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โครงงานศึกษาโครงสรางตนทุนและแนวทางการลดตนทุนการขนสง
กรณีศึกษา บริษัทเอบีซีเนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จํากัด
Case study of cost structure and cost reduction approach,
ABC international packaging
กรองทอง พรมสวรรค 1 พรรณารายณ เกิดขํา 2 ธัชนันท สังวาลย3
บทคัดยอ
การจั ดการโลจิส ติกส และระบบโซอุป ทานกลายเปน ประเด็ นที่ ห ลายภาคสวนกําลังใหค วามสําคัญ จาก
ภาวะการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆของไทยนั้นตองเผชิญ เชน การกําหนดนโยบาย
ดึงดูดนักลงทุนตางจากตางประเทศซึ่งมีความพรอมมากกวา เขามารวมแยงสวนแบงตลาดกับผูประกอบการไทย ดวย
เหตุ น้ี ก ารจั ด การโลจิ ส ติ ก ส แ ละโซ อุ ป ทานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพนั้ น จะช ว ยเสริ ม สร า งให ผู ป ระกอบการไทยเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในเวที ก ารแข งขั น อย า งไรก็ ต ามธุร กิ จ และภาคอุ ต สาหกรรมต างๆในเป น ประเทศไทยโดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการผลิตขนาดเกลางและขนาดเล็กของไทยนั้นยังคงมองขามในเรื่องของการบริหารจัดการตนทุนโลจิ
สติกสโดยเฉพาะในกิจกรรมการขนสงสินคา หลายองคกรยังไมมีโครงสรางตนทุนการขนสงที่ชัดเจน ซึ่งสงผลตอการ
วางแผนและพัฒนาการขนสงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึง
ตองการที่จะศึกษาและสรางแบบจําลองดานตนทุนการขนสงอันนํามาสูการหาแนวทางการลดตนทุนการขนสง โดยใช
กรณีศึกษาบริษัท ABCอินเนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตถุงพลาสติก โดยใชรถบรรทุก
หกลอและรถกระบะ ในงานขนสงภายในบริษัท การศึกษาชิ้นนี้จะรวบรวมปจจัยดานตนทุนที่เกี่ยวของจากงานวิจัยหรือ
บทความวิชาการตางๆ โดยปจจัยดังกลาวถูกตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมนั้นๆ จากนั้น 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
การจั ด การโลจิส ติ ก สแ ละระบบโซอุ ป ทานกลายเป น ประเด็น ที่ ห ลายภาคส วนกํ าลั งให ค วามสํ าคั ญ จาก
ภาวะการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นที่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมตางๆของไทยนั้นตองเผชิญจากภายใตกระแสโลกาภิวัฒน
นํามาสูการเปลี่ยนแปลงตางๆมากมายไมวาจะเปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจการกําหนดนโยบายสงเสริมการคาและ
การลงทุน เพื่อดึงดูดนักลงทุนตางจากตางประเทศซึ่งมีความพรอมมากกวาทั้งทางดานเงินทุน ขีดความสามารถและ
เทคโนโลยี เขามารวมแยงสวนแบงตลาดกับผูประกอบการไทย ดวยเหตุนี้การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานที่ มี
ประสิทธิภาพนั้นจะชวยเสริมสรางใหผูประกอบการไทยเพิ่มขีดความสามารถในเวทีการแขงขันตลอดจนการลดตนทุน
ในการบริหารจัดการดานตางๆอันนํามาสูการเพิ่มกําไรและผลตอบแทนขององคกรไดอยางยั่งยืนซึ่งตนทุนโลจิสติกสถือ
เปนหัวใจสําคัญของกระบวนการผลิตและกระจายสินคา สําหรับธุรกิจที่มีการจัดการโลจิสติกสที่ดีและมีประสิทธิภาพ
จะสงผลใหตนทุนคาใชจายในการดําเนินธุรกิจลดลงอยางมาก ซึ่งมีผลโดยตรงตอการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันทางธุรกิจ
ตน ทุ น โลจิส ติ ก สคื อ ต น ทุ น หรือ ค าใช จายในการบริห ารจั ด การกิจ กรรมโลจิส ติ ก สข องผูป ระกอบการซึ่ ง
ตนทุนโลจิสติกสมีองคประกอบ 3 สวน คือ ตนทุนการขนสงสินคา ตนทุนการเก็บรักษาสินคาคงคลัง ตนทุนการบริหาร
จัดการ อางอิงจากรายงานโลจิสติกสของประเทศไทยประจําป 2559 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห งชาติไดกลาวถึงโครงสรางตน ทุน โลจิสติ กสของไทยในป 2558 นั้ นคิ ดเปน สัดส วนรอยละ 14.0 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวม โดยหากพิจารณาถึงองคประกอบยอยแลวนั้น ตนทุนคาขนสงสินคาเปนกิจกรรมโลจิสติกสที่มี
