บาท และยังชวย

ใหประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงไดปละประมาณ100,000 บาท รวมเปนเงินท่ีประหยัดท้ังสิ้น 500,000 บาท 

เรณู เพชรพลากร (2549) ไดทําการศึกษาตนทุนคาขนสงของรถหัวลากท่ีบรรทุกตูคอนเทนเนอร เพ่ือศึกษา

โครงสรางและตัวแปรในการกําหนดโครงสรางตนทุนท่ีแทจริงของการขนสงสินคา และเพ่ือศึกษาตนทุนคาขนสงสินคา

ของรถบรรทุกก่ึงพวง 18 ลอท่ีบรรทุกตูคอนเทนเนอรตอระยะทาง 1 กิโลเมตร และเพ่ือศึกษาและสรางฟงกช่ันสําหรับ

การคํานวณตนทุนของรถบรรทุกก่ึงพวง 18 ลอโดยมีการรวบรวมขอมูลจากรถบรรทุกหัวลาก รวมท้ังมกีารนําขอมูล

ทุติยภูมมิาใชเพ่ือวิเคราะหถึงสัดสวนตนทุนผันแปรของแตละปจจยัการขนสงของหัวลาก ผลการศึกษาพบวา ตนทุนผัน

แปรของรถบรรทุกหัวลากตอระยะทาง 1 กิโลเมตร มีตนทุนเฉลี่ยเทากับ 15.07 โดยมีปจจัยท่ีสงผลกระทบคือ คานํ้ามัน

เช้ือเพลิง คาแรงงานพนักงานขับรถ คาเสื่อมราคาของหัวลาก คายางรถบรรทุก คาซอมบํารุง และคาโสหุย โดยคา

นํ้ามันเช้ือเพลิงมสีัดสวนท่ีสูงท่ีสุด คิดเปนรอยละ 63.87 ของตนทุนผันแปร 
 

กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องการศึกษาโครงสรางตนทุนและแนวทางการลดตนทุนการขนสงกรณีศึกษา

บริษัทเอบีซี เนช่ันแนล แพ็คเก็จจิ้ง จํากัด ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหแนวคิดเก่ียวกับ ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวของ

สรุปไดวามีปจจัยท่ีสงผลตอตนทุนคาขนสงอยู 2 ปจจัยคือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่งปจจัยภายใน

ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 2 สวนคือ ตัวแปรตนและตัวแปรตาม ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยในแผนภาพท่ี 1 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตัวแปรตนแบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 • ตัวแปรตนท่ีสงผลตอตนทุนคาขนสงโดยตรง ประกอบดวย 

คาใชจายเก่ียวกับยานพาหนะในการขนสงสินคาซึ่งผูวิจัยไดนําท้ังดานตนทุนคงท่ีและดานตนทุนแปรผันมาใชในการ

วิเคราะหโดยท่ีตนทุนคงท่ีมีดังน้ี คาเสื่อมราคาของรถท่ีใชในการขนสง คาภาษีและคาตอทะเบียนของรถท่ีใชในการ

ขนสง คาประกันของรถท่ีใชในการขนสง และตนทุนแปรผันมีดังน้ี คายางของรถท่ีใชในการขนสง คาบํารุงรักษาของรถ

ท่ีใชในการขนสง คานํ้ามันเช้ือเพลิงของรถท่ีใชในการขนสง 

 • คาจางพนักงานขับรถและพนักงานประจํารถซึ่งผูวิจัยไดนําท้ังดานตนทุนคงท่ีและดานตนทุนแปรผันมา

ใชในการวิเคราะหโดยท่ีตนทุนคงท่ีมีดงัน้ี คาจางในเวลาทํางานปกติของพนักงานขับรถ คาจางในเวลาทํางานปกติของ
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พนักงานประจํารถ และตนทุนแปรผันมีดังน้ี คาจางนอกเวลาทํางานของพนักงานขับรถ(OT) คาจางนอกเวลาทํางาน

ของพนักงานประจํารถ(OT) 

 • ตัวแปรตนท่ีสงผลตอตนทุนคาขนสงโดยออม กลาวคือ ตัวแปรตนท่ีสงผลตอตนทุนคาขนสงโดยออม

เหลาน้ี จะสงผลตอระยะเวลาในการจัดสงสินคาจากโรงงานจนถึงลูกคา ซึ่งระยะเวลาในการจัดสงสินคาจากโรงงาน