สัดสวนตนทุนสูงที่สุด คิดเปน รอยละ 53.5 ของตนทุนโลจิสติกสรวม เพิ่มขึ้นจาก รอยละ 53.0 ในป 2557 รองลงมา
คือ ตนทุนการเก็บรักษา สินคาคงคลังมีสัดสวนรอยละ 37.4 ลดลงจากรอยละ 37.9 ในป 2557 สวนตนทุนการบริหาร
จัดการโลจิสติกสมีสัดสวนคงที่ รอยละ 9.1
หากมองถึงธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมตางๆในเปนประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตขนาด
กลางและขนาดเล็กนั้นคอนขางใหความสําคัญกับการศึกษารายละเอียดโครงสรางตนทุนการผลิตอาทิเชนการผลิตที่
ประหยัดตอหนวยแตอยางไรก็ตามผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กของไทยยังมองขามในเรื่องของ
การบริหารจัดการตนทุนโลจิสติกสโดยเฉพาะในกิจกรรมการขนสงสินคาหลายองคกรยังไมมีโครงสรางตนทุนการขนสง
ที่ชัดเจนซึ่งสงผลตอการวางแผนและพัฒนาการขนสงใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของปญหาดังกลาว จึงตองการที่จะศึกษาและสรางแบบจําลองดานตนทุนการขนสงอันนํามาสูการหาแนวทางการลด
ตนทุนการขนสงโดยใชกรณีศึกษาบริษัท ABCเนชั่นแนลแพ็คเก็จจิ้ง จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตถุงพลาสติก
โดยใชรถบรรทุกหกลอและรถกระบะ ในงานขนสงภายในบริษัท ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมการขนสงอาทิเชน การ
ขนสงสินคา การรับ-สงพนักงาน การรับวัสดุอุปกรณ เปนตน เนื่องจากแตละสถานที่ปลายทางนั้น มีเสนทางและ
ระยะทางที่แตกตางกัน ทําใหเกิดตนทุนตางๆที่บริษัทไมสามารถทราบแหลงที่มาไดชัดเจน สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการ
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คิดตนทุนโดยไมมีการแยกประเภทตนทุนเฉพาะการขนสงโดยละเอียด ที่ไมมีเพียงแตคาเสื่อมราคาหรือคาเชื้อเพลิง
เทานั้น เพราะอาจรวมถึงคาจางพนักงานขับรถหรือคาสึกหลอของพาหนะอีกดวย ดังนั้นสถานประกอบการ จึงไม
สามารถทราบถึงตนทุนประเภทตางๆไดวามีคาใชจายสวนใดบางที่มากเกิน จนทําใหตนทุนในการขนสงเพิ่มสูงขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาโครงสรางตนทุนการขนสงสินคาของสถานประกอบการ
2. เพื่อสรางแบบจําลองวิธีการคํานวณตนทุนการขนสงของสถานประกอบการ
3. เพื่อเสนอแนวทางการลดตนทุนการขนสงตอสถานประกอบการ
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับการขนสงและตนทุนโลจิสติกส(Cost of transportation)
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส ง พ.ศ. 2497 มาตรา 4 ได นิ ย ามคํ า ว า การขนส ง คื อ การลํ า เลี ย งหรื อ
เคลื่อนยายบุคคลหรือสิ่งของดวยเครื่องมือ อุปกรณการขนสง ซึ่งอุปกรณการขนสงในที่นี้หมายถึง ยานพาหนะที่ใชใน
การขนสงรวมถึงเครื่องทุนแรงดวย
ตนทุนของการขนสง (Cost of transportation) หมายถึง ตนทุนที่เกิดขึ้นจากการขนสง สามารถจําแนก
ออกเปนหลายประเภท ตามลักษณะของกิจกรรมที่สงผลใหเกิดตนทุนดังนี้
1. ตนทุนคงที่ (Fixed cost) เปนตนทุนหรือคาใชจายที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามการขนสง ตนทุนนี้จะ
เกิดขึ้นเปนจํานวนที่คงที่ เชน คาเสื่อมราคาของรถ, คาตอทะเบียนรถ, คาประกันภัยรถ เปนตน
2. ตนทุนผันแปร (Variable cost)เปนตนทุนหรือคาใชจายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของการ
ขนสงตนทุนผันแปรไดแก คาน้ํามันเชื้อเพลิง คาซอมแซม คาใชจายในการขนสงเปนตน
3. ตนทุนรวม (Total cost) เปนตนทุนหรือคาใชจายตางๆ โดยรวมเอาตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร
4. ต น ทุ น เที่ ย วกลั บ (Back haul cost) เป น ต น ทุ น หรือ ค าใช จ ายที่ ได รวมเอาลั ก ษณะของค า เสี ย โอกาส