จนถึงลูกคาจะสงผลตอ คาจางพนักงานขับรถและพนักงานประจํารถในสวนของคาจางนอกเวลาทํางานของพนักงานขับ

รถและพนักงานประจํารถ(OT) และในท่ีสุดจะสงผลตอตนทุนคาขนสง ซึ่งประกอบไปดวย 

 • เสนทางในการขนสงสินคาจากโรงงานจนถึงลูกคา เสนทางในการขนสงน้ันข้ึนอยูกับจํานวนลูกคาและ

สินคาในแตละวันรวมไปถึงกิจกรรมอ่ืนๆท่ีบริษัทจําเปนตองใชรถของบริษัทในการทํากิจกรรมน้ันๆ อาทิเชน บริษัท

จําเปนตองใชรถของบริษัทไปรับวัสดุและอุปกรณท่ีใชในการการผลิต บริษัทจึงจําเปนตองจัดเสนทางเพ่ือใหงานตอการ

ขนสงสินคารวมถึงรับวัสดุและอุปกรณ หรือแมแตการหลีกเลี่ยงการจราจรท่ีติดขัดก็ตาม 

 • ความเร็วในการขับข่ี ทางบริษัทกําหนดตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 6 ประกอบกับ ฉบับท่ี 10 ซึ่งออกตาม

ความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดไววารถบรรทุกท่ีมีนํ้าหนักรถรวมท้ังนํ้าหนักบรรทุกเกิน 1,200 

กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ใหขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไมเกินช่ัวโมงละ 60 

กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกลาวใหขับไมเกินช่ัวโมงละ 80 กิโลเมตร 

 • ระยะเวลาในการขนถายสินคาของลูกคาแตละราย ในบางครั้งข้ันตอนการขนถายสินคาใหกับลูกคาน้ัน 

ลูกคาจะกําหนดชวงเวลาสําหรับการรับสินคาไวแลว พนักงานขับรถจึงมีชวงเวลาในการขนถายท่ีลูกคากําหนดไวเทาน้ัน 

อาทิเชน หากพนักงานขับรถไปถึงสถานท่ีจัดสงสินคาในเวลา 9:00 น.แตลูกคามีการกําหนดชวงเวลาในการรับสนิคาท่ี

เวลา 10:00 น. ดังน้ันพนักงานขับรถจึงตองเสียเวลาในการรอการขนถายถึง 1 ช่ัวโมง 

 • ความเสื่อมสภาพของยานพาหนะ ความเสื่อมสภาพของยานพาหนะน้ัน สงผลใหทางบริษัทไมสามารถ

ใชยานพาหนะไดอยางเต็มท่ี อาทิเชน ความเร็วในการขับข่ีของยานพาหนะ 

 • ปริมาณของสินคาในการขนสงตอครั้ง  ปริมาณในการขนสงตอครั้งน้ันสามารถมองไดหลายรูปแบบดังน้ี

จํานวนลูกคานอยรายและสินคาเต็มคันรถ จํานวนลูกคานอยรายและสินคาไมเต็มคันรถ จํานวนลูกคามากรายและ

สินคาเต็มคันรถ จํานวนลูกคามากรายและสินคาไมเต็มคันรถ ซึ่งรูปแบบของการขนสงเหลาน้ีจะสงผลไปถึงระยะเวลา

ในการขนถายอีกดวย 

ตัวแปรตามแบงออกเปน 2 ตัวแปร ดังน้ี 

 • ตัวแปรตามตัวท่ี 1 ท่ีเปนผลของตัวแปรตนท่ีสงผลตอตนทุนคาขนสงโดยออมและสงผลตอตัวแปรตาม

ตัวท่ี 2 น่ันคือ 

 • ระยะเวลาในการจัดสงสินคาจากโรงงานจนถึงลูกคา 

 • ตัวแปรตามตัวท่ี 2 ท่ีเปนผลของตัวแปรตนท่ีสงผลตอตนทุนคาขนสงโดยตรงและผลของตัวแปรตามตัว

ท่ี 1 น่ันคือ 

 • ตนทุนในการขนสงตอครั้ง 
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 นอกจากน้ียังมีในสวนของปจจัยภายนอกท่ีอาจสงผลตอตนทุนในการขนสงตอครั้ง ประกอบไปดวย ลูกคา 

สภาพการจราจร เศรษฐกิจการเมืองและปจจัยตางๆเหลาน้ันไมสามารถควบคุมไดซึ่งปจจัยท้ังหมดท่ีไดกลาวมาขางตน

สามารถอธิบายไดเปนแผนภาพกรอบแนวคิด ดังน้ี 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  1. สังเกต และศึกษาระบบการทํางานของฝายจัดสงสินคา 

สังเกตและศึกษาระบบการทํางานของฝายจัดสงสินคาพบวามีกิจกรรมตั้งแตการเบิกสินคาเพ่ือเตรียม

สําหรับการจัดสงสินคาใหกับลูกคาจนสงสินคาถึงมือลูกคา และไดรับขอมูลจากการตรวจนับสินคาเพ่ือความถูกตอง 

ระยะเวลาในการตรวจนับสินคา ปริมาณสินคาในการจัดสง การจัดเสนทางเดินรถของพนักงาน การจัดรถใหเพียงพอตอ

การใชงาน 

2. กําหนดขอบเขตของโครงงาน 

 ในการศึกษาครั้งน้ีจะทําการศึกษาเฉพาะในสวนของโครงสรางตนทุนการขนสงและระยะทางในการ

ขนสงของรถแตละคันเพ่ือคํานวณหาตนทุนคาขนสง โดยการหาวิธีการคํานวณตนทุนการขนสงบนโปรแกรม Microsoft 

Excel เน่ืองจากโปรแกรม Microsoft Excel เปนโปรแกรมท่ีสามารถเขาถึงไดงายและนิยมใชในสํานักงานตางๆอยาง

แพรหลายและเพ่ือชวยใหไดรับตัวเลขท่ีเกิดจากการคํานวณท่ีแมนยํามากท่ีสุด นอกจากน้ีขอมูลท่ีไดจากการบันทึก

สามารถนําไปใชในการเปนฐานขอมูลในการบริหารการขนสงของบริษัทไดในอนาคต และเพ่ือหาแนวทางการลดตนทุน

ตอไป  

 3. ออกแบบวิธีการเก็บขอมูลและการรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1) ขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากเอกสาร บทความ งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ และขอมูลจาก

อินเตอรเน็ตท่ีเก่ียวของกับการบริหารการขนสงสินคา ขอมูลโครงสรางตนทุน รวมถึงขอมูลตนทุนการขนสงสินคา

ของผูประกอบการโดยรวบรวมจากแผนกบัญชีของผูประกอบการ 

2) ขอมูลปฐมภูมิ รวบรวมจากการสํารวจขอมูลการขนสงสินคาใหลูกคาแตละสถานท่ีรวบรวม

จากใบสั่งสินคา ขอมูลเสนทางการขนสงสินคายอนหลัง รวบรวมจากตารางเดินรถ ขอมูลระยะทางการขนสงรวบรวบ

จากการสรางเครื่องมือสําหรับใชในการเก็บขอมูลโดยสรางเอกสารเพ่ือลงรายงานการใชรถสําหรับการขนสงและสราง

สูตรการคํานวณตนทุนการขนสงบนโปรแกรม Microsoft Excel  
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 4. เรียบเรียงขอมูลและวิเคราะห 

 เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีตองการศึกษาโครงสรางตนทุนของการขนสงและหาแนวทางการลด

ตนทุนการขนสง ดังน้ันจึงนําขอมูลของผูประกอบการท่ีไดรับ มาเรียบเรียงเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของการเกิดตนทุน และ

หาแนวทางในการลดตนทุน ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหดังน้ี 

1) การวิเคราะหแยกตามประเภทตนทุน 

1. วิเคราะหตนทุนคงท่ี ท่ีเก่ียวของกับการขนสง 

2. วิเคราะหตนทุนผันแปร ท่ีเก่ียวของกับการขนสง 

2) การวิเคราะหสัดสวนตนทุนการขนสงแยกตามรายการตนทุนเพ่ือหาแนวทางการลดตนทุน   

1. วิเคราะหระยะทาง และตนทุนคานํ้ามันแยกตามการใชงานของรถแตละคัน 

2. วิเคราะหระยะทางและตนทุนคานํ้ามันแยกตามประเภทกิจกรรมการขนสง 

3) การวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางการลดตนทุนโดยลงทุนเปลี่ยนรถบรรทุกหกลอ   