(Opportunity cost) เขาไปดวย ถือเปนคาชดเชยที่ทําใหตองเสียโอกาสขึ้น
การจัดการการขนสง ปจจัยทางเศรษฐศาสตร (Transportation Management: Economic Factors)
2. กลยุทธในการลดตนทุนการขนสง
1.กลยุทธการใชพลังงานทางเลือก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใชในการขนสงจากน้ํามันดีเซลหรือเบนซิน
เปนไบโอดีเซลหรือกาซ CNG ซึ่งการใชกาซ CNG จะประหยัดกวาการใชน้ํามันประมาณ 60-70% แตการตัดสินใจ
ติดตั้งระบบ NGV ผูประกอบการควรมีการตัดสินใจที่ละเอียดถี่ถวน เนื่องจากการติดตั้งระบบ NGV ใชงบประมาณที่
คอนขางสูง
2.กลยุ ท ธ ก ารปรับ เปลี่ ยนรูป แบบการขนส งแบบใหม หรือ การใช วิธีก ารขนส งต อ เนื่ อ งหลายรูป แบบ
(Multimodal transportation) ซึ่งเป นวิ ธีการขนส งที่ ผ สมผสานระหวางการขนสงตั้งแต 2 รูป แบบขึ้น ไป ภายใต
สัญญาหรือผูรับผิดชอบการขนสงรายเดียว ซึ่งโครงสรางของระบบขนสง สามารถแบงตามลักษณะทางกายภาพได 5
แบบ คือการขนสงทางถนน,การขนสงทางราง,การขนสงทางน้ํา,การขนสงทางอากาศและการขนสงทางทอ
3.กลยุท ธศูนย กระจายสิน คา การหาที่ ตั้งศูนย รวบรวมและกระจายสิ นคาตามจุด ยุทธศาสตรตางๆ ที่
สามารถกระจายและสงตอไปยังจังหวัดใกลเคียงหรือประเทศเพื่อนบาน มีการจัดระบบการขนถายสินคา การจัดพื้นที่
การเก็บสินคา ระบบการจัดสงสินคา ระบบบริหารคลังสินคา มีการจัดประเภทสินคา ที่จัดเก็บการบรรจุดวยหนวย
มาตรฐาน มีอุปกรณจัดวางสินคา
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4.กลยุทธการขนสงสินคาทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพิ่มประสิทธิภาพการขนสงดวยการลด การวิ่งเที่ยว
เปลาเปนการจัดการการขนสงที่มีเปาหมายใหเกิดการใชประโยชนจากยานพาหนะ (Load utilization)
5.กลยุทธการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการลดตนทุนโลจิสติกสและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ขนสงคือระบบบริหารจัดการการขนสงสินคาเปนเครื่องมือในการวางแผนการขนสงเพื่อใหบรรลุเปาหมายของธุรกิจการ
ขนสงซึ่งก็คือ ความรวดเร็ว และตนทุนที่ประหยัดที่สุด
3. วิจัยที่เกี่ยวของ
จาตุรงค ทิพยมณี (2557) ไดทําการศึกษาระยะเวลาคุมทุนในงานใชงานรถบรรทุกหัวลากในการขนสง
สินคาเพื่อศึกษาโครงสรางตนทุนในการขนสงดวยรถบรรทุกหัวลาก และเพื่อศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการใชงาน
รถบรรทุกหัวลาก โดยขอมูลที่ใชในการศึกษามีทั้งขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ ขอมูลปฐมภูมิในการศึกษาครั้งนี้
ประกอบไปดวย คาใชจายในการซอมบํารุง ระยะทางที่ใชงาน อายุการใชงานของรถบรรทุกหัวลาก อัตราการสิ้นเปลือง
ของน้ํามันเชื้อเพลิง ผลการศึกษาพบวา รถบรรทุกหัวลากที่มีอายุการใชงานมากกวา 7 ป ควรจะมีการพิจารณาเปลี่ยน
รถบรรทุกหัวลาก เพราะจะชวยใหสามารถลดคาใชจายในการบํารุงรักษาไดประมาณปละ 400,000 บาท และยังชวย
ใหประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงไดปละประมาณ100,000 บาท รวมเปนเงินที่ประหยัดทั้งสิ้น 500,000 บาท
เรณู เพชรพลากร (2549) ไดทําการศึกษาตนทุนคาขนสงของรถหัวลากที่บรรทุกตูคอนเทนเนอร เพื่อศึกษา
โครงสรางและตัวแปรในการกําหนดโครงสรางตนทุนที่แทจริงของการขนสงสินคา และเพื่อศึกษาตนทุนคาขนสงสินคา
ของรถบรรทุกกึ่งพวง 18 ลอที่บรรทุกตูคอนเทนเนอรตอระยะทาง 1 กิโลเมตร และเพื่อศึกษาและสรางฟงกชั่นสําหรับ
การคํานวณตนทุนของรถบรรทุกกึง่ พวง 18 ลอโดยมีการรวบรวมขอมูลจากรถบรรทุกหัวลาก รวมทั้งมีการนําขอมูล
ทุติยภูมมิ าใชเพื่อวิเคราะหถึงสัดสวนตนทุนผันแปรของแตละปจจัยการขนสงของหัวลาก ผลการศึกษาพบวา ตนทุนผัน
แปรของรถบรรทุกหัวลากตอระยะทาง 1 กิโลเมตร มีตนทุนเฉลี่ยเทากับ 15.07 โดยมีปจจัยที่สงผลกระทบคือ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง คาแรงงานพนักงานขับรถ คาเสื่อมราคาของหัวลาก คายางรถบรรทุก คาซอมบํารุง และคาโสหุย โดยคา