1. วิเคราะหการประหยัดเช้ือเพลิง และคาบํารุงรักษาของรถบรรทุกหกลอใหม 

2. วิเคราะหระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเปลี่ยนรถบรรทุกหกลอใหม 

 5.การตรวจสอบขอมูลท่ีไดรับโดยผูเช่ียวชาญ 

จากขอมูลตนทุนการขนสงท่ีไดรับโดยการเรียบเรียงขอมูลและวิเคราะหขอมลูผูศึกษานําขอมูลดังกลาวมาตรวจสอบโดย

ผูเช่ียวชาญ3คน 

 6. สรุปผลและเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 

จากผลการศึกษาในครั้งน้ี ผูประกอบการสามารถทราบถึงตนทุนท่ีแทจริงหรือตนทุนแฝงในกิจกรรมการ

ขนสงท่ีอาจกอใหเกิดตนทุนท่ีสูงกวาความเปนจริงในการขนสงจากการสรางเครื่องมือสําหรับใชในการเก็บขอมูลโดย

สรางเอกสารเพ่ือลงรายงานการใชรถสําหรับการขนสงและสรางสูตรการคํานวณบนโปรแกรม Microsoft Excel ท่ี

ผูประกอบการสามารถนํามาใชไดในอนาคตเพ่ือตรวจสอบตนทุนการขนสงในแตละวันนอกจากน้ีผูประกอบการยัง

สามารถใชขอมูลท่ีไดรับประกอบการตัดสินใจสําหรับความเหมาะสมในแนวทางการลดตนทุน และสุดทายสามารถนํา

ผลการศึกษามาใชสําหรับวางแผนการขนสงในอนาคต 
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ผลการวิจัย  

 จากการดําเนินงานตามวิจยัทําใหไดรับแผนผังโครงสรางตนทุนเพ่ือตอบวัตถุประสงคการศึกษาโครงสราง

ตนทุนการขนสงสินคาของสถานประกอบการดังน้ี 

 

 
 จากการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานวิจัยจะไดรับแผนผังโครงสรางตนทุนดังกลาวและจะไดรับ

แบบจําลองการคํานวณตนทุนคาขนสงดังน้ี  
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 จากการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานวิจัยจะไดรับแผนผังโครงสรางตนทุนดังกลาวและจะไดรับ

แบบจําลองการคํานวณตนทุนคาขนสง สงผลใหทราบแนวทางในการลดตนทุนดังน้ี 

 จากการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลเพ่ือหาแนวทางการลดตนทุนพบวารถหมายเลข 6W01 ซึ่งมีการใชงาน

ในกิจกรรมรับ-สงพนักงานสูงท่ีสุด โดยมี ระยะทางท่ีใชในการรับ-สงพนักงานตอเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 3,952 

กิโลเมตร แตใน บางกรณีท่ีรถบรรทุกหกลอ ใชเสนทางลัดในการว่ิงเท่ียวเปลากลับบริษัท จึงมีระยะทาง จากการเก็บ

ขอมูลจริงนอยกวา 3,952 กิโลเมตรตอเดือน และพบวารถบรรทุกหกลอหมายเลข 6W01 มีอายุการใชงานสูงท่ีสุด 

รวมถึงมีตนทุนคานํ้ามันเช้ือเพลิงตอกิโลเมตร คายางตอกิโลเมตร คาบํารุงรักษา ตอกิโลเมตรสูงท่ีสุด ซึ่งอาจเปนผลมา

จากความ แตกตางของตัวรถและอายุการใชงานรถ และเมื่อพบวารถยนตท่ีมีอายุการใชงานนอยมีตนทุนคานํ้ามัน

เช้ือเพลิงตอกิโลเมตร และ ตนทุนคาบํารุงรักษาตอกิโลเมตรต่ํากวา รถท่ีมีอายุการใชงานมากกวา แตสวนหน่ึง น้ันก็

ข้ึนอยูกับระยะทางการใชงานดวย ผูศึกษาจึงไดนํามาทดลองใชกับรถบรรทุกหกลอ โดยการพิจารณาระยะเวลาคุมทุน

ของ การลงทุนเปลี่ยนรถบรรทุกหกลอ พบวา ในกรณีระยะทางท่ี ใชรถบรรทุกหกลอ เทากับ 50,000 กิโลเมตรตอป 

คิดเปน 4,167 กิโลเมตรตอเดือน ระยะเวลาคืนทุนของการเปลี่ยนรถบรรทุกอยูท่ี 8.90 ป หรือในชวงปลายปท่ี 9 ของ

การเปลี่ยนรถบรรทุกหกลอ, ในกรณีระยะทางท่ีใชรถบรรทุกหกลอ เทากับ 60,000 กิโลเมตรตอป คิดเปน 5,000 

กิโลเมตรตอเดือน  พบวาระยะเวลาคืนทุนของการเปลี่ยนรถบรรทุกอยูท่ี 7.58 ป หรือใน ชวงกลางปท่ี 8 ของการ
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เปลี่ยนรถบรรทุกหกลอและในกรณีระยะทางท่ีใชรถบรรทุกหกลอ เทากับ 70,000 กิโลเมตรตอป คิดเปน 5,833 

กิโลเมตรตอเดือน พบวาระยะเวลาคืนทุน ของการเปลี่ยนรถบรรทุกอยูท่ี 6.59 ป หรือในชวงกลางปท่ี 7 ของการ

เปลี่ยนรถบรรทุกหกลอแสดงใหเห็นวาเมื่อระยะทางในการขนสงของรถหกลอตอเดือนสูงข้ึนระยะเวลาในการคืนทุนจะ

สั้นลงดวย แสดงใหเห็นวาเมื่อระยะทางในการขนสงตอเดือนสูงข้ึนระยะเวลาในการคืนทุนจะสั้นลงดวย และบริษัทจะ

ไดผลตอบแทนหลังจากการลงทุนมีการคืนทุนแลว ในรูปของคาใชจายท่ีสามารถประหยัดไดเมื่อมีการเปลี่ยนรถบรรทุก

หกลออาทิเชน อัตราเผาผลาญของนํ้ามันเช้ือเพลิงของรถบรรทุกหกลอคันใหมท่ีต่ํา จะสงผลใหรถบรรทุกหกลอคันใหม

ประหยัดคานํ้ามันเช้ือเพลิงได เปนตน 
 

อภิปรายผล  

การศึกษาโครงสรางตนทุนและแนวทางการลดตนทุนการขนสง วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาโครงสรางตนทุนการ

ขนสง ศึกษาแนวทางหรือหาวิธีการคํานวณตนทุนการขนสง และเพ่ือศึกษาแนวทางการลดตนทุนการขนสงของสถาน

ประกอบการ และเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือเอกสารเพ่ือลงรายงานการใชรถสําหรับการขนสงและสราง

สูตรการคํานวณบนโปรแกรม Microsoft Excel เน่ืองจากโปรแกรม Microsoft Excel เปนโปรแกรมท่ีสามารถชวยให

ไดรับตัวเลขท่ีเกิดจากการคํานวณท่ีแมนยํามากท่ีสุด นอกจากน้ีขอมูลท่ีไดจากการบันทึกสามารถนําไปใชในการเปน

ฐานขอมูลในการบริหารการขนสงของบริษัทไดในอนาคต และเพ่ือหาแนวทางการลดตนทุนตอไปจากการวิเคราะห

ผลการวิจัยผูศึกษาไดพบประเด็นท่ีนาสนใจในการนําเสนอมาอภิปรายผลไดดังตอไปน้ี 

จากขอมูลแยกตามประเภทตนทุนพบวาตนทุนแปรผันมีตนสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ 57.53 ของตนทุนท้ังหมด 

ตนทุนคงท่ีคิดเปนรอยละ 33.38 ของตนทุนท้ังหมด และตนทุนประเภทคาบริหารจัดการมีตนทุนต่ําท่ีสุดคิดเปนรอยละ 

9.09 ของตนทุนท้ังหมด รายการตนทุนคงท่ีท่ีมีตนทุนสูงท่ีสุดคือ คาจางพนักงานขับรถคิดเปนรอยละ 46.22 ของ