น้ํามันเชื้อเพลิงมีสัดสวนทีส่ ูงที่สุด คิดเปนรอยละ 63.87 ของตนทุนผันแปร
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องการศึกษาโครงสรางตนทุนและแนวทางการลดตนทุนการขนสงกรณีศึกษา
บริษัทเอบีซี เนชั่นแนล แพ็คเก็จจิ้ง จํากัด ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหแนวคิดเกี่ยวกับ ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ
สรุ ป ได ว า มี ป จ จั ย ที่ ส งผลต อ ต น ทุ น ค า ขนส ง อยู 2 ป จ จั ย คื อ ป จ จั ย ภายในและป จ จั ย ภายนอก ซึ่ ง ป จ จั ย ภายใน
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 2 สวนคือ ตัวแปรตนและตัวแปรตาม ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยในแผนภาพที่ 1
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวแปรตนแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
• ตัวแปรตนที่สงผลตอตนทุนคาขนสงโดยตรง ประกอบดวย
คาใชจายเกี่ยวกับยานพาหนะในการขนสงสินคาซึ่งผูวิจัยไดนําทั้งดานตนทุนคงที่และดานตนทุนแปรผันมาใชในการ
วิเคราะหโดยที่ตนทุนคงที่มีดังนี้ คาเสื่อมราคาของรถที่ใชในการขนสง คาภาษีและคาตอทะเบียนของรถที่ใชในการ
ขนสง คาประกันของรถที่ใชในการขนสง และตนทุนแปรผันมีดังนี้ คายางของรถที่ใชในการขนสง คาบํารุงรักษาของรถ
ที่ใชในการขนสง คาน้ํามันเชื้อเพลิงของรถที่ใชในการขนสง
• คาจางพนักงานขับรถและพนักงานประจํารถซึ่งผูวิจัยไดนําทั้งดานตนทุนคงที่และดานตนทุนแปรผันมา
ใชในการวิเคราะหโดยที่ตนทุนคงที่มีดงั นี้ คาจางในเวลาทํางานปกติของพนักงานขับรถ คาจางในเวลาทํางานปกติของ
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พนักงานประจํารถ และตนทุนแปรผันมีดังนี้ คาจางนอกเวลาทํางานของพนักงานขับรถ(OT) คาจางนอกเวลาทํางาน
ของพนักงานประจํารถ(OT)
• ตัวแปรตนที่สงผลตอตนทุนคาขนสงโดยออม กลาวคือ ตัวแปรตนที่สงผลตอตนทุนคาขนสงโดยออม
เหลานี้ จะสงผลตอระยะเวลาในการจัดสงสินคาจากโรงงานจนถึงลูกคา ซึ่งระยะเวลาในการจัดสงสินคาจากโรงงาน
จนถึงลูกคาจะสงผลตอ คาจางพนักงานขับรถและพนักงานประจํารถในสวนของคาจางนอกเวลาทํางานของพนักงานขับ
รถและพนักงานประจํารถ(OT) และในที่สุดจะสงผลตอตนทุนคาขนสง ซึ่งประกอบไปดวย
• เสนทางในการขนสงสินคาจากโรงงานจนถึงลูกคา เสนทางในการขนสงนั้นขึ้นอยูกับจํานวนลูกคาและ
สินคาในแตละวันรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่บริษัทจําเปนตองใชรถของบริษัทในการทํากิจกรรมนั้นๆ อาทิเชน บริษัท
จําเปนตองใชรถของบริษัทไปรับวัสดุและอุปกรณที่ใชในการการผลิต บริษัทจึงจําเปนตองจัดเสนทางเพื่อใหงานตอการ
ขนสงสินคารวมถึงรับวัสดุและอุปกรณ หรือแมแตการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดก็ตาม
• ความเร็วในการขับขี่ ทางบริษัทกําหนดตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ประกอบกับ ฉบับที่ 10 ซึ่งออกตาม
ความใน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดไววารถบรรทุก ที่มีน้ํ าหนักรถรวมทั้งน้ําหนั กบรรทุกเกิน 1,200
กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ใหขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไมเกินชั่วโมงละ 60
กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกลาวใหขับไมเกินชั่วโมงละ 80 กิโลเมตร
• ระยะเวลาในการขนถายสินคาของลูกคาแตละราย ในบางครั้งขั้นตอนการขนถายสินคาใหกับลูกคานั้น
ลูกคาจะกําหนดชวงเวลาสําหรับการรับสินคาไวแลว พนักงานขับรถจึงมีชวงเวลาในการขนถายที่ลูกคากําหนดไวเทานั้น
อาทิเชน หากพนักงานขับรถไปถึงสถานที่จัดสงสินคาในเวลา 9:00 น.แตลูกคามีการกําหนดชวงเวลาในการรับสินคาที่
เวลา 10:00 น. ดังนั้นพนักงานขับรถจึงตองเสียเวลาในการรอการขนถายถึง 1 ชั่วโมง