ตนทุนคงท่ีท้ังหมด รายการตนทุนผันแปรท่ีมีตนทุนสูงท่ีสุดคือ คานํ้ามัน คิดเปนรอยละ 55.52 ของตนทุนผันแปร

ท้ังหมด  

จากสัดสวนตนทุนการขนสงแยกตามรายการตนทุนพบวา รายการตนทุนการขนสงท่ีมีตนทุนสูงท่ีสุดคือ 

คานํ้ามันเช้ือเพลิงคิดเปนรอยละ 31.90 ของตนทุนท้ังหมดสอดคลองกับ เรณู เพชรพลากร.(2549)ไดทําการศึกษา

ตนทุนคาขนสงของรถหัวลากท่ีบรรทุกตูคอนเทนเนอรพบวาตนทุนคานํ้ามันเช้ือเพลิงเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบตอตนทุน

คาขนสงท่ีมีสัดสวนสูงท่ีสุด สวนรถท่ีใชในการขนสงท่ีมีระยะทางสูงท่ีสุดคือรถยนตหมายเลข 4W04 มีระยะทาง 6,687

กิโลเมตร ในขณะท่ีรถท่ีใชในการขนสงท่ีมีตนทุนคานํ้ามันเช้ือเพลิงสูงท่ีสุดคือรถบรรทุกหกลอหมายเลข 6W01 คิดเปน

รอยละ 24.60 ของตนทุนคานํ้ามันเช้ือเพลิงท้ังหมด จึงเห็นไดวารถท่ีมีระยะทางการว่ิงสูงท่ีสุดไมไดมีตนทุนคานํ้ามัน

เช้ือเพลิงสูงท่ีสุด กิจกรรมการขนสงท่ีมีระยะทางสูงท่ีสุดคือกิจกรรมการรับ-สงพนักงานมีระยะทาง 8,198 กิโลเมตร

ในขณะท่ีกิจกรรมการขนสงท่ีมีตนทุนสูงท่ีสุดคือกิจกรรมการรับ-สงพนักงานเชนกันคิดเปนรอยละ 40.02 ของตนทุนคา

นํ้ามันเช้ือเพลิงท้ังหมด,รถท่ีใชระยะทางในกิจกรรมรับ-สงพนักงานสูงท่ีสุดคือรถบรรทุกหกลอหมายเลข 6W01 มี

ระยะทางในการรับสงพนักงาน 3,606 กิโลเมตร และมีตนทุนคานํ้ามันเช้ือเพลิงในการรับ-สงพนักงานสูงท่ีสุด คิดเปน

รอย 52.19 ของตนทุนคานํ้ามันเช้ือเพลิงกิจกรรมรับ-สงพนักงานท้ังหมด 

จากการวิเคราะห และรวบรวมขอมูลเพ่ือหาแนวทางการลดตนทุนพบวารถบรรทุกหกลอหมายเลข 

6W01 มีอายุการใชงานสูงท่ีสุด รวมถึงมีตนทุนคานํ้ามันเช้ือเพลิงตอกิโลเมตร คายางตอกิโลเมตร คาบํารุงรักษาตอ

กิโลเมตรสูงท่ีสุด ซึ่งอาจเปนผลมาจากความแตกตางของตัวรถ และอายุการใชงานรถและพบวารถยนตหรือรถกระบะสี่

ลอท่ีมีอายุการใชงานนอย มีตนทุนคาเช้ือเพลิงตอกิโลเมตร และตนทุนคาบํารุงรักษาตอกิโลเมตรต่ํากวารถท่ีมีอายุการ

ใชงานมากกวา แตสวนหน่ึงน้ันก็ข้ึนอยูกับระยะทางการใชงานดวย ดังน้ันผูประกอบการควรพิจารณาถึงความเหมาะสม
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ในการเปลี่ยนรถบรรทุกหกลอสอดคลองกับจาตุรงค ทิพยมณี.(2557)ไดทําการศึกษาระยะเวลาคุมทุนในการใชงาน

รถบรรทุกหัวลากในการขนสงสินคาพบวารถบรรทุกหัวลากท่ีมีอายุการใชงานมากกวา7ป ควรท่ีจะมีการพิจารณาการ