• ความเสื่อมสภาพของยานพาหนะ ความเสื่อมสภาพของยานพาหนะนั้น สงผลใหทางบริษัทไมสามารถ
ใชยานพาหนะไดอยางเต็มที่ อาทิเชน ความเร็วในการขับขี่ของยานพาหนะ
• ปริมาณของสินคาในการขนสงตอครั้ง ปริมาณในการขนสงตอครั้งนั้นสามารถมองไดหลายรูปแบบดังนี้
จํานวนลูกคานอยรายและสินคาเต็มคันรถ จํานวนลูกคานอยรายและสินคาไมเต็มคันรถ จํานวนลูกคามากรายและ
สินคาเต็มคันรถ จํานวนลูกคามากรายและสินคาไมเต็มคันรถ ซึ่งรูปแบบของการขนสงเหลานี้จะสงผลไปถึงระยะเวลา
ในการขนถายอีกดวย
ตัวแปรตามแบงออกเปน 2 ตัวแปร ดังนี้
• ตัวแปรตามตัวที่ 1 ที่เปนผลของตัวแปรตนที่สงผลตอตนทุนคาขนสงโดยออมและสงผลตอตัวแปรตาม
ตัวที่ 2 นั่นคือ
• ระยะเวลาในการจัดสงสินคาจากโรงงานจนถึงลูกคา
• ตัวแปรตามตัวที่ 2 ที่เปนผลของตัวแปรตนที่สงผลตอตนทุนคาขนสงโดยตรงและผลของตัวแปรตามตัว
ที่ 1 นั่นคือ
• ตนทุนในการขนสงตอครั้ง
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นอกจากนี้ยังมีในสวนของปจจัยภายนอกที่อาจสงผลตอตนทุนในการขนสงตอครั้ง ประกอบไปดวย ลูกคา
สภาพการจราจร เศรษฐกิจการเมืองและปจจัยตางๆเหลานั้นไมสามารถควบคุมไดซึ่งปจจัยทั้งหมดที่ไดกลาวมาขางตน
สามารถอธิบายไดเปนแผนภาพกรอบแนวคิด ดังนี้
วิธีดําเนินการวิจัย
1. สังเกต และศึกษาระบบการทํางานของฝายจัดสงสินคา
สังเกตและศึกษาระบบการทํางานของฝายจัดสงสินคาพบวามีกิจกรรมตั้งแตการเบิกสินคาเพื่อเตรียม
สําหรับการจัดสงสินคาใหกับลูกคาจนสงสินคาถึงมือลูกคา และไดรับขอมูลจากการตรวจนับสินคาเพื่อความถูกตอง
ระยะเวลาในการตรวจนับสินคา ปริมาณสินคาในการจัดสง การจัดเสนทางเดินรถของพนักงาน การจัดรถใหเพียงพอตอ
การใชงาน
2. กําหนดขอบเขตของโครงงาน
ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาเฉพาะในสวนของโครงสรางตนทุนการขนสงและระยะทางในการ
ขนสงของรถแตละคันเพื่อคํานวณหาตนทุนคาขนสง โดยการหาวิธีการคํานวณตนทุนการขนสงบนโปรแกรม Microsoft
Excel เนื่องจากโปรแกรม Microsoft Excel เปนโปรแกรมที่สามารถเขาถึงไดงายและนิยมใชในสํานักงานตางๆอยาง
แพรหลายและเพื่อชวยใหไดรับตัวเลขที่เกิดจากการคํานวณที่แมนยํามากที่สุด นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการบันทึก
สามารถนําไปใชในการเปนฐานขอมูลในการบริหารการขนสงของบริษัทไดในอนาคต และเพื่อหาแนวทางการลดตนทุน
ตอไป
3. ออกแบบวิธีการเก็บขอมูลและการรวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ รวบรวมจากเอกสาร บทความ งานวิ จั ย หรือ วิ ท ยานิ พ นธ และข อ มู ล จาก
อินเตอรเน็ตที่เกี่ยวของกับการบริหารการขนสงสินคา ขอมูลโครงสรางตนทุน รวมถึงขอมูลตนทุนการขนสงสินคา
ของผูประกอบการโดยรวบรวมจากแผนกบัญชีของผูประกอบการ
2) ขอมูลปฐมภูมิ รวบรวมจากการสํารวจขอมูลการขนสงสินคาใหลูกคาแตละสถานที่รวบรวม
จากใบสั่งสินคา ขอมูลเสนทางการขนสงสินคายอนหลัง รวบรวมจากตารางเดินรถ ขอมูลระยะทางการขนสงรวบรวบ
จากการสรางเครื่องมือสําหรับใชในการเก็บขอมูลโดยสรางเอกสารเพื่อลงรายงานการใชรถสําหรับการขนสงและสราง
สูตรการคํานวณตนทุนการขนสงบนโปรแกรม Microsoft Excel
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4. เรียบเรียงขอมูลและวิเคราะห
เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ตองการศึกษาโครงสรางตนทุนของการขนสงและหาแนวทางการลด
ตนทุนการขนสง ดังนั้นจึงนําขอมูลของผูประกอบการที่ไดรับ มาเรียบเรียงเพื่อวิเคราะหสาเหตุของการเกิดตนทุน และ
หาแนวทางในการลดตนทุน ซึ่งประกอบไปดวยการวิเคราะหดังนี้
1) การวิเคราะหแยกตามประเภทตนทุน
1.วิเคราะหตนทุนคงที่ ที่เกี่ยวของกับการขนสง
2.วิเคราะหตนทุนผันแปร ที่เกี่ยวของกับการขนสง
2) การวิเคราะหสัดสวนตนทุนการขนสงแยกตามรายการตนทุนเพื่อหาแนวทางการลดตนทุน
1.วิเคราะหระยะทาง และตนทุนคาน้ํามันแยกตามการใชงานของรถแตละคัน
2.วิเคราะหระยะทางและตนทุนคาน้ํามันแยกตามประเภทกิจกรรมการขนสง
3) การวิเคราะหเพื่อหาแนวทางการลดตนทุนโดยลงทุนเปลี่ยนรถบรรทุกหกลอ
1.วิเคราะหการประหยัดเชื้อเพลิง และคาบํารุงรักษาของรถบรรทุกหกลอใหม
2.วิเคราะหระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเปลี่ยนรถบรรทุกหกลอใหม
5.การตรวจสอบขอมูลที่ไดรับโดยผูเชี่ยวชาญ
จากขอมูลตนทุนการขนสงที่ไดรับโดยการเรียบเรียงขอมูลและวิเคราะหขอมูลผูศ ึกษานําขอมูลดังกลาวมาตรวจสอบโดย
ผูเชี่ยวชาญ3คน
6. สรุปผลและเขียนรายงานผลการดําเนินงาน
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ ผูประกอบการสามารถทราบถึงตนทุนที่แทจริงหรือตนทุนแฝงในกิจกรรมการ
ขนสงที่อาจกอใหเกิดตนทุนที่สูงกวาความเปนจริงในการขนสงจากการสรางเครื่องมือสําหรับใชในการเก็บขอมูลโดย
สรางเอกสารเพื่อลงรายงานการใชรถสําหรับการขนสงและสรางสูตรการคํานวณบนโปรแกรม Microsoft Excel ที่
ผูประกอบการสามารถนํามาใชไดในอนาคตเพื่อตรวจสอบตนทุนการขนสงในแตละวันนอกจากนี้ผูประกอบการยัง
สามารถใชขอมูลที่ไดรับประกอบการตัดสินใจสําหรับความเหมาะสมในแนวทางการลดตนทุน และสุดทายสามารถนํา
ผลการศึกษามาใชสําหรับวางแผนการขนสงในอนาคต
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ผลการวิจัย
จากการดําเนินงานตามวิจยั ทําใหไดรับแผนผังโครงสรางตนทุนเพื่อตอบวัตถุประสงคการศึกษาโครงสราง
ตนทุนการขนสงสินคาของสถานประกอบการดังนี้

จากการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานวิจัยจะไดรับแผนผังโครงสรางตนทุนดังกลาวและจะไดรับ
แบบจําลองการคํานวณตนทุนคาขนสงดังนี้
ภาคบรรยาย 207

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)
“วิจัยและพัฒนาสูก ารขับเคลื่อนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
_____________________________________________________________________________________________

จากการดํ า เนิ น งานตามวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานวิ จั ย จะได รั บ แผนผั ง โครงสร า งต น ทุ น ดั งกล า วและจะได รั บ
แบบจําลองการคํานวณตนทุนคาขนสง สงผลใหทราบแนวทางในการลดตนทุนดังนี้
จากการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลเพื่อหาแนวทางการลดตนทุนพบวารถหมายเลข 6W01 ซึ่งมีการใชงาน
ในกิ จ กรรมรับ -ส งพนั ก งานสู งที่ สุ ด โดยมี ระยะทางที่ ใช ในการรับ -ส งพนั กงานต อเฉลี่ ย ต อ เดื อนประมาณ 3,952
กิโลเมตร แตใน บางกรณีที่รถบรรทุกหกลอ ใชเสนทางลัดในการวิ่งเที่ยวเปลากลับบริษัท จึงมีระยะทาง จากการเก็บ
ขอมูลจริงนอยกวา 3,952 กิโลเมตรตอเดือน และพบวารถบรรทุกหกลอหมายเลข 6W01 มีอายุการใชงานสูงที่สุด
รวมถึงมีตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงตอกิโลเมตร คายางตอกิโลเมตร คาบํารุงรักษา ตอกิโลเมตรสูงที่สุด ซึ่งอาจเปนผลมา
จากความ แตกตางของตัวรถและอายุการใชงานรถ และเมื่อพบวารถยนตที่มีอายุการใชงานนอยมีตนทุนคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงตอกิโลเมตร และ ตนทุนคาบํารุงรักษาตอกิโลเมตรต่ํากวา รถที่มีอายุการใชงานมากกวา แตสวนหนึ่ง นั้นก็
ขึ้นอยูกับระยะทางการใชงานดวย ผูศึกษาจึงไดนํามาทดลองใชกับรถบรรทุกหกลอ โดยการพิจารณาระยะเวลาคุมทุน
ของ การลงทุนเปลี่ยนรถบรรทุกหกลอ พบวา ในกรณีระยะทางที่ ใชรถบรรทุกหกลอ เทากับ 50,000 กิโลเมตรตอป
คิดเปน 4,167 กิโลเมตรตอเดือน ระยะเวลาคืนทุนของการเปลี่ยนรถบรรทุกอยูที่ 8.90 ป หรือในชวงปลายปที่ 9 ของ
การเปลี่ยนรถบรรทุกหกลอ, ในกรณี ระยะทางที่ใชรถบรรทุกหกลอ เทากับ 60,000 กิโลเมตรตอป คิดเปน 5,000
กิโลเมตรตอเดือน พบวาระยะเวลาคืนทุนของการเปลี่ยนรถบรรทุกอยูที่ 7.58 ป หรือใน ชวงกลางปที่ 8 ของการ