เปลี่ยนรถบรรทุกหัวลากเพราะจะชวยใหประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาและนํ้ามันเช้ือเพลิงได ผูศึกษาจึงไดนํามา

ทดลองใชกับรถบรรทุกหกลอโดยการพิจารณาระยะเวลาคุมทุนของการลงทุนเปลี่ยนรถบรรทุกหกลอ พบวารถบรรทุก

หกลอ ท่ีมีระยะทางการใชงานเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 4,167 กิโลเมตร จะใชเวลาในการคืนทุนนานท่ีสุดคือ 8.90 ป 

หากบริษัทใชงานรถบรรทุกหกลอโดยมีระยะทางการใชงานเฉลี่ยตอเดือน ประมาณ 5,000 กิโลเมตร จะใชเวลาในการ

คืนทุนรองลงมา คือ 7.58 ป  และหากบริษัทใชงานรถบรรทุกหกลอโดยมีระยะทางการใชงานเฉลี่ยตอเดือน ประมาณ 

5,833 กิโลเมตร จะใชเวลาในการคืนทุนสั้นท่ีสุด คือ 6.59 ปแสดงใหเห็นวาเมื่อระยะทางในการขนสงตอเดือนสูงข้ึน

ระยะเวลาในการคืนทุนจะสั้นลงดวย และบริษัทจะไดผลตอบแทนหลังจากการลงทุนมีการคืนทุนแลว ในรูปของ

คาใชจายท่ีสามารถประหยัดไดเมื่อมีการเปลี่ยนรถบรรทุกหกลออาทิเชน อัตราเผาผลาญของนํ้ามันเช้ือเพลิงของ

รถบรรทุกหกลอคันใหมท่ีต่ํา จะสงผลใหรถบรรทุกหกลอคันใหมประหยัดคานํ้ามันเช้ือเพลิงได เปนตน 

 จะเห็นไดวาการศึกษาโครงสรางตนทุนการขนสงโดยนําโปรมแกรม Microsoft Excel ท่ีนิยมใชกันอยาง

แพรหลายในสํานักงานน้ันสามารถทําใหเห็นถึงตนทุนแฝงของสถานประกอบการไดโดยละเอียด ซึ่งสามารถทําใหสถาน

ประกอบการสามารถบริหารจัดการและวางแผนการขนสงไดอยางตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ีคือการศึกษาโครงสรางตนทุนของการขนสงและแนวทางการลดตนทุนการขนสง 

ผูประกอบการควรมีการจัดเก็บประวัติขอมูลการใชรถ เสนทางการขนสง ระยะทางการใชรถ อัตราการสิ้นเปลือง

เช้ือเพลิงและคาบํารุงรักษาอยางตอเน่ือง เพ่ือใชในการวางแผนกลยุทธการจัดการการขนสงในอนาคต นอกจากน้ีราคา

นํ้ามันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันก็สงผลตอตนทุนการขนสงและความเหมาะสมในการลุงทุนเปลี่ยนรถบรรทุกหกลอ

รวมถึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดเสนทางเดินรถท่ีสามารถลดระยะทางและตนทุนในการขนสงได 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใชประโยชน  

 ผูประกอบการสามารถทราบถึงตนทุนท่ีแทจริงหรือตนทุนแฝงในกิจกรรมการขนสงท่ีอาจกอใหเกิดตนทุนท่ี

สูงกวาความเปนจริงในการขนสง จากการสรางเครื่องมือสําหรับใชในการเก็บขอมูลโดยสรางเอกสารเพ่ือลงรายงานการ

ใชรถสําหรับการขนสงและสรางสูตรการคํานวณบนโปรแกรม Microsoft Excel ท่ีสถานประกอบการสามารถนํามาใช

ไดในอนาคตเพ่ือตรวจสอบตนทุนการขนสงในแตละวัน นอกจากน้ีผลการศึกษาจะนําไปใชเปนแนวทางการลดตนทุนได

โดยเปนประโยชนแกผูประกอบการท่ีสามารถใชขอมูลท่ีไดรับประกอบการตัดสินใจสําหรับความเหมาะสมในการลงทุน

เปลี่ยนรถบรรทุกหกลอ และสุดทายสามารถนําผลการศึกษามาใชสําหรับ วางแผนการจัดการการขนสงในอนาคต 
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