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เปลี่ย นรถบรรทุก หกลอและในกรณี ระยะทางที่ใช รถบรรทุ กหกลอ เท ากับ 70,000 กิ โลเมตรตอป คิด เป น 5,833
กิโลเมตรตอเดือน พบวาระยะเวลาคืนทุน ของการเปลี่ยนรถบรรทุกอยูที่ 6.59 ป หรือในชวงกลางปที่ 7 ของการ
เปลี่ยนรถบรรทุกหกลอแสดงใหเห็นวาเมื่อระยะทางในการขนสงของรถหกลอตอเดือนสูงขึ้นระยะเวลาในการคืนทุนจะ
สั้นลงดวย แสดงใหเห็นวาเมื่อระยะทางในการขนสงตอเดือนสูงขึ้นระยะเวลาในการคืนทุนจะสั้นลงดวย และบริษัทจะ
ไดผลตอบแทนหลังจากการลงทุนมีการคืนทุนแลว ในรูปของคาใชจายที่สามารถประหยัดไดเมื่อมีการเปลี่ยนรถบรรทุก
หกลออาทิเชน อัตราเผาผลาญของน้ํามันเชื้อเพลิงของรถบรรทุกหกลอคันใหมที่ต่ํา จะสงผลใหรถบรรทุกหกลอคันใหม
ประหยัดคาน้ํามันเชื้อเพลิงได เปนตน
อภิปรายผล
การศึกษาโครงสรางตนทุนและแนวทางการลดตนทุนการขนสง วัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางตนทุนการ
ขนสง ศึกษาแนวทางหรือหาวิธีการคํานวณตนทุนการขนสง และเพื่อศึกษาแนวทางการลดตนทุนการขนสงของสถาน
ประกอบการ และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือเอกสารเพื่อลงรายงานการใชรถสําหรับการขนสงและสราง
สูตรการคํานวณบนโปรแกรม Microsoft Excel เนื่องจากโปรแกรม Microsoft Excel เปนโปรแกรมที่สามารถชวยให
ไดรับตัวเลขที่เกิดจากการคํานวณที่แมนยํามากที่สุด นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการบันทึกสามารถนําไปใชในการเปน
ฐานขอมูลในการบริหารการขนสงของบริษัทไดในอนาคต และเพื่อหาแนวทางการลดตนทุนตอไปจากการวิเคราะห
ผลการวิจัยผูศึกษาไดพบประเด็นที่นาสนใจในการนําเสนอมาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
จากขอมูลแยกตามประเภทตนทุนพบวาตนทุนแปรผันมีตนสูงที่สุดคิดเปนรอยละ 57.53 ของตนทุนทั้งหมด
ตนทุนคงที่คิดเปนรอยละ 33.38 ของตนทุนทั้งหมด และตนทุนประเภทคาบริหารจัดการมีตนทุนต่ําที่สุดคิดเปนรอยละ
9.09 ของตนทุนทั้งหมด รายการตนทุนคงที่ที่มีตน ทุนสูงที่ สุดคือ คาจางพนักงานขับรถคิดเปนรอยละ 46.22 ของ
ตนทุนคงที่ทั้งหมด รายการตนทุนผันแปรที่มีตนทุนสูงที่สุดคือ คาน้ํามัน คิดเปนรอยละ 55.52 ของตนทุนผันแปร
ทั้งหมด
จากสัดสวนตนทุนการขนสงแยกตามรายการตนทุนพบวา รายการตนทุนการขนสงที่มีตนทุนสูงที่สุดคือ
คาน้ํามันเชื้อเพลิงคิดเปนรอยละ 31.90 ของตนทุนทั้งหมดสอดคลองกับ เรณู เพชรพลากร.(2549)ไดทําการศึกษา
ตนทุนคาขนสงของรถหัวลากที่บรรทุกตูคอนเทนเนอรพบวาตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงเปนปจจัยที่สงผลกระทบตอตนทุน
คาขนสงที่มีสัดสวนสูงที่สุด สวนรถที่ใชในการขนสงที่มีระยะทางสูงที่สุดคือรถยนตหมายเลข 4W04 มีระยะทาง 6,687
กิโลเมตร ในขณะที่รถที่ใชในการขนสงที่มีตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงสูงที่สุดคือรถบรรทุกหกลอหมายเลข 6W01 คิดเปน
รอยละ 24.60 ของตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมด จึงเห็นไดวารถที่มีระยะทางการวิ่งสูงที่สุดไมไดมีตนทุนคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงสูงที่สุด กิจกรรมการขนสงที่มีระยะทางสูงที่สุดคือกิจกรรมการรับ-สงพนักงานมีระยะทาง 8,198 กิโลเมตร
ในขณะที่กิจกรรมการขนสงที่มีตนทุนสูงที่สุดคือกิจกรรมการรับ-สงพนักงานเชนกันคิดเปนรอยละ 40.02 ของตนทุนคา
น้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมด,รถที่ใชระยะทางในกิจกรรมรับ-สงพนักงานสูงที่สุดคือรถบรรทุกหกลอหมายเลข 6W01 มี
ระยะทางในการรับสงพนักงาน 3,606 กิโลเมตร และมีตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงในการรับ-สงพนักงานสูงที่สุด คิดเปน
รอย 52.19 ของตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงกิจกรรมรับ-สงพนักงานทั้งหมด
จากการวิเคราะห และรวบรวมขอมูลเพื่อหาแนวทางการลดตนทุ นพบวารถบรรทุกหกลอหมายเลข
6W01 มีอายุการใชงานสูงที่สุด รวมถึงมีตนทุนคาน้ํามันเชื้อเพลิงตอกิโลเมตร คายางตอกิโลเมตร คาบํารุงรักษาตอ
กิโลเมตรสูงที่สุด ซึ่งอาจเปนผลมาจากความแตกตางของตัวรถ และอายุการใชงานรถและพบวารถยนตหรือรถกระบะสี่
ลอที่มีอายุการใชงานนอย มีตนทุนคาเชื้อเพลิงตอกิโลเมตร และตนทุนคาบํารุงรักษาตอกิโลเมตรต่ํากวารถที่มีอายุการ
ใชงานมากกวา แตสวนหนึ่งนั้นก็ขึ้นอยูกับระยะทางการใชงานดวย ดังนั้นผูประกอบการควรพิจารณาถึงความเหมาะสม
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ในการเปลี่ยนรถบรรทุกหกลอสอดคลองกับจาตุรงค ทิพยมณี.(2557)ไดทําการศึกษาระยะเวลาคุมทุนในการใชงาน
รถบรรทุกหัวลากในการขนสงสินคาพบวารถบรรทุกหัวลากที่มีอายุการใชงานมากกวา7ป ควรที่จะมีการพิจารณาการ
เปลี่ยนรถบรรทุกหัวลากเพราะจะชวยใหประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาและน้ํามันเชื้อเพลิงได ผูศึกษาจึงไดนํามา
ทดลองใชกับรถบรรทุกหกลอโดยการพิจารณาระยะเวลาคุมทุนของการลงทุนเปลี่ยนรถบรรทุกหกลอ พบวารถบรรทุก
หกลอ ที่มีระยะทางการใชงานเฉลี่ยตอเดือนประมาณ 4,167 กิโลเมตร จะใชเวลาในการคืนทุนนานที่สุดคือ 8.90 ป
หากบริษัทใชงานรถบรรทุกหกลอโดยมีระยะทางการใชงานเฉลี่ยตอเดือน ประมาณ 5,000 กิโลเมตร จะใชเวลาในการ
คืนทุนรองลงมา คือ 7.58 ป และหากบริษัทใชงานรถบรรทุกหกลอโดยมีระยะทางการใชงานเฉลี่ยตอเดือน ประมาณ
5,833 กิโลเมตร จะใชเวลาในการคืนทุนสั้นที่สุด คือ 6.59 ปแสดงใหเห็นวาเมื่อระยะทางในการขนสงตอเดือนสูงขึ้น
ระยะเวลาในการคืนทุน จะสั้น ลงดวย และบริษั ทจะไดผลตอบแทนหลังจากการลงทุ นมีการคืนทุ นแลว ในรูป ของ
คาใชจายที่สามารถประหยัดไดเมื่อมีการเปลี่ยนรถบรรทุกหกลออาทิเชน อัตราเผาผลาญของน้ํามันเชื้อเพลิงของ
รถบรรทุกหกลอคันใหมที่ต่ํา จะสงผลใหรถบรรทุกหกลอคันใหมประหยัดคาน้ํามันเชื้อเพลิงได เปนตน
จะเห็นไดวาการศึกษาโครงสรางตนทุ นการขนสงโดยนําโปรมแกรม Microsoft Excel ที่ นิยมใชกันอยาง
แพรหลายในสํานักงานนั้นสามารถทําใหเห็นถึงตนทุนแฝงของสถานประกอบการไดโดยละเอียด ซึ่งสามารถทําใหสถาน
ประกอบการสามารถบริหารจัดการและวางแผนการขนสงไดอยางตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ การศึ ก ษาโครงสร า งต น ทุ น ของการขนส ง และแนวทางการลดต น ทุ น การขนส ง
ผูประกอบการควรมีการจัดเก็บประวัติขอมูลการใชรถ เสนทางการขนสง ระยะทางการใชรถ อัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงและคาบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง เพื่อใชในการวางแผนกลยุทธการจัดการการขนสงในอนาคต นอกจากนี้ราคา
น้ํามันที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันก็สงผลตอตนทุนการขนสงและความเหมาะสมในการลุงทุนเปลี่ยนรถบรรทุกหกลอ
รวมถึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเสนทางเดินรถที่สามารถลดระยะทางและตนทุนในการขนสงได
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชประโยชน
ผูประกอบการสามารถทราบถึงตนทุนที่แทจริงหรือตนทุนแฝงในกิจกรรมการขนสงที่อาจกอใหเกิดตนทุนที่
สูงกวาความเปนจริงในการขนสง จากการสรางเครื่องมือสําหรับใชในการเก็บขอมูลโดยสรางเอกสารเพื่อลงรายงานการ
ใชรถสําหรับการขนสงและสรางสูตรการคํานวณบนโปรแกรม Microsoft Excel ที่สถานประกอบการสามารถนํามาใช
ไดในอนาคตเพื่อตรวจสอบตนทุนการขนสงในแตละวัน นอกจากนี้ผลการศึกษาจะนําไปใชเปนแนวทางการลดตนทุนได
โดยเปนประโยชนแกผูประกอบการที่สามารถใชขอมูลที่ไดรับประกอบการตัดสินใจสําหรับความเหมาะสมในการลงทุน
เปลี่ยนรถบรรทุกหกลอ และสุดทายสามารถนําผลการศึกษามาใชสําหรับ วางแผนการจัดการการขนสงในอนาคต
